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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 
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اعتباراتیکهبه»آب«نمیرسد

گفت وگو با تصویرگر کتاب کودکان

کتابهایکودکانبدون
تصویرگریبیارزشند

درآمدزایی صداوسیما از مافیای کنکور ادامه دارد

تخریبتعلیموتربیت
فقطبااغواگری!

شهردار منطقه 10 مشهد در واکنش به ادعای مطرح شده 
در خصوص مالکیت خصوصی بوستان شمشاد

حفاظتازبوستانشمشادبا
جدیتازسویشهرداریپیگیری

میشود

جایتاسفداردکهمربیپدیده
بگویددیگربهمشهدنمیآیم

آخرین اخبار از تحوالت آستان قدس 

فاطمیامینقائممقاممیشود
رئیسیمیماند؟

اختالف نظرها بین اصولگرایان و اصالح طلبانی که سه سال پیش موفق شدند حمایت 
از توافق هسته ای را به دست آورند، بار دیگر اوج گرفته است و دو جناح سیاسی 

مجددا بر سر پذیرش قوانین بین المللی شفافیت مالی به شدت 
دچار اختالف شده اند...

عضو شورای اسالمی شهر مشهد در واکنش به سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بیان کرد: کربالی 4 یک عملیات کامل محسوب می شد که نهایتا با شکست مواجه شد...

خود تحریمی محتمل 
در فوریه

واقعیت را با ادعا 
تغییر ندهید

دودهه  در  که  می رسد  نظر  به  کودکان  برای  تصویرگری 
و  تبدیل شده  اعتنا  قابل  و بسیار  به هنری محترم  اخیر 
فکر  پرورش  اهمیت  امروز  مشغله  پر  انسان  حقیقت  در 
رشته  روزها  این  است.  کرده  درک  را  کودکان  اندیشه  و 
پرکاربرد  و  پرکاربر  هنری  به  کودکان  برای  تصویرسازی 

تبدیل شده که...

گزارش ویژه 4
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در این شماره می خوانیم

گفت و گوی ویژه5

با نزدیک شدن به پایان مهلت ایران برای عمل به استانداردهای FATF عقالنیت حکم می کند از وقوع 
بدترین ها جلوگیری شود

یکی از غواصان کربالی 4 در واکنش به اظهارات محسن رضایی

نماینده درگز در مجلس

توافقبرایساماندهی
پردیسآرامگاهفردوسی

روزهای بد کشتی

در جلسه مشترک مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 شهردار مشهد و رئیس کمیسیون عمران توس انجام  شد

نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی گفت: در اثر کم 
توجهی و بی دقتی برخی مسئوالن و بروکراسی بیمار 
موجود تخصیص اعتبارات به منظور احداث سدها و آب 
بندها با مشکل مواجه می شود...
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اختالف نظرها بین اصولگرایان و اصالح طلبانی که 
سه سال پیش موفق شدند حمایت از توافق هسته ای 
بار دیگر اوج گرفته است و دو جناح  آورند،  را به دست 
المللی  بین  قوانین  پذیرش  سر  بر  مجددا  سیاسی 
این  اند.  شده  اختالف  دچار  شدت  به  مالی  شفافیت 
نرسد،  تصویب  به  مربطه  قانون  اگر  که  است  حالی  در 
احتماال انزوای بیشتر اقتصادی در انتظار ایران خواهد 
بود. دولت سعی دارد بر عواقب مخالفت با تدابیر جهانی 
در رابطه با شفافیت مالی تاکید کند و گاهی اوقات به 
نظر می رسد که اصولگرایان به حمایت از دولت در این 
زمینه ترغیب شده اند. اما در کل، این مسئله ای دشوار 
مالی  شفافیت  که  است  این  آنها  منطق  چراکه  است 
بیشتر می تواند به معنای کاهش توانایی ها در حمایت از 
متحدان ایران در سراسر خاورمیانه باشد. خروج یکجانبه 
ها  تحریم  مجدد  اعمال  مه،  ماه  در  برجام  از  واشنگتن 
دارد  سعی  آمریکا  چراکه  داشت،  پی  در  را  تهران  علیه 
مذاکرات  به  را  ایران، کشورمان  فشار گذاشتن  تحت  با 
برنامه  درباره  واشنگتن  نگرانیهای  به  و رسیدگی  مجدد 
وادارد.  منطقه  در  ایران  نفوذ  و  بالستیک  های  موشک 
توافق  امضاکنندگان  دیگر  آمریکا،  اقدام  این  از  پس 
هسته ای ایران یعنی اروپا، روسیه و چین تالش کردند 
تا آن را زنده نگه دارند. با این حال، آنها بر این مسئله 
استانداردهای  مطابق  بایستی  ایران  که  دارند  تاکید 
جهانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم 

که توسط گروه ویژه اقدم مالی )FATF( که یک سازمان 
 FATF.کند عمل  است،  پاریس  در  مستقر  غیردولتی 
نظارت بر یکپارچگی نظام مالی جهانی را بر عهده دارد و 
اگر کشوری مطابق استانداردهای آن عمل نکند، ممکن 
این  اعضای  آنگاه  و  بگیرد  قرار  سیاه  فهرست  در  است 
سازمان می توانند درباره اعمال تدابیر تنبیهی یا تحریم 
می  امر  این  و  بگیرند  تصمیم  کننده  نقض  کشور  علیه 
تواند به محدودیت یا ممنوعیت معامالت مالی مربوطه 
بیانجامد. در حال حاضر، تدابیر آمریکا علیه ایران اگرچه 
جامع است و باتوجه به سیاست اعمال فشار حداکثری، 
می تواند عواقبی برای اقتصاد کشورمان داشته باشد، 
اما تاثیرگذاری آنها در پی تصمیم یکجانبه ترامپ کاهش 

یافته چراکه متحدان آمریکا در صدد مقابله با این کشور و 
محافظت از برجام برآمده اند. از این رو، اگرچه نهادهای 
مالی و تجاری ایران و شرکایش که در معرض نظام مالی 
آمریکا بوده اند، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند، اما 
بروکسل می خواهد با ایجاد ابزار هدف خاص )SPV( از 
شرکت های اروپایی و دیگر کشورها که به تجارت با ایران 

تمایل دارند، محافظت کند.
بخش  نتیجه  ــاره  درب قضاوت  بــرای  هنوز  اگرچه   
بودن این ابزار زود است، اما می توان با قطعیت گفت 
استانداردهای  به  ایــران  نکردن  عمل  صورت  در  که 
شد.  نخواهد  عملی  هرگز   SPV ــی.اف(،  )اف.ای.تـ
در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 

پایبندی   SPV ملزومات  جمله  از  که  گفت  اکتبر  ماه 
روسیه  و  است  مالی  شفافیت  استانداردهای  به  ایران 
به تجارت  اند در غیراینصورت  و چین هم اعالم کرده 
که  شود  می  بینی  پیش  داد.  نخواهند  ادامه  ایران  با 
اصولگرایان در پذیرش استانداردهای FATF مقاومت 
هستند  نگران  مسئله  این  از  گویند  می  چراکه  کنند، 
آنها  های  تالش  مالی،  حساس  اطالعات  افشای  که 
را برای کمک مالی به متحدان ایران در یمن، لبنان و 
غزه با مشکل مواجه کند. ایران به حمایت از متحدان 
می  استراتژیک  اولویت  یک  عنوان  به  خود  ای  منطقه 
نگرد. در ژوئن 2016 و در پی اجرای توافق هسته ای، 
FATF اقدامات تنبیهی علیه ایران را متوقف کرد، اما 

فهرست  در  همچنان  شمالی  کره  همانند  کشورمان 
 FATF اکتبر  ماه  در  دارد.  قرار  سازمان  این  نظارتی 
ایران  تعیین شده،  از 10 مورد ملزومات  اعالم کرد که 
ماه  تا  تنها  کشورمان  و  است  کرده  عمل  یکی  به  تنها 
با »گام  یا مواجه شدن  فوریه برای عمل به همه موارد 
تدابیر  مجدد  اعمال  با  تواند  می  که  بعدی«  های 
محافظه  مخالفت  دارد.  فرصت  باشد،  همراه  تنبیهی 
کاران با عمل به استانداردهای FATF چالشی آشکار 
ظریف  رود.  می  شمار  به  روحانی  حسن  دولت  برای 
اخیرا در حمله ای ناگهانی به رقبای داخلی گفت که 
نمی  ذینفعان  و  است  واقعیت  یک  ایران  در  پولشویی 
خواهند بگذارند که قانون FATF تصویب شود. اگرچه 
او به هیچ فرد یا نهاد خاصی اشاره نکرد، اما عده ای از 
امور خارجه  وزیر  استیضاح  برای  با تالش  اصولگرایان 
او  از  او را دادند. برخی متحدان هم در حمایت  پاسخ 
خارجه  امور  وزیر  معاون  سرمدی،  مرتضی  و  برآمدند 
اعالم کرد ساالنه حدود 10 تا 15 میلیارد دالر در ایران 
آمریکا  های  تحریم  مجدد  اعمال  شود.  می  پولشویی 
اقتصاد کشورمان را تا حدی ضعیف کرده و به سقوط 
نتیجه  در  تنبیهی  تدابیر  است.  انجامیده  ریال  ارزش 
را  شرایط  قطعا   FATF استانداردهای  به  نکردن  عمل 
تنبیهی حتی  تدابیر  این  این خواهد کرد.  از  تر  وخیم 
شرایط ایران را برای حمایت از متحدان منطقه ای خود 
عواقب  فوریه،  ماه  شدن  نزدیک  با  سازد.  می  دشوار 
 FATF استانداردهای  مطابق  عمل  از  خــودداری 
آشکارتر می شود و عقالنیت حکم می کند که هر چه 

زودتر در صدد پیشگیری از وقوع بدترین ها برآییم.
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مصباحی مقدم در مشهد:

بودجه 98متناسب دوران جنگ نیست
گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
بودجه ای را که آقای روحانی ارائه کردند از جهاتی 
به  نسبت  گــام  یــک  البته  ــت،  اس مناقشه  قابل 
انقباضی  اندکی  و  بوده  بهتر  ما  بودجه های گذشته 

شده اما متناسب دوران جنگ نیست.
غالمرضا  حــجــت االســالم  ایسنا،  گـــزارش  بــه   
 ،98 ســال  بودجه  خصوص  در  مصباحی مقدم 
داریم، جنگ  قرار  ما در شرایط جنگی  اظهار کرد: 
برپا شده  ما  علیه  بسیار حساب شده  اقتصادی که 
جنگی  بودجه  جنگی  شرایط  در  باید  ما  اســت، 
شرایط  در  که  بودجه ای  با  نمی توان  باشیم،  داشته 
ادامه  می کرد،  تامین  را  کشور  مالی  منابع  عادی 
و  اولویت ها  تعیین  به  نیاز  وضعیت  این  در  دهیم. 

صرفه جویی های جدی است.
روحانی  آقای  که  را  آنچه  من  اینکه  بیان  با  وی 
ارائه کردند از جهاتی قابل مناقشه می دانم، عنوان 
گذشته  بودجه های  به  نسبت  گام  یک  البته  کرد: 

متناسب  اما  شده  انقباضی  اندکی  و  بوده  بهتر  ما 
دوران جنگ نیست. هزینه های اضافی که دولت در 
بخش جاری دارد، فراوان است و این هزینه ها باید 
به صورت اساسی کاهش یابد. اگر به سازمان برنامه 
نشان  را  آن  ردیف  به  ردیف  می تواند  شود،  تکلیف 

دهد که در کدام یک زیاد است.
ادامه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این   
سفرهای  که  دارد  ایرادی  چه  مثال  عنوان  به  داد: 
متوقف  برای چند سال  نمایندگان مجلس  خارجی 
شود؟ باید منابع سفرهای خارجی کارکنان و مدیران 
کند.  پیدا  کاهش  نفرات  و  سفرها  تعداد  در  دولت 
مدیریت  آن ها حق  به  ارزی  به صورت  که  را  وجهی 
مجلس  برای  این  کنند.  درصد   50 نیز  را  می دهند 
تاثیرگذار  موارد  از  و  دارد  معنی  دولت  نمایندگان  و 

است.
بی فایده  سمینارهای  هزینه های  کرد:  بیان  وی 
داخلی و بین المللی کامال قابل صرفه جویی است. 

دادگستری ها  استانداری ها،  تمام  حاضر  حال  در 
این  طی  ما  فرمانداری های  از  اعظمی  بخش  و 
کار  این  که  بهتر است  و  نوسازی شده اند  40 ساله 
متوقف شود.  مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: باید 
عمران روستایی و راه ها را افزایش و خطوط ریلی را 
رشد دهند. حمل و نقل عمومی باید تامین شود که 
و  به 70 درصد کل حمل  نقل عمومی  و  اگر حمل 
نقل افزایش پیدا کند، صرفه جویی بزرگی در انرژی 

خواهیم داشت.
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  ایــن 
 ،98 سال  بودجه  در  مناقشه  مورد  موارد  خصوص 
به  دولت  بودجه  اتکای  موارد  این  جمله  از  گفت: 
درآمد نفت است. در سال های 90 و 91 و در دوران 
درصد   25 به  نفت  به  ما  بودجه  اتکای  تحریمی، 
اکنون  اما  بود  کرده  پیدا  کاهش  سال ها  آن  درآمد 
بار دیگر به باالی 40 درصد رسیده و دولت دیواری 
 10 نمی شناسد.  ملی  توسعه  صندوق  از  کوتاه تر 

درصد از سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده، 
در حالی که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 
آن  اما  باشد  درصد   34 باید  آینده  سال  برای  گاز  و 
تاکید  از  بعد  این  البته  رسانده اند،  درصد   20 به  را 

رهبری بوده وگرنه قبل از آن 10 درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: با ارزهایی که از صندوق توسعه 
ریالی  نیازهای  می خواهند  می شود،  برداشته  ملی 
بانک  در  ارز  یعنی  ارزی،  نه  کنند  تامین  را  خود 
پمپاژ  آن  ریالی  معادل  و  می  ماند  باقی  مرکزی 
زیرا  می کند  بدتر  را  ما  وضع  معادل  این  می شود، 

موجب تشدید تورم می شود.
بودجه  تنظیم  نحوه  خصوص  در  مصباحی مقدم   
شرایط  این  برای  بودجه  گفت:  تحریم  شرایط  برای 
موفق نبوده و همچنان با اتکای بیشتر به درآمد نفت 
بوده و بودجه ای است که متناسب با شرایط جنگی 
تحمیل  ما  بر  را  خود  جنگ  دشمن  که  شرایطی  و 

می کند، نیست.

کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک   
دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که 

ر ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان  د
ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 100 نفر در عرصه 

انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در 
خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای 
نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار 

ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که 12 عضو دارد  افزود: شورای نگهبان  وی 
و اعضا برای یک دوره 6 ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای 
نگهبان هستند که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف 
شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. 6 نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی 
هستند که معموال از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما 
حاضریم که با انتخابات به شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی 
از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون 
اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون 

اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که 
مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در 
آن صورت ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان 

شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید 
شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین 
مورد انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط 
مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار 

گرفت.

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

قسمت هفتم 
هواپیمایی  بازرگانی  معاونت  محمدیان،  حمیدرضا 

آسمان- پایگاه مشهد
ورزشی کاالهای 

گلف تجهیزات 
شامل کیف گلف به همراه چوگان گلف و یك جفت 

کفش گلف جزء 
بار مجاز مسافر قرار می گیرد اگر وزن تجهیزات گلف 
بیش از بار مجاز مسافر باشد و بیشتر از 15 کیلو گرم 
وز ن داشته باشد در این شرایط مقدار اضافی به نرخ 
معمول اضافه بار محاسبه می شود. فقط اولین ست 
دارای وزن 15 کیلو گرم بدون هزینه پذیرش می گردد. 
هر کیلو گرم اضافه آن به نرخ اضافه بار معمول پذیرش 

می گردد.
اسكی  تجهیزات 

چوب  جفت  یك  شامل:  اسکی  تجهیزات  ست 
اندازه 3 کیلو  به  اسکی،  کفش اسکی، دیرك اسکی 
به  بار محاسبه می شود. هر مسافر مجاز  اضافه  گرم 

حمل یك ست است.
بیشتر  مسافر  مجاز  بار  از  تجهیزات  وزن  که  زمانی 
باشد مقدار اضافه بار به ازای هر کیلو گرم تعیین و به 

ازای آن از مسافر هزینه اضافه بار اخذ می گردد.
دوچرخه  یك 

دوچرخه توریستی و یا مختص مسابقه غیر موتوردار 
در صورتی که وزن دوچرخه از وزن جامه دان پذیرش 
گرم، نرخ  کیلو  هر  ازای  به  باشد.  بیشتر  مجاز  شده 
اضافه با ر معمول اخذ می گردد. دوچرخه در شرایطی 
پذیرفته می شود که فرمان آن به یك سمت ثابت شده 
باشد. پدالها یا کامالً جدا شده باشد و یا به داخل ثابت 

گردد.

آسمان
نکات پرواز:

ــر جـــذب و  ــت ــل دف ــر ک ــدی م
گــذاری  ســرمــایــه  از  حمایت 
گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
نگرش نو به بازار بورس زعفران و استفاده از آن به طور 
متحول  را  حوزه  این  در  فعال  روستائیان  اقتصاد  قطع 

می کند.
آمــوزش  عنوان  با  نشستی  در  میرشاهی  شکوه 
جهاد  همکاری  با  که  ــورس  ب در  زعفران  معامالت 
و  امروز کشاورزان  افزود:  برگزار شد،  استان  کشاورزی 
فعاالن حوزه زعفران استان خیلی نسبت به مزیت های 
بازار بورس این محصول برای ساماندهی خرید و فروش 

و جلوگیری از دالل بازی ها و غیره مطلع نیستند.
و  خرید  بورس  در  که  محصولی  کرد:  عنوان  وی   
بازار  به  نسبت  باالتر  خیلی  قیمت  با  می شود  فروش 

عاید  اصلی  سود  و  حذف  واسطه ها  زیرا  است  سنتی 
یک  به  ورود  اصلی  علت  آنکه  ضمن  می شود  کشاورز 

بازار رقابتی، سالم و عادالنه است.
 وی گفت: باید متولیان امر و کارگزاری های بورس، 
اولویت  در  را  زمینه  این  در  آموزش  و  سازی  فرهنگ 
کوتاه  در  نگاه  تغییر  این  تا  دهند  قرار  خود  اقدامات 

زمان اتفاق بیافتد..
 وی ادامه داد: این نگرش نو که بازار بورس فقط برای 
خرید و فروش سهام نیست و می توان از آن برای تامین 
استفاده کرد؛  انرژی های مختلف  و  کاال  فروش  مالی، 
به طور قطع می تواند اقتصاد روستائیان را متحول کند 
و در گام های بعد با استفاده از این مزیت، به تدریج به 
بازارهای زعفران دنیا راه یافته و در قیمت های جهانی 

نیز تاثیر گذاری مطلوب را داشته باشیم. 

بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
گفت:  رضوی  خراسان  اصناف 
افزایش  و  بازار  شرایط  به  توجه  با 
اینک  هم  مرغ  گوشت  تولید  شده  تمام  هزینه های 
با  را  گرم  مرغ  گوشت  مشهد  بازار  در  فروشندگان 

حداقل سود ممکن عرضه می کنند.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شنبه  روز  دلداری  امیر 
در  گرم  مرغ  گوشت  کیلوگرم  هر  امروز  افزود:  ایرنا 
در  این  بود.  ریال  هزار   124 حداکثر  مشهد  بازار 
کشتارگاه  در  زنده  مرغ  کیلوگرم  هر  که  است  حالی 

دیشب 90 هزار ریال به فروش رسید.
که  می دهد  نشان  ــام  ارق ایــن  داد:  ــه  ادام وی 
گوشت  عرضه  در  را  سود  حداقل  مرغ  فروشندگان 

مرغ گرم برای خود در نظر گرفته اند. 

بر اصناف خراسان رضوی  بازرسی و نظارت  مدیر 
هر  کرده  مصوب  کشور  بــازار  تنظیم  ستاد  گفت: 
ریال  هزار   98 قیمت  به  گرم  مرغ  گوشت  کیلوگرم 
قیمت  اما  شود  عرضه  بازار  در  فروشندگان  توسط 
این  از  بیشتر  فروشندگان  بــرای  مرغ  شده  تمام 

است.  میزان 
گفت:  نیز  منجمد  مرغ  گوشت  توزیع  درباره  وی 
کیلوگرم  هر  برای  بازار  تنظیم  ستاد  مصوب  قیمت 
مرغ منجمد 89 هزار ریال است که بر اساس همین 

نرخ در سطح بازار مشهد عرضه می شود. 
دلداری اضافه کرد: از 28 آذر ماه گذشته تا امروز 
بین  بازار  تنظیم  منجمد  مرغ  گوشت  تن   30 روزانه 

واحدهای صنفی در مشهد توزیع شده است. 

مشهد  اصناف  ــاق  ات رئیس 
نیستند  اصناف  تنها  بازار  گفت: 
کننده،  تولید  از  اعم  ــازار  ب بلکه 
واردکننده و تمام زنجیره های متصل به هم 

می شاد لذا 'بازار' حوزه نهایی این مجموعه است.
محمود بنا نژاد روز شنبه در دیدار اعضای بسیج اصناف 
افزود:  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  مشهد 
اصناف ویترین کاالها هستند و مردم گرانی را در ویترین 
می بینند و آن را به پای اصناف می گذارند. وی ادامه داد: 
قیمتها  افزایش  باعث  ارز  نرخ  افزایش  امسال  ابتدای  از 
شد که با توجه به اینکه ویترین کاالها بازار و اصناف است 
این گرانی با بی انصافی به پای اصناف و بازاریان نوشته 
دارند.  وجود  متخلفانی  هم  اصناف  بین  در  البته  و  شد 
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: گرانی ناشی از مسائلی 

پیش از بازار است یعنی قبل از اینکه کاال به بازار بیاید در 
بخش تولیدی و یا بر اثر گرانی ارز افزایش قیمت می یابد 
و موجب تحمیل هزینه های سربار به مجموعه های صنفی 
می شود.  وی افزود: مجموعه های صنفی وضعیت خوبی 
ندارند و بسیاری از پیشکسوتان این حوزه در حال خارج 
شدن از گردونه کسب و کار هستند که این امر التهابات 

بدی را به بازار وارد می کند. 
امسال  طی  نقل  و  حمل  هزینه  داد:  ادامــه  بنانژاد 
است  مناسب  لذا  یافته  افزایش  برابر  دو  از  بیش  تاکنون 
که در حوزه مالیاتی با اصناف مماشات شود تا واحدهای 
صنفی سرپا بمانند. هم اکنون اصناف رقبای ناعادالنه ای 
و  زنجیره ای  فروشگاههای  برخی  شهرداری ها،  همچون 
تعاونیهای مصرف در بازار دارند که اینها فقط نمود خوبی 

برای مردم دارند.

بازار فقط »اصناف« نیستندفروشندگان مرغ را با حداقل سود عرضه می کنندنگرش نو به بازار بورس زعفران اقتصاد روستائیان را متحول می کند

خبر

خبر

کسادی بازار لوازم خانگی در مشهد 
ادامه دارد

وابستگی به درآمد نفت باید کاهش 
یابد

خانگی  لــوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
بسیار  صنف  این  برای  فروش  شرایط  گفت:  مشهد 
ادامه دارد و  بازار همچنان  نامناسب است و کسادی 

فروشندگان از نظر درآمد دچار مشکل شده اند.
رضا رزقیان مقدم روز شنبه افزود: لوازم خانگی در 
به  داشتند  بسیار  قیمت  افزایش  ارزی  نوسانات  پی 
نحوی که قیمت لوازم خانگی خارجی 100 درصد و 
به سال  تا 60 درصد نسبت  ایرانی 40  لوازم خانگی 

گذشته افزایش یافت.
وابستگی  ایرانی  خانگی  لوازم  داشت:  اظهار  وی 

ارزی دارند و قیمت آنها حتی با اختصاص ارز 8800 
شرایط  به  توجه  با  لذا  است  کرده  تغییر  نیز  تومانی 
اقتصادی مردم، حتی لوازم خانگی ایرانی نیز فروش 

خوبی ندارد.
وی گفت: بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی اجاره 
نشین هستند و از نظر معیشتی مشکل بسیار دارند، 
حتی برخی فروشگاه ها به مدت 20 روز هیچ فروشی 
نداشتند لذا با تداوم کسادی بازار، شرایط کسب و کار 

و زندگی برای آنان دشوارتر از گذشته می شود.
خانگی  لــوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
لوازم  تولید  برند  چهار  صاحبان  اخیرا  افزود:  مشهد 
خانگی در فروش کاالهای خود تخفیفاتی اعمال کرده 
بازار کمی  بلکه  تا  اند  کرده  برگزار  فروش  و جشنواره 

رونق گیرد.

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: باید وابستگی به درآمد نفت کم شود و 

در عوض درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.
نشست  دومین  در  شنبه  روز  خراسانی  شیران  رضا 
مدیران  از  تعدادی  درجمع  خدمت  همیاران  شبکه 
در  نفت  سهم  ــزود:  اف مشهد  اجرایی  دستگاههای 
بودجه پارسال 26 درصد بودجه و رقم خوبی بود اما 
امسال این سهم به 41.5 درصد رسید که باید آن را 

کم کنیم. 
وی ادامه داد: امسال تاکنون درآمدهای نفتی کشور 

درآمد  پیشنهای  ارقام  می رسد  نظر  به  و  شده  محقق 
سال  نیمه  تا  نیز   1398 سال  بودجه  الیحه  در  نفت 
مهلت  یافتن  پایان  به  توجه  با  اما  شود  محقق  آینده 
تا نیمه دوم سال  آمریکا برای تحریم نفتی کشورمان 
بعد به نظر می رسد ارقام صادرات نفت در بودجه قابل 

قبول نباشد. 
این نماینده مجلس گفت: قرار بر این بود از سهم 
نفت جدا شویم و به بودجه مالیاتی وابسته شویم اما در 

بودجه 1397 برعکس شد.
و  اخیر  سالهای  طی  دولت  بودجه  کسری  به  وی 
به  بیان کرد:  و  اشاره  به شکلهای مختلف  آن  جبران 
این منظور شرکتهای دولتی را در سال های 91 و 92 
قرضه  اوراق   93 سال  در  همچنین  و  شدند  واگــذار 

اسالمی اضافه شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی:

59درصد اعتبارات استانی تخصیص یافت

نماینده سبزوار در مجلس مطرح کرد:

تنوع بسته های اینترنتی و سردرگمی مردم

خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
عمرانی  و  جاری  اعتبارات  مجموع  گفت:  رضوی 
استان تا پایان آذر ماه سال جاری 2041 میلیارد 
میلیارد   1202 مبلغ  رقم  این  از  که  بوده  تومان 

تومان آن )59 درصد( تخصیص یافته است.
ــزود:  اف مطلب  ایــن  بیان  با  جمشیدی  رضــا 
مربوط  نیز  تومان  میلیارد   642 مبلغ  همچنین 
درصد   73.2 تخصیص  با  هزینه ای  اعتبارات  به 

می باشد.
دبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه خراسان رضوی 
استان  سرمایه ای  دارائی های  تملک  اعتبارات 
اظهار  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد   732 مبلغ  را 
داشت: از این رقم، مبلغ 191 میلیارد تومان )52 

درصد ( تخصیص پیدا کرده است.
خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 

پنجساله  برنامه  قانون  به ماده64  اشاره  با  رضوی 
ششم توسعه کشورگفت: به منظور تحقق اقتصاد 
رابطه  تنظیم  وری،  بهره  افزایش  بنیان،  دانش 
و  همکاری  گسترش  اشتغال،  و  تحصیل  متقابل 
تعامالت فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در 
مدیریت علمی و فناوری کشور، کلیه دستگاه های 
اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات 
کشوری و دستگاه های موضوع ماده )50( قانون 
مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق 
مالی دولت)1( مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی 
منظور  ساالنه  بودجه  درقوانین  دستگاه  ذیل  که 
شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته 
مورد  در  و   )6( و  استثنای فصول)1(  به  هزینه ای 
را  غیرعملیاتی  هزینه های  از  دولتی  شرکت های 

برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

برنامه ریزی  شورای  راستا  همین  در  افزود:  وی 
و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این 
)به  استان  هزینه ای  اعتبارات  سرجمع  از  را  ماده 
استان(،  پرورش  و  آموزش  کل  ادارات  استثنای 
اجــرائــی  دســتــگــاه هــای  هماهنگی  بــا  و  کسر 
سیاست های  و  اولویت ها  اســاس  بر  و  استانی 
پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب 
دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور 
)که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین 
به  امور پژوهشی و توسعه فناوری  برای  می گردد( 
دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن 

شورا اختصاص دهد.
ــزی  ــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ری ــازم رئــیــس س
قانون   18 تبصره  به  اشاره  با  همچنین  استان 

توزیع  خصوص  در  کشور   1397 سال  بودجه 
نامه  آئین   2 ماده  الف  بند   2 جزء  اعتبارموضوع 
سال  بودجه  قانون   18 تبصره  الف  بند  اجرایی 
رضوی  خراسان  استان  در  کشور  کل   1397
تصریح کرد در اجرای تکلیف مندرج در متن این 
تبصره آمده است: »اعتبارات تملک دارایی های 
بند  این  موضوع  کسرشده  استانی  سرمایه ای 
گردد  هزینه  شهرستان  یا  استان  همان  در  باید 
آنها  شده  گرفته  نظر  در  اعتبارات  که  نحوی  به 
توزیع  ضرایب  از  استفاده  با  نکند.«  پیدا  کاهش 
استان  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات 
هر  سهم  ســال،  ابتدای  در  شهرستان ها  بین 
شده  محاسبه  مذکور  اعتبار  بــرای  شهرستان 
بند  این  مشمول  اعتبارات  راستا  درهمین  است. 

به تفکیک شهرستان ها محاسبه گردیده است.

مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  نماینده 
صورتی  در  براینکه  تاکید  با  اسالمی  ــورای  ش
اینترنتی  بسته های  قیمت  محاسبه  نحوه  که 
کمیسیون  باشد  داشته  نیاز  شفافیت سازی  به 
بسته های  تنوع  گفت:  می کند،  ورود  متبوعش 

اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می شود.
ضــرورت  به  ــاره  اش با  سبحانی   فر  رمضانعلی 
شفاف سازی نحوه محاسبه قیمت های بسته های 
گالیه مندی  گذشته  ماه های  در  افزود:  اینترنتی 
این  شد  باعث  اینترنتی  بسته های  از  مشتریان 

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  در  موضوع 
با  تغییراتی  و  بررسی  ارتباطات  وزیــر  حضور  با 
هدف شفافیت در محاسبه قیمت های بسته های 

اینترنتی همراه حاصل شود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب 
گذشته  در  ــزود:  اف اسالمی  شــورای  مجلس  در 
بسته های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور 
مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 
هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می شد که 
سردرگمی  دچار  بسته ها  این  انتخاب  برای  مردم 

بسته های  نرخ  تعیین  دلیل  همین  به  می شدند 
اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی 

قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.
مجلس  مــعــدن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
که  صورتی  در  براینکه  تاکید  با  اسالمی  شورای 
به  اینترنتی  بسته های  قیمت  محاسبه  نحوه 
شفافیت سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع 
بودن  رقابت پذیر  گفت:  می کند  ورود  مجددا 
عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت 
دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید 

خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده 
ارائه کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت 
باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت باال رضایت 
مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در 
مناسب  با سرعت  اینترنت  زمان شلوغی مصرف، 
روزها  این  اینکه  به  توجه  با  شود؛  ارائه  مردم  به 
با  بانکی  و  اداری  کارهای  از  توجهی  قابل  بخش 
اینترنت انجام می شود نیاز است سرعت مناسبی 

در اختیار مشتریان قرار گیرد.
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نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
اثر کم توجهی و بی دقتی برخی مسئوالن و بروکراسی 
احداث  منظور  به  اعتبارات  تخصیص  موجود  بیمار 

سدها و آب بندها با مشکل مواجه می شود.
مدیریت  در  نیرو  وزارت  افــزود:  حاتمیان  عبدا... 
ضعیف  بسیار  بلکه  ندارد  خوبی  عملکرد  تنها  نه  آب 
عمل می کند زیرا در تصمیم گیری ها ارتباط خود را با 
تشکل های مردمی، دولت مردان و نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی قطع کرده  و به سمت اعداد 
با  آنها  تصمیمات  و  کرده اند  حرکت  ناصحیح  ارقام  و 

اقتصاد اقلیم و کشور متناسب نیست.
کشور  به  درگــز  شهرستان  نقطه   5 از  آب  خــروج 

همسایه
و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  زیست  محیط 
در بازدید اعضای کمیسیون از شهرستان درگز شاهد 
بودیم از حدود 5 نقطه این شهرستان آب از مرز خارج 
می شود که هرکدام از آنها به اندازه نیاز یک شهرستان 
مانند  منطقه ای  در  کرد:  تصریح  دارد،  خروجی  آب 
آب  مکعب  متر  میلیون   3 حدود  ساالنه  چنار  کالته 
کشاورزی مازاد در فصول سرد که کشاورزان نیاز ندارند 
خارج  مرز  از  سیالب  زیادی  بسیار  مقادیر  همراه  به 

می شود.

ساالنه 60 میلیون متر مکعب آب رودخانه درونگر به 
کشور همسایه می رود

با  اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
تا  از حوزه رودخانه درونگر حدود 50  اینکه  به  اشاره 
60 میلیون مترمکعب آب از کشور خارج می شود و در 
برخی حوزه ها اقداماتی در زمینه احداث بند انحرافی 
صورت گرفته تا سیالب ها را ذخیره کنند اما برای آن 

شبکه انتقال تعریف نشده است، ادامه داد: در اثر کم 
توجهی و بی دقتی برخی مسئوالن و بروکراسی بیمار 
سدها  احداث  منظور  به  اعتبارات  تخصیص  موجود 
و آب بندها با مشکل مواجه می شود، در صورتی که 
پروژه ای امکان اجرایی شدن ندارد مسئولین امر باید 

به نمایندگان و مردم اعالم و اطالع رسانی کنند.
نا  رفتارها  و  توجهی ها  کم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

مناسب در زمینه آب های مرزی به کشور آسیب وارد 
می کند، عنوان کرد: برخی پروژه ها در سطح کشور به 
صورت سلیقه ای اجرا و اقدامات غیرممکنی نیز آغاز 
شده است اما قدردان مختصر پروژه های مثبتی که به 

بهره برداری رسیده هستیم.
پروژه های انتقال برای مردم آب ندارد

با  اسالمی  شــورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اصالح  و  پساب ها  زمینه  در  است  الزم  اینکه  بیان 
الگوی مصرف آب برنامه هایی را داشته باشیم و باید 
آب  انتقال   پروژه های  جایگزین  منطقه ای  برنامه های 
بین حوزه ای شود، گفت: در مواقعی که کمبود آب در 
منطقه ای احساس می شود به دنبال پروژه های انتقال 
آب می روند زیرا این پروژه ها اگر برای مردم آب نداشته 

باشد برای برخی نان دارد.
جایگزین  راه هــای  از  یکی  مرزی  آب هــای  کنترل 

انتقال آب به حوزه ای
طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
پایان  در  اسالمی  شــورای  مجلس  زیست  محیط  و 
خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی ده ها راه جایگزین 
پروژه های انتقال آب از جمله کنترل آب های مرزی، 
آب  از  استفاده  کشاورزی،  برای  پساب ها  از  استفاده 
الگوس  به منظور شرب و اصالح  چاه های کشاورزی 

مصرف آب شهری وجود دارد.

نماینده درگز در مجلس:

مشهد میزبان استارتاپ اکسپواعتباراتی که به »آب« نمی رسد

رویداد ) ایران استارتاپ اکسپو( در تاریخ دوازدهم 
تا شانزدهم دی ماه سال جاری در کنار رویداد ایران 
بهار نمایشگاه  و رویداد شهر هوشمند در سالن  کام 

بین المللی مشهد برگزار می گردد.
و  افزایی  هم  ایجاد  رویداد  این  برگزاری  از  هدف 
ارتباط بین استارتاپ ها، تسهیل گرها و سرمایه گذارها 
عنوان شده است. در برگزاری این رویداد سعی بر آن 

شده که مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد.
استارتاپ برای فتح بازار

مجری  امیدفر،  علیرضا  امروز«،  »صبح  گزارش  به 
هلدینگ  شرکت  عامل  مدیر  و  رویــداد  این  برگزاری 
سرای آسان ایرانیان درباره برگزاری این رویداد گفت: 
ما به دنبال منسجم کردن حرکت های جزیره ای در این 
ایده های  صاحب  که  افرادی  بتوانیم  و  هستیم  راستا 
نوآور و استارتاپی هستند را در زیر یک سقف در کنار 
سرمایه گذاران و تسهیل گران و منتورها قرار دهیم تا 
جریان اصلی و موثر سرمایه گذاری استارتاپی شکل 
یا همکاری های جدی  قرارداد  به عقد  و منجر  گرفته 
ایده های  رساندن  در  را  هدف  و  باشیم  آنان  بین  در 

استارتاپی به فتح بازار عنوان کرد.
کسب وکارها حول تكنولوژی

کانون  عــالــی  مــشــاور  ــان  ــی درم جــانــی  محمود 
کارآفرینان خراسان رضوی نیز در معرفی این رویداد 
گفت: استارتاپ یک کسب و کار جدید و نوآور است 
که عموما حول محور تکنولوژی شکل گرفته و ایجاد 
بازار  در  نیاز  یک  رفع  برای  عموما  و  می نماید  ارزش 
طراحی می شود و کانون کارآفرینان خراسان رضوی 
از این رویدادها در زمینه کارآفرینی و کسب و کارهای 

نوآور و استارتاپی حمایت می نماید
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سرویس اقتصادی

ویژه برنامه های سالروز حماسه 9دی در مشهد 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
 9 حماسه  پاسداشت  سالروز  های  برنامه  ویژه  رضوی 

دیماه در مشهد را اعالم کرد.
حجت االسالم محمد سلطانی در نشست خبری به 
سالروز  ماه،  دی  نهم  حماسه  گفت:  مناسبت  همین 
'بصیرت و میثاق امت با والیت' روز غلبه جنود الهی بر 
جنود شیطان و نماد بصیرت و استقالل طلبی ملتی 

است که برای حفظ اصول انقالب و اسالم ایستادند.
وی اظهار داشت: حضور عاشورایی مردم والیتمدار 
ایران اسالمی در راهپیمایی نهم  دی  ماه سال 1388، 
نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زرینی در افتخارات 

نظام مقدس جمهوری اسالمی به حساب می آید.
وی افزود: در آستانه فرا رسیدن سالروز حماسه نهم 

دی ماه، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
مختلف  اقشار  و  ها  طیف  در  مشهد  مردم  از  رضوی 
دعوت می کند در مراسم راهپیمایی روز یکشنبه 9 دی 
تا حرم  از میدان شهدا  که ساعت هشت و 30 دقیقه 

مطهر رضوی برگزار می شود، حضور به هم رسانند.
خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
از اجتماع مردم  این راهپیمایی پس  رضوی گفت: در 
در رواق امام خمینی )ره( حرم مطهر حضرت امام رضا 
عقیدتی،  دفتر  رئیس  سعیدی،  االسالم  حجت  )ع(، 
سیاسی فرماندهی معظم کل قوا سخنرانی خواهد کرد.

نشست  برگزاری  افــزود:  سلطانی  االســالم  حجت 
'حماسه انقالبی 9 دی' با حضور آیت ا... علم الهدی، 
جمعه  امام  و  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 

عالی  در مدرسه  پنجشنبه هفته جاری  روز  در  مشهد 
حضور  با  بصیرت  پرچمداران  بزرگ  همایش  و  نواب 
همان  عصر  آنان  های  خانواده   و  روحانیون  و  طالب 
های  برنامه  دیگر  از  مشهد  های  آیه  مجتمع  در  روز 

پاسداشت حماسه 9 دی ماه است.
وی برگزاری همایش طالب علوم دینی و دانشجویان 
هفته  یکشنبه  روز  در  رضوی  اسالمی  علوم  دانشگاه 
نواب، همایش بصیرت  افزایی  آینده در مدرسه عالی 
و  مذهبی  های  هیات  ــورای  ش مسئوالن  حضور  با 
مسئوالن استانی و تقدیر از خادمان اهل بیت )ع( در 
روز پنجشنبه هفته جاری در حسینیه امام خامنه ای 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان را از دیگر برنامه 

های پاسداشت حماسه 9 دی در مشهد برشمرد.

همین  به  داد:  ــه  ادام سلطانی  ــالم  االس حجت 
جاری  ماه  دی   اول  از  رضوی  قدس  آستان  مناسبت 
رویکرد  با  را  رضوی  مطهر  حرم  های  برنامه  و  مراسم 
را  جامعی  های  برنامه   و  نموده  برگزار  افزایی  بصیرت 
بهمن   22 تا  دی   10 از  همچنین  و  است  کرده  آغاز 
قالب  در  انقالب'  'چله  عنوان  با  را  هایی  برنامه  ماه 
نشستهای تخصصی با موضوع پرسمان  های نهم دی، 
دعوت از سخنرانان مطرح کشور و ایراد سخنرانی بین 
زائران، دوره آموزشی تبیین گفتمان انقالب اسالمی، 
هم اندیشی ائمه جماعات، سخنرانان و مداحان حرم 

مطهر رضوی، برگزار می کند.
موضوع  با  کتابخوانی  مسابقه  داشت:  اظهار  وی 
همایش  )ع(،  رضا  امام  سپاه  توسط  انقالبی  بصیرت 

راهبرد  و  شناسی  جریان  موضوع  با  روشنگری'  'خط 
های  سخنرانی  تاکنون،  اســالم  صدر  از  فتنه  مهار 
و  مساجد  در  ماه  دی  نهم  حماسه  پیرامون  مختلف 
زنگ  نواختن  مشهد،  شهر  شاخص  های  حسینیه 
از خانواده های شهدای  تجلیل  مدارس،  در  بصیرت 
ویــژه  تبلیغی  ــالم  اق تــوزیــع  ــاه،  دی  م دهــم  و  نهم 
راهپیمایی نهم دی ماه از دیگر برنامه هایی است که با 
هماهنگی دستگاه های اجرایی و رسانه های مختلف 
نظر  در  ماه  نهم دی  پاسداشت سالگرد حماسه  برای 
گرفته شده است. وی گفت: در همه شهرستان های 
شعبات  سوی  از  مشابهی  مراسم  نیز  رضوی  خراسان 
مناسبت  به  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  ــورای  ش

پاسداشت حماسه نهم دی ماه برگزار می شود.

کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک   
دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که 

ر ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان  د
ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 100 نفر در عرصه 

انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در 
خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای 
نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار 

ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که 12 عضو دارد  افزود: شورای نگهبان  وی 
و اعضا برای یک دوره 6 ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای 
نگهبان هستند که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف 
شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. 6 نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی 
هستند که معموال از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما 
حاضریم که با انتخابات به شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی 
از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون 
اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون 

اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که 
مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در 
آن صورت ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان 

شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید 
شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین 
مورد انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط 
مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار 

گرفت.

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

فوریه در محتمل تحریمی خود
FATF عقالنیت حكم می کند از وقوع بدترین ها جلوگیری شود با نزدیك شدن به پایان مهلت ایران برای عمل به استانداردهای 

سنت  ــل  اهـ جــمــعــه  ــام  ــ ام
تاریخی  حماسه  گفت:  تایباد 
ای  نشانه  و  جلوه   88 سال  دی   9
ایران  مردم  اقتدار  و  افزایی  بصیرت  والیتمداری،  از 

اسالمی در برابر عناصر فتنه گر بوده است.
شنبه  روز  توکلی  نبی  غالم  مولوی  ایرنا،  گزارش  به 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فتنه  گران داخلی 
هدف  با  اسالمی  انقالب  مختلف  دوران  در  خارجی  و 
دائم  اسالمی  جمهوری  نظام  بــرانــدازی  و  تضعیف 

درصدد تفرقه بین امت بوده اند.
و  بصیرت  ابراز  موعد  دی   9 حماسه  داد:  ادامه  وی 
میثاق با والیت است و این روز اهمیت و نقش بصیرت 
را در تداوم اهداف انقالب اسالمی نشان داد. مردم در 

حماسه 9 دی با پیروی از والیت فقیه به همه دنیا ثابت 
کردند که حافظ ارزشها و دستاوردهای نظام و پاسدار 

خون شهدا هستند.
تاریخی  این روز  تایباد گفت:  امام جمعه اهل سنت 
یک رخداد طبیعی و معمولی نبود لذا زنده نگه داشتن 
آن یک تکلیف است. این روز باشکوه تجلی عظمت و 
والیت  محور  حول  ایران  عاشورایی  ملت  وحدت  نماد 

است. 
وی افزود: حماسه 9 دی ماه به واسطه حرکت عظیم 
ضرورت  که  شد  ماندگار  تاریخ  در  مردم  العاده  فوق  و 
با مراسم گرامیداشت ساالنه آن را سینه به سینه  دارد 

به نسلهای بعدی منتقل کنیم.

امام  پیروان خط  رئیس جبهه 
گفت:  رضوی  خراسان  رهبری  و 
مورد  ما  که  شرایطی  در  باید  دولت 
هجوم خارجی دشمن قرار گرفته ایم از مناقشه با رقبای 
انتخاباتی خود پرهیز کند، تا میزانی مردم را در جریان 
حقایق امور قرار دهد و همه چیز را کاغذ پاره و باد هوا 
فرض نکند.  به گزارش ایسنا، محسن بنی هاشمی در 
خصوص هشدار مقام معظم رهبری برای سال 98، اظهار 
کرد: امیدوارم که کشور، انقالب و اسالم با هوشیاری و 
و  دشــوار  مرحله  این  از  مسئولین  و  مردم  همبستگی 

تاریخ ساز به سالمتی و پیروزی عبور کند. 
نظر  به  رهبری،  اخیر  هشدار  به  توجه  با  افــزود:  وی 
می رسد که غیر از جنگ اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی، 
دشمن گزینه های دیگری را نیز روی میز گذاشته است، 

و هوشیاری ملی  باید سطح همبستگی  بنابراین مردم 
خود را افزایش دهند . این فعال سیاسی اصولگرا با بیان 
اینکه رقبای انتخاباتی دولت نیز متقابال وظیفه دارند از 
مناقشه با دولت در مسائل جزئی بپرهیزند، عنوان کرد: 
آن ها باید دولت را در حل مشکالت داخلی و مقابله با 
دشمن خارجی یاری کنند. مردم نیز وظایفی بر عهده 
به  باید  مردم  که  اقتصادی  امور  در  مخصوصا  ــد،  دارن
یکدیگر رحم کنند و متوجه باشند که همه در یک کشتی 
رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس   . نشسته ایم 
زیاد  مردم  روی  اقتصادی  فشار  گفت:  رضوی  خراسان 
این فشار برطرف نخواهد شد.  با گفتاردرمانی  و  است 
دولتمردان باید بدانند که صبر مردم حدی دارد و نباید 
از مردم تقاضای صبر نامحدود کنند، مخصوصا در اموری 

که مربوط به مدیریت های ضعیف و نادرست است .

ــط  ــ ــول کــمــیــتــه رواب ــئ ــس م
مردمی  ستاد  تبلیغات  و  عمومی 
خراسان  دی  حماسه 9  بزرگداشت 

ــوی  ــ 50 رض با  بصیرتی  برنامه   30 حداقل  گفت: 
مورد سخنرانی در نشستهای مختلف مردمی به مناسبت 
بزرگداشت این روز در سطح استان برنامه ریزی شده و در 

حال اجرا است.
حسن فیروزشاهیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
و  پژمانفر  پناهیان،  طائب،  اســالم  حجج  ــزود:  اف ایرنا 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اسبق  وزیر  حسینی  همچنین 
کوچک زاده نماینده سابق مجلس و سردار نظری فرمانده 
های  چهره  جمله  از  رضوی  خراسان  رضا)ع(  امام  سپاه 
دی  حماسه 9  با سالروز  مرتبط  برنامه های  این  شاخص 
هستند.  وی ادامه داد: سخنرانیهای مراسم گرامیداشت 

9 دی از روز پنجم دی ماه جاری آغاز شده و با توجه به جابه 
ستاد  دارد.  ادامه  آینده  هفته  تا  سخنرانیها  برخی  جایی 
مردمی بزرگداشت حماسه 9 دی وابسته به 'جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی' است. این جبهه متشکل از گروهی از افراد 
انقالبی  و  والیتمدار  اسالمی،  انقالب  ارزشهای  به  پایبند 
است که از اوایل سال 1390 در خراسان رضوی فعال شده 
اند.  مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات ستاد مردمی 
بزرگداشت حماسه 9 دی خراسان رضوی گفت: 'مواجهه 
فعال و هوشمند با جریان مهاجم و جبهه معارض، ایجاد 
هماهنگی و هم افزایی در عناصر و دستگاههای فرهنگی 
جبهه انقالب، توجه کامل به جذب عناصر میانه به جبهه 
راندن  و  برخوردهای دفعی  از  اجتناب  و  انقالب  فرهنگی 
اهداف  جمله  از  معارض'  فرهنگی  جبهه  سمت  به  آنان 

تشکیل این جبهه است.

30 برنامه سالروز حماسه 9 دی در خراسان رضوی تدارک دیده شددولت از مناقشه با رقبای انتخاباتی خود پرهیز کند9 دی صحنه اقتدار و انسجام ملت ایران است

آستان  تولیت  جدید  قائم مقام  معارفه  از  شنیده ها 
قدس رضوی در هفته جاری حکایت دارد.

آستان  تولیت  جدید  قائم مقام  معارفه  از  شنیده ها 
دنبال  دارد.به  قدس رضوی در هفته جاری حکایت 
تولیت  قائم مقامی  از  بختیاری  مرتضی  خداحافظی 
از  خبر  این  تلویحی  تایید  و  رضــوی  قدس  آستان 
تولیت  رئیسی،  ابراهیم  سید  حجت االسالم  سوی 
زیاد  احتمال  به  خبرها،  آخرین  طبق  آستان قدس، 
تا پایان هفته جاری، قائم مقام جدید تولیت معارفه 

می شود.
از  خــود،  تلگرامی  کانال  در  خبری  پایگاه  یک 
فصلی  ــالس  اج سومین  در  شــده  مطرح  مباحث 
کرد  روایــت  طور  این  رضوی  قدس  آستان  مدیران 
ضمن  رئیسی  حجت االسالم  مذکور،  جلسه  در  که 
عنوان  به  او  انتصاب  درباره  شده  مطرح  شایعات  رد 
ادامه حرکت  از  نزدیک،  آینده  رئیس قوه قضائیه در 
تغییرات  و  داد  خبر  رضوی  قدس  آستان  پرقدرت 
جدید طی چند روز آینده از جمله قائم مقام و برخی 

جابه جایی ها را در این راستا اعالم کرد.
بختیاری  جانشینی  بــرای  متعددی  گزینه های 
روز  دو  یکی  طی  می رسد  نظر  به  اما  است  مطرح 
آینده حکم قائم مقام آستان قدس رضوی برای رضا 
رضوی  اقتصادی  سازمان  فعلی  رئیس  فاطمی امین 
صادر شود. فاطمی امین شب گذشته در گفت وگوی 
تلفنی با خبرنگار شهرآرا در پاسخ به این سؤال که آیا 
انتصاب شما به عنوان قائم مقام جدید تولیت آستان 
موضوع  این  اصال  گفت:  دارد  صحت  رضوی  قدس 
باشد  این سؤال  به  پاسخ دادن  نیست.  بررسی  قابل 
برای بعد. فعال وارد این بحث ها نشوید. این ماجرا را 

بگذارید برای بعد. خداحافظ!
امیر خوراکیان، عضو شورای عالی فرهنگی آستان 
مجازی  فضای  ملی  مرکز  محتوای  معاون  و  قدس 
کشور و سید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس مرکز 
علمی  معاونت  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها 
مقامی  قائم  گزینه های  دیگر  از  جمهوری  ریاست 

تولیت به شمار می روند که شانس کمتری دارند.

شنیده ها 
آخرین اخبار از تحوالت آستان قدس 

فاطمی امین قائم مقام می شود،
 رئیسی می ماند؟

نگاه
ماجرای دیدار اخیر قالیباف و رئیسی 

چه بود؟

جبهه  گفت:  عدالت  و  پیشرفت  جمعیت  دبیرکل 
و  وفاق  برای  را  خود  تالش  تمام  عدالت  و  پیشرفت 
تقویت جریان انقالبی خواهد کرد و مالک تشخیص 

همان شاخص های مانیفست نواصولگرایی است.
به  اشاره  ضمن  پیرهادی  محسن  مهر،  گزارش  به 
برنامه جمعیت پیشرفت و عدالت برای انتخابات آینده 
گفت: جمعیت پیشرفت وعدالت به عنوان یک حزب 
فعال، حتما به موضوع انتخابات مجلس ورود خواهد 
کرد و سهم خود را در فعال تر کردن و بانشاط تر کردن 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  و  جامعه  سیاسی  فضای 

ایفا خواهد کرد.
تا  ماه   14 حدود  حاضر  حال  در  البته  افــزود:  وی 
نظر های  اظهار  برای  و هنوز  باقیست  زمان  انتخابات 
و  کار ها  و  ســاز  که  ویــژه  به  اســت،  زود  این چنینی 
انتخابات در جریان های سیاسی هنوز  به  ورود  نحوه 
مشخص نیست. از همین رو قضاوت در مورد ائتالف ها 
و  پیشرفت  جبهه  است،  مسلم  چه  آن  اما  است،  زود 
عدالت تمام تالش خود را برای وفاق و تقویت جریان 
و  کرد  خواهد  کارآمد  و  متعهد  نامزد های  و  انقالبی 
مالک تشخیص این موارد، همان شاخص های مطرح 
شده در مانیفست نواصولگرایی همچون مردم باوری، 

اسالم ناب و جوانگرایی خواهد بود.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت همچنین ضمن 
اشاره رونمایی از مانیفست نو اصولگرایی و ساز و کار 
اصولگرایان در دوره های مختلف گفت: در دوره های 
و کار های  انتخابات، در جریان اصولگرا ساز  مختلف 
متفاوت و بعضا مشابهی در نظر گرفته شده است. ساز 

و کار 6+5، 8+7 و جمنا، در دوره های مختلف انتخابات 
آزموده شده اند و اگرچه نقاط قوتی داشته اند، اما چند 

ایراد اساسی هم به آن ها وارد بوده است.
کار های  و  ساز  این  اشکاالت  جمله  از  افــزود:  وی 
به  ائتالف  چتر  نبودن  گسترده  شده،  گفته  ائتالفی 
معنی  این  به  اســت،  اصولگرایی  دایــره  کل  وسعت 
به کلی دیده  انتخابات، چند گروه  که معموال در هر 
ایفای  برای  محملی  ائتالف،  کار  و  ساز  یا  نشده اند 
نقششان به اندازه ای که در فضای کشور وزن دارند، 
مهیا نکرده است. این ایراد، کارکردی است. اما ایراد 
دوم که مبنایی هم هست، آن است که ما اساسا با ساز 
و تصمیم گیری پشت در های  پایین  به  باال  و کار های 
بسته موافق نیستیم و آن را به صالح انقالب و کشور 

نمی دانیم.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ادامه داد: این 
همان نکته ای است که در مانیفست نواصولگرایی هم 
مورد تاکید قرار گرفته است. غیر از دو ایراد ساختاری 
و کارکردی گفته شده، سومین ایراد که فقط مختص 
ریاست  انتخابات  در  است.  آن  خروجی  جمناست، 
جمهوری 96، به زعم اکثر فعاالن جریان اصولگرا، ما 
با یکی از ضعیف ترین و متزلزل ترین دولت های مستقر 
دهه های اخیر روبرو بودیم و بهترین فرصت برای تغییر 
فراهم آمده بود، اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد، این 
شد که ساز و کار جمنا نتوانست نظر اکثریت مردم را به 

جریان اصولگرا جلب کند.
وی همچنین ضمن اشاره به دیدار اخیر قالیباف و 
حجت االسالم رئیسی گفت: دیدار اخیر همان طور 
از  اصولگرا،  بزرگان  شده،  اعالم  هم  این  از  پیش  که 
آن ها،  در  که  دارند  جلساتی  هم  با  و  قالیباف  جمله 
شرایط کشور و مسائل مردم مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد.

یکی از غواصان کربالی 4 در واکنش به اظهارات محسن رضایی

واقعیت را با ادعا تغییر ندهید

واکنش  در  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  عضو 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  سخنان  به 
بیان کرد: کربالی 4 یک عملیات کامل محسوب 
می شد که نهایتا با شکست مواجه شد؛ باید این 
با ادعای  را  اینکه واقعیت  نه  را قبول کرد  واقعیت 

جدیدی تغییر دهیم. 
که  حسینی پویا  سیدمحسن  ایسنا،  گزارش  به 
غواص  نیروی  عنوان  به   4 کربالی  عملیات  در 
حضور داشته در واکنش به اظهارات اخیر محسن 
برای   4 کربالی  عملیات  اجرای  بر  مبنی  رضایی 
آن  جای  آنچه  معتقدم  کرد:  اظهار  دشمن  فریب 
در  است.  مسئولیت پذیری  بود،  خالی  جنگ  در 
یکسری  باید  فرماندهان  دنیا  جنگ های  همه 
بر  که  هنگامی  و  باشند  داشته  مسئولیت پذیری 
خالف مقررات نظامی و مصالح تصمیمی بگیرند، 
باید در مرجعی پاسخگو باشند. باید به این مساله 

در جنگ تحمیلی بیشتر توجه می شد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص موجود 
و آماتور بودن رزمنده ها و فرماندهی در آن دوره، 
این موضوع زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. در 
بحثی  و  می گذریم  موضوع  این  از  ما  حاضر  حال 
برای  ندارد  انتظار  نداریم و کسی هم  به آن  راجع 
قبول  کسی   4 کربالی  عملیات  مانند  مسایلی 
حال  این  با  کند.  اشتباه  به  اقرار  یا  و  مسئولیت 
این انتظار را هم نداریم که پس از 32 سال، یکی 
ادعای جدیدی،  زمان،  آن  بلندپایه  فرماندهان  از 
از  مانده  به جا  اسناد  تاریخ جنگ،  با  مغایر  کامال 
جنگ و مصاحبه هایی که وجود دارد، مطرح کند.

مغایر  کامال  ادعا  این  اینکه  بیان  با  حسینی پویا 

قابل دفاع  به هیچ وجه  و  بود  با اطالعات موجود 
باعث  اظهارات  اینگونه  کــرد:  تصریح  نیست، 
بازمانده  که  رزمندگانی  تن  بر  خستگی  می شود 
با  سال ها  که  جانبازانی  و  هستند   4 کربالی 
بوده اند،  درگیر  عملیات  آن  از  حاصل  رنج های 

بماند. 
مسایل  این  این  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
سنگین  عملیات  این  شهدای  خانواده های  برای 
خانواده های  به  می خواهند  اکنون  آیا  اســت. 
این  بگویند  که  چهار  کربالی  عملیات  شهدای 
قصد  به  و  نبوده  واقعی  و  بوده  ایضایی  عملیات 
فریب دشمن انجام شده است؟ در مقابل، به این 
شما  آیا  که  داد  خواهید  پاسخی  چه  خانواده ها 
صالحیت و اختیار الزم را داشته اید که برای چیزی 
که از آن به عنوان فریب دشمن یاد می کنید چند 

هزار نفر را به قربانگاه بفرستید؟
عضو شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد: من 

از  که در آن عملیات حضور داشتم، هیچ سخنی 
این سال ها  در  نشد؛  ما  با  بودن عملیات  ایضایی 
نیز هر چه دیده ایم و خوانده ایم، بحثی از عملیات 
کامل  عملیات  یک   4 کربالی  و  نبوده  ایضایی 
محسوب می شد که نهایتا با شکست مواجه شد؛ 
را  واقعیت  اینکه  نه  کرد  قبول  را  واقعیت  این  باید 
با ادعای جدیدی تغییر دهیم. چنین چیزی مورد 
قبول نیست و حاال سخنی هم که در این خصوص 
گیرد.  قرار  پیگیری  مورد  زیادی  نباید  شده  بیان 
آن  از  و  کرده  فراموش  را  مسایل  این  است  الزم 

بگذریم.
عملیات  فضای  از  خود  مشاهدات  اشاره  با  وی 
کربالی 4 یادآور شد: شرایط آن روز چیزی نیست 
به راحتی توصیف کرد؛ همه چیز  را  آن  بتوان  که 
عملیات  پــروژه،  آن  بود.  غریب  و  عجیب  بسیار 
سنگینی بود که در توجیه پیش از اجرای آن به ما 
ماست  توان  نهایت  عملیات  این  که  می شد  گفته 

سرنوشت  شویم،  پیروز  یا  بخوریم  شکست  اگر  و 
مالی  نظر  از  همچنین  شد.  خواهد  تعیین  جنگ 
آن  در  نفت  فروش  کاهش  توجه  با  که  شد  گفته 
دوره، بودجه و پولی برای ادامه جنگ وجود ندارد 
و باید در همین  جا مساله را تعیین تکلیف کنیم. 
بر این اساس همه لشکرها  با تمام توان و با آخرین 

امکانات خود در این عملیات حضور داشتند.
تصریح کرد:  عضو شورای اسالمی شهر مشهد 
کمتر 15 دقیقه از آغاز عملیات کل منطقه توسط 
منورهایی که از طریق هواپیماهای دشمن شلیک 
می شد، روشن شد و دشمن به شیوه عجیبی اروند 
را زیر آتش گرفت و مشخص بود که از پیش آمادگی 
داشت. همینقدر بگویم که غواصان را با چهار لول 

در آب می زدند.
وی با بیان اینکه این عملیاتی بود که به اشتباه 
افتاد و ادامه پیدا کرد، افزود: در  اتفاق  یا درست 
تصمیم  آن  از  اینکه  برای  نیست  الزم  حاضر  حال 
دفاع شود، بگویند که آن عملیات یک فریب بوده 
در  دهیم.  انجام  کاری   5 کربالی  در  بتوانیم  تا 
میان فاصله عملیات کربالی 4 با 5 هم من حضور 
جریان  در  بالتکلیفی  یک  بود  مشخص  و  داشتم 
عملیات  از  پس  اینکه  از  ای  برنامه  اصال  و  است 
کربالی 4 قرار است نوبت پنجم آن برگزار شود یا 
نشود، سخنی در میان نبود؛ یعنی از ابتدا تصمیم 

به انجام 2 عملیات نبود.
حسینی پویا اضافه کرد: اگر آقای رضایی برای 
حداقل  نمی کنند،  مسئولیت  قبول  عملیات  آن 
خاطر  کــدورت  باعث  که  نکنند  اظهارنظری 
شهدای  خانواده های  و  بازماندگان  رزمندگان، 

عملیات کربالی 4 نشود.

تریبونخبر
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خبرنگارهدی رضایی

احمد عبادی

در  که  می رسد  نظر  به  کودکان  برای  تصویرگری 
اعتنا  قابل  بسیار  و  محترم  هنری  به  اخیر  دودهه 
امروز  مشغله  پر  انسان  حقیقت  در  و  شده  تبدیل 
اهمیت پرورش فکر و اندیشه کودکان را درک کرده 
است. این روزها رشته تصویرسازی برای کودکان به 
مخاطبین  که  شده  تبدیل  پرکاربرد  و  پرکاربر  هنری 
»مریم  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  بسیاری 
ساکن  البته  و  تهران  در   1357 متولد  عیدگاهی« 
فعالیت  که  20 سال است  به  نزدیک   مشهد است. 
تصویرگری،  جمله  از  رشته  چند  در  را  خود  هنری 
در  تاکنون  و  کــرده  آغــاز  دکوراسیون  و  گرافیک 
است.  آمده  در  نمایش  به  او  آثار  نمایشگاه  چندین 
گفتگوی کوتاه ما با این هنرمند خراسانی در ادامه 

آمده است.
تعریف  چگونه  کودکان  برای  تصویرسازی  اساسا 

می شود؟
کودکان  ادبیات  متن های  کــردن  تصویر دار  به 
ادبیات  تصویرسازی  متن(  بدون  یا  متن  )همراه 
بدون  کودکان  کتاب های  می شود.  گفته  کودکان 
نویسنده  تخیل  به  که  ارزش انــد؛  فاقد  تصویرگری 
بهتر  بتواند  وکــودک  تجسمی بدهند  حالتی  متن 
برقرار  ارتباط  متن  با  بیشتری  لذت  با  و  عمیق تر  و 
تصویر  را  روایت هایی  تصویرگران  گاهی  کند. 
است  پنهان  تصویرها  پشت  آن ها  متن  که  می کنند 
نمی کند،  همراهی  تصویررا  نوشته ای  حقیقت  در  و 
روند  دنبال کردن تصویرها  با  اما کودکان می توانند 
پیشرفت داستان را درک کنند و معنای آن را بفهمند 
اینکه تصویرسازها بتوانند  از آن لذت ببرند. برای  و 
نه تنها  برسند،  موفقیت  به  کودک  ادبیات  بخش  در 
داستان سرایی  و  تصویرسازی  در  باالیی  مهارت  به 
نیز  مخاطب  سلیقه   زمینه   در  قوی  دانشی  به  بلکه 
راجع  عمیق  دانشی  باید  تصویرسازها  دارند.  نیاز 
تشخیص  بتوانند  و  باشند  داشته  کودک  ادبیات  به 
مناسب  سنی  گروه  هر  برای  موضوعاتی  چه  دهند 
هیجان انگیز  هم  کودک  کتاب  تصویرگری  است. 
است و هم چالشی؛ زیرا به برنامه ریزی، سازماندهی 

و سخت کوشی زیادی نیاز دارد.
زمینه  پیش  و  مقدمه  می تواند  هنر  این  چقدر 

باشد؟ انیمیشن 
هنر  این  باید  و  است  انیمشن  مادر  تصویرگری 
ارائه  بومی  هنر  از  قالبی  در  تصویرگران  میان  در 

انیمیشن  واســط  حلقه  استریپ"  شود."کمیک 
مصور  داســتــان  پیشرفت  اســت.  تصویرگری  و 
کیفی  سطح  افــزایــش  نویدبخش  کشور  یک  در 
گیری  همه  و  انیمیشن  پیشرفت  است.  انیمیشن 
خالقیت  و  ایده  افزایش  باعث  کارتونی  فیلم های 
ادعا  می توانیم  است.  شده  دنیا  در  تصویرگری  در 
الزم  کشور  در  پویانمایی  هنر  بالندگی  برای  کنیم 
نسبت  کنیم.  حمایت  کتاب  تصویرگران  از  است 
تصویرگری به انیمیشن مانند دو میدانی برای سایر 
خوبی  به  شغل  این  در  هنرمندان  ورزش هاست. 

محک می خورند و ایده هایشان پرورانده می شود.
هنرمندان  جهان؛  مطرح  هنرمندان  با  مقایسه  در 

این رشته در ایران چه جایگاهی دارند؟
اینکه  اما  داشته ایم،  کتاب  تصویرگری  ایران  در 
ما  نداریم،  چیزی  باشد  کــودک  کتاب  مخصوص 
شده اند،  مصور  که  داشته ایم  اشعار  گذشته  در 
نشده اند.  انجام  کودکان  برای  تصویرگری  این  اما 
و  کودک  کتاب  رونق  افتادن  سکه  از  کارشناسان 
ازعوامل  ناشی  را  گذشته  سال های  در  نوجوان 
سرانه  کاهش  چون  عواملی  می دانند؛  متعددی 
مشکالت  ــازار،  بـ در  تقاضا  ــودن  ب کــم  مطالعه، 
رقیب  فرهنگی  کاالهای  شدن  متنوع  اقتصادی، 
چون  جامعه  مختلف  بخش های  ــه  ...ک و  کتاب 

کالن  مدیران  و  ناشران  نویسنده ها،  خانواده ها، 
رفع  و  اند  بوده  دخیل  آن  ایجاد  در  کشور  فرهنگی 
آن نیازمند همکاری همه بخش های یاد شده است. 
مسایل و مشکالت حوزه نشر کودک و نوجوان را با 
کتاب  نویسنده  و  شاعر  رحماندوست«  »مصطفی 
پرورش  کانون  پیشین  رییس  نوجوان،  و  کــودک 
شکوفه  گروه  مدیر  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
به  امیرکبیر  انتشارات  نوجوانان(  و  کودکان  )بخش 

بحث گذاشتیم. 
عالقه مند  کودک  تصویرگری  به  چگونه  شما  خود 

شدید؟
عالقه به دنیای کودکان و شخصیت های قصه ها، 
کودک  از  الهام  و  قصه ها  ــرای  ب شخصیت  خلق 
در  آفرینش  به  عالقه   می کنم  فکر  البته  و  درون. 
همه انسان ها وجود دارد که البته باید با کار مداوم 
وسوسه  از  وقت  هیچ  من  خود  کند.  پیدا  پرورش 
اعتقاد  به  و  نبودم  خالی  بچه ها  برای  خلق  شیرین 
دارد.  کودکی  پرورش های  در  ریشه  هنری  هر  من 
شروع  کودکی  خام  تجربه های  با  هنر  هر  اساسا 
باعث  کــه  خطا هاست  و  آزمــون  ــن  ای و  مــی شــود 
در  هنر  روح  گیری  شکل  و  متعالی  شکفتن های 
به  کودکی  عالیق  مطمئنم  می شود.  هنرمندی  هر 
با  را  کودکان  برای  کار  که  کرده  کمک  بسیار  من 

عشق دنبال کنم و به کودک تازه سال درونم بیشتر 
اهمیت بدهم و همین موجب موفقیت می شود.

کمك  کودک  بصری  مهارت های  به  چقدر  هنر  این 
می کند ؟

تصویرگری و تصویر سازی در بسیاری از موارد به 
با  کودک  و  می کند  کمک  کودک  در  تخیل  پرورش 
بهره گیری از آن دنیاهای جدیدی را برای خود خلق 
از تصویرگران صرف کار تصویرگری  می کند. برخی 
و زیبایی کار برایشان اهمیت دارد و در تصویرسازی 
این  می شود؛  توجه  کمتر  کــودک  فهم  و  سن  به 
جایگاه  کودک  فهم  و  درک  یقینا  که  است  درحالی 
البته  دارد  کودک  کتاب  تصویرگری  در  را  نخست 
متن،  بین  هماهنگی  به  که  تصویرگرانی  هستند 
اهمیت  بسیار  مخاطب  سن  با  آن  تناسب  و  تصویر 

می دهند.
کالم آخر؟

به اعتقاد من کار برای بچه ها بسیار مهم و حساس 
رسانه ها  دیگر  و  جراید  در  آن  انعکاس  و  اســت 
روزنامه  در  شده  درک  مهم  این  امیدوارم  ضروری.  
شود.  منتقل  هم  روزنامه ها  دیگر  ،به  امروز  صبح 
به  دادن  اهمیت  یعنی  برای کودک  کار  دیده شدن 
از  به پرورش کودک. بسیار  و اهمیت  دنیای کودک 

شما و همه زحمت کشان صبح امروز سپاسگزارم.

گفت وگو با تصویرگر کتاب کودکان:

کتاب های کودکان بدون تصویرگری بی ارزشند
»راهی برای رفتن« عنوان کتابی درباره پرستار اسیر 
پرستار  روز  مناسبت  به  که  است  سعود  آل  دست  در 

رونمایی می شود.   
بتول  اسارت  قصه  به  که  رفتن«  برای  »راهی  کتاب 
خورشاهی -پرستار ایرانی- در دست آل سعود اشاره 
دارد به مناسبت روز پرستار 22 دی ماه در حوزه هنری 

مشهد رونمایی خواهد شد.
با  که  اســت  پرستاری  قصه  رفتن«  بــرای  ــی  »راه
طاغوت مبارزه می کند و بعد از شهادت برادرش راهی 
نقش  در  که  پرستار  این  می شود.  نبرد  جبهه های 
امدادگر به منطقه جنگی می رود اعتقاد داشته نباید 
در  هم  نیت  همین  با  و  بگذارد  زمین  را  بــرادرش  راه 
عملیات خیبر در جزیره مجنون شرکت می کند. بعد از 
عملیات، در سال 1366 به حج مشرف می شود و در 
برائت از مشرکین توسط آل سعود اسیر می شود. او به 

صورت معجزه آسایی فرار می کند.
شدن  اسیر  کتاب  این  بخش های  جذابیت ترین  از 
بانوی قصه، توسط آل سعود و نحوه فرار کردن اوست 
است.  خواندنی  و  جذاب  مخاطبان  برای  قطعا  که 
عالقه مند  کتاب  این  داستان  از  اطالع  با  مخاطب 
می شود تا بداند که این بانو چطور از دست آل سعود 
ترغیب  در  عاملی  همین  و  است  کــرده  پیدا  نجات 

مخاطب به مطالعه کتاب است.
در بخشی از این کتاب آمده است:

کوبیده  سرم  بر  سختی  و  سنگین  شیء  »ناگهان 
گیج،  حال  همان  با  و  رفت  سیاهی  چشمانم  شد. 
زبانم  تشنگی  گذاشتم.  فرار  به  پا  لنگان لنگان  دوباره 
بر  دست  بود.  کرده  تلخ  خشکیده ای  چوب  چون  را 
قمقمه ای که همراهم بود گذاشتم. قمقمه شکسته و در 
پهلوی راستم فرو رفته بود. دست بر پهلویم گذاشتم و 
به سختی پیش رفتم. دو مرد، که نمی دانستم ایرانی  اند 
یا خارجی و قمقمة آب از کجا آورده اند، تا خواستند به 
سر و صورتشان آبی بزنند، با عجله دستانم را جلو بردم 
و مشتی آب به صورتم زدم. اما نتوانستم آبی بنوشم. 
دوباره شروع به دویدن کردم. حین فرار همراه جمعیت 
نیمه ساخته ای  و داخل ساختمان  به خرابه ای رسیده 
شیشه  پنجره اش  چهارچوب  که  بود  اتاقی  شدیم. 
به دنبال هم  نفری  برهنه، چند  پای  و  با سر  نداشت. 
رفتیم داخل اتاق. روحانی بلند قدی که جلوی جمعیت 
حرکت می کرد ناگهان در جا ایستاد. من، که الغر بودم، 
پشت سر روحانی ایستادم. شرطه ای که از مقابل به ما 
نگاه می کرد مرا پشت سر او نمی دید. شرطه کوتاه قد بود 
و سیاه چهره و کاله قرمزی بر سر داشت. با دیدن ما به 
عربی فحش های رکیک می داد. صدایش را که بلند کرد، 

بقیة شرطه ها هم از در دیگر به اتاق ریختند.«

خبر
رونمایی از کتابی درباره پرستار اسیر 

در دست آل سعود 
گفت وگو با کارگردان نمایش برگزیده جشنواره »چخوف« 

روسیه؛
بالی جنگ برسر زن

استان »خروس« برمی گردد به زمان جنگ افغانستان 
با طالبان؛ خواهر و برادری افغانستانی که در روستایی 
دورافتاده زندگی می کردند، یک روز از میان کشته های 
به  دختر  شدن  وارد  می یابند.  زنده  را  دختری  جنگ، 
زندگی آن ها، ماجراهای این نمایش را شکل می دهد. 
نمایش خروس به کارگردانی رضا احمدی از ششم دی ، 
روی صحنه تماشاخانه بهار رفته است. این نمایش که 
٢٠سال پیش محمد رحمانیان آن را نوشته است، همان 
زمان به کارگردانی خودش در تهران روی صحنه رفته است. 
این نمایشنامه را بعدها رضا احمدی، کارگردان مشهدی، 
در سال٩٣ در مشهد روی صحنه برد و سال٩4 آن را در 
تهران اجرا کرد. »خروس« در سال٩5 نیز در جشنواره 
تئاتر »چخوف« روسیه حضور پیدا کرد و با کسب مقام 
بهترین نمایش این جشنواره، به ایران بازگشت تا امسال 

برای بار دیگر در مشهد اجرا شود.
نمایشی در مذمت جنگ

رضا احمدی، کارگردان »خروس«، این نمایش را اثری 
در مذمت جنگ معرفی می کند و می گوید: آسیب های 
جنگ به خصوص برای زنان، حرف اصلی نمایش خروس 

است.
این کارگردان با بیان اینکه آن زمان در جنگ افغانستان 
با طالبان، تندروها مصائب زیادی را برای زنان به وجود 
 آوردند، می گوید: علت اجرای این نمایش در این زمان، 
این است که هنوز این طور جنگ ها تمام نشده است، 
بلکه تنها درقالب دیگری و با وجود تندروهای دیگری در 

افغانستان و اطراف آن ادامه دارد.
تقدیرشده جشنواره »چخوف« روسیه

چندم،  بار  بــرای  خــروس  اجــرای  احمدی،  به گفته 
تغییری نسبت به اجراهای اول خود نداشته و تنها چند 
کار  می دهد:  ادامه  او  است.  داشته  کارگردانی  اصالح 
کامال در سبک رئالیستی است که در جشنواره چخوف 
نیز از این ویژگی آن تقدیر و برنده بهترین نمایش برپایه 
سیستم استانیسالوسکی شد. کارگردان خروس با بیان 
پیش  نسل  چند  شاگردان  جشنواره،  آن  داوران  اینکه 
استانیسالوسکی بودند، می افزاید: آن ها تعصب خاصی 
روی این شیوه داشتند که بعد از اجرای کاِر ما و حتی 

خارج از بحث داوری، بارها از کار تعریف کردند.
دعوت از تماشاگران

این کارگردان در پایان با دعوت از همه هنردوستان 
مشهدی یادآوری می کند: در شرایط کنونی، اقتصاد 
تاثیرات  مزیت هایش،  درکنار  گرچه  و  است  مهم  تئاتر 
رفتار  حتی  و  اجراها  برخی  کیفیت  بر  هم  منفی 
و  حجم  با  نمایشی  اجرای  است،  گذاشته  هنرمندان 
زحمت زیاد آن هم در سالنی نهایتا هشتادنفره نمی تواند 

خیلی سودآور باشد. 

خبر

احمد عبادی به سال 1285 در تهران به دنیا 
آمد. وی از 7 سالگی مشق سه تار را نزد پدرش 
پدرش  که  نداشت  بیشتر  سال   13 و  کرد  شروع 
را  تار  سه  مشق  او  و  کرد  فوت  عبدا...  میرزا 
پیش خواهرانش ملوک و مولود و برادرش جواد 
سازش  سالگی   18 در  که  گونه ای  به  داد  ادامه 
میرزاعبدا...  پسر  وی  این که  با  بود.  شنیدنی 
نوازنده های  به  شباهتی  هیچ  نوازندگیش  بود 
هم دوره خود که اکثرًا از شاگردان میرزا عبدا... 
بودند نداشت و با نوازندگی هنرمندان قدیمی تر 
نواختن  در  عبادی  بــود.  متفاوت  خــودش  از 
سه تار دارای سبک و شیوه ای مخصوص به خود 
آن  تقلید  عهده  از  توانسته  کسی  کمتر  که  بود 
دومضراب ها  و  سیم  تک  مضراب های  آید.  بر 
از  هستند.  وی  سبک  ــارز  ب مشخصه های  از 
کرد،  ایجاد  سه تار  نوازندگی  در  او  که  کارهایی 
قبالً  است.  تار  سه  در  مختلف  کوک های  ابداع 
تار  سه  برای  تار  کوک های  از  معموالً  نوازنده ها 
استفاده می کردند ولی عبادی این رویه را تغییر 
عبادی  نوازندگی  در  توجه  جالب  نکته  داد. 
و کامالً تک سیم نمی زد  او همیشه  این است که 
و  می زد  قدرت  پر  و  می داد  واخوان  موقع  به  و 
قطعات  در  کامالً  که  می زد  سیم  تک  موقع  به 
و…  چهارگاه  و  گاه  سه  ضربی  مانند  وی  ضربی 
وزارت  در  مدت ها  عبادی  احمد  است.  مشهود 

موسیقی  در  تحقیق  و  تدریس  به  هنر  و  پیشه 
شاگردان  عبادی  پرداخت.  تار  سه  و  ایرانی 
مهربانو  آن ها  میان  از  که  کرد  تربیت  بسیاری 
می توان  را  بابایی  بهداد  و  وادانی  بهنام  توفیق، 
و  می کرد  فعالیت  نیز  ــو  رادی در  او  ــرد.  ب نــام 
کرده است  ضبط  زیادی  کاست های  و  صفحه ها 
رضاقلی میرزا  با  همراه  شور  آواز  صفحه  جمله  از 
نوازی ها  بداهه  و  تکنوازی ها  همچنین  و  ظلی 
مختلف.  خوانندگان  و  نوازندگان  با  همراهی  و 

و  بــنــان  غالمحسین  ــا  ب او  ــوازی هــای  هــمــن
قالب  در  ماندگار  ــاری  آث شجریان  محمدرضا 
ایشان  گذاشته است.  جــا  بــه  گل ها  برنامٔه 
که  دارند،  ناظری  شهرام  با  اجراهایی  همچنین 
شنیداری  یا  دیداری  صورت  به  آن ها  از  برخی 
موسیقی  اهــل  که  آنطور  اســت.  دسترس  در 
و  معتقد  فردی  او  ــد،  دارن خاطر  به  عبادی  از 
و  می گرفت  وضو  زدن  ساز  از  قبل  بود،  متدین 
ائمه)ع( دست  درگذشت  و  عزاداری  روزهای  در 

رئوف  قلب  از  شاگردانش  همه  نمی زد.  ساز  به 
می کنند.  حکایت  عبادی 

خلوت  از  را  تار  سه  استاد  که  بود  این گونه 
بزرگانی  با  استاد  کــرد.  معرفی  و  آورد  بیرون 
بنان،  غالمحسین  ظلی،  رضاقلی میرزا  همچون 
فرامرز  شجریان،  محمدرضا  قوامی،  حسین 
همکاری  تجویدی  علی  و  کسایی  حسن  پایور، 
در  و  درگذشت   1371 سال  در  وی  داشتند. 

امامزاده طاهر کرج دفن شد.  

مشاهیر موسیقیخبر

آیین رونمایی از دانشنامه هزاره 
اسالمی  انقالب  فرهنگسرای  در 
طیف های  پرشور  حضور  با  و  مشهد 
گسترده از مهاجران افغانستانی ساکن این شهر رونمایی 

شد.
این اثر ارزشمند به همت جمعی از مولفان و محققان و 
بعد از طی نمودن نزدیک به شش سال به زیور طبع آراسته 
شد.  این دانشنامه که درباره قوم هزاره های افغانستان 

است در 12 جلد منتشر خواهد شد.
این اولین بار است که دانشنامه  مسما به نام یکی از اقوام 

افغانستان بدون حمایت نهادهای دولتی تدوین می شود.
و  سیاست  جغرافیا،  تاریخ،  دربــاره  دانشنامه  این  در 
فرهنگ مناطق هزاره نشین افغانستان در 34 زیر شاخه 
موضوعی از جمله آثار تاریخی، گروه ها و احزاب سیاسی، 

شاعران و ورزش کاران معرفی شده است.
شمار  به  افغانستان  عمده  قوم  چهار  از  یکی  هزاره ها 
می روند که بیشتر در مناطق مرکزی افغانستان موسوم به 

"هزاره جات" یا "هزارستان" سکونت دارند.
این مجموعه از سوی سازمانی به نام "بنیاد دانشنامه 
این  انتشار  نویسندگان  است.  تدوین  حال  در  ــزاره"  ه
مجموعه را ضرورت برای تحقیق بخش مردم شناسی اقوام 

افغانستان می خوانند.
اسدا... شفایی، مدیر اجرایی پروژه دانشنامه می گوید؛ 
این دانشنامه به تمام قوم هزاره اعم از شیعه و سنی، بیات ها 
و قزلباش ها که در زیستگاه، فرهنگ مشترک و یکجایی با 
هزاره ها دارند پرداخته شده است. همچنین هزاره های 
مقیم در پاکستان، خاوری های ایران و هزاره های فرارود نیز 

شامل این دانشنامه شده است.

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
دستی و گردشگری چناران گفت: 
کمبود مراکز اقامتی  یکی از مهمترین 

موانع رونق گردشگری در شهرستان چناران است.
محمد طاهریان مقدم با اعالم این خبر افزود: شهرستان 
فاصله  در  و  گلبهار  و  مرکزی  بخش  دو  دارای  چناران 
50 کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد قرار گیری 
شده  باعث  آسیایی  جاده  مسیر  در  چناران  شهرستان 
که هرساله بیش از دومیلیون نفر از این شهرستان دیدن 
نمایند. وی گفت: یکی از مهمترین عدم توقف و ماندگاری 
مسافر درسه شهر  چناران،گلبهار و گلمکان نبود مراکز 

اقامتی است. 
مدیر میراث فرهنگی چناران اظهار کرد: وجود مناطق 
پتانسیلهای  و  طبیعی  جاذبه های  و  تاریخی  آثار   ، بکر 

و  گردشگران  تا   شده  باعث  شهرستان  در  گردشگری 
نمایند هرچند  این شهرستان دیدن  از  زیادی  مسافران 
که با ایجاد و توسعه اقامتگاهای بوم گردی در روستاهای 
گردشگری ماندگاری مسافر رشد چشمگری داشته است 
و  تا مسافران  باعث شده  اقامتی   مرکز  ولی عدم وجود 

گردشگران مشهد را جهت اقامت خود انتخاب نمایند.
طاهریان تصریح کرد : شهر چناران ،گلبهار و گلمکان 
با توجه به قرارگیری در بین رشته کوههای بینالود و هزار 
مسجد دارای بناهای تاریخی، ییالقات ، ییالقات ، کوهپایه 
های سرسبز و روستاهای نظیر اخلمد، بقمچ ، چشمه سبز 
گلمکان و رودخانه های دایمی و فصلی و نزدیکی به استان 
پتانسیل باالیی در جهت جذب گردشگر دارد که می توان 
از ایجاد مراکز اقامتی در شهرستان در جهت ماندگاری 
گردشگر در جهت رونق اقتصادی و اشتغال استفاده نمود.

ریزی  برنامه  گروه  سرپرست 
آموزش  اداره  رئیس  و  توسعه  و 
های شهروندی سازمان اجتماعی 

و فرهنگی شهرداری مشهد منصوب شدند.
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بختیاری  هــادی  سوی  از  جداگانه  احکامی  طی 
رییس سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد، 
توسعه  و  برنامه ریزی  گروه  سرپرستی  به  شاکر  علی 
آمــوزش هــای  اداره  ریاست  به  رمضانی  احمد  و 
منصوب  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان  شهروندی 

شدند.
شهروندی،  فرهنگ  ارتقای  بر  احکام  ایــن  در 
شهرداری  کارکنان  شهروندی  فرهنگ  توانمندسازی 
و ارتقای سطح آموزش های مهارتی در فرهنگسراها 

و سایر مراکز فرهنگی تاکید شده است.
عنوان  به  شاکر  علی  این  از  پیش  است،  گفتنی 
کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه و احمد 
سازمان  ریزی  برنامه  گروه  رئیس  سمت  در  رمضانی 

اجتماعی و فرهنگی مشغول به فعالیت بود.

با حضور اندیشمندان و نویسندگان مهاجر افغانستانی؛

جلد اول دانشنامه هزاره در مشهد رونمایی شد
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چناران مطرح کرد: 

کمبود مراکز اقامتی مانع رونق گردشگری چناران 
انتصابات جدید در حوزه فرهنگی

مدیر گروه بیماری های مغز و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اعصاب 
بهداشت  وزارت  موافقت  از  مشهد 
استروک)سکته  فلوشیپ  مرکز  نخستین  اندازی  راه  با 

مغزی( کشور در این دانشگاه خبر داد.
محسن فروغی پور در حاشیه بازدید اعضای انجمن 
علوم  دانشگاه  توانمندی های  از  ایران  اعصاب  و  مغز 
پزشکی مشهد افزود: بر اساس موافقت وزارت بهداشت 
از سال آینده نخستین دوره فلوشیپ استروک با جذب 

یک دانشجو در مشهد راه اندازی می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  اعصاب  و  مغز  گروه  استاد 
مشهد با بیان اینکه فراخوان پذیرش دانشجو اردیبهشت 
ماه سال آینده منتشر خواهد شد تصریح کرد: با توجه 
به توانمندی های علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 

آتی  حوزه مغز و اعصاب، ظرفیت پذیرش در سال های 
افزایش خواهد یافت.

و اعصاب دانشگاه علوم  بیماری های مغز  مدیر گروه 
نورولوژی در سطح  توسعه تخت های  از  پزشکی مشهد 
حاضر  حال  در  کــرد:  اظهار  و  داد  خبر  مشهد  شهر 
مرکز  تنها  مصوب  تخت   132 با  قائم)عج(  بیمارستان 
پذیرش بیماران مغز و اعصاب در مشهد به شمار می رود 
را  مشکالتی  آموزش،  تمرکز  مزیت  کنار  در  امر  این  که 
برای بیماران به ویژه افرادی که دچار سکته های مغزی 
می شوند و نیاز به ارائه خدمات سریع دارند ایجاد کرده 
است. قرار است 30 تا 40 تخت بستری در حوزه مغز و 
اعصاب در بیمارستان در حال ساخت شهید هاشمی نژاد 
ایجاد شود که با اجرای آن گام موثری در ارائه خدمات به 

بیماران برداشته می شود.

اداره  ثبتی  و  حقوقی  معاون 
کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
پرونده  تاکنون 715  رضوی گفت: 
تشکیل  قضا  دستگاه  در  استان  این  موقوفات  برای 
به  رای   264 پرونده ها  این  بررسی  در  امسال  و  شده 

نفع موقوفات صادر شد.
حجت االسالم محمد ذاکری افزود: این نهاد برای 
دفاع از موقوفات پیگیریهای مستمر و جدی دارد که 
محاکم  در  موقوفات  قطعی  رای   300 آن  اساس  بر 

قضایی در سال جاری صادر شد . 
وی افزود: سیاست مجموعه اوقاف پرهیز از تشکیل 
دیگر  ظرفیتهای  از  استفاده  و  حقوقی  پرونده های 
مانند صلح، سازش و پیگیری موضوعات اختالفی از 
طریق پیگیری اداری و برگزاری جلسات برای تعیین 

تکلیف مسائل اختالفی و حل مشکالت است. 
از  جلوگیری  برای  مــوارد  برخی  در  داد:  ادامــه  او 
در  موضوع  بررسی  از  پس  موقوفات  حقوق  تضییع 
الزم،  تصمیم  اتخاذ  و  کل  اداره  حقوقی  کــارگــروه 
به  و  تنظیم  اجــرایــی  ادارات  توسط  ــت  ــواس دادخ

دادگستری ارسال می شود. 
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
مربوط  استانی  حقوقی  پرونده های  بیشتر  گفت: 
با  که  است  موقوفات  علیه  افــراد  دادخواستهای  به 
استیفای  برای  جدی  دفاع  ظرفیت  تمام  از  استفاده 
آنها  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  و  موقوفات  حقوق 
صورت گرفته که نتیجه این دفاعیات صدور 264 رای 
از 300 رای صادر شده به نفع موقوفات در پرونده ها 

است. 

اداره  ســوادآمــوزی  مــعــاون 
خراسان  پرورش  و  آموزش  کل 
رضوی گفت: 159 هزار فرد 10 تا 

تا پارسال در این استان بیسواد محسوب 49 ساله 
می شدند اما امسال 54 هزار نفر آنها باسواد شده اند.

مصطفی اسدی روز شنبه در مراسم تقدیر از آموزش 
هم  افزود:  سبزوار  در  آموزی  سواد  نهضت  دهندگان 
شناسایی  رضوی  خراسان  در  بیسواد  هزار   105 اینک 
شده اند که با حرکت جهادی و بسیجی 100 هزار نفر 

آنها تا سال آینده باسواد خواهند بود. 
 29 نیز  مشهد  در  بیسواد  جمعیت  داد:  ادامه  وی 
بین  ای  تفاهمنامه  اساس  بر  که  است  نفر   10 و  هزار 
آموزش و پرورش، شورای شهر و شهرداری زیر پوشش 

می گیرند.  قرار  سوادآموزی 

رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  معاون 
بیان  و  اشاره  حوزه  این  در  اسالمی  انقالب  خدمات  به 
درصد   47 تنها  انقالب  ابتدای  سواد  موضوع  در  کرد: 
جمعیت کشور باسواد بودند اما اکنون با وجود افزایش 
 97 از  بیش  اینک  هم  جمعیت  برابری  دو  بر  افــزون 

باسواد هستند.  ایران  درصد جمعیت 
وی به توسعه کمی و کیفی مراکز یادگیری و یاددهی 
مراکز  شمار  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  رضوی  خراسان  در 
مرکز   100 به   1395 سال  مرکز   37 از  یادگیری  محلی 
است.  یافته  افزایش  سوادآموزی  یادگیری  و  یاددهی 
سوادآموزی  محوری  سیاست  بر  عالوه  مراکز  این  در 
حقوق  زندگی،  سبک  نماز،  قــرآن،  آمــوزش  موضوع 
قرار  توجه  مورد  نیز  بانوان  توانمندسازی  و  شهروندی 

دارد. 

نخستین مرکز فلوشیپ استروک کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 راه اندازی می شود

54 هزار نفر در خراسان رضوی باسواد شدند715 پرونده قضایی برای موقوفات خراسان رضوی تشکیل شده است

حوادث
کشف 115 راس دام قاچاق در داورزن

115 راس   فرمانده انتظامی شهرستان داورزن از کشف 
میلیون   260 و  میلیارد  یك  ارزش  به  حمل  مجوز  فاقد  دام 

ریال در این شهرستان خبر داد.
افزود:  خبر  این  تشریح  در  بدری  جمشید  سرهنگ 
حین  فرماندهی  این  کاهك  بازرسی  ایستگاه  ماموران 
به  سبزوار  داورزن-  محور  در  عبوری  خودروهای  کنترل 
یك دستگاه تریلر حامل دام زنده مشكوک و این خودرو را 

به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.
در  و  راننده  مدارک  بررسی  از  پس  ماموران  افزود:  وی 
بازرسی از این تریلر، 115 راس گوسفند زنده قاچاق و فاقد 

هرگونه مجوز بهداشتی و حمل را کشف کردند.
احشام  ارزش  کارشناسان  اینكه  بیان  با  بدری  سرهنگ 
برآورد  ریال  میلیون   260 و  میلیارد  یك  را  شده  کشف 
کرده اند، اظهار کرد: در این زمینه یك متهم دستگیر و پس 

از تشكیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.
داشت:  اظهار  داورزن  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قابل  خطرناک  بیماری های  از  بسیاری  که  این  به  توجه  با 
انسان  و  دام  بین  مشترک  واقع  در  و  انسان  به  سرایت 
است، جابجایی و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز 
مخاطره  به  را  شهروندان  سالمت  تواند  می  بهداشتی 

بیندازد.

کشف 178 کیلو موادافیونی در خراسان رضوی
 فرمانده انتظامی استان از دستگیری 3 سوداگر مرگ و 
178 کیلو تریاک در مسیر تربت حیدریه به مشهد  کشف 

خبر داد.
افزود:  خبر  این  تشریح  در  تقوی  محمدکاظم  سردار 
توجهی  قابل  مقادیر  حمل  بر  مبنی  خبری  کسب  پی  در 

دستگاه  یك  وسیله  به  مرگ  سوداگران  توسط  موادمخدر 
تربت  شهرستان  مواصالتی  محورهای  در  سمند  خودرو 
حیدریه به سمت مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه 
شهرستان  این  پلیس  عملیاتی  یگان های  کار  دستور  در 

قرار گرفت.
وی افزود: یگان های عملیاتی پلیس مبارزه با موادمخدر 
مواصالتی  محورهای  در  زنی  گشت  و  اطالعاتی  رصد  با 
سرانجام این خودرو سمند را شناسایی و با رعایت اقدامات 

تامینی آن را متوقف کردند.
سردار تقوی با اشاره به دستگیری 3 متهم در این زمینه، 
تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو سمند 178 کیلو 
داخل  در  ماهرانه  شكل  به  که  را  تریاک  نوع  از  موادمخدر 

خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در پایان با اشاره 
کرد:  خاطرنشان  قضائی،  مراجع  به  متهمان  معرفی  به 
عملیاتی  تیم های  تقویت  و  اطالعاتی  اشرافیت  با  پلیس 
و  امن  حوزه  همواره  تا  گیرد  می  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
زنندگان  برهم  دیگر  و  مرگ  سوداگران  برای  استان  وسیع 
امنیت، ناامن باشد که در این زمینه الزم است شهروندان 

نیز با جدیت بیشتری با خادمان خود همكاری کنند.

دستگیری سارق حرفه ای محتویات داخل خودرو 
در بینالود

بینالود  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
سرقت  فقره   30 کشف  و  ای  حرفه  سارق  دستگیری  از 

محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی اکبر حسین پور در تشریح این خبر افزود: 
در پی اعالم چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در 
سطح شهرستان بینالود، ماموران انتظامی این فرماندهی 

قرار  خود  کار  دستور  در  وی ژه  صورت  به  را  موضوع  پیگیری 
دادند.

وی افزود: ماموران پس از چند روز کار میدانی و بررسی 
زمان وقوع سرقت ها، حین انجام گشت زنی های هدفمند 
در سطح حوزه استحفاظی به یك دستگاه خودروی پراید 
متوقف  بیشتر  بررسی  منظور  به  را  خودرو  این  و  مشكوک 

کردند.
بازرسی  در  ماموران  اینكه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
از داخل صندوق عقب مقادیری وسایل سرقتی را کشف 
کردند، تصریح کرد: ماموران پس از استعالم خودرو متوجه 
مشهد  شهر  از  نیز  متهم  استفاده  مورد  خودروی  شدند 

مورد سرقت واقع شده است.
اینكه  به  اشاره  با  بینالود  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در  متهم  داشت:  اظهار  است،  دار  سابقه  متخلف  فرد 
محتویات  سرقت  فقره   30 به  آمده  عمل  به  بازجویی های 
سطح  در  دیگر  نفر  یك  همدستی  با  خودرو  داخل 

شهرستان بینالود اعتراف کرد.
برای  پلیس  تالش  به  اشاره  با  پور  حسین  سرهنگ 
از  پس  متهم  افزود:  پرونده،  این  دیگر  متهم  دستگیری 
تشكیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد.

سرقت 20 میلیارد ریالی مالباخته را از اروپا به ایران 
کشاند

پلیس  غافلگیرانه  عملیات  از  استان  انتظامی  فرمانده 
خانه  از  ریالی  20میلیارد  سرقت  عامالن  دستگیری  برای 

مسكونی فردی که در اروپا زندگی می کند، خبر داد.
سردار محمد کاظم تقوی در تشریح این خبر افزود: یكی 
از شهروندان با تنظیم شكواییه ای به پلیس آگاهی استان 

دستگاه  یك  و  اموال  مقادیری  داشت  اعالم  و  کرد  مراجعه 
محدوده  در  واقع  اش  مسكونی  خانه  از  سواری  خودروی 

بلوار سجاد مورد سرقت واقع شده است.
درخواست  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
شاکی پرونده مبنا بر پیگیری سریع پرونده دستورات الزم 
اعالم شد و کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی در مشهد 

وارد عمل شدند.
که  بود  آن  از  حاکی  اولیه  تحقیقات  کرد:  اضافه  تقوی 
می کند  زندگی  اروپایی  کشورهای  از  یكی  در  پرونده  شاکی 
و چند روز قبل بستگانش در تماس تلفنی به او اعالم کرده 
اند که وسایل منزل و یك دستگاه خودرو سواری هیوندا از 

منزل او مورد سرقت واقع شده است.
در  آگاهی  پلیس  پایگاه چهارم  کارآگاهان  کرد:  وی اضافه 
علمی  بررسی های  و  موجود  سرنخ های  به  توجه  با  مشهد 
استان  آگاهی  پلیس  جنایی  تحقیقات  ازمایشگاهی  و 
از  پس  و  شناسایی  را  سرقت  عامالن  از  یكی  توانستند 
کنند.متهم  دستگیر  چناران  در  را  او  گسترده  ردزنی های 
پرونده در تحقیقات اولیه پرونده همدستانش را معرفی و 

به ارتكاب سرقت بزرگ اعتراف کرد. 
خراسان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  گفت:  تقوی  سردار 
چناران  شهرستان  در  را  متهم  همدست  چهار  رضوی 
فرش  تخته   11 آنان  مخفیگاه  از  بازرسی  در  و  دستگیر 
دستگاه  دو  تلویزیون،  قدیمی  دستباف  و  نفیس 
اشیای  دیگر  و  نفیس  فرش  تابلو  تعدادی  جاروبرقی، 
تمامی  ارزش  که  هیوندا  خودرو  دستگاه  یك  و  عتیقه 
20میلیارد ریال برآورد شده است را کشف  اموال سرقتی 

کردند.
تحقیقات  افزود:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی 

پرونده با دستورات مقام قضایی ادامه دارد. 

خبر

اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
منابع پاداش پایان خدمت بازنشستگان اعضای هیات 
علمی و کارکنان باید از سوی دولت تامین شود، گفت: 
 153 بازنشستگان  به  دانشگاه  بدهی  حاضر  حال  در 
میلیارد تومان است که در صورت تامین منابع پرداخت 

می شود.
دانشگاه  بازنشستگان  جمع  در  دارابی  رضا  محمد 
علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تمامی دانشگاه های 
پایان  پاداش  پرداخت  مشکل  با  کشور  پزشکی  علوم 
ای  نامه  در  کرد:  نشان  خاطر  هستند  مواجه  خدمت 
کشور  پزشکی  علوم  دانشگاههای  روسای  سوی  از  که 
پرداخت  پیگیری  است  شده  ارسال  بهداشت  وزیر  به 
قرار  اساس  این  بر  که  گرفته  قرار  تاکید  مورد  معوقات 
شده است از سوی دکتر هاشمی و از طریق هیات دولت 

پیگیری شود.
اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
در  ســال  سی  از  بیش  دانشگاه  ایــن  بازنشستگان 
در  و  اداری  و  درمانی  بهداشتی  مختلف  حوزه های 
طور  به  کرد:  تصریح  اند  کرده  خدمت  مختلف  مناطق 
همراه  به  را  معنوی  اجری  خدوم  قشر  این  تالش  حتم 
دارد و در این میان مسئوالن نیز باید پیگیر پرداخت حق 
و حقوق های بازنشستگان باشند تا از لحاظ مالی دچار 

مشکل نشوند.
دارابی با بیان اینکه پس از بازنشستگی دو مبلغ حق 
باید  خدمت  پایان  پاداش  و  مانده  باقی  مرخصی های 
مرخصی ها  حق  حوزه  در  کرد:  اظهار  شود  پرداخت 
پرداخت  بازنشستگان  به  و  شده  بینی  پیش  آن  اعتبار 
پایان خدمت  پاداش  پرداخت  در خصوص  اما  می شود 
با توجه به اینکه منابع آن باید از سوی سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی تامین شود از عهده دانشگاه خارج است.
وی با بیان اینکه مسئوالن دانشگاه پیگیری پرداخت 
مطالبات بازنشستگان به عنوان حق الناس را در اولویت 
پاداش های  اعتبارات  بحث  کرد:  تاکید  می دهند  قرار 
بازنشستگان در حیطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
سازمان  سوی  از  باید  آن  اعتبارات  و  نیست  پزشکی 

برنامه و بودجه برای پرداخت تامین شود. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه وزیر 
بازنشستگان  مطالبات  دریافت  پیگیر  شخصا  بهداشت 
دانشگاه  این  ذیربط  مسئوالن  کرد:  نشان  خاطر  است 

نیز برای تسریع در پرداخت مطالبات پیگیر هستند.
دارابی با اشاره به اینکه در حال حاضر این دانشگاه 
و  گر  بیمه  سازمان های  از  تومان  میلیارد   688 از  بیش 
دیگر سازمان ها طلب دارد اظهار کرد: این امر موجب 
گروه های  و  پزشکان  کارانه  پرداخت  که  است  شده 

پرستاری نیز حدود 14 ماه عقب بماند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که تا کنون تنها 
به  یافته  اختصاص  اعتباری  ردیف های  از  درصد   60

دانشگاه علوم پزشکی مشهد تخصیص یافته است.
علوم  دانشگاه  بازنشستگان  از  جمعی  شنبه  روز 
سالمت  و  دانش  شهرک  در  حضور  با  مشهد  پزشکی 
که  شدند  خود  خدمت  پایان  پاداش  پرداخت  خواستار 
این  در  مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و  دانشگاه  رییس 
جمع حاضر و به بیان توضیحات و اقدامات انجام شده 

در این زمینه پرداختند.

بدهی 153 میلیارد تومانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد به بازنشستگان

کاربردی  تنهایی  به  سواد  گفت:  کاشمر  فرماندار 
برای  شده  تالش  دلیل  همین  به  ــدارد  ن ــراد  اف بــرای 
توانمندسازی افراد بی سواد در کنار سوادآموزی برخی 

از مهارت ها نیز آموزش داده شود.
در  شنبه  روز  نبی پور  محمدعلی  ایسنا،  گزارش  به 
روستای  نورالمهدی  محلی  یادگیری  مرکز  از  بازدید 
سوادآموزی  نهضت  تاسیس  زمان  از  افــزود:  فرح آباد 
گذشته  بسیاری  زمان  کشور  در  راحل  امام  فرمان  به 
است.  شــده  انجام  مــدت  ایــن  در  بزرگی  کارهای  و 
خوشبختانه امروز در اکثر نقاط کشور جشن ریشه کن 
نیز  کاشمر  منطقه  در  و  شده  برگزار  بی سوادی  شدن 
هرچند بی سوادی هنوز ریشه کن نشده اما از وضعیت 

مطلوبی در این زمینه برخوردار هستیم.
تحصیل  از  منطقه  در  که  افرادی  تعداد  افزود:  وی 
جذب  در  باید  که  است  اندک  بسیار  هستند،  محروم 
این افراد و ارائه آموزش های الزم تالش شود. در یک 
و مهارت آموزی بسیاری در  یاددهی  اخیر مراکز  دهه 
مناطق مختلف راه اندازی شده است، بدون شک برای 
نموده  ازدواج  و  کرده  عبور  از سن تحصیل  که  فردی 
حل  برایش  را  مشکلی  نوشتن  و  خواندن  صرفا سواد 

نمی کند.
نبی پور گفت: با توجه به این که شاید سواد به تنهایی 
دیگر کاربردی برای افراد بی سواد نداشته باشد به همین 
دلیل تالش شده برای توانمندسازی این افراد در کنار 
سوادآموزی برخی از مهارت ها نیز آموزش داده شود. 
استقبال  یادگیری  و  یاددهی  از مراکز  تاکنون  هرچند 
خوبی شده اما باید برای ارائه آموزش های بیشتر تالش 

کرد.
به  منجر  توانمندسازی ها  این  اگر  کرد:  عنوان  وی 
موفقیت ها  شک  بدون  شود  اقتصادی  درآمد  و  تولید 
بهتر خواهد بود و در ارتقاء سطح کار تاثیر بیشتری دارد. 
ارزان  تسهیالت  می شود  دولت  سیاست های  براساس 
قیمت در اختیار بانوان این مراکز قرار داد تا بعد از این که 

توانمند شدند، بتوانند تولیداتی داشته باشند.
بهتر  فــروش  در  مجازی  فضای  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدات کمک می کند، افزود: مراکز مهارت آموزی از 
این که فقط بخواهند به سوادآموزی بپردازند باید گذر 
تالش  بردارند.  گام  افراد  توانمندسازی  برای  و  کنند 
می کنیم در سال آینده سه مرکز یاددهی و یادگیری دیگر 

نیز راه اندازی شود.
رئیس سوادآموزی آموزش و پرورش کاشمر نیز عنوان 
در سوادآموزی کاشمر  فعال  نیروی  اکنون 100  کرد: 
داریم که یک ظرفیت محسوب می شوند از سویی باید 
عالوه بر ریشه کنی بی سوادی برای توانمندسازی افراد 

کم سواد نیز تالش کرد.

خبر
فرماندار کاشمر:

سواد به تنهایی دردی را دوا نمی کند

این  با  ملی  تلویزیون  در  اموزش  شبکه  تاسیس 
بهانه اتفاق افتاد که »عدالت اموزشی« ایجاد شود. 
برای  مشاوره  و  آموزشی  برنامه   13 با  سیما  و  صدا 
به مدت پخش میانگین  آنها  کنکور و پخش هر روز 
با  را  کنکور  مافیای  از  زیادی  بخش  ساعت،  یک 
دارد.  دست  در  میلیاردی  صد  چند  ماهیانه  درآمد 
این  برای  درآمد  منبع  که هر کدام یک  برنامه هایی 

اند. ایجاد کرده  رسانه »انحصاری« 
به  درآمدش  که  تبلیغاتی  خبرآنالین،  گزارش  به   
مزاج صدا و سیما خوش آمده و بقیه شبکه ها را هم 
درگیر کرده است؛ دو، سه، چهار، پنج، استانی و... 
برنامه   13 و مشاوره ها شامل حدودا  آموزش ها  این 
است  رادیویی(  برنامه  یک  و  سیما  در  برنامه   12(
پخش  فرد  روزهای  یا  جمعه ها  به جز  یا  روز  هر  که 
ماه  در  برنامه   252 میانگین  به صورت  و  می شود 
کنکوری  تبلیغاتی  و  آموزشی  برنامه های  به  مربوط 
را هم  برنامه ها  این  زمان پخش  میانگین  اگر  است. 
و  در صدا  252 ساعت  بگیریم،  نظر  در  یک ساعت 
کنکوری  موسسات  به  مربوط  تبلیغات  صرف  سیما 
می شود. البته این تعداد جدا از تبلیغ های مستقیم 
موسسات کنکوری است که مافیای اصلی را دارند.

را می بلعد آینده  که  مافیایی 
برای  سیما  و  صدا  مشخص شده  تعرفه های  طبق 
برنامه   13 کل  جمع  کنکور،  تبلیغاتی  برنامه های 
 600 و  میلیون   289 و  میلیارد  دو  یک ساعت،  در 
برنامه در یک ماه، 576  هزار تومان و جمع کل 13 
است.  تومان  هزار   200 و  میلیون   972 و  میلیارد 
نیز  برنامه های  این  تکرار  که  است  حالی  در  این 
آن  برای  جداگانه ای  هزینه  و  می شود  تعرفه  شامل 
محاسبه می شود. در واقع برنامه های آموزشی صدا 
ماهانه  کنکوری  مشاوره های  و  کنکور  برای  سیما  و 
به بیش از 500 میلیارد تومان می رسد که این درآمد 
کنکور  بــرای  تبلیغاتی  گهی های  آ از  جدا  کــالن، 
برنامه های  این  از  بسیاری  در  اینکه  ضمن  است. 
می شود  استفاده  آموزش  برای  افرادی  از  آموزشی، 
قبولی  قابل  و  مرتبط  تحصیالت  و  سواد  عموما  که 
ندارند و باعث گمراه شدن کنکوری ها می شوند. در 
یک  آینده  مشخص کننده  آنکه  از  بیش  کنکور  واقع 
هرکس  که  شده  مافیایی  به  تبدیل  باشد،  نوجوان 
به دنبال منفعتی در آن می گردد و صدا و سیما هم 

بخش بزرگی از آن است.
به  تومان  300میلیارد  کنكوری  موسسه  یك  فقط 

است داده  تلویزین 
که  اســـت  آمــــده  ــزارش  ــ گـ ایـــن  پـــایـــان  در 

گهی های  آ تعرفه   برای  پیگیری های»خبرآنالین« 
رقم  به  و  ماند  بی نتیجه  کنکور  موسسات  تبلیغاتی 
موسسه  هر  نیست  مشخص  زیرا  نرسید؛  دقیقی 
کنکور چه میزان تبلیغات در ماه دارد و تعرفه ها هم 
برنامه،  میان  برنامه،  از  )قبل  است  متفاوت  بسیار 
از برنامه(. همچنین برخی برنامه ها هستند که  بعد 
برنامه ها  آن  میان  و  قبل  تبلیغاتی  گهی های  آ تعرفه 
مراسم های  و  روزها  در  این  بر  عالوه  است.  گران تر 
می شود.  گران تر  و  می کند  تغییر  تعرفه ها  خاصی، 
حال  این  با  نیست؛  شفاف  تعرفه ها  میزان  بنابراین 
گفته می شود در سال گذشته یک مؤسسه آموزشی 
میلیارد   300 رقم  بازرگانی  گهی های  آ پخش  برای 
کالس های  تبلیغ  تا  است  کــرده  پرداخت  تومان 
شود.  پخش  تلویزیون  از  آموزشگاه  ایــن  کنکور 
گردش مالی مؤسسات کنکور هم که گفته می شود 
استقبال  و  کرده  عبور  تومان  میلیارد  هزار   8 رقم  از 
صدا و سیما برای این تبلیغات، بنگاهی راه انداخته 
باشید  داشته  پول  اگر  می گوید  مستقیم  خیلی  که 
بین  این  در  کنید!  عبور  کنکور  سد  از  می توانید 
کنکور  حذف  ــاره  درب ساختگی  مناظره هایی  هم 
ردگم کنی  برای  ابزاری  به  بیشتر  که  می شود  پخش 
کنکور،  موسسات  از  سیما  و  صدا  کالن  درآمدزایی 

تبدیل شده است.
چالش  به  را  آموزشی  نظام  کنكور  تجاری سازی 

است کشیده 
نماینده فریمان، سرخس و احمدآباد در مجلس 
شورای اسالمی که عضو شورای نظارت بر سازمان 

تجاری سازی  معتقد است:  باره  این  در  صداوسیما 
هم  به  باعث  درآمد  کسب  بهانه  به  تلویزیون  آنتن 
ریختن و ایجاد چالش های گسترده در نظام تعلیم 

تربیت می شود. و 
وفور  ــاره  درب قاضی زاده هاشمی  احسان  سید 
گفت:  صداوسیما  در  کنکوری  موسسات  تبلیغات 
این  درباره  صداوسیما  سازمان  بر  نظارت  شورای 
کرده  بحث  تفصیل  به  خود  جلسات  در  موضوع 
به  تلویزیون  آنتن  تجاری سازی  معتقدیم  ما  زیرا 
شدید  رقابت  ایجاد  و  گهی  آ از  درآمد  کسب  بهانه 
ایجاد  و  ریختن  هم  به  مختلف،  موسسات  بین 
و تربیت است. تعلیم  چالش های گسترده در نظام 

مجلس  در  سرخس  و  فریمان  مــردم  نماینده 
نه فقط درباره  این موضوع  افزود:  شورای اسالمی 
موسساتی  رقابت  و  فعالیت  به  ناظر  بلکه  کنکور 
مقطع  از  آموزشی  کمک  بسته هایی  حتی  که  است 

ارائه می دهند. دبیرستان  تا  دبستان 
مالی  و  اداری  و  بازرگانی  حوزه  مسئوالن  از  دعوت 

گزارش دهی برای  صداوسیما 
عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما ادامه 
پیگیری  قابل  منظر  دو  از  بسته ها  این  ارائه  داد: 
و  بیشتر  درآمد  کسب  برای  رقابت  نخست  است؛ 
رقبای  کردن  خارج  صحنه  از  هدف  با  رقابت  دیگر 
آسیب  تربیت  و  تعلیم  نظام  به  اینها  همه  که  خود 

زده است.
سازمان  بر  نظارت  شورای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  اداری  و  بازرگانی  حوزه  مسئوالن  از  صداوسیما 

خصوص  این  در  تا  کرده  دعوت  صداوسیما  مالی 
آن  بر  دلیلی  پول  کسب  گفت:  دهند،  ــزارش  گ
کشور  تربیت  و  تعلیم  ساختارهای  که  نمی شود 
رقابت  ایجاد  و  درآمد  تحصیل  برای  و  زد  هم  به  را 
پول  صداوسیما  سازمان  مختلف،  موسسات  بین 

کند. کسب  بیشتری 
شاهد  این،  بر  عالوه  داد:  توضیح  زاده  قاضی 
قالب  در  موسسات  سوی  از  برنامه ها  برخی  تولید 
گفته  به  که  هستیم  برنامه ای  درون  مشارکت های 
آموزش های  آنها  از  برخی  کارشناسان،  از  بسیاری 
تست زنی  و  کنکور  آمــوزش  قالب  در  نامناسبی 
می دهند و همین امر باعث شده حتی روند کنکور 
آموزشی،  نظام  و  اثرگذار  کشور  آموزشی  نظام  بر 

شود. کنکوری 
است اغواگری  نیست؛  تبلیغات 

به  اشــاره  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اینکه  بر  مبنی  پــرورش  و  آمــوزش  وزیر  اظهارات 
نکته  افزود:  نمی رسد،  کنکور  مافیای  به  زورمان 
خارج  کنکور  از  بحث  موضوع  که  است  آن  مهم 
 7 کودکان  برای  حتی  مختلف  موسسات  و  شده 
و  می کنند  ارائه  بسته هایی  باالتر  سنین  تا  ساله 

الزاما ربطی به کنکور ندارد. انتقاد  این 
باید  پرورش  و  آموزش  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
کارشناسی  نظر  اظهار  آموزشی  اثرات  خصوص  در 
است؛  بخشی  بیِن  کارها  قبیل  این  گفت:  کند، 
مثال در موضوع کنکور، سازمان سنجش و آموزش 

باشند. باید هماهنگ  پرورش  و 
اصلی  مــســالــه  کـــرد:  تــاکــیــد  زاده  ــی  ــاض ق
قالب  در  گسترده  هجمه  ایجاد  و  تجاری سازی 
است؛  بیشتر  درآمــد  کسب  بــرای  تجاری  رقابت 
ضمن آنکه صرفا صحبت از تبلیغات نیست بلکه در 
مختلفی  نهادهای  لذا  است؛  نهفته  اغواگری  آنها 

باید به این موضوع ورود کنند.
قضایی نهادهای  ورود  لزوم 

وی بیان کرد: در بخشی از این موضوع، مجلس 
نهاد نظارتی می تواند وارد شود و بخشی  به عنوان 
ضمن  است؛  قضایی  نهادهای  ورود  نیازمند  نیز 
آنکه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از طریق 
را  کارشناسی  بافت  و  بدنه  باید  سنجش  سازمان 

کنند. مدیریت 
صداوسیما  سازمان  بر  نظارت  ــورای  ش عضو 
صداوسیما  ســازمــان  بر  نظارت  ــورای  ش گفت: 
بر  جدی تر  و  دقیق تر  قوی تر،  نظارت  دارد  آمادگی 

دهد. انجام  صداوسیما  سازمان  عملکرد 

درآمدزایی صداوسیما از مافیای کنکور ادامه دارد؛

تخریبتعلیموتربیتفقطبااغواگری!
چند قدم تا سالمت

سرپرست معاونت اجتماعی استانداری خراسان رضوی:
اعتماد مردم به کمیته امداد امام )ره( 

یک سرمایه اساسی است
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
به  مردم  اعتماد  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
کمیته امداد امام )ره( یک سرمابه اساسی است زیرا 
از  نشان  نهاد  این  به  خیران  و  مردم  مشارکت  میزان 

اعتماد آنها است.
روزه  دو  گردهمایی  در  حضور  با  قامتی  رضا  علی 
مدیران کمیته امداد این استان در سالن اجتماعات 
به  مردم  اعتماد  مشهد  در  االئمه)ع(  ثامن  اردوگــاه 
اگر  افــزود:  و  دانست  مهمی  اصل  را  امــداد  کمیته 
مردم به این نهاد اعتماد کنند به طور یقین در جامعه 

نیازمند نخواهیم داشت وخالء ها پر خواهد شد.
امداد  کمیته  افتخار  بزرگترین  اینکه  عنوان  با  وی 
کرد:  اظهار  است  نیازمندان  و  محرومان  به  خدمت 
خدمات  ارائه  و  مردمی  مشارکت های  جذب  امسال 
خیران به مددجویان تحت حمایت معنادار و مناسب 
بدخواهان  سو  اقدامات  خوشبختانه  و  است  بوده 

علیه این نهاد به خودشان برگشت.
قامتی با تاکید بر استمرار همکاری با کمیته امداد؛ 
به  مناسب  شکلی  به  باید  دستگاه ها  همه  افــزود: 
نیازمندان و کمیته امداد کمک کنند که خوشبختانه 

این اقدامات تاکنون تاثیرگذار بوده است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
شاهد  اینکه  اعالم  با  رضوی  خراسان  استانداری 
مختلف  سطوح  در  موفقی  مــددجــویــان  حضور 
توانمندسازی  کارآمدی،  افزود:  هستیم،  اجتماعی 
حمایت  تحت  مددجویان  اقدامات  کردن  بالفعل  و 
کم نظیر و در برخی مواقع بی نظیر است که این امر 
توسط کارکنان این نهاد انجام شده و خوشبختانه در 

مسیرهای خوبی قرار دارد.
وی با عنوان اینکه خدمت در کمیته امداد توفیقی 
است؛  شده  مجموعه  این  کارکنان  نصیب  که  است 
اقشار  به  نسبت  کوتاهی  و  توجهی  بی  کرد:  بیان 
که  دارد  دنبال  به  را  تبعاتی  کشیده  زجر  و  نیازمند 

نتیجه آن دامن خودمان را می گیرد.
جمعیت  درصد  هشت  اینکه  به  اشــاره  با  قامتی 
رضوی  خراسان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  استان، 
مددجو  خانوارهای  برای  اقدامات  گفت:  هستند 
لحاظ  به  این خدمات  مستمر صورت می گیرد چون 

کیفی بسیار در بدنه نظام و انقالب تاثیرگذار است.
وی با بیان این که نظام ما بر آمده از رای و متکی 
بر مردم است؛ گفت: ولی نعمتان اصلی این انقالب 
رفاه  و  معیشت  تامین  برای  باید  که  هستند  مردم 
آنان تالش کنیم و تداوم انقالب اسالمی نیز در گرو 

همراهی آنان و تبعیت از والیت است. 



در  بحران  سوله   10 ساخت  پیش بینی 
برنامه عملیاتی 1400-97 شهرداری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
از پیش بینی ساخت 10 سوله مدیریت بحران در برنامه 

عملیاتی 1400-97 شهرداری مشهد خبرداد.
بتول گندمی در گفتگو با خبرنگار اظهارکرد: تجهیز 14 
سوله بحران سطح شهر یکی از محورهای مورد کارگروه 
مدیریت بحران شورای شهر مشهد در سال 97 بوده است.

وی با بیان اینکه فعال شدن سیستم برق اضطراری و 
تجهیز شدن سوله ها به اقالم ضروری از جمله این نیازها 
محسوب می شود، گفت: متاسفانه اعتبار 700 میلیون 
تومانی اختصاص یافته برای این مهم با توجه به افزایش 
قیمت ها تجهیز تمام سوله امکان پذیر نخواهد بودو تکمیل 
تعداد باقیمانده در بودجه سال آینده قرار خواهد گرفت 
گفت: در برنامه عملیاتی 1400-97 شهرداری مشهد نیز 
ساخت 10 سوله بحران در دستورکار شهرداری قرار گرفته 

که با جدیت پیگیر ساخت آنها خواهیم بود.
وی در ادامه صحبت های خود از پیشرفت 45 درصدی 
سوله بحران واقع در منطقه 1 شهرداری مشهد خبرداد 
این  به منظور تکمیل  اعتبار  تومان  میلیارد  افزود: 2  و 
تاکید  بحران  مدیریت  کارگروه  و  پیش بینی شده  پروژه 
دارد که این سوله تا پایان سال 97 و یا اوایل سال 98 به 
بهره برداری برسد؛ از تکمیل این پروژه حمایت می کنیم 
و درصورت نیاز در اصالح بودجه سال 97 نیز مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
اشاره ای هم به اهمیت مکانیابی مناسب برای احداث 
سوله های بحران در سطح شهر داشت و تصریح کرد: 
ساخت این سوله ها در مناطق کم برخوردار و نقاطی که 
دارای بافت های ناکارآمد و ریزدانه هستند باید انجام شود 
چرا که عالوه بر امکان خدمت رسانی در مواقع اضطرار، 
موجب افزایش سرانه های خدماتی از جمله سرانه ورزشی 

این مناطق نیز می شود.
گندمی توسعه و گسترش آموزش ها در حوزه بحران را 
از جمله دغدغه های مدیریت شهری مشهد عنوان کرد و 
گفت: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی طی یک سال 
اخیر در این حوزه انجام شده است؛ ظرفیت مناطق در 
زمینه طرح دوام ثامن افزایش یافته به نحوی که جمعیت 

3 هزار نفر این طرح، امروز به 7 هزار نفر رسیده است.

بوستان  از  حفاظت  گفت:  مشهد  منطقه 10  شهردار 
شمشاد در اندیشه 10 با جدیت از سوی شهرداری پیگیری 

می شود.
بوستان شمشاد که با متراژ 9400 مترمربع در اندیشه 7 
واقع شده است، با 298 اصله درخت در حال حاضر یکی 
از ده ها بوستان منطقه 10 مشهد است. متاسفانه در حال 
حاضر زمین این بوستان مالک خصوصی پیدا کرده است و 

این شخص درصدد تخریب درختان این بوستان است.
در این راستا حسنعلی رجــب زاده، شهردار منطقه 10 
مشهد در گفتگو با خبرنگار ما توسعه و تقسیم عادالنه سرانه 
فضای سبز را با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی مورد توجه 

قرار داد و اظهار کرد: وجود پارک های محلی با توجه به سبک 
زندگی آپارتمان نشینی در منطقه قاسم آباد در واقع مجالی 
برای احیا و استمرار دورهمی های ساکنان و رفع کسالت 

زندگی ماشینی است.
زمین  مالکیت  بر  مبنی  فردی  ادعــای  به  اشــاره  با  وی 
بوستان شمشاد و ارائه اجرائیه قلع و قمع مستحدثات از 
محاکم حقوقی، بیان کرد: مدیریت شهری تمام توان خود 
را مصروف می دارد که فضاهای سبز به عنوان ریه شهر حفظ 

و صیانت شود.
شهردار منطقه 10 مشهد اذعان کرد: حفاظت از بوستان 
شمشاد که تاکنون میلیاردها تومان برای احداث و نگهداری 

آن هزینه شده است، با جدیت مورد پیگیری قرار می گیرد.
تمامی  راه  این  در  امیدواریم  کرد:  تصریح  ــب زاده  رج
دستگاه ها علی الخصوص محاکم قضایی شهرداری را در این 

هیئت رسالت حمایت و پشتیبانی کنند. اسب  با  پرش  مسابقات  از  دوره  بیستمین 
سوارکاری خراسان رضوی روز گذشته در باشگاه ارشاد 

مشهد برگزار شد.
در این دوره از مسابقات در رده سوار مبتدی، احمد 
ضمیری با اسب ویزارد و امیرمحمد آزادی با اسب شنتیا 
از باشگاه فردوسی، امیرعلی کاووسی با اسب بالژیو و 
حسام،  باشگاه  از  النتا  کوئی  اسب  با  هاشمی  حسین 
باشگاه  از  پاشا  اسب  و  جوتی  اسب  با  فیالبی  فربد 
و  ارشاد  باشگاه  از  واال  با اسب  مرتضایی  حسام، حامد 
سوارکاری  مدرسه  از  جوردانا  اسب  با  کاظمیان  مهران 

کاظمیان مسیر مسابقه را بدون خطا طی کردند.
با اسب  نیز مهران کاظمیان  E این مسابقات  در رده 
با  داوودی  هانیه  کاظمیان،  سوارکاری  مدرسه  از  لیزا 
اسب هوریکان از باشگاه حسام و افسانه مهاجرزاده با 
اسب غوغا از باشگاه ارشاد مسیر مسابقه را بدون خطا 

طی کردند.

از  هوریکان  اسب  با  داوودی  امیر  مالکین،  رده  در 
اسب  با  مهاجرزاده  افسانه  شد،  اول  حسام  باشگاه 
والیانت زد از باشگاه ارشاد و فرمین خوشندی با اسب 

کشمیر از باشگاه ویراسب به ترتیب دوم و سوم شدند.
اسب  با  امامی  جواد  نیز  مسابقات  این   D1 رده  در 
اسب  با  خوشندی  فرمین  سوران،  باشگاه  از  سایلنت 
حامد  ویــراســب،  باشگاه  از  کشمیر  اســب  و  دماندا 
از باشگاه ارشاد، داوود  با اسب اسپارتاکوس  مرتضایی 
شگفتی با اسب پاناما از باشگاه ویال و مهران کاظمیان 
مسیر  کاظمیان  سوارکاری  مدرسه  از  آییرا  اسب  با 

مسابقه را بدون خطا طی کردند.
در پایان هم در رده C1 مقداد عسگری با اسب کوآنته 
اسب  با  فیالبی  فربد  و  شد  قهرمان  ارشاد  باشگاه  از 
فریجا از باشگاه حسام و حبیب نیکویی با اسب آنجلو از 
باشگاه ارشاد به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد از افزایش 
31 درصدی آب این قنات با اقدامات انجام شده طی 9 ماه 

گذشته امسال خبر داد.
رسول صنوبری افزود: با همت و پیگیری اعضای هیات 
مدیره تعاونی آب بران قنات قصبه گناباد و همکاری مدیریت 
جهاد کشاورزی، آستان قدس رضوی، اوقاف و امور خیریه و 
پایگاه میراث جهانی قنات قصبه پروژه الیروبی و رفع انسداد 

قنات قصبه اجرا شده است. 
وی ادامه داد: اجرای این پروژه ظرف امسال تاکنون 
منجر به افزایش دبی آب قنات از 119 لیتر در ثانیه فروردین 

امسال به 150 لیتر در پایان آذر ماه امسال شد. این میزان 
افزایش دبی آب در شرایط خشکسالی قابل توجه است 
زیرا عملکرد مناسب قنات قصبه می تواند در جلوگیری از 
مهاجرت و کمک به اشتغالزایی در حوزه های کشاوزی و 

دامپروری موثر افتد. 
مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد اعتبار هزینه 
شده برای الیروبی و رفع انسداد قنات قصبه را سه میلیارد 
ریال ذکر و بیان کرد: این قنات عمیق ترین و قدیمی  ترین 
کاریز در جهان است.پرونده کاریز گناباد سال 1393برای 
ثبت در میراث معنوی و ملموس بشریت به سازمان یونسکو 
ارسال شد و پس از رسیدگی به عنوان قنات ایرانی به ثبت 

رسید و سال 1395 ثبت جهانی این اثر اعالم شد. 

در جلسه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و  مشهد   شهردار  رضــوی،  خراسان  گردشگری  و 
ساماندهی  بــرای  توس  عمران  کمیسیون  رئیس 
هکتار   42 مساحت  به  فردوسی  آرامگاه  پردیس 

توافق شد.
دفتر  در  که  جلسه  دراین  مکر می فر  ابوالفضل    
با  کل  اداره  این  گفت:  برگزارشد،  شهردارمشهد 
منافع  راستای  در  که  رسیده  تفاهم  به  شهرداری 

مردم برای احیای توس گام بردارند.
تامین خدمات مورد نیاز گردشگران درپردیس

و  فردوسی  آرامگاه  توسعه  که  این  بیان  با  وی 
تامین خدمات مورد نیاز گردشگران در این محدوده 
خدمات،  این  تامین  برای  گفت:  برنامه هاست،  از 
جلوخان  تا  رود  کشف  از  هکتاری   42 محدوده 
فاز صفر آن  و مطالعات  آرامگاه در نظر گرفته شده 

نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: در محدوده 42 هکتاری انتفاع 
نیز وجود دارد و باید ساز و کار بهره برداری از آن نیز 

پس از احیا مشخص شود.
انجام  حال  در  برنامه های  به  اشاره  با  فر  مکرمی 
و  بــرج  احیای  ــرد:  ک اظهار  تــوس  احیای  ــرای  ب
از  آن  باستان شناسی  پژوهش های  که  توس  باروی 
برج  که 106  زمانی  امیدواریم   و  آغاز شده  امسال 
عظمت  و  سکوه  برسد  پایان  به  توس  شهرتاریخی 

توس نمایان تر شود.
باروی توس دولت  و  برج  احیای  برای  وی گفت: 
در سفر استانی به خراسان رضوی 9 میلیارد تومان 
این  به  تومان  میلیارد   3 ساالنه  که  داده  اختصاص 

پروژه تزریق خواهد شد.
مکر می فر ادامه داد: هم چنین احیای ارگ کهندژ 
در دستور کار این اداره کل قرار دارد، که مطالعاتی 
برای تعریف مسیر ورودی به ارگ و مسیر بازدید نیز 

انجام شده است.
و  کرد  اشــاره  توس  مــوزه  بازنگری  طرح  به  وی 
شده  انجام  توس  درموزه  بازنگری  مطالعات  افزود: 
و اواخر امسال طرح بازنگری درموزه توس نیز آغاز 

خواهدشد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  مدیرکل 
برخی  کــرد:  تاکید  رضــوی  خراسان  گردشگری 
و  مفاخر  مـــوزه  جمله  از  فرهنگی  ــای  ــالء ه خ

مشاهیرخراسان، موزه معاصر خراسان وجود دارد و 
توس این ویژگی را دارد که به ایجاد این مجموعه ها 

در آن ایجاد شود.
جمله  از  اماکنی  کمبود  به  مکر می فر  چنین  هم 
موزه ها در مناطق مختلف شهر مشهد اشاره کرد و 
گفت: برخی مناطق به شدت از نبود مراکز فرهنگی 
در  رنج  می برند،  شناسی  مردم  موزه های  جمله  از 
منطقه ای مانند بولوار طبرسی  می توان موزه مردم 
نیز  مناطق  این  شهروندان  تا  کرد  ایجاد  شناسی 

حس هویت های محلی را داشته باشند.
و  الهیه  سازمانند  تازه  مناطق  در  داد:  ادامه  وی 
قاسم آباد نیز با کمبود فضاهای فرهنگی از جنس 
ساختار  دلیل  به  این  بر  عــالوه  ایــم،  مواجه  مــوزه 
دراین  و ساختار شهری، بحث های هویتی  امروزی 

مناطق باید پر رنگ تر شود.
محورتاریخی    8 احیای  طــرح  به  مکر می فر 
عناصر  احیای  با  گفت:  و  کــرد  ــاره  اش درمشهد 
برای  را  زمینه  محور  می توانیم   8 این  در  ارزشمند 
حسن  باغ  کوچه  که  کنیم  مهیا  مسیر  این  احیای 

خان یکی از این 8 گذر است.
مقرر  تفاهم نامه،  این  براساس  گفت:  مکرمی فر 
مشاور  معرفی  بــه  نسبت  فرهنگی  مــیــراث  شــد 
ذی صالح برای انجام مطالعات طی یک هفته برای 
اقدام  فردوسی  آرامگاه  پردیس  ساماندهی  طرح 
الزم  اعتبار  است  پذیرفته  هم  شهرداری  و  نموده 
و  تامین  را  پردیس  دو  و  یک  فاز  مطالعات  انجام  به 

تخصیص دهد.

ضرورت رسیدگی به 233 اثر تاریخی درمشهد
مــیــراث  ــاون  ــع م ــری  ــب اک ــان  ــرج م چنین  ــم  ه
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی 
گفت:   جلسه  این  در  رضوی  خراسان  وگردشگری 
233 اثر تاریخی در مشهد وجود دارد که باید برای 

همه آن ها طرحی آماده کنیم و آن ها را احیا کنیم.
تنها  اخیر  ســال   20 طی  که  ایــن  بیان  با  وی 
مرکز  به  خرابه  یک  از  که  بوده  ملک  تاریخی  خانه 
در  افزود:  است،  شده  تبدیل  هنری  آفرینیش های 
خانه های  کاشان  و  شیراز  اصفهان،  یزد،  شهرهای 
تاریخی را به هتل و موزه تبدیل کرده اند در مشهد 
نیز باید این اتفاق بیفتد که ایت نیازمند عزم جدی 
میراث  با  مانند شهرداری  و همکاری دستگاه هایی 

فرهنگی است.
اردیبهشت   25 تا  جلوخان   ساماندهی  پروژه  یك  فاز 

بهره برداری   می شود
کالئی  ــا  رض محمد  جلسه  درایـــن  چنین  هــم 
شهردار مشهد برضرورت بهسازی ورودی به آرامگاه 
فردسوی تاکید کرد و گفت: جداره سازی مسیرسه 
راه فردوسی  تا پل کشف رود باید به گونه ای انجام 

شود که رنگ و بوی متناسب را داشته باشد.
از  رود  افزود: هم چنین جداره سازی کشف  وی 
هر طرف حدود 10 کیلومتر از برنامه هایی است که 

از سال آینده شروع خواهیم کرد.
برای  گرفته  صــورت  توافق  به  ــاره  اش با  کالئی 
زمان  به  توجه  با  کرد:  اظهار  پردیس  ساماندهی 
محدودی که در اختیار داریم این پروژه مشترک نیز 

باید با سرعت انجام شود.
وی ادامه داد: پروژه ساماندهی جلوخان آرامگاه 
این  برای  اجراست  اکنون در حال  فردوسی که هم 
اجرای  با  زمان  هم  نیز  مردم  آمد  و  رفت  امکان  که 
و  شده  تقسیم  فاز  دو  به  باشد،  داشته  وجود  پروژه 
تا  فاز یک آن که 60 درصد پروژه را شامل  می شود 
25 اردیبهشت روز فردوسی، به بهره برداری خواهد 

رسید.
مسیر  احیای  در  همکاری  برای  مشهد  شهردار 
اعالم  نیز  توس  بازدید در کهندژ  و مسیر  دسترسی 
مناسبی  مشترک  فصل  توس  گفت:  و  کرد  آمادگی 
و  شهرداری  شهر،  اسالمی  شورای  همکاری  برای 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
عموما  که  مشهد  شهر  در  ارزش  واجد  بناهای 

تخریب  می شوند را باید مورد توجه ویژه قرار دهیم
تاکید  تاریخی  بناهیا  حفظ  برضرورت  کالئی 
ارزش  واجد  بناهای  برتوس  عالوه  داد:  وادامه  کرد 
باید  را  می شوند  تخریب  عموما  که  مشهد  شهر  در 
مورد توجه ویژه قرار دهیم و با برنامه ای منسجم و 
هماهنگی، طی فرآیندی تملک و مورد بهره برداری 
قرار گیرند، به عنوان مثال در کوچه باغ حسن خان 
بنای  چندین  مطهر  حرم  پیرامونی  بافت  در  واقع 
برنامه  آن ها  برای  که  می توان  دارند  وجود  تاریخی 

ای تعریف و اقتصادی شان کرد.
صنایع  فرهنگی،  میراث  قرارگیری  افــزود:  وی 
دستی و گردشگری در یک سازمان  فرصت است، 
تاریخی  اثر  ما اعالم کند که کدام  به  اداره کل  این 
قرار  گردشگری   رویکرد  با  احیا  و  حفظ  دراولویت 

دارد.
ساماندهی بولوار شاهنامه در دستورکاراست

رئیس  ریاضی  مسعود  جلسه  این  در  چنین  هم 
ساماندهی  گفت:  توس  عمران  ویــژه  کمیسیون 

مسیربولوار شاهنامه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: یکی از خالء های فعلی توس این است 
که تورهای گردشگری از هتل ها به مقصد توس باید 

راه اندازی شود. 
ساماندهی  صورتجلسه   جلسه  ایــن  درپــایــان 
بولوارپردیس به امضا رسید. موضوعات مورد توافق 
در این جلسه شامل  گرفتن مشاور از سوی میراث 
مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  طرح  تهیه  فرهنگی، 
میراث فرهنگی، اجرایی کردن نقشه های مصوب با 
محوریت شهرداری و حفظ مالکیت میراث فرهنگی 
توافق  این  از  ناشی  هزینه های  پرداخت  نحوه  و 

است.
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خبرپیگیری حرف مردم
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شهردار منطقه 10 مشهد در واکنش به ادعای مطرح شده در 
خصوص مالکیت خصوصی بوستان شمشاد؛

حفاظت از بوستان شمشاد با جدیت از 
سوی شهرداری پیگیری می شود

پایان مسابقات پرش با اسب هیئت سوارکاری خراسان رضوی

افزایش آب قنات جهانی قصبه گناباد 

در جلسه مشترک مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، شهردار مشهد و رئیس کمیسیون عمران توس انجام  شد: 

توافقبرایساماندهیپردیسآرامگاهفردوسی
خبر

مشهد   6 منطقه  ــردار  ــه ش
به  توجه  با  شش  منطقه  گفت: 
بافت فرسوده و ساخت و سازهای 
معابر،  گرفتگی  آب  مانند  معضالتی  دچــار  قدیمی 
که  است   ... و  معابر  نظافت  خانگی،  فاضالب  تخلیه 
در  را  زیادی  هزینه های  و  دارد  همراه  به  آسیب هایی 

حوزه خدمات به مدیریت شهری تحمیل  می نماید. 
مرکز  در  حضور  حاشیه  در  حیدری  ا...  حجت 
افــزود:  مشهد)137(   شهرداری  مردمی  ارتباطات 
نیز  شهروندان  تماس های  و  درخواست ها  مهمترین 
به  اگو  اجرای طرح  با  معتقدیم  و  بود  رابطه  در همین 
این  باهنر  شهید  و  رجایی  شهید  شهرک  در  خصوص 

مشکالت به خودی خود حل خواهد شد.
معابر  بهسازی  به  همچنین  شش  منطقه  شهردار 

منطقه به عنوان یکی دیگر از مهمترین درخواست های 
شهروندی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از معابر 
سطح منطقه به خصوص در سطح ناحیه دو و سه طول و 
عرض تعریف شده ای ندارند و قابلیت نظم بخشی مورد 

نظر در فعل حاضر وجود ندارد. 
وی ادامه داد: عملیات بهسازی، لکه گیری و روکش 
آسفالت مکررا در حال انجام است اما محدودیت هایی 
سبب  گاها  که  دارد  وجود  اعتبارات  کمبود  دلیل  به 

نارضایتی از سوی شهروندان شده است .
ارتباط  ــرورت  ض به  همچنین  مسئول  مقام  ایــن 
مستقیم مسئوالن با شهروندان اشاره کرد و گفت : تمام 
تالشمان بر این بوده که شهروند بدون واسطه با ما در 
ارتباط باشد چرا که معتقدیم این دیدار ها فضای تعاملی 
ایجاد میکند و مردم را به سمت همکاری سوق میدهد.

معاون فنی و عمران شهرداری 
منطقه ثامن مشهد گفت: اجرای 
و  نــوســازی  طــرح  زیرساخت های 
بهسازی بافت پیرامون حرم مطهررضوی از جمله احداث 
واصالح کانال های جمع آوری آبهای سطحی معابراطراف 

حرم مطهررضوی، بی وقفه در حال انجام است.
نقاط  برخی  در  کــرد:  تصریح  حجازی  فرهاد  سید 
ماندگاری آب به لحاظ وجود جوی قدیمی تحت عنوان 
»نهر نادری« ایجاد بوی نامطبوع در خیابان های منطقه 
قسمت های  اتصال  و  اصــالح  عملیات   می نمود،لذا 
اجراشده شبکه در خیابان های شهید اندرزگو،حدفاصل 
میدان بیت المقدس تا اندرزگو2 وخیابان کامیاب تا بلوار 

امت آغاز شده است.
در  مذکور  کانال  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامــه  وی 

محدوده بلوار شارستان رضوی قطاع 3و4 احداث شده 
است،اخیرا عملیات اتصال این دو مقطع از کانال جمع 
زیرزمینی  تونل  حفر  صورت  به  سطحی  آب های  آوری 
نواب  شهید  خیابان  کردن  مسدود  به  نیاز  عدم  جهت 
حرم  به  منتهی  اصلی  مسیرهای  از  یکی  که  صفوی 

مطهررضوی است نیز آغاز شده است.
وی ادامه داد : نصب دریچه های هوادهی،نصب فن 
و اتصال کانال ها به نهر نادری و در نهایت هدایت روان 
بر  بالغ  هزینه  ای  با  نامطبوع  بوهای  رفع  جهت  آب ها 
انجام  و  گرفته  صورت  ریال  میلیون  نهصد  و  3میلیارد 
مستمر شستشو و الیروبی  به وسیله پمپ های لجن کش 
و پمپاژ آب در قسمت های های فاقد شیب مناسب نیز 
توسط نیروهای خدوم معاونت خدمات و محیط زیست 

شهری منطقه انجام  می شود.

همیاری  سازمان  مدیرعامل 
رضوی  خراسان  شهرداری های 
تمامی  ما در  تمرکز  و  اولویت  گفت: 
فعالیتها به ویژه در بخش سرمایه گذاری های اقتصادی، 
مشارکت با شهرداریها و رفع نیازها و دغدغه های مدیریت 
آماده  امر  این  بهتر  تحقق هرچه  برای  که  شهری است 

همکاری با مناطق مختلف شهرداری مشهد نیز هستیم.
 احمد یزدان پناه در جلسه  ای به همراه سعیدیان معاون 
امور شهرداری  نژاد مدیر هماهنگی  بازرگانی و موسوی 
حسینیون  و  شهردار  آب  زه  غالمی  غالمرضا  با  مشهد 
مسئول مشارکت های منطقه 4 شهرداری مشهد دیدار و 
گفتگو کردند.وی افزود: معاونت بازرگانی سازمان همیاری 
به عنوان بخش مهمی از وظیفه خود، تامین نیازمندیهای 
حوزه شهری استان به تجهیزات، کاالها، لوازم، ماشین 

آالت و ... را برعهده دارد که با برنامه ریزی های انجام شده 
تهیه و تامین نیازهای مناطق مختلف شهرداری مشهد به 
صورت ویژه توسط واحد هماهنگی امور شهرداری مشهد 
در سازمان همیاری، تحت پوشش قرار می گیرد.مدیرعامل 
توان  رضوی  خراسان  شهرداری های  همیاری  سازمان 
سازمان همیاری در بخش سرمایه گذاری را نیز تشریح و 
برای سرمایه گذاری در این منطقه شهرداری اعالم آمادگی 
مشهد  شهرداری   4 منطقه  مدیر  غالمی  کرد.غالمرضا 
نیز با تقدیر از همکاری سازمان همیاری در تهیه و تامین 
برخی از نیازمندیهای این منطقه گفت: تجهیز فضای های 
بازی کودکان در پارکها، ایمن سازی دریچه های کانالهای 
نیازمندیهای اساسی   ... آب و فاضالب سطح منطقه و 
حال حاضر شهرداری منطقه 4 است که از توان سازمان 

همیاری برای تامین آن استفاده خواهیم کرد.

رفع نیازشهرداریها او لویت سرمایه گذاری های سازمان همیاری استاجرای کانال های جمع آوری آبهای سطحی معابراطراف حرم  رفع مشکالت بهداشتی منطقه 6 مشهد در گرو اجرای طرح اگو

شهردار مشهد گفت: پرداختن به مفاهیم شاهنامه 
اصلی  بخش های  و  جدی ترین  از  یکی  فردوسی،  و 
محمدرضا  است.   شده  داده  قرار   »98 بهار  »خانه 
کالیی در حاشیه نشست با مدیرکل میراث فرهنگی، 
که  رضــوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
پیرامون حل مسائل توس برگزار شد، در مورد اهمیت 
توس و فردوسی اظهار داشت: امسال در استقبال از 
بهار، ما یکی از تم های ویژه فراخوان برای هنرمندان 
در »طرح خانه بهار98« که برای دومین سال به اجرا 
در می آید را مفاهیم مندرج در شاهنامه قرار داده ایم 
از مفاهیم ارزشمندی است که  زیرا شاهنامه سرشار 
پندهای  و  اندرزها  و  می دهد  اهمیت  آدمی  جان  به 
دستمایه  می تواند  خود  همین  که  دارد  فراوانی 

آفرینش های هنری باشد.
بخش های  جدی ترین  از  یکی  امسال  افزود:  وی 
خانه بهار که یکی از بخش های اصلی ما نیز می باشد 
است  یافته  اختصاص  شاهنامه  از  برآمده  مفاهیم  به 
 25 تا  جاری  سال  اسفندماه   25 زمانی  بازه  در  که 
اردیبهشت ماه 98 شاهد رونمایی آثاری در این حوزه 
این  در  رویدادهایی  اجــرای  و  طراحی  همچنین  و 

حوزه باشیم.
توس  به  شهرداری  پرداخت  علت  مورد  در  کالئی 
به  نسبت  بدهکاری  یک  ما  گفت:  نیز  فردوسی  و 
تاثیر  فردوسی  معتقدم  زیرا  داریم  توس  و  فردوسی 
یک  توانسته  و  است  گذاشته  ما  فرهنگ  در  فراوانی 
این  لذا  باشد  داشته  ما  آیین  از  منبعث  تمدنی  نگاه 
حق را بر گردن ما گذاشته است که این فعالیت ها را 

برای او داشته باشیم. 
وی تاکید کرد: متاسفانه چندین و چند سال است 
خواسته  و  است  شده  رکود  دچار  فعالیت ها  این  که 
مقام معظم رهبری که بیش از 22 سال از آن می گذرد 
اداره کل  به کمک  امیدواریم  که  است  نشده  محقق 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حداقل 
خواسته های دست نوشته رهبری را در این چند ساله 

مدیریت شهری به منصه ظهور بگذاریم.

خبر

گزارشی از اعتراض کارگران شهرداری نیشابور؛

از قرارداد یک ماهه تا اقرارنامه ای که باطل شد
رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان خبر داد

رقابت 100 جودوکار در رقابت های قهرمانی بزرگساالن خراسان رضوی
کارگران خدمات شهری شهرداری نیشابور چندین بار 
به شکل های مختلف اعتراض خود را نسبت به مشکالت 
به وجود آمده در کارشان نشان داده اند، آن ها به مسائلی 
هستند،  معترض  و...  حقوق  کــاری،  ــرارداد  ق همچون 
با  مشکالت  رفع  برای  ما  مذاکرات  می گویند  مسئوالن 

کارگران ادامه دارد.
به گزارش ایسنا در چند روز اخیر تجمع کارگران خدمات 
شهری شهرداری نیشابور در محل ساختمان شورا جلسه 
ادامه  در  بعد  روز  و   کرد  تعطیل  را  شهر  شــورای  علنی 
اعتراضات برخی از کارگران مقابل ساختمان شهرداری 

تجمع کرده و زباله ها را در خیابان ریختند.
ایسنا عنوان  با  از کارگران معترض در گفت وگو   یکی 
کرد: در حق ما ظلم می شود، بنده چهارده سال است 
که در قسمت خدمات شهری مشغول به کار هستم. ما با 
تک تک مسئوالن صحبت کردیم، عاجزانه خواسته ایم که به 
مشکالت ما رسیدگی شود. توقع ما این است که قرارداد 
مستقیم با شهرداری داشته باشیم نه این که بعد از عمری 
قرارداد ما را به بخش خصوصی واگذار کنند که آن ها نیز 
به ما بگویند دوست دارید کار کنید، دوست ندارید بروید 
بیرون؛ در جلسات محترمانه صحبت کردیم اما به جایی 
نرسید و به همین دلیل همکاران ما مقابل شهرداری تجمع 

کردند که با این قضیه نیز برخورد شد.
تحویل  همکاران  نمایندگی  به  نامه ای  ــزود:  اف وی 
استانداری دادیم که در پاسخ گفتند مجلس تصویب کرده 
قرارداد  نباشند؛  فعال  نیرو  تامین  شرکت های  دیگر  که 
جلوی ما گذاشتند و گفتند نخوانده امضا کنید اما تعدادی 
از دوستان ما که سواد داشتند متوجه شدند اقرارنامه ای 
است که در آن ذکر شده »رفتگران هیچ طلب و سنواتی 
از پیمانکاران قبلی و شهرداری ندارند و جای اعتراض و 

شکایتی نیست«.

این کارگر معترض ادامه داد: شورا ادعا کرده بود که ما 
نظارت کامل بر پیمانکاران داریم اما چه طور از اقرارنامه خبر 

نداشتند؟
و  نزدیم  اموال عمومی  به  ضرری  ما  کرد:  تصریح  وی 
شعار خاصی هم نداده ایم فقط برخی از همکاران ما به 
دلیل این که صبرشان تمام شده بود، ناشیانه عمل کردند و 
مقابل ساختمان شهرداری زباله ریختند که بازهم خودشان 
برای  رسوایی  طبل  نداریم  قصد  ما  کردند.  پاکسازی 

شهرمان و مسئوالن شهرمان برداریم.
وی افزود: ادعای شهردار بر این است که شما نیروی من 
نیستید در صورتی که ما از کارگزینی شهرداری وارد این کار 
شدیم. کار با پیمانکار برای ما ضرر است یکی از دالیلش 
هم بیمه نکردن ماست. پیمانکار گفته که من یک ماه، یک 
ماه با شما قرارداد می بندم که این توهین به شعور ماست. 
چه طور با ماهی یک میلیون و 200 می توان فرزند دانشجو 

داشت یا برای ازدواج آن ها قدمی برداشت؟ 
چابك سازی گاهی اعتراضاتی را به همراه دارد

 سعید شیبانی فرماندار شهرستان نیشابور در این باره 
گفت: قرار است مذاکرات تکمیلی در خصوص مطالبات 
رفتگران انجام شود. طبق مصوبه ای بنا بر این بوده که 

قرارداد رفتگران به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شود 
اداره  مانند  اجرایی  دستگاه های  و  افتاده  اتفاق  این  که 
کار و تامین اجتماعی نیز تایید کردند که در تامین حقوق 
رفتگران اجحافی صورت نگرفته، حتی شورا نیز تاکید کرده 
که حقوق کارکنان و سنواتشان پرداخت شود  و همچنین 

اخراج صورت نگیرد.
شیبانی اظهار کرد: این طرح به دلیل صرفه جویی در 
هزینه های شهرداری و تسریع در انجام کارها صورت گرفته 
است. بخش هایی از قرارداد مورد تایید کارکنان نبوده و 
تمایل دارند که روال قبلی طی شود و دلیل اعتراض ها نیز 

همین بوده است.
وی افزود:شاید کم توجهی و شتاب زدگی پیمانکار باعث 
بروز چنین مشکالتی شده و بهتر بود که پیمانکار روش و 

هماهنگی کار را با مالحظات بیشتری انجام می داد.
معاون استاندار و فرماندار نیشابور بیان کرد: قرار بر این 
شده که در شورا روی این قرارداد بازنگری صورت گیرد تا 
ایرادات وارده حل شود. تغییر همیشه ممکن است این 
حواشی را داشته باشد، باالخره چابک سازی اعتراضاتی را 

نیز به همراه دارد.

اقرارنامه باطل است و قرار داد یك ساله می شود
آبادی رئیس کمیسیون خدمات شهری  احمد همت 
و حمل و نقل شورای اسالمی شهر نیز به ایسنا گفت: ما 
تا جایی که می توانستیم حق و حقوق کارگران را در این 
قرارداد لحاظ کردیم، بیش از هفت ماه جلسات متعدد در 
این باره برگزار شد و حتی بعضی مواقع مطابق قانون پیش 

نرفتیم.
افــزود:در مناقصه ای که برگزار شد برای واگذاری  وی 
قدرترین  از  یکی  خصوصی  شرکت  به  رفتگران  قــرارداد 
شرکت ها پیروز شد، این شرکت 4 هزار نفر بیمه کارگری در 

شهرهای مختلف دارد.
شروع  هنگام  در  متاسفانه  کرد:  عنوان  آبادی  همت 
کار پیمانکار کمی ناشیانه عمل کرد که البته طبق عادت 
کاری خودشان در شهرهای دیگر بود، قرار داد یک ماهه و 
آزمایشی بستن برای کارگران سخت است، گویا اقرارنامه ای 
می کرد  مشخص  که  بود  شده  تنظیم  پیمانکار  توسط 
رفتگران هیچ طلبی از شهرداری و پیمانکار سابق ندارند که 
هردوی این ها اشتباه بود.رئیس کمیسیون خدمات شهری 
شورای شهر نیشابور گفت: با نمایندگان رفتگران و شورای 
شهر جلسه ای برگزار شد تا این دو مورد خطای پیمانکار 
حل شود، قرار بر این شد که اقرارنامه باطل و قراردادها نیز 
یک ساله شود.وی افزود: یا عاملی باعث تحریک رفتگران 
باعث  به گوششان می رسد که  نادرست  یا اخبار  و  شده 
اعتراضشان شده و از عواقب این اعتراض برگزار نشدن 
جلسه شورای شهر بود.همت آبادی بیان کرد: خود شهردار 
در جلسه حضور داشتند و این قول را دادند که هر آن چه 
لحاظ  آن ها  برای  باشد،  رفتگران  سود  به  قانون  مطابق 
خواهد شد و تا پایان سال هر آن چه طلب دارند به آن ها 
پرداخت خواهد شد و همچنین سنوات آن ها که پرداخت 

نشده نیز قرار شد با بودجه 98 پرداخت گردد.

کوراش  و  جوجیتسو  جــودو،  هیئت  رئیس 
قهرمانی  رقابت های  پایان  از  رضوی  خراسان 
قهرمان  و  مربی   6 بود  یاد  استان  بزرگساالن 
فقید استان  با شرکت 100 جودوکار خبر داد.
گفت:  خبر  این  بیان  با  محمودی  حسین 
استان  بزرگساالن  جودو  قهرمانی  رقابت های 
به  ــاه  م دی   7 جمعه  روز  مـــردان  بخش  در 
رضوی  قدس  آستان  بدنی  تربیت  میزبانی 
ورزشی  مجموعه  این  منظوره  چند  سالن  در 

شد. برگزار 
 7 از  ــار  ــودوک ج  100 حــدود  افـــزود:  وی 
رقابت ها  این  در  شهر  باشگاه   13 و  شهرستان 
کادمی  آ جودو  تیم  پایان  در  که  داشتند  شرکت 
قهرمانی  مقام  به  اول  طال   3 با  پوشان  ملی 
در  برنز   2 و  نقره   2 طال،   1 با  قوچان  رسید، 
1 طال،  جای دوم قرار گرفت و مدرسه جودو با 

2 برنز سوم شد. 1 نقره و 
کوراش  و  جوجیتسو  جــودو،  هیئت  رئیس 
انفرادی  بخش  در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
احسان  هــادی)ع(،  امام  تیم  از  بصیری  علی 
علیزاده  سعید  و  جودو  مدرسه  تیم  از  رمضانی 
مقام  به  پارس  داران  آینده  جودو  کادمی  آ از 

یافتند. دست  کیلوگرم  وزن60-  سوم  تا  اول 
آرمین  کیلوگرم   -66 وزن  در  کرد:  بیان  وی 
نخست  مقام  به  پوشان  ملی  کادمی  آ از  بندار 
هادی  امام  باشگاه  از  رستگار  مرتضی  رسید، 
شهرستان  از  موسی زاده  حسن  شد،  دوم  )ع( 

آورد. را بدست  نیز مقام سوم  قوچان 
جودوکار  جاوید  محمدرضا  گفت:  محمودی 
مدال  کــه   ــودو  ج مدرسه  از  استان  ارزنـــده 

جوانان  گذشته  هفته  کاتای  رقابت های  طالی 
توانست  دیروز  بود،  آورده  ارمغان  به  کشوررا 
بخش  در  که  بزرگساالن  استانی  دررقابتها 
 -73 شیایی برگزار می شد به مدال طالی وزن 
باشگاه  از  تیموری  سجاد  یابد،  دست  کیلوگرم 
دیگر  روش  نیک  میالد  و  پارس  داران  آینده 
سوم  و  دوم  مقام  به  نیز  جودو  مدرسه  جودوکار 

یافتند. دست  وزن  این 
شفیع  حسن  تن،  پیل  مهدی  داد:  ادامه  وی 
کیلوگرم  وزن81-  جودوکاران  علیزاده  علی  و 
رقابت های  در  درخشش  با  قوچان  شهرستان 
را  وزن  این  مدال های  تمامی  کشور  بزرگساالن 

آوردند. بدست 
کوراش  و  جوجیتسو  جــودو،  هیئت  رئیس 

کیلوگرم   -90 وزن  در  افزود:  رضوی  خراسان 
نیز  استان  بزرگساالن  قهرمانی  مسابقات 
پوشان  ملی  کادمی  آ باشگاه  از  باقرنیا  حامد 
قوچان  از  پوالدی  مهرداد  رسید،  طال  مدال  به 
دوم شد و مهدی خدادوست از باشگاه ضیایی 

کرد. کسب  را  سوم  مقام  مشهد 
 -100 وزن  طــالی  مــدال  کــرد:  اظهار  وی 
استان  بزرگساالن  جودو  رقابت های  کیلوگرم 
ملی  کادمی  آ جودوکار  دیگر  علیزاده  سجاد  را 
از  جهاندیده  احسان  آورد.  بدست  پوشان 
به مقام دوم رسید  باشگاه آستان قدس رضوی 
نیز  مشهد  عدالت  تیم  از  احمدآبادی  مسعود  و 

مقام سوم این وزن را بدست آورد.
سعید  طالی  مــدال  به  اشــاره  با  محمودی 

وزن  سنگین  ــده  ــ ارزن جـــودوکـــار  ــوروزی  ــ ن
قهرمانی  رقابت های  در  تربت جام  شهرستان 
بــزرگــســاالن خــراســان رضــوی، عــنــوان کــرد: 
نیشابور  شهرستان  از  رشیدآبادی  سیدجواد 
کرد  کسب  را  کیلوگرم   +100 وزن  نقره  مدال 
سوم  جودو  مدرسه  باشگاه  از  خداخواه  علی  و 

شد.
عنوان  با  رقابت ها  این  کرد:  نشان  وی خاطر 
استان  جودو  فقید  قهرمانان  و  مربیان  یادبود 
غضنفری،  جواد  محمد  بزرگداشت  منظور  به 
جعفر  حصاری،  غالمرضا  تورانیان،  حسن 
سیدحمیدرضا  شایسته،  یوسف  ــاوازی،  خـ
شایسته  مربیان  و  جــودوکــاران  از  نجاتیان 

بود. نام گذاری شده  خراسان رضوی 
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شهردار مشهد اعالم کرد:
شاهنامه و فردوسی اصلی ترین 

بخش های »خانه بهار 98« 

اتوبوس »کاروان سالمتی و نشاط« در پنجمین هفته از 
برنامه های ورزشی و سالمت جمعه گذشته 7 دی ماه با 
حضور جمعیتی بالغ بر 1500 نفر در بوستان نیلوفر آبی 

شهرک غرب مشهد )بلوار اندیشه قاسم آباد( برگزار شد. 
دبیر هیئت ورزش های همگانی سپاه امام رضا )ع( با 
اشاره به اینکه برگزاری مسابقات ورزشی در بوستان ها 
پله های قهرمانی  به  را برای رسیدن  انگیزه ورزشکاران 
طناب زنی،  کشی،  طناب  گفت:  می دهد،  افزایش 
داژبال، بازی های فکری، استعدادیابی، رکورد زنی، لیوان 
چینی، لی لی، هفت سنگ، گوی پردرا، هوالهوپ)حلقه 
و  سنج  اعصاب  جسمانی،  آمادگی  تمرینات  کمر(، 
ایستگاه سالمت از برنامه های برگزار شده توسط مربیان و 
متخصصان ورزشی و پزشکی اتوبوس »کاروان سالمتی و 
نشاط« بود که خوشبختانه با استقبال شهروندان منطقه 

قاسم آباد مشهد روبرو شد. 
مسعود خسروی درباره دیگر برنامه هایی که در صدد 
انجام آن هستند گفت: اعزام تیم پزشکان متخصص در 
ایستگاه های بوستان ها در هر هفته از جمله برنامه های 

آتی کاروان سالمت و نشاط در حاشیه شهر است. 
در  نشاط  و  سالمتی  کــاروان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هفته های آینده برنامه های متنوع ورزشی و سالمتی و 
همچنین رسیدگی به امور سالمت جسمانی شهروندان 
حاشیه نشین را در برنامه های اجرایی دارد، تصریح کرد: 
تیم پزشکی اتوبوس کاروان »سالمتی و نشاط« بیمارانی 
را که در مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین سکونت 
ایستگاه سالمت  در  پزشکی  بررسی های  طی  و  دارند 
عوارض  ــا)ع(  رض امــام  سپاه  همگانی  ورزش  هیئت 
جسمانی داشته باشند و نیاز به جراحی با ارائه معرفی 
نامه از هیئت به صورت رایگان تمام معالجات و بستری 

در بیمارستان های مجهز را برعهده خواهد گرفت. 
خسروی همچنین اضافه کرد: تمام نیروهای ورزشی 
و پزشکی حاضر در همایش که همراه اتوبوس »کاروان 
را  ایستگاه ها  اندازی  راه  و نشاط« مسئولیت  سالمتی 
تجربیات،  رایگان  و  افتخاری  صورت  به  دارند  برعهده 
قرار  شهروندان  اختیار  در  را  خود  دانــش  و  تخصص 

می دهند. 
برای  استان  بسیج  همگانی  هیئت  داد:  ادامه  وی 
برگزاری 3 ساعت برنامه های متنوع ورزشی و فرهنگی 
در پایان هفته در یک بوستان بالغ بر 100 ساعت نفر 
پیگیری و فراهم سازی مقدمه انجام می دهد که همه 
به صورت  اهل فن  و  مربیان، کارشناسان  از  اعم  افراد 

و  سالمتی  کــاروان  واالی  اهــداف  جهت  در  افتخاری 
نشاط صادقانه به شهروندان این مرز و بوم خدمت رسانی 

می کنند. 
این  برنامه های  ادامه  خسروی خاطر نشان کرد: در 
کاروان در تالش هستیم هفته آینده برنامه های ورزشی و 
سالمت خود را در شهرستان های خراسان رضوی برگزار 

کنیم.  
رضا)ع(  امام  سپاه  همگانی  ورزش های  هیئت  دبیر 
همچنین خواستار همکاری و حمایت تمام ارگان ها و 
»کاروان  اتوبوس  از  دولتی  غیر  و  دولتی  دستگاه های 
سالمتی و نشاط« شد و تصریح کرد: همه ما در راستای 
و  شــاداب  جامعه ای  به  یافتن  دست  آن  و  هدف  یک 
بانشاط قدم بر می داریم، بنابراین الزم است برای رسیدن 

به اهداف همه ما دست به دست هم دهیم.   
عضو هیئت رئیسه هیئت ورزش های همگانی سپاه 
ورزش  اهمیت  به  اشاره  با  مراسم  این  در  امام رضا)ع( 
در اسالم گفت: ورزش در واقع تالش برای بهتر زندگی 
کردن است، بنابراین الزم است در هر شرایطی ورزش 
کنیم و فرزندان خود را تشویق کنیم تا با ورزش روحیه 

شاداب و با نشاطی را برای خود تدارک ببینند.  
حجت االسالم حسن رشیدی تصریح کرد: با ورزش 
شهروندان  می شود.  روشن  و  تجلی  آدمی  روان  و  روح 
سالم و خوش فکر پرورش می یابند و در نهایت جامعه 

سالم رقم خواهد خورد. 
بدنی  تربیت  مسئول  میرزایی  حاجی  سیدمحسن   
ناحیه یاسر که میزبان برگزاری همایش نیز بود گفت: 
روانی  و  روحی  توان  افزایش  و  نشاط  شادابی،  ایجاد 
مهمترین  )قاسم آباد(  غرب  شهرک  منطقه  شهروندان 
آن  کنار  در  که  است  نشاط  و  سالمتی  کــاروان  هدف 

تست های پزشکی و ثبت رکوردهای ورزشی نیز مد نظر 
قرار گرفت. 

همچنین عیسی روحانی یکی دیگر از اعضای هیئت 
رئیسه نیز گفت: ایجاد برنامه های شاد و بانشاط برای 
شهروندان حاشیه نشین مشهد که قادر به استفاده از 
سالن های ورزشی نیستند بزرگترین هدف ما می باشد تا 
جامعه را به سوی توجه به اهمیت ورزش همگانی سوق 

دهیم.  
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
عمومی کردن ورزش در جامعه خاطر نشان کرد: ورزش 
این  در  و  برای سالمتی عمومی جامعه ضروری است 
فراهم  صدد  در  رضا)ع(  امام  سپاه  بدنی  تربیت  راستا 
و  است  ورزش  کردن  و شرایط عمومی  امکانات  کردن 
با  نشاط«  و  سالمتی  »کاروان  سیار  اتوبوس  امیدواریم 

استقبال شهروندان روبرو شود. 
و  ملی پوش  قهرمان  رودهی  رضا  همایش  ادامه  در 
رکورددار طناب زنی در گینس که در این مراسم مسئولیت 
و...  زنی  طناب  رشته  در  ورزشی  استعدادهای  کشف 
در  ورزشی  استعدادهای  گفت:  داشت  برعهده  نیز  را 
مناطق حاشیه نشین به وفور یافت می شود کافی است 

سرمایه گذاری شود و این استعدادها شناسایی شوند.  
وی ادامه داد: در طی برگزاری همین مسابقات ورزشی 
در مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین کودک خردسال 
8 ساله ای توسط تیم استعدادیاب هیئت شناسایی شد 
که توانست رکورد جهانی پشتک نیم وارو را جابه جا کند 
و هم اکنون در صدد ثبت رکورد این کودک قهرمان در 

سطح ملی و جهانی هستیم. 
بانوان استان درباره  مریم جعفری مربی کراس فیت 
ثمرات و فواید آموزش عملی مربیان در بوستان ها نیز 

گفت: این برنامه ها خیلی عالی و پر از انرژی مثبت بود. 
این اقدام تربیت بدنی سپاه امام رضا)ع( نوید مشارکت 
و تشویق  برای ترغیب  را  ارگان های نظامی  و همراهی 
شهروندان به ورزش نشان می دهد که بسیار مفید و قابل 

توجه است. 
وی در خصوص ایستگاه های مستقر توسط کاروان 
این  از  شهروندان  استقبال  گفت:  نشاط  و  سالمتی 
استقرار  نظرم  به  اســت.  دیدنی  و  جالب  ایستگاه ها 
پایگاه ها در بوستان های سطح شهر برای آگاهی  این 
شهروندان از نارسائی ها و مشکالت جسمانی آنان مفید 

و ضروری است.  
مشکالت  همکاران  کمک  با  اینجا  در  ما  افزود:  وی 
و  می دهیم  مشاوره  و  بررسی  را  شهروندان  حرکتی 
حرکات کششی و تعادلی که می تواند برای رفع مشکالت 
حرکتی و زیبایی راه رفتن به مراجعان کمک کند از جمله 

برنامه های آموزشی ایستگاه در این هفته است.  
جعفری یادآورشد: در این ایستگاه آمادگی جسمانی، 
و  پذیری  انعطاف  تعادل،  تست  کششی،  حرکات 
بررسی و مشاوره  اطالعات سالمتی مراجعه کنندگان 

الزم را می دهیم. 
وی خاطر نشان کرد: توصیه می کنم تیم های روان 
درمانی و رواشناس در این هیئت فعالیت خود را آغاز 
کند، چرا که برخی مشکالت جسمانی مراجعین ناشی 
از استرس های زندگی ماشینی است که نیاز به پزشک 

روان درمان و روانپزشک است. 
مربی کراس فیت در پاسخ به این سوال که شهروندانی 
که تاکنون ورزش نکرده اند و حال می خواهند ورزش را 
می کنم  توصیه  گفت:  دارید  توصیه ای  چه  کنند  آغاز 
ابتدا از پیاده روی آهسته ورزش را شروع کنند و سپس با 
گذشت زمان پیاده روی تند و دویدن های کوتاه را شروع 
کنند و اما تغذیه و رژیم های غذایی همراه با ورزش نقش 

مهمی در حفظ سالمتی دارد. 
این مربی ورزش استان ورزش در فضای باز برای بانوان 
را از نکات مهم و ارزشمند در کاهش چربی و اضافه وزن 
ذکر کرد و گفت: افرادی که تمایل دارند نسب به تناسب 
اندام، کاهش وزن و کاهش چربی های اضافی ورزش را 
شروع کنند بهتر است پیاده روی، دویدن آرام، دوچرخه 
سواری و شنا را در دستور برنامه های ورزشی قرار دهند. 
البته داشتن مربی در همه شرایط کمک شایسته ای در 

این خصوص دارد. 
وی ادامه داد: تنفس صحیح و حرکات کششی الزمه 
اندام  تناسب  و  تعادل  ایجاد  برای  مناسب  ورزش  یک 

مناسب است. 
در پایان این همایش به 30 نفر از نفرات برتر مسابقات 

ورزشی هدایای نفیسی به رسم یادبود اهدا شد. 

پنجمین ایستگاه سالمتی و نشاط
اتوبوس کاروان سالمتی و نشاط در پنجمین سفر خود توقف کرد

چند  که  مشهد  پدیده  تیم  موفق  سرمربی 
مسئوالن  به  را  تندی  اعتراضات  قبل  روز 
این  تمرینات  سر  بر  بود  داده  انجام  استانی 
جدی تر  جدایی اش  شایعه  تا  نشد  حاضر  تیم 

شود. دنبال 
نیم  پایان  تا  که  مشهد  پدیده  فوتبال  تیم 
در  امتیاز   31 کسب  با  مسابقات  اول  فصل 
تیم های  از  یکی  پرسپولیس  و  سپاهان  کنار 
مشکالت  با  روزها  این  بود  جدول  باالنشین 
دست  مالی  و  مدیریتی  بخش  در  ــادی  ح
روز  چند  که  طوری  به  می  کند.  نرم  پنجه  و 
تندی  مصاحبه  طی  گل محمدی  یحیی  قبل 
برای  پدیده  تکلیف  که  زمانی  تا  کرد  اعالم 
حضور در نیم فصل دوم و هم چنین بازار نقل 
تمرینات  سر  بر  نشود،  مشخص  انتقاالت  و 
تداوم استعفا  و در صورت  حاضر نخواهد شد 

داد. خواهد 
طبق  افتاد؛  هم  اتفاق  همین  نهایت  در 
تمرینات  که  بود  این  بر  قــرار  ریــزی  برنامه 
نیم  در  موفق  حضور  بــرای  امــروز  از  پدیده 
در  محمدی  گل  اما  شود  شروع  دوم  فصل 
بدون  بازیکنان  و  نشد  حاضر  تمرینی  کمپ 
امر  دنبال کردند. همین  را  کار خود  سرمربی 
بر  پدیده  تجربه  با  سرمربی  که  می دهد  نشان 
باید دید  و  ایستاده  با قدرت  سر مواضع خود 

می دهد. رخ  اتفاقی  چه  نهایت  در 
کارهای  است  قرار  گویا  راستا  همین  در 
بخش  به  پدیده  باشگاه  مالکیت  انتقال 
رضایت  کسب  تنها  و  شود  انجام  خصوصی 
باقی  ــادر  م پدیده  شرکت  ــد  ارش مسئوالن 
شرکت  یک  رسیده،  اخبار  طبق  است.  مانده 
خرید  برای  دارد  فعالیت  خودرو  بخش  در  که 
در  انتقال  این  کار  و  شده  قدم  پیش  پدیده 
رضایت  تنها  و  دارد  حضور  نهایی  بخش 
این  با  است.  مانده  باقی  پدیده  مدیره  هیئت 
گل  نهایی  تکلیف  تعیین  تا  است  قرار  حال 
بر سر تمرینات حاشر نشود و همین  محمدی 

به پدیده وارد خواهد کرد. زیادی  امر ضرر 

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اتفاقات رخ داده در حوالی  اسالمی در خصوص 
نماینده مشهد در لیگ برتر فوتبال کشور واکنش 

نشان داد. 
گفت:  پژمان فر  المسلمین  و  حجت االسالم 
شهر  این  و  است  افتخار  یک  ما  برای  پدیده  تیم 
داشته  ورزش  حــوزه  در  تیم  دو  یا  یک  همیشه 

است.
این  مــن  ــوال  س حاضر  حــال  در  افـــزود:  وی 
پدیده  تیم  پای  جدیت  با  ما  مردم  که  حال  است 
بالتکلیفی  با  باید  تیم  ایــن  چــرا  ایستاده اند، 
عملکرد  اوج  زمــان  در  باید  چرا  شــود؟  مواجه 
چه  کنند؟  کسر  امتیاز   6 تیم،  این  درخشان 

این عوامل است؟  پاسخگوی  کسی 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
ابهام  فضای  یک  در  پدیده  تیم  چرا  کرد:  تصریح 
جای  به  می شود  باعث  امر  این  و  می گیرد  قرار 

بازی در لیگ برتر به دسته یک سقوط کند.
ادامــه  پژمان فر  المسلمین  و  حجت االسالم 
تیم  در  مدیریت  سو  و  بالتکلیفی  از  من  داد: 
باید  که  پولی  حاضر  حال  در  دارم.  گالیه  پدیده 
و  نشده  داده  پرداخت شود،  تیم  این  به مجموعه 
این  مشکالت  حل  برای  واگذاری  در  را  آن  حتی 
تیم چاره جویی نمی کنند. تمام این عوامل سبب 
تیم  این  بازیکنان  بین  در  انگیزه  رفتن  دست  از 

خواهد شد.
تماشاچی  از  را  شــوق  مراتب  به  عوامل  ایــن 

گرفته و سبب سرخوردگی می شود.
پدیده  تیم  ــروزه  ام چرا  ــزود:  اف ادامــه  در  وی 
مقصر  دنبال  به  باید  عوامل  این  در  دارد،  بدهی 
تیم  مربی  که  دارد  تاسف  جای  باشیم.  اصلی 

پدیده اعالم کند که دیگر به مشهد نمی آیم.
گفت:  پژمان فر  المسلمین  و  حجت االسالم 
شد،  کنسل  استقالل  و  پدیده  بازی  که  زمانی 
هیچگونه  ــوی  رض خــراســان  استان  مسئولین 
پیگیری  و  نظر  اعالم  بنده  تنها  و  نکردند  پیگیری 
نیز  امر  این  نهایت  و متاسفانه دیدیم که در  کردم 

به نفع تیم استقالل تمام شد.

خبر
جای تاسف دارد که مربی پدیده بگوید 

دیگر به مشهد نمی آیم
یحیی تمرینات پدیده را تحریم کرد

خبر

خسروی: در ادامه برنامه های این کاروان در تالش هستیم هفته آینده برنامه های ورزشی و سالمت 
خود را در شهرستان های خراسان رضوی برگزار کنیم

,,

مسابقات کاراته جام »پلیس و مردم« با قهرمانی تیم فرماندهی مرزبانی پایان یافت

فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی قهرمان مسابقات کاراته جام پلیس و مردم شد.
دوزادهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته سبك های آزاد جام پلیس و مردم با حضور 320کاراته کا در قالب 30 تیم جمعه 

گذشته 7 دی ماه در سالن ورزشی ثامن مشهد برگزار شد. 
براساس این گزارش در پایان یك روز رقابت سخت، تیم کاراته مرزبانی استان خراسان به مقام اول این مسابقات دست 

یافت و تیم های کاراته انتظامی استان رتبه دوم وتیم های انتظامی شهرستان سبزوار و تربیت جام مشترکا سوم شدند. در 
پایان این مسابقات به تیم های برتر هدایای به رسم یادبود با حضور فرمانده مرزبانی استان و مسئوالن هیئت کاراته کشور 

به تیم های برتر اهدا شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بردسكن 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 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 139560306021001861 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
موسسه فرهنگی فرآن و عترت شهید بیرجندی به شناسنامه ملی 14000186282 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 669/90 مترمربع تمامی پالک 1272 فرعی از4 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حاج عای محمد بیرجندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/09

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسكن

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
مسولین دانشگاه آزاد در تجمع دانجشویان حضور نیافتند/حادثه دانشگاه آزاد فاجعه ای ملی محسوب می شود

احمد توکلی: نماینده ناشایسته سراوان را مجازات کنید/ پناهیان: انقالب کردیم که با خدا باشیم نه با کدخدا

شهرداران نباید سیگاری باشند
شهریورماه  مصوبه  از  سال   20 گذشت  از  پس 
خصوص  در  ــات  ــالح اص دولـــت   1377 ــال  س
منتخب شورای شهر،  قانونی شهردار  ویژگی های 
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه ای به رحمانی 
فضلی وزیر کشور ضمن لغو مصوبه قبلی، مواردی 
را به عنوان شروط جدید این انتخاب اعالم کرد. از 
جمله این شرایط، نداشتن هیچ گونه بدهی معوق 
نبودن وی و خانواده  پروازی  به همان شهرداری، 
است/  دخانیات  به  نداشتن  اعتیاد  نیز  و  اش 

خراسان
تجمع  در  آزاد  دانشگاه  مسولین 

  

دانجشویان حضور نیافتند
خــودجــوش  تجمع  گــیــری  شکل  ــم  رغ علی 
آزاد  دانشگاه  تحقیقات  علوم  واحد  دانشجویان 
امروز  صبح  از  شدگان  کشته  برخی  خانواده ی  و 
حضور  معترضین  بین  در  آزاد  دانشگاه  مسولین 
نیافتند. یکی از محور های اعتراضات دانشجویان 

حضور مسولین ارشد دانشگاه است/جماران
شده  طلبکار  آزاد  دانشگاه  مقصرین 

اند
دلخراش  حادثه  پی  در  آزاد  دانشگاه  مسئولین 
انسانی و شرم آور مدیریتی اخیر متاسفانه برخالف 
خواست افکار عمومی و خانواده های مصیبت زده 
و حتی ابتدایی ترین اصول اخالقی، نه تنها حاضر 
خود  کوتاهی  و  تقصیر  پذیرش  و  عذرخواهی  به 
متوسل  فرافکنی  به  کمال حیرت  در  بلکه  نشدند 
در  که  انداختند  کسانی  گردن  به  را  گناه  و  شده 
سال هایی دور این مرکز را ساختند و آنان را تهدید 
به شکایت و پیگیری قضایی می نمایند! واقعًا این 
گونه سخن گفتن اهانت به قانون و مقررات نظام 
نیست؟ اگر قرار باشد فرد یا افرادی محاکمه شوند 
قادر  که  هستند  آزاد  دانشگاه  فعلی  مسئولین 
نبودند یک رفت و آمد ساده داشجویان را مدیریت 
کنند. حاال که کار از کار گذشته دستور می دهند 

گارد  کنند،  خارج  رده  از  را  فرسوده  اتوبوس های 
ریل بگذارند و امثال این اقدامات نوشدارو پس از 
مرگ سهراب. معلوم نیست با این بودجه هنگفت 
محروم ترین  از  دانشگاه  این  استاندارد های  چرا 
مراکز علمی کشور نیز پائین تر است؟ و این بودجه 
کجا مصرف می شود؟ امید است دستگاه قضا که 
بالفاصله وارد رسیدگی شده است در جهت احقاق 
وقوع  از  پیشگیری  و  حادثه  این  قربانیان  حقوق 
مردم  به  را  نتیجه  سریع تر  هرچه  مشابه  حوادث 

اعالم کند/ روزنامه جمهوری اسالمی
باره  در  که  حرفی  به  هم  خودتان 
ردصالحیت هاشمی می گویید باور ندارید
به  هاشمی  ــت ا...  آیـ ــرادر  ب هاشمی،  محمد 
صالحیت  رد  »عدم  مورد  در  کدخدایی  اظهارات 
نشان  واکنش   92 انتخابات  در  هاشمی«  آیت ا... 
آیــت ا...  وقتی  است،  این  واقعیت  گفت:  و  داد 
یک  شدند  نامزد  انتخابات  در  هاشمی رفسنجانی 
موج قوی از حامیان ایشان در کشور به راه افتاد. 
آمار  بررسی  با  احمدی نژاد  وزیر  مصلحی  آقای 
آرای آیت ا... هاشمی به شدت روی کاندیداتوری 
شاهد  و  می دانند  ــردم  م شــد.  حساس  ایشان 
هستند آیت ا... هاشمی انصراف نداد و تا روز آخر 
پای مردم ایستاد، اما اسم او در لیست نامزد های 
نهایی نبود اگر شورای نگهبان رد صالحیت نکرده 
پس چه اتفاقی رخ داده؟ مردم این حرف ها را باور 
را  سخنان  این  که  افــرادی  خود  حتی  نمی کنند 
می گویند هم به حرف های خود باور ندارند، مردم 
اینکه  اما  است،  داده  رخ  اتفاقی  چه  می دانند 
افتاده  یادش  چندسال  از  بعد  نگهبان  شــورای 
واکنش نشان دهد را از خودشان بپرسید. /اعتماد
هزار   ۱۰۰ یارانه  از  نفعی  ــردم  م
اساسی  کاال های  به  دولت  میلیاردی 

نبردند
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
منابع  تومان  میلیارد  هــزار   100 حــدود  گفت: 

اساس  بر  اساسی  کاال های  قیمت  التفاوت  مابه 
این کاال ها در  و قیمت  تومانی  و 200  ارز 4 هزار 
بازار است. این رقم معادل یک چهارم بودجه کل 
تصمیم  آن  برای  باید  و  است   98 سال  در  کشور 
نشود  انجام  قیمت ها  بر  نظارت  اگر  شود.  گیری 
از آن  التفاوت این قیمت که بخش عمده ای  مابه 
جیب  از  گری  واسطه  در  و  تبدیل  رانت  به  اکنون 
مردم خارج می شود باید به جیب مردم باز گردانده 

شود. /ایبنا
ملی  فاجعه ای  آزاد  دانشگاه  حادثه 

محسوب می شود
سیاست  کمیسیون  رئــیــس  فالحت پیشه، 
خارجی مجلس گفت: اظهار کرد: بنده در زمان 
در  تحقیقات  علوم  آزاد  دانشگاه  در  ناگوار  اتفاق 
آمدم.  ایران  به  امروز  و  بودم  عراق  در  ماموریتی 
آزاد  دانشگاه  موضوع  در  دولت  که  داشتم  انتظار 
عمومی  عزای  چون  کند،  عمومی  عزای  اعالم 
با  فاجعه ای  یک  که  می شود  اعالم  وقتی  دنیا  در 
نیز  آزاد  اثر ملی رخ داده باشد. موضوع دانشگاه 
به  اشاره  با  وی  ملی محسوب می شود.  فاجعه ای 
دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  آزاد،  دانشگاه  شهریه 
آزاد به طور میانگین هر ترم از یک دانشجوی دکترا 
15 میلیون تومان، از هر دانشجوی ارشد به طور 
از  و  تومان  میلیون  تا هشت  پنج  ترم  هر  میانگین 
ترم  هر  در  تومان  میلیون  دو  لیسانس  دانشجوی 
شهریه می گیرد. این یعنی که دانشگاه آزاد ایران 
می آید  حساب  به  دنیا  دانشگاه های  گران ترین  از 
منقول  غیر  و  منقول  دارایی های  مجموع  شاید  و 
برسد.  تومان  میلیارد  هزار  هزار  به  آزاد  دانشگاه 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
چنین  در  کرد:  اضافه  اسالمی،  شورای  مجلس 
شرایطی اتوبوس های به کار گرفته شده برای تردد 
گونه ای است که حتی هزینه الزم  به  دانشجویان 
برای معاینه اتوبوس ها داده نمی شود و حتی این 
اتوبوس ها ساالنه مورد معاینه فنی قرار نمی گیرد 

آزاد  دانشگاه  در  اخیر  فاجعه  بروز  آن  نتیجه  که 
می شود. در ایران شرایط به گونه ای شده است که 
بعد از ریختن خون انسان های بی گناه اصالحاتی 
در بخش هایی صورت می گیرد که دیگران مصون 

بمانند. /ایسنا
سربازان  برای  دالری   500 حقوق   

خارجی سعودی در یمن
در  انگلیس،  در  ایران  سفیر  بعیدی نژاد،  حمید 
نیویورک  گزارش  به  نوشت:بنا  خود  توئیتر  اکانت 
تایمز، سربازانی که در لوای پرچم ائتالف سعودی 
از  عمدتا  خارجی  ــزدوران  م می جنگند  یمن  در 
با  که  هستند  ــودان  س ــور  دارف سابق  شورشیان 
جنگ  به  سعودی  سوی  از   500$ ماهانه  دریافت 
تخمین  نفر  14هزار  حدود  آن ها  تعداد  اند.  رفته 
کودکان  را  آن ها  درصد  چهل  تا  که  میشود  زده 

تشکیل میدهند.
علت آتش سوزی در کمپ زنان معتاد 

اعالم شد
بــررســی  ــن  ــی ــران:اول ــه ت ــان  ــت اس بهزیستی 
دوربین های این مرکز نشان می دهد که دو معتاد 
شده  پذیرش  مرکز  این  در  تازگی  به  که  متجاهر 
حریق  ایجاد  به  اقــدام  عمدی  شکل  به  بودند، 
طی  ماه  دی  چهارم  تا  اول  تاریخ  از  کــرده انــد. 
معتاد  زن   50 حدود  متجاهر  معتادان  جمع آوری 
زنان  این  بودند،  شده  داده  انتقال  مرکز  این  به 
قرار  سم زدایی  و  پذیرش  غربالگری،  مرحله  در 
فرار  قصد  که  معتادان  این  از  تن  دو  اما  داشتند، 
از مرکز را داشتند، اقدام به آتش زدن پتوی خود 
با استفاده از بخاری کردند تا به این بهانه از داخل 
معتادان  حال  حاضر  حال  در  کنند.  فرار  کمپ 
درمان  مراحل  آن ها  و  است  خوب  شده  مصدوم 

خود را طی می کنند.
ناشایسته  نماینده  توکلی:  احمد 

سراوان را مجازات کنید
بان  دیــده  مدیره  هیات  رئیس  توکلی  احمد 

شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
هیات  اعضای  و  رئیس  به  نامه ای  ارسال  با  نظام، 
مجازات  خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه 
به  به دلیل اهانت و هتاکی  نماینده مردم سراوان 
کارمند گمرک در حین انجام وظیفه شد و گره زدن 
این اتفاق را به مسائل قومی و مذهبی اقدامی ضد 
امنیتی و زمینه ساز اختالفات مغایر با وحدت ملی 

و باعث تشویش اذهان عمومی دانست.
خدا  با  که  کردیم  انقالب  پناهیان: 

باشیم نه با کدخدا
حجت االسالم پناهیان با تأکید بر اینکه انتخاب 
نادرست موجب سوزانده شدن خشک و تر می شد، 
بیان کرد: کسانی که آمریکا را به کدخدایی جهان 
سازش  و  ارتباط  زمینه  می خواهند  و  پذیرفته اند 
را با آن فراهم کنند، مملکت را به سمت بدبختی 
نه  باشیم  خدا  با  که  کردیم  انقالب  ما  می  کشاند. 

آنکه آمریکای استعمارگر را به کدخدایی بپذیریم.
فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد

تمام  است:  معتقد  قوه قضاییه  فرهنگی  معاون 
کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت 
می گیرد، مجرمانه نیست، هم کارهای خوب و هم 
کارهای مجرمانه در آن انجام می شود، باید سواد 
نمی  را  برد، فضای مجازی  باال  را  ای مردم  رسانه 
صادقی  هادی  االسالم  کرد.حجت  تعطیل  توان 
مانند  مجازی  فضای  در  که  کارهایی  تمام  افزود: 
تلگرام صورت می گیرد، مجرمانه نیست. یعنی در 
درون آن مجموعه، هم کارهای خوب و هم کارهای 
زمینه  فضا  همین  البته  شود،  می  انجام  مجرمانه 
ای برای پنهان شدن مجرم و انجام عمل مجرمانه 
بیفتد،  اتفاقی  چنین  اگر  و  آورد  می  وجود  به  را 
مسئوالن  و  شود  می  محسوب  جرم  در  مشارکت 
دارند. جرم  در  مشارکت  کنندگان،  تسهیل  و  آن 

توان  نمی  را  مجازی  فضای  کرد:  اضافه  صادقی 
بهره  باید  ولی  است  مردم  نیاز  چون  کرد  تعطیل 
و دولت وظیفه  بگیرد  از آن صورت  برداری مثبت 

تولیدات  از  باید  دولت  کند.  حمایت  آن  از  دارد 
داخلی حمایت کند. ما در این زمینه عقب هستیم 
و از طرف دیگر بسترهای دشمن کامالً وجود دارد 
آن  اعمال مجرمانه در  و  راحتی کار می کنند  به  و 
واقع می شود و صدها پرونده و بلکه هزاران پرونده 

در سراسر کشور وجود دارد.
به  نمی توانیم  دیگر  فراهانی:  صفایی 

مردم بگوییم بین بد و بدتر انتخاب کنید
با  باید  براین مسئله که  باتاکید  صفایی فراهانی 
خودمان و مردم صادقانه رفتار کنیم، تشریح کرد: 
توقعی که ما از خودمان داریم این است که شرایط 
بهتری برای مردم ایجاد کنیم، اما با واقعیت های 
باید  یا  بگوییم  دروغ  مردم  به  مجبوریم  یا  موجود 
شفاف بیان کنیم که چه کارهایی برای پشتیبانی 
حمایتمان  مورد  کاندیداهای  و  مردم  مطالبات  از 
داریم  که  حرفی  از  میتوانیم  آیا  ایم؟  داده  انجام 
دفاع کنیم یا خیر؟ اگر نمیتوانیم فعالیت ما آب در 
هاون کوبیدن است.وی اظهار کرد: نکته دیگر این 
است که برای چه و تا به کی به مردم بگوییم بین 
بد و بدتر یکی را انتخاب کنید؟ ما باید بدانیم که 
آیا حزب به دموکراسی, قانون اساسی و مطالبات 
اولین  رابطه  همین  در  دارد؟  راسخ  اعتقاد  مدنی 
باید مطالعه، تحلیل دقیق و تخصص کسب کنیم، 
بدون  است  کار سیستماتیک  انجام  اقدام  دومین 

این دو در دنیا هیچ کاره هستیم.
مصباح یزدی: مدعیان آزادی، فرانسه 

را ببینند و از خجالت بمیرند
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
و  آزادی  مدعی  دنیا  در  که  کسانی  گفت:  )ره( 
و  فجایع  این  وجود  با  باید  هستند،  بشر  حقوق 
کشتار در کشوری مانند فرانسه، از خجالت بمیرند 
که در این عصر با این شعارها، این گونه انسان ها 

را می کشند

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: 06:43اذان مغرب: 16:46 

اذان صبح فردا: 05:12

نیمه شب شرعی:22:49

غروب آفتاب:16:26 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:34

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 سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، زیرا تقوا كلید 

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