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مدیر عامل تیم فوتبال پدیده

درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

جواد وطنخواه، با اشاره به تساوی دیروز تیم پدیده مقابل 
ماشین سازی گفت: باید به کادر فنی و بازیکنان تیمم تبریک بگویم که 
تا اینجای لیگ نتایج خوبی را کسب کردند و حاال انتظارات را از خود تا 
به این حد باال برده اند...

در صفحه 7 بخوانید

چه طور حاضر شدند این داور را برای قضاوت انتخاب کنند؟

رئیسی: بختیاری مدتی است 
در تهران انجام وظیفه می کند

کریمی قدوسی: رزم حسینی 
تمایلی به استانداری
 خراسان رضوی ندارد

بختیاری: بازنشسته نیستم

گفتگو با نویسنده ای که ناشران ایرانی کتابش را 
چاپ نکردند

چاپ انگلیسی

معاون اقتصادی شهرداری مشهد  با اشاره به 
آمار 14 ماهه گذشته خبر داد

60 نسخه برای سرمایه گذاری

در شرایطی که خودروسازان داخلی بعد از سال ها بهره بردن از انحصار و حمایت تام 
و تمام دولتی نتوانسته اند محصوالت خود را ارتقا و با کیفیت کنند، در شرایطی که هر 
روز بر خیل شاکیان آن ها اضافه می شود و تعهدات خود را پشت گوش می اندازند، در 

شرایطی که هر روز پیش فروش جدیدی برای محصوالتی که...

ناز خودرو خریدار دارد!

بی اطالعی و کمکی 
که ناخواسته به ایدز 

می شود!

معاون اقتصادی شهردار مشهد گفت: اداره و نگهداری شهر 
مشهد برای شهرداری این شهر در هر شبانه روز بالغ بر 5 

میلیارد تومان هزینه دارد  گفت: 60 بسته سرمایه گذاری در 
شهرداری مشهد طی 14 ماه گذشته تهیه شده است.

رضا خواجه نایینی در نشست پاسخگویی مسئوالن اقتصاد 
شهری در مجلس دانشجویی که در...

»روز وابستگی » آخرین اثر چاپ شده »مهدی توسلی« 
است  که به تازگی راهی بازار نشر شده است. این کتاب که 
با تمجید و نقد ها ی مثبت اصحاب رسانه و قلم مواجه شده 

است در اساس یک نقد و روایت سیاسی...

گفت و گوی ویژه 5

گزارش ویژه 6

در صفحه 5 بخوانیددر صفحه 4 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید
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ضوابط کنسرت های خیابانی 
مشخص شود

در این شماره می خوانیم

پژمانفر

بر اساس آمارهای موجود، یک سوم مبتالیان به ایدز از ورود ویروس به بدنشان بی اطالع هستند

به بهانه انجام تست رایگان ایدز در بیمارستان چشم بینا

با چراغ سبز الریجانی



آخرین  مــورد  در  مجلس  در  مشهد  مــردم  نماینده 
وضعیت انتخاب استاندار خراسان رضوی گفت: آخرین 
رصدی که صورت گرفته این بود که گویا روی آقای رزم 
حسینی متمرکز است اما گویا خود ایشان این سمت را 

هنوز نپذیرفته است.
به  اشاره  با  کریمی قدوسی  جواد  تسنیم،  گزارش  به 

با  همچنان  استان  شرایط  دراین  می رسد  به نظر  اینکه 
دهد،  ادامه  خود  فعالیت  به  باید  استانداری  سرپرست 
افزود: براساس ارزیابی ما آقای رزم حسینی فرد مثبتی 

برای استان خراسان رضوی است.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مورد اینکه 
آیا قرار نیست در این زمینه با وزارت کشور رایزنی شود، 

افزود: در این زمینه بارها پیغام دادیم و با وزیر کشور نیز 
شخصا تلفنی تماس داشتیم و حضوری صحبت کردیم؛ 
اما خراسان رضوی استانی ویژه است و باید هماهنگی 
در استان باشد. امیدواریم تحوالت مثبتی در دستور کار 

باشد.

بازنشسته  گفت:  رضــوی  قدس  آستان  مقام  قائم 
نیستم و همچنان در آستان قدس رضوی هستم.

بختیاری  سیدمرتضی  ــوری،  ف مشهد  ــزارش  گ به 
با  مجازی  فضای  در  وی  از  فایلی  انتشار  مــورد  در 

این  در  متاسفانه  افــزود:  خود  بازنشستگی  محوریت 
من  حرف های  البته  نگرفت؛  صورت  امانتداری  مورد 

همان هایی است که در این فایل عنوان شده است.
وی تصریح کرد:از من سئوال کردند و گفتم بازنشسته 

نیستم و صرفا ماموریتم تمام شده و سپس نظرم را در 
که  گفتم  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  مورد 

قانون بسیار خوبی است.

تولیت آستان قدس رضوی خبر استعفای بختیاری را 
به طور تلویحی تایید کرد.

سیدابراهیم  حجت االسالم  شــهــرآرا،  گــزارش  به 
تولیت  قائم مقام  نیافتن  حضور  علت  دربــاره  رئیسی 

آستان قدس رضوی در برنامه های خبری این مجموعه 
گفت: بختیاری مدتی است که در تهران انجام وظیفه 
می کنند؛ البته با آستان قدس رضوی هم ارتباط دارند.

آیا جایگزین بختیاری  این سوال که  به  پاسخ  وی در 

رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقامی  سمت  برای 
اکتفا کرد  نکته  این  بیان  به  مشخص شده است، فقط 

که اگر خبری باشد، شما مطلع خواهید شد.

اگر  دولـــت  گــفــت:  مجلس  ســابــق  نماینده  یــک 
با  و  باشد  داشته  توجه  کم درآمد  اقشار  به  می خواهد 
نباید دراین  آنان پشتیبانی کند،  از  بسته های حمایتی 

کار تاخیر داشته باشد.
به  پاسخ  در  نیا  سبحانی  حسن  ایسنا،  گــزارش  به 
این پرسش که اولویت های کشور در شرایط تحریم چه 
باید باشد؟ اظهار کرد: کشور ما در شرایطی قرار دارد 
اعمال  را  فشرده ای  تحریم های  استکباری  نظام  که  
کرده و می خواهند فشارهای شان را بیشتر هم بکنند، 
براین اساس  در مرحله اول اولویت ما باید این باشد که 

وحدت مان را حفظ کنیم.
افزود:  در چنین شرایطی مسئوالن کشوری هم  وی 

باید پاسخگو باشند و با حضور در رسانه های عمومی به 
بیان ضعف ها و قوت ها بپردازند. به خصوص که در این 
شرایط باید به سمتی برویم که مسئوالن بتوانند تالش و 
کوشش بیشتری برای استفاده از ظرفیت های داخلی و 

اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
سعی  کمبودها  برخالف  »مردم  این که  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  کنند«،  تحمل  را  فعلی  شرایط  می کنند، 
باشیم  داشته  توجه  باید  اما  است  درست  موضوع  این 
قرار  گرانی ها  و  مالی  فشار  تحت  ــردم  م وقتی  که 
می گیرند،کمبودها سبب می شود که به جامعه فشار آید 
مطالبات  از  باید درک شان  این شرایط مسئوالن  در  که 

عمومی باال باشد.

هم  دولت  کرد:  تاکید  مجلس  سابق  نماینده  این 
باشد  داشته  توجه  کم درآمد  اقشار  به  می خواهد  اگر 
نباید  کند،  پشتیبانی  آنان  از  حمایتی  بسته های  با  و 
در  حال  هر  به  چراکه  باشد؛  داشته  تاخیر  کار  دراین 
شرایط فعلی برخی از اقشار کم درآمد آسیب های جدی 

می بینند.
باید  چهارم  تا  اول  دهک های  گفت:  پایان  در  وی 
توسط مسئوالن از حمایت های فراوان برخودار شوند تا 
باید  هم  مسئوالن  کنیم  عبور  تحریم  شرایط  از  بتوانیم 

تالش کنند اعتماد مردم به حرف هایشان جلب شود.

اسالمی  میهن  امنیت  گفت:  خوزستان  استاندار 
مرهون رشادت شهدا می باشد و تکریم و خدمتگزاری 

به خانواده شهدا نعمتی برای مسئوالن کشور است.
در  شب  جمعه  شریعتی  غالمرضا  ایرنا،  گزارش  به 
دیدار با خانواده شهید حجت االسالم محمد افچنگی 
افزود:  اهواز  تروریستی  حادثه  سبزواری  شهدای  از 
سند  و  سربلندی  عزت،  پرچمداران  شهدا  خانواده 

افتخار ملت ایران هستند.

وی اظهار داشت: مسئوالن نظام در تبعیت از فرامین 
امام راحل و رهبر معظم انقالب تمام تالش خود را برای 
خدمتگزاری به ایثارگران و خانواده معظم شهدا به کار 

می بندند. 
ما  ملی  وحدت  تواند  نمی  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 
تروریستی  و  کورکورانه  حادثه  گفت:  کند  مخدوش  را 
و  اتحاد  تحکیم  به  منجر  خوزستان  استان  در  دشمنان 

انسجام مردم این استان و سراسر کشور شد. 

استاندار خوزستان به همراه رئیس عقیدتی سیاسی 
لشکر پیروز 77 خراسان رضوی روز جمعه در سفر کوتاه 
افچنگی  محمد  شهید  خانواده  با  سبزوار  شهرستان  به 

دیدار کرد.
عقیدتی  رئیس  افچنگی  محمد  االســالم  حجت 
سیاسی منطقه پدافند هوایی جنوب غرب کشور بر اثر 
اقدام کور تروریستها در مراسم گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس در اهواز به شهادت رسید.

برای  جدید  هــای  گزینه  از  یکی  همتی  فریدون 
استانداری خراسان رضوی است.

به گزارش مشهد فوری، فریدون همتی یکی از گزینه 
های جدید برای استانداری خراسان رضوی است وی 
و  هرمزگان  فعلی  استاندار   – ایالم  زاده   ١٣٣٩ متولد 

استاندار قزوین در دولت یازدهم است.

محاسبات  دیوان  بر  فضلی  رحمانی  ریاست  زمان  از 
کشور، فریدون همتی همیشه در قامت معاون و مشاور 
در کنار وی بوده و ی همچنین نمایندٔه حوزٔه انتخابیٔه 
در دورٔه هفتم  و مهران  ایوان، شیروان، چرداول  ایالم، 

مجلس شورای اسالمی بوده است.
روزگذشته کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس 

نماینده  دیگر  شیران  پیشتر  که  رزم حسینی  بود  گفته 
مشهد از او به عنوان گزینه قطعی استانداری نام برده 

بود مایل به پذیرش این مسئولیت نیست.
استانداری  فعلی  سرپرست  قربان میرزایی  نام  البته 

خراسان نیز همچنان مطرح است.
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سرویس اقتصادی

بر اساس مصوبات 
شورای رقابت، 

خودروهای باالی ۴۵ 
میلیون تومان عمال 

از شمول قیمت گذاری 
خارج بوده و قیمت آن 
ها با توجه به شرایط 

بازار تعیین می شد؛ بر 
این اساس، قرار شد تا 

نرخ این خودروها با 
در نظر گرفتن ضوابط 
مربوطه و نظارت هایی 

که از سوی دستگاه های 
ذیربط انجام می شود، 

در بازار افزایش یابد

,,

شان  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
دانشگاه این است که داده ها و معادالت را بگیرند، بررسی، 
نتیجه گیری و استنتاج کنند و راه حل داشته باشد و بیان 
کنند. رد کردن نظر دانشگاه، رد کردن خود، وجدان و 
شخصیت خود است. بهتر از دانشگاه کجا است که مسائل 

کشور را چاره کند؟ 
مصطفی میرسلیم در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان، 
در خصوص افول جنبش های دانشجویی در نقش آفرینی 
فعالیت  و 59  سال های 58  در  کرد:  اظهار  جامعه،  در 
دانشجویی در دانشگاه ها بیشتر سیاسی کاری بود، هر کدام 
از گروهک ها اتاقی را از دانشگاه گرفته بودند و کارهایی را 
انجام می دادند که دانشگاه را به هم ریخته و بساط علم و 

پژوهش تعطیل شده بود.
وی افزود: این راه دانشگاه نبود و ما این وضعیت را از 
دانشگاه نمی خواستیم. این کار باید توسط احزاب در بیرون 
از دانشگاه انجام شود تا وزارت کشور به درست یا خطا بودن 
آن رسیدگی کنند. آنچه باید در دانشگاه ها انجام گیرد و 
گروه های دانشجویی آن را انجام دهند، بررسی های علمی 
و پژوهشی با موضع گیری های مستدل و غیر قدرت طلبانه 

است. 
میرسلیم بیان کرد: اگر فردی می خواهد قدرت طلبی 
کند، می تواند در حزب این کار را انجام دهد و در انتخابات 
شرکت کند. در دانشگاه ما به دنبال کشف علمی مطالب و 
چاره جویی مستدل و منطقی مسائل هستیم. این امر افول 
کرده، ما به دنبال آن نرفتیم و در این زمینه کم کاری کردیم. 

امیدواریم که این امر ارتقا پیدا کند. 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصل 
این کار به دست خود دانشجویان و اعضای هیئت علمی 
است. استادان باید در این صحنه جلو بیایند و گام بردارند. 
نگاه  استادان  به  دانشجویان  هستند،  متعهد  نیز  آن ها 
می کنند، از آن ها خط می گیرند و با هم مشورت می کنند. 

وی ادامه داد: افرادی که احساس تعهد می کنند باید 
به صحنه بیایند تا سایرین که کمتر تعهد دارند، به تدریج 
گرایش پیدا کنند. تمام دانشجویان در یک حد نیستند، 
با  باید  بیشتر احساس مسئولیت می کنند  افــرادی که 
استادان خود وارد صحنه شوند، انجمن های علمی خود 
را تشکیل دهند و نشست های علمی و انتقادهای سازنده 

داشته باشند. 
میرسلیم عنوان کرد: شان دانشگاه این است که داده ها 
و معادالت را بگیرند، بررسی، نتیجه گیری و استنتاج کنند 
و راه حل داشته باشد و بیان کنند. چه کسی می تواند نظر 
دانشگاه را رد کند؟ رد کردن نظر دانشگاه، رد کردن خود، 
وجدان و شخصیت خود است. بهتر از دانشگاه کجا است 

که مسائل کشور را چاره کند؟

گفت وگو
میرسلیم 

رد کردن نظر دانشگاه، رد کردن 
وجدان و شخصیت خود است 

در راستای کاهش تاخیرها صورت گرفت؛
 تشکیل کمیته نظارت بر خدمات 

پروازی در آسمان

تفاهم نامه فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی 
خراسان رضوی؛

مهارت آموزی درزمینه ریز جلبک ها

که  بود  پیش  سال  دو  یعنی   1395 سال  آذر  بیستم 
»عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر کشور در برنامه »بدون 
مختلفی  سئواالت  به  خبری 20:30  بخش  در  تعارف« 
جواب داد که یکی از آنها بازتاب زیادی در سطح جامعه 
خود  پیش  سال  دو  گوی  و  گفت  در  کشور  وزیر  داشت. 
دارند  هم  لیسانس  فوق  اتفاقا  که  فرزندانش  بیکاری  از 
سخن گفت؛ موضوعی که بیانگر این بود که او نخواسته از 
روابطش برای مشغول به کار شدن فرزندانش بهره بگیرد. در 

آن برنامه تلویزیونی خبرنگار از رحمانی فضلی می پرسد: 
خیلی  برای  آن  درک  که  بودید  گفته  ای  جمله  شما 
ها سخت بود و آن اینکه گفته بودید، من سه بیکار فوق 
لیسانس در منزل دارم، آیا هنوز هم بیکارند؟ پسر هستند 

یا دختر؟ 
وزیر کشور در پاسخ به این سوال می گوید: بله، دختر 
»عبدالرضا  است.  شاغل  پسرم  ندارند،  کار  که  هستند 
رحمانی فضلی« ادامه می دهد: بعد از اینکه این موضوع 
که  کردند  پیشنهاد  من  به  نفر  چندین  کــردم،  مطرح  را 
حاضریم بچه های شما را استخدام کنیم که به آنها گفتم 
شما اگر حاضرید فرزندان من را استخدام کنید، بروید و 
فرزندان دیگران را استخدام کنید، بیکار زیاد است، من 
اگر قرار بود از رابطه استفاده کنم که تا االن استخدام می 
شدند. تاکنون بارها درباره این نکته که »ناقل یک سخن 
به عمل گفته هایش  باید خود عامل  از هر کسی  پیش 
باشد« شنیده ایم؛ موضوعی که درباره سخنان وزیر کشور 
مبنی بر بیکاری فرزندانش بارها در رسانه ها نقض شده؛ 
هرچند او پاسخ داده و تالش کرده، شفاف سازی کند، اما 
آنچه در عمل اتفاق افتاده خیلی با سخن تطابقی ندارد. 
آخرین مورد درباره این مسئله بر می گردد به بکارگیری 
فرزند وزیر کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی آن هم با 
یک نام فامیلی ناقص! چند روز پیش بود که در رسانه ها 
از سوی  انتصاب  به یک  و شبکه های اجتماعی نسبت 
وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی انتقاد شد. منتقدان 
از به کارگیری شخصی به نام »هادی رحمانی« به عنوان 
از  گویا  ماجرا  داشتند.  گالیه  اقتصاد  وزیر  جوان  مشاور 
این قرار است که »فرهاد دژپسند« پنجشنبه اول آذر پسر 
»عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر کشور را به عنوان مشاور 
خود منصوب می کند؛ اما پسوند نام خانوادگی »فضلی« 
را برای عدم ایجاد حساسیت در ارتباط با این انتصاب از 
نام فرزند وزیر کشور حذف می کند. پس از این اقدام وزیر 
اقتصاد، انتقادات زیادی نسبت به این اقدام در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی صورت می گیرد و برخی هم سخنان 

دو سال پیش وزیر کشور را در ارتباط با بیکاری فرزندانش 
فرزند  انتصاب  به  انتقادات  افزایش  با  کنند.  می  بازنشر 
و  اقتصادی  امور  وزارت  در  فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا 
دارایی، »فرهاد دژپسند« درباره این انتصاب توضیحاتی 
ارائه کرده و می گوید: »اینکه هادی رحمانی فضلی پسر 
وزیر کشور است، کامال درست است، اما علت انتخاب او 
به عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی فضلی نیست، 
بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی های ایشان است، 
زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و 
به همین دلیل، وقتی در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه 
شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان 
کمک استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی 
به بنده کمک می کرد. وزیر اقتصاد یادآور می شود: »ایشان 
)هادی رحمانی فضلی( در حال حاضر عضو هیات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی است؛ بنابراین، باید این گونه 
گفت، ایشان سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه شهید 
او  توانمندی های علمی  از  نیز  و خودم  بهشتی گذرانده 
آگاهی دارم. دلیل انتخاب رحمانی فضلی به عنوان مشاور 
وزیر نیز صرفا به  دلیل جوان بودن و توانمندی هایش بوده 
تا ارتباط مناسبی با جوانان کشور و به خصوص جوانان 
اقتصاددان برقرار کند. آشنایی من با ایشان نیز در زمانی 

بوده که هیچ گونه رفاقت و ارتباطی با پدر ایشان نداشته ام«. 
با توجه به اخباری که در گذشته در ارتباط با بکارگیری اقوام 
وزیر کشور در مشاغل مختلف منتشر شده است، متوجه 

این نکته خواهیم شد که این اولین باری 
نیست که چنین اتفاقی می افتد. 

حکم  ــار،  اخــب برخی  در  سویی  از 
بکارگیری داماد رحمانی فضلی به عنوان 
سرپرست دانشگاه آزاد آکسفورد مشاهده 
سال  هم  اخباری  همچنین  شــود.  می 
گذشته در ارتباط با بکارگیری برادرهای 
خانم وزیر کشور در این وزارتخانه منتشر 
شد؛ موضوعی که اسفند ماه سال گذشته 
فراکسیون  رئیس  صادقی«  »محمود 
شفاف  سازی و سالم  سازی اقتصادی و 
انضباط مالی آن را به نوعی مطرح کرد و 

مدعی فامیل بازی در وزارت کشور شد.
البته وزیر کشور مرداد ماه سال گذشته 
به برخی انتقاداتی که نسبت به بکارگیری 

گفته،  و  داده  پاسخ  بود،  شده  کشور  وزارت  در  اقوامش 
»پسر بنده هیچ ارتباطی با وزارت کشور ندارد، پسر من 
که  است  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

در دانشگاه شهید بهشتی نیز تدریس می کند و دکترای 
برادر همسر  اینکه  بیان  با  اقتصاد دارد. رحمانی فضلی 
می  تدریس  آنجا  در  و  است  مشهد  دانشگاه  استاد  من 
اینکه  دلیل  به  کند:  می  عنوان  کند، 
الکترونیک  و  برق  وی  تحصیلی  رشته 
است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت 
الکترونیکی  انتخابات  روند  بر  نظارت 
داشته باشم از ایشان خواهش کردم که 
کنترل های الزم را بر این سیستم داشته 
باشد. دیگر برادر همسر من در مشهد و 
شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای 
کشور(  وزیر  سابق  )معاون  دل  خندان 
کنند.  کمک  تا  کــرده  مامور  را  ایشان 
اینها سال  و  استخدامی در کار نیست 
هاست که استخدام هستند. اینکه وزیر 
کشور در یک برنامه تلویزیونی از بیکاری 
فرزندانش بنالد و بر خالف این موضوع، 
او در  اقدام  و  بکارگیری فرزندان  شاهد 
مناصب عالی مدیریتی نظیر آنچه پیشتر شرحش رفت 
باشیم، چیزی جز ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئوالن 
و سخنان آنان را در بین مردم به همراه نخواهد داشت، لذا 

این انتظار می رود که آقایان مسئول در انتخاب واژه ها، 
سخنان و پاسخ هایشان در قبال سواالتی که از آنها می 
شود، اوال صادق باشند و ثانیا مراقبت بیشتری به خرج 
این  به  نسبت  مردم  اعتمادی  بی  شاهد  مبادا  تا  دهند 
سخنان بشویم. اینکه فرزند، داماد، خواهر زاده و برادرزن 
وزیر کشور شایستگی پذیرش مسئولیت هایی که به آنها 
داده شده را دارند یا نه موضوع این گزارش نیست، چون 
این مسئله باید با موشکافی و دقت بیشتری بررسی شود 
تا به پاسخ برسد. اما آیا فرزندان مردم عادی هم می توانند 
با دارا بودن مدرک دکتری، دندانپزشکی و امثال آن سطح 
مدارج و پله های ترقی را نظیر آنچه در مورد فرزند، داماد 
و اقوام وزیر کشور اتفاق افتاده طی کنند یا خیر؟ بهتر بود 
»عبدالرضا رحمانی فضلی« در پاسخ به آن پرسش درباره 
شغل فرزندانش پاسخ هوشمندانه تری می داد و از اینکه 
فرزندانش بیکارند، نمی نالید. قطعا در آن صورت شاهد این 
سطح از انتقادات مردم و رسانه ها نسبت به بکارگیری فرزند 
و اقوام وزیر کشور نبودیم. حاال آقای وزیر باید این تناقض 
را پاسخ بگوید که چطور او راضی به بکارگیری فرزندانش 
نام ناقص مشاور  با  اما فرزندش  به توصیه برخی نشده، 
وزیر اقتصاد می شود و دیگر اقوامش هم مشغول به کار در 

مشاغل عالی؟!

 رحمانی فضلی: به دلیل 
اینکه رشته تحصیلی 
وی برق و الکترونیک 

است برای اینکه یک نفر 
مطمئن جهت نظارت 

بر روند انتخابات 
الکترونیکی داشته باشم 

از ایشان خواهش کردم 
که کنترل های الزم را بر 
این سیستم داشته باشد
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منتقدان از به کارگیری شخصی به نام »هادی رحمانی« به عنوان مشاور جوان وزیر اقتصاد گالیه داشتند. ماجرا گویا از این قرار است که »فرهاد دژپسند« پنجشنبه اول آذر پسر »عبدالرضا رحمانی فضلی« 
وزیر کشور را به عنوان مشاور خود منصوب می کند
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درحالی که یک هفته تا اتمام 
مهلت ثبت نام برای دریافت کارت 
است،  مانده  باقی  المثنی  سوخت 
آمارها حاکی است که به طور کلی از سوم آذرماه تاکنون 
جمعا حدود 890 هزار نفر موفق به ثبت نام کارت سوخت 

المثنی شده اند.
فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی از سوم آذرماه آغاز 
شد و از روز دوشنبه، پنجم آذرماه هم سامانه الکترونیکی 
و اپلیکیشن خدمات دولت همراه برای ثبت نام در اختیار 
آذرماه متقاضیان  از ششم  قرار گرفت. هم چنین  مردم 
ثبت نام  برای  از طریق کد دستوری ۴#*  می توانستند 

کارت سوخت المثنی اقدام کنند.
رقم  بر اساس  روزهایی که  افراد در  قرار شد  ابتدا  در 
سمت راست تلفن همراه آن ها تعیین شده، برای ثبت نام 

آذرمــاه  چهاردهم  در  محدودیت  این  که  کنند  اقــدام 
تا  و مالکان فاقد کارت سوخت می توانند  برداشته شد 
مهلت تعیین شده ) 2۴ آذرماه( در هر روزی که می توانند 
و  پاالیش  ملی  از سوی شرکت  که  از طریق روش هایی 
پخش فرآورده های نفتی معرفی شده است، برای ثبت نام 

اقدام کنند.
زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش 
تاکنون  این که  بیان  با  گذشته  روز  نفتی  فرآورده های 
المثنی  سوخت  کارت  ثبت نام  برای  نفر  میلیون  هفت 
هزار  از 730  بیش  میان  این  از  گفت:  کرده اند،  اقدام 
نفر به صورت غیرحضوری، یعنی با مراجعه به سامانه و 
اپلیکشین خدمات دولت همراه و استفاده از سامانه ۴#* 
و بیش از 1۶0 هزار نفر به صورت حضوری و با مراجعه به 

پلیس +10 ثبت نام موفق داشته اند.

سکه  هفته،  روز  اولــیــن  در 
افزایش  تومان  70هزار  با  امامی 
تومان  ۴میلیون  کانال  به  ــار  دوب

نزدیک شد.
از بازار مشهد گزارش شد که در روز شنبه هر قطعه 
سکه  نیم  و  تومان  950هــزار  و  3میلیون  امامی  سکه 
2میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین 
در این روز ربع سکه یک میلیون و 180 هزار تومان و هر 
گرم طالی 18 عیار 353هزار و 200تومان نرخ گذاری 

شد. 
هر قظعه سکه طرح بهار آزادی نیز بدون تغییر نسبت 
و  میلیون  نرخ 3  با همان  روز هفته گذشته  آخرین  به 

700هزار تومان مبادله شد.
گفتنی است در بازار تهران نیز سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید 3 میلیون و 970 هزار تومان و سکه تمام 
تومان  هزار   700 و  میلیون   3 قدیم  طرح  آزادی  بهار 

معامله شد.
همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون 
هزار   1۶0 و  یک میلیون  ربع سکه  تومان،  هزار   990 و 
تومان و هر قطعه سکه گرمی ۶55 هزار تومان فروخته 

شد.
تومان  هــزار  هــم 35۴  ــالی 18عــیــار  ــرم ط گ هــر 
ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال در 
هفته  به  نسبت  28دالری  افزایش  با  جهانی  بازارهای 
گذشته به 12۴8 دالر رسید. تحلیل ها نشان می دهد 
که با آغاز سومین هفته آذرماه و پس از توافقات اوپک و 
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت طالی 

جهانی نیز افزایش یافته است.

با محدودیت نقل و انتقال پول 
میان ایران و چین از طریق کونلون 
بانک، اکنون یک بانک ایرانی، کارگزار 

ــقــال  ــت وجوه و حواله میان دو کشور شده و مبادالت ان
از سر گرفته شده است.بعد از مشکالتی که کونلون بانک برای 
نقل و انتقاالت پولی میان ایران و چین ایجاد کرده بود، هفته 
گذشته اسدالله عسگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
از گشایش کانال های مالی جدید میان دو کشور برای انجام 
امور مالی خبر داده بود.وی در گفت گو با پایگاه اطالع رسانی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعالم کرده بود 
که به دلیل توقف فروش نفت ایران به چین، کونلون بانک ، 
نقل و انتقاالت مالی با ایران را متوقف کرده بود.اما اکنون خبر 
ازسرگیری دوباره تبادالت به گوش می رسد. بر این اساس، مقرر 
شده که از یازدهم آذرماه این مبادالت از سر گرفته شود که آنگونه 

که فعاالن اقتصادی ایران و چین می گویند این روند آغاز شده و 
اگرچه با دقت و وسواس زیادی پیش می رود، اما به هر حال از 
بن بست خارج شده است.در این میان برخی از خبرها از معرفی 
یک بانک ایرانی در حوزه تخصصی به طرف چینی حکایت دارد 
که بر اساس آن، فعاالن اقتصادی می توانند با افتتاح حساب در 
این بانک ایرانی، کار را پیش ببرند، این در حالی است که این کار 
می تواند از طریق بانکهای دیگر نیز صورت گیرد اما ممکن است 
هزینه بیشتری برای طرف ایرانی داشته باشد.یک مقام مسئول 
در اتاق بازرگانی و مطلع در این زمینه که خواست نامش در 
خبر ذکر نشود، گفت: نقل و انتقاالت مالی ایران با چین از سر 
گرفته شده و البته به دلیل قواعد سختگیرانه حاکم بر بانک های 
چینی به لحاظ اعمال تحریم های آمریکا و یا قواعد پولشویی، 
پرونده ها به دقت بررسی می شود و این کار، اندکی روند را ُکند 

پیش می برد ولی متوقف نیست. 

از سرگیری نقل و انتقاالت پولی بین ایران و چینسکه در مرز 4میلیون تومانفرصت یک هفته ای برای گرفتن کارت سوخت المثنی

خبر

در صرافی های  تزریقی  قیمت دالر  روز هفته،  اولین  در 
ها  بانک  در  دالر  خرید  نرخ  و  افزایش  تومان   70 دولتی 
88تومان افزایش را نسبت به صبح آخرین روز هفته گذشته 

تجربه کرد.
قیمت دالر نسبت به قیمت های صبح پنجشنبه گذشته 
به  تومان   11۴00 قیمت  به  و  داشت  70تومانی  افزایش 
فروش رسید و به نرخ11350 تومان از مردم خریداری شد.
قیمت فروش یورو نیز 13150 تومان اعالم شد که نسبت 
از  یورو  است.  داشته  افزایش  گذشته  هفته  روز  آخرین  به 

مردم 13 هزار و 50 تومان خریداری می شود.
قیمت روز ارزهای دولتی 

دولتی  ارز   1۶ قیمت   ، مرکزی  بانک  اعالم  اساس  بر 
در  مرکزی  بانک  است.   یافته  کاهش  پنجشنبه  به  نسبت 
جریان قیمت گذاری 39 ارز دولتی موجود در معامالت روز 
شنبه  17 آذرماه مرکز مبادالت ارزی نرخ 1۶ ارز را نسبت 
به آخرین روز هفته گذشته افزایش و نرخ 1۶ ارز را کاهش 

داد؛ البته نرخ 7 ارز را هم ثابت نگه داشت.
بر همین اساس، قیمت دالر امریکا بدون تغییر نسبت به 
با  البته دولت اعالم کرده  دیروز ۴200 تومان تعیین شد؛ 
دستور رئیس جمهور قیمت دولتی دالر امریکا تا فروردین 
98 ثابت خواهد بود. به همین علت ماه هاست که قیمت 

دالر تغییر نکرده است.
به  نسبت  قیمت  افزایش  با  ارزی  مبادالت  مرکز  در  یورو 
پنجشنبه  ۴783 تومان،  قیمت درهم امارات 11۴3 تومان 
و قیمت پوند انگلیس نیز 53۴۶ تومان قیمت خورده و به 

واجدان شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته می شود.
قیمت خرید دالر در بانک ها

تومانی   88 از  بیش  افزایش  با  امروز  دالر  خرید  قیمت 

نسبت به آخرین روز هفته قبل در شعب ارزی بانک ها 11 
هزار و 297 تومان تعیین شد. 

 297 و  هزار   11 را  دالر  قیمت  عامل  های  بانک  امروز 
تومان و ۴ ریال، قیمت یورو را 12 هزار و 859 تومان و ۴ 
ریال و قیمت پوند انگلیس را 1۴ هزار 37۴ تومان و ۴ ریال 

برای خرید از مردم اعالم کردند.
تومانی،   ۶9 افزایش  با  دالر  خرید  قیمت  است  گفتنی 
قیمت یورو با افزایش 12۴ تومانی و قیمت پوند با افزایش 
88 تومانی در بانک های عامل نسبت به آخرین روز هفته 

گذشته اعالم شده است.
قیمت ارز مسافرتی 

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را 
شعب  کردند.  اعالم  تومان   235 و  هزار   13 کارمزد  بدون 
ریال   7 و  تومان   235 و  هزار   13 قیمت  با  را  یورو  منتخب 
فروختند که با احتساب کارمزد 7 در هزار به رقمی حدود 
13 هزار و 300 تومان می رسد. نرخ امروز نسبت به آخرین 
روز هفته گذشته با افزایش 127 تومانی همراه بوده است.

 13150 دولتی  هــای  صرافی  در  ــورو  ی قیمت  ــروز  ام
گذشته  هفته  روز  آخرین  به  نسبت  که  شده  اعالم  تومان 
 50 و  هزار   13 مردم  از  یورو  البته  است.  داشته  افزایش 
ارز  امروز فروش  اعالم قیمت  تومان خریداری می شود.با 
معامالت  آغاز  البته  و  بانکی  منتخب  شعب  در  مسافرتی 
قیمت  نیز  امــروز  که  شد  مشخص  دولتی،  های  صرافی 
فروش یورو مسافرتی گران تر از فروش یورو در صرافی های 

دولتی است.
مسافران می توانند برای خرید ارز به شعب منتخب بانک 

های ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان  مراجعه کنند.

خبر
چند؟ مختلف  دربازارهای  ارز 
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در شرایطی که خودروسازان داخلی بعد از سال ها بهره 
بردن از انحصار و حمایت تام و تمام دولتی نتوانسته اند 
محصوالت خود را ارتقا و با کیفیت کنند، در شرایطی که 
هر روز بر خیل شاکیان آن ها اضافه می شود و تعهدات 
خود را پشت گوش می اندازند، در شرایطی که هر روز 
پیش فروش جدیدی برای محصوالتی که فقط روی کاغذ 
است، می گذارند، در شرایطی که طرح تحقیق و تفحص 
از آن ها در راهروهای مجلس پیچ و تاب می خورد و از 
سرنوشت آن خبری نیست، اخبار مربوط به چراغ سبز 
علی الریجانی برای گران شدن محصوالت داخلی در 

صدر اخبار قرار می گیرد.
و  خــودروســازان  جلسه   در  خبرآنالین،  ــزارش  گ به 
قطعه سازان با رئیس مجلس شورای اسالمی، مقرر شد 
تا خودروهای باالی ۴5 میلیون تومان با رعایت کردن 

ضوابط قیمت گذاری، افزایش قیمت بدهند.
با اعالم رسمی ایران خودرو برای افزایش قیمت برخی 
چهار  قیمت  آریسان،  وانت  جمله  از  خود  محصوالت 
 S30  ،محصول پژو پارس اتوماتیک 83 میلیون تومان
اتوماتیک 1۴1 میلیون تومان، رنو تندر 90 پیکاپ 77 
میلیون تومان و وانت آریسان دو گانه سوز 3۶ میلیون 
ایران خودرو،  اقدام  این  با  است.  مشخص شده  تومان 
بازار  در  رسمی  صورت  به  خودرو  قیمت  افزایش  عمال 

کلید خورد.
این در حالی است که زمزمه هایی طی روزهای گذشته 
مبنی بر افزایش قیمت خودرو با فرمول 5 درصد کمتر 
از حاشیه بازار آزاد به گوش می رسد که البته هنوز هیچ 
تائید یا تکذیبی بر آن گذاشته نشده و کار به سازمان 
داده  احاله  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 

شده است.
 شهاب الدین بی مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از 
صنعت قطعه سازی  با اشاره به افزایش رسمی قیمت 
خودرو طی یکی دو روز گذشته گفت: جلسه ای میان 
شورای  مجلس  رئیس  با  قطعه سازان  و  خودروسازان 
اینکه  به  توجه  با  اساس  این  بر  و  برگزار شده  اسالمی 
تغییرات  بابت  آنها  که سود  باورند  این  بر  خودروسازان 
از تغییرات قیمتی  قیمت خودرو در بازار صفر است و 
حاشیه بازار، سودی نمی برند، تصمیم بر این گرفته شد 
که برای خودروهایی که تحت قیمتگذاری شورای رقابت 
بازار  بر اساس سنجه  نمی روند، خودروسازان  به شمار 
اقدام کرده و نرخ را تعیین کنند؛ بر این اساس تغییرات 
قیمت ۴ محصول ایران خودرو نیز در این جهت انجام 

شده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای 

رقابت،  شــورای  مصوبات  اســاس  بر  ــزود:  اف اسالمی 
شمول  از  عمال  تومان  میلیون   ۴5 باالی  خودروهای 
قیمت گذاری خارج بوده و قیمت آن ها با توجه به شرایط 
بازار تعیین می شد؛ بر این اساس، قرار شد تا نرخ این 

ضوابط  گرفتن  نظر  در  با  خودروها 
سوی  از  که  نظارت هایی  و  مربوطه 
دستگاه های ذیربط انجام می شود، در 

بازار افزایش یابد.
بی مقدار گفت: بر اساس تصمیماتی 
که در این جلسه لحاظ شد، قرار بر این 
است که در مورد خودروهای کمتر از 
۴5 میلیون تومان نیز، کارگروه تنظیم 
حمایت  سازمان  همکاری  با  ــازار  ب
به  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان 
و قیمت  برسند  یک تصمیم مشترک 
این خودروها را به صورت رسمی تغییر 
دهند. البته پیشنهادات مطرح شده 
در آن جلسه این بود که خودروسازان 
به  خــودرو  که  بیاندیشند  تمهیداتی 
خریداران واقعی اختصاص یافته و پول 
آن به صورت اقساطی از مردم دریافت 
اتفاق رخ دهد، دست  این  اگر  شود؛ 

دالالن قطع خواهد شد.
وی به اشتغال 550 هزار نفری در صنعت قطعه سازی 
هم  و  مجلس  رئیس  هم  کــرد:  خاطرنشان  و  ــاره  اش

نمایندگان و اعضای کمیسیون حمایت از تولید داخلی، 
تاکید دارند که مجموعه تصمیمات خودروسازان به نفع 
تا  باشد،  خودرو  مصرف کنندگان  و  واقعی  خریداران 
دست دالالن هم قطع شود؛ همچنین در این جلسه 
تصمیم گرفته شد تا ابتدا خودروهایی 
که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت 
نبودند، اصالح قیمت داده شوند و در 
 ۴5 از  کمتر  خودروهای  بعد،  مرحله 
میلیون تومان با مکانیزم تعیین شده که 
از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان 
حمایت اعالم خواهد شد، قیمتگذاری 

شوند.
رئیس فراکسیون حمایت از صنعت 
قطعه سازی ادامه داد: در این جلسه 
اقدام  خــودروســازان  اگر  تا  شد  مقرر 
 ۶0 کــردنــد،  ــودرو  خ پیش فروش  به 
به قطعه سازان  را  مبلغ حاصل  درصد 
توزیع  و  تولید  تا  دهند  اختصاص 
قطعات یدکی خودرو با مشکل مواجه 
به  باید  نیز  خــودروســازان  اما  نشود. 
هر  و  کنند  عمل  خود  قبلی  تعهدات 
چه سریعتر آنها را مطابق با قراردادهای 

منعقد شده، عملیاتی کنند.
وی اظهار داشت: آن دسته از خودروهایی که با نرخ 
قطعی به فروش رسیده اند، حق افزایش قیمت ندارند و 

آن دسته از خودروهایی که پیش فروش شده اند، با قیمت 
روز به مشتریان تحویل داده خواهند شد.

اگر این سواالت بگذریم که چرا ضرب االجل، نظارت 
خودروسازان  به  امور  اصالح  برای  ای  توصیه  حتی  و 
ورای  امنیتی  حاشیه  چه  یا  شود؟  نمی  داده  داخلی 
انحصار و تعرفه های سنگین خوردوها وارداتی برای این 
تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که خود را به هیچ جا 
پاسخگو نمی دانند؟ چرا صنعت »قطعه سازی« کشور 
به مرز ورشکستگی می رسد ولی نمی تواند طلب خود 
را از خودروسازان بگیرد؟ چرا فقط 11هزار نیروی مازاد 
در سایپا اشتغال دارند و کسی آن ها را تعدیل نمی کند؟ 
یا چرا این حمایت فقط از »خودرو« صورت می گیرد و از 
سایر محصوالت داخلی صورت نمی پذیرد؟ اگر به روی 
خودمان نیاوریم که به خاطر نقص ایمنی در خودروهای 
ها  جاده  و  ها  خیابان  در  نفر  چندین  ساالنه  داخلی 
زخمی و کشته می شوند و اگر آثار و تبعات سوء مصرف 
انرژی در این خودروها را که تبعات اقتصادی و  باالی 
زیست محیطی زیادی را برای جامعه رقم زده و می زند 

را نادیده بگیریم. 
باز هم یک چرای بزرگ و چالش جدی وجود دارد، 
برای خارج شدن از این وضعیت چه باید کرد؟ چگونه 
می توان تاختن »خودرو« داخلی را پایان داد؟ این سوال 
محوری را در شماره های آتی از زبان مردم و مسئولین 
اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی جویا می 

شویم به امید این که راهی برای اصالح باز شود.

با چراغ سبز الریجانی؛

ناز خودرو خریدار دارد!
لطفا مراقب اعتماد مردم باشید

چگونه انتصاب پسر وزیر کشور به عنوان مشاور وزیر اقتصاد برایش دردسر ساز شد؟ 

آسمان  هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل  اجرایی  مشاور 
از ایجاد کمیته ای به منظور کاهش تاخیرها خبر داد و 
گفت: اغلب مسافران آسمان را اساتید دانشگاه، پزشکان، 
بازرگانان و افرادی نظیر آنان تشکیل می دهند از همین 
رو تمام تالش ما و همکارانم برای رفع مشکل تأخیرهای 
پروازی است.افضلی در ابتدای جلسه کارگروه نظارت بر 
خدمات پروازی و مسافری که در راستای جلوگیری از تأخیر 
پروازی شرکت هواپیمایی آسمان تشکیل شده است، به 
اهمیت ارتقا رضایتمندی مسافران از پروازهای این شرکت 
هدف  با  کمیته ای  این  گفت:  و  کرد  تأکید  هواپیمایی 
نظارت بر خدمات پروازی و مسافری جهت جلوگیری از 
تأخیرها در شرکت ایجاد شده است.این کمیته کلیه موارد 
تأخیرها و  برخورد همکاران با مسافران در ایستگاه ها را 
رصد می کند.افضلی با اشاره به این که مهم ترین هدف 
این کمیته کاهش تأخیرهای پروازی آسمان است،عنوان 
کرد: بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت 
هواپیمایی آسمان بیش ترین تعداد پروازهای داخلی را در 
بین ایرالین ها دارا است، به طور مثال در شهریورماه سال 
جاری شرکت هواپیمایی آسمان با 855 پرواز، بیش ترین 
تعداد پروازهای مهرآباد را  کسب کرد.طبق آمار ارائه شده 
در سایت سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی 
آسمان عالوه بر کاهش تاخیرات پروازی خود بیش ترین 
ماه  مهر  در  مختلف  مسیرهای  در  مسافر  جابه جایی 
1397 با 782 پرواز بیش ترین تعداد را در میان 15 شرکت 
هواپیمایی داشت و هم چنین شرکت آسمان  ۴79 پرواز 
بیش ترین تعداد پروازهای به موقع را از فرودگاه مهر آباد 
را در بین ایرالین ها به خود اختصاص داده است.افضلی 
با اشاره به این که شرکت هواپیمایی آسمان با استفاده از 
ناوگان ایمن، حجم گسترده ای از جابه جایی ها را در مناطق 
محروم و کم برخوردار را عهده دار است، گفت: هواپیمایی 
آسمان برای برای چندمین بار رتبه اول بیش ترین تعداد 
پروازهای به موقع را از فرودگاه مهر آباد را در بین ایرالین ها 
کسب کرد. به همین منظور نیز مرکز تصمیم گیری در 
شرایط حساس در شرکت هواپیمایی آسمان راه اندازی 
شده که در صورت وقوع تأخیرهای ناخواسته، تصمیمات 

فوری و نهایی اتخاذ شود.

آسمان

تفاهم نامه »مهارت آموزی دانش آموختگان کشاورزی 
در زمینه ریزجلبک ها« میان  پژوهشکده بیوتکنولوژی 
و  فنی  کل  اداره  و  رضوی  خراسان  دانشگاهی  جهاد 

حرفه ای استان منعقد شد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر شمسیان، رییس جهاد 
تفاهم  این  خصوص  در  رضوی  خراسان  دانشگاهی 
حرفه ای  و  فن  و  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  نامه، 
مهارت  فناوری،  توسعه  برای  که  هستند  سازمان های 
آموزی و تقویت مهارت در سطح جامعه تالش می کنند 

که هر دو در نهایت به اشتغال ختم می شود. 
توانمندسازی و  نامه  این تفاهم  از  افزود: هدف  وی 
کسب مهارت و افزایش خودباوری در فارغ التحصیالن 
جهت ورود به بازارکار و عرصه تولید است و شامل دوره 

آموزش کشت و پرورش ریزجلبک ها می شود.
رییس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه 
فناوری های  به  دانشگاهی  جهاد  در  سال هاست  ما 
و  یافتیم  دســت  ریزجلبک ها  زمینه  در  مختلفی 
نیمه  و  آزمایشی  سطح  در  را  فناوری  این  می خواهیم 
زیرساخت های  کرد:  تصریح  دهیم،  توسعه  صنعتی 
تولید جلبک در سازمان فن و حرفه ای فراهم شده است 
و در این سیر بسیاری از مهارت آموزان فن و حرفه ای 
مهارت های الزم را در این زمینه آموزش می بینند و ما نیز 
در کنار آن می توانیم از توسعه این فناوری برای صنعتی 

شدن آن تجربه کسب کنیم.
فنی  سازمان  مدیرکل  خندان،  گل  رحیمی  افشین 
و حرفه ای خراسان رضوی نیز در ادامه با اعالم اینکه 
این تفاهم نامه در خصوص اجرای دوره کارورزی فارغ 
مهندسی  و  فنی  و  پایه  علوم  و  کشاورزی  التحصیالن 
ظرفیت  نامه  تفاهم  این  قالب  در  کرد:  عنوان  است، 
آموزش مهارتی فن و حرفه ای با ظرفیت پژوهشی جهاد 
دانشگاهی به اشتراک گذاشته می شود و حاصل آن 

یک مهارت به روز است.
می شوند  داده  آموزش  که  مهارت هایی  گفت:  وی 
باید متناسب با نیاز بازار باشند و همچنین مالک آینده 
نگری را نیز در آن ها درنظر گرفت تا برای مشاغلی که در 
آینده ایجاد می شوند نیز آموزش صورت گیرد که جهاد 

دانشگاهی می تواند این دو زمینه به ما کمک کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: زمان آغاز اجرای این تفاهم 
نامه از آذرماه جاری است و به مدت 18 ماه ادامه خواهد 

داشت .
دانشگاهی  جهاد  با  سال هاست  ما  شد:  یادآور  وی 
داشته ایم  پژوهشی  حوزه  در  مشترکی  فعالیت های 
با  هــمــکــاری  پــژوهــشــی،  پــروژه هــا  در  ــواره  ــم ه و 

جهاددانشگاهی در اولویت ما قرار دارد.

مهارت

خبر

اخبار کوتاه

اسالمی  شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  نماینده 
گفت: برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان در الیحه بودجه 
سال آینده باید به توافق برسیم تا نتیجه مثبتی را به دنبال 

داشته باشد.
حمید گرمابی  با اشاره به جزییات الیحه بودجه سال 98 
افزود: در اخرین دیدار حضوری با نوبخت نرخ دالر 5 هزار و 
700 گفته شد، مشخص نیست که چرا آقای نوبخت عنوان 
کرده است که نرخ تسعیر ارز 1۴ میلیارددالر و دالر ۴ هزار و 

200 تومان است.
کرد:  عنوان  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
شاید علت تغییر نرخ دالر در بودجه سال 98 و گرفتن چنین 
تصمیمی به آثار تورمی  آن بر می گردد با این حال منطق 

این تصمیم را نمی دانم.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس دهم شورای 
اسالمی در خصوص حذف یارانه نقدی ثروتمندان در سال 
آتی گفت: مدیت است صحبت هایی در زمینه حذف یارانه 
نقدی ثروتمندان صورت می گیرد، روش حذف یارانه باید با 

توافق انجام شود و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد.
اینکه در گذشته نتیجه نهایی برای حذف  با بیان  وی 
یارانه ثروتمندان گرفته نشد، بیان داشت: حذف ۴5 هزار و 
500 تومان از سبد خانوارهای ثروتمند تاثیری بر زندگی آنها 
ندارد، این ارقام برای آنها قابل توجه نیست با این حال دولت 
و مجلس در سال گذشته به تصمیم نهایی و قاطع برای این 

کار نرسیدند.
گرمابی در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره 
به جلسات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 برای حذف 
یارانه نقدی ثروتمندان، گفت: سال گذشته پیشنهاد حذف 

یارانه نقدی ثروتمندان در الیحه بودجه سال 97 مطرح شد، 
اما اعضای کمیسیون به آن رای مثبت ندادند.

این نماینده مجلس توضیح داد: پیشنهاد این بود که 
یارانه نقدی به استان ها واگذار شود با این کار به عدم تمرکز 
در پایتخت کمک می شد، اما این نگرانی وجود دارد که آیا 

استان ها می توانند از عده این مسئولیت بر آیند یا خیر.
وی ادامه داد: در الیحه بودجه سال 98 نیز حذف یارانه 
ثروتمندان مطرح است که مجدد پیشنهاد شده کار پرداخت 
و حذف یارانه نقدی با استان ها باشد، اعتبار آزاد شده از این 

حذف باید در اختیار یارانه بگیران دهک پایین قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  
تاکید کرد: این پذیرفته نیست اعتبار آزاد شده از حذف 
یارانه های ثروتمند هر استان برای امور عمومی و عمرانی 
هزینه شود، نظر ما این است که استان تنها مسئول توزیع 
و شناسایی ثروتمند باشد نه اینکه بودجه را برای کارهای 

عمرانی هزینه کند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: برای کارهای عمرانی هر 
استان اعتباری در نظر گرفته می شود، هر چند که ممکن 
است اعتبار 100 درصد تخصیص داده نشود اما نظر قانون 
گذار این نبوده که اعتبار یارانه نقدی در محل عمرانی هزینه 

شود.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان در الیحه 
بودجه سال 98

کریمی قدوسی: رزم حسینی تمایلی به استانداری خراسان رضوی ندارد

بختیاری: بازنشسته نیستم

رئیسی: بختیاری مدتی است در تهران انجام وظیفه می کند

سبحانی نیا: مسئوالن پاسخگوی مطالبات مردم باشند

شریعتی: امنیت میهن اسالمی مرهون رشادت شهداست

همتی گزینه جدید برای استانداری خراسان رضوی



نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی،  »محفل عشق« در 
نگارخانه رضوان افتتاح شد.

نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی  »محفل عشق« روز 
گذشته افتتاح شده و تا 22 آذرماه، صبح ها از ساعت 9 تا 
13 و عصرها از ساعت 16 تا 19 پذیرای بازدیدکنندگان 

است.
محسن  احسانی تبار،  سمانه  آثار  نمایشگاه  این  در 
راهله  حسینی،  زینب  سیده  جهانی،  اعظم  اکبری، 
سیدحسینی،  معصومه  مجد،  سروری  فاطمه  رجبلو، 
مریم  شریفی،  فرناز  شریفی،  فهیمه  شادکام،  منصوره 

شکفته، صالح طوسی، اکرم عباس زاده، آذر منصوری، 
گذاشته  نمایش  به  هوشمند  فهیمه  و  نجیبی  مریم 

خواهد شد.
»محفل  خوشنویسی  آثار  گروهی  نمایشگاه  از  بازدید 

عشق« برای عموم آزاد و رایگان است.
کوهسنگی  کوهسنگی،  خیابان  در  رضوان  نگارخانه 

17، پالک 16 واقع شده است.

"روز وابستگی " آخرین اثر چاپ شده "مهدی توسلی" 
است  که به تازگی راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
قلم  و  رسانه  اصحاب  مثبت  نقد ها ی  و  تمجید  با  که 
مواجه شده است در اساس یک نقد و روایت سیاسی 
از اوضاع نابسامان سیاست  ها ی درون گروهی و برون 
مرزی ایاالت متحده امریکاست که در نوع خود کتابی 
کم نظیر محسوب می  شود. این کتاب توسط ناشری 
در انگلستان به چاپ رسیده و به این لحاظ می تواند 
بسیار برای بازار نابسامان کتاب جذاب باشد. با توسلی 
که دانشجوی ادبیات انگلیسی است گفتگوی کوتاهی 

داشته ایم.
مختصری در مورد اثر چاپ شده بگویید؟

روز وابستگی داستانی است از سیاست های آمریکا، 
دسیسه و فساد که در آینده ای نزدیک اتفاق می  افتد. 
داستان بررسی می  کند که چگونه جنگ  ها ی مداوم 
و ناآرامی   ها ی مدنی در خاورمیانه و سیاست خارجی 
داخلی  سیاست  بر  منطقه  ایــن  در  متحده  ــاالت  ای
بزرگترین ابرقدرت جهان تاثیر می  گذارد. رییس جمهور 
دموکرات، ویلیام اف. جانسون و رقیب جمهوریخواه او، 
جان هیلمن، دشمنان قسم خورده سیاسی هستند. که 
این خصومت شخصی ریشه در سال ها  پیش از دوران 
سیاسی آن ها  دارد. هر دو شخصیت مصمم هستند که 
رقیب خود را نابود کنند، اما آیا نفرت آن ها  ایاالت متحده 
را نیز نابود خواهد کرد؟در این رمان زندگی سیاسی دو 
رقیب و تأثیر عظیمی که هر دو آن ها  بر ایاالت متحده 
داستان  جغرافیای  انتخاب  شود.  می  دنبال  دارنــد 
بمنظور تاثیر گذاری هرچه بیشتر پیام داستان بود. برای 
از شخصیت  ها ی  استفاده  آموزشی  کلیپ  تولید یک 
معروف، میزان تأثیرگذاری پیام بر روی مردم را بیشتر 
می کند،  بدلیل مربوط بودن درصد باالیی از رسانه و 
دیگر جنبه  ها ی زندگی به آمریکا ، روایت وقایع داستان 
در این کشور صورت گرفت. درست همانند فرد معروف 
در کلیپ آموزشی که بیشترین میزان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب را دارد، ایاالت متحده نیز برای انتقال هرچه 
بود.  گزینه  بهترین  داستان،  جنگ  ضد  پیام  بیشتر 
نوشتن این کتاب حدودا پنج سال طول کشید. البته 
منظورم از پنج سال اختصاص دادن روزی سه الی چهار 
ساعت زمان بود چون از صبح تا عصر سرکار هستم و 
بعد از کار تنها همین مقدار زمان مفید برای تحقیق و 

نگارش در اختیار داشتم و دارم.
چرا نگارش این کتاب این قدر طول کشید؟

نوشتن کتابی درباره فرهنگ  کشور ها ی دیگر نیازمند 
مطالعه و تحقیق فراوان است، تا وقایع و حوادث داستان 
به واقعیت نزدیک تر و با دقت بیشتر بیان شود. یکی از 

نوشتن  پروسه  کشیدن  طول  دالیل 
کتاب، مطالعه و تحقیق هزاران صفحه 

ای در مورد موضوع داستان بود.
چطور  نشر  نابسامان  اوضاع  این  با 
از  خارج  در  کتاب  این  چاپ  به  تصمیم 

کشورگرفتید؟
کتابی  نوشتن  به  عالقه  همیشه 
داشتم که جهان شمول باشد و بتواند 
بگذارد.  تاثیر  دنیا  سراسر  مــردم  بر 
برای رسیدن به این هدف و ارتباط با 
مخاطبین جهانی و پشت سر گذاشتن 
مرز ها ی جامعه فارسی زبان، در اولین 
قدم از زبان انگلیسی برای نوشتن این 
داستان استفاده کردم. در کتاب من 
نقش  پیام  انتقال  وسیله  بعنوان  زبان 
مهمی در روایت و شکل گیری داستان 
دارد. برای انتقال هرچه بهتر و بیشتر 
زبان  بهترین  انگلیسی  داستان،  پیام 
سراسر  در  که  زبانی  بود.  اینکار  برای 
دنیا رایج بوده و دریافت پیام داستان 
تر  آسان  بیشماری  برای مخاطبین  را 
ترجمه  به  نیازی  آنکه  بدون  می کند 

مخاطبین  دنیا  مردم  عامه  که  آنجا  باشد.از  داشته 
چاپ  بابت  زیــادی  نگرانی  پس  هستند  من  داستان 
در اوضاع نابسامان نشر در ایران نداشتم. گرچه قبل 
کتاب  چاپ  برای  گرفتن  تصمیم  از 
ایرانی  ناشرین  ــراغ  س خـــارج،  در 
مهری  بی  مورد  متاسفانه  ولی  رفتم 
حتی  که  ناشرینی  گرفتم.  قرار  آنها 
چاپ کتاب به زبان فارسی را در این 
بیهوده  کاری  نشر  نابسامان  اوضاع 
اینکه  دیگر  ای  نکته  می دانستند. 
نشر  و  رونق چاپ  بازار کم  بر خالف 
جهان  در  شدیدی  رقابت  ایــران،  در 
انگلستان در چاپ کتاب  و خصوصا 
مانند  فردی  که  رقابتی  دارد،  وجود 
دریای  آن  در  ای  قطره  همچون  من 
بیکران هستم. در عین حال با وجود 
چنین رقابتی و وجود ضعف  ها یی در 
نوشتار زبان انگلیسی، خوشحالم که 
کتابم توسط انتشاراتی در انگلستان 

پذیرش و چاپ شده است.
چقدر فکر می  کنید نگارش داستان با 
چنین رویکرد هایی برای جهان مدرن 

امروزی ضروری است ؟؟
نا  و  جنگ  که  هستیم  دورانــی  در 
بنابراین  اســت،  شده  فراگیر  امنی 

به عواقب  را نسبت  نوشتن کتابی که درک مردم دنیا 
وحشتناک جنگ و اختالف بیشتر کند ضروری است. 
جنگ  ها یی که عواقب شان نه تنها کشور ها ی درگیر 
جنگ بلکه کشور ها ی دور از جنگ را نیز دچار مشکالت 
کرده است.دلیل دیگر بر ضروری بودن نوشتن چنین 
داستان  ها یی یک طرفه بودن مسیر انتقال تفکر است 
که در جهان مدرن امروز به سمت کشورهای ضعیف 
تر در جریان است. کشور ها یی که تقریبا همیشه وارد 

کننده تفکر بوده اند تا صادر کننده آن.
متولیان  حمایت  مورد  باید  کتابی  چنین  نظرم  به 
این  برای  اتفاقی  چنین  مدت  این  در  باشد؛آیا  فرهنگی 

اثر افتاده ؟؟
حمایت از آثار ادبی جزو وظایف هر فرد دغدغه مند و 
چه بسا اهالی ادب و متولیان فرهنگی است، از جهتی 
که حمایت آن ها  می تواند مسیر ناهموار پیش روی خلق 
شعرای  و  نویسندگان  بخصوص  هنری،  آثار  کنندگان 
جوان و نخبگان گمنام این عرصه را هموار و تداوم خلق 
آثار بعدی را تضمین کند. کلمه حمایت ساده اما گستره 
وسیعی را در برمی گیرد، گاه برداشت از حمایت، از نوع 
معنوی آن است که در جایگاه خود دارای اهمیت باالیی 
است، در عین حال در شرایط حاضر جامعه ما بیشتر 
نیاز به حمایت  ها ی مادی احساس می  شود، چراکه 
یک نویسنده باید مقدار زمان زیادی را برای نگارش یک 
کتاب موفق اختصاص دهد، در عین حال این کار وی 
را از دغدغه معاش دور نخواهد کرد.تا بحال که بیش 
از ۶ ماه از چاپ کتاب می  گذرد دوستان زیادی نظر 
اند،  ابراز داشته  بنده  و  به کتاب  را نسبت  لطف شان 
و  ادبی  از جامعه  که  آن حمایت خاصی  متاسفانه  اما 
متولیان فرهنگی انتظار می  رود صورت نگرفته است.

حمایتی که نبودنش در این شرایط سخت، ادامه این 
مسیر را دشوار تر می  کند.

اساسا چنین سوژه ای چگونه در ذهن شما نقش بست ؟
من  دغدغه  همواره  آن  وحشتناک  عواقب  و  جنگ 
بوده است، شاید بدلیل اینکه شهروند کشوری هستم 
که سال ها ست درگیر جنگ است و یا در کشوری بدنیا 
برای  است.   بوده  جنگ  درگیر  سال ها   خود  که  آمدم 
بیان این دغدغه سراغ نوشتن داستانی با موضوعیت 
ضد جنگ رفتم. داستانی که با این امید نوشته شده 
است تا با گسترش بینش مردم جهان نسبت به پیامد 
 ها ی اختالف و جنگ، از میزان نزاع و خونریزی کاسته 
و صلح را برای همه به ارمغان بیاورد. جنگ  ها یی که در 
دهه  ها ی گذشته آرامش و امنیت را در بین ملت  ها ی 
افغانستان، ایران، عراق، سوریه و دیگر کشور ها ی درگیر 

جنگ در سراسر دنیا از بین برده است.

گفت:  سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
جدید  متخصص  پزشک   35 جاری  ماه  آذر  طی  اخیرا 
جذب و در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

مشغول فعالیت شده اند.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شاهی  نعمت  دکتر 
افزود: با آغاز کار این پزشکان کمبود پزشک متخصص 
علوم  دانشگاه  بیمارستانهای  نیاز  مورد  های  رشته  در 

پزشکی سبزوار تا حد زیادی برطرف شد.
های  رشته  در  ــده  ش ــذب  ج پزشکان  گفت:  وی 

بیهوشی،  زنان،  داخلی،  پاتولوژی،  متخصص  مختلف 
رادیولوژی، جراحی عمومی، مغز و اعصاب، نورولوژی، 
طب اورژانس، توانبخشی، ارتوپدی، اطفال، ارولوژی و 

گوش، حلق و بینی به بیماران خدمات ارائه می کنند.
و  بهداشت  خانه   194 درمانی،  و  بهداشتی  مرکز   37
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  زیر  بیمارستان  شش 
جوین،  شهرستانهای  در  ساکن  جمعیت  به  سبزوار 
جغتای، خوشاب و داورزن را واقع غرب خراسان رضوی 

خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کنند.

جراح قلب و عروق ایتالیا گفت: تمایل کشوهای اروپایی 
در زمینه ارتباط پزشکی با ایران نشان می دهد تحریم ها 

نمی تواند مانع پیشرفت علمی این کشور شود. 
فردریکو  فرانچسکو  پروفسور  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
قلب  المللی  بین  کنگره  بــرگــزاری  حاشیه  در  ناکارال 
اظهارکرد:  خبرنگاران  با  گفتگو  در  رضوی  بیمارستان 
کشورهای اروپایی تمایل زیادی دارند  در زمینه پزشکی 
با ایران ارتباط داشته باشند و این موضوع نشان می دهد 
کشور  این  علمی  پیشرفت  مانع  تواند  نمی  تحریم ها  که 

شود. 
وی افزود:برگزاری چنین کنگره ای در بعضی کشورهای 
و  اســت  مشکلی  و  سخت  کــار  سطح  ایــن  در  اروپــایــی 
که  رضوی  بیمارستان  و  ایران  در  مهم  این  خوشحالیم 

دارای امکانات خوبی است برگزار شده است.

دکترشهرام لطفی جراح قلب دانشگاه آخن آلمان  نیز 
که از شرکت کنندگان دومین کنگره بین المللی پزشکان 
گفت:  است  رضــوی  بیمارستان  در  اروپــا  و  ایــران  قلب 
خوشبختانه بیمارستان رضوی تجهیزات و امکانات الزم 
اختیار  در  پیشرفته  جراحی  اعمال  انجام  خصوص  در  را 
به  می توانند  که  مجربی  و  متخصص  پزشکان  از  و  دارد 
کنند،  مدیریت  و  هدایت  را  عمل هایی  چنین  راحتی 

برخوردار است.
بهترین  از  یکی  رضـــوی  افــزود:بــیــمــارســتــان  وی 
بسیاری  با  رقابت  قابل  و  است  ایــران  بیمارستان های 
ورود  برای  آمادگی  و  است  منطقه  بیمارستان های  از 

جدیدترین تجهیزات را دارد.
هایزم یو آکیم بیوتنر، پزشک متخصص قلب و عروض 
غذایی  رژیم  دلیل  به  امــروز   کودکان  گفت:  نیز  آلمان 
می  تر  چاق  و  چاق  دارند  که  غذایی  عادات  و  نامناسب 
روند  این  و   بود  خواهد  تحرکی  بی  آن  نتیجه  که  شوند 
موجب می شود در سال های آینده شاهد افزایش تعداد 

مبتالیان به دیابت باشیم.

ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  ــرآن  ق معاون 
جامعه  در  قرآنی  فرهنگ  بسط  برای   : گفت  اسالمی 
چاره ای جز پررنگ کردن نقش بخش مردمی نداریم

و  کارشناسان  جمع  در  زاده  فقهی  عبدالهادی 
مجتمع  در  که  ها  استان  عترت  و  قرآن  گروه  روسای 
شد  برگزار  مقدس  مشهد  در  والیت  آفتاب  فرهنگی 
اظهار داشت : امروز در شرایطی که دشمن ما با تمام 
نور  تا  کند  می  تالش  خود  دقیق  ریزی  برنامه  و  توان 
و  خالصانه  باید  ما  کند،  خاموش  جامعه  در  را  قرآن 
بیت  اهل  ناب  و  قرآن  معارف  صحبح  های  روش  با 

کنیم. ترویج  جامعه  در  را  السالم  علیهم 
فرهنگ  ترویج  راستای  در  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
موجود  هــای  ظرفیت  تمام  از  بایست  می  قرآنی 
بستر فضای  و  قالب هنر  از  و  برده  را  استفاده  حداکثر 

بهره  زمینه  این  در  نیز  مختلف  های  رسانه  و  مجازی 
کنیم. گیری 

و  ــدرن  م عکاسی  خــط،  داد:»نــقــاشــی  ــه  ادام وی 
که  هستند  ای  تازه  و  جدید  هنرهای  تصویرسازی« 
استفاده  سمت  به  کرده  سعی  عترت  و  قرآن  معاونت 
بر  مبتنی  رفتارسازی  برای  کند.  این هنرها حرکت  از 
موثر  قرآنی  هنرهای  و  قرائت  حفظ،  به  اکتفا  قرآن 
تاکید  بارها  هم  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  نیست. 
حتی  و  تواشیح  ابتهال،  حفظ،  قرائت،  که  اند  کرده 
باالترند.  مراحل  به  رسیدن  برای  ابــزاری  مفاهیم 
تغییر  ایجاد  هدف  بلکه  نیست  هدف  هم  شدن  مفسر 

بر اساس قرآن است. در رفتار و فرهنگ 
خالق  های  ایده  بانک  اندازی  راه  به  همچنین  وی 
صرف  کرد:  بیان  و  اشاره  رضوی  خراسان  در  قرآنی 
ها  ایده  باید  و  نیست  کافی  هم  ها  ایده  آوری  جمع 
عمل  و  علم  از  ای  آمیخته  ایمان  زیرا  شود  عملیاتی 
ایمان  مقوم  عمل،  و  است  عمل  موجد  علم،  است. 

است.
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خبرنگارمحمد رضا سرساالری

ــاروری  ــاب ن مــرکــز  سرپرست 
میالد وابسته به بیمارستان امام 
تا   15 ناباروری  از  مشهد  )ع(  رضا 
خبر  رضوی  خراسان  استان  زنان  و  مردان  درصد   20
داد و گفت: میانگین ناباروری مردان و زنان در دنیا 10 

تا 15 درصد است.
دکتر نیره خادم افزود: این مرکز از سال 7۴ فعالیت 
خود را در این شهر آغاز کرده و در سال 75 اولین نوزاد 

به روش آی.دی.اف در این مرکز به دنیا آمد.
مرکز  تنها   75 سال  تا  مرکز  این  داشت:  اظهار  وی 
درمان ناباروری در شمال و جنوب شرق کشور بود و از 
این سال به بعد مراکز دیگری در استانهای سیستان و 

بلوچستان، کرمان و مازندران نیز تاسیس شد.
از  حمایت  طرح  اجرای  در   9۴ سال  از  گفت:  وی 

ریال  میلیون   17 ماهیانه  بیمار  هر  به  نابارور  بیماران 
معاینه  تعرفه  و  شود  می  پرداخت  درمان  مالی  کمک 
افزایش  تاکنون  گذشته  سال   2 از  نیز  سونوگرافی  و 

نداشته است.
هزینه  دولتی  های  کمک  به  توجه  با  افــزود:  خادم 
خصوصی  درمانی  مراکز  در  زوج  یک  ناباروری  درمان 
پنج  حداکثر  مرکز  این  در  و  ریال  میلیون   ۴5 حدود 

میلیون ریال است.
وی اظهار داشت: از سال 95 از طرف وزارت بهداشت 
این  بهسازی  و  تجهیزات  خرید  برای  ریال  میلیارد   ۴5
مرکز اختصاص یافته که هم اکنون از آخرین تجهیزات 

علمی روز دنیا با متخصصین با تجربه برخوردار است.

پژوهش  نمایشگاه  حاشیه  در 
دستاوردهای  از  استان  فناوری  و 
جهاددانشگاهی  سازمان  پژوهشی 
نانو  لوتوس،  دسترسی  کنترل  سامانه  رضوی  خراسان 
حامل لیپیدی کورکومین و قارچ خوراکی – دارویی انوکی 

رونمایی شد.
سیدجواد  توسط  لوتوس  دسترسی  کنترل  سامانه 
حسینی، معاون هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان 
میراث  مدیرکل  مکرمی فر،  ابوالفضل  مهندس  رضوی، 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دکتر رضا 

قنبری، رییس پارک علم و فناوری استان رونمایی شد.
سامانه کنترل دسترسی لوتوس که توسط پژوهشکده 
و  طراحی  رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  گردشگری 
RF- عملیاتی شده است، یک فناوری رشد یافته برمبنای

ID است و از دو بخش سخت افزار و نرمافزار تشکیل شده 
است.

ایده اولیه این طرح براساس نیاز اماکن اقامتی نسبت به 
مقوله کنترل تردد مسافران مطرح گردید. امروزه مسافرین 
برای تردد به اتاق های محل اقامت خود بجای کلیدهای 
فلزی قدیمی از کارت های هوشمند استفاده می نمایند. 
تکنولوژی  این  از  استفاده  در  بازدارنده  عامل  مهمترین 
قیمت باال در کنار خدمات پشتیبانی ضعیف در محصوالت 
وارداتی می باشد. لوتوس یک سامانه کنترل دسترسی به 
افزار  دستگاه های الکتریکی است که از طریق یک نرم 
واسط مدیریت و راهبری می شود همچنین می توان از آن 
گزارش عملکرد استخراج نمود. در بومی سازی آن عالوه 
بر موارد امنیتی و کیفیت محصول به سلیقه و خواست 

مصرف کننده ایرانی توجه ویژه ای گردیده است.

دبیرشورای ارتقاء آگاهی های 
گفت:بهره  قضائیه  قوه  عمومی 
گیری از ظرفیت نهادهای مردمی و 
هیئات مذهبی برای پیشگیری از وقوع جرم 

توسط این نهاد دنبال می شود.
به گزارش مهر، مهدی افتخاری در کارگاه تربیت مدرس با 
موضوع خانواده ویژه سازمانهای مردم نهادمذهبی در مشهد 
اظهار کرد: ترویج، بسط و گسترش فرهنگ پیشگیری از 
وقوع جرم از طریق ارتقاء آگاهی های حقوقی و عمومی در 
این زمینه مورد توجه است ودراین حوزه اقدامات خوبی نیز 

تاکنون به انجام رسیده است.
وی افزود:انجام کارها به صورت جمعی و برنامه ریزی شده 
می تواند بسیار اثر بخش باشد ودر این زمینه سازمانهای 
مردم نهاد به ویژه در حوزه هیاتهای مذهبی به دلیل ارتباط 

گسترده ای که با مردم دارند می تواند تاثیر گذاری ویژه ای 
داشته باشند و فعالیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.
رسانی  اطالع  آگاهی های عمومی،  ارتقاء  دبیرشورای 
تصریح  قضائیه  قوه  اموراجتماعی  معاونت  وافکارسنجی 
کرد: نهادهای دینی وهیات های مذهبی درشکل گیری و 
پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن در دوران دفاع مقدس 
نقش بسیار مهی را ایفا کرده اند که باید این ظرفیت امروز 
نیز مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف مدنظر دست 

یابیم.
افتخاری بیان کرد: امروز قوه قضاییه تالش زیادی برای 
بهره گیری از ظرفیت نهادهای مردمی و هیات های مذهبی 
آغاز کرده ودر این بخش می توان از زبان هنر و رسانه  نیز 
استفاده کرد که نمونه موفق تلفیق هنرو مذهب، هنر تعزیه 

است.

15 تا 20 درصد مردان و زنان خراسان رضوی نابارور هستند
دبیرشورای ارتقاء آگاهی های عمومی قوه قضائیه عنوان کرد:

استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم رونمایی از سه دستاورد پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

به بهانه انجام تست رایگان ایدز در بیمارستان چشم بینا؛

می شود! ایدز  به  ناخواسته  که  کمکی  و  بی اطالعی 
بر اساس آمارهای موجود، یک سوم مبتالیان به ایدز از ورود ویروس به بدنشان بی اطالع هستند

نعیمی می گذرد؛  از مرگ مسعود  از 31 سال  بیش 
هموفیلی،  به  ابتال  دلیل  به  که  ساله ای  هفت  کودک 
برای ادامه حیاتش به دریافت فاکتور هشت وابسته بود 
اما فرآورده خونی فرانسوی آلوده به ویروس HIV، بجای 
تا  او را در سرازیری مرگی زودهنگام قرار داد،  زندگی، 

نخستین قربانی ایدز در ایران باشد.
درست است که پشت پرده این ماجرا با هزاران حرف 
آمار  دقیق  طور  به  هرگز  و  است  همراه  تلخ  و  نگفته 
مبتالیان به ایدز در اثر استفاده از فرآورده های خونی 
فرانسوی در آن سال ها اعالم نشد، اما به هر صورت، 
پای این ویروس عجیب و غریب به کشورمان باز شد و 
سال هاست که به سرعت بر تعداد قربانیان خود اضافه 

می کند.
تخصص  فوق  مردانی،  مسعود  دکتر  پیش،  چندی 
بین المللی  کنگره  علمی  دبیر  و  عفونی  بیماری های 
ایدز ایران در مصاحبه ای به این موضوع تأکید کرده بود 
که تعداد مبتالیان به ایدز در ایران بیش از ۶۶ هزار نفر 
تخمین زده می شوند، اما جالب است که از این تعداد 
تنها حدود 17 هزار نفر تحت درمان و مداوا قرار گرفته اند 
و بیش از یک سوم مبتالیان در کشورمان حتی از ورود 

ویروس به بدنشان هم بی اطالع هستند.
این آمار نشان دهنده اهمیتی است که فعالیت های 
فرهنگی و آموزشی در حوزه مبارزه با گسترش ایدز در 
کشورمان داراست؛ واقعیتی که نشان می دهد، با وجود 
قدرت  دیگر  امــروزه  پزشکی،  علم  ــزون  روزاف پیشرفت 
اصلی ویروس HIV بر عدم آگاهی مردم استوار است و 
با باال بردن این آگاهی، می توان به راحتی پشتش را به 
خاک مالید و برخالف مسعود که تنها 7 بهار از عمرش 
با آرامش و  با درد و رنج سپری کرد، سال های سال  را 

سالمتی، به زندگی فردی و اجتماعی خود ادامه داد.
قطعا اولین گام برای مقابله با ایدز، تشخیص به موقع 
آن از طریق انجام تست های رایگانی است که در اختیار 
همه مردم قرار دارد؛ اما چه اندازه مردم از اهمیت این 
آزمایش و نحوه انجامش اطالع دارد؟! البته که پاسخ به 

این سوال کار چندان دشواری نیست.
بحث  در  اثــرگــذار  مراکز  از  یکی  راستا  همین  در 
حوزه  در  مــردم  به  بخشی  آگاهی  و  فرهنگ سازی 
سالمت، بیمارستان ها هستند؛ حرکت بیمارستان چشم 
بینا در مشهد مقدس برای اجرای طرح رایگان تست 
ابتال به ایدز و مشارکت با مراکز بهداشتی سطح شهر، 
در  را  مشهد  شهر  در  بخصوص  جامعه،  آینده  به  را  ما 
حوزه فرهنگ سازی و بسیج عمومی برای مقابله با ایدز 

امیدوارتر از قبل می سازد.
با تشخیص به موقع، همه چیز تحت کنترل است

و  پرستاری  ارشــد  کارشناس  گل افشانی،  آرمین 
بینا در خصوص  بیمارستان چشم  آموزشی  سوپروایزر 
ایدز  بیماری  حامل   HIV ویروس  گفت:  بیماری  این 
است که پس از ورود به بدن باعث تهاجم به سلول های 
دفاعی بدن می شود و در نهایت ایمنی بدن را در برابر 
سایر بیماری ها کاهش می دهد. این پروسه از چند ماه 
تا چندین سال طول می کشد و با توجه به سطح زندگی 

افراد، امکان دارد حتی کوتاه تر هم باشد.
وی با اشاره به این نکته که از زمان ورود ویروس به بدن 
تا هنگامی که در آزمایشات خودش را نشان دهد، بین 
دو هفته تا شش ماه طول می کشد، افزود: این بیماری 
درمان قطعی ندارد اما درمان نگهدارنده دارد و اگر به 
موقع تشخیص داده شود و وارد مراحل پیشرفته بیماری 
الزم  مراقبت های  حفظ  با  می تواند  فرد  باشد،  نشده 
برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد، به زندگی 

طبیعی فردی و اجتماعی خود ادامه دهد.
اثرگذار  مردم  آگاهی  افزایش  در  بیمارستان ها  مشارکت 

است
گل افشانی با اشاره به اهمیت اجرای این گونه طرح ها 
از سوی بیمارستان ها و مراکز درمانی، تصریح کرد: انجام 
تست رایگان مربوط به این بیماری در امکان مختلفی 
مانند بیمارستان ها، با وجود این که در مراکز بهداشتی 
سطح شهر هم به صورت کامال رایگان انجام می شود، از 
این نظر قابل اهمیت باالیی است که خیلی از مراجعین 
یا حتی پرسنل بیمارستان و سایر اقشار جامعه اطالع 
و  انجام آن ندارند  آزمایش و سطح  این  از روند  کاملی 
این گونه برنامه ها می تواند نوعی اطالع رسانی و حرکت 

از  برای فراگیر شدن استفاده  در مسیر فرهنگ سازی 
آزمایش HIV و مقابله درست با گسترش این بیماری 

باشد.
سوپروایزر آموزشی بیمارستان چشم بینا در این باره 
مراکزی  جزو  بیمارستان  این  بر  عــالوه  داد:  ــه  ادام
و  است  زیاد  آن  در  آمد  و  رفت  که  می شود  محسوب 
مراجعین زیادی دارد و از طرفی پرسنل و کادر درمان به 
دلیل ماهیت کارشان، امکان اینکه در مواجهات شغلی 
با ویروس در تماس باشند، وجود دارد که با این آزمایش 
در محل بیمارستان می توان احتماالت هرچند اندک در 
خصوص ابتال به HIV را هم بررسی و در صورت لزوم در 

بهترین زمان به آن واکنش درست و دقیق نشان داد.
در بیست دقیقه از سالمت خود مطمئن شوید

مهدی سوختالو، کارشناس مبارزه با بیماری های مرکز 
بهداشت شماره یک مشهد که در این طرح مشارکت 
ایران،  ایدز در  به  آمار فعلی مبتالیان  با اعالم  داشت، 
گفت: سالیانه 2 هزار نفر به این تعداد افزوده می شود 
و به همین دلیل انجام آزمایش های شناسایی به موقع 

بسیار حائر اهمیت است.
این  تشخیصی  آزمایش های  انواع  خصوص  در  وی 
برای  آزمایش  نوع  چند  االن  ما  کرد:  اضافه  ویــروس، 
شناسایی این ویروس در بدن انسان انجام می دهیم که 
مرحله اولیه آن تست سریع )رپید – RapID( است که در 
همه مراکز بهداشت سراسر ایران به صورت کامال رایگان 
از بیست دقیقه آماده  انجام می شود و نتیجه آن پس 
به مراجعین است. کیت های آزمایش  ارائه  و  مشاهده 
مربوطه به تعداد الزم در همه مراکز وجود دارد و با حفظ 
رعایت حریم شخصی افراد، بدون ثبت هیچ نام و نشانی 

از متقاضیان، این خدمت ارائه می شود.

تمامی خدمات مربوط به ایدز، برای عموم رایگان است
که  صورتی  در  کــرد:  تأکید  بــاره  این  در  سوختالو 
برای یک فرد مثبت شد، ما هرگز  نتیجه تست سریع 
به طور قطعی وی را مبتال به ویروس معرفی نمی کنیم 
آزمایش ها  پیشرفته تر  انــواع  بیشتر  اطمینان  برای  و 
باید روی فرد انجام شود که برای همین منظور فرد به 
مراکز آزمایشگاهی معرفی می شود و در سه نوبت مورد 

سنجش قرار می گیرد.
کارشناس مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شماره 
یک مشهد با اشاره به گسترش راه های علمی مقابله 
با ایدز، ادامه داد: در حال حاضر تمامی آزمایش های 
افراد  به  مربوط  داروهای  همه  و  حوزه  این  تشخیصی 
مبتال به ویروس HIV کامال رایگان ارائه می شوند و مراکز 
جمله  از  شهرها  همه  در  عفونی  بیماری های  مشاوره 
برای  مقدس،  مشهد  سناباد  در  قدسی  شهید  پایگاه 
راهنمایی افراد در طی مسیر شناسایی ویروس، درمان 

و ... فعال هستند.
اهمیت  به  بیمارستان ها  مشارکت  مشاهده  یا  مردم 

موضوع پی می برند
وی با تأکید بر این که پس از قرار گرفتن در موقعیت 
پر خطر، بهترین زمان انجام تست پس از گذشت سه 
بتوان  بیماری،  به دوره نهفتگی  با توجه  ماه است که 
نتیجه قابل اطمینانی را بدست آورد، تصریح کرد: طی 
سال های اخیر با اطالع رسانی ها و فرهنگ سازی های 
نگاه  در  بیماری  این  هولناک  زشتی  گرفته،  صورت 
جامعه از بین رفته است و باید حرکت در این مسیر ادامه 
پیدا کند تا همه افراد جامعه، بخصوص آن هایی که در 
انتقال ویروس قرار گرفته اند،  موقعیت پرخطری برای 
این آزمایش را انجام دهند؛ مردم باید بدانند که امروزه 
در  ویــروس  این  کنترل  بــرای  درمانی  ــای  راه ه آنقدر 
دسترس هست که در صورت شناسایی به موقع و آغاز 

درمان می توان زندگی طبیعی را ادامه داد.
کارشناس مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شماره 
یک مشهد با تأکید بر اهمیت مشارکت مراکز درمانی و 
بیمارستان ها در بحث تست رایگان ایدز، خاطر نشان 
کرد: انجام آزمایش در چنین مجموعه های بیمارستانی 
اثرگذاری  نقش  در جامعه می تواند  آن  و اطالع رسانی 
ایفا کند؛ وقتی مردم مشارکت کادر  در فرهنگ سازی 
و پرسنل درمان در انجام آزمایش را مشاهده می کنند، 
نسبت به اهمیت آن آگاه تر شده و برای مشارکت در آن 

ترغیب می شوند.

حوادث
کالهبرداری  تا  طال  کیلو   2 سرقت  از 

مشهد در  ریالی  15میلیارد 
عامل  دستگیري  از  استان  انتظامي  فرمانده   
مسروقه  اموال  مالخر   3 و  طال  کیلو   2 سرقت 
پرونده  متهمان  دستگیری  همچنین  و 
پروانه  جعل  با  ریالي  میلیارد   15 کالهبرداري 

حفر چاه خبر داد.
امروز  صبح  تقوي«  سردار»محمدکاظم 
پرونده    2 تشریح  به  خبرنگاران  جمع  در 
کالهبرداري  و  سرقت  عامالن  دستگیري 

پرداخت.
رضوي  خراسان  استان  انتظامي  فرمانده 
یک  از  طال  کیلو   2 سرقت  گزارش  پي  در  گفت: 
با  الزم  دستورات  مشهد  در  طالسازي  کارگاه 

شد. صادر  موضوع  اهمیت  به  توجه 
پایگاه  زبده  کارآگاهان  افزود:  تقوي  سردار 
تحقیقات  با  مشهد  در  آگاهي  پلیس  پنجم 
دست  هایي  سرنخ  به  رابطه  این  در  خود  علمي 
سرقت  عامل  زني  چهره  به  منجر  که  یافتند 

شد.
وي گفت: بررسي هاي پلیسي نشان مي داد 
اعتیاد  موادمخدر  به  که  طالسازي  کارگاه  کارگر 

این سرقت شده است. دارد مرتکب 
قضائي،  مقام  با  هماهنگي  از  پس  کارآگاهان 
جز  راهي  که  متهم  و  دستگیر  را  سرقت  عامل 
اولیه خود  بیان حقیقت نمي دید در اعترافات 
معرفي  پلیس  به  را  مسروقه  اموال  مالخر   3

کرد.
این  دیگر  متهم   3 کارآگاهان،  گفت:  وي 
هاي  بررسي  و  کردند  دستگیر  نیز  را  پرونده 

این   توسط  طال  ریال  میلیارد   6 داد  نشان  اولیه 
است. شده  خریداري  متهم  از  مالخران 

رضوي  خراسان  استان  انتظامي  فرمانده 
با  گفت:  مصاحبه  این  از  دیگري  بخش  در 
و  حفر  پروانه  جعل  بر  مبنی  اطالعاتي  کسب 
نیشابور  در  کشاورزي  آب  چاه  از  برداري  بهره 

شد. آغاز  زمینه  این  در  پلیسي  تحقیقات 
پلیس  اولیه  هاي  بررسي  گفت:  تقوي  سردار 
شهروند  یک  که  بود  آن  از  حاکي  رابطه  این  در 
3 فقره چک به فردي  15 میلیارد ریال در  مبلغ 
عمیق  چاه  حفر  جعلي  پروانه  و  کرده  پرداخت 

است. کرده  دریافت 
اطالعاتي  اقدامات  کرد:  خاطرنشان  وي 
جعل  سرنخ  پرونده  این  پیگیري  در  پلیس 
پلیس  کارآگاهان  و  کشاند  مشهد  به  را  پروانه 
متهم  غافلگیرانه  اقدامي  در  نیشابور  آگاهي 
باند را شناسایي  این  از اعضاي  52 ساله و یکي 

کردند. دستگیر  و 
که  مطلب  این  به  اشاره  با  تقوي  سردار 
هاي  پروانه  همچنین  و  جعلي  فرم  تعدادي 
کشف  متهمان  مخفیگاه  در  عمیق  چاه  حفر 
مقام  دستورات  با  تحقیقات  گفت:  شده، 
این  مبهم  ابعاد  دیگر  کشف  براي  قضائي 

پرونده ادامه دارد.

را  نیشابور  روستای   6 تلفنی  ارتباط  سارقان 
کردند قطع 

گفت:  نیشابور  مخابرات  شرکت  رئیس 
روستا   20 مخابراتی  های  کابل  تاکنون  امسال 
ارتباط  اکنون  علت  همین  به  و  شده  دزدیده 

قطع  شهرستان  این  روستای  شش  تلفنی 
است.

هزار  سه  به  نزدیک  افزود:  شهرآبادی  محمود 
سبب  به  گذشته  هفته  ثابت  تلفن  شماره 
شهرستان  این  مخابراتی  های  کابل  دزدیدن 

شد. قطع 
در  کابل  سرقت  موضوع  داد:  ادامه  وی 
حال  در  انتظامی  نیروی  سوی  از  نیشابور 
هفته  چارچوب  همین  در  و  است  پیگیری 
دستگیر  سوخته  کابل  مقداری  با  دزد  دو  پیش 

شدند. 
به  گفت:  نیشابور  مخابرات  شرکت  رئیس 
»تبدیل  رخداد  این  از  ناشی  مشکالت  سبب 
شهرستان  این  روستاهای  مخابراتی«  ارتباط 
و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  رادیویی  به  کابلی  از 
کامل  طریق  این  از  روستا  دو  مخابراتی  ارتباط 
در  نیز  دیگر  روستا  چهار  برای  کار  این  و  شد 

است.  انجام  دست 
مورد  سه  اخیر  هفته  در  همچنین  افزود:  وی 
نیشابور  در  نیز  نوری  فیبر  سرقت  و  قطعی 
 50 فیبرنوری  قطعی  هر  رفع  که  شد  گزارش 

دارد.  هزینه  ریال  میلیون 
مشهد  از  پس  داد:  ــه  ادام شهرآبادی 
در  استفاده  مورد  اینترنت  حجم  بیشترین 
در  و  است  نیشابور  به  متعلق  رضوی  خراسان 
در  و   23 و  هزار  شش  مخابرات  اینترنت  بخش 
 296 و  هزار   12 خصوصی  های  شرکت  حوزه 
پورت آزاد آماده واگذاری در نیشابور وجود دارد. 
باند  پهنای  گذشته  ماه  یک  در  گفت:  او 
نیز  مشهد  با  نیشابور  اینترنت  ارتباطی 

است. یافته  افزایش 

خصوصی  تصاویر  انتشار  عامل  دستگیری 
فریمانی شهروند 

شهروند  یک  خصوصي  تصاویر  انتشار  عامل 
دستگیرشد. مجازی  فضای  در  فریمانی 

گفت:  فریمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مبنی  فریمانی  شهروند  شکایت  پی  در 
از  یکی  در  اش  شخصی  تصاویر  انتشار  بر 
ویژه  صورت  به  موضوع  اجتماعی،  شبکه های 
قرار  فتا  پلیس  کارشناسان  کار  دستور  در 

گرفت.
که  این  بیان  با  خرسند  جواد  سرهنگ   
انجام  با  فریمان  فتا  پلیس  کارشناسان 
با  و  شناسایی  را  متهم  فنی  تحقیقات 
پلیس  به  دستگیرو  قضایی  مقام  هماهنگی 
مواجهه  از  پس  متهم  افزود:  دادند،  انتقال  فتا 
جرم  به  انکار  غیرقابل  مستندات  و  مدارک  با 
انتسابی خود اعتراف و انگیزه خود از این کار را 

کرد. بیان  شخصی  دالیل  و  جویی  انتقام 
در  فریمان  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
پایان با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایي  
گفت: شهروندان به هیچ وجه تصاویر شخصي 
ترین  صمیمي  حتي  دیگران  اختیار  در  را  خود 

ندهند. قرار  دوستانشان 

گفتگو با نویسنده ای که ناشران ایرانی کتابش را چاپ نکردند؛

چاپ انگلیسی
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس   
گردشگری تربت حیدریه گفت: 12 بنای تاریخی در این 

شهرستان نیازمند مرمت و بازسازی است.
بازسازی  و  مرمت  برای  کرد:  اظهار  محمدی  علی 
اعتبار  ریال  میلیارد  تربت حیدریه 20  تاریخی  بناهای 
الزم است. همچنین چهار اثر تاریخی شامل مجموعه 
قطب الدین حیدر و رباط طبسی، حمام حاج رئیس، رباط 
علیا، حسینیه برس و خانه آخوند مالعباس  و حمام دولت 

آباد  نیازمند اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال است.
زیرساخت های  برای  گرفته  صورت  اقدامات  به  وی 
برای  جــاری  سال  در  ــزود:  اف و  کرد  اشــاره  گردشگری 
سرویس های بهداشتی به منظور ایجاد امکانات رفاهی 
بیشتر گردشگران در منطقه رود معجن بالغ بر یک میلیارد 

ریال هزینه شده است.
محمدی بیان کرد: دو طرح موزه ابریشم و موزه مازاری 
در حال انجام است که تا پایان سال به بهره برداری خواهد 

رسید.
مجموعه قطب الدین حیدر، کاروانسرای طبسی، خانه 
امینی، کاروانسرای الری، حمام حاجی رئیس، مسجد 
شیخ حیدر کدکنی، رباط کامه، مزار بوری آباد، مزار شیخ 
ابوالقاسم گورکانی و خانه حاجی رئیسی از آثار تاریخی 

مهم این شهرستان است.

نکوداشت  مراسم  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  جلسه 
سبزواری  پیشکسوت  هنرمند  کارگری  عبدالحسین 
مراسم  ریــزی  برنامه  و  هماهنگی  جلسه  برگزارشد.  
نکوداشت هنرمند پیشکسوت تئاتر شهرستان،باحضور 
اعضای شورای اسالمی شهر،سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سبزوار ، شهردار ، مدیرموسسه فرهنگی 
وهنری آفرینش های هنری بیهق و فرزند وی در محل 
نکوداشت  برگزاری  جلسه  این  شد.در  برگزار  اداره  این 
سبزواری  پیشکسوت  هنرمند  کارگری  عبدالحسین 
درنیمه دوم اردیبهشت ماه ٩٨ توسط موسسه فرهنگی 
هنرهای  انجمن  و  بیهق  هنری  آفرینشهای  وهنری 
با همکاری و مشارکت نهادها ازجمله  نمایشی سبزوار 
شورای اسالمی شهر ، شهرداری ، میراث فرهنگی  ، اداره 

فرهنگ وارشاد اسالمی و ... مصوب شد.
تهیه طرح نکوداشت توسط موسسه فرهنگی و هنری 
آفرینش های هنری بیهق،جمع آوری مستندات و مدارک 
هنری نامبرده توسط فرزند وی و تحویل به اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمی سبزوار برای اقدام جهت اخذ درجه هنری 
و عضویت نامبرده درصندوق اعتباری هنرمندان از دیگر 

مصوبات بود.

خبر
12 بنای تاریخی در تربت حیدریه 

نیازمند مرمت و بازسازی است 

نکوداشت عبدالحسین کارگری هنرمند 
پیشکسوت سبزواری 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
مسجد بالذات و بالنفسه نهادی فرهنگی است و نیاز به 

تاسیس نهاد فرهنگی دیگری در کنار خود ندارد.
جعفر مروارید  در گردهمائی مسئولین دبیرخانه های 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور اظهار کرد: 
اگر بخواهیم در مشهد راجع به نقش اجتماعی و فرهنگی 
مساجد صحبت کنیم حتما باید نقش اماکن شریف مانند 
حرم مقدس و نیز نقش ائمه که در حقیقت الهام بخش 
تمدن اسالمی و الهام بخش فضای فرهنگی پیرامونی 

حرم بوده اند را نیز مورد توجه قرار دهیم.
مستحضر  اسالمی  جهان بینی  در  داد:  ادامــه  وی 
بخش  الهام  و  دینی  رهبر  یک  تنها  را  امام  که  هستید 
رهبر  آن  عالوه بر  امام  چراکه  نمی دانیم  دینی  مفاهیم 
سیاسی واجتماعی نیزهست و همچنین نقشی که برای 
پیامبران و ائمه قائل هستیم نقشی است که یک جامعه 
را  اسالمی  مفاهیم  طراز  و  مدینه النبی  طراز  در  دینی 

رهبری می کند.
مروارید در این باره عنوان کرد: قائدتا در زمان کنونی 
پیروی  الگو  این  از  می گوئیم  سخن  مساجد  از  وقتی 
خواهیم کرد، مساجد تنها محل عبادت و ارتباط دو طرفه 
میان خدا و انسان نیست الزم است بدانیم که این ارتباط 
در وجه عالی آن در مساجد صورت می گیرد اما منظور 
آن است که مساجد تنها چنین کارکردی ندارند و کارکرد 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز دارا هستند.
رضوی  خراسان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تصریح کرد: اگر به تاریخ مساجد در زمان پیامبر)ص( 
نگاه کنیم، ارتباط اجتماعی و مدنیت متناسب با شرایط 
فرهنگی را نیز در مساجد آن زمان نیز نظاره گر هستیم؛ 
فضایی  مقصود  می گوئیم  سخن  مدنیت  از  زمانی که 
اجتماعی و سیاسی است که مفاهیم اخالقی و نحوه 
تعامل انسان ها با یکدیگر در آن فضا و در سطح عالی 

متناسب با انسان کامل محقق خواهد شد.
وی افزود: در فلسمه اجتماعی اسالم ارتباط انسان با 
دیگری در شهر تعریف می شود و زیست اخالقی در مدینه 
محقق خواهد شد چراکه انسان مدنیه بالطبع است و این 
آموزه فلسفی شواهد و موئیداتی نیز دارد یعنی انسان در 
یک فضای دور افتاده در شهر، کلیسا ویا دیری که جدا 
هستند، نمی تواند به رشد اخالقی و معنوی دست پیدا 

کند.
مروارید در این خصوص اضافه کرد: انسان عالوه بر 
نیازهای اولیه، نیازهای ثانویه مانند معنویت، اخالق و 
فرهنگ نیز نیازمند حضور دیگری است که این آموزه در 
اسالم نیز به نحوی عالی و در ارتباط با نقش های پیامبران 

و ائمه)علیه السالم( نیز تعریف شده است.

رئیس بنیاد بیماری  های خاص بر ضرورت توجه به 
پیشگیری از بیماری های خاص توسط وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد.
بخش  افتتاح  مراسم  در  رفسنجانی  هاشمی  فاطمه 
دیالیز بیمارستان ولی عصر )عج( بردسکن گفت: هم 
دارای  بیمار  هزار   28 دیالیزی،  بیمار  هزار   30 اکنون 
نارسایی کلیه، ۶ هزار بیمار هموفیلی و 19 هزار بیمار 

تاالسمی در کشور وجود دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه این بیماریها قابل پیشگیری 
است باید همت خود را در زمینه پیشگیری افزون کنیم 
زیرا این بیماریها هزینه های بسیار به مردم و دولت تحمیل 

می کند.
زمینه  در  ای  مصوبه  اجــرای  با  داشــت:  اظهار  وی 
این  به  مبتال  متولدین  تعداد  تاالسمی،  از  پیشگیری 

بیماری از هزار نفر در سال به 250 نفر رسیده است.
هاشمی رفسنجانی گفت: امروز ۴50 مرکز دیالیز با 
بهترین امکانات از نظر استانداردهای داخلی در کشور 
فعالیت دارد و بهترین مکانهای هر بیمارستان به مراکز 

دیالیز اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از ابتال به دیابت افزود: 
50 تا ۶0 درصد بیمارانی که دیالیز می شوند دیابت یا 
بیش فشاری خون داشته اند که با پیگیری مناسب می 

توان این بیماری را کاهش داد.
وی با بیان اینکه 11 درصد جمعیت کشور به  دیابت 
مبتال هستند اظهار داشت: 110 هزار نفر نیز به بیماران 
تعداد  اینکه  به  توجه  با  و  افــزوده شده  سرطانی کشور 
اینگونه بیماران در حال افزایش است باید تدابیری در این 

زمینه اندیشیده شود.
فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت: هم اکنون در سه 
به   الزم  خدمات  ارائه  برای  مجهز  مراکز  کشور  از  نقطه 
بیماران خاص راه اندازی شده و در شهرهایی از جمله 
تهران، رفسنجان و بجنورد نیز این مراکز در حال ساخت 

است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم 
با بیان اینکه در حوزه سالمت نسبت به قبل از انقالب 
اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است گفت: 
در دولت تدبیر و امید خدمات بی شائبه ای در بخش 
فضاهای درمانی، نیروی انسانی و اعتبارات حوزه سالمت 
ارائه شده است.محمد رضا دارابی افزود: در اجرای طرح 
مجامع  ایجاد  نظیر  اقداماتی  نیز  سالمت  نظام  تحول 
سالمت استان و شهرستان، تنظیم سند توسعه سالمت، 
تنظیم سند پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر سرلوحه کار 

دولت تدبیر و امید قرار گرفت.

خبر خبر

مصطفی قویدل

روز وابستگی داستانی 
است از سیاست های 

آمریکا، دسیسه و فساد 
که در آینده ای نزدیک 
اتفاق می  افتد. داستان 

بررسی می  کند که 
چگونه جنگ  ها ی مداوم 
و ناآرامی   ها ی مدنی در 

خاورمیانه و سیاست 
خارجی ایاالت متحده در 

این منطقه بر سیاست 
داخلی بزرگترین 

ابرقدرت جهان تاثیر 
می  گذارد

,,

قبل از تصمیم گرفتن برای چاپ کتاب در خارج، سراغ ناشرین ایرانی رفتم ولی متاسفانه مورد بی 
مهری آنها قرار گرفتم. ناشرینی که حتی چاپ کتاب به زبان فارسی را در این اوضاع نابسامان 

نشر کاری بیهوده می دانستند
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مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به فعالیت ۴ مرکز گفتار درمانی زیر 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : ماهانه 
بیش از 200 جلسه گفتار درمانی برگزار می شود تا 

بیماران توسط تیم درمانگر، درمان شوند.
دا  وب  با  وگــو  گفت  در  انــارکــی  قیدمی  ــرا  زه
کلینیک  حــاضــر  ــال  ح در  کـــرد:  نــشــان  خــاطــر 
امام  هــای  بیمارستان  در  گفتاردرمانی  هــای 
شده  انــدازی  راه  سینا  ابن  و  رضا)ع(،قائم،شیخ 
بیماران  به  روزانه  صورت  به  گروه  اعضای  و  است 

خدمات ارائه می دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 
بیان اینکه یکی از مواردی که باعث نگرانی خانواده 
ها می شود نوعی اختالل در تکلم است که به آن 
گویند،افزود:تکرار،کشیده  می  کودکان  در  لکنت 
زبان  لکنت  عوامل  جمله  از  قفل  نشانه  و  گویی 

است.
مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
مراجعه  زمان  در  خانواده  تمام  به  گفت:ما  مشهد 
با  فرزندتان  اگر  که  دهیم  می  تذکر  را  نکته  این 
کند  می  نرم  پنجه  و  دست  گفتار  طبیعی  ناروانی 
هیچ موقع به خاطر نحوه صحبت کردن با اضطراب 

و نگرانی به او نگاه نشود.
در  شــده  ارائــه  افــزود:خــدمــات  قیدمی  دکتر 
از  و  است  دولتی  تعرفه  اساس  بر  ها  بیمارستان 
کند،بدون  می  صحبت  به  شروع  کودک  که  زمانی 
تیم گروه گفتار درمانی  هیچ گونه محدویت سنی 

می تواند به  بیماران خدمات ارائه دهد.
دانشگاه  درمانی  گفتار  گروه  کرد:  تصریح  وی 
بخاطر  که  افــرادی  به  همچنین  پزشکی  علوم 
بیماری پارکینسون و ام اس دچار اختالل در گفتار 

شده اند نیز خدمات درمانی ارائه می شود.
زمان  به  مختص  زبان  لکنت  افزود:درمان  وی 
سنی خاصی نیست و تمام بیماران می توانند برای 
پوشش  زیر  درمانی  گفتار  های  کلینیک  به  درمان 
درمان  فردی  و  گروهی  صورت  به  تا  کنند  مراجعه 

شوند.
مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد  با بیان این که تعداد مراجعه هر فرد بستگی 
متاسفانه  دارد،اظــهــارکــرد:  اش  بیماری  نوع  به 
ما  به  مراجعه  جلسه  چند  پس  افــراد  از  بسیاری 
خسته می شوند از درمان خود نا امید می شوند و 
مشکالت  ــان  درم ــرای  ب که  اســت  حالی  در  ایــن 

گفتاری باید صبر و حوصله داشت.

ارائه خدمات گفتار درمانی در 4 مرکز 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رئیس بنیاد بیماری  های خاص:
وزارت بهداشت پیشگیری از 

بیماریهای خاص را در اولویت 
قرار دهد

مدیرکل ارشاد اسالمی خراسان رضوی:
مسجد می تواند یک جامعه 

مستقل را رهبری کند

خبرخبر

خبرخبر

35 پزشک متخصص جدید در سبزوار 
مشغول فعالیت شدند

»محفل عشق« در نگارخانه رضوان

جراح قلب ایتالیایی؛

تحریم ها نمی تواند مانع پیشرفت علمی 
ایران شود

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد: 

گسترش فرهنگ قرآنی با پررنگ کردن 
نقش بخش مردمی 

نمایش »توکا« در فرهنگسرای 
خواهد  صحنه  روی  به  ترافیک 

رفت.
علی اکبر  نویسندگی  و  کارگردانی  به  »توکا«  نمایش 
فرهنگسرای  در  آذرمــاه   15 پنجشنبه  روز  خداشناس 

ترافیک به روی صحنه خواهد رفت.
در این نمایش بازیگرانی چون ملیکا تهرانی، شقایق 
کفاش، فاطمه ربیعی، مهیرا افضلی، شیوا هوشیار، آناهیتا 
علی اکبر  و  نیک طینت  امیر  شکوری،  علی  عسگری، 

خداشناس به ایفای نقش می پردازند.
دیگر عوامل نمایش »توکا« عبارت اند از: بازیگردان پویا 
ریحانی، دراماتولوژیست دکتر علی پارسا، آهنگساز شریف 
شکفته، طراح لباس علی اکبر خداشناس، گریمور محدثه 
جالیر، طراح صحنه علی اکبر خداشناس، منشي صحنه 

فاطمه زاهدی، مدیر صحنه امیر نیک طینت، ساخت تیزر 
پویا ریحانی، عکاس جعفر واله، ضبط آواز استودیو صبا، 
امور هماهنگی آتنا کعبی، طراح پوستر و بروشور علی اکبر 

خداشناس، تهیه کننده گروه هنری قاصدک.
در خالصه داستان نمایش »توکا« آمده است: »روایت 
افرادی که به جای تفکر و تدبیر، گاهی به ناچار تن به تقدیر 
می دهند... کار درست را می دانند، اما روش رسیدن به 

هدف را نه... اما غافل از این که...«.
از  دقیقه،  مدت 55  به  و  ملودرام  ژانر  در  نمایش  این 
پنجشنبه، 15 آذرماه و ساعت 20:00 در فرهنگسرای 
ترافیک اجرا خواهد شد و عالقه مندان می توانند جهت 

رزرو بلیت به سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.
فرهنگسرای ترافیک در بلوار دانشجو، دانشجوی 29 

واقع شده است.

مدیر سومین همایش استانی 
گفت:  فجر  تئاتر  جــشــنــواره 
کارگردان،  از  )اعــم  هنرمند   120
نمایشنامه نویس و بازیگر( که در جشنواره تئاتر استان 
خود صاحب رتبه شدند، از 21 آذرماه 97 مهمان این 
هنرمندان  بزرگ  همایش  در  تا  بود  خواهند  جشنواره 

تئاتر استان ها شرکت کنند.
محمدمهدی خاتمی افزود: همچنین روسای انجمن 
حضور  همایش  این  در  کشور  سراسر  نمایش  های 

خواهند داشت.
همچنین محمودرضا رحیمی مدیر بخش کارگاه های 
آموزشی توضیح داد: در طی چهار روزی که این عزیزان 
نیز برگزار  مهمان ما خواهند بود چند کالس آموزشی 
خواهیم کرد، موضوع این کالس ها به فراخور تخصص 

هنرمندان در نظر گرفته شده و گردانندگان و ورک شاپ 
ها نیز از اساتید مجرب غیر ایرانی و ایرانی خواهند بود 

که متعاقبا اسامی و طرح درس آنها اعالم خواهد شد.
می  تالش  داد:  ادامه  مشهدی  مطرح  هنرمند  این 
کنیم تا با توجه به حضور 120 هنرمند تئاتر که در نوع 
همایش  این  از  خوبی  دستاورد  است،  نظیر  کم  خود 

حاصل شود.
خاتمی تاکید کرد: برگزاری این کارگاه ها در راستای 
دانش افزایی هنرمندان خواهد بود و مجموعه تئاتر شهر 
و کارگاه دکور بنیاد رودکی محل برگزاری آن خواهد بود.

گفتنی است سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی 
تئاتر فجر از 22 بهمن تا ۴ اسفند 1397 با دبیری نادر 

برهانی مرند برگزار خواهد شد.

سالگرد  یــادمــان  حسین 
باغی،  قــره  علی  ــت  ــذش درگ
روز  در  نیشابور  تئاتر  هنرمند 
پنجشنبه 15آذر 97 ساعت 5عصر در تاالر 
ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور برگزار شد. 

باغی  قره  علی  درگذشت  سالگرد  یادمان  نخستین   
هنرمندطنز نیشابور به اهتمام انجمن هنرهای نمایشی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  ادیب  تاالر  در  نیشابور 
و هنری  نیشابوربا حضور خانواده وی، جامعه فرهنگی 
آذر  پنجشنبه15  روز  نیشابور  به هنر  و همه عالقمندان 

97 برگزار گردید.
در این روز هنرمندان تئاتر نیشابور برگرد مزار شادروان 
فضل  بهشت  هنرمندان  قطعه  در  باغی  قــره  علی 
نیشابورجمع شدند و یاد و خاطره او را گرامی داشتند. 

نیشابورمتولد 9  تئاتر  مرد خنده  باغی  قره  مرحوم علی 
مرداد 13۶2 بود واز سال 1378 کار هنر تاتر را درپیش 
نقش  ایفای  به  فیلم  و2  نمایش  از 15  بیش  در  و  گرفت 
لبان  بر  را  اجتماعی خنده  وبا طنز های کوتاه  پرداخت 
تاتر  هنرمند  باغی  قره  علی  شــادروان  نشاند.  مــردم 
در  سالگی   3۴ سن  در  قلبی  عارضه  اثر  بر  که  نیشابور 
از  18 آذر 9۶دعوت حق را لبیک گفت و پیکر وی پس 
تشییع باشکوه در قطعه هنرمندان بهشت فضل نیشابور 

آرام گرفت. 

برگزاری سالگرد درگذشت علی قره باغی هنرمندطنز نیشابور»توکا« در فرهنگسرای ترافیک

خبر

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: قبل از 
توسعه کنسرت ها و سرودهای خیابانی متولیان 
با  کار  در  سهولت  برای  ایده  این  مبتکران  و 
تشکل های  و  مربوطه  دستگاه های  همراهی 
صنفی ضوابط و قوانینی را تهیه کنند تا زندگی 
دچار  شهر  میادین  و  معابر  در  مردم  اجتماعی 

اختالل نشود.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پژمانفر  نصرالله 
لباس های  با  برای حضور مردم  تعیین یک روز 
ارائه  برای  محلی  بازارهای  برگزاری  و  محلی 
می تواند  چقدر  قومی  فرهنگی  محصوالت 
باشد؟  موثر  نشاط  و  وحدت  فضای  ایجاد  در 
به  محلی  لباس های  با  را  مردم  این که  گفت: 
معابر و خیابان ها بیاوریم از نظر ایجاد تنوع در 
پوشش و عرضه بصری یک فرهنگ و قومیت در 
امکان عمومی، خوب است. حضور قومیت ها با 
لباس های محلی در نمایشگاه ها و جشنواره ها 
تمامی  البته  اســت  مناسبی  و  قشنگ  کــار 
منطقه کشور  و  استان  هر  قومیتی  ویژگی های 
باید حفظ شود و در عین حال به نظر بنده باید 
یک لباس ملی نیز طراحی کنیم تا در مراسمات 
عنوان  به  بین المللی  عمومی  مجامع  و  رسمی 
نماد ملی ایرانیان از این پوشش استفاده شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ 
به این پرسش که چقدر می توان از وجود ادبای 
ملی مانند سعدی و حافظ برای ایجاد وحدت و 
همبستگی با برگزاری کنسرت های خیابانی با 
آن در سراسر  و پخش ملی  این شاعران  اشعار 
کشور توسط صداوسیما بهره برد؟ اظهار کرد: 

از  خودمان  فرهنگ  و  قانون  چارچوب  در  باید 
شاعران ملی در مجامع عمومی بهره ببریم. هر 
کاری که نظام اجتماعی و امور جاری مردم را با 

اختالل روبرو کند، باید مدیریت شود.
وی ادامه داد: به نظر بنده خوب است افراد 
و گروه هایی که در زمینه برگزاری کنسرت های 
خیابانی دغدغه دارند بنشینند و ضوابطی را در 
این خصوص طراحی کنند. به طور مثال برای 
برگزاری گروه های سرود خیابانی باید قوانین و 
برای  مزاحمتی  هیچ  که  شود  نوشته  ضوابطی 

عابران و کسبه نداشته باشد. 
توسعه  از  قبل  بنده  نظر  به  شد:  متذکر  وی 
فضای  در  تضارب  ایجاد  و  خیابانی  کنسرت ها 
این  متولی  و  مبتکر  که  ــرادی  اف اجتماعی، 
دستگاه های  پشتیبانی  با  هستند  ابتکارات 
از  و  کنند  تهیه  را  طرحی  یا  الیحه  مربوطه، 
طریق تشکل های تخصصی، مسیر پیاده کردن 

این ایده را ریل گذاری کنند. 
و  ترددها  حجم  گذشته  در  کرد:  تصریح  وی 
شاید  و  نبود  فعلی  گستردگی  به  شدها  و  آمد 
قالب  در  که  دست  این  از  مراسم هایی  برای 
پرده خوانی و امثالهم در معابر و محالت برگزار 
را  مــردم  اجتماعی  نظام  و  زندگی  می شد، 
افزایش  با  اما  نمی داد  قرار  تاثیر  تحت  چندان 
جمعیت و زیاد شدن تردد در کوچه ها، معابر و 
میادین شهرها باید با حساب و تدبیر بیشتری 

به این مسائل پرداخته شود.
پیام رسان  در  خدمات  ارائه  ضوابط  و  شرایط 

اجتماعی

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
در  برخی  است  ممکن  اینکه  بیان  با  اسالمی 
ابتدای امر مقاومتی در مقابل این طرح داشته 
باشند و بخواهند به این موضوع واکنش نشان 
دهند، از تهیه این طرح در چهار فصل خبر داد 
ارائه  ضوابط  و  شرایط  اول،  فصل  در  گفت:  و 
خدمات در پیام رسان اجتماعی اعم از داخلی 
یا خارجی مد نظر قرار گرفته و اینکه هر کدام 

چه ضوابطی را باید رعایت کنند.
پاسخگویی  ضوابط،  این  ذیل  ــزود:  اف وی 
پیام رسان ها نسبت به نگرانی های کاربران مورد 
توجه قرار می گیرد زیرا پیش بینی شده هیئت 
اعمال حاکمیت  با هدف  نظارت  و  ساماندهی 
راه اندازی شود که مسئولیت ساماندهی و ریل 
گذاری در این حوزه دارد و رییس آن نیز رییس 

مرکز ملی فضای مجازی است.
فصل  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
نام  داده هــا  حریم  از  صیانت  طرح،  این  دوم 
دارد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع یانت از 
داده ها، به این نکته که آیا دستگاه های اجرایی 
کشور می توانند ارتباطات و فعالیت های اداری 
خیر،  یا  دهند  انجام  پیام رسان ها  ذیل  را  خود 

پرداخته شده است.
در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 
در  فقط  پول"  "کیف  خدمات  شده  پیش بینی 

پیام رسان های داخلی ارائه شود
فصل  از  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
برد  نــام  حمایت ها"  "بخش  عنوان  به  ســوم 
کشور  در  حمایتی  بخواهیم  اگــر  افـــزود:  و 

حمایت های  باید  باشیم  داشته  را  پیام رسان ها 
اختصاص  داخلی  پیام رسان های  به  را  خود 
رقابت  وارد  خارجی  انواع  با  بتوانند  تا  دهیم 
گسترده  فعالیت  اساس  بر  آنکه  ضمن  شوند؛ 
از  گسترده ای  موج  داخلی،  پیام رسان های 
یعنی  شد  خواهد  ایجاد  کشور  در  اشتغاالت 
هم بعد اقتصادی به دنبال خواهد داشت و هم 

فرهنگی.
نوع  به  فصل  این  در  اینکه  بیان  با  پژمان فر 
ادامه  شده،  پرداخته  پیام رسان ها  از  حمایت 
پیام رسان های  در  خدماتی  چه  اینکه  داد: 
داخلی ارائه شود و کدامیک در پیام رسان های 
مثال  اســت؛  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  خارجی 
در  فقط  پول"  "کیف  خدمات  شده  پیش بینی 

پیام رسان های داخلی ارائه شود.
قابل  داخلی  پیام رسان  بستر  در  الکرونیک  دولت 

پیگیری است
از  حمایت  با  شده  سعی  کــرد:  تاکید  وی 
پیام رسان های داخلی تالش شده ارائه خدمات 
به سمت پیام رسان های داخلی هدایت شود تا 
در مردم برای استفاده از پیام رسان های داخلی 

انگیزه بیشتری ایجاد شود.
ــورای  ش مجلس  والیــی  فراکسیون  عضو 
دارد  سعی  کشوری  هر  کــرد:  بیان  اسالمی 
که  ببرد  سمتی  به  را  خود  الکرونیک  دولــت 
مثال  شــود؛  ــه  ارائ خدمات  داخلی  فضای  در 
کاکائو  جنوبی  کره  کشور  داخلی  پیام رسان 
است که 93 درصد نیاز مردم در این بستر و در 

حوزه اینترنت ملی قابل رفع است.

خبر

با گردهمایی 120 هنرمند از سراسر کشور:

 همایش برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی برگزار می شود

پژمانفر:

ضوابط کنسرت های خیابانی مشخص شود



تاکنون  چندان  که  است  الزامی  ســازی  مناسب 
سازی  مناسب  از  معلوالن  است،  نشده  گرفته  جدی 
مدیران  دارنـــد،  گالیه  گردشگری  اماکن  نبودن 
امسال  از  اشکال  این  پذیرش  با  استان  گردشگری 
تاپایان  است  قرار  و  کرده  اقدام  سازی  مناسب  برای 
کنند،  سازی  مناسب  را  تاسیسات  درصد   50 سال 
مدیرکل میراث فرهنگی نیز هشدار داده که تاسیسات 
گردشگری مناسب سازی نباشند پروانه بهره برداری 

نمی گیرند.گزارش صبح امروز را می خوانید.
مناسب سازی یک مزیت گردشگری

حمید حسینی مدیرعامل انجمن شهربدون مانع به 
رویکردی  این  و گفت:   اشاره کرد  فراگیر  گردشگری 
است که شرایط را برای استفاده همه افراد از محیط 
های توریستی فراهم می کند و کم توانان و معلوال ن 
نیز می توانند به  تمام امکانات شامل ساختمان ها، 
داشته  دسترسی  توریستی  اماکن  و  ی  شهر  فضای 

باشند.
فقط  که  شــود  می  برداشت  چه  اگــر  ــزود:  اف وی 

جانبازان،  اما  است  معلوالن  بــرای  ســازی  مناسب 
باردار،  های  خانم  کودکان،  سالمندان،  ناشنوایان، 
درد  که دچار کمر  افرادی  دارند،  کالسکه  که  مادارن 
یا آرتروز و افرادی که بارهای سنگین حمل می کنند 

را شامل می شود.
معلوالن  که  این  به  توجه  با  یادآورشد:  حسینی 
دیگری  افــراد  معموال  و  کنند  نمی  سفر  تنهایی  به 
پاراتورهای سفر می  با  یا  به همراه آن ها هستند  نیز 
و  اقامتی  مراکز  شدن  سازی  مناسب  بنابراین  کنند 
و  بوده  مداری  مشتری  نوعی  گردشگری  تاسیسات 
تاسیسات  و  اقامتی  مراکز  را  بیشتری  درآمد  و  سود 

گردشگری بدست خواهند آورد.
جامعه  مدیرعامل  راد  ایمانی  محمد  چنین  هم 
مراکز  از  برخی  گفت:  باره  این  در  استان  معلوالن 
اقامتی در فاصله نزدیکی از حرم مطهر قرار دارند اما 
موانع کوچکی در مسیر آن ها قرار دارد که نمی توانند 

به راحتی تردد کنند.
الزام قانونی  با بیان این مناسب سازی نه تنها  وی 
شود،  می  نیز  مشتریان  افزایش  موجب  بلکه  است 
هزینه  های  سازی  مناسبب  از  بخشی  کرد:  اظهار 
تا  دارد  جزئی  تغییراتی  به  نیاز  بلکه  ندارد  چندانی 

قابلیت و دسترسی معلوالن نیز فراهم شود.
برگزاری نشست با مدیران تاسیسات گردشگری

تامین  و  ــذاری  گ سرمایه  معاون  دیناری  احمد 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  منابع 
انجام  اقدامات  باره  در  رضوی  خراسان  گردشگری 
شده در زمینه گفت:  برگزاری نشست مناسب سازی 
تاسیسات گردشگری برای معلوالن و توان یابان یکی 
از مصوباتی که ستادمناسب سازی استان بوده است.

وی ادامه داد: هدف نشست تاسیسات گردشگری 

و  مدیران  سازی  آگاه  و  سازی  فرهنگ  برای  استان 
اهمیت  خصوص  در  گردشگری  تاسیسات  مسئوالن 
مناسب سازی فضاهای تاسیسات گردشگری در حال 

ساخت یا در حال بهره برداری است.
ایجاد  زمان  در  کل  اداره  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
سازی  مناسب  رعایت  برای  گردشگری  تاسیسات 
سازی  مناسب  ستاد  در  لیستی  چک  کرد:  اظهار   ،
استان مصوب شده که به تاسیسات گردشگری ابالغ 
استانداردها  آن  باید  ساخت  زمان  در  که  شود  می 

رعایت شود.
وی ادامه داد: هم چنین تاسیساتی که از قبل نیز 
ساخته شدهاند نیزباید مناسب سازی را انجام دهند.

مناسب سازی در 50 درصد هتل ها 
معاونت  سرپرست  بیدخوری  یوسف  ــه  ادام در 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  گردشگری 
انجام  اقدامات  درباره  رضوی  خراسان  گردشگری  و 
شده در تاسیسات در حال بهره برداری نیز گفت: از 5 
ماه قبل بررسی مناسب سازی تاسیسات گردشگری 
آغاز شده  و تمام مراکز بازدید شده و نواقص به آن ها  
اعالم شده است و تا پایان امسال 50 درصد تاسیسات 

گردشگری استان مناسب سازی خواهد شد.
بیدخوری با بیان این که ما در ستاد تعهد کردیم که 
حدقل 50 درصد هتل های ما این مناسب سازی را 
انجام دهند، تصریح کرد: خوشبختانه در واحد های 
سازی  مناسب  برای  الزم  های  بینی  پیش  احداثی 
بهره  حال  در  هایی  واحد  برای  و  است  شده  انجام 

برداری نیز راهکارهایی ارائه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در نقشه هایی که به تائید سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می رسد، 
و  نقشه ها رعایت شده است  الزام مناسب سازی در 

صادر  را  پایانکار  خواهد  می  که  زمانی  نیز  شهرداری 
مجموعه  تا  دهد  انجام  را  ها  بررسی  این  باید  کند، 

احداث شده مطابق نقشه های اجرا شده باشد.
نیزنمی  برداری  بهره  پروانه  نشوند،  رعایت  استانداردها 

گیرند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی گفت:  تاسیسات گردشگری درحال 
احداث ملزم به رعایت استانداردها در زمنیه مناسب 
نشوند،  رعایت  استانداردها  این  اگر  و  سازی هستند 

پروانه بهره برداری نیزنمی گیرند.
با  امروز  با صبح  و گو  ابوالفضل مکرمی فردر گفت 
بیان این مطلب افزود  افزود: سازمان میراث فرهنگی 
، صنایع دستی و گردشگری توجهی ویژه به معلوان 
تاسیسات  سازی  مناسب  با  کند  می  تالش  و  دارد 
گردشگری وظیفه خود را نسبت به این قشر از جامعه 

انجام دهد.
وی افزود: در سال 73 نیز ستادی تشکیل شده و 
همه دستگاه ها موظف به مناسب سازی شده اند تا 
به نوعی معلوالن احساس جدایی از جامعه را نداشته 

باشند و شرایط محیطی منجر به انزوای آن ها نشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی گفت: الزام استاندارد سازی در صدور 
پروانه بهره برداری مراکز اقامتی وجود دارد و اگراین 
فرآیند طی نشود از سوی سازمان موافقت اصولی را 

دریافت نمی کنند.
مقررات  و  قوانین  برخی  به  اشــاره  با  فر  مکرمی 
تنها  ما  هدف  جامعه  کــرد:  اظهار  ســازی  مناسب 
معلوالن نیستند بلکه کودکان، سالمندان، زنان باردار 

را نیز شامل می شود.
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فناوری  بودجه،  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
اطالعات و منابع انسانی شورای اسالمی شهر مشهد 
پایدار در شهرداری  بر ضرورت بکارگیری درآمدهای 

مشهد تاکید کرد.
 محمد حسین ودیعی گفت: ضرورت دارد در سال 
آینده برای تامین بودجه و هزینه های جاری شهری 

به حوزه درآمدهای پایدار روی آوریم.
مسکن  حوزه  در  که  رکودی  به  توجه  با  افزود:  وی 
درآمدهای  تامین  امکان  سویی  از  و  است  حاکم 
ندارد،  وجود  ساز  و  ساخت  حوزه  از  شهرداری  مالی 
به  رو  پیش  مسائل  از  رفت  برون  راه  تنها  گفت  باید 
بکارگیری  شهرداری  مالی  درآمدهای  تامین  منظور 

درآمدهای پایدار هست.
کمیسیون  رئیس  ــوروزی،  ــ ن احمد  همچنین 
شورای  های  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  اقتصادی، 
این  برگزاری  حاشیه  در  نیز  مشهد  شهر  اسالمی 
تاکید  یاوران  شورا  سامانه  از  استفاده  بر  نمایشگاه، 
کرد و گفت: این سامانه بهترین راهکار شورای پنجم 
در بهره گیری از نظرات شبکه نخبگانی و استفاده از 

طرفیت های مردمی در تصمیم گیری هاست.

مدیر اجرایی طرح میدان شهدای مشهد از نصب 
8 برج نوری در عرصه میدان شهدا خبر داد.

برج  گفت:  خصوص  این  در  برجسته نژاد  وحید 
های مذکور در باالترین تراز خود به هشت شاخه ختم 
می گردد که این ویژگی به دلیل طراحی اختصاصی 

این عناصر برای میدان شهدا شکل گرفته است .
در  اشاره  مورد  برج های  : ساخت  اضافه کرد  وی 
تعامل و با نظارت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان 
مشهد انجام یافت و در نهایت جهت بهره برداری در 

اختیار آن شرکت قرار خواهند گرفت .
برجسته نژاد عنوان کرد: این برج ها مراحل پایانی 
آینده نصب  ماه  را طی می کنند و طی  ساخت خود 

خواهند شد.

خبر

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد

سرویس در شهر

دومین همایش »کاروان سالمت و نشاط« در بوستان ملت
معاون اقتصادی شهرداری مشهد  با اشاره به آمار 14 ماهه گذشته خبر داد:

60 نسخه برای سرمایه گذاری
دومین همایش انتخابی تیم پارکور خراسان رضوی به 
مناسبت گرامیداشت روز دانشجو جمعه 1۶ آذر به میزبانی 
باشگاه امیدوار مشهد و با حضور معماریان رئیس هیئت 

ژیمناستیک استان برگزار شد. 
رئیس کمیته پارکور استان با بیان این مطلب گفت: 
در  شرکت  جهت  استان  پارکور  تیم  انتخابی  مسابقات 
سراسر  از  ورزشکار   250 حضور  با  کشوری  مسابقات 
همایش  دومین  افــزود:  مالئکه  شد.علی  برگزار  استان 
برگزاری مسابقات انتخابی تیم استان با حضور 17 تیم از 
شهرستان های مشهد، نیشابور، قوچان، چناران، سبزوار، 
تربت، کاشمر و... برگزار شد. سومین همایش انتخابی 
تیم استان را 30 آذرماه به مناسبت روز ژیمناستیک برگزار 
و 10 نفر برتر استان جهت اعزام به مسابقات کشور انتخاب 
پارکور  همایش  دومین  در  شد:  یادآور  می شوند.مالئکه 
جهت  بجنورد  و  ساری  استان های  از  مهمانانی  استان 
رقابت در این مسابقات شرکت کردند. وی هدف از برگزاری 
مسابقات پارکور را پایه و اساس این رشته ورزشی بر مبنای 
قهرمانی خواند و ادامه داد: پهلوانی، ایجاد شور و نشاط، 
دوستی، رفاقت در میان جوانان و نوجوانان عالقه مند و 
ایجاد فضای رقابتی سالم ارکان این ورزش هستند.مالئکه 
استعدادیابی و شناخت نفرات برتر این رشته ورزشی را از 
دیگر اهداف برگزاری این رقابت ها درسطح باشگاه های 
استان ذکر کرد و گفت: برای آمادگی بیشتر بازیکنان این 
دیدارها و رقابت ها در یک فضای دوستانه باشگاهی برگزار 
و طی چند هفته باقی مانده به برگزاری مسابقات کشوری 
پارکور نفرات برتر جهت حضور در این مسابقات معرفی 
خواهند شد. وی خاطر نشان کرد: در حال رایزنی برای 
برگزاری مسابقات پارکور در فضای آزاد و بوستان های مشهد 
هستیم تا شهروندان شاهد هنرنمایی ورزشکاران جوان و 
نوجوان این رشته مهیج و مفرح باشند. رئیس کمیته پارکور 
استان در ادامه از برگزاری مسابقات پارکور بانوان خراسان 
پارکور  پرداختی دبیر هیئت  نیز خبر داد.جلیل  رضوی 
استان نیز در این همایش درباره آسیب دیدگی احتمالی 
رشته  این  گفت:  مسابقات  برگزاری  هنگام  ورزشکاران 
ورزشی نیاز به آمادگی جسمانی باالیی دارد و ورزشکاران 
قبل از حضور در مسابقات باید حرکات ویژه و خاص گرم 
کردن بدن را انجام دهند در غیر این صورت احتمال آسیب 
دیدگی شدید برای ورزشکاران وجود دارد.وی حضور تیم 
پزشکی را در هنگام برگزاری مسابقات ضروری دانست و 
گفت: حضور تیم پزشکی در هنگام برگزاری مسابقات از 
ضروریات این رشته ورزشی است که باید در این خصوص 
اقدام جدی صورت گیرد و در هفته های آینده مسابقات 

پارکور با حضور تیم کامل پزشکی برگزار خواهد شد. 

گزارش

همزمان با گرامیداشت روز دانشجو 1۶ آذر بوستان 
ورزشی  فرهنگی،  کاروان  حضور  شاهد  مشهد  ملت 

سالمت و نشاط بود.
به گزارش »صبح امروز«، دومین همایش اتوبوس 
با  همزمان  جمعه   » نشاط  و  سالمت  »کـــاروان 
فرارسیدن 1۶ آذر روز دانشجو در بوستان ملت مشهد 

برگزار شد.
جانشین فرمانده سپاه امام رضا)ع( درباره برگزاری 
کــاروان  اتوبوس  ــدازی  ان راه  گفت:  همایش  ایــن 
و  مدیران  هفته  هر  برنامه های  از  نشاط  و  سالمت 
مسئوالن ورزش همگانی سپاه امام رضا)ع( است که 
با هدف ایجاد شور و نشاط و شادابی در میان جامعه 
سامان  استان  برخوردار  کم  مناطق  خصوص  به  و 

دهی شده است. 
نیاز  بیش  از  بیش  امــروز  ــزود:  اف شفاهی  ســردار 
جامعه  در  افزایی  روح  و  نشاط  شادابی،  ایجاد  به 
برنامه ریزی  و  اندازی  راه  بنابراین  احساس می شود، 
برای ایجاد فرهنگ و بستر مناسب جهت انگیزه برای 
مشارکت و اقبال عمومی از برنامه های ورزشی جهت 
ساختن  برای  مردم  عموم  مشارکت  و  انگیزه  ایجاد 
به  متولیان  همه  وظایف  از  بانشاط  و  شاد  روحیه ای 
دولتی  غیر  و  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  و  ورزش 

است. 
امام  سپاه  بدنی  تربیت  و  بسیج  داد:  ادامــه  وی 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  رضا)ع( 
خصوص  به  جامعه  در  همگانی  ورزش  توسعه  برای 
تسهیالت  نشین  حاشیه  و  برخوردار  کم  مناطق  در 
گام های  بتوانیم  تا  است  کرده  اتخاذ  تمهیداتی  و 

مثبتی برداریم. 
ورزشی  ایستگاه های  از  این همایش  ادامه  در  وی 
بازی های فکری و مهارتی، طناب زنی، طناب کشی، 
و  بازدید  سالمت  ایستگاه  ورزشی،  رکوردهای  ثبت 
گفت: خیلی خوشحالیم که بتوانیم با نیروهای فعال 
بسیج در راستای اعتالی فرهنگ عمومی ورزش هم 
گام و همسو با مدیران هیئت ورزش همگانی استان 

بستر فرهنگ ورزش همگانی را ترویج دهیم.
فرماندهی  امیرآذریان  همچنین  مراسم  این  در 
همگانی  ورزش  هیئت  رئیس  و  کشور  شرق  شمال 
مسئوالن  و  مدیران  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  استان 
در  رضا)ع(  امام  سپاه  بسیج  همگانی  ورزش  هیئت 
برگزاری همایش اتوبوس سالمت و نشاط و برگزاری 

و  نوجوانان  و شاد در میان جوانان،  مسابقات مفرح 
پیشکسوتان گفت: باید با تمام قوا برای ایجاد جامعه 
ورزشی تالش کنیم، چرا که ضمانت سالمت جامعه 

در گرو ورزش کردن است.
وی در این همایش از راه اندازی آکادمی و مدرسه 
آموزشی ورزش همگانی در استان خبرداد و تصریح 
همگانی  ورزش  مربیان  علمی  دانش  تقویت  کرد: 
که  در صورتی  معتقدیم  و  اهداف هیئت می باشد  از 

علوم  تجربه  از  باری  کوله  با  مربیان 
نوین  شیوه های  و  تمرین  تغذیه، 
ورزشی را با هم تلفیق کنند سالمتی 
ورزشی  ایستگاه های  ورزشــکــاران 
اطمینان  ضریب  از  بوستان ها  در 

بیشتری برخوردار خواهد بود.
سید  سرگرد  مراسم  این  ادامه  در 
قهرمانی  ورزش  مدیر  نظام  مسعود 
رضوی  خراسان  مقاومت  باشگاه  و 
این  برنامه های  ادامــه  در  گفت: 
کاروان در حال رایزنی هستیم که این 
اتوبوس را راهی شهرستان ها کنیم. 

وی در خصوص برنامه های ورزشی 
بــرگــزاری  اســتــعــدادیــابــی،  گفت: 
طناب  دارت،  زنی،  طناب  مسابقات 
فکری  بازی های  بال،  پینت  کشی، 
همچنین  و  ــردی  ف مهارت های  و 

ورزش  هیئت  برنامه های  جمله  از  سالمت  ایستگاه 
اتوبوس  قالب  در  که  است  مقاومت  بسیج  همگانی 

کاروان سالمت و نشاط برنامه ریزی شده است. 
پایان  در  نفیس  جوایز  ــدای  اه به  ــاره  اش با  وی 
تصریح  ورزشی  مسابقات  در  برتر  نفرات  به  همایش 
برنامه های  از  آگاهی  و  رسانی  اطالع  بحث  در  کرد: 
رایزنی  و  مذاکره  حال  در  نشاط  و  سالمت  اتوبوس 
با حضور  و  با برگزاری نشست های خبری  تا  هستیم 
هفتگی  برنامه های  سیما  و  صــدا 
اتوبوس »کاروان سالمت و نشاط« را 

به اطالع عموم جامعه برسانیم. 
رئیس هیئت ورزش همگانی سپاه 
استقبال  به  اشــاره  با  رضــا)ع(  امام 
جمعیت 500 نفری در این همایش 
سالمت  ــاروان  کـ ــوس  ــوب ات گفت: 
محیطی  ایجاد  هــدف  با  نشاط  و 
بــرای  را  مفرح  و  ــاداب  شـ ســالــم، 
است  کرده  برنامه ریزی  شهروندان 
دومین  برگزاری  با  خوشبختانه  که 
همایش در بوستان ملت با استقبال 

خوب شهروندان روبرو شدیم.
محمد اسدی افزود: این برنامه ها 
خواهد  ادامه  آینده  هفته های  طی 
برنامه های  آینده  هفته  و  داشــت 
در  ارم  بوستان  در  را  خود  ورزشــی 

منطقه گلشهر برگزار خواهیم کرد.
اندازی بیش از 50  وی ادامه داد: در راستای راه 
حاشیه  بوستان های  در  صبحگاهی  ورزش  ایستگاه 
شهر به همت هیئت ورزش همگانی بسیج استان در 
صدد هستیم برای سازمان دهی ایستگاه های عصر 
گیری  تصمیم  شهر  حاشیه  های  بوستان  در  گاهی 

کنیم.
اسدی تصریح کرد: حمایت از نوجوانان و جوانان 
ورزش  سرمایه های  از  که  شهر  حاشیه  ورزشــکــار 
برنامه های  در  را  هستند  کشور  و  استان  قهرمانی 

ورزشی به جد پیگیری خواهیم کرد.
در این همایش دکتر زهره واحدی مسئول ایستگاه 
از  بیش  حضور  و  استقبال  از  سالمتی  و  تندرستی 
چربی  و  قند  فشار،  تست  و  آزمایش  برای  نفر   3۶0
از  آقایان  و  بانوان  استقبال  گفت:  و  داد  خبر  خون 

ایستگاه سالمتی پرشور و غیر قابل منتظره بود. 
بادی  دستگاه  از  سنجش  ایــن  در  افـــزود:  وی 
میزان  محاسبه  برای  بدن  کامل  آنالیز  کامپوزیشن 
چربی، پروتئین و آب بدن استفاده کردیم و در پایان 
مراکز  به  و  مشاوره  مراجعین  از  برخی  دهی  تست 

درمانی تخصصی معرفی شدند.
ورزشــی  باشگاه های  مربیان  داد:  ادامـــه  وی 
با مقایسه  این دستگاه  از  یاری  و  با کمک  می توانند 
نسبت بافت های فرد ورزشکار با مقادیر مطلوب برای 
ترسیم  را  تمرین  مناسب  برنامه  خاص  ورزشی  رشته 
کنند و یا در مراحل مختلف تمرین می توانند میزان 

پیشرفت و دستیابی به اهداف را بررسی کنند.
در پایان این همایش رئیس هیئت ورزش همگانی 
عوامل  همه  زحمات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  بسیج 
اتوبوس  همایش  دومین  مسابقات  برگزاری  اجرایی 
ورزش  هیئت  دبیر  خصوص  به  نشاط  و  سالمت 
همگانی بسیج  استان مسعود خسروی فرد، به نفرات 
کشی،  طناب  رشته های  در  ورزشی  مسابقات  برتر 
به  هدایایی  فکری  و  فردی  مهارت های  زنی،  طناب 

رسم یادبود اهدا کرد.
جانشین  شفاهی  ســردار  حضور  با  همایش  این 
فرمانده  آذریــان  امیر  رضــا)ع(،  امام  سپاه  فرمانده 
همگانی  ورزش  هیئت  رئیس  و  کشور  شرق  شمال 
نیروی  اخالقی  امنیت  رئیس  رودهی  صمد  استان، 
تربیت بدنی  انتظامی استان، عباس مشمول رئیس 
مدیر  نظام  مسعود  سید  سرگرد  رضا)ع(،  امام  سپاه 
ورزش قهرمانی و باشگاه مقاومت خراسان رضوی و 
بیش از 500 نفر از عالقه مندان به مسابقات ورزشی 

سنتی و همگانی برگزار شد.

محققان هنوز به درستی نمی دانند که چرا بهترین 
دست  به  ظهر  از  بعد  کردن  ورزش  هنگام  در  نتایج 
در  بدن  زیستی  نظر می رسد ساعت  به  ولی  می آید، 
تنظیم  این  دارد.  عهده  بر  را  اصلی  نقش  میان  این 
صبح  در  انسان  بدن  دمای  می شود  موجب  داخلی 
کاهش و در ساعات بعدی روز و پس از غروب آفتاب، 
بدن  دمای  افزایش  می گویند  محققان  یابد.  افزایش 
به فرد کمک می کند بتواند ورزش های غیرهوازی و 

تمرینات کششی را بهتر انجام دهد.
به نظر می رسد افزایش دمای بدن در ساعات پایان 
شبانه روز که تحت کنترل ساعات زیستی بدن است، 
مثبت  اثر  نیز  ورزشکاران  خوی  و  خلق  بر  می تواند 
بگذارد. به این ترتیب، ورزشکاران می توانند با روحیه 
موثرتر  و  آورند  دست  به  را  چشم گیرتری  نتایج  بهتر، 

ورزش کنند.
برای  می تواند  مطالعه  این  نتایج  می رسد  نظر  به 
هنگامی  باشد.  مفید  بسیار  حرفه ای  ورزشکاران 
کشور  به  ورزشی  مسابقات  برای  ورزشکاران  این  که 
به  که  کشید  خواهد  طول  مدتی  می روند،  دیگری 
آب و هوای کشور جدید خو بگیرند و ساعت زیستی 
بر  بنا  کند.  پیدا  انطباق  جدید  موقعیت  با  بدنشان 
هفته  دو  ورزشکاران  است  بهتر  جدید،  توصیه های 
تا  از مسابقات در کشور موردنظر حاضر شوند  پیش 
با  در روزهای مسابقه، ساعت زیستی بدنشان کامال 

فضای جدید منطبق شود.
ورزش کردن و تمرین در ساعت پایانی روز به همین 
ترتیب می تواند به ورزشکاران کمک کند در شرایطی 
دارد،  را  جسمانی  آمادگی  بیشترین  بدنشان  که 
این  آورند.  دست  به  را  نتایج  بهترین  و  کنند  فعالیت 
محققان اعتقاد دارند حتی می توان ورزشکاران را در 
ساعات  در  مسابقات  گرچه  که  داشت  نگه  شرایطی 
بعدازظهر  هنوز  )که  کنند  تصور  می شود،  برگزار  روز 
زیستی  ساعت  به  توجه  از  که  تصور  این  و  است 
بدنشان در شرایط شبیه سازی شده به دست می آید( 
به آنها کمک کند که در رقابت ها موفق تر ظاهر شوند.

سالمت

نظام: استعدادیابی، برگزاری مسابقات طناب زنی، دارت، طناب کشی، پینت بال، بازی های فکری و مهارت های 
فردی و همچنین ایستگاه سالمت از جمله برنامه های هیئت ورزش همگانی بسیج مقاومت است

,,

اسدی: مربیان 
باشگاه های ورزشی 

می توانند با کمک و 
یاری از این دستگاه با 

مقایسه نسبت بافت های 
فرد ورزشکار با مقادیر 

مطلوب برای رشته 
ورزشی خاص برنامه 

مناسب تمرین را ترسیم 
کنند

,,

اهمیت ساعت بدن

فرش  فوتسال  تیم  سرمربی 
آرای مشهد گفت: بازیکنان برای 
با  بسیار  ســاوه  شهرداری  با  بــازی 
انگیزه هستند و در شرایط روحی خوبی به سر می برند 

و مصمم به پیروزی و کسب سه امتیاز بازی هستیم.
توجه  با  افزود:  حسن زاده  محسن  ایرنا،  گزارش  به 
حمایت  با  و  داریــم  جدول  در  که  مناسبی  شرایط  به 
تماشاگران سعی می کنیم با انجام یک بازی خوب هر 
سه امتیاز بازی را بدست آوریم تا جایگاه تیم فرش آرا در 

جدول تثبیت شود.
نیم  به  نسبت  تیم شهرداری ساوه  اینکه  بیان  با  وی 
تغییر  کامل  طور  به  فوتسال  برتر  لیگ  نخست  فصل 
کرده است افزود: شهرداری ساوه با توجه به بازیکنان 
با  گذشته  به  نسبت  گرفته،  خدمت  به  که  جدیدی 

آنها  مقابل  در  سختی  بــازی  و  است  شده  کیفیت تر 
پیش بینی می کنیم.

وی با اشاره به وضعیت محروم و مصدومان تیم فرش 
با  پیش  هفته  بازی  در  احمدی  هادی  گفت:  هم  آرا 
است.  محروم  بازی  از  و  شد  اخراج  قم  محمد  سوهان 
جمله  از  سارانی  رحمان  و  محمدی  مسعود  همچنین 
ما  جوان  بازیکنان  ولی  هستند  آرا  فرش  مصدومان 
مطمئن  و  کرده اند  پر  را  آنها  جای  خوبی  به  تاکنون 
هستیم که این روند را در بازی فردا هم ادامه می دهند.
دیدار تیم های فوتسال فرش آرای مشهد و شهرداری 
ساوه امروز ساعت 1۶ در سالن ورزشی شهید بهشتی 

مشهد برگزار می شود. 

محمدحسین مرادمند مدافع 
انتظار  می گوید  پــدیــده  تیم 
ما  بازی  برای  بهتری  داور  داشتیم 

انتخاب شود.
با  ــدار  دیـ خــصــوص  در  مــرادمــنــد  محمدحسین 
ماشین سازی گفت: در این بازی عملکرد بسیار خوبی 
داشتیم و از حریف جلو هم افتادیم، اما روی دو ضربه 
دریافت  بدی  گل های  واقعا  خوردیم.  گل  ایستگاهی 
کردیم که شاید در یک سال آینده فوتبال ایران همچین 
گل هایی وجود نداشته باشند! ما نشان دادیم بهترین 
فوتبال را در ایران بازی می کنیم و بد شانس بودیم که 

برنده نشدیم.
وی در خصوص داوری نیز اظهار داشت: داور واقعا 
تاثیرگذار  و  اشتباه  سوتهای  با  بود.  اعصابمان  روی 

نکنید  شک  می ریخت.  هم  به  را  ما  اعصاب  و  تمرکز 
اشتباههایش تاثیرگذار بودند و نتیجه را عوض کردند.

ورزشگاه  در  هــواداران  حضور  دربــاره  پدیده  مدافع 
و فکر  را غافل گیر کردند  ما  واقعا  نیز گفت: هواداران 
دستشان  بیاید.  ورزشگاه  به  هوادار  اینقدر  نمی کردم 
درد نکند که ما را همراهی و حمایت میکنند و واقعا من 
وقتی میبینم سکوها پر از تماشاگر است انگیزه میگیرم.
وی در پایان با تایید پیشنهاد چند تیم به او، گفت: 
االن به هیچ وجه به پیشنهاداتم فکر نمی کنم چون با 
پدیده قرارداد دارم و به این تیم متعهد هستم. هنوز هم 
یک بازی تا نیم فصل باقی مانده که برابر تیم استقالل 
پیشنهاداتم  است.  بازی  آن  ذکرم  و  فکر  تمام  و  است 
برنامه ام سپرده ام و خودم برای بازی تالش  به مدیر  را 

می کنم.

صعودهای  هیئت  رئــیــس 
خراسان  کوهنوردی  و  ورزشی 
کوهنورد   2 شدن  پیدا  از  رضوی 

مفقود شده در ارتفاعات اسفراین خبر داد.
مفقود  کوهنورد   2 شدن  پیدا  از  زحمتکش  احمد 
 2 این  گفت:  و  داد  خبر  اسفراین  ارتفاعات  در  شده 
خوزستان  از  دیگری  و  مشهد  از  یکی  که  کوهنورد 
جهان  شاه  قله  فتح  مسیر  در  گذشته  روز  بودند، 
نامطلوب  شرایط  به دلیل  که  کردند  حرکت  اسفراین 

جوی، مسیر بازگشت را گم کردند.
و  کوهنوردی  هیئت  رئیس  فــارس،  گــزارش  به 
صعودهای ورزشی خراسان رضوی ادامه داد: ساعت 
3 بامداد امروز این کوهنوردان با کمک تیم های امداد 
فرمانداری  محوریت  با  محلی  راهنمایان  و  نجات  و 

اسفراین سالم پیدا شدند و بازگشتند.
وی همچنین از فوت یکی از اهالی محلی روستای 
محلی  اهالی  از  یکی  گفت:  و  داد  خبر  مشهد  آب قد 
این  ارتفاعات  از  بود،  رفته  محل  به این  تفریح  برای 

روستا سقوط و فوت کرد.

مرادمند: داور اعصاب ما را به هم ریختمصمم به کسب سه امتیاز هستیم
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی خبر داد

پیدا شدن 2 کوهنورد مفقود شده در اسفراین

خبر خبر
پدیده  تیم  دیروز  تساوی  به  اشاره  با  جواد وطنخواه، 
مقابل ماشین سازی گفت: باید به کادر فنی و بازیکنان 
را  خوبی  نتایج  لیگ  اینجای  تا  که  بگویم  تبریک  تیمم 
کسب کردند و حاال انتظارات را از خود تا به این حد باال 

برده اند.
که  نتایجی  با  که  بگویم  متاسفم  داد:  ــه  ادام وی 
کسب کرده ایم به برخی افراد و تیم های میلیاردر حاال 
فشار آمده و درد داشته است که چه طور تیم هایی که 
هزینه های میلیاردی برایشان شده نتوانستند در باالی 
جدول باشند و تیمی با یک دهم هزینه آنها حاال در صدر 

مسابقات است.
از  ادامه گفت:  در  پدیده خراسان  باشگاه  مدیرعامل 
زمانی که تیم در صدر جدول قرار گرفت یک عده  چه در 
فدراسیون و چه در خارج از فدراسیون دعا و تالش می 
کردند که تیم ما در بازی بعدی اش نتیجه نگیرد و برای 
رسیدن به این مقاصد هر کاری از دستشان بر می آید 
انجام می دهند. هر چقد صبوری می کنیم و حرفی نمی 
زنیم اما می بینیم که از این خوش خلقی ما سوء استفاده 
می کنند. گویا هر تیمی داد و قال بیشتری داشته باشد 
کارش راحتر وسریعتر راه می افتد و هر کس سکوت کند 
باید سرش بریده شود.نتایج تیم پدیده به عنوان یک تیم 
شهرستانی با امکانات محدود خاری در چشم برخی از 

افراد شده  است.
برابر  تیم  این  لغو دیدار  مدیرعامل مشهدی ها درباره 
استقالل نیز گفت: از هفته ها قبل به دنبال این بودند و 
هستند تا سر تیم ما را ببرند. شما ببینید چه طور وزارت 
باعث  خود  فشار  با  دولتی  نهاد  یک  عنوان  به  ورزش 
آن  از  بعد  نشود.  برگزار  استقالل  با  ما  بازی  تا  می شود 
برای بازی با سپاهان طوری برنامه ریزی می کنند که تیم 
ما تنها 5 روز فرصت استراحت داشته باشد و تیم میزبان 

نزدیک به هشت روز!
اگر چشم پوشی کنیم  تازه  را  این ها  افزود: همه  وی 
نمی دانیم درباره برخی داوری ها چه بگوییم. بهتر است 
آقایان مسئول کاله خود را باالتر بگذارند.  اصال سوال ما 
اینجاست چه طور داوری که در طول یک نیم فصل در 3 
مسابقه ای که سوت زده است و کارش به جنجال کشیده 
و بعد با محرومیت هم روبرو شده است را دوباره بعد از 
می کنند.  انتخاب  بازی ها  قضاوت  برای  کوتاهی  مدت 
موضوعات  این  پشت  کسی  چه  که  شود  مشخص  باید 
است که یک داور را با اشتباهات مکررداوری به سرعت 

می بخشند تا دوباره قضاوت کند!
وطنخواه ادامه داد: اصال مگر ممکن است داوری که 
کنند.  انتخاب  این مهمی  به  بازی  برای  را  ندارد  تمرکز 
نمی دانیم  ریخت.  بهم  را  ما  تیم  تنهایی  به  بنیادی فر 
واقعا پیش از بازی چه اتفاقی افتاده بود که ایشان این 

طوری سوت می زد و همه را عصبی کرده بود. تماشاگر 
این طور مقابل  باید  ما مگر چه گناهی کرده است که 
چشمش، سر تیمش را ببرند. حیف فوتبال ایران است 
که برخی داوران این طور باعث می شوند که جو نسبت 
به داوران زحمتکش دیگر ملتهب شود. آقای بنیادی فر 
اگر حوصله سوت زدن و رعایت عدالت را ندارد بهتر است 
خیلی با دیسیپلین کار داوری را بگذارد کنار، نه اینکه با 

ترس سوت بزند!
زمانی  ما هر  ادامه داد:  این دیدار  وی درباره داوری 
نمی کردیم  مطرح  را  آن  می کردیم،  ضرر  داوری  از  که 
به این امید که هفته بعد شرایط بهتر شود. آنهایی که 
کار  مردانه  باشد  جدول  باالی  در  ما  تیم  ندارند  دوست 
را پیش ببرند تا در زمین مسابقه برنده باشند، نه اینکه 
تیم های  تا  باعث شوند  اتفاقات  برخی  با درست کردن 
دیگر شرایطشان بهتر شود و ما در فشار قرار بگیریم. از 

بیشتر  را  این مسائل  که  فوتبال می خواهیم  فدراسیون 
باشیم.  اتفاقات  این  کمتر شاهد  تا شاید  کنند  بررسی 
کمترین حق ما محرومیت بنیادی فر است هر چند که 
دردی از ما دوا نمی کند، اما شاید باعث شود تا تیم های 

دیگر ضرر نکنند.
وطنخواه ادامه داد: ما تا همین جا هم به خاطر نتایج 
ممنون  بازیکنانمان  و  فنی  کادر  از  تیم  عالی  و  خوب 
تا  خالی  دست  با  واقعا  گل محمدی  یحیی  هستیم. 
اینجای کار که هنوز یک بازی از نیم فصل باقی مانده 
است، 30 امتیاز برای تیم به دست آورده است و این در 
شرایطی است که ما در فصل های قبل در پایان بازی ها 

به این 30 امتیاز می رسیدیم. 
وی ادامه داد: من از هوادارانمان واقعا تشکر می کنم، 
آنها در همه شرایط از تیم حمایت کردند و در ادامه نیز 
از آنها می خواهیم که این روند را ادامه دهند تا به تیم 
انگیزه بیشتری تزریق شود. شما در  این چند سال اخیر 
ببینید چه زمانی در مشهد استادیوم مملو از تماشاگر 
می شده است؟ آن هم به حدی که در بیرون از ورزشگاه 
نیز مردم باقی مانده بودند. امیدوارم آنهایی که تصمیم 
گیرنده در فوتبال هستند کاری نکنند که روزی بخواهند 
را  عدالت  طور  چه  که  بدهند  پاسخ  تماشاگران  این  به 

برای تیمشان رعایت نکردند .
مدیرعامل باشگاه پدیده خراسان گفت: بازی بعدی 
اینکه چه طور گذاشتند  به  با استقالل است. کاری  ما 
شرایط استقالل از آن وضعیت نه چندان خوب به اینجا 
از شرایط بحرانی چند هفته قبلش دور  برسد که حاال 
باشد نداریم، چرا که واقعا کاری از دستمان بر نمی آید 
به ویژه اینکه وزارت ورزش پشت سر این تیم است، اما 

امیدوارم در این بازی حداقل عدالت رعایت شود.

گزارش گزارش

وحید داودی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

و  اداره  گفت:  مشهد  شهردار  اقتصادی  معاون 
نگهداری شهر مشهد برای شهرداری این شهر در هر 
شبانه روز بالغ بر 5 میلیارد تومان هزینه دارد  گفت: 
۶0 بسته سرمایه گذاری در شهرداری مشهد طی 1۴ 

ماه گذشته تهیه شده است.
رضا خواجه نایینی در نشست پاسخگویی مسئوالن 
اقتصاد شهری در مجلس دانشجویی که در دانشکده 
به  پاسخ  در  شد،  برگزار  فردوسی  دانشگاه  حقوق 
سئوال دانشجویان رشته اقتصاد این دانشگاه عنوان 
برای  اساتید  و  دانشجویی  تشکل های  همه  از  کرد: 
دانشجوی  می کنم.20  تشکر  نشست  این  برگزاری 

این دانشگاه در معاونت اقتصادی همکار ما هستند.
وی در تشریح بخش های مختلف معاونت اقتصادی 
دانشجویان،  بیشتر  چه  هر  آشنایی  برای  شهرداری 
اقتصادی شهرداری مشهد، 5  معاونت  تصریح کرد: 
تومانی  میلیارد  بودجه 8 هزار  از  تومان  میلیارد  هزار 
و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  باید  را  شــهــرداری 
سرمایه گذاران محقق نماید. تهیه این بودجه و نظارت 
این معاونت  و مطالعات  برنامه ریزی  بر اجرا در حوزه 

قرار دارد.
پروژه های  قرارداد  عقد  داد:  ادامه  خواجه نایینی 
سرمایه گذاری  و  مشارکت ها  واحد  در  ساختمانی 
واحد  در  نیز  تی  او  بی  پــروژه هــای  قــرارداد  عقد  و 
سرمایه گذاری های نوین این معاونت صورت می گیرد.
وی اذعان داشت: بهره برداری از امکانات مختلف 
شهرداری و نیز فروش سهم الشرکه های شهرداری در 
پروژه های مشارکتی در مدیریت فروش و بهره برداری 
تامین  مدیریت  و  می شود  انجام  اقتصادی  معاونت 
اوراق  به  به امور مربوط  نیز،  منابع مالی این معاونت 
مشارکت، اوراق صکوک و سایر روش های تامین منابع 

مالی برای شهرداری می پردازد.
در  کرد:  بیان  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاون 
به دالیل  بنا  پروژه های مختلفی که  1۴ ماه گذشته، 
برگزاری  با  بود،  بالتکلیف  سال  سالیان  گوناگون، 
این  تعداد  که  شد  تکلیف  تعیین  مختلف،  جلسات 
تومان  میلیارد   2700 عدد  با  پروژه   1۶ به  پروژه ها 

سرمایه گذاری می رسد.
ــروژه  پ هــم  تــومــان  میلیارد   2100 گفت:  وی 
قیمت،  ارزان  مسکن  شامل  جدید  سرمایه گذاری 

پارکینگ، تصفیه خانه و ... عقد قرار داد شده است.
بدهی  هیچ  که  مطلب  این  بیان  با  خواجه ناینی 
معوقی در حال حاضر به بانک ها نداریم، افزود: ۶0 
بسته سرمایه گذاری در حال حاضر تدوین شده است. 

تومان  میلیارد   10 باالی  پروژه های  همه  همچنین 
شهرداری تامین مالی شده است و هر هفته نیز یک 

فراخوان برای پروژه های مختلف منتشر می شود.
دانشجوی  سالمی،  ســئــوال  بــه  پاسخ  در  وی 
شهرداری ها،  چرا  اینکه  مورد  در  اقتصاد  کارشناسی 
اینکه  و  می کنند  فروشی  شهر  درآمــد  ایجاد  بــرای 
سرمایه 1000 میلیارد تومانی جذب شده در اطراف 
تصریح  بود،  کاربری هایی خواهد  در چه  حرم مطهر 
صرف  تومان  میلیارد   5 روز،  شبانه  هر  در  کــرد: 
نگهداری شهر می شود. در همه دنیا بهترین درآمد 
شهرداریها مالیت بر ارزش افزوده است که میزان این 
درآمد در ایران برای شهرداری ها هر روز کاهش می 

یابد.
بوده  تجاری  شده،  امضا  کالن  پروژه   9 از  بخش  یک  تنها 

است
ساخت  ــرای  ب مــا  ــرد:  ک تصریح  خواجه نایینی 
از سایر منابع درآمدی  و...  پارک ها  توسعه  پارکینگ، 
عوارض  و  پایدار  درآمدهای  زیرا  می کنیم  استفاده 
سیاستمان  ما  نیست.  پاسخگو  ــردم  م پرداختی 
نمی فروشیم  شناور  تراکم  لذا  نیست،  فروشی  تراکم 
روی  بر  شهرداری  درآمدهای  از  بخشی  ناچار  به  اما 

درآمدهای ساختمانی استوار است.
ارزش  به  سرمایه گذاری  ــرارداد  ق داد:  ادامــه  وی 
تدریج  به  که  است  شده  بسته  تومان  میلیارد   3100
فقط  کــالن،  قـــرارداد   9 از  که  شد  خواهد  محقق 

بقیه  و  است  بوده  تجاری  قرارداد،  یک  از  بخش  یک 
تفریحی و فضای سبز و ... بوده اس.

را  سوالش  نیز  اقتصاد  دانشجوی  دیگر  منفرد، 
برای  گذاران  سرمایه  اعتماد  که  کرد  مطرح  اینگونه 
سرمایه گذاری در مشهد سلب شده است که بخشی 
هایی  پروژه  که  است  بوده  سرمایه گذاران  طرف  از 
مانند مجد را را با وعده سود خوب آغاز کرده اما هنوز 
به پایان نرسانده اند. برای بازگرداندن این اعتماد چه 

کرده اید؟
معاون اقتصادی شهرداری مشهد در پاسخ به این 
گفته  مطالعه ای  چه  اساس  بر  کرد:  تصریح  سئوال 
می شود سرمایه ها و سرمایه گذاران از مشهد رفته اند. 
دچار  گذشته  سال  چند  طی  مشهد  در  پروژه  چند 
سرمایه گذاری  برای  دلیلی  این  و  شده اند  مشکل 
نکردن سرمایه گذاران در این شهر نمی شود و آماری 

برای این موضوع وجود ندارد.
حتی  دیگر  شهرهای  کرد:  اضافه  خواجه نایینی 
تهران باورشان نمی شود ما در این یک سال این حجم 
در  بسته ایم. سرمایه گذاری  را  قرارداد سرمایه گذاری 
مشهد انجام می شود و خوب هم انجام می شود و یکی 
از دالیلش رفع مشکل 1۶پروژه سرمایه گذاری مشکل 
مشهد  در  سرمایه گذاری  اســت،  بــوده  گذشته  دار 

سودآور است. 
به  هم  خرد  سرمایه گذاری  برای  کرد:  عنوان  وی 
تا  هستیم  بــورس  طریق  از  مهم  این  تحقق  دنبال 

خارجی  خرد  برای سرمایه گذاران  نشود.  دار  مشکل 
هم پیشنهادی به هیئت دولت خواهیم داد. در مشهد 
تومان  میلیارد   1000 بر  بالغ  گذشته  یکسال  طی 

قرارداد غیر نقد بسته ایم.
نگاه  با  ورزشی  و  فرهنگی  های  پروژه  احداث  پیگیر 

اقتصادی خواهیم بود
خواجه نایینی در پاسخ به سئوال نماینده انجمن 
شفافیت  گفت:  نیز  دانشگاه  اندیش  نو  اسالمی 
می دهد.  کاهش  را  فساد  گــری،  تصدی  کاهش  و 
موارد  این  از  یکی  ــرارداد،  ق عقد  نحوه  در  شفافیت 
است. سعی می کنیم هیچ پروژه ای را به صورت ترک 
تشریفات واگذار نکنیم. تالش کرده ایم بیشتر کارهای 

خدمات رسانی شهرداری را برون سپاری کنیم.
وی با اشاره به اینکه پروژه طرق هیچ وقت پیوست 
می شد  شاید  کرد:  اضافه  است،  نداشته  فرهنگی 
این  در  فرهنگی  نگاه  با  هم  بیشتری  پــروژه هــای 
یک  ساخت  بــرای  امــروز  همین  کــرد.  تعریف  مدت 
شد  مذاکره  سرمایه گذار  یک  با  تئاتر  بزرگ  مجموعه 
برای  سرمایه گذاران  با  مذاکره  پیگیر  نیز  آینده  در  و 
احداث فرهنگسرا، سینما، سالن ورزشی و ... با نگاه 

اقتصادی خواهیم بود.
این پرسش و پاسخ دانشجویی که بیش از دو ساعت 
شدن  داده  پاسخ  و  شدن  مطرح  با  انجامید  طول  به 

بیش از 10 سئوال، پایان یافت.

ضرورت بکارگیری درآمدهای پایدار در 
شهرداری مشهد

نصب 8 برج نوری در عرصه میدان شهدا

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو
دومین همایش انتخابی تیم پارکور استان 

برگزار شد

مدیر عامل تیم فوتبال پدیده

چه طور حاضر شدند این داور را برای قضاوت انتخاب کنند؟
هشدار مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

تاسیسات گردشگری مناسب سازی نباشند پروانه بهره برداری نمی گیرند

سرویس ورزشی خبرنگارمجید خروشی
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و  ســرمــایــه گــذاری  اقــتــصــادی،  کمیسیون  رئیس 
رویکرد  به  اشــاره  با  مشهد  شهر  شــورای  مشارکت های 
شفاف سازی و مبارزه با فساد شورای شهر، گفت: فرآیند 
دریافت پروانه و پایان کار جزء فسادخیزترین قسمت های 
شهرداری بوده و لذا به دنبال شفاف سازی در این زمینه 
هستیم.احمد نوروزی در نشست »پاسخ گویی مسئوالن 
در  ــروز  ام که  دانشجویی«  مجلس  در  شهری  اقتصاد 
دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد 
فعالیت های  بستر  شهرداری  اظهارکرد:  شد،  برگزار 
اقتصادی بوده و یک سوی هر فعالیت اقتصادی وابسته 
به این مجموعه است. نــوروزی در پاسخ به پرسشی در 
گفت:  ــوی،  رض مطهر  حرم  پیرامونی  بافت  خصوص 
شهرداری ها وارث سیاست های اقتصادی شکست خورده 
دولت هستند. حاشیه نشینی که هر روزه هزینه سنگینی 
برای شهر دارد نیز نتیجه همین سیاست های نامناسب 
است. روند توسعه مشهد بسیار سریع بوده در صوتی که 
این رویه را در کشورهای دیگر شاهد نیستیم.نوروزی با 
اشاره به بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، عنوان کرد: 
طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر توسط وزارت 
راه و شهرسازی تعیین شده و امروز کسانی با این طرح 
مخالف اند که در همین تصمیم گیری و سیاست گذاری 
اولیه نقش داشتند. در این زمینه سیاست شورای پنجم 
مبتنی بر موضوع تسهیلگری بر پایه رابطه ای دوجانبه با 
مردم است. سیاست ها در زمان های مختلف تغییر کرده و 
باید در تعامل با یکدیگر این سیاست ها را اجرایی کنیم.او در 
پاسخ به پرسشی در خصوص جذب سرمایه در شهر مشهد، 
عنوان کرد: برخوردهای شورای چهارم شهر مشهد با حوزه 
سرمایه گذاری سبب شد تا در این حوزه شاهد فضای منفی 
باشیم. این دوره درصدد هستیم تا این اعتماد را احیا کنیم 
و بر این اساس سه کلید واژه »رضایتمندی«، »مشارکت« و 
»توسعه« را مطرح کرده ایم. نوروزی در پاسخ به پرسشی در 
خصوص خصوصی سازی آتش نشانی، گفت: در مواجه با 
آتش، دو دقیقه زودتر رسیدن نقش بسیار پررنگی در کاهش 
خسارات و هزینه ها خواهد داشت و بر این اساس شهرداری 
تصمیم گرفته در قسمتی که فراتر از خودش است، از 
خدمات بخش خصوصی استفاده کند.رئیس کمیسیون 
اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد در پاسخ به پرسشی 
در خصوص شفافیت و مبارزه با فساد، گفت: منکر فساد 
نیستیم و باید راهکاری برای حل و فصل آن بیاندیشیم. 
مهم ترین معضل در خصوص فرآیند پروانه و پایانکار بوده 
و لذا بدنبال شفاف سازی در این زمینه هستیم. اگر این 
شفاف سازی صورت گیرد، مردم از این فرآیند مطلع خواهند 
شد و تحقق این مهم در رویه درخواست و پاسخگویی الزامی 
است، چراکه بسیاری از فسادها در فضاهای غیرشفاف روی 

می دهند.

خبر
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد اعالم کرد:

جزء  پایان کار  و  پــروانــه  دریــافــت 
فسادخیزترین قسمت های شهرداری 

ــورای شهر  ــ نــایــب رئــیــس ش
مشهدمقدس گفت: مردم زمانی 
که  کرد  خواهند  مشارکت  شهر  در 
عاشق شهر و شیفته زادگاه خود باشند؛ مادامی که چنین 
شهر  مقابل  در  را  خود  شهروندان  باشد  حاکم  وضعیتی 

مسئول می دانند و احساس تکلیف می کنند.
حمیدرضا موحدی زاده،  پش از پاسخگویی به سواالت 
مردم در طرح »۴شنبه های پاسخگویی« که در مرکز 137 
شهرداری مشهد برگزار شد، اظهارکرد: هم صحبتی با مردم 
لحظات  آنها  پیشنهادات  و  انتقادات  و  نظرات  شنیدن  و 
بی نظیری را رقم زد و بسیار خرسندم که این توفیق امروز 

نصیب بنده شد.
موحدی زاده افزود: خدمات و امکاناتی که شهرداری به 
شهروندان ارائه می دهد باید برای آنها ملموس باشد و آن 

را حس کنند؛ مردم زمانی عوارض خود را به موقع پرداخت 
خواهند کرد که نسبت به شهرداری اعتماد داشته باشند و 

ثمره پرداخت های خود را به عینه مشاهده نمایند.
وی در ادامه صحبت های خود به اهمیت حس تعلق 
خاطر به شهر پرداخت و اظهارکرد: مردم زمانی در شهر 
مشارکت خواهند کرد که عاشق شهر و شیفته زادگاه خود 
باشند؛ مادامی که چنین وضعیتی حاکم باشد شهروندان 
خود را در مقابل شهر مسئول می دانند و احساس تکلیف 
افزود:  مشهد  شهر  شورای  رئیسه  هیئت  می کنند.عضو 
تعلق پذیری  حس  افزایش  در  بسزایی  نقش  مسئوالن 
شهروندان به شهر دارند و به منظور افزایش این حس باید 
در شهر جاذبه ایجاد کنیم؛ اینکه بگوییم هرکسی که تمایل 
ندارد، شهر خود را عوض کند، راه حل مسئله نیست بلکه 

پاک کردن صورت مسئله است 

و  عــمــران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
شهری  قطار  اینکه  بابیان  مشهد 
حمل و نقل گرانی است، گفت: با توجه به عقب ماندگی 
کشور و شهر در حوزه حمل و نقل ریلی، مجبور به هزینه و 

سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.
در  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مهدینیا  محمدهادی 
ارتباط با حمل و نقل ریلی اظهار کرد: شهرهای کشور در 
بسیاری از موارد نزدیک و گاه هم تراز با شهرهای جهان در 
موضوعات مختلف شهری هستند اما متأسفانه در حوزه 
حمل و نقل ریلی با کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی 
از بین بردن آن مجبور به سرمایه گذاری و  داریم و برای 
هزینه های گسترده برای احداث خطوط ریلی در شهرها 

ازجمله مشهد هستیم.

وی افزود: این هزینه تبعات زیادی نیز برای ما در شهرها 
حوزه  بودجه  عمده  بخش  که  به گونه ای  داشت  خواهد 
عمرانی صرف قطار شهری می شود و تا زمانی بهره برداری 
به  عمالً  درواقع  و  نمی شود  دیده  شهروندان  توسط  هم 
چشم نمی آید.مهدی نیا تصریح کرد: ما در شورای پنجم 
شعارزدگی  و  زدگی  جو  دچار  به هیچ وجه  کردیم  تالش 
نشویم و بر همین مبنا احداث خط 2 قطار شهری مشهد و 
حفاری خط 3 را پیش فرض خود گذاشتیم که خوشبختانه 
دولت هم همراهی خوبی با مدیریت شهری مشهد داشت 
دولت  توسط  مشارکت  اوراق  اصل  و  سود  درصد   50 و 
پرداخت می شود.وی افزود: با توسعه خطوط ریلی در شهر 
مشهد و اتصال خطوط اتوبوس رانی و درنهایت با ایجاد یک 
شبکه حمل ونقلی می توان شاهد کاهش ترافیک و آلودگی 

هوا بود.

اداره  دستی  صنایع  معاون 
صنایع  فرهنگی  میراث  کل 
و گردشگری استان اعالم  دستی 

8 هنرمند خراسان رضوی جهت شرکت آمادگی 
در نمایشگاه میالنو ایتالیا خبر داد.

این  افـــزود:  مطلب  ــن  ای بیان  بــا  محمدمطیع   
قیمتی  های  سنگ  تراش  های،  رشته  در  هنرمندان 
آالت  ــور  زی برجسته،  نقش  قیمتی،سفال  نیمه  و 
سنتی،محصوالت چرمی، منبت چوب،خراطی، گلیم 
در  شرکت  برای  نمدی  بافی،محصوالت  فرش  گلیم  و 

این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند.
وی ادامه داد: نمایشگاه هومی میالنو در تاریخ 25 
الی 28 ژانویه 2019 مصادف با 5 لغایت 8 بهمن ماه 

97 در شهر میالن ایتالیا برگزار می گردد. 

مطیع به نقش برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی 
و حضورهنرمندان در نمایشگاه های داخلی وخارجی 
توسعه  و  دستی  صنایع  پیشرفت  و  ترویج  توسعه،  در 
صنایع  آنجاکه  از  افزود  و  کرد  اشاره  کشور  صــادرات 
هنر  و  فرهنگ  از  ماندگار  قدرت  پر  اسناد  جزو  دستی 
هر ملت محسوب میشود لذا حفظ و حراست و ترویج 
و اشاعه آن یکی از بزرگترین رسالتهای برعهده میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ونیز کلیه اقشار 

جامعه خصوصا هنرمندان و جامعه هنری است.

مشارکت پررنگ شهروندان در گرو افزایش حس تعلق خاطر به شهر
معاون صنایع دستی خراسان رضوی: 

هنرمندان خراسانی به نمایشگاه میالنو ایتالیا  می روند
 رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد:

در احداث خطوط ریلی مجبور به هزینه هستیم

خبر

شهرداری  مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
نیروی  و  دادستان  همراهی  با  گفت:  مقدس  مشهد 
انتظامی برخورد با دالالن در پایانه امام رضا )ع( اجرایی 

شده است.
دالالن  با  بــرخــورد  خصوص  در  شریعتی  محسن 
افــزود:  مشهد  شهرداری  مسافربری  پایانه های  در 
نیروی  و  مشهد  دادستان  همراهی  با  خوشبختانه 
امام  مسافربری  پایانه  در  دالالن  با  برخورد  انتظامی 
کردن  سوار  به  اقدام  که  متخلفی  رانندگان  و  )ع(  رضا 
زدن  برهم  موجب  و  می کنند  پایانه  از  بیرون  در  مسافر 
نظم و ترافیک میادین و معابر بیرون از مجموعه پایانه ها 

می شوند، در حال انجام است.
وی اضافه کرد: یکی از سیاست های اصلی سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری مشهد حذف دالالن و 
اینکه  به  توجه  با  که  است  پایانه ها  محیط  از  واسطه ها 
دراین دوره مدیریت شهری بحث شهر هوشمند مطرح 
و  دالالن  حذف  برای  فرآیندها  هوشمندسازی  شده، 
مسافربری  پایانه های  در  بیشتر  کنترل  و  نظم  ایجاد 

مشهد در دستور کار قرار دارد.
شهرداری  مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
مشهد مقدس با بیان اینکه برای حذف دالالن از محیط 
پایانه ها مردم نیز باید ما را کمک کنند، اظهار کرد: در 
این راستا افرادی که قصد سفر دارند باید به این نکته 
در  ویژه  به  سفر  آغاز  از  قبل  که  باشند  داشته  توجه 
تا مجبور  تهیه کنند  را  بلیت خود  زمان های پیک سفر 
نباشند از دالالن بلیت خریداری کرده و یا خارج از پایانه 

سوار اتوبوس شوند .
شریعتی ادامه داد: در قانون، حقوق مسافر در نظر 

گرفته شده است لذا مجموعه حمل و نقل مسافر برون 
شهری و پایانه ها باید در این خوصوص حساس باشند و 
برای رعایت این حقوق بارها بر این نکته تاکید داشته ایم 

که مسافران قبل از سفر بلیت تهیه کنند.
شهرداری  مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
حقوق  حفظ  راستای  در  اینکه  به  ــاره  اش با  مشهد 
پایانه،  هوشمندسازی  و  دالالن  حــذف  و  مسافران 
شده  اجرا  و  طراحی  بلیت  خرید  الکترونیک  سامانه ی 
است، اظهار کرد: این سامانه که تحت عنوان "سامانه 
بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی  توسط   "  72۴ سفر 
طراحی و اجرا شده است این امکان را فراهم می کند که 
افراد از طریق آن بلیت مورد نیاز خود را خریداری کنند .
ساعت  بلیت  خرید  هوشمند  سامانه  در  گفت:  وی 
دهنده  ارائه  شرکت  و  اتوبوس  نوع  اتوبوس ها،  حرکت 
بلیت  قیمت  و  اتوبوس  صندلی های  همراه  به  سرویس 
به راحتی  قابل مشاهده است، لذا مسافران می توانند 
نوع اتوبوس، ساعت حرکت و صندلی مورد نظرشان را 
فروش  دفاتر  و  بری  مسافر  پایانه های  به  مراجعه  بدون 
بلیت از طریق این سیستم الکترونیک انتخاب و هزینه 
پرداخت  شتاب  عضو  بانکی  کارت های  طریق  از  را  آن 

کنند.

دالالن پایانه در تیر رس دادستانی 



ی
مفقود

ی
مفقود

شاسی  شماره  و   p  4320354 موتور  شماره  و   36 ایران   48 ن   483 پالک  شماره  به   1390 مدل  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
ps 3412290990786 مربوط به ابراهیم کردنیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شاسی  شماره  و   2962378 موتور  شماره  و   36 ایران   44 م   162 پالک  شماره  به  مدل1388  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
s 1412288984795 بنام فرشته مرادیان مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

میز خبر
نامه جهانگیری به رهبرانقالب صحت دارد؟/ کنعانی مقدم: اصولگرا و اصالح طلب باید یک جا جمع شوند

سازمان هواپیمایی اجازه ارزان فروشی بلیت را نمی دهید/ روایت یک نماینده مجلس از غارت ۱6 هزار میلیارد تومانی از بانک سرمایه

 یک ایرانی در سازمان ملل پست گرفت
ایران در سازمان  نماینده دائم  آبادی  کاظم غریب 
های بین المللی در وین برای یک سال معاون اول و 
رئیس کمیته عمومی کمیسیون مواد مخدر سازمان 
ملل شد. »کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم 
ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، در نشست 
شصت و یکم کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، به 
مدت یک سال به عنوان معاول اول و همچنین رئیس 
کمیته عمومی این کمیسیون انتخاب شد. کمیسیون 
تاسیس   ١٩٦٤ ســال  در  عضو   ٥٣ با  مخدر  مــواد 
درخصوص  محوری  و  المللی  بین  اصلی  نهاد  شد، 

سیاستگذاری های حوزه مواد مخدر است.
رهبر  از  جمعه  امام  یک  درخواست   

انقالب
رهبری  معظم  مقام  از  بندرلنگه  جمعه  ــام  ام
درخواست کرد قانون بازنشستگی شامل ائمه جمعه 
هم بشود. حجت االسالم رکنی، امام جمعه بندرلنگه 
گفت: استدعای ما از مقام معظم رهبری هم همین 
اجرا  نیز  جمعه  ائمه  مــورد  در  قانون  این  که  است 
از همین  که  باشم  اولین کسی  بنده حاضرم  و  شود 
تریبون نماز جمعه با مردم خداحافظی کنم. او گفت: 
برخی  نشود  هم  همه  شامل  قانون  این  اگر  حتی 
پرتالش  و  نشاط  با  جوانان  تا  باشند  داوطلب  باید 
در این جایگاه ها قرار بگیرند. وی ادامه داد: امثال 
این  از  بهترین  هم  االن  و  کردند  را  کارخودشان  ما 
نمی توانند کار کنند و این نیز طبیعی است و ما باید 

خودمان پیشقدم شویم.
 الریجانی دوباره به روحانی تذکر داد

علی الریجانی، رئیس مجلس در نامه جدید خود به 
حجت االسالم روحانی، با اشاره به مصوبه 17 مهرماه 
دولت در خصوص هزینه های دریافت شده از مردم 
که  حالی  در  شده  متذکر  فنی،  معاینه  مراکز  توسط 
پاک مصوب سال  قانون هوای  تبصره 17  اساس  بر 
139۶، هزینه این مراکز باید به تصویب هیأت وزیران 
را  این هزینه  تعیین  اما تصمیم جدید دولت،  برسد، 

به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض کرده که از 
حیث تغییر مرجع تصویب هزینه ها، مغایر با قانون 

است. /خراسان
 توئیت کنایه آمیز ضرغامی برای روحانی

اینکه  بیان  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
انرژی هسته ای که حق مسلم بود حفظ نشد، گفت: 
نچرخید.  دولــت  ایــن  در  نیز  مــردم  زندگی  چرخه 
اقتصادی  مشکالت  از  برخی  به  ضرغامی  عزت الله 
واکنش نشان داد و در صفحه توئیتری خود مطالبی 
برای این موضوع نوشت. عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی می نویسد: »افکار عمومی خواهان بازگشت 
ادامه  به سال 92 است«. وی در  اقتصادی  وضعیت 
هسته ای  ــرژی  )ان مــردم  مسلم  حق  »نه  مــی آورد: 
حفظ شد( نه اینکه چرخ زندگی آنها چرخید. آقای 
مقاومت،  به  مردم  فراخوان  جای  به  رئیس جمهور 
وضعیت کشور را از حالت شرطی خارج کنید«. رئیس 
»برنامه  می شود:  یادآور  سیما  و  صدا  سازمان  اسبق 
روشنی برای بهره گیری از توانمندی ها و مزیت های 

نسبی کشور ارائه کنید«.
صحت  رهبرانقالب  به  جهانگیری  نامه 

دارد؟
در  ــاد  ارشـ پیشین  وزیــر  امــیــری  صالحی  ــا  رض
یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به تخریب هایی 
که علیه دولت صورت می گیرد، انتشار محتوای نامه 
محرمانه احتمالی جهانگیری به رهبر معظم انقالب 
نمونه   نوشت:  وی  دانست.  تخریب  های  نمونه  از  را 
دیگر بداخالقی انتشار نامه محرمانه منتسب به آقای 
معاون اول  دغدغه های  آن  در  که  است  جهانگیری 
برای مقامات عالی  به اوضاع حساس کنونی  نسبت 
نظام ارسال شده است. ایشان نسبت به تداوم وضع 
تصمیمات  خواهان  و  کرده  نگرانی  اعالم  موجود 
موجود  چالش های  از  عبور  برای  بنیادی  و  اساسی 
شده اند. بر فرض صحت، این گونه اقدامات از سوی 
دولتمردان را باید نشان صداقت، شجاعت و صراحت 
آنان دانست، چون به  جای کار پوپولیستی و تبلیغاتی 
با عالی ترین سطوح نظام در  را  مسائل اصلی کشور 

میان می گذارند تا راهی برای عبور از انبوه چالش های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیدا کنند.

اصالح طلب  و  اصولگرا  مقدم:  کنعانی 
باید یک جا جمع شوند

اشاره  با  کــارگــزاران  حزب  مرکزی  شــورای  رئیس 
گمانه زنی هایی که درباره تشکیل پارلمان اصالحات 
زده می شود، گفت: رهبران جریان اصالحات اراده ای 
محسن  ندارند.  اصالحات  پارلمان  تشکیل  بــرای 
کارگزاران،  حزب  مرکزی  شــورای  رئیس  هاشمی، 
گمانه زنی هایی  به  اشــاره  با  تسنیم  با  گفت وگو  در 
می شود،  زده  اصالحات  پارلمان  تشکیل  درباره  که 
گفت: عملی کردن طرح پارلمان اصالحات یا همان 
مجمع عمومی اصالح طلبان کار سخت و پیچیده ای 
این رهبران جریان اصالحات هستند  است. معموال 
جدیت  با  باید  را  پیشنهادات  و  طرح ها  اینگونه  که 
وی  برسد.  مشخصی  سرانجام  به  تا  کنند  پیگیری 
افزود: با این تفاسیر تاکنون اراده ای در رهبران جبهه 
پارلمان  طرح  رسیدن  سرانجام  به  برای  اصالحات 
مرکزی  شــورای  رئیس  نکردم.  مشاهده  اصالحات 
حزب کارگزاران گفت: طرح ایجاد پارلمان اصالحات 
هم اکنون در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه 
در  شورا  این  عضو  احزاب  و  شده  مطرح  اصالحات 
این طرح  من  اعتقاد  به  اما  آن هستند  بررسی  حال 
به  هنوز  و  است  مغزی  طوفان  مرحله  در  اصطالحا 
مرز پختگی نرسیده است. هاشمی در پاسخ به این 
که آیا تا انتخابات سال آینده، طرح تشکیل پارلمان 
جلسات  برگزاری  و  عملیاتی  مرحله  به  اصالحات 
برتری  اراده  اگر  کردم  عرض  کرد:  تصریح  می رسد؟ 
پشت این طرح باشد، می توان امیدوار بود که سازوکار 
مجمع عمومی اصالحات در انتخابات آتی مجلس نیز 

نقش آفرین باشد.
تلگرام  فیلترینگ  دادستان:  معاون 

موفقیت آمیز بود
کشور  کل  دادستانی  مجازی  فضای  امور  معاون 
بود،  آمیز  موفقیت  تلگرام  فیلترینگ  که  این  بیان  با 
گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یک 

ساله دارد انتظار باالیی داشته باشیم. جواد جاویدنیا 
فیلترینگ  یکپارچه  سیاست  آیا  که  این  خصوص  در 
تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر 
فیلترنیگ  اجرای  کرد:  اظهار  باشد،  موفق  توانست 
منظرهای  از  می توان  را  آن  موفقیت  میزان  و  تلگرام 
فیلترینگ موفقیت  از یک نظر  بررسی کرد،  مختلف 
آمیز بود زیرا شبکه های پیام رسان داخلی به معایب 

خود پی برده و آن ها را اصالح کردند.
پیشنهاد زنانه ذوالقدر

اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
برای  زنان  منطقه ای  توسعه  انجمن  کرد  پیشنهاد 
نظا م مند تشکیل شود.  به شکل  زنان  پیگیری نقش 
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس 
و  ارتباطات  گسترش  کمیته  در  اسالمی  ــورای  ش
تقویت همکاری های بین منطقه ای در حاشیه دومین 
دومین کنفرانس رؤسای مجالس شش کشور آسیایی 
و روسیه(  ترکیه، چین  پاکستان،  ایران،  )افغانستان، 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  تروریسم  با  مبارزه  برای 
افزایش  برای  شیوه  بهترین  می رسد،  نظر  به  کرد: 
پارلمانی  های  هیأت  هماهنگی  اقتصادی،  روابط 
شش کشور در مجامع پارلمانی و تأکید بر همگرایی 
این کشورها در مجامعی مثل apa است که در مجمع 
عمومی اخیر آن در استانبول مباحث مهمی مطرح 
شرایط  ایجاد  و  زنان  توانمندسازی  افزود:  وی  شد. 
به  باید  شما  است.  مهمی  قدم  آنها  کارآفرینی  برای 
توسعه  و  اقتصادی  اهــداف  پیشبرد  در  زنان  نقش 
توسعه  انجمن  تشکیل  من  پیشنهاد  دهیم.  اهمیت 
منطقه ای زنان است تا نقش زنان به شکل نظام مند 
پیگیری شود. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور 
بین  گردشگری  رونــق  و  افزایش  بــرای  تالش  شد: 
کشورهای عضو و برداشتن موانع در این زمینه یکی از 
عوامل مهم توسعه ارتباطات و رونق اقتصادی است. 
تحقق این امر نیازمند توجه ویژه مجالس و نهادهای 
متولی این حوزه است که می تواند نقش مهمی در 

توسعه پایدار و صلح و امنیت منطقه داشته باشد.
انتقاد مرجع تقلید به افکار غرب گرایانه 

برخی مسئوالن
آیت الله نوری همدانی، مرجع تقلید شیعیان گفت: 
که  می بینیم  را  کسانی  مسئوالن  میان  در  متأسفانه 
به  غرب  که  بدانیم  باید  اما  دارند،  غرب گرایانه  افکار 
دنبال تحت سیطره قرار دادن ملت است و باید ملت 
آیت الله  باشند.  داشته  را  الزم  هشیاری  مسئوالن  و 
حسین نوری همدانی ظهر امروز در دیدار جمعی از 
با  کشور،  آموزشی  ناشران  فرهنگی  انجمن  اعضای 
به علم  آیات قرآن کریم مربوط  از  آیه  اینکه 80  بیان 
و نشر مطالب علمی است، اظهار داشت: دشمن در 
نتیجه تهاجم فرهنگی دچار عقب ماندگی هایی شدیم 
اما بعد از انقالب اسالمی باید بتوانیم کار نشر را رونق 
انجمن  اعضای  به  خطاب  وی  ببخشیم.  ــاره ای  دوب
مطالبی  گفت:  کشور  آموزشی  ناشران  فرهنگی 
اسالمی  مبانی  برخالف  نباید  می شود  منتشر  که 
در  اما  کرده اید  عمل  به خوبی  علوم  نشر  در  باشد، 
می دهد،  غرب  بوی  که  مطالبی  گاهی  آموزشگاه ها 

نشر پیدا می کند.
روایت یک نماینده مجلس از غارت 16 

هزار میلیارد تومانی از بانک سرمایه
مبادی رسمی  از  کاال  قاچاق  امیر خجسته گفت: 
که 1128  دادم  اطالع  وزیر  به  می شود  انجام  کشور 
کانتینر قاچاق وارد کشور شده و ایشان انکار کردند 
حکم  و  رفتیم  بندرعباس  به  پارلمانی  اکیپ  با  لذا 
شد.  عزل  و  استیضاح  وزیر  و  شد  صادر  قاچاق  این 
غارت  سرمایه  بانک  در  تومان  میلیارد  هــزار   1۶
ارز  و  دالر  چرا  که  دهند  پاسخ  مسئوالن  باید  شد. 
زیر  مردم  استخوان های  امــروز  و  نمی شود  کنترل 
است.  شدن  خورد  حال  در  اقتصادی  فشارهای  بار 
میلیارد  هزار   2 نظام  در  مسئول  یک  می شود،  مگر 
تومان دارایی داشته باشد. حکم خدا در مورد سران 
مفاسد اقتصادی اجرایی شود مجلس در مورد مفاسد 
مبادی  از  قاچاق  اگر  است.  کرده  سکوت  اقتصادی 

رسمی متوقف نشود با مردم سخن می گویم./تسنیم
تیلرسون  خجالت  از  فحاشی  با  ترامپ 

درآمد

وزیر  افشاگری  به  آمریکا  جمهور  رئیس  واکنش 
)وزیر  پامپئو  مایک  گفت:  کشور  این  اسبق  خارجه 
کند،  می  کار  عالی  خیلی  آمریکا(  فعلی  خارجه 
او، یعنی رکس  او غرور می کنم. سلف  به  من بسیار 
او  نبود.  برخوردار  الزم  روانی  ظرفیت  از  تیلرسون، 
من  و  بود،  کودن  سنگ  تخته  یک  مثل  )تیلرسون( 
نتوانستم به اندازه کافی سریع از شر او خالص شوم. 

او به شدت تنبل بود.
ارزان فروشی  اجازه  هواپیمایی  سازمان 

بلیت را نمی دهید
عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
بسیار  بحث  یک  هواپیما  بلیت  نرخ  آزادسازی  بحث 
مهم و با اهمیتی است که باید برای آنرا ارزش قائل 
صنعت  در  می تواند  آزادســازی  که  تغییراتی  شد. 
و  گسترده  بسیار  کند،  ایجاد  هوایی  حمل ونقل 
ارزشمند است. از این رو باید دقت کنیم تحوالتی که 
قرار است صورت بگیرد به خاطر برخی رقابت هایی 
ایجاد  باعث  است  تخریب گر  بگوییم  می توانیم  که 
گونه  هر  به  نشود.  نرخ ها  ــازی  آزادس برای  مشکل 
رقابت مضر چه از سوی آژانس ها، چه خطوط هوایی 
و چه مراکز عرضه کننده بلیت از طریق سیستم های 

الکترونیکی، رسیدگی و برخورد می کنیم.
امضای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 

استیضاح بطحایی را پس گرفتند
وزیر آموزش و پرورش گفت : تعدادی از نمایندگان 
قبال  را  ها  پرسش  این  که  داشتند  بنده  از  سواالتی 
قالب  در  و  نشدند  قانع  ظاهرا  و  بودند  کرده  مطرح 
از  تعدادی  البته  انداختند.  جریان  به  استیضاح 
آنها طی چند روز اخیر با توضیحات ارائه شده قانع 
شدند و در حال پس گیری امضایشان هستند. اگر به 
هر دلیلی نمایندگان فرد دیگری را شایسته این کار 
این  ندانند،  فعالیت  ادامه  شایسته  را  بنده  و  بدانند 
اگر قانع نشدند  و  حقشان است که استیضاح کنند 

تصمیم خود را بگیرند.

) 9/201( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 4787( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶030۶00500۴787هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
دهنوی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 1577 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۴2/۶5 متر مربع از پالک شماره 235 اصلی واقع در اراضی زینل بیک 
بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا صاحبدل محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/18 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/03   م الف 1808

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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

برابر رای شماره 1397۶030۶022001020 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دهقان سفید سنگی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 339 مترمربع 

پالک 2289 فرعی از 27۶ اصلی واقع در بخش 13 محل از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/02

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان
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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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امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده 
اســت و تنها آن كس بخشــنده اســت كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشــد ؛ زیرا كه 

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

ما را زج نقش تو رد نظر نیادم 
ما را زج کوی تو رهگذر نیادم 

خواب ارهچ خوش آدم همه را رد عهدت
حقا هک هب چشم رد نیادم ما را

حافظ
طلوع آفتاب فردا: ۰۶:۳۱اذان مغرب: ۱۶:۳۶ 

اذان صبح فردا: ۰۵:۰۱

نیمه شب شرعی:۲۲:۳۸

غروب آفتاب:۱۶:۱۶ 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: ۱۱:۲۳

اسرا

صالبت، اســتواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن اســت... چنین مران دین باور از آسیب نسیان 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.
 

سروش هدایت، ج 3، ص176

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶030۶013001522 – 

1397/08/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ابراهیم یوسفی پور بشماره شناسنامه ۶5 و کدملی 0919۶93۴۴1 صادره از گناباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب منزل و مغازه متصل به مساحت 117/20 

مترمربع پالک شماره 1705 فرعی از 15۴  اصلی واقع دراراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از خانم معصومه زحمتی کاخکی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 

اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/03
محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

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

برابر رای شماره 1397۶030۶022001051 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم حسن زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 21 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 27۶/80 مترمربع 
پالک 228۴ فرعی از 27۶ اصلی واقع در بخش 13 محل از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/02

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶030۶013001530 – 

1397/08/1۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد رنجکش بشماره شناسنامه 9 و کدملی 091985۴21۴ صادره از گناباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت 23/۴9 مترمربع پالک 

شماره 3۴01 فرعی از یک  اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای علی اکبر زیرک محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/03

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶030۶01300152۴ – 

1397/08/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه شهامتی بشماره شناسنامه 12 و کدملی 0919715۴27 صادره از گناباد فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 285/۴1 مترمربع پالک 
شماره 3۶8 فرعی از 2  اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حسین  پورحسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/03

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶030۶01300152۶ – 

1397/08/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی شوریده بشماره شناسنامه 0910015211 و کدملی 0910015211 صادره از گناباد فرزند احمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 377/91 

مترمربع پالک شماره 278 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حاج شیخ غالمرضا خضرینی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 

از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/03
محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد


