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رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی مطرح کرد

اختصاص 977 میلیارد تومان 
اعتبارات جاری و عمرانی استان

معاون داستان استان خبرداد

ورود فرماندار به مسئله تحصیل 
مهاجران

نقد و بررسی کتاب زندگی و زمانه آیت ا... بهشتی

روایت اصلی کدام است؟

چرا زاکانی بار دیگر به سرخط خبرها بازگشته؟ 

بازوی اجرایی شورای وحدت 

یادی از هنر پرده خوانی و خاطرات شیرین راویان تاریخ

روزگار شلوغ نقال ها 

تکذیب شایعه  دستگیری فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی

زائرسرای ارزان قیمت تا کنون در خراسان رضوی ساخته شده و عملیات ساخت 31 زائر 
سرا نیز از صفر تا 85  درصد پیشرفت فیزیکی دارد، به گزارش صبح امروز، 3  زائرسرای 

ارزان قیمت تا کنون در خراسان رضوی ساخته شده و...

ورزش همگانی را باید در فرهنگ سنتی هر کشور جستجو کرد. پیتر بارندس مدرس انجمن جهانی 
ورزش همگانی )تافیسا( در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار ما در سمینار بین المللی مدیریت و...

پیتر بارندس مدرس تافیسا در مشهد

گزارشی از فرصت ایجاد اقامتگاه های ارزان قیمت در مشهد که هتل داران آن را تهدید می دانند

مشهد می تواند به مرکز 
دوچرخه سواری تبدیل شود

زائرسراهای ارزان قیمت در مشهد
 راه حل یا مشکل اقامت؟

کنارگذرها به یاد دارند که مردمی جمع شده در کنار پرده 
خوان و قصه عاشورا و پهلوانی های رستم را از زبان پرده 

خوان با اوصافی شورانگیز گوش فرا می دادند ...

 )اگر می خواهید اندیشه ای را نابود کنید آن را به شعار 
تبدیل کنید( این جمله درمورد بسیاری از شخصیت های 

مهم در طول تاریخ صدق می کند...

خبر ویژه 2

گزارش ویژه ۵

تحلیل روز 2

در این شماره می خوانیم

استاندار خراسان رضوی گفت: فرمانداران باید در بازارها حضور پیدا 
کرده و به بررسی کاالها بپردازند و با مردم ...

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه ۶ بخوانیددر صفحه 7 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید
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یک ششم مشهد 
ناکارآمد

رئیس کمیسیون عمران شورا اعالم کرد

استاندار خراسان رضوی
فرمانداران به بازارها بروند و با مردم در ارتباط باشند
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مجلس  بــودجــه  و  بــرنــامــه  کمیسیون  عضو 
به  نسبت  ایــران  در  سوخت  قیمت  بودن  ارزان 
به  ملی  پول  ارزش  کاهش  و  همسایه  کشورهای 
افزایش  اصلی  دالیل  از  را  ارز  نرخ  افزایش  دنبال 

دانست. سوخت  قاچاق  چشمگیر 
مهرداد الهوتی با اشاره به شدت گرفتن قاچاق 
از  یکی  گفت:  اخیر  ماه های  در  کشور  از  سوخت 
به  سوخت  بی رویه  قاچاق  از  جلوگیری  راه های 
سوخت  قیمت  که  است  این  همسایه،  کشورهای 
شود  همجوار  کشورهای  در  کاال  این  نرخ  با  برابر 
با  که  است  این  مساله  اما  کند،  پیدا  افزایش  و 
کشورمان،  اقتصادی  وضعیت  و  شرایط  به  توجه 

دهیم. افزایش  را  بنزین  قیمت  نمی توانیم 
نرخ  که  زمانی  تا  واقع  در  افزود:  ادامه  در  وی 
این  قیمت  با  زیادی  تفاوت  ما  کشور  در  سوخت 
شاهد  باشد،  داشته  همسایه  کشورهای  در  کاال 
کشور  اقتصادی  شرایط  اما  بود،  خواهیم  قاچاق 
دولت  و  مجلس  دست  مردم،  معیشتی  وضعیت  و 
بنابراین  و  است  بسته  بنزین  کردن  گران  برای  را 
مرزی  و  امنیتی  مسئوالن  باید  شرایط  این  در 
جدی  شکل  به  و  باشند  داشته  بیشتری  مراقبت 

شوند. سوخت  گسترده  قاچاق  از  مانع 
ارزش  لنگرود در مجلس، کاهش  نماینده مردم 
دیگر  از  را  دالر  نرخ  افزایش  دنبال  به  ملی  پول 
اظهار  و  کرد  عنوان  بنزین  قاچاق  افزایش  دالیل 
کشور  به  قاچاق  کاالی  بیشتر  گذشته  در  داشت: 
ملی  پول  ارزش  کاهش  دنبال  به  اما  می شد  وارد 
بنزین  جمله  از  و  مختلف  کاالهای  قاچاق  شاهد 
راهکار  بنابراین  و  هستیم  کشور  از  خــارج  به 
ملی  پــول  ارزش  کاهش  که  اســت  ایــن  عملی 

پیدا کند. نرخ دالر کاهش  و  مدیریت شود 
قاچاق  از  سرشاری  سود  اینکه  بیان  با  الهوتی 
گفت:  می شود،  همسایه  کشورهای  نصیب  بنزین 
محلی  افراد  و  بومی ها  فقط  که  گفت  نمی توان 
سود  دلیل  به  بلکه  دارند  نقش  بنزین  قاچاق  در 
هم  ای  حرفه  باندهای  زمینه  این  در  باال،  بسیار 

شده اند. عمل  وارد 
اظهار  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
احیا  فعلی  شرایط  در  رسد  می  نظر  به  داشت: 
می تواند  سوخت،  کــارت  از  مجدد  استفاده  و 
سوخت  قاچاق  از  جلوگیری  برای  خوبی  راهکار 

باشد.

#پیگیری_خبر
عضوکمیسیون برنامه مجلس مطرح کرد:

ارزان بودن سوخت و قاچاق آن

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان 
عمرانی  و  جــاری  اعتبارات  مجموع  گفت:  رضــوی 
میلیارد  که 977  است  تومان  میلیارد  استان، ۲۰۰۳ 
تومان یعنی حدود ۴9 درصد به طور میانگین تخصیص 

داده شده است.
به گزارش ایسنا، رضا جمشیدی در جلسه شورای 
افــزود:  استانداری  در  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
 ۲۰۰۳ استان،  عمرانی  و  جاری  اعتبارات  مجموع 
میلیارد تومان است که 977 میلیارد تومان یعنی حدود 

۴9 درصد به طور میانگین تخصیص داده شده است.
اعتبارات  تومان  میلیارد   61۴ از  کرد:  اضافه  وی 
میلیارد  که ۲69  بوده  تومان  میلیارد  هزینه ای، 61۴ 
 7۰8 کــرده،  پیدا  تخصیص  درصد   ۴۴ یعنی  تومان 
میلیارد تومان یعنی 51 درصد از 1۳89 میلیارد تومان 
اعتبارات عمرانی نیز تخصیص داده شده است، از این 
صورت  به  تومان  میلیارد   186 تومان،  میلیارد   7۰8
نقدی و ۴89 میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی بوده 
که سررسیدهای متفاوتی دارد. در اعتبارات عمرانی، 
اعتبارات پیوسته قانون، 571 میلیارد تومان بوده که 

65 درصد تخصیص پیدا کرده است.
درصد  از  ۰.۲7  درصد  کرد: 67  بیان  جمشیدی 
مصوب  استانی  طرح های  درصد  و 8۰  افزوده  ارزش 
قانون نیز تخصیص پیدا کرده اند، اعتبارات طرح های 
نیز  رهبری  معظم  مقام  سفر  تعهدات  به  مربوط 
منطقه ای 6۳  توازن  کرد،  پیدا  تخصیص  1۰۰درصد 
تخصیص  درصد   1۰۰ که  دارد  اعتبار  تومان  میلیارد 
استفاده  قانون  تومان  میلیارد   ۴۲1 از  است.  یافته 

متوازن،1۴ درصد تخصیص داده شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 
قانون  به  مربوط  اعتبارات  درصد   1۰۰ داد:  ادامــه 
استفاده متوازن از امکانات کشور که 7۴ میلیارد تومان 
بوده، تخصیص داده شده، از اعتبارات مربوط به ایجاد 
اشتغال گسترده و مولد، ۲1 میلیارد تومان مربوط به 
که  بوده  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  حوزه 
۲۰ درصد تخصیص ابالغ شده و6۲ درصد اعتبارات 
ماده 1۲ مدیریت بحران و ماده 1۰ قانون تنظیم نیز 

تخصیص پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی در سه ماهه 
اول و دوم ابالغ و اثرات افزایش قیمت ها در سه ماهه 
و 6 ماهه منظور شده است که آن را برای دستگاه ها و 

عوامل اجرایی پروژه ها ابالغ کردیم.
جمشیدی با اشاره به مصوبه دولت در 17 مهرماه در 
ارتباط با خزانه اسناد اسالمی، عنوان کرد: این مصوبه 
چهار تغییر نسبت به کارکرد قبلی اسناد، ماهیت و نحوه 

پیمانکاران  درخواست  مورد  که  داشته  آن  هزینه کرد 
و عوامل و دستگاه های اجرایی بوده است. نکته اول 
نرخ حفظ قدرت خرید بوده که در اسناد قبلی حداکثر 
15 درصد بود اما در حال حاضر ثابت شده است. نکته 
دوم این بوده که زمان محاسبه قبال از زمان انتشار تا 
دولت  اخیر،  مصوبه  در  اما  می شد  محاسبه  سررسید 
زمان محاسبه را از زمان ایجاد بدهی تا زمان سررسید 
تعیین کرد به گونه ای که اگر بدهی قطعیت پیدا کند 
و اوراق را منتشر نکرده باشیم، به عنوان زمانی که سود 
به آن اوراق و مطالبات پیمانکار تعلق می گیرد، محاسبه 

خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نکته  ــرد:  ک اضافه  ــوی  رض خراسان 
سوم حذف جریمه پرداخت حق بیمه 
تامین اجتماعی است. یکی از گله های 
به  بود که اسنادی که  این  پیمانکاران 
درصد  دو  می دهند،  اجتماعی  تامین 
جریمه تاخیر به آن تعلق می گیرد که 
دولت  اخیر  مصوبه  از  نیز  جریمه  این 
این  چهارم  نکته  اســت.  شده  حذف 
بوده که محاسبه مالیات میزان مبلغی 
بورس  در  اسناد  این  تنظیم  برای  که 
اوراق بهادار منظور و با کاهش قیمت 
مواجه می شود، به عنوان هزینه دارنده 
آن اسناد چه حقیقی و چه حقوقی در 
محاسبه مالیات به عنوان هزینه منظور 
شده و از درآمد مشمول مالیات دارنده 
با این مصوبه  اسناد کسر می شود که 
نگرانی های  از  ــادی  زی قسمت  اخیر 

عوامل اجرایی مرتفع شده است.
وی در خصوص بررسی برنامه توسعه 
روستایی  اشتغالزایی  و  اقتصادی 

استان، تصریح کرد: دولت موظف شده تا در راستای 
برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی ساالنه 
را  روستا  برنامه ششم، 5هزار  از سال های  یک  در هر 
مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، برنامه توسعه اقتصادی 
و  مدیریت  سازمان  توسط  را  روستاها  اشتغالزایی  و 
شورای  تصویب  به  و  کند  تهیه  استان  برنامه ریزی 
ساالنه  باید  ما  برساند.  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
برای ۳۲9 روستا مطالعه انجام دهیم و در مجموع در 
سال های برنامه ششم باید 16۴5 روستا مورد بررسی 
قرار گیرد و طرح اشتغالزایی و توسعه روستایی آن تهیه 

شود.
ما  که  کــاری  افــزود:  جمشیدی 
این  دادیــم  انجام  گذشته  سال  در 
کارگروه  طریق  از  را  موضوع  که  بود 
آمایش دنبال کردیم. در این کارگروه 
شهرستان   ۲8 برای  دهستان   ۳1
استان انتخاب شد و بر اساس تعداد 
 ۴67 خانوار،   ۲۰ باالی  روستاهای 
گرفت.  ــرار  ق مطالعه  ــورد  م روستا 
طریق  از  پژوهشی  طرح های  انجام 
کار  این  می شود.  انجام  دانشگاه ها 
استان  دانشگاهی  جهاد  طریق  از 
قرار  مطالعه  مــورد  و  شد  پیگیری 

گرفت.
ــت و  ــری ــدی ــس ســـازمـــان م ــی ری
برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: 
شود  انجام  بهتر  کــار  اینکه  ــرای  ب
قرار  مدنظر  دستگاه ها  نظرات  و 
پیش بینی  راهبری  کمیته  گیرد، 
کردیم که متشکل از اعضای مرتبط 
است.  مختلف  دستگاه های  در 
معاونین استاندار، مدیرکل دفتر امور 

روستایی، مدیر کل دفتر امور شهری، دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی، دفتر جذب سرمایه گذاری، دفتر امور 
کل  اداره  دارایــی،  کل  مدیر  بانوان،  دفتر  اجتماعی، 
جهاد  معدن،  و  صنعت  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
از اعضای  کشاورزی، میراث فرهنگی و بنیاد مسکن 
این کمیته بودند. فرمانداران نیز مسئولیت اصلی تهیه 

این اسناد را بر عهده داشتند.
سال  برای  ما  تکلیف  اینکه  علیرغم  کرد:  بیان  وی 
97 ، ۳۲9 روستا است، با انتخاب ۲8 دهستان، 5۰6 
روستا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. اگر این روستاها 
و  سال 96  در  ما  مطالعات  مجموع  در  شود،  مطالعه 
97، 5۳ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار را به خود 

اختصاص می دهد.
با بررسی و تصویب اعتبارات  جمشیدی در رابطه 
نوبخت  توازن منطقه ای استان، گفت: جناب دکتر 
کشور  استان های  به  را  منطقه ای  توازن  اعتبارات 
ابالغ کردند که مجموع اعتبار کشور 1۰65 میلیارد 
تومان و اعتباری که به استان خراسان رضوی ابالغ 
شده 6۳ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان است. تالش 
کردیم تا برای توزیع این اعتبارات کم، عمده توجه به 
سمت پروژه هایی باشد که با تزریق این اعتبارات  و 
تا پایان  اطمینانی که از تخصیص آن داده می شود 
قرار  بهره برداری  مورد  و  رسیده  اتمام  به  مالی  سال 

گیرند.
در  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
قبلی  مصوبات  تغییرات  تصویب  و  بررسی  خصوص 
کرد:  عنوان  استان،  توسعه  و  برنامه ریزی  شــورای 
فرمانداران و روسای کمیته شهرستان ها پیشنهاداتی 
قبلی کمیته شهرستان ها  تغییر مصوبات  بر  مبنی  را 
دادندکه اگر این تغییرات منجر به جابه جایی اعتبارات 
بین دستگاه ها نشود، جزو اختیارات شهرستان است و 
چنانچه تغییرات منجر به جابه جایی بین شهرستان ها 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  جلسه  در  دوباره  باید  شود، 
گیرد. ما مجاز به جابه جایی اعتبارات بین شهرستان ها 
نیستیم.ما در سازمان این تغییرات را بررسی کردیم و با 

این تغییرات موافق هستیم.
وی اظهار کرد: در زمینه تصویب اعتبارات ماده 1۰ 
قانون تنظیم و ماده 1۲ قانون سازمان مدیریت بحران 
به طور کل، 81 میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان به استان 
عمرانی،  اعتبارات  تومان  میلیارد   76 که  شده  ابالغ 
5میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و1۳ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از اعتبارت ابتدای سال 
مربوط به ماده ۲۳ نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم 

رانندگی است.

100 درصد اعتبارات 
مربوط به قانون 

استفاده متوازن از 
امکانات کشور که 74 
میلیارد تومان بوده، 
تخصیص داده شده، 

از اعتبارات مربوط به 
ایجاد اشتغال گسترده 

و مولد، 21 میلیارد 
تومان مربوط به حوزه 

اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بوده که 

20 درصد تخصیص 
ابالغ شده و62 درصد 

اعتبارات ماده 12 
مدیریت بحران و ماده 

10 قانون تنظیم نیز 
تخصیص پیدا کرده 

است

,,

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی مطرح کرد

اختصاص 977 میلیارد تومان اعتبارات جاری و عمرانی استان 

رئیس سازمان بسیج مهندسان 
صنعتی خراسان رضوی شناسایی، 
نصب و راه اندازی نیروگاههای کوچک 
خورشیدی خانگی را برای افراد کم برخوردار و حاشیه 
شهر از طرحهای مهم این سازمان ذکر و بیان کرد: 5۰۰ 
شده  شناسایی  استان  سطح  در  طرح  این  برای  نقطه 

است.
داریوش بهبودی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: نیمه نخست امسال 5۰۰ نقطه از خانه های افراد کم 
برخوردار و حاشیه شهر در نقاط مختلف استان شناسایی 
شده و هم اکنون کارهای مقدماتی برای نصب 65 پنل 
خورشیدی در خواف در حال انجام است. وی هزینه نصب 
و راه اندازی هر پنل خورشیدی را ۴۰۰ میلیون ریال اعالم 
و بیان کرد: همه کارهای مقدماتی، نصب، راه اندازی و 

همچنین آموزش، تعمیر و نگهداری این پنل ها بر عهده 
بسیج مهندسان است. رئیس سازمان بسیج مهندسان 
صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: کاهش انگیزه مهاجرت 
ساکنان مناطق محروم به شهرها، کاهش مصرف سوخت 
فسیلی، ایجاد یک منبع مالی برای پوشش فاصله درآمد 
و هزینه ساکنان مناطق مشمول طرح، کمک به تامین 
برق شبکه سراسری و کمک به اقتصاد مقاومتی از جمله 
اهداف این طرح است. وی گفت: رسیدگی به مشکالت 
واحدهای تولیدی و تسهیل در رفع موانع تولیدی از دیگر 
اقدامات سازمان بسیج مهندسان است که نیمه نخست 
امسال با عنوان »کلینیک صنعت« انجام شد. در این طرح 
برای ۲۰۰ واحد تولیدی پرونده تشکیل و به تناسب موضوع 
با هماهنگی ارگان ها و سازمان های مربوط  و مشکالت 

اقداماتی انجام شد.

و  طبیعی  منابع  مــدیــرکــل 
آبخیزداری خراسان رضوی گفت: 
در  آبخیزداری  طرح   6۴ اکنون  هم 
در  ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از  استان  این 

دست اجراست.
بازدید  جریان  در  یکشنبه  روز  صحرایی  علیرضا 
ازشماری از طرح های آبخیزداری در جمع خبرنگاران 
ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از  امسال  افزود: 
۲65 میلیارد ریال برای خراسان رضوی در نظر گرفته 
شده که تاکنون نیمی از این مبلغ تخصیص یافته است.
در  آبخیزداری  های  پروژه  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
 ۳۰ مختلف  مناطق  مردم  مشارکت  خاطر  به  استان 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  است  یافته  افزایش  درصد 
از  جلوگیری  در  آبخیزداری  های  طرح  اجرای  فواید 

برای  مردم  تقاضای  آن،  از  ناشی  خسارات  و  سیالب 
اجرای این پروژه ها در حال افزایش است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: اجرای 
گیاهی  پوشش  افزایش  آبخیزداری موجب  طرح های 
می شود و طبق تحقیقات انجام شده پوشش گیاهی 
نیز میزان نفوذ پذیری آب در زمین را ۴۰ برابر افزایش 

می دهد.
ها موجب  این طرح  اجرای  آن  بر  افزود: عالوه  وی 
از  جلوگیری  و  شده  خشک  های  قنات  دوباره  حیات 

انتقال رسوب مسیر رودخانه ها در قنات ها می شود.
وی اظهار داشت: تغییر اقلیم موجب تغییر الگوهای 
بارشی در مناطق مختلف کشور شده و به خاطر جاری 
شدن سیل زندگی مردم در مناطق مختلف را تهدید می 

کند.

ــان  ــ ــ ــازم ــ ــ ــس س ــ ــ ــی ــ ــ رئ
جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
پروژه طرح اشتغال  اجرا  با  گفت: 
زایی روستایی میزان بیکاری روستایی ما از 

1۰.۲ درصد به 5.۴ درصد  تقلیل پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سید علی اکبر شمسیان در جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری 
طرح  اقتصادی  توسعه  برنامه  اول  فاز  افزود:  خراسان، 
اشتغال زایی روستایی استان خراسان با سفارش سازمان 
شده  انجام  خراسان  استان  ریــزی  برنامه  و  مدیریت 
وامیدواریم نتایج آن برای استان و شهرستان های اطراف 

دستاوردهای خوبی داشته باشد.
از  رضوی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  داد:  ادامه  وی 
پروژه های  و  از اسناد فرادستی  زیادی  تعداد  سال 87  

بزرگ مربوط به حوزه اشتغال را انجام داده و بعضی از 
طرح های جهاد، به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی 
مدیریت ارشد استان بوده، مطالعه سند آمایش استان 
استان،  سرمایه گذاری  اشتغال  سند  تبیین  خراسان، 
اشتغال  توسعه  استان،  معدن  و  صنعت  توسعه  تببین 
مشاغل  توسعه  نوین  الگوی  دانش آموختگان،  پایدار 
خانگی و تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی در 
اشتغال زایی روستایی را می توان از جمله این موارد نام 

برد.
رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  سازمان  رئیس 
و  پروژه ۳1 دهستان  این  انجام  برای  کرد:  خاطرنشان 
۴6۲ روستا مورد مطالعه قرا گرفته، همچنین 8۴1 بازدید 
شده  برگزار  روستا  اهالی  و  دهیاران  با  جلسه  و 11۰6 

است.

500 نقطه نصب پنل خورشیدی در خراسان رضوی 
شناسایی شد

64 طرح آبخیزداری در خراسان رضوی در حال 
اجراست

کاهش 4.8 درصدی بیکاری روستایی با توسعه مشاغل خانگی

مجلس_بانخبر

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
از  گوگردی  شهرک  احــداث  گفت:  رضــوی  خراسان 
اقدامات جدی استان است و اخیرا تفاهم نامه نهایی با 

شرکتی برای تولید گرانول امضا شده است.
شورای  جلسه  در  رسولیان  علی  ایسنا،  گزارش  به 
استانداری  محل  در  استان  توسعه  و  ریــزی  برنامه 
خراسان رضوی افزود: ابالغیه ای از سوی وزارت کشور 
 17 مصوبه  براساس  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  و 
مرداد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور 
توسعه  سند  تدوین  درخواست  و  شده  ارسال  ما  برای 
استان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی برای 9 
استان که خراسان رضوی نیز شامل آن می شود، داده 

شده است.
وی اضافه کرد: یکی از درخواست های این ابالغیه 
این است که پروژه های مورد نظر برای امنیت شرق و 
شود  مصوب  استان  ریزی  برنامه  شورای  در  باید  غرب 
برای  و  اولویت بندی  کلیدی  و  مهم  و صرفا چند طرح 
تهران ارسال شود، تعداد پروژه های ارسالی 16۰ پروژه 
بوده که بعد از رصد و پاالیش به 5۰ پروژه و سپس به 
1۲ پروژه مهم استانی و 5 پروژه مهم فرا استانی تقسیم 

بندی شده است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پنج پروژه  فرا استانی 
میلیارد   ۲۰۰ اعتبار  با  هرات  خواف-  راه آهن  شامل 
برای سال 98 و پیشرفت فیزیکی 8۲ درصد همچنین 
میلیارد   58۳ اعتبار  با  نیز  زاهــدان  مشهد-  راه آهــن 
تومان در سال 98 و دو هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان برای 
درنظر  درصد   1.5 فیزیکی  پیشرفت  و  آتی  سال های 

گرفته شده است.

رسولیان اضافه کرد: همچنین طرح برقی کردن راه 
آهن مشهد- تهران با اعتبار شش هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان، آزاد راه حرم تا حرم با اعتبار 7۰۰ میلیارد تومان 
برای سال 98 و راه آهن مشهد- گرگان با اعتبار 7۴8 
میلیارد تومان در سال 98 و دو هزار 98۲ میلیارد تومان 

در سال های آتی که مطالعات آن انجام شده است. 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
های  پـــروژه  معرفی  خصوص  در  ــوی  رض خــراســان 
استانی تشریح کرد: این پروژه ها شامل پروژه تکمیل، 
تجهیز و راه اندازی واحد ایزوله مرکز بررسی صحرایی 
کل  اداره  توسط  که  استان  در  دامــی  بیماری های 
دامپزشکی استان با اعتبار 5 میلیارد تومان با  پیشرفت 
فیزیکی 9۳  درصد، نظارت و پایش تصویری با هدف 
در  امنیت  پایداری  و  استان  امنیتی  ضریب  افزایش 
شهرستان های مرزی استان توسط دفتر امور امنیتی و 

انتظامی استانداری با اعتبار 1۰ میلیارد تومان در سال 
98 و ۴5۰ میلیارد تومان در سال های آتی و ۳۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی است.
تربت  اصلی  راه  بهسازی  طرح  داد:  ادامه  رسولیان 
حیدریه، خواف، سه راهی نشتیفان، کالشور، سه راهی 
تربت  کالشورو  ابراهیم آباد،  قاین،  تایباد،  سنگان، 
حیدریه، باخرز و تایباد به منظورتسهیل ترانزیت شرق 
و تصادفات و تسهیل  ترافیک  به غرب کشور و کاهش 
دسترسی به معادن به پیشنهاد اداره شهرسازی با 167 
میلیارد تومان اعتبار در سال 98 و 167 میلیارد اعتبار 
در سال های آتی و ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی، آزاد راه 
مشهد،چناران، قوچان به علت اثرات جدی اقتصادی 
پیشنهاد  به  صنعتی   شهرک های  بر  جدی  اثــرات  و 
اعتبار  با  استانداری  امورعمرانی  هماهنگی  معاونت 

۴۳۰ میلیارد تومان است.

اسالمی  شورای  مجلس  در  فریمان  مردم  نماینده 
نیاز  یک  حاضر  حــال  در  گوگردی  شهرک  گفت: 
قطعی و ضروری است که فرصت های سرمایه گذاری 
جدی جدیدی در این خصوص وجود دارد، ما ساالنه 

تا 7۰۰ هزار تن صادرات خام به چین داریم.
قــاضــی زاده  احــســان  سید  ایسنا،  گـــزارش  بــه 
شورای  جلسه  در  مهرماه   ۲1 گذشته  شب  هاشمی 
خراسان  استانداری  در  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
توسعه، سند  و سند  توسعه همه جانبه  افزود:  رضوی 

است.  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  توسعه 
است  نیاز  که  جدیدی  شاخص های  افــزود:  وی 
واقع  مغفول  باشیم،  داشته  توسعه  سند  در  ما  تا 
مشارکت  و  جدید  دقت  بازنگری،  نیازمند  و  شده 
فرهنگی،  دستگاه های  است.  بیشتر  دستگاه های 
در  صداوسیما  حوزه  و  زیارت  آموزشی،  اجتماعی، 
این سند در نظر گرفته نشده اند. در حال حاضر باید 

باشیم.  داشته  قوی  فرهنگی  نهادهای 
کرد:  بیان  اسالمی  شــورای  مجلس  نماینده  این 
خراسان رضوی نسبت به وسعت و جمعیت از بسیاری 
دارد.  پایین تری  تصویری  پوشش  دیگر  استان های  از 
پوشش  اما  هستیم  مرزی  استان  ما  اینکه  وجود  با 
و  خراسان  از  غیر  مــرزی  استان های  قالب  مــرزی 
این  در  باید  است.  کامل تر  بلوچستان  و  سیستان 

حوزه ها پیش بینی کامل تری صورت گیرد.
گردشگری  زمینه  در  گفت:  هاشمی  قاضی زاده 
غیر  خراسان،  برای  جدی  فرصت  یک  عنوان  به  باید 
ما  شود.  تعریف  جدی  پروژه های  زیــارت،  بحث  از 
فرصت های گردشگری قوی در سطح استان داریم.

اسالمی  شورای  مجلس  در  فریمان  مردم  نماینده 

در  متوازن  توسعه  سند  سند،  این  اینکه  بیان  با 
بخواهیم  ما  اینکه  کرد:  عنوان  نیست،  ابعاد  تمام 
کل  و  پیش بینی  همزمان  محل  چند  از  را  پروژه  یک 
کنیم،  پروژه  چهار  به  معطوف  صرفا  را  خود  اهداف 

در آن زمان، نگاه همه جانبه کاهش پیدا می کند.
کرد:  تصریح  گوگردی،  شهرک  خصوص  در  وی 
این شهرک در حال حاضر یک نیاز قطعی و ضروری 
جدیدی  جدی  سرمایه گذاری  فرصت های  که  است 
هزار   7۰۰ تا  ما ساالنه  دارد.  وجود  این خصوص  در 
این  در  می تواند  که  داریم  چین  به  خام  صادرات  تن 
باید  نیز  دیگر  پایه های  از  یکی  شود.  فراوری  مکان 
یک  عنوان  به  خواف  سنگان  حوزه  به  ویژه  توجه 
حوزه صنعتی و توسعه باشد. دو تا سه حوزه صنعتی 

مادر در استان باید مورد توجه قرار گیرد. 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 

این  در  گیرد،  قرار  توجه  مورد  موارد  این  تمام  اگر 
حوزه  توسعه  سند  یک  که  کرد  بیان  می توان  صورت 
این  صورت  این  غیر  در  است،  متوازن  و  شرق  محور 
سند به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود و این 
روتین  و  عادی  مکاتبه  یک  از  بیشتر  را  سند  سازمان 

کرد. نخواهد  قلمداد  مکاتبات  سایر  همچون 
خشکسالی،  خصوص  در  هاشمی  قــاضــی زاده 
به  ملک آباد  آبرسانی  بحث  به  باید  کــرد:  عنوان 
از  یکی  ــرا  زی شــود  توجه  بینالود  از  مجزا  صــورت 
از  قسمتی  ــت.  اس ملک آباد  ما  جــدی  مشکالت 
آبی  تنش  دچار  کامل  صورت  به  مشهد  شهرستان 
جدی بوده که  مجموعه ای از دو شهر و شاید حدود 
بحث  نیز  راه  تنها  و  می شود  شامل  را  روستا   ۴۰
پروژه  کد  ملک آباد  برای  باید  است.  طرق  از  انتقال 

شود. تعیین  جدید 

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

شهرک گوگردی به استان می آید
نماینده فریمان مطرح کرد:

صادرات ۷۰۰هزار گوگرد خام به چین

با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب 
هیات وزیران؛

غیرضرور  امور  اعتبارات  هزینه کرد 
ممنوع شد

بودجه  و  برنامه  پیشنهاد سازمان  به  وزیران  هیئت 
کشور و به استناد بند )ح( تبصره )۲۰( ماده واحده 
موضوع  کشور،  کل   1۳97 ســال  بودجه  قانون 
از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور،  جلوگیری 

را تصویب کرد. یادشده  بند  آیین نامه اجرایی 
ساختمان  گونه  هر  اجاره  آیین نامه  این  براساس  
تأسیسات  و  ساختمان  خرید  و  جدید  تأسیسات  و 
به  ورزشـــی  و  فرهنگی  رفــاهــی،  اداری،  جدید 
سال  در  ضــرورت  حسب  که  واحدهایی  استثنای 
تجمیع  کشوری،  تقسیمات  تغییر  دلیل  به   1۳97
مالی  بار  ایجاد  بدون  موجود  اداری  های  ساختمان 
بدون  کالنشهرها  از  خروج  و  زدایی  تمرکز  یا  جدید 
از هر محل  اندازی شوند،  بار مالی جدید راه  ایجاد 
شمول  از  خــارج  کــرد  هزینه  مجوزهای  جمله  از 
الحاق  قانون  ماده )۲8(  بند )ط(   )۳( موضوع جزء 
از مقررات مالی  تنظیم بخشی  قانون  به  برخی مواد 

دولت )۲( -مصوب 1۳9۳-، ممنوع است.
چارچوب نوسازی تجهیزات و ملزومات اداری

لوازم  و  نامه همچنین نوسازی تجهیزات  آیین  این 
ضرورت  حسب  که  واحدهایی  استثنای  به  اداری 
کشوری،  تقسیمات  تغییر  دلیل  به   1۳97 سال  در 
ایجاد  بدون  موجود  اداری  های  ساختمان  تجمیع 
بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کالنشهرها 
بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر 
محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول 
الحاق  قانون  ماده )۲8(  بند )ط(   )۳( موضوع جزء 
از مقررات مالی  تنظیم بخشی  قانون  به  برخی مواد 

دولت )۲(، ممنوع است.
و  مصرفی  هــای  هزینه  مصوبه  ایــن  ــاس  اس بر 
به  حداکثر  اجرایی،  دستگاه  برای  اداری  ملزومات 
میزان هفتاد درصد )7۰%( عملکرد سال قبل مجاز 

است. 
ماموریتهای  و  خارجی  سفرهای  های  محدودیت 

داخلی
و  خــارجــی  ســفــرهــای  ــای  ه هزینه  همچنین 
های  مأموریت  استثنای  به  داخلی  های  مأموریت 
بین  امور  و  اجرایی  دستگاه  در  نظارت  واحدهای 
الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک 
انرژی  سازمان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
اتمی ایران )با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ 
حداکثر  ها(  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
قبل  سال  عملکرد   )%6۰( درصد  شصت  میزان  به 

است. مجاز 

خبر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
رضوی گفت: فضای سیاسی در کشور باید باز بماند در 
غیر اینصورت موجب فعالیت های سیاسی زیر زمینی 

می شود.
اداری  شــورای  نشست  در  نوروزیان   رحیم  محمد 
های  آسیب  رفــع  ــرای  ب افــزود:  نیشابور  شهرستان 
اجتماعی در این استان سال گذشته 8۰ میلیارد ریال 
هزینه شد که امسال نیز با همه محدودیتها به همین 
مبلغ اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده است. 
حدود سه میلیارد ریال از مبلغ مزبور به بخش آسیبهای 

دختران دوره متوسطه اختصاص یافته است.
مهارتهای  آموزش  کارگاههای  داشت:  اظهار  وی 
زندگی پیش از ازدواج از ۲ ساعت به 1۲ ساعت افزایش 
یافته و با دستور رئیس دادگاه خانواده، ازدواج دختران 

کمتر از 1۳ سال ممنوع شده است.
وی گفت: در این راستا فعالیت کمیته ترویج ازدواج 
آسان در استان نیازمند مشارکت سمن ها، تشکل های 

مردمی و خیرین است.
نوروزیان افزود: برخی مشکالت که منجر به اعتراض 
مردم می شود ناشی از کوتاهی برخی مسئوالن است 
نباید  نیز  را  ریزی های دشمن  برنامه  و  البته طراحی 
نادیده گرفت اما در شرایط فعلی از مدیران اجرایی توقع 
نیست که فقط در ساعات اداری حاضر و جوابگو باشند 
بلکه کسی که مسئولیتی را پذیرفت باید الزاماتش را نیز 

بپذیرد.
وی اظهار داشت: روحیه بسیجی و مدیریت جهادی 
حلقه مفقوده مدیریتی است و هر مدیر باید نسبت به 

عملکردش پاسخگو باشد.
جهانی  اجماع  که  قبل  دولت  اواخر  در  گفت:  وی 
علیه ایران وجود داشت، شاهد هجوم مردم برای خرید 
نبودیم ولی امروز با شرایط روانی که دشمن به دنبال آن 

است برخی می کوشند آرامش مردم را از بین ببرند.
نوروزیان افزود: امروز شرایط جهانی ایران بسیار بهتر 
ایران  علیه  اجماعی  آمریکا  داخل  در  بطوریکه  است 
وجود ندارد و حتی اروپایی ها به دنبال راهکاری برای 

داد و ستد با ایران هستند.
وی با بیان اینکه امروز کلید و رمز پیروزی ما انسجام 
است اظهار داشت: با وجود رسانه های خوبی که در 
افکار  مدیریت  است  نتوانسته  دشمن  داریــم  کشور 

عمومی را در دست بگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه ایجاد محدودیت بیشترین 
نارضایتی را ایجاد می کند گفت: فضای سیاسی در 
کشور باید باز بماند در غیر اینصورت موجب فعالیت 

های سیاسی زیر زمینی می شود.

خبر

نگاه

بررسی تعلیق نام ایران از لیست 
FATF سیاه در نشست هفته جاری

استاندارتریبون

فرمانداران به بازارها بروند و با مردم در ارتباط باشند
استاندار خراسان رضوی گفت: فرمانداران باید در 
بازارها حضور پیدا کرده و به بررسی کاالها بپردازند و 
با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند که این امر بسیار 

مهم و تاثیرگذار است. 
به گزارش ایسنا، علیرضا رشیدیان در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان در استانداری، اظهار کرد: 
ما در رابطه با طرح های اقتصادی برای مناطق محروم 
و روستایی که یکی از اقدامات جدی دولت خصوصا 
معظم  مقام  نظر  کسب  با  بوده،  دوازدهــم  دولت  در 
هزار  اسالمی، 1۲  شورای  مجلس  تاییدیه  و  رهبری 
میلیارد تومان برای این موضوع به صورت تسهیالت 

ارزان قیمت  اختصاص دادیم. 
وی افزود: در مرحله اول حدود ۲۴۰ میلیارد تومان 
به بانک های عامل در استان ابالغ، بیش از ۳5 هزار 
رد  سوم  دو  از  بیش  و  جمع آوری  روستاها  از  طرح 
شد، به این دلیل که این طرح ها متناسب با اهداف 
ارائه  برای گرفتن تسهیالت  تنها  و  نبودند  اقتصادی 
اقتصادی  مزیت های  به  اینکه  بدون  بودند،  شده 
خوشه های  و  افــزوده  ارزش  زنجیره های  روستایی، 

تولید توجهی شده باشد.
رشیدیان بیان کرد: جهاد دانشگاهی در اجرای این 
پروژه کار مهمی انجام داد و بیش از حد انتظار واقع 
شد. روستاها به ۴6۲ روستا ارتقا پیدا کرد که این امر 
به همت دانشگاهیان هم از لحاظ تعداد روستا و هم 
از نظر تعداد پروژه های مورد مطالعه قرار گرفته در این 
موضوع بود. این مطالعه زمانی کارایی و کارآمدی پیدا 
می کند که فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها 
در طرح های اقتصادی خود به این زنجیره های ارزش 

مزیت های  اساس  بر  که  تولید  خوشه های  و  افزوده 
بالقوه در روستاها و ظرفیت ها و کشش های موجود 

در بازارها طراحی شده، توجه کنند. 
امیدواریم  داد:  ادامــه  رضوی  خراسان  استاندار 
اشتغال  به عنوان مسئولین کارگروه های  فرمانداران 
و  تولید  گسترش  حوزه  در  مربوطه  کارگروه های  و 
کنند.  توجه  موضوع  این  به  شهرستان ها،  اشتغال 
زمانی مطالعات ارزشمند تاثیر خود را در زندگی مردم 
می گذارند که همه ما متعهد شویم تا این مطالعات را 
اجرایی کنیم و اگر در جایی نقصی داشت، می توانیم 
آن را مورد بررسی قرار دهیم. زمانی که ما برنامه، طرح 
و هدف گذاری مشخصی نداشته باشیم، نمی توانیم 

به اشکاالت رسیدگی کنیم.
موظف  فرمانداران  تمام  کــرد:  خاطرنشان  وی 
هستند که این طرح را اجرایی کنند و در این صورت 
در   که  اشتغالی  هزار   11۰ از  اشتغال  هزار   ۲۳ باید 
عملی  روستایی  حوزه های  در  شده،  دیده  استان 
شود که امیدواریم فرمانداران به این مهم توجه کنند. 
جهاد دانشگاهی در این مطلب این تعهد را دارندکه به 
عنوان مشاوران اجرای این پروژه در کنار فرمانداران 
پروژه ها  این  رفتن  پیش  و  شدن  عملیاتی  مرحله  تا 
می آید  وجود  به  اجرا  حین  که  مسائلی  به  و  خدمت 

کمک کند تا بتوانیم به سرانجام مقصود برسیم . 
عنوان  کشف رود،  بودجه  خصوص  در  رشیدیان 
کرد: کشف رود بودجه مستقل دارد که به طور قطع 
خود  ردیف  از  باید  کشف رود  شد.  خواهد  پرداخت 
به  توجه  با  که  بوده  این  بر  ما  بنای  شود.  پیگیری 
کاهش بودجه تمام کشور، از سهم درصدی حوزه آب 

نه تنها کم نکنیم  با توجه به مشکالت در این حوزه 
بلکه آن را افزایش دهیم. 

استاندار خراسان رضوی گفت: سند توسعه پایدار 
استان بر اساس برنامه ششم نوشته، تنظیم، مصوب 
و برای تهران ارسال شده است. این شورا و کارگروه 
که  است  غرب  و  شرق  پایدار  امنیت  توسعه  بحث 
نیز در شرق شروع  بعد  و  از ۴۰ سال پیش در غرب 
شد. رویکرد اول آن بیشتر بحث ایجاد امنیت پایدار 
بود و بعد با توجه به تاثیرگذاری حوزه های اقتصادی 
و توسعه های عمرانی در حوزه مسائل امنیتی پایدار، 
به این مطلب از نگاه موضوع تاثیرگذاری آن پروژه ها 

در امنیت پایدار پرداخته شد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد سند توسعه استان را 
ارائه کنیم، همان سند برنامه ششم در راستای سند 
چشم انداز است که باید دنبال شود. بیش از 9 هزار 
میلیارد برای پروژه های استان تعیین شده که وجود 
مسائل  به  توجه  بدون  پایدار  توسعه  ندارد.  خارجی 
زمینه هایی که در  و  اجتماعی، ظرفیت ها  فرهنگی، 
حوزه های مختلف وجود دارد، ممکن نیست. مهلت 
یک هفته ای برای این طرح در نظر گرفته شده اما از 
این مهلت گذشته است. سند توسعه ای یک هفته ای 
وجود ندارد. باید با نگاه امنیتی، سند را واقعی کرد. 
حفظ جمعیت در مناطق مرزی به عنوان یک مسئله 

امنیتی برای ما فوق العاده اهمیت دارد. 
رفع  قابل  اشکاالت  از  برخی  گفت:  رشیدیان 
است، فرصت وجود دارد و باید کاری قانونی و اداری 
انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود. فرصت هست تا 
دارند،  وجود  عملکردی  حوزه های  در  که  اشکاالتی 

حل شوند. 
استاندار خراسان رضوی در خصوص سفر اربعین 
و دهه آخر صفر، تصریح کرد: مسئولین باید با تدبیر، 
هدایت و مدیریت مدیران به نحو موثر در سفر اربعین 
به  خدمت  ارائه  برای  باید  باشند.  داشته  مشارکت 
آمادگی  آن ها  از  میزبانی  و  سفر  آخر  دهه  در  زائرین 
شدید  تنش  زمان های  از  اینکه  بیان  با  وی  داشت.  
به  حرکت  و  جهت گیری  و  گرفتیم  فاصله  قیمت  ها 
سمت ثبات نسبی در شرایط بازار است، عناون کرد: 
است  زیاد  ما  مردم  بر  فشار  هم  هنوز  وجود  این  با 
و  اقدامات  با  و  کنند  تالش  باید  دستگاه ها  تمام  و 
روی  از  فشار  کاهش  دنبال  به  خود  هماهنگی های 
از  پرهیز  و  مردم  برای  مناسب  خدمات  ارائه  مردم، 

ریخت و پاش های غیر ضرور باشند.
روی  که  شود  دقت  باید  کــرد:  اضافه  رشیدیان 
موضوع ارائه خدمات با کیفیت و با بهره وری باالتر به 
مردم تمرکز بیشتری داشته باشیم، در این خصوص 
است.  مهم  بسیار  فرمانداران  و  مدیران  نظارت  نیز 
فرمانداران باید در بازارها حضور پیدا کرده و به بررسی 
کاالها بپردازند و با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند 

که این امر بسیرا مهم و تاثیرگذار است. 
استاندار خراسان رضوی گفت: حدود 5۰ درصد 
تخصیص عمرانی به پروژه ها و دستگاه ها داده شده 
که  نبوده  میزان  این  با  متناسب  کار  پیشرفت  اما 
در  اشکالی  اگر  کنند.  توجه  امر  این  به  باید  مدیران 
به  تا  شود  پیگیری  باید  داشته،  وجود  کار  پیشرفت 

پیشرفت نزدیک تر شوند.  
وی بیان کرد: مدیران باید همکاری های الزم را با 

واگذاری  خصوص  در  استانداری  عمرانی  معاونت 
پروژه های  حتی  و  تمام  نیمه  و  جدید  پــروژه هــای 
برنامه  سازمان  ویژه   پیگیری  به  توجه  با  شده،  تمام 
توجه  با  باشند.  داشته  دارایی،  و  اقتصاد  و  بودجه  و 
به اینکه در مصوبات سران سه قوه حداکثر ظرفیت 
انعطاف را برای توجیه، اقتصادی بودن و ظرفیتی که 
در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی دیده شده، 
باید از آن استفاده کرد. به هر میزان که ممکن است 
باید پروژه ها و طرح های دولتی را به بخش خصوصی 

واگذار کرد. 
و  تغییر  به  توجه  با  کــرد:  خاطرنشان  رشیدیان 
داشتیم،  مصالح  قیمت های  حوزه  در  که  تحوالتی 
بخشنامه  های جدیدی در حوزه تعدیل قیمت ها ابالغ 
شد که باید به آن توجه شود. در بسیاری از قیمت هایی 
که سال گذشته داشتیم، تغییراتی صورت گرفته که 
پیمانکاران  مشکالت  رفع  برای  ظرفیت  این  از  باید 
استفاده شود.  استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: 
در گذشته ظرفیت تغییر و تحوالت برای ثابت کردن 
حال  در  اما  بود  درصد  تا 15  اسالمی،  خزانه  اسناد 
حاضر به صورت کامل 15 درصد در نظر گرفته شده 
است. باید از این ظرفیت استفاده شود تا پیمانکاران 

استفاده مناسبی ببرند. 
وی اضافه کرد: نکته دیگری که جزو نگرانی های 
از  ناشی  قیمت های  تغییر  بحث  بود،  پیمانکاران 
در  که  بود  ملی  پول  با  ارز  برابری  قیمت  کاهش 
بخشنامه جدید در این رابطه نحوه جبران آثار ناشی از 
تغییر قیمت ارز برای کاالهای متاثر از این موضوع در 

نظر گرفته شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی 
فضای سیاسی در کشور باید باز بماند

بازگشته  به سرخط خبرها  بار دیگر  زاکانی  علیرضا 
و  سر  گذشته  هفته  یک  در  او  هــای  حــرف  اســت. 
نیز  هایی  زنی  گمانه  با  و  کرده  پا  به  زیادی  صدای 
روزنامه  که  شد  سبب  هم  همین  است.  بوده  همراه 
به  را  خود  شنبه  روز  سرمقاله  »شرق«  طلب  اصالح 
او اختصاص دهد. احمد غالمی سردبیر این روزنامه 
تقسیم  مورد  در  زاکانی  اخیر  اظهارات  به  نگاهی  با 
دادن  قرار  و  )ره(  امام  موافقان  و  مخالفان  بندی 
نتیجه  این  به  قالب؛  این  در  پیشین  جمهور  روسای 
 – آیرونی  مصداق  زاکانی  های  حرف  که  بود  رسیده 
جهل جعلی معنا – در سیاست است. سرمقاله نویس 
حذف  پی  در  زاکانی  که  استدال  این  با  »شــرق« 
برای  راهکارش  و  بوده  گذشته  دستاوزیر  به  اکنون 
چهره  آوردن  میدان  به  وضعیت،  این  از  برون رفت 
که  می شد  گفته  »کاش  نوشت:  است؛  جدید  های 
امیدوارم  و کجایند.  این چهره ها چه کسانی هستند 
نباشند؛  ایشان  خود  چهره ها  این  از  یکی  مصداق 
تا  آیرونی  سیاست  به  اصولگرایان  است  بعید  گرچه 

این حد باور داشته باشند.«
های  چهره  ورود  ضرورت  از  صراحتا  خود  زاکانی 
»شــرق«  استنباط  امــا  اســت  گفته  سخن  جدید 
دارد  شدن  جمهور  رئیس  قصد  او  که  این  بر  مبنی 
بازی  زمین  دانست.  انگاری  ســاده  نوعی  باید  را 
دور  اهداف  و  است  ها  حرف  این  از  تر  بزرگ  زاکانی 
رویکرد  به  تر  دقیق  نگاهی  دارد.  تری  دسترس  از 
این  اخیر  های  هفته  در  زاکانی  علیرضا  مواضع  و 
بیش  وی  که  دهد  می  نشان  و  کند  می  ثابت  را  ادعا 
مشخصا  و  متبوعش  جریان  منافع  فکر  به  خود،  از 

»شورای وحدت« است. 
مهم تر اهداف 

نمایندگی  دوره  چند  سابقه  با  زاکانی  علیرضا 
اسالمی  انقالب  رهپویان  جمعیت  دبیرکلی  مجلس، 
انتخاباتی در چارچوب جبهه مردمی  فعالیت های  و 
بانفوذ  و  از چهره های موثر  به یکی  انقالب  نیروهای 
نفوذ  او  اســت.  شــده  بــدل  اصولگرایی  جریان  در 
بسیاری در سراسر کشور دارد. کار تشکیالتی را باید 
عامل موفقیت و اثرگذاری او دانست. ارتباط گسترده 
است  امتیازی  کشور  سراسر  در  اصولگرا  نیروهای  با 
که کمتر کسی دارد. همین ویژگی هم او را به بازوی 

تبدیل  وحدت«  »شورای  اجرایی 
چند  عمر  با  شورایی  است.  کرده 
جای  رسد  می  نظر  به  که  ماهه 
خواهد  اصولگرایان  برای  را  جمنا 
هفته  که  بود  قبل  چندی  گرفت. 
جلسات  برگزاری  از  مثلث  نامه 
خبر  شــورا  این  هفتگی  و  منظم 
رسانه  دیگر  نه  و  مثلث  نه  داد. 
اما جزئیات مباحث  های اصولگرا 
های  نشست  ایــن  در  مطروحه 
نکرده  منتشر  را  اصــولــگــرایــان 
باهنر  محمدرضا  که  آنطور  اند. 
است؛  گفته  مثلث  نامه  هفته  به 
محتوای  ماندن  محرمانه  دلیل 
در  ها  مالقات  برگزاری  جلسات 
رتبه  عالی  اصولگرایان  سطح 
ضــرورت  که  هایی  چهره  اســت. 
مخفی ماندن گفت و گو ها را می 

به  خود  نام  طرح  به  ای  عالقه  و  دانند 
رویکردشان  همین  ندارند.  شیوه  این 
در  موجود  اطالعات  شــده  باعث  نیز 
چند  برگزاری  به  وحدت  شورای  مورد 
سیدابراهیم  محوری  نقش  با  جلسه 
محمدباقرقالیباف،  حضور  و  رئیسی 
 ... و  رضایی  محسن  جلیلی،  سعید 

بماند.  محدود 
مجلس  انتخابات  در  آفرینی  نقش 

این  سیاسی  ــداف  اهـ بینی  پیش 
نیست. دشــورای  چندان  کار  اما  شورا 

به  گـــردن  رگ  از  مجلس  انتخابات 
اگر  حتی  و  است  تر  نزدیک  سیاسیون 
نادیده  را  آن  توانند  نمی  هم  بخواهند 
شورای  جلسات  منطق  این  با  بگیرند. 
هم  انتخاباتی  اینکه  فرض  به  وحدت 
تاثیرگذار  ــی  آت انتخابات  بــر  نباشد 
موضع  اعالم  و  نظر  اظهار  بود.  خواهد 

زاکانی  علیرضا  همچون  شــورا  این  ثابت  اعضای 
به  زاکانی  اخیر  توجهات  اگر  حال  طور.  همین  نیز 
علی  مورد  در  اظهاراتش  و  مجلس  امور  در  شفافیت 
تالش  گمانه  بیافزایم؛  معادله  این  به  را  الریجانی 
انتخابات  در  آفرینی  نقش  بــرای  وحــدت  ــورای  ش

مجلس جدی تر می شود. 
الریجانی با  رویارویی 

مجلس  پیش  هفته  یک  همین  زاکانی  علیرضا 
و  توصیف  نفره«  یک  »مجلس  یک  را  اسالمی  شورای 
تاکید کرد که مقصودش از آن یک نفر علی الریجانی 
گفت:  الریجانی  مدیریت  نحوه  توضیح  در  او  است. 
اکثریت  دو  شود.  می  تقسیم  دسته  سه  به  »مجلس 
با  و  دارد  قرار  اقلیت  آن  در  الریجانی  اقلیت.  یک  و 
همین روش مجلس را مدیریت می کند. در انتخابات 
می  رئیس  و  چسبد  می  اصولگراها  به  مجلس  رئیس 
شود. در رای و اعتماد و استیضاح ها نیز به دولتی ها 

می چسبد و نظر خود را اعمال می کند.« 
 FATF و  برجام  سرسخت  مخالفان  از  زاکانی 

داند.  می  الریجانی  سر  زیر  را  دو  هر  تصویب  و  بوده 
کشور  در  نفر  سه  باشد  قــرار  »اگــر  کــرد:  تاکید  او 
رئیس  نفر  سه  آن  باشند.  برجام  سند  پاسخگوی 

آقای ظریف هستند.« و  جمهور، رئیس مجلس 
یک   « را  الریجانی  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
می  که  سمتی  هر  به  را  مجلس  که  ای  حرفه  راننده 
خواهد می برد« توصیف می کند و اخیرا گفته است 
مرکز  خروجی  مجموعه   « برجام  های  بررسی  در  که 
یعنی  رسید.  می  ما  دست  دستور  به  بنا  ها  پژوهش 
خروجی  تا  شد  می  انجام  ممیزی  و  اصالح  یک  اول 
نه  باشد  مجلس  رئیس  خواست  بر  منطبق  نهایی 

واقعیت.«
 ،  ۲ سند  اینکه  بدون  الریجانی  که  دارد  اصرار  او 
بیست  در  را  آن  باشد،  خوانده  را  برجام  پیوست  و   5
دقیقه تصویب کرد و این یعنی مجلس به وظیفه خود 
و  الریجانی  هم  قصور  این  دلیل  و  است  نکرده  عمل 

دوستان او بوده اند.
الریجانی برای  جایگزینی 

الریجانی  علیه  بر  اظهارنظر  و  زاکانی  سخنان  این 
خود  همچون  نیز  ها  آن  دارد.  بر  در  را  مهمی  نکات 
حذف  که  دانند  می  خــوب  دیــگــران  و  الریجانی 
منفی  تاثیر  ریاست  کرسی  یا  مجلس  از  الریجانی 
بر  تالششان  دارد.  او  سیاسی  آینده  بر  بسیاری  و 
کردن  باز  خاطر  به  تواند  نمی  اما  امر  این  تحقق 
حتی  باشد.  جــوان  و  جدید  های  چهره  بــرای  جا 
شورای  و  نیست  الریجانی  آلترناتیو  هم  زاکانی  خود 
موجود  های  زمزمه  دارند.  دیگری  گزینه  ها  وحدتی 
در مورد قصد برخی چهره های ارشد این شورا برای 
ریاست  کرسی  کسب  و  مجلس  انتخابات  به  ورود 
است  معلوم  که  طور  این  گرفت.  نادیده  نباید  را 
حذف  وحدت  شورای  در  زاکانی  ماموریت  نخستین 
اما  ماموریت  این  در  موفقیت  است.  الریجانی  علی 
باشد  دارد. هرچه  انتخابات مجلس  از  فراتر  تاثیراتی 
صورت  در  که  است  رویی  میانه  اصولگرای  الریجانی 
جلب  به  قادر  جمهوری  ریاست  برای  کاندیداتوری 
سیاسی  فعاالن  بود.  خواهد  نیز  طلبان  اصالح  رای 
حضور  برای  که  دانند  می  طلب  اصالح  جریان  در 
گرایان  اعتدال  با  ائتالف  از  غیر  ای  چاره  قدرت  در 
ندارند و در شرایط اضطرار الریجانی را نیز می توان 
اعتدالی  را  روحانی  که  دانست همانطور  گرا  اعتدال 
ورزی  سیاست  عمر  پایان  اساس  این  بر  دانستند. 
شورای  برای  که  است  تیری  باال  سطح  در  الریجانی 

وحدت چند نشان را همزمان خواهد زد.

چرا زاکانی بار دیگر به سرخط خبرها بازگشته؟ 

بازوی اجرایی شورای وحدت 

نگاهی دقیق تر به رویکرد و مواضع علیرضا زاکانی در هفته های اخیر این ادعا را ثابت می کند و نشان می دهد که وی بیش از خود، به فکر منافع 
جریان متبوعش و مشخصا »شورای وحدت« است

,,

رضوی  خــراســان  استاندار 
فرمانده  دستگیری  شایعه 
را  پیشین خراسان رضوی  انتظامی 

تکذیب کرد.
دستگیری  شایعه  به  واکنش  در  رشیدیان  علی رضا 
اتهامات  به  پیشین خراسان رضوی  انتظامی  فرمانده 

مالی، اظهار کرد: من چنین چیزی را نشنیده ام.
وی با بیان این که »ایشان قبل از تاسوعا بیمار و به 
بیمارستان منتقل شدند«، افزود: ایشان توسط دکتر 

شبستری آنژیو شدند ما نیز به عیادتشان رفتیم.
نیز  کسالت  ایــن  از  پس  کــرد:  تصریح  رشیدیان 
با  که  کردند  اعالم  ما  به  انتظامی  نیروی  فرماندهی 
خدمت  ادامه  به  قادر  دیگر  جسمی،  شرایط  به  توجه 

نیستند، لذا برای این پست سرپرست تعیین شد.

***
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته و پس از تغییر 
به  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  کریمی،  قادر 
و  غربی  رسانه های  برخی  در  شایعاتی  بیماری،  علت 
دستگیری  و  برکناری  بر  مبنی  اجتماعی  شبکه های 
این  آنچه  دلیل  به  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
شده  منتشر  کردند،  اعالم  وی  مالی   فساد  رسانه ها 

بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
خراسان  استانداری  اقتصادی 
اخیر  ابالغ  براساس  گفت:  رضوی 
توسعه  سند  تنظیم  به  مکلف  استان  این  دولــت، 

امنیت پایدار شرق کشور شده است.
با  استان  اداری  شورای  جلسه  در  رسولیان  علی 
و سند  تکلیف  این  اساس  بر  افزود:  این مطلب  بیان 
مرکز  به  را  خود  پیشنهادی  های  طرح  شده؛  تنظیم 

ارائه داده ایم.
از  پــروژه   16۰ راستا  این  در  داشــت:  اظهار  وی 
و  رصد  از  پس  که  شد  ارائه  مرکز  به  رضوی  خراسان 
مهم  پروژه   1۲ نهایت  در  شده؛  انجام  های  پایش 
گرفته  نظر  در  استانی  فرا  مهم  پروژه  پنج  و  استانی 

شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی بیان کرد: پنج پروژه مهم فرا استانی 
 - مشهد  آهن  راه  هــرات،   - خواف  آهن  راه  شامل 
زاهدان، برقی کردن راه آهن مشهد - تهران، آزاد راه 
با  راه آهن مشهد - گرگان در مجموع  و  تا حرم  حرم 

اعتبار 86 هزار و ۳1۰ میلیارد ریال است.
به  مربوط  استانی  ــروژه  پ  1۲ افــزود:  رسولیان 
آبخیزداری، تامین آب مناطق مرزی، صنایع معدنی 
با اعتبار 1۰ هزار و  و محورهای ارتباطی در مجموع 

16۰ میلیارد ریال است.
مرحله  در  فقط  ها  طرح  این  که  این  بیان  با  وی 
پیشنهاد است و هنوز به تصویب نرسیده؛ تاکید کرد: 

امکان اصالح آن ها وجود دارد.  

علیرضا قامتی طی مراسمی با 
حضور معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
به عنوان مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان 

رضوی معرفی شد.
استانداری  اجتماعی   ، امنیتی   ، سیاسی  معاون 
مجموعه  به  غیرعامل  پدافند  گفت:  رضوی  خراسان 
بکارگیری  مستلزم  که  مــی گــردد  ــالق  اط اقداماتی 
جنگ افراز نبوده و با اجرای آن می توان عالوه برایجاد 
به  مالی  خسارات  شدن  وارد  از  دفاعی  بازدارندگی 
غیر  و  نظامی  حساس  و  حیاتی  تاسیسات  و  تجهیزات 
نظامی و تلفات انسانی درمواقع خطر جلوگیری نموده و 
یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش 

داد.

امری  دفاع  و  پدافند   : گفت  نوروزیان  رحیم  محمد 
دارد  تاریخی  قدمت  و  است  درانسان  ذاتی  و  عقالنی 
تکنولوژی،  پیشرفت  با  اما  نیست  اکنون  مختص  و 
شکل گیری زندگی جدید و ازدیاد جمعیت نوع دفاع و 

جنگ ها تغییر کرده است.
نوروزیان با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در شرایط 
کنونی جامعه بر لزوم آموزش اصول آن به دست اندرکاران 
تاکید کرد و گفت: باید رسانه ها در فرهنگ سازی  پدافند 
غیرعامل نقش داشته باشند و مردم را با این مهم بیشتر 

آشنا کنند.
وی در این مراسم از خدمات ابوالفضل احمدی مدیر 
کل سابق قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد : با تجربه 
مناسبی که علیرضا قامتی دارد امید است کارهای خوب 

قبلی با کیفیت بهتری دنبال شود.

مدیرکل جدید پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی معرفی شدسند توسعه امنیت پایدار شرق کشور تدوین شدتکذیب شایعه  دستگیری فرمانده انتظامی خراسان رضوی

ــژه  وی ــروه  گـ نشست 
روز   FATF مالی  اقــدام 
یکشنبه و به مدت شش 
برگزار  پــاریــس  در  روز 

می شود.
جماران؛  ــزارش  گ به 
 ۲۰۰ از  بیش  مقام های 
کشور در این اجالس حضور خواهند داشت. همچنین 
قرار است در این نشست درباره ایران و اینکه همچنان 
نامش خارج از لیست سیاه و »اقدامات مقابله ای« قرار 
می گیرد و تعلیق خواهد ماند یا خیر، تصمیم گیری شود.

در آخرین نشست این نهاد مالی بین المللی به ایران 
مقررات  اجرای  برای  الزم  اقدامات  تا  شد  داده  فرصت 
رابطه  در همین  انجام دهد.  را  گروه  این  توصیه های  و 
دولت برای اجرایی کردن چهار توصیه باقی مانده از ۴1 
اسالمی  شورای  مجلس  به  را  چهارگانه ای  لوایح  مورد، 

ارائه کرد.
از مدت ها بحث و بررسی در مجلس،  این لوایح بعد 
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  و  نگهبان  شورای 

نهایت در مجلس تصویب شد.
شورای نگهبان هفته گذشته از رفع ایرادات این شورا 
در لوایح »پالرمو« و »اصالح قانون مبارزه با تامین مالی 
 CFT تروریسم« خبر داد اما در رابطه با الیحه الحاق به

هنوز اعالم نظری نکرده است.
به  مربوط  نشست  که  جاری  هفته  پایان  تا  دید  باید 
باقی  الیحه  درباره  است  جریان  در  پاریس  در   FATF

مانده نظر نهایی خود را اعالم می کند یا خیر.

چهره هایی که ضرورت 
مخفی ماندن گفت و گو 
ها را می دانند و عالقه 
ای به طرح نام خود به 

این شیوه ندارند. همین 
رویکردشان نیز باعث 
شده اطالعات موجود 

در مورد شورای 
وحدت به برگزاری 
چند جلسه با نقش 

محوری سیدابراهیم 
رئیسی و حضور 

محمدباقرقالیباف، 
سعید جلیلی، محسن 

رضایی و ... محدود 
بماند

,,
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خبرنگارسعید بابایی

مدیرعامــل موسســه نگهــداری از معلولین و 
سالمندان امام جواد)ع(:

سعی  کرده ایم افتاده ترین معلولین را 
جذب کنیم

سرویس اجتماعی 

مدیرعامل موسسه نگهداری از معلولین و سالمندان 
آموزش پذیر  ما  معلولین  اکثر  گفت:  جــواد)ع(  امام 
کرده ایم  سعی  ما  نمی کنند.  صحبت  و  نیستند 

نیازمندترین و افتاده ترین معلولین را جذب کنیم.
امروز«  »صبح  با  گفت گو  در  بافقی زاده  محمدرضا 
نگهداری  خود  مرکز  در  ما  که  افــرادی  اغلب  افــزود: 
نیازمند  خــانــواده  از  یا  و  رهاشده  یتیم،  می کنیم 
با  برای مالقات  نفر  و در طی سال حتی یک  هستند 
شهر  شریف  مردم  از  بنابراین  نمی کند  مراجعه  آنان 
این مرکز  مهربانی ها می خواهم علی رغم مسافت دور 
اکثر  بزنند.  سر  مکان  این  به  بازدید  و  مالقات  برای 
آن ها معلولیت های مادرزادی دارند اما برخی هم بر اثر 

عوامل دیگر دچار معلولیت شده اند..
این موسسه گفت: موسسه  وی درباره فعالیت های 
را  خود  فعالیت   7۳ سال  از  جــواد)ع(  امام  معلوالن 
آغاز  مختلف  حوزه های  در  معلوالن  به  خدمت  امر  در 
کرده است و در سال نخست فعالیت 5۰ معلول تحت 

پوشش این مجموعه بودند.
بیان  با  جواد)ع(  امام  معلوالن  موسسه  مدیرعامل 
معلول   ۲5۰ به  پرسنل   1۳۰ مرکز  ایــن  در  اینکه 
اکثر  کــرد:  خاطرنشان  می کنند،  خدمات رسانی 
مغزی  فلج  دچار  موسسه  این  پوشش  تحت  معلوالن 
ندارند  را  خود  کنترل  و  غذا  خوردن  توان  و  هستند 
زخم  ــار  دچ تا  هستند  چرخش  حــال  در  مرتبط  و 
سال   55 تا  سال   6 سن  از  ما  معلولین  نشوند.  بستر 
 6۰ سالمندان  هم،  سالمندان  بخش  در  و  هستند 
این  اکثر  کرد:  تصریح  بافقی زاده  داریم.  ساله   9۰ تا 
دچار  اکثرًا  و  هستند  بالصاحب  و  رهاشده  معلوالن 
معلولیت های مادرزادی هستند و تمامی این معلوالن 
دارای معلولیت 5۰ درصد به باال و آی کی یوی زیر ۳۰ 

درصد هستند.
مدیرعامل موسسه نگهداری از معلولین و سالمندان 
امام جواد)ع( در پایان خاطرنشان کرد: ما سنگین ترین 
زیرا  می دهیم؛  ارایــه  اینجا  در  را  بهزیستی  خدمات 
بسیاری از معلولین آموزش پذیر و تربیت پذیر هستند و 
کارهای خود را می توانند انجام دهند؛ حتی در بخش 
بیماران روانی مزمن که از فعالیت های بهزیستی است 
خود بیماران کارهای آسایشگاه را انجام می دهند اما 
معلولینی که ما داریم روی تخت، افتاده و در حد فلج 

مغزی هستند.

گفت وگو

خبر

مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: کم خونی فقر آهن به علت 
تأثیر بر قدرت یادگیری و کاهش آن، افت تحصیلی دانش 

آموزان را باعث خواهد شد.
زهرا اباصلتی با بیان اینکه افراد زیادی بدون اینکه عالئم 
واضح کم خونی را داشته باشند از عوارض زیان بار کمبود 
آهن رنج می برند خاطرنشان کرد: آهن کافی برای حفظ 
سالمت، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمینه مناسب برای 
یادگیری در دوران تحصیلی ضروری است دانش آموزانی 
احساس  همیشه  هستند،  فقرآهن  خونی  کم  دچار  که 
از  اغلب  آمــوزان  دانش  این  کنند  و ضعف می  خستگی 
ورزش و فعالیت های بدنی دوری می کنند و یا در هنگام 
ورزش خیلی زود خسته می شوند در این افراد تغییرات 
رفتاری به صورت بی حوصلگی و بی تفاوتی مشاهده می 
شود کم خونی فقر آهن به علت تأثیر بر قدرت یادگیری 
و کاهش آن، افت تحصیلی دانش آموزان را باعث خواهد 
شد. وی تصریح کرد: کاهش ضریب هوشی، اختالل در 
تکامل گفتاری، کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی، 
کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت ها، اختالل در تکامل 
)بی  رفتاری  تغییرات  و  عصبی   سیستم  هماهنگی  و 
تفاوتی، خستگی و بی حسی و گوشه گیری، عدم فعالیت 
و تحرك بدنی در دانش آموزان( از مهم ترین عوارض کم 
خونی هستند. وی اظهار داشت: در سنین مدرسه بدن به 
دلیل رشد به آهن بیشتری نیاز دارد و مصرف ناکافی منابع 
غذایی حاوی آهن در این دوران منجر به کمبود آهن می 
شود. همچنین مصرف بی رویه غذاهای غیر خانگی مانند 
انواع ساندویچ های سوسیس و کالباس، پیتزا و تنقالت 
غذایی کم ارزش مانند چیپس، نوشابه، شیرینی، شکالت 

ندارند  کافی  آهن  که  فرآورده های غالت حجیم شده  و 
موجب کمبود آهن می شود. مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه 
تصریح  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت 
کرد:  در دوران بلوغ، دختران عالوه بر جهش رشد و در 
نتیجه نیاز بیشتر به آهن، به علت عادت ماهیانه و از دست 
دادن خون نسبت به کم خونی فقر آهن بسیار حساس تر 
و آسیب پذیرتر هستند. وی با بیان اینکه مصرف ناکافی 
مواد غذایی حاوی ویتامینCموجب کاهش جذب آهن 
غذا می شود. خاطر نشان کرد: مصرف نان های حاوی 
جوش شیرین، مصرف چای همراه با غذا یا بالفاصله پس 
از صرف غذا، عدم رعایت اصول بهداشتی، آب آشامیدنی 
ناسالم، توالتهای غیربهداشتی، عدم شستشو و ضدعفونی 
صحیح سبز یهای خام و در نتیجه، ابتال به آلودگی های 
انگلی از دیگر عوامل موثر در بروز کم خونی فقرآهن می 
گفت:  و  کرد  اشاره  خونی  کم  عالئم  به  اباصلتی  باشد. 
رنگ پریدگی دائمی مخاط داخل لب و پلك چشم و زبان 
که به رنگ صورتی کمرنگ خواهد بود، خستگی زودرس، 
بی  سردرد،  سرگیجه،  تفاوتی،  بی  چشم،  رفتن  سیاهی 
اشتهایی، حالت تهوع، خواب رفتن و سوزن سوزن شدن 
دست و پاها و در مراحل پیشرفته تر کم خونی، تنگی نفس 

همراه با تپش قلب مشاهده می شود.
وی با  تاکید بر اینکه آموزش تغذیه و ایجاد تنوع غذایی 
می تواند یک عامل پیشگیری و کنترل کم خونی فقرآهن 
باشد خاطرنشان کرد:  آهن در منابع غذایی حیوانی و 
گیاهی وجود دارد جذب آهن از منابع غذایی حیوانی تنها 
اندکی تحت تأثیر غذا و ترشحات دستگاه گوارش قرار می 
گیرد و ممکن است به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد هم جذب 
شود، در حالی که جذب آهن از منابع غذایی گیاهی تحت 
تأثیر مواد غذایی می باشد و جذب آن حداکثر حدود 5 تا 
8 درصد است در صورتی که مصرف شود جذب آنها ۲ تا ۳ 

برابر بیشتر می شود.

پزشک تغذیه:
کم خونی بر قدرت یادگیری تاثیر می گذارد

فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
تدوین  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
ایــرانــی،  ــاالی  ک از  حمایت  سند 
فضای مجازی و تحقق سند تحول بنیادین را از جمله 
سندهایی دانست که در دستور کار نمایندگان مجلس 

دانش آموزی است.
افتتاحیه  در  کاظمی  علیرضا  ایسنا،  گــزارش  به 
این  اینکه  بیان  با  آموزی  دانش  مجلس  دوره  نهمین 
عرصه  و  دموکراسی  تمرین  بــرای  الگویی  مجلس 
تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان است افزود: 
سخنرانی های شجاعانه و آگاهانه نمایندگان مجلس 
در  نظام  رتبه  عالی  مسئوالن  مقابل  در  آموزی  دانش 
عین برخورداری از اعتماد به نفس مهم ترین برونداد 

این مجلس است.

پرورش  و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
با بیان اینکه مجلس دانش آموزی یک نهاد صنفی و 
دیگر  کنار  در  مضاعفی  انتظارات  ما  و  است  مشورتی 
ماموریت اصلی مجلس،  داریم گفت:  آن  کارکردهای 
احقاق  برای  مطالبه گری  و  پرسشگری  روحیه  تقویت 
تربیت  و  تعلیم  ساحت  شش  در  آموزان  دانش  حقوق 
با  پرورش  و  آموزش  مسائل  بررسی  همچنین  است. 
نگاه منطقه ای و ملی و انعکاس نیازهای دانش آموزان 

را دنبال می کنیم.
رویکردهای  تحقق  به  کمک  داد:  ادامــه  کاظمی 
نمایندگان  وظایف  از  خواهانه  تحول  و  گرایانه  تحول 
گرایانه  تحول  صدای  تا  است  آموزی  دانش  مجلس 
آموزش و پرورش به دل جامعه برسد و در مسیر تحقق 

سند تحول بنیادین حرکت کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: 
اعــالم  ــردی  ف بــه  چنانچه  ــر  اگ
فرد  شــود،  بازنشسته  باید  که  شد 
در  تصرفی  و  دخل  و  بگیرد  حقوق  نمی تواند  بماند 
این  اگر  باشد.  داشته  است،  دستش  در  که  اموالی 
قرار  کیفری  تعقیب  تحت  قانون  مطابق  بکند  را  کار 

می گیرد.
والمسلمین  ــالم  االس حجت  ــارس،  ف ــزارش  گ به 
قضاییه  قوه  سخنگوی  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
خود  خبری  نشست  دومین  و  سی   و  صد  در  عصر 
مقطع  چند  در  گفت:  داوری  موضوع  درخصوص 
نیاز  که  چیزی  اما  است  شده  مطرح  داوری  مسئله 
داوری  بخش  به  پرونده  حقوقی  امور  در  اینکه  است 

برود و قوه قضاییه وارد آن نشود، هنوز نداریم.

وی افزود: در جهت رفع موانع تولید قوانین خوبی 
با  جدی تری  برخورد  باید  هم  قضاییه  قوه  و  داریم 

افرادی که این قانون را نقض می کنند داشته باشد.
و  اشتغال  مسئله  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
معروف های  از  یکی  است.  مهم  بسیار  داخلی  تولید 
محکومان  حکم  اجرای  است.حتی  این  اکنون  مهم 
باید  بــزنــد.  لطمه  تولیدی  بنگاه های  بــه  نباید 
فعالیت  صاحبان  که  شــود  پیش بینی  ســازوکــاری 
به  آنها  مجازات  شدند،  جرم  مرتکب  اگر  اقتصادی 

بنگاه اقتصادیشان لطمه نزند.
معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به این سوال که آیا 
گفت:  خیر  یا  است  تبعیدگاه  بلوچستان  و  سیستان 
را  تبعیدگاه  شهرهای  مختلف  دستگاه های  قبال 

مشخص می کردند.

وزیر کشور از بازنگری سند ملی 
کنترل و کاهش مصرف مشروبات 
الکلی خبر داد و گفت: پرونده اخیر 
توزیع مشروبات الکلی دست ساز که موجب مرگ تعدادی 
از مصرف کنندگان در برخی استان های کشور شده بود، 

در جلسه آتی شورای امنیت کشور بررسی می شود.
به گزارش خبرفوری، رحمانی  فضلی پس از استماع 
گزارش دستگاه های متولی اجرای سند ملی کنترل و 
کاهش مصرف مشروبات الکلی در کشور افزود: اجرای 
این سند از سال 9۲ به مدت پنج سال آغاز شده بود که در 
سال 96 به پایان رسیده است، اکنون شورای اجتماعی 
کشور نتایج و نقاط قوت و ضعف های اجرای این سند را 

در کارگروه مورد بررسی کند.
سازمان  و  بهداشت  وزارت  گزارش  طبق  افزود:  وی 

پزشکی قانونی در این مشروبات الکلی دست ساز ماده 
قرار  استفاده  مورد  دارد  صنعتی  استفاده  که  متانول 
گرفته و همین موضوع منجر به مرگ تعدادی از مصرف 
کنندگان شده است بنابراین الزم است پروتکلی توسط 
وزارت بهداشت و وزارت صمت نسبت به نظارت دقیق و 
جدی در نحوه تولید، توزیع و مصرف متانول تهیه شود تا 

شاهد تکرار اینگونه حوادث تلخ در کشور نباشیم.
در ابتدای این جلسه نیز سردار نوریان نماینده نیروی 
انتظامی در شورای اجتماعی کشور با ارائه گزارشی از 
روند مصرف مشروبات الکلی در 1۰ سال اخیر تاکید کرد: 
کشفیات مشروبات الکلی داخلی در سال 96 نسبت به 
سال 95 حدود 1۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان 
این کشفیات در 6 ماهه 97 نسبت به 6 ماهه 96 حدود 

۲1 درصد افزایش را نشان می دهد.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

تدوین سند حمایت از کاالی ایرانی در دستورکار مجلس دانش آموزی
سخنگوی قوه قضائیه:

ادامه کار بازنشسته ها جرم است
وزیر کشور:

سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود

معاون داستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان خبرداد؛

ورود فرماندار به مسئله تحصیل مهاجران

از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  در  دادستان  معاون 
با  مکاتبه ای  طی  گفت:  خراسان رضوی  وقوع جرم 
نظارت  ضمن  که  شده  درخواست  مشهد  فرمانداری 
جدی بر ثبت نام مهاجران، حس عدم تعلق را از بین 
تحصیل  به  راحت تر  و  بهتر  بتوانند  کودکان  تا  برده 

مشغول شوند.
به گزارش روزنامه »صبح امروز«، محمد بخشی محبی 
در مصاحبه با خبرنگار این روزنامه پیرامون حق تحصیل 
رایگان، افزود: طی چند ماه اخیر افرادی با مراجعه به 
خصوص  در  مدارس  خطای  گزارش  و  قضایی  مراکز 
عدم رعایت قانون آموزش رایگان درخواستنی مبتنی بر 

رسیدگی به این موارد را داشتند.
سال  شروع  و  مهر  ماه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
تحصیلی در چندماه گذشته نیز افرادی به دادگستری 
به  را  افراد  این  از مدارسی که فرزندان  و  مراجعه کرده 
دلیل نداشتن مدارک شناسایی ثبت نام نکرده را گزارش 
داده که این یکی از مواردی بوده که در چهارچوب و 
جزئی از قوانین و ضوابط مدارس است و باید این روال 

بر اساس قانون مدارس اتفاق بیفتد.
بخشی محبی اظهار داشت: اما سوال اینجاست آیا 
فردی که فاقد شناسنامه باشد باید از تحصیل منع شود 
و نتواند خدمات آموزشی که حق او است را دریافت کند 
که ما به عنوان یک مسئول حقوق عامه هستیم و نباید 
از این  اشخاص و افرادی که در ایران اقامت می کنند 

حق طبیعی خود باز بمانند.
تفویض قائل نشویم

وی عنوان کرد: زمانی که یک کودک هم ساالن خود 
را که تا چندماه قبل باهم بازی می کردند و حاال او به 
مدرسه رفته و این کودک نمی تواند به مدرسه برود، را 
می بیند این موضوع باعث بروز حس بد و احساس انتقام 
آینده  در  است  و ممکن  این کودک می شود  درون  در 
این فرد هم به خود و هم به جامعه آسیب های جبران 

ناپذیری وارد کند.
آموزش  حتی  و  آموزش  داد:  ادامه  محبی  بخشی 
رایگان حق همه افرادی است که در ایران اقامت کرده 
دوره   پایان  تا  می توانند   افراد  واین  می کنند  زندگی  و 

متوسطه از این خدمات آمدزشی رایگان بهره ببرند .
از  عــده ای  توانایی  عدم  چرایی  سوال  طرح  با  وی 
توضیح  آموزشی  خدمات  این  از  بهره گیری  در  افراد 
داد: این روزها واکنون خوشبختانه با ورود فرمانداری 
فاقد  و  بی هویت  کودکان  تحصیل  پیگیری  حوزه  به 
اوراق شناسایی در این سازمان کارگروهی تشکیل شده 

که سعی بر دسته بندی این افراد دارند تا با شناسایی 
در  پرونده ای  هیچ  نیز  و  بوده  هویت  فاقد  که  افرادی 
فرمانداری تشکیل نشده پرونده ای برای احراز هویت 

ایحاد و بررسی کنند.
نداشتن اوراق هویتی معضل است

که  معضالتی  از  یکی  امروزه  گفت:  محبی  بخشی 
در رابطه با این افراد بی هویت و فاقد مدارک شناسایی 
وجود دارد این است که این فردی که در ایران اقامت 
دارد تابع چه کشوری بوده  و مطابق قانون حق تابعیت 
یکی از حقوق افراد است که باید مشخص و محرز شود 

که این فرد تبعیت ایران یا کشور دیگری را دارد.
تابعیت افراد  وی تشریح کرد: این عدم محرز بودن 

یکی از معضالت و مشکالت ما بوده و هست 
و می تواند مباحث مختلفی به ویژه پیرامون 
مسائل اجتماعی و امنیتی و سیاسی  برای 
افراد به وجود بیاورد که چالشی در تحصیل 

افراد نیز ایجاد می کند.
بخشی محبی تاکید کرد: به همین دلیل 
که  شد  صــادر   95 ســال  در  دستورالعملی 
در  جلسه ای   دادگستری  اداره  پیشنهاد  به 
اردیبهشت همان سال تشکیل شد  و بحث 
آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی با تاکید 
اتباع  آموزش  موضوع  بر  انقالب  معزز  رهبر 
بعد  به  تاریخ  این  از  و  خارجی تصویب شده 
کشور  و  مشهد  در  که  خارجی  اتباع  تمامی 

سکونت داشته از این حق بهرمند شدند.
به  توجه  و  به کشور  نگاه  با  بیان کرد:  وی 
در محدوده خاورمیانه   ایران  موقعیت خاص 
که حتی در کشورهای مجاور جنگ و مسائل 

به  و  ما  کشور  به  افــراد  از  خیلی  آمده  پیش  مختلفی 
خصوص مشهد مقدس به دلیل وجود بارگاه معنوی امام 
هشتم  مهاجرت کرده و در این شهر زندگی کنند وبر 
همین اساس یکی از اصولی که باید به خوبی و با توجه 

ویژه رعایت شود حق تحصیل برای اتباع بیگانه است.
ورود فرمانداری به تحصیل عمومی

ما در کنوانسیون  نشان کرد:  بخشی محبی خاطر 
1951 نیز بحث اتباع بیگانه را داریم و یکی از حقوقی که 
باید رعایت شود بحث آموزش و تحصیل است و باید در 
نظر گرفت وجود این افراد در ایران هرچند ممکن است 
تبعات مثبتی را در پی داشته باشد اما می تواند تبعات 
منفی را نیز به همراه داشته باشد و اگر این افراد اجازه 
تحصیل نداشته باشند به نظر 
حضور  منفی  تبعات  می رسد 
و  می گیرد  پیشی  ــراد  اف این 
بزرگ  معضل  یک  به  می تواند 

امنیتی تبدیل شود.
حس تعلق را برگردانیم

همین  به  داد:  ــه  ادام وی 
با  مکاتبه ای  طــی  مــا  دلیل 
تاکید  با  و  مشهد  فرمانداری 
که  اشخاص  تحصیل  حق  بر 
این موضوع  به  نیز  قوانین  در 
توجه شده و در قانون اساسی 
نیز به این مورد به صورت ویژه 
پرداخته شده و از این سازمان 
نظارت  درخواست شد ضمن 
عدم  حس  نام  ثبت  بر  جدی 
تعلق را از بین برده تا کودکان 

مشهدی بتوانند بهتر و راحت تر به تحصیل مشغول شده 
تا به یک بحران اجتماعی مبدل نشوند.

با  مکاتبه  ضمن  و  ــرد:  ک تصریح  محبی  بخشی 
فرمانداری مشهد و اشاره به کنوانسیون 1851 و نیز 
آموزش  نحوه  ویژه  آیین نامه  و  اساسی  قانون  به  اشاره 
اتباع خارجی امیدداریم که فرمانداری با تدابیر خوبی 
که تاکنون در این زمینه داشته نسبت به این موضوع و 
معضلی که در ابتدای مهرماه خانواده  و مدارس با ان 
و  خوب  مصوبه  و  دستورالعمل  یک  به  هستند  مواجه 

مفید برسند.
وی افزود: آموزش و پرورش یک ساختار قوه مجریه ای 
نگاه  خود  خاص  سیاست های  به  تنها  آن  در  و  بوده 
می کنند و به سیاست های کالنی که به دیگر دستگاه ها 
مرتبط است ممکن لست کمتر مورد توجه این دستگاه 
قرار می گیرد و هم می توان به این ارگان حق داد زیرا که 
هر اداره ای در چارچوب  قوانین و ضوابط خود حرکت 

می کند.
باالترین  عنوان  به  فرمانداری  ورود  محبی  بخشی 
مقام اجرایی شهر و به نوعی در اختیار داشتن تمامی 
اختیاراتی که قانون برای هیئت دولت در نظر گرفته را 
در سطح شهرستان و منطقه ای بر عهده دارد و در این 
زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف و رفع 
مشکالت بین دستگاه ها نیز بر عهده فرمانداری است 
که جمع کردن تمامی دستگاه های متولی و در صورت 

لزوم مرجع قضایی نیز به کمک این نهاد می رود.
وی اعالم کرد:کسانی که به هردلیلی موفق به ثبت نام 
به  نشدند  آمدزشی  خدمات  دریافت  و  ــدارس  م در 
فرمانداری مراجعه کرده  و راهکاری برای دریافت و ثبت 

نام دریافت کنند.

چند نکته در مورد فرآورده های خونی

* انواع فراورده های حاصل از خون، جان بسیاری 
از افراد نیازمند به آنها را نجات می دهد.

* گلبول های قرمز اهدایی باید ظرف ۴۲ روز مورد 
استفاده قرار گیرند.

مصرف  روز   5 ظرف  باید  اهدایی  های  پالکت   *
شوند.

نگهداری  شده  فریز  صورت  به  کرایو  و  پالسما   *
شده و تا یک سال بعد قابلیت مصرف دارند.

* باید توجه داشت که مغز استخوان سالم می تواند 
مواد اهدا شده را دوباره بسازد و وارد چرخه بدن کند. 
گاهی این کار ظرف چند ساعت و گاهی ظرف چند 

هفته صورت می گیرد.
سالگی   17 سن  از  را  خون  اهــدای  فردی  اگر   *
بار  تا سن 76 سالگی، هر 56 روز یک  و  شروع کند 
خون دهد، در کل ۴8 گالون خون اهدا کرده و با این 

کار جان بیش از هزار نفر را نجات می دهد!
* با هر اهدای خون، جان ۳ نفر را می توان نجات 

داد.
خون، یک سیزدهم وزن بدن هر فرد را تشکیل می 
 7۰ حدود  وزن  با  بالغ  شخص  اساس  این  بر  دهد. 
کیلوگرم به طور متوسط در حدود 5 لیتر خون دارد. 
در واقع مقدار خون هر شخص با وزن بدنش تناسب 
دارد به طوری که مقدار خون به ازای هر کیلوگرم وزن 
بدن در آقایان7۰ میلی لیتر و در خانم ها 65 میلی 

لیتر است.
از  مکعب  متر  میلی  هر  در  بدانیم  است  جالب 
خون که چیزی معادل یک قطره خون است تقریبًا 
5 میلیون گلبول قرمز، 75۰۰ گلبول سفید و ۳۰۰ 
گلبول  ششصد  هر  ازای  به  چنین  هم  پالکت،  هزار 
قرمز، یك گلبول سفید و حدود چهل پالکت وجود 

دارد.

چند قطره زندگی

در کنوانسیون 1951 
نیز بحث اتباع بیگانه را 

داریم و یکی از حقوقی 
که باید رعایت شود 

بحث آموزش و تحصیل 
است. وجود این افراد در 
ایران هرچند ممکن است 

تبعات مثبتی را در پی 
داشته باشد اما می تواند 

تبعات منفی را نیز به 
همراه داشته باشد و اگر 
این افراد اجازه تحصیل 

نداشته باشند به نظر 
می رسد تبعات منفی 

پیشی می گیرد

,,

حوادث
مرگ زن 35 ساله در دستگاه خرمنكوب

فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور از مرگ زن 35 
با دستگاه خرمنكوب دچار حادثه  ساله ای که هنگام کار 

شده بود، در این شهرستان خبر داد.
حدود  گفت:   نیشابور   شهرستان  انتظامی  فرمانده 
110 مبنی بر یك  17روز گذشته در پی اعالم مرکز  ساعت 
مورد حادثه منجر به فوت در محدوده بازار طیور  از توابع 
به  طالقانی   11 کالنتری  انتظامی  ماموران  مرکزی  بخش 

همراه عوامل امدادی به محل اعزام شدند.
همراه  به  ساله   35 زنی  حادثه  این  در  افزود:  وی 
تراکتور  دستگاه  یك  با  کوبیدن  خرمن  حال  در  همسرش 
داخل  در  و  کرده  گیر  دستگاه  به  زن  این  چادر  که  بودند 

دستگاه خرمنكوب گرفتار می شو.
سرهنگ حسین دهقان پور تصریح کرد: جسد با کمك 
نیروهای امدادی از داخل دستگاه خارج و با دستور مقام 

قضائی به سردخانه منتقل شد.

پرتاب شدن بچه از دستان پدر از طبقه سوم
قربان صدقه رفتن یك مرد برای فرزند خردسالش کنار 

پنجره طبقه سوم ماجرای هولناکی را رقم زد.
از  اش  ساله  چند  کودک  کردن  بیرون  با  احتیاط  بی  پدر 
پنجره طبقه 3 شروع به بازی با او کرد اما در یك لحظه بچه 

از دستش سر خورد و به پایین سقوط کرد.
مرد بی احتیاط که به گفته خودش در این ماجرا شانس 
آورده و خیلی وحشت کرده بود در این باره گفت: هر موقع 
که از سرکار به خانه بر می گشتم زمان عوض کردن لباسم 
کودکم از من می خواست او را از پنجره مشرف به خیابان 
ادامه  ماجرا  این  کند.  نظاره  را  اطراف  تا  دارم  نگه  بیرون 
داشت تا این که روز حادثه حین عوض کردن لباس هایم 

پنجره  از  را  او  خواست  من  از  دوباره  ام  ساله  چند  کودک 
طبقه سوم آویزان کنم تا اطراف را ببیند.

لحظه  یك  در  نگه داشتم  بیرون  از پنجره  را  او  که  زمانی 
پسر بچه بازیگوشم شروع به تكان خوردن و بازی کرد که 

ناگهان از دستم سر خورد و به پایین سقوط کرد.
مقابل  که  خودرو  سقف  باالی  فرزندم  خوشبختانه 
سالم  جان  اتفاق  این  از  و  افتاد  بودم  کرده  پارک  ساختمان 

به در برد.
با وحشت باالی سر کودک مان حاضر شدیم  زمانی که 
معاینه  از  بعد  و  برداشته  کوچكی  خراش  او  فقط  دیدیم 
ماجرا  این  ندارد.  خاصی  مشكل  شدیم  متوجه  پزشك 
با  خطرناکی  بازی  چنین  هوس  دیگر  تا  شد  تجربه  برایم 

کودکم نكنم.

دستگیری باند تهیه و توزیع 10 هزار تومانی های تقلبی

از  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
 10 اسكناس های  توزیع  و  تهیه  باند  اعضای  دستگیری 

هزار تومانی تقلبی در مشهد و قوچان خبر داد.
ابراهیم قربان زاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: از چندی 
قبل گزارش هایی مبنی بر توزیع اسكانس های تقلبی در 
پلیسی  فوریت های  به  فاروج  و  قوچان  مشهد،  شهرهای 
الزم  دستورات  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و  اعالم   110

این پرونده و شناسایی و دستگیری  برای پیگیری سریع 
عامالن این اقدام مجرمانه صادر شد.

وی ادامه داد: در حالی که کاراگاهان پلیس آگاهی طرح 
ویژه ای را برای پیگیری سریع این پرونده آغاز کرده بودند 
با  و  علمی  عملیاتی  در  قوچان  آگاهی  پلیس  کاراگاهان 
که  باند  این  اصلی  عامالن  از  یكی  اطالعاتی  ردزنی های 

جوانی 27 ساله را چهره زنی و مورد شناسایی قرار دادند.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی تصریح 
و  کنترل  از  پس  قوچان  آگاهی  پلیس  کاراگاهان  کرد: 
از  بازرسی  در  و  دستگیر  را  متهم  پوششی  مراقبت های 
او 25 میلیون ریال اسكناس صدهزارریالی تقلبی کشف 

کردند.
ادله  و  شواهد  برابر  در  که  متهم  کرد:  خاطرنشان  وی 
موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دید2 همدست خود 
در  قوچان  آگاهی  پلیس  کاراگاهان  و  معرفی  پلیس  به  را 
اقدامی ضربتی 2 متهم دیگر پرونده را در مسهد دستگیر 

کردند.
قربان زاده با اشاره به کشف 28 میلیون و 500 هزار ریال 
اسكناس 10 هزار تومانی در مخفیگاه متهمان در مشهد، 
کشف  برای  باره  این  در  تخصصی  تحقیقات  کرد:  اضافه 
دیگر ابعاد و زوایای پنهان پرونده و شناسایی و دستگیری 
تومانی  هزار   10 های  اسكناس  توزیع  و  تهیه  باند  اعضای 

تقلبی ادامه داد.

دستگیری باند تهیه و توزیع 10 هزار تومانی های تقلبی
از  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
 10 اسكناس های  توزیع  و  تهیه  باند  اعضای  دستگیری 

هزار تومانی تقلبی در مشهد و قوچان خبر داد.
ابراهیم قربان زاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: از چندی 

قبل گزارش هایی مبنی بر توزیع اسكانس های تقلبی در 
پلیسی  فوریت های  به  فاروج  و  قوچان  مشهد،  شهرهای 
الزم  دستورات  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و  اعالم   110
این پرونده و شناسایی و دستگیری  برای پیگیری سریع 

عامالن این اقدام مجرمانه صادر شد.
وی ادامه داد: در حالی که کارآگاهان پلیس آگاهی طرح 
ویژه ای را برای پیگیری سریع این پرونده آغاز کرده بودند 
با  و  علمی  عملیاتی  در  قوچان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
که  باند  این  اصلی  عامالن  از  یكی  اطالعاتی  ردزنی های 
قرار  شناسایی  مورد  و  چهره زنی  را  بود  ساله   27 جوانی 

دادند.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی تصریح 
و  کنترل  از  پس  قوچان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  کرد: 
از  بازرسی  در  و  دستگیر  را  متهم  پوششی  مراقبت های 
کشف  تقلبی  100هزارریالی  اسكناس  ریال  میلیون   25 او 

کردند.
ادله  و  شواهد  برابر  در  که  متهم  کرد:  خاطرنشان  وی 
موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دید2 همدست خود 
در  قوچان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  و  معرفی  پلیس  به  را 
اقدامی ضربتی 2 متهم دیگر پرونده را در مشهد دستگیر 

کردند.
قربان زاده با اشاره به کشف 28 میلیون و 500 هزار ریال 
اسكناس 10 هزار تومانی در مخفیگاه متهمان در مشهد، 
کشف  برای  باره  این  در  تخصصی  تحقیقات  کرد:  اضافه 
دیگر ابعاد و زوایای پنهان پرونده و شناسایی و دستگیری 
تومانی  هزار   10 های  اسكناس  توزیع  و  تهیه  باند  اعضاء 

تقلبی ادامه داد.
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کنارگذرها به یاد دارند که مردمی جمع شده در کنار 
پرده خوان و قصه عاشورا و پهلوانیهای رستم را از زبان 

پرده خوان با اوصافی شورانگیز گوش فرا می دادند .
با شخصیت های پرده هم آوایی و همذات پنداری 
کرده و با صداح اوج و فرود پرده خوان با قصه او همراه 
می گشتند و در درون خود تبدیل به قهرمان قصه و 

داستان می شدند .
بود  جادویی  ــرده  پ  « آورنـــده  پدید  که  نقاشی  و 
می  خلق  خویش  هنری  نگاه  با  را  هایی  شخصیت 
کرد. بیشتر آن پرده قصه را با نوع تکنیک و شخصیت 
هایش به مخاطب جانی دوباره می بخشید و با قصه 
گو و پرده خوان پیش می رفت. نقاشی هایی که از دل 
تار و پود و ایدئولوژی مذهبی پرده خوان که همسو با 
فرهنگ مخاطبش بود نشات می گرفت . نقاشانی که 
شخصیت های نقاشی شان با تکنیکی در فهم مخاطب 
پیدا کرد که  زمین  ایران  در هنر  عام جایگاه عمیقی 
نقاشی  گشت.  معرف  ای  خانه  قهوه  نقاشی  نام  به 
قهوه خانه شیوه ای از نقاشی ایرانی است. این نقاشی، 
رزمی،  درون مایه های  با  روغنی  رنگ  روایی  نقاشی 
مذهبی و بزمی است که در اواخر قاجار و اوایل پهلوی 

همزمان با جنبش مشروطٔه ایران، اوج گرفت. 
مبدا پرده خوانی

و  مرثیه سرایی  و  این هنر، سنت قصه خوانی  مبداء 
به سده ها  آن  پیشینٔه  که  ایران است  در  تعزیه خوانی 
پیش از ایجاد قهوه خانه ها و چای خانه ها می رسد. این 
نقاشی به دست هنرمندانی مکتب ندیده پدیدار شد. 
در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی همزمان با جنبش 
مشروطٔه ایران، این هنر ایرانی اوج گرفت. پس از آن در 
دهه های 1۳۲۰ و 1۳۳۰ خورشیدی، این شیوه مورد 
توجه هنرمندان مدرنیست ایرانی به ویژه اهالی مکتب 
نقاشی  شیؤه  این  درون مایٔه  گرفت.  قرار  سقاخانه 
موضوعات رزمی، مذهبی و بزمی بوده است. نقاشی 
قهوه خانه در تاریخ نقاشی ایران پدیده ای نوظهور بوده 
که تلفیقی از ارزش های مذهبی و میهنی ایرانیان است 
جانبازی  حماسه های  از  نقش هایی  دارای  بیش تر  و 
نیز  و  امامان شیعه،  و  ایرانیان  ایثار پیشوایان دینی  و 
پهلوانان ملی ایران می باشد. درون مایٔه بسیاری از این 
نقاشی ها حادثٔه عاشورا و حکایات شاهنامه است که بر 
دیوارها نقاشی شده است.با تولد جنبش مشروطیت، 
همگام با بیداری افکار عامه و رشد و تعالی اندیشه های 
تازه  جانی  یکباره  به  مردمی  هنر  این  آزادیخواهانه، 

مبارزات  و  حماسی  داستان های  نقش  می گیرد. 
برای  وسیله ای  به  میهنی،  و  مذهبی  آزادیخواهانٔه 
تبدیل می شود  ایجاد حس مبارزه در مردم  و  آگاهی 
خود  اوج  به  هنر  این  که  است  دوران  همین  در  و 
تکیه ها  و  حسینیه ها  در  نقاالن،  و  مداحان  می رسد. 
شهرها،  دیگر  و  پایتخت  رشد  به  رو  قهوه خانه های  و 

بیداری  این  حفظ  در  سزا  به  سهمی 
بازتابی  خانه،  قهوه  داشتند.نقاشی 
هنرمندانی  هنر  از  ــادق  ص و  اصیل 
دلــســوخــتــه اســت.  و  تنها  ــق،  ــاش ع
هنرمندانی مظلوم و محروم از تبار مردم 
بازار،  و  کوچه  صفت  آیینه  و  دل  ساده 
آنانی که از پس قرنها سکوت، زیر سقف 
عارفانه  خلوت  در  خانه ها  قهوه  تاریک 
کوی  هر  سر  در  حسینیه ها،  و  تکیه ها 
و برزنی، چشم در چشم مردم دوختند 
و در محفل پر انس و الفت آنان، بغض 
شکستند.  یکباره  را  شان  معصومانه 
مردانگی ها  و  راستی ها  ستایش  در 
پلیدیها  و  کژیها  حکایت  و  زدند  نقشها 
کردند. رنگ سرخی نشاندند بر تن بوم 
و دیوار که گویی لخته لخته خون های 

خشکیده مظلومیت های از یاد رفته بود و رنگ سبزی 
و  روح  طراوت  پر  و  سرسبز  بهار  یاد  پاس  به  گزیدند 
اندیشه راستان و آزادگانی که در جان و دل و خیال و 
باور مردم قرن های قرن، نسل به نسل، سینه به سینه، 
و  جاودانه  چه  و  بود  مانده  یادگار  به  روزگارشان  به  تا 

همیشه پایدار و ماندنی . 
جان گرفتن اساطیر روی پرده

دید  از  را  نقاشی  شــیــؤه  ــن  ای
دو  ــه  ب ــوان  ــی ت م کلی  ــوع  ــوض م
کرد:نقاشی های  تقسیم  دسته 
چهره های  از  مجموعه ای  مذهبی 
پیشوایان و بزرگان دین و مذهب و 
صحنه هایی از جنگ ها و نبردهای 
معروف پیامبر اسالم و علی ابن ابی 
طالب و رویدادهای کربال را شامل 
غیرمذهبی  می شود.نقاشی های 
ــل مــجــمــوعــه ای بـــزرگ از  ــام ش
ایرانی  بزمی  و  رزمی  داستان های 
اتفاقات  و  رویدادها  به  که  است 
و  تاریخی  حماسی،  افسانه ای، 
قهرمانان  و  شاهان  از  چهره هایی 
سیاوش(  و  رستم  )چون  شاهنامه 

عرصه های  و  نبرد  میدان های  از  صحنه هایی  و 
بزم گاه های  و  قهرمانان  دلــدادگــی  و  عــشــق ورزی 
از  مدبر  محمد  و  آقاسی  قوللر  حسین  است.  شاهان 
از  پس  هستند.  قهوه خانه ای  نقاشی  پیشکسوتان 
عباس  آقاسی،  ا...  فتح  مانند  شاگردانشان  ایشان، 
بلوکی فر، حسن اسماعیل زاده و حسین همدانی راه 
استادان را پی گرفتند.نقاشی قهوه خانه نوعی نقاشی 
و  مذهبی  رزمی،  مضمون های  با  روغنی  رنگ  روایی 
بزمی است که در دوران جنبش مشروطیت بر اساس 
سنت های هنر مردمی و دینی و با اثرپذیری از نقاشی 
طبیعت گرایانه مرسوم آن زمان، به دست هنرمندانی 
چه  هر  سرعت  با  زمانه  شد.  پدیدار  ندیده  مکتب 
بیشتر و حل شدن در درگیرها و تکاپوهای روزانه که 
پارچه ای  پرده های  از  را  نیز هنرمندان  و  همه مردم 
بخشیده  جانی  تلوزیون  کوچک  قاب  در  و  کرده  دور 
و پرده ها به عنوان تابلویی ارزشمند و تاریخی بر دل 
دیوار خانه های اهل دل نصب و بعضی در صندوقخانه 
ای تا خورده و به عنوان ارثی گرانقدر از نسلی به نسل 
دیگر سپرده می شود . دیگر رستم و اسفندیار و بقیه 
شخصیت های پرده های نمایش رغبتی برای بیرون 
اصحاف  همچون  خواب  به  و  ندارند  را  پرده  از  آمدن 

کهفی در صندوق تاریکی جای خوش کرده اند .

خبر

خبر

جام باشگاه های کتابخوانی در 
گناباد آغاز شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

خوشنویسی هنری ریشه دار در 
خراسان رضوی است

گناباد گفت:  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
فرهنگ  ترویج  هدف  با  کتابخوانی  باشگاههای  جام 

مطالعه امروز در این شهرستان آغاز شد.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا مهدوی مقدم افزود: جام 
باشگاههای کتابخوانی طرحی پیشرو و خالقانه برای 
است  نوجوانان  و  کودکان  بین  مطالعه  فرهنگ  ترویج 
که طی آن شرکت کنندگان کتابی را به انتخاب خود 
مطالعه و در گروههای کوچک به نقد و بررسی آن می 
را  کتاب  بهترین  گروه  هر  چارچوب  این  در  پردازند. 
به رقابت می  انتخاب کرده و سپس در سطح مدرسه 

کنند وی ادامه داد: برنامه جام باشگاههای کتابخوانی 
اقدامی مهم برای هم افزایی همه دستگاههای اجرایی 
فرهنگ  کردن  نهادینه  منظور  به  ذیربط  متولیان  و 
دبیرخانه  کــرد:  اضافه  او  اســت.  جامعه  در  مطالعه 
جام باشگاههای کتابخوانی در اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گناباد مستقر و با همکاری نهاد کتابخانه ها، 
اداره آموزش و پرورش، بهزیستی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و شهرداری در حال اجرا است. 1۳ 
کتابخانه عمومی و مشارکتی با زیربنای 6 هزار و 5۰۰ 
متر مربع با بیش از191 هزار جلد کتاب و ۲۴۲ عنوان 
نشریه در مناطق شهری و روستایی گناباد فعال است 
ازای هر گنابادی ۲.5 نسخه  به  بر اساس جمعیت  و 

کتاب جهت مطالعه وجود دارد.

رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
گفت: خوشنویسی هنری ریشه دار در این استان است 
و هنرمندان این رشته در تمام نقاط این منطقه وجود 

دارند.
نمایشگاه  از  بــازدیــد  حاشیه  در  ــد  مــرواری جعفر 
خوشنویسی آستان خورشید در نگارخانه رضوان مشهد 
خوشنویسی  حوزه  برجسته  استادان  حضور  افــزود: 
فرهنگ  جوشان  سرچشمه  و  فرهنگی  میراث  بیانگر 
از  آثاری  نمایش  داشت:  اظهار  وی  است.  حوزه  این 
استادان خوشنویسی شهرهای مختلف خراسان رضوی 

در نمایشگاه آستان خورشید، هنر و استعداد مردم این 
خطه در هنر خوشنویسی را نشان می دهد. وی گفت: 
از دیگر نکات برجسته این نمایشگاه می  توان به تنوع 
تا  روایــات  و  ادعیه  از  تابلوهایی  وجود  و  آثار  مضامین 
اشعار حکیمانه مولوی و اشعار عارفانه و عاشقانه حافظ 
و هارمونی رنگ آثار اشاره کرد. مسئول نگارخانه رضوان 
نیز  آستان قدس رضوی  آفرینش های هنری  موسسه 
آثار  نمایشگاه  خوشنویسی  هفته  با  همزمان  گفت: 
جمعی از استادان خوشنویسی استان و دارندگان مدرک 
درجه یک هنری با عنوان 'آستان خورشید' در نگارخانه 

رضوان برپا شده است.
اثر  نمایشگاه 5۰  این  در  افزود:  محمد ظریف صدر 
مضامین  با  رضوی  خراسان  خوشنویسی  استادان  از 
مذهبی، قرآنی و اشعار شاعران برجسته ایرانی به نمایش 

گذاشته شده است.

یادی از هنر پرده خوانی و خاطرات شیرین راویان تاریخ؛

مسئول مکتب هنر رضوان مطرح کرد؛روزگار شلوغ نقال ها 

حضور 50 اثر از 26 استاد خوشنویسی 
در »آستان قدس خورشید«

آثار ۲6  از  اثر  گفت: 5۰  رضوان  هنر  مکتب  مسئول 
یا  از اساتید خوشنویسی استان که درجه استادی  نفر 
درجه هنری دریافت کرده اند، در نمایشگاه آستان قدس 

خورشید حضور دارد. 
حاشیه  در  صــدر  ظریف  ایسنا-محمد  ــزارش  گ به 
افتتاحیه نمایشگاه آستان قدس خورشید در نگارخانه 
رضوان، اظهار کرد: نمایشگاه شامل آثار اساتید انجمن 
خوشنویسان خراسان رضوی یا به نوعی افرادی است که 

در خراسان رضوی متولد شده اند.
وی افزود: این نمایشگاه به مناسبت هفته خوشنویسی 
برگزار شده و نمایشگاهی تخصصی است، بنابراین ما به 
سراغ افرادی رفتیم که از انجمن خوشنویسان ایران درجه 
استادی و یا درجه یک هنری دریافت کرده اند. مجموع 
از  نفر  از دو  نتوانستیم  ما  نفر هستند که  افراد ۲6  این 
اساتید استفاده کنیم. حتی اساتیدی که در تهران ساکن 

اما مشهدی هستند نیز در این نمایشگاه اثر دارند.
اثر   5۰ ــار،  آث مجموع  اینکه  بیان  با  صــدر  ظریف 
تخصصی  بحث  ــرد:  ک عــنــوان  ــت،  اس خوشنویسی 
از لحاظ کیفی  بوده که نمایشگاه  ما  نمایشگاه مدنظر 
بسیار سطح باالیی دارد. مضامین آثار، مذهبی، دینی، 
عرفانی و ادبی است. ما قصد داریم که هر سال مشابه 

چنین نمایشگاهی را برگزار کنیم.
در  پنجشنبه  روز  گفت:  رضوان  هنر  مکتب  مسئول 
در  نمایشگاه، دکتر مهدی صحراگرد  اختتامیه  حاشیه 
رابطه با تاریخ خوشنویسی در مشهد و خراسان رضوی 
صحبت خواهند کرد. همچنین آلبومی از آثاری که در 
عنوان  به  که  کردیم  آماده  داشتند،  حضور  نمایشگاه 
روز  این  در  سال 97  در  نمایشگاه  این  برگزاری  یادمان 
رونمایی خواهد شد.  وی ادامه داد: این آثار در سبک 
شکسته  و  نسخ  ثلث،  نستعلیق،  چون  مختلفی  های 
که  است  ــران  ای در  اصلی  خط  چهار  یعنی  نستعلیق 
بیشتر در آزمون های انجمن مورد استفاده قرار می گیرد. 
هنرمندان مختلفی از کاشمر نیشابور و شهرهای مختلف 

اطراف مشهد حضور دارند. این کار گروهی است.
نمایشگاه  این  در  ما  اینکه  به  اشــاره  با  صدر  ظریف 
خراسان  معاصر  خوشنویسی  پتانسیل  برآمد  شاهد 
رضوی هستیم، تصریح کرد: این تمام توان خوشنویسی 
خراسان رضوی نیست. ما برخی از اساتید بزرگی را داریم 
مدرک گرا  و  بوده  بی توجه  مدرک  گرفتن  به  نسبت  که 
نیستند. این افراد به دنبال گرفتن مدرک و درجه استادی 
نبودند، با این وجود بهتر است که این کار را انجام دهند 
به گرفتن مدرک که  با توجه  این دلیل که می توانند  به 
و  ارشاد  وزارت  مختلف  خدمات  از  است،  دکترا  معادل 

بازنشستگی برخوردار شوند. 

نقاشی قهوه خانه نوعی 
نقاشی روایی رنگ 

روغنی با مضمون های 
رزمی، مذهبی و بزمی 

است که در دوران 
جنبش مشروطیت 

بر اساس سنت های 
هنر مردمی و دینی و 

با اثرپذیری از نقاشی 
طبیعت گرایانه مرسوم 

آن زمان، به دست 
هنرمندانی مکتب ندیده 

پدیدار شد

,,
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ــت مـــعـــاونـــت  ــ ــرس ــ ــرپ ــ س
فرهنگی  میراث  سرمایه گذاری 
خراسان رضوی گفت: بالغ بر ۲8۰ 
هتل  هتل،  شامل  که  گردشگری  حوزه ی  در  پروژه 
مراکز  سنتی،  خانه ی  سفره  مهمان پذیر،  آپارتمان، 
گردشگری  تاسیسات  سایر  و  سرگرمی  و  تفریحی 
هستند که در کل استان در در دست ساخت است؛ 
تومان  میلیارد  هزار   8 بر  بالغ  سرمایه گذاری  حجم 

است.
میراث  کــل  اداره  عمومی  روابـــط  ــزارش  گـ بــه 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگیف 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  دیناری   احمد  رضــوی 
حوزه ی  سرمایه گذاری  پروژه های  حاضر  حال  در 
گردشگری وهتل داری در استان متوقف نشده است 

و به فعالیت خود ادامه می دهد، موردی هم نداشتیم 
که به چالش حل نشدنی برخورد کنیم.

 سرپرست معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی، 
شرایط  ــرد:  ک اظهار  صنایع دستی  و  گردشگری 
سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری و هتل داری در 
می کند  پیروی  کشور  کل  شرایط  از  رضوی  خراسان 
خراسان  استان  که  خاصی  موقعیت  واسطه ی  به  اما 
گذاری  سرمایه  حــوزه ی  در  دارد،  مشهد  و  رضوی 
بیشتر به دنبال بازارسازی هستیم و خوشبختانه این 
به  بازار در استان خراسان رضوی و  بازارسازی و این 
صورت خاص مشهد مقدس تا حدودی فراهم است؛ 
میلیون   ۲ و  داخلی  گردشگر  میلیون   ۳۰ حضور 
گردشگر خارجی کار را راحت تر کرده و توجیه فنی 

و اقتصادی سرمایه گذاری را هم بیشتر کرده است.

میراث  های  انجمن  مدیر 
در  گفت:  اســتــان  فرهنگی 
روستا   ۲8۰۰ از  بیش  استان 

دارد که طبق بررسی های صورت گرفته وجـــود 
فرهنگی  میراث  انجمن  تشکیل  شرایط  روستا   95۰

را دارد.
مهدی علی پور محمدیه با بیان این مطلب افزود: 
و  نیشابور   ، سبزوار  های  شهرستان  راستا  این  در 
شرایط  واجد  روستاهای  بیشترین  دارای  جام  تربت 
هستند. وی اظهار کرد: بر اساس اساسنامه انجمن 
سازمان  عالی  شورای  مصوب  فرهنگی  میراث  های 
 ، گردشگری  و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث 
دارای  روستاهای  در  فرهنگی  میراث  های  انجمن 
معنوی  و  مادی  حمایت  جلب  منظور  به  تاریخی  اثر 

زمینه  در  آنان  جانبه  همه  مساعی  تشریک  و  مردم 
برنامه  همچنین  آموزش،  و  معرفی  احیا،  پژوهش، 
ریزی جهت حفظ و حراست و سرکشی از آثار تاریخی 
میراث  نمایندگان  دبیری  و  دهیاران  مسئولیت  با 
پرورش،  و  آموزش  نمایندگان  عضویت  و  فرهنگی 
و  فرهنگی  میراث  دوستداران  از  تعدادی   ، بسیج 

معتمدان روستا تشکیل می شود.
فرهنگی  میراث  های  انجمن  داد:  ادامه  علیپور 
حال  کمک  توانند  می  جا  همه  در  و  حال  همه  در 
ادارات  با   آنان  همکاری  و  هماهنگی  و  باشند  ما 
میراث فرهنگی شهرستان ها و یگان حفاظت میراث 
فرهنگی و نهادهای انتظامی می تواند کمک موثری 
در پیشگیری از وقوع جرایم وجلوگیری از صدمات و 

خسارات به آثار تاریخی را در برداشته باشد.

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
شهرستان  گردشگری  و  دستی 
میراث  روستایی  انجمن   15 تشکیل  از  چناران 
این  در  گردشگری  و  دستی  ،صنایع  فرهنگی 

شهرستان خبر داد.
محمد طاهریان مقدم  با اعالم این خبر افزود: این 
تشکیل  محلی  معتمدین  عضویت  با  که  ها  انجمن 
تاریخی  آثار  از  حراست  و  حفظ  هدف  با  است  شده 
تاریخی،  های  محوطه  و  آثار  ،شناسایی  باستانی  و 
و توسعه گردشگری در  ترویج صنایع دستی  و  احیاء 

روستاها است. 
 15 تاکنون  امسال  ابتدای  از  داد:  ــه  ادام وی 

و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  انجمن 
روستایی در این شهرستان تشکیل شده است.

بیش  دارای  چناران  شهرستان  کرد:  اظهار  وی 
اثر   ۲۲ تاکنون  که  است  شده  شناسایی  اثر   1۲۰ از 

تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
موقع  به  رسانی   اطــالع  گفت:  مقدم  طاهریان 
درباره  اماکن گردشگری و تاریخی ، حفظ و حراست 
از آثار تاریخی، احساس مسئولیت و پیگیری اتفاقات 
و زنده نگه داشتن رشته های صنایع دستی منسوخ 
های  جاذبه  و  پتانسیلها  معرفی  همچنین  و  شده 
گردشگری روستاهها و همچنین معرفی جاذبه های 

بوم گردی از مهمترین اقدامات انجمن ها است

سرپرست معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی خراسان رضوی:

280 طرح تاسیسات گردشگری درحال احداث است
مدیر انجمن های میراث فرهنگی خراسان رضوی: 

950 روستا در استان شرایط تشکیل انجمن میراث فرهنگی دارد
تشکیل 15 انجمن روستایی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در 

شهرستان چناران

فردوسی  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد 
سرشار بودن دیوان حافظ از مهر و دوستی و همچنین 
۲۰ بودن نمره حافظ در بین شاعران را علت نام گذاری 

۲۰ مهر به عنوان روز بزرگداشت حافظ عنوان کرد.
مراسم  در  یاحقی،  محمدجعفر  ایسنا،  گزارش  به 
ادبیات  دانشکده  در  کــه  حافظ  روز  بــزرگــداشــت 
دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: آقای کمالی 
سروستانی که  روز بزرگداشت حافظ را به ثبت رسانده 
در خصوص این موضوع گفته است وقتی دیوان حافظ 
را ورق می زنیم صحبت از مهر، دوستی و محبت است. 
همچنین شأن حافظ در بین شاعران بسیار باال است 
روز  مهر  بنابراین ۲۰  است.  بیست  نمره حافظ هم  و 

بزرگداشت حافظ نام گذاری شد .
حافظ  دیوان  در  مختلف  معانی  به  مهر  افزود:  وی 
بکار رفته است که جای مطالعه دقیق دارد که ببینیم 

این مهر به چه معنایی و مفاهیمی بکار رفته است.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی بیان 
کرد:  اگر ما هم در مشهد بیست و پنج اردیبهشت روز 
هر  است،  حافظ  برکت  به  داریم  فردوسی  بزرگداشت 
چند که خود حافظ از برکات شاهنامه برخوردار شده 
دیگری  فردوسی  یک  ما  برای  خود  روزگار  در  و  است 
برادران  از  کرده  و  دنبال  را  فردوسی  رسالت  و  است 

فرهنگی فردوسی در روزگار خود است.
سال  اولین  که   76 سال  در  کرد:  عنوان  یاحقی 
بزرگداشت روز حافظ بود و من در آن مراسم در شیراز 
سخنرانی داشتم گفتم ما هم در مشهد روز فردوسی 
درست می کنیم و از سال 77 به بعد این مراسم را اجرا 
و  بزرگداشت حافظ  برنامه های  با مقایسه  کردیم. وی 
برای  برنامه هایی که  فردوسی تصریح کرد: در برخی 
حافظ برگزار می شود، استاد شجریان از ابتدا تا انتها 
در برنامه بوده اند، برادران کامکار میدان دار  همایش 
بوده اند و... اما ما در آرامگاه فردوسی چنین شرایطی 

داریم که بسیار از آن متأسفیم.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی ادامه 
داد: این جلسه و پیوند بین مردم و حافظ و پیوند بین 
شهرداری و دانشکده ادبیات را به فال نیک می گیرم. 

رسالت ما این است که این مسائل را بین مردم ببریم.

خبر
یاحقی تشریح کرد؛
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را  آن  کنید  نابود  را  ای  اندیشه  خواهید  می  )اگر   
از  بسیاری  درمورد  جمله  این  کنید(  تبدیل  شعار  به 
کند.  می  صدق  تاریخ  طول  در  مهم  های  شخصیت 
اندیشه  افرادی بود که  از آن  شهید بهشتی هم یکی 
مختلف  فکری  های  جریان  و  ها  گروه  توسط  هایش 
زیر سایه ی حرف ها شعاری قرار گرفت. گروه هایی 
با جهت  را  او  اندیشه های  که هرکدام می خواستند 
آن  از  دهه  چند  حاال  کنند.  تحلیل  خودشان  فکری 
دوران می گذرد اما ما هنوز هم آنطور که باید و شاید 
از  شناسیم.  نمی  را  بهشتی  حسینی  محمد  سید 
شعاری  گلدرشت  جمالت  احتماال  هم  هایش  حرف 
مجازی  فضای  در  که  هایش  سخنرانی  ای  چندثانیه 
دست به دست می چرخد را در ذهن داریم. اما تمام 
بهشتی این نیست. کتاب »زندگی و زمانه ی آیت ا... 
سید محمد حسینی بهشتی« یکی از آن کتاب هایی 
لست که به گفته مولف آن سعی می کند دیدگاه ها و 
فعالیت های پنهان مانده ی او را روایت کند و اندیشه 
مخالفان  و  موافقان  نظر  از  تعصب  از  دور  به  اورا  ی 

شرح دهد.
بررسی  و  نقد  ی  بهانه  به  مهرماه   ۲۰ مورخ  جمعه 
حضور  با  آفتاب  کتاب  کافه  در  نشستی  کتاب  این 
علیرضا  سید  دکتر  و  کتاب  مولف  نیا  شیرعلی  جعفر 

بهشتی برگزار شد.
نگاری  تاریخ  ضعف  ترین  مهم  ؛  مردم  به  اعتمادی  بی 

امروز
مردم  استقابل  دلیل  ابتدا  در  نیا  علی  شیر  جعفر 
گاه  از این کتاب را بیان کرد: همه ی مولفان ناخودآ
قبل از کار کردن روی یک کتاب نیم نگاهی به فروش 
آن هم دارند. شاید یکی از دالیلی که زودتر به سراغ 

می  فکر  که  بود  این  نرفتم  بهشتی  آقای  های  کتاب 
دیدم  کتاب  انتشار  از  بعد  اما  ندارد.  مشتری  کردم 
پرورش  روی  ابتدا  ایشان  کردم.  می  فکر  اشتباه  که 
و  اند  گذاشته  وقت  خیلی  خود  شخصیت  اعتالی  و 
بعد  و  کرده  پیاده  خود  روی  را  مسائل  از  خیلی  اول 
ما را به چالش های اندیشه ای و رفتاری دعوت می 
کند. این ویژگی برای مخاطب خیلی جذابیت دارد.

ایشان  شخصیتی  های  ویژگی  دیگر  از  افزود:  وی 
ایشان  اندیشی  آزاد  دارد  جذابیت  مخاطب  برای  که 
است. بهشتی در همان سال های اول انقالب فارغ 
بیان  را  جدی  های  بحث  معمول،  های  جوزدگی  از 
را  آزادی اجتماعات بحث های خوبی  و درباره  کرده 
قانون  طوری  نباید  است  معتقد  او  کند.  می  مطرح 
اصل  در  بتوانند  ها  دولت  که  بنویسیم  را  اساسی 

اجتماعات دخالت کنند.

همه  در  همیشه  ما  گفت:  ادامه  در  نیا  شیرعلی 
ایم.  شنیده  بهشتی  شهید  از  روایت  نوع  دو  برهه ها 
را  بهشتی  های  اندیشه  اند  خواسته  جناح  دو  هر 
روایات  این  همه  متاسفانه  کنند.  نقل  خود  نفع  به 
آلود  غرض  و  منصفانه  غیر  نگاری  تاریخ  لحاظ  به 
و  کوبنده  شدت  به  یا  هم  روایات  از  بعضی  هستند. 
هجو آمیز هستند و یا به مدح و سنای او می پردازند. 
باید افراد را از قالب بت در بیاوریم تا بتوانیم اندیشه 
های او را بشناسیم. ما در این کتاب سعی کردیم که 

همین کار را انجام بدهیم.
نگاری در کشور  تاریخ  با ضعف های  رابطه  وی در 
ما گفت: مهم ترین ایراد تاریخ نگاری رسمی ما این 
است که به مردم اعتماد نکرده که بدون پرده پوشی 
روایات را به مردم بگوید. همه وقایع اغراق آمیز بیان 
شده اند. به این صورت که همیشه یکی پیروز میدان 

ها  و...همین  خورده  شکست  مطلقا  دیگری  و  بوده 
طی سال ها باعث بی اعتمادی در مردم شده.

تاریخ شفاهی به تنهایی قابل اتكا نیست
نشر  بنیاد  رئیس   ، بهشتی  رضا  علی  سید  دکتر 
خصوصی  بنیاد  یک  ما  گفت:  بهشتی  دکتر  آثــار 
است  این  ما  روال   . نداریم  دولتی  بودجه  و  هستیم 
که اگر فردی برای پژوهش به ما مراجعه  کند ما صرفا 
به  محقق  که  ای  نتیجه  در  و  کنیم  می  ارائه  خدمات 
خواهیم  می  فقط  ما   . نداریم  دخالتی  رسد  می  آن 
نیا  شیرعلی  آقای  نشود.  تحریف  تاریخی  ی  واقعه 
هم روششان با ما هم سو بود و ما امکانات ، آرشیو و 

اسنادمان را در اختیار ایشان گذاشتیم.
گفت:  کتاب  تاریخی  سندیت  با  رابطه  در  وی 
به  دارد  زیادی  ارزش  تاریخی  لحاظ  به  کتاب  این 
عمومی  آگاهی  متاسفانه  اینکه  به  توجه  با  خصوص 
سطحی  و  نازل  بسیار  تاریخی  ی  گذشته  به  نسبت 
رود  فروش می  به  که  تاریخی  زیرا کتاب های  است. 
بیشتر بازاری است. آنچه که بعد از انقالب شاهدش 
بودیم غلبه ی تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و کتب 
تاریخی بود اما این به تنهایی قابل اتکا نیست و فقط 
موجود  یک  مثل  ذهن  در  خاطره  است.  خواندنی 
روی  گاه ذهن  ناخودآ به صورت  کند.  زنده رشد می 
این خاطره کار می کند و نقاط خال را خودش پر می 
به  که  خاطراتی  ها  وقت  خیلی  شاید  رو  این  کند.از 
نباشد.  استناد  قابل  شود  می  نقل  شفاهی  صورت 
تاریخ  و  اسناد  با  که  دارد  ارزش  وقتی  تاریخ شفاهی 
در  موارد  کند.این  پیدا  تطبیق  دیگر  های  شفاهی 
این  به عالوه در  این کتاب کامال رعایت شده است. 
کتاب از ثمره ی ده ساله و مکتوب این بنیاد و اسناد 

تصویری استفاده شده.

نقد و بررسی کتاب زندگی و زمانه ی آیت ا... سید محمد حسین بهشتی

روایت اصلی کدام است؟

مبداء این هنر، سنت قصه خوانی و مرثیه سرایی و تعزیه خوانی در ایران است که پیشینه آن به سده ها پیش از ایجاد قهوه خانه ها و چای خانه ها 
می رسد. این نقاشی به دست هنرمندانی مکتب ندیده پدیدار شد. در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی همزمان با جنبش مشروطه ایران، این هنر 

ایرانی اوج گرفت

,,

سحر نیکو عقیده
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گزارش از فرصت ایجاد اقامتگاه های ارزان قیمت در مشهد که هتل داران آن را تهدید می دانند:

زائرسراهای ارزان قیمت در مشهد، راه حل یا مشکل اقامت؟
پیتر بارندس مدرس تافیسا در مشهد

مشهد می تواند به مرکز دوچرخه سواری تبدیل شود

زائرسرای ارزان قیمت تا کنون در خراسان رضوی 
از  نیز  سرا  زائر   ۳1 ساخت  عملیات  و  شده  ساخته 
صفر تا 85  درصد پیشرفت فیزیکی دارد، به گزارش 
در  کنون  تا  قیمت  ارزان  زائرسرای    ۳ امروز،  صبح 
خراسان رضوی ساخته شده و عملیات ساخت ۳1 
زائر سرا نیز از صفر تا 85  درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، این زائرسراها که با زمین و پروانه رایگان ایجاد 
اقامت 17  روز  برای هر شبانه  زائر  از هر  می شوند 
درحالی  کرد.  خواهند  دریافت  تومان  و5۰۰  هزار 
و  دانند  می  خود  رقیب  را  زائرسراها  هتلداران   که 
ساخت  برای  گذاری  سرمایه  جای  به  که  معتقدند 
اقامتی  مراکز  ظرفیت  از  باید  اقامتی  مراکز  این 
بنیاد  مدیرعامل  شود،  استفاده  خصوصی  بخش 
مرکزی امام رضا )ع( هتل ها و مراکز اقامتی بخش 
براساس  گوید:  و می  داند  نمی  رقیب  را  خصوصی 
از  درصد   7۲.8 مشاوران  سوی  از  شده  اعالم  آمار 
زائران اقشار کم درآمد هستند  که از هتل استفاده 
ارزان قیمت  زائرسراهای  و جامعه هدف  نمی کنند 

خواهند بود.
ساخت  جای  به  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده   

زائرسرا
فعالیت  دربـــاره  مشهدی  داران  هتل  از  یکی 
تقاضای  ما  گوید:  می  قیمت  ارزان  زائرسراهای 
داریم،   را  قیمت  ارزان  زائرسراها  شدن  مند  ضابطه 
هم  ها  مسافر  خانه  و  قیمت  ازان  زائرسراهای  باید 
رعایت  را  بهداشتی  موارد  جمله  از  استاندرادهایی 

کنند.
امیر سامان سایه بان می افزاید: این مراکز اقامتی 
البته  باشند،  میراث فرهنگی  نظارت  باید تحت  نیز 
شرایط  اما  هستند  نظارت  تحت  ها  آن  از  تعدادی 

هتل را ندارند.
رقابتی  را  قیمت  ارزان  زائرسراهای  ساخت  وی 
ناسالم با مراکز اقامتی بخش خصوصی می داند و 
می گوید: ما مخالف فعالیت این گونه مراکز اقامتی 
هستیم، آن ها از پرداخت مالیات به دارائی و دیگر 

عوارض معاف هستند.
زیادی  بخش  وقتی  دهد:  می  ادامــه  بان  سایه 
بخش  اقامتی  مراکز  دیگر  و  ها  هتل  ظرفیت  از 
خصوصی خالی است چرا زائرسرا ایجاد می شود و 
از همین ظرفیت خالی هتل ها استفاده نمی شود؟ 

این مراکز با بودجه دولت یا با زمین و پروانه رایگان 
ساخته می شوند، اگر این امتیازات را به هتل داران 
یا مالکان مراکز اقامتی هم بدهند آن ها نیز خدمات 

را با قیمتی معادل زائرسراها ارائه خواهند داد.
حرفه  جامعه  موسس  هیئت  عضو  چنین  هم 
فعالیت  درباره  نیز  رضوی  خراسان  داران  هتل  ای 
می  مشهد   در  استانی  قیمت  ارزان  زائرسراهای 
خالی  مشهد  های  هتل  ظرفیت  از  بخشی  گوید:  
این ظرفیت  از  با استفاده  توانند  زائران می  و  است 
خالی با قیمت های ۴۰ و 5۰ هزار تومان به همراه 
های  هتل  در  روز  شبانه  یک  شام  و  ناهار  صبحانه، 

یک تا 5 ستاره اقامت کنند.
تخت  هزار   1۰ حدود  افزاید:  می  نعیمی  داوود   
اقامتی در استان وجود دارد که در فصل غیر پیک 
فقط حدود ۳۰ درصد ظرفیت آن ها اشغال است و 

با تخفیف ها تا 5۰ رصد این تخت ها پر می شود.
کم  اقشار  به  کمك  برای  قیمت   ارزان  اقامتی  واحدهای 

درآمد است
میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
وجودی  فلسفه  گوید:  می  باره  این  در  هم  رضوی 
کم  اقشار  به  کمک  قیمت  ارزان  اقامتی  واحدهای 
درآمد است به همین دلیل نیز در فرآیندی، زمین و 

پروانه رایگان به آن ها واگذار شده است.
ارزان  زایرسراهای  افزاید:  می  بیدخوری  یوسف 
این  موافقت اصولی  بدون دریافت  استان ها   قیت 
اداره کل و رعایت ضوابط فنی ایجاد شده اند  البته 
واحد  به  که  کنند  فعالیت  ای  گونه  به  درآینده  اگر 
های اقامتی آسیب وارد نکند با رعایت برخی شرایط 

مشکلی نخواهند داشت.
در  باید  مراکز  این  کند:  می  تاکید  بیدخوری 

شده  ایجاد  برایش  که  هدفی  جامعه  همان  اختیار 
قرار گیرد و با همان قیمت های تعیین شده در زمان 

تاسیس خدمات ارائه کنند.
نیز  قیمت  ارزان  زائرسراهای  اگر  گوید:  می  وی 
مانند دیگر مراکزاقامتی هزینه دریافت کنند  چالش 
یا  ارائه کنند  اما اگر رایگان خدمات  ایجاد می کند 
کنند  دریافت  خدمات  ارائه  برای  را  پائینی  هزینه 
باشد  امر  متولیان  نظارت  با  بــرداری  بهره  نحوه  و 

مشکلی نخواهند داشت.
زائرسراها  گذشته  در  شود:  می  یادآور  بیدخوری 
عنوان  به  زائرسراها   اکنون  اما  نداشتند  ضوابطی 
مراکز اقامتی متدوال است و در آئین نامه تاسیسات 
ابالغ  نیز  آن  ضوابط  و  دارد  وجود  نیز  گردشگری 

شده است.
سیاست  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بیدخوری 
صدور  گوید:  می  زائرسراهاست؟  توسعه  شما 
تاسیسات  نامه  آئین  براساس  زائرسراها  برای  مجوز 
گردشگری در سدتور کار قرار دارد اما نه به هر تعداد، 
بلکه بیشتر ساماندهی مدنظر است، زائرسراها ارزان 
قیمت استان ها از طریق بنیاد زائر و برای هر استان 
 ۳۰ حدود  ساخت  و  شده  گرفته  نظر  در  واحد  یک 

زائرسرا  برنامه ریزی شده است.
ارزان  زائرسرای  تعدادی  تاکنون  افزاید:  می  وی 
قیمت به بهره برداری رسیده که هنوز مجوزفعالیت 
البته  ــد،  ان نکرده  دریــافــت  فرهنگی   میراث  از 
و  پرونده  تشکیل  مرحله  در  و  اند  داشته  مراجعاتی 

مراحل دریافت مجوز هستند.
جامعه هدف ما متفاوت است

امام رضا )ع( جامعه  زائر  بنیاد مرکزی  مدیرعامل 
افرادی می داند  را   ارزان قیمت  زائرسراهای  هدف 
کم  افراد  از  بلکه  کنند،  نمی  استفاده  هتل  از  که 

را  از هتل  استفاده  توان  و  برخوردار جامعه هستند 
ندارند.

این  ایجاد  ضرورت  دربــاره  عابدی  حسین  سید 
هایی  بررسی  مشاور   ۳ کند:  می  اظهار  زائرسراها 
را انجام داده اند هم چنین شهرداری منطقه ثامن 
مشهد ظرفیت سنجی کرده و به این نتیجه رسیده 
است که حداقل ۳۰ هزار تخت ارزان قیمت باید در 

بافت اطراف حرم مطهر رضوی فراهم شود.
شده  اعــالم  آمــار  براساس  دهــد:  می  ادامــه  وی 
و  افراد  از  زائران  از  درصد   7۲.8 مشاوران  سوی  از 
اقشار کم درآمد هستند البته تعداد تخت هایی که 
نیاز  این  از  تر  پائین  بسیار  دارد  قرار  کار  دستور  در 

است.
در  قیمت  ارزان  زائرسرای   ۳۴ گوید:  می  عابدی 
دستور کار قرار گرفته که ۳ مورد بهره برداری شده 
تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند  و بقیه از صفر 
مورد   5 و  رایگان  پروانه  و  زمین  با  زائرسرا   ۲9 البته 

دیگر فقط با پروانه رایگان بوده است.
وی درباره ارائه خدمات به زائران اظهار می کند: 
کنندگان  استفاده  برای  امــداد  کمیته  زائرسرای 
اقامت هر  برای  نیز  قزوین  زائرسرای  و  رایگان است 
شبانه روز 17 هزار و 5۰۰ تومان دریافت می کند در 
حالی که بنا براعالم کارشناس گردشگری امکانات 

این مرکز اقامتی در حد هتل ۳ ستاره است.
هتل  ظرفیت  از  استفاده  پیشنهاد  درباره  عابدی 
ها به جای ساخت این مراکز می گوید: هتل ها در 
در  و  دهند  می  خدمات  تخفیف  با  پیک  غیر  فصل 
فصل پیک حاضر نیستند با هزینه ای کمتر از نرخ 

مصوب خدمات ارائه کنند.
کنند  می  تصور  داران  هتل  کند:  می  تاکید  وی 
در  هستند  ها  آن  رقیب  قیمت  ارزان  زائرسراهای 
حالی که این گونه نیست و جامعه هدف هتل ها با 

زائرسراهای ارزان قیمت متفاوت است.
عابدی درباره رعایت نکردن اصول فنی و ضوابط 
گردشگری در این مراکز می گوید: در جلساتی که 
با مسئوالن گردشگری داشته ایم به یک جمع بندی 
رسیده ایم که چه استانداردی را رعایت کنیم، قرار 
شده استانداردها را در حد مهمانپذیر ممتاز رعایت 

کنیم و تا کنون هم براساس آن هم عمل کرده ایم.
به  زمینه  این  در  ضوابط  تدوین  افزاید:  می  وی 
خراسان رضوی تفویض و در استان انجام و به تهران 
ارسال شده و اکنون پس از تصویب به استان ابالغ 
شده است تا در ساخت زائرسراهای ارزان قیمت این 

ضوابط لحاظ شود.

اعتبار انتقال آب به بینالود تامین شد

سازمان  رئیس  مساعدت  با  گفت:  مشهد  فرماندار 
برنامه و بودجه، ۳8۰ میلیارد ریال برای انتقال آب از سد 
طرق به شهر جدید بینالود تامین شد. به گزارش صبح 
امروز، احمد موهبتی در بازدید از بخشهای مختلف این 
شهر افزود: یکی از اولویت های توسعه شهر بینالود و 
خدمات رسانی به مردم، تامین منابع پایدار آب و افزایش 
کیفیت آب شرب این شهر بوده که انتقال آب از سد طرق 

به این شهر در همین راستاست.
وی اظهار داشت: توسعه شهر جدید بینالود و ایجاد 
زمینه زندگی مطلوب برای شهروندان این شهر جدید 
را کاهش می  از مشکالت کالن شهر مشهد  بخشی 
دهد، در این راستا یکی از مسائلی که به پیشرفت این 
شهر کمک می کند، توسعه حمل و نقل است که باید 
با برنامه ریزی صحیح سفر ارزان، ایمن و سریع را برای 

شهروندان و متقاضیان سکونت در این شهر فراهم آورد.
و  راه  وزیــر  حضور  با  که  ای  جلسه  در  گفت:  وی 
شهرسازی برگزار شد مقرر گردید زمینه کاهش فاصله 
محور  طریق  از  مشهد  به  بینالود  جدید  شهر  زمانی 
ارتباطی حرم تا حرم فراهم شود که در این صورت مسیر 

بینالود تا مشهد 15 کیلومتر کاهش می یابد.
فرماندار مشهد افزود: یکی از اقدامات بسیار مثبت 
شرکت عمران شهر جدید بینالود، مطالعه راه اندازی 
قطار حومه ای مشهد – بینالود است که با استفاده از راه 
آهن سراسری مشهد – تهران و 5،7 کیلومتر ریل گذاری 
راه آهن جمهوری اسالمی  با مساعدت  درون شهری 
در حال انجام است.موهبتی با اشاره به اهمیت مسایل 
فرهنگی و اجتماعی شهر جدید بینالود اظهار داشت: 
پیگیر افزایش تمایل به سکونت در این شهر هستیم و 
اعتقاد داریم که آینده بسیار درخشانی در انتظار این 
شهر و شهروندان آن است.مدیر عامل شرکت عمران 
شهر جدید بینالود نیز در این دیدار گفت: با توجه به 
منابع مالی محدود دستگاه های خدمات رسان ، این 
شرکت آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه با ادارات 
و نهادهای خدماتی و اجرای پروژه های خدماتی در این 
شهر اعالم می کند.حمید رضا یزدانی با تاکید بر لزوم 
استفاده از ظرفیت ایران خودرو و صنایع دیگر در راستای 
پیشرفت بینالود افزود: ایجاد کارگروه توسعه شهر جدید 
بینالود در استان و هم افزایی نهادها و دوایر دولتی در این 

شهر می تواند کمک شایانی به حل مشکالت آن کند.

برخی  نبودن  مشخص  از  شهروندان  گالیه  پی  در 
سرعتکاه های سطح شهر مشهد، مدیرعامل سازمان 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد درباره تاخیر در 
رنگ آمیزی سرعتکاه ها گفت: به دلیل ایجاد نوسانات و 
تغییرات در قیمت ها، رنگ آمیزی با تاخیر روبرو شده است 
که با رفع مشکالت به زودی سرعتکاه ها را رنگ آمیزی 
می کنیم.به گزارش صبح امروز، هادی عطارزاده طوسی 
با بیان این مطلب افزود: در نقاط مختلف شهر سامانه های 
سرعتکاه زیادی داریم که متاسفانه برخی از آنها به دلیل 
تردد زیاد رنگ شان از میان می رود و همشهریان را دچار 
مشکل می کند؛ ما برای رنگ آمیزی این سرعتکاه ها در 
سال بودجه ای اختصاص داده ایم که میان مناطق توزیع و 

سرعتکاه ها رنگ آمیزی می شوند .
و  مهرماه  در  نوبت  دو  در  ساله  هر  اینکه  بیان  با  وی 
همچنین دراسفندماه اقدام به رنگ آمیزی سرعتکاه ها 
دلیل  به  بودجه ها  ابالغ  امسال  کرد:  اظهار  می کنیم، 
تغییراتی که در قیمت ها ایجاد شد باعث به وجود آمدن 
تاخیر در رنگ آمیزی سرعتکاه ها شده است به گونه ای که 
پیمانکارانی که قرار بود این کار را انجام دهند به دلیل این 
اختالف قیمت ها بعضا انصراف داده اند و اکنون در حال 
برطرف کردن این مشکالت هستیم تا بالفاصله کار را که 

جزء برنامه های اصلیمان است، آغاز کنیم.
عطارزاده طوسی در خصوص گالیه شهروندان از تبدیل 
برخی از میادین به تقاطع و یا نقص چراغ های راهنمایی 
نیز تصریح کرد: در مباحث حمل و نقل و ترافیک سه ضلع 
فعال وجود دارد اعمال قانون، مهندسی ترافیک و آموزش 
و فرهنگسازی که در حوزه اعمال قانون مسئولیت بر عهده 
راهور است در بخش مهندسی  پلیس  در  همکارانمان 
ترافیک سازمان ترافیک شهرداری مشهد مسئولیت دارد 
و در بحث فرهنگسازی و آموزش نیز حوزه های فرهنگی 
این موضوع را پیگیری می کند.مدیرعامل سازمان حمل 
و نقل و ترافیک افزود: در حوزه مهندسی ترافیک برای 
ساماندهی و کنترل تقاطع ها دو رویکرد اصلی داریم ابتدا 
رویکرد حجم ترافیکی که از تقاطع ها عبور می کند و باعث 
می شود که تشخیص دهیم که تقاطع نیاز به چراغ دارد 
یا نه؟ و دومین رویکرد نیز ایمنی تردد در تقاطع ها است.
ستون پیگیری حرف مردم گالیه ها، انتقادات ، پیشنهادات و 
سوژه های مردمی را پیگیری می کند، سوژه، انتقاد و پیشنهاد 

خود را به سامانه 100080888 پیامك کنید.

پیگیری حرف مردمخبر

رئیس کمیسیون عمران شورا یک ششم محدوده مشهد را بافت های ناکارآمد شهری اعالم کرد:

یک ششم مشهد ناکارآمد گزارش جلسه

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
حدود یک ششم محدوده شهر مشهد را بافت های ناکارآمد شهری تشکیل 

می دهند.
به گزارش صبح امروز، محمدهادی مهدی نیا در همایش ملی بازآفرینی 
فضاهای شهری با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار هکتار بافت فرسوده و 
به همین میزان بافت حاشیه ای شهر است، اظهارکرد: جلسات مشترکی 
بین کمیسیون عمران و شهرسازی و کمیسیون اقتصادی حال حاضر برگزار 
شد که یکی از ابرچالش های مشهد پرداختن به بافت های مسئله دار شهری 

عنوان شد.
وی ادامه داد: با آغاز دوره پنجم شورای شهر، چندین اولویت و دستورکار 
از زمان اعالم رسمی انتخابات تا شروع کار رسمی آن در شهریور گذشته 
توسط کارگروه های مرتبط استحصال شد و جلسات متعددی با بدنه های 

نخبگان و دست اندرکاران برگزار شد.
هزینه کرد 1200 میلیارد تومان در حاشیه مشهد

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد تصریح 
کرد: در 5 سال گذشته هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط همه دستگاه ها به 

ویژه در حاشیه شهر مشهد هزینه شده است.
وی اظهار کرد: براساس پژوهش انجام شده، سال به سال با رشد لگاریتمی 
در حوزه افزایش بافت های ناکارآمد به ویژه بافت های حاشیه شهر مشهد 
خصوصی  جلسات  در  آن  برای  هم  راهکارهایی  و  پیشنهاد  داشته ایم، 

کمیسیون در نظر گرفته شد.
مهدی نیا متذکر شد: اولین استفسار این بود که به لحاظ قوانین و مقررات 
چه بسترهایی برای کار کردن داریم، که مشاهده می شود به لحاظ قوانین و 

مقررات در این حوزه کم و کسری وجود ندارد.
نبود ساختارمنسجم برای بازآفرینی شهری

وی نکته دوم را نبودن یک ساختار منسجم در مدیریت شهری برای حوزه 
بازآفرینی عنوان کرد و گفت: توسط وزارت کشور تأسیس سازمان عمران 
و بازآفرینی شهر در نظر گرفته شده است و تالش کردیم یکی از گام هایی 
که در اسرع وقت می تواند برداشته شود، تأسیس این سازمان در شهرداری 

مشهد باشد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد یادآور 
شد: هم اکنون مصوبه تأسیس سازمان بازآفرینی شهری وجود دارد و امید 
است ظرف مدت محدودی شاهد تأسیس این سازمان در شهرداری مشهد 
باشد.وی با بیان اینکه طی 1۰ سال گذشته در بافت فرسوده مشهد برای ۳ 
درصد امالک پروانه صادر شده، اظهار کرد: باید ببینیم ساختارها و مشوق ها 
چه چیزی است و با ادامه این روند اضمحالل بافت مرکز شهر قطعی است.

ضرورت توجه به تجریبات داخلی و محله محوری
به دو مسأله اساسی  اینکه گروه های تسهیل گر  به  با اشاره  مهدی نیا 
باید توجه الزم را داشته باشند، تصریح کرد: نکته اول استفاده از تجربیات 
داخلی است، زیرا تجربیات زیادی در سطح کشور وجود دارد، اینکه صفر و 
یکی با هر مداخله ای برخورد نکنید زیرا در هر پروژه ای نکات مثبت و ضعف 

وجود دارد بنابراین از همه تجربیات استفاده شود.
وی نکته دومی که گروه های تسهیل گر باید به آن توجه داشته باشند را 
بحث محله محوری عنوان کرد و تأکید کرد: شرایط اقتصادی، اجتماعی 
و بومی متعدد باید در نظر گرفته شود زیرا بازیگران متعددی در این حوزه 

وجود دارد و همه باید به رسمیت شناخته شوند و برایشان جا باز شود.
با اشاره به اینکه شهرساز و شهرسازی  این عضو شورای شهر مشهد 
برای انجام کار درست باید نقش تمام دست اندرکاران موضوع را به میزان 
تأثیرگذاری مد نظر قرار دهد، بیان کرد: در غیر این صورت آرزواندیشی اتفاق 

می افتد و نتیجه آن زمانی مشهود می شود که طرح اجرا نمی شود.

مهدی نیا در خصوص شرایط حال حاضر شهر مشهد که به نوعی متاثر 
از شرایط سطح کشور است، یادآور شد: شرایط مشهد و ظواهر امر نشان 
حوزه  در  که  دارند  امر  این  برای  همتی  اندرکاران  دست  همه  می دهد 

بافت های مسئله دار و حاشیه ای کاری انجام دهند.
باب  در  قول هایی  گذشته  اسفندماه  در  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  راه  وزارت  گفت:  داده،  عامل  بانک های  مداخله  و  بانکی  تسهیالت 
شهرسازی به عنوان متولی این امر در حوزه نرم افزاری و اسناد باالدستی 

اقدامات خوبی انجام داده است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره 
به اینکه مدیریت شهری و باالتر از آن مدیریت استانی برای انجام این کار 
همت دارند، اضافه کرد: این ها شرط الزم است و شرط کافی ارتباطی است 

که گروه های تسهیل گر با مردم دارند.
مهدی نیا اظهار کرد: اهمیت گروه های تسهیل گری باید جدی گرفته 
شود چون واسطه مردم هستند و این نباید در قالب شعار و زینت المجالس 
نباشد بلکه به معنای واقعی کلمه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 

دخیل باشند.
نگاه ما فقط کالبدی نیست

وی یادآور شد: یک کلیشه این است که نگاه ما فقط کالبدی نیست، 
می خواهیم به جنبه های دیگری از جمله اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
هم بپردازیم.این عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اهمیت کالبد متذکر 
شد: کالبد تبلور فیزیکی تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

است و کالبد صرف اهمیت ندارد.
مهدی نیا اظهار کرد: کالبد در نظام کامل خود که ارتباط با اقتصاد، 
فرهنگ و شرایط اجتماعی و مدیریتی دارد خیلی اهمیت دارد و اتفاقًا کاغذ 

تورنسل تمام جنبه های دیگر که قابل لمس و قابل دیدن باشد، است.
وی اضافه کرد: البته کالبد باید در بستر خود بنشیند و وصله ناجوری 
به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباشد زیرا این همان کالبد بدی 
است که به آن انتقاد می کنیم اما اگر رشدیافته و در اثر بهبود و توانمندسازی 
همان حوزه ها باشد باید خروجی داشته باشد و نتیجه کار ما خواهد بود که 

در سال های آینده شاهد آن هستیم.

اقتصادی،  کمیسیون  رئیس 
مشارکت های  و   سرمایه گذاری 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
بلندمرتبه سازی یک ضرورت است ولی باید تحت شرایط 

و ضوابط خاص رخ دهد.
با  ارتباط  در  ــوروزی  ن احمد  ــروز  ام صبح  ــزارش  گ به 
بلندمرتبه سازی در شهر مشهد اظهار کرد: توسعه افقی 
از  و  شهر  حاشیه  کشاورزی  اراضی  تخریب  سبب  شهر 
بین رفتن تولید و مشکالت زیادی از این جمله می شود 
از طرفی توسعه افقی هزینه های بسیار زیادی در اجرای 

زیرساخت ها به شهر تحمیل می کند.
وی افزود: هم چنین  این نوع توسعه هزینه نگهداری را 
افزایش می دهدو امروزه دیگر شهرهای بزرگ با جمعیت 
میلیونی ناگزیر به بلندمرتبه سازی و توسعه عمودی شهر 

هستند.
ضرورت  یک  بلندمرتبه سازی  اینکه  بیان  با  ــوروزی  ن
است ولی باید شرایط و ضوابط خاص آن نیز رعایت شود، 
اظهارکرد: حرکت در ارتفاع باید با رعایت ضوابط و مقررات 
باشد، درگذشته طرحی تحت عنوان بلندمرتبه سازی در 
شهر مشهد انجام شده و مهندسان مشاور طراح آن ضوابط 
و مقرراتی برای آن تعیین و مکان هایی برای این منظور در 
نظر گرفته اند.رئیس کمیسیون اقتصادی،  سرمایه گذاری 
و مشارکت های شورای اسالمی شهر مشهد گفت: باید به 
این موضوع توجه کنیم که در هر نقطه از شهر نمی توان 
بلندمرتبه سازی کرد اما معتقدم مشرفیت یک ساختمان 
سه طبقه بسیار بیشتر از یک ساختمان بلندمرتبه با سطح 
اشغال ۴۰ درصد است و فاصله آن از ساختمان های مجاور 

بیشتر است.

توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
سرمایه انسانی شهرداری مشهد 
گفت: بنابر برنامه ریزی های صورت 
گرفته، مهارت های فردی و سازمانی کارکنان شهرداری 

مشهد توسعه پیدا می کند.
در همایش  آل شیخ  امــروز، شهریار  گزارش صبح  به 
کانون ارزیابی و توسعه مدیران شهرداری مشهد اظهار کرد: 
موضوع کانون های ازیابی دارای دو ُبعد می باشد، نخست 
این که سنجش خوب و دقیق نسبت به قابلیت هایی که 
هر فرد برای مدیر شدن در سازمان دارد نیاز است، و بعد 
دیگر این که چگونه خودمان را در مهارت هایی که نیاز است 
ارتقا دهیم و این مهم هم دارای جنبه سازمانی و هم جنبه 

فردی است.
فرِد  که  زمانی  در  دیگر،  کشورهای  در  ــزود:  اف وی 

کارشناسی قرار است استخدام شود و وارد ساختار یک 
سیستم گردد از همان پایه، آموزش هایی همچون مدیریت 

جلسه، سخنرانی و تایپ ده انگشتی را فرا می گیرد.
شــهــرداری  مجموعه  در  نیز  مــا  ــرد:  ک تصریح  وی 
که  هستیم  تالش  در  و  ــم  داده ای انجام  را  ارزیابی هایی 
را  خود  مدیران  و  کارکنان  سازمانی  و  فردی  مهارت های 
توسعه دهیم که باید به این مسئله توجه نماییم که این 
اصالح و بهبود فرآیندها، مورد نیاز کاری مجموعه ما است 

و از سویی دیگر سبب ارتقا کیفیت زندگی ما خواهد شد.
آل شیخ افزود: سرمایه گذاری بر توانمندی های افراد، 
مسئله ای است که سبب رشد جامعه و کشور می شود و 
من امیدوارم که از نتایج این دوره که قابلیت توسعه دارد 
استفاده کنیم چرا که تمامی این موارد در مواقع مختلف 

به کار خواهد آمد.

و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
مشهد  شهر  ــورای  ش اجتماعی 
تنها  پنجم،  شورای  از  پیش  گفت: 
دو بوستان برای بانوان مناسب سازی شده بوده و امروز 
باید تمامی مناطق 1۳گانه شهرداری دارای بوستان ویژه 
بانوان باشند و به زودی شاهد بهره برداری از این فضاها 
خواهیم بود.به گزارش صبح امروز، احسان اصولی با اشاره 
به مصوبه شورای پنجم شهر مشهد که طبق آن شهرداری 
مکلف شده تمام اعتبارات حوزه تربیت بدنی را به شکل 
مساوی بین دو حوزه آقایان و بانوان تقسیم شده است، 
افزود: به منظور رفاه حال بانوان، شهرداری باید در تمامی 
مناطق خود یک بوستان مناسب سازی شده برای ورزش 

بانوان فراهم کند.
اقدامات  تشریح  به  ــه  ادام در  کــرد:  تصریح  اصولی 

مدیریت شهری در بخش تامین زیرساخت های ورزشی 
شهر پرداخت و گفت: چندی پیش سالن ورزشی »امید و 
زندگی« با حضور وزیر ورزش و جوانان و همچنین سالن 
باستانی »رستم دستان« و گود کشتی »بابانظر« نیز افتتاح 
شده است.رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
پارک  روباز  بازسازی استخر  به  شهر مشهد اشاره ای هم 
ملت داشت که با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی به بهره برداری 
رسید و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.اصولی با بیان 
اینکه زمین پینت بال و زمین چمن پارک ملت احداث شده 
و شهروندان می توانند از این ظرفیت استفاده کنند، گفت: 
مدیریت شهری تجهیز سالن های ورزشی فرهنگسرا را نیز 
تعویض  این،  داده است عالوه بر  قرار  در دستورکار خود 
چمن مصنوعی بوستان های یاس و دانش و اصالح چمن 

طبیعی پارک کوهسنگی هم انجام شده است.

بوستان های ویژه بانوان در همه مناطق شهرداری احداث می شودمهارت های کارکنان شهرداری مشهد توسعه می یابدبلندمرتبه سازی یک ضرورت است اما با ضوابط خاص

سرویس در شهر

خبر
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان: 

جذب 6 میلیارد و 150 میلیون ریال 
ازاعتبارات مشاغل خانگی در کاشمر 

کاشمر  و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  مدیرمیراث 
گفت: هم اینک ۲۰ کارگاه صنایع دستی در این شهرستان 
دایر و 1۲۰ هنرمند دارای پروانه بهره برداری انفرادی مشغول 
فعالیت هستند و 6 میلیارد و 15۰ میلیون ریال از اعتبارات 

مشاغل خانگی در کاشمر جذب شده است.
به گزارش صبح امروز، رضا یوسفی افزود: همچنین طی 
سالهای اخیر در چارچوب اجرای طرح مشاغل خانگی 5۰۰ 
اندازی شغل خانگی در رشته های  نفر در کاشمر مجوز راه 
رودوزی سنتی، معرق چوب و گلیم بافی را دریافت کرده اند.  
وی ادامه داد: امسال تاکنون شش میلیارد و 15۰ میلیون ریال 
از کل اعتبار 1۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی حوزه مشاغل 

خانگی کاشمر در حوزه صنایع دستی جذب شده است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر 
گفت: دو میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال نیز طی همین مدت از 
طریق 'سامانه کارا' و مشاغل خانگی برای رونق رشته های فرت 
بافی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، دوخت لباس 
تولیدات  ماسوله،  بافی  عروسک  چوب،  معرق  اقوام،  محلی 

نمدی دست دوز و سفال و سرامیک اختصاص یافته است.
وی افزود: مهمترین کمبود در حوزه صنایع دستی کاشمر 
نبود بازارچه مناسب عرضه محصوالت است و با وجود زائرپذیری 
این شهرستان موضوع ارائه صنایع دستی در بازار مغفول مانده 
است. یوسفی ادامه داد: کاشمر جزو شهرهایی است که فعالیت 
صنایع دستی در آن مدون وهنرمندان شناسایی شده اند. در 
زمینه آموزش نیز از ابتدای امسال تاکنون سه دوره تخصصی 
بحث برندسازی و شبکه سازی صنایع دستی در کاشمر برگزار 
شده است.  وی در ادامه همچنین اظهار داشت: سه اقامتگاه 

بومگردی در کاشمر پروانه بهره برداری گرفته و موافقت اولیه 
برای چهار اقامتگاه دیگر صادر شده که تا پایان امسال بهره 
برداری می شوند. از این تعداد سه اقامتگاه بموگردی در بخش 
مرکزی و بقیه در روستاهای بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر 

قرار دارند. 
کاشمر  و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  مدیرمیراث 
به برنامه راه اندازی موزه مردم شناسی کاشمر طی امسال نیز 
اشاره و تصریح کرد:محوطه موزه از سرفصل مرمت اعتبار الزم 

جذب شده و با تکمیل آن تا پایان سال راه اندازی می شود. 
ابتدای  از  نیز  تاریخی  بناهای  مرمت  حوزه  در  افزود:  وی 
امسال 87۰ میلیون ریال در دو اثر خانه دانش و آب انبار حاجی 

نظام کاشمر هزینه شده است.
گردشگری  حوزه  ضعف  نقطه  مهمترین  ادامه  در  یوسفی 
کاشمر را زیرساختهای آن عنوان و بیان کرد: برخی فضاهای 
فرهنگی و بناهای تاریخی کاشمر زیرساختهای مناسبی دارند 
اما در سایر فضاها مشکل داریم بطوری که در زمینه هتل، سفره 

خانه سنتی و تاسیسات گردشگری نقصان وجود دارد. 
کاشمر یکی از شهرهای زیارتی سیاحتی در جنوب غربی 
خراسان رضوی است که قدمتی دو هزار و 5۰۰ ساله دارد. 
مسجدجامع، مدرسه علمیه حاج سلطان، بند شاهی، یخدان 
متبرک  بقاع  کوهسرخ،  ییالقی  مسیر  کریز،  آبگرم  فروتقه، 
آرامگاه  و  سیدمحمد  و  سیدمرتضی  سیدحمزه،  امامزادگان 
و  و جاذبه های طبیعی  تاریخی  آثار  از جمله  شهید مدرس 
گردشگری کاشمر هستند. مرکز این شهرستان 195 هزار نفری 

در فاصله ۲۲8 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد. 

خبر

مختلف  نقاط  در  ساله  هر  که  آهنین  مردان  مسابقات 
کشور برگزار می شود و توجه بسیاری را به خود جلب می کند 
به میزبانی پدیده در شهر مشهد برگزار شد. این  امسال 
مسابقات که با حضور ۳۰ شرکت کننده از سراسر کشور از 
روز پنجشنبه 19 مهر آغاز شد به مدت دو روز با استقبال کم 

نظیر مردم مواجه شد.
در این خصوص با حسین مصدقی رئیس کمیته قویترین 
از  که  وی  نشستیم.  گفت و گو  به  رضوی  خراسان  مردان 
پیشکسوتان این رشته است با شرکت در سه دوره مسابقات 
مردان آهنین و کسب رتبه دهم و چهاردهم در آن و همچنین 
کسب مقام سوم قویترین مردان در شرق کشور مسئولیت 

برگزاری این مسابقات را برعهده دارد.
مصدقی علت برگزاری این مسابقات را درخواست پدیده 
به منظور ایجاد شور و نشاط در مردم مشهد دانست و گفت: 
باید اینگونه فعالیت ها توسط مسئوالن دیگر در بخش های 
پتانسیل  از  مشهد  شهر  چراکه  بگیرد  صــورت  مختلف 
باالیی در جذب گردشگر و شرکت کننده برخوردار است 
که برگزاری چنین مسابقاتی می تواند راه را به این شهر و 

شناخت بیشتر ظرفیت های آن باز کند.
 وی افزود: با فراخوان ایجاد شده از سوی ستاد برگزاری 
این  نقاط مختلف کشور در  از  نفر  مسابقات، حدودا ۳۰ 
مسابقات شرکت کردند که در طی دو روز، در سطح مقدماتی 
و روز دوم فینال برگزار شد و هشت تن از شرکت کنندگان به 
فینال راه پیدا کردند که همگی این افراد از جوایزی نفیس 

نقدی و معنوی برخوردار شدند. 
رئیس کمیته قویترین مردان خراسان با اشاره به استقبال 

سراسری قهرمانان از سراسر کشور گفت: مایه سرور ماست 
که افتخار میزبانی از قهرمانان میهن عزیزمان از شهرهایی 
همچون مشهد، ایرانشهر، تهران، قزوین، اراک، قوچان و 

کرمانشاه را داشتیم.
وی با اشاره به حضور کمیته قویترین مردان گفت: حضور 
همچنین  و  مسابقات  سطح  رفتن  باالتر  باعث  افراد  این 
کاهش میزان خطا و اشتباهی در برگزاری مسابقات شد. وی 
در ادامه این مصاحبه با اشاره به نتایج کسب شده توسط 
فینالیست ها گفت: دورفینال مسابقات قویترین مردان ایران 
جایزه بزرگ پدیده با اجرای 5 آیتم به پایان رسید و قهرمانان 
این دوره مسابقات مشخص شدند. الزم به ذکر است در دور 
مقدماتی این مسابقات ۲7 ورزشکار در بخش های حمل 
اسکات تعادلی به وزن ۴۳۰ کیلو گرم به مسافت ۲۰ متر در 
6۰ ثانیه، هشت بار غلتاندن الستیک ۴۰۰ کیلو گرمی در 
6۰ ثانیه و حمل الوار ۳8۰ کیلو گرمی به مسافت ۲5 متر 
در 6۰ ثانیه با هم رقابت کردند.دور نهایی این مسابقات نیز 
با اجرای بخش های بلندکردن کنده فلزی به وزن 1۳۰ کیلو 
گرم در 75 ثانیه، حمل ماشین پژو به مسافت ۲۰متر در 6۰ 
ثانیه، چرخ عصاره به وزن 5۰۰ کیلو گرم در 6۰ ثانیه، لیفت 
گاری ۴۰۰ کیلو گرمی در 75 ثانیه و گذاشتن گوی های 
1۲۰، 1۴۰، 16۰، 18۰ و ۲۰۰ کیلو گرمی بر روی سکو 
در 6۰ ثانیه برگزار شد.علی اسماعیلی از کرج با ۳۳ امتیاز 
قویترین مرد ایران 97 شد، علی نوکانی از کرمانشاه با کسب 
۳۲ امتیاز، به مقام دوم دست یافت و فرشید همتی از اراک با 
۳۰ امتیازی که بدست آورد مقام سومی را از آن خود کرد.وی 
ادامه داد: کاپ اخالق مسابقات قویترین مردان ایران جایزه 
بزرگ پدیده نیز به فرشید همتی تعلق گرفت. مهدی دشتی 
و محمد عمارلو هر دو از مشهد و فرامرز رحمانی از قزوین نیز 
به مقام های چهارم تا ششم دست یافتند. داوری این دوره از 

مسابقات را فرامرز خودنگاه بر عهده داشت.

برگزاری مسابقات مردان آهنین در 
مشهد

کشور  هر  سنتی  فرهنگ  در  باید  را  همگانی  ورزش 
جستجو کرد. پیتر بارندس مدرس انجمن جهانی ورزش 
همگانی )تافیسا( در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار ما 
در سمینار بین المللی مدیریت و رهبری ورزش همگانی 
رضوی  خراسان  همگانی  ورزش  هیئت  میزبانی  به  که 
جمعه ۲۰ مهرماه در سالن همایش هتل توریست توس 
این مطلب گفت: در فرهنگ  بیان  با  افتتاح شد  مشهد 
غرب ورزش همگانی وجود ندارد و بیشتر در سالن های 
ورزشی به صورت تخصصی و اختصاصی در باشگاه های 
که  این درحالی است  و  ورزش می پردازند  به  خصوصی 
صورت  به  عمومی  و  همگانی  ورزش  کرد  اذعــان  باید 
سالمتی  حفظ  در  بیشتری  تاثیر  عمومی  و  گروهی 

شهروندان یک سرزمین دارد.
باندراس افزود: ورزش همگانی مفهوم بسیار وسیعی 
دارد که بوستان ها بخشی از آن است. من ۴8سال دارم 
از 1۰ سال است که در ورزش همگانی فعالیت  و بیش 
ورزش  رئیس  و  تافیسا  رئیس  نایب  و  مدرس  می کنم. 

همگانی اروپا هستم.
هلند سرزمین دوچرخه

وی ادامه داد: در هلند، ما فرهنگ دوچرخه سواری را 
ترویج داده ایم و در هر خانواده یک دوچرخه وجود دارد. 
جهان  در  دوچرخه  کشور  به  را  هلند  کشور  همین  برای 

شناخته می شود.
ورزش  به  شرق  و  غرب  فرهنگ  نگاه  به  اشاره  با  وی 
بنابراین  فردگراست،  ورزش  غرب  فرهنگ  در  گفت: 
تنها  می دهند.  انجام  فردی  صورت  به  بیشتر  را  ورزش 
می دوند و یا در گروه های بسیار اندک ورزش می کنند اما 

در فرهنگ شرق ورزش گروهی است. 
تعریف ورزش همگانی

رئیس ورزش همگانی اروپا در تعریف ورزش همگانی 
حضور  جا  یک  در  همه  یعنی  همگانی  ورزش  گفت: 
پیدا کردن نیست، بلکه ورزش برای همه در همه حالت 
ورزش  به  شکلی  هر  به  و  جایی  هر  در  بتوانند  مردم  که 
بپردازند و محدودیتی برای جامعه ورزشکار وجود نداشته 

باشد. 
نباید  همگانی  ورزش  بــرای  کــرد:  نشان  خاطر  وی 
و  کار  محل  در  حتی  فردی  هر  کرد،  ایجاد  محدودیت 
به  ممکن  شکل  هر  به  بتواند  باید  شهری  معابر  و  منزل 

ورزش بپردازد. 
سفر به ایران

از  بیش  گفت:  ایران  به  سفرش  درباره  ادامه  در  وی 
پنج بار است به ایران سفر می کنم، اما برای نخستین بار 

است که به مشهد می آیم اما می دانم که مشهد شهری 
مقدس و مذهبی است و حرمت خاصی دارد که دوست 

دارم از نزدیک حرم امام را زیارت کنم. 
همه  کرد:  تصریح  ایرانیان  نوازی  مهمان  درباره  وی 
مردم ایران بسیار مهمان نواز، خوش برخورد، مهربان و 
دوست داشتنی هستند که بسیار دوست دارند با یکدیگر 
همچنین  و  کنند  گفت و گو  و  باشند  داشته  معاشرت 
عالقه مند هستند که از دیار خارج بدانند و آگاهی پیدا 

کنند.
عضویت 150 کشور

از  بیش  گفت:  تافیسا  اعضای  خصوص  در  بارندس 
15۰ کشور عضو تافیسا هستند و این در حالی است که 
اگر 5۰ کشور دیگر به عضویت انجمن در بیایند تافیسا 

شامل کل جهان خواهد شد.
وی یادآور شد: در آسیا مردم در فضای باز و بوستان ها 
دیگران  به  را  ورزش  نشاط  و  شادابی  و  می کنند  ورزش 
برخوردار  شادتری  روحیه  از  معموال  و  می کنند  منقل 
خاصی  روزهای  فقط  کشورها  از  برخی  در  اما  هستند، 
به ورزش می پردازند مثال در کلمبیا هر یکشنبه مردم در 
خیابان هایی که مشخص شده است و اتومبیل حق ورود 

به این نواحی را ندارد ورزش می کنند.
ترافیك مشهد

وی در ادامه یادآور شد: ترافیک در مشهد نگران کننده 
است، اگرچه نسبت به تبریز رفت و آمد اتومبیل ها کمتر 
مشهود است. به نظر من باید فرهنگ دوچرخه در مشهد 
را ترویج و توسعه داد و این امر باید از طریق سازمان ها و 

مراکز مرتبط انجام شود. 
وی تصریح کرد: در ایران آلن پتروسیان را می شناسم 
و  نماید  به کشور دوچرخه  تبدیل  را  ایران  که قصد دارد 
زیاد تالش می کند و مشهد با توجه به شرایط آب و هوایی 
دوچرخه  مرکز  عنوان  به  می تواند  نبودن  کوهستانی  و 

تبدیل شود.
بوستان  از  که  بازدیدی  طی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
هزار   ۳ جمعیت  حضور  شاهد  دادیم  انجام  مشهد  ملت 
انگیز  شگفت  بسیار  که  بودم  کردن  ورزش  برای  نفری 
گفته ها  برحسب  شاید  که  شهری  است.  خوشایند  و 
یک  در  جمعیت  این  حضور  دارد،  جمعیت  میلیون   ۴
عالقه مندی  از  نشان  امر  این  و  است  ستودنی  بوستان 
که  می رساند  را  عمومی  ورزش  به  مشهدی  شهروندان 
شایسته تری  نحو  به  سرمایه  این  از  باید  شما  مسئوالن 

بهره ببرند. 
توسعه  به  باید  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
زیرساخت ها  به  توجه  ورزش همگانی کمک کرد گفت: 

و  مسکن  نقل،  و  حمل  ورزشی،  اماکن  توسعه  جمله  از 
آن  در  همگانی  ورزش  که  شوند  طراحی  طوری  محیط 
علوم  از  کند.  پیدا  سازنده ای  و  مناسب  جایگاه  بتواند 
ورزشی و نوین استفاده کند و راهگشایی برای سالمتی 
مردم جامعه باشد. مردم جامعه را باید به این سمت سوق 

هر  برابر  در  می توان  ورزش  با  که  داد 
مشکلی ایستادگی کرد و مقاوم شد.

ترویج دوچرخه سواری در مشهد
همگانی  ورزش  جهانی  مـــدرس 
ویژه  معابر  تشکیل  با  کرد:  خاطرنشان 
دوچرخه سواری در سطح شهر و تجهیز 
دوچرخه  بدهید  یاد  همه  به  پیاده روها 
مشهد  در  کم  خیلی  من  کنند.  سواری 
ــردان و زنـــان و جــوانــان  دیـــدم کــه مـ

دوچرخه سواری کنند. 
وی یادآورشد: یکی از کارهایی که در 
انجام  دوچرخه  از  استفاده  برای  هلند 
اتومبیل ها  پارک  هزینه  که  بود  این  شد 
برای  و  دادیم  افزایش  را  شهر  سطح  در 

برای  و  کردیم  تعیین  جریمه  سرنشین  تک  خودروهای 
ارسال  دوچرخه  رایگان  صــورت  به  خانواده ها  تعداد 
کردیم. با این کار مردم مجبور شدند مسافت های کوتاه 
مردم  زمان  گذشت  از  بعد  و  کنند  طی  دوچرخه  با  را 
اتومبیل  جایگزین  دوچرخه  امر  همین  و  کردند  عادت 

شد. از طرف دیگر رسانه ملی کشور گزارشات و خبرهای 
برای  مطبوعات  و  داد  بازتاب  دوچرخه  از  خوشایندی 
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری مطالب زیادی نوشتند و 
همچنین مسئوالن شهری که از دوچرخه برای رفتن به 

محل کار استفاده می کردند مورد تشویق قرار گرفتند. 
راهكار برای ترویج ورزش همگانی 

مدرس انجمن جهانی ورزش همگانی 
راهکارهای  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
همگانی  ورزش  ترویج  بــرای  مناسب 
گفت:  چیست،  خانواده ها  میان  در 
در  آسان  صورت  به  کردن  ورزش  باید 
مدارس  در  گیرد،  قــرار  همه  دسترس 
بچه ها به ورزش تشویق شوند، در محل 
همه  بــرای  ــی  ورزش امکانات  باید  کــار 
محدویت  ماشینی  زندگی  شود.  فراهم 
ایجاد می کند، بنابراین الزم است ورزش 
مردم  تا  باشد  پرنشاط  و  شاداب  مفرح، 
تشویق شوند و حتی می توان مسابقات 
ورزشی به صورت خانوادگی برگزار کنید 

تا مردم شوق بیشتری برای شرکت کردن پیدا کنند.
حرف آخر

ورزش  هیئت  رئیس  امیرآذریان  از  خاتمه  در  وی 
برگزاری  در  که  ــرادی  اف و  رضــوی  خراسان  همگانی 
تدریس  و  سخنرانی  برای  وی  از  دعوت  و  سمینار  این 

مشارکت داشتند قدردانی کرد و گفت: قطعا در بازگشت 
برای  داشتم  ایران  در  که  را  خوشی  خاطرات  کشورم  به 

همگان تعریف خواهم کرد.
مردم ایران زندگی فعال و پرنشاطی دارند

در ادامه این نشست که در حاشیه هشتمین دوره بین 
المللی مدیریت و رهبری ورزش همگانی برگزار شد، پای 
رئیسه   هیئت  عضو  یاماگوچی  یاسوئو  پروفسور  صحبت 
و  حضورش  علت  دربــاره  و  نشستیم   TAFISAوASA
اینکه ورزش را در ایران چکونه دیده است به گفت و گو 

نشستیم که با هم می خوانیم:
خودتان را معرفی کنید؟

TAFISAوASA یاسوئو یاماگوچی عضو هیئت رئیسه
هستم. در دانشگاه کوپه ژاپن رشته روانشناسی و جامعه 

شناسی ورزش تدریس می کنم. 
چند سال است در ورزش همگانی فعالیت دارید؟

از ۲8سال در ورزش همگانی  و بیش  66 سالم است 
تجربه دارم.

چند بار به ایران سفر کردید و ایران را چگونه دیدید؟
بار  می کنم،  سفر  ایران  به  که  است  بار  دومین  برای 
تهران  ClCدر  دوره   تدریس  بــرای  پیش  سال   8 اول 
داشتنی  دوست  و  زیبا  کشوری  ایــران  داشتم.  حضور 
دارد  داشتنی  دست  و  خونگرم  مهربان،  مردمی  است، 
و  رسوم  و  آداب  حفظ  در  زیبایی  فرهنگ  همچنین  و 
نظر من ستودنی  از  این  و  دارند  دیرین خود  سنت های 

است. 
و  کرد  گالیه  مشهد  در  ترافیکی  بار  از  ادامــه  در  وی 
گفت: ترافیک در مشهد بیداد می کند و راننده ها خیلی 
دارند.  عجله  خیلی  گویا  می کنند  رانندگی  سریع  و  تند 
به 5۲ کشور سفر کرده ام، مشهد در  این که  به  با توجه 
مقایسه با جاکارتا که جمعیت زیادی دارد، ولی ترافیک 

آنجا زیاد و پر ازدحام نیست.
ورزش  آموزشی  برنامه های  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
و  شود  گذاشته  اجرا  به  دانشگاه ها  در  باید  همگانی 
در  اجتماعی  و  فیزیکی  محیطی،  اقتصادی،  تاثیرات 
امتحان  مورد  آزمون  پس  و  آزمون  پیش  بوسیله  ورزشی 

قرار گیرد.
میزبان  فرهنگ  انتقال  در  را  همایش ها  برگزاری  وی 
به  که  این  محض  به  گفت:  و  خواند  برانگیز  تاثیر  بسیار 
ورزش  واقعی  معنای  و  میزبانی  نحوه  بازگردم  کشورم 
که  من  برای  بسیار  و  کرد  خواهم  منتقل  را  صحبگاهی 
و ورزش دوست در بوستان  شاهد خیل عظیم ورزشکار 

مشهد بودم مسرت بخش است. 
ورزش در بوستان های مشهد را چگونه دیدید؟

طی بازدیدی که به همراه رئیس هیئت ورزش همگانی 
استان امیر آذریان و جمعی از مدیران ورزشی و شهری 
داشتم  مشهد  بوستان  از   6:۳۰ ساعت  شنبه  روز  صبح 
برایم جالب بود که مردم به صورت دسته جمعی ورزش 

می کردند و زندگی پرنشاط و فعالی دارند.
برای  پارک ها  و  بوستان ها  شد:  یــادآور  ادامه  در  وی 
اولین بار در انگستان خاص نظام سلطنتی احداث شد 
و بعدها در غرب و آمریکا احداث و در اختیار عموم قرار 
ایران شاهد حضور دسته جمعی  در  که  این  از  و  گرفت 
عموم مردم در پارک ها هستم برایم جالب و دیدنی است.

وی ادامه داد: در ژاپن نیز احداث پارک ها مخصوص 
زمان  گذشت  با  اما  بود،  آنان  خانواده  و  امپراطوری 

عمومی شد.
به نظر شما برای توسعه و رونق ورزش همگانی در ایران چه 

باید کرد؟
توسعه و رونق ورزش همگانی به این معنایی که شما 
تعریف می کنید نیست، بلکه ورزش باید همه جا و برای 
همه باشد یعنی فرد بتواند در محل کارش، منزل و یا هر 
باشد  که مجبور  این  نه  بپردازد،  ورزش  به  از شهر  نقطه 
برای ورزش فقط بیاید در بوستان ها و پارک ها دقایقی را 

ورزش کند و برود.
ورزش همگانی در غرب و شرق چگونه است؟

و  اســت  فــردی  و  خصوصی  بیشتر  غــرب  در  ورزش 
بوستان ها محل تجمع افراد برای ورزش کردن نیستند، 
کره،  ژاپن،  ایران،  آسیایی  کشورهای  مثل  شرق  در  اما 
با  شده  عجین  ورزش  و...  اندونزی  سنگاپور،  تایوان، 
فرهنگ  با  متناسب  صبحگاهی  ورزش  و  است  فرهنگ 

کشور ها به اجرا گذاشته می شود. 
حرف آخر

و  دیــدم  مهربان  و  داشتنی  دوســت  را  ــران  ای کشور 
امیدوارم شرایطی فراهم شود که مجددبه ایران سفر کنم.

در خور ذکر است خانم ها جباری عضو ورزش همگانی 
کشور و مترجم فدراسیون وظیفه ترجمه گفت و گو با پیتر 
جا  که  داشتند  برعهده  را  یاماگوچی  یاسوئو  و  بارندس 

دارد از حمایت ایشان تقدیر و تشکر کرد.
هشتمین دوره آموزشی بین المللی مدیریت و رهبری 
ورزش همگانی به همت هیئت ورزش همگانی خراسان 
رضوی با حضور جمعی از مدرسان، مربیان، ورزشکاران 
کشور و مدرسان بین المللی تافیسا از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه 
و  برگزار  مشهد  توس  توریست  هتل  در  روز   5 مدت  به 
مراسم اختتامیه این کالس های آموزشی با حضور میترا 
روحی نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های همگانی 

برگزار می شود.

در شرق مثل کشورهای 
آسیایی ایران، ژاپن، 

کره، تایوان، سنگاپور، 
اندونزی و... ورزش 

عجین شده با فرهنگ 
است و ورزش 

صبحگاهی متناسب با 
فرهنگ کشور ها به اجرا 

گذاشته می شود

,,

در ایران آلن پتروسیان را می شناسم که قصد دارد ایران را تبدیل به کشور دوچرخه نماید و زیاد تالش 
می کند و مشهد با توجه به شرایط آب و هوایی و کوهستانی نبودن می تواند به عنوان مرکز دوچرخه 

تبدیل شود

,,

خبر
حضور  از  هدفمان  گفت:  قوچان نژاد  جبار 
مقام  و  رتبه  کسب  کشور  والیبال  لیگ  سوپر  در 
خاموش  مهران  سالن  چراغ  تالشیم  در  نیست. 

نشود.
استان  باالخره  فراوان  کش و قوس های  از  پس 
خراسان دارای یک نماینده در سوپر لیگ والیبال 
شد و پس از مدتی جبار قوچان نژاد مربی مطرح 
داری  سکان  نیز  ایــن  از  پیش  تا  که  مشهدی 
تیم های مختلفی را در سوپرلیگ به عهده داشت 

به صندلی مربیگری این تیم تکیه زد.  
پس از دو سال دوری خراسان رضوی از سطح 
نخست والیبال کشور، حاال شاهد حضور دوباره 
والیبال کشور  از مشهد در سوپرلیگ  نماینده ای 
از  برخی  تالش  با  البته  که  تیمی  خواهیم بود. 
شهرداری  حمایت  و  استان  والیبال  پیشکسوتان 
رقابت ها  در  حضور  آماده  مشهد  شهر  شورای  و 

شده است.
»ثامن الحجج«  والیبال  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
به  شد  موفق  قبل  ســال  دو  ــوی  رض خــراســان 
یابد.  دست  سوپرلیگ  رقابت های  سومی  عنوان 
خراسان  والیبال  تاریخ  رتبه  بهترین  عنوان  این 
نهایت  در  اما  بود،  کشوری  مسابقات  سطح  در 
ثامن الحجج هم راه میزان را در پیش گرفت و پس 
از مشکالتی که برای موسسه اعتباری پیش آمد، 

به انحالل رسید.
البته  و  مشهد  »شهرآرا«  تیم  دیرهنگام  آغاز 
مصطفی  و  غالمی  عــادل  ناگهانی  جــدایــی 
کارخانه، دو عضو سرشناس این تیم سبب شده 
عناوین  تکرار  به  چندانی  امید  اول،  نگاه  در  تا 
گذشته نباشد. هرچند روشن شدن چراغ سالن 

برای  خود،  خودی  به  نیز  مهران  پیر  و  قدیمی 
نخست  سطح  در  نماینده ای  سال   ۲ که  شهری 

والیبال کشور نداشت، قطعا شیرین خواهدبود. 
شهروز  یوسفی،  مجتبی  کنار  در  شــهــرآرا 
عرفان  ذوالفقاری،  علی  علوی،  امین  همایونفر، 
چهره هایی  هستند،  بومی  که   ... و  علی پور 
همچون سعید مصطفی وند از پیکان تهران را به 

تیم خود اضافه کرده است.
والیبال  نماینده  سرمربی  قوچان نژاد  جبار 
این  فعلی  وضعیت  خصوص  در  رضوی  خراسان 
تیم پس از کش و قوس های فراوان با حامیان مالی 
مشهد  شهر  شورای  و  شهرداری  از  کرد:  اظهار 
به خصوص  ورزش خراسان،  از  که  بابت حمایتی 
این  امیدوارم  می کنم.  تشکر  داشته اند  والیبال 
امید و نشاط، روز به روز در ورزش استان افزایش 
یابد. شهرداری و شورای شهر از روز نخست نامی 
برای تیم مشخص نکرده بودند و فقط درخصوص 

قول   لیگ  سوپر  در  خراسان  نماینده  از  حمایت 
دادند. 

وی افزود: در واقع تیم والیبال خراسان رضوی 
استان  ورزش و جوانان  کل  اداره  ندارد.  را  کسی 
اعتباری دراین خصوص ندارد و قانونا نمی تواند 
مدیرکل  فتاحی  فرزاد  کند.  هزینه  زمینه  این  در 
به تازگی  رضوی  خراسان  ورزش و جوانان  جدید 
وارد استان شده و مشکالت دیگری را پیش روی 
خود می بیند. هیات والیبال خراسان رضوی نیز 
نکویی،  مهدی  شخص  ندارد.  تیمداری  وظیفه 
و  اعتبار  واسطه  به  والیبال  هیات  سرپرست 
رایزنی های خود می تواند به این تیم کمک کند. 
مجموعه تیم نماینده والیبال خرسان رضوی تمام 
تالش خود را خواهندکرد که چراغ سالن مهران 

خاموش نشود.
رضوی  خراسان  والیبال  نماینده  تیم  سرمربی 
خراسان  والیبال  تیم های   9۰ سال  از  یادآورشد: 

بوده اند. سال  برتر کشور  تیم  همیشه جزو چهار 
9۴ نیز مقام سومی کشور را کسب کردیم. اکثریت 
بازیکنان تیم را بومیان خراسان تشکیل می دهند 
و فقط چند بازیکن جهت افزایش بار تجربی تیم 
اضافه شده اند. قطعا امیدی به کسب رتبه و مقام 
با شرایط فعلی این تیم ندارم. سایر تیم ها بیش 
از ۴۰ روز است که عالوه بر آغاز تمرینات خود، 
این  درحالی که  می کنند.  برگزار  تدارکاتی  بازی 
تیم یک هفته از شروع تمریناتش سپری شده  و 
همچنان ترکیب نهایی تیم مشخص نشده است. 
این درحالی است که باید در آمل به مصاف کاله 
مازندران برویم. شرایط روحی، روانی و بدنی تیم 
به  شکلی است که نمی توان به دنبال رتبه و مقام 
هدفمان  تنها  بود.  کشور  والیبال  لیگ  سوپر  در 

حضور و شرکت در لیگ برتر والیبال است.
جبار قوچان نژاد درخصوص اضافه شدن حامی 
نماینده  برای  مالی دیگری در کنار شورای شهر 
خراسان رضوی تصریح کرد: چنین چیزی صحت 
ندارد. همیشه به دنبال اسپانسر برای تیم بوده ام، 
تیم  برای  اسپانسری  خود  همراه  به  به  اینکه  اما 
اضافه کرده باشم صحت ندارد. به عنوان سرمربی 
رضوی  خراسان  والیبال  به  کمک  هدفم  همیشه 

بوده است.
وی دررابطه با نخستین بازی نماینده خراسان 
باتوجه به  خاطرنشان کرد:  آمل  کاله  برابر  رضوی 
نشده است،  تیم مشخص  ترکیب   اینکه همچنان 
بازی های  تمام  داریم.  سختی  بازی  کاله  مقابله 
و  یکدست  خواهدبود.  سخت  برایمان  لیگ 
برتر  لیگ  در  را  ما  کار  سایرتیم ها  یکپارچگی 

والیبال سخت خواهدکرد.

قوچان نژاد: شهرآرا با دستانی خالی به سوپر لیگ می رود
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳976۰۳6۰۰7۰۰۰9۳۴-1۳97/۰6/۳1 کالسه 
97/9۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
توران محمدی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲86 صادره از خاش در یک باب منزل به مساحت ۲۳7/8 متر مربع پالک شماره 91۰ - اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 1۳ مشهد حوزه ثبت 
ملک تربت جام واقع در خیابان امیر کبیر – امیر کبیر ۲  خریداری از مالک رسمی آقای مرادعلی اسماعیلی حسن آبادی 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/23

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳976۰۳۰6۰1۳۰۰۰961- 1۳97/۰5/۰8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی   -1
حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اسماعیلیان به شناسنامه شماره 69 کدملی ۰919۲8۳۴89 صادره از گناباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب مغازه تجاری به مساحت کل ۲۳/۰7 متر مربع از پالک شماره 1918 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی
برابر رای شماره 1۳976۰۳۰6۰1۳۰۰۰96۲- 1۳97/۰5/۰8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی   -۲
حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اسماعیلیان به شناسنامه شماره 69 کدملی ۰919۲8۳۴89 صادره از گناباد فرزند حسین در ششدانگ یکباب مغازه تجاری 
به مساحت ۳7/۳8 متر مربع از پالک شماره 1918 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/23 

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد - محمدرضا اجتهادی عرب 

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳976۰۳۰6۰1۳۰۰۰861 – 1۳97/۰۴/۲7 
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 محمدعلی 
شوریده فرزند احمد بشماره شناسنامه ۰91۰۰15۲11 و کدملی ۰91۰۰15۲11 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲11/۳9 مترمربع از پالک شماره 1۳۰6 فرعی از ۳ اصلی 
واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای اسماعیل اخالقی 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 : 1397/07/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/08

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 تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳976۰۳6۰۰7۰۰۰9۳6-1۳97/۰6/۳1 کالسه 96/۲16 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر قربانی محمود آبادی فرزند احمد 
علی بشماره شناسنامه 8۴8 صادره از تربت جام در یک باب منزل به مساحت 151/58 متر مربع پالک شماره 959 - اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 1۳ مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک 
رسمی آقای عظیم اسماعیل احمدی 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/23

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳976۰۳۰6۰1۳۰۰۰656 – 1۳97/۰۳/۲8 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زراعت کار فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
۳۳۴9 و کدملی ۰91867۳19۴ صادره از گناباد در ششدانگ یکباب منزل درحال احداث به مساحت 511/81 مترمربع از پالک شماره 987 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده از آقای عباس قاسم نژاد 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 : 1397/07/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳976۰۳۰6۰1۳۰۰11۳۲ – 1۳97/۰6/15 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره معصومیان فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه ۴۲5 و کدملی ۰919۳79۳۳8 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 9۰/6۰ مترمربع از پالک شماره ۲۲9۰ فرعی از یک اصلی واقع دراراضی 
علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای سید هادی طالبیان روچی و حسین محرابی سنو و حسین مرتضوی 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 : 1397/07/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

خبر
قیمت دالر به 134۰۰ تومان رسید/وزیر اطالعات: تاکنون 3۰۰ تیم تروریستی را نابود کرده ایم

تکلیف »تعطیالت زمستانی« فعاًل روشن نیست/ FATF موقعیت استثنایی برای توسعه اقتصادی ایران است

  با تحقق این سند، طلیعه مبارک تمدن 
نوین اسالمی ایرانی رخ خواهد نمود

در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت، 
ُافق  و  پیشرفت  آرمان های  و  مبانی  اهّم  آن  در  که 
مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر 
حضرت  است،  شده  طراحی  آن  به  دستیابی  برای 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  ــت ا...  آیـ
صاحب نظران  و  نخبگان  علمی،  مراکز  دستگاه ها، 
و  تدوین شده  سند  مختلف  ابعاد  عمیق  بررسی  به  را 
ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند 
الگوی  مرکز  همچنین  ایشان  فراخواندند.  باالدستی 
مشورت  با  کردند  موظف  را  پیشرفت  ایرانی  اسالمی 
پیشنهادهای  و  نظرات  ــالغ،  اب در  مندرج  مراجع 
نسخٔه  و  کند  بهره برداری  و  بررسی  دقیقًا  را  تکمیلی 
ارتقا یافته الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را حداکثر 
ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابالغ ارائه نماید، 
شمسی  هجری  پانزده  قرن  ابتدای  از  به طوری که 
اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر 

مدار آن قرار گیرد./ تابناک
بازداشت  مدت  در  جزایری  شهرام    
فرار  است  بعید  زده؛  متفاوتی  حرف های 
مالیاتی دلیل واقعی خروج مخفیانه او باشد
سرنوشت  خصوص  در  قضاییه  قــوه  سخنگوی 
پرونده  از  و آخرین جزئیات  بازداشت شهرام جزایری 
او گفت: وی حرف های واحدی در این مدت نزده اما 
بعید است صرف بدهی مالیاتی کسی به این طریق 
غیر  اسناد  که  کسی  شود.  خارج  کشور  از  بخواهد 
ایرانی همراه داشته و قصد پرداخت رشوه میلیاردی 
داشته، بعید است این بهانه بدهی مالیاتی را داشته 
باشد. پرونده وی در حال تحقیق است و وی بازداشت 
است و قراری در دادسرا برای وی صادر نشده است./ 

انتخاب
ممنوعیت  قانون  مشمول  شهرداران    

به کارگیری بازنشستگان می شوند
کرد:  ــالم  اع رئیس جمهوری  حقوقی  معاونت 
به کارگیری  ممنوعیت  قانون  شمول  خصوص  در 

مشمول  شهرداری ها  شهرداران،  به  بازنشستگان 
به کارگیری  ممنوعیت  قانون  موضوع  ممنوعیت 
در  اینکه  به  نظر  و  بوده   1۳95 مصوب  بازنشستگان 
نیز  و  یادشده  قانون  مــاده واحــده  ذیل  تبصره های 
به عنوان  شهرداران   ،)1۳97( آن  اخیر  اصالحیه 
نشده اند،  ذکر  قانون  شمول  از  مستثنی  مقامات 
و  ــوده  ب قانون  مشمول  نیز  شــهــرداران  بنابراین، 
بازنشستگان  به کارگیری  از حکم ممنوعیت  مستثنی 

و بازخریدان نیستند./ انتخاب
  قیمت دالر به 13400 تومان رسید

اساس  بر  ارز  ــازار  ب ــروز  ام معامالت  در  دالر  نرخ 
اطالعات موجود به کمتر از 1۴ هزار تومان نزول یافته 
برای تخلیه حباب دالر وجود  انتظار  است. همچنان 
اساس  بر  ارز  بازار  امروز  معامالت  در  دالر  نرخ  دارد. 
اطالعات موجود به کمتر از 1۴ هزار تومان نزول یافته 
است. دالر امروز در بازار آزاد بین 1۳5۰۰ تا 1۳9۰۰ 

معامله شده است./ انتخاب
گفتاردرمانی  که  دارم  قبول  روحانی:    

مفید نیست؛ اما امید درمانی الزم است
موفقیت هایمان  علت  کرد:  تأکید  رئیس جمهور 
با  نه  شد  شروع  آینده  به  امید  از  یازدهم  دولت  در 
تالش  و  کار  و  برنامه  از  قبل  ما.  برنامه ریزی  و  کار 
در مسیر  را  آینده جامعه  به  نسبت  مردم  دیدگاه  ما، 
شروع  را  دولــت  هنوز  زمــان  آن  داد  قــرار  جدیدی 
من   9۲ سال  در  داد:  ادامه  روحانی  بودیم.  نکرده 
که  کنیم؛  انتخاب  را  دولت  بود  قرار  شدم  انتخاب 
شد؛  بیشتر  امید  شد،  ارزان  دالر  انتخاب  به محض 
هنرپیشه  شدند،  آشنا  امن تر  فضای  با  مردم  چراکه 
بودند،  شده  امیدوار  نویسنده  و  کارگردان  سینما، 
می دانستند  چون  بود  شده  امیدوار  هم  دانشجو 
شد:  یادآور  روحانی  بزنند.  حرف  می توانند  آذر   16
خارج  برجام  از  می توانیم  بخواهیم  زمــان  هر  ما 
خارج  اما  ندارد،  وجود  خروج  برای  مشکلی  شویم 
نیست  برجام  این  است  کردن  خراب  مانند  شدن 
اهمیت  که  ماست  ملی  منفعت  این  است،  مهم  که 

آمریکا  و  است  ماجرا  این  پیروز  ایران  قطعًا  دارد. 
و  حقوقی  ازلحاظ  آمریکا  است.  آن  شکست خورده 
سیاسی شکست خورده است، ازلحاظ حقوقی به چه 
افتخار می کردیم که در دوران  معناست؟ ما همیشه 
دکتر  تیم  کرد.  شکایت  ما  از  انگلیس  مصدق  دکتر 
مصدق به دادگاه رفت تا بگوید آن دادگاه صالحیت 
رسیدگی به این شکایت را ندارد. دادگاه درنهایت به 
کرد  نیز  توصیه هایی  البته  رأی  داد،  رأی  ایران  نفع 
ما  چه؟  امروز  اما  بود.  ما  ضرر  به  توصیه ها  آن  که 
شکایت کردیم و هم در صالحیت پیروز شدیم و هم 
در اجرای موقت. یعنی دو موفقیت بزرگ در دادگاه 
الهه به دست آوردیم. این موفقیت را چه کسانی به 
جوان  حقوقدانان  و  ما  دیپلمات های  آوردند؟  دست 
ما. ما در دادگاهی در رم هم برای اموالمان پیروزی 
آمریکا؟  یا  موفقیم  ما  حال  آوریم  دست  به  دیگری 

قطعًا ما./ انتخاب
تیم   300 تاکنون  اطالعات:  وزیــر    

تروریستی را نابود کرده ایم
تروریستی  تیم   ۳۰۰ تاکنون  گفت:  اطالعات  وزیر 
هالکت  به  را  آن ها  اعضای  و  کرده  نابود  و  کشف  را 

رسانده ایم./ ایرنا
برای  جدیدی  مشتریان  جهانگیری:    

فروش نفت پیدا کردیم
معاون اول رئیس جمهوری گفت: مشتریان جدیدی 
شرکای  با  آنکه  ضمن  کردیم  پیدا  نفت  فروش  برای 
در  همکاری  نوین  راهکارهای  یافتن  برای  نیز  سنتی 
با اشاره به  حال مذاکره هستیم. اسحاق جهانگیری 
اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران افزود: 
هرچند برخی خریداران نفت ایران، در ماه های اخیر 
تحریم ها،  اعمال  زمان  آبان  فرارسیدن 1۳  از  پیش  و 
خرید خود را از کشورمان متوقف کردند اما توانستیم 
شرکای جدیدی را برای فروش نفت خود پیدا کنیم. 
وی افزود: از طرف دیگر با شرکای سنتی هم مذاکره 
این  بیابیم؛  همکاری  برای  را  راهکارهایی  تا  کردیم 
تحریم  که  کشورهایی  که  نیست  عجیبی  موضوع 
می شوند به دنبال راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها 

باشند./ ایرنا
قیمت  درصــدی   40 کاهش  احتمال    

موبایل
از  پس  همراه  تلفن  گوشی  قیمت  که  شرایطی  در 
با  گذشته  هفته  در  گذشته،  ماه های  افزایشی  روند 
تلفن  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  بود  روبرو  کاهش 
گوشی  دستگاه  هزار   6۰۰ اگر  که  کرد  اعالم  همراه 
قیمت گذاری  حمایت  سازمان  توسط  توقیف شده 
این  واردات  برای  نیمایی  ارز  دیگر  سوی  از  و  شود 
درصد   ۴۰ تا  موبایل  قیمت  شود،  تأمین  محصول 

کاهش خواهد یافت./ ایسنا
فعاًل  زمستانی«  »تعطیالت  تکلیف    

روشن نیست
بابیان  آموزش وپرورش  وزیر  بطحائی،  محمد  سید 
امسال  برای  فعالً  زمستانی  تعطیالت  تکلیف  اینکه 
روشن نیست گفت: توزیع شیر مدارس نیز متأسفانه 
از  هاله ای  در  همچنان  اعتباری  مشکالت  دلیل  به 
شود./  ابالغ  الزم  اعتبارات  منتظریم  است؛  ابهام 

ایسنا
ماه   7 به  عباسی  حسن  محکومیت    

حبس به اتهام توهین به رییس جمهور
حقوقی  ــور  ام برنامه ریزی  و  هماهنگی  معاون 
رییس جمهور،  حقوقی  معاونت  اجرایی  دستگاه های 
عباسی  حسن  بــرای  حبس  ماه   7 حکم  صــدور  از 
خبر  راه  وزیــر  و  رییس جمهور  به  توهین  اتهام  به 
اجرا  به زودی  و  است  قطعی  حکم  این  گفت:  و  داد 

می شود./ ایسنا
در  ایرانی  بازداشت شده  دیپلمات    
دیپلماتیک  کامل  مصونیت  از  آلمان، 

برخوردار است
اســدا...  گفت:  خارجه،  امــور  وزارت  سخنگوی 
از  آلمان  در  ایرانی  بازداشت شده  دیپلمات  اسدی 
در  قاسمی  بهرام  است.  برخوردار  کامل  مصونیت 
این که  بر  مبنی  وی  از  مطرح شده  نقل قول  خصوص 
" آقای اسدی فقط در وین مصونیت دارد " به ایسنا 
گفت: متأسفانه تیتر مطلب با محتوایی که بنده گفته 

سیاسی،  و  حقوقی  مسائل  در  نیست.  یکسان  بودم 
بسیار  ــرات  اث می تواند  مطالب  گزینش  و  تقطیع 

نامطلوبی به دنبال داشته باشد./ ایسنا
مرزهای  در  ایالم:  در  اشتری  سردار    
صادر  ویزا"  و  "گذرنامه  هیچ گونه  سه گانه 

نمی شود
فرمانده نیروی انتظامی از عودت افراد فاقد مجوز 
"ویزا و گذرنامه" از همان ابتدای مسیر و یا استان های 
سه گانه  مرزهای  در  گفت:  و  داد  خبر  ایالم  هم جوار 

هیچ گونه "گذرنامه و ویزا" صادر نمی شود./ تسنیم
فوق العاده  پرواز   330 مجوز  صدور    

اربعین
با  کشوری  هواپیمایی  سازمان  هوانوردی  معاون 
اشاره به صدور مجوز ۳۳۰ پرواز فوق العاده اربعین از 
مهرماه   ۲۴ سه شنبه  روز  از  پروازها  این  بلیت  فروش 

خبر داد./ تسنیم
و  ایران  رابطه  بهبود  نگران  اسرائیل    

آمریکا است
تهران  دانــشــگــاه  اســتــاد  مــوســوی  حامد  سید 
می گوید: اسرائیل به دنبال آن است که چالش بین 
آن صورت  در  نکند چراکه  پیدا  پایان  آمریکا  و  ایران 
حمایت  برای  را  آمریکایی  مقامات  توانست  نخواهد 
از خود توجیه کند. استاد دانشگاه تهران در نشست 
خانه  در  آمریکا  و  ایران  رابطه  چالش  بررسی  علمی 
وجود  صورت  در  افزود:  انسانی  علوم  اندیشمندان 
در  می تواند  اسرائیل  آمریکا،  و  ایران  بین  چالش 
خط  جایگاه  خود  بــرای  آمریکایی  مقامات  چشم 
مقدم مبارزه با ایران را شکل بدهد. درواقع اسرائیل 
تنها  که  است  آتشی  نگه داشتن  شعله ور  دنبال  به 
آتش نشان آن خودش است. از همین منظر است که 
تکرار  جمله  این  اسرائیلی  مقامات  سخنان  در  مرتبًا 
تروریزم  با  مبارزه  مقدم  خط  اسرائیل  که  می شود 

است/ ایرنا
  FATF موقعیت استثنایی برای توسعه 

اقتصادی ایران است
گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیــر   - ایرنا   - سمنان 

و  تجارت  افزایش  برای  استثنایی  موقعیت   FATF
آمریکا  تحریم های  وجود  با  ایران  اقتصادی  توسعه 
است. عباس آخوندی افزود: اکنون کشور در شرایط 
کارشکنی های  و  دارد  قرار  اقتصادی  سخت  بسیار 
آمریکا و بی تدبیری بعضی از جریان های سیاسی در 
است.  کرده  دشوار  دولت  برای  را  کار  کشور،  داخل 
برنامه ریزی های  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  وی 
کنیم  عبور  سخت  بسیار  شرایط  این  از  هدفمند 
انزوای  برای  به خوبی  ایــران  خارجه  امور  وزارت  و 
آخوندی  است.  تالش  در  جهان  در  ایاالت متحده 
اضافه کرد: رویکرد یک جانبه گرایی آمریکا با افزایش 
افول است  به  رو  ایران  با  همکاری کشورهای جهان 
با  خوبی  بسیار  همکاری  ــا  اروپ اتحادیه  اکنون  و 

کشورمان دارد./ ایرنا
  عضو کمیسیون انرژی در گفت وگو با به ایلنا:
نقشه هایمان برای پاتک نفتی دقیق است
امور  در  گفت:  مجلس  ــرژی  ان کمیسیون  عضو 
هرکدام  که  می کنیم  انتخاب  گروهی  بین الملل 
داده  آن ها  به  اختیارتی  و  متبحرند  بازارها  از  دریکی 
اقدام  فروش  به  نسبت  آن  چارچوب  در  که  می شود 
شود این افراد هم اختیار الزم را دارند و هم در مقابل 

ما پاسخگو هستند.
در  ــران  ای نفت  فــروش  رویــه  ــاره  درب بختیار  علی 
آمریکا  سوی  از  نفتی  تحریم های  و  نوامبر   ۴ آستانه 
و شرایط سخت تر  تحریم  دوره  ما یک  اظهار داشت: 
اساس  بر  تحریم ها  زمان  آن  کردیم،  تجربه  را  این  از 
مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بود و تقریبًا همه 
دنیا بسیج شده بود ما نتوانیم نفت بفروشیم، میزان 
فروش نفت به یک میلیون بشکه و حتی به 7۰۰ هزار 
اینکه  آن  و  بود  کار  در  اشکال  البته یک  رسید  بشکه 
و  وابسته اند  ما  نفت  به  پاالیشگاه ها  می کردیم  فکر 
کار  ابتدای  در  بنابراین  کنند  تحریم  را  ما  نمی توانند 
نتوانستیم  و  کردیم  نگاه  موضوع  به  خوش بینانه 
نفتی  تحریم های  با  مقابله  درزمینٔه  درستی  تصمیم 

بگیریم./ ایلنا

امام صادق )ع( فرمودند:
کســی که از چیزی طرفداری مصّرانه و نابجا کند یا اینکه از جانب دیگران به نفع او 
طرفداری نابجا شود ) و او خشنود باشد ( محققًا که ریسمان ایمان را از گردن خویش 

باز کرده است

آنراهکهبصحرایعللاتختهاند
بیاوهمهکاراهبپرداختهاند

ارموزبهاهنایردانداختهاند
رفداهمهآنبودهکردساختهاند

خیام
طلوع آفتاب فردا: 05:39اذان مغرب: 17:14 

اذان صبح فردا: 04:15

نیمه شب شرعی:22:35

غروب آفتاب:16:56 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:17

اسرا
فرق جاه طلبی و معرفت نفس آن است که در پرتو نور معرفت نفس، انسان می تواند هم درون خویش را ببیند و هم بیرون را، هم به آیات انفسی آشنا شود 
و هم به آیات آفاقی، تا در بینش توحیدی قوی گردد ولی جاه طلبی هم جلو دید درون را می گیرد و هم جلو نگاه بیرون را، به طوریکه انســان نه از دشــمن 
درون خود با خبر است نه از دشمن بیرون خویش آگاه، از این رو درون و بیرون شخص تبهکار هماهنگ می شوند و علیه او قیام می کنند و خطر شیطانی 

که خداوند درباره او می فرماید: )انه یریکم هو و قبیله من حیث الترونهم( دامنگیرش می شود.
سیره رسول اکرم در قرآن، ج2، ص357


