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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 2 بخوانید

شفاف سازی باید در خصوص کل حاکمیت باشد

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد برنامه عملیاتی 
1397 - 1400 شهرداری مشهد را تشریح کرد

357 هزار میلیارد درآمد
 323 هزار میلیارد هزینه

دشواری های روابط ایران و هند
 در 2019

استعفای قاضی زاده هاشمی در اعتراض 
به بودجه سالمت

وزیر، نرفته برگشت

گزارشی از نمایشگاه عکس یک جوان مشهدی

نگاهی تاریک به نوجوانی

ویژگی هایی که بودجه 98 را متمایز کرد

شفافیت و انقباض

 رئیس هیئت ورزش های همگانی استان خبر داد 

استقرار مربیان متخصص  برای 
آموزش وسایل ورزشی 

در بوستان ها

در نشست خبری دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد که روز گذشته با حضور 
اصحاب رسانه در مشهد برگزار شد هادی بختیاری معاون فرهنگی شهرداری مشهد 

ضمن اشاره به افزایش سطح تعامالت با اقشار مختلف هنرمندان...

بوستان شمشاد با 300 اصله درخت و فضایی برای تفریح و نشاط شهروندان مشهدی پس 
از 20 سال حیات در منطقه 10 شهرداری این شهر مالکی سند به دست پیدا کرده و در یک 

قدمی تخریب قرار دارد. بوستان 9 هزار و 400 مترمربعی شمشاد واقع در...

بودجه 4 میلیاردی 
در انتظار هنرهای شهری

درختان شمشاد 
در آستانه مرگ دسته جمعی !

نو  دهلی  و  تهران  روابط  در  مهم  نقشی  همواره  نفت 
با  را  ایران  نفت  صادرات  متحده  ایاالت  حاال  و  داشته 
هشت  واشنگتن  اگرچه  است.  گرفته  هدف  ها  تحریم 
معاف  ها  تحریم  از  را  هند  جمله  از  تهران  نفت  مشتری 

تنها... این معافیت  اما  کرده، 

تحلیل روز 2

گزارش ویژه 4

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

5

3

7

در این شماره می خوانیم

گفت و گوی ویژه6

معاون فرهنگی شهردار مشهد

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد 

بنیادی

روزهای بد کشتی

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
شفافیت نباید تنها مختص نمایندگان مجلس باشد بلکه 
آرای سایر نهادها نیز باید شفاف باشد...

در صفحه  2  بخوانید

مردم بزرگترین پشتوانه
 نظام جمهوری اسالمی ایران

روایت سیاسیون استان از حماسه نهم دی ماه



و  تهران  روابط  در  مهم  نقشی  همواره  نفت 
صادرات  متحده  ایاالت  حاال  و  داشته  نو  دهلی 
است.  گرفته  هدف  ها  تحریم  با  را  ایران  نفت 
تهران  نفت  مشتری  هشت  واشنگتن  اگرچه 
اما  کرده،  معاف  ها  تحریم  از  را  هند  جمله  از 
و  دارد.  دوام  مارس  ماه  تا  تنها  معافیت  این 
متحده  ایاالت  با  خود  روابط  هند  که  حالی  در 
خواهد  نمی  کند،  می  ارزیابی  رشد  به  رو  را  
برسد.  نظر  به  وابسته  بزرگی  قدرت  هیچ  به  که 
به  واکنش  در  نو  دهلی  که  اینجاست  ســوال 
خود  منافع  به  توجه  با  و  واشنگتن  فشارهای 
هند  کرد؟  خواهد  چه  جهان،  در  و  منطقه  در 
بزرگ  بازاری  کننده،  مصرف  میلیارد   1.3 با 
در  فسیلی  های  سوخت  صادرکنندگان  برای 
رشد  رود.  می  شمار  به  فــارس  خلیج  حــوزه 
درصد   5 حدود  کشور  این  نفت  واردات  ساالنه 
و  افزاید  می  کشور  این  تجاری  بار  به  که  است 
میزان  از  مدت  کوتاه  در  رود  نمی  هم  انتظار 
شود.  کاسته  فسیلی  های  انرژی  برای  تقاضا 
انرژی  امنیت  از  اطمینان  کسب  بــرای  هند 
سبدی  تــا  ــت  اس ــرده  ک سعی  هــمــواره  ــود  خ
همکاری  شورای  کشورهای  تولیدات  از  متنوع 
کند.  خریداری  را  عراق  و  ایران  فارس،  خلیج 
اعتباری،  شرایط  هند  ایران،  با  معامله  در  اما 
می  دریافت  تری  مطلوب  نقل  و  حمل  و  بیمه 
برای  توجه  قابل  هایی  انگیزه  همگی  که  کند 
نفت  از  درصد   83 حدود  که  هستند  کشوری 
برخی  به عالوه،  وارد می کند.  را  مصرفی خود 
با  »ریالینس«  همچون  هندی  های  شرکت  از 
صــادرات  از  بــاال،  پاالیشگاهی  های  ظرفیت 
و  کسب  ایران  به  نفتی  شده  پاالیش  محصوالت 
فراتر  ایران  و  هند  منافع  دارند.  سودآوری  کار 
از امنیت انرژی است. هر دو کشور با پاکستان 
خود  امنیتی  تهدید  ترین  رابزرگ  آن  هند  که 
تفکرات  پیشبرد  با  هند  دارند.  مرز  داند،  می 
همسایه  »چاناکیا«،  ژئوپولتیک  باستانی 
این  از  داند.  می  بالقوه  دوست  را  رقیب  کشور 
مقابله  برای  را  دوست  ایران  همواره  هند  رو، 
ایران  و  داده  می  ترجیح  پاکستان  با  احتمالی 
با  را  چندقطبی  جهان  بــرای  هند  هدف  نیز 
آمریکا،  جهانی  سلطه  کاهش  در  خود  منافع 

در  کشور  دو  ــت.  اس دانسته  مــی  همراستا 
را  استراتژیک  همگرایی  بیشترین  افغانستان 
آنکه  از  پیش  ها  مدت  از  کشور  دو  اند.  داشته 
شود،  طالبان  تروریستی  تهدید  متوجه  آمریکا 
کردند.  محافظت  خوبی  به  شمالی  اتحاد  از 
همکاری  کلیدی  هــای  زمینه  از  دیگر  یکی 
چابهار  توسعه  حال  در  بندر  تهران،  و  نو  دهلی 
از  را  هند  دسترسی  پاکستان  اســت.  ــران  ای
کند  می  دور  غرب  سمت  به  زمینی  مسیرهای 
این  بردن  بین  از  در  هند  به  چابهار  توسعه  و 
کوریدور  چابهار  توسعه  کند.  می  کمک  انزوا 
تجارت  برای  بهتری  مسیر  به  را  شمال-جنوب 
سرزمین  به  را  هند  و  تبدیل  میانه  آسیای  با 
کند.  می  متصل  افغانستان  استراتژیک  های 
بندر  ایــن  در  اسکله  سه  توسعه  ــرای  ب هند 
تا  ــدان  زاه شهر  از  ریلی  خط  یک  ساخت  و 
دالر  میلیون   500 وعــده  افغانستان  دروازه 
با  متحده  ایاالت  است.  داده  گذاری  سرمایه 
بندر  افغانستان،  در  هند  سازنده  نقش  تایید 
کرد.  معاف  ایران  علیه  ها  تحریم  از  را  چابهار 
هم  اختالفاتی  تهران  و  نو  دهلی  حال،  این  با 

در  المللی  بین  جامعه  از  همواره  هند  دارند. 
هسته  غیر  ایران  برای  اقدامات 
در  اســـت.  کـــرده  حمایت  ای 
ــات  اوق گاهی  ایـــران  کشمیر، 
کنترل  علیه  که  مخالفانی  از 
جنگند،  مــی  منطقه  بــر  هند 
است.  کرده  دیپلماتیک  حمایت 
انرژی  تجارت  به  آنها  اختالفات 
توافق  است.  شده  کشیده  نیز 
طبیعی  گاز  میدان  یک  زمینه  در 
ملی  شرکت  توسط  شده  کشف 
به   2010 سال  در  هند  ــرژی  ان
کشور  دو  مذاکرات  و  خورد  هم 
که  گازی  لوله  خط  ساخت  برای 
خورد،  شکست   2008 سال  در 
هند  نشد.  گرفته  سر  از  هرگز 
طرف  یــک  را  یکدیگر  ایــران  و 
اما  دانند.  می  دشــوار  مذاکره 
به  هیچگاه  اختالفات  کل،  در 
نرسانده  آسیب  کشور  دو  روابط 
در  را  یکدیگر  ایران  و  هند  اند. 

حال  به  اگر  و  بینند  می  عملگرایانه  شرایطی 
همکاری  شوند،  رها  خودشان 
خواهند  ترجیح  دشمنی  به  را 
افزایش  ــدت،  م کوتاه  در  داد. 
ایران،  و  آمریکا  مواجهه  احتمال 
ادامــه  کند.  می  نگران  را  هند 
نوسانات  و  ای  منطقه  های  تنش 
ترین  محتمل  انــرژی  بــازار  در 
توانند  می  و  هستند  مخاطرات 
که  هند  سراسری  انتخابات  بر 
برگزار   2019 سال  اول  نیمه  در 
اگرچه  بگذارند.  تاثیر  شود،  می 
نفتی  های  تحریم  از  فعال  هند 
معاف  ایران  علیه  متحده  ایاالت 
همیشگی  معافیت  این  اما  است، 
واردات  امکان  معافیت  نیست. 
نفت خام  305 هزار بشکه  حدود 
آورده  فراهم  هند  برای  را  روز  در 
سال  در  واردات  از  درصد   30 که 
45 درصد  2017-2018 و  مالی 
کمتر  آن،  از  پیش  مالی  سال  از 

هند  ایران  علیه  ها  تحریم  قبلی  دور  در  است. 
خود  واردات  تدریجی  طور  به  داشت  فرصت 
هرگز  کاهش  این  اما  دهد،  کاهش  ایران  از  را 
ها  تحریم  عالوه  به  نشد.  بیشتر  درصد   50 از 
تر  آسان  هند  و  بود  المللی  بین  زمان  آن  در 
درخواست  اما  داد.  می  وفق  آنها  با  را  خود 
به  برای  ترومپ  دونالد  دولت  یکجانبه  های 
هزینه  هند  برای  ایران  از  واردات  رساندن  صفر 
مدت  کوتاه  در  و  رود  می  شمار  به  اضافی 
به  دهد.  می  افزایش  را  هند  تجاری  کسری 
نمی  کشورها  دیگر  با  معامله  در  هند  عالوه، 
بهرمند  ــران  ای با  معامالت  مزایای  از  تواند 
می  همچنین  ایران  از  هند  خرید  کاهش  شود. 
جهانی  بازار  در  نفت  قیمت  افزایش  به  تواند 
نفت  بزرگ  مقصد  دومین  هند  چراکه  بیانجامد 
معافیت  به  آمریکا  اگر  حتی  است.  بوده  ایران 
چابهار از تحریم ها ادامه دهد، باز هم احتمال 
ایران  جویانه  تالفی  اقدامات  با  هند  مواجهه 
هند  دارد.  وجود  نفتی  معامالت  کاهش  برای 
در  است،  کرده  گیر  دشــوار  موقعیتی  در  که 
تسلیم  آمریکا  های  خواسته  برابر  در  نهایت 
از  ممانعت  برای  احتماال  نو  دهلی  شد.  خواهد 
با دولت ترامپ، تالش خواهد  مواجهه مستقیم 
از واشنگتن  امتیازاتی  تا در دیگر زمینه ها  کرد 
های  شرکت  از  هند  حال،  عین  در  اما  بگیرد. 
نفتی  واردات  که  خواست  نخواهد  خود  انرژی 
شرکت  این  از  و  کنند  متوقف  کل  به  را  ایران  از 
پرداخت  همچون  اقداماتی  از  استفاده  با  ها 
و  حمل  برای  جایگزین  ابزاری  و  محلی  ارز  به 
نقل و بیمه، در برابر تحریم های ایاالت متحده 
به  همچنین  نو  دهلی  کرد.  خواهد  محافظت 
واشنگتن  سبز  چراغ  که  چابهار  پروژه  پیشبرد 
خوش  هند  اگر  داد.  خواهد  ادامه  گرفته،  را 
»همه  سیاست  از  متحده  ایاالت  باشد،  شانس 
ایران  با  انرژی  تجارت  در  چیز«  هیچ  یا  چیز 
هند  به  امر  این  و  کرد  خواهد  نشینی  عقب 
از  میانه،  حل  راه  حفظ  با  دهــد  می  ــازه  اج
بدشانس  هند  اگر  ببرد.  را  الزم  بهره  شرایط 
خواهد  تشدید  ایران  و  آمریکا  اختالفات  باشد، 
درگیری   چنین  بــا  قطع  طــور  بــه  هند  شــد. 
تلفات  بزرگترین  به  و  کرد  خواهد  مخالفت 
همه  به  توجه  با  شد.  خواهد  تبدیل  آن  جانبی 
در  2019 سالی حساس  ها،  نشیب  و  فراز  این 

بود. ایران خواهد  و  روابط هند 
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هند برای کسب اطمینان 
از امنیت انرژی خود 

همواره سعی کرده 
است تا سبدی متنوع 

از تولیدات کشورهای 
شورای همکاری خلیج 

فارس، ایران و عراق 
را خریداری کند. اما در 

معامله با ایران، هند 
شرایط اعتباری، بیمه و 
حمل و نقل مطلوب تری 

دریافت می کند که همگی 
انگیزه هایی قابل توجه 

برای کشوری هستند که 
حدود 83 درصد از نفت 

مصرفی خود را وارد 
می کند
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2019 در  هند  و  ایران  روابط  دشواری های 

اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
گفت: شفافیت نباید تنها مختص نمایندگان مجلس 

باشد بلکه آرای سایر نهادها نیز باید شفاف باشد.
به گزارش ایسنا، بهروز بنیادی افزود: با کمک فضای 
شورای  مجلس  نمایندگان  همه  آرای  امروز  مجازی 
افرادی  ندرت  به  و  دارد  قرار  مردم  اختیار  در  اسالمی 

داریم که در این خصوص بخواهند مخفی کاری کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به این که نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به دنبال شفافیت آراء هستند در همین 

خصوص سامانه ای نیز طراحی شده است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
نمایندگان  مختص  تنها  نباید  شفافیت  داد:  ادامــه 
مجلس باشد، بلکه آرای شورای نگهبان، شورای عالی 

انقالب فرهنگی و... نیز باید شفاف باشد.
در مسائل  امروزه شفاف سازی  کرد:  اظهار  بنیادی 
موافقان  جــزء  نیز  من  خــود  و  اســت  همه  دغدغه 
شفافیت هستم و معتقدم باید این اقدام صورت گیرد. 
شفاف سازی باید در خصوص کل حاکمیت باشد و باید 
بر مبنای مجاری قانونی و مستندات دقیق انجام شود 
اذهان  تشویش  دنبال  به  مدرک  ارائه  بدون  این که  نه 

باشیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که نماینده تا چه 
اندازه در تعیین فرماندار و یا مدیران منطقه خود نقش 
نماینده در گزینش مدیران منطقه هیچ  افزود:  دارد، 
نقش مستقیمی ندارد. در خصوص انتخاب فرماندار 
استاندار نظر خود را اعالم می کند و برای سایر مدیران 

فرماندار مسئول انتصابات است. 
شهرستان  مسئوالن  خصوص  در  کرد:  عنوان  وی 
تحمیلی  اما  می شود  داده  مشاوره  فرماندار  به  فقط 
نیست چون اگر نماینده ای بخواهد مدیری را تعیین 
کند، نخواهد توانست برعملکرد وی نظارت و اعتراض 

داشته باشد.
بنیادی گفت: خط قرمز ما رضایت مردم است اگر 
داشته  اعتراض  مدیری  عملکرد  به  نسبت  مردم  هم 
باشند به نماینده عالی دولت در شهرستان اطالع داده 

می شود.

گفت و گو
بنیادی

شفاف سازی باید در خصوص کل 
حاکمیت باشد

روایت سیاسیون استان از حماسه نهم دی ماه

مردم بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری اسالمی ایران
مراسم راهپیمایی روز 9 دی ساعت هشت و 30 دقیقه 
صبح از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی همزمان با سراسر 
کشور در مشهد برگزار شد. بار دیگر شهروندان مشهدی در 
اجتماع خود نشان دادند که هم پیمان با آرمان های مقدس 
نظام جمهوری اسالمی ایران هرجا که الزم باشد به عرصه 

می آیند.
نمایش  به  را  اسالمی  نظام  از  ملت  پشتوانه  دی ماه  نهم 

گذاشت
نهم  اعتقاد دارد حماسه  امید مجلس  عضو فراکسیون 
نظام  از  ملت  پشتوانه  و  مردمی  حمایت  از  بخشی  دیماه 

اسالمی را به نمایش گذاشت.
به فرارسیدن  آبادی ضمن اشاره  جلیل رحیمی جهان 
حماسه نهم دیماه، گفت: هر نظام سیاسی بر پایه مشروعیت 

سیاسی، کارآمدی و تعامالت مردمی دوام پیدا می کند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: بر این اساس مردم و مسئوالن باید به 
توافق برسند که آیا مشروعیت مورد نیاز، کارآمدی و غیره 

وجود دارد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه پس از گذشت چهل سال از انقالب 
نیاز به آسیب شناسی در عرصه های مختلف وجود دارد، 
ادامه داد: نهم دیماه نیز بخشی از حمایت مردمی و پشتوانه 

ملت از نظام اسالمی را به نمایش گذاشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نظام های 
سیاسی نباید به راحتی از چالش های بگذرد از این رو باید 
با واقعیت ها مواجه شود تا آسیب ها برطرف شود، تصریح 
کرد: بنابراین به نظر می رسد آسیب وارد شده به کشور در 
سال 88 به خوبی درمان نشده و این موضوع به عنوان یک 
زخم و آتش زیر خاکستر در فرآیند تعامل سیاسی جامعه باقی 

مانده است.
مردم،  با  تعامل  زمینه  در  افــزود:  آبادی  رحیمی جهان 

کارآمدی و غیره با مشکل مواجه هستیم و باید آن را درمان 
کنیم؛ به عبارتی مسئوالن باید واقعیت های جامعه را بپذیرند 

و حرف مردم را گوش کنند و با آنها صادق باشند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: قانون اساسی کشورمان و به نوعی ارکان 
نظام سیاسی دارای ظرفیتی است که می تواند مشکالت را 
برطرف کند، مردم را همراه با انقالب نگاه دارد و نارضایتی 

ها را مدیریت کند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
دیماه  نهم  حماسه  مانند  ظرفیتی  از  باید  بنابراین  کرد: 
استفاده کرد و پای حرف مردم نشست نه اینکه افراد به فکر 
منافع جناح ها و گروه های خود باشند و مسائل را تفسیر به 

رای خود کنند.
باید مراقب تکرار فتنه باشیم

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا 
گفت: اگر خواص نسبت به رهبری بی اعتنا باشند و همراهی 
نکنند فتنه قابل تکرار است لذا باید مراقب تکرار فتنه باشیم.

حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی روز یکشنبه در 
سخنرانی پایانی راهپیمایی مردمی حماسه 9 دی در مشهد 
در جوار حرم مطهر امام رضا)ع( افزود: اگر تدابیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی در سال 88 نبود می توانست انقالب را از 

مسیر خود خارج و به سقوط بکشاند. 
وی ادامه داد: مردم در طول 40 سال اخیر نشان داده اند 
هر جا انقالب، نظام و ارزشها در خطر باشند به میدان می 
آیند. فتنه سال 88 نخستین و آخرین فتنه نبوده و نیست 
لذا اگر می خواهیم دستاوردهای انقالب را حفظ کنیم باید 

هوشیار باشیم. 
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با 
تقسیم بندی فتنه به نرم و سخت گفت: فتنه نرم مقدمه فتنه 
سخت است. از ویژگیهای فتنه 88 این بود که بین خواص 

انقالبی، عمارگونه و خواص ساکت و منفعل فاصله انداخت. 
باید متوجه باشیم که وقتی رهبری محور است جریان مقابل 
حقانیت ندارد و در این خصوص خواص باید موضعگیری 

کنند واال رهبری تضعیف می شود. 
وی افزود: بین عناصر فتنه که در داخل هستند و عوامل 
خارجی ارتباط و تعامل وجود دارد. در فتنه 88 نیز امپراتوری 
رسانه ای غرب با تمام قوا در حمایت از فتنه گران متمرکز شد 
و همه تالش آنها این بود که بر رهبری فشار و ایشان را وادار 

به عقب نشینی کنند. 
اسناد فتنه ۸۸ را به رئیس مجلس می دهم

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در باب 
تحلیل حوادث سال 78، 88 و مشکالت اقصادی سال 92 
ادعاهایی را مطرح و در نهایت اعالم کرد که اسناد فتنه 88 را 

به رئیس مجلس خواهد داد.
نماینده مردم مشهد در مجلس  جواد کریمی قدوسی 
روز  علنی  جلسه  دستور  میان  نطق  در  اسالمی  شــورای 
یکشنبه مجلس ضمن گرامیداشت 9 دی بیان کرد: این روز 
روزی بود که به فتنه فامیل های ثروت و خانواده های قدرت 
ضربه ای کاری وارد شد. برنامه این بود اگر توانستند قاعده 
دولت مطلوب خود را بچینند که بعد از آن راه و حرکت شان 
روشن بود. اما اگر قاعده حکومت و دولت طبق میل آن ها 

چیده نشد کشور را به آشوب برسانند.
وی با بیان این که » در سه دهه بعد از ارتحال حضرت 
سخنان  از  بخش هایی  در  شد«  ایجاد  فتنه  سه  )ره(  امام 
خود مدعی شد: فتنه اول فتنه سیاسی یا انسداد سیاسی 
کشور در سال 78 با اسم رمز جامعه مدنی با هدف به زانو 
در آوردن نظام اسالمی و فراهم کردن زمینه بازگشت آمریکا 
به کشور طراحی شد. فتنه دوم فتنه ای امنیتی در سال 88 
بود. اسم رمز آغاز این فتنه تقلب در انتخابات بود. فتنه سوم 
فتنه اقتصادی با رمز مذاکره از سال 92 آغاز شد، هدف آن 

فقیر کردن مردم، ایجاد مشکالت اقتصادی بود. هدف آن نیز 
عادی سازی رابطه با آمریکا و به زانو در آوردن نظام اسالمی 

بود.
این نماینده مجلس افزود: طراحی های انجام شده در 
فتنه های  اعضای  و  فتنه  سران  همان  عهده  بر  فتنه  این 
قبل بود، کم ارزش شدن پول ملی، افزایش قیمت ها، فقیر 
کردن مردم، بازنشستگان و شاغلین، ناامید کردن مردم، بی 
اعتمادی به نظام اسالمی، گسترش اعتصابات، تعطیلی 
تولید، بیکاری کارگران، شورش و بحران امنیتی، تهدید به 
آغاز جنگ از سوی آمریکا، امنیت لرزان، آغاز عملیات های 
تروریستی مانند حمله داعش به مجلس و اهواز و زمینه 
سازی برای جنگ داخلی، زیر سوال بردن دستاوردهای 40 
ساله از اهدافی بود تا شرایطی را به وجود بیاورد که در مقابل 

رهبری بگذارند و وادار به مذاکره کنند.
 240  ،88 سال  برای  آمریکا  نقشه   10 داد:  ادامه  وی 
برگزاری  برای  تالش  آمریکا،  پروژه های  برای  دالر  میلیون 
انتخابات آزاد و بدون نظارت شورای نگهبان تقویت شبکه من 
و تو، استفاده گسترده از توئیتر، واردات مودم و ایجاد شبکه 
امن برای بحران های سال آینده، تغییر ذائقه زنان، زیر سوال 
بردن دستاوردهای انقالب و مقاومت، افشاگری در خصوص 
فرزندان مسئولین از این گونه موارد است که به فضل پروردگار 
و با هدایت والیی ولی امر مسلمین انقالب اسالمی و ملت در 

این سه فتنه پیروز شده ایم.
کریمی قدوسی در پایان خطاب به رئیس جلسه )مطهری( 
مجلس  رئیس  به  دیگر  بار  را  فتنه 88  اسناد  من  گفت: 

می دهم.
اظهارات  به  خطاب  جلسه  وقت  رئیس  مطهری  علی 
کریمی قدوسی بیان کرد: البته یک مشکلی وجود دارد، 

خب شما بنده را فتنه گر می دانید.
نظامی با استقالل جمهوری اسالمی در دنیا وجود ندارد

حوزه  در  ما  کشور  گفت:  رضــا)ع(  امام  سپاه  فرمانده 
سیاسی مستقل است و نظامی با استقالل نظام ما در دنیا 
استقامت  نتیجه  در  نیز  اقتصادی  در حوزه  نــدارد.  وجود 

استقالل کامل را به دست می آوریم.
سردار یعقوب علی نظری در نشستی با موضوع حماسه 
9 دی اظهار کرد: مهمترین شعار نهضت امام)ره( و انقالب 
اسالمی "استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی" بود، اولین 
هدف مشخص نیز استقرار نظام اسالمی بر پایه آرای مردم 

که تضمین کننده استقالل و آزادی است، تعیین شده بود.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
تا 30 سال، هر ساله نمایشی از جمهوریت را عرضه می کرد 
که موجب سخت تر شدن کار برای استکبار جهانی می شد، 
ابتدای وقوع انقالب اسالمی متوجه  از  البته مستکبرین 
و  نیرنگ  از هیچ  و  آمده  بالیی سرشان  بودند که چه  این 
خدعه ای هم برای شکست آن دریغ نکردند و نهایتا هم به 
این جمع بندی رسیدند که راهکار از بین بردن نظام از مجرای 
جمهوریت است و می توان از این طریق به نظام ضرباتی 
وارد کرد، بنابراین انتخابات ریاست جمهوری 1388بهترین 

فرصت برای دشمنان بود.
نظری گفت: دشمن با برنامه ای از پیش تعیین شده و 
با هدف اینکه نتیجه انتخابات را به نفع خود رقم بزند و اگر 
موفق نشد با ایجاد اغتشاش به مقصدش که سقوط نظام 
است برسد، اقدام می کرد، آنها  برای تحقق اهدافشان مراکز 
خود را در خارج کشور فعال کردند، لیدرهایشان را به داخل 
کشور اعزام کرده و شبکه های اجتماعی را نیز سامان دهی 

کردند.
وی با بیان اینکه ملت بر این باور بود که در نظام جمهوری 
اسالمی امکان تقلب وجود ندارد، افزود: اما سران فتنه بر این 
مطلب تاکید داشتند و با حیثیت نظام بازی کرده و دشمن را 
تطمیع کردند که اگر این ضربه وارد نمی شد ما امروز خیلی 

از مشکالت را نداشتیم و سال ها طول می کشد که این زخم 
مداوا شود.

امام رضا)ع( اظهار کرد: مقصران اصلی  فرمانده سپاه 
جریان فتنه و فتنه گری دو راه حل دارند، باید در دادگاه در 
پیشگاه مردم محاکمه شوند و توبه کنند ، آنها قصد داشتند 
بدعتی ایجاد کنند که اگر امام جامعه در خطبه 29 خرداد در 
مقابل آنان ایستادگی نمی کرد معلوم نبود فتنه چه بالیی سر 

کشور می آورد، آن مقطع درس های زیادی برای ما داشت.
حضور مردم، ضامن پیروزی و تداوم نظام مقدس جمهوری 

اسالمی است
سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان رضوی، مدیران کل ستادی و دستگاه های اجرایی؛ 
همپای تمامی مردم همیشه در صحنه مشهد مقدس در 

راهپیمایی پر شور و گسترده یوم الله 9 دی شرکت کردند.
علی رضا قامتی در حاشیه  این مراسم گفت: حضور ملت 
ما در همه صحنه های انقالب اسالمی، چشمگیر بوده و 
خواهد بود و این مهم، ضامن پیروزی و تداوم نظام مقدس 
شهید  هــزاران  خون  حاصل  که  است  اسالمی  جمهوری 

گلگون کفن می باشد.
وی افزود: مردم ما نشان داده اند همواره در پیروی از آرمان 
های متعالی انقالب اسالمی ثابت قدم هستند  و مشکالتی 
که در برخی حوزه های اقتصادی و معیشتی است؛ نمی 

تواند دست مایه ای برای سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.
رضوی  خراسان  استانداری  سیاسی  معاونت  سرپرست 
تصریح کرد: ما یک خانواده ایم که مسائل و مشکالت خود را 

در درون، تدبیر و مدیریت می کنیم.
حماسه نهم دی، سالروز "بصیرت و میثاق امت با والیت" 
و نماد بصیرت و استقالل طلبی ملتی است که برای حفظ 

اصول انقالب و اسالم ایستادند.

گزارشخبر

هند و ایران یکدیگر را در شرایطی عملگرایانه می بینند و اگر به حال خودشان رها شوند، همکاری را به دشمنی ترجیح خواهند داد

,,

گزارش تصویریحماسه 9دی به روایت عکاسان

چهارم دی ماه اتفاقی در مجلس شورای اسالمی افتاد 
که در طی دوران استقرار دولت ها از ابتدای تاریخ تاکنون 

در ایران سابقه نداشته است.
درایران، دولت  بار  اولین  برای  به گزارش خبرآنالین، 
تمام عملکرد خود در بخش های مختلف دفاعی، نظامی، 
امنیتی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، علمی، مذهبی، 
اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و هرآنچه مربوط به دولت 
است را در الیحه بودجه سال 1398 در معرض قضاوت 
مردم گذاشت. الیحه ای با 1500 صفحه جدول و نمودار 
و ارقام و اعداد که نشان می دهد هر یک از اجزای کشور 
که از بودجه عمومی ارتزاق می کند، برای چه چیزی پول 

می گیرد.
دولت دوم روحانی در دومین سال ارائه بودجه سنواتی، 
به آنچه قول داده بود، عملکرد و بودجه سنواتی کشور را 
بر اساس عملکرد و سنجه های قابل شمارش ومقایسه 
در اختیار مجلس قرار داد. درست همزمان با سخنرانی 
حسن روحانی در مجلس هنگام تقدیم الیحه بودجه سال 
آینده، فایل های مفصل الیحه بودجه و 4 پیوست آن در 
سازمانی  اجزای  بدانند  همه  تا  قرارگرفت  مردم  اختیار 
حاکمیت در بخش های مختلف و قوای سه گانه، چقدر 
عملکرد ساالنه دارند و هر یک از اجزای عملکردی آنها 

چقدر برای کشور، هزینه دربردارد.
مختصات بودجه ۹۸: شفافیت، انقباض

بودجه سال 1398 را می توان از نگاه کلی دارای دو 
مشخصه بسیار مهم دانست، مشخصه اول آن، شفافیت 
یعنی  نویسی  بودجه  در  شفافیت  عملکردهاست.  در 
همه اجزای عملکرد دولت به عنوان کارویژه ها و وظایف 
حاکمیتی، تصدی گری و حتی نظارتی به عدد و رقم آمده 
است و به ازای هر واحد خدمت، هزینه انجام کار یاقیمت 
نظام جبران خدمت آن، مشخص شده و برای اولین بار 
در کشور می توان گفت بودجه دولتی معنی واقعی یافته 
است. از این منظر، انقالب بسیار مهمی در بودجه نویسی 
کشور رخ داده است. برعکس روش دولت سابق در بودجه 
نویسی در دوران تصدی محمود احمدی نژاد که باحذف 
سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه سنواتی در قالب 
جزوه کم برگی تقدیم مجلس شد و همه چیز با سیستم 
حسینقلی خانی، اداره شد، امسال بودجه جزیی ترین 
عملکرد مالی دولت را به تفکیک مشخص کرده و در قالب 
اسناد غیرقابل تخدیش، منتشر کرده است، گویی دولت 
تمام عملکرد سلول سلول خود را درمعرض دیدگاه مردم 
قرار داده تا کسی نتواند خارج از این چهارچوب و قاعده 

ازبودجه عمومی کشور، ریالی دریافت کند.
پای بندی دولت به شفافیت که از آن به عنوان اصلی 
ترین گزاره حکمرانی مطلوب ودموکراسی یاد می شود، 
باعث شده تا در بودجه سال 98، هر دستگاه، سازمان، 

وزارتخانه و نهادی که تقاضای دریافت بودجه دارد یا اعالم 
می کند با کسری بودجه مواجه شده، دلیل توجیهی کسر 
بودجه یا درخواست اضافه بودجه را مطرح کند. به این 
صورت نگرانی دولت برای آنچه اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور »گوشت قربانی شدن« بودجه عنوان 
کرده بود، کاهش می یابد چون دیگرکسی نمی تواند 
بدون دالیل کارشناسی و توجیهی، در ردیف های بودجه 
»انقباضی  بودجه،  دیگر  مختصه  کند.  ایجاد  تغییری 
بودن« آن است که به این ترتیب بودجه در برخی از امور به 
شدت کاهش یافته است.  همچنین افزایش هزینه هایی 

که در بخش انرژی باید از سوی 
مصرف کنندگان پرداخت شود، 
از دیگر مشخصات بودجه است. 
به طور مثال افزایش 20 درصدی 
درآمدهای حاصل از فروش نفت 
سال  بودجه  در  )گازوئیل(  گاز 
98 پیش بینی شده است که در 
نتیجه آن، حدود 1800 میلیارد 
از  حاصل  درآمدهای  به  تومان 
فروش حامل های انرژی افزوده 

خواهد شد.
در  شفافیت  مجریه،  قوه 

عملکرد و هزینه
بودجه  از  ای  عمده  بخش 
مجریه  قــوه  به  متعلق  کشور 
است که در این بخش، انقالب 
بودجه ای روشن می سازد چقدر 

عملکرد دولت در قسمت های مختلف در طی سال آینده 
پیش بینی شده است و هر یک از اقدامات دولت چقدر 

هزینه بر خزانه کشورتحمیل می کند.
به عنوان مثال تاکنون کمتر درباره عملکردهای جزئی 
یا  بودجه  و  برنامه  مانندسازمان  بزرگی  سازمان های  در 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
آن  در  و  است  شده  داده  مشروحی  و  مفصل  گــزارش 
گزارش مشخص شده که هرخدمت یا عملکرد در این 
سازمان، چقدر هزینه دربر دارد، ولی بودجه نویسی سال 
98 در 7 صفحه روشن کرده است مثال عملکرد جزئی 
سازمان  مسئوالن  و  کارمندان  کارشناسان، 
برنامه و بودجه چیست یا در سازمان میراث 
چه  دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
اتفاقی می افتد و هر یک از اتفاقاتی که دولت 
درمقام سیاستگذاری، تصدی گری یا نظارت 
در این سازمان انجام می دهد، چقدرهزینه 

برای خزانه کشور دارد.
وزارتخانه ها هم مانند تمام دستگاه های 
دیگر کشور، شفاف شده اند. آنقدرشفاف که 
می توان گفت عملکرد وزارتخانه های بسیار 
مهم و استراتژیکی مانندوزارت کشور، وزارت 
اطالعات یا وزارت امور خارجه چیست و چقدر 
هزینه برای هربخش از عملکرد این وزارتخانه 

ها در نظر گرفته شده است.
البته باید این را هم در نظر گرفت به مقتضای 
مصلحت کشور، برخی از جزییات دفاعی و 
امنیتی در ردیف های بودجه مشخص نشده 

است ولی ارقام هزینه های مربوط به همین نهادها نیز 
به روشنی مشخص شده است. مثال هزینه به روزرسانی 
تجهیزات ارتش جمهوری اسالمی ایران چقدر است یا 
در نیروی انتظامی به خاطر جبران اشتباهات ناشی از 
ماموریت های خاص این نهاد، چقدر بودجه برای جبران 

خسارات در نظر گرفته شده است.
بودجه بیمه مداحان و تعیین اوقات شرعی

درکنار شفاف سازی در وزارتخانه ها و نهادهای بزرگ، 
از  کمتر  که  هم  دیگری  های  بخش  در  سازی  شفاف 
یکی  در  مثال  شود،  می  دیده  داشت  وجود  اطالع  آن 
کشور  در  مذهبی  نهادهای  عملکرد  ذیل  ازردیف های 
مشخص شده است برای بیمه مداحان، در سال 98، 
پیش بینی شده است یک هزار و 804 مداح بیمه می 
شوند وبه ازای بیمه هر فرد، یک میلیون و 940 هزار و 
100 تومان در نظر گرفته شده و درنهایت 3 میلیارد و 500 
میلیون تومان، بیمه کردن مداحان در کشور برای دولت 
ردیف 1805010027  در  یا  است.  برداشته  در  هزینه 
مربوط به تعیین اوقات شرعی از طرف موسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران، عنوان شده است برای هر روز، هزینه ای 
برابر با یک میلیون و 190 هزار و 100 تومان در نظر گرفته 
شده است. یعنی اگر اوقات شرعی هر روز را شامل اذان 
صبح، اذان ظهر، اذان مغرب و نیمه شب شرعی در نظر 
بگیریم، تعیین هر کدام از این اوقات در هر روز، حدود 
300 هزار تومان هزینه دارد. همچنین در ردیف های 
بودجه ای جالب توجه می توان به هزینه بررسی هر واژه 
درفرهنگستان زبان فارسی اشاره کرد. طبق پیش بینی 
بودجه سال 98، در سال آینده قرار است روی 2900 واژه 
فارسی در فرهنگستان زبان فارسی کار شود که هزینه 
گزینش هر واژه یک میلیون و ۶48 هزار و 200 تومان در 

نظر گرفته شده است.
هزینه 415میلیون تومانی برای حل هر اختالف در مجمع 

هزینه های مربوط به خدمات عمومی تنها درباره قوه 
مجریه، شفاف نشده است بلکه هزینه های مربوط به سایر 
قوا هم به وضوح در الیحه بودجه منعکس شده است. به 
طور مثال مسئله حاکمیتی »حل اختالف بین مجلس 
و شورای نگهبان« که بر اساس قانون اساسی بر عهده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است، در 
سال آینده به اندازه 10 اختالف در نظر گرفته شده است 
که هزینه حل هر یک از این اختالفات به اندازه 415 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است یا بودجه شورای 
نگهبان برای اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق 390 
مصوبه پیش بینی شده مجلس با شرع و قانون اساسی 
در سال آینده، بیش از 32 میلیارد و 710 میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است که به ازای هر مصوبه بیش از 83 

میلیون و 874 هزار تومان شده است.  

ویژگی هایی که بودجه 98 را متمایز کرد؛

وزیر صنعت:شفافیت و انقباض
ساختار خودروازی داخلی اصالح 

می شود
به مشکالت  اشاره  با  و تجارت  وزیر صنعت، معدن 
بخش خودرو گفت: ساختار خودرو سازی کشور تا دو 
سال آینده اصالح می شود و تولید نیز در حال اصالح 
تولیدی  غیر  اموال  خودروسازان  که  شد  ومقرر  است 
شان را به فروش برسانند و بخشی از نقدینگی تامین 

شود.
رضا رحمانی با بیان اینکه مقرر شد 80 درصد تولید 
کند،  پیدا  اختصاص  تعهدات  اجرای  به  خودروسازن 
گفت: خودروسازان باید با فروش اموال مازاد و دریافت 
تسهیالت از بانک، منابع مالی موردنیاز خود را تامین 

کنند.
به  خودروسازان   پایبندی  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
اجرای تعهدات، گفت: تعهدات عینا عمل خواهد شد 

و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
تعهدات  اجرای  به  خودروسازان  تولیدات  درصد   ۸0

اختصاص پیدا کرد
فروش  اینکه  بیان  با  تجارت  و  صنعت،معدن  وزیر 
فوری خودرو ارتباطی به تعهدات خودروسازان ندارد، 
به  عمل  خودروسازان  تولید  افزایش  از  هدف  افزود: 
خودروسازان  برای  اقدام  این  اگرچه  است.  تعهدات 
تولیدات  درصــد   80 شــد  مقرر  ــا  ام ــت  اس سخت 

خودروسازان به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند.
کانال های تامین مالی برای خودروسازان چیست؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه فروش 
برای خودروسازان  تامین مالی  با هدف  فوری خودرو 
انجام می گیرد؟ توضیح داد: خیر؛ اگرچه خودروساز 
به منابع نقدی نیاز دارد اما نمی توان با فروش فوری 

این نیاز را تامین کرد.
وی بیان کرد: خودروسازان باید با فروش اموال مازاد 
و دریافت تسهیالت از بانک و سایر کانال ها منابع مالی 

خود را تامین کنند.
وزیر کابینه دوازدهم درباره طرح وزارت صمت برای 
طراح  وزارتخانه  کرد:  اظهار  خودرو،  بازار  ساماندهی 
واحد  خودروسازان  که  آنجایی  از  نیست.  طرح  این 

مستقلی هستند به دنبال این طرح هستند.
ارزیابی قیمت خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف 

کننده
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان 
شده  تمام  قیمت  ــاره  درب کننده  مصرف  از  حمایت 
سازمان  این  کرد:  خاطرنشان  می دهد،  نظر  کاالها 
و  کــرده  آنالیز  را  قیمت ها  خــود   وظایف  براساس 
ارائه می دهد. ممکن است خودروساز  را  نظرات خود 
اما سازمان  باشد  قیمت های مختلفی در نظر داشته 

حمایت از مصرف کننده این قیمت ها را نپذیرد.

#پیگیری_خبر

از این منظر، انقالب بسیار 
مهمی در بودجه نویسی 

کشور رخ داده است. 
برعکس روش دولت 

سابق در بودجه نویسی 
در دوران تصدی محمود 

احمدی نژاد که باحذف 
سازمان برنامه و بودجه 

کشور، بودجه سنواتی در 
قالب جزوه کم برگی تقدیم 

مجلس شد و همه چیز با 
سیستم حسینقلی خانی، 

اداره شد

,,

شفافیت در بودجه نویسی یعنی همه اجزای عملکرد دولت به عنوان کارویژه ها و وظایف حاکمیتی، تصدی 
گری و حتی نظارتی به عدد و رقم آمده است و به ازای هر واحد خدمت، هزینه انجام کار یاقیمت نظام جبران 

خدمت آن، مشخص شده و برای اولین بار در کشور می توان گفت بودجه دولتی معنی واقعی یافته است

,,

قسمت هشتم
حمیدرضا محمدیان، معاونت بازرگانی هواپیمایی آسمان 

پایگاه مشهد موجودات زنده
حمل موجود زنده در قفس جزء بار مجاز مسافر قرار 
زنده  موجود  حمل  رصورت  د  مسافر  هر  و  گیرد  نمي 
صورت نداشتن بار مجاز رایگان موظف به پرداخت این 
هزینه جهت کرایه حمل حیوان مي باشد. پس از احراز 
بار معمول مسیر به صورت  تمامي شرایط نرخ اضافه 
ذیل محاسبه و اخذ مي گردد. در هیچ شرایطي پرندگان 

و تخم آنها در کابین مسافري حمل نمي گردد.
-  پرندگان = وزن کامل پرنده به همراه قفس *4

-  حیوانات اهلي = وزن کامل حیوا ن به همراه قفس * 2
تجهیزات غواصي

تا 0 2 کیلو گرم شامل:  لباس، جلیقه، جوراب، کفش، 
چراغ قوه، دور بین، چاقو، مخزن اکسیژن بدون هزینه 
پذیرفته مي شود و هزینه اضافه بار مابقي آن بر اساس 
نرخ معمول اضافع بار و در صورتي که بیش از بار مجاز 
مسافر باشد اخذ مي گردد. مخزن هواي غواصي باید 
در حمل هوایي خالي و تنظیم  کننده ها جدا و در پوش 
آن باز بماند . تمام وسایل با رعایت ایمني بسته بندي 
گردند. در زمان پذیرش برروي نوار نقاله قرار نگیرند و از 

شیوه لود بارهاي خارج از اندازه استفاده نمایند.
حمل عسل

به منظور اجتناب از ایجاد آسیب غیر عمد به جامه 
ظرف  از  عسل  ریزش  دلیل  به  هواپیما  و  مسافر  دان 

محتوي ان موارد ذیل رعایت گردد:
عسل به عنوان جامه دان پذیرش شده مسافر قابل 

پذیرش نمي باشد.
پذیرش فقط در صورت حمل در چمدان حد اکثر تا 

02 کیلو گرم به ازاي هر مسافر امکان پذیر است.
بسته بندي محتوي عسل باید کامل باشد و نباید در 

قسمت باالي صندلي در کابین هواپیما قرار گیرد.
تخته اسکي روي آب و موج  سواري 

براي هر مسافر  انــدازه 3 کیلو گرم  به  تخته ها  این 
محاسبه مي گردد. در صورتي که این تجهیزات جزء  بار 
مجاز رایگان مسافر قرار گیرد و مجموع وزن آن بیش از 
بار مجاز رایگان باشد، اضافه وزن به ازاي هر کیلو و با نرخ 

خاص اضافه بار اخذ مي گردد.

آسمان
نکات پرواز



در این دور و زمانه بی شمار جوانانی هستند که 
فقط به دنبال نگاه الکچری گری و بدون هدف و 
نیز هستند  و  بر می دارند  راه زندگی قدم  آینده در 
جوانانی که از همان دوران برای خودشان نگاهی را 
دنبال می کنند و نگاه پویایی را به عنوان خورشیدی 
پیش رو بر می گزینند. این نگاه می تواند در وجهه 
های مختلف هنری عیان شده و مخاطبان خاص 
خود را پیدا کنند. عکس های سیاه و سفید نوشین 
مجیدی نوجوانی از جنس هنر عکاسی که خوش 
درخشید و زیبا دید اطراف و هم نسل های خودش 
فضای  مخصوصا  و  اطــراف  و  نوجوانی  دنیای  را. 
دربسته خانه خویش و هم نسل هایش و نگاه سیاه 

گونه او در عنفوان جوانی. 
کاش همه نوجوانان این نمایشگاه او را می دیدند 
و خودشان را بهتر جستجو می کردند. عکس های 
او نخستین گام های یک عکاس جوان در عکاسی 
مستند است. عکس هایی که ضمن انسجام کلی 
زنجیر  در  به عنوان حلقه ای  و  کانسپت  انتقال  در 
اتصال پروژه، می توانند به عنوان تک عکس هایی 
منفرد هم مورد توجه قرار گیرند و به وضوح می شود 
در اغلب آنها نشانه های پرتره های محیطی مستند 
گرند  روایت  نوشین  عکس های  کرد.  جستجو  را 
به  که  ایــده ای  واسطه  به  خود  گری  روایــت  در  و 
خردسالش(،  خواهر  دو  از  )عکاسی  پرداخته  آن 
سرشار از صداقت و معصومیت هستند. او در این 
رویکرد  کردن  توامان  با  است  تالش  در  مجموعه 

بصری  کیفیت  حفظ  و  مضمون  به  اش   شخصی 
برقرار  محتوا  و  فرم  بین  مناسب  پیوندی  تصاویر، 
از  عناصری  دریافت  سمت  به  را  مخاطب  و  کند 
شخصیت و روحیه خواهرانش و ارتباط مابینشان 
گرچه  چنین  این  مجموعه ای  ثبت  دهد.  سوق 
امتیازهایی مانند دسترسی همیشگی به سوژه ها، 
کافی  زمــان  اختصاص  امکان  و  سویه  دو  الفت 
نیز  از جهاتی  به همراه دارد،  با خود  را  برای ثبت 
باشد؛  برانگیز  چالش  و  دشوار  غایت  به  می تواند 
اول آن که عکاسی از افراد خانواده بعضا می تواند 
به خروجی های بدون عمق ختم شده و مانع عبور 

عکاس از مرزهای یک ثبت یادگاری شود. 
است؛  عکس  و  عکاس  بین  ذاتی  فاصله  دوم 
دنیای  به  به خوبی  نوشین  تصور می کنم گرچه  و 
اتفاق  بر  ناظر  نگاه  اما  شده،  نزدیک  خواهرانش 
جهان  در  و  کرده  حفظ  را  خود  کادر  از  خارج  و 
اصوال  است.  نگشته  غرق  سوژه هایش  کودکانه 

محور  ــول  ح کــه  ــت  دس ــن  ای از  مجموعه هایی 
شخصیت انسانی می چرخد نیاز به شناختی دقیق 
از حاالت و روحیه سوژه دارد. این عکس ها زمانی 
قوام می یابند که عکاس گارد دائمی شخصیت در 
برابر دوربین را بشکند و در واقع به مرحله ای برسد 
متجاوز  غریبه ای  را  دوربینش  و  که سوژه، عکاس 
نپندارد. نوشین در این مجموعه دست به انتخاب 
سختی می زند و ضمن اولویت دادن به نور موجود 
سوژه هایش  رنگی  دنیای  از  را  رنگ  صحنه،  در 
از  استفاده  با  تا  می کند  سعی  و  می کند  حذف 
و  سمبولیک  عناصر  هندسی،  اشکال  و  خطوط 
و  نماید  برجسته  را  فرم  نمادین،  ترکیب بندی های 
نوشین  برای  بپرهیزد.  آن  به  سطحی  پرداخت  از 
کم،  سن  علیرغم  نگارنده  گمان  به  که  مجیدی 
است؛  داده  بروز  از خود  توجه  استعدادی درخور 
امید گام های استوار، منظم و آگاهانه در آینده را 

دارم. 
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نخستین عمل جراحی ترمیمی دست در بیماران 
اموزشی  مرکز  در  کشور   شرق  بی«  »ای  به  مبتال 
پوشش  زیر  مراکز  از  قائم)عج(  درمانی  پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد.
به  مبتال  ساله   12 کودک  یک  روی  بر  عمل  این 
بیماری پروانه ای »ای بی« توسط امیر کچویی عضو 
فوق  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات 
تخصص ارتوپدی و جراح دست و کمال سید فروتن، 
علوم  دانشگاه  بازنشسته  استاد  و  پالستیک  جراح 

پزشکی ایران با موفقیت انجام شد.
در این روش با استفاده از پرده آمنیون )پرده روی 
به  تولد  بدو  از  که  کودک  این  دست  پوست  جفت( 
علت بیماری پروانه ای به حالت)مشت گونه( بود، 

ترمیم شد.
کمال سید فروتن جراح این عمل و مبتکر استفاده 
از  پرده امونیون )پوست روی جفت جنین( در ایران 
پوست روی جفت می  از  این روش  در  اظهار کرد: 
کرد  استفاده  بیمار  دست  پوست  ترمیم  برای  توان 
به خوبی  از عمل جراحی  مراقبت های پس  اگر  و 
خود  های  دست  از  تواند  می  کودک   ، شود  انجام 

استفاده کند. 
فروتن با اشاره به اینکه پوست بیماران مبتال به ای 
بی  به جز ناحیه سر قابل استفاده نیست که از  این 
ناحیه نیز، مقدار محدودی پوست می توان برداشت 
با  اما  است  کافی  بیمار  انگشت  دو  برای  که  کرد 
استفاده از پرده آمنیون می توان انگشتان بیمار را 

باز کرد.
نگه  چرب  و  مالیم  حرکات  اینکه  بیان  با  فروتن 
از  ها  میله  ــدن  آم بیرون  از  بعد  دســت  داشــتــن  

دستانش  از  سالها  بیمار  میشود  باعث  انگشتان، 
پرده  از  استفاده  از  ؛بعد  کرد  اظهار  کند،  استفاده 
دست  نشود،  انجام  الزم  های  مراقبت  اگر  امونیون 
وضعیت  در  باید  بنابراین  شود  می  بسته  ــاره  دوب

موجود نگهداری شود. 
فروتن تصریح کرد:  اگر پدر و مادر مراقبت خوبی 
از دست بیمار داشته باشند و پانسمان ها به خوبی 
انجام شود، انگشتان باز می ماند و کودک می تواند 

همیشه از انگشت ها استفاده کند.
جراحی  به  نیاز  بی«  »ای  به  مبتال  بیماران  بیشتر 

دست و پیوند پوست دارند
امیر رضا کچویی، فوق تخصص ارتوپدی و جراح 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  دست 
بیماری  یک  بی«  »ای  بیماری  کرد:  اظهار  مشهد 
پوست  چسبندگی  در  اختالل  که  است  ژنتیکی 

ایجاد می کند و  مکرر دست زخم می شود. 
این  متاسفانه  ارتوپدی  قسمت  در  ــزود:  اف وی 
چسبندگی باعث می شود که انگشتان دست به هم 

بچسبد و کارایی دست از بین برود. 
کچویی با بیان اینکه بیش از 43 بیمار ای بی در 
این  بیشتر   : افزود  است،  شده  شناسایی  خراسان 
افراد نیاز به عمل دارند که اگر بتوانیم این عمل را در 
منطقه انجام دهیم قطعا در هزینه ها صرفه جویی 
می شود و از نظر روحی و روانی نیز بار روانی کمتری 

برای خانواده ها دارد.
وی با بیان اینکه انگشتان دست مثل یک پیله به 
باز شدن بخاطر نقص  از  بعد  و  هم چسبیده است 
پوستی دچار مشکل می شوند، تصریح کرد: پرده 
های جفت پوشش بسیار خوبی برای دستان بیمار 

است که در این این بیمار مورد استفاده قرار گرفت.
کرد:  بیمار،تصریح  نقاهت  دوران  ــاره  درب وی 
تا زمانی  نیاز است  بیمار  برای  پانسمان های مکرر 
که پرده امونیون بتواند به پوست بچسبد و جایگزین 
پوست شود. کچویی با اشاره به اینکه حدود چهل 
اظهار  برد،  می  زمان  کامل  بهبودی  تا  روز  پنج  و 
امیدواری کرد: با اقدامات مراقبتی که پس از عمل 
جراحی بر روی این کودک می شود دستانش کارایی 

دست سالم را داشته باشد.
بیماری »ای بی« اختاللی ژنتیکی که موجب درگیر 

شدن پوست و نسوج می شود
خاص  هــای  بیماری  ــور  ام مسئول  کارشناس 
اینکه  به  اشــاره  با  مشهد  پرشکی  علوم  دانشگاه 
که  است  ژنتیکی  اختالل  نوعی  ای  پروانه  بیماری 
پوست و نسوج پوششی بدن را درگیر می کند اظهار 
پوست  در  بندی  هم  بافت  کاهش  دلیل  به  کرد: 
بیماران در اثر تماس بدن با جسم خارجی، پوست 

بیمار تاول زده و دچار زخم و خونریزی می شود. 
جواد رجبیان با بیان اینکه در این بیماری، بافت 
پوششی درونی  از دهان تا معده و سایر اعضا درگیر 
می شود خاطر نشان کرد:  مهم ترین مشکل این 
پانسمان  به  نیاز  که  است  بدن  های  زخم  بیماران 
باالیی  ها هزینه  پانسمان  این  که  دارند  مکرر  های 
برنامه تحول  با اجرای  دارد.  رجبیان تصریح کرد: 
پروانه  ،بیماران  گذشته  سال  پنج  از  سالمت  نظام 
ای زیر پوشش بیماران خاص قرار گرفته اند و هزینه 
وزارت  را  بیماران  این  پزشکی  دنــدان  و  پانسمان 

بهداشت متقبل شده است.
وی با بیان اینکه تا کنون 43 بیمار مبتال به ای بی 

در مناطق زیر پوشش دانشگاه شناسایی شده اند 
افزود: برای ارایه خدمات به این بیماران تیم پزشکی 
از گروه های مختلف تخصصی و فوق تخصصی در 
بیمارستان اکبر تشکیل شده است  و عالوه بر این 
دوره های روانشناسی و مشاوره نیز برای بیماران و 

خانواده های انها نیز برگزار می شود.
رجبیان به نقش موثر خیران سالمت در حمایت 
از بیماران خاص اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
گروه "راه سالمتی" حامی بیماران مبتال به »ای بی« 

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند.
از  بی  ای  به  مبتال  بیماران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تاکید  هستند  برخوردار  باالیی  وهوش  استعداد 
کرد: باید این فرهنگ سازی در جامعه ایجاد شود 
انتقال به دیگران نیست و  که بیماری ای بی قابل 
این بیماران نیز همانند دیگر افراد جامعه می توانند 

فعالیت اجتماعی داشته باشند.
گروه راه سالمتی حامی بیماران »ای بی« در استان 

خراسان رضوی
اینکه  بیان  با  نیز  قائم)عج(  بیمارستان  رییس 
خیران نقش موثری در ارتقاء سالمت جامعه دارند 
تا  سالمتی«  »راه  خیران  گروه  کرد:  نشان  خاطر 
کنون خدمات گسترده ای را به بیماران در گروه های 
مختلف ارائه داده اند و عالوه بر این حامی بیماران 

مبتال به ای بی نیز هستند.
داستانی با  اشاره به انجام عمل پیوند پوست و باز 
کردن دست بیمار مبتال به »ای بی« در بیمارستان 
و  توانی  باز  اقدامات  کرد:  نشان  خاطر  قائم)عج( 
انجام  مرکز  این  در  بیماران  این  برای  بخشی  توان 

خواهد شد.

خبرخبر

سرویس اجتماعی
روز گذشته الیاس حضرتی نماینده تهران و شمیرانات 
در مجلس شورای اسالمی خبر استعفای وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی را در توییترش منتشر کرد. بعد 
از انتشار این خبر گمانه زنی های متفاوتی درباره این 
قضیه رخ داد. در تماس با نمایندگان خراسان رضوی 
صحت  از  تا  کردیم  تالش  اسالمی  شورای  مجلس  در 
این خبرمطلع شویم. تنها نماینده ای که پاسخگو بود 
شورای  مجلس  در  درگز  نماینده  حاتمیان«  »عبدالله 
ولی  است  شنیده  را  خبر  این  گفت  که  بود  اسالمی 

نمی تواند صحت آن را تایید کند.
دولت به دنبال سرپرست 

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات 
اسالمشهر با اشاره به استعفای قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت و درمان، گفت: بنده از کانال های مختلفی 
پیگیری کردم که قاضی زاده هاشمی سه جلسه است که 
در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند و استعفا داده 
وزارت  برای  دنبال یک سرپرست  به  امروز هم دولت  و 

بهداشت و درمان است.
کمیسیون  عضو  قربانی  حسین  محمد  همچنین 
بهداشت و درمان درباره استعفای وزیر بهداشت، اظهار 
کرد: آقای قاضی زاده هاشمی از سمت خود استعفا داده 

اما هنوز رئیس جمهور نپذیرفته است. 
چرا استعفا؟

پیگیری ها نشان می دهد که وزیر بهداشت شنبه دو 
به  برای سال 98  بودجه سالمت  دلیل  به  پیش  هفته 
خصوص عدم تخصیص بودجه تصویب شده برای تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی از صندوق توسعه ملی، کتبًا در 
نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور، استعفا داده 

است.
با گذشت حدود 15 روز از استعفای وزیر بهداشت، 
حسن روحانی رئیس جمهور تاکنون در این باره پاسخی 
به نامه ی استعفای قاضی زاده هاشمی نداده است اما 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تالش کرده که 
با وساطت، موضوع را حل کند اما وزیر بهداشت اصرار 
باید  پزشکی  و تجهیزات  دارو  تامین  بودجه  داشته که 

تامین شود.
قاضی زاده هاشمی بعد از استعفا و تا مشخص شدن 
وضعیت استعفا، همچنان در وزارت بهداشت مشغول به 
کار بوده و در هفته پیش 3 سفر استانی به سیستان و 
داشته  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  کرمانشاه  بلوچستان، 

است.
آدرس غلط می دهند

معاون کل وزارت بهداشت نیز ضمن تشریح وضعیت 
این وزارتخانه در الیحه بودجه 98، در پاسخ به برخی 
طول  در  وزارتخانه  این  بودجه  درباره  مطرح  اظهارات 
اجرای طرح تحول نظام سالمت، گفت: با آدرس غلط 
دادن و حمله به خدمتگزاران مردم در حوزه سالمت، 
هیچ مشکلی حل نخواهد شد و تکیه بر بعضی اطالعات 
حوزه  مشکالت  شخصی،  وابستگی های  و  اشتباه 

سالمت را تشدید می کند.
این  بودجه ای  وضعیت  به  اشاره  با  حریرچی  ایرج 
وزارت  سهم  گفت:   98 بودجه  الیحه  در  وزارتخانه 
و  اختصاصی  و  عمومی  درآمــد  احتساب  با  بهداشت 
تملک دارایی و هدفمندی یارانه ها و 1% ارزش افزوده و 
بیمه سالمت برابر 5.1% از بودجه 1703 هزار میلیارد 
تومانی الیحه بودجه سال بعد است و رشد کل بودجه 
هزینه ایی وزارت بهداشت در الیحه 98 نسبت به سال 

97 برابر 8% است.
بازدیدهای  وی گفت: وزیر مردمی بهداشت هم در 
این  مشکالت  با  دارنــد،  که  ــادی  زی بسیار  میدانی 
مواجه  مکررا  ایشان  درخواست های  و  بازنشستگان 
در  طاقت فرسایی  و  متعدد  پیگیری های  و  می شوند 
این زمینه انجام داده اند و حمله به فردی که در جهت 
حل مشکالت کارکنان حوزه بهداشت ودرمان را تالش 

شبانه روزی دارد، جوانمردانه نیست.
سرنخ به برادران نوبخت متصل است؟

 »سالمت نیوز« در گزارشی درباره چرایی رخ دادن 
این استعفا سرنخ قضیه را برادران نوبخت متصل کرد. 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی 
نوبخت که در خطوط قبل اظهارنظر او را درباره کناره 

گیری قاضی زاده هاشمی را خواندیم.
این خبرگزاری نوشته است که دلیل استعفای وزیر 

بودجه  و  برنامه  بهداشت سیاسی کاری رئس سازمان 
و عملکرد وی در این سازمان است به طوری که رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس به طور واضح به این مساله 
باشگاه  با  گفت وگو  در  شهریاری  است.  کرده  اشــاره 
و  برنامه  »سازمان  است:  گفته  صراحت  به  خبرنگاران 
بودجه موضع سیاسی با سالمت مردم دارد. این سازمان 
نه برنامه دارد و نه بودجه. عملکرد آن بر اساس رانت، 
جناح بازی و سیاسی کاری است. و نمونه های بسیاری 

برای آن می توان مثال زد.
انتقاد علی نوبخت از قاضی زاده هاشمی

البته موضع گیری های علی نوبخت عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس )که برادر محمد باقر نوبخت در سازمان 
قابل  نیز  بودجه سالمت  بودجه است( درباره  و  برنامه 
تامل است. در حالی که کمیسیون بهداشت و درمان 
و  حمایت  دنبال  به  همیشه  اسالمی  شورای  مجلس 
افزایش بودجه حوزه سالمت بوده است اما این عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بودجه تعیین شده 
نظری خالف  و  دانسته  کافی  را  بهداشت  وزارت  برای 
نظر بقیه اعضا و بخصوص ریاست کمیسیون بهداشت 
مجلس دارد و به نظر می رسد اظهار نظرات او به نوعی 
در دفاع از عملکرد برادرش در سازمان برنامه و بودجه 
است چراکه اگر نقدی به عملکرد وزیر بهداشت داشته 

چرا بعد از خبر استعفای وزیر عنوان کرده است؟
وزارت بهداشت، قانون را رعایت نمی کند

علی نوبخت در گفت و گویی با خبرگزاری فارس در 
واکنش به خبر استعفای وزیر بهداشت به دلیل کاهش 
بهداشت  وزارت  »بودجه  است:  گفته  سالمت  بودجه 
نسبت به سال گذشته حداقل 10 درصد افزایش پیدا 
کر د ه است، وزارت بهداشت د ر زمینه مصرف بودجه، 
نیز  وزیر  استعفای  مسئله  و  نمی کند  رعایت  ر ا  قانون 

بودجه  خزانه،  منابع  به  توجه  با  است.  روبه جلو  فرار 
وزارت بهداشت به طور دقیق تعیین شد و حتی می توان 

یک سوم این مبلغ ر ا صرفه جویی کر د.
نوبخت  علی  اظهارات  به  واکنش  در  نیز  شهریاری 
سالمت  حوزه  به  اضافی  بودجه های  پرداخت  درباره 
که  هستند  مختار  مجلس  نمایندگان  اســت:»  گفته 
نظرات خود را درباره بودجه اعالم کنند، اما متاسفانه 
با بودجه پیشنهادی دچار  به نظر می آید در سال 98 

چالش های جدی در حوزه سالمت شویم.
بیماران زیاد شدند ولی بودجه آنان نه

بنا به گفته شهریاری در رابطه با بیماران خاص که 2 
سال پیش بودجه این بخش 2۶0 میلیارد تومان بود این 
ردیف در بودجه 98 به 150 میلیارد تومان رسیده است 
در حالی که تعداد بیماری های خاص نسبت به گذشته 
افزایش پیدا کرده است. منابع مورد نیاز بیماران خاص 
و صعب العالج چیزی بیش از هزار میلیارد تومان است، 
اما ردیف بودجه ای آن 150 میلیارد تومان تعیین شده 

است.
در  جمعیت  تعالی  بودجه  کاهش  به  همچنین  وی 
الیحه سال 98 اشاره کرد و عنوان کرده است:» بودجه 
بیماران پیوندی نیز با وجود تصویب تعرفه ها در دولت 
کاهش داده شده است. منابع آسیب های اجتماعی را 
در بخش بیمه همگانی گنجانده اند تا قابل رصد نباشد و 
مشخص نشود چه اتفاقی برای این بودجه خواهد افتاد.

خبار همچنان ضد و نقیض است و روز شنبه یک مقام 
به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  آگاه 
»باشگاه خبرنگاران جوان« گفت که وزیر استعفا نداده 
است بلکه قاضی زاده هاشمی به رئیس جمهور تاکید 
کرده است که اگر مشکالت تا یک روز خاص حل نشود 

استعفا می دهد و هنوز چیزی روی کاغذ نیامده است.
عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل روابط 
عمومی وزارت بهداشت در گفت وگو با فارس گفت:  این 
خبر به هیچ وجه صحت ندارد و  وزیر بهداشت از اساس 

چنین قصد و نیتی هم نداشته و ندارد.
وی ادامه داد: ممکن است اختالفاتی در بحث بودجه 
وجود داشته باشد اما این به معنای ترک دولت یا استعفا 

نیست. 
رسمی  منابع  از  را  اخبار  باید  مردم  افزود:  نژاد  زارع 
ناامیدی  باعث  به چنین شایعاتی که  و  پیگیری کنند 

مردم و مسئوالن می شود دامن نزنند.
گفته  به  ریشه  عمومی  روابــط  مسئول  این  اگرچه 
خودش شایعات را بررسی نکرده تا به نمایندگان مجلس 
برسد ولی باید منتظر ماند تا مشخص شود که در نهایت 

نبرد بر سر بودجه سالمت به کجا ختم می شود.

استعفای قاضی زاده هاشمی در اعتراض به بودجه سالمت؛

وزیر، نرفته برگشت
خبر

طرح امداد زمستانه اورژانس 115 در محورهای درون 
و برون شهری زیر پوشش دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی خراسان رضوی به اجرا در آمده است.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد افزود: در این طرح که از 22 آذر آغاز 
و تا 22 اسفند ادامه خواهد داشت، 219 پایگاه فعال 
شهری و جاده ای به صورت 24 ساعته در دانشگاه 
خراسان  استان  پزشکی  علوم  های  دانشکده  و  ها 

رضوی آماده خدمات رسانی هستند.
 122 طرح  این  در  اینکه  بیان  با  نژاد  وفایی  رضا   
آمادگی  با  شهری  پایگاه   97 و  ای  جــاده  پایگاه 
نشان  خاطر  داشت  خواهند  رسانی  خدمات  کامل 
آمبوالنس  نیز  استان  گیر  برف  محورهای  در  کرد: 
پیش  نیاز  مورد  تجهیزات   تمامی  با  پشتیبان  های 
 5 طرح  این  در  کرد:  تصریح  وی  است.  شده  بینی 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس در دانشگاه ها و دانشکده 
حیدریه،  تربت  نیشابور،  مشهد،  پزشکی  علوم  های 
هوایی  اورژانــس  بالگرد  فروند   4 و  گناباد  و  سبزوار 
نیشابور  پزشکی مشهد، سبزوار،  علوم  دانشگاههای 
و گناباد در این ایام آماده خدمت رسانی خواهند بود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
عملیات  هدایت  مرکز  کرد:   اظهار  مشهد  پزشکی 
بحران دانشگاه EOC، مرکز پایش مراقبتهای بالینی 
MCMC و مرکز کنترل ترافیک نیز آماده هماهنگی 
در  بحران  مدیریت  و  سازمانی   درون  و  برون  های 
جهت  هماهنگی  مترقبه،  غیر  حوادث  وقوع  صورت 
پذیرش و انتقال بیماران بین مراکز درمانی استان و 
استانهای همجوار به مراکز تخصصی و فوق تخصصی 
بر  نظارت  کرد:  نشان  خاطر  نژاد  وفایی  هستند. 
عملکرد پایگاه های جاده ای اورژانس 115 در طول 
طرح افزایش یافته و پیش بینی در خصوص فراخوان 
شرایط  با  مقابله  جهت  شیفت  از  خارج  نیروهای 

بحرانی مرتبط با برف و سرما صورت گرفته است.
پذیرش  برای  نیز  درمان  معاونت  کرد:  تصریح  وی 
ترافیکی  ترافیکی و غیر  از حوادث  مصدومین ناشی 
مرتبط با برف و سرما در ایام طرح امداد زمستانی در 

بیمارستانها و  مراکز درمانی در آمادگی کامل است.

خبر
اجرای طرح امداد زمستانه اورژانس 

115 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران:

تعداد زنان مبتال 10برابر شده است
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت: از دو سال پیش 
اصلی ترین راه انتقال ایدز در کشور تماس جنسی است. 
زمانی انتقال این بیماری 97 درصد در معتادان مرد و سه 
درصد در زنان معتاد بود، اما طی دو سال اخیر تعداد زنان 

مبتال از طریق روابط جنسی 10 برابر شده است.
مینو محرز افزود: اکثر مبتالیان به ویروس ایدز در کشور 
25 تا 40 ساله هستند و به علت ضعف اطالع رسانی و 
نبود آموزش در مورد انتقال ایدز از طریق رفتارهای پرخطر 
جنسی، جوانان در معرض ابتال به این بیماری هستند. 
او گفت: ایدز یک بیماری عفونی است که با درمان قابل 
وحشت  ایدز  اسم  از  افراد  از  بسیاری  اما  است،  کنترل 
دارند در حالی که این بیماری را می توان با داروهای موثر 
و درمان های مناسب کنترل کرد. او گفت: در حال حاضر 
بیشترین انتقال ایدز بر اثر روابط جنسی رخ می دهد یک 
زمانی بیشترین شیوع این بیماری در بین معتادان بود که 
با برنامه کاهش آسیب بسیار خوب کنترل شد، به طوری که 
امروز ایران در دنیا حرف اول را در کاهش آسیب ویروس ایدز 
در بین معتادان می زند. محرز هشدار داد: به دلیل تماس 
جنسی ایدز در جوانان به ویژه زنان رو به افزایش است 
باید سطح آگاهی جامعه را افزایش داد زیرا بیماران جدید 
اغلب تحصیلکرده هستند و از سطح اجتماعی خوبی 
برخوردارند. این فوق تخصص بیماری های عفونی تصریح 
کرد: انجام آزمایش ایدز قبل از ازدواج بسیار مهم است و 
اکنون این آزمایش در مراکزی به طور رایگان انجام می شود 
و وزارت بهداشت نیز داروها را رایگان در اختیار بیماران می 
گذارد ولی عده ای از این امکانات بی خبرند. به گفته محرز، 
به دلیل نبود آگاهی و فقدان پذیرش جامعه بسیاری از 
افراد آزمایش نمی دهند. نمی توانیم به دنبال مردم برویم، 
خود جوان ها باید بدانند رفتارهای پرخطر چیست و تست 
بدهند، زیرا تمام این مراکز تست ایدز به صورت رایگان 
مشاوره و تست ها را انجام می دهند. وی افزود: متاسفانه 
انگار کسی از این مسائل آگاهی ندارد که بخواهد مراجعه 
داشته باشد اطالع رسانی مدام توسط رسانه ها و آموزش 
امروز در  تاکید کرد: جوانان  پرورش نشده است. وی  و 
خطر ابتال به ایدز هستند، در حال حاضر سیاست وزارت 
بهداشت انجام تست های بیشتر است اما در این زمینه 
نیازمند کمک هستیم تا آگاهی به جامعه داده شود و برای 
آزمایش مراجعه کنند زیرا درمان موثری برای آن وجود دارد.

محرز یادآور شد: آموزش و پرورش درباره مسائل جنسی 
صحبت نمی کند زیرا معتقد است دانش آموزان بی بند و 
بار می شوند و این مشکلی است که ما با آن مواجه هستیم. 
در حالی که انکار و سکوت دو استراتژی بسیار اشتباه در 
سیاست گذاری هاست، نمی توان وجود برخی رفتارهای 
پرخطر را انکار کرد در نتیجه باید آموزش داد تا این مسائل 

کمتر از گذشته شوند.

مرگ  بیمار  اعضای  اهدای 
علوم  ــشــگــاه  دان در  مــغــزی 
نجات  موجب  مشهد  پزشکی 

به عضو شد. نیازمند  بیمار  وادامه زندگی۶ 
پیوندی  اعــضــای  آوری  فــراهــم  ــد  واح مسئول 
در  ــرد:  ک اظهار  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اهدای  عمل   )83۶( ششمین  و  سی  و  هشتصد 
الکی  محسن  مغزي؛  مرگ  کننده  اهــدا  از  عضو 
به  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  از   که  ساله   41 خواه  
پیوند  مرکز  در  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد 
از  پس  بود،  شده  معرفی  مشهد  دانشگاه  اعضای 
خانواده  رضایت  و  مغزي  مرگ  تأیید  مراحل  انجام 
جراحي  عمل  تحت  منتصریه  بیمارستان  در  وی 

اهدای عضو قرار گرفت .

زنده  کلیه های  کرد:  نشان  ابراهیم خالقی خاطر 
آقای  و  39 ساله   به خانم  محسن الکی خواه   یاد  
کلیه  نارسایی  از  سالها  که  مشهد   ساکن  ساله   39
به  بودند  درمــان  تحت  دیالیز  با  و  بردند  می  رنج 

صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
وی افزود: کبدمرحوم محسن الکی خواه ؛ جهت 
بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد . به  پیوند 

پیوندی  اعــضــای  آوری  فــراهــم  ــد  واح مسئول 
قرنیه  کرد:  اظهار  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پیوند  جهت  خــواه   الکی  محسن  یاد  زنــده  های 
شد.  ارســال  مشهد  االنبیاء  خاتم  بیمارستان  به 
بخش  به  مــرحــوم   پوست  از  قسمتي  همچنین 
پیوند  جهت  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  سوختگي 

ارسال شد.

انتظامی  ــیــروی  ن ــوران  ــأم م
ســارق   3 نیشابور  شهرستان 
حرفه ای خودرو با 11 فقره سرقت را 

در این شهرستان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی نیشابور گفت: در پی کسب خبری 
از گاراژ های  مبنی بر فعالیت مشکوک افرادی در یکی 
سطح این شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ حسین دهقان پور افزود: در بررسی های اولیه 
این  در  افرادی  شد  مشخص  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
گاراژ با استفاده از هوا برش، خودرو ها را اوراق می کنند 
بازدید  محل  از  قضائی،  مقام  با  هماهنگی  از  پس  که 
سرقتی  شده  اوراق  لوازم  زیادی  تعداد  و  گرفت  صورت 
خودرو و یک دستگاه پراید سرقتی که در حال اوراق شدن 

بود به همراه یک دستگاه هوا برش کشف و در این زمینه 
3 نفر نیز دستگیر شدند. فرمانده انتظامی نیشابور گفت: 
متهمان در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ناچار پرده 
از فعالیت یک باند حرفه ای سرقت خودرو در نیشابور و 
شهر های دیگر استان برداشتند و اعتراف کردند 2 نفر از 
اعضای باند پس از سرقت 11 دستگاه خودرو، آن ها را در 
اختیار وی و یکی دیگر از دوستانش قرار می دادند که پس 
از اوراق کامل، آن ها را به فروش می رساندند. سرهنگ 
دهقان پور با تقدیر از همکاری خوب شهروندان با پلیس، 
گفت: شهروندان باید خودرو های خود را به وسایل ایمنی 
تجهیز و آن ها را در پارکینگ های دارای مجوز و یا نقاطی 
که دوربین های سطح شهر به آن ها مشرف است، پارک 
کرده و از نگهداری اشیاء و وسایل قیمتی و هرگونه وجوه 

نقد در داخل خودرو ها اکیدا خودداری کنند.

شهرستان  انتظامي  فرمانده 
رأس   4۶ کــشــف  از  کــاشــمــر 
گوساله قاچاق به ارزش 2 میلیارد 

و 7۶0 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  باقري  ابوالقاسم  سرهنگ 
افزود: در اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاال، مأموران 
کنترل محورهاي  فرماندهي حین  این  آگاهي  پلیس 
کامیون  دستگاه   2 به  شهرستان  ایــن  مواصالتي 
را  خودروها  این  بیشتر  بررسی  منظور  به  و  مشکوك 

متوقف کردند.
وي اضافه کرد: مأموران در بررسی مدارک راننده و 
در بازرسي این کامیون ها 4۶ رأس گوساله فاقد مجوز 

حمل را کشف کردند.
ها  کامیون  توقیف  به  اشاره  با  انتظامي  مقام  این 

کرد:  تصریح  قضائي،  مراجع  به  متهم   2 معرفي  و 
 2 را  شده  کشف  قاچاق  هاي  دام  ارزش  کارشناسان 

میلیارد و 7۶0 میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان کاشمر مبارزه با قاچاق 
کاال را یکي از مهمترین مأموریت هاي پلیس برشمرد و 
از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را در این 
زمینه به مرکز فوریت هاي پلیسي 110 اطالع رسانی 

کنند

کشف گوساله های قاچاق در کاشمردستگیری سارقان حرفه ای خودرو با 11 فقره سرقت در نیشابوراهدای عضو جان 6بیمار را نجات داد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت؛

خبرنخستین عمل جراحی ترمیمی دست مبتالیان به »ای بی«

به  اشــاره  با  انکولوژی  رادیــوتــراپــی  متخصص 
عموم  گفت:  پروستات  سرطان  درمــان  روش هــای 
مردان باالی 50 سال باید برای پیشگیری، تشخیص 
 PSA بموقع و درمان بهنگام نسبت به انجام آزمایش

اقدام کنند.
رادیوتراپی  متخصص  منشادی  دهقان  حمیدرضا 
در  ایــران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  انکولوژی 
سرطان  داشت:  اظهار  پروستات  سرطان  با  ارتباط 
پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در دنیا و ایران 
محسوب می شود که مردان زیادی را گرفتار می کند 
دومین  ریه  سرطان  از  پس  سرطان  این  واقع  در  و 

سرطان شایع در میان مردان است.
ادرار  ماندن  باقی  ادرار،   شدن  باریک  افزود:  وی 
اولیه سرطان  از جمله عالئم  ادراری  مثانه، شب  در 
پروستات  بزرگی  عالئم  با  البته  که  است  پروستات 
طریق  از  مشکل  دو  این  افتراق  راه  و  دارد  مشابهت 
و در صورتی که  معاینه است  و   PSA آزمایش  انجام 
آزمایشات  بود  پروستات  تومور  بدخیمی  به  شک 
تکمیلی مانند بیوپسی و سونوگرافی پروستات و ... 
ارائه خواهد  مناسب  درمانی  و روش  انجام می گیرد 
بیان  با  انکولوژی  رادیوتراپی  متخصص  این  شد. 
جراحی  روش  دو  به  پروستات  سرطان  درمان  اینکه 
درمان  داد:  ادامــه  می گیرد،  صورت  رادیوتراپی  و 
رادیوتراپی  جدید  های  روش  با  پروستات  سرطان 
فرد را کمتر نیازمند به جراحی می سازد ولی به طور 
کلی در صورتی که بیمار جوانتر باشد و بیماری نیز 
طریق  از  تومور  برداشت  به  توصیه  اولیه  مراحل  در 

داشت:  بیان  منشادی  دهقان  می شود.  جراحی 
عوارض  از  ادراری  اختالالت  و  جنسی  مشکالت 
احتمالی جراحی به شمار می رود و بر همین اساس 
تا  گیرد  صورت  حاذق  پزشک  توسط  جراحی  باید 

بیمار با مشکالت بسیار اندکی روبه رو باشد.
سرطان  درمــان  عمده  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
می گیرد،  صــورت  رادیوتراپی  طریق  از  پروستات 
و   IMRT معمولی،  صورت   3 به  رادیوتراپی  گفت: 
پیشرفته  تومور  اگر  تراپی صورت می گیرد که  براکی 
باشد از روش IMRT به همراه براکی تراپی استفاده 
به همان  باشد  تومور غیر پیشرفته  اگر  می شود ولی 

روش براکی تراپی بسنده می کنیم.
خاطرنشان  انکولوژی  رادیوتراپی  متخصص  این 
IMRT روشی از رادیوتراپی است که در  کرد: روش 
بیمارستان  در  و  روشنا  مرکز  مانند  خصوصی  مراکز 
دولتی شهدای تجریش استفاده می شود و این روش 
بیشترین دوز ممکن اشعه به تومور سرطان منتقل و 

بیمار عوارض کمتری دارد.
دهقان منشادی تاکید کرد: عموم مردان باالی 50 
سال باید برای پیشگیری، تشخیص بموقع و درمان 
کنند  اقدام   PSA آزمایش  انجام  به  نسبت  بهنگام 
همچنین معاینه رکتال توسط پزشک متخصص برای 

آنها صورت گیرد.

هشدارهایی که مردان باید جدی 
بگیرند

در مراسم ایین افتتاح کتاب خانه های عمومی مطرح شد:
شکوفایی استعداد و باروری ذهن خالق در گرو ترویج فرهنگ کتاب خوانی

گزارشی از نمایشگاه عکس یک جوان مشهدی؛
نگاهی تاریک به نوجوانی

در نشست خبری دومین جشنواره هنرهای شهری 
در  رسانه  اصحاب  حضور  با  گذشته  روز  که  مشهد 
فرهنگی  معاون  بختیاری  هادی  شد  برگزار  مشهد 
سطح  افزایش  به  ــاره  اش ضمن  مشهد  شهرداری 
دبیران  تعیین  اقشار مختلف هنرمندان،  با  تعامالت 
دوره  این  در  ــا  داوری ه سطح  افزایش  و  تخصصی 
جشنواره گفت: امسال به دنبال ارتقای سطح کیفی 

جشنواره در استقبال از سال نو خواهیم بود.
تالش  قبل  های  سال  تجربه  طبق  ــزود:  اف وی 
شرکت کنندگان بر این است که اثار در سطح باالیی 
اگر  چراکه  است  مسرت  مایه  مساله  این  که  باشند 
تلفی  شرکت کنندگان از جشنواره در سطح پایین یا 
متوسط باشد، سطح جشنواره افت پیدا خواهد کرد.
بختیاری خاطرنشان کرد: جشنواره بهار با توجه به 
سبقه10 ساله آن و کارنامه موفقی که تا کنون داشته 

یکی از کاملترین جشنواره های هنری کشور است.
این  بر  تاکید  با  مشهد  شهردار  فرهنگی  معاون 
این  برندسازی  بر  را  خــود  ــوان  ت تمام  که  مساله 
جشنواره گذاشته است گفت: سطح انتظارات مردم 
از این جشنواره خصوصا در بین همشهریان مشهدی 
باالست و زمانیکه ما نماد یا المانی را در محیط های 
ما  کــار  از  بخشی  می  گذاریم،  نمایش  به  شهری 
متناسب با سالیق و ذائقه مردم است که این مساله 
ضمن ارتباط وسیع با شهروندان وظیفه انتقال حس 

خوب به مخاطب را نیز دارد.
وجود  اهمیت  بر  عــالوه  کــرد:  تاکید  بختیاری 
تماشاچی بیشتر بر آثار، یکی از مهمترین دغدغه ها 
این است که  با باال بردن سطح ارتقای هنری مردم، 
آفرینندگان هنری تالش در کسب ارتباط با مخاطب 

داشته باشند
کمک  نیز  هنرمند  ارتقای   به  مساله  این  که  چرا 

شایانی خواهد کرد.
سطح انتظار شهروندان باالتر از زائران

برخوردار  کم  مناطق  به  ای  اشــاره  در  بختیاری 
های  نارضایتی  و  انتقادات  مهمترین  از  یکی  گفت: 
زیباسازی  عادالنه  توزیع  عدم  مساله  مشهد،  مردم 
شهروندان    4/42 حدود  که  بود   97 سال  در  نوروز 
که  تالشی  کنار  در  کردند.  ارزیابی  ناعادالنه  را  آن 
باید  داشت  خواهیم  رو  پیش  سال  در  بابت  این  در 
دانست که بسیاری از معابر اصلی شهر جدا از بحث 
تبعیض مناطقی هستند که اغلب مردم شهر در آن 

توجه  از  مساله  این  در  طبیعتا  و  دارند  آمد  و  رفت 
بیشتری برخوردار خواهند بود و  با قرار دادن این ها 
در محورهای شهری، تعداد بیشتری از مشهدی ها از 
یک  در  که  است  درست  می  کنند؛  استفاده  آثار  این 
نقطه از شهر قرار گرفته، اما آن نقطه، نقطه ای است 

که بیشترین متردد را در آن محور دارد.
معاون فرهنگی شهردار تصریح کرد: رضایت کلی 
در  گذشته  سال  در  شهری  معابر  زیباسازی  از  مردم 

زائران 5/79  و مشهدی ها ۶5 درصد 
از  این سطح  دلیل  که مشخصا  بود. 
مشهد  مردم  که  بود  این  آرا  تفاوت 
در  ساله  هر  که  تجربه ای  دلیل  به 
ایام نوروز دارند،  خصوص زیباسازی 
به سطح مطالبه باالتری رسیدند که 
البته مایه سرور و تالش بیشتر ما در 
راه رسیدن به طرح های بهتر و ارتقا 

المان های شهری است.
هنرهای  برای  میلیاردی   4 بودجه 

شهری
بختیاری در پاسخ به این سوال که 
در سال  مالی شهرداری  توان  سطح 
امسال  گفت:  است  چقدر  رو  پیش 
نیز مانند سال گذشته با بحران منابع 

کاهش  وجود  با  چراکه  مواجهیم  شهرداری  مالی 
سطح درآمدها افزایش قیمت ها را داشتیم که اینها 

در کنار هم باعث کاهش توان مالی ما شده است.
باعث  مسائل  این  همه  احتماال  داد:  ادامــه  وی 
تا سه  دو  بین  المان های شهری  رفتن  قیمت  باالتر 

برابر سالهای پیش خواهد بود.
که  می شود  پیش بینی  عددی  بودجه  در  ساله  هر 
در پیش بینی امسال این عدد حدودا چهار میلیارد 
برآورد شده است. که متاسفانه برای 
که  اســت  کم  رو  پیش  هزینه های 
را  عدد  این  بتوانیم  امیدواریم  البته 
بودجه  الیحه  در  حاضر  حال  در  که 
یک  نیز  آن  شدن  محقق  که  است 

مساله است را افزایش دهیم.
اصلی  معابر  المان های  سرنوشت 

بعد از انتقال به مناطق دیگر
سرنوشت  مـــورد  در  بختیاری 
بیان  شهر  در  موجود  المان های 
دوره  یک  از  بعد  ساله  هر  ــرد:  ک
به  اصلی  معابر  های  المان  زمانی 
می     شوند  منتقل  جدید  های  مکان 
کافی  توجه  عــدم  گاها  متاسفانه 
توجه  عدم  باعث  مربوطه  مسئولین 

مخروبه  مرز  به  را  ها  آن  که  می شود  المان ها  این  به 
خواهش  مردم  تمامی  از  همینجا  می رساند.  شدن 
مواجه  ای  مساله  چنین  با  صورتیکه  در  می  کنیم 
اصالح  وقت  اسرع  در  تا  دهند  گزارش  ما  به  شدند 

شود.
سطح  رفتن  ــاال  ب یــک  از  مــا  توقع  ــزود:  افـ وی 
سطح  ایجاد  آن  مهمترین  از  یکی  که  اســت  آن 
برای  می  تواند  جشنواره  یک  که  است  تعامالت 
گسترش  به  توجه  با  بیاورد،  فراهم  شرکت کنندگان 
و  داوران  در  که  سطحی  و  شرکت کنندگان  دامنه 
این  دیدیم،  جشنواره  مختلف  بخش های  دبیران 

میزان را ارتقا خواهیم داد. 
معاون فرهنگی شهردار مشهد در پاسخ به محدود 
ب.دن تعداد آثار که پیش از آ» 20 اثر خوانده شده 
بود گفت:  اینکه کمیت آثار افزایش پیدا کند مساله 
مبارکی است اما نمی خواهیم کیفیت را فدای کمیت 
به  کند،  پیدا  افزایش  که  است  خوب  کمیت  کنیم 
شرطی که کیفیت مطلوب را داشته باشد و این عدد 
نیست  دقیقی  عدد  هم  خیلی  و  است  حداقل   ،20
چون  برسد   50 یا   15 به  عدد  این  که  دارد  امکان  و 
برآوردی است و این می تواند بستگی به کیفیت آثار 
فدای  را  کیفیت  که  شرطی  به  البته  باشد،  داشته 

کمیت نکنیم.

معاون فرهنگی شهردار مشهد:

بودجه 4 میلیاردی در انتظار هنرهای شهری
ــی  ــالم ــالب اس ــقـ رئـــیـــس حــــوزه هـــنـــری انـ
فراتر  »نامه ای  نمایشگاه  افتتاح  از  خراسان رضوی 
امام  تاریخی  نامه  کتابت  موضوع  با  ــان«  زم از 
خوش نویسان  توسط  گورباچوف  به  )ره(  خمینی 

خراسانی خبر داد.
برگزاری  هــدف  دربــاره  بیناباج  ــرادی  م میثم 
داشت:  اظهار  زمان«  از  فراتر  »نامه ای  نمایشگاه 
11 دی ماه سالروز ارسال نامه تاریخی و مهم امام 
اتحادیه  جمهور  رئیس  گورباچوف  به  خمینی)ره( 
رویکرد  با  نامه  این  در  امام  است.  شوروی  جماهیر 
کمونیستی  نظام  محتوم  سرنوشت  انذار،  و  تبشیر 
شوروی را متذکر می شوند و گورباچف را به مطالعه 
و  ایرانی  فالسفه  و  حکما  و  اسالم  درباره  تحقیق  و 

می کنند.   دعوت  اسالمی 
بلوک  به رئیس  نامه خود  امام)ره( در  افزود:  وی 
جهانی  قدرت  جریان  دو  از  یکی  عنوان  به  شرق 
اندیشه های  و  کمونیسم  نابودی  ــان،  زم آن  در 
نگاه  نوع  که  می کنند  پیش بینی  را  مارکسیستی 
ایشان مورد توجه رسانه های جهان قرار می گیرد و 
وقوع می پیوندد جهان  به  اتفاق  این  که  بعد  مدتی 
بر  که  ایشان  بیان  حقیقت  و  امام  نامه  اهمیت  به 

بوده، پی می برد.  بنیان های محکم دینی  مبنای 
اینکه  با بیان  رئیس حوزه هنری خراسان رضوی 
نشده  ادا  نامه  این  حق  باید  که  طور  آن  تاکنون 
انقالب  پیروزی  سال  چهلمین  آستانه  در  گفت: 
اتفاقات  و  ابعاد  که  می دانیم  الزم  خود  بر  اسالمی 
معرفی  و  بررسی  را  انقالب  تاریخ  حساس  و  مهم 
بهتر  هرچه  معرفی  بــرای  زبــان  بهترین  و  کنیم 
زبان  انقالب،  تاریخ  مهم  حــوادث  و  عطف  نقاط 
خوش نویسان  از  جمعی  راستا  این  در  است؛  هنر 
خراسان رضوی گرد هم آمدند و نامه امام را به طور 
کامل کتابت کرده و جمالتی از آن را نیز به صورت 

کردند. خوش نویسی  کتیبه هایی  در  جداگانه 
با  آثار  این  از  نمایشگاهی  داد:  ادامــه  مــرادی 
خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  همکاری 
از   1397 ماه  دی   11 شنبه  سه  مــورخ  در  )ره( 
مرحله  برگزاری  با  همزمان  و  صبح   10 ساعت 
افتتاح  جماران  حسینیه  در  هم نویسی،  پایانی 

می شود و در معرض بازدید عموم قرار می گیرد.
دي   11 ـ  میالدي   1989 سال  روز  اولین  در 
امام خمیني  تاریخي  و  معروف  نامه  ـ   13۶7
رئیس جمهور  آخرین  گورباچف  میخائیل  به  خطاب 
پرهیز  ضرورت  و  کمونیسم  مرگ  زمینه  در  شوروي 

روسیه از اتکاء به غرب انتشار یافت.

از  رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
تئاتر  دوران  طول  در  آموزشی  حرکت  بزرگترین  اجرای 
استان با عنوان »طرح جامع آموزش تئاتر استانی« در 

آینده نزدیک خبر داد.
»طرح  مورد  در  مطلب  این  بیان  با  خیرآبادی  آرش 
جامع آموزش تئاتر استانی« اظهار کرد: این طرح قرار 
بود از ابتدای بهمن ماه اجرایی و تفاهم نامه ای هم بین 
ارشاد و انجمن هنرهای نمایشی بسته شود که در مرحله 
بررسی است. به لحاظ حقوقی باید در اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بررسی شود و به محض ابالغ، تفاهم نامه 
منعقد شده و از همان روز این طرح اجرایی شده و به 
صورت ابالغیه به تمام اداره های فرهنگ و ارشاد استان 
در شهرسان ها و آموزشگاه های مجوزدار سطح استان 
ارسال می شود. وی افزود: این طرح بر مبنای تدریس 
هنرهای نمایشی در دانشگاه های معتبر کشور تهیه و 
تنظیم شده و الگوی آن دانشگاهی و آکادمیک است. 
بر این مبنا تعدادی درس در چهار ترم تعریف کردیم که 
دو ترم اول آن بیشتر پایه تئوری و دو ترم دوم بیشتر و یا 
صرفا پایه عملی دارد. در مجموعه این طرح که ضمنا 
برای همه استان یکپارچه است، 10 ماده درسی را در 
و  ادبیات  روان  شناسی،  جامعه شناسی،  زمینه  چهار 
فلسفه تعریف کرده ایم. این موارد علومی هستند که به 
صورت کمکی برای هر اهل تئاتری نیاز است و زمانی 
که وارد گردونه تئاتر می شود، حتما باید در حدی مجهز 

بوده و آگاهی داشته باشد.
با  رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
بیان این که این طرح آموزشی در طی چهار ترم و طول 
هشت ماه انجام خواهد شد، اضافه کرد: در کنار این 
چهار سرفصل که در مورد آن چندین کتاب معرفی شده، 
سه مورد دیگر با عناوین بازیگری، کارگردانی و ادبیات 
خاص  سرفصل های  دارای  هریک  که  داریم  نمایشی 
خود است. مجموعه این موارد که گفته شد در ترم یک و 
دو؛ یعنی ظرف دو ترم به هنرجو آموزش داده می شود. 
در  کارگردانی  و  بازیگری  هنر  هنرجو  آن،  با  همزمان 
می بیند.  آموزش  را  حس  و  حرکت  بیان،  بدن،  زمینه 
در دو ترم پایانی نیز از محصول برآمده از دو ترم گذشته 
یک  نویسندگی،  و  کارگردانی  بازیگری،  رشته های  در 
اثر برای اجرای عموم آماده خواهد شد. به این ترتیب 
محصول تولیدی در زمینه نمایشنامه نویسی، کارگردانی 
است.  آموزشی  دوره  این  از  برآمده  همگی  بازیگری  و 
تمام این دوره ها در پایان آزمون کتبی و عملی داشته و 

گواهی نامه فنی و هنری برای افراد صادر می شود. 
خیرآبادی عنوان کرد: این طرح به تمام آموزشگاه های 
مجوزدار سطح استان خراسان از طرف اداره کل ارشاد 

ابالغ خواهد شد.

خبر
نمایشگاه کتابت نامه تاریخی امام )ره( 
به گورباچف در مشهد برگزار می شود

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی:
بزرگترین رویداد آموزشی تئاتر استان 

اجرا خواهد شد

خبر

مدیر کل کتاب خانه های عمومی استان خراسان 
شهدای  عمومی  کتاب خانه  افتتاح  گفت:  رضوی 
مدافع حرم کوچک ترین قدم این نهاد در جهت تقدیر 

از مدافعین حرم و خانواده های آن ها است.
حجت االسالم  امــروز"   "صبح  روزنامه  گزارش  به 
کتابخانه  افتتاح  آیین  مراسم  در  سبزیان  علی اکبر 
عمومی در منطقه شهید آوینی که با حضور استاندار، 
پنج  منطقه  شهردار  و  مشهد  فرمانداری  سرپرست 
مشهد برگزار شد، افزود: این کتاب خانه عمومی با 
این منطقه  و جمعیتی  به شرایط جغرافیایی  توجه 
در جهت رفع نیاز مردم فرهنگ  دوست که بسیاری 
از این ساکنین خانواده های مدافعین حرم و شهدای 
مدافع هستند احداث گردیده و امید است به یکی از 

پایگاه های منطقه ای تبدیل شود.
با  کشور  کتابخانه های  نهاد  کــرد:  تصریح  وی 
همکاری استانداری و اداره مسکن و راه و شهرسازی 
موفق به افتتاح و بهره برداری این پروژه که در سال 88 
کلید خورده به نام و یاد شهدای مدافعین حرم شدند. 
و  منطقه  به شرایط  توجه  با  اظهار داشت:  سبزیان 
نزدیکی به کتابخانه های خواجه عبدالله انصاری و 
قائمیه و وجود مدارس و موسسات فرهنگی که در 
قابلیت  این مجموعه  این کتاب خانه است  نزدیکی 
تبدیل به یکی از مهم ترین پایگاه های منطقه ای در 

جهت رفع نیاز مردم به کتاب خوانی تبدیل شود.
در ادامه سبزیان پیغام علیرضا مختارپور "دبیرکل 
نهاد کتاب خانه های عمومی کشور " این گونه شرح 
داد: کتاب خانه عمومی نهادی اجتماعی است که با 
یادآوری  و سازمان دهی دانش مدون بشر در جهت باز 

کردن گره از کار بشر است.

نهاد  ــرد:  ک تصریح  ــور  پ مختار  از  نقل  به  وی 
کتاب خانه های عمومی شکوفایی استعداد و باروری 
ذهن خالق انسان پویا و جست وجوگر را فراهم کرده 
و با ارائه خدمات متعدد و متنوع فرهنگی به جمعیت 
مخاطب خدمات اطالع رسانی و آموزش و یادگیری 
ارائه  خود  مخاطب  به  را  فراغت  اوقات  غنی سازی 
می دهد. سبزیان ادامه داد: این نهاد به عنوان متولی 
اصلی توسعه کتابخانه ها و کتاب خوانی در کشور در 
توسعه کتاب خوانی در جهت  متنوع  اقدامات  کنار 
ارتقای مطالعات عمومی جامعه با افتتاح و بازسازی 
کتابخانه های موجود ضمن دسترس پذیر ساختن 

کتابخانه های عمومی تالش کرده و گام برمی دارد.
وی تصریح کرد: نهاد کتاب خانه های عمومی کشور 
در آستانه  تحقق رویای دیرینه کتابخانه مرکزی مشهد 
شهر  و  مسکن  کل  اداره  و  استانداری  همکاری  با 
سازی و شهرداری مشهد در احداث زمین و مشارکت 
کتابخانه   از  بهره برداری  و  افتتاح  توفیق  در ساخت 

عمومی شهدای مدافع حرم را هم زمان با بزرگداشت 
با والیت،یافته  روز نه دی روز بصیرت و میثاق امت 
کتاب خانه های  کل  دبیر  از  نقل  به  سبزیان  است. 
کتاب خانه  این  ساخت  پروژه  افزود:  کشور  عمومی 
در سال 88 کلید خورده و با هدف پاسداشت نام و 
یاد شهدای مدافع حرم و به اهتمام دفاع از ارزش ها و 
اهداف و ارمان های این عزیزان شهید و نیز سکونت 
بسیاری از خانواده های این شهدا در این منطقه به 
عنوان شهدای حرم نام گذاری و به مساحت 400 متر 
مربع  ۶78 متر مربع زیر بنا در سه طبقه با بخش های 

مختلف افتتاح شد.
که  شاکریم  خدارا  کرد:  نشان  خاطر  آخر  در  وی 
از  این کتابخانه در کنار 2۶ کتابخانه دیگر بخشی 
و  کرده  تامین  را  مشهد  دوست  فرهنگ  مردم  نیاز 
به  پایبند  و  متخصص  و  متعهد  کتاب داران  حضور 
اصول اخالق حرفه ای در تبلیغ و ترویج کتاب خوانی 

می پردازد.

خبر خبرخبر خبر

رضایت کلی مردم 
از زیباسازی معابر 

شهری در سال گذشته 
در زائران 5/79  و 

مشهدی ها 65 درصد 
بود. که مشخصا دلیل 

این سطح از تفاوت آرا 
این بود که مردم مشهد 

به دلیل تجربه ای که 
هر ساله در خصوص 
زیباسازی ایام نوروز 

دارند، به سطح مطالبه 
باالتری رسیدند 

,,

ــن  ــی ــارم ــه فــــراخــــوان چ
کوتاه  های  نمایش  جشنواره 
تربت حیدریه )خاتون خورشید( 
های  بخش  در  جوان  هنرمندان  شناسایی  هدف  با 

شد منتشر  مختلف 
آوانــســن«  رســانــی  ــالع  اط »پایگاه  گـــزارش  بــه 
کوتاه  های  نمایش  جشنواره  چهارمین  فراخوان 
جوان  هنرمندان  شناسایی  هدف  با  حیدریه  تربت 

در بخش های مختلف منتشر شد
هنرهای  انجمن  همِت  به  که  جشنواره  این  در 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نمایشی، 
کل  اداره  هنری  معاونت  همکاری  با  حیدریه  تربت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن هنرهای نمایشی 
انتخاب  شود؛  می  برگزار  رضوی  خراسان  استان 

و  ایرانی  نویسندگان  آثار  ولی  است  آزاد  نمایشنامه 
بومی در اولویت می باشد.

شناسایی  جــشــنــواره،  ــن  ای ــداف  اهـ از  یکی 
این  در  پیشکسوتان  و  ــوده  ب ــوان  ج هنرمندان 
می  کمک  جوانان  به  مشاور  عنوان  به  جشنواره 
بازی  قبال  در  جشنواره  دبیرخانه  همچنین  کنند؛ 
و  نداشته  تعهدی  مختلف  های  نمایش  در  بازیگران 
گروه می بایست پس از انتخاب برابر جدول اجرایی 

نمایند. را اجرا  جشنواره، نمایش خود 
بخش  در  برگزیدگان  به  جشنواره  این  پایان  در 
های: کارگردانی ، نویسندگی ، بازیگری زن و مرد ، 
طراحی صحنه ، موسیقی ، طراحی پوستر و بروشور 
، طراحی لباس و طراحی نور جوایز ارزنده ای تعلق 

گرفت. خواهد 

هیات انتخاب سی و هفتمین 
نام ده فیلم  جشنواره فیلم فجر 
رقابت  به  که  را  نو«  »نگاه  بخش 
معرفی  دارد،  اختصاص  کارگردان ها  اول  فیلم های 
کرد. که سه بازیگر خراسانی نیز در بین بازیگران این 

فیلمها حضور دارند.
حامد بهداد با فیلم اجتماعی»جان دار«، اثر حسین 
امیری دوماری  و پدرام پورامیری، برزو ارجمند با طنز 
و  اولین ساخته جواد رضویان،  اجتماعی »زهر مار«، 
مهران احمدی با »روزهای نارنجی« آرش الهوتی، در 

بخش نگاه نو جشنواره حاضر خواهند شد.
مشهدی  نام آشنای  کــارگــردان  شعیبی،  بهروز 
نو  نگاه   بخش  داور  به عنوان  امسال  ایران،  سینمای 
کارگردانانی  جزو  خود  او  دارد.  حضور  جشنواره  در 

تجربه  را  جشنواره  نو  نگاه   بخش  در  حضور  که  است 
فیلم  جشنواره  سی ویکمین  در  شعیبی  است.  کرده  
فجر با »دهلیز« در بخش نگاه نو جشنواره حاضر شد 
و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم این بخش را از 

آن خود کند.
»دارکوب«  و  »سیانور«  فیلم های  با  او  دهلیز  از  بعد 
کرد؛  شرکت  جشنواره  سیمرغ  ــودای  س بخش  در 
قرار  منتقدان  و  ــردم  م توجه  ــورد  م که  فیلم هایی 
اکران  برای  فیلمی  امسال  که  کارگردان  این  گرفت. 
جشنواره  با  خود  ارتباط  حلقه  نــدارد،  جشنواره  در 
بخش  انتخاب  هیئت  به عنوان  و  است  نکرده  قطع  را 
نگاه نو درکنار افرادی چون احمد امینی، محمدعلی 
حسین  دولکو،  شاهرخ  خجسته،  حسن  حسین نژاد، 

کرمی و رضا مقصودی حضور یافته است.

مــرحــلــه کــشــوری دومــیــن 
جشنواره قلم ویژه دانش آموزان و 
معلمان مدارس و مراکز آموزش از راه 

دور امسال به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
ستاد  رئیس  نائب  غالمی  ــی  اورع ــواد  ج محمد 
برگزاری دومین جشنواره سراسری قلم و رئیس اداره 
و  آموزش  مردمی  مشارکت های  و  غیردولتی  مدارس 
پرورش خراسان رضوی گفت: مرحله کشوری دومین 
و  معلمان مدارس  و  آموزان  دانش  ویژه  قلم  جشنواره 
میزبانی  به  آینده  سال  بهار  دور   راه  از  آموزش  مراکز 
مشهد مقدس برگزار خواهد شد. وی افزود: آثار ارسال 
از داوری در  شده به دبیرخانه استانی جشنواره پس 
کمیته داوران برای راهیابی به مرحله کشوری منتخب 
مرحله  به  آثــار  ارســال  مهلت  آخرین  و  شد  خواهد 

استانی 30 دی ماه خواهد بود. اورعی غالمی ادامه 
داد: جشنواره قلم در 4 بخش دانش آموزان، معلمان، 
خبرنگاران  ویژه  بخش  و  نویسی(  )نگاره  نگار  طرح 
با  عالقمند  ــوزان  آمـ ــش  دان و  شــد  خــواهــد  بــرگــزار 
محورهای حمایت از کاالی ایرانی، توسعه کار آفرینی 
با بهره گیری از فناوری های نوین و معلمان ارجمند 
تالیف  و  آموزشی  جدید  محتواهای  تدوین  محور  با 
نمود  این جشنواره شرکت خواهند  در  آموزشی  کتب 
بخش  در  توانند  می  نیز  همکاران  سایر  اینکه  ضمن 
شرکت  برای  را  خود  آثار  و  شرکت  جشنواره  این  نگار 
کرد:  بیان  پایان  در  وی  نمایند.  ارسال  بخش  این  در 
ارسال  و  تکمیلی  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
آثار به پورتال سازمان مشارکت های مردمی به آدرس 

MOShAREkThA.IR مراجعه نمایند.

مشهد میزبان دومین جشنواره کشوری قلمسه خراسانی در بخش نگاه نو جشنواره فیم فجرفراخوان چهارمین دوره جشنواره نمایش های کوتاه تربت حیدریه منتشر شد

سطح انتظارات مردم از این جشنواره خصوصا در بین همشهریان مشهدی باالست و زمانیکه ما نماد یا المانی را در محیط های 
شهری به نمایش می  گذاریم، بخشی از کار ما متناسب با سالیق و ذائقه مردم است که این مساله ضمن ارتباط وسیع با 

شهروندان وظیفه انتقال حس خوب به مخاطب را نیز دارد

,,



برای  راهبردی  شورای  گیری  تصمیم   
آینده شهرجهانی گوهرسنگ ها 

در  زندگی،  با  مساوی  آب  عنوان  با  نقاشی  نمایشگاه 
راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بین قشر کودک 

و نوجوان در آبفار خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان رضوی، دومین دوره مسابقات ملی نقاشی ویژه 
کودکان و نوجوانان با عنوان آب مساوی با زندگی بر اساس 
ابالغیه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و با فراخوانی 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی در بین دانش 

آموزان روستایی سطح این استان برگزار شد.
با مشارکت فعاالنه ی 28 امور آبفار این مجموعه بیش از 

4000 نفر از دانش آموزان در این مسابقه شرکت کردند. 
مسابقه نقاشی آب مساوی با زندگی با هدف گسترش 
فرهنگ صحیح مصرف آب در میان آحاد جامعه، با استفاده 
از توانایی هنری کودکان و نوجوانان برای گسترش فرهنگ 

صحیح مصرف آب در مدارس ابتدایی اجرا گردید تا توجه 
افکار عمومی را به پدیده کم آبی جلب کند.

بر همین اساس نمایشگاهی از آثار دانش آموزان روستایی 
در محل شرکت آبفار خراسان رضوی  به مدت یک هفته 
برگزار و از تمامی شرکت کنندگان به رسم یادبود تقدیر گردید 
و همچنین پس از داوری آثار، به بیست نفر برگزیده این 
مسابقه جوایز ارزنده اهدا و 10 اثر برگزیده به بخش کشوری 

این جشنواره راه پیدا کرد.

زیارتگاه سید حمزه در کاشمر یا باغ مزار، کهن ترین بقعه متبرکه 
در کاشمر، دربرگیرنده آرامگاه منسوب به حمزه بن موسی کاظم، 
باغ و گورستان عمومی  است که سال 82 بهعنوان میراث فرهنگی 
به ثبت ملی رسیده است و از چند روز گذشته در این مکان اقدام 
به گودبرداری برای احداث قبور جدید شده است در همین 
خصوص محمد صادقی عضو کمیسیون بهداشت شورای شهر 
کاشمر بر جلوگیری از دفن اموات در داخل شهر تاکید کرد و 
گفت: با وجود این که طبق قانون دفن اموات در محدوده و داخل 
شهر ممنوع است ولی متاسفانه برای همین قانون تبصره ای 
گذاشته شده که بر اساس آن امامزاده ها از ممنوعیت دفن اموات 

مستثنی شده اند. این نوعی دور زدن قانون است. حجت االسالم 
و  تمایل  که  هستند  مــردم  خود  این  کــرد:  اظهار  نیساری 
درخواست های بسیاری دارند تا اموات خود را در این مکان ها 
دفن کنند، براساس طرح سازمان اوقاف کسانی که باالی 100 
میلیون تومان به بقعه کمک کنند به طور رایگان دفن می شوند.
وی درباره فروش  میلیون قبر اظهارکرد: چیزی به نام فروش 
قبر در سازمان اوقاف وجود ندارد اما اگر این مبلغ هم پرداخت 
نشود نمی توانیم مجوز دفن را صادر کنیم. ترجیح می دهیم مردم 
به سمت آرامستان هایی که شهرداری احداث می کند بروند و 
از کسانی هم که مبلغ 4 میلیون تومان گرفته می شود به عنوان 
کمک برای مسائل عمرانی بقعه است نه به عنوان فروش قبر؛ اگر 

هم این مبلغ را پرداخت نکنند، مجوز دفن نمی دهیم.

فضایی  و  درخت  اصله   300 با  شمشاد  بوستان 
برای تفریح و نشاط شهروندان مشهدی پس از 20 
سال حیات در منطقه 10 شهرداری این شهر مالکی 
سند به دست پیدا کرده و در یک قدمی تخریب قرار 
دارد. بوستان 9 هزار و 400 مترمربعی شمشاد واقع 
به  تبدیل  و  تخریب  شرف  در   7 اندیشه  خیابان  در 
فضایی تجاری قرار گرفته اما دستگاههای متولی با 
در  سعی  دادگستری  و  مشهد  فرمانداری  همکاری 

حفظ آن دارند.
مشهد  شــهــرداری  حقوقی  مدیریت  سرپرست 
به  متعلق  ــی  اراض به  زمین  ایــن  موضوع  گفت: 
که  گردد  بازمی   1358 سال  در  فردوسی  دانشگاه 

در آن زمان به تعاونی مسکن دانشگاه واگذار شد.
دانشگاه  مسکن  تعاونی  افــزود:  صادقی  اعظم 
تنظیمی  سند  طبق  را  زمین  این  ظاهرا  فردوسی 
سال 1390 به شرکت رنگین کمان کوهستان واگذار 
طرح  مشهد  شهرداری  علیه  هم  شرکت  این  و  کرد 
دادن  پایان  برای  اخیر  قضایی  حکم  نمود.  دعوا 
آن  دعاوی  اساس  بر  نیز  ششماد  بوستان  حیات  به 

شرکت صادر شده است. 
این  برای  صــادره  قضایی  حکم  داد:  ادامــه  وی 
بوده  مستحدثات'  قمع  و  قلع  و  ید  'خلع  پرونده 
شد.  تائید  تجدیدنظر  مرحله  در  حکم  همین  که 
شهرداری مشهد هم اینک مدعی است که درختان 
این محوطه شامل حکم نمی  شود و برای اثبات آن 

در حال پیگیری است. 
 ابطال مجوز دفترخانه صدور سند

ایرنا  به  نیز  مشهد  شهرداری   10 منطقه  شهردار 
مصوب  تفکیکی  نقشه  اساس  بر  ملک  این  گفت: 
تقاضای  به  بنا  وقت  شهرسازی  و  مسکن  کل  اداره 
قطعه  زمین،   مالک  عنوان  به  رازی  مسکن  تعاونی 
بندی و برای صدور مجوز به شهرداری مشهد ابالغ 

شد. 
نقشه  ایــن  طبق  افــزود:  زاده  رجــب  حسنعلی 
تجاری،   کاربریهای  زمین  ــن  ای بــرای  بخشی 
مسکونی،  مسجد و بوستان تعیین و مجوزهای الزم 
سال   20 حدود  اساس  همین  بر  گردید.  صادر  نیز 
مشهد  شهرداری  توسط  شمشماد  بوستان  پیش 
مکان  همین  در  رازی  مسکن  تعاونی  همکاری  با 

احداث شد. 
این  در  ریال  میلیاردها  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
از  نفر  دو  یکی  اخیرا  است.  شده  هزینه  بوستان 
اقدام  تعاونی  این  غفلت  با  و  مسکن  تعاونی  طریق 

پی  در  اند.  کرده  بوستان  این  برای  سندسازی  به 
این اقدام،  شهرداری مشهد نیز از دفترخانه صدور 

سند شکایت کرد و مجوز دفترخانه 
شماره 12 در این شهر باطل شد. 

شهرداری   10 منطقه  شهردار 
مشهد گفت: با توجه به باطل شدن 
از  سند،   صــدور  دفترخانه  مجوز 
این  داریم  درخواست  قضا  دستگاه 
جلوی  تا  نماید  ابطال  نیز  را  سند 
ششماد  ساله   20 بوستان  تخریب 

گرفته شود. 
در  شهرداری  شکایت  افزود:  وی 
در  قضا  دستگاه  در  خصوص  این 
فرماندار  از  است.  پیگیری  دست 
تا  می  خواهیم  مشهد  دادستان  و 
جلوی  شکایت  این  تکلیف  تعیین 
بگیرند،   را  شمشاد  بوستان  تخریب 
این  به  رسیدگی  از  پس  چنانچه 
شد  محکوم  ــرداری  ــه ش ــاوی  دعـ
خواهیم  پرداخت  را  مالک  خسارت 
کرد ولی روا نیست تا صدور حکم و 

 20 بوستان  یک  شهرداری،  شکایت  تکلیف  تعیین 
ساله با 300 اصله درخت تخریب شود. 

یک روز فرصت قانونی تا تخریب بوستان
همچنین  مشهد  شهرداری   10 منطقه  شهردار 

 10 مهلت  دادگستری  احکام  اجرای  دایره  گفت: 
که  داده  ملک  این  تحویل  برای  شهرداری  به  روزه 
پایان می  رسد  به  ماه  دی  دهم  فردا 
و  مردم  همراهی  با  امیدواریم  اما 
زمان  تا  حکم  ایــن  قضا  دستگاه 
تعیین تکلیف اصل موضوع و صدور 
به  سندساز،  افراد  برای  قطعی  رای 

تعویق افتد. 
این  افزود: در صورت اجرای  وی 
شده  اخذ  سند  ابطال  عدم  و  حکم 
درخت   300 خاطی،  دفترخانه  از 
خواهند  قطع  بوستان  ــن  ای در 
چهار  بــازی،  زمین  بر  عالوه  و  شد 
نیز  آن  چمن  فضای  مترمربع  هزار 

تخریب می  شود. 
تمام  در  داد:  ادامــه  زاده  رجب 
مستند  نقشه  طبق  و  مکاتبات 
سبز  فضای  مذکور  زمین  کاربری 
نقشه  طبق  بوستان  ایــن  و  اســت 
ظلم  اســت.  شده  احــداث  مصوب 
حق  که  ساله   20 بوستانی  است 
گردونه  از  سندسازی  با  است،  شهرداری  و  مردم 

فضای سبز شهر مشهد حذف شود. 
وی گفت: از دادستان مشهد درخواست می  کنم 
ملکی  چگونه  کند  بررسی  العموم  مدعی  عنوان  به 

که متعلق به دولت و تعاونی است به مالک شخصی 
این  بود  خواسته  نیز  دادستان  است.  شده  واگذار 
درخواست به صورت کتبی ارسال شود که شهردار 
مشهد طی نامه هایی به دادستان و فرماندار مشهد 
خواستار پیگیری موضوع شد. به هر حال شهرداری 

تابع قانون است و قانون را اجرا خواهد کرد. 
 قول فرماندار مشهد برای جلوگیری از تخریب

ایرنا  خبرنگار  به  نیز  مشهد  فرمانداری  سرپرست 
 20 عمر  شمشاد  بوستان  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
حاضر  کرده  اعالم  مشهد  شهرداری  و  دارد  ساله 
شکست  صورت  در  مالک  به  خسارت  پرداخت  به 
در پرونده است، با همکاری دستگاه قضا و قاضی 
شدن  نهایی  تا  می  کنیم  را  خود  تالش  تمام  پرونده 
به  شمشاد  پارک  تخریب  موضوع  پرونده،  وضعیت 

تعویق افتد. 
 20 قدمت  به  توجه  با  افزود:  نیت  خوش  حیدر 
ساله این بوستان رایزنیهای صورت گرفته با دستگاه 
قضا و قاضی پرونده، با حفظ حقوق ذی نفعان این 
این  افتاد.  خواهد  تعویق  به  قوی  احتمال  به  حکم 
اقدام با لحاظ حقوق مالک در کنار صیانت از فضای 

سبز انجام خواهد شد. 
شهرداری منطقه 10 با وسعتی در حدود دو هزار و 
33۶ هکتار و جمعیت 300 هزار نفر در شمال غربی 

مشهد واقع است.
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سرویس در شهر

خبر

خبر

برگزاری دومین جشنواره نقاشی آب = زندگی در آبفار خراسان رضوی

زخم های قبور بر تن یک بقعه تاریخی

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد: 

! جمعی  دسته  مرگ  آستانه  در  شمشاد  درختان 
خبر

 رئیس کمیسیون حمل و نقل 
اسالمی  شهر  شورای  ترافیک  و 
به  مشکالت  تمام  با  گفت:  مشهد 
وجود آمده با توجه به افزایش نرخ ارز اما خط 2 قطار 
شده،  اندیشیده  تمهیدات  به  توجه  با  مشهد  شهری 

روال عادی خود را طی می کند.
مجتبی بهاروند در گفت و گو با خبرنگار ما در ارتباط 
برای خطوط قطار شهری  بودجه  و  اعتبار  با وضعیت 
مشهد اظهار کرد: خطوط قطار شهری به تجهیزاتی 
با  و  می شود  وارد  کشور  خارج  از  که  هستند  نیازمند 

افزایش نرخ ارز مشکالتی هم ایجاد شد.
شهردار  توسط  که  تمهیداتی  با  اما  ــزود:  اف وی 
پنجم  و فعلی شهر مشهد و همچنین شورای  پیشین 
اندیشیده شد این خط روال عادی خود را طی می کند 

و امیدواریم تا بهار سال آینده افتتاح شود.
بهاروند بیان کرد: البته می توان خط 2 قطار شهری 
را تا پایان سال نیز افتتاح کرد اما به دنبال آن هستیم 

که این خط با تمام استانداردهای الزم افتتاح شود.
شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
ما  اصلی  اولویت  اینکه  بیان  با  مشهد  اسالمی  شهر 
افتتاح کامل خط 2 قطار شهری مشهد است، گفت: 
خوشبختانه بخش عمده ای از تجهیزات مورد نیاز خط 
2 قطار شهری مشهد خریداری شده و مشکل خاصی 

در این حوزه نیز نداریم.

نظارتی  کمیته  رئیس  نایب 
اسالمی  شهر  شماره یک شورای 
بی توجهی  از  انتقاد  بــا  مشهد 
اعتباری دولت به حاشیه یک میلیون و 300 
هزار نفری این شهر گفت: باید اعتبار ویژه ای برای حاشیه 
دیده شود.رمضانعلی  بودجه 98  در الیحه  شهر مشهد 
فیضی در نشست کمیته نظارتی شماره یک که با محوریت 
بررسی مشکالت و مسائل پیرامونی شهرداری منطقه 4 
مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در سال 97 بودجه ای تحت 
عنوان حاشیه شهر مشهد دیده نشد و پس از پیگیری های 
عنوان  تحت  تومان  میلیارد   ۶5 حدود  اعتباری  مکرر، 
کالنشهرهای مذهبی به 3 شهر مشهد، قم و شیراز در نظر 
گرفته شد.وی با تاکید بر اینکه حاشیه شهر مشهد نیازمند 
بودجه ای مستقل از سوی دولت است، متذکر شد: با این 

حال این موضوع با بی مهری و بی توجهی مسئوالن امر 
مواجه می  شود و در آلبوم بودجه 98 نیز به این مهم توجه 
نشده است.رئیس کمیسیون ویژه مناطق کم برخوردار و 
پیرامونی شورای اسالمی  شهر مشهد همچنین در خصوص 
کمیته های نظارتی و فواید برگزاری آنها گفت: برپایی این 
و  مشکالت  شناسایی  برای  مسیری  سرآغاز  نشست ها 
مسائل مختلف شهروندان در محالت سطح شهر است 
و می تواند به رفع بسیاری از این موضوعات کمک کند.

به اصالح  این نشست ها می تواند  اینکه  بیان  با  فیضی 
رویه های نادرست کمک کند، ادامه داد: اعضای کمیته 
نظارتی شماره یک نیز با تحت پوشش قرار دادن مناطق 
4 و 9 شهر مشهد به صورت مستمر و تخصصی در جریان 
موضوعات این محدوده ها قرار گرفته و برای رفع مشکالت 

آنها چاره اندیشی می کنند.

و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شهر  شورای  بودجه 
بــرای  گــفــت:  مــقــدس  مشهد 
بدبینانه ترین  بودجه سال 98 شهرداری مشهد، 
با  تا  شد  خواهد  گرفته  نظر  در  ارزی  نرخ  مدل 

مشکالت مالی و کسری بودجه مواجه نشویم.
زمان  در  کرد:  اظهار  باره  این  گندمی  در  بتول 
تصویب برنامه عملیاتی، برای برآورد بودجه برنامه 
ارائه  مدل  سه  شهرداری  مدت(  )میان  عملیاتی 
کرد، مدلی که پیش بینی قیمت ارز در آن باالتر 

بود را شورا تصویب کرد.
وی افزود: مدل بدبینانه که باالترین نرخ ارز را 
در نظر می گرفت، مدل خوش بینانه با پایین ترین 
دو  این  از  میانگینی  که  متوسط  مدل  و  ارز  نرخ 

را در  بدبینانه  ما مدل  این حال  با  بود  ارز  قیمت 
تنظیم بودجه برنامه عملیاتی در نظر گرفتیم.

برنامه عملیاتی حدود  در  اینکه  بیان  گندمی  با 
مشخص  آن  سال  هر  مصارف  و  منابع  و  بودجه 
بر  ــد  درآم ــازاد  م حتی  داد:  ــه  ادام اســت،  شده 
مشخص  برنامه  این  در  سال  هر  در  هم  مصارف 

شده است.
شــورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شهر مشهد مقدس گفت: پیش از بررسی 
برنامه عملیاتی در شورا، قرار شد تا با بررسی نرخ 
قرار  بازنگری  مورد  آن  بودجه  آن  تغییرات  و  ارز 
گیرد به این صورت سقف و کف هم منابع و هم 

مصارف در نظر گرفته شده است.

پیش بینی بدبینانه  ترین حالت نرخ ارز برای بودجه 98 شهرداری اعتبار ویژه ای برای حاشیه مشهد در بودجه 98 دیده شودخط 2 قطار شهری مشهد روال عادی خود را طی می  کند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: 
با جذب سرمایه های بخش خصوصی و مشارکت  این 
بخش تولید و عرضه مسکن با کیفیت در شهر جدید 

گلبهار انجام خواهد شد.
هومن گریوانی مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه 
در راستای اجرایی شدن تاکیدات مقام عالی وزارت 
شرکت  کیفیت  با  مسکن  عرضه  و  تولید  جهت  در 
عمران شهر جدید گلبهار اقدام به برگزاری جلسات 
و  تولید  این  افــزود:  است،  کرده  گــذاران  سرمایه  با 
و  مردمی  نیازهای  به  پاسخگویی  منظور  به  عرضه 
تعدیل قیمت مسکن و برنامه ریزی احداث واحدهای 

مسکونی با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود.
جلسه  گذشته  روزهای  طی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ای با شرکت سرمایه گذاری شمالشرق در این راستا 
برگزار شده است، اظهار داشت: این جلسه با حضور 
خصوص  در  شرکت  این  ارشد  مدیران  و  مدیرعامل 
ارائه پتانسیل های موجود اراضی شهر جدید گلبهار  
و همچنین استفاده از ظرفیت این شرکت در جهت 
برگزار  ویالیی  و  آپارتمانی  مختلف  الگوهای  احداث 
شد و بازدید میدانی از قطعات پیشنهادی نیز صورت 

گرفت.

دبیرمشهد شهرجهانی گوهر سنگ ها گفت: جلسه 
شورای راهبردی مشهد شهرجهانی گوهرسنگ ها برگزار 
شد و با مرور اقدامات انجام شده درباره برنامه های آینده 

تصمیم گیری شد.
ملیحه سلطانی افزود: ایجاد مرکز ملی گوهرسنگ ها 
یکی از برنامه های اصلی این دبیرخانه است که مجوزهای 
احداث این مجموعه دریافت شده و در مرحله تائید نقشه در 

سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
کاردانش  هنرستان  اولین  چنین  هم  داد:  ادامه  وی 
هنرهای ایرانی اسالمی با اولویت رشته تراش گوهرسنگ 
استان در حال  وپــرورش  امــوزش  اداره کل  با همکاری 
ساخت است .  موزه تخصصی گوهرسنگ  ها در پارک موزه 
علوم سازمان زمین شناسی شرق و شمال شرق کشور با 

همکاری ان سازمان در حال آماده سازی و تجهیز است.
پیشینه  به  توجه  با  گردید  کرد:مقرر  اظهار  سلطانی 
طوالنی استفاده از گوهر  ها در خراسان،در بحث محتوایی 

موزه خراسان  بزرگ جانمایی الزم صورت پذیرد .
نرم  با  ــورآالت  زی طراحی  دوره  دو  برگزاری  گفت:  وی 
افزار با همکاری فنی حرفه ای  و مشارکت فعال دبیرخانه 
شهرجهانی گوهرسنگ  ها و معرفی شهر جهانی گوهر 
سنگها در  نشست روسای انجمن صنفی و نمایندگان 
اقدامات  جمله  از  کشور  سراسر  گردشگری  راهنمایان 

دبیرخانه بوده است.
شهرجهانی  دبیرخانه  روی  پیش  برنامه  ــاره  درب وی 
گوهرسنگ  ها اظهارکرد: پیگیری تخصیص بودجه برای 
از طریق استانداری و سازمان  مرکز ملی گوهرسنگ  ها 
معین  شهر  امتیازمشهد  اخذ  پیگیری  بودجه،  و  برنامه 
سرمایه  دفترجذب  پشتیبانی  با  گوهرسنگها  تجارت 
نوشتن  پیگیری  رضــوی  خراسان  استانداری  گــذاری 
استانداردهای جدید آموزشی در رشته های مرتبط با گوهر 
با همکاری آموزش و پرورش و فنی حرفه ای و  سنگها 
پیگیری پیشنهاد برون سپاری هنرستان کاردانش از جمله 

برنامه های این دبیرخانه است.
سلطانی افزود: هم چنین شروع آموزش های تخصصی 
زاویه تراشی و گوهرتراشی به شاغالن حوزه گوهر سنگ  ها، 
پیگیری تجهیز فیزیکی و محتوایی در پارک موزه علوم زمین  
و  تهیه محتوای تبلیغی – ترویجی ویژه دانش آموزان پایه نهم 
برای بستر سازی توسعه رشته های مرتبط با گوهر سنگ  ها 
دیگر  از  کارودانش  هنرستان های  متوسطه  آموزش  در 
برنامه های دبیرخانه مشهد شهرجهانی گوهرسنگ  هاست.

شــورای  یک  شماره  نظارتی  کمیته  عضو 
تجاری  صــدور  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
موقت شاید در ظاهر منافعی برای شهر داشته 
باشد اما در نهایت تفاوت ارزش واقعی تجاری 
با بهایی که دریافت می شود، آسیب های زیادی 
را به شهر وارد می سازد. شهناز رمارم در نشست 
محوریت  با  که  یک  شماره  نظارتی  کمیته 
بررسی مشکالت و مسائل پیرامونی شهرداری 
منطقه 4 مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در علم 
کارکردهای  با  زمین  قطعه  یک  زمین،  کاربری 
رفاهی،  تجاری،  مسکونی،  همچون  مختلفی 
خدماتی،  سبز،  فضای  آموزشی،  فرهنگی، 
بهداشتی و یا کشاورزی در نظر گرفته می شود 
موارد  این  جز  به  استفاده ای  باشد  قرار  اگر  و 
برای این اراضی متصور شویم باید کاربری آن 

تغییر پیدا کند.
را  ظرفیت  این  زمینی  اگر  کرد:  تصریح  وی 
موقت  موضوع  باشد،  داشته  تجاری  که  دارد 
بودن آن معنایی پیدا نمی کند و باید به صورت 

دائم برایش مجوز صادر شود.

اخبار

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد برنامه عملیاتی 1397 - 1400 شهرداری مشهد را تشریح کرد: 

357 هزار میلیارد درآمد، 323 هزار میلیارد هزینه
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد با اعالم تصویب برنامه عملیاتی میان مدت 1397- 
1400 در شورای شهر، گفت: چهارمین برنامه عملیاتی 
میلیارد  از 357 هزار  بیش  با حجم درآمدی  میان مدت 
ریالی، چراغ راه و مبنای حرکت مدیریت شهری مشهد 

خواهد بود.
357 هزار میلیارد درآمد و 323 هزار میلیارد ریال هزینه 

برنامه 
شهریار آل شیخ، درباره این برنامه که در شورای شهر نیز 
به تصویب رسیده است، گفت: برنامه عملیاتی میان مدت 
مؤسسات  سازمان ها،  مشهد،  شهرداری   1397-1400
و شرکت های وابسته به آن، که از حیث درآمدها به مبلغ 
سیصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و نود و هشت میلیارد 
و هفتصد و پانزده میلیون و چهار صد و بیست و سه هزار 
ریال و از حیث مصارف و سایر پرداخت ها به مبلغ سیصد 
و بیست و سه هزار و سیصد و سی میلیارد و نهصد و هفتاد 
میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار ریال است، به تفکیک 

حوزه های مأموریتی به تصویب شورای شهر رسید.
اهداف و راهبردهای 6 گانه

آل شیخ در ادامه به تشریح اهداف و راهبردها پرداخت 
و افزود: شهری زیارتی، سیاحتی و مذهبی با راهبرِد ایجاد 
زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری، شهری آرامش دهنده 
با راهبردهاِی شهر روان با دسترسی مناسب، زندگی سالم، 
ایجاد محیط زیست سالم، توسعه شهری متعادل و پایدار، 
شهری فرح بخش با راهبردهاِی زیباسازی شهر، تقویت 
نگرش ها و ارزش های توحیدی در فرهنگ شهر، شهری 
آماده سازی  راهبرِد  با  برتر  صنایع  و  خدماتی  اقتصاد  با 
زیرساختهای اقتصاد شهری، شهری مبتنی بر فناوری 
فناوری های شهری،  برون زای  و  توسعه درون زا  راهبرِد  با 
شهری با امنیت مناسب با راهبردهاِی امنیت انسانی و 

عدالت اجتماعی، ایمن سازی شهری، راهبردها و اهداف 
۶ گانه این برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 

است.
وی عنوان کرد: همچنین در ماده2 این برنامه، شهرداری 
مشهد مکلف شده است، به منظور تحقق اهداف کالن 
طرح توسعه و عمران )جامع( این کالن شهر در افق 20 
ساله )سال 1405(، از طریق برنامه عملیاتی میان مدت با 
اعتالی هویت منحصر به فرد مذهبی - زیارتی، تاریخی و 
فرهنگی مشهد مقدس در مقیاس ملی و جهانی، دستیابی 
به رشد اقتصادی پایدار با رویکرد جهانی و مشارکت فعال 
گسترش  اقتصادی،  )پایداری  ملی  اقتصاد  توسعه  در 
عدالت اجتماعی و تعادل فضایی، اعتالی کیفیت محیط 
شهری و بهبود دسترسی ساکنان و زائران مشهد مقدس) 
پایداری کیفیت زندگی(، حفاظت پایدار از سالمت و ایمنی 

شهروندان و زائران )پایداری زیست محیطی( اقدام نماید.
شهرداری  سرمایه انسانی  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
مشهد در مورد مضامین و اهداف راهبردی برنامه عملیاتی 
ساخت:  خاطرنشان  نیز   1397-1400 مدت  میان 
اولین مضمون این برنامه، شهری با حمل و نقل عمومِی 

عمومی  نقل  و  حمل  اهــداف  با  متصل،  و  دسترس  در 
و  و سریع،گسترش شبکه حمل  در دسترس  یکپارچه، 
نقل و معابر استاندارد، حمل و نقل پاک و انسان محور، 
در  تعادل بخشی  ایمن،  و  منضبط  روان،  نقل  و  حمل 
ابعاد توسعه خدمات حمل و نقل شهری، تعادل بخشی و 
توسعه خدمات هوشمند شهری و ارتقاء آگاهی و پایبندی 
حیطه  )در  اجتماعی  مسؤولیت  و  شهروندی  حقوق  به 

اختیارات مدیریت شهری( است.
شهریار آل شیخ ادامه داد: مضمون دوم نیز به شهر پاک 
و حافظ منابع زیست محیطی، با اهداف پاکیزگی محیط 
محیطی،  آالینده های  حداقل  با  سرسبز  شهری  شهر، 
حوزه  )در  محیطی  زیست  استانداردهای  به  دستیابی 
اختیارات شهرداری(، شهر ایمن و تاب آور، ارتقاء آگاهی 
و پایبندی به حقوق شهروندی و مسؤولیت اجتماعی )در 
حیطه اختیارات مدیریت شهری( و تعادل بخشی در ابعاد 
توسعه شهر )حمل و نقلی، زیست محیطی و اقتصادی( 

اشاره دارد.
اینکه مضمون سوم به موضوع شهر امید  با بیان  وی 
با قابلیت زندگی مطلوب پرداخته است در مورد اهداف 

این مضمون نیز گفت: ارتقاء آگاهی و پایبندی به حقوق 
اختیارات  حیطه  )در  اجتماعی  مسؤولیت  و  شهروندی 
کاهش  اجتماعی،  نشاط  و  انسجام  شهری(،  مدیریت 
)در محدوده وظایف  اجتماعی  و آسیب های  نابرابری ها 
مدیریت شهری( و افزایش زمینه های جذب و ماندگاری زائر 

و گردشگر از اهداف این مضمون است.
آل شیخ اذعان داشت: شهر متعادل و ایمن، با اهداف 
تعادل بخشی در ابعاد توسعه شهر، ارتقا کیفیت محیط 
توسعه  و  بخشی  تعادل  و  تــاب آور  و  ایمن  شهر  شهری، 
اهداف  و  مضمون  دیگر  نیز  شهری  هوشمند  خدمات 
شهرداری  چهارم  عملیاتی  مدت  میان  برنامه  راهبردی 

مشهد هستند.
شهر هوشمند و شهروند محور

وی در پایان با اشاره به اینکه مضمون شهر هوشمند و 
شهروند محور، با اهداف تعادل بخشی و توسعه خدمات 
هوشمند شهری،حکمروایی خوب شهری و ارتقاء شفافیت 
و پاسخگویی سازمانی و ارتقاء آگاهی و پایبندی به حقوق 
اختیارات  حیطه  )در  اجتماعی  مسؤولیت  و  شهروندی 
مدیریت شهری( یکی دیگر از مضامین این برنامه است، در 
باره آخرین مورد از مضامین و اهداف راهبردی برنامه 1397 
– 1400 شهرداری نیز گفت: مضمون شهر رقابت پذیر با 
درآمد پایدار برای شهروندان و شهرداری، با اهداف ارتقاء 
مشارکت شهروندان در اقتصاد شهر، افزایش زمینه های 
جذب و ماندگاری زائر و گردشگر، تعادل بخشی در ابعاد 
اقتصاد شهر )در محدوده  اقتصادی توسعه شهر، رونق 
توانمند سازی  پایدار،  منابع  تأمین  شهرداری(،  وظایف 
شهروندان برای ایجاد نهادهای سرمایه گذار در اقتصاد 
و  شهروندی  حقوق  به  پایبندی  و  آگاهی  ارتقاء  و  شهر 
مسؤولیت اجتماعی )در حیطه اختیارات مدیریت شهری( 

نیز از دیگر مضامین این برنامه است.

گفت و گوخبر

شهردار منطقه 10 
مشهد: یکی دو نفر از 

طریق تعاونی مسکن 
و با غفلت این تعاونی 

اقدام به سندسازی برای 
این بوستان کرده اند. در 

پی این اقدام،  شهرداری 
مشهد نیز از دفترخانه 

صدور سند شکایت 
کرد و مجوز دفترخانه 
شماره 12 در این شهر 

باطل شد

,,

تولید  مسکن با مشارکت بخش 
خصوصی در شهر جدید گلبهار

مجوز تجاری موقت برای شهر 
آسیب داشته است

Vol.2.No.374  Dec.31.2018374 دوشنبه 10 دی ماه 1397- سال دوم -  شمارهVol.2.No.374  Dec.31.2018  374 دوشنبه 10  دی ماه 1397- سال دوم -  شماره

با توجه به باطل شدن مجوز دفترخانه صدور سند،  از دستگاه قضا درخواست داریم این سند را نیز ابطال نماید

,,

جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ستاد  امضا  از  رضوی  خراسان 
تدبیر خبر داد با این امضا پدیده 

رسما به شهر خودرو واگذار می شود.
تیم  وضعیت  آخرین  خصوص  در  فتاحی  فــرزاد 
واگذاری  مراحل  آخرین  خوشبختانه  گفت:  پدیده 
تیم پدیده با همراهی و پیگیری استاندار انجام شد.

تصریح  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کرد: با امضا ستاد تدبیر امیدوارم به زودی شاهد رفع 
ارسال  طی  پدیده  شرکت  باشیم،  تیم  این  مشکالت 
مدیر  توسط  که  بود  کرده  مطرح  را  سواالتی  نامه ای 
کل امور اقتصادی پاسخ داده شد و تمام شرایط مهیا 

اتفاق خوب در فوتبال استان است.

وی خاطرنشان کرد: فردا یا دوشنبه قرارداد منعقد 
نیم  در  مالی  منابع  تامین  با  پدیده  تیم  و  می شود 

فصل دوم با آمادگی کامل حضور پیدا می کند.
کل  اداره  وظیفه  کرد:  عنوان  ادامــه  در  فتاحی 
این  تا  باید  که  استانداری  و  استان  جوانان  و  ورزش 
این پس  از  و  اتمام رسید  به  پیگیری می شد  مرحله 
قالب  در  که  بود  خواهد  شهرخودرو  و  باشگاه  بین 

جلسه ای ظرف دوروز آینده برگزار می شود.
بیان  رضــوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
شهردار  حمایت  و  استانداری  پیگیری  از  باید  کرد: 
، شورای شهر و سازمان همیاری به خاطر حمایت از 
این تیم تشکر کنم امیدوارم تیم فوتبال پدیده اتفاق 

خوبی را در لیگ برتر رقم بزند.

ــی شـــیـــخ االســـالمـــی،  ــل ع
تماس  طــی  پــیــام  مدیرعامل 
فدراسیون  سرپرست  داوری،  با 
به  ویژه ای  نظارت  خواست  وی  از  کشورمان  والیبال 

این دیدار صورت گیرد.
ورامین،  شهرداری  و  خراسان  پیام  تیم های  دیدار 
می شود.  برگزار  ورامین  در   1۶ ساعت  از  امروز  عصر 
نکته عجیب دیدار باالی جدولی ها اما روز گذشته و در 

آخرین جلسه تمرین پیامی ها رقم خورد.
بازیکنان پیام برای ورود به سالن تمرین با مزاحمت 
از  پیش  خراسان  پیام  تمرین  آخرین  شدند.  رو  به  رو 
دیدار با شهرداری ورامین که بنا بود، شنبه از ساعت 
آغاز  ورامین  عباسی  گل  شهید  سالن  در   17:15
با تاخیر  با مزاحمت هواداران شهرداری ورامین  شود 

فراوانی روبه رو شد.
تجمع  با  ورامین  شهرداری  ــواداران  ه از  ای  عده 
درگیری  و  رکیک  الفاظ  با  سالن  ورودی  در  پشت  در 

فیزیکی با بازیکنان مانع از ورود آنها به سالن شدند.
و  موسوی  محمد  سید  مانند  تیم  بازیکنان  برخی 
سرمربی تیم جبار قوچان نژاد در نهایت پس از حضور 

ماموران انتظامی توانستند وارد سالن شوند.
وجود  به  حساسیت  به  توجه  با  و  راستا  همین  در 
آمده روی این دیدار، علی شیخ االسالمی، مدیرعامل 
افشین  با  تلفنی  تماس  طی  خراسان  پیام  باشگاه 
غیرعادی  ضمن  والیبال  فدراسیون  سرپرست  داوری 
دانستن وضعیت ورامین درخواست کرد نماینده ویژه 
کمیته انضباطی در این بازی حضور یابد تا از نزدیک 

شاهد این دیدار باشد.

هم اندیشی  جلسه  در  امروز 
و  استقالل  خصوصی سازی 
که  شد  مطرح  بحثی  پرسپولیس 

برای اهالی فوتبال ایران تازگی داشت.
در این جلسه محمود اسالمیان عضو هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال مسائلی درباره حق پخش تلویزیونی 
مطرح کرد که جالب بود. او گفت: برنامه ریزی فوتبال 
فوتبال  درصد   75 تا   ۶5 که  می دهد  نشان  دنیا  در 
دنیا از حق پخش است. یا باید راه دیگری را برویم و 
یا این موضوع را قبول کنیم. راه سومی نیست. علت 
غیبت  و  خصوصی  بخش  ناتوانی  و  تیم ها  بدهکاری 
بخش خصوصی در اداره تیم ها نبود حق پخش است. 
 150 امارات  دالر،   میلیون   100 سعودی  عربستان 

میلیون دالر، کره جنوبی 4۶0 میلیون دالر و انگلیس 
که 3 میلیارد و 44 هزار پوند از طریق حق پخش درآمد 
داشتند. علت هم انحصار است. ما در خودرو انحصار 

داریم که نتیجه پراید شده است.
AFC ارزش حق  ادامه داد: کارشناسان  اسالمیان 
پخش فوتبال ایران را 150 میلیون دالر برآورد کرده اند 
که با توجه به جمعیت و عالقه مندی مردم در مقایسه 

با امارات و عربستان منطقی است.
هزار   10 دالر  احتساب  با  دالر  میلیون   150 رقم 
شود  می  تومان  میلیارد   1500 حدود  چیزی  تومانی 
قطعا  شود  پرداخت  ها  باشگاه  به  رقم  این  اگر  که 
ایران مشکل مالی نخواهد  هیچ باشگاهی در فوتبال 

داشت.

رقم عجیبی که ای اف سی از حق پخش فوتبال ایران برآورد کرده استپای سرپرست فدراسیون به دیدار پرحاشیه باز شدپدیده رسمًا به شهر خودرو واگذار می شود

خانه  گفت:  رضوی  خراسان  ووشو  هیئت  رئیس 
حدود  و  است  نهایی  تکمیل  حال  در  استان  ووشو 
با حضور وزیر ورزش در مشهد  15 روز دیگر همزمان 

افتتاح می شود.
خبری  نشست  در  امــروز  ظهر  زحمتکش  محمد 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن  محل  در 
بین  عدالت محوری  درخــصــوص  ــوی  رض خــراســان 
ورزشکاران استان گفت: در این راستا با هدف تمرکز 
نکردن بر روی ووشوکاران مشهدی، میزبانی مسابقات 
لیگ استان در بعضی از موارد به  شهرستان ها واگذار 

شده است.
خصوص  در  رضوی  خراسان  ووشو  هیئت  رئیس 
دوره هــای  برگزاری  کرد:  بیان  استعدادیابی  بحث 
استعدادیابی در استان صورت گرفت که حدود 500 
آن  در  فدراسیون  معیارهای  براساس  پسر  و  نفر دختر 
 7 و  پسر  ورزشکار   4 میان،  این  از  که  کردند  شرکت 

دختر توسط فدراسیون انتخاب شدند.
اضافه  استعدادیابی کشور  المپیاد  در خصوص  وی 
خراسان  لیگ  قهرمانان  به همراه  تعداد  این  کرد: 
و  شده  ارزیابی  مربیان  و  کارشناسان  توسط  رضوی 
شدند،  مشخص  المپیاد  این  بــرای  منتخب  نفرات 
برگزار  باالیی  بسیار  سطح  در  رقابت ها  این  همچنین 
مدال   3 استان،  در  تجهیزات  کمبود  باوجود  که  شد 
رضوی  خراسان  ووشوکاران  توسط  نقره  یک  و  طال 

به دست آمد.
داوران  مناسب  به جایگاه  ــاره  اش با  زحمتکش 
خراسان رضوی در کشور، افزود: یکی از دستاوردهایی 
داشت،  به همراه  استان  برای  کشوری  مسابقات  که 
معرفی شدن داوران خراسان رضوی بوده، همچنین، 
و  لیگ  مسابقات  برای  خراسانی  داوران  هم اکنون 

حاضر،  حال  در  همچنین  می شوند،  دعوت  کشوری 
آنها  از  نفر   15 که  دارند  فعالیت  استان  در  داور   150

به عنوان داوران معتبر در کشور به داوری می پردازند.
 رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی درخصوص سایر 
خاطرنشان  جاری،  سال  در  هیئت  این  فعالیت های 
کرد: برگزاری دوره های داوری درجه 2 و 3، برگزاری 
توسط   4 تا  یک  دان  مشکی  شالبند  استاژ  دوره   ۶
توسط  مربیگری  عملی  کالس  برگزاری  کمیته ها، 
کمیته ها، برگزاری 12 دوره کارگاه آموزشی،کوچینگ 
در بخش آقایان و بانوان، میزبانی 3 مسابقه کشوری و 

اعزام 9 دوره به مسابقات کشوری از جمله آنها است.
تحصیلی  و  فرهنگی  حوزه  به اهمیت  اشاره  با  وی 
هیئت  توجهات  از  یکی  کرد:  تصریح  ورزشــکــاران، 
بحث فرهنگی و تحصیلی ووشوکاران بوده که با توجه 
ورزشی  رشته  این  در  ورزشکاران  عالی  به تحصیالت 
قطعا این ورزشکاران در آینده می توانند مدیران خوبی 

برای ورزش یا دیگر جایگاه های مدیریتی باشند.
ورزشی  روانشناسی  کمیته  کرد:  اضافه  زحمتکش 
ووشوکاران  از  آریاوند  مسئولیت  با  هیئت  در  به تازگی 
کمیته  این  تشکیل  با  تا  است  شده  راه اندازی  سابق 
بتوانیم مشکالت و معضالت اجتماعی و فرهنگی این 

ورزشکاران را کاهش دهیم.
درخصوص  رضــوی  خراسان  ووشــو  هیئت  رئیس 
میزبانی  افزود: سه  برگزار شده سال جاری  مسابقات 
کشوری در سبک های ورزشی زیرمجموعه فدراسیون 
حیدریه  تربت  و  مشهد  به میزبانی  استان  در  ووشو 
تالو  و  ساندا  استانی  مسابقات  همچنین  شده،  برگزار 
در چهار رده سنی در بخش آقایان و بانوان در مشهد 

و نیشابور اجرا است.
وی ادامه داد: اعزام تیم های نوجوانان و بزرگساالن 

در بخش بانوان و آقایان نیز انجام شده، همچنین در 
تیم ملی در  انتخابی  ماه سال جاری مسابقات  بهمن 
بخش  دو  در  جوانان  و  نوجوانان  نونهاالن،  رده های 

آقایان و بانوان به میزبانی تهران برگزار می شود.
نیز  هشتم  بین المللی  جام  خصوص  در  زحمتکش 
و  رضوی  خراسان  ویژه  بود  قرار  جام  این  کرد:  اضافه 
مشهد برگزار شود و هدف از آن شناساندن ورزشکاران 
که  بود، همان طور  دنیا  و  در کشور  داوران خراسانی  و 
جام پارس در کیش مطرح شده و در کشورهای دیگر 
نیز برای آن تبلیغ می شود، همچنین برای برگزاری این 

جام نیاز به کمک و پای کار بودن تمام ارگان ها است.
رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی با اشاره به بحث 
تعاونی  کرد:  بیان  نیز  ووشوکاران  برای  اشتغال زایی 
ایجاد شده که در  این رشته  ورزشکاران  اشتغال  برای 
فاز اجرایی آن هستیم و مکاتبات کشوری نیز در این 

خصوص صورت گرفته است.
منابع  باشگاه ها در کمبود  وی درخصوص شکایات 
به دغدغه ها  نسبت  ووشو  هیئت  کرد:  اضافه  مالی 
اتفاق  این  نباید  ولی  نبوده،  بی تفاوت  ورزش  این  در 
بعد  و  کند  قبول  را  مسؤولیتی  باشگاهی  که  بیافتد 
برای  توقع  این  نباید  کند،  خالی  شانه  آن  بار  زیر  از 
خصوصی  باشگاه های  یا  شهرستان  هیئت های 
را  آن  بقیه  و  بزنند  را  کار  استارت  که  بیاید  به وجود 
آتی  برنامه های  درخصوص  زحمتکش  کنند.  رها 
تأمین  برای  اسپانسر  جذب  کرد:  اظهار  هیئت  این 
در  شرکت  هشتم،  جام  بین المللی  مسابقات  برگزاری 
 3 استان در  لیگ ووشو  برگزاری  لیگ جوانان کشور، 
برگزاری  و  مربیگری  کالس های  برگزاری  سنی،  رده 
دوره های استعدادیابی از جمله برنامه های آینده این 

هیئت است.

است  معتقد  رضوی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس 
ورزشی  سالن  کمبود  هیئت،  مشکل  اصلی ترین 

است.
نخستین  ــداث  احـ خــصــوص  در  عــجــم،  محمد 
این  ــرد:  ک اظهار  کشور  خصوصی  اسکیت پارک 
بخش  توسط  شده  احداث  پارک  اسکیت  نخستین 
اسکیت  که  حالی  در  اســت،  کشور  در  خصوصی 
که  دارد  وجود  کشور  سطح  در  فراوانی  پارک های 

به بخش دولتی است. متعلق 
که  نیازی  دلیل  به  افــزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
پیشنهاد  داشتیم،  اگرسیو  و  برد  اسکیت  بخش  در 
این  در  دارد،  سرمایه گذاری  قصد  که  فردی  کردیم 
دالوری  و  میر نژاد  خانواده های  کند.  هزینه  بخش 
بالغ  داوری  و  مربیگری  دوره های  گذراندن  از  پس 
تا  کردند  هزینه  بخش  این  در  تومان  میلیارد  یک  بر 
به  را  کشور  خصوصی  بخش  پارک  اسکیت  نخستین 
مدیریت  هوا،  سرمای  دلیل  به  بزنند.  رقم  خود  نام 
را  آن  تفریحی  بخش  از  رسمی  افتتاح  مجموعه  این 
اسیکت بازان  اما  کرد،  موکول  ماه  اسفند  اوایل  به 
مشهدی برای تمرینات شان از این مجموعه استفاده 

می کنند.
کرد:  بیان  رضوی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس 
عمومی  اگرسیو  و  بــرد  اسکیت  تفریحی،  بخش 
مجموعه،  این  بودن  خصوصی  به  توجه  با  اما  است، 
خواهد  هزینه  با  همراه  شهروندان  برای  استفاده 
و  منتخب  ورزشکاران  برای  استان  هیئت  اما  بود، 
مجموعه  این  از  رایگان  استفاده  جهت  استان  برتر 
تعامل خواهدبود. به دنبال  پارک  با مدیریت اسکیت 

اخیر  فعالیت های  سایر  به  اشاره  با  ادامه  در  عجم 
بخش  در  گفت:  رضــوی  خراسان  اسکیت  هیئت 

لیگ  در  بزرگساالن  و  جوانان  سنی  رده  در  آقایان 
آغاز  ماه  اسفند  از  که  کرد  خواهیم  شرکت  سرعت 
مهره  تک  صورت  به  نیز  بانوان  بخش  در  خواهدشد. 
لیگ  در  حضور  جهت  احتماال  که  ــم  داری بازیکن 
کند.  پیدا  حضور  مسابقات  در  دیگری  تیم  با  برتر 
پنج  کشور  برتر  استعدادهای  مسابقات  در  همچنین 
نفر از تیم دختران استان به مراحل باالتر راه یافتند.

اسکیت  مسابقات  نیز  ماه  بهمن  در  افــزود:  وی 
همچنین  خواهدشد.  برگزار  نیز  استان  سطح  در 
کشوری  فری استایل  مسابقات  میزبانی  درخواست 
موافقت  صــورت  در  که  داده ایــم  فدراسیون  به  را 
از مسابقات را در دهه  فدراسیون، میزبانی این دوره 

به عهده خواهیم داشت. فجر 
در  ــوی  رضـ ــان  ــراس خ اســکــیــت  هیئت  ــیــس  رئ
زمینه  در  ــه  ــت ــرف ــورت گ ص ــات  ــدامـ اقـ ــوص  ــص خ
که  تعاملی  طی  کــرد:  خاطرنشان  استعدادیابی 
حمایت  صــورت  در  داشته ایم،  آمــوزش و پــرروش  با 
مسابقات  رضوی  خراسان  ورزش و جوانان  کل  اداره 
جاری  سال  ماه  بهمن  در  را  استان  آموزشگاه های 
دوره  این  در  کرد.  خواهیم  برگزار  حیدریه  تربت  در 
از مسابقات افراد مستعدی وجود دارد که در صورت 
کشف  را  آن هــا  می توانیم  مسابقات  این  برگزاری 

کنیم.
هیئت  که  ســوال  ایــن  به  پاسخ  در  عجم  محمد 
بخش  با  استعدادیابی،  خصوص  در  استان  اسکیت 
کرد:  تصریح  خیر،  یا  داشته  تعاملی  خصوصی 
باال  هزینه های  قبیل  از  مشکالتی  وجود  دلیل  به 
زمینه  این  در  خصوصی  بخش  با  مربی،  تربیت  و 
با  برتر  مستعدین  کشف  جهت  و  نداشته ایم  تعاملی 

کرده ایم. آموزش و پرورش همکاری  فقط 

اسکیت  هیئت  مشکل  اصلی ترین  با  رابطه  در  وی 
ورزشی  سالن  کمبود  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان 
استان  اسکیت  هیئت  مشکالت  اصلی ترین  از  یکی 
زمستان  و  پاییز  فصل های  در  ــی رود.  م شمار  به 
فضایی  در  باید  ورزشکاران  هوا،  سرمای  دلیل  به 
دلیل  به  اما  بپردازند،  فعالیت  به  گرم  و  سرپوشیده 
خصوصی  بخش  به  ورزشی  سالن های  اکثر  اینکه 
واگذار شده در این خصوص مشکالت زیادی داریم.

شد:  یادآور  رضوی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس 
کف پوش،  آسیب دیدن  دلیل  به  ارگان ها  از  برخی 
اما  نمی دهند،  قرار  اختیارمان  در  ورزشــی  سالن 
واقعیت این است که اسکیت به کف پوش سالن های 
که  مدت هاست  نمی کند.  وارد  آسیبی  ورزشــی 
مشغول  طرقبه  در  ورزشی  سالن  یک  در  ورزشکاران 
آسیبی  هیچ  تاکنون  سالن  کف پوش  اما  فعالیت اند، 
سالن های  از  برخی  کف پوش  البته  است.  ندیده 
اسکیت  برای  بهشتی  شهید  سالن  همانند  ورزشی 
کف پوش ها  نــوع  ایــن  روی  ــرا  زی نیست،  مناسب 

و حرکت کنند. ُسر خورده  اسکیت بازان نمی توانند 

خبرخبر خبرگزارش
رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی عنوان کرد

عدالت محوری در انتخاب ورزشکاران استان صورت می گیرد
رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی خبر داد

کمبود سالن ورزشی، اصلی ترین مشکل هیئت اسکیت

گزارش
اسکی بازان خراسانی به پیست 

شیرباد چشم دوخته اند

برای  روز  دانــش  به  مجهز  متخصص  مربیان 
آموزش صحیح استفاده از وسایل و امکانات ورزشی 
در بوستان های  مستقر خواهند شد. رئیس هیئت 
ورزش های همگانی خراسان رضوی و ارشد نظامی 
آجا در منطقه شمال شرق کشور با بیان این مطلب 
افزود: با تربیت مربیان متخصص و مجهز به دانش 
روز برای استفاده از امکانات و تجهیزات ورزشی در 
بوستان های مشهد و شهرستان ها گام های مثبتی 
برداشته  عمومی  ورزش  فرهنگ  ترویج  جهت 

خواهد شد. 
آکادمی  افتتاح  به  توجه  با  افزود:  آذریان  رضا 
همگانی  ــای  ورزش ه هیئت  تربیتی   و  آموزشی 
خراسان رضوی در صدد هستیم مربیان متخصص 
و مجهز به دانش روز را برای استقرار در بوستان ها 
استفاده  صحیح  آموزش  جهت  تفریحی  مراکز  و 
از امکانات و تجهیزات ورزشی تربیت  و بهره وری 

کنیم.  
است  شــده  مشاهده  کــرد:  نشان  خاطر  وی 
از  نادرست  استفاده  در  شهروندان  از  برخی  که 
تجهیزات ورزشی مستقر در بوستان ها دچار آسیب 
دیدگی مفاصل و کشیدگی و دردهای عضالنی در 
ناحیه کمر شده اند. به همین دلیل مصصم شدیم 
به  را  بوستان ها  در  ورزشی  ایستگاه های  مربیان 
آموزش  رابطه  این  در  تخصصی  و  علمی  صورت 
که  شهروندانی  به  کرد:  خاطرنشان  وی  دهیم.  
تجهیزات  و  امکانات  از  صحیح  استفاده  نحوه 
توصیه  ندارند  را  بوستان  ها  در  مستقر  ورزشــی 
می شود استفاده نکنند و در صورت نیاز از مربیان و 
افراد با اطالع و مجهز به دانش روز استفاده کنند. 

اشاره  با  استان  همگانی  ورزش  هیئت  رئیس 
به  نیاز  ورزشــی  تجهیزات  و  استفاده  که  این  به 
و  وسایل  از  هریک  گفت:  دارد  تعلیم  و  آمــوزش 
و  شیوه  بوستان ها  در  مستقر  ورزشی  تجهیزات 
راهکار مناسبی برای استفاده دارد و اگر به صورت 
علمی و تخصصی از این ابزار و تجهیزات استفاده 
نشود آسیب دیدگی آن به مراتب بیشتر از فواید آن 

می باشد.   
و  ورزشکار  شهروندان  از  رابطه  همین  در  وی 
ورزش دوست درخواست کرد برای استفاده از این 
تجهیزات از مربیان ایستگاه های ورزشی مستقر در 

بوستان ها استفاده کنند.  

برگزاری  با  زودی  به  کرد:  نشان  خاطر  آذریان 
دوره های تخصصی برای نحوه استفاده صحیح از 
تجهیزات و وسایل ورزشی مستقر در بوستان ها، 
جهت  بوستان ها  در  و  تربیت  را  دانش  با  مربیان 

آموزش شهروندان مستقر خواهیم کرد. 
کمیته  مسئول  با  گفت و گویی  رابطه  همین  در 
از  مربیان  از  برخی  و  استان  صبحگاهی  ورزش 
جمله بوستان های ملت،کوهسنگی و نیلوفر آبی 

انجام دادیم.  
در  استان  صبحگاهی  ورزش  کمیته  مسئول 
همین رابطه گفت: متاسفانه مطلع شدیم برخی 
از شهروندانی که در بوستان ها از امکانات ورزشی 
استفاده می کنند اطالع دقیقی از نحوه صحیح 
و برحسب  ندارند  را  این تجهیزات  از  به کارگیری 
وسایل  این  از  دیگران  استفاده  توسط  مشاهده 
دیده اند.  آسیب  متاسفانه  که  می کنند  استفاده 
با هماهنگی رئیس هیئت  بنابراین تالش کردیم 

رضوی  خراسان  همگانی  ورزش 
در این خصوص دوره های آموزشی 
مربیان  و  عــالقــه مــنــدان  بـــرای 
ایستگاه های ورزشی برگزار کنیم. 

شد:  آور  ــاد  ی شفیعی  حسن 
از  به کار گیری برخی  و  استفاده 
وسایل و تجهیزات ورزشی مستقر 
خیلی  و  ســـاده  بوستان ها  در 
آسان است اما همین وسایل اگر 
درست و علمی استفاده نشود در 
درازمدت آسیب هایی را در ناحیه 
ایجاد  ورزشــکــاران  بدن  مفصلی 

خواهد کرد.  وی با اشاره به فرسوده بودن برخی 
از وسایل و تجهیزات ورزشی در بوستان ها یادآور 
شد: با هماهنگی حسن نوری معاونت تربیت بدنی 
و سالمت شهرداری مشهد در صدد تجهیز و به روز 
نمودن تجهیزات و امکانات ورزشی در بوستان ها 
هستیم، به طوری که با همکاری شهرداری برخی 

از وسایل مدرن تهیه و آماده بهره برداری است.  
وی توصیه کرد شهروندانی که تمایل به استفاده 
ایستگاه های  مربیان  با  دارنــد  تجهیزات  این  از 
کسب  و  هماهنگ  بوستان ها  در  مستقر  ورزشی 

اطالع کنند. 
بیکاری وسایل و تجهیزات ورزشی در بوستان ها  

محمد دهقان یکی از مربیان ورزش صبحگاهی 
که در بوستان نیلوفر آبی فعالیت می کند با اشاره 
که  بوستان ها  در  ورزشی  امکانات  و  تجهیزات  به 
بیکار هستند خاطر نشان کرد: وسایل و تجهیزات 
مربیان  که  این  دلیل  به  بوستان ها  در  ورزشــی 
سر  ــاالی  ب توانمند  و  متخصص 
آنها نیست یا بیکارند و یا برخی از 
افرادی که به صورت غیر حرفه ای 
از این وسایل و تجهیزات استفاده 
دیدگی  آسیب  دچــار  می کنند 
شده اند و دیگر تمایلی به استفاده 

از این وسایل ندارند. 
رئیس  از  کرد:  نشان  خاطر  وی 
هیئت ورزش های همگانی استان و 
متولیان  نصب و راه اندازی وسایل 
بوستان ها  در  ورزشی  تجهیزات  و 
می خواهم که برای استفاده علمی 

ورزشی  تجهیزات  و  وسایل  این  از  تخصصی  و 
آگاه  و  با دانش که مسلط  مربیان  المقدور  حتی 
در  ورزشــی  دستگاه های  از  صحیح  استفاده  به 
بوستان ها باشند به کار گیرند تا افرادی که تمایل 
صورت  به  دارند  را  دستگاه ها  این  از  استفاده  به 
علمی و تخصصی آموزش ببینند و از این وسایل 
که در بوستان ها هزینه شده است به نحو شایسته 

استفاده شود. 
مریم معصومی مربی کراس فیت استان نیز در 
از  نوجوانان  و  کودکان  بانوان،  استفاده  با  رابطه 
در  مستقر  تفریحی  و  ورزشی  تجهیزات  و  وسایل 
نمی کنم  توصیه  وجه  هیچ  به  گفت:  بوستان ها 
داشتن  ــدون  ب کــودکــان  خصوص  به  و  بــانــوان 
اطالعات الزم از نحوه استفاده و به کارگیری از این 
تجهیزات استفاده کنند.   وی با اشاره به این که 
مربیان آمادگی جسمانی درباره استفاده صحیح 
ندیده اند  آموزش  علمی  صورت  به  تجهیزات  از 
افزود: تجهیزات مستقر در بوستان ها استاندارد روز 

جهانی را ندارد و اغلب فرسوده و خراب هستند. 
کارگیری  به  و  استفاده  شد:  یــادآور  معصومی 
و  آیتم ها  بوستان ها  در  ورزشی  وسایل  از  هریک 
شرایط ویژه فیزیکی خاصی را طلب می کند و اگر 
بانوان بدون اطالع از نحوه کار با وسایل به سراغ 
این تجهیزات بروند دچار عوارض و مشکالتی در 

ناحیه کمر و مفاصل خواهند شد. 
نیز  ملت  بوستان  عصرگاهی  مربی  یعقوبی نژاد 
در این رابطه گفت: بسیاری از وسایل و تجهیزات 
ورزشی در بوستان ها بدون استفاده رها شده اند و 
حتی برخی با گذشت زمان فرسوده شده اند، چرا 
که ورزش دوستان به دلیل آشنا نبودن با نحوه کار 
این  از  استفاده  برای  رغبتی  و  تمایل  دستگاه ها 

تجهیزات نشان نمی دهند. 
شاد یکی دیگر از مربیان که در ایستگاه ورزش 
می کند  فعالیت  مشهد  کوهسنگی  صبحگاهی 
در  مستقر  ــی  ورزش تجهیزات  و  وسایل  گفت: 
بوستان ها شایسته بانوان نیست و حتی برخی از 
از این تجهیزات دچار مشکل  آقایان در استفاده 
پزشکی  و  علمی  استاندارد  نظر  از  هستند، 
و  کارگیری  به  نحوه  همچنین  و  جامع  اطالعات 

استفاده از تجهیزات وجود ندارد. 
وی ادامه داد: می توان اطالعات و نحوه استفاده 
صحیح از دستگاه های ورزشی مستقر در بوستان ها 
با  شهروندان  تا  کرد  نصب  دستگاهی  هر  کنار  را 
اطالعات دقیق از این وسایل و تجهیزات استفاده 

کنند.

 رئیس هیئت ورزش های همگانی استان خبر داد 

بوستان ها در  ورزشی  وسایل  آموزش  برای  متخصص   مربیان  موزه ورزش در مؤسسه تربیت بدنی استقرار 
آستان قدس افتتاح می شود

قدس  آستان  بدنی  تربیت  مؤسسه  مدیرعامل 
در  ورزش  نمایشگاه  و  موزه  بهره برداری  از  رضوی 

آینده ای نزدیک در این مؤسسه خبر داد.
مؤسسه  مدیرعامل  هاشمی جواهری  علی اکبر 
این  افتتاح  تربیت بدنی آستان قدس رضوی درباره 
گفت:  مؤسسه  این  در  نمایشگاهی  جدید  فضای 
امام  ورزشگاه  مجموعه  در  ورزش  موزه  و  نمایشگاه 
رضا)ع( تا دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد 

شد.
وی با اشاره به زیربنای این موزه خاطرنشان کرد: 
در  مترمربع   400 مساحت  در  نمایشی  فضای  این 
به عنوان  آن  از  قرار است بخشی  و  نظر گرفته شده 
لوازم  و  اشیا  نمایش  و  نگهداری  محل  خطی،  موزه 
ورزشــی  پیراهن  و  تــوپ  ــدال،  م جمله  از  ــی  ورزش

نام آوران عرصه های مختلف ورزشی باشد.
ارزشمند  اشیای  این  ــزود:  اف هاشمی جواهری 
ورزشی در شمار هدایای ورزشکاران به موزه حضرت 
داده  انتقال  ورزشــی  مــوزه  به  که  هستند  ــا)ع(  رض
می شوند و در معرض دید عموم گذاشته خواهد شد.

وی درباره سایر بخش طراحی شده برای این موزه 
از این فضا به نمایشگاه  تصریح کرد: بخش دیگری 
از  تصاویری  برگیرنده  در  که  یافته  اختصاص  عکس 
حرم منور رضوی و نیز فعالیت های ورزشی در جریان 

مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس است.

یحیی گزینه جدید جانشینی نکونام

نساجی  باشگاه  مسئوالن  با  محمدی  گل  یحیی 
مذاکره کرده است.

در شرایطی که پدیده مشهد اوضاع مناسبی ندارد 
حاضر  تیم  این  تمرینات  در  نشده  حاضر  یحیی  و 
به  نساجی  مسووالن  با  موفق  مربی  این  حاال  شود، 
نساجی  باشگاه  مسئوالن  است.  نشسته  مذاکره 
به دنبال گزینه های داخلی  از استعفای نکونام  پس 
هستند و گل محمدی را به عنوان یکی از گزینه های 
جدایی  صورت  در  گرفته اند.  نظر  در  خود  اصلی 
از  یکی  نیست  مشخص  مشهد،  پدیده  از  یحیی 
فصل  نیم  در  فصل  این  در  قهرمانی  اصلی  مدعیان 

دوم مسابقات چه شرایطی خواهد داشت.

خبر

افزون بر 500 اسکی باز فعال در خراسان رضوی این 
روزها چشم انتظار بارش برف مناسب در محدوده قله 
شیرباد تنها پیست اسکی این استان واقع در رشته کوه 

بینالود هستند.
شیرباد مرتفع ترین قله رشته  کوه بینالود و بلندترین 
نقطه خراسان مشهور به »بام خراسان« است. این قله 
سه هزار و 300 متری در فاصله 50 کیلومتری شمال 
مشهد قرار دارد. رشته کوه 140 کیلومتری بینالود در 
امتداد رشته کوه البرز و شرقی ترین ارتفاعات مهم آن 
محسوب می شود. این سلسله بین دو دشت نیشابور و 

مشهد قرار دارد.
شیرباد تنها پیست اسکی شرق کشور زمستان پارسال 
حدود پنج ماه برف داشت و برای اسکی حرفه ای قابل 

استفاده بود.
به گزارش ایرنا، گرچه طول زمان برفدار بودن و انجام 
اسکی در این پیست طی سال های گذشته نیمه دوم و 
دو ماه نخست سال یعنی حدود هشت ماه بوده اما به 
دلیل کاهش بارش در سال های اخیر این زمان کم شده 
و امسال نیز با کاهش بی سابقه بارش ها هنوز برف کافی 
نباریده  شیرباد  منطقه  در  حرفه ای  اسکی  انجام  برای 

است.
اخیرا اسکی بازان و دوستداران ورزش های زمستانی 
در خراسان رضوی با انتشار تصاویر و مطالبی در فضای 
مجازی درباره ارتفاعات پوشیده از برف شیرباد، شادی 
خود را از بارش هفته های اخیر در یگانه پیست اسکی 
شرق کشور نشان داده و برای آغازمجدد اسکی حرفه ای 

در این پیست لحظه شماری می کنند.
دست  گفت:  رضوی  خراسان  اسکی  هیئت  رئیس 
دوستدار  و  حرفه ای  دیــده،  آموز  باز  اسکی   500 کم 
ورزش های زمستانی مشتاق حضور در شیرباد هستند. 
البته جمعی از آنها جمعه گذشته به این پیست سری 

زده اند.
زمین  به  برف  اینک  هم  افزود:  مختارزاده  علیرضا 
نشسته در شیرباد برای اسکی حرفه ای کافی نیست و 
تنها عالقه مندان به این ورزش می توانند برخی حرکات 
آموزشی را انجام دهند. در این مدت بسیاری از اسکی 
بازان خراسانی برای این ورزش به شهرهای دیگر کشور 
به  نیز  موارد  برخی  و در  تهران سفر کرده اند  از جمله 
ترکیه رفته اند تا بتوانند تمرینات حرفه ای خود را ادامه 

دهند.
وی ادامه داد: به جز شیرباد مناطق برفگیر دیگری 
و  بینالود محدوده شهرستان های قوچان  ارتفاعات  در 
نیشابور قابلیت انجام ورزش اسکی را دارند اما به دلیل 
بارش های کم سال های اخیر امیدی به بهره برداری از 

آنها در سال جاری نیست.

در صدد هستیم مربیان 
متخصص و مجهز به 

دانش روز را برای 
استقرار در بوستان ها 

و مراکز تفریحی 
جهت آموزش صحیح 

استفاده و بهره وری 
از امکانات و تجهیزات 

ورزشی تربیت کنیم

,,

هریک از وسایل و تجهیزات ورزشی مستقر در بوستان ها شیوه و راهکار مناسبی 
برای استفاده دارد و اگر به صورت علمی و تخصصی از این ابزار و تجهیزات 

استفاده نشود آسیب دیدگی به دنبال دارد

,,
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دوشنبه 10  دی ماه 1397- سال دوم -  شماره 374

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

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

برابر رای شماره 1397۶030۶012002501 و 1397۶030۶012002502 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیده عرب نائی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 
40 صادره از کاشمر در 4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ومهدی برمکی نائی فرزند رضا بشماره شناسنامه 0890422982 صادره از کاشمر در 
2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 224/74 متر مربع ازپالک 1095 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک 
رسمی خانم حمیده عرب نائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/0۹/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/10/10

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

)۹/2۸6( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)1315(  
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
1397۶030۶005001315هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
آباد فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 1070 صادره از ساری در ششدانگ یکباب  ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کمال آزادحسین 
ساختمان به مساحت ۶1/50 مترمربع پالک شماره 147 فرعی از 10۶ اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک 
رسمی خانم ربابه قلیچ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۹7/0۹/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم ۹7/10/10   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مفقودی

موتور  شماره   21 432س ایران   32 پالک  شماره  به   13۸6 مدل   1600  OHV تیپ  پیکان  سیستم  وانت  سبز  برگ  و  سند 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  یزدانی  بهزاد  به  مربوط   31660250 شاسی  شماره  و   114۸6064164

مفقودی

شاسی  شماره  و   114۸۸105150 موتور  شماره   33 ی   373 ایران   36 پالک  شماره  به   13۸۸ مدل  پیکان  وانت  کمپانی  سند 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAAA  36  AA  5  AG  20546۹

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
مشاور فرمانده کل سپاه: سال آینده دو التهاب اساسی داریم/واکنش دانشگاه آزاد به خبر زیرگرفته شدن دو دانشجو: ساختگی است

چراغ سبز شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه ها/کنایه مطهری به کریمی قدوسی

معترضان  شمار  چشمگیر  کاهش 
»جلیقه زرد« در فرانسه

امانوئل  اقتصادی  سیاست های  به  اعتراض  در 
معترضان جلیقه  فرانسه  رئیس جمهوری  مکرون، 
در  دیگر  بار  دسامبر(   29( دی   8 شنبه  روز  زرد 
از  دیگر  بسیاری  و  بــوردو  لیون،  تولوز،  پاریس، 
خیابان ها  به  فرانسه  کوچک  و  بــزرگ  شهر های 
کاهش  اعتراضات  هفته  هفتمین  در  رفتند. 
در  بــود.  چشمگیر  معترضان"جلیقه زرد"  شمار 
به  خیابان ها  در  نفر  هزار  یک  تنها  مارسی  شهر 
از  یکی  لودوسکی  پریسال  پرداختند.  اعتراض 
کاهش  "جلیقه زرد"  اعتراضی  جنبش  سخنگویان 
شمار معترضان را "مربوط به ایام عید کریسمس" 
نو  سال  شب  برای  زرد"  "جلیقه  جنبش  دانست. 
تجمع  که  است  کرده  اعالم  پاریس  شانزه لیزه  در 

اعتراضی خواهد داشت.
شبکه  از  مستهجن  صحنه های  پخش 

  

کیش صداوسیما و برکناری چند کارمند
به دنبال پخش صحنه های رابطه جنسی در یک 
فیلم سینمایی و عدم حذف آنها، چند کارمند این 
شبکه برکنار شدند و مدیر شبکه کیش صداوسیما 
گذشته  شب های  از  یکی  کرد.در  عذرخواهی  نیز 
که  شد  پخش  کیش  شبکه  از  سینمایی  فیلمی 
متأسفانه در بخشی از آن، صحنه های مبتذل این 
فیلم حذف نشده بود.مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
و  کوتاهی  اهمال،  به دلیل  گفت:متاسفانه  کیش 
کارکنان  از  برخی  سوی  از  ناخواسته  عملی  البته 
این مرکز، تصاویری نامناسب در بخش کوتاهی از 
یک فیلم سینمایی پخش شد که در این خصوص 
بررسی ها انجام شده، عوامل دخیل در این اتفاق 
خود  سازمانی  پست های  از  ترتیب  به  ناخواسته، 
نامناسب  تصاویر  شده اند.تمامی  توبیخ  و  برکنار 
مشخص و قرار بر حذف آن بوده است، متاسفانه 
به دلیل اهمال مدیران و ناظران برنامه، این تصاویر 

پخش شده است/ فارس

آینده  سال  سپاه:  کل  فرمانده  مشاور 
دو التهاب اساسی داریم

سردار نائینی با پیش بینی دو التهاب اساسی در 
باید  که  داریم  را  مجلس  انتخابات  کشور:}یکی{ 
انتخابات نقش کاتالیزور برای فراهم کردن  گفت: 
بر  از طرف دیگری  دارد.  را  نافرمانی مدنی  زمینه 
فشار های اقتصادی در حوزه های صنفی و کارگری 
امروز  که  مجازی  فضای  در  آن ها  کرده اند،  تمرکز 
است  اساسی  باور های  تخریب  و  فراخوان  فضای 
و در ایجاد ناآرامی ها تأثیرات مخرب و ویران گری 

دارد، سرمایه گذاری کرده اند.
کل  برابر   ۵ یارانه ها،  از  شکایت 

شکایات دیوان عدالت اداری است
سال  پنج  ــار:در  ک وزیــر  اجتماعی  رفــاه  معاون 
اداری،  عدالت  دیوان  شکایات  کل  برابر   5 اخیر 
به  داشته ایم.  شکایت  یارانه ها  وضعیت  ــاره  درب
دلیل گستردگی مشکالتی که در رسیدگی داریم، 
را  وظیفه  این  آینده  سال  بودجه  الیحه  در  دولت 
به  رسیدگی  روند  تا  کرد  محول  استانداری ها  به 

شکایات تسهیل و تسریع شود.
باید روزی فعالیت » تلگرام « و 

» اینستاگرام « به اتمام برسد
مجلس:ما  فرهنگی  کمسیون  عضو   سالک، 
نمی توانیم با وجود فساد هایی که در تلگرام و پیام 
که  باشیم  منتظر  آخر  تا  است  مشابه  رسان های 
»تلگرام باشد و ما هم باشیم« و باید روزی فعالیت 

تلگرام و اینستاگرام به اتمام برسد.
خبر  بــه  ــاه آزاد  ــگ ــش دان واکــنــش 
ساختگی  دانشجو:  دو  زیرگرفته شدن 

است
در  هم اکنون  دانشگاه  رئیس  طهرانچی  آقای 
محوطه واحد علوم تحقیقات حضور دارد و در حال 
از  با تک تک دانشجو ها و دلجویی  صحبت کردن 
آن ها است و نقطه نظرات دانشجویان را می شنود. 
آزاد  دانشگاه  فرهنگی  معاون  کالنتری،  ابراهیم 

خودروی  با  دانشجو  چند  زیرگرفتن  خبر  دربــاره 
یکی از مسووالن دانشگاه آزاد گفته: »این مسائل 
ساختگی است و می خواهند فضا را ملتهب کنند. 
دانشگاه هست؟ صد ها  در  ماشین  فقط یک  مگر 
ماشین اینجا هست. این مساله به هیچ وجه درست 

نیست و آن را دروغ می خوانم.« /ایلنا
استعفای  چرایی  از  جدید  اطالعات   

وزیر بهداشت
وزیر بهداشت شنبه دو هفته پیش به دلیل بودجه 
سالمت برای سال 98 به خصوص عدم تخصیص 
تجهیزات  و  دارو  تامین  برای  شده  تصویب  بودجه 
پزشکی از صندوق توسعه ملی، کتبًا در نامه ای به 
حسن روحانی رئیس جمهور، استعفا داده است. با 
گذشت حدود 15 روز از استعفای وزیر بهداشت، 
به  پاسخی  بــاره  این  در  تاکنون  روحانی  حسن 
نامه ی استعفای قاضی زاده هاشمی نداده است، 
اما محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تالش 
کرده که با وساطت، موضوع را حل کند، اما وزیر 
و  دارو  تامین  بودجه  که  داشته  اصــرار  بهداشت 

تجهیزات پزشکی باید تامین شود. /تسنیم
انقالب  عالی  ــورای  ش سبز  ــراغ  چ
در  بانوان  حضور  به  نسبت  فرهنگی 

ورزشگاه ها
بیست  حاشیه  در  فرهنگی  انقالب  شورای  دبیر 
و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی 
گفت: در خصوص حضور خانواده ها در ورزشگاه ها 
نیز باید پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان به شورای 
و ظوابط  قواعد  ارائه شود. طبق  فرهنگی  انقالب 
آن  به  جوانان  و  ورزش  وزیر  که  امکاناتی  ایجاد  و 
اشاره داشتند که در حال حاضر وجود دارد نباید 
وجود  استادیوم ها  در  بانوان  حضور  برای  مشکلی 
داشته باشد. شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت 
به حل موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها اهتمام 
با  موضوع  این  دارد.  سازنده ای  و  مثبت  رویکرد  و 
رعایت قواعد و ضوابط قابل حل است و ان شاءالله 

برخواهیم  خوبی  گام های  هم  مراحل  بقیه  در 
داشت. / ایسنا

ارزان فروشی۴  پشت پرده  افشای 
شرکت بزرگ دولتی

معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  اسماعیلی 
مجلس گفت: 55 نماینده مجلس شورای اسالمی 
اخیرا از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی 
چون  بزرگی،  شرکت های  برخی  واگذاری ها  روند 
آلومینیوم  تپه،  هفت  نیشکر  تبریز،  سازی  ماشین 
تخلفات  و  کرمانشاه  پاالیشگاه  و  هپکو  المهدی، 
یعنی  بودن  نااهل  شود.  تشکیل  ویــژه ای  کمیته 
است،  شده  واگذار  آن ها  به  شرکت ها  که  افرادی 
می فروشد  را  مالی  دولت  اگر  ندارند.  الزم  اهلیت 
این  که  کند  هزینه  کشور  توسعه  بخش  در  باید 
ماشین  مثال  طور  به  است.  نیفتاده  هنوز  اتفاق 
سازی تبریز که واگذار شده است 12۶ هکتار زمین 
زمین  مربع  متر  هزار   83 هزار   8 و  است  کارخانه 
پول  تومان  میلیارد  که 835  دارد  اپارتمان  و 400 
زمین های  پول  است.  کارخانه  اطراف  زمین های 
کارخانه و این واحد بیش از 5 هزار میلیارد است، 
حداقل 500 ماشین در این کارخانه وجود دارد که 
است  مادر صنایع  و  کرده  وارد کشور  را  تکنولوژی 
که یک واحد ماشین آالت آن نیز 10 میلیون یورو 
کارخانه  این  تومان  میلیارد   ۶87 که  دارد  قیمت 
را  کارخانه  این  که  فردی  که  است  رفته  فروش  به 
نیشکر  است.  بوده  نااهل  کامال  کرده  خریداری 
ارزش  تومان  میلیارد  و ۶00  نیز 2 هزار  تپه  هفت 
گذاری شده که 900 میلیارد تومان فروخته شده 
است و گفته شده ۶80 میلیارد تومان بدهی دارد و 
222 میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی 
میلیارد  و ۶00  ارزش 2 هزار  که  کارخانه ای  سند 
تومان  اول 10 میلیارد  تومان دارد خریدار در گام 
داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت الزم را 
ندارد. نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار 
شده 1400 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود 

که 10 درصد را نقد و بقیه را به اقساط پرداخت کند 
که این نیروگاه فقط 2 هزار میلیارد تومان از دولت 
طلب دارد که نشان می دهد ارزیابی درستی از این 

تصدی گری ها در دولت وجود ندارد.
حراج شوهر کارکرده در آلمان

به گزارش اسپوتنیک به نقل از »میرور«، ساکن 
در  ال«،  ــه  »دورت مستعار  نام  با  آلمان  هامبورگ 
حراج  به  را  خود  شوهر  بی«،  »ای  اینترنتی  حراج 
یورو   18 شده«  استفاده  »شوهر  قیمت  گذاشت. 
اعالم شد. این زن 40 ساله گفت که 7 سال است 
ازدواج کرده است. به عقیده او روابط او و شوهرش 
بسردی گرائیده و »آن ها دیگر بهم تعلق ندارند«. 
دورته از همه عالقمندان خواست در رابطه با خرید 
بگیرند.  تماس  با وی  ایمیل  از طریق  »شوهرش« 
برای  را  شوهرش  می توانند  عالقمندان  گفت:  او 
جشن سال نو کرایه کنند و ببینند می توانند با او 
سر کنند یا نه. نامه های زیادی برای او ارسال شد، 
ولی هیچکدام حاوی خرید شوهرش نبود. شوهر 
از این موضوع بی خبر بود و فقط از طریق  دورته 
خودش«  شدن  گذاشته  »حراج  از  محلی  روزنامه 
باخبر شد. دورته به او اطمینان داد که قصد فروش 
او را نداشته و فقط برای سرگرمی این کار را کرده 

است. /اعتماد آنالین
آمار  آخرین  در  امام زاده  هزار  یازده 

ثبت شده
این  ببندد«  را  دکان ها  این  در  اوقاف  »سازمان 
دربــاره  را  آن  رشت  نماینده  که  است  جمله ای 
امامزاده ها به کار می برد. امامزاده هایی که برخی 
افزایش  حال  در  کتاب  و  حساب  بدون  معتقدند 
محکمی  و  سخت  سد  چندان  گویا  و  هستند 
هم  ادعا  این  شاهد  ــدارد؛  ن وجود  آن ها  دربرابر 
صحبت های غالمعلی جعفرزاده است که به خانه 
نهم  مجلس  فاصله  همین  »در  می گوید:  ملت 
امامزاده ها  آمار  به  چندهزارتایی  دهم  مجلس  تا 
است  این  می پرسند  مردم  که  سوالی  شد؛  اضافه 

یعنی  می شود؟  تمام  کی  امامزاده ها  داستان  که 
مرتبا  چرا  و  است  تزاید  به  رو  آن ها  تعداد  که  چه 
در  امامزاده ها  افزایش  این  می کند؟  پیدا  افزایش 
نزد جوانان فاقد معنا است، یک جایی باید پرونده 
امامزاده  نباید  مرتبا  و  ببندند  را  امامزاده  کشف 
مجلس  در  که  پورمختار  محمدعلی  شود.«  تولید 
نهم ریاست کمیسیون اصل 90 را به عهده داشت 
و اتفاقا در آن مقطع پرونده هایی درباره امام زاده ها 
خبرآنالین  به  بود  شده  مطرح  کمیسیون  این  در 
اما  آمار دقیقی در دست ندارم،  گفت: من اکنون 
را در کمیسیون اصل  پرونده  این  باری که  آخرین 
90 پیگیری می کردیم تعداد امام زاده ها به 11 هزار 

رسیده بود. /خبر انالین
حائری  آیت اهلل  خریدن  فالفل  ماجرای 

شیرازی
فرزند آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی 
علیه نقل می کند: حدودًا 2 سال قبل بود، یکی دو 
روز پس از معمم شدنم، می خواستند خوشحالی و 
محبت خود را در اوج سادگی ابراز کنند، خودشان 
رفتند سر کوچه قم نو و فالفل با سس اضافه گرفته 

بودند تا باهم بخوریم.
واکنش پرویز پرستویی به ادعای قیمت 

تبلیغات 2۴0 میلیونی اینستاگرامش
میلیون   240 دریافت  شایعه  به  پرستویی  پرویز 
تومان بابت پخش کلیپ در صفحه اینستاگرامش، 
عزیز،  »دوســتــان  نوشت:  و  داد  نشان  واکنش 
رو  این مطلب  ناپاک خورده ای  نمیدونم کدام شیر 
برای  نه  بنده  صفحه  داشته،  قصدی  چه  و  داده 
تبلیغاته و نه دکان کاسبی. خدا من و نبخشه اگر 
از این راه بخوام کاسبی کنم کسی که این مطلب 
حاضرم  کنه  ارائه  سند  کنه  لطف  داده  انعکاس  و 
مجازات بشم وگرنه من اقدام خواهم کرد. خدا از 
باین مطالب  و  آبرویی خودتون  شما نگذره که بی 

میخواید پاک کنید.«

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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