
سه شنبه   18   دی ماه 1397 0 1  جمادی االولی  1440 
سال دوم  شماره 380 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 2 بخوانید

جای هاشمی رفسنجانی 
در فضای سیاسی کشور خالی است 

گفت وگو با یکی از برجسته ترین نقاشان آبرنگ ایران

مهندس موشک در دنیای 
آب و رنگ

رکابزنان صلح از خاطرات سفر گفتند

برای پیمودن 2 هزار کیلومتر 
روزی 8 ساعت رکاب زدیم

بررسی شکایت ها از 
کریمی قدوسی در هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی دستگیر شد

در جلسه کارگروه زنان وخانواده استان مطرح شد

رشد ۱8.8 درصدی 
آمار بانوان مدیر 

مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی

مرغ گرم تنظیم بازار با اولویت 
حاشیه شهر توزیع می شود

»قاضی زاده هاشمی از دولت جدا شد« حتما این خبر را در روزهای پرخبر گذشته شنیده 
اید. آقای وزیر که در این ماه ها به خاطر توصیه اش به پیرمرد خراسانی و هم استانی اش...

سال گذشته امام جمعه جدید تبریز دستورهایی را درباره برداشتن نرده های میان مردم و 
مسئوالن در نماز جمعه این شهر داد و این مسئله نیز با استقبال بسیاری از مردم و دیگر 

امامان جمعه مواجه شد...

پول تحول سالمت 
به جیب پزشکان نرفته است

ضرورت کاستن
 از فاصله مسئولین با مردم 

گزارش ویژه

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

درجلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد

نگاهی به کارنامه قاضی زاده هاشمیگفت و گوی ویژه5

بنیادی: ما انتظارات و مطالباتی را برای مردم ایجاد کرده ایم که دیگر قابل برگشت به عقب نیست، »تحول 
سالمت« باید ادامه پیدا کند ولی اصالح در رویه آن ضرورت است

برداشتن نرده های نماز جمعه خوب است ولی کافی نیست

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد 

رئیس شورای شهر مشهد

روزهای بد کشتی

رئیس شورای شهر مشهد گفت: جای هاشمی رفسنجانی در فضای 
سیاسی کشور خالی است چراکه همیشه مروج تعامل، گفت وگو و مدارا 
در کشور بود...

در صفحه  6  بخوانید

عوارض دریافت 
خارجی  گردشگران  از   



اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاونت  سرپرست 
بدون  جامعه   : گفت  رضــوی  خراسان  استانداری 
توسعه  و  تواند در بستر رشد  نمی  بانوان  موثر  حضور 

گام بردارد.
وخانواده  زنان  کارگروه  جلسه  در  قامتی  علیرضا 
ما  دینی  و  ملی  های  آموزه  در  اینکه  بیان  با  استان 
در   : افزود   ، دارند  جامعه  در  بدیل  بی  نقشی  زنان 
حوزه  همه  در  ما  زنان  نیز  انقالب  از  پس  های  سال 
اعم از سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز اقتصادی 

اند. حضوری موثر داشته 
را در بخش ها و  بانوان  بعد حضور  و  اگر قبل   وی 
به  کنیم  بررسی  مختلف  های  حوزه  و  های  دستگاه 
طور قطع شاهد موقعیت های بی بدیل خواهیم بود 
این  با  مدیریتی  های  حوزه  در  امروز   : کرد  اظهار   ،

حضور و نقش پررنگ تر شود.
 وی با بیان اینکه امروز در این حوزه  دارای ضعف 
نظام های  نقش  واقع  در  و خالهایی هستیم، گفت: 
برای  ظرفیت  این  سازی  آماده  در  را  خود  تربیتی 
اصلی  مراکز  که  حالی  در  و  ایم  دیده  کمتر  حضور 
نقش آفرین در رشد و تربیت نه تنها بانوان بلکه همه 

باشد. اقشار می 
کرد:  عنوان  موضوع  این   تقویت  بر  تاکید  با  وی   
رشد   ، مسئوالن  اسالمی  تربیت  وری  بهره  ضریب 
اینگونه  اگر  که  است  نداشته  را  تکنولوژی  با  مناسب 
آنکه  ضمن  بودیم  خال  این  کاهش  شاهد  امروز  بود 
پاسخ  موارد  از  بسیاری  در  ما  آموزشی  محتواهای 

رشد فکری امروز افراد نمی دهد.
تکنولوژی  و  محتوا  با  توان  نمی  کرد:  اظهار  وی   

 ، محتوا  از  باید  داشــت  ــوآوری  ن قدیم  تجهیزات  و 
خالقیت و دانش روز برخوردار باشیم  

و  تجهیزات  با  ای  کارخانه  اینکه  بیان  با  وی 
مدرن  و  نوین  واحدهای  با  قبل  سال   50 امکانات 
امروز قابل رقابت نیست ، گفت : در حوزه فرهنگ و 
و  نوآوری  باید  و  است  همینگونه  هم  فرهنگی  مبانی 

روزآوری انجام شود.
دیگر  را ضرورتی  زندگی  روز شدن سبک  به  قامتی 
در ورود بانوان مهم خواند و گفت : نظام اداری ما به 
مربوطه  مبانی  از  سری  یک  به  که  رسیده  ساختاری 
کار  اما  زده  رقم  هم  خوبی  اقدامات  و  یافته  ورود 

زیادی در پیش داریم .
جمله  از  بانوان  مشورتی  مجمع  کرد:  عنوان  وی 
بانوان در امورمختلف است که  اقدامات در مشارکت 
اهداف  پیشبرد  برای  مشورتی  و  کاری  توان  دارای 
حوزه  بین  نباید  آنکه  ضمن  داراست  را  بانوان  حوزه 
اداره کل امور بانوان و خانواده و مجمع مشورتی در 

ایجاد شود. تداخلی  حوزه عملکردی 
در ادامه این جلسه مدیر کل امور بانوان و خانواده 
۱۸.۱۸ درصدی  از رشد  استانداری خراسان رضوی 
به  نسبت  استان  مدیریتی  پستهای  در  بانوان  حضور 

سال قبل خبر داد.
جدید  تعاریف  اساس  بر   : افزود  سلجوقی  فرشته 
عناوین  محاسبه  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
بانوان  از  نفر   ۱۸7 قبل  سال  انتهای  در   ، مدیریتی 

استان در جایگاه مدیریتی قرار داشتند .
 وی عنوان کرد : امسال تا کنون این رقم ۱۸.۱۸ 

درصد رشد یافته و به 22۱ نفر رسیده است .
درصدی   30 افزایش  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 

برنامه  اساس  بر  مدیریتی  پست های  در  زنان  حضور 
ریزی انجام شده در سال جاری این تعداد باید رشد 
 9۸ سال  در   : کرد  اظهار   ، باشد  داشته  درصدی   6
این  به  درصد   5 سال  هر  متوسط  طور  به   ۱400 تا 

میزان  افزوده شود.
پست  اختصاص  بحث  در  ابهاماتی   : گفت  وی 
بانوان و دستورالعمل های مربوطه  به  های مدیریتی 
وجود داشت که طی نامه ای از مرکز پیگیری شده و 
۱3 کد استخدامی مشخص گردید  قالب  موضوع در 
موارد  برخی  و  مدیرکل  و  معاون   ، اداره  رئیس  از  که 

دیگر در این چارچوب قرار می گیرد.
 سلجوقی افزود :  برای دستیابی به اهداف برنامه 
از ظرفیت  اجرایی موظفند  ششم همه دستگاه های 
جمعیت  از  نیمی  عنوان  به  زنان  انسانی  سرمایه 

جامعه در فرآیند پیشرفت و توسعه آن بهره گیرند. 
های  دستگاه  باید  راستا  این  در   : داد  ادامه  وی 
بانوان  از  و  اند  به طور جدی وارد عمل شده  اجرایی 

توانمند خود در این حوزه ها بهره گیرد.
وی گفت : بدین منظور کمیته انتصابات در استان 
اند و سهم هر دستگاه در  و شهرستان ها فعال شده 
در  که  است  بررسی  حال  در  بانوان  مدیریت  بحث 
و  قضایی  دستگاه  وضعیت  استان  ها  دستگاه  میان 
هم  چنانکه  است  بهتر  بهزیستی  و  پرورش  و  آموزش 
وجود  زن  قاضی   ۱00 دادگستری  در  فقط  اکنون 
با  اداری  های  بخش  در  بانوان  از  نفر   600 و  دارد 

مدارک مختلف دارای پست های مدیریتی هستند.
بیشتر دستگاه  با جدیت   : امیدواری کرد  ابراز  وی 
از  بیشتر  زمینه  این  در  مربوطه  های  بخش  و  ها 

بهره گرفته شود. بانوان  توانمندی  و  ظرفیت 

سرمایه گذاری  و  جــذب  دفتر  مدیرکل 
خراسان  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
حــوزه  در  بــرتــر  اســتــان هــای  ــزو  ج ــوی  رض

است. خارجی  سرمایه گذاری 
میرشاهی  شــکــوه  ایــســنــا،  ــزارش  گـ ــه  ب
در  کشور  وزارت  پایش  اســاس  بر  ــزود:  اف
استان ها،  خارجی  سرمایه گذاری  حــوزه 
در  ســال  اول  6ماهه  در  رضــوی  خراسان 
و  خارجی  سرمایه گذاری  ح های  طر تعداد 
و  نخست  رتبه  شده  آغاز  ح های  طر تعداد 
رسیده  بهره برداری  به  ح های  طر تعداد  در 

است. بوده  دارا  را  کشور  سوم  رتبه 
مــصــوب  مــبــلــغ  در  کـــرد:  ــوان  ــن ع وی 
رتبه  حــائــز  هــم  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری 

است. شده  کشور  چهارم 
سرمایه گذاری  و  جــذب  دفتر  مدیرکل 
افـــزود: در  ــوی  اســتــانــداری خــراســان رض
به  ح  طــر  ۱۸ امسال  ابــتــدای  ماهه  شش 
سازمان  در  دالر  میلیون   ۱۱4.2 مبلغ 
و  فــنــی  ــای  ــک ه ــم ک و  ســرمــایــه گــذاری 

است. رسیده  تصویب  به  ایران  اقتصادی 
همچنین  کــرد:  خاطرنشان  میرشاهی 

سال  ــدای  ــت اب از  کــه  ح هــایــی  طــر ارزش 
بر  بالغ  نموده.اند  آغــاز  را  خــود  فعالیت 
این  طی  آنکه  ضمن  بوده  دالر  میلیون   ۱۱2
دالر  میلیون   7.۸ ارزش  با  ح هایی  طر مدت 

است. رسیده  بهره برداری  به  استان  در 
اعمال  اینکه  وجود  با  کرد:  تصریح  وی 
کشور  علیه  ظالمانه  اقتصادی  تحریم های 

ســرمــایــه گــذاری  ــوزه  حـ ــاری  جـ ســال  در 
این  با  است  کرده  متاثر  را  کشور  خارجی 
حوزه  در  خصوص  به  شرایط  بهبود   حال 
کار  و  کسب  فضای  با  مرتبط  شاخص های 
خصوص  به  خارجی  سرمایه  جذب  امکان 
فراهم  را  همسایه  و  دوست  کشورهای  از 

کرد. خواهد 

سرمایه گذاری  و  جــذب  دفتر  مدیرکل 
کرد:  بیان  ــوی  رض خــراســان  اســتــانــداری 
نامه  آیین  قانون،  بررسی  با  راستا  این  در 
ســرمــایــه گــذاری  حــوزه  بخشنامه های  و 
استان  در  اصالحی  پیشنهاد   ۱9 خارجی 
جهت  ذیربط  مراجع  به  و  تدوین  و  تهیه 
اجــرای  کــه  شــده  ارســال  قوانین  ــالح  اص
ع  موضو ویژه  به  پیشنهادات  این  از  برخی 
در  سرمایه گذاران  به  اقامت  مجوز  اعطای 

شاهدیم. کشوررا  در  سرمایه گذاری  ازای 
بند  به  توجه  با  کــرد:  تاکید  میرشاهی 
و  توسعه  ششم  برنامه  قانون   4 ماده  الف 
ابالغی  سرمایه گذاری  و  مالی  تامین  بسته 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  توسط 
نیاز  ــورد  م ســرمــایــه گــذاری  از  ــد  درص  25
خصوص  به  خارجی  منابع  از  باید  کشور 
تامین  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 

شود.
کلیه  بــایــد  اســـاس  ــن  ای ــر  ب گــفــت:  وی 
ــی بـــا هــمــکــاری  ــرایـ ــای اجـ ــاه ه ــگ ــت دس
ــی  دارای و  اقتصادی  ــور  ام و  اســتــانــداری 

نمایند. اقدام  منابع  این  جذب  در  استان 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: از 
ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در این استان کارگاه های 
مراکز دولتی موفق به توانمندسازی 52 هزار و 277 نفر 
شده اند و هم اکنون 99۸ آموزشگاه فنی وحرفه ای فعال در 

این استان دایر است.
به گزارش ایسنا، افشین رحیمی گل خندان در مراسم 
تایباد که ۱6  رئیس مرکز فنی و حرفه ای  و معارفه  تودیع 
دی ماه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار 
کرد: از ابتدای امسال 52 آموزشگاه جدید فعالیت خود را 
در این استان آغاز کرده و برای ۱67 نفر شغل ایجاد شده 

است.
شناسایی  با  دارد  نظر  در  سازمان  این  افــزود:  وی 
استعدادهای مهارتی در افراد به وسیله آموزش به ارتقای آن 

کمک کند و اشتغال پایدار را فراهم نماید.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی بیان 
کرد: یکی دیگر از اقدامات موثر این نهاد، ارائه آموزش های 
فنی و حرفه ای به زندانیان است که بیشترین اشتغال را ایجاد 
کرده و همین امر سبب کاهش آسیب های اجتماعی و 

کاهش آمار برگشت به جرم افراد در این استان شده است.
در  زمان حبس  در  زندانیان  کار کردن  داد:  ادامه  وی 
کارگاه های فنی و حرفه ای زندان و ورود آنان به بازار کار پس 
از ترخیص، باعث می شود آنان دیگر سراغ جرم نروند که 
این مسئله به لحاظ اجتماعی و امنیتی بسیار حائز اهمیت 

است.
موضوع  هــم اکــنــون  گفت:  گــل خــنــدان  رحیمی 
مهارت آموزی در ۱2 زندان استان فعال است و از ابتدای 
امسال حدود 500 هزارنفر ساعت آموزش های مهارتی را 

فرا گرفته اند.
مهارت آموزی دغدغه ای برای اشتغال

تایباد گفت:  این مراسم فرماندار شهرستان  ادامه  در 
مهارت آموزی یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها برای 
کسب اشتغال پایدار به شمار می رود اگر این مهم انجام شود، 
کمک بزرگی در این حوزه خواهد شد.حسین شرافتی راد 
ایجاد  و  مهارت های مختلف  با  افــراد  افــزود: شناسایی 
بسترهای مناسب برای پرورش آن به ویژه در مناطق مرزی 
از اولویت های دولت است که می توان با وجود پتانسیل ها، 
اقدامات مفیدی در این زمینه انجام داد.وی اظهار کرد: 
بیکاری جوانان مشکل اصلی جامعه به  حساب می آید و 
دلیل آن نیز نداشتن مهارت است و باید جوانان را به سمت 
مهارت آموزی سوق داد تا به این وسیله مشکل اعظمی در 
حوزه بیکاری مرتفع شود؛ امروز بیشتر جوانان به سمت 
مدرک گرایی رفته اند و این عاملی برای افزایش بیکاری در 
جامعه است.نماینده عالی دولت در این شهرستان گفت: 
برای این شهرستان مرزی ۱520 نفر سهمیه اشتغال پایدار 

تعریف شده که تا اکنون ۱700 نفر محقق شده است.
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مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد:
توانمندسازی 52هزار نفر در استان

مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

می شود توزیع  شهر  حاشیه  اولویت  با  بازار  تنظیم  گرم  مرغ 
خراسان  استانداری  اقتصادی  مدیرکل 
اولویت  با  بازار  رضوی گفت: مرغ گرم تنظیم 
توزیع می شود. حاشیه شهر و مناطق محروم 

ستاد  جلسه  در  دوشنبه  روز  رسولیان  علی 
جلسه  این  در  ــزود:  اف استان  ــازار  ب تنطیم 
مرغ  تولید  زنجیره های  قالب  در  شد،  مقرر 
مرغداری؛  اتحادیه های  و  تعاونی ها  گوشتی، 
سطح  در  ریال  هزار   9۸ نرخ  با  مرغ  گوشت 
 25 در  نخست  گام  در  که  شود  توزیع  استان 

نقطه حاشیه شهر مشهد عرضه خواهد شد.
توسط  نقطه   25 ــن  ای ــرد:  ک عــنــوان  وی 
و  مشخص  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 

می شود.  اطالع رسانی 
خراسان  استانداری  اقتصادی  مدیرکل 
رضوی افزود: همچنین برنامه ریزی شده تا با 
مجاز  غیر  خروج  از  انتظامی  نیروی  همکاری 

با  و  جلوگیری  استان  از  مرغ  مجوز  بدون  و 
به شدت برخورد شود. متخلفان 

برخورد با گرانفروشی
از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  بــا  رســولــیــان 

جدی  برخورد  بازار  تنظیم  جلسه  مصوبات 
قیمت های  با  مرغ  گوشت  فروشندگان  با 
کرد:  خاطرنشان  است،  بازار  در  نامتعارف 
و  تشکیل  تعزیراتی  پرونده  افــراد  این  برای 

می شود. برخورد 
روزه  یک  جوجه  واردات  به  اشــاره  با  وی 
همین  گفت:  کشور،  به  پایین  قیمت  به 
در  روزه  یک  جوجه  قیمت  شده  موجب  امر 
افزایش  به  منجر  که  یافته  کاهش   ۱0 بازار 

می شود. جوجه ریزی 
تولید روزانه 200هزار قطعه مرغ در استان

خراسان  استانداری  اقتصادی  مدیرکل 
میزان  ــاه  م آذر  طــی  ــرد:  ک اضــافــه  ــوی  رض
مشابه  مدت  به  نسبت  استان  در  جوجه ریزی 
که  یافته  افزایش  قطعه  هزار   250 قبل  سال 
و  یافته  افزایش  مرغ  تولید گوشت  است  امید 

شاهد کاهش قیمت آن در بازار باشیم . 
طور  به  اکنون  هم  کرد:  تصریح  رسولیان 
در  مــرغ  قطعه  ــزار  ه  200 روزانـــه  متوسط 
استان کشتار و گوشت آن روانه بازار می شود.

قسمت دوم
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مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری خبر داد:

خارجی سرمایه گذاری  در  پیشگام  رضوی  خراسان 
اخبار

و  حمل  شد  گفته  قبلی  شماره  در  که  همانطور 
توسط  که  خدماتی  سایر  انجام  و  بین المللی  نقل 
هر حمل کننده ای انجام می شود تا حدودی که با 
مراتب گفته شده مغایرت نداشته باشد تابع شرایط 
بلیت )2(  این  بود: )۱(شرایط مقرر در  زیر خواهد 
مؤسسه  حمل  شرایط   )3( انطباق  قابل  تعرفه های 
از  جزئی  که  آن  به  مربوط  مقررات  و  کننده  حمل 
مؤسسه  دفاتر  در  )و  می شود  محسوب  قرارداد  این 
حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس 
بین  حمل  مــوارد  استثنای  به  می شود(  ــذارده  گ
نقطه ای در کشورهای ایاالت متحده آمریکا یا کانادا 
تابع  و به هر نقطه ای خارج از کشورهای مزبور که 

تعرفه های معتبرجاری در آن کشورها است.
4- نام حمل کننده را می توان به اختصار در بلیت 
درج نمود. نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری 
در تعرفه ها، شرایط حمل ، مقررات یا برنامه پروازی 
قید شود. نشانی حمل کننده فرودگاه مبدأ خواهد 
بود که در مقابل اولین نام اختصاری حمل کننده 
توافق  مورد  توقف  نقاط  می شود.  درج  بلیت  در 
در  مندرج  شرح  به  یا  بلیت  این  در  مندرج  قرار  به 
برنامه های پروازی در مسیر حمل مسافر می باشد. 
چندین  بوسیله  شرایط  این  موجب  به  که  حملی 
تلقی  پرواز  یک  گیرد  صورت  متوالی  کننده  حمل 

خواهد شد.
5- هنگامی که یک مؤسسه حمل و نقل هوایی 
به منظور حمل روی خطوط پروازی مؤسسه حمل 
یا  بلیت  صدور  به  مبادرت  دیگری  هوایی  نقل  و 
رسید توزین توشه بنماید این عمل را صرفًا از جنبه 

نمایندگی انجام می دهد.
در  مــحــدودیــت  یــا  مسئولیت  رد  هرگونه   -6
مسئولیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال 
و  کننده  حمل  نمایندگان  و  کارکنان  و  کارگزاران 
شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل 
نیز شامل  و  استفاده شده  برای حمل مورد  کننده 
خواهد  اخیر  شخص  نمایندگان  کارکنان  کارگزاران 

بود.
ادامه دارد...

هواپیمایی آسمان
مقررات حمل بار

سرویس سیاسی

سال گذشته امام جمعه جدید تبریز دستورهایی را 
درباره برداشتن نرده های میان مردم و مسئوالن در 
نماز جمعه این شهر داد و این مسئله نیز با استقبال 
شد،  مواجه  جمعه  امامان  دیگر  و  مردم  از  بسیاری 
تا جایی که در بسیاری از شهرهای دیگر نظیر قم، 
گرگان، ... و حاال تهران، خبر از برداشته شدن نرده 

های حفاظتی بین مردم و مسئوالن آمد.
با برگزاری اولین نماز جمعه توسط خطیب جوان 
و تازه منصوب از سوی رهبر انقالب به امامت جمعه 
در  مسئوالن  و  مردم  جداکننده  های  نرده  تهران، 
بسیاری  تا  شد  برداشته  نیز  پایتخت  جمعه  نماز 
و  حمایت  گرفته  شکل  مردمی  و  خوب  رویه  این  از 

قدردانی کنند.
یعنی  اقدام  این  انجام  اول  روز  در  آنکه  از  پس   
اقدام که  این  از  تبریک و قدردانی ها  جمعه، سیل 
فاصله بین مردم و مسئوالن را حداقل در نماز جمعه 
رسانه  برخی  در  فرصتی  شد،  آغاز  کند،  می  کمتر 
ها و توسط برخی صاحب نظران و فعاالن سیاسی 
و  واکــاوی  به  تر  دقیق  را  موضوع  این  تا  شد  ایجاد 
این  حاشیه  در  را  مطالب  برخی  و  بگذارند  تحلیل 

موضوع بیان کنند.
کارگردان  نمکی«،  ده  »مسعود  مثال  عنوان  به 
حجت  از  تصویری  انتشار  با  تلویزیون  و  سینما 
االسالم حاج علی اکبری امام جمعه موقت و جدید 
تهران در واکنش به برداشتن میله ها در نماز جمعه 
هفته گذشته، در اینستاگرام نوشت: خدا را شکر گر 
به خاطر  زمانی  بود.  ولی شروع خوبی  بود  دیر  چه 
جبهه  و  شلمچه  نشریه  در  مطالب  و  مطالبات  این 
تریبون  در  و حاال  افراطی گری می شدیم  به  متهم 
های رسمی طرح می شود. مسئله مهم در اصالح 

روش های غلط مرد زمان خود بودن است.
جریان  هــای  رسانه  و  سیاسی  فعاالن  برخی 
آن  شدن  فراگیر  و  رویه  این  خواستار  هم  اصولگرا 
در جهت کاستن از هزینه هایی که برای جداسازی 
مثال  شدند؛  گیرد  می  صــورت  مــردم  و  مسئوالن 
به  او  از  که  سینما  کننده  تهیه  رضــوی«  »محمود 
عنوان یک فرد نزدیک به »محمد باقر قالیباف« یاد 
از  تمجید  ضمن  خود  مجازی  صفحه  در  شود،  می 
توجه  با  مسئوالن  درصد   90« نوشت:  اقدام،  این 
حفاظت  و  محافظ  به  نیازی  دیگر  کشور  شرایط  به 
به  ورود  برای  بابی  تواند  می  موضوع  این  ندارند.« 

این موضوعات هم باشد.
اصالحات  جریان  های  روزنامه  از  یکی  طرفی  از 
برداشتن  با  را  »خودمان  که  تیتر  این  انتخاب  با 
مشکالت  نکنیم،  سرگرم  جمعه  نماز  نــرده هــای 
مهم تری داریم« نوشت: با وجود آنکه حذف نرده ها 
به  رو  و  را می توان یک قدم مثبت  نماز جمعه ها  در 

اگر  اینجاست  تلقی کرد، سوال  جلو 
نماز  امــروز  جمعیت  می شود  گفته 
کاهش  انقالب  اول  به  نسبت  جمعه 
داشته است، آیا این کاهش جمعیت 
یا  بوده  نرده ها  نصب  از  ناشی  صرفا 

انتقادات دیگری هم مطرح است؟
این رسانه اصالح طلب مطلبی را از 
»هاشم زاده  هریسی«  حجت االسالم 
مجلس  در  تبریز  مــردم  نماینده 
که  کــرده  نقل  بــاره  ــن  درای خبرگان 
گفته است: »گذاشتن این نرده ها از 
ابتدا هم اشتباه بود و از این کار های 
تنها  نرده ها  این  داریم؛  زیاد  اشتباه 

نباید  کرد.  بیشتر  را  مسئوالن  و  مردم  میان  فاصله 
فراموش کنیم، اقداماتی مانند برداشتن نرد ه ها هر 
قدر هم اقدام مثبتی باشد، موضوع کوچکی است؛ 
که  این حرف هاست  از  فراتر  مردم خیلی  مشکالت 
این  مردم  بروند.  آن ها  رفع  دنبال  به  باید  مسئوالن 
 روز ها درد دارند و انتقادشان تنها به بود و نبود چند 

نرده ختم نمی شود.«
»محمود  دیــگــر  جــایــی  در  ــا  ی
طلب  ــالح  اص نماینده  صــادقــی« 
عضو  و  مجلس  در  تــهــران  ــردم  م
به  واکــنــش  در  امید  فراکسیون 
بین  حفاظ  نرده های  »برداشتن 
جمعه  نماز  در  مسئوالن  و  مــردم 
تهران« در توئیتر خود نوشت: »کار 
خوبی است اما برخی طوری سخن 
نرده ها  نصب  گویی  که  می گویند 

کار دشمن بوده است.«
با  تنها  که  است  این  هم  واقعیت 
برداشتن نرده های جداکننده بین 

مردم و مسئوالن فاصله ایجاد شده بین ولی نعمتان 
فاصله  به  توجه  با  رفت.  نخواهد  میان  از  خادمان  و 
ایجاد شده در این سال ها نیاز است که نرده های 
فراوانی که شبیه حائلی بین مردم و مسئوالن است، 
قوت  مسئوالن  و  مردم  بین  ارتباط  تا  شود  برداشته 
پیدا کند، وگرنه این کار به تنهایی پاسخگو نخواهد 

بود.
بین  جداکننده  ــرده  ن کشیدن 
حوادث  دنبال  به  مسئوالن  و  مردم 
صورت   60 دهه  ــل  اوای تروریستی 
مسئوالن  از  بسیاری  چراکه  گرفت؛ 
نخست  جمهور،  رئیس  نظیر  کشور 
قوه  رئیس  ــران،  وزی از  برخی  وزیــر، 
 ۱7 و  جمعه  ائمه  از  تن   6 قضائیه، 
توسط  بیگناه  ــردم  م از  نفر  ــزار  ه
که  منافقین  تروریستی  گروهک 
معاندان  و  صــدام  عمال  به  تبدیل 
به  بودند،  شده  اسالمی  جمهوری 
شهادت رسیدند؛ برای همین برخی 

اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از چنین حوادثی 
انجام شد.

انقالب  پیروزی  از  دهــه  چهار  گذشت  با  حــاال 
واسطه  به  انقالب،  پنجم  دهه  به  ورود  و  اسالمی 
امنیتی که در کشور ایجاد شده دیگر نیازی به ادامه 
با  مطابق  و  نیست  حفاظتی  اقدامات  از  بسیاری 
گزارشی که گفته می شود شورای عالی امنیت ملی 
ارائه کرده است، بسیاری از مسئوالن نیاز به انجام 
با  ارتباط  در  مسئله  این  ندارند؛  حفاظتی  اقدامات 
گذشته  سال  از  چون  است،  صادق  نیز  جمعه  نماز 
این  انجام  برای  کشور  سراسر  در  زیادی  اقدامات 

موضوع آغاز شده است.
و  حفاظتی  های  نرده  برداشتن  از  جدای  حاال 
جداکننده بین مردم و مسئوالن در نماز جمعه باید 
بین  که  دیگری  جداکننده  های  نرده  از  بسیاری 
مردم و مسئوالن فاصله انداخته است، برداشته شود 
مسئوالن  تا  بشود  باید  هم  دیگر  کارهای  خیلی  و 
مردم  و  جامعه  مشکالت  جریان  در  نزدیک  از 
به  راحتی  به  نیز  مردم  دیگر  سوی  از  و  بگیرند  قرار 
به حل  امیدوار  تا  باشند  مسئوالن دسترسی داشته 

مشکالتشان بمانند.
مسئوالن باید سختی زندگی در نقاط محروم را از 
نزدیک لمس کنند و بدانند که مردم در این شرایط 
از طریق وسایل  باید  دارند، مسئوالن  نیازهایی  چه 
حمل و نقل عمومی جا به جا شوند تا بفهمند طعم 
بهره  به  مربوط  ویژه  امتیازات  از  نکردن  استفاده 
برای  خاص  مجوزهای  دارای  خودروهای  از  گیری 
عبور و مرور چگونه است، مسئوالن باید خود خرید 
کنند تا از نزدیک در جریان افزایش هر روزه قیمت 
ضعیف  اقشار  ویژه  به  مردم  که  هایی  سختی  و  ها 
از این وضعیت نابسامان تحمل می کنند را  جامعه 

متوجه بشوند.
مشکالت  ــردم  م اینکه  خالصه 
به  آنها  از  بسیاری  که  دارند  زیادی 
با  آنها  بین  که  است  جدایی  دلیل 
مسئوالن ایجاد شده است؛ نزدیک 
مردم  به  آنها  بیشتر  هرچه  شدن  تر 
تصمیم  که  کند  کمک  تواند  می 
چه  از  مردم  بشوند  متوجه  گیران 
هایی  سختی  چه  و  کشند  می  رنج 
مردم  بین  زیادی  های  نرده  دارند. 
و مسئوالن وجود دارد که برای حل 
مشکالت کشور باید آنها را برداشت، 
نرده  برداشتن  به  برای همین صرفا 

های نماز جمعه نباید اکتفا کرد.

رضوی: 90 درصد 
مسئوالن با توجه به 
شرایط کشور دیگر 
نیازی به محافظ و 

حفاظت ندارند

,,
صادقی: کار خوبی 

است اما برخی طوری 
سخن می گویند که گویی 
نصب نرده ها کار دشمن 

بوده است

,,

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با یادآوری سیاست های 
پیشنهاد  علی رغم  گفت:  آمریکا،  رئیس جمهور  غیرحرفه ای 
مکرر ترامپ برای مذاکره با ایران، مذاکره گزینه ممکن و مفیدی 

برای ما نیست.
هادی شوشتری در واکنش به ابراز عالقه ترامپ برای مذاکره با ایران، گفت: 
ترامپ بعد از روی کار آمدن استراتژی خروج از پرتکل های بین المللی را دنبال 
جمهوری  ریاست  دوران  در  آمریکایی ها  است.  آن  از  نمونه ای  برجام  که  کرد 
اما  شوند  بشر  حقوق  سازمان  عضو  تا  کردند  بسیار  تالش  آن  از  پیش  و  اوباما 
با روی کار آمدن ترامپ به راحتی خروج آمریکا از سازمان حقوق بشر را اعالم 

کردند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: ما در زمان 
به  از گروه های سیاسی  نیز شاهد حمله برخی  آمریکا  با  تصویب برجام و مذاکره 
حوزه  در  ترامپ  رویکرد  بین المللی  معاهدات  از  خروج  که  حالی  در  بودیم  دولت 

سیاست خارجی بود.

وی افزود: مذاکره آمریکا با ایران با در نظر گرفتن پارامتر های حاکم در شرایط 
کنونی نه تنها گزینه ممکنی نیست بلکه گزینه مفیدی هم نیست.

خود  ُمسند  در  آمریکا  جدید  رئیس جمهور  اینکه  از  پس  شد:  یادآور  شوشتری 
سیاستمدار  و  بینی  پیش  غیرقابل  فردی  ترامپ  که  شد  اعالم  بارها  گرفت  قرار 
غیرحرفه ای است، در این مدت هم با اقداماتی که انجام داده این موضوع را اثبات 

کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: ترامپ با هدف جلب 
توجه، تامین مصارف داخلی آمریکا و غیره پیشنهاد مذاکره با ایران را مکرر مطرح 

می کند اما مذاکره گزینه ممکن و مفیدی برای جمهوری اسالمی ایران نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، اظهار 
داشت: بر اساس رویکرد دیگر؛ ترامپ از زمانی که وارد صحنه انتخاباتی شد برجام 
را بدترین توافق تاریخ آمریکا دانست لذا در مورد خروج از برجام و مذاکره مجدد 
با ایران صحبت می کرد. ترامپ این مسائل را همواره مطرح کرده لذا اعتمادی به 

مذاکره مجدد نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی می گوید:اگر سازمان ملل می خواهد برای آینده اش بقایی 

را تصور کند، باید وارد بررسی جنایات علیه دولت و ملت سوریه شود.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به موضوع ائتالف آمریکایی علیه سوریه گفت :هدف 
ائتالفی که آمریکایی ها با محوریت رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود به راه انداختند و 
بعد کشورهای دیگر هم به آن ملحق شدند؛به زمین زدن حاکمیت مردم سوریه و حذف 

نظام قانونی سوریه و تجزیه کشور سوریه برای ارتقای امنیت رژیم صهیونیستی بود.
وی افزود:محوریت این ائتالف را به آمریکا دادند؛ولی عمالً بعد از گذشت بیش از 
6 سال این ائتالف به شکست کشیده شد و آنها خودشان اذعان دارند و به آن اعتراف 
می کنند. نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی ضمن برشمردن جنایات 
ائتالف سعودی آمریکایی علیه دولت و ملت سوریه،تاکید کرد:این مدت جنایاتی را این 
ائتالف و این گروه ها مرتکب شدند؛نقض حاکمیت ملی،نقض حریم هوایی،حمله به 
تاسیسات دمشق چه توسط رژیم صهیونیستی و چه توسط آمریکا ،پشتیبانی از داعش، 
تخریب و ویران کردن کامل زیرساخت های شهرهای بزرگ سوریه اینها همه از جمله جرایم 

بین الملل است که جنبه کیفری دارد و آمریکا و این ائتالف باید جوابگو باشند. نماینده 
مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه این نمیشود که ائتالف سعودی -آمریکایی بیایند 
بزنند و بروند،مطرح کرد: اگر سازمان ملل می خواهد برای آینده خودش بقایی را تصور 
کند باید وارد بررسی این جنایات شود و اگر نشود این تحوالت در جهان سازمان ملل را 
هم به گوشه ای می برد و منزوی می کند. جواد کریمی قدوسی با اشاره به این موضوع که 
صادرکردن قطعنامه حداقل کار شورای امنیت در موضوع سوریه است،اظهار کرد:شورای 
امنیت سازمان ملل جنبه تضمینی تصمیمات را دارد؛گرچه آمریکا حق وتو دارد ولی 
حداقل اعضای شورای امنیت بایستی قطعنامه تهیه کنند و ببرند ،در ابتدا و از این به 
بعد باید جلوی این تجاوزات را بگیرند،برای این کار هم بایستی قطعنامه صادر شود. عضو 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه جنایت علیه بشریت از 
این واضح تر وجود ندارد،تصریح کرد:بطور مثال وقتی یک نفر در اروپا کشته می شود، ۱0 
نفر در تیراندازی داخلی در آمریکا کشته می شوند؛ ببینید رسانه ها چه می کنند ؛اینجا 
میلیون ها انسان ها آواره شده و صدها هزار نفر کشته شدند و این همه خسارات مالی به 

ملت و کشوری که هیچ  تقصیر و گناهی هم ندارد، تحمیل شده است.

شوشتری
مذاکره با آمریکا گزینه مفیدی برای جمهوری اسالمی نیست

کریمی قدوسی 
جنایت علیه بشریت در سوریه از این واضح تر وجود ندارد

مردم  با  مسئولین  فاصله  از  کاستن  ضرورت 
برداشتن نرده های نماز جمعه خوب است ولی کافی نیست

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
قدوسی  کریمی  جــواد  از  شکایت  مــورد   4 گفت: 
هیات  این  در  هفته  این  شنبه  سه  مشهد  نماینده 

بررسی می شود.
نوبندگانی اظهار داشت: وزارت  محمدجواد جمالی 
اطالعات به دلیل پخش مستندی در صحن علنی مجلس 
از سوی کریمی قدوسی شکایتی داشته و بیان کرده که 
این فیلم محرمانه بوده است. وی ادامه داد: همچنین 
در جلسه سه شنبه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار 
از  بروجرد  نماینده  بروجردی  عالءالدین  شکایت  است 
کریمی قدوسی بررسی شود، همچنین قرار است شکایت 
معصومه ابتکار و شهیندخت موالوردی در مورد تابعیتی 
ها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود. وی 
افزود: کار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یک سویه است 
اگر نماینده ای بخواهد شکایت کند باید از قوه قضاییه آن 

را پیگیری کند. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی دستگیر شد

سرپرست فرمانداری مشهد گفت: علت دستگیری 
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هنوز 

مشخص نیست.
خصوص  در  خوش نیت  حیدر  ایسنا،  گــزارش  به 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  دستگیری 
رضوی، اظهار کرد: ما نیز این خبر را شنیده ایم، اما 
مدعی  رسانه ها  برخی  است .  نشده  اعالم  آن  دلیل 
شدند مزروعی، یکشنبه شب گذشته در فرودگاه شهید 
سال ۱393  از  او  شده،  دستگیر  مشهد  هاشمی نژاد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی است.

معاونت امنیتی انتظامی در فرمانداری 
مشهد تشکیل شد

تشکیل  با  گفت:  مشهد  فرمانداری  سرپرست 
تعداد  فرمانداری  این  در  انتظامی  امنیتی  معاونت 
معاونتها در این مجموعه به چهار مورد ارتقا پیدا کرد.

حیدر خوش نیت روز دوشنبه افزود: بر اساس ابالغ 
سرپرست استانداری خراسان رضوی و معرفی سرپرست 
فرمانداری مشهد 'محمدرضا دانش فرنیا' رئیس اداره 
امنیتی انتظامی به سمت معاونت جدید منصوب شد. 
وی گفت: به دلیل گستردگی فعالیتهای حوزه سیاسی، 
در  امنیتی  و  انتظامی  انتخابات،  کشوری،  تقسیمات 
معاونت سابق سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
مشهد، معاونت امنیتی انتظامی جدید با هدف کاستن 

از حجم فعالیتها در معاونت سیاسی شکل گرفت. 

اخبار
بررسی شکایت ها از کریمی قدوسی 

در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

ــای  ــر مــشــهــد گــفــت: ج ــه رئــیــس شـــــورای ش
خالی  کشور  سیاسی  فضای  در  هاشمی رفسنجانی 
است چراکه همیشه مروج تعامل، گفت وگو و مدارا در 

کشور بود.
چهل  آغاز  در  حیدری  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
رابطه  در  مشهد  شهر  شورای  علنی  جلسه  هفتمین  و 
کرد:  اظهار  کشور،  گزینش  هسته های  ــرادات  ای با 
فرمان هشت ماده ای امام خمینی که در سال ۱36۱ 
اداری کشور صادر  و  اجرایی  به منظور اصالح سیستم 
شد در رابطه با هسته های گزینش بود. ایشان در این 
فرمان به مسئوالن  تاکید داشتند که به موضوع تعیین 
و  افراد  گذشته  در  تجسس  عدم  مبنی بر  صالحیت ها 
حذف  عدم  و  فعلی  حال  میزان  که  نکته  این  به  توجه 

ناگهانی افراد است را در گزینش مدنظر قرار دهند. 
به  توجه  با  رابطه  در  نیز  رهبری  بعدها  افــزود:  وی 
حرمت و جایگاه افراد، مطالبی را ارائه داشتند. اگرچه 
اما  گرفت،  صورت  حوزه  این  در  ارزشمندی  اقدامات 
برخی  شاهد  ما  دارد.  وجود  آن  در  نواقصی  همچنان 
رفتارها در هیئت گزینش هستیم که حقوق مردم در آن 
انتساب حجت االسالم  با  امید داریم  رعایت نمی شود. 
توسط  گزینش  دبیرخانه  مسئول  به عنوان  نقویان 
اوقات  گاهی  که  ناصوابی  رویه های  رئیس جمهور، 

مشاهده می شود، اصالح شود.
نیز  مسئوالن  راستا  ایــن  در  داد:  ــه  ادام حیدری 
بایستی توجه به ویژگی ها، ظرفیت ها و صالحیت های 
این  ناصواب در  رفتارهای  تا شاهد  باشند  افراد داشته 

زمینه نباشیم.
رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به نزدیکی سالگرد 
 ۱9 کرد:  تصریح  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  رحلت 

رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  درگذشت  سالروز  دی ماه 
و  رهبران  از  یکی  و  ارزشمند  مدیر  فقیه،  وی  است. 
از  بنابراین  است.  اسالمی  انقالب  جریانات  معماران 
همه مردم دعوت می کنم که در مراسم سالگرد ایشان 
شرکت کنند. مرحوم هاشمی رفسنجانی از استوانه های 
نقش  نهضت،  روزهای  آغاز  از  که  بوده  نظام  برجسته 
برجسته ای در پیروزی انقالب و تداوم آن داشته است.

مردی  هاشمی رفسنجانی  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
تالش  و  کشور  توسعه  مسیر  در  را  خود  عمر  که  بود 
و  تندروی ها  از  انقالب  مسیر  منحرف نشدن  بــرای 
که  مسئولیتی  هر  نمود.  وقف  نامناسب  رفتارهای 
بیرون آمد.  از آن  ایشان گذاشته شد، سربلند  برعهده 
به ویژه  کشور  حساس  مقاطع  در  هاشمی رفسنجانی 
تمام  با  و  می گرفت  کلیدی  تصمیمات  تحمیلی  جنگ 

جریانات سیاسی تعامل و مدارا داشت.
خود  رابطه  »هاشمی رفسنجانی  اینکه  بیان  با  وی 
دوران  در  ارزشمندی  خدمات  و  کرد  حفظ  رهبر  با  را 
تشخیص  مجمع  در  چه  خود  گوناگون  مسئولیت های 
و...  جمهوری  ریاست  زمان  در  چه  نظام  مصلحت، 
و  تندروی ها  تمامی  برخالف  گفت:  داد«،  ارائــه 
آیت ا...  انقالب،  اهانت هایی که به شخصیت برجسته 
در  ایشان  هیچ گاه  شد،  داشته  روا  هاشمی رفسنجانی 
مسیر  از  و...  بداخالقی ها  تندروی ها،  این  با  مواجهه 
ذهن  در  ایشان  جایگاه  همچنان  و  نشد  خارج  اخالق 

مردم ما ماندگار است.
حضور  نوع  داد:  توضیح  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
گواه  ایشان،  ترحیم  مراسم  در  مردم  کیفی  و  کمی 
مردم  با  مدارا  بود.  مردم  ذهن  در  او  جایگاه  و  اهمیت 
و همه مجموعه ها و جناح های گوناگون به ویژه در دهه 

مرحوم  رفتاری  برجسته   نکات  از  یکی  زندگی،  آخر 
هاشمی رفسنجانی است. او به واقع واقعًا به عنوان یک 

معیار و تراز سنجش برای تعامل با دیگران است. 
آخر  دهه  در  »رفسنجانی  اینکه  بیان  با  حیدری 
پیاده  انقالب  از قطار  تا فردی  عمر خود تالش داشت 
از  یکی  ایشان  نگاه  و  رویکرد  کرد:  تشریح  نشود«، 
ضرورت هایی است که بایستی همگی ما آن را رعایت 
و به آن توجه کنیم. امروز کشور با چالش های جدی در 
عرصه بین المللی و مشکالتی در عرصه داخلی مواجه 
در  هاشمی رفسنجانی  چون  شخصیتی  جای  و  است 
مروج  همیشه  که  است  خالی  کشور  سیاسی  فضای 

تعامل، گفت وگو و مدارا در کشور بود.
امیرکبیر  مرگ  سالگرد  نزدیک بودن  به  اشاره  با  وی 
شأن  و  جایگاه  قدرشناس  ما  همه  است  امید  افزود: 
ایشان و ظرفیت هایی که در کشور ایجاد کردند باشیم. 
20 دی ماه سالروز شهادت امیرکبیر است. امیرکبیر از 
آن دسته فرزندانی بود که اگرچه عمر بسیار کوتاهی در 
حوزه صدارت خود داشت، اما به قدر عمر بسیاری از 

ناالیقان این کشور خدمت کرد.

خبرخبر تریبونگزارش
در جلسه کارگروه زنان وخانواده استان مطرح شد

رشد ۱8.8 درصدی آمار بانوان مدیر 
رئیس شورای شهر مشهد

جای هاشمی رفسنجانی در فضای سیاسی کشور خالی است 

 با گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی و ورود به دهه پنجم انقالب، به واسطه امنیتی که در کشور ایجاد شده دیگر نیازی به 
ادامه بسیاری از اقدامات حفاظتی نیست و مطابق با گزارشی که گفته می شود شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده است، بسیاری از 

مسئوالن نیاز به انجام اقدامات حفاظتی ندارند؛ این مسئله در ارتباط با نماز جمعه نیز صادق است، چون از سال گذشته اقدامات 
زیادی در سراسر کشور برای انجام این موضوع آغاز شده است

,,



این روزها در بین اوضاع نابسامان جلسات متعدد شعر مشهد 
و سنگ های پیش پای برگزارکنندگان انجمن ها و همایش های 
ادبیات خراسان کاری  برگزاری جلسه ای در خور شان  شعری، 
طاقت فرساست که در این میان »اتاقی از آن خود« فعالیتی موفق 

از حضور زنان شاعر و بانوان فعال فرهنگی به شمار می آید.
نزدیک به یک سال از شروع اولین جلسه از سلسله جلسات اتاقی 
از آن خود می گذرد. در این گردمان که هرهفته عصر جمعه  ها 
برگزار می شود، عده ای از بانوان فعال فرهنگی گرد هم آمده و به 
هم اندیشی و شعرخوانی و رویدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی 
می پردازند و ارائه کنفرانس های ادبی و مباحث جامعه شناسی و 

نقدهای آکادمیک و... را در دستور کار خود قرار می دهند.
بیتا  شادلو،  فریبا  ها  خانم  شامل  انجمن  این  اجرایی  هیات 
علی اکبری، سمیه گروسی، سهیال دیزگلی و محبوبه راد می باشد 
در  را  عمومی  ای  جلسه  فرخزاد  فروغ  بانو  تولد  سالروز  در  که 
فرهنگسرای ترافیک، با جمع کثیری از پیشکسوتان و اساتید شعر 

و داستان خراسان برگزار کردند.
مشهد  شعر  انجمن های  سایر  با  جلسه  این  برجسته   تفاوت 
و  همیاری  و  همت  با  تنها  گردمان  این  که  است  مهم  این  در 
گردهم آمدن بانوان و بدون وابستگی به نهاد یا ارگان خاصی برگزار 

شده بود. 
در ابتدای جلسه فریبا شادلو ضمن قدردانی از مدیریت محترم 
فرهنگسرای ترافیک و همچنین آقای حمید طالبی، مدیر محترم 
گالری رادین، به بیان توضیحاتی در رابطه با نحوه برگزاری این 
جلسه پرداخت و خاطرنشان کرد که نام این جلسه از نخستین متن 
مدرن فمینیستی، نوشته  ویرجینیا وولف، با نام "اتاقی از آن خود" 
گرفته شده است. او در ادامه از آقای یوسف بینا برای ارائه مباحثی 

در رابطه با شعر و ادبیات دعوت به عمل آورد.
شعر زنان در حاشیه

یوسف بینا صحبت های خود را در رابطه با مشکالتی که در راه 
مطالعه ی شعر زنان در تاریخ ادبیات ایران مورد بحث است، شروع 
کرد. وی افزود: فقدان تحقیقات علمی درست و دقیق، فقدان 
زنان  دیوان های  از  انتقادی  چاپ های  فقدان  دست اول،  منابع 
شاعر، انتساب شعرهای معروف تنها به چند شاعر زن، و همچنین 
آشفتگی منابع، غلبه  رویکردهای احساسی و غیرعلمی در بسیاری 
از نوشته های پژوهشی در این  باره و... از مسائلی است که مطالعه 
شعر شاعران زن را با سردرگمی و درحاشیه بودن در طول تاریخ 

مواجه کرده است.
او در ادامه به معرفی دو تذکره  مهم ویژه  زنان در دوره قاجار که 
اطالعاتی درباره  زنان شاعر و عارف و عالم و مشهور در آن هاست 

پرداخت.
کارنامه   بر  مروری  راستای  در  صحبت هایی  به  همچنین  وی 
قزداری،  رابعه   مانند  ایران  تاریخ  زن  شاعران  مهم ترین  شعری 
هاتف  دختر  رشحه  سعدی،  دختر  کوکب  گنجه ای،  مهستی 

اصفهانی، طاهره قره العین، ژاله قائم مقامی، شمس کسمایی، 
پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد پرداخت.

بینا وجوه تفاوت فروغ فرخزاد با همه  زنان شاعر پیش از خود 
و دالیل منحصربه فرد بودن شعر او را اینگونه دانست که سرودن 
این اشعار با نگاه کامالً زنانه برای نخستین بار در تاریخ مردساالر 
ایران صورت پذیرفته است. یوسف بینا گفت: تاثیر نگاه زنانه فروغ 
فرخزاد در شکل گیری و تشخص عناصر شعر از قبیل عاطفه و زبان 

و تخیل و موسیقی منحصر به  فرد شعر اوست. 
بینا صحبت های خود را در رابطه با نکاتی در نقد شعر زنان شاعر 

بعد از فروغ فرخزاد پایان داد.
سخن بزرگان

به  حضار  بــرای  اهــری  کالهی  محمدباقر  استاد  ــه  ادام در 
محمدکاظم  جناب  هم  ایشان  از  پس  و  پرداختند  شعرخوانی 
کاظمی، دبیر جلسات نقد کتاب حوزه هنری، در جایگاه حاضر 

و به شعرخوانی پرداختند.

فریبا شادلو ضمن قدردانی از حضور همه حضار به معرفی اقای 
تقی خاوری پرداخت. او که از شاعران مسن و با سابقه خراسان و 
هم دوره فروغ فرخزاد است، به نقل خاطراتی شیرین از این شاعر 
موفق در دوره خود پرداخت و در ادامه با شعرخوانی به صحبت 

های خود پایان داد.
این گردمان نیز میزبان زینب بیات از شاعران مطرح افغانستان 
که مقیم ایران است و همچنین شهره شجیعی از داوران برخی 
از جشنواره های شعر و همچنین تعدادی زیادی از بانوان شاعر 

مطرح خراسان بود.
با  این جلسه  از دیگر اعضای  نقاش  و  سهیال دیزگلی، شاعر 
خوانش متنی در رابطه با ایده ی تشکیل این جلسه چنین بیان 
کرد: خراسان که هماره در طول تاریخ خود زنان ادیب، دانشمند و 
هنرمند بسیاری را در دامان خود پرورش داده، هم اکنون با داشتن 
پتانسیل فراوان برای ادامه  این روند به خصوص در مقوله  شعر نیاز 
ادبیات  ادبی دارد. خراسان در  زنان در جامعه   به حضور جدی 
معاصر خود زنانی چون نازنین نظام شهیدی، غزاله علیزاده، آزیتا 
قهرمان و... را داشته و اکنون نیز زنان عرصه ادبیات و هنر بسیار 
جدی در این راه حرکت می کنند و هر سال نیز اتفاق مهمی در 
سطوح کشوری و بین المللی توسط این بانوان به وقوع می پیوندد. 
شایان ذکر است در این جلسه پیشکسوتان و شاعرانی چون 
آقایان قاسم رفعت حسینی، امان میرزایی، رضا یاوری، مهریار 
نظافت، کسری  یونسی، سلمان  صدقیانی، عباسعلی سپاهی 
تیموری، امیرتیمور زحمتکش، مهدی حاتمی، جواد سنجری، 
علیرضا جهانشاهی، عبدا... نجف زاده ازغندی، مجتبی بروسان، 
جواد کلیدری، مهدی رجبی و همچنین خانم ها لیلی طالقانی، 
شیوا هاشمی، نرگس برهمند، زهرا گریزپا، افسانه رضوان، بیتا 
علی اکبری، فاطمه اخوان، فریبا ماموریان، محبوبه راد، مهدیه 
مالکی، مهدیه پیش قدم و فاطمه ابراهیمیان نیز به شعرخوانی 

پرداختند.

خودم  و  هستم  آبرنگ  نقاشی های  عاشق  »من 
نیز با آبرنگ وارد دنیای حرفه ای هنرهای تجسمی 
و  شدن  رها  و  آزادگــی  دنیای  آبرنگ  دنیای  شدم. 
با  اینستاگرامش  در  است«.  خود  در  شدن  خیس 
متولد  او.  آزاد  و  رها  تکنیک  شیفته  و  شدم  آشنا  او 
امریکا  به  و  تحصیل  البرز  دبیرستان  در  و  تهران 
و  تحصیل  موشک  مهندسی  رشته  در  و  ــی رود  م
در  را  معماری  درس  و  می گردد  بر  ایران  به  دوباره 
دانشگاه شهید بهشتی می خواند و در دفاع مقدس 
دوستدار  ایرانی  یک  عنوان  به  را  خودش  نقش  هم 
وطن بازی می کند و مقصد امارات و مهندس مشاور 
برج ها و بیست و هشت سال بی وقفه به عنوان یک 
دارد  که  شغلی  سکوی  بر  ایرانی  ماهر  ارشیتکت 
می درخشد و مدارک باالیی از دانشگاه ماساچوست 
ثبت  زندگیش  کارنامه  در  منوفیست  هیومن  و 
آبرنگ  قلم  سال ها  این  همه  خالل  در  می کند. 
وطن  از  بــرون  در  را  او  تنهایی های  و  کنارش  در 
مهاجرت  کانادا  به  می سازد.  ناپذیر  وصف  جبرانی 
تجسمی  هنرهای  زمینه  در  کارهایی  همچون  و 
اعم از نجاری، شیشه گری، معماری و نقاشی را در 
نزدیک  حاال  و  می کند  تدریس  آن جا  دانشگاه های 
بازنشستگی در کشورهای مختلف از جمله  به سن 
و همچنان  داده  انجام  آبرنگ  ایران ورک شاپ های 
او  بعدی  ورکشاپ های  مسیر  در  دیگری  کشورهای 
هستند. »رضا محیط هنرمندی« از جنس آبرنگ و 

دلداده وطن.
هنر آبرنگ از نگاه شما چیست؟

آبرنگ وسیله ای است که هر کودک با آن شروع و 
در نهایت می شود گفت دوسر نهایت نقاشی آبرنگ 
مانند  و  سرکش  بسیار  مدیای  یک  آبرنگ  اســت. 
خطاطی  در  شکسته  خط  مثل  و  روان  و  زالل   آب 
می باشد. بسیار طناز و نافرمان  و زمانی که به فرمان 

قلم در می آید دیگر معجزه می سازد. 
ارزیابی  چگونه  را  ایران  در  تجسمی  هنرهای 

می کنید؟
و  به صورت سلسله  ایران  نقاشی و هنرمندان در 
یکدیگر  از  گروهی  که  وصل  مکتب  یک  به  هرکدام 
آموخته اند و این دور تسلسل در گروه های مختلف 
وجود داشته و معموال تضادهایی در بین آن ها دیده 
و  دارد  وجود  که  شرایطی  دلیل  به  هنر  می شود. 

دوری هنرمندان از محافل هنری تا حدودی بومی 
شده و تکراری و هر آنچه که مقبول قدیمی ها بوده با 
تکرار آن ها جدیدتر ها هم امید دارند که بتوانند وارد 

این چرخه شوند.
چرا فروش آثار هنری در ایران بسیار ضعیف است؟

و  بانکها  تــوســط  معموال  هــنــری  آثـــار  خــریــد 
سرمایه گذاری  گونه ای  صــورت  به  سرمایه دارها 
توان  معموال  ــادی  ع ــردم  م و  می شود  خــریــداری 
پرداخت مبالغ موردنیاز برای یک تابلو را ندارند اما 
مسئله مهمتر وقتی تابلویی شناسنامه دار می شود 
معتبر  مکان  یک  و  موسسه  یک  توسط  زمانی  یا  و 
خواهد  ملکی  یک  مانند  می شود  داده  سند  او  به 
کجاست.  ملک  این  که  نمی کند  فرق  دیگر  و  شد 
قیمتی دارد و مدام در حرکت و به جاهای مختلف 

بهره  زیاد  اصلی  هنرمند  خود  و  می شود  مطرح  و 
به  که  گذاری هایی  سرمایه  بیشتر  و  نمی برد  ای 
صورت کلکسیونرها و دالالن هنری هستند که سود 
ایران  در  ای  فرهیخته  بسیار  را می برند. هنرمندان 
در  بودن همیشه  ناشناخته  دلیل  به  و  دارند  حضور 
موسسه  یک  می بایستی  و  بوده  ناکام  هنر  جهان 
و  فرقه دالالن  از  که خارج  ارزش گذاری  و  ارزیابی 
در  را  هنرمندان  آثار  بتواند  و  شود  تشکیل  مافیاها 

جهان عرضه کند.
نظرتان راجع به هنرمندان ایران چیست؟

هنوز در جامعه هنر و بخصوص هنر تصویرسازی 
هنوز  و  نکرده  پیدا  را  خودش  جایگاه  نگارگری  و 
تخریب  و  تکذیب  و  تایید  با  و  مختلف  سالیق  با 
رسیدن  بخاطر  هم  ای  عده  و  روبروست  مکاتب 

راه های  صورت  به  معموال  مطلوب  نتیجه  یک  به 
که  صورتی  در  برسند  انتها  به  می خواهند  میان بر 
خطاطی  و  نگارگری  هنر  ما  اگر  نیست.  اینگونه 
یک  مثال  عنوان  به  و  کنیم  مقایسه  موسیقی  با  را 
احتیاج  را  زیادی  سالهای  ویلونیست  یا  پیانیست 
بسیت  خطاطی  در  و  برسد  مقامی  یک  به  که  دارد 
سالی واقعا زمان الزم دارد تا به یک مرحله ای برسد 
باشد  داشته  ارائه  برای  را  چیزی  خود  از  بتواند  که 
است. سال  چهل  حدود  زمان  این  نقاشی  برای  و 

هنر نقاشی و هنرمندان دوگونه می باشند. گروهی 
حرفی  که  گروهی  و  موسسات  هنرآموختگان  که 
با هم خلط  این دو گروه معموال  برای گفتن دارند. 
این  به همین دلیل  ایجاد می کنند.  و مشکل  شده 
جامعه انسانی با جامعه جهانی مواجه و برخورد این 
دو گروه با یکدیگر و بعضی اوقات تشخیص آنها از 

یکدیگر بسیار دشوار خواهد بود.
هنر آبرنگ ایرانی را چگونه می بینید؟

آبرنگی که در ایران کار می شود همان تکنیک رنگ 
و روغن است. ولی با مدیای آب. چند نقاش اخیرا 
اما دارند  اند  پیدا کرده  به معجزه آب و رنگ دست 
به جایی نمی برد.  راه  تکرار ها  این  و  تکرار می کنند 
من  نمی باشد.  مقبول  زدن  جدید  حرفهای  شاید  و 
به عنوان یک آرشیتکت و معمار که گاهی با زیبایی 
و تناسبات و حاال با نقاشی که وسیله دیگری برای 
گفتار حرفهایم است ، فکر می کنم ما می توانیم در 
ایران با اسطوره هایی که داریم و با تاریخی که پشت 
سرمان داشته و به جای کپی کردن و تکرار به این 

هنر اعتال ببخشیم.
در  اما  کرده  استفاده  لغات  از  نویسندگی  در  ما 
نقاشی از رنگ و فرم. زبانی است بسیار گنگ و گویا 
و می توان گفت مثل سعدی سهل و ممتنع خواهد 
می ماند  در  نقاش  خود  هم  وقت ها  بعضی  و  بود 
باید داشته  را که  آیا همان معنی  آنچه می گوید  که 
باشد اما اگر مسئله اقتصاد و معاش را از هنر بیرون 
بیاوریم و هنرمند بتواند آزادانه کارش را انجام بدهد 

امید رسیدن به آن اعتال وجود دارد. 
در خاتمه از هنرمندی که پای در سن بازنشستگی 
گذشته  ایران  از  خارج  را  عمرش  سالهای  بیشتر  و 

آخرین سوالم را می پرسم :
در یک جمله ایران را برایم تعریف کنید و جوابی 
که " وطن مام دوم و هویت انسان است که اعتبار او 
از وطن وام می گیرد. دوست داشتن تنها بدون عمل 
و فداکاری برای وطن بی معناست. اعتبار هرکس به 
خون و خاک و خاک یعنی وطن و ناموس من ایران 

از  ناراضی بود و احساس حقارت داشت  از کار خود  روزی سنگ تراشی که 
نزدیکی خانه بازرگانی عبور می کرد.

بازرگان را دید. دلش بحال خویش  باغ و نوکران  او خانه مجلل،  باز بود و  در 
سوخت و با خود گفت: این بازرگان چقدر ثروتمند است.

آرزو کرد که او هم مانند بازرگان باشد.
تا  در یک لحظه به فرمان خداوند او تبدیل به بازرگانی پر جاه و جالل شد. 

مدتها فکر می کرد که از همه قدرتمندتر است.
تا اینکه یک روز حاکم شهر از آنجا رد می شد. او دید همه مردم به حاکم احترام 
می گذارند حتی بازرگانان. مرد با خود فکر کرد: کاش من نیز یک حاکم بودم. آن 

وقت از همه قوی تر می شدم.
در همان لحظه او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد.

در حالیکه روی تخت روانی نشسته بود و مردم همه به او تعظیم می کردند.
که  اندیشید  خودش  با  و  آزارد  می  را  صورتش  خورشید  نور  کرد  احساس  او 

خورشید چقدر قدرتمندترست.
پس آرزو کرد که خورشید باشد و بسرعت مبدل به خورشید گشت و با تمام نیرو 

سعی کرد که بر زمین بتابد و آن را گرم کند.
ساعتی  نگذشته بود. ابری بزرگ سیاه و مهیب جلوی تابش او را گرفت. وی با 

خود اندیشید: نیروی ابر از خورشید واالتراست.
پس آرزوی ابر بودن را نمود و ابر شد.

بادی آمد و او را به این سو و آنسو هل داد. این دفعه خواست تا باد باشد و 
شد اما به نزدیکی صخره سنگی رسید. دیگر نیرو و قدرت تکان دادن صخره 

را نداشت.
با خود زمزمه کرد: قوی ترین چیز در دنیا صخره سنگی است. پس تبدیل شد 

به سنگی عظیم و بسیار بزرگ.
همان طور که با غرور در جای خویش بر زمین بود، ناگهان صدایی شنید و 
او سنگ  انداخت.  پایین  به  احساس کرد که در حال خرد شدن است.نگاهی 

تراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است.
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مهناز اصغری

داستان ضرب المثل ها
داستان ضرب المثل دست باالی دست بسیارست

محمد سهرابی در نهم بهمن 
ماه ۱354 در جنوب شهر تهران 
زنجانی  اصالتا  که  وی  شد.  متولد 
است شعر را از سال ۱370 شروع کرد. در سال ۱375 از 
هنرستان فنی و حرفه ای شهید رجایی دیپلم ساختمان 
و  ناموفق  تحصیلی  پی  در  را  عمر  از  سال  دو  گرفت. 
نامرتبط در سبزوار گذرانید، سپس به تهران بازگشت. در 
سال ۱377ازدواج کرد و ادبیات را در دانشگاه پیام نور 
پی گرفت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی شد. سهرابی 
سال ها به ویراستاری و بازنویسی متون مشغول شد و با 
ناشران مختلفی همکاری کرد و سعی کرد دستی در نثر 
نیز باز کند. وی شعر را در گستره سبک هندی یا همان 
طرز تازه پی گرفت و تخلص »معنی« را با تفال به دیوان 

جناب صائب تبریزی علیه  الرحمه برای خود برگزید.

کیفیتی ندارد، طرز نماِز بی او
قبحی است در مجالس، راز و نیاِز بی او

شغلی که نیست با او، سرگرمِی وفات است
پروانه ای است مرده، برگ جواِز بی او

فیض حضور دارد، آن بت به کعبه ورنه
در چشم ما شریف است، چین از حجاِز بی او

در هیبت اش شکستیم، وقت رکوع قامت
هرچند توبه کردیم، ما از نماِز بی او

گر کشف، او ندارد، کاشف وضو ندارد
تخته ست کار و بارش، آیینه ساِز بی او

تنها چه سان بسوزم؟ بی کس چه سان بسازم؟
یارب مرا نگه دار، از سوز و ساِز بی او

رازی کزو شنیدی، راز است و مابقی فحش
از فاحشه است کمتر، ای دوست راِز بی او

ــوف شــاعــر و  ــل ــار اک ــون گ
اســت.  ســوئــدی  نویسنده 
شاعر  اولــیــن  عــنــوان  بــه  او  از 
از  وی  ــود.  ــی ش م ــاد  ی ســوئــد  سوررئالیست 
عضو   )۱96۸( مرگش  ــان  زم تا   ۱95۸ ســال 
فرهنگستان سوئد بود.در جوانی مجذوب عرفان 
آشنا  »ابن عربی«  نوشته های  با  شد.  شرقی 
گشت، به قول خودش، آنچه را که »سمبولیسم« 
و »سوررآلیسم« می توان دانست، نخست از این 
به  بود  به هند  مهاجرت  اندیشه  در  دریافت.  راه 
»مدرسٔه  در  تا  نمود  سفر  لندن  به  خاطر  همین 
السنٔه شرقی« تحصیل کند، اما بعد از مدتی از 
این تصمیم منصرف شد و به سوئد بازگشت تا در 
رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اوپساال 

تحصیل کند.
»دیوان شاهزاده Emgion« و »قصٔه فاطمه« از 

دیگر آثار اکلوف می باشند.
چشمانت شعله ورند

از شرابی سرخ
چگونه بنشانم این شعله ها را؟
تنها با نوشیدن از هر دو چشم

به بوسه
یکی پس از دیگری

آن گاه دوباره آن ها را پر می کنی
از شراب زرد

که بیش از همه دوست می دارم

گناه مرا از چشم تو می اندازد
مثل تگرگ که شکوفه ها را از 

چشم درخت.
و گردنم را می شکند

مثل باد پاییزی که گردن برگ ها را.
گناه

مرا به زمین گرم می کوبد
مثل زلزله که ارگ قدیمی بم را.

از گناه می ترسم
که عشق های زمینی

ابر را به خاک سیاه می نشاند....

                                          )محسن رضایی(

محمدرضا سرساالری
با این که سه فعل  در سه پاره اول شعربه قرینه حذف 
شده است و تا حدودی ایجاز کالم رعایت شده اما به 
نظر می رسد که شعر زیاد توضیح می دهد و تشبیهات 
در همین سه پاره تا حدودی ساختنی به نظر می رسد." 
عشق های زمینی ابر ها را به خاک سیاه می نشاند" فارغ 
از اشتباه دستوری که در استخدام فعل با صیغه مناسب 
دارد و به نوعی سهل انگاری شاعرتلقی می شود؛از فراز 
های خوب این شعر است.البته  این چند سطر،  بریده 

شده ای از یک شعر بلندتر است.

شعر روز ...نقد روز شعر جهان...شاعر جهانشعرمعاصر ... شاعر معاصر

گفت وگو با یکی از برجسته ترین نقاشان آبرنگ ایران؛

مهندس موشک در دنیای آب و رنگ
گفت:  جنگ«  تئاتر»خدای  کارگردان  و  نویسنده 
فیزیکال  و  موزیکال  فضایی  در  جنگ«  تئاتر»خدای 

قرار دارد.
امین رضایی اردانی در نشست خبری تئاتر»خدای 
این نمایش اظهار کرد: نمایش  جنگ« در خصوص 
خدای جنگ اقتباسی از نمایش تیتوس آندرونیکوس 
پس  او  تــراژدی  اولین  که  است  شکسپیر  ویلیام  اثر 
از مرگ پسرش است و قبل از این اثر شکسپیر تنها 

کمدی نویس بود.
وی ادامه داد: نمایشنامه بر اساس فضایی داستانی 
آندرونیکوس قرار دارد و نیز نگاهی به بازی کامپیوتری 
god of war که داستان اساطیر یونان است، دارد؛ و 

نیز راهی که ما انتخاب کردیم تا با مخاطب خود ارتباط 
برقرار کنیم بستر تئاتر موزیکال است.

افزود:  جنگ«  تئاتر»خدای  کارگردان  و  نویسنده 
شکسپیر در تمام متن های خود هیچ زمان از شعر جدا 
نمی شد و در متون او شاعرانگی خاصی وجود دارد و 
زمانی که ما بخواهیم این شاعرانگی را  به زبان پارسی 
خواهد  تاثیر  آن  روی  بر  ما  ادبیات  طبعا  برگردانیم، 
گذاشت بنابراین ما سعی کردیم این شاعرانگی را در 
فضای شعر و موزیک پیاده کنیم با این تفاوت که از 
ساختارهای کالسیک فاصله گرفته ایم وسعی کردیم 
که اندکی به دنیای اکنون نزدیک تر شویم، نه دنیای 
سعی  ولی  دارد  متفاوتی  تعریف  دنیا  این  زیرا  مدرن 
داشته ایم که به فضای ذهنی انسان های همین جامعه 

بیشتر نزدیک شویم.
رضایی اردانی تصریح کرد: موضوع نمایشنامه های 
انتقام،  جمله  از  دارد  مشخصی  تم های  شکسپیر 
نمایشنامه  در  ــه  و...ک آز  و  حرص  خیانت،  عشق، 
تیتوس آندرونیکوس او تمام این موضوعات وجود دارد 
و اکثریت کارهای او مانند شاه لیر، مکبث و... در این 

داستان گنجانده شده است.
از  و  خیانت  اما  کرد:  نشان  خاطر  باره  این  در  وی 
همه مهم تر جانشین اصلی، بعد قرار گرفتن در یک 
است؟  کسی  چه  امپراطوری  مانند  خاص  موقعیت 
و زمانی که در موقعیت سخت قرار داشته باشیم چه 
کاری باید انجام شود؟ نکته اصلی این نمایشنامه قرار 

دارد.
عنوان  جنگ«  تئاتر»خدای  کارگردان  و  نویسنده 
کرد: مسئله ای که من را به سمت شکسپیر حرکت داد 
آثار او نبود، بلکه خود شکسپیر بود. فضاهایی که من 
کار می کنم معموال فرمالیستی هستند و کار با تصاویر 
است و بیشتر سعی می کنم  که با تصور و احساسات 
با مخاطب ارتباط برقرار کنم تا آن که با دیالوگ کار را 

انجام دهم.

خبر
نویسنده و کارگردان تئاتر:

فضای »خدای جنگ« موزیکال است
»عقاید یک دلقک«

اینبار به معرفی کتاب "عقاید یک دلقک" اثر برجسته 
نویسنده ای که در سال  پــردازم.  بل می  هاینریش 

۱972 توانست جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کند.
این کتاب در سال ۱963 به چاپ رسیده است و 
همانطور که از نامش پیداست، زندگی دلقکی به نام 

“هانس شینر” را روایت می کند.
هانس که روزگاری دلقک موفقی بوده به دلیل ترک 
معشوقه اش ماری دچار افسردگی شده و مالیخولیا 
دیگر  است.  یافته  تشدید  اش  همیشگی  سردرد  و 
موفقیت و شهرت سابق را و در نتیجه پولی در بساط 
ندارد، به شهرش برمی گردد، دفترچه تلفنش را باز 
کرده و شروع به تماس با دوستان و آشنایان قدیمی 
اش می کند. در میان مکالمات کم و محدودش بارها به 

گذشته می رود و خاطراتش را مرور می کند و...
این کتاب عقاید سفت و سخت مردی را به تصویر 
می کشد که در تضاد با عقاید خانواده ی پولدارش، 
با مذهب و جامعه بعد از جنگ جهانی و آلمان بعد از 

هیتلر است.
و همین عقاید و شاید عقاید ماری او را تنها و منزوی 

می کند.
ماری زنی که در جوانی با او فرار می کند و سال 
ها بدون ازدواج با او زندگی کرده است، گویا دست از 
عقاید و اعتقادات کاتولیکش برنداشته و دچار عذاب 

می شود و باالخره او را تنها می گذارد.
دلقک بل اینطور راجع به یکی از عقایدش حرف 
می زند: هیچ کس در این دنیا چون در بطن موقعیت 
احساس  نمی تواند  ندارد،  قرار  دیگر  انسانی  خاص 
یا خوبی مسئله ای  بدی  مورد  در  و درستی  صحیح 
داشته باشد. حاال خواه این مسئله به خوشبختی و 
بدبختی، به عشق و یا افت هنری ارتباط داشته باشد. 
واقعیت امر این است که هر فردی همواره به نوعی 

خارج از وضعیت و شرایط انسانی دیگر قرار دارد.

جاکتابی

اتاقی از آن بانوان خراسانخبر 
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خبرنگارحورا پارسیان

»قاضی زاده هاشمی از دولت جدا شد« حتما این خبر 
را در روزهای پرخبر گذشته شنیده اید. آقای وزیر که در 
این ماه ها به خاطر توصیه اش به پیرمرد خراسانی و هم 
استانی اش فضای مجازی را به تسخیر در آورده و در 
ادامه به خاطر مطالبه پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
وزارت خانه اش دوباره در فضای مجازی جنجال به راه 

انداخت، از تیم روحانی جدا شد. 
هرچند که رئیس جمهور بعد از رفتن او هم در مصاحبه 
گفت که با استعفایش موافق نبوده و دلش به ماندن او 
بوده ولی هر چه بود دعوای نوبخت و قاضی زاده یک 
پیروز داشت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با حوزه های وسیعی که در دل خود دارد، همیشه پاشنه 
آشیل دولت ها بوده است. این روزها بهترین زمان برای 
بررسی کارنامه وزیر خراسانی است. در قسمت اول این 
کارنامه خوانی به سراغ بهروز بنیادی، نماینده کاشمر، 
بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسالمی رفتیم. 
در  عضویت  و  پزشکی اش  حرفه  واسطه  به  که  کسی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می تواند اطالعات 

دقیقی از کارنامه قاضی زاده هاشمی به ما بدهد.
خالصه  زاده هاشمی  قاضی  در  سالمت«  »تحول 

نمی شد
نماینده کاشمر و بردسکن در مجلس شورای اسالمی 
معتقد است: طرح تحول سالمت که خیلی هم بر روی 
زاده هاشمی  قاضی  دکتر  به  مربوط  می شود  مانور  آن 
نیست و جزو سیاست های دولت یازدهم و شخص دکتر 
روحانی بود که ایشان در دوره انتخابات هم آن را جزو 
برنامه های خود اعالم کردند. بسته ای درباره آن تدوین 
شد که در ادامه هم دکتر قاضی زاده هاشمی به عنوان 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را تکمیل کرد 

و در هئیت دولت تصویب شد.
به گزارش »صبح امروز«، بهروز بنیادی درباره ایرادات 
سالمت  تحول  طرح  شروع  از  قبل  افــزود:  طرح  این 
از  بخشی  باید  می شد.  دیده  خوبی  به  آن  منابع  باید 
منابع از طریق مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از طرح 
هدفمندی یارانه ها و قسمتی هم از منابع عمومی کشور 
طراحی می شد تا در اختیار وزارت خانه قرار بگیرد. نکته 
دیگری که قبل از اجرای این طرح باید انجام می شد 

»اصالح ساختار بیمه ها« بود که این اتفاق نیفتاد.
شورای  مجلس  درمان  و  بهداست  کمیسیون  عضو 

اسالمی اضافه کرد: با تمام این نقص ها این طرح شروع 
شد. با این که دولت تصویب کرده بود که در طرح تحول 
سالمت 5 میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار 
بگیرند ولی در مرحله اجرای این طرح ۱۱ونیم میلیون 
نفر بیمه رایگان شدند، در حالی که هیچ گونه منابع 
جدیدی برای این 6ونیم میلیون نفر پیش بینی نشد. 
این مسائل باعث شد که بار مضاعفی بر دوش بیمه ها از 

قبیل بیمه تامین اجتماعی و سالمت وارد شود.
بنیادی تصریح کرد: از طرف دیگر تعرفه های درمانی 
بعد از 20 سال تغییر کرد. برای مثال دستمزد یک جراح 
از عمل لوزه حدود 20هزار تومان بود در انواع و اقسام 
عمل های جراحی تعرفه ها آن قدر پایین بود که کمتر 
قاضی  اقای  را  دستمزدها  این  می شد،  باورش  کسی 
زاده هاشمی تغییر دادند ولی برای این تغییر تعرفه ها و 
دستمزدها هم منابع پیش بینی نشده بود. در حالی که 
باید در سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه که 
شخص وزیر هم حضور دارد، هماهنگی و مصوبات الزم 

انجام می شد. 
سنگینی طرح تحول سالمت بر دوش مردم

نماینده کاشمر و بردسکن در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: شورای عالی بیمه در ادامه تغییرات تعرفه ها 
را تصویب کرد ولی منابع آن تامین نشد یا تخصیص پیدا 
نشد. منابع پیش بینی شده با تغییرات هزینه ای که در 
ادامه طرح تحول سالمت رخ داد، همخوانی نداشت و 
ادامه روال به جایی رسید که بدهکاری بیمه ها به بخش 
خصوصی و دولت افزایش پیدا کند. این افزایش بدهی 
شامل بیمه های تامین اجتماعی، سالمت و نیروهای 

مسلح می شود 

وی اضافه کرد: مجموع این شرایط باعث شده است 
دولت  دوش  بر  سنگینی  بار  سالمت  تحول  طرح  که 
شود. از طرف دیگر ما انتظارات و مطالباتی را برای مردم 
ایجاد کرده ایم که طرح قابل برگشت به عقب نیست، 
ضرورت  آن  رویه  در  اصالح  ولی  کند  پیدا  ادامه  باید 

است.
بنیادی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می توان 
بیمه هاست.  همپوشانی  میزان  بررسی  کرد.  اصالح 
طبق آخرین آمار ما 5میلیون و 500هزار نفر همپوشانی 
دو  دارای  که  هستند  افرادی  این ها  داریم.  بیمه ها  در 
دفترچه بیمه هستند که تاکنون 500هزار نفر از آن ها 
سازمان های  که  داریم  انتظار  ما  اند.  شده  شناسایی 
را  خود  پوشش  تحت  افراد  خط  بر  اطالعات  بیمه ای 
با یکدیگر مبادله کنند تا هر چه زودتر سایر افراد هم 

شناسایی شوند و در هزینه ها صرفه جویی شود.
ضرروت پیگیری پرونده الکترونیک سالمت

وی اضافه کرد: از سوی دیگر اگر »پرونده الکتروینک 
از  فعلی  هزینه های  از  بسیاری  شود،  کامل  سالمت« 
حوزه درمانی کم می شود تا وقتی که این طرح کامل 
نشود، هدر رفت هزینه ها وجود دارد. در ادامه تکمیل 
»پرونده الکترونیک سالمت« می توان به اصالح سیستم 
نظام ارجاع خدمات پزشکی و خرید خدمات راهبردی 
نیز امیدوار بود که این طرح ها نیز سهم قابل توجهی در 

کاهش هزینه های وزارت خانه دارند.
برای طرح تحول  از منابعی که  تاکید کرد:  بنیادی 
سالمت اختصاص داده شده است، در مجموع ۱2 تا 
۱5درصد آن به عنوان کارانه به تیم سالمت اختصاص 
می یابد که در مجموع رقم چندانی نیست. تیم سالمت 

درآمدزایی  تومان  میلیارد  در طی سال حدود 20هزار 
ایجاد  آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزارت  برای 
می کنند و تنها ۱2 تا ۱5 درصد آن در اختیار آن ها قرار 
می گیرد. تیم سالمت شامل پزشک، پرستار و سایر کادر 

درمانی می شود.
اختالف دریافت پزشک و پرستار

درباره  اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  نماینده 
این که چرا بین سهم دریافتی پزشک و پرستار اختالف 

وجود دارد، بیان کرد:
بنده این موضوع را تایید می کنم ولی برای آن دالیلی 
وجود دارد. برای مثال ممکن است در یک بیمارستان 
به ازای یک پزشک، 50 پرستار وجود داشته باشد که 
طبعا  می شود.  تقسیم  50پرستار  بین  کارانه  طبیعتا 
سرانه نسبت»پزشک به بیمار« با سرانه نسبت »پرستار 

به بیمار« تفاوت وجود دارد. 
سیستم  شدن  اجرایی  با  که  این  به  اشــاره  با  وی 
پرستاران  توسط  که  خدماتی  کل  کشور  در  قاصدک 
اجرا می شود، ثبت می گردد، افزود: در این که بحث 
تعرفه گذاری پرستاران اجرا نمی شود، ایرادی متوجه 
وزارت بهداشت نیست. بیمه ها بای اجرای این طرح را 
بپذیرند. چرا که بار هزینه تعرفه گذاری باید در شورای 
برنامه  سازمان  با  و  شود  بــراورد  هزینه ها  بیمه  عالی 
نتیجه  به  که  است  ممکن  برسند.  تفاهم  به  بودجه  و 
اجرایی  جاری  سال  در  را  ۱0خدمت  مثال  که  برسند 
کنند و ۱0خدمت دیگر را در سال آینده تعرفه جدید 

بگذارند. 
پول تحول سالمت به جیب پزشکان نرفته است

شورای  مجلس  درمان  بهداشت،  کمیسیون  عضو 
اسالمی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی نبودن منابع 
از طرح های  اشاره کردم در بسیاری  اتفاقی که  است 
دیگر نیز رخ می دهد. این مساله که بخواهیم بگوییم 
جیب  به  است  آمده  سالمت  تحول  طرح  به  که  پولی 

پزشکان رفته، حرف درستی نیست.
زاده هاشمی  قاضی  کارنامه  درباره  پایان  در  بنیادی 
تصریح کرد: او در سال های وزارت خود خدمات بسیاری 
را ارائه کرد، در بحث بهسازی مراکز درمانی و هتلینگ 
بیمارستان ها، تکمیل تجهیزات و ساخت کلینیک های 
و  بیمارستانی  تخت های  تعداد  افزایش  تخصصی، 
افزایش تعداد و حضور پزشکان در مناطق دور دست 
که  برداشتند  را  خوبی  گام های  یافته  توسعه  کمتر  و 
امیدواریم وزیر آینده نیز این خدمات را ادامه بدهد و از 
طرف دیگر طرح تحول سالمت را با اصالحاتی به نتیجه 

مطلوب برساند.

نگاهی به کارنامه قاضی زاده هاشمی؛

پول تحول سالمت به جیب پزشکان نرفته است
بنیادی: ما انتظارات و مطالباتی را برای مردم ایجاد کرده ایم که دیگر قابل برگشت به عقب نیست، »تحول سالمت« باید ادامه پیدا کند ولی اصالح در رویه آن ضرورت است

استان  انتظامی  فرمانده 
تجهیزات  محموله  کشف  از 
به  همراه  تلفن های  و  پزشکی 
ارزش ۱3 میلیارد و 300 میلیون ریال در مشهد خبر 

داد.
 سردار محمدکاظم تقوی در تشریح این خبر افزود: 
همراه  تلفن  قاچاق  بر  مبنی  خبری  کسب  پی  در 
مشهد،  در  سودجو  دو  توسط  پزشکی  تجهیزات  و 
پلیس  کار  ویژه در دستور  به صورت  پیگیری موضوع 

قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تحقیقات 
گسترده، محل دپو این محموله سنگین را در محدوده 
با  و  شناسایی  مشهد  سعدی  و  فلسطین  خیابان 
بازرسی  مورد  را  محل ها  این  قضائی  مقام  هماهنگی 

قرار دادند.
سردار تقوی اظهار داشت: ماموران در این عملیات 
تجهیزات  ــواع  ان دستگاه   ۱9۸ و  هــزار  ضربتی۱2 
پزشکی، ۱۱۱ دستگاه تلفن همراه و تبلت و 5 هزار و 
40 عدد شیشه شیر بچه را کشف و 2 دستگاه خودرو 
را در این رابطه توقیف و 3 متهم را نیز دستگیر کردند.

با  گفت:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
ارزش  کارشناسان  توسط  آمده  عمل  به  بررسی های 
300میلیون  و  میلیارد   ۱3 شده  کشف  محموله  اولیه 

ریال برآورد شده است.

روانی  بیماران  گروه  رئیس 
کشور  بهزیستی  سازمان  مزمن 
یکپارچه  خدمات  ارائــه   برنامه   از 
آینده   در  بهزیستی  از جمعیت هدف  این گروه  برای 

نزدیک خبر داد.
معصومه سادات  فضلی افزود: بهزیستی به عنوان 
مزمن،  ــی  روان بیماران  به  خدمت رسانی  متولی 
بهبود  و  درمان  روی  پیش  چالش های  و  مشکالت 
خدمات  برنامه   یک  و  بررسی  را  افراد  این  اجتماعی 
یک پارچه برای این گروه از بیماران را در دستور کار 

قرار داده است.
راهی،  یک چهارم  مراکز  راه انــدازی  و  تأسیس  وی 
نیمه راهی و خانه های مستقل را بخشی از این برنامه 
عنوان کرد و گفت: به جهت اینکه با افزایش بیماران 

آن  از  و  هستیم  روبرو  تجمعی  مراکز  در  مزمن  روانی 
تصمیم  است  زیاد  نیز  بخش  این  نوبتی  پشت  سو، 
گرفتیم سیاست مرکز زدایی را در این بخش اجرایی 

کنیم.
مراکز  مقیمان  از  بسیاری  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اینکه  خاطر  به  مزمن،  روانــی  بیماران  توانبخشی 
از  اینکه  با  هستند  مؤثر  سرپرست  یا  خانواده  فاقد 
خروج  یا  ترخیص  به  قادر  برخوردارند  نسبی  بهبود 
این  در  اجباری  اقامت  نوعی  به  و  نیستند  مراکز  از 
نتوانیم  باعث می شود که  این مشکل،  دارند..  مراکز 
خدماتی  پوشش  را  مراکز  این  نوبت  پشت  جمعیت 

بدهیم.

دادسرای  سرپرست  جانشین 
مراکز  بر  ناظر  ــار  دادی و  انقالب 
معتادان  آسیب  کاهش  و  ــان  درم
اقدامات  از  را  کمپ ها  مسؤوالن  و  متصدیان  مشهد، 

خودسرانه و غیر قانونی برحذر داشت.
قاضی دشتی فدکی که در نشست مدیران و مسؤولین 
فنی کمپ های ترک اعتیاد با معاون پیشگیری و مسؤول 
می کرد،  صحبت  رضوی  خراسان  بهزیستی  حراست 
اختیاری  ترک  مراکز  در  زور  به  اقــدام  گونه  هر  افــزود: 
اعتیاد، جرم محسوب می شود و می تواند موجب تعقیب 

مسؤول فنی و مؤسس کمپ بشود.
زور  به  را  کسی  ندارد  حق  هیچ کس  داد:  ادامه  وی 
اجبار،  از  حاکی  اقدامات  با  یا  کند  اعزام  مراکز  این  به 
معتادان را به این مراکز بیاورد. حتی اگر اصرار خانواده یا 

سایر افراد در میان باشد باز هم حق نداریم افراد را به زور و 
با استفاده از اقدامات حاکی از اجبار به مرکز ترک اعتیاد 
می تواند  و  است  آدم ربایی  مصداق  کار  این  زیرا  ببریم 
موجب تعقیب افرادی شود که مرتکب این عمل شده اند. 
می شود  افراد  تعقیب  موجب  تنها  نه  رفتارها  گونه  این 
بلکه ممکن است به ابطال مجوز مرکز نیز منتهی شود. 
کمپ ها یا هر مرکز و نهاد دیگر فقط زمانی مجاز به تعقیب 
افراد است که قانون اجازه داده باشد یا مجوز قضایی برای 
این کار داشته باشد و در غیر این صورت، هیچ کس مجاز 
به تعقیب یا اذیت و آزار کسی نیست و شخص مرتکب، 
به  توسل  یا  فریب  با  را  کسی  اگر  خواهد شد.  مجازات 
اقدام به زور یا هر شکل غیر داوطلبانه  دیگری به مراکز 
ترک اعتیاد اختیاری بیاورند اشخاص مرتکب این عمل، 

مجرم هستند و مجازات خواهند شد.

به زور بردن معتادان به مراکز ترک اعتیاد خصوصی، مصداق آدم ربایی استبیماران روانی مزمن به جامعه بازمی گردندکشف کاالی قاچاق در مشهد

خبر

علوم  دانشگاه  ارتوپدی  گــروه  محققان  تالش 
دستگاه  ساخت  و  طــراحــی  در  مشهد  پزشکی 
هیپ  شکستگی های  لغزنده  بدنی  خارج  فیکساتور 
کاهش  موجب  درمانی  مراکز  در  آن  از  استفاده  و 

مرگ و میر در میان سالمندان شده است.
علوم  دانشگاه  ارتوپدی  گروه  علمی  هیات  عضو 
بین  شکستگی های  اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی 
میان  در  لگن  استخوان  و  ران  استخوان  گــردن 
میر  و  امر موجب مرگ  این  و  سالمندان شایع است 
در میان این گروه سنی تا 30 درصد موارد می شود 
در  آن  از  استفاده  و  دستگاه  این  ساخت  با  افزود: 
علت  به  سالمندان  میر  و  مرگ  میزان  درمانی  مراکز 
این  که  اســت  رسیده  هفت  به  ،یــک  عارضه  ایــن 

می شود. محسوب  چشمگیری  موفقیت 
دکتر علی مرادی تصریح کرد:به دلیل تاثیرگذاری 
بیمارستان های  در  دستگاه  ــن  ای از  استفاده 
در  رضــا)ع(  ــام  ام و  کامیاب  شهید   ، قائم)عج( 
مراکز  دیگر  حاضر  حال  در  سالمندان،  بهبودی 
از  استفاده  خواستار  کشور  سطح  در  درمــانــی 

هستند. دستگاه 
همکاری  با  دستگاه  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
واحــدی  احسان  و  کاشانی  امیدی  ــرزاد  ف دکتر 
ثبت  به   ۸5605 شماره  وبا  شد  ساخته  و  طراحی 

اختراع رسیده است .
پزشکی  علوم  دانشگاه  دست  جراحی  فلوشیپ 

ارتــوپــدی  گــروه  اعــضــای  اینکه  بیان  بــا  مشهد 
و ساخت  تهیه  را در حوزه  اقدامات مهمی  دانشگاه 
و  خدمات  ارائه  راستای  در  مختلف  دستگاه های 
خاطر  اند  رسانده  اجرا  به  بیماران  کامل  بهبودی 
قالبدار  پالک  دینامیک،  تراکشن  آتل  کرد:  نشان 
و  شکستگی  قطعات  بین  دکمپرشن  تثبیت  برای 
این  از جمله  استخوان  دستگاه جااندازی هوشمند 
نیز  اختراع  ثبت  به  که  می روند  شمار  به  دستگاه ها 

رسیده است.
علمی  هیات  اعضای  اینکه  بیان  با  مرادی  دکتر 
و  رباتیک  گــروه  با  را  مناسبی  ارتباط  گــروه  این 
دستگاه های  ساخت  راستای  در  پزشکی  مهندسی 
دارند  کار  دستور  در  بیمار  وضعیت  دهنده  بهبود 
حال  در  مهندسی  دانش  از  استفاده  با  کرد:  اظهار 
حرکت  به  قادر  که  هستیم  مصنوعی  دست  تهیه 
مدل های  از  و  باشد  دست  حرکات  ترین  پیچیده 

باشد. داشته  بهتری  بسیار  نیز عملکرد  کنونی 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اینکه کلینیک جراحی دست دانشگاه علوم  بیان  با 
با وجود اعضای هیات علمی متبحر  پزشکی مشهد 
شمار  به  کشور  شرق  شمال  در  مهم  مراکز  از  یکی 
از  استفاده  با  کلینیک  این  در  کرد:  اظهار  می رود 
میکروسکوپی  شکل  به  و  روش هــا  ترین  پیشرفته 

اقدام به جراحی و پیوند دست می شود.
ــه به  ــوج ــرد: بــا ت ــ ــر مــــرادی تــصــریــح ک ــت دک
وجود  کلینیک  این  در  که  مناسبی  توانمندی های 
گروه های  با  که  مناسبی  همکاری های  و  دارد 
درمان  قطب  به  می توان  است  شده  ایجاد  مختلف 
کشور  و  همسایه  کشورهای  میان  در  دست  جراحی 

شد. تبدیل 

خبر
معاون توسعه آموزش و پرورش خراسان رضوی:

حساب  به  تومان  میلیارد   16 مبلغ 
مدارس شبانه روزی استان واریز شد

خراسان  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
پرورش  و  آموزش  ادارات  روسای  جمع  در  رضوی 
کیفیت  سرانه  تومان  میلیارد   ۱6 واریز  از  استان 

بخشی به مدارس شبانه روزی خبر داد.
علی ابری اول معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
پرورش خراسان رضوی در جمع روسای  و  آموزش 
و  تالش  با  افزود:  استان  پرورش  و  آموزش  ادارات 
مالی  اداری،  معاونت  حوزه  همکاران  پیگیری های 
کیفیت  جهت  تومان  میلیارد   ۱6 مبلغ  توانستیم 
بخشی به حساب مدارس شبانه روزی استان واریز 
آموزشی  خدمات  خرید  توسعه  افزود:  ابری  کنیم. 
و  شده  واقع  توجه  مورد   9۸ سال  بودجه  الیحه  در 
آموزان  دانش  درصد   ۱0 حداقل  طرح  این  طبق 
کل کشور بایستی در این طرح مشغول به تحصیل 
شوند. وی همچنین خاطر نشان کرد: برای هزینه 
در  نیز  کشور  کل  مدارس  گاز  و  برق  آب،  مصرفی 
نظر  در  تومان  میلیارد   ۱00 مبلغ   9۸ سال  بودجه 

گرفته شده است

بهره مندی 100مددجوی نیشابوری از 
تسهیالت اشتغالزایی 

گفت:  نیشابور  شهرستان  بهزیستی  اداره  رییس 
مددجوی   ۱00 کنون  تا  جــاری  سال  ابتدای  از 
استفاده  بهزیستی  اشتغال  تسهیالت  از  نیشابوری 

کرده اند.
 97 سال  ابتدای  نفراز   370 به  افزود:  صدر  علی 
بهزیستی خراسان  اداره کل  از طرف  اشتغال  تعهد 
 ۱00 تعداد  این  از  که  گرفته  تعلق  نیشابور  رضوی 
تسهیالت  ایــن  از  نیشابوری  مددجویان  از  نفر 

استفاده کرده اند.
وی اضافه کرد: این تهسیالت با کارمزد 4 درصد 
و با پرداخت 5 ساله به تسهیالتی که به مددجویان 
اعتبارات  کــرد:  تصریح  صدر  می شود.  پرداخت 
بوده  ریال  میلیارد   43 نیشابور  بهزیستی  امسال 
که تاکنون ۱2 میلیارد ریال آن محقق شده است و 
اعتبار تخصیص  این  مابقی  پایان سال  تا  امیدواریم 
برای  که  تعهدی  سقف  به  بتوانیم  ما  و  کند  پیدا 
رییس  کنیم.  عمل  ایم  داده  نیشابوری  معلولین 
اداره بهزیستی شهرستان نیشابور با اشاره به اینکه 
این  بهزیستی  اداره  پوشش  تحت  مددجو  هزار   ۱4
شهرستان هستند، گفت: تعداد حدود 9000 هزار 
تعداد  کنون  تا  که  می دهند  تشکیل  معلوالن  را  نفر 
70 درصد از این مددجویان از تسهیالت بهزیستی 

بهره مند شده اند.

دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
پیشگیری  در  موثری  نقش  مناسب  تغذیه  گفت: 
اساس  بر  و  دارد  گــوارش  دستگاه  سرطان های  از 
و  بزرگ  روده  سرطان های  شده  انجام  بررسی های 
سبک  و  نامناسب  تغذیه  با  مسقیمی  ارتباط  معده 

زندگی نادرست دارد.
سرطان  بیماری  اینکه  بیان  با  نوروزی  عبدالرضا 
پس از بیماری های قلبی و عروقی و سوانح رانندگی 
در جایگاه سوم مرگ و میر در کشور قرار دارد خاطر 
نفر  آمارهای ساالنه چهارهزار  بر اساس  نشان کرد: 
دست  از  سرطان  دلیل  به  را  خود  جان  کشور  در 
را  بیماری ها  ایــن  از  ــادی  زی بخش  که  می دهند 
صحیح  زندگی  سبک  و  مناسب  تغذیه  با  می توان 

پیشگیری کرد.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
خاطر نشان کرد: سرطانهای دستگاه گوارش به ویژه 
سرطان معده و روده بزرگ جزء سه سرطان شایع در 
ارتباط  کشور است و مطالعات جدید نشان داده که 
و  تغذیه ای  برنامه های  و  زندگی  روش  با  مستقیمی 

سرطان روده بزرگ و معده وجود دارد.
پژوهشی  طرح  یک  از  که  نتایجی  افزود:  نوروزی 
در کشور انگلستان بتازگی منتشر شد نشان داد در 
یک دوره ۱0 ساله مسائل تغذیه ای بخصوص چاقی 
طوری  به  دارد  سرطان  ایجاد  با  مستقیمی  ارتباط 
که چاقی سبب افزایش ۱.4 برابری سرطان معده و 

افزایش 2.7 برابری سرطان روده بزرگ را دارد.
سرطانها  با  مرتبط  عوامل  دیگر  به  ادامه  در  وی 
اشاره و بیان کرد: تحقیقات نشان داده است مصرف 
نمک به میزان بیش از 9 گرم در روز ابتال به سرطان 

معده را افزایش می دهد.
نیتریت،  شامل  غذاهایی  مصرف  افزود:  نوروزی 
ماندگاری  با  غذاهای  در  که  نیتروزامین  و  نیترات 
گوشت های  و  کنسروها  مانند  ــدت  م طــوالنــی 
دارد  وجود  کالباس  و  سوسیس  مانند  شده  فراوری 
غذاها،  برخی  کردن  دودی  و  محیطی  آلودگی های 
به  ابتال  احتمال  کبابی  غذاهای  پز،  و  پخت  نحوه 

سرطان روده بزرگ و معده را افزایش می دهد.
علوم  دانشگاه  دانشکده  بالینی  تغذیه  دانشیار 
پزشکی مشهد برای پیشگیری توصیه کرد: پیشگیری 
از چاقی و درمان چاقی به عنوان اولین راهکار برای 
با سرطان معده و روده بزرگ است تعدیل در  مبارزه 
شده  اشباع  چربی های  بخصوص  چربی ها  مصرف 
یکی دیگر از راهکارهای تغذیه ای برای پیشگیری از 

سرطان معده و روده بزرگ می باشد.

چند قدم تا سالمت
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

سرطان های دستگاه گوارش به تغذیه و 
سبک زندگی گره خورده است

فهماند  جوان  داماد  تازه  به  پرده  بی  و  واضح  الهه 
او، پشت  با شنیدن پرت و پالهای  از آشنایان  بعضی 
مشکل  هم  با  اینها  که  اند  آورده  در  حرف  سرشان 
ناتوان  و  ضعیف  شان  زناشویی  روابــط  در  و  دارنــد 

هستند و ... .
پادشان  از  یکی  اند دختر جوان  آورده  در حکایتی 
به  داشت  دستی  هم  شاعری  و  شعر  در  که  قدیمی 
را  کسی  چون  و  نیاورد  فرود  سر  خواستگاری  هیچ 
همسر  عمر،  آخر  تا  دانست  نمی  خود  همسری  الیق 

نکرد. اختیار 
مقتضای  و  بشری  غریزه  حکم  به  او  حال،  این  با 
که  پدر،  وزرای  از  یکی  دلباختگی  دام  در  جوانی، 

جوانی رعنا و برازنده بود گرفتار شد.
چند نفر از قضیه بو بردند و موضوع را به گوش پدر 
رساندند. پادشاه از شنیدن این خبر تعجب کرد ومی 

از موضوع مطمئن شود. خواست 
یك  هر  گفت:  و  داد  دستور  داشت،  وزیر  هفت  او 
به نوبت اجازه دارند که بیست و چهار ساعت  از وزرا 
کنند،  شد  و  آمد  سلطنتی  قصر  قسمت های  تمام  در 
شد.  تقسیم  آنها  بین  هفته  روز  هفت  ترتیب،  این  به 

در این میان، شبی هم نوبت به وزیر جوان رسید .
بود،  اندیشی  و عاقبت  اما وزیر عاقل که مرد زیرك 
حدس زد که ممکن است با دختر پادشاه روبرو شود 
کند،  سرکشی  قصر  در  تا  بود  او  نوبت  که  شبی  و 

خودش را به بیماری زد و از منزل بیرون نیامد.
ولی  ببیند  را  جوان  وزیر  بود  منتظر  جوان  دختر 

نشد. خبری 
صبح رسید و دختر جوان قلم برداشت. این مصراع 

را نوشت و برای وزیر پدر فرستاد:

»شنیدم ترك منزل کردی...«
وزیر جوان نیز با دیدن این مصرع، بی درنگ پاسخ 

داد:
»چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی« و دست 

از این رابطه کشید.
پندآموز  ــای  درس ه خواندنی  حکایت های  این 
زیادی برای ما دارند. اگر قبل از هر کاری، به عواقب 
و  گرفتار  کنیم،  فکر  می گوییم  یا  می کنیم  چه  آن 

شد. نخواهیم  معصیت زده 
زندگی»تفکر  در  مهم  مهارت  این  به  کارشناسان 
بیاندیشیم آخر و عاقبت کار  . یعنی  نقاد« می گویند 

و گفتار و اعمال مان چه خواهد بود.
اگر  کرده،  ازدواج  تازگی  به  که  ساله ای   29 جوان   
و  کند  دهنی  لق  نباید  که  می اندیشید  خود  با  کمی 
مشکل  دچار  گاه  هیچ  بیاورد،  زبان  به  را  حرفی  هر 

نمی شد.
آشنایان  و  دوستان  جمع  در  می نشست،  جا  هر  او 

و  فراش  تجدید  از  مزاح  به  خود،  همسر  حضور  در  و 
می گفت:  تمسخر  با  و  زد  می  حرف  دوباره  ازدواجی 
این همسر ما، تاج سر ما است. تاج را که از روی سر 
هم  همین  برای  می افتد؛  اعتبار  و  عزت  از  برداری، 
بشود  سرمان  تاج  کلفت  که  بگیریم  دیگری  زن  باید 

و ... .
و  پوچ  حرف های  این  شنیدن  از  جوان  نوعروس 
دو  یکی  می کرد.  خودخوری  و  می برد  رنج  بی خود 
این  خواست  شوهر  از  و  کرد  تلخی  اوقــات  هم  بار 

شوخی های مسخره را به زبان نیاورد.
فهماند  جوان  داماد  تازه  به  پرده  بی  و  واضح  الهه 
او، پشت  با شنیدن پرت و پالهای  از آشنایان  بعضی 
مشکل  هم  با  اینها  که  ــد  آورده ان در  حرف  سرشان 
ناتوان  و  ضعیف  زناشویی شان  ــط  رواب در  و  ــد  دارن

و...  هستند 
که  این  آن،  و  کنیم  باز  اینجا  پرانتز  یك  است  الزم 
ممکن  دیگران  نزد  در  زندگی  یك  از  برداشتی  چنین 

نیز به همراه داشته  است تهدیدها و خطرات دیگری 
باشد.

شوخی های  به  بود  کرده  عادت  جوان  داماد  اما 
و  بود  گونه  همین  نیز  خود  کار  محل  در  او  مزه.  بی 
این  و  کرد  آغاز  جوان  زنی  با  را  شوخی  سر  روز  یك 
حرف های بی مزه که نشان از شیرین عقلی اش بود، 

کار دستش داد.
ارتباطی  و  داد  را  همراهش  تلفن  شماره  جوان  زن 
چند  از  کمتر  در  گرفت.  شکل  مجازی  فضای  در 
و  داد  نشان  را  خود  واقعی  چهره  ناشناس  زن  هفته، 
هم  بعد  انداخت.  راه  دعوا  و  شد  دلخور  ای  سربهانه 
ادعا کرد، برادرانش پی به این رابطه مجازی برده اند 

و... .
برخورد  و محکم  نیاورد  مرد جوان می خواست کم 
کند. اما نقطه ضعف داشت و حرفش به جایی نرسید 
و  داد  اطالع  الهه  به  را  موضوع  جوان  زن  هیچ،  که 
آتشی به پا شد که زوج جوان را به مرز طالق کشاند.
مرکز  به  جــوان  زوج  این  ــوای  دع کرد  رحم  خدا 
مشاوره کشید و با جلسه مشاوره، پی به اشتباه خود 
سعی  همیشه  باید  اما  شد.  خوب  حال شان  و  بردند 
و  نفس  و  جان  خوب،  حال  که  کرد  تمرین  و  داشت 

قلب تپنده یك زندگی خوب است.
انس  دینی  مسائل  با  کنیم،  مطالعه  کمی  اگــر 
حکایت های  و  گذشتگان  احواالت  و  بگیریم  بیشتری 
بخیری  عاقبت  آرزوی  و  بخوانیم  را  قدیمی  پندآموز 
و  می کنیم  پیدا  روحی  و  قلبی  آرامش  باشیم،  داشته 
گرفتار بسیاری از مشکالت و گرفتاری ها نمی شویم.
باز  راه  معروف،  قول  به  و  است  با خودمان  انتخاب 

است و جاده دراز.

عاقل خان، چرا کاری کنی که باز آرد پشیمانی!تلنگرخبر
با اختراع محققان گروه ارتوپدی داشنگاه علوم پزشکی مشهد 

محقق می شود؛

کاهش مرگ ومیر در سالمندان مبتال به 
شکستگی های هیپ

قبل از شروع طرح تحول سالمت باید منابع آن به خوبی دیده می شد. باید بخشی از منابع از 
طریق مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از طرح هدفمندی یارانه ها و قسمتی هم از منابع عمومی 

کشور طراحی می شد تا در اختیار وزارت خانه قرار بگیرد. نکته دیگری که قبل از اجرای این 
طرح باید انجام می شد »اصالح ساختار بیمه ها« بود که این اتفاق نیفتاد

,,



اعضای شورای اسالمی شهر مشهد در جلسه علنی 
دوشنبه این هفته دریافت عوارض از گردشگران خارجی 

را که به این شهر سفر می کنند به تصویب رساندند. 
به گزارش صبح امروز اولین دستور کار این جلسه علنی 
به بررسی نظریه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، 
گردشگری و رسانه در خصوص الیحه در زمینه نامگذاری 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  مفاخر  نام  به  فرعی  معابر 

اختصاص داشت.
احسان اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر در این خصوص گفت: در راستای سیاست 
شورای پنجم جهت تکریم مفاخر دانشگاهی، مکاتباتی 
که  داشتیم  فردوسی  دانشگاه  منجمله  دانشگاه ها  با 
در  ساعت ها  و  شد  ارائه  خصوص  این  در  پیشنهاداتی 
کمیته نامگذاری و کمیسیون فرهنگی کار کارشناسی 

صورت گرفته است. در ادامه این الیحه تصویب شد.
دریافت عوارض از گردشگران خارجی در مشهد

نظریه  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  نظریه  ادامــه  در 
و  گردشگری  زیارت،  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون 
دریافت  زمینه  در  شهرداری  الیحه  خصوص  در  رسانه 
عوارض از گردشگر خارجی حوزه سالمت بررسی شد. 
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
شهر گفت: استنادات قانونی برای این الیحه وجود دارد 
به وضع  ما در شورای شهر می توانیم  آن  بر اساس  که 
عوارض جدید بپردازیم لذا این موضوع نیز با تغییراتی، 
گردشگر  هر  از  یورو   ۱0 شده  پیشنهاد  شد.  تصویب 
عنوان  به  مشهد  شهر  به  ورودش  ابتدای  در  خارجی 
عوارض اخذ شود. وی افزود: همچنین مقرر شده است 
۱0 درصد از هزینه درمان گردشگران سالمت خارجی 
مازاد بر هزینه درمان آنها نیز به عنوان عوارض دریافت 

شود.
شهرداری  پشتیبانی  و  مالی  معاون  نایینی،  خواجه 
مشهد در این خصوص نیز اظهار کرد: با توجه به کار 
نهایی  متن  است،  شده  انجام  که  دقیقی  کارشناسی 
مورد تایید ما نیز است. این الیحه نیز با رای مثبت اعضا، 

تصویب شد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد درباره این مصوبه 
گفت: به منظور توسعه زیرساخت ها و خدمات گردشگری 
شهر مشهد تا ۱0 درصد عوارض وصول شده از گردشگران 
خارجی به مرجع وصول کننده)غیر از شهرداری( و تا ۱0 

اداره کل  و  به طرح های مشترک شهرداری  نیز  درصد 
میراث فرهنگی خراسان رضوی اختصاص می یابد. 

تعیین تکلیف پیمان های فاقد تعدیل و مشمول مبادالت 
ارزی شهرداری مشهد

نظریه  علنی  جلسه  ایــن  کــار  دستور  سومین  در 
اطالعات  فناوری  بودجه،  و  برنامه  مشترک  کمیسیون 
و منابع انسانی و حقوقی و نظریه کمیسیون عمران و 
شهرسازی درخصوص الیحه شهرداری در زمینه تعیین 
تکلیف پیمان های فاقد تعدیل و مشمول مبادالت ارزی 

بررسی و تصویب شد.
شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری مشهد گفت: ماهیت الیحه برای جبران 
تغییر نرخ ارز است. در پیمان های کوچک تا 20 درصد 

منطقی است اما در پیمان های بزرگ، منطقی نیست.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما 
تفاوت قیمت را اینگونه گرفته ایم که اگر تفاوتی ایجاد شد، 
تا ۸0 درصدش را ما می پردازیم و 20 درصدش را نیز خود 

پیمانکار باید بر عهده بگیرد.
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر 
تصریح کرد: افزایش قیمت ها ایجاب می کند به صورت 

واقعی تصمیم گیری شود تا ایجاد مشکل نشود.
حریم  و  محدوده  مقیاس  بزرگ  اراضی  ساماندهی 

شهرمشهد
در چهارمین دستور کار این جلسه نظریه کمیسیون های 
اقتصادی، حقوقی، برنامه، بودجه، عمران و شهرسازی و 
مناطق پیرامونی در خصوص الیحه شهرداری در زمینه 
ساماندهی اراضی بزرگ مقیاس محدوده و حریم شهر 

مشهد بررسی شد.
در  شورا  اقتصادی  کمیسیون  رییس  نوروزی،  احمد 
این باره گفت: معموال در ساخت و سازهای غیر مجاز 
در حاشیه شهر فقط با معلول مبارزه می کنیم چون یک 
سری افراد زمین های بزرگ مقیاس را گرفته و قطعه بندی 
کرده و به افراد می فروشند و بعد که افراد آنها را ساختند، 

شهرداری با آنها برخورد می کند که این رویه باید تغییر 
یابد.

محمدرضا حسین نژاد، معاون معماری و شهرسازی 
شهرداری مشهد نیز در این باره اظهار کرد: این موضوع 
بسیار مهم و حساس است. شهر هر وقت در تجدید طرح 
جامع قرار می گیرد در معرض تشکیل سکونت گاه های 
غیر رسمی است. در حریم به دلیل بانک زمینی که برای 
جامع  طرح  برای  ظرفیتی  می شود،  ایجاد  شهرداری 
نیز رای  به این الیحه  وجود دارد. اعضای شورای شهر 

مثبت دادند.
اعطای مشوق های جدید سرمایه گذاری 

دستور کار بعدی جلسه علنی شورای شهر مشهد، 
نظریه کمیسیون مشترک اقتصادی، سرمایه گذاری و 
مشارکتها - حقوقی - کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری 
در  شهرسازی  و  عمران   - انسانی  منابع  و  اطالعات 
اجرایی  نامه  آیین  زمینه  در  شهرداری  الیحه  خصوص 
مشوق های سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز بررسی 
شد. احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورا در 
این مورد عنوان کرد: در بخش هایی از شهر خدمات ارائه 
نمی شود به طور مثال تراکم خدمات درمانی در بخشی از 
شهر بوده و در برخی از نقاط با فقر مراکز درمانی مواجهیم 
لذا فرمول هایی برای کاربری هایی پیشنهاد شده که اگر 
 ... و  مانند ورزشی، درمانی  این خدمات  پروژه  در یک 
وجود داشته باشد، مشوق هایی به آن پروژه تعلق می گیرد 

تا پروژه ها تک کاربری نباشند و ترکیبی شوند.
 رضا خواجه نایینی، معاون مالی و پشتیبانی و رئیس 
اقتصادی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان 
شهرداری مشهد در این خصوص گفت: این دستورالعمِل 
در  موفق  سرمایه گذاران  با  صحبت  از  بعد  شده،  تهیه 
سطح کشور و 6 ماه کار مطالعاتی به نتیجه رسید. بدلیل 
غیر اقتصادی بودن بسیاری از پروژه ها در مناطق کم 
برخوردار، معموال آن پروژه ها اجرایی نشده و سرانه های 
مورد نیاز در آن مناطق تامین نمی شود لذا مشوق هایی 

را برای هر سرانه تا توجیه پذیر شدن و اقتصادی شدن 
پروژه، در نظر گرفته ایم حتی تا 90 درصد تخفیف برای 
برخی پروژه ها در نظر گرفته شده است که این الیحه برای 

پروژه های باالی 5 هزار متر یا همان گروه دال است.
وی تصریح کرد: تصویب این الیحه به عنوان مشوق های 
سرمایه گذاری، گام سوم شورای پنجم و مدیریت شهری و 
تکمیل کننده دو گام قبلی یعنی حل مشکل پروژه های 
جدید  پروژه  تصویب ۱0  و  مشارکتی  و  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری است.
این الیحه نیز تصویب شد.

تخفیف ویژه حمل و نقل عمومی در ایام تعطیل
ششمین دستور کار این جلسه علنی نیز به بررسی 
زمینه  در  طرحی  خصوص  در  کمیسیون ها  نظریه 
اختصاص تخفیف ویژه در ایام تعطیل به حمل و نقل 
عمومی اختصاص داشت که پس از اظهار نظر ودیعی 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، شهناز رمارم عضو 
رییسه  هیئت  عضو  و  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون 
شورای شهر مشهد، سید مسعود ریاضی، نائب رئیس 
کمیسیون عمران و شهرسازی و رئیس کمیسیون ویژه 
مدیر کل  بارانی،  حسن  توس، جمال  و عمران  توسعه 
برنامه و بودجه شهرداری مشهد و محمد هادی مهدی نیا، 
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهرکلیات 
طرح تصویب شد اما با درخواست اعضا و تصویب شورا، 
طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک با محوریت 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک بازگشت تا با فرصت یک 

ماهه، به شورا بازگردد.
حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات

آخرین دستور کار این جلسه بررسی نظریه کمیسیون 
فناوری  بودجه،  برنامه،  کمیسیون  نظریه  و  حقوقی 
اطالعات و منابع انسانی در خصوص طرح شورا در زمینه 
حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات 

اختصاص یافت که به تصویب رسید.
شهرداری مشهد مکلف است، در راستای اجرای قانون 
ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و به منظور ایجاد 
امنیت در گزارش دهی، حمایت و تشویق مادی و معنوی 
در  وقوع  در حال  یا  و  واقع شده  تخلفات  از گزارشگران 
وابسته  و شرکت های  شهرداری، سازمان ها، موسسات 
به آن، نسبت به تهیه آیین نامه جامع حمایت قانونی و 
با  مرتبط  تخلفات  از  )اعم  تخلفات  تشویق گزارشگران 
معامالت، مجوزهای صادره، استعالمات و ...( مبتنی بر 
برترین تجربیات بین المللی، حداکثر ظرف مدت 3 ماه 
اقدام و طی الیحه ای برای تصویب، به شورای اسالمی 

شهر ارسال کند.
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پدیده  باشگاه  جدید  مالک 
شهر خودرو در دیداری صمیمانه 

با بازیکنان این تیم حاضر شد.
فرهاد حمیداوی که پس از انتقال امتیاز باشگاه پدیده 
از بحران  فرار  برای  اول مشهدی ها  امید  به شهرخودرو 
مالی، خطر کسر امتیاز و تداوم موفقیت های نماینده اول 
فوتبال خراسان است، در نشستی صمیمی با بازیکنان 
این تیم شرکت کرد. مالک پدیده در این نشست که بیشتر 
داشت  خودمانی  حرف های  و  صمیمیت  بوی  و  رنگ 
فضایی  در  بازیکنان  درددل هــای  و  حرف ها  شنیدن  با 
صمیمانه به بیان دیدگاه های خود و برنامه هایی که برای 
پیشرفت تیمش دارد پرداخت و فاصله مدیریتی خود با 

بازیکنان را به حداقل رساند.
در این نشست که با حضور جواد وطنخواه، مجتبی 

به عنوان مدیرعامل،  و همچنین کریمویی  سرآسیایی 
یحیی  ــود،  ب همراه  هیات مدیره  عضو  و  قائم مقام 
بازیکنان  برای  نیز  پدیده  موفق  سرمربی  گل محمدی 
آنچه که مدیران  از  تقدیر  تیمش صحبت کرد و ضمن 
باشگاه پدیده از ابتدای فصل برای سرپا نگاه داشتن 
در  حمیداوی  حمایت  خواستار  کرده اند،  تالش  تیم 
پدیده شهر  فوتبال  تیم  این فصل  جهت موفقیت های 
حمیداوی  کننده  امیدوار  صحبت های  شد.  خــودرو 
با مالک جدید،  بازیکنان  و برخورد گرم  این جلسه  در 
بارقه های امید را برای تداوم موفقیت های پدیده و ارتقاء 
دستیابی  از  پس  خراسان،  فوتبال  نماینده  رکوردهای 
آرزوی  بلکه  تا  کرده  بیشتر  نیم فصل  قهرمانی  نایب  به 
سهمیه آسیا شاید برای اولین بار برای فوتبال خراسان 

به واقعیت نزدیک  شود.

در ادامه هفته بیست و چهارم 
فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های 
کشور تیم فوتسال فرش آرا در خانه با 
نتیجه یک بر صفر مقابل آذرخش بندرعباس پیروز شد.
در یکی از دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابت های 
و  مشهد  ــرش آرا  ف تیم  دو  کشور  فوتسال  برتر  لیگ 
آذرخش بندرعباس در سالن شهید بهشتی به مصاف 

یکدیگر رفتند.
فرش آرا که در این دیدار چند بازیکن  خود را به دلیل 
به  بیشتر  نداشت  اختیار  در  محرومیت  و  مصدومیت 
ضد  به  چشم  هم  آذرخش  و  بود  بازی  مدیریت  دنبال 
گل  تک  با  بازی  اول  نیمه  نهایت  در  داشت.  حمالت 

محمد پیکان به سود فرش آرا به پایان رسید.
میدان  به  جبران   بــرای  که  آذرخــش  دوم  نیمه  در  

آماده بود دامنه حمالت خود را بیشتر کرد تا شاگردان 
حسن زاده مجبور به دفاع مطلق در زمین خود باشند 
تا در این نیمه بازیکنان فرش آرا چشم به ضد حمالت 
بازی  پایانی  دقایق  به  شدن  نزدیک  با  باشند.  داشته 
با  کردند  سعی  آذرخــش  تیم  فنی  کــادر  و  بازیکنان 
استفاده از سیستم پاور پلی گل خورده را جبران کند و 

نتیجه بازی را به مساوی تبدیل کنند.
فرش  بازیکنان  آذرخــش  تیم  حمالت  گسترش  با 
دفاع  به  خود  جریمه  محوطه  در  متمرکز  صــورت  به 
به  موفق  صفر  بر  یک  نتیجه  با  پایان  در  و  پرداختند 

شکست آذرخش شود.
فرش آرا با برتری در این دیدار با 4۱ امتیاز در رده سوم 

جدول لیگ برتر فوتسال قرار گرفت.

نشسته  والیبال  هــای  تیم 
ــرات خــراســان  شــرکــت مــخــاب
اقــتــصــادی  منطقه  و  ــوی  ــ رض
نیمه  مرحله  به  برتر  تیم  عنوان  به  تایباد  دوغــارون 
کشور  باشگاه های  مسابقات  یک  دسته  لیگ  نهایی 

صعود کردند.
تیم والیبال نشسته مخابرات منطقه خراسان رضوی 
از ۱ تا 4 دی ماه در شهر شاهرود با غلبه بر تیم های 
اصفهان، شاهرود، رشت، بوشهر، بندرعباس و صنعت 

مس کرمان عنوان اول را کسب کرد.
منطقه  نشسته  والیبال  تیم  نیز  ســوم  گــروه  در 
الی ۱4 دی ماه در  از ۱0  تایباد  اقتصادی دوغارون 
این  که  رفت  خود  رقبای  مصاف  به  بابل  شهرستان 
زارچ  گرگان،  های  تیم  مقابل  کامل  برتری  با  تیم 

مس  صنعت  بجنورد،  هیئت  بابلسر،  هیئت  یــزد، 
شهربابک، هیئت تهران و شکست مقابل تیم میزبان 
با ۱7 امتیاز به عنوان تیم اول به مرحله نیمه نهایی 

صعود کرد.
مراسم  در  تایباد  فرماندار  شرافتی  راد،  حسین 
استقبال از تیم والیبال نشسته منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون اظهار کرد: ورزش عامل خودباوری، تقویت 
تخلیله  و  است  شادابی  و  موفقیت  احساس  و  اراده 
هیجانی و دوری از گوشه گیری و افزایش عزت نفس 

را به دنبال دارد.
عنوان  به  ورزش  که  معتقدیم  داد:  ــه  ادام وی 
است  الزم  جامعه  دوام  بــرای  اجتماعی  پدیده ای 
شــادابــی  و  روحـــی  و  جسمی  بــهــداشــت  چــراکــه 

خانواده ها و اجتماع را در پیش خواهیم داشت.

صعود دو تیم از خراسان رضوی به مرحله دوم لیگ دسته یک والیبال نشستهپیروزی خفیف فرش آرا در خانهنشست مالک جدید پدیده با بازیکنان

کوتاه از ورزش استان

سفیران »صبح امروز« پس از یک سفر طوالنی 
این مدت  و در  که در حدود 33 روز طول کشید 
باالخره  زدند  رکاب  را  کیلومتر   2000 از  بیش 
مهمان  استراحت  مدتی  از  پس  و  بازگشتند 

روزنامه »صبح امروز« بودند. 
محمدحسن  همراه  به  مروی  شهریار  و  آرش 
»فرخه«  هنری  فرهنگی،  گروه  سرپرست  توکلی 
که پیش از این هم در طول سفر پرماجرای خود 
گزارش هایی از سفر و چگونگی آن را ارسال می 
این  از خاطرات  و  بار رودررو نشستند  این  کردند 

سفر برای ما گفتند. 
آرش در خصوص خاطرات رکاب زنی در شمال 
تبلیغات  به  توجه  با  کرد:  شروع  اینطور  ترکیه 
جذب  برای  ترکیه  جنوب  برای  که  گردشگری 
که  کرد  تاکید  باید  است  گرفته  صورت  توریست 
از جاذبه های گردشگری زیادی  نیز  ترکیه  شمال 

بهره مند بوده و بسیار زیبا و بکر است.
به  ما  این که  به  توجه  با  ــرد:  ک تصریح  وی 
داشته ایم  سفری  نیز  ترکیه  جنوبی  شهرهای 
شهرهای  در  رکاب زنی  مسیر  که  دادیم  ترجیح 
شمالی این کشور صورت بگیرد چرا که نسبت به 
جنوب آن بکرتر بود. برای رسیدن به مرکز ترکیه 
باید از یک مسیر کوهستانی حرکت کرده که این 
این  سرد  روزهای  از  یکی  با  شد  مصادف  روزها 
منطقه و این مسیر کوهستانی را با دمای 3درجه 
زیر صفر به سختی گذراندیم. با توجه به سرمای 
کردن  گرم  برای  مسیری  کردن  طی  از  بعد  هوا 
توقفی  ساعت  یک  هر  بودیم  مجبور  خود  بدن 
داشته تا با مصرف کافئین و گرم کردن بدن خود 
از سختی سفر بکاهیم و آب وهوای بارانی سه روز 
از روزهای رکاب زنی ما را به خود اختصاص داد.

که  نفره  دو  تیم  زن  رکاب  دیگر  مروی  شهریار 
ادامه  اینطور  بودند،  کشیده  زیادی  سختی های 
اولیه  برنامه ریزی  طبق  شدیم  موفق  ما  داد: 
بارانی و سرد که موجب  با توجه به روزهای  خود 
کاهش سرعت در مسیر رکاب زنی بود موعد 30 
و  رسانده  پایان  به  روز   33 در  را  خود  سفر  روزه 
و  زده  رکاب  را  کیلومتر  2هزار  و  برسیم  مقصد  به 
احساس خوب و صلح و دوستی و هم گونی را به 

مردم شهر منتقل کنیم.
محلی  لباس های  با  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 

در شهر ترکیه رفت  و آمد می کردیم و رقص آیینی 
را در اماکن عمومی اجرا می کردیم؛ مردم اطراف 
حال  و  حس  ایجاد  موجب  و  می زدند  حلقه  ما 
و جالب  این کشورها می شدیم  برای مردم  خوب 
اینجاست که متوجه حرکات و احساسات مشترک 

بین دو فرهنگ ایرانی و ترکیه نیز می شدیم.
25 شهر  به  با سفر  افزود:  مروی 
این  مــردم  فرهنگ  لمس  و  ترکیه 
هزاران  راوی  گفت  می توان  کشور 
هر  و  شدیم  فرهنگ  و  داســتــان 
و  روایت  و  داستان  کشور  این  شهر 
گاهی  که  داشت  را  خود  قهرمان 
مردم دیگر شهرهای ترکیه از وجود 
این قهرمانان بی خبر بودند، اما ما 
افراد،  این  کنار  در  خود  حضور  با 

قهرمانان را پیدا و لمس کردیم.
نبود  خصوص  در  مروی  شهریار 
و  فرخه  گــروه  بین  مشترک  زبــان 
خود  اتصال  نقطه  زبان  ترک  مردم 
که   زمانی  داد:  توضیح  این گونه  را 
عمومی  اماکن  در  رقــص  ــرای  اج
مــردم  تمام  می کردیم  ــروع  ش را 

این حرکات  اجرای  و  ما  داستان  مشتاق شنیدن 
این گونه  در  معموال  و  بودند  محلی  لباس های  با 
جمعیت ها فرد ترک زبانی را که به زبان انگلیسی 
ترک  برای  داستان  راوی  عنوان  به  را  بود  مسلط 

زبانان انتخاب می کردیم.
وی اظهار داشت: زمانی که افراد داستان سفر 
رکاب  از  ما  هدف  و  ما  زنی  رکاب 
خوشحال  بسیار  شنیده  را  زدن 
شده و به شیوه های مختلف مانند 
افراد  از  میزبانی  و  هدایا  اعطای 
هیجانات  و  احساسات  ابراز  گروه 
ما  و در  ما منتقل کرده  به  را  خود 

نیز حس خوبی ایجاد می کردند.
سفر  پایان  در  داد:  ادامــه  وی 
یک ماهه با توجه به حضور دائمی 
بین مردم ترکیه به نسبت کلمات و 
اصطالحات ترکی را یادگرفته و در 
می توانستیم  سفر  پایانی  روزهای 
به  را  خود  مشخصات  حدودی  تا 
و  کرده  بازگو  مردم  به  ترکی  زبان 
آن ها  به  نیز  را  خود  بعدی  مقصد 

اعالم کنیم.

روز  هر  در  زنی  رکاب  میزان  خصوص  در  آرش 
اینطور توضیح داد: ما روزانه حداقل 6 ساعت و 
حداکثر زمان رکاب زنی ما در مرز گرجستان بود 
از ساعت ۸  که  ۱3 ساعت حدود ۱60 کیلومتر 

صبح تا 9 شب را بی وقفه رکاب زدیم.
نیاز گرجستان  به عدم  توجه  با  ادامه داد:  وی 
کرده  سفر  کشور  این  به  زیادی  ایرانیان  ویزا  به 
روی  بــر  حساسیت  ایــجــاد  مــوجــب  همین  و 
مرزبانی  ماموران  ترکیه  به  نسبت  و  شده  ایرانیان 
در  ما  ــت.  داش ایرانیان  به  نسبت  نامالیمتی 
آیینی  حرکات  اجرای  برای  مجوزی  که  صورتی 
در ترکیه نداشتیم، اما پلیس این کشور همکاری 
بهتر  اجــرای  در  و  داشته  ما  با  را  خوبی  بسیار 

همراهی داشتند.
مروی در خصوص بدترین خاطره سفر به ترکیه 
بود  همراه  شیرین  خاطرات  با  سفر  تمام  گفت: 
بدی  حس  تنها  و  نداشتیم  بدی  خاطره  هیچ  و 
بد  رفتار  شد  ماندگار  گروه  اعضای  ذهن  در  که 

مرزبانان گرجستان با گروه فرخه بود.
عنوان  بــه  علویان  ــا  رض کــرد:  تصریح  وی 
ایران  از  اقامت،  محل  کردن  پیدا  و  مسیریاب 
 24 طول  تمام  در  و  کــرده  پشتیبانی  را  گــروه 

ساعت شبانه روز پیگیر ما بود و همیشه با ردیابی 
روشن  را  ما  بعدی  مقصد  اینترنت  طریق  از  ما 
مقصد  در  ما  برای  را  الزم  تمهیدات  و  می ساخت 
از  بسیاری  این  و  می کرد  هماهنگ  توان  حد  تا 
مشکالت پیش روی ما را حل می کرد. ما در طول 
6 ساعت یک  که حداکثر هر  بودیم  سفر موظف 
بار موقعیت خود را به رضا اعالم کنیم و قرار شده 
بود اگر از این 6 ساعت بیشتر شد، پیگیری الزم 
پلیس  به  اطالع  حتی  یا  و  ارتباط  ایجاد  جهت 
روز  یک  باشند.  داشته  را  ما  مفقودی  اعالم  و 
گوشی های موبایل ما شارژ تمام کرد و نتوانستیم 
در موعد مقرر موقعیت خود را به رضا که در ایران 
این مسئله رضا  از  بعد  بود اعالم کنیم.  پیگیر ما 
بالفاصله اطالعات ما را در اختیار پلیس گذاشته 
با  نهایت  در  که  بشود  ما  سالمتی  پیگیر  تا  بود 
چیز  همه  و  کردیم  موقعیت  اعالم  تاخیر  کمی 

حل شد. 
گفت:  سفر  شیرین  و  تلخ  خصوص  در  شهریار 
در طول سفر با توجه به حجم فعالیت بدنی و آزاد 
شدن دوپامین در بدن سرخوشی و شادی زیادی 
کنیم  پیدا  که  فرصتی  اولین  در  و  کرده  تجربه  را 
با  بار حتی  این  اما  دوباره  را  حتما چنین سفری 

تعداد نفرات بیشتر تجربه خواهیم کرد.  
رکاب  این  شروع  چگونگی  خصوص  در  وی 
از  سفری  چنین  کرد:  بیان  صلح  هدف  با  زنی 
با  اما  گرفت  شکل  من  ذهن  در  قبل تر  خیلی 
نقاط  اقصی  در  که  متنوعی  اجراهای  به  توجه 
اولین  در  و  افتاد  تعویق  به  سفر  این  داشتیم، 
را  خود  سفر  و  شمرده  غنیمت  را  وقت  فرصت 

آغاز کردیم.
با  دیــدار  سفر  اتفاق  بهترین  ــزود:  اف شهریار 
دیگر  از  مردمی  و  است  نوع  همان  از  آدم هایی 
می کردیم  مشاهده  مشابه  شرایط  با  جهان  نقاط 

که با دوچرخه اقدام به سفر کردیم.
که  ــرادی  اف به  نسبت  مــردم  کــرد:  مطرح  وی 
سفر می کنند دیدگاه فرد پولدار بودن داشته که 
تنها  سفر  هنگام  در  که  چرا  بوده  غلطی  دیدگاه 
یک دهم از هزینه های جاری زندگی صرف سفر 

می شود.
می توان  راحت  بسیار  داشت:  اظهار  شهریار 
را آغاز کرد. الزم نیست حتما دوچرخه  یک سفر 
آنچنانی برای سفر داشت و بیشتر عزمی راسخ به 
توانایی و تمرینات جسمی احتیاج است.  همراه 
ورزشی چیزی است که در طول  نامه  بیمه  البته 

سفر حتما باید آن را داشت. 

رکابزنان صلح از خاطرات سفر گفتند

زدیم رکاب  ساعت   8 روزی  کیلومتر  هزار   2 پیمودن  برای  اردوی  به  خراسانی  فوتبالیست  دعوت 
استعدادیابی تیم ملی فوتبال جوانان

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان 26 بازیکن جوان را 
جهت حضور در دومین اردوی آماده سازی این تیم زیر نظر 
دارد که عرفان کدخدایان از خراسان رضوی نیز در بین آنها 

قرار دارد.
گروه دوم 26 بازیکن هستند که از صبح روز گذشته 
تمرینات خود را زیر نظر پورموسوی آغاز کرده تا سرمربی 
این تیم عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشته باشد. عرفان 
کدخدایان از خراسان رضوی نیز در این اردو حضور دارد. 

حضور دو بازیکن تیم فوتسال فرش آرا در 
اردوی تیم ملی

سید محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی لیست 
اسامی دعوت شدگان به اردوی این تیم را اعالم کرد که نام 

دو بازیکن از فرش آرا نیز به چشم  می خورد.
سعید  آرا،  فرش  از  رستمی  علی  و  محمدی  مسعود 
از مس سونگون، سینا پرکاس  مومنی و مرتضی عزتی 
از ملی  بهزاد عظیمی  از شهروندساری،  ناظمی  و مراد 
حفاری، میثم خیام از مقاومت البرز، سعید افشار، مسلم 
اوالد قباد و علیرضا جوان از گیتی پسند، مهرداد قنبر زاده 
از آذرخش، ابوالفضل حسینی از پارسیان، مهدی کریمی 
از سن ایچ، طا ها نعمتیان و محسن محمد زاده از مقاومت 
قرچک، سجاد مسیحی از اهورا بهبهان به اردوی تیم ملی 
دعوت شدند. بازیکنان یاد شده باید شنبه 22 دی ماه، 
راس ساعت ۱3 خود را به کادر فنی در محل کمپ تیم 

ملی فوتسال معرفی کنند.

دوره آموزش مربیگری درجه 2 تکواندو 
برگزار شد

دوره آموزش مربیگری درجه 2 بانوان به میزبانی خراسان 
رضوی با حضور داوطلبانی از ۱2 استان کشور در خانه 
تکواندو استان برگزار شد. دوره آموزش مربیگری درجه 2 
متمرکز کشوری بانوان با حضور 40 داوطلب از استان های 
خراسان  همدان،  یزد،  سمنان،  گیالن،  البرز،  قزوین، 
میزبانی  به  لرستان  اصفهان،  تهران،  مازندران،  شمالی، 

خراسان رضوی در خانه تکواندو استان به پایان رسید. 

ورزشکاران  به  توانبخشی  خدمات  ارائه 
آسیب دیده

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی گفت: با 
هزینه یک و نیم میلیارد ریال ظرف 9 ماه گذشته خدمات 
توانبخشی به ملی پوشان و قهرمانان آسیب دیده در این 

استان ارائه شده است.
این  طی  گفت:  خصوص  این  در  گلدوزیان  سیدرضا 
مدت همچنین به میزان دو میلیارد ریال غرامت ورزشی در 

خراسان رضوی پرداخت شده است.

 شهریار مروی: بهترین اتفاق سفر دیدار با آدم هایی از همان نوع است و مردمی از دیگر نقاط جهان با شرایط مشابه مشاهده می کردیم که 
با دوچرخه اقدام به سفر کردیم

,,

آرش مروی: زمانی 
که  اجرای رقص در 

اماکن عمومی را شروع 
می کردیم تمام مردم 

مشتاق شنیدن داستان 
ما و اجرای این حرکات با 

لباس های محلی بودند 
و معموال در این گونه 

جمعیت ها فرد ترک 
زبانی را که به زبان 

انگلیسی مسلط بود را 
به عنوان راوی داستان 

برای ترک زبانان 
انتخاب می کردیم

,,

ورزش  کــل  اداره  ورزشـــی  ــور  ام توسعه  مــعــاون 
بعد  سال  چهل  این  طی  در  گفت:  رضوی  خراسان 
متحول  قهرمانی  بعد  در  کشور  ورزش  انقالب  از 
شده است و امکانات نیز بعد از انقالب از رشد قابل 

قبولی برخوردار بوده است.
امیر زارعی در خصوص ورزش و دستاورد های آن 
سال  چهل  این  طی  در  کرد:  اظهار  انقالب  از  بعد 
متحول  قهرمانی  بعد  در  کشور  ورزش  انقالب  از  بعد 
آورده  بدست  را  خوبی  بسیار  دستاوردهای  و  شده 
همچنین در حوزه برگزاری مسابقات نیز در بعد ملی 
گرفته  صورت  خوبی  بسیار  فعالیت های  استانی  و 

است.
مسابقات  برگزاری  در  پیشرفت  داد:  ادامــه  وی 
شد  ملی  سطح  در  زیــادی  قهرمانان  معرفی  باعث 
 40 در  کشور  ورزشی  شرایط  و  امکانات  همچنین 
شرایط  که  بوده  برخوردار  قبولی  قابل  رشد  از  اخیر 
سرآمد  که  است  بخشیده  بهبود  قهرمانان  برای  را 
و  دو  کشتی،  قهرمانی،  حوزه  در  ورزشی  رشته های 
و  فوتبال  و  والیبال  مانند  رشته هایی  حتی  و  میدانی 
در  را  خوبی  جایگاه  توانسته  ایران  که  است  فوتسال 

آورد. بین کشورهای دنیا بدست 
ورزش  کــل  اداره  ورزشـــی  ــور  ام توسعه  مــعــاون 
نیز  عمرانی  بحث های  در  افــزود:  رضوی  خراسان 
سیاست دولت بر این بوده که سالن های اختصاصی 
حوزه  در  تا  کند  ایجاد  ــی  ورزش رشته  های  ــرای  ب
ورزشکاران  پیشرفت  برای  بیشتری  فرصت  قهرمانی، 

باشد. وجود داشته 
استان در کشور  ورزش  زارعی در خصوص جایگاه 
توانسته  هم  رضوی  خراسان  در  ورزش  کرد:  بیان 
آورد  بدست  کشور  استان های  بین  را  خوبی  جایگاه 

در  المللی  بین  مسابقات  در  آن  دستاورد  آخرین  که 
که  بوده  جاکارتا  آسیایی  پارا  و  آسیایی  بازی های 
کاروان  در  استان  ورزشکاران  از  نفر   60 به  نزدیک 

داشتند. ایران حضور 
استان خاطر  ورزشی  زیر ساخت های  در بحث  وی 
میدانی سالن  و  دو  در رشته  نشان کرد: خوشبختانه 
در  همچنین  دارد.  وجــود  استان  در  اختصاصی 
سالن هایی  والیبال  و  بسکتبال  هندبال،  رشته های 
والیبال،  در  مثال  عنوان  به  ولی  شده  گرفته  نظر  در 
برخوردار  خوبی  ساخت  زیر  از  مشهد  مهران  سالن 
تماشاگران  جوابگوی  دیگر  آن  ظرفیت  و  نبوده 

نیست. مشهدی 
ورزش  کــل  اداره  ورزشـــی  ــور  ام توسعه  مــعــاون 
در  رابطه  همین  در  افزود:  ادامه  در  رضوی  خراسان 
ثامن  مجموعه  در  نفری  هزار   6 سالن  ساخت  حال 
بهره  به  آینده  سال  امیدواریم  که  هستیم  االئمه 

برسد. برداری 

سایر  ظرفیت های  از  شده  سعی  کرد:  بیان  زارعی 
سالن های  و  تجهیزات  امکانات،  مانند  دستگاه ها 
طبق  رابطه  این  در  که  شود  استفاده  ورزش  در  آنها 
بر  قرار  مشهد  شهرداری  با  شده  انجام  صحبت های 
هزار   6 سالن  آینده،  سال  نیز  شهرداری  که  شد  این 

بسازد. دیگری  نفری 
وی با اشاره به صدور مجوزی در استانداری مبنی 
بر استفاده از ظرفیت های ورزشی سایر ارگان در بعد 
از  باید  حکم  این  اساس  بر  کرد:  تصریح  قهرمانی 
امکانات سایر ارگان ها در خصوص تیم های قهرمانی 

که در لیگ برتر فعالیت دارند، استفاده شود.
ورزش  کــل  اداره  ورزشـــی  ــور  ام توسعه  مــعــاون 
ادامه داد: در حال حاضر در بخش  خراسان رضوی 
بانوان 20 تیم و در بخش آقایان 45 تیم در لیگ های 
برای  مکان  نیازمند  آنها  همه  که  دارند  حضور  برتر 
مدعی  لیگ  در  بتوانند  تا  هستند  حمایت  و  تمرین 

آفرینی کنند. افتخار  برای استان  و  باشند 

احداث  از  رضوی  خراسان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
چمن مصنوعی در روستاهای استان خبرداد و گفت: 7 

خانه جوان در خراسان رضوی احداث می شود.
فرزاد فتاحی در بازدید از امکان ورزشی مه والت اظهار 
کرد: هدف، بازدید از اماکن ورزشی و آگاهی از مشکالت 
شهرستان  این  در  جوانان  حوزه  و  ورزشی  ساختی،  زیر 

بوده است.
وی افزود: جلسه ای با حضور فرماندار و شورای شهر 
مه والت برگزار، که در این جلسه گزارشات خوبی از سوی 
ورزش  اداره  رئیس  و  شهر  شــورای  اعضای  فرماندار، 
ورزشی  اماکن  از  آن  اساس  بر  که  شد  داده  شهرستان 
و  ورزش  مشکالت  از  بخشی  بتوانیم  تا  کردیم  بازدید 

جوانان شهرستان را مرتفع کنیم.
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص 
برنامه های  بیشتر  کرد:  بیان  شهرستان  این  پروژه های 
بر  که  است  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  بر  کل  اداره 
اساس آن برای سالن کشتی 300 میلیون تومان اعتبار 

قرار دادیم که صد در صد آن اختصاص پیدا کرده است.
پروژه  پیمانکار  اینکه  دلیل  به  داد:  ادامــه  فتاحی 
سازمان  این  که  شد  این  بر  قرار  است  سازندگی  بسیج 
برنامه تکمیل پروژه را به اداره کل ورزش بدهد تا اینکه 
تجهیزات  و  سالن  سقف  خرید  قالب  در  را  اعتبارات 
این  زودی  به  امیدوارم  همچنین  کنیم  تامین  نیاز  مورد 
سالن به بهره برداری برسد. وی ضمن تشکر از خیرین 
در  ورزشی  ایجاد سالن  روستای عبدل آباد در خصوص 
این روستا تصریح کرد: قرار بر این شد که ما نیز کمکی 
و در بحث  انجام دهیم  پروژه  این  را در راستای تکمیل 
این  البته سالن ورزشی  یاری رسانیم،  آنها  به  تجهیزات 
روستا افتتاح شده و زمین خاکی را نیز دارند. مدیرکل 
سایر  خصوص  در  رضــوی  خراسان  جوانان  و  ورزش 

استادیوم۱2هزار  برای  کرد:  عنوان  شهرستان  پروژه ها 
نفری شهرستان با فرماندار صحبت شد تا در اعتبارات 
سال 9۸ بودجه ای را در این راستا قرار دهیم، همچنین 
خیرین  پتانسیل  از  باید  جدید  پروژه های  احداث  برای 
یا  کامل  به صورت  مبالغ  احداث ها،  در  و  کرد  استفاده 
حداقل 50 درصد از طرف خیرین پرداخت شود. فتاحی 
در خصوص خانه جوان مه والت بیان کرد: دولت در حوزه 
جوانان اقدامات خوبی را انجام داده است که هم اکنون 
در خراسان رضوی، ما 7 خانه جوان که هرکدام 665 متر 
زیر بنا دارند در دو طبقه در حال احداث داریم که برای 
هرکدام از آنها چیزی حدود ۱ میلیارد و سیصد میلیون 

تومان هزینه می شود.
با  ــوان  جـ خــانــه  ــرای  بـ ــت  ــوی اول داد:  ادامـــه  وی 
شهرستان هایی است که سازمان های مردم نهاد رسمی 
بیشتری داشته باشند که طی صحبت های انجام شده 
پارلمان مشورتی  پتانسیل  از  باید  فرماندار شهرستان  با 
برای تشکیل سازمان های مردم نهاد استفاده کنند چرا 

که حداقل باید 5 سازمان مردم نهاد در شهرستان وجود 
داشته باشد که برای آنها بتوانیم خانه جوان احداث کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: قطعا 
بر  نهاد عالوه  این سازمان های مردم  با تشکیل  جوانان 
ایجاد ساختمان خانه جوان از می توانند از اعتبارتی که 

برای اجرای طرح جوان وجود دارد نیز استفاده کنند.
نیز  مصنوعی  چمن  زمین های  خصوص  در  فتاحی 
اظهار کرد: در سال 9۸برنامه ما برای احداث زمین های 
چمن مصنوعی در ابعاد کوچک است که باید در روستاها 
شود.  احــداث  ندارند  مصنوعی  چمن  که  شهرهایی  و 
همچنین سعی بر آن است که با حضور وزیر ورزش کشور 
در خراسان، تفاهم نامه ای برای احداث زمین چمن های 

مصنوعی داشته باشیم.
وی افزود: در سفر به هر شهرستان، تفاهم نامه ای با 
جمله  از  الزم  ساخت های  زیر  ایجاد  جهت  فرمانداران 
زیر سازی چمن مصنوعی و فنس کشی و برق انجام شد 

و تهیه چمن به اداره کل واگذار گردید.

خبرخبر خبرگزارش
معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش خراسان رضوی

احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهاورزش کشور در بعد قهرمانی متحول شده است

 شهردار منطقه 6 از برگزاری 
فرهنگ  آمــوزش  کــالس هــای 
شهروندی تحت عنوان حرکت در 

این منطقه خبر داد.
اجرای  این خبر گفت:  اعالم  با  اله حیدری  حجت 
برنامه های آموزشی تقریبًا در سراسر جهان وجود دارد 
دانش  و  فرهنگ  سطح  ارتقای  برنامه ها  این  هدف  و 
عمومی مردم یک جامعه و تصحیح رفتارهای ناهنجار 

آن ها است.
ترویج  و  شهروندان  مهارت های  افزایش  افزود:  وی 
و توسعه فرهنگ شهروندی نقش به سزایی در آگاهی 
به  زمینه  این  در  ریزی  برنامه  و  دارد  مردم  به  بخشی 
باالی  تراکم  با  که  برخوردار  کم  مناطق  در  خصوص 
همراه  آموزشی  زیرساخت های  کمبود  و  جمعتی 

است، الزم و ضروری است.
فواید  جمله  از  سرفصل هایی   6 منطقه  شهردار 
ورزش منظم در آپارتمان، ورزش در دوره های مختلف 
و  دیابت  کنترل  و  پیشگیری  تغذیه  ورزش،  زندگی، 
این   : گفت  و  دانست  آموزش ها  این  عناوین  از  را   ...
طرح از اواخر آذر ماه آغاز و تا اواسط بهمن ماه میزبان 

شهروندان منطقه 6 خواهد بود.
سطح  ارتقاء  هدف  با  که  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
از  شهری  زندگی  سبک  بهبود  و  شهروندی  سالمت 
شهروندان  سازی  فرهنگ  و  مشارکت  آموزش،  طریق 
پایگاه های  و  بسیج  پایگاه های  ،مساجد،  مدارس  در 
ورزشی سطح منطقه 6 در حال اجراست و خوشبختانه 
شده  رو  روبه  شهروندان  سوی  از  خوبی  استقبال  با 

است.

حذف  از   5 منطقه  شهردار   
معابر  دراکثریت  تانکری  آبیاری 
راستای  در  منطقه  سطح  اصلی 

افزایش ایمنی رانندگان خبر داد.
حسین عبدا...زاده با بیان این مطلب افزود: در جهت 
حذف آبیاری تانکری از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ 

بر ۱4 کیلومتر لوله گذاری شده است.
شهردار منطقه 5 به معابری که آبیاری تانکری از آنان 
حذف شده اشاره کرد و گفت: این معابر شامل: -بزرگراه 
تا بلوار شهید مفتح  بابا نظر، بلوار شهدای تاکسیرانی 
شرقی، بلوار شهید دهقان، بلوار شهید رحیمی، بلوار 

شهید اسماعیل پور، بلوار میرزا کوچک خان می شود.
وی ادامه داد: با توجه به حجم باالی ترافیک در معابر 
و بزرگراه های سطح منطقه، امکان بروز سوانح خطر ساز 

مخصوصا در فصل تابستان و حضور زائرین بارگاه منور 
رضوی و ترافیک این معابر شهرداری منطقه این پروژه را 

اجرایی کرد.
 ۱4 بر  بالغ  را  لوله  خط  این  طول   5 منطقه  شهردار 
کیلومتر عنوان کرد و افزود: ادامه خط لوله فوق که از 
حدفاصل بلوار الزهرا تا ابتدای بلوار شهید مفتح شرقی 
واقع در حاشیه بزرگراه بابا نظر است که در پایان ماه جاری 

به اتمام خواهد رسید.
گفت:  مانورزمستانی  حاشیه  در  چنین  هم  وی 
تخصیص بودجه برای خرید تحهیزات زمستانی تجهیز 
برای  مناسب  لباس  خرید  الزم  آالت   ماشین  واستقرار 
نیروهای اجرایی، شن و ماسه، پارو و سایر تجهیزات برف 
روبی می باشد. شهردار منطقه 5 مانور زمستانی را قبل 

شروع بارش ها ار اقدمات انجام شده عنوان کرد.

مشهد  چهار  منطقه  شهردار 
روهای  پیاده  بهسازی  اتمام  از 
خیابان شهید علیمردانی طی بازه 

زمانی سه ماهه خبر داد.
پروژه  اخیر  سال های  در  افــزود:  غالمی  غالمرضا 
در  منطقه  سطح  معابر  روســـازی  پیاده  بهسازی 
طبرسی جنوبی،  بولوارهای  مانند  اصلی  شریان های 

شهید مفتح به طور گسترده اجرا گردیده است.
به  توجه  با  نیز  ماه  مهر  ابتدای  از  افــزود:  غالمی 
نیازسنجی صورت گرفته، پروژه بهسازی پیاده روهای 
خیابان شهید علیمردانی با مساحت 3 هزار متر مربع 
پایان  به  ماه  سه  طی  جهادی  اقدامی  با  که  شد  آغاز 

رسید.
وی ادامه داد: این پروژه در دو طرف خیابان شهید 

ابوریحان به طول  بولوار  تا تقاطع  ابتدا  از  علیمردانی 
600 متر با اعتبار بیش از 2.2 میلیارد ریال اجرا شد.
کرد:  خاطرنشان  مشهد  چهار  منطقه  شهردار 
موجود  سبز  فضای  بازپیرایی  فرش،  تایل  زیرسازی، 
شده  انجام  پروژه  این  در  که  است  اقداماتی  از   ... و 

است.
ای  آینده  در  پروژه  این  دوم  فاز  اجرای  به  غالمی 
نزدیک اشاره کرد و بیان داشت: پیاده روهای خیابان 
شهید علیمردانی، حدفاصل تقاطع ابوریحان و تقاطع 
اولویت  در  مربع  متر  هزار   3 مساحت  با  نیز  در  امت 

کاری شهرداری این منطقه قرار گرفته است.
ابتدای  در  همچنین  کــرد:  اظهار  پایان  در  وی 
تا  استاندارد  سرعتکاه های  خیابان  این  فرعی های 

پایان سال جاری احداث خواهد شد.

اتمام پیاده رو سازی خیابان شهید علیمردانی در منطقه 4 مشهدحذف آبیاری تانکری فضای سبز در منطقه5 مشهدبرگزاری کالس های آموزش شهروندی »حرکت« در منطقه 6 مشهد

گفت:  مشهدمقدس  شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس 
شهردار و معاونان شهرداری باید در اولین گام ها بتوانند 
ادغام  جهت  در  درستی  گذاری  هدف  که  دهند  نشان 
مثبتی  کارکردهای  اقدام  این  و  شده  انجام  معاونت ها 
برای جامعه دارد؛ بدون شک چابک سازی و کوچک کردن 
آن،  تحقق  شرط  ولی  دارد  خوبی  آثار  همیشه  سازمان 

هدفگذاری صحیح است.
معارفه  و  تکریم  آیــیــن  در  ــدری  ــی ح محمدرضا 
فنی  و  ترافیک  و  حمل ونقل   معاونت هایخدمات شهری، 
اعضای  از  جمعی  و  رئیس  حضور  با  شهرداری  عمران  و 
از  قــدردانــی  ضمن  شــد،  بــرگــزار  مشهد  شهر  شــورای 
تالش هایی که در گذشته انجام شده است، افزود: سرعت 
از  فراتر  می دهد  رخ  جامعه  در  که  انتظاراتی  و  تحوالت 
خود  دادن  تطبیق  برای  شهری  مدیریت  آمادگی  سطح 
با این تحوالت و انتظارات است؛ سازمانی پویا، کارآمد و 
متحول محسوب می شود که بتواند خود را با این تحوالت و 

خواسته های عمومی هماهنگ کند.
ترافیک،  و  حمل ونقل  حوزه های  در  اینکه  بیان  با  وی 
خدمات شهری و فنی و عمران شهرداری مشهد زحمات 
و تالش های بسیاری کشیده شده است، گفت: فرآیندها، 
نیازمند  نیروها  بکارگیری  و  امکانات  ارائه  و  خدمات  نوع 
تجدید نظر هستند؛ تداوم فعالیت های خود را نباید تنها 

متکی بر سنت ها و روش های گذشته قرار دهیم.
معاون  جدی  ماموریت های  از  یکی  گفت:  حیدری 
حمل ونقل و ترافیک و سرپرست فنی و عمران شهرداری 
این است که تا تایید وزارت کشور، با برنامه ریزی مناسب و 
بکارگیری ظرفیت ها، این هدفگذاری را به نتیجه برساند و 

دغدغه اعضای شورا را برطرف کند.
این  از  بسیاری  ناموفق  تجربه های  یــادآورشــد:  وی 
مجدد  مدتی  از  پس  که  داشته ایم  کشور  در  ادغام ها 

تفکیک شده اند؛ با بهره گیری از مبانی مطالعاتی و انجام 
شکست های  این  تکرار  از  می توان  کارشناسی  کارهای 

ساختاری جلوگیری کرد.
ادغام معاونت های شهرداری باید منجر به افزایش کارایی 

شود
شهر  شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مشهد گفت: ادغام معاونت های حمل و نقل و ترافیک و 
فنی و عمران شهرداری باید منجر به افزایش کارایی شود 
و امیدواریم این تصمیم گیری مبتنی بر مطالعات علمی 

باشد.
فعالیت های  از  تشکر  ضمن  مهدی نیا  محمدهادی 
و  فنی  و  نقل  و  حمل  معاونت های  پیشین  سرپرستان 
»برکچی«  آقایان  زحمات  بزرگداشت  و  شهرداری  عمران 
صحبت ها  گذشته  روز  چند  طی  اظهارکرد:  »نخعی«،  و 
معاونت  دو  ادغام  چرایی  پیرامون  بسیاری  انتقادهای  و 

مذکور انجام شد است .
مهدی نیا با بیان اینکه کار کارشناسی مستقلی به منظور 
و نقل و  ادغام دو معاونت حمل  با  افزایش کارایی  اثبات 
تصمیمات  امیدواریم  گفت:  نشد،  انجام  عمران  و  فنی 
اتخاذ شده مبتنی بر مطالعات علمی باشد؛ اصالح چارت 
از  شناخت  با  باید  حتما  و  است  شهرداری  اختیارات  از 

مجموعه مدیریت شهری انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
با بیان اینکه »خلیل ا... کاظمی« چهره ای با سابقه بلند 
مدیریتی است، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت بی دریغ 
مدیریتی، این دو حوزه پرمخاطره )حمل و نقل و ترافیک 
و فنی و عمران( مدیریت بهینه ای داشته باشند و در پایان 
دوره شورای پنجم شهر مشهد، دستاوردهای قابل دفاعی 

داشته باشیم.
مهدی نیا در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران و 

شهرسازی شورای شهر مشهد علی رغم شکوه و شکایت 
از ادغام دو کمیسیون عمران و شهرسازی و حمل و نقل 
حمایت  اعالم  اهــداف  اعتالی  راستای  در  ترافیک،  و 

می کند.
بسیاری  کارهای  مشهد  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  

می طلبد
شهر  شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
شهر  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  گفت:  مشهدمقدس 
مشهد مشکالت فراوانی دارد و کارهای زیادی می طلبد؛ 
امیدواریم با تالش شبانه روزی بتوانیم کارنامه قابل قبولی 
در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد داشته باشیم. 

سرپرست  زحمات  از  تقدیر  ضمن  بهاروند  مجتبی 
مشهد  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  پیشین 
که با تالش های شبانه روزی اقدامات بسیار خوبی در این 
تاثیرگذاری  بسیار  گام های  اظهارکرد:  داد،  انجام  حوزه 
نیز  شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت  سرپرست  سوی  از 
برداشته  شهری  مدیریت  مجموعه  به  خدمت  جهت  در 
شد و امیدواریم همه این افراد پیوسته در حوزه فعالیتی 
انتصاب  به  اشاره  با  ادامه  در  بهاروند  باشند.  موفق  خود 
»خلیل ا... کاظمی« بعنوان معاون حمل ونقل و ترافیک 
گفت:  مشهد،  شــهــرداری  عمران  و  فنی  سرپرست  و 
در  سال ها  که  بوده  شده  شناخته  چهره ای  »کاظمی« 
و  اقدامات  اســت؛  خدمت  مشغول  مشهد  شهرداری 
کارهای ایشان در معاونت خدمات شهری و محیط زیست 

برهیچکس پوشیده نیست.
مردم، بهترین قضاوت کننده عملکرد مدیران هستند

زیست  محیط  و  خدمات شهری  کمیسیون  رئیس 
در  شهردارمشهد  شک  بدون  گفت:  مشهد  شهر  شورای 
سیاست گذاری ها و اهداف خود به دنبال رضایت روزافزون 
بهترین قضاوت کنندگان  مردم،  که  شهروندان است چرا 

عملکرد مدیران هستند.
محمد حاجیان شهری با بیان اینکه تغییرات با سلیقه 
مدیران و برپایه اهداف بلندمدت آنها در حوزه های مختلف 
اهداف  در  شهردار  شک  بدون  افــزود:  می شود،  انجام 
مدنظر خود نیات و خواسته هایی را دنبال می کند که منتج 
به رضایت روزافزون شهروندان شود چراکه مردم بهترین 

قضاوت کنندگان عملکرد مدیران هستند.
زمان  مدت  در  باید  پنجم  شــورای  اینکه  بیان  با  وی 
ارائه  خود  از  موثری  کارنامه  خود  فعالیت  باقی مانده 
فکری  جریان  از  مــردم  استقبال  ــداوم  ت شاهد  تا  دهد 
اصالحات باشیم، گفت: حوزه های حمل ونقل و ترافیک، 
کم وکاستی ها  شهرسازی  و  عمران  و  خدمات شهری 
آقای  حضور  امیدواریم  است؛  داشته  موفقیت هایی  و 
کاظمی در معاونت های جدید، برکات و خدمات بسیاری 

برای شهر مشهد و شهروندان همراه داشته باشد.
حاجیان شهری تصریح کرد: امیدواریم عملکرد ایشان 
در مدت زمان فعالیت به عنوان سرپرست، منجر به اعتماد 
کامل نسبت به ادامه راه و انتصاب بعنوان معاون این حوزه 

شود.
اصالح جوی و آسفالت محله مانند اجرای یک پروژه بزرگ 

برای مردم اهمیت دارد
یکپارچگی،  اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  مشهد  ــردار  ــه ش
پروژه ها در مناطق مخلف  و متوازن کردن  یکسان سازی 
شهر یکی از دالیل ادغام دو معاونت حمل ونقل وترافیک 
و فنی و عمران بوده است، گفت: همانطور که برای مردم 
اهمیت  شهر  در  پل  و  غیرهمسطح  تقاطع  یک  ساخت 
دارد، اصالح جوی و جدول و آسفالت معابر محله هایشان 

نیز برایشان از اهمیت باالیی برخوردار است.
برکچی  و  از خدمات نخعی  تقدیر  با  محمدرضا کالئی 
ترافیک  و  نقل  و  و عمران و حمل  معاون های قبلی فنی 

افزود: از ابتدای آغاز بکار دوره جدید مدیریت شهری از 
سال 96 هماهنگی و فضای بسیار خوبی میان معاونان 

شهرداری وجود داشته است.
وی اضافه کرد: با توجه به تغییر و تحوالت ناشی از قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان بار مدیریت دو معاونت فنی و 
عمران و حمل و نقل و ترافیک طی دو ماه گذشته بر دوش 
آقایان حسینی پویا و ریحانی گذاشته شد که به حق در 
این مدت با بزرگواری کار را به سرانجام رساندند که جای 

تقدیر دارد.
مساله  این  برخی  برای  اینکه  بیان  با  مشهد  شهردار 
مطرح است که چرا مدیریت این دو معاونت ادغام شده 
توسط  که  کارشناسی  کار  از  فارغ  کرد:  اظهار  است، 
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  شیخ،  آل 
با  اســت،  شده  انجام  معاونت  این  در  همکارانشان  و 
زمینه  این  در  نیز  شهر  شورای  اعضای  و  نظران  صاحب 
گفتگو کرده ایم و مسیر آینده این معاونت روشن می کند 
تصمیمی که گرفته شده درست است که تمام تالشمان 
را خواهیم کرد که این مسیر با کمترین خطا همراه باشد.

این موضوع که کاظمی در معاونت  به  با اشاره  کالئی 
و  دارد  قبولی  قابل  و  درخشان  سابقه  شهری  خدمات 
کرد:  اضافه  است،  کشیده  حوزه  این  در  زیادی  زحمات 
کاظمی باید به دالیل این تغییرات توجه کنند و اصالحات 
مورد نیاز را در مدیریت دو معاونت حمل و نقل و ترافیک و 

فنی و عمران بگنجاند.
مردم  گفت:  و  کرد  اشــاره  نقل  و  حمل  حــوزه  به  وی 
نیاز دارند و در این حوزه  به حوزه حمل و نقل به شدت 

کیفیت همراه استمرار باید مورد توجه قرار بگیرد.
نقل  و  حمل  حوزه  در  باید  داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
ساختارهای  در  جدید  متدهای  از  استفاده  با  ترافیک  و 
سازمانی تحول ایجاد شود و در این مسییر داشتن برنامه 

این  به  من  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  یکساله 
تغییرات خوشبین هستم و امیدوارم شهرداری مشهد در 

این مسیر به الگویی برای کالن شهرها تبدیل شود.
همدلی معاونان شهرداری و شخص شهردار زبانزد است

و  ونقل  حمل  معاون  کاظمی  ا...  خلیل  چنین  هم 
شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت  سرپرست  و  ترافیک 
خدمات  معاونت  در  خود  عملکرد  از  گزارشی  مشهد 
شهری ارائه کرد و با اشاره به اینکه همدلی و هماهنگی 
دوره  دراین  شهردار  شخص  و  شهرداری  معاونان  میان 
ونقل  حمل  حوزه  در  همکارانم  از  گفت:  است  زبانزد 
و  همکاری  با  تا  می کنم  تقاضا  وعمران  فنی  و  وترافیک 
بتوانیم اقدامات شایسته  تالش مضاعف دراین حوزه ها 

تری را انجام دهیم.
خدمات  معاونت  سرپرست  یعقوبی  مهدی  چنین  هم 
گفت:  نیز  مشهد  شــهــرداری  شهری  زیست  محیط  و 
از  استفاده  و  ســازی  هوشمند  به  توجه  با  امیدواریم 
جلب  برای  را  وری  بهره  حداکثر  جدید  تکنولوژی های 

رضایت مردم داشته باشیم .
در این مراسم، خلیل ا... کاظمی به عنوان معاون حمل 
و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران و مهدی 
یعقوبی نیز به عنوان سرپرست معاونت خدمات و محیط 

زیست شهری مشهرداری مشهد معرفی شدند.

خبرخبر
کاظمی به عنوان معاون حمل و نقل وسرپرست معاونت فنی عمران و یعقوبی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری معارفه شد: 

جابجایی یک معاون ادغام دو معاونت شهرداری

درجلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد:

دریافت عوارض از گردشگران خارجی 
نطق پیش از دستور

میدان سیاست و نامردی پهلوان 
نمی شناسد

شورای  علنی  جلسه  در  مشهد  شهر  شورای  عضو 
خادم  ــول  رس واگویه های  از  بخشی  مشهد  شهر 

درخصوص جهان پهلوان تختی را قرائت کرد. 
هفتمین  و  چهل  در  دیروز  ریاضی،  مسعود  سید 
مناسبت  بــه  مشهد  شهر  شـــورای  علنی  جلسه 
از  بخشی  تختی«  پهلوان  »جهان  درگذشت  سالروز 
به  آن  را قرائت کرد که متن  واگویه های رسول خادم 

شرح ذیل است:
اما تختی برنگشت ...

دوست  واقعی  داشــت.  دوســت  را  مــردم  ابتدا  از 
داشت. با مردم کاسبی نکرد. به تدریج فهمید دوست 
تدریج  به  نمی کند،  کم  آنها  از  دردی  مردم،  داشتن 
دانست، محبت دیدن از مردم و احترام شدن از سوی 
که  آن ها  کرد  احساس  کم کم  دارد؛  مسئولیت  آن ها 
امید  او،  در  خود،  خیاالت  در  می کنند،  دنبال  را  او 
می جویند. امید به اینکه یکی هست که جایی که ما 

نمی توانیم، او می تواند.
جایی که ما تسلیم میشویم، او می ایستد. به تدریج 
از  اگر  که  است  این  امید  این  معنای  که  متوجه شد 
جانب کسانی که نان و ابروی مردم را در دست دارند، 
ظلمی بر مردم دید و یا در جهت پر کردن جیب های 
بی انتهایشان، دروغ در دروغ شنید، باید به گونه ای 
پای مردم بایستد اما ابزاری در اختیار نداشت. تمام 

صدایش کشتی بود ...
یعنی  بعد،  به   ۱992 سال  از  متاسفانه  که  صدایی 
سیاسی  متفاوت  و  عمیق  شعور  بلوغ  دوره  در  درست 
و  جهان  مــدال  نه  کسب  از  پس  تختی،  اجتماعی  و 
به میدان  و  باال رفتن سن و سالش  به دلیل  المپیک، 
آمدن حریفان قدرتمند و جوان، روز به روز در کشتی دنیا 
ضعیف تر شنیده شد. درست زمانی که دانسته هایش از 
دردواره های مردم روز به روز افزایش میافت و بیش از هر 
زمان دیگری به میدان کشتی نه برای کشتی گرفتن، 

بلکه برای حرف زدن با مردم نیاز داشت...
نرخ ریسک این ایستادن در میدان قمار بازی نظام 
قدرت وقت، آن هم در عمل و نه در شعار، بدون ابزار 

سیاسی و اقتصادی، برای تختی بسیار باال بود.
نمی شناسد.  پهلوان  نامردی  و  سیاست  میدان 

هرچه پهلوان تر باشی، محکم تر میزنندت ...

مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن مشهد گفت: 
از قسمت هایی  قبل  قسمت های سیمان کشی شده 
ثابتی  وفا  دارد.  وجود  آن  در  شده  کشف  اثر  که  است 
در گفت وگو با ایسنا در خصوص اثر تازه کشف شده در 
خیابان شیرازی مشهد اظهار کرد: این پروژه یک کانال 
جمع آوری آب های سطحی در راستای طول یک کوچه 

است که مسافت زیادی هم دارد.
که  نامه نگاری هایی  طی  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
از محل  که  بازدیدی  بر اساس  و  با شهرداری داشتیم 
صورت گرفته بود مشخص کردیم که کدام قسمت های 
این پروژه به کار خود ادامه دهد و کار در کدام قسمت ها 
باید متوقف شود. مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه 
ثامن مشهد افزود: ادامه پروژه زیر نظر خود ما است و 
هستیم؛  ارتباط  در  و  هماهنگ  پروژه  این  پیمانکار  با 
ساخت و ساز در بخشی از که از ابتدای کوچه چهارباغ 
در خیابان شیرازی آغاز می شود تا محدوده ای که این 

آثار مشاهده شده است را بالمانع اعالم کردیم.
دو روز قبل هم چنین معاون میراث فرهنگی خراسان 
رضوی گفته بود: قانون برای چنین وضعیتی سه ماه 
فرصت می دهد یعنی بر اساس قانون ۱02شهرداری ها، 
مکان هایی  در  که  است  شده  پیش بینی  موضوع  این 
مانند معابر اگر با فضایی تاریخی مواجه شویم کار باید 
متوقف شود و پس از اعالم به به میراث فرهنگی، این 
ارگان سه ماه وقت دارد که درباره آن اثر اظهار نظر کند و 

امیدوارهستیم تا این وقت را نیز به ما بدهند.
به گفته مرجان اکبری به زودی تیم تخصصی میراث 
فرهنگی تشکیل خواهد شد و ماهیت اثر تازه مکشوف 

در حوالی کوچه باغ مشهد را روشن خواهد کرد.
پایگاه میراث  ثابتی مدیر  هم چنین دو روز قبل وفا 
فرهنگی منطقه ثامن مشهد گفته بود: سازه و طاقی 
که کشف شد، دارای قدمت و ارزش تاریخی و معماری 
است. وی با بیان اینکه آجرهای مربع شکل به کار برده 
سال  از ۱00  بیش  قدمت  شده  کشف  طاق  در  شده 
انجام  برای  آجر  نمونه  چند  گفت:  می دهد  نشان  را 
آزمایشات دیرینه شناسی به آزمایشگاه میراث فرهنگی 

انتقال داده شده است.

خبر
آخرین خبرها از سازه تازه کشف شده در مشهد:

ماجرای سیمان کشی حول اثر تاریخی 
کوچه چهارباغ چیست؟
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱3976030627۱002257 تاریخ ۱397/06/25  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبتی ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اصغر جرائمی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱7۸0 صادره از مشهد در ششدانگ  اعیان 
به یک باب ساختمان به مساحت 69/44 مترمربع که با قسمت دیگر از ساختمان مذکور به مساحت ۱۸0/56 متر مربع که بصورت ملکی می باشد جمعا به مساحت 250 متر 
مربع تشکیل یک باب ساختمان را می دهند پالک فرعی از ۱4۸ اصلی بخش 9 مشهد واقع در قرقی شهید کاوه 7 چهارراه اول داخل کوچه درب سوم اعیان متعلق به خود 
متقاضی و عرصه آن متعلق به نواب میرزا ابوالصالح رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . ۱06۱ 
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/10/18 - نوبت دوم : 97/11/3

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد – حمیدرضا افشار

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱397603060۱300۱3754 
– ۱397/07/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه غالمی بشماره شناسنامه 63 و کدملی 09۱9233007 صادره از گناباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۱72/74 مترمربع 
پالک شماره 439 فرعی باقیمانده از4 اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالرحیم ایزدی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/18

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

 برابر رای شماره ۱3976030602۱000707هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن مهدوی فرزند علی بشماره شناسنامه۱5۱۱2 کد ملی 900۱502۱۱ صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  ۱26 مترمربع قسمتی از پالک ۱۱70 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
یوسفی احدی از ورثه حسین یوسفی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/18 - نوبت دوم : 1397/11/03
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن – غالمرضا گنج بخش

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3976030627۱0005۸7 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عصمت اسماعیل نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه 6۱0 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 500 متر مربع قسمتی از پالک ۱54 
اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده سیمان بین رسالت ۱3۸ و ۱40 کارگاه صنعتی خریداری از مالک رسمی آقای حبیب نیکویی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۱0۱5
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/18

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

512/1سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی شهرستان جوین
آگهی تحدید حدود عمومی بخش 4 و 7 سبزوار حوزه ثبتی شهرستان جوین پیرو آگهی قبلی به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالك تحدید حدود شماره های ذیل: بخش 4 
سبزوار اراضی بید پالک ۱4-اصلی 2۱96 فرعی آقای رجبعلی شمس آبادی فرزند نوروز علی ششدانگ یک قطعه زمین میمی و مزروعی بخش 7 سبزوار اراضی سیدآباد پالک 
۱۱7-اصلی ۸76 فرعی آقای عباس تجلی فرزند محمدابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین مشجر اراضی احمدآباد پالک ۱47-اصلی 335 فرعی آقای مهدی فالح منه فرزند 
جواد ششدانگ یک قطعه زمین مشجر اراضی علی آباد احمدآباد پالک -۱4۸ اصلی 334 فرعی آقای محمدرضا احمدآبادی فرزند علیرضا ششدانگ یک قطعه زمین مشجر روز 
سه شنبه مورخ ۱397/۱۱/09 قبل از ظهر بعمل خواهد آمد. لذا بموجب ماده ۱4 قانون ثبت امالك صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار میگردد که در روز و ساعت نامبرده باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یك از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند مطابق 
ماده ۱5 قانون مزبورملك مورد آگهی با حدود اظهارشده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالك وحقوق 
ارتفاقی که درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تاسی روز ازتاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد ودراجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی ، معترضین می بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی الزم 

ازمرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند. *  
تاریخ انتشار : 1397/10/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوین – محمود ابراهیمی

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
آشنا: کاش همه مثل جامعة المصطفی بودند/توضیحات نماینده ای که پدرش امامزاده است!

شکایات مردمی از خودروسازان به مجلس رسید/نظر علی مطهری درباره نتیجه برگزاری رفراندوم حجاب

ستاد  شکایت  به  خداکرمی  واکنش 
اصفهان منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 

به  واکــنــش  در  تــهــران  شهر  شـــورای  عضو 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  شکایت 
خود  کــه  کسی  عــنــوان  بــه  گــفــت:  اصــفــهــان 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امــر  به  موظف  را 
کارهای  به  می کنم  توصیه  آن ها  به  می دانم 
بهبود  را  انسان ها  زندگی  می تواند  که  مهم تر 
عناد  اینکه  تا  بپردازند  دهــد  امید  و  بخشد 
کنند.ناهید  بیشتر  را  جــوانــان  لجبازی  و 
مصاحبه هایش  و  توئیت ها  خاطر  به  خداکرمی 
رسانه  دادســرای  به  اجباری  حجاب  ــاره  درب
از  پیش تر  که  ستاد  این  کرد.  شکایت  تهران 
خاطر  به  ایرانی  فوتبالیست  کریمی،  علی 
کرده   شکایت  هم  اینستاگرامی  پست  چند 
خداکرمی  ناهید  از  جدیدی  شکایت  حاال  بود، 
را  او  اتهام  و  فرستاده  رسانه  دادســـرای  به 
اعتقادات  به  توهین  و  عمومی  اذهان  تشویش 

است. کرده  اعالم  مردم  باورهای  و 
جامعة  مثل  همه  ــاش  ک آشــنــا: 

بودند المصطفی 
اشاره  نوشت:  خود  تلگرامی  کانال  در  آشنا 
 ۱6 مــراســم  در  جامعه المصطفی  بــه  بــنــده 
باب  از  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  آذر 
بود  دانشجویی  ــوال  س به  پاسخ  در  و  مثال 
بودجه  تخصیص  از  مشخصا  فــریــاد  بــا  کــه 
بودجه  بــه  کــرد.مــن  انتقاد  موسسه  ایــن  بــه 
این  گفتم  بلکه  نپرداختم  المصطفی  جامعه 
چندان  بقیه  ولی  شناسید  می  شما  را  موسسه 
که  دانند  می  همگان  نیستند.  شده  شناخته 
حوزوی  نوآوری های  از  یکی  جامعه المصطفی 
کاش  ای  است.  فرهنگی  دیپلماسی  عرصه  در 
این  اندازه  به  هم  گیر  بودجه  موسسات  بقیه 

بودند. فعال  موسسه 

البی  با  بودجه  گرفتن  صادقی: 
است مضاعف  ظلمی 

عضو  و  تهران  مردم  نماینده  صادقی  محمود 
در  اسالمی  شــورای  مجلس  امید  فراکسیون 
برای  البی  درباره  مطلبی  خود  شخصی  صفحه 
کرد  منتشر  دستگاه ها  بیشتر  بودجه  تخصیص 
کریم:  اســت:قــرآن  زیــر  شــرح  به  آن  متن  که 
شما  برای  آن  و  بیاید  بدتان  چیزی  از  بسا  چه 
بزرگ  خیری  ظالمانه  تحریم های  باشد.  خیر 
است؛  نفت  به  کشور  وابستگی  کاهش  برای 
کــردن  البــی  جــای  بــه  مختلف  دستگاههای 
به  را  بودجه  کسری  نمایندگان،  و  مقامات  با 
تبدیل  وری  بهره  افزایش  برای  بزرگ  خیری 
مضاعف  ظلمی  البی  با  بودجه  گرفتن  کنند. 

است.
پدرش  که  نماینده ای  توضیحات 

است! امامزاده 
ایران  کنار  و  گوشه  در  امامزاده  هزاران  وجود 
داغ ترین  از  یکی  گذشته  سال های  تمام  در 
واکنش  اســـت.  بـــوده  رســانــه هــا  ــای  ــوژه ه س
از  پیگیری  هم  خبرهایی  چنین  به  رسانه ها 
کمتر  و  اســت  ــوده  ب متولی  و  مسئول  فــالن 
حیات  قید  در  خانواده های  ســراغ  به  کسی 
یکی  مورد  در  حاال  اما  است؛  رفته  امامزاده ها 
شده،  فراهم  فرصتی  چنین  امامزاده ها  این  از 
مقبره اش  که  امامزاده  این  پسر  این که  جالب تر 
گنبد،  صاحب  و  دارد  ــرار  ق مغان  دشــت  در 
نماینده  است،  متولی  و  امنا  هیأت  و  بارگاه 
ــرزاده،  ــی م میرحمایت  اســـت.  هــم  مجلس 
مجلس  در  اردبیل  استان  گرمی  مردم  نماینده 
مکان  مقان  دشت  در  پدرش  بارگاه  و  گنبد  که 
من  گفت:  ــاره  ب ایــن  در  اســت  ــردم  م زیــارت 
درباره اش  است  بهتر  مرحوم  آن  پسر  به عنوان 
ایشان  به  که  منطقه  مردم  از  بروید  نزنم.  حرف 
بوده  کسی  چه  ایشان  که  بپرسید  دارند  ارادت 

مقبره  برای  خودشان  جیب  از  مردم  چه  برای  و 
من  مرحوم  پدر  می کنند.  نذر  و  هزینه  ایشان 
کرامت  صاحب  را  او  مردم  که  بوده  سیدی  یک 
قائل  زیادی  احترام  ایشان  برای  و  می شناختند 
زنده  که  زمانی  همان  در  مرحومم  پدر  بوده اند. 
هم  زمانی  و  بودند  احترام  مورد  بسیار  بودند، 
ارادت  و  احترام  این  رفتند،  خدا  رحمت  به  که 
که  گرفتند  تصمیم  خودشان  مردم  و  ماند  باقی 
مراجعه  محل  که  بسازند  مقبره ای  ایشان  برای 

باشد./شهروند خودشان 
مصباح  نظر  درباره  ترقی  توضیح 

احمدی نژاد درباره 
موتلفه،  حزب  ارشد  عضو  ترقی،  حمیدرضا 
که  مصباح  ا...  آیــت  اخیر  اظــهــارات  ــاره  درب
دقیق  برنامه  با  انقالب،  آینده  برای  بود  گفته 
باید  نیست،  چاره ای  و  ایم  نکرده  نیروسازی 
گفت:  نیست«  آل  ایده  که  کنیم  انتخاب  فردی 
مصادیق  به  ربطی  مصباح  ا...  آیت  صحبت 
زمینه  در  ما  است.  کلی  مسئله  یک  و  نــدارد 
ایم.  کرده  عمل  ضعیف  کشور  در  کادرسازی 
انقالب  تراز  نیرو های  ها  دانشگا ه  متاسفانه 
آموزش ها  محتوای  هم  زیرا  نمی کنند؛  تربیت 
استادها،  هم  و  نیست  نظام  مناسب  محتوای 
تراز  عناصر  بتوانند  که  نیستند  استاد هایی 
دولت  یک  در  مطلوب  مدیریت  برای  را  انقالب 
آیا  اینکه  درباره  ترقی  کنند.  تربیت  اسالمی 
معناست  بدین  مصباح  ا...  آیت  صحبت های 
خود  کاندیدا های  از  اصولگرایان  حمایت  که 
ناچاری  روی  از  جلیلی  و  نژاد  احمدی  مانند 
صحبت های  از  چیزی  چنین  من  گفت:  بوده، 
که  نمی کنم  فکر  و  نمی کنم  برداشت  ایشان 

باشد. مصادیق  به  اشاره  ایشان  نظر 
اعالم  به زودی  خودرو  جدید  قیمت 

می شود
صنعت،  ــر  وزی معاون  صالحی نیا،  محسن 

جدید  قیمت های  اعــالم  از  تجارت  و  معدن 
از  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک  آینده  در  خودرو 
دستگاه  هــزار   ۸00 تاکنون  امسال  ابتدای 
سال  به  نسبت  که  است  شده  تولید  خــودرو 
 40 برنامه   بــه  نسبت  و  ــد  درص  30 گذشته 
برنامه های  اما  داشته ایم،  تولید  کاهش  درصد 
زودی  به  و  داریم  تولید  افزایش  برای  جبرانی 

ایسنا می کند/  پیدا  افزایش  خودرو  تولید 
می دهید،  دســت  آمریکایی   به 

بشمارید! را  خود  انگشتان 
اشاره  با  اظهاراتی  در  آملی  جوادی  آیت ا... 
از  که  کفاری  گفت:  آمریکا  تاریخی  دشمنی  به 
آن ها  با  هم  شما  برنمی دارند٬  دست  دشمنی 
سال  پنج  باشد.  جمع  حواستان  باشید٬  دشمن 
بودند  آمــده  خارجه  امــور  مسئوالن  که  قبل 
دست  آمریکایی ها  به  وقتی  گفتم  آقایان  به 
آن ها  به  بشمارید!  را  انگشتانتان  می دهید٬ 
اعتمادنیستند،  قابل  وجه  هیچ  به  این ها  گفتم 
دیدیم.  را  آمریکایی ها  2۸مرداد  کودتای  در  ما 
دیاثت  که  گفتیم  هم  قبل  ســال  سه  از  بعد 
از  قبل  باشید.  مواظب  دارد٬  سیاسی هم وجود 
به  ما  دارد٬  خطر  برجام  بگویند  دیگران  اینکه 

خبرنگاران گفتیم./باشگاه  این ها 
به  خودروسازان  از  مردمی  شکایات 

رسید مجلس 
 90 اصــل  کمیسیون  پارسایی،سخنگوی 
به  کــه  شکایتی  بیشترین  گــفــت:  مجلس، 
اسالمی  شورای  مجلس   90 اصل  کمیسیون 
ــازان  ــودروسـ ــده اســـت عـــدم تــعــهــد خـ ــی رس
بحث  در  ــم  ه ــت.  اسـ خـــود  وعـــده هـــای  ــه  ب
عدم  همچنین  و  کیفیت  خــودروهــا،  تحویل 
خــودروســازان  ــرارداد  قـ طبق  خدمت رسانی 
کمیسیون  به  شکایتی  نیز  گارانتی  جمله  از 
کمیسیون  به  که  شکایتی  است.  شده  گزارش 
تحویل  ــدم  ع بحث  در  فقط  ــت  اس رســیــده 

عمدتًا  که  است  این  بحث  بلکه  نیست  خودرو 
تهدید  را  مــردم  خــودروســازی  شــرکــت هــای 
قیمت  یا  و  بگیر  پس  را  خود  پول  یا  که  می کنند 
محسوب  تخلف  این  و  بدهیم  افزایش  را  خودرو 

می شود/فارس
هست  ناراحت  هاشمی  نگفت  امام 

چه! من  به  هست،  که 
هاشمی  ــت ا...  ــ آی ــرادر  بـ هاشمی  محمد 
دیگر  طوری  یک  امام  گوید:  می  رفسنجانی 
ناراحتی  یعنی  می کرد،  نگاه  هاشمی  آقای  به 
است.  داشته  معنا  امام  برای  هم  هاشمی  آقای 
هاشمی  ــای  آق خــوب  بگوید  کــه  نــبــوده  ــن  ای
ولی  چــه؟  من  به  هست،  که  هست  ناراحت 
بود.  اینگونه  هاشمی  آقــای  به  نسبت  امــام 
هاشمی  آقای  برخوردهای  که  بود  این  دلیلش 
خودشان  بین  همفکری ها  و  اخالص  روی  از  را 

اسالمی می کردند./جمهوری  تعبیر 
دیگر  است،  رفته  هاشمی  کنید  باور 

گردد! برنمی  هم 
به  ای  مقاله  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
که  روزهــا  این  نوشت:در  ضیاءمرتضوی  قلم 
هاشمی  آقای  قطعی  درگذشت  سال  دومین 
اینکه  به رغم  و  می شود  سپری  رفسنجانی 
آرمیده  خاک  زیر  و  کرده  ترک  را  صحنه  ایشان 
مرحوم  آن  ــاره  درب رفتارهایی  شاهد  اســت، 
نگران  برخی  گویا  می دهد  نشان  که  هستیم 
هستند!  ایشان  ــاره  دوب ظهور  و  بــودن  زنــده 
هاشمی  آقــای  ثابت قدم  معارضان  به  آنچه 
این  کــه  اســت  ایــن  مــی گــردد  بــر  رفسنجانی 
کرده  فوت  حتما  ایشان  و  بی جاست  نگرانی 
شدن  زنــده  بــرای  راهــی  وجه  هیچ  به  و  است 
به رغم  اگر  و  نــدارد!  وجود  ایشان  برگشتن  و 
حسادت  خدای ناکرده  ایشان،  فوت  به  اذعان 
باشند،  آرام  نمی گذارد  گذشته  کینه   و  خشم   و 
درمــان  را  خــود  کنند  تــالش  که  اســت  آن  راه 

و  »حسادت  رذیله  از  را  جامعه  و  خود  و  کنند 
کنند خالص  کینه جویی« 

نتیجه  ــاره  درب مطهری  علی  نظر 
حجاب رفراندوم  برگزاری 

ع  موضو اگــر  که  گفت  مجلس  رئیس  نایب 
اکثریت  شــود  گذاشته  رفــرانــدوم  به  حجاب 
مطهری  داد.علی  خواهند  رای  آن  به  جامعه 
در  که  حجاب  ع  موضو با  خود  سخنرانی  در 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
شناختی  ــاس  اس بر  من  گفت:  شــد،  بــرگــزار 
اگر  امروز  همین  می گویم  دارم  جامعه  از  که 
به  جامعه  کنیم  برگزار  رفراندوم  حجاب  برای 
و  فکری  مسائل  در  البته  می دهد.  رای  حجاب 
نمی کند،  برگزار  نظرسنجی  کسی  ایدئولوژیک 
و  بی حجاب  خانم های  همین  از  بخشی  اما 
بدحجاب در رفراندوم به حجاب رای می دهند؛ 
می دانند.  را  بدحجابی  و  بی حجابی  آثار  زیرا 
برگزار  نظرسنجی  اگــر  نکنید  فکر  بنابراین 
داد. خواهند  رای  بی حجابی  به  همه  شــود 
معنی  به  ما  جامعه  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
اگر  ندارد.  وجود  حجاب  مورد  در  اجبار  واقعی 
مثال  کنیم  اجبار  را  حجاب  از  خاصی  شکل  ما 
بزنند  روبنده  یا  کنند  سر  به  چادر  همه  بگوییم 
به  االن  وضعیت  اما  است،  اجبار  معنی  به  این 
وجه  از  غیر  اگر  و  نیست  اجباری  حجاب  شکل 

است حجاب  باشد  پوشیده  بدن  بقیه  کفین  و 

ک بنا تا / منبع

طلوع آفتاب فردا: 06:43اذان مغرب: 16:53 

اذان صبح فردا: 05:13

نیمه شب شرعی:22:53

غروب آفتاب:16:33 

اوقات 
شرعی

اذان ظهر: 11:38

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

ی
مفقود

ی
مفقود

برگ سبز کامیون تانکرحمل شیر مدل 1973 به شماره پالک 12 ایران 962 ع 24 شماره موتور 10001961 و شماره شاسی 10865855 مربوط 
به سید علی هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبزخودرو وانت تویوتا هایلوکس مدل 1992 به شماره پالک 32 ایران 527 ص 32 شماره موتور 0343550 و شماره شاسی 0011137 
مربوط به باقر خدادادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره ۱3976030627۱00225۸ مورخ 
۱397/06/25  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبتی ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اصغر جرائمی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱7۸0 صادره از مشهد در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۱۸0/56 
مترمربع که با قسمت دیگر ساختمان مذکور به مساحت 69/44 متر مربع که اعیان می باشد جمعا مساحت 250 متر مربع تشکیل یک باب ساختمان را می دهند قسمتی از 
پالک  ۱4۸ اصلی بخش 9 مشهد واقع در قرقی شهید کاوه 7 چهارراه اول داخل کوچه درب سوم سهم مشاعی خودش محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . ۱059 
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/10/18 - نوبت دوم : 97/11/3

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد - حمیدرضا افشار

امام حسین )ع(فرمودند:
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله  و تزویر پاک است

تعلق به دنیا برای سالک، رهزن و پایبند است و قدرت را از وی سلب می کند. از این رو تالش قرآن کریم این است که انسان را نسبت 
به دنیا بی رغبت کند و بگوید در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوانی دارد، ولی جز ابزار چیز دیگری نیست و بنابراین اگر کسی به 

این ابزار دل ببندد، خود را متعلق می سازد و با دست خودش، پای خود را می بندد و از سلوک باز می ماند.
مراحل اخالق در قرآن، ص 172

رد رهگذر باد رچاغی هک رتاست
رتسم هک: بمیرد از رفاغی هک رتاست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
رگ نشنیدی، زهی دماغی هک رتاست!

رودکی

شعر
روز حدیث اسرا
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تعلق به دنیا برای سالک، رهزن و پایبند است و قدرت را از وی سلب می کند. از این رو تالش قرآن کریم این است که انسان را نسبت 
به دنیا بی رغبت کند و بگوید در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوانی دارد، ولی جز ابزار چیز دیگری نیست و بنابراین اگر کسی به 

این ابزار دل ببندد، خود را متعلق می سازد و با دست خودش، پای خود را می بندد و از سلوک باز می ماند.
مراحل اخالق در قرآن، ص 172

رودکی

شعر
روز حدیث اسرا

رد رهگذر باد رچاغی هک رتاست
رتسم هک: بمیرد از رفاغی هک رتاست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
رگ نشنیدی، زهی دماغی هک رتاست!


