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در صفحه 2 بخوانید

اختالف جناح ها و گروه های سیاسی
 به انقالب ضربه زده است

بخش دوم گفت وگو با »آرش خیرآبادی«

انجمن هنرهای نمایشی 
صرفا یک ویترین است!

در گفت وگو با نایب رئیس اتحادیه فروشندگان 
پوشاک مشهد مطرح شد

عرضه مستقیم و ورشکستگی 
اصناف

بودجه حاشیه شهر مشهد
 احیا شد 

 رسول اصرار داشت که بیایم
امیررضا خادم: احساس می کنم از همه بهتر هستم، 

بقیه نیایند!

نگهبان سالمی

نظام رتبه بندی معلمان برای سال 
آینده الزم االجرا است

با ۲۳  با ۳۰ درصد افزایش قیمت، بلیت اتوبوس را ۶۵۰ تومان و  شورای شهر مشهد 
درصد افزایش، بلیت مترو را ۸۰۰ تومان تصویب کرد...

رسانه ها او را وزیر جوان خطاب می کنند. بخشی از مردم لقب وزیر پاسخگو را به وی 
داده اند و سیاسیون هم نظر با او این روزها پسوند شجاع را برایش در نظر گرفته اند که...

گرانی ها به اتوبوس و 
قطارشهری رسید

تقابل صدا و سیما 
با وزیر جوان

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

5

3

2

4

7

در این شماره می خوانیم

گفت و گوی ویژه

استاندار خراسان رضوی

شورای شهر مشهد افزایش 23 درصدی کرایه قطارشهری و 30 درصدی قیمت اتوبوس را 
تصویب کرد

وقتی متهم در مقام شاکی ظاهر می شود 

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد

روزهای بد کشتی

متفاوتی  نمایشگاه های  گذشته  هفته های  طی 
در  نو  سال  و  بهاره  نمایشگاه های  عنوان  تحت 
حالی است  در  این  شد.  برگزار  شهر  مختلف  نقاط 
با  تنها  نه  فضاها  این  در  محصوالت  عرضه  که 
قیمت مناسب عرضه نمی شود، بلکه باعث آسیبی 
مجوز  دارای  و  سابقه  با  صنفی  واحدهای  به  بزرگ 

می شود...

در صفحه  4  بخوانید

13700000 گل  امسال با 
شود  می  بهار 

استاندار خراسان رضوی گفت: اختالف جناح ها و گروه های 
سیاسی به انقالب ضربه زده بنابراین برای توسعه همه جانبه 
باید جناح خدمت در ایران راه اندازی شود...
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رسانه ها او را وزیر جوان خطاب می کنند. بخشی از 
مردم لقب وزیر پاسخگو را به وی داده اند و سیاسیون هم 
نظر با او این روزها پسوند شجاع را برایش در نظر گرفته 
اند که البته چندان بی راه هم نیست. محمد جواد آذری 
جهرمی در هفته های اخیر با قوه قضائیه به خاطر عدم 
فیلترینگ اینستاگرام، فروشندگان و قاچاقچیان گوشی 
همراه به خاطر رجیستری، پلیس به خاطر کشف مزرعه 
تخلف  خاطر  به  صداوسیما  نهایتا  و  خشخاش  کشت 
تقابل  در  جم  جام  جشنواره  پیامکی  نظرسنجی  در 
قرار گرفته است. او در این تقابل ها موفق ظاهر شده و 
حمایت مردم و رئیس جمهور را داشته است. اما موقعیت 
صداوسیما  مقابل  در  افشاگری  از  پس  جهرمی  آذری 
بیش از پیش تقویت شد. با این حال او به یک چالش مهم 
نیز کشیده شده است. وزیر ارتباطات چند روز پیش در 
توئیتی نوشت: »گزارش کامل و با جزئیات فنی چگونگی 
امروز  صداوسیما،  جشنواره  در  مردم  نظرات  دستکاری 
در  دستکاری  عامل  شد.  ارســال  پلیس  برای  و  نهایی 
اختالل  یا  هک  اســت.  شده  شناسایی  مــردم  نظرات 
منتفی است. طبیعتا شناسایی آمر یا آمران و انگیزه آن ها 

را پلیس پیگیری خواهد کرد.«
از  بعد  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیــر  پیشتر 
استعالم ها و تحقیقات اولیه به جدول و اعدادی استناد 
کرد که بر اساس آن در نظرسنجی اخیر صداوسیما برای 
انتخاب محبوب ترین برنامه سال دستکاری صورت گرفته 
است. او در تویترش با انتشار دو تصویر نوشت: »تصاویر 
نظرسنجی  در  که  است  اتفاقاتی  از  بخشی  گویای  زیر، 
داده  رخ  صداوسیما،  سال  برنامه  محبوبترین  انتخاب 
شدن  نهایی  حال  در  تکمیلی  بررسی  گــزارش  است. 
فتا  پلیس  و  صداوسیما  به  رسیدگی  برای  نتایج  است. 

ارسال خواهد شد.« 
ماجرا از آنجا آغاز شد که حدود دو هفته پیش برخی 
شهروندان پیامکی دریافت کردند که نشان می داد آن ها 
شرکت  باش«  »برنده  تلوزیونی  برنامه  نظرسنجی  در 
مورد  برنامه  افراد  این  از  بسیاری  حال  این  با  کرده اند. 
آن  مسابقه  در  اینکه  به  برسد  چه  بودند،  ندیده  را  نظر 
شرکت کنند. توییتر به کمک آمد و برخی کاربران آذری 
جهرمی، معروف به »وزیر جوان« را مورد خطاب قرار داده 
از او خواستند تا در این باره پاسخگو باشد. بعد از افشای 
ماجرای دستکاری در آرا، مقامی در صداوسیما شرکتی 
را مقصر این اتفاق دانست که از وزارت ارتباطات مجوز 
نیز  ارتباطات  وزارت  روابط عمومی  مرکز  رئیس  و  گرفته 
به این موضوع واکنش نشان داد. در همین رابطه روابط 
بخش  »رای گیری  کرد:  اعالم  نیز  صداوسیما  عمومی 
بهمن   23 از  که  جام جم  تلویزیونی  جشنواره  مردمی 
میلیون   40 از  بیش  اسفند   9 پنجشنبه  تا  شد،  شروع 
USSD و روبیکا به خود اختصاص داد،  رای در سامانه 
اما ایجاد اختالل در این سامانه حاشیه ساز شد.« روابط 
عمومی معاونت سیما هم چنین اعالم کرد: »اصالت رای 
رسیده در بازه زمانی بروز اختالل، در حال بررسی است. 
روند رای دهی نیز مطابق روال گذشته دوباره از دوشنبه 

آغاز و تا پیش از اختتامیه ادامه خواهد داشت.«
وزارت  زمین  در  را  توپ  که  داشت  تالش  صداوسیما 
موضوع  متولی  را  خانه  وزارت  این  و  بیندازد  ارتباطات 
معرفی کند. این در حالی است که پیش از آن صداوسیما 
از "اختالل" و یا احتمال "هک" سامانه سخن گفته بود. 
در واکنش به این ادعا جمال هادیان طبائی زواره، رئیس 
مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
»دبیر  گفت:  ایرنا  به  صداوسیما  ادعــای  خصوص  در 
جشنواره تلویزیونی جام جم مدعی شده جابجایی آرای 
نظرسنجی محبوبترین برنامه صداوسیما را شرکتی که از 
وزارت ارتباطات مجوز دارد، انجام داده است. تغییر آرا 
تبلیغات صداوسیما  انحصاری  قرارداد  در شرکت طرف 

ارتباطات نیز  از وزارت  صورت پذیرفته که هیچ مجوزی 
ندارد و توصیه می کنیم منتظر گزارش تکمیلی بمانند و 
ارتباطات هم در توئیتی  سپس اظهار نظر کنند.« وزیر 
به ادعای صداوسیما پاسخ داد. او نوشت: »شرکت های 
و  ندارند   ICT وزارت  از  USSD مجوزی  و  افزوده  ارزش 
فعالیت آن ها مطابق قانون تجارت است، اگر آنگونه که 
فعالیت  شد،  طرح  سیما  دیشب  خبری  بخش های  در 
آنها باید با اخذ مجوز از وزارت ICT باشد، مطابق مصوبه 
آن ها  فعالیت  یا  تبلیغ  مقررات،  تنظیم  192 کمیسیون 

سریعا در صداوسیما متوقف گردد.«
به  وابسته  جم  جام  روزنامه  شنبه  روز  حال  این  با 
صداوسیما این سوال را مطرح کرده که وزارت ارتباطات 
همان  یا  افــزوده  ارزش  سامانه های  بر  نظارت  متولی 
وزارت  زمین  در  را  توپ  روزنامه  این  ستاره مربع هاست. 
ارتباطات انداخته و نوشته است: »زمستان سال گذشته 
قرار   ،USSD دستوری  کد های  بــودن  ناامن  به دلیل 
ماه  بهمن   15 از  مرکزی،  بانک  بخشنامه  صدور  با  شد 
محدودیت هایی در بستر USSD ایجاد شود. اما توییت 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  آذری جهرمی،  محمدجواد 

اطالعات مشخص کرد وی با این تصمیم بانک مرکزی 
به شدت مخالفت کرده و جلوی این کار را گرفته است.«

ارائه  وعده  با  ارتباطات  "وزیر  روزنامه  این  نوشته  به 
دستوری  کد های  امنیت  تامین  ــرای  ب راهکار هایی 
USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی 
جلوگیری کرد. یک سال از وعده آقای وزیر گذشته و در 
ارائه خدمات پولی و افزایش امنیت ستاره مربع ها تفاوت 
همچنان  کارشناسان  و  است  نگرفته  صورت  خاصی 
قالب های  در  بستر ها  این  کار  ادامه  می دهند  هشدار 
کنونی، ممکن است خطراتی فراتر از جابه جایی رای های 

یک جشنواره تلویزیونی داشته باشد."
کنار  که  را  این ها  "همه  است:  نوشته  روزنامه   این 
بر  نظارت  اگر  که  می آید  وجود  به  سوال  این  بگذاریم 
ستاره مربع ها با وزارت ارتباطات نیست پس علت دخالت 

سال گذشته »برادر جواد« در این زمینه چه بود؟"
به  ای  کنایه  جواد"  "برادر  اصطالح  رسد  می  نظر  به 
این بین ظاهرا  باشد. در  ارتباطات  امنیتی وزیر  سوابق 
پلیس نیز طرف صداوسیما را گرفته است. سرهنگ علی 
نیک نفس معاون فنی پلیس فتا در گفت وگویی با اشاره 

به ماجرای اختالل اخیر در نظرسنجی جشنواره جام جم 
بیان کرد: »با توجه به شکایتی که از طرف صداوسیما 
مطرح شد، همکاران ما اقدامات خود را با استناد به ماده 
و  صحت  علیه  جرایم  که  اسالمی  مجازات  قانون   734
تمامیت داده ها را شامل می شود، آغاز کردند. مسئله ای 
که وجود دارد این است که هم صدا و سیما و هم وزارت 
ارتباطات پیگیر موضوع هستند، اما مستنداتی که وزیر 
ارتباطات در شبکه های اجتماعی اعالم کردند هنوز به 
مستندات  این  که  هستیم  پیگیر  و  نشده  واصل  پلیس 
بر  نظارت  متولی  درخصوص  او  کنیم.«  دریافت  را 
شرکت های خدمات ارزش افزوده نیز با صراحت گفت: 
با توجه به این که  »نظارت بر شرکت های ارزش افزوده 
در ارتباط با اپراتور های تلفن همراه هستند و مجوز های 
مربوط هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می شود، 
همان سازمان باید بر عملکرد آن ها نظارت داشته باشد. 
این شرکت ها، موجودیت حقوقی مستقلی هستند که از 
بستر تلفن همراه، خدماتشان را ارائه می کنند و متولی 
وزارت  مقررات  تنظیمات  سازمان  هم  آن ها  بر  نظارت 

ارتباطات است.«
ناایمن  از  حاال  که  صداوسیما  اوصــاف  این  تمام  با 
می گوید  سخن  افــزوده  ارزش  شرکت های  بستر  بودن 
آگاهی  این  وجود  با  که  است  نداده  توضیحی  تاکنون 
از  بسیاری  و  جــم  ــام  ج جشنواره  نظرسنجی  ــرا  چ
نظرسنجی های دیگر را در این بستر انجام می دهد. تمام 
و  می کنند  فعالیت  سیستم  این  با  تلویزیونی  مسابقات 
از این طریق درآمد کالنی نیز به جیب صداوسیما واریز 
شده است. پیشتر برخی رسانه ها تقلب در آرای جشنواره 
جام جم را در راستای توطئه ای علیه برنامه نود ارزیابی 
باش"  "برنده  با  کورس  در  طریق  این  از  تا  بودند  کرده 
بازنده شود. بحث تقلب سیستماتیک در جشنواره جام 
جم به شورای نظارت بر صداوسیما نیز رسیده است و بنا 
به گفته حسام الدین آشنا قرار است در دستور کار این 

شورا قرار گیرد.
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  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- 
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وقتی متهم در مقام شاکی ظاهر می شود 

تقابل صدا و سیما با وزیر جوان

جناح ها  اختالف  گفت:  خراسان رضوی  استاندار 
بنابراین  زده  ضربه  انقالب  به  سیاسی  گروه های  و 
ایران  در  خدمت  جناح  باید  جانبه  همه  توسعه  برای 

راه اندازی شود.
جلسه  در  رزم حسینی  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
در  که  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
مثلث  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  داورزن  شهرستان 
و   خصوصی  بخش  ــردم،  م مشارکت  با  اقتصادی 
نهادهای دولتی در پی  توانمندسازی جوامع محلی 

است. 
دهه  آغاز  در  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استاندار 
دهه  چهار  در  داریم  رویکردها  تغییر  به  نیاز  پنجم 
کارها  اکنون  شد  فراهم  زیرساختی  امکانات  گذشته 
باید به سمتی برود که کارآفرینان به عنوان مجاهدان 

اقتصادی تولید و اشتغال را توسعه دهند.
رزم حسینی تاکید کرد: کشور را باید از بروکراسی 
حبس  دولتی  ادارات  و  دفاتر  در   که  اداری  نحس 

کردیم، نجات دهیم.
مردم  می خواهیم  پنجم  دهه  در  داد:  ادامــه  وی 
کاری  مــوازی  زدایــی،  تمرکز  نظام  و  شوند  عزتمند 

دستگاه های اداری و قوانین مزاحم را برداریم.
  13 تفاهم نامه اقتصاد مقاومتی در داورزن امضا شد

بانک  بین  مقاومتی  اقتصاد  معین  تفاهم نامه   13
و بخش  و معدن، استانداری خراسان رضوی  صنعت 
خصوصی  شامگاه دوشنبه در نشست ستاد اقتصاد 
رضوی  خراسان  استاندار  حضور  با  داورزن  مقاومتی 
مقاومتی  اقتصاد  معین  تفاهم نامه های  شد.  منعقد 
تومان و 535 فرصت  با سرمایه گذاری 139 میلیارد 
شهرستان  کشاورزی  و   صنعت  حوزه های  در  شغلی 

داورزن اجرا می شود. 
این تفاهم نامه با هدف توسعه شهرستان داورزن از 
سوی بانک صنعت و معدن به عنوان معین اقتصادی 
خراسان رضوی،  استانداری  استان،  ششم  منطقه 
جوین،  سبزوار،  شهرستان های  مــردم  نمایندگان 
شــورای  مجلس  در  خوشاب  و  داورزن  جغتای، 
رئیس  و  جمعه  امام  فرمانداری،  سرپرست  اسالمی، 

دادگستری داورزن امضا شد.

خبر
استاندار خراسان رضوی

اختالف جناح ها و گروه های سیاسی به انقالب 
ضربه زده است

بودجه حاشیه شهر مشهد احیا شد
نماینده مردم مشهددر مجلس شورای اسالمی گفت: 
خوشبختانه ردیف مستقل حاشیه شهر مشهد با چنگ و 
دندان حفظ و با همان رقم سال گذشته 30 میلیارد تومان 

احیا شد.
افزود:  پژمان فر  نصرا...  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در سال گذشته با توجه به مشکالتی که در حاشیه شهر 
مشهد شاهد بودیم، دو ردیف بودجه که یکی از آنها به 
عنوان »توسعه خدمات زیارتی فرهنگی« میان شهرهای 

15میلیاردتومان  رقم  به  مشهد  و  شیراز  قم،  مقدس 
مشترک بود، ایجاد کنیم و برای سال 9۸ نیز این ردیف با 

پیگیری های صورت گرفته باقی بماند.
حاشیه  در  که  متعددی  مشکالت  وجود  با  هم چنین 
از جمعیت  از 34درصد  و بیش  شهر مشهد وجود دارد 
شهر مشهد را شامل می شود، در سال های 9۶و 97 ردیف 
مردم  نماینده  عنوان  به  را  مشهد  شهر  حاشیه  مستقل 

مشهد در مجلس ایجاد کردم.

وی ادامه داد: ایجاد ردیف مستقل حاشیه شهر مشهد 
در سال های گذشته با مقابله هایی مواجهه بود که این 
رقم 30 میلیارد تومان در ردیف بهسازی بافت فرسوده و 
حاشیه کالنشهرها که 100 میلیارد تومان بود، تجمیع 
شده و از این محل برای حاشیه کالنشهر مشهد تخصیص 

داده شود که با پیگیری های بنده این امر محقق نشد.
متاسفانه   9۸ بودجه  الیحه  در  کرد:  تصریخ  پژمانفر 
که  بود  شده  حذف  مشهد  شهر  حاشیه  مستقل  ردیف 

موجب نگرانی های جدی شد چراکه مردم شریف میدانند 
که الیحه بودجه مهم ترین سند سیاست گذاری دولت 
در سال آینده به شمار می رود و گمانه زنی ها از حذف 
این ردیف مهم، در اولویت نبودن حاشیه شهر مشهد در 

سیاست های حمایتی سخن به میان می آوردند.
رییس  به  جــدی  هــای  نگاری  نامه  راستا،  ایــن  در 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته شد، همچنین 
دفاعیات  تلفیق،  کمیسیون  در  بنده  عضویت  بواسطه 

زیادی بر احیای این ردیف صورت گرفت.
نماینده مردم مشهدگفت:خوشبختانه ردیف مستقل 
حاشیه شهر مشهد با پیگیری های بنده به عنوان نماینده 
مردم شریف مشهد در مجلس با چنگ و دندان حفظ و 
با همان رقم سال گذشته 30 میلیارد تومان احیا شد. 
برای  ردیــف  این  کامل  تخصیص  در  دولــت  امیدواریم 
محرومیت زدایی حاشیه کالنشهر مشهد بیش از گذشته 

همراهی های الزم را داشته باشد.

 سرویس اقتصادی

طی هفته های گذشته نمایشگاه های متفاوتی تحت 
عنوان نمایشگاه های بهاره و سال نو در نقاط مختلف 
شهر برگزار شد. این در حالی است که عرضه محصوالت 
در این فضاها نه تنها با قیمت مناسب عرضه نمی شود، 
بلکه باعث آسیبی بزرگ به واحدهای صنفی با سابقه و 

دارای مجوز می شود.
لسان  سیدمهدی  با  گفت وگو  به  خصوص  این  در 
پوشاك  فروشندگان  اتحادیه  اول  رییس  نایب  طوسی 

پرداختیم.
 وی با انتقاد از اینکه چرا مسئولین 
می دهند  اجــازه  اصناف  متولیان  و 
این نمایشگاه ها به فعالیت خود ادامه 
دهند گفت: متاسفانه عده ای سودجو 
عرضه  نمایشگاه های  بــرگــزاری  با 
نارضایتی  موجبات  کــاال  مستقیم 
شهر  سطح  صنفی  واحد  هزار   120
پس  یکی  که  واحدها  این  اند.  شده 
نابخردانه  سیاست های  با  دیگری  از 
در حال ورشکستگی هستند، قربانی 

می شوند.
فروشندگان  اتحادیه  رئیس  نائب 
پوشاک در خصوص برگزاری این هفته 
بازارهای کذایی به نام نمایشگاه گفت 

: سازمان ها و نهادهای امنیتی از اتحادیه ها می خواهند 
تا با سیاست های عاقالنه شرایط بازار 
را رصد کرده و آن را آرام نگاه دارند. اما 
ایشان باید پاسخ دهند که سودهای 
برگزار  و  طلبان  منفعت  میلیاردی 
کنندگان نمایشگاه را چه کسی تامین 

کند؟
وی با تاکید بر اینکه سال هاست به 
این موضوع اعتراض می شود گفت: 
صنف  این  اعضا  نماینده  عنوان  به 
سوال ما این است که هدف از برگزاری 
این نمایشگاه ها پرکردن جیب دالالن 
و واسطه هاست یا تامین منافع برگزار 

کنندگان ؟
آیا  که  بدانیم  باید  داد:  ادامه  وی 

نمایندگان اتاق اصناف هم که کاری از دست شان بر 
نمی آید و یا شاید آنها هم در سود این 

نمایشگاه ها شریک هستند؟
کرد:متاسفانه  خاطرنشان  وی 
طرح  عنوان  با  مسئولین  از  بسیاری 
تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف 
کننده آب به آسیاب این خون آشامان 

می ریزند. 
وی تصریح کرد: تاکنون بارها و بارها 
گفته ایم تنها راه تنظیم بازار و حمایت 
بازار  از حقوق مصرف کننده سپردن 
دخالت های  نه  اســت  ــازار  ب اهــل  به 
افراد غیر متخصص و بهترین راه عدم 
دخالت دولت در قیمت گذاری است 

تا بازار راه خود را پیدا کند .

وی ادامه داد: رقابتی شدن بازار و حذف واسطه ها و 
هدایت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از یک کانال و 

یک اتحادیه می تواند زمینه ساز این موضوع باشد.
همچنین باید پیشنهادات تخصصی افراد با تجربه 
اجرا  به  به صنوف که دارای سوابق درخشان هستند 

گذاشته شود.
لسان طوسی گفت: متاسفانه عده ای افراد سودجو و 
منفعت طلب با دادن باج و ایجاد رانت همواره به دنبال 
زیاد  و  جامعه  شرایط  شدن  بدتر  و  خود  منافع  تامین 
شدن بیکاری و آسیب به اشتغال جوانان کشور هستند 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال  برگزاری  با  و زمانی که 
در ایام پیک بازار موافقت می شود عده ای هم با ادامه 
شرایط  از  سواستفاده  و  موضوع  این 
مشاغل  نام  با  و  اقتصادی  نابسامان 
توانمندی های  از  حمایت  و  خانگی 
به  ــدام  اق خانوار  سرپرست  بانوان 
نمایشگاه ها  این گونه  برگزاری  ادامه 

می کنند .
وی در نهایت گفت: اعتراض اعضا 
هیئت  کــردن  محکوم  و  صنف  ایــن 
و  آن هــا  توسط  اتحادیه  این  مدیره 
با  تا  آن داشت  بر  را  ما  به  تهمت زنی 
این  از  بازدید  و  نمایشگاه  در  حضور 
اقدام ناخواسته و تذکر به متولیان امر 
و اطالع رسانی پیامدهای آن، عواقب 
ناشی از آن را به سمع و نظر مسئولین 

برسانیم .

در گفت وگو با نایب رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد مطرح شد؛

عرضه مستقیم و ورشکستگی اصناف

خبر
سرپرست معاونت سیاسی استاندار تاکید کرد؛

از  رفت  برون  راه  تنها  مقاومتی  اقتصاد 
تحریم ها

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان رضوی ضمن اشاره به دیدگاه های 
از  رفت  بــرون  راه  تنها  گفت:  استاندار،  اقتصادی 

تحریم ها اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش ایسنا، حسن جعفری در جمع مدیران و 
کارشناسان حوزه معاونت سیاسی و اقتصادی با تاکید 
بر اینکه باید توجه ویژه ای به اقتصاد مقاومتی صورت 
گیرد، افزود: تنها راه حل برون رفت از همه تحریم ها 
اقتصاد مقاومتی است، اقتصادی که شاه بیت آن مردم 

محور و درون زابودن است.
رضوی  خراسان  استاندار  حقیقتا  کرد:  اضافه  وی 
دیدگاه های بسیار خوبی در حوزه اقتصادی بویژه اقتصاد 
مقاومتی دارند و این دیدگاه ها تا جایی که من اطالع دارم 
مورد تایید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار 

گرفته و اثرات و برکات زیادی هم داشته است.
وی اذعان کرد: قبل از این که اقتصاد مقاومتی در 
شهر قلعه گنج اجرا بشود شاخص امنیت در آنجا 7۶ 
درصد بود و بعد از محقق شدن اقتصاد مقاومتی به 17 
در صد کاهش یافت. بنابراین مجموعه معاونت در بحث 
اقتصاد مقاومتی تا می توانند کمک ویژه کنند و راهکار 
بدهند.سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان رضوی در خصوص ترسیم وضعیت 
جمهوری اسالمی در سال آینده گفت: در سال آینده 
انتظارات خاصی وجود دارد البته با توجه به تهدیداتی 
که وجود دارد این انتظار برای مجموعه معاونتی که ما 

در آن فعالیت می کنیم خاص تر است.
جعفری در همین راستا افزود: اگر سند امنیت ملی 
آمریکا در سال 2019 را تورقی بزنید در آن آمده است 
باید تهدیدات متراکم چند وجهی را علیه ایران ایجاد 
از  کنیم که بازیگران آن هم کشورهای عربی و برخی 
هم  آنها  راس  در  و  اسرائیل  کشور  غربی،  کشورهای 

آمریکا محسوب می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به موضوعاتی که به آنها اشاره 
بحران های  و  مدنی  نافرمانی های  در حوزه  باید  کردم 
اجتماعی که دشمن سعی در دامن زدن به آنها را دارد 

تالش کنیم و آمادگی الزم را داشته باشیم. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
از  دیگری  بخش  در  ــوی  رض خــراســان  استانداری 
نیاز  سه  مردم  گفت:  حاضرین  به  خطاب  سخنانش 
را  اجتماعی  رفاه  و  عدالت  امنیت،  جمله  از  اساسی 
از حکومت انتظار دارند که دو نیاز از این مجموعه در 
این  در  بنابراین  است  شده  تعریف  ما  معاونت  حوزه 
ثواب  در  همه  و  است  رنگ  پر  شما  همه  نقش  زمینه 

خدمت به مردم شریک هستید.

متاسفانه عده ای 
سودجو با برگزاری 

نمایشگاه های عرضه 
مستقیم کاال موجبات 
نارضایتی 120 هزار 

واحد صنفی سطح شهر 
شده اند. این واحدها که 

یکی پس از دیگری با 
سیاست های نابخردانه 

در حال ورشکستگی 
هستند، قربانی 

می شوند

,,
نماینده  به عنوان 

اعضا این صنف 
سوال ما این است 

که هدف از برگزاری 
نمایشگاه ها  این 

پرکردن جیب دالالن 
و واسطه هاست یا 

برگزار  منافع  تامین 
کنندگان

,,

ثبات به طال برگشت

در  طال  هفته  این  در  گذشته  هفته های  برخالف 
ثبات به سر می برد. البته سکه در روز سه شنبه نسبت 
سکه،  نیم  ولی  نداشت  نرخ  در  تغییری  قبل  روز  به 
ربع سکه و سکه بهار آزادی کاهش چشمگیر قیمت 

را داشت.
هر قطعه سکه طرح امام با نرخ 4میلیون و 470هزار 
نیم سکه 2  فروخته شد. همچنین هر قطعه  تومان 
میلیون و 470هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 
520 هزار تومان فروخته شدند که هر کدام به ترتیب 
50هزار تومان و 10 هزار تومان کاهش قیمت نسبت 
تخصصی  کمیسیون  داشتند.رییس  دوشنبه  روز  به 
طال و جواهر درباره بازگشت ثبات به بازار طال معتقد 

نوسان  طال،  جهانی  قیمت  جزیی  کاهش  است: 
تقاضا  و  تعادل عرضه  و همچنین  ارز  نرخ  بسیار کم 

سبب شد تا قیمت طال و سکه کاهش یابد. 
امروز  ــزود:  اف آرای  کشتی  محمد 
شاهد کاهش یک دالری قیمت اونس 
اونس  هر  که  طوری  به  بودیم  جهانی 
طال در بازارهای جهانی اکنون 1295 
دالر داد و ستد می شود که نسبت به 
همراه  3دالری  ریزش  با  پیش  2روز 
کاهش  کرد:  تصریح  وی  است.  بوده 
تعادل  و  ارز  قیمت  و  جهانی  نــرخ 
امروز  قیمت های  بر  تقاضا  و  عرضه 
تا  شده  موجب  و  بوده  تاثیرگذار  بازار 
قیمت سکه و طال میل به کاهش پیدا 

کنند. این فعال بازار طال و جواهر بیان کرد: هر مثقال 
طال به عنوان مبنای تعیین قیمت ها، نسبت به روز 
یک  اکنون  و  یافته  کاهش  تومان  20هزار  دوشنبه، 
معامله  تومان  و 770هزار  میلیون 
گفت:  هر  آرای  کشتی  می شود. 
5هزار  با  نیز  1۸عیار  طالی  گوم 
هزار   40۸ نرخ  به  کاهش،  تومان 
و ۶00 تومان داد و ستد می شود. 

بـــازار  وضــعــیــت  ــاره  ــ دربـ وی 
و  داد  بازار  داد:   توضیح  معامالت 
برخوردار  از شرایط عادی  ستدها 
میزان  در  تعادل  دلیل  به  و  است 
گونه  هیچ  شاهد  تقاضا  و  عرضه 
تقاضای اضافه و … نیستیم. وی 

درباره روزهای پایانی هفته جاری پیش بینی کرد: با 
توجه به وضعیت فعلی بازار و ثبات قیمت ها می توان 
انتظار داشت در 2روز آینده افزایش قیمتی در بازار 
دار  ادامه  قیمت ها  ثبات  و  نیافتد  اتفاق  و طال  سکه 
باشد.  البته نمی توان از تاثیر بازار ارز و همچنین نرخ 

جهانی طال بر بازار سکه و طالی ایران غافل شد. 
گفتنی است در بازار پایتخت، هر قطعه سکه تمام 
روز  به  نسبت  کاهش  تومان  20هــزار  با  آزادی  بهار 
سکه  قطعه  تومان، هر  هزار   3۸0 4میلیون  دوشنبه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با 70هزار تومان کاهش 
به 4میلیون و 4۸0 هزار تومان، نیم سکه بدون تغییر 
میلیون  یک  سکه  ربع  تومان،  500هزار  و  2میلیون 
۸۶0هزار  هم  گرمی  سکه های  و  تومان  ۶10هزار  و 

تومان داد و ستد شد. 

 با توجه به وضعیت 
فعلی بازار و ثبات 

می توان  قیمت ها 
 2 انتظار داشت در  
روز آینده افزایش 

قیمتی در بازار سکه 
و طال اتفاق نیافتد و 

ادامه  قیمت ها  ثبات 
دار باشد

,,

خبرتحلیل

 کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید 
خانوارها در پی جهش قیمت مسکن در سال جاری، 
سال آینده عدم رشد قیمت و رکود غیر تورمی مسکن 

را شاهد خواهیم بود.
 بازار مسکن در سخت ترین وضعیت خود سال های 
اخیر خود به سر می برد؛ بازاری که از یک سو با افزایش 
جهشی قیمت طی یک سال گذشته روبه رو بوده و از 
سوی دیگر به دالیل مختلف، انبوه سازان رغبتی به 
تولید واحد نوساز ندارند و این کمبود مسکن، به نوبه 
خود در کنار سایر عوامل و علل اقتصادی خرد و کالن 
در  این  است.  زده  دامن  بخش  این  گرانی  بر  کشور 
حالی است که در کشور 2.5 میلیون واحد مسکونی 
خالی و 2.3 میلیون واحد دوم و شبه خالی )مالک 
دارای دو واحد مسکونی است، در یکی زندگی می کند 
و گاهی  را گاهی خود استفاده می کند  و واحد دوم 

اجاره می دهد( داریم.
قیمتی  تغییرات  ارزی،  نوسانات  اخیر،  طی مدت 
در بازار سرمایه، قیمت سکه و طال و حتی در آخرین 
افزایش قیمتی که در بهمن ماه در بازار مسکن رخ 
داد، نوسانات قیمت خودرو بر وضعیت بازار مسکن 
مؤثر بودند. هر چند نوسانات بازارهای ارز و سکه در 
ماه های پایانی سال تا حدود زیادی کنترل شد و دیگر 
شاهد جهش های قیمتی در این دو بازار نبودیم، اما 
با توجه به اینکه بازار مسکن به طور کلی بازاری است 
کمی  با  اقتصادی  بخش های  سایر  در  تغییرات  که 
تأخیر در آن تأثیرگذار است، از همین رو افزایش قیمت 
مسکن در نیمه دوم امسال هم ادامه داشت که البته 
شتاب افزایش آن نسبت به نیمه نخست سال بسیار 
کمتر بود.اتفاقات پیچیده ای که در بازار مسکن و سایر 
بازارهای موازی در سال جاری رخ داد، امکان پیش 

بسیار  را  آینده  سال  در  مسکن  بازار  وضعیت  بینی 
سخت کرده است؛ با این حال با توجه به اینکه افزایش 
جهش گونه قیمت در بخش مسکن با عدم افزایش 
همراه  خانوارها  درآمد  همچنین  و  خرید  تسهیالت 
شد، منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و 
همچنین افزایش زمان خانه دار شدن آنها شده است 
بروز رکود دیگری در بخش  براین اساس، احتمال  و 
مسکن پیش بینی می شود اما این بار، رکود غیر تورمی 

در انتظار خواهد بود.
اکثر کارشناسان معتقدند که سال آینده بازار مسکن 
شاهد جهش قیمتی نخواهد بود و اگر افزایش قیمتی 
هم رخ بدهد، پایین تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

انباشت تقاضای مسکن تا 4 میلیون واحد
اگرچه در طرح جامع مسکن بر لزوم احداث ساالنه 
900 هزار واحد مسکونی در کشور تأکید شده بود، 
اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این توجیه که باید 
ابتدا واحدهای خالی بازارپذیر شوند، از بخش عرضه 
مسکن حمایت نکرد که در نتیجه آن بر اساس اعالم 
سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، کل تولیدات مسکن در سال جاری 
به کمتر از 270 هزار واحد رسید و بنابر آنچه احمد 
خرم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران  گفته، 
با انباشت 3.5 تا 4 میلیون واحدی مسکن در کشور 

روبه رو شده ایم.
شعار  با  نیز  شهرسازی  و  راه  وزارت  جدید  دوره 
حمایت از عرضه و تولید مسکن وارد فعالیت شد که در 
حال حاضر در چند کالنشهر کلنگ احداث واحدهای 
مسکونی مصرفی و زیر 100 متر مربعی به زمین زده 
با  اعتبار  و  پول  اقدام، شورای  و در جدیدترین  شده 
به  مسکن  ساخت  تسهیالت  انتقال  سقف  افزایش 

زیر  نوساز  مسکونی  واحدهای  اول  دست  خریداران 
100 متری تا 100 میلیون تومان موافقت کرده است 
که می تواند در افزایش تمایل انبوه سازان به بازگشت 

به عرصه تولید مسکن مؤثر باشد.
و شهرسازی  راه  وزیر  اسالمی،  آنکه محمد  ضمن 
نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز 
بهار  از  بافت های فرسوده  ساخت مسکن و نوسازی 
9۸ خبر داده بود که می تواند رونق دیگری در بخش 
مسکن به خصوص تهران و کالنشهرها ایجاد کند؛ این 
در حالی است که در بافت های فرسوده مشکلی از نظر 
تأمین زیرساخت های آب، برق، گاز، حمل و نقل درون 
شهری و تا حدودی فاضالب شهری وجود ندارد که 
هم هزینه تمام شده ساخت و ساز را کاهش می دهد 
و هم زمان کمتری برای تکمیل واحدهای مسکونی و 

اسکان خانوارها دربرمی گیرد.
  احتمال افزایش قیمت مسكن در سال آینده کمتر از 

تورم عمومی
مشاوران  اتحادیه  رئیس  خسروی،  قلی  مصطفی 
امالک نیز در نشست خبری دو هفته قبل در خصوص 
وضعیت بازار مسکن در سال 9۸ با بیان اینک مطلقًا 
بار  اخیر 4  افزود: در 4 دهه  نداریم،  جهش قیمتی 
جهش قیمت مسکن در کشور رخ دادکه در سال های 
۶۸، ۸۶، 91 و 97 بود. در این 4 بار، عواملی چون 
ارزش بازار بورس، قیمت حامل های انرژی، افزایش 
افزایش  بر  سکه  و  طال  قیمت  تغییرات  و  ارز  قیمت 

قیمت مسکن تأثیر گذاشتند.
با سه  نمونه در سال 91  به عنوان  ادامه داد:  وی 
برخی  در  نیز  مسکن  قیمت  دالر  قیمت  شدن  برابر 
نقاط تهران از جمله شهرک غرب از 700 میلیون به دو 
میلیارد و 100 میلون تومان هم رسید اما به مرور زمان 

شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بودیم. در جهش 
قیمتی هم که این دوره در بازار مسکن رخ داد، مانند 
دوره قبل عامل اصلی، افزایش قیمت ارز بوده است 
بنابراین با گذشت زمان شاهد ثبات قیمت ها در بازار 

مسکن خواهیم بود.
وی یادآور شد: همواره رشد قیمت مسکن زیر نرخ 
تورم عمومی بوده است و سال آینده نیز بیشتر از نرخ 

تورم رشد قیمت مسکن نخواهیم داشت.
  ورود جدی به نوسازی بافت فرسوده به کاهش قیمت 

مسكن می انجامد
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان 
استان تهران با بیان اینکه تا زمانی که دولت از تولید 
بازار  به نظر می رسد  نکند،  و عرضه مسکن حمایت 
مسکن نتواند از وضعیت کنونی رهایی یابد، اضافه 
اعتبار که  و  پول  البته مصوبه اخیر شورای  می کند: 
امکان انتقال تسهیالت ساخت مسکن به خریدار را تا 
سقف 100 میلیون تومان فراهم کرده است می تواند 
افزود:  باشد.وی  مسکن  بخش  به  مناسبی  کمک 
یکی از خواسته های انبوه سازان در سال های اخیر، 
تحریک سمت عرضه به جای تقاضا بود که هم سبب 
افزایش قیمت مسکن شد و هم در زمان گرانی مسکن 
نتوانست قدرت خرید خانوارها را پوشش دهد؛ این در 
حالی است که با تحریک سمت عرضه، بازار می تواند 

خود را به صورت متعادل نگه دارد.
میلیون  به یک  نیاز  اینکه ساالنه  بر  تأکید  با  رهبر 
واحد مسکونی ارزان قیمت یا مسکن اقشار متوسط 
به پایین داریم، گفت: در چند سال اخیر با کاهش 
شدید ساخت و ساز و تولید مسکن مواجه بودیم که 
انباشت 3.5 میلیون تقاضا برای واحد مسکونی را در 

پی داشت.

نرخ  گذشته  روز  مرکزی  بانک  اعالم  اساس  بر 
22 ارز از جمله پوند و یورو نسبت به روز دوشنبه 
یافت  کاهش  پولی  واحد   11 قیمت  و  رفت  باال 
 همچنین نرخ دالر و 13 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

آمریکا  دالر  هر  مرکزی  بانک  اعالم  اساس  بر 
بدون   »97 ماه  اسفند   21 »سه شنبه  امروز  برای 
قیمت  ریال  42 هزار  روز گذشته  به  نسبت  تغییر 
 ۸03 با  انگلیس  پوند  هر  امروز  همچنین  خورد. 
و  هزار   55 گذشته  روز  به  نسبت  افزایش  ریال 
 47 رشد  ریال   107 با  نیز  یورو  هر  و  ریال   470

هزار و 2۸5 ریال تعیین شد.
هر فرانک سوئیس 41 هزار و 551 ریال، کرون 
و  هزار   4 نروژ  کرون  ریال،   4۸3 و  هزار   4 سوئد 
ریال،   339 و  ۶ هزار  دانمارک  ریال، کرون   ۸54
متحده  ــارات  ام درهــم  ــال،  ری  ۶03 هند  روپیه 
 13۸ کویت  دینار  ریال،   437 و  هزار   11 عربی 
هزار و 23۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان 30 هزار 
 ۶99 و  هزار   37 ژاپن  ین  یکصد  ریال،   101 و 
ریال، دالر هنگ  کنگ 5 هزار و 351 ریال، ریال 
 31 کانادا  دالر  و  ریال   234 و  هزار   109 عمان 

هزار و 344 ریاالرزش گذاری شد.
راند  ریال،   741 و  هزار   2۸ نیوزلند  دالر  نرخ 
آفریقای جنوبی 2 هزار و 940 ریال، لیر ترکیه 7 
ریال  ریال،   ۶39 ریال، روبل روسیه   72۶ هزار و 
عراق  دینار  یکصد  ریال،   539 و  هزار   11 قطر 
دالر  ریال،   ۸2 سوریه  لیر  ریال،   525 و  هزار   3
استرالیا 29 هزار و ۶94 ریال، ریال سعودی 11 
هزار و 201 ریال، دینار بحرین 111 هزار و 704 
ریال، دالر سنگاپور 30 هزار و 974 ریال، یکصد 

تاکای بنگالدش 50 هزار و 109 ریال، ده روپیه 
سریالنکا 2 هزار و 352 ریال، کیات میانمار 2۸ 
ریال   511 و  هزار   37 نپال  روپیه  یکصد  و  ریال 

خورد. قیمت 
هزار   ۸ ارمنستان  درام  یکصد  نرخ  همچنین 
ریال،   27۶ و  هزار   30 لیبی  دینار  ریال،   ۶07 و 
بات  یکصد  ــال،  ری  25۶ و  هــزار   ۶ چین  یــوان 
مالزی  رینگیت  ریال،   502 و  هزار   132 تایلند 
10 هزار و 292 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 
و  هزار   59 اردن  دینار  ریــال،   220 و  هزار   37
240 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 11 هزار و 97 
ریال، الری گرجستان 15 هزار و ۶14 ریال، یک 
افغانی  ریال،   94۸ 2 هزار و  اندونزی  هزار روپیه 
 19 بالروس  جدید  روبل  ریال،   559 افغانستان 
و  هزار   24 آذربایجان  منات  ریال،   ۶۶7 و  هزار 
75۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸0 هزار و 107 
ریال، سومونی تاجیکستان 4 هزار و 450 ریال، 
بولیوار جدید ونزوئال 4 هزار و 20۶ ریال و منات 

تعیین شد. ریال  12 هزار  ترکمنستان  جدید 

پوند و یورو باال رفت، دالر ثابت ماندمسکن 98 به کدام سمت می رود؟

معدن  صنعت،  ــر  وزی معاون 
واحد  هزار   43 گفت:  تجارت  و 
صنعتی و تولیدی در 9۸3 شهرک 
و ناحیه صنعتی با اشتغال بالغ بر ۸۸5 هزار نفر در حال 

فعالیت هستند.
روابط  از  نقل  به  و  خراسان  ایسنا- منطقه  گزارش  به 
خراسان  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عمومی 
اقتصاد  ستاد  نشست  در  صالحی  نیا  محسن  رضوی، 
مقاومتی شهرستان سبزوار، اظهار کرد: 43 هزار واحد 
با  ناحیه صنعتی  و  در 9۸3 شهرک  تولیدی  و  صنعتی 
اشتغال بالغ بر ۸۸5 هزار نفر در حال فعالیت هستند که 
رونق تولید و اشتغال و نیز توسعه صنعت کشور را ایجاد 
کرده اند.وی افزود: یکی از اهداف ما ایجاد شرایط الزم 
برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به منظور استقرار 

استارت آپ ها  صنفی،  صنعتی،  فعالیت های  توسعه  و 
و  زیرساخت ها  کردن  فراهم  با  که  بوده  دانش بنیان  و 
در  سرمایه گذاران  حضور  بــرای  مناسب  بسترسازی 
شهرک ها و نواحی صنعتی این امر تحقق یافته است.

صالحی نیا ادامه داد: 9۸3 شهرک و ناحیه صنعتی در 
کشور وجود دارد که شامل 5۶2 شهرک صنعتی، 412 
ناحیه صنعتی و 9 منطقه ویژه اقتصادی و اشتغال بالغ بر 
۸۸5 هزار نفر در سراسر کشور است.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بیان کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی 
در برخی از موارد با مسائل و مشکالتی روبه رو بودند که 
از حمایت منابعی که دولت در اختیار گذاشته بود، برای 
توسعه و توانمندی اقتصادی بهره  مند شدند. سازمان نیز 
تمام امور مربوطه را رصد کرد تا صاحبان صنایع کمترین 

دغدغه را داشته باشند. 

گفت:  اقتصادی  فعال  یک 
در  گـــذاری  سرمایه  قوانین 
شرایط  و  نیست  به  روز  کشورما 
اقتصادی جامعه باعث عدم ثبات در سرمایه گذاری 

در کشور شده است.
خصوص  در  ادبیان  حسین  ایسنا،  گــزارش  به 
مشهد  شهر  در  سرمایه گذاری  در  موجود  موانع 
ــوزه  ح در  مــهــم  مــســائــل  از  یــکــی  ــرد:  کـ ــار  ــه اظ
اکنون  اســت،  اقتصادی  شرایط  سرمایه گذاری، 
سرمایه گذاران  دالر،  قیمت  نواسانات  علت  به 
و  دولــت  همچنین  ــدارد،  ن گــذاری  سرمایه  جــرات 
غیر  در  کنند  حمایت  ازسرمایه گذار  باید  مسوولین 
برای  تمایلی  و  می ماند  تنها  گذار  سرمایه  صورت 

ندارد. سرمایه گذاری 

در  ــذاری  گ سرمایه  قوانین  اکنون  ــزود:  اف وی 
و  جامعه  اقتصادی  شرایط  و  نیست  به  روز  کشورما 
عدم  و  نرخ ها  تزلزل  باعث  تصمیم گیری ها  برخی 

ثبات در سرمایه گذاری در کشور شده است.
مشهد  شهر  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی  فعال  این 
مرکز گردشگری ومورد توجه کشورهای عربی است، 
باالست  بسیار  شهر  این  در  سرمایه گذاری  ظرفیت 
مسافرتی  آژانس های  و  هتل  بخش  در  خصوص  به 
سرمایه گذار  است،  شده  اشباع  زمینه  این  در  که 
در  شود  متوجه  تا  باشد  داشته  فراوان  مطالعه  باید 
چه بخش هایی نیاز به سرمایه گذاری است، در حال 
به  هتل ها  اشتغال  سطح  رضوی  خراسان  در  حاضر 

زیر 50 درصد رسیده است.

مسائل  کـــارشـــنـــاس  یـــک 
اقتصادی گفت: یارانه ها حقی را 
برای مردم به وجود آورده که این امر 
خود به تنهایی در افزایش نرخ تورم تاثیر بسزایی داشته 

است.
منطقه  ایسنا-  با  گفت وگو  در  خندان دل  محسن 
اتفاق  یک  جــاری  سال  در  این که  بیان  با  خراسان، 
عملیاتی بسیار بد علی رغم تذکراتی که کارشناسان داده 
ما  کرد:  اظهار  افتاد،  اتفاق  یارانه ها  در خصوص  بودند 
در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز شاهد 
چنین رویدادی بودیم.وی ادامه داد: ما همواره در حوزه 
کارشناسی این تذکر را دادیم که یارانه ها یک رفتار کامال 
غلط است، اما دولت ها از این روش استفاده کردند و در 

حال حاضر جمع و جور کردن آن از کنترل خارج است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: 
خیلی  که  شود  محقق  امیدواریم  که  خوبی  اتفاقات  از 
دور از ذهن است، موضوع بودجه است، ما در این امر 
دورنمایی را در بحث رونق تولید و اشتغال می بینیم که 

برای ما می تواند خوشایند باشد.
نسبت  به  امسال  بودجه  این که  بیان  با  خندان دل 
عملیاتی تر شده است، اضافه کرد: امیدوارم با ورود جدی 

به این امر بتوانیم آن را به درستی محقق کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از 
اتفاقات ناخوشایندی که در سال جاری شاهد آن بودیم، 
سیاسی،  اقتصاد  بپذیریم  نشدیم  حاضر  که  بود  این 
اقتصاد مناسبی برای کشور ما نیست و اینکه بخواهیم بر 
اساس سیاست های خارجی خود سیاست های داخلی را 

ترسیم کنیم امری غلط است و تبعات بسیاری دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

اشتغال 885 هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور
یک فعال اقتصادی:

یارانه در افزایش تورم نقش داردقوانین سرمایه گذاری در کشور ما به روز نیست



کار  و  ساز  از  خیرآبادی  آرش  گفتگو  اول  بخش  در 
به  رسیدن  ــرای  ب کردنش  البــی  تا  نمایش  انجمن 
مدیریت سخن گفت. در خالل صحبت هایش نیز هر 
دوم  بخش  در  می کرد.  قوانین  خالء  به  اشاره ای  بار 
گفتگو به آنچه از منظر او قانونی هست و مصادیقش 
است  بوده  هم  صدا  و  سر  پر  اخیر  ماه  چند  در  که 

پرداخته ایم.
حرف  دیگران  با  خودت  نگاه  تفاوت  از  آرش   : صفری   

زدی می توانی یک مقدار بیشتر بازش کنی؟
خیرآبادی: زمانی هست شما آنچه روی کاغذ است 
که  انچه  شما  هست  زمانی  یک  می دانی،  قانون  را 
از  درصد  نود  در  می دانی،  قانون  را  میگویی  خودت 
قانون  هست  عرف  که  آنچه  تئاتری  جامعۀ  در  موارد 
است نه آنچه که در متن قانون آمده است. روی کاغذ 

را قبول ندارند! من با این نمی توانم کنار بیایم.
 صفری: دقیقا..! برای پیش برد ساز و کارهای یک نهاد، 
موارد  هست  کاغذ  روی  آنچه  بر  مازاد  قانونی  مرجع  یا 
که  باشد  آشنا  آن ها  با  باید  مدیر  یک  که  دارد  هم  دیگری 
این  بر  تو  تسلط  و  آگاهی  عدم  و  نیست،  خواندنی  آن ها 
امور دقیقا می شود نقطه افتراق تو با سیستم، که چالش 

هایی را بوجود می اورد.
هم  خیلی  بلدم...  رو  آن ها  من  اتفاقا  خیرآبادی: 

خوب بلدم...
 صفری: پس چطور از آن ها استفاده نمی کنی؟

اخالقی اند.  غیر  اغلب  اینکه  خاطر  به  خیرآبادی: 
همه  بکنم،  مدیریت  غیراخالقی  بود  قرار  اگر  من 
االن از من راضی بودند، من اخالقی مدیریت کردم. 

نخواستم وارد گردونه ای شوم که خودم را عزیز کنم.
صفری: خب پس از منظر تو ما با جامعه ای طرف 
است  غیراخالقی  آنچه  به  نسبت  همه  که  هستیم 
آن  از  که  اخالقی  مطمئنی  دارند!  بیشتری  رضایت 
محکم تری  بنیاد  دیگران  به  نسبت  می کنی  صحبت 

دارد؟
پی  در  رفتارهایمان  در  اغلب  ما  بله،  خیرآبادی: 
من  ماست.  قانون های  ما  منافع  خودمانیم،  منافع 
بخواهم  من  اینکه  کنم،  عمل  اینگونه  نمی توانم 
به  با علم  تامین کنم  را  یا دسته ای  منفعت یگ گروه 
برای  قانونی  حق  دسته  و  گروه  این  می دانم  اینکه 
کار  این  نمی توانم  ندارند،  را  منافع  آن  آوردن  بدست 
هم  و  باشد  اخالقی  هم  می تواند  این  حاال  بکنم،  را 

نباشد.
بلكه  نیست  منافع  تامین  مسئلۀ  گاهی  صفری:   

جلوگیری از تضییع حقوق دیگران است، مثال...
شورای  استانی  جشنوارۀ  بعله...مثال  خیرآبادی: 
سیاست گذاری داشت و من عضو این شورا بودم. من 
به عنوان دبیر جشنواره دوتا باال دست داشتم، آقای 
تصمیم  آن ها  اگر  یعنی  تحفه گر.  آقای  و  طباطبایی 
که  آنچه  خالف  بر  مواقع  از  خیلی  که  می گرفتند، 
نمی توانستم  من  می گرفتند،  تصمیم  می گرفتم،  من 
رئیس  نمی شد،  قانونا  چون  کنم  عمل  آن  از  غیر 
از دبیر جشنواره ست.  باالتر  شورای سیاست گذاری 
باید  جشنواره  دبیر  که  است  این  ماجرا  جالبی  بعد 
واکنشی  چرا  می بود!صفری:  چیز  همه  پاسخگوی 
نشان ندادید؟ بخش دیگری از انتقادهایی که به شما 
وارد می کنند این هست که از حق و حقوق هنرمندان 
استان و شهر به خوبی دفاع نمی کنید؟ دوباره مثال در 

مورد اجرای نمایش....
راه  به  قهرمان بازی  و  صدا  و  سر  اگر  خیرآبادی: 
نمی افتاد من پیگیری قانونی می کردم. اما قبول دارم 

شاید به نتیجه نمی رسید. 
 صفری: مگر دیگران چه کردند؟ پیگیری قانونی کردند. 
به نتیجه هم رسید. می گویی چون ماجرا مطبوعاتی شد 

منفعل شدی؟
این گونه  از  بسیاری  سرمنشا  و  دامنه  خیرآبادی: 
چالش ها ناشی از اختالف بین قانون و آن چیزی است 
که گهگاه از طرق مختلف بر قانون تحمیل می شود. 
نمی توانیم  انفعال  مثابه  به  را  سکوت  مقطع  آن  در 
اظهار نظری  اینکه هرگونه  به خاطر  بگیریم،  نظر  در 
باعث می شد هزینه های بیشتری بر گردن تمام تئاتر 
اصلی  سالن  برای  هماهنگی  عدم  موضوع  بیوفتد. 
هم بدین صورت بود که آقای نیلی بارها در جلسات و 
صحبت هایی که با ما داشتند درخواست تولید کاری 
با موضوع گوهرشاد را مطرح می کردند تا اینکه روزی 
تبلیغات  سازمان  طریق  از  کردند  عنوان  ایشان  خود 
روند تولید نمایش شکل گرفته و آقای بشیری کار را 
گرفته اند. همان وقت برای تقویم اجراها سوال شد و 
من هم با توجه به چارتی که موجود بود و بسیاری از 
کارها هنوز مجوز نداشتند یا به مرحله انتخاب بازیگر 
از  گفتم  و  کردم  عرض  را  تاریخی  بودند  نرسیده  هم 
همۀ  که  نمایشی  هنوز  و  نیست  مشکلی  بابت  این 
قرار  اجرا  نوبت  در  تا  باشد  کرده  طی  را  قانونی  روال 
گیرد، نیست. تا اینکه آن جلسۀ معروف اتفاق افتاد و 
کارگردان ها آمدند نشستند، آقای بشیری هم آمد و در 
آنجا با همدیگر صحبت کردند و به این نتیجه رسیده 
بودند که آقای بشیری به دلیل اینکه کارش از بیرون 
هست و از قبل تر هم تقاضای سالن اصلی را نداده، 
و  باشد  داشته  حضور  جلسه  این  در  نمی تواند  پس 
ادعای اجرا کند، آقای بشیری هم ناراحت شده بود و 
از اتاق رفته بود بیرون، به هر صورت در آن جلسه  ده تا 
اجرا  به صورت دو اجرا دو اجرا در پنج موعد برایشان 
نوبت اجرا پیش بینی شد در حالی که هیچکدام تا آن 
زمان مجوز شورای نظارت و شورای فنی نداشتند، اما 
اگر باغ خونی می خواست در مورخ شش دی ماه اجرا 
برود با دو تا از اجراهایی که در نوبت سالن و گرفتن 
مجوزهای الزم بودند و پیش تر درخواست سالن داده 
بودند تداخل پیدا می کرد، آقای نیلی گفتند درستش 
کن و من گفتم من کاری نمی توانم بکنم، اگر بخواهم 
کاری بکنم باید جلوی کار بچه ها را بگیرم و من این 
شورای  مجوز  این ها  اگر  چون  نمی دهم  انجام  را  کار 
نظارت و فنی  را برای من بیاورند، قانونا من باید سالن 
را بدهم به بچه ها، آقای نیلی هم گفت من دستوری 
باید وارد قضیه شوم؟ یعنی به تو دستور بدهم که این 
کار را بکنی؟ گفتم: بله. شما به من دستور بدهید تا 
دستور  عواقب  هم  خودتان  منتهی  بکنم.  را  کار  این 
خودتان را پی بگیرید. آقای نیلی زنگ زده بود به آقای 
و ششم )دی  بیست  بود می توانی  پرسیده  و  بشیری 
ماه( بروی اجرا؟ بشیری هم گفته بود آن موقع اگر به 
با  من می گفتید بله ولی دیگر االن که قرارداد بستم 
بازیگر و من باید حتما ششم اجرا بروم وگرنه قراردادم 
ابالغ  به من دستوری  نیلی  آقای  بهم میخورد. دیگر 

کرد که این نمایش باید ششم برود.
 صفری: یعنی دستور کتبی موجود است؟ 

خیرآبادی: بله
 صفری: آقای نیلی این موضوع را تكذیب می کنند.

خیرآبادی: کتبی به صورت پیامک موجود است. به 
نیست،  امضاء موجود  با  و  کاغذی  روی  فایل  صورت 

من همانم برایم کافی بود.
نباید  است  قانون مدار  اینقدر  که  آدمی  برای  صفری:   

کافی باشد...!

شد  کشیده  بحث  این  ترتیب  هر  به  خیرآبادی: 
این  به  ــا  درآن ج استان،  تئاتر  راهبردی  شــورای  به 
»آی راک«،  نمایش  اینکه  به  توجه  با  رسیدند  نقشه 
و  فنی  شورای  مجوز  هنوز  جنگ«  »خدای  نمایش  و 
ادارۀ  اینکه  بودند، ضمن  نگرفته  را  نظارت خودشان 
نظارت  شــورای  در  تحولی  و  تغیر  پی  در  هم  ارشــاد 
تعمیرات  برای  از طرفی بحث خرابی سالن که  و  بود 
می بایست تعطیل می شد تصمیم بر این شد تا شورای 
»باغ  نمایش  تکلیف  تا مشخص شدن  نظارت  و  فنی 
و  برود  اجرا  خونی  باغ  تا  دارد.  نگه  دست  خونی«، 
بعد بقیه را برگردانند به روال عادی خودشان و بروند 
اجرا. بعد به من گفتند که تو با توجه به اینکه داری در 
یاداشت هایت می نویسی بگو که چقدر وضعیت سالن 
خراب است، چون بودجه هم آمده برای این)سالن(، 
و این بودجه را باید صرف تعمیر سالن اصلی بکنیم، 
مصادف شدن این دو موضوع با همدیگر، این تصور 
را بوجود آورده بود که می خواهند جلوی این کارها را 

بگیرند تا باغ خونی روی صحنه برود.
 صفری: تصور...؟!

رویداد  یک  از  استفاده  این  واقع  در  خیرآبادی: 
منتهی  هست،  که  رویدادی  یک  یعنی  است،  واقعی 

این نگاه دوگانه به قضیه هم هست یعنی تو هم یک 
یا خدای  را داری، مثل کار آی راک  کار غیرسفارشی 
جنگ، هم یک کار سفارشی، یک قانون هست برای 

هر دو کار.
آرش  چیست  واقعی  رویداد  یک  از  استفاده  صفری:   
قانونی  مسیر  یک  شما  مهم تر  آن  از  می کنم  فكر  عزیز؟ 
داری که یک عده ای طی کردند و گروهی طی نكردند و با 

آن گروه اتفاقا قرارداد هم بسته می شود.
مدیر  به  کردم  منعکس  را  این  من  بله.  خیرآبادی: 
شرایطی  به  توجه  با  گفتم  مروارید.  دکتر  آقای  کل 
برود  خونی  باغ  باشد  قرار  اگر  هستیم،  ما  االن  که 
اجرا من استعفاء می دهم در جریان باشید، و این را 
نیلی هم  آقای  برای  آقای محمدی هم نوشتم،  برای 
نوشتم، مفصل صحبت کردیم، آقای مدیر کل گفتند 
اگر فکر می کنی باغ خونی باید برود یک جای دیگر 
اجرا بشود سالن را در اختیار باغ خونی قرار ندهید، 
من دیگر خیالم راحت شد با بچه ها هم صحبت کردم 
دیگر  را  اصلی  سالن  من  که  دادم  قول  هم  بهشان  و 

برای شما گرفتم .
 صفری: ولی قرارداد را قبلش امضاء کرده بودید.

ــرارداد  ق گفت  من  به  بشیری  آقــای  خیرابادی: 

و پول  ببرم  را می خواهم  این قرارداد  می خواهم، من 
تاریخی که  این  بگویم، گفتم  یادم رفت  این را  بگیرم، 
اینجا می زنم الزام آور نیست شما می گویید ۶دی ولی 
را  تاریخ  تو  ندارد  ایرادی  گفت  دی!   2۶ میگویم  من 
بزن منتهی با همان تاریخی که تو میگویی ما میرویم 
زدم  آنها گفتند  که  آنچه  مبنای  بر  را  تاریخ  اجرا، من 
تو  اگر  که  بود  ما  دیالوگ های  آن  در  هم  این  البته  و 
بدون  ما  نبندی،  داد  قرار  ما  با  و  نکنی  امضاء  را  این 
همانجا  می کنیم،  اجرا  اصلی  سالن  می رویم  قرارداد 
زنگ زدم به آقای نیلی بهشان گفتم کسی که از طرف 
می زند،  من  به  را  حرف  این  آمده  خونی  باغ  نمایش 
که آقای نیلی هم زنگ زده و مثل اینکه خیلی ایشان 
هم ناراحت شدند، در واقع این یک نوع قدرت نمایی 
باید  من  حداقل  که  فنی  شورای  گفتم  هم  من  بود، 
اگر  داد،  نخواهم  را  شما  فنی  شورای  بکنم،  تصویب 
هم شما بدون شورای فنی بروید، از دست ما که کاری 
برنمی آید، ولی من این را زمانی خواهم گفت نمایش 
باغ خونی بدون شورای نظارت و شورای فنی رفت در 
سالن اصلی و از دست ما هم خارج بود و ما هم هیچ 

مجوزی ندادیم.
کار قانونی انجام دادیم منتها اشتباه کردیم که قرار 
داد بستیم و اشتباه کردیم که نوبت اجرا را برای ششم 

)دی ماه( بستیم.
انجمن  می کرد  آور  الزام  را  قراردادشان  همین  صفری:   
و سالن را، باعث می شد آن گروه از مجرای قانونی نسبت 
خودتان  اینكه  و  کند  پیدا  ارجحیتی  دیگه  های  بچه  به 
صراحتا می گویید که بله من آن زمان اشتباه کردم که این 

قرارداد را بستم.
خیرآبادی: نه. در آن قرارداد است که نمایش باید 
داشته  هم  را  خودش  نظارت  و  فنی  شــورای  مجوز 
اشتباه  یک  دیگر؟  بــودم  کــرده  اشتباه  من  باشد، 
قانونی کرده بودم..! من اجازۀ تشکیل شورای نظارت 
و فنی را برای نمایش باغ خونی ندادم، پس چرا رفت؟ 
می خندیم(.  دو  )هر  بدهم..؟  جواب  باید  من  صفری:   
درست  واکنش  درمورد  قدری  گفتگو  نتیجۀ  برای  بگذار 
مواقع  این  در  واکنش  بهترین  شما  نظر  به  کنیم  صحبت 
که  جشنواره  اختتامیۀ  اتفاقات  مورد  در  چیست؟ 

واکنشت سكوت بود. در اینجا...؟
خیرآبادی: بگذار یک مثال بزنم، تو تصادف کردی 
می آید  ماشین  از  که  راننده ای  توست،  با  هم  حق 
بیرون سه سر و گردن از تو بزرگتر است، وقتی زورمان 
نمی رسد باید تصمیم بگیریم کجا باستیم که کمترین 
آبرو  که  نیست  این  معنا  به  این  بخوریم،  را  صدمه 
حیثیت خودمان را ببریم این به معنای این است که 
از خطر یک مقدار دور شویم و از یک جایی که امن تر 
است شروع کنیم به داد زدن، کاری که من کردم همین 
بود من واقعا زورم به باغ خونی نمی رسید، االن دارم 
می گویم، زور هیچکس نمی رسید، مدیر کل هم زورش 
نمی رسید، من فقط آمدم دورتر ایستادم و دیرتر حرف 
زدم. این دقیقا همان چیزی است که گفتم، از بیرون 
وقتی یک نیرویی بخواهد وارد گردونۀ انجمن بشود، 
نهادهای  که  مادامی  و  می آید  بوجود  ــرادات  ای این 
بیرون از انجمن بخواهند، برای انجمن تعیین تکلیف 
کنند، این اولینش نخواهد بود، آخرینش هم نخواهد 
بود. یکبار برای همیشه باید این نهادها باید این ارگان 
علنا  همیشه  برای  یکبار  و  بایستند  رایشان  پشت  ها 
انجمن  از  انقدر  می کنند.  چکار  دارند  کنند  اعالم 
بال  و سپر  نندازند  را جلو  انجمن  انقدر  نگذارند،  مایه 
نکنند، من شش ماه دیگر خواهم رفت، من را بابت این 

حرف هایم که نمی گیرند دار بزنند. 

 صفری: چه بگویم. با اینقدر زوری که تو می گویی دارند 
بعید نیست.)می خندد( 

یک  جایی  یک  یکجوری  باالخره  من  خیرآبادی: 
این  من  دارم  االن  زد،  خواهم  هارا  حرف  این  زمانی 
و  می زنم.  را  ها  حرف  این  و  می گویم  را  ها  حرف 
راجع به استعفا، خب من استعفاء دادم ، من سه بار 
من  خونی  باغ  ماجرای  سر  حداقل  دادم،  استعفاء 
باید  تو  ولی  هست،  نامه هاش  دادم  استعفاء  بار  سه 
استعفاء  من  اگر  بگیری،  می دهی  که  ــدازه ای  ان به 
این است  اجرا؟ کار من  نمیرفت  باغ خونی  می دادم 
توقعم  کنم،  بیان  تئاتر  جامعه  برای  را  واقعیت  که 
من  که  مسئولیتی  با  تئاتر  جامعۀ  که   اینست  هم 
که  را  تئاتر  بد  من  کند،  اعتماد  می دهم،  انجام  دارم 
نمی رسد،  زورم  کارهایی  یک  به  منتها  نمی خواهم، 
این را باید قبول کنند، این را تصور نکنند که من اینجا 
دیگر  من  نه،  برمی آید،  دستم  از  کاری  هر  نشستم 
واقعا همه کار از دستم برنمی آید، من فقط مهمترین 
آقایان!  بگویم  که  است  این  بکنم  می توانم  که  کاری 
خانوم ها! این چیزی که دیگر شما از من می خواهید 

دیگر به زور من نمی رسد.
ادامه  را  تو  مسیر  همكارانت  می کنی،  فكر  صفری:   

بدهند؟
خیرآبادی: نه این کار را نمی کنند، مسیری که من 
این، مسیر سختی است،  از  بعد  رفتم و خواهم رفت 
من سعی نکردم دل همه را بدست بیاورم، این خیلی 

سخت است.
دربارۀ  »گزارشی  کتاب  در  آرنت  هانا  تعبیر  به 
داده  انجام  آنچه  از  آیشمان  آدولف  شر«  امر  ابتذال 
به  او  در  تنفری  نه  و  می کرد  گناه  احساس  نه  است 
انجام  را  »وظیفه اش  صرفاً  که  چرا  می خورد،  چشم 
بلكه  نمی کرد،  پیروی  دستورها  از  فقط  او  می داد؛ 
آدولف  منطق  این  می کرد«.  پیروی  نیز  قوانین  از 
نیز  اخالق گرایی  عین  خیرآبادی  آرش  برای  آیشمان 
اصالحات  دنبال  به  او  است،  آینده  به  او  نگاه  هست. 
ناحق  حقی  دیگر  تا  مدونی ست  قانون های  و  اساسی 
همكارانش  حقوق  و  حق  رویش  پیش  اگر  اما  نشود 
چنین  می کند.  سكوت  بكشند  سر  آب  مثل  را 
او  از  که  می آید  نظر  به  معقوالنه  غیر  آنقدر  رویكردی 
طرفی  از  می سازد.  اخالق  و  قانون  مدافع  ُدن کیشوتی 
که  دانست  وارد  را  نقد  این  می توان  منتقدانش  به 
البی  او  با  چرا  نداشت  را  الزم  مدیریتی  سابقۀ  او  اگر 
فیلترها  تمام  از  او  روی  هر  به  دادید؟  رای  او  به  کردید؟ 
دبیر  و  مدیر  صاحبنظران  اعتماد  جلب  با  و  کرده  عبور 
شد. از سوی دیگر شیوۀ هم گرایی او با کسانی که برای 
با آن ها البی کرده است، مشخصا دستۀ  مدیر شدنش 
می کند.  بحرانی تر  را  وضعیت  مسئولین  یعنی  سوم 
نابهنگام  و  تاخیر  با  واکنش های  و  کنش ها  مجموع 
و  قوانین  میان  شكاف  شدن  روشن تر  و  تعمیق  به  او 
همچون  نهادهایی  کار  در  ارگان ها  سایر  عملكرد  تاثیر 
او  ساده تر،  بیان  به  است.  دامن زده  نمایش  انجمن 
رفتارهای  و  شكاف ها  این  الپوشانی  برای  الزم  مهارت 
صدای  و  سر  مدام  خاطر  همین  به  ندارد.  را  غیرقانونی 
ناشیانۀ  نقش  ایفای  این  می برد.  باال  را  همه  نارضایتی 
نیست.  لطف  از  خالی  نباشد  چه  باشد  آگاهانه  چه  او 
صدایش  و  است  بوده  نیز  پیش تر  آنچه  همۀ  دست کم 
را  آن ها  می توان  می شود.  رسانه ای  حاال  نمی شد،  بلند 
خیرآبادی  قول  به  کرد.  آسیب شناسی  و  تحلیل  نقد، 
خودمان  الاقل  نباشد  ما  با  نیز  هیچكدام  اختیار  اگر 
است  بهتر  واکنشی  چه  شكاف ها  این  برابر  در  بدانیم 

یا...؟ سكوت 
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مسعود صفری

بخش دوم گفت وگو با »آرش خیرآبادی«؛

انجمن هنرهای نمایشی صرفا یک ویترین است!

خبر

کارگردان تئاتر گفت: مؤسسه باران در حال راه اندازی نخستین 
آموزشگاه تخصصی هنر برای معلوالن است، تاکنون نقشه آن ارائه 

شده و خیران پای کار آمده اند.
حمید کیانیان اظهار داشت: نمایش "خانم خزوک" در بخش 
خردسال و مقطع اول دبستان به صورت کامالً موزیکال بر روی 
صحنه رفت، این نمایش با استقبال خوبی از سوی خردساالن 

مواجه شد و مراجعه کنندگان زیادی داشت.
در  بار  نخستین  برای  خزوک  خانم  نمایش  کرد:  تصریح  وی 
استقبال  به  توجه  با  و  شد  برگزار  همدان  بین المللی  جشنواره 
بسیاری از ساکنان آن منطقه، تصمیم بر برگزاری مجدد آن در 
مشهد گرفتیم، در حال حاضر این نمایش از چندین روز گذشته 

روی صحنه اجرا می شود.
کیانیان خاطرنشان کرد: "پرواز کبک ها" نیز از دیگر اجراهای 
مؤسسه باران است، این نمایش از 5 تا 20 اسفندماه در تاالر هنر 
تهران نیز روی صحنه می رفت و استقبال کنندگان زیادی داشت، 
"راز درخت مقدس" نمایشی قدیمی بوده اما به دلیل این که هنوز 

در برخی از شهرها برگزار نشده، اجرای آن ادامه دارد.
در  تئاتر  متولیان  مطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  تئاتر  کارگردان 

زمینه اجرای نمایش های مختلف در مشهد، گفت: نمایش پرواز 
کبک ها در سال 9۶ به مدت 15 روز در تهران روی صحنه رفت و به 

دلیل استقبال بسیار، این نمایش در مشهد نیز برگزار شد.
آن  و سالن های  بودجه دولتی  انتظار  در  نباید  بیان کرد:  وی 
محقق  امر  این  طوالنی  بسیار  زمان  مدت  در  که  چرا  بمانیم، 
از خدمات دولتی استفاده  می شود، در حال حاضر سعی دارم 
نکنم تا زودتر به اهداف دست یابم، اعضای مؤسسه باران رکورددار 
را سفر  از کشور  تاکنون 32 شهر  افراد  این  ایران هستند،  تئاتر 

کردند و 570 اجرا داشتند.
استقبال  دولت  حمایت  از  تئاتر  متولیان  داد:  ادامه  کیانیان 
می کنند اما دولت تمایل به همکاری ندارد، باید برای همکاری 
بگذرانیم  را  پیچیده ای  و  بروکراسی سخت  تئاتر  با بخش  دولت 
تا بتوانیم به هدف خود برسیم، در حالی که تا زمان تحقق آن از 

اهداف دیگر باز می مانیم.
کارگردان تئاتر افزود: مؤسسه باران در حال راه اندازی نخستین 
آموزشگاه تخصصی هنر برای معلوالن است، تاکنون نقشه آن ارائه 
شده و خیران پای کار آمده اند، در حال حاضر به دنبال تهیه زمین 

هستیم تا به زودی این امر در سال آینده محقق شود.

محصول   10 و  مشهد  هویتی  سوغات 
این   9۸ نــوروز  زائـــران  ــژه  وی فرهنگی 
از  جمعی  حضور  با  شنبه  سه  روز  شهر 

شد. رونمایی  شهری  مسئوالن 
سازمان  ــارت  زی و  گردشگری  معاون 
مشهد  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی، 
این  از  رونمایی  مراسم  در  شنبه  سه  روز 
میزبانی  رسم  همایش  در  که  محصوالت 
محصوالت  ــن  ای گــفــت:  گــرفــت  ــورت  ص
گردشگری  هویت،  با  مستقیم  ارتباط 
دوره  شعار  عنوان  به  سازی  هوشمند  و 

دارد. مشهد  شهری  مدیریت  جدید 
ــس شــالــچــیــان افــزود:ســوغــات  ــرگ ن
تشکیل  سوغاتی  تابلوی  مشهد  هویتی 
هرکاره،  سنگ  دستی،  صنایع  از  شده 
روی  بر  قلم زنی  چرم،  روی  بر  نگارگری 
قیطان  و  خطاطی  تذهیب،  هنر  برنج، 

است. مشهدی  نام  به  هنرمندان  کاری 
بــرای  ســوغــات  ــن  ای داد:  ادامـــه  وی 

از  بسیاری  تا  شد  رونمایی  بار  نخستین 
هنری  مختلف  ظرفیتهای  با  که  افرادی 
این  بــا  را  نیستند  آشــنــا  مشهد  شهر 

سازد. آشنا  توانمندیها 
سازمان  ــارت  زی و  گردشگری  معاون 
ــی شـــهـــرداری  ــاع ــم ــت ــی، اج ــگ ــن ــره ف
و  زائــران  حال  رفاه  برای  گفت:  مشهد 
محصول   10 نیز  مشهدی  گردشگران 
شــامــل  رســـانـــی  ــالع  ــ اط  - فــرهــنــگــی 
زبان  به  نقشه  مشهد،  هوشمند  نقشه 
بروشورهای  ــوس،  ت نقشه  انگلیسی، 
معرفی  کتابهای  و  سفر  ریــزی  برنامه 
تهیه  مشهد  شهر  گردشگری  جاذبه های 

شد. رونمایی  امروز  و 
در  محصوالت  ایــن  ــزود:  اف شالچیان 
مراکز  و  ورودی  مبادی  در  ــوروز  ن ایــام 
تــوزیــع  ــر شــهــر مــشــهــد  ــای زائـ ــم ــن راه

. د می شو

از دختران »شین آباد« که در حادثه  نفر   9
آتش سوزی سال 91 مدرسه انقالب اسالمی 
سوختگی  دچار  پیرانشهر  شین آباد  روستای 

شدند به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.
آستان  دعــوت  به  دختران  از  گــروه  ایــن 
برای  بار  نخستین  بــرای  و  رضــوی  مقدس 
قدسی  بارگاه  به  مهربانی ها  امــام  ــارت  زی
استقبال  با  و  شدند  مشرف  رئوف  امام  این 
غبارروبی  مراسم  در  رضوی  بارگاه  خادمان 

مضجع شریف امام رضا )ع( شرکت کردند.
اردوی  قالب  در  که  ــران  زائ از  گــروه  این 
)ع(  مشهدالرضا  وارد  گذشته  روز  زیارتی 
شهر  میهمان  روز  چــهــار  ــدت  م ــد،  شــدن
موزه ها  مرکز  از  بازدید  بود.  خواهند  بهشت 
همچنین  و  رضــوی  قدس  آستان  اسناد  و 
اجرای  رضوی،  مطهر  حرم  فرهنگی  اماکن 
شدن  متنعم  و  فرهنگی-مذهبی  برنامه های 
از غذای متبرک حضرت از جمله برنامه هایی 
نظر  در  ــران  زائ از  گروه  این  برای  که  است 

گرفته شده است.
دختران شین آباد در مدت حضور در مشهد 
از  مقدس در زائرشهر رضوی اسکان دارند و 
مجموعه  ایــن  فرهنگی  و  رفاهی  خدمات 

اقامتی بهره مند خواهند شد.
جالل مرادی سرپرست این گروه زیارتی در 
حاشیه تشرف به حرم رضوی گفت: دختران 
شین آباد برای نخستین بار است که به زیارت 
دلیل  به  که  می شوند  مشرف  )ع(  رضا  امام 
این  از  مشکالتی  و  درمان  دوران  گذراندن 
رئوف  امام  این  زیارت  توفیق  تاکنون  دست 

را نداشته اند.
وی افزود: یکی از آرزوهای دیرین دختران 
این  که  بود  رضوی  حرم  به  تشرف  شین آباد 
با همت خادمان آستان قدس  آرزوی دیرینه 
دختران  این  امروز  و  کرد  پیدا  تحقق  رضوی 
بارگاه  این  به  بار  نخستین  برای  رنجدیده 
مقدس مشرف شدند و با امام مهربانی ها راز 

و نیاز کردند.

دختران »شین آباد« به حرم مطهر رضوی مشرف شدندسوغات مشهد و 10 محصول فرهنگی رونمایی شدنخستین آموزشگاه تخصصی هنر برای معلوالن راه اندازی می شود
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مشهد  شهرداری  مناسبت های  ستاد  مقام  قائم 
گفت: در سال گذشته حدود 14۶30000 عدد گل 
این رقم در  توزیع شد.  برای کاشت در 15/1 هکتار 
برای  گل  عدد   13700000 از  بیش  جــاری  سال 
نیز  آن  عمده  قسمت  و  تامین  هکتار   1۶/۶ پوشش 

توزیع شده است
افزود:   یعقوبی  مهدی  امــروز«  »صبح  گــزارش  به 
راستای  در   ،9۸ بهار  خانه  فعالیت های  با  ارتباط  در 
ابالغ  زمینه  در  همسویی  برای  الزم  هماهنگی های 
ضعف  نقاط  و  آسیب ها  رفع  نامه ها،  آیین  اجرای  و 
جلسات  گذشته  ماه  چند  طی  قوت،  نقاط  تقویت  و 
مربوطه  حــوزه هــای  معاونت های  بین  مشترکی 

برگزارشد.
وی اضافه کرد: درحوزه فرهنگی و گردشگری، در 
خدمات رسانی  و  راهنمایی  اطالع رسانی،  راستای 
 27 در   3135 شماره  به  زائر"  ملی  "تلفن  زائران،  به  
پایگاه راهنمای زائر در دو شیفت صبح و عصر پوشش 

داده می شود. 
بهار"  از  استقبال  به"جشنواره  کرد:  تصریح  وی 
اختصاص  تومان  میلیارد   ۶ حدود  بر  بالغ  اعتباری 
و  گل  ها  تعمیر  مانند  هزینه هایی  داده شده-است. 
جزو  سال،  طی  در  فصل  هر  در  باغچه ها  گل کاری 

فعالیت های بهارانه نیست و اعتبارات مجزایی دارند.
مشهد  شهرداری  مناسبت های  ستاد  مقام  قائم 
تاکید کرد: در سال گذشته حدود 14۶30000 عدد 
گل برای کاشت در 15/1 هکتار توزیع شد. این رقم 
برای  گل  عدد   13700000 از  بیش  جاری  سال  در 
نیز  آن  عمده  قسمت  و  تامین  هکتار   1۶/۶ پوشش 

توزیع شده است.
یعقوبی اظهار کرد: علیرغم کاهش آمار گل امسال 
نسبت به سال گذشته، اگرچه که ممکن است گل های 
نشایی، گیرایی کمتری در ایام عید داشته باشند، اما 
کیفی  لحاظ  به  شهر،  سبز  لکه های  تمامی  ازای  به 
گل  آن  اساس  بر  و  طراحی  متراکم  گل کاری های 

تحویل مناطق شده است. 
گل کاری ها،  به  مربوط  ــار  آم ــرد:  ک اذعــان  وی 
باتوجه  المان ها،  نصب  و  چراغانی ها  آذین بندی ها، 
به رویکرد ورود به مناطق و درخواست مردم تغییرات 

جزئی خواهد داشت.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد ابراز 
ایستگاه های  تعداد  که  گذشته  سال  برخالف  کرد: 
بهارانه به 3 عدد می رسید، امسال19 ایستگاه بهارانه 
صورت  به  المان ها  که  می شود  دایر  شهر  سطح  در 

تجمیعی و موضوعی رونمایی می شوند و از این تعداد 
برخی از ایستگاه های بهارانه، در تراکنش های مناسب 
به مناطق کمتر برخوردار و حاشیه شهر نظیر بوستان 
رجا در خیابان حر، بوستان بهار در بلوار خواجه ربیع، 
پردیس قائم در بلوار توس، و مقابل بازار فردوسی در 

بلوار مفتح اختصاص داده شده است.
برگزاری  کنار  در  داد:  ادامه  یعقوبی 
ــالت« بـــا هــدف  ــکـ جــشــنــواره »شـ
و  خانوار  سرپرست  زنان  اشتغال زایی 
اولین  برای  شده،  بازپروری  معتادان 
و  درختان  روی  هرس   جدید  طرح  بار 
درختچه  ها که عمدتا به شکل حیوانات 
و پرندگان می باشد، به  صورت 23 المان 
در  المان ها  کف  در  گل  متر   ۸20 و 
عموم  معرض  به  جانباز  میدان  لچکی 

درخواهد آمد.
زائــر،  اسکان  زمینه  در  گفت:  وی 
بوستان زائرپذیر غدیر امسال نیز آماده 
زائر   4000 حدود  ظرفیت  از  پذیرایی 
بر  ــالوه  ع راستا  ایــن  در  می باشدکه 
 14 و  کانکس   1۸4 حدود  حسینیه، 
پایگاه بحران برای شرایط ضروری تعبیه 

شده است. 
مناسبت های  ســتــاد  مــقــام  قــائــم   
جهت  در  ــزود:  افـ مشهد  شــهــرداری 
پنج  در  شــهــر  ورودی  ــازی  ــس ــاک پ

نیشابور  و  قوچان  سرخس،  کالت،  فریمان،  محور 
و  معابر  کنار  در  خوابی ها  چادر  از  ممانعت  نظافت، 

تکدی گری  در دستور کار قرارگرفته است. 
با هدف نشاط و طراوت شهر  اذعان کرد:  یعقوبی 
مشهد، بهسازی و رنگ آمیزی 200 هزار متر مبلمان، 
آغاز  کیوسک های مطبوعاتی  و  و جداول  گاردریل ها 
پایان  به  منطق  برخی  در  و  شده 
پارک های  احــداث  است.  رسیده 
فالور   1100 نصب  موضوعی، 
 5 شهر،  مختلف  نقاط  در  باکس 
آذین بندی های  ــوری،  ن استیج 
متحرک  پــارک هــای  شهر،  سطح 
هنرهای  تریلی،  کفی های  روی 
نمایشی و شاهنامه خوانی با توقف 
سه روزه در هر منطقه و استفاده از 
مردان رنگی و طالیی از دیگر موارد 

استقبال از بهار است.
باغ  کرد: کوچه  وی خاطرنشان 
با المان های  در باغ گیاه شناسی 
و  فرحبخش  کامال  فضای  متعدد 
شهروندان  که  است  افزایی  روح 
آن  از  می توانند  رایگان  ورودی  با 
زمینه  همین  در  نمایند.  بازدید 
تهیه لباس کارکنان، پرده برداری از 
30 اثر دیوار نگاره، 25 اثر یادمان 
و  کودکانه  نمایش  شهری،  موقت 

خانواده در دست اقدام است.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد ابراز 
کرد: ضمن بازدید میدانی از منطقه ثامن، در جهت 
زائرین، برگزاری سرودهای رضوی، مراسم  ماندگاری 
باشکوه سخنرانی مقام معظم رهبری)مدظله(، تغییر 
ساعت کار پنج بازار این منطقه تا ساعت 2 صبح در 

نظر گرفته شده است. 
 یعقوبی با اشاره به طرح »خانه تکانی« که از تاریخ 
بیست و سوم اسفندماه تا بیست و نهم اسفندماه دارد 
افزود: شهروندان می توانند از طریق تماس با شماره 
137 اسباب و لوازمی که نیاز ندارند را توسط نیروهای 
در  برسانند.  نیازمند  افراد  دست  به  شهری  خدمات 
اجرای این طرح، شورای اجتماعی محالت و مساجد 

نیز می توانند همکاری نمایند. 
و  هماهنگی  ایجاد  راستای  در  کــرد:  اذعــان  وی 
آمادگی برای ارائه خدمات به شهروندان و زائران، مانور 
خدمت با حضور دستگاه های خدمت رسان از جمله 

ستاد سفر استان برگزار می گردد.
حدود  از  اعم  نیروها،  کل  برای  جشنی  همچنین 
5500 کارگر خدمات شهری و 3000 پارک هاو فضای 
سبز و 32 هزار خانواده آن ها در جهت تکریم ایشان 
برگزار و طرح تامین مایحتاج پروتئینی آنان به صورت 
رایگان شروع شده است.  قائم مقام ستاد مناسبت های 
و  باهمراهی  است  امید  کرد:  نشان  خاطر  شهرداری 
مشارکت مردم به سمت زیباسازی شهر رفته و از طریق 

ارتباط بیشتر با مردم، بازخوردها را احساس کنیم. 

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد؛

امسال با 13700000 گل بهار می شود 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان 
آینده  در سال  معلمان  بندی  رتبه  نظام  اجرای  اینکه 
بر اساس تکلیف قانون بودجه سال 9۸ الزامی است، 
گفت: کمیسیون تلفیق بودجه رقم رتبه  بندی معلمان 

را از سقف دوم به سقف اول بودجه منتقل کرد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  سالمی  نگهبان  محمود 
خبرگزاری خانه ملت  درباره اجرای قانون رتبه بندی 
معلمان در سال 9۸ با توجه به آخرین تغییرات قانون 
در   9۸ سال  بودجه  الیحه  گفت:   ،9۸ سال  بودجه 
به  سقفی  دو  حالت  از   9۸ بودجه  تلفیق  کمیسیون 
بندی که  رتبه  قانون  اجرای  و  تغییر کرد  یک سقفی 
به  بود  شده  داده  حواله  بودجه  قانون  دوم  سقف  به 

سقف اول آمد.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای 
بندی  رتبه  حساب  این  با  اینکه  بیان  با  اسالمی 
افــزود:  شــود،  اجرایی   9۸ اسل  در  باید  معلمان 
مبلغی که دولت در الیحه پیشنهادی خود در سقف 
نظر  در  معلمان  رتبه بندی  طرح  اجرای  برای  دوم 
بود  تومان  میلیارد  هزار   2 معادل  رقمی  بود،  گرفته 
با اعتباری گلوبال در سقف اول بودجه  که این رقم 
بودجه  تلفیق  کمیسیون  شود.عضو  گرفته  نظر  در 
کمیسیون  ارتباط  این  در  داد:  ادامه  مجلس   9۸
آموزش و تحقیقات بر اجرا و پیاده سازی نظام رتبه 
اعتبارات  که  هرچند  و  داشت  تأکید  معلمان  بندی 
افزایش  نیازمند  را  این حوزه  در نظر گرفته شده در 
اساس  بر  آن  اجرای  اما  می  دانیم  دولت  حمایت  و 
است. االجــرا  الزم   9۸ سال  بودجه  قانون  تکلیف 

بودجه  تلفیق  کمیسیون  در  افزود:  سالمی  نگهبان 
به  تومان  میلیارد   500 و  هزار   3 معادل  رقمی   9۸
اختصاص  با  تا  شد  گرفته  نظر  در  گلوبال  صورت 
سهم بازنشستگان و وزارت علوم، دولت بتواند نظام 

رتبه بندی معلمان را اجرایی کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه 
کرد: بنابراین همان رقم حدود 2 هزار میلیارد تومان 
پیش  بودجه  قانون  در  بندی  رتبه  نظام  اجرای  برای 
 100 تخصیص  با  ــی رود  م انتظار  که  شــده  بینی 
و  برنامه  سازمان  سوی  از  اعتبارات  این  درصــدی 

بودجه و حمایت  دولتی ، این مهم اجرایی شود.

مجلس بان
نگهبان سالمی:

نظام رتبه بندی معلمان برای سال آینده الزم 
االجرا است

سمیه سادات حسینی

اخبار
سه سارق در مه والت دستگیر شدند

سارق  سه  دستگیری  از  والت  مه  انتظامی  فرمانده 
لوازم خودرو، منزل و مغازه طی چند روز گذشته در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ حمزه ذوالفقاری روز سه شنبه افزود: در پی 
وقوع چندین فقره سرقت در این شهرستان، شناسایی 
کار  در دستور  احتمالی  یا سارقان  و دستگیری سارق 
ماموران انتظامی قرار گرفت.وی اظهار داشت: ماموران 
دایره تجسس کالنتری مه والت، سه مظنون به دست 
داشتن در این سرقت ها را پس از هماهنگی قضایی به 
کالنتری داللت دادند.وی گفت: متهمان که در بازجویی 
 های اولیه منکر هرگونه ارتکاب جرم شدند، در مواجهه با 

مستندات و ادله پلیسی به بزه انتصابی اعتراف کردند.
سرهنگ ذوالفقاری افزود: متهمان دستگیر شده پس 
از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شهرستان شدند.

قاچاقچیان مواد مخدر در شرق خراسان 
به هالکت رسیدند

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: سه قاچاقچی 
مسلح مواد مخدر طی درگیری با مرزبانان در نوار مرزی 
مواد  مقادیری  و  رسیده  هالکت  به  استان  این  شرق 

افیونی از آنها کشف شد.
سردار ماشاء ا... جان نثار روز سه شنبه افزود: ماموران 
هنگ مرزی تایباد در مسیرهای احتمالی ورود سوداگران 

مرگ کمین کرده بودند که با آنها درگیر شدند. 
مواد مخدر  کیلوگرم  این عملیات 31  در  وی گفت: 
قاچاقچیان  از  تریاک  و  شیشه  فشرده،  هروئین  شامل 

مسلح کشف و ضبط شد. 
ابتدای  از  افزود:  رضوی  خراسان  مرزبانی  فرمانده 
در  مخدر  مواد  انــواع  تن  دو  بر  افــزون  تاکنون  امسال 
مرزهای مشترک ایران و افغانستان کشف و ضبط شده 

که 95 درصد آن از نوع مواد مخدر صنعتی است. 

خودرو حامل یک دستگاه فلزیاب در 
نیشابور توقیف شد

صنایع  فرهنگی،  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
دستی و گردشگری خراسان رضوی از توقیف خودرو 
خبر  نیشابور  در  فلزیاب  دستگاه  یک  حامل  سواری 

داد.
سرهنگ مجید کیانی مقدم روز سه شنبه افزود: با 
هوشیاری ماموران نیروی انتظامی شهرستان نیشابور 
2 متهم حین تردد با یک دستگاه خودرو شناسایی و 

مورد تفتیش قرار گرفتند.
یک  افــراد  این  خــودرو  از  بازرسی  در  ــزود:  اف وی 
دستگاه فلزیاب غیر قانونی کشف و ضبط شد و هر دو 

سرنشین آن به مراجع قضایی معرفی شدند.

 سمیه در طرح 
»خانه تکانی« که از تاریخ 

بیست و سوم اسفندماه 
تا بیست و نهم اسفندماه 

دارد، شهروندان می-
توانند از طریق تماس 

با شماره 137 اسباب و 
لوازمی که نیاز ندارند 

را توسط نیروهای 
خدمات شهری به دست 
افراد نیازمند برسانند. 

در اجرای این طرح، 
شورای اجتماعی محالت 

و مساجد نیز می توانند 
همکاری نمایند

,,

در کنار برگزاری جشنواره »شکالت« با هدف اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار و معتادان بازپروری شده، برای اولین بار طرح جدید هرس  روی 
درختان و درختچه  ها که عمدتا به شکل حیوانات و پرندگان می باشد، به  صورت 23 المان و 820 متر گل در کف المان ها در لچکی میدان جانباز به 

معرض عموم درخواهد آمد.

,,
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شورای شهر مشهد با 30 درصد افزایش قیمت، بلیت 
اتوبوس را ۶50 تومان و با 23 درصد افزایش، بلیت مترو را 

۸00 تومان تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، یکی از دستورکارهای  پنجاه و چهارمین 
جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تاالر شهر برگزار شد، 
در خصوص بودجه سازمان اتوبوسرانی و شرکت بهره برداری 
قطار شهری مشهد در سال 9۸ بود که در طی بررسی این 
بودجه ها افزایش قیمت بلیت اتوبوس به ۶50 تومان و بلیت 

مترو به ۸00 تومان در سال آینده به تصویب رسید.
مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای 
شهر مشهد در خصوص افزایش قیمت بلیت اتوبوس گفت: 
الیحه ای که شهرداری آورده بود 750 تومان بود که ما آن 
را صد تومان کاهش دادیم و به ۶50 تومان رساندیم. این 

کاهش برای ما 33 میلیارد تومان بار مالی دارد.
وی  گفت: این افزایش قیمت حمل و نقل عمومی در 
شورا تصویب شده و پس از طی مراحل خود در فرمانداری 
و درصورت تصویب در آنجا احتماال از اردیبهشت اعمال 

خواهد شد.
بهاروند ادامه داد: درحال حاضر سهم مردم از مبلغی که 
برای بلیت پرداخت  می کنند، در بخش سازمانی 23 درصد 

و در بخش خصوصی 75 درصد است.
وحید مبین مقدم، مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار 
شهری مشهد هم  گفت: در سال آینده 50 میلیون مسافر را 

با احتساب کرایه ۸00 تومان جابه جا خواهیم کرد.
 دریافت کرایه براساس مسافت از سال آینده

 خلیل ا... کاظمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
مشهد  بیان کرد: در حال حاضر پرداخت های قطار شهری 
عدد ثابتی است و اگر فردی فقط بخواهد از یک ایستگاه 
به ایستگاه بعدی برود با فردی که ایستگاه های بیشتری را 
طی می کند یک مبلغ را می پردازند. برای اوایل سال آینده 
الیحه ای ر را می فرستیم براساس مسافت هزینه پرداخت 

کنند و همچنین در برخی ساعات امکان تخفیف بدهیم.
وی ادامه داد: سرجمع یارانه ای که شهرداری بابت حمل 
و نقل مسافر به اتوسرانی می دهد224 میلیارد تومان است 
که بخشی سهم خصوصی و بخشی هم سازمانی می شود. 
درآمد ما از محل صرفا فروش  بلیت در سال جاری 33 
میلیارد تومان در بخش دولتی و در بخش خصوصی 130 

میلیارد تومان بوده است. 
وی تصریح کرد: قیمت خرید هر دستگاه اتوبوس در 
اوایل امسال 450 میلیون بود که درحال حاضر به یک 

میلیارد و ۶00 میلیون تومان رسیده است.
 تبصره  های اختصاصی بودجه اتوبوسرانی 

تبصره 1: شهرداری مشهد مقدس )سازمان اتوبوسرانی( 

موظف است، در راستای ارتقاء آگاهی شهروندان و شفاف 
نمودن فرآیندهای مالی در حوزه زیرساخت های حمل و 
نقل شهری و افزایش مشارکت مردمی در توسعه و افزایش 
بهره وری سیستم حمل و نقل همگانی شهر و با در نظر 
گرفتن شان و منزلت اجتماعی شهروندان، هر ساله حداکثر 
ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و ابالغ تعرفه های جدید 
خدمات سازمان اتوبوسرانی، نسبت به انتشار اجزای بهای 
تمام شده هر سفر شهروندان با اتوبوس، از طریق روش های 
ناوگان  داخل  ایستگاه ها،  محل  )در  اطالع رسانی  نوین 
اتوبوس، بر روی بلیت ها و غیره( اقدام نماید و گزارش آن را 

ظرف مدت 2 ماه به شورای اسالمی شهر ارایه نماید.
تبصره2: شهرداری مشهد مقدس )سازمان اتوبوسرانی( 
مکلف است، با توجه به ورود ناوگان جدید مینی بوس رانی 
با  کم تراکنش  خطوط  جایگزینی  به  مربوط  ــزارش  گ
مینی بوس را ظرف مدت 2 ماه به شورای اسالمی شهر ارایه 

نماید. 
)سازمان  مقدس  مشهد  شــهــرداری  به  تبصره3: 
اتوبوسرانی( اجازه داده می شود با توجه به نیاز به جذب 
)اتوبوس های  خود  سازمانی  اتوبوس های  برای  راننده 
بازسازی(،  حال  در  اتوبوس  دستگاه  سیصد  و  غیرفعال 
نسبت به جذب راننده به تعداد مورد نیاز با تأیید هیأت مدیره 
سازمان و با اخذ مجوزهای الزم از کمیته منابع انسانی 
شهرداری به صورت خدمات قراردادی حجمی و با اولویت 
اتمام  به  آنان  قراردادهای  رانندگان بخش خصوصی که 

رسیده، اقدام نماید.
تبصره4: شهرداری مشهد مقدس )سازمان اتوبوسرانی( 
مکلف است گزارش امکان سنجی استفاده از اتوبوس های 
تامین،  )امکان  درون شهری  ناوگان حمل ونقل  در  برقی 
وضعیت تعمیر و نگهداری، آنالیز اقتصادی، مزایا و معایب 
و ...( را ظرف مدت 4 ماه به شورای اسالمی شهر مشهد 

ارایه نماید.
برداری  بهره  شرکت  بودجه  اختصاصی  تبصره     

قطارشهری

بــهــره بــرداری  )شــرکــت  مقدس  مشهد  ــرداری  ــه ش
آگاهی  ارتقای  راستای  در  است،  موظف  قطارشهری( 
حوزه  در  مالی  فرآیندهای  شفاف نمودن  و  شهروندان 
مشارکت  افزایش  شهری،  نقل  و  حمل  زیرساخت های 
مردمی در توسعه و افزایش بهره وری سیستم حمل ونقل 
همگانی شهر و با در نظر گرفتن شأن و منزلت اجتماعی 
شهروندان، هر ساله حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از 
تصویب و ابالغ تعرفه های جدید خدمات شرکت بهره برداری 
قطارشهری نسبت به انتشار اجزای بهای تمام شده هر 
سفر شهروندان با قطار شهری، از طریق روش های نوین 
اطالع رسانی )در محل ایستگاه ها، داخل ناوگان، بر روی 
بلیت ها و غیره( اقدام نماید و گزارش آن را ظرف مدت 2 ماه 

به شورای اسالمی شهر ارائه نماید.
شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  چنین  هم 
جلسه  در  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  رییس  مشهد 
بودجه سال 9۸  مهمترین موضوع  دیــروز گفت:  علنی 
تطابق پیشنهادات سازمانها و شهرداری با برنامه عملیاتی 

97_1400 است.  
 افزایش بودجه سازمان های شهرداری 

در این جلسه منابع و مصارف بودجه 9۸ سازمان سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی نسبت 
به اصالح بودجه سال 97 به میزان 100 درصد افزایش 

داشته است، تصویب شد. 
هم چنین در این جلسه منابع و مصارف بودجه سال 9۸ 
سازمان پارک ها و فضای سبز، نسبت به اصالح بودجه سال 
97 به میزان ۶4۸ درصد افزایش داشته است، به تصویب 

شورا رسید.
سازمان  سال 9۸  بودجه  مصارف  و  منابع  چنین  هم 
فردوس ها نسبت به اصالح بودجه سال 1397 به میزان 
2۸ درصد افزایش داشته است به تصویب شورای اسالمی 

شهر رسید.
هم چنین بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد به نسبت اصالح بودجه با ۶۸  افزایش 

تصویب شد.
هم چنین بودجه 9۸ شرکت احداث قطارشهری مشهد 
با 9712 درصد افزایش نسبت به اصالح بودجه 97 به 

تصویب رسید.
هم چنین بودجه 9۸ سازمان اتوبوسرانی با 94 درصد 

افزایش تصویب شد.
هم چنین منابع و مصارف بودجه 9۸سازمان مدیریت و 

نظارت بر تاکسیرانی با 71 درصد افزایش تصویب شد.
هم چنین منابع و مصارف  سازمان پایانه های مسافربری 

در بودجه 9۸ با  ۸7 درصد افزایش تصویب شد.
هم چنین منابع و مصارف بودجه 9۸ سازمان حمل و نقل 
و ترافیک به نسبت اصالح بودجه سال 97 با  241 درصد 

افزایش تصویب شد.
هم چنین منابع و مصارف  بودجه سال 9۸ سازمان حمل 
و نقل بار درون شهری با ۸9 درصد افزایش تصویب شد.هم 
برداری  بهره  بودجه 9۸ شرکت  و مصارف  منابع  چنین 

قطارشهری با 5۶ درصد افزایش به تصویب رسید.
هم چنین منابع و مصارف بودجه سال 9۸ شرکت ترافیک 

هوشمند الیت با 123 درصد افزایش به تصویب رسید.
هم چنین منابع و مصارف  بودجه 9۸ سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات نسبت به اصالح بودجه سال 1397 

با 237 درصد افزایش به تصویب رسید.
 هم چنین منابع و مصارف بودجه سال 9۸ سازمان زمین 
و مسکن با  13 درصد افزایش به نسبت پارسال تصویب  و 
منابع و مصارف بودجه 9۸ شرکت نمایشگاه بین المللی با ۶ 

درصد افزایش تصویب شد.
همچنین  منابع و مصارف در بودجه سال 9۸ موسسه 
فرهنگی شهرآرا، نسبت به اصالح بودجه سال 97 به میزان 

14 درصد افزایش داشته است، به تصویب اعضا رسید. 
 عملكرد موسسه شهرآرا مورد قبول شهرداری و مردم
در ادامه تصویب این بودجه خواجه خواجه نائینی، معاون 
مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: موسسه شهرآرا 
به جز انتشار نشریه، فعالیت های متفاوتی به درخواست 

شهردار و مدیران دیگر انجام می دهد. 
افــزود: نمی شود توقع داشت که مجوزهایی که  وی 
طی 10 سال اخیر برای این موسسه گرفته نشده است، 

مدیرعاملی طی یکسال بگیرد. 
خواجه نائینی ادامه داد: براساس نظرسنجی ها، کیفیت 
محتوایی شهرآرا، عملکرد پرسنل و سطح خدمات مورد 
قبول شهرداری و مردم بوده است. همچنین، شهریار آل 
شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد با بیان اینکه میزان خالص پرداختی به شهرآرا، یک 
میلیارد تومان است، اظهار داشت: سهم هر شهروند از این 

مبلغ حدود 300 تومان در سال است. 

شورای شهر مشهد افزایش 23 درصدی کرایه قطارشهری و 30 درصدی قیمت اتوبوس را تصویب کرد:

گرانی ها به اتوبوس و قطارشهری رسید اسالمی  شــورای  شهری  خدمات  کمیسیون  عضو 
شهر مشهد خبر داد:

ــرای  ب منعطف  طــرحــی  ــرای  اجـ
جمع آوری زباله ها  

بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  عضو 
اسالمی شهر  زیست شورای  و محیط  سالمت 
و  منعطف  طرح  یک  پایلوت  اجرای  از  مشهد 
منطقه  دو  در  زباله  ها  جمعآوری  برای  مدرن 

داد. خبر  شهری 
این  اجرای  به  اشاره  با  فیضی  رمضانعلی 
از  منطقه  دو  در  آزمایشی  صــورت  به  طرح 
طرح،  این  اجرای  با  کرد:  اظهار  مشهد  شهر 
قابل  ــواد  م منجسم تر  ــع آوری  ــم ج شاهد 
یکی  مهم  این  و  بود  خواهیم  زباله ها  بازیافت 
خدمات  معاونت  کارهای  دستور  مهم ترین  از 

می آید. حساب  به  شهری  زیست  محیط  و 
خصوصی  بخش  مشارکت  به  اشاره  با  وی 
در اجرای چنین طرحی، ادامه داد: در ابتدا 
بخش  مشارکت  و  شهرداری  همت  به  کار  این 
این  آینده  در  و  می شود  انجام  خصوصی 
بخش  این  اختیار  در  کامل  صورت  به  فرآیند 

گرفت. خواهد  قرار 
پیرامونی  مناطق  ویــژه  کمیسیون  رئیس 
خدمات  کمیسیون  عضو  و  برخوردار  کم  و 
زیست  محیط  و  سالمت  بهداشت،  شهری، 
کرد:  اضافه  مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش
زیادی  بسیار  تالش  شهری  مدیریت  مجموعه 
زباله ها  از  بازیافت  برای جمع آوری مواد قابل 
امکانات  که  جایی  تا  زمینه  این  در  و  دارد 
به  زباله ها  تبدیل  به  اقدام  می دهد،  اجازه 

می پذیرد. صورت  کمپوست  کود 
و  پاک  را  مشهد  شهرداری  هدف  فیضی 
و خاطرنشان  دانست  نگه داشتن شهر  پاکیزه 
زباله های  بی خطرسازی  زمینه  در  ــرد:  ک
برداشته  مهمی  گام های  نیز  بیمارستانی 

است. قدردانی  قابل  که  شده 

خبرخبر
عضو شهر مشهد مطرح کرد:

حاشیه نیازمند فضای بازی و سرگرمی 

عضو کمیته نظارتی شماره یک شورای اسالمی شهر 
مشهد گفت: باید برای ایجاد و افزایش فضاهای بازی و 
سرگرمی در مناطق حاشیه شهر تالش بیشتری کنیم. 
شهناز رمارم در نشست کمیته نظارتی شماره یک که با 
محوریت بررسی مشکالت و مسائل پیرامونی شهرداری 
بافت  دلیل  به  اظهارکرد:  شد،  برگزار  مشهد  منطقه 4 
متراکم مناطقی همچون منطقه 4 افزایش فضاهای سبز 
شهری کار بسیار مشکلی است زیرا بافت ریزدانه و متراکم 
در  که  موضوعاتی  کنار  در  خاکه  زمین  و  گرفته  شکل 
خصوص آب نیز مطرح می شود، این چالش را دو چندان 

می کند.
وی ادامه داد: در همین راستا معتقدم به جای ایجاد 
فضاهای سبز متراکم می توان فضاهای بازی و سرگرمی 
با محوریت مرکز مطالعه، خانه مشق و خانه بازی در این 
محدوده ها تاسیس شود تا بخشی از نیازهای این محالت 

نیز برطرف شود.
وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز منطقه 4 مشهد نیز 
بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم 
که زمین هایی را در این منطقه تملک کنیم تا با احداث 
بوستان هایی زیبا با استفاده از گونه های کم آب طلب 
این محدوده  برای شهروندان  مفرح  گیاهی، فضاهای 

فراهم شود.
واسطه  به  شهرها  حاشیه  جمعیت  داد:  ادامه  رمارم 
روستاها  در  کشاورزی  شدن  تعطیل  و  اقلیمی  شرایط 
پدیده  دیگر  معنای  به  و  است  افزایش  به  رو  همواره 
به  کشور  کالنشهرهای  و  شهرها  برای  را  مهاجرپذیری 

ارمغان آورده است.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد بیان 
کرد: تهیه و تصویب طرح های تفصیلی باعث می شود که 
هم توسعه مناطق پیرامونی شهر از حیث ساخت و سازها 
کنترل شود هم تعیین تکلیفی برای کاربری های مختلف 

این محدوده ها صورت پذیرد.
وی با بیان این که به همین واسطه جمعیت زیادی از 
روستاییان به دلیل جذابیت های مشهد به حاشیه این 
کالنشهر مهاجرت کرده اند، ادامه داد: این موضوع باعث 
شده تا بیش از یک سوم جمعیت شهر مشهد در نقاط 
حاشیه ای و پیرامونی شهر مشهد زندگی کنند و به دلیل 
گسترده شدن این حریم، شهر به حدی رشد کرده که 

روستاهای همجوار نیز به محدوده شهری پیوسته اند.

سهامی  شرکت  نمایشگاهی  امــور  مدیرعامل 
ایران  بین المللی جمهوری اسالمی  نمایشگاه های 
گفت: این آمادگی را اعالم کردیم که هفته فرهنگی 
مشهد را در اکسپو 2020 برگزار کنیم تا توانمندی 

این شهر به خوبی نشان داده شود.
با رئیس شورای   بهمن حسین زاده پس از دیدار 
به  اشاره  با  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مشهد  شهر 
برگزاری اکسپو 2020 اظهار کرد: اکسپو 2020 به 
میزبانی دبی و با حضور 190 موسسه بین المللی از 
سراسر جهان طی ۶ ماه برپا می شود که برگزارکننده 
هیئت وزیران،  مصوبه  به  توجه  با  ایران  سوی  از  آن 
شرکت نمایشگاه های بین المللی است و وزیر کشور 

نیز این مهم را به استانداران اعالم داشته است.
جام  و  المپیک  از  بعد  اکسپو  اینکه  بیان  با  وی 
جهانی فوتبال مهم ترین رویدادی است که با حضور 
170 کشور جهان هر 5 سال یک بار برگزار می شود، 

افزود: بر اساس تقسیم بندی کشورها قرار است تا 
در سه منطقه با عنوان تحرک، فرصت و پایداری برپا 
شود که کشورها بر اساس توانمندی هایشان در هر 
منطقه حضور می یابند و ایران نیز در منطقه تحرک 

قرار می گیرد.
تا  هستیم  آن  دنبال  به  کرد:  بیان  حسین زاده 
صلح طلبی، گردشگری، روند توسعه و فرصت های 
کنیم  ارائه   2020 اکسپو  در  را  تجاری  و  اقتصادی 
باید در  و در این مسیر شهرداری های کالن شهرها 
نمایشگاه  این  زیرا  شوند  درگیر  محتوا  تولید  حوزه 

۶ ماهه است.
سهامی  شرکت  نمایشگاهی  امــور  مدیرعامل 
اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های 
برای  مناسبی  بسیاری  فرصت  اکسپو  گفت:  ایران 
جذب سرمایه گذار و گردشگری خارجی برای شهر 
مشهد است و باید در این عرصه، المان های مشهد 

نیز  راستا  همین  در  و  شود  ارائه   2020 اسکپو  در 
جلسه بسیار مفیدی با رئیس شورای اسالمی شهر 
که  کردیم  اعالم  را  آمادگی  این  و  داشتیم  مشهد 
هفته فرهنگی مشهد را هم در اکسپو 2020 برگزار 
کنیم تا توانمندی این شهر و سایر شهرهای کشور 
را از طریق هفته های فرهنگی به خوبی نشان داده 

شود.

استاد دانشگاه علم و صنعت در حاشیه برگزاری 
پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت 
ظرفیت  کشور  شرق  و  خراسان  گفت:  ساختمان 
مضاعف به نام باد در استفاده از انرژی های پاک را 
دارد که در گذشته از باد برای آسیاب کردن گندم 
آسبادهای  در  را  آن  نمونه  و  می کردند  استفاده 
و  جنوبی  خراسان  رضــوی،  خراسان  در  خــواف 

سیستان و بلوچستان شاهد هستیم.
آوری  پنجمین همایش فن  به گزارش دبیرخانه 
مجید  سید  دکتر  ساختمان  صنعت  نوین  های 
مفیدی شمیرانی اظهار داشت: در هر 20 دقیقه 
یک موجود منقرض می شود. این یکی از خطراتی 
است که جامعه جهانی با آن مواجه است. از طرفی 
منابع در اختیار ما نیز تغییر می کند به این جهت 
ما با دو مسئله مواجه ایم که هر دو به تنهایی می 

تواند باعث از بین بردن انسان شود.
تغییرات  این  به  واکنش  در  گفت:  مفیدی  دکتر 
ادامه  تا  است.  شده  مطرح  پایدار  توسعه  بحث 
حیات انسان را با روش های توسعه پایدار تضمین 
تاثیر  آنچه بیشترین  بر اساس مطالعات،  اما  کند؛ 
است.  سازی  ساختمان  دارد،  اقلیم  تغییر  بر  را 
خاطر  به  اقلیم  تغییر  درصد   4۸ حدود  آمار  طبق 

ساختمان سازی است.
این استاد دانشگاه یاد آور شد: ۶0 درصد دلیل 
اقلیم  تغییر  از  ناشی  ارومیه  دریاچه  خشک شدن 
منجر  که  اقلیم  تغییرات  این  البته  است.  بوده 

موضوعی  شود،  می  ها  دریاچه  شدن  خشک  به 
خشک  دریاچه   15 هم  آمریکا  در  است.  جهانی 
شده است. هم چنین در قرقیزستان دریاچه آرال 

خشک شده است .
صنعت  اینکه  بــه  توجه  بــا   : گفت  مفیدی  
می گذارد،  اقلیم  بر  را  تأثیر  بیشترین  ساختمان 
بررسی اقلیم نیز استفاده از سوخت های فسیلی 
می طلبد، که ساختمان های با مصرف انرژی صفر 
مانند  پذیر  تجدید  های  انرژی  از  و  شوند  ساخته 
خورشیدی، آب، باد، زمین، گرمایی، زیست توده 

و برق آبی برای تامین انرژی آنها استفاده شود.
از  استفاده  مشخص،  راهکار  کرد:  تأکید  وی 
انرژی های تجدید پذیر است. البته اجرایی کردن 
این راهکار نیازمند زمان است. در حال حاضر 70 
این در طول  و  تولید می کنیم.  هزار مگاوات برق 
انرژی  بنابراین  ایم  رسیده  نقطه  این  به  سال   70
های تجدید پذیر به مرور وارد چرخه خواهند شد.

حدود  از  آمریکا  کشور  در  کرد:  تصریح  مفیدی 
تجدید  های  انــرژی  از  استفاده  پیش  سال   30
پذیر در دستور کار قرار داشته و اکنون حدود 25 
انرژی های  از طریق  آنها  انرژی  از مصرف  درصد 

تجدیدپذیر تامین می شود.
مسیر  کشورها  برخی  البته  شد:  آور  یاد  وی 
سرعت  به  را  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده 
طی کرده و در کشور سوئد هم اکنون 90 درصد از 

انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند.

مانند  فسیلی  های  سوخت  مصرف  درباره  وی 
های  سوخت  از  استفاده  کرد:  اظهار  گاز  و  نفت 
فسیلی و مصرف نفت و گاز مانند این است که پول 

را بسوزانیم تا گرم شویم.
مفیدی گفت: در حال حاضر دانش انرژی های 
تجدیدپذیر در اوج است؛ اما مسائلی باعث شده تا 
مردم به استفاده از انرژی های تجدید پذیر اقبال 

نداشته باشند.
انــرژی  از  استفاده  امکانات  داد:  ــه  ادام وی 
ارزان  بسیار  گذشته  نسبت  به  پذیر  تجدید  های 
های  سلول  قیمت  مثال  عنوان  به  و  است  شده 
به یک دو  با 40 سال قبل  خورشیدی در مقایسه 

هزارم کاهش یافته است.
وی درباره مصرف انرژی در ساختمان ها اظهار 
پرمصرف  مرتبه  بلند  های  ساختمان  ــت:  داش
به  ــرژی  ان مصرف  طبقات  افزایش  با  و  هستند 
صورت تصاعدی افزایش می یابد، اما در مناطقی 
مرتبه  بلند  جز  ای  چاره  باالست  زمین  قیمت  که 
ها  ساختمان  این  در  باید  بنابراین  نیست.  سازی 
صفرانرژی  ساختمان  که  شود  انجام  اقداماتی 

شود.
و  کرد  اشــاره  ایــران  اقلیمی  شرایط  به  مفیدی 
گفت: در کشور ما به طور متوسط 300 روز آفتابی 
داریم و سرمایه گذاری در بحث های انرژی های 
صرفه  به  مقرون  بسیار  خورشیدی  پذیر  تجدید 

خواهد بود.

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی کشور خبر داد:
برپایی هفته فرهنگی مشهد در اکسپو 2020

استاد دانشگاه علم و صنعت در مشهد مطرح کرد:
باد؛ ظرفیت مضاعف خراسان برای استفاده از انرژی های پاک 
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و  تیر  خراسانی  ملی پوش  شیرمحمدی،  راضیه 
بازی های  پاداش  گفت:  معلولین  و  جانبازان  کمان 
ریال  به  را  پــاداش  و  نشده  پرداخت  هنوز  جاکارتا 
تبدیل کردند و از سر و ته آن زدند و تعداد سکه ها را 

به 17 تا کاهش دادند.
به گزارش ایسنا، راضیه شیرمحمدی در خصوص 
بودن  رو  پیش   بر  مبنی  داورزنــی،  اخیر  اظهارات 
پاداش  پرداخت  که  این  و  اقتصادی  سخت  شرایط 
ورزشکاران با تاخیر پرداخت خواهدشد، اظهار کرد: 
اگر می گویند در کشور بودجه نیست، پس این همه 
چگونه  اختالس  خصوص  در  ناراحت کننده  اتفاق 
صورت می گیرد؟ اگر بودجه نیست برای فوتبال هم 
نباید باشد، نه این که هنوز عرق شان خشک نشده، 

در امارات پاداش هایشان را پرداخت کنند.
اندازه ای  به  پاداش ها  مقدار  کرد:  خاطرنشان  وی 
نمی تواند  هم  سال  یک  ــدازه  ان به  حتی  که  است 
خرج زندگی مان را جبران کند. اگر بخواهم از جانب 
با  ورزشکاران  ما  بگویم،  معلول  و  جانباز  ورزشکاران 
اردو  های  کردی  سپری  و  بدنی مان  شرایط  به  توجه 
شویم.  کار  به  مشغول  جایی  در  نمی توانیم  مختلف 
یکی از دخترانم دانشجو و دیگری 5 سال بیشتر ندارد. 

هر زمانی که به اردو می روم نیاز به پرستار دارم.
ملی پوش خراسانی تیر و کمان جانبازان و معلولین 
ادامه داد: مقامات وزارت ورزش بدون در نظر گرفتن 
نمی کنند  فکر  ورزشکاران،  برای  حقوقی  گونه  هیچ  
تامین می کنیم.  را  زندگی مان  که چگونه هزینه  های 
طال،  دسته  به  ورزشکاران  جاکارتا،  مسابقات  برای 
کسب  شانس  ورزشکاران  شدند.  تقسیم  برنز  و  نقره 
مدال برنز را به طور کامل حذف کردند. به ورزشکاران 
آغاز  تا  ماه  فروردین  از  نیز  نقره  مدال  کسب  شانس 
کردند.  پرداخت  تومان  میلیون  پنج  فقط  مسابقات 
در  آمادگی   اردوی  برگزاری  دلیل  به  که  کسی  برای 
تومن  هــزار  دویست  و  میلیون  یک  ماهی  تهران، 
پرستار  برای  تومان  میلیون  یک  و  خانه  اجاره  برای 

ماه  هفت  تمام  در  می کند،  هزینه 
تا چه  پرداخت کردند  میلیون  پنج 

دردی را دوا کنند؟
از  قسمتی  افزود:  شیرمحمدی 
بدهی هایم را با وعده کسب مدال 
از  پــاداش  پرداخت  و  جاکارتا  در 
سوی وزارتخانه به تعویق انداختم، 
خیلی  می کردم  فکر  شد؟  چه  اما 
قبل تر از این ها پاداش ورزشکاران 
پرداخت شود. کسانی که در دسته 

شانس کسب مدال طال  قرار داشتند، از سوی کمیته 
ملی پارالمپیک حقوق ماهیانه دریافت می کردند، اما 
به ورزشکاران صاحب شانس مدال نقره که تحت نظر 
تومان  میلیون   5 داشتند،  قرار  مربوطه  فدراسیون  

پرداخت شد، آن  هم در روز های منتهی به اعزام.
زمان  در  سکه  قیمت  که  ایــن  به  ــاره  اش با  وی 
مسابقات جاکارتا صعود چشمگیری داشته و همین 
امر باعث شد که پاداش ورزشکاران به ریال پرداخت 
شود، گفت: تغییر قیمت سکه، روی ورزشکاران تاثیر 
مدیران  خود  حقوق  روی  تورم،  افزایش  آیا  اما  دارد، 
و مسئوالن هم تاثیرگذار است؟ حقوق ها با تورم باال 

می رود و ممکن نیست پایین بیاید.
ملی پوش خراسانی تیر و کمان جانبازان و معلولین 
کرد:  عنوان  جهانی  بازی های  پاداش   خصوص  در 
 ۶0 انفرادی،  بخش  برای  و  جهانی  مسابقات  برای 
پاداش  این  گرفتند.  نظر  در  سکه   30 تیمی  و  سکه 
را به ریال تبدیل کردند و از سر و ته آن زدند و تعداد 
هم  را  تعداد  این  دادند.  کاهش  تا   17 به  را  سکه ها 
میزان  اگر  کردند.  پرداخت  ریال  به 
سکه  هم  روز  قیمت  بــه  را  پـــاداش 
به  را  سکه  اما  بود،  خوب  می دادند 
نرخ قدیم یعنی 1 میلیون و ۸00 هزار 
تومان محاسبه کردند. اگه قرار بود در 
ابتدا 90 میلیون دست ما را بگیرد، در 
انتها 30 میلیون به دست مان رسید. 
تاخیر  ماه  هفت  با  هم  پاداش ها  این 
مــاه ســال جاری  ــرداد  م ــر  اواخ و در 

پرداخت شد.
اظهارات  خصوص  در  شیرمحمدی 

ورزش  وزارت  که  این  بر  مبنی  فرامرزیان  ژاله  اخیر 
ورزشکاران  پاداش  و  است  خوش حساب  جوانان  و 
چنین  نمی کنم  فکر  کرد:  تاکید  می شود،  پرداخت 
سال  بود،  حمایت  به  قرار  اگر  که  چرا  باشد،  چیزی 

گذشته حمایت می کردند.
ورزش   ــرای  ب ــاران  ــک ورزش ما  ــرد:  ک تصریح  وی 
که  دارم  فرزند  دو  می زنیم.  زندگی مان  از  قهرمانی 
به  و  تنها گذاشته  را  آن ها  اردوها  برای سپری کردن 
تهران می روم. تمام امیدم به همین ورزش است. با 
پای معلولی که دارم، هیچ جا به من کار نمی دهند. 
بهانه  به  را هم  این  که  امیدم است  تنها خانه  ورزش 
ما  مگر  بگیرند.  من  از  می خواهند  اقتصادی  جنگ 
ورزشکازان از مردم نیستیم؟ اگر حقوق و پاداش مرا 
ندهند، باید با دو فرزندم چگونه زندگی کنم؟ کاسه 
گدایی دستم بگیرم؟ من هم از همین مردم هستم. 
مدالی  و  می کنم  تالشی  و  می کشم  زحمتی  اگر 
کسب می کنم، افتخارش برای مسئوالن است. باید 
پول و انگیزه ای باشد که بتوانم راهم را ادامه دهم. با 

دست خالی که نمی شود ادامه داد.
کمان  و  تیر  خراسانی  ملی پوش 
جانبازان و معلولین بیان کرد: برای 
 7 قیمت  به  را  تیر  پک  تورنمت ها، 
می کنیم.  خریداری  تومان  میلیون 
و  داریم  تیر مصرف  سالیانه دو پک 
آن  را هم با هزینه شخصی خودمان 
تیر  تجهیزات  تمام  می کنیم.  تهیه 
در  ایران  در  وارداتی است،  و کمان 
با  نداریم.  تجیهیزات  حرفه ای  حد 
این اوصاف که هیچ گونه تجهیزاتی 

در  بودجه ای  نمی دهند، حداقل  قرار  اختیارمان  در 
اختیار  فدراسیون جانبازان و معلولین قرار دهند که 
بتواند هزینه ایاب و ذهاب ما را بدهد. در حال حاضر 
هزینه چهار اردوی اخیرمان را هم خودمان پرداخت 

کرده ایم.
شیرمحمدی افزود: بیشترین دلیلی که در جاکارتا 
فشار های  بدهم،  دست  از  را  طال  مدال  شد  باعث 
کسی  بود.  مالی  بضاعت  دلیل  به  روانــی  و  روحی 
چه  بچه هایم  و  من  به  جــاری  ســال  در  نمی داند 
بیاید  روز  یک  وزیر  آقای  می خواهد  دلم  گذشت. 
خانه  در  که  ببیند  و  کند  باز  مرا  خانه  یخچال  دِر  و 

ورزشکارانش چه می گذرد.
در  ایــران  وقتی  کــرد:  خاطرنشان  ادامــه  در  وی 
آن  از  را  سومی  عنوان  جاکارتا  پاراآسیایی  مسابقات 
رزومه  در  و  کردند  افتخار  آن  به  مسئوالن  کرد،  خود 
را  ورزشــکــاران  ــاداش   پ حداقل  کردند.  ثبت  خود 
پرداخت کنند تا ورزشکاران شارژ مالی شده و بتوانند 
برای المپیک توکیو کسب سهمیه کنند. سه ماه دیگر 
توکیو  برای  سهمیه  کسب  مسابقات 
انگیزه ای  چه  با  داریــم.  پیش  در  را 
کنیم؟  سهمیه  کسب  المپیک  برای 
ورزشکاران  برای  انگیزه ای  چه  دیگر 
ورزشکاران  برخی  است؟  باقی مانده 
کنند  کــارگــری  اگــر  کــه  می گویند 
حداقل به خرج زندگی شان خواهند 
که  ورزشــکــارانــی  از  برخی  رسید. 
شاید  دارنــد  من  مشابه  شرایطی 
می توانند  اما  کنند،  کارگری  نتوانند 

دست فروشی کنند!

 ملی پوش خراسانی تیر و کمان جانبازان و معلولین

پاداش را به ریال دادند و از سر و ته آن زدند داوود رفعتی، رییس دپارتمان داوری اعالم کرده که 
سه شنبه داور دربی را مشخص می کند اما نام او را اعالم 
نخواهد کرد. گرچه رفعتی در مصاحبه خود تمام داوران 
شاغل در لیگ از شانس قضاوت در این مسابقه برخوردار 
می داند اما واقعیت این است که حضور کولینا، انتخاب 
داور دربی را با حساسیتی چند برابر قبل همراه کرده 
است و شاید اگر اعتراض های اخیر پرسپولیسی ها به 
قضاوت فغانی در بازی نساجی–پرسپولیس نبود، باید 
علیرضا فغانی را گزینه اصلی داوری دربی می دانستیم 
اما حاال اشکان خورشیدی شانس بیشتری برای انتخاب 
پیدا کرده است. هرچند که در شرایط فعلی هر انتخابی 
خاص  واکنش های  می تواند  داوری  دپارتمان  سوی  از 
خود را داشته باشد و از همین حیث انتخاب داور دربی، 
انتخاب دشواری خواهد بود.دربی پایتخت 10 فروردین 
ماه برگزار می شود و دپارتمان داوری فرصت زیادی برای 
که  انتخابی  ندارد.  مسابقه  این  داور  معرفی  و  انتخاب 
با توجه به حضور کولینا در ورزشگاه آزادی برای کمیته 
است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  داوری  دپارتمان  و 
در واقع اگر حضور کولینا در ایران را به تنهایی در نظر 
بگیریم و اهمیتی که داوری دربی به واسطه حضور او 
برای فدراسیون فوتبال پیدا می کند، گزینه اول و آخر 
فدراسیون فوتبال برای قضاوت شهرآورد، کسی نمی تواند 
باشد جز علیرضا فغانی.فغانی بعد از ترکی بیش ترین 
قضاوت دربی را داشته و در صورتی که این شهرآورد را هم 
قضاوت کند، رکورد ترکی در قضاوت دربی را می شکند. 
در همین راستا حتی داوود رفعتی در روزهای اخیر از 
فغانی به عنوان اصلی ترین گزینه قضاوت دربی نام برده 
بود. رییس دپارتمان داوری اما در تازه ترین مصاحبه اش 
را  انتخابی  داور  نام  ندارد  تصمیم  فعالً  که  است  گفته 
داور  و  داریم  خصوص  این  در  »جلسه ای  کند:  اعالم 
دربی را مشخص می کنیم اما نام او را اعالم نمی کنیم. 
بنیادی فر، خورشیدی، فغانی، زرگر و همه داوران لیگ 
کاندیدای قضاوت در دربی هستند. حتی داورانی که 
در هفته 22 هم برای این دو تیم قضاوت می کنند بازهم 
شانس قضاوت دربی را دارند.«از میان دیگر کاندیداهایی 
که رفعتی نام آن ها را برای قضاوت دربی مطرح کرده 
است، بیشترین شانس را باید برای اشکان خورشیدی 
نظر  این  از  و  است  اینکه جوان  بر  او عالوه  قائل شد. 
نیم  در  می آید،  حساب  به  رفعتی  عالقه  مورد  انتخاب 
فصل دوم هم بازی های مهمی را قضاوت کرده که این 
نشان از اعتمادی دارد که دپارتمان داوری به او داشته 
است. حتی اگر عده ای به خاطر مردود شدن او در تست 
آمادگی در ابتدای فصل، بارها انتقادهایی را نسبت به 
انتخاب خورشیدی در بازی های حساس مطرح کرده 
بودند اما واقعیت این است که او در بازی های بزرگی که 
در نیم فصل دوم قضاوت کرده، معموالً کم اشتباه ظاهر 

شده است.

میدان
قضاوت دربی به کدام داور خواهد رسید؟

خبر
فینال  در  خراسانی  گیران  کشتی  حضور   

رقابت های انتخابی تیم ملی
رقابت های  فینال  به  خراسانی  گیر  کشتی  دو 
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان راه پیدا کردند.

رقابت های  فینال  به  خراسانی  گیر  کشتی  دو 
میزبانی  به  نوجوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیم  انتخابی 
ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  کردند.  پیدا  راه  رشت 
اسفند   19 دوشنبه  صبح  از  نوجوانان  آزاد  کشتی 
ماه در رشت آغاز شد و در پایان رقابت  های مقدماتی 

نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند.
مصطفی  و  کیلوگرم   92 وزن  در  یوسفی  سهیل 
خراسان  نمایندگان  کیلوگرم   110 وزن  در  طغانی 

رضوی در مرحله فینال این مسابقات هستند.

حضور 5 فوتسالیست خراسان رضوی در 
اردوی تیم ملی

ملی  تیم  اردوی  به  رضوی  خراسان  از  بازیکن  پنج 
فوتسال زیر 20 سال دعوت شدند. با نظر کادرفنی، 
مهدی  عــادلــی پــور،  سجاد  ســربــاز،  سجاد  آقــایــان 
از  نیکنام  علی  محمد  و  اکرمی  علی  دهقانی نژاد، 
استان خراسان رضوی به اردوی تیم ملی فوتسال زیر 

20 سال دعوت شدند.
این اردو از روز چهارشنبه 22 اسفندماه تا روز شنبه 
برگزار  فوتبال  ملی  مرکز  در  امسال  اسفندماه   25

خواهد شد.

کالت  همگانی  ورزشهای  المپیاد  دومین 
برگزار شد

سالن  در  کالت  همگانی  ورزشهای  المپیاد  دومین 
فاطمیه این شهرستان باحضور 23 تیم برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، تیم میریان و تیم ترنج به 
ترتیب اول و دوم شدند و تیم صباغ و تیم سلمانی به 
صورت مشترک در رتبه سوم قرار گرفتند. در پایان این 

رقابت ها به سه تیم اول جوایز نقدی اهدا شد.

درخشش دختران فوتسالیست چناران در 
مسابقات زیر گروه کشوری

درخشش  از  چناران  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
دختران فوتسال چناران در مسابقات زیر گروه کشور 

و راهیابی به مرحله بعد خبر داد.
در  چناران  بانوان  فوتسال  تیم  گفت:  یــار  قــدم 
شاهرود  شهرستان  در  که  کشور  گروه  زیر  مسابقات 
و  تساوی  یک  برد،   3 با  دیدار   5 انجام  با  شد  برگزار 
یک باخت بعد از تهران مقام دوم را از آن خود کرد و 
به مرحله بعد راه یافت. وی افزود : این مسابقات به 
میزبانی شاهرود و با حضور تیم های تهران ، چناران 
و  بیرجند  پیروزی   ، بیرجند  استقالل   ، شاهرود   ،

شهرداری طبس برگزار شد .

مقامات وزارت ورزش 
بدون در نظر گرفتن 

هیچ  گونه حقوقی 
برای ورزشکاران، فکر 

نمی کنند که چگونه 
هزینه  های زندگی مان را 

تامین می کنیم

,,
 بیشترین دلیلی که در 
جاکارتا باعث شد مدال 

طال را از دست بدهم، 
فشار های روحی و 

روانی به دلیل بضاعت 
مالی بود

,,

میدانی  و  دو  مــلــی  تــیــم 
با  امروز  عصر  ایران  نوجوانان 
ترکیبش  در  خراسانی   4 حضور 

عازم مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ   کنگ می شود.
تیم ملی دو و میدانی نوجوانان ایران با هدف حضور 
با  آسیا  نوجوانان  در سومین دوره مسابقات قهرمانی 
به مقصد هنگ  را  تهران  امروز  نفره عصر  ترکیبی 20 

کنگ ترک خواهد کرد.
فدراسیون  ملی  تیم های  نهایی سازمان  اعالم  برابر 
بامانع،  ــر  ــت ــوف)2000م رئ میدانی،حدیثه  و  دو 
شادکام)2000متر  سیما  فاطمه  سیده  1500متر(، 
امیرحسین  دیسک(،  محروقی)پرتاب  مهال  بامانع(، 
رضوی  خراسان  استان  از  ــه(  وزن ماماقانی)پرتاب 
ورزشکاری هستند که به سومین دوره مسابقات دو و 

میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا اعزام می شوند.
اعزامی  نوجوانان  ملی  تیم  فنی  کــادر  همچنین 
جمشید  و  رضائی)سرپرست(  علی  مسابقات  این  به 
بهنام  صمیمی،  داریوش  ابراهیمی،  جعفر  بختیاری، 
ورزشکاران  مربیان  عنوان  به  موسوی  آزاده  زارع، 

خواهند بود.
قهرمانی  میدانی  و  دو  مسابقات  دوره  سومین 
در  اسفندماه   2۶ تا   24 روزهای  طی  آسیا  نوجوانان 

هنگ کنگ برگزار می شود.

خراسان  والیبال  برتر  لیگ 
عمران  تیم  قهرمانی  با  رضوی 
به  مشهد  در  ثامن  ســازان  مسکن 

پایان رسید.
در دیدار پایانی این رقابت ها که بین تیم های ثامن 
مشهد و خانه والیبال کشاورز نیشابور در سالن ورزشی 
مهران مشهد برگزار شد، تیم ثامن با نتیجه سه بر یک 

بر حریف خود غلبه کرد.
دیدار رده بندی نیز بین 2 تیم باشگاه ارشاد مشهد 
تیم  سود  به  صفر  بر  سه  نتیجه  با  کاشمر  ال.جی  و 
ارشاد خاتمه یافت و این تیم مقام سوم این رقابت ها 

را کسب کرد.
جام  نیز  زاوه  کانساران  معین  معدنی  صنایع  تیم 

اخالق این رقابت ها را باالی سر برد.

با  رضوی  خراسان  والیبال  برتر  لیگ  رقابت های 
امید  مشهد،  ارشــاد  باشگاه  شامل  تیم   14 حضور 
امید  )زاوه(،  توس  کانساران  معین  صنایع  ارشــاد، 
تربت  استاپ  گلدن  نیشابور،  کــشــاورز  نیشابور، 
طبیعی  منابع  حیدریه،  تربت  احمر  هالل  حیدریه، 
خواف، هیات والیبال تربت جام، شرکت حمل و نقل 
البرز،  والیبال  کانون  )مشهد(،  تجارت  رسان  توس 
هیات والیبال گلبهار، ال.جی کاشمر و عمران مسکن 
سازان ثامن )مشهد( در 2 گروه هفت تیمی طی 14 

هفته گذشته با انجام ۸4 بازی برگزار شد.

برتر  داوران  از  تجلیل  مراسم 
روز  در  و  ساله  هر  روال  طبق  مشهد 
از داوران،  با حضور 140 نفر  دوشنبه 20 اسفند ماه 
داوری  پیشکسوتان  و  استان  و  شهرستان  مسئوالن 

برگزار گردید.
آقایان  از جمله  ویژه ای  این مراسم مهمان های  در 
صالح نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد به همراه 
معاون این اداره، طاهریان ناظر و نماینده فدراسیون 
بین   داوران  استان ها،  از سایر  داورانی  بهمراه  فوتبال 
المللی مشهد از جمله آقایان ترکی، تقی پور، متین و 
خانم پورجعفریان و همچنین مسئوالن هیئت فوتبال 
و کمیته داوران استان خراسان رضوی حضور داشتند.

داوری  پیشکسوتان  از  تن  دو  از  همایش  این  در 
)ابوالفضل عادل و ناصر دریائیان( تقدیر به عمل آمد، 
همچنین داوران فوتبال برتر در هر درجه و نیز برترین 
و  آموزش  امور  در  برتر  داور  بانوان،  فوتسال،  داوران 

پدیده داوری انتخاب و از آنها تقدیر گردید.
از  مشهد،تقدیر  داوران  جدید  البسه  از  رونمایی 
از  مسابقات  اجرایی  عوامل  و  داوران  کمیته  عوامل 

دیگر قسمت های این برنامه بود.
پور،  این مراسم صالح نژاد، مونسی، ترکی، تقی  در 
سخن  ایراد  به  نیز  عادل  اکبر  و  ابوالفضل  فریمانی، 

پرداختند.

ثامن مشهد قهرمان لیگ برتر والیبال خراسان رضوی شددوومیدانی کاران خراسانی عازم هنگ کنگ می شوند
مراسم تجلیل از مقام پیشکسوتان و برترین داوران سال 97 کمیته داوران 

برگزار شد

ریاست  برای  نام  ثبت  از  بعد  خادم  امیررضا 
خبری  کنفرانس  اولین  در   ، کشتی  فدراسیون 
خود حرف هایی را زد که همه قابل نقد است و 
شاید خودش هم خیلی زود از مطرح شدن این 

شود. پشیمان  حرف ها 
کاندیدا  اولین  عنوان  به  که  خادم  امیررضا 
با  هم  نفر  اولین  عنوان  به  بود،  کرده  نام  ثبت 
ابهام های  درباره  تا  نشست  رودرو  خبرنگاران 
فدراسیون  ریاست  انتخابات  در  حضورش 
خادم  رسول  که  کاری  بدهد.  توضیح  کشتی 
چند  هر  نداد.  انجام  حضورش  سال  هفت  در 
که  شد  مطرح  مسائلی  هم  نشست  این  در  که 
در  آن  برگزاری  از  خــادم  امیررضا  هم  شاید 
روزهای آینده پشیمان شود. خادم این نشست 
که  تناقض هایی  درباره  ابهام ها  تا  کرد  برگزار  را 
بود،  شده  مطرح  اخیر  هفته های  او  گفتار  در 
پیش  نحوی  به  نشست  این  اما  کند  طرف  بر  را 
نکرد،  طرف  بر  را  ابهام ها  این  تنها  نه  که  رفت 
البته  آورد.  وجود  به  را  جدیدی  مشکالت  بلکه 
شدن  مطرح  هم  آن  و  داشــت  مهم  نکته  یک 
انتخابات  در  حضور  برای  امیر  از  رسول  دعوت 
دوره  از  انتقادات  سیل  شدن  روانه  هم  بعد  و 
خادم  امیررضا  سوی  به  خادم  رسول  مدیریت 
زیر  در  را  او  صحبت های  از  گــزیــده ای  ــود.  ب

می خوانید:
با  نشست  ایــن  ابتدای  در  خــادم  امیررضا 
از  او  جدایی  شایعه  شــدن  مطرح  به  ــاره  اش
ورزش  وزارت  در  حضورش  از  گزارشی  وزارت، 

چند  بحث  که  زمانی  کــرد:»  ــه  ارائ جوانان  و 
شغله ها و بازنشسته ها مطرح شد، نزدیک به دو 
می کردم،  همکاری  سلطانی فر  با  که  بود  سال 
از حوزه  بودم  دلیل عالقه شخصی عالقمند  به 
و بیشتر نظرم روی حوزه  مجلس جابه جا شده 
داشتم  سلطانی فر  با  جلسه  دو  بود.  گردشگری 
کنم  فعالیت  بخش  این  در  کردم  عالقه  ابراز  و 
مجلس  ــوزه  ح بــا  خیلی  مــن  روحــیــات  چــون 

نبود.« مناسب 
سال  هفت  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
انتقاد  بــرادرش  عملکرد  قبل  در  چرا  گذشته 
کرد و یا چرا در برخی از موارد در موضع گیری 
مقابل وزارت ورزش و جوانان از رسول حمایت 
که  باشید  نداشته  انتظار  داد:»  ادامه  نکرد؟ 
هم  زمان  آن  در  کنم.  نقد  اینجا  در  را  بــرادرم 
نمی توانستم نقد کنم اما کاری که برای کشتی 
باید مسوالن  را  این  انجام می دادم، کردم.  باید 
هم  االن  بدهند.  توضیح  و  بیایند  فدراسوین 
رأی  اگر  که  آمده  کار  وزارت  به  مأموریتم  نامه 
به  نیاورم  رأی  اگر  و  نمی شوم  مدیر  آنجا  بیاورم 
تصور  و  است  مشخص  آینده ام  مــی روم.  آنجا 
گذشته  مانند  نباشم  کشتی  در  هم  اگر  می کنم 

می مانم.« کشتی  اطراف 
انتخابات  شدن  مهندسی  خصوص  در  خادم 
به  ــودم  ب مجلس  که  »زمــانــی  گفت:  کشتی 
بیایم  کشتی  به  بخواهم  اگر  گفتم  سلطانی فر 
اگر  و  ندارم  ورزش  وزارت  کمک  به  نیازی  هیچ 
مجمع  از  خودم  را  الزم  رأی  کنم  ورود  بخواهم 

می گیرم. اما سؤالم این است که چطور 40 نفر 
یک  اما  کنند  دخالت  انتخابات  در  دارند  حق 
مهندسی  مخالف  که  دوستانی  ندارد.  حق  نفر 
می کنند  تالش  چرا  هستند  انتخابات  کردن 
ببینند.  را  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  و  وزیر 
رقیبم  بــرای  اما  است  خوب  من  بــرای  چطور 
نداشته  یا  داشته  مسئولیتی  هر  اســت.  بد 
مجامع  عضو  دولت  که  زمانی  تا  معتقدم  باشم 
و  نرم افزار  سخت افزار،  و  است  فدراسیون ها 
ذی حق  باید  است  اختیارش  در  مالی  مسائل 
باشد. می گویند بعدازظهر وزارت اعالم کرده و 
چرا خادم صبح روز اول ثبت نام کرده است مگر 
وجود  مشکلی  چه  است؟  بوده  روز  یک  همان 
می کنیم.  مسأله دار  را  عمومی  افکار  که  دارد 
این  با  اما  با اعضا می داند  را  ارتباط من  مجمع 
فردی  هر  می شود،  متأثر  عمومی  افکار  کارها 
نیاز  عمومی  افکار  به  می گیرد  مسئولیت  که 
کشتی  فضای  من  ورود  با  که  خوشحالم  دارد. 
همین  می شود  دیده  بیشتر  و  است  شده  گرم 
می شود.  مالی  حامیان  ترغیب  باعث  موضوع 
در  المپیک  ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت  اگر 
به  من  ندارد  اشکالی  کنند،  دخالت  انتخابات 
را  مجمع  رأی  کنم  سعی  باید  کاندیدا  عنوان 

بگیرم.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا رسول خادم به 
فدراسیون  انتخابات  در  نقشی  برادرش  عنوان 
به  استانی  هیأت های  آرای  هدایت  و  کشتی 
حتی  »رسول  داد:  ادامه  نه،  یا  دارد  او  سمت 

کنم،  ثبت نام  می خواهم  من  که  نداشت  خبر 
وهله ای  هر  در  که  را  تصمیمی  ما  کــدام  هر 
هیچ  و  بودیم  خودمان  گرفتیم  زندگی مان  از 
شنیده ام  هم  من  نداشتیم.  هم  با  مشورتی 
را  این  اما  دارد  قبول  را  رســول  حرف  مجمع 
آیا رسول  از اعضای مجمع سؤال کنید که  باید 
رسول  نه.  یا  است  داشته  هیأت ها  با  تماسی 
مانند همه این حق را دارد که در انتخابات ورود 
را محدود کند  او  کند، هیچ کس هم نمی تواند 
باشید  مطمئن   اما  است  محق تر  همه  از  چون 
هنوز با هیچ هیأتی تماس نداشته است که اگر 

داشت حتمًا منتش را سر من می گذاشت.« 
ــاره  درب مجدد  ســؤالــی  بــه  پاسخ  در  ــادم  خ
و  کشتی  فدراسیون  انتخابات  در  حضورش 
کاربلدی  افــراد  بود  گفته  این  از  پیش  اینکه 
اداره  او  از  بهتر  را  کشتی  می توانند  که  هستند 
کسی  می کردم  احساس  اگر  گفت:»  کنند، 
کند  اداره  من  از  بهتر  را  سیستم  این  می تواند 
که  دیگری  جایگاه  در  حتمًا  و  نمی کردم  ورود 
متأسفانه  می کردم  کمک  بودند  عالقه مند 
حساب های  تسویه  دنبال  به  دوستان  برخی 
فضا  تخریب  باعث  تنها  که  هستند  شخصی 
قصد  که  دوستانی  تمام  به  حــاال  می شوند. 
دارند  را  کشتی  فدراسیون  انتخابات  در  حضور 
را رعایت  یا اخالق  یا ورود نکنند  اعالم می کنم 
اگر  حتی  دارم  رسول  از  که  شناختی  با  کنند. 
پاسخی  شود  تبدیل  کشتی  خائن  به  خادم  از 

ندارد چون با دلش کار کرده است.« 

 رسول اصرار داشت که بیایم
نیایند! بقیه  هستم،  بهتر  همه  از  می کنم  احساس  خادم:  امیررضا  گزینه نام آشنا در نزدیکی ایرانگزارشخبر

سرمربی تیم ملی یک قدم تا امضای 
قرارداد!

طبق اخبار رسیده مسئوالن ارشد فدراسیون فوتبال 
با گزینه مورد نظر خود برای هدایت تیم ملی به توافق 
نهایی رسیده اند و به احتمال فراوان سرمربی نام آشنا 

اروپایی بر روی نیمکت ایران می نشیند.
ایران در جام  از حذف جنجالی  به دو ماه  نزدیک 
ملت های آسیا می گذرد و کارلوس کی روش با رفتنش 
به کلمبیا نیمکت تیم ملی را بعد از هشت سال تا به 
اینجا در سردرگمی دو ماهه قرار داده است. موضوعی 
از  ملت ها  از جام  بعد  فیفا دی  اولین  باعث شد  که 
دست برود. در حالی که بسیاری از تیم های آسیایی 
برنامه مشخصی برای استفاده از این تایم را داشتند 
و همه چیز به جای بازی ملی در  لیگ ایران و به نفع 

باشگاه ها خالصه شد.
به  ملی  تیم  جدید  سرمربی  انتخاب  بین  این  در 
ایران  فوتبال  فدراسیون  و  تاج  اصلی مهدی  اولویت 
تبدیل شد. هدفی که به زعم رییس اصفهانی چراغ 
توسط  آمده  وجود  به  هیاهوی  از  دور  به  و  خاموش 
برخی از افراد وزارت نشین پیش رفت تا از بازار گرمی 
از عوامل  برخی  اندازی  و هم چنین سنگ  خارجی 
باعث  اما  فدراسیون  سیاست  این  شود.  جلوگیری 
داغ تر شدن تنور شایعات شد. برخی افراد از نشستن 
مربی ایرانی بر روی نیمکت تیم ملی خبر دادند که 
رد  عمومی  مجمع  جلسه  در  تاج  توسط  زود  خیلی 
شد. برخی دیگر هم از لیست بلند مربیان خارجی 
برداری  پرده  فدراسیون  مدنظر  نام  صاحب  البته  و 
کردند که تاج با سکوتش در این مورد هیچ گونه تایید 
یا تکذیبی را انجام نداد و تنها به انجام کارش بدون 
یورگن  مثل  پرداخت.گزینه هایی  حواشی  به  توجه 

کلینزمن،لوییز فن خال، هروه رنارد، آلبرتو زاکرونی، 
مونتال و سمپائولی در صدر شایعات منتشر شده از 
سوی رسانه ها قرار گرفتند و هر روز اخبار متفاوتی در 
خصوص حضور این افراد منتشر می شد. قضیه ای که 
اصال مورد توجه تاج قرار نگرفت و تقریبا اهمیتی برای 
به فدراسیون  نزدیک  افراد  برخی  از  نداشت.حاال  او 
فوتبال شنیده می شود که مذاکرات رییس فدراسیون 
با یکی از گزینه های مورد نظر و خارجی اش مثبت 
پیش رفته و در مراحل نهایی قرار دارد. فردی که قبال 
هم جزو نامزدهای مربیگری تیم ملی بود و شایعات 
زیادی در خصوص حضورش در ایران مطرح شد. به 
نظر می رسد که فدراسیون فوتبال با گزینه مدنظر خود 
در خصوص مسائل کلی به توافق رسیده و تنها یک 
سری از بندهای جزیی مورد اختالف دو طرف است 
با مذاکره حل شده و همه چیز نهایی می شود.  که 
مدت زمان این قرارداد هم تا بعد از جام جهانی 2022 

قطر خواهد بود و در صورت توافقی تمدید می شود.
به نظر می رسد بعد از حضور هشت ساله کارلوس 
کی روش پرتغالی، باید شاهد یک مربی اروپایی دیگر 
بر روی نیمکت تیم ملی ایران باشیم. مسئله ای که 
به شمار  از اهالی فن  بود و بسیاری  خواست عموم 
در  که  است  بعدی  دی  فیفا  مهم  مسئله  می رفت. 
از  باید  اوصــاف  این  با  و  می شود  برگزار  ماه  خــرداد 
جدیدش  مربی  با  ملی  تیم  از  رونمایی  منتظر  حاال 
از  شناخت  برای  که  مربی ای  باشیم.  زمان  آن  در 
بازیکنان هیچ کدام از فرصت ها را از دست نمی دهد 
و از حاال به هدفی بزرگ فکر می کند؛ حضور در جام 
جهانی 2022 که اولین سنگ محک او خواهد بود. 
توسط  مهم  این  قبل  دوره  دو  در  اینکه  خصوص  به 
توقع  به همین جهت سطح  و  انجام شده  کی روش 

مردم ایران باال رفته است.

سرویس ورزش

خبر
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درباره  انقالب  رهبر  صریح  موضع   
»ژن خوب«

 )12/12/1397( دوشنبه  صبح  انقالب  رهبر 
فقه،  ــارج  خـ درس  جــلــســه ی  ــدای  ــت اب در 
صادق  امام  حضرت  از  حدیثی  شرح  ضمن 
برجسته  ی  »صفت های  درباره ی  علیه السالم 
صفت  یک  گاهی  کردند:  بیان  اخــالقــی«، 
اینکه  نیست.  پسر  در  هست،  پدر  در  خوبی 
خیلی  اینها  ]خوب[!  ژِن  یا  ژن  میگویند  حاال 
صفت  یک  پدر  اوقات  گاهی  ندارد.  اعتباری 
هست  هم  عکسش  ندارد؛  پسر  دارد،  خوبی 
ندارد.  پدر  که  دارد  خوبی  صفت  یک  پسر  که 

است. الهی  ِانعام  و  الهی  ایجاب  اینها 

خروج   96 ماه  مــرداد  از  ظریف:   

 

کرده  بینی  پیش  را  برجام  از  آمریکا 
بودیم

بیان  »آزادی«  سایت  با  گفتگو  در  ظریف 
این  به  گذشته  ســال  ــرداد  م در  ما  ــت:  داش
را  تحریم ها  آمــریــکــا  کــه  رســیــدیــم  تحلیل 
مــرداد  از  دلیل  همین  به  و  برمی گرداند. 
در  را  مستمری  هفتگی  جلسات  ما  گذشته 
تا  داشتیم  رئیس جمهور  اول  معاون  حضور 
ریزی  برنامه  امریکا  تحریم های  با  مقابله  برای 
ایجاد  الزم  آمادگی های  زمان  آن  از  و  شود. 
دی ماه  از  بعد  که  ناخواسته ای  تحوالت  شد. 
خلل  ما  برنامه ریزی ها  در  قدر  شده  ایجاد   9۶
کرده  طراحی  جوری  را  شرایط  کرد.اما  ایجاد 
کنیم.  عبور  تحریم ها  این  از  بتوانیم  که  دولت 
خوش خیالی  اساس  بر  ما  برنامه ریزی  یعنی 
همراهی  ما  با  اروپایی ها  اینکه  به  امید  یا 
خارج  برجام  از  امریکا  اینکه  به  امید  یا  کنند 
از  قبل تر  خیلی  یعنی  اســت.  نبوده  نشود 
سخنرانی  تــرامــپ  ــای  آق کــه  گذشته  اکتبر 
به  تحریم ها  بحث  و  داد  انجام  را  معروفش 
و  بودیم  رسیده  نتیجه  این  به  ما  آمد  وسط 
گذشته  مرداد  از  ما  گرفتیم.  تصمیم  برایش 
از  آمریکایی ها  کــه  مــی کــردیــم  پیش بینی 
آن  می دانستیم  چون  می شوند  خارج  برجام 
می خواهند  ما  از  آمریکایی ها  که  امتیازاتی 
دوستان  نیست.برخی  ما  پذیرش  مورد  اصال 
فکر  و  داشتند  برجام  اصل  از  غلطی  برداشت 
آسمانی  موهبت  یک  برجام  که  می کردند 
برجام  از  وقت  هیچ  آمریکا  و  آمریکاست  برای 

نمی شود. خارج 

ملی  تیم  سرمربی  نداریم  پول  تاج: 
کنیم انتخاب  را 

داوری  پول  و  شده  درآمد  کم  االن  فوتبال  این 
و  بدهیم  که  نداریم  را  بخش ها  از  خیلی  و 
انتخاب  نمی توانیم  را  ملی  تیم  سرمربی 
شرایط  ایــن  به  را  فوتبال  کسی  چه  کنیم، 
ذوب آهــن  و  پرسپولیس  اســـت؟!  ــده  ــان رس
با  آسیایی شان  ــای  ــازی ه ب ــرگــزاری  ب ــرای  ب
فوتبال  تیم  ما  بودند،  مواجه  مالی  مشکالت 
با  است  ممکن  کنیم.  اعزام  نمی توانستیم  را 
یکسری  و  بیاید  وجود  به  حساسیت  سوت  یک 
می کنند./ متهم  را  داوران  که  هستند  مریض 

د عتما ا

الریجانی  آملی  آیت ا...  دختر  چرا   
نکرد؟ شکایت  قضاییه  قوه  به 

نوشت:  اعتماد  روزنــامــه  در  عبدی  عباس 
برگزار  نیز  قضاییه  قوه  ریاست  معارفه  مراسم 
به  کــه  ــت  اس معمول  مــراســم  از  پــس  ــد.  ش
در  ولی  شود  پرداخته  جدید  رییس  سخنان 
از  مطرح شده  نکات  از  یکی  به  یادداشت  این 
و  می کنم  اشاره  قوه  این  قبلی  رییس  جانب 
کماکان  که  می پردازم  قوه  این  از  مسائلی  به 
اینکه  اول  پرسش  است.  مانده  ارث  به  نیز 
شکایت  چرا  قضاییه  قوه  رییس  آقای  دختر 
می دانسته  وارد  را  اتهام  آیــا  اســت؟  نکرده 
طبعا  است؟  نداشته  رسیدگی  به  امیدی  یا 
ندارد،  قبول  را  اتهام  شده،  گفته  که  آن طور 
است؟  نداشته  رسیدگی  به  امیدی  او  چرا  ولی 
ع  نو این  ریشه  و  آبشخور  پرسش  این  به  پاسخ 
دختر  داد.مشکل  خواهد  نشان  را  شایعات 
قوه  رییس  پدرشان  که  است  این  ایشان  خانم 
دلیل  به  می کردند،  شکایت  اگر  و  بوده اند 
سوگیری های  از  عمومی  تصور  و  احساس 
پیشاپیش  او  نفع  به  صادره  حکم  اعتبار  قبلی، 
طرف  بنابراین  است.  می شده  مواجه  ابهام  با 
مهم ترین  ضعف،  نقطه  این  از  هم  اتهام زننده 
چند  هر  می زند،  اتهام  و  کرده  را  بهره برداری 
غیراخالقی  به غایت  کاری  ندارد  ادله ای  اگر 
استثنا  موارد  به جز  از سوی دیگر  کرده است. 
حکم  تا  شود  علنی  باید  لزوما  دادگاهی  هر 
باشد.  عمومی  افکار  پذیرش  مورد  آن  صادره 
این  بار  زیر  قضایی  دستگاه  گوناگون  دالیل  به 
دادگاه ها  این گونه  علنی  برگزاری  و  قاعده 

دست  پیشاپیش  دلیل  همین  به  نــمــی رود. 
منصفانه  و  بی طرفی  اثبات  حیث  از  را  خود 

است. بسته  صادره  حکم  بودن 

 رشد پدیده ای نوظهور در هیات های 
هبی مذ

دو  در  به ویژه  که  چشمگیری  تحوالت  از  یکی 
رخ  سنتی  عزاداری های  حوزه  در  اخیر  دهه 
است.  مداح محوری  فزاینده  روند  داده،  نشان 
جذب،  کنار  در  محوری  مداح   نوظهور  پدیده 
هیات ها  فضای  متوجه  را  بــزرگ  آسیب  یک 
خود  ج  او به  زمانی  آسیب  این  و  است  کرده 
حضور  از  بزرگ  هیات  یک  وقتی  که  می رسد 
اول  در  و  می دهد  خبر  سرشناس  مداح  یک 
مداح  این  حضور  که  می کند  اعــالم  مراسم 
هیات  وسط  در  نفر  صدها  است،  شده  منتفی 
که  می شود  مشخص  می کنند،  ترک  را  مراسم 
خطرناک  و  پیشرفته  حدی  چه  تا  آسیب  این 

تسنیم / . ست ا

به  ــدی  ــورازغ ــم پ ــی رح طعنه    
انقالب سالخوردگان 

مبحث  به  اشــاره  با  ازغــدی  رحیم پور  حسن 
وظیفه  کرد:  اذعان  حکومت  در  جوانگرایی 
است  ایــن  حکومت  جوانگرایی  در  جوانان 
دهند.  نشان  را  خود  صالحیت های  باید  که 
و  ندارند  اعتماد  جوانان  به  کشور  در  عده ای 
بودن  بی تجربه  خود،  بی اعتمادی  توجیه  در 
مطرح  را  ــان  آن انــحــراف  احتمال  و  جــوانــان 
این توجیه، جوانان  باید در مقابل  می کنند که 
دهند  نشان  و  کرده  ثابت  را  خود  فعالیت های 
انقالب  دانشگاه های  و  حوزه  در  نسل  یک  که 
انقالب  ارزش های  و  شده اند  تربیت  اسالمی 
و  است.انقالبی گری  شــده  منتقل  آنها  به 
نمی شود.  محقق  پیر  افراد  با  ساختارشکنی 
جوانی  حاکم  انتخاب  هم  اســالم  تاریخ  در 
سپردن  و  شهر  ایــن  فتح  از  پس  مکه  ــرای  ب
جوان  به  اسالم  سپاه  بزرگ ترین  فرماندهی 
است./ جوان گرایی  از  نمونه ای  ساله   20

بسیج سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه 

  ترامپ ارزش استیضاح کردن ندارد
نمایندگان  مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی 
واشنگتن  روزنامه  با  مصاحبه ای  در  آمریکا 
تفرقه انداز  مساله   یک  استیضاح،  گفت:  پست 

یک  بین  این  در  آنکه  مگر  آمریکاست،  برای 
حزبی  دو  و  قاطعانه  کننده،  متقاعد  ع  موضو
نباید در این  وجود داشته باشد. به نظر من ما 
تفرقه  باعث  راه  این  که  چرا  بگذاریم،  قدم  راه 
را  ارزش اش  ترامپ  و  می شود  کشورمان  در 

ندارد./ایسنا

چهارچوب  در  سلحشوری  نطق   
بوده اساسی  قانون 

نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیأت  سخنگوی 
پرونده ی  دربـــاره ی  نظارت  مجلس:هیأت 
از  بعد  بیجار  نماینده  کریمی  حمدا...  آقای 
نماینده  آمدهای  و  رفت  و  متعدد  بررسی های 
رسید.آقای  بندی  جمع  به  ناجا  و  شاکی 
از مامور ناجا عذر خواهی و تاکید کرد  کریمی 
که اگر دوباره به آن شرایط برگردد آن اقدام را 
الزم  تذکرات  نظارت  هیأت  و  نمی دهد  انجام 
امروز  سلحشوری  خانم  داد.  نماینده  به  را 
نطقشان  در خصوص  دفاعیات خود  ارائه  برای 
که  داد  توضیح  و  شد  حاضر  هیات  جلسه  در 
اساسی  قانون   ۸۶ و   ۸4 مواد  طبق  نطقش 
درباره ی  نماینده  داده  اجازه  آن  در  که  بوده 
توجه  با  کند.  نظر  اظهار  کشور  مسائل  همه 
از  بعد  نظارت  هیأت  دفاعیات  این  ارائــه  به 
بررسی های الزم رای را صادر می کند و نظرش 
مردادماه  کرد.  خواهد  اعالم  قضائیه  قوه  به  را 
مردم  نماینده  کریمی  حمدا...  گذشته،  سال 
که  هنگامی  اسالمی  شورای  مجلس  در  بیجار 
را  مهرآباد  فرودگاه  ویژه  منطقه  به  ورود  قصد 
با  شناسایی  مدرک  ارائه  عدم  دلیل  به  داشت 
به  واکنش  در  و  شده  مواجه  پلیس  ممانعت 
مورد  را  راهــور  پلیس  مامور  ممنوعیت،  این 

داد. قرار  و شتم  ضرب 
اختالس ها«  »بی سابقه ترین  فهرست   

دارد ادامه  کجا  تا 
پی اختالس های  در  پی  رکوردهای  دیگر حتی 
با  را  ایران  اقتصاد  نمی تواند  هم  میلیاردی 
بابک  و  پدیده خاوری  تکرار  شوک همراه کند. 
داد.  رخ  دیگر  شکلی  به  بار  این  زنجانی ها 
میلیارد  هــزار  یکصد  اختالس  اینکه  از  بعد 
ذخیره  صندوق  اختالس  برابر   12 که  تومانی 
هزار  سه  مشهور  اختالس  برابر   33 فرهنگیان، 
بابک  اختالس  برابر  سه  و  خاوری  میلیاردی 
رسانه ای  گذشته  روزهای  در  است،  زنجانی 
که  شد  پرداخته  ع  موضو این  به  کمتر  شد 

دورزدن  از  ناشی  اختالس ها  ایــن  تمامی 
نیز  اینک  که  تحریم هایی  اســت.  تحریم ها 
مصرانه  و  هستند  آن  ادامه  خواهان  بسیاری 
خالف   FATF به  پیوستن  که  می کنند  تاکید 

ایرنا است./  کشور  مصالح 

نمیخرند آجیل  همدان  مردم   

 

همدان:  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
فروشندگان  و  مردم  به صالح  را  آجیل  نخریدن 
خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس  دانم.  نمی 
و  آجیل  فروش  بازار  اینکه  به  اشاره  با  همدان 
اظهار  می برد  سر  به  رکود  حالت  در  خشکبار 
بازار  در  اندازه کافی  به  و خکشبار  آجیل  کرد: 
استقبال  تاکنون  متأسفانه  اما  دارد  وجــود 
ارغوان  محمد  است.  بوده  ضعیف  بسیار  مردم 
روزها  این  در  آجیل  فروش  بازار  اینکه  بیان  با 
ابراز  نیست،  گذشته  سال  با  مقایسه  قابل 
علت  مهم ترین  آجیل  قیمت  افزایش  کــرد: 
اتحادیه  است.رئیس  کاال  ع  نو این  بازار  رکود 
اینکه  بــیــان  بــا  هــمــدان  خشکبار  و  آجــیــل 
فروشندگان  و  مردم  به صالح  را  آجیل  نخریدن 
جلسه ای  شنبه  ازظهر  کرد:  اظهار  نمی دانم، 
تا  کردیم  برگزار  صنف  این  پیشکسوتان  با  را 
دهیم.  تعدیل  را  قیمت  موافقت،  صورت  در 
توسط  آجیل  خریدن  به  نه  کمپین  نوشت:  پی 
مسوالن  و  داد  جــواب  همدان  استان  مــردم 
چاره  میز  پای  را  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه 

کشاند... اندیشی 

پارلمان  تشکیل  وضعیت  آخرین   

 

اصالحات
اینکه  بیان  با  ایران  ملت  اراده  حزب  کل  دبیر 
مثبت  اصالح طلبان  برای  دهم  مجلس  تجربه 
انتخابات  برای  پارلمان اصالحات  نبود، گفت: 
شد.  خــواهــد  تشکیل  مجلس  آیــنــده  ــال  س
ملت  اراده  حزب  کل  دبیر  پور  حکیمی  احمد 
احتمال  خصوص  در  مهر  با  گفتگو  در  ایران 
ــا احــزابــی  ــتــالف مــجــدد اصــالح طــلــبــان ب ائ
به  اصولگرایان  و  توسعه  و  اعتدال  همچون 
گفت:  آتــی،  انتخابات  در  معتدل  اصطالح 
صحبت  هیچ گونه  ائتالف  بحث  خصوص  در 
است  نشده  انجام  اصالح طلبان  بین  جدی 
برخی  که  است  حدی  در  تنها  مسائل  این  و 
عده ای  کرد:  تاکید  وی  می کنند.  اظهارنظر 
اصالح طلبان  حضور  عدم  یا  حضور  می گویند 

مشارکت  بر  می تواند  اثری  چه  انتخابات  در 
چگونه  اصالحات  جبهه  اینکه  بگذارد.  مردم 
هنوز  کند،  ورود  انتخابات  در  می خواهد 
نهاد های  و  ــزاب  احـ بین  رســمــی  ــور  ط ــه  ب

است. نشده  بحث  اصالح طلب 

ضرغامی توئیتری  کنایه   
خود  توییتری  حساب  در  ضرغامی  ا...  عزت 
الشک ها  یوم  ترافیک  به  سال  آخر  نوشت: 
در  شک  و  الرغائب  لیلة  در  شک  از  خوردیم. 
نحوه  در  شک  تا  گرفته  ســوری  چهارشنبه 
زمان  در  که  است  آن  احوط  طلبی!  حاللیت 
بالعکس! نه  کنند  حالل  را  ما  دیگران  تودیع، 

تهران  در  پرتغال  سفارت  کارمند   
گرفت قرار  قصد  سوء  مورد 

در  تیراندازی  خبر  تایید  با  گاه  آ منبع  یک 
گفت:  پایتخت  شمال  خیابان های  از  یکی 
خیابان  در  پرتغال  سفارتخانه  ایرانی  کارمند 
منبع  این  گرفت.  قرار  قصد  سوء  مورد  دولت 
به  بــزرگ  تــهــران  گــاهــی  آ پلیس  در  مطلع 
ظهر  از  بعد  حادثه  این  گفت:  ایرنا  خبرنگار 
داد.  رخ  سفارتخانه  این  نزدیکی  در  امــروز 
به  مذکور  کارمند  گــاه،  آ منبع  این  گفته  به 
قرار  مراقبت  تحت  و  شده  منتقل  بیمارستان 
دست  در  ماجرا  این  علت  وی  گفته  به  دارد. 
پیش  ساعتی  رسانه ها  برخی  است.  بررسی 
در  پرتغال  سفارت  نزدیکی  در  تیراندازی  از 

بودند. داده  خبر  تهران 

تابناک  / منبع 

میز خبر
موضع صریح رهبر انقالب درباره »ژن خوب«/ظریف: از مرداد ماه 96 خروج آمریکا از برجام را پیش بینی کرده بودیم

فهرست »بی سابقه ترین اختالس ها« تا کجا ادامه دارد / »عبرت و وصیت« آیت ا... منتظری روی میز 126 خبرگان

ی
مفقود

ی
مفقود

کارت و برگ سبز خودرو سواری هاچ بک تیپ تیبا2 سیستم 
سایپا مدل 1396 به شماره پالک 942 ن 53 ایران 36  شماره 
طالب  حسن  محمد  به  مربوط   M15  /  8457415 موتور 

تربتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند و برگ سبز خودرو سواری پژو 405 مدل 1391 به شماره 
پالک 224 ه 66 ایران 32  شماره موتور 12490310577 و شماره 
سید  نام  به   NAAM11CA5CR485288 شاسی 
مهدی راشدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

511/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابر رای شماره 1397۶030۶271002404 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نورجان حسین زاده فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 12 صادره از مشهد به در ششدانگ اعیان یک باب خانه به 
مساحت 121 مترمربع قسمتی از پالک ۶۸  اصلی بخش 9 واقع در خیابان پنج تن 4۸ شهید قربانی 14 پالک 111 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1270 
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/12/7، نوبت دوم: 97/12/22 
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