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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

بارها و بارها عالمان علم تربیت و تدریس به نوع و زمان 
درس هنر در مدارس انتقاد کردند و پیشنهاد افزایش این 
واحد درسی را برای دانش آموزان...

در صفحه 5 بخوانید

هنر، درس فراموش شده

در جلسه شورای شهر مشهد تصویب شد

از تعيين قائم مقام شهردار تا 
اصالح خطوط انتقال آب پایانه 

مسافربری

نگاهی گذرا به نیم فصل نخست سوپر لیگ والیبال

پيام، فراتر از انتظار

پيکر سردار منصوری 
در مشهد تشييع شد

شهردار مشهد در مراسم معارفه معاون مالی و 
پشتیبانی شهرداری تاکید کرد: 

نظم و شفافيت مالی در شهرداری 

صاحبکارخراسانی، قائم مقام 
جدید آستان قدس می شود؟

حورایی: چهارمین نکته در این گونه ازدواج ها این است که نباید هیچ گاه اصرار بر آن 
نباید داشت، در صورتی که دختر و پسر به هم متمایل بودند...

پس از مدت ها تالش به نظر می رسد که آمریکایی ها چاره ای ندارند که با واقعیت کنار 
بیایند. واقعیتی که نمی توانند به راحتی از آن چشم پوشی کنند. برای همین بسیاری 

پیش بینی می کنند که...

دوری یا دوستی 
مسئله این است!

برگ برنده تهران 
در بغداد

جلسه دیروز شورای شهر مشهد نیز شاهد مصوبات مختلفی 
بود که از تصویب الیحه تعیین قائم مقام شهردار در امور 

ذی حسابی تا اصالح خطوط آب داخل پایانه مسافربری را 
شامل می شد...

والیبال ورزشی پرهیجان و پرطرفدار است، اما در این 
چندساله موفقیت های تیم ملی باعث شده با اقبال 

چندبرابری مردم مواجه شود و استقبال مردم...

گزارش ویژه

در صفحه 3 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید
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چالش ها و فرصت های تحریم 
برای معدن

در این شماره می خوانیم

در گفت وگو با رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد مطرح شد

گزارش »صبح امروز« از بایدها و نبایدهای ازدواج های فامیلی

چگونه ماموریت ضد ایرانی فرستاده ترامپ به عراق با شکست مواجه شد؟
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گفتگو با یک معلم درباره وضعیت واحد درسی هنر در مدارس
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شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )318408(

در یک سال گذشته و به ویژه طی هشت ماه 
اقتصادی کم سابقه ای دامنگیر  گذشته بحران 
اشکال  به  که  شــده  ــران  ای جامعه  و  اقتصاد 
معدن  جمله  از  اقتصادی  برحوزه های  مختلف 

نیز تاثیر گذاشته است. 
گفت:  مشهد  اتاق  معدن  کمیسیون  رئیس 
آن  با  معدنی  صادرات  حوزه  که  چالشی  اولین 
صــادرات  قوانین  در  ثبات  شده،عدم  مواجه 
به  منجر  ســال  ابــتــدای  از  ــژه  وی به  که  اســت 

بالتکلیفی بخش خصوصی گردیده است.
علی اصغر پورفتح الله در این خصوص افزود: 
یکی دیگر از چالش های پیش رو صادرات مواد 
معدنی ایران و تحریم های ایرن در حوزه حمل و 
نقل است. حمل و نقل و هزینه آن سهم تعیین 
دارد  صادرکننده  شده  تمام  عدد  در  کننده ای 

و حاشیه سود صادرکننده را کاهش می دهد.
شرایط  در  دیگر  طرف  از  کــرد:  تصرح  وی 
با  معدن  حوزه  که  چالش هایی  از  یکی  کنونی 
گذاران  سرمایه  حضور  عدم  است  مواجه  آن 
حوزه  در  فراملیتی  بزرگ  شرکت های  و  عمده 
میان  در  بالطبع  که  است  مقیاس  فرا  معادن 
مدت و بلند مدت رقابت پذیری و توان سرمایه 
خواهد  کاهش  را  داخلی  بنگاه های  گــذاری 
از  یکی  مقیاس  فرا  معادن  ناچیز  سهم  و  داد 
معدنی  مواد  صادرات  آینده  معهم  چالش های 

ایران است.
اضافه  رضوی  خراسان  بازرگانی  عضواتاق 
شرایط  در  که  چالش هایی  از  دیگر  یکی  کرد: 
توسعه  از  مانع  ایــران  تحریم هاعلیه  تازه  دور 
است  حوزه  این  در  کالن  گذاری های  سرمایه 
مانند  ازابزارهایی  استفاده  در  توانایی  ،عدم 
گذشته  سال های  در  است  خارجی  فاینانس 
به طور موردی و محدود ازبرخی بازارهای های 
برای  البته  که  شده  استفاده  المللی  بین  مالی 
توسعه معادن بزرگ کافی نبوده است. استفاده 
در  المللی  بین  گسترده  مالی  ساختار های  از 
یکی  فراملیتی  بــزرگ  کنسرسیوم های  قالب 
حاضر  شرایط  در  که  اســت  فرصت هایی  از 

محدودتر نیز شده است.
شاید  که  فرصتی  تنها  کرد:  بیان  پورفتح الله 
کاهش  و  نرخ دالر  افزایش  برد  نام  آن  از  بتوان 
درست  استفاده  صورت  در  که  است  ملی  پول 
این  مشکالت  از  برخی  حــدودی  تا  می تواند 
حوزه را جبران نماید اما استفاده از یک الگوی 

ناکارآمد و نابرابر جهت بازگرداندن ارز حاصل از 
از جمله مواردی است که برمشکالت  صادرات 

این حوزه می افزاید.
پورفتح الله افزود: شاید چنین ساز و کارهایی 
در  دولتی  یارانه  از  که  پتروشیمی  صنایع  برای 
خصوص سوخت مواد اولیه واستفاده می کنند 
بخش  ــرای  ب امــا  باشد  منصفانه  و  کــاربــردی 
به  موفق  فــراوان  چالش های  با  که  خصوصی 

تولید شده دور از انصاف است.
صنایع  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  عضوهیات 
به  پاسخ  در  ایران  و  مشهد  وکشاورزی  ومعادن 
چه  جدید  تحریم های  به  باتوجه  که  سوال  این 
وصنایع  معدن  حوزه  برای  جدیدی  مشکالت 
تحریم های  گفت:  است  شده  حادث  معدنی 
از  کشور  این  خــروج  و  متحده  ایــاالت  جدید 
همچون  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
معدنی  صنایع  و  معدن  بربخش  حوزه ها،  سایر 
کلی  بندی  تقسیم  یک  در  است  اثرگذار  نیز 
مشکالت  ــن  ای بــه  ــوزه  ح چهار  در  مــی تــوان 

پرداخت.
پورفتح  الله تصریح کرد: در حوزه حمل ونقل 
اول  هستیم  مواجه  مشکل  دو  با  ما  دریایی 
آنکه تکنولوژی مورد استفاده در ایران درحوزه 

کشتی های باری عمدتا کشتی هاکوچه مقیاس 
رقیب  کشورهای  از  دیگر  برخی  در  اما  هستند 
حمل ونقل  جهت  مقیاس  بزرگ  کشتی های  از 
مواد معدنی استفاده می شود که میتواند هزینه 
مشکل  دهد  کاهش  شدت  به  را  ونقل  حمل 
این  آمریکا  اخیر  تحریم های  که  است  این  دوم 
ظرفیت اندک را با چالش مواجه ساخته است.

تکنولوژی  حــوزه  در  کــرد:  خاطرنشان  وی 
دستگاه ها  ابزارها،  در  اثرتحریم ها  ترین  مهم 
و  استخراج  اکتشاف  ــوزه  ح االت  ماشین  و 
عمده  اکتشاف  حوزه  است.در  معدنی  فرآوری 
کمتر  متوسط  عمق  در  شده  انجام  اکتشافات 
از  15درصد  تنها  که  گرفته  قرار  یکصدمتر  از 
ذخایر فلزی کشور را شامل می شود.عالوه برآن 
در حوزه استخراج نیز تکنولوژی مورد استفاده 
معادن  وری  دربهره  می تواند  آالت  درماشین 
مواد  فرآوری  حوزه  نهایت  باشد.در  موثر  بسیار 
ارزآوری  می تواند  که  است  ای  حوزه  معدنی 
که  دهد  افزایش  برابر  تاچندین  را  بخش  این 
تحت  شدت  به  اخیر  تحریم های  با  متاسفانه 

تاثیر قرار خواهد گرفت.
صنایع  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
ایران تصریح کرد:  و  ومعادن وکشاورزی مشهد 

همچنین تاثیر این مساله در اقتصاد فنی کشور 
اقتصاد  تنها  ایــران،  اقتصاد  است.  عیان  نیز 
بزرگ است که تاکنون به اقتصاد جهانی متصل 
عالوه  بیرون  دنیای  از  بودن  دور  است  نشده 
تکنولوژیکی  وفنی  بردانش  متعدد  برمشکالت 
چهارگانه  فــرآیــنــد هــای  در  اســتــفــاده  مــورد 
اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل و نقل مواد 
براساس  نمونه  عنوان  به  موثراست.  نیز  معدنی 
139کشور  دربین   2016 آمارسال  و  اطالعات 
کارگیری  به  میزان  خصوص  در  بررسی  مورد 
برچهارمین  مبتنی  فناوری های  گسترش  و 
انقالب صنعتی، ایران در جایگاه نود و دوم این 

رتبه بندی قرار گرفته است.
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  عضواتحادیه 
اضافه کرد: سرمایه گذاری های کالن در حوزه 
ابزارهای  و  منابع  از  استفاده  مستلزم  معدنی 
گــذاران  سرمایه  که  است  گسترده ای  مالی 
المللی  بین  کنسرسیوم های  یا  و  خارجی 
این  مالی  فرایند  در  بسزایی  نقش  می توانند 
در  که  است  ذکر  شایان  باشند  داشته  پروژه ها 
تحریم های همه جانبه اخیر علیه ایاالت متحده 
همکاری های  این  محدود  فرصت های  عمال  و 

نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

که  رســد  می  نظر  به  تــالش  مدت ها  از  پس 
کنار  واقعیت  با  که  ندارند  ای  چاره  ها  آمریکایی 
آن  از  راحتی  به  توانند  نمی  که  واقعیتی  بیایند. 
پیش  بسیاری  همین  برای  کنند.  پوشی  چشم 
نهایت مجبور  آمریکایی ها در  بینی می کنند که 
کنند،  معاف  ایران  های  تحریم  از  را  عراق  شوند 
چیزی  آن  از  تر  طوالنی  معافیت  این  بسا  چه  و 
باشد که گمان می رود. هفته گذشته ریک پری، 
وزیر انرژی ایاالت متحده آمریکا به عراق آمد تا به 
عراقی ها فشار بیاورد مراودات تجاری خود را به 
ایران محدود کنند. ریک  با  انرژی  ویژه در بخش 
از  آنها  از  نفر  نفره که 50  با هیاتی 120  پری که 
برای  بودند،  آمریکایی  های  شرکت  ارشد  مدیران 
عراق  در  آمریکا  بازرگانی  اتاق  نشست  در  شرکت 
آمریکایی  مدیران  با  بود  کرده  سفر  کشور  این  به 
پیشنهادهای  ارائه  با  داشت  تالش  خود  همراه 
از  کند  وادار  را  عراق  صنعتی  و  تجاری  جذاب 
علیه  آمریکا  های  تحریم  به  و  بگیرد  فاصله  ایران 
آن بپیوندد. از جمله مدیر شرکت ژنرال الکتریک 
ماه   18 ظرف  تواند  می  شرکتش  که  داد  تعهد 
نیازهای برق عراق را برآورده کند و عراق را از هر 
گونه واردات انرژی برق بی نیاز کند. شخص ریک 
پری نیز پیشنهاد داد که عراق به جای واردات گاز 
از ایران می تواند روی واردات گاز از ایاالت متحده 
حساب کند و همچنین آمریکا به عراق کمک می 
کند ظرف حداقل شش ماه، ظرفیت بهره برداری 
از ذخایر گازی اش را تا 30 درصد افزایش دهد. 
با  متحده  ایاالت  که  داد  پیشنهاد  همچنین  وی 
سرمایه گذاری خود در بخش نفت و گاز عراق این 
منطقه  در  گاز  تولید  در  جدی  رقیبی  به  را  کشور 
تبدیل کند. عراق سال هاست که از کمبود انرژی 
رنج می برد و در طول سالیان گذشته هیچ کدام 
که  فعلی  پیشنهادهای  آمریکایی  های  شرکت  از 
پیش  بودند.  نداده  را  دهند  می  عراق  به  اکنون 
به  قراردادی  عراق  گذشته،  تابستان  در  این،  از 
زیمنس  آلمانی  شرکت  با  دالر  میلیارد   15 ارزش 
ترامپ،  دونالد  فشار  تحت  که  بود  کــرده  امضا 
ــرارداد  ق شد  مجبور  آمریکا  جمهوری  رئیس 
جداگانه ای را با شرکت ژنرال الکتریک به ارزش 
به  نیازش  مورد  برق  تامین  برای  میلیارد دالر   25
به سابقه  توجه  با  این گونه فشارها  برساند.  امضا 

بخش  در  ها  آمریکایی  ساله   10 حداقل  غیبت 
شده  سبب  عــراق،  اقتصادی 
بی  نوعی  هــا  عــراقــی  تــا  اســت 
آمریکایی  به  نسبت  اعتمادی 
آن  بیم  که  چرا  کنند،  پیدا  ها 
نیازهایشان  تامین  در  دارنــد 
اجرای  در  و  کنند  تراشی  بهانه 
و  به خرج دهند  تعلل  قراردادها 
هر چیزی را به عاملی برای فشار 
سوی  از  کنند.  تبدیل  بغداد  به 
قراردادها  این  زمان  مدت  دیگر 
برای  اســت.  ماهه   18 حداقل 
تواند  نمی  عــراق  دولــت  همین 
حداقل  آنها  ــرق  ب تولید  روی 
که  رو،  پیش  تابستان  دو  برای 
اوج مصرف برق در عراق سوزان 
ای  مسئله  کند.  حساب  است، 
عراقی  های  مقام  دیــدار  در  که 
آن  بر  نیز  آمریکا  انرژی  وزیر  با 

حتی  عراق  نفت  وزیر  الغضبان،  ثامر  شد.  تاکید 
با  گفت  پــری  ریــک  با  ــدارش  دی در 
با  آمریکا،  دولــت  فشارهای  وجــود 
گاز  به  کشورش  مبرم  نیاز  به  توجه 
تا  حداقل  تواند  نمی  ایــران،  برق  و 
ایران  از  گاز  واردات  آینده،  ماه   18
روی  هــا  آمریکایی  کند.  قطع  را 
بسیار  ها  عراقی  بر  خود  فشارهای 
می  گمان  آنها  انــد.  کــرده  حساب 
کنند با این فشارها می توانند دولت 
با ایران  عراق را ودار کنند از تجارت 
دست بکشد یا مراودات تجاری خود 
همین  برای  دهد.  کاهش  ایران  با  را 
اقتصادی  پیشنهادهای  جذابیت  بر 
که  پیشنهادهایی  اند؛  افزوده  خود 
آن  کنار  در  نداشتند.  وجــود  قبال 
علیه  را  ای  تازه  سیاسی  فشارهای 
از  را  آنها  تا  اند  کرده  آغاز  ها  عراقی 
بترسانند.  ایران  با  تعامل  گونه  هر 

و  ها  بانک  روسای  با  آمریکایی  مقامات  جمله  از 
بنگاه های اقتصادی عراقی خود مستقیما تماس 
می گیرند و آنها را از همکاری با ایرانی ها برحذر 
که  اند  گفته  عراقی  ارشــد  مقامات  ــد.  دارن می 
نخواهند  ها  آمریکایی  سیاسی  فشارهای  تسلیم 
برهم  و  وزیــر  نخست  عبدالمهدی،  عــادل  شد. 
صالح، رئیس جمهوری عراق چه در دیدار با مقام 
خود  خصوصی  دیدارهای  در  چه  و  ایرانی  های 
اند، تحریم های  تاکید کرده  با مقام های عراقی 
تالش  همه  و  تابند  نمی  بر  وجه  هیچ  به  را  ایران 
خود را به کار می گیرند تا اجازه ندهند به روابط 
اقتصادی ایران و عراق لطمه ای وارد شود. برهم 
بر  ایرانی  های  مقام  با  دیدار  در  تهران  در  صالح 
داد  وعده  و  کرد  تاکید  ها  همکاری  افزایش  لزوم 
تحریم  تا  گیرد  می  کار  به  را  خود  تالش  تمام  که 
اقتصادی  روابط  در  اثری  ایران  علیه  آمریکا  های 
عبدالمهدی  عادل  باشد.  نداشته  بغداد  و  تهران 
که  اســت  گفته  آمریکایی  هــای  مقام  به  حتی 
وجه  هیچ  به  و  هستند  یکجانبه  ها  تحریم  این 

ندارند،  خود  سر  پشت  را  جهانی  جامعه  حمایت 
آنها  به  بیند  نمی  ملزم  را  خود  عراق  همین  برای 
پایبند باشد. وی همچنین گفته است که »نهایت 
خواهد  چه  ها  تحریم  رعایت  عدم  برای  مجازات 
بود، عدم سفر به آمریکا؟! برای ما اهمیتی ندارد 
دهد  می  نشان  اظهارات  این  نرویم.«  آمریکا  به 
بر  ها  آمریکایی  با  ها  با وجود فشارها، عراقی  که 
تالش  اگرچه  دارند.  اختالف  ایران  با  تعامل  سر 
می کنند این اختالفات عیان نشوند تا به ابزاری 
تبدیل  رقیب  های  جریان  ــرداری  ب بهره  بــرای 
نشود. یکی از نشانه های اختالف آمریکایی ها و 
عراقی ها این است که بر خالف دوره های پیش، 
نه رئیس جمهوری و نه نخست وزیر عراق، هر دو 
بعد از انتصابشان رهسپار آمریکا نشده اند. گفته 
ای  منطقه  سفرهای  عبدالمهدی  عادل  شود  می 
خود را به بعد از تکمیل کابینه موکول کرده است 
آن موقع هم  در  گاه می گویند  آ منابع  برخی  اما 
به  را  خود  نخست  سفر  دارد  قصد  عبدالمهدی 
به  سفری  احتماال  البته  دهد.  اختصاص  ایران 
آمریکا خواهد داشت اما این سفر بیش از آن که 
تالش برای نزدیکی به آمریکا باشد، تالشی برای 
اقناع آمریکایی ها خواهد بود که عراق نمی تواند 
همراه  ایران  علیه  آمریکا  یکجانبه  های  تحریم  با 
شود حتی اگر با بی مهری ایاالت متحده مواجه 
شود. در این میان به نظر می رسد موضع حمایتی 
اروپایی ها از مواضع ضدتحریمی دولت عراق نیز 
سبب شده است تا این کشور اراده بیشتری برای 
از  باشد.  داشته  ها  آمریکایی  با  همراهی  عدم 
سوی دیگر روشن است که ایران در حوزه امنیتی 
خوب  ها  عراقی  و  دارد  عمیق  نفوذ  عــراق،  در 
حشد  نظیر  هایی  گروه  اندازه  چه  تا  دانند  می 
الشعبی منافع ایران را منافع کالن شیعیان و کال 
همین  برای  دانند،  می  ای  منطقه  کالن  امنیت 
به  حاضرند  ایران  به  فشارها  افزایش  صورت  در 
می  ها  آمریکایی  شوند.  عمل  وارد  ایــران  سود 
دانند این بار ناامن شدن عراق می تواند به ضرر 
منافع امنیتی آنها نه تنها در عراق بلکه در منطقه 
که  کردستان  و  سوریه  در  جمله  از  شود،  تمام 
آمریکایی ها پایگاه های نظامی در اختیار دارند. 
چاره  متحده  ایاالت  تا  شود  می  باعث  اینها  همه 
از  ای جز پذیرش بی سر و صدای معافیت عراق 
که  موضوعی  باشد.  نداشته  را  ایران  تحریمهای 
ضد  سیاستهای  برای  بزرگ  شکست  یک  خود 

ایرانی دولت ترامپ به حساب می آید.
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سرویس اقتصادی

سامانه پیامک مردمی 
                                  1 0 0 0 8 0 8 8 8

در گفت وگو با رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد مطرح شد؛

چالش ها و فرصت های تحریم برای معدن

هواپیمایی  تاسیس  روزهـــای  اولــیــن  از 
یک  همواره  آسمان 

ادغام  برا  مبنی  شرکت،  در  فکری  جریان 
با  متاسفانه  اما  بود  هما  با  نوپا  شرکت  این 
پنهان  در  سعی  نادرست  گزارش های  ارائه 
رقابت  این  شرکت،  این  دستاوردهای  سازی 

دانست. غیرممکن  را 
فعالیت های  هم  آسمان  مدیران  مقابل  در 
دلیل  که  می دانستند  هما  مکمل  را  خود 
پیش  که  بود  به شهرهایی  پرواز  ارائه  امر  این 

نداشت. آن وجود  در  آن خطوط هوایی  از 
بیرجند،  به  می توان  شهرها  این  جمله  از 
زنجان،  بجنور،  مغان،  المــرد،خــوی  الر، 
نام  و...  سنندج  همدان،  ایرانشهر،  ایالم، 

برد.
و  یافت  افزایش  مرور  به  شهرها  این  دامنه 
این  که  رسید  محروم  مناطق  از  ۴0شهر  به 
کنونی  افتخارات  مهم ترین  از  یکی  رونــد 
پروازها  90درصد  تخصیص  یعنی  آسمان، 
است  زده  رقم  را  کشور  محروم  مناطق  به 
شاخص هایی  بــودن  دارا  از  نشان  این  که 
توانمندی  و  عملیاتی  قابلیت های  همچون 

است. فنی 
این  گذشته  سال  هشت  از  موجود  کارنامه 
بازدهی  بیشترین  گویای  هواپیمایی  شرکت 

است. امکانات  حداقل  با 
تنها   1360 سال  در  که  است  ذکر  به  الزم 
شرکت  این  استخدام  در  اف-28  6خلبان 
۴0خلبان  بــرای  فرصت  این  ولی  بوده اند 
دوره هــای  طی  با  تا  شد  فراهم  هواپیماها 
در  جدید  هواپیماهای  هدایت  به  آموزشی 

شوند. ملحق  مسافربری  ناوگان 

خبرآسمان

رضوی  خراسان  استانداری  هماهنگی  کل  مدیر 
با قیمت 8900 تومان در  گفت: عرضه مرغ منجمد 

فروشگاه های زنجیره ای آغاز شده است. 
در  مرغ  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  رسولیان  علی 
بازار، اظهار کرد: مرغ منجمد در سطح خرده فروشی 
با قیمت 89 هزار ریال از دو، سه روز گذشته وارد بازار 
شده و فروشگاه های زنجیره ای نیز عرضه مرغ منجمد 

را آغاز کرده اند. 
وی افزود: به هر میزانی که نیاز باشد مرغ مورد نیاز 
بازار تامین و عرضه می شود و مشکلی برای تامین کاال 

نیست. 
رضوی  خراسان  استانداری  هماهنگی  کل  مدیر 
بازار  تنظیم  ستاد  ویژه  جلسه ای  برگزاری  به  اشاره  با 
شب یلدا، عنوان کرد: طی این جلسه که با حضور سه 
اتحادیه آجیل و خشکبار، میوه و تره بار و شیرینی و 
این  که  مقرر گردید  برگزار شد،  مربوطه  دستگاه های 
سه اتحادیه در حوزه تامین اقالم اساسی مورد نیاز این 
با بخش های  بازار،  بر  ایام، در زمینه نظارت و کنترل 
مرتبط هماهنگی و تعامل نزدیکی داشته باشند و خود 
مجموعه  زیر  واحدهای  عملکرد  بر  جدی  طور  به  نیز 

نظارت کنند. 
رسولیان تصریح کرد : بدین منظور میوه کافی طی 
برای  مشکلی  و  شده  وارد  استان  به  گذشته  روزهای 
تامین و عرضه میوه وجود ندارد. قرار شد که اتحادیه 
میوه  توجه  قابل  حجم  به  توجه  با  را  عرضه  مربوطه، 
ورودی به استان باال ببرد و در عین حال سیستم های 
نظارتی خود را نیز به طور جدی برای کنترل قیمت ها 

وارد بازار نماید. 
مناطق  با  استان  فاصله  علیرغم  داد:  ادامــه  وی 
در  تره بار  و  میوه  قیمت  متوسط  اکنون  هم  تولیدی، 

استان از میانگین کشوری پایین تر است.
مدیر کل هماهنگی استانداری خراسان رضوی بیان 
کرد: برای تامین و مدیریت قیمت آجیل و خشکبار نیز 
صنف مربوطه 25 تیم بازرسی را برای نظارت بر قیمت 

اقالم تعیین و فعال کرده است. 
رسولیان اضافه کرد: با وجود افزایش قیمت ها، در 
متوسط  به طور  و خشکبار  آجیل  قیمت  حال حاضر 
30 تا ۴0 درصد از متوسط کشوری پایین تر است و این 
صنف نیز قول داده تا ضمن عرضه بیشتر، نظارت و 

کنترل ها را نیز افزایش دهد.
وی افزود: قیمت انواع شیرینی نیز از سوی اتحادیه 
پایین تر  کشوری  میانگین  از  که  شده  اعالم  و  تعیین 
مشارکت  با  نظارت  و  عرضه  نیز  حوزه  این  در  و  است 

اصناف به خوبی انجام می  شود.

عراقی ها با آمریکایی 
ها بر سر تعامل با ایران 

اختالف دارند. اگرچه 
تالش می کنند این 

اختالفات عیان نشوند 
تا به ابزاری برای بهره 

برداری جریان های 
رقیب تبدیل نشود

,,
نهایت مجازات برای عدم رعایت تحریم ها چه خواهد بود، عدم سفر به آمریکا؟! برای ما اهمیتی ندارد به آمریکا نرویم

,,

گزارش خبر

چگونه ماموریت ضد ایرانی فرستاده ترامپ به عراق با شکست مواجه شد؟

بغداد در  تهران  برنده  برگ 
شاید بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
بود که بازار شایعات حول محور قائم مقام آستان قدس 
رضوی داغ شد و هر روز یک خبر از استعفا تا تکذیب 

بروی خبرگزاری به چشم می خورد.
چند هفته پیش هم دوباره زمزه هایی در همین رابطه 
در  بختیاری  کماکان  ولی  پیچید  رسانه ای  فضای  در 

قامت قائم مقامی آستان قدس حضور دارد. 
معطوف  را  نگاه ها  خبردوباره  یک  گذشته  روز  اما 
دارد  این  از  حکایت  شنیده ها  کرد؛  قدس  آستان  به 
دفتر  مدیرکلی  که  صاحبکار خراسانی  سیدمحمد 
سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
به عنوان  دارد،  خود  کاری  کارنامه  در  را  رئیس جمهور 
قائم مقام جدید تولیت آستان قدس رضوی مشغول به کار 

شده است.
این  از  حکایت  شنیده ها  فوری،  مشهد  گزارش  به 
دارد سیدمحمد صاحبکار خراسانی که مدیرکلی دفتر 
سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور و عضویت هیئت مدیره شرکت گسترش 
صنایع پایین دستی پتروشیمی را در کارنامه کاری خود 
آستان قدس  تولیت  قائم مقام جدید  به عنوان  داشته، 

رضوی مشغول به کار شده است.
البته صاحب کار خبر انتصاب خود به عنوان قائم مقام 
گفت:  و  کرد  تکذیب  را  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
دیده اید؟!  را  بنده  برای  آیا شما متن حکم صادرشده 
نمی دانم  و  است  نشده  صادر  چنین حکمی  تاکنون 
است.  شده  مطرح  رسانه ها  در  مسائل  این گونه  چرا 

چنین خبرهایی نیست.
صاحبکارخراسانی در پاسخ به این سؤال که آیا با شما 
رضوی  قدس  آستان  قائم مقامی  پست  تصدی  درباره 
گفت  وگو شده است، ادامه داد: من این خبر را از شما 

می شنوم. اصال موضوع صحت ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر پست قائم مقامی به 
شما پیشنهاد داده شود، برای پذیرش آن آمادگی دارید 
بخواهم  که  ندارد  صحت  موضوع  این  گفت:  خیر،  یا 

درباره آن صحبت کنم.
از  یکی  هیئت مدیره  در  عضویتش  صاحبکار 
سازمان های زیرمجموعه آستان قدس رضوی را تکذیب 
و  حسن  ماجرای  به نوعی  موضوع  این  گفت:  و  کرد 

حسین و دختران عایشه است.
قدس  آستان  تولیت  دفتر  رئیس  خوراکیان،  رضا 
به عنوان  صاحبکارخراسانی  انتصاب  خبر  رضــوی، 
و  نکرد  تکذیب  یا  تأیید  را  آستان  این  تولیت  قائم مقام 
پاسخ گویی به این سؤال را به نظام الدین موسوی، معاون 

ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، واگذار کرد.

خبر

صاحبکارخراسانی، قائم مقام جدید 
آستان قدس می شود؟

معرفی شرکت آسمان
رسولیان خبر داد؛

عرضه مرغ منجمد در فروشگاه های 
زنجیره ای با قیمت 8900 تومان

پیکر سردار منصوری در مشهد تشییع شد

حضور  با  منصوری  ــردار  س پیکر  تشییع  مراسم 
مشهد  در  کشوری  و  لشکری  مسئوالن  از  جمعی 

برگزار شد.
منصوری  الله  قدرت  سردار  پیکر  تشییع  مراسم   ،

صبح امروز از محل مهدیه مشهد آغاز شد.
فرمانده  منصوری  الله  قدرت   جانباز  سردار  پیکر 
زمینی  نیروی  االئمه)ع(  ثامن  ای  منطقه   قرارگاه 
کشور  شمالشرق  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
مختلف  قشرهای  و  مسئوالن  حضور  با  دوشنبه  روز 

مردم در مشهد تشییع شد.
سردار منصوری جهادگری خالص و خادمی صادق 

برای مردم بود
 : گفت  رضــوی  خراسان  استانداری  سرپرست 

و  خالص  جهادگری  منصوری  الله  قــدرت  ــردار  س
خادمی صادق برای مردم و پاسدار حریم والیت بود.

مرحوم  پیکر  تشییع  مراسم  در  میرزایی  قربان 
در  قرارگاه سپاه  فرمانده  الله منصوری  سردار قدرت 
از  اسالم  سپاه  سردار  این   : گفت  شمالشرق  منطقه 
عرصه  در  را  خود  برکت  با  عمر  که  بود  هایی  انسان 
قلوب  و  دلها  در  و  گذراند  خدمت  و  ایثارگری  جهاد، 

مردم ماندگار شد.
دفاع  زمــان  از  منصوری  ســردار  کــرد:  اظهار  وی 
جا  هر  تالش  و  کار  و  دفاع  های  عرصه  در  مقدس 
درگذشت  و  بود  برکت  و  خیر  منشا  داشت  حضور  که 
برای  ، ضایعه ای  بود  ارزشی  و  انسانی والیی  وی که 
تمامی خدمتگزاران به نظام جمهوری اسالمی است.

وی تصریح کرد: امروز پاسداشت خدمات و یاد این 
آنان در  و مسیر  راه  تداوم  بزرگ در سایه  انسان های 
جوانان  و  مسئوالن  باید  و  است  مجاهدت  و  خدمت 
با الهام  بیش از سایر اقشار در این مسیر گام نهند و 
از سردار منصوری و امثال او برای خدمت خالصانه و 
حفظ ارزش ها دینی و انقالبی جامعه تالش نمایند.

سپاه  کل  فرمانده  جانشین  مراسم  این  ادامه  در 
سرتیپ  ســردار  گفت:  اسالمی  انقالب  پــاســداران 
با  جهاد  و  مبارزه  راه  در  را  خود  عمر  تمام  منصوری 
دشمنان و دفاع از کرامت، عزت و حیثیت و شرافت و 

امنیت ملت سپری کرد.
افــزود:  سالمی  حسین  پاسدار  سرتیپ  ــردار  س
می  و  شناخت  می  خوب  را  دشمن  منصوری  سردار 

او  ایستاد.  ها  توطئه  برابر  در  باید  چگونه  دانست 
برای  امانتدار خوبی  و  پارسا  وارسته،  تکلیف شناسی 
پرچم جهاد بود و نگذاشت علم مجاهدت روی زمین 

بیفتد.
که  زمــانــی  ــا  ت ــد  ــدان ب دشــمــن  داد:  ــه  ادامـ وی 
سنگین  بار  منصوری  همچون  افرادی  استخوانهای 
حقیقت و اقتدار کشور و ملت را حمل می کنند هرگز 
را خدشه  اعتقادات مردم  و  آرمانها  توانست  نخواهند 

دار نموده و بر کشور سلطه پیدا کنند.
انقالب  پــاســداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
سربازانی  امر  ولی  تا  بداند  دشمن  گفت:  اسالمی 
برای  تسلیم  و  اسارت  شکست،  دارد  منصوری  چون 
هایی  شخصیت  شود.  نمی  معنا  اسالمی  ایران  ملت 

نمی  جدا  والیت  از  هرگز  دادند  نشان  منصوری  مثل 
شوند و ما نیز راه آنها را ادامه خواهیم داد.

حضور  با  منصوری  ــردار  س پیکر  تشییع  مراسم 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
استانداری  سرپرست  سپاه،  زمینی  نیروی  فرمانده 
خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی و جمعی 
دیگر از مسئوالن از مهدیه مشهد به سمت حرم امام 
خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  و  شد  برگزار  رضا)ع( 

رضوی بر پیکر مرحوم نماز گذارد.
مشهد  در  تشییع  از  پس  منصوری  مرحوم  پیکر 
ایذه در خوزستان  جهت به خاکسپاری به شهرستان 

منتقل می شود.
الله منصوری فرمانده قرارگاه  سردار جانباز قدرت  

سپاه  زمینی  نیروی  االئــمــه)ع(  ثامن  ای  منطقه  
پاسداران انقالب اسالمی در شمالشرق کشور بامداد 
لقاءالله  به  سالگی   59 سن  در  سانحه  اثر  بر  آذر   25

پیوست.
در  حضور  ســال  هشت  پی  در  منصوری  ــردار  س
مقدس،  دفــاع  دوران  باطل  علیه  حق  های  جبهه 
رضا)ع(،  امام   21 تیپ  فرماندهی  در  مسئولیتهایی 
فرماندهی لشکر 5 نصر و فرماندهی قرارگاه قدس را 
فرمانده  حکم  با   1393 سال  از  وی  داشت.  برعهده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در پی شهادت 
به سمت فرماندهی قرارگاه  نورعلی شوشتری  سردار 
شده  منصوب  سپاه  زمینی  نیروی  االئمه)ع(  ثامن 

بود.

معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ماه  تیر  از  گفت:  رضوی  خراسان 
امسال صدور حواله الستیک بین رانندگان در مشهد 
آغاز شد و به مرور مراکز توزیع آن نیز در سطح استان 

افزایش یافت که هم اکنون به 18 مرکز رسیده است.
دوشنبه  روز  فرد  وحدتی  جــواد  ایرنا،  گــزارش  به 
افزود: تاکنون 16 هزار و 338 حلقه الستیک وسائط 
با   385 و   315  ،12*2۴ سایز  سه  در  سنگین  نقلیه 
همکاری تشکلهای صنفی کامیونداران بین رانندگان 
ناوگان سنگین حمل ونقل مسافر، بار و نفتکش های 

خراسان رضوی توزیع شده است.
نیاز به 20هزار حلقه در ماه

مراکز  ایجاد  و  گرفته  صورت  پیگیری  با  گفت:  وی 

توزیع  اســتــان،  در  الستیک  حواله  ــدور  ص جدید 
هزار   ۴2 ارز  با  که  قشر  این  نیاز  مورد  الستیک های 

ریالی تامین شده شتاب می گیرد.
بر اساس اعالم انجمن های صنفی رانندگان و اداره 
رضوی  خراسان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  کل 
حلقه  هزار   20 کم  دست  نیازمند  ماهانه  استان  این 
جاده ای  سنگین  ونقل  حمل  ناوگان  برای  الستیک 

است.

با  گفت:  والت  مه  فرماندار 
حمایتی  سیاست های  به  توجه 
اقــدام هــای  مجموع  بــا  و  دولــت 
صورت گرفته زمینه برای ورود سرمایه گذار در بخش های 

مختلف اقتصادی این شهرستان فراهم شده است.
افراد  اساس  بر  افزود:  رنجبر  مسعود  ایرنا،  گزارش  به 
متقاضی می توانند در ناحیه صنعتی مه والت نسبت به 
اقدام  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  گذاری  سرمایه 

کنند.
امکانات الزم در زمینه  اینک همه  ادامه داد: هم  وی 
مه  صنعتی  ناحیه  در  تلفن  و  گاز  بــرق،  آب،  خدمات 
والت مهیا است و سرمایه گذاران در این ارتباط نه تنها 
هیچگونه احتیاجی به استعالم از دستگاههای اجرایی 
ذیربط ندارند بلکه بطور 100 درصد از پرداخت مالیات 

نیز معاف هستند.
در  زمین  خرید  برای  پیشتر  گفت:  والت  مه  فرماندار 
 20 می بایست  متقاضی  شهرستان  این  صنعتی  ناحیه 
ماهه   36 اقساط  در  را  بقیه  و  نقد  را  زمین  بهای  درصد 
پرداخت می کرد اما با پیگیری صورت گرفته، متقاضیان 
به  را  زمین  قیمت  درصد  پنج  تنها  می توانند  اینک  هم 
ماهه  اقساط ۴8  با  ریال  هزار  مترمربع 170  هر  قیمت 

پرداخت کنند.
وی افزود: همچنین با هدف تشویق و ترغیب سرمایه 
گذران و متقاضیان اشتغال، در آینده نزدیک با فراخوان 
ناحیه  در  مترمربعی   200 کارگاهی  سوله  دو  پیمانکار 
صنعتی مه والت برپا می شود. 10 درصد قیمت تمام شده 
سوله در زمان تحویل از متقاضی دریافت و بقیه به صورت 

اقساط ۴8 ماهه توسط سرمایه گذار پرداخت می شود.

قــرار  گفت:  رحمانی  ــا  رض
فروش  بین  قیمت  فاصله  است 
اصالح  آزاد  بازار  و  خودرروسازان 

شود.
از  هــدف  گفت:  وی  اقتصادآنالین،  ــزارش  گ به 
را  بود که، خودرو  این  بازار  زیر قیمت  فرمول ٥درصد 
با پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد عرضه کنند و بعد آن 
این  از  هدف  درواقع  یعنی  دهند.  کاهش  را  ٥درصد 
فرمول این بود که قیمت را تا حد تعادل کاهش دهند 

نه با آن قیمتی که پیش فروش شده عرضه کنند.
او افزود این موضوع از سه ماه قبل به وزارت خانه 
دادیــم،  می  انجام  تمهیداتی  باید  اما  شده  ابــالغ 
سازمان حمایت باید آنالیز قیمت می کرد که همه این 

اتفاقات در حال انجام است.

رحمانی در ادامه افزود جلسه صبح درمورد وضعیت 
بازار خودرو و تعهدات خودروسازان بوده نه قیمت آن، 
به تعهد خود در خصوص  باید  این که خودروسازان  و 
گذشته  هفته  سه  دردو  کنند.  عمل  ها  فروش  پیش 
به طور حتم  و  تولید خودرو گرفته شد  جلوی کاهش 
افزایش پیدا خواهد کرد و در همین راستا قیمت نیز 
ابالغ  ما  به  که  ای  مصوبه  اساس  بر  آید.  می  پایین 
٥درصد  فرمول  اساس  بر  خودروها  همه  قیمت  شده 
محاسبه نخواهد شد اما قیمت نهایی آن نه نرخ بازار 

آزاد است و نه قیمت پیش فروش ها.

وزیر صنعت خبر داد؛صدور حواله الستیک بین رانندگان مشهد آغاز شد

قیمت همه خودروها بر اساس فرمول ٥درصد محاسبه نخواهد شد
شرایط سرمایه گذاری در مه والت فراهم است
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خبر

خبر

خبر
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آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
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آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت خانه خیرین استان خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2666 و شناسه ملی 10380510800 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 11/02/1396 و نامه شماره 35243/97/920 مورخ 2/4/97 اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - برداشت از حساب موسسه 
 3 رئیس  نایب  بعنوان  جهانبانی  مصطفی  آقای   -  2 رئیس  بعنوان  پور  بصیری  غالمرضا  آقای   -1 میگیرد:.  انجام  موسسه  مهر  همراه  ذیل  افراد  نفر  سه  از  امضاء  دو  با 
2- مصطفی جهانبانی کد  2002415269رئیس  پور کد ملی  آقای بهرام فروزنده فر بعنوان خزانه دار -اعضای اصلی هیئت مدیره شورای عالی: غالمرضا بصیری   -
ملی 5219866710 نایب رئیس اول 3- سید علی اکبر موسوی نصرکد ملی 0792206827 نایب رئیس دوم 4- بهرام فروزنده فر کد ملی 5739761565 خزانه دار 
5- اعظم ترک حسینی نیا کدملی 0932066461 منشی اول 6- سید باقر غفوریان کد ملی 0939293501 منشی دوم 7- علی اصغر دلدار کد ملی 0871485591 
مدیر اجرایی ) مدیرعامل- خارج از اعضا هیئت مدیره و مدت تصدی یکسال( 8- عادل آهنچی کد ملی 0937835447 عضو هیات مدیره 9- علی دادور کد ملی 
0839393709 عضو هیات مدیره 10- جواد اکبیا کد ملی 0700180613 عضو هیات مدیره 11- علیرضا محرابی کد ملی 0919370322 عضو هیات مدیره اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )318405(

مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380510800 ملی  شناسه  و   2666 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  رضوی  خراسان  استان  خیرین  خانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی عادی مورخ 27/01/1396 و نامه شماره 35243/97/920 مورخ 2/4/97 اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- غالمرضا 
ملی  کد  نصر  موسوی  اکبر  سیدعلی   -4  0931886244 ملی  کد  الستی  3- زهرا   5219866710 ملی  کد  مصطفی جهانبانی   -2  2002415269 ملی  کد  پور  بصیری 
0792206827 5- سید باقر غفوریان کد ملی 0939293501 6- علیرضا محرابی کد ملی 0919370322 7- عادل آهنچی کد ملی 0937835447 8- بهرام فروزنده 
فر کدملی 5739761565 9- علی دادفر کد ملی 0839393709 10- اعظم ترک حسینی نیا کد ملی 0932066461 11- جواد اکبیا کد ملی 0700180613 به سمت 
اعضای اصلی شورای عالی و 1- عباس تقوی اول کد ملی 0938376217 2- جواد سقاء رضوی کد ملی 0931298628 3- علی سلمانزاده کد ملی 0937523364 
انتخاب گردیدند.  البدل برای مدت سه سال  0779250291 به سمت اعضای علی  0937502839 5- سید رضا مقیمی مقدم کد ملی  4- علیرضا اشرف کد ملی 
اسامی هیات بازرسین :الف : - اعضاء اصلی 1-خداوردی قربانی کد ملی 0778823032 2- محمدارشادی کد ملی 0937532320 3- حسین نعمتی راد کد ملی 
0939819635 برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  1- محمد مهدی مجتهدی کد ملی  البدل  0650891899 اعضاء علی 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )318409(

آگهی تغییرات موسسه پیشگیری ازمعلولیتهای پیام آوران سالمت چناران به شماره ثبت 60 و شناسه ملی 14003075194 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 08/02/1397 ونامه شماره 91088/97/920 مورخ 15/07/1397 اداره بهزیستی چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شامل سی و نه ماده و 
نوزده تبصره به تصویب رسید. موارد ذیل به موضوع موسسه الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد ارائه خدمات پیشگیرانه و ارتقاء سالمت روان جامعه 
-ارائه خدمات پیشگیرانه )پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ( پس از اخذ مجوزهای الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )318406(

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10380650459 ملی  شناسه  و   48697 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  جلگه  سازان  طاق  شرکت  تغییرات  آگهی 
0943054095 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم سیده لیال  02/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد امین باغستانی زهان بشماره ملی 
موسوی نسب بشماره ملی 0945274718 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی قمی زاده بشماره ملی 2031754904 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای آقای محمد امین باغستانی زهان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )318407(

مجلس  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کارگروه  رئیس 
کد  دریافت  با  هستند  ملزم  دستگاه ها  گفت:کلیه  شورای، 
ملی از مراجعین هویت فرد را شناسایی و اطالعات الزم را کسب 

کنند.
و  ارتباطات  کارگروه  گذشته  روز  نشست  خصوص  در  سبحانی   فر  رمضانعلی 
با  گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  اطالعات  فناوری 
حضور دستگاه ها در نشست کارگروه تخصصی تصمیم گرفته شده دریافت کپی 

شناسنامه و کارت ملی در ادارات حذف شود.
رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات مجلس شورای با اشاره به اینکه در 
گذشته در زمینه حذف دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه قانون مصوب شده 
بود اما اجرایی نمی شد، تصریح کرد: کلیه دستگاه ها ملزم هستند با دریافت کد 

ملی از مراجعین هویت فرد را شناسایی و اطالعات الزم را کسب کنند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسالمی در 
پایان خاطرنشان کرد: با اجرای قانون حذف دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه 

از  جلوگیری  به  منجر  و  دارد  وجود  شناسنامه  و  ملی  کارت  کپی  اخذ  به  نیازی 
پولشویی  و  فساد  اسناد،  جعل  ادارات،  بایگانی  شدن  حجیم  اداری،  تخلفات 
هزینه ها  کاهش  و  زیست  محیط  حفظ  رجوع،  ارباب  تکریم  موجب  همچنین  و 

می شود.
کشوردر  وزارت  اطالعات  فناوری  مدیرکل  شجاعیان  امیرعباس  است  گفتنی 
با خبرنگار  بانک ها در گفت وگو  و  از دستگاه های دولتی  زمینه حذف کاغذبازی 
خبگزاری خانه ملت اظهار داشت: وزارت کشور حذف دریافت کپی کارت ملی و 
کاغذ بازی ها را برای الکترونیکی سازی فرآیندها، کاهش رانت، افزایش سرعت و 
کاهش هزینه به صورت جدی پیگیری می کند و به زودی امکاناتی فراهم خواهد 
شد تا برخی از بانک های کشور از طریق کارت ملی هوشمند بتوانند برای ارائه 
قابلیت های موجود  از طریق  را  افراد  احراز هویت  بررسی  بانکی  تمامی خدمات 
بیومتریک کارت ملی هوشمند انجام دهند که می تواند تخلفات بانکی را کاهش 

دهد و چرخه ضروری سازی استفاده از کارت ملی هوشمند را سرعت بخشد.

به دنبال اعتراض نماینده مردم سبزوار نسبت به بکارگیری رئیس 
و اساتید مرد در دانشگاه حضرت زینب این شهر و طرح سوال از 
وزیر علوم در این خصوص، وزارتخانه به موضوع ورود هیات بازرسی به 

دانشگاه فرستاده است.
در پی طرح استیضاح وزیر علوم و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
طی روز گذشته حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در 
مجلس، منصور غالمی را درخصوص به کارگیری رئیس، معاونین، کادر اداری و هیات 
علمی دانشگاه مرد در دانشگاه فناوری یا همان حضرت زینب)س( شهرستان سبزوار 
-که مختص دختران است- مورد سوال قرار داد و این اقدام را خالف ماده 36 آیین نامه 
مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دانست چراکه براساس این ماده "انتخاب 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها باید با جنسیت دانشگاه ها متناسب باشد" لذا خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت با این نماینده و معاون پارلمانی وزارتخانه علوم به گفت وگو نشست و 

این دو مناظره کوتاهی در این خصوص با یکدیگر داشتند.

بنابراین گزارش، حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان 
اینکه امام جمعه و مسئوالن شهرستان سبزوار به این مسئله اعتراض کرده اند و دانشجویان 
این دانشگاه نیز به همین دلیل تحصن کرده اند، گفت: در جلسه بررسی طرح استیضاح 
آقای غالمی این کوتاهی وزارتخانه مطرح شد و از ایشان خواسته شد هرچه سریع تر به 

خواسته دانشجویان و مسئوالن شهر سبزوار رسیدگی کنند.
همچنین در ادامه حسین سیمایی صراف؛ معاون حقوقی و امور مجلس با بیان اینکه 
براساس گزارش های آقای مقصودی نماینده شهرستان سبزوار به وزارتخانه، هیات بازرسی 
به این دانشگاه فرستاده شده است لذا به محض رسیدن گزارش این هیات به دست ما، آن 
را بررسی کرده و در صورت تایید تخطی از آیین نامه، طبق آیین نامه مدیریت دانشگاه ها به 

رفع مشکل اقدام خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه دانشجویان و اساتید این دانشگاه در اعتراض به این مسئله تحصن 
نکرده و تحصنی در کار نبوده است، اضافه کرد: به یقین اولویت جذب مدیر، کادر اداری و 

هیات علمی در دانشگاه های دخترانه با بانوان است.

سبحانی فر 
حذف دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه در دستگاه ها

ماجرای به کارگیری مدیر مرد در دانشگاه دخترانه سبزوار چیست؟
مقصودی: تحصن به دلیل داشتن رئیس و اساتید مرد/سیمایی: تحصنی در کار نبوده است



این  ازدواج هــا  گونه  این  در  نکته  چهارمین  حورایی: 
در  داشت،  نباید  آن  بر  اصرار  گاه  هیچ  نباید  که  است 
صورتی که دختر و پسر به هم متمایل بودند، با در نظر 
گرفتن موارد قبل، اشکالی ندارد اما اینکه ما اصرار داشته 
باشیم که پسرمان حتمًا باید با دختر عمویش ازدواج کند 
و برعکس، این حرف هایی بی اساس و اشتباهی که مثالً 
انتظار دارد و حرف های مشابه،  ما  از  فامیل  می گویند 

نباید وجود داشته باشد
اینکه خراسان، شهری با آمار باالی ازدواج فامیلی است 
این  خانواده های  از  بسیاری  نیست.  عجیبی  و  تازه  چیز 
استان بنا به دالیل متعدد، قرابت در ازدواج را بیشتر از وصلت 
با خانواده های غریبه و ناآشنا می پسندند. »عقد دختر عمو 
و پسرعمو را در آسمان بسته اند«، »ستاره بخت شما دو نفر 
از اولش باهم بود»، »ناف تان را به اسم هم بریده اند« و هزار 
توجیه غیرعلمی و نادرست دیگر از اولین جرقه های این 
تصمیم است. خانواده دختر و پسر ترجیح می دهند داماد و 
عروس آینده شان کسی باشد که از بچگی او را می شناختند 
و زیر نظرشان بزرگ شده، انگار این موضوع می تواند بخشی 
از استرس ها و نگرانی های ناشناخته ازدواج را کمتر کنند. اما 
غافل از اینکه این تصمیم تبعات مهم و غیرقابل چشم پوشی 
زیادی به همراه دارد، البته اینکه پدر و مادر فرد را بشناسی 
دلیل کافی و محکمی برای این موضوع نیست که او هم 
قطعا مثل آنها رفتار می کند. از بهم ریختن ارتباطات فامیلی 

گرفته، تا آینده تاریک بچه ها معلول!
حورائی،  مجتبی  با  داشتیم  گفتگویی  زمینه  این  در 
روانشناس و کارشناس حوزه خانواده و همچنین علیرضا 
پژوهشگر  و  شناسی  جامعه  ارشد  کارشناسی  عزیزی، 
از  را  فامیلی  ازدواج های  نبایدهای  و  بایدها  اجتماعی، 
این  دیدگاه  از  شناسی  جامعه  و  روانشناسی  دیدگاه  دو 

متخصص جویا شدیم.
به حساب پدر و مادر

مجتبی حورائی، روانشناس و کارشناس حوزه خانواده 
با تأکید بر این که ازدواج فامیلی در کل موضوعی رد شده 
و  مزایا  فامیلی  ازدواج  برای  گفت:  نمی شود،  محسوب 
معایبی را در نظر داریم. از یک جهت ازدواج فامیلی خوب 
است چرا که ما شناخت بیشتری داریم و خانواده و فرد 
را بیشتر می شناسیم و اصالت و سابقه شان را می دانیم 
که در مورد یک غریبه وقتی قرار است شخص شناخت 
بیشتر دارد  و تحقیق  به بررسی، مطالعه  نیاز  پیدا کند، 
و شاید آن شناختی که در ازدواج فامیلی وجود دارد در 

خصوص مواردی که غریبه هستند، ایجاد نمی شود. بنابر 
این ازدواج فامیلی الزامًا ازدواج بدی نیست، منتهی چند 
مالحظه باید در مورد آن انجام شود. اولین نکته ای که 
باید مورد توجه خانواده ها قرار بگیرد این است که الزامًا 
فامیل بخاطر فامیل بودن در ازدواج برتری ندارد، و این 
شناخت است که برتری را ایجاد می کند. نکته دوم این که 
باید توجه داشت وقتی پدر و مادر یک نفر خوب باشند، 
دلیل بر این نمی شود که خود او هم مشکلی ندارد. اگر 
به عنوان مثال دایی در یک خانواده انسانی خوب است، 
اثر  او نیست و ممکن است در  یقینًا فرزندش هم مانند 

همنشینی با دوستان روحیاتش متفاوت شده باشد.
به چشم همسری یا همبازی دوران کودکی؟

و  علمی  مسائل  بر  جدی  توجه  بر  تأکید  با  حورائی 
ژنتیکی در ازدواج های فامیلی ادامه داد: نکته سوم این 
باید خیلی جدی توجه  را  آزمایش های ژنتیک  به  که ما 
کنیم که متاسفانه در اکثر موارد غفلت می شود و گاهی 
آسیب هایی بزرگ را حتی به یک نسل وارد می کند. همه 
این  مانند  تأکید می کند  آن  بر  امروز  آن چیزی که علم 
مسائل ژنتیکی و سایر موارد باید به طور جد اهمیت داده 
است  این  ازدواج هــا  گونه  این  در  نکته  چهارمین  شود. 
که نباید هیچ گاه اصرار بر آن نباید داشت، در صورتی 
با در نظر گرفتن  که دختر و پسر به هم متمایل بودند، 
موارد قبل، اشکالی ندارد اما اینکه ما اصرار داشته باشیم 
و  کند  ازدواج  عمویش  دختر  با  باید  حتمًا  پسرمان  که 
برعکس، این حرف هایی بی اساس و اشتباهی که مثالً 
انتظار دارد و حرف های مشابه،  ما  از  فامیل  می گویند 
ازدواج های  در  اوقات  گاهی  باشد.  داشته  وجود  نباید 
همسری  حس  دیگر  هم  به  نسبت  بعضی ها  فامیلی 
ندارند. مثالً یک پسری که با دختر خاله اش بزرگ شده 
و  است  مند  عالقه  او  به  بوده اند،  هم  بازی  هم  و  است 
حس  او  به  نسبت  اما  هست  قائل  برایش  هم  احترام 
همسری ندارد. باید این روابط به اندازه ای نباشد که با 
این حس افراد وارد زندگی مشترک شوند. با توجه به این 
نکات ازدواج فامیلی به خودی خود بد نیست اما اگر این 
موارد را لحاظ نکنیم، این گونه ازدواج ها به شدت اشتباه 

است و آسیب های مختلفی را نیز در پی دارد.
الزام مشاوره در ازدواج فامیلی

حورائی باورهای غلط در بعضی خانواده ها و در برخی 
بی  اقدام  دلیل  را  فامیل  بین  در  جاری  تعارفات  موارد 
لزوم  بر  تأکید  با  و  ازدواج های فامیلی برشمند  به  جهت 
آگاهی بخشی در جامعه، گفت: قدم  و  فرهنگ سازی 
اول و مهم ترین نقش آموزش به آموزش و پرورش برمی 
گردد و همیشه آموزش از مدارس شروع می شود. در حال 
حاضر سیستم آموزش و پرورش ما دنبال آگاهی رسانی 

برای ازدواج نیست و نه فقط در حال حاظر بلکه از قدیم 
هم این توجه در نظام آموزشی وجود نداشته است. این 
آگاهی رسانی باید در مرحله اول توسط آموزش و پرورش 
و پس از آن توسط دانشگاه ها و البته رسانه ها جدی گرفته 
شود و حتی در مرحله بعد افرادی که به هر شکلی تریبون 
در اختیار دارند و سخنرانی می کنند و هم کسی که قلم 

در دست دارد باید نقش خود را در این جهت ایفا کند.
در  را  آگاه  مشاور  از  استفاده  خانواده  امور  کارشناس 
و  دانست  ضــروری  فامیلی  ازدواج  آسیب های  کاهش 
افزود: استفاده از مشاوره قبل و در فرآیند این ازدواج ها 
توجه داشت که هر کسی هم  باید  اما  بسیار الزم است 
در مقام مشاور نیست. متاسفانه االن اعالم می شود که 
هر کس درسی را خوانده است و دفتری راه می اندازد، 
بسیار  مشاوره  که  حقیقت  این  به  اســت.  مشاور  یک 
خوب است به طور جد عقیده دارم و حتمًا می تواند به 
خانواده ها و افرادی که قصد ازدواج دارند کمک کند، به 
انتخاب می شود،  به عنوان مشاور  شرطی که فردی که 
در  مسئله  مهم ترین  باشد.  آگــاه  و  متخصص  موجه، 
بحث ازدواج، بحث آگاهی های درست است. هر کاری 
زیاد  آسیب هایش  دهد  انجام  آگاهی  عدم  با  انسان  که 
می شود. انتخاب هایی که بر اساس چشم و هم چشمی، 
رودربایستی، هیجان و احساس، عشق و عاشقی بدون 
ولی  است،  ناموفق  قطعًا  باشد،   ... و  جوگیری  منطق، 
و  آگاهی  استدالل،  عقل،  منطق،  روی  از  که  ازدواجی 
معیارهای درست صورت می گیرد، به موفقیت می انجامد. 
را  آگاهی هایمان  که  این  از  قبل  ازدواج،  بحث  در  هرگز 

توسعه دهیم، نباید انتخاب کنیم.
با یک تیر چند نشان!

و  شناسی  جامعه  ارشد  کارشناسی  عزیزی،  علیرضا 
پژوهشگر اجتماعی با تأکید بر کارکردهای ازدواج فامیلی 

گذشته  اعصار  در  فامیلی  ازدواج  گفت:  گذشته،  در 
چونان پدیده ای طبیعی و مرسوم مطرح بوده است، و 
از آن جا که عمدتًا ساختار جوامع مبتنی بر نظام قبیله 
ای، طایفه ای یا پدرساالری بوده است، عمدتًا ازدواج ها 
در چهارچوب همان نظام قابل تعریف بوده است. ازدواج 
کارکردهای  از  گذشته  در  محوری  خویشاوند  یا  فامیلی 
آن  برای  ای  گسترده  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
جوامع برخوردار بوده است. به لحاظ کارکرد فرهنگی، 
منزلت  تثبیت  و  تقویت  نوعی  به  خویشاوندی،  ازدواج 
اجتماعی قبیله یا طایفه بوده است. نکته حائز اهمیت 
در این جا آن است که ازدواج فامیلی به نوعی بازتولید 
ارزش ها، هنجارها و آداب و رسوم قبیله یا طایفه محسوب 
فرهنگی  ارزش های  و  باورها  تثبیت  به  و  است  می شده 
جامعه کمک می کرده است. به لحاظ کارکرد اجتماعی، 
ازدواج فامیلی کارکردی به منظور حفظ فاصله اجتماعی 
با  یا حفظ مرزبندی های اجتماعی  با طبقات فرودست 
قبایل و طوایف دیگر داشته و در حفظ، تقویت و تثبیت 
یا  قبیله  اجتماعی  و هویت  اجتماع  در  جایگاه خانواده 
نیز،  سیاسی  کارکرد  لحاظ  به  است.   بوده  مؤثر  طایفه 
ازدواج فامیلی عملی در راستای تقویت قدرت خانواده 
که  بوده  آن  بر  تالش  عمدتًا  و  است  می شده  محسوب 
قدرتمندتر،  از خانواده  با جوانی  فرزند  ازدواج  از طریق 
قدرت اجتماعی خانواده ارتقاء یابد. در گذشته از آنجا که 
وضعیت مرگ و میر کودکان و در کنار آن زایش باال بوده 
است، کمتر به پیامدهای نامطلوب ازدواج فامیلی آنگونه 

که امروزه بدان تاکید می شود، توجه شده است.
به  توجه  با  معاصر،  جامعه  در  ــرد:  ک تصریح  وی 
افزایش  و  اجتماعی  ساختار  در  بنیادی  دگرگونی های 
فردیت و کاهش نقش و اهمیت خانواده، ازدواج فامیلی 
کمتر با کارکردهای مذکور همراه است. نظریه پردازانی 

همچون گیدنز نشان داده اند که در غرب روند ازدواج های 
کاهش  به  رو  اخیر  دهه های  در  خویشاوندی  بر  مبتنی 
وضعیت  مان،  کنونی  معاصر  جامعه  در  اما  است،  بوده 
مشاهده  غرب  در  آنچه  از  بیش  بسیار  فامیلی  ازدواج 

می شود، تداوم دارد.
تمایل بیشتر به خاطر موج بی اعتمادی

و  فرهنگی  اجتماعی،  ریشه های  بر  تأکید  با  وی 
اضافه  معاصر،  جامعه  در  فامیلی  ازدواج هــای  سیاسی 
کرد: به لحاظ اجتماعی، آنچه در موضوع ازدواج فامیلی 
ازدواج  در  خانواده  تأثیر  انــدازه  و  نقش  دارد،  اهمیت 
به  نسبت  خانواده  بنیادی  اعتماد  همچنین  و  جوانان 
جامعه )دیگران ِ ناشناس( است. در وضع کنونی به نظر 
تأثیر  خانواده ها  همچنان  ازدواج  موضوع  در  می رسد 
خود را در سطح باالیی حفظ کرده اند و هنوز هم ازدواج 
ایرانی تعامل دو خانواده با یکدیگر است. از این رو، این 
که خانواده ها چه نظر و ارزیابی ای از انتخاب فرزندشان 
لذا  است  تاثیرگذار  وی  انتخاب  نحوه  در  باشند،  داشته 
فامیلی  ازدواج  به  جوانان  گرایش  در  می توانند  آن ها 
جهت  به  موجود  وضع  در  که،  آن  دیگر  باشند.  مؤثر 
به   – به جامعه  بنیادی خانواده ها نسبت  اعتماد  کاهش 
میان  در  موجود  افزون  روز  اجتماعی  آسیب های  جهت 
جوانان- گرایش به ازدواج فامیلی یعنی فردی که آشنایی 
و شناخت بیشتری از وی دارند، رو به افزایش است. به 
لحاظ فرهنگی، به نظر می رسد که در سال های اخیر با 
به موضوع  نسبت  ارزش های جوانان  در  دگرگونی هایی 
ارتباط با جنس مخالف مواجه بوده ایم به نحوی که بستر 
انتخاب و فردیت در نحوه گزینش جوانان افزایش یافته 
است. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با آن 
که با تحولی گسترده در نگرش جوانان نسبت به تعامل با 
جنس مخالف روبرو هستیم، اما بدنه جامعه هنوز نگرش 

تقریبًا مشابهی نسبت به گذشته پیرامون ازدواج دارد.
ازدواج  ــاره  درب ما  فرهنگی  و  اجتماعی  سنت های 
همچنان پابرجاست و همچنان نقش خانواده ها پررنگ 
و حائز اهمیت است، لذا با وجود آن که روابط صمیمی 
میان جنس های مخالف رو به گسترش نهاده است اما 
افراد کسانی  ازدواج می رسد،  برای  انتخاب  زمان  وقتی 
که شناخت و آشنایی بیشتری دارند، انتخاب می کنند. 
بازی  نوعی  ازدواج،  از  پیش  صمیمی  روابط  واقع،  در 
آن  پس  در  و  است-  امــروزی  جوانان  برای  سرگرمی  و 
می توان عدم اعتماد را شناسایی کرد- حال آن که ازدواج 
امری جدی و منوط به افراد ِ نزدیِک قابل اعتماد است. 
برای  ناشناخته  دیگرِی  با  آشنایی  بستر  آن  با  بنابراین 
در  فامیلی  ازدواج  نرخ  همچنان  است،  فراهم  ازدواج 

جامعه مان باالست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: بقاع متبرکه 
به عنوان پایگاه و قطب فرهنگی نقش موثری در ترویج فرهنگ دینی 

دارند.
حجت االسالم محمد احمد زاده اظهارکرد: یکی از مشکالت 
جامعه امروز فاصله گرفتن از سبک زندگی اسالمی است که در نتیجه 

باعث گرفتاری و عدم آرامش مردم  شده است.
وی افزود:با ترویج فرهنگ قرآن و عترت و تبیین سبک زندگی 
در  و  کرد  تزریق  به جامعه  را  آرامش  )ع( می توان  امامان معصوم 

زندگی  روش  و  سیره  شناخت  دارد  ضــرورت  که  مسیرآنچه  این 
معصومین)ع( و عملیاتی کردن آن در عرصه های مختلف زندگی 

است.
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقــاف  کل  مدیر 
پایگاه و قطب فرهنگی، نقش موثری در  به عنوان  بقاع متبرکه 
ترویج فرهنگ دینی دارند گفت: بقاع متبرکه عالوه بر اینکه مایه 
آرامش مردم هستند در زمینه تکمیل خدمات رفاهی برای زائران و 

فعالیت های فرهنگی اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده اند.
احمدزاده تصریح کرد:برای تقویت و غنا بخشیدن به ارزش های 
اسالمی، تقویت باورهای افراد جامعه ضروری است و تا زمانی که 
بنیه های اعتقادی جامعه تقویت نشوند نمی توانیم نیازهای یک 

مسلمان را تامین کنیم.

و  نویسنده  حضرتی،  علی  کننده:  تهیه 
کارگردان: اصغر عبداللهی، بازیگران: هنگامه 
شورا  موسیقی:  رضایی،  حبیب  و  قاضیانی 

کریمی.
"مرد  اســت:  آمــده  چنین  فیلم  خالصه  در 
اما  تزیینی  ای  تپانچه  با  غیظ  و  غفلت  آنی  به 
به  قدیمی  ای  صحنه  بــازســازی  قصد  به  پر 
خویش،  دیرپای  و  عمیق  عشق  اثبات  منظور 
به همسرش شلیک می کند و چشم چپ زن 
مرد مدام  و دوستان  بیند. خانواده  آسیب می 
به او هشدار می دهند که زن تنها برای انتقام 
در خانه مانده و باید از زن زخمی پرهیز کرد. 
سکوت میان این زوج، مزمن و طوالنی شده تا 
روزی فرا می رسد که باید تکلیف این بی آوازی 

یک ساله روشن شود..."

اجتماعی- ــودرام  ــل م ــن  ای آغــازیــن  کنش 
رایج  لفظی  درگیری  و  تنش  یک  با  خانوادگی 
زن و شوهری به رخدادی غافلگیر کننده و تلخ 
صحنه  همان  در  را  بیننده  که  شود  می  منجر 
ابتدایی به بهت فرو می برد؛ شبیه به آنچه در 
خوانش رمان "چنین گذشت بر من" اثر "ناتالیا 
گینزبورگ" با آن مواجهیم. با این تفاوت که در 
رمان جای زن و مرد قربانی و جانی عوض می 
شود و زن با تعمد به چشم مرد شلیک می کند. 
زن  غالب،  شخصیت  اثر  دو  هر  در  که  هرچند 
به  او  دید  زاویه  از  است  ناچار  و مخاطب  است 
به  شده  سعی  فیلم  در  گرچه  بنشیند  قضاوت 
کشیم  سرک  هم  مرد  ذهن  تاریک  های  گوشه 
اما شخصیت پردازی او در مقایسه با زن آنچنان 
عمیق نیست و این تنها وزنه ای است که تعادل 

را در این اثر عاشقانه بر هم می زند.
پس از این ماجرای شوکه کننده، ریتم فیلم 
هر  که  شود  می  دچــار  عامدانه ای  کندی  به 
در  سختی  موقعیت  چنین  پس  از  کارگردانی 
با فیلم نامه ای سوار بر محور مونولوگ  مواجهه 
آید  نمی  بر  کاراکترهای معدود،  و  های ذهنی 
به  اولی  فیلم  کارگردان  مقام  در  عبداللهی  اما 
به  عرصه  این  در  را  خود  موفق  حضور  خوبی 
با  و  فهیم  مخاطب  و  کشانده  قضاوت  جایگاه 
متفاوتش  و  ویژه  نگاه  به  توجه  با  سینما  سواد 
نسبت به موضوعی کلیشه ای با پرداخت های 
ثبت  به  عادالنه  سطحی،  و  کیفیت  بی  مرسوم 
خواهد  طی  را  داوری  گذر  رضایتمند،  نظری 

کرد.
از  است  تصویری  و  استعاری  روایتی  فیلم 

زندگی زنی شاعر در کنار مردی معمار در خانه 
جایی  در  ایرانی  کهن  فرهنگ  و  اصالت  با  ای 
دور از همهمه شهر و آدم ها که از فضایی لبریز 
خشم و تردید، حسادت و بغض، عشق و عادت 
واقعه  از  به سکوتی سهمگین پس  گره خورده 

ای سهوی و غیر قابل جبران.
ــن بــی صــدایــی پــر تــردیــد در خالل  ــا ای ام
دو  هــای  مونولوگ  میان  ذهنی  پرتاب های 
می  ختم  پیروزمندانه  گفتگویی  به  شخصیت 
شود که پایان تمام ناکوکی های نغمه مشترک 
زندگی شان را آوازی خوش و دلکوک به انتظار 
از راه رسیدن تماشاگر، بعد از نقطه اوج نشسته 

است.
و  زمــان  عبور  شــاهــدیــم،  میانه  در  آنچه 
در  زوج  این  ای  عاریه  و  اجباری  همجواری 
و  سکوت  در  که  است  سوءتفاهم  پر  بحرانی 
متکی بر حدیث نفس پرسوناژها به گره گشایی 
و روشن نمایی کنش های پیش آغازین با مرور 
از  مرد  و  زن  تداعی  و  ها  عکس  ها،  خاطره 

یکدیگر می انجامد.
سه راس مثلث رابطه در این عاشقانه به ظاهر 
آرام پر هیاهو، زن و مرد و خانه ای است که در 
برای پرورش نهال کوچک  حکم بستر گلدانی 
و  شــده  فرعی  کاراکتر  یک  به  تبدیل  عشق 
ترک  اجازه  که  چنان  یابد  می  اثرگذار  هویتی 

این گلدان را به هیچ یک از این دو نمی دهد.
نهالی  هر  و  دارد  مراقبت  به  نیاز  گلدانی  هر 
مناسب  و خاک  نور  و  آب  از  کافی  قدر  به  باید 
نصیب برد تا گلی که از آن می روید به خوش 
باغبانش  و  نگهبان  درخور  زیبایی،  و  عطری 

باشد. آنچه به گلدان نهال خوش سیمای عشق 
در این خانه دست برده، آفتی است که ریشه در 

رفتارهای ناآگاهانه هر یک از آنها دارد.
نخستین کلیدواژه ای که توسط مرد به نقل 
از پدرش به مخاطب داده می شود، در جمله 
"حسادت زنها رو پیر می کنه و مردها رو مفلس." 
قابل پیگیری است کما اینکه نمود ظاهری این 
جریان  هادیان  از  آنچه  و  عام  باور  مطابق  واژه 
های مذهبی و عرف به ما رسیده، آشکار است 
در  شوهر  مادر  و  زن  بین  که  حسادتی  آتش  و 
اثبات تصاحب مرد زبانه می کشد به کور شدن 
تاوانی که مرد در  و  انجامد  چشم چپ زن می 
از  ترس  به  زن  با  نخستینش  گفتگوی  خالل 

خیره سری او و آه مادرش اشاره کرده بود.
دارای  مرد  یابیم  می  در  قصه  پیشروی  پیرو 
و  بین  دهــن  پذیر،  اثــر  شــدت  به  شخصیتی 
که  است  مادر  به  وابسته  و  بر  فرمان  خرافاتی، 
همسرش،  انتقام  به  نسبت  تردیدش  و  ترس 
و  افکنده  گمگشتگی  و  نابودی  ورطه  به  را  او 
همچنین  است.  ربوده  چشمانش  از  را  خواب 
زن از شخصیتی عاشق پیشه، جسور، فاتح، پر 
تردید و محافظه کار برخوردار است. آنچنان که 
باور دارد، "جنون یک لحظه است و ندامت یک 
عمر" و از این رو به انتخاب"رفتن" رسیده تا از 
جنایتی ناگوارتر و قریب الوقوع جلوگیری کند؛ 
ابزارش  و  با مداخله خانه  انتخاب  این  هرچند 

به عنوان شخصیت فرعی به نتیجه نمی رسد.

بارها و بارها عالمان علم تربیت و تدریس به نوع و 
زمان درس هنر در مدارس انتقاد کردند و پیشنهاد 
آموزان  دانش  برای  را  درسی  واحد  این  افزایش 
دبیرستان  دوره  پایان  تا  دبستان  دوران  همان  از 
شایسته  صورت  به  هنوز  متاسفانه  که  اند  داشته 
و بایسته این اتفاق خجسته در مدرسه ها نیفتاده 
است. اتفاقی که شاید با استفاده از اهرم های فشار 
امروز  و  افتاده  بدنی  تربیت  برای   ، ورزش  وزارت 
شاهد افزایش ساعات ورزش در دوره های آموزشی 
هستیم. ولی انگار اراده جدی و شایسته ای برای 
هنر در این سال ها وجود نداشته و کالس های هنر 
در دوره های گوناگون تحصیلی، صرفا با سلیقه و 
ذوق معلمین و دبیران ریل گذاری و برگزار می شود. 
دوره  در  مخصوصا  معلمان  آشنایی  سبب  این  به 
نظر  به  ضــروری  ادبیات  و  هنر  مبانی  با  ابتدایی 
می رسد که اگر این گونه نباشد بهترین و کلیدی 
ترین دوران شکل گیری و کشف استعداد دانش 
آموزان متاسفانه از دست می رود. با یکی از معلمان 
کالس های  به  که  هنر  عالقمند  و  سخت کوش 
می دهد  ای  ویژه  اهمیت  آموزانش  دانش  هنری 
و برای این این کالس ها برنامه ویژه و پیشنهادات 
در  حــدودی  تا  شدیم  صحبت  ،هم  دارد  خاصی 
کالس های  برای  که  اتفاقاتی  و  مشکالت  جریان 
،قرار  دارد  وجــود  نها  شهرستا  در  ــدارس  م هنر 
بگیریم. »اکرم اکبرفخرآبادی« متولد 1358قوچان 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است که خود 
گذرانده  هم  را  تحریری  خط  و  طراحی  دوره های 
به  نوجوان  و  کودک  پرورشی  کانون  در  دوسال  و 
عنوان مربی هنر کار کرده است. او که 7 سال است 
در مقطع ابتدایی تدریس می کند هر روز مسافت 
30کیلومتر حد فاصل محل سکونتش در قوچان را 
تا دبستان محل خدمتش طی می کند و خود را به 
دانش آموزان کالس سوم دبستان امین زاده فاروج 

می رساند.
درس هنر چقدر برای دوره ی ابتدایی مهم است ؟

از آنجا که هنر باعث رشد ذهنی وهوشی دانش 
می شود  آنها  خالقیت  پرورش  وهمچنین  آموزان 
وبا دانش براین امر، امروزه در تعلیم وتربیت نوین 
جایگاه ویژه ای برای هنر اختصاص داده شده وبر 
هنر از منظر یک راهبر برای پیشبرد اهداف آموزشی 
نگریسته می شود چرا که زبان هنر قادراست، بیشتر 

ازهر وسیله ارتباطی دیگری بازبان کودک و دانش 
آموز ارتباط برقرار کند و به نوعی می توان گفت ابزار 
محرک هوش وحواس یادگیری دانش اموزان است.

در  و  خود  کالس های  در  شما 
چه  روی  بیشتر  هنر  ساعت های 

مهارت هایی کار می کنید؟
که  کسی  و  معلم  عنوان  به  من 
مسئولیت آموزشی دانش آموزان را 
کاربردی  بر  سعی  است  دار  عهده 
کردن مهارت هنر داشته ام با توجه 
به عالقه و مهارتی که در این رشته 
هم از طریق شرکت در کالس های 
داشته  نقاشی  و  طراحی  آموزشی 
استعداد  خداوند  لطف  به  وهــم 
وعالقه  شخصی خودم هم همین 
است، براین امر اهتمام کردم و در 
ساعات هنر به فعالیت های خاص و 
هدفمندی پرداخته ام به طوریکه از 
هنر به عنوان وسیله قابل فهم تری 
برای آموزش مباحث درسی کمک 
گاهی  من  کــار  روش  و  می گیرم 
روش تلفیقی مباحث درسی با هنر 
است، به طور مثال؛هم زمان وگام 
اشکال هندسی  تدریس  با  گام  به 
و رسم دایره، دانستن شعاع،  قطر 

و دیگر موارد، به عنوان ایجاد انگیزه پیش زمینه 
،یادگیری این مباحث در زنگ هنر ایجاد می شود. 
این امر هم بر یادگیری  ریاضی و هم بر ذوق هنری 
و خالقیت دانش آموز می افزاید و 
دایره  چند  رسم  با  زیبایی  اشکال 
بوسیله پرگار خلق می کنند و یا به 
فرض مثال؛ با تدریس چرخه  آب 
و چگونگی تشکیل باران از دانش 
آموزان خواسته می شود درساعت 
متصور  آب  چرخه  از  آنچه  هنر 
کنند  ونقاشی  ترسیم  را  شده اند 

وسپس رنگ آمیزی کنند.
چقدر مهم است که یک معلم ابتدایی 
در کنار مهارت های تدریسی که دارد 

به اصول اولیه هنر هم اشنا باشد؟
به نظر کارشناسان و روانشناسان 
شغل آموزگاری باید از صورت حرفه 
قریحه   از  وحتی  درآیــد  ساده  ای 
وجایگاهی  رفته  باالتر  عاطفی 
از  که  دهد  اختصاص  خود  رابــه 
می گیرد  سرچشمه  هنرودانش 
وتحقیقاتی  پژوهش ها  با  بنابراین 
که صورت گرفته ضرورت یادگیری 
اصول اولیه  هنر درکنارمهارت های 
آموزشی آشکار است چرا که این امر 

کمک شایانی بر پیشبرد اهداف آموزشی وتربیتی 
وهمینطور پرورشی یک معلم خواهد داشت.

آیا فکر نمی کنید پتانسیل های هنری باید از دبستان ها 
رد یابی شوند؟

به اعتقاد من شناسایی وکشف استعداد دانش 
آموزان باید از دوران قبل دبستان یا پیش دبستانی 
در  همچنان  روند  واین  دنبال   هدفمند  طور  به 
من  شود.  دنبال  تری  جدی  صورت  به  ابتدایی 
معتقدم آثارهنری وخالقیت های دانش آموزان  در 
پوشه  کارنمای دانش آموزی مندرج وثبت شود که 
البته امروزه این کار انجام می شود ولی ثبت وآرشیو 
می تواند  این  که  است  محدودی  مدت  برای  آثار 
نقص بزرگی باشد. اگر تدبیری اندیشده شود تا این 
آثار در آرشیو خاصی بایگانی شود ودرپایان هردوره 
برای  شود  منتقل  بعد  دوره   به  مدارک  با  ،همراه 
آموز  دانش  هنری  پیشرفت  روند  وردیابی  بررسی 

نتیجه بخش ومفید خواهد بود.
زمانی  بازه  این  ما  پرورش  و  آموزش  در  شما  اعتقاد  به 

حساس برای استعدادیابی جدی گرفته شده است؟
تاحدودی این امر شناسایی شده ولی اهتمام و 
جدیت ویژه ای در این زمینه اختصاص نیافته است 
آموزشی  دراهــداف  آتی  آرمان های  درحد  وفقط 
انداز  درچشم  فکرمی کنم  من  است  شده  مطرح 
سنوات آینده تمرکز شایان وقابل توجهی براین امر 
خواهد بود و این مهم به زودی قابل تحقق خواهد 

بود.
پیشنهاد شما برای ارتقای سطح هنری دانش اموزان 

ابتدایی چیست؟
توصیه و پیشنهاد من به عنوان مجری این طرح 
در کالس درسی خودم و باتوجه به شواهد عینی 
این  روش  این  مشاهده  قابل  تاثیرات  و  وملموس 
است که همکاران، خانواده ها، آموزش و پرورش و 
حتی رسانه ها از زبان گویا و خالق هنر برای برخورد 
با کودکان استفاده کنند واهمیت و قابلیت آن را 
به عنوان ابزار خارق العاده ای در راستای پیشبرد 

اهداف آموزشی پیوسته در نظر داشته باشند.
متاسفانه با سیاست های آموزشی موجود، بخش 
قابل مالحظه ای از استعدادهای هنری که باید از 
دوران کودکی هدف گذاری و هدایت شوند به هدر 
هنرمندانی  داشتن  از  آینده  در  کشور  و  می روند 
ورزیده و فرهیخته تا حدود زیادی محروم خواهد 
متولیان  توسط  موضوع  این  اهمیت  شد.کاش 

آموزش کشور هرچه زودتر احساس شود.
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گفتگو با یک معلم درباره وضعیت واحد درسی هنر در مدارس؛

هنر، درس فراموش شده
مشهد  شهری  هنرهای  جشنواره  دومین  فراخوان 

1398 منتشر شد.
ظرفیت   از  بهره گیری  منظور  به  مشهد  شهرداری 
ارائه طرح های خالقانه هنر  و  هنرمندان در زیباسازی 
جشنواره  دومین  فراخوان  نو،  سال  آستانه  در  شهری 

هنرهای شهری خانه بهار را منتشر کرد.
رویکردهای جشنواره در این دوره شامل »سراج؛ مشهد 
شهر زیارت و معنویت«، »فردوسی؛ مشهد شهر خرد«، 

»بهارانه، مشهد شهر نشاط، امید و زندگی« است.
پیرامون  موضوعاتی  از  جــشــنــواره  بخش های 
دیوارنگاره ها، احجام و سازه های دائم و موقت شهری، 
طراحی  و  محیطی  هنرهای  چندرسانه ای،  هنرهای 
بهار،  خانه  عکس  جشنواره  نمایشی،  هنرهای  منظر، 
فضای  طراحی  و  گل آرایی  بهار،  خانه  مردمی  پویش 
سبز، پژوهش های هنر شهری، بین الملل و میهمان)غیر 

رقابتی( تشکیل شده است.
شرایط و مقررات کلی شرکت در جشنواره شامل مراجعه 
به سایت bahar98mashhad.ir و تکمیل فرم شرکت در 
جشنواره است. همچنین تکمیل فرم شرکت در جشنواره 
به منزله پذیرش ضوابط و رای هیات انتخاب داوران در 

تمامی مراحل جشنواره است.
آثار متقاضی شرکت در مسابقه نباید در جایی دیگر اجرا 
و یا اکران شده باشد و کلیه موارد حقوقی در خصوص 
رعایت قوانین مالکیت معنوی آثار پیشنهادی به عهده 
متقاضی بوده و دبیرخانه در هر مرحله ای که متوجه عدم 
فرایند  ادامه  از  اثر  خروج  ضمن  گردد،  موضوع  رعایت 
جشنواره، حق اقدام قانونی خواهد داشت. همچنین 
آثار را در کلیه تولیدات خود  از  جشنواره حق استفاده 

خواهد داشت.
اتخاذ تصمیم درباره مسائل پیش بینی نشده و یا تغییر 
برگزاری  ستاد  عهده  به  نیاز  صورت  در  اجرایی  شکل 
بازبینی،  هیات  اعضای  معرفی  بود.  خواهد  جشنواره 
شورای انتخاب و داوران نهایی، زمان تشکیل جلسات 
توجیهی با هنرمندان و سایر موارد مربوط از مرجع های 
اطالع  به  جشنواره  سایت  و  رسمی  اطــالع رســانــی 
هنرمندان خواهد رسید. آثار منتخب نیز پس از بررسی 
کارشناسی و توافق نهایی با هنرمندان ملی طی عقد 

قرارداد اجرا می شوند.
آخرین مهلت ارسال آثار تا دهم دی ماه 1397 و بازبینی 
هیات انتخاب 15 تا 17 دی ماه است. اعالم نتایج 22 
دی 97 و برگزاری جشنواره و داوری در دو بخش مردمی 
و تخصصی 25 اسفندماه 97 لغایت 25 اردیبهشت 98 
انجام خواهد شد. مراسم اختتامیه نیز خردادماه 1398 

برگزار خواهد شد.

خبر
انتشار فراخوان دومین جشنواره هنرهای 

شهری مشهد
بیش از 3 میلیارد ریال اعتبار برای 

حفظ بناهای تاریخی تایباد   

پایان مرحله اول مرمت کاشی های 
بقعه عطار نیشابوری

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و  ملی  اعتبارات  محل  از  جاری  سال  در  گفت:  تایباد 
استانی 3 میلیارد و ۴60 میلیون ریال برای حفظ بناهای 
است.عبدالرحیم  شده  هزینه  شهرستان  این  تاریخی 
ابوبکر  زین الدین  موالنا  مزار  کرد:  اظهار  تاج محمدی 
تایبادی، آرامگاه شاهزاده قاسم و آرامگاه پدر موالنا از محل 
این اعتبارات در حال اجرای مرمت و بازسازی هستند.

وی افزود: بنای کوچکی در مقابل ایوان و صحن بنای 
مسجد موالنا قرار دارد که شامل ایوان، گنبد خانه، ایوانچه 
و مقبره جلوی آن نیز منتسب به شیخ علی تایبادی پدر 
موالنا است.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری تایباد بیان کرد: در ضلع جنوب غربی شهر 
مشهدریزه از بخش میان والیت شهرستان تایباد در میان 
قبرستان قدیمی»رزه« بنایی قرار دارد که به مزار شاهزاده 
قاسم معروف است.وی ادامه داد: آرامگاه در مقابل جبهه 
آن  بر روی  بنا قرار دارد که  و در محوطه جلوی  شرقی 
درختی روئیده است و پیرامون آن نیز محجری سنگی و 
مشبک قرار گرفته که به استناد کتیبه های باقیمانده این 
محجر به سال ١٠6٠هجری قمری به سعی و اهتمام 
»حاج پیرعلی محمدبن محمود رزه« ساخته شده است.

تاج محمدی مطرح کرد: در محوطه و اطراف مزار درختان 
دور  گذشته های  یادگار  که  است  تنومندی  کاج  و  سرو 
هستند. بنای مزار از آثار به جای مانده از دوره صفوی 
است که در سال 1377 به شماره 2076 در فهرست آثار 

ملی کشور به ثبت رسیده است.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
معادل  اعتباری  صرف  با  گفت:  نیشابور  گردشگری 
250 میلیون ریال، فاز اول مرمت کاشیهای بقعه عطار 
با  اعتمادی  رسید.محمداسماعیل  اتمام  به  نیشابوری 
اعالم این مطلب افزود: مرحله اول مرمت کاشی های 
آرامگاه عطار نیشابوری از اواسط مهرماه امسال آغاز  و 
کاشی های معرق پایه ها،ایوانچه ها و ایوانها و قسمتی از 
ساقه گنبد بقعه که دچار فرسودگی و تخریب شده بود، 
توسط استادکاران و مرمتگران کاشی ، تعمیر و به اتمام 
رسید.اعتمادی افزود: در فاز دوم این اقدامات در ماههای 
آینده و پس از تخصیص اعتبار الزم انجام خواهد شد.وی 
ادامه داد: تمامی کاشی های گنبد که براثر گذشت زمان 
خواهد  مرمت  شده،  فرسودگی  دچار  جوی  عوامل  و 
شد. الزم به ذکر است که آرامگاه شیخ فریدالدین عطار 
با پالن هشت ضلعی و گنبد دوپوسته ، در  نیشابوری 
دوره تیموری و به دستور امیر علیشیرنوایی وزیر دانشمند 
سلطان حسین بایقرا ساخته شده و در فهرست آثار ملی 

کشور ثبت شده است.

میراث ماندگار

با همین چشم های خود دیدم، 
زیر باران بی امان بانو

آسمان  می افتاد  قطره  قطره  درحرم 
روی آسمان بانو

خیس  چــادرت  کرده ست  حس  قطره  قطره  صورتم 
می شود اما 

به خدا گریه های من گاهی دست من نیست مهربان 
بانو

گم شده خاطرات کودکی ام گریه گریه در ازدحام حرم
باز هم آمدم که گم بشوم من همان کودکم همان، بانو

باز هم مثل کودکی هر سو می دوم در رواق تو در تو 
دفترم دشت و واژه ها آهو... گفتم آهو و ناگهان بانو...

شاعری در قطار قم ـ مشهد چای می خورد و زیر لب 
می گفت:

شک ندارم که زندگی یعنی، طعم سوهان و زعفران بانو
را  گلوم  راه  بغض  است  خسته  واژه هــا  دست  از  شعر 

بسته است 
بخوان  خودت  نگاهم  از  را  حرف هایم  که  یعنی  بغض 

بانو
این غزل گریه ها که می بینی آن شعر است، شعر آیینی 
ای  من  جهان  ای  جهان بینی،  همین  با  زنـــده ام 

جهان بانو
کوچه در کوچه قم دیار من است شهر ایل من و تبار 

من است 
گمان  بی  روز  یک  مرگ  است،  من  مزار  و  من  زادگاه 

بانو...

و خواننده،  آذر شاعر  علیرضا 
چهارنفره  ای  خانواده  دوم  فرزند 
در تهران است و یک خواهر کوچکتر 
از خود دارد. از کودکی عالقه به شعر داشته و به گفته 
بوده  ها  دلنوشته  از  پر  کتابهایش  حاشیه  در  خودش 
و مشوق او مادر و پدر و معلم هایش بودند البته پدرش 
از شعر خوشش نمی آمد! یادش نمی رود که در شروع 

دوستانی داشته که او را مسخره می کردند.
به گفته خودش انسان عاشق پیشه و تنبلی است که 
خیلی کم مطالعه می کند. او قبال در مخابرات مشغول 

به کار بوده است.
علیرضا آذر متاهل است و در یک شنبه 13 آبان 1358 
به دنیا آمد و دانش آموخته دانشگاه تهران فارغ التحصیل 

از دبیرستان البرز .

حافظ،  مزنوی،  حسین  چون  شاعرانی  آذر  علیرضا 
سعدی، صائب، فروغ فرخزاد، حسن حسینی،سلمان 
هراتی و قیصر را دوست دارد و به گفته خودش الگوی 
خاصی ندارد و بیشتر تحت تاثیر طیف دهه هفتاد کرج 
است و سبک موردهالقه او مثنوی ، غزل، سپید، چارپاره 

است.
دنکه مفهود عشق دا دیده است

مرد دهسته دا پسندیده است
عشق از آغاز ناتنی بوده است

عهد از اول شکستنی بوده است
 مثِل دانستن چرا مردن

مثِل از روی عمد ُسر خوردن
مثِل یک کاِر بد که باید کرد

کوچه را یک قدم عقب برگرد

نویسنده  و  شاعر  کالینز  بیلی 
آمریکایی قرن بیستم است.

وی در سال 19۴1 در نیویورک به 
دنیا آمد. او چندین کتاب شعر از جمله کتاب های گردش 
پرسش هایی  شدن،  غرق  هنر  آذرخــش،  جمعی  دسته 
درباره فرشتگان و سیبی که پاریس را متعجب کرد منتشر 
کرده است. اشعار او در گزیده های ادبی و مجله های شعر 

چاپ شده است.
کالینز در سال 1992 از طرف کتابخانه عمومی نیویورک 
عنوان شیر ادبی را دریافت کرد. نیز طی سال های متمادی 

اتاق کار شعر در ایرلند را مدیریت کرده است.
اشعار او که اغلب درباره مردم عادی است از او شاعری 
مردمی ساخته است. او در اشعارش از عبارات کنایه آمیز 

برای رساندن پیام های دقیق و نافذ استفاده کرده است.

سر خسته  ام را بر دو بالشت می گذارم
و به تمام مخلوقات روز

 التماس می کنم بگذارند بخوابم !
نیمه شب است،اما آنجا که تویی باید سحر باشد

ضربان نبض پرشتاب تر از نور سفر می کند.
تو بر کدام سو سر گذارده ای؟

حس می کنم دست راستم،پناه صورت توست
لبخندت، لبخند آشنایی است
که اگر قرار باشد به جنگ بروم

با خود می برم.
حاال دوباره مثل روزی که یکدیگر را دیدیم،خوشبختم

نمی دانم جوانم یا پیر
اما سر بی آشیانه  ام کنار سر تو است

بر یک بالشت

شعر جهانشاعران معاصر/علیرضا آذرشعر آیینی/ سیدحمیدرضا برقعی

شغل آموزگاری باید 
از صورت حرفه ای 

ساده درآید وحتی از 
قریحه  عاطفی باالتر 
رفته وجایگاهی رابه 
خود اختصاص دهد 

که از هنرودانش 
سرچشمه می گیرد 

بنابراین با پژوهش ها 
وتحقیقاتی که صورت 

گرفته ضرورت 
یادگیری اصول اولیه  
هنر درکنارمهارت های 
آموزشی آشکار است 

,,

آثارهنری وخالقیت های دانش آموزان  در پوشه  کارنمای دانش آموزی مندرج وثبت شود که 
البته امروزه این کار انجام می شود ولی ثبت وآرشیو آثار برای مدت محدودی است که این 

می تواند نقص بزرگی باشد

,,

»یک قناری، یک کالغ1« نقد فیلمخبر

و  نویسندگی  به  کجاست«  بهار  اسفند،  تا  »اسفند  نمایش 
کارگردانی امیر علی کیفی، تهیه کننده گی امیر رضا کیفی و 
سرمایه گذاری آریا سبزواری از دوم دی ماه در پردیس تئاتر 

مستقل مشهد به روی صحنه خواهد رفت.
فاطمه  ــدرون،  ان ساجد  چون  بازیگرانی  نمایش  این  در 
و  دینا مهذب  زاده، محمد چلنگر، احسان عبدالهی،  جعفر 

صبا وفایی به ایفای نقش می پردازند.
و  است:»رستگاری  آمده  نمایش  این  داستان  خالصه  در 
مرگ یعنی یه جور مردن بیهوده و رستگاری، باید یک فرقی 
بین این دو تا باشه وگرنه یه جای کار همیشه میلنگه... امیر 
که پدر، مادر و خواهر خود را در صانحه تصادفی از دست داده 
بودن خواهرش می شود.  زنده  توهماتی درباره  است، دچار 
چرا که جسدی از بهاره، خواهر امیر پیدا نشده است ... تمام 
اتفاقات دست به دست هم می دهند تا زندگی مشترک امیر 

و همسرش کتایون دچار لغزش شود و تا انتهای داستان این 
پرسش مطرح است که آیا بهاره زنده است؟ و فکر می کنید و 

فکر می کنیم، آیا واقعا بهاره باز خواهد گشت؟!«.
آریا  کارگردان:  از: دستیار  عبارت اند  نمایش  عوامل  دیگر 
الهه  صحنه:  منشی  چلنگر،  محمد  بازیگردان:  سبزواری، 
بازگیر، مدیر تولید: محمد حسن حسن پور، دستیار تولید: 
موسیقی:  زهرایی،  احتشام  صحنه:  مدیر  زهرایی،  احتشام 
گروه آسمان محدود، سرپرست گروه: محمد امین خراسانی، 
نیک،  حدادی  حامد  پیانو:  مستر،  و  میکس  آهنگسازی، 
عبداللهی،  ماهان  الکتریک:  گیتار  ساقی،  مهدی  گیتار: 
طراح نور: رضا بخشی، طراح صحنه: امیر علی کیفی، طراح 
مرجان  لباس:  طراح  ماریو،  رسانه  گروه  بروشور:  و  پوستر 
رویا  گریم:  طراح  بخشی،  مهدا  لباس:  دوخت  ایزدپناه، 
امیر  آژند،  زهرا  حسینی،  نعیمه  گریم:  مجریان  حشمتی، 
شکوهی، تبلغات: گروه رسانه ماریو، رسول مهرجو، احسان 

عبداللهی، آریا سبزواری و امیر عبداللهی.
شده  واقع   48 آباد  وکیل  در  مشهد  مستقل  تئاتر  پردیس 

است.

خبر

خبر
»اسفند تا اسفند، بهار کجاست« در پردیس 

تئاتر مستقل

مدیر کل اوقاف خراسان رضوی:
بقاع متبرکه قطب های فرهنگی هستند

نسبت  دارو  و  غذا  سازمان 
داروی  خودسرانه  مصرف  به 
و  خــواب آور  عنوان  به  "زولپیدم" 

آرامبخش هشدار داد.
دارویی  که  است  سالی  چند  ایسنا،  گــزارش  به 
است.  شده  ایران  دارویی  بازار  وارد  زولپیدم  نام  به 
توسط  که  شده  شناخته  کمتر  و  وارد  تازه  دارویــی 
شد،  خواب آورها  بیشتر  جایگزین  افــراد  بسیاری 
در  مرسوم  نگرانی های  حتی  که  تفاوت  ایــن  با 
به  ابتدا  خواب آورها،  و  آرامبخش ها  سایر  مصرف 
وجود  ظاهرا  زولپیدم  داروی  مصرف  بابت  از  ساکن 
و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر  نداشت. 
نسخه  بدون  داروی  هیچ وجه  به  »زولپیدم«  دارو، 
منجر  آن  تجویزی  خود  و  خودسرانه  مصرف  نیست، 

بدون  که  شده  افــرادی  متعدد  مــوارد  با  برخورد  به 
زندگی  ادامه  به  قادر  حتی  اینک  زولپیدم،  مصرف 
بارها  کارشناسان  ــن  ازی پیش  نیستند.   روزمــره 
جوانان،  میان  در  زولپیدم  به  اعتیاد  از  گزارشاتی 
که  داده اند  آموزان  دانش  و  دانشجویان  ورزشکاران، 
لزوم پرداختن به این اعتیاد مدرن و هشدار در مورد 

مصرف خودسرانه این دارو را روشن می سازد.
ظاهر  به  داروی  آن  زولپیدم  تنها  نه  نگاه،  این  با   
مصرف  و  مصرف  بلکه سوء  نیست،  عارضه سابق  کم 
خودسرانه آن عوارض متعددی مثل اختالل حافظه، 
خواب،  اختالل  گسیخته،  لجام  و  عجیب  رفتارهای 
مرگ  از  مــواردی  بعضا  و  اعتیاد  شناختی،  اختالل 

مشکوک را به دنبال داشته است.

بهداشت  وزارت  سخنگوی 
راهنمای  امسال  آبان  در  گفت: 
شاغالن  حرفه ای  اخالق  عمومی 
نظام  پزشکی  ســازمــان  وابسته  و  پزشکی  ــرف  ح
این  اساس  بر  شد،  ابالغ  ایــران  اسالمی  جمهوری 
مقررات پزشکان نباید بیماران را از بیمارستان دولتی 
به مطب شخصی ارجاع دهند و حق تبلیغ دارو و لوازم 

پزشکی ندارند.
ابالغیه  این  افزود:  ایرج حریرچی  ایرنا،  به گزارش 
رابطه  درباره  موارد  از  بسیاری  و  دارد  اهمیت  بسیار 
توسط  راهنما  می شود.  این  شامل  را  بیمار  و  پزشک 
در  است.  شده  تصویب  پزشکی  نظام  عالی  شورای 
در  است  الزم  که  شده  گفته  نامه  آیین  این   30 ماده 
ارجاع بیماران به دیگر شاغالن  حرف پزشکی و وابسته 

یا موسسات پاراکلینیکی از جمله مراکز تصویربرداری، 
و  منافع  غیره  و  آزمایشگاه  بیمارستان،  داروخانه، 

 مصالح پزشکی بیمار در اولویت قرار داده شود.
همه  اصــول  ایــن  اســاس  بر  همچنین  گفت:  وی 
باید در راه مصالح بیماران بر طبق  ارجاعات پزشکی 
یا  صالحیت  اساس  بر  علمی  و  شده  پذیرفته  موازین 
بیمار  که  باشد  شکلی  به  کننده  ارائه  مراکز  کیفیت 

ارجاع شود. 
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: درباره داروها 
داروهای  باید  فقط  که  تاکید شده  منشور  این  در  نیز 

موجود در فهرست دارویی  کشور تجویز شد. 
تجاری  تبلیغ  که  آمــده   ۴7 مــاده  در  ــزود:  اف وی 
کاالهای پزشکی و دارویی از سوی شاغالن پزشکی به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز  ممنوع است. 

ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
فارغ التحصیل  مشموالن  همه 
دانشگاه ها که دارای برگ آماده به 

را به خــدمــت  تاریخ یکم دی ماه 1397 هستند  به 
خدمت سربازی فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا 
در اطالعیه ای اعالم کرد: همه مشموالن فارغ التحصیل 
مشموالن  همچنین  و  باالتر  و  کارشناسی  دوره هــای 
به  خدمت  به  آماده  برگ  که  کشور  سراسر  پزشکی  گروه 
باید  کرده اند،  دریافت   1397 سال  ماه  دی  یکم  تاریخ 
انتظامی  الکترونیک  دفاتر خدمات  از  یکی  به  مراجعه  با 
)پلیس+10(، برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش 

را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
تهران  ساکن  مشموالن  است:  آمده  اطالعیه  این  در 

ماه  دی  یکم  مورخ  شنبه  روز  صبح   6 ساعت  باید  بزرگ 
ساعت  نیز  استان ها  سایر  ساکن  مشموالن  و   1397
برگ  در  که  مراکزی  و  محل  در  شده  ذکر  تاریخ  صبح   7
مسلح  نیروهای  آموزش  مراکز  به  مشموالن  معرفینامه 
اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام 

شوند.
عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، 
غیبت محسوب شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه 
پی  در   آنان  برای  را  اجتماعی  محرومیت های  عمومی، 

خواهد داشت.
مشموالن می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز 
نیاز  مورد  وسایل  و  مدارک   www.vazifeh.ir نشانی  به 
به  اعزام  و در موعد  رویت  را  آموزش  به مراکز  ارائه  جهت 

خدمت همراه داشته باشند.

سخنگوی وزارت بهداشت: هشدار سازمان غذا و دارو درباره یک داروی آرامبخِش اعتیادآور

هیچ پزشکی حق تبلیغ دارو ندارد
از سوی سازمان وظیفه عمومی اعالم شد؛

فراخوان مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها در دی 97

حوادث
زن جوان سارق دستگیر شد؛

2 ازدواج و 2 اشتباه
روزی  که  گنجید  نمی  تصورم  در  گاه  هیچ  رکنا:  حوادث 
و  پلیس  شلیک های  با  که  بکشاند  جایی  به  مرا  سرنوشت 
و  شوم  دستگیر  ای  حرفه  سارق  یک  همدست  عنوان  به 
تلخ  ماجراهای  دستخوش  گونه  این  نیز  ازدواجم  دومین 

مردی شیشه ای قرار گیرد.
این ها بخشی از اظهارات زن 27 ساله ای است که به اتهام 
همدستی با اعضای یک باند حرفه ای سرقت خودرو توسط 

نیروهای تجسس کالنتری الهیه مشهد به دام افتاد.
ابراز  شدت  به  دومش  همسر  با  ازدواج  از  که  حالی  در  او 
را  پدر  های  نصیحت  به  توجهی  بی  و  کرد  می  پشیمانی 
کارشناس  و  مشاور  به  دانست،  می  هایش  بدبختی  عامل 
و  بود  کارمند  پدرم  گفت:  مشهد  الهیه  کالنتری  اجتماعی 
زندگی متوسطی داشتیم از سوی دیگر به دلیل این که تک 
می  قرار  ام  خانواده  توجه  مورد  بسیار  بودم  خانواده  دختر 
من  بد  یا  خوب  رفتارهای  به  کس  هیچ  که  طوری  به  گرفتم 
واکنشی نشان نمی داد و من از شرایط آزادتری در خانواده 
به  جوانی  با  دبیرستان  آخر  سال  در  باالخره  بودم  برخوردار 
با  با وجود مخالفت های پدرم  و  نام »سیروس« آشنا شدم 

او ازدواج کردم.
به  »پایبندی  گفت:  می  که  را  پدرم  های  نصیحت  روز  آن 
خانواده در آشنایی های خیابانی وجود ندارد« افکار باطلی 
می پنداشتم و تنها به رویاهایم می اندیشیدم اما هنوز دو 
سال بیشتر از ازدواجمان نگذشته بود که نه تنها به اعتیاد 
نیز  دیگری  زنان  با  او  شدم  متوجه  بلکه  بردم  پی  سیروس 
ارتباط دارد در حالی که پسرم به دنیا آمده بود روزی صیغه 
نامه ای را در میان لوازم شخصی همسرم پیدا کردم که دنیا 

روی سرم خراب شد.
موضوع اعتیاد او را تحمل می کردم اما نمی توانستم زن 

دیگری را در زندگی خودم بپذیرم به همین دلیل اختالفات 
ما با مشاجره و قهر آغاز شد و در نهایت پس از شش سال 
ام  شناسنامه  بر  حالی  در  طالق  مهر  سیروس  با  زندگی 
ام راهی منزل  خودنمایی کرد که به همراه پسر چهار ساله 
حرف  هم  باز  که  بود  ماجرا  این  از  بعد  سال  یک  شدم.  پدرم 
با  های پدرم درباره آشنایی های خیابانی را نادیده گرفتم و 

»ایوب« ارتباط برقرار کردم.
26 ساله بود که در یک کافه سنتی کار می کرد.  او جوانی 
خالصه مدتی بعد از این ارتباط های خیابانی، او در حالی با 
از من خواستگاری کرد  دو خانواده  وجود مخالفت های هر 
به  شوم!  اش  زندگی  وارد  تنهایی  به  من  گذاشت  شرط  که 
ازدواج  »ایوب«  با  و  سپردم  مادرم  به  را  پسرم  دلیل  همین 
کردم هنوز یک هفته از آغاز زندگی مشترکمان نگذشته بود 
به  وقتی  دارد،  اعتیاد  شیشه  مصرف  به  نیز  او  فهمیدم  که 
همسرم اعتراض کردم ناگهان تیغه چاقویش بر بازویم فرود 

آمد و مرا وادار به سکوت کرد.
به دلیل ترس از سرزنش پدر و مادرم این موضوع را پنهان 
کردم تا این که شش ماه بعد همسرم از کافه اخراج شد و با 
با جوان  خودروی پدرش مسافرکشی می کرد در این میان 
رفت  ترتیب  بدین  و  شد  آشنا  بود  معتاد  نیز  او  که  دیگری 
که  فهمیدم  زمانی  ولی  گرفت  شکل  ما  خانوادگی  آمد  و 
که  است  ای  حرفه  سارق  یک  همسرم  دار  سابقه  دوست 
دیگر دیر شده بود. آن شب من و همسرم سوار بر خودرویی 

بودیم که دوست شوهرم در اختیار ما گذاشته بود.
آژیرکشان  که خودروی گشت پلیس  آمدم  به خود  زمانی 
به  پلیس  چنگ  از  فرار  برای  همسرم  کرد.  می  تعقیب  را  ما 
سوی جاده قدیم قوچان پیچید ولی با شلیک چندین گلوله 
اعضای  دستگیری  از  بعد  ماموران  و  شد  متوقف  ناچار  به 
دیگر باند، مقدار زیادی لوازم سرقتی نیز کشف کردند. حاال 

هم مانده ام و گذشته تلخ و آینده ای تاریک...

دستور  با  سرقت  باند  این  اعضای  است  ذکر  شایان 
به  الهیه(  کالنتری  )رئیس  زاده  حاجی  توفیق  سرهنگ 

مراجع قضایی معرفی شدند.

کالهبرداری 2۰ میلیارد ریالی با پیش فروش آپارتمان
دستگیری  از  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
عامل کالهبردای 2۰ میلیارد ریالی از ۴ شهروند نیشابوری 

با ترفند پیش فروش آپارتمان خبر داد.
پی  در  افزود:  رابطه  این  در  تقوی  محمدکاظم  سردار 
شکایت یکی از شهروندان نیشابوری مبنی بر کالهبرداری 
موضوع  پیگیری  و  بررسی  آپارتمان،  فروش  پیش  با  وی  از 
این  عمومی  امنیت  پلیس  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 
پلیس  عملیات  به  اشاره  با  وی  گرفت.  قرار  شهرستان 
در بررسی  کرد:  تصریح  به اطالعات بیشتر  برای دستیابی 
اظهارات مال باخته مشخص شد فردی سودجو، یک واحد 
به  تومان  میلیون   6۰۰ ارزش  به  نیشابور  شهر  در  را  آپارتمان 
وی پیش فروش لیکن ضمن عدم تعهد اقدام به فروش به 
مشکالتی  بروز  باعث  مسئله  همین  و  کرده  دیگری  فرد 

برای طرفین شده است.
به  رسیدگی  حین  ماموران  کرد:  تصریح  تقوی  سردار 
شهروند   ۳ سوی  از  دیگری  شکایت های  متوجه  پرونده 
موضوع،  حساسیت  دلیل  به  که  شدند  زمینه  این  در  دیگر 
ماموران دایره عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی نیشابور 
با اشراف اطالعاتی متهم ۴۵ ساله را که سابقه کالهبرداری 
نیز دارد شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک 

اقدام ضربتی 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 

بسیاری از جرایم است

۴ مصدوم بر اثر واژگونی پژو2۰6 در شهرستان داورزن
از  داورزن  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
این  در  مصدوم   ۴ با  پژو2۰6  خودروی  دستگاه  یک  واژگونی 

شهرستان خبر داد.
در  گفت:  حادثه  این  تشریح  در  کاملي  حسن  سرهنگ 
واژگونی  بر  مبنی   11۰ پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی 
یک دستگاه خودرو پژو2۰6 در جاده فرعی روستای بهانگر 
نیروهای  همراه  به  تصادفات  گشت  بالفاصله  سبزوار،  به 

امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
یک  واژگونی  علت  به  حادثه  این  در  کرد:  تصریح  کاملي 
دستگاه خودروی پژو2۰6، سه سرنشین خودرو و راننده به 
شدت مصدوم که توسط تیم فوریت هاي پزشکي به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
اشاره  با  داورزن  شهرستان  انتظامي  فرمانده  جانشین 
بی توجهی  را  حادثه  علت  راه  پلیس  کارشناس  اینکه  به 
در  راننده  ناتوانی  و  پژو2۰6  خودرو  باالی  سرعت  و  جلو  به 
کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد، از رانندگان خواست ضمن 
مطمئنه  سرعت  با  رانندگي  و  راهنمایي  قوانین  رعایت 
یا هر کاری  و  از گوشی تلفن همراه  حرکت کنند و استفاده 
که موجب حواس پرتی راننده می شود خودداری تا از وقوع 

این گونه حوادث دلخراش جلوگیري شود.

احتکار  کاالی  ریال  میلیارد   2۰2 از  بیش  با  انبار   2 کشف 
شده

 MDF ورق  انبار  یک  کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
2۰2 میلیارد و  انبار موادغذایی احتکار شده به ارزش  و یک 

۳17 میلیون ریال در مشهد خبر داد.
گفت:  خبر  این  تشریح  در  تقوی  محمدکاظم  سردار 
در  آگاهي  پلیس  اقتصادي  جرایم  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان 
زیادي  مقادیر  احتکار  از  هایي  سرنخ  به  اطالعاتي  اقدامي 
انبار در سطح شهر مشهد دست   2 MDF و سویا در  ورق 

یافتند.
تکمیل  از  پس  پلیس  کارآگاهان  افزود:  تقوی  سردار 
با  موردنظر  انبارهای  شناسایي  و  پرونده  اولیه  تحقیقات 
صنعت،  اداره  نماینده  همراه  به  قضائی  مقام  هماهنگی 
های  مکان  از  ضربتی،  عملیاتی  در  تجارت  و  معدن 
موردنظر 9 تن سویا و ۵7 هزار و 6۰۵  ورق MDF، بنا به نظر 
کارشناسان جمعا به ارزش 2۰2 میلیارد و ۳17 میلیون ریال 

را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
قضائی  مراجع  به  و  دستگیر  سودجو  فرد   2 رابطه  این  در 
کسب  صورت  در  خواست  شهروندان  از  شدند  معرفي 
اساسي،  لوازم  و  کاال  احتکار  با  رابطه  در  اطالعاتي  هرگونه 
رسانی  اطالع  پلیس  به   11۰ تلفن  شماره  طریق  از  را  مراتب 
به  رابطه  این  در  الزم  قانوني  هاي  اقدام  و  پیگیري  تا  کنند 

عمل آید.

2۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در سبزوار کشف شد
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
2۵ هزار لیتر نفت  سبزوار گفت: یک دستگاه تریلی حامل 

گاز قاچاق در این شهرستان توقیف شد.
علی اکبر عرب عامری در تشریح جزئیات این عملیات 
صنعتی  روغن  پوشش  در  بشکه   119 در  فرآورده  این  افزود: 
زاهدان  مقصد  به  تهران  در  روغن  های  شرکت  از  یکی  از 

بارگیری شده بود.

وی اظهار داشت: این محموله با هماهنگی مراجع ذیربط 
انتقال  سبزوار  محمدیانی  شهید  نفت  انبار  به  تخلیه  برای 

یافت.
مبارزه  در  انتظامی  نیروی  ماموران  تالش  به  اشاره  با  وی 
با قاچاق فرآورده های نفتی گفت: مبارزه با قاچاق سوخت 

مشارکت همه دستگاه ها را می طلبد.

مردی جوان در مشهد قربانی قاتل نامرئی شد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: مردی ۳۵ 
ساله در مشهد در پی گازگرفتگی جان خود را از دست داد.

آتشپاد حسن جعفری افزود: این فرد دیشب در منطقه 
سیدی داخل منزل مسکونی دچار گازگرفتگی شده بود.

برای  پزی  خوراک  گاز  اجاق  از  جوان  این  گفت:  وی 
به  منجر  اقدام  همین  که  بود  کرده  استفاده  منزل  گرمایش 
گازگرفتگی وی شد. جسد متوفی برای بررسیهای بیشتر 

تحویل عوامل انتظامی و قضایی شده است.

دو مرکز جمع آوری شیرخام در جغتای پلمب شدند
جمع  مرکز  دو  گفت:  جغتای  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
آوری شیرخام در این شهرستان به علت حمل شیر بدون 
دریافت مجوز از این شبکه و رعایت نکردن موارد بهداشتی 

با دستور دادستانی پلمب شدند.
بر  عالوه  شیر  آوری  جمع  مراکز  افزود:  آذریان  حس 
کد  دارای  باید  حمل  مخصوص  خودروی  از  استفاده 
مبدا  دامپزشکی  شبکه  از  حمل  مجوز  برگه  و  بهداشتی 

باشند. 
وی گفت: همچنین مراکز جمع آوری شیر ملزم به رعایت 
موارد بهداشتی دامپزشکی بوده و بکارگیری مسئول فنی 

بهداشتی در این مراکز ضروری است.

گزارش »صبح امروز« از بایدها و نبایدهای ازدواج های فامیلی؛

دوری یا دوستی مسئله این است!
چند قدم تا سالمت

توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت؛
درمان  برای  جدید  داروی  تولید 

سرطان پروستات
محققان مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه 
اتمی  انرژی  با همکاری سازمان  علوم پزشکی مشهد 
کشور موفق به تولید داروی لوتیشیوم و استفاده از آن در 

درمان سرطان پروستات مقاوم به درمان شدند.
دانشگاه  پزشکی  علمی  هیات  عضو  آریانا،  کامران 
اینکه  بیان  با  این طرح  علوم پزشکی مشهد و محقق 
بتا تششع  از داروهایی که اشعه  در پزشکی هسته ای 
افزود: داروی  می کنند برای درمان استفاده می شود، 
به  توجه  با  و  است  بتا  اشعه  کننده  تششع  لوتیشیوم 
خصوصیات مناسبی که این دارو دارد امروزه در درمان 

تومورهای مختلف از آن استفاده می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از این دارو در درمان 
پروستات  پایین و سرطان  نوراندکرین گرید  تومورهای 

مقاوم به درمان استفاده می شود.
برای   95 سال  آبان  از  دارو  این  اینکه  بیان  با  وی 
گرفت،  قرار  استفاده  مورد  خاورمیانه  در  بار  نخستین 
اظهار کرد: تاکنون ۴2 بیمار با استفاده از این دارو تحت 
درمان قرار گرفته اند و مقاالت متعددی نیز از نتایج اثر 
شده  منتشر  خارجی  و  داخلی  مجالت  در  آن  بخش 
است.عضو هیات علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد تاکید کرد: نتایج این دارو موجب افزایش طول 
از  بسیاری  در  و  زندگی  کیفیت  افزایش  بیماران،  عمر 

بیماران پسرفت بیماری شده است.
آریانا با تاکید بر اینکه زمان ارجاع بیماران در استفاده 
از این دارو بسیار مهم است، خاطر نشان کرد: کاربرد 
این دارو در درمان تومورهای نورواندکرین زمانی است که 
متاستاز گسترده داده باشد و به دیگر راهکارهای درمانی 
لوتیشیوم  داروی  اینکه  بیان  با  است.وی  شده  مقاوم 
بسیار گرانقیمت است و در کشورهای اروپایی هر دوره 
درمان حدود 10 هزار یورو هزینه دارد، عنوان کرد: در 
حال حاضر استفاده از این روش درمانی در کشور برای 
بیماران 12 تا 13 میلیون تومان هزینه دارد که تفاوت 

چشمگیری از نظر هزینه با کشورهای اروپایی دارد.
آریانا با بیان اینکه از حدود ماه پیش تولید پیش صنعتی 
داروی لوتیشیوم در سازمان انرژی اتمی آغاز شده است، 
خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی امیدواریم تا دو الی 
سه ماه آینده تولید انبوه این دارو آغاز شده و در اختیار 
مراکز هسته ای کشور که امکان بستری بیمار را دارند قرار 
گیرد. وی با اشاره به اینکه با تولید انبوه این دارو هزینه 
های درمان بیماران به نصف کاهش پیدا می کند تصریح 
کرد: با تولید این دارو که در حال حاضر تنها در دو الی سه 
کشور جهان در حال تولید است عالوه بر افزایش خدمات 
به بیماران مبتال به سرطان، زمینه های صادرات دارو به 

کشورهای منطقه فراهم می شود.
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شهردار مشهد مقدس با اشاره به اینکه بی نظمی های 
خزانه  طریق  از  باید  که  دارد  وجود  شهرداری  در  مالی 
این موضوع فضای کلی  کل حل شود، گفت: در کنار 
شهرداری به همراه فضاهای مالی و اقتصادی نیز باید 

از طریق ساز و کارهای شفاف سالم سازی شود.
محمدرضا کالیی روز گذشته در مراسم معارفه معاون 
رییس  با حضور  پشتیبانی شهرداری مشهد که  و  مالی 
شهرداری  مدیران  و  معاونان  و  شهر  شورای  اعضای  و 
هر  در  پشتیبانی  و  مالی  معاونت  افــزود:  شد،  برگزار 
در  موضوع  مهمترین  زیرا  دارد  محوری  نقش  سازمان 

هرسازمان بحث درآمد و هزینه است.
نائینی  خواجه  تالش های  و  اقدامات  از  تقدیر  با  وی 
اظهار کرد:  اقتصادی  معاونت  در  ماه گذشته   1۴ طی 
با شناخت 20 ساله ای که از وی دارم و اقداماتی که در 
معاونت اقتصادی انجام شده نشان داده اند که با درآمد 

و هزینه آشنایی کامل دارند.
مالی  معاونت  کرد:  اضافه  مقدس  مشهد  شهردار 
اکنون باید از شکل سنتی عبور کند و با دانش نوین و 
از نمونه های مستعد بیرون از سازمان خود را  استفاده 

تقویت کند که این اقدام می تواند موثر باشد.
معاونت  دو  بر  فرد  یک  مدیریت  داد:  ادامه  کالیی 
اشراف  حوزه  دو  بر  که  پشتیبانی  و  مالی  و  اقتصادی 
در  اما  برساند  تعادل  یک  به  را  حوزه  دو  می تواند  دارد 
خلل  دچار  اقتصادی  حوزه  برنامه های  نباید  میان  این 

شود.

شهردار مشهد مقدس با بیان اینکه در مسائل رفاهی 
نیز باید با نظم بیشتری حرکت کرد، افزود: باید بهترین 
بتوان  که  گونه ای  به  اما  ارائه شود  به همکاران  خدمت 

آن را توجیه کرد.
وی تصریح کرد: همه این موضوعات به کنار نکته ای 
که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد این است که به مردم 
مالی  فضاهای  شهرداری،  فضای  که  شده  داده  وعده 
طریق  از  باید  اینکار  که  شود  سالم سازی  اقتصادی  و 

سازکارهای شفاف مورد توجه قرار گیرد.
که  شعارهایی  تحقق  بــرای  گفت:  مشهد  شهردار 
داده  مردم  به  انتخابات  زمان  در  امید  شهر  شــورای 
است و همچنین رسیدن به اهداف مدنظر باید به چند 
نکته مهم از جمله پرداخت بدهی سنگینی که در کنار 
دستاوردهایی از دوره گذشته بر دوش شهرداری مانده 

است، توجه شود.
نیاز  بدهی ها  پرداخت  برای  اینکه  به  اشاره  با  کالیی 
باید  حال  این  با  اما  کرد:  اظهار  داریم،  نقدینگی  به 

ایجاد منابع درآمدی پایدار را نیز مدنظر قرار دهیم.
آن  بر  که  دیگری  نکته  کرد:  اضافه  مشهد  شهردار 
از  باید  که  است  کل  خرانه  بحث  داریم  تاکید  بسیار 
که  شود  ساماندهی  مالی  بی نظمی های  آن  طریق 
انتظار داریم ظرف شش ماه آینده از طریق خزانه کل 

به ساماندهی مورد نظر دست پیدا کنیم.
هزینه های غیرضروری ممنوع

شهر  شورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا  چنین  هم 
اینکه شورای شهر مشهد  بیان  با  این مراسم  مشهد در 
تاکید  و فسادزدایی  انضباط مالی  به شفافیت،  پیوسته 
بوده  این موضوعات جزو وعده هایی  اظهارکرد:  دارد، 
که لیست امید در صدر وعده های خود به مردم از آنها 

یاد کرده است؛ تالش های برای تحقق آن انجام شده 
جدی  باید  و  داریم  بسیاری  فاصله  ایده آل ها  با  ولی 

گرفته شود.
وی در ادامه گفت: شورای شهر و شهرداری همیشه 
در ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم با مردم است؛ بازخورد 
شرایط مردمی را در روابط خود با مردم شاهد خواهیم.

حیدری خاطرنشان کرد: وضعیت امروز جامعه سبب 
باشد؛  جامعه  مختلف  اقشار  روی  زیادی  فشار  تا  شده 
در همین مجموعه مدیریت شهری، هنر مدیریت هزینه 

یک پاکبان برای همه ما درس آموز است.
رئیس شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه در چنین 
تامین  و وضعیتی که مردم در  اقتصادی  شرایط دشوار 
امور  هستند،  روبــرو  سختی  با  خود  روزمــره  نیازهای 
عمومی  فضای  افــزود:  داد،  انجام  نباید  هم  را  مباح 
جامعه کامال باز است و رفتار مسئولین پیوسته از سوی 

مردم رصد می شود؛ درصورتیکه رویه ها را اصالح کنیم 
شک  بدون  بدانند،  خود  جنس  از  را  مدیران  مردم،  و 

احساس خوبی پیدا خواهند کرد.
مجموعه  در  هزینه کرد  فرهنگ  اینکه  بیان  با  حیدری 
قرار  بازنگری  مــورد  و  شود  اصــالح  باید  مختلف  های 
گیرد، گفت: مادامی که از پول و سرمایه خودمان هزینه 
هزینه  ولی  هستیم  حساس  مخارج  به  نسبت  می کنیم 
های سازمانی را بدون هیچ قید و بندی انجام می دهیم؛ 
در بسیاری از مواقع می توان به هزینه هایی بسیار کمتر، 

کارکرد و بازخوردهای مشابهی را کسب کرد.
تمامی  مالحظه  با  باید  هزینه ها  اظهارکرد:  وی 
نیز  ما  دینی  های  آمــوزه  در  مهم  این  باشد؛  جوانب 
به  را  آن  نیز  کنونی  اجتماعی  شرایط  و  شده  سفارش 

ما دیکته می کند.
گفت:  خود  های  صحبت  پایانی  بخش  در  حیدری 

شورای شهر مشهد همچون گذشته در تمامی حوزه ها 
آینده  به  و  بود  خواهد  شهرداری  کنار  در  و  پشتیبان 

امیدواریم.
ساماندهی  و  شناسایی  فوریت  با  شهرداری  دارایی های 

شود
شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  چنین  هم 
اسالمی شهر مشهد  در این مراسم گفت: عدم آگاهی 
حقیقتی  خود  ملکی  های  دارایی  به  نسبت  شهرداری 
و  فوریت  با  باید  مربوطه  معاون  و  است  آزاردهــنــده 
این  ساماندهی  و  امالک  شناسایی  به  نسبت  ضرورت 

حوزه اقدام و در جهت تعیین تکلیف آن اقدام نماید.
مدیریت  با  که  گروهی  از  تشکر  ضمن  گندمی  بتول 
داشتند،  فعالیت  حــوزه  ایــن  در  کالیی  محمدرضا 
قابل  فعالیت های  گذشته  سال  یک  طی  اظهارکرد: 
تقدیر در حوزه اداری و مالی شهرداری بویژه در زمینه 

درآمدی انجام شده است.
تحقق  جهت  در  که  هایی  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
مطالبات شهرداری از دولت انجام شده بسیار کارساز و 
موثر بوده است، گفت: یکی از ظرفیت های موجود برای 
تحقق مطالبات شهرداری از دولت، موضوع تبصره »و« 
نفره در یک  ماده 5 است که تالش های یک گروه 10 
بازه یک ماهه منجر به تحقق 370 میلیارد تومان شد و 

در آینده ممکن است به چندین برابر نیز برسد.
فرآیند  از  اگر  کــرد:  خاطرنشان  ادامــه  در  گندمی 
در  خــوب  اتفاقات  شک  بــدون  شویم  خــارج  ــره  روزم
که  چرا  داشت  خواهد  ادامه  همچنان  درآمدی  حوزه 

ظرفیت های بالقوه بسیاری در این زمینه وجود دارد.
اسالمی  شــورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
سال  بودجه  تفریغ  نتایج  بررسی  با  افزود:  مشهد  شهر 

96 نشان می دهد، همچنان 7 کد درآمدی خودنمایی 
دارند؛  پایینی  تحقق  درصدهای  کدها  سایر  و  می کند 
این مهم نشان می دهد که عزم جدی برای تحقق و این 

کدها وجود نداشته است.
افزایش  سمت  به  ما  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با  گندمی 
درآمدهای پایدار بوده و بخشی از این کدها در راستای 
و  برنامه  کمیسیون  کرد:  تصریح  است،  نگاه  همین 
بودجه شورای اسالمی شهر مشهد با وجود دغدغه های 
این  به  داشته  وجود  پشتیبانی  حوزه  در  که  بسیاری 
حوزه ورود جدی نکرده است؛ سالمت حوزه پشتیبانی 
و رفع دغدغه های این حوزه باید در دستورکار قرار گیرد 

و جزو اولویت های حوزه مالی و پشتیبانی باشد.
به  نسبت  شــهــرداری  آگاهی  عــدم  ادامــه  در  وی 
دارایی های ملکی خود را حقیقتی آزاردهنده دانست و 
اظهار کرد: امیدواریم معاون محترم با فوریت و ضرورت 
حوزه  این  ساماندهی  و  امالک  شناسایی  به  نسبت 
اقدام و در جهت تعیین تکلیف آن اقدام نماید تا دیگر 
شاهد این نباشیم کارشناسی بگوید شهرداری در فالن 
پروژه و یا منطقه زمینی سهم دارد ولی به دنبال احقاق 

حقوق خود نیست.
کمیسیون  که  خاطرداد  اطمینان  پایان  در  گندمی 
امور  سهل تر  و  سریع تر  پیشبرد  برای  بودجه  و  برنامه 
معاونت  حسابرسی  مجموعه  کنار  در  گذشته  همچون 
تصریح  و  بود  خواهد  شهرداری  پشتیبانی  و  مالی 
در  پشتیبانی  و  ــدی  درآم از  اعم  ابعاد  تمامی  کــرد: 
مدنظر  باید  حسابرسی  ضمن  همه  و  خزانه داری  حوزه 
ارائه  از  حسابرسی  باشد؛  توجه  مــورد  و  گیرد  قــرار 
سمت  به  و  کند  پرهیز  باید  هرساله  روتین  گزارش های 

برخورد و حسابرسی واقعی پیش برویم.

ورزش6در شهر 7 s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rW w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

سرویس درشهر
شاهد  نیز  مشهد  شهر  شــورای  دیــروز  جلسه 
تعیین  الیحه  تصویب  از  که  بود  مختلفی  مصوبات 
اصالح  تا  ذی حسابی  امور  در  شهردار  قائم مقام 
خطوط آب داخل پایانه مسافربری را شامل می شد.
شورای  روزگذشته  جلسه  در  ایسنا  گــزارش  به 
موضوعاتی  درخــصــوص  مشهد  شهر  اســالمــی 
اصالح  تصویب  شهردار،  قائم مقام  تعیین  همچون 
جابجایی  و  محالت  اجتماعی  شوراهای  نامه  آیین 
و اصالح خطوط انتقال آب داخل پایانه مسافربری 
این خصوص  در  نیز  و مصوباتی  وبررسی شد  بحث 

ابالغ شد که در ادامه می خوانید:
امور  در  شهردار  قائم مقام  تعیین  الیحه  تصویب 

دوفوریت قید  با  ذیحسابی 
 ،30 بند   ،1 تبصره  استناد  به  مصوبه،  این  در 
ماده 80 قانون اصالح موادی از قانون تشکیالت، 
و  کشور  اسالمي  شوراهای  انتخابات  و  وظایف 
اصالحات  با   1375 مصوب  شهرداران  انتخاب 
خواجه  رضا  آقــای  جناب  آن،  بعدی  الحاقات  و 
مشهد  شهرداری  پشتیباني  و  مالي  معاون  نائینی 
ذی حسابی،  امور  در  شهردار  قائم مقام  به عنوان 

تأیید قرار گرفت. مورد 
اجتماعی  شوراهای  نامه  آیین  اصالح  تصویب 

این شوراها محالت و دائمی شدن 
اجازه  مشهد  شهرداری  به  مصوبه،  این  اساس  بر 
 100 و   7 اصول  تحقق  راستای  در  می شود  داده 
مبنی بر  ایــران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
تمهید  منظور  به  و  شورایی  عمل  و  فکر  گسترش 
سازماندهی  و  گسترش  بــرای  قانونی  بسترهای 
در  مختلف  محالت  ساکنان  و  شهروندان  مشارکت 
امور شهری، مستند به بندهای 5، 6 و 7 ماده 80 
وظایف  تشکیالت،  قانون  از  موادی  اصالح  قانون 
انتخاب  و  شهر  اسالمی  شــوراهــای  انتخابات  و 
شهرداران، بدون هرگونه توسعه تشکیالتی و افزایش 
نیروی انسانی و با استفاده از نیروی انسانی موجود 
اجتماعی،  و  فرهنگی  اعتبارات  سرجمع  محل  از   ،
نسبت به تشکیل شوراهای اجتماعی محالت )برای 
اساس  بر  آزمایشی(  صــورت  به   – دوره  یک  مدت 
اسالمی  شورای  توسط  )مهرشده  پیوست  آیین نامه 

شهر مشهد مقدس( اقدام نماید.
شــهــرداری  مصوبه،  ایــن   1 تبصره  ــاس  اس بــر 
از  جلوگیری  منظور  به  است  موظف  مقدس  مشهد 
بازآفرینی  سازمان  فعالیت هایی  بین   موازی کاری 

سازوکار  تهیه  نسبت به  محله،  اجتماعی  شورای  و 
سازمان  اهداف  راستای  در  ظرفیت ها  از  استفاده 
بازآفرینی و تحقق اهداف مورد نظر آن، اقدام و به 

برساند. تصویب شورای اسالمی شهر مشهد 
که  است  آن  از  حاکی  نیز  مصوبه  این  دوم  تبصره 
شماره  مصوبات  مصوبه،  این  قانونی  ابالغ  تاریخ  از 
شماره  و   95/06/03 مورخ  ش   /۴/95/9865
نسخ    95/08/19 مــورخ  ش   /۴/95/15130

می شود.
انتقال  خطوط  اصالح  و  جابه جایی  الیحه  تصویب 

مسافربری پایانه  داخل  آب 
تصمیمات  مطابق  مصوبه،  ــن  ای اســـاس  بــر 
توافق   ،1397/07/03 ــورخ  م صورت جلسه 
شد  مقرر  و  گرفت  ــرار  ق تأیید  ــورد  م جانبه  سه 
منابع  تأمین  راستای  در  مقدس  مشهد  شهرداری 
میلیارد   160 مبلغ  به  شده  )به روز  نیاز  مورد  مالی 
 3 بند  مفاد  وفق  منابع  تأمین  نسبت به  ــال(،  ری
انتخاب سازوکار  اقدام و ضمن  صورت جلسه مزبور 
اصالح  در  را  مربوط  مالی  بار  مناسب،  اجرایی 
سال  بودجه  نیاز،  صورت  در  و   1397 سال  بودجه 

نماید. 1398 لحاظ 
ارسال موضوع بولوار نماز به ستاد عالی تدبیر استان

مشهددر  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  چنین  هم 
شهر  شورای  علنی  جلسه  پنجمین  و  چهل  حاشیه 
مشهد در جمع خبرنگاران گفت: مصوبه کمیسیون 
و تعیین تکلیف  بولوار نماز  بازگشایی  ماده 5 درباره 
معماری  عالی  شورای  به  آبشار  و  پادگان  زمین های 

موضوع  حال  این  با  است  شده  ارسال  شهرسازی  و 
مسدود ماندن بولوار نماز به ستاد عالی تدبیر استان 

ارسال شده است.
 محمدرضا حیدری اظهار کرد: ستاد عالی تدبیر 
استان که متشکل از مدیران ارشد استان و به ریاست 
استاندار خراسان رضوی است، احتماال در این هفته 
به  توجه  با  شورا  این  در  می دهد.  جلسه  تشکیل 
گزارشات مختلف دستگاه های مختلف تصمیم گیری 

می شود.
وی درباره ادامه اجرای خط 2 قطار شهری مشهد 
نمی شد،  ایجاد  ارز  نرخ  حوزه  نوسانات  اگر  گفت: 
فعال  را  خط  مسیر  تمام  می توانستیم  این  از  زودتر 
سازنده  کشورهای  در  تجهیزات  از  بخشی  اما  کنیم 
همچنین  است.  گمرک  در  دیگر  بخشی  و  هستند 
قرار  پیمانکار  اختیار  در  باید  که  ارزی  محاسبه  نوع 
پیگیری ها  آخرین  اساس  بر  اما  است.  مهم  بگیرد 
ارز و نوع مبادالت انجام شده، توافقات  برای تامین 
صورت گرفته است. اگر تجهیزات مورد نیاز به موقع 
برسد در اوایل سال 98 خط 2 قطار شهری تا بولوار 

پیروزی خواهد رسید.
خط  حفاری های  کرد:  اضافه  همچنین  حیدری 
3 در دو جبهه انجام می شود اما در حوزه تجهیزات 
دولت  اگر  باشیم.  منابع  فکر  به  باید  آن  نصب  و 
بتواند اوراق مشارکت برای این خط را در سال آینده 
فعالیت های  از  بخشی  می توانیم  دهد،  تخصیص 
مربوط به تجهیزات در خط 3 را از سال آینده شروع 
کنیم. در حال حاضر حفاری این خط در جبهه غرب 
نزدیکی  در  شرق  جبهه  در  و  آموزگار  پل  ابتدای  در 

چهارراه کالنتری قرار دارد.
ادامه  درباره  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اساس  بر  شورا  گفت:  تی  بــی.آر.  خطوط  فعالیت 
قوانین باالدستی و حمل و نقلی تاکید داشت تا این 
خطوط را ایجاد کند. شورای شهر دغدغه شهروندان 
را درک می کند و از طرفی نیاز عمومی جامعه را هم 
برای استفاده از حمل و نقل عمومی در نظر دارد. با 
درباره  باید  که  کرده  اعالم  مشهد  شهردار  حال  این 
آن  نتیجه  و  دهد  انجام  دقیقی  بررسی  خطوط  این 
گیری  تصمیم  آن  درباره  تا  بیاورد  به شورای شهر  را 
شود. در حال حاضر تصمیم شورای شهر بر اجرای 

آن است.
زمینه های  معتقدیم  همچنان  ما  کرد:  اضافه  وی 
تعامالتی با شهروندان ایجاد شود و این خطوط نیز 
اجرا شوند. استفاده کنندگان از این خطوط به شدت 
رضایت دارند و از طرفی شهروندانی که عمدتا کسبه 
هستند با اجرای آن مخالفند. باید به یک جمع بندی 

برسیم.
و  اقتصادی  معاونت  دو  شدن  ادغــام  دربــاره  وی 
در  شهر  شورای  گفت:  این طور  پیشتیبانی  و  مالی 
تشکیالتی  چارت  نــدارد.  مسئولیتی  موضوع  این 
بر  و  شده  تعیین  کشور  وزارت  توسط  شهرداری 
واقع  در  اقتصادی  معاونت  ــارت،  چ ایــن  ــاس  اس
سازمان اقتصادی بوده است که ادغام آن با معاونت 
شهردار  ندارد.  همراه  به  تناقضی  پشتیبانی  و  مالی 
تامین کننده  اقتصادی  سازمان  دارد  اعتقاد  مشهد 
منابع و معاونت مالی و پشتیبانی هزینه کننده است 
نفع  به  می تواند  زیرمجموعه  دو  بین  تعامل  این  و 
از  باید  موضوع  این  حال  عین  در  باشد.  شهرداری 
لحاظ ساختاری در وزارت کشور نهایی شود. اگرچه 
در تعدادی از کالنشهرها هم این موضوع و وضعیت 

وجود دارد.
درباره  خبرنگاری  به  پاسخ  در  همچنین  حیدری 
شایعاتی در جهت تغییر معاونت فرهنگی شهرداری 
نقاط  تمام معاونت های شهرداری  بیان کرد:  مشهد 
معاونت ها  برخی  حال  این  با  دارند.  ضعفی  و  قوت 
بیشتری  انتظار  آنــان  از  شهر  شــورای  که  هستند 
دسته  این  از  نیز  فرهنگی  معاونت  جمله  از  داشت. 
بود که دالیلی برای عدم موفقیتشان عنوان کردند. 
معاونت فرهنگی معتقد است چون در شرایط تغییر 
برای  همچنین  بوده  سازمان  به  معاونت  ساختار 
کارهای  پیشنهادی  برنامه های  و  اهــداف  تبیین 
مطالعاتی  کرده و اسنادی را برای مناسبت ها تنظیم 
کرده است، که زمان بر بوده نتوانسته است موفقیت 

خود را حاصل کند.

در جلسه شورای شهر مشهد تصویب شد؛

از تعيين قائم مقام شهردار تا اصالح خطوط انتقال آب پایانه مسافربری
نطق پیش از دستور

معاون جدید مالی و پشتیبانی 
شهرداری مشهد گفت: سیستم 
مناسب فسادزدایی و شفاف سازی 

در شهرداری مشهد ایجاد می شود
، رضا خواجه نائینی در مراسم معارفه اش که با حضور 
شهردار، رییس و اعضای شورای شهر مشهد، معاونان 
و مدیران شهری برگزار شد، افزود: فعالیت در دو حوزه 
همزمان کار سختی است اما با وجود نیروهای کارآمد، 
متعهد و تالشگر در دو حوزه معاونت اقتصادی و مالی و 

پشتیبانی این کار را انجام خواهیم داد.
معاونت  در  گذشته  ماه   1۴ طی  کــرد:  اضافه  وی 
هزار   2 و  حل  اقتصادی  پــروژه   20 مشکل  اقتصادی 
از  انجام و شهرداری مشهد  تامین مالی  میلیارد تومان 

لیست سیاه خارج شد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با تاکید بر 
مبارزه با فساد مالی و شفاف سازی در شهرداری مشهد 
ادامه داد: برای مبارزه با فساد مالی و شفاف سازی باید 
سیستم مناسب ایجاد و کارهای کارشناسی انجام شود 
تا در درازمدت تاثیرگذار باشد که این موضوع مورد توجه 
مسئولیت  گفت:  نائینی  خواجه  گرفت.  خواهد  قرار 
2 حوزه کار سختی است که از خدا و حضرت رضا )ع( 
می خواهم که در این راه کمکم کند تا بتوانیم انتظارات 

شورای شهر و مردم را در این دو حوزه برآورده کنیم.
رضا  مشهد،  شهردار  سوی  از  ادامه  در  است  کفتنی 
و  اقتصادی  معاونت  در  سمت  حفظ  با  نائینی  خواجه 
طور  به  مشهد  شهرداری  مشارکت های  سازمان  رییس 
رسمی به عنوان معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد 

معرفی شد.

مشهد  شهر  شـــورای  عضو 
بودجه  از  بخشی  اختصاص  از 
سالمت  سرانه  افزایش  به  بازآفرینی 

مناطق کم برخوردار خبر داد.
محمدهادی مهدی نیا در حاشیه بازدید اعضای کمیته 
نظارتی شماره 3 شورای اسالمی شهر مشهد از پروژه های 
منطقه 5 مشهد تصریح کرد: ساختار مشکالت مناطق 
پیرامونی مانند مناطق 3، ۴ و برخی مناطق 2 و 7 شبیه 
هم هستند که در برخی محالت مشکالت حادتر و در 

برخی محالت مشکل کمتر است.
به  مناطق  این  در  مشکالت  برخی  داد:  ادامــه  وی 
کاربری های خدماتی بر می گردد که در اختیار شهرداری 
نیست مثل مشکل تامین آب شرب یا بیمارستان که هر 

کدام متولی خاص خود را دارد.

در  عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: شهرداری 
بحث خدمات کاربری فقط متولی فضای سبز و ایحاد 

تاسیسات داخل پارک است. 
اماکن  احداث  برای  شهرداری  که  تسهیالتی  به  وی 
و  کرد  اشاره  کرده  فراهم  درمانی  مراکز  مانند  خدماتی 
گفت: ما مصوبه ای در شورای شهر داریم که در مناطق 
۴ و 5 برای دریافت پروانه ساختمانی مراکز درمان هیچ 
مبلغی دریافت نشود و اگر افراد نیکوکار می خواهند ورود 
پروانه  برای اعطای  را  آمادگی  این  پیدا کنند شهرداری 

رایگان دارد.
و  کرد  اشاره  دولت  طرف  از  بازآفرینی  بودجه  به  وی 
افزود: در صورت تخصیص این بودجه قطعا قسمتی از 
آنان در بخش سرانه سالمت این مناطق صرف خواهیم 

کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
رضوی  خراسان  استان  جاده ای 
گفت: هزینه های حمل و نقلی 300 
درصد افزایش یافته در صورتی که تعرفه ها تنها افزایش 

20 درصدی داشته است.
ابراهیم نصری که به مناسبت روز حمل و نقل، مهمان 
بیان  بود،  پنجم  پنجمین جلسه علنی شورای  و  چهل 
کرد: 6 هزار میلیارد تومان ارزش ریالی راه های خراسان 

رضوی می باشد.
وی افزود: در مجموع 20 هزار کیلومتر راه در استان 
خراسان رضوی داریم که شامل 110 کیلومتر آزادراه و 

1100 کیلیومتر بزرگراره و ... می باشد.
نصری با اشاره به اینکه 35 راهدارخانه داریم، عنوان 
و  خودروها  به  راهدارخانه ها  این  در  همکارانم  کرد: 

به مدت ۴ ماه در سال به صورت شبانه روزی  مسافران 
خدمات ارائه می دهند. 

ارتباطات  شهرداری  با  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
تنگاتنگی داریم، تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز، راهداری 

را با چالش جدی مواجه ساخته است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان 
رضوی خاطرنشان ساخت: استان سوم در تردد هستیم. 
16 هزار میلیارد تومان سرمایه بخش حمل و نقل استان 
یافته  افزایش  برابر  نقل 300  و  حمل  هزینه  می باشد. 
است اما افزایش نرخ تنها 20 درصد بوده است لذا ما 
درخواستمان از دولت برای نوسازی کامیون ها بوده است 
که در حال حل مشکل ارز می باشند. اعتصابات اخیر نیز 
که من نامشان را اعتصاب نمی گذارام، درخواست های 

صنفی بوده است.

معاون جدید مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد:

سیستم مناسب فسادزدایی و شفاف سازی در شهرداری مشهد ایجاد می شود

عضو شورای شهر مشهد در بازدید از پروژه های منطقه 5 مشهد خبر داد:

اختصاص بخشی از بودجه بازآفرینی به افزایش سرانه سالمت مناطق کم برخوردار
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد:

هزینه های حمل و نقلی 300 درصد افزایش یافته است

گزارش جلسهخبر
شهردار مشهد در مراسم معارفه معاون مالی و پشتیبانی شهرداری تاکید کرد: 

نظم و شفافیت مالی در شهرداری 

رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس گفت: از 
کنیم  اجتناب  باید  تشریفاتی  و  نمادین  پژوهش های 
های  فعالیت  سمت  به  باید  مطالعات  و  تحقیقات  و 
کاربردی سوق پیدا کند تا اثر و نتیجه  آن را مدیران و 

مسئوالن در تصمیمات خود لحاظ نمایند.
و  چهل  آغاز  در  و  امــروز  صبح  حیدری  محمدرضا 
سردار  درگذشت  شهر،  شورای  علنی  جلسه  پنچمین 
منصوری، فرمانده قرارگاه ثامن االئمه شمال شرق سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را تسیلت گفت و اظهارکرد: 
سردار منصوری فرماندهی شجاع، بااخالق و فداکار بود 
و عالوه بر رشادت های دوران دفاع مقدس در کنار سایر 
فرماندهان سپاه، در اواخر دهه 70 و ایجاد امنیت پایدار 
پس از ناامنی هایی که بواسطه حضور اشرار در استان 

ایجاد شده بود، نقش بسزایی ایفا کرد.
وی افزود: سهم سردار منصوری در پاکسازی و ایجاد 
زمان  این  در  استان  روستائیان  و  مردم  برای  امنیت 
بسیار چشمگیر بود که با کمک سایر همرزمان خود 
و از جمله سردار شهید شوشتری شرایط مطلوبی را در 
استان حاکم نمود؛ پس از آن، ماموریت این فرمانده 
دالور در مرزهای شرقی و استان سیستان و بلوچستان، 

نقش بسزایی در تامین امنیت کشور داشت.
اهمیت  اظهارکرد:  پژوهش،  روز  به  اشــاره  با  وی 
تحقیق و پژوهش بر هیچکس پوشیده نیست چرا که 
اندک  فرصت  و  هستیم  مواجه  منابع  کمبود  با  امروز 
است و هیچ مجموعه ای را نمی توان با آزمون و خطا 

اداره کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد خاطرنشان کرد: 
باید به سمت پژوهشها و مطالعات علمی حرکت کنیم 
تا بدین ترتیب هزینه های شهر کاهش یابد؛ این حوزه 
نقص ها و شرایط نامناسبی دارد که باید در سریعترین 

زمان ممکن برطرف شود.
نمادین  پژوهش های  از  اینکه  بر  تاکید  با  حیدری 
و  تحقیقات  گفت:  کنیم،  اجتناب  باید  تشریفاتی  و 
مطالعات باید به سمت فعالیت های کاربردی سوق پیدا 
کند تا اثر و نتیجه  آن را مدیران و مسئوالن در تصمیمات 
خود لحاظ نمایند؛ این روز را به تمامی پژوهشگران و 
تبریک  مشهد  شهر  شورای  پژوهش های  مرکز  ویژه  به 
میگوییم و امیدواریم این مسیر را با حضور فرهیختگان 

شهرداری و بدنه دانشگاهی دنبال کنند.
روز حمل و نقل دیگر مناسبتی بود که رئیس شورای 
شهر در این جلسه به آن اشاره کرد و افزود: این روز را 
به تمامی همکاران سختکوش معاونت ذی ربط و حوزه 
و  و نقل ریلی و مترو  از حمل  حمل ونقل شهری اعم 

تاکسیرانی و ... تبریک عرض میکنیم.

خبر
رئیس شورا در آغاز جلسه 45  اعالم کرد:

اجتناب از پژوهش های تشریفاتی 
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مطرح کرد:
تاکید بر حمل و نقل با سوخت بهینه 

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر 
مشهد در نطق پیش از دستور چهل و پنجمین جلسه 
علنی شورای شهر بود که با اشاره به اهمیت و جایگاه 
آن  و عوامل دخیل در  پایدار  توسعه  نقل در  و  حمل 
سیستم  بهبود  برای  زمینه  این  در  را  ضروری  نکات 
انتخاب  گفت:  و   کرد  تاکید  مشهد  در  نقل  و  حمل 
سیستم های حمل و نقلی که منطبق با مصرف بهینه 
سوخت و انرژی های موجود و شرائط مطلوب زیست 

محیطی باشد باید در اولویت اول قرار گیرد.
مجتبی بهاروند به لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل 
عمومی اشاره کرد و افزود: توجه ویژه به تقویت سیستم 
اتوبوسرانی، توجه همزمان به افزایش و نوسازی ناوگان 
اتوبوس ها در شبکه  به حرکت  اولویت دادن  در کنار 
معابر بخصوص در مناطق شلوغ و پرازدحام شهر امری 
الزم و ضروری است، استفاده از سیستم های حمل 
و نقل عمومی با مسیر مجزا و استفاده از انرژی برق 
)نظیر خط ویژه اتوبوس برقی، brT با اتوبوس های 
ابزار  یک  بعنوان  مترو(  و  قطارشهری  تراموا،  برقی، 
حمل و نقل سریع ، مطمئن ، اقتصادی ، ایمن و پاک 

نتایج مثبتی را در جامعه بدنبال خواهد داشت.
شهری   شبکه  مراتب  سلسله  رعایت  لــزوم  بر  وی 
معابر  سلسله  رعایت  اصل  اگر  گفت:  و  کرد  تاکید 
شریان  دسترسی  سطح  و  شود  گرفته  نادیده  شهری 
های اصلی شهر افزایش یابد، خصلت حرکت خود را 
)جابجایی حجم زیاد ترافیک با سرعت باال( از دست 
داده و حتی ممکن است تا حد معابر محلی تنزل پیدا 
کنند که این مساله خسارات جبران ناپذیری را بر نظام 
حمل و نقل شهر وارد خواهد ساخت. لذا از همکاران 
حوزه شهرسازی و مناطق شهرداری درخواست دارم تا 
در صدور مجوز های تجاری در حاشیه معابر اصلی و با 

نقش حرکتی باال دقت الزم را داشته باشند.
نقلیه  وسایل  تــردد  مدیریت  خواستار  بهاروند 
سیاست  اتخاذ  گفت:  و  شد  شهر  مرکز  در  شخصی 
نقلیه  وسایل  ــردد  ت مدیریت  جهت  سلبی  هایی 
است.  حیاتی  بــزرگ  شهرهای  مراکز  در  شخصی 
این  در  الزم  مطالعات  مشهد  شهر  در  خوشبختانه 
برنامه های مصوبی وجود دارد.  و  انجام شده  زمینه 
های  برنامه  شدن  اجرایی  پیگیر  جدی  بطور  باید  و 
در  نیز  اولیه  اقدامات  که  باشیم  این حوزه  به  مربوط 

این خصوص انجام شده است.
توسعه  اهمیت  به  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس   
مدیریت  به  بیشتر  توجه  محور،  انسان  های  سیستم 
تقاضا حمل و نقل،  لزوم توجه بیشتر به ارتقاء فرهنگ 
ترافیک و لزوم افزایش مشارکت مردم در اجرای برنامه 

های بهبود ترافیک  تاکید کرد.

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

اداره ورزش و جوانان  رئیس 
ــاران  ــک ــزوار گــفــت: ورزش ــب س
سبزوار  ــه ای  ــان زورخ و  پهلوانی 
به  که  مرشدی  هنر  و  انفرادی  گانه   12 مسابقات  در 
مناسبت چهلمین فجر انقالب اسالمی در سالن فجر 

بوشهر برگزار شد، خوش درخشیدند.
کرد:  اظهار  خصوص  ایــن  در  زاده  نصراله  مجید 
به  کشور  مرشدی  هنر  و  انفرادی  گانه   12 مسابقات 
میزبانی بوشهر در روز های 23 الی 25 آذر ماه برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات 160 ورزشکار، مربی و 
مرشد از 17 استان در رده های سنی جوانان، امید و 

بزرگساالن طی دو روز با هم به رقابت پرداختند.
آمده  بدست  عناوین  خصوص  در  نــصــرالــه زاده 
محسن  کــرد:  عنوان  مسابقات  این  در  شهرستان 

میانداری  رشته  در  گلرخ  مرتضی  و  گلستانی زاده 
مدال طال، محمد رضا درقدمی و علی قدسی پور نیز 
در رشته میانداری مدال نقره و علی ارشادی مقدم در 

رشته مرشدی مدال نقره را از آن خود کردند.
گفتنی است؛ نفرات برتر این مسابقات جواز حضور 

در اردوی انتخابی تیم ملی را به دست می آورند.

رئیس هیئت تنیس روی میز 
:مراسم  گفت  رضوی  خراسان 
پیشکسوتان  و  قهرمانان  از  تقدیر 
امور  معاون  و  کل  ،مدیر  فتاحی  حضور  با  استان 

ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان برگزار شد.
به  مراسم  این  در  کرد:  اظهار  راد  مستحقی  کاظم 
برتر  پیشکسوتان  و  باشگاه ها  مربیان،  از  یادبود  رسم 
خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد و در مجموع مبلغ 

75 میلیون ریال به عنوان هدیه به آن ها اعطا شد.
بیان کرد:  این رشته  پیشکسوتان  وی در خصوص 
که  رضوی  خراسان  پیشکسوتان  تیم  گذشته  هفته 
رضوی  خراسان  میز  روی  تنیس  هیئت  تیم  نام  با 
درمسابقات کشوری شرکت کرده بود موفق شددراین 

مسابقات، مقام دوم را کسب کند.

با  رضوی  خراسان  میز  روی  تنیس  هیئت  رئیس 
میز  روی  تنیس  المللی  بین  سالن  اینکه  به  اشاره 
کرد:با  تصریح  شد  خواهد  افتتاح  بــزودی  هیئت 
میتوانیم  المللی  بین  این سالن  اندازی  راه  و  افتتاح 
را  کشوری  رنکینگ  در  استان  ورزشــکــاران  تعداد 

دوبرابر کنیم.

ورزش  توسعه  دفتر  مدیرکل 
مناطق روستایی و عشایری کشور 
دولت  سیاست  به  توجه  با  گفت: 
در تجهیز ورزشی بخش های مرزی یعنی شهرستان ها 
و به خصوص روستاهایی که حاشیه مرز هستند توسعه 
ورزشی شهر باجگیران را به عنوان بخش مرزی به صورت 

ویژه مدنظر قرار داده ایم.
مناطق  ورزش  توسعه  دفتر  مدیرکل  حجتی  رضا 
روستایی و عشایری کشور در سفری به استان خراسان 
رضوی با بیان اینکه تجهیزات دوخانه ورزش روستاهای 
شهرستان  باجگیران  بخش  در  شاهرگ  و  امامقلی 
به  توجه  با  کارداریم، تصریح کرد:  را در دستور  قوچان 
سیاست دولت در تجهیز ورزشی بخش های مرزی یعنی 

مرز  حاشیه  که  روستاهایی  به خصوص  و  شهرستان ها 
هستند توسعه ورزشی شهر باجگیران را به عنوان بخش 

مرزی به صورت ویژه مدنظر قرار داده ایم.
مدیرکل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری 
بالغ بر  جاری  سال  سوم  ماهه  سه  در  اینکه  به  اشاره  با 
150 میلیون تومان به توسعه بازی های بومی و محلی 
و ورزش های روستایی استان خراسان رضوی اختصاص 
داده ایم، خبر داد: بنا شد در اعتبارات سال آینده، ایجاد 
زمین چمن مصنوعی و تکمیل و بازسازی سالن ورزشی 
روستای امامقلی این شهرستان در دستور کار قرار بگیرد.
بخش  در  ورزش  خانه  دو  همچنین  داد:  ادامــه  وی 
مرکزی و باجگیران شهرستان قوچان هر یک با اعتبار 7 

میلیون تومان ایجاد خواهد شد.

 برگزاری مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان تنیس روی میز درخشش ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای سبزوار در مسابقات کشوری
خراسان رضوی

تجهیز خانه های ورزش در قوچان

سالمت
وزنه زدن در آب راهکاری برای 

درمان مشکالت دست
والیبال ورزشی پرهیجان و پرطرفدار است، اما 
باعث  ملی  تیم  های  موفقیت  چندساله  این  در 
و  شود  مواجه  مردم  چندبرابری  اقبال  با  شده 
استقبال مردم باعث پویایی و نشاط لیگ داخلی 
شده که حتی پای بسیاری از بازیکنان خارجی 
مطرح نیز در این چند ساله به لیگ والیبال ایران 

باز شده است. 
کشور  والیبال  برتر  لیگ  نخست  فصل  نیم 
حاشیه  از  خالی  که  فصلی  نیم  رسید.  پایان  به 
نشود  اندیشه  آن  برای  راهکاری  اگر  و  نبود  هم 
خواهد  دور  خود  اصلی  مسیر  از  رقابت های 
برتر  نیم فصل نخست رقابت های لیگ  شد. در 
محمدی  رحمان  شاگردان  قهرمانی  با  والیبال 

راد در شهرداری ورامین به پایان رسید.
ــن که  ــی ــرداری ورام ــه ــزارش مــهــر، ش ــه گـ ب
پوریا  کــشــاورزی،  آرش  همچون  ستاره هایی 
فیاضی، مسعود غالمی و علی اصغر مجرد را در 
اختیار داشت موفق شد با 10 پیروزی و مجموع 

امتیاز 30 در صدر جدول رده بندی قرار گیرد.
تیم پیکان تهران نیز با هدایت محمد ترکاشوند 
و  بود  جدول  در  شهرداری  رقیب  نزدیک ترین 
جایگاه  در  امتیاز   27 و  پیروزی   9 با  شد  موفق 
دوم قرار گیرد. پیکان هفته های پر فراز و نشیب 
بسیاری داشت و شاید نتیجه ای که کمتر هوادار 
تیم  این  شکست  کرد  می  بینی  پیش  والیبال 
مقابل شهرداری تبریز در هفته دوازدهم رقابت ها 
با  ترکاشوند  شاگردان  که  بود  خانه  در  هم  آن 
نتیجه 3 بر یک مقابل شهرداری تبریز شکست 
نیز  یازدهم  هفته  در  بناکار  شاگردان  خوردند. 
پتانسیل  که  بودند  داده  نشان  تیم سایپا  مقابل 

برد را دارند و نباید دست کم گرفته شوند.
نشان  رقابت ها  اواخر  در  تبریز  شهرداری  تیم 
داد که توانایی شکست هر تیمی را دارد و اینطور 
بیش تر  هماهنگی  به   نیاز  که  می رسد  نظر  به 
داشته است. این تیم بدون تردید در نیم فصل 
مسابقات  در  بیشتری  قوای  با  رقابت ها  دوم 
حاضر خواهد شد و باید منتظر نتایج بهتری از 

این تیم باشیم.
و  خداوردی  اکبر  هدایت  با  نیز  اراک  شهروند 
بازیکنان بومی و بدون پشتوانه مالی  بر  با تکیه 
با 7  و  با تیم های بزرگ شد  وارد آوردگاه رقابت 
پیروزی و مجموع 20 امتیاز در رده ششم جدول 
به  تیم  این  ورود  بدو  در  گرفت.  قرار  بندی  رده 
برای  پیروزی  دو  یا  یک  کسب  شاید  لیگ  سوپر 
این  تالش  و  می شد  بینی  پیش  اراک  شهروند 

تیم برای بقا در لیگ هدف بود اما ورق برگشت و 
شهروند اراک نشان داد با نیروی جوانی و انگیزه 
به مصاف رقبا می رود. اعضای این تیم در هفته 
و  مالی  مشکالت  دلیل  به  حالیکه  در  دوازدهم 
عدم دریافت قرار داد، تمرینات خود را لغو کردند 
سایپا  ستاره  پر  و  مهره  پر  تیم  شدند  موفق  اما 
دهند.  شکست  یک  بر  سه  نتیجه   با  را  تهران 
اراک نشان داده پتانسیل خوبی در والیبال دارد 
والیبال  به  داری  آینده  ستاره های  تواند  می  و 
ایران معرفی کند به شرطی که مسئوالن شهر از 
این تیم حمایت و شرایط الزم را برای ادامه کار 

برای بازیکنان و کادرفنی فراهم کنند.
نخست  فصل  نیم  در  ارومــیــه  نماینده  دو 
مسابقات نیز انتظارات هواداران ارومیه ای خود 
قرار  بندی  رده  جدول  قعر  در  و  نکردند  برآورده 

ارومیه  شهرداری  تیم  گرفتند. 
ضعیف  نتایج  کسب  از  ــس  پ
دستخوش  فصل  ــدای  ــت اب در 
رضایی  پیمان  و  شد  تغییراتی 
به  ترتیب  به  شهنازی  ناصر  و 
عنوان مدیر عامل و سرمربی تیم  
معرفی شدند اما در ادامه شرایط 
عملکرد  تیم  و  نکرد  تغییری 
از  گذاشت.  نمایش  به  ضعیفی 
طرف دیگر  نیز تیم دورنا ارومیه 
و  پیروزی  بدون کسب حتی یک 
با 12 شکست و مجموع 3 امتیاز 
وکیلی  دید  باید  و  شد  قعرنشین 

به همراه شاگردان نوجوان خود در ادامه راه چه 
خواهد کرد.

فصل  نیم  در  انتظار   از  دور  نتایج   از  یکی 
تیم سایپا  در  اکبری  پیمان  را شاگردان  نخست 
 6 تنها  که  ستاره  پر  تیمی  ــد؛  زدن رقم  تهران 
پیروزی کسب کرد و با 20 امتیاز در مکان هفتم 
اوج  در  که  تیمی  قرار گرفت.  بندی  رده  جدول 
پاسور اصلی خود  افزون،  فرهاد سال  مسابقات 
را نیز از دست داد و ممکن است در ادامه مسیر 
نیز  را  نیز مهره های دیگری  نیم فصل دوم  و در 

از دست دهد.
رقابت های  در  تامل  قابل  و  مثبت  نکات  از 
جوان  تیم های  حضور  به  می توان  فصل  این 
پیام  مانند  تیم هایی  کــرد.  اشــاره  انگیزه  با  و 
با  و  با دست خالی  اراک که  خراسان و شهروند 
به  گام  جوان  بازیکنان  پشتوانه 
رقابت های سوپر لیگ گذاشتند، 
کردند.  عمل  انتظار  از  فراتر  اما 
با  قوچان نژاد  جبار  شــاگــردان 
پیروزی   12 از  پیروزی   8 کسب 
چهارم  جایگاه  در  قرارگیری  و 
تیم  جدول رده بندی در حد یک 
و  شدند  ظاهر  قهرمانی  مدعی 
تیم های  برای سایر  را  زنگ خطر 
در  صــدا  بــه  لیگ  در  سابقه  بــا 
ساعات  در  خراسان  پیام  آوردند. 
پایانی آغاز رقابت ها، سید محمد 
به  و  گرفت  خدمت  به  را  موسوی 

وارد  خود  جوان  و  بومی  بازیکنان  سایر  همراه 
میدان رقابت با مدعیان شد.

این تیم در هفته های آغازین نتوانست آنچنان 
رفته رفته  اما  کند،  کسب  را  الزم  نتایج  باید  که 
افتاد و همانطور که قوچان نژاد هم  در لیگ جا 
نیمه های  از  مطلوبی  نتایج  توانست  بود  گفته 
لیگ بگیرد و سر و گردنی در میان مدعیان لیگ 

در آورد. 
تیم  مقابل  اول  فصل  نیم  آخر  بــازی  در  اما 
آورد  کم  گام  یک  تنها  پیکان  مدعی  و  پرستاره 
سومی  جایگاه  با  را  فصل  نیم  قهرمانی  جای  و 
باید  و  هستیم  راه  میانه  در  حاال  کــرد.  عوض 
برای  راهکارهایی  تیم چه  این  آیا مسئوالن  دید 
تقویت نماینده خراسان برای حضوری قدرتمند 

در ادامه لیگ اندیشیده اند.
اگر قرار است بازیکنی به این تیم اضافه شود 
که  تماشاگران  و  سرمربی  توقعات  می تواند  آیا 
را  باالرفته  خراسان  نماینده  از  انتظارشان  حاال 
برآورده کند و این تیم در آخر فصل چه رتبه ای را 

به خود اختصاص می دهد.
نیم فصل نخست سوپر لیگ علی رغم رقابِت 
نزدیک تیم ها و رقم خوردن نتایج دور از انتظار 
جذابیت  و  مسابقات  کیفی  افزایش  باعث  که 
داشت.  نیز  منفی  نکات  اما  بود  شده  رقابت ها 
از جمله حواشی که درباره داوری ها مطرح شد 
و نبود ویدئو چک این حواشی را نیز دو چندان 
چک  ویدئو  از  رقابت ها  سوم  هفته  در  کــرد. 
ایرانی رونمایی شد تا حداقل بازی هایی که به 
میزبانی تهران برگزار می شود کمتر دستخوش 
های  تیم  و  شــود  داوری  ســوی  از  حــواشــی 
شهرستانی نیز در صورت پرداخت اجاره از این 
وسیله استفاده کنند. اما نه تنها شهرستان ها 
بلکه تهران نیز از استفاده از این وسیله محروم 
بازی ها  از  تا در برخی  بود و همین عاملی شد 
و  داور  با  کادرفنی  و  بازیکنان  درگیری  شاهد 

ناظر بازی  باشیم.
حتی  و  است  انکار  قابل  غیر  داوری  اشتباه 
آن  شاهد  نیز  جهان  رقابت های  معتبرترین  در 
خیال  چک  ویدئو  مواقعی  چنین  در  و  هستیم 
همه را راحت می کند. برای برگزاری دیدارهایی 
به دور از حاشیه و جنجال استفاده از ویدئو چک 
در سوپر لیگ به شدت احساس می  شود و باید 
لیگ  سازمان  و  والیبال  فدراسیون  برنامه  دید 
برای نیم فصل دوم رقابت ها که حساسیت بیش 

تر می شود چه خواهد بود.

نگاهی گذرا به نیم فصل نخست سوپر لیگ والیبال

انتظار از  فراتر  داوری پيام،  آموزش  دوره  برگزاری 
درجه 3 پومسه در خراسان رضوی

بخش  در  پومسه   3 درجه  داوری  آموزش  دوره 
حضور  با  ــوی  رض خــراســان  میزبانی  به  بــانــوان 
قزوین،  اصفهان،  کرمانشاه،  تهران،  استان های 
سه  روز  از  رضــوی  خراسان  و  خوزستان  گیالن، 
برگزار  استان  تکواندو  خانه  در  ماه  27آذر  شنبه 
مدرس  صمدیان  حضور  با  رویــداد  این  می شود. 
فدراسیون تکواندو به مدت چهار روز ادامه خواهد 

یافت.

ســواران  دوچرخه  زدن  رکــاب 
نیشابوری در راه محیط زیست

گروه  قالب  در  نیشابوری  سوار  دوچرخه  چهار 
»تخریب  شعار  با  آبی  آسمان  ــواری  س دوچرخه 
مسافت  غذایی«  امنیت  خاک-تهدید  آلودگی  و 
چهارصد کیلومتری بوشهر تا آبان را رکاب می زنند.

چهار  گفت:  خصوص  ــن  درای ترشیزیان  رضــا 
کاظم  محمد  آقایان  نیشابوری  ســوار  دوچرخه 
و  محمدی  رضا  منش،  حجتی  محمدرضا  صادقی، 
آغاز  بوشهر  شهر  از  را  خود  سفر  بوژمهرانی  محمد 
بندر  گناوه،  بندر  از  عبور  با  روز  شش  طی  و  کرده 
دیلم، هندیجان و بندرماهشهر تا شهر آبادان رکاب 

خواهند زد.
سواری  دوچرخه  گــروه  کــرد:  نشان  خاطر  وی 
آسمان آبی پیش از این مسیر بین شهرهای بوشهر 
را  گرگان  تا  نیشابور  و  کربال  تا  مهران  عسلویه،  تا 

رکاب زده است.

تیراندازی  لیگ  ششم  هفته  پایان 
خراسان رضوی در مشهد

خراسان  تیراندازی  لیگ  مسابقات  برگزاری  با 
این  شدند.  معرفی  و  مشخص  برتر  نفرات  رضوی 
با حضور 2۴0 ورزشکار در سالن  از مسابقات  دوره 
در رشته  پایان  در  برگزار شد.  بهشتی مشهد  شهید 
نگین  جعفری،  فاطمه  سیده  بانوان،  بادی  تپانچه 
شمسی نژاد و بهاره زمانیان به ترتیب مقام های اول 
تفنگ  رشته  در  همچنین  کردند؛  کسب  را  سوم  تا 
الهام  و  غالم رضایی  پریسا  حیدری،  زهرا  بــادی، 
اکتفا  سوم  تا  اول  عناوین  به  ترتیب  به  شادکانی 

کردند.
رضا  نیز،محمد  آقایان  بــادی  تفنگ  رشته  در 
پورتیمور  امیرحسین  و  معدنچی  معین  صیادی، 
جعفرزاده،  ظفر  حسین  بادی،  تپانچه  رشته  در  و 
در  ترتیب  به  خیاط زاده  مرتضی  و  سبحانی  محمود 

جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

کوتاه از ورزش استان

کشش بازوها در آب
یکی دیگر از قسمت های بدن که درمعرض تکرار کار 
دلیل  همین  به  بازوهاست.  ناحیه  دارد،  قرار  آسیب  و 
ورزش  آبی می تواند به رفع خستگی و اصالح مشکالت 
آن کمک کند. این حرکت را 15 تا 20 بار انجام دهید. 
کنار دیوار استخر در ناحیه کم عمق بایستید. پشت و 

کمر را کامال ایستاده و منقبض نگه دارید.
 پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.  دست ها را در 
به سمت  را  و کف دست ها  کنید  آویزان  بدن  دوطرف 
باال برگردانید. عضالت پشت را کامال منقبض و محکم 
نگه دارید.  حاال مانند زمانی که می خواهید آب را در 
مشت تان پر کنید، دست ها را به همان حالت به سمت 
جلو کشش داده و سپس دست ها را به همان شکل باال 

بیاورید تا با سطح آب موازی شود.
کف دست ها را در همان حالتی که موازی سطح آب 
است، از مچ به سمت کف استخر بچرخانید.  دست ها 
بدن  کنار  و  ببرید  پایین  سمت  به  حالت  همان  به  را 

آویزان کنید. این حرکت را به همان شیوه تکرار کنید.
پاروری تخته ای

از  دیگری  نوع  هستید،   زدن  پارو  دور  روی  که  حاال 
پارو زدن را هم تجربه کنید. برای این کار باید از تخته 
ابری کمک بگیرید. استفاده از این وسیله باعث ایجاد 
اصطکاک و مقاومت درحین حرکت شده و همین امر 
به تقویت عضله های شما کمک خواهد کرد. برای این 

منظور این طور عمل کنید.
است  بهتر  بایستید.  استخر  عمق  کم  قسمت  در 
کفش مناسب ایروبیک در آب بپوشید تا پاها مقاومت و 
استحکام کافی در حین حرکت را داشته باشند. پاها را 

به اندازه عرض شانه باز کنید.
داده  توضیح  که  شکلی  به  دســت،   دو  با  اکنون 
می شود،  تخته ابری را در دست بگیرید. به این ترتیب 
که دست راست را کامال بکشید و تخته  را باز کرده و 
دست را بین دو بخش تخته قرار دهید. با دست دیگر 
بخش انتهای تخته را بگیرید. اکنون با تمام قدرت با 
کمک تخت ابری آب را به سمت مخالف دستی که دراز 
کرده و تخته را بین آن قرار داده اید بکشید. این حرکت 

را بین 12 تا 15 بار با هر دست انجام دهید. 

شاگردان جبار قوچان نژاد با کسب 8 پیروزی از 12 پیروزی و قرارگیری در جایگاه چهارم جدول 
رده بندی در حد یک تیم مدعی قهرمانی ظاهر شدند و زنگ خطر را برای سایر تیم های با سابقه در 

لیگ به صدا در آوردند

,,

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و تیم ها در مرحله یک شانزدهم نهایی حریفان خود را شناختند

آیا مسئوالن این 
تیم راهکارهایی 

برای تقویت نماینده 
خراسان برای حضوری 

قدرتمند در ادامه لیگ 
اندیشیده اند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001۴98۴ 

– 1397/08/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا خانی کاخکی بشماره شناسنامه 236 و کدملی 088897930۴ صادره از قاینات فرزند حسین در ششدانگ یک باب باغ منزل به مساحت 

326/63 مترمربع پالک باقیمانده شماره 1876 فرعی از 15۴ اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد علی 
هاشمی کاخکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰9/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/1۰/12

محمد رضا اجتهادی عرب -رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 139760306013001059 – 1397/06/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید حسن کیوانی شهری بشماره شناسنامه 27 و کدملی 0919253563صادره از گناباد فرزند 
سید حسین در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 299/03 مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از 3 اصلی واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از 

محل سهام مشاعی ایشان
2-برابر رای شماره 139760306013001061 – 1397/06/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا سادات کیوانی شهری بشماره شناسنامه 11۴ و کدملی 0919361862صادره از گناباد فرزند 
سید حسن در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 299/03 مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک 

حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از آقای سید حسن کیوانی شهری
3-برابر رای شماره 139760306013001062 – 1397/06/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده فاطمه سادات کیوانی شهری بشماره شناسنامه ۴26۴ و کدملی 0918681820صادره از 

گناباد فرزند سید حسن در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 299/03 مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از آقای سید حسن کیوانی شهری

۴-برابر رای شماره 139760306013001063 – 1397/06/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف السادات کیوانی شهری بشماره شناسنامه 397۴ و کدملی 0918679۴27 صادره از گناباد 

فرزند سید حسن در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 299/03 مترمربع از پالک شماره 1171 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک 
حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از آقای سید حسن کیوانی شهری

محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰9/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰9/27

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد - محمد رضا اجتهادی عرب

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001377 
– 1397/07/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم معصومه عظیمی بشماره شناسنامه 1163 و کدملی 007911۴016 صادره از تهران فرزند محمد حسین در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به 

مساحت 250 مترمربع پالک شماره 2370 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی ایشان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ 

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

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰9/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰9/27
محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

))اگهی مزایده نوبت اول((
محکوم له: عباس شجاعی  فرزند ریحان اله به آدرس تهران – شهرک رضویه – 20 متری امام سجاد–  بعد از چهارراه دوم – پالک137 – کفش میالد

محکوم علیه: غالمحسین پاشازاده  فرزند ایوب  به آدرس تربت حیدریه – خیابان کاشانی6 –  پاساژ آداک– واحد113 – پوشاک پاشازاده
محکوم به : مبلغ 19۴/707/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1397/02/0۴ الی یوم الوصول در حق محکوم له و نیز مبلغ 

9/735/350 ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 971175/ احکام شورا
مورد مزایده: شامل یک باب منزل به مساحت 272/2 مترمربع عرصه و مساحت اعیان  زیرزمین 1۴مترمربع و همکف 119مترمربع  و با نمای آستر سیمان با قدمت بیش از 
30 سال و با دیوار باربر و سقف آهن و طاق ضربی و پنجره ها آلومینیوم و دارای امتیازات آب و برق وگاز با شماره ملک 1797 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی از 530/293 
واقع در تربت حیدریه – پروین 10 – بن بست دوم پالک ۴ – منزل شمالی که شخص ثالث آقای محمد رسولی در قبال محکومیت محکوم علیه معرفی نموده است.که طبق نظریه 
ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ 2/100/100/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 11۴ قانون اجرای احکام مدنی در روز سه 

شنبه تاریخ 1397/10/25 از ساعت 10 الی 11 بعداز ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 

نمایند . ضمنا حداقل 10٪ بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی درج و نشر میگردد.

 اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان تربت حیدریه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002071 

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای حسین صالحی زید فرزند علی بشماره شناسنامه 26 صادره از مشهد در ششدانگ یک کوره آجرپزی به مساحت118910/50 متر مربع قسمتی از پالک 156 
اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده سیمان همت آباد اراضی کنوگرد خریداری از مالک رسمی آقای سید مرتضی اشکذری نداف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

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

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 931
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/۰9/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/۰9/27

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002398 
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ناطق نوری: در قصه برجام، درست عمل کردیم /اعتراف »حضرتی« به کاهش محبوبیت اصالح طلبان

پاسخ آیت اهلل فاضل لنکرانی به اظهارات رحیم پور ازغدی/ دانشگاه علمی کاربردی تعطیل می شود؟

    ناطق نوری: در قصه برجام، درست عمل 
کردیم

قصه  در  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
برجام ما بسیار درست عمل کردیم و تصمیم بسیار عاقالنه 
ای گرفتیم و رهبر انقالب هم هوشمندانه هشدار داد که 
بروید و مذاکره بکنید اما بدانید که آمریکایی ها حقه باز 
هستند. حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق نوری 
عصر امروز طی سخنانی در پنجمین کنگره ملی سربازان 
صلح که از سوی خانه سرباز صلح ایران برگزار شد با اشاره 
ما بسیار  به موضوع برجام، تصریح کرد: در قصه برجام 
درست عمل کردیم و تصمیم بسیار عاقالنه ای گرفتیم و 
رهبر انقالب هم هوشمندانه عبارت امیرالمؤمنین به مالک 
را هشدار داد و فرمود که بروید و مذاکره بکنید اما بدانید 
که آمریکایی ها حقه باز هستند و حواستان جمع باشد که 
در پی فریب دادن شمایند. ناطق نوری در پایان گفت: ما 
در دنیا اعالم کردیم که صلح طلب هستیم و تا امروز هم 
پای برجام ایستاده ایم و آنهایی که نقض پیمان کردند، 

طرفداران دروغین صلح و حقوق بشرند.
محبوبیت  کاهش  به  »حضرتی«  اعتراف     

اصالح طلبان
قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به کم شدن محبوبیت 
اصالح طلبان و دیگر جریان های سیاسی کشور گفت: اگر 
محبوبیت اصالح طلبان باال برود به نفع نظام است و اگر 
پایین بیاید به ضرر نظام. الیاس حضرتی در گفتگو با برنا، 
ضمن اشاره به این که این یک واقعیت است که محبوبیت 
اصالح طلبان کم شده، گفت: اگر محبوبیت اصالح طلبان 
کم شده به این معنی نیست که به محبوبیت اصولگرایان 
از  مقداری  گذشته  سال  به  نسبت  اســت.  شده  اضافه 
یعنی  این همگانی است  که  این محبوبیت کاسته شده 
محبوبیت شخصیت های دیگر، نهادها، سازمان ها و ... نیز 
کم شده است. وی در عین حال افزود: اصالح طلبان سپر 
بالی بسیاری از تصمیمات اشتباه بودند و خودشان هم در 
محدودیت هستند. اصالح طلبان مجبورند برای بسیاری از 
مسائل که ایراد و مشکل وجود دارد، همچنان از نظام دفاع 

و برابر مخالفان قد علم کنند. 
غرویان: برخی از ائمه جمعه باید بازنشسته شوند

مدرس حوزه علمیه قم گفت: برخی علمای ما عالم به 
زمان نیستند، اطالعات به روز ندارند و سواالت را جواب 
نمی دهند، خب در این شرایط نمی توانند نقش ایده آل 
را به عنوان امام جمعه ایفا کنند که ضرورت دارند درباره 
آن ها تجدید نظر شود. محسن غرویان درباره  بکارگیری 
شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان درباره ائمه جمعه 
گفت: درخصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید 
به این موضوع توجه کنیم که روح قانون چیست و اینکه 
آیا درباره ائمه جمعه صدق می کند یا خیر؟ وی ادامه داد: 
علمی،  توانایی  که  هستند  افرادی  قانون  این  از  منظور 
فکری و جسمی الزم برای انجام مسئولیت ندارند بنابراین 
نباید به کار گرفته شوند، همه عقال بر این موضوع تاکید 
منع  قانون  ظاهری  نظر  از  اینکه  بیان  با  غرویان  دارنــد. 
نمی شود،  شامل  را  جمعه  ائمه  بازنشستگان  بکارگیری 
می توان  قانون  روح  گرفتن  نظر  در  با  اما  کرد:،  تصریح 
گفت: ضرورت دارد که ائمه جمعه هم مشمول قانون منع 

بکارگیری بازنشستگان شوند.
حمله دوباره جلیلی به روحانی و ظریف

سعید جلیلی در مراسم افتتاحیه کنگره ملی »مصطفای 
شهید با گفتمان جوان مومن انقالبی« و هفتمین سالگرد 
شهید مصطفی احمدی روشن در دانشگاه صنعتی شریف 
گفت: االن می گویند غرب همه عالم نیست! اگر نیست 
چرا خود را معطل چند کشور اروپایی نگه داشته اید؟ اگر 
نیست پس چرا می گویید به دلیل بهانه گیری چند کشور 
اروپایی باید فالن کنوانسیون را بپذیریم. اگر نیست پس 
مترسک هایی که از غرب بلند کردید را زمین بگذارید. وی 
گفت: اگر برجام یک سود داشت آن همان تجربه برجام 

بود، ولی یک عده می خواهند نعل وارونه بزنند!
   شاید مجبور شویم به ناطق و الریجانی 

رأی دهیم
یک  شاید  اصالح طلبان  ما  گفت:  زیباکالم  صــادق 
الریجانی  علی  و  نوری  ناطق  آقای  به  شویم  مجبور  روز 
آن  با  که  دارد  شرایطی  به  بستگی  اینها  دهیم.  رأی 
قدرت  گدایی  را  اسمش  نباید  بنابراین  می شویم.  مواجه 
گذاشت. اصالح طلبان چیزی در دولت دوازدهم به دست 
نیاوردند و نمی خواستند به دست بیاورند اما در انتخابات 

ریاست جمهوری 92 و 96 شرکت کردند و به روحانی رأی 
دادند تا به عقب برنگردیم و سیاست های سال 8۴ تا 92 بر 

کشور حاکم نشود./نامه نیوز
به اظهارات  لنکرانی     پاسخ آیت اهلل فاضل 

رحیم پور ازغدی
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( با بیان اینکه آیا تخریب و 
تضعیف حوزه ها در تریبون های عمومی، آن هم به ادعاهای 
دروغ تقویت نظام است، گفت: تخریب حوزه ها تخریب این 
انقالب و نظام است. آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی 
فقهی  مرکز  جدید  کتاب  عنوان   75 رونمایی  مراسم  در 
ائمه اطهار)ع( اظهار داشت: امروز ما اگر بخواهیم با نگاه 
منصفانه در حوزه های علمیه صحبت کنیم، حوزه بسیار 
خدمات فراوانی را در مسائل علمی و پژوهشی به بشریت 
ارائه کرده است. رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار با بیان اینکه 
حوزه میراث ائمه معصومین است و نباید حوزه ها را تضعیف 
نظام  و  انقالب  این  تخریب  حوزه ها  تخریب  گفت:  کرد 
است، آیا تخریب و تضعیف حوزه ها در تریبون های عمومی، 
آن هم به ادعاهای دروغ تقویت نظام است؟ این حرف ها 

ضربه به شیعه و اسالم است.
  توضیح پزشکیان درخصوص اتهامی که به 

پسرش زده شد
پزشکیان در ارتباط با موضوع بورسیه پسر خود و رفع 
او زده شد و  به  اتهام  از وی گفت: پسر من هم که  اتهام 
بعد رفع اتهام شد اگر حقی نداشت باید کنار زده می شد. 
من در اسم نوشتن و رفتن او هیچ دخالتی نداشتم و اگر 
هرکسی هر توصیه ای از من برای پسرم شنیده است بیاید 
و اعالم کند. پسرم طبق روال برای بورسیه رفت و عده ای 
نیست. هرکس  اینطور  بعد شفاف شد که  و  زدند  تهمت 

تخلف کند باید با او برخورد شود.
   گالیه الریجانی نسبت به فربه بودن دولت 
در  پژوهش  نقش  ملی  همایش  هفتمین  در  الریجانی 
فرآیند قانونگذاری گفت: تا هنگامی که دولت بزرگ است 
و وسعه پهنی دارد، زمینه برای سرمایه گذاری دولت باقی 
نمی ماند. باید طرح اصولی برای چابک سازی دولت ایجاد 

کنیم.
در  ایرانی  شهروندان  گروگانگیری     

استانبول ترکیه

اخاذی،  با هدف  و وحشت  ایجاد رعب  و  گروگانگیری 
اخیر  هفته های  در  که  یافته  سازمان  جرایم  از  شیوه ای 
چندین شهروند ایرانی را در استانبول دچار مشکل کرده 
است. در دو هفته اخیر دستکم هفت مورد گروگانگیری 
در  اسالمی  جمهوری  سرکنسولگری  به  ایــران  اتباع  از 
استانبول گزارش شده است؛ در حالی که به نظر می رسد 
آمار ها بیش از این باشد. بیشتر قربانیان نگران از انتقام 
باند های  ندارند.  ماجرا  افشای  به  تمایلی  تبهکاران، 
تبهکاری به شیوه های مختلف طعمه خود را از میان انبوه 
برخی  شروع  نقطه  می کنند.  انتخاب  ایرانی  گردشگران 
شبکه های  در  تبلیغ  طریق  از  و  ایران  داخل  از  اقدام ها 

مجازی آغاز می شود.
   تاجرنیا از واعظی دلخور شد

علی تاجرنیا یکی از این فعاالن اصالح طلب است که 
به اظهارات واعظی واکنش نشان داده است. تاجرنیا با 
بیان اینکه "به نظر می رسد اظهارات اخیر آقای واعظی 
ناشی از دلخوری ایشان از بخشی از جریان اصالح طلب 
باشد که انتقادات جدی تر و صریح تری نسبت به دولت 
همکاران  از  "مجموعه ای  است:  گفته  می کنند،  مطرح 
ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  از  پس  دولت  موثر 
جمهوری، دچار نوعی محافظه کاری شده اند و به همین 
دلیل یا دآوری برخی مطالبات را که انتظار استجابت آن از 
دولت وجود داشته و دارد را بر نمی تابند و تالش می کنند 
تا این خواسته به حق را به تندروی تفسیر کنند."این فعال 
سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه اصالحات و تعقل در 
کشور مدیون چهره هایی چون حجاریان است، می گوید: 
"اگر روی صحبت آقای واعظی با آقای حجاریان بوده از 
ایشان درخواست  می کنم تا در اظهارات خود تجدید نظر 
کرده و دقیق تر صحبت کند."تاجرنیا در ادامه می افزاید: 
" این درست نیست که زمانی که به حمایت اصالح طلبان 
نیاز داریم به آنها توجه کنیم اما پس از آنکه نتیجه مطلوب 
حاصل شد آنها را از یاد ببریم و با ادبیات دیگری با آنها 

صحبت کنیم."
مردم  برای  اجتماعی  شبکه های  وقتی     
فعالیت   آنجا  در  مسووالن  چرا  ممنوع است، 

دارند؟
و  شورای نگهبان  حقوق دان  عضو  محسن اسماعیلی، 

نماینده تهران در مجلس خبرگان، گفته: »اگر روزی قانونی 
تصویب شد و در رده مسووالن حرمت آن نگه داشته نشد، 
ندارد که  قانون گذاری لطمه می خورد. معنا  و روح  کیان 
ولی  اعالم  شود  ممنوع  شبکه اجتماعی  یک  از  استفاده 
همه در آن فعالیت می کنند. چه طور از مردم می خواهیم 
استفاده نکنند زمانی که خودمان از این شبکه ها استفاده 
می کنیم؟ قانون اگر خوب است باید برای همه خوب باشد 

و اگر خوب نیست برای همه باید خوب نباشد.«/ایرنا 
   احتمال تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی 

بیشتر از عدم تصویب آنها است
حشمت الله فالحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در پیش بینی از 
تصویب لوایح پولشویی، پالرمو و CfT در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، گفت : معتقدم احتمال تصویب این لوایح 
بیشتر از عدم تصویب آن است. البته این به معنای نبود 
بحث های جدی نیست چون بحث های جدی در مجمع 
مطرح می شود که روند آن کمتر از مجلس شورای اسالمی 

نیست./ ایسنا 
   نتیجه جلسه نمایندگان مستعفی اصفهان 

با الریجانی
کوهکن نماینده مردم لنجان گفت: 1۴نماینده استان 
با رئیس مجلس برای تعیین تکلیف استعفای  اصفهان 
نمایندگان  جلسه  این  در  داشتند.  جلسه  نمایندگی 
استان مباحث خود را درباره آب شرب و ساماندهی آن 
شده  مصوب  زمینه  این  در  که  قانون هایی  همچنین  و 
را به رئیس مجلس اعالم کردند. برآیند این جلسه این 
شد که فردا سه شنبه پیش از آغاز جلسه علنی پارلمان، 
اصفهان  نمایندگان  از  یکی  دفتر  در  استان  نمایندگان 
جلسه ای داشته باشند تا درباره حضور و یا عدم حضور 
در صحن پارلمان تصمیم گیری کنند. اگر تا صبح فردا 
پالس های مثبتی از سوی دولتمردان برای حل مشکل 
فردا در جلسه علنی  آب شرب اصفهان دریافت کنیم، 
جلسه  در  صورت  این   غیر  در  و  می کنیم  پیدا  حضور 

علنی پارلمان شرکت نخواهیم کرد/ تسنیم
   دانشگاه علمی کاربردی تعطیل می شود؟

منصور غالمی، وزیر علوم در خصوص آخرین تصمیم 
علمی  دانشگاه  واحدهای  تجمیع  بــرای  علوم  وزارت 

کاربردی به دنبال اجرای برنامه ساماندهی و تجمیع مراکز 
آموزش عالی کشور گفت: در حال حاضر تمامی واحدهای 
تجمیع  دولتی  دستگاه های  به  وابسته  کاربردی  علمی 
شده اند. در نتیجه محوریت فعالیت های علمی کاربردی 
با واحدهای وابسته به بخش خصوصی است. واحدهای 
علمی کاربردی وابسته به بخش خصوصی از سوی وزارت 
علوم حمایت می شوند و کسی قصد تعطیلی این واحدها 
را ندارد، اما اگر این واحدها نتوانند شرایط استاندارد الزم را 

فراهم کنند، تعطیل خواهند شد./ایسنا
   توضیحات مصباحی مقدم درباره تغییر نام 

"جامعه روحانیت"
تغییر  مصوبه  گفت:  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
نام جامعه روحانیت در زمان حیات آیت الله مهدوی کنی 
غالمرضا  االسالم  حجت  نشد.  اجرایی  اما  شد،  تصویب 
مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به موضوع 
عبارت  حذف  و  تهران  مبارز  روحانیت  جامعه  نام  تغییر 
تهران از انتهای آن، گفت: مصوبه تغییر نام و تبدیل آن به 
عبارت جامعه روحانیت مبارز کشور در زمان حیات آیت 
الله مهدوی کنی و در ادامه بازنگری در اساسنامه تصویب 
شده، ولی اجرایی نشده بود. سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز افزود: در دوره اخیر، پس از تعریف ساختار مناسب 
برای تغییر نام جامعه در حال اجرای این مصوبه هستیم 
می گردد.وی  بر   86 سال  به  موضوع  این  تصویب  وگرنه 
گفت: اساسنامه را تقریبا به صورت کلی بازنگری کرده ایم. 
پیش از این آیت الله مجتهد شبستری عضو دیگر جامعه 
روحانیت مبارز در گفتگو با مهر، تغییر نام تشکل متبوعش 
را تائید کرد و گفته بود: »یکی از بند های اساسنامه فعالیت 
جامعه در استان ها است؛ قبال به این صورت بود که تنها 
جامعه روحانیت مبارز تهران وجود داشت که در تغییرات 

جدید اساسنامه، استان ها نیز به آن اضافه شده است.«

امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده است و تنها 
آن كس بخشنده است كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشد ؛ 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: 06:36اذان مغرب: 16:38 

اذان صبح فردا: 05:05

نیمه شب شرعی:22:41

غروب آفتاب:16:18 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:27

اسرا

صالبت، استواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن است... چنین مران دین باور از آسیب نسیان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا مصون اند، 
چنین نام آورانی كه اهل ســداداند، قول ســدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، زیرا تقوا كلید 

استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
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