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انتخاب  از  خراسان رضوی  هنری  حوزه  رئیس 
چهره سال هنر انقالب اسالمی در خراسان رضوی 

خبر داد.

رونمایی از چهره سال هنر انقالب خراسان رضوی 

نشان »فیروزه هنر« به تشکری 
تعلق می گیرد

 تنها بازیکن خراسانی تیم ملی فوتبال بزرگساالن

امکانات فوتبال بانوان و آقایان 
قابل قیاس نیست

توسط یگان حفاظت راه و شهرسازی خراسان رضوی انجام شد

رفع تصرف از 12 هزار مترمربع 
اراضی ملی خراسان رضوی

درخواست حسین فریدون از کریمی قدوسی

فایل تقلید صدای رئیس جمهور را 
منتشر کن 

معاون اجتماعی بهزیستی استان خراسان رضوی خبر داد

رشد صد درصدی تحویل 
فرزندخواندگی

اصولگرایان در اندیشه فتح 
کرسی های بهارستان

مشکالتی که همواره در رقابت های انتخاباتی گریبان جریان 

اصولگرایی را گرفته است
»عدم  دغدغه  با  خود  رقیب  همچون  اگرچه  اصولگرایان 
احراز صالحیت« از سوی شورای نگهبان روبه رو نیستند اما، 

به مراتب با مشکالت بزرگتری دست و پنجه نرم می کنند. 

بررسی موضوع بارندگی ها و سیالب های اخیر کشور با حضور مسئولین مربوطه و 
وزرای راه، کشاورزی، کشور و نیرو از مهمترین دستورکارهای امروز مجلس شورای 

اسالمی بود.

تئاتر مشهد که سال 97 را با موفقیت نسبی پشت سر گذاشت، روزهای ابتدای سال 
جدید را نیز با شور و حرارت خاصی آغاز کرده است و با فرارسیدن بهار، سالن های 

تئاتر مشهد با اجرای 6 نمایش میزبان تماشاگران شده اند و استقبال مناسبی نیز طی 
روزهای اخیر از برخی از این اجراها شده است. هوای این روزهای مشهد به شدت 

بارانی و بهاری است وتئاتر این شهر نیز ایام باطراوتی را تجربه می کند.

روی صحنه چه می گذرد؟

روزهای آفتابی تئاتر در 
آسمان ابری مشهد

متن و حاشیه مجلس برای 
بررسی سیالب های اخیر

الریجانی:»آیا شما بارش های اخیر را به جایی اطالع دادید؟« 
تاجبخش: »نه چون فکر می کردیم بارش ها بهاری و مثل همیشه است«.
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دغدغه  با  خود  رقیب  همچون  اگرچه  اصولگرایان 
روبه رو  نگهبان  شورای  سوی  از  صالحیت«  احراز  »عدم 
نیستند اما، به مراتب با مشکالت بزرگتری دست و پنجه 
نرم می کنند. مشکالتی که همواره در انتخابات گذشته 
گریبان آنها را گرفته بود در چند ماه مانده به انتخابات 
مجلس یازدهم، بازهم برای چندمین بار به سراغشان آمده 
انتخابات  در  اصولگرایان  شکست های  سلسله  با  است. 
با  مبارزه  برای  آنان  چاره  راه  آخرین  »جمنا«  پیشین، 
کثرت گرایی شد. بزرگان اصولگرا دست به تشکیل جبهه 
مردمی نیرو های انقالب زدند تا چند ماه مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم در سال 96 بتوانند برای یک 
بار هم که شده به آفت چند کاندیدایی در انتخابات پایان 
دهند. هرچند نتیجه انتخابات به نفع آنان به پایان نرسید، 
اما کسب 16 میلیون رای نوعی پیروزی برایشان محسوب 
می شد. با این اتفاق به نظر نمی رسید اصولگرایان به این 
زودی رمز پیروزی خود را فراموش کنند، اما با شکل گیری 
سه قطب مخالف در این جریان، دیگر نام و نشانی از جمنا 

باقی نماند.
  پیدایش سه قطب مخالف تشکیالت

اردوگاه  در  انشقاق  پرچم دار  همچنان  پایداری  جبهه 
اصولگرایان است. آنان همچون دوره های قبل به دنبال 
این هدف  به  و برای رسیدن  کاندیدای اصلح می گردند 
بگذرند.  تشکیالتی  هر  و  فرد  هر  از  راحتی  به  حاضرند 
هرچند اعضای این جبهه فعال در مورد انتخابات مجلس 
اظهارنظر نکرده اند، اما از موضعگیری هایشان در مورد 
انتخابات 1400 معلوم است که رسیدن به وحدت را بر 
تهرانی در جدیدترین اظهارات  آقا  اند.  خود حرام کرده 
یافتن  و  خود صراحتا اعالم می کند که در حال بررسی 
را  جبهه  این  دبیرکلی  که  او  هستند.  اصلح  گزینه های 

برعهده دارد خطاب به هم کیشان خود گفته است »ما 
انتخابات  در  اگر   ... بیاییم؟  به خودمان  کی میخواهیم 
من کاندیدا شدم و شما هم کاندیدا شدی، و من دیدم 
که شما اصلح هستید، خودم باید کنار بروم. ما به دنبال 
اصلح هستیم. نباید از اصلح کوتاه بیاییم و باید پای آن 
تا چه حد  این صحبت ها  اینکه  البته حدس  بایستیم.« 
از سوی سایر احزاب اصولگرا قابل اعتنا باشد، چندان 
جریان  در  دیگری  قطب  وحدت  شورای  نیست.  سخت 
اصولگرا بود که اسما و عمال جایگزین جمنا شده است. 
رئیسی  ابراهیم  دادن  قرار  محوریت  با  شورا  این  اگرچه 
ریاست  انتخابات  قبلی  دور  در  اصولگرایان  کاندیدای 
می شد  که  می رفت  سمتی  به  دوره  این  در  جمهوری، 
بر قوه  او  با ریاست  اما  بود،  پیروزی قائل  برایش شانس 
قضائیه راه برای افرادی باز شد که به نظر نمی رسد بتوانند 
سبب وحدت شوند. غالمعلی حداد عادل از جمله گزینه 
برای  رئیسی  جایگزین  است  قرار  گویا  که  است   هایی 
حضور در انتخابات شود. چهره ای که غیر از دست یابی 
نبوده  وحدت  محور  تاکنون  مجلس،  ریاست  کرسی  به 
است معلوم نیست برای انتخابات امسال چه برنامه هایی 
در ذهن خود می پروراند. اما در این میان تقال های جامعه 

روحانیت مبارز نیز جالب توجه است. در واقع این حزب 
به دنبال آن بود تا بتوانند در دیگر استان های کشور هم 
حضور جدی تری پیدا کنند. از همین رو اعضای جامعه 
روحانیت مبارز در وهله اول به تغییر پسوند این حزب از 
تهران به کشور رای دادند و در ادامه نیز با انتخاب مصطفی 
پورمحمدی به عنوان دبیرکل، کار های اجرایی را به این 
نیروی تقریبا جوان سپردند. اقدامی که شاید بتواند آنان 

را به پیروزی در انتخابات پیش رو برساند.
  ورود اصولگرایان بانفوذ

معمار  که  نیستند  اصولگرایی  جریان  قطب  سه  تنها 
اصولگرایان  از  چهره هایی  باشند.  رو  پیش  انتخابات 
شناخته شده حضور دارند که بدشان نمی آید برای اولین 
بار و یا حتی چندمین بار شانس خود را برای سکونت در 
پاستور امتحان کنند و پیش از آن نیز مهره های خود را 
در بهارستان بنشانند. محمدباقر قالیباف یکی از همین 
چهره های با نفوذ اصولگرایان است که اگر حکم ریاست 
بنیاد مستضعفان برای او صادر نشود، می تواند با پدیده 
پیشرفت  حزب  و  انداخته  راه  به  خود  که  نواصولگرایی 
و عدالت  که به خدمت او و برنامه هایش درآمده، اعالم 
حضور کند. اگر چنین تصمیمی از سوی او نهایی شود 

قطعا برای اسفندماه امسال بیکار نخواهد نشست. نفر 
بعدی سعید جلیلی است. کاندیدای ریاست جمهوری 
سال 92 که در رقابت با حسن روحانی شکست خورد، 
اگرچه نامش فعال در لیست جبهه پایداری ها قرار نگرفته، 
اما از محتمل ترین کاندیدای این جبهه است که قطعا با 
حضورش اصولگرایان باید فکری برای رسیدن به وحدت 
و معرفی یک کاندیدا کنند. چرا که به هیچ روی اعضای 
این جبهه حاضر به کوتاه آمدن در برابر چهره محبوب خود 
نیستند. چهره دیگر این جریان محسن رضایی است. او 
نیز که در جبهه مردمی نیرو های انقالب حضور داشته و 
اگرچه  دارد  سر  در  جمهوری  ریاست  سودای  همچنان 
مانند قالیباف در انتظار دستیابی به پستی نیست که او 
را از ریاست جمهوری باز دارد، اما با بر تن کردن دوباره 
لباس نظامی به نظر می رسد محتاط تر گام برمی دارد. با 
این حال نمی توان از گزینه بودن او هم چشم پوشید. اما 
مرد دیگر این جریان که بدون حضور در هیچ تشکیالت 
اصولگرایی می تواند ورق را برگرداند، کسی نیست جز علی 
اکبر ناطق نوری. نه از این منظر که شخص او وارد کارزار 
انتخاباتی شود بلکه مقصود این است که با هر اظهارنظر 
او شاید بتوان مسیر حرکت اصولگرایان در زمان انتخابات 

را تغییر داد. یعنی درست همان کاری که او در سال 92 
انجام داد و با چرخش به سمت حسن روحانی، ائتالف 
اصولگرایان معتدل با اصالح طلبان و اعتدالیون را کلید 
زد. اینک که زمزمه هایی از بازگشت او و حتی درخواست 
این  برای ریش سفیدی  او  از  برخی چهره های اصولگرا 
جریان به گوش رسیده، بعید نیست ناطق نوری تعیین 

کننده نهایی پیروزی یا شکست اصولگرایان باشد.
  نگرانی از کثرت

هرچند حرف از وحدت به درستی به میان می آید، اما 
قرار نیست که همه اصولگرایان زیر علم یک تشکل سینه 
بزنند. در این میان هستند چهره هایی که خود به طور 
مستقل وارد رقابت ها می شوند و اگرچه رای قابل اعتنایی 
هم ندارند، اما می توانند معادالت را تا آنجا برهم بزنند که 
جلوگیری  خود  جریان  مطرح  چهره های  برخی  ورود  از 
کنند. این افراد که اتفاقا چهره های کمتر شناخته شده ای 
و  صدر  الدین  شهاب   بیادی،  حسن  مانند  هستند  هم 
دور  در  ده هزاری خود  رای چند  با همان  دیگر،  برخی 
جلوی  حداقل  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  قبلی 
ورود حداد عادل به مجلس را گرفتند. چرا که او با کمتر 
از صد هزار اختالف رای با نفر آخر لیست امید از ورود به 

بهارستان باز ماند.
به هرحال، اسفندماه امسال انتخابات مجلس شورای 
غالب  بینی  پیش  که  می شود  برگزار  حالی  در  اسالمی 
که  اتفاقی  است.  عمومی  استقبال  کاهش  کارشناسان 
البته برای اصولگرایان همواره یمن داشته و توانسته اند 
به خواسته های سیاسی خود دست یابند. شورای نگهبان 
هم آنگونه که درکارنامه سوابق کاری خود به ثبت رسانده 
را  اصولگرایان  کاندیدا های  از  تعداد  باالترین  صالحیت 
به  اصوگرایان  نگرانی  تنها  بین  این  در  و  می داند  محرز 
کثرتی است که به دلیل فراهم بودن شرایط برایشان پدید 
آمده است. نگرانی ای که به نظر نمی آید با چالش هایی که 
اصولگرایان از هم اکنون با آن روبه رو هستند بتوانند آن را 
تبدیل به فرصت کرده و با یک لیست مشترک، دوم اسفند 

98 را به کام خود به پایان برسانند.

اصولگرایان در اندیشه فتح کرسی های بهارستان
مشکالتی که همواره در رقابت های انتخاباتی گریبان جریان اصولگرایی را گرفته است

خبر
درخواست حسین فریدون از کریمی قدوسی

فایل تقلید صدای رئیس جمهور را منتشر کن 

ادعا گفت: من  این  به  حسین فریدون در واکنش 
از آقای کریمی قدوسی می خواهم اگر چنین فایل 
منتشر  همیشه  برای  یکبار  دارد  اختیار  در  صوتی 

کنند.
نماینده  قدوسی،  کریمی  خبرآنالین،  گزارش  به 
مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی مدعی شده 
فایل صوتی در اختیار دارد که در آن حسین فریدون 
با تقلید صدای رئیس جمهور برخی درخواست ها را 
از مدیران دولتی می کند. حسین فریدون در واکنش 
می  قدوسی  کریمی  آقای  از  من  گفت:  ادعا  این  به 
خواهم اگر چنین فایل صوتی در اختیار دارد یکبار 

برای همیشه منتشر کنند.
صدای  تقلید  ادع��ای  تکذیب  با  فریدون  حسین 
به  که  است  فردی  ادعای  این  گفت:  جمهور  رئیس 
دروغگویی شهره شده و در چند سال گذشته تقریبا 
فرد  این  البته  است،  شده  تکذیب  او  ادعاهای  همه 
ظاهرًا حصار آهنی دارد و شکایت از او هم به جایی 
نمی رسد به همین دلیل تنها راه اثبات دروغ هایش 
چقدر  بدانند  مردم  تا  است  سند  انتشار  درخواست 

این فرد حرف های بی پایه و اساس می زند.

جهانگیری در تماس تلفنی با استاندار خراسان رضوی
دستگاه های امدادی تا هر زمان الزم در 

حالت آماده باش باشند
معاون اول رئیس جمهور بر آمادگی همه جانبه در 
استان های درگیر با سیل و مناطق در معرض طغیان 

رودخانه ها تاکید کرد.
معاون  جهانگیری،  اسحاق  ایسنا،  گ��زارش  به 
تماس های  در  ام��روز  صبح  جمهور،  رئیس  اول 
و  سیستان  هرمزگان،  استانداران  با  جداگانه  تلفنی 
بلوچستان، کرمان و خراسان های رضوی و جنوبی، 
پیشگیرانه  اقدامات  و  ها  بارش  وضعیت  آخرین  از 

برای مقابله با سیل در این استان ها مطلع شد.
این  اس��ت��ان��داران  از  جمهور  رئیس  اول  معاون 
تمامی  گرفتن  نظر  در  ب��ا  ت��ا  خ��واس��ت  استان ها 
را  خود  های  استان  ظرفیت  و  امکانات  احتماالت، 
برای جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی به مردم 
بکار گیرند و دستگاههای امدادی و کمك رسان را تا 
هر زمان که الزم است در حالت آماده باش کامل نگه 

دارند.
جهانگیری همچنین بر هماهنگی همه دستگاه ها 
بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  مصوبات  چارچوب  در 
استان تاکید کرد و با اشاره به پیش بینی های سازمان 
برای  تمهیدات  بکارگیری همه  هواشناسی خواستار 

کاستن از خسارات احتمالی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی
تمامی مدیران استانی باید پاسخگوی رسانه ها باشند

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
باید  استان  مدیران  تمامی  گفت:  رض��وی  خراسان 
پاسخگوی رسانه ها باشند و اگر مدیری از پاسخگویی 
او  از  افکار عمومی خودداری کند، حتما  به نمایندگان 

بازخواست خواهیم کرد.
استان  ای  رسانه  قرارگاه  جلسه  در  جعفری  حسن 
که در صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: بشر پس از 
انتخاب زندگی اجتماعی، در راستای تعامل، اثربخشی و 

اثرپذیری گام های موثری برداشت و یکی از ابزارهایی که 
می تواند مسائل را به خوبی به جامعه منتقل کند، رسانه 

است.
وی افزود: اعتقاد داریم که همه مدیران استانی باید 
پاسخگوی رسانه ها باشند و اگر مدیری از پاسخگویی 
او  از  افکار عمومی خودداری کند، حتما  به نمایندگان 

بازخواست خواهیم کرد.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

خراسان رضوی ادامه داد: یکی از ویژگی های هر مدیری 
پاسخگو بودن است و رسانه ها به عنوان حلقه واسط می 

توانند ارتباط میان جامعه و مسئوالن را برقرار کنند. 
باید  انتقال موضوعات  اینکه رسانه ها در  با بیان  وی 
نقش امانت داری خود را به خوبی ایفا کنند، تاکید کرد: 
از رسانه ها در بعد سیاسی و اجتماعی انتظار داریم که 
در انعکاس مطالب، ضمن توجه به قوانین کشور و مسائل 

شرعی، اخالق مداری سرلوحه کار رسانه ای قرار گیرد. 

جعفری توسعه نگاه عادالنه در رسانه ها را یک ضرورت 
مطبوعات  در  انتقادی  موضوعی  اگر  گفت:  و  برشمرد 
زمینه  که  داری��م  انتظار  ش��ود،  می  منتشر  ها  رسانه  و 
پاسخگویی مدیر مربوطه هم فراهم گردد تا از ناامیدی 

جامعه جلوگیری شود.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی افزود: رسانه ها در ارتقای سطح 
نشاط اجتماعی و برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات 

مجلس شورای اسالمی می توانند نقش آفرین باشند. 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دشمن برای اثرگذاری 
در جامعه طرح های مختلفی رسانه ای تدارک دیده است 
لذا برای مقابله با توطئه های دشمن باید بیش از پیش از 

ظرفیت رسانه های داخلی استفاده شود.  
وی گفت:  انتظار می رود که همه رسانه ها در راستای 

امیدآفرینی و ایجاد نشاط در جامعه نقش آفرینی کنند.

برای اشتغال روستایی وقتی 
از یک روستایی 50 تا 100 

میلیون ضمانت می خواهیم و 
سند روستایی او را نیز قبول 

نمی کنیم، آن فرد نمی تواند 
اشتغال به راه بیندازد، این 

یک زنجیره از عوامل مختلف 
است، اگر قرار است بانک وام 

دهد و نیاز به ضمانت دارد، 
باید راهکارهای آن ها را نیز 

فراهم کند

,,
ص���ادرات  زمینه  در  باید 
کوچک  صنایع  محصوالت 
محصوالت  و  متوسط  و 
در  را  خ���ود  ک���ش���اورزی 
 15 در  که  زی��ادی  بازارهای 
تالش  داری��م،  اط��راف  کشور 
نمی توانند  آن ه���ا  کنیم. 
گوجه فرنگی،  ص����ادرات 
و  ک��ش��اورزی  محصوالت 
ما  متوسط  و  کوچک  صنایع 
صنایع  کنند.  مشکل  دچار  را 
قبل  از  ما  متوسط  و  کوچک 
صادرات داشتند و اکنون نیز 
راهکارهایی  باید  تنها  دارند، 
برای تسهیل آن ها ایجاد شود.

,,

ملی  ش���ورای  رئیس  نایب 
درصدی   6 افزایش  از  زعفران 
و  داد  خبر  محصول  این  قیمت 
 ١٢ کیلویی  به  حداکثر  سرخ  طالی  قیمت  گفت: 

میلیون تومان رسیده است.
اینکه  بیان  با  میری  غالمرضا  مهر،  گ��زارش  به 
آبان ماه  پایان  به  آمار صادرات زعفران مربوط  آخرین 
اعالم  زمینه  این  در  جدیدی  آمار  هنوز  و  است   ٩٧
نشده است، گفت: متأسفانه پیگیری های ما در این 

زمینه منجر به نتیجه نشده است.
طالی  صادرات  ارزش  مدت  این  در  وی،  گفته  به 
که  بوده  دالر  میلیون   ٢4٠ رضوی  خراسان  از  سرخ 
رشد  درص��د   46  ،٩6 سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

داشته است.

از  همچنین  زعفران  ملی  ش��ورای  رئیس  نایب 
افزایش قیمت این محصول در سال جدید خبر داد و 
گفت: نرخ طالی سرخ حدود 6 درصد افزایش یافته 
است  آن  قیمت  افزایش  دلیل  اف��زود:  است.میری 
مقداری  بازار  در  زعفران  عرضه  اسفندماه   ٢۵ از  که 

کاهش می یابد.
حداقل  را  محصول  این  از  کیلوگرم  هر  قیمت  وی 
میلیون   ١٢ حداکثر  و  هزارتومان   ۵00 و  میلیون   ٧

تومان اعالم کرد.
بیشتر  قیمت ها  نمی کنم  فکر  بنده  گفت:  میری 
باقی  حدود  همین  در  احتماالً  و  یابد  افزایش  این  از 

می ماند.
وی ادامه داد: با اینکه آماری از صادرات نداریم اما 

صادرات به روال خود انجام می شود.

م���ع���اون ه��م��اه��ن��گ��ی ام���ور 
خراسان  اس��ت��ان��دار  اقتصادی 
اقتصادی  ف��ع��االن  گفت:  رض��وی 
ریال  میلیارد   3۵ تاکنون  استان  این  خصوصی  بخش 
کمک نقدی و غیرنقدی به سیل زدگان استان گلستان 
ریال  میلیارد   30 افزود:  رسولیان  اند.علی  کرده  ارسال 
از این کمک ها کاالهای مورد نیاز سیل زدگان از جمله 
نیز  ریال  میلیارد  پنج  و  بهداشتی  لوازم  و  غذایی  مواد 
ستاد  داشت:  اظهار  است.وی  بوده  نقدی  کمک های 
دایمی پشتیبانی از خسارت دیدگان حوادث پیش بینی 
نشده نیز با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، 
خانه صنعت و انجمن های تخصصی صنایع در خراسان 
رضوی تشکیل شده است.وی در باره تامین آب مورد نیاز 
صنایع فوالد منطقه سنگان خواف هم گفت: صاحبان 

صنایع فوالد مستقر در این منطقه از چاه های آب موجود 
سهم قابل توجهی نداشته و با کمبود آب مواجه بودند.

مدیریت  هماهنگی  شورای  نشست  در  افزود:  رسولیان 
آب  تامین  موضوع  رضوی  خراسان  استانداری  بحران 
باران  ریزش  از  ناشی  سیالب های  محل  از  فوالد  صنایع 
آن  اقتصادی  فعاالن  که  صورتی  در  شد  مقرر  و  مطرح 
منطقه در عملیات مربوط به آبخیزداری و آبخوان داری 
اندازه همکاری خود  به  بتوانند  باشند،  مشارکت داشته 
سهم بیشتری از آب آن منطقه به دست آورند.وی اظهار 
در  شده  جاری  سیالب های  بیشتر  اکنون  هم  داشت: 
منطقه سنگان خواف از مرز خارج یا وارد آب های شور 
می شود لذا در نشست یاد شده پیشنهاد شد در صورت 
مدیریت این آب ها توسط بخش خصوصی، سهمی از این 

آب به صنایع اختصاص یابد.

مجلس  در  درگ���ز  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه عدم 
همخوانی درآمد با اقتصاد معیشتی، 
مقصر اصلی رشد دستفروشی در جامعه اقتصادی کشور 
برنامه  نیازمند  دستفروشی  معضل  رفع  گفت:  است، 

ریزی و واکاوی همه جانبه است.
عبدا... حاتمیان درگفت وگوبا خبرنگارخبرگزاری خانه 
ملت درباره وضعیت رشد دستفروشی در کشور،گفت: 
رشد دستفروشی در کشور برگرفته از عدم ایجاد شغل 
نتواند  فرد  که  زمانی  زیرا  است  کار  جویای  افراد  برای 
شغلی مناسبی را همسو با تخصصی که دارد با حمایت 
دولت ایجاد کند، بطور حتم به سمت ایجاد شغل های 

کاذب حرکت خواهد کرد.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسالمی با بیان 

ایجاد  نیازمند  کشور  در  دستفروشی  کنی  ریشه  اینکه 
به  اصولی  نگاه  با  کرد:  تصریح  است  جامع  ای  پروسه 
صنعت کشاورزی می توان برای بسیاری از افراد اشتغال 

زایی کرد.
محصوالت  و  خام  م��واد  تبدیل  با  اف��زود:  حاتمیان 
کشاورزی به فرآورده های کشاورزی با حمایت از سرمایه 
تنها می توان فرصت های  نه  تبدیلی  در صنایع  گذاری 
چرخه  می توان  بلکه  کرد  ایجاد  کشور  برای  اشتغال 

صادرات را نیز به نحوه مطلوب به چرخش درآورد.
عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه 
عدم همخوانی درآمد با اقتصاد معیشتی مقصر اصلی 
رشد دستفروشی در کشور است یادآورشد: رفع معضل 
جانبه  همه  واکاوی  و  ریزی  برنامه  نیازمند  دستفروشی 

است.

بخش خصوصی خراسان رضوی 35 میلیارد ریال به سیل زدگان کمک کردافزایش ۶ درصدی نرخ زعفران
نماینده درگز در مجلس خبر داد:

رشد دستفروشی در کشور

خراسان  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
رضوی با بیان اینکه استاندار خراسان رضوی دیدگاه های 
بسیار خوبی در حوزه تولید دارند و تاکیدشان این است که 
مردم را پای کار بیاورند، عنوان کرد: هر چه بخش خصوصی 

بیشتر پای کار بیاید، اتفاقات بهتری رخ خواهد داد.
 به گزارش ایسنا، مسعود مهدی زاده مقدم با بیان اینکه 
رونق تولید پیش نیازها و پیش شرط هایی دارد، اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری رئوس کار را بیان می فرمایند و مواردی را 
نیز گوشزد می کنند، ما به عنوان کارگزاران دولت باید بتوانیم 
این پیش شرط ها را در بخش های مختلف فراهم کنیم. رونق 
تولید نیاز به نقشه راه دارد. ما مطمئن هستیم همان طور که 
مقام معظم رهبری فرمودند، بدون نیاز به غرب نیز می توانیم 

رونق خوبی به تولید خود در داخل دهیم.
 مهدی زاده مقدم افزود: یکی از این پیش شرط ها بهبود 
به سوی  نقدینگی  اینکه  و کار کشور است،  فضای کسب 
تولید مفید سوق پیدا کند. تمام نقدینگی و تامین منابع 
که  مالی  ابزارهای  تمام  باید  نیستند،  بانک ها  ما،  مالی 
می توانند در کشور کمکی کنند، به میدان بیایند و به سمت 
تولید مفید سوق داده شوند. دستگاه های دولتی نیز باید در 
خدمت مردم و بهبود فضای کار کامل قرار گیرند، قطعا ما 
امسال نیاز به یک سری تمهیدات ویژه داریم که مجلس آن 
را شروع کرده و در حال بررسی مالیات عملکرد است تا آن را 
10 درصد کاهش دهد و این اتفاق خوبی برای بخش تولید 

خواهد بود.
استان خراسان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی   
رضوی بیان کرد: این اتفاقات می تواند در مباحث گمرک، 
تامین  حوزه  در  نیز  و  آن  واردات  ص��ادرات،  کاال،  ترخیص 
اجتماعی، بخشودگی ها و مدت استمهال ها که به واحدهای 
ببرند،  تولید  به سمت  را  تا تمام عزم خود  تولید می دهند 

مناسب باشد. باید به دنبال گسترش بازار فروش داخلی نیز 
باشیم.

موضوعات  تولید،  رونق  مهم  پیش شرط های  از  یکی    
فرهنگی است

رونق  پیش شرط های مهم  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تولید موضوعات فرهنگی است، تصریح کرد: این موضوع 
جنس  که  دارد  وجود  ما  مصرف کننده  ذهن  در  همواره 
اینگونه  همیشه  اما  است  بهتر  ایرانی  جنس  از  خارجی 
نیست، باید در حوزه فرهنگی نیز روی این مسائل کار شود 
گذشته  سال  رهبری  معظم  مقام  بخرند.  ایرانی  کاالی  که 
نامگذاری کردند که موجب بهتر  ایرانی  نیز سال کاالی  را 
شدن شرایط واحدهای تولیدی شد و قطعا امسال نیز بهتر 
خواهد شد. مهدی زاده مقدم خاطرنشان کرد: نظام بانکی 
باید اقدام به اصالح بازارهای مالی خود کند و بانک ها به 
شکل جدی از تولیدات با ارزش افزوده دانش بنیان حمایت 
کنند، صرفا نباید بانک ها در حوزه سرمایه در گردش و دادن 
تسهیالت کوتاه مدت فعال باشند، ضمن اینکه بانک ها در 
دو سال گذشته به خوبی کار می کنند، اما نیاز داریم که به 
طرح ها و زیرساخت های واحدهای تولیدی نیز کمک کنند، 
بخشی از تکنولوژی واحدهای ما کهنه است و نیاز به نوسازی 
تسهیالت  اعطای  سمت  به  باید  بانک ها  دارد.  بازسازی  و 
برای  و  کنند  ماشین آالت حرکت  برای  بازسازی  و  نوسازی 
سرمایه  تولیدی  واحدهای  فعالیت های  و  خطوط  تکمیل 

ثابت دهند.
استان خراسان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی   
باال،  معوقات  اثر  در  بانک ها  س��ودآوری  کرد:  بیان  رضوی 
کشور  از  خارج  با  مالی  جریانات  برای  باید  است،  ضعیف 
تمهیداتی اندیشید تا بانک ها بتوانند از آن منابع برای تولید 
استفاده کنند و با کشورهایی که با ما ارتباط و مراودات خوبی 

دارند، وارد کار شوند.
  بازار ما باید روی کشورهای همسایه متمرکز شود

وی با بیان اینکه باید به فروش خارجی و صادرات کمک 
همسایه  کشورهای  روی  باید  ما  بازار  کرد:  عنوان  کنیم، 
متمرکز شود زیرا چندین کشور به شدت بازارهای تشنه دارند 
اما ما سهم زیادی در تامین کاالهای آن ها نداریم و تنها بین 
2 تا ۵ درصد از نیازهای وارداتی کشورهای همسایه را تامین 
می کنیم. قطعا تمرکز بازار ما روی کشورهایی چون پاکستان، 
برای  عراق  و  روسیه  بازار  و  انرژی  برای  ارمنستان  و  ترکیه 
موادغذایی و محصوالت کشاورزی و صنعتی می تواند مفید 

باشد و به مباحث تحقق شعار رونق تولید کمک کند.
 مهدی زاده مقدم در خصوص نقش دولت در تحقق شعار 
این  از  انجام دهد. یکی  باید چند کار  سال، گفت: دولت 
از مدتی  آن  بانکی است که قوانین  اقدامات اصالح نظام 
قبل در مجلس وجود دارد و باید این اتفاق رخ دهد تا بانک ها 
کمک های  و  کرده  پیدا  ورود  بهتری  فضای  به  بتوانند  نیز 
خود را چند برابر کنند. یکی دیگر از کارهایی که دولت باید 
انجام دهد، حمایت از کاالهای دانش بنیان ساخت داخل 
است. مخصوصا در پروژه های بزرگ در شرکت های دولتی و 

حوزه هایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد و سیمان.
استان خراسان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی   
رضوی ادامه داد: تجهیزات بیشتر آن ها خارجی است اما 
تولیدکنندگانی داریم که اگر به آن ها خطوطی داده شود، 
توانایی دارند که بخشی از این محصوالت را تولید کنند که 
این امر به کاهش وابستگی کمک می کند، بنابراین بحث 
اعتماد بسیار مهم است. دولت باید به بخش خصوصی که 

توانمند هم هست، اعتماد کند.
  دولت باید در قیمت گذاری کاالها به سازوکار بازار اعتماد کند
وی اضافه کرد: دولت باید از قیمت گذاری کاالها خارج 

شود، به سازوکار بازار اعتماد کامل کند و کشف قیمت ها را 
بدون دخالت خود انجام دهد. به طور مثال می تواند از بازار 
بورس به عنوان یک بازار رسمی استفاده کند، باید به این 

سمت بیاییم که سازوکار بازار بتواند کمک کند.
و  رسانه  از  باید  دول��ت  ک��رد:  بیان  مقدم  م��ه��دی زاده   
صداوسیما به عنوان یکی از ارکان هیئت دولت در فضاسازی 
کمک  ایرانی  کاالی  مصرف  از  حمایت  و  کشور  سطح  در 
بگیرد تا همه ترغیب شوند. باید محصوالت ایرانی به شکل 
مناسبی معرفی شوند که مردم نیز بتوانند استفاده کافی 
ببرند و فعالیت کنند، ضمن اینکه به وسیله ارباب جراید و 
صداوسیما حمایت های جدی از تولیدکننده ها در معرفی 

محصوالتشان به مردم اتفاق بیفتد.
  ضرورت بهره گیری از بخش خصوصی

استان خراسان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی   
رضوی با بیان اینکه استاندار خراسان رضوی دیدگاه های 
بسیار خوبی در حوزه تولید دارند و تاکیدشان این است که 
مردم را پای کار بیاورند، عنوان کرد: هر چه بخش خصوصی 
بیشتر پای کار بیاید، اتفاقات بهتری رخ خواهد داد. یکی 
از مواردی که تولیدکنندگان باید پیگیر آن باشند، استفاده 
از کشور  روز خارج  فناوری  تمام  است.  روز  فناوری های  از 
شرکت های  ایده،  صاحب  افراد  نیز  کشور  داخل  نیست، 
دانش بنیان و دانشگاه ها می توانند کمک کنند. وی افزود: 
علمی  فزاینده  رشد  گذشته  سال های  در  اینکه  علیرغم 
از  بخشی  تولیدی،  حوزه های  در  اما  داشتیم  کشور  در 
به طبع  و فعالیت ها سنتی است که  ماشین های ما کهنه 
واحدها نمی توانند به تولید اقتصادی برسند، بنابراین حتما 
صنایع روز در بخش های نساجی، پوشاک، هایتک و صنایع 
تکمیلی کشاورزی می تواند به ما کمک کند، ضمن اینکه 
سودهای  نیز  صنعتی  مکانیکی  ادوات  و  تجهیزات  تولید 

قابل توجهی را عاید بخش خصوصی و تولیدکننده های ما 
می کند، در این شرایط سودآوری تولید نیز ارتقا پیدا می کند.

  تولید شاه کلید باز شدن بسیاری از قفل ها در تحریم است
مهدی زاده مقدم ادامه داد: تولید به عنوان شاه کلید باز 
تا  انجام شود  از قفل ها در تحریم می تواند  شدن بسیاری 
تولیدکننده های ما با ایجاد و ایفای نقش سازنده در سایه 
حمایت های دولت و نقش آن کمک کنند که کار انجام شود 
و به پیش رود.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
خراسان رضوی در خصوص زیرساخت های الزم برای تحقق 
فضای  زیرساخت ها  این  از  یکی  کرد:  تصریح  سال،  شعار 
کسب و کار است که دولت باید امنیت سرمایه گذاری های 
در  امروز  و  است  بخش  یک  دولت  کند،  تامین  را  مشروع 
دارند  مصرانه  تاکید  جدید  ریاست  نیز  ما  قضایی  دستگاه 
راستا  این  در  که  داشتند  تاکید  نیز  قبلی  ریاست  حتی  و 
حمایت های بسیار خوبی از حوزه صنعت در بخش دستگاه 
قضایی صورت می گیرد. مجلس نیز باید پای کار باشد که 

اکنون نمایندگان پای کار هستند.
  مهم ترین کار دولت برای سرمایه گذار، امنیت است

باید  دولت  که  چیزی  مهم ترین  کرد:  خاطرنشان  وی 

برای  امنیت  کند،  تامین  سرمایه گذار  برای  قوا  عنوان  به 
سرمایه گذاری است. زمانی که امنیت باشد، بستر سالمت 
سرمایه گذاری فراهم می شود، بنابراین دغدغه تولیدکننده 
کاهش می یابد. زیرساخت دیگر که حتما باید دنبال شود، 
حذف و اصالح قوانین متناقض است. شرایط کنونی ویژه 
بوده و حتما باید شرایط ویژه ای به مدت دو تا سه سال برای 
تولید فراهم کنیم شود تا تولیدکنندگان با انگیزه های بهتر 
فعالیت کنند و به جای اینکه ذهن آن ها درگیر دستگاه های 
تولید  مختلف برای حل مشکل باشد، تمام قد در اختیار 
باید  ک��رد:  اضافه  مقدم  باشند.مهدی زاده  خود  واح��د  و 
تسهیالت بانکی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نه به 
صورت مقطعی، بلکه به شکل زیرساختی حل شود و عالوه 
برای  بورس  و  سرمایه گذاری  بازار  فضای  بانکی،  منابع  بر 
را تسهیل  آن ها  باشد که حضور  به گونه ای  تولیدکنندگان 
کند. می توان در مدت یک تا دوسال تسهیالت ارزان قیمت 
به  یارانه  مقداری  باید  است.  کمک کننده  که  کرد  اعطا 
تسهیالت اعطا شود و حتی کمک های بالعوض نیز می تواند 
به واحدهای تولیدی کمک کند تا خط تولید خود را حفظ 

کنند و تولید را رونق دهند.

بررسی موضوع بارندگی ها و سیالب های اخیر کشور با 
کشور  کشاورزی،  راه،  وزرای  و  مربوطه  مسئولین  حضور 
شورای  مجلس  امروز  دستورکارهای  مهمترین  از  نیرو  و 

اسالمی بود.
بارش   1398 سال  ابتدای  از  خبرآنالین:  گزارش  به 
این  اثر  بر  های بهاری زیادی در سراسر کشور رخ داد و 
مازندران،  های  استان  در  هایی  سیالب  ها  بارندگی 
گلستان، فارس، خوزستان و لرستان به راه افتاد. از همان 
ابتدای جاری شدن سیل دستگاه های اجرایی، نیروهای 
امدادی و نیروهای مسلح  به طور مشخص ارتش و سپاه  
به  رسانی  خدمات  مشغول  و  حاضر  زده  سیل  درمناطق 

مردم آن مناطق شدند.
داشتند  انتظار  ها  مجلسی  ن��وروز  تعطیالت  از  بعد 
عملکرد  از  گزارشی  امدادرسان  نهادهای  و  ها  دستگاه 
مجلس  نمایندگان  پیگیری  وجود  با  اما  کنند  ارائه  خود 
سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  نیرو،  کشور،  وزرای 
مدیریت بحران روز دوشنبه 19 فروردین ماه  در مجلس 
برخی  ج��دی  تذکر  با  مسئله  ای��ن  که  نشدند  حاضر 
نمایندگان رو به رو شد. حاجی دلیگانی نماینده ی مردم 
شاهین شهر گفت: »سوال بنده از هیئت رئیسه و ریاست 
سر  بر  کاله  می دهید  اج��ازه  چرا  که  است  این  جلسه 
مجلس برود؟ آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور 
نامه ای به مجلس نوشت که وزرای راه و شهرسازی، نیرو و 
کشور در مناطق سیل زده حضور دارند و به همین دلیل 
سیل  مناطق  بررسی  برای  مجلس  جلسه  در  نمی توانند 

زده حضور یابند«.
 علی مطهری که ریاست جلسه را به عهده داشت در 
کاله  تعبیر  گفت:  نماینده  این  های  صحبت  به  واکنش 
گذاشتن سر مجلس اصطالح درستی نیست اجازه دهید 

دولت پاسخ دهد و سپس قضاوت کنید.
فردای آن روز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس 
خبرنگاران  برای  شفاف  صورت  به  را  موضوع  جمهوری 
و  بحرانی  خوزستان  »وضعیت  گفت:  و  ک��رد   تشریح  
خطرناک است به همین دلیل نیاز بود تا وزرا ضمن رصد 
لحظه ای مسائل، به صورت دسته جمعی تصمیم بگیرند 
ممکن  آمدند  می  مجلس  به  وزرا  شرایط،  این  در  اگر  و 
بود شرایط خوزستان به خطر افتد بنابراین من به هیئت 
می  مجلس  به  وزرا  آمدن  که  نوشتم  نامه  مجلس  رئیسه 

تواند به کشور خسارت وارد کند«.
سیل  بحران  مدیریت  پایانی  روزه��ای  که  امروز  حاال 
مجلس  به  مسئول  های  دستگاه  روسای  و  وزرا  است، 
ارائه  ملت  نمایندگان  به  را  و گزارش عملکرد خود  رفتند 
دادند. البته بحث و بررسی ها درباره سیل با حواشی نیز 
همراه بود. به عنوان نمونه علی الریجانی رئیس مجلس 
از او  از استماع گزارش رئیس سازمان هواشناسی،  پس 
سئوال کرد »آیا شما بارش های اخیر را به جایی اطالع 
دادید؟« و سحر تاجبخش پاسخ داد: »نه چون فکر می 

کردیم بارش ها بهاری و مثل همیشه است«.
اظهارنظرهای مسئوالن و نمایندگان در جلسه بررسی 

نحوه مدیریت بحران سیل را در زیر بخوانید:
  سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی

پیش بینی های وضع هوا در سه بازه کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت تهیه می شود و اساس آن عدم قطعیت 
اطالعیه  رخداد  هر  وقوع  از  قبل  ساعت   ۷2 ما  است. 
صادر می کنیم و 48 ساعت قبل پیش بینی خود را اعالم 
اعالم  منوال  به همین  اخیر هم  در سیالب  که  می کنیم 
اخطاریه   90 اطالعیه،   1۵0 هواشناسی  شد.سازمان 
و  رادیویی  گ��زارش   19۵0 و  اجرایی  دستگاه های  به 

تلویزیونی در شرایط مخاطره آمیز داشته است.
  علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر

از  تومان  میلیارد   130 بر  بالغ  احمر  هالل  جمعیت 
بسته  همچنین  است.  کرده  هزینه  خود  داخلی  منابع 
های ۷2 ساعته و یک ماهه را در برخی از نقاط با توجه 
به شرایط سیل زدگان به تناسب پراکندگی روستاها توزیع 

کرد.
است.  شده  اهدا  نقدی  غیر  اقالم  تومان  میلیارد   30
عالوه بر این با هماهنگی وزارت امور خارجه درخواست 
کمک به صلیب سرخ داده ایم که تا به حال 10 کشور با 
ارسال اقالم مختلف به کمک ما شتافته اند و این کمک ها 
ادامه  دارد. البته به خاطر تحریم کمک ایرانیان خارج از 

کشور و اتحادیه اروپا دریافت نشده است.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی

شامل  فنی،  ابنیه   900 و  هزار   10 از  بیش  به  سیل 
انواع پل ها آسیب وارد کرده است. ۷2۵ پل  آب نماها و 

پل ها  از  دیگر  بخش  و  است  شده  تخریب  کامل  طور  به 
آسیب های کلی یا جزئی دیده اند.

به طور کلی سیل بیش از 3 هزار و ۵20 میلیارد تومان 
خسارت به جاده ها و راههای ریلی و زمینی و ابنیه فنی 
وارد کردند. همواره تالش وزارت راه بر این بود که خطوط 
ریلی فعال باقی بماند و در این راستا تالش کند. حدود 
1۵0 هزار واحد مسکونی در شهر و روستا آسیب دیدند 
که ۵0 هزار واحد نیاز به احداث مجدد و 100 هزار واحد 

نیاز به تعمیر و بازسازی دارد.
  محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی

تومان  میلیارد  هزار   13 کشاورزی  بخش  امروز  به  تا 
خسارت دیده است که سه هزار میلیارد تومان آن مربوط 
به کشت خوزستان است و هنوز هم آسیب ها ادامه  دارد. 
که  شد  ابالغ  که  داشته ایم  زمینه  این  در  مصوباتی  ما 
بخشی از آن کمک های بالعوض بود که ۵0 درصد از آن 
تخصیص داده شد. ۵40 میلیارد تومان کمک بالعوض 
دیده شده است و به چهار بانک نیز ابالغ شده است که 

به خسارت دیدگان وام اعطا شود.
  رضا اردکانیان، وزیر نیرو

مدت  طول  اما  نیست  زیاد  بارش  شدت  م��واردی  در 
در  و  است  کننده  تعیین  سیل  گیری  شکل  در  بارش 
شرایط دیگر نه شدت و نه طول بارش که وسعت بارندگی 
هفته  سه  در  که  آنچه  ما  کشور  در  می شود.  سیل  باعث 
گذشته رخ داد ترکیبی از این سه عامل بود که شدیدترین 
بارش ها در طوالنی مدت و در وسیع ترین وسعت رخ داد و 

23 استان کشور را درگیر سیل کرد.
ما هنوز در مرحله مقابله قرار داریم. همه دستگاه های 

با  توام  بارندگی احتمالی  برای  آمادگی الزم  باید  اجرایی 
ذوب برف را در اردیبهشت ماه داشته باشند. به خصوص 

که میزان سیالب ها قابل پیش بینی نیست.
ت��ا آخر  خ��واه��ش م��ن ای��ن اس��ت ک��ه همه ع��زی��زان 
باشند.  داشته  پیشگیری  در  را  جدیت  این  اردیبهشت 
تامین  و  نوسازی  بازسازی،  که  کردند  اشاره  هم  رهبری 
در  هوا  حاضر  حال   در  اس��ت.  م��ردم  دغدغه   خسارات 
باعث  همین  و  است  گرما  به  رو  لرستان  و  خوزستان 
می شود که شرایط زندگی مردم زیر چادر سخت شود. لذا 
باید هر چه  سریع تر اقدامات الزم در این زمینه  را انجام 
دهیم.رقم خسارات تا هم اکنون 30 تا 3۵ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.
  صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

سال های  از  اشکاالت  و  سوءمدیریت  وج��ود  قطعًا 
گذشته تا به امروز باعث این حجم از خسارات شده است. 
هشدارهای  اعالم  و  سیل  خطر  پیش بینی  خصوص  در 
الزم سه وزارتخانه راه و شهرسازی، نیرو و کشور و سازمان 
وظیفه  هواشناسی  سازمان  هستند.  مکلف  هواشناسی 
و  دقیق  اطالعات  تهیه  و  اقلیمی  شرایط  مستمر  پایش 
نگه  روز  به  با  نیز  نیرو  وزارت  بر عهده دارد.  را  آن ها  ارائه 
داشتن اطالعات حوزه های آبریز باید تدابیر الزم را اتخاذ 
کند. وزارت کشور نیز با ارائه هشدار به موقع باید از حجم 

خسارات بکاهد.
  محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسون شوراها

تهیه  بحران  مدیریت  سازمان  قانون  الیحه  مزیت 
تمام  در  سیل  خطرپذیری  کاهش  ط��رح  اج���رای  و 
در  است.  سریع  هشدار  سامانه های  ایجاد  و  دستگاه ها 

راهبرد  تا  بحران  مدیریت  بودن  تخصصی  از  الیحه  این 
ملی و خطرپذیری ملی پیش بینی شده و برای اولین بار 
مسئولیت مشترک و اختصاصی تمامی دستگاه ها دیده 
بحران  مدیریت  سازمان  الیحه  در  همچنین  است.  شده 

تقویت شده است.
  فریدون حسنوند، رئیس کمیسون انرژی

اول وقوع سیالب های اخیر در  نیرو متهم ردیف  وزیر 
خوزستان، لرستان و گلستان است. اگر تدبیر الزم صورت 
های  پروژه  نبودیم.  اتفاقات  این  شاهد  امروز  گرفت  می 
با  لرستان  در  سیمره  سد  آن  جمله  از  که  نشد  اجرایی 
وجود  سد  این  اگر  بود.  مکعب  متر  میلیارد  یک  ظرفیت 

داشت آب وارد کرخه و خوزستان نمی شد.
  احمد علی کیخا، رویس کمیسیون انرژی

کشور،  گرفتاری های  و  توسعه نیافتگی  اصلی  مشکل 
سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان به جای اینکه 
طرح های  می کند.  پول  تقسیم  فقط  کند  برنامه ریزی 

استان ها نیز متناسب با نیازهایشان نیست.
  حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر

و مزارع و جاده  باغات  و  در بخش کشاورزی زمین ها 
هزار  پنج  بر  بالغ  است،  رفته  بین  از  م��زارع  بین  های 
میلیارد تومان خسارت به پلدختر وارد شده است. دغدغه  
اطمینان  دولت  از  که  بوده  شان  اثاثیه  و  اسباب  مردم 

می خواهند.
  همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز

سوء  تخریب  عامل  ام��ا  اس��ت،  ب��ارش  سیل،  عامل 
نباید  اخیر  سیالب  است.  حال  و  گذشته  مدیریت های 
باعث شود تا طرح های انتقال آب تحت تاثیر قرار بگیرد. 

چه بسا استان هایی که امروز دچار سیل هستند در سال 
آینده با خشکسالی مواجه می شوند.

طمع  و  سدها  منابع  تخلیه  عدم  دیگر  مهم  مساله  
قطعا  که  می باشد  سدها  از  برخی  در  ذخیره سازی 
سیل  در  که  دیگری  مسائل  از  ش��ود.  بررسی  باید 
متوالی  سفرهای  گیرد  ق��رار  توجه  م��ورد  باید  اخیر 
تعدد  نشانه  که  است  سیل زده  مناطق  به  مسئوالن 
در  که  است  نهادی  بین  رقابت  و  تصمیم گیری  مراکز 
غیرملی  و  نهادی  مدیریت  و  تصمیمات  به  منجر  نهایت 
تعدد مراکز  به دلیل  می شود. مشکالت مدیریتی کشور 
سرمایه های  فرسایش  باعث  که  است  تصمیم گیری 

اجتماعی در جامعه شده است.
  نبی هزار جریبی، نماینده مردم گرگان

ستاد  است،  وقوع  حال   در  سیل  که  شد  اعالم  وقتی 
گفتند  حتی  کرد.  عمل  ضعیف  بسیار  بحران  مدیریت 
سیل می آید و عبور می کند، اما شاهد این بودیم که آق 

قال، گمیشان و مزارع کشاورزی زیر آب رفتند.
این  دهنده  نشان  کانال ها  در  گز  درخت های  وجود 
است،  نشده  الیروبی  است  سال   1۵ ها  کانال  که  است 
شده  ایجاد  کشور  در  آب  مافیای  متاسفانه  شد:  یادآور 
است و پرورش ماهی باعث شده است که خیلی از سدها 

آب را رها کنند.
  محمد رضا ملکشاهی راد، نماینده مردم خرم آباد

به  س��از  و  ساخت  اج��ازه  و  مجاز  غیر  س��از  و  ساخت 
متجاوزان حریم رودخانه بیشترین خسارت سیل را ایجاد 
به  را  که مقصران  داشتند  و مسئوالن وظیفه  است  کرده 

مراجع ذی صالح معرفی کنند.
  حمید بنایی، نماینده مردم گناباد

و  لرستان  در  بلوط  جنگل  هکتار  میلیون   1.6 حدود 
است.  شده  تخریب  کشور  شمال  در  جنگل  هکتار   1.۵
چه کسی پاسخگوی این موضوع است؟ امروز 28 استان 
و 269 شهر و ۵148 روستا براثر سیل آسیب دیدند. ۵0 
از  برآورد خسارت سیل است که جبران آن  هزار میلیارد 
نهادهای  و  مردمی  کمک های  است.  خارج  دولت  توان 
بین المللی برای جبران خسارات باید در کنار دولت قرار 
گیرد. سیل در استان خراسان رضوی به نیشابور، طرقبه 
و گناباد بیش از 300 میلیارد خسارت زده است. دولت 

به قول هایی که به مردم سیل زده داده است عمل کند.
استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  س��اع��دی،  قاسم 

خوزستان
باشد  طبیعی  آنکه  از  بیش  خوزستان  سیالب  بحران 
مرحله ی  در  اشتباه  پیش بینی  و  غلط  تصمیمات  نتیجه 
آبگیری و رهاسازی آب سد کرخه و دز است. ساخت وساز 
حق آبه  تامین  عدم  رودخانه ها،  حاشیه  در  غیرمجاز 
تاالب ها، عدم الیروبی رودخانه ها و تخریب محیط زیست 
همگی از عوامل موثر در سیالب است. همه این موارد از 

مسئولیت های ذاتی دولت است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی:

بخش خصوصی پای کار بیاید، اتفاقات بهتری رقم می خورد

متن و حاشیه مجلس برای بررسی سیالب های اخیر
الریجانی:»آیا شما بارش های اخیر را به جایی اطالع دادید؟« 

تاجبخش: »نه چون فکر می کردیم بارش ها بهاری و مثل همیشه است«.

خبر

خبر

خبر

گزارش

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر راه 
صادرات را باز بگذاریم، موجب رونق تولید شدیم و این راهی است که 
تمام کشورهای موفق در طول دهه های گذشته طی کردند. کشورها 
شکل  را  خود  تولید  صادرات،  هدف  با  و  کرده  تولید  صادرات،  برای 

می دهند.
به گزارش ایسنا، حمید گرمابی با تاکید بر اینکه برای رونق تولید 
باید بستر و زیرساخت های الزم را فراهم کنیم، اظهار کرد: اگر به این 
امسال  رهبری  معظم  مقام  و  ندارد  رونق  ما  تولید  که  رسیدیم  نتیجه 
برای آن شعاری را تعیین کردند، قطعا باید بررسی کنیم که چه عواملی 

موجب شده تولید ما رونق نداشته باشد.
می توان  تولید  رونق  عدم  برای  مختلفی  عوامل  اینکه  بیان  با  وی 
برشمرد، عنوان کرد: یکی از این عوامل این است که ما موانع پیش 
روی بازار کسب و کار خود را از بین نبردیم. گاه برای ایجاد یک کسب 
به دنبال  آن  از  بیشتر  یا حتی  و  باید 6 ماه  ما  و کار جدید هموطنان 
گرفتن امضاها و مجوزهای مختلف باشند. حتی دولت در سال گذشته 
بلکه  همه  نه  البته  که  کرد  تعیین  بودجه ای  روستایی  اشتغال  برای 

بخشی محقق شد اما باز هم این موضوع وجود داشت.
وظیفه فراموش شده بانک ها، حمایت از رونق تولید است

مهم ترین  از  یکی  اف��زود:  اسالمی  ش��ورای  مجلس  نماینده  این 
مشکالت در این مسیر، تهیه سرمایه الزم برای این کار است که باید از 
بانک ها اخذ شود، قطعا یکی از مهم ترین وظایف بانک ها که گاه آن را 
فراموش می کنند، حمایت از تولید، توسعه و رونق تولید است. بانک ها 
باید سرمایه را تامین کنند که در این راه یکی از معضالت مهم، تامین 

ضمانت های الزم از سوی وام گیرنده است.
گرمابی ادامه داد: به طور مثال برای اشتغال روستایی وقتی از یک 
روستایی ۵0 تا 100 میلیون ضمانت می خواهیم و سند روستایی او 
این  بیندازد،  راه  به  اشتغال  نمی تواند  فرد  آن  نمی کنیم،  قبول  نیز  را 
و  دهد  وام  بانک  است  قرار  اگر  است،  مختلف  عوامل  از  زنجیره  یک 

فراهم  نیز  را  آن ها  راهکارهای  باید  دارد،  به ضمانت  نیاز 
که  دهند  ملکی  سند  روستایی  به  نمونه  عنوان  به  کند. 
ارزش داشته باشد تا روستایی بتواند از آن استفاده کند. 
از  مثال  کند،  استفاده  نیز  دیگری  روش های  از  می توان 
طریق امضای سفته های متقابل یا زنجیبره وار راهکار آن 

را پیدا کنند.
  موانع کسب وکار

به  برای  اینکه  به  اشاره  با  امید  فراکسیون  عضو  این 
داریم،  مختلفی  موانع  جدید  کار  و  کسب  انداختن  کار 
تصریح کرد: زمان زیادی طول می کشد تا شخص کسب 
طرحی  دولت  البته  بیندازد،  راه  به  را  خود  جدید  کار  و 
دارد که امیدواریم تسریع کرده و سرعت دهد و آن طرح 
دولت الکترونیک است که قطعا این کار زمان را کوتاه تر 
راه  این  را کمتر خواهد کرد و فسادی که در  و مشکالت 
وجود دارد که گاه برای گرفتن امضا باید هزینه هایی داده 

شود و نمی توان آن را کتمان کرد، کاهش خواهد داد.

این  و  داشته  را  حسن ها  این  الکترونیک  دولت  کرد:  اضافه  وی 
ارتباطات  وزرات  در  باید  اقدامات  این  کرد،  خواهد  رفع  را  مشکالت 
سرعت پیدا کند تا به سرعت طرح دولت الکترونیک را اجرایی کنیم 
که در این صورت مقداری از مشکالت راه انداختن کسب و کار جدید 

رفع خواهد شد.
  از ظرفیت تولید بسیار زیاد در صنعت کشور استفاده نمی شود

واحدهای  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
ظرفیت  کرد:  عنوان  دارن��د،  مشکل  که  داریم  کار  حال  در  تولیدی 
تولید بسیار زیادی در صنعت کشور ما ایجاد شده اما متاسفانه از آن 
استفاده نمی شود، به طور مثال در صنعت پتروشیمی که به دنبال آن 
باید به زنجیره پایین دستی اش نیز توجه شود که 
ارزش افزوده ایجاد می کند، مشکالتی وجود دارد 
کار کرده، عمدتا  پایین  با ظرفیت  اینکه  از جمله 
را  الزم  گردش  در  سرمایه  دارند،  مالی  مشکالت 
ندارند، نمی توانند ضمانت های الزم را تامین کنند 
و تسهیالت معوق قبلی آن ها مشکل ایجاد کرده 
است. باید این مشکالت برطرف شود تا از ظرفیت 

موجود استفاده کنیم.
گرمابی بیان کرد: ظرفیت و کارخانه ایجاد شده 
ظرفیت  با  مالی  مشکالت  دلیل  به  شرکت ها  اما 
وظیفه  نمی کنند.  کار  اصال  یا  و  کرده  کار  پایین 
بانک ها است که راهکارهای مناسب برای سرمایه 
در گردش آن ها فراهم نمایند تا با حداکثر ظرفیت 
این ظرفیت خوابیده  از  بتوانیم  ما  اگر  کار کنند. 
می شود،  ایجاد  زیادی  اشتغال  کنیم،  استفاده 

و ما می توانیم بسیاری  پیدا می کند  افزایش  ناخالص کشور  تولیدات 
از مشکالت را رفع کنیم.

این عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: در کنار تمام این موارد، 
عاملی که ما کمتر به آن توجه می کنیم، صادرات است. ما در شرایط 
تحریم دولت فعلی آمریکا قرار گرفتیم که برای صادرات نفت ما مشکل 
ایجاد کرده و با وجود اینکه مقداری از این مشکالت را توسط وزارت 
خارجه و نفت حل کردیم، توانستیم تحریم ها را دور بزنیم و صادرات 
خود را افزایش دادیم اما برای صادرات نفت مشکل و محدودیت داریم.
باید سراغ صادرات محصوالت صنایع کوچک، متوسط و محصوالت    

کشاورزی برویم
ص��ادرات  س��راغ  به  باید  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
در  باید  کرد:  تصریح  برویم،  پایین دستی  محصوالت 
زمینه صادرات محصوالت صنایع کوچک و متوسط و 
محصوالت کشاورزی خود را در بازارهای زیادی که در 
1۵ کشور اطراف داریم، تالش کنیم. آن ها نمی توانند 
صادرات گوجه فرنگی، محصوالت کشاورزی و صنایع 
صنایع  کنند.  مشکل  دچار  را  ما  متوسط  و  کوچک 
کوچک و متوسط ما از قبل صادرات داشتند و اکنون 
آن ها  تسهیل  برای  راهکارهایی  باید  تنها  دارند،  نیز 

ایجاد شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: دولت و 
مجلس باید کارهایی انجام دهند و مقرراتی را که در 
مقابل صادرات قرار گرفته و برای آن محدودیت ایجاد 
می کند را کاهش دهند تا صنایع کوچک، متوسط و 
محصوالت کشاورزی ما صادرات داشته باشند. آمریکا 

را تحریم  ما  و متوسط  از صادرکنندگان کوچک  نفر  نمی تواند هزاران 
کند، آن ها پول نقد پرداخت می کنند و نیازی به مسائل بانکی ندارند. 

این راهکاری است که می تواند ما را در شرایط تحریم نجات دهد.
متوسط  و  کوچک  صنایع  که  باشیم  نگران  نباید  گفت:  گرمابی 
سرمایه ها را از کشور خارج می کنند، اگر هم صادرکننده ای ۵00 هزار 
دالر به خارج ببرد و سرمایه گذاری کند، این فرد نیاز به ایجاد درآمد 
بیشتر دارد و تنها راهکاری هم که استفاده می کند، تجارت با کشور 
بازار خود  استفاده کند،  بازار  آن  از  که  خودش است. صادرکننده ای 
را توسعه می دهد، این صنایع می تواند برای ما ارزآوری داشته باشد، 
ما می توانیم از شرایط تحریم عبور کرده، از نقاط قوت خود استفاده 
نموده و تحریم آمریکا را بی اثر کنیم. در این زمینه نیاز است که بسیار 

تالش کرده و بسترها را آماده کنیم.
به  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
ایجاد  صادراتی  تعاونی های  یا  کنسرسیوم ها  می توانیم  مثال  عنوان 
کنیم. تعاونی های کشاورزی نمونه های موفقی هستند که اکنون نیز 
انجام  صادرات  زمینه  در  را  کار  این  باید  می کنند،  فعالیت  خوبی  به 
که  است  این  تخصصی  شرکت های  و  کنسرسیوم ها  این  کار  داد. 
و  کشاورز  به  و  بدانند  را  استانداردها  و  بازارها  صادراتی  سازوکارهای 
صنایع کوچک و متوسط ما برای صادرات کمک کنند، این امر بسیار 

موثر خواهد بود، زیرا اشتغال و رونق تولید ایجاد می کند.
  مشکل تولیدکننده، نبود بازار بعد از تولید است 

وی با بیان اینکه یکی از مشکالت تولیدکننده این است که به دلیل 
رکود اقتصادی، بعد از تولید بازاری ندارد، عنوان کرد: اگر راه صادرات 
تمام  که  است  راهی  این  و  شدیم  تولید  رونق  موجب  بگذاریم،  باز  را 
کشورهای موفق در طول دهه های گذشته طی کردند. کشورها برای 
صادرات، تولید کرده و با هدف صادرات، تولید خود را شکل می دهند، 
اگر با این هدف باشد، تولید رونق پیدا می کند و وضع اقتصاد داخل 
کشور مساعد می شود، در این صورت تمام مزایا را همزمان خواهیم 

داشت.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مسئوالن وزارت صنعت، امور خارجه، رفاه، اقتصاد و 
کشاورزی باید دست به دست هم دهند و مسیر توسعه 
صادرات را هموار کرده و به تمام تولیدکنندگان کمک 

کنند تا بتوانند صادرات را به خوبی انجام دهند.
ف��راروی  همواره  که  نکته ای  ک��رد:  بیان  گرمابی 
مواد  آوردن  دست  به  برای  که  است  این  بوده،  تولید 
اولیه با قیمت مناسب به تولیدکنندگان کمک کنیم. 
انجام نشده  به درستی  این زمینه کارها  متاسفانه در 
نمی توانند  مثال  طور  به  دارد.  وجود  رانت هایی  و 
صنایع  برای  مناسب  قیمت  با  را  پتروشیمی  توزیعات 
و  می شود  آزاد  بازار  وارد  که  دهند  قرار  پایین دستی 
مصرف کننده باید آن را با چند برابر قیمت از بازار آزاد 
برای صادرات و  تولید  این صورت  خریداری کند، در 

مصرف داخل صرفه اقتصادی ندارد.

نماینده نیشابور در مجلس مطرح کرد:

رونق تولید از مسیر صادرات
هواپیمایی آسمان

w w w . I A A . i r
3 3 4 0 0 1 8 1

IRAN
A S E M A N

AIRLINES

روزانه مشهد-تهران: 

22:10 17:00 و  شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  یکشنبه ها: 

22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 سه شنبه ها: ساعت:12:40 و 

21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 

 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 

یکشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 

 17:15 )شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

)20:15 ساعت:  چهارشنبه ها  و  شنبه  سه  و 

شنبه ها  سه  جز  به  روزانه  مشهد-نوشهر: 

شنبه ها  چهار  و  یکشنبه ها   12:55 ساعت:  )شنبه 

جمعه ها  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و   14:30 ساعت: 

)09:45 ساعت: 

و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 

و   18:45 ساعت:  شنبه ها  سه  مشهد-چابهار: 

13:45 ساعت:  جمعه ها 

ساعت:  پنجشنبه ها  و  یکشنبه  مشهد-شیراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 

ساعت  چهارشنبه ها:  و  یکشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30

ساعت:19:30  شنبه ها  یک  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

ساعت:19:35  چهارشنبه ها  مشهد-ساری: 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیم سال اول 1398
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از سوی سازمان 
بهزیستی به منظور 

تسهیل در روند 
فرزندخواندگی سامانه ای 

آنالین طراحی شد تا 
از نظر سالمت روان، 
سن و سایر عواملی 

که باید زوجین دارای 
آن ویژگی ها باشند 

طراحی های الزم صورت 
گرفته است.

,,

سرویس فرهنگ
تئاتر مشهد که سال 9۷ را با موفقیت نسبی پشت 
با  نیز  را  جدید  سال  ابتدای  روزهای  گذاشت،  سر 
شور و حرارت خاصی آغاز کرده است و با فرارسیدن 
نمایش   6 اجرای  با  مشهد  تئاتر  سالن های  بهار، 
مناسبی  استقبال  و  شده اند  تماشاگران  میزبان 
این اجراها شده  از  از برخی  نیز طی روزهای اخیر 
و  بارانی  شدت  به  مشهد  روزهای  این  هوای  است. 
را  باطراوتی  ایام  نیز  شهر  این  وتئاتر  است  بهاری 

تجربه می کند.
مشهد  تئاتر  افتخارآفرینی  علی رغم  گذشته  سال 
و  رضوان  جشنواره  اتفاقات  اما  فجر،  جشنواره  در 
شهر  اول  هنر  شد  باعث  نمایش ها  برخی  حواشی 
وجهه  و  بیفتد  حاشیه ها  دست انداز  در  مشهد، 
نمایش،  هنر  اهالی  اگرچه  ببیند.  آسیب  کم  آن 
می کنند  خرج  تئاتر  برای  را  خود  کمال،  و  تمام 
بین  گفت وگو  لزوم  اما  ندارند  هم  چشم داشتی  و 
بر  پیش  از  بیش  فرهنگی  مدیران  و  هنرمندان 
شکل  اگ��ر  که  گفت وگویی  ش��د.  اثبات  همگان 
چالش ها  با  را  تئاتر  98 هم  در سال  احتماال  نگیرد 
قطعا  که  کرد  خواهد  مواجه  مختلفی  حواشی  و 
نخواهد  تئاتر  عالقه مندان  و  مخاطبین  خوشایند 

بود.
گفت وگوی  که  باورند  این  بر  هم  تئاتر  اهالی 
»عبدا...  نیز  از  پیش  و  بگیرد  شکل  باید  سازنده 
»صبح  به  خراسان  تئاتر  مطرح  کارگردان  برجسته« 
هنری  و  فرهنگی  جریانات   « ب��ود:  گفته  ام��روز« 
رابطه  یک  براساس  که  باشد  موفق  می تواند  زمانی 
هردو  هنرمندان  و  مسئوالن  و  بگیرد  شکل  برد-برد 
گفت وگو  با  داد  رخ  که  اتفاقاتی  ببرند.  بهره  آن  از 
درخصوص  معتقدم  زیرا  هست  و  بوده  حل  قابل 
بچه های  شده ایم.  سوءتفاهم   دچار  مسائل  برخی 
کار  شرافت  با  که  هستند  متعهدی  هنرمندان  تئاتر 
خود را انجام می دهند اگرچه ممکن است اتفاقات 
باشد که مورد  از سوی آن ها رخ داده  ناخواسته ای 
می توان  که  نباشد  نظارتی  دستگاه های  تایید 
و  کرد  گفت وگو  قرمزها  خط  و  حساسیت ها  درمورد 

به نتیجه مثبت رسید«.
برای  اتفاقاتی  چه  جدید  درسال  دید  باید  حاال 
هم  باز  آیا  و  افتاد  خواهد  مشهد  و  خراسان  تئاتر 
شاهد درخشش هنرمندان این شهر در عرصه های 
حاشیه ها  بازهم  یا  هستیم  بین المللی  و  ملی 

مشکل ساز می شود. 
  مجموعه تئاتر شهر مشهد

صحنه  روی  نمایش  دو  شهر  تئاتر  مجموعه  در 

سالن  در  ژولیت«  و  »رومئو  نمایش های  رفته اند؛ 
اصلی و  »خاموشی دریا« در سالن بهار در فروردین 

ماه 1398 میزبان مخاطبان تئاتر شده اند.
از  آزاد  برداشتی  ژول��ی��ت«  و  »روم��ئ��و  نمایش 
شکسپیر  ویلیام  اثر  ژولیت  و  رومئو  نمایشنامه ی 
مسعود  کارگردانی  کاشانی،  میالد  نویسندگی  با 
بارانی، علیرضا سعیدی، مجید  صفری و بازی مونا 
ستوده نژاد،  مهسا  ان��درون،  ساجد  بخششیان، 
تئاتر  اصلی  سالن  در  گ��ودرزی  نینا  و  غازی  پویا 
صحنه  روی   19:30 ساعت  از  روز  هر  مشهد   شهر 

می رود.
کارگردانی  به  دریا«  »خاموشی  نمایش  همچنین 
و  گوران  رضا  نویسندگی  علوی،  محمدرضا  سید 
تماشاخانه  در  شیبانی  امیرحسین  کنندگی  تهیه 

بهار به روی صحنه رفته است.
در این نمایش بازیگرانی چون نوشین نوروززاده، 
ایفای  به  روان دل  علیرضا  و  علوی  سیدمحمدرضا 
دریا«  »خاموشی  نمایش نامه  می پردازند.  نقش 
دریا«  »خاموشی  فرانسوی  پرافتخار  رمان  براساس 

اثر ورکور است.
جشنواره  در  برگزیده  گروه  تقدیر  جایزه  کسب 
جایزه  کسب   ،2018 هندوستان  بین المللی 
بین المللی  جشنواره  در  زن  بازیگری  برگزیده 
بازیگری  برگزیده  جایزه  کسب    ،2018 هندوستان 
 ،2018 هندوستان  بین المللی  درجشنواره  مرد 
جشنواره  در  ک��ارگ��ردان��ی  تقدیر  ج��ای��زه  کسب 

اکت  جایزه  کسب    ،2018 هندوستان  بین المللی 
خوانش  جشنواره  سیزدهمین  در  برگزیده  خوان 
مشهد مقدس و کسب جایزه خوانش گری دوم مرد 
و  مقدس  مشهد  خوانش  جشنواره  سیزدهمین  در 
سیزدهمین  در  کارگردانی  تقدیر  کسب  همچنین 
این  افتخارات  از  مقدس  مشهد  خوانش  جشنواره 

نمایش است.
  پردیس تئاتر مستقل

کارگردانی  به  دوم«  خیابان  »زندانی  نمایش های 
مهیار  کارگردانی  به  »پنچری«  و  جوان شیر  فرشید 
این  برنامه های  جمله  از  احمدی  علی  و  غ��ازی 

روزهای پردیس تئاتر مستقل مشهد است.
نیل  دوم«  خیابان  »زندانی  نمایش نامه  نویسنده 
سایمون و مترجم شهرام زرگر است. در این نمایش 
جالئیان،  فرزانه  زاوه،  عشقی  علی  چون  بازیگرانی 
به  باقری  الناز  و  خطیب  راحیل  محمدیان،  فرید 

ایفای نقش می پردازند.
چون  بازیگرانی  »پنچری«  نمایش  در  همچنین 
ذکائی،  حنانه  شهرکی،  محسن  کاللی،  سپیده 
بهرام فشایی سروش ساعدی، علی احمدی و مهیار 

غازی به ایفای نقش می پردازند.
خورشید تماشاخانه 

طراحی،  ب��ه  »م��ان��داری��ن«  م��وزی��ک��ال  نمایش 
 2۵ از  محمدخانی  کارگردانی  هادی  و  نویسندگی 
فروردین ماه در تماشخانه خورشید روی صحنه رفته 

است.

سولو  موزیکال  سبک  در  نمایشی  »ماندارین« 
اساس  بر  و  بوده  دیالوگ  که  فاقد  است  فیزیکال 
موسیقی  فضای  در  و  ریتم  روی  بر  بازیگر  حرکت 
اجرا  سولو  ص��ورت  به  و  ش��ده  تنظیم  و  طراحی 
به حساب  فرم  این  نمایشی در  اثر  اولین  و  می شود 

می آید.
است:  آم��ده  نمایش  ای��ن  داستان  خالصه  در 
برای  انسان  ت��الش  داستان  ماندارین  »نمایش 
حیاتش  طول  در  که  است  چیزی  به  شدن  تبدیل 
تالش  همین  راستای  در  و  می کند  تالش  آن  برای 
می شود.  مسخ  و  شده  هدایت  دیگر  مسیری  به 
ش��دن... زاده  و  اس��ت  تغییر  داستان  ماندارین 

داستان جدا شدن از خود، برای پیوستن  به خود. 
ماندارین داستان پیوستن به رویاست.«

  تماشاخانه شمایل
نمایش کمدی »چشم هایت را ببند و به انگلستان 
آ.ماریوت،  و  ج.چپمن  نویسندگی  به  کن«  فکر 
طراحی  و  عمرانی  ل.  و  ابراهیمیان  ف.  مترجمی 
بیست ویکم  روز  از  اکبرپور  حسین  کارگردانی 
فروردین ماه در تماشاخانه شمایل روی صحنه رفته 

است.
فکور  علیرضا  چون  بازیگرانی  نمایش  این  در 
طهماسبی،  شایلین  یحی زاده،  ساندرا  یوسفیان، 
شهریار برزگر، مسعود علی مرادی، عارفه نیکو،  کوثر 
مرادی، حسام نورمحمدی و علی فراستی به ایفای 

نقش می پردازند.

روی صحنه چه می گذرد؟

روزهای آفتابی تئاتر در آسمان ابری مشهد

به مراسم  پیامی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی 
عطار  گفت:  نیشابوری  عطار  ملی  روز  بزرگداشت 
نیشابوری در زمره ستارگان درخشان است که مرزهای 

علم و ادب و عرفان را در نوردید.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
مناسبت 2۵ فروردین روز گرامیداشت عطار نیشابوری 
پیامی را برای مراسم بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری 

صادر کرد.
در متن این پیام آمده است:

ایران، دیار مشاهیر و مفاخر فراوانی است  سرزمین 
که در قرون اعصار مختلف چراغ راهی برای جویندگان 
حقیقت معرفت گشته اند و نام خود را برای همیشه تاریخ 
جاویدان ساخته اند، آسمان همیشه روشن این مرزوبوم 
سرشار از اخترهای همواره درخشانی است که تجلی 

پرتو نور الهی را به تصویر کشیده اند.
بی تردید شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در زمره این 
ستارگان درخشان است که مرزهای علم و ادب و عرفان 
را درنوردید و در وادی عشق و معرفت سکنی گزید، شاعر 
نغزگو و عارف شوریده سر که با بیانی شیوا و دلنشین 
زیبا و پریشان فرش را به عرش گره می زند و جان خسته 

خاک را به اوج افالک می رساند.
جهانی  در  سرگشته  انسان  که  زمانه ای  در  و  اینک 
پرمخاطره و جنگ افروز گرفتار آمده، بر ما است که به 
عنایت میراث داران این گنجینه بری ها، تمامی همت 
کارگشا  و  کارآمد  روایتی  و  به کارگیریم  را  خود  تالش  و 
و  ام��روز  به نسل  از اح��وال و سالک هفت شهر عشق 

فردایمان ارمغان آوریم.
با گرامیداشت فرخنده روز بزرگداشت شیخ فریدالدین 
عطار نیشابوری، از تمامی اصحاب اندیشه، ادب و هنر 
و  داشته  را  عزیز  ایران  نامدار  مفاخر  دغدغه  همه  که 
دارند، خاضعانه قدردانی نموده و تالش دست اندرکاران 
صمیمانه  را  اسالم  جهان  بزرگ  شخصیت  بزرگداشت 
می ستایم، امیدوارم این کوشش های خالصانه به اعتال 
و ارتقای اندیشه فرهنگ این مرزوبوم و شناخت و آگاهی 

و معرفت بیشتر جامعه ایرانی بینجامد.
نام  به  کشور  رسمی  تقویم  در  ماه  فروردین   2۵ روز 
عطار نیشابوری نامگذاری شده است و همه ساله مراسم 

بزرگداشت این شاعر و عارف نامی برگزار می شود.

خبر
عطار نیشابوری مرزهای علم و ادب و 

عرفان را درنوردید

خبر
رونمایی از چهره سال هنر انقالب خراسان رضوی: 
نشان »فیروزه هنر« به تشکری تعلق می گیرد

چهره  انتخاب  از  خراسان رضوی  هنری  حوزه  رئیس 
سال هنر انقالب اسالمی در خراسان رضوی خبر داد.

روند  درب��اره  مشهدمقدس  در  بیناباج  م��رادی  میثم 
انتخاب چهره برتر هنر انقالب در استان خراسان رضوی، 
اظهار داشت: انتخاب »چهره سال هنر انقالب«، اقدام 
پسندیده ای است که در سال های گذشته از سوی حوزه 
به  آن هرساله،  براساس  پایه گذاری شده  و  هنری مرکز 
مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی و طی مراسمی چهره 

سال هنر انقالب، معرفی می شود. 
وی افزود: بر اساس این سنت پسندیده حوزه هنری 
خراسان رضوی نیز بر این شد تا این اقدام شایسته را در 
سطح استان اجرا کند و با هم فکری و نظرخواهی جمعی 
از پیشکوستان هنر انقالب و مسئوالن فرهنگی استان، 
نظیر  یا چند شاخص مدنظر  هنرمندی که دارای یک 
خلق اثری با گستره مخاطب باال، سوابق ارزنده در زمینه 
آموزش هنر به هنرمندان جوان انقالبی، فعالیت موثر در 
جبهه فرهنگی و هنری انقالب و... باشد را به عنوان چهره 

سال هنر انقالب خراسان رضوی معرفی کند.
در  داد:  ادام��ه  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
هنرمندانی  هنری  سوابق  بررسی  از  پس  راستا  این 
انقالب  هنر  ترویج  زمینه  در  اثرگذاری  فعالیت های  که 
با نظر هیئت انتخاب آقای »سعید  داشتند، در نهایت 
تشکری« نویسنده و مدرس ادبیات داستانی، به واسطه 
تولیدات شاخص ایشان در حوزه داستان انقالب، ترویج 
ادبیات داستانی با مضامین هویتی سرزمین خراسان در 
ادبیات داستانی، به عنوان چهره سال 1398 هنر انقالب 

اسالمی خراسان رضوی شناخته شد.
برای  به طراحی نشان »فیروزه هنر«  با اشاره  مرادی 
مراسم  کرد:  تصریح  استان،  برتر  هنرمند  پاسداشت 
اهدای نشان فیروزه هنر به سعید تشکری، چهره سال 
هنر انقالب اسالمی خراسان رضوی، در ساعت  1۷ روز 
در سالن همایش های موسسه  فروردین  سه شنبه 2۷ 

فرهنگی قدس برگزار می شود.
گفتنی است »اوسنه ی گوهرشاد«، »آبی ها« و »موقف« 
به عنوان جدیدترین آثار سعید تشکری توسط انتشارات 
به نشر در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
رمانک  عنوان  گوهرشاد«  می شود.»اوسنه ی  عرضه 
فانتزی، مجموعه ای از داستان های به هم پیوسته از این 
نویسنده برجسته کشور است که با موضوع رمان انقالب 

اسالمی در دست انتشار است.
»آبی ها« با موضوع رضوی روایت گر پزشکی است که به 
دنبال گوهر کامل معاصر خویش است و دیگر نمی خواهد 
در پستوی قدرت راهبان بماند، شهر انطاکیه و حران، 
تبعیدگاه دانش این طبیب دلداده است، او در سیر این 
هجرت، هم عشق زمینی می یابد و هم آسمانی و طوفان 

آبی ترین رویداد زندگی اش را به تالطم می رساند.

م��ع��اون پ��رورش��ی آم��وزش 
پ���رورش خ��راس��ان رض��وی  و 
هفتمین  و  س��ی  ب��رگ��زاری  از 
در  استان  آموزان  دانش  هنری  و  فرهنگی  جشنواره 

مشهد خبرداد.
هفتمین  و  سی  اظهارکرد:  اشرفی  مالک  علیرضا 
در  استان  آموزان  دانش  هنری  و  فرهنگی  جشنواره 
دو بخش گروهی و انفرادی در فروردین و اردیبهشت 

98 در مشهد برگزار می شود.
که  مسابقات  این  مقدماتی  مرحله  در  افزود:  وی 
به  نفر  هزار   13 آثار  شد  انجام   9۷ سال  انتهای  در 
 3 تعداد  نهایت  در  و  شد  ارسال  جشنواره  دبیرخانه 

هزار اثر به مرحله نهایی این جشنواره راه یافت.
این  گروهی  بخش  ک��رد:  تصریح  اشرفی  مالک 

مسابقات با حضور دو هزار و 200 دانش آموز در دو 
از روز شنبه  رشته هنرهای نمایشی و هنرهای آوایی 
بخش  در  اردیبهشت   2 دوشنبه  روز  تا  فروردین   31
تا روز جمعه  از روز چهارشنبه 4 اردیبهشت  پسران و 

6 اردیبهشت در بخش دختران انجام خواهد شد.
پ��رورش  و  آم��وزش  فرهنگی  و  پ��رورش��ی  معاون 
این  ان��ف��رادی  بخش  داد:  ادام��ه  رض��وی  خراسان 
رشته های  در  آموز  دانش   800 حضور  با  جشنواره 
ادبی  آفرینش های  تجسمی،  و  دستی  هنرهای 
 12 شنبه  پنج  روز  در  مجازی  فضای  و  رسانه  و 
اردیبهشت ویژه پسران و در روز جمعه 13 اردیبهشت 

ویژه دختران برگزار خواهد شد.

و  جمهوری  رئیس  م��ع��اون 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
گفت:  گردشگری  و  دستی  صنایع 
شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری مشهور به عطار، 
شاعر و عارف نام آور ایران زمین از سلک بزرگان جاودانه 
ای است که فرهنگ و ادب ایران زمین وامدار شخصیت 

عظیم و آثار بی بدیلشان است.
بزرگداشت  به همایش  پیامی  علی اصغر مونسان در 
روز ملی حکیم عطار نیشابوری که توسط مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در 
نیشابور قرائت شد افزود: آنچه یک ملت را از استحاله در 
توفانها و تندبادهای فکری بیگانگان نجات می بخشد 
هویتی است که در طول زمان بدل به فرهنگ و تاریخ 
تردید  بی  است:  داده  ادام��ه  اس��ت.وی  شده  ملت  آن 

این هویت اصیل مرهون اندیشمندانی است که سراسر 
عمر به تحقیق و تفحص، تدبیر و تدقیق، تفکر و اندیشه 
درباره هستی اعجازانگیز بشر پرداخته اند و عطار از این 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  است.  بزرگان 
عطار  بزرگداشت  روز  است:  آورده  گردشگری  و  دستی 
نیشابوری را می توان روز حمکت و عرفان قلمداد کرد 
چون شیخ فرید الدین عطار نه تنها یکی از عالیقدرترین 
شاعران ایرانی است که از شاخصترین عرفای اسالمی 
نیز به شمار می رود.مونسان اضافه کرده است: عطار از 
زمره اندیشمندانی است که هویت ایرانی و اسالمی را با 
زندگی، هنر و مکتوبات نغز و پرمغز خود به آراستگی زینت 
تکامل  روایت  عطار  عشق  شهر  هفت  است،  بخشیده 
بزرگداشت چنین  روز  و  افالک است  تا  از خاک  انسان 
سالک واالمقامی روز گرامیداشت حکمت و معرفت است. 

فرد  ب��ه  منحصر  سنگابی 
هجری  ششم  ق��رن  به  متعلق 
قمری که از سنگ بزرگ یکپارچه ای 
تراشیده شده و از بهترین نمونه های هنر سنگ تراشی 
تا امروز است، در موزۀ آستان قدس رضوی در معرض 
ارزشمند  اشیای  از  مجموعه ای  دارد.  ق��رار  نمایش 
آستان  موزۀ  در  تاریخی  مختلف  دوره ه��ای  به  مربوط 
قدس رضوی در معرض نمایش است که از جملۀ آن، 
سنگابی بزرگ و منحصر به فرد تراشیده  شده از سنگ 
سیاه یکپارچه است که قدمت آن به قرن ششم هجری 
به  بی مانند،  ب��زرگ  سنگاب  برمی گردد.این  قمری 
وزیرش محمدبن  و  دستور سلطان محمد خوارزمشاه 
پسران  سنگ تراش،  محمد  و  احمد  دست  به  مسعود، 
سنگ  از  قمری  هجری   ۵9۷ سال  در  نقاش،  مسعود 

نمونه های  بهترین  از  و  شده  تراشیده  یکپارچه  سیاه 
از  اس��ت.  ام��روز  تا  خ��ود  زم��ان  از  سنگ تراشی  هنر 
که  است  این  بزرگ،  سازۀ  این  ویژگی های  مهم ترین 
سنگ تراشان هنرمند آن، غیر از مهارتی که در تراشیدن 
نازک کردن  و  کروی  عظیم  سنگ  این  توخالی کردن  و 
و  زحمت  با  برده اند،  کار  به  آن  بدنۀ  خوش تراشی  و 
چیره دستی فراوان، آن را پرداخت داده و نقوش زیبای 
هندسی را به گره و گل و برگ های اسلیمی و ترنج های 
وجود  به  ج��ذاب  تصاویری  و  آمیخته  هم  در  متعدد 
آورده اند. نیمۀ فوقانی این سنگاب، مزّین به دو ردیف 
کتیبه به خط نسخ تزیینی است که اولی با سبک خاص 
در داخل نوارهایی از گل و برگ های زیبا پوشانده شده 
و در آن جمالت حکمت آمیزی مانند »الدنیا کمنام« و 

»الدنیا قنطره اآلخره اعتبروا« و... حک شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی:

نمایش اعجاز هنر سنگ تراشی در موزۀ رضویایران وامدار شخصیت عظیم و آثار بی بدیل عطار است
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی:

جشنواره فرهنگی دانش آموزان خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود

معاون  حضور  با  عطار  بزرگ  عارف  و  شاعر  آرامگاه 
اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  مدیرکل  ارش���اد،  وزی��ر 
مندان  عالقه  از  زی��ادی  جمع  و  رض��وی  خراسان 

شد. گلباران 
شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
دیار  بزرگمردان  از  نیشابوری  عطار  گفت:  اسالمی 
ماست و افتخار ما نیشابوریان این است که اولین روز 
نیشابوری  عطار  الدین  فرید  شیخ  نام  به  ایران  ملی 

ثبت شده است.
اردیبهشت   28 که  این  به  اشاره  با  چنارانی  هاجر 
تقویم ملی کشور  به عنوان روز ملی خیام در  نیز  ماه 
است  این  نیشابوریان  انتظار  افزود:  است  شده  ثبت 
امام  ورود  سالروز  عنوان  به  نیز  تیرماه  ده��م  که 
و  شود  ثبت  کشور  ملی  تقویم  در  نیشابور  به  رضا)ع( 
شده  انجام  خصوص  این  در  زیادی  مکاتبات  تاکنون 

است.
اصالح  با  باید  فرهنگ  متولیان  کرد:  اضافه  وی 
منطقه  فرهنگ  با  را  آموزان  دانش  درسی،  کتابهای 

ای آشنا کنند.
این  در  نیز  وعطارشناس  محقق  پژوهشگر،  یک 
از  و شاعران پس  بر عارفان  تاثیر عطار  مراسم گفت: 
در  حکایت   40 از  بیش  مثال  است  انکار  قابل  غیر  او 
در  را  آنها  سرچشمه  که  است  مولوی  معنوی  مثنوی 

سروده های عطار می یابیم.
شیوایی  با  موالنا  افزود:  حسین ساکت  دکترمحمد 
پیچیده  و  آور  شگفت  درون  به  رخنه  با  و  شیدایی  و 
نظریه  گوناگون  رهیافتهای  انسانی  توی  در  تو  و 
پردازیان بزرگ سده بیستم را در زمینه روان شناسی 

در آثار خود آورده است که در این زمینه وامدار عطار 
است.

از  ویژه  به  عطار،   و  سنایی  از  استنادها  بیشترین   
سوی مولوی و نیز از سوی دیگر شاعران است

شعری  مضامین  گفت:  محصل  راشد  محمدرضا 
توجه  م��ورد  که  است  برجسته ای  مضامین  عطار، 

نیز قرار گرفته است. از شرق شناسان  بسیاری 
میزان  خصوص  در  فارسی  ادبیات  استاد  ای��ن 
استناد به مضامین عطار در جامعه امروز اظهار کرد: 
ویژه  به  عطار،   و  سنایی  از  استنادها  بیشترین  شاید 
از سوی مولوی و نیز از سوی دیگر شاعران است؛ به 
و  پارسی  نکته سنجان ادب  از  افراد  این  این دلیل که 
از ژرف نگران تاریخ عرفان اسالمی هستند. به همین 
و هم  اجتماعی  انتقاد  و  دلیل هم اصول کلی عرفان 
است.  موجود  آثارشان  در  تاریخی  و  عمومی  مسائل 
این  باعث  وسیع  فرهنگ  و  فراوان  مضامین  این  لذا 

آثار آنان استناد می کنند.  است که بسیاری بر روی 
آثار  در  نیز  ام��روز  حتی  که  این  بیان  ضمن  وی 
شاعران معاصر هم شاید بیشترین استناد به مولوی، 
همین  به  اف��زود:  باشد،  سنایی  و  عطار  به  سپس 
شاعرانه  عرفان  بزرگان  این   حقیقت  در  که  دلیل 
با  دیگر  سویی  از  و  ادب  با  سو  یک  از  یعنی  دارند؛ 
کمتر  شاید  مردم  عامه  البته  دارند.  سروکار  عرفان 
باشند؛  آشنا  شاعران  ریزبینی های  و  ریزه کاری ها  با 
و فردوسی  نام شاعرانی همچون مولوی، عطار  با  اما 
ادب  لحاظ  به  که  دلیل  این  به  دارند.  آشنایی  بیشتر 
وسعت  روزان��ه،   زندگی  در  نیز  و  هستند  برجسته 
است.  استعمال  مورد  وسیعشان  فرهنگ  و  مضامین 

باشد،  کمتر  شاعران  کل  به  توجهشان  مردم  اگر  لذا 
دارند،  عرفانی  مذاق  و  شد  برده  نام  که  شاعرانی  به 

بیشتر بوده عطار هم از این جمله است. 
عطار  شخصیت  که  این  خصوص  در  محصل  راشد 
کرد:  بیان  است،  شده  شناخته  جامعه  در  میزان  چه 
منطقه  این  در  عطار  که  این  دلیل  به  خراسان،  در 
را  وی  خوبی  به  بسیاری  است،  کرده  فوت  و  زیسته 
این  است  ممکن  مناطق  سایر  در  اما  می شناسند. 
البته  که  باشد  کمتر  مردم  عامه  در  ویژه  به  شناخت 
در میان اهل تحقیق و افراد دانشگاهی این شناخت 

به هیچ عنوان کم نیست.
که  این  به  اش��اره  با  فارسی  ادبیات  استاد  این 
بوده  نظر  مد  بیشتر  عطار  شعر  عرفانی  جنبه های 
می کنیم  مشاهده  حتی  ک��رد:  خاطرنشان  اس��ت، 
است  عمده  شرق شناسان  جزو  که  ریتر  هلموت  که 
کتاب  جلد  دو  رسانده،  انجام  به  را  زیادی  کارهای  و 
چهار  مضامین  یعنی  عطار،  شعر  مضامین  مورد  در 
تنظیم  ج��ان«  »دری��ای  عنوان  با  را  وی  از  مثنوی 
از  یکی  در  که  اس��ت  ش��ده  ترجمه  دو  هر  و  ک��رده 
این  است.  شده  عرضه  نیز  عطار  بزرگ داشت های 
عطار،  شعری  مضامین  که  است  آن  نشان دهنده 
از  بسیاری  توجه  مورد  که  است  برجسته ای  مضامین 

قرار گرفته است. نیز  شرق شناسان 
عطار چهره ای بسیار درخشان فرهنگی در ادبیات 

ایرانی است عرفانی 
ضمن  شناس،  عطار  بهبهانی  تقوی  مجید  دکتر 
شاعر  ای��ن  جایگاه  و  عطار  شخصیت  ب��ه  اش���اره 
بسیار  چ��ه��ره ای  عطار  گفت:  ای��ران��ی،  فرهیخته 
درخشان فرهنگی در ادبیات عرفانی ایرانی است که 
همانطور که از نامش هم پیداست عطار بوده است و 
به اصطالح طبابت می کرده است برای همین است 

شناخته  بسیار  هم  طب  علم  جایگاه  لحاظ  به  که 
شده است.

برجسته  نویسندگان  از  یکی  او  اف���زود:  وی 
به  می توان  او  آثار  بارزترین  از  که  است  کشورمان 
اشاره  است  عرفانی  حماسه  یک  که  االولیا  تذکره 
شاعر  این  آثار  شاخص ترین  از  یکی  کتاب  این  کرد. 
از  این کتاب  ایرانی محسوب می شود که در  و عارف 
منصور  حسین  مانند  زمین  ایران  عارفان  بزرگترین 
نثر  به  هنرمندانه  و  شیرین  بسیار  قلمی  با  حالج 

مسجع یاد شده و به توصیف آن ها پرداخته است.
عطار  که  اعتباری  و  ارزش  اما  داد:  ادامه  تقوی 
که  و کسی است  به عنوان شاعری عارف است  دارد 
واالیی  خیلی  جایگاه  فارسی  عرفانی  شعر  زمینه  در 
در  را  اسالمی  عرفان  آمده  عطار  حقیقت  در  دارد. 
اسرارنامه  الطیر،  منطق  نامه،  الهی  کتاب های  قالب 
و مصیبت نامه با متدی بسیار بدیع که تا پیش از آن 

سراغ نداریم به نظم در آورده است.

اسالمی  ارش���اد  و  فرهنگ  وزی��ر  فرهنگی  م��ع��اون 
و  دانشجویی  یارانه های  افزایش  با  کردیم  سعی  گفت: 
دانش آموزی و به صورت کلی مصرف کنندگان از ناشران 
و  است  فاصله  هنوز  انتظار  حد  تا  ولی  کنیم  حمایت 

امیدواریم این فاصله کم شود.
گفت:   1400 رحمان  فیلم  مورد  در  جوادی  محسن 
موارد  که  است  این  ارش��اد  وزارت  دوستان  استدالل 
اصالحی را رعایت نکرده اند به همین دلیل مجوز اکران 

عمومی لغو شده است.
در  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  وزی��ر  فرهنگی  معاون 
پاسخ به دالیل تأخیر در لغو مجوز اکران رحمان 1400 
است  ممکن  گفت:  نوروزی  باالی  بسیار  فروش  از  بعد 
امیدواریم  کرد:  تصریح  می افتد.وی  گاهی  اتفاق ها  این 
بتوانیم خواسته مردم نیشابور مبنی بر برگزاری نمایشگاه 

کتاب استانی در این شهرستان را انجام دهیم.
کمک  و  پیگیری  با  امیدواریم  داد:  ادام��ه  ج��وادی 
مسئولین شهرستان این امر محقق شود و مطمئن باشید 
تصریح  بود. وی همچنین  نخواهد  ما  از سمت  کوتاهی 
در  نیشابور  نام  مناسب  روی��دادی  می کنیم  تالش  کرد: 
و  شعر  جشنواره های  همچون  ادبیات  و  فرهنگ  حوزه 
و  کنیم  ایجاد  فرماندار  پیشنهاد  طبق  داستانی  ادبیات 

حتمًا پیشنهاد این کار را در تهران پیگیری خواهم کرد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ 
به مشکالت ناشران برای چاپ کتاب با توجه به افزایش 
دریافت  دولتی  ارز  کاغذ  ناشران  عمده  گفت:  قیمت ها 
آن ها  تقاضای  حجم  فقط  م��وارد  بعضی  در  و  کرده اند 
تقاضاها  این  کرده ایم  تالش  ما  و  است  نشده  ب��رآورده 
به  کاغذ  بر  عالوه  کتاب  قیمت  چون  ولی  شود  ب��رآورده 

افزایش  با  کردیم  سعی  دارد،  بستگی  نیز  دیگری  موارد 
کلی  به صورت  و  دانش آموزی  و  دانشجویی  یارانه های 
مصرف کنندگان از ناشران حمایت کنیم ولی تا حد انتظار 

هنوز فاصله است و امیدواریم این فاصله پر شود.
نمایشگاه  در  افغانستان  حضور  به  اش��اره  با  وی 
مورد  در  همیشه  کرد:  تأکید  تهران  کتاب  بین المللی 
ناشران افغانستان نگاهمان این بوده است که هر کاری 
از  یکی  باشیم چون  در خدمتشان  برمی آید  از دستمان 

نزدیک ترین حوزه های کتاب افغانستان است.
جوادی افزود: امسال نیز سعی می کنیم به اندازه توان 
نشر  برای  حضورشان  امیدواریم  و  باشیم  خدمتشان  در 

افغانستان پررونق و مفید باشد.
اظهار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  معاون 
فرهنگ  حوزه  در  افغانستان  کشور  با  ارتباط  داش��ت: 
جدید  کتابخانه های  به  کمک  از  داریم،  بسیار  کتاب  و 
کشور  این  ناشران  و  نویسندگان  با  ارتباط  تا  افغانستان 

وجود دارد.
وی افزود: بعضی از کارهای خوب و بزرگ این کشور نیز 

در ایران مورد استقبال است.
جوادی در پاسخ به اقدامات وزارت ارشاد اسالمی در 
مورد برخورد با کتاب های غیرمجاز قاچاق چاپ شده در 
افغانستان خاطرنشان کرد: هر مقدار که نهادهای قانونی 
با این جور کتب برخورد کنند  همان است ما هم با برخی 

موارد چه داخلی باشد و چه خارجی برخورد می کنیم.
در  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  وزی��ر  فرهنگی  معاون 
از  برای جلوگیری  افغانستان  با دولت  آیا  اینکه  به  پاسخ 
انتشار این گونه کتاب ها رایزنی شده است گفت: دولت 

افغانستان کاری با این موضوع ندارد.

خبرخبر

گلباران آرامگاه عطار نیشابوری در روز بزرگداشتش
معاون وزیر ارشاد: 

تنها راه حمایت از ناشران افزایش یارانه  مصرف کنندگان است

پرداخته  آن  به  کمتر  که  موضوعی  روان  سالمت 
می شود از ویژگی های اصلی والدینی است که می توانند 
جدید  مادر  و  پدر  این  با  باشند.  داشته  فرزندخواندگی 
مشاوره دینی صورت می گیرد و بعد از مصاحبه شرایط 
سنی زوجین احراز می شود به طوری که یکی از آنها 30 

یا باالتر باید سن داشته باشد.
سازمان بهزیستی پس از انجام این مراحل فرزند را به 
به صورت حضوری همدیگر  تا  معرفی می کند  خانواده 
انجام  از آن خدمات مشاوره و مصاحبه  ببینند و پس  را 

می گیرد.
)سوءسابقه  محکومیت  سابقه  دارای  نباید  زوجین 
باشد( تضمین آینده فرزندخواندگی نیز مدنظر است که 
از نظر مالی بررسی می شود. قوه قضاییه نیز حکم موقت 
این  تا در  را به مدت شش ماه صادر می کند  سرپرستی 
مدت طی بازدیدهای به عمل آمده از محل زندگی انجام 
مشاوره و مددکاری در صورت نیاز، ارزیابی انجام گیرد. 
پس از طی این مراحل والدین برای دریافت حکم دایمی 
طریق  از  آن  از  پس  که  می کنند  اقدام  خود  فرزند  برای 
اداره ثبت احوال استان خود می توانند برای فرزندشان 

شناسنامه بگیرند.
شرایطی که برای دختران مجرد در نظر گرفته شده این 
است که این افراد باید حداقل 30 سال سن داشته باشند 

و همچنین فقط به آنها فرزند دختر داده می شود.
گفت:   خراسان  استان  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
بهزیستی ارجحیت تحویل فرزندان بی سرپرست و یا بد 
سرپرست به خانواده های جایگزین را به جای نگهداری 
در مراکز متمرکز این سازمان را سیاست اصلی خود قرار 

داده است.
غالم حسین  دکتر  ام��روز"  صبح  روزنامه"  گ��زارش  به 
پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در  حقدادی 
فرزندخواندگی افزود: این سازمان بر آن است تا در حد 
ناتوانی های خانواده هایی که  امکان به حل مشکالت و 
کودکان خود را به بهزیستی سپرده پرداخته تا این کودکان 
مجدد به آغوش خانواده واقعی خود که به مکانی امن برای 
کودک تبدیل شده بازگشته و در صورت عدم تحقق این 
موضوع این کودکان را تحویل خانواده های شبه خانواده 

بدهند.
وی تصریح کرد: پیرو این سیاست بهزیستی علی رغم 
بد  یا  بی سرپرست  کودکان  ورودی   درصدی  افزایش20 
این  بوده،  زیر 6 سال  بهزیستی که عموما  به  سرپرست 

را  کودک   200 حدود  تا  شد  موفق   9۷ سال  در  ارگ��ان 
خانواده  جمع  به  واقعی  خانوده های  سازی  توانمند  با 
بازگردانده و 630 کودک تحویل خانواده های جایگزین 

شدند.  
رضوی  خراسان  استان  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
تاکید کرد: تاکنون چنین آمار باالیی سابقه نداشته و این 
ارگان در سال گذشته با سرعت بخشیدن و تسهیل فرآیند 

فرزندخواندگی و به کار گرفتن همکاران 
و  سرعت  افزایش  جهت  در  بیشتری 
قضایی  دستگاه  خ��وب  همکاری  با 
تحویل  درص��دی   100 رشد  به  موفق 

فرزندخواندگی شدیم.
  خانواده جایگزین به جای مراکز شبه 

خانواده
حقدادی اظهار کرد: اگرچه متولیان 
کمک  به  بهزیستی  تجملی  خانه  های 
خیرین بسیار خوب در امر تربیت تالش 
این چنین  در  کودکان  حضور  اما  کرده 
نداشته  خوبی  تربیتی  بازده  خانه هایی 
که همین موضوع سبب شد تا ما به جای 
تشکیل مراکز شبه خانواده این افراد را 

تحویل خانواده های جایگزین بدهیم.
بر  بیان کرد:خرسندیم که عالوه  وی 
کودکان  خانواده های  سازی  توانمند 
بی سرپرست توانستیم 600 کودک بی 
جایگزین  خانواده های  به  را  سرپرست 

سپرده تا آغاز سال حدید برای این کودکان نیز با خنده و 
شادی بیشتری همراه شود.

در  را   9۷ سال  شدیم  موفق  ما  کرد:  اب��راز  حقدادی 
شرایطی به پایان برسانیم که عالوه بر ایجاد محیط امن 
محیط  ،شادی  سرپرست  بی  کودکان  برای  صمیمی  و 

خانواده های بی فرزند را نیز  افزایش دهیم.
   حس مادری در 20 دختر مجرد در سال 97

وی در خصوص شرایط دختران مجرد 
توضیح  فرزندخواندگی  پذیرش  برای 
سال  پایان  تا  استان  بهزیستی  داد: 
متقاضی  که  مجرد  دختر   20 شرایط 
بررسی  مورد  را  بوده  خواندگی  فرزند 
قرار داده و با توجه به واجد شرایط بودن 
این دختران، کودکان بی سرپرست نیز 
تحویل این  افراد شدند و به خاطر تعداد 
کم تقاضا از طرف دختران مجرد در این 

خصوص پشت نوبت نداریم.
حدود  اکنون  ما  داد:  خبر  حقدادی 
متقاضی  ک��ه  خ���ان���واده ای  ه���زار  دو 
لیست  در  را  هستند  فرزندخواندگی 
که  خوشحالیم  اما  داریم  سازمان  این 
اعالم کنیم  فرزندی برای سپردن به این 

خانواده ها نداریم.
شرایط  کودکی  اگر  کرد:  بیان  وی 
باشد  داشته  را  خانواده ها  به  واگذاری 
را تحویل  ات��الف وق��ت ک��ودک  ب��دون 

خانواده های جایگزین داده اما در حال حاضر کودکانی 
قضایی  سالمت  دارای  سربرده  به  بهزیستی  در  که 
خانواده های  به  سپردن  قابلیت  و  نبوده  بهداشتی  و 

جایگزین را ندارند.
  40 کودک دارای بیماری مزمن به آغوش امن خانواده رفتند
بهزیستی  گذشته  سالیان  طی  داد:  آمار  حقدادی 
حدود 40 کودک که دارای بیماری مزمن بوده را تحویل 
و  داده  بوده  بیمار  کودکان  متقاضی  که  خانواده هایی 
مانعی برای تحویل این کودکان نداشته و تنها تقاضا برای 
هزینه های  بودن  باال  دلیل  به  کودکان   این  سرپرستی 

درمان،پایین است.
برای  خانواده های  بندی  اولویت  خصوص  در  وی 
برای  سازمان  اول  اولویت  کرد:  تصریح  فرزندخواندگی 
سپردن فرزند به خانواده ها،خانواده های فاقد فرزند که 
یا پزشک متخصص  از ازدواج آن ها گذشته و  چند سال 

تایید کند که این زوج شرایط فرزندآوری ندارند .
   تحویل فرزند دختر به دختران مجرد

حقدادی دومین گروه در اولویت بندی فرزندخواندگی 
را این چنین اعالم کرد: دختران مجرد و یا مطلقه ای که 
فاقد همسر بوده و باالس سن 3۵ سال هستند می توانند 
در  نیز  و  کرده  اقدام  دختر  فرزند  فرزندخواندگی   برای 

اولویت لیست قرار بگیرند.
وی سومین اولویت فرزندخواندگی را چنین برشمرد: 
فرزند  متقاضی  بوده  فرزند  دارای  که  نیز  خانواده هایی 
خواندگی شده که در بعضی موارد این افراد نیز می توانند 
به عنوان خانواده جایگزین فرزندی را به فرزند خواندگی 

آخر  اولویت  در  خانواده هایی  چنین  البته  که  برداشته 
سازمان بهزیستی قرار داشته و اولویت اول به زوج های 
فاقد فرزند و دختران مجرد باالی 3۵ سال را اختصاص 

داده است.
یک کارشناس ارشد روان شناسی گفت: مراکز نگهداری 
شبانه روزی بهزیستی آخرین گزینه سرپرستی ونگهداری 
و مراقبت از فرزندان بی سرپرست ویا بد سرپرست هستند.
مهدی بهادرزاده افزود: در طرح خانواده جایگزین افراد 
یا خانواده های واجد شرایط میتوانند یک الی سه کودک 

در خانواده تحت مراقبت وسرپرستی قرار دهند.
وی تصریح کرد: در خانواده بستگان فرزندان یا خانواده 
های داوطلب واجد صالحدید معموال هزینه یک کودک در 
مراکز شبانه حدود دو میلیون تومان میگردد)هزینه اجاره 

ملک وقبوض ومربی و.....(
بطور  مبلغ  ای��ن  جایگزین  خ��ان��واده  ط��رح  در  ک��ه 
مالی  جنبه  فقط  این  و  کرده  پیدا  کاهش  چشمگیری 
بوده اما مهم ترین پیامد ان از نظر  جنبه معنوی وتربیتی 

وعاطفی است.
به  وقتی  کودکان  معموال  که  کرد:  اظهار  بهادرزاده 
سن نوجوانی نزدیک تر شده در مراکز شبانه روزی دچار 
مشکالت فراوان تری می شوند مثل فرار وگرایش به اعتیاد 
وپنهان کاری از دوستان که در این مراکز زندگی می کنند.

داد:  توضیح  جایگزین  خانواده های  خصوص  در  وی 
خانواده جایگزین درواقع به معنای محل سکونت ورشد 
کودکان بد سرپرست وبی سرپرست در محلی هر چقدر 
موانع  خوشبختانه  که  بوده  خانواده  به  وشبیه  نزدیک 

قانونی در این راستا مرتفع شده است.
بهادر زاده عنوان کرد: در فرهنگ ایرانی واسالمی  ما 
بسیار سفارش به رسیدگی به ایتام و کودکان بی سرپرست 

شده واین امر  بسیار زیبا وشکوه مند است.
وی ابراز کرد: کودکانی که به خانواده ورود پیدا کرده 
بسیار شرایط مطلوب تری را به لحاظ پیشرفت تحصیلی 
وسالمت روان و...نسبت به کودکانی که در خوابگاه ها 

بزرگ شده را دارا هستند.
بهادرزاده بیان کرد: طرح خانواده جایگزین وطرح شبه 
اقامت دراز مدت کودکان  از  پیشگیری  باهدف  خانواده 
وپیشگیری  بهزیستی  روزی  شبانه  نگهداری  مراکز  در 
زدایی  موسسه  وپیشبرد  کودکان  عاطفی  مشکالت  از 

پیشنهاد می شود.
وی در پایان آمار داد: در حال حاضر نیز بیش از 600 
مرکز نگهداری خوابگاهی بهزیستی در کشور دایر است 
نیز قابل ذکر است که در حال حاضر16 هزار کودک  و 
در خانواده های جایگزین  تحت سرپرستی خانواده قرار 

دارند.

خبر
جاده های مسدود خراسان رضوی 

بازگشایی شد

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
اثر  بر  رضوی گفت: چهار جاده فرعی مسدود شده 

سیل در این استان بازگشایی شد
به گزارش ایرنا، حجتعلی شایانفر افزود: این جاده 
ها شامل جاده های فرعی فریمان - حاجی آباد، زاوه 

- باخرز، کالت - درگز و درگز - لطف آباد است.
این  اصلی  های  ج��اده  تمام  داش��ت:  اظهار  وی 
 19 اما  دارد  جریان  آنها  در  تردد  و  است  باز  استان 

جاده روستایی استان همچنان مسدود می باشد.
وی جاده های روستایی چهارراه - خاکستر، سنگ 
تیکان  قره   - سنگانه  سو،  قره  کهنه،  سینی  دیوار، 
 - سررود  سیرزار،   - آباد  مومن   - آبگرم  آباد،  قلیچ   -
بابا فرجی در  ارتکند، باغ کند، برده، آبکمه، ژرف و 
شهرستان کالت و همت آباد در شهرستان باخرز را از 

جمله جاده های مسدود ذکر کرد.
 - پرکن  ه��ای  ج��اده  همچنین  گفت:  شایانفر 
گندآب،  بزلق،  دره،  بزغان  شانلو،  دولت  چهلمیر، 
غفار آباد در شهرستان درگز به دلیل وجود سیالب و 

طغیان رودخانه مسدود است.
وصل  استان  این  روستاهای  تمام  برق  افزود:  وی 
به  سرخس  در  آباد  صمد  روستای  برق  فقط  و  شده 
قطع  محلی  مسئوالن  درخواست  و  ایمنی  خاطر 

است.
که  نیز  کالت  دربند  محله  گاز  داشت:  اظهار  وی 
3۵0 مشترک دارد هنوز وصل نشده که تا پایان وقت 

امروز جریان گاز این محله نیز برقرار می شود.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
شهرستان  در  سیالب  وق��وع  اینکه  بیان  با  رض��وی 
واحد  چند  تخریب  و  دامی  تلفات  موجب  سرخس 
شهرستان  در  گفت:  است  شده  مسکونی  و  دامی 
کالت نیز آب افتادگی ها رفع شده و تیم کمکی هالل 

احمر همچنان مشغول فعالیت است.
هواشناسی  کل  اداره  های  بینی  پیش  اساس  بر 
خراسان رضوی بارش های شدید باران که از دیشب 
در این استان آغاز شده است تا صبح سه شنبه ادامه 
به  دارد و در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری 
گسترش  استان  مناطق  بیشتر  در  پرحجم  صورت 

خواهد یافت.

معاون اجتماعی بهزیستی استان خراسان رضوی خبر داد:

رشد صد درصدی تحویل فرزندخواندگی
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مقدماتی  مرحله  در  ایران  بانوان  فوتبال  ملی  تیم 
فیلیپین،  تیم های  به مصاف  المپیک2020  انتخابی 
فلسطین و چین تایپه رفت و با قبول 2 شکست و یک 
این  از  صعود  مجوز  نتوانست  فلسطین  برابر  پیروزی 
گروه را بگیرد و از دور مسابقات حذف شد و دختران 

فوتبالیست از قطار توکیو جاماندند.
بزرگ ساالن  ملی  تیم  که  شد  این  منکر  نمی توان 
هنوز کم تجربه است، بازی های دوستانه کمی برگزار 
مدت  در  نمی توان  که  دارد  کمبودهایی  تیم  و  کرده 
کوتاهی آن ها را حل کرد و نیاز به برنامه ریزی جدی تر 
هوا  گرمای  قطعا  قطر  در  هرچند  دارد.  فدراسیون 
در  حریفان،  مقابل  در  ایران  بازیکنان  پوشش  نوع  و 
دیگر  یکی  چمن  زمین  بود.  تأثیرگذار  عملکردشان 
به طوری که  بود،  رقابت ها  این  در  تأثیرگذار  عوامل  از 
این  در  که  ملی،  تیم  فنی  مشاور  عبدی،  حسین 
رقابت ها حضور داشت، می گوید در قطر شرایط زمین 
مسابقات با زمین تمرینی ملی پوشان در ایران بسیار 
متفاوت بود و حتی یک بغل پای ساده ممکن بود به 
خارج از زمین برود؛ چراکه زمین به قدری صاف بود 
نتیجه  به  می شد،  زده  غیرمنطقی  ضربه ای  اگر  که 

نمی رسید و ملی پوشان چنین تجربه ای نداشتند.
حضور  برای  آزمون  مریم  که  سربازی   20 میان  در 
المپیک2020  رقابت های  انتخابی  دوم  مرحله  در 
توکیو انتخاب کرده بود، یک چهره مشهدی نیز حضور 

داشت.
سمانه چهکندی، تنهاملی پوش مشهدی تیم فوتبال 
بزرگ ساالن بانوان است؛ هافبک همیشه خندان تیم 
بازیکن  می کند.  تن  به  را  شماره11  پیراهن  که  ملی 
بیست ونه ساله فوتبال که تابه حال 19 بازی ملی را در 
کارنامه خود دارد و در این میان 4 گل را برای تیم ملی 

به ثمر رسانده و 3 پاس گل را به نام خود ثبت کرده 
است. او در این رقابت ها در هر 3 دیدار به میدان رفت 
را  گل  اولین  دقیقه4  در  فلسطین  مقابل  بازی  در  و 
وارد دروازه حریف کرد و در نیمه دوم هم یک موقعیت 

مسلم گل را از دست داد.
رقابت ها  این  در  ملی  تیم  عملکرد  درب��اره  حاال  او 
می گوید که بهتر است امکانات بانوان نسبت به آقایان 
کمی بهبود پیدا کند تا فوتبال بانوان در آینده از این 

موضوع ضربه نخورد.
   فوتبال خالی از اشتباه نیست

اظهار  قطر  مسابقات  درباره  ملی پوش  فوتبالیست 
از  و مسابقات  بود  رقابت ها تجربه بسیار خوبی  کرد: 
سطح بسیار باالیی برخوردار بود. همه تیم ها رویداد 
همگی  و  داشتند  پیش  در  را  المپیک  نام  به  بزرگی 

نیز  ما  شوند.  المپیک  مسافر  تا  می کردند  تالش 
این  اما  بودیم،  تاریخ سازی  و  طلسم شکنی  به دنبال 

اتفاق رقم نخورد.
به گل  اغلب در ضدحمله  اینکه حریفان  درباره  او 
اشتباهات  و  کم تجربگی  با  بازیکنان  و  می رسیدند 
تصریح  کردند،  واگ��ذار  را  چین  مقابل  دیدار  فردی، 
کرد: توضیحات شکست ایران مقابل چین را کادر فنی 
و سرمربی تیم جوابگو هستند؛ اما در مورد اشتباهات 
فردی به هر حال در فوتبال هر اتفاقی ممکن است رقم 
بخورد و خالی از اشتباه نیست، به طور مثال در بازی 
تیم ملی ایران و ژاپن به خاطر اشتباه اعتراض به داوری 

از جام ملت ها حذف شدیم.
   فوتبال بانوان در مسیر پیشرفت است

که  بود  تورنمنتی  اولین  این  داد:  ادامه  چهکندی 

به شکل یک تیم بودیم و در مسابقات حاضر شدیم. 
تمام کسانی که 3 بازی ما را دیدند و کسانی که فوتبال 
را می شناسند، متوجه تغییر فوتبال بانوان شده اند و 
با حضور آقای عبدی، شیوه بازی بانوان تغییر کرده 
هستند.  موضوع  این  شاهد  فوتبالی ها  تمام  و  است 
تعداد پاس، مالکیت توپ و چرخش در تمامی نقاط 
زمین، خواسته کادر فنی بود که در زمین پیاده کردیم.

    امکانات بانوان و آقایان قابل قیاس نیست
چهکندی درباره امکاناتی که در این سال ها به تیم 
ملی فوتبال بانوان بزرگ سال اختصاص پیدا کرده در 
مقابل بودجه هایی که صرف تیم ملی مردان می شود، 
هرگز  بخش  این 2  در  بودجه  و  امکانات  کرد:  اظهار 
توجه،  امکانات،  به طور کلی  نیست؛  قابل قیاس 
در  می شود،  بانوان  ورزش  صرف  که  زمانی  و  بودجه 
زیادی  بسیار  تفاوت  فوتبال،  به ویژه  رشته ها  تمامی 
ملی  تیم های  مقابل  در  کمی  بسیار  درصد  و  دارد 
مشهد  در  مثال  می دهد.  اختصاص  خود  به  م��ردان 
به راحتی اجازه فعالیت در رشته فوتبال به بانوان داده 
نمی شود. وقتی توجه این چنینی در یک شهر نباشد، 
مشخص است که ورزش بانوان از نقاط مختلف ضربه 
می خورد. او در پاسخ به این سؤال که تماشای بازی 
استقالل پیش از بازی مهم مقابل چین تایپه در نتیجه 
کرد:  خاطرنشان  خیر،  یا  بود  تأثیرگذار  کسب شده 
تک تک  از  اگر  اتفاقا  نیستم.  موافق  موضوع  این  با 
به  رفتن  از  که  می گویند  شود،  سؤال  هم  بازیکنان 
ورزشگاه و تشویق نماینده ایران، روحیه خودمان برای 
بازی با چین باال رفت و خوش حال شدیم که یکی از 
نمایندگان ایران موفق به شکست تیم عربستانی شد و 
حضور در ورزشگاه، هیچ ربطی به نتیجه بازی روز بعد 

با چین نداشت.

 تنها بازیکن خراسانی تیم ملی فوتبال بزرگساالن:

امکانات فوتبال بانوان و آقایان قابل قیاس نیست

تیم  اینکه  با  گفت:  خودرو  شهر  پدیده  سنگربان 
نفت مسجد سلیمان با من بد کرد و مرا بعد از 4 سال 

نخواستند اما واقعا از باختشان ناراحت شدم.
یوسف بهزادی پس از کلین شیت برابر نفت مسجد 
را  نفت  با  ما  بازی  که  کسانی  همه  گفت:  سلیمان 
که  کردند  تماشا  را  زیبا  فوتبال  یک  بودند،  شاهد 
به  انگیزه های متفاوت  با  و  توان خود  تمام  با  تیم  دو 
گرفت  در دست  را  کار  ما  تیم  اما  بودند  آمده  میدان 
سلیمان  مسجد  نفت  سد  از  گل  سه  با  شد  موفق  و 

بگذرد.
جدال  به  خیرخواهانه اش  ورود  خصوص  در  وی 
مشکل  کرد:  تصریح  نفت،  و  پدیده  بازیکنان  لفظی 
ما  بازیکن  سوی  از  بودند  معتقد  آنها  نبود  خاصی 
می خورد  قسم  ما  بازیکن  اما  گرفته  صورت  فحاشی 
همچین کاری را نکرده که اگر هم من رفتم به خاطر 
این بود که 4 سال در مسجد سلیمان بازی کرده ام و 

کاپیتان این تیم بوده ام، حرفم خریدار داشت.
برابر  تیمش  شکست  از  پس  که  پدیده  سنگربان 
این  مهم  گفت:  بازگشته  چارچوب  به  ذوب آه��ن 
مهم  بلکه  بایستد  دروازه  درون  کسی  چه  که  نیست 
در  که  است  سالی  اولین  اس��ت.  تیم  نتیجه گیری 
صالح  فنی  کادر  وقت  هر  و  می کنم  بازی  لیگ برتر 
بداند آماده خدمت به تیمم هستم. انشاا... در بازی 
های باقیمانده لیگ طوری باشیم که سهمیه بگیریم 
فقط  ما  از  آنها  کنیم.  شاد  را  خراسان  مردم  دل  و 

سهمیه می خواهند.
بهزادی در خاتمه خواستار حضور هواداران پدیده 
در بازی های باقیمانده لیگ شد و یادآور شد: هرچه 
و  محکم تر  و  قرص  ما  دل  می شود،  تر  پر  استادیوم 
انگیزه ای پیدا می کنیم که کمتر تیمی می تواند برابر 
آن دوام بیاورد. خواهش ما این است که همانطور که 
باز هم  بوده اند  ما  تیم  یاور  و  یار  تا االن مردم مشهد 
برای  را  بزرگ  افتخاری  بتوانیم  تا  کنند  حمایت مان 

فوتبال این استان بدست بیاوریم.

خبر
گلر پدیده: فقط با سهمیه می توانیم دل 

مشهدی ها را شاد کنیم

کوتاه از ورزش استان
رکاب زدن از آمل تا مشهد

محیط  از  حفاظت  پیام  با  آملی  سوار  دوچرخه  دو 
زیست از آمل تا مشهد 800 کیلومتر رکاب می زنند.

به گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، مجید 
سیاری بازنشسته شرکت آب منطقه ای مازندران به همراه 
یکی دیگر از همکاران بازنشسته از امروز به مدت 6 روز از 
آمل تا مشهد مقدس رکاب می زنند.سیاری این دوچرخه 
حدود 800  مشهد  تا  آمل  از  اینکه  بیان  با  آملی  سوار 
کیلومتر است که قصد داریم آن را رکاب بزنیم، گفت: پیام 
ما حفاظت از محیط زیستاست تا اتفاقات طبیعی مانند 
سیل به بال و آسیب تبدیل نشود.وی افزود: طبیعت قابل 
کنترل نیست و نمی توانیم بالیای طبیعی را حذف کنیم 
و باید خودمان را در معرض آسیب پذیری این بال ها قرار 
ندهیم.این دوچرخه سوار آملی گفت: بارش باران و روان 
آب شیرینی این باران پس از چند سال خشکسالی را 
به کام هموطنان ما تلخ کرد و باید کاری کنیم که سیل 
به ما آسیب وارد نکند.سیاری افزود: با رعایت موازین، 
استاندارد ها و اقدامات به موقع مسئوالن، عدم برداشت 
ما  آبی  منابع  رودخانه ها  حفظ  و  رودخانه ها  از  مصالح 

تامین می شود و با مشکل مواجه نمی شویم.

نایب قهرمانی نماینده خراسان در مسابقات 
آزاد تیراندازی

نایب  با  آقایان  تیراندازی  آزاد  رقابت های  اول  مرحله 
قهرمانی علی گرمابی از خراسان رضوی به پایان رسید.

بادی  سالح های  آزاد  مسابقات  از  مرحله  نخستین 
کشور، 23 فروردین ماه در بخش آقایان برگزار شد که طارق 
بالطیب سفیر کشور تونس با حضور در این فدراسیون از 
نزدیک روند فعالیت قهرمانان تیراندازی را مشاهده کرد.

در فینال رشته تفنگ بادی رده سنی جوانان و نوجوانان، 
امیرسیاوش ذوالفقاریان از سمنان به مقام قهرمانی رسید 
و علی گرمابی از خراسان رضوی و پارسا امیریان از ایالم به 

ترتیب مقام های دوم تا سوم را کسب کردند.

حضور طیبی در میان اسطوره های تاریخ 
باشگاه غیرت

باشگاه غیرت قزاقستان نام ملی پوش ایرانی خود را در 
میان اسطوره های تاریخ این باشگاه قرار داد.

عکسی  انتشار  با  قزاقستان  غیرت  فوتسال  باشگاه 
اسطوره های تاریخ این باشگاه را انتخاب کرد که در میان 
این بازیکنان نام حسین طیبی،  ستاره ایرانی این تیم نیز 
به چشم می خورد.طیبی که در سه فصل اخیر به عضویت 
باشگاه غیرت قزاقستان درآمده، عملکرد بسیار خوبی در 
این تیم داشته و همراه تیمش به قهرمانی در رقابت های 
مختلف رسیده است. تیم غیرت هم اکنون در مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد و باید روز ششم 
اردیبهشت در این مرحله به مصاف بارسلونای اسپانیا برود.

خدمات  یکپارچه  شبکه  ساماندهی  پروژه  مدیر 
گفت:  مشهد  شهرداری  شهری  کار  و  کسب  و 
خصوص  در  مشهد  شهردار  تاکیدات  راستای  در 
ارتباط دقیق تر، سریع تر و شفاف تر با شهروندان، 
من  شهر  اپلیکیشن  در  شهر"  "چشم  سرویس 

رونمایی خواهد شد.
سرویس  داش��ت:  اظهار  عین القضات  محمد 
تا  من"  شهر   " اپلیکیشن  بستر  در  شهر"  چشم   "
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری رونمایی خواهد 
و  محلی  مشکالت  می توانند  شهروندان  که  شد 
شهری خود را به صورت عکس، فیلم و یا توضیح 
متنی و صوتی تهیه کنند و با دسته بندی مشخص 

با این سرویس ارسال نمایند.

در  ثبت  از  پ��س  مشکالت  ای��ن  اف���زود:  وی 
اسرع  در  و  داده  ارجاع  کارشناسان  به  اپلیکیشن 
می توانند  شهروندان  و  می شود  پیگیری  وقت 
"چشم  سرویس  طریق  از  را  مشکل  رفع  مراحل 
به  مشکل  رفع  همچنین  و  کنند  مشاهده  شهر" 

صورت عکس و فیلم به آنان ارسال خواهد شد.
فرآیند  این  تمامی  اینکه  بیان  با  عین القضات 
مردم  اختیار  در  اجتماعی  تعامل  یک  قالب  در  را 
می توانند  شهروندان  داد:  ادامه  می دهیم،  قرار 
نظر خود  و  کنند  را مشاهده  ثبت شده  مشکالت 
را به صورت پیام ارسال و از حال و اوضاع محله و 

شهر خود باخبر شوند. 
نزدیک  آینده  در  عین القضات خاطرنشان کرد: 

پیشنهاد  بخش  از  اع��م  مختلفی  بخش های 
بخش  معلوالن،  ویژه  بخش  عمرانی،  پروژه های 
تعامل مردم با مدیران و بخش ارزیابی پاسخگویی 
پرسنل شهرداری و رضایت مردم به این اپلیکیشن 
افزوده خواهد شد تا شهروندان به صورت کامل تر 

خدمات شهرداری را شاهد باشند.

حالی  در  امتیاز   46 با  خودرو  شهر  پدیده  تیم 
از تیم های استقالل،  امتیاز کمتر پس  با یک  که 
کسب  س��ودای  است،  تراکتورسازی  و  سپاهان 

سهیمه لیگ قهرمانان آسیا را در سر دارد.
زمانی که »حمیداوی« دی  از  ایرنا،  به گزارش 
شهر  پدیده  باشگاه  مالکیت  گذشته  سال  ماه 
خودرو را از شرکت پدیده شاندیز دریافت کرد به 
نظر می رسد بازیکنان این تیم به سکون و آرامش 
نسبی رسیده اند، هرچند در میانه راه صدر جدول 
را از دست دادند اما با ارائه بازی های قابل قبول 
در طول لیگ توانستند بذر امید برای حضور در 
جمع چهار تیم لیگ برتر را در دل هواداران و کادر 

فنی باشگاه بکارند.
انگار هواداران مشهدی نیز تیم دوران کمبودها 
و  کرده اند  فراموش  را  متعدد  مالی  مشکالت  و 
لیگ  در  پدیده  قهرمانی  به  امید  برخی  حتی 
باز  آن  روی  حسابی  ابتدا  از  که  مساله ای  دارند، 

نشده بود.
 دو بازی سخت مقابل مدعیان

پس  خودرو  شهر  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
مسجد  نفت  تیم  مقابل  در  تیمش  گل  پر  برد  از 
سلیمان به تشریح راهبرد تیم خود در هفته های 
سختی  بازی های  گفت:  و  کرد  اش��اره  رو  پیش 
خواهیم  سپاهان  و  استقالل  تیم های  مقابل 

داشت.
یحیی گل محمدی افزود: در پنج بازی پیش رو 
شرایط جدول لیگ برتر به گونه ای است که باید 
امتیاز بگیریم و بازی های سختی مقابل تیم های 

مشهد  در  هوادارانمان  همراهی  با  رقیب  اصلی 
خواهیم داشت.

تیم  با  آینده  هفته  ب��ازی  داش��ت:  اظهار  وی 
است  مهم  و  سخت  بسیار  نیز  مازندران  نساجی 
اما در عین حال به امتیاز همه بازی ها نیاز داریم.

باخت  مورد  در  همچنین  پدیده  تیم  سرمربی 
روز جمعه تیم سپاهان به استقالل در دقایق آخر 
بود  بهتر  ما  برای  تیم  دو  مساوی  نتیجه  گفت: 
می  کرد  کمتر  تیم  ها  این  با  را  امتیاز  ما  فاصله  و 
می  خواهیم  و  است  خودمان  تیم  دست  کار  اما 

بهترین عملکرد را داشته باشیم.
تیم های  دو  استقالل هر  و  افزود: سپاهان  وی 
خوبی هستند اما ما انگیزه و هدف بزرگی داریم 

و باید برای آن بجنگیم تا نتیجه خوبی بگیریم.

فصل  برای  پدیده  مالک  و  گل محمدی  نشست   
آینده

فوتبال  تیم  سرمربی  گل محمدی،  یحیی 
با مالک  پدیده شهر خودرو به زودی جلسه ای را 
برگزار  آینده  برای همکاری در فصل  باشگاه  این 

خواهد کرد.
مربی  این  عملکرد  از  پدیده  باشگاه  مسئوالن 
گل محمدی  با  می خواهند  و  دارن��د  رضایت 
همکاری شان را ادامه دهند. این در حالی است 
پدیده  در  ماندن  به  تمایل  هم  گل محمدی  که 
جلسه  اولین  )دوشنبه(  امروز  است  قرار  دارد. 
گل محمدی و مالک پدیده برگزار شود تا طرفین 
در مورد ادامه همکاری در فصل آینده با یکدیگر 

صحبت کنند.

برای  ما  تیم  گفت:  پدیده  فوتبال  تیم  مهاجم 
قهرمانی بسته نشده است.

صفر  بر  سه  پیروزی  از  پس  قاسمی نژاد  امین 
بازی  داشت:  اظهار  مسجدسلیمان  نفت  مقابل 
را  خدا  بود.  درگیرانه ای  بازی  داشتیم،  سختی 
البته  شدیم  پیروز  منطقی  بازی  یک  با  که  شکر 

می توانستیم گل های بیشتری هم بزنیم.
نشده  بسته  قهرمانی  برای  ما  تیم  افزود:  وی 
 6 گرفتیم.  نتیجه  خوب  اول  نیم فصل  در  است 
بازی مهم داشتیم که یکی را پشت سر گذاشتیم. 
در ۵ بازی آینده برای گرفتن سه امتیاز به میدان 

می رویم تا سهمیه آسیایی بگیریم.

سرمربی  ایران  از  جدایی  از  پس  که  کی روش 
تیم ملی کلمبیا شده است و در مدت هشت سال 
حضور خود به دادن انواع و اقسام بیانیه ها مطرح 
بار  این  خود  بیانیه  آخرین  در  بازهم  بود،  شده 
را مورد هدف قرار داده  رئیس فدراسیون فوتبال 

است. متن بیانیه کیروش به شرح ذیل است: 
فدراسیون  رئیس  تاج  آقای  تأسف،  نهایت  »با 
فوتبال ایران من را مجبور کرد تا پرونده شکایت 
باز  فیفا  حقوقی  بخش  در  را  فدراسیون  این  از 

کنم.
آقای تاج احترامی برای حرف هایش قائل نبود 
و پشت حرف ها و افتخاراتی که کسب شد خود را 
پنهان کرد. در واقع آقای تاج یکی از اصلی ترین 
بود،  داده  وع��ده  ما  به  که  را  خ��ودش  قول های 
بودجه  از  او  بود که که  این  آن  پای گذاشت.  زیر 
فیفا برای جام جهانی برای دالیل دیگری به جز 
و  آسیا  ملت های  جام  برای  آمادگی  ملی،  تیم 

استفاده  بازیکنان  و  از مربیان  مالی  حمایت های 
نخواهد کرد. متأسفانه او خالف این وعده عمل 

کرد.
تا  کرد  تالش  بعدها  تاج  آقای  وقتی  متأسفانه 
از بودجه ای که فیفا به باشگاه ها برای حضور در 
دیگری  استفاده  می کند،  پرداخت  جهانی  جام 

با اعالم  و  و وارد عمل شد  کند، فیفا متوجه شد 
سرمربیان  و  بازیکنان  برای  سخت  پیامدهای 

ایران، از این عمل ممانعت به عمل آورد.
را  مسئولیت هایش  تا  می کند  تالش  تاج  آقای 
پشت بهانه های تحریم و شرایط سخت اقتصادی 

کشور پنهان کند.«

رئیس کمیته نظارتی شماره دو شورای شهر مشهد 
صورت  به  مسکونی  واحد   ۷0 حدود  گفت:  مقدس 
غیرمجاز در داخل کال اسماعیل آباد ساخته شده که 
شهرداری تذکرات الزم را داده و امیدواریم با همکاری 
دستگاه های قضایی و اجرایی این مسیل ها باز شوند 

تا تلفات جانی نداشته باشیم.
اسالمی  ش��ورای  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
کمیته  اعضای  دی��روز  صبح  مشهدمقدس،  شهر 
های  کال  از  مشهد  شهر  شورای  دو  شماره  نظارتی 
و  کشف  زرک��ش،  چهل بازه،  خیام،  اسماعیل آباد، 
بازدید  شهرداری  دو  منطقه  در  واق��ع  های  مسیل 

کردند.

نظارتی  کمیته  رئیس  شهری،  حاجیان  محمد 
بازدید  این  حاشیه  در  مشهد  شهر  شورای  دو  شماره 
اظهارکرد:  و  پرداخت  خبرنگاران  با  گفت وگو  به 
بستر  در  زیاد  با دبی  آب  اینکه  خوشبختانه علی رغم 
را  عادی  وضعیت  ولی  است  جریان  در  کال ها  این 

شاهد هستیم.
در  شهرداری  بحران  مدیریت  اینکه  بیان  با  وی 
سطح شهر بسیار خوب عمل کرده و عالوه بر آن، آب 
و فاضالب نیز در بخش هایی وظایف خود را به شکل 
شهری  مدیریت  گفت:  است،  داده  انجام  مناسبی 
بازگشایی  به  نسبت  خود،  وظایف  براساس  مشهد 
از  مانع  تا  نموده  اق��دام  سدمعبر  رفع  و  مسیل ها 

خسارت های احتمالی شود.
رئیس کمیته نظارتی شماره دو شورای شهر مشهد 
دریافتی،  های  گزارش  براساس  کرد:  خاطرنشان 
حدود 30 کیلومتر کال در منطقه دو شهرداری واقع 
شده که 10.4 کیلومتر داخل محدوده و 20 کیلومتر 

نیز خارج از محدوده است.
 10 مجموع  از  درصد   2۵ افزود:  شهری  حاجیان 
نیازمند  محدوده،  داخل  در  موجود  کال  کیلومتر 
پیش بینی  با  که  است  مقاوم سازی  و  دی��واره  ایجاد 
اقدامات  موضوع،  این  برای  میلیاردی  هفت  بودجه 
خوبی انجام خواهد شد تا بدین ترتیب مانع از طغیان 

آب و ریزش جداره ها شویم.

خبر
توسط یگان حفاظت راه و شهرسازی خراسان رضوی 

انجام شد؛
رفع تصرف از 12 هزار مترمربع اراضی ملی 

خراسان رضوی

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن 
استان خراسان رضوی از رفع تصرف 12 هزار و ۵1۵ 
ارزش حدودی 9  به  اراضی ملی استان  از  مترمربع 

میلیارد ریال خبر داد.
با  گو  و  گفت  در  مقدم  میرابی  کیومرث  سرهنگ 
به دلیل  ساله  همه  نوروز  ایام  در  افزود:  امروز  صبح 
مناسبی  موقعیت  روزه  چند  تعطیلی  و  نوروز  فضای 
برای سودجویان فراهم می شود تا از موقعیت ایجاد 
اراضی  در  تصرف  به  نسبت  و  نمایند  استفاده  شده 

دولتی اقدام کنند.
در  اینکه  به  اش��اره  با  مقدم  میرابی  سرهنگ   
در  متعرضین  شاندیز)بینالود(  طرقبه  شهرستان 
در  مترمربع   1000 تقریبی  مساحت  به  زمینی 
نهال  به  اقدام  شاندیز  جاده  سرخ  حصار  محدوده 
میلیارد   3 ارزش  به  ملی  اراض��ی  تصرف  و  ک��اری 
قضایی  دستگاه  همکاری  با  که  بودند  نموده  ریال 
شهرستان  در  همچنین  افزود:  گردید،  تصرف  رفع 
قوچان زمینی به مساحت تقریبی 11 هزار مترمربع 
تقریبی  ارزش  به  فرخان  روستای  راه  از  بخشی  در 
که  بود  ریال تصرف شده  میلیون  و ۵00  میلیارد   ۵

نسبت به باز پس گیری آن اقدام شد.
و  زمین  ملی  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
رفع  به  همچنین  رض��وی  خراسان  استان  مسکن 
و  مترمربع  به مساحت ۵1۵  زمین  دو قطعه  تصرف 
ارزش تقریبی 2۵۷ میلیون ریال در شهرستان کالت 
اشاره کرد و گفت: در طول 18 روز تعطیالت نوروزی 
ساعته   24 صورت  به  اراضی  از  حفاظت  عملیات 
تالش  با  که  گرفت  صورت  استان  نقاط  تمامی  در 
اراضی  از  توجهی  قابل  بخش  یگان  این  مامورین 
بازپس  خواران  زمین  و  سودجویان  دست  از  دولتی 

گرفته شد.

مدیر پروژه ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کار شهری شهرداری مشهد خبر داد:
 قاسمی نژاد: پدیده برای قهرمانی بسته نشده پدیده شهر خودرو در سودای کسب سهمیه آسیاییسرویس» چشم شهر«  در راه 

کی روش: بخاطر تاج از ایران شکایت کردم

خطر در کمین ۷۰ واحد مسکونی ساخته شده در کال اسماعیل آباد
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و  ع��م��ران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
مشهد گفت: شفافیت، راهکار اساسی 
تصمیم گیری  و  شهر  سازی  تصمیم  در  شهروندان  حضور 

موضوعات شهری است.
 محمدهادی مهدی نیا در گفت وگو با خبرنگار ما درباره بحث 
شفافیت اظهار کرد: به صورت طبیعی اگر بخواهیم آحاد مردم 
را دخیل در تصمیم گیری و تصمیم سازی و نظارت کنیم، راهکار 

اساسی آن شفافیت است.
وی افزود: امروزه پیشرفت تکنولوژی و آی تی این امکان را 
داده که ما نه تنها از طریق شفاف کردن فعالیت ها، مسائل را به 
مدیران انتقال دهیم بلکه می توان بازخوردهای فعالیت ها را نیز 

از سوی مردم دریافت کرد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر 

مشهد گفت: به طورقطع وقتی مسائل شفاف باشد و اطالعات 
و فرآیند کاری در حوزه شهرسازی با مردم درمیان گذاشته شود، 

می توان امیدوار به حضور مردم در عرصه های مختلف بود.
مهدی نیا بابیان اینکه در این زمینه وجود یک بستر فرهنگی 
برای  اقدامات  تمامی  اگر  کرد:  بیان  است،  اهمیت  حائز 
شفاف سازی و حضور مردم در عرصه ایجاد شود اما مدیران به 
آن اعتقاد نداشته باشند یا مردم مطالبه گر نباشند، نمی توان 

انتظار تحقق اهداف و برنامه ها را در این زمینه داشت.
 شهرداری مشهد دوره پنجم شورای شهر مشهد برای شفاف 
سازی سامانه ای به نام فاش را راه اندازی کرده است این سامانه 
روی شبکه وب و با هدف شفاف سازی عملیات مالی و بودجه 
ای، عقد قراردادها به تفکیک پیمانکاران و فراخوان ها طراحی 
شده تا از این طریق اقدامات مالی شهرداری مشهد در اختیار 

عموم مردم قرار گیرد.

یک متخصص اکولوژی و منابع 
تولید  روی  تنها  ما  اگر  گفت:  آب 
درآمدی  می توانیم  کنیم،  کار  زعفران 
به دست آوریم که ناشی از اقتصاد زعفرانی باشد. همچنین اگر 
برندی برای زعفران تولیدی خود داشته باشیم و در دنیا بفروش 
برسانیم، درآمد حاصل از آن برای کشور کافی بوده و حتی 
نیاز به فروش نفت نداریم.سینا فرشچین، در رابطه با جذب 
اظهار کرد:  از طریق کشاورزی در خراسان رضوی  گردشگر 
سیستم کشاورزی می تواند در جذب گردشگر برای کشور تأثیر 
بسیار مثبتی داشته باشد و جذب کننده آن ها باشد.وی افزود: 
ازجمله محصوالت کشاورزی که در جذب گردشگر می تواند 
تأثیر بسیار زیادی داشته باشد و برای کشاورزی درآمدزا باشد و 
شرایط مساعدی را نیز برای محیط فراهم کند، کشت زعفران 
است. کل زعفران مورد استفاده و مصرفی در دنیا ۵00 تن 

در سال است که حدود 3۵0 تن آن در استان خراسان تولید 
می شود.این متخصص اکولوژی و منابع آب تشریح کرد: در 
یک ماه و نیمی که گل زعفران رشد می کند، می توانیم گردشگر 
بسیاری داشته باشیم؛ چراکه زیبایی منحصر به فردی را ایجاد 
می کند؛ بنابراین می توان یک ماه از سال در مناطقی که کمبود 
آب وجود دارد و مردم آن مناطق از لحاظ اقتصادی دچار یک 
سری از مشکالت می شوند و نیازمند هستند در طول رشد گل 
محمدی یا گل زعفران در مزارع خود، گردشگر جذب کنند.

فرشچین ادامه داد: اگر میانگین برداشت زعفران در استان 
خراسان را که 3.۵ کلیوگرم در هر هکتار است به چهار کیلوگرم 
برسد، می تواند رونق تولید زعفران و تأمین زعفران مورد نیاز دنیا 
را به همراه داشته باشد. در این زمینه نیازمند ترویج، آگاه سازی و 
تشویق کشاورزان هستیم تا بتوانیم میزان زعفران مورد نیاز دنیا را 

به طور کامل تأمین کرد.

و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
خدمات ایمنی و سرپرست مدیریت 
ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری 
مشهد از آماده باش ۵00 نیرو و تمامی ایستگاه های آتش نشانی 
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گ��زارش  داد.ب��ه  خبر 
کل  اداره  هشدار  پی  در  گفت:  خصوص  این  در  امیرعزیزی 
هواشناسی مبنی بر بارش های رگباری، ستادهای مدیریت بحران 
مناطق و سازمان ها به همراه ۵00 نفر از نیروهای آتش نشان و 
تجهیزات مورد نیاز در حال آماده باش هستند.وی افزود: در کنار 
آماده باش نیروهای آتش نشانی 40 دستگاه پمپ مکش از طریق 
مناطق شهرداری در ایستگاه های آتش نشانی مستقر شده اند 
تا در صورت بروز آبگرفتگی منازل شهروندان مورد استقاده قرار 
بگیرد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سرپرست 
مدیریت و مهندسی بحران شهرداری مشهد با تاکید بر آماده باش 

مرکز فرماندهی کنترل و مدیریت بحران ادامه داد: به شهروندان 
توصیه می شود در هنگام بارش باران از سفرهای غیرضروری 
پرهیز کرده و از حضور در حاشیه و بستر مسیل ها خودداری کنند.
شنبه این هفته مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری مشهد از آماده باش تمامی مناطق سطح شهر در پی 
بارش های پیش رو خبر داده بود.علیرضا صحراگرد گفته بود: 
براساس پیش بینی اداره هواشناسی مبنی بر گسترش کامل 
سامانه ناپایدار و بارش زای جوی از روزهای یکشنبه تا سه شنبه 
که موجب بارش های رگباری توام با رعد و برق در نواحی مستعد 
بارش تگرگ و باد شدید خواهد شد و احتمال بروز آبگرفتگی معابر 
خواهد شد، تمهیدات الزم از سوی شهرداری مشهد پیش بینی 
گردید و به تمامی مناطق و سازمان های بحران مدار شهرداری 
دستور داده شد ضمن آمادگی کامل، سپتینگ ها و پمپ های 

سطح منطقه را تست و کنترل نمایند.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد؛

 شفافیت، راهکار اساسی حضور شهروندان در تصمیم سازی 
یک متخصص اکولوژی و منابع آب:

گردشگری کشاورزی موجب رونق تولید زعفران در خراسان رضوی می شود
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد خبر داد:

آماده باش 500 نیرو و ایستگاه  آتش نشانی در پی بارش باران

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
اعالم کرد:

برخورد شدید با متصرفین حریم رودخانه 

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت   98 س��ال  م��ام��وری��ت  مهمترین  گفت: 
با  شدید  ب��رخ��ورد  رض��وی  خ��راس��ان  منطقه  آب 
بستر  و  حریم  تصرف  با  که  اس��ت  متجاوزینی 
اند  کرده  غصب  را  عمومی  اموال  هم  ها  رودخانه 
اند.  ایجاد کرده  برای مردم  و هم خطرات زیادی 

قانون  برابر  که  این  به  اشاره  با  عالیی  محمد 
عهده  بر  ها  رودخانه  بستر  و  حریم  حدود  تعیین 
است  نیرو  وزارت  و  ای  منطقه  آب  های  شرکت  
افزود:  در ۷0 سال گذشته به دالیل مختلف و بی 
نتوانسته طبق  نهاد ها بخش آب هم  توجهی همه 
آن  از  و  تعیین  را  و حریم رودخانه ها  قانون حدود 

کند.  حفاظت  درستی  به 
آب  شرکت  متولی  عنوان  به  داد:  ادام��ه  وی 
توجهی  بی  از  استان  سیل  کارگروه  دبیر  و  استان 
اما  کنم   می  خواهی  عذر  گذشته  سال   ۷0 ی  ها 
تصمیمات  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  اساس  بر 
اند جلساتی  بسیار خوبی که سران سه قوه گرفته 
برای  سختی  سال  قطعا   98 سال  و  شد  برگزار 
ها  رودخانه  بستر  و  حریم  متصرفین  و  متخلفان 

بود. خواهد 
عنوان  به  ای  منطقه  آب  ک��رد:   تاکید  عالیی 
تصرف  رفع  وارد  جدی  طور  به  حوزه  این  متولی 
ح��دود  م��ا  و  ش��ده  ه��ا  رودخ��ان��ه  بستر  و  حریم 
روز  چند  در  گرفتیم  مالکیت  سند  را  ها  رودخانه 
انجام  زمینه  این  در  بزرگی  کارهای  هم  گذشته 
مشخص  ها  بستر  و  ها  حریم  از  بسیاری  و  شده 
به  توان  از جمله  می  آزاد سازی شده که   و حتی 
اقدام بزرگی که در کال زرکش اتفاق افتاد و ظرف 

۵ روز کامال باز شد اشاره کرد. حدود 

خبر

باران شدید از آغاز هفته جاری 1۵ شهرستان خراسان 
رضوی را در بر گرفت که در شهرستان کالت سیالب به 
تاسیسات  به  و موجب خسارت  آمد  خیابان های شهر 
این شهر شد. البته در برخی شهرستان های دیگر نیز 

خسارت هایی وارد شده است.
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
رضوی در این باره گفت: بیشترین میزان بارش طی این 
مدت به میزان 31 میلیمتر در شهرستان جغتای و پس از 

آن 29 میلیمتر در شهرستان کالت ثبت شد.
یحیی قاینی پور ادامه داد: در این مدت بارش های 
سبزوار،  سرخس،  قوچان،  های  شهرستان  از  رگباری 
جام،  تربت  گناباد،  کاشمر،  نیشابور،  مشهد،  چناران، 

درگز، فریمان، بردسکن و بجستان گزارش شده است.
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: بر اساس پیش بینی ها بارش های شدید 
باران که از شنبه شب در این استان آغاز شده تا صبح سه 
شنبه 2۷ فروردین ادامه دارد و امروز به صورت پرحجم 
در بیشتر مناطق خراسان رضوی گسترش خواهد یافت.
وی افزود: آبگرفتگی معابر، ایجاد روان آب و سیالبی 
شدن مسیل ها بر اثر این بارش ها برای مناطق مختلف 

خراسان رضوی پیش بینی شده است.
  70منزل مسکونی در کالت دچار آبگرفتگی شدند

فرماندار کالت گفت: در پی بارش های شنبه شب در 
این شهرستان ۷0 منزل مسکونی در شهر کالت نادری 
دچار آب گرفتگی شدند و همچنین سیالب پنج دستگاه 

خودرو را با خود برد.
با بیان این مطلب افزود:  مهدی ناصری روز گذشته 
همچنین سیل راه های ارتباطی برخی روستاهای این 
شهرستان را قطع کرد و هنوز راه 1۵ روستا مسدود است.
وی به قطع برق ناشی از این سیل نیز اشاره و بیان 
کرد: هم اینک به جزء روستای سنگ دیوار جریان نیروی 

برق در همه نقاط شهرستان کالت برقرار شده است.
فرماندار کالت نقطه جریان یافتن سیل به سوی این 
شهر را ارتفاعات اطراف آن ذکر و بیان کرد: عمده این 
سیالب در محدوده "دره خشت" شهر کالت جریان یافت 
که موجب قطع جریان گاز منطقه شده اما جریان شبکه 

گازرسانی در بقیه نقاط وصل است.
سراسر  در  نیز  مخابراتی  ارتباطات  داد:  ادام��ه  وی 
بر  مبنی  گزارشی  هیچگونه  و  است  برقرار  شهرستان 

تلفات جانی در کالت گزارش نشده است.
نقل  و  حمل  و  راه��داری  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
جاده ای خراسان رضوی مسیرهای فرعی کالت - درگز 
بسته  همچنان  شهرستان  این  در  کالت   - چاپشلو  و 

هستند.

  امدادرسانی به سیل زدگان در کالت ادامه دارد
و نجات جمعیت هالل احمر خراسان  امداد   معاون 
دیده  آسیب  شهروندان  به  امدادرسانی  گفت:  رضوی 
واقع در شمال  این شهر  از سیل شنبه شب در  کالتی 
استان از لحظه وقوع حادثه آغاز شده و همچنان ادامه 

دارد.
این  در  اف��زود:  گذشته  روز  آب��ادی  بهمن  اسماعیل 
چارچوب عالوه بر گروه های امدادی شهرستان کالت 
چهار  کمکدار،  خودروهای  با  دیگر  امدادی  گروه  سه 
دستگاه موتور پمپ لجنکش و یک خودرو ایسوزو حاوی 

اقالم امدادی به کالت اعزام شدند.
 ۷2 غذایی  بسته   40 تاکنون  همچنین  گفت:  وی 
امدادی  چادر  دستگاه   30 موکت،  تخته   60  ، ساعته 
آب  و  نایلون  مانند  اضطراری  نیاز  مورد  اقالم  برخی  و 
امدادی جمعیت  به همراه گروه های  آشامیدنی سالم 

هالل احمر به کالت ارسال شده است.
خراسان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
منازل  از  آب  تخلیه  اینک  هم  همچنین  افزود:  رضوی 
کالت  شهر  اط���راف  در  روس��ت��ا   10 دی��ده  خ��س��ارت 
انجام  حال  در  احمر  هالل  جمعیت  نیروهای   توسط 

است.
براساس اخطار اداره کل هواشناسی خراسان رضوی 
استان  این  در  ماه  فروردین   26 امروز  ها  بارش  شدت 
و  آبگرفتگی  آب،  روان  بروز  به  منجر  که  یافته  افزایش 
خراسان  مناطق  بیشتر  در  ها  مسیل  شدن  سیالبی 

رضوی می شود.

گنبد  کبود  مسجد  ندارد،  مشکلی  خورشید  عمارت    
سیالبی شد

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس   
بارش شدید و سیالب  گردشگری کالت گفت: در پی 
در  گنبد"  کبود  "مسجد  تاریخی  اثر  فقط  شب  شنبه 
این  آثار  آبگرفتگی شدید شد و دیگر  شهر کالت دچار 

شهرستان آسیب ندیده اند.
شعبانعلی فرهمند روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
صفوی  دوره  به  مربوط  گنبد  گبود  مسجد  افزود:  ایرنا 
با  کالت  شهر  نقطه  ترین  پایین  در  گرفتن  قرار  بخاطر 
عمق چهار متر دچار آبگرفتگی شدید ناشی از جریان 

سیالب شد. 
وی ادامه داد: عملیات تخلیه آب از محوطه مسجد 
انجام است. میزان خسارت  کبود گنبد کالت در حال 
احتمالی وارد آمده به این اثر تاریخی پس از تخلیه کامل 

آب و بررسی های کارشناسی مشخص خواهد شد .
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری کالت گفت: سایر آثار تاریخی این شهرستان 
از  مشکلی  هیچگونه  دچار  خورشید'  'عمارت  جمله  از 

ناحیه بارندگی و سیالب نشده اند.
در فاصله حدود 200 متری شرق عمارت خورشید، 
مسجدی چهار ایوانی قرار دارد که به دلیل رنگ کاشی 
های گنبد آن 'کبود گنبد' نامیده شده است. هم اینک 
این بنا به منزله شبستانی در کنار ایوان شرقی مسجد 
قرار دارد و گنبد رفیع دو پوششه مسجد بر فراز شبستان 
خودنمایی می کند. مسجد کبود در دوره های مختلف 

تاریخی گسترش یافته و ترمیم شده است. زیبایی این 
در  که  باشد  می  آن  رنگی  های  کاشی  مرهون  مسجد 

تزئیناتش بکار رفته است.
دارد  فرهنگی  و  تاریخی  اثر   116 کالت  شهرستان 
که تاکنون 34 اثر و محوطه تاریخی آن در فهرست آثار 
یا قصر خورشید'  اند.'عمارت خورشید  ثبت شده  ملی 
که یک برج مقبره نیمه تمام است و در میانه شهر کالت 
و  با حاشیه  نستعلیق  به خط  نادری'  'کتیبه  دارد.  قرار 
بر  ای  صخره  دی��واره  بر  اسلیمی  نقوش  به  مزین  قاب 
در  نادر'  'اقامتگاه  رودخانه،  کف  از  متری   1۵ بلندای 
غرب روستای خشت و نیز 'دربند یا دروازه ارغوان شاه' 
که روزگاری دروازه ورودی اصلی دژ کالت بوده است از 

مهمترین آثار تاریخی این شهرستان هستند.
شهرستان کالت در میان رشته کوه هزار مسجد قرار 
حائلی  غربی  جنوب  جانب  از  کوه  رشته  این  و  گرفته 
جدا  چناران  و  مشهد  از  را  شهر  این  که  است  طبیعی 

ساخته است.
مرکز شهرستان 38 هزار نفری کالت در فاصله 1۵۵ 
کیلومتری شمال شرق مشهد واقع است. کالت مرکب از 
دو بخش مرکزی و زاوین 68 روستا دارد. 2۷ هزار نفر از 

جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند.
های  بارش  هواشناسی  های  بینی  پیش  اساس  بر 
تا  آغاز شده  در خراسان رضوی  از دی  که  باران  شدید 
صبح سه شنبه 2۷ فروردین ماه ادامه دارد. بارش باران 
طی امروز و فردا به صورت پرحجم در بیشتر مناطق این 

استان گسترش خواهد یافت.

باران شدید 15 شهرستان خراسان رضوی را فرا گرفت 

 کالت در سیالب

رئیس هیئت تیراندازی خراسان رضوی 
استعدادیابی تیراندازی در سطح کالن صورت می گیرد

گفت:  رض��وی  خراسان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  استعدادیابی  موضوع 
برای  برنامه هایی  ج��اری  سال  در  هیئت  که  است 
شناسایی و معرفی استعدادهای تیراندازی در سطح 

کالن استان خواهد داشت.
سال  فعالیت های  خصوص  در  ف��رودی  ک��وروش 
از  یکی  عنوان  به  ک��رد:  اظهار  هیئت  این  گذشته 
فعالیت های مهم سال گذشته، با اعتباری بالغ بر 230 
تجهیزات  و  سیبل  به  مجهز  را  هیئت  تومان  میلیون 

الکترونیکی کردیم که این موضوع با همت اداره کل 
ورزش استان، فدراسیون و اعتبارات هیئت تیراندازی 
همچنین  افزود:  گرفت.وی  صورت  رضوی  خراسان 
بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  برتر  لیگ های  بحث  در 
تیم های استان حضور داشتند و اعزام ها نیز صورت 
گرفت، همچنین لیگ های استانی نیز برگزار شد که در 
این راستا لیگ اهداف ثابت استان که از سال گذشته 
پایان  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در  شده،  شروع 
خواهد یافت.رئیس هیئت تیراندازی خراسان رضوی 

در خصوص برنامه های آتی این هیئت بیان کرد: در 
سال جاری برای بهبود زیر ساخت ها تالش می کنیم و 
سعی بر افزایش مهارت تیراندازان برای کسب رتبه های 
قهرمانی خواهیم داشت.فرودی عنوان کرد: اختتامیه 
لیگ اهداف ثابت استان در تفنگ و تپانچه در دو بخش 
آقایان و بانوان در اردیبهشت ماه برگزار می شود و پس 
از اتمام این مسابقات، لیگ جدید در اوایل خرداد ماه 
آغاز خواهد شد. یک دوره لیگ اهداف پروازی نیز به 

صورت استانی برگزار خواهیم کرد.

رئیس هیئت تیراندازی خراسان رضوی در خصوص 
بحث استعدادیابی اذعان کرد: این موضوع از اهمیت 
جاری  سال  در  هیئت  که  است  برخوردار  وی��ژه ای 
استعدادهای  معرفی  و  شناسایی  برای  برنامه هایی 
فرودی  داش��ت.  خواهد  کالن  سطح  در  تیراندازی 
برای  پرورش  و  آموزش  با  رایزنی  حال  در  داد:  ادامه 
کشف استعدادها در مدارس هستیم، همچنین طی 
صحبت های انجام شده با شهرداری، مسابقاتی را برای 

استعدادیابی در سطح پارک ها برگزار خواهیم کرد.

 به طور کلی امکانات، توجه، بودجه و زمانی که صرف ورزش بانوان می شود، در تمامی رشته ها 
به ویژه فوتبال، تفاوت بسیار زیادی دارد و درص–د بسیار کمی در مقابل تیم های ملی مردان به 

خود اختصاص می دهد

,,

شمشیربازی  هیئت  رئیس 
رایزنی  گفت:  رض��وی  خراسان 
بازی  شمشیر  فدراسیون  با  ها 
اردوی مشترک در مشهد  برپایی یک  برای  ترکمنستان 
صورت گرفته است که در صورت تامین اعتبارات می تواند 

فرصت خوبی برای استان در این رشته باشد.
به گزارش ایسنا، علی یعقوبیان در خصوص عملکرد 
سال  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  شمشیربازی  هیئت 
گذشته بعد از چندین سال، استعدادیابی توسط هیئت 
خراسان  شمشیربازی  هیئت  رئیس  گرفت.   ص��ورت 
رضوی بیان کرد: در حال حاضر تیم بزرگساالن هیئت 
چندان فعال نمی باشد و به دنبال جایگزین کردن جوانان 

برای سال های آینده در این رده سنی هستیم.
موضوع  گذشته  سال های  داد:  ادام��ه  یعقوبیان 

استعدادیابی مقطعی بود اما در سال جاری با توجه به 
تجهیزات خوب هیئت از جمله داشتن 2 سالن مجهز، 
تصمیم بر برگزاری ماهانه استعدادیابی در استان گرفتیم.
رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی اضافه کرد: 
به مناسبت ماه رمضان، یک دوره جام رمضان را در مشهد 
برگزار خواهیم کرد که در این مسابقات از خراسان های 

شمالی و جنوبی نیز دعوت به عمل آمده است.
یعقوبیان اذعان کرد: رایزنی ها با فدراسیون شمشیر 
در  مشترک  اردوی  یک  برپایی  برای  ترکمنستان  بازی 
مشهد صورت گرفته است که در صورت تامین اعتبارات 

می تواند فرصت خوبی برای استان در این رشته باشد.
وی گفت: مسابقات قهرمانی کشور در بخش آقایان 
شمشیربازان  که  می شود  برگزار  ب��زودی  نیز  بانوان  و 

خراسانی به این مسابقات اعزام خواهند شد.

تیم بسکتبال فرش مشهد به 
مرحله نیمه نهایی لیگ جوانان 

بسکتبال کشور صعود کرد.
مسابقات یک چهارم نهایی لیگ جوانان بسکتبال 
فرش  تیم  و  برگزار  جمعه  تا  چهارشنبه  روز  از  کشور 
با  حریفان،  شکست  با  رفت  دور  همچون  مشهد 

اقتدار به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
بازی های   خصوص  در  مشهد  فرش  تیم  سرمربی 
رفت  دور  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  برگشت  مرحله 
شکست  را  حریفان  باال  اختالف  با  و  خوب  نتایج  با 
در  و  بود  مشخص  تقریبا  صعودمان  لذا  بودیم،  داده 
باشگاه  میزبانی  به  و  مشهد  در  که  برگشت  مرحله 
استفاده  بازیکنان  تمام  از  کردیم  سعی  بود  فرش 
فقط  نداشت  اهمیتی  چندان  گل،  اختالف  و  کنیم 

نباشیم  مغلوب  خودمان  زمین  در  می خواستیم 
داشتیم  که  اهدافی  آن  به  و  شد  هم  همینطور  که 

رسیدیم.
عملکرد  از  رضایت  اعالم  با  جعفری  جواد  سید 
شاگردانش افزود: در این دوره از مسابقات شکستی 
با  دادی��م  انجام  که  مسابقه ای   ١6 در  و  نداشتیم 

پیروزی از میدان خارج شدیم.
بازی  خصوص  در  مشهد  فرش  جوانان  سرمربی 
به  احتماال  نیمه نهایی  مرحله  گفت:  هم  نیمه نهایی 
دیدار  یک  تنها  و  بود  نخواهد  برگشت  و  رفت  صورت 
برگزار می شود که ما باید به مصاف مهرام قدس برویم 

اما محل برگزاری هنوز مشخص نیست .

مسعود ریگی، بازیکن پدیده 
به پیروزی  با اشاره  شهر خودرو 
مسجدسلیمان  نفت  برابر  تیمش 
گفت: شروع بازی برای ما پیچیده و سخت بود، چون 
از کناره ها را  حریف مان فقط دفاع می کرد. ما ارسال 
در دستور کار قرار دادیم که خوشبختانه با ضربه سر 
من گل اول را زدیم تا راه برای گل های بعدی باز شود. 
و کامالً  بسیار خوبی داشتیم  نمایش  بازی  این  در  ما 

مستحق برد بودیم.
به گزارش تسنیم، هافبک تیم فوتبال پدیده درباره 
اولین گلی که در این فصل به ثمر رساند، تصریح کرد: 
این اولین گل من بود و برای زدن آن 2۵ هفته انتظار 
گل  موقعیت   10 حدود  فصل  این  در  البته  کشیدم. 
داشتم که متأسفانه به دالیل مختلف هدر رفت، ولی 

خوشبختانه در بازی مقابل نفت مسجدسلیمان اولین 
گلم را در این فصل به ثمر رساندم. .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پدیده می تواند در 
این فصل به سهمیه لیگ قهرمانان یا قهرمانی برسد، 
برویم.  جلو  بازی  به  بازی  باید  ما  کرد:  خاطرنشان 
ضمن  در  است،  سخت  بسیار  نساجی  با  بعدی  بازی 
تیم هایی که باالسر ما قرار دارند نتوانستند نساجی را 

در زمین این تیم شکست دهند. 
در  ما  حق  کمترین  داشت:  اظهار  پایان  در  ریگی 
این فصل رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست و 

البته نیم نگاهی هم به قهرمانی داریم.

مسعود ریگی: کمترین حق ما گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا استبسکتبالیست های جوان مشهد در مرحله نیمه نهایی لیگ کشور برپایی اردوی مشترک شمشیر بازی خراسان رضوی با ترکمنستان در مشهد
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ایده  شدن  مطرح  از  کوالیی  انتقاد   
»بستن تنگه هرمز«

عجیب  گفت:تصمیم  »آزادی«  به  کوالیی  الهه 
ترامپ در مورد سپاه پاسداران اقدامی است برای 
سویی  به  منازعه  ارتقای  و  رویارویی  این  تشدید 
که منافع جنگ ساالران بین المللی و منطقه ای را 
پاسخ گوید. در چنین شرایط جلوگیری از تساعد 
پی  در  که  است  خردمندانی  همه  وظیفه  بحران 
نیازها  تامین  برای  مناسب  راهکارهای  یافتن  راه 
ایران هستند. خوشبختانه شورای  و منافع مردم 
عالی امنیت ملی و تصمیم گیرندگان خردمند در 
کشور در کشور راه را برای رفتارهای احساسی و 

نمی گشایند. بی منطق 
 بازداشت یکی از اعضای شورای شهر 

فردیس البرز
دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس نیز 
مدیران  از  یکی  و  شهر  شورای  عضو  یک  گفت: 
زندان  روانه  و  بازداشت  فردیس  شهرداری  سابق 
از  یکی  بازداشت  از  جهانشاهلو  حسن  شدند. 
گفت:  و  داد  خبر  فردیس  شهر  شورای  اعضای 
مقام  دستور  به  رش��وه  اخ��ذ  اتهام  به  ف��رد  ای��ن 
قضائی دستگیر شده است. وی افزود: همچنین 
شهرداری  سابق  مدیران  از  یکی  گذشته  روز 
فردیس به اتهام مشارکت در جعل و کالهبرداری 
و  عمومی  دادستان  شد.  زندان  روانه  و  بازداشت 
انقالب فردیس با اعالم اینکه هر دو متهم اکنون 
در بازداشت به سر می برند توضیح داد: پرونده به 
صورت ویژه در شعبه ۷ بازپرسی در دست بررسی 
است و ضابطان قضائی در حال انجام تحقیقات 
با  دادستانی  شد:  متذکر  وی  هستند.  تکمیلی 
رصدهای خود بارها به مسئوالن مربوطه در مورد 
شورای  و  شهرداری  مجموعه  بر  نظارت  افزایش 

شهر تذکر داده بود.
 نمایش »رحمان ۱۴۰۰« در یک سینما با 

وجود دستور عدم پخش
وج��ود  ب��ا   »1400 »رح��م��ان  سینمایی  فیلم 
یک  در  ارشاد  وزارت  سینمایی  سازمان  دستور 
حال  در  ماه  فروردین   2۵ امروز  خاص  سینمای 
امروز  عصر  سینما  این  مسئوالن  است.  نمایش 
برای  را  فیلم  این  بلیت های  ماه  فروردین   2۵
به  و  می فروشند  حضوری  مختلف  سانس های 

برخی مخاطبان خود اعالم می کنند که این فیلم 
گذاشتیم.  نمایش  به  را  آن  ما  اما  است  توقیفی 
سازمان سینمایی شامگاه 24 فروردین ماه اعالم 
 »1400 »رحمان  سینمایی  فیلم  اکران  که  کرد 

متوقف شد./ایسنا
را  نفر   ۳.۵ زندگی  خرج  ایرانی  هر   

می دهد 
مجموع  از  ای��ران،  آم��ار  مرکز  گ��زارش  پایه  بر 
جمعیت 82 میلیون نفری ایران و شمار 66.8۷ 
میلیون نفری جمعیت 10 به باال تنها حدود 2۷ 
که  معنا  این  به  فعال  هستند.  فعال  نفر  میلیون 
عالقمندی  و  آمادگی  دارن��د،  قرار  کار  سن  در 
میان  از  دارا هستند.  کار کردن  برای  نیز  را  الزم 
این جمعیت 23 میلیون و 813 هزار نفر شاغل 
بیکار  نیز  نفر  هزار   261 و  میلیون   3 و  هستند 
شاغل  هر  ترتیب  بدین  هستند.  کار  جویای  و 
 3.۵ زندگی  هزینه های  متوسط  طور  به  ایرانی 
است  حالی  در  این  می کند.  تامین  را  دیگر  نفر 
که مطابق اعالم مرکز آمار ایران، تنها ۵۵ درصد 
 10۵ و  میلیون   13 حدود  یعنی  ایرانی  شاغالن 
هستند  وقت  تمام  شغل  دارای  آن ها  نفر  هزار 
کار  را  قانونی  ساعت   44 حداقل  هفته  در  و 
می دهد  نشان  همچنین  گزارش  این  می کنند. 
که نرخ بیکاری طی سال 139۷ در میان مردان 
بوده  18.9 درصد  زنان  و در میان  10.4 درصد 
است. این نرخ در میان جوانان 1۵ تا 29 ساله 
از  حاکی  که  شده  گزارش  درصد   2۵.1 ایرانی 
جوان  هزار   ۷26 میلیون  یک  از  بیش  بیکاری 

است.
 ماجرای مدیریت فروغی در شبکه سه 

و نظر امام خمینی درباره این افراد
تشخیص  مجمع  پیشین  عضو  هاشمی،  محمد 
مصلحت نظام  درباره حواشی پیش آمده درباره 
ممکن  مدیر  یک  حاال  گفت:  سه  شبکه  مدیریت 
جبهه  یا  باشد  اصولگرا  جبهه  به  وابسته  است 
داشته  دیگری  گرایش  هر  یا  معتدل  یا  تندرو 
اما  است،  اش  شخصی  مسائلی  چنین  باشد؛ 
نظارت  شورای  و  صداوسیما  سازمان  مدیریت 
امام  فرمایش  راستای  در  و  نظارت  بر محتوا  باید 
رسانه  سیما  و  صدا  گفت:  هاشمی  کنند.  عمل 
و گروهی نیست. کسانی که میخواهند  شخصی 

امام  نظر  از  بکنند  شخصی  و  گروهی  استفاده 
با  او  ندارند.  را  و سیما  صالحیت حضور در صدا 
سه(  شبکه  )مدیر  فروغی  آقای  من  اینکه  بیان 
ندارم،  آشنایی  ایشان  با  اصال  و  نمی شناسم  را 
درباره اینکه گفته می شود نسل جوان و تندروی 
به  و  سه  شبکه  بر  تسلط  حال  در  اصولگرایان 
نمی دانم.  گفت:  هستند،  صداوسیما  کلی  طور 
اظهار  آن  ن��دارم.  اط��الع  سازمان  درون  از  من 
برای  امام  که  است  معیار هایی  کردم  که  نظری 
فرمودند.  تعیین  سیما  و  صدا  مدیران  و  کارکنان 
باشد،  مردم  خدمت  در  ملی  رسانه  بخواهیم  اگر 
باشد،  ساری  و  جاری  باید  همیشه  امام  نظرات 
اگر هم غیر از این بخواهیم، آن بحث جداگانه ای 

است.
اظهارات  به  احمدی نژاد  واکنش   

امیری فر: شکایت می کنیم
دولت  رئیس  نژاد  احمدی  محمود  مدافع  وکیل 
امیری  عباس  اخیر  اظهارات  دهم  و  نهم  های 
را  او محسوب می شود  به  نزدیک  افراد  از  که  فر 
شکایت  دادسرا  به  او  از  گفت:  و  دانست  کذب 
می کنیم. سید عادل حیدری عصر با اعالم این 
عنوان  را  مطلبی  فر  امیری  داشت:  اظهار  خبر 
خبری  انعکاس  ها  سایت  از  خیلی  در  که  کرده 
داشته است که این مطلب از اساس کذب محض 
ادع��ای  درب��اره  دادگستری  وکیل  ای��ن  اس��ت. 
جلسه  در  نژاد  احمدی  اینکه  بر  مبنی  فر  امیری 
افزود:  کرده،  عنوان  را  اظهاراتی  ولنجک  در  ای 
وجود،  فرض  بر  نه  و  بوده  ای  جلسه  چنین  نه 
داشته  حضور  ای  جلسه  چنین  در  فر  امیری 
است. حیدری تاکید کرد: به خاطر نشراکاذیب، 
افترا و تهمتی که از سوی این فرد صورت گرفته، 
منتشر  را  خبر  این  که  هایی  سایت  و  او  از  قطعًا 
شکایت  ت��دارک  در  و  کنیم  می  شکایت  کردند 
هستیم. حجت االسالم امیری فر در متنی درباره 
نقل قولی از احمدی نژاد در جلسه ای خصوصی 
بود«  انگلیس  کار  »انقالب  گفته  اینکه  بر  مبنی 
خودم  بنده  عزیزم.  برادران  است:»سالم  نوشته 
بدتر  و  داشتم  حضور  ولنجک  در  جلسه  این  در 
ایشان  توهین  دلیل  به  و  گفتند  را  فوق  موارد  از 
با  ارتباطم  مقدمه قطع  و  ترک کردم  را  آن جلسه 

ایشان شد.

کجا  »از  قانون  وضعیت  آخرین   
آورده ای؟«

رئیس  گفت:  مجلس  قضایی  کمیسیون  عضو 
که  خبر  این  اینکه  اع��الم  ضمن  قضا  دستگاه 
ام��وال  به  رسیدگی  قانون  اج��رای��ی  آیین نامه 
کرد  عنوان  می شود،  ابالغ  زودی  به  مسؤوالن 
اجرای  عدم  برای  دلیلی  قانون  در  نقص  وجود 
چناران  مردم  نماینده  دهقان  محمد  نیست.  آن 
ام��روز  گفت:  ف��ارس،  با  گفتگو  در  مجلس  در 
آی��ت ا...  دی��دار  به  قضایی  کمیسیون  اعضای 
که  جلسه  این  در  و  رفتند  رئیسی  سیدابراهیم 
محسنی  غالمحسین  حجت االسالم  حضور  با 
علیرضا  قضائیه،  قوه  رئیس  اول  معاون  اژه ای 
آوایی وزیر دادگستری و تعداد دیگری از مقامات 
پیرامون  را  خود  دغدغه های  شد  برگزار  قضایی 
مسائل مختلف مطرح کردند. وی افزود: در این 
پیرامون  را  خود  دغدغه های  نمایندگان  جلسه 
مسائلی همچون شفافیت آرای قضات، مبارزه با 
بیرون  در  چه  و  قضائیه  قوه  داخل  در  چه  فساد 
عنوان  و  کردند  مطرح  دست  این  از  مسائلی  و 
قضات  آرای  تا  شود  فراهم  سازوکاری  که  کردند 
در منظر و مرآی مردم بدون ذکر نام طرفین دعوا 
قرار گیرد. عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار 
کمیسیون  اعضای  برخی  جلسه  این  در  داشت: 
قضایی باتوجه به طرح ۵1ماده ای مبارزه بافساد 
بود  شده  تصویب  قضائی  درکمیسیون  قبال  که 
مبارزه  جهت  مشخص  متولی  وجود  برضرورت 
تأکید  مختلف  حوزه های  در  فساداقتصادی  با 
زمینه  این  در  جدی  اهتمام  خواستار  و  داشتند 
که  کرد  عنوان  نیز  قضا  دستگاه  رئیس  و  بودند 
پاسخگوی  قضائیه  قوه  فعلی  سازوکار  چنانچه 
قضائیه  قوه  نباشد،  فساد  با  مبارزه  برای  نیاز 
طرح  از  حمایت  ازطریق  چه  فرصت  اولین  در 
مذکور چه با اتخاذ تصمیم درون قوه ای سازوکار 
خواهد  نظر  در  موضوع  این  ب��رای  را  جدیدی 

گرفت.
  ایجاد یک سپاه بزرگ دیگر در کشور 

به نام پاسداران سپاه
گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  ش��ورای  عضو 
دیگر  بزرگ  سپاه  یک  شد  باعث  ترامپ  حماقت 
در کشور به نام پاسداران سپاه ایجاد شود. سید 

انقالب  عالی  ش��ورای  عضو  ضرغامی  ع��زت ا... 
سپاه  فقط  تابه حال  اگر  داشت:  اظهار  فرهنگی 
تروریست  با  داشتیم  اسالمی  انقالب  پاسداران 
به  آمریکا  رئیس جمهور  توسط  سپاه  خواندن 
تشکیل  سپاه  پاسداران  ایران  عظیم  ملت  پهنای 
باعث شد  ترامپ  اینکه حماقت  بیان  با  شد. وی 
پاسداران  نام  به  کشور  در  دیگر  بزرگ  سپاه  یک 
و  م��ردم  همه  داد:  ادام��ه  ش��ود،  ایجاد  سپاه 
با  کشور  از  خارج  حتی  و  سیاسی  جریان های 
تصور  برخالف  سپاه  از  جامع  و  کامل  حمایت 
دشمن پاسداران سپاه شکل گرفت. عضو شورای 
تشکیل  و  حمایت  این  فرهنگی  انقالب  عالی 
دانست  کشور  در  بزرگ  کاری  را  سپاه  پاسداران 
ترامپ  حماقت  به جز  کسی  کرد:  خاطرنشان  و 

نمی توانست آن را تشکیل دهد.
علی  نارضایتی  از  واعظی  روای��ت   

عسگری از برنامه های صداوسیما
جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی«،  »محمود 
برنامه های  برخی،  از  صداوسیما  رئیس  گفت: 
اظهاراتی  و  می شود  پخش  زنده  که  سازمان  این 
علیه دولت دارند، رضایت ندارد. همینطور آقای 
علی عسگری از برخی مجریانی که خودشان هم 
به معنای کلمه نیستند،  خیلی آدم های سیاسی 
دیگری  لحن  یا  طنز  به  را  صحبت هایی  ول��ی 
داد:  ادام��ه  او  ن��دارد.  رضایت  می کنند،  بیان 
جلسات  در  عسگری  علی  آقای  گفته های  طبق 
در  اتفاقات  این  از  هم  خودشان  دولت،  هیئت 
تالش شان  ول��ی  ن��دارن��د،  رضایت  صداوسیما 

اصالح این برنامه ها و روند است.
مرز  در  ایرانی   ۲ بازداشت  ادعای    

مکزیک
تهدیدآمیز  هدف  با  آمریکا  رئیس جمهور  معاون 
مکزیک  از  پناهجویان  ورود  مسئله  دادن  جلوه 
ایران  تبعه  دو  اخیرا  که  شد  مدعی  آمریکا،  به 
مکزیک،  مرز  از  آمریکا  به  ورود  برای  تالش  در 
معاون  پ��ن��س«  »م��ای��ک  ش��ده ان��د.  ب��ازداش��ت 
دو  شد  مدعی  جمعه  روز  آمریکا  رئیس جمهور 
به  برای ورود غیرقانونی  ایران هنگام تالش  تبعه 
بازداشت شده اند.  مرز مکزیک،  از طریق  آمریکا 
به  مکزیک  مرز  از  بازدید  برای  جمعه  روز  که  وی 
ایالت  نقطه  جنوبی ترین  در  »نوگالس«  شهر 

نوشته است که در  توییتر  در  بود،  رفته  »آریزونا« 
مرزبانی  مسئوالن  با  شهر  این  در  که  جلسه ای 
تبعه  دو  »آن ه��ا  که  شده  مطلع  داشته،  آمریکا 
ایرانی را که تالش داشته اند از دید گشت مرزی 
هزاران  روزانه  کرده اند.  بازداشت  بمانند،  پنهان 
ملی  بحران  یک  این  می شوند.  بازداشت  مهاجر 
ما که  زنان شجاع  و  از مردان  باید  و کنگره  است 

در مرز خدمت می کنند، حمایت کند.«
بانکی  کارت های  جاعل  فروش  پرتقال 

دستگیر شد
دستگیری  از  گلستان  دادگستری  کل  رئیس 
گفت:  و  داد  خبر  بانکی  کارت های  جاعل  یک 
گرگان  در  اس��ت،  هشتگرد  اه��ل  که  ف��رد  ای��ن 
پرتقال  با وانت در تهران  و  بود  خانه اجاره کرده 

می فروخت.
هادی  ایسنا،  از  نقل  به  تابناک  گ��زارش  به 
هاشمیان در رابطه با این پرونده اظهار کرد: این 
تهران،  در  افراد  به  پرتقال  فروش  هنگام  جاعل، 
استفاده  با  را  خریداران  بانکی  کارت  اطالعات 
سپس  و  می کرد  اسکن  اسکیمر،  دستگاه  از 

موجودی حساب آنان را خالی می کرد.
وی افزود: این فرد با همکاری پلیس فتای تهران 

و گلستان، در گرگان دستگیر شد.
هنگام  گلستان،  دادگستری  کل  رئیس  گفته  به 
کشف  کارت   100 او  از  جاعل،  این  دستگیری 
به  پرونده  رسیدگی  برای  فرد  این  و  شد  ضبط  و 

تهران منتقل شد.
در  اوکراین  سفارت  به  حمله  عامل    

لندن در بیمارستان بستری شد.
به گزارش »تابناک« به نقل از ایلنا پلیس بریتانیا 
امروز-یکشنبه- اعالم کرد عامل حمله به سفارت 
به  روحی  مشکالت  دلیل  به  لندن  در  اوکراین 

بیمارستان منتقل و بستری شده است.
با خودرو به ماشین های پارک شده  شنبه  فردی 
مقابل سفارت اوکراین در لندن حمله کرده و پس 
متوقف  دیپلماتیک،  پلیس  نیرو های  شلیک  از 

شد.
خودرو  چند  با  برخورد  از  پس  ساله   40 مهاجم 
مقابل سفارت اوکراین، به طرف ماموران امنیتی 
حمله کرد که با تیراندازی آن ها مجبور شد توقف 

کند.
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