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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

بیشتر از یک سال از استقرار مدیریت جدید شهری در 
مشهد می گذرد و در همین مدت، شهر شاهد تغییرات زیادی 
بوده است...

در صفحه 5 بخوانید

گندمی مصادیق گفته هایش را بگوید

نمایشگاه فاطمه اصغرزاده هنرمندی از تبار 
مردم افغانستان

غربت همسایه

انتصاب داماد رئیس جمهور در سمت معاونت وزارت 
صمت، موضوعی که باید به آن رسیدگی شود

جوان گرایی یا ژن خوب

در گفت و گو با مشاور مدیرکل میراث فرهنگی 
خراسان رضوی مطرح شد

تفاهم راهکارهای
 توسعه گردشگری

FATF نظر کریمی قدوسی در رابطه با تصویب

وظیفه  داریم نگذاریم

واکنش تقی زاده خامسی به احتمال استاندار شدنش

می توانم اجازه حضور بگیرم

شهردار منطقه 4 مشهد مطرح کرد

گود کشتی بابانظر گرم و صمیمی 
با استقبال شهروندان 

مدیرکل راه آهن هراسان رضوی گفت: با برقراری سلسله جلسات با کشورهای آسیای 
میانه طی دوروز گذشته ۵۶ واگن مسقف روسی وارد خط ریلی خراسان رضوی شده و با 

توافق های به عمل آمده 200 واگن نیز از ازبکستان راهی استان می شود...

روز پنجشنبه حضور محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم در استان گیالن با 
استقبال قابل توجه هوادارانش روبرو شد. او که به بهانه مراسم یادبود میرزا کوچک خان 

جنگلی به صومعه سرا رفته بود در جمع مردم این شهر...

200واگن از   ازبکستان 
در   راه است

آیا باید احمدی نژاد 
را جدی گرفت؟

دو روز پیش در برخی رسانه ها و در فضای مجازی شایعه ای 
زمزمه شده و دست به دست چرخید، مبنی بر انتصاب داماد 

تازه رئیس جمهوری به سمت معاونت وزیر صمت و ...
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اختالالت روحی 
مهم ترین دلیل 

بحران های اجتماعی

در این شماره می خوانیم

»صبح امروز« بررسی می کند

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی

از پیشنهاد یارانه  910 هزار تومانی تا دعوت از روحانی برای مناظره تلویزیونی 

اظهارات معاون فرهنگی شهردار در پاسخ به انتقاد عضو شورای شهر 
از عملکرد این معاونت



و  حمل  اتحادیه  رییس  ــش  دان خلیل 
در  نقل  و  حمل  روز  مناسبت  به  مشهد  نقل 
گفت وگوی اختصاصی با روزنامه صبح امروز 
به مشکالت بی شمار در زمینه  ضمن اشاره 
به  پرداختن  متاسفانه  گفت:  نقل  و  حمل 
از کارهای اساسی  و نقل یکی  مساله حمل 
شهری در هر کشوری است که متاسفانه در 
ایران هر قسمتی از آن را یک وزارت خانه بر 
عهده گرفته است در حالی که نیاز به وجود 
در  نقل  و  حمل  برای  مجزا  وزارتخانه  یک 

کشور بسیار احساس می شود.
دانش بزرگترین ضعف در حوزه حمل ونقل 
متاسفانه  افزود:  و  مدیریتی خواند  را ضعف 
تصمیمات  عرصه  این  فراوان  لزوم  وجود  با 
چراکه  نمی گیرد  صورت  کاربردی  و  جدی 
یکی از مهم ترین چالش ها در این زمینه عدم 
وجود متخصصین کافی در این حوزه است.

به  باید  مشکالت  این  کــرد:  تصریح  وی 
بررسی  ــورد  م تخصصی  و  علمی  ــورت  ص
به  دادن  سامان  و  سر  جمله  بگیرد،از  قرار 
از جمله مبحث  نقل  و  مشکالت مهم حمل 
مسائلی  عمومی  نقلیه  وسایل  و  ترافیک 
جایی  به  راه  علمی  نگاه  بدون  که  هستند 

نخواهند برد.
شهری  درون  نقل  و  حمل  اتحادیه  رییس 
قطعی  صــورت  کــرد:  نشان  خاطر  مشهد 

مسئولیت  باید  که  کسی  گفت  مــی تــوان 
به  را  نقل  و  حمل  روی  پیش  مشکالت 
متاسفانه  امــا  اســت  ــت  دول بگیرد،  عهده 
همچنان  و  نمی آید  دست  به  درستی  پاسخ 
تکلیف این حوزه و چالش های پیش روی آن 

نامشخص است.
روی  پیش  مشکالت  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
خودرو  قطعات  کمبود  قبیل  از  رانندگان 
باتری  جمله  از  ــازار  ب در  کمبودها  گفت: 
آن ها  قیمت  شدید  نوسان  و  اتومبیل ها 
تنها  که  است  زده  رقم  ما  برای  را  مشکالتی 

دولت می تواتند پاسخگوی آن باشد.
نامطلوب  وضعیت  از  دادن  خبر  با  دانش 
که  رانی  گفت:اتوبوس  شهری  اتوبوس های 
در وضعیت فعلی بخشی از آن در حوزه حمل 

و نقل مستقیم و غیر مستقیم فعال هستند 
طی  را  خود  دوره هــای  ترین  سخت  از  یکی 
می کند. چرا که هزینه باالی این دستگاه ها 
صرفه  هیچگونه  آن ها  پایین  درآمد  کنار  در 
اقتصادی برای بخش خصوصی نداشته و با 
توجه به باال بودن قیمت آنان توانایی تعویض 

اتوبوس های فرسوده با نو وجود ندارد.
وی با اشاره به کاستی ها در زمینه تاکسی 
و تاکسی رانی گفت: تاکسی های سطح شهر 
مشهد در همان شرایط قبلی خود هستند و 
که  داریم  اند.امید  نداشته  چندانی  تفاوت 
وضعیت  بهبود  جهت  در  اقدامی  بتوانیم 
اتوبوس  و  تاکسی  از  اعم  رانندگان  تمامی 

ایجاد کنیم.
در  بنزین  بندی  سهمیه  از  انتقاد  با  وی 

بنزین  بندی  سهمیه  از  پس  گفت:  آینده 
مشکالت بیشتری نیز خواهیم داشت چراکه 
اگر هم سهمیه بندی شود کسی نمی تواند 

آن سهمیه را فراهم کند.
وی با اشاره به پیک های موتوری و آسیب 
پذیر بودن این قشر مشکالت آنان را بزرگترین 
گفت:  و  دانست  اتحادیه  روی  پیش  چالش 
با حداقل سرمایه وارد این کار  افراد که  این 
می شوند عالوه بر عدم حقوق و درآمد کافی 
دارند که بخش  نیز  بیمه  قبیل  از  مشکالتی 
خصوصی با واقف بودن بر این مساله توانایی 
رد کردن بیمه برای آنان را ندارد و این انتظار 
در  اقدامی  کم  دست  تا  داریــم  را  دولت  از 

جهت رفع این مشکل ارِائه کند.

برقراری  با  راه آهن هراسان رضوی گفت:  مدیرکل 
طی  میانه  آسیای  کشورهای  با  جلسات  سلسله 
دوروز گذشته ۵۶ واگن مسقف روسی وارد خط ریلی 
آمده  عمل  به  توافق های  با  و  شده  رضوی  خراسان 

200 واگن نیز از ازبکستان راهی استان می شود.
به گزارش »صبح امروز« محمد هادی ضیایی مهر 
در نشست خبری مدیر کل راه آهن خراسان رضوی 
روز  نقل که صبح  و  آغاز هفته حمل  مناسبت  به  که 
شد؛  برگزار  اداره  این  مدیریت  حوزه  در  یک شنبه 
افزود: در هفته گذشته در جهت پیگیری گالیه های 
صادرکنندگان از کمبود واگن مسقف روسی عالوه بر 
صادرکنندگان،  اتحادیه  اعضای  با  نشستی  برگزاری 
سرخس  در  میانه  آسیای  کشورهای  با  جلسه ای 
کشور  از  واگــن   200 ورود  موافقت  که  شد  انجام 
خروج  جهت  ایــران  مرزهای  داخــل  به  ازبکستان 

محموالت صادرکنندگان خروجی این جلسه بود.
بستر  کشور  هــر  کرد:حمل ونقل  تصریح  وی 
و  پویا  باید  و  ــوده  ب کشور  آن  اقتصاد  شکوفایی 
کوتاهی  که  باشد  جامعه  روز  به  نیازهای  پاسخ گوی 
در این حوزه تبعات نامطلوبی را حتی برای مصرف 

کنندگان جزیی به همراه دارد.
هزارتن   ۴۸0 امسال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  وی 
که  داشته  را  سرخس  ریلی  خطوط  از  صــادرات 
استان  ایستگاه های  در  صادرات  این  از  درصد   ۸0
خراسان رضوی بارگیری شده که این میزان صادرات 
به آسیای میانه نسبت به سال گذشته افزایش ۱0۶ 

درصدی صادرات را داشتیم.
و  خصوصی  بخش  گالیه  کرد:  بیان  ضیایی مهر 
است  به جا  واکن  کمبود  خصوص  در  صادرکنندگان 
چرا که ما با ورود ۱000 دستگاه واگن امدادی خالی 
درصدی   ۵۴.۵ سهم  به  توجه  با  که  میانه  آسیای  از 
مسقف  واگن های  تامین  به  موفق  خراسان  استان 

مورد نیاز صادرکننده نبودیم.
وی توضیح داد: با توجه به اختالف عرضی خطوط 
ریلی  اصول  مطابق  که  میانه  آسیای  با  ایران  ریلی 
واگن های  تنها  که  شده  موجب  شده  ساخته  اروپا 
استفاده  و  شوند  وارد  باید  میانه  آسیای  کشورهای 
آسیای  کشورهای  به  ورود  برای  ایرانی  واگن های  از 
میانه ممکن نیست و به همین دلیل برای صادرات از 
از طریق  باید  یا  به این کشورها  طریق خطوط ریلی 
واگن هایی که برای ترانزیت وارد مرزهای ایران شده 
استفاده کرد ویا با ورود محموله های وارداتی از این 

کشورها هنگام برگشت صادرات را انجام داد.
روسی  مسقف  خالی  واگن های  ورود  مهر  ضیایی 

آسیای  به  صادرات  برای  دیگر  راه  را  ایران  داخل  به 
هزینه های  کاهش  جهت  در  افزود:  و  دانست  میانه 
دولتی  واگن های  از  استفاده  ما  ترجیح  صــادرات 
است که طی جلسات و مصوبات اخیر ورود ۵0 واگن 

اختصاصی به ایران کم و بیش در حال انجام است.
به  تاجیکستان  واگن های  اجاره  به  اشاره  با  وی 
کشور،  این  بدهی  تسویه  جهت  به  قزاقستان  کشور 
کرد:  تشریح  این گونه  را  واگن  کمبود  دیگر  دلیل 
واگن  جهت  در   ۹۷ سال  ابتدای  از  تاجیکستان 
به  که  چرا  بکند  ایران  به  کمکی  نتوانسته  مسقف 
را  واگن های خود  قزاقستان  به کشور  بدهی  موجب 
به صورت اجاره بها در اختیار این کشور قرار داده که 
با نزدیکی به 20 دسامبر یعنی تنها چند روز دیگر و 
پایان این قرار داد این کشور مجدد به ورود واگن به 

ایران اقدام می کند .
طی  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  راه آهن  مدیرکل 
با کشورهای  جلسه ای که هفته گذشته در سرخس 
آسیای میانه برگزار شد با درخواست ورود ۳00 واگن 
 ۳۵ اذرماه،   2۴ شنبه  روزهای  طی  که  کرده  موافق 
ماه  آذر   2۵ یک شنبه  روز  و  مسقف  واگن  دستگاه 
2۱ دستگاه واگن وارد خطوط ریلی استان خراسان 
برای  تشویقی  تصمیمات  اخذ  با  همزمان  و  شده 
به  ترانزیتی  محصوالت  صادرکنندگان  واردکنندگان 
کمبود  معضل  حل  جهت  در  ایران  مرزهای  داخل 

واگن مسقف هستیم.
خصوصی  بخش  ورود  درخواست  به  اشاره  با  وی 
برای حل کمبود واگن های مسقف روسی دلیل عدم 

موافقت راه آهن را این گونه توضیح داد: در چندسال 
خطوط  بحث  به  ورود  با  خصوصی  بخش  گذشته 
بر  عالوه  میانه  آسیای  کشورهای  با  قرارداد  و  ریلی 
هزینه  دالر   ۱۵00 حدود  واگن،  بها  اجاره  پرداخت 
پرداخت  میانه  آسیای  به کشورهای  به عنوان سربار 
می شد که این به نفع کشور ما و صادرکنندگان نبود و 
زمان زیادی صرف شد تا دوباره این روال پرداخت به 

حد دولتی خود کاهش پیدا کند.
۸ماهه  عمل کرد  بحث  در  داد:  آمار  مهر  ضیایی 
 ۷۵۶ و  ۸2۵هزار  مسافربری  حوزه  در  راه آهن  اداره 
نفر به صورت ورودی و خروجی از 2۸ شهر در مسیر 
 ۱۷ رشد  که  شده  جابه جا  مشهد  به  ریلیمنتهی 
به آمار مشابه سال گذشته را شاهد  درصدی نسبت 
شاخص های  بهبود  کمیت  افزایش  این  و  هستیم 

کیفی را نیز به همراه داشته است.
اول  رتبه  رضوی  خراسان  استان  کرد:  اشاره  وی 
و هم چنین  برون شهری در سطح کشور  جابه جایی 
در  مسافر  شده  جابه جا  کیلومتر  نفر  در  اول  رتبه 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  راه آهــن  خطوط 

است.
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی متذکر شد: در ۸ 
زائر خارجی  و ۵۸2  اول سال جاری ۷0 هزار  ماهه 
که  شده  جابه جا  استان  این  ریلی  خطوط  طریق  از 
همراه  به  را  رشد  ۱۳درصد  گذشته  سال  نسبت  به 

داشته است.
اشغال  ضریب  متوسط  ۱۱درصــدی   افزایش  وی 
از سطح کشور را خبر داده  قطارها در مسیر مشهد 

و گفت: در مسیر تهران_مشهد رشد ۱۳ درصدی و 
در کمبربندی ها رشد ۱۴درصدی و نیز در قطارهای 
حومه ای شهر سرخس و نیشابور افزایش ۷ درصدی 

را به نسبت سال گذشته شاهد هستیم .
تاخیر  کیفیت  بهبود  خصوص  در  مهر  ضیایی 
از  درصد   ۹۵ داد:  ادامــه  قطارها  مقصد  و  مبدا  از 
قطارهای این استان راس ساعت حرکت کرده و تنها 
۵ درصد با تاخیر میانگین ۴۵ ثانیه ای از مبدا حرکت 
از ۷  با کاهش ۵0 درصدی تاخیر در مقصد  و  کرده 

دقیقه تاخیر به ۳.۵ دقیقه رسیده است.
از  استفاده  به  مــردم  اقبال  افزایش  دالیــل  وی 
و  سیر  در  نظم  برشمرد:  این گونه  را  ریلی  خطوط 
نیز  و  مشهد  تهران_  مسیر  زمان  کاهش  و  حرکت 
بخش  در  قیمتی  نوسانات  ایجاد  و  تحریم ها  وجود 
از  استفاده  امنیت  هم چنین  و  هوایی  نقل  حمل و 
خود  به  را  نقلی  حمل و  حــوادث  کم ترین  که  قطار 
اختصاص داده و هم چنین افزایش خدمات داخلی 
قطارها سبب افزایش رغبت مردم به استفاده از این 

وسیله حمل و نقلی است.
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی متوسط عمر مفید 
و  دانست  سال   ۳0 تا   2۹ را  مسافربری  واگن های 
افزود: خوشبختانه در مسیرهای منتهی به مشهد به 
دلیل طوالنی بودن مسافت و هم چنین عدم استفاده 
در مسیر  کیلومتر  زیر ۱۴0  از قطارهایی که سرعت 
در  ریلی  عمر  متوسط  که  شده  سبب  تهران_مشهد 
مسیر پشهد به ۱۸ سال رسیده و حدود ۱2 سال از 

دیگر خطوط کشور جوان تر است.
در  تنها  جاری  سال  طی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اردیبهشت ماه افزایش ۱0 درصدی بلیط ها را داشته 
قیمت  افزایش  یا  و  تخفیف  برای  حدودی  و  حد  و 
شرکت های  برای  را  زمانی  پیک  به  توجه  با  بلیط ها 
 ۱۱ حدود  که  شد  یادآور  و  دانست  مجاز  مسافربری 
شرکت فعال در بخش مسافربری که در مسیر مشهد 
درصد   ۵0 و  هستند  خدمت  ارائــه  حال  در  عمدتا 
در  مختلف  برنامه های  طول  در  مسافربری  ناوگان 

مسیر مشهد در حال تردد هستند.
ریلی  مسیر  شدن  برقی  درخصوص  پایان  در  وی 
مطالبه  مورد  این  دیرباز  از  گفت:  تهران  به  مشهد 
بر  بالغ  هزینه ای  و  بوده  کشوری  و  استانی  مقامات 
آن  درصد  که  ۱۵  می شود  شامل  را  دالر  میلیارد   2
تومان  میلیارد  هزار  یک  حدود  که  بوده  دولت  سهم 
در بانک صنعت و معدن تخصیص پیدا کرده و منتظر 
ارائه تضمین قانونی از طرف کشور چینی برای آغاز 

این پروژه هستیم.

رئیس  احمدی نژاد،  محمود  حضور  پنجشنبه  روز 
استقبال  با  گیالن  استان  در  دهم  و  نهم  دولت های 
قابل توجه هوادارانش روبرو شد. او که به بهانه مراسم 
صومعه سرا  به  جنگلی  خان  کوچک  میرزا  یادبود 
را  روحانی  حسن  شهر،  این  مردم  جمع  در  بود  رفته 
با  معمول  طبق  او  کرد.  دعوت  تلویزیونی  مناظره  به 

حمله به دولت گفت: 
برخی مقامات اگر اداره کردن کشور را بلد نیستند 

آیا کنار رفتن را نیز بلد نیستند؟
خوب اگر نمی توانند، کنار بروند و امور را به اراده و 

رای ملت بسپارند.
را  ها  مدیریت  برخی  ضعف  تــاوان  باید  ملت  چرا 

بدهند؟
تــاوان  ملت  جیب  از  که  هستید  راضــی  شما  آیــا 

مدیریت های ضعیف داده شود یا راضی نیستید؟
امروز دشمنان برای سلطه بر ملت به نتایج این نوع 

مدیریت ها امید بسته اند.
یارانه  افزایش  پیشنهاد 

حضور  می شویم  نزدیک   ۱۴00 انتخابات  به  چه  هر 
کشور  سیاسی  صحنه  در  نژاد  احمدی  از  پررنگ تری  
مشاهده می کنیم. از پیشنهاد مناظره تلویزیونی گرفته 
تا پرداخت یارانه ۹۱0 هزارتومانی برای هر فرد. در واقع 
به  مجبور  انتخابات  صحنه  در  دوباره  حضور  برای  او 
استفاده از شعارهایی مانند همین افزایش 20 برابری 
نتوانست  آنکه  از  بعد  یارانه است. محمود احمدی نژاد 
جریان موسوم به خود یا همان جریان سوم را در جامعه 
دامان  به  دست  هم  باز  کند  نهادینه  اجتماعی  بدنه  و 
همین شعارها و درمان های مقطعی و بدون برنامه شده 
در  خود  استانی  سفرهای  جریان  در  اخیرا  او  است. 
سنندج با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نیز گران 
شدن نرخ ارز گفته است: می شود یارانه فعلی را »20 
برابر« کرد. در واقع رقم مورد نظر او برای یارانه هر نفر 

در حال حاضر، ۹۱0 هزار تومان است.
پوپولیستی  حرکات  با  بود  توانسته  که  احمدی نژاد 
در دوره حضورش در شهرداری تهران نامی برای خود 
ریاست  انتخابات  در  روش  همین  از  کند  پا  و  دست 
بعد  دولتش  پایان  در  او  کرد.  استفاده  نیز  جمهوری 
قرار  بی مهری  مورد  اصولگرا  جریان  سوی  از  آنکه  از 
به »جریان سوم«  موسوم  را  کرد جریانی  گرفت سعی 

شکل دهد. 
برخی  ســوی  از  واکنش هایی  با  او  صحبت  ایــن 

شد.  مواجه  سیاسی  فعاالن  و  دولتی  مسئوالن 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت،  محمدباقر 

احــمــدی نــژاد  پیشنهاد  ــاره  ــ درب
درخصوص افزایش یارانه ها به ۹۱0 
هزار   ۴۵ همین  گفت:  تومان  هزار 
ارقام قبلی  با همان  پانصد تومان  و 
تومان  میلیارد   ۸00 هزار   ۵ بر  بالغ 
دولت  برای  مرکزی  بانک  به  بدهی 
باید  دولت  و  است  گذاشته  باقی 
میلیارد  هشتصد  و  هزار   ۵ کسری 
تومانی که دولت قبل برای پرداخت 
تومان  پانصد  و  ــزار  ه  ۴۵ همین 
بپردازد،  گذاشته  باقی  برایمان 
پس چه طور می شود این مبلغ را با 
گذاشته،  قبل  دولت  که  بدهی  این 

اضافه کرد.
ــر  ــت ــن رئـــیـــس دف ــی ــن ــچ ــم ه
اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
این  مردم خوب می دانند کسی که 
همه مشکالت را برای ما ایجاد کرد 

کیست،  است  آورده  وجود  به  را  تحریم ها  همه  این  و 
احمدی نژاد  توسط  یارانه  شدن  برابر  چند  ــاره  درب

واکنش نشان داد. 
عملکرد  اینکه  بیان  با  واعظی  محمود 
بیان  دیدیم،  را  قول هایش  و  دولــت  آن 
به  سال ها  گذشت  از  بعد  که  امروز  کرد: 
مشاهده  می رویم،   مختلف  استان های 
می کنیم که هنوز در استان های مختلف 
رقم های  با  فرد  این  دولت  که  پروژه هایی 
هم  کلنگ زنی  هنوز  داده،  قول  باالیی 
عوام فریبی  یک  فرد  این  اســت.  نشده 
در  می کند  فکر  و  است  کــرده  شــروع  را 
شروع  اقتصادی  جنگ  یک  که  شرایطی 
از  قشری  داریــم  هم  قبول  و  است  شده 
مردم در مضیقه هستند، می تواند با شعار 

و این طور مسائل خود را مطرح کند.
دعوت از روحانی برای مناظره تلویزیونی 
صومعه  مردم  جمع  در  نژاد  احمدی 
مناظره  ــه  ب را  ــی  ــان روح حسن  ســرا 
نخستین  این  کرد.  دعوت  تلویزیونی 

باری نیست که احمدی نژاد مسئوالن کشور و به ویژه 
حتی  او  می خواند.  فرا  مناظره  به  را  رئیس جمهور 
به  دیگر  کشورهای  جمهور  روسای  از  دعوت  سابقه 

مناظره در برابر مردم را هم در کارنامه خود دارد!
ــا چنین  ب ــه  ــی ایــن اســت ک ــاس امــا پــرســش اس
چه  سابق  رئیس جمهور  ســوی  از  پیشنهادهایی 
دعوت های  چنین  علت  و  داشــت  باید  مواجهه ای 
با  چیست؟  مناظره  برای  سیاسیون  از  گاه وبی گاه 
شاهد  احمدی نژاد  دعوت  به  واکنش ها  به  نگاهی 
منتقدان  و  مستقر  دولــت  حامیان  که  هستیم  آن 
باره  این  در  اظهارنظر  به  تمایلی  چندان  سابق  دولت 
نیز که واکنشی نشان داده اند  آنان  از  و برخی  ندارند 
رئیس جمهور  پیشنهاد  این  که  است  آن  ترجیح شان 
در حد یک  را  آن  و  نکرده  تلقی  مهم  را چندان  سابق 
شکل  این  می آید  نظر  به  دهند.  تقلیل  سیاسی  بازی 
برای  احمدی نژاد چندان  مناظره  پیشنهاد  با  مواجهه 
جامعه قابل قبول نباشد و درصد باالیی از مردم انتظار 
دارند تا اگر مسئوالن دولت مستقر حرفی برای گفتن 
و  نباشند  فراری  سیاسی  رقبای  با  مناظره  از  دارند 
چنین پیشنهادهایی را با روی باز پذیرا باشند. به بیان 

دیگر هنگامی که مسئوالن و یا حامیان سیاسی دولت 
به  مناظره  پیشنهاد  به  مثبت  پاسخ  جای  به  روحانی 
تمسخر آن می پردازند بیشتر از آن که طرف مقابل را 
در اذهان عمومی شکست دهند، خودشان در جایگاه 
قابل  پرسش  می گیرند.  قرار  شکست خورده  و  ناکام 
طرح در این باره آن است که علت گریختن از مناظره 

از سوی روحانی و حامیان او چیست؟ 
به  موسوم  دولت  ساله  شش  کارنامه  به  نگاهی  با 
گذشته  که  سالی  هر  که  هستیم  آن  شاهد  اعتدال 
میزان  اخیر  ســال  دو  یکی  در  خصوص  به  اســت 
و  است  کرده  پیدا  کاهش  دولت  از  مردمی  حمایت 
می باید  هم  را  انتخابات۹۶  در  روحانی  پیروزی  علت 
کرد  جست وجو  انتخابات  در  جدی  رقیب  غیبت  در 
نزدیکان  یا  و  احمدی نژاد  محمود  همین  اگر  شاید  و 
می کردند  پیدا  را  انتخابات  آن  در  حضور  اجازه  او 
برخی  است  ممکن  بود.  دیگری  فرد  انتخابات  پیروز 
حوزه های  در  کشور  ویژه  وضعیت  دادن  قرار  بهانه  با 
شرایطی  چنین  در  که  برسند  نتیجه  این  به  مختلف 
در  تنش  ایجاد  سبب  مناظره ای  چنان  بــرگــزاری 
بهبود  به  کمکی  و  می شود  ایــران  سیاسی  فضای 
دوران  که  است  آن  واقعیت  کرد.  نخواهد  شرایط 
دنیای  در  و  است  گذشته  دیگر  دیدگاهی  چنین 
گردش  مانع  نمی تواند  و  نباید  اتفاقی  هیچ  امروز 
ابزارهایی  مهم ترین  از  یکی  شــود.  اطالعات  آزاد 
محقق  عمل  در  را  اطالعات  آزاد  گردش  مفهوم  که 
است.  سیاستمداران  میان  مناظره  نیز  می کند 
پیشرفته موضوعی  و  در کشورهای صنعتی  که  امری 
به  تنها  عادی و همیشگی است و ظاهرا در کشور ما 

انتخابات محدود می شود! روزهای 
حسن  مثبت  پاسخ  گفت  می توان  خالصه  طور  به 
برای  احــمــدی نــژاد  محمود  پیشنهاد  به  روحــانــی 
است  ممکن  که  آن  بر  عالوه  مناظره  یک  برگزاری 
در  موجود  ابهام های  و  پرسش ها  از  بخشی  به  بتواند 
فراهم  را  امکان  این  دیگر  سوی  از  دهد  پاسخ  جامعه 
سیاسی  توسعه  در  جلو  به  رو  گامی  شاهد  تا  می آورد 
به این  کشور باشیم؛ در سوی مقابل هم پاسخ منفی 
پذیرش  نشانگر  سابق  رئیس جمهور  جدی  پیشنهاد 
کارنامه ضعیف و فاقد نقطه قوت از سوی دولت و یک 
بود.  خواهد  احمدی نژاد  برای  سیاسی  بزرگ  پیروزی 
آیا  که  دید  آینده  روزهای  در  و  ماند  منتظر  باید  حال 
و  بود  خواهیم  شفافیت  چالش  به  مثبت  پاسخ  شاهد 
افزایش  به  پیشنهاد  این  به  منفی  پاسخ  با  روحانی  یا 
دهم  و  نهم  دولت های  رئیس  محبوبیت  پیش  از  بیش 

در جامعه کمک خواهد کرد!
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عاطفه خوافیان

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی:

200واگن از ازبکستان در راه است
مجلس  مــعــادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
کمیته  صنایع  کمیسیون  گفت:  اسالمی  شورای 
شورای  و  صمت  وزارت  خودروساز،  از  جانبه  سه 
سیاست گذاری تعیین کرده تا بر مبنای یک آنالیز 
فعال  ولی  کنند  مشخص  خودرو  روز  قیمت  دقیق 
کمیسیون  به  قیمت  افزایش  بر  مبنی  گزارشی 

نرسیده است.
کاهش  راهــکــار  خصوص  در  گرمابی  حمید 
التهابات بازار خودرو و برنامه های کمیسیون صنایع 
از  جانبه  سه  ساختار  صنایع  کمیسیون  ــزود:  اف
خودروساز، وزارت صمت و شورای سیاست گذاری 
تعیین کرد ، که بر مبنای یک آنالیز دقیق قیمت روز 

خودرو مشخص شود.
ــری  ارزب مختلف  خــودروهــای  داد:  ــه  ادام وی 
متفاوتی دارند و باال بودن قیمت قطعات می تواند 
در در باال رفتن قیمت خودرو تاثیر بگذارد ولی این 
افزایش قیمت قطعا پس از آنالیز قیمت و قبول آن 

توسط کمیته سه جانبه امکان پذیر است.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه در مجلس شورای 
قیمت  افزایش  در  چه  اگر  اینکه  بیان  با  اسالمی 
بیشتری  اولویت  مردم  حقوق  به  توجه  خودرو ها 
خودروسازهای  اگر  که  کنیم  توجه  باید  اما  دارد 
توانند  باشند، نمی  کشور شرایط مناسبی نداشته 

ادامه کار بدهند.
خودروسازی دومین صنعت پر اشتغال کشور

اولین  بازار  کسادی  صورت  در  افزود:  گرمابی   
وجود  به  داخلی  خودروسازان  برای  که  مشکلی 
این  با  که  کسانی  تمام  که  است  این  آمد،  خواهد 
صنعت  می شوند.  متضرر  دارند  کار  و  سر  صنعت 
دومین  پتروشیمی  و  نفت  از  بعد  خــودروســازی 
کرده  ایجاد  زیادی  اشتغال  و  است،  کشور  صنعت 

است.
خودروساز باید کیفیت را باال ببرد

 وی اظهار کرد: در افزایش قیمت ها باید حقوق 
با  خــودرو  عرضه  جمله  از  شود  رعایت  نیز  مردم 

قیمت و باکیفیت مناسب است.
ما به خودروسازها هم در کمیسیون ها و جلسات 
اضافی  هزینه های  از  باید  که  کردیم  تاکید  متعدد 
افزایش  حداقل  با  بتوانند  تا  بکاهند  احتمالی 

قیمت، خودرو در اختیار مردم قرار بدهند.
گرمابی تصریح کرد:مقرر شد در آخرین جلسه ای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیته سه جانبه 

شکل بگیرد و آنالیز قیمت خودرو را انجام دهد.

خبرمجلس بان

نماینده مشهد و کالت مجلس شورای اسالمی گفت: 
اتحادیه کشوری کسب  از  و کارهای مجازی که  کسب 
و کارهای مجازی پروانه کسب دریافت کنند، نیازی به 
کسب پروانه از اتحادیه حقیقی ندارند و مجوز کسب شده 

در تمام کشور قابلیت استناد و کاربرد دارد.
رضا شیران خراسانی با اشاره به مشکالت فعالیت در 
حوزه فضای مجازی افزود: برداشت های متفاوت از ماده 
۸۷قانون نظام صنفی به معضلی برای صاحبان کسب و 
کارهای مجازی تبدیل شده است. از یک سو با توجه به 
تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، ماهیت 
این قبیل کسب و کارها و مقررات مرتبط، کسب مجوز 
توسط کسب و کارهای مجازی از اتحادیه های حقیقی 
متناظر در هر یک از شهرهای محل فعالیت صاحب کسب 

و کار مجازی، غیر قابل قبول به نظر می رسد.
و  کسب  مانع  صنفی  نظام  قانون  از  متضاد  تفسیرهای 

کارهای مجازی
شــورای  مجلس  در  کــالت  و  مشهد  مــردم  نماینده 
اسالمی، تصریح کرد: این در حالی است که در مقابل؛ 
دستگاه های اجرایی با تفسیرهای غیر قابل قبول، مدعی 
ضرورت کسب مجوز از اتحادیه های حقیقی در سطح 
مقررات،  مغایر  که  استداللی  هستند،  شهرستان  هر 
الزامات و ماهیت کسب و کارهای مجازی است.شیران 
خراسانی افزود: به منظور حل این مشکل، موضوع، از 
وزارت اقتصاد در خواست شد که در پاسخ عنوان شد؛ 
کسب و کارهای مجازی که از اتحادیه کشوری کسب و 
کارهای مجازی پروانه کسب دریافت می نمایند ، نیازی 
به کسب پروانه از اتحادیه حقیقی نداشته و مجوز کسب 
شده در تمام کشور قابلیت استناد و کاربرد دارد.عضو 
یادآور  اسالمی،  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
که  کرد  عنوان  همچنین  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  شد: 
در راستای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی، کار 
گروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و با 
حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط تشکیل 
دنبال شده تا به موانع قانونی و مشکالت کسب و کارهای 
مجازی رسیدگی شود.گفتنی است در ماده ۸۷ قانون 
نظام صنفی آمده است که »فعالیت افراد صنفی در فضای 
مجازی)سایبری( مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه 
نحوه  و  مجوز  صدور  چگونگی  ـ  تبصره  است.  مربوطه 
نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه  
با همکاری  ایران  اتاق اصناف  اجرائی است که توسط 
دبیرخانه هیأت  عالی نظارت و وزارتخانه های اطالعات 
از  و پس  تهیه می شود  فناوری اطالعات  و  ارتباطات  و 
تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ 
الزم االجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن 

و تجارت می رسد.«

گالیه بخش خصوصی و صادرکنندگان در خصوص کمبود واکن به جا است چرا که ما با ورود 
1000 دستگاه واگن امدادی خالی از آسیای میانه که با توجه به سهم ۵۴.۵ درصدی استان 

خراسان موفق به تامین واگن های مسقف مورد نیاز صادرکننده نبودیم

,,

سرویس سیاسی

امروز که بعد از گذشت 
سال ها به استان های 

مختلف می رویم،  
مشاهده می کنیم که 
هنوز در استان های 

مختلف پروژه هایی که 
دولت این فرد با رقم های 

باالیی قول داده، هنوز 
کلنگ زنی هم نشده 

است

,,

واکنش

در  خبرهایی  به  واکنش  در  مشهد  سابق  شهردار 
خصوص مطرح شدن نامش به عنوان گزینه استانداری 
خراسان رضوی، گفت: طبیعتًا نام بنده نیز با توجه به 
سوابق در میان گزینه ها مطرح است، اما تعیین کننده و 

انتخاب کننده استاندار وزیر کشور است.
آیین  در  خامسی  تقی زاده  قاسم  ایسنا،  گزارش  به 
علوم  دانشکده  در  که  مشهد  شهردار  معارفه  و  تکریم 
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران 
گزینه های  از  یکی  عنوان  به  معرفی  به  واکنش  در 
تعیین  برای  کرد:  اظهار  رضوی،  خراسان  استانداری 
استاندار یا هر مدیری ابتدا گمانه زنی می کنند. طبیعتًا 
نام بنده نیز با توجه به سوابق در میان گزینه ها مطرح 
وزیر  استاندار  انتخاب کننده  و  تعیین کننده  اما  است، 

کشور است.
چه  بازنشستگی  موضوع  اینکه  داد:  ــه  ادام وی 
مانند  شوم  انتخاب  استاندار  عنوان  به  اگر  می شود، 
سایر مسئوالن که رفتند و اجازه گرفتند می توانم اجازه 
این  و  شده  گرفته  اجازه  زیادی  تعداد  بگیرم؛  حضور 

بستگی به نظر وزیر کشور دارد.
تقی زاده خامسی با اشاره به فعالیت هایی که امیدوار 
تصریح  برساند،  انجام  به  خود  شهرداری  دوران  در  بود 
کرد: یکی از موضوعاتی که مایل بودم حتمًا انجام شود 
مترو بود و اینکه به سرعت تمام شود و مردم بتوانند از 
آرزوی  استفاده کنند.  اعتماد  قابل  و  این وسیله مدرن 
به  منتهی  خیابان  درچهار  که  است  این  نیز  من  دیگر 
حرم به جای بی ارتی از وسایل جدید و مدرن استفاده 
کنیم. در این خصوص مذاکراتی هم با برخی شرکت ها 
استفاده  جدید  ترامواهای  از  بتوانیم  که  دادیم  انجام 

کنیم. 
وی در خصوص انتقادات رسانه ها از وی، خاطرنشان 
دل  است.  بوده  حق  به  من  از  انتقادهای  همه  کرد: 
خود  من  شــود.  نقد  بیش تر  من  از  می خواست  من 
دل سوز  رسانه ها  تمام  معتقدم  هستم،  رسانه ای  فردی 
اما  کنند،  اشتباه  تشخیص  در  است  ممکن  هستند 
از   و  رسانه ای  هیچ  از  است؛  دلسوزانه  حرف هایشان 

هیچکسی ناراحت نیستم.
در  کردن  نقد  امیدوارم  افزود:  مشهد  سابق  شهردار 
همه کشور باشد، حتی اگر مسئوالن دوست نداشته و 

از آن خوششان نمی آید. 
وی در خصوص برخی سخنان مبنی بر این که او خواهان 
جایگزینی گردشگری در مشهد به جای زیارت بود، گفت: 
و  دارد  حضور  اینجا  که  است  سال  هزاران  )ع(  رضا  امام 
هیچکس هم نتوانسته امام رضا)ع( را از ذهن مردم پاک 
به مشهد می آیند و در حال  کند. هر ساله مردم بیش تر 

حاضر مشهد ساالنه ۳0 میلیون زائر دارد.
این  در  که  مسأله ای  کرد:  عنوان  خامسی  تقی زاده 
خصوص مطرح است این است که نباید متوسط اقامت 
زائران در مشهد ۱.۷ روز باشد. حضور زائران باید به پنج 
روز برسد و برای این که این اقامت به پنج روز برسد باید 
با  که سازگاری  کارهایی  گیرد،  دیگری صورت  کارهای 

نام مبارک امام رضا)ع( داشته باشد.
وی در خصوص مهم ترین یادگاری خود برای مشهد، 
که  اســت  ایــن  من  یــادگــاری  مهم ترین  کــرد:  تصریح 

توانستم  با مردم گفت وگو کنم.
به  خــود  کمک  خصوص  در  مشهد  سابق  شهردار 
آینده، خاطرنشان کرد: قطعا من  در  شهرداری مشهد 
دخالت  مردم  سالیق  در  نمی توان  کرد.  خواهم  کمک 
کرد، اما اگر از من کمک بخواهند قطعا کمک خواهم 

کرد.

واکنش تقی زاده خامسی به احتمال استاندار شدنش
می توانم اجازه حضور بگیرم

کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک  دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که ممکن است عناوین متفاوتی  
جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از ۱00 نفر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد، اگر شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست 

خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای نگهبان 

یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
وی افزود: شورای نگهبان از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که ۱2 عضو دارد و اعضا برای یک دوره ۶ ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای نگهبان هستند 
که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. ۶ نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی هستند که معموال 
از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما حاضریم که با انتخابات به 
شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای 

بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در آن صورت 

ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین مورد 

انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار گرفت.

دموکراتیک دنیا، شورای ناظر بر انتخابات دارندتمام کشورهای پیشنهادهای یک نماینده مجلس برای همدلی در شرایط فعلی

محمود احمدی نژاد بعد از آنکه نتوانست جریان موسوم به خود یا همان جریان سوم را در جامعه و بدنه اجتماعی نهادینه کند باز هم دست به دامان همین 
شعارها و درمان های مقطعی و بدون برنامه شده است

,,

تحلیل روزخبر

از پیشنهاد یارانه  910 هزار تومانی تا دعوت از روحانی برای مناظره تلویزیونی 

گرفت؟ جدی  را  نژاد  احمدی  باید  آیا 

الله  ــدرت   ق جانباز  ســـردار 
منصوری فرمانده قرارگاه منطقه  
زمینی  نیروی  االئمه)ع(  ثامن  ای 
کشور  شمالشرق  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

بامداد امروز 2۵ آذر بر اثر سانحه به لقاءالله پیوست.
آیین وداع با پیکر فرمانده مخلص سپاهی که حین 
بررسی و تنظیف سالح انفرادی خود از ناحیه سر دچار 
امام  مسجد  در  امروز  عصر  درگذشت،  و  شد  سانحه 
تشییع  مراسم  و  فرامرز عباسی  بلوار  در  واقع  علی)ع( 
حرم  سمت  به  مهدیه  مقابل  از  آذر   2۶ دوشنبه  فردا 

مطهر امام رضا)ع( در مشهد برگزار می شود. 
سردار منصوری در پی هشت سال حضور در جبهه 
های حق علیه باطل دوران دفاع مقدس، مسئولیتهایی 
در فرماندهی تیپ 2۱ امام رضا)ع(، فرماندهی لشکر ۵ 

نصر و فرماندهی قرارگاه قدس را برعهده داشت. وی از 
سال ۱۳۹۳ با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
به  شوشتری  نورعلی  سردار  شهادت  پی  در  و  اسالمی 
سمت فرماندهی قرارگاه ثامن االئمه)ع( نیروی زمینی 

سپاه منصوب شده بود.

نماینده مردم مشهد و کالت 
برای  دولــت  گفت:  مجلس  در 
منابع  از  هزینه ها  در  ولنگاری 
شرایط  این  که  می کند  استفاده  ملی  توسعه  صندوق 
به  را  ملی  توسعه  صندوق  نقش  دولت  می دهد  نشان 

دست فراموشی سپرده است.
 2۵ )یکشنبه،  علنی  نشست  در  پژمانفر  نصرالله 
آذرماه( مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: دولت 
نقش صندوق توسعه ملی را به دست فراموشی سپرده 
است زیرا امروز برای ولنگاری در هزینه ها و هزینه های 
از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می کند  جاری 
که باید مقام معظم رهبری به این موضوع ورود کند تا 

از وضعیت نابسامان جلوگیری شود.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 

از  تا  کــرده  مصوب  مجلس  اینکه  بیان  با  اسالمی 
بیان  شود،  جلوگیری  متمول  افراد  به  یارانه  پرداخت 
کرد: دولت می تواند از پرداخت یارانه به افراد متمول 
بخشداران  به  دولت  که  نگاهی  با  اما  کند  جلوگیری 
دولت  نگاه  که  می رسد  نظر  به  دارد،  استانداران  و 

انتخاباتی است.
مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت 
بودجه  بررسی  زمان  در  گفت:  تذکر  این  به  پاسخ  در 

این نظرات خود را اعمال کنید.

کارگروه  در  مجلس  ناظر  عضو 
تعیین مصادیق مجرمانه می گوید 
اگرچه در حال حاضر موضوع فیلتر 
اینستاگرام در این کارگروه مطرح نیست ولی 

برخی تصمیم گیری ها خارج از آن گرفته می شود.
فیلترینگ  زمزمه های  ــاره  درب سبحانی فر  رمضانعلی 
اینستاگرام گفت: زمانی که یک سایت یا شبکه اجتماعی 
خالفی بکند، تخلفی داشته باشد و جرمی مرتکب شود، 
پرونده او در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مورد رسیدگی 
قرار می گیرد؛ در آنجا پس از بررسی میزان جرم او، اعضای 
کارگروه به تناسب آن رأی می دهند که فیلتر شود یا مطلبش 
حذف شود. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب 
تخلف  میزان  به  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شبکه اجتماعی یا سایت برای جرم وی رأی صادر می شود، 

تعیین مصادیق مجرمانه درباره  تاکنون در کارگروه  گفت: 
فیلتر اینستاگرام صحبتی نشده است. وی با انتقاد از رویه 
گفت:  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کارگروه  جلسات  برگزاری 
از ابتدای سال تا کنون جلسه ای تشکیل نشده است.عضو 
ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پاسخ 
می آید،  کجا  از  اینستاگرام  فیلترینگ  زمزمه های  اینکه  به 
در کشور مطرح  به صورت کلی  مباحث  این  داد:  توضیح 
کارگروه  در  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کارگروه  در  می شود؛ 
مطلبی مطرح نشده است. سبحانی فر با بیان اینکه به لحاظ 
رویه قانونی درباره بحث فیلتر اینستاگرام موضوعی مطرح 
با شبکه های  مرتبط  از موضوعات  بسیاری  افزود:  نیست، 
اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است؛ با این 
حال اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی 

باشیم، باید در کارگروه مطرح شود.

پژمانفر در تذکر شفاهیفرمانده قرارگاه منطقه ای سپاه در شمال شرق کشور درگذشت

دولت برای ولنگاری در هزینه ها از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کند
سبحانی فر

موضوع فیلتر اینستاگرام مطرح نیست

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: وظیفه  داریم 
کشور  در   FATF مانند  استعماری  قوانین  نگذاریم 
اجرایی شود و امیدواریم این الیحه در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام رد شود.
گذشته  روز  کریمی قدوسی  جواد  آنا،  گــزارش  به 
کرمان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  جمع  در 
گفت: تفکر غرب گرا با سرپل های نفوذ و دوتابعیتی ها 
بسیاری از امور کشور را به دست گرفته و بحران هایی را 

برای مردم به وجود آورده اند.
و  تحقیق  در  مجلس  دست  بازبودن  بیان  با  وی 
تفحص از دولت و سایر نهادها افزود: یکی از وظایف 
اصلی نمایندگان مجلس اظهارنظر در همه امور کشور 
بر  نیز  را  اسناد  و  و وظیفه جمع آوری اطالعات  است 

عهده  دارند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
و  نظارت  کشور  امور  بر  باید  نمایندگان  داد:  ادامــه 
ملزم  دستگاه ها  همه  بنابراین  باشند؛  داشته  اشراف 
با  کشور  جاری  حوزه های  در  اطالعاتی  همکاری  به 
مجلس هستند و اگر غیر از این باشد به دادگاه مربوطه 

معرفی خواهند شد.
با کشورهای  ایران  مذاکرات  درباره  کریمی  قدوسی 
خاطرنشان  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  و  غربی 
اخیر  مذاکرات  که  کردند  تأکید  بارها  رهبری  کرد: 
به  باید  و  نیست  محرمانه  غربی  کشورهای  و  ایــران 
مردم گزارش ارائه شود؛ اما متأسفانه دولتمردان این 

مذاکرات را محرمانه اعالم کردند.
وی تصریح کرد: شهدای زیادی در راه حفظ کشور 
ما هم  و  کردند  فدا  را  انقالب جان خود  آرمان های  و 
 FATF وظیفه  داریم نگذاریم قوانین استعماری مانند
در کشور اجرایی شود و امیدواریم این الیحه در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام رد شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: جوان دانشجوی ایرانی باید به خونخواهی 
چنین  تصویب  ــازه  اج اسالمی  انقالب  شهدای  از 
و  دشمنان  سر  بر  و  ندهد  کشور  در  را  قراردادهایی 

عناصر خیانت کار داخلی فریاد استقالل طلبی بزند.
کریمی  قدوسی خاطرنشان کرد: ۴0 سال از پیروزی 
انقالب می گذرد و کشور با تحریم ها و فشارهای زیادی 
روبه رو شده که از آنها با موفقیت عبور کرده  است و از 

این به بعد هم زیر بار ظلم نخواهیم رفت.
حق  مطالبه گری  که  موضوع  این  بر  تأکید  با  وی 
اصلی دانشجویان است عنوان کرد: اگر نمایندگان در 
مورد مسائل مهم کشور اعالم نظر نکنند باید از سوی 

دانشجویان و مردم مورد بازخواست قرار گیرند.

خبر
FATF نظر کریمی قدوسی در رابطه با تصویب

وظیفه  داریم نگذاریم
نماینده نیشابور در مجلس خبر داد:

تشکیل کمیته سه جانبه برای آنالیز 
قمیت خودرو

نماینده مشهد در مجلس:
کسب وکار مجازی مجوز حقیقی نیاز 

ندارد

انتصاب داماد رئیس جمهور در سمت معاونت وزارت صمت، موضوعی که باید به آن رسیدگی شود

جوان گرایی یا ژن خوب

دو روز پیش در برخی رسانه ها و در فضای مجازی 
چرخید،  دست  به  دست  و  شده  زمزمه  ای  شایعه 
مبنی بر انتصاب داماد تازه رئیس جمهوری به سمت 
شناسی  زمین  سازمان  رئیس  و  صمت  وزیر  معاونت 
رفت  می  گمان  ابتدا  در  کشور.  معدنی  اکتشافات  و 
دار  جهت  های  خبرپراکنی  دست  آن  از  خبر  این  که 
به  مجازی  فضای  در  بیگاه  و  گاه  که  است  تخریبی  و 
در  دولت  وجه  کردن  ملکوک  جهت  و  رسد  می  گوش 
به  خبر  این  بعد،  روز  اما  یافته  انتشار  عمومی  افکار 
به  و  صمت  وزارت  سایت  و  شده  تایید  رسمی  شکل 
بازنشر  را  این خبر  آن خبرگزاری های رسمی،  دنبال 

کردند.
فراگیر  ای  مطالبه  و  مطلوب  امری  گرایی  جوان   
و  سیاسی  گران  کنش  میان  در  و  عمومی  افکار  در 
انتصاب  که  گفت  باید  آن  بر  مضاف  است.  اجتماعی 
فامیلی لزوما امر مذموم و مورد تقبیحی نیست و نمی 
از  فامیلی  نسبت  صرف  به  را  توانمندی  فرد  بایست 
انتصاب  این  اما  کرد  محروم  خود  اجتماعی  حقوق 
پوشی  قابل چشم  غیر  و  راستی شائبه های جدی  به 
برای  آن  به  جمهوری  رئیس  شخص  ورود  که  دارد 
و  دولت  چهره  کردن  ملکوک  و  ضایعه  این  جبران 
به نظر می رسد. که  شخص رئیس جمهوری ضروری 
خواهد  قرار  اشاره  مورد  کوتاه  نکته  چند  باره  این  در 

گرفت.
اول آنکه- جوان گرایی به هنگامی مقبول و مطلوب 
برای  حداقلی  رزومه  و  کارنامه  موصوف  فرد  که  است 
اندک  از   برخوردار  و  داشته  را  مالوف  سمت  تصدی 
از طرف  باشد.  نظر  مورد  تجربیات حداقلی در حوزه 
ای  منزله  و  مرتبه  در  یافته  اختصاص  جایگاه  دیگر 

را  آن  داری  عهده  توانایی  موصوف  فرد  که  باشد 
تجربه  ــراوان  ف های  گزینه  دیگر  طرف  از  و  داشته 
رزومه های مشخص  با  کارآمد  و  و متخصص  اندوخته 
اینجاست  سوال  حال  باشیم.  نداشته  حوزه  این  در 
را  فوق  موارد  از  کدامیک  مهدیزاده  کامبیز  آقای  که 
است  نفت  دکتری  دانشجوی  البته  ایشان  داراست؟ 
باید  و  است(  رشته  این  التحصیل  فارغ  نقلی  )به 
مشخصی  و  مستقیم  ارتباط  چه  نکته  این  که  پرسید 
مگر  دارد؟  معدنی  اکتشافات  و  شناسی  زمین  با 
و  تحصیلی  دروس  از  بخشی  که  شویم  متذکر  اینکه 
سرفصل های آموزش دانشگاهی رشته نفت به مقوله 
فارغ  هزاران  آیا  بس.  و  دارد  ارتباط  شناسی  زمین 
التحصیل در این حوزه تخصصی نداریم؟ آیا ده ها و 
ایفای  به  مقوله  این  در  میانسال  و  جوان  مدیر  صدها 
وظیفه نپرداخته اند و از رزومه حداقلی در این حوزه 

نیستند؟ برخوردار 
مهدیزاده  آقای  که  اینجاست  جالب  آنکه-  دوم 
در  را  مدتی  جمهور  رئیس  آقــای  ــادی  دام از  پیش 
از  پس  و  داشته  حضور  کرج  فرماندار  مشاور  سمت 
در  کارشناس  سمت  در  و  ــراردادی  ق صــورت  به  آن 
بعد  یکباره  به  که  اند  بوده  مشغول  نفت  پژوهشکده 
علمی  معاونت  به  جمهوری  رئیس  آقای  دامادی  از 
توسعه  و در مقام دبیری ستاد  رفته  ریاست جمهوری 
اکنون  و  پرداخته  ایفای نقش  به  انرژی  فناوری حوزه 
و به یکباره به مقام معاون وزیر و رئیس سازمان زمین 
شناسی و اکتشافات معدنی منصوب شده اند که این 
که  کس  هر  برای  یکباره  به  و  ای  پله  ده  چند  ترقی 
جالب  آشناست  ایران  اداری  و  بروکراتیک  فضای  با 

توجه و محل تامل فراوان است.
توجه  مورد  مقوالت  ترین  مهم  از  یکی  آنکه-  سوم 

مقوله  غلط،  یا  درســت  ما  کشور  در  عمومی  افکار 
با  که  است  فامیلی  های  انتصاب  و  خوب  های  ژن 
افکار  حوزه  این  در  ای  مسئله  و  شائبه  کوچکترین 
حساسیت  با  و  داده  نشان  واکنش  شدت  به  عمومی 
فضایی  چنین  در  حال  کنند.  می  توجه  آن  به  فراوان 
یک جوان ۳۳ ساله که از قضا به تازگی و در سال اخیر 
گرفته  قرار  نیز  جمهوری  ریاست  دامادی  کسوت  در 
معمول،  اداری  چارت  و  مرسوم  مراحل  طی  بدون 
ایشان واضح و  و اکتشاف نخبگی  استعدادیابی شده 
مبرهن می شود و در سمت معاونت وزیر منصوب می 
به  نسبت  عمومی  افکار  که  پرسید  باید  حال  شوند. 
و استنباطی خواهد داشت  برداشت  این موضوع چه 
اندک  و  یافته  افول  اجتماعی  سرمایه  سر  بر  چه  و 
باقیمانده رئیس جمهوری در بدنه حامیان انتخاباتی 

آمد؟ خواهد 
چهارم آنکه- وزیر صمت از هنگامی که به وزارتخانه 
آمده اند، گویا عالقه خاصی به انتصاب های فامیلی 
دادند  سمت  را  کشور  وزیر  فرزند  تر  پیش  و  دارنــد 
از  محترم  ــازاده  آق آن  که  فرمودند  آن  توجیه  در  و 
الیق  و  توانمند  فرد  بسیار  و  بوده  ایشان  دانشجویان 
قبولی  قابل  و  مشخص  رزومه  که  است  کاربلدی  و 
با  ارتباطی  او  انتصاب  و  داشته  نظر  مورد  عرصه  در 
فامیلی و آقازادگی و مقوله ژن خوب ندارد. حال باید 
از این وزیر محترم پرسید که آیا در این نوبه جدید هم 
رئیس  داماد  کاربلدی  و  توانمندی  با  ایشان  شخص 
و  رزومــه  کدامین  اساس  بر  و  بوده  آشنا  جمهوری 

سابقه اقدام به این انتصاب فرموده اند؟
پیش  چندی  اتفاقا  که  جمهور  رئیس  آنکه-  پنجم 
های  انتصاب  از  که  داشــت  تاکید  خــود  وزرای  به 
مسئله دار و شائبه برانگیز در افکار عمومی در فضای 

واکنشی  چه  حال  کنند،  پرهیز  جد  به  فعلی  حساس 
و  وزیر  پای  نه  بار  این  داد؟  خواهد  نشان  خود  از 
میان  در  ایشان  شخص  نام  که  رتبه  عالی  مدیری 
است. بالفاصله پس از شدت گرفتن انتقادات به این 
دولت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  خدمتی  خوش 
اینکه  از  جمهور  رئیس  که  شد  گفته  امید  و  تدبیر 
دامادش  برای  حکمی   چنین  وی  با  مشورت  بدون 
شده  آن  خواهان  و  کرده  نارصایتی  ابراز  شده  صادر 
مربوطه  حکم  زودتر  هرچه  رحمانی«  »رضا  که  است 

را باطل اعالم کند.
دردی  هم  انتصاب  این  کــردن  االثــر  ملغی  البته 
به  دست  اینگونه  که  وزیری  که  چرا  کرد  نخواهد  دوا 
سمتی  داری  عهده  شایسته  جد  به  زند  می  انتصاب 
و  صنعت  و  تولید  مقوله  )که  اهمیت  از  حد  این  با 
معیشت مردم را تحت الشعاع خود دارد و کنش های 
مالی عظیمی در زیر مجموعه های آن رقم می خورد( 
این زمینه قصور  اگر رئیس جمهوری هم در  و  نیست 
که  است  نمایندگان  عهده  بر  شود  مرتکب  اهمالی  و 
مستقیم  ورود  مقوله  این  به  فوریت  قید  و  جدیت  با 
نگاه  طرز  این  با  مدیرانی  چنین  که  نگذارند  و  کرده 
با فراغ بال به میدان داری در حوزه های راهبردی و 

بپردازند. کشور  استراتژیک 
کاش رئیس جمهور با جدیت و با قید فوریت به این 
مقوله ورود یافته و خود این پرونده عجیب و غریب را 
و  است  زیاد  ها  گفتنی  که  دهد  سامان  زودتر  چه  هر 
ایشان  که  ایم  نبرده  یاد  از  هنوز  ما  و  فراوان…  نکات 
در  حضور  عزم  نیاوران  ساختمان  از  که  هنگامی  به 
و  بیش  نمودند،  کاندیداتوری  اعالم  و  کرده  پاستور 
دولت  در  ساالری  شایسته  وعده  چیز  همه  از  پیش 

مستاجل تدبیر و امید دادند …

بردسکن  کاشمر،  نماینده 
در  سفیران  گفت:  آبــاد  خلیل  و 
خیلی  کار  اقتصادی  جنگ  شرایط 
سختی دارند مگر اینکه دست شان باز باشد، باید اجازه 
دهیم تا سفرا آنچه در توان دارند را انجام دهند که البته 

این شیوه هم تهدید است و هم فرصت.
بهروز بنیادی در خصوص نقش سفرا در دوران جنگ 
اقتصادی برای کاهش اثر تحریم های ظالمانه ضد ایرانی 
افزود: سفرای ایران در کشورهای خارجی ادامه دهنده 
سیاست هایی هستند که در داخل کشور تبیین می شود 

و خود سفرا تصمیم گیرنده نیستند.
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
تاریخ  مختلف  ادوار  در  مختلف  سفرای  خاطرات  کرد: 
رئیس  اوامر  مجری  سفرا،  که  می دهد  نشان  نیز  ایران 

جمهور و وزیر امورخارجه هستند.
فی البداهه  که  نــدارد  وجود  امکان  این  ــزود:  اف وی 
و  شود  کاسته  تحریم ها  اثر  تا  دهند  انجام  را  اقداماتی 
باید برای تغییر شیوه فعالیت سفرای ایران در کشورهای 
ایران،  علیه  ظالمانه  تحریم های  وضع  هنگام  خارجی 
ارتباط گرفتن  ادامه داد:  تعیین شود.بنیادی  پروتکلی 
یک سفیر با شخصی دیگر در کشور خارجی می تواند، 
و  کند  ایجاد  را  فراوانی  حواشی  اتفاق  کوچکترین  با 
بازخوردهای متفاوتی داشته باشد.وی افزود: اگر سفرای 
ایران در کشورهای مختلف شخصا و راسا تصمیم گیری 
این  از  یکی  کافیست  و  می شوند  مشکل  دچار  کنند، 
سفرا، دچار مشکل شود تا در ُبعد جهانی آسیب ببینیم؛ 
اتفاقاتی که در فرانسه و دانمارک رخ داد، هر چند ممکن 

است صحنه آرایی باشد، ولی آثار منفی به دنبال داشت.

رئیس اتحادیه صنف عکاسان 
گفت:  مشهد  فیلمبرداران  و 
اعضای این اتحادیه به نصب دستگاه 
عکسبرداری خودکار در دفاتر پلیس + ۱0 و گرفتن فرصت 
درآمدزایی از عکاسان معترض هستند.به گزارش ایرنا، علی 
دائمی روز یکشنبه افــزود: این اعضا با حضور در اتحادیه 
مسئوالن  طریق  از  خود  درخواست  به  رسیدگی  خواستار 
اتاقکی در دفاتر پلیس +  ذیربط شدند.وی اظهار داشت: 
۱0 قرار دارد که فرد برای گرفتن عکس در آن مستقر شده و 
عکسبرداری بیومتریک از وی انجام و در ازای آن مبلغی از فرد 
گرفته می شود. وی گفت: گفته می شود از 2 هفته قبل طرح 
عکسبرداری بیومتریک به صورت آزمایشی در دفاتر پلیس 
+۱0 شهرهای مشهد، همدان، اهواز و رشت اجرا شده و هنوز 
به کل کشور تسری نیافته است.دائمی افزود: عکسبرداری 

بیومتریک در دفاتر پیشخوان دولت نیز برای کارت ملی انجام 
می شود اما این دفاتر هزینه ای بابت این نوع عکسبرداری از 
فرد دریافت نمی کنند.وی اظهار داشت: اعتراض عکاسان 
مشهد این است که اگر قرار است براساس اصل ۴۴ قانون 
اساسی خدمات به بخش خصوصی واگذار گردد نباید در دفاتر 
پلیس +۱0 به ازای عکسبرداری از فرد دستمزد گرفته شود.وی 
گفت: دریافت دستمزد در قبال گرفتن عکس ۳ * ۴ از فرد، 
ماهیت صنفی دارد که نیاز به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف 
عکاسان و پرداخت هزینه های جانبی است.دائمی افزود: 
را برای  اتحادیه دوره های مهارتی  این  عکاسان زیر پوشش 
عکاسی گذرانیده و هزینه های بسیار برای دریافت جواز کسب 
و اشتغال به کار پرداخت می کنند، در حالی که دفاتر پلیس + 
۱0 هیچیک از این هزینه ها را پرداخت نکرده و در مقابل بابت 

گرفتن عکس از مشتریان دستمزد نیز دریافت می کنند.

ایــران  بازرگانی  ــاق  ات رییس 
که  اســت  سال ها  کشور  گفت: 
درگیر بیماری حاد گردش سرمایه در 
بخش داللی و زمین و مستغالت است و با این شرایط نمی 
توان انتظار بهبود فضای کسب و کار را داشت.به گزارش 
خبرنگار اقتصادآنالین، غالمحسین شافعی در چهل و 
یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با 
حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، با بیان این که امروزه یکی از 
بزرگترین معضالت کشور مسئله اقتصاد کالن است،افزود: 
سوال این جا است که دولت ها تا چه اندازه در مسیر حل 
این موضوع حرکت کرده اند؟ کشور سال ها است که درگیر 
و  زمین  و  داللی  بخش  در  سرمایه  گردش  حاد  بیماری 
مستغالت است و این دو بخش قبل و بعد از انقالب رقیب 
سرسخت تولید بوده اما دولت های مختلف رویکردهای 

جدی و حمایتی نسبت به بخش تولید نداشته اند.شافعی 
با اشاره به این که ایران نسبت به سایر کشورها درصد باالیی 
افزود:  است،  داده  اختصاص  خوش  به  را  انداز  پس  از 
از سال ٦٨ تا پایان ٩٧، با توجه به منابع مستقیم و غیر 
مستقیم، ١٧٤٢ میلیارد دالر از محل صادرات نفت و کاال 
حاصل شده؛ پس سوال این جا است که علی رغم چنین 
وضعیتی، چرا اقتصاد کشور به این وضع دچار شده است.

رییس اتاق ایران عدم توجه به بخش خصوصی را یکی از 
حلقه های اصلی ناکارامدی دولت در بخش اقتصاد دانست 
توسعه گذشته  برنامه های  از شروع  دهه  و گفت: هفت 
از پیشگامان در داشتن  ایران یکی  به این که  با توجه  و 
برنامه های توسعه بود، اما شاخص های متعدد اقتصادی 
حاکی از این است که نظام تصمیم گیری های اقتصادی 

در بسیاری از دوره ها ناکارامد بوده است.

نماینده کاشمر در مجلس:

انجام کار فرهنگی با بخشنامه قابل انجام نیست
رئیس اتاق ایران:

گردش سرمایه در بخش داللی است
صنف عکاسان مشهد به پلیس + 10 اعتراض دارند

خبرخبر
رییس اتحادیه حمل و نقل درون شهری مشهد مطرح کرد:

ضعف مدیریتی بزرگترین مشکل حمل ونقل
خبر

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت  های حمل و نقل بین 
 المللی خراسان رضوی گفت: دخالت و فعالیت حدود ۱۹ سازمان 
و دستگاه در حوزه ترانزیت و وجود قوانین خلق الساعه و سلیقه ای 
در حوزه ترانزیت باعث شده است که ما با تحریم های داخلی در 

حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی بار مواجه شویم.
احمد زمانیان روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته 
حمل و نقل افزود: هم اکنون قوانین متعدد و دست و پاگیری 
از  خارجی  نقلیه  وسایل  عبور  قانون  گمرکی،  قوانین  ازجمله 
کشور، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون تجارت برای فعاالن 
اقتصادی این حوزه مشکالت بسیار ایجاد نموده و این صنعت را با 

خودتحریمی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: از طرفی بخشنامه ها و قوانین خلق الساعه 
به  را  خود  تعهدات  نتوانند  ترانزیتی  شرکت های  شده  موجب 
صاحبان خارجی بار به موقع انجام دهند و این مساله به افزایش 

زمان سیر محموله ترانزیتی در کشور انجامیده است.
برخی  افزایش  جمله  از  مشکالت  برخی  بــروز  گفت:  وی 
هزینه های ترانزیت در مرز دوغارن با افغانستان و معطلی بار در مرز 
نیمروز با این کشور صاحبان بار را به فکر انتخاب مسیرهای دیگر 

به جز ایران برای ترانزیت کاالی خود می اندازد.
فراگیر  رکود  و  تجارت  و  ترانزیت  کاهش  به  اشاره  با  زمانیان 
شده  انجام  ترانزیت  سال ۱۳۹2  افــزود:  منطقه  در  اقتصادی 
بوسیله شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با 
بود که  افغانستان ۱۵ میلیون تن  و  کشورهای آسیای مرکزی 
با توجه به مشکالتی که در این بخش بوجود آمده این میزان به 

حدود ۹ میلیون تن در سال رسیده است.
وی اظهار داشت: تنها بخشی از این کاهش به خاطر رکود 
اقتصادی و کاهش تجارت بین المللی است اما بخش زیادی از 

این کاهش به دلیل استفاده تجار خارجی از مسیرهای ترانزیتی 
جایگزین ایران بوده است که مشکالت قانونگذاری و معطلی بار 
در مبادی ورودی و خروجی کشور عامل اصلی این تغییر مسیرها 

می باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت  های حمل و نقل بین 
 المللی خراسان رضوی گفت: هم اکنون شاهد سه مسیر ترانزیتی 
جایگزین ایران برای تجارت کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان 

هستیم.
وی افزود: در مسیر نخست ترانزیت از بنادر ترکیه و ارمنستان 
آغاز شده و با عبور کاال از خاک آذربایجان و استفاده از مسیر 
دریای خزر کاال به ترکمنستان منتقل می شود ، چندی پیش نیز 
مسیر 'راه الجورد' با حضور کشورهای منطقه و افغانستان افتتاح 
شد که این راه ادامه همین مسیر ترانزیتی ترکیبی است که از 

شمال افغانستان به شهرهای مزار شریف و هرات ختم می شود.
وی اظهار داشت: مسیر بندر کراچی به جنوب افغانستان و 
سپس شهرهای جالل آباد ، قندهار و کابل و مسیر ریلی غرب 
چین به کشورهای آسیای مرکزی دو مسیر دیگر جایگزین راه های 
ترانزیتی ایران است.زمانیان با اشاره به بروز برخی مشکالت در 
مرز نیمروز افغانستان گفت: کشور پاکستان نیز مانند ایران دارای 
برخی مشکالت مدیریتی و سیاستگذاری در بخش ترانزیت است 
از بندر گواتر به درستی بهره برداری کند  اما اگر روزی بتواند 
ایران و شرکتهای حمل و نقل همانگونه که ترانزیت کاال به جنوب 
افغانستان را از دست داده اند تجارت و ترانزیت کاال به شمال و 

غرب این کشور را نیز از دست خواهند داد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
استان:

تحریم های داخلی به ترانزیت 
آسیب می زند



نمی ماند  خانه هایمان  چارچوب  در  تنها  مشکالت 
و از یک جایی به بعد، درها را باز می کند و مثل یک 
سلول سرطانی رو به جلو پیش روی می کند. هیچکس 
نمی تواند ادعا کند که در جامعه و کنار مردم زندگی 
نمی کند!  این حضور در جامعه تبعات مثبت و منفی 
کافی  می دهد.  نشان  وضوح  به  را  فرد  هر  شخصیت 
اجتماعی  ناآرامی های  به  ادعا  این  درک  برای  است 
اخیر بپردازیم. این روزها کوچکترین مسئله ای سیل 
آن  علت  اما  دارد.  دنبال  به  را  مردمی  اعتراض های 
به  نسبت  مردم  تحمل  و  تاب  شدن  کم  آیا  چیست؟ 

مشکالتشان تنها دلیل بروز این موج هیجانات است؟
بحران آب، بی کاری، اعتیاد، فقر، تعویق در پرداخت 
محیطی،  زیست  مشکالت  کارگران،  مزایای  و  حقوق 
مشکالت  افــزایــش  زنــدگــی،  هزینه های  افــزایــش 
اقتصادی، تصمیم گیری های اشتباه مدیران سیاسی 
ناآرامی های  بروز  به  که  است  دالیلی  جمله  از  و... 

اجتماعی دامن می زند.
و  علت  به  امــروز«  »صبح  روزنامه  راستا  همین  در 
دو  با  ادامه  در  و  پرداخته  بحران  و  پدیده  این  چرایی 
اجتماعی  بحران  خصوص  در  اجتماعی  روان شناس 
اجتماعی  مهم  این  پیرامون  تا  نشسته  گو  گفت و  به 
اطالعاتی را کسب و در جهت حل آن اقدامی انجام 

دهیم.
یک روان شناس گفت: کلمه بحران برای یک سری 
نتیجه  که  مــی رود  کار  به  شدیدی  نابسامانی های 

ناکارآمدی و یا دیراندیشی است.
بــه گفته  افـــزود:  ــه  ادامـ بـــهـــادرزاده در  مــهــدی 
جامعه شناسان زمانی که بخش عمده ای از یک واحد 
غیرقابل  و  طوالنی  نسبتا  زمان  مدت  در  اجتماعی 
قبول با مسئله مهم و حیاتی مواجه شود به طوری که 
نتوان شرایط فوق را سازمان دهی کرد به تعریف بحران 

اجتماعی نزدیک می شویم.
اختالالت روحی و روانی نتیجه بحران

اختالالتی  جامعه  در  که  زمانی  کرد:  تصریح  وی 
به هنجار  عمل کرد  و  عمومی  تعادل  که  می آید  پدید 
سبب  که  می اندازد  مخاطره  به  را  اجتماعی  حیات 
می شود افراد جامعه به سمت پیامدهای ناشی از این 
بحران سوق داده می شوند. تحت فشار این بحران ها و 
نابسامانی ها سالمت فردی و اجتماعی افراد از حالت 
عادی خارج شده و به سمت اختالالت روحی و روانی 

کشیده می شود.
بحران های  پیامد  شاهد  ما  امروزه  داد:  ادامه  وی 
اخیری که در کشور رخ داده هستیم که تا چه اندازه 
منفی  نگرش های  ایجاد  ــراد،  اف در  ناامیدی  سبب 
متخصص  نیروهای  مهاجرت  نیز  و  اینده  به  نسبت 

داخلی و .... شد.
بهادرزاده عنوان کرد: قابل توجه است که با توجه 
تغییرات  مخدر  مواد  قیمت  کشور  ارزی  نوسانات  به 
می دانند  خوب  سوداگران  چون  نداشته  چندانی 
قدم  اعتیاد  سمت  به  که  است  بحران ها  در  افراد  که 

برمی دارند.
وی توضیح داد: افراد در شرایط 
آرامش  دنبال  به  موقت  موقعیتی 
برای  که  هستند  آسوده  خیالی  و 
مسئولین  مهم  این  به  دست یابی 
و نردم باید هر دو تالش کنند ودر 
مرحله اول باید به فکر حل بحران 
بوده و سپس به فکر حل پیامدهای 

آن بود.
الگو برداری از کشورهای در شرایط 

مشابه
برای  ما  کــرد:  بیان  بــهــادرزاده 
سمت  به  باید  بحران ها  این  حل 
کشورهایی که این بحران ها را پشت 
الگوبرداری  با  و  رفته  سرگذاشته 
حهت  در  کشورها  این  از  صحیح 
مرتفع سازی  نیز  و  بحران ها  حل 
قدمی  بحران  از  بعد  پیامدهای 

برداریم.
در ادامه با مدرس دانشگاه آزاد و 

دانشکده خبر  پیرامون بحران اجتماعی به گفت و گو 
نشسته و در جهت حل این مهم اجتماعی و پیامدهای 

اسیب زای آن مصاحبه ای انجام دادیم.
نیاز به اعتماد اجتماعی 

مدرس رشته علوم اجتماعی دانشکده خبر گفت: 
زیر ساخت هر جامعه متاثر از افراد آن جامعه است و 
باید به این موضوع اشاره کرد که اخالق و خصوصیات 
شخصیتی مردم یکی از بارزترین مشخصه ها در رفتار 

اجتماعی است.
محمدرضا ایمانی در ادامه افزود: اگر ابعاد مختلف 
روابط اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم 
می توان کنش ها و واکنش های مختلف 
اجتماعی را در خصوص مسائل مختلف 

برداشت کنیم.
شاخصه  مهم ترین  کرد:  تصریح  وی 
اصلی  ستون  که  دنیا  جــای  همه  در 
اعتماد  همان  است  جامعه  خیمه گاه 
عنوان  تحت  آن  از  ما  که  اجتماعی 
که  می کنیم  یاد  نیز  اجتماعی  سرمایه 
اگر این سرمایه دچار آسیب جدی شود 
که وجه اجتماعی نیز متاثر از آن اسیب 

می بیند.
در  ما  کشور  داشــت:  اظهار  ایمانی 
با  مواجه  در  همواره  گذشته  سال   ۴0
آزمایش های مختلفی قرار گرفته و نیز در 
این راه اعتماد مردم را در کنار خودش 
این  گاه گاهی  که  داشته  همراه  به 
اعتماد افت و خیزی داشته اما هم چنان 
مردم با روحیه اعتماد پذیری نسبت به 

مسئولین در کنار آن ها هستند.

وی بیان کرد: امروزه با مسئله جدی روبرو هستیم 
چالش های  دچــار  اجتماعی  سرمایه  ایــن  که  چــرا 
جدیدی شده و ما شاهد رفتارهای متناقض و متفاوتی 
در  چالش  ایجاد  سبب  که  بوده  مسئولین  سوی  از 

اعتماد اجتماعی عموم شده است.
که  سرمایه ای  این  از  دولت  داد:  توضیح  ایمانی 
به  داشت  دست  در  اجتماعی  اعتماد  عنوان  تحت 
خوبی محافطت نکرد و سبب ظهور کنش های جدید 

و هیجانی شد .
الزام به کنترل هیجانات مثبت و منفی

مقابل  نقطه  اجتماعی  سرمایه  داد:  ــه  ادام وی 
اجتماعی  مسائل  در  خوبی  به  اگر  و  است  بحران 
دقت کنیم متوجه شده که ما بحران را رد کرده و در 
از  بسیاری  که  داریم  قرار  اجتماعی  فروپاشی  مرحله 
بحران  به  اجتماعی درصورت حل نشدن  بحران های 
امنیتی تبدیل می شود مشابه آنچه که در دی ماه سال 

گذشته در سطح کشور مشاهده کردیم.
ایمانی متذکر شد: سامان دهی یک بحران امنیتی 
به شدت سخت تر از حل یک بحران اجتماعی است 
جرا که بحران امنیتی یک کشور را زمین گیر می کند 
واکنش های  سمت  به  مسائل  بیش تر  شده  سبب  و 

پلیسی و امنیتی سوق داده شود.
اجتماعی  علمای  به  مراجعه  با  باید  ما  گفت:  وی 
جهت چگونگی حل بحران اجتماعی و افزایش اعتماد 
اجتماعی به طور جد تالش کنیم و اگر نتوانیم اعتماد 
اجتماعی را افزایش دهیم این نبود اعتماد سبب ایجاد 
بحران اجتماعی می شود. الزم است دست اندرکاران و 
مسئولین شهری و کشوری به مقوله سرمایه اجتماعی 
داشته  ــژه ای  وی توجه  عمومی  اعتماد  برگرداندن  و 
باشند. تمام دردهای جامعه ما از بی اعتمادی است. 
باید  می سازیم.  فرضی  دشمن  که  ماست  ضعف  این 
مشکالت را بپذیریم تا بعد بتوانیم نسبت به حل آنها و 

جلب اعتماد اجتماعی اقدام کنیم.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد: بحران در هویت 
و گروه های هویتی از دیگر مسائل مبتالبه جامعه ایران 
حال  در  هویت  افــراد،  هویت  ایران  جامعه  در  است. 
مدل  وضعیت  این  با  ولی  است  سنت  از  شدن  کنده 
محکمی وجود ندارد که بتوانند به آن تکیه کنند و این 
می  جامعه  در  هنجاری  بی  و  هویتی  بی  باعث  خود 
شود. گروه ها در ایران آن قدرت را که بتوانند هویت 
سازی کنند، ندارند و اگر چنین قدرتی وجود داشته 
باشد، فضای فعالیت نیست و گروه های مرجعی که 
آنها احساس تعلق کنند و درون یک  به  بتوانند  افراد 

»ما« قرار گیرند در میان نسل جدید دیده نمی شود.

نمایشگاه نقاشی »در قاب خیال« در نگارخانه ارغوان افتتاح شد.
در این نمایشگاه انفرادی نقاشی آثار پیمان فاضل به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
نمایشگاه انفرادی نقاشی »در قاب خیال« تا روز پنجشنبه، 2۹ 
آذرماه در نگارخانه ارغوان اداه خواهد داشت و از ساعت ۱۷ تا 20 

پذیرای بازدیدکنندگان است.
بازدید از این نمایشگاه انفرادی نقاشی برای عموم آزاد و رایگان 

است .

نگارخانه ارغوان در بلوار سجاد، بین سجاد 2 و ۴، روبه روی سازمان 
ملل، پالک ۸۶ واقع شده است.
»عینیت« در نگارخانه سروش

نمایشگاه نقاشی »عینیت«، آثاری از مهدی امینی در نگارخانه 
سروش افتتاح شده است.

این نمایشگاه نیز همه روزه از ساعت ۱۷ تا 2۱ پذیرای بازدید عموم 
است.

در این نمایشگاه نقاشی انفرادی، آثار مهدی امینی به نمایش 
گذاشته خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه انفرادی نقاشی »عینیت« برای عموم آزاد و 
رایگان است.

نگارخانه سروش در فلسطین یک، پالک ۷۱ واقع شده است.

کمی  و  پاییزی  جمعه  آخرین  ظهر  از  بعد 
سرد و آسمانی تاریک قدم بر نمایشگاه نقاشی 
مردمان  تبار  از  گــذارم  می  جوانی  دخترک 
دلی  درد  ما.  کشور  در  مهاجری  و  افغانستان 
دارد به وسعت بیکران یک دریا. کارهایش را به 
نگارخانه های دیگری برده بوده و تقاضا برای 
و  زده  اش  سینه  بر  رد  دست  همه  نمایشش. 
حال در نوجوانی بیشتر غم یک مهاجر بودن 
در کشوری غریب را تجربه می کند. غم غربت 

یک طرف و غم عشق به هنر هم یک طرف.
مدیر  طالبی  آقای  مهربانی  دست  سر  آخر 
گالری رادین به سوی او دراز و بدون هزینه ای 
می  جای  نمایشگاه  دیوار  قلب  بر  کارهایش 
گیرند برای مخاطبین هنر و مردمانی از جنس 

خودش.
در آن سوتر و کنار تابلو احمد شاه مسعودش 
درد  از  کردن  صحبت  حال  در  مسن  مردی 
اقوامش:  و  نسل  هم  مردمان  سوخته  دلهای 
گناه ما مردم مهاجر افغانستاني این است که 
ودر  زمان مخالفت کردیم  ان  وقت  با شوروي 
مقابل نیروي هاي شوروي آن زمان جنگیدیم و 
باالخره مهاجرت هاي مردمان ما به کشورهاي 
ایران و پاکستان صورت گرفت و این مشکالت 

است که امروز داریم مي کشیم.
شدیم.  نمي  مهاجر  هیچوقت  کاش  اي 

سپر  شوروي  مقابل  در  را  مردم مان  و  خود  ما 
 ۷ از  وبیش  دادیم  شهید  میلیون  دو   کردیم 
میلیون مهاجر و بیشتر زیربناهاي افغانستان 
ما  امــروز  ولي  شد.  تخریب  ها  جنگ  اثر  بر 
همسایه  کشورهاي  در  وحقوق  حق  ازهیچ 
کشورهاي  از  نیستیم.  بــرخــوردار  ــارج  وخ
نمایم  مي  تقاضا  ایران  از  خصوصا  همسایه 
آورد  شمار  به  خود  کشور  اتباع  جزو  مارا  که 
برگشت  دیگر  زیرا  بداند  خودش  شهروند  و 
دخترک  نیست.  ممکن  افغانستان  به  ما 
بیست و هفت سال دارد و در ایران متولد شده. 
در دوران مدرسه مورد بی مهری مسولین قرار 
گرفته و ترک تحصیل و شکست در پی شکست 

و به سوی وادی هنر نقاشی و درد غم غربت و 
نقاشی هایش  تابلوهای  تجسم  در  را  آوارگی 
دل  قلم  و  نشست  خانه  کنج  در  پس  دیــد.  
از  و  ساخت  روان  بومی  و  مقوایی  بر  خونین 
افغانستان شخصیت های  تاریخ کشورش  دل 
دارند  را دوست می  آن ها  را که همه  مردمی 
و اشک های  آنان حرف زد  با  و  بیرون کشید 
غم غربت بر چهره نقاشی اش ریخت و دوباره 
با قلم موی عشق به هنر تجسم نگاه خود به 

دنیای نامرد روزگاران خودش انداخت.
ترنم آهنگ محزون بیا بریم به مزار مال ممد 
جان /سیل گل الله زار وا وا دلبر جان /برو با 
یار بگو یار تو آمد /گل نرگس خریدار تو آمد /

گل نرگس خریدار تو آمد همچنان مرا با خود 
به سرزمین افغانستان و کوه های بلند و سربه 

فلک کشیده اش می برد. 
مردم  تبار  از  اصغرزاده  فاطمه  نمایشگاه 
افغانستان است. نقاشی را زیرنظر آقای امیر 
گرفته است.  یاد  ایــران  در  محمدی  خواجه 
و  بزرگان  از  پرتره هایی  را  او  کارهای  بیشتر 
سبک  داده.  تشکیل  افغانستان  داران  نام 
سیاه قلم را برای خود برگزیده است. پرتره ها 
مخاطب  چشم  در  تابلوها  شخصیت های  و 
تاریخ  در  هنوز  که  می گویند  ما  به  و  زده  زل 
آینه  به  حالیکه  در  جوان  دخترکی  هستیم. 
و غم  بر شانه  ریخته  موهایی  و  کند  نگاه می 
می  تابلو  چشمهای  در  را  جوان  یک  غربت 
تابلو دیگری دخترکی جوان و گلی که  کاود. 
نگاه  همان  و  چسبانیده  موهایش  گوشه  به 
و  زند  می  فریاد  را  خویش  مردمان  ــود  دردآل
چشمهایی که با مخاطب حرف ها دارند برای 
گفتن قصه خویش . و اسب هایی که دوست 
دارند در باد آزادانه بدوند و شیهه سرمستی را 
فریاد زنند. آهنگ مالممدجان به انتها رسیده 
برای مخاطبان جدید  آغاز می شود  دوباره  و 
و  ایران  متولد  زاده  اصغر  فاطمه  نمایشگاه 
مهاجری از کوی و برزن افغانستان بزرگ. بیا 
بریم به مزار مال ممد جان /سیل گل الله زار 
وا وا دلبر جان /برو با یار بگو یار تو آمد /گل 
تو  خریدار  نرگس  /گل  آمد  تو  خریدار  نرگس 

آمد

جدید  مدیریت  استقرار  از  یک سال  از  بیشتر 
مدت،  همین  در  و  می گذرد  مشهد  در  شهری 
و  حال  است.  بوده  زیادی  تغییرات  شاهد  شهر 
هوای نشاط و امید که شعار اصلی شورای پنجم 
بسیار  چالش  دو  شورا  این  و  است  ملموس  بود 
بعنوان  خامسی  زاده  تقی  انتخاب  که  بزرگ  را 
شهردار مشهد و بعد انتخاب جانشین برای وی 
گرفت،  قرار  بازنشستگان  سیاه  لیست  در  که 
سر  پشت  بخوبی  جوان،  شهرداری  انتخاب  با 

گذاشت.
عملکرد  روی  قضاوت  برای  هنوز  اینحال  با 
برداشت  و  است  زود  شهر  حاضر  حال  مدیریت 
بیشتری  زمــان  نیازمند  شده  کاشته  بذرهای 
مختلف  حوزه های  از  انتقاداتی  اگرچه  است. 
فرهنگی  حــوزه  میان  ایــن  در  امــا  دارد  وجــود 
و  کند  براورده  را  انتظارات  توانسته  کمتر  ظاهرا 
قرار  نیز  شورا  اعضای  از  برخی  نقد  مورد  حتی 

گرفته است.
صریح ترین انتقادات از سوی رئیس کمیسیون 
مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  بودجه  و  برنامه 
معاونت  از  هنوز   گفته است  که  شده  مطرح 

فرهنگی صدای رقیب شنیده می شود.
بتول گندمی آبان ماه در جلسه شورای اداری 
اعالم  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان 
مطلوب  خروجی  هنوز  مجموعه  این  بود  کرده 
نکرده  ارائه  بودیم  داده  وعده  مردم  به  را  آنچه  و 

است. 
در  بختیاری  آقای  است  معتقد  همچنین  وی 
را  پیکان  جهت  باید  که  گرفت  قرار  ساختاری 

١٨٠ درجه برمی گرداند.
در همان  نیز  وقت  زاده خامسی شهردار  تقی 
جلسه گفته بود اقدامات فرهنگی خوبی در شهر 

مشهد انجام شده اما کافی نیست.
وی اذعان کرده بود: ما باید بتوانیم عامه مردم 
با برنامه ریزی راضی  را راضی کنیم که به نظرم 
کردن آنها سخت نیست اما تاکنون کار خالقانه 

ای ندیده ایم.
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  اصولی  احسان 
بر  بود:  گفته  صراحت  با  نیز  اسالمی  شــورای 
اجتماعی  سازمان  در  سازمانی  درون  تعامالت 
باید  است.  حاکم  نامشخصی  فرهنگی  فضای 

فضای درون سازمان اجتماعی فرهنگی را التیام 
نیروی  بر  مبتنی  و  ببینیم  منسجم تر  و  یافته تر 

انسانی حرکت کنیم.
شهرداری نمی تواند تنها به سلیقه 

حاکم در شورای شهر توجه کند
شــهــرداری  فرهنگی  مــعــاون 
مشهد در پاسخ به انتقادات رئیس 
کمیسیون بودجه شورای اسالمی 
گندمی  خانم  گفت:  مشهد  شهر 
خودش باید مصادیق و مواردی را 
که می گوید مشخص کند. بخشی 
فرهنگی،  معاونت  برنامه های  از 
بصورت  که  است  فعالیت هایی 
سنتی و میراثی به ما رسیده است 
مختلف،  ســالــیــان  ــول  ط در  و 
تکالیف، مطالبات و توقعاتی برای 
مدیریت فرهنگی شهرداری ایجاد 

شده است.
گفت وگو  در  بختیاری  هــادی 
ــزود:  اف امــروز  صبح  روزنــامــه  با 
با  بگذریم،  که  موضوع  ایــن  از 
رویکردهای  و  سیاست ها  اینکه 
شهر،  شورای  تغییر  با  شهرداری 
معتقدم  امـــا  ــود  ــی ش عـــوض  م
به  تنها  نمی تواند  ــرداری  ــه ش

سلیقه حاکم در شورای شهر توجه کند.
این  ایــشــان  منظور  شاید  کــرد:  بیان  وی 
تقسیم  درســتــی  بــه  سهم ها  کــه  ــت  ــوده اس ب
سهم  دارند  انتظار  و  نشده است 
شورا  سلیقه  و  رویکرد  به  مربوط 
باشد.  ــدازه خــودش  ان و  درحــد 
بنظر من حذف نگاه های مخالف 
کار مطلوبی نیست و باید به تمام 
احترام  شهروندان  ذائقه های 

بگذاریم.
ادامه  مشهد  شهردار  معاون 
تمام  ــد  ــای ب شـــهـــرداری  داد: 
شهروندان را ببیند و صرف توجه 
اینکه درحال حاضر چه کسی  به 
در شورا حاکم است فکر نمی کنم 
نیز  ما  و  باشد  بوده  ایشان  نظر 

چنین نگاهی نداریم.
همه  کــرد:  تصریح  بختیاری 
برنامه های  از  باید  شهروندان 
بهره مند  شــهــرداری  فرهنگی 
باشند. برخی برنامه ها نیز ممکن 
نباشد  شهروند  سلیقه  ــت  اس
سیاست های  و  ماموریت ها  بلکه 
و  بودجه  به  و  اســت  شــهــرداری 

امکانات ما بستگی دارد.

خصوص  ایــن  در  گندمی  خانم  منظور  اگــر 
و  ندارم  قبول  را  چیزی  چنین  من  است  مطلق 

باید برای گروه رقیب نیز برنامه داشته باشیم.
ساختار  تغییر  بر  برنامه ها  و  سیاست ها  تغییر 

اولویت دارد
وی درخصوص تغییرات ساختاری در معاونت 
فرهنگی،  حــوزه  در  ــت:  داش اظهار  فرهنگی 
ساختار  تغییر  بر  برنامه ها  و  سیاست ها  تغییر 
فرهنگی  حوزه  باالی  رده  مدیران  دارد.  اولویت 
رده  در  شاید  اما  کرده اند  تغییر  همگی  تقریبا 
اتفاق  آنچنانی  تغییرات  فرهنگسراها  و  میانی 

نیفتاده است.
که  است  این  حقیقت  کرد:  اضافه  بختیاری 
تغییرات یک  بدنه کارشناسی فعلی نمی توان  با 
شبه ایجاد کرد. اصالح این ساختار زمان بر است 

و یک شبه ایجاد نمی شود.
نیز  فرهنگی  حوزه  از  موجود  انتظارات  به  وی 
اشاره کرده و گفت: شورای شهر در رقابت های 
مطرح  را  وعده هایی  و  شعارها  خود  انتخاباتی 
به  کرده است که برای بدنه اجتماعی که نسبت 
و مطالبات خود  اقبال کرده اند مهم است  آن ها 
نیز پیگیری می کنند. درواقع این مسئله یک  را 
نوع فشار اجتماعی را ایجاد می کند. اما سیستم 
و  اســت  قــانــون گــذاری  و  نظارت  برپایه  ــورا  ش
نمی تواند وارد فاز اجرایی شود. سیستم اجرایی 
را  آن هــا  نمی توان  که  دارد  نکاتی  شهرداری 
نادیده گرفت. ما نمی توانیم برخی از مداخله ها 
و مقاومت های محیطی را حذف کنیم. باید این 

انتظارات و مطالبات را دقیقا مشخص کنیم.
بختیاری تاکید کرد: اگر به مضامین برنامه های 
کنیم،  نگاه  گذشته  سال   ۱۴ طول  در  فرهنگی 
تقریبا ۸0درصد مشترک هستند. برای مثال در 
تمام دوره ها روی حوزه فرهنگ شهروندی تاکید 

بوده است اما سهم اندکی داشته است.
جریان ها  و  احزاب  تقابل  باعث  اکثرا  رسانه ها 

هستند
از  دیگری  بخش  در  شهردار  فرهنگی  معاون 
اکثرا  رسانه ها  کرد:  خاطرنشان  خود  سخنان 
دائما  و  هستند  جریان ها  و  احزاب  تقابل  باعث 
دوست دارند یک گروه را تحریک کنند تا برعلیه 
اشکالی  چه  دهند.  نشان  واکنش  مقابل  جناح 
گام  رسانه ها  همگرایی  جهت  در  رسانه ها  دارد 
طرف  به  را  آن ها  دعوا  ایجاد  جای  به  و  بردارند 

گفت وگو هدایت کنند.
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اظهارات معاون فرهنگی شهردار در پاسخ به انتقاد عضو شورای شهر از عملکرد این معاونت:

گندمی مصادیق گفته هایش را بگوید
معاون موسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی گفت: نمایش های خیابانی با محوریت ۴0 

سالگی انقالب در مشهد روی صحنه می رود.
دوره  دومین  برگزاری  ــاره  درب سیم ریز  مهدی 
برگزاری  داشت:  اظهار  ما«  نمایش  »چله  رویداد 
انقالب  هنری  حوزه  همت  به  ما«  نمایش  »چله 
که  است  مبارکی  رخداد  خراسان رضوی  اسالمی 
به نظر من هر سه وجه تولید یک اثر هنری در آن 

رعایت شده  است.  
وی افزود: این رویداد عالوه بر اینکه در جریان 
و  مضامین  به  توجه  با  هنرمندان  آن،  برگزاری 
اثر  تولید  حال  در  شده  گرفته  نظر  در  موضوعات 
هستند، اهداف و معیارهای متولیان هنر انقالبی 
در  مردم  میان  در  دیگر  طرف  از  و  دارد  مدنظر  را 
حال اجرا است بنابراین هر سه ضلع مورد نیاز یک 
اتفاق کامل هنری در این فراخوان در کنار هم قرار 

گرفته اند.
هنری  آفرینش های  موسسه  هنری  معاون 
با بیان اینکه انتخاب مسائل  آستان قدس رضوی 
اقتصادی به عنوان موضوع آثار نشان از وجود یک 
سیاستگذاری هوشمندانه برای این فراخوان دارد 
گفت: این روزها اذهان عمومی به شدت با مسائل 
مسئوالن  و  مردم  میان  و  هستند  درگیر  اقتصادی 
خالئی  و  شکاف  اقتصادی  گفت وشنود  زمینه  در 
ابزارهای  از  یکی  قطعا  راستا  این  در  دارد.  وجود 
به عنوان  آنان  را بین  ارتباط  مناسبی که می تواند 
دهد  پوشش  اقتصادی  مسائل  اساسی  رکن  دو 
بحث هنر و به ویژه مردمی ترین آن یعنی هنر تئاتر 

است.
سیم ریز ادامه داد: اگر به  درستی سیاست گذاری 
شود و آثار دربرگیرنده دغدغه های مردم باشد قطعا 
به نتایج قابل تاملی می رسیم بنابراین امیدوارم با 
اتصال خوب دو ضلع هنرمندان و متولیان، ضلع 
مفاهیم  به  نسبت  بتوانند  هستند  مردم  که  سوم 
مدنظر اقناع شوند و با ابزار هنر، ارتباط بین مردم 

و مسئوالن شکل بگیرد.
آفرینش های  موسسه  همکاری  دربـــاره  وی 
در  هنری  حــوزه  با  رضــوی  قدس  آستان  هنری 
موسسه  کرد:  تصریح  ما«  نمایش  »چله  فراخوان 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به صورت 
مشارکت  ما«  نمایش  »چله  دوره  دومین  در  جدی 
این  در  ما  اجرایی  برنامه های  از  یکی  که  دارد 
زمینه، سفارش متون نمایش خیابانی با محوریت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به ۵ نفر 

از نویسندگان مشهدی است.

خبر
نمایش های خیابانی با محوریت 40 سالگی 

انقالب در مشهد روی صحنه می رود
مدیر کل اطالعات خراسان رضوی:

اصحاب فرهنگ، زمینه ساز تحول 
فرهنگی باشند     

در  رضوی  خراسان  اطالعات  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
نشستی با اصحاب فرهنگ و هنر در مشهد، ضمن تشریح 
مؤلفه های تحول فرهنگی، از اصحاب فرهنگ خواست 
نیازهای اصیل حوزه فرهنگ را بشناسند و زمینه ساز تحول 

فرهنگی باشند
مشاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراسان رضوی شامگاه 
یکشنبه در نشستی با اصحاب فرهنگ و هنر در مشهد، 
اصحاب  از  فرهنگی،  تحول  های  مؤلفه  تشریح  ضمن 
فرهنگ خواست نیازهای اصیل حوزه فرهنگ را بشناسند 
و زمینه ساز تحول فرهنگی باشند. این مقام امنیتی با اشاره 
به اذعان آمریکا به شکست در برابر ایران، تأکید کرد: باید از 

تقابل با آمریکا و مقاومت در برابر این جبهه دفاع کرد.
وی با اشاره به نیاز جامعه به گفتمان در حوزه های مختلف 
گفت: دغدغه های شما اصحاب فرهنگ و هنر همان 
دغدغه های کشور است. این مقام امنیتی ضمن یادآوری 
نقش مهم دستگاه های امنیتی در تامین آرامش جامعه 
افزود: همانطور که هیچ اثر هنری اتفاقی خلق نمی شود، 
ایجاد و تداوم امنیت هم اتفاقی نیست.مشاور وزیر اطالعات 
توسعه و ترویج فرهنگ جامعه را نیازی مهم دانست و با اشاره 
به اینکه تحوالت فرهنگی موثرترین و وسیع ترین تحول 
است گفت: برای تاثیرگذاری فرهنگی باید صبور بود، تالش 
و سرمایه گذاری کرد تا فرهنگ فاخر ارائه شود.مدیر کل 
اطالعات استان در جمع اصحاب فرهنگ و هنر مشهد با 
تاکید بر افزایش قدرت فرهنگ در جوامع نسبت به گذشته 
افزود: این فرهنگ قدرتمند به ابزاری در دست ابرقدرت ها 
تبدیل شده که برای تخریب فرهنگی جوامع دیگر ۳ رکن 
خانواده، آموزش و قدوه ها یعنی پیشکسوتان و نمادها را 
هدف قرار داده است.وی گفت: دشمن برای تخریب نهاد 
خانواده سعی در تخریب نقش مادر و تنزل جایگاه خانه 
در  را  معلمان  آموزش، جایگاه  تخریب  برای  دارد،  داری 
جامعه کمرنگ می کند و برای تخریب قدوه ها، نقش الگو 
بودن را از آنان می گیرد.مدیر کل اطالعات خراسان رضوی، 
خطاب به اصحاب فرهنگ و هنر تاکید کرد برای تحول 
فرهنگی، شما باید نیازهای اصیل را از غیر اصیل تفکیک 
کنید و با تمرکز بر نشاط نوآورانه، رعایت اعتدال در تولید 
فرهنگ بدور از تحجر و وابستگی، شجاعت در نظریه پردازی 
در کنار توجه به مبانی اخالقی و آزادی تفکر، قلم و بیان، به 
دور از هرج و مرج یا دیکتاتوری، زمینه ساز تحول فرهنگی 
باشید.وی در پایان نقد را ضرورت رشد فرهنگی دانست و 
گفت: حاکمیت از جامعه جدا نیست اما متن جامعه منتقد 
است و در این بین دشمن سعی می کند جامعه منتقد را 
به جامعه معترض تبدیل کند که برقراری گفتمان با کمک 
اصحاب فرهنگ و هنر می تواند دشمنان را در رسیدن به 

این هدف ناکام کند.

خبر

انقالب  عالی  ــورای  ش عضو 
با  بدانیم  باید  گفت:  فرهنگی 
فرهنگی  کار  تــوان  نمی  بخشنامه 

انجام داد زیرا تاثیری ندارد.
هم  نشست  در  محمدیان  محمد  ــالم  االس حجت 
دانشگاه  در  دانشگاهیان  و  حــوزه  اساتید  اندیشی 
صنعتی قوچان اظهارکرد: امروزحوزویان و دانشگاهیان 
این  با  و  ندارند  قرار  حاشیه  در  بوده  جامعه  متن  در 
ظرفیت می توان با آسیب شناسی به حل مشکالت در 

حوزه های مختلف از جمله فرهنگی بپردازیم.
بی  ــروز  ام مشکالت  به  نسبت  نباید  افـــزود:  وی 
توسط  باید  موضوعات  همه  کنیم  فکر  و  بوده  تفاوت 
مسئوالن حل شود بلکه باید از مسئوالن مطالبه شود تا 

وظایفشان را انجام دهند.

کرد:  بیان  فرهنگی  انقالب  عالی  ــورای  ش عضو 
موضوعات فرهنگی مربوط به گفتار نیست بلکه اصل 
فرهنگ، رفتاری است و اگر بهترین سخنور باشیم ولی 

رفتارمان درست نباشد راه به جایی نخواهیم برد.
محمدیان خاطر نشان کرد: با نصیحت کردن تنها، 
ارتباط  جوانان  با  باید  و  رسیم  نمی  نتیجه  به  امــروز 
مناسبی برقرار کنیم و بدانیم با بخشنامه نمی توان کار 

فرهنگی انجام داد زیرا تاثیری ندارد.
وی گفت: با توجه ببه مشکالتی که امروز وجود دارد 
نباید وضعیت جوانان را با دوران جوانی خودمان مقایسه  
کنیم بلکه باید با شیوه های مناسب زبان گفتگو با این 
قشر را آموخته و در کنار حل مشکالت خدمات صورت 

گرفته بعداز انقالب را نیز به اطالع آنها برسانیم

اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
مشهد گفت: تشکیل هسته های 
فرهنگی جوان روستایی از سوی این 
سازمان با هدف بسترسازی رفع مشکالت روستاها انجام 

شده است.
کرد:تشکیل  اظهار  پور  کریم  حسن  حجت االسالم 
سازمان  سوی  از  روستایی  جوان  فرهنگی  های  هسته 
مشکالت  رفع  بسترسازی  هدف  با  اسالمی  تبلیغات 
از  اجرایی  دستگاههای  تا  است  شده  انجام  روستاها 
طریق این هسته ها بتوانند خدمات خود را به روستاها در 

بخشهای مختلف ارائه کنند.
با  جوان  فرهنگی  های  هسته  افزود:جشنواره  وی 
حضور ۳۵ هسته که توسط روحانیون مستقر و با حضور 
و مشارکت  رقابت  برای  را  زمینه  تشکیل شده،  جوانان 

محلی  نیازهای  و  مشکالت  رفع  در  آنــان  اجتماعی 
خودشان و همچنین عینیت بخشیدن به فرمایشات مقام 

معظم رهبری فراهم می کند.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان مشهد ادامه 
داد: اعضای هسته های فرهنگی جوان روستایی افرادی 
اجتماعی،  مشکالت  و  مسائل  به  آشنا  و  مند  دغدغه 
توانند حلقه  اقتصادی روستا هستند و می  و  فرهنگی 
واسطه برای بیان مشکالت مردم به دستگاهها و رفع آنها 

باشند.
انقالب  ارزشهای  با  جوانان  کرد:  تصریح  پور  کریم 
و  فرهنگی  نظام  و  اند  آراسته  را  خویش  منش  اسالمی 
اجتماعی کشور نیز بر پایه تفکر جوانان شکل گرفته و هر 
چه این نظام در مسیر تحقق آرمانها پیش رود، اعتماد به 

جوانان در بخشهای مختلف اثربخش تر است.

تنها  گفت:  تایباد  شــهــردار 
سینمای تایباد که پس از ۱۵ سال 
تعطیلی مجدد راه اندازی شد، نیازمند 

حمایت و استقبال مردم است.
تایباد  کرد: سینما قدس  اظهار  ایوب سیدالحسینی 
سال ها قبل از انقالب تأسیس شد و ۱۵ سال پیش به دلیل 
عدم همکاری پیمانکار با این مجموعه فرهنگی تعطیل 

شد.
از  پیگیری های مجدانه  و  رایزنی ها  از  افزود: پس  وی 
لیست  در  به صورت رسمی  بهمن ماه ۱۳۹۶  تاریخ ۳0 
سینماهای کشور قرار گرفت و در نامه ای از طرف سینما 
حرفه ای کشور به کانون موسسات پخش فیلم معرفی شده 

است.
برای  شده  هزینه  اعتبار  کــرد:  بیان  تایباد  شهردار 

راه اندازی دوباره سینما سه میلیارد و ۳00 میلیون ریال 
است و اکنون هزینه دریافت بلیط در این مرکز فقط ۳0 
هزار ریال است که نسبت به درآمد حاصل از اکران فیلم 
فقط ضرر مالی به همراه دارد و شهرداری این ضرر را متقبل 

شده تا تنها سینمای شهرستان دوباره تعطیل نشود.
وی ادامه داد: فرهنگ زیرساخت موفقیت در هر اقدامی 
به شمار می رود و وقتی به فرهنگ توجهی نشود جامعه 
دستخوش ضرر و زیان خواهد شد. سیدالحسینی با اشاره 
ابتدای  از  روز در سینما قدس، عنوان کرد:  امکانات  به 
راه اندازی مجدد سینما تاکنون ۱۵ فیلم پرطرفدار که بر 
پرده سینماهای سراسر کشور در حال اکران بود، نمایش 
داده شد و برای حفظ مخاطبان عالوه بر کاهش قیمت 
بلیط سایر دستگاه های اجرایی به صورت نیمه بها و رایگان 

از این مجموعه فرهنگی استفاده می کنند.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

انجام کار فرهنگی با بخشنامه قابل انجام نیست
رئیس اداره تبلیغات اسالمی مشهد:

هسته فرهنگی جوانان روستایی باهدف رفع مشکالت روستاها تشکیل شده است
تنها سینمای تایباد نیازمند حمایت مردم است

همه شهروندان باید 
از برنامه های فرهنگی 

شهرداری بهره مند 
باشند. برخی برنامه ها 

نیز ممکن است سلیقه 
شهروند نباشد 

بلکه ماموریت ها و 
سیاست های شهرداری 

است و به بودجه و 
امکانات ما بستگی دارد.
اگر منظور خانم گندمی 
در این خصوص مطلق 

است من چنین چیزی را 
قبول ندارم و باید برای 
گروه رقیب نیز برنامه 

داشته باشیم

,,

با اینکه سیاست ها و رویکردهای شهرداری با تغییر شورای شهر، عوض  می شود اما معتقدم 
شهرداری نمی تواند تنها به سلیقه حاکم در شورای شهر توجه کند

,,

خبرخبر
نمایشگاه فاطمه اصغرزاده هنرمندی از تبار مردم افغانستان؛

غربت همسایه

گردشگری  و  میراث فرهنگی، صنایع دستی  اداره  رئیس 
تایباد از مرمت و بازسازی مزار تاریخی زین الدین ابوبکر 

تایبادی در این شهرستان خبر داد.
شناسایی  تایباد  شهرستان  در  تاریخی  اثر   95 تاکنون 
شده که 45 اثر از این تعداد، در فهرست آثار ملی ثبت شده 
است. مزار زین الدین ابوبکر تایبادی یکی از آثار ثبت شده 

این شهرستان در سال 1315 است.
اظهار  تسنیم  با  گفت وگو  در  محمدی  تاج  عبدالرحیم 
داشت: مزار موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی، حدود 6 قرن 
است که در جنوب غربی این شهرستان بنا شده و در تمام 
همراه  و  یار  پسته،  کهنسال  درخت  اصله  یک  دوران  این 
است. این مزار جایگاه باالیی در نزد مردم این شهرستان 

دارد.
وی گفت: همه ساله در ایام تعطیالت گردشگران زیادی 

برای بازدید از این اثر تاریخی و فرهنگی به این شهرستان 
کشیده سفر می کنند.

تثبیت  و  مــرمــت  تــاکــنــون  افــــزود:  مــحــمــدی  تـــاج 
انجام  ــام،  ب پشت  فــرش  آجــر  ایـــوان،  کاشی کاری های 
مرمت های موضعی در بنا، آجر فرش پشت بام گنبد خانه، 
پیاده روهای  از  قسمتی  سنگفرش  و  محوطه سازی  انجام 

این بنا انجام شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی تایباد با اشاره به نیاز اساسی 
بازسازی این اثر تاریخی مهم عنوان کرد: یکی از مهم ترین 
نیازهای این مزار دیوارکشی کل پالک مجموعه و محصور 
که  است  اطراف  خیابان های  از  جداسازی  نیز  و  آن  کردن 

با توجه به گستردگی فضا همکاری همگانی را می طلبد.
وی با اشاره به کتیبه های کار شده در این بنای تاریخی 
نفایس  جمله  از  که  ثلث  خط  به  بنا،  ایوان  کتیبه  گفت: 
هنری است شامل یازده آیه اول از سوره مبارکه »کهف« و 
کاتب آن »جالل الدین بن محمدبن جعفر « است. همچنین 
در بخش فوقانی این کتیبه عبارت »الملک هلل« به خط کوفی 

تکرار شده است.

خبر

خبر

»در قاب خیال« ارغوان و »عینیت« 
سروش

مزار تاریخی زین الدین ابوبکر تایبادی 
مرمت می شود
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نیروی  ــانــی  مــرزب فــرمــانــده 
کنندگان  حمل  گفت:  انتظامی 
سالح، مواد مخدر و مشروبات الکلی 

با کوله، کولبر نیستند.
با  یکشنبه  روز  رضایی  قاسم  سردار   ، ایرنا  گزارش  به 
انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در خصوص 
ترددهای غیرمجاز در مناطق مرزی افزود: افرادی که در 
نیمه های شب در دره ها و ارتفاعات تردد غیرمجاز داشته 
و حتی با مرزبانان درگیر شده و تیراندازی می کنند، کولبر 
نیستند و اقالم ضد فرهنگی، مشروب، مواد مخدر و سالح 

را در کوله های خود حمل نمی کنند.
رضایی با بیان اینکه هم اکنون آمادگی خوبی در مناطق 
مرزی  بازارچه های  و  دروازه ها  افزود:  دارد،  وجود  مرزی 
فرصت های خوبی در مرزها به وجود آورده ، اما با توجه به 

اینکه هر کشور قانون خاص خود را دارد که در خط مرزی 
مشخص شده، تفکیک آن برای مرزنشینان مشکل ایجاد 
کرده است. وی اعالم کرد: مرز طبق قانون تعریف دارد؛ 
هرگونه تردد غیرمجاز در مرز جرم تلقی می شود، برخی 
ناآگاهانه عنوان  و  آگاهانه  که  را شاهدیم  مصاحبه هایی 
می کنند که مرزبانی با کولبران برخورد کرده، در صورتی 
مرزبانی  فرمانده  است.  مرزبانی  حمایت  در  کولبر  که 
روز  و  مکان  و  زمان  در  که  دانست  فردی  را  کولبر  کشور 
مشخص به جابه جایی کاالیی مشخص مبادرت می ورزد 
و عملکردش با نظارت مرزبانی است؛ اما وقتی فردی در 
نیمه شب در دره ها و ارتفاعات تردد غیرمجاز دارد و گاها 
با مرزبانی درگیر شده و اقدام به تیراندازی می کند، مسلم 
است که کولبر نیست و با کوله خود اجناس غیرمجاز، ضد 

فرهنگی، مشروب، اسلحه و مهمات را حمل می کند.

وزیر آمــوزش و پــرورش با تاکید 
بر اینکه مدرسه باید به یک سازمان 
پژوهنده تبدیل شود اظهار کرد: معلم نیز 

باید به پژوهشگر تبدیل شده و دانش آموز، پژوهنده شود.
به گزارش ایسنا، سید محمد بطحایی ، با بیان اینکه  
امید است روز به روز شاهد رشد و ارتقای پژوهش محوری و 
برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش در آموزش و پرورش باشیم گفت: 
مدرسه محور و رکن اساسی در تحول است و به همین خاطر 

باید بیش از پیش مورد عنایت قرار بگیرد.
بوده  پژوهشی  مراکز  قوی ترین  دارای  اگر  افزود:  وی 
و صدها پژوهش معتبر انجام دهیم ولی دامنه اثرش به 
مدرسه نرسد، هیچ اتفاقی نمی افتد. وزیر آموزش و پرورش 
با تاکید بر اینکه مدرسه باید به یک سازمان پژوهنده تبدیل 
شود اظهار کرد: معلم نیز باید به پژوهشگر تبدیل شده و 

دانش آموز، پژوهنده شود. وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
با اساتید و پژوهشگران  به تالش برای افزایش تعامالت 
گفت: البته مدارس اجازه ورود پژوهشگران و صاحبنظران 
را به مدارس نمی دهند که دالیل مختلفی دارد از جمله 
اینکه معتقدند پژوهش ها وقت گیرند، اما در نهایت نتیجه 
بلندی دور مدارس کشیدیم و اجازه  این شده که دیوار 
ورود صاحبنظران به مدارس داده نمی شود. وزیر آموزش 
و پرورش با بیان اینکه با هیچ ناشری دشمنی ندارم اما 
آموزشی  رویکرد  برای  سمی  را  درسی  کمک  کتاب های 
می دانم و معتقدم که باید بتدریج از نظام آموزشی خارج 
شود گفت: ما بچه ها را پشت یک خط قرار می دهیم و 
می گوییم با صدای شلیک حرکت کنند در صورتی که همه 
آنها مثل هم نیستند و برخی عقب می مانند و مورد حقارت 

قرار می گیرند.

وزارت  اجــتــمــاعــی  ــاون  ــع م
ــد  درص ــر  ه هزینه  ــهــداشــت،  ب
سالمت  نــظــام  ــرای  بـ سوختگی 

کشورمان را ۵ میلیون تومان اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی، روز یکشنبه 
در نشست خبری روز ملی پیشگیری از سوختگی ، گفت: 
سهم وزارت بهداشت از مسئولیت های اجتماعی در حوزه 
سالمت فقط 2۵ درصد است و متاسفانه ۷۵ درصد باقی 
مانده، مغفول مانده است. وی با عنوان این مطلب که هر 
درصد سوختگی ۵ میلیون تومان هزینه برای نظام سالمت 
کشور دارد، افزود: هزینه های باالی سوختگی باعث می 

شود افراد سوخته فقیر شوند.
کودکان  از  سوختگی،  از  پیشگیری  ملی  کمیته  رئیس 
و نوجوانان و سالمندان به عنوان دو گروه سنی نام برد که 

بیشتر در معرض سوختگی هستند.
سوختگی  از  پیشگیری  در  مردم  رفتار  اصالح  بر  ایازی 
سوختگی  اثر  بر  نفر   ۱۳00 ساالنه  گفت:  و  کرد  تاکید 

الکتریکی دچار قطع عضو می شوند.
معرض  در  بیشتر  کشور  کارگری  جامعه  وی،  گفته  به 

سوختگی های الکتریکی قرار دارد.
معاون وزیر بهداشت، خواستار توجه به امر پیشگیری از 
سوختگی توسط دستگاه های مختلف شد و افزود: دستگاه 
امر  در  زیادی  زیادی هستند که سهم  وزارتخانه های  و  ها 

پیشگیری از سوختگی در کشور دارند.
به گفته ایازی، یکی از مصوبات کمیته ملی پیشگیری از 
سوختگی، تعیین مسئولیت دستگاه ها بوده که می بایست 
گزارش عملکرد خود را به کمیته ملی پیشگیری از سوختگی 

ارائه دهند.

فرمانده مرزبانی کشور:

حمل کنندگان سالح و مشروبات الکلی کولبر نیستند
وزیر آموزش و پرورش: 

با هیچ ناشری دشمنی ندارم
معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛

هر درصد سوختگی در کشور ۵ میلیون تومان هزینه دارد

حوادث
دربه دری تاوان دو انتخاب اشتباه شد

بچه  های  لجبازی  و  لج  و  جا  بی  غرور  یک  خاطر  به  فقط 
10 سال  از هم پاشیدم که  را  گانه در حالی زندگی گذشته ام 
از زیباترین روزهای جوانی ام را با همسر اولم سپری کردم و 
به تحصیالت عالیه رسیدم اما اکنون برای فرار از کتک های 
هولناک همسر دومم آواره کوچه و خیابان شده ام چرا که آن 

مرد معتاد تهدیدم کرده است.
همسرم  ترس  از  کرد  می  بیان  که  حالی  در  ساله   31 زن 
ادامه  دیگر  و  برم  می  پناه  ها  مسافرخانه  از  یکی  به  روز  هر 
مددکار  و  کارشناس  به  نیست،  مقدور  برایم  زندگی  این 
که  بودم  ساله   16 گفت:  مشهد  سپاد  کالنتری  اجتماعی 
ولی  بدهم  ادامه  تحصیالتم  به  که  شرط  این  با  کردم  ازدواج 
همسرم مرد بیکاری بود که هیچ گاه به خاطر زن و فرزندش 
تالش نمی کرد من هم که در یک شرایط سنی خاصی قرار 
داشتم به درستی نمی توانستم برای زندگی خودم تصمیم 
بگیرم به همین دلیل وارد لج و لجبازی احمقانه با همسرم 
تحصیل  کشاورزی  مهندسی  رشته  در  که  درحالی  شدم 
مرا  حجابم  وضعیت  دلیل  به  گاهی  همسرم  کردم  می 
آرایش  به  گاهی  و  کنم  سرم  چادر  باید  که  می کرد  سرزنش 
توانستم  نمی  زمان  آن  که  هم  من  می گرفت  ایراد  کردنم 
بهانه  را  او  بیکاری  بپذیرم  را  همسرم  های  حرف  حقیقت 

قرار می دادم تا در برابر این سرزنش ها، تحقیرش کنم.
برای  من  همواره  مشترک  زندگی  سال   10 طی  خالصه 
دراز  دیگران  نزد  نیاز  دست  تا  کردم  می  تالش  ام  خانواده 
نکنم ولی عاقبت پنج سال قبل همین لجبازی ها موجب 
دیار  و  شهر  از  ناچار  به  من  و  شد  همسرم  و  من  جدایی 
خودمان راهی مشهد شدم و با توجه به رشته تحصیلی ام 

کاری در یک گلخانه پیدا کردم.
هنوز مدت کوتاهی از اشتغالم در آن گلخانه نمی گذشت 
رو  روبه  یاسر  نام  به  گلخانه دار  مرد  پسر  عالقه  ابراز  با  که 

از ازدواج قبلی سرخورده بودم و می خواستم  شدم من که 
ازدواج  او  از  بهتر  جوانی  با  که  بفهمانم  ام  قبلی  همسر  به 
دستپاچگی  با  و  تحقیقی  و  شناخت  هیچ  بدون  ام  کرده 
عقد  سفره  پای  و  دادم  مثبت  پاسخ  اش  خواستگاری  به 

نشستم.
صنعتی  مخدر  مواد  به  همسرم  که  فهمیدم  زمانی  اما 
اعتیاد دارد که دیگر دیر شده بود و من چاره ای جز تحمل 
نبود  همسرم  مشکل  تنها  اعتیاد  این  وجود  با  نداشتم 
به  مرا  و  شد  می  خود  بی  خود  از  خماری  زمان  در  او  که  چرا 
بار به دلیل ضربه ای که  باد کتک می گرفت تا جایی که یک 
به کلیه ام زد دچار خونریزی شدم ولی او به جای آن که مرا 
برای درمان نزد پزشک متخصص ببرد با چند عدد قرص به 
منزل بازگشت و مدعی شد آن قرص ها برای تسکین دردم 
بسیار موثر است اما بعد از چند روز فهمیدم قرص هایی که 
از نوع »متادون« )داروی ترک اعتیاد(  به من داده  همسرم 
تا  کند  معتاد  نیز  مرا  داشته  قصد  ترتیب  این  به  او  و  بوده 
هر  روزگارم  خالصه  کنم  اعتراض  اعتیادش  به  نتوانم  دیگر 
روز تلخ تر می شد طوری که وقتی از سرکار به منزل بازمی 
معتادش  دوستان  همراه  به  همسرم  که  دیدم  می  گشتم 
بساط مواد مخدر را در منزلم پهن کرده و به تماشای فیلم 
به  اعتراضی  ترین  کوچک  اگر  اند  نشسته  تلویزیونی  های 
می  کتک  باد  به  مرا  تنها  نه  همسرم  کردم  می  وضعیت  این 
 10 حدود  ولی  شکست  می  نیز  را  منزل  لوازم  بلکه  گرفت 
روز قبل زمانی که به خانه بازگشتم و دوباره با صحنه پاتوق 
ها  آن  کنار  در  نیز  ای  غریبه  زن  شدم  رو  روبه  دوستانش 
شرمی  بی  با  کردم  اعتراض  همسرم  به  وقتی  بود  نشسته 
گفت این زن با همسرش قهر کرده و به منزل ما پناه آورده 

است .
به همین دلیل با هم درگیر شدیم و همسرم با شکستن 
دندانم، مرا تهدید به قتل کرد. از آن روز به بعد از ترس شعله 

او  ام.  شده  ها  مسافرخانه  آواره  همسرم  خشم  آتش  های 
کار  هر  به  دست  اعتیادش  خاطر  به  و  است  خشنی  مرد 
را  ساله ام  دو  فرار،کودک  از  بعد  روز  چند  زند  می  خطرناکی 

تحویل مادر شوهرم دادم ولی خودم همچنان آواره هستم.
شایان ذکر است به دستور سرگرد عباس زمینی )رئیس 
مددکاری  دایره  در  زن  این  پرونده  مشهد(  سپاد  کالنتری 

مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:
دستگیری اعضای باند کپی کارت های بانکی در مشهد

اعضای  دستگیری  از  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
باند کالهبرداری از طریق کپی کارت های بانکی در مشهد 

خبر داد.
جمع  در  یکشنبه  ظهر  تقوی  محمدکاظم  سردار 
از  کالهبرداری  بانک  اعضای  دستگیری  به  خبرنگاران 
اظهارکرد:  و  مشهداشاره  در  بانکی  های  کارت  کپی  طریق 
بر  مبنی  شکایت  فتا  پلیس  به  مراجعه  با  شهروندی 
برداشت غیرمجاز مبلغ 1۵0 میلیون ریال از حساب بانکی 

خود را مطرح و خواستار بررسی موضوع شد.
پس  رضوی  خراسان  فتا  پلیس  کارشناسان  افزود:  وی 
متهمان  از  یکی  که  را  جوانی  زن  فنی  تحقیقات  انجام  از 
پرونده بود شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی 

را دستگیر کردند.
که  متهم  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  انتطامی  فرمانده 
در  کرد  اظهار  پلیسی  تحقیقات  در  است  ساله   30 زنی 
گرفتن  تحویل  با  و  شده  آشنا  ایرانی  جوان  با  ترکیه   کشور 
دستگاه کوچکی که قادر به کپی کارت های بانکی است به 
ایران بازگشته و در مشهد پس از مراجعه به افراد مختلف، 
به بهانه های گوناگون پس از دسترسی به کارت های بانکی 
و  کرده  کپی  را  ها  کارت  مذکور  دستگاه  وسیله  به  آنها، 
سپس دستگاه را به فردی رابط تحویل می دهد تا به ترکیه 

بازگرداند.
همدست   3 جوان  زن  اعترافات  از  پس  کرد:  بیان  تقوی 
و  ضربتی  اقدامی  در  نیز  بودند  شده  کشور  وارد  که  او  دیگر 
3 دستگاه کپی  غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر و از آنها 

کارت و یک دستگاه چاپگر کشف شد.
وی اظهارکرد: کالهبرداران پس از کپی کارت عابر بانکی با 
در دست داشتن رمز کارت عابر بانک از دستگاه هایی تحت 
عنوان چاپگر استفاده کرده و با جعل هویت برای خود کارت 
ویژه  به  ها  صرافی  به  مراجعه  با  و  ساخته  معتبر  شناسایی 

کارت خوان های سیار و دوره گرد، ارز می گرفتند.
و  اند  کرده  شکایت  افراد  این  از  نفر   6۵ تاکنون  گفت:  وی 

تحقیقات از متهمان پرونده ادامه دارد.

کالهبرداری 20 میلیارد ریالي با پیش فروش آپارتمان

کالهبردای  عامل  دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده 
پیش  ترفند  با  نیشابوری  شهروند   4 از  ریالي  میلیارد   20

فروش آپارتمان خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان نیشابوری مبنی بر کالهبرداری 
موضوع  پیگیري  و  بررسي  آپارتمان،  فروش  پیش  با  وی  از 
این  عمومي  امنیت  پلیس  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 

شهرستان قرار گرفت.
شد  مشخص  باخته  مال  اظهارات  بررسی  در  افزود:  وی 
به  نیشابور  شهر  در  را  آپارتمان  واحد  یک  سودجو،  فردی 
ضمن  لیکن  فروش  پیش  وی  به  تومان  میلیون   600 ارزش 
همین  و  کرده  دیگري  فرد  به  فروش  به  اقدام  تعهد  عدم 

مسئله باعث بروز مشکالتي براي طرفین شده است .
به  رسیدگي  حین  ماموران  کرد:  تصریح  تقوی  سردار 
شهروند   3 سوي  از  دیگري  هاي  شکایت  متوجه  پرونده 
موضوع،  حساسیت  دلیل  به  که  شدند  زمینه  این  در  دیگر 
ماموران دایره عملیات ویژه پلیس امنیت عمومي نیشابور 
با اشراف اطالعاتي متهم 4۵ ساله را که سابقه کالهبرداري 
نیز دارد شناسایي و پس از هماهنگي با مقام قضائي در یک 

اقدام ضربتي این فرد را دستگیر کردند.
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
برای  متهم  از  تحقیقات  ادامه  و  شاکیان  تعداد  افزایش 
کشف دیگر جرایم احتمالی از شهروندان خواست؛ در انجام 
مسکن،  اسناد  تنظیم  در  و  دقت  انگیز  وسوسه  معامالت 
کارشناسان  با  ذیربط  مبادی  از  استعالم  ضمن  و...  خودرو 
با تجربه مشورت کنند چرا که اعتماد نابجا و طمع سرآغاز 

بسیاري از جرایم است.
ریال  میلیارد   20 مبلغ  تاکنون  است  ذکر  شایان 
شده  شناسایي  متهم  ناحیه  از  شگرد  این  با  کالهبرداري 

است.

یک کشته و 3 مصدوم بر اثر واژگونی پراید در جوین

یک  واژگونی  از  جوین  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
 3 شدن  مصدوم  و  راننده  فوت  و  پراید  خودروی  دستگاه 

سرنشین آن خبر داد.
سرهنگ مهدي غالم زاده در تشریح این حادثه گفت: در 
فقره  یک  بر  مبني   110 پلیسي  هاي  فوریت  مرکز  اعالم  پي 
گشت  بالفاصله  سبزوار،  به  جوین  فرعي  محور  در  واژگوني 
تصادفات به همراه نیروهای امدادي در محل حاضر شدند.

یک  شد  مشخص  محل  در  ماموران  حضور  با  افزود:  وي 
دستگاه خودروي پراید با چهار سرنشین به علت نامعلومي 

از جاده منحرف و واژگون شده است .
غالم زاده تصریح کرد: در این حادثه راننده و 3 سرنشین 
خودرو به شدت مصدوم که توسط عوامل امدادي سریعا به 
علت  به  خودرو  راننده  متاسفانه  که  منتقل  درمانی  مراکز 

شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می کند.
فرمانده انتظامی شهرستان جوین با اشاره به اینکه علت 
پراید  راننده  جلو  به  توجه  عدم  کارشناسان  سوي  از  حادثه 
قانون  رعایت  با  تا  خواست  شهروندان  از  است  شده  اعالم 
حوادث  اینگونه  وقوع  از  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  و 

جلوگیری کنند.

»صبح امروز« بررسی می کند؛

اختالالت روحی مهم ترین دلیل بحران های اجتماعی
خبر

کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  هیأت  دبیر   
آموزش عالی خراسان رضوی  از توقف و جلوگیری 
استان خبر  در  دانشگاهی  مدارک جعلی  فروش  از 

داد.
افزود:  ثانی  جعفری  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
نظارت،  هیأت  دبیرخانه  گسترده  تالش  و  همت  با 
و  تحقیقات  علوم،  کیفیت  تضمین  و  ارزیــابــی 
سایر  همکاری  با  و  رضوی  خراسان  استان  فناوری 
فضای  پلیس  بویژه  استان  اجرایی  دستگاه های 
قضائی  مقامات  و  ناجا  اطالعات  تبادل  و  تولید 
باند  اعضای  از  تن  چهار  و   اصلی  سرشاخه های 
و  شناسایی  مهارتی  و  دانشگاهی  مــدرک  جعل 

شدند. دستگیر 
کارگروه  جلسه  چهارمین  در  داد:  ادامــه  وی 
عالي  آمــوزش  مؤسسات  جــرائــم  از  پیشگیري 
در  متخلف  اشخاص  پرونده  به  مربوط  تحقیقات 
ماه  در  شده  انجام  اقدامات  عالي،  آموزش  حوزه 
و  بررسي  دستگاه  ها  توسط  گزارش  ارائه  و  گذشته 

انجام شد. اقدام  براي  هماهنگي 
کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  هیأت  دبیر 
این  در  کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  عالی  آموزش 
ثبت  فرایند  درباه ی  بررسی  و  بحث  از  پس  جلسه 
حقیقی  و  حقوقی  افــراد  فعالیت  برای  شرکت ها 
طریق  از  موضوع  شد  مقرر  آموزشی،  حــوزه  در 

تبیین شود. ثبت شرکت ها  اداره  با  هماهنگی 
تا  است  شده  مقرر  کــرد:   تاکید  ثانی  جعفری 
توسط  شده  صادر  جعلی  مدارک  و  گواهینامه ها 
مشخصات  درج  با  و  مجاز  غیر  مؤسسات  از  برخی 
و  کرده اند  دریافت  را  مدارک  این  که  افرادی  دقیق 
دستگاه های  و  کشور  سطح  در  متخلف  موسسات 

اجرایی اطالع رسانی شود.

خبر
دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

آموزش عالی استان خبر داد:
توقف فروش مدارک جعلی 

دانشگاهی در خراسان رضوی

پس از عمل جراحی در بیمارستان منتصریه مشهد؛
زندگی بخشیدن به 7 نفر با اهدای 

عضو
به۷  نیشابور  ساکن  مغزی  مرگ  جوان  بدن  اعضای 

بیمار نیازمند عضو اهدا وبه آنان زندگی دوباره بخشید.
آوری  فراهم  واحد  مهر، مسئول  گزارش خبرنگار  به 
افزود:  پزشکی مشهد  علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای 
عمل اهدا عضو مصطفی نعیم آبادی ۳۱  ساله پس از 
انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در 

بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد. 
یاد  زنــده  کلیه  کــرد:  نشان  خاطر  خالقی  ابراهیم 
مصطفی نعیم آبادی به خانم ۴۷ ساله  و آقای ۵0 ساله 
ساکن مشهد  که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و 
با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند 
شد. وی گفت: کبد  مرحوم مصطفی نعیم آبادی ؛ در 
بیمارستان بوعلی سینا شیراز به آقای ۴۱ ساله  ساکن 
اصفهان به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمار 
زندگی دوباره بخشید . مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: قلب 
زنده یاد مصطفی نعیم آبادی در بیمارستان امام رضا )ع( 

به آقای ۴2 ساله ساکن مشهد پیوند شد .
وی گفت: قرنیه ها ی مرحوم مصطفی نعیم آبادی 
االنبیاء)ص(  مشهد   بیمارستان خاتم  به  پیوند  جهت 
ارسال و قسمتی از پوست مرحوم  به بخش سوختگی 

بیمارستان امام رضا )ع( جهت پیوند ارسال شد.

رئیس تیم پیوند ریه بیمارستان امام رضا )ع( مطرح کرد؛
انجام 2 عمل پیوند ریه در بیمارستان 

امام رضا)ع(
رئیس تیم پیوند ریه بیمارستان امام رضا )ع( گفت: 
عمل پیونده ریه پیچیده و هزینه بر است و برای انجام آن 

نیازمند حمایت های بیشتر هستیم.
رضا باقری در این رابطه افزود: سال گذشته از میان 
۳۵ بیمار مرگ مغزی دارای شرایط اهدای ریه که گروه 
خونی مناسب را داشتند تنها دو ریه قابل پیوند به دست 
آمد.  وی با تاکید بر اینکه عمل پیوند نیازمند حمایت و 
مشارکت خیرین است، تصریح کرد: تالش ما این است 
که عمل پیوند ریه را در این بیمارستان افزایش دهیم که 
تحقق این مهم مستلزم حمایت بیشتر و مشارکت خیران 
است.دانشگاه علوم پزشکی با توجه به مشکالت مالی و 
به دلیل هزینه باالی پیوند ریه به تنهایی نتواند از عهده 
حمایت های کامل  از این نوع عمل برآید. وی تاکید 
کرد: اگر اعضای بیمار مرگ مغزی در همان 2۴ ساعت 
از  پیوندی  اعضای  تمامی  از  تواند  اهدا شود می  اول 
جمله دو ریه، قلب، دو کلیه، کبد، پانکراس، روده و قرنیه 
فرد استفاده کرد اما بعد از سه الی چهار روز تنها ارگانی 

که امکان پیوند را دارد کلیه ها و در نهایت کبد است.

بهادر زاده: زمانی که 
در جامعه اختالالتی 

پدید می آید که تعادل 
عمومی و عمل کرد 

به هنجار حیات اجتماعی 
را به مخاطره می اندازد 

که سبب می شود 
افراد جامعه به سمت 

پیامدهای ناشی از 
این بحران سوق داده 

می شوند. تحت فشار این 
بحران ها و نابسامانی ها 

سالمت فردی و اجتماعی 
افراد از حالت عادی خارج 
شده و به سمت اختالالت 

روحی و روانی کشیده 
می شود 

,,



رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در مراسم هفته 
پژوهش مطرح کرد:

پژوهش های شورا  فقط در چارچوب 
وظایف

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشهد گفت: شورای پنجم در ابتدای فعالیت خود 
مقرر کرد که تمامی فعالیت های این مرکز پیرامون 
انجام  نظارت  و  قانون گذاری  از  اعم  شورا،  وظایف 
اینصورت جزو وظایف مرکز پژوهش  و در غیر  شود 

های شورای شهر نخواهد بود.
محمدهادی مهدی نیا در مراسمی که به مناسبت 
شد،  برگزار  بینالود  دانشگاه  در  پژوهش  هفته 
دانشگاه  اظهارکرد:  هفته،  این  گرامیداشت  ضمن 
محسوب  واردتــی  مقوله  دو  ما  کشور  در  صنعت  و 
شاهد  قاجار  دوره  فروپاشی  از  پس  که  می شوند 

شکل گیری و ورود آنها به کشور بودیم.
وی با بیان اینکه صنعت مدرن امروزی را میتوان 
تاحدودی همزاد دانشگاه دانست، گفت: با بررسی 
سابقه این دو حوزه، شاهد فعالیت موازی و ارتباط 

کمرنگ آنها بایکدیگر هستیم.
هفته  هرساله  کــرد:  خاطرنشان  مهدی نیا 
عالجی  راه  و  نتیجه  ولی  می شود  برگزار  پژوهش 
و  سازمان ها  پژوهش  حوزه  نداریم؛  مشکالت  برای 
دانشگاه های مختلف و غیره صرفا به دنبال افزایش 
بودجه خود هستند تا سهم ایشان از رانت پول نفت 

افزایش یابد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشهد با تاکید بر اینکه یکی از وظایف دانشگاه ها 
تحقیقات  افزود:  است،  بنیادین  تحقیقات  انجام 
متاسفانه  که  می شوند  دسته  بندی  دسته   ۳ در 
مغفول  توسعه  و  تحقیق  روش  بر  مبتنی  تحقیقات 

مانده است.
فعالیت  به  ادامه صحبت های خود  در  مهدی نیا 
و  اشاره کرد  پژوهش های شورای شهر مشهد  مرکز 
مقرر  خود  فعالیت  ابتدای  در  پنجم  شورای  گفت: 
پیرامون  مرکز  این  های  فعالیت  تمامی  که  کرد 
انجام  نظارت  و  قانون گذاری  از  اعم  شورا،  وظایف 
اینصورت جزو وظایف مرکز پژوهش  و در غیر  شود 

های شورای شهر نخواهد بود.

و  زائــر  میلیون   ۳0 از  بیش  ساالنه  مشهد 
به جزات  که  نظیر  بی  دارد، ظرفیتی  گردشگر 
می توان گفت هیچ شهری در کشور به اندازه 
این شهر گردشگر ندارد، به همین دلیل است 
اقامتی  مراکز  ظرفیت  درصد   ۵0 از  بیش  که 
این  در  مهمانپذیر  و  آپارتمان  هتل   ، هتل  ازم 
مشهد  معتقدند،  ها  برخی  دارد،  وجود  شهر 
شهر زیارتی است  و مراکز سیاحتی و تفریحی 
جواهر  فریده  شــود،  ایجاد  نباید  مشهد  در 
و  بینالود  دانشگاه  گردشگری  گروه  مدیر  زاده 
مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
است  معتقد  رضــوی  خراسان  گردشگری  و 
شهرهای  دیگر  با  قانون  نظر  از  تفاوتی  مشهد 
فرد  به  منحصر  ها  ویژگی  امــا  ــدارد  ن ــران  ای
گردشگری که به مشهد می اید باید مورد توجه 
تعادل  و  تفاهم  باید  است  معتقد  او  گیرد  قرار 
بخشی ایجاد شود و در شهرستان های اطراف 
رضوی  خراسان  های  شهرستان  در  و  مشهد 
ظرفیت  هستند  مشهد  به  منتهی  مسیر  در  که 
تا  ماندگاری زائر  باید به کار گرفته شود  هایی 

هم افزایش پیدا کند.
حوزه  در  که  ــوال  س ایــن  به  پاسخ  در  وی 
که  می شود  القا  اینگونه  مشهد  گردشگری 
مشهد  آیا  دارد  وجود  نامرئی  قرمزی  خطوط 
گفت:  دارد،  شهرها  دیگر  با  متفاوتی  شرایط 
مشهد یک نقطه از کشور است و قوانین مصوب 
این  در  اسالمی  جمهوری  و  اساسی  قانون  در 
شهر هم حاکم است اما مشهد به واسطه بارگاه 
و  ها  حساسیت  از  )ع(  رضا  حضرت  ملکوتی 
است،  برخوردار  فرد  به  منحصر  ویژگی های 
با شوق  به مشهد  طبیعی است گردشگری که 
و  می آید  )ع(  رضا  حضرت  مطهر  حرم  زیارت 
مطهر  حرم  متبرک  خان  از  خواهد  می  عمالً 
رضوی بهره مند شود به طور طبیعی  ذهنیت و 
نگاه شان در این شهر باید مبتنی بر آن چیزی 
عنوان  مذهبی  گردشگری  را  آن  ما   که  باشد 

می کنیم.
این  ــر  اگ البته  داد:  ادامـــه  زاده  جــواهــر 
اصفهان  کیش  مانند  شهرهایی  به  گردشگر 
کند  سفر  کشور  شمالی  شهرهای  یا  شیراز 
او  انتظارات  و  ندارد  مذهبی  گردشگری  نگاه 
هم گردشگری فرهنگی یا تفریحی و سیاحتی 

است.

مدیریت یک  برای  بنابراین  کرد:  تصریح  وی 
به  توجه  نیازمند  مقصد  با  متناسب  سیستم 
اعتقاد  به  که  هستند  اصولی  و  ها  چارچوب 
حساسیت  این  اگر  اما  نیست  قرمز  خط  آنها 
ها را رعایت کنیم و مبتنی بر آن مدیریت کنیم 
گردشگری  توسعه  راستای  در  می توانیم  هم 
گام برداریم و هم به ارتقای سطح رفاه و توقع 

گردشگر توجه کنیم.
اساسًا  می کنم  فکر  اظهارکرد:  زاده  جواهر 
عدم  از  ناشی  شود  می  گرفته  که  گلی  و  ایراد 
واجد  تعریف  این  به  نسبت  که  است  تفاهم 

شرایط از گردشگری در مقاصد وجود دارد.
برای  ــا  آی که  ــوال  س ایــن  به  پاسخ  در  وی 
کنار  در  است  الزم  ماندگاری  ضریب  افزایش 
جاذبه های  و  ظرفیت ها  ــارت  زی مهم  جاذبه 
داشته  وجود  مشهد  در  نیز  دیگر  گردشگری 
انواع  از  مشهد  در  گردشگران  گفت:   باشد، 
مند  بهره  می توانند  گردشگری  ظرفیت های 
باعث  ها   ظرفیت  این  از  استفاده  عدم  شود، 
به  رو  یا  یافته  کاهش  زائر  ماندگاری  تا  شده 

کاهش باشد.
ماندگار  کاهش  دالیل  ــاره  درب جواهرزاده   
اوقات  شدن  پر  برای  ما  چون  کرد:  اظهار  زائر 

متناسب  برنامه ریزی  مشهد  در  گردشگر  زائر 
اگر  اســت،  افتاده  اتفاق  این  ایم  نداشته  را 
خراسان  های  شهرستان  یا  مشهد  اطراف  در 
رضوی فضای اقامت و جاذبه های گردشگری 
افزایش یابد به طور حتم ماندگاری زائر نیز در 

مشهد افزایش خواهد یافت.
های  شهرستان  در  باید  داد:  ــه  ادام وی 
را  گردشگر  حضور  شرایط  رضــوی  خراسان 
این  کنیم  برگزار  را  جشنواره هایی  و   فراهم  
های  ظرفیت  بر  مبتنی  می تواند  جشنواره ها 
و اجتماعی در شهرستان  گردشگری فرهنگی 

ها برگزار و توسعه پیدا کند.
مشهد  در  باید  که   این  بیان  با  زاده  جواهر 
مذهبی  گردشگری  با  سنخیت  که  گردشگری 
از  یکی  شد:  ــادآور  ی گیریم،   کار  به  را  دارد 
مفاهیم در گردشگری، گردشگری حالل است 
رو  نوع گردشگری  این  دنیا  تمام  در  اکنون  که 
به رشد است ما باید از این ظرفیت گردشگری 
است  مشهد  شهر  شــرایــط  بــا  متناسب  کــه 

بهره مند شویم.
سیر  سفر  و  سیر  معنای  به  تفرج  افزود:  وی 
موارد  این  ماست  دینی  دستور  انفس  و  آفاق 
در  بلکه  ــدارد  ن دینی  گردشگری  با  تضادی 

راستای این نوع گردشگری است.
ظرفیت های  ــه  ب ــاره  اشـ ــا  ب ــرزاده   ــواهـ جـ
اطراف  گفت:  مشهد،  اطراف  در  گردشگری 
گردشگری  ویــژه ای  ظرفیت های  از  مشهد 
ریزی  برنامه  با  توان  می  که  است  برخوردار  

زمینه  بهره مندی گردشگران را فراهم کرد.
وی ادامه داد: چرا نباید در طرقبه و شاندیز 
کنیم که گردشگری مذهبی  فراهم  و شرایطی 
و  سیاحتی  شرایط  و  فضا  از  زیــارت  کنار  در 
این  مفرح  طبیعت  و  اکوتوریسم  و  تفریحی 

شهرستان برخوردار شود.
و  افــراط  گاهی  اینکه  بیان  با  زاده   جواهر 
که  نگاه  این  گفت:  گیرد،  می  صورت  تفریط 
یا  باشیم  داشته  مذهبی  گردشگری  باید  فقط 
این نگاه که فقط با فعالیت های مانند برگزاری 
گردشگری  توسعه  به  توانیم  می  کنسرت 

بپردازیم غلط است.
به  بخشی  تعادل  باید  ما  کــرد:  تاکید  وی 
وجود آوریم اینکه گردشگری غذا نباید در کنار 
برای  دیگر  طرف  از  باشد  مذهبی  گردشگری 
کنسرت  برگزاری  دنبال  به  گردشگری  توسعه 

باشیم هیچکدام صحیح نیست .

دوازدهمین هفته مسابقات گود کشتی با چوخه شهید 
با  میالد  رسیدن  فرا  با  همزمان  طالب(  بابانظر)کوی 
سعادت امام حسن عسگری)ع( در جمع پرشور، صمیمی 

و گرم شهروندان در سالن ورزشی بهشت برگزار شد.
با  در گفت وگو  مراسم  این  در  منطقه ۴مشهد  شهردار 
خبرنگار ما گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما این 
مسابقات هر هفته جمعه ها از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن 
ورزشی بهشت با استقبال پر شور پهلوانان، پیشکسوتان و 

عالقه مندان به این رشته ورزشی برگزار می شود. 
باچوخه  کشتی  مسابقات  ــزود:  اف غالمی  غالمرضا 
دور  گذشته ای  از  بومی  و  سنتی  ورزش  یک  عنوان  به 
با  شمالی  خراسان  و  رضــوی  خراسان  استان های  در 
حضور گسترده پهلوانان، کشتی گیران و تماشاگران در 
کشتی  گود  و  است  می شده  برگزار  خاص  مناسبت ها 
باچوخه کوی بابا نظر )کوی طالب( نیز به عنوان اولین 
این  گود کشتی مشهد مقدس در دهه ۴0 در محدوده 

منطقه فعال بوده است. 
با اشاره به اینکه هدایای نفرات برتر در مسابقات  وی 
به  نتایج  دربــاره  می شود،  عنوان  »قند«  چوخه  کشتی 
از  دوره  دوازدهمین  در  گفت:  هفته  این  در  آمده  دست 
بهشت  ورزشی  سالن  در  که  باچوخه  کشتی  مسابقات 
کسب  را  اول  قند  رستمی  کامران  پهلوان  شد،  برگزار 
قند دوم  و حسینی  یزدان پناه  تیموری،  ترتیب  به  و  کرد 
و قند سوم به پهلوانان حسینی و زمانی تعلق گرفت در 
قند  عبدالهی  و  پهلوانان حسن زاده  پیشکسوتان  بخش 

پیشکسوتان را اخذ کردند.  وی در ادامه از افتتاح سه گود 
کشتی در طرح توسعه گود کشتی با چوخه شهید بابانظر 

با مساحت ۵000 متر مربع خبر داد. 
طرح های  اخیر،  سال های  طی  کرد:  تصریح  غالمی 
حاشیه  مناطق  ورزشی  فضاهای  کمی  و  کیفی  توسعه 
نشین  با هدف غنی سازی اوقات فراغت و ارتقا سالمت 

شهروندان به صورت جدی پیگیری و اجرا شده است. 
بسیج  ورزشــی  زمین های  و  سالن ها  داد:  ادامــه  وی 
)پنجتن ۴۵(،  ارم  و ۱0(،  نبی زاده ۸  شهید  )حدفاصل 
سلمان )پنجتن ۳ – سلمان ۶(، میثم )نبش میثم جنوبی 
بابانظر  )شهید  صادقیه   ،)۵2 )پنجتن  پنجتن   ،)۳2
۴2(،ستایش )ستایش ۶( و آرامش )پنجتن ۵۵( از دیگر 
منطقه  شهروندان  اختیار  در  که  است  ورزشی  امکانات 
قرار گرفته است.  شهردار منطقه چهار مشهد به تجهیز و 
بازسازی اماکن ورزشی سطح منطقه تا پایان سال جاری 

اشاره کرد و افزود: توسعه مجموعه ورزشی میثم واقع در 
میثم ۳2 شامل احداث سالن ورزش های رزمی با اعتبار 
یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال نیز در حال اجراست که تا 

پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. 
وی خاطر نشان کرد: پروژه گود کشتی باچوخه شهید 
بابانظر )کوی طالب( در زمینی به مساحت 2 هزار متر 

مربع و با هزینه ای بالغ بر ۵00 میلیون ریال افتتاح شد. 
شهردار منطقه ۴ مشهد تصریح کرد: در راستای اهداف 
مردمی و سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار و حاشیه 
هیئت  نشاط«  و  »سالمتی  کاروان  سیار  اتوبوس  نشین 
ورزش همگانی بسیج سپاه امام رضا)ع( به مدیریت محمد 
اسدی هفته گذشته مراسمی باشکوهی را با حضور جمع 

کثیری از اهالی منطقه گلشهر در بوستان ارم برگزار کرد. 
احتشام مدیر تربیت بدنی شهرداری منطقه ۴ مشهد 
استقبال شهروندان از  برنامه های ورزشی و فرهنگی کاروان 

سالمتی و نشاط را چشمگیر و قابل توجه ذکر کرد و گفت: 
امیدواریم این روند توسعه داشته باشد.  

در پایان غالمی شهردار منطقه ۴ ضمن تشکر از دست 
اندرکاران، مدیران و همکاران برگزاری این همایش مراتب 
راستای  در  کرد:  عنوان  و  اعالم  را  خود  تشکر  و  تقدیر 
برگزاری این همایش ها شهرداری با تمام قوا دوشادوش 
هیئت ورزش همگانی بسیج سپاه امام رضا )ع( و همچنین 
فعاالن ورزش در هیئت ورزش همگانی استان که در راس 

آن امیر آذریان حضور دارند آماده همکاری است.
این مسابقات با حضور خوش نیت سرپرست فرمانداری 
و کم  پیرامونی  مشهد، فیضی رئیس کمیسیون مناطق 
گزارشگر  و  مفسر  عامل  مشهد،  شهر  شورای  برخوردار 
بین المللی کشتی، مدیران و معاونان شهرداری منطقه۴ و 
جمع کثیری از پهلوانان و عالقه مندان به این رشته ورزشی 

برگزار شد.
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وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مالکیت  نامشخص  وضعیت 
باشگاه پدیده خراسان احتماالً 
این  بازیکن  چند  جدایی  باعث 

تیم شود.
درخشش تعداد زیادی از بازیکنان پدیده در ترکیب 
از  خیلی  توجه  شده،  سپری  نیم فصل  در  تیم  این 
مربیان لیگ برتری را نسبت به آنها جلب کرده است تا 
حدی که چند باشگاه رسمًا خواهان شاگردان شاخص 
که  است  حالی  در  این  شده اند.  گل محمدی  یحیی 
اکثر بازیکنان پدیده به خاطر طلب سنگینی که از این 
باشگاه دارند در قرارداد خود حق فسخ گذاشته اند تا 
بتوانند در صورت عدم دریافت مطالبات شان از پدیده 

جدا شوند.
اول  نیم فصل  در  اگرچه  پدیده  باشگاه  مسئوالن 

را  تیم  این  بازیکنان  قــرارداد  ــد  ۳۵درص به  نزدیک 
پرداخت کرده اند، اما طلب اکثر این نفرات برای فصل 
و فصول پیش است که رقم آن هم کم نیست. باشگاه 
حل  انتظار  در  که  است  ماه  دو  به  نزدیک  مشهدی 
شدن مشکل واگذاری اش از سوی استانداری است، 
اما هنوز این مشکل پابرجاست. از طرفی این باشگاه 
دو مشتری خیلی خوب دارد که منتظرند هر چه زودتر 
استانداری تکلیف واگذاری سهامش را مشخص کند.

آینده  در چنین شرایطی گل محمدی سخت نگران 
لیگ  تیم های  که  دارد  را  این  هراس  و  است  تیمش 
در  که  صورتی  در  کنند.  هوایی  را  شاگردانش  برتری 
نشود  مشخص  پدیده  مالکیت  وضعیت  هفته  همین 
بعید نیست بازیکنان این تیم برای رهایی از بالتکلیفی 

به تیم های خواهان خود جواب مثبت دهند.

کالسیک  کشتی  مسابقات   
ــوی بــرای  بــانــوان خــراســان رض

اولین بار در مشهد برگزار می شود.
درحالی که  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  براتی  آنا 
نزدیک به 2 سال از آغاز فعالیت کشتی بانوان می گذرد، 
در این مدت سعی کردیم یکی از استان های فعال باشیم 
انتخابی  رقابت های  در  موفقی  حضور  خوشبختانه  که 
نیز لیگ کشتی  و  تیم ملی، مسابقات قهرمانی کشور 
خراسان  کشتی  هیئت  بانوان  نایب رئیس  داشته ایم. 
رضوی ادامه داد: با توجه به اینکه مسابقات کشوری و 
نیز انتخابی تیم ملی را در دی ماه پیش رو داریم، تصمیم 
به برگزاری اولین دوره رقابت های کشتی بانوان قهرمانی 
خراسان رضوی گرفتیم و قرار است روز جمعه ۳0آذرماه 
ساعت ۱0 صبح در خانه کشتی مشهد واقع در مجموعه 

بهشتی کشتی گیران استان با یکدیگر رقابت کنند.
قوچان،  گلبهار،  شهرستان های  از  داد:  ادامه  براتی 
نیشابور، تربت و مشهد در این مسابقات نماینده خواهیم 
داشت و رقابت ها بر روی 2 تشک به صورت هم زمان با 
حضور داوران خراسانی پیگیری می شود که تجربه جدید 

و ارزشمندی برای این رشته نوپا خواهد بود.
با  رضوی  خراسان  کشتی  هیئت  بانوان  نایب رئیس 
تصریح  کشتی  رشته  با  بانوان  بیشتر  آشنایی  به  اشاره 
کرد: شرایط برای حضور بانوان تماشاچی در سالن وجود 
دارد و از این اتفاق استقبال می کنیم، زیرا تابه حال تنها 
مادران و خواهران ورزشکاران در سالن حضور داشته اند 
و بدون شک حضور تماشاچیان می تواند باعث شناسایی 
تغییر  نیز  و  رشته  این  گسترش  و  بیشتر  استعدادهای 

برخی نگاه ها به این ورزش شود. 

ورزش  امــور  توسعه  معاون 
جوانان  و  ورزش  کــل  اداره 
خراسان رضوی گفت: ورزشکاران 
المپیاد  مسابقات  دوره  نخستین  در  استان  این 
ورزشی استعدادهای برتر کشور با کسب ۱22 مدال 

رنگارنگ مقام دوم را کسب کردند.
نخست  رتبه های  کسب  به  اشــاره  با  زارعــی  امیر 
اشاره  اصفهان  و  تهران  توسط  رقابت ها  این  سوم  و 
در  رضوی  خراسان  ورزشکار  دختران  کرد:  بیان  و 
کشور  ورزش  برتر  استعدادهای  مسابقات  چارچوب 
و  آوردنــد  بدست  برنز   ۹ و  نقره   ۱۱ طال،  مدال   ۱0
پسران نیز ۳۵ مدال طال، ۳0 نقره و 2۷ مدل برنز را 

از آن خود کردند.

خراسانی  پسر  و  دختر  ورزشکاران  داد:  ادامه  وی 
بیشترین  جودو  و  سنگنوردی  شنا،  رشته های  در 
رشته  در  و  آورده  بدست  را  مسابقات  این  مدال های 
سنگنوردی  برنز،  هفت  و  نقره  هشت  طال،   ۱۴ شنا 
پنج  جودو  رشته  در  و  برنز  سه  و  نقره  دو  طال،  هفت 
استعدادهای  آن  از  برنز  و سه مدال  نقره  طال، چهار 

ورزشی این استان شد.
رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  معاون 
المپیاد  مسابقات  دوره  نخستین  گفت:  همچنین 
ایران  مختلف  نقاط  در  برتر  استعدادهای  ورزشــی 
میزبان  رضوی  خراسان  میان  این  در  و  شد  برگزار 
و  ــواری  س دوچرخه  شنا،  رشته های  در  رقابت ها 

شمشیربازی پسران بود. 

خراسان رضوی رتبه دوم المپیاد ورزشی استعدادهای برتر را کسب کردبرگزاری مسابقات کشتی کالسیک بانوان در مشهداحتمال جدایی چند بازیکن پدیده  در نیم فصل

گزارشخبر
شهردار منطقه 4 مشهد مطرح کرد: 

گود کشتی بابانظر گرم و صمیمی با استقبال شهروندان 

سالمت
گرم کردن بدن

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به 
نزدیک بودن مسابقات شنا کشور گفت: به دنبال 
تکرار قهرمانی در کشور هستیم در حال حاضر 
شناگران  و  داریم  خوب  قدرت  پایه  رده های  در 
خراسان رضوی تا چندسال آینده رقیبی نخواهند 

داشت.
مجید مشتاق عشق در نشست خبری پیش از 
ظهر روز گذشته که در سالن اجتماعات اداره کل 
خصوص  در  شد،  برگزار  استان  وجوانان  ورزش 
شرایط  به  باتوجه  گفت:  هیئت  ایــن  شرایط 
اقتصادی حاکم برکشور وضعیت ورزشکاران شنا 
این  شعاع  تحت  دیگر  رشته های  تمام  مانند  نیز 

موضوع قرار گرفته است.
خراسان  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  هیئت  رئیس 
مرزی  برون  اعزام های  در  ما  داد:  ادامه  رضوی 
در  حاضر  ــال  ح در  داریـــم  زیـــادی  مشکالت 
مسابقات جهانی که چین میزبان آن است تنها 
دو شناگر از ایران حضور دارند، که این موضوع 
زیاد خوشایند نیست، یکی از مهم ترین دالیلی که 
جاکارتا  پاراآسیایی  مسابقات  در  ایزدیار  شاهین 
حائز مقام شد اردویی بود که در مجارستان برگزار 
تمرین  این کشور  در کمپ  روز  و حدود ۳0  شد 

کرد.
وی تصریح کرد: کشورهای دیگر از هم اکنون 
برای المپیک 2020 و 2022 آماده می شوند این 
درحالی است که ما هنوز نمی دانیم هفته آینده 
قرار است چه اتفاقی بیفتد، در خیلی از کشورها 
مدارس هم از استخر برخوردارهستند ولی هنوز 
هیئت های ما  در خصوص تأمین سخت افزار با 

مشکالت زیادی دست و پتجه نرم می کنند.
ملی پوشان  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  مشتاق 
خراسان رضوی گفت: در مسابقات آموزشگاه ها 
در رده های مختلف تیم اعزام کردیم که بیشترین 
کردند،  کسب  رضوی  خراسان  تیم های  را  طال 
همچنین در المپیاد استعدادهای برتر کشور ۱۴ 
طال کسب کردیم که می توانستیم این رقم را به 
۱۷ هم برسانیم، هیئت ما نقش موثری در جایگاه 
این  مدال های  توزیع  جدول  در  رضوی  خراسان 
اصفهان  شد  سبب  و  داشت  کشور  در  المپیاد 

باوجود حامیان مالی بعد از استان ما قرار بگیرد.
خراسان  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  هیئت  رئیس 
شناگر   ۵00 حاضر  درحال  کرد:  عنوان  رضوی 
را  مسابقات  در  حضور  شرایط  همه  که  ــم  داری
دارند درصدد آن هستیم تا این رقم را به یک هزار 
برسانیم و قول می دهم بعد از این اتفاق تا سالیان 

رقیب  مسابقات  در  کشور  در  استانی  هیچ  سال 
خراسان رضوی نباشد.

وی تصریح کرد: در المپیاد استعدادهای برتر ۶ 
رکود که ۹ سال پیش توسط پیروانی زده شده بود 
شناگر ۱2 ساله استان جابه جا کرد، او در حال 
حاضر قابلیت کسب رتبه در آسیا را با این رکوردها 
دارد، ازاین دست شناگران و استعدادها در کشور 
مناسب  سرمایه گذاری  باید  فقط  دارد  وجد  زیاد 

انجام شود.
کشور  در  واترپلو  خوب  پیشرفت  از  مشتاق 
شد  باعث  که  عواملی  از  یکی  افزود:  و  خبرداد 
کند  کسب  را  واترپلو  سوم  رتبه  آسیا  در  ایــران 
این  در  بود  فدراسیون  سال  سه  گذاری  سرمایه 
و  بود  تامین  تیم  ــزاری  اف سخت  نظر  از  مدت 
تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند، همچنین 
خراسان  نیود  تاثیر  بی  نیز  واترپلو  لیگ  برگزاری 
رضوی نیز درحال حاضر یک نماینده در تیم ملی 
دارد که ۱۷ سال بیشتر سن ندارد و آینده خوبی 

در انتظار او خواهد بود.
خراسان  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  هیئت  رئیس 
استان  در  بانوان  فعالیت  بر  باتأکید  ــوی   رض
در  ۱0سال  زیر  مسابقات  در  کرد:  خاطرنشان 
بخش دختران نیز فقط یکی از شناگران ۹ مدال 
باعث  مسابقات  این  که  کرد  خود  آن  از  را  طال 

کشور  و  استان  برای  مناسبی  سازی  پشتوانه 
در  مهمی  نقش  نیز  ها  خانواده  بــود،  خواهد 
حمایت از هیئت داشتند و باایجاد فضای مناسب 

شرایط رشد ورزشکاران را فراهم کردند.
شنای  لیگ  مسابقات  خــصــوص  در  وی 
کرد:این مسابقات  اظهار  نیز  باشگاه های کشور 
2۹ و ۳0 آذرماه در مجموعه آزادی تهران برگزار 
خواهد شد که از استان حدود 2۵ شناگر شرکت 
سایر  از  نفر   ۵ شاید  همچنین  کــرد  خواهند 
با ما تمرین می کنند به عنوان  استان ها نیز که 

نماینده ما در این مسابقات حضور پیدا کنند.
معاون  پیگیری های  از  تشکر  ضمن  مشتاق 
توسعه وزارت ورزش در بحث اختصاص امکانات 
سخت افزاری به هیئت ها بیان کرد:باید طرحی 
حداقلی  امکانات  از  بتوانند  همه  تا  شود  ارائه 
به  توجه  با  چراکه  کنند  استفاده  سخت افزاری 
تا  هم  اسپانسرینگ  بحث  اقتصادی  شرایط 
مشکالت  متاسفانه  است،  رفته  بین  از  حدودی 
مالیاتی فراوانی برای حامیان تیم ها بوجود آمده 
تیم  و  ورزش  در حوزه  از حمایت  باعث شده  که 
به  داری خودداری کنند و ما برای اعزام تیم ها 
لیگ ها از جمله لیگ واترپلو از شهرداری و شورای 
برای  فکری  اگر  و  شده ایم  کمک  خواستار  شهر 
و  شنا  قطعا  نشود  نزدیک  آینده  در  مسئله  این 

ورزش کشور دچار مشکل خواهد شد.
خراسان  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  هیئت  رئیس 
رضوی  درباره مدارس شنا در استان بیان کرد:در 
و  ندارد  وجود  آکادمی  استان  در  رشته ای   هیچ 
فقط مدارس و باشگاه ها فعالیت می کنند که در 
این راستا ۹ مدرسه شنا در هیئت پرونده دارند، 
از سال گذشته استارت این کار زده  شده است و 
ما ۳۳ مدرسه برای استان پیش بینی کرده ایم که 
هر شهرستان حداقل صاحب 2 مدرسه شنا باشد 
این  در  دارد؛  را  مدرسه  هم ظرفیت ۱۴  مشهد  و 
راستا تمام استخرها می توانند مدرسه بشوند و در 
سال های آینده اگر استخری مجوز مدرسه نگیرد 
مجوز آموزش هم به آن داده نخواهد شد، مجوز 
این مدرسه ها به صورت سالیانه تمدید خواهد شد

شهید  استخر  درخصوص  همچنین  مشتاق 
گفت:  است  شده  تاسیس  به تازگی  که  حججی 
یک  تا  می شوند  تکمیل  که  زمانی  از  استخرها 
که  می شوند  داده  تحویل  موقت  به صورت  سال 
نیز به همین صورت است و تاکنون  این استخر 
نواقص کلی آن برطرف شده است و فاز دوم آن در 
قسمت سونا و جکوزی در حال احداث می باشد 
همچنین این استخر صرفا برای اداره ورزش در 
آن  در  زایی  درآمد  و  است  پروی  قهرمان  جهت 

صورت نخواهد گرفت.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو در نشست خبری این هیئت مطرح کرد

هستیم شنا  لیگ  در  قهرمانی  تکرار  عضویت رضایی در هیئت اجرایی به دنبال 
کمیته ملی پارالمپیک

هادی رضایی با ۳0 رأی عضو هیئت اجرایی کمیته 
ملی پارالمپیک را به دست آورد.

مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک صبح 
روز گذشته در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 
برگزار شد. در این مجمع مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
شورای  مجلس  نماینده  سیاوشی،  طیبه  جوانان،  و 
احمدی  عبدالحمید  و  ــی  داورزن محمدرضا  اسالمی، 
معاونان وزیر ورزش، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی 
المپیک، طاهره طاهریان، نایب رئیس بانوان کمیته ملی 

المپیک و سایر اعضای مجمع حضور داشتند.
در نهایت محمود خسروی وفا بار دیگر در این مجمع 
به عنوان رئیس کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد و در 
بخش هیئت اجرایی و هیئت رئیسه نیز هادی رضایی با 
۳0 رأی به همراه مظلومی، قاسمی، علی صمیمی، علی 

کشفیا و دکتر نوروزی انتخاب شدند.

داوران  کمک  و  فغانی  قضاوت 
ایرانی در فینال سوزوکی کاپ

تیم ملی فوتبال ویتنام به مقام قهرمانی سوزوکی کاپ 
رسید که قضاوت این دیدار را داوران خراسانی فوتبال 

کشورمان برعهده داشتند.
فینال سوزوکی کاپ شنبه شب برگزار شد و تیم ویتنام 
به مقام قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرد. بازی رفت 
تیم های ویتنام و مالزی در کواالالمپور مالزی با نتیجه 
2-2 به پایان رسید اما در بازی برگشت تیم ملی فوتبال 
مقام  به  و  مالزی گذشت  تیم  از سد  با یک گل  ویتنام 

قهرمانی سوزوکی کاپ رسید.
فغانی  علیرضا  برعهده  فینال  برگشت  بازی  قضاوت 
داور بین المللی فوتبال کشورمان بود که رضا سخندان 
و محمدرضا منصوری، فغانی را در امر قضاوت همراهی 
می کردند. برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 
در سبزوار رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار گفت:جلسه 
ستاد ساماندهی امور جوانان سبزوار با محوریت پیگیری 
مصوبات برگزار شد. مجید نصراله زاده اظهار کرد:جلسه 
محوریت  با  شهرستان  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد 
محل  در  اعضاء  اکثریت  حضور  با  مصوبات  پیگیری 

فرمانداری شهرستان برگزار شد.
وی در خصوص فعالیت های اخیر ستاد بیان کرد: 
دراجرای مصوبات جلسه 2۸ آبان ماه، ستاد ساماندهی 
امور جوانان با محوریت نشاط اجتماعی و ناهنجاری های 
اجتماعی در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد که 
با  مبارزه  و  ازدواج  وحین  قبل  کارگاه  راستا،سه  این  در 
مواد مخدر ویژه جوانان در محل اداره ورزش و جوانان 

شهرستان صورت گرفت.

کوتاه از ورزش استان

ساده ترین و بهترین کار برای گرم کردن بدن در آب، راه 
رفتن در آب است.

ورزش در آب منحصر به شنا نیست، می خواهیم انواع 
ورزش های مفید و مناسب برای سالمندان با آب را برایتان 
توضیح دهیم و شما را با آن ها آشنا کنیم. انواع حرکات و 
کشش ها و نرمش های مختلف را با آب می توان تجربه کرد.

پاییز زود هنگام امسال که به زمستان پهلو می زند همه را 
بیشتر به ماندن درخانه و مطالعه کتاب و تماشای تلویزیون 
و لذت بردن از گرمای خانه تشویق می کند. بنابراین شاید 
خنده دار به نظر برسد اگر بخواهیم درباره ورزش های آبی 
و شنا و … صحبت کنیم. اما آنهایی که به این روند عادت 

دارند، سرما مانع فعالیت بدنی شان نمی شود.
شاید این افراد دوست داشته باشند شکلی از ورزش های 
هوازی را در آب انجام بدهند. این حرکت ها به »ایروبیک 
آبی« نیز معروف است. البته شکل این ورزش با کم و زیاد 
کردن حرکت ها می تواند سخت تر یا آسان تر شود. از سوی 
دیگر بعضی افراد به توصیه متخصص باید آب درمانی انجام 
دهند تا سالمت شان را بازیابند. بنابراین شاید بیشتر روی 

صحبت مان این دو گروه باشد.
نکته دیگر اینکه اگر خیلی خوب هم شنا بلد نیستید 
می توانید با استفاده از اسفنج های حفظ تعادل و ایستایی 
این  و  کــرده  حفظ  را  تعادل تان  استخر  داخــل  آب،  در 
حرکت ها را انجام دهید. اگرچه ممکن است کمی در این 
فصل سردتان شود،  اما خدا را چه دیدید، شاید شما هم 
با آگاهی از مزایای ورزش های زیرآبی! به جمع مشتاقان 

آب تنی در فصل پاییز و زمستان پیوستید.
پارو زدن درآب کم عمق

مثل هر ورزش دیگری، ابتدا باید بدن گرم شود. به این 
دلیل که هر حرکت ناگهانی می تواند باعث آسیب به اندام ها 
شود. بنابراین باید با چند حرکت ساده ابتدا بدن را گرم 
کنید. ساده ترین و بهترین کار برای گرم کردن بدن، راه رفتن 
در آب است. بنابراین ابتدا چند قدم کنار استخر راه بروید. 
سپس وارد آب شوید و عرض استخر را راه بروید. سپس 
بایستید تا مرحله اصلی راه رفتن در آب را آغاز کنید. اما برای 
اینکه حرکت شما درست باشد باید به این شیوه عمل کنید.

باید در بخشی از قسمت کم عمق استخر راه بروید که 
کمی از ناحیه کمر به باالی شما بیرون از آب باشد. حرکت 
باید فقط در عرض استخر انجام شود.  یک دست و یک 
پای مخالف باید سمت جلو قرار گرفته و پا و دست مقابل 
آن در سمت عقب.  دست ها باید مثل پارو، کشیده شده 
و یک دست کامال به سمت جلو و دیگری به سمت عقب 
باشد تا درحین راه رفتن، مثل پارو زدن تعادل شما را در آب 

حفظ کنند.

یکی از عواملی که باعث شد ایران در آسیا رتبه سوم واترپلو را کسب کند سرمایه گذاری سه سال فدراسیون بود در این مدت از نظر سخت افزاری تیم 
تامین بود و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند

,,

شهرستان ها 

اولین  برای  سال ها  از  پس  گفت:  خواف  شهردار 
استانداری  سوی  از  خواف  شهر  تفصیلی  طرح  بار 
این  به  ــاری  ــاه ســال ج آذرمـ در  ــوی  خــراســان رض

شهرداری ابالغ شد.
عبدالرحمان خجسته،شهردار خواف افزود: طرح 
کاربری  نقشه های  و  آلبوم  جلد  یک  شامل  مذکور 
و  ضوابط  دفترچه  جلد  یک  دسترسی ها،  و  اراضی 
مطالعات  جلد  یک  و  معماری  و  شهرسازی  مقررات 

مربوط به شهر خواف است.
افق  برای  خواف  شهر  تفصیلی  طرح  افزود:  وی 
جمعیت حدود ۳۷ و ۷۴0 نفر پیش بینی شده و حریم 
افزایش  با  ضوابط،  و  شهر  قانونی  محدوده های  و 

جمعیت افق طرح قابل تجدید نظر و اصالح است.
طرح  این  در  همچنین  کرد:  بیان  خواف  شهردار 
و  برنامه ها  جمله  از  شهر  اساسی  نیازهای  برخی 
گردشگری،  فرهنگی،  اقتصادی،  توسعه  طرح های 
بهداشتی، آموزشی، ورزشی، فضای سبز، پروژه های 
عمرانی، خدماتی و زیربنایی و زیرساختی پیش بینی 

شده است.
پیش بینی  نیازهای  و  برنامه ها  برای  گفت:  وی 
از  پس  شهری،  توسعه  و  نیاز  با  متناسب  نشده 
موافقت شهردای امکان الحاق به محدوده قانونی با 
 ۵ ماده  کمیسیون  در  تصویب  و  توجیهی  طرح  ارائه 

میسر است.
خجسته دررابطه با مشاغل مزاحم و آالینده عنوان 
برای  زمین  اخذ  امکان  تفصیلی  طرح  ابالغ  با  کرد: 
ساماندهی این مشاغل فراهم می شود که شهرداری 
به تکمیل و تصویب این طرح اقدام نموده و  نسبت 

در یک برنامه زمانی مشخص نسبت به انتقال صنوف 
مذکور به محل جدید اقدام خواهد شدد.

شهردار خواف ادامه داد: برخی از موارد که تا قبل 
از ابالغ طرح تفصیلی امکان پاسخگویی به مراجعین 
میسر نبوده است و منجر به صدور جریمه می شد، با 

ابالغ طرح مرتفع گردید.
افزایش  امکان  شهر  نقاط  از  برخی  در  افزود:  وی 
تراکم طبقات و واحدهای مسکونی مهیا شده است. 
قسمتی از اراضی معروف به اراضی معدن، حدفاصل 
محدوده  به  شهرک  سازهای  و  ساخت  تا  سیل بند 
قانونی شهر الحاق شده و برای تایید نقشه تفکیکی و 

آماده سازی نیازمند توافق با شهردای است.
اراضی  در  قبلی  طرح های  در  کرد:  بیان  خجسته 
بود که ضمن عدم  پیش بینی شده  معابری  مالکان، 
و  تفکیک  جهت  آنان  برای  مشکالتی  بودن  اجرایی 
تقسیم بین وارثان ایجاد می کرد که در طرح تفصیلی 
شهرساز  و  شهرداری  به  مربع  متر   ۱۵00 سقف  تا 
به  ارجاع  به  نیازی  و  شده  اختیار  تفویض  حقیقی 

کمیسیون ماده ۵ استان ندارد.
واحدهای  تعداد  حداکثر  افــزود:  خواف  شهردار 
مجاز در یک قطعه زمین در بعضی نقاط سطح شهر 
متوسط  یعنی  است  واحد   ۴ نقاط  بعضی  در  یا  و   2
زیربنایی مفید محسوب  هر ۷۵ متر مربع یک واحد 

می شود.
ابالغ  با  همزمان  خــواف  شــهــرداری  گفت:  وی 
طرح تفصیلی نسبت به انعقاد قرارداد و به کارگیری 
با  راهبردی  جامع  طرح  تهیه  برای  ذیصالح  مشاور 
افق درازمدت اقدام نموده که از همه صاحب نظران 
دعوت به عمل می آید که برای تهیه طرح مذکور کلیه 
به  را  خود  کارشناسی  نظرات  نقطه  و  پیشنهادات 

صورت مکتوب به این شهردای ارائه کنند.

شهردار خواف خبرداد؛
ابالغ طرح تفصیلی شهر خواف 

کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک  دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که ممکن است عناوین متفاوتی  
جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از ۱00 نفر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد، اگر شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست 

خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای نگهبان 

یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
وی افزود: شورای نگهبان از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که ۱2 عضو دارد و اعضا برای یک دوره ۶ ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای نگهبان هستند 
که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. ۶ نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی هستند که معموال 
از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما حاضریم که با انتخابات به 
شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای 

بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در آن صورت 

ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین مورد 

انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار گرفت.

دموکراتیک دنیا، شورای ناظر بر انتخابات دارندتمام کشورهای پیشنهادهای یک نماینده مجلس برای همدلی در شرایط فعلی

در گفت و گو با مشاور مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی مطرح شد: 

گردشگری توسعه  راهکارهای  تفاهم 

شهردار جدید مشهد مقدس، 
معاون  خود،  انتصاب  اولین  در 
مالی و پیشتیبانی شهرداری مشهد 
شنبه  عصر  از  که  کالیی  محمدرضا  کرد.    منصوب  را 
به  را  خود  فعالیت  رسمی  طور  به  گذشته  هفته  این 
عنوان شهردار مشهد مقدس آغاز کرد، در اولین حکم 
انتصاب، رضا خواجه نایینی را به عنوان معاون مالی و 

پشتیبانی شهرداری مشهد منصوب کرد.
نائینی در حال حاضر معاون اقتصادی  رضا خواجه 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری  ســازمــان  رییس  و 
سمت  حفظ  با  که  است  مشهد  شهرداری  اقتصادی 
مشهد  شهرداری  پشتیبانی  و  مالی  معاون  عنوان  به 

منصوب شده است.
تصدی  مدت  طول  در  که  است   ١٣٥٦ متولد  وی 

ماه   ١٤ طول  در  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاونت 
حوزه  در  چشمگیری  دستاوردهای  و  اقدامات  گذشته 
جذب سرمایه گذاری و کاهش بدهی به بانک ها داشته 

است.
و  مالی  مــعــاون  کالئی  رضــا  محمد  ایــن  از  پیش 
قانون  اجرای  با  که  بود  مشهد  شهرداری  پپشتیبانی 
از  خامسی  زاده  تقی  بازنشستگان  گیری  کار  به  منع 
در  و شورای اسالمی شهر  شهرداری خداحافظی کرد 
فرآیندی از بین افرادی که از سوی اعضای شورا معرفی 

شده بودند، محمد رضا کالئی را انتخاب کرد.
رضا  محمد  رقبای  از  نائینی  خواجه  رضا  چنین  هم 
شورا  اعضای  موافق  رای   ۴ توانست  در  که  بود  کالئی 
و کالئی ۱۱ رای موافق اعضای شورا را برای انتخاب به 

عنوان شهردار کسب کند.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول 
سازمانی شهرداری مشهد گفت: 
هوشمندسازی خدمات، نیاز امروز و 
ضرورتی برای تحقق فردایی بهتر در زندگی شهری است؛ 
زیرا روش های کنونی دیگر قادر به پاسخگویی نیازهای 

شهری نیست.
 هدی پیروی با اشاره به افزایش درصد شهرنشینی در 
کشور در سالیان گذشته بیان کرد: وجود مشکالت مختلف 
آلودگی  کالن شهرها همچون مباحث زیست محیطی، 
هوا، ترافیک، حاشیه نشینی و موارد دیگر، ضرورت تغییر 
روش های برنامه ریزی و مدیریت شهری را طلب می کند که 
منجر به »دیدگاه نوین شهر هوشمند« در طی چند سال 

اخیر شده است.
وی افزود: این موضوع یکی از مهم ترین موارد در جهت 

افزایش کیفیت زندگی و تالش برای رسیدن به توسعه پایدار 
شهرها مطرح شده است.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد 
تصریح کرد: در هوشمندسازی خدمات در کالنشهرها 
سعی می شود با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، 
ارائه خدمات به شهروندان تسهیل شده و شهروندان با 

هزینه کمتر، خدمات بهتری را دریافت کنند.
وی ادامه داد: مفهوم شهر هوشمند در تالش است که 
مشکالت عمومی را از طریق راه  حل های مبتنی بر فناوری 
و  عمومی  نفع  رویکرد  براساس  و  ارتباطات  و  اطالعات 
مشارکت های مبتنی بر شهرداری و شهروندان حل  کند؛ 
بنابراین توجه و به  کارگیری ابعاد مختلف شهر هوشمند 
می تواند در رفع مشکالت جاری و آتی کالن شهر مشهد 

بسیار مفید باشد.

معاون اجتماعی و مشارکت های 
فرهنگی  و  اجتماعی  ســازمــان 
شهرداری مشهد گفت: 2000 قطعه 

ــت  ــی ــل اختیار ب در  یلدا  شب  در  شهربازی  و  استخر 
کودکان حاشیه شهر مشهد قرار خواهد گرفت. رضا دانایی 
با بیان این مطلب افزود: به مناسبت شب یلدا، تعداد ۱000 
بلیت ویژه استخر و ۱000 قطعه بلیت ویژه شهربازی در اختیار 
تشکل های مردمی حاشیه شهر قرار می گیرد تا نسبت به توزیع 
آن در بین کودکان حاشیه شهر اقدام شود و آنان نیز از اماکن 
تفریحی استفاده کنند.وی با تاکید بر ایجاد نشاط و شادابی در 
بین کودکان حاشیه شهر اظهار کرد: این بلیت ها در واقع هدیه 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به مناسبت شب بلدا 

است تا بذر شادی و نشاط را در کودکان حاشیه شهر بنشاند.
و  اجتماعی  سازمان  مشارکت های  و  اجتماعی  معاون 

فرهنگی شهرداری مشهد در ادامه بیان کرد: همچنین براساس 
هماهنگی های صورت گرفته با سازمان مشاغل شهری، در 
۱۱ نقطه از سطح شهر غرفه هایی راه اندازی می شود تا میوه و 
آجیل شب یلدا را با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار دهد. 
دانایی ادامه داد: در کنار این غرفه ها نیز، ایستگاه های فرهنگی 
راه اندازی می شود که هنرهای تزئینی و برنامه های فرهنگی را به 
نمایش می گذارد.حاشیه شهر مشهد شامل ۸ پهنه و ۶۶ محله 
است که طی چند سال اخیر مجلس و دولت توجهی ویژه ای 
را به این مناطق مشهد داشته اند و ردیف بودجه ای نیز برای 
بهبود وضعیت حاشیه شهر اختصاص یافته اند،از سال گذشته 
بیش از ۵0 پروژه در حاشیه شهر مشهد توسط ستاد باز آفرینی 
شهرستان مشهد تعریف شده است و تعدادی از این پروژه ها از 
جمله تقویت و تامین شبکه روشنایی، اجریا شبکه فاضالب و 

ایجاد پارک محله و مدرسه و سالن ورزشی بوده است.

با اولین حکم از سوی شهردار جدید مشهد؛

خواجه نائینی معاول مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد شد

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد:

هوشمندسازی خدمات، نیاز ضرورتی برای تحقق فردایی بهتر در زندگی شهری است
2 هزار بلیت استخر و شهربازی عیدی شهرداری به کودکان حاشیه شهر

شرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  قبل  چندی 
شورای شهر مشهد از الزام شهرداری به تدوین و ارائه 
پهنه های بلندمرتبه سازی مشهد خبرداده و گفته بود : 
ضوابط بلندمرتبه سازی در طرح تفصیلی مشهد نیازمند 
تعین تکلیف است زیرا در طرح جامع شهر مشهد این 
ضوایط ناقص باقی مانده است. مهدی نیا اعالم کرده 
بود که شهرداری ملزم شده است تا سند پهنه های بلند 
مرتبه سازی را به کاگروه شهرسازی کمیسوین عمران و 

شهرسازی شورا شهر ارائه کند.
و  فنی  و مطالعات  هم چنین مدیرکل دفتر طرح ها 
شهری شهرداری مشهد از تدوین ضوابط سند بلندمرتبه 

سازی در شهر مشهد تا یک ماه آینده خبر داد.
 ساسان نورین مقدم با بیان این مطلب اظهار کرد: 
ضوابط بلندمرتبه سازی در مشهد در دست تدوین است 
و انتظار می رود ظرف یک ماه کار به سرانجام برسد و 
به عنوان سندی در اختیار مراجع باالدستی از جمله 
شورای اسالمی شهر، کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی 

شهرسازی و معماری برای تصویب نهایی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بلندمرتبه سازی رویکردی دارای 
اهمیت در شهرها است، افزود: امروزه ساخت تکنیکال 
مسکن و تغییر شیوه احداث آن در شهرها نه تنها در 
مشهد که در بسیاری از شهرها یک ضرورت محسوب 
می شود اما بلندمرتبه سازی باید با توجه به ویژگی های 

خاص آن، نوع مکان، مخاطبان و غیره صورت گیرد.
شهری  و  فنی  مطالعات  و  طرح ها  دفتر  مدیرکل 
شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: بلندمرتبه سازی باید 
مولفه ها و ویژگی های متفاوتی را در خود پوشش دهد 
و به این منظور الیحه های متعدد مطالعاتی باید انجام 
شود که خروجی الیه ها موید این مهم باشد و بلندمرتبه 

سازی را تایید کند.
نورین مقدم خاطرنشان کرد: البته بلندمرتبه سازی 
را  متعددی  بندی های  طبقه  ساخت،  گونه  در  ذاتــا 
پوشش می دهد همانطور که انبوه سازی به شکلی که 

تاکنون در کشور صورت گرفته را شامل شود. 

خبر
مدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات فنی و شهری 

شهرداری مشهد خبر داد:
تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی در 

مشهد تا یک ماه آینده

ساختمان  مهندسي  نظام  ســازمــان  رئیس 
خراسان رضوي گفت: تنها راهي که سازمان را به 
اجراي صحیح  برمي گرداند،  اصلي اش  جایگاه 
است.  ساختمان  وکنترل  مهندسي  نظام  قانون 
حسین  محمد  مهندس  امروز   صبح  گزارش  به 
دفاتر  ادواري  گردهمایي  دوازدهمین  در  شرکاء 
مهندسي  نظام  سازمان  هاي  نمایندگي  دوایر  و 
ساختمان خراسان رضوي در سالن اجالس هتل 
پارس مشهد افزود: بزرگترین سرمایه ما، پشتوانه 
که  ماست،  اعضاي  تخصص  و  دانــش   علمي، 
توصیه  مهندسین  به  ي  و  است.  سازمان  اعتبار 
کرد در مسیر دانش و عملي که فرا گرفته اند، با 
تصریح  بردارند.وي  گام  مقررات  و  قانون  رعایت 
در  دوره هشتم  مدیره  که هیات  اهدافي  با  کرد: 
برنامه هاي عملیاتي خود مطرح و  و  انداز  چشم 
شش  تا  سه  ظرف  بود،  گردیده  انجام  به  متعهد 
باز   اش  واقعي  جایگاه  به  سازمان  آینده  ماه 
ادامه  سازمان  مدیره  هیات  گشت.رئیس  خواهد 
مهندسي  خدمات  اجراي  حسن  بر  نظارت  داد: 
پذیري  مسئولیت  قبول  در  مهندسین  تعهدات  و 
ملي  مقرات  رعایت  باعث  کارهاي ساختماني  در 
شهروندان  رضایت  و  خاطر  امنیت  و  ساختمان 
آتي  برنامه  و  اهداف  شرکاء  شد.مهندس  خواهد 
مسئولیت  بیمه  اجراي  خصوص  در  را  سازمان 
بروز  قبال  در  کیفیت  تضمین  بیمه  و  مدني 
کارگاه  در  کار  انجام  حین  در  احیانا  که  حوادثي 
و  کــرد  تشریح  افــتــد،  مــي  اتــفــاق  ساختماني 
بیمه  از شرکت هاي معتبر  با یکي  بزودي  افزود: 
تفاهمنامه بیمه حرفه اي در برابر مسئولیت هاي 
جامع و کامل براي مهندسین امضا خواهیم کرد.

متشکل  نفره  چهار  هیات  گفت:  همچنین  وي 
و  مشهد  شهرداري  استانداري،  مسئوالن  از 
سازمان  و  استان  شهرسازي  و  راه  کل  اداره 
پیشنهادي  هاي  تعرفه  بررسي  جهت  ــزودي  ب
تشکیل خواهد شد. در ادامه جلسه دکتر جامي 
ضمن  سارمان  مدیره  هیات  عضو  االحمدي 
هاي  نمایندگي  دوایر  و  دفاتر  مشکالت  تشریح 
شهرستان  در  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان 
دائمي  دبیرخانه  تشکیل  خواستار  استان  هاي 
مشکالت  و  مسائل  پیگیري  براي  ها  شهرستان 
در  ســازمــان  هــاي  نمایندگي  دفاتر  ارتــبــاط  و 
اول  رئیس  نایب  کاظمي  حمید  شد.دکتر  مشهد 
سازمان  تعالي  واحد  اندازي  راه  از  خبر  سازمان 
و  اداري  سیستم  در  عملکرد  بهبود  منظور  به 

اجرایي بخش هاي مختلف سازمان و راه اندازي 
باز  و  دانــش  ارتقاء  جهت  در  مجازي  ــوزش  آم
نور  پیام  دانشگاه  همکاري  با  مهندسان  آموزي 
مشهد شد.وي از دیگر فعالیت هاي هیات مدیره 
در  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  با  همکاري  را 
ساز  و  ساخت  اطالعاتي  هاي  بانك  خصوص 
شهري و روستایي و در آینده نزدیك شهرك هاي 
صنعتي را مطرح کرد.در این گردهمایي اعضاي 
مجید  سید  دکتر  ترتیب  به  سازمان  مدیره  هیات 
مهندس   ، فر  فرشیدیان  اردشیر  دکتر   ، مزیناني 
رضا بشیر ، مهندس زهرا زماني، دکتر محمدرضا 
موسوي تقي آبادي، مهندس کامران جنتي پور، 
نوبري،  مزدا  دکتر   آریایي،  مقدم  علي  مهندس 
حسین  جعفر  مهندس  معظمي،  داریوش  دکتر 

سازمان  ــازرس  ب زاده  باغبان  مهندس  و  پــور 
در  شده  مطرح  موارد  نمودن  سرجمع  پیرامون 
هاي  نمایندگي  دوایر  و  دفاتر  ادواري  گردهمایي 
استان،  در  نهایي  گیري  تصمیم  براي  سازمان 
شهرستان  در  ساختمان  نشاني  آتش  و  ایمني 
ها، ارائه تسهیالت وام قرض الحسنه به مبلغ ۵0 
ارائه  آمادگي  سازمان،  اعضاي  به  ریال  میلیون 
در  پیگیري  ها،  شهرستان  در  ترافیکي  خدمات 
جهت الزام پروانه پایان کار ساختمان در برخي از 
شهرهاي استان، باالبردن اجراي استانداردهاي 
نظارت و طراحي ساختمان در شهرهاي استان، 
شهرهاي  در  ها  آپارتمان  هاي  نقشه  تفکیك 
بیان  که  بود؛  مطالبي  عمده  از  مشهد  و  استان 
کردند.همچنین در  این گردهمایي روساي دفاتر 
نمایندگي نظام مهندسي شهرستان هاي استان 
مورد  در  را  خود  کاري  حوزه  مشکالت  یك  هر 
برگزاري دوره هاي آموزشي ویژه مهندسین مقیم 
شهرستان، تشکیل اتاق فکر براي شهرستان ها، 
تقویت خدمات ارایه شده در بخش رفاه و ورزش 
و تفویض اختیار  تعارض منافع  ابالغ  در شهرها، 
به نمایندگي شهرستان ها، پیشگیري شهرداري 
در  مجاز  غیر  و  غیراصولي  سازها  و  ساخت  از  ها 
و  تشویقي  هاي  طرح  پیشنهاد  ها،  شهرستان 
در  جوش  تست  و  بتن  تست  توسعه  اجباري  یا 
و  مدیره  هیات  اي  دوره  بازدیدهاي  شهرها، 
بازرسان سازمان از دفاتر و دوایر نمایندگي هاي 
رئیس  شرکاء  مهندس  و  مطرح  ها  شهرستان 

سازمان به تمامي سئواالت پاسخ دادند.

خبرخبر
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: 

 بازگشت جایگاه مهندسی با  اجرای صحیح قانون 
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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: 0۶:37اذان مغرب: ۱۶:39 

اذان صبح فردا: 05:0۶

نیمه شب شرعی: ۲۲:4۲

غروب آفتاب:۱۶:۱8 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: ۱۱:۲7

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 96/220

به موجب پرونده اجرای کالسه ۹۶/220 ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک 2۴20 فرعی مفروز و مجزا شده از ۵۱۷ فرعی از ۱۶۶-اصلی واقع در شهر تربت جام بخش ۱۳ 
مشهد به مساحت صد و نود و پنج مترمربع به نشانی: تربت جام فاز یک فرهنگیان - بعداز چهارراه فرهنگیان - خیابان امت ۵ - پالک 2۶ که سند آن ذیل ثبت ۳۳۶۹۸ صفحه 
2۶۳ دفتر ۱۹۸ به شماره چایی ۳2۳2۵۵ بنام خانم الهه بختیاری ثبت و صادر گردیده طبق سند رهنی شماره ۸۳0۳2-۱۳۹۴/0۳/۱۷تنظیمی دفترخانه 2۵ تربت جام در 
قبال مبلغ پانصد و بیست و یک میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر روزانه در رهن بانک کشاورزی شعبه مرکزی تربت جام قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک 
میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده و شامل عرصه به مساحت یکصد و نود پنج متر مربع با کاربری مسکونی و به مساحت یکصد و بیست متر مربع اعیان مسکونی 
در همکف که شامل یک هال پذیرایی و دو اتاق خواب و یک آشپز خانه و سرویس بهداشتی می باشد و نیز بیست مترمربع زیرزمین و ده متر مربع به صورت انباری با سازه مصالح 
بنایی و سقف آجر و آهن احداث نموده و دارای امتیازات آب ، برق و گاز می باشد. کف حیاط موزائیک فرش و دارای نمای از جنس سرامیک می باشد،که برابر گزارش مامور اجرا 
ملک مذکور در تصرف مالک قرار دارد. ششدانگ پالك فوق از ساعت نه الی دوازده روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱0/۱۶در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک واقع در تربت 
جام روبروی اداره گاز از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی تقدأ فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد
تاریخ انتشار : 1397/09/26

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

 ) 9/318 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1940 ( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶0۳0۶00۵00۵۳۳0هیات 
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 معصومه 
زرندی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱2۸/۵2 متر مربع از پالک شماره ۶۳ فرعی از ۹ اصلی واقع در اراضی 
گذر ده کالغ بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم زهرا مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/09/26 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/11   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)  9/319( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 1937( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶0۳0۶00۵00۵۳۳۴هیات 
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 آقای 
رجبعلی شمسی فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 2 صادره از زبرخان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۹/2۳ متر مربع از پالک شماره 2۶ فرعی از ۱۵ اصلی واقع 
در اراضی فاروب رمان بخش ۵ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین پیرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/09/26 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/11   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 9/320 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای شماره های  ۱۳۹۷۱۱۴۴0۶00۵000۴۷۴۶ 
و ۱۳۹۷۱۱۴۴0۶00۵000۴۷۴۷ هیات 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 آقای محمدتقی حصاری فرزند غالمرضا بشماره ملی ۱0۵۱۷۱۱۸2۷ صادره از نیشابور و خانم فاطمه احمدآبادی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 2۹۶ صادره از نیشابور اولی نسبت به دودانگ مشاع و دومی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۷۱/۹۶ متر مربع از پالک شماره 
۵۵ فرعی از ۳ اصلی واقع در اراضی گذره ده جیلوگر بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر شفیعی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/09/26 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/11   

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 مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶0۳0۶2۷۱002۷۱۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سید علی نیازی فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 0۹2۱۴0۱۳۸۸ صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت۱۱۷/2۴متر مربع قسمتی از 
پالک ۶0 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در پنج تن ۳۷ پالک ۳۵ اعیان متعلق به خود متقاضی  و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۹۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/11

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

مفقودی

 11687027108 موتور  شماره   ،  87 ل   966 ایران   32 پالک  شماره  به   1387 مدل   ROA تیپ  پژو  سواری  اتومبیل  سبز  برگ  و  سند 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  زاده  اسماعیل  احمد  به  مربوط   NAAB  21  AA  38  H  012848 شاسی  شماره  و 

مفقودی

احمد  فرزند  محمدخانی  صید  اقدس  به  1381مربوط  /09 /18 تاریخ  پ   / ص   218 شماره  رأس   ۵0 پروار  گوساله  برداری  بهره  پروانه 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود   06۵3028301 ملی  شماره  به 

میز خبر
اگر اجرای قانون اساسی را دنبال کنیم، نیازی به همه پرسی نداریم /موضع گیری عجیب حزب موتلفه علیه معاهده پاریس!

علت وقوع سانحه برای سردار منصوری اعالم شد/ جامعه روحانیت مبارز تغییر نام داد

    اگر اجرای قانون اساسی را دنبال کنیم، 
نیازی به همه پرسی نداریم

پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن 
اظهار بی اطالعی از نامه نمایندگان اصالح طلب مجلس 
به رهبر انقالب برای برگزاری همه پرسی، گفت: مشکل 
ما  که  معنا  این  به  است.  فعلی  قانون  اجرای  ما  امروز 
که  قوانینی  و  اساسی  قانون  ظرفیت های  از  بسیاری 
اگر  ما  نکرده اند.  اجرا  وزارتخانه ها  را  کرده ایم  مصوب 
رانت،  شاهد  امروز  کنیم،  اجرا  را  همین  می توانستیم 
زمین خواری، پولشویی، قاچاق و رشوه نبودیم. ما آنها 
را رها کردیم و امروز می خواهیم با همه پرسی مشکالت 
را حل کنیم. با همه پرسی این مشکالت حل می شود؟ 
ما اگر اجرای قوانین موجود را پیگیری کنیم، می توانیم 
مانع از وقوع اتفاقاتی که من گفتم، شویم، اما نکردیم./

اعتمادآنالین
اثبات  بــرای  حــاضــرم  کواکبیان:   

دروغگویی هایتان با شما مناظره کنم
نوشت:  خود  توئیتر  حساب  در  کواکبیان  مصطفی 
مجلس  در  قبل  نیم  و  سال  یک  نــژاد؛  احمدی  آقای 
به  تنها  نه  جدیدتان  حرف های  گفتم  شما  به  خطاب 
هشت  عملکرد  ویرانگری  با  بلکه  نمی خورد،  تان  قیافه 
عنوان  به  کردم  اعالم  لذا  ندارد؛  تطابق  نیز  شما  ساله 
اثبات  برای  حاضرم  ملت  خانه  سنگر  در  مردم  خادم 
از  صرفا  البته  کنم.  مناظره  شما  با  دروغگویی هایتان 
و  اهانت  و  فحاشی  جز  پاسخی  یارانتان  و  شما  سایت 
این روزها چون شدیدا عطش  هتاکی نشنیدم. مجددا 
مناظره دارید اعالم آمادگی می کنم به شرط آنکه تولیت 
آستان قدس رضوی دست از رقابت های دوران انتخابات 
حتما  شما  که  نکنند.  تعیین  نرخ  دعوا  وسط  و  بردارد 
فقط باید با رئیس جمهور مناظره کنید! زمان و مکان و 

موضوع گفتگو را هم خودتان تعیین کنید.
ورود  چگونگی  احتماالت  از  جزییاتی   

مواد منفجره در حادثه چابهار
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
مجلس شورای اسالمی، گفت که به احتمال زیاد مواد 
وارد کشور  راه دریا  از  تروریستی چابهار  منفجره حادثه 

توضیح  در  پیشه  فالحت  الله  حشمت  اســت.  شــده 
جزئیاتی از حادثه تروریستی چابهار با توجه به سفرش 
دقیقی  اطالعات  هنوز  کرد:  اظهار  شهرستان،  این  به 
حاصل نشده است، اما با توجه به بازدید از مرز دریایی 
به  منفجره  مواد  که  دارد  وجود  احتمال  این  چابهار 
شده  چابهار  وارد  قاچاقها  سری  یک  لوای  در  گونه ای 
است.وی توضیح داد: ما با قایق تا مرز رفتیم، لذا این 
امکان وجود دارد که مواد منفجره از راه دریا وارد کشور 
شده است. معتقدم با حداقل توجهاتی همچون ایجاد 
یا شمع  و  آبی  یا مرزهای  و  پاسگاه ها در جزایر کوچک 
کوبی و خیلی از کارهای دیگر به راحتی می توان جلوی 
قاچاق کاال و ورود ناامنی چه از طریق افراد ناامن ساز 
و چه از طریق مواد منفجره به کشور را گرفت. فالحت 
تروریستی  حادثه  عوامل  دستگیری  مــورد  در  پیشه 
دستگیر  هم  اصلی  عوامل  کرد:  اضافه  هم،  چاربهار 

شده اند./خانه ملت
 فروش بخشی از پارک جمشیدیه تکذیب 

شد
بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  مختاری  علی محمد 
موضوع  این  گفت:  جمشیدیه  پارک  از  قسمتی  فروش 
وی  نــدارد.  صحت  چیزی  چنین  و  می کنم  تکذیب  را 
اراضی  جزو  جمشیدیه  پــارک  شمالی  بخش  ــزود:  اف
اساس  بر  نیست.  فروش  و  تصرف  قابل  و  است  ملی 
و  قابل فروش نیست  باالی ۱۸00 متر  ارتفاعات  قانون 
باالی  ارتفاعات  نیز در  پارک جمشیدیه  قسمت شمالی 
۱۸00 متر قرار دارد و باید تبدیل به فضای سبز شود. 
شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
تهران بیان داشت: در دامنه جنوبی البرز توسعه فضای 
سبز را در دستور کار قرار داده ایم و به زودی اقدامات آن 
ارگانی  و  تاکید کرد: هیچ فرد  انجام می شود. مختاری 
نمی تواند در ارتفاعات باالی ۱۸00 متر ساخت و ساز و 

یا فروش این اراضی را داشته باشد.
علیه  موتلفه  حزب  عجیب  گیری  موضع   

معاهده پاریس!
در  گفت:  حزب  دبیران  نشست  پایان  در  حبیبی 
فاصله  التماسی  دیپلماسی  از  باید  خارجی  سیاست 

معاهده  در  ما  تعهدات  کارشناسان  نظر  طبق  بگیریم! 
کشور  اقتصادی  توسعه  از  ما  که  می شود  باعث  پاریس 
گلخانه ای  گاز های  بهانه  به  هم  آن  و  بیفتیم  عقب 

میلیارد ها دالر زیان ببینیم.
جبران  برای  تومان  میلیارد  هزار   ٣٠  

کمبود مؤسسات پرداخت شد
ایــران  بازرگانی  ــاق  ات رییس  شافعی  غالمحسین 
توسعه  های  برنامه  شروع  و   ٦٨ سال  ابتدای  از  گفت: 
صادرات  دالر  میلیارد   ١٧٤٢ حدود   ،٩٦ سال  پایان  تا 
دهند  پاسخ  باید  دولت ها  و  داشته ایم  خدمات  و  نفت 
که با وجود این منابع چرا وضعیت اقتصادی کشور در 
بزرگ  کار  نیازمند  ملی  اقتصاد  است.  شرایطی  چنین 
خصومت ها  برای  را  کمربندها  باید  مسئوالن  و  است 
کشور  اقتصاد  روی  که  آنها  خصمانه  سیاست های  و 

متمرکز شده اند./ایپنا
به  هندوانه  تن  هزار   90 از  بیش  عرضه   

بازار برای شب یلدا
علوفه  محصوالت  امور  دفتر  مدیرکل  اصغری  حسین 
ای و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی 
گفت: ۹0 هزار و ۷2۳ تن هندوانه که در سطح 2 هزار 
امسال  یلدای  شب  برای  شده،  تولید  هکتار   ۹۵0 و 
هرکیلوگرم  بهای  اکنون  است.  بازار  به  عرضه  حال  در 
هندوانه به طور متوسط در سر مزارع بین ۸00 تا ۱۷00 
تومان است که در میادین میوه و تره بار بین ۱000 تا 
تولید  به فروش می رسد. مجموع میزان  تومان   2۵00
هندوانه در سال زراعی گذشته سه میلیون و ۳0۶ هزار 
و ۹۶ تن در سطح ۹۹ هزار و ۳۳2 هکتار بود. تولید و 
سطح زیرکشت پاییز ۹۷ برای تولید هندوانه 2۷۹ هزار 
است.  هکتار   ۹۷۶ و  هزار  هشت  سطح  در  تن   ۹۷۸ و 
هرمزگان،  های  استان  در  محصول  این  پاییز  فصل  در 
خوزستان، ایالم، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان 
بیشترین  هرمزگان  آنها  بین  در  که  شوند  می  کشت 

میزان تولید را دارد./ایرنا
و  خودرو  ایرانی  خانوارهای  از  تعداد  چه 

موتورسیکلت دارند؟
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده نزدیک به ۴۹.۴ 

درصد خانوارهای ایرانی صاحب اتومبیل هستند. شمار 
شده  استخراج  آمارهای  در  ایرانی  شهری  خانوارهای 
۱۸میلیون  از  بیش  کمی   ۱۳۹۵ سال  سرشماری  از 
تعداد  که  صورتی  در  اساس  این  بر  است.  خانواربوده 
نظر  در  نفر  ۱۹میلیون  اغماض  با  را  ایرانی  خانوارهای 
اتومبیل دارند،  ایران  تعداد خانوارهایی که در  بگیریم، 
باید توجه داشت  ۹میلیون و ۳۸۶هزار خانوار هستند. 
مالی  تمکن  میزان  به  توجه  با  خانوارها  این  از  برخی 
درصد  ــد.۱۶  دارن اختیار  در  خودرو  یک  از  بیش  شان 
که  هستند  موتوسیکلت  صاحب  ایرانی  خانوارهای  از 
که  چرا  گرفت  نظر  در  حوزه  این  در  را  همپوشانی  باید 
موتوسیکلت  اتومبیل،  دارای  خانوارهای  است  ممکن 
بیش  کمی  ترتیب  این  به  باشند.  داشته  اختیار  در  نیز 
از ۳ میلیون خانوار ایرانی صاحب موتوسیکلت هستند.

 درآمد عجیب دست فروشی در تهران
که  می کنیم  تصور  ــرادی  اف را  دست فروشان  اغلب 
درآمد اندکی دارند و در مخارج روزمره خود درمانده اند. 
شاید برای برخی از آنها همین طور باشد، اما مشاهدات 
حاکی از درآمد قابل توجه برخی از آن هاست. به نظرتان 
که  علی  است؟  چقدر  تهران  در  دست فروشی  درآمــد 
گل  فروختن  مشغول  توحید  میدان  در  دارد،  سال   ۵0
گفته  به  اما  می کند،  خودداری  زدن  حرف  از  او  است، 
آشنایان، این شخص روزانه درآمد خالصی بالغ بر ۳00 
هزار تومان در روز دارد. ماهی ۶ میلیون تومان فروش 
بافتنی درآمد داشته و یکی از ساعت فروش های  کفش 
روزانه  می گوید  است،  ساله   ۴2 مردی  که  آزادی  پایانه 
کسب  خالص  سود  تومان  هزار   ۱۵0 میانگین  به طور 

می کند/ ایرنا
وزارت  معاون  آمیز  اعتراض  استعفای   

صنعت پذیرفته نشد
صبح  که  سرقینی  جعفر  درخواست  با  رحمانی  رضا 
دیروز در اعتراض به انتصابات اخیر وزیر صمت استعفا 
جماران  خبرنگار  های  تماس  نکرد.  موافقت  بود،  داده 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مستعفی  معاون  با 
برای اطالع یافتن از تصمیم وی پس از نپذیرفته شدن 

استعفایش، نتیجه ای در بر نداشت./جماران

 آشنا نه تایید کرد و نه تکذیب
حسام الدین آشنا خبر برکناری داماد روحانی را تایید 
خبر  جمهور  رئیس  فرهنگی  مشاور  نکرد.  تکذیب  یا 
معدن  صنعت،  وزارت  از  روحانی  حسن  داماد  برکناری 
این  درباره  گفت:  او  نکرد.  تکذیب  یا  تایید  را  تجارت  و 
سوال  جمهوری  ریاست  عمومی  روابط  از  باید  موضوع 

کنید./انتخاب
 علت وقوع سانحه برای سردار منصوری 

اعالم شد
اطالعیه ای  در  سپاه  زمینی  نیروی  عمومی  روابــط 
اعالم کرد: صبح دیروز) یکشنبه 2۵ آذر( سردار سرتیپ 
قرارگاه  مخلص  فرمانده  منصوری  الله  قدرت  پاسدار 
و  بررسی  حین  سپاه،  زمینی  نیروی  االئمه)ع(  ثامن 
سانحه  دچار  سر  ناحیه  از  خود  انفرادی  سالح  تنظیف 

شد و به لقاءالله پیوست.
 جامعه روحانیت مبارز تغییر نام داد

این تشکل  تغییرنام  تایید خبر  با  »سید رضا اکرمی« 
»جامعه  به  تهران  مبارز  روحانیت  جامعه  از  صنفی 
در  که  تغییراتی  با  گفت:  کشور«  مبارز  روحانیت 
فعالیت  حیطه  تشکل  این  آمد  وجــود  به  اساسنامه 
کشور  مبارز  روحانیت  جامعه  کرد.  کشوری  را  خودش 
چون جایی ثبت نشده است در این باره نیازی به مجوز 

وزارت کشور ندارد. /ایرنا
 آیت اهلل طباطبایی نژاد: مسأله آب اصفهان 

»ملی« است
در  دیروز  صبح  طباطبایی نژاد  یوسف  سید  آیت الله 
مجلس  در  اصفهان  استان  نمایندگان  از  تن   ۱۶ دیدار 
شورای اسالمی با تبریک والدت امام حسن عسکری)ع( 
و با تشکر از نمایندگان به دلیل حمایت از مردم در مسأله 
آب اظهار داشت: عرایض من از باب نماینده ولی فقیه 
نیست چراکه ما در کار اجرایی دخالت نمی کنیم بلکه از 
باب مشورت و راهنمایی و به عنوان یک شهروند صحبت 
می کنم. وی افزود: ما مخالف انتقال آب به یزد نیستیم 
و بدون شک آبی که به استان اصفهان منتقل شود، به 
یزد هم می رود بنابراین نمایندگان استان یزد در مجلس 
داشته  همکاری  باید  آب  مسأله  در  اسالمی  شــورای 

باشند. وی با بیان اینکه مسأله آب استان اصفهان، یک 
مسأله ملی است، اضافه کرد: بنابراین مسأله آب شرب، 
آبیاری درختان مثمر و غیرمثمر و آب کشاورزی استان 

اصفهان یک مسأله ملی است.
فیلتر  برای  پیامک  کنندگان  ارســال   

اینستاگرام، ما را خائن جلوه می دهند
»انتخاب«  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سیاوشی  طیبه 
و  اینستاگرام  فیلتر  درباره   CFT ماجرای  تکرار  درباره 
همین  دربــاره  نمایندگان  به  پیامک  ارسال  »نهضت« 
موضوع، گفت: کاش نهضت بود؛ این اتفاق، به انحراف 
کشیدن مردم است. اینکه شما بگویید باید برای فعال 
شدن پیام رسان های داخلی از جیب مردم پول بدهید، 

چه معنایی دارد؟
از فیلتر تلگرام می گذرد،  افزود: حدودا یک سال  او 
اما هنوز این پیام رسان ها، علیرغم بودجه ای که به آنها 
تزریق شده، عملکرد موفقی نداشتند. به خاطر همین، 
کسانی که این اطالعات غلط را به مردم می دهند و به 

نوعی مردم را تحریک می کنند.
را  داخلی  های  رسان  پیام  که  دهند  می  قسم  را  ما 

تقویت کنید؛ چطور تقویت کنیم؟ با پول دادن؟
سیاوشی ادامه داد: چند روز است که شروع کرده اند 
کنند؛  می  ارسال  پیامک  اینستاگرام  فیلترینگ  درباره 
که  دهند  می  قسم  راستا،  همین  در  که  است  عجیب 
شما خانواده های ما را تهدید می کنید و می گویند شما 
باید پیام رسان های داخلی را تقویت کنید. حال چگونه 
تقویت کنیم؟ با پول دادن. این طور که نمی شود. عضو 
های  پیامک  منشأ  درباره  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
ارسال می شود،  از جاهای مختلف  نیز گفت:  ارسالی 
 ،0۹۱2 و  دارد   0۹۱۵ است؛  مشخص  هایشان  شماره 
قضیه  مثل  دارد.  هم   0۹۱۳  ،0۹۳۹  ،0۹0۱  ،0۹۳۷
مثال  طور  به  یا  و  زندگی  و  مرگ  را  قضیه  است.   CFT
بنده را خائن و دشمن جلوه می دهند به گونه ای که در 
کمیسیون فرهنگی باید حافظ حریم خانواده ها باشیم 
در حالی که به گفته آنها به فکرشان نیستیم و دیگرانی 

بیشتر به فکر هستند.


