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عنوان  هر  تحت  محوری  فرد  گفت:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  یک 
آفت تشکلهای سیاسی کشور است.به گزارش ایرنا، حجت االسالم رسول 

منتجب نیا روز شنبه در نشست...

در صفحه 2 بخوانید

منتجبنیا

فرد محوری آفت تشکل های سیاسی کشور است

مشکلاصلیاینبیمارینگاهمنفیجامعهاست؛

حضور 5 هزار نفر مبتال به ایدز
 در مشهد

قاضیزادههاشمی

 نظر مقام معظم رهبری حذف 
عبارت »اجازات خاصه رهبری« در 

قانون بازنشستگان بوده

فقطباصرف2دقیقه

با کارت بانکی، سوخت بزنید!

افرادمرتبطباکانالهایتخریبیدرشهرداریمشهدشناساییشدند

سرنخ تخریب شورا و شهرداری در 
درون شهرداری

سرمربیپدیدهمشهددرکنفرانسمطبوعاتیبعدازبازیباسپاهان

دنبال مدعی بودن نیستیم

گفتوگو»صبحامروز«باداروسازمشهدی

سیاست غلط داخلی علت اصلی 
کمبود دارو

در شرایطی که برخی از تندرو ها و میانه روهای اصولگرا در بیرون مجلس شورای 
اسالمی با استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه موافق نیستند، اما به 

نظر می رسد که امضا کنندگان آن قصد ندارند کوتاه بیایند و قرار است...

شفافیت درباره عملکرد الیت از دغدغه هایی است که طی چند سال اخیر طرح بوده 
است، شهروندان گالیه هایی را از نحوه کسر از شارژ داشته اند، مدیرعامل الیت  نیز 

پس از 15 روز که به عنوان مدیرعامل الیت منصوب شد در راستای...

امروزدرمجلسبررسیمیشود

محورهای 
یک استیضاح

مدیرعاملشرکتترافیکهوشمندالیتدرگفتوگوباصبحامروزمطرحکرد

شفافیت در 
پارکینگ حاشیه در  موثر  که  تحریم ها  ش��روع  گفت:   با  داروس���از  یک 

معیشت مردم و قیمت کاالها بود صنعت دارو و توزیع دارو 
را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.
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روستایی زنان 
 زنان سبز

در این شماره می خوانیم

گزارشیازنشستزنوتوسعهگردشگریروستایی

گزارش ویژه

گفت و گوی ویژه

خبر ویژه
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خبرنگارعلی روغنگران شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به استیضاح وزیر امور خارجه گفت: 
جنگ  در  کشور  ارش��د  فرماندهان  از  یکی  ظریف 
چنین  در  وزیر  استیضاح  و  است  آمریکا  با  اقتصادی 

شرایطی صحیح نیست.
ظریف  کرد:  بیان  گرمابی  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
یکی از زبده ترین و با توان ترین دیپلمات های ایران در 
سطح جهانی است و دیپلمات های اروپایی و آمریکایی 
هم به این مسئله اذعان داشته اند؛ حتی آقای ترامپ 
در توییتی درباره ظریف نوشت "اولین باری که آن مرد 
رادر یک برنامه دیدم گفتم امکان ندارد کری بتواند از 
پس مذاکره با این مرد برآید. بعدا دیدیم که همین طور 
هم شد". بنابراین ظریف دیپلماتی در سطح بین المللی 
توان  به  هم  کشور  از  خارج  در  مخالفینش  که  است 
دیپلماتیکش اعتراف کرده اند. وی تصریح کرد: عملکرد 
بوده اند خیلی خوب  وزیر  که  آقای ظریف طی مدتی 
بوده و توجه کنیم که ظریف و تیم همراهش در مقابل 
6 قدرت جهانی با آن همه توان اقتصادی، سیاسی و 
... قرار گرفتند و خدماتی که دکتر ظریف انجام داده اند 
امید  فراکسیون  عضو  این  گرفت.  نادیده  نمی توان  را 
ادامه داد: یکی از بهترین دالیلی که برجام برای ما خوب 
بوده این است که بالفاصله با عوض شدن دولت آمریکا، 
دولت جدید در مدت کوتاهی از برجام خارج و حاضر 
شد هزینه زیاد از بین رفتن اعتبار جهانی خود را بپردازد. 
ظریف  آقای  صحبت های  کرد:  خاطرنشان  گرمابی 
نگران  و  از سر دلسوزی است  درب��اره مشکالت کشور 
این هستند که با توجه به مشکالت مالی که در کشور 
وجود دارد در ادامه مسیر تعامالت با اروپا و سایر دنیا با 
مشکل مواجه شویم. وی با بیان این مطلب که »عمده 
صحبت های علیه ظریف نمی تواند از سر دلسوزی باشد« 
عنوان کرد: عده ای از همان ابتدا هم علیه آقای ظریف 
امروز هم همان  و  بودند  و معترض  صحبت می کردند 
مسیر را دنبال می کنند. البته نمی توانیم بگوییم تمام 
صحبت های مخالفین ظریف از سر دلسوزی نیست اما 

عمده  مخالفت ها با ظریف اینگونه است.
پشتیبانی  ع��دم  به  باتوجه  ک��رد:  اظهار  گرمابی 
فراکسیون والیی از استیضاح ظریف و حمایت قاطع دو 
فراکسیون دیگر از وزیر امور خارجه، این استیضاح رای 
قابل توجهی نخواهد آورد. وی تاکید کرد: اما باید توجه 
داشت در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا 
است و دکتر ظریف بعنوان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی یکی از فرماندهان ارشد این جنگ هستند، 
خالی کردن پشت وزیر امور خارجه در چنین شرایطی 

که در مواجهه با جنگ هستیم صحیح نیست.

استفاده از خطوط هوایی جهت مسافرت در طول 
است  داشته  افزایش  دنیا،  سراسر  در  اخیر  سالهای  
.در همین راستا تعداد پروازهای طوالنی  مدت و بدون 
توقف نیز افزایش چشمگیری داشته است که به واسطه 
آن , مسافرین نیز مدت بیشتری در پرواز بسر می برند 
و در نتیجه ریسك بروز مشکالت ناشی از شرایط پرواز 
افزایش  ای  زمینه  های  بیماری  با  افراد  در  بخصوص 

می یابد.
بطور کلی افراد بیمار در حین سفر که در شرایط حاد 
و بی ثباتی قرار دارند ملزم به اخذ مجوز پزشکی جهت 
باشند.واحد پزشکی  انجام مسافرت هوایی خود می 
شرکت هواپیمایی، تصمیم گیری در قبال این دسته 
میتواند  که  است  بخش  این  تنها  و  بوده  مسافران  از 
مشخص  و  صادر  را  بیماران  برای  هوایی  سفر  مجوز 
نماید که بیمار تحت چه شرایط و با چه تسهیالت  یا 
محدودیتهایی  می تواند مسافرت کند.در این میان نظر 
پزشك معالج تنها در حد یك توصیه قابل تامل بوده و 
تصمیم گیری قطعی بر عهده بخش پزشکی هوایی ویا 

پزشك معتمد مورد تایید شرکت هواپیمایی می باشد.
بطور کلی اخذ مجوز پزشکی جهت پرواز برای افرادی 

که دارای مشکالت ذیل می باشند الزامی است
1- افراد مبتال به هرنوع بیماری عفونی

2-افرادی که شرایط فیزیکی یا رفتاری آنان ممکن 
است به گونه ای باشد که سبب آزار سایر مسافرین شود.

3-بیمارانی که نوع بیماری آنان ممکن است سبب 
اخالل در ایمنی پرواز یا تاخیر در پرواز گردد

از خود  مراقبت  به  قادر  تنهایی  به  که  بیمارانی   -4
نبوده و در طول پرواز نیاز به کمك دارند.

5-بیمارانی که شرایط پزشکی آنان به گونهای است 
که ممکن است شرایط پروازی سبب تشدید یا وخامت 

وضعیت ایشان گردد.
تغییرات فیزیولوژیك ایجاد شده تحت تاثیر عواملی 
چون کاهش فشار و اکسیژن , شدت یافته و می تواند 
گردد.  مستعد  بیماران  وضعیت  شدن  بحرانی  سبب 
و  هواپیما  کابین  فیزیکی  محدودیتهای  همچنین 
عوارض و هیجانات روانی ایجاد شده در اثر پرواز می 

تواند مشکل آفرین گردد.
ادامه دارد......

اموال  مجدد  ارزیابی  از  مجلس،  رئیس  نایب 
با  متناسب  کاسپین  اعتباری  و  مالی  موسسه 
جمع بندی  شده  مقرر  گفت:  و  داد  خبر  روز  نرخ 
گیرد  صورت  اموال  کنونی  وضعیت  از  صحیحی 
توان  می  دارایی ها  افزایش  با  شود  مشخص  تا 
میلیارد  یک  باالی  که  افرادی  برای  تصمیمی  چه 

تومان سپرده گذاری کرده اند، اخذ کرد.
خبرنگار  ب��ا  گفت وگو  در  پزشکیان  مسعود 
آخرین نشست  خصوص  در  ملت،  خانه  خبرگزاری 
مسائل  پیگیری  برای  قوه  سه  سران  نمایندگان 
گفت:  اعتباری،  و  مالی  موسسات  مشکالت  و 
کاسپین  اعتباری  و  مالی  موسسه  اموال  شد  مقرر 
خطوط  چراکه  گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  دیگر  بار 
باز  موسسه  این  سپرده گذاران  برای  که  اعتباری 
 ۹6 سال  در  که  بود  محاسباتی  اساس  بر  شده 
با  کنونی  شرایط  در  بنابراین  است،  گرفته  صورت 
این  انتظار  بازار  در  قیمت ها  و  اقتصادی  تغییرات 
است که مقدار دارایی ها بیش از مقداری باشد که 

آنها تعریف شده است. خطوط اعتباری برای 
اف��زود:  اسالمی،  ش��ورای  مجلس  رئیس  نایب 
از  صحیحی  جمع بندی  شد  مقرر  نشست  این  در 
کرد  تعیین  بتوان  تا  گیرد  صورت  کنونی  وضعیت 
برای  توان  می  تصمیمی  چه  دارایی ها  افزایش  با 
افرادی که باالی یک میلیارد تومان سپرده گذاری 

کرده اند، اخذ کرد.
بدون  کرمانشاه  در  قضاییه  قوه  نماینده  مداخله 
و  گلیم  در  قوا  سران  نمایندگان  سیاست  به  توجه 

گبه
وی با بیان اینکه در خصوص تعاونی گلیم و گبه 
از سوی قوه قضاییه مداخله ای صورت  کرمانشاه 
ادامه  بود،  شده  گرفته  نظر  در  منابعی  و  گرفته 
به سیاست های نمایندگان سران  داد: بدون توجه 
از سوی نماینده قوه قضاییه در  سه قوه اقداماتی 
آقای  شد  مقرر  که  است  گرفته  صورت  کرمانشاه 
آخرین وضعیت  و  پیگیری کنند  را  اژه ای موضوع 

و گبه کرمانشاه مشخص شود. گلیم 
مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  اسالمی،  ش��ورای 
کریم،  رب��اط  ولیعصر  تعاونی  گ���ذاران  س��پ��رده 
میلیون   1۰۰ سقف  تا  شده  مقرر  اظهارداشت: 
پرداخت  تعاونی  این  گ��ذاران  سپرده  به  تومان 
تعیین  تعاونی  این  بدهی  و  دارایی  و وضعیت  شود 
تناسب  به  نیز  سپرده ها  مابقی  ب��رای  و  تکلیف 

شود. تصمیم گیری 

#پیگیری_خبرآسمانگفت و گو
عضوفراکسیونامید

عمده مخالفت ها با ظریف از سر 
دلسوزی نیست

پزشکیان:مسافرت هوایی و سالمت پرواز
اموال کاسپین مجددا ارزیابی می شود

روهای  میانه  و  تندرو ها  از  برخی  که  شرایطی  در 
اصولگرا در بیرون مجلس شورای اسالمی با استیضاح 
نیستند،  موافق  امور خارجه  وزیر  محمد جواد ظریف 
اما به نظر می رسد که امضا کنندگان آن قصد ندارند 
مورد  وزیر،  استیضاح  امروز  است  قرار  و  بیایند  کوتاه 
با  مجلس  داخل  در  شرایط  البته  گیرد.  قرار  بررسی 
نیستند  استیضاح  موافق  فراکسیون ها  اینکه  به  توجه 
این حال محور های  با  اما  است،  نفع ظریف  به  کامال 
استیضاح »ظریف« تا حدود زیادی جالب توجه است 

که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور

یک  دنیا  وزارتخانه های  تمامی  در  کلی  طور  به 
چند  همین  تا  ایران  در  اما  داریم،  اقتصادی  معاونت 
وقت پیش چنین بخشی وجود نداشت تا اینکه همین 
شده  انتخاب  اقتصادی  معاون  عنوان  به  فردی  اواخر 
که کال هر  نظر داشت  در  باید  این  کنار  در  اما  است. 
حیطه  در  باشد  کشور  مرز های  خ��ارج  در  که  آنچه 
محسوب  امورخارجه  وزارت  وظایف  و  اختیارات 
برای  خارجه  امور  وزرای  که  زمانی  البته  می شود. 
مذاکره به کشور های دیگر می روند، کارشناسانی آن ها 
را همراهی می کنند، اما با این حال باید خیلی زودتر از 
این ها معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تشکیل 
می شد؛ بنابراین وزارت امور خارجه تا حدودی زیادی 
در این مسئله غفلت کرده البته این مسئله دلیل دارد. 
ایران در  این است که مراکز تصمیم گیری در  واقعیت 
خصوص مسائل اقتصادی آنقدر متنوع و متعدد است 
ضمن  نرسد.  خارجه  امور  وزارت  به  سهمی  شاید  که 
درگیر  را  خود  که  مدت هاست  وزارتخانه  این  اینکه 
کم  برای  دلیلی  هم  این  است  ممکن  و  کرده  برجام 

توجهی به معاونت اقتصادی باشد. 
با  روابط  فعال کردن  و  توسعه  به  کافی  توجه  عدم 

کشور های قاره آسیا، آفریقا و آمریکای التین
زیرا  اس��ت.  جا  بی  کامال  ای��راد  این  که  گفت  باید 
این  با  ای��ران  دیپلماتیک  رواب��ط  که  گفت  نمی توان 
نداشته  رابطه ای  یا اصال  بوده  کشور ها خیلی محدود 
ایم. واقعیت این است که ساختار سیاسی کشور خیلی 
این فرصت را ایجاد نمی کند که وزارت امور خارجه این 
ما جذابیت هایی که  از طرف دیگر  باز کند.  را  فضا ها 
دیگر  نکته  نداریم.  را  است  از کشور ها  نظر خیلی  مد 
بشری  حقوق  مسائل  لحاظ  به  ما  بار ها  که  است  این 
محکوم شدیم که البته این محکومیتها با اعمال نفوذ 

شده  صادر  کشورمان  علیه  آمریکا  مانند  کشورهایی 
با  را  بدنامی  این  ما  اما  نبوده،  االجرا  الزم  هرچند  و 
خیلی  که  است  دلیل  همین  به  کشیدیم.  یدک  خود 
میل  بی  خیلی  ایران  با  رابطه  به  نسبت  کشور ها  از 
هستند. این در حالی است که ما به خیلی از کشور ها 
از  بتوانیم  که  می دهیم  امتیاز  آفریقا  در  خصوص  به 
آرای آن ها در مجامع بین المللی استفاده کنیم. ظریف 
باید در مجلس هم همین ها را بیان کند. عدم ارتباط 
امور  وزارت  به  ارتباطی  از کشورها هیچ  با بسیاری  ما 

به  نگاهمان  نوع  به  مربوط  و  ندارد  خارجه 
زیرا  است.  انحصاری  خیلی  که  است  دنیا 
ما نگاه ایدئولوژیک به مسائل و دنیا داریم 
و به همین دلیل است که خیلی از کشور ها 

تمایلی به ارتباط با ایران ندارند.
استفاده از برخی سفیران ناکارآمد

خوب  خیلی  ما  سفرای  که  گفت  باید 
نیستند. به تازگی مطلبی در یکی از نشریات 
داخلی منتشر شد که در آن ادعا شده بود 
که کشورمان سفیری در یکی از کشورهای 
اروپایی دارد که حتی زبان انگلیسی را هم 
به خوبی نمی تواند صحبت کند. اما دلیل 
این مسئله آن است که ما افراد را به واسطه 
انتخاب  کارآمدی  و  آگاهی  و  شایستگی 
نمی کنیم. معیار و مالک انتخاب افراد بیش 

از هر چیز میزان وابستگی و تعهدشان به انقالب و دین 
است که البته اینها به تنهایی کافی نیست. البته ارتباط 
خانوادگی و سازمانی افراد هم در میان است. این هم 
مختص سفرا نیست و خیلی از مقامات داخلی ما هم 
شایستگی الزم و کافی برای مسندی که در آن فعالیت 

دارند را دارا نیستند.
 فرصت سوزی و عدم انتخاب سفیر برای برخی کشور های 

دوست که ارتباط خوبی با آن ها داریم، مانند چین و هند
در حال حاضر ایران در چهار کشور سفیر ندارد. این 
در حالی است که مثال ما با چین 
این  و  داری��م  بسیاری  مبادالت 
نیست  مشخص  کس  هیچ  برای 
خصوص  این  در  ظریف  چرا  که 
واقعا  آیا  توجهی کرده است.  کم 
جایگاه  این  برای  مناسبی  فرد 
وج���ود ن���دارد ی��ا اف���راد زی��ادی 
آن ها  میان  از  انتخاب  و  هستند 
البته  اس��ت؟  بر  زم��ان  و  سخت 
کرد  فراموش  را  نکته  این  نباید 
صرفا  سفرا  برخی  انتخاب  که 
خارجه  ام��ور  وزارت  اختیار  در 
در  هم  نهاد ها  بعضی  و  نیست 
انتخاب این افراد سهیم هستند. 
درباره  است  ممکن  خصوص  به 

چین هم به دلیل همان حجم مبادالت و نوع ارتباطات 
نفوذ  اعمال  نهاد ها  همین  سوی  از  زیادی  حدود  تا 

انجام  شود.
دستگیری دیپلمات های ایرانی در کشور های اروپایی به 
بهانه واهی و عدم مقابله به مثل و تحرکات کافی در دفاع 

از دیپلمات ها
ندارد چه  برایشان فرقی  نمایندگان  به نظر می رسد 
مسئله ای را مطرح کنند و فقط برایشان مهم است که 
اگر  کنند.  استیضاح  و  بکشانند  مجلس  به  را  ظریف 
منظور این افراد اسدا... اسدی است که ایشان رسما 
مثل  به  مقابله  انتظار  نمایندگان  حاال  بودند.  متهم 
دارند؟ یعنی چه؟ یعنی برویم سفیر بلژیک را بازداشت 
خارج  ایران  از  را  سفیرشان  سریعا  آن ها  تازه  کنیم؟ 
این  سفیر  دوباره  توانستیم  دردسر  کلی  با  که  کردند 
متهم شده  اسدی رسما  بازگردانیم.  ایران  به  را  کشور 
و همه خبرگزاری ها و مقامات رسمی هم این را اعالم 
سیاست  خصوص  در  اینگونه  وقتی  خب  اند.  کرده 
با  ایران  رابطه  هم  باید  می کنند  نظر  اظهار  خارجی 
بسیاری از کشور ها محدود یا قطع باشد. وقتی آنقدر 
نگاه غیرمنطقی داریم چگونه می توانیم انتظار داشته 

باشیم که با همه کشور ها در ارتباط باشیم؟
منطقه  در  مقاومت  که  فرصت هایی  از  استفاده  عدم 

فراهم کرده است
در  مقاومت  بحث  اصال  که  است  روشن  کامال  این 

نمایندگان  گویا  نیست.  خارجه  امور  وزارت  اختیار 
بکشند  دیگری  فضا های  توی  را  ظریف  دارند  قصد 
موضوعی  هر  به  او  عملکرد  بردن  سوال  زیر  برای  و 
بحث  که  می دانند  همه  را  این  می زنند.  چنگ  هم 
و  خارجه  ام��ور  وزارت  به  ارتباطی  اصال  مقاومت 
شخص ظریف ندارد. اصال طی این پنج سال حسن 
نداشته  دی��دار  ظریف  با   هم  یکبار  حتی  نصرا... 

است.
به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم

آیا  نامطمئن چیست.  از  نیست که منظور  مشخص 
است؟ موضوع  بودن  و ضعیف  ناکارآمدی  منظورشان 
نمونه  اصال  که  ظریف  جواد  محمد  جز  که  است  این 
از  بود  بهتر  افراد  باقی  و  عراقچی  خصوص  در  ندارد، 
اکبر  علی  مثال  می شد.  استفاده  کارآمدتری  اف��راد 
فعالیت های  ب��رای  مناسبی  گزینه  اص��ال  صالحی 
و  خ��وب  انسان  بسیار  ایشان  نیست.  دیپلماتیک 
انتخاب  بهتری  فرد  باید  اما  هستند،  فرهیخته ای 
می شد. یک دیپلمات باید از همه تحوالت دنیا و تاریخ 
عنوان  به  باید  افرادی  باشد.  داشته  آشنایی  کشور ها 
دیپلمات انتخاب شوند که عالوه بر اینکه تاریخ ایران 
هم  دیگر  کشور های  تاریخ  به  می دانند،  خوبی  به  را 

مسلط باشند.
منعقد  قرارداد های  در  ایران  ملت  منافع  تامین  عدم 

شده
این موضوع هم مانند همان بی توجهی به ارتباط با 
برخی کشور ها است. موضوع این است که ما به همه 
واقعیت  نگاه می کنیم.  ایدئولوژیک  به صورت  مسائل 
این است که منافع ملی ما با مصالح ایدئولوژیک قاطی 
شده است. اصال االن الزم است که وزارت امور خارجه 
همین  کند.  ارائه  ملی  منافع  از  جدیدی  تعریف  یک 
وزارت  مقامات  که  می شود  آن  از  مانع  سردرگمی ها 
امور خارجه به خوبی عمل کنند. مادامی که ما سعی 
کنیم همه مسائل را از منظر ایدئولوژی نگاه کنیم اکثر 
قرارداد های بین المللی و روابط با کشور های دیگر به 
نفع منافع ملت نخواهد بود؛ لذا الزم است که ما این 

نگاه را تغییر دهیم.
در پایان باید گفت که بی تردید محمد جواد ظریف 
یکی از بهترین دیپلمات های حال حاضر ایران است. 
اما باید در نظر داشت که به هرحال او هم یک انسان 
است و ممکن است در جاهایی اشتباه کند، ولی این 
وی  خوب  عملکرد  و  توانایی  که  نیست  معنی  آن  به 
باشیم.  او  تخریب  دنبال  به  مداوم  و  بگیریم  نادیده  را 
ظریف طی این پنج سال عملکرد بسیار خوبی داشته 
و در کنارش هم گاهی اشتباهاتی داشته که یک امر 

طبیعی است.
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مسئولیت اصلی احیای کارت سوخت بر دوش شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است و وزارت 
ارتباطات تنها در حال هماهنگی بین دستگاهی است و امیدوارم این بحث سریع تر مدیریت شود تا جلوی قاچاق 

سوخت گرفته شده و منابع ملی به صورت بهینه استفاده شود

,,

بر  وقتی زمزمه های برگشت کارت سوخت دوباره 
پررنگ  هم  مشترک  دغدغه  یک  افتاد،  زبان ها  سر 
کارت  ای��ن  از  سال ها  که  م��ردم  از  بسیاری  ش��د. 
آن  کامل  حذف  منتظر  و  بودند  نکرده  استفاده 

بودند، کارت سوختی ندارند که آن را احیا کنند.
بدبینانه ترین برآوردها حکایت از آن داشت که 1۰ 
میلیون دارنده خودرو و موتورسیکلت کارت سوخت 
ندارند و الزم است برای دریافت کارت المثنی اقدام 

نمایند .
در حالی که پیش از این مدارک هویتی برای ثبت 
از قبیل کارت ملی،  نام و دریافت هر کارت هویتی 
افراد  هویتی  اوراق   ... و  گواهینامه   ، بانکی  کارت 
در  اما  بار  این  بود،  ملی  کارت  و  شناسنامه  شامل 
جریان ثبت نام برای دریافت کارت سوخت المثنی 
جزو  نیز  نام  به  همراه  تلفن  کارت  سیم  بودن  دارا 
همراه  تلفن  طریق  از  نام  ثبت  برای  الزامی  مدارک 
کننده ای  امیدوار  خبر  یک  بین  این  در  شد.  اعالم 
بانکی  کارت  توانند  می  افراد  برخی  شد.   منتشر 
بهره  آن  از  و  کرده  تبدیل  سوخت  کارت  به  را  خود 
بگیرند . در این میان طبق پیش بینی ها کارتی که 
اعتبارش منقضی شده  اگر مدت  معرفی می شود، 
در  جدید  کارت  دیگر  بار  است  الزم  شود،  گم  یا  و 
معرفی  طریق  از  تبدیل  که  چرا  شود  معرفی  سامانه 

شماره کارت و نه شماره حساب صورت می گیرد .
چگونه کارت بانکی به کارت سوخت متصل می شود؟

از  منظور جلوگیری  به  اتخاذ شده  تصمیم  پی  در 
کارت  سامانه  شدن  فعال  بر  مبنی  سوخت  قاچاق 
به  که  موتوسیکلت هایی  و  خودرو  مالکان  سوخت، 
با  می توانند  هستند،  سوخت  کارت  فاقد  دلیل  هر 
رایگان  نصب  یا  و   mob.gov.ir سایت  به  مراجعه 
صدور  به  نسبت  همراه  دولت  خدمات  اپلیکیشن 
اقدام  خود  بانکی  کارت  به  اتصال  با  سوخت  کارت 

کنند.
کارت  به  سوخت  سهمیه  خدمات  شدن  اضافه 
پیاده سازی  از  دیگری  نمود  کلیک،  چند  با  بانکی 
دولت الکترونیکی است تا در صورت مفقودی کارت 
با  تنها  وقت  و  هزینه  صرف  به  نیاز  بدون  سوخت 
اتصالی به آسانی و با چند کلیک، کارت بانکی را به 

کارت سوخت تبدیل می شود.
به  اش��اره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
کارت  به  سوخت  کارت  اتصال  برای  دولت  تصمیم 
 33۰ صرفه جویی  از  آن ها،  اتصال  نحوه ی  و  بانکی 

میلیارد تومانی در صدور کارت خبر داد.
است:  کرده  تاکید  جهرمی  آذری  محمدجواد 
سیستم های  به  بنزین ها  پمپ  نازل های  درصد   55

به  نازل ها  درصد   45 و  شده اند  متصل  ما  متمرکز 
هستند.وی  متصل  )پرداخت(   pos دستگاه های 
در  متمرکز  به صورت  که  تمام دستگاه ها  داد:  ادامه 
متصل  نازل ها  به  دارند،  قرار  سوخت  جایگاه های 
به  نیز  مرکزی  بانک  شده اند.  به روزرسانی  و  شده 

الکترونیک  پ��رداخ��ت  اپ��رات��وره��ای 
)psp( دستورالعملی داده که برمبنای 
باید  پ��رداخ��ت  دس��ت��گ��اه ه��ای  آن 

به روزرسانی شوند.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
محض  ب��ه  داد:  توضیح  هم چنین 
ک��ارت  ات��ص��ال  ب��رای  ک��ارب��ر  ثبت نام 
سوخت به کارت بانکی، بانک مرکزی 
بانک دارنده کارت دستور می دهد  به 
که کیف پول الکترونیکی داخل کارت 
مبلغ  پرداخت  امکان  و  شود  ایجاد 
دارنده  بانکی  کارت  طریق  از  سوخت 

کارت سوخت فراهم شود.
از  پیش  این که  بیان  با  جهرمی 
سوخت  مدیریت  سیستم  ب��رای  این 
الکترونیکی  سیستم  یک  از  کشور 
وجود  با  اف���زود:  می شد،  استفاده 
وجود  سیستم  این  در  مشکالتی  این، 
کارت  شدن  مفقود  جمله  از  داش��ت 
ام��روز  ام��ا  مسائل  دیگر  و  سوخت 
نوین  شیوه ی  با  گرفته  تصمیم  دولت 
این روش را انجام دهد و بدین ترتیب 

کار  از  بخشی  موضوع،  محور  عنوان  به  نفت  وزارت 
بانک  جمله  از  دستگاه هایی  و  گرفته  برعهده  را 
مرکزی، ناجا، وزارت ارتباطات و ثبت احوال نیز هر 

کدام بخشی از کارت را برعهده گرفتند.
استفاده از کارت دو ساعت پس از اعالم درخواست

باید  اف��راد  این که  بیان  با  وی  
اتصال  ب��رای  خ��ود  درخ��واس��ت 
را  بانکی  کارت  به  سوخت  کارت 
اعالم  از  پس  گفت:  دهند،  ارائه 
این  دو ساعت  ظرف  درخواست، 
تنها  است.  استفاده  قابل  کارت 
صدور  هزینه  تومان  میلیارد   33۰
در  هزینه  ای��ن  ک��ه  ب��وده  ک��ارت 
می شود.  صرفه جویی  روش  این 
توزیع  هزینه ی  در  هم چنین 
صرفه جویی  ه��م  م��ردم  وق��ت  و 

خواهد شد.
به  اش���اره  ب��ا  جهرمی  آذری 
اتصال  برای  و درخواست  ثبت نام 
کارت سوخت و بانکی خاطرنشان 
از  می تواند  درخواست  این  کرد: 
و  همراه  دولت  اپلیکیشن  طریق 
انجام  الکترونیکی  دولت  سایت 
الزم  زمان  دقیقه   2 حدود  شود. 
است تا از طریق اپلیکیشن دولت 
کارت  به  سوخت  ک��ارت  همراه 

بانکی متصل شود.

روحانی  دولت  پرخبر  و  جوان  وزیر  گذشته  روز 
سوخت  کارت  کنندگان  ثبت نام  آمار  آخرین  درباره 
الکترونیکی گفت: فقط در روز سه شنبه  به صورت 
سوخت  کارت  نام  ثبت  برای  نفر  هزار   2۰۰ حدود 
هزار   2۰۰ این  از  خودرو  هزار   4 که  کردند  مراجعه 
کارت  به  را  خ��ود  سوخت  ک��ارت  کننده  مراجعه 
بانکی متصل کرده اند، همچنین تا ساعت 12 ظهر 
که  داشته  وجود  مراجعه کننده  هزار   16۰ روز  این 
بانکی  8هزار خودرو کارت سوخت خود را به کارت 
که  بوده  این  از  حاکی  آمار  این  و  کرده اند  متصل 

اطالع رسانی کافی به مردم انجام نشده است.
اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
طوالنی  ص��ف ه��ای  در  ک��ه  نیست  م��ردم  زیبنده 
فضای  در  تصاویر  برخی  ام��روز  اف��زود:  بایستند، 
طوالنی  صف های  در  مردم  که  شد  پخش  مجازی 
حالی  در  ایستاده اند  سوخت  کارت  دریافت  برای 
اپلیکیشن  طریق  از  تا  است  الزم  زمان  دقیقه   2 که 
متصل  بانکی  کارت  به  سوخت  کارت  همراه  دولت 
شیوه  این  از  که  شوند  ترغیب  باید  مردم  لذا  شوند 
هزینه  پرداخت  به  شیوه  این  که  چرا  کنند  استفاده 
صرف  آن  دریافت  برای  زمانی  مردم  و  نداشته  نیاز 

نمی کنند.
دوش  بر  سوخت  کارت  احیای  اصلی  مسئولیت 

شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است
که  می کنند  مطرح  عده ای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارت  اما  است  خودشان  اختیار  در  بانکی  کارت 
دهند،  قرار  دیگران  اختیار  در  می توانند  را  سوخت 
کارت  اگر  که  می کنند  مطرح  افراد  این  داد:  ادامه 
می توان  چگونه  شد  بانکی  کارت  همان  سوخت 
کارت بانکی را در اختیار شخصی قرار داد که پاسخ 
با  را  اعتبار حساب  به راحتی می توان  این است که 

نظام بانکی به حساب دیگری منتقل کرد.
در  اینکه  بیان  با  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
شرایط کنونی کارت سوخت در داخل نازل کشیده 
و سپس سوخت گیری انجام می شود، افزود: زمانی 
که کارت سوخت به کارت بانکی متصل شود کارت 
در داخل دستگاه پوز گذاشته شده و سوخت گیری 

می شود و تفاوت زیادی از این لحاظ وجود ندارد.
کرد:  تصریح  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
دوش  بر  سوخت  کارت  احیای  اصلی  مسئولیت 
است  نفتی  ف��رآورده ه��ای  پخش  و  پاالیش  شرکت 
بین  هماهنگی  حال  در  تنها  ارتباطات  وزارت  و 
سریع تر  بحث  ای��ن  ام��ی��دوارم  و  اس��ت  دستگاهی 
مدیریت شود تا جلوی قاچاق سوخت گرفته شده و 

منابع ملی به صورت بهینه استفاده شود.

فقطباصرف2دقیقه؛

با کارت بانکی، سوخت بزنید!

مدیر کل اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی بر پیگیری جدی 
برای حل مشکل قطعه سازان استان 

تاکید کرد. 
علی رسولیان با بیان این مطلب افزود: در پی ثابت 
نگه داشته شدن قیمت خودرو با وجود افزایش هزینه ها 
و  قیمت تمام شده و نیز مشکل در تامین برخی قطعات 
در پی آن کاهش تولید خودرو، خودروسازان و به تبع آن 
قطعه سازان در تامین نقدینگی با مشکل مواجه شدند.

وی ادامه داد: در این میان خراسان رضوی با وجود 
35۰ واحد قطعه سازی به عنوان یکی از قطب قطعه 

سازی کشور از این شرایط بیشتر متاثر شده است.
وی عنوان کرد : به منظور حل مشکل این واحدها و 
حمایت از آنها یک خط اعتباری از بانک ملی در قالب 

خرید دین در دست پیگیری است.
رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  کل  مدیر 
اعتباری  خط  یک  نیز  صادرات  بانک  شد  مقرر  افزود: 
ساپکو  با  که  قطعه سازانی  برای  تومانی  میلیارد   3۰۰
بانک  همین  از  دیگری  اعتباری  خط  و  می کنند  کار 
برای خرید دین قطعه سازانی که با سازه گستر مرتبط 

هستند، اختصاص یابد.
رسولیان تصریح کرد: این موضوع در دست پیگیری 
برای  ساپکو  با  تا  شده  برنامه ریزی  آنکه  ضمن  و  است 

افزایش سهم خرید از قطعه سازان استان مذاکره شود.
وی با بیان اینکه ما خود را ملزم به حمایت از صنعت 
دانیم،  می  استان  مهم  صنعت  عنوان  به  قطعه سازی 
پشتیبانی  آنان  از  راستا  این  در  همچنین  کرد:  تاکید 

می کنیم.

در  ک��الت  و  مشهد  نماینده 
گفت:  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
از  ناشی  کارگران  کنونی  مشکالت 
اجرای غیر صحیح اصل 44 قانون اساسی است. قانون 
کار نیز باید به گونه ای اصالح شود که دولت، کارفرما و 

کارگر به عنوان ضلعی از یک مثلث دیده شوند.
رضا شیران خراسانی  در مورد دلیل مشکالت گسترده 
این  مزایای  و  حقوق  پرداخت  حوزه  در  کارگران  کنونی 
قشر، گفت: مشکل اصلی در این حوزه به عدم اجرایی 
اصل 44 قانون اساسی برمی گردد که قانون بسیار خوبی 

است، اما به طور صحیح اجرا نشده است.
واحدهای صنعتی بدون ارزیابی مدیران جدید به بخش 

خصوصی واگذار شده بود
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی، ادامه 

داد: اکثر واحدهایی که کارگران معترض در آنها فعالیت 
دارند به بخش خصوصی واگذار شده اند و قطعا وقتی 
قرار است واحدی واگذار شود باید توانمندی فردی که 
را  صنعتی  و  اقتصادی  بزرگ  واحدهای  این  می خواهد 

مدیریت کند، مورد ارزیابی قرار گیرد.
واگ��ذاری  ب��رای  گذشته  در  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
واحدهای صنعتی با دریافت مبالغی محدود قراردادهایی 
است،  شده   واگ��ذار  شرکت ها  آن  پی  در  و  شده  منعقد 
بنابراین افرادی از بخش خصوصی برای این امر پیشگام 
شده اند که از توانایی الزم برخوردار نبوده اند و ماشین ها 
و  رسانده اند  فروش  به  را  کارخانجات  مفید  اب��زارآالت  و 
و نداشتن مواد  ناقص  تولید  با خطوط  را  کارخانه هایی 
دستمزد  و  حقوق  ماهه  چند  معوقات  و  انبار  در  اولیه 

کارگران تحویل دولت داده اند.

سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
مرغداران  کشاورزی  تعاونی های 
افزایش قیمت  ای��ران گفت: در پی 
جوجه یکروزه، کنجاله سویا، ذرت، تحمیل هزینه پشت 
بارنامه و نایاب شدن برخی از ریزمغذی ها در روزهای اخیر 
قیمت تمام شده مرغ زنده درب مرغداری از ۷5۰۰ تومان به 

۷۷5۰ تا ۷8۰۰ تومان افزایش یافته است.
به گزارش اقتصاد انالین، برومند چهارآیین با بیان اینکه 
هم اکنون هر قطعه جوجه یکروزه پس از عبور از دالالن با 
قیمت 3 هزارتومان به دست مرغدار می رسد، افزود: قیمت 
هر کیلوگرم سویا کف بندر از 22۰۰ تومان به 24۰5 تومان 
افزایش داشته و با قیمت حداقل 2۷۰۰ تومان به دست تولید 
کنندگان می رسد. وی ادامه داد: همچنین کامیونداران هزینه 
پشت بارنامه را با سوء استفاده از مشکالت مرغداران در تامین 

نهاده ها، افزایش داده اند. چهارآیین با تاکید بر اینکه هزینه 
پشت بارنامه از هیچ قاعده ای پیروی نمی کند، افزود: هزینه 
پشت بارنامه تبدیل به قانون نانوشته شده است که مرغداران 
مجبور به پرداخت آن با هر مبلغی که کامیونداران تعیین 
می کنند، هستند. وی اضافه کرد: کامیونداران از مرغداران 
می خواهند این مبلغ را قبل از تحویل بار به حسابشان واریز 
کنند در غیر این صورت حاضر به حمل نهاده ها به مرغداری ها 
نیستند. چهارآیین با انتقاد از زمزمه های تعیین قیمت ۹8۰۰ 
تومانی ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوگرم مرغ جهت مصرف 
مرجع  عنوان  به  سراسری  اتحادیه  نظر  از  ،گفت:  کننده 
کارشناسی در حوزه تولید قیمت هر کیلو الشه آماده طباخی 
کمتر از115۰۰ تومان برای مصرف کننده منطقی نیست و 
کمتر از آن سبب زیان انباشته تولید کنندگان و خروج تدریجی 

آنان از چرخه تولید خواهد شد.

مدیرکلاقتصادیاستانداریخراسانرضویتاکیدکرد:

پیگیری حل مشکل قطعه سازان استان

شیرانخراسانی:

قیمت تمام شده مرغ، افزایش یافتمشکالت کارگران ناشی از اجرای غلط اصل 44 است

امروز برخی تصاویر 
در فضای مجازی 

پخش شد که مردم در 
صف های طوالنی برای 

دریافت کارت سوخت 
ایستاده اند در حالی که 
2 دقیقه زمان الزم است 

تا از طریق اپلیکیشن 
دولت همراه کارت 

سوخت به کارت بانکی 
متصل شوند لذا مردم 
باید ترغیب شوند که 
از این شیوه استفاده 

کنند چرا که این شیوه 
به پرداخت هزینه نیاز 
نداشته و مردم زمانی 

برای دریافت آن صرف 
نمی کنند

,,

یک فعال سیاسی اصالح طلب 
گفت: فرد محوری تحت هر عنوان 

آفت تشکلهای سیاسی کشور است.
نیا  منتجب  رسول  االس��الم  حجت  ایرنا،  گ��زارش  به 
جنبش  و  احزاب  شناسی  آسیب  نشست  در  شنبه  روز 
بدون  افزود:  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  دانشجویی 
حزب و تشکل سیاسی نمی توان کشور را اداره کرد اما 
همین احزاب و تشکلهای سیاسی و دانشجویی هم به 

آفتهایی دچار می شوند.
محور  از  شدن  خارج  هدف،  نبودن  مشخص  وی، 
حق و عدالت، انحصار طلبی، دگم اندیشی و وابستگی 
به حکومت را از آفات تشکلها برشمرد و اظهار داشت: 
مرگ احزاب و تشکلها در سایه وابستگی به مسئوالن و 

حکومتها و حیات آنها در گرو استقالل است.

وی گفت: هیچکس از دایره نقد و نظارت خارج نیست 
و احزاب و تشکلهای جامعه مسئول این کار هستند و 
و  استادان  سیاسی  فعالیت  جایگاه  باید  هم  دانشگاه 
دانشجویان باشد. حجت االسالم منتجب نیا با اشاره به 
وضعیت اصالح طلبان در جامعه افزود: معتقد هستم 
باید از خود شروع کنیم و اصالح طلبان تا از خود شروع 

نکنند نمی توانند جامعه را اصالح کنند. 
به  نیاز  نظام  کلیت  معتقدیم  ما  داش��ت:  اظهار  وی 

اصالح و پایش دارد و ساختار قابل اصالح است.
وی با اشاره به جدایی خود از حزب اعتماد ملی گفت: 
آنها هم  مدیریت  و  کردم  تالش  حزب  این  در  13 سال 
اغلب بر عهده من بود و در شرایط کنونی به این نتیجه 
رسیدم که اهداف و اصولی که دنبال می کردم گم شده 

است بنابراین از این حزب جدا شدم.

نمایندگان  مجمع  رئ��ی��س 
خراسان رضوی گفت: به غیر از 
میرزایی  آقای  حسینی؛  رزم  آقای 
رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست  اکنون  هم  که 
خراسان  استانداری  گزینه های  اصلی ترین  است 

رضوی هستند.
به گزارش تسنیم، حمید بنایی اظهار داشت: برای 
مطرح  زیادی  گزینه های  خراسان رضوی  استانداری 
آقای  استان  مجلس  نمایندگان  از  حتی  شده اند 
شیران و آقای شوشتری هم مطرح شده اند، آقای رزم 
حسینی،  سیدجواد  آقای  دهقان،  سردار  حسینی، 
رضوی  خراسان  استاندار  سابق  معاون  صادقی  آقای 
گزینه های  عنوان  به  اف��راد  از  دیگری  زیاد  تعداد  و 

پیشنهادی مطرح بودند.

وی ادامه داد: ما در خدمت ریاست جمهوری بودیم 
و گفتیم که  تمایل مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
این است که استاندار قابلی برای این استان انتخاب 
شود چراکه این استان هم مزیت های بسیار باال و هم 
مشکالت زیادی دار و ایشان اعالم کردند که با آقای 

رزم حسینی در حال رایزنی هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بیان کرد: 
که  کرده اند  مطرح  هم  را  دیگر  گزینه  یک  همچنین 
خراسان  استانداری  فعلی  سرپرست  میرزایی  آقای 
رضوی است؛ البته آقای رزم حسینی احتمال باالتری 
جدی  رایزنی های  نیز  میرزایی  آقای  برای  اما  دارند 
انجام شده چراکه ایشان ظرفیت بسیار باالیی داشته و 
استان را هم به خوبی می شناسند و مجمع نمایندگان 

نیز با ایشان موافق هستند.

ج��وان��ان  فراکسیون  عضو 
به  منع  قانون  گفت:  مجلس 
وزارت  در  بازنشستگان  کارگیری 

کشور و کمیته امداد به طور کامل اجرایی شده 
خصوص  در  هاشمی   زاده  قاضی  احسان  سید 
عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان گفت: در 2 روز گذشته از آقایان رحمانی 
فضلی وزیر کشور و فتاح رئیس کمیته امداد به صورت 
حضوری تشکر کردم. نماینده مردم فریمان در مجلس 
در  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  داد:  ادامه 
وزارت کشور و کمیته امداد به طور کامل اجرایی شده 
است و این دو دستگاه به دنبال مستثنی کردن برخی 

افراد و مجوز گرفتن برای ابقای بازنشستگان نبودند.
شورای  مجلس  جوانان  فراکسیون  مهر،  گزارش  به 

اسالمی طراح طرح مجلس برای اصالح قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان است که پس از تصویب آن نیز 
مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این قانون 
را برعهده دارد. قاضی زاده هاشمی با اشاره به قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان این قانون را از جمله نقاط 
با  این مجلس  افزود: در  و  قوت مجلس دهم برشمرد 
بازگشت  قابل  و  بانده  چهار  جاده  قانون  این  نوشتن 
بازنشستگان را که قبل از این قانون به صورت دریافت 
را بست.  بود  به دستگاه شان  بازگشت  قابل  همترازی 
معظم  مقام  خاصه  »اجازات  عبارت  قانون  این  در  ما 
رهبری« را به شورای نگهبان فرستادیم تا نظر این شورا 
را در خصوص آن بدانیم. شورای نگهبان اعالم کرد که 
نظر رهبری حذف این عبارت در قانون منع بکارگیری 

بازنشستگان بود.

منتجبنیا

فرد محوری آفت تشکل های سیاسی کشور است
حمیدبناییخبرداد

آخرین رایزنی ها با دولت برای با انتخاب استاندار

قاضیزادههاشمی
 نظر  مقام معظمرهبری حذف عبارت »اجازات خاصه رهبری« در قانون 

بازنشستگان بوده

شیرانخراسانیمطرحکرد

کوتاهی نیروی انتظامی
جوادیحصار

استارتاپ ها را جدی بگیریم؟پارلمان اصالحات نباید مجری برنامه سازی های افراد حقیقی باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با وجود 
مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت، نیروی انتظامی 
سامانه اطالع رسانی به  شهروندان از وضعیت ممنوع 

الخروجی شان را راه انداززی نکرده است.
وضعیت  خصوص  در  خراسانی،  شیران  رض��ا 
اطالع رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع 
الخروج هستند یا خیر، گفت: پیگیری های متعددی 
سامانه  مدیریت  و  ایجاد  دستورالعمل  اجرای  برای 
گرفته  صورت  الخروج  ممنوع  افراد  اسامی  اعالم 
است تا علت عدم اطالع رسانی به متقاضیان خروج 

از کشور که ممنوع الخروج شدند، مشخص شود.
به  رسانی  اطالع  سامانه  اندازی  راه  عدم  از  انتقاد 

متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
تصویب  رغم  علی  متاسفانه  کرد:  تصریح  اسالمی، 
اسامی  اعالم  و مدیریت سامانه  ایجاد  دستورالعمل 
اشخاص ممنوع الخروج از کشور در دی ماه سال ۹6 
در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور و مهلت 3 
ماه نیروی انتظامی جهت راه اندازی این سامانه تا 

کنون این سامانه راه اندازی نشده است.
وی افزود: پیگیری از نیروی انتظامی در خصوص 
علت تعلل در راه اندازی این سامانه نیز در حال انجام 
است اما از نهاد هنوز پاسخ قانع کننده ای دریافت 

نشده است.
از  اطالع رسانی  سامانه  اندازی  راه  العمل  دستور 
وضعیت ممنوع الخروجان به نیروی انتظامی ابالغ 

شده است
طی  موضوع  این  شد:  ی��ادآور  خراسانی  شیران 
نامه نگاری های متعدد از وزات کشور پیگیری شده 
دستور  که  کردند  اعالم  نگاری ها  نامه  آخرین  در  و 

العمل اجرای سامانه به نیروی انتظامی ابالغ شده 
و هم اکنون منتظر دریافت آخرین وضعیت اجرای 

سامانه از نیروی انتظامی هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
کرد:  تاکید  آم��ده،  پیش  وضعیت  از  انتقاد  ضمن 
وزارت کشور باید هر چه سریعتر موضوع را پیگیری 
این  ان��دازی  راه  ضمن  نیز  انتظامی  نیروی  و  کند 
متقاضیان  برای  را  کشور  از  خروج  شرایط  سامانه 

تسهیل کند چراکه اجرای قانون الزامی است.
بر اساس مصوبه  به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ 
انتظامی  نیروی  کشور،  امنیت  شورای  مرز  کارگروه 
با  ماه  سه  حداکثر  مدت  ظرف  سال ۹6  ماه  دی  از 
همکاری وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه نسبت 
به راه اندازی و مدیریت سامانه ای بر خط برای درج 
اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع 
الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع 

صالحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام نمایند.
گفتنی است؛ این سامانه باید به گونه ای طراحی 
با ورود اطالعات  بتوانند  و اجرا شود که شهروندان 
از آخرین وضعیت امکان  شخصی درخواست شده 

خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.
را رقم  ۴۴ مشکالت حوزه کارگری  نحوه اجرای اصل 

زده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخشی دیگر 
کنونی  مشکالت  و  پرداخت  کارگری  معضالت  به 
کارگران را ناشی از اجرای غیر صحیح اصل 44 قانون 
اساسی دانست و تاکید کرد که قانون کار نیز باید به 
به  کارگر  و  کارفرما  دولت،  که  شود  اصالح  گونه ای 

عنوان ضلعی از یک مثلث دیده شوند.
مشکالت  دلیل  م��ورد  در  خراسانی  شیران  رضا 

گسترده کنونی کارگران در حوزه پرداخت حقوق و 
مزایای این قشر، گفت: مشکل اصلی در این حوزه 
به عدم اجرایی اصل 44 قانون اساسی برمی گردد 
که قانون بسیار خوبی است، اما به طور صحیح اجرا 

نشده است.
به  جدید  مدیران  ارزیابی  بدون  صنعتی  واحدهای 

بخش خصوصی واگذار شده بود
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی، 
در  معترض  کارگران  که  واحدهایی  اکثر  داد:  ادامه 
آنها فعالیت دارند به بخش خصوصی واگذار شده اند 
باید  شود  واگ��ذار  واحدی  است  قرار  وقتی  قطعا  و 
توانمندی فردی که می خواهد این واحدهای بزرگ 
ارزیابی  مورد  کند،  مدیریت  را  صنعتی  و  اقتصادی 

قرار گیرد.
واگذاری  برای  گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
محدود  مبالغی  دری��اف��ت  با  صنعتی  واح��ده��ای 
قراردادهایی منعقد شده و در پی آن شرکت ها واگذار 
شده  است، بنابراین افرادی از بخش خصوصی برای 
این امر پیشگام شده اند که از توانایی الزم برخوردار 
کارخانجات  مفید  ابزارآالت  و  ماشین ها  و  نبوده اند 
با خطوط  را  کارخانه هایی  و  رسانده اند  فروش  به  را 
تولید ناقص و نداشتن مواد اولیه در انبار و معوقات 
دولت  تحویل  کارگران  دستمزد  و  حقوق  ماهه  چند 

داده اند.
واگ��ذاری ه��ا  در  باید  ما  ک��رد:  تاکید  خراسانی 
ضمانت های الزم را از افرادی که از بخش خصوصی 
و  کنیم  دریافت  شده اند،  عمل  وارد  مورد  این  در 
توانمندی آنها را بسنجیم تا مانع از بروز مشکل برای 

قشر کارگر شویم.

گفت:  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  ش��ورای  عضو 
عالی  شورای  همچون  نباید  اصالحات  پارلمان  در 
اصالح طلبان، عده ای برای احزاب تصمیم بگیرند و 
آن  برنامه ریزی های  و  برنامه سازی ها  مجری  احزاب 
افراد حقیقی باشند که در این صورت باز هم راه به 
جایی نخواهند برد و همان مسئله به شکل جدیدی 

تکرار خواهد شد. 
با  جوادی حصار  محمدصادق  ایسنا،  گ��زارش  به 
اشاره به پارلمان اصالحات و با بیان اینکه تمام تغییرات 
افزود:  می گیرد،  صورت  بهبود  نیت  با  باید  همواره 
یعنی رفتن به سمت شرایط دیگر معموال با این رویکرد 
از گذشته  بهتر  که می خواهیم وضع  اتفاق می افتد 
شود و پارلمان اصالحات نیز با همین رویکرد در حال 

شکل گیری بوده و مطرح شده است.
چند  باید  اصالحات  پارلمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
تعیین کننده  بسیار  که  باشند  عمل  مالک  فاکتور 
است  این  اول  تعیین کنندگی  کرد:  عنوان  هستند، 
که اگر مطالبه عمومی احزاب اصالح طلب مبتنی بر 
محوریت تصمیم سازی و تصمیم گیری با احزاب باشد، 
که  است  این  بعدی  بحث  شود.  واقع  موثر  می تواند 
احزابی که می خواهند در پارلمان ایفای نقش کنند، 
احزابی باشند که به معنای واقعی کلمه قدرت بسیج 
و  تاثیر  قدرت  البی،  و  کنشگری  قدرت  اجتماعی، 

تعامل با دستگاه های حاکمیتی را داشته باشند.
جوادی حصار بیان کرد: این احزاب باید به معنای 
واقعی کلمه حزب باشند یعنی بدنه و گستره اجتماعی 
داشته و در اقصا نقاط کشور نماینده، دفتر و تشکیالت 
داشته باشند. اگر چنین احزابی منشا تغییرات قرار 
بگیرند و تصمیم سازی، تصمیم گیری، تعیین راهبرد 
و تعریف رفتارهای انتخاباتی به عهده چنین احزابی 

در شورای هماهنگی و پارلمان باشد، می تواند وضع 
را بهتر کند.

این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: قرار بر این 
بود که از ظرفیت های دیگری که در کشور و شورای 
و  به صورت مشاوره  عالی اصالح طلبان وجود دارد، 
پشتیبانی استفاده شده و نادیده گرفته نشود. حتما 

باید همچنان از آن ظرفیت ها استفاده شود.
گفت:  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  ش��ورای  عضو 
مشکلی که برخی از احزاب در خصوص شورای عالی 
اصالح طلبان داشتند، این بود که احزاب فارغ از اینکه 
ویژگی های مذکور را دارند یا نه، در این مجموعه از تاثیر 
بسزایی برخوردار نبودند و کمتر منشا تاثیر بودند. در 
حقیقت احزاب به حاشیه رفته و بیشتر نقش بدنه و 
پیاده نظام این مجموعه عملیاتی، فکری و فرهنگی را 
به عهده می گیرند. وی اضافه کرد: اگر قرار باشد که 
نتیجه پارلمان اصالحات نیز همین بوده، عده ای برای 
احزاب تصمیم بگیرند و احزاب مجری برنامه سازی ها 
و برنامه ریزی های آن افراد حقیقی باشند، باز هم راه به 
جایی نخواهند برد و همان مسئله به شکل جدیدی 
اگر  ک��رد:  بیان  جوادی حصار  شد.  خواهد  تکرار 
شرایطی فراهم شود که پارلمان اصالحات دربرگیرنده 
اما  حقیقی  اشخاص  و  اح��زاب  مختلف  نمایندگان 
تاثیرگذار باشند، آن زمان می توانیم امیدوار باشیم که 
پارلمان می تواند  و  تعامل می کنند  با هم  ظرفیت ها 
چشم انداز خوبی را برای تعامالت سیاسی، فرهنگی و 

حتی اقتصادی حوزه اصالحات رقم بزند.
تاثیر  خصوص  در  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
پارلمان اصالحات بر خروج اصالح طلبان از خمودگی 
و رخوت، خاطرنشان کرد: امیدوارم پارلمان اصالحات 
این تاثیر را داشته باشد، جز این نباید امیدی داشت و 

باید تالش کنیم تا این اتفاق رخ دهد.
رابطه  در  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
با تاثیر این پارلمان در انتخابات آینده اصالح طلبان 
این  در  اگر  آن ها، گفت:  به  مردم  اعتماد  بازگشت  و 
برنامه ریزی  و  مدیریت  و  شده  عمل  درست  پارلمان 

صورت گیرد تا حد زیادی می تواند کمک کند.
وی تصریح کرد: پارلمان به معنای مجموعه ای است 
مجموعه های  و  جریان ها  از  مختلف  نمایندگان  که 
سازوکار  یک  با  باید  که  دارند  حضور  آن  در  متفاوت 
کامال دموکراتیک ظرفیت سنجی شوند، آن ظرفیت ها 
به  آنجا  و در  ایفای نقش کنند  در مدیریت مجموعه 
مشکالت،  سال  طول  در  و  مداوم  و  پیوسته  صورت 
گرفتاری ها، کمبودها، نقصان، معایب و یا توانایی های 

حوزه اصالح طلبی به بحث گذاشته و گفت وگو شود.
باید  نیز  اصالحات  پارلمان  اف��زود:  جوادی حصار 
بتواند همچون مجلس شورای اسالمی که موضوعات 
مختلفی را در دستور کار خود قرار می دهد، در طول 
بازتولید  اصالح طلبی،  بنیه های  تقویت  برای  سال 
مفاهیم اصالح طلبانه و شناسایی موضوعات، مفاهیم 
و مشکالت روزانه حوزه اصالح طلبی فکر، تبادل نظر و 
تبادل اندیشه کرده و برای هر کدام از آن ها قواعدی را 
تعیین کند و مصوباتی را داشته باشد که اصالح طلبان 
از سردرگمی و قرائت های متفاوت از موضوعات واحد 
دور شوند. این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: 
این  با  را  اصالحات  عالی  شورای  بتوانیم  امیدواریم 
رویکرد به پارلمان اصالحات تبدیل کنیم تا از پارلمان 
ارائه  همسان سازی،  جمله  از  متفاوتی  نقش های 
مورد  و  تفاهم  مورد  نسبتا  تعریف  و  روش های متحد 
قبول اکثریت اصالح طلبان صادر شود تا اصالح طلبان 

بتوانند به رفتار منسجم تری دست پیدا کنند.

استارتاپ ها دنیای عجیب و غریبی دارند، دنیایی پر از 
هیجان و خالقیت. دنیایی که پویایی، انگیزه، رفاقت و کار 
تیمی حرف اول را در آن می زند. آنها همیشه در حال ایده 
پردازی هستند و تالش می کنند حتی اگر نادیده گرفته 

شوند.
به گزارش اقتصادآنالین، همین چند سال قبل بود که 
چند جوان برای پیشنهاد همکاری در بخش استارتاپ به 
تاکسیرانی مراجعه کردند، آنها پر از ایده برای کار بودند. 
طرح هایشان را ارائه دادند و حرف هایشان را زدند در نهایت 
با واکنش منفی مواجه شدند. این جوانان ناامید و دلسرد 
نشدند و رفتند تا خودشان با اندک سرمایه ای که داشتند 
استارتاپی راه اندازی کردند که بعد از یک سال آن طور 
که معاونت علمی ریاست جمهوری گزارش داده است 
شرکتشان بیش از یک میلیارد دالر ارزش یافته است. 
این روزها خیلی از جوانان تحصیلکرده عالقه بسیاری 
به کسب و کار خودشان دارند. با هر کدامشان که حرف 
می زنیم می گویند: »می خواهیم رئیس خودمان باشیم و 
طرح های خودمان را اجرایی کنیم. حتی اگر این طرح ها 
شکست بخورد.« خیلی هایشان شرکت های خدماتی 
تأسیس کرده اند و برخی  دیگر هم در زمینه حمل و نقل 
داخل شهری، عملیات بانکی و نانو فناوری فعالیت دارند.

عدم آشنایی بخش خصوصی با کسب و کار اینترنتی
نشان  ریاست جمهوری  علمی  معاونت  گزارش های 
می دهد این روزها حمل و نقل داخل شهری، با ورود 
رابطه  در  البته  است.  داده  ساختار  تغییر  استارتاپ ها 
 ، بوده  همین طور  هم  بانکی  خدمات  افزارهای  نرم  با 
مهمترین اطالعات موجود، اطالعات بانکی مردم است 
و روزانه میلیاردها تراکنش از طریق نرم افزارهای بانکی در 
حال انجام است و این یعنی مردم به استارتاپ ها اعتماد 
کرده اند. با این همه استارتاپ ها هم مشکالت خاص خود 

را دارند. طبق پژوهش ها بزرگترین چالشی که دامنگیر 
فضای استارتاپ های ایرانی شده است، بحث تأمین مالی 
و سرمایه گذاری است. این مسأله موضوعی طبیعی برای 
هر استارتاپ بوده و ممکن است آن استارتاپ به هر دلیلی 
نتواند به فعالیت خود ادامه دهد و  سودآوری  داشته باشد . 
از طرفی دیگر پیش بینی چنین موضوعی در هر استارتاپ 
می تواند سخت و حتی غیرممکن باشد. مشکل دیگر 
عدم شناخت و آگاهی سرمایه گذاران بخش خصوصی 
نسبت به فضای کسب و کارهای اینترنتی است که باعث 
افزایش عدم اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران شده است. 
عالوه بر این تعداد نهاد ها و اتحادیه های سرمایه گذاری 
که از طرف دولت پشتیبانی شوند بسیار کم بوده است. 
موضوعی که احسان نوری مدیر یک استارتاپ هم به 
آن اشاره می کند و  می گوید: معتقدم هم اکنون این ما 
نیستیم که به کمک دولت نیاز داریم، بلکه کامالً بر عکس، 
این کسب و کارهای نوپا و بخش خصوصی هستند که 
باید به کمک دولت بشتابند. اما متأسفانه ساز و کارها، 
زیرساخت ها و بسترهای قانونی بعضًا مسیر رسیدن به 
این هدف را سخت کرده است. در واقع به نظر من بیش از 
این که شرایط سخت تحمیل شده از بیرون نگران کننده 
باشد، رفتارهای خود ما، چه دولت و چه مردم، موجب بروز 

مشکالت شده است.
وی می گوید: توقعی که از دولت می رود به روشنی 
از بنگاه داری  این است که در وهله اول دست خود را 
کوتاه کند و به کمک فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، 
چارچوب ها و خألهای قانونی کسب و کار به خصوص 
در حوزه تولید و صادرات، در کشور را اصالح و یا تکمیل 
کند. ما نباید حس کنیم که دولت رقیب ماست! معتقدم 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ضمن این که باید برای 
چالش های کسب و کارهای خود راهکار پیدا کنند، بسیار 

مشتاق خواهند بود تا دولت را برای انجام برنامه های خود 
یاری کنند. چون به طور مستقیم منافع این کار را هر دو 

طرف دریافت خواهند کرد.
با این همه برخی از مدیران استارتاپی به تحریم ها اشاره 
می کنند که موجب مشکالت بسیاری برای آنها شده 
است. نوری در این باره معتقد است: به هر حال شرایط 
اقتصادی کنونی جامعه، برای خیلی از کسب و کارها، 
چالش ایجاد کرده که همه باید به کمک هم راهکارهایی 
برای بیرون رفتن از این اوضاع  پیدا کنیم. ما هم از این 
قاعده مستثنی نبودیم و سختی هایی گریبانگیرمان شد. 
به طور مثال تأمین نیروی انسانی و تأمین مالی ایشان، 
خرید تجهیزات مورد نیاز تیم فنی و اداری و مهم تر از همه 
جذب سرمایه برای توسعه کسب و کار، از اصلی ترین 
چالش هایی است که با آن رو به رو هستیم. اما نباید این 
نکته را نادیده گرفت که به هر حال در همه جای دنیا، راه 
اندازی و به ثمر رساندن یک کسب و کار، کار آسانی نیست 
و یک فرد کارآفرین باید این موضوع را از پیش بداند و خود 

را آماده مواجهه با چالش های متعدد بکند.
حمایت دولت معنا ندارد

برخی از مدیران استارتاپ بر این باورند که نیازی به 
حمایت دولت ندارند چرا که در دنیای کسب و کار حمایت 
اصالً معنا ندارد. آنها یک دلیل برای این نظر خود دارند و 
آن این که یک کسب و کار می آید که یک فرایندی را شروع 
کند، یک مسئله ای را حل کند و برای یک مسأله پاسخ 
مناسبی داشته باشد. اگر راهکار مناسبی استارتاپ داشته 
باشد مشتری از آن کسب و کار حمایت خواهد کرد. 
موضوعی که سعید ابراهیمیان بنیانگذار یک استارتاپ 
به آن اشاره می کند: ما مشکلی در زمینه حمایت دولتی 
نداریم. مشکل اصلی اینجاست که چرخه استارتاپ در 
ایران، چرخه کاملی نیست. مثالً در کشور بخش های 

اولیه این چرخه که شامل پیش شتاب دهی، شتاب دهی 
و پس از آن جذب سرمایه مشکالتی وجود دارد.

وی با تأکید بر این که در کشور زیرساخت هایی که در 
آن شتاب دهی اتفاق بیفتد خوب کار می کنند، اظهار 
و کارهایی  می کند: شتاب دهند ه ها خودشان کسب 
هستند که تیم ها را جمع می کنند و بعد از آن در یک بازه 
زمانی 4 ماه، 6 ماه و یا یک سال آموزش می دهند که 
شامل فضا، امکانات آموزشی و مشاوره ها می شود. معموالً 
کسب و کارهایی که در این اکوسیستم وارد می شوند 
کسب و کارهای موفق تری هستند اما مشکل اصلی 
جایی است که این کسب و کارها برای جذب سرمایه های 
بزرگتر برای رشد خودشان بخواهند سرمایه گذار جذب 
کنند. ما در کشورمان شتاب دهند ه های حرفه ای داریم 
اما سرمایه گذارهای خطرپذیر نداریم. این اتفاق یعنی 
سرمایه گذارها در کشور ما قدرتمند تر و با تجربه تر می شوند 
اما همچنان آن بلوغی که باید برای یک کسب و کار در 
خودشان به وجود آورده باشند و این نکته که کمک به یک 

کسب و کار هم  نیاز به پول دارد را نمی دانند.
وی با اشاره به این که یکی از مهمترین نقاط ضعفی 
که در استارتاپ ها وجود دارد خود استارتاپ ها هستند 
،می گوید: یک موج راه اندازی استارتاپ در کشور داریم. 
هر کسی یک ایده ای به ذهنش می آید، فکر می کند 
می تواند آن را تبدیل به کسب و کار کند و مفاهیم پایه ای که 
در استارتاپ وجود دارد را نادیده می گیرد. در بررسی هایی 
که انجام شده یکی از دالیل شکست استارتاپ عدم نیاز 
مشتری با آن محصولی  است که استارتاپ تولید کرده . 
یعنی استارتاپ ها محصولی ارائه کردند که مشتری محور 
نیست. ما در تولید محصول در استارتاپ باید به 4 عامل 
و زمان مناسب  تیم  ایده، سرمایه کافی،  اصلی یعنی 
توجه کنیم. استارتاپی بوده  که با تیم های بسیار حرفه ای 

و سرمایه های عالی شروع به کار کرد اما شکست خورد. 
وقتی بررسی می کنیم می بینیم که زمان مناسب برای 
ورود آن کاال در کشور نبوده است. در کشور ما برای کسانی 
که بخواهند کسب و کاری راه ان��دازی کنند حمایت ها 
بسیار زیاد است. اما قوانین کمی در این زمینه وجود دارد.

تأسیس 3500 شرکت دانش بنیان
زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد یکی از مهمترین 
که  بود  التحصیالنی  فارغ  جمعیت  دولت  مشکالت 
هر ساله از دانشگاه فارغ التحصیل می شود. آن طور 
که دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان می گوید 4میلیون و 5۰۰ هزار دانشجو در 
دانشگاه ها مشغول به تحصیل بودند که هر ساله تعداد 
زیادی از آنها فارغ التحصیل بیکار بودند. پرویز کرمی 
در این باره می گوید: در دولت یازدهم یکی از مشکالت 
اصلی معاونت علمی ریاست جمهوری این بود که حجم 
عظیمی از جوانان فارغ التحصیل می شوند و ما هم هیچ 
برنامه ای برای این فارغ التحصیالن نداشتیم. بنابراین 
یکی از مهمترین اقدامات معاونت علمی تأسیس پارک 
با کمک فارغ  آنها  تا  علم و فناوری در هر استان بود 
کند.  تبدیل  صنعت  و  فناوری  به  را  علم  التحصیالن 
هنگامی که پارک های علم و فناوری فعالیتشان را شروع 
کردند متوجه شدیم باید شرکت های دانش بنیان را هم 
گسترش دهیم تا نیروهای خالق این شرکت ها بتوانند 
ایده هایشان را در پارک های علم و فناوری به اجرا در 

آورند.
وی با اشاره به این که در ابتدای دولت یازدهم 5 شرکت 
دانش بنیان داشتیم و هم اکنون این شرکت ها را به بیش 
از 3 هزار و 6۰۰ شرکت رساندیم، اظهار می کند: این 
شرکت ها هر دو سال یکبار مورد ارزیابی قرار می گیرند 
اگر در ارزیابی ها متوجه شویم که شرکت ایده پردازی 

ندارد اجازه ادامه کار به شرکت نمی دهیم. بر این اساس 
امسال بیش از 12۰ شرکت دانش بنیان صالحیت ادامه 
کار نداشتند. برای ما نوآوری هر ساله شرکت های دانش 
بنیان بسیار مهم است و اگر شرکتی خالقیت الزم در 
ارائه محصول نداشته باشد لغو مجوز می شود چرا که این 
شرکت ها دیگر دانش بنیان نیستند و یک شرکت عادی به 

حساب می آیند.
کرمی درباره تأسیس استارتاپ ها هم می گوید: با این 
همه در فرایند تشکیل شرکت های دانش بنیان به این 
نتیجه رسیدیم که باید شرکت های کوچک و نوپایه ای هم 
برای کمک و ایده به شرکت های دانش بنیان وجود داشته 
باشند. بنابراین استارتاپ شکل گرفت. استارتاپ ها شرکت 
نیستند. یک موقعیت است که تعدادی افراد خوش فکر، 
حول یک نیاز دور هم جمع می شوند تا یک مشکل را 
برطرف کنند. آنها راهکارهای خالقانه دارند. باید بگویم 
استارتاپ ها از ابتدا برای در آمدزایی تشکیل نمی شوند 
بلکه در ادامه راه درآمد زایی می کنند. هم اکنون باالی 1۰ 
هزار استارتاپ در کشور وجود دارد که برای رفع نیازهای 
کشور راه اندازی شده اند که در سال گذشته 6۰ هزار 
میلیارد تومان فروش داشته اند. با این حال الزمه وجود 
استارتاپ ها، شتابدهنده ها هستند که به استارتاپ، فضا، 
امکانات و آموزش می دهند. هم اکنون 5۰ شتابدهنده 
در کشور مشغول فعالیت هستند که سرمایه گذار الزم  را 
برای استارتاپ ها  پیدا می کنند. وی با اشاره به این که 
دارد  شتابدهنده ها  از  ویژه ای  حمایت  علمی  معاونت 
،می افزاید: به شتاب دهنده ها اعالم کردیم که اگر حمایت 
ما را می خواهند باید به استارتاپ ها کمک کنند. ما به 
شتابدهنده ها وام های کم بهره می دهیم به شرط آن که 
استارتاپ ها را فعال کنند. البته حمایت های مالی هم از 

استارتاپ ها می کنیم.

خبرخبرخبر کارآفرینیتریبونمجلس بان

بی تردید محمد جواد 
ظریف یکی از بهترین 

دیپلمات های حال حاضر 
ایران است. اما باید در 

نظر داشت که به هرحال 
او هم یک انسان است و 

ممکن است در جاهایی 
اشتباه کند، ولی این 

به آن معنی نیست که 
توانایی و عملکرد خوب 

وی را نادیده بگیریم و 
مداوم به دنبال تخریب 

او باشیم

,,

در شرایطی که برخی از تندرو ها و میانه روهای اصولگرا در بیرون مجلس شورای اسالمی با استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه موافق نیستند، اما به نظر می رسد 
که امضا کنندگان آن قصد ندارند کوتاه بیایند و قرار است امروز استیضاح وزیر، مورد بررسی قرار گیرد

,,
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حضور 5 هزار نفر مبتال به ایدز در مشهد
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انجمن  گذشته،   ه��ای  س��ال  چ��ون  نیز  امسال 
علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و هسته 
دانشگاه  روستایی  جغرافیای  مطالعات  پژوهشی 
نشست  رضوی(   خراسان  شعبه   ( مشهد  فردوسی 
تخصصی خود را با عنوان  »زن و توسعه گردشگری 
تفاوت که در 6 سال  این  با  برگزار کرد،   روستایی«  
گذشته در دانشکده ادبیات  دانشگاه فردوسی برگزار 
می شد ولی امسال )13۹۷( با همکاری فرمانداری 
روستای  در  و  شهرستان  درای��ن   ، شاندیز  طرقبه 

گردشگری و تاریخی کنگ برگزار شد. 
آنکه   نشست  ای��ن  دیگر  توجه   جالب  نکات  از 
علمی  و  تخصصی  نشستی  بار   اولین   برای  شاید 
کنگ  قدیمی  حسینه  روحانی  و  مذهبی  فضای  در 
برگزارشد و  فرصتی بود که  بسیاری از  اهالی روستا  
بینی  . پیش  باشند  این جلسه حضور داشته  نیز در 
برگزارکنندگان شرکت حدود  25۰ تا 3۰۰ نفر  بود که  
نفر رسید. مخاطبان  از 45۰  به  بیش  این استقبال 
های  اقامتگاه  صاحبان  و  روستایی  زن��ان  شامل 
بومگردی استانی وملی، استادان و دانشجویان  گروه 
های  ه  دانشگا  سایر  و  فردوسی  دانشگاه  جغرافیای 

استان و شهرستان مشهد بودند.
علمی  دبیر  عنوان  به  بوزرجمهری  خدیجه  دکتر 
تشکر  و  گویی  آمد  خوش  ضمن  تخصصی  نشست 
 ، شهرستان  و  استان  محترم  مسئولین  از  تقدیر  و 
جهانی  روز  بزرگداشت  سابقه  و  نشست  اهداف  به 
زنان در توسعه  به  نقش  و  زن روستایی  اشاره کرد  
گردشگری  توسعه  و   بومگردی  آقامتگاههای 
روستایی پرداخت. همچنین بار دیگر به ثبت روز ملی 

زن روستایی تاکید کرد.  
زنان  توسط  روستاها  اقتصادی  فعالیت  درصد   ۶0

روستایی انجام می گیرد
طرقبه  شهرستان  فرماندار   حسینی  حسن  سید 
های  توانمندی  ب��رش��م��ردن  ضمن  نیز  شاندیز 
آسیب های  به  شاندیز  طرقبه  شهرستان  گردشگری 
و  کرد  اشاره  روستایی  زنان  گریبان گیر  اجتماعی 
توسعه  روند  در  روستایی  بانوان  فعال تر  حضور  بر 
توسعه  و  روستا  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

گردشگری روستایی دراین شهرستان تاکید کرد.
خانم  سرکار  نشست  برجسته  میهمانان  از  یکی 
فرهنگی  گ��ذاری،  سرمایه  معاون  سرفرازی  دکتر 
در  که  بود  روستایی  توسعه  معاونت  اجتماعی  و 

در  روستایی  زنان  عنوان»نقش  با  خود  سخنرانی 
توسعه پایدار و متوازن « به شکاف درآمدی میان شهر 
شکاف  تداوم  درصورت  افزود:  و  کرد  اشاره  روستا  و 
درآمدی میان شهر و روستا، شاهد افزایش روزافزون 
درصد   6۰ بود.  خواهیم  روستایی  جامعه  در  فقر 
روستایی  زنان  توسط  روستاها  اقتصادی  فعالیت 
نیازمند  زنان  بهبود شرایط  برای  ما  و  انجام می گیرد 
منابع انسانی هستیم و زنان نیز بخش مهمی از منابع 
انسانی هستند.  توسعه از میان مردم می گذرد نه از 
کنار مردم و  توسعه تنها به مدد منابع انسانی توانمند 

گردشگری  ش��د.  خ��واه��د  محقق 
روستایی به صورت تک بعدی توسعه 
نخواهد داشت، برای توسعه صنعت 
گردشگری باید بخش های مختلف، 

مکمل یکدیگر باشند.
مدرن  پست  گردشگری  می توانیم 

داشته باشیم
حسن  دکتر  دیگر   سخنرانان   از 
روستایی  جغرافیای  استاد  افراخته 
رئیس  و  تهران  خوارزمی  دانشگاه 
علمی  ان��ج��م��ن  م��دی��ره  ه��ی��ئ��ت 
بود  ای��ران  ری��زی  برنامه  و  جغرافیا 
غرب،  مدرن  گردشگری  نقد  با  که 
گردشگری  می توانیم  م��ا  گفت: 
یعنی  باشیم،  داشته  م��درن  پست 
در  کار  با  همراه  گردشگری  سبک 
هم  کنار  در  را  مشروع  لذت  و  خانه 

کوچک  های  بنگاه  نقش  همچنین  باشیم.  داشته 
 : داد  ادامه  و  دانسته  موثر  گردشگری  توسعه  در  را 
که  هستند  موفق  زمینه  این  در  ام��روز  کشورهایی 

امکان رشد بنگاه های کوچک را فراهم کرده اند. 
که هرجا  است  داده  نشان  ها  بررسی   : افزود  وی 
زنان عهده دار کار تیمی شده اند به علت ویژگی های 
منحصر به فرد آنان نتایج بسیار اثر بخشی و توفیقات 

خوبی بدست آمده است.
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  همتی 
طرح  آغاز  از  نشست  دراین  سخنانی  طی  رضوی  
داد  خبر  استان  در  سبز"  "بانوان 
جهانی  روز  شعار  ک��رد:  اش���اره  و 
"تامین   2۰18  " در  روستایی  زن 
و  خدمات  پایدار-  های  زیرساخت 
و  برابری  برای  اجتماعی  حفاظت 
توانمند سازی زنان روستایی" است 
و  این توانمند سازی در متن  اهداف 

توسعه پایدار نهفته است.
اهداف  سلسله  از  ادام��ه  در  وی  
 )mDg  ( هزاره  توسعه  آرمانهای  و 
 )sDg پایدار)  توسعه  اهداف  نیز  و 
سازمان  1۷گانه  اه��داف  عنوان  به 
ملل اظهار داشت که در حال گذر از 
توسعه هزاره به توسعه پایدار هستیم 
پایان  را  اهداف  این  مشترک  وجه  و 
دادن به فقر، گرسنگی، ایجاد زندگی 

سالم و  برابری جنسیتی است. 

زنان روستایی  به نظر می رسد جایگاه  افزود:  وی 
به عنوان بخش مهمی از جامعه روستایی در اقتصاد 
قشر  ولی  است.  شده  تبیین  اهداف  این  در  مولد 
از جامعه جهانی  روستایی که25 درصد  زنان  عظیم 
برند  می  رنج  فقر  از  ،متاسفانه  دهند  می  تشکیل  را 
از  سهمشان  تولید،  در  آنان  سهم  رغم  علی  که  چرا 
کره زمین اندک است وی ناهنجاری های اجتماعی 
عنوان  به  را  اجتماعی   و  سیاسی  های  نابرابری  و 
گذشته  از  تاثیرگذار  و  ساختاری  موانع  ترین  عمده 
محیط  حفاظت  که  داد  وادامه  برشمرد.   را  کنون  تا 
نیازمند  روستایی  زنان  همکاری  به  عمال"  زیست 
است و انشاله یکی از دستاوردهای این همایش این 
خواهد بود که همیاران محیط زیستی از جنس زنان 
روستایی داشته باشیم. در پایان از آغاز اجرای طرح 
این  مردمی  مشارکت  اداره  سوی  از   " سبز  "بانوان 
با هماهنگی اشخاص حقیقی  اداره کل خبرداد که 
، رابطین  از میان فعاالن اجتماعی روستا  و حقوقی 
سبز  را انتخاب کرده و آنها بانوان سبز را به این اداره 
محیطی  زیست  مشترک  های  همکاری  جهت  کل  

معرفی خواهند کرد.
و  دستی  صنایع  تولید  کنگ،  روستای  در  است  حیف 

هنری را نداشته باشیم
بیرجندی  مطیع  محمد  مهندس  سخنران  اخرین 
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان خراسان رضوی بود که به 
و گردشگری معاون  ، صنایع دستی  مشاغل خانگی 
ادامه  و  کرد  اشاره  رضوی   خراسان  فرهنگی  میراث 
صنایع  تولید  کنگ،  روستای  در  است  حیف  داد: 
از  وی   . باشیم  نداشته  را  روستایی  هنری  و  دستی 
آمادگی میراث فرهنگی برای آموزش بانوان روستایی 

در زمینه صنایع دستی و آثار هنری خبر داد.
و  روستایی  آفرین  کار  زنان  به  برنامه  دوم  قسمت 
صاحبان اقامتگاه های بومگردی اختصاص یافت که 
شیب  روستای  اقامتگاه  صاحب  فتاحی  جیما  خانم 
دراز جزیره قشم٬ خانم نجمه هروی صاحب اقامتگاه 
زارعی  آزاده  خانم  ک��الت،  شورستان  گ��ردی   بوم 
صاحب اقامتگاه بوم گردی باغدشت کاشمر، فاطمه 
اشنوی  بومگردی  اقامتگاه  صاحب  زاده  حسین 
ضمن  اب��اد،  خلیل  شهرستان  جعفرآباد  روستای 
معرفی اقامتگاههای خود، به ظرفیت ها و  مشکالت 
آنها نیز اشاره کردند. از دیگر برنامه ها، شعر خوانی 
محلی توسط چند تن از زنان و مردان روستا به لهجه 
شرکت  تشویق  و  توجه  مورد  سخت  که  بود  کنگی 

کنندگان قرار گرفت.

در  موثر  که  تحریم ها  داروساز گفت:   با شروع  یک 
معیشت مردم و قیمت کاالها بود صنعت دارو و توزیع 

دارو را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.
بعد  برجام،  از  آمریکا  خروج  رسمی  اعالم  از  پس 
چرخ های  روی  بر  منفی  اث��رات  اولین  اقتصاد  از 
که  نبود  چیزی  موضوع  این  اما  بود.  درمان  و  دارو 
زمانی  بازه  این  در  کرد.  گذر  آن  از  آسانی  به  بتوان 
تحریم  دارو،  احتکار  زمینه  در  بسیاری  صحبت های 
مخصوص  داروهای  ویژه  به  خاص  داروهای  واردات 
معتقد  ع��ده ای  می شد.  شنیده  سرطانی  بیماران 
بودند ساخت مشابه این داروها زمان زیادی نمی برد 
دانسته  بشر  با حقوق  متناقض  را  این عمل  برخی  و 
نشان دادند.  زمینه  این  در  شدیدی  واکنش های  و 
و معتقد  دانسته  را مقصر  میان مردم  در  عده ای هم 
شدن  نایاب  اصلی  علت  دارو  خانگی  احتکار  بودند 
از  یکی  سراغ  میان  در  اما  است.  داروه��ا  از  برخی 
دالیل  تا  رفتیم  مشهد  باسابقه  و  فعال  داروس��ازان 
در  شویم.  جویا  را  آن  کنونی  وضعیت  و  دارو  تحریم 

ادامه این گفت وگو را می خوانید.
روزنامه  خبرنگار  با  مصاحبه  در  فر  کیانی  وحید 
و وجود  داروها  در خصوص وضعیت  امروز"   " صبح 
احتکار در این صنعت افزود: وجود تحریم ها، کمبود 
و  داشت  همراه  به  را  داروخانه ها  به  دارو  توزیع  در 
متقابال به دلیل این کاستی در توزیع دارو به بیماران 
نیز با مشکل مواجه شدیم که الزم به ذکر است امروز 
برخوردار  بهتری  نسبی  شرایط  از  گذشته  نسبت  به 

هستیم.
روال  دارو  توزیع  امروز  چه  اگر  کرد:  تصریح  وی 
شروع  تحریم ها  که  اولی  ماه های  به  نسبت  بهتری 
مشکالت  با  دارو  مبحث  در  هم چنان  اما  دارد  شد؛ 
عدیده ای روبرو هستیم و برای حل  مشکالت در این 
حوزه که با جان و سالمت مردم سرکار دارد باید این 

مشکالت را ریشه یابی کرد.
تحریم تنها عامل کمبود دارو نیست

دارو  کمبود  زمینه  در  داش��ت:  اظهار  کیانی فر 
کارشناسی های زیادی انجام گرفته و گمانه زنی هایی 
نیز صورت گرفته و نیز این تفکر در عامه مردم وجود 
این  وجودآمدن  به  سبب  نیز  دارو  احتکار  که  دارد 
اما من  توزیع دارو و کمبود  دارو است  مشکالت در 
کمبود  این  در  نیز  دیگری  مسائل  وجود  که  معتقدم 

وجود  دارو  کمبود  دالی��ل  از  یکی  هستند.  دخیل 
بانکی  مشکالت  وجود  دیگر  علت  و  بوده  تحریم ها  
در تبادل مالی برای خرید مواد اولیه که کشور ما با 
اما  سیاست های داخلی کشور در   روبرو هستیم  آن 

کمبود دارو نیز موثر است.
افزایش صادرات دارویی موثر یا بی اثر؟

در  که  داروهایی  از  بخشی  کرد:  عنوان  کیانی فر 
کشور تولید شده به خارج از کشور صادر می شود و 
آور است برای کشور مفید بوده  ارز  این صادرات که 
کنیم  نگاه  صادرات  این  به  دیگر  منظری  از  اگر  اما 
جاری  سال  در  صادرات  میزان  که  می شویم  متوجه 
بحث  در  می تواند  امر  این  و  یافت  افزایش  مقداری 

کمبود دارو دخیل باشد.
وی  ادامه داد: با خروج آمریکا از 
برجام و شروع تحریم ها قیمت ها در 
صنعت دارو بین 1۰ الی 15 درصد 
این  به  باتوجه  و  کرده  پیدا  افزایش 
مواد  ک��ردن  وارد  ب��رای  که  موضوع 
تومانی   2۰۰ و  هزار  چهار  ارز  اولیه 
با  و  می شود  داده  اختصاص  آن  به 
از کشور  به خارج  این دارو  صادرات 
به  که  داش��ت  ارزی  سود  می توان 
افزایش  موضوع  این  می رسد  نظر 
دنبال  به  را  جاری  سال  در  صادرات 

داشته است.
اقدام داروسازان خراسانی

از  تن  چند  خصوص  در  کیانی فر 
به  اق��دام  که  خراسانی  داروس���ازان 
ساخت چند قلم داروی تحریم شده 
داد:  توضیح  چنین  این  کرده اند؛ 

تولید دارو در همه جای دنیا پروسه ای زمان بر داشته 
که تحت شرایط خاص است و این امری بسیار بدیهی 
عرض  در  نمی توان  را  دارو  یک  که  است  طبیعی  و 

چندماه تولید و به تایید رساند.
وی ادامه داد: در خصوص داروهای بیماران خاص 
بیماری های  داروه��ای  برای  مناسب  ارز  باید  حتما 
که  بیماران  این  دست  به  دارو  و  شود  تامین  خاص 
زندگی آن ها بسته به این داروها است برسانیم و در 
بهداشت  وزارت  درست  سیاست های  به  نیاز  این جا 

نیاز است.
را  ازی  دارو  تکمیلی  تحصیالت  که  ساز  دارو  این 
به کسی مدارک  و موفق  از کشور گذرانده  در خارج 
مربوطه شده با اشاره به کمبود دارو 
هم  دارو  کمبود  خصوص  در  گفت: 
بوده  نظر  مد  کافی  تولید  و  تامین 
دارو  مناسب  توزیع  هم چنین  نیز  و 
و  است  موثر  دارو  کمبود  زمینه  در 
به  دارو  مناسب  توزیع  در  ما  امروزه 
داروخانه ها با مشکل مواجه هستیم.
اخیر  ماه  چند  در  کرد:  بیان  وی 
بر وجود مشکالتی  مبنی  خبرهایی 
ان  با  داروخانه ها  و  داروس��ازان  که 
این  عمده  که  شنیده  بوده  مواجه 
شرکت های  طریق  از  مشکالت 
و  دارو  صنعت  ب��ه  کننده  ت��وزی��ع 
با  که  می شود  تحمیل  داروخانه ها 
مدت  کوتاه  چک های  درخواست 
داروها  برای  نقد  وجه  درخواست  و 
داروخانه ها  به  را  مضاعفی  فشار 

وارد می کند.

چالش در توزیع دارو
که  وعیدهایی  و  وعده  علی رغم  افرود:  کیانی فر 
بیمه ها برای بازپرداخت خود به داروخانه ها داده اند 
با  و  دارد  زی��ادی  زم��ان  پرداخت  باز  این  هم چنان 
توجه به وعده های مکرر هنوز این باز پرداخت زمان 
بسیار طوالنی را باید سپری کند و این سبب کمبود 
دارو  کمبود   موجب  نیز  و  داروخانه ها  در  نقدینگی 
که  رغمی  علی  متاسفانه  کرد:  تشریح  وی  می شود. 
سهام دارن  از  که   بیمه گر  شرکت های  این  از  بعضی 
دارو  توزیع  اما  هستند  داروی��ی  شرکت های  عمده 
توسط این شرکت ها کوتاه مدت و بازده پرداختی آن ها 
به دارخانه ها توسط شرکت های بیمه کننده طوالنی 
مدت است که چالش عظیمی را در توزیع دارو برای 
ایجاد کرده است. کیانی فر مطرح کرد:  داروخانه ها 
توزیع دارو به داروخانه ها توسط شرکت های دارویی 
وضعیت  بسیار نا به  هنجاری در کشور پیدا کرده که 
این  به  داروسازان  که  مکرری  اعتراضات  به  توجه  با 
وضعیت نابسامان داشته اند اما هم چنان شرکت های 
دارویی مقاومت کرده و در توزیع دارو به داروخانه ها 

اختالالتی را ایجاد می کنند.
سبد فروشی دارو

معضالت  از  دیگر  یکی  را  دارو  فروشی  سبد  وی 
گفت:  و  دانست  صنعت  این  عرصه  در  چالش ها  و 
نیاز  مورد  داروی  تامین یک  برای  داروخانه ها  امروزه 
مجبور به خرید داروهایی هستند که مورد نیاز ان ها 
صورتی  در  تنها  کننده  توزیع  شرکت های  اما  نبوده 
قرار  او  اختیار  در  را  داروخانه  نیاز  مورد  داروه��ای 
توسط  نیز  کت  شر  نظر  مورد  داروهای  که  می دهند 
این  به  فروش  از  وگرنه  شود  خریداری  خانه ها  دارو 

داروخانه امتناع می ورزند.
نظارت مطلوب نیست

وزارت  مخالفت های  به  توجه  با  داد:  ادامه  کیانی 
اما  داشته  فروشی  سبد  موضوع  این  به  بهداشت 
توزیع  شرکت های  در  وضعیت  این  شاهد  هم چنان 
نظارت  نیازمند  موضوع  این  حل  که  هستیم  کننده 
بر  بهداشت  وزارت  ارگان های نظارتی  بهتر  و  بیش تر 

نحوه عمل کرد شرکت های توزیع کننده است.
وی در آخر از مردم درخواست کرد: در شرایط کنونی 
کشور ما نیازمند کمک و همراهی مردم با خود بوده تا 
اقدام  این معضالت و چالش ها  بتوانیم در جهت رفع 
به دارو سازی که در داروخانه حضور دارد  نیز  و  کرده 
او راهنمای بیمار در امر مصرف  اعتماد کنند چرا که 
ابهام  و  سوال  هرگونه  می توانید  و  بوده  دارو  صحیح 

دارویی را با او در میان بگذارید و از  او کمک بگیرید.

گزارشیازنشستزنوتوسعهگردشگریروستایی؛

زنان روستایی، زنان سبز
گفتوگو»صبحامروز«باداروسازمشهدی؛

آثار سیاست غلط داخلی علت اصلی کمبود دارو آن  در  که  کمان  گ��روه  نمایشگاه  ششمین 
در  است  شده  گذاشته  نمایش  به  جوان  عکاسان 

نگارخانه سروش پذیرای عالقه مندان است.
خانم  هنرجویان  آن،  عکاسان  که  نمایشگاه  این 
نوشین وفادار هستند، جمعه، ۹ آذرماه افتتاح شده 
و تا 15 آذر ماه، هر روز از ساعت 1۷ تا 2۰ ، پذیرای 

بازدیدکنندگان است.
آش��وری  روزب���ه  نمایشگاه،  ای��ن  اج��رای��ی  مدیر 
النا  احمدی،  نیایش  آثار  نمایشگاه  این  در  و  است 
توسلی،  آیناز  پوراکبر،  آرمان  بزم آرا،  هلیا  افضلیان، 
حجازی،  سارا  محمدزاده،  حاجی  نگار  جلوه،  یکتا 
هستی خدادادی، مبینا خدایی، سارا رادپور، پریناز 
اسماعیل،  زاده  نسترن  رمضانی،  عسل  رشیدیان، 
فرزاد  صادقی،  سانیا  سنجرانی،  آریا  سرگزی،  یونا 
عطایی،  مرتضی  ظ��ه��وری��ان،  س��ی��اوش  ص��م��دی، 
طهورا  ک��اردان،  ارنیکا  قنبری،  فاطمه  قانع،  مهتا 
کاشانی، ابرسام کوشامنش، عسل میرجلیلی، علی 
مهدویان،  نیکی  مجتهدزاده،  فاطمه  میرحسینی، 
و  نکویی  دیبا  نبوی،  محمدراستین  نجفی،  سوگل 

سارا وکیلی به نمایش گذاشته شده است.
بازدید از ششمین نمایشگاه گروه کمان برای عموم 
فلسطین  در  سروش  نگارخانه  است.  رایگان  و  آزاد 
عکس  نمایشگاه  است.  شده  واقع   ۷1 شماره  یک، 
فرشته ها«  »کنار  رضوی،  خراسان  عکاسان  انجمن 
در نگارخانه استاد حسین ترمه چی افتتاح می شود.

روز  مناسبت  به  فرشته ها«  »کنار  عکس  نمایشگاه 
آسایشگاه  همکاری  و  حمایت  با  و  معلولین  جهانی 
معلولین شهید فیاض بخش )عبدالّله هنری( مشهد، 
یکشنبه، 11 آذر ماه ساعت 5 عصر گشایش می یابد.

انتخاب قدیر  به  نمایشگاه عکس »کنار فرشته ها« 
دبیر  و  است  رضایی  جواد  و  فیاض  احمد  وق��اری، 
نمایشگاه، آلما منشی باغبان و دبیر فنی نمایشگاه، 

امید غفوری است.
این نمایشگاه از یکشنبه، 11 آذر ماه تا پنج شنبه، 
و   13 تا   ۹ ساعت  از  صبح ها  روز  هر  م��اه،  آذر   15
بازدیدکنندگان  پذیرای   1۹ تا   16 ساعت  از  عصرها 
است. نگارخانه استاد حسین ترمه چی در چارسوق 
هنر، ضلع غربی بوستان کوهسنگی واقع شده است.
جمعه،  از  که  نیز  »سپس«  انفرادی  نمایشگاه 
تا  است  شده  افتتاح  فرزاد  نگارخانه  در  ماه  آذر   ۹
پذیرای   2۰ تا   1۷ ساعت  از  روز  هر  م��اه،  آذر   14

بازدیدکنندگان است.
به  سلطانی  سارا  آثار  انفرادی،  نمایشگاه  این  در 
نمایش گذاشته خواهد شد. نگارخانه فرزاد در بلوار 
شده  واقع   1۰ پالک  دو،  گلریز  دو،  سجاد  سجاد، 

است.

وزارت  های  بیماری  وام��ور  پیوند  مرکز  رئیس 
اینکه  بیان  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت 
باید در زمینه مرگ مغزی و غیر قابل بازگشت بودن 
اظهار  شود  رسانی  اطالع  بیشتر  جامعه  در  بیمار 
تمامی  باید  عضو  اهدای  فرهنگ  ترویج  برای  کرد: 
تالش  گروهی  های  رسانه  وی��ژه  به  جامعه  آح��اد 

باشند. داشته  بیشتری 
مهدی شادنوش در مراسم تقدیر از اهداکنندگان 
و دریافت کنندگان عضو در دانشگاه علوم پزشکی 
پیشرفته  کشورهای  در  افزود:  شد،  برگزار  مشهد 
به  مغزی  مرگ  فرد  از  عضو  اه��دای  موضوع  دنیا 
اعالم  زمان  مدت  میانگین  و  شده  پذیرفته  خوبی 
تا  سه  عضو  اه��دای  برای  ها  خانواده  پذیرش  تا 
پنج دقیقه ، در حالی که در ایران این زمان حدود 
وقفه  این  مواقع  از  بسیاری  در  و  است  دقیقه   ۹۰
برای  طالیی  زمان  رفتن  دست  از  موجب  طوالنی 

پیوند عضو می شود.
تا  است  همگان  وظیفه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عضو  اه��دای  فرهنگ  گسترش  ب��رای  را  شرایط 
سه  پزشکی  از  رشته  هر  در  افزود:  کنند  تسهیل 
را  زمینه  بیمار  و  درمانگر  پزشک  ساخت،  زیر  رکن 
اهدای  زمینه  در  اما  کند  می  ایجاد  درمان  برای 
صورت  به  باید  و  است  دشوارتر  بسیار  کار  عضو 
این  در  اگر  که  نمود  سازی  فرهنگ  تر  بنایی  زیر 
مسیر موفق عمل نشود به طور حتم نتیجه کار ابتر 

بود. خواهد 
وزارت  های  بیماری  وام��ور  پیوند  مرکز  رئیس 
با بیان اینکه در  بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
انتظار  لیست  در  کشور  در  نفر   526 گذشته  سال 
درصد   2۰ تنها  تعداد  این  از  که  بودند  قلب  پیوند 
کرد:  نشان  خاطر  شد  منجر  قلب  پیوند  انجام  به 
پیوند قلب که شرایط  انتظار  افراد در  از  12 درصد 
الزم را برای انجام عمل داشتند به دلیل نبود قلب 
اهدایی جان خود را از دست دادند و این امر نقص 

را بیشتر نمایان می کند. فرهنگ سازی 

شب علی اکبر فیاض، بنیان گذار دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و مصحح تاریخ 
بیهقی روز دوشنبه 12 آذرماه در تاالر فردوسی دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود.
دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه 
با اعالم این خبر گفت: شب علی اکبر فیاض در راستای 
قرارداد این مرکز با موسسه فرهنگی هنری بخارا در سال 

گذشته و در قالب شب بخارا برگزار می شود.
وی به علت برگزاری این مراسم در تاریخ 12 آذرماه 
اشاره کرد و یادآور شد: 11 آذرماه به عنوان اولین روز 
شروع به کار دانشکده ادبیات در سال 1334 است و 
ازآنجاکه دکتر فیاض بنیان گذار این دانشکده بوده است، 
شب بخارا نیز در این تاریخ برگزار خواهد شد.رئیس مرکز 
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد بابیان اینکه 
همکاری با سازمان ها و نهادهای خارج از دانشگاه نیز 
موسسه  گفت:  می باشد،  مرکز  دیگر  اهداف  ازجمله 
فرهنگی هنری بخارا، با پیشینه درخشان به عنوان نقطه 
عطفی در تاریخ مطبوعات کشور شناخته می شود و در 
دو دهه اخیر توانسته است در معرفی مفاخر و چهره های 
تأثیرگذار در عرصه علم و فرهنگ کشور، گام های مهمی 
بردارد.وی بابیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف مرکز 
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، شناساندن مفاخر دانشگاه 
با  جدید  نسل  پیوند  برای  کوشش  و  مشهد  فردوسی 
نسل قدیم دانشگاه است، خاطرنشان کرد: تعدادی از 
تعدادی  و  به صورت مستقل  مرکز  این  بزرگداشت های 
بیرون  و سازمان های  دانشکده ها  با همکاری  آن ها  از 
موسسه  با  همکاری  که  است  انجام شده  دانشگاه 

فرهنگی و هنری بخارا در این راستا انجام شده است.
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در خصوص 
دو  مدت  به  تفاهم نامه  این  گفت:  تفاهم نامه  جزییات 
بزرگانی  برای  است  قرار  و  منعقدشده  تحصیلی  سال 
همچون دکتر علی¬اکبر فیاض، استاد محمود فرخ، 
بخارا  یار شب  رام  بخارائی، محمود  احمدعلی رجائی 
فردوسی  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی  شود.  برگزار 
مشهد اولین دانشگاه مادری است که میزبان شب های 
بخارا بوده است، اظهار کرد: شب غالمحسین یوسفی 
اولین گام در همکاری  برگزار شد  که در سال گذشته 
مرکز با موسسه فرهنگی هنری بخارا بود. دکتر ساکت 
اضافه کرد: شب غالمحسین یوسفی با سخنرانی دکتر 
پورجوادی، دکتر پور نامداریان، دکتر ذات علیان، دکتر 
همچنین  و  یوسفی  دکتر  خانواده  حضور  با  و  یاحقی 
رونمایی از روشنان دانشگاه که مجموعه ای از عکس ها و 
اسناد ایشان بود در نودمین سالروز تولد ایشان در تاریخ 
دوم بهمن ماه سال 13۹6 در دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

درنشستخبریتوانمندسازیخانوادههایدارایبیمار
اعصابوروانمطرحشد؛

در  روان  مزمن  بیماران  گوشه نشینی 
جامعه

بهزیستی  اداره ک������ل  ت��وان��ب��خ��ش��ی  م���ع���اون 
خراسان رضوی گفت: یکی از اضالع مهم توانبخشی 
کسی  جامعه  سطح  در  درواقع  هستند.  خانواده ها 
ازسویی  نمی بیند  را  آن ها  نگرانی های  و  دغدغه ها 
واقع  مظلوم  ما  جامعه  در  روان  مزمن  بیماران  دیگر، 
توجه  نیز  آن ه��ا  خانواده  به  باید  همچنین  شدند 

بیشتری شود.
نخستین  در  گذشته  روز  ظهر  فیروزی  مسعود 
بیمار  دارای  خانواده های  »توانمندسازی  همایش 
قرآن  فرهنگسرای  در  که  مشهد«  روان  و  اعصاب 
از  بهزیستی  افزود:  شد،  برگزار  شهرداری  فترت  و 
فرد  توانمندسازی  و  توانبخشی  به  مختلفی  ابعاد 
از  زمانی که صحبت  اما  توجه دارد.  دارای معلولیت 
بحث توانبخشی می شود در نگاه اول این موضوع را 
کامل فیزیکی می نگریم. در حالی که باید بدانیم که 

توانبخشی صرفا فیزیکی نیست.
وی تصریح کرد: توانمندسازی و توانبخشی نیازمند 
زمان است و از سه ضلع تشکیل شده که شامل خود 
فردی معلول است که قرار است توانمندی در موردش 
اتفاق افتد، مولفه بعدی تیم درمانی و توانبخشی است 
گوناگون  و  مرتبط  سازمان های  و  بخش ها  شامل  که 
می شود و سومین مولفه که کمتر به آن توجه می شود، 
بحث خانواده است؛ چراکه برای خانواده ها به درستی 

نقشی تعریف نشده یا جدی گرفته نمی شوند.
فیروزی ادامه داد: یکی از اضالع مهم توانبخشی 
کسی  جامعه  سطح  در  درواقع  هستند.  خانواده ها 
ازسویی  نمی بیند  را  آن ها  نگرانی های  و  دغدغه ها 
واقع  مظلوم  ما  جامعه  در  روان  مزمن  بیماران  دیگر، 
توجه  نیز  آن ه��ا  خانواده  به  باید  همچنین  شدند 
بیشتری شود. نیاز است تا سازمان های مرتبط با این 
مسائل توجه بیشتری به این دسته از افراد کنند و با 
را  نارسایی های موجود  و  همکاری یکدیگر کمبودها 

جبران کنند.
روان  مزمن  بیماران  پذیرش  لزوم  به  اشاره  با  وی 
توضیح  مقاله ای  در  کرد:  تشریح  خانواده ها  توسط 
تثبیت  و  بهبود  در  توفیق  میزان  که  بود  شده  داده 
شرایط بیماران مزمن روان بستگی به قابلیت پذیرش 
توانمندسازی  به  باید  ما  دارد.  خانواده  توسط  آن ها 
توجه  معلولیت  مساله  با  درگیر  گروه های  تمامی 
و  فراگیری  فاکتور  دو  میان  این  در  که  باشیم  داشته 

عدالت بسیار اهمیت دارد.

خبر چند قدم تا سالمت
بازار داغ نمایشگاه های عکس در مشهد رئیسمرکزپیوندوزارتبهداشت:

 اهدای عضو باید به یک فرهنگ 
تبدیل شود

شب »علی اکبر فیاض« در دانشگاه 
فردوسی برگزار می شود

خبر خبر

خبرنگارعاطفه خوافیان

Atefehkhafiann@yahoo.com

دانشگاه  ایدز  از  پیشگیری  و  کنترل  مسئول 
ما  تخمین  براساس  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم 
بیماری در مشهد  این  به  نفر مبتال  5 هزار  حدود 

هستند.
به  مبتالیان  تعداد  خصوص  در  حسین پور  علی  
افزود:  مشهد،  در  شده  شناسایی  بیماری  این 
پوشش  مثبت تحت  ایدز  به  مبتال  بیمار  نفر   ۷5۰
انگ،  اگر  هستند.  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بگیرند،  فرهنگ  از  رسانه ها  را  شدن  طر  تهمت، 
این افراد راحت تر مراجعه کرده و به دنبال پیگیری 

بیماری خود خواهند رفت.
برابر   5 تا  می شود  پیش بینی  داد:  ادامه  وی 
خطر،  دارن��د.  وجود  مشهد  در  بیمار  تعداد  این 
گفته شود  نباید  بیماری  این  برای  جنگ  مبارزه، 
است.  دیگر  بیماری های  تمام  مثل  ایدز  که  چرا 
باید درست فکر کرد که چطور جامعه مبتال نشود. 
به چشم کسی  نباید  و  نیستند  تهدید  بیمار  افراد 
که دیگران را بیمار می کند، به آن ها نگاه کنیم که 

به این گونه بیماری مخفی می ماند. 
دانشگاه  ایدز  از  پیشگیری  و  کنترل  مسئول 
که  واقعیتی  کرد:  عنوان  مشهد  پزشکی  علوم 
قابل  و  درمان  دارو،  دارد  وجود  حاضر  حال  در 
کم   ویروس  درمان  با  است.  بیماری  این  کنترل 
کاری  نمی گیرد.باید  ص��ورت  دیگر  انتقال  و 
کنیم که افراد برای آزمایش و شناسایی مراجعه 
جواب  داده  آزمایش  که  هستند  کنند.افرادی 
ترس  خاطر  به  اما  بوده  مثبت  آن ها  آزمایش 
درمان  برای  جامعه  و  خانواده  از  طردشدن  از 
به بیماری  نیامدند. عده زیادی احتمال و یقین 
از  اخ��راج  مانند:  دالیل  به  اما  می دهند  خود 

محل  در  انگشت نما  همسر،  ترک  ک��ار،  محل 
بیماری شان  و  نکرده  مراجعه  و...  خود  زندگی 

است. مانده  پنهان 
دانشگاه  پیش بینی  خصوص  در  حسین پور 
به  مبتال  بیماران  واقعی  تعداد  از  پزشکی  علوم 
ما  تخمین  براساس  ک��رد:  بیان  بیماری،  ای��ن 
حدود 5۰۰۰ هزارنفر در مشهد هستند اما اعداد 
این  نیستند.  مشکل  نشان دهنده  هیچ وقت 
بیماری ازطریق رابطه جنسی به صورت تصاعدی 
رابطه  طریق  از  آن   انتقال  می کند.  پیدا  رشد 
جنسی عامل مهم در گسترش آن است. بیماری 
ایدز  ده سال بدون عالمت در بدن فرد بیمار است 
مشخص  آزمایش  در  آن  اول  ماه  درسه  حتی  و 
نمی شود.آمارهای ما همیشه از Hiv مثبت عقب 
به  عاملی  جنسی  رابطه  از  آن  گسترش  است. 
صورت تصاعدی است. به خصوص تماس جنسی 
مقعدی راهی است که احتمال انتقال ویروس اش 
در آن بسیار باالست و متاسفانه جوانان ما در این 

زمینه اطالعات ندارند.
مردم  عامیانه  نگاه  ما  بزرگ  مشکل  افزود:  وی 
ایدز،  جهانی  روز  شعار  به  توجه  با  امسال  است. 
کمپین ای به نام »من هم آزمایش Hiv می دهم« 
راه اندازی شده که به صورت کشوری و سراسری 
پزشکی  علوم  گ��روه  به  انتقاد  این  اس��ت.  شده 
و...  پزشکی  علوم  کارکنان  چرا  که  می شد  گرفته 
جواب  می دهند؟  نیستند،آزمایش  خطر  در  که 
من این است که الگوی جامعه کادر و تیم پزشکی 
این زمینه   و  متخصصان در  رفتار پزشکان  است. 
با مبتالیان به ایدز  بسیار مهم است که آن ها انگ 

باشند. نداشته 

احتیاط  و  اینکه»وحشت  به  اشاره  با  حسین پور 
باهم تفاوت دارند و احتیاط کاری منطقی است« 
خاطرنشان کرد: مشکل ما با ایدز غولی است که 
خود ما از آن ساخته ایم و می ترسیم و نمی توانیم 

اطالعات به دیگران بدهیم.
وی در خصوص مقایسه  تعداد مبتالیان به این 
ایران  شهرهای  سایر  به  نسبت  مشهد  در  بیماری 
ابراز کرد: آمارهای ما گویا و باال نیستند. از لحاظ 
آماری مشهد در 1۰ شهر اول ایران در ایدز مثبت 
بین  در  ویروس  این  نبودن  به  دلیل  اما  نیست  
افراد هم نیست. به ما گفته می شود که شما افراد 
بیشترین  تعداد  نظر  از  اما  نکردید  شناسایی  را 
می شود.  گرفته  مشهد  در  درکشور   Hiv آزمایش 
و...  بهزیستی  مراکز  زندان،  ها،  کمپ  تمامی  در 

این تست گرفته می شود.
در  فعال  سمن های  خصوص  در  حسین پور 
سمن های  مشهد  شهر  در  گفت:  ح��وزه  ای��ن 
دانشگاه  با  سمن  پنج  نداریم.   Hiv تخصصی 
می کنند  کار  زمینه  این  در  مشهد  پزشکی  علوم 
جمله  از  سمن  پنج  نیستند.  آن  اختصاصی  اما 
دانشگاه  با  و...  اعتیاد،بهزیستی  سمن های 
می کنند  کار  حوزه   این  در  مشهد  پزشکی  علوم 
اما اختصاصی آن نیستند.دو باشگاه مثبت برای 
مشهد  در  هم  بیماری  این  به  مبتالیان  درم��ان 
دانشگاه  به  متعلق  آن ها  از  یکی  که  دارند  حضور 
باشگاه  است.  بهزیستی  دیگری  و  پزشکی  علوم 
مثبت مشهد در سال های 2۰۰8 و2۰12 در دنیا 
ما  کار  مهم ترین  و  اصلی  است.هدف  آورده  مقام 
به  Hiv  است و مبتالیان  از بیماری  گرفتن انگ 

آن در جامعه طرد نشوند.

های  برنامه  از  ایدز  جهانی  روز  به  اشاره  با  وی 
برنامه های  از  شد:  یادآور  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  است  قرمز«  روبان  »اتوبوس  ایدز  روز جهانی 
صورت  به   Hiv آزمایش  گرفتن  ب��رای  اتوبوس 
رایگان به مدت دو هفته در تمامی سطح شهر دور 
سفید  برج  در  اتوبوس  این  افتتاحیه  خواهدزد. 
انجام  پنجشنبه  صبح  خاقانی،  خیابان  در  واقع 

شد .
پزشکی  علوم  دانشگاه  دیگر  برنامه های  از 
ایدز،  از  پیشگیری  برای  شهر  حاشیه  در  مشهد 
برپایی مراکز گذری با همکاری بهزیستی در این 
سرنگ  توزیع  آموزش،  مراکز  این  در  بود.  مناطق 
و... انجام می شود که افراد با مراجعه به این مراکز 

می توانند متادول و سرنگ دریافت کنند.
در  مشهد  مؤلفه های  خصوص  در  حسین پور 
Hiv عنوان کرد: مشهد نیز مانند تمام شهرهای 
آن  جنسی  رابطه  طریق  از  ایدز  گسترش  دیگر 
باید برای جلوگیری از گسترش آن  زیاد است که 

فکری شود.
برای کاهش  توصیه  این کارشناس در خصوص 
اگر  ک��رد:  خاطرنشان  بیماری  ای��ن  به  ابتال  
می ماند  پنهان  بیماری  شود  طرد  یا  أنگ  بیمار 
پنهان  بیماری  نگیرد  انجام  طرد  و  تبعیض  اگر  و 
برای  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی  نمی ماند. 

Hiv بسیار مهم و باید صورت گیرد.
وی در خصوص فرهنگ سازی از طریق رسانه ها 
و سیما  Hiv در صدا  برنامه سراسری  بیان کرد: 
داریم و ما نیز  زیرنویس، کلیپ و... به صداوسیما 
با ما  اما  همکاری صدا و سیما  استانی می دهیم 

به صورت ایده آل نیست.

خبرخبر

مواد  با  م��ب��ارزه  ستاد  دبیر 
مخدر، با بیان اینکه روزانه ۹ نفر 
معتاد در کشور جان خود را از دست 
می دهند، گفت: حداقل 3۰ درصد از موارد ابتال به 

ایدز، ریشه در مواد مخدر دارد.
در  شنبه  روز  مومنی،  اسکندر  مهر،  گ��زارش  به 
)ع(  امام جواد  ایدز که در سالن  روز جهانی  همایش 
براساس  اف��زود:  شد،  برگزار  بهداشت  وزارت  ستاد 
آمارهای رسمی در کشور، 55 درصد از طالق ها ناشی 
البته در بسیاری از خانواده ها،  از مواد مخدر است. 
شاهد طالق نیستیم، اما در عمل، زوجین از همدیگر 
جدا هستند و بار سرپرستی خانواده بر دوش همسر 

و زن است.
به  زندانیان  از  درصد   ۷۰ حدود  کرد:  تصریح  وی 

مرتبط  مخدر  مواد  با  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت 
هستند و از سویی نیز حداقل 3۰ درصد از موارد ابتال 
به ایدز، ریشه در مواد مخدر دارد. البته اگر بخشی از 
رفتارهای پرخطر جنسی و تن فروشی را نیز ناشی از 
مواد مخدر بدانیم، سهم آن در ایدز بسیار بیشتر هم 

می شود.
با بیان اینکه روزانه  با مواد مخدر  دبیر ستاد مبارزه 
۹ نفر معتاد در کشور جان خود را از دست می دهند، 
افزود: ساالنه بیش از 3 هزار نفر از معتادان فوت می 
کنند که متاسفانه اکثر آنها در سنین کار و تولید قرار 
دارند. بنابراین توجه جدی همراه با استفاده از یافته 
از  بسیاری  تعیین کننده  و علت  به منشا  های علمی 
اعتیاد،  یعنی  اجتماعی  های  ناهنجاری  و  ها  آسیب 

بسیار مهم است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان 
تهدید  عوامل  مهترین  از  اینکه 
نسلی،  بین  وگ��وی  گفت  کننده 
گفت:  است  مجازی  فضای  حصر  و  بی حد  گسترش 
که  است  این  نسلی  بین  گفت وگوی  عامل  مهمترین 

صدای نوجوانان باید شنیده شود.
نشست  در  بطحایی  سیدمحمد  ایسنا،  گزارش  به 
گفت وگوی بین نسلی که در وزارت آموزش و پرورش 
نشست  ای��ن  در  و  ام��روز  اینکه  بیان  با  شد  برگزار 
دغدغه های دانش آموزان را شنیدم که بسیار عالمانه 
یک  نیازمند  امروز  مثل  زمانی  هیچ  شاید  گفت:  بود 

فضای گفتمانی بین نسلی نبوده ایم.
وی افزود: هدف از گفت وگوی بین نسلی به معنای 
باشد  معنا  این  به  نباید  و  نیست  صرف  الگوپذیری 

همانند  شما  وگوی  گفت  و  رفتار  نوع  باید  حتما  که 
پدرانتان باشد.

با اشاره به پشتوانه فرهنگی  وزیر آموزش و پرورش 
غنی و دیرینه که می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد 
باعث  که  دارد  وجود  رو  پیش  در  موانعی  کرد:  اظهار 
به عنوان مثال سن  نگیرد.  و گو شکل  می شود گفت 
و  والدین  میان  سنی  اختالف  و  رفته  باالتر  ازدواج 
فرزندان زیاد شده و آمار خانوار تک فرزندی باال رفته 

است.
را  انرژی اش  همه  پدر خانواده  داد:  ادامه  بطحایی 
برای تامین معاش و افزایش رفاه و آسایش خانواده اش 
می گذارد و این هم از موانع است. از مهترین عوامل 
تهدید کننده گفت وگوی بین نسلی، گسترش بی حد 

و حصر فضای مجازی است.

و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
تبادل اطالعات نیروی انتظامی 
دستگیری  و  شناسایی  از  )فتا( 
سرشاخه اصلی و اعضای باند جعل مدارک تحصیلی 

از دیپلم تا دکتری خبر داد.
به گزارش ایرنا از نیروی انتظامی، سردار سید کمال 
هادیانفر روز شنبه گفت: سرشاخه اصلی و چهار نفر 
از اعضای باند جعل مدارک دانشگاهی و مهارتی، به 
مقام  رضوی،  خراسان  فتا  پلیس  در  همکارانم  همت 
مدارک  ارزیابی  و  نظارت  هیئت  کارشناس  و  قضایی 

دانشگاهی، شناسایی و دستگیری شدند.
فعالیت  ادامه  از  حاکی  ها  سرنخ  کرد:  تصریح  وی 
داشت  ها  استان  سایر  در  باند  این  اعضای  از  برخی 
که با تالش شبانه روزی و پیگیری های مستمر، یکی 

دیگر از اعضای این باند در شهرستان نوشهر و سه نفر 
نیز در استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

فعالیت  طریق  از  افراد  این  افزود:  هادیانفر  سردار 
صدور  ادعای  با  مجازی  فضای  در  تبلیغاتی  گسترده 
مدارک دانشگاهی و مهارتی، انواع تاییدیه های جعلی 
برای تقویت رزومه مهاجرت و استخدام اعتماد کاربران 
و افراد متقاضی را جلب و از این راه کالهبرداری می 

کردند.
سوابق  از  سوءاستفاده  با  اصلی  متهم  افزود:  وی 
کاری گذشته خود که معاون قبلی یکی از موسسات 
با تاسیس  از کناره گیری از شغل  آموزشی بود، پس 
شرکت به همراه فرزند و عروسش از سال ۹۰ تاکنون 
داشته  فعالیت  تحصیلی  م��دارک  ص��دور  زمینه  در 

است. 

دبیرستادمبارزهباموادمخدر؛

30 درصد موارد ابتال به ایدز ریشه در موادمخدر دارد
بطحائی:

صدای نسل نوجوان شنیده نمی شود
رئیسپلیسفتانیرویانتظامی:

باند جعل مدارک تحصیلی متالشی شد

sarsalari.m.r@gmail.com

خبرنگارمحمد رضا سرساالری
سرویس اجتماعی

امروزه داروخانه ها 
برای تامین یک داروی 

مورد نیاز مجبور به 
خرید داروهایی هستند 

که مورد نیاز ان ها 
نبوده اما شرکت های 
توزیع کننده تنها در 

صورتی داروهای مورد 
نیاز داروخانه را در 

اختیار او قرار می دهند 
که داروهای مورد نظر 

شر کت نیز توسط 
دارو خانه ها خریداری 
شود وگرنه از فروش 

به این داروخانه امتناع 
می ورزند

,,
سال 1332 عصر ظهور 

سروده هایی چون 
زمستان مهدی اخوان 

ثالث بود در همان ایام 
بود که برای نخستین 

بار از رادیو ایران آن 
زمان و در برنامۀ » شما 

و رادیو « به گویندگی 
کمال مستجاب الدعوه 

آهنگی پخش شد که 
سال ها ذهن و زبان 

مردمان آن روزگاران را 
به زمزمۀ مکرر خود وا 

داشت 

,,

هر بار توانستم بازجوها را قانع کنم که این ترانه را فقط به دلیل زیبایی عاشقانه آن خوانده و اساسا خواننده 
حرفه ای نیستم. یک بار خواندم و دیگر هم نمی خوانم 

,,
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حوادث
این تبهکار در 12 سالگی اولین سیگار را کشید!

اختالفات و درگیری های پدر و مادرم مرا به کوچه و خیابان 
کشاند، جایی که برای پنهان کردن سرشکستگی هایم دست 
به هر کاری می زدم و بدون آن که کسی بر رفتارم نظارت کند، 
به سوی هر خالفی کشیده می شدم تا به دیگران بفهمانم هر 
کاری را دوست داشته باشم انجام می دهم و کسی نمی تواند مرا 

سرزنش کند.
به گزارش رکنا، جوان 20 ساله ای که به اتهام سرقت دریچه های 
مسکونی  های  مجتمع  از  آب  کنتورهای  و  شهری  فاضالب 
دستگیر شده است، در حالی که اختالفات خانوادگی و طالق 
پدر و مادرش را عامل اصلی خالفکاری هایش می دانست به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت: 12 سال 
بیشتر نداشتم که اولین بار لب هایم با فیلتر سیگار آشنا شد. 
آن زمان در مقطع ابتدایی تحصیل می کردم اما می خواستم به 
دوستانم بفهمانم که من بزرگ شده ام و از سوی دیگر هم حس 
کنجکاوی به کشیدن سیگار وادارم می کرد چرا که پدرم معتاد 

بود و همواره در حین استعمال مواد مخدر، سیگار می کشید. 
اگرچه بدبختی های من از همین تجربه سیگار کشیدن آغاز 
شد اما اختالفات شدید پدر و مادرم به این موضوع دامن می زد 
تا جایی که من برای فرار از بگومگوها و درگیری های آن ها راهی 
کوچه و خیابان می شدم و سیگارهایی را که از پدرم می دزدیدم 
دود می کردم ولی خالف من تنها سرقت سیگار از پدرم نبود بلکه 
او بیشتر اوقات مرا برای تهیه مواد مخدر نزد خرده فروش محل 
می فرستاد و من در همین فاصله مقدار کمی از مواد مخدرش 
را می دزدیدم. خالصه 1۶ ساله بودم که باالخره پدر و مادرم از 
یکدیگر جدا شدند و من به ناچار به زندگی در کنار پدرم ادامه 
دادم چرا که می توانستم از مواد مخدر و سیگارهایش استفاده 
کنم.  به همین دلیل دیگر ادامه تحصیل برایم امکان نداشت و 
من با رها کردن مدرسه در حالی آواره کوچه و خیابان شدم که به 
بهانه یافتن شغل با دوستانم به مصرف مواد مخدر می پرداختم 

و پدرم نیز گاهی سر کار نمی رفت. من برای تهیه مواد مخدر دچار 
مشکل می شدم و در نهایت در یک صافکاری خودرو به عنوان 
شاگرد و پادوی کارگاه مشغول کار شدم. هنوز مدت زیادی از آغاز 
به کارم نمی گذشت که برای تامین هزینه های اعتیادم دست 
به سرقت پول از کارگاه زدم ولی صاحب کارم خیلی زود متوجه 
ماجرا شد و مرا از کارگاه اخراج کرد. دیگر نمی توانستم در جایی 
مشغول کار شوم چرا که ماجرای سرقت پول های اندک کارگاه 
در میان تعمیرکاران پیچید.  من که دیگر بیکار بودم و از سویی 
نمی توانستم درد خماری را تحمل کنم، به جمع آوری ضایعات 
کرده  را فراموش  و زندگی پدرم  این شرایط خانه  آوردم در  روی 
بودم و در پاتوق های معتادان روزگارم را می گذراندم تا این که با 
»افضل« آشنا شدم. او یک دستگاه وانت مدل پایین داشت و 
ضایعات جمع آوری می کرد وقتی یکی دو بار کنار هم مواد مخدر 
مصرف کردیم و فهمید که من جا و مکانی ندارم پیشنهاد کرد از 
داخل مجتمع های مسکونی دریچه های چدنی کنتورهای آب 
را سرقت کنم. من هم که در شرایط بدی قرار داشتم، بالفاصله 
پیشنهادش را پذیرفتم و با او همراه شدم. از آن روز به بعد به بهانه 
جمع آوری ضایعات وارد مجتمع های مسکونی می شدیم و 
دریچه کنتورها را سرقت می کردیم. آن قدر سرقت ها برایمان 
عادی شد که در حال حرکت به ساختمان های نیمه ساز هم 
دستبرد می زدیم یا در تاریکی شب دریچه های فاضالب خیابان 

ها را به سرقت می بردیم.
 روز بعد هم اموال سرقتی را به یک فرد تبعه خارجی در جاده 
قدیم قوچان )بولوار توس( می فروختیم تا هزینه های اعتیادمان 
را تامین کنیم. اما وقتی به یکی از مجتمع های مسکونی منطقه 
الهیه دستبرد زدیم، 10 دقیقه بعد در چنگ نیروهای تجسس 

گرفتار شدیم، قبل از آن که بتوانیم اموال مسروقه را پنهان کنیم.
)رئیس  زاده  حاجی  سرهنگ  دستور  به  است،  ذکر  شایان 
شهید  قضایی  مجتمع  به  متهم  این  پرونده  الهیه(  کالنتری 

کامیاب مشهد ارسال شد.



خبر

با حکم ابوالفضل مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی حشمت ا... 
متین فر به عنوان مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی 

منصوب شد.
به گزارش صبح امروز احمد دیناری معاون سرمایه گذاری 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
خراسان رضوی در این مراسم گفت: این تغییرات در راستای 
چرخش،منابع انسانی و تزریق روحیه تازه به این مدیریت 
است.  وی افزود: مدیریت سابق در توس و آرامگاه فردوسی 

زحمات زیادی کشیده که شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به انتصاب متین فر به عنوان مدیر جدید 
مجموعه آرامگاه فردوسی اظهار کرد:  مدیر جدید آرامگاه از 
تجربه مدیریت در چند شهرستان برخوردار است و عالوه بر 

این  ظرفیت تعامل باالیی دارد ، مدیری میدانی است.
دیناری تاکید کرد: احیای توس نیازمند تعامل با دستگاه 
های مختلف از جمله شهرداری، شورای شهر و دستگاه 

های نظارتی است.
وی افزود: هدف از حضور مدیران جدید ادامه روند رو به 
جلوست، باید از همه ظرفیت های درون سازمان استفاده 

شود تا این روندتداوم داشته باشد.
هم چنین احسان زهره وندی مدیر سابق آرامگاه فردوسی 
و مدیر پایگاه میراث فرهنگی منظر تاریخی و فرهنگی توس 
در این گفت: احیای سالن جلسات و تغییرات در موزه و در 
جلوخان از جمله اقدامات انجام شده در آرامگاه فردوسی 
است. وی افزود: طرح های مطالعاتی برای توس و اخنگان 
در دست اجراست و از این پس نیز آماده هر گونه همکاری و 

تعامل با مجموعه آرامگاه هستم. 
هم چنین حسن خانزایی جانشین معاون میراث فرهنگی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه میراث فرهنگی طی چند 
سال گذشته اتفاقات خوبی در حال انجام است و نیاز بود که 

در توس تمرکز بیشتری شود.
تاریخی  مدیر مجموعه  فر  متین  ا...  ادامه حشمت  در 
فرهنگی آرامگاه فردوسی با بیان این که امیدوارم شرمنده 
رهرو  کنیم  می  تالش  گفت:  نشوم،  کل  مدیر  اعتماد 
گذشتگان باشیم و برنامه های جدیدی را با هدف بهبود 

وضعیت انجام دهیم.

باحکممدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
خراسانرضوی:

مدیرجدید مجموعه فرهنگی و 
تاریخی فردوسی منصوب شد 
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خبر
درافتتاحیهاستعدادهایبرترشمشیربازیمطرحشد

شمشیربازان، امید المپیک 2020

ورزش  وزیر  گفت:  ایران  شمشیربازی  فدراسیون  رئیس 
طی صحبت های اخیر خود شمشیر بازی را امید ما برای 

مدال آوری در المپیک  2۰2۰ ژاپن دانست.
در  باقرزاده  فضل ا...  ام��روز«  »صبح  روزنامه  گزارش  به 
مراسم افتتاحیه استعدادهای برتر شمشیر بازی به میزبانی 
مشهد که پنج شنبه هشتم آذر در مجموعه فرهنگی ورزشی 
و  که  است  ورزشی  بازی  شمشیر  اف��زود:  شد  برگزار  صدر 
سبب ورزیدگی جسم شده و نیز تقویت تفکر را در کنار خود 
به همراه داشته و نام دیگر این ورزش را  شطرنج متحرک 
خوانده چرا که فکر و هوش در شمشیر بازی حرف اول را 

می زند.
وی تصریح کرد: همیشه خراسان رضوی میزبان خوبی 
در همه عرصه ها بوده به ویژه که در کنار مسابقات ورزشی  
و  ما  قسمت  نیز  شیعیان  هشتم  ام��ام  زی��ارت  سعادت 

ورزشکاران می شود.
استان  بدنی  تربیت  کل  اداره  داشت:  اظهار  باقرزاده 
خراسان رضوی به همراه هیئت شمشیر بازی این استان 
میزبانی خوبی برگزار کرده و اکثر سرپرست ها و مدیران از 

وضعیت میزبانی خراسان رضوی اظهار رضایت دارند.
وی مطرح کرد: آقای یعقوبیان که اکنون رئیس هیئت 
شمشیر بازی استان خراسان رضوی بوده که طی دو الی سه 
روز گذشته ابالغ دبیر فدراسیون شمشیر بازی را از دستان 

وزیر ورزش دکتر سلطانی فر دریافت کرد.
مسابقات  بندی  رده  و  وضعیت  خصوص  در  باقرزاده 
و  کمی  وضعیت  از  مسابقات  از  دوره  این  کرد:  بیان  نیز 

کیفی خوبی بهره مند بوده و 3۰ شمشیر باز در این دوره 
از مسابقات شرکت دارند. وی توضیح داد: کره جنوبی که 
در شمشیر بازی حرف برای گفتن دارد و مدال آور است. 
تنها تعداد معدودی ورزش کار در این رشته داشته و با همین 
تعداد اندک مدال آور بوده اما در ایران ما حدود شش هزار 

ورزشکار در حوزه شمشیر بازی دادیم.
باقرزاده ادامه داد: امید است از بین همین نوجوانان و 
جوانان ورزش کار برای سال های آینده و نیز برای المپیادهای 
پیش رو استعدادهای برتر را شناسایی کرده و مطمئن باشیم 
که اداره ورزش از این جوانان برای کسب مدال و ترفیع مقام 
شمشیر  هیئت  از  خود  درخواست  وی  می کند.  حمایت 
کرد:  مطرح  این چنین  را  رضوی  خراسان  ورزش  و  بازی 
هیئت ورزش این استان باید توجه ویژه ای به ورزشکاران در 
حیطه شمشیربازی داشته و برای مدال آوری در این رشته 
که قابلیت باالیی برای کسب مدال دارد سرمایه گذاری کند.
باقرزاده عنوان کرد: برای دیگر ورزش ها که سرمایه گذاری 
هنگفتی برای آن می شود تنها یک مدال طال کسب کرده و 
این در صورتی است که با یک صدم آن سرمایه برای حمایت 
از این رشته دو مدال طال کسب کردیم و آیا رنگ مدال طال با 
طال مگر فرقی دارد که این چنین تبعیض برای سرمایه انجام 
همچون  گروهی  ورزش های  داشت:  اظهار  وی  می شود. 
فوتبال و والیبال و بسکتبال نیز دارای اهمیت بوده و باید 
برای کسب مدال در این رشته ها سرمایه گذاری کرد. اما در 
رشته های دو ومیدانی و شمشیربازی و پرتاب دیسک قابلیت 
کسب مدال باال بوده و باید در این زمینه به این رشته ها توجه 

ویژه ای داشت.
بازان  شمشیر  این  بین  از  کرد:  اشاره  پایان  در  باقرزاده 
استعدادهای برتر را برای المپیک 2۰2۰ و 2۰28 شناسایی 
افراد سرمایه گذاری  این  بر روی  برای کسب مدال  و  کرده 
کرده و از این افراد برای کسب مدال طال و شرکت در المپیک 

حمایت می شود.

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد
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خبرنگارمجید خروشی

 وحید داودی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

هایی  دغدغه  از  الیت  عملکرد  درب��اره  شفافیت 
است،  ب��وده  طرح  اخیر  سال  چند  طی  که  است 
شارژ  از  کسر  نحوه  از  را  هایی  گالیه  شهروندان 
که  روز   15 از  پس  نیز  الیت   مدیرعامل  اند،  داشته 
راستای  در  شد  منصوب  الیت  مدیرعامل  عنوان  به 
شفاف سازی ارسال پیامک برای 3۰ هزار از استفاده 
کنندگان از پارکینگ حاشیه ای را اجرایی کرد البته 
برای شفافیت بیشتر ارسال پیامک لحظه ای نیز در 
دستور کار است که با رفع شدن شکالت زیرساختی 
با  و مخابراتی اجرایی خواهدشد. گفت و گوی ما را 

محمد مهدی اسدی می خوانید.
امروز  صبح  روزنامه  در  که  انتقاداتی  گفت:  وی 
مردم  و  است  حق  به  شود  می  مطرح  الیت  درب��اره 
دارندبخش  انتظار  الیت  از  را  واقعی  های  شفافیت 
هایی  هایی که به چرایی الیت برنمی گردد را موافقم 
حاشیه  پارکینگهای  چرا  که  هستند  آن  دنبال  به  و 
ای را مدیریت کنیم یا چرا ادیت وجود دارد معتقدم 
پاسخگوی  تواند  نمی  بخش  این  در  مطالب  خیلی 

مناسبی با آن داشته باشیم.
فعالیت  ن��ح��وه  درب����اره  البته  اف����زود:  اس���دی 
که مطرح  مباحثی  بیشتر  و  نظارت  هوشمندسازی، 
به  و  است  منطقی  و  درس��ت  که  دارم  اذع��ان  شده 
های  پیام  کننده  منتقل  رسانه  ذاتی  وظیفه  عنوان 

مردمی هستید.
وی در پاسخ به این سوال از طبقه مردم مسئوالن 
اعضای شورای شهر شفاف سازی درباره عملکرد  و 
اقدامی  چه  کنون  تا  زمین  این  در  است  بوده  الیت 
حاضر  حال  در  گفت:  دارید؟  ای  برنامه  چه  و  شده 
انجام  روز  هر  پایان  در  را  شارژ  کسر  پیامک  ارسال 
میدهیم با وجود اینکه بار مالی زیادی را به مجموعه 
الیت تحمیل می کند اما حدود 3۰ هزار پیامک روزانه 
ارسال می شود قبل از حضورم در مورد تحدید حدود 
5۰ تا 6۰ پیامک بوده است، آن هم برای افرادی که 

درخواست داده ارسال می شد.
مدیر  بعنوان  که  خ��رداد  اول  داد:  ادام��ه  اس��دی  
وارد مجموعه شدم در این زمینه اقدام کردم و از 15 
خرداد آخر شب هر روز به تمامی افرادی که تراکنش 

مثبت در الیت  دارند پیامک ارسال می شود.
وی یادآور شد هزینه ارسال پیامک برای این افراد 

ماهیانه حدود 3۰ میلیون تومان است اما با توجه به 
ضرورت این اقدام انجام می شود .

درباره  الیت  هوشمند  ترافیک  شرکت  مدیرعامل 
الیت  پارکینگ  از  خ��روج  لحظه  در  پیامک  ارس��ال 
از  خروج  لحظه  در  افراد  برای  پیامک  ارسال  گفت: 

پارکینگ فعال میسر نیست. 
از  افزاری  سخت  مشکالت  و  مخابراتی  کور  نقاط 

دالیل عدم ارسال پیامک در لحظه کسر شارژ
اسدی درباره دالیل عدم ارسال پیامک اهار کرد؟ 
بخشی از مشکالت زیر ساخت مخابراتی است و در 
همچنین  دارد  وجود  کور  نقاط  مشهد  نقاط  برخی 
مباحث سخت افزاری و محاسبه کسر از شارژ مطرح 
اطالعات  که  وقتی  شب  آخر  دلیل  همین  به  است 
انجام  را  محاسبات  سرور  میرسد  ما  دست  به  کامل 

داده و پیامک ارسال میشود.
در  راه  افزاری  سخت  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
حال رفع کردن هستیم،گفت: در کوتاه مدت امکان 

ارسال پیامک کسر شارژ میسر نیست.
اسدی درباره تجمیع مدت زمان استفاده از پارک 
این  در  تاکنون  کرد  اظهار  روز  طول  در  ای  حاشیه 
زمینه شکایتی نداشته ایم و محاسبات ما نیز اینگونه 
نیست وی تصریح کرد به ازای هر یک ساعت در هر 
نیم  خیابان  هر  حاشیه  پارکینگ  از  استفاده  نوبت 

ساعت رایگان محاسبه می شود و البته  فرد باید قبل 
از نیم ساعت از پارکینگ خارج شود. وی ادامه داد: 
اگر فرد یک ساعت بعد در همان خیابان یا در خیابان 
دیگری از پارکینگ حاشیه ای استفاده کرد نیم ساعت 

اول را می تواند رایگان پارک کند.
همراهی ماموران پلیس و الیت

درباره  الیت  هوشمند  ترافیک  شرکت  مدیرعامل 
ماموران  شدن  همراه  بر  مبنی  شهروندان  انتقاد 
گفت  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  مأموران  و  الیت 
راهور  پلیس  جمله  از  شهری  مدیریت  دنیا  تمام  در 
مدیریت  ایران  در  اما  است  شهرداری  مجموعه  زیر 
چندگانه شهری داریم ما به عنوان پارکبان به نیابت از 
ترافیک خیابان  رانندگی مدیریت  و  راهنمایی  پلیس 
داریم  حضور  خیابان  در  وقتی  ما  می دهیم  انجام  را 
برگه  به  را  ای  حاشیه  پارکینگ  از  استفاده  وضعیت 
دارد  اختیار  نیز  پلیس  میکنیم  الصاق  خودرو  به  ای 
خودروی دارای تخلف را جریمه کند یا جریمه نکند.

ماموران  چرا  که  س��وال  این  به  پاسخ  در  اس��دی 
عمل  وارد  یکدیگر  با  رانندگی  و  راهنمایی  و  پلیس 
میشوند، آیا بلیط به ماموران راهنمای رانندگی بابت 
حضورشان هزینه ای پرداخت می کند؟ اظهار کرد: 
ما به نیابت از پلیس اقدام می کنیم، اگر بر فرض این 
ندادیم،  انجام  انجام دهیم کار غیرقانونی  را هم  کار 

پارک  تخلف  که  می کند  جریمه  را  خ��ودروی  پلیس 
پارکینگ  از  که  فردی  است،  داده  انجام  را  ممنوع 
استفاده کرده و هزینه پرداخت نکرده است مرتکب 

این تخلف شده است.
پارکینگ  از  که  فردی  بین  باید  کرد:  تاکید  وی 
که  فردی  و  کرده  پرداخت  را  هزینه  و  کرده  استفاده 
از پارکینگ استفاده کرده و هزینه را پرداخت نکرده 

تفاوتی وجود داشته باشد.
3۶0 هزار تومان بدهی خودرویی که تصویرش منتشر 

شد به الیت 
اسدی یاد آورشد: چندی پیش تصویری در فضای 
مجازی منتشر شد که پارکبان الیت و پلیس راهنمایی 
آن  استفاده  گزارش  بررسی  در  بودند  همراه  هم  با 
شد  مشخص  خیابان  حاشیه  پارکینگ  از  خ��ودرو 
است  داشته  بدهی  تومان  هزار   36۰ حدود  خودرو 
اگر این خودرو را پلیس جریمه نکند چه فردی باید 
این  کردن  جریمه  برای  پلیس  از  اگر  کند؟  جریمه 
خودرو کاهش هم داشته باشیم باز هم برای اجرای 

قانون بوده است.
امروز  صبح  روزنامه  درباره  دیگری  بخش  در  وی 
و  دست  مستقل  روزنامه  امروز  صبح  روزنامه  گفت 
به  که  روبروست  مشکالتی  با  اش  استقالل  دلیل  به 

خوبی آن را پشت سر گذاشته است.

نوعی  ب��ه  ک��ه  پ��دی��ده  و  سپاهان  تیم  دو  دی���دار 
حساس ترین دیدار هفته چهاردهم محسوب می شد 
این  رسید.  پایان  به  سپاهان  برتری  با  و  شد  برگزار 
دیدار 6 امتیازی در حالی برگزار شد که به علت اینکه 
تماشای بازی رایگان اعالم شده بود ورزشگاه نقش 
با  بازی  این  به هرحال  بود.  تماشاگر  از  مملو  جهان 
تک گل مهرداد محمدی در دقیقه 2۷ به پایان رسید 
تا سپاهان به صدر جدول رده بندی صعود کند و جای 

پدیده را بگیرد.
بازیکن   5 برای  بازی  کارت  صدور  عدم  حالی  در 
به  بدهی  جرم  به  لیگ برتر  بازی  اولین  در  پدیده 
لیگ برتر  تیم های  از  خیلی  که  حالی  »در  بازیکنان 
بدهکار بازیکنان بوده و هستند« باعث شد تا این تیم 
تغییرات  با  و  کرد  تمرین  بازیکن  یکسری  با  خانه  در 
و یکسری دیگر از بازیکنان خود برابر پرسپولیس به 
پنالتی  با  صفر  بر  یک  شکست  به  تن  و  برود  میدان 
بدهد؛ تیم یحیی از آن روز تن به شکست نداد تا به 

هفته چهاردهم لیگ رسید.
پدیده در چنین شرایطی پس از سوت پایان بازی 
از  شکست  قبول  و  4م��رداد  روز   22:3۰ ساعت  در 
با  و  کرد  ش��روع  را  خود  عجیب  رون��د  پرسپولیس، 
خیره کننده،  عملکردی  طی  تساوی،   2 و  برد   ۹
تحسین همگان را به خود واداشت. شاگردان یحیی 
روز   124 از  پس  آذر   ۹ روز   1۷ ساعت  گل محمدی 
باالخره دوباره تن به شکست دادند و برابر سپاهانی 
نتیجه  عادالنه ترین  تساوی  شاید  که  شدند  متوقف 

بازی مالکانه آنها بود.
نشدن  بسته  علیرغم  که  گل محمدی  یحیی  تیم 
سودای  ج��دول  در  باالنشینی  با  قهرمانی،  ب��رای 
برای  هم  هنوز  خورده  سرش  به  نیم فصل  قهرمانی 
با وجود  پدیده  نیست.  ناامید  این عنوان  به  رسیدن 
امتیاز  خوب  قدری  به  امتیازی  شش  شکست  این 
جمع کرده که در صورت پیروزی برابر ماشین سازی 
در هفته آینده در مشهد، می تواند با توجه به رویارویی 
سپاهان و پرسپولیس و احتمال از دست رفتن امتیاز 
نیم  قهرمانی  به  هم  باز  اصفهانی،  زردپوشان  برای 
فصل امیدوار باشد. امیر قلعه نویی باز هم یک دیدار 
تا حاال  پایان رساند  به  برتری  با  را  امتیازی  و 6  مهم 

صدرنشین لیگ برتر ایران باشد.
در  مشهد  پدیده  سرمربی  محمدی،  گل  یحیی 
گله  تک  شکست  با  که  سپاهان  با  دی��دار  خصوص 

شرایط  تشریح  به  بود  همراه  اصفهان  در  تیمش 
گفتگو  در  و  خبری  نشست  در  او  پرداخت.  تیمش 
زیبایی  بازی  می کنم  فکر  گفت:  رسانه  اصحاب  با 
می گویم  تبریک  و  شد  برگزار  خوبی  سطح  در  بود. 
به آقای قلعه نویی و تیمش. ما بازی را واگذار کردیم 
داشتند  اذعان  این  به  دیدند  را  بازی  که  کسانی  اما 
بازی که  نوع  از  نبود. خوشحالم  باخت  که حق مان 
ارائه دادیم و توانستیم در زمین سپاهان آنها را اسیر 

خودمان کنیم.
وی ادامه داد: سپاهان از فرصت ها خوب استفاده 
ارزش  م��ی  دادی��م.  آنها  به  فرصت  نباید  و  می کرد 
تالش  خیلی  بچه ها  نبود.  برد  از  کمتر  ما  نمایش 
کردند و از جان مایه گذاشتند و در حد تیم قهرمان 

ناراحت  م��ن  داشتند.  نمایش 
اینکه  این باخت بخاطر  از  نیستم 
فوتبال زیبایی ارائه دادیم. فقط از 
دور  راه  و  مشهد  از  که  هوادارانی 
دوست  می خواهم.  عذر  آمدند 
با امتیاز آنها را خوشحال  داشتیم 
اما  شدیم.  آنها  شرمنده  اما  کنیم 
مشهدی  هواداران  و  بازیکنانم  به 
تبریک می گویم بابت این نمایش.
ادام��ه  در  گل محمدی  یحیی 
شانس  درب���اره  صحبت هایش 

باشیم  قهرمانی  دنبال  به  ما  اینکه  گفت:  قهرمانی 
بازی  که  هستیم  این  دنبال  نداریم.  تفکری  چنین 
نیستیم.  بودن  مدعی  دنبال  و  بدهیم  ارائه  خوبی 
از نظر فنی برای ما در  اینکه پیشرفت داشته باشیم 
اولویت قرار دارد. خدا را شکر بچه ها در مسیری که 
بار  می روند.  پیش  سرعت  با  دادند  شکل  خودشان 
روانی روی دوش ما نیست. اکنون از نظر امتیازی با 
سپاهان برابر هستیم و نمی خواهیم فشار روانی روی 

بازیکنان باشد.
خصوص  در  سوالی  به  واکنش  در  پدیده  سرمربی 
اینکه چرا در این دیدار بازی مستقیم را صورت نداده 
و روی همان تاکتیک همیشگی و پاس های متوالی 
اصرار داشتند گفت: ما در بازی های قبلی هم حتی 
بازی مستقیم را هم انجام می دادیم. ما 
در این بازی هم موقعیت داشتیم. اگر 
می توانستیم  می بردیم  سود  فرصت  از 

به گل برسیم.
حضور  خصوص  در  محمدی  گل 
ویژه  استقبال  و  اصفهانی  ه��واداران 
این  در  ویژه  نکته  یک  این  گفت:  آنها 
بازی بود که به جذابیت آن اضافه کرد. 
امیدوارم  و  جو  این  بود  خوب  خیلی 
برای  ما  امروز  باشد.  بازی ها  همه  در 
تماشاگران و اینکه از فوتبال لذت ببرند 

بازی کردیم و امیدوارم این حضور همیشگی باشد. از 
تمام سپاهانی ها که تیم خود را تشویق کردند تشکر 

می کنم.
تغییر  درباره  ادامه صحبت هایش  در  گل محمدی 
گفت:  اکبریان  و  زرگر  جابجایی  و  بازی  این  داور 
خوب  و  شدم  سورپرایز  کامال  داوری  لحاظ  از  امروز 
می کنم  تشکر  داوری  تیم  از  کرد.  قضاوت  عالی  و 
که به زیبایی بازی امروز کمک کردند. فکر نمی کنم 
تشکر  این قضاوت  از  و  امروز  بازی  اشتباهی داشت 

می کنم.
اینکه  االن  گفت:  صحبت هایش  ادام��ه  در  وی 
بخواهیم پیش بینی کنیم چه تیمی قهرمان می شود 
زود است و هنوز به نیم فصل نرسیدیم. ما خودمان 
اگر  و  داریم  امکاناتی  و  مالی  مشکالت  سری  یک 
نگه  باالی جدول  در  را همچنان  مهیا شود خودمان 
می داریم. برای سپاهان و آقای قلعه نویی هم آرزوی 
موفقیت می کنم. سپاهان نمایش خوبی داشت و در 

ادامه راه برای آنها آرزوی موفقیت می کنم.
در حالی که تالش های زیاد مدیران باشگاه پدیده 
و مکملی به نام نتایج درخشان شاگردان یحیی این 
ابومسلم  مشابه  کم سابقه  اتحادی  سمت  به  را  تیم 
بازی  در  اس��ت  درآورده  حرکت  به  قبل،  15س��ال 
برای  اتفاق مهم  دو  بار  اولین  برای  پدیده  و  سپاهان 
پدیده ای ها رقم خورد که بزرگترین دستاورد این تیم 

مشهدی از تقابل با سپاهان بود. 
به  مشهدی  تماشاگر   5۰۰ ح��دود  که  حالی  در 
اصفهان  به  پدیده  همراهی  برای  خودجوش  صورت 
آمده بودند، سکوی تماشاگران میهمان در ورزشگاه 
نقش جهان سه میهمان ویژه دیگر هم داشت. فرزاد 
استان،  جوانان  و  ورزش  جدید  مدیرکل  فتاحی 
هاشمی  علی اکبر  و  فوتبال  هیئت  رئیس  ب��رادران 
جواهری مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
در رختکن  بازی  از  قبل  که  بودند  از جمله مدیرانی 
تیم حاضر شده و با شروع بازی نیز در کنار هواداران 
بسیار  اتفاقی  که  گرفتند  قرار  روی سکوها  بر  پدیده 
مهم برای همگرایی پدیده ای ها در سطح استان بود.
پدیده که حاال با هدف کسب سهمیه آسیا و حضور 
مدیران  حمایت  با  را  ب��ارش  باید  ج��دول  ب��االی  در 
شهری و استانی به دوش بکشد در بازی با سپاهان 
که بازی بیرون از خانه این تیم بود، جلوه ای از اتحاد 
را به نمایش کشید که بنا به شنیده ها از حمایت های 
و  فوتبال  هیئت  جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  خوب 
و  شوآف  از  بویی  و  رنگ  قدس  آستان  تربیت بدنی 

عکس یادگاری نداشت.

مدیرعاملشرکتترافیکهوشمندالیتدرگفتوگوباصبحامروزمطرحکرد:

شفافیت در پارکینگ حاشیه 
سرمربیپدیدهمشهددرکنفرانسمطبوعاتیبعدازبازیباسپاهان

دنبال مدعی بودن نیستیم

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل   
نمایشگاه  هشتمین  برگزاری  از  مشهد  شهرداری 
بیست ویکمین  با  هم زمان  مشهد،  در  هوشمند  شهر 

نمایشگاه ایرانکام خبر داد.
این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  رجائیان  محمدجواد 
نمایشگاه پس از وقفه ای چندساله، از 12 تا 16 دی 
بین المللی  نمایشگاه  فردوسی  سالن  در  امسال  ماه 

مشهد برگزار خواهدشد.
این  به  فاوا  سازمان  ویژه  نگاه  به  اشاره  با  رجائیان 
این  محوری  شعار  راستای  در  کرد:  اعالم  نمایشگاه 
یعنی »مشهد؛ شهر هوشمند،  مدیریت شهری  دوره 
شهر امید و زندگی«، این نمایشگاه برنامه ریزی شد که 
در آن برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری 

اطالعات و ارتباطات حضور خواهند داشت.
شهر  نمایشگاه  هشتمین  اینکه  عنوان  با  وی 
حوزه  فعاالن  از  سطح  سه  پذیرای  مشهد،  هوشمند 
بود،  خواهد  هوشمند  شهر  و  اط��الع��ات  ف��ن��اوری 
زمینه  در  که  کشور  یک  سطح  شرکت های  اف��زود: 
فعالیت  شهری  پرداخت  نظام های  و  هوشمندسازی 
فناوری  سازمان  عمده  پیمانکاران  کنار  در  دارن��د، 
را  نمایشگاه  اصلی  شاکله  ارتباطات،  و  اطالعات 
مجموعه ای  دو،  این  کنار  در  و  داد  خواهند  تشکیل 
نیز  هوشمند  شهر  حوزه  با  مرتبط  استارتاپ های  از 
حضور فعال خواهند داشت. مدیرعامل سازمان فاوای 
استارتاپ های  ترکیب  به  اشاره  با  مشهد  شهرداری 
شرکت کننده در این نمایشگاه، گفت: استارتاپ های 
و  استارتاپ ها)شتاب دهنده ها(  حامیان  خط شکن، 
استارتاپ های نوپا، ترکیب بخش استارتاپی نمایشگاه 
را تشکیل خواهند داد. رجائیان نقش استارتاپ ها را در 
ارائه خدمات خالقانه و کارآمد به مردم، جدی دانست 
و تاکید کرد: در راستای حمایت از استارتاپ های فعال 
و خالق در حوزه شهر هوشمند، نخستین جایزه ملی 
استارتاپ های شهر هوشمند در این دوره از نمایشگاه 
اهدا خواهد شد. در همین راستا، استارتاپ های اول تا 
سوم به ترتیب، 1۰، 5 و 3میلیون تومان جایزه دریافت 
خواهند کرد و از 6 استارتاپ بعدی نیز با اهدای لوح 

استارتاپ برگزیده، تقدیر خواهدشد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای پنجم 
شهر مشهد گفت: به دنبال تصویب طرح پیشنهادی 
برای راه اندازی باغ کتاب در مشهد، پارک ملی چهل 
بازه را بهترین عرصه و پهنه سبز برای راه اندازی این 

مکان می دانم.
سئوال  ب��ه  پاسخ  در  مهدی نیا  محمدهادی 
باغ  راه ان��دازی  طرح  ارائه  علت  درباره  ما  خبرنگار 
سرانه های  به  ما  اگر  داشت:  اظهار  شهر،  در  کتاب 
طرح های  در  مشهد  شهر  خدماتی  کاربری های 
چه  که  ببینیم  تا  بنگریم  امروز  به  تا  گذشته  جامع 
میزان از این کاربری ها محقق شده است، تقریبا در 
این طرح ها گذشته است،  از  از 4۰ سالی که  بیش 
یکی از فقیرترین کاربری های محقق شده، کاربری 

فرهنگی می باشد.
مخصوصا  خدماتی  ک��ارب��ری ه��ای  اف���زود:  وی 
آنها  در  انتفاع  اینکه  بدلیل  ماهیتا،  و  ذاتا  فرهنگی، 
کار  دولت  توسط  آن  یافتگی  تحقق  لذا  ندارد  وجود 

مشکلی می باشد.
از  ترکیبی  باید  ما  ساخت:  خاطرنشان  مهدی نیا 
کاربری های تفریحی، اوقات فراغت ، سبز و فرهنگی 
را با عنوان کاربری های مختلط ایجاد کنیم تا همزمان 
با اینکه مردم برای سپری کردن اوقات فراغت خود در 
فضای سبز و باز پارکی، مراجعه می کنند، تم و رویکرد 

فرهنگی هم بر این مکان ها غالب باشد.
این  که  عناصری  ای��ن  از  یکی  داد:  ادام��ه  وی 
در  نیز  آن  تجربه  و  می سازد  فراهم  ما  برای  را  تجربه 
می باشد،  کتاب  باغ  راه اندازی  است،  موجود  کشور 
اوق��ات  فعالیت های  از  ش��ده  ترکیب  مجموعه ای 
فراغت، تفریحی و فرهنگی که در یک پهنه سبز واقع 

شده است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
را  مرکزی  چنین  وجود  بنده  داشت:  اذعان  مشهد 
طرح  لذا  می کردم  قلمداد  ضرورت  یک  مشهد  در 
تن  چند  امضای  با  و  نوشته  را  کتاب  باغ  راه ان��دازی 
از اعضای شورای شهر، به گذر از مسیر کارگروه ها و 
کمیسیون ها، به صحن علنی ارائه نمودیم که تصویب 

شد.
که  جدیتی  با  ام��ی��دوارم  ک��رد:  اضافه  مهدی  نیا 
زمینه  این  در  که  خالئی  و  دارد  مشهد  شهرداری 
منابع  از  استفاده  با  است،  مشهود  مشهد  شهر  در 
خصوصی،  بخش  ت��وان  و  سرمایه ها  و  شهرداری 
به  که  موجود  عرصه  بهترین  در  را  کتاب  باغ  بتوانیم 
نظر بنده، محدوده پارک ملی چهل بازه می باشد، به 

زودی اجرایی نماییم.

افسردگی فصلی
روان پزشکان سال هاست به تأثیر نور در تشدید برخی 
بیماری ها پی برده اند و معتقدند برخی انواع افسردگی 
مثل افسردگی فصلی در فصول پاییز و زمستان به علت 
نور دریافتی بدن و در پی آن کاهش هورمون  کاهش 
مالتونین مغز رخ می دهد. مثالً پیاده روی سبک، حدود 
و  پرده ها  زدن  کنار  پارک،  نزدیک ترین  در  دقیقه   1۰
ورزش کردن با دستگاه های هوازی و استفاده از همان 
نور اندک می تواند برای افراد مفید باشد. انجام ورزش؛ 
بدن  در  اندروفین  هورمون  ترشح  افزایش  باعث  خود 
و کاهش  نشاط  و  این هورمون شادی  که  خواهد شد 

استرس در فرد ایجاد می نماید.
نارسایی قلبی

بیماران  ب��رای  جدی  تهدید  یک  قلبی،  نارسایی 
قلبی در فصل پاییز است. بدن برای تطابق با تغییرات 
این مسئله می تواند  زیادی می کند که  فصلی تالش 
کار سیستم قلبی و تنفسی را افزایش دهد و مشکالت 

جدی ایجاد کند.
لذا برای جلوگیری از بروز این مشکل باید داروهای 
تجویز شده توسط پزشک را سر موقع مصرف کنید، 

حدود 3۰ تا 4۰ دقیقه فعالیت هوازی داشته باشید.
بیماری های روماتیسمی

در فصل  نیز  آرتریت  مثل  روماتیسمی  بیماری های 
پاییز شایع می شوند که در اثر افزایش حساسیت و درد 

مفاصل نسبت به سرمای هواست.
حمام کردن با آب گرم، انجام طب سوزنی، استفاده 
از پمادهای ضد التهاب و ضد درد و پرهیز از پیاده روی 
در هوای سرد یا بارانی باعث جلوگیری از بروز عالئم 
این بیماری می شود. اگر درد مفاصل در فصول سرد 
سال بیشتر شد، مصرف مکمل ویتامین های گروه ب 
و کلسیم باعث بهبود تغذیه ریشه اعصاب و غضروف 
بین مفاصل می شود. لباس گرم تری بپوشید )خصوصًا 
در قسمت مفاصل( و ورزش کنید. انجام چند ورزش 
ساده می تواند حرکت مفصل و کارآیی عضالت را حفظ 

کند.  البته باید در یک اتاق گرم ورزش کنید.
چاقی

چاقی نیز یکی از مشکالت جدی افراد در فصل پاییز 
است. بدن انسان با نزدیک شدن به فصل سرما شروع 
به ذخیره چربی در بدن می کند، در نتیجه چاقی به 
راحتی ایجاد می شود. اما چربی انباشته شده در بدن 
تغییر نمی دهد،  را  فقط شکل ظاهری بدن )هیکل( 
فشار  مانند  مختلفی  بیماری های  ایجاد  باعث  بلکه 

خون باال و تصلب شرایین می گردد.

درخشش تنیسورهای خراسان رضوی 
در کشور

نخستین  در  خراسان  پسر  و  دختر  تنیسورهای 
تنیس  برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات  دوره 

کشور 2 مقام به دست آوردند.
ایمان  و  دختران  نخست  مقام  ظهوریان  مهرانه 
سال   12 زیر  رده  پسران  سوم  مقام  راد  ابراهیمی 
کشور را از آن خود کردند. این مسابقات 28 آبان تا 
نهم آذر به میزبانی کرمان برگزار شد، مربیگری تیم 
را  پسران  تیم  مربیگری  و  رحیم زاده  آیدا  را  دختران 

ایمان غفورنیا عهده دار بود.

وزن���ه ب���رداران  قهرمانی  ن��ای��ب  
خراسان رضوی درکشور

در  رض��وی  ب��ان��وان خ��راس��ان  وزن��ه ب��رداری  تیم 
نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور دوم 

شد.
خراسان  استان  نفره  هفت  تیم  رقابت ها  این  در 
نقره  م��دال   2 و  ط��ال  م��دال   2 کسب  ب��ا  رض��وی 
اختصاص  خ��ود  به  را  رقابت ها  ای��ن  دوم  سکوی 
رقابت ها  این  اول  سکوی  بر  کردستان  تیم  دهد. 
گفتنی  شد.  سوم  نیز  شرقی  آذربایجان  و  ایستاد 
برتر  استعدادهای  المپیاد  دوره  نخستین  است؛ 
سنندج  در  ماه  آذر  نهم  تا  هفتم  کشور  وزنه برداری 

برگزار شد.

رضوی  خراسان  ب��ازان  بدمینتون 
برسکوی دوم کشور ایستادند

گفت:  خراسان رضوی  بدمینتون  هیئت  رئیس 
رقابت های  در  استان  این  نوجوان  بازان  بدمینتون 

استعدادیابی کشور به مقام دوم رسیدند.
در  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  رضوی  حسین 
که  نیز  مسابقات  این  نفره  یک  آزاد  بازیه ای  بخش 
در زنجان برگزار شد، محمد زرچی از این استان به 

مدال طال دست یافت.
حاج  محمد  امیر  زرچی،  محمد  داد:  ادامه  وی 
اردوی  به  نیز  حسینی  گلچین  محمد  سید  و  ملک 
تیم ملی بدمینتون زیر 15 سال کشور دعوت شدند.

سالمتخبر
پسازوقفهایچندساله:

هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند در مشهد 
برگزار می شود

رئیسکمیسیونعمرانوشهرسازیشورایشهر
مشهدمطرحکرد:

چهل بازه، بهترین پهنه برای باغ کتاب
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ما بازی را واگذار کردیم اما کسانی که بازی را دیدند به این اذعان داشتند که حق مان باخت نبود

,,

مناطق  امور  و  اجتماعی  مدیر 
معاونت فرهنگی شهرداری مشهد 
گفت: فرض ما بر این است که اگر افراد 
دارای معلولیت نتوانند از خدمات شهری استفاده کنند 
و حضور موثری در جامعه داشته باشند، به دلیل ضعف 
مدیریت شهری است.رضا دانایی در نخستین همایش 
»توانمندسازی خانواده های دارای بیمار اعصاب و روان 
مشهد« که در فرهنگ سرای قرآن و عترت شهرداری برگزار 
از  به این دسته  با وضعیت خدمات رسانی  شد، دررابطه 
بیماران اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی و قطعی ما در 
عادالنه  توزیع  اجتماعی  سازمان  و  شهرداری  مجموعه 
بایستی  بنابراین  است.  شهر  مردم  همه  برای  خدمات 
شرایطی فراهم شود تا مردم حس کنند شهرداری به فکر 
آن هاست. برهمین اساس طرحی را در مجموعه معاونت 

ارائه  هدف  با  کردیم  برنامه ریزی  شهرداری  اجتماعی 
خدمات عادالنه به مردم.وی افزود: همه تالش ما بر این 
است با مشاوره و همراهی افراد شرایطی را فراهم کنیم تا 
همه به ویژه تشکل ها و سمن ها بتوانند توانمندی خود را 
افزایش دهند و رضایت مردمی را به همراه داشته باشد. 
خدمات شهرداری با توجه به مشکالت موجود در راستای 
توانمندسازی بوده که در سه عرصه است. نخستین عرصه 
برای خود افراد دارای معلولیت، سطح دوم خانواده های 
درگیر این افراد هستند که باید به آن ها نیز خدماتی ارائه 
شود و سطح آخر سایر مردم هستند. دانایی ادامه داد: 
آگاهی رسانی به مردم جامعه در راستای رودررویی با این 
افراد دارای مشکالت روانی به معنای آگاهی آن ها به حقوق 
معلوالن و خانواده های دارای معلول است تا این افراد را در 

جامعه بپذیرند.

نوزدهمین  ب��رگ��زاری  دب��ی��ر 
فناوری  و  پ��ژوه��ش  نمایشگاه 
گفت: نوزدهمین نمایشگاه پژوهش  
نمایشگاه  در  آذرم��اه   15 الی   12 از  استان  فناوری  و 

بین المللی مشهد برگزار خواهد شد. 
خبری  نشست  در  گذشته  روز  خیرخواه  اسماعیل 
نوزدهمین نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری 
استان خراسان رضوی که در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 
برگزار شد، از رونمایی 8 محصول فناورانه استان در این 
نمایشگاه  نوزدهمین  کرد:   تصریح  و  خبرداد  نمایشگاه 
پژوهش خراسان رضوی با مشارکت 45۰ غرفه از1۷دانشگاه 
مرکز   5 اجرایی،   سازمان   6 عالی،  آم��وزش  موسسه  و 
تحقیقاتی، 2 مرکز از پارک علم و فناوری و 4 کارگزار و حوزه 
علمیه برگزار خواهد شد.وی افزود: امسال یک  کمیته در 

نمایشگاه برای سرمایه گذاران علم و فناوری درنظر گرفته 
شده است تا از ایده های برتر حمایت شود اما این حمایت ها 
تنها محدود به حمایت مالی نخواهد شد.معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی  مشهد تصریح کرد: 18 کارگاه، 
5نشست علمی، سه مسابقه و یک سمینار ایدز و Hiv و 
غربالگری رایگان ایدز به مناسبت روزجهانی ایدز در حاشیه 
نمایشگاه پژوهش امسال برگزار خواهد شد.معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه آزاد مشهد اضافه کرد : نوزدهمین نمایشگاه 
پژوهش و فناوری استان از  12الی 15 آذرماه از ساعت 1۰ 
الی18 در سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار 
خواهد شد. افتتاحیه این نمایشگاه روز دوشنبه از ساعت 6  
بعدازظهر با حضور سرپرست استانداری و  مسئوالن استانی 
و اختتامیه نیز  روز پنجشنبه در سالن همایش ها نمایشگاه 

مشهد برگزار خواهد بود.

معماری  و  شهرسازی  معاون 
بهسازی  از  مشهد  ش��ه��رداری 
از  مترمربع  ه��زار   1۰۰ از  بیش 
پیاده روهای سطح شهر طی ۹ ماهه سال ۹۷ خبر داد.

مساحت  ک��رد:  اظ��ه��ار  حسین نژاد  محمدرضا 
برابر   ۹۷ سال  در  شده  اجرا  پیاده روهای  بهسازی 
مساحت  همچنین  است.  مترمربع   ۷۰۰ و  هزار   1۰
برابر ۹2 هزار  نیز  اجرا  در حال  پیاده روهای  بهسازی 
و ۷6۰ مترمربع می باشد که در مجموع رقمی معادل 

1۰3هزار و 46۰ مترمربع را شامل می شود.
با  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
منظور  به  پیاده روها  بستر  مناسب سازی  به  اش��اره 
حضور معلوالن افزود: این موضوع امری مهم و قابل 
به عنوان  بستر  این  آماده سازی  رو  این  از  اعتنا است 

طرح های  مطالعات  دفتر  کل  مدیریت  برای  تکلیفی 
شهری و فنی تعیین شده است.

بساوایی  الین  راستا  این  در  کرد:  اظهار  حسین نژاد 
اجرا شده در سال ۹۷ معادل 21۰۰ متر و الین بساوایی 

در حال اجرا برابر با 15 هزار و 34۹ متر است.
مشهد  ش��ه��رداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
 ۹۷ سال  در  که  پیاده روهایی  محدوده  خصوص  در 
بولوار خیام جنوبی  بیان کرد: محور  بهسازی شدند، 
از بولوار ملک آباد تا تقاطع ارشاد )ضلع شرقی(، محور 
خیابان توحید از میدان شهدا تا میدان توحید؛ محور 
وکیل آباد  بولوار  تا  فرهنگ  بولوار  از  سیدرضی  بولوار 
تا  وکیل آباد  از  دانش آموز  بولوار  محور  غربی(،  )ضلع 
ذکر  قابل  زمینه  این  در  غربی(  )ضلع  فرهنگ  بولوار 

است.

مدیریت شهری موظف به تسهیل استفاده معلوالن از خدمات شهری 
است

بهسازی بیش از 100 هزار مترمربع از پیاده روهای مشهدجزییات نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی

 االن اینکه بخواهیم 
پیش بینی کنیم چه 

تیمی قهرمان می شود 
زود است و هنوز به نیم 

فصل نرسیدیم
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عصر  ورزش  همایش  نخستین 
گاهی مشهد به مناسبت گرامیداشت 
هفته وحدت و بسیج، به همت کمیته عصرگاهی ورزش 

همگانی استان برگزار شد.
مسئول کمیته عصرگاهی ورزش همگانی استان با بیان 
این مطلب گفت: همایش عصرگاهی ورزش همگانی با 
حضور بیش از 3۰۰ نفر از ورزشکار بانوان و آقایان عصر 
پنج شنبه نهم آذر در مجتمع توریستی آبادگران مشهد 
برگزار شد. یعقوب نژاد با اشاره به اهداف تاسیس کمیته 
ورزش عصرگاهی ملت در بوستان ملت افزود: بسیاری از 
شهروندان به دلیل مشغله کاری نمی توانند صبح ها ما را 
در ایستگاه های ورزشی همراهی کنند. به همین خاطر با 
مذاکرات و جلساتی که با امیرآذریان رئیس هیئت ورزش 

همگانی استان برگزار شد، نحوه اجرا و برنامه های متنوع 
ورزشی عصرگاهی تشریح و بنا شد کمیته ورزش عصرگاهی 
در بوستان ملت افتتاح شود.  وی ادامه داد: طی مدت 5 
ماهی که از افتتاح ایستگاه ورزش عصرگاهی در بوستان 
و  بانوان  از  نفر  از 45۰  بیش  اکنون  هم  می گذرد  ملت 
آقایان در این ایستگاه به ورزش عمومی می پردازند. وی 
ادامه داد: نرمش عمومی، ایروبیک، حرکات تند ورزشی 
و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از جمله زیارت بارگاه 
منور حضرت امام رضا)ع( در این ایستگاه برنامه ریزی شده 
است. وی اضافه کرد: در این همایش که با حضور حسن 
شفیعی، مسئول کمیته ورزش صبحگاهی استان، مدیران 
مجتمع آبادگران و رئیسان مسئول رستوران و کافی شاپ 
متسو و جمع کثیری از عالقه مندان به ورزش و سالمتی 

برگزار شد. 

م��ح��م��درض��ا خ��ل��ع��ت��ب��ری 
پدیده  تیم  تکنیکی  س��ت��اره 
گفت:  سپاهان  با  ب��ازی  از  پس 
موقعیتی  تک  روی  می کنم  فکر  سپاهان  ام��روز 
تا  دو  یکی  شاید  رسید.  گل  به  بود  شوت  روی  که 
فردی  اشتباهات  روی  که  داش��ت  دیگر  موقعیت 
نباشید  خسته  صورت  هر  در  ببرد.  توانست  و  بود 
بازی  خوب  آنقدر  که  خودمان  بازیکنان  به  می گویم 
-6۰ یا  بود   3۰-۷۰ توپ  مالکیت  نمی دانم  کردند، 
تبریک  بود.  زمین  برتر  تیم  ما  تیم  جوره  همه   .4۰
که  امتیازی  سه  این  بابت  سپاهان  تیم  به  می گویم 
موفق  بعدی  بازی های  در  بتوانیم  انشا...  گرفتند، 
از  اما  بودیم  ناراحت  افتاد  اتفاقی که  این  از  باشیم. 
فوتبال  که  کسانی  نظرم  به  بردیم،  لذت  فوتبالمان 

واقعا  ما  بچه های  چون  بردند  لذت  دیدند  را  پدیده 
بازی کردند. فوتبال 

در  پدیده  خوب  عملکرد  درب��اره  همچنین  وی 
سوار  هم  اول  نیمه  ما  داشت:  اظهار  هم  دوم  نیمه 
مالکیت  می کنم  فکر  دوم  نیمه  اما  بودیم،  بازی 
گلش  تک  از  رف��ت  سپاهان  ب��ود.  بیشتر  ما  تیم 
شایستگی  که  روزی  در  متاسفانه  کند،  محافظت 
این را داشتیم بازنده نباشیم، باختیم. از این اتفاق 
بعدی  بازی های  در  می کنیم  سعی  اما  ناراحتیم 

کنیم. جبران 
آمدند  امروز  که  هایی  آن  گفت:  نیز  پایان  در  او 
بردند.  لذت  واقعا  دیدند،  خانه  از  یا  استادیوم 
تک  از  سپاهان  و  خوردیم  گل  بازی  روند  برخالف 

گلش محافظت کرد. حق تیم ما باخت نبود.

ق��وس ه��ای  و  ک��ش  از  پ��س 
از  دوانلو  علیرضا  باالخره  ف��راوان 
ریاست هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس 
سوی  از  حکمی  طی  تا  شد،  گذاشته  کنار  استان 
بیلیارد  بولینگ،  فدراسیون  رئیس  اسکندری  هاشم 
جدید  سرپرست  عنوان  به  حکیم پور  حمزه  بولس،  و 
هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان خراسان رضوی 
از  اسکندری  و  دوانلو   نظر  اختالف  شود.  منصوب 
ماه ها قبل آغاز شده بود و در نهایت رئیس فدراسیون 

حکم به عزل وی داد.
رئیس اسبق هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان 
گفت:  و  کرد  اطالعی  بی  اظهار  خود  برکناری  از 
صحبتی در این خصوص با من نشده است و سرپرست 

هیئت را نمی شناسم.
فتاحی  با  جلسه ای  دوشنبه  افزود:  دوانلو  علیرضا 
و کیف  از کم  و  برگزار  استان   و جوانان  ورزش  رئیس 

قضیه اطالع کسب خواهم کرد.

بهمناسبتگرامیداشتهفتهوحدت

نخستین همایش ورزش عصرگاهی مشهد برگزار شد
خلعتبری:

سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد معرفی شداز نمایش پدیده همه لذت بردند

به همت هیئت ورزش همگانی بسیج مقاومت 
سپاه امام رضا)ع( اتوبوس سیار کاروان »سالمت 
و نشاط« نخستین سفر فرهنگی و ورزشی خود 

را آغاز کرد. 
با  استان  بسیج  همگانی  ورزش  هیئت  دبیر 
بیان این مطلب گفت: به مناسبت گرامیداشت 
کاروان  اتوبوس  نخستین  بسیج  و  وحدت  هفته 
همت  به  نشاط  و  سالمت  ورزش��ی  و  فرهنگی 
کمیته های هیئت ورزش همگانی بسیج استان 
در حاشیه آرامگاه خواجه ربیع صبح روز جمعه 
۹ آذر ماه به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، 

ورزشی و سالمت و تندرستی پرداخت.
اینکه بزودی  به  با اشاره  مسعود خسروی فرد 
کاروان سالمت و نشاط سفر خود به شهرستان ها 
نخستین  برگزاری  اف��زود:  ک��رد،   خواهد  آغاز 
همایش اتوبوس سالمت و نشاط مقدمه ای است 
و  فرهنگی  متنوع  برنامه های  سایر  اجرای  برای 
ورزشی در کل استان بویژه مناطق کم برخوردار 
و حاشیه نشین و در حال برنامه ریزی برای سفر 

به شهرستان ها نیز هستیم. 
وی ادامه داد: این برنامه ها در پایان هر هفته 
و به مناسبت های ویژه در کلیه نواحی و شهرها 
این  برگزاری  از  هدف  خسروی  می شود.  برگزار 
و  همه  برای  ورزش  فرهنگ  توسعه  را  همایش 
ایجاد زمینه سالمت و نشاط بویژه در مناطق کم 
برخوردار و حاشیه نشین استان ذکر کرد و گفت: 
تالش می کنیم که با ورزش درب تک تک خانه ها 

را بزنیم و اشتیاق، ذوق شادابی و روح افزایی را 
درمیان کانون گرم خانواده ها افزایش دهیم.

اتوبوس  بار  نخستین  ب��رای  داد:  ادام��ه  وی 
کاروان سالمت و نشاط در منطقه خواجه ربیع 
از  بسیاری  هنوز  که  این  به  توجه  با  شد،  برگزار 
شهروندان اطالعات دقیقی در مورد برنامه های 
اما  ن��دارن��د  نشاط  و  سالمت  سیار  ات��وب��وس 
ایستگاه های  از  جمعیت  شور  پور  استقبال 
نوید  فرهنگی  و  ورزشی  تندرستی،  و  سالمت 

روزهای خوبی را داراست.
ساعت  از  همایش  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ربیع  خواجه  آرامگاه  حاشیه  در  صبح   11 تا   8
و  استقبال  ک��رد:  تصریح  شد،  برگزار  مشهد 
بازدید  و  از شهروندان  نفر  از 65۰  بیش  حضور 
متنوع  برنامه های  و  ایستگاه ها  از  کنندگان 
ورزشی، هنرهای فردی و غربال گیری سالمت 
قابل  نکات  از  نشاط  و  سالمت  سیار  اتوبوس 

توجه در این همایش بود.

این  ب��رگ��زاری  مسئول  پ��رداخ��ت��ی  جلیل 
و  سالمت  ک��اروان  اتوبوس  گفت:  نیز  همایش 
همگانی  ورزش  هیئت  در  من  پیشنهاد  نشاط 
حمایت  مورد  که  بود  رضا)ع(  امام  سپاه  بسیج 
و  مدیران  و  همگانی  ورزش  هیئت  استقبال  و 
مسئوالن قرار گرفت و با توجه به حمایتی که از 
بسیج  همگانی  ورزش های  هیئت  رئیس  سوی 
استان انجام شد سعی کردیم به این ایده هرچه 

سریعتر جامه عمل بپوشانیم. 
متوع  برنامه های  همایش  این  در  افزود:  وی 
و  ف��ردی  هنرهای  داژب���ال،  جمله  از  ورزش��ی 

مهارتی، طناب زنی و دومینو برگزار شد.
حسین  مراسم  این  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
جعفری قهرمان پیشکسوت طناب زنی کشور با 
دارا بودن ۷۰ سال سن به اجرای نمایش طناب 
زنی پرداخت  وی با بیش از 2۰۰۰ هزار طناب 
زدن به مدت 5دقیقه رکوردار این رشته ورزشی 

در میان پیشکسوتان نیز است.

وی خاطر نشان کرد: در این همایش همچنین 
با  روپایی  رک��وردزن  و  قهرمان  دارینی  مهدی 
با  توپ از سبزوار به اجرای برنامه پرداخت. وی 
12هزار روپایی با توپ نامش در کتاب گینس به 

ثبت رسیده است. 
وی ادامه داد: همچنین اجرای برنامه طناب 
زنی توسط برداران جوان رودهی قهرمانان ملی 
در  توجه  قابل  نکات  از  کشور  زنی  طناب  پوش 

این همایش بود.
تندرستی  و  ایستگاه سالمت  واحدی مسئول 
ایستگاه  گیری  غربال  گفت:  همایش  این  در 
صلواتی سالمت و تندرستی با اسقبال پورشوری 
اندازه گیری  به طوری که کیت های  برگزار شد 
چند  شدیم  مجبور  و  رسید  اتمام  به  خون  قند 

نوبت نسبت به تهیه کیت ها اقدام کنیم. 
وی درباره آمار استقبال شهروندان از ایستگاه 
 35۰ از  بیش  2س��اع��ت  م��دت  ظ��رف  گفت: 
شهروند اعم از آقایان و بانوان غربال گیری تست 

قند و فشارخون انجام شد.
این  در  شهروندان  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
غربال گیری عوارضی از جمله آرتروز، کمر درد، 
مطلع  مواردی  در  که  داشتند  قند  و  فشارخون 
به  و مراحل معرفی  انجام  نبودند و مشاوره الزم 

پزشکان و متخصصان مجرب انجام شد.
بسته های  و  پک ها  همایش  ای��ن  پایان  در 
غذایی میان برخی شهروندان که توسط هیئت 
بود  شده  تهیه  استان  بسیج  همگانی  ورزش 
دومینو،  رشته های  در  برتر  نفر   5۰ به  و  توزیع 
مهارتی  و  فردی  هنرهای  و  داژبال  زنی،  طناب 

هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

گزارشخبر
بهمناسبتگرامیداشتهفتهوحدتوبسیج

اتوبوس سیار »کاروان سالمت و نشاط« سفر خود را آغاز کرد

سرویس ورزشی

hamed.daemi87@gmail.com

دبیر سرویس حامد دائمی

امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
نشست  در  رض��وی  خراسان  استانداری  زائرین 
تخصصی گردشگری زیارت و مذهبی که در محل 
و  شرکت  شد  برگزار  مشهد  المللی  بین  نمایشگاه 
و  مذهبی  و  دینی  گردشگری  وضعیت  از  تحلیلی 

زیارت را ارائه نمود.
و  با حضور استادان ، محققین  این نشت که  در 
شد  برگزار  زیارت  و  گردشگری  حوزه  کارشناسان 
پیشران  زیارت  اظهارکرد:  حسینی  جواد  سید   ،
لحاظ  به  هم  مشهد  لذا  ؛  است  استان  توسعه 
آفرینی  ، هم فرصت اشتغال  زیربنایی  امور  تدارک 
و به ویژه در بعد آثار توسعه باید با تکیه بر فرهنگ 
رضوی  برنامه های خود را تنظیم کند. برای درک 
پیدایش  منشاء  به  اجازه می خواهم  بهتر موضوع 
مفهوم توسعه اشاره کنم . همه می دانیم که تا دهه 
1۹5۰ ما مفهومی به نام توسعه نداشتیم . توسعه 
متولد دهه 5۰ میالدی است و فلسفه وجودی آن 
مفهوم  در  بود.  اقتصادی  رشد  مفهوم  ناکارآمدی 
ابعاد  همه  به  ثانیًا   ، زندگی  کیفیات  به  اوالً  رشد 
زندگی و ثالثًا به مباحث پایداری و زیست محیطی 
توجه نمی شد. توسعه با تکیه بر رفع این چالشها 
 ، زندگی  ابعاد کمی  بر  اوالً عالوه  که  شکل گرفت 
لذا   . دهد  قرار  توجه  مورد  نیز  را  زندگی  کیفیات 
زیربنایی  امور  رشد  چون  شاخصهایی  بر  عالوه 
چون  موضوعاتی  به   ... و  تولید   ، سرانه  درآمد   ،
فرهنگ   ، شهروندی  حقوق   ، اجتماعی  عدالت 
مسائلی  و  اجتماعی  سرمایه   ، اجتماعی  روابط   ،
اینکه همه  توجه نشان داد. دوم  این دست هم  از 
ابعاد زندگی به شکل متوازن یعنی ابعاد اقتصادی 
، اجتماعی ، فرهنگی،  سیاسی ، امنیتی و زیست 

لذا مفهوم توسعه  محیطی مورد توجه قرار گرفت. 
توسعه  نگاه  در  نهایت  در  و  است  همراه  توازن  با 
پایداری و ابعاد زیست محیطی و نیز نگاه به منابع 
با رویکرد پرهیز از آلودگی ، تخریب محیط زیست و 

آیندگان نیز مورد نظر قرار گرفت.
دکتر حسینی در خصوص مفهوم این مطلب که 
زیارت پیشران توسعه است  افزود: زیارت و ابعاد آن یا 
گردشگری دینی و مذهبی می تواند با توجه به همه 
شاخص های اشاره شده مورد توجه قرار گیرد. اوالً 
گردشگری دینی که امروز 3۷% گردشگری جهان را 
به خود اختصاص داده است و هر گردشگر مذهبی 
4۰۰ تا 6۰۰ دالر ارزآوری دارد ، می تواند به ابعاد 
کمی توسعه یعنی تولید ، اشتغال ، افزایش درآمد و 
سرمایه کمک کند. در سال 13۹5 طی مطالعه ای 
زائرین مشهد مقدس ۹ هزار میلیارد تومان گردش 
مالی داشتند . 25۰۰ میلیارد تومان خرید سوغات 

آنها ارزش افزای مالی بوده است. اما همانگونه که 
توجه  کمی  رشد  به  نباید  فقط  توسعه  کردم  اشاره 
کند بلکه کیفیت زندگی را نیز باید دگرگون کند. از 
این منظر زیارت جوهره اصلی اش پاکیزگی روح ، 
افزایش ایمان ، رشد فضیلتهای معنوی و اخالقی و 
پرورش روحیه ایمان و فداکاری است که مهمترین 
با  توسعه  بنابراین  اس��ت.  زندگی  کیفیت  بخش 
را  زندگی  کیفیت  هم  و  کمیت  هم  زیارت  پیشرانی 
متحول می سازد و به عبارتی باید برنامه ریزی نمود 

تا هر دو در جهت مثبت متحول شود.
سبب  که  دومی  شاخص  کرد:  نشان  خاطر  وی 
 ، گردید  رشد  با  تقابل  در  توسعه  مفهوم  پیدایش 
توجه به همه ابعاد و حوزه های زندگی است نه فقط 
یک بعد خاص . با این نگاه اگر بپذیریم گردشگری 
هم ابعاد مختلف دارد ، در خصوص اینکه ما زیارت 
و  مشهد  در  توسعه  اصل  را  دینی  گردشگری  و 

اوالً  اینکه  دلیل  به  اما  دانیم  می  رضوی  خراسان 
ثانیًا   ، دهیم  افزایش  را  زائرین  ماندگاری  ضریب 
زیارت سایر جاذبه های مشهد و خراسان  در کنار 
از  طریق  این  به  ثالثًا  و  دهیم  نشان  نیز  را  رضوی 
رضوی  خراسان  و  مشهد  برای  زائرین  وجود  برکت 
بیشتر استفاده نمائیم ، باید سایر انواع گردشگری 
و  سالمت   ، طبیعی   ، تاریخی  گردشگری  مثل 

سیاحت را نیز مورد توجه قرار دهیم.
حسینی ضمن بیان ظرفیت های موجود استان و 
مشهد گفت: از حیث سالمت و گردشگری سالمت 
به  دنیا  گردشگری  از  حاصل  آمد  در  1۰درصد  که 
در  گردشگری  حیث  از   ، دارد  اختصاص  سالمت 
اقلیم متنوع  جاذبه های طبیعی استان که دارای 
طبیعی  جاذبه   ۹8 فقط  و  است  جاذب  طبیعت  و 
تحت  منطقه  و 41  دارد  استان وجود  این  در  ویژه 
تشکیل  را  استان  مساحت  21درصد  که  حفاظت 
که  فرهنگی  و  تاریخی  های  جاذبه  نیز  و  دهد  می 
در آنان بیش از 1۰ هزار آثار فرهنگی تاریخی قابل 
ثبت وجود دارد و هم اکنون 15۰۰ اثر آن به ثبت 
تاریخی رسیده است. باید زائرین ، خصوصًا زائرین 
خارجی مورد توجه قرار گیرند  . ما از این رویکرد به 
گردشگری  محوریت  با  ترکیبی  گردشگری  رویکرد 
هرگونه  اینکه  نهایت  در  و  کنیم  می  یاد  زی��ارت 
حرکت در مسیر توسعه باید شرایط زیست محیطی 
، پایداری منابع طبیعی را لحاظ کند که در جهت 
توجه  نیز  آن  به  زیارت  و  دینی  گردشگری  توسعه 
هستیم  این  دنبال  به  ما  گیرد.  صورت  باید  خاص 
که این نوع گردشگری دینی را با سه اصل دانش 
محوری ، مردم محوری و فرهنگ فضیلت محوری 

همراه سازیم.

خبرتوسعه استان خراسان رضوی با پیشرانی زیارتخبرخبر

فضای  جرایم  ویژه  دادس��رای   ۷۷2 شعبه  قاضی 
شهر  این  شهرداری  از  افرادی  گفت:  مشهد  مجازی 
که با مدیر کانال های تخریبی علیه شورا و شهرداری 

مشهد در ارتباط بودند شناسایی شده اند.

با  گو  و  گفت  در  شنبه  روز  غالمی  مهدی  قاضی 
افزود: حدود یک ماه قبل مدیر کانال های بی  ایرنا 
شورای  اعضای  به  افترا  و  توهین  به  اقدام  که  هویت 
در  کرد،  می  مشهد  شهری  مدیران  و  شهر  اسالمی 

تهران دستگیر شد.
دستگیر  متهم  از  تحقیقات  با  داشت:  اظهار  وی 
ریزی  برنامه  با  که  مشهد  شهرداری  از  افرادی  شده 
اطالعات مختلف را برای درج در کانال های مزبور در 

اختیار وی می گذاشتند، شناسایی شدند.

افرادمرتبطباکانالهایتخریبیدرشهرداریمشهد
شناساییشدند

سرنخ تخریب شورا و شهرداری در 
درون شهرداری
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میز خبر
پیشنهاد پارلمانی باهنر برای اداره بهتر کشور /فرزند »حدادعادل« هم در صداوسیما پُست گرفت
مردم تلگرام را به عنوان اینترنت می دانند/ استیضاح وزیر کشور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

  پیشنهاد پارلمانی باهنر برای اداره بهتر 
کشور

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
و نماینده سابق مجلس به مناسبت روز مجلس پیامی 
را در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد.متن 

این پیام به شرح زیر است:
روز مجلس را به تمامی همکاران سابق و نمایندگان 
فرصت  می نمایم.  عرض  تبریک  ملت  خانه  در  فعلی 
برای  من  نظر  به  کنم  تاکید  دوباره  که  است  مغتنمی 
اداره بهتر کشور نیاز به 2 مجلس داریم. مجلسی که 
مطالبات منطقه ای و محلی را پیگیری نماید و مجلسی 

که موضوعات ملی را در سطح کالن پیگیری کند.
هم در صداوسیما  "حدادعادل"    فرزند 

ُپست گرفت
ش��ورای  ج��دی��د  اع��ض��اء  سیما  م��ع��اون  حکم  ب��ا 
کردند.طی  تغییر  سیما  سه  شبکه  ان��دی��ش��ه ورزی 
رئیس  معاون  میرباقری  مرتضی  سوی  از  احکامی 
ش��ورای  جدید  اع��ض��ای  سیما،  ام��ور  در  س��ازم��ان 
بر  شدند.بنا  منصوب  سیما  سه  شبکه  ورزی  اندیشه 
نیلی،  میثم  اصغرپورمحمدی،  علی  گ��زارش،  این 
جعفر  و  سیداحمدعبودتیان  عادل،  حداد  فریدالدین 
از  تازگی  به  که  هستند  جدیدی  اف��راد  عبدالملکی 
فروغی  علی  نیز  گرفته اند.پیشتر  حکم  میرباقری 
شبکه  ریاست  به  عادل  حداد  غالمعلی  باجناق  فرزند 

3 منصوب شده بود.
  پشت پرده صدور حکم شهردار تهران

نتیجه  حناچی  حکم  است  آن  از  حاکی  خبرها 
رئیس جمهور  از  واعظی  و  وزیر  دو  ع��ارف،  وساطت 
برای صدور حکم شهردار تهران بوده است.با انتخاب 
رقابت  در  حناچی  پیروز  تهران،  شهر  شورای  اعضای 
به  آخوندی  عباس  با  رای  یک  اختالف  با  و  تنگاتنگ 
پست  در  پنجم  شهر  شورای  نهایی  کاندیدای  عنوان 
اخذ  شدن  طوالنی  شد.ما  انتخاب  تهران  شهرداری 
استعالم ها برای شهردار جدید تهران انتقادات جریان 
در  داشت  همراه  به  را  کشور  وزارت  از  اصالح طلب 
وزارت  وزارتخانه  دو  تعلل  به  مسئله  علت  که  حالی 

کشور و وزارت اطالعات بر می گشت.
پشت  تشریح  به  خود  امروز  گزارش  در  صدا  نشریه 
پرده رایزنی های برای تسریع در روند استعالم شهردار 
وزارت کشور  تاخیر  پی  »در  نوشت:  و  پرداخت  تهران 
تهران،  برای شهرداری  پیروز حناچی  در صدور حکم 
کشور  وزیر  با  تهران  شهر  شورای  اعضای  از  تن  چند 
گذشته  هفته  اواسط  که  جلسه  این  کردند.در  دیدار 
ال��وی��ری،  مرتضی  هاشمی،  محسن  ش��د،  ب��رگ��زار 
داشته اند.«در  حضور  اعطا  علی  و  میرلوحی  محمود 
وزارت  نامه  جلسه  این  »در  است:  آمده  گزارش  این 
قرار  تهران  شهر  شورای  اعضای  اختیار  در  اطالعات 
تایید  یا  رد  از  وزارتخانه  این  آن،  طبق  که  می گیرد 
سوابق حناچی خودداری و اعالم کرده بود وزیر کشور 
از  الزم  تضمین های  گرفتن  با  و  خود  مسئولیت  به 

شهردار جدید، می تواند حکم وی را صادر کند.«
وزیر  به  کشور  وزی��ر  نامه  از  ادام��ه  در  نشریه  این 

اطالعات خبر داده و اعالم کرده است: » وزیر کشور 
و  قاطع  نظر  خواستار  اطالعات  وزیر  به  خود  نامه  در 
بود. در پی  وزارتخانه درباره حناچی شده  این  روشن 
این درخواست، شورای 5 نفره ای هم که در این باره 
صادر  مشخصی  حکم  نتوانستند  می گیرند،  تصمیم 
کنند. در نتیجه وزیر کشور از اینکه شخصا صدور حکم 
و  بپذیرد، خودداری  را  آن  احتمالی  تبعات  و  حناچی 
توصیه  یا  دستور  دریافت  صورت  در  که  کرد  اعالم 
رسمی از سوی رئیس جمهور یا تایید رئیس مجلس یا 
مقامات عالی نظام، در این زمینه اقدام خواهد کرد.«

سیاسی  فعاالن  اعتراضات  و  انتقادات  پی  در 
فضلی  رحمانی  خ��ودداری  به  نسبت  اصالح طلب 
این  تهران؛  جدید  شهردار  حکم  ص��دور  به  نسبت 
حاصل  را  حناچی  حکم  صدور  اصالح طلب  نشریه 
هیئت  جلسه  از  بعد  و  قبل  گرفته  ص��ورت  اتفاقات 
عنوان  و  دانسته  آذرم��اه(   ۷ چهارشنبه  )روز  دولت 
کرده است: » اتفاقات اصلی صبح چهارشنبه گذشته 
پیرو نشست های  که  قرار است  این  از  ماجرا  داد،  رخ 
عارف  محمدرضا  با  مجلس  نمایندگان  از  گروهی 
ابراز گالیه  و  امید، در روزهای اخیر  رئیس فراکسیون 
پایتخت  مشکالت  و  تهران  شهرداری  بالتکلیفی  از 
محمود  با  عارف  طرف  از  چهارشنبه  صبح  موضوع 
جلسه  از  پیش  جمهور،  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی، 
شهردار  انتخاب  عدم  تبعات  و  می شود  مطرح  دولت 
مدیری  عنوان  به  حناچی  آبروی  حفظ  طور  همین  و 

توانمند متعهد و مسلمان متذکر می شود.«
نتیجه  را  نشریه صدور حکم حناچی  این  نهایت  در 
امید،  فراکسیون  رئیس  ع��ارف  وساطت  و  پیگیری 
وزیر کشور، وزیر اطالعات و رئیس دفتر رئیس جمهور 
پیرو  دولت  هیئت  جلسه  »در  کرد:  اظهار  و  دانسته 
دستور روحانی به دو وزیر کشور و اطالعات، علوی در 
همان جلسه اقدام به پاسخ استعالم می کند و موضوع 
دولت،  جلسه  از  پس  که  م��ی رود  پیش  گونه ای  به 
واعظی در مقام پاسخ حاضر شد و خبر داد که حکم 
حناچی همین امروز صادر خواهد شد که پس از انجام 
تشریفات قانونی، عصر چهارشنبه حکم شهردار جدید 

تهران از سوی وزیر کشور صادر می شود.«
  جزئیات جلسه شورای اصالح طلبان

گفت:  اصالح طلبان  عالی  ش��ورای  حقوقی  عضو 
باید  فقط  ائتالف  اح��زاب،  جدید  قانون  مبنای  بر 
صورت  حقوقی  شخصیت های  و  اح��زاب  س��وی  از 
شورای  در  حقیقی  اعضای  حضور  بنابراین  بگیرد؛ 
قائم مقام  شفایی  ندارد.علی  قانونی  وجاهت  عالی، 
در  این حزب  نماینده  و  ایران)حاما(  ملت  اراده  حزب 
گفتگو  در  اصالح طلبان  سیاستگذاری  عالی  شورای 
اظهار  شورا  این  ترکیب  به  اشاره  با  مهر،  خبرنگار  با 
داشت: در آخرین جلسه شورای عالی اصالح طلبان، 
شد.  تعیین  شورا  این  آیین نامه  اصالح  برای  ترکیبی 
شورای  آیین نامه  در  مزبور  ترکیب  که  بود  این  بر  نظر 
ِاعمال  و  کنترل  و همچنین  گرفته شود  نظر  در  عالی 
که  حقوقی)اعضایی  اعضای  سوی  از  بیشتری  نظر 
اعضای  به  نسبت  می شوند(  انتخاب  احزاب  توسط 

هیئت رئیسه وجود داشته باشد.
عالی  شورای  اصلی  ترکیب  هنوز  اینکه  بیان  با  وی 
از  یکی  اف��زود:  است  نشده  مشخص  اصالح طلبان 
انتخاب »اعضای  آن بحث شده،  موضوعاتی که روی 
بیشتر  است.  احزاب  سوی  از  عالی  شورای  حقیقی« 
چون  است  نشدنی  امر  این  که  بودند  معتقد  احزاب 
ممکن است در اینکه کدام حزب باید چه تعداد عضو 
شود.شفایی  ایجاد  اختالف  کند،  انتخاب  حقیقی 
فقط  ائتالف  اح��زاب،  جدید  قانون  مبنای  بر  گفت: 
احزاب و شخصیت های حقوقی صورت  از سوی  باید 
شورای  در  حقیقی  اعضای  حضور  بنابراین  بگیرد؛ 
عالی، محل شک و تردید است و بر مبنای نظر اعضای 
قانونی  وجاهت  اصالحات،  جبهه  هماهنگی  شورای 
ایران  ملت  اراده  حزب  ندارد.قائم مقام  هم  چندانی 
انتخاب اعضای حقیقی  برای  بنابراین  اظهار داشت: 
سوی  از  محفلی  باید  اصالح طلبان،  عالی  ش��ورای 
احزاب شکل بگیرد که هنوز سازوکار شکل گیری این 

محفل مشخص نشده است.
  واکنش حناچی به برخی شبهات درباره 

بستگانش
شهردار تهران به برخی اخبار و شبهات مطرح شده، 
بستگانش،  برخی  سیاسی  وابستگی های  درب��اره 
واکنش نشان داد.پیروز حناچی عصر امروز در حاشیه 
مراسم ختم والده سردار جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش 
گروه های  برخی  در  نزدیکانش  برخی  عضویت  آیا  که 
 « گفت:  خیر؟  یا  دارد  صحت  نظام  معاند  و  مخالف 
هم  شما  نمی خوابانند.  دیگر  کسی  قبر  در  را  کسی 

بروید برای آخرتتان کار کنید!«
  توصیه ا... کرم به حجاریان

حسین ا... کرم با بیان اینکه باور به کمتر هزینه دار 
گراییده  شکست  به  مقاومت  به  نسبت  سازش  بودن 
جریان  اصلی  مشکل  موضع  این  داد:  ادامه  است، 
است  اقتصادی  طلب  واصالح  سیاسی  طلب  اصالح 
پایانی  نقطه  به  همفکرانش  و  حجاریان  آقای  یعنی 
دیدگاه  است  بهتر  آنها  بنابراین  رسیدند  شان  دیدگاه 
مقاومت  سمت  به  و  داده  تغییر  را  خود  تئوریک  های 
گرایش پیدا کنند.ا... کرم در گفت و گو با خبرآنالین 
با تاکید بر اینکه جریان مقابل آقای حجاریان در طیف 
اصالح طلبی به برخی از این مسایل دست پیدا کرده 
است، تصریح کرد: به نظر من چپ سنتی در حال به پا 
خاستن مجدد است تا گرایش به مقاومت را جایگزین 
تشابه  درباره  اصولگرا  سیاسی  فعال  کند.این  سازش 
رفتار اصالح طلبان در پروژه عبور از روحانی با پروژه 
زمانی  خاتمی  از  عبور  بحث  گفت:  خاتمی،  از  عبور 
بروز کرد که سازش آقای خاتمی با غرب در سال 82 
آقای  که  زمان  همان  یعنی  گرایید  شکست  به   84 تا 

روحانی مسئول مذاکرات هسته ای بود.
  دالالن، خوِد خودروسازان هستند

به  اشاره  با  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  سخنگوی 
این که رانت خوار و داللی در بازار خودرو وجود ندارد 
گفت:  است،  خودروساز  خوِد  رانت خوار،  و  دالل  و 
پیشنهاد خوردوسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه 

این  تاییدکننده  باشد،  آزاد  بازار  قیمت  زیر  درصد   5
در  قیمت  آزادس��ازی  است  قرار  اگر  است.  موضوع 
دهیم  اجازه  باید  باشد،  داشته  وجود  خودرو  صنعت 
گیرد،  صورت  انحصار  از  بدور  صنعت  این  در  رقابت 
افزایش  و  قیمت  کاهش  سمت  به  صورت  این  در  که 

کیفیت خواهیم رفت./تسنیم
  افزایش کالهبرداری  از طریق کانال ها و 

سایت  های صیغه یابی
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ 
تبلیغات  برای  اشخاص  از عکس های  استفاده  درباره 
پروفایل  برای  آنها  از  استفاده  یا  مجازی  فضای  در 
که  این  به  توجه  با  گفت:  غیرحقیقی،  آی دی ه��ای 
اساس  این  بر  است،  خصوصی  حریم  جزء  موارد  این 
کند،  شکایت  اعالم  خصوصی  شاکی  که  صورتی  در 
قضیه  این  در  می تواند  قضایی  مرجع  مجوز  با  پلیس 
در  زنانه  آرایشگاه های  از  تصاویری  پخش  شود.  وارد 
و  داشته  گستردگی  اگر  تبلیغات  برای  مجازی  فضای 
موارد غیراخالقی و مبتذل را اشاعه کند، پلیس قطعا 
اقدامات الزم را در خصوص برخورد با آنها انجام خواهد 
داد. تبلیغات فروش شارژ ارزان و کالهبرداری هایی که 
از این طریق با روش های مختلفی از جمله خرید شارژ 
ارزان، صیغه یابی، دوست یابی و ماهواره جیبی انجام 
اطالعات  سرقت  جهت  صفحات  نوع  این  می شود. 
اقدام می کنند متاسفانه  بانکی اشخاص  حساب های 
در  صفحات  نوع  این  طریق  از  کالهبرداری  شدت  به 
باز  برخورد می کنیم  ما هر چه  و  حال گسترش است 

هم ادامه دارد./ایلنا
اینترنت  به عنوان  را  تلگرام  مردم    

می دانند
عزت ا... ضرغامی گفت: متأسفانه اینترنت در کشور 
از فضای  ما  تصور  است،  متولد شده  ناقص الخلقه  ما 
ما  که  زمانی  بود.  رسانه ای  فضای  یک  ابتدا  مجازی، 
اطالعات  ملی  شبکه  اصلی  تعریف  دنبال  به  هنوز 
بودیم، پیام رسان های همراه پا به عرصه شبکه مجازی 
گذاشتند. فضای مجازی همه شئون زندگی و سبک 
از  وقتی  می کند،  استحاله  و  متحول  را  انسان  زندگی 
فضای مجازی سؤال می شود، به این مفهوم است که 
یک سبک زندگی جدید و تحول بزرگ  در زندگی بشر 
منسجم  برنامه ریزی های  به  توجه  با  ایرانیان  به ویژه 
حاکمان  و  دولتمردان  حقیقی،  اشخاص  توسط 
می افتد.  اتفاق  کشور،  از  خارج  چه  و  داخل  در  چه 
آنقدر سریع رشد و سیطره پیدا  پیام رسان های همراه 
تا  گرفتند  دربر  را  مردم  زندگی  کل  ابعاد  که  کردند 
اجتماعی  پیام رسان  یک  که  را  تلگرام  مردم  که  جایی 
با  تعریف  این  البته  اینترنت می دانند؛  به عنوان  است 
به وجود آمدن کاربری های مختلف و جدی تر بی تردید 

تغییر پیدا خواهد کرد./ ایسنا
  اعتراض نمایندگان اصفهان به انتصاب 

استاندار اصالح طلب
نمایندگان  شرکت  عدم  گفت:  فوالدگر  رضا  حمید 
هدف  با  اصفهان  استاندار  معارفه  و  تودیع  جلسه  در 
گرچه  بود  جدید  استاندار  با  نمایندگان  مخالفت 
دولت حتی جلسه تودیع و معارفه را برای نمایندگانی 

انتظار  ما  نینداخت.  عقب  بودند  استاندار  موافق  که 
خالی  های  مسولیت  ب��رای  ها  اصولگرا  از  نداریم 
استانداری قرار دهند ولی انتظار داریم کسانی که در 
اصالح  ساختارشکنی  پیشانی  در  و  بودند  فعال  فتنه 
طلبی هستند در کرسی معاونین استاندار قرار نگیرند 

/صاحب نیوز
را  قطبی  افشین  میلیونی   170 مالیات    

چه کسی می دهد؟
فوتبال  تیم  پیشین  سرمربی  قطبی،  افشین 
پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان برای یک فصل 
انتخاب شد.  به عنوان سرمربی فوالد خوزستان  نیم  و 
قطبی که به مدت یک فصل و نیم سرمربی پرسپولیس 
بود و دو سال هم هدایت تیم ملی را بر عهده داشت، 
قرار  که  دارد  عقب افتاده ای  مالیات  حاضر  حال  در 
است این مالیات با توافق دو باشگاه فوالد و پرسپولیس 
پرداخت شود. مهدی حاج باقر، مدیر برنامه های افشین 
قطبی در خصوص این مالیات گفت: دو باشگاه فوالد 
و پرسپولیس در این خصوص توافق کرده اند تا مشکل 

مالیاتی قطبی حل شود/تسنیم
به  خبر  انتشار  از  خداداد  شیال  خشم    

دنیا آمدن فرزندانش در آمریکا
لیست  انتشار  به  تندی  واکنش  خ���داداد  شیال 
بازیگرانی که فرزندانشان را در خارج از کشور به دنیا 
آورده اند نشان داد و از اینکه حواس مردم را به اخبار 
نه چندان مهم پرت می کنند انتقاد کرد. شیال خداداد 
که  بازیگرانی  فهرست  در  نامش  حضور  به  واکنش  در 
اند،  آورده  دنیا  به  کشور  از  خارج  در  را  فرزندانشان 
مملکت  مشکالت  تمام  »پس  نوشت:  اینستاگرام  در 
بجای  نداشتیم.شما  خبر  خودمون  و  بود  ما  تقصیر 
اینکه حواس مردم رو با این چرندیات پرت کنین اخبار 
درست راجع به مملکت بهشون بدین.االن که چی؟آخ 
آخ منکه خیلی خجالت کشیدم االن سامیار و ساتین 

رو قورت میدم دوباره در وطن بدنیا میارمشون.«
حبس  سال   12 به  شهیدی  هنگامه    

محکوم شد
وکیل مدافع هنگامه شهیدی از محکومیت موکلش 
به 12 سال و ۹ ماه حبس خبر داد و گفت: این حکم 
قاضی  ریاست  به  انقالب  دادگاه   15 شعبه  سوی  از 
همدانی  ترک  مصطفی  است.  شده  صادر  صلواتی 
فرایند  ب��ودن  محرمانه  به  توجه  با  داش��ت:  اظهار 
رأی  بیان جزئیات  از  پرونده  بودن  امنیتی  و  رسیدگی 
دادگاه معذور هستم. این وکیل دادگستری ادامه داد: 
 12 به  محکومیت  بر  عالوه  موکلم  اجمالی،  طور  به 
از عضویت  به 2 سال محرومیت  ماه حبس   ۹ و  سال 
در گروه ها و احزاب و فعالیت های مجازی و مطبوعاتی 
ترک  است.  شده  محکوم  کشور  از  خروج  همچنین 
همدانی ابراز امیدواری کرد که در مرحله تجدید نظر 
برائت  حکم  شهیدی،  حکم  از  بخش  این  به  نسبت 

صادر شود.
افتاد  مشهد  در  آنچه  از  بدتر  اتفاقات    

قرار بود رخ دهد
گفت:  رضوی  خراسان  سابق  استاندار  رشیدیان 
گروه های فشار در همه کشور وجود دارند. به  نظرم از 

جمله موفقیتهای ما منزوی کردن گروه هایی است که 
را  خود  منویات  و  اهداف  میکنند  سعی  بداخالقی  با 
دنبال کنند.اتفاقات بدتر دیگری قرار بود در مشهد رخ 
و ما  باشند  از آن بی خبر  دهد که ممکن است برخی 
نیز بنا نداریم آن را باز کنیم. او همچنین در خصوص 
احتمال دخالت امام جمعه مشهد در رویدادهای این 
اجرایی  امور  در  امام جمعه  از  شهر گفت که دخالتی 
افراد  از  بعضی  گفت:  باره  این  در  او  است.  ندیده 
الهدی،  آیتا... علم  بهخاطر بعضی خطبههای خاص 
تعامالت  و  جلسات  در  ایشان  و  ما  که  می کنند  تصور 
میدهم  شهادت  اینجا  من  اما  داری��م.  مشکل  هم  با 
ولی  نمانیده  عنوان  به  ایشان  که  سال هایی  این  طی 
فقیه و قبل از آن هم به عنوان امام جمعه در خراسان 
امور  در  ایشان  از  دخالتی  داشتند،  حضور  رضوی 
که  نمی کردند  ک��اری  چنین  اصال  ندیدم.  اجرایی 
مثال در جایی بگویند این شخص را بردارید و شخص 
دیگری را بگذارید و یا کاری را به شکل دیگری انجام 
تا االن یک مورد سراغ ندارم که ایشان راجع  بدهید. 
فالن  که  بگویند  و  کنند  صحبت  من  با  موضوعی  به 
فوت  از  بعد  که  هم  رئیسی  آقای  دهم.  انجام  را  کار 
ایشان  با  مشکلی  ما  آمدند،  طبسی  آیت ا...  حضرت 
انتخابات  زمان  در  که  بود  طبیعی  البته  نداشتیم. 
ریاست جمهوری تنش هایی در فضای سیاسی بوجود 
آستان قدس،  تولیت  به عنوان  ایشان  با  ما  اما  بیاید، 

مشکلی نداشتیم.
هیئت  تقدیم  کشور  وزیر  استیضاح    

رئیسه مجلس شد
که  ای��ن  بیان  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  یک 
گفت  شد  رئیسه  هیئت  تقدیم  کشور  وزیر  استیضاح 
که استیضاح وزیر ورزش و جوانان به دلیل پس گرفتن 
امضاها منتفی شد. علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو 
ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر سه استیضاح در  با 
آن استیضاح  دستور کار مجلس است که جدیدترین 
و هیئت  رئیسه شد  تقدیم هیئت  که  بوده  وزیر کشور 
رئیسه آن را به کمیسیون شوراها ارجاع داد. وی افزود: 
استیضاح دیگر مربوط به وزیر کشاورزی با 21 امضاء 
کشاورزی  کمیسیون  به  را  آن  رئیسه  هیئت  که  است 
امور  وزی��ر  استیضاح  همچنین  اس��ت.  ک��رده  ارج��اع 
خارجه نیز در دستور کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی است.
آمریکایی ها:  به  نقدی  سردار  کنایه    

آتش کالیفرنیا را خاموش کنید!
سپاه  اجتماعی  فرهنگی  معاون  نقدی،  س��ردار 
به تالش  اشاره  با  ادامه  انقالب اسالمی در  پاسداران 
تصریح  کشور،  مشکالت  نمایی  بزرگ  برای  دشمن 
و  کردند  آمریکا  واقعیت های جعلی  را سرگرم  ما  کرد: 
اظهار  وی  می دهند.  جلوه  کوچک  را  ما  واقعیت های 
کرد: آمریکایی ها می گویند که سایه جنگ بر سر ایران 
است، اما بهتر است که سایه جنگ را از اینجا بردارند 
مهد  کالیفرنیا  کنند!  خاموش  را  کالیفرنیا  آتش  و 
نتوانستند  اما  است،  آمریکا  در  جدید  تکنولوژی های 

یک آتش را خاموش کنند.

امام صادق )ع( فرمودند:
س�خاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده 
اس�ت و تنه�ا آن ك�س بخش�نده اس�ت كه از یقی�ن و هّم�ت واال برخ�وردار باش�د ؛ زیرا كه 

بخشندگی پرتو نور یقین است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

را ما  مد  نیا نظر  رد  تو  نقش  جز 
را ما  مد  نیا ر  هگذ ر تو  ی  کو جز 

ت عهد رد  را  همه  مد  آ ش  خو چه  ر ا ب  خوا
را ما  مد  نیا رد  چشم  هب  که  حقا 

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:20اذان مغرب: 16:38 

اذان صبح فردا: 04:51

نیمه شب شرعی:22:35

غروب آفتاب:16:18 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:19

اسرا

صالبت، اس�تواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن اس�ت... چنین مران دین باور از آس�یب نس�یان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا 
مصون اند، چنین نام آورانی كه اهل سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، 

زیرا تقوا كلید استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له : آرش انسان دوست فرزند سعید با وکالت آقای جواد رضائی به آدرس تربت حیدریه- بازار روز – مجتمع معصومی

محکوم علیه : مرتضی محمدی فرزند فریدون به آدرس شهرستان زاوه – دولت آباد – امام رضا 8 – پالک۹
محکوم به : 1- در پرونده کالسه ۹51۷45 مبلغ 12۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/۰۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول در حق محکوم له و نیز مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی 2- در پرونده کالسه ۹51۷46 مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/۷2۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول در حق محکوم له 

و نیز مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت
مورد مزایده: ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک شماره 211/54۰/68۰ فرعی از 144 اصلی ملکی آقای علی نیازی فرزند محمد حسن واقع در روستای فرزق 
باریر  دیوار  با سازه  3 سانت  آجر  نمای  با  در یک طبقه  مربع  متر   15۷/5 اعیان  و مساحت  مربع  143متر  به مساحت عرصه  امام رضا31- پالک1۷   – امام رضا  – خیابان 
مبلغ  به  و کارشناس جمعًا  ارزیاب  نظریه  گاز که طبق  و  برق  و  آب  امتیازات  دارای  و  فلزی  زمینی  کابینت  و  اپن  دارای  و  تا سقف کاشی  بدنه  و  آشپزخانه سرامیک  و کف 
65۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 13۹۷/1۰/۰3 
به  و  ارزیابی شده شروع  قیمت  از  و  میرسد  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مدنی  احکام  اجرای  دفتر  حیدریه  تربت  دادگستری  در محل  ظهر   12 الی   11 از ساعت 
نمایند.ضمنًا  مراجعه  اجرا  این  به  مزایده  برگزاری  از  قبل  روز   5 بیشتر  اطالع  کسب  جهت  خرید  به  طالبین  شد.  خواهد  واگذار  نمایند  پیشنهاد  قیمت  باالترین  کسانیکه 
حداقل 1۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 

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

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

)آگهی فقدان سند مالکیت(
نظر به اینکه آقای احمدمحمدی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی است سند مالکیت مشاعی 13۰ سهم مشاع از 16652 سهم ششدانگ پالک 3482 فرعی از 2۷6 اصلی بخش 13 مشهد که متعلق به وی میباشد بعلت بی احتیاطی 
مفقود شده است . بابررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر 1۹2 صفحه 58۷ و ثبت 3262۰به نام وی ثبت و سند بشماره چاپی 3۹5645 سری الف در سال 
۹1 صادر و تسلیم شده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا باستناد تبصره ذیل ماده 12۰ اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم به متقاضی اقدام خواهد شد.
محمدرضا رجایی مقدم

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

 آگهی مزایده 
محکوم له : 1- راضیه 2- فاطمه 3- بتول 4- زهرا 5-محمدباقر 6- زکیه ۷- طاهره شهرت همگی عناصری فرزندان حسن به آدرس تربت حیدریه خ مظفریه8 پالک4 منزل عناصری
محکوم علیه : 1-حمیدرضا 2- عباس 3- مرضیه شهرت همگی عناصری فرزندان حسن به آدرس تربت حیدریه خ 28 متری نرسیده به سه راه ابوذر غفاری منزل حمیدرضا عناصری
های  هزینه  بابت  12/386/۰۰۰ری��ال  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ورثه  بین  آن  فروش  از  ناشی  وجه  تقسیم  و  شیبانی  پروین  مرحومه  ماترک  فروش   : به  محکوم 
دادرسی و هزینه انجام دادرسی و هزینه انجام کارشناسی و مبلغ 4/۰1۰/۰۰۰ریال حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ ۷/۷15/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده 

  4۰/۹6۰125 کالسه 
مورد مزایده: 1- سرقفلی یک دربند مغازه واقع در انتهای بازار گمرک بازار سلمان به ارزش 465/۰۰۰/۰۰۰ ریال 2- یک دربند انباری واقع در انتهای بازار گمرک بازار سلمان 
به ارزش 5۰8/۰۰۰/۰۰۰ ریال 3- یک قطعه زمین پالک 8 فرعی از 3285 اصلی به مساحت 11۷مترمربع در خیابان 28 متری )شهید رجایی( جنب مرغ فروشی صابری زاده 
سه راه بارزاری به مبلغ 2/۹35/۰۰۰/۰۰۰ ریال 4- منزل پالک 1۰فرعی از 3286 اصلی ماترک پروین شیبانی به مساحت 4۰۰مترمربع واقع در خیابان 28 متری سه راه بارزاری 
جنب مرغ فروشی صابری زاده به مبلغ 2/64۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 14/138/۰۰۰/۰۰۰  ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا 
به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز چهارشنبه تاریخ 13۹۷/۰۹/28 از ساعت 11 الی 12 ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید 
جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 1۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 

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

مفـقـودی

 15۶  FMI  121۶9779 موتور  شماره   7۶5  -5۴۶1۶ پالک  شماره  به   1390 مدل   CDI125 سپند  سیکلت  موتور  سبز  برگ  و  سند 
باشد.   می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  حصاری  حکمتی  جابر  به  مربوط   NB5  125  S  9032۴15 تنه  شماره 


