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در صفحه 2 بخوانید

پیام دعوت استاندار خراسان رضوی 
از زائران و مجاوران برای دیدار با 
مقام معظم رهبری

سیاست فشار و گفتگوی همزمان 
یک کارشناس با سابقه مسائل هسته ای سفیر فرانسه 

در ایران شد

نقدی بر طرح های توسعه ای پیرامون حرم مطهر امام 
رضا)ع( در گفت وگو با یک استاد دانشگاه؛

ریشه های تاریخی و هویت ساز را 
تخریب کرده ایم

دولت سال آینده چگونه امید را به 
مردم بازگرداند؟

بتول گندمی

امیدوارم شاهد حضور گروه های 
موسیقی در مترو باشیم

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
مشهدمقدس خبرداد

پرونده تعیین محدوده مشهد روی 
میز معاون سیاسی استانداری

در هفته گذشته گزارشی مبنی بر وضعیت کافه های سنتی ارائه دهنده قلیان که در روزهای 
پایانی سال پلمپ شده اند و این پلمپ سلیقه ای موجب رنجش افراد شده است در همین 

صفحه به چاپ رسید. در این گزارش گفته شد که ما نیز...

ایست پلیس 
در کیلومتر 30 

تنها راه
 اصالح قانون است

تحلیل روز 2
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در صفحه 6 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

عکس:عادل یل

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور  پاسخ می دهد

اجرای طرح »ایستگاه کیلومتر 30« در نوروز امسال در جاده های استان 

واکنش فرماندار به پلمپ کافه ها در طرقبه و شاندیز؛

مکرمی فر: روزنامه صبح امروز تنها روزنامه ای خواهد بود که خدمات ستاد خدمات سفر را در 
طول ایام تعطیالت ارائه خواهد کرد

مناسک زیارت در پیوند مستقیم با هویت شیعی است و 
این هویت را می تواند در کالبد و بناهای حرم های مطهر 
مشاهده کرد که مثال واضح آن حرم مطهر امام رضا )ع( 
با اجرای طرح های توسعه  اما در سال های اخیر  است 
پیرامون آن، این هویت دستخوش تغییراتی شده است...

در صفحه  3  بخوانید

 چه کسی 
کرد؟ گران  را  پسته 

استاندار خراسان رضوی در پیامی از عموم زائران و مجاوران 
برای دیدار با مقام معظم رهبری در نخستین روز سال جدید و 
آغاز فصل بهار دعوت به عمل آورد...
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با  مخالفت  عین  در  ــایــی  اروپ کشور های  اغلب 
خود  داخلی  امور  به  ایران،  برابر  در  آمریکا  سیاست 
که  است  فرانسه  فقط  میان،  این  در  شده اند.  مشغول 
تالش می کند سیاست فشار و گفتگو با ایران را عملی 
و  ایران  دیپلماتیک،  سرد  روابط  مدت ها  از  پس  کند. 
سفرایی  یکدیگر  خاک  در  خود  برای  سرانجام  فرانسه 
پیشین  سخنگوی  قاسمی،  بهرام  کرده اند.  تعیین 
وزارت خارجه ایران، به زودی به عنوان سفیر ایران در 
فیلیپ  مقابل،  در  و  شد  خواهد  پاریس  عازم  فرانسه، 
تیبو سفیر فرانسه در ایران خواهد شد. در حال حاضر، 
هنوز  و  دارند  حضور  خودشان  کشور  در  سفیر  دو  هر 
به کشور محل خدمت نرفته اند. تبادل سفرا در حالی 
اخیر  ماه های  در  کشور  دو  روابط  که  می گیرد  صورت 
سرد بوده است. فرانسوا سینیمو، سفیر سابق فرانسه 
رئیس جمهور  توسط  گذشته،  ژوئــن  در  تهران،  در 
فرانسه  داخلی  اطالعات  دستگاه  ریاست  به  فرانسه، 

منصوب شد که مهمترین وظیفه او مقابله با تهدیدات 
در  فرانسه  سفارت  ــان،  زم آن  از  اســت.  تروریستی 
وزارت  ژوئن،  اواخر  در  است.  بوده  سفیر  بدون  ایران 
در  بمبگذاری  برای  تالش  به  را  ایران  فرانسه،  کشور 
گردهمایی یک گروه اپوزیسیون ایرانی در پاریس متهم 
کرد که این اتهام نقش مهمی در سردی روابط داشت. 
نکته قابل توجه درباره سفیر جدید فرانسه، تخصص و 
است  هسته ای  مسائل  کارشناس  تیبو،  اوست.  سابقه 
در  فرانسه  نماینده   ،2005 تا   2000 سال های  بین  و 
است.  بوده  وین  در  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
متخصص  دیپلمات های  از  یکی  او  ایــن،  بر  عــالوه 
کشور  دو  در  و  می رود  شمار  به  هسته ای  مسائل  در 
فرانسه  پاکستان- هم سفیر  و  هسته ای - کره شمالی 
در  متخصص  سفیر  یک  تعیین  بنابراین،  است.  بوده 
توجه  افزایش  نشان دهنده  می تواند  هسته ای  مسائل 
باشد.  آینده  در  ایــران  هسته ای  پرونده  به  فرانسه 
فرانسه به رغم حمایت از توافق هسته ای، درباره سایر 
مسائل غیرهسته ای ایران هم نگرانی هایی دارد. منابع 
فرامنطقه ای  روزنامه  به  فرانسوی  بلندپایه  دیپلماتیک 

دولت  خروج  با  فرانسه  که  گفته اند  االوسط  الشرق 
علیه  تحریم ها  بازگرداندن  و  هسته ای  توافق  از  آمریکا 
ایران مخالف است و این مخالفت به دالیل ایدئولوژیک 
نیست بلکه به این دلیل است که فرانسه معتقد است 
که اعمال فشار آمریکا بر ایران نتایج مطلوب را محقق 
فشار  اعمال  سیاست  فرانسه  نتیجه،  در  کرد.  نخواهد 
و گفتگوی همزمان را پیشنهاد می کند و معتقد است 
در  هسته ای  توافق  حصول  باعث  سیاست  همین  که 
فرانسوی  منابع  این حال،  با  است.  2015 شده  سال 
ایران  از  منابع  این  ــد.  داده ان هشدار هایی  ایــران  به 
طور  به  را  هسته ای(  )توافق  »تعهدات  که  خواسته اند 
دقیق« اجرا کند. در غیر این صورت، »هرگونه خروج 
از آن به معنی بازگشت به اجرای تحریم هایی« خواهد 
مشخص  منابع  این  بودند.  شده  رفع  قبال  که  بود 
است.  نظرشان  مــورد  تحریم ها  کــدام  که  نکرده اند 
تحریم های  همان  منظورشان  که  می رسد  نظر  به  ولی 
تحریم های  که  چرا  اســت،  ملل  سازمان  و  اروپایی 
آمریکایی از چند ماه پیش علیه ایران اجرا شده و فقط 
نشده  اجرا  هنوز  ملل  سازمان  و  اروپایی  تحریم های 

درباره  گفتگو هایی  به  ورود  به  را  ایران  فرانسه،  است. 
فعالیت  های هسته ای پس از سال 2025 ترغیب کرده 
تفکیک شده  گفتگوی  یک  دنبال  به  پاریس  اما  است. 
انجام گفتگو های »جامع«  برای  بلکه  نیست.  تهران  با 
درباره همه مسائل مورد اختالف تالش می کند و این 
فرانسه،  رئیس جمهور  ماکرون،  امانوئل  توسط  امر 
در  فرانسوی،  منابع  دیدگاه  از  است.  شده  مطرح  هم 
غیاب آمریکا و عقب نشینی اروپا، فقط فرانسه است که 
چنین گفتگویی با ایران دارد. فرانسه تنها طرفی است 
با  بالستیک  موشک های  پرونده  درباره  گفتگو  بر  که 
ایران اصرار می کند. هر چند که ایران هرگز با گشودن 
است.  نکرده  موافقت  با هیچ طرفی  پرونده موشک ها 
تحریم هایی  اعمال  به  را  تهران  پاریس،  اینکه  رغم  به 
اســت،  ــرده  ک تهدید  موشکی  برنامه  خصوص  در 
مثبت  نتایج  به  دستیابی  که  معتقدند  فرانسوی ها 
بر  عالوه  بود.  نخواهد  آسانی  کار  خصوص  این  در 
موشک ها، فرانسه از سیاست منطقه ای ایران هم ابراز 
نگرانی می کند و آن را »بی ثبات کننده« می داند. پیش 
با  لودریان،  ایو  ژان  او،  خارجه  وزیر  و  ماکرون  این،  از 

لحنی تند از سیاست منطقه ای ایران انتقاد کرده اند. 
با  هم  را  مسئله  این  پاریس  می گویند  فرانسوی  منابع 
اصرار می کند که سیاست  و  میان می گذارد  در  تهران 
حال،  این  با  است.«  قبول  »غیرقابل  ایران  منطقه ای 
»رفتار  معجزه،  یک  با  نمی توان  که  می داند  فرانسه 
میان  اختالف  نقاط  حال،  هر  به  داد.  تغییر  را  ایران« 
معتقد  فرانسه هنوز هم  و  است  متعدد  ایران  و  فرانسه 
یکدیگر  از  را  اختالف  مورد  مسائل  می توان  که  است 
بود  خواهند  قادر  جدید  سفرای  آیا  اما  کرد.  تفکیک 
می رسد  نظر  به  کنند؟  حل  را  پرونده ها  این  همه 
تصمیم گرانی  به  پرونده ها  این  به  دادن  فیصله  که 
از  پس  که  خصوصا  دارد.  نیاز  سفرا  سطح  از  باالتر 
)برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  از  آمریکا  خروج 
و  ایران  روابط  ایران،  بر  اقتصادی  فشار های  تشدید  و 
اروپا وارد یک مرحله حساس شده است. ایران از اروپا 
آمریکا  خروج  خسارت های  که  است  کرده  درخواست 
تاخیر،  از 9 ماه  اروپا پس  اما  را جبران کند.  از برجام 
ایران  نفت  را طراحی کرد که شامل فروش  سازوکاری 

نمی شود.

سیاست فشار و گفتگوی همزمان 
یک کارشناس با سابقه مسائل هسته ای سفیر فرانسه در ایران شد

پیام دعوت استاندار خراسان رضوی از زائران 
و مجاوران برای دیدار با مقام معظم رهبری

استاندار خراسان رضوی در پیامی از عموم زائران و 
مجاوران برای دیدار با مقام معظم رهبری در نخستین 

روز سال جدید و آغاز فصل بهار دعوت به عمل آورد.
علی رضا رزم حسینی در این پیام اظهار داشت: 
ا...  با ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت  دیدار 
برای  ای  سرچشمه  را  العالی(  ای)مدظله  خامنه 
تبدیل حالمان به احسن الحال و کالم مدبرانه معظم 

له را روشنی قلوب و االبصار می دانیم. 
متن کامل پیام به شرح زیر است:

 بسم ا... الرحمن الرحیم
رواق منظر چشم من آشیانه توست/کرم نما و فرود آ  
که خانه، خانه توست/دلت به وصل گل ای بلبل صبا 

خوش باد/که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
امید  نو،  سال  آغاز  و  طبیعت  بهار  آمدن  شوق   
جان بخشی است که همه هستی را غرق در سرور و 
زندگی می کند. مردم انقالبی و آزاده ایران اسالمی 
بهاران رهایی از استبداد، استکبار و استعمار را چهل 
و  با عزت، سربلندی و سرافرازی طی کردند  سال 
اکنون اولین بهار از آغاز چّله دوم انقالب را با وجود 
همه فشارها و خدعه های زمستان صفتان عالم آغاز 
کرده و ان شاءا... با ادامه میثاق با خمینی کبیر)ره(، 
پیشبرد  در  حکیم،  و  فرزانه  رهبر  و  عزیز  شهداء 
اهداف و آرمان های واالیشان استوارتر و امیدوارتر به 
پیش خواهند رفت. از سویی بر ما و همه مسئوالن 
و کارگزاران نظام به عنوان خدمتگذاران این مردم 
فهیم و بصیر است که مجاهدانه، عاشقانه و خالصانه 
در جهت رفع مشکالت و موانع آنان به ویژه مقوله 
مصمم  و  کوشاتر  خانوار  اقتصاد  و  معیشت  رفاه، 
منویات  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  و  باشیم  تر 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(سراسر تالش و 
همت شویم. اکنون که به فضل الهی و برکت وجود 
مضجع شریف حضرت رضا)ع( آغاز سال جدید را 
بارگاه منور رضوی آغاز می کنیم، تالقی  در جوار 
فصل بهار، مجاورت و زیارت حرم ثامن الحجج)علیه 
آالف التحیه و الثناء( و دیدار با ولی امر مسلمین 
جهان حضرت آیت ا... خامنه ای)مدظله العالی( را 
سرچشمه ای برای تبدیل حالمان به احسن الحال 
و کالم مدبرانه معظم له را روشنی قلوب و االبصار 
و  مجاوران  همه  از  میمنت  همین  به  و  دانیم  می 
زائران عزیز دعوت می کنم تا در آغازین روز بهار و در 
جوار حرم امام مهربانی ها شنوای سخنان گهربار و 

حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی باشیم.
جهت  در  همدلی   و  تــالش  با  که  اســت  امید 
شکوفایی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسالمی 

گام برداریم.

خبر

دولت سال آینده چگونه امید را به مردم بازگرداند؟
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه 
بزرگ ترین  ناامیدی  زیرا  برد  بین  از  را  ناامیدی  باید 
آینده  سال  برای  کار  مهم ترین  گفت:  است،  مشکل 

توسط دولت، سیستم کنترل بازار است.
با  جوادی حصار  محمدصادق  ایسنا،  گــزارش  به 
اشاره به اینکه مهم ترین چالش سال 97 برای دولت، 
آن  از  مهم تر  کرد:  اظهار  بود،  اقتصادی  چالش های 
چالش بحران اعتماد و بحران حضور حامی بود، دولت 
به ویژه در حوزه حامیان خود سخت دچار بحران شده 
عدم  اول  که  بوده  مهم  امر  دو  از  ناشی  مساله  این  و 
تحقق وعده ها و مطالبات و دوم فشار شدید اقتصادی 
در  را  کشور  اقتصاد  حوزه  در  که  بحرانی  یعنی  است، 
تنگنا قرار می دهد، به شدت می تواند دولت و حاکمیت 

را دچار مشکل کند.
سیاست  حــوزه  در  مهم  اتفاق  اینکه  بیان  با  وی 
است،  ایران  جهانی  و  منطقه ای  رفتار  ادامه  خارجی 
 ،FATF عنوان کرد: این امر به معنی ادامه مواجهه با
حضور ایران در محور مقاومت یعنی در سوریه، لبنان و 

عراق و نیز حمایت از روسی ها و یمنی ها است.
جوادی حصار بیان کرد: مهم ترین بحرانی که اکنون 

موضوع  این  اثر  در  که  بوده  چالش هایی  دارد،  وجود 
برای ایران به وجود آمده است. ابتدا ترامپ با خروج از 
برجام، چالش عمده را ایجاد کرده و از طرف دیگر نیز 
FATF وارد  فشارهایی که از داخل و خارج در مساله 
برجام  اقتصادی  ُبعد  اجرای  برای  را  مسیر  می کنند، 

دشوار می کند و این چالشی برای دولت و ملت است.
به  اینکه  به  اشاره  با  فعال سیاسی اصالح طلب  این 
هر میزانی که از فشار اقتصادی کاسته شود، توفیق ما 
افزوده می شود، تصریح کرد: بحران ارز ما معطوف به 
از عدم  ناشی  نیز  اقتصادی  و مشکالت  آمریکا  خروج 
گرانی های  و  ارز  مساله  بود.  برجام  برنامه های  تحقق 
اثر  ما  اقتصادی  ابعاد  تمام  بر  ارز  گرانی  از  ناشی 

گذاشت.
داد:  ادامه  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
تحریم های یک جانبه آمریکا بر تمام جوانب اقتصادی 
بهانه ای  آن ها  از  کدام  هر  بنابراین  گذاشت،  اثر  ما 
بود،  برجام  ــرای  اج اصلی،  بهانه  که  می خواست 
داخلی  مخالفات  و  نکردند  اجرا  را  برجام  آمریکایی ها 
و خارجی برجام نیز همکاری کرده و فشار وارد کردند. 
اجــرای  مسیر  می توانست  که  بــود  معبری   FATF

متاسفانه  و  کند  هموار  ما  برای  را  برجام  اقتصادی 
اکنون عده ای در مقابل آن مانع ایجاد کرده اند و اجازه 

نمی دهند که به درستی انجام شود.
با توجه به اهدافی  اینکه عملکرد دولت  با بیان  وی 
بود،  مثبت  نسبت  به  داشتند  دولــت  مخالفان  که 
داخلی  منتقدان  و  دولت  کرد: هدف مخالفان  عنوان 

و قصد  بود  انداختن کامل دولت  کار  از  آن  و خارجی 
یا  استعفا  به  دولت  که  دهند  انجام  کاری  تا  داشتند 
رهبری  نگاه  این  در  برسد.  رئیس جمهور  استیضاح 
مانع شدند و بخشی از نمایندگان نیز همراهی نکردند. 
مانع  نیز  مردم  از  بخش هایی  نقشه خوانی  و  هشیاری 
از تحقق این مطالبه شد. نمی توانیم بگوییم که دولت 

نقشه ها  این  گذاشتن  ناکام  در  اما  کرده  عمل  خوب 
موفق بوده است.

جوادی حصار گفت: باید ناامیدی را از بین برد زیرا 
ناامیدی بزرگ ترین مشکل است و باید آن را با روشی 
از بین برد. اگر سال آینده با همین روال پیش برویم، 
تحریم ها ادامه پیدا کند، فروش نفت ما دچار مشکل 
دچار  المللی  بین  مبادالت  و  بانکی  معامالت  و  باشد 
مضیقه و تنگنا شود، سال سختی خواهیم داشت اما 

سال غیر قابل سپری کردنی نیست.
در  داد:  ــه  ادام اصالح طلب  سیاسی  فعال  ایــن 
حال  از  ملموس تر  مقداری  سختی ها  آینده  ســال 
را  سختی  راحتی  به  که  طبقاتی  بود.  خواهد  حاضر 
نمی فهمند، آن را درک خواهند کرد و برای افرادی که 
دولت  که  بود  خواهد  سخت  نیز  بوده  سخت  تاکنون 
دهد.  کاهش  را  آن ها  سختی های  تا  دارد  برنامه هایی 
سیستم  دولت،  توسط  آینده  سال  برای  کار  مهم ترین 
ارزاق عمومی  و  بازار  بتوانند  اگر  بازار است که  کنترل 
قرار  اختیار مردم  اندازه کفاف در  به  و  را کنترل کنند 
دهند، سایر ابعاد اقتصادی در متن جامعه به صورت 

گسترده تاثیرگذار نخواهند بود.

 97 سال  پایانی  روزهای  در  اقتصادی،  سخت  اوضاع 
راهکاری  خود  سهم  به  کسی  هر  که  است  شده  باعث 
برای ایجاد همدلی بیشتر بین مردم پیشنهاد کند. یکی 
کمپین  تشکیل  شده،  مطرح  روزها  این  که  مسائلی  از 
باعث  اقالم  سایر  و  پسته  گرانی  استف  آجیل  نخریدن 
شد تا عده ای در فضای مجازی این کمپین را به منظور 

همدردی اقشار ضعیف و متوسط جامعه تبلیغ کنند. 
دور  کمپین  این  طرفداران  دید  از  اما  که  ای  مساله 
مانده و خطر آن جدی است، این است که نباید فضای 
»خریدار«  و  »فروشنده«  قطبی  دو  سمت  به  را  جامعه 
به عنوان  را  این که مردم فروشنده  به  باتوجه  برد.  پیش 
صف اول فعالیت های اقتصادی در نظر می گیرند، این 
مساله تداعی می شود که اگر آجیل گران است، تقصیر 
عوامل  اخیر  های  گرانی  که  حالی  در  است.  »کاسب« 
در  غلط  اقتصادی  های  سیاست  از  که  دارد  متعددی 
دالالن  بر  نظارت  و  توزیع  سیستم  نبود  تا  جامعه  سطح 
در  هستند،قطعا  دخیل  آن  در  کشور  اقتصادی  شبکه 
پسته  صــادرات  و  تولید  در  طوالنی  سابقه  که  کشوری 
دنیا دارد، فروشنده نمی تواند سهم عمده ای در گرانی 

»پسته« داشته باشد.
در گفت و گو با رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور 
تحلیل  و  گرانی  ریشه های  از  ما  برای  تا  او خواستیم  از 
در  که  بگوید  سال  پایانی  روزهای  در  موجود  وضعیت 

ادامه می خوانید.
اولین  گفت:  کشور  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
میانگین  هستیم.  خشکبار  و  آجیل  کننده  تولید  کشور 
اول،  پسته  در  است.   5 تا   1 بین  همواره  جهانی  آمار 
با  ...هستیم.  و  پنجم  فندق  سوم،  کشمش  اول،  خرما 
وجود این پتانسیل و این ظرفیت نسبی، اما برای تامین 
شده  مانده  در  کشور  داخل  مصرفی  خشکبار  و  آجیل 

ایم.
جشن های  تمامی  در  خشکبار  و  آجیل  دیرباز،  از 
دیرینه ما اعم از شب چله، مالقه زنی، چهارشنبه سوری، 
سفره های  و  است  بوده  مردم  استفاده  مورد  نوروز  عید 
این  نــدارد.  مفهومی  و  معنا  آن  بدون  باستانی  مراسم 
ابداع  را  به کشوری است که آجیل  سنت دیرینه متعلق 
و  ماست  مانند  لبنیات  به  را  نداشت  مانایی  که  و شیری 
... و پشمی که تبدیل به فرش و میوه ای که از سال های 

دور بصورت تر و خشک فروخته می شود. 
ممقانی  ــی  ارزان علیرضا   » امــروز  »صبح  گــزارش  به 
افزود:  اتحادیه آجیل و خشکبار یکی از اولین اتحادیه ها 
در ایران است و اقالم خشکبار جزو اولین اقالم صادراتی 

کشور بوده است. 
وی تصریح کرد: با توجه به مسافت طوالنی روستاها، 
بسیاری از میوه ها به صورت تر و تازه به بازار نمی رسد، 
تا  شده  بــازار  عرصه  وارد  خشک  صــورت  به  رو  این  از 
شکوفایی  و  سال  سرد  فصول  در  غذایی  کوچک  امنیت 

اقتصادی برای جامعه ایجاد کند.
کرد:  اظهار  مشهد  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
امروز بزرگترین معضل کشور ما تحریم است. ما از نفت 
روی زمین یعنی خشکبار غافل شدیم. چراکه شیر نفت 
باز است و با اتکای دولت به صادرات نفتی همچنان این 
نفت،  صنعت  از  بعد  اشتغال  بیشترین  دارد.  ادامه  روند 
ابراز کرد:  ارزانی ممقانی  آن آجیل و خشکبار است.  از 
هستیم.  خشکبار  و  آجیل  کننده  تولید  کشور  اولین 
میانگین آمار جهانی همواره بین 1 تا 5 است. در پسته 
اول، خرما اول، کشمش سوم، فندق پنجم و ...هستیم. 
برای  اما  نسبی،  ظرفیت  این  و  پتانسیل  این  وجود  با 
مانده  در  کشور  داخل  مصرفی  خشکبار  و  آجیل  تامین 
مدیریت  ما  کشور  و  نیستیم  بلد  ما  یعنی  این  ایم.  شده 
ندارد. به جای ریشه یابی و حل مشکل، یقه همدیگر را 
می گیریم و کمپین نخریدن راه می اندازیم و با این کار 
بریم. می  سوال  زیر  را  ایرانی  دیرینه  سنت های  از  یکی 
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تاکید کرد: آجیل تولید 
داخلی است اما اقالم آن صادراتی و برخی دیگر از اقالم 
آن مثل تخمه آفتاب گردان و بادام زمینی وارداتی بوده 
نشده  گران  چیز  هیچ  ما  کشور  در  دارد.  ارتباط  ارز  با  و 
شده  ملی  پول  ارزش  کاهش  باعث  از  گرانی  اما  است 
امسال   ، پارسال  تومان  باور کنیم که 1000  باید  است. 

300 تومان ارزش دارد. این تقصیر من و شما نیست. 
مردم  فکر  به  باید  دولت  کرد:  اذعان  ممقانی  ارزانی 
نظارت  باید  واردات،  برای   4200 دالر  ارائه  با  بود.  می 
می کرد که نکرد. واردات تخمه آفتاب گردان با 4 درصد 
این  دولــت  توسط   ، گذشته  درســال  گمرکی  عــوارض 
بنابراین  است.  رسیده  افزایش  درصد   55 به  عوارض 

قیمت تخمه از 8 هزار تومان به 39 هزار 
تومان در بازار رسید. عامل گرانی تخمه 

وارداتی از چین چیست؟ 
بی  واردات  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
بادام زمینی  و  آفتاب گردان  رویه تخمه 
اقتصاد  به  ناپذیری  جبران  صدمات 
کشور وارد شد. به نوعی کشاورزی این 
به  وابسته  ما  و  رفت  ازبین  محصول  دو 
این دو قلم  به  واردات شدیم. وابستگی 
از سویی و انجام دامپینگ توسط کشور 
چین از سوی دیگر، باعث شد تا متضرر 
بادام  درصد   80 که  طوری  به  شویم. 
ما  که  حالی  در   . است  وارداتی  زمینی 
کاشتیم.  کم  اما  بودیم  آن  کننده  صادر 
گردان  آفتاب  تخمه  درصد   60 حدود 

وارداتی است. 
خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
کشور بیان کرد: دولت در سالی که باید 
را  گمرکی  عوارض  باشد،  مردم  فکر  به 
افزایش می دهد. عامل گرانی در کشور 
تواند  می  اتجادیه  رییس  است.  دولت 

جلوی  اما  بگیرد،  را  خود  اعضای  فروشی  گران  جلوی 
موج گرانی را نمی شود گرفت. 

دو  خشکبار  و  آجیل  صنف  در  گفت:  ممقانی  ارزانی 
ما  باعث گرانی شد.  و قهر طبیعت  ارز  نرخ  تغییر  مقوله 
امسال با حدود 60 درصد کاهش در تولید پسته مواجه 

بودیم و این رقم بسیار زیادی است. 
بازار  در  ساله  صد  جایگاه  حفظ  برای  ما  افزود:  وی 
جهانی نمی توانیم به دلیل کاهش تولید پسته و گرانی 
در داخل، جلوی صادرات آن را بگیریم. از سال 1301 
بازار  در  پسته  رسمی  صادرات  سال   96 حدود  کنون  تا 
ایرانی  خشکبار  خرید  به  دنیا  تمام  و  داریــم  جهانی 
عالقمند است. بطوری که امریکا پسته خود را بنام پسته 
است.  پایین  آن  پسته  کیفیت  چراکه  فروشد  می  ایرانی 
در ایران مردم عالقه به خرید کاالی خارجی دارند ولی 
ایرانی  در تمام دنیا مردم ترجیح می دهند که خشکبار 

بخرند.
کرد:  تصریج  مشهد  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
و  است  بینظیر  دنیا  در  ایرانی  خشکبار  و  برنج  و  فرش 
و  بومی  محصوالت  این  که  رسد  می  ایرانی  مردم  شعور 

داخلی را خریداری کنند و نیاز به تبلیغ نیست. 
کاری  کم  با  متاسفانه  کرد:  تاکید  ممقانی  ــی  ارزان
سرمایه داران صنف خشکبار و بی توجهی و عدم حمایت 
مالی  منابع  تامین  بحث  در  امر  متولی  عنوان  به  دولت 
صنایع  و  بندی  بسته  صنایع  بهبود  و  گسترش  برای 

تکمیلی مواجه ایم.
وی اذعان کرد: این صنعت به پول زیادی نیاز دارد و 
در  را  وجه  میزان  این  بانک ها  طریق  از  می تواند  دولت 
اختیار اصناف قراردهد. اما دولت هیچ قدمی در حوزه 

خشکبار برنداشته است. 
اتحادیه آجیل و خشکبار کشور اظهار کرد: ما  رییس 
بندی  بسته  یک  و  کردیم  کار  سنتی  صادرات،  بحث  در 
شکیل و مناسب برای عرضه آجیل و خشکبار در داخل، 
در بوفه مدارس و تامین نیاز آموزش و پرورش کل کشور 

نداریم. 
هم  جهانی  بازارهای  در  کرد:  ابراز  ممقانی  ارزانی   
فله   صورت  به  پسته  صادرات  نیست.  مستثنی  امر  این 
یعنی  فروشی  خام  گویند،  می  صنعت  در  است.  بوده 
خون فروشی، اما در خشکبار این بهینه است. هنوز هم 
به  مکتوب  96 سال صادرات رسمی  از  ما پس  صادرات 
کیلویی   50 کیسه های  و  کارتن ها  در  و  فله ای  صورت 

است.  
وی بیان کرد: در دنیا این گونه نمی خرند اما صادرات 
کشورهایی  بنابراین  است.  شکل  این  به  و  این گونه  ما 
ارزش  با  و  می خرند  را  ما  خشکباری  اقالم  ترکیه  مانند 

افزوده خیلی باالتری بسته بندی کرده و می فروشند. 
وی تاکید کرد: یک سرمایه گذاری چند صد میلیاردی 
از  ما  انتظار  است.  انجام  حال  در  خصوصی  بخش  از 
این که  چیست؟  ارگان ها  سایر  و  دولت 

ــدهــنــد. پــول  ــوز ب ــج م
بدهند.  مجوز  و  بگیرند 
داریم  هم  همین  برای 
این  و  التماس می کنیم 

حمایت دولت است. 
ارزانی ممقانی افزود: 
سرمایه  کشور  در  مــا 
و  می بریم  بین  از  را 
خسته  را  گذار  سرمایه 
باید  سرمایه  می کنیم. 
ــذار  ــرای ســرمــایــه گ بـ
توجیه اقتصادی داشته 
سه  دو  وقتی  اما  باشد. 
سال زمین گیرمی شود 
اقتصادی  توجیه  دیگر 

ندارد. 
آجیل  اتحادیه  رییس 
مشهد  ــار  خــشــکــب و 
توجه  با  ــرد:  ک اذعــان 
خشکبار  جــایــگــاه  ــه  ب

کیفیت  افزایش  با  مطمئنا  جهان،  در 
ارزآوری  این  بسته بندی،  و  محصول 
ما  کشور  در  شد.  خواهد  برابر  چندین 
قالب  در  فقط  حمایتی  ِعرق  متاسفانه 
کاری  عمل  در  و  می شود  مطرح  شعار 

انجام نمی شود. 
مشخص  کرد:  تاکید  ممقانی  ارزانی 
نیست این کشتی به گل نشسته کی به 
برسد.  نجات  ساحل  و  مقصود  سرمنزل 
با  اتحادیه  اعضای  از  نفر   130 حدود 
میلیون   450 نفری  بر  بالغ  سرمایه ای 
تومان در ساخت این فاز در حدود 130 
اما  کرده اند  شرکت  متری   650 واحد 
سرمایه  چراکه  اند  شده  خسته  واقعا 
از  نوعی  به  اقتصادی  تورم  این  با  شان 

بین رفته است و متضرر شده اند. 
وی گفت: ایجاد این واحدهای صنفی در حاشیه شهر 
با  و  می کاهد  بزه کاری  و  ترافیک  و  آلودگی  از  مشهد، 
منطقه  در  خوبی  اشتغال  نشینی،  حاشیه  بردن  بین  از 
ایجاد می کند. اما روند به گونه ای نیست که این پروژه 
انجام شود.رییس اتحادیه آجیل و خشکبار افزود: برای 
در  اشتغال   3500 با  ــروژه ای  پ که  اتحادیه ای  رییس 
دستور کار دارد، برای دیدن چند دقیقه ای استاندار باید 
با سرمایه گذار  باشد. در سایر کشورها  ماه معطل  چهار 

به نحو مطلوب تری برخورد می شود. 
ارزانی ممقانی تصریح کرد: در زمینه برخورد با معضل 
اقدامات  از طرف صنف  آجیل و خشکبار در شب عید، 
با  نمی کند.  حمایتی  دولــت  اما  کاراست  دستور  در 
خریدن کم مردم، مشکل تامین و کمبود آجیل نداریم. 

وی اذعان کرد: پیش بینی می شود که میزان استقبال 
مردم نسبت به سال قبل حدود 50 درصد کاهش یافته 
و بنابراین درآمد آجیل فروشان کاهش می یابد و درصد 
جمع آوری صنفی افزایش می-یابد. در این راستا شاهد 

افزایش مالیات نیز هستیم. 
دولت  افزود:  کشور  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
کنترل  و  ارز  نرخ  و  بــازار  کنترل  در  مدیریت  ضعف  با 
و  صدا  رسانه ها،  ــت،  دول اما  است  مقصر  قیمت ها، 
چیز  همه  که  حالی  در  می گیرند.  را  کاسب  یقه  سیما 
را  گرانی  لکه  و  گرانی  تواند  و می  در دست دولت است 
دولت  اگر  پس  اینست  سوال  بچسباند.  اصناف  یقیه  به 
جای  به  چرا  نیست  مقصر  و  است  اشتباهات  از  مبرا 
اینکه ادبیات کاسب را در کشور درست کنیم، افراد بد و 
رشوه بگیر را کاسب، و بازرگان و صادرکننده زحمت کش 
مقصر  کسی  چه  پس  نامیدیم.  دالل  را  سرمایه گذار  و 
به  بنابراین  بگردیم؟  فروش  پرتقال  باید  یعنی  است؟ 

سراغ کسبه می-رویم. 
کسبه  به  این که  جای  به  کرد:  تاکید  ممقانی  ارزانی 
سرداران  که  محترم  بازرگانان  به  و  خدا  حبیب  بگوییم 
صادراتی ما هستند و کسانی که با وجود 
این همه تحریم ها، مشکالت انتقال پول 
بازارهای  در  را  جنس  مختلف،  مسایل  و 
از  حاصل  ارز  و  می  کنند  عرضه  جهانی 
رونق  و  می کنند  کشور  وارد  را  صادرات 
اقتصادی می آورند، را تقدیر کنیم آن ها 

را مقصر نابسامانی ها نشان می دهیم 
در  کشور  پسته  کل  کرد:  اذعــان  وی 
می شود.  آوری  جمع  روز  چهل  تا  سی 
یعنی کشاورز پس از رسیدن محصول آن 
می ریزد.  کیسه  در  و  می کند  فرآوری  را 
با  تــاجــران  و  بــازرگــانــان  که  اینجاست 
را  محصول  این  خــود،  سرمایه گذاری 
می آورند،  انبار  به  و  نموده  خریداری 
و  می کنند  درشت  و  ریز  و  بندی  بسته 
یعنی  می کنند.  صادر  جهانی  بــازار  به 
هنوز  می رسد،  جدید  پسته  که  امسال 
شدن  صادر  حال  در  گذشته  سال  پسته 
است و سرمایه تاجر در سالی که دوازده 
درگیر  مــاه  چهارده  حــدود  اســت،  مــاه 

کند.  وارد  ارز  تا  است  صادراتی  کاالی 
اشتغال،  صادرات،  نشود،  وارد  ارز  اگر 
محصول  و  می شود  مشکل  دچار  تولید 

کشاورز از بین می رود.
خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
دنیا  جای  هیچ  در  کــرد:  ــراز  اب مشهد 
دولت ها در نرخ و نرخ گذاری و قیمت-
ندارند.  دخالت  کاالیی  هیچ  در  گذاری 
در کدام کشور دنیا دولت می گوید نرخ 
قیمت  را  ارز  و  است؟  چند  یورو  و  دالر 
گذاری می کند؟ دولت ما از نعل اسب، 
آجیل  و  پراید  تا  مردم  مصرفی  نان  از 
با  دولت  می کند.  گــذاری  نرخ  را  همه 
چه تخصصی نرخ گذاری می کند؟ این 
نرخ گذاری نیست. این دخالت در بازار 
اقتصاد می گوید  ادامه داد: علم  ارزانی ممقانی   . است 
این  می کند.  مشخص  را  قیمت  که  تقاضاست  و  عرضه 
این  کند،  می  پایین  یا  باال  را  قیمتی  زور  به  دولت  که 
بهم ریختگی اقتصادی پیش می آورد و بازار به هم می-
ریزد. در بخش خصوصی چیزی به نام اختالس نداریم 
ولی دربخش دولتی اختالس داریم. این همه اختالس 
از  همه  شود،  می  دست  به  دست  مجازی  فضای  در  که 

بخش دولتی است.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی می داند پولش را در 
طور  به  کند.  سرمایه گذاری  کاالیی  چه  در  و  جایی  چه 
نانوایی سود خوبی داشته باشد،  مثال اگر در این شهر 
عرض چهار تا پنج ماه اینقدر نانوایی ایجاد می شود که 
سود نانوایی باالنس می شود. این یک واقعیت است. در 
هر صنفی که سود باالیی داشته باشد آنقدر با مراجعات 
مردم و متولیان اقتصادی مواجه می شود که عرضه باال 
می رود و در نتیجه تقاضا باال می رود و قیمت پایین می 

آید. 
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور اذعان کرد: این 
کنند  وارد  کسانی  چه  که  محدودیت  ایجاد  با  دولت  که 
چه کسانی صادر کنند، یا ارز می دهد، دولتی که برای 
و  گمرک  و  نظارت  اهرم  و  کشیده است  زحمت  واردات 
برای  تومان   4200 دارد، دالر  در دست  را  مرکزی  بانک 
اختصاص  زمینی  بــادام  و  آفتابگردان  تخمه  واردات 
داده است. آیا نظارتی کرد که این دالرها را چه کسانی 
گرفتند و اصال تخصص آن را داشتند و این کاال را با چه 

قیمتی به مردم عرضه کردند. 
فرصت  سودجوی  عده  یک  افــزود:  ممقانی  ارزانــی 
طلب که نه تاجرند و نه بازرگان و نه صادرکننده و نه وارد 
کننده و نه کاسب، بلکه حباب هایی هستند که در این 
مواقع پیدا می شوند. ارتباطاتی دارند و می توانند. مِن 
صف  در  باید  ارز  دریافت  برای  واردکننده  و  صادرکننده 
در  ارز،  دریافت  در  مرکزی  بانک  با  ارتباط  این  بایستم. 
دریافت  سهولت  به  را  ارز  که  می شود  باعث  ترخیص 

انجام  را  گمرکی  کارهای  و  کنند  می 
می دهند.

 وی گفت: جنس من نوعی دوماه در 
جنس  اما  شود  ترخیص  تا  است  گمرک 
می شود.  ترخیص  دوهفته  با  ــا  آن ه
شود  ترخیص  من  جنس  که  زمانی  تا 
ایجاد  بازار  در  گردش  نوبت  سه  آن ها 
ارز  دریافت  برای  نوعی  من  می کنند. 
و در آخر  نوبت هستم  پنج ماه در  چهار 
با گیردادن به کارت بازرگانی و شرکت و 
مراجعه  امروز  آن ها  اما  نوبتم می سوزد، 

می کنند و حواله را می زنند. 
رییس اتحادیه آجیل و خشکبارمشهد  
فهم  همه  و  ساده  فرمول  کرد:  اذعــان 
قیمت  پسته  اســت.  این  پسته  گرانی 
و  ترکیه  ایــران،   ، امریکا  دارد،  جهانی 
تازگی  به  که  برخی کشورهایی  و  سوریه 
در  پسته  قیمت  می-کنند،  تولید  پسته 
و  است  دالر   14 تا   10 از  جهانی  بازار 
متوسط  پسته  جهانی  قیمت  میانگین 

با  است.  تومان  هزار   12 ایران  در  پسته  است.  دالر   12
افزایش نرخ دالر در بازار به 4هزارتومان، پسته در بازار ما 

به 45 هزار تومان رسید. 
تولید  کشاورز  بــرای  کــرد:  تصریح  ممقانی  ــی  ارزان
سم،  کود،  می کند،  حمایتی  چه  دولت  پسته،  کننده 
برای  و  فروخت؟  قبل  قیمت  به  را  پسته  بتوان  که  ...؟ 
کشاورز چه فرقی می کند که به کاسب یا بازاری داخلی 
پسته  افــزود:  وی  صادرکننده؟   به  یا  بفروشد  را  کاال 
باید  صورت  این  در  چراکه  کرد  نرخی  دو  نمی توان  را 
پسته  که  هرکس  یعنی  کنیم.  ایجاد  صادرات  عوارض 
به  این  و  بدهد  عوارض  تومان   50 باید  می کند،  صادر 
ضربه  جهانی  بازار  در  ما  سهم  و  جایگاه  و  جهانی  بازرا 
مثل  ندارد.  فروشنده  به  ربطی  گرانی  این  پس  می زند. 
و  شورند  مرده  فروشنده ها  می گویند  که  است  معروفی 
به نرخ روز می شورند. چرا که از یک طرف می خریم و از 

طرفی هم می فروشیم. 
دولت  افزود:  کشور   خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
به نوعی در رسانه ها جا انداخته است که همه اصناف و 
ارزانی  را در زمان  حتی صنف آجیل و خشکبار اجناس 
انبار کرده اند و اکنون در گرانی می فروشند. اما قیمت 
و افزایش آن سال قبل از همین موقع یعنی بعد از برج 
نگه  نمی شود  را  جنسی  هیچ  سال  یک  شد.  شروع   12
و  می شود  کهنه  که  خشکبار  و  آجیل  خصوصا  داشت. 
اگر فرض کنیم  زند. حال  و کرم می  بو می گیرد  و  طعم 
که با وجود سردخانه این محصول را یکسال نگه داشته، 
از هر  که  قلم جنس است   180 باالی  و خشکبار  آجیل 
قلم 20 تن نگه داری شود، یعنی حدود 360 تن جنس 
کجا  از  را  سرمایه  دارد؟  نگه  را  جنس  میزان  این  کجا   !
بیاورد؟ چند نفر از صنف آجیل و خشکبار را می شناسید 
با این تناژ جنس داشته باشد؟  که همچنین سرمایه ای 
را  امکان پذیر نیست که جنس  و  این شدنی نیست  پس 
از قبل بخرد و انبارکند. هیچ نوع جنسی از هیچ صنفی 
را نمی شود حتی پوشاک چراکه از مد می افتد. میوه را 
نمی شود نگه داشت، قیمت پرتقال نسبت به امسال چرا 

افزایش دارد؟
مردم  از  جزئی  اصناف  کرد:  اظهار  ممقانی  ارزانــی 
هستند. زحمت می کشند و از حداقل حقوق شهروندی 
ندارند. هر جایی که  بیمه  و دولتی معاف هستند حتی 
بازنشستگی  اصناف  اما  دارید  بازنشستگی  کنید  کار 
چه  ــت  دول صنف،  ورشکستگی  ــورت  ص در  نــدارنــد. 
حمایتی از واحدهای صنفی می کند؟ در حالی که همه 
مشکالت وارداتی و صادراتی و گمرکی و ... همه متوجه 
اگر  گیرد.  می  را  اصناف  دامن  آن  لکه  و  است  اصناف 
اصناف دچار بیماری شوند و نتوانند فعالیت کنند، چه 

بیمه ای شامل آن ها می شود؟
وی گفت: من فقط آجیل و خشکبار تولید می کنم اما 
بقیه اقالم زندگی ام را خریداری می کنم. پس در جامعه 

صنف میوه فروش و پوشاک و ... همه بد 
هستند. شما روزتان را با 
اصناف شروع می کنید. 
نانوایی  از  نان  خرید  از 
برای  لبنیات  خرید  تا 
پوشاک  و خرید  صبحانه 
غذا  خوردن  یا  روز  طی 
خرید  و  ــوران  ــت رس در 
پایان شب، کل  در  میوه 
سپری  اصناف  با  را  روز 
اصناف  پس  کنید.  می 

بد هستند. 
آجیل  اتحادیه  رییس 
تاکید  مشهد  خشکبار  و 
کرد: واژه محترم کاسب 
دارد.  منفی  بار  ما  برای 
بد  دارد  هم  ما  ادبیات 
می شود. همان کاسبی 
چشم  ــردم،  م امین  که 
پاک، ترازوی سالم دار به 
می کشید،  مشتری  نفع 

اینکه  داشتیم،  کاسب  یک  از  که  ذهنیت هایی  آن  همه 
قدمت  با  که  است  درست کار  و  خداست  حبیب  کاسب 
دیرینه در ذهن ما ایرانی ها نقش بسته است. اما امروز 
از  که  صبح  از  یعنی  می گوییم.  کاسب  بدی  آدم  هر  به 

خواب برمی خیزیم تا شب هنگام جیب ما را می زنند.
یاد  را  مهربانی  بیایید  کرد:  تصریح  ممقانی  ارزانــی 
و... ادارات  از  کسبه  ناراحت،  کسبه  از  مردم  بگیریم. 

زمانی که  نکنیم.  به هم رحم  ما  باعث می شود که  این 
خوب  تا  کنی  عمل  باید  گوید  می  من  به  دکتر  و  بیمارم 
شوی، بگویم این دکتر کاسب است و می خواهد از من 
پول بگیرد و در نتیجه به او اعتماد نمی-کنم. با مراجعه 
اعتماد  هم  به  مردم  دیگر  صنفی،  پوشاک  و  ادارات  به 

ندارند. 
خود  صنف  در  همواره  کسبه  چراکه  کرد:  اذعان  وی 
فکر  می کردند.  راهنمایی  را  مردم  و  بودند  اعتماد  مورد 
ما اینست که کاسب جنس بنجل می دهد، دکتر مریض 
راه  را  ادارات کار  پول عمل می کند،  و بخاطر  بیهوده  را 
نمی اندازد، پلیس از سر لج، جریمه می کند، این دیوار 
ایجاد کنیم که  بیایید دیواری در شهر  نامهربانی است. 
بگوییم ما همه خوب هستیم. این کمپین های نخریدن 
آجیل را حق مردم می دانم ولی ما صنف آجیل فروش ها 
کمپین مهربانی راه انداخته ایم و از سودمان تخفیف می 

دهیم. 
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور گفت: در صنف 
می دهیم.   تخفیف  را  درصد   8 درصــد،   15 سود  از  ما 
مگر  است.  مشتری  نفع  به  سالم دار  ترازوی  همان  این 
گرانی  ناگوار  اتفاقات  این  از  چندبار  ما  زندگی  طول  در 
زندگی  طول  در  بار  پنج  کاسب  یک  افتد؟  می  حباب  و 
در  مهم  این  ترویج  با  کند.  رحم  مردم  به  خود  کسبی 
راستای ادبیات کاسب حبیب خداست، تالش می شود. 
بازرسی ها در تمام دنیا یعنی راهنمایی کردن، مشکالت 
کار را می یابد و به شما آموزش می دهد که ایرادات رفع 
شود. در کشور ما بازرسی به معنای بگیر و ببند و پلمپ 

کردن است.
آجیل  صنف  در  کرد:  نشان  خاطر  ممقانی  ــی  ارزان
به  هستند  خوشنام  و  آبرو  دارای  که  افرادی  خشکبار  و 
مراجعه  مربوطه  واحدهای  به  افتخاری  بازرسین  عنوان 
اجناس  ندارد،  قیمت  درج  که  مواردی  در  و  می کنند 
کهنه ارائه می شوند و ... را با صرف وقت و گفتگو افراد 

را راهنمایی می کنند و واقعا نتیجه خوبی گرفتیم. 
تعطیلی  اصال  خشکبار  و  آجیل  صنف  ــزود:  اف وی 
نداشته است و در نشست با خانه بهداشت و شهرداری 
مشهد حول محور منطقه ثامن و دور حرم، مشخص شد 
که حداقل جرایم و تخلفات در صنف ماست و این تاثیر 

بازرسی ریش سفیدانه صنف است. 
در  افــزود:  مشهد  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
سال های قبل با آجیل های رنگی، پرنمک، بی کیفیت و 
کهنه مواجه بودیم اما امسال این میزان با ایجاد مسابقه 
به سمت بهبود یافتن صنف، کاهش یافته است. در این 
سال ها آجیل و خشکبار به سمت لوکس کردن مغازه ها 

پیش رفته اند. 
که  بردیم  سمتی  به  را  موضوع  افزود:  ممقانی  ارزانی 
باید بهداشت آن رعایت  و  آجیل جزو مواد غذایی است 
انصاف در کنار هم تعریف شده است.  و  شود و کیفیت 
این که این محصول ارزشمند باید در جای سرد و خشک 
پایین  طبقه  در  ایجاد سالن همایش  با  داری شود.  نگه 
اتحادیه، طی جلسات متعدد به اعضا آموزش می دهیم. 
 27 از  بیش  حضور  لحاظ  به  مشهد  کرد:  تاکید  وی 
میلیون زائر در سال، قطب مصرف آجیل و خشکبار در 
بهترین  و  مدرن ترین  بزرگترین،  رو  این  از  است.  کشور 

اتحادیه آجیل و خشکبار در مشهد است. 
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور اظهار کرد: اگر 
مکان- کردن  لوکس  سوی  به  خشکبار  و  آجیل  صنف 

در  بیشتر  حضور  دلیل  به  است،  محصوالت  ارائه  های 
راستای  در  اتحادیه  اقدامات  تمام  است.  مردم  کنار 

احترام به مردم به عنوان مصرف کننده است. 
این که  لحاظ  به  ایرانی ها  کرد:  ابراز  ممقانی  ارزانی 
از  خانه  در  و  مهمانی ها  در  همواره  هستند،  مهمان نواز 
آجیل و خشکبار بهره برده اند. با توجه به زندگی صنعتی 
کمبود  تامین  برای  زده،  یخ  گوشت  از  استفاده  و  امروز 

پروتئین نیز به سمت تهیه آجیل و خشکبار می روند. 
آن  منفی  بار  محصول،  این  گرانی  با  کرد:  اظهار  وی 
کمپین  ایجاد  با  شد.  بیشتر  و  بیشتر  مجازی  فضای  در 
در فضای مجازی  ممنوع  آجیل  یا تست  آجیل  نخریدن 
کمپین  است.  شده  ایجاد  فاصله  کسبه  و  مردم  بین 
و  آجیل  نخریدن  کمپین  به  پاسخ  در  آجیل  تخفیف 
همدردی با مردم و نوع دوستی راه اندازی شد. اگر چه 
تهیه  نــدارد.  ریالی  ارزش  و  کرده  عمل  ضعیف  خیلی 
آجیل و خشکبار برای بیشتر مردم و آن هایی که حقوق 
این  است.  مشکل  بسیار  دارنــد  ثابت 
گرانی تقصیر صنف نبوده است. ما اگر 
اگر  و  فروشیم  می  گران  بخریم،  گران 

ارزان بخریم، ارزان می فروشیم. 
خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رییس 
بیشتر  گرانی  این  در  ما  گفت:  مشهد 
فروش  در  ما  سود  چراکه  کردیم  ضرر 
که  شد  باعث  گرانی  این  اســت.  زیــاد 
آجیل  و  یابد  مردم کاهش  قدرت خرید 
نخرند. بازنده اصلی این داستان صنف 

آجیل فروشان بود. 
در  همواره  ما  افزود:  ممقانی  ارزانی 
کنار مردم هستیم اما دولت اگر به فکر 
درآمد  افزایش  فکر  به  باید  است  مردم 
در  این که  جای  به  دولت  باشد.  مردم 
کنار مردم باشد، با ارائه خدمات دولتی 
دهد.  می  ــه  ادام ــد  رون ایــن  به  ــران،  گ
و  منابع  این  و  مردم  این  با  کشور  این 

پتانسیل بی نظیر است. 

به جای این که به کسبه 
بگوییم حبیب خدا و به 

بازرگانان محترم که 
سرداران صادراتی ما 
هستند و کسانی که با 

وجود این همه تحریم ها، 
مشکالت انتقال پول و 
مسایل مختلف، جنس 
را در بازارهای جهانی 
عرضه می  کنند و ارز 
حاصل از صادرات را 

وارد کشور می کنند 
و رونق اقتصادی 

می آورند، را تقدیر 
کنیم آن ها را مقصر 

نابسامانی ها نشان می 
دهیم 

,,

صادرات پسته به 
صورت فله  بوده است. 

در صنعت می گویند، 
خام فروشی یعنی خون 
فروشی، اما در خشکبار 

این بهینه است. هنوز 
هم صادرات ما پس از 

96 سال صادرات رسمی 
مکتوب به صورت 

فله ای و در کارتن ها و 
کیسه های 50 کیلویی 

است

,,

مشخص نیست این 
کشتی به گل نشسته 

کی به سرمنزل مقصود 
و ساحل نجات برسد. 

حدود 130 نفر از 
اعضای اتحادیه با 

سرمایه ای بالغ بر نفری 
450 میلیون تومان 

در ساخت این فاز در 
حدود 130 واحد 650 

متری شرکت کرده اند 
اما واقعا خسته شده اند 

چراکه سرمایه شان با 
این تورم اقتصادی به 

نوعی از بین رفته است 
و متضرر شده اند

,,

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور پاسخ می دهد:

 چه کسی پسته را گران کرد؟

به دلیل واردات بی 
رویه تخمه آفتاب گردان 

و بادام زمینی صدمات 
جبران ناپذیری به 

اقتصاد کشور وارد شد. 
به نوعی کشاورزی این 
دو محصول ازبین رفت 
و ما وابسته به واردات 
شدیم. وابستگی به این 

دو قلم از سویی و انجام 
دامپینگ توسط کشور 

چین از سوی دیگر، 
باعث شد تا متضرر 
شویم. به طوری که 

80 درصد بادام زمینی 
وارداتی است . در حالی 

که ما صادر کننده آن 
بودیم اما کم کاشتیم

,,
یک عده سودجوی 
فرصت طلب که نه 

تاجرند و نه بازرگان و 
نه صادرکننده و نه وارد 

کننده و نه کاسب، بلکه 
حباب هایی هستند که در 
این مواقع پیدا می شوند. 

ارتباطاتی دارند و می 
توانند. مِن صادرکننده 

و واردکننده برای 
دریافت ارز باید در صف 

بایستم. این ارتباط با 
بانک مرکزی در دریافت 

ارز، در ترخیص باعث 
می شود که ارز را به 

سهولت دریافت می کنند 
و کارهای گمرکی را 

انجام می-دهند

,,

ده
ن زا

سی
د ح

حم
س:م

عک

اولین کشور تولید کننده آجیل و خشکبار هستیم. میانگین آمار جهانی همواره بین 1 تا 5 است. در پسته اول، خرما اول، کشمش سوم، فندق پنجم و ...هستیم. با وجود این پتانسیل و این ظرفیت نسبی، اما برای تامین 
آجیل و خشکبار مصرفی داخل کشور در مانده شده ایم. این یعنی ما بلد نیستیم و کشور ما مدیریت ندارد. به جای ریشه یابی و حل مشکل، یقه همدیگر را می گیریم و کمپین نخریدن راه می اندازیم و با این کار یکی 

از سنت های دیرینه ایرانی را زیر سوال می بریم

,,

خبرنگارسمیه سادات حسینی



ماهی برای همه غذای سالمتی نیست

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و متخصص طب سنتی ایرانی گفت: این تصور که 
گوشت ماهی غذای سالمتی برای همه افراد است 

چندان صحیح نیست.
توصیه  موارد  اغلب  اینکه  بیان  با  غیور  غالمرضا 
مرتبه  چهار  تا  سه  هفته ای  افــراد  تمامی  می شود 
ماهی مصرف کنند، افزود: در حقیقت این تصور که 
گوشت ماهی غذای سالمتی برای همه افراد است 
چندان صحیح نیست در حالیکه مصرف ماهی در 
افراد با مزاج، سن و در اقلیم متفاوت اثرات مختلفی 
برجای می گذارد و باید تمام این عوامل مدنظر قرار 
داده شود.عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد افزود: از دیدگاه طب ایرانی، خوردن ماهی با 
رعایت شرایط شخص مصرف کننده و شرایط پخت 
و آماده سازی به صورت محدود و با پرهیز از عادت به 
خوردن آن مورد تائید است اما در صورت عدم رعایت 
این شرایط و به ویژه در صورت مصرف زیاد یا تداوم 
آثار  می تواند  سرد  مزاج های  در  مخصوصا  مصرف 
زیانباری داشته باشد.دکتر غیور با بیان اینکه برای 
ندارد  زیادی  یا منع  کسانیکه ماهی مناسب است 
خوبست نکاتی را بدانند، اظهار داشت: ماهی دریا و 
آب شور، رطوبت کمتری دارد و بعضی انواع ماهی ها 
نسبت به بعضی دیگر از سردی کمتری برخوردارند.

متخصص طب سنتی ایرانی در ادامه اظهار داشت: 
به  مایل  و  باشد گرم  که  نوع  از هر  نمکسود  ماهی 
خشکی است و ماهی نمکسود، کهنه، گرم و خشک 
ندارد.  چندانی  ارزش  غذایی،  نظر  از  اما  می باشد 
ماهی سواحل دریا بهتر و لذیذتر از ماهی رودخانه یا 
ماهیان پرورشی است.وی با اذعان اینکه ماهی خوب 
آن است که همان روز صید شده و بوی بد نیز نداشته 
باشد)گوشت ماهی لطیف است و سریعا دچار عفونت 
می گردد(، تصریح کرد: بدترین ماهی ها، ماهی قنات 
و گودال ها و چشمه های کوچک و زمین های پست و 

آب های کثیف بدبو است، مخصوصا اگر راکد باشد.
دکتر غیور همچنین اذعان کرد: ماهیهای بسیار 
نیستند  پرخارنیز مناسب  و  یا بسیار کوچک  بزرگ 
و بهتر است مصرف نشود ماهی در افراد گرم مزاج 
سبب تقویت قوای باروری می گردد و در زخمهای 

ناشی از حرارت مفید می باشد.

بتول گندمی: 
امیدوارم شاهد حضور گروه های موسیقی 

در مترو باشیم

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
در مراسم افتتاحیه رویداد "متروتئاتر"  گفت: آشنایی 
با مترو باید از خردسالی آغاز شود و ادامه پیدا کند، 
امروز آغاز کار بوده و امیدوارم شاهد حضور گروه های 

موسیقی نیز باشیم.
بتول گندمی افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم 

آغاز یک کار فرهنگی در قطارشهری مشهد است.
وی با اشاره به اینکه حوزه های فرهنگی یکی از 
مسیرهایی است که می تواند به ارتقا حقوق شهروندی 
کمک کند، اظهار کرد: قطعا هزاران میلیارد تومان در 
خطوط قطارشهری مشهد برای رفاه و آسایش زائران 
و شهروندان هزینه شده و خواهد شد. شورای پنجم 
به آموزش شهروندی و استفاده شهروندان از همه 
امکانات شهری توجه ویژه دارد.گندمی اضافه کرد: 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
ادامه داد: هزار میلیارد تومان دیگر نیز در خط 2و 
3 هزینه خواهد شد، امیدواریم خطوط قطارشهری 
مشهد طی سال های آینده به صورت کامل به اتمام 
برسد.مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری 
تئاتر در  از اجرای  این مراسم گفت:  نیز در  مشهد 
ایستگاه مترو دو هدف، ایجاد شور و نشاط عمومی و 
آموزش فرهنگ صحیح استفاده از حمل  و نقل ریلی 
با استفاده از زبان هنر، به  ویژه تئاتر خیابانی را دنبال 
می کنیم.وحید مبین مقدم افزود: وظیفه اصلی ما در 
قطارشهری سرویس دهی ایمن به زائران و مجاوران 
امام رضا)ع( است اما در کنار آن توجه به امور فرهنگی 
و هنری جزو رسالت های ما محسوب می شود.وی 
با بیان اینکه تصمیم داریم در این حوزه نیز اقدام 
مناسبی صورت داده و نگاه موشکافانه ای به حوزه 
تئاتر داشته باشیم، اظهار کرد: بر این اساس شنبه ها 
را به عنوان روز تئاتر با نام »مترو تئاتر« در قطارشهری 
همین  بر  داد:  ادامــه  مقدم  کردیم.مبین  انتخاب 
اساس شنبه های هر هفته از ساعت 18 الی 19:30 
در ایستگاه شریعتی خط دو قطار شهری یک تئاتر 
اکران خواهد شد.گفتنی است رویداد "متروتئاتر" با 
نقلی بر شاهنامه فردوسی، اثر استاد رضا صابری و 
هنرمندی رضا عارف نژاد در ایستگاه شریعتی مشهد 

افتتاح شد.

مناسک زیارت در پیوند مستقیم با هویت شیعی است 
و این هویت را می تواند در کالبد و بناهای حرم های 
مطهر مشاهده کرد که مثال واضح آن حرم مطهر امام 
رضا )ع( است اما در سال های اخیر با اجرای طرح های 
توسعه پیرامون آن، این هویت دستخوش تغییراتی شده 

است.
اجرای طرح  با  اخیر  ایرنا، در سال های  به گزارش 
بافت  در  تغییر  همچنین  و  رضوی  مطهر  حرم  توسعه 
پیرامونی حرم منجر به بحث های فراوانی شده است. 
چنانکه حتی گستره بحث ها به مدیریت شهر مشهد 
هم کشیده است و برخی از تجاری سازی شهر مشهد 
سخن می گویند و آن را در تضاد با روح معنوی شهر می 

دانند.
از طرف دیگر، برخی از مردم و زائران نیز بر این باورند 
که زیارت امام رضا )ع( مثل قدیم با صفا نیست و آرامش 
گذشته حرم در انبوهی از بناها و صحن ها یافت نمی 

شود.
برای بررسی این وضعیت با »عباس آذری«، مدرس 
دانشگاه گفت و گو کردیم. آذری در چندین پروژه و در 
رساله دکتری شهرسازی خود با عنوان »پدیدارشناسی 
جدایی حرم های مطهر از بافت پیرامون« در خصوص 

وضعیت حرم امام رضا )ع( پژوهش کرده است.
گفت:  اش  نظری  رویکرد  تشریح  با  ابتدا  در  آذری 
که  دارد  تشیع وجود  فکری  در فضای  ویژگی خاصی 
من قبال متوجه آن نبودم و آن بحث انسان کامل است. 
منظور از انسان کامل شخصی است که حتی پس از 
مرگ هم در میان پیروان خود هنوز زنده است و بخاطر 
همین موضوع در شیعه نگاه ویژه ای به حرم امامان )ع( 
و امامزاده ها می شود. من نمود عینی ارتباط انسان 
کامل و پیروان او در شهرسازی را با ارتباط حرم و پیرامون 
مقایسه کردم. همانطور این اعتقاد که امام بین شیعیان 

زنده است هنوز در مشهد وجود دارد.
در مبحث نظری من با رویکرد پدیدارشناسی مکان 
کار کردم. به اعتقاد این رویکرد، مکان متشکل از دو 
بخش فضا و کاراکتر است. وجود کاراکتر به تقویت روح 
مکان کمک می کند ولی وقتی نگاه ها فقط به سمت 

فضا باشد، کاراکتر محو می شود.
وی در ادامه با بیان تاریخچه بافت پیرامون حرم امام 
رضا)ع( گفت: در دوره صفوی که شیعه توانست قدرت 
تا دور حرم شکل گرفت و  گیرد، خانه های مردم دور 

انسجامی بین شهر و حرم پدید آمد.
در زمان پهلوی دوم، سال 56، دور تا دور پیرامون حرم 
تخریب شد و طراحی آن توسط داریوش بوربور انجام 
شد و عبدالعظیم ولیان، استاندار خراسان آن را اجرا کرد 

که بخش بزرگی از بازار قدیم مشهد تخریب شد. به تعبیر 
من در این دوره امام رضا )ع( تبعید شد و ارتباط حرم و 

شهر قطع شد.
بعد از انقالب اسالمی ریشه های فکری تشیع دوباره 
دوباره  بافت چمنی دور حرم  که  بینیم  و می  برگشت 
توسط مردم ساخته می شود ولی دیگر بازار قدیم را به 
شکل سابق نداریم. در واقع در اوایل انقالب دوباره توجه 
به امام )ع( به عنوان انسان کامل و حلقه زدن دور آن 
بازگشت و توسعه فضا رونق گرفت. اتفاقات دیگری هم 
افتاد که تعداد زائران افزایش یافت، خدمات کافی نبود و 
به بهانه ارائه خدمات به زائر، حرم را بزرگ کردند. با بزرگ 
سازی حرم، بافت پیرامون آن را در نظر نگرفتند و بافت 

نامنسجمی به وجود آمد.
این شکل نامنسجم و ناهمگون باعث شد تا اجرای 
طرح توسعه رقم بخورد. کازرونی وزیر مسکن، توسعه 
300 هکتاری را مطرح کرد و تا به امروز این پروژه در 
رها  و  تخریب  را  مناطق  از  بسیاری  است.  کار  حال 
کردند و این بسیار اسفناک است. وقتی از باال به شهر 
و پیرامون حرم نگاه کنیم، انگار در وسط محالت بمب 
گذاشته اند و تخریب کردند. فضاهای شهری را تخریب، 
صاف و تبدیل به پارکینگ کردند و حتی در بخش هایی 

مال سازی )پاساژ( کردند.
در سال گذشته، یک مسجد دوره صفوی را در کنار 
پاساژی تخریب کردند تا خیابانی ساخته شود، با چه 
ایران مسجدی تخریب  نگاهی در مذهبی ترین شهر 
می شود. ما به یک مقوله متافیزیکی در ابعاد اقتصادی 
نگاه کرده ایم و قطعا جواب درستی نخواهیم گرفت ولی 

امروز در مشهد این رویکرد را می بینم.

 آسیب طرح های توسعه در اطراف حرم ها
این مدرس دانشگاه از آسیب طرح های توسعه ای 
در اطراف حرم امام رضا)ع( گفت: از شروع مداخالت 
در بافت پیرامونی حرم تاکنون ما شاهد این هستیم که 
روح مکان و کاراکتر مکان در حال تضعیف شدن است. 
ما ریشه های تاریخی و هویت ساز در پیرامون حرم را 
تخریب کرده ایم. از طرف دیگر، بافت پیرامونی حرم 
به عنوان رابط فضایی حرم و شهر را تخریب کردیم و 
برای کسانی ساختیم که یک زندگی کوتاه مدتی در آن 
محدوده دارند و هیچ حس تعلقی به مکان ندارند، در 
صورتی که در گذشته ما زندگی مجاوران حرم را داشتیم.
من با برداشت های میدانی و مدل سازی، این اتفاق 
تضعیف هویت و روح مکان را ثابت کردم و جالب بود 
توسعه  طرح  در  را  خودشان  اشتباه  هم  مسووالن  که 
اجرا  را  آن  ولی  بودند  آن  مخالف  اغلب  و  اند  پذیرفته 
می کردند. پروژه ای با وزارت مسکن داشتم که با داده 
شهریورماه  طرح،  این  های  آسیب  از  اطالعات  و  ها 
معماری  معاونت  در  که  حناچی  آقای  گذشته،  سال 
و شهرسازی بود، نامه ای نوشت و جلوی اجرای آن را 

گرفت تا طرحی مناسب ارائه شود.
وقتی با مردم صحبت کردم، می گفتند که ما طرح 
ساختند،  که  اینطوری  نه  ولی  خواستیم  می  توسعه 
ما می خواستیم به ساکنین محله ها احترام بگذارند 
اولیه  و اهمیت قائل شوند. دو محله قدیمی در شهر 
مشهد به اسم نوغان و تپه المحله که هرکدام از حرم 
بخش  داشتند،  حرم  با  ارتباطی  و  گرفتند  می  هویت 
زیادی از آن ها تخریب شد. بهترین وضعیت از نظر روح 
مکان که خوشبختانه فعال حفظ شده است، محله گنبد 

خشتی است. در نقشه برداری ها و مصاحبه ها کامال به 
این نتیجه رسیدم که هرجایی که طرح توسعه پیرامون 
حرم اجرا شده است، کامال کاراکتر مکان تضعیف شده 
شده  تضعیف  هم  اجتماعی  نظارت  و  امنیت  حتی  و 

است.
های  حرم  پیرامون  در  دست  این  از  مداخالت  در 
در  را  شناختی  جامعه  مالحظات  باید  حتما  مقدس، 
و هویتی،  تاریخی  به مسائل ریشه های  و  نظر گرفت 
کاراکترهای طبیعی و انسانی و کاراکترهای معنوی و 

روحی پرداخته شود.
شباهت عملکرد ما در مشهد و عملکرد عربستانی ها 
در مدینه و مکه تعجب برانگیز است چون آنها با اعتقاد 
وهابیت برای شان اصال مقابر اهمیتی ندارد و انسان 
کامل را قبول ندارند. آنان با این رویکرد بخش هایی از 
مدینه را تخریب کردند، بزرگ سازی کردند و اطراف حرم 
پیامبر برج سازی کردند. ما هم مثل آنان رفتار کردیم در 
صورتی که در اعتقادات ما ریشه ها و انسان کامل مطرح 
بود اما در عمل ما، خانه های مردم را به رضایت یا زور 

تملک کردیم، تخریب و بعد ساختیم.
جای  به  و  کردیم  تخریب  را  خود  گذشته  فقط  ما 
ثامن  و  اسم هایی ضامن  و  و هتل ساختیم  پاساژ  آن 
گذاشتیم ولی این اسامی هویت ساز نیستند. به طور 
مثال در بین الحرمین شیراز، ما همه چیز می بینیم به 

جز بین الحرمین.
 طرح توسعه حرم ها علیه مجاوران

راهکارهای موجود  درباره  پژوهشگر شهرسازی  این 
چنین گفت: به لحاظ ذهنیتی مشکل داریم که می 
خواهیم همه خدمات و سکونتگاه ها را در اطراف حرم 
متمرکز کنیم، فضای حرم را بزرگ و بزرگتر کنیم و حتی 
ماشین را به سمت حرم هدایت کنیم اما خدمات می 
تواند در سطح شهر پراکنده باشد و بافت پیرامونی را 
حفظ کرد. در اجرای طرح های توسعه باید از نگاه باال، 

به سمت پایین بیاییم و مردم و محالت را ببینیم.
حرم  پیرامون  تخریبی  رویکردهای  این  متاسفانه 
در کربال و کاظمین هم در حال اجراست. در رابطه با 
یک  دادند،  پلن  مختلف  مشاورهای  کاظمین  توسعه 
مشاور اروپایی در پلن خودش به جای اینکه دور حرم 
را تخریب کند، شبکه ای از تاسیسات و خدمات را در 
اطراف حرم پراکنده کرد تا بافت پیرامون حرم حفظ شود 
اما متاسفانه یک شرکت اماراتی طرحی را اجرا کرد که 
دور حرم را تخریب کرد، حاال شما به ریشه فکری مشاور 
اماراتی توجه کنید، در اصل اعتقادی به حرم ندارد ولی 
آن شرکت اروپایی برایش هویت اهمیت دارد با اینکه 

مسلمان هم نیستند.
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در هفته گذشته گزارشی مبنی بر وضعیت کافه های 
پایانی سال  ارائه دهنده قلیان که در روزهای  سنتی 
پلمپ شده اند و این پلمپ سلیقه ای موجب رنجش 
رسید.  چاپ  به  صفحه  همین  در  است  شده  افــراد 
به مضرات  واقف  نیز  ما  که  گفته شد  گزارش  این  در 
بی  اینگونه  اما  هستیم  افــراد  بــرای  قلیان  مصرف 
جهت  در  گــذاران  قانون  سوی  از  که  تدبیری هایی 
وضع قوانین به صورت مقطعی می باشد آثاری گزاف 
بر اقتصاد و معیشت صاحبین این مشاغل و کارکنان 

آنان دارد.
در این خصوص به گفتگو با مسئولین شهر طرقبه 
تمامی  بر  گویا  که  ایشان  اغلب  پرداختیم  شاندیز 
مشکالت این افراد واقف بودند این مساله را ضربه ای 
داشتند  تاکید  و  دانستند  منطقه  اقتصاد  به  جدی 
این  به  افراد که  از  نیمی  یا خوشبختانه  که متاسفانه 
منطقه می آیند با هدف استعمال قلیان این منطقه را 
و  اینکه منطقه طرقبه  به  توجه  با  و  انتخاب می کنند 
شاندیز یکی از مهمترین قطب های گردشگری استان 
چنینی  این  تصمیمات  است،  مشهد  شهر  اطراف  و 

ضربه ای جدی به اقتصاد آن وارد خواهد کرد.
اما این اظهار نگرانی و خبر دادن از ممنوعیت تنها 
در همین حد بود. زمانی که صحبت از چرایی پلمپ 
سلیقه ای این کافه ها و تعطیلی چندماهه آنها با وجود 
فعالیت همزمان دیگر هم صنفان آنان شد، فرماندار 
طرقبه گفت : عرضه قلیان بنابر قانون مصوب مجلس 
درجاهایی  قانون  این  اما  است  ممنوع  هرمکانی  در 

اعمال و درجای دیگر اعمال نمی شود.
در  حسینی  حسن  سید  امروز«  »صبح  گزارش  به 
گفت وگوی اختصاصی با ما تاکید کرد: تاکنون مجلس 
مصوبه دقیقی به عنوان یک طرح برای عملکرد این 
تا  بنابراین  است  نکرده  مشخص  قلیان  ارائه  و  صنف 
زمانی که ارائه قلیان در هر مکانی وجود داشته باشد 
جرم  صورت  به  بنابراین  و  بوده  غیرقانونی  کار  این 

شناخته و در نهایت پلمپ خواهد شد.
وی ادامه داد: ما باید براساس آنچه که قانون تعیین 
کرده عمل کنیم ، باتوجه به اینکه شهرستان شرایط 
گردشگری و توریستی دارد باید تمهیداتی اندیشیده 
شود تا ضمن تامین و حفظ اشتغال افراد در این شاخه 
با تعامل مناسب با اداره بهداشت و مقامات قضایی این 

کار در چارچوبی صحیح و قانونی رقم خورد.

 وی در پاسخ به اینکه شما بعنوان فرماندار و یکی 
از مجریان قانون تا کنون چه اقدامی در جهت عدم 

دیگر  در  قلیان  غیرقانونی  عرضه 
منطقه  این  رستوران های  و  کافه ها 
فعالیت های  گــفــت:  ــد  ای داشــتــه 
اصناف  از  بسیاری  در  غیرقانونی 
مخفیانه انجام می شود واین مساله را 
نمی توان انکار کرد ونادیده گرفت لذا 
به لحاظ قانونی ومصوبات مجلس که 
قلیان  است،عرضه  موجود  درقانون 
بنابر مصوبه جمهوری اسالمی ایران 
غیرقانونی  اسالمی  شورای  ومجلس 
این که  لحاظ  به  وهمچنین  اســت 
حال  در  بسیاری  غیرقانونی  کارهای 
اطالع  دادستان  به  باید  است  انجام 
داده شود تا با افراد متخلف برخورد 

قانونی انجام شود .
 وی افزود: تالش می کنیم باتوجه 
یک  در  که  شهرستان  ظرفیت  به 
موقعیت توریستی وتفریحی قراردارد 
فضای به وجود آمده را مدیریت کرده 
به کسب  نیز  و  رعایت شده  قانون  تا 

وکار افراد لطمه ای وارد نشود .
از  ــالع  اط ابــراز  ضمن  حسینی   
ایجاد کافه های زیرزمینی که پس از 
پلمپ کافه ها رقم خورده است گفت: 

عرضه قلیان در مکان های زیرزمینی عوارض مخرب 
این  نشود  قانون اصالح  زمانیکه  تا  اما  دارد،  دیگری 
وتنها  دارند  وجود  همواره  مشکالت 

راه آن اصالح قانون است .
نشست  نتیجه  به  پاسخ  در  وی 
کافه  با  گذشته  روز  چند  مشترک 
را  آنــان  صحبت های  گفت:  داران 
همکاری  با  داریم  تالش  و  شنیدیم 
از  که  مکاتباتی  و  مسئولین  دیگر 
اسالمی  ــورای  شـ مجلس  طــریــق 
انجام شده است به حل سریعتر این 

موضوع بپردازیم.
اینکه  به  اشاره  با  طرقبه  فرماندار 
ــرای  اج تنها  فــرمــانــداری  وظیفه 
وظایف  از  یکی  گفت:  است  قانون 
فرمانداری این است که قانون را اجرا 
عوض  را  قانون  متن  ونمی توان  کند 
وجود  صورتیکه  در  بنابراین  کــرد. 
به  نشده  پلمپ  مکان های  در  قلیان 
ما اعالم شود با آن برخورد خواهیم 
کرد. الزم به ذکر است که کار خالف 
و ممکن  انجام  می شود  در هرجایی 
وجود  تخلفات  از  بسیاری  اســت 
داشته باشد که ما از آن ها بی اطالع 

باشیم .
نظر  از  اینکه  به  پاسخ  در  وی   

قلیان  جمع آوری های  و  اقدامات  این  وی  شخصی 
روشی صحیح و سودمند است گفت: به لحاظ قانونی 
عرضه قلیان ممنوع است و فرمانداری نیز باید مطابق 
قانون عمل کند اما با توجه به این که در حال حاضر 
گر  نظاره  را  بسیاری  وروانی  روحی  فشار های  جامعه 
است با ایجاد چنین ممنوعیت هایی باعث روی آوردن 
زیرزمینی  کافه های  ایجاد  و  مخفیانه  استعمال  به 
می شویم. بنابراین بهتر است که بین بد و بدتر، بد را 
زیرزمینی  مخاطرات  جلوی  بتوانیم  تا  کرده  انتخاب 

شدن قلیان را بگیریم.
در  مسئولین  رویکرد  که  این  به  درپاسخ  حسینی 
اجرای قانون در طی این چند سال چندین بار تغییر 
کرده است و بنابراین کافه داران وضعیتی ثابت مبنی 
تغییر  هیچگاه  قانون  گفت:  ندارند  قلیان  ارائــه  بر 
از  که  بوده   اشتباهی  تفاسیر  این ها  بلکه  نمی کند 
دارد  قرار  مجلس  قانون  راس  در  است.  شده  قانون 
وبعد از آن مقامات موجود در منطقه ملزم به اجرایی 
کردن قانون هستند بنابراین باید دید که از این پس 
اماکن  جزو  قهوه خانه هارا  میتوان  آیا  قانون  طبق 

عمومی به حساب آورد یا خیر.
وی در رابطه با نظر دادستان طرقبه در این خصوص 
بیان کرد: نظر ایشان در این خصوص نیز چیزی جز 
به  موظفیم  ما  همه  و  نیست  قانون  کردن  اجرایی 
آن  با  برخورد  به  موضوعی  ممنوعیت  اعالم  محض 
بپردازیم. و به محض اصالح قانون موظف به عمل به 

آن هستیم.

واکنش فرماندار به پلمپ کافه ها در طرقبه و شاندیز؛

تنها راه، اصالح قانون است
چند قدم تا سالمت

ــدهــی  ــرمــان ــشــیــن ف جــان
کاشمر  شهرستان  انتظامی 
 2 حامل  کامیون  توقیف  از 
این  در  ــادام  ب و  گــردو  مغز  کیلوگرم   800 و  تن 

داد. خبر  شهرستان 
با  گو  و  گفت  در   " یزدانی  حسین  سرهنگ" 
مأموران  گفت:  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار 
محورهای  کنترل  حین  فرماندهی  این  انتظامی 
این  و  مشکوك  کامیون  دستگاه  یك  به  مواصالتی 
کردند. متوقف  بیشتر  بررسی  منظور  به  را  خودرو 

بار  مدارک  بررسی  از  پس  مأموران  افزود:  وی 
 800 و  تن   2 کامیون  این  از  بازرسی  در  و  راننده 
هرگونه  فاقد  که  قاچاق  بادام  و  گردو  مغز  کیلوگرم 
کشف  را  بــود  الزم  بهداشتی  و  گمرکی  ــدارك  م

کردند.
در  متهم  یك  اینکه  به  اشاره  با  یزدانی  سرهنگ 
شد  قضائی  مراجع  تحویل  و  دستگیر  رابطه  این 
کشف  محموله  ارزش  کارشناسان  کرد:  تصریح 
بــرآورد  ریــال  میلیون   800 و  میلیارد   2 را  شده 

کردند.
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کرد:  خاطرنشان  کاشمر 
باشد  می  پلیس  اصلی  مأموریت های  از  یکی  ارز 
را  مشکوکی  مورد  هرگونه  است  الزم  شهروندان  و 
فوریت های  مرکز  به  وقت  اسرع  در  زمینه  این  در 

کنند رسانی  اطالع   110 پلیسی 

انقالب  هنری  ــوزه  ح رئیس 
گفت:  خراسان رضوی  اسالمی 
استان  انقالب«  »هنر  سال  چهره 

خراسان رضوی معرفی می شود.
میثم مرادی  در جلسه ستاد بزرگداشت هفته هنر انقالب 
اسالمی اظهار داشت: 20 فروردین، روز شهادت شهید 
اهل قلم، مرتضی آوینی، در تقویم رسمی کشور به عنوان 
روز هنر انقالب اسالمی تعیین شده و حوزه هنری انقالب 
اسالمی هرساله ویژه برنامه های متعددی را به مناسبت هفته 
هنر انقالب از تاریخ 20 تا 27 فروردین در سطح کشور برگزار 

می کند.
وی درباره مهم ترین برنامه های محوری که تاکنون برای 
هفته هنر انقالب سال 98 در نظر گرفته شده  گفت: حوزه 
هنری هرساله در این هفته و طی مراسمی چهره سال هنر 

انقالب کشور را معرفی می کند ما نیز در سطح استان با 
مشارکت مسئوالن و فعال فرهنگی و هنری و پیشکسوتان 
عرصه هنر انقالب »چهره سال هنر انقالب خراسان رضوی« 
را انتخاب کرده و در ویژه برنامه ای وی را معرفی و از زحمات 
و فعالیت های ایشان تجلیل می کنیم.مرادی خاطرنشان 
کرد: آغاز سلسله نشست های تخصصی »سینما حماسه« 
با موضوع بررسی ابعاد مختلف حماسه در سینمای ایران و 
جهان، افتتاح کارگاه دائمی تربیتی و آموزشی »شعر انقالب« 
استان،  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  آموزان  دانش  ویژه 
برگزاری اختتامیه دومین رویداد هنری »چله نمایش ما« که 
از دهم تا 22 بهمن سال جاری در قالب اجرای 148 اجرای 
تئاتر مردمی در سطح مناطق شهری و روستاهای اطراف 
مشهد برگزار شد، نیز از دیگر ویژه  برنامه های حوزه هنری 

خراسان رضوی برای هفته هنر انقالب است.

ــتــظــامــی  فـــرمـــانـــده ان
از  ــزوار  ــبـ سـ ــان  ــت ــرس ــه ش
ــاه  ــگ ــت ــک دس ــی یـ ــ ــون ــ واژگ
این  در  مصدوم   3 و  کشته  یك  با  روآ  خودروی 

داد. خبر  شهرستان 
این  تشریح  در  سیدمحمد هاشمی  سرهنگ 
فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در  افزود:  حادثه 
دستگاه  یک  واژگونی  بر  مبنی   110 پلیسی 
سبزوار–  محور   30 کیلومتر  در  روآ  ســواری 
همراه  به  تصادفات  گشت  بالفاصله  نیشابور، 
نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

واژگونی  علت  به  حادثه  این  در  افزود:  وی 
خودرو  سرنشین   3 روآ،  خودروی  دستگاه  یک 
تیم  توسط  که  مصدوم  شــدت  به  رانــنــده  و 

منتقل  درمانی  مراکز  به  پزشکی  فوریت های 
شدت  علت  به  سرنشینان  از  یکی  متاسفانه  که 
بیمارستان  به  انتقال  مسیر  در  وارده  جراحات 

فوت کرده است .
در  سبزوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این حادثه توسط  اینکه علت  به  اشاره  با  پایان 
می باشد،  بررسی  دست  در  پلیس  کارشناسان 
را  محورها  این  در  تردد  قصد  که  رانندگانی  از 
و  راهنمایی  قوانین  رعایت  با  خواست  دارند 
رانندگی سفری ایمن برای خود و دیگران رقم 

بزنند

ــدا وســیــمــای  ــل صـ ــرک ــدی م
ــاره به  خــراســان رضــوی بــا اشـ
برنامه های این سازمان در نوروز 98، 
گفت: سخنرانی رهبر معظم انقالب از صدا و سیمای 

خراسان رضوی مستقیم پخش می شود.
محمد نصرپور در نشست خبری که در صدا وسیمای 
خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه در ایام نوروز 
در سیمای خراسان رضوی 141 برنامه به مدت 4 هزار و 
800 دقیقه پخش می شود، گفت: در صدای خراسان 
رضوی 147 برنامه 12 هزار و400 دقیقه ای، در رادیو 
زیارت 161 برنامه به مدت 9 هزار دقیقه در رادیوهای 
برون مرزی، دری ازبک و تاجیک 121 برنامه در قالب 

3 هزار و 400 دقیقه ای بخشی از این برنامه ها است.
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  وسیمای  صدا  مدیرکل 

 58 و  خبری  ویــژه   60 خبری  بخش  در  همچنین، 
گزارش خبری و در فضای مجازی 216 اثر در 12 قالب 
کل  جمع  که  شده  داده  اختصاص  متنوع  ساختار  و 
برنامه های ویژه نوروزی 846 برنامه به مدت 30 هزار و 

400 دقیقه است.
نصرپور با اشاره به برنامه های صدای خراسان رضوی 
برنامه های ویژه زائر، مسابقه  ادامه داد:  ایام نوروز،  در 
هفت سین و شب های نوروز از ویژه برنامه های رادیو در 
نوروز بوده، در رادیو زیارت اقدام خوبی انجام شده است 
که در نوروز برنامه های »حال مرا خوب کن« با موضوع 
ویژه  الحال«  »احسن  و  مشهد  در  خوب  حس  ایجاد 
برنامه رادیو برای ارتباط موثر با حرم شاه چراغ و حرم 
رادیو  در  کشور  زیارتی  نقاط  دیگر  و  معصومه  حضرت 

زیارت است.

نیشابور  انتظامی  فرمانده 
ــا 10 تن  ب ــار  ــب ان ــک  ی گــفــت: 
یک  ارزش  به  مجاز  غیر  شیرینی 

میلیارد ریال در این شهر کشف شد.
کسب  پی  در  افــزود:  پور  دهقان  حسین  سرهنگ 
منزل  انبار  یک  در  شیرینی  دپــوی  بر  مبنی  خبری 
مسکونی درشهر نیشابور تیمهای دایره نظارت بر اماکن 
تن   10 انبار  این  از  بازرسی  در  امنیت  پلیس  عمومی 

شیرینی غیر مجاز کشف و ضبط کردند.
شده  انــجــام  بررسیهای  طبق  ــرد:  ک اضــافــه  وی 
یکی  توسط  سال  پایانی  ایام  در  شده  یاد  شیرینیهای 
سطح  در  توزیع  بــرای  پزی  شیرینی  کارگاههای  از 

شهرستان نیشابور تولید شده است.
سرهنگ دهقان پور گفت: انبار یاد شده مهر و موم و 

فرد متخلف به مقام قضائی معرفی شد.
کشف 750 میلیون ریال کاالی قاچاق 

از  همچنین  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شناسایی و کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش 750 

میلیون ریال در این شهرستان خبر داد .
بر  مبنی  خبری  کسب  پی  در  ــرد:  ک تصرح  وی 
نگهداری تعدادی وسایل و لوازم خانگی قاچاق در انبار 
یک منزل در شهر نیشابور ماموران دایره مبارزه با قاچاق 
در بازرسی از این مکان تعداد 9 دستگاه تلویزیون ال ای 
دی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی به ارزش 750 میلیون 

ریال کشف کردند. 
مراجع  به  متهم  دو  رابطه  این  در  افزود:  پور  دهقان 

قضایی معرفی شدند. 

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری سبزوار 
گفت: این شهرستان در طول روزهای 
آغازین سال جدید با برگزاری 105 برنامه میزبان رویدادهای 
فرهنگی متنوع نوروزی است.سیدرضا حسینی در جریان 
مانور امداد و نجات نوروزی در سبزوار هدف این اقدام را 
معرفی آداب و رسوم دیار سربداران برای گردشگران نوروزی 
در چارچوب اجرای مراسم آیینی در خانه های تاریخی، 
برپایی نمایشگاه صنایع دستی و ارائه غذاهای سنتی ذکر 
کرد.وی در ادامه گفت: در چارچوب برنامه های نوروزی 
همچنین اقامتگاههای بوم گردی طبس و زعفرانیه، بازارچه 
های روستایی و 10 کارگاه صنایع دستی در روستاهای 
هدف گردشگری سبزوار آماده استقبال از مسافران نوروزی 

در این شهرستان هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی سبزوار افزود: برای معرفی 
نسخه  هزار  شهرستان 100  این  طبیعی  و  تاریخی  آثار 
نقشه و بروشور تهیه و تدوین شده که در طول مسیرهای 
جاده ای بین مسافران نوروزی توزیع می شوند.وی ادامه 
داد: همچنین با همکاری اداره آموزش و پرورش سبزوار 
مسافران  اسکان  آماده  شهرستان  سطح  در  مدرسه   45
نوروزی هستند. به منظور ارائه خدمات در شرایط اضطراری 
احتمالی نیز برخی مساجد و اماکن ورزشی در سبزوار برای 
اسکان مسافران در طول تعطیالت نوروز تجهیز و آماده شده 
اند.سبزوار از شهرهای تاریخی خراسان رضوی واقع در غرب 
این استان با 900 اثر تاریخی و فرهنگی، شش موزه، جاذبه 
های طبیعت کوهستانی و کویری، بقاع متبرکه و تولید 15 
نوع صنایع دستی و سنتی ظرفیتهای قابل توجهی در عرصه 

گردشگری دارد.

چهره سال »هنر انقالب« استان خراسان رضوی معرفی می شودقاچاق محموله مغز گردو و بادام در کاشمر واژگونی سواری روآ در» سبزوار«
سخنرانی رهبر معظم انقالب از صدا و سیمای خراسان رضوی مستقیم 

پخش می شود سبزوار میزبان رویدادهای فرهنگی نوروزی است10تن شیرینی غیرمجاز در نیشابور کشف شد

به لحاظ قانونی عرضه 
قلیان ممنوع است و 
فرمانداری نیز باید 

مطابق قانون عمل کند 
اما با توجه به این که 

در حال حاضر جامعه 
فشار های روحی 

وروانی بسیاری را 
نظاره گر است با ایجاد 

چنین ممنوعیت هایی 
باعث روی آوردن 

به استعمال مخفیانه 
و ایجاد کافه های 

زیرزمینی می شویم. 
بنابراین بهتر است 

که بین بد و بدتر، بد 
را انتخاب کرده تا 

بتوانیم جلوی مخاطرات 
زیرزمینی شدن قلیان را 

بگیریم

,,

نقدی بر طرح های توسعه ای پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( در گفت وگو با یک استاد دانشگاه؛

ریشه های تاریخی و هویت ساز را تخریب کرده ایم
خبرخبر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی: 
بهترین قالب برای انتقال فکر، شعر و ادبیات 

است
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
نخبگان ایران اسالمی شعرا و ادبا هستند، بهترین قالب برای 

انتقال فکر، شعر و ادبیات است.
جعفر مروارید در نشست تخصصی شورای سیاستگذاری 
زمان  در  افزود:  ادبیات داستانی خراسان رضوی  و  شعر 
کنونی و در وضعیتی که ایران اکنون دارد، نیازمند حضور 
موثر نخبگان و گفتگوی نخبگان با جامعه و جوانان هستیم.

وی با بیان این که حامالن میراث فرهنگی شعرا و ادبا 
هستند ادامه داد: ما امیداوریم حامالن میراث فرهنگی در 
زمان سخت کنونی، بتوانند اعتماد به هویت ایرانی و امید به 

آینده را در جامعه ما زنده کنند.
وی مشهد را فطب ادبی کشور دانست و بیان داشت: از 
معاونت فرهنگی می خواهم که جلسات شعر و ادب و نقد 
را در سطح جوانان و پیشکسوتان با نگاه به تجارب گذشته و 
مدلهای متنوع جدید با نظر خود اساتید و اصحاب فرهنگ و 

هنر در مشهد و شهرستانها برنامه ریزی کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره 
به اهمیت شهرستانها گفت: شهرستانها نه تنها در حوزه شعر 
و ادبیات، بلکه در سایر هنرها از جمله تئاتر، هنرهای تجسمی 
و ... استعدادهای نهفته زیادی وجود دارد و در سال ٩٨ در 
برنامه ریزیها و برگزاری جلسات، باید شهرستانها نیز مد نظر 
قرار گیرند و همانطور که در مشهد فعالیتها برنامه ریزی می 
شود، از شهرستانها نیز حمایت شود.وی بر توجه به الگوهای 
فرهنگی ایران اسالمی تاکید کرد و گفت: چرا الگوهای ما 
نباید فردوسی، عطار، خیام و بزرگان ادبی خودمان باشد، 
چه کسی غیر از اصحاب فرهنگ و هنر و بزرگان این عرصه، 
می توانند این تاثیرگذاری فرهنگی را نهادینه کنند.وی ادامه 
داد: ادبیات نقطه شروع برای این تاثیرگذاری است و شعر، 
نقطه ماندگار برای اصالت فکر هست. هویت ما مدیون شعر 
و ادبیات است.وی افزود: باید به فرهنگ و میراث فرهنگی 
خویش برگردیم و در این برگشت، شعر و ادبیات می تواند 
کمک کند، حامالن پیشرفت اقتصادی؛ اصحاب فرهنگ 
و هنر هستند که می توانند فرهنگ مورد نیاز را برای چهل 

سال دوم انقالب نهادینه کنند.
مروارید با بیان این که زبان و خط فارسی در معرض خطر 
فراموشی قرار گرفته است، گفت: ادبیات و شعر می توانند در 
این حوزه ورود پیدا کنند، ما نیازمند حضور گذشته در زمان 
حال هستیم و در این راه باید به میراث ادبی و فرهنگی توجه 
کنیم.وی با اشاره به برنامه های سال ٩٨ در حوزه شعر و 
ادبیات افزود: باید برنامه های منسجمی با نظر اساتید شعر و 
ادب برای سال ٩٨ داشته باشیم؛ گفتگوهای بینا فرهنگی، 
ادبیات و شعر تطبیقی نقش مهمی در این برنامه ریزی 
خواهند داشت.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از زحمات 
اعضای شورای سیاستگذاری شعر و ادبیات داستانی و 

معاونت فرهنگی اداره کل تقدیر و تشکر کرد.

بردسکن دروازه جنوب غربی خراسان رضوی و منطقه ای که 
در حاشیه شمالی کویر نمک قرار دارد و از آن به عنوان شهر 
سرافرازان، شهر میوه های بهشتی و نیز دیار دیرینه های ماندگار 

نام برده می شود.
این شهرستان از دو منطقه کوهپایه ای شمال و جلگه ای 
جنوب شامل بیابان،  نمکزار و شنزارهای حاشیه کویر نمک 
شکل گرفته و بر اساس شواهد بر جای مانده و محوطه های 
باستانی حکایت از استقرار و زندگی اجتماعی انسان های پیش 

از میالد در این ناحیه دارد.
 220 جاذبه گردشگری

گردشگری  فرهنگی،  میراث  رئیس  خصوص  همین  در 
تولید  دلیل  به  بردسکن  گفت:  بردسکن  دستی  صنایع  و 
به  انگور  و  پسته  انجیر،  ــار،  ان ازجمله  باغی  محصوالت 

شهر»میوه های بهشتی« معروف شده است.
در  گردشگری  جاذبه   220 وجود  از  زارع  صابری  احمد 
منطقه بردسکن خبر داد و گفت: مناره فیروزآباد یکی از این آثار 
ارزشمند تاریخی است که در 20 کیلومتری جنوب بردسکن و 

در میان روستایی به همین نام قرار دارد. 
وی همچنین به برج علی آباد اشاره کرد و افزود: این برج 
مقبره آجری موسوم به »علی آباد کشمر« نشان دهنده اسلوب 
معماری قرن هفتم هجری بوده و از دیدگاه معماری این اثر 

تاریخی با برج رادکان در چناران قابل مقایسه است. 
صابری زارع خانه قدیمی علمی مربوط به دوران پهلوی را از 
دیگر آثار فاخر تاریخی این منطقه 5 هزار ساله نام برد که پس 
به موزه مردم شناسی  از خریداری در سال 1388 و مرمت  

شهرستان تبدیل گردید.
وی عنوان کرد: رباط کبودان از دیگر جاذبه های دیدنی این 
منطقه است، بنای قاجاری رباط کبودان در میان روستایی به 
همین نام در 8 کیلومتری شمال بردسکن در حاشیه جاده این 

شهر به سبزوار واقع است.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بردسکن 

ادامه داد: قلعه دختر برجک بر فراز کوهی در ارتفاعات غربی 
شهر  غرب  کیلومتری   17 در  و  برجک  روستای  به  مشرف 

بردسکن واقع است. 
وی افزود: احتمال زیادی وجود دارد که قلعه دختر برجک، 
یکی از حلقه های این زنجیره قالع اسماعیلیه منطقه بوده است. 
این قلعه به احتمال فراوان همان "قلعه میکالی" معروف باشد که 

در نوشته های بیهقی نیز از آن یاد شده است.
صابری زارع بیان کرد: در این منطقه که آب انبارهای بسیار 
ارزشمندی وجود دارد آب انبار سید باقر مربوط به دوره قاجار 
با 22 پله و دو بادگیر که یکی از آن چهار طرفه و بسیار زیبا در 

مرکز شهر است. 
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بردسکن 
در ادامه همچنین به قلعه رحمانیه که در روستای رحمانیه و 
در27 کیلومتری جنوب غربی بردسکن قرار گرفته اشاره کرد 
و افزود: بنا بر مطالعات انجام شده قدمت آن به قرون 8 تا 12 
هجری قمری  باز می گردد که دارای پالنی دایره ای شکل است.

که  کسانی  از  دسته  آن  ــرای  ب همچنین  زارع  صابری 
عالقه مندی به طبیعت دارند دهانه بیجورد را پیشنهاد داد و 
افزود: این منطقه یکی از مناطق مفرح و خوش آب و هوای 
بردسکن است که درفاصله 21 کیلومتری شمال این شهرستان 
و درحاشیه جاده سبزوار در دهانه ورودی کوههای بیجورد واقع 

شده است. 
باغات روستای بیجورد  آبی و قدیمی،  وی گفت: آسیاب 
بازمانده های برجک قدیمی در اطراف آن مشهود است.  و 
و  خرم  و  زیبا  کوهپایه های  دارای  بردسکن  شمالی  مناطق 
کوه هایی نسبتاا رفیع نظیر کوه سرخ، چهل دختر و بغل داغ، 

است که دره های سرسبز در میانه  آن ها واقع شده اند. 
صابری زارع اظهار کرد: دره و منطقه جنگلی کاسف و جنگل 
ُهدک و وجود درختان کهنسال شهرستان از جمله درخت 
معروف سرو کشمر که از آن در تاریخ نام برده شده و شعرای 
بسیاری نیز از جمله دقیقی؛ فردوسی و... در اشعار خود از آن 
نام برده اند از دیگر مناطق دیدنی برای طبیعت دوستان است. 

وی ادامه داد: در این شهرستان غارهای طبیعی بسیاری 
وجود دارد. غارهای طبیعی درونه شماره یک و دو که به لحاظ 
زیادی  اهمیت  از  طبیعی  جاذبه های  نیز  و  شناسی  زمین 
برخوردار است و عالقه مندان، کوهنوردان و غارنوردان بسیاری 

هر ساله از آن  ها بازدید می کنند. 
صابری زارع بیان کرد: غار سیر که در میانه یک دیواره به 
ارتفاع حدود 80 متر و در ارتفاع 1608 متر باالتر از سطح دریا و 
با دهانه ای حدود 15 متر باالتر از پای دیواره و در گذشته حدود 
150 متر باالتر از کف دره بوده قرار گرفته است. این غار در 
دوران قدیم مسکونی بوده و به عنوان پناهگاه از آن استفاده 

می شده است. 
وی گفت: تنگلی در فاصله 25 کیلومتری شمال شرقی 
شهرستان بردسکن و در کوه های شمالی روستای علی آباد 
کشمر وجود دارد که در رویشگاه آن درختچه ها و گل های 

ارغوان می رویند و به نام تنگل ارغوانی کشمر معروف است. 
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بردسکن 
اظهار کرد: بردسکن از پناهگاه حیات وحش بسیار جذاب و 
دیدنی برخوردار است. پناهگاه حیات وحش دشت الغری با 
وسعت23 هزار هکتار در شمال غربی شهرستان قرار گرفته 
این  در  نمکی  کفه  وجود  از  همچنین  زارع  صابری  است. 
شهرستان خبر داد و گفت: این عرصه بخشی از دریاچه نمکی 
)پالیا( با حدود تقریبی یک صد هزار هکتار مساحت یکی از 
جاذبه های طبیعی و گردشگری به شمار می آیدکه به ثبت ملی 

رسیده است. 
 سوغات و ره آورد سفر 

 وی بیان کرد: از سوغات شهرستان بردسکن می توان به 
انواع دست دوزهای سنتی، گلیم ها، قالی و قالیچه های خوش 
نقش و نگار اشاره کرد. همچنین گیوه های دست دوز، کاله 
نمدی و سبدهای حصیر باف این منطقه مورد توجه گردشگران 

و مسافران بوده است.

دفتر زندگی مادر جوان و دخترش و یك زن در 
واپسین روزهای امسال بسته شد.

آخرین  از  یکی  ابری  هوای  در  و  بود  غروب   
وزید  می  ســردی  نسیم  مــاه،  اسفند  ــای  روزره
شور  ای  کاشانه  و  خانه  هر  در  که  روزهایی   .
نوروز  عید  و  بهار  از  استقبال  برای  هیجانی  و 
برپاست و همه با تکاپو و شادی به فکر پهن کردن 
سال  خواهند  می  و  هستند  سین  هفت  سفره 

جدید را آغاز کنند.
خود  خوش  دلی  با  هم  دخترش  و  جوان  زن 
اما در حالی که  نوروز می کردند.  را مهیای عید 
می  را  بهار  به  رسیدن  روزهای  دختر  و  مادر  این 
دیگر  هفته  گفتند  می  خوشحالی  با  و  شمردند 
این موقع ،دیگر عید شده و در سال نو خواهیم 
بار  غم  ای  حادثه  خورد.  رقم  تلخ  ای  حادثه  بود 
و حزن انگیز که دفتر زندگی شان را بست و یك 
خانواده نه ، بلکه جماعتی از یك فامیل و دوست 

و آشنای شان را عزادار کرد.
می  نشان  را  ظهر  از  بعد   6 ساعت  عقربه های 
دادند و مادر و دختر در ورودی روستای گرماب 
قصد  حیدریه  تربت   – مشهد  جاده  حاشیه  در 
داشتند از عرض محور عبور کنند . یك خودروی 
مشهد  سمت  به  حیدریه  تربت  از  که  بار  وانت 

حرکت می کرد از دوردیده می شد.
 مادر و دختر وارد جاده )مسیر حرکت خودروها( 
شدند تا به آن طرف بروند. اما خودروی وانت بار 
زودتر از چیزی که فکرش را می کردند سررسید 
و تصادفی دلخراش در سایه وحشتناك غروب غم 

انگیز رقم خورد.
پیاده برخورد کرد  با 2 عابر  بار  وانت  خودروی 
در  وارده  صدمات  شدت  علت  به  دختر  و  مادر  و 

دم جان خود را از دست دادند. رهگذران عبوری 
و  حزن  دچار  هولناك  تصادف  این  شاهدان  و 
اندوه شده بودند. دقایقی بعد پلیس و نیروهای 

امدادی در محل حاضر شدند.
جسد زن جوان و دخترش با اقدامات اولیه به 
سردخانه انتقال یافت تا پس از تشریفات قانونی 
داغــدارش  خانواده  تحویل  سپاری  خاك  برای 

بشود.
علت حادثه مشخص شد:

در  حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این باره گفت: در پی اعالم حادثه به فوریت های 
انتظامی  پــاســگــاه  مــامــوران   110 پلیسی 
نیروهای  دیگر  و  راه  پلیس  عوامل   ، »سرهنگ« 
امدادی بالفاصله در محل حاضر شدند و اجساد 
قربانیان پس از اقدامات اولیه به سردخانه انتقال 

یافت.
سرهنگ »علی اکبر کیانی« افزود: کارشناسان 
این  اولیه  بررسی های  در  راه  پلیس  تصادفات 

درصد   50 را  تصادف  علت   ، بار  مرگ  حادثه 
و  جلو  به  توجهی  بی  در  بار  وانت  راننده  خطای 
پیاده در هنگام  عابر  احتیاطی 2  بی  50 درصد 

عبور از عرض جاده اعالم کردند.
حادثه ای دیگر و مرگ یك زن:

در  مشابه  ای  حادثه  نیز  قبل  روز  چند  غروب 
از  حیدریه)بعد  تربت  به  مشهد  مسیر  خروجی 

عوارضی پلیس راه طرق( به پلیس اعالم شد.
محل  در  امدادی  نیروهای  و  انتظامی  عوامل 
اعالم  برابر  اولیه  بررسی های  شدند.  حاضر 
کارشناسان پلیس راه ،یك خودرو با زنی که عابر 
پیاده بوده برخورد کرده و از محل متواری شده 

است.
آسیب  شدت  به  که  حالی  در  زن  این  جسد 
دیده و سرو صورتش متالشی شده بود به پزشکی 
پلیس  گسترده  تحقیقات  و  یافت  انتقال  قانونی 
و  شناسایی  برای  موجود  سرنخ های  به  توجه  با 
دستگیری راننده خودرو و روشن شدن چگونگی 

وقوع حادثه و مرگ این زن ادامه دارد.
بیشتر مراقب باشیم:

وانت  خودروی  راننده   ، بار  غم  حادثه  این  در 
تالم شدید روحی  نیز بی هیچ تردیدی دچار  بار 
شده و خدا می داند در دل مصیبت زده خانواده 

وآشنایان سوگوار مادر و دختر بچه می گذرد .
در  چه  ما  همه  که  این  است  مسلم  آنچه  اما   
پیاده  عابر  که  زمانی  در  چه  و  رانندگی  هنگام 
و  کنیم  پرهیز  شتاب  و  عجله  از  باید  هستیم 
به خصوص در معابری که  باشیم.  بیشتر مراقب 
باید  پیاده وجود دارد  زیر گذر عابر  یا  پل هوایی 

بیشتر توجه کنیم و مراقب باشیم.
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روزانه تهران:  مشهد- 
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 ) سه شنبه و چهارشنبه ها: ساعت 
و  پنجشنبه  و  دوشنبه  و  یكشنبه  و  )شنبه 

)17:00 ساعت  جمعه: 
و  دوشنبه  و  شنبه  ــواز:  اه مشهد- 

15:00 ساعت  پنجشنبه ها: 
 1510 ساعت:  شنبه ها  سه  چابهار:  مشهد- 

13:20 ساعت:  جمعه ها  و 
پنجشنبه ها  و  یكشنبه  شیراز:  مشهد- 

18:00 ساعت: 
چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  ایالم:  مشهد- 

07:30 ساعت 
ساعت  چهارشنبه ها:  آبادان:   - مشهد 

13:25
شنبه ها:  چهار  و  یكشنبه  نوشهر:  مشهد- 

13:00 ساعت 
چهارشنبه ها  ــاری:  سـ مشهد- 

ساعت:17:10 
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خراسان  استان  خــون  انتقال  ســازمــان  مدیرکل 
مراجعه  تــعــداد  ــاری  ج ــال  س ــرد:  ک اظــهــار  ــوی  رض
سال  بــه  نسبت  خــون  ــدای  اه مــراکــز  بــه  کنندگان 

است. داشته  افزایش  درصد  پنج  گذشته 
 179 جــاری  سال  در  ــزود:  اف اسالمی  حمیدرضا 
خون  اهدا  برای  مراکز  به  مراجعه  نفر   405 و  هزار 
نفر   857 و  هزار   138 تعداد  این  از  که  اند  داشته 
سال  به  نسبت  که  اند  شده  خون  اهــدای  به  موفق 
در  همچنین  است  داشته  رشد  درصد  هفت  گذشته 
هزار   74 مستمر  اهداکنندگان  تعداد  جاری  سال 
سال  به  نسبت  درصد   10 که  اند  بوده  نفر   452 و 

است. داشته  افزایش  گذشته 
خراسان  استان  خــون  انتقال  ســازمــان  مدیرکل 
است  سازمان  سیاست  این  افزود:  ادامه  در  رضوی 
زیرا  یابد  افزایش  مستمر  اهداکننده  افراد  تعداد  که 
سالمتی  برای  می دهند  آزمایش  بار  چندین  سال  در 
پرخطر  رفتار  و  هستند  قائل  بیشتری  ارزش  خود 
اولی  بار  افــراد  به  نسبت  نتیجه  در  دارنــد  کمتری 

دارند. تری  سالم  خون 
را  اهداکنندگان  ــد  درص  94 اینکه  بیان  با  وی 
مراجعه  دلیل  کرد:  تصریح  می دهند  تشکیل  آقایان 
است  این  دلیل  به  خون  اهدای  برای  خانم ها  کمتر 
می شوند  مواجه  خونی  کم  با  می کنند  گمان  که 
معاینات  به  توجه  با  معالج  پزشک  که  صورتی  در 
شخصی  چــه  کــه  مــی دهــد  تشخیص  آزمــایــشــات  و 

دارد. را  خون  اهدای  صالحیت 
رضوی  خراسان  خون  انتقال  سازمان  کل  مدیر 

اهدای  پایگاه های  نیز  نوروز  ایام  در  اینکه  بیان  با 
در  اســاس  این  بر  کــرد:  اظهار  هستند  فعال  خون 
نبش  در  واقع  امید  خون  اهدای  ،پایگاه  نوروز  ایام 
تجاری  مجتمع  یک  منهای  طبقه   3 شیرازی  خیابان 
رضا  ــام  ام خــون  ــدای  اه پایگاه   ، امید  اقامتی  و 
ابتدای  ــاد(  اب )تقی  شریعتی  درمــیــدان  واقــع  )ع( 
اتوبوس  و  کفایی  خیابان  روبروی  دانشگاه  خیابان 
ورودی  نو  خسروی  خیابان  در  مستقر  سیارخونگیری 
نوبت  در  السالم(  علیه  الرضا  رضوی)باب  مطهر  حرم 
نوروز  تعطیل  ــای  )روزه  13 الی   8 ازساعت  صبح 
الی   14 بعدازظهر  و  می باشد(  9صبح  کاری  ساعات 
ایثارگر  و  مومن  داوطلبان  پذیرش  عصرآماده   19

بود. خواهند  خون  اهدای 

چند قطره زندگی
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان خراسان رضوی از اجرای طرح »ایستگاه کیلومتر 

30« در نوروز امسال در جاده های استان خبر داد.
 ابوالفضل مکرمی فر در جلسه شورای اداری استان با 
بیان این مطلب افزود: ستاد خدمات سفر ستاد دائمی 
بوده و در طول سال فعال است اما به دلیل ایام پیک 
می گیرد،  صورت  سفر  میلیون   50 تا   40 که  نوروز  و 
این ستاد فعال می شود و شکل فوق العاده ای به خود 

می گیرد.
 وی با بیان اینکه ستاد خدمات سفر از 15 دی تا 15 
اسفند 5 جلسه داشته است، عنوان کرد: آخرین جلسه 
را در خدمت استاندار بودیم و 12 کمیته و 40 دستگاه 
خصوصی نیز حضور داشتند که تمامی تمهیدات الزم 
در  جلسات  می کند.  فراهم  زائران  و  مسافران  برای  را 
28 شهرستان استان هر دو هفته یک بار تشکیل شده 
و 60 مصوبه داشتیم. کلیه اقداماتی که انجام شده با 
تاکید استاندار و رییس ستاد خدمات سفر بوده که در 
جلسه پنجم تاکیدات بیشتر بر این بود که بتوانیم سفری 
کم حادثه و باسالمت و با رضایتمندی و میزبانی خوب 

برای زائران و مسافران فراهم کنیم.
  همراهی روزنامه صبح امروز با ستاد خدمات سفر

با حضور  که  اسفند  مانور 22  در  افزود:   مکرمی فر 
استاندار، 12 کمیته ستاد خدمات سفر و 40 دستگاه 
این  که  شد  رصد  ظرفیت ها  تمامی  گرفت،  صــورت 
استعداد و ظرفیت در ایام تعطیالت نوروز برای مسافران 
تعطیالت  ایــام  در  ما  شد.  خواهد  اجرایی  ــران  زائ و 
دستگاه های  تمانی  با  مشترکی  نظارتی  بازدیدهای 
روزنامه  داشت،  خواهیم  نوروز  ایام  طول  در  نظارتی 
صبح امروز تنها روزنامه ای خواهد بود که خدمات ستاد 
خدمات سفر را در طول ایام تعطیالت ارایه خواهد کرد.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 09629 سامانه  داد:  ادامــه  رضوی  خراسان  استان 
سامانه ملی اطالع رسانی کشور است. دبیرخانه ستاد 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  در  مستقر  سفر  خدمات 
صنایع دستی و گردشگری استان پاسخگوی مشکالت 
از سوی مسافران و زائران خواهد بود که مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
  ایستگاه کیلومتر 30

اساس  بر  جدیدی  ابتکار  امسال  کــرد:  بیان  وی 
پیشنهاد پلیس راهور ارایه شده که آن ایستگاه کیلومتر 

کیلومتری   30 در  تصادفات  بیشترین  ــت.   اس  30
بنابراین  می افتد،  اتــفــاق  مقصد  و  شهرستان ها 
ایستگاه هایی در مقاصد ورودی شهر مستقر هستند که 

برای جلوگیری از تصادفات موثر خواهد بود.
آموزشی  سمینار  دو  اینکه  به  اشــاره  با  مکرمی فر   
داشتیم، تصریح کرد: یک سمینار برای عوامل اجرایی 
در 14 اسفند و دیگری همایش آموزشی فرهنگ رسم 
میزبانی با حضور 300 نفر از اعضای ستاد خدمات سفر 

در 21 اسفند با محوریت شهرداری انجام شده است.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان خراسان رضوی در خصوص برنامه های کمیته ها 
و  سالمت  بهداشت،  کمیته  گفت:   ،98 نــوروز  برای 
استان،  خدمات  ستاد  اجرایی  ستاد  زیست  محیط 
 66 دارند،  درمانی  حوزه  بخش  در  کاملی  آماده باش 
بیمارستان، 289 درمانگاه، 159 درمانگاه شبانه روزی، 
شبانه روزی  مورد   11 که  دندانپزشکی  درمانگاه   72
اورژانس  جــاده ای  و  شهری  فعال  پایگاه   222 بوده، 
115، 247 آمبوالنس فعال، 123 پایگاه جاده ای، 99 
پایگاه شهری که بیش از هزار نیروی فنی در این بخش 

فعال هستند، در آماده باش کامل قرار دارند.
  180 تیم بازرسی بهداشت

در  مورد   116 که  داروخانه   932 کرد:  اضافه  وی   
سطح استان و 70 مورد در مشهد شبانه روزی بوده، به 
آماده  باش  و شهرستان ها  در سطح مشهد  کامل  طور 

طرح  قالب  در  بهداشت  بازرسی  تیم   180 هستند. 
بسیج سالمت از 20 اسفند تا 16 فروردین فعالیت خود 

را آغاز کرده و ادامه می دهند.
فرهنگی  کمیته  در بخش  اینکه  بیان  با   مکرمی فر 
نمایشگاه  برای  برنامه ای  ارشاد  کل  اداره  اجتماعی  و 
عرضه محصوالت فرهنگی و نمایش های خیابانی دارد، 
عنوان کرد: اداره کل اوقاف طرح آرامش بهاری در بقاع 
متبرکه و غبارروبی و عطرافشانی را دارد. در کمیته حمل 
ایمنی جاده  ها، سرویس های  سطح  بر  نظارت  نقل  و 
بهداشتی، نمازخانه ها، سرویس های میان راهی و ایجاد 
کمیته 3030 توسط پلیس راه را انجام دادند و در حال 
آماده باش هستند. نظارت بر فروش بلیط های نوروزی 

نیز از دیگر اقدامات است.
  استقرار 4 بالگرد برای امداد و نجات

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
امداد  کمیته  در  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استان 
محل  در  استان  سطح  در  بالگرد  دستگاه   4 نجات  و 
خطر و حادثه خیز مستقر خواهند بود. بهبود رفتارهای 
امدادی  و 50 واحد  ترافیکی، طرح مروجین سالمت 
اقدامات  کارها است. کمیته خدمات شهری  دیگر  از 
گسترده ای توسط شهردار و شهرداران در سطح استان 
انجام دادند.  وی خاطرنشان کرد: در مشهد  26 پایگاه 
راهنمای زائر به صورت دو شیفت انجام وظیفه خواهند 
کرد. تلفن راهنمای زائر به شماره  3135 در دو شیفت 

اطالع رسانی را در ایستگاه های ورودی مشهد به ویژه 
قوچان، نیشابور، راه آهن، پایانه و فرودگاه انجام خواهد 
شد که از امروز شروع به کار کردند.  14 میلیون بروشور 
اختیار  در  و  شده  چاپ  شهرداری  سوی  از  تراکت  و 

مسافران قرار خواهد گرفت.
  کاشت 13 میلیون شاخه گل در مشهد

ورودی  از  کیلومتر   10 بازسازی  افزود:  مکرمی فر   
مبادی مشهد با 1800 تن جمع آوری نخاله انجام گرفته 
است.  شده  کاشته  شهر  سطح  در  گل  میلیون  و 13 
900 المان شهری در سطح مشهد و مبادی ورودی قرار 
گرفته است. در مجموع 779 سرویس بهداستی موقت 
و دائم در مشهد و مبادی ورودی توسط شهرداری قرار 
داده شده است. 100 دستگاه تاکسی ون پیرامون حرم 

مطهر مستقر خواهند شد.
وی ادامه داد: جشن نوروزگاه از سوی سازمان میراث 
فرهنگی به دلیل دستورالعمل دولت برای نشاط مردم 
نوروزگاه در سراسر  انجام خواهد شد که 168 جشن 
استان برپا می شود و 3 فروردین با حضور استاندار در 
 113 رسید.  خواهد  بهره برداری  به  فردوسی  آرامگاه 
موزه در استان از صبح تا 7 شب فعال هستند که در 
ما  پیدا خواهد کرد.  ادامه  تا 9 شب  استقبال  صورت 
نظارت بر بازار را نیز داریم.  نظارت ها، اطالع رسانی ها 
و تمهیدات الزم برای میزبانی 8 میلیون زایر و مسافر در 

ایام تعطیالت فراهم شده است.
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عکس:محمد زائرنیا پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

اجرای طرح »ایستگاه کیلومتر 30« در نوروز امسال در جاده های استان :

ایست پلیس در کیلومتر 30 
مكرمی فر: روزنامه صبح امروز تنها روزنامه ای خواهد بود که خدمات ستاد خدمات سفر را در طول ایام تعطیالت ارائه خواهد کرد

با اعتبار 19 میلیارد ریال: 
مشهد  میرزاجانی  کالته  روستایی  راه 

آسفالت شد 

و  راه   کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاون 
شهرسازی خراسان رضوی از آسفالت راه روستایی 
کالته میرزاجانی در بخش رضویه مشهد مقدس با 
اعتبار 19 میلیارد ریال خبر داد .به گزارش صبح 
روستایی   راه  آسفالت  گفت:  پارسا  محمد  امــروز 
کالته میرزاجانی در بخش رضویه مشهد مقدس به 
طول 6 کیلومتر انجام شد .وی افزود: عرض این 
راه روستایی 5 و نیم متر و ضخامت آسفالت آن 6 
سانتی متر است و با بهره برداری از این راه روستایی 

188 خانوار از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند.

شهردارمشهد در بازدید از خط 2 قطارشهری:
امروز؛ 700 میلیارد اوراق مشارکت خط  

منتشر می شود

 شهردار مشهد با اشاره به مجوز سازمان برنامه 
خط  مشارکت  اوراق  انتشار  برای  کشور  بودجه  و 
3 قطارشهری مشهد گفت: با پیگیری های انجام 
شده و موافقت بانک مرکزی 700 میلیارد تومان 
و  بانک صنعت  عاملیت  با  اوراق مشارکت خط 3 

معدن امروز ) دوشنبه( منتشر خواهد شد.
محمدرضا کالئی دیروز در بازدید از اقدامات انجام 
شده برای رفع نواقص باقی مانده از فاز اول خط دو 
قطارشهری مشهد که دو سال پیش به بهره برداری 
رسید و همچنین عملیات اجرای تست گرم ادامه 
خط 2 که با حضور رییس و اعضای شورای شهر 
و معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
سال  بودجه  در  افــزود:  شد،  انجام  عمران  و  فنی 
به  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد   700 جــاری، 
به دلیل  بود که  قطارشهری اختصاص داده شده 

شرایط اقتصادی موجود روند آن طوالنی شد.

خبراخبار
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 

مشهدمقدس خبرداد؛
پرونده تعیین محدوده مشهد روی میز معاون 

سیاسی استانداری
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
رضوی،  خراسان  استاندار  گفت:  مشهدمقدس 
پیگیری  مسئول  را  خود  امنیتی  و  سیاسی  معاونت 
و  طرقبه-شاندیز  اختالفی  محدوده  تکلیف  تعیین 
مشهد کرده تا در اسرع وقت موضوع به نتیجه برسد 

و این اراضی از حالت بالتکلیفی خارج شود.
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  مهدی نیا  محمدهادی 
مسائل  بررسی  جلسه  سومین  مصوبات  تشریح  به 
حاشیه شهر که به میزبانی استاندار خراسان رضوی 
موضوعات  جلسه  این  در  اظهارکرد:  شد،  برگزار 
مطرح  شهر  حاشیه  بین سازمانی  های  گرفتاری  و 
استاندار  تاکید  با  نیز  خوبی  بسیار  پیشنهادات  و 

محترم مطرح شد.
استاندار خراسان رضوی  از  تقدیر  با  ادامه  در  وی 
مشهد  شهر  حاشیه  مسائل  پیگیر  جدیت  با  که 
هستند، گفت: این جلسه 3 مصوبه داشت که یکی 
با  است؛  حریم  پهنه بندی  سند  درخصوص  آنها  از 
توجه به الزامی که برای بحث تهیه پهنه بندی حریم 
در راستای پیشگیری از بازتولید فضاهای حاشیه ای 
در  داشته،  وجــود  مشهد  شهر  حریم  مناطق  در 
پهنه بندی  سند  تهیه  وظیفه  جامع،  طرح  ابالغیه 
خراسان  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  به  حریم 

رضوی واگذار شده است.
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  همچنین  مهدی نیا 
اینکه شهرداری مشهد نسبت به اخذ مشاور در این 
با  مشاور  همان  تا  شد  مقرر  بود،  کرده  اقدام  زمینه 
اصالح شرح خدمات خود، طرح پهنه بندی حریم را 
ظرف 3 ماه تهیه و برای تصویب به نهادهای داخل 
شورای  به  نهایی  تصویب  برای  آن  از  پس  و  استان 

عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.
محدوده  تکلیف  تعیین  اینکه  بیان  با  مهدی نیا 
دیگر  مشهد  و  طرقبه-شاندیز  شهرستان  اختالفی 
این  در  افــزود:  است،  بوده  جلسه  این  دستورکار 
خود  امنیتی  و  سیاسی  معاونت  استاندار،  جلسه 
اسرع  در  تا  کرد  موضوع  این  پیگیری  مسئول  را 
از  ــی  اراض ایــن  و  برسد  نتیجه  به  موضوع  وقــت 
گفت:  ادامه  در  وی  شود.  خارج  بالتکلیفی  حالت 
مشهد  شهرداری  شد  مقرر  جلسه  این  در  همچنین 
مبتالبه  مسائل  فرماندهی  و  هماهنگ کننده  نقش 
اقدامات  تمامی  و  شود  دار  عهده  را  شهر  حاشیه 
دفاتر  زمینه  در  دیگر  نهادهای  و  ســازمــان هــا 
هماهنگی  با  شهر  حاشیه  اقدامات  و  تسهیل گری 

باشد. و تحت مدیریت شهرداری مشهد 

رئیس هئیت ژیمناستیک مشهد از توجه بیشتر به 
نیروی انسانی  و استفاده از توان حداکثری مربیان و 
تجربه پیشکسوتان را در دستور کار با توجه به چشم 

انداز آینده قرار خواهیم داد.
رئیس  ذوقی،  احمد  آریا،  خبرگزاری  گزارش  به 
اظهار  مشهد  شهرستان  ژیمناستیک  هیئت 
ورزش  توسعه  بر  هئیت  تالش  و  سعی  تمام  کرد: 

ژیمناستیک در استان خراسان رضوی بوده است.
وی با بیان اینکه پیشرفت این ورزش در استان هم 
ادامه  است،  نظر  مورد  مکانی  هم  و  انسانی  توسعه 
داد: در حوزه توسعه مکانی سالن شمس حجتی را 
تکمیل کرده و نواقص آن را برطرف کردیم همچنین 
چون بیشتر ورزشکارا این رشته نونهاالن و نوجوانان 
هستند فضای انتظار را برای خانواده ها ایجاد کردیم 

تا ارتباط معنوی با فرزندان خود داشته باشند.
ذوقی با تاکید بر اینکه همه باشگاه ها تحت نظارت 
یا  و  سالن  هرگونه  افتتاح  گفت:  بوده اند،  هیئت 
باشگاه در سطح مشهد با نظارت و مجوز کارشناسان 

ما انجام خواهد پذیرفت.
کرد:  تصریح  مشهد  ژیمناستیک  هئیت  رئیس 
یکی از اقدامات خوب در سال 97 برگزاری مسابقات 
ژیمیناستیک باشگاه های مشهد در همه رشته ها بود 
این مسابقات  برگزار شد.  که در سطح کیفی خوبی 
هم در تک حرکت و هم به صورت برنامه ای اجرا شد.
کرد:  ابــراز  باشگاه ها  مسابقات  به  اشــاره  با  وی 
ژیمناستیک  تعداد  باعث  مسابقات  این  برگزاری 
و  توسعه  به  رویــداد  این  که  شد  پسر  و  دختر  کاران 
قهرمان پروری این رشته ورزشی بهتر کمک می کند.
از  ما  برای  انسانی  نیروی  اینکه  بر  تاکید  با  ذوقی 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: دوره های 
لذا  کرده ایم  برگزار  مربیان   برای  مختلفی  آموزشی 

تشویق  نمونه  مربیان  و  شده  بندی  سطح  آنان  همه 
شدند.

براینکه  تاکید  با  مشهد  ژیمناستیک  هئیت  رئیس 
فدارسیون  با  برابر  و  موقع  به  افــراد  همه  دستمزد 
پرداخت می شود، ابراز کرد: در حوزه توسعه فضای 
مناطق  در  ورزشی  فضای  ایجاد  دنبال  به  ورزشی، 
رشته  این  ارتقایی  بر  سعی  و  هستیم  شهر  حاشیه 

ورزشی و احیا آن در حاشیه شهر خواهیم بود.
وی تصریح کرد: هماهنگی و وصل شدن خیران 
شمس  سالن  تعمیر  و  ساز  و  ساخت  برای  ورزشی 
ژیمناستیک  هئیت  اقــدامــات  دیگر  از  حجتی 
استان  سطح  در  باید  اقدامات  این  بود،  مشهد 

انجام شود. 
ذوقی با اشاره به ارتباط با دیگر سازمان ها همچون 
برگزاری  گفت:  ارتش  و  سپاه  رضوی،  قدس  آستان 
و  مربیان  اساتید،  حضور  با  علمی  همایش های 

نخبگان ورزشی از دیگر برنامه های هئیت در مشهد 
شده  برگزار  عملی  و  تئوری  سطح  در  هم  که  بوده 

است.
ژیمناستیک خراسان رضوی تشریح  رئیس هئیت 
و  پیشکسوتان  از  تجلیل  برای  خوبی  اقدامات  کرد: 

قهرمانان ورزشی انجام شده است. 
و  علمی  همایش  برگزاری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اقدامات  جمله  از  برنامه ای  و  حرکت  تک  مسابقات 
موقع  به  پرداخت  کرد:  اظهار  فاخر سال 97 است، 
نیز  فدارسیون  استانداردهای  به  توجه  با  دستمزدها 

اثر خوبی روی مدیران گذاشته است.
برگزاری  دقیق  تاریخ  هنوز  اینکه  بیان  با  ذوقی 
احتماال  کرد:  ابراز  نیست،  مشخص  هئیت  مجمع 
موکول  نوروزی  تعطیالت  از  بعد  به  مجمع  برگزاری 
خوب  پتانسیل  و  ظرفیت  به  توجه  با  شد.  خواهد 
ژیمناستیک،  زمینه  در  رضــوی  خراسان  استان 

امیدواریم فردی اصلح به عنوان رئیس هئیت انتخاب 
شود.

این  به  پاسخ  در  مشهد  ژیمناستیک  هئیت  رئیس 
چه  هیات  ریاست  کاندیدای  عنوان  به  که  ســوال 
داد:  ادامه  دارید،  آینده  سال  چهار  برای  برنامه ای 
انسانی مهمترین منبع ما می باشد و خواهد  نیروی 
بود لذا برنامه های خوبی برای آنان خواهیم داشت، 
پیشکسوتان  مجموعه  با  مشارکتی  تصمیمات  اتخاذ 
در  بنده  برنامه های  دیگر  از  قهرمانی  و  متخصصین 
صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس هئیت خواهد 
در  پروری  قهرمان  بر  را  فنی  کادر  تاکید  تمامی  بود 
این رشته ورزشی و ایجاد زیر ساخت متناسب برای 

این رشته در نظر خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: فارق از جناح های سیاسی باید به 
و  ورزش دوستی داشت  و  ورزشکاری  نگاهی  ورزش 

تربیت ورزشکار را در اولویت قرار دهیم.
ذوقی با بیان اینکه استفاده از مشارکت اولیا باید 
مشارکت  اگر  کرد:  اظهار  گیرد،  قرار  کار  دستور  در 
به  هم  آنان  جمعی  روح  طبیعتا  کنیم  جذب  را  اولیا 
فراوانی  کمک  مالی  مباحث  در  هم  و  ورزش  رشد 

خواهد کرد. 
رئیس هئیت ژیمناستیک شهرستان مشهد با اشاره 
به بخش های محتوایی، افزود: تربیت نیروهای آگاه 
و عالم به کار، برگزاری دورهای آموزشی بیشتر برای 
جمله  از  آنان  های  خانواده  و  ورزشکاران  و  مربیان 

دیگر اقدامات خواهد بود.
وی ادامه داد: استفاده از دستگاه ها و سازمان های 
همایش های  و  نشست ها  توسعه  و  استمرار  دیگر، 
شهرستان ها  به  ویژه  توجه  خارجی،  بعد  در  علمی 
از دیگر اقدامات بنده در صورت  در بعد ورزش و... 

انتخاب شدن خواهد بود.

رئیس هیئت ژیمناستیک مشهد

باید به ورزش نگاهی ورزشکاری و ورزش دوستی داشت مرادمند: استوکس مگر کریس رونالدو است؟

محمد حسین مرادمند مدافع تیم پدیده می گوید 
درجا  که  است  رونالدو  کریستیانو  مگر  استوکس 

آنقدر بپرد و سر بزند؟!
محمد حسین مرادمند مدافع تیم پدیده راجع به 
دیدار این تیم با تراکتورسازی گفت: مقابل تراکتور 
خیلی خوب بودیم و باید بگویم که حقمان برد بود و 

نه حتی مساوی اما داور کاری کرد که باختیم.
 او در پاسخ به این سوال که دقیقا به چه مسئله ای 
ببینید روی  داور معترض هستند گفت:  به  راجع 
صحنه گل استوکس روی من خطا کرد. نگاه کنید او 
مگر کریستیانو رونالدو است که درجا آن همه بپرد؟ 
اگر آن طور بود که نمی گفتیم استوکس می گفتیم 
گردنم  که  کرد  خطا  من  روی  جور  یک  رونالدو! 
گرفت! داور وسط شاید ندیده باشد اما داور پشت 
خط که دید. پس 5 داور در زمین چه کار می کنند؟!
وی افزود: البته ما یک پنالتی هم طلبکار هستیم. 
در یک صحنه اشکان دژاگه و مسعود شجاعی به 
داور وسط  به  او  و  توهین کردند  داور پشت دروازه 
گفت که اخراجشان کن اما داور ترسید و این کار 
را نکرد! من می خواهم به داوران بگویم که شهامت 
داشته باشید و سوت بزنید. ما نمی گذاریم حقمان 
اند که سپاهان،  ریزی کرده  برنامه  اگر  را بخورند، 
استقالل، تراکتور و پرسپولیس باالی جدول باشد 
باید  این ها  از  یکی  نمی گذاریم،  ما  که  بگویم  باید 
حذف شوند و ما سهمیه بگیریم، ما با تالش خودمان 
در زمین این کار را می کنیم.مرادمند درباره وضعیت 
عقب  کورس  از  ما  داشت:  اظهار  هم  پدیده  تیم 
نیفتاده ایم. با استقالل و سپاهان در امام رضا بازی 
داریم و می توانیم آن ها را شکست دهیم، مطمئن 
اما  باشید کوتاه نمی آییم. شما می گویید سهمیه 
من می گویم قهرمانی. حیف است امسال قهرمان 
نشویم چون 70 درصد راه را رفته ایم.مدافع پدیده 
تغییر  زمان  از  پدیده گفت:  مالی  به شرایط  راجع 
جدید  مالک  و  شده  خوب  خیلی  اوضاع  مالکیت 
بیشتر از چیزی که قول داده بود پرداخت کرده. من 
می دانم آن ها برنامه 10 ساله دارند و حتی اگر من 
نباشم هم می توانم بگویم که مردم مشهد و جوانان 

این شهر با پدیده به آرزوهای خود می رسند.

کوتاه از ورزش استانخبر
برگزاری اولین مرحله مسابقات دوچرخه 

سواری استقامت جاده بانوان خراسانی
استقامت  سواری  دوچرخه  مسابقات  مرحله  اولین 

جاده بانوان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
نخستین مرحله مسابقات دوچرخه سواری استقامت 
جاده بانوان استان در آزادراه کنارگذر شمالی برگزار شد.

در پایان این مسابقات و در رده سنی جوانان پارمیدا 
نیکفر از تیم کالسیک ایران عنوان نخست را از آن خود 
آسمان  تیم  از  غالم رضایی  یگانه  و  حیدری  لیال  کرد، 
آبی به ترتیب دوم و سوم شدند.همچنین در دره سنی 
بزرگساالن سحر راسخ از تیم نیشابور قهرمان این دوره از 
مسابقات شد و آزاده مزاری و زینب واله پس از آن از تیم 

آسمان آبی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

نایب قهرمانی پاورکار تربت حیدریه در کشور
جریان  در  حیدریه  تربت  پاورلیفتینگ  ورزشــکــار 
رقابت های قهرمانی کشور که به میزبانی زاهدان برگزار 
گردید با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان 

داد.
سید حمیدرضا امینی دراین خصوص اظهار کرد: این 
دوره از مسابقات با شرکت 200ورزشکار از سراسر کشور 
بمدت سه روز در زاهدان برگزار گردید و ورزشکاران در 
چهار گروه سنی و11 وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه افزود: علی 
تیم  قالب  در  شهرستان  این  نماینده  زاده  بلوچ  اصغر 
خراسان رضوی در این رقابت ها حاضر شد.امینی خاطر 
نشان کرد: بلوچ زاده توانست در دسته وزنی60کیلوگرم 
بزرگساالن در مجموع اسکوات، پرس سینه و ددلیفت 
رکورد 5/452 کیلوگرم را به نام خود ثبت کند و نشان نقره 
مسابقات را برگردن آویزد.وی افزود: نماینده خوزستان 
در این بخش قهرمان شد وزارعی دیگر نماینده خراسان 
تیم  است؛  ایستاد.گفتنی  سوم  سکوی  بر  نیز  رضوی 
پاورلیفتینگ خراسان رضوی در مجموع این مسابقات 

صاحب یک نشان طال، 3نقره و یک برنز شد.

برنز بانوی خراسانی در مسابقات قهرمانی آسیا
دوره  سومین  نخست  روز  در  شادکام  فاطمه  سیده 
مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا )هنگ 

کنگ 2019( موفق به کسب مدال برنز شد.
میدانی  و  دو  مسابقات  دوره  سومین  نخست  روز 
قهرمانی نوجوانان آسیا از صبح روز جمعه 24 اسفندماه 
در ورزشگاه شهر هونگ هو کشور هنگ کنگ پیگیری 
شد.در این دوره از مسابقات سیده فاطمه سیما شادکام 
خراسان  از  ایران  نوجوانان  ملی  تیم  شایسته  نماینده 
رضوی موفق شد با نمایشی دیدنی در مسابقه 2000 
رکورد  ثبت  با  اش  دیدگی  آسیب  ضمن  بامانع  متر 
7:32.53 دقیقه به مدال برنز دست یافته و اولین مدال 

تیم ملی کشورمان را در این مسابقات به ارمغان آورد.

کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال مسئول این وضعیت است

سخندان: در دنیا صحبت درباره داوران جریمه سنگینی دارد
فوتبال  بین المللی  داور  کمک  سخندان  رضا 
به  برتری  لیگ  سرمربیان  برخی  اعتراض  درباره 
بعضی  سوی  از  شده   ایجاد  هجمه های  و  داوری 
بدی  شرایط  متاسفانه  گوید:»  می  مربیان  این  از 
کافی  آرامش  داوران  شده  باعث  که  گرفته  شکل 
ذات  باشند.  حواشی  نگران  و  باشند  نداشته 
شما  باشد.  اعتراض  اینقدر  که  نیست  این  فوتبال 
و  نمی بینید  اعتراض  اینقدر  کشوری  هیچ  در 
در  واقعی  لذت  آن  که  شده  باعث  مسئله  همین 

و  آسیا  سطح  در  ایرانی  نخورد.داوران  رقم  فوتبال 
ایران  در  اما  داشته اند،  خوبی  قضاوت های  جهان 
این  مسئول  اســت.  ــاد  زی حاشیه  ای  حرف های 
تصمیم  ارکــان  دیگر  و  انضباطی  کمیته  شرایط 
گیرنده در فدراسیون هستند. اگر برخورد به موقع 
با افراد خاطی شود، دیگر شاهد تکرار این مسائل 
گاهی  که  هستیم  شاهد  متأسفانه  بود.  نخواهیم 
اوقات هم که تصمیمات درست از سوی این کمیته 
گرفته می شود، این اتفاق دیر می افتد و اثر تصمیم 

اتخاذ شده از بین می رود.فدراسیون باید در چنین 
اینصورت  غیر  در  باشد،  داشته  قاطعیت  مسائلی 
در  اگر  خورد.  خواهد  رقم  اتفاقات  این  همچنان 
نیز  داوران  باشد،  داشته  وجود  آرامش  زمین  کنار 

قطعًا عملکرد بهتری از خود نشان خواهند داد.«
ادامه می دهد: »در هیچ  اینطور  را  او حرفهایش 
علیه  اینقدر  که  نمی کنیم  مشاهده  دنیا  کجای 
هم  کسی  اگر  شود.  صحبت  یا  داده  بیانیه  داوران 
با  کند،  صحبت  داوران  عملکرد  دربــاره  بخواهد 

روبه رو می شود که متأسفانه شاهد  جریمه سنگین 
چنین مواردی در ایران نیستیم.«
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511/1اداره 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
واراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
اصالحی  رای  و    1396/12/14 مورخ   139660306271001735 شماره  برابررای 
تعیین تکلیف  اول موضوع قانون  139760306271003806 مورخ 1397/11/2 هیات 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای داود خوشخو  فرزند رجب بشماره 
شناسنامه 1517صادره از مشهد در ششدانگ یک باب یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
متری  صد  حاشیه  در  واقع  مشهد   9 بخش  136-اصلی  پالک  از  قسمتی  6300مترمربع 
روستای بین فاز و فارمد خریداری از رضا کبکی 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 
مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ،

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1288 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/27 ، نوبت دوم :98/1/17 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار
512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

قانون  موضوع  اول  هیات   1397/11/9-139760306015009331 شماره  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای نورالدین یوسفی سنگانی بشماره 
شناسنامه 5667 و کد ملی 0748396330 صادره از تایباد فرزند اله رسان  در ششدانگ یک 
باب منزل به مساحت 163/20مترمربع پالک شماره 1632 و 2737 فرعی از 251-اصلی 
واقع درخراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت متقاضی 
و قسمتی از پالک ها)مقدار 63/44 متر مربع  از پالک 2737 فرعی و مقدار 99/76 مترمربع 
از پالک 1632   فرعی می باشد ( 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 . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/12 ، نوبت دوم :97/12/27 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضاآقازاده

511/2اداره 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
واراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139760306271004414 شماره  برابررای 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسسه موسی ابن جعفر ع ابوالفضلی 
باب  یک  اعیان  ششدانگ  در   6106 ثبت  شماره  و   14007653096 ملی  بشماره  طرق  
ساختمان بصورت مسجد و حسینیه به مساحت 329/9 مترمربع قسمتی از پالک 71-اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در خیابان گاز-مسلم شمالی 7 پالک 575 اعیان متعلق به خود متقاضی 
و عرصه موقوفه حاج محمد حسین و محمد رضا حکاک  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی  فاصله 15  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
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 1286 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/27 ، نوبت دوم :98/1/17 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397603022001724 شماره  برابررای 
ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی راضیه نوروزی فرزند نوروز علی بشماره 
شناسنامه 202 صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت 360/24 مترمربع پالک 
91 فرعی از276-اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی خانم راضیه نوروزی  
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدورسند  درصورتی که اشخاص نسبت 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رابه مراجع قضایی  ، دادخواست خود  اعتراض  ازتاریخ تسلیم  رسید، ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/27 ، نوبت دوم :98/1/17 

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان –محمد رضا رجایی مقدم
سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

شهروندان عزیز می باشد

1 0 0 0 8 0 8 8 8

ی
مفقود

ی
مفقود

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل 1383 به شماره پالک 986 
ی 17 ایران 32  شماره موتور 00707329 و شماره شاسی 

s1412283234573 به نام حسینعلی زنگنه مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید مدل 1385 به 
شماره پالک 687 س 13 ایران 78  شماره موتور 00299169 
و شماره شاسی s1412281763805 به نام میر آقا بیرانوند 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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 شمخانی در جلسه محرمانه به نمایندگان 
چه گفت؟

با  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  الریجانی  علی 
مورد  در  من  نظر  »از  کرد:  اظهار  موافقید،  پالرمو 
پالرمو در خود مجلس هم اختالف نظر ها با این الیحه 
بود و افرادی هم که منتقد آن بودند به من می گفتند 
است،  گذاشته  مجلس  که  شروطی  این  با  ما  که 
است.  نافذ  هم  شروط  آن  من  نظر  به  داریم.  قبول 
که  بود  این  نگرانی شان  بعضی ها می گفتند که علت 
دیدیم  و  کردیم  بررسی  ما  نیست.  نافذ  شروط  این 
دارند،  دیگری  نظر  بعضی ها  حاال  است؛  نافذ  که 
مطالعه  ما  که  بگویم  می خواهم  است.  دیگری  بحث 
شورای عالی  دبیرخانه  و  پژوهش ها  مرکز  در  و  کردیم 
امنیت ملی، آقای شمخانی، وزارت اطالعات، وزارت 
خارجه، وزارت اقتصاد و اطالعات سپاه و همه این ها 
که  نوشتند  ما  برای  را  نامه ای  و  کردند  جمع وجور  را 
داده  پیشنهاد  پژوهش ها  مرکز  که  شروطی  این  با 
است، مشکلی ندارد و خود آقای شمخانی در جلسه 
برای  را  این  من  که  گفت  غیرعلنی  و  آمد  مجلس 
امنیت کشور الزم می دانم. خیلی از افرادی که بحث 
می کنند باید دید که چقدر این را دقیق خوانده اند، 
چون این یک چیز فنی است و چیز ساده ای نیست، 
قانون گذاری است و  و  ما کارمان، کار حقوقی  چون 
اظهارنظر راجع به آن ساده نیست. کار فنی است و 
به  است.  مربوط  دیگری  مواد  به  آن  مواد  از  بعضی 
آن  قبول کردن  آن شروطی که مجلس در  با  نظر من 

گذاشت، دغدغه ها رفع شده اند«.

دوستان  شاگرد  زنجانی  بابک  زاکانی:   

 

زنگنه است
توئیتر  در  مجلس  پیشین  نماینده  زاکانی،  علیرضا 
از  هنوز  کلفت ها  گردن  نفت:  »وزیر  نوشت:  خود 
کالهبردار  یک  او  می کنند.  حمایت  زنجانی  بابک 
درجه یک و در تاریخ ایران بی نظیر است. مثال بابک 
هستند.  زنگنه  آقای  دوستان  مکتب  ابتدایی  شاگرد 
به  بایدخشک شود چه مربوط  ریشه فساد اقتصادی 

زنجانی باشد چه مرتبط به همراهان زنگنه.«

در  ــرال  ت صید  ــاره  درب سپاه  هشدار 
خلیج فارس

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: نباید 
کشتی های  و  شود  انجام  ترال  صید  خلیج فارس  در 
دور  دریا های  به  کار  این  انجام  برای  باید  مربوط 
جلوی  کرد،  خواهیم  ورود  توان  همه  با  ما  بروند، 
موضوع  این  روی  و  گرفت  خواهیم  را  تــرال  صید 

غالمشاهی  عباس  سرهنگ  کرد.  خواهیم  پافشاری 
سپاه  دریایی  نیروی  ورود  درباره  ایسنا،  با  گفتگو  در 
کرد:  اظهار  خلیج فارس  در  تــرال  صید  مسئله  به 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی 
انقالبی که در حفظ منافع  و مأموریت  جهت تکلیف 
عرصه ها  همه  در  دارد  اسالمی  مقدس  نظام  و  مردم 
خصوصًا در دریا ورود می کند. وی ادامه داد: اخیرًا 
به  مردم  معیشت  وضعیت  در  که  تغییراتی  جهت  به 
صید  وضع  از  آنان  گالیه مندی  موجب  و  آمده  وجود 
امر  این  به  سپاه  دریایی  نیروی  شــده،  صیادی  و 
یعنی صید ترال که صید مضری برای زیست دریایی 
فرمانده  است.  کرده  ورود  است  صیادان  و  آبزیان  و 
ما  اینکه  بیان  با  سپاه  دریایی  نیروی  یکم  منطقه 
انجام  ترال  صید  خلیج فارس  در  نباید  داریم  اعتقاد 
کار  این  انجام  برای  باید  مربوط  کشتی های  و  شود 
ورود  توان  همه  با  ما  افزود:  بروند،  دور  دریا های  به 
و  گرفت  خواهیم  را  ترال  صید  جلوی  کرد،  خواهیم 
سرهنگ  کرد.  خواهیم  پافشاری  موضوع  این  روی 
بتوانیم  امیدواریم  اینکه  به  اشــاره  با  غالمشاهی 
و  ساحل نشینان  خصوصًا  ملت  منافع  که  جایی  تا 
صیادان بومی و محلی ساحلی را تأمین کنیم به این 
نیروی  که  زمانی  از  کرد:  تصریح  دهیم،  ادامه  کار 
ورود  مسئله  این  به  اسالمی  انقالب  سپاه  دریایی 
کرده مقدار صید ترال بسیار کاهش یافته است مردم 
نیروی  به  را  خود  تشکر  پیام های  مسئولین  حتی  و 
نیروی  فرمانده  تنگسیری،  سردار  و  سپاه  دریایی 

دریایی سپاه می رسانند.

 نماینده مجلس: مردم نان شب خود را با 
حساب دفتری تهیه می کنند

مسئوالن  عملکرد  از  انتقاد  با  شهرضا  مردم  نماینده 
به ویژه در حوزه معیشت گفت: مردم نان شب خود 
محمودی  سمیه  می کنند.  تهیه  دفتری  حساب  با  را 
در نشست علنی امروز )یکشنبه 26 اسفند( مجلس 
شورای اسالمی، ضمن تبریک ایام ماه رجب خطاب 
از  تذکر  رکورددار  شما  کرد:  اظهار  جمهور  رئیس  به 
متاسفانه  معیشت،  بحث  در  ویژه  به  بودید  مجلس 
بی تحرکی و بی تفاوتی در باب حل مشکالت دولت 
نمی بینیم.  نیز  را  تذکرات  این  نتیجه  و  شاهدیم  را 
اسالمی  شورای  مجلس  در  شهرضا  مردم  نماینده 
در  دفتری  حساب  بودیم  ندیده  تاکنون  داد:  ادامه 
تهیه  برای  مردم  اخیرا  اما  باشیم،  داشته  نانوایی ها 
را  خود  مایحتاج  دفتری  حساب  با  خود  شب  نان 
مجلس  رئیسه  هیات  به  خطاب  وی  می کنند.  تامین 
برای  هفته  هر  ــری  وزی بعضًا  اســت  چطور  گفت: 

حاضر  صحن  در  مجلس  نمایندگان  به  پاسخگویی 
می شود، اما وزیر دیگری با 89 سوال هنوز به صحن 
نیامده که این ارتباطات باید شفاف سازی شود. وی 
شهرضا  مردم  شرب  آب  گفت:  نیرو  وزیر  به  خطاب 
این  از  شدیدی  نگرانی  مردم  و  است  مشکل  دچار 
بابت دارند. این حق مردم شهر شهید همت نیست.

ایرانی در  ادعایی درباره دستگیری زوج   
آرژانتین

آرژانتین  در  جعلی  پاسپورت  با  ایرانی،  شوهر  و  زن 
از  تــن  دو  هــاآرتــص،  ــاس  اس بــر  شــدنــد.  دستگیر 
آیرس  بوینس  در  شنبه  روز  در  ایرانی  شهروندان 
که  ــرده  ک تایید  اینترپل  پلیس  شدند،  دستگیر 
اما  شدند،  آرژانتین  وارد  دیگر  هویتی  با  زوج  این 
هویت های این افراد جعلی است. مرد 27 ساله خود 
مدعی  و  کرده  معرفی  ناصرانی  سجاد  عنوان  به  را 
را  خود  هم  ساله   31 زن  است.  عکاس  یک  که  شد 
مهندس  که  گفت  و  کرد  معرفی  سبزعلی  مهسوره 
پاسپورت های  در  فاحش  اشکاالت  اســت.  معمار 
و موجب  برانگیخت  را  ماموران  ایرانی شک  زوج  این 
دستگیری این دو تن در بوینس آیرس آرژانتین شد. 

این زن و مرد ایرانی اکنون در زندان به سر می برند.

  پیشنهاد استعفا به روحانی توسط برخی 
اصالح طلبان

گفت:  اصالح طلبان  گذاری  سیاست  شورای  عضو 
پیشنهاد  روحانی  آقــای  به  اصالح طلبان  از  برخی 
دولت  ریاست  از  ناتوانی  صــورت  در  که  کــرده انــد 
با  گفتگو  در  میرلوحی  محمود  سید  کند.  استعفا 
فارس، اظهار داشت: برخی از اصالح طلبان به آقای 
از  ناتوانی  صورت  در  که  کرده اند  پیشنهاد  روحانی 
دولت  رئیس  افــزود:  کند.وی  استعفا  دولت  ریاست 
اصالحات در خصوص ادامه فعالیت حسن روحانی در 
فارس،  گزارش  به  است.  نداشته  نظری  اظهار  دولت 
عضو  و  اصالحات  دولــت  تعاون  وزیــر  صوفی  علی 
امروز  اصالح طلبان  گــذاری  سیاست  عالی  شــورای 
شنیده ام  من  که  بود  کرده  تاکید  گفت و گویی  طی 
که  است  گفته  روحانی  به  اصالحات  دولــت  رئیس 
و  دهد  استعفا  ریاست جمهوری  از  نمی تواند  اگر 
نیست،  امکان پذیر  اگر  و  کند  مطرح  را  خود  شرایط 
هم  صوفی  علی  کند.  کناره گیری  و  گرفته  اجــازه 
اکنون دبیرکلی حزب پیشرو اصالحات که متشکل از 
وزرای کابینه دولت اصالحات است را بر عهده دارد.
شورای  مجلس  دهم  دوره  انتخابات  ستاد  رئیس  وی 

اسالمی اصالح طلبان در شهر تهران بود.

 طرح امیدی ها برای سفره مردم
فراکسیون  این  که  گفت  امید  فراکسیون  سخنگوی 
ارائه  مــردم  معیشت  وضعیت  بهبود  بــرای  طرحی 
ایسنا  با  گفتگو  در  سعیدی  فاطمه  کــرد.  خواهد 
گفت:  امید  فراکسیون  ــروز  ام جلسه  توضیح  در 
ویژه  »کمیته  نام  به  ویژه ای  کمیته  امید  فراکسیون 
اساسی«  کاال های  و  ارز  سوخت،  یارانه،  ساماندهی 
ایجاد کرده است که قرار شد این کمیسیون طرحی 
مشورت  بــا  ــود  خ معیشت  وضعیت  بهبود  ــرای  ب
اعضای  به  و  کرده  تدوین  نمایندگان  و  کارشناسان 
فراکسیون ارائه کند تا پس از تصویب نهایی در قالب 
قرار  بررسی  مورد  مجلس  علنی  صحن  در  طرح  یک 
که  شد  تاکید  جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی  گیرد. 
ارائه  با  که  باشد  گونه ای  به  باید  شده  تدوین  طرح 
راهکار های قانونی به دستگاه های دولتی این امکان 
قیمت  با  موقع  به  را  اساسی  کاال های  تا  بدهد  را 
برسانند.  مصرف کنندگان  به  رانت  حذف  و  مناسب 
پایان گفت: در تدوین  سخنگوی فراکسیون امید در 
اقتصادی  برجسته  کارشناسان  نظرات  از  طرح  این 
استفاده خواهد  و خوشنام  تجربه  با  و مدیران  کشور 
شد تا در نهایت بتوانیم برای مردم شرایط سال آینده 

را با کمک دولت بهبود بخشیم.

هشدار فرمانده سپاه به حامیان سازش
وارد  هرگز  سپاه  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
اگر  گفت:  اســت،  نشده  سیاسی  گروه بندی های 
انقالب  اصــول  از  را  مــردم  ذهن  بخواهد  جریانی 
اسالمی و خاصیت های این حرکت و دست آورد های 
مثبت آن به سمت سازش هدایت کند و بگوید مردم 
مقابل  کنید، قطعا سپاه  که سازش  نفع شماست  به 
آن می ایستد. باید بدانند که اگر سازش کنند، ذلت 
و بدبختی به بار می آید. سپاه با جریانی که با نفاق و 
دو رویی، سازش را طور دیگری تبلیغ می کند، مبارزه 
همه جانبه کرده و آن را افشا می کند. سردار سرلشکر 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی 
مناسبت  به  تفصیلی  گفتگویی  در  اسالمی  انقالب 
نکات  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
پــاســداران  سپاه  فعالیت های  پیرامون  مختلفی 
انقالب اسالمی پرداخته است که در ادامه گزیده ای 
می خوانید.  را  مصاحبه  این  بخش های  مهمترین  از 
رژیــم  تــهــدیــدات  ــوص  ــص درخ جعفری  سرلشکر 
ها(  )صهیونیست  آن ها  داشت:  اظهار  صهیونیستی 
رویای گسترش از نیل تا فرات را در سر داشتند و در 
50 سال اخیر می خواستند این برنامه را اجرا کنند، 
ذره ای  نتوانسته  جعلی  رژیم  این  نه تن ها  امروز  اما 

از خاک خود را گسترش دهد، بلکه در اطراف خود 
خاک  از  عمده ای  بخش  و  بوده  کامل  محاصره  در 
بیان  با  وی  است.  داده  دست  از  نیز  را  اشغال کرده 
اینکه موشک های حزب ا... لبنان تمام سرزمین های 
مردم  مقاومت  به  ــد،  دارن پوشش  تحت  را  اشغالی 
این وضعیت  افزود:  و  بویژه غزه اشاره کرد  فلسطین 
مقاومت  جبهه  از  منطقه  در  امروز  که  توانمندی  و 
موفقیت های  از  همه  شده،  ایجاد  اسالمی  انقالب 
قابل  هم  خیلی  که  است  اسالمی  انقالب  بی نظیر 
حس  باید  و  است  حسی  بیشتر  یعنی  نیست.  بیان 

شود.

ــی با  ــران ــده ای ــوده ش ــان ربـ ــان مــرزب

 

خانواده هایشان تماس گرفتند
مدعی  العدل  جیش  به  موسوم  تروریستی  گروهک 
شد که مرزبانان ربوده شده در هنگ مرزی میرجاوه 
بعد از 5 ماه با خانواده خود تماس تلفنی گرفته اند. 
از  که  شد  مدعی  همچنین  تروریستی  گروهک  این 
تاکنون  شده  ربوده  مرزبانان  از  تن   5 آزادی  از  بعد 
اسالمی  جمهوری  مقامات  سوی  از  اقدامی  هیچ 

ایران در زمینه مذاکره با آن ها انجام نشده است.

مرحوم  و  احمدی نژاد  فــتــح ا... زاده:   
هاشمی استقاللی بودند

اعالم  استقالل  سابق  مدیرعامل  فتح ا... زاده  علی 
خاتمی  محمد  و  استقاللی  احمدی نژاد  محمود  کرد 
تیم  دو  هر  به  آن ها  دوی  هر  اما  بودند.  پرسپولیسی 
پایتخت کمک می کردند. وی گفت که دوستان آقای 
رنگی  چه  ایشان  بفهمیم  ما  که  نگذاشتند  روحانی 
ته  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  اما  )خنده(.  است 
جمعه ای  آقای  سرتیمش  اما  بود،  استقاللی  قلبش 
که  و خیلی دوست داشت  بود  دوآتیشه  پرسپولیسی 
اتفاق  این  اما  کند،  پرسپولیسی  را  هاشمی  مرحوم 

نیفتاد.

احمدی نژاد از خدا هم نمی ترسد  
با  گفت وگویی  در  مجلس،  رئیس  الریجانی،  علی 
خانه ملت،  خبری  پایگاه  که  مثلث  اصول گرای  مجله 
گفته:  کرده  منتشر  را  آن  فیلم  مجلس،  به  وابسته 
از  که  کسی  دارد.  مشکل  خودش  با  احمدی نژاد 
شب  شود.  جلودارش  نمی تواند  کسی  نترسد،  خدا 
از این ماجرا خبر نداشتم؛ صبح که  استعفای ظریف 
تلفن های  گرفتم،  تماس  شدم.  خبر  مجلس  رفتم 
شد،  باز  تلفن های اش  که  شب  بــود.  قطع  ظریف 
بود.  به حق  ایشان  گالیه های  برخی  گرفتم؛  تماس 

خداوند،  و  هست  مسائل  این  از  ما  کشور  در  ولی 
چهار،  اگر  گذاشته.  موقع ها  همین  برای  را  گذشت 
داشته  خبر  کشور،  هسته ای  پرونده  تمام  از  پنج نفر 
برجام جمهوری اسالمی  با  باشند، یکی شان، من ام. 
دیپلماتیک  بن بست  به  که  دوره ای  آن هــم  ــرد؛  ُب
می کرد.  ایجاب  ما  اقتصادی  مصالح  و  خوردیم 
عراق  در  چه  سوریه،  در  چه  منطقه ای؛  مسائل  در 
که  افرادی هم  و  کار می کنند  فکرشده  رهبری  و...، 

مشغول این کارند درست تدبیر می کنند.«

  دو دستور روحانی در کنگان
رئیس جمهور در جمع مردم کنگان: دستور تشکیل 
تریبون  این  از  را  عسلویه  آلودگی  حل  ملی  کمیته 
ــران  وزی نـــوروز،  تعطیالت  از  بعد  می کنم.  ــادر  ص
بهداشت، کشور، نفت، شهرسازی و روسای سازمان 
برنامه و بودجه و محیط زیست تشکیل جلسه دهند و 
تا 3 ماه طرح پیشنهادی خود را به دولت بباورند. در 
برابر منابع زیادی که از اینجا برداشت می شود، مردم 
نیرو های  برای  باید  نفتی  دارند. شرکت های  حقوقی 

خود حداالمکان از بومیان استفاده کنند. ایرنا

 کشور به مدیریت نیاز دارد نه خیریه
امضای  با  اسالمی  ــورای  ش مجلس  نماینده   75
تشخیص  مجمع  اعضای  و  رئیس  به  خطاب  نامه ای 
سال  سه  طی  دولت  کردند،  اعالم  نظام  مصلحت 
اجرایی  را   FATF به  مربوط  الزامات  تمامی  گذشته 
شدن  قفل  موجب  موضوع  همین  و  اســت  ــرده  ک

اقتصاد کشور و گرانی های اخیر است/ فارس

نمی شود  جوان،  دختران  ببند  بگیرو  با 
آن ها را تربیت کرد

والمسلمین  االسالم  حجت  دیدار  در  یزدی،  آیت ا... 
با  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی  محمد 
گفت:  بشر  زندگی  در  شده  ایجاد  تحول  به  اشاره 
و  تفکر  با  منطبق  را  اسالم  احکام  این  می بایست  آیا 
شرایط جدید قرارداد یا تفکر جدید را به نوعی تنظیم 
پیدا  تطبیق  اسالمی  مقدسات  و  اصول  با  که  کرد 
کند؟ فقط با بگیر و ببند و زندانی کردن و بازداشت 
تربیت کرد؛  را  کردن دختران جوان، نمی شود آن ها 
تا  گیرد  انجام  فرهنگی  کار  خانواده  درون  در  باید 

آسیب ها ریشه کن شود. /خبرگزاری حوزه
منبع / تابناک
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