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در صفحه 2 بخوانید

مشکل اصولگرایان
نبود شخصیتی کاریزماتیک  

آخرین اخبار خرید خدمت سربازی

یک پژوهشگر موسیقی اقوام ایران مطرح کرد

ضربه دولت به »موسیقی نواحی«

سلیقه گرایی در برگزاری مراسم 
هنری و تفریحی متوقف شود

سامانه مسافری گمرک باز شد

برگشت آرامش به بازار موبایل

 یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از بازی با 
ذوب آهن

اراده و آرزوهای زیادی داریم

استاندار خراسان رضوی با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت: هدف سیاستگذاران 
کشور در دهه پنجم  انقالب باید تامین معیشت مردم باشد...

ابالغ  و  مشهد  گسل های  بازتعریف  و  تدقیق  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
عالی  شورای  در  آن  تصویب  با  گسل ها  این  حریم  در  ساخت وساز  محدودیت های 

معماری و شهرسازی خبر داد...

هدف 
تامین معیشت مردم

محدودیت ساخت وساز 
در حریم گسل های مشهد

خبر ویژه 2

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

2
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7

در این شماره می خوانیم

گفت و گوی ویژه5

آرین منش مطرح کرد

سیاست گذاری استاندار مشخص شد

معاون وزیر راه و شهرسازی در مشهد خبرداد

»طلوع برکت« تابید

روزهای بد کشتی

آخررین  از  استان  فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
حدکثر  ساماندهی  بــرای  پلیس  اجرایی  برنامه های 
خرید  و  معافیت  دریافت  شرایط  دارای  غایب  مشموالن 

خدمت سربازی خبر داد.
با  برابر  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  ریاحی  محمود   
اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا و به منظور ساماندهی 
معافیت  دریافت  شرایط  حائز  غایب  مشموالن  حداکثر 
مبلغ  پرداخت  و تسهیل در  بودجه  قانون  اشاره شده در 

جریمه مورد نظر...

از  انتقاد  با  ایــران  اقــوام  موسیقی  پژوهشگر  یک 
هنری  نشان های  یا  دکترا  معادل  مدارک  اعطای  رواج 
فرهنگ  حوزه  سیاستگذاران  از  دولتی  مراجع  توسط 

شد... رویکرد  این  حذف  خواستار  هنر  و 

در صفحه  4  بخوانید

گرم صبحانه 
2100دانش آموز مشهدی  برای 

عکس:محمد حسین زاده

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: به این دلیل که بزرگان اصولگرا 
کاریزمای خاصی دارند و عامل وحدت بخش هستند، نبود آن ها 
موجب شده که در اردوگاه اصولگرایی انسجام کامل به وجود نیاید...
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رئیس کل بانک مرکزی از تامین منابع ریالی و ارزی 
کاال های اساسی و مورد نیاز مردم در پایان سال خبر 

داد.
تامین  نحوه  جلسه  حاشیه  در  همتی  عبدالناصر 
معاون  حضور  با  که  سال  پایان  اساسی  کاال های 
خبرنگاران  جمع  در  شد،  برگزار  جمهور  رئیس  اول 
مانند جلسات قبل  روز چهارشنبه هم  افزود: جلسه 
به دغدغه دولت درباره تامین کاال های اساسی پایان 
اختصاص  مردم  نیاز  مورد  ضروری  کاال های  و  سال 
به  جمهور  رئیس  اول  معاون  باره  این  در  که  داشت 

بخش های مختلف تاکیداتی داشت.
تا حد  که  بود  این  امروز  تاکیدات  کرد:  اضافه  وی 
امکان بخش های مختلف که   متولی تامین کاال های 
مهم  و  وظیفه  این  هستند.  شرایط  در  مردم  ضروری 
اعالم  باره  این  ما هم در  اینکه  انجام دهند ضمن  را 
آمادگی کردیم البته از نظر ارزی و ریالی منابع مورد 

نیاز را از طریق بانک ها تامین کرده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تداوم تامین کاال های 
ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی گفت: اگرچه در  با  اساسی 
این باره بحث های مختلفی در جامعه انجام شده،  ، 
با  بلکه  نگرفته  تصمیمی  هیچ  تاکنون  دولــت  اما 
این  هدف  داریم  که  کارشناسی  مختلف  بحث های 
است مشکالت تامین کاال های اساسی با ارز ۴ هزار 
اختیار  در  باید  در همین حد هم  که  تومانی  و ۲۰۰ 

در  و  انحراف  دچــار  اما  گیرد،  قــرار  کننده  مصرف 
بعضی زمینه ها دچار افزایش قیمت شده با بحث های 

کارشناسی بررسی و حل شود.
ابعاد مثبت و منفی  افزود: هر طرح جدید  همتی 
دارد بنابراین اینگونه نیست که در یک جلسه بتوان 
بحث های  با  بلکه  کرد  اجــرا  آنــرا  و  گرفت  تصمیم 
شود  دیده  هم  ابعاد  همه  باید  می شود  که  مختلفی 
و بگونه ای باشد که تصمیم به نفع مردم باشد یعنی 
هم بهینه باشد هم بتواند معایب سیستم فعلی را رفع 

کند.
پیشنهاد   ۳ تا   ۲ بــاره  این  در  اینکه  بیان  با  وی 

کارشناسان و صاحب نظران ارائه شده گفت: ما هم 
متعددی  جلسات  اقتصاددانان  با  مرکزی  بانک  در 
داشتیم ضمن اینکه در دولت، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و وزارت جهاد کشاورزیهم تاثیر پیشنهاد ها 
به  مردم  دسترسی  و  تولید  ارز،  کاال،  قیمت  روی  بر 
با  بررسی  تا بتوان  کاال های اساسی بررسی می شود 
اخذ  مردم  منافع  جهت  در  را  تصمیم  مختلف،  ابعاد 

کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: آرامش در 
مختلف  خدمات  از  مردم  و  است  برقرار  بانکی  نظام 
از  اسکناس  تامین  اینکه  ضمن  می کنند  استفاده 

همچنین  می شود  انجام  نیز  عامل  بانک های  طریق 
این اجازه داده شده که مردم با کارت بانکی خود از 
خودپرداز های همان بانک بتوانند در ایام پایان سال 

به صورت نقدی تا ۵۰۰ هزار تومان برداشت کنند.
در  بانکی  کارت  از  استفاده  سقف  دربــاره  همتی 
سقف  این  گفت:  بانکی  خوان  کارت  دستگاه های 
تغییری  و  اســت  ــه  روزان تومان  میلیون   ۵۰ همان 

نمی کند.
  برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار

با  ماه  اسفند   ۱۵ امروز   بازار  تنظیم  ستاد  جلسه 
حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری  اسحاق  ریاست  به  که  این  جلسه  در 
جهاد  تجارت،  و  صنعت،  معدن  وزرای  شد  برگزار 
مرکزی  بانک  رئیس  کل  دادگستری  کــشــاورزی، 
انجام  اقــدامــات  از  تــهــران،  گــزارشــی  و  شــهــردار 

شده  برای تنظیم بازار ارائه کردند.
بازار،  تنظیم  راستای  در  جلسه  این  در  قراراست 
نوروز شرایط  ایام  پایان  اتخاذ شود که  تا  تصمیماتی 

مطلوبی بر بازار اقالم اساسی حاکم باشد
وضعیت  بررسی  جلسه،  این  اهداف  از  دیگر  یکی 
ذخایر کاال های اساسی با هدف تامین نیازمندی مردم 
ایام تعطیالت نوروز و همچنین رفع  نیازمندی ها  در 
در حوزه حمل و نقل شهری و برون شهری، جاده ای، 

هوایی و ریلی اعالم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

 کاال های اساسی با ارز ۴200تومانی تامین می شود

  مشهد- تهران: روزانه

21:25و13:30  ساعت  شنبه ها: 

17:00 21:25و  ساعت  یكشنبه ها: 

21:25 ساعت  دوشنبه ها: 

21:25 شنبه ها:ساعت  سه 

17:00 21:25و  ساعت  چهارشنبه ها: 

 09:15 21:25و  ساعت  شنبه ها:  پنج 

 11:45 21:25و  ساعت  جمعه ها: 

11:30 مشهد- زاهدان: همه روزه ساعت 

یزد:روزانه  مشهد- 

)19:30 ساعت  چهارشنبه ها:  و  شنبه  سه   (

جمعه:  و  پنجشنبه  و  دوشنبه  و  یكشنبه  و  )شنبه 

)17:00 ساعت 

پنجشنبه ها:  و  دوشنبه  و  شنبه  اهواز:  مشهد- 

15:00 ساعت 

و   1510 ساعت:  شنبه ها  سه  چابهار:  مشهد- 

13:20 ساعت:  جمعه ها 

پنجشنبه ها  و  یكشنبه  شیراز:  مشهد- 

18:00 ساعت: 

چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  ایالم:  مشهد- 

07:30 ساعت 

13:25 ساعت  چهارشنبه ها:  آبادان:   – مشهد 

شنبه ها:  چهار  و  یكشنبه  نوشهر:  مشهد- 

13:00 ساعت 

ساعت:17:10  چهارشنبه ها  ساری:  مشهد- 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان زمستان 97                                      

خبر
توقف بیش از 20 روزه کامیون ها در مرز 

میلک
نقل  و  حمل  شــرکــت هــای  مــدیــره  هیات  رئیس 
از ۲۰  بیش  توقف  گفت:  رضوی  خراسان  بین المللی 
روز در مرز میلک باعث ایجاد نارضایتی صاحبان کاال 
کاالها  کرایه های  قیمت  افزایش  به  منجر  همچنین  و 

شده است.
خبر  این  اعالم  با  زمانیان  احمد  ایسنا،  گزارش  به 
بر 8۰ درصد شرکت های  بالغ  اینکه  به  باتوجه  افزود: 
فعال  میلک  مرز  در  خراسان  بین المللی  نقل  و  حمل 
به  را  ــادی  زی بسیار  ضررهای  توقف ها  این  هستند 
شرکت ها وارد کرده و از طرف دیگر شرکت ها را با کمبود 
ناوگان برای بارگیری در بندر عباس روبه رو کرده است.

پایان  روزهــای  به  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
سال نزدیک می شویم این توقف ها به ضرر همه بوده، 
لذا باید مسئولین استان سیستان و بلوچستان به این 

مسئله ورود پیدا کرده و مشکل را حل کنند.
نقل  و  حمل  شــرکــت هــای  مــدیــره  هیات  رئیس 
می شود  عنوان  جا  همه  ــزود:  اف استان  بین المللی 
و  شود  بارگیری  آنجا  از  بار  که  صورتی  در  اما  چابهار 
تمام  باشد،  توقف طوالنی مدت داشته  در مرز میلک 
فعالیت های خوب ما زیر سوال می رود، لذا الزم است 
تمامی دستگاه ها در این مسئله ورود و مشکالت را حل 

کنند.
زمانیان با اشاره به اینکه بخش عمده کاالهایی که 
ترانزیتی است،  میلک خارج می شود کاالهای  مرز  از 
عنوان کرد: بخش زیادی از کاالهایی که از مرز ملیک به 
سمت افغانستان می رود کاالهای ترانزیتی و صادراتی 
بوده و همچنین الزم به ذکر است که مرز میلک تنها مرز 

مجاز ورود تانکر سوخت به افغانستان است.
وی با اشاره به اینکه اولویت خروج کاال در مرز میلک 
نباید بر سوخت باشد بلکه باید تمامی کاالها به صورت 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  شوند،  خارج  یکسان 
ترانزیت از حساسیت باالیی برخوردار است باید برای 
تمامی گروه های کاالیی اولویت یکسانی درنظر گرفت، 
به طور مثال اگر قرار است روزی ۳۰۰ کامیون خارج 
اولویت  کاالها  بخش  تمامی  در  تعداد  این  باید  شود 

یکسانی داشته باشد.
نقل  و  حمل  شــرکــت هــای  مــدیــره  هیات  رئیس 
اکنون  هم  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  بین المللی 
خواب ها در مرز ایران بوده و در پیگیری هایی که داشتیم 
برای یافتن چرایی این موضوع به نتیجه ای نرسیدیم، 
لذا تمام دستگاه های دولتی که در مرز میلک استقرار 
برای کاهش خواب ها  را  باید همکاری های الزم  دارند 
در سمت ایران داشته باشند، در نتیجه اگر این مشکل 
حل شود و درصورتی که خواب ها در سمت افغانستان 

ایجاد شود حرفی برای گفتن خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد گفت: پس 
اعتراضات روز سه شنبه صنف موبایل فروش در  از 
اقصی نقاط کشور شب چهارشنبه سامانه مسافری 

گمرک برای ثبت تلفن های همراه باز شد.
اشاره  با  حداد  اکبری  افشین  ایسنا،  گزارش  به 
مسافری  همراه،  تلفن  ثبت  سامانه  بازگشایی  به 
و  کشور  در  ارز  بحرانی  وضعیت  به  باتوجه  افــزود: 
تلفن  کننده  وارد  شرکت های  به  ارز  نگرفتن  تعلق 
از طریق  تلفن همراه  و ورود  همراه، واردات رسمی 
طرفی  از  است  شده  ناممکن  تقریبا  شرکت ها  این 
قاچاق  گوشی های  ریجستری  طــرح  ــرای  اج با 
و  کمبود  با  را  بازار  لذا  شود  کشور  وارد  نمی تواند 
افزایش های قیمت نامتعارف برای تلفن های همراه 

ثبت شده مواجه کرد.
وی ادامه داد: سرانه مصرف تلفن همراه در کشور 
۲ میلیون دستگاه در ماه بوده اما باتوجه به اتفاقات 
اخیر در بازار ارز این سرانه به میزان حدود ۵۰۰ هزار 

دستگاه کاهش یافته و از طرفی واردات کمتر از ۱۰ 
بازار  درصد تلفن همراه باعث بروز اختالل هایی در 

شده است.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد در خصوص 
این  ــزود:  اف همراه،  تلفن  مسافری  ثبت  سامانه 
سامانه برای ورود تلفن همراه از طریق مسافری باز 
بوده و در ابتدا بدون محدودیت تعداد تلفن همراه، 
فعال سازی شبکه صورت می گرفت در مرحله بعد با 

ایجاد محدودیت تعداد ۵عدد تلفن همراه برای هر 
فرد ایجاد شد که درنهایت این میزان به تعداد یک 
تلفن همراه برای هر کد ملی کاهش یافت و از طریق 

این سامانه فعال سازی می شود.
تلفن  که  زمانی  کرد:  خاطرنشان  اکبری حداد 
همراه به صورت مسافری وارد کشور می شود قیمت 
تمام شده آن به علت عدم دریافت مالیات و بخشش 
عرضه  باعث  نتیجه  در  که  یافته  کاهش  دالری   8۰

به صرفه ای در شرایط  با قیمت مقرون  تلفن همراه 
نوسانات ارزی برای خریداران می شود.

هزار   ۲۰ روزی  ــدودا  ح اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری فعال سازی 
می شود، عنوان کرد: از روز سه شنبه گذشته بدون 
بازار  و  بسته  مسافری  سامانه  قبلی  اطــالع  هیچ 
موبایل را ملتهب و باعث تعطیلی موبایل فروشان در 
اقصی نقاط کشور شد که در نهایت گمرک سامانه را 

باز و آرامش به بازار موبایل بازگشت.
اشاره  با  مشهد  فروشان  موبایل  اتحادیه  رئیس 
هدف،  کاالهای  از  پس  همراه  تلفن  بازار  اینکه  به 
به  همراه  تلفن  کرد:  تصریح  دارد،  حساسی  بازار 
دلیل اینکه دوام کافی ندارد در زمان مورد نیاز باید 
تعویض گردد و در غیر این صورت روند کاری مردم 
مصرف  جهت  این  از  می کند،  روبــه رو  مشکل  با  را 

باالیی دارد.

سامانه مسافری گمرک باز شد؛

برگشت آرامش به بازار موبایل

کنونی  وضعیت  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
پنجم  دهه  در  کشور  سیاستگذاران  هدف  گفت:  کشور 

 انقالب باید تامین معیشت مردم باشد.
رزم حسینی در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی 
مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون  حضور  با  که  اشتغال 
محروم رئیس جمهور در محل استانداری برگزار شد گفت: 
تامین  باید  انقالب  پنجم  دهه  در  گذاران  سیاست  هدف 
معیشت مردم باشد نه پروژه هایی مثل تامین برق و فعالیت 

های عمرانی.
با  واقعیت  در  رضوی  خراسان  که  این  به  اشاره  با  وی 
می  شنیده  یا  دیده  اجتماعی  مطالعات  در  که  چیزهایی 
که  است  تاسف  بسیار  جای  افزود:  است،  متفاوت  شود 
است  بسیاری  اجتماعی  های  آسیب  شاهد  ما  استان 
بنابراین تمام برنامه ریزی ها باید با نگاه به این معضالت 

باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: ما در استان می خواهیم 
معتقدیم  و  کنیم  دنبال  را  مقاومتی  اقتصاد  سیاست 
اعتباراتی که دولت برای اشتغال در نظر می گیرد می تواند 
درواقع نقش محرک را برای فعالیت های دیگر بخش ها را 

داشته باشد.
تنها  کرد:خوشحالیم  ابراز  جلسه  این  در  حسینی  رزم 
استانی هستیم که در حوزه معدن به شرطی اجازه برگزاری 
اقتصاد  پیوست  مربوطه  پروژه  که  دهیم  می  را  مناقصه 
به مسئولیت  آن  متولی  و  باشد  را همراه داشته  مقاومتی 

اقتصادی خود در پیرامون معدن عمل کند.
وی در خصوص رسوب های بانکی متذکر شد: نشستی 
با بانک ها خواهیم داشت و مشخص خواهد شد که بخشی 
مقاومتی  اقتصاد  توسعه  امر  به  را  خود  های  سپرده  از 

اختصاص دهند.
بیان  ضمن  رضوی  خرسان  استاندار 
وام های  اختصاص  تاثیر  به  باید  که  این 
معاون  به  خطاب  شود  توجه  حمایتی 
رئیس جمهور و دیگر دستگاه های متولی 
حاضر در بسیت و یکمین جلسه کارگروه 
در  کرد:  نشان  خاطر  اشتغال  تخصصی 
استان سیاست اقتصاد مقاومتی را دنبال 
خواهیم کرد و از شما می خواهیم ما را 
نیز حمایت کنید تا استان  ما در شان امام 

رضا)ع( باشد.
به  اشـــاره  بــا  انتها  در  حسینی  رزم 
تواند  می  نشینی  حاشیه  که  معضالتی 
برای شهر ها داشته باشد اضافه کرد: اگر 

نشینی در مشهد گسترش  ندهیم حاشیه  انجام  اقدامی 
پیدا خواهد کرد.

  مثل کرمان، خراسان رضوی هم در کشور الگو خواهد شد
و مناطق محروم رئیس جمهور  معاون توسعه روستایی 
گفت: دغدغه اقتصادی رزم حسینی را دیدم برای همین 
در کنار او خواهیم بود تا خراسان رضوی هم مثل کرمان 

در کشور الگو شود.
 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
و  بیست  ویژه  مهمان  که  جمهور  رئیس 
اشتغال  کارگروه تخصصی  یکمین جلسه 
در  را  حسینی  رزم  حضور  ــود،  ب استان 
ویژه  فرصت  یک  رضوی  خراسان  استان 
و گفت:  استان دانست  برای  استثنایی  و 
معتقدم  استان  های  پتانسیل  به  توجه  با 
با  استعدادها  بازیابی  و  شکوفایی  فصل 
سرعت بیشتری شروع و ادامه پیدا خواهد 

کرد.
از  کــه  ــن  ای بیان  ضمن  امید  محمد 
دغدغه اقتصادی رزم حسینی خبر دارم، 
آقای  را  مقاومتی  اقتصاد  الگوی  افــزود: 
رزم حسینی در قلعه گنج تجربه کرده اند 

این تجربه حرکت می کند.  بر اساس  امروز همه کشور  و 
می  که  بودند  فرماندار  نزدیک ۳۱  کشور  وزارت  در  دیروز 
خواستند الگوی قلعه گنج که مبدع آن آقای رزم حسینی 

بودند را اجرا کنند.
بسیار  تجربات  با  داد:  ادامــه  خصوص  همین  در  وی 
و  ها  اگر همه دستگاه  دارد قطعا  رزم حسینی  که  خوبی 
بخش ها با وی همکاری کنند اتفاقات بسیار خوبی برای 

امکانات  تمام  با  لذا  افتاد  استان خواهد 
خود در کنار رزم حسینی خواهیم بود تا 
ایده های مربوطه اجرایی شود. امیدواریم 
الگو شد،  همانطورکه کرمان برای کشور 

خراسان رضوی هم الگو شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
که  همانطور  کرد:  اضافه  جمهور  رئیس 
ما  روستاهای  در  گفتند  استاندارمحترم 
اتفاقات خوبی افتاده است اما باید دقت 
شود که اگر توسعه ای اتفاق می افتد از 
جنس توسعه متوازن باشد و همه بخش 

ها از جمله اشتغال را در بر بگیرد.
ماندن  تغییر  بــدون  به  ــاره  اش با  وی 
این  کرد:  بیان  روستایی کشور  جمعیت 

است  معنی  این  به  نشده  اضافه  ما  روستائیان  آمار  که 
اند  شده  مجبور  ها  آن  نشده   ایجاد  شغلی  چون  که 
برای تامین معاش خود به شهرها مهاجرت کنند بر این 
اساس باید گفت ظرفیت سازی جدید شغلی در روستاها 

نداشتیم.
امید در همین راستا با اشاره به آمار میزان تملک اراضی 
روستائیان کشور  روستائیان  خبر داد: 7۵ درصد  توسط 
دارای اراضی زیر یک و نیم هکتار هستند 
که فعالیت و کار بر روی این زمین نهایتا 
ولی  داد  را جواب خواهد  همان خانواده 
می  انجام  وری  بهره  حــوزه  این  در  اگر 
برای  خوبی  های  قدم  توانستیم  می  شد 

اشتغال زایی برداریم .
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
به  رئیس جمهور در همین راستا خطاب 
حاضرین در جلسه گفت: در کرمان دیدم 
بزرگی  بسیار  کارهای  رزم  حسینی  آقای 
در عرصه گل خانه ها و مسایل بهره وری 

کشاورزی انجام داده اند.
وی با اشاره به حاشیه نشینی در مشهد 
افزود: باید توجه داشته باشیم که مسئله 

حاشیه نشینی در مشهد بیشتر از سایر نقاط کشور بوده و 
مهاجرتی که اتفاق افتاده ناشی از عدم وجود شغل است 
لذا اگر بتوانیم اشتغال روستائیان را به خوبی عملی کنیم 

شاهد مهاجرت معکوس در استان خواهیم بود.
اینجا  کرد:  اعالم  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
این نوید را می دهم که آمارهای اولیه  ما  نشان می دهد 
مهاجرت معکوس در کشور در حال اتفاق افتادن است و 

شرایط ما در روستاها روز به روز  در حال 
بهتر شدن است در همین راستا باید اعالم 
کنم ۲ هزار مرکز بوم گردی روستائی یا راه 
افتاده اند یا در حال راه اندازی هستند که 

آثار خوبی داشته است.
ایجاد  مردم  بین  امید  بارقه  استاندار    

کرده است
بیان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
بدو  در  استاندار  اقتصادی  رویکرد  کرد: 
مردم  بین  رادر  امیدی  بارقه  ــان  ورودش

بوجود آورده است.
مجمع  رئیس  جلسه  ایــن  ادامـــه  در 
نمایندگان استان خراسان رضوی اذعان 
دارند  باالیی  ظرفیت  ما  روستاهای  کرد: 

فقط مسئله اشتغال در آن ها مغفول مانده است.
حمید بنایی برخی از آمارها در کشور را با تناقض همراه 
استان  در  بیکار  هزار   ۵۰۰ تعداد  کرد:  اذعان  و  دانست 
داریم در حالی که آمار ارائه شده کمتر از این حرف هاست 
هزار  و ۵۰۰  میلیون   ۳ اعالمی  آمار  جای  به  کشور  در  یا 
تومان، بیش از 6 میلیون نفر بیکار است لذا باید روی آمارها 

نظارت شود.
وی در این جلسه اذعان کرد: کاری که استاندار در بدو 
مردم  در  امیدی  بارقه  کردند  تعریف  استان  در  ورودشان 

بوجود آورد و امیدواریم این موضوع پیگیری شود.
مجمع  در  من  گفت:  حسینی  رزم   به  خطاب  بنایی 
با  است  امید  و  در خمدت شما هستم  استان  نمایندگان 
تالش  مشکل معیشت و اشتغال مردم رفع و کنترل بشود.

استانداری  امورعمرانی  هماهنگی  سرپرست  ادامه  در 
جمعیت  مطلق  قدر  که  این  بیان  ضمن  رضوی  خراسان 
پذیری  و جمعیت فرستی استان رقم مثبتی را نشان می 
دهد، افزود: در مناطق روستایی با چالش درآمد کم نسبت 

به هزینه خانوار روستایی مواجه هستیم.
وحید قربانی علت مهاجرت از روستاها به شهر را دلیل 
و  دانست  روستایی  خانوار  هزینه   به  نسبت  درآمد  کمی 
اضافه کرد: باید ما ارتقاء سطح درآمد روستایی را در دستور 
کار خود قرار دهیم چون اگر این اتفاق نیفتد مهاجرت به 
شهرها را شاهد خواهیم بود و ناچارا مجبور به تامین هزینه 

های آن ها خواهیم شد.
های  پتانسیل  که  باشد  این  ما  رویکرد  باید  افزود:  وی 
درون روستا را با سرمایه گذاری های جدید به نسبت مثبت 

برسانیم.
در ادامه این جلسه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ثبت  نفر  هزار  ابتدا ۳8  در  در سامانه رصد  استان گفت: 
ها  بانک  به  طرح  هزار   ۱۵ از  بیش  نهایتا  که  کردند  نام 
 ۳۳۵ مبلغ  اســاس  این  بر  شد.  ــال  ارس
میلیاردتومان به ۴۵۰۰ طرح ابالغ شده 

است.
ها  بانک  از  افـــزود:  سنجری  محمد 
استدعا دارم با توجه به تاکید استاندار، در 
فرصت  باقی مانده در تخصیص اعتبارات 
تسریع کنند تا کارها سر جای خود پیش 

برود.
 ۳۰ از  استان  کامل  سهم  تخصیص   
کامل  سهم  تخصیص  متمرکز،  درصــد 
تومان  میلیارد   6۵۲ سقف  تا  استان 
از  ــاورزی  ــش ک بخش  سهم  ــزایــش  اف و 
درخواست های سنجری از معاون رئیس 

جمهور بود که در جلسه مطرح شد.

سرویس سیاسی

خبرتریبون

دلیل  این  به  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک 
عامل  و  دارند  کاریزمای خاصی  اصولگرا  بزرگان  که 
وحدت بخش هستند، نبود آن ها موجب شده که در 
و  نیاید  وجود  به  کامل  انسجام  اصولگرایی  اردوگاه 

یک صدایی شنیده نشود.
 به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اینکه 
در  اعتدالگرا  و  اصالح طلب  اصولگرا،  جریان های 
واقع حزب نیستند، اظهار کرد: تا زمانی که ما احزاب 
حاکمیت  حمایت  مورد  و  فراگیر  قدرتمند،  بزرگ، 
پاسخگو  و  باشیم، احزاب ما مسئولیت پذیر  نداشته 
نباشند و مشخص نباشد که رئیس جمهور متعلق به 
پس  سیاسی  حزب  آن  و  است  سیاسی  حزب  کدام 
از انتخاب مسئولیت کار را عهده دار نباشد، در این 
صورت احزاب و جریان های سیاسی پا نمی گیرند و 
نقش موثری در اداره کشور نخواهند داشت. وی با 
بیان اینکه معموال احزاب در دنیا شناسنامه و کاندیدا 
دارند و برای اداره کشور به مردم برنامه ارائه می دهند، 
عنوان کرد: افرادی که در دولت ها انتخاب می شوند، 
به  متعلق  آن ها  که شناسنامه  است  دقیقا مشخص 
آن  نیز  انتخاب  از  پس  و  است  سیاسی  حزب  کدام 
حزب را حمایت، پشتیبانی و تغذیه فکری می کند، 
در نهایت نیز عملکرد مسئوالن به حساب آن حزب 
خاصی که افراد از آن برخواستند، گذاشته می شود.

شرایطی  چنین  ما  کشور  در  افــزود:  آرین منش 
و  خرد  تشکل های  از  مجموعه ای  ــدارد.  ن وجــود 
می شوند  جمع  هم  دور  انتخابات  آستانه  در  کالن 
یک  یا  و  اصالح طلب  اصولگرا،  جریان  قالب  در  و 

نیست  معلوم  که  می کنند  ارائه  را  لیستی  جبهه، 
انتخاب  ــراد  اف اینکه  از  بعد  کیست،  به  متعلق 
این است  افتخارشان  ما  روسای جمهور  می شوند، 
و  نیستند  گروهی  و  حزب  هیچ  به  متعلق  که  که 

برای  مسئولیتی  نیز  احزاب  نهایتا 
ندارند.این  ــردم  م به  پاسخگویی 
کرد:  بیان  اصولگرا  سیاسی  فعال 
این  نشان دهنده  وضعیتی  چنین 
است که ما مردم ساالری را به شکل 
دموکراسی  زیرا  نپذیرفتیم،  کامل 
احزاب  وجود  بدون  مردم ساالری  و 
و  ناقص  فراگیر  و  قدرتمند  بــزرگ، 
اصولگرا  جریان  بنابراین  است،  ابتر 
اصالح طلب  جریان  همچون  نیز 

فراگیر،  بـــزرگ،  احـــزاب  شکل  بــه  کــه  زمــانــی  تــا 
مسئولیت پذیر و پاسخگو در نیاید و دارای برنامه و 
در  نقشی  نباشد،  کشور  اداره  برای  مشخصی  تیم 
با اشاره به  ایفا نمی کند.وی  سیاست و دموکراسی 
بزرگان  از  برخی  خالی  جای  اینکه 
محسوس  ــواردی  مـ در  اصــولــگــرا 
است، تصریح کرد: زمانی که بحث 
بین  وحدت، هماهنگی و همکاری 
تشکل ها و احزاب خرد و کالن نمود 
پیدا می کند و آن ها می خواهند این 
برخی  نبود  کنند،  ایجاد  را  انسجام 
مهدوی کنی  ا...  آیت  چون  بزرگان 

احساس می شود.
آرین منش ادامه داد: به این دلیل 

عامل  و  دارند  خاصی  کاریزمای  اشخاص  این  که 
وحدت بخش هستند، نبود آن ها موجب شده که در 
و  نیاید  وجود  به  کامل  انسجام  اصولگرایی  اردوگاه 
تفرق و تنوع گروه ها و سالیق در اردوگاه اصولگرایی 
موجب شود تا لیست های متعددی به مردم معرفی 
شده و در نهایت پیروزی را در بر نداشته باشد که در 
این وضعیت یک صدایی شنیده نمی شود.این فعال 
اخیر  انتخابات  در  کرد:  اضافه  اصولگرا  سیاسی 
ما شاهد  روستا  و  انتخابات شورای شهر  در  مشهد 
حداقل 6 لیست از جریان اصولگرا بودیم و این به 
معنی عدم هماهنگی و وفاق و نبود شخصیت های 
ایجاد  را  وحدت  این  بتوانند  که  است  کاریزماتیک 
سیاسی  جریان های  تمام  اینکه  بیان  با  کنند.وی 
اعم از اصولگرا، اصالح طلب و اعتدالگرا در آستانه 
در  بازنگری  نیازمند  انقالب  پنجم  دهه  به  ورود 
گذشته  کارنامه  مرور  و  عملکرد  شرایط،  وضعیت، 
با  سال   ۴۰ این  در  ما  کرد:  عنوان  هستند،  خود 
در  زیادی  اشتباهات  و  رفتیم  پیش  خطا  و  آزمون 

عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشتیم.
دوران  سالگی   ۴۰ دوران  کرد:  بیان  آرین منش 
بلوغ، پختگی و تکامل محسوب می شود و پذیرفته 
انقالب  عمر  از  سال   ۴۰ گذشت  از  پس  که  نیست 
اسالمی ما همچنان با آزمون و خطا بخواهیم آن را 
باید  نیز  سیاسی  جریان های  بنابراین  کنیم،  دنبال 
و  اشکاالت  نمایند،  تجدیدنظر  خود  وضعیت  در 
رفع  به  نسبت  و  کرده  شناسایی  را  خود  آسیب های 

آن ها اقدام کنند.  

از  استان  فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
آخررین برنامه های اجرایی پلیس برای ساماندهی 
دریافت  شرایط  دارای  غایب  مشموالن  حدکثر 

معافیت و خرید خدمت سربازی خبر داد.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  ریاحی  محمود   
و  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  اعــالم  با  برابر 
غایب  مشموالن  حداکثر  ساماندهی  به منظور 
حائز شرایط دریافت معافیت اشاره شده در قانون 
مورد  جریمه  مبلغ  پرداخت  در  تسهیل  و  بودجه 
 ۱۰+ پلیس  دفاتر  به  می توانند  متقاضیان  نظر، 
به  نسبت  الزم،  شرایط  به  توجه  با  و  کنند  مراجعه 

خرید خدمت سربازی خود اقدام کنند.
بهمن ماه   ۱۳ از  که  متقاضیانی  ــزود:  اف وی 
غایب  مشموالن  جریمه  معافیت  بــرای   ۱۳97
را در  تمام مبلغ جریمه  اقدام کرده اند، می توانند 
تا پایان سال ۱۳98 پرداخت  ۱۳ قسط مساوی و 
در  جریمه  مبلغ  سیزدهم  یک  پرداخت  کنند. 
ابتدای ثبت نام و واریز مابقی مبلغ جریمه در ۱۲ 

قسط است.
ادامه  استان  فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
که  مذکور  معافیت  از  بهره مندی  متقاضیان  داد: 
مبلغ  درصد   ۳۰ واریز  به  موفق  ابالغیه،  از  پیش 
دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  نشده اند،  جریمه 
مبلغ  پرداخت  به  مربوط  تسهیالت  از   ۱۰+ پلیس 
 ۳۰ ــز  واری ــدون  )ب قسط  تمام  به صورت  جریمه 

درصدی اولیه( بهره مند شوند.
از  بهره مندی  متقاضیان  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  یکی  در  که  غایب  مشموالن  جریمه  معافیت 
به  را  خود  مطالبه  کشر  سراسر   ۱۰+ پلیس  دفاتر 

پیش بینی  جریمه  مبلغ  درصد   ۳۰ و  رسانده  ثبت 
مراجعه  با  می توانند  نیز  کرده اند  واریــز  را  شده 
تعداد  افزایش  به  نسبت   ۱۰+ پلیس  دفاتر  به 
تا  قسط   ۱۲ )حداکثر  شده  گرفته  درنظر  اسقاط 
برای  همچنین  کنند.  اقدام   )۱۳98 سال  پایان 
مربوط  که  مذکور  دستورالعمل  )ت(  بند  اجرای 
امام  امداد  کمیته  پوش  تحت  غایب  مشموالن  به 
خمینی و سازمان بهزیستی بوده شرایطی درنظر 

گرفته شده است.
مشمول  ــدان  ــرزن »ف اینکه  بــیــان  بــا  ریــاحــی 
و  امـــداد  کمیته  پوشش  تحت  ــای  ــواده ه ــان خ
معافیت  شرایط  داشتن  صــورت  در  بهزیستی 
درصد   7۰ از  می توانند  غایب  مشموالن  جریمه 
مدرک  همراه  غیبت  سال   8( پایه  جریمه  تخفیف 
این  کــرد:  تصریح  کنند«  استفاده  تحصیلی( 
کاهش  فرم  دریافت  از  پس  بایستی  مشموالن 
با  امداد  کمیته  یا  بهزیستی  کل  اداره  از  تعرفه 
خود  درخواست  فرم   ۱۰+ پلیس  دفاتر  به  مراجعه 

را ثبت کنند.
گفت:  استان  فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
اینکه طرح جریمه مشموالن غایب در  به  توجه  با 
تمامی مشموالن  و  نخواهد شد  اجرا   ۱۳98 سال 
اسفندماه جاری  پایان  تا  این طرح صرفا  موضوع 
فرصت دارند تا درخواست خود را در دفاتر پلیس 
در  را  جریمه  مبلغ  اقساط  از  یکی  حداقل  و  ثبت 
صورت  این  غیر  در  کنند.  واریز   ۱۳97 اسفندماه 
مشمول طرح مذکور قرار نگرفته و محدودیت های 
غایب  مشموالن  با  رابطه  در  قانون  در  مندرج 

گریبانگیر آنان خواهد شد.

آرین منش مطرح کرد
مشکل اصولگرایان

نبود شخصیتی کاریزماتیک  

آخرین اخبار خرید خدمت سربازی

جریان های اصولگرا، 
اصالح طلب و اعتدالگرا 

در واقع حزب نیستند

,,

 رزم حسینی: هدف 
سیاست گذاران در دهه 
پنجم انقالب باید تامین 
معیشت مردم باشد نه 

پروژه هایی مثل تامین 
برق و فعالیت های 

عمرانی

,,
امید: الگوی اقتصاد 

مقاومتی را آقای رزم 
حسینی در قلعه گنج 

تجربه کرده اند و امروز 
همه کشور بر اساس این 

تجربه حرکت می کند

,,
 بنایی: من در مجمع 
نمایندگان استان در 

خمدت شما هستم و امید 
است با تالش  مشکل 

معیشت و اشتغال مردم 
رفع و کنترل بشود

,,

سیاست گذاری استاندار مشخص شد

هدف تامین معیشت مردم

بر  ــارت  ــظ ن شـــورای  عضو 
بیان  با  صداوسیما  سازمان 
به  مربوط  آرشیو  خــروج  اینکه 
ادوار مختلف بوده است، گفت: با توجه به گزارشاتی 
و سیما رسیده، خروج  بر صدا  نظارت  به شورای  که 

آرشیو از سازمان قابل تکذیب و کتمان نیست.
شورای  عضو  قاضی زاده هاشمی  احسان  سید 
مسئله  به  اشاره  با  صداوسیما  سازمان  بر  نظارت 
برخی  دستیبابی  و  سیما  و  صــدا  آرشیو  فــروش 
این  در  گفت:  آرشیو،  این  به  خارجی  رسانه های 
اما  گرفته  صورت  مختلفی  اظهارنظرهای  زمینه 
بر  نظارت  شورای  سیما   و  صدا  بر  نظارت  مرجع 
از  را  خود  اطالعات  که  است  صداوسیما  سازمان 
بدنه  همچنین  و  نظارتی  مختلف  دستگاه های 

دریافت   مختلفی  گزارش های  سیما  و  صدا  کارکنان 
یا اظهار نظر می کند. و بر اساس آن تصمیم  گیری 

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای 
یکی  نظارتی  مختلف  مراجع  اینکه  بیان  با  اسالمی 
و  صدا  بر  نظارت  شــورای  گرفتن  گــزارش   ارکــان  از 
مختلفی  گزارش های  باره  این  در  که  هستند  سیما 
به شورا وصول شده است، گفت: مرجعی که در این 
گیری  موضع  یا  تصمیم گیری  نظر،  اظهار  خصوص 
داشته باشد، شورای نظارت بر صدا و سیما است که 
پس از جمع بندی این موضوع رسانه  ای خواهد شد.

اصول  اســاس  بر  وظیفه  این  کــرد:  تصریح  وی 
صدا  بر  نظارتی  مرجع  ترین  عالی  به  اساسی  قانون 
واگذار  و سیما  بر صدا  نظارت  یعنی شورای  و سیما 

است.

نماینده مردم در مجلس دهم 
با بیان اینکه سلیقه گرایی در اجرا 
و برگزاری تفریحات سالم، ناهنجاری 
اجتماعی را رواج می دهد، گفت: بیکاری عامل اساسی 

حضور گسترده جوانان در قلیان سرا است.
عبدا... حاتمیان درباره وضعیت گسترده جوانان در 
قلیان سراها در  کشور،گفت: متاسفانه تفریحات ناسالم 
در کشور از جمله حضور گسترده جوانان در قلیان سراها 
رواج پیدا کرده است و این در حالی است که اگر خواهان 
توقف این نوع از معضالت اجتماعی در کشور هستیم، 
الزامی است که فکر اساسی برای  برنامه ریزی فرهنگی و 
اجتماعی جهت توسعه مراکز فرهنگی را مدنظر قرار داد.

 وی  ادامه داد:  کمبود  امکانات رفاهی در  جامعه 
عاملی  برای حضور جوانان در مسیرهای ناسالم  فرهنگی 

و اجتماعی است  واین در حالی است که بیکاری عامل 
اساسی حضورگسترده جوانان در قلیان سرا است.

تنباکو وسیگار  براثر مصرف  اینکه  بیان  با   حاتمیان  
بسیاری افراد در جامعه مبتال به سرطان شده اند تصریح 
کرد:  در برگزاری تفریحات سالم نباید سلیقه گرایی مانع 

توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری شود.
 عضو فراکسیون  تولید و اشتغال مجلس  با بیان ایجاد 
اشتغال پایدار  بویژه در بخش کشاورزی در  حوزه صنایع 
تبدیلی می تواند بسیاری از جوانان را  جذب فرصتهای 
اشتغال پایدارکند یادآورشد: با  توسعه اشتغال پایدار می 
توان عالوه بر تامین اقتصادمعیشتی جوانان، این نسل 
توسعه های  به سمت  را  آینده کشور  برای  مهم   بسیار 
اجتماعی حرکت داد  تا کشور مسیر  ترقی و شکوفایی 

را طی کند.

فرهنگی  کمیسیون  عضو 
مجلس  اخیر  مصوبه  گفت: 
برای ممنوعیت کاندیداتوری بیش 
از سه دوره متوالی برای نمایندگی تصمیم عجوالنه ای 

بود.
عضو  پژمانفر  نصرا...  والمسلمین  حجت االسالم 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در واکنش 
به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه نمایندگان بیش 
از سه دوره متوالی نمی توانند نامزد انتخابات مجلس 
شوند، گفت: معتقدم این طرح ناپختگی های فراوانی 
باید  دارد، مثال اگر هدف این طرح جوانگرایی است 
بدانیم صرفا جوانی یک نماینده می تواند عاملی برای 

موفقیت او باشد یا خیر.
وی افزود: گاهی تجربه های یک نماینده در دوران 

او  به  نظارت  و  قانون گذاری  در  می تواند  مسئولیتش 
را در  نیروی جوان  تماما  ما  این تصور که  کمک کند، 
مجلس مستقر کنیم، تا مجلس موفقی داشته باشیم، 

اشتباه است.
روالی  همواره  کرد:  اظهار  مشهد  مردم  نماینده 
جوان  نیرو های  که  داشت  وجود  مجلس  در  درستی 
با تجربه که بعضا چندیدن دوره در  نیرو های  در کنار 

مجلس بودند، حضور داشتند.
پژمانفر تصریح کرد: در صورت تصویب این مصوبه، 
مجلس از فضای کارشناسانه خالی می شود و با توجه 
باتجربه،  نمایندگان  از  نفر   ۳۱ شده  اعالم  اسامی  به 
قادر به حضور در انتخابات دوره بعد نخواهند بود، این 
تصمیم گیری  در  مجلس  که  می دهد  نشان  موضوع 

عجوالنه و بی منطق رفتار کرده است.

مصوبه ممنوعیت کاندیداتوری بیش از سه دوره متوالی نمایندگی مجلس سلیقه گرایی در برگزاری مراسم هنری و تفریحی متوقف شودخروج آرشیو صداوسیما قابل کتمان و تکذیب نیست
ناپخته بود
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حوادث
کشف 210 راس گوسفند قاچاق در رشتخوار

از  رشتخوار  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
کشف 210 راس گوسفند قاچاق و دستگیری 2 قاچاقچی 

احشام در این زمینه خبر داد.
سرهنگ عباس عرب در تشریح این خبر افزود: ماموران 
عبوری  خودروهای  کنترل  حین  فرماندهی  این  انتظامی 
کامیون  دستگاه  یك  به  حیدریه  تربت  رشتخوار-  محور 
متوقف  بیشتر  بررسی  منظور  به  را  خودرو  این  و  مشكوك 
در  راننده  مدارك  بررسی  از  پس  ماموران  افزود:  کردند.وی 
اداره  این کامیون 210 راس گوسفند فاقد مجوز  از  بازرسی 

دامپزشكی، به ارزش 420 میلیون تومان را کشف کردند.
با  رشتخوار  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
اشاره به دستگیری 2 متهم در این زمینه، خاطرنشان کرد: 
متهمان دستگیر شده به مراجع قضائی معرفی و دام های 
منتقل  شهرستان  دامپزشكی  قرنطینه  به  شده  کشف 
شدند.سرهنگ عرب بر استمرار اجرای طرح های انتظامی 
و کنترل محورهای مواصالتی با هماهنگی مراجع قضائی 
تاکید کرد و گفت : قاچاق احشام عالوه بر پیامدهای زیان 
بین  مشترك  بیماری های  انتقال  احتمال  اقتصادی  بار 
داریم  انتظار  شهروندان  از  که  دارد  نیز  را  حیوان  و  انسان 
هرگونه اخبار در این خصوص را به فوریت های پلیسی 110 

اطالع رسانی کنند.

یك  مشهد  در  سوخت  حامل  تریلی  و  کامیون  برخورد 
کشته برجای گذاشت

پی  در  گفت:  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
حامل  تریلی  دستگاه  یك  و  کامیون  دستگاه  یك  برخورد 
سوخت مازوت در این شهر راننده تریلی در دم جان باخت 
و به  راننده کامیون نیز مصدوم  و  و سرنشین دیگر تریلی 

بیمارستان منتقل شدند.

با  گو  و  گفت  در  چهارشنبه  روز  جعفری  حسن  آتشپاد 
فاصل  حد  در  امروز  که  حادثه  این  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
میدان شهید فهمیده و پل قائم مشهد رخ داد یك دستگاه 
لیتر  هزار   30 حامل  تریلر  دستگاه  یك  و  ایسوزو  کامیون 
داد:  ادامه  کردند.وی  برخورد  یكدیگر  با  مازوت  سوخت 
محدوده  در  سنگینی  ترافیك  که  حادثه  این  اعالم  پی  در 
عملیات  سرعت  به  بود  کرده  ایجاد  مشهد  فجر  میدان 

امداد و نجات و پیشگیری از حریق در محل انجام شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: علت وقوع 

این تصادف توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

مرگ  به  منجر  مشهد  در  پراید  خودروی  گرفتن  آتش 
راننده شد

مشهد  نشانی  آتش  سازمان   35 ایستگاه  سرپرست 
یك  راننده  حریق،  به  منجر  رانندگی  سانحه  در  گفت: 
دستگاه خودروی پراید در حوالی بزرگراه آیت ا... رفسنجانی 

مشهد در آتش سوخت.
به گزارش ایرنا، ایوب خجسته روز چهارشنبه افزود: این 
راه  سه  سمت  از  که  پراید  خودروی  و  داد  رخ  امروز  حادثه 
حرکت  در  رفسنجانی  ا...  آیت  بزرگراه  سمت  به  فردوسی 
بود با یك خودروی ون پارك شده در حاشیه بزرگراه برخورد 
آتش  پراید  خودروی  برخورد،  این  پی  در  داد:  ادامه  کرد.وی 
گرفت که با تالش آتش نشانان، حریق مهار شد اما راننده 
و  سوخت  آتش  در  بود  شده  محبوس  آن  داخل  که  خودرو 

جان خود را از دست داد.
مشهد  نشانی  آتش  سازمان   35 ایستگاه  سرپرست 
گفت: جنازه سوخته این راننده متوفی که به علت شدت 
سوختگی هویتش غیرقابل تشخیص بود با تالش ماموران 
آتش نشانی از کابین خودرو خارج و تحویل عوامل انتظامی 

و اورژانس شد.

مدیر عامل بنیاد نیکوکاری ایرانیان گفت: با اجرایی 
و  مدرسه   ۱۳ از  بیش  در  برکت«  »طلوع  طرح  شدن 
گرم  صبحانه  وعده  از  آموز  دانش   ۲۱۰۰ جمعیت  با 

برخوردار می شوند. 
طرح  افتتاحیه  مراسم  در  کروژدهی  محمدجعفر 
و  با حضور شهردار منطقه ۵ مشهد  برکت« که  »طلوع 
هدف  افزود:  تبادکان  منطقه  پرورش  و  آموزش  رئیس 
از طرح »طلوع برکت« ایجاد شور و نشاط اجتماعی و 
تمرین کار مشارکتی در جامعه است و این طرح مقطعی 
نیست. در روز جشن نیکوکاری همزمان با افتتاح طرح 
 ۱۳ از  بیش  در  خیامی،  دبیرستان  در  برکت«  »طلوع 
وعده  از  آموز  دانش  نفر   ۲۱۰۰ حدود  دیگر،  مدرسه 

صبحانه گرم برخوردار می شوند.
به منظور  برنامه هایی  ادامه طرح »طلوع برکت«،  در 
مشاوره  کنکور،  کالس های  تحصیلی،  کمک های 
دانش  استعدادهای  شناسایی  زندگی،  مهارت های 

آموزان اجرایی خواهدشد. 
وی تصریح کرد: حدود 6۰ درصد از منطقه تبادکان 
حاشیه و فقط ۳۰ درصد آن روستایی و حدود ۱۰درصد 
و  قراردارد  آبکو در حوزه شهر  قند  تحت عنوان منطقه 
می بایست اقدامات موثری در حاشیه شهر مشهد انجام  

شود. 
کرد:  اظهار  ایرانیان  نیکوکاری  بنیاد  عامل  مدیر 

هنرستان  در  برکت«  »طلوع  افتتاحیه  طرح  کنار  در 
به  آموزان  دانش  دستاوردهای  نمایشگاه  از  خیامی، 
همت شهرداری منطقه ۵ رونمایی می شود به مناسبت 
روز درختکاری با حضور رییس آموزش و پرورش منطقه 
هنرستان  در  نمادین  صورت  به   ۵ منطقه  شهردار  و   ۵
درخت کاشته می شود و همچنین اتاق فکر انجمن اولیا 

و مربیان نیز افتتاح می شود. 
کار  پرورش  و  آموزش  به  ورود  کرد:  تاکید  کروژدهی 
اولین  ایرانیان  نیکوکاری  بنیاد  و  بود  سختی  بسیار 
تشکلی است که توانست با امضای تفاهم نامه با آموزش 

و پرورش، در زمینه آموزش و مشاوره  وارد شود. 
و  آمــوزش  شهرداری ،  مشارکت  با  کرد:  اذعــان  وی 
پرورش و تشکل ها می توان جامعه هدف دانش آموزی 
حاشیه را مورد حمایت قرارداد و از طریق کارگروه ها و 
تبادکان،  پرورش  و  آموزش  در  تخصصی  کمیته های 
فرهنگی  و  تحصیلی  ورزشــی،  هنری،  استعدادهای 
در  کشور  آینده  که  چرا  نمود.  شکوفا  را  آنان  نهفته 
تخصیص  از  فارغ  و  است  آموزان  دانش  همین  دستان 
بودج آموزش و پرورش و شهرداری، می توان با استفاده 
از اتاق فکر دانش آموزی، مشکالت خودمان را خودمان 

حل کنیم.
 باید شادمانی را آموزش داد

منطقه  پــرورش  و  آمــوزش  رئیس  نشست  ادامــه  در 
روز  نیکوکاری،  روز  مناسبت های  گفت:  تبادکان 
بانوان  دستی  صنایع  نمایشگاه  افتتاح  درختکاری، 

همت  به  برکت«  »طلوع  طرح  افتتاحیه  آیین  محله، 
اولیا  انجمن  اتاق فکر  افتتاح  ایرانیان،  نیکوکاری  بنیاد 

و مربیان  را در پیش رو داریم. 
در  جانبه  همه  مشارکت  خصوص  در  سعیدی  علی 
آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش ارتقای کیفی 
مختلف  زمینه های  در  اینکه  مگر  کرد،  نخواهد  پیدا 
معلمان،  آمــوزان،  دانــش  نظیر  همگان  مشارکت  از 
همکاران، اولیای دانش آموزان، دستگاه های دولتی و 

غیردولتی، سمن ها و خیریه ها  بهره گیرد. 
اشاره  با  تبادکان  منطقه  پــرورش  و  آمــوزش  رئیس 
و  تربیت   و  تعلیم  عرصه  در  محور  تقاضا  مشارکت  به 
ضرورت  به  نگاه  با  کرد:  اذعان  محور  عرضه  همیاری 
را  شادمانی  واژه  باید  مدرسه،  در  هیجانات  تبیین 

آموزش داد.
آن  شاهد  امروز  که  برنامه هایی  کرد:  ابراز  سعیدی 
هستیم منشا شادی و نشاطی است که به صورت فردی 
و اجتماعی در تالشیم تا به آن دست یابیم. شادی برپایه 
احساسات و لذت ها مانند خوردن و آشامیدن، تفریح، 
خرید و گذراندن اوقات با دوستان است و میانبری برای 

ایجاد شادی در وجودمان است.
نوع  مانا  اصیل،  عمیق،  شادی  اما  کرد:  تصریح  وی 
بر  که  بوده  درونی  خوشنودی  و  فضیلت  از  متفاوتی 
هم نوعان  به  کمک  بخشندگی،   روحیه  مهربانی،  پایه 
خوش  خوش بینی،  وفاداری،  نیک،  کار  نیازمندان،  و 
دیگران  به  نسبت  روحیه سپاسگزاری  ایجاد  و  اخالقی 

مختلف  مراحل  بر  دائمی  شادی  این  است.  استوار 
زندگی انسان تاثیرگذار است.  

خاطرنشان  تبادکان  منطقه  پرورش  و  آموزش  رئیس 
بیماران،  از  عیادت  مانند  مهرورزانه  اقدامات  کرد: 
عمق  و  اصالت  از  نوشیدنی  یک  خوردن  با  مقایسه  در 
باالتری برخوردار است. با نگاه به رویدادهای امروز، از 
همدلی و مهرورزی به شادمانی اصیل درونی می رسیم. 
سعیدی در پایان گفت: زندگی خوب  باالتر از زندگی 
خوب  زندگی  از  باالتر  معنادار  زندگی  و  بخش،  لذت 
زندگی  به  تمام عرصه ها  باید تالش کنیم که در  است. 
خود معنا بخشیم و این فقط با اتکال و اتصال به ذات 

مقدس باریتعالی میسر است.
 ضرورت مشارکت سمن ها و دستگاه های اجرایی

و  همکاری  از  تشکر  با  مشهد   ۵ منطقه  شهردار 
اقدامات منحصر به فرد بنیاد نیکوکاری ایرانیان گفت: 
مناطق  در بخش  توسعه، خصوصا  مباحث  با  رابطه  در 
کمتر توسعه یافته، نیازمند مشارکت همه دستگاه های 
سمن ها  و  تشکل ها  مــردم،  شهر،  سطح  در  اجرایی 
هستیم که در نتیجه مناطق حاشیه، پیرامونی و کمتر 

توسعه یافته نخواهیم داشت .
مناسب  ظرفیت  به  اشــاره  با  زاده  عبدا...  حسین 
تراکم  به  توجه  با  ــزود:  اف محالت  اجتماعی  شــورای 
مناطق،  سایر  به  نسبت  پیرامونی  مناطق  در  جمعیت 
ریزدانگی و مسائل زیرساختی کمتر است. در این راستا 
مختلف  پروژه های  تومان  میلیارد   ۲۱ از  سال  پایان  تا 

بهره برداری  گلشهر  در  آبی  و  ورزشی  مجموعه  مانند 
می شود.

در  شهر  پنجم  شورای  حمایت  با  کرد:  تصریح  وی 
راستای خدمت رسانی به مردم، شهرداری با استفاده از 
این ظرفیت در زمینه امور نیکوکاری با آموزش و پرورش 

و بنیاد نیکوکاری ایرانیان همکاری می کند.
به مناسبت روز  تاکید کرد:  شهردار منطقه ۵ مشهد 
درختکاری، حدود ۱۲ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر 
که  شد  توزیع  رایــگــان   بصورت  شهروندان  بین  در 

۱۰هکتار از زمین های منطقه را پوشش می دهد. 
سه  از  بهره برداری  با  خاطرنشان کرد:  زاده  عبدا... 
از  هکتار   7 حــدود  تبدیل  و  جــاری  سال  در  بوستان 
زمین های تحت تملک شهرداری به بوستان عمومی در 
سال آتی در این منطقه، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه 

فضای سبزخواهیم بود.
نظیر  فراوانی  با مشکالت  منطقه  این  کرد:  بیان  وی 
جریان پس آب ها در خیابان ها، کنده کاری های متعدد، 
تردد از مسیرهای باریک، نبود ظرفیت های ورزشی و... 

مواجه  است.
با  شهرداری  کرد:  اظهار  مشهد   ۵ منطقه  شهردار 
مردم  و  شهر  شورای  فاضالب،  و  آب  سازمان  همکاری 
محله در راستای دفع آب های سطحی، با لوله گذاری ها 
و احداث انشعابات اقدامات موثری را انجام داده است 
و امید است همکاری سازمان های مردم نهاد، آموزش و 

پرورش و شهرداری در این منطقه ادامه یابد. 

»طلوع برکت« تابید؛

صبحانه گرم برای 2100دانش آموز مشهدی
فریمان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
تا کنون 96۰ سبد غذایی  ابتدای امسال  از  گفت: 
پذیر  آسیب  کودکان  و  باردار  مادران  بین  حمایتی 
روستایی  و  شهری  مناطق  در  تغذیه  سوء  زمینه  در 
شهرستان توزیع شده که با توزیع ۴۴۰ سبد غذایی 
غذایی  سبد   ۱۴۰۰ مجموع  در  سال  پایان  تا  دیگر 

در سطح شهرستان فریمان توزیع خواهد شد.
غذایی  سبدهای  توزیع  افــزود:   پاینده   محمد 
ویژه مادران باردار با هدف حمایت تغذیه ای مادران 
واحد  حمایتی  برنامه های  جمله  از  نیازمند،  باردار 
همکاری  با  که  است  بهداشت  وزارت  تغذیه  بهبود 

موسسه بنیاد علوی اجرا می شود.
 66۰ تا کنون  که  این مطلب  بیان  با  پاینده  دکتر 
دوره  سه  در  علوی  بنیاد  به  مربوط  حمایتی  سبد 
بین مادران باردار نیازمند توزیع شده است، اظهار 
داشت: این سبدهای حمایتی حاوی ۱۵ قلم مواد 
مرغ،  گوشت  عدس،  لوبیا،  برنج،  شامل  غذایی 
نخود، سویا، ماکارونی، بلغور جو، خرما، تن ماهی، 

پنیر، روغن و حلوا شکری است.
فریمان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
سوی  از  نیازمند  مــادران  طــرح،  ایــن  در  گفت: 
بهداشت  خانه های  و  بهداشتی  مراکز  و  پایگاه ها 
دستورالعمل  مبنای  بر  شناسایی  از  پس  روستایی 
سبد  دریافت  بــرای  و  شناسایی  بهداشت  وزارت 
شهرستان،  درمــان  و  بهداشت  شبکه  به  غذایی 

معرفی می شوند.
ــاردار  ب مــادران  برنامه  ایــن  در  ــرد:  ک بیان  وی 
غذایی  حمایتی  برنامه  پوشش  تحت  نیازمند، 
قرار  زایمان  از  پس  ماه   6 تا  ــارداری  ب ابتدای  از 
دریافت  غذایی  سبد  بار  یک  ماه   ۲ هر  و  می گیرند 

می کنند.
دکتر محمد علی پاینده بیان داشت: توزیع بسته 
با  حمایتی بین کودکان نیازمند نیز با هدف مقابله 
امداد  کمیته  همکاری  با  کودکان  این  تغذیه  سوء 
بسته   ۵۰ دوره  هر  و  دوره   ۴ در  )ره(   خمینی  امام 

)جمعًا ۲۰۰(تهیه و توزیع شده است.
غذایی  سبد   ۱۰۰ تعداد  کرد:  نشان  خاطر  وی 
آستان  همکاری  با  ماه  اسفند  اوایل  در  نیز  دیگر 
توزیع  نیازمند  کودکان  و  مادران  بین  رضوی  قدس 

شده است.
فریمان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
بارداری  دوران  اوایل  در  شدید  تغذیه  سوء   : گفت 
بروز عوارض جسمی و ذهنی در جنین و در  سبب 
کم  نوزاد  تولد  و  رشد  کاهش  سبب  بارداری  اواخر 

وزن می شود.

چند قدم تا سالمت
مدیر شبکه بهداشت فریمان:

تا پایان امسال 1400سبدغذایی توزیع 
می شود

گذشت خانواده های بیماران مرگ مغزی ادامه دارد؛

رشد 60درصدی رضایت به اهدای عضو 
دانشگاه  پیوندی  اعضای  فراهم آوری  واحد  مسئول 
علوم پزشکی مشهد از افزایش 6۰ درصدی اعالم رضایت 
خانواده های بیماران مرگ مغزی برای اهدای عضو خبر 

داد.
دقیق  تعداد  درباره  ابراهیم خالقی  ایسنا،  گزارش  به 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  اعضا  پیوند  بیماران 
افزود: از سال ۱۳8۰ که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی راه اندازی شد، تاکنون 
8۵۲ بیمار مرگ مغزی اعضای خود را به ۳۲6۲ نفر اهدا 

کرده اند.
اخیر  سال های  در  عضو  اهدای  آمار  با  رابطه  در  وی 
افزود: در سال ۱۳8۰ که اهدای عضو در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد راه اندازی شد، فقط سه بیمار مرگ مغزی 
به اهدا رضایت دادند که در نهایت فقط به 6 بیمار کلیه 
اهدا شد. هر سال که جلوتر می رویم این آمار افزایش پیدا 

می کند. در سال جاری نیز خانواده ۱۱7 بیمار مرگ مغزی 
به اهدای عضو بیماران شان رضایت داد ه اند که توانستیم 

اعضای این تعداد بیمار را به ۵۰۲ نفر اهدا کنیم.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
شرکت های  آمدن  کار  پای  خصوص  در  مشهد  پزشکی 
کلیوی  بیماران  کرد:  خاطرنشان  فرایند  این  برای  بیمه 
پوشش  تحت  و  می شوند  محسوب  خاص  بیماران  جزو 
شرکت های بیمه نیز قرار دارند. بیماران پیوند کبد، قلب، 
ریه و... جزو بیماران خاص محسوب نمی شوند. این دسته 
از بیماران پیوندی معموال در زمینه تهیه دارو و هزینه های 
فراوان آن به طبع با مشکالتی رو به رو می شوند. با وجود 
برای  زیادی  بسیار  هزینه های  اعضا  پیوند  عمل  این که 
بیمارستان دارد اما به دلیل اینکه خانواده بیماران مرگ 
می کنند،  اهدا  رایگان  را  بیماران شان  اعضای  مغزی، 
را  اعضا  پیوند  جراحی  عمل  درمان  و  بهداشت  وزارت 

رایگان کرده است.
خالقی در خصوص پای کار آمدن خیرین در این زمینه 
یادآور شد: هزینه  باالی داروهای بیماران پیوند اعضا و 
برخی از وسایل و تجیهزات اتاق عمل و بیمارستان که از 
توان دولت خارج است، حضور خیرین را در کنار این امر 
می طلبد. در اکثر نقاط جهان عمل پیوند اعضا توسط 
NGO ها یا سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد. در 
سایر نقاط جهان به اندازه ای که شرکت های بیمه در ایران 
برای بیماران هزینه می کنند، برای بیماران شان هزینه ای 
تقبل نمی کنند. عمل پیوند به دلیل اینکه یک حرکت 
سازمان های  توسط  می شود،  محسوب  دوستانه  انسان 
مردم نهاد حمایت می شود اما در ایران این اتفاق توسط 
سمن ها خیلی کم حمایت می شود که نیاز است جهت 
توسط  اقدامات  این  جلب حمایت سمن های مختلف، 

رسانه ها فرهنگ سازی شود.

برای  وی در خصوص تجهیز سایر مراکز شرق کشور 
پیوند اعضا گفت: پیوند کلیه که پیوندی ساده تر است، در 
سایر شهرها از جمله ساری، کرمان و یزد انجام می شود 
به  نیاز  که  است  پیچیده  بسیار  پیوندی  کبد،  پیوند  اما 
جراحان خاصی دارد. چندین سال است که جراح پیوند 
برد  خواهد  زمان  زیادی  سال های  و  نشده  تربیت  کبد 
که بتوانیم یک جراح کبد تربیت کنیم. افراد محدودی 
تا کنون آموزش دیده اند اما تا ۱۰ سال آتی قطعا تعداد 
متخصصان این نوع جراحی افزایش می یابد. نکته مهم 
برای  به آن اشاره کنم تجهیزاتی است که  باید  تری که 
پیوند کبد نیاز است. این پیوند چندین میلیارد تجهیزات 
نیاز دارد که با توجه به هزینه های باالی این عمل جراحی، 
شاید بهتر باشد که بیماران سایر شهرهای شرق کشور 
برای پیوند به اینجا بیایند. البته در کرمان و یزد نیز پیوند 

کبد در حال راه اندازی است.

بیماران  خانواده  که  سوال  این  به  پاسخ  در  خالقی 
مرگ مغزی چه مدت زمانی برای رضایت اهدای اعضای 
بیمارشان الزم دارند، عنوان کرد: متوسط زمان رضایت 
خانواده بیماران مرگ مغزی در اروپا ۲۰ دقیقه است در 
حالی که این آمار در ایران 9۰ ساعت است. مدت زمانی 
که یک بیمار مرگ مغزی را می توان نگهداری کرد بین ۴ 
تا ۵ روز و نهایتا یک هفته است. برخی اوقات شاهد آن 
هستیم که قشر فرهیخته مان از اطالعات کمی در این 
زمینه برخوردارند. در دهه 8۰ که فرایند پیوند اعضا را آغاز 
کردیم، رضایت خانوادگان بیماران مرگ مغزی کمتر از ۲۰ 
درصد بود در حالی که در سال جاری این آمار به بیش 
است  تریبونی  رسانه  است.  یافته  افزایش  درصد  از 6۰ 
که می تواند در این خصوص به خوبی در کشور فرهنگ 
بازگشتی  دیگر  مغزی  مرگ  بیماران  که  چرا  کند  سازی 

نخواهند داشت.

سمیه سادات حسینی

مدیر کمیته امداد امام خمینی 
)ره( سبزوار گفت: ۲ هزار و ۲۳6 
زیرپوشش  محسنین  طرح  فرزند 

این نهاد هستند که ۱9۰۰ نفر آنها حامی ندارند.
محمد داورزنی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: خیران و نیکوکاران با بهره گیری از فضیلت 
ماههای رجب، شعبان و رمضان برای کمک به ایتام و 

فرزندان محسنین اقدام کنند.
وی اظهار داشت: یک هزار و 6۰8 حامی از ۲8۰ فرزند 
از ابتدای  یتیم زیرپوشش این نهاد حمایت می کنند و 
امسال هشت میلیارد و 6۱۵ میلیون ریال به فرزندان یتیم 

کمک کرده اند.
وی گفت: فرزندان طرح محسنین به افرادی اطالق 
می شود که پدر یا مادر بیمار دارند یا فرزند طالق هستند. 

گفتنی است »طرح محسنین« از سال 9۰ به صورت 
از  مالی  حمایت  هدف  با  کشور  استان   ۵ در  آزمایشی 
کودکان با سرپرست ناتوان شروع شد و در حال حاضر 
حدود ۱۱۰ هزار کودک در قالب این طرح از کمک های 
مادی مردم خیر و نیکوکار کشورمان بهره مند می شوند؛ 
عالوه بر این تعداد که دست مهربانی هموطنان عزیز، 
با  کودک  هزار   ۲۰۰ هستند،  خانواده ها  این  یاریگر 
سرپرست ناتوان در کشورمان زندگی می کنند که بیش 
از پیش نیازمند توجه و محبت همنوعان خود هستند. 
و  کودکان  این  از  حمایت  هدف  با  محسنین«  »طرح 
مردم  از  و  می شود  اجرا  ــام(ره(  ام امداد  کمیته  توسط 
خّیر کشورمان که عالقه مند به مشارکت در طرح مذکور 
هستند، ثبت نام کرده و مقدمات حمایت از این کودکان 

را فراهم آورد

تایباد  انتظامی  فرمانده 
گفت: اعضای پنج نفره سارقان 
به عنف در شهرهای تایباد و کاریز 

محور دوغارون دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ علی اکبر قربانی افزود: 
محور  در  عنف  به  سرقت  فقره  چند  وقــوع  پی  در 
و  شناسایی  برای  ویژه  دستورات  بالفاصله  شده  ذکر 
ابالغ شد  تایباد  آگاهی  پلیس  به  دستگیری سارقان 

و موضوع در دستور کار قرار گرفت.
اتباع  از  نفر  ســه  ــبــاط  ارت ــن  ای در  ــزود:  افـ وی 
شدند  دستگیر  غافلگیرانه  اقدام  یک  در  افغانستان 
سرقت  زورگیری،  فقره  چهار  به  خود  اعترافات  در  و 
وجه نقد و گوشی تلفن همراه از رانندگان خودروهای 

ترانزیت اعتراف کردند.

دیگر  ۲متهم  کرد:  بیان  تایباد  انتظامی  فرمانده 
برای  و  دستگیر  پلیس  توسط  بالفاصله  پرونده  این 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

ــاع ســازمــان  ــب ــل ات مــدیــر ک
کشورگفت:  اجتماعی  تامین 
خراسان رضوی در زمینه بیمه اتباع 
افعانستانی در کشور رتبه اول را دارد و در مقایسه با سال 
گذشته بیمه اتباع خارجی در استان 6/۲ درصد رشد 

داشته است
احمد رضا خزایی در جلسه هم اندیشی بیمه اتباع 
خارجی درجمع روسا معونان و کارشناسان فنی اداره 
کل تامین اجتماعی استان گفت: تعداد بیمه شدگان 
تبعه خارجی در کشور حدود ۵۰ هزار نفرهستند که از 
این تعداد با احتساب خانواده هایشان به حدود 9۰ هزار 

بیمه شده می رسد.
خزاعی با اشاره به بیمه ایرانیان خارج از کشور افزود: 
از  ایرانی شاغل در خارج  نیم میلیون  و  امار سه  طبق 

کشور فعالیت دارند که از این تعداد سی هزار نفر بیمه 
شده اند.

بیمه  می توانند  مجوز  دارای  شاغل  افراد  گفت:  وی 
شده اجباری بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد شوند 
و افراد غیر شاغل دارای مجوز اقامت نیاز به پروانه کار 
دار  خانه  زنان  یا  و  اختیاری  بیمه  می توانند  و  نداشته 

شوند.
اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  اتباع  کل  مدیر 
دفاع  دوران  در  افعانستانی  خارجی  اتباع  نقش  به 
هزار  به ۲  نزدیک  مقدس  دفاع  دوران  در  مقدسافزود: 
و ۵۰۰ شهید افغانستانی در کشور در راه دفاع از این 
مرز و بوم به شهادت رسیدند که این موضوع نشانگراین 
و  خارجی  تبعه  بین  تفاوتی  هیچگونه  نباید  که  است 

شهروند کشورمان در زمینه بیمه ای داشته باشیم.

دستگیری اعضای اصلی باند زورگیری از رانندگان خودروهای ترانزیت در 1900 کودک طرح محسنین در سبزوار حامی ندارند
مرز دوغارون 

رشد 6.2درصدی بیمه اتباع خارجی در خراسان رضوی

تلنگر

رسم است همیشه پسر را به نام پدر می شناسند 
به خود  پناه«  یزدان  بار پدر شهید »مجتبی  این  و 
می بالید که او را به اسم پسرش معرفی می کنند 

و می شناسند.
او  اســت.  هفتم  کالس  آمــوز  دانــش  مصطفی، 
شهرستان  »سیدآباد«  منطقه  در  اش  خانواده  و 
کنند.  می  زندگی  رضوی  خراسان  استان  چناران 
به  اقوام خود  از  و جمعی  پدر  نوجوان همراه  پسر 
مشهد  نژاد  شهید هاشمی  المللی  بین  فرودگاه 
آمده بود. او انتظار می کشید تا هر چه زودتر پیکر 
با  را  خود  دنیای  همه  که  شهیدش  بــرادر  مطهر 

عشق به او معنا می کرد، تحویل بگیرند.
چه  دانند  می  خانواده  اعضای  و  آشنایان  همه 
برادر  دو  این  بین  تعلق خاطری  و احساس  ارادت 
مصطفی  تابی  بی  و  بی قراری  حس  و  دارد  وجود 
مصطفی  کردند.  می  درك  خود  وجود  عمق  با  را 
و  شلوار  ــرادرش  ب از  استقبال  مراسم  بــرای  که 
بود اشك می ریخت  پوشیده  را  نو خود  کفش های 
زد:  می  صدا  را  بــرادر  اسم  سوزناك  ناله ای  با  و 

»مجتبی جون، داداش جونم...«.
این  در  را  انــدوه  نوای  نظامی،  موزیك  صدای 
همرزمان  چشم های  و  کرد  می  سوزناك تر  میدان 
و  عشق  قطرات  سیراب  نیز  سرافراز  شهدای  این 
ارادت شده بود تا به قداست و برکت این اشك های 
زالل عهدی دوباره با خود داشته باشند برای ادامه 

راه شهدا و پاسداری جانانه از کشورمان.
دقیقه  چند  نوجوان  پسر  این  این  با  گفت و گو 
که  این  و  گفت  می  برادرش  از  کرد.  آرام  را  او  ای 

تاکید  او  به  رفتن  از  قبل  مرخصی،   آخرین  در 
منظم  کارهایش  در  باشد،  خوبی  پسر  بود  کرده 
پسرك  بغض  کند.  کمك  پدرش  و  مادر  به  و  باشد 
»داداش  گفت:  می  ترکید.  جمالت  این  گفتن  با 
خوبی  پسر  که  این  دادم،  که  قول هایی  به  جون، 
مواظب  و  بدهم  انجام  نظم  با  را  کارهایم  و  باشم 
لحظه  این  در  کنم.«  می  عمل  باشم  بابا  و  مادر 
کنترل  را  خودش  می کرد  سعی  که  مصطفی  پدر 
کند، شانه های پسر کوچکش را گرفت و با صدایی 
حاال  بود.  بزرگم  پسر  »مجتبی  گفت:  آلود  بغض 
هم راهنما و مایه افتخارمه. همیشه می گفت آرزو 
با این که هنوز یك  با داعش و اشرار بجنگه.  داره 
پیش  خودش  داشت  فرصت  سربازیش  برای  سال 
قدم شد و سربازی رفت. ما حتی پیگیری کردیم و 
انتقالیش از هنگ مرزی میرجاوه استان سیستان 
مجتبی  اما  شد؛  درست  درگز  برای  بلوچستان  و 
می  گفت به منطقه میرجاوه عادت کرده و اگر قرار 
مسئولیت  از  کردن  خالی  شانه  دنبال  همه  باشه 

باشن که کشورمون حفظ نمی شه.«
»مجتبی  افــزود:  و  کشید  آهی  سال  میان  مرد 
و حاال  بود  معلم  و  راهنما  یك  برادرش  و  برای من 
امروز  از  شده.  مون  سربلندی  و  افتخار  مایه  هم 
پناه  یزدان  مجتبی  شهید  پدر  که  کنم  می  افتخار 

هستم.«
در این لحظه  اشك های زالل پدر شهید سرازیر 
همیشه  است  رسم  کرد.  سیراب  را  صورتش  و  شد 
پسر را به نام پدر می شناسند و این بار پدر به خود 
می بالید که او را به اسم پسرش معرفی می کنند و 

می شناسند. پدر شهید مجتبی پزدان پناه افزود: 
روز جمعه همین هفته، مجتبی به من زنگ زد، به 

عمویش هم زنگ زده بود.
عزیز  گفتم  و  گرفت  گریه ام  صدایش  شنیدن  با 
بابا، دلتنگتم. در جوابم خندید و گفت: بابا جون، 
دل من هم از سنگ نیست و دلتنگ تون هستم، به 
خصوص دلتنگ مصطفی جون، دلم برای داداشم 
این  میام.  بــزودی  بخواد  خدا  اگه  شده.  ذره  یه 
حرف رو گفت و خداحافظی کرد. فکر نمی کردم 

به این زودی و با این شکوه و عظمت بیاد و...«.
را  زانو زد، می گفت می خواهم خدا  پدر شهید 
شکر کنم که امانتش را با این افتخار و عزت از من 

پس می گیرد.
 این رادمرد بزرگ که از راه دامداری زندگی خود 
را می گذراند آن قدر محکم و استوار حرف می زد 
به  مستحکم  گاهی  تکیه  و  پابرجا  کوهی  مثل  که 
می  خدمت  انگیزه  و  قلب  قوت  پسرش  همرزمان 

داد.
که  آنهایی  زندگی  قصه  است  حکایتی  عحب 
 ۱69 آیه  مصداق  به  و  کنند  می  معامله  خدا  با 
قتلوا  الذین  تحسبن  »وال  عمران  آل  مبارك  سوره 
یرزقون«  امواتا بل احیاء عند ربهم  ا...  فی سبیل 
و  رزق  پروردگارشان  نزد  و  هستند  زنده  و  ابدی 

روزی می گیرند.
شهید »مجتبی پزدان پناه« که دویست و چهل و 
انتظامی  فرماندهی  مرزبانی  سومین غنچه شهید 
»علی  شهید  همرزمش  و  است  رضوی  خراسان 
از  یکی  و  بود  گلستان  استان  اهل  که  هالکویی« 

فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه »استوار  کارکنان 
از  پاسداری  درحــال  ــوری«  ن محمد  شهید  دوم 
برای  و  شدند  سیالب  گرفتار  کشورمان  مرزهای 
عظیم  فیض  به  و  زدند  آب  به  تن  یکدیگر  نجات 

شهادت نائل آمدند.
پیکر مطهر این شهدای گلگون کفن با تشریفات 
با شکوه بر دوش زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی 
امام  حــرم   ــا،  دل ه کعبه  در  )ع(  الحجج  ثامن 
و  احسان  روز  در  و  شد  داده  ــواف  ط رضـــا)ع( 
نیکوکاری به خاك سپرده می شود. این وارستگان 
زمینی که برگزیده نور آسمان هستند جان عزیز و 
تمام هستی خود را در روز احسان و نیکوکاری به 

مردم و این مرز و بوم هدیه دادند.
فقط  »من  گفت:  پناه  یزدان  مجتبی  شهید  پدر 
یك انتظار دارم از همه جوان های خوب کشورمان 

و همه پدرها و مادرها.«
سربلندی  و  امنیت  ــن  ای داشــتــن  بــرای  مــا   
انقالب  تقدیم  را  زیــادی  شهدای  کشورمان، 
لحظه  هــر  و  دقیقه  هــر  و  ــم  ای کــرده  اســالمــی 
و  شهر  در  تا  شود  می  کشیده  زیادی  زحمت های 
آرامش  احساس  عزیران مان  کنار  و  زندگی  و  خانه 
به  نتوانند  کنیم و دشمنان و گروه های تروریستی 
کشور و مردم ما ضربه ای بزنند. همه ما مسئولیت 
داریم حرمت خون شهدا را حفظ کنیم و قدر این 
امنیت را بدانیم و ان شاء ا... مشکالت دیگرهم با 

وحدت و همدلی حل می شود.
پر رهرو  و راه شان  این شهدای عزیز شاد  »روح 

باد.«

دویست و چهل و سومین غنچه در طواف کعبه دل ها!

با انتقاد از رواج  یک پژوهشگر موسیقی اقوام ایران 
اعطای مدارک معادل دکترا یا نشان های هنری توسط 
هنر  و  فرهنگ  حوزه  سیاستگذاران  از  دولتی  مراجع 

خواستار حذف این رویکرد شد.
در  ایــران  اقــوام  موسیقی  پژوهشگر  مغازه ای  علی 
گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه طی این سال ها 
وارد  ایران  اقوام  موسیقی  پیکره  بر  زیادی  آسیب های 
شده که در مورد هرکدام از آنها نشست ها و میزگردهای 
مختلفی نیز برگزار شده است. در همین نشست ها و 
مقاالت بوده که همواره ما از آسیب ها صحبت کرده و از 
تغییرات سبک زندگی و تأثیر آن بر موسیقی اقوام ایرانی 

گفته ایم.
اقداماتی  زمینه  این  در  که  البته  افــزود:  مغازه ای 
از  می تواند  برخی ها  به زعم  که  گرفته  صــورت  هم 
کند.  پیشگیری  ایران  اقوام  موسیقی  نابودی  و  مرگ 
منطقه ای،  جشنواره های  سراسری،  جشنواره های 
استان ها در  و  متعدد در شهرها  و  برنامه های مختلف 
میلیاردها  و  برگزار  ایرانی  اقوام  موسیقی  از  حمایت 
بودجه هم صرف آن می شود، اما همچنان صحبتی از 
سوی برخی ها مطرح می شود و آن کلید واژه تکراری 
»مظلومیت موسیقی نواحی« است. من اصالً مظلومیت 
موسیقی اقوام ایران را درک نمی کنم. این همه دلسوزی 
»موسیقی  موسیقی،  این  به  بازهم  اما  می شود  انجام 

مظلوم« می گویند.
  دولت بزرگترین ضربه را به موسیقی نواحی زد

وی ادامه داد: البته مظلومیت را می توان با نمایش 
سن  به  که  مختلف  مناطق  در  موسیقی  استاد  چند 
ندارند  موسیقی  ــرای  اج تــوان  و  رسیده اند  کهولت 
برخی  از  آن ها  از  بسیاری  که  هنرمندانی  داد.  نشان 
حمایت های قانونی شهروندی بی بهرده اند. در حالی 
که این موارد ربطی به مظلومیت موسیقی ندارند، زیرا 
این حق قانونی هنرمندان است که تحت حمایت های 
هر  ابتدایی  و  قانونی  حق  این  بگیرند،  قرار  مختلف 
شهروندی است که دارای حقوق مختلف حمایتی باشد 

که البته ما این ها را نداریم.
که  دارنــد  وظیفه  مجموعه ها  این  افــزود:  مغازه ای 
این  دولتی  دوستان  اما  کنند.  حمایت  هنرمندان  از 
کالن  ساختار  در  و  نمی کنند  عملی  را  حمایت ها 
تصمیماتی اتخاذ می کنند که فقدان عملکرد خود را 
دولت  من  زعم  به  می دهد.  پوشش  دیگری  آسیب  با 
بزرگترین آسیب را در طول این سال ها به موسیقی اقوام 
وارد کرده است. این دولت است که با سیاستگذاری های 
غلط این موسیقی را به سمت شرایط تخریب و آسیب 

برد.
همین  از  یــکــی  ــرد:  ــ ک ــان  ــی ب ــن  ایـ ــازه ای  ــغـ مـ

سیاستگذاری های غلط، ماجرای اعطای نشان درجه 
با  عرصه  این  پیشکسوت  هنرمندان  به  هنری  یک 
به ظاهر  این نشان ها  اهدای  واژه های مختلف است. 
با هدف حمایت از هنرمند صورت می گیرد اما همین 

موضوع تبدیل به یکی از بزرگترین آفت ها شده است.
تالش  مختلف  رسانه های  در  بارها  بنده  افزود:  وی 
محترم  مسئوالن  گــوش  به  را  موضوع  ایــن  کــرده ام 
از  غیر  ارزشیابی  شورای  هم  بار  یک  حتی  اما  برسانم 
پاسخی که برای من قانع کننده نبود پاسخی نداشت 
و ماجرا به سمت فراموشی رفت. من همچنان معتقدم 
اعطای نشان هنری به هنرمندان موسیقی اقوام ایرانی 
به  بعد  و  هنرمند  خود  به  ابتدا  در  را  صدمه  بیشترین 

موسیقی مناطق وارد می کند.
مغازه ای تأکید کرد: شما بدانید »درجه هنری« فقط 
یک واژه است زیرا در بسیاری از نقاط کشور برخی از 
هنرمندان آن را به مثابه مدرک دکترا می دانند که ماجرا 
متأسفانه  است.  کرده  رقابت  کورس  یک  به  تبدیل  را 
بسیاری از این هنرمندان هستند که در طول ماه بارها و 
بارها با من تماس می گیرند و از من می خواهند که پیگیر 
دوستان  از  بسیاری  البته  باشم.  آنها  دکترای  ماجرای 
هستند که منکر ماجرا می شوند اما من حاضرم فایل 
صوتی همین هنرمندان را در اختیار آن ها قرار دهم تا 
عزیزان متوجه شوند این آفت تا چه اندازه ویرانگری به 
جان موسیقی اقوام ایران افتاده است. من بر این باورم 
ضعف در عملکردهای دیگر برخی ها موجب شده که 
ایران  نواحی  موسیقی  برای  ناگواری  اتفاقات  چنین 

بیفتد. متأسفانه ما در برخی از مواقع شاهد این بوده ایم 
به  و استناد  با صدور بخشنامه  و  آمده اند  که برخی ها 
دکترا  مدرک  هنرمندان  به  گذشته  سال   ۵۰ سیستم 

داده اند.
این پژوهشگر موسیقی اقوام ایران با انتقاد از اعمال 
و  نشان ها  اعطای  حوزه  در  غلط  سیاست های  برخی 
حوزه  این  در  نمی توانم  من  گفت:  هنری  درجه های 
به  بخشنامه ها  این  با  دکترا  مدرک  اعطای  ماجرای  و 
هنرمندان دیگر دخالت کنم چون حوزه تخصصی من 
نیست. اما بارها مشاهده کرده ام که این درجه هنری 
بزرگ ترین خیانت به موسیقی اقوام ایران است زیرا این 
هنرمندان برای گرفتن چنین مدرک هایی خودشان را به 
هر دری می زنند و این مدرک دکترا تبدیل به یک بحران 

در برخی مناطق شده است.
وی افزود: هنرمندی به بنده تماس می گیرد و شکایت 
از این موضوع می کند که چرا فالنی مدرک دکترا گرفته 
اما من نگرفته ام؟ حتی برخی از همین هنرمندان عزیز 
به این موضوع اعتراض می کنند که چرا آنها را »دکتر« 
خطاب نمی کنیم. وقتی هم از او می پرسیم چرا دوست 
داری به شما دکتر بگوییم؟ در جواب می گوید: »االن 
آن  از  است«. حاال  دکترا الزم  که  در شرایطی هستیم 
طرف اقداماتی که ضرورتًا باید توسط برخی سازمان ها 
و نهادها صورت بگیرد منوط به دریافت همین مدرک 
دکترا با نشان درجه یک هنری شده است. یعنی اگر 
از  باشد  نداشته  هنری  یک  درجه  نشان  هنرمندی 
بسیاری حقوقی که قرار است به او تعلق بگیرد محروم 

است. پس طبیعی است همین هنرمندان تالش کنند 
به دنبال چنین مدارکی باشند.

  اگر دولت از موسیقی اقوام حمایت نكند بهتر است
از  حمایتی  شرایط  این  با  دولــت  اگر  معتقدم  من 
موسیقی  وضعیت  باشد  نداشته  ایران  اقوام  موسیقی 
اقوام ایران بهتر خواهد شد. متأسفانه تصمیمات غلط، 
تصمیمات ناشی از احساس و احساس گرایی و یا حتی 
موسیقی  شده  موجب  برخی ها،  منفعت طلبی  برای 
اقوام ایران در شرایط بسیار نامطلوبی قرار بگیرد. پس 
باید مقابل چنین شیوه ای در حوزه حمایت های دولتی 
موسیقی  حوزه  در  موضوع  این  حداقل  شود.  گرفته 

نواحی ایران کار خطایی است.
را  نامه ای  زودی  به  بنده  گفت:  پایان  در  مغازه ای 
دوستان  از  و  می نویسم  دانشگاهی  عالی  مراجع  به 
می خواهم به شکلی آکادمیک پیگیر موضوع باشند. من 
معتقدم دانشگاه باید در این شرایط از منزلت خود دفاع 
کند زیرا کسی که مدرک دکترا می گیرد باید نظریه پرداز 
پایان نامه قابل  باید دکترین داشته باشد و یک  باشد، 
شده ام  متوجه  حتی  من  بگذارد.  جا  به  خود  از  دفاع 
کنند،  دریافت  را  دکترا  معادل  نشان هایی  که  افرادی 
می توانند در دانشگاه تدریس کنند. اینها خطا، ضدیت 
با علم و به چاه انداختن هنر است. بیاییم کاله دکتری 
را روی سر هنرمند نگذاریم. زیرا برای رسیدن به کاله 
چهارگوش دکتری باید مسیر بسیار طوالنی در دانشگاه 
یا  هنری  درجه  نشان  سلیقه ای  اعطای  با  شود.  طی 

دکترا تیشه به ریشه هنر و علم نزنیم.

یک پژوهشگر موسیقی اقوام ایران مطرح کرد؛

ضربه دولت به »موسیقی نواحی« 8 کتابخانه عمومی خراسان رضوی میزبان 
طرح ملی کتابخانه گردی می شوند

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: 
به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور 8کتابخانه عمومی تازه تاسیس در 6 شهرستان 
کتابخانه گردی  ملی  طرح  میزبان  رضــوی   خراسان 

خواهند بود.
اکبر سبزیان در مشهد مقدس  السالم علی  حجت 
نهاد  تاسیس  ســالــروز  مناسبت  به  داشــت:  اظهار 
تازه  عمومی  کتابخانه  کشور 8  عمومی  کتابخانه های 
تاسیس در 6 شهرستان خراسان رضوی  میزبان طرح 

ملی کتابخانه گردی خواهند بود.
سراسری  طــرح  ــرای  اج دوره  دومین  افــزود:  وی 
کتابخانه گردی در کتابخانه های منتخب کشور در سال 
سراسر  همانند  نیز  رضوی  خراسان  استان  در  جاری 
و  به کتاب  و عالقه مندان  از مسئوالن  با دعوت  کشور 

کتابخوانی برگزار می شود.
رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
ادامه داد: این طرح تنها در کتابخانه های تازه تاسیس 
استان برگزار می شود و در استان خراسان رضوی نیز 
در سال جاری 9کتابخانه در پنج شهرستان استان به 

بهره برداری رسیده است.
عمومی  کتابخانه های  گفت:  ادامــه  در  سبزیان 
معصوم  مهر ۱۴  کتابخانه  جوین،  شهرستان  فرهنگ 
)علیهم السالم( و کتابخانه سیار نورالهدی در کاشمر، 
کتابخانه  چناران؛  شهرستان  بهشت  هشت  کتابخانه 
و  قوچان  شهرستان  قوچانی  عــطــاردی  ا...  آیــت 
بردسکن،  شهرستان  انابد  شهر  سینا  ابن  کتابخانه 
کتابخانه شهدای مدافع حرم و کتابخانه سیار سردار 
به عنوان  ابوالفضل روشنک شهرستان مشهد  شهید 
کتابخانه های میزبان طرح کتابخانه گردی در روز ۱8 

اسفندماه  خواهند بود.
 ۱۴ مهر  عمومی  کتابخانه  کــرد:  خاطرنشان  وی 
چناران،  بهشت  هشت  کتابخانه  کاشمر،  معصوم 
کتابخانه سیار نورالهدی و کتابخانه سیار سردار شهید 
ابوالفضل روشنک به همت و یاری خیران کتابخانه ساز 
استان و شخصیت های حقوقی احداث، تجهیز و به بهره 

برداری رسیده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ضمن 
اشاره به برگزاری برنامه ویژه فرهنگی در کتابخانه های 
سالروز  ایـــام  بــا  همزمان  گفت:  اســتــان  عمومی 
کتابداران  کشور،  عمومی  کتابخانه های  نهاد  تاسیس 
مختلفی  برنامه های  برگزاری  با  عمومی  کتابخانه های 
چون نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، بازدید دانش 
آموزان مدارس از کتابخانه، قصه خوانی، جمع خوانی 
کتاب، نقد و رونمایی کتاب، میزبان دوستداران کتاب 

خواهند بود.

اخبارخبر
مستند  در  قوچانی  هاتف  زندگی  بررسی 

»حدیث سرو«
موضوع  با  سرو«  »حدیث  نمایشی  مستند  مجموعه 
زندگی شیخ عباس مجتهد هاتف قوچانی در 9 قسمت 

از شبکه افق پخش می شود.
سرو«به  »حدیث  مستند  در  قوچانی  هاتف  زندگی 
سری  از  قسمت  نخستین  در  صبا،  خبرنگار  گــزارش 
عباس  شیخ  زندگی  به  سرو«  »حدیث  مجموعه  جدید 
مجتهد هاتف قوچانی پرداخته می شود. او از شاگردان 
سید علی قاضی بود که وصی او نیز به شمار می رود.

مجموعه »حدیث سرو« به زندگی بزرگان دین می پردازد 
و در هر قسمت یکی از مراجع تقلید، علما و بزرگان حوزه 
علمیه معرفی و سیره علمی و عملی آنها روایت می شود.

شیخ عباس هاتف قوچانی در سال ۱۲9۲ خورشیدی در 
روستای گوزل آباد قوچان چشم به جهان گشود، عالقه او 
به تحصیل، پدر را واداشت که شیخ عباس را به حوزه ای در 
شهر قوچان بفرستد؛ او در سن سیزده سالگی وارد مدرسه 
ِعَوضیه قوچان شد و به تحصیل علوم دینی پرداخت و در 
ادامه نیز حوزه علمیه مشهد و سپس نجف را برای ادامه 
تحصیالت برگزید. او از چند تن از مراجع اجازه اجتهاد 
دریافت کرده بود و مورد احترام علمای این شهر و همچنین 
ایران قرار داشت.محمد داودی تهیه کننده و محمدرضا 
کریمی راد کارگردان مجموعه »حدیث سرو« هستند که 
نخستین قسمت سری جدید آن را می توانید ساعت ۲۳ 

پنجشنبه ۱6 اسفندماه از شبکه افق تماشا کنید.

معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد خبر داد:

احیاء خانه هویتی-تاریخی فرخ در دستور 
کار مدیریت شهری

معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد از احیاء خانه هویتی-تاریخی فرخ در 

دستور کار مدیریت شهری خبر داد.
نرگس شالچیان با بیان این مطلب افزود: با پیشنهاد 
هویتی-  خانه  شده  انجام  پیگیری های  و  معاونت  این 

تاریخی فرخ به "خانه ادبیات مشهد" تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت این خانه افزود: این مکان در 
گذشته محل حضور بزرگانی چون مقام معظم رهبری، 
بزرگان  دیگر  و  کدکنی  شفیعی  ثالث،  اخــوان  مهدی 
با  کرد:  اضافه  است.شالچیان  بوده  فرخ  ادبی  انجمن 
ادبیات  خانه  تاسیس  طرح  شده  انجام  پیگیری های 

مشهد به تایید شورای اسالمی شهر مشهد رسید.
معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد تصریح کرد: شهرداری در نظر دارد تا 
بخش مسکونی خانه مرحوم سید محمود فرخ )شاعر 
جهت  مکانی  به  را  آن  و  خریداری  را  خراسانی(  نامدار 
خراسان  ادبیات  دوســت داران  و  شاعران  آیی  گردهم 

اختصاص دهد.



بازتعریف  و  تدقیق  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
گسل های مشهد و ابالغ محدودیت های ساخت وساز در 
حریم این گسل ها با تصویب آن در شورای عالی معماری 

و شهرسازی خبر داد. 
محمد شکرچی زاده در حاشیه آیین رونمایی از اولین 
زمان  بهره برداری هم  و  نسل جدید شتاب نگار  دستگاه 
در  که  رضوی  خراسان  استان  در  جدید  دستگاه   ۱۰ از 
مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص تدقیق 
کرد:  اظهار  کشور،  شهرهای  سایر  و  مشهد  گسل های 
خوشبختانه با همکاری سازمان زمین شناسی، دانشگاه 
گسل های  عالئم  متخصصان  سایر  و  مشهد  فردوسی 
عالی  شورای  در  تصویب  نوبت  در  و  شد  تعیین  اصلی 

معماری و شهرسازی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس امیدواریم محل و عالئم 
تصویب  به  آینده  سال  اوایل  تا  مشهد  شهر  گسل های 

شورای عالی معماری و شهرسازی برسد. 
در  آن  تصویب  از  پس  کــرد:  تصریح  شکرچی زاده 
شورای عالی معماری و شهرسازی این مسئله از طریق 
آن  اساس  بر  و  شد  خواهد  ابالغ  شهرداری ها  به  دولت 
گسل ها  محدوده  در  ساخت وساز  برای  محدودیت هایی 

برای ساختمان های جدید اعمال خواهد شد.
وی خاطرنشانن کرد: اگر ساختمان های مهمی مانند 
اصلی  پهنه گسل های  در  و...  نفت  بیمارستان، مخازن 
و جابه جایی  مقاوم سازی  اولویت  در  باشند،  قرار داشته 
ساختمان های  سایر  برای  همچنین  می گیرند.  قرار 
آیین نامه  از  جدا  آیین نامه هایی  کم تر  اهمیت  درجه  با 

۲8۰۰ باید اعمال شود که آن ها نیز ابالغ خواهد شد.
خصوص  در  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
کشور،  در  شتاب نگارها  جدید  نسل  راه اندازی  و  خرید 
نسل  شد،  فراهم  برجام  از  پس  که  فرصتی  در  گفت: 
جدید دستگاه های شتاب نگار خریداری شد. شهرهای 
مهم کشور به ویژه تهران و مشهد را با توجه به اهمیت در 
اولویت نصب این دستگاه ها قرار گرفته اند. مجموعه این 
حوادث  با  مقابله  در  بسیاری  کمک  می تواند  اطالعات 

کند.
وزارت  شهرسازی  و  راه،مسکن  تحقیقات  مرکز  رییس 
راه وشهرسازی در مراسم افتتاح ۱۰ ایستگاه شتاب نگار 
زلزله در مشهد مقدس گفت: با نصب ۱۰ ایستگاه جدید 
کاهش  امکان  مقدس  مشهد  شهر  در  زلزله  شتابنگاری 
هشدار  های  سامانه  از  برخورداری  و  زلزله  خطرپذیری 

پیش از وقوع زلزله فراهم می شود.
محمد شکرچی زاده اظهار داشت: این دستگاه امکان 
افزایش  و  خطرپذیری  کاهش  زمینه  در  خوبی  بسیار 
تاب آوری این شهر بزرگ و پایتخت معنوی کشور فراهم 

می کند.
وزارت  شهرسازی  و  راه،مسکن  تحقیقات  مرکز  رییس 
داده های  و  اطالعات  کرد:  خاطرنشان  وشهرسازی  راه 
حرکت های  و  جنبش  می تواند  ــا،  ه دستگاه  ــن  ای
تکتونیکی زمین را رصد کند و این امکان را به ما میدهد 

که هوشمندانه با خطر مهم زلزله روبرو شویم.
زلزله ها  که  می دهد  نشان  تاریخی  تجربه  گفت:  وی 
شمسی  هجری   ۱۰۵۰ سال  و  دارند  بازگشت  دوره  یک 
آخرین زلزله مخرب در مشهد مقدس رخ داد و دوره های 
بوده  سال   ۴7۰ تا   ۴۰۰ می شود،  مطرح  که  بازگشتی 
زمین  در  که  انرژی  این  منطقی  و  معقول  صورت  به  که 
متراکم می شود زمانی آزاد و به صورت زلزله خود را نشان 

می دهد.
 معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  اگر زلزله سال 
انتظار  امروز  کرده  ویران  را  مشهد  شهر  شمسی   ۱۰۵۰
داریم با استفاده از دانش و فناوری جدید، زلزله های بعد 

نتواند تخریب زیادی ایجاد کند.
ما  جدید  ابزارهای  با  اینکه  به  اشاره  با  شکرچی زاده 
باید بتوانیم یک روش هوشمندانه را برای مقابله با خطر 
بزرگ تر پیش بینی کنیم بیان کرد: در استان ۵9 دستگاه 
شتاب نگار وجود داشت که ۵ مورد از این دستگاه ها در 
شهر مشهد بود؛ این دستگاه ها آنالین نبود و اطالعات 

آنها را با فاصله زمانی دریافت می کردیم.
امکان  این  و  فراهم  خوبی  تعامل  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد شد که بتوانیم این دستگاه ها را برای شهر مشهد 
منظور کنیم افزود: سه دستگاه شتاب نگار از نسل جدید 
و  رونمایی  امروز  دستگاه ها  این  از  یکی  که  شده  نصب 

راه اندازی  سال  اول  ماه های  تا  نیز  دیگر  دستگاه  هفت 
می شود و در مجموع  می توانیم ۱۵ دستگاه را در شهر 

مشهد داشته باشیم.
 وی خاطرنشان کرد: قطعًا همکاری مدیریت شهری و 
مدیریت استانی می تواند به ما کمک کند که ۵9 دستگاه 
دیگر هم با تمهیداتی از وضعیت بهتری برخوردار شوند 
و مجموع این اطالعات بتواند ما را از جهت رفتارسنجی 
اگر  اینکه  هم  و  کند  کمک  منطقه  این  در  زمین  پوسته 
با اتفاق زلزله بزرگی روبرو شدیم با سیستم پاسخ سریع 
آسیب پذیرترین نقطه و بیشترین جایی که آسیبی دیده 
را شناسایی کنیم و مدیریت بحران بتواند با یک کارایی 

بهتر کار را پیش ببرد.
در  را  اقدامات  این  بتوانیم  امیدواریم  کرد:  بیان  وی 
شهر  تــاب آوری  افزایش  و  خطرپذیری  کاهش  راستای 
مشهد انجام دهیم؛ تمامی اقدامات یاد شده در راستای 
وظایف اصلی هستند که برعهده ماست تا بتوانیم شهر 

ایمن تر و زندگی بهتری را برای شهروندان فراهم آوریم.
  نهایی شدن فرایند تدقیق نقشه گسل های شهر مشهد
محمدرضا اخوان عبدا...یان مدیرکل راه و شهرسازی 
به  اشاره  با  مراسم  این  حاشیه  در  نیز  رضوی  خراسان 
نهایی شدن فرایند تدقیق نقشه گسل های شهر مشهد، 
و  اندازی سیستم های هشدار  راه  و  کارگیری  به  لزوم  بر 
پاسخ سریع زلزله برای کالن شهرهای کشور و بویژه شهر 
مقدس مشهد در راستای اعمال بهینه و ارتقاء مدیریت 

بحران کشور تاکید کرد.
نصب  و  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  عبدا...یان  اخوان 
سیستم  ایجاد  در  زیادی  تاثیر  نگار  شتاب  دستگاه های 
برنامه ریزی و اقدامات مناسب  هشدار زلزله و همچنین 
در هنگام وقوع زلزله دارد، افزود:  شتاب نگارها و ثبت 
جنبش نیرومند زمین در زمان وقوع زلزله در مهندسی 
بدون  زیرا  دارد  بسیاری  کاربرد  شناسی  زلزله  و  زلزله 

برنامه ریزی  و  طراحی  نمی توان  اطالعات  این  داشتن 
دقیقی برای ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله انجام 

داد. 
مرکز  بین  ما  فی  مشترکی  تفاهم نامه  گفت:   وی 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی 
و شهرداری مشهد به منظور احداث ١٠ ایستگاه جدید 

شتابنگاری زلزله در شهر مقدس مشهد منعقد شد.
  شتاب نگارها یكی از مصادیق شهر هوشمند

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۲ شتاب نگار در 
خراسان رضوی فعال است که از این تعداد تنها دو مورد 
فعال  و شهرسازی  راه  اداره کل  و  فردوسی  دانشگاه  در 
هستند، تصریح کرد: ایجاد ۱۰ ایستگاه شتاب نگار در 
مشهد فاز اول راه اندازی یک سیستم هشدار سریع و در 

واقع یکی از مصادیق شهر هوشمند است. 
بر  افــزود:  رضوی  خراسان  وشهرسازی  راه  مدیرکل 
پایه اطالعات ثبت شده توسط این ایستگاه ها در آینده 
نیز  را  می توان دو سامانه هوشمند هشدار دهنده دیگر 

فعال کرد.
  چرا به شتاب نگارها نیازمندیم؟

شهر  شــورای  عضو  ریاضی  سیدمسعود  چنین   هم 
جدید  نسل  دستگاه  اولین  از  رونمایی  آیین  در  مشهد 
از ۱۰ دستگاه جدید  و بهره برداری همزمان  شتاب نگار 
در استان خراسان رضوی در مشهد، اظهار کرد: آخرین 
آن  در  افتاد.  اتفاق   ۱۰۵۰ سال  در  مشهد  مخرب  زلزله 
زلزله دو سوم شهر مشهد با خاک یکسان شد و نزدیک 
شماری  انگشت  تعداد  و  رفتند  بین  از  هم  نفر   ۴۰۰۰

سازه مربوط به پیش از آن زلزله همچنان پایدار است.
فیزیکِی  امر  یک  مشهد  در  »زلزله  این که  بیان  با  وی 
گسل  چند  با  مشهد  داد:  ادامه  است«،  جدی  محتمِل 
احاطه شده که دو گسل اصلی در شمال و جنوب مشهد 

قرار دارد و مشهد را تهدید می کند.

در  مقاومت  برای  ساختمان ها  کرد:  تصریح  ریاضی 
بیان  آنچه  و  نمی شوند  طراحی  زلزله  »ریشتر«  برابر 
را  زلزله  انرژی  ریشتر  است.  عامیانه  امر  یک  می شود 
برابر   ۳۲ ریشتری   7 زلزله  نمونه  برای  و  می دهد  نشان 
زلزله 6 ریشتری انرژی آزاد می کند. ریشتر به تنهایی به 
ما دیدی از زلزله نمی دهد. چیزی که ساختمان ها برای 
مقاومت در برابر آن طراحی می شوند، شتاب است. لذا 

نصب این دستگاه ها از این بابت حائز اهمیت است.
ساختمان هایی  کرد:  خاطرنشان  سازه  مهندس  این 
بر اساس شتاب  که یک مهندس سازه طراحی می کند 
شتاب  بتوان  واقع بیانه تر  و  دقیق تر  چقدر  هر  است. 
زند  تخمین  زلزله  هنگام  در  را  ساختمان  یک  بر  وارد 

ساختمانی طراحی می شود امن تر و مطمئن تر است. 
کرد:  عنوان  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
با  بسیار  اقدام  دستگاه ها  این  راه اندازی  اساس  این  بر 
ارزشی است. داده هایی که در خصوص شتاب های وارد 
است  ناچیز  بسیار  دارد  وجود  کشور  در  ساختمان ها  بر 
که  می دهد  را  امکان  این  دستگاه ها  این  ــدازی  راه ان و 
پیشیابی کنیم و بتوانیم تخمین زنیم که سازه ها را باید 

برای چه شتابی طراحی کنیم. 
وی افزود: امدادرسانی امکان دیگری است نصب این 
دستگاه ها به ما می دهد. هنگامی که زلزله ای در کشور 
نیستیم  آگاه  زلزله  شدت  از  لحظه  در  ما  می افتد  اتفاق 
و دیگر مناطق کشور نمی توانند به امداد و نجات نقاط 
آسیب دیده در لحظه بپردازند. یکی از پتانسیل هایی که 
به این موضوع کمک می کند میزان شتابی است که در 

آن محل شناسایی شده است.
ریاضی گفت: این اقدام جلوه ای از مدیریت یکپارچه 
باشد  مستدام  همکاری  این  امیدوارم  است.  شهری 
در  دستگاه   ۵۰ حدود  آینده  در  برنامه ریزی ها  طبق  و 

مشهد نصب خواهد شد که امیدوارم به نتیجه برسد.
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رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
گفت: »رمپ اتصال خین عرب« یکی از اقدامات حوزه ترافیکی 
است که امسال پیگیر آن بوده ایم و عملیات اجرایی آن طی 
هفته های آینده آغاز می شود؛ اجرایی شدن این پروژه ۲ اثر 
اصلی به همراه خواهد داشت که در وهله نخست ترافیک 
خین عرب را هدایت می کند و همچنین مشکل پس زدگی 
ترافیک ناشی از بریدگی که منجر به ایجاد ترافیک در میدان 

شهید حسین فهمیده می شود را حل و فصل خواهد کرد.
رئیس  مهدی نیا،  محمدهادی  ــروز  ام صبح  ــزارش  گ به 
کمیسیون عمران و شهرسازی شورای مشهد ظهر دیروز، در 
قالب طرح چهارشنبه های پاسخگویی ضمن حضور در مرکز 
۱۳7 شهرداری، بیش از ۲ ساعت به پاسخگویی شهروندان 

مشهدی پرداخت و به مسائل و مشکالت آنها رسیدگی کرد.
وی در پایان در گفت و گو با خبرنگران با تشریح مطالبی 
پیرامون حوزه شهرسازی مدیریت شهری، اظهارکرد: دستیابی 
و تحقق شهر هوشمند یکی از شعارهای محوری شورای پنجم 
شهر مشهد است که این موضوع دارای محورهای متعدد بوده 
و یکی از کارهای اصلی این حوزه، تسهیل در فرآیندها با تکیه بر 

بستر فناوری اطالعات می باشد.
مهدی  نیا همچنین گفت: شورای شهر در قالب مصوبات 
حوزه  فرآیندهای  بازمهندسی  به  مکلف  را  شهرداری  خود 
شهرسازی و شناسایی و رفع گلوگاه ها و چالش های موجود در 

فرآیند صدور مجوزهای قانونی نموده است.
وی با بیان اینکه اقداماتی موردی در این خصوص انجام 
شده ولی کار اصلی در قالب طرحی مشترک بین معاونت های 
برنامه ریزی و شهرسازی پیش می رود، افزود: امیدواریم این 

امکان در سال 98 فراهم شود که البته چند مورد نیز به صورت 
ویژه در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در 

حال پیگیری است.
مهدی نیا خاطرنشان کرد: یکی از این اقدامات مربوط به 
بحث ۲مرحله ای کردن پروانه ساختمانی و دیگری اجرای 
تفاهمنامه سه جانبه میان شهرداری مشهد، اداره کل ثبت 

اسناد و امالک و نظام مهندسی ساختمان است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
تفاهمنامه سه جانبه مذکور را فرآیند پیچیده ای دانست و گفت: 
اجرای این مهم از آن منظر پیچیده است که ۳ مجموعه مجزا از 
یکدیگر باید باهم هماهنگ شوند و سیستم های آنها نیز قابلیت 
ارتباط بایکدیگر را پیداکنند؛ با این وجود امیدواریم ظرف ماه 

های آینده وارد فاز اجرایی شود.
مهدی نیا در ادامه افزود: تدوین آیین نامه چیدمان و نحوه 
طراحی پارکینگ ها از سوی شهرداری دیگر موضوعاتی است 
که کمیسیون عمران و شهرسازی با جدیت پیگیر آن بوده 
و خوشبختانه کلیات پیش نویس الیحه به تایید کمیسیون 
رسیده و طی هفته های آینده در جلسه علنی شورای شهر 
مطرح خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به تهیه نقشه 
های رقومی برای مکان پارکینگ براساس مصوبه حدنگار، ازین 
پس چیدمان پارکینگ در قالب نرم افزاری تحت نظر سیستم 

یکپارچه شهرسازی انجام می شود.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
در تشریح اهمیت هوشمندکردن فرآیندهای مدیریت شهری، 
حوزه  در  شهرداری  بدنه  با  مردم  ــراودات  م کاهش  گفت: 
موجب  شک  بدون  امور،  کردن  سیستمی  و  مختلف  های 

شفاف سازی فرآیندها و گامی در جهت تحقق هرچه بیشتر 
شعار هوشمندسازی است و بسترهای فساد نیز کاهش پیدا 
می کند.وی در ادامه صحبت های خود اظهارکرد: خبرهای 
خوبی در حوزه عمران و شهرسازی شهر مشهد برای سال 98 
وجود دارد که در نشست خبری روز شنبه، ۱8 اسفندماه، به 

اطالع شهروندان عزیز مشهدی خواهد رسید.
یکی از مسائلی که شهروندان امروز با رئیس کمیسیون 
عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد مطرح کردند در رابطه 
با ترافیک میدان شهید حسین فهمیده بود که مهدی نیا در 
این باره گفت: »رمپ اتصال خین عرب« یکی از اقدامات حوزه 
ترافیکی است که امسال پیگیر آن بوده ایم که عملیات اجرایی 
اجرایی  افزود:  می شود.وی  آغاز  آینده  های  هفته  طی  آن 
شدن این پروژه ۲ اثر اصلی بهمراه خواهد داشت که در وهله 
نخست ترافیک خین عرب را هدایت می کند و همچنین مشکل 
پس زدگی ترافیک ناشی از بریدگی که منجر به ایجاد ترافیک در 
میدان شهید حسین فهمیده می شود را حل و فصل خواهد 
کرد؛ امیدواریم طبق برنامه زمانبندی این طرح در 6 ماه اول 

سال 98 به بهره برداری برسد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد: خبرخبر
عملیات اجرایی احداث رمپ اتصال خین عرب آغاز می شود

مدیرکل موزه های کشورگفت:  ما امسال توانستیم درهر 
هفته شاهد یک موزه باشیم بیش از ۴۵ موزه خصوصی را 

افتتاح کردیم
به گزارش صبح امروز محمدرضا کارگرمدیر کل امور موزه 
های کشوردر مراسم افتتاح پارک موزه علوم زمین در مشهد 
با بیان این مطلب افزود:  موزه گفتمان و شناخت ازعلوم 

زمین را فراهم می کند.
وی با بیان این که این اقدام را پاس می داریم، ادامه داد: 

هر فردی که در راه موزه قدم می گذارد دست اش را می 
بوسیم چون در حفظ میراث فرهنگی و تاریخی و طبیعی 

به ما کمک می کند.
هم چنین موزه ها ایجاد گفت و گو می کند و وقتی فرد 
وارد موزه علوم زمین می شود سواالت زیادی در ذهن اش 
شکل می گیرد و گفتمان علمی شکل می گیرد که این 

موارد همه نتیجه ایجاد موزه است.
اکتشافات  و  شناسی  زمین  کل  اداره  زحمات  از  وی 

معدنی شمال شرق کشور نیز قدر دانی کرد.
کارگر ادامه ئاد: افراد از کنار پدیده های زمین شناسی 
عبور می کنند اما نمی دانند که زمین یا سنگ هایی که 
مشاهده می کنند حاوی چه اطالعاتی است، یقین دارم 

به  افراد  از  بسیاری 
ــش  ــوص دان ــص خ
آموزان با دیدن موزه 
علوم زمین ترغیب 
خواهند شد که در 

این زمینه تحصیل کنند و در زمینه این علوم کار، تحقیق 
و پژوهش کنند.

وی یادآورشد: در حالی که مردم به راحتی نمی توانند 
شوند  برخوردار  زمین  ــاره  درب کارشناسی  اطالعات  از 
اما درهای موزه برای همه مردم باز است و هر موقع که 
بخواهند می توانند به این دنیای رمز آلود و شکفت آمیز پا 

بگذارند و غرق در زیبایی های علوم زمین شوند.

استاندار خراسان رضوی گفت: از تالش های میراث 
درفهرست  فرهنگی  میراث  ثبت  برای  که  فرهنگی 

میراث جهانی تالش می کند قدردانی می کنم.
حسینی  رزم  رضــا  علی  ــروز  ام صبح  ــزارش  گ به 
موزه  پارک  افتتاح  مراسم  در  رضوی  استاندارخراسان 
علوم زمین در مشهد با بیان این مطلب افزود: ظرفیت 
خوبی  به  که  داریم  کشور  در  را  زیادی  معدنی  های 
برخی  که  حالی  در  است   نشده  کشف  و  شناسایی 

کشورها چندین بار غربال شده اند.

وی با بیان این که خراسان رضوی برای اولین باراین 
اتفاق  این  گفت:   است،  شده  ایجاد  ای  موزه  گونه 

مهمی است که از خراسان شروع شده است.
مندی  بهره  ضرورت  بر  رضوی  خراسان  استاندار 
مردم و تاثیر مثبت بر زندگی مردمی که در نزدیکی و 
اطراف معادن  سکونت دارند، تاکید کرد و ادامه داد: 
معدن را به هر قیمتی استخراج نمی کنیم، این که در 
اطراف فقر وجود داشته باشد یا در اطراف مشکالت 

محیط زیستی ایجاد شود قابل قبول نیست.
وی با اشاره به زحمات معاونت میراث فرهنگی کشور 
جهانی  میراث  فهرست  در  فرهنگی  میراث  ثبت  در 
گفت: از زحمات اوکه برای ثبت میراث فرهنگی ایران 
کنم  می  تشکر  کند  می  تالش  جهانی  فهرست  در 

که  ام  دیــده  چون 
خوبی  به  چگونه 
های  چــرونــده  از 
ثبت  ــرای  ب ایـــران 
میراث  درفهرست 

جهانی دفاع می کند.
قنات  جهانی  میراث  ثبت  پرونده  به  اشاره  با  وی 
دراجالس یونسکو در ترکیه اظهار کرد: عربستانی ها 
تالش می کردند که به نام خودشان به ثبت برسانند 
ایران قنوات چندهزار ساله داریم  ما در  در حالی که 
و دوستان در میراث فرهنگی تالش کردند این قنوات 
را به نام ایران ثبت کنند، خراسان رضوی نیز ظرفیت 

های زیادی برای ثبت درفهرست میراث جهانی دارد.

خبر

خبر

مدیرکل موزه های کشور در مشهد اعالم کرد :
افتتاح 45 موزه خصوصی طی امسال 

درکشور 

در مراسم افتتاح پارک موزه علوم زمین انجام شد:
تقدیراستاندارخراسان رضوی از تالش 

میراث فرهنگی 
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خبر
تقی  روستای  فرهنگی  میراث  انجمن 

آباد  فیروزه تشکیل شد 
انجمن میراث فرهنگی روستای تقی آباد )باغ نشاط( 
شهرستان فیروزه با حضور مدیر انجمن های میراث فرهنگی 
استان تشکیل شد.به گزارش صبح امروز مهدی علیپور 
محمدیه در این نشست ضمن تشریح اساسنامه انجمن های 
میراث فرهنگی و وظایف اعضای انجمن گفت: انجمن های 
میراث فرهنگی به عنوان بازوان اجرایی مدیران شهرستان 
ها می توانندعالوه بر حفظ و حراست از آثار تاریخی در 
معرفی و شناساندن میراث فرهنگی به مردم و فرهنگ سازی 
در این زمینه موثر باشند. وی همچنین با توجه به نزدیک 
شدن به سال جدید و عید نوروز اظهارکرد: امسال انجمن 
های میراث فرهنگی در برگزاری نمایشگاهها، بازارچه ها، 
جشنواره ها و اجرای بازی های بومی محلی و ایجاد شور 
ونشاط اجتماعی در شهرها و روستاها مانند همیشه نقش 
محوری خواهند داشت و شاهد حضور پررنگ و موثر آنان در 
عید نوروز خواهیم بود.علیپور گفت: از مدیران شهرستان ها 
درخواست دارم زمینه مشارکت و حضور انجمن های میراث 
فرهنگی را بیش از گذشته فراهم کنند.باغ نشاط فیروزه 
درشمار باغهای سنتی ایران و متعلق به اواخر دوران قاجار و 
اوایل پهلوی اول است و در فاصله سه کیلومتری شمال شهر 
فیروزه واقع شده است. این باغ درگذشته دارای درختان 
زیادی از نوع کاج و پسته بود که به علت کم آبی بیشتر این 
درختان خشک و یا قطع شده اند.آقا باالخان ساالر معتمد 
)گنجی( از خوانین بزرگ خراسان و منطقه حدود ۱۳۰ سال 
پیش این باغ تاریخی را احداث کرده است. باغ نشاط با 
۱6 هکتار مساحت به شکل مستطیل و دارای دو عمارت 
مرکزی و شمالی،حصار،برج و بارو است که سر در ورودی 
ها و دور پنجره های عمارتهای آن با گچ بری ها و آجر کاری 
های زیبائی تزیین شده است. از آنجا که استاد کمال الملک 
اواخر  ایرانی در مدت ۱۲ سال  نّقاش مشهور  و  هنرمند 
عمر خود در این مکان رفت و آمد فراوانی داشته ،بر روی 
دیوارهای داخلی عمارت مرکزی باغ نشاط نقاشی هایی 
منسوب به این استاد مشاهده می شود. و از این رو بیش تر 
کتاب هایی که به زندگی کمال الملک پرداخته اند به این باغ 
نیز اشاراتی داشته  و همچنین بسیاری از شخصیت های 
اجتماعی، سیاسی، ادبی و … دوران پهلوی اول بواسطه 
حضور”استاد کمال الملک” و “ساالر معتمد گنجی”در این 
باغ تاریخی حضوریافته اند . این باغ تاریخی در سال ۱۳8۵ 
به شماره ۴۴9۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.شایان 
ذکر است این باغ تاریخی به تازگی از سوی اداره میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان فیروزه مورد 
مرمت و بازپیرایی قرار گرفته و زیرساختهای الزم از قبیل برق 
–آب شرب- مخابرات و سرویس بهداشتی درآن فراهم شده 
است. و عمارت مرکزی این باغ تاریخی هم اکنون محل 

استقرار اداره میراث فرهنگی شهرستان فیروزه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مشهد خبرداد:

محدودیت ساخت وساز در حریم گسل های مشهد

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت آتا راه سهند ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 57597 و شناسه ملی 14005693167 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1397 و نامه شماره 8418 مورخ 10/11/1397 انجمن صنفی شرکتهای حمل 
و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیرپرچمی به شماره ملی 0931637430 با پرداخت 340000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1340000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. سهم الشرکه نهایی هر یک از شرکاء به شرح می باشد: آقای امین عادلخواه دارای 330000 ریال آقای محمدجواد علیائی طرقبه دارای 340000 ریال خانم زهراء اسماعیلی دارای 330000 ریال آقای امیرپرچمی 340000 ریال اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )403644(

آگهی تغییرات شرکت روستائی زنان صاحب الزمان خواف شرکت تعاونی به شماره ثبت 357 و شناسه ملی 10861337792 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/06/1396 و نامه شماره 923/556 مورخ 20/7/96 اداره تعاون روستائی خواف 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه حسینی بهلولی به کدملی 0760037531 -سهیال نوروزی رودی به کدملی 0769493769 - معصومه باختر رودی به کدملی 0760013675 - فریبا بزم آرا به کدملی 0769371655 - سیما 
شورای رودی به کدملی 769848826 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حمیرا عثمانی رودی به کدملی0769494617 - مریم میرزایی به کدملی0768961939 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - خانم فاطمه تیرکان رشتخوار به 
شماره ملی 0768964751 و معصومه حسینی بهلولی به شماره ملی 0769940102 به عنوان بازرسان شرکت اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -عملیات و ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )404130(

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی دهیاری های بخش مرکزی بردسکن شرکت تعاونی به شماره ثبت 274 و شناسه ملی 10840099414 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1397 و نامه شماره 4367 مورخ 26/8/1397 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کاظم فیروز به کدملی 5729420110 مهدی شایقی به کدملی 0901234631 مهدی روحی به کدملی 0900358173 محمد محمدی به کدملی 
5729895801 حسن برنا به کدملی 5729982259 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد پهلوانی به کدملی 5729632932 و محمد توکلی به کدملی 5729947674 و حسین فانی به کدملی 5729892527 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 
سه سال انتخاب گردیند. -محمود زراعتی به کدملی 5729872011 و سیدجواد حسینی به کدملی 5729895003 بعنوان بازرسان اصلی و اکبر ابراهیمی به کدملی 5729867263 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.- ترازنامه و 

صورتهای مالی سال 96 مورد تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن )403645(

ایران  حسابداران  جامعه   16/11/1397 مورخ   217478/97 شماره  نامه  و   01/11/1397 مورخ  شرکا  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380533929 ملی  شناسه  و   2860 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  همکاران  و  تراز  مهرگان  تغییرات  گهی  آ
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد ابراهیم پژمان با پرداخت مبلغ 000/000/2ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/12 ریال به مبلغ 000/000/14 ریال افزایش یافت. اخرین میزان سهم 
الشرکه به شرح ذیل میباشد : ابراهیم ثنایی فرد 2000000 ریال حسن جابری 2000000 ریال سید محمود موسوی شیری حسن آبادی 2000000 ریال علی توکلی نیا 2000000 ریال مرتضی دهقانی 2000000 ریال حمید غفوریان 2000000 ریال محمد 

ابراهیم پژمان 2000000 ریال اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )404133(

آگهی تغییرات شرکت گمانه پارس کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3612 و شناسه ملی 14004440980 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - نام شرکت به » اسوه سازان نگین اسرار » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )403646(

آگهی تغییرات مهرگان تراز و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2860 و شناسه ملی 10380533929 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 08/11/1397 و نامه شماره 217478/97 مورخ 16/11/1397 جامعه حسابداران ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -اقای سیدمحمود موسوی شیری حسن آبادی با دریافت مبلغ 000/000/2 ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/14 ریال به مبلغ 000/000/12 ریال کاهش یافت. اخرین میزان سهم الشرکه به شرح ذیل 
میباشد : ابراهیم ثنایی فرد 2000000 ریال حسن جابری 2000000 ریال سید محمود موسوی شیری حسن آبادی 2000000ریال علی توکلی نیا 2000000ریال مرتضی دهقانی 2000000 ریال حمید غفوریان 2000000 ریال محمد ابراهیم پژمان 2000000 ریال 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )404134(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی دهیاری های بخش مرکزی بردسکن شرکت تعاونی به شماره ثبت 274 و شناسه ملی 10840099414 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/04/1397 و نامه شماره 4368 مورخ 26/8/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان بردسکن تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -کاظم فیروز به کدملی 5729420110 به سمت رئیس هیئت مدیره ومهدی شایقی به کدملی 0901234631 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومهدی روحی به کدملی 0900358173 به سمت منشی هیئت مدیره ومحمد 
محمدی به کدملی 5729895801 و حسن برنا به کدملی 5729982259 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمد محمدی به کدملی 5729895801 به سمت مدیر عامل برای سه سال انتخاب گردیدند. - کلیه قرادادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، 
سفته، برات واوراق بهادار با امضای آقای کاظم فیروز )رئیس (به اتفاق آقای محمد محمدی ) مدیر عامل ( ومهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد محمدی ) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن )403643(

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت آرکا صنعت ایده آل ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 62500 و شناسه ملی 14007051706 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1نشانی شرکت از محل 
قبلی به آدرس جدید : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-سناباد-خیابان دانشگاه 17-) مولوی 3 (- بن بست ))غالمرضا یغمایی منش((-پالک 24-طبقه اول—کد پستی 9138854344 تغییر یافت وماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )404131(

آگهی تغییرات شرکت روستائی زنان صاحب الزمان خواف شرکت تعاونی به شماره ثبت 357 و شناسه ملی 10861337792 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/06/1396و و نامه شماره 926/556 مورخ 20/7/96 اداره تعاون روستائی خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فریبا بزم آرا به کدملی 0769371655بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم معصومه باختر رودی به کدملی 0760013675بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه حسینی بهلولی به کدملی 0760037531بسمت 
منشی هیئت مدیره و خانم فاطمه نظری یزدی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و کلیه چکها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت مینماید ویا تمام قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد ، باستثنای مواردیکه هیئت مدیره بمنظور اداره 
امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که بامضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت و 

در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس حق امضاء خواهد داشت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )404132(

آگهی تغییرات شرکت آتا راه سهند ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 57597 و شناسه ملی 14005693167 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1397 و نامه شماره 8418 
مورخ 10/11/1397 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امین عادلخواه به شماره ملی 0944723561 آقای امیر پرچمی به شماره ملی 0931637430 و آقای عاصم 

عنانی به شماره ملی 0653152019 به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )403647(

تاسیس، تغییرات شرکت
ی

مفقود
ی

مفقود
ی

مفقود

برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 1389 به شماره پالک 741 ص 95 ایران 32  شماره موتور 11489040606 و شماره شاسی 
NAAA46AA7BG135276 به نام رامین بخشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند کمپانی و کلیه مدارک موتور سیکلت پاکسیما مدل 1386 به شماره پالک 63179 مشهد14 به شماره موتور 561540 و شماره تنه 
8616468 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

کارت هوشمند به شماره 2988609 ماشین کامیون سیستم بنز  مدل 1356 به شماره پالک 845 19 ایران 42  شماره موتور 33593010018001 و 
شماره شاسی 34932314296233 مربوط به رجبعلی عابد حوض سرخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد
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سرویس ورزش
بیست  هفته  دیدارهای  حساس ترین  از  یکی 
و  انتها  تیم  دو  جدال  برتر  لیگ  رقابت های  یکم  و 
صدرجدولی ذوب آهن و پدیده شهر خودرو است.
و  امروز  برتر  لیگ  رقابت های  یکم  و  بیست  هفته 
مسابقات  این  از  یکی  در  و  می شود  پیگیری  فردا 
علیرضا  شــاگــردان  میزبان  پدیده  فوتبال  تیم 
از  بیرون  تساوی  از  پس  پدیده  است.  منصوریان 
به  نماند  عقب  مدعیان  جمع  از  اینکه  برای  خانه 
در  و  است  خانگی  بازی  این  امتیاز  سه  هر  دنبال 
از  اینکه  برای  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  مقابل  سوی 
امتیاز  سه  به  شود،  جدا  جدول  انتهایی  رتبه های 
خواهد  برگزار  رضا  امام  ورزشگاه  در  که  دیدار  این 

می اندیشد. شد، 
شهر  پــدیــده  ســرمــربــی  محمدی  گــل  یحیی 
ما  گفت:  بازی  از  پیش  خبری  نشست  در  خودرو 
بازی  هر  که  است  طوری  جدول  در  شرایط مان 
که  امتیازی  هر  است.  فینال  یک  شبیه  ما  برای 
زیادی  ارزش  بازی های خانگی  ویژه  به  می گیریم، 
فعلی  تا شرایط  داریم  زیادی  انگیزه  دارد.  ما  برای 
از  یکی  فردا  بازی  دلیل  همین  به  کنیم.  حفظ  را 
بود.  خواهد  فصل  این  حساس  و  مهم  بازی های 
و  فنی  کادر  از  و  است  ریشه داری  تیم  ذوب آهــن 
با این وجود بازیکنان  مدیریت خوبی بهره می برد. 
تیم ما برای پیروزی و سه امتیاز به زمین می روند. 
باید  برد  به  رسیدن  برای  می دانیم  که  چند  هر 
آسیایی  تیم  یک  با  چون  بکشیم  زیــادی  زحمت 
نفع  به  بازی  این  اتفاقات  امیدوارم  داریم.  بازی 
را  استفاده  حداکثر  موقعیت ها  از  و  بخورد  رقم  ما 
امتیازی   ۴۰ کانال  وارد  بتوانیم  تا  باشیم  داشته 
شویم. من امیدوارم روندمان را ادامه بدهیم و جزو 

بمانیم. باالی جدول  تیم های 
  اشتباهات داوری علیه پدیده

بازی  هر  در  داوری  اشتباهات 
این  در  ما  بدهد.  ممکن است رخ 
فصل سه گل مقابل فوالد، صنعت 
که  رساندیم  ثمر  به  پیکان  و  نفت 
در  شدند  اعالم  آفساید  آنها  همه 
این  اگر  نبود.  اینگونه  که  حالی 
امتیازاتش  می  شد  گرفته  گل ها 
کمک  ما  به  می توانست  خیلی 
نشد.  پذیرفته  متأسفانه  که  کند 
داوران  از  نمی توان  اینجا  در 
موضوع  بلکه  گرفت  ایــراد  وسط 

بیشتر  می خواهند  که  می گردد  بر  کمک داوران  به 
عطف  نقطه  آفساید  نگرفتن  یا  گرفتن  کنند.  دقت 
عملکرد کمک داوران است که می تواند قابلیت آنها 
به  توجه  با  بدهد.  نشان  شدن  بین المللی  برای  را 
از دفاع حریف عبور می کنیم  با پاس دادن  اینکه ما 
آفساید  که  شده  اعالم  آفساید  زیادی  صحنه های 
را  خوبی  مسیر  داوری ها  حال  هر  به  است.  نبوده 
طی می کند و راضی کننده است و امیدوارم که این 

روند ادامه پیدا کند.
تراکتورسازی و    دربی ماشین سازی 

اجرای  به  حرف ها  این  و  هستم  مربی  یک  من 
می گردد.  بر  فدراسیون  باالی  سطح  در  قوانین 
مشکالتی  چنین  شود  انجام  قوانین  اگر  واقع  در 
و  زنوزی  متوجه  را  تقصیری  نمی آید. من  پیش  هم 
بلکه مشکل جایی  تراکتورسازی نمی بینم.  باشگاه 
رئیس  تاج  مهدی  نمی شود.  اجرا  قوانین  که  است 
کند.  صحبت  باره  این  در  باید  فوتبال  فدراسیون 
برای  و  شــده  بیان  روشــن  قوانین 
وجود  الزم  همت  باید  آنها  اجــرای 
هم  مشکالت  این  البته  باشد  داشته 
قبالً وجود داشته و اگر قوانین اجرا 
نمی دهد.  رخ  مسائلی  چنین  شود 
جرم  از  قبل  قصاص  نمی توانیم  ما 
هستم  مطمئن  من  بدهیم.  انجام 
بازی  این  نتیجه  آذربایجان  مردم  که 
رقم  سبز  مستطیل  از  خارج  در  را 
منتظر  باید  حال  هر  به  نمی زنند. 
شکل  نتیجه ای  چه  ببینیم  تا  باشیم 

می گیرد.
  تفكر و ذهن بزرگ

هستیم  محدود  امکانات  و  ظرفیت  با  تیم  یک  ما 
تا  بازیکنانم  داریــم.  زیــادی  آرزوهــای  و  اراده  اما 
و  دارند  بزرگی  تفکر  و  ذهن  که  دادند  نشان  االن 
در  می کنند.  تالش  آرزوها  به  رسیدن  برای  همه 
حمایت  را  ما  خوبی  به  نیز  ــواداران  ه میان  این 
ما تالش  و  است  دو طرفه  این عالقه  البته  کردند؛ 
که  جوی  از  ما  شود.  شاد  هــواداران  دل  می کنیم 
حمایت ها  امــیــدوارم  و  خوشحالیم  دارد  وجــود 
اگر  قبل  ســال  چند  شاید  باشد.  داشته  ــداوم  ت
با  دیدار  برای  ما  خانگی  ورزشگاه  که  می شد  گفته 
به  می زدیم  حرف  می شود  تماشگر  از  پر  سپیدرود 
به یک  این تبدیل  اما حاال  این حرف می خندیدند 
تماشاگران  هم  فردا  امیدوارم  است.  شده  واقعیت 
با  ما  به  و  بیایند  ورزشگاه  به  قبلی  دیــدار  مثل 
این  قطعًا  که  بدهند  دلگرمی  حمایت هایشان 

می دهد. جواب  حمایت ها 
مالی شرایط 

تا  ــی  ــال م بــحــث  خوشبختانه 
شده  ساماندهی  زیـــادی  ــدود  ح
درست  زیــادی  حد  تا  مطالبات  و 
مطالبات  از  کمی  البته  است  شده 
کم کم  که  باقیمانده  گذشته  سال 
حمیداوی  از  باید  می شود.  حل 
مشخص  نبود  اگر  که  کنم  تشکر 
ما  تیم  ــرای  ب شرایطی  چــه  نبود 
باره  در  ماهمچنین  می خورد.  رقم 

اینکه  ــم.  داری مشکل  کمی  هنوز  تمرین  زمین 
میلیون  بیست  تمرین  جلسه  یک  برای  بخواهیم 
تومان بپردازیم کمی عذاب وجدان پیدا می کنیم. 
می کنم  درخواست  قدس  آستان  مسئوالن  از  من 
تمرین  زمین  و  باشند  داشته  بیشتری  که همکاری 

را ارزان تر در اختیار ما بگذارند.
امید در تیم امید بازیكنان    

تأمین  هم  امید  تیم  منافع  ــم  داری دوســت  ما 
شود؛ البته این تعامل باید دو طرفه باشد. ما چند 
بازیکن خود را در اختیار تیم امید گذاشتیم و چند 
تعامل  خوشبختانه  و  گرفتیم  را  آنها  نیز  بعد  روز 
خوبی برقرار شده و امیدوارم تیم امید موفق باشد 

و بتواند از گروهش صعود کند.
  داور دیدار

برعهده  مسابقه  ایــن  داوری  ــت؛  اس گفتنی 
داوران  از  یکی  که  شــده  گذاشته  زرگــر  حسین 

به شمار می رود. باتجربه لیگ 
برتر  لیگ  در  که  دیــداری   ۱۱ با  زرگر  واقع  در 
شمار  به  لیگ  داور  پرکارترین  مــی رود،  شمار  به 
مسابقات  ــن  ای طــی  کــه  مـــی رود 
و  سایپا  تیم  دو  دیدار  هم  بار  یک 
این  است.  زده  سوت  را  ذوب آهن 
حذفی  جام  رقابت های  در  داور 
در  تا  داشته  قضاوت  هم  لیگ  و 
منصوریان  و  یحیی  حساس  جدال 
ــدار خـــود را  ــ چــهــاردهــمــیــن دی
ایــران  فوتبال  ــاری  ج فصل  طی 

باشد. عهده دار 

 یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از بازی با ذوب آهن

اراده و آرزوهای زیادی داریم
با  وقتی  گفت:  شهرخودرو  پدیده  تیم  بازیکن 
مکث  شــدم،  ــه  رو  روب شهرخودرو  پدیده  پیشنهاد 
برای  را  تالشم  تمام  گفتم  گل محمدی  به  و  نکردم 

موفقیت تیم به کار می بندم.
پدیده  تیم  آتی  دیدار  خصوص  در  برزای  بهنام 
کرد:  اظهار  اصفهان  ذوب آهن  برابر  در  شهرخودرو 
نباید  داریم.  اصفهان  برابر ذوب آهن  در  کار سختی 
چون  کنیم  فکر  و  بخوریم  را  تیم  این  رتبه  گول 
تیم  ذوب  ندارد.  را  سابق  زهر  است،  جدول  پایین 
خطرناکی است و حتی یک لحظه نباید از بازیکنان 

تاثیرگذارش غافل شویم.
تیم  سه  بین  در  خوشبختانه  تاکنون  افزود:  وی 
سرسخت  رقیب  چند  و  گرفته ایم  جای  ایران  برتر 
مثل سپاهان، پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی 
سوی  از  لغزشی  کوچک ترین  منتظر  که  ــم  داری
ادامه  کارمان  به  رقبا  نام  به  بی توجه  هستند.  ما 
رتبه ای  به  لیگ  انتهای  در  ندارم  شک  و  می دهیم 

تکیه می زنیم که مایه خوشحالی هواداران باشد.
هــواداران  گسترده  استقبال  خصوص  در  برزای 
پدیده شهرخودرو از دیدارهای خانگی و حتی خارج 
سورپرایز  بگویم  صادقانه  گفت:  تیم  این  خانه  از 
به  مشهد  مردم  که  نمی  کردم  هم  را  فکرش  شدم. 
عالوه  کنند.  حمایت  خود  شهر  تیم  از  شکل  این 
و  شهرخودرو  پدیده  بازی  از  گسترده  استقبال  بر 
از  زیادی  تعداد  شده بود،  پر  ورزشگاه  که  سپیدرود 
ما  از  نیز  پیکان  برابر  در  و  آمدند  تهران  به  هواداران 
و  دلگرم می کند  را  ما  این حمایت ها  کنند.  حمایت 

در چنین جوی، خستگی معنا ندارد.
در  که  شهرخودرو  پدیده  تیم  تهاجمی  هافبک 
همین زمان کوتاه نیز توانسته برای تیمش مثمرثمر 
باشد، در رابطه با شرایط فردی خود گفت: ابتدای 
برای  و  نبودم  آماده  شهرخودرو  پدیده  در  حضورم 
داشتم.  زمان  به  نیاز  بازیکنان  سایر  با  هماهنگی 
و  شویم  هماهنگ  تا  کشید  طول  مدتی  هرچند 
خوشبختانه  االن  اما  کنیم  درک  را  یکدیگر  فوتبال 
شرایط خوبی دارم و در دیدار با سپیدرود نیز موفق 

شدم پاس گل دوم تیم را به شاکری بدهم.
با  دیدار  روز  امیدوارم  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
ذوب آهن نیز دوباره شاهد حضور گسترده هواداران 
باعث  داوری  اشتباهات  برخی  متاسفانه  باشیم. 
از  را  حساس  امتیاز   ۴ اخیر  هفته های  در  تا  شده 
همین  از  دوازدهــم،  یار  حضور  با  اما  بدهیم  دست 
جبران  را  صــدرجــدول  با  فاصله  ذوب،  با  ــدار  دی

خواهیم کرد.

خبر
برزای: به گل محمدی گفتم سرافرازت 

می کنیم

خبر
اختصاص 12 میلیار ریال اعتبار به بازسازی 

اماکن ورزشی حاشیه شهر مشهد
گفت:  رضوی  خراسان  وجوانان  ورزش  کل  مدیر 
که  چمن  زمین های  ساخت   98 ســال  ابتدای  از 
شروع  را  کردیم  انعقاد  استانداری  با  را  آن  تفاهم نامه 
می کنیم در حاشیه شهر 8 پهنه وجود دارد که در هر 
همچنین  می یابد.  اختصاص  چمن  زمین  یک  پهنه 
شهر۱۲میلیارد  حاشیه  ورزشی  اماکن  تعمیرات  برای 

ریال اعتبار اختصاص دادیم.
مردم  از سازمان های  تجلیل  آیین  در  فتاحی  فرزاد 
نهاد جوانان استان که باحضور مدیر کل کمیته امداد 
سالروز  تبریک  ضمن  شد،  برگزار  خمینی )ره(  امام 
نگاهی  اگر  معتقدم  امداد گفت: من  تاسیس کمیته 
می توانیم  بیاندازیم  اسالمی  انقالب  تاریخچه  به 
درس های بزرگی را بگیریم، در زمان انقالب و بازسازی 

جنگ جوانان همیشه حضوری پررنگ  داشتند.
فتاحی از نقش موثر جوانان در نظام اسالمی گفت 
وارد  افزود: در مقاطع مختلف نظام اسالمی وقتی  و 
شویم  می  رو  روبه  جوانان  پررنگ  نقش  به  شویم  می 
گروهی از جوانان با کمترین تجربه کارهای بزرگی را 
انجام دادند اگر داستان پل خرمشهر را مرور کنید به 
همان  جنس  از  نیز  شما  برد،  خواهید  پی  نکته  این 
اجتماعی  انحرافات  به  اشاره  با  هستید.وی  جوانان 
از  امروز ما بسیاری  در جامعه تصریح کرد: درجامعه 
انحرافات اجتماعی شدند که  وارد  جوانان کشورمان 
سبب ایجاد مشکالت فراوانی برای خود و جامعه شده 
نهاد  مردم  های  سازمان  قدر  هرچه  معتقدیم  ما  اند، 
افزایش یابد اسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابد 
و خود باوری جوانان افزایش می یابد آینده متعلق به 

جوانان فعال است.
رضــوی  ــان  ــراس خ وجــوانــان  ورزش  کــل  مــدیــر 
خاطرنشان کرد: حاشیه شهر مشهد جمعیت زیادی 
زیادی  استعدادهایی  مردم  همان  بین  از  و  دارد  را 
امکانات  کمبود  دلیل  به  توانند  نمی  که  دارد  وجود 
این مناطق داریم  برنامه های زیادی برای  بروز کنند 
حاشیه  نقطه   ۲۰ کنیم،  حل  را  همه  توانیم  نمی  اما 
کامل  تجهیز  را  منطقه   ۱۰ تاکنون  و  شناسایی  شهر 
پایان  تا  امیدوارم  کردیم  ورزشی  خانه  تحت  ورزشی 

فروردین ۱۰ منطقه دیگر نیز تجهیز کنیم.
در  محرومیت زدایی   ما  نگاه  کرد:  عنوان  فتاحی 
 98 سال  ابتدای  از  ــت،   اس ها  شهرستان   تمامی 
با  را  آن  نامه  تفاهم  که  چمن  های  زمین  ساخت 
استانداری انعقاد کردیم را شروع می کنیم در حاشیه 
شهر 8 پهنه وجود دارد که در هر پهنه یک زمین چمن 
اماکن  تعمیرات  برای  همچنین  یابد.  می  اختصاص 
ورزشی حاشیه شهر۱۲میلیارد ریال اعتبار اختصاص 

دادیم.

خوشبختانه بحث 
مالی تا حدود زیادی 

ساماندهی شده و 
مطالبات تا حد زیادی 

درست شده است البته 
کمی از مطالبات سال 
گذشته باقیمانده که 

کم کم حل می شود

,,
ما چند بازیکن خود را در 
اختیار تیم امید گذاشتیم 

و چند روز بعد نیز آنها 
را گرفتیم

,,
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زمان  امام  با  بود  قائل  نژاد  احمدی   

 

قبول  را  کسی  دارد،بنابراین  ارتباط 
نداشت

حسن غفوری فرد نایب رئیس جبهه پیروان خط 
از  بخشی  پایداری ها  گوید:  می  رهبری  و  امام 
هم  نژاد  احمدی  و  بودند  نژاد  احمدی  جریان 
بلیت  با  که  بود  اصولگرایانی  از  بخشی  مشخصا 
اصولگرایان شهردار شد البته از درگیری های در 
شورای شهر که عمدتا اصالح طلبان بودند مردم 
تهران در شورای شهر دوم یکپارچه به اصولگرایان 
رای دادند و شورای شهر هم برای شهردار تهران 
انتخابات شورای  از احمدی نژاد که رئیس ستاد 
شهر تهران بود برای شهرداری تهران دعوت کرد 
داخل  دقیقا  ایشان  شهرداری  دوره  پایان  تا  و 
انتخاب به  از  اما بعد  اصولگرایان تعریف می شد 
عنوان رئیس جمهور به ایجاد دو قطبی هاشمی 
رفسنجانی و احمدی نژاد پرداخت که حداقل تا 
آن موقع هر دو در داخل اصولگرایی تعریف می 
شدند و بعد هم دوستان ایشان در مجلس بحث 
دو قطبی هاشمی و احمدی نژاد را مطرح کردند 
و افرادی مانند حجت االسالم روح ا... حسینیان 
و حجت االسالم حمید رسایی خود را در جریان 
احمدی نژادی ها و دیگران را جزو گروه آیت ا... 
بحث  حتی  و  کردند  مطرح  رفسنجانی  هاشمی 
آنها  بعدا  البته  نمودند  مطرح  را  قابیل  و  هابیل 
پایداری  جبهه  و  شدند  جدا  نژاد  احمدی  از  هم 
بدون احمدی نژاد شکل گرفت؛ احمدی نژاد هم 
جریان  در  که  افرادی  از  یک  هیچ  که  بود  کسی 
اصولگرایی محور و محترم بودند را قبول نداشت 
که  ارتباطاتی  و  دانست  می  محور  را  خودش  و 
قایل بود با امام زمان دارد. بنابراین مبدا حرکات 
پایداری ها همین رفتارهای احمدی نژاد بود که 

بعد از جدایی از او دنبال کردند./ خبرآنالین
نکنیم،  ــاری  ی را  انقالب  ما  اگــر   

 

 
و  زینبیون   ، فاطمیون   ، حشدالشعبی 
یاری  را  انقالب  و  آمد  خواهند  حوثی ها 

خواهند کرد
در  حضور  با  غضنفرآبادی  موسی  االسالم  حجت 
گفت:  قم  معصومیه  علمیه  مدرسه  طالب  جمع 
در  بطوری  را  مجازی  فضای  باید  طلبه ها  امروز 
فضا  این  بشود  مجبور  دشمن  که  بگیرند  دست 
فضای  در  دشمن  اینکه  کند،  محدود  ما  برای  را 
نیست  اتفاقی  را مطرح می کند،  مجازی مطلبی 
است.  شده  طراحی  و  شده  برنامه ریزی  بسیار  و 
حشدالشعبی  نکنیم،  یــاری  را  انقالب  ما  اگر 
پاکستانی  زینبیون  افغانی،  فاطمیون  عراقی، 

را  انقالب  و  آمد  خواهند  یمنی  حوثی های  و 
پرده  و  اتفاقات سال گذشته  کرد.  خواهند  یاری 
به  تا  شد  باعث  اقتصادی  مفسدان  برخی  دری 
دستور  و  قضائیه  قوه  محترم  ریاست  درخواست 
اقتصادی  ویژه  دادگاه های  رهبری  معظم  مقام 
اقتصادی  افرادی که مفاسد  برای  و  شکل گرفت 
بزرگی ایجاد کرده بودند پرونده هایی تشکیل شد 
و با کمک افکار عمومی احکام بسیار قاطع و به 

موقعی صادر شد.
آینده  ماه  سه  در  دولت  کناره گیری   

بازی سیاسی رقبا است
مجلس  در  تهران  نماینده  صــادقــی،  محمود 
بازی   98 بهار  در  دولت  "کناره گیری  می گوید 
حسن  از  او  اســـت".  دولــت  رقــبــای  سیاسی 
ــرای  ــت ب ــواس روحـــانـــی، رئــیــس جــمــهــوری خ
مسائل  روانــی،  التهابات  افزایش  از  جلوگیری 
آقای  بگذارد.  میان  در  با مردم  را صادقانه  کشور 
روحانی  آقای  دارند  انتظار  "مردم  گفت  صادقی 
باید  ضعف ها  از  برخی  پذیرش  ضمن  دولت  و 

صادقانه موضوعات را با مردم در میان بگذرد".
 یک عضو شورای شهر تهران: ما غیر 

مستقیم تهدید می شویم !
درباره  ایلنا،  با  گفت وگو  در  خداکرمی   ناهید 
پیشین  شــهــرداری  تخلفات  پرونده   سرانجام 
حوزه  در  شهرداری  مالی  مسائل  گفت:  تهران، 
تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
در  اما  است،  و سخت  آن ظریف  به  ورود  و  است 
الابالی گری  حتی  و  مالی  بی انضباطی  اینکه 
و  نیست  شکی  دارد،  وجــود  هزینه کردها  در 
بانک  به  شهرداری  نگاه  می بینیم.  را  آن  همه 
کمبودها  همواره  و  بود  قلک  یک  مثابه  به   شهر 
همین  که  می شد،  جبران  بانک  این  واسطه  به 
مسائل باعث شده امروز ما با بدهی بزرگی روبه رو 
گرفته،  صورت  که  تهاترهایی  همچنین  باشیم. 
ایجاد کرده است؛ هنوز کسی  را  زیادی  سواالت 
حوزه  آنقدر  و  نداده  ما  سواالت  این  به  پاسخی 
شهرداری  در  صورت گرفته  فسادهای  و  مالی 
در  که  تذکراتی  به  دادن  پاسخ  که  است  پیچیده 
صحن شورای شهر تهران داده ایم، کاری سخت 
قبلی  مدیریت  می کنیم.  درک  را  این  ما  و  شده 
به  باشند،  پاسخگو  باید  شهر  بانک  مسئوالن  و 
صورت  که  تهاترهایی  و  بدهی ها  لیست  زودی 
سامانه  روی  شده،  واگــذار  که  امالکی  و  گرفته 
که  کسانی  آنگاه  و  گرفت  خواهد  قرار  شفافیت 
باید  بــوده انــد،  دخیل  بدهی ها  این  ایجاد  در 
قضاییه  قوه  امیدواریم  باشند.  پاسخگو  و  بیایند 

و نهادهای نظارتی همانگونه که تخلفات را رصد 
و گزارش کرده اند، بتوانند برای مردم هم در این 
چراکه  کنند؛  صحبت  شفاف  صورت  به  زمینه 
می گویند  بعضا  داریم،  ما  که  گزارشاتی  درباره 
سخنی  آنها  مــورد  در  نباید  و  اســت  محرمانه 
این  در  مختلفی  بانک های  و  شرکت ها  بگویید. 
زمینه دخیل بوده اند، به طور مثال قیمت گذاری  
و  گرفته  صورت  ملکی  روی  معمول  حد  از  بیش 
اقساط  و  شده  وام  دریافت  پشتوانه  ملک  همین 
این  در  پرداخت نشده است؛ در حقیقت  نیز  آن 
پیچیده ای  و  شده  تنیده  هم  به  ابهامات  حوزه 
منتشر   9۵ سال  تا  مالی  گزارشات  دارد.  وجود 
جواب ها  از  خیلی  به  آنها  خواندن  با  و  شده 
می توان رسید، کنکاش خبرنگاران در گزارشاتی 
که در سامانه بانک مرکزی منتشر شده، می تواند 
خیلی از سواالت را پاسخ دهد. گاهی ما راجع به 
اما غیرمستقیم  همان گزارش صحبت می کنیم، 

تهدید می شویم.
 اوراق مشارکت و اوراق قرضه هم »ربا« 

است 
آیت ا... نوری همدانی ظهر امروز در درس خارج 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  اعظم  مسجد  در  که  فقه 
بانکداری  و  اسالمی  بانکداری  به  توجه  اهمیت 
اوراق  عنوان  با  مبالغی  داشت:  اظهار  ربا  بدون 
می شود  پرداخت  که  مشارکت  اوراق  و  قرضه 
اوراق  اینکه  بیان  با  وی  است.  ربا  از  نمونه ای 
قرضه و اوراق مشارکت به دلیل زیادت در برگشت 
با  کرد:  ابراز  است،  ربا  از مصادیق  نمونه ای  پول 
و  تعهد  از  باالتر  شرایطی  گاهی  مختلف  اسامی 
عرف از طرف قراردادها گرفته می شود که این ها 
با  شیعیان  تقلید  مرجع  است.  ربا  از  نمونه ای 
اشاره به حرام بودن دریافت دیرکرد تصریح کرد: 
باشد  ثبت شده  قرارداد  حین  حتی  یا  و  قبل  اگر 
این  شود  دریافت  دیرکرد  و  تأخیر  بابت  پولی  و 
پول مصداقی از ربا است. وی با اشاره به برخی 
علمیه  حــوزه  عالی  ــورای  ش ــاره  درب صحبت ها 
سال ها  با  شورا  این  در  حاضر  افراد  شد:  یادآور 
انقالب  با  و همگام  با تجربه  مجاهدت، اخالص، 
گام در این شورا گذاشته و این افراد مورد تأیید ما 

بوده و ما از آنها حمایت می کنیم.
یخی  گوشت  واردات  به  که  شد  چه    

روی آوردیم
گفت:اگر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
کسی بابت گرانفروشی چند برابر جریمه شود به 
عدم  متاسفانه  می کند.  اکتفا  خود  عادالنه  سود 
باعث  تخلفات  با  قاطع  برخورد  عدم  و  نظارت 

بازاری که  شده عده ای از شرایط کشور و آشفته 
اگر  که  حالی  در  کنند  سوء استفاده  آمده  پیش 
کشور  از  ما  زنده  دام  نباید  داشت  وجود  نظارت 
روی  یخی  گوشت  واردات  به  ما  و  می شد  خارج 

می آوردیم.
روحانی  اطرافیان  از  یک  ــدام  ک  

حجتیه ای است؟
شورای  عضو  مهاجری  مسیح  االســالم  حجت 
کرد:  اظهار  توسعه  و  اعــتــدال  حــزب  مرکزی 
آقای  مهاجری،  مسیح  آقای  منظور  شاید  حاال 
باشد  روحانی  آقای  سابق  دفتر  رئیس  نهاوندیان 
ایشان  درباره  که  هایی  بیوگرافی  بعضی  در  که 
از  قبل  مقطعی  در  او  که  نوشتند  دارد،  وجود 
انقالب عضو انجمن حجتیه بود ولی خیلی ها به 
هر دلیلی قبل انقالب با انجمن حجتیه همکاری 
می کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که باید در 
خط امام باشند. وی ادامه داد: یادمان نرفته که 
رجایی  شهید  دولت  وزیر  پرورش  مرحوم  درباره 
دیدگاهی  چنین  نیز  خزعلی  ا...  آیت  مرحوم  و 
توضیح  مهاجری  آقــای  کاش  ای  بــود.  مطرح 
می  صحبتش  ایــن  مصادیق  دربــاره  بیشتری 
آقای  است  ممکن  نشود.  ایجاد  شبهه  که  داد 
طرز  و  نبوده  مصداق  »منظورم  بگوید  مهاجری 

تفکر انجمن حجتیه بوده است«./ نامه نیوز
 راه حلی جز کوپنی کردن کاالها نیست

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  مال  یوسفیان 
ما  که  شد  بحث  تلفیق  کمیسیون  در  گفت: 
همین  شده  اگر  و  هوشمند  کارت های  همین 
برای  فرد  نیاز  اندازه  به  را  افراد  ملی  کارت های 
بتواند  مــردم  تا  کنیم  شــارژ  اساسی  کاالهای 
همه  واقع  در  و  کند  دریافت  را  اساسی  کاالهای 
این  جز  راه حلی  دیدیم  و  کردیم  بررسی  را  راه ها 

ایلنا نیست./ 
روزنامه  یک  شگفت انگیز  استدالل   

برای گرانی ها!
مشکالت  اصلی  مسئوالن  نوشت:  جوان  روزنامه 
کردن  آرام  برای  اراده ای  هیچ  تنها  نه  کنونی 
آن ها  مشکالت  کاهش  و  جامعه  عمومی  اوضاع 
ندارند بلکه به صورت قابل تاملی تالش می کنند 
زندگی  بارز  عنصر  همچنان  اضطراب  و  نگرانی 
جامعه ایرانی باشد! شاید با این تلقی که افزایش 
به شورش های اجتماعی  فشار ها می تواند منجر 
شود. بر اساس دکترین فروپاشی تئوریسین های 
پیروی  مشخص  آیتم هایی  و  الگو ها  از  غربی 
دکترین  این  ثابت  آیتم های  از  یکی  می کنند، 
»چنانچه  کرد:  ساده نویسی  اینگونه  می توان  را 

اردوکشی  به  منجر  تنها  معیشت  و  اقتصاد 
امیدوار  می توان  شــود،  جامعه  از  بخش هایی 
از موج  پیروی  نیز در  اقشار مردمی  بود که سایر 
نارضایتی اقدام به تظاهرات خیابانی کرده و آرام 
شکل  هدف  مورد  کشور  در  جدید  انقالبی  آرام، 
به  قادر  سیاسی  حاکمیت  که  انقالبی  بگیرد؛ 
حتی  است  ناچار  و  نیست  آن  مدیریت  و  کنترل 
و  داخلی  اپوزیسیون  خواسته های  به  نسبت 

خارجی نیز انعطاف به خرج دهد.«
هیأت  به  قدوسی  کریمی  اعتراض   

 

نظارت مجلس
تشخیص  مجمع  بر  نظارت  هیأت  سخنگوی 
کریمی  ــای  آق ــاره  دربـ گفت:  نظام  مصلحت 
کردیم  اعالم  را  شکایات  برخی  حکم  قدوسی 
بوده  مجلس  نمایندگی  وظایف  حــوزه  در  که 
در  کردیم  اعالم  نیز  را  شکایات  برخی  حکم  و 
حوزه وظایف نمایندگی نبوده است. محمدجواد 
درباره  نیوز  نامه  با  گفتگو  در  نوبندگانی  جمالی 
رفتار  بر  نظارت  هیأت  ناکارآمدی  به  انتقاد ها 
نظارت  هیأت  حقوقدان های  گفت:  نمایندگان 
که  نیست  هیأت  ایــن  اختیارات  از  معتقدند 
بگوید  و  کرد  ورود  موضوعی  هر  از  بعد  بالفاصله 
خارج  موضوع  یا  نشده  رعایت  نمایندگی  شأن 
است.  بوده  مطرح  نمایندگی  وظایف  حدود  از 
محدود  این  به  نظارت  هیأت  صرفا  افــزود:  وی 
واصل  نماینده ای  از  شکایتی  اگر  که  است  شده 
االن  اصل  در  کند.  رسیدگی  شکایت  آن  به  شد 
هیأت  عمال  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیأت 
نمایندگان است. شکایت  از  به شکایت  رسیدگی 
از  حقوقی  شکل  به  یا  حقیقی  شکل  به  یا  نیز 
رئیسه  هیأت  یا  قضائیه  قوه  دادگستری،  طریق 
به هیأت نظارت واصل می شود؛ بنابراین مواردی 
که شاکی نداشته باشد هیأت بنا به تفسیری که 
حقوقدان ها ارائه دادند اجازه ورود به موضوع را 
اگر هیأت  این خود ضعف است، چون  که  ندارد 
نظارتش  باید  است  نمایندگان  رفتار  بر  ناظر 
محض  به  قضایی  ضابطین  مثل  که  باشد  طوری 
وقوع جرم مشهود وارد موضوع شود و نظر دهد. 
نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیأت  سخنگوی 
طرف  از  هم  امــروز  نظارت  هیأت  کــرد:  تأکید 
نمایندگان و هم از طرف شّکات تحت فشار قرار 
شما  »چون  می گویند  کنندگان  شکایت  دارد. 
نمایندگان  با  سمپاتی  هستید  نماینده  خودتان 
عدالت  ما  نیست،  طور  این  حالیکه  در  دارید«، 
از  می دانیم.  مقدم  موضوعی  هر  بر  را  انصاف  و 
کوچکترین  »با  می گویند  نمایندگان  نیز  طرفی 

می دهیم  انجام  که  نطقی  و  سخنرانی  صحبت، 
نماینده  آزادی  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیأت 
را در حوزه اختیارات و وظایفش تهدید می کند«. 
ما هم توضیح می دهیم که باید اعمال اختیارات 
رعایت  صحیح،  اطالعات  با  همراه  نماینده 

شئونات و عدم اهانت و توهین و تهمت باشد
به  را  »اسد«  که  بود  مطلع  روحانی 

 

 
تهران می آوریم

با  جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
بیان اینکه »آقای بشار اسد را نیروی قدس سپاه 
رئیس  آقای  کرد:  نشان  خاطر  آورد«،  تهران  به 
جمهوری )از این سفر(مطلع بود و ظاهرًا غفلتی 
نمی شود  گفته  ظریف  آقای  به  و  می شود  انجام 
می گردد. بر  )دولت(  خودشان  به  همه  اینها  که 
نیروی  فرمانده  جانشین  قاآنی  اسماعیل  سردار 
نیروی  اینکه  بر  تاکید  با  پاسداران  سپاه  قدس 
با  ما  کــرد:  اظهار  اســت،  رفیق  دولــت  با  قدس 
باالخره  اما  داریم،  بسیار  دیدگاه  تفاوت  دولت 
آبروی  دولت  آبروی  ماست؛  دولت  دولت،  این 
هم  کار  و  کنیم  کار  باید  دولت  همه  با  و  ماست 
و  سلیمانی  »آقای  اینکه  بیان  با  می کنیم.وی 
آقای  افزود:  هستند«  رفیق  هم  با  ظریف  آقای 
و  آورد  تهران  به  سپاه  قدس  نیروی  را  اسد  بشار 
که  آنهایی  و  می دانستند  بدانند،  باید  که  آنهایی 
حساسی  کار  یک  باالخره  نمی دانستند؛  نباید، 
خاطر  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  بود.جانشین 
و  بود  مطلع  جمهوری  رئیس  آقای  کرد:  نشان 
ظریف  آقای  به  و  می شود  انجام  غفلتی  ظاهرًا 
گفته نمی شود که اینها همه به خودشان )دولت( 
اینها  همه  از  می خواهد  دشمن  اما  می گردد،  بر 
با  قاآنی  کند.سردار  درست  خود  برای  چیزی 
را  موضوع  دشمنان  که  طور  آن  اینکه  بر  تاکید 
گونه  این  هم  اگر  گفت:  نیست،  کردند  مطرح 
باشد ارتباطی به آمریکایی ها و اسرائیلی ها ندارد 
و فضولی این اتفاق به آنها نیامده است؛ چرا که 
ما دو تا رفیق و برادر با یکدیگر هستیم و به فرض 
دعوای مان هم شده باشد؛ گرچه دعوا نبوده، اما 

به هر حال هیچ ارتباطی به آنها ندارد.
منبع / تابناك

میز خبر
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