
شب های قدر و پایانی که نزدیک است؛

بهتر از هرشب دیگر
انگار تمام سال  همیشه به شب های قدر که می رسیم 
مراقبیم  خیلی  و  بودیم  منتظر  شب  چند  این  برای  رای 
نگفته  با خدا  را  هایمان  تمام حرف  باز  و  تمام شود  نکند 
خدا  مهمانی  پایان  اینکه  یعنی  قدر  شب های  باشیم. 
و  نکردی  خودت  برای  کاری  تابحال  اگر  و  است  نزدیک 
رهایی  برای  باید  می کنند،  سنگینی  احساس  شانه هایت 
شب های  فرصت  بازهم  کنی.اینکه  عجله  گناهانت  بار  از 
را  نه، سوالی است که پاسخش  یا  قدر نصیبمان می شود 
نمی داند. صورت دیگر شب های قدر، شهادت  هیچکس 

امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب)ع( است...

شرایط را فراهم کنیم تا حسرت نخوریم؛

خوشبختی ورزش خراسان در 
گروی پشتوانه سازی مدارس

رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی:

با این اوضاع بسیاری از چاپخانه ها 
از گردونه خارج می شوند

 تحقق دستور وزیر کشور در انتصاب بانوان 
به سمت معاون استاندار

 کوکب موسوی معاون جدید 
استاندار خراسان رضوی

فرزندان نخبه زندانیان 
حمایت می شوند

گزارش روز 5

گزارش ویژه 7
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در این شماره می خوانیم

 آخرین تالش 
عـــارف 

امروز برای مجلس دهم روز سرنوشت سازی 
چهارم  سال  رئیسه  هیات  انتخابات  است. 
آخرین  این  شد.  خواهد  برگزار  امروز  مجلس 
شانس محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید 
صندلی  کسب  و  الریجانی  علی  شکست  برای 
های  فراکسیون  بود.  خواهد  مجلس  ریاست 
هیات  انتخابات  برای  امید  و  مستقلین  والیی، 
رئیسه لیست جداگانه ارائه کرده اند. البته این 
موضوع را به خوبی می شد از صحبتهای چند 
روز پیش عارف فهمید. او در نشست صمیمانه 
و  خرداد  یکم  که  مجلس  حوزه  خبرنگاران  با 
سال  انتخابات  و  خرداد  دوم  سالروز  آستانه  در 
چهارم مجلس برگزار شده بود در جواب سوال 
اعضای  »برخی  کرد  مطرح  که  خبرنگاری 
فراکسیون مستقلین مدعی شده اند که تعدادی 

حفظ  برای  امید  فراکسیون  اعضای  از 
رئیسه  هیات  در  الریجانی  ریاست 

با آنها وارد ائتالف شده اند«، این 
ادعا را رد کرد و گفت: »هنوز برای 
هیچ پست انتخابات هیات رئیسه 
ما  است.  نشده  تصمیم گیری 

همواره در فراکسیون 
کردیم  تالش  امید 
روش های  با  که 

تیک  ا کر مو د
کنیم  برخورد 

کسانی  به  و 

که با لیست امید به مجلس آمدند، کوچک ترین 
می گویند  اینکه  پس  نداشته ایم.  کم توجهی 
کردند  ائتالف  امید  فراکسیون  اعضای  برخی 
با کسی  که هنوز  داریم  تاکید  و  رد می کنیم  را 
برای  »اگر  کرد:  تاکید  او  نکرده ایم.«  ائتالف 
همه 12 کرسی وارد بحث شویم و ائتالف کنیم 
را  کرسی  سه  یا  یک  وقتی  ولی  است  درست 
کنار می گذاریم بعد خواستار ائتالف برای سایر 
کرسی ها می شویم این ائتالف معنی ندارد. پس 
چون فضای ائتالف مهیا نیست، باید مستقل به 
نداریم  آمد. ما راهی جز رفتار اجماعی  میدان 
اکثریت  فراکسیونی  دوره مجلس  این  در  چون 
نیست که بخواهد مجلس را اداره کند. پس باید 
رفتارها جمعی باشد و براساس انسجام کارها را 
روی  بر  راهبردهایمان  در  ما همواره  برد.  پیش 
انسجام ملی تاکید داشتیم، ولی مجددا تاکید 
می کنم که باب ائتالف را نبسته ایم.«رئیس 
به  پاسخ  در  همچنین  امید  فراکسیون 
سوالی درباره »عملکرد فراکسیون امید 
کرسی  برای  الریجانی  با  او  رقابت  و 
هیات  انتخابات  در  ریاست 
رئیسه«، گفت: »مجلس 
خاص  ویژگی های  دهم 
روند  و  دارد  را  خود 
به  آن  شکل گیری 

سمت سه ...

انتخابات سال چهارم هیات رئیسه مجلس امروز برگزار می شود 

رونق تولید و اشتغال در گرو جذب سرمایه گذاران خارجی

صرفا جهت اطالع آقای عراقچی

مهاجران فرصت یا تهدید
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

در بازدید استاندار خراسان رضوی از خطوط 3گانه قطارشهری مشهد مطرح شد؛ 

15 تیرماه 2 تا   افتتاح فاز2 خط 
استاندار: امسال 8 هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت برای توسعه خطوط قطارشهری مشهد اختصاص یافته است

در صفحه 5 بخوانید

صدا و سیما تیشه به ریشه
یکشنبه 5  خرداد  1398 /0 20 رمضان 1440 / سال سوم   وحدت نزند

شماره 465 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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در صفحه 2 بخوانید
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خبر
تحقق دستور وزیر کشور در انتصاب بانوان به سمت 

معاون استاندار
 کوکب موسوی معاون جدید استاندار 

خراسان رضوی

صریح  دستور  صدور  از  پس  هفته  یک  از  کمتر 
ماه  اردیبهشت   2۸ معاونین  شورای  در  کشور  وزیر 
سال جاری، مبنی بر انتخاب معاون توسعه مدیریت 
زن  مدیران  میان  از  ها  استانداری  انسانی  منابع  و 
استاندار  معاون  عنوان  به  موسوی  کوکب  توانمند، 

خراسان رضوی منصوب شد.
وزیر کشور  فریبا نظری، مشاور  انتصاب،  این  پی 
با کوکب  تلفنی  در گفتگوی  و خانواده  زنان  امور  در 
توسعه  معاون  سمت  به  را  وی  انتصاب  موسوی؛ 
مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی 
تبریک گفت و برای وی در این جایگاه، آرزوی توفیق 

روزافزون کرد.
وزیر  دستور  و  تاکیدات  اجرای  در  است؛  گفتنی 
استانداران  استان خراسان رضوی،  بر  کشور، عالوه 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز معاونین توسعه 
مدیریت استانداری را از مدیران زن استان؛ انتخاب و 

منصوب نموده اند.

با حکم وزیر کشور؛
ابراهیم قاسم پور به سمت فرماندار 

شهرستان خلیل آباد منصوب شد
وزیر کشور در حکمی ابراهیم قاسم پور را به سمت 

فرماندار شهرستان خلیل آباد منصوب کرد.
ابراهیم  به  در حکم دکتر رحمانی فضلی خطاب 

قاسم پور آمده است:
استاندار  پیشنهاد  به  بنا  و  حکم  این  موجب  به 
محترم خراسان رضوی به سمت فرماندار شهرستان 

خلیل آباد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب 
وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های 
سیاستهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
معظم  رهبر  منویات  از  پیروی  و  امید  و  تدبیر  دولت 
انقالب اسالمی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای 

"مدظله العالی" موفق باشید.

سازی  سرنوشت  روز  دهم  مجلس  برای  امروز 
مجلس  چهارم  سال  رئیسه  هیات  انتخابات  است. 
امروز برگزار خواهد شد. این آخرین شانس محمدرضا 
علی  شکست  برای  امید  فراکسیون  رئیس  عارف 
خواهد  مجلس  ریاست  صندلی  کسب  و  الریجانی 
برای  امید  و  مستقلین  والیی،  های  فراکسیون  بود. 
انتخابات هیات رئیسه لیست جداگانه ارائه کرده اند. 
البته این موضوع را به خوبی می شد از صحبتهای 
چند روز پیش عارف فهمید. او در نشست صمیمانه 
با خبرنگاران حوزه مجلس که یکم خرداد و در آستانه 
مجلس  چهارم  سال  انتخابات  و  خرداد  دوم  سالروز 
برگزار شده بود در جواب سوال خبرنگاری که مطرح 
مدعی  مستقلین  فراکسیون  اعضای  »برخی  کرد 
شده اند که تعدادی از اعضای فراکسیون امید برای 
وارد  آنها  با  رئیسه  هیات  در  الریجانی  ریاست  حفظ 
ائتالف شده اند«، این ادعا را رد کرد و گفت: »هنوز 
برای هیچ پست انتخابات هیات رئیسه تصمیم گیری 
تالش  امید  فراکسیون  در  همواره  ما  است.  نشده 
کنیم  برخورد  دموکراتیک  روش های  با  که  کردیم 
آمدند،  مجلس  به  امید  لیست  با  که  کسانی  به  و 
اینکه  پس  نداشته ایم.  کم توجهی  کوچک ترین 
ائتالف  امید  فراکسیون  اعضای  برخی  می گویند 
کردند را رد می کنیم و تاکید داریم که هنوز با کسی 
ائتالف نکرده ایم.« او تاکید کرد: »اگر برای همه 12 
کرسی وارد بحث شویم و ائتالف کنیم درست است 
بعد  را کنار می گذاریم  یا سه کرسی  ولی وقتی یک 
این  می شویم  کرسی ها  سایر  برای  ائتالف  خواستار 
مهیا  ائتالف  ندارد. پس چون فضای  معنی  ائتالف 
نیست، باید مستقل به میدان آمد. ما راهی جز رفتار 
اجماعی نداریم چون در این دوره مجلس فراکسیونی 
اکثریت نیست که بخواهد مجلس را اداره کند. پس 
باید رفتارها جمعی باشد و براساس انسجام کارها را 
پیش برد. ما همواره در راهبردهایمان بر روی انسجام 
ملی تاکید داشتیم، ولی مجددا تاکید می کنم که باب 

ائتالف را نبسته ایم.«
رئیس فراکسیون امید همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره »عملکرد فراکسیون امید و رقابت او با الریجانی 
برای کرسی ریاست در انتخابات هیات رئیسه«، گفت: 
روند  و  دارد  را  خود  خاص  ویژگی های  دهم  »مجلس 
کرد  حرکت  فراکسیون  سه  سمت  به  آن  شکل گیری 
پس نمی توان روی خروجی فراکسیون ها حساب کرد 
به خصوص اینکه فراکسیون میانی عمال تصمیم گیرنده 
لیستی  می کنند،  گالیه  امید  لیست  از  گاهی  است. 
بود که برای آن هزینه دادیم ولی همه آن لیست عضو 
فراکسیون امید نشدند ولی به هر حال ما در فراکسیون 

امید انسجام قابل قبولی را داریم و همواره دغدغه مان 
پیگیری مشکالت مردم بود. در این راستا تالش کردیم 
نتیجه  به  رویکرد اجماعی  با  را  فراکسیونی  طرح های 
قرار  که  است  صداوسیما  طرح  آن  نمونه  برسانیم. 
شده در کمیسیون فرهنگی دنبال شود. ما فراکسیون 
فراکسیون  جمع بندی  بگوییم  که  نیستیم  اکثریت 
سعی  دلیل  همین  به  آورد  رای  صحن  در  می تواند 

می کنیم طرح ها را با تفاهم پیش ببریم.«
فعال  عنصر  یک  به  تبدیل  عارف  پیش  سال   4
سیاسی شده بود؛ از این شهر به آن شهر می رفت 
گوشه  و  رخوت  حالت  از  را  طلب  اصالح  نیروی  تا 
نشینی خارج و آنها را ترقیب به نقش آفرینی پررنگ 
در انتخابات مجلس کند. خیلی امید داشت که در 
سایه لیدری او اصالح طلبان بعد سالها در جلسات 
برای  آورند.  دست  به  کرسی  یک  دوباره  قوا  سران 
همین نام فهرست اصالح طلبان را »امید« گذاشت. 
زمان زیادی نکشید که عارف با واقعیت ها مواجه شد 
و گام به گام از آرمانش عقب نشست. نخست لیست 
انتخاباتی را با اصولگرایان میانه رو شریک شد و بعد 
هیات  انتخابات  نتیجه  وقتی  دهم  مجلس  کار  آغاز 
رئیسه موقت مجلس را به علی الریجانی واگذار کرد، 
ترجیه داد، کناری بنشیند و بیشتر نظاره گر باشد. او 
حتی نه خود برای کسب کرسی ریاست کمیسیون یا 
ریاست مرکز پژوهش ها تالش کرد و نه در مقام کار 
تشکیالتی برای موفقیت اعضای فراکسیون امید در 
تصمیم  فقدان  مصادیق  شد.  عمل  وارد  حوزه  این 

گیری و حرکت های زیگزاکی و بی برنامه در سه سال 
گذشته به وفور از فراکسیون امید به نمایش گذاشته 
شد. از رایی که به عباسعلی کدخدایی دادند و او را 
دوباره به شورای نگهبان برگرداندند و حمایت علنی 
در  روحانی  نامزدی  و  یازدهم  دولت  از  قد  تمام  و 
انتخابات سال 96 تا پیش قدم شدن برای استیضاح 
وزرای دولت دوازدهم و طرح انتقادهای بعضا نیش 
عارف  زیرنظر  مجموعه  کارهای  نمونه  دولت،  از  دار 
بود که پیام روشنی را به جامعه مخابره نمی کرد. این 
رویه تا دو سال ادامه داشت، عارف در این مدت هیچ 
انتقاد  او  از  از خود نشان نمی داد. خیلی ها  َاکتی 
نمی  تریبون  مجلس  در  حتی  چرا  که  کردند  می 
گیرد و درباره مسائل روز کشور اظهارنظر نمی کند 
اما انتخابات هیات رئیسه سال سوم همچون شوکی 
در  توانست  عارف  درآورد.  کما  از  را  امید  فراکسیون 
اما  کند  از الریجانی کسب  بیشتر  آرایی  اول  مرحله 
گیری  رای  در  نشد،  آرا  مطلق  اکثریت  حائز  چون 
دوم حاجی بابایی به نفع الریجانی کنار رفت و علی 
در  شد.  میدان  پیروز  موافق  رای   147 با  الریجانی 
مقابل عارف 123 رای کسب کرد و 9 رای نیز باطله 
اعالم شد. هرچند عارف سال گذشته شکست خورد 
اما یک چرتکه اندازی ساده نشان می دهد که او می 
تواند با کسب 23 رای بر کرسی ریاست تکیه بزند. 
این فرصتی است که فراکسیون امید نمی خواهد به 
سادگی از کنار آن بگذرد. امیدی ها برای نیل به این 
مقصود روی جلب نظر مخالفان جدی الریجانی در 

مجلس حساب باز کردند. نمایندگان همسو با جبهه 
پایداری نزدیک 25 نفر در مجلس هستند، آنها دل 
انتخابات  سال  چون  و  ندارند  الریجانی  از  خوشی 
از  ریاست  کرسی  گرفتن  با  آید  نمی  بدشان  است 
انتخابیه قم بیش  را در حوزه  او  الریجانی، موقعیت 
و  هشتم  مجالس  تجربه  کنند.  تضعیف  گذشته  از 
نهم آنها را به این نتیجه رسانده که کافی است علی 
الریجانی وارد مجلس شود، او خوب می داند چه طور 
اکثریت آرا را از آن خود کند و بر روی صندلی ریاست 
تکیه بزند. البته محمدعلی پورمختار عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی گفته »پایداری ها شاید رای سفید 
بدهند اما هیچ گاه به ریاست عارف رای مثبت نمی 
دهند و علی الریجانی را در این رقابت حساس تنها 
عارف  سمت  به  ها  پایداری  خواه  گذارند«.  نمی 
بیایند و خواه به سمت علی الریجانی بروند، عارف 
باید شجاعت به خرج دهد، اگرنه  برای لیدر ماندن 
انتخابات  در  را  شدن  اصالحات  سرلیست  قید  باید 
دیگر  گرفتند،  تصمیم  طلبان  اصالح  بزند.  مجلس 
و  اقتدار  با  و  نکنند  ائتالف  سیاسی  گروه  هیچ  با 
لیست اختصاصی به میدان های رقابت پا بگذارند. 
از شکست  که  لیدر قوی هستند، کسی  دنبال  آنها 
نترسد و منفعل نشود. عارف این مسئله را می داند. 
برای همین با وجودی که نمی خواست وارد صحنه 
انتخابات هیات رئیسه سال آخر مجلس شود، تصمیم 
به حضور گرفت. حال باید منتظر ماند و دید امروز چه 

نتیجه ای رقم می خورد.

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان حصار سرخ شهرستان طرقبه شاندیز شرکت تعاونی به شماره ثبت 49490 و شناسه ملی 10380659501 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/09/1397 و به استناد نامه شماره 273293/19/506 مورخ 18/10/1397تعاون روستایی 
شهرستان بینالود )طرقبه شاندیز (تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فاطمه کریمیان با کدملی 0932216684 به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
خانم فاطمه اعلمی نژاد حصارسرخ با کدملی 0943734045 را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره مومن حصارسرخ با کدملی 
0938026011 را به عنوان منشی هیئت مدیره و خانم ها فاطمه نوروزیان با کدملی 0934770182 و حمیده باقری با کدملی 0934769109 
را به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. خانم مهری حلمی کدملی 5229225157 ، به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 3 
سال انتخاب نمودند. وکلیه چک ها ، قراردادها واسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و قسمتی از حق شرکت را منتفی 
سازد به استثناء مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره ی امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد. پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شد. مگر مراسالت 
هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت و در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بر عهده ی نائب رئیس خواهد بود 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )472780(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان حصار سرخ شهرستان طرقبه شاندیز شرکت تعاونی به شماره ثبت 49490 و شناسه   
ملی 10380659501 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/09/1397 به استناد نامه شماره 3293/27/19/560 مورخ 
18/10/1397 تعاون روستایی شهرستان بینالود )طرقبه شاندیز(تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه کریمیان به شماره ملی 0932216684و 
فاطمه اعلمی نژاد به شماره ملی 09437340405 طاهره مومن حصارسرخ به شماره ملی 0938026011 حمیده باقری به شماره ملی 
0934769109 فاطمه نوروزیان به شماره ملی 0934770182 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و راضیه 
حلمی به شماره ملی 5229961074 و ناهید قنبری به شماره ملی 0934770840 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای سه سال 
انتخاب گردیدند. لیال داودی به شماره ملی 0943689678 فاطمه مومن حصارسرخ به شماره ملی 0934768341 به سمت بازرسان اصلی 
و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )472783(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات خیریه دارالشفاء امام حسن عسکری ع طرقبه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 596 و شناسه ملی   
10380077023 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/1397 ونامه شماره 102/1/516/2/1914 مورخ 15/12/1397 رییس 
پلیس اطالعات وامنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- مصطفی عطایی حسین زاده به شماره ملی 
0940575949 به سمت مدیر عامل 2- آقای عبداله فتحی به شماره ملی 0934996482 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 3- آقای جواد 
ضیاء نظافتی به شماره ملی 0935003223 به سمت خزانه دار 4- آقای محمد امین زهدی زاوه به شماره ملی 0702876135 به سمت رئیس 
هیات مدیره 5- آقای ابوالقاسم معمر زاده به شماره ملی 0943673054 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ضمنا 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیات مدیره برابر ماده 23 تبصره 4 )رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات 
مدیره با خزانه دار یا مدیر عامل و خزانه دار ( و مهر موسسه معتبر خواهد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری مشهد )477199(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی انحالل شرکت زیارتی راهیان میقات سلمان فارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15170 و شناسه ملی 10380307998 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/02/1398 و نامه شماره 1821/19/98 مورخ 18/2/98 مدیریت حج و زیارت 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای جواد احمدیان یزدی به سمت مدیر 
تصفیه شرکت برای مدت یک سال انتخاب و آدرس محل تصفیه : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
فاطمیه ، کوچه حسینیه جنوبی 24)مسلم جنوبی 21( ، خیابان حسینیه جنوبی )مجلسی غربی 27( ، پالک 5 ، طبقه منفی 1 کدپستی 
: 9146633911 انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)472781(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان خراسان رضوی شرکت   
تعاونی به شماره ثبت 18091 و شناسه ملی 10380336568 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/12/1397 و نامه 
شماره 63548/19/506 مورخ 16/12/1397 اداره تعاون روستایی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -گهردانه شرق به نمایندگی 
احمد سلحشورکدملی: 0769372465 و شرکت تولیدی خوراک دام و طیور دانه داران طوس به نمایندگی سیدحسن حسن زاده جوهری 
شماره ملی: 0938495933 و شرکت تولیدی خوراک دام صنعتی بامزه به نمایندگی الیاس رضایی شماره ملی: 0730072371 و شرکت 
تولیدی کنسانتره طوس به نمایندگی غالمرضا رضایی شماره ملی: 0872843580 وشرکت تولیدی خوراک دام طوس نیشابوربه نمایندگی 
سعید بلوچی شماره ملی: 1063975875 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی خوراک دام به سامان بازار گنابادبه نمایندگی 
شماره ملی:0919321513 وشرکت تولیدی خوراک دام خراسان به نمایندگی ملک حسین دالور کدملی:0701690623 به سمت اعضاء 
علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. -2 شرکت تولیدی خوراک آماده دام و طیور کیمیادان تربت به نمایندگی 
حسین محمدزاده شماره ملی: 0702465526 و.شرکت تولیدی کشاورزی خوراک دام سبزواربه نمایندگی مهدی شریعتمدار طهرانی شماره 
ملی: 0793423007 بسمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -3 سرمایه شرکت از مبلغ 1916000000ریال به 
مبلغ 3970000000 ریال افزایش یافت -4 عملیات و تراز نامه و حساب سود و زیان سالهای مالی 1395 و 1396 به تصویب رسید اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )472784(

تاسیس، تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و  ثبت 456  شماره  به  تعاونی  شرکت  ریزه  وحدت  کشاورزی  دامپروری  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی   
10380065407 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1397 و نامه شماره6584 مورخ 08/07/1397 
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سود وزیان و ترازنامه منتهی به29/12/1395 به تصویب رسید. -2آقای 
ستارمجیدی ریزه ئی کدملی:0748577637 غفار مالمحمدی ریزه ئی کدملی:0748580840 علی مجیدی ریزه ئی کدملی:0749830522 
بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و امین ساالری ریزه کدملی: 0749843187 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت برای 
ریزه  ساالری  وحبیب  شرکت  اصلی  بازرس  عنوان  به  کدملی:0748579656  ئی  ریزه  ساالری  -3حسن  شدند  انتخاب  سال  سه  مدت 
کدملی:0748577122 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )477200(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مرزنشینان خواف و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 463 و شناسه ملی 14000126042 به استناد   
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/09/1397 و نامه شماره 6694 مورخ 28/9/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خواف تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد نظافت سالمی شماره ملی 0769613241 جایگزین اقای رضا نعمتیان کاریزان به سمت مدیر عامل شرکت 
برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 6/4/1400 گردید 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق 
بهادار با امضای مــدیر عامل و آقای امیر طالیی )سمت: نائب رئیس ( و یا آقای علیرضا عرفانیان )سمت: منشی هیئت مدیره ( و مهر شرکت 
دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای محمد نظافت سالمی)سمت: مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )472782(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات خیریه دارالشفاء امام حسن عسکری ع طرقبه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 596 و شناسه ملی   
مورخ   102/1/516/2/1914 شماره  ونامه   16/12/1397 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380077023
15/12/1397 رییس پلیس اطالعات وامنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ماده12 اساسنامه به شرح 
صورتجلسه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )477198(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات دانش پژوهان پاژ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1541 و شناسه ملی 10380142492 به استناد   
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد 
، بخش مرکزی، شهر مشهد ، آبکوه ،خیابان آبکوه ، خیابان آفرین جنوبی ) آبکوه 24( پالک 1/3طبقه همکف کد پستی 9183994595 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )477201(

تاسیس، تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و  ثبت 456  شماره  به  تعاونی  شرکت  ریزه  وحدت  کشاورزی  دامپروری  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی   
10380065407 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/06/1397 و نامه شماره6584 مورخ 08/07/1397 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای ستارمجیدی ریزه ئی به شماره ملی:0748577637 به سمت رئیس هیئت مدیره 
وآقای غفار مالمحمدی ریزه ئی به شماره ملی:0748580840 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مجیدی ریزه ئیبه شماره 
ملی:0749830522 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی مجیدی ریزه ئی شماره ملی:0749830522 به سمت مدیر عامل شرکت 
تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب شدند -2دکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق بهادار 
با امضای ثابت آقای علی مجیدی ریزه ئی )مدیرعامل و منشی هئیت مدیره(و آقای ستارمجیدی ریزه ئی )رئیس هیات مدیره( همراه 
مهرشرکت دارای اعتبار است واسناد عادی و نامه ها با امضای آقای علی مجیدی ریزه ئی )مدیرعامل و منشی هئیت مدیره(و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )477202(

انتخابات سال چهارم هیات رئیسه مجلس امروز برگزار می شود 
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صرفا جهت اطالع آقای عراقچی

مهاجران فرصت یا تهدید
رونق تولید و اشتغال در گرو جذب سرمایه گذاران خارجی

هواپیمایی آسمان
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مشهد- تهران: روزانه
شنبه ها : ساعت: 1700 و 2210

یکشنبه ها : ساعت : 1۸,30
دوشنبه ها :  ساعت13,45 و 22,10

سه شنبه ها :ساعت:12,40و  21,25
چهارشنبه ها : ساعت :0 1۸,3 و 21,45
پنج شنبه ها : ساعت: 13,45 و 22,10 

جمعه ها: ساعت: 13,50 و 22,10 
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 11,30

مشهد- یزد :روزانه بجز یکشنبه ها 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

17,15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت : 
)20,15

مشهد- نوشهر: یکشنبه ها و چهار شنبه ها  
ساعت: 14,30 و  جمعه ها ساعت : 09,45 

مشهد- اهواز: شنبه ساعت 12,25 و دوشنبه 
و پنجشنبه ها: ساعت 11,25

مشهد- شیراز: یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
1۸30 و جمعه ها ساعت : 13,20

مشهد- ایالم : یکشنبه و چهارشنبه ها : 
ساعت 07,30

مشهد – آبادان : یك شنبه ها ساعت :19,30 
چهارشنبه ها  ساعت: 15,10

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 
17,10

برنامه پروازی هواپیمایی آسمان نیمسال اول 1398
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امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه اینکه منابع 
مالی داخلی آن ها جهت سرمایه گذاری کافی نیست، تمایل 
پیداکرده اند.  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  به  زیادی 
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره همه دولت های 
بر سرکار آمده در ایران به دنبال آن بوده اند تا شرایط را برای 

ورود سرمایه های خارجی به کشور فراهم کنند.
برخی  جغرافیایی  و  سیاسی  اقتصادی،  موقعیت   
فرصت ها  افغانستان،  ازجمله  ایران  همسایه  کشورهای 
به خصوص  و  کشورمان  برای  را  بالقوه ای  ظرفیت های  و 
استان های هم جوار مانند خراسان رضوی فراهم نموده است 
و  رشد  سرعت  بر  می توان  آن ها  از  مناسب  بهره گیری  با  که 
از  یکی  امنیت  میان  این  افزود.در  کشور  اقتصادی  توسعه 
ایران  در  امنیت  وجود  و  است  سرمایه گذاری  اساسی  ارکان 
کشور  این  در  سرمایه گذاری  برای  را  افغانستانی  تجار  راه 
هموار کرده است اما متأسفانه وجود قوانین سخت گیرانه در 
این حوزه دست بسیاری از سرمایه گذاران را برای حضور در 
بازارهای ایران بسته است. برنامه ریزی ها باید به سمتی پیش 
برود که شرایط برای حضور تجار کشورهای خارجی در ایران 
فراهم شود که تحقق این هدف تنها با تعدیل کردن قوانین 

ایران در حوزه تجارت خارجی امکان پذیر می شود.
تاکنون  افغانستانی ها  که  است  این  قابل تأمل  نکته   
درزمینه رونق تولید و حتی صادرات، همکاری بسیار خوبی 
با ایران  داشتند  و حتی با سرمایه گذاری های خود در این 
فراهم  هم  را  ایرانی  جوانان  اشتغال زایی  اسباب  چندساله 

نموده اند. 
اما این روزها باوجود تحریم ها و فشارهای زیادی که بیشتر 
سر  بر  فراوانی  ضدونقیض  سخنان  می شوند  متحمل  مردم 
ماندن و تکریم سرمایه گذاران و یا رفتن مهاجران افغانستانی 
به خاطر اعمال فشار بر اروپا و سیاست های ویژه اقتصادی، 

به وجود آمده است.
    تحریم ها، دامن اتباع افغانستانی را هم گرفت

عباس  »سید  پیش  چندی  اظهارات 
امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی« 
خارجه کشورمان در برنامه گفت وگوی 
درباره  سیما  دوم  شبکه  خبری  ویژه 
از  موجی  ایران  در  افغانستانی،  اتباع 
از  انداخت. عراقچی در بخشی  راه  به  را  اعتراضات مردمی 
وقتی  گفت:  ایران  در  افغانستانی  اتباع  درباره  اظهاراتش 
تحریم های آمریکا اثر کند منابع مالی ما محدود شود و فروش 
نفت ایران به صفر برسد که البته این اتفاق نمی افتد ما مجبور 

اعمال  خود  اقتصاد  برای  ویژه ای  سیاست های  که  هستیم 
کنیم و ممکن است در یکجا به یک نقطه ای برسیم که نتوانیم 
از  است  آن صورت ممکن  در  و  ادامه دهیم  را  این هزینه ها 
ترک  را  ایران  بخواهیم  خود  افغانستانی  برادران  و  خواهران 
در  ساالنه  که  هزینه ای  میزان  با  ارتباط  در  کنند.عراقچی 
گفته  به  می کنند،  پرداخت  افغانستانی  مهاجران  با  ارتباط 
در سال  یورو  میلیارد  را حدود هشت  رقم  این  رئیس جمهور 
عنوان کرد و افزود: مسلمًا پرداخت این هزینه ها فقط بر دوش 
ایران نیست. این یک مسئولیت بین المللی است مسئولیت 
پرداخت این هزینه ها بر عهده کسانی است که باعث آوارگی 
مردم افغانستان شده اند. آن ها باید مسئولیت این هزینه ها را 

بر عهده بگیرند و یا در تأمین بخشی از آن کمک کنند.
   فرصت های شغلی را افغانستانی ها اشغال کردند یا ایجاد 

کردند؟
کارشناس  رضوی«  حسام  »سید 
جریان  در  هم  سیاسی  مسائل 
بحث های پیش آمده در حمایت از این 
در  که  نوشت  یادداشتی  مهاجران 

ادامه بخشس از آن را مرور می کنیم:
بی شک بر آقای عراقچی پوشیده نیست 
خودبه خود  افغانستانی  مهاجران  سه میلیونی  حضور  که 
اینکه  میلیون شغل شود کما  دو  اشغال  به  منجر  نمی تواند 
در  مهاجر  افغانستانی  دختران  و  زنان  نوجوانان،  کودکان، 
سوی  نیستند.از  شغلی  فرصت  اشغال کننده  به تبع  ایران 
دیگر نگاه کوتاه و اجمالی به مرکز آمار ایران در طول حداقل 
سه سال گذشته نشان داده استان هایی که بیشترین حجم 
مهاجر افغانستانی را در خود جای داده اند با کمترین میزان 
بیکاری روبه رو هستند و بالعکس در استان های ممنوعه برای 
هستیم. روبه رو  بیکاری  باالی  درصد  با  عزیزان  این  حضور 

اغلب این عزیزان با خانواده خود در کشورمان حضور دارند 
و طبیعتًا آنچه را به عنوان درآمد کسب می کنند در کشورمان 

مصرف می کنند.
همچنین با توجه به سطح درآمد افغانستانی ها که عمومًا 
از میزان تعیین شده از سوی وزارت کار است کدام  پایین تر 
کارگران  جمعیت  به  توجه  با  ارزی  و  ریالی  عددی  محاسبه 
افغانستانی خروج 3 تا 5 میلیارد یورویی ارز از کشور را تأیید 

می کند؟
   کاربران فضای مجازی در جست وجوی آرمان خواهی 

در این راستا کاربران فضای مجازی هم بیکار ننشسته و 
در توئیتر به اظهارات معاون سیاسی وزیر امور خارجه واکنش 
نشان داده و عده ای در قالب طنز و عده ای دیگر به صورت 

جدی مخالفت خود را با سخنان عراقچی اعالم کردند.
به  واکنش  در  که  است  مجازی  کاربران  از  یکی  رضوان 
اخالل  جانب  از  اقتصاد  به  ضربه  گفت:  عراقچی  سخنان 

گران نظام اقتصادی و ارزی و پولی سنگین تر است یا حضور 
برادران افغانستانی؟

کرد:  اعالم  توئیتر  در  که  بود  دیگری  کاربر  برزگر  محمد 
روزی که بحث خروج خواهران و برادران افغانستانی به خاطر 
اجرا  اسالمی  جمهوری  در  عملی  به صورت  آمریکا  تحریم 
شود، روز مرگ آرمان خواهی و اجرای تمدن اسالمی خواهد 

بود.
   از سرمایه گذاران افغانستانی غافل نشویم

از سوی دیگر محمدرضا کالئی شهردار 
بر  تأکید  ضمن  مقدس  مشهد 
اقتصادی  و  تجاری  فعالیت های 
سرمایه گذاران افغانستانی اعالم کرد: 
هزار   15 حدود  چیزی  افغانستانی ها 
سرمایه گذاری  مشهد  در  تومان  میلیارد 
کرده اند، حال این موضوع را تعمیم دهید به سایر استان های 
میزبان مهاجران افغانستانی که بی شک حجم گسترده ای را 

در برمی گیرد.
از طرفی آقای عراقچی حتمًا بر این موضوع واقف هستند 
که بیشتر حجم مبادالت تجاری ایران و افغانستان که عدد 
افغانستانی  مهاجران  همین  طریق  از  نیست  هم  کوچکی 

انجام می پذیرد.
   استاندار خراسان رضوی به دنبال رفع مشکالت سرمایه 

گذاران افغانستانی
و  حرف وحدیث ها  این  جریان  در 
حسینی  رزم  علی رضا  اعتراضات، 
استاندار خراسان رضوی در نشست 
و  تجار  حضور  با  که  هم اندیشی 
برگزار  افغانستانی  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاران  از  حمایت  در  شد، 
ایران و افغانستان  افغانستانی اعالم کرد: فعاالن اقتصادی 
کشور  دو  اقتصادی  همکاری های  تقویت  راستای  در  باید 
تالش کنند و دستگاه های اجرایی هم زمینه را فراهم خواهند 
کرد.استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه امنیت و اقتصاد دو 
سیاست  داد:  ادامه  می روند،  شمار  به  به هم پیوسته  حلقه 
با  اقتصادی  همکاری های  توسعه  ایران  اسالمی  جمهوری 
مسیر  این  در  که  بپذیریم  باید  اما  است،  افغانستان  کشور 
مشکالتی وجود دارد و برای رفع آن ها باید پیگیری های الزم 

انجام گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به صدور مجوز تهاتر کاال از سوی 
افغانستانی در  تجار  فراهم شده است که  امکان  این  دولت، 
واحد های  مصرفی  اولیه  مواد  ایران،  از  کاال  صادرات  مقابل 
تفاوت  به دلیل  تأمین کنند. همچنین  را  تولیدی کشورمان 
جمهوری  نفع  به  کاال ها  از  برخی  صادرات  شاید  ارز،  نرخ 
ادامه دارد  اما صادرات کاال همچنان  نباشد،  ایران  اسالمی 

افغانستانی در  انتظار می رود که سرمایه گذاران  مقابل  و در 
راستای توسعه روابط اقتصادی تالش کنند.

   بیداری کارخانجات نیمه تعطیل به دست سرمایه گذاران 
افغانستانی 

جامعه  نماینده  یوسفیان  علیرضا 
سرمایه گذاران و تجار افغانستانی مقیم 
شرکت های  خصوص  در  مشهد 
حال  در  کرد:  عنوان  سرمایه گذاری 
حاضر بیش از 200 شرکت افغانستانی 
داریم که ۸۸ شرکت آن سرمایه گذار خارجی 
هستند و بالغ بر 110 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی دارند 
که به طور میانگین 70 درصد از سرمایه گذاران خارجی استان 
را افغانستانی ها به خود اختصاص داده اند، مابقی شرکت ها 
صادر کنندگانی هستند که میلیون ها دالر در سال صادرات 
دارند. وی ادامه داد: به طور مثال، ازلحاظ سودآوری، یکی از 
افغانستان  کشور  به  روز  در  دالر  یک میلیون  روزانه  شرکت ها 

صادرات سوخت دارد.
یوسفیان بیان کرد: ازلحاظ توانمندی در هر زمینه ای مانند 
هتل داری، خدمات، صنعتی و صادرات افغانستان ها درزمینٔه 
سرمایه گذاری به خصوص در استان خراسان مقام اول رادارند 
که یکی از افتخارات سرمایه گذاران افغانستانی این است که 
هوشمند  حمل ونقل  معین  افغانستانی  شرکت های  از  یکی 

استاندار خراسان رضوی است.
مقیم  افغانستانی  تجار  و  سرمایه گذاران  جامعه  نماینده   
مشهد، در خصوص اکثر پروژه هایی که شرکت های افغانستانی 
کارخانه  پروژه ها،  این  تمامی  گفت:  می کنند،  خریداری 
و   . است  خوابیده  آن ها  اقتصادی  چرخ  که  هستند  جاتی 
سرمایه گذاران افغانستانی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
را سرلوحه کار خود قرار داده و  تولید  ایران شعار سال رونق 
این کارخانه جات نیمه تعطیل را خریداری و بازسازی کرده 
و باعث  آوردند  را فراهم  ایرانی  و اسباب اشتغال زایی جوانان 

افزایش تولید و اشتغال شده اند.
گفت و گو با چند سرمایه گذار افغانستانی

   از اشتغال زایی تا صادرات
محمد شریفی به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر که از سال 
1360 در ایران اقامت دارد درباره مجموعه فعالیت های خود 
می گوید: 3۸ سال در ایران هستم و در طول این چند سال 
کارهای اقتصادی و تجاری زیادی را انجام داده ام. از سال 73 
تا ۸6 به عنوان سرمایه گذار در کارخانه ای مشغول به کار شدم 
که به دلیل قوانین موجود 49 درصد از سهم کارخانه با من و 
51 درصد سهم نماینده ایرانی بود که در این 13 سال موفق 
شدیم تمام کفش های تولیدی کارخانه را به مسکو صادر کنیم.
وی ادامه می دهد: سرمایه گذاری سبب ایجاد اشتغال برای 
تمام  بدانید  است  و جالب  است  کارشده  جوان های جویای 

کارکنان این شرکت ایرانی هستند .
شریفی در پایان اظهار داشت: به عنوان یک سرمایه گذار 
افغانستانی که 4 درصد فعالیت اقتصادی کشور را  در دست 
با  که  باشیم  داشته  را  ملک  ثبت  حق  می رود  انتظار  داریم، 

اطمینان و دلگرمی بیشتری به فعالیت بپردازیم.
   بعد از 10 سال نمی توانم مدیرعامل شرکت خودم باشم

سید جمال هاشمی  به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر از 
سال 13۸7  آژانس هواپیمایی را تأسیس کرده که به گفته 
خودش باوجوداینکه تمام دوره های الزم را گذرانده و تمام 
مجوزهای الزم را اخذ کرده به دلیل قوانین موجود و نداشتن 
کد ملی نتوانسته هنوز بعد از 10 سال مدیرعامل شرکت 
خودش باشد. وی درباره علت اصلی این که سرمایه گذاران 
خارجی  در اوضاع اقتصادی این روزها تمایل ندارند در ایران 
من  آورده  سال 13۸۸  در  گفت:  دهند،  انجام  را  فعالیتی 
به عنوان ثبت سرمایه برای آژانس هواپیمایی 765 هزار دالر 
بود، که اگر بخواهم  بعد از 10 سال، سرمایه خودم را خارج 
کنم متضرر خواهم شد . وی ادامه داد: اکثر سرمایه گذاران 
به  حاضر  دارد،  ریالی  افت  ارز  قیمت  اینکه  دلیل  به 
سرمایه گذاری در ایران  نیستند. اما تاکنون 24 نفر ایرانی 
در این آژانس هواپیمایی مشغول به کار هستند که حق بیمه 
آن ها تمامًا پرداخت می شود.هاشمی در واکنش به سخنان 
وزیر امور خارجه بیان کرد: دوستان ما که اتباع کشورهای 
و  وقت  که چرا  کردند  اعتراض  ما  به  دیگر هستند  خارجه 
سرمایه خود را در کشوری به کاربستید که بعد از چندین سال 
چنین برخورد توهین آمیزی با شما داشته باشند. کاش آقای 
عراقچی قبل از بیان چنین مطالبی به رزومه سرمایه گذاران و 
منافعی که امثال ما برای رونق و آبادانی ایران و اشتغال زایی 

ایرانیان فراهم کرده ایم نگاهی می انداختند.
ما  انتظار  کرد:  اظهار  پایان  در  مهاجر،  سرمایه گذار  این 
اقتصادی  فعالیت های  از  حمایت  سرمایه گذار،  به عنوان 
اسالمی  جمهوری  دولت  جانب  از  مالی  امنیت  داشتن  و 
به عنوان  اقامت،  سال  چندین  از  بعد  اینکه  و  می باشد  ایران 
حرف های  چنین  تولید،  چرخه  در  تأثیرگذار  شهرونِد  یک 
مطرح  مسئولین  جانب  از  توهین آمیزی   و   دلسردکننده 

نشود.
   سرمایه گذاران؛ مجاهدان اقتصادی کشور

مهم ترین محوری که دولت باید در اسرع وقت در دستور کار 

خود قرار دهد، ایجاد اشتغال است؛ دولت باید از طریق افزایش 
سرمایه گذاری زمینه های اشتغال زایی را در کشور فراهم کند.

هرچند که در مسیر فعالیت مجاهدان اقتصادی، مین های 
متعددی مانند قوانین مزاحم و تحریم ها وجود دارد و وظیفه 
مسئولین و دولت است که در مسیر توسعه و پیشرفت و رفع 

مشکالت اقتصادی گام بردارد.
تصور  آنچه  برخالف  افغانستان  سرمایه داران  طرفی  از 
رادارند.  دیگر  کشورهای  در  سرمایه گذاری  امکان  می شود 
برای  بسیاری  تمایل  نیز  کشور  این  سرمایه داران  از  عده ای 
برای حضور  اما در بسیاری موارد  ایران دارند  بازار  حضور در 
خاصی  برنامه  و  انجام نشده  کاری  ایران  بازار  در  افراد  این 
ایران می آیند درگیری  به  ندارد. در برخی موارد وقتی  وجود 
برآمدن  را  رفتن  که  می شوند  بروکراسی هایی  و  باندبازی ها 
ترجیح می دهند.از طرفی با توجه به باال رفتن ارزش پول ملی 
افغانستان در برابر ریال ایران و همچنین کاهش ارزش ریال در 
برابر دالر و با عنایت به دستمزد پایین افغانستانی ها، تبدیل پول 
ایران به ارز و حواله آن به افغانستان امر مقرون به صرفه ای نیست 
و همین موضوع باعث شد تا بخشی از افغانستانی هایی که 
صرفًا برای بحث کاری و درآمد به ایران آمده بودند کشور را ترک 
کنند و به موطنشان بازگردند.ما باید در زمینه های اقتصادی در 
مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت و از سرمایه گذاری 
حمایت  کنیم. امیدواریم مسائل اداری و بروکراسی پیچیده و 
ضعف در ارائه خدمات مناسب به سرمایه گذاران، قوانین مربوط 
به اقامت و تابعیت، مسائل مربوط به اخذ مجوز، ورود و خروج و 
مدارک موردنیاز سرمایه گذاران، قوانین مربوط به مالکیت و باال 
بودن حداقل مبلغ سرمایه گذاری تعیین شده در قانون فیپا، از 
طریق مجاری قانون و رایزنی با مسئوالن مربوط پیگیری و حل 

شود تا موجبات دلسردی سرمایه گذاران را فراهم نگردد.
همچنین از دستگاه های اجرایی انتظار می رود در برخورد 
سلیقه ای  برخوردهای  از  قوانین  رعایت  با  سرمایه گذاران،  با 
به شدت پرهیز و در خصوص تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری 

اقدام کنند.
الزم به ذکر است که کارآفرینان و سرمایه گذاران به عنوان 
و  می شوند  محسوب  کشوری  هر  اقتصادی  مجاهدان 
سرمایه گذاران باید به این باور برسند کسانی که در مسیر ایجاد 
اشتغال و کارآفرینی گام بردارد،  مجاهد اقتصادی و از عابدین 

هستند. 

صرفا جهت اطالع آقای عراقچی

مهاجران فرصت یا تهدید
رونق تولید و اشتغال در گرو جذب سرمایه گذاران خارجی

سامانه پیامکی 

روزنامه 

صبح امروز

1 0 0 0 8 0 8 8 8

vahdane.sharif@gmail.com

خبرنگاروحدانه آخوندشریف
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حوادث

 نجات کارگر از چاه ۱۲ متری  
 12 چاه  حلقه  یک  در  که  مشهدی  کارگر 
آتش  سازمان  نیروهای  توسط  کرد  سقوط  متری 

یافت.  نجات  مشهد  نشانی 
دوم  آتشپاد   ، رکنا  حوادث  گروه  گزارش  به 
آتش نشانی  سازمان  عملیات  معاون  رضایی، 
پی  در  پنجشنبه  بعدازظهر  کرد:  اعالم  مشهد 
یک  سقوط  اعالم  و   12۵ با  شهروندان  تماس 
پروژه  یک  در  که  شد  مشخص  چاه،  داخل  به  نفر 
حفر  متر   12 عمق  به  چاه  حلقه  یک  کارگاهی، 
علت  به  کار  حین  در  کارگران  از  یکی  و  بود  شده 

بود.   کرده  سقوط  چاه  این  داخل  به  نامعلومی، 
حادثه  محل  در  سرعت  به  آتش نشانان 
حادثه دیده  کارگر  کمک  به  و  یافته  حضور 
دستگاه  وسیله  به  ابتدا  آتش نشانان  شتافتند. 
هوا  چاه  داخل  به  هوارسانی(  )سیستم  دم 
تجهیزات،  به کارگیری  با  سپس  و  کردند  تزریق 

کردند.  خارج  چاه  عمق  از  را  کارگر  این 
بود،  شده  جسمی  آسیب  دچار  که  کارگر  این 
در  حاضر  اورژانس  عوامل  به  بیمارستان  به 

شد.  داده  تحویل  محل 
 

دزد ساعتها در قوچان دستگیر شد 
قوچان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ساعت های  حرفه ای  سارق  دستگیری  از 
این  در  وی  از  سرقت  فقره   2۵ کشف  و  مچی 

خبرداد.  شهرستان 
قدیر  فوری،سرهنگ  مشهد  گزارش  به 
در  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  امروز  صبح  مصرخانی 
ساعت  فروشگاه  از  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی 
و  شناسایی  برای  موضوع  پیگیری  فروشی، 
صورت  به  احتمالی  سارقان  یا  سارق  دستگیری 

گرفت.  قرار  پلیس  کار  دستور  در  ویژه 
و  سرقت  نحوه  بررسی  از  پس  افزود:  وی 
تجسس  دایره  مأموران  توسط  اطالعات  کسب 
متهم  یک  قوچان  شهر  طالقانی   11 کالنتری 

شد.  دستگیر  و  شناسایی 
 2۵ به  خود  اعترافات  در  متهم  داد:  ادامه  او 
مخفیگاهش  از  و  اعتراف  ساعت  سرقت  مورد 

شد.  کشف  سرقتی  ساعت  مقادیری 
پرونده  تشکیل  از  پس  متهم  کرد:  اضافه  وی 
به  قانونی  مراحل  سیر  منظور  به  مقدماتی 

شد.  معرفی  قضائی  مراجع 
کیلومتری   1۳۷ فاصله  در  قوچان  شهرستان 

است.  واقع  مشهد  غرب  شمال 
 

سیم کارت مفقودی صاحبش را گرفتار کرد 
با  رضوی  خراسان  استان  فتا  پلیس  رییس   
به  تا  خواست  آنها  از  شهروندان  به  جدی  هشدار 
های  کارت  سیم  از  صحیح  نگهداری  به  نسبت 
کالهبرداران  بر  را  راه  خود،  هدیه  و  اعتباری 

کنند.  ناهموار  سایبری 

پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به   
تشریح  در  جهانشیری"  جواد  سرهنگ" 
یک  داشتن  دست  در  با  فردی  گفت:  خبر  این 
مراجعه  استان  فتا  پلیس  به  قضایی،  مرجوعه 
را  خود  شکایت  به  رسیدگی  درخواست  و 
خود  اظهارات  در  شاکی  افزود:  وی  داشت. 
و  خصوصی  های  عکس  گفت  کارشناسان  به 
که  گرفته  قرار  فردی  اختیار  در  وی  محرمانه 
متوجه  تازگی  به  و  شناسد  نمی  را  وی  هرگز 
در  هایی  اکانت  وی  شخصی  تصاویر  با  شده 
موجب  که  شده  ایجاد  اجتماعی  های  شبکه 
اجتماعی  وجهه  و  شخصیت  به  آسیب  ایراد 
گفت:  استان  فتا  پلیس  رییس  است  شده  وی 
قابل  مستندات  و  شاکی  اظهارات  به  توجه  با 
را  خود  فنی  تحفیفات  کارشناسان  وی  ارایه 
از  شاکی  تصاویر  شدند  متوجه  امر  بدو  در  و  آغاز 
است،  شده  برداشت  وی  اجتماعی  شبکه  روی 
شاکی  شد  مشخص  بعدی  های  بررسی  در  لذا 
و  بوده  اعتباری  که  داشته  همراهی  تلفن  خط 
اجتماعی  شبکه  یک  در  اکانتی  ایجاد  از  پس 
نداشته  را  الزم  دقت  آن  نگهداری  به  نسبت 
حاال  که  کارتی  سیم  فقدان  از  ناشی  تبعات  و 
باشد  می  نیز  اجتماعی  شبکه  اکانت  دارای 
تصاویر  از  استفاده  سوء  جمله  از  هایی  دردسر 

است.   داشته  پی  در   ... و  مخاطبان   ،
نکته  گفت:  جهانشیری  سرهنک   

که  ای  پرونده  بررسی  در  توجه  قابل  کارشناسی 
شبکه  در  ورود  رمز  وجود  عدم  گذشت؛  نظر  از 
عدم  بعدی  نکته  و  بوده  موصوف  اجتماعی 
در  و  تصاویر  بارگزاری  از  پس  اطالعات  تخلیه 
فتا  پلیس  های  توصیه  به  توجه  عدم  نهایت 

 . است  بوده 
کرد:  تصریح  ادامه  در  انتظامی  مقام  این   
کشور  در  فعال  اپراتور  چهار  حضور  به  توجه  با 
به  کنیم  می  درخواست  عزیز  شهروندان  از 
خرید  برای  ای  توجه  قابل  هزینه  که  این  استناد 
کارت  سیم  مرکز  اند  نکرده  پرداخت  کارت  سیم 
سیم  از  استفاده  سوء  مورد  در  و  کرده  رها  را  خود 
پاسخگو  قانون  برابر  در  که  بداند  باید  کارت 

 . هستند
منزله  به  گرامی  شهروندان  است  ذکر  شایان 
می  دارند  نام  به  که  هایی  کارت  سیم  از  آگاهی 
 2000۵02۹01 سرشماره  به  را  خود  ملی  کد  تواند 
هایی  کارت  سیم  از  تا  کرده  پیامک   ۳000  1۵0 با  و 
که  هم  را  کارتی  سیم  و  دارندمطلع   نام  به  که 
مربوطه  اپراتور  به  مراجعه  با  ندارند  دراختیار 

کنند.  مسئولیت  سلب  و  سوزانده 
به  پاسخگویی  آماده  فتا  پلیس  سایت    
سایبری  فضای  حوزه  در  شهروندان  مشکالت 
و  مشاوره  برای  می توانند  شهروندان  و  بوده 
به  سایبری  زمینه  در  خود  دیدگاه های  انعکاس 

کنند. مراجعه  فتا  سایت 

علت  به  ایران  در  بزرگ  روده  سرطان  افزایش    
/تاثیر   ! چاقی  و  تحرکی  بی  کننده  نگران  شیوع 

مصرف تریاک در بروز 6 نوع سرطان! 
 ساالنه  112 هزار سرطان )15۸ مورد در هر 
نرخ  این  و  یابد  بروز می  ایران  نفر( در  100 هزار 
بسیار پایین تر از متوسط دنیا ) 1۸2 در هر 100 

هزار نفر( است.
روده  )معده،  گوارش   دستگاه  های  سرطان 
درصدی،   27 سهم  با  لوزالمعده(  و  مری   ، بزرگ 

شایعترین سرطانها در 30 استان ایران هستند .

به  ایران  در   ) چاقی  و  تحرکی  بی   ( افزایش 
کننده  نگران  سرطان،  انواع  مهم  عامل  عنوان 
ایران،  به طوری که 70 درصد مردم  شده است؛ 
درصد   90 دارند؛  وزن  اضافه  یا  هستند  چاق  یا 
مجموع،  این  از  درصد   ۸0 و  ندارند  کافی  تحرک 

اصال تحرک ندارند
در  بویژه   بزرگ  روده  سرطان  بروز  افزایش 
جنوب ایران، عمدتا به دلیل ) بی تحرکی، چاقی 
و اضافه وزن ( نگران کننده شده است؛ به طوری 
که ساالنه 4 هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر 
هزار   7 و  دهند  می  دست  از  بزرگ  روده  سرطان 
در  روده  سرطان  مبتالیان  شمار  به  جدید  بیمار 

کشور اضافه می شود
گلستان،  کوهورت  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
کم  مصرف  داغ،  چای  نوشیدن  تریاک،  مصرف 
دهان  نامناسب  سالمت  تازه،  سبزیجات  و  میوه 
غیربهداشتی  آشامیدنی  آب  مصرف  دندان،  و 
در  بیوزیستی  و  نفتی  سوختهای  از  استفاده  و 

بروز  از جمله مهمترین عوامل  بسته خانه  فضای 
سرطان مری به شمار می روند.

روش  هیچ  هنوز  معده  و  مری  سرطان  برای 
تایید  مورد  و  استاندارد  که  زودهنگام  تشخیص 
اما  ندارد؛  وجود  باشد  جهانی  بهداشت  سازمان 
در  و  پیشگیری  قابل  کامال   ، بزرگ  روده  سرطان 
درصد   90 تا  اولیه،   مراحل  در  تشخیص  صورت 

قابل درمان است.
بررسی  برای  مدفوع  آزمایش   ( ساالنه  انجام 
احتمالی  عالئم  از  که   ) مدفوع  در  مخفی  خون 
انجام  به  نیاز  و  بوده  بزرگ  روده  سرطان 
افراد  برای   ، کند  می  ضروری  را  کولونوسکوپی 
باالی سنین 50 سال و سایر افراد )حتی زیر 50 
سابقه  دارای  آنها  خانواده  از  عضوی  که  سال( 

سرطان روده بزرگ بوده الزم است
 روش پیشگیری از ابتال 

انتخاب سبک زندگی سالم، پرهیز از پرخوری 
و  متوسط   بدنی  فعالیت  انجام   ، تحرکی  بی  و 
در  5 وعده  تازه طی  میوه  روزانه،  مصرف  شدید 
مصرف  میوه،  یک  حداقل  وعده  هر  و  روز  طول 
سبزیجات تازه، خودداری از مصرف زیاد گوشت 
قرمز ،  فرآوری شده و کبابی، خودداری از مصرف 
مصرف  کاهش  ناسالم،  های  چربی  و  نمک  زیاد 
مصرف  از  کامل  پرهیز  شیرین،  های  نوشیدنی 
مصرف  از  کامل  خودداری  دخانیات،  و  تریاک 
و  آماده  غذاهای  مصرف  شدید  کاهش  الکل،  
و   ناسالم  آشامیدنی  آب  از  استفاده  عدم  فوری، 
سه بار مسواک زدن در طول روز،  از جمله عوامل 

مهم پیشگیری از سرطان ها هستند.

خبر
کم تحرکی مهم ترین علل شیوع سرطان روده

درباره   ! را  خدا   ! را  خدا   « فرمود:  )ع(  علی  موال 
یتمیان؛ مبادا گاه سیر و گاه گرسنه بمانند و حقوقشان 

ضایع گردد«
طرح »کوچه گردان عاشق« سعی دارد تا با تأکید بر 
آنان  اندیشه  احیای  به  بزرگان دین  زندگی  شیوه عملی 
در جامعه در خصوص ضرورِت مطلِق خدمت به همنوع 

بپردازد.
آیین ها محل جمع شدن و به هم پیوستن مردم است. 
باید چشم باز کرد و دید؛ دیدنی که به صدا بینجامد و 
تغییری مثبت و سازنده ایجاد کند. باید کسی باشد که 
در این کوچه  ها قدم بزند، ببیند و احساس »مسئولیت« 

کند.
به  زمین  گرسنگان  و  محرومان  عدد  امروز  جهان  در 
نیز خانواده های  ما  و در کشور  نفر می رسد  میلیاردها 
فقیر و کم درآمد بی شماری زندگی می کنند که در تأمین 
مواد غذایی و مایحتاج خود به شدت در مضیقه هستند و 

فرزندانشان از سوء تغذیه رنج می برند.
آیین »کوچه گردان عاشق« برای پدید آوردِن تالشی 
فراگیر و عزمی مّلی برای ریشه کنی گرسنگی و فقر از 
کشور و جهانمان برگزار می گردد. تأمین نیازهای غذایِی 
حیاتی خانواده های محروم در ماه مبارک رمضان، شکل 

اجرایی این طرح را تشکیل می دهد.
کوچه گردان عاشق، نخستین و قدیمی ترین طرح 
سال  از  که  است  دانشجویی  امداد  مستقل  جمعیت 
137۸ تا کنون بی وقفه برگزار گردیده و حاال به یک آیین 
فراگیر تبدیل شده است.تأمین نیازهای غذایِی حیاتی 
خانواده های محروم در ماه مبارک رمضان، شکل اجرایی 
این طرح را تشکیل می دهد. در این طرح، کیسه های 
نیاز یک ماهه هزاران خانواده محروم در  مایحتاج مورد 
به دِر  و  شب های قدر توسط دانشجویان و مردم، تهیه 

خانه های این عزیزان برده می شود.
از کوچه گردی های  تأسی  به  واقع  این حرکت در  و 
در  ایشان  زندگی  عملی  سیره  و  علی)ع(  موال  عاشقانه 

یتیم نوازی و مهر به همنوع، انجام می شود.
جامعه هدف این طرح را تمامی خانواده های نیازمند 
که به دلیل فقر، قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود 

از جمله غذا نمی باشند، تشکیل می دهند.
  چشم انداز طرح

ایجاد یک ساختار مناسب برای تأمین نیازهای اولیه 
به  خیرین  های  کمک  طریق  از  نیازمند  های  خانواده 
طوری که هر یک از خیرین بتواند کمک های خود را – با 

نظارت تیم مددکاری جمعیت – به هر شخصی که تمایل 
به یک مدیریت  توان  این صورت می  به  ارائه کند.  دارد 
هوشمندانه در امر غذارسانی دست یافت. مدیریتی که 
مقاصد  در  غذایی  منابع  اسراف  و  اتالف  از  سو  یک  از 
اشتباه و از سوی دیگر، از رنج گرسنگی و مرگ و میرهای 
ناشی از آن، در اقصی نقاط کشور جلوگیری می کند. در 
این سیستم است که مردم نیکوکار و خیرین می توانند 
خانواده  دست  به  را  خود  های  کمک  مستقیم  طور  به 
های دردمند برسانند و از نتایج اعمال نوع  دوستانه خود 

مستمرا اطالع کسب کنند.
   اهداف طرح کوچه گردان عاشق

تأمین نیازهای اولیه خانواده های نیازمند،  •
معرفی خانواده های نیازمند به خیرین و   •

ایجاد یک پل ارتباطی بین خیرین و نیازمندان،
گسترش فرهنگ نوع دوستی برای فراگیر   •
سطح  در  خیریه  امور  و  دگرخواهانه  کردارهای  شدن 

جامعه،
ایجاد امید در خانواده های نیازمند برای   •

ادامه زندگی،
نزدیک شدن به خانواده ها برای شناسایی   •
ادامه  و  آن ها  کودکاِن  اجتماعی  و  فرهنگی  مشکالت 

فعالیت مددکاری با آنان در آینده،
شناسایی مناطق و خانواده های محروم و   •

نیازمند در سطح کشور.
  نحوه اجرا و برگزاری طرح

های  کمیته  دارای  عاشق  گردان  کوچه  طرح 
شناسایی، کمیته تهیه مایحتاج و کمیته اجرای مراسم 

است.
با  سال  طول  در  کمیته  این  شناسایی:  کمیته 
بهره گیری از نیروهای آموزش دیده، به شناسایی محله ها 
و خانواده های فقیر و بررسی نیاز و درجه بندی میزان فقر 
آنها می پردازد. خانواده هایی که در لیست خانواده  های 
به  بنا  که  بگیرند، خانواده هایی هستند  قرار  درجه یک 
دالیل مختلف حتی از تأمین خوراک و قوت الیموت نیز 
هستند.  تغذیه  سوء  دچار  آنها  کودکان  اغلب  و  عاجزند 
این خانواده ها لیست اصلی خانواده  های تحت پوشش 

طرح کوچه گردان را تشکیل می  دهند.
کمیته تهیه مایحتاج: با صالحدید متخصصان تغذیه، 
اقالم مفید و ضروری سبد تغذیه خانوارها تعیین می شود 
و سپس این کمیته سعی می نماید با تأمین بودجه الزم 
از طریق کمک های مردمی و حامیان مالی شامل بنگاه 
های اقتصادی، به تهیه مایحتاج مورد نیاز و مواد غذایی 

از محل های مناسب با حداقل هزینه نماید.
برای جویا شدن حال و هوای امسال آیین کوچه گردان 
به سراغ مدیر اجرایی طرح رفته تا دقایقی را با او در این 

خصوص صحبت کنیم.
می گوید:   عاشق  کوچه گردان  طرخ  اجرایی  مدیر 
کوچه گردان  طرح  متوالی  سال  نهمیمن  برای  امسال 
عاشق در مشهد برگزار می شود و طی اجرای این در طرح 
امسال حدود 250 تا 260 کیسه غذایی بین مستمندین 
رمضان   مبارک  ماه  سوم  و  بیست  شب  در  شهر  حاشیه 
نرگس  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  می شود.به  توزیع 
آیین کوچه گردان عاشق می افزاید:  پیرامون  قدمگاهی 
امسال با توجه به سیل های اخیر سیاست جمعیت امام 
علی'ع' بر آن شد که تعدادی ازهشت هزار کیسه را بین 
سیل زدگان تقسیم کرده و در نتیجه از  تعداد کیسه های 

قابل توزیع در شهرستان ها  کاسته شد.
وی تصریح می کند:  جمعیت امام علی'ع' از دو ماه 

مناطق  به  را  خود  شناسایی  تیم  رمضان  ماه  به  مانده 
محروم ارسال کرده تا افراد و خانواده های دارای اولویت 

برای دریافت بسته های غذایی شناسایی کنند.
جمعیت  شناسایی  تیم  می کند:  اظهار  قدمگاهی 
مناطق  دیگر  و  تاجرآباد،توس،،ساختمان  مناطق  به 
البته کوره  ارسال شده که  فقیر نشین جهت شناسایی 
نظام دوست امسال به دلیل نبودن سکنه و عدم شروع کار 
کوره از لیست شناسایی و توزیع بسته غذایی حذف شد.

برای  بهانه ای  کوچه گردان  طرح  می کند:  بیان  وی 
شب  در  و  است  مناطق  این  به  افراد  و  مسیولین  ورود 
اجرای این طرح با مردم در مناطق حضور یافته و طی 
پیرامون  افرا  با  علی'ع'  امام  جمعیت  رابطین  مسیر 

نشکالت منطقه صحبت می کنند.

قدمگاهی ادامه می دهد: مهم ترین هدف اجرای این 
طرح تداوم حضور مفید ما در این مناطق بوده تا بتوانیم 
افراد  این  به  هم چنین  و  کرده  ایجاد  مثبت  تغییراتی 
زندگی  بهبود شرایط  و حمایتی جهت  درمانی  خدمات 

ارائه کنیم.
حریم  به  احترام  پیرامون  خبرنگار  به  پاسخ  در  وی 
شخصی و تکریم افراد نیازمند توضیح می دهد: هرساله 
تیم شناسایی و روان شناسی ما خانه هایی را برای اقامت 
افرادی که در این طرح شرکت کرده را بر اساس مباحث 
روان شناختی انتخاب کرده و اطمینان حاصل نموده که 
در صورت حضور در این خانه آسیبی متوجه خانه و افراد 
خانواده نشده اما امسال اصل بر داخل نشدن به منازل 
بوده  مگر خونواده ای که پذیرا باشند و خود خانواده ما را 

به خانه دعوت کنند.
طرح  این  اجرای  ادامه  در  می کند:  ابراز  قدمگاهی 
و  روان شناسی  تیم  غذایی  کیسه های  توزیع  از  پس  و 
و  آمدزش  روی  علی'ع'  امام  جمعیت  فعال  خانه های 

مهارت آموزی کودکان این منطقه کار می کند.
 23 از  کیسه ها  تهیه  برای  می کند:  عنوان  وی 
ستاد  هاشمیه  در  واقع  آبان  برج  در  ماه  اردیبهشت 
مواد  کیسه های  تا  شد  برپا  نیاز  مورد  اقالم  جمع اوری 

غذایی حدود یک ماه این افراد را تامین کنیم.
شرایط  به  توجه  با  امسال  می گوید:  قدمگاهی 
اقتصادی و سخت بودن گذران معیشت در این شرایط 
اگرچه تعداد کیسه ها به نسبت سال گذشته کاهش یافته 

اما هنوز به طور کامل همین تعداد تامین نشده است.
تهیه  و  اقالم  جمع آوری  ستاد  می کند:   تصریح  وی 
کیسه های غذایی تا روز همایش بسته بندی مواد غذایی 
ادامه دارد و افراد می تواند در این طرح شرکت کنند و اگر 
طالب حضور در این مناطق هستند ثبت نام به عمل اورده 

تا  با و جمعیت امام علی در این مناطق همراه شوند.
بیستمین  همایش  می شود:  یادآور  قدمگاهی 
چهارراه  نبش  مشهد  در  عاشق  گردان  کوچه  آیین 
شهیدرستمی، »فرهنگسرای الغدیر« در روز سه شنبه، 7 
خرداد مصادف با شب 23 رمضان برگزار شده و  شروع 
مراسم بسته بندی رأس ساعت 1۸ بوده و لینک ثبت نام 

برای شرکت در مراسم http://yon.ir/No7yD است.
در  مشارکت  جهت  مردم  می کند:  نشان  خاطر  وی 
کودکان  فقِر  روزه  شکستن  برای  آیینی  که  طرح  این 
به   را  خود  نقدی  کمک های  می توانند   است  محروم 
6 1 0 4 3 3 7 9 ۸ 1 7 670 ۸۸ به نام جمعیت امام علی واریز 
کرده و هم چنین می توانند  کمک  های غیرنقدی خود را 
به آدرس ستاد بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه6، مجتمع 
آبان پالزا، طبقه 1-، واحد B154 در ساعات 12 تا 1۸ و 

21 تا 23 مراجعه کنند.

صبح امروز گزارش می دهد: 

آیینی در پیرو سیره  علی'ع' خوردنی های غیر مجاز برای مبتالیان به ورم 
معده

   وقتی مبتال به ورم معده هستیم ، چی نخوریم ؟
 غذاهای تند"پودر فلفل قرمز،فلفل ،سس تند،ادویه 
کاری" چرا که غذاهای تند باعث تحریک و در نتیجه 

بدتر شدن عالئم ورم معده می شوند.
غذاهای  مانند  چرب  غذاهای  خوردن  چنین  هم 
سوخاری  پیاز  سوخاری،  ماهی  و  مرغ   ( شده  سرخ 
، چیپس و سیب زمینی سرخ کرده و .... ( و  فست 
میوه  و  فرنگی  گوجه  نیز  و  آماده  غذاهای  و  فودها 
و   ) مرکبات  و  فروت   گریپ   ، پرتقال   ( اسیدی  های 
پرهیز  باید   .... و  توت   ، انجیر  نظیر  ها  میوه  برخی 

کرد.
دار  کافئین  نوشیدنی های  و   گازدار  نوشیدنی های 
گاه  لبنی  محصوالت  هم چنین  و  چای  و  قهوه  نظیر 
باعث تشدید عالئم ورم معده میشوند ) بجز ماست ، 
پنیر و شیر کم چرب ( ، لذا باید واکنش بیمار نسبت 

به مواد لبنی سنجیده شود .
مواد  مصرف  باید  معده هستیم   ورم  به  مبتال  وقتی   
 ) افزایش   ( و   ، ( در هر وعده غذایی  ) کمتر  غذایی 

تعداد وعده ها را داشته باشیم.
تا 4 ساعته بین   و هم چنین  رعایت فاصله زمانی 3 
غذا خوردن و خوابیدن و  نوشیدن مقدار کافی آب : 

بین غذا آب ننوشید.
 ) مرغ  تخم   ، ماهی   ، گوشت   ( ها  پروتئین  مصرف   
 ، موز   ، سیب   ( فیبر  از  سرشار  غذاهای  و  ماست  و 
تمشک ، هویج ، چغندر ، برنج قهوه ای ، جو دوسر ، 
نان کامل ، ذرت سرشار از فیبر هستند ( غذای مفید 

برای افراد مبتال به ورم معده است.
 (  B نیز کلم بروکلی و غذاهای حاوی ویتامین های 
 ، دریایی  سبزیجات   ، کامل  غالت   ، تیره  سبزیجات 

حبوبات ، بادام ( برای افراد مفید است.

 هفته سالمت گوارش ، 1 تا ۸ خرداد 

سالمت

پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
گفت:  حیدریه  تربت  رخ  جلگه 
ــدارس  م در  ــار  ب نخستین  بـــرای 
خراسان رضوی، گل محمدی از 10 آموزشگاه بخش رخ 

تربت حیدریه برداشت شد.
تشویق  منظور  به  افزود:  قهار  محمود  ایسنا  گزارش  به 
 ۹۶ سال  از  کار  این  محمدی  گل  کاشت  به  دانش آموزان 
در مدارس این منطقه اجرا و امسال نیز در 10 آموزشگاه 
محمدی  گل های  درآمد  همچنین،  شد،  انجام  منطقه  
این  از  و  می شود  صرف  مدارس   هزینه های  تامین  برای 
مدارس  فاضالب  و  بی استفاده  فضای  از  توانستیم  بابت 
کاشت  به  دانش آموزان  و  معلمین  همفکری  و  کمک  با 
گل محمدی اقدام و در آمد حاصله از آن را صرف همان 

آموزشگاه  کنیم.

حیدریه  تربت  رخ  جلگه  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
خراسان  مدارس  در  بار  نخستین  برای  طرح  این  افزود: 

رضوی در مدارس جلگه رخ اجرا شده است.
دیگر  در  را  طرح  این  داریم  بنا  کرد:  خاطرنشان  وی 
گل  برداشت  اولین   در  و  دهیم   گسترش  رخ  مــدارس 
در  محصول  این  کشت  به  موفق  ســال۹۶  در  محمدی 
گل  کیلو    ۲00 و  شدیم  متر  هزار   ۲ مساحت  به  فضایی 

محمدی برداشت کردیم.

آب  متناسب  و  خوب  نسبتا  درآمــد  داد:  ادامــه  قهار 
وهوایی این منطقه و نیاز آبی کم این گیاه از جمله دالیل 
افزایش سطح زیر کشت این محصول طی سال های آینده 
خوبی  استقبال  با  حاضر  حال  در  و  بوده  رخ  مدارس  در 

روبه رو شده است.

رئیس  و  مدیرعامل  معاون   
مشهد  احمر  هالل  جمعیت 
امدادگران،  از  150نفر  تعداد  گفت: 
خراسان   احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان  و  پرستاران 
رضوی در شب تعیین مقدرات و سرنوشت توفیق پوشش 
در  حاضران  و  الرضا)ع(  موسی  ابن  علی  زائران  امدادی 

شب قدر نوزدهم حرم مطهر رضوی را داشتند.
حسن پرکار افزود: قریب به اتفاق احیاداران به دلیل 
ازدحام و فشردگی جمعیت و ضعف مفرط در ایام و ایالی 
رمضان به صورت سرپایی مداوا و حدود 50 نفر دیگر نیز 
هیچ  خدا  شکر  که  شدند  منتقل  رضا  امام  دارالشفاء  به 

مشکل و مسئله خاصی وجود نداشت.
جمع آوری  صندوق   12 برپایی  به  همچنین  وی 
ورودی های  در  سیل زدگان  برای  مردمی  کمک های 

ارزشمند  همکاری  از  و  کرد  اشاره  رضوی  مطهر  حرم 
آستان قدس رضوی در این راستا تقدیر کرد.

معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هالل احمر افزود: 
احمر  هالل  برادر  و  خواهر  نجاتگر  و  امدادی  نیروهای 
طبق جانمایی صورت گرفته مبتنی بر نیاز و ضرورت در 
اماکن متبرکه و رواق ها و کلیه صحن ها و ورودی های حرم 

مطهر رضوی مستقر هستند.
و  احمر  هالل  نجاتگران  حضور  کرد:  یادآوری  وی 
خدمت در حرم مطهر رضوی در لیالی قدر توفیق ویژه ای 
است که در سالیان اخیر نصیب ما شده و ضمن افتخار به 
آن برکات بسیاری در زندگی همکاران و امدادگران داشته 

است.

زندان ها  سازمان  رئیس 
نخبه  فرزندان  برای  ما  گفت: 
سال  و  داریم  برنامه  زندانیان 

این نخبگان شناسایی شده اند. از  نفر   309 گذشته 
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در این باره گفت: 
در  زندانیان  نخبه  فرزندان  شناسایی  گذشته  سال 
سراسر کشور انجام شد و 309 نفر از این این نخبگان 
قرار گرفتند. زندان ها  ویژه سازمان  تحت حمایت های 

از نظر آموزشی و کمک هزینه تحصیلی  وی گفت: 
آن ها را تحت پوشش قرار داده ایم تا بتوانند به راحتی 

بدهند. تحصیل  ادامه 
تفکیک  مساله  به  ادامه  در  قضائی  مقام  این 
اگر  افزود:  و  تاکید کرد  از خانواده های آن ها  زندانیان 
که  نمی شود  دلیل  است،  شده  جرمی  مرتکب  زندانی 

خانواده اش مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرد.
همراه  زندانی  خانواده  تنبیه  کرد:  تصریح  وی 
معرض  در  خانواده های  این  بر  مضاعف  ظلم  زندانی، 
بی  با  خانواده  سرپرست  هم  که  چرا  است  آسیب 
نگاه های  هم  و  کرده  ظلم  آن ها  به  قانون  به  توجهی 
بنا  می شود،  خانواده ها  این  رنج  موجب  مردم  سنگین 
بر این مردم باید بدانند که حساب خانواده زندانی، از 

زندانی که مرتکب جرم شده جداست.
زندانیان  همسران  و  فرزندان  کرد:  تاکید  جهانگیر 
جامعه  محیط  در  خانواده،  سرپرست  شدن  زندانی  با 
با  می کنیم  تالش  ما  و  می شوند  سرشکستگی  دچار 
در  اجتماعی  آسیب های  کاهش  به  ویژه،  حمایت های 

کنیم. این خانواده ها کمک 

فرزندان نخبه زندانیان حمایت می شوندپوشش امدادی حرم رضوی در شب های قدربرداشت گل محمدی در 10 مدرسه تربت حیدریه 
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سرویس فرهنگ
انگار تمام  همیشه به شب های قدر که می رسیم 
بودیم و خیلی  این چند شب منتظر  برای  سال رای 
هایمان  حرف  تمام  باز  و  شود  تمام  نکند  مراقبیم 
اینکه  یعنی  قدر  شب های  باشیم.  نگفته  خدا  با  را 
پایان مهمانی خدا نزدیک است و اگر تابحال کاری 
برای خودت نکردی و شانه هایت احساس سنگینی 
می کنند، باید برای رهایی از بار گناهانت عجله کنی.
نصیبمان  قدر  شب های  فرصت  بازهم  اینکه 
می شود یا نه، سوالی است که پاسخش را هیچکس 

نمی داند. 
صورت دیگر شب های قدر، شهادت امیرالمومنین 
ارزش  که  است  طالب)ع(  ابی  ابن  علی  حضرت 
غربت  است.  بخشیده  آن  به  دوچندان  اهمیتی  و 
ابد  تا  که  است  تاریخ  بلندای  به  مرثیه ای  علی)ع( 
تا حکمت، عدالت  تکرار خواهد شد  در گوش فلک 
و انسانیت از رونق نیفتد. کاش به بهانه این شب ها 

کمی نهج البالغه بخوانیم و در آن تامل کنیم.
y جامعه بی اخالق، جامعه دینی نیست

حجت االسالم محمدعلی ایازی گفت: جامعه ای 
جامعه  نباشد،  اخالق  اما  باشد  شریعت  آن  در  که 
باشد که  نیست؛ جامعه وقتی می تواند دینی  دینی 
در آن جامعه اخالق جریان داشته باشد، آنگاه ایمان 
رشد، تکامل و توسعه انسانی در سایه اخالق به وجود 

می آید.
در  قم  علمیه  حوزه  استاد  این  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  دین«،  به  اخالق  »نسبت  موضوع  با  نشستی 
از  دارد.  وجود  دین  معارف  میان  نسبتی  کرد: 
و مصلحان وقتی  پنجم در میان عالمان  حدود قرن 
این  تقسیم  قصد  می شد،  صحبت  دینی  معارف  از 
معارف در سه قسم »عقاید«، »احکام« و »اخالق« در 
که  می آید  پیش  مسئله  این  حال  بود،  متصور  ذهن 
کدام یک از این ها گوهر و جواهر و کدام یک صدف 

آن است.
گرچه  کتابی  غزالی  ابوحامد  داد:  ادامه  وی 
»جواهر  که  است  نوشته  بحث  همین  در  کوچک 
نگارش،  از همان زمان  این کتاب  نام دارد،  القرآن« 
این  به  نوشته  این  در  است،  بوده  علما  توجه  مورد 
مسئله توجه می شود که در قرآن چه چیزهایی داریم 
اینکه  یا  است.  فرع  آن ها  دیگر  و  هستند  اصل  که 
به  یا  فاضل  آیات  و  افضل  آیات  می گفتند  عده ای 
نام داشتند، در  آیات«  تعبیر عالمه طباطبایی »غرر 
آیه 7 سوره آل عمران نیز برای چنین بحثی صحبت 
آیات  برای فهم  و متشابه می شود که  آیات محکم  از 

متشابه نیاز به رجوع به آیات محکم است.
به  کالن  نگاه  اگر  دین  حوزه  در  ما  گفت:  ایازی 
معارف به ویژه قرآن داشته باشیم، می بینیم که کالم 
معارف  روی  متکلمان  و  فقیهان  دارد.  فرع  و  اصل 
احکام  روی  نیز  عده ای  و  می کنند  تکیه  اعتقادی 
دین  پایه  اخالق  می کنم  ادعا  من  دارند.  تأکید 
آیات  حتی  می گیرد،  قرار  معارف  دیگر  مخدوم  و 
اعتقادی در راستای به ثمر رساندن اخالقیات است 
صورت  و  شریعت  از  بیشتر  عمومی  جوامع  در  اما 

احکام سخن می گویند.
وی اظهار کرد: جامعه ای که در آن شریعت باشد، 
اما اخالق نباشد، جامعه دینی نیست، جامعه وقتی 
آن جامع اخالق جریان  باشد که در  می تواند دینی 
توسعه  و  تکامل  رشد،  ایمان  آنگاه  باشد  داشته 
باید  حاال  می آید،  به وجود  اخالق  سایه  در  انسانی 
به دنبال پاسخ این سوال بود که اخالقیات کجاست؟ 
در بخش هایی شریعت و اخالق در تعارض هستند، 
استاد  مانند  ما،  امروز  متفکرین  میان  در  حتی 
مطهری موضوع عدالت، اصل حاکم فقه و اعتقادات 
اخالقی  اصل  یک  عدالت  چراکه  می گیرد؛  قرار  ما 
است.  اعتقادات  و  فقه  از  باالتر  مرتبه ای  در  و  است 
اصل کرامت هم چنین شرایطی دارد و حاکم بر فقه 
است، مرحوم آیت ا... منتظری هم در 24 مورد وقتی 
صحبت از قاعده فقهی می کند می گوید که این ها با 

اصل کرامت در تعارض است.
y قرآن معجزه ای برای تمام زمان ها

در کتاب های  باید  نماز گفت:  اقامه  رئیس ستاد 
تفسیر هر دو سال یک بار متناسب با علم روز تجدید 
ها  زمان  تمام  برای  معجزه ای  قرآن  زیرا  شود،  نظر 

است.
در  قرائتی  محسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اینکه  با بیان  مزار شهدای دانشگاه فردوسی مشهد 
قرآن در شب قدر نازل شده است و مسلمان ها باید 
کتاب  این  با  مستقیمی  رابطه  و  آشنا  آن  تفاسیر  با 
داشته باشند، گفت: حضرت علی )ع( در این شب 
قاتل  و وصیت کرد که در قصاص  یک ضربت خورد 

خود فقط یک ضربه به او زده شود.
این  در  وعدل  انصاف  رعایت  در  داد:  ادامه  وی 
که  کرد  اشاره  )ره(  خمینی  امام  به  می توان  زمانه 
رهبر  عنوان  به  من  گفت  کشور  انتخابات  اولین  در 

انقالب فقط حق یکی رأی دارم.
آمریکا  اینکه  به  اشاره  با  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
افغانستان  کشور  دوقلو،  برج های  به  حمله  بهانه  به 
است،  انصاف  و  عدالت  از  دور  این  و  کرد  اشغال  را 

آمریکا  از  ایران  رهبر  به جز  دنیا  رهبران  گفت: همه 
می ترسند و نظام سیاسی حاکم بر این کشور با خلق 
جمهوری  رئیس  تعیین  در  اش  استکباری  خوی  و 
کشور های دنیا دخالت می کند، ولی حتی نمی تواند 

کدخدای یکی از روستا های ایران را جا به جا کند.
هر  افزود:  قرائتی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
می بینید  اینترنت  و  مجازی  فضای  در  که  مطلبی 
دچار  ناخواسته  تا  کنید  تحقیق  موردش  در  حتمًا 
از  زیرا بسیاری  آبروی اشخاص نشوید،  بین بردن  از 
صحیح  می شود  بیان  اشخاص  مورد  در  که  مطالبی 
قرآن  تعبیر  در  که  است  غیبت  آن  نشر  باز  و  نیست 
مانند خوردن گوشت مرده است لذا نباید آبروی افراد 

برود.
وی تصریح کرد: آیات قرآن در تعداد حروفش نیز 

راز دارد باید بدانیم که قرآن یک کتاب علمی است.
تناسب  عدم  از  انتقاد  با  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه های  آموزشی  فضای  بین 
گفت: حتی عدالت در مورد فضای آموزشی نیز بین 
حوزه و دانشگاه رعایت نشده است و فضای دانشگاه 
فردوسی مشهد به اندازه تمام حوزه های علمیه ایران 

است.
حجت االسالم و المسلمین قرائتی افزود: بعضی 
خصوص  در  )ع(  ائمه  لدنی  علم  به  نسبت  افراد 
آگاهی از زمان شهادتشان شبهه ایجاد می کنند در 
حالی که ائمه )ع( دارای معجزه، علم غیب و دعای 
مستجاب هستند، ولی حق استفاده از آن برای امور 
گونه ای  به  آن ها  عمل  زیرا  ندارند،  را  خود  شخصی 

در  تبلیغ  نوع  این  اثر  و  است  عملی  تبلیغ  که  است 
جامعه بسیار بیشتر از گونه های دیگر تبلیغ است تا 

مؤمنان الگوی عملی نیز داشته باشند.
ادامه  قرآن  از دیدگاه  توبه  به مفهوم  اشاره  با  وی 
رفتار  به  نسبت  عذرخواهی  و  ضعف  به  اقرار  داد: 
انسان  کوتاهی های  به  نسبت  ناشایست  واعمال 
توبه است و شیطان از یاس انسان ها در مقابل خدا 
گنهکار  انسان  که  می شود  باعث  و  کرده  استفاده 
خداوند  اینکه  حال  و  نکند  توبه  الهی  درگاه  به 
مأیوس  الهی  رحمت  از  من  بندگان  می فرماید: ای 

نشوید که یاس از گناهان کبیره است.
در  است  بهتر  گفت:  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
ایم  انجام داده  به کار هایی که  شب های قدر نسبت 
انجام  باید  را  رفتاری  چه  ببینیم  تا  کنیم  بازنگری 
می دادیم و از آن سر باز زدیم و یا از چه کار هایی باید 

دوری می کردیم و آن را انجام داده ایم.
حجت االسالم و المسلمین قرائتی افزود: گناهان 
از دو منبع نشأت می گیرند که یا شهوت است و راه 
جلوگیری از آن ازدواج است و یا غفلت است که باید 

با بر پا داشتن نماز و یاد خدا از آن دوری کنیم.
وی ادامه داد: گناهان را می توانیم با توبه نصوح 
آه  و  اشک  و  گفتار  و  لفظ  به  توبه  زیرا  کنیم،  جبران 

نیست بلکه در جبران رفتار اشتباه است.
همه  خداوند  گفت:  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
گناهان را می بخشاید و این از صفات اوست به شرط 
آنکه افراد توبه کنند و در حدیثی آمده است"بهترین 
خلق خدا وقتی گرفتار گناه می شوند توبه می کنند".

شب های قدر و پایانی که نزدیک است؛

بهتر از هرشب دیگر فرماندار سبزوار: 
برگزاری همایش ملی پدر شعر انقالب 

یک رخداد مهم فرهنگی است
ملی  همایش  برگزاری  گفت:  سبزوار  فرماندار 
پدر شعر انقالب یک رخداد مهم فرهنگی و فرصتی 
مناسب برای معرفی ظرفیت های بالقوه شهر سبزوار 

است.
احمد برادران در نشست هماهنگی برگزاری آئین 
سبزواری  حمید  استاد  درگذشت  سالگرد  سومین 
پایه  از  یکی  عنوان  به  سبزواری  حمید  استاد  افزود: 
و  فرهنگی  هویت  از  بخشی  انقالب،  شعر  گذاران 

اجتماعی این شهرستان به شمار می رود.
وی ادامه داد: مرحوم استاد سبزواری با سرودن 
و  سیاسی  مهم  رویدادهای  در  انقالبی  اشعار 
مجموعه  و  داشت  مؤثری  نقش  انقالب  اجتماعی 
مراسمی  باید  سبزوار  فرهنگی  نهادهای  و  مدیران 

درخور پدر شعر انقالب برگزار کنند.
نماد  ساخت  و  موزه  خانه  ایجاد  کرد:  اضافه  او 
و  مرحوم  آن  خانواده  مطالبات  از  سبزواری  استاد 
اهالی فرهنگ و هنر است که باید با پیگیری و جذب 
اعتبارات استانی و ملی زمینه تحقق آن فراهم شود.

نیز  سبزوار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
روز  سبزواری  استاد  سالگرد  سومین  مراسم  گفت: 
22 خرداد در دو نوبت صبح و عصر در سبزوار برگزار 

می شود.
شعر  ادبی  نشست  افزود:  مقدم  شجاع  رضا 
مراسم  و  سبزواری  حکیم  دانشگاه  محوریت  با 
شعرخوانی در محل آرامگاه استاد سبزواری با حضور 
سالگرد  مراسم  برنامه های  از  کشور  انقالبی  شاعران 

پدر شعر انقالب است.
وی اضافه کرد: با توجه به مصوبه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان و موافقت شورای فرهنگ عمومی 
 22 روز  نامگذاری  پیشنهاد  رضوی  خراسان  استان 
خرداد به عنوان روز شعر انقالب اسالمی به شورای 

فرهنگ عمومی کشور ارسال شده است.
به 'حمید سبزواری'،  آقاممتحنی معروف  حسین 
گرفته  لقب  انقالب  شعر  پدر  که  معاصر  شاعر 
سن  در   1395 خرداد   22 شنبه  سحرگاه  است 
تهران  بیمارستان های  از  یکی  در  سالگی   91
در  خرداد   26 روز  در  و  فروبست  جهان  از  چشم 
سپرده  خاک  به  سبزوار  شهر  جانبازان   بوستان 

شد.
دیوان  به  می توان  سبزواری  حمید  استاد  آثار  از 
گزیده  درد،  سرود  یاران،  یاد  سپیده،  کاروان  اشعار، 
ادبیات معاصر و سرود سپیده اشاره کرد که مضامین 
و  ایران  اسالمی  انقالب  موضوع  با  مرتبط  غالبًا  آنها 
شهادت  و  مقدس  دفاع  همچون  آن  با  مرتبط  وقایع 

بزرگان انقالب به دست گروهک هاست.

خبرخبر

رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی:
با این اوضاع بسیاری از چاپخانه ها از 

گردونه خارج می شوند
رضوی  خراسان  داران  چاپخانه  اتحادیه  رئیس 
گفت: اگر وضع به همین منوال پیش برود خیلی از 
اینها  شوند  می  خارج  گردونه  از  ما  های  خانه  چاپ 
دهد  می  جیب  از  را  هایشان  هزینه  همه  دارند  االن 

و مگر این قضیه تا کی می تواند ادامه داشته باشد.
وضعیت  از  ناراحتی  ابراز  ضمن  مغانی  علی 
بازار کاغذ  بازار کاغذ گفت: متاسفانه  آمده در  پیش 
وضعیت آشفته ای دارد. وقتی شما نمی توانی فقط 
یک روز قیمت کاغذ را ثابت نگه دارید چطور می شود 
بدهید  انجام  را  تیراژ  هزار  چندین  تولیدی  کار  یک 

اصال متولی برای بازار کاغذ صنعتی وجود ندارد.
باید  این وضعیت دولتی ها االن  با  مغانی گفت: 
ارز  با  کاغذ  چقدر  مدت  این  در  که  باشند  پاسخگو 
نیمایی یا هر ارز دیگری وارد کرده اند و ما دقیقا برای 
پاسخ این سئوال نمی دانیم باید به چه کسی مراجعه 

کنیم.
های  تعرفه  خاطر  به  ها  گرانی  این  گویند  می 
این  اصال  نیست  اینگونه  حالیکه  در  است  گمرکی 
تعرفه ها آنقدر نیست که بخواهد بازار کاغذ را دچار 

آشفتگی کند.
رضوی  خراسان  داران  چاپخانه  اتحادیه  رئیس 
با ارزی که مثال مقوای پشت طوسی  افزود: ما االن 
وارد کشور می شود را حساب می کنیم که در واقع با 
کیلویی 7هزار تومان وارد می شود در حالیکه همین 
مقوا در بازار دارد با قیمت هر کیلویی 22هزار تومان 
به فروش می رسد. نمی دانم این همه تفاوت قیمتی 
شود  وارد  نیمایی  ارز  با  اگر  هم  کاغذ  کجاست.  از 

اینقدر گران تمام نمی شود.
این  در  که  است  این  سئوالم  من  داد:  ادامه  وی 
است  شده  خارج  کشور  از  ارز  همه  این  که  مدتی 
که  است  قرار  اگر  است؟  شده  منتشر  کتاب  چقدر 
ما ارز بدهیم و کاغذ را با ارز دولتی وارد کنیم و این 
میان فقط یک عده خاصی از آن  استفاده کننده چه 
فایده ای دارد؟ چرا آقایان نمی آیند قیمت کتاب را 
بر اساس ارز 4200تومان تعیین کنند؟ شما االن یک 
کتاب را در کف ترازو بگذارید و کاغذ را در کفه دیگر 
کنید  بعد محاسبه  و  تومان  قیمت 1میلیلون  با  آنهم 
باز هم می بینید که این یک و نیم برابر اضافه است 
االن این مابه التفاوت ارز به جیب چه کسی می رود؟

کتاب  قیمت  و  وضعیت  این  با  حاضر  حال  در 
دهد  می  ارز  دولت  اگر  ندارد!  خریداری  دیگر 
استفاده  آن  از  مردم  عامه  که  است  این  برای 
ایجاد  رانت  که  است  صورت  غیر  در   کنند. 

می شود.

و  قدر  لیالی  با  همزمان 
مولی  حضرت  شهادت  ایام 
»ع«  علی  امام  الموحدین 

ره  ا ، سوگو مادر  بوستان  محل  در  علوی  تعزیه 
بقعه بی بی شطیطه و مسجد امام علی )ع( ابراهیمی 

نیشابور برگزار می شود.
نیشابور  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  سرپرست 
اظهار کرد : شهرستان نیشابور با داشتن تعزیه خوانان  
است  توانسته  کشور  و  استان  مطرح  سرایان  مرثیه  و 
و  مدار  والیت  مردم  نظیر  بی  و   چشمگیر  استقبال 
همراه  را  نیشابور  وطهارت  عصمت  بیت  اهل  عاشقان 
داشته باشد به صورتی که مردم در گرد تعزیه ایستاده 
اند و در سوگ حضرت مولی الموحدین امام علی »ع«  
ا... علیها« اشک  و اهل بیت عصمت وطهارت »سالم 

ماتم ریخته اند .رمضانعلی بیات افزود : سوگواره تعزیه 
علوی همزمان با ایام شهادت حضرت مولی الموحدین 
 ٢١ ساعت  از  خرداد٩٨    ٦ الی  از٣   »ع«   علی  امام 
در  مادرواقع  بوستان  محل  در  ظهر  از  بعد   ٢٣ الی 
بی  متبرکه   بقعه  محوطه   ، طالقانی  سیمتری  خیابان 
ابراهیمی   خیابان  )ع(  علی  امام  مسجد  و  شطیطه  بی 

نیشابور برای عموم به اجرا درخواهد آمد.
اهتمام  با  تعزیه  مراسم  این   : کرد  خاطرنشان  وی 
 ، انتظامی  نیروی  همکاری  و  خوان  تعزیه  های  گروه 
سازمان سیما منظر  وفضای سبزو هیات امنای بی بی 

شطیطه ومسجد امام علی )ع(  برگزار می گردد.
تعزیه  های  گروه  این  :مجالس  یادآورشد  بیات 
عصمت  بیت  اهل  زندگی   مصائب  خصوص  در 

وطهارت»سالم ا... علیها« می باشد.

موسسه  مدیرعامل   
گفت:  روحی:  شهید  فرهنگی 
شهروند  جشنواره  ابتکاری  طرح 
کتابخوان همزمان با ایام ماه مبارک رمضان با موضوع 
بوستانهای  و  مدراس  در  کتابخوانی رضوی  جشنواره 

مشهددر حال برگزاری است.
»علی اکبر روحی« با اشاره به اینکه طرح ابتکاری 
جشنواره شهروند کتابخوان همزمان با ایام ماه مبارک 
در  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  موضوع  با  رمضان 
است،  برگزاری  حال  در  مشهد  بوستانهای  و  مدراس 
کتابخانه  کل  اداره  سفارش  به  جشنواره  گفت:این 
های عمومی خراسان رضوی و با هدف ترویج فرهنگ 
بوستانهای  و  مدارس،پارکها  در  کتابخوانی  و  کتاب 
فرهنگی  موسسه  مدیرعامل  شود.  می  برگزار  مشهد 

شهید روحی گفت: ادامه داد: ایام ماه مبارک رمضان 
و  پارکها  در  دار  روزه  های  خانواده  های  دورهمی  و 
ابتکاری  طرح  اجرای  برای  مناسب  بستری  بوستانها 
این  از  و  بود  کتابخوان  شهروند  جشنواره  خالقانه  و 
جشنواره شاد و سرگرم کننده و درعین حال مبتنی بر 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و فراهم کردن زمینه 
کتابخوانی  جشنواره  نهمین  در  مردم  مشارکت  های 
است.  آمده  عمل  به  خوبی  بسیار  استقبال  رضوی 
بزرگساالن،  برای  مطالعه  ایستگاه  داد:  ادامه  وی 
خالصه  با  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  در  شرکت 
نویسی کتابهای جشنواره، ایستگاه نقاشی کودکان و 
نوجوانان،برگزاری مسابقه برای کودکان و نوجوانان و 
اجرای برنامه عروسکی عمو توانا و هدهد خوش خبر 

از دیگر بخشهای جشنواره شهروند کتابخوان است.

نمایندگان  فراکسیون  عضو 
اهل سنت مجلس ضمن انتقاد 
سنت  اهل  مقدسات  به  توهین  از 
از  استفاده  رغم  علی  نهاد  این  گفت:  صداوسیما  در 
ریشه وحدت مسلمانان  به  تیشه  مالیات،  و  نفت  پول 

می زند.
علنی  نشست  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
به  تسلیت  عرض  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس 
تذکری  در  )ع(  امیرالمومنین  شهادت  مناسبت 
شفاهی اظهار داشت: توهین به مقدسات اهل سنت 
تا چه زمانی قرار است در این کشور انجام شود؟ بی 
حرمتی به ناموس پیغمبر و صحابه رسول ا... )ص( در 

یک کشور اسالمی ِکی قرار است پایان یابد؟
عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس بیان 

المال  بیت  و  نفت  پول  از  کرد: چرا صداوسیمایی که 
می  کشور  وحدت  ریشه  به  تیشه  کند،  می  استفاده 
زند؟ چرا باید به مقدسات اهل سنت و یک میلیارد و 

400 میلیون نفر مسلمان توهین شود؟
مادر مومنان است، چرا  پیغمبر  افزود: همسر  وی 
صداوسیما به مادر مومنان توهین می کند؟ چرا عده 
ای به صحابه ای که خدا از آنها اعالم رضایت کرده، 

بی حرمتی می کنند؟
نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس 
نظر  تحت  صداوسیما  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
با  دارم  تقاضا  ایشان  از  و  است  رهبری  معظم  مقام 
صداوسیما و این فرد هتاکی که به مقدسات مسلمین 
امنیت  و  حیثیت  به  زیرا  کنند،  برخورد  کرده،  توهین 

کشور لطمه زده است.

صدا و سیما تیشه به ریشه وحدت نزندجشنواره »شهروند کتابخوان« در مدارس و بوستان های مشهدبرگزاری سوگواره تعزیه علوی در نیشابور

y »نامه استادان و دانشجویان صنعتی شریف به رییس صداوسیما برای پخش مجدد »نود
با نگارش نامه ای  از استادان، فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف  جمعی 
خطاب به رییس سازمان صداوسیما، از او خواستند که برنامه »نود« را با اجرای عادل فردوسی پور 

به آنتن تلویزیون برگرداند.
y ششم خرداد به موزه نروید 

موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دوشنبه ششم خرداد تعطیل هستند.

y فقط ۴ درصد از کاربران فضای مجازی از سروش استفاده می کنند 
 71 مجازی  فضای  کاربران  ارائه شده،  آمار  طبق  می گوید:  سوره  دانشگاه  علمی  هیات   عضو 
استفاده  از سروش  تنها 4 درصد  و  استفاده می کنند  اینستاگرام  از  و 42 درصد  تلگرام  از  درصد 

می کنند.
y ۷۵0تن کاغذ بین ۳۴0 روزنامه و نشریه توزیع شد 

برخی  موجودی  به  توجه  با  مطبوعات«  کاغذ  توزیع  »کمیته  جلسه  سومین  با  همزمان 
واردکنندگان کاغذ و بررسی درخواست روزنامه ها و نشریات، با درخواست 340 رسانه )روزنامه و 
نشریه( بر اساس اولویت اعالم شده، موافقت و با ارسال پیامک به مدیران مسئول این رسانه ها، 
فرایند توزیع 750 تن کاغذ اجرایی شد. بر این اساس روزنامه های سراسری، استانی و منطقه ای 

در اولویت یکم، هفته نامه ها و ماهنامه ها در اولویت بعدی قرار گرفتند.
y رضا کیانیان »بداهه« می گوید 

نمایش »بداهه« به کارگردانی آروند دشت آرای و با بازی رضا کیانیان به پردیس تئاتر شهرزاد 
می رود.

y نام فیلم جدید کریستوفر نوالن فاش شد 
خبرنگار ایندپندنت در خبری نام پروژه تازه نوالن را فاش کرده است. فیلم تازه نوالن همانند 

دیگر آثارش یک واژه است و با عنوان »Tenet« معرفی شده است.
y برادر جان« در صدر نظرسنجی سریال های رمضانی تلویزیون« 

جدید  تلویزیونی  مجموعه های  مخاطبان  سیما،  و  صدا  تحقیقات  مرکز  نظرسنجی  اساس  بر 
رمضان هشت و نیم درصد افزایش یافته است و »برادرجان« در صدر قرار دارد.

y صدا« رفع توقیف شد« 
سیدعلی  داد.  خبر  »صدا«  هفته نامه  توقیف  رفع  از  خود  توییتر  در  دادگستری  وکیل  یک 
مجتهدزاده در حساب توییتر خود نوشت: امروز که با مساعدت مسووالن عالی قضایی و باالخص 
سرپرست محترم دادسرای فرهنگ و رسانه دستور رفع توقیف  هفته نامه »صدا« صادر شد، تفهیم 

اتهام تبلیغ علیه نظام در سی وهشت بند به جناب راعی مدیرمسئول هفته نامه انجام شد.

اخبارکوتاه نمای نزدیک
مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

 در حرم مطهر امام رضا )ع( 

نقد عکس: علیرضا معصومی

دکتر مهدی فردوسی مشهدی
پژوهشگر

ُجنگ  نمی کنم،  دنبال  را  تلویزیونی  مجموعه های  اینکه  به رغم 
»برادرجان « را در این شب های رمضان می بینم و پی می گیَرم؛ به سبب 
جذابیت موضوَعش که به راستی نقد حال همه ماست. از سرانجام داستان 
است.  روشن  داستان  اما محور کشمکش شخصیت های  نیستم،  آگاه 
نمی دانم کدام گروه بر دیگری پیروز می شود، اما ارائه همین ِکشاکش به 

مخاطب، تا اندازه ای بر خودآگاهی اش خواهد افزود.
نقطه آغاز ماجرای »برادرجان«، شراکت دو نفر است با یک دیگر که 
اکنون یکی از آن دو زنده نیست و پسر ارشد وی حقوق شریک زنده را پاس 
نمی دارد و بدون هیچ ابهامی، به او و خانواده اش ظلم می کند و به مردم 
چنین می ُنماید که شریک زنده در اموال بازمانده هیچ حقی ندارد. باری، 
دیگر فرزندان شریک مرده، اکنون بر این دوراهی اخالقی ایستاده اند که 
جانب برادِر جانی را بگیرند یا نزد مردمان به حق گویی دهان بگشایند که 
اگر نگویند، کاسه حرام خواری به دست می گیرند و بر حق الناس پای 
می مالند و اگر بگویند، آبروی برادر کتمان گر را به پاِی نان حالل می ریزند.
کشمکش در این داستان »دنباله دار« )به دو معنا(، بر سر »حمیت« 
معنای  منفی؛  هم  دارد  مثبت  معنای  هم  حمیت،  »حقیقت«.  و  است 
و  »نخَوت«  منفی اش  معنای  و  است  »غیرت«  و  »فتَوت«  مثبتش 
»عصبّیت«. عصبیت؛ یعنی مقدم داشتن ِعرق و نسبت خونی با کسی، بر 
ِعرض و حرمت دیگری. قرآن حمیت را تنها یک جا در معنای منفی اش به 
ِة  َة اْلجاِهِلیَّ َة َحِمیَّ ذیَن َکَفُروا في  ُقُلوِبِهُم اْلَحِمیَّ کار برده است: »ِاْذ َجَعَل الَّ
جوشیدن  سِر  از  رفتاری  یعنی  است؛  جاهالنه  این جا،  در  حمیت   .»
عواطف و هیجان ها، رفتار شتاب زده و نامتأمالنه و تکاِنشی، رفتار معَلل 
نه مدَلل. حمیت جاهالنه؛ یعنی دل بستگی و وابستگی و چسبیدن و 
گراییدن به نسبت ها؛ به ویژه نسبت های خونی و برانگیختگی عملی بر 
تمکین  سر  بر  برادرجان  شخصیت های  کشمکش  عواطف.  همین  اثر 

جاهالنه است به حمیت یا تثبیت عاقالنه حقیقت.
یعنی  است؛  حقیقت محور  عاقِل  مقابل  نقطه  حمیت محور،  جاهِل 

یا  برای داوری کردن  بلکه  ندارد،  تعلقات  و  آن که دلی در گرو نسبت ها 
گواهی دادن یا دست زدن به کاری یا گفتن چیزی و بالجمله در همه 
رفتارهایش، دلیل ها را برمی رَسد و به سائق علت ها حرکت نمی کند. پایان 
»برادرجان« هر چه باشد، جاِن پیاَمش این است که توده انسان ها در 
داوری ها و کنش های خود به گذر روان شناختی دچاَرند؛ یعنی نسبت ها 
در شهادت ها مؤثرند. داستان برادرجان نقد حال جامعه کنونی ماست؛ 
زیرا در حوزه سیاسی، بسیاری از رقبای حزبی تنها به سائق هم حزب بودن 
از یک دیگر حمایت می کنند، در حوزه اجتماعی بسیاری از خانواده ها 
تنها به سائق نسبت های دور و نزدیکشان با زن و شوهر، دعوای آن دو را 
به داوری می نشینند، در حوزه آموزشی، بسیاری از استادان تنها به سائق 
موافقت و مخالفت دانش جو با دیدگاه آنان به ارزش یابی او می پردازند، در 
حوزه دینی، بسیاری از دین ورزان تنها به سائق هم کیش بودن یا نبودن 
قضاوت  آنان  دعاوی  راستِی  درباره  دین داران،  بهمان  یا  مردمان  فالن 

می کنند و ِقس علی هذا!
داوری  پایه  و...،  و  مذهبی  نژادی  نظری،  حزبی،  اشتراک  چنانچه 
بی گمان  که  می نماید  رخ  جاهالنه  حمّیتی  باشد،  انسان  کنش های  و 
رذیلت است و مذموم. منطق جاهلیت َجهالء این بود که »انُصر َاخاک 
ظالمًا او مظلومًا«؛ برادرت را یاری کن! برادرت را یاری کن و الزم نیست 
ستم گر بودن یا ستم دیده بودن او را بررسی کنی، بلکه همین توجیه در 
یاری تو َبس است که او برادر تو، هم قبیله تو، هم خانواده تو، هم حزب تو 
و هم عقیده با توست. چنین منطقی در هر زمان و مکانی، منطق جاهلی 
است. فرزانگان و فرهیختگان و فیلسوفان و متفکران و پیامبران در درازنای 
تاریخ درباره گذرهای روان شناختی بشر تذکار داده اند، اما دریغ که این 

منطق همچنان فراگیر است.
پانوشت:

 . این مجموعه که به مناسبت رمضان 1440 به کارگردانی محمدرضا 
آهنج و نویسندگی سعید نعمت ا... سامان یافته است، هر شب از شبکه 

سوم سیما پخش می شود.
 . فتح، 26.

نقدی بر سریال »برادرجان« که این روزها پیشتاز تلویزیون است؛

َحمَیت و حقیقت
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سرویس در شهر
 ۸ به  توجه  با  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
برای  دولت  سوی  از  که  مشارکتی  اوراق  هزارمیلیاردتومان 
امسال به تصویب رسید، میتوانیم شاهد پیشرفت خوبی در 

احداث خط 3 قطارشهری مشهد باشیم..
ایستگاه های  از  بازدید  در حاشیه  رزم حسینی  علیرضا 
اعضای  و  رییس  شهردار،  حضور  با  که  مشهد  قطارشهری 
اینکه رفع بدهی ها  بیان  با  انجام شد،  شورای شهر مشهد 
مشهد  قطارشهری  پروژه های  به  بخشیدن  سرعت  باعث 
شد، خاطرنشان کرد: در بازدید امروز در جریان پیشرفت 20 
درصدی خط سه قطارشهری قرار گرفتیم، با تصویب مجلس 
شورای اسالمی، دولت امسال مجوز انتشار ۸5 هزار میلیارد 
پروژه های  و  قطارشهری  خطوط  برای  مشارکت  اوراق  ریال 
بازسازی بافت های فرسوده را دارد که می کوشیم بخشی از 
این اوراق را برای خط سوم قطارشهری مشهد جذب کنیم. 
بخشی از این اوراق را به تکمیل خط سه اختصاص داده ایم و 

امیدواریم تا پایان سال 1400 به بهره برداری برسد.
نیم  و  اینکه خط دو قطارشهری حدود یک  بیان  با  وی 
میلیون نفر از جمعیت این شهر را پوشش می دهد، تصریح 
کرد: از شهرداری درخواست شده با بسیج امکانات این خط 
به طور کامل تا نیمه تیرماه امسال آماده بهره برداری شود. 
عالوه بر این می کوشیم همزمان با پایان حفاری خط سوم در 

سال جاری دستگاه حفار به خط چهارم منتقل شود.
رزم حسینی اضافه کرد: با توجه به توضیحاتی که دادم، 
آبادانی  و  رشد  نیز  تحریم  شرایط  این  در  می شویم  متوجه 
تنها در حوزه شهری  نه  و شهر کم نشده است.  در استان 
مشهد که در شهرداری شهرهای دیگر مثل سبزوار، نیشابور، 
داریم.  خوبی  پروژه های  هم   ... و  حیدریه  تربت  کاشمر، 
این  اقتصادی  معین  عنوان  به  مشهد  شهرداری  طرفی  از 
اجرای طرح  برای  بود  و مقرر شده  تعیین شده  شهرستان 
جامع ساماندهی شهر مشهد، 66 دفتر تسهیلگری ایجاد 

کند که تاکنون زمینه ایجاد 20 دفتر فراهم شده است.
اجرای  بدون شک  اظهارکرد:  استاندار خراسان رضوی 
این طرح با کمک تسهیلگران کمک بسیار خوبی برای اجرای 
طرح جامع ساماندهی حاشیه شهر مشهد است و ۸6 روستا 
نیز به منظور توانمندسازی و ایجاد کسب و کار روستایی، جزو 

برنامه مطالعاتی شهرداری مشهد قرار گرفته اند.
    شهرداری مشهد تنها شهرداری بدون بدهی 

استاندار خراسان رضوی درباره شرایط مالی و اقتصادی 
شهرداری مشهد نیز گفت: با تهاتر دولتی، چهار هزار و 500 
میلیارد تومان از بدهی های شهرداری مشهد پرداخته شد، 
این سازمان تنها شهرداری در کل کشور است که بدون هیچ 

بدهی ای در حال اداره شدن است.
برای  برق  شرکت  با  نامه  تفاهم  خصوص  در  استاندار 

این  ایستگاه هم گفت:  این  به  برق  واگذاری زمین شرکت 
تفاهم نامه گرفتار بوروکراسی اداری شده بود و خوشبختانه 
کار چند ماهه ای که روی زمین مانده بود در هنگام بازدید 

انجام شد.
     باید کمتر به میراث تاریخی آسیب برسانیم

وی در ادامه به بازدید از نگارخانه شهرداری مشهد هم 
پرداخت و گفت: شهر مشهد تاکنون 70 شهردار را به خودش 
دیده است و این موزه به خوبی تمام پیشرفت های شهری از 

گذشته تاکنون را به نمایش گذاشته شده است.
رزم حسینی اظهار کرد: با توجه به شرایط شهر، حجم 
جمعیت، متناسب با مهاجرت نوسازی و بهسازی های زیادی 
در شهر انجام شده است. مثل تغییر در میادین شهر و تغییر 
صحن امام رضا)ع( که همگی در جهت رفاه حال شهروندان 
صورت گرفته است.استاندار خراسان رضوی با عنوان اینکه 
تاریخ مشهد خیلی دستکاری شده است، بیان کرد: شاید 
این امکان وجود داشت که کمتر از این فضای تاریخی شهر را 
دچار تغییر کرد، از این به بعد هم باید کمتر به میراث تاریخی 
آسیب برسانیم چرا که هویت شهر به حساب می آید و برای 
همه افراد حتی در دنیا دارای اهمیت است. باید به معماری 
اسالمی- ایرانی بیشتر توجه شود تا جذابیت بیشتری برای 

شهروندان و زائران ایجاد کنیم.
وی افزود: داشتن فضای نگارخانه که فرصت عرضه آثار 
هنری را به هنرمندان می دهند، ارزش باالیی دارد و یک کار 

بسیار فاخر به حساب می آید. 

    افتتاح باقیمانده خط دو و آغاز پروژه خط چهار قطارشهری 
در نیمه تیرماه

شهردار مشهد از افتتاح باقیمانده خط دو و آغاز پروژه خط 
چهار قطارشهری در نیمه تیرماه خبر داد.  محمدرضا کالئی 
اعضای شورای  و سایر  رییس  استاندار،  بازدید،  در حاشیه 
اسالمی شهر مشهد با اعالم این خبر به ارائه توضیحاتی در 
کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت  قطارشهری  خطوط  خصوص 
خط یک شهر مشهد، از انتهای وکیل آباد تا فرودگاه است که 

پر پوشش ترین خط قطارشهری به حساب می آید.
وی افزود: خط دو که بخش هایی از آن سال گذشته به 
بهره برداری رسید، حلقه اتصال با خط یک قطارشهری بود 
اما یک نقص عمده داشت چرا که اراضی جنوبی شهر مشهد 
با ظرفیت پوششی یک و نیم میلیون نفری را تحت پوشش 
قرار نمی داد؛ با تاکیدات استاندار و کمک دولت، امیدوارم 
ایستگاه »کاوه« که آخرین ایستگاه این مجموعه است تا 15 

تیرماه آغاز به کار کند.
وی با بیان اینکه در خط سه قطارشهری تمرکز و اولویت 
ویژه ی ما روی اطراف حرم است، ادامه داد: در بازدید امروز 
استاندار قرار شد از میدان شهدا تا پایانه مسافربری، بخش 
زیادی از نیاز ترافیکی شهر را رفع شود و امیدواریم این خط را 
تا سال 1400 به بهره برداری برسانیم که نیازمند دستورهای 
خصوص  در  مساعدت  و  هماهنگی  دولت،  سوی  از  الزم 
تامین مالی هستیم، همچنین با توجه به افزایش قیمت ها، 

موضوعات تحریمی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

روی  حمایت،  بر  عالوه  استاندار  کرد:  اظهار  کالئی 
برنامه ریزی و عملکرد دقیق تاکید کرد و امیدواریم با پیگیری 
و تاکید وی در کنار حل موضوع ترافیک بافت مرکزی شهر به 
وسیله توسعه خطوط مترو، قطعه چهارم خط سه که فاصله 
سال  تا  هم  را  است  مسافربری  پایانه  تا  شهدا  میدان  بین 

1400 به بهره برداری برسانیم.
    نیاز به بودجه 11 هزار میلیاردی برای بهره برداری از خط سه 

قطارشهری
پروژه  این  در  شده  هزینه  اعتبار  خصوص  در  شهردار 
توضیح داد: تا به حال با قیمت امروز در مترو شهر مشهد، 
بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان هزینه شده اما از این به بعد 
قطعا با افزایش نجومی قیمت ها در ساخت مواجه خواهیم 
بود. همچنین تا پایان تعهداتی که امروز به استاندار داشتیم، 
که  داریم  منابع  به  نیاز  دیگر  تومان  میلیارد  هزار   5 حدود 
از طریق  تعهد دولت  با  و بخشی  توسط شهرداری  بخشی 

جذب از بازار سرمایه تامین خواهد شد.
وی با عنوان اینکه تا پایان خط سه به قیمت امروز مبلغی 
این خط  تا  داریم  دیگر الزم  تومان  میلیارد  حدود 11 هزار 
امروز دستور دیگری  استاندار  برسد، تصریح کرد:  انتها  به 
هم داد که هم زمان با پایان یافتن حفاری خط سه در پایانه 
آنجا  در  که  تونل(  حفاری  )دستگاه  ام  بی  تی  مسافربری، 
مشغول به کار است کامال به خط چهار انتقال پیدا کند. که 
بنا شد بررسی  های الزم انجام شود که در سال جاری آغاز خط 
چهار را هم خواهیم داشت. خط 4 به تنهایی حدود ۸ هزار 

میلیارد تومان تامین مالی نیاز دارد.
کالئی اضافه کرد: در این قسمت از خط سه که محدوده 
از میدان  را تشکیل می دهد،  مرکزی مشهد و اطراف حرم 
دانش،  چهارراه  الجواد)ع(،  باب  شهدا،  چهارراه  شهدا، 
پایانه مسافربری تمام ایستگاه هایی که برای  میدان برق و 
سال 1400 وعده داده بودیم، آغاز به کار کرده است. برای 
برق مشهد  با شرکت  تفاهم نامه   بسیج هم مساله  ایستگاه 
داشتیم که مشکالتی در جهت اجرای آن پیش آمده بود و 

امروز با حضور جناب استاندار، رفع شد.
شهردار مشهد با بیان اینکه تقاضا در ایستگاه کاوه بسیار 
زیاد است، افزود: تمام شهروندان از انتهای پیروزی، آب و 
برق، هاشمیه، رضاشهر و ... می توانند از این خط دو به مرکز 
شهر، طبرسی و حتی فرودگاه دسترسی راحت داشته باشند، 

برای همین هم تقاضا در ایستگاه بسیار باال است.
خرید  و  دو  خط  پیشرفت  علت  به  اشاره  ضمن  کالئی 
واگن ها توسط خود شهرداری خاطرنشان کرد: در خصوص 
خرید واگن برای خط یک قطارشهری باید گفت که اگر االن 
برای خرید واگن جدید اقدام نکنیم، با فرسودگی واگن ها رو 
به رو خواهیم شد. اما دولت تنها در شرایط فاینانس تامین 

بودجه می  کند.
    رفع مشکل احداث ایستگاه بسیج خط سه قطارشهری

شهرداری  شهری  قطار  شرکت  مدیرعامل  چنین  هم 
سه  خط  بسیج  ایستگاه  احداث  مشکل  رفع  از  مشهد 

قطارشهری خبر داد.
شهردار،  استاندار،  بازدید  حاشیه  در  کیامرز  کیانوش   
رییس و سایر اعضای شورای شهر مشهد با اعالم خبر باال 
خاطرنشان کرد: برای ایستگاه بسیج خط سه قطارشهری 
در  الزم  زمین  چون  بودیم  مشکالتی  دارای  برق  شرکت  با 
کار  و  نمی شد  داده  ما  تحویل  ایستگاه  احداث  خصوص 
صدور  با  استاندار  امروز،  بازدید  در  اما  بود  خوابیده  پروژه 
حکم حکومتی مشکل چند ماهه این ایستگاه را حل کرد و 
امیدواریم در چند هفته بعد بتوانیم اقدامات اجرایی ایستگاه 

بسیج قطار شهری را انجام دهیم.
وی در خصوص خرید واگن های قطارشهری ادامه داد: 
پر شدن  ظرفیت واگن های خط یک قطارشهری در حال 
است و باید 60 دستگاه واگن خریداری کنیم اما دولت اجازه 
نمی دهد که از استاندار درخواست کردیم مکاتباتی در جهت 

سرعت بخشیدن به خرید واگن ها داشته باشیم.
کیامرز درباره تخصیص بیشتر اوراق مشارکت هم افزود: 
برای 1300 میلیارد تومان اوراق مشارکت نامه زده ایم اما با 
توجه به تعدد درخواست ها، امیدوار نیستم بتوانیم این اعتبار 
را به طور کامل دریافت کنیم اما تالش می کنیم با توجه به 
بازپرداخت های خوبی که تاکنون داشته ایم، حداکثر جذب 

اوراق مشارکت را داشته باشیم. 

خبر
نخستین دفتر تسهیل گری در منطقه 5 مشهد 

مستقر شد
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای 
شهر مشهد با تاکید بر ساماندهی بافت های فرسوده شهری 
با سیاست های مبتنی بر توسعه درون زا از استقرار نخستین 

دفتر تسهیل گری در منطقه 5 مشهد خبر داد.
با  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  فیضی  رمضانعلی 
پیگیری های شورای شهر و کمیسیون مناطق پیرامونی و 
کم برخوردار، سازمان بازآفرینی شهری شکل گرفته است، 
اظهارکرد: این امر، اقدام بسیار مهمی بود که محقق شد و 
اکنون در راستای پیشبرد برنامه های بازآفرینی بافت های 
فرسوده شهری، دفاتر تسهیل گری درحال استقرار هستند.
باالی  مشارکت  میزان  به  باتوجه  اینکه  بیان  با  وی 
شهروندان منطقه 5، نخستین دفتر تسهیل گری در محله 
سامان  منظور  به  افزود:  شد،  راه اندازی  شفیعی  شهید 
یافتن بافت های فرسوده شهری، سیاست های بازآفرینی 
باید مبتنی بر توسعه درون زا شهری باشند تا بدین ترتیب 
بتوانیم سطح گسترده ای از بافت های ناکارآمد و سکونتگاه 
های غیررسمی را مدیریت کنیم و نظم و نسق مناسبی به 
آن بخشیده شود.فیضی خاطرنشان کرد: براساس تجربه 
های مختلف، منابع و اعتبارات دولتی در این زمینه گره گشا 
و کارساز نیستند چراکه اگر بود، تاکنون باید حرکت و اقدام 

شایان توجهی را مشاهده می کردیم.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای 
شهر مشهد افزود: بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 
برنامه ریزی شود که مشارکت حداکثری  به شکلی  باید 
ساکنان، بخش خصوصی و غیردولتی را شاهد باشیم و در 
این مسیر انتظار داریم که دولت محترم نیز به عنوان یکی از 
عناصر اصلی در بازآفرینی محدوده محالت هدف به ایفای 
نقش بپردازد؛ این ایفای نقش می تواند با اعمال مشوق ها و 
اعطای امتیازات انگیزشی باشد تا فرآیند بازآفرینی را تسریع 
ببخشد.وی در ادامه گفت: دولت و یا یک نهاد عمومی مثل 
شهرداری باید در رویه های خود، همراهی را نشان دهد و در 
شیوه های بازآفرینی از نگاه سودآوری گذر کرده و به جنبه 

ثروت آفرینی در محالت هدف بازآفرینی توجه کند.
فقر  با  بازآفرینی  مناطق هدف  در  اینکه  بیان  با  وی 
کالبدی، نارسایی های فیزیکی و مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی و ... روبرو هستیم، اظهارکرد: از نتیجه گرایی های 
آنی و نگاه های کوتاه مدت و کسب سود باید پرهیز کنیم و 
امیدوار باشیم تا چنین نگاهی در بخش های کمک رسان و 

خدماتی دیگر همچون آب و برق و گاز و ... نیز حاکم شود.
کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
چنین  به واسطه  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  شورای 
رویکردی می توانیم امیدوار باشیم که توسعه این مناطق 
با کمک گیری از مردم و بخش خصوصی، منافع بخش 
خصوصی و منافع جمعی ساکنان محالت هدف را تامین 

کند و شاهد ساماندهی این مناطق باشیم.

 در بازدید استاندار خراسان رضوی از خطوط 3گانه قطارشهری مشهد مطرح شد؛  

افتتاح فاز2 خط 2 تا 15 تیرماه
استاندار: امسال 8 هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت برای توسعه خطوط قطارشهری مشهد اختصاص یافته است



7W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mVol.3.No.465  MAY.26.2019465 یکشنبه 5 خرداد ماه 1398- سال سوم -  شماره ورزش

شانس به لژیونر های ایرانی شاغل در اروپا رو کرد
با انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم 
پوشان  ملی  از  برخی  به  شانس  ایران  فوتبال  ملی 

کشورمان رو کرد.
ملی  تیم  بلژیکی  سرمربی  ویلموتس،  مــارک 
طور  به  تا  می آید  تهران  به  هفته  این  ایران  فوتبال 
را  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  نخستین  رسمی 
ملی  تیم  نیمکت  روی  بازی  اولین  در  و  کند  برگزار 

فوتبال ایران در مقابل سوریه قرار گیرد.
بــازیــکــنــان  فــهــرســت  ــن  ــی اول در  ویــلــمــوتــس 
از  کافی  شناخت  هنوز  اینکه  به  توجه  با  ایرانی 
به  حتم  طور  به  ندارد،  کشورمان  فوتبالیست های 
توجه  امارات   ۲01۹ آسیا  ملت های  جام  فهرست 
ایرانی خود  با کمک دستیاران  خواهد کرد و شاید 

چند بازیکن جدید دعوت کند، اما در نهایت چند 
شانس  بلژیک  برتر  لیگ  در  شاغل  ایرانی  بازیکن 
خواهند  ملی  تیم  لیست  در  حضور  برای  زیادی 
هدایت  که  است  سال   ۲ حدود  داشت.ویلموتس 
تیمی را بر عهده نداشته است و به احتمال فراوان 
بازی های لیگ برتر بلژیک را به صورت جدی دنبال 
می کرد. کاوه رضایی، علی قلی زاده و یونس دلفی 
آن ها  روی  ویلموتس  مارک  که  هستند  بازیکنانی 
شناخت دارد و آن ها می توانند شانس خود را برای 

حضور در تیم ملی فوتبال امتحان کنند.
نیز  این  از  پیش  رضایی  کاوه  و  زاده  قلی  علی 
دلیل  به  و  داشتند  حضور  ملی  تیم  لیست  در 
و  نگرفتند  قــرار  نهایی  فهرست  در  مصدومیت 

رفع  با  دارند  را  این  شانس  آن ها  اما  خوردند،  خط 
مصدومیت و صالحدید کادرفنی رو در روی سوریه 

و کره جنوبی بازی کنند.
روز هــای  این  جــوان  ستاره  دلفی  یونس  البته 
خوبی  عملکرد  بلژیک  لیگ  در  که  ایران  فوتبال 
شانس  که  است  بازیکنانی  جمله  از  نیز  داشته 
مارک  با سرمربیگری  را  فوتبال  ملی  تیم  در  حضور 

ویلموتس دارد.
بازی  سابقه  ساله   ۲۳ زاده  قلی  است،  گفتنی 
شارلوا  به   ۲01۸ سال  ابتدای  و  دارد  را  سایپا  در 
از  پس  است،  ساله   ۲۷ که  رضایی  کاوه  و  پیوست 
درخشش در استقالل راهی شارلوا شد و سپس به 

عضویت کلوب بروژ درآمد.

یونس دلفی، پدیده فوتبال ایران هم در تیم ملی 
نوزدهم  لیگ  در  هم  و  داشت  خوبی  عملکرد  امید 
از  که  در حالی  اما  بود،  استقالل خوزستان  ستاره 
پیشنهاد داشت، راهی شارلوا شد  آیندهوون هلند 

و یکی از مهره های موثر این تیم لقب گرفت.
نسل  بلژیک  در  حضور  دوران  در  ویلموتس 
بازیکنان  از  استفاده  با  را  کشورش  فوتبال  طالیی 
جوان پرورش داد و حال امیدوار است با حضور در 
جام  مسابقات  برگزاری  آستانه  در  و  ایران  فوتبال 
به  را  جوان  بازیکنانی  بتواند  قطر   ۲0۲۲ جهانی 

فوتبال کشورمان معرفی کند.
 1۶ سوریه،  و  ــران  ای تیم های  دوستانه  ــدار  دی
خرداد و تقابل با کره ۲1 خرداد برگزار خواهد شد.

چند سالي است بحث توسعه و تدریس ورزش هاي 
خاص و پایه اي همچون شنا،   ژیمناستیك، طناب زني، 
دو و میداني و تنیس روي میز در مدارس و محیط هاي 
آموزشي مطرح و مورد الزام قرار گرفته است، بحثي 
که اگر اجراي صحیح آن در محیط مدارس ابتدایي 
را در کشور و استان شاهد باشیم مي توان امید زیادي 
ورزشکاران  براي  موفقیت  درهاي  شدن  گشوده  به 

آینده ایران در رقابت هاي بین المللي داشت.
   غفلتی که به چشم می آید

در  مدارس  ورزش  به  توجه  پیشینه  به  نگاهي  با 
کشورهاي  سایر  با  شرایط  این  مقایسه  و  کشورمان 
و  مدال آوري  بحث  در  که  کشورهایي  وی ژه  به  دنیا 
بین المللي  و  رقابت هاي ورزشي داخلي  موفقیت در 
نتیجه  این  به  مي توان  دارند  خوبي  کارنامه  و  سابقه 
توسعه  در  موضوع  این  به  توجه  عدم  که  رسید 
زیرساخت هاي اصلي تربیت بدني کشور و استانمان 
مي تواند در آینده صدمات و زیان هاي جبران ناپذیري 
را به بدنه جامعه ورزشي وارد کرده و در کنار آن باعث 

آسیب هاي اجتماعي و فرهنگي زیادي گردد.
مدارس  ورزش  اخیر  سال هاي  در  متاسفانه 
تربیت بدني  امر  مسئوالن  سوي  از  باید  که  آنچنان 
امروز  غفلت  این  و  نگرفت  قرار  توجه  مورد  کشور  در 
به چشم مي خورد که شاهد عدم  بیشتر در سطحي 
پایین استان  تیم هاي رده سني  از  موفقیت بسیاري 
موفقیت  عدم  آن  بالطبع  و  کشوري  مسابقات  در 
بین المللي  مسابقات  در  کشورمان  نمایندگان 

هستیم.

نگاهي به پیشرفت ورزشي کشورهایي نظیر چین، 
همچون  بزرگي  رقابت هاي  در  )که  آمریکا  و  روسیه 
برتر هستند( در بحث  تیم هاي  المپیك همواره جزو 
استعدادهاي  پرورش  و  قهرماني  ورزش  توسعه 
پایه اي، نشان مي دهد اولویت مسئوالن تربیت بدني 
اولویت  همواره  داده  نشان  تجربه  که  کشورها  این 
وهله  در  است،  ورزش  در  آینده سازي  اصلي شان 
نخست توجه به ورزش مدارس و ساختن ورزشکاراني 
بین دانش آموزاني است که هم  از  و کاربلد  حرفه اي 
را  مطلوب  بدني  و  ذهني  آمادگي  هم  و  الزم  انر   ژي 

براي یادگیري بهتر ورزش هاي مختلف دارند.
   دغدغه ای که می تواند برای همیشه از بین برود

دو  همکاري  اخیر  سال  پنج  طي  خوشبختانه 
در  جوانان  و  ورزش  و  پرورش  و  آموزش  وزارت خانه 

ورزش  با  آن  پیوند  و  مدارس  ورزش   توسعه  خصوص 
حال  در  خوبي  نسبتا  شکل  به  قهرماني  و  همگاني 
انجام شدن است و اقداماتي که برنامه ریزي شده در 
سطح محیط هاي آموزشي در حال انجام شدن است 
دغدغه هاي  مي تواند  مقوله  این  به  توجه  قطعا  که 
مسئوالن و جامعه ورزش استان و کشور را در خصوص 
ضعف پشتوانه سازي در تیم هاي ملي و باشگاهي را تا 

حدودي برطرف نماید.
از  آن دسته  بویژه  دانش آموزان  این که  به  باتوجه 
محصلیني که عالقه اي هم به انجام ورزش حرفه اي در 
کنار درس خود دارند از آمادگي ذهني و بدني باالیي 
براي فراگیري بهتر اصول و قواعد تمرین و بازي دارند، 
استفاده از مربیان کاربلد و با دانش در کنار برگزاري 
براي  مي تواند  استعدادیابي  کمپ هاي  و  اردوها 

پیگیري این بخش کمك شایاني نماید.
مربیان  حرکت،  این  اجراي  در  اصلي  عامل 
توانایي  شناسایي  هستند،  مدارس  تربیت بدني 
و  اولیه  تمرینات  انجام  و  دانش آموز  هر  ورزشي 
در  پیشرفت  سوي  به  او  جهش  آغاز  نقطه  مناسب، 

ورزش است.
   گامی مهم برای آینده ورزش خراسان

را  استان  ورزشي  هیات هاي  نقش  میان  این  در 
نباید نادیده گرفت، تشکل هایي که به عنوان بازوي 
در  اساسي  نقش  استان  ورزش  مدیریت  اجرایي 

شناسایي و پرورش استعدادهاي این بخش دارند.
تربیت بدني  مدیران  و  هیات ها  بین  تعامل  ایجاد 
مستعد  دانش آموزان  شناسایي  و  پرورش  و  آموزش 
کنار  در  مناسب  تمریني  شرایط  ایجاد  و  ورزشي 
استفاده از مربیان آشنا به علم روز یکي از مهمترین 
هیات ها  دوش  بر  بخش  این  در  که  است  اقداماتي 

قرار دارد.
و  آموزش  ادارات  بین  مطلوب  هماهنگي  اما 
پرورش و ورزش و جوانان در استان و در زمینه تامین 
رشد  براي  مطلوب  شرایط  ایجاد  و  تمریني  امکانات 
تمامي  از  استفاده  و  نونهال  و  نوجوان  ورزشکاران 
ظرفیت  هاي موجود در این دو بخش نیز گامي مهم 

در آینده سازي براي ورزش استان خواهد بود.
پیروزي هاي  بدست آوردن  براي  نکنیم،  فراموش 
این  اما  باشیم،  داشته  صبر  باید  ورزشي مان  آینده 
شرایط  امروز  اگر  نیست،  کافي  تنهایي  به  صبر 
مطلوبي را براي رشد و توسعه زیرساخت هاي ورزشي 
را  دردي  آینده  نکنیم  حسرت هاي  فراهم  استانمان 

دوا نخواهد کرد.

شرایط را فراهم کنیم تا حسرت نخوریم؛

خوشبختی ورزش خراسان در گروی پشتوانه سازی مدارس
اخبار

برگزاری مرحله دوم تیراندازی جام رمضان 
در مشهد

دومین مرحله مسابقات تیراندازی جام رمضان در سه 
رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در مشهد برگزار 

شد.
دومین مرحله مسابقات تیراندازی جام رمضان در سه 
رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن، در دو رشته تفنگ 

و تپانچه جمعه 3 خرداد ماه در مشهد برگزار شد.
در رشته تفنگ انفرادی در رده سنی بزرگساالن عطیه 
جانگداز، محمد رضا زهانی و المیرا سلمانی و در رده سنی 
جوانان زهرا حیدری، سجاد کشتانیان و پریسا اسکندانی به 
ترتیب اول تا سوم شدند، همچنین در رده سنی نوجوانان 
در رشته تفنگ هدیه عطار حسینی، فاطمه مرادی و دیانا 
علیزاده به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند.در 
رشته تپانچه انفرادی در رده سنی بزرگساالن نیز حسین 
جعفر زاده، بهاره زمانیان و کیهان میزانی و در رده سنی 
نوجوانان عارفه جانگداز، آیناز عرب محقی و هلیا اله یاری 
ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند ، همچنین 
در رده سنی جوانان، نسیم غالم زاده و الهه فتاحی به ترتیب 

و دوم شدند.
گفتنی است؛ مرحله سوم این مسابقات 9 خرداد ماه 

برگزار خواهد شد.
 

برگزاری اردوی تیم ملی کانوپولو به مربیگری 
بانوی خراسانی

دومین مرحله از اردوی تیم ملی کانوپولو بانوان زیر 21 
سال به مربیگری الهام تحقیقی از خراسان رضوی در حال 

برگزاری است.
مرحله دوم اردوی انتخابی تیم ملی کانوپولو بانوان زیر 
21 سال جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 2019 
ایران با حضور 15 قایقران به میزبانی بابلسر مازندران صورت 

می گیرد.
این مرحله از اردو به مربیگری الهام تحقیقی از خراسان 
رضوی و سرپرستی مریم شاکری از 3 تا 15 خرداد ماه در 

حال برگزاری است.
 

قضاوت داور خراسانی دوچرخه سواری در 
المپیک

در فاصله چهارده ماه تا آغاز بازی المپیک 2020، داور 
بین المللی دوچرخه سواری ایران برای قضاوت در المپیک 

توکیو انتخاب شد.
مجید ناصری از خراسان رضوی از سوی اتحادیه جهانی 
دوچرخه سواری برای قضاوت در رقابت های بخش جاده 

انتخاب شد.
گفتنی است؛ برای اولین بار یک داور ایرانی در رشته 
دوچرخه سواری برای قضاوت در بازی های المپیک انتخاب 

می شود.

مطرح  دروازه بان های  از  یکی 
لیگ برتر قراردادی 1۳ میلیاردی 

با باشگاهش امضا کرده است.
خبرآنالین با اعالم این خبر نوشت: »در شرایطی که به 
سرشناس  فوتبالیست های  قراردادهای  رقم  می رسد  نظر 
ممکن  حالت  گران ترین  در  و  سال  هر  برای  برتری،  لیگ 
نهایتًا بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان باشد اما یکی از بهترین 
 1۳ قــراردادی  سال،  دو  برای  کشورمان  فوتبال  گلرهای 
میلیارد تومانی با باشگاهش منعقد کرده که برای سال اول 
از باشگاهش  و برای سال دوم ۷ میلیارد  ۶ میلیارد تومان 
بزنید  حدس  را  گلر  این  اسم  دارید  دوست  می گیرد.اگر 
باشگاهی  هر  چون  داشت  نخواهید  زیــادی  گزینه های 
توان پرداخت چنین رقمی را ندارد و اصوالً تعداد گلرهای 
به  رسیدن  برای  که  نیست  زیاد  قدر  آن  برتر  لیگ  در  تاپ 

مربوطه  باشیم.گلر  داشته  سختی  کار  مربوطه  دروازه بان 
که  این  یا  دروازه بانی می کند  پرسپولیس  و  استقالل  در  یا 
رشید  یا  نیازمند  پیام  به  پولی  چنین  ذوب آهن  و  سپاهان 
ثروت  علیرغم  تراکتورسازی  که  چرا  ــد؛  داده ان مظاهری 

مالکش قطعًا چنین قراردادی با فروزان امضا نکرده بود.
)برای  برتر  لیگ  میلیاردی گلر سرشناس  قرارداد 1۳  به 
دو فصل البته( می توان از یک زاویه دیگر هم نگاه کرد. این 
پردرآمدترین  جزو  کماکان  برتری  لیگ  دروازه بان های  که 
اگر  می شوند.  محسوب  کشورمان  فوتبالیست های 
تهرانی  تیم های  از  یکی  گلر  قبل  سال ها  باشد  خاطرتان 
تومان  میلیون   ۵۵0 و  میلیارد  یک  ارزش  به  قــراردادی  با 
انگار  و  می شد  محسوب  برتر  لیگ  بازیکن  گران ترین 
از  بازیکن لیگ در اختیار یکی  هنوز هم عنوان گران ترین 

گلرهاست.

هندبال  خراسانی  پوش  ملی 
ایران به دنبال آغاز تمرینات تیم برای 
حضور در رقابت های انتخابی المپیک، 

گفت: نیاز به مسابقه تدارکاتی داریم.
مجتبی حیدرپور ملی پوش دعوت شده به اولین اردوی 
هم  ملی  تیم  مربی  که  همانطور  افزود:  هندبال،  ملی  تیم 
بارها گفته ما تقریبًا هفتاد، هشتاد روز تمرین سالنی و توپی 
نداشتیم. اولین روز اردو سخت بود چرا که مدتها دست به توپ 
نشده بودیم. بعد از سه، چهار روز االن تمرینات بهتر شده است 
به طوری که تمرین توپی ما به حدی بود که بتوانیم در اردوی 

بعدی شرایط بهتری داشته باشیم.
برگزار  بهتر  هرچه  برای  بازیکنان  خواسته  مورد  در  وی 
شدن تمرینات تیم هم افزود: ما از نظر امکاناتی در شرایط 
به  شدن  بهتر  برای  نیستیم.  خود  رقبای  به  نسبت  خوبی 

اردوها و بازی های تدارکاتی خوبی نیاز داریم. نیاز به حضور 
در تورنمنت ها و بازی های تدارکاتی داریم و اگر فقط در داخل 

کشور تمرین کنیم می شود گفت کاری انجام نداده ایم.
هندبالیست کشورمان خاطرنشان کرد: کار سختی در 
رقابت های انتخابی المپیک پیش رو داریم. قطر میزبان است 
و شانس اول حضور در المپیک. اولین تیم هم مستقیمًا راهی 
المپیک می شود و همین باعث شده تا کار سخت تر شود. در 
حال حاضر تیم ما جوان شده و برای رسیدن به سطح اول آسیا 

کار زیادی پیش رو دارد.
بزرگساالن  هندبال  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  اولین 
کشورمان به مربیگری علیرضا حبیبی از 2۸ اردیبهشت ماه 
الی دوم خردادماه در تاالر هندبال تهران برپا شد. تیم ملی 
هندبال کشورمان خود را برای حضور در دو رویداد انتخابی 

المپیک و قهرمانی آسیا آماده می کند.

از  آرا  فرش   تیم  بان  دروازه 
فصل جدید لیگ می گوید.

شرایط  مورد  در  محمدی  مسعود 
فرش آرا و خودش گفت: خدارا شکر سال گذشته فصل 
کامال بی حاشیه و با آرامشی را گذراندیم و با کمک کادر 
کسب  را  قبولی  قابل  نتایج  توانستیم  فنی  و  مدیریتی 
کنیم. البته کم و کاستی ها داشتیم که امیدوارم امسال 

جبران کنیم و با رتبه ای بهتر فصل را به پایان برسانیم.
باشگاه  با  که  هایی  صحبت  به  توجه  با  گفت:  وی 
و  دیدم  فراهم  همکاری  ادامه  برای  را  شرایط  داشتم 
خوشحالم که می توانم یک سال دیگر در شهر امام رضا 

)ع( و در تیم فرش آرا حضور داشته باشم.
خودش  آمادگی  وضعیت  مورد  در  محمدی  مسعود 
به  انشا...  اما  ام  نرسیده  کامل  آمادگی  به  هنوز   : گفت 

کمک خداوند، تالش خودم و کادرفنی تا شروع بازی ها 
این امر محقق خواهد شد.

محمدی در پایان گفت : مشهد، یکی از قطب های 
فوتسال ایران توقع ها باالست، ما مشتاقانه منتظر شروع 
فصل جدید هستیم و انشا... بتوانیم با حمایت طرفداران 
استان خراسان ، امسال طعم شیرین قهرمانی را بچشیم.

هنوز به آمادگی کامل نرسیده امکار سختی در رقابت های انتخابی المپیک داریمگلر 13 میلیارد تومانی فوتبال ایران کیست؟

پاداش دوماهه نخست ورزشکاران 
پرداخت شد

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
پدیده  تیم  تقدیراز  مراسم  اینکه  بیان  با  رضوی 
گفت:  می شود،  برگزار  استاندار  حضور  با  شهرخودرو 
در  حضور  مستعد  ورزشکاران  نخست  ماهه   2 پاداش 

المپیک و پاراالمپیک پرداخت شد.
و  ورزش  کل  اداره  برنامه های  درخصوص  زارعی  امیر 
جوانان برای ورزشکاران المپیکی گفت: ستاد المپیک 
خواستار  راستا  این  در  و  شده  تشکیل  توکیو   2020
دیدار حضوری با استاندار شدیم تا ضمن ارائه گزارش 
و عملکرد ورزش استان در سال  برنامه های ورزشی  از 
97 راجع به وضعیت ورزشکاران مستعد کسب سهمیه 

المپیک صحبت کنیم.
معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
به  استان  این  ورزش  شورای  ادامه،  در  افزود:  رضوی 
به  توجه  با  می شود، همچنین  برگزار  استاندار  ریاست 
اینکه تیم فوتبال پدیده شهر خودرو در جایگاه چهارم 
لیگ برتر قرار گرفت و برای نخستین بار جواز صعود به 
مسابقات پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد، طی 

مراسمی با حضور استاندار از این تیم تقدیر می شود.
و  المپیکی  ورزشکاران  از  حمایت  خصوص  در  وی 
پاراالمپیک بیان کرد: 27 ورزشکار استان در رشته های 
شدند  انتخاب  المپیک  سهمیه  کسب  برای  مختلف 
که مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان برای آن ها در نظر 
گرفته شده، همچنین این پاداش در نظر گرفته شده 
در دوماهه نخست به حساب این افراد واریز شده است.

زارعی ادامه داد: شناسایی این 27 ورزشکار در بحث 
اردوهای  در  حضور  براساس  پاراالمپیک  و  المپیک 
تیم های ملی و مسابقات کسب سهمیه المپیک صورت 
گرفت، ولی در خصوص بازی های گروهی مانند فوتبال 
و والیبال نمی توان به صورت قطعی برای کسب سهمیه 

نظر داد.
معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
ما رشد 100 درصدی  رضوی تصریح کرد: پیش بینی 
است  پاراالمپیک  و  المپیک  در  ورزشکارانمان  حضور 
را  از ورزشکاران استان سهمیه  نفر  یا 7  امیدواریم 6  و 

کسب کرده و در این مسابقات حضور پیدا کنند.

سوژه

مدیران تیم فوتبال امید ایران چندی پیش زالتکو 
کرانچار را از هدایت این تیم برکنار کردند تا با این 
نخست  بگیرند؛  نشانه  را  هدف  دو  تصمیم شان 
اینکه از قرارداد دالری کرانچار نجات پیدا کنند و 
بتوانند مربی ای ارزانتر برای این تیم بیاورند. هدف 
حمید  و  فوتبال  فدراسیون  که  است  این  هم  دوم 
استیلی، مدیر تیم، تصور می کنند با رفتن کرانچار 
شانس المپیکی شدن این تیم زیاد می شود. تیم  
کار  مقتدر  چندان  قبلی  مرحله  بازیهای  در  امید 
 ۲0۲0 توکیو  به  نمایش  آن  با  است  بعید  و  نکرد 
انتخاب  با  است  امیدوار  فوتبال  فدراسیون  برسد. 
یک سرمربی خوب ایرانی هم کیفیت تیم بهتر شود 
مشکل  با  مربی  دستمزد  پرداخت  در  اینکه  هم  و 

روبرو نشوند.
فعال  را  فوتبال  فدراسیون  نقشه  این  اما  آنچه 
هیچ  فعال  که  است  این  است  کرده  آب  بر  نقش 
مربی ای حاضر نشده هدایت تیم امید را بپذیرد. 
گزینه  پدیده  موفق  سرمربی  گل محمدی  یحیی 
با تمدید قرارداد  اول فدراسیون بود که این مربی 
داد.  منفی  جــواب  فدراسیون  به  پدیده  با  خود 
رئیس فدراسیون تائید کرد امیر قلعه نویی، مهدوی 
پیشنهاد  هم  منصوریان  علیرضا  و  مهدوی کیا 
هدایت تیم المپیک را نپذیرفتند. چه دالیلی باعث 
می شود که مربیان داخلی به سمت تیم امید نروند 

و فدراسیون بالتکلیف شود؟
   ریسک باال

حلقه های  رنــگ  که  اســت   44 ــران  ای فوتبال 
المپیک را ندیده است. این بار هم ماموریت سختی 
پیش روی ایران است. صعود به المپیک به مراتب 

برای  آسیا  از جام جهانی است. سهمیه  سخت تر 
المپیک سه تیم است و از طرفی ایران در سیدی 
گروه  یک  در  باید  طبیعتا  که  می گیرد  قرار  پایین 
کند.  پیگیری  صعود  برای  را  خود  تالش  سخت 
مربیان مطرح ایرانی نمی خواهند این خطر باال را 
به جان بخرند. ناکامی احتمالی یک نمره منفی در 
به ویژه مربیان  آنها ثبت می کند. مربیان،  کارنامه 
جوان چندان عالقه ندارند که به عنوان یک ناکام 

معرفی شوند.
   منافع مالی

مربیان درجه یکی مانند قلعه نویی، گل محمدی 
و منصوریان در باشگاه های خود قراردادهای قابل 
توانایی  مطمئنا  فوتبال  فدراسیون  دارند.  توجهی 
پرداخت پولی که باشگاه ها به مربیان می دهند را 
ندارد و پیشنهاد تیم امید از نظر مالی نمی تواند برای 

مربیانی که در لیگ برتر تیم دارند جذاب باشد.
   جذاب نبودن شغل

درست است که صعود به المپیک می تواند یک 
مربی را آنقدر محبوب کند که همیشه به آن موفقیت 

این  اما آنسوی سکه غیرجذاب بودن  افتخار کند 
شغل را نشان می دهد. فردی مانند گل محمدی 
یا قلعه نویی هر هفته درگیر مسابقات جذاب لیگ 
است. تیم امید از نظر حرفه ای شغل جذابی برای 
مربیان فعال و جوان به شمار نمی رود. آنها ترجیح 
می دهد در لیگ به کار خود ادامه دهند. یحیی گل 
محمدی پدیده را چهارم کرده است، در مشهد همه 
از او راضی اند و وسوسه حضور موفق در فصل بعد 
و همچنین لیگ قهرمانان آسیا را پیش روی خود 
می بیند. طبیعی است این مربی حضور در پدیده 
را به تیم امید ترجیح دهد. منصوریان و قلعه نویی 
هم همین شرایط را دارند. مهدی مهدوی کیا هم 
ندارد  برای سرمربی گری  داده عجله ای  نشان  که 
با تیمی شروع کند  را  نمی آید سرمربی گری خود 
تیم  سرمربی  نیست.  زیاد  موفقیتش  احتمال  که 
امید باید خود را وارد چالش برخورد با فدراسیون 
و باشگاه ها کند و از برای مربیان ممتاز ایرانی این 
صندلی آنچنان جذاب نیست که لیگ برتر را رها 

کنند.

دوومیدانی  جهانی  فدراسیون  بندی  رده  در 
پرتاب  چهارم  رده  در  همچنان  حدادی  احسان 
پله سقوط در رده  با سه  تفتیان  دیسک و حسن 

بیست و دوم دوی 100 متر قرار دارند.
فدراسیون  بندی  رتبه  جدیدترین  اساس  بر 
نایب  حـــدادی،  احسان  دوومــیــدانــی  جهانی 
از  )پیش  امتیاز 1۳1۶  با  لندن  المپیک  قهرمان 
این امتیاز او 1۳1۳ بود( همچنان در رده چهارم 
جهان قرار دارد. حسن تفتیان با امتیاز 1۲۲۸ و 
سه پله سقوط در رده بیست و دوم ماده 100 متر 
قرار گرفت. )او پیش از این در رده نوزدهم جهان 
با  متر   ۳  000 در  کیهانی  حسین  داشت(.  قرار 
مانع با یک پله سقوط در رده ۲۵ جهان قرار دارد.
کیوان قنبرزاده نیز با 10۹۶ امتیاز در رده ۸۳ 

پرش ارتفاع و شاهین مهردالن با 111۸ امتیاز در 
رده ۵۸ پرتاب وزنه قرار دارند.

برای  تازگی  به  دوومیدانی  جهانی  فدراسیون 
رکــورد  چند  اســاس  بر  ورزشــکــاران  بندی  رتبه 
بر  آن ها  و  ورزشکار می دهد  به  امتیازی  ترکیبی، 
رتبه  مختلف  ماده های  در  میانگین  نمره  اساس 

بندی می شوند.
امتیازش  آن  اساس  بر  که  حدادی  رکوردهای 

محاسبه شده است به شرح زیر است:
رکورد ۶۵.۹۵ قهرمانی آسیا ۲01۹

رکورد ۶۶.۷۸ دایموند لیگ دوحه ۲01۹
رکورد ۶۷.۵۵ لیگ الماس اسل و۲01۸

رکورد ۶۵.۷1 بازی ها آسیایی ۲01۸
رکورد ۶۷.۶۸ لیگ الماس استهلکم ۲01۸

آن  ــاس  اس بر  که  تفتیان  حسن  رکــوردهــای 
امتیازش محاسبه شده است به شرح زیر است: 
جهان  نوزدهم  رده  در  مسابقات  این  از  پیش  )او 

قرار داشت.(
رکورد 10.0۳ مسابقات بین المللی پاریس

رکورد 10.0۷ لیگ الماس استهلکم ۲01۸
رکورد 10.1۹ بازی های آسیایی ۲01۸ جاکارتا

رکورد 10.۲۵ قهرمانی آسیا دوحه
رکورد 10.0۹ مسابقات بین المللی ۲01۹ تهران

آن  اســاس  بر  که  کیهانی  حسین  رکوردهای 
امتیازش محاسبه شده است به شرح زیر است:

رکورد ۸:۲۲.۷۹ - بازی های آسیایی ۲01۸
رکورد ۸:۳۶.44 - قهرمانی آسیا ۲01۹

رکورد ۸:۵۲.۳0 - کاپ مشهد

رییس اداره ورزش و جوانان تربت جام از پایان 
این  در  رمضان  جام  بانوان  والیبال  مسابقات 

شهرستان خبر داد.
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  سپهری  محسن 
مبارک  ماه  ابتدایی  روزهای  از  که  مسابقات  این 
رمضان با حضور10 تیم در رده سنی بزرگساالن 
ورزشی  در محل سالن  نونهاالن  رده  در  تیم   ۶ و 
بانوان کوثر آغاز شده بود، پنجشنبه ۲ خرداد ماه 

پایان یافت.

مسابقات  این  بار  اولین  برای  کرد:  اظهار  وی 
در رده سنی نونهاالن برگزار شد که خوشبختانه 
با استقبال خوبی همراه بود و امیدواریم در سال 

های آتی این روند ادامه داشته باشد.
رییس اداره ورزش و جوانان تربت جام تصریح 
“تیم  بزرگساالن،  و در رده  این مسابقات  کرد: در 
سرپرستی  و  علیزاده  صغری  مربیگری  با  کوثر” 
المیرا رحیمی و با ترکیب المیرا رحیمی، صغری 
آتنا  نیا،  مقیمی  ســارا  علمی،  پریسا  علیزاده، 

عباسی،  مریم سلطانی، سمانه حاجی  فرهادی، 
آسیه بلوچی، نازنین میری، فاطمه نظری ، قهرمان 
شد و تیم های “ستارگان جوان” و “یوسفی” مقام 

های دوم و سوم را از آن خود کردند.
تیم  نیز  نونهاالن  رده  در  داد:  ادامه  سپهری 
و  رحیمی  المیرا  مربیگری  به   ”  1 “ستارگان 
عنوان  توانستند  رمضانی  فاطمه  سرپرستی 
نخست را از آن خود کنند و تیم های “آس 1” و 
“ستارگان ۲ ” نیز در رده دوم و سوم قرار گرفتند.

سرمربی! دنبال  به  همچنان  امید  ملی  جهانتیم  دوم  و  بیست  رده  به  تفتیان  سقوط 

جام تربت  در  والیبالیست  بانوان  رقابت  پایان 

خبرخبر

خبر

خبرمیدان

خبر

مانی پویا
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  کنایه های صریح یک نماینده؛ مشکالت 
خودروسازی ما هم تقصیر آمریکا و اسرائیل است

مجلس  در  دشتستان  مردم  نماینده  سعادت  محمدباقر 
شورای اسالمی، از گره زدن تحریم به تمام مشکالت کشور گله 
کرد و گفت: خودروسازی که تقصیر آمریکا و اسرائیل نیست. 
اگر نهاد ها وظیفه خود را به درستی عمل کنند، اگر دستگاه ها 
به جای دخالت در کار های هم به کار های خود می پرداختند 
نان  حسرت  ایرانی  کارگر  که  نمی شدیم  وضعیتی  دچار  امروز 
داشته باشد. حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم هم نطق 
درباره  و  داد  اختصاص  آمریکا  با  مذاکره  موضوع  به  را  خود 
مسائل  سر  بر  مذاکره  آمریکا  امروز  گفت:  مخالفتش  دالیل 
عاقلی است  انسان  گرفته است؛ کدام  نشانه  را  ایران  امنیتی 
که بر سر ابزار امنیت و قدرت خود مذاکره کند؟! آمریکا خود 
را ناخدای دنیا می داند، چطور از چنین رقیبی امتیاز بگیریم؟ 

/ خبرآنالین
 

  می خواستیم روحانی کسی باشد که زانو به زانو 
رهبری بنشیند

اینکه  بیان  با  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو  مرعشی 
مسیر انتخابات ریاست جمهوری 1400 از 9۸ می گذرد، گفت: 
نخواهد  طفره  انتخابات  در  شرکت  از  حتمًا  اصالحات  جریان 
که  است  این  خاطر  به  مشروط،  می گویند  که  دوستانی  رفت، 
به  دادیم،  رای  روحانی  آقای  به  که  ما  ببخشند.  بهبود  را  شرایط 
روحانی ای رای دادیم که نماینده رهبری در شورای عالی امنیت 
زانوی  به  زانو  که  باشد  کسی  روحانی  می خواستیم  ما  بود.  ملی 
رهبری بنشیند و با هماهنگی مقام معظم رهبری مشکالت کشور 
خویئنی ها  موسوی  اخیر  اظهارات  درباره  کند.  فصل  و  حل  را 
خوئینی ها  آقای  گفت:  رفسنجانی،  هاشمی  مرحوم  درباره 
نبوده  هم  جدیدی  چیز  و  داشته  زاویه  هاشمی  آقای  با  همیشه 
کامالً  اصالحات  جبهه  در  موضع  آن  در  خوئینی ها  آقای  است. 

تنهاست/فارس

  وقتی عضو پایداری بار تمام مشکالت را به گردن 
اصالح طلبان انداخت

نماینده  پژمانفر  نصرا...  مجلس،  امروز  علنی  جلسه  در 
اقتصادی  شرایط  و  برجام  موضوع  به  کالت  و  مشهد  مردم 
در  اعتدالیون  و  اصالحات  دانستن  مقصر  با  و  کرد  اشاره 
به  نا  و  که وضع موجود  نیست  تردید  مسائل کشور گفت: جای 
اعتدال  و  اصالحات  تفکر  دو  محصول  شده  ایجاد  سامانی های 
وضع  این  مجلس  و  دولت  فرمان  گرفتن  دست  با  که  است 
هستیم.  اقلیت  مجلس  در  ما  شریف!  مردم  کردند.  ایجاد  را 
مسائل  ایجاد  در  را  گروه  دو  هر  ضعف  ما  که  بدانند  باید  مردم 
جریان  دو  این  از  جانبداری  به  وجه  هیچ  به  و  می دانیم   موثر 

برنمی خیزیم/ خبرآنالین

  چینی ها آیفون های خود را در به سطل زباله 
انداختند

کردند  اعالم  پرستانه  میهن  حرکت  یک  در  چین  مردم 
دست  به  هوآوی  گوشی  و  ریخته  دور  را  آیفون  گوشی های 
نوشت   South China Morning Post روزنامه  می گیرند. 
آمریکا  تجاری  جنگ  اعالم  از  بعد  چین  ملی گرایانه  احساسات 
دور  با  کاربران  و  گرفته  شدت  هوآوی  تحریم  و  کشور  این  علیه 
مدیر  ژی شین«  »وانگ  می روند.  هوآوی  سوی  به  آیفون  ریختن 
یکی از کارخانه های تولیدکننده ماژول انرژی خورشیدی گفت: 
به جایش هوآوی پی 30 خریده  و  انداخته  را دور  آیفون 7 خود 
است. به گفته وی گوشی ارزان تر و باکیفیت تر بوده وعکسهایش 

نیز از آیفون با کیفیت تر است.

  ادعای نماینده اصولگرا درباره کشفیات از اتاق 
وزیر نفت

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماینده 
در  میلیاردی  ده  مالی  گردش  با  کارت خوان   3 امنیتی  ماموران 
مردم  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل  کردند.  پیدا  نفت  وزیر  دفتر 
با بیان  نجف آباد در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با فارس، 
است،  افزایش  به  رو  زنگنه  استیضاح  امضا های  تعداد  اینکه 
سال  پانزده  حاضر  حال  جنگی  شرایط  در  زنگنه  آقای  گفت: 
است که سکان وزارت نفت را بر عهده دارد و همواره در جلسات 
خصوصی و غیرخصوصی عنوان می کند که ساخت پاالیشگاه در 
به ساخت پاالیشگاه در کشور  و اعتقادی  ایران جواب نمی دهد 
ندارد. ابوترابی خاطرنشان کرد: مأموران امنیتی عالوه بر کشف 
کارت خوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طال و دالر را نیز در دفتر 
و  اختالفات  موجب  مسئله  این  که  کرده اند،  کشف  وزیر  آقای 
بحث هایی بین زنگنه و وزیر اطالعات در هیأت دولت شده است؛ 
اطالعات  وزارت  با  زمینه  این  در  من  که  کرده  عنوان  نفت  وزیر 

همکاری نخواهم کرد. /فارس

  واکنش الریجانی به اقدام حاشیه برانگیز اخیر 
تلویزیون

مجلس  شنبه  امروز  صبح  علنی  جلسه  در  الریجانی  علی 
مسائل  طرح  خصوص  در  محالت  نماینده  تذکر  به  واکنش  در 
طرح  از  باید  سیما  و  صدا  گفت:  سیما  و  صدا  از  اختالفی 
نیز  رسانه ها  همه  و  کند  پرهیز  مذاهب  بین  اختالفی  مسائل 
سلیمی  علیرضا  باشند.  داشته  زمینه  این  در  را  الزم  دقت  باید 
زنده  پخش  در  سیما  و  صدا  گفت:  تذکری  در  محالت  نماینده 
باید  می کنند  دعوت  که  افرادی  باشد  داشته  را  الزم  دقت  خود 
رعایت کنند. گاهی  را  و مصالح ملی  باشند  اندیش  و دور  عاقل 
اختالف  مسائل  گاهی  و  است  بازاری  و  کوچه  مجریان  ادبیات 
مصلحت  به  که  می کنند  پخش  زنده  آنتن  از  مذهبی   انگیز 

نیست.

  سردار فدوی: ناو های آمریکایی به طور کامل 
تحت کنترل ارتش و سپاه هستند

سردار دریادار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه 
و  امروز  کرد:  اظهار  منطقه  در  آمریکایی  ناو های  حضور  درباره 
در زمان حاضر کمترین تعداد ناو های آمریکا و هم پیمانانش در 
در گذشته  که  است  در حالی  این  فارس مستقر هستند.  خلیج 
 5 هواپیمابر  ناو  فروند   9 از  و  آمریکایی  ناو  فروند   300 از  بیش 
فروند ناوهواپیمابر در خلیج فارس مستقر بودند. وی ادامه داد: 
نمی دادند  راه  دل  به  خوف  ما  رزمندگان  تنها  نه  شرایط  آن  در 
بلکه باعث خوف و هراس آن ها می شدند. مسئله حضور ناو های 
ناو ها  این  و  آمریکایی در دوران کنونی هم مسئله مهمی نیست 
هم قابلیت عملیاتی ندارند و کامال در کنترل نیرو های عملیاتی 
نیرو های  به احاطه  با اشاره  ارتش و سپاه هستند. سردار فدوی 
مسلح کشورمان در خلیج فارس تاکید کرد: سال هاست که این 
احاطه وجود دارد به نحوی که آن ها برای حرکت در خلیج فارس و 
تنگه هرمز حتما باید با نیرو های مستقر کشورمان در شمال تنگه 
هرمز مکالمه کرده و اجازه عبور بگیرندو توانایی نزدیک شدن به 

آب های ساحلی ما را ندارند.

  آیت ا... مکارم: بدحجابی در قم یک مسئله 
سیاسی علیه نظام است

ایمان  ضعف  باعث  گناه  افزود:  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
می شود و توبه کننده باید با اعمال خوب، گذشته را جبران کند. 
هم  افزود:  است  حساس  جامعه  فعلی  شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
باید  و  بسیار مهم است  و هم مسائل فرهنگی  اقتصادی  مسائل 
بدحجابی  تقلید  مرجع  این  کنند.  رسیدگی  هردو  به  مسئوالن 
یک  قم  در  بدحجابی  افزود:  و  دانست  مهم  مشکالت  از  یکی  را 
قصد  آن  رواج  با  دشمنان  که  است  نظام  ضد  سیاسی  مسئله 
متزلزل کردن پایه های نظام را دارند و مسئوالن باید این مسئله را 
جدی بگیرند. آیت ا... مکارم شیرازی افزود: مبارزه با بی حجابی 
و بدحجابی راه هایی دارد که نیازی به درگیری نیست و بهانه هم 

نباید به دست دشمنان داد.

ناو های آمریکا را می توانیم با دو سالح به کلی سری 
به قعر دریا بفرستیم

مرتضی قربانی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: دشمن 
در صورت انجام کوچک ترین حماقتی در آب های خلیج فارس، 
این  از  آمریکایی ها  کرد.  خواهیم  کار  چه  را  او  ما  که  می فهمد 
منطقه  وارد  جنگی  ناو   2 مثال  که  نکنند  بازی  ما  برای  فیلم ها 
کردند. این 2 ناو را در صورت کوچکترین حماقتی با همه خدم 
و حشم و هواپیماهایش با دو موشک یا دو سالح جدید و به کلی 

سری به قعر دریا می فرستیم.
 

توصیه های تاجرنیا به سخنگوی جدید دولت
سخنگویی  فضای  از  باید  ربیعی  گفت:  سیاسی  فعال  یک 
از  منبعث  که  قوی  تیم های  دادن  شکل  با  و  شود  خارج  رسمی 
افکار عمومی است به مردم پاسخ دهد.علی تاجرنیا در گفتگو با 
ایسنا، در ارتباط با معرفی سخنگوی جدیدی دولت اظهار کرد: 
سخنگویی  سمت  که  کردند  ایثار  ربیعی  آقای  فعلی  شرایط  در 
دغدغه  اکنون  که  اقتصادی  شرایط  که  چرا  پذیرفتند؛  را  دولت 
سخنگوی  از  مردم  داد:  ادامه  نیست.وی  مطلوب  است،  مردم 
اطالع  را  اقتصادی  حوزه  به  مربوط  اخبار  تا  دارند  انتظار  دولت 
ایشان  کار  بنابراین  و  است  پیچیده  اقتصاد  امروز  شرایط  دهد؛ 
سخت خواهد بود.این فعال سیاسی در ادامه چنین ابراز عقیده 
لحاظ  به  دولت  سختی ها،  همین  دلیل  به  حاضر  حال  در  کرد: 
ربیعی  است.  پشتوانه  بدون  نوعی  به  عمومی  افکار  پشتوانه 
هم  خیلی  فعالً  که  دولت  اقدامات  مجموعه  جهت  یک  از  باید 
خواست  دیگر  طرف  از  و  کند  اطالع رسانی  را  نیست  تأثیرگذار 
برساند.وی  دولت  هیات  اطالع  به  را  سیاسی  گروه های  و  مردم 
خاطرنشان کرد: فکر می کنم خیلی مهم است که در این مدت 
افکار  نوعی  به  که  مجموعه هایی  و  نخبگان  با  دولت  سخنگوی 
پایان  در  بگیرد.تاجرنیا  ارتباط  می کنند،  نمایندگی  را  عمومی 
توجه  آن  به  باید  دولت  سخنگوی  که  حوزه هایی  از  یکی  گفت: 
کند تولید محتوا برای افکار عمومی در فضای مجازی است؛ چرا 
که این فضا امروز نقش بسیار مهمی ایفا می کند. ربیعی باید از 
تیم های  دادن  شکل  با  و  شود  خارج  رسمی  سخنگویی  فضای 

قوی که منبعث از افکار عمومی است به مردم پاسخ دهد.
 

پزشکیان: توهین به مذاهب »سّم« است
 نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: توهین به فرهنگ 
و ارزش سایر مذاهب »سّم« است.در پایان جلسه علنی روز شنبه 
مجلس شورای اسالمی شهاب نادری عضو فراکسیون اهل تسنن 
مجلس در تذکری گفت: صدا و سیما قرار بود دانشگاه باشد، اما 
امروز به مقدسات اهل تسنن توهین می کنند. این توهین به چه 
مسئوالن  با  دیدار  در  رهبری  افزود:  می شود؟وی  انجام  قیمتی 
پیامبر  خود  به  اهانت  پیامبر،  زوجات  به  اهانت  که  کردند  تاکید 
و  احزاب  از  ایران  تصریح کرد: کشور  نماینده مجلس  است.این 
مذاهب متعددی تشکیل شده این توهین ها خالف قانون است.

اهل  فراکسیون  رئیس  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل  همچنین 
تسنن مجلس در تذکری، گفت: توهین به مقدسات اهل سنت، 
ادامه  باید  کی  تا  پیامبر  صحابه  و  پیامبر  ناموس  به  حرمتی  بی 
یابدوی افزود: چرا صدا و سیما باید اجازه داشته باشد تیشه به 
ریشه وحدت بزند چرا باید به مقدسات اهل تسنن توهین کند.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه 
اظهارات  گونه  این  باید  سیما  و  صدا  گفت:  داشت،  عهده  بر  را 
و  فرهنگ  به  توهین  و  اندازی  اختالف  زیرا  کند،  پیگیری  را 

ارزش های مذاهب »سّم« است.

عضو جهاد اسالمی: در تنش بین ایران و آمریکا 
مداخله نمی کنیم

 یکی از رهبران ارشد "جنبش جهاد اسالمی فلسطین" در 
گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی اعالم کرد تنش بین 
ایران و آمریکا ربطی به این گروه ندارد و این گروه در دعوای دو 
کشور بزرگ مداخله نخواهد کرد."خالد البطش" عضو ارشد 
با  گفتگو  در  فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  سیاسی  دفتر 
شبکه خبری "ان بی سی" آمریکا با اعالم این موضوع گفت:" 
جنبش جهاد اسالمی به درگیری احتمالی نظامی بین ایران 
نیستیم  ارتش  ما یک  افزود:"  "او  وارد نخواهد شد.  آمریکا  و 
مداخله  بین المللی  بحران  این  در  و  هستیم  جنبش  یک  و 
تلویزیون  مجری  سوال  به  را  پاسخ  این  او   " کرد.  نخواهیم 
ان بی سی درباره احتمال پرتاب موشک از سوی این گروه به 
اسراییل در صورت وقوع درگیری نظامی احتمالی بین ایران 
اسالمی  جهاد  جنبش  ارشد  عضو  کرد.این  بیان  آمریکا،  و 
فلسطین افزود:" هدف اصلی و مهم ما آزاد کردن سرزمین مان 
از اشغال اسراییل و آزاد کردن مردم فلسطین است. ما بخشی 
از این بحران بین المللی نیستیم. "او افزود: این بحران در بین 
بین  جنگی  نمی کنم  گمان  من  البته  و  است  بزرگ  کشور  دو 

ایران و آمریکا به وقوع بپیوندد.
 

ظریف احتمال گفت وگوی تلفنی با پمپئو را رد 
کرد

وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به خبرگزاری رویترز درباره 
آمریکایی،  همتای  و  او  بین  تلفنی  تماس  برقراری  احتمال 
جواد  افتاد.»محمد  نخواهد  اتفاقی  چنین  که  کرد  تاکید 
دولت  که  وضعیتی  با  گفت:  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف« 
مانند  اتفاقی  نمی توان  دیگر  کرده،  ایجاد  آمریکا  کنونی 
آب های  در  ایران  توسط  آمریکایی  ملوان   10 بازداشت 
به  مجدد،  رخ دادن  صورت  در  را   )2016 )سال  سرزمینی 
خبرگزاری  با  مصاحبه  در  کرد.ظریف  حل  سریعا  و  سادگی 
»رویترز« در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اکنون امکان حل 
دارد،  وجود  آمریکا  و  ایران  بین  احتمالی  بحران های  سریع 
کرد؟«وی  جلوگیری  آن ها  از  می توان  چگونه  »خیر،  گفت: 
»مایک  با  تلفنی  تماس  برقراری  احتمال  درباره  همچنین 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا افزود: »پامپئو هر زمانی که درباره 
باید حتی  ایران صحبت می کند، به من توهین می کند. چرا 
از  بسیاری  مسئله،  همین  بدهم؟«درپی  پاسخ  او  تماس  به 
مقامات کنونی و پیشین دولت آمریکا، دیپلمات های خارجی، 
قانونگذاران آمریکایی و تحلیلگران سیاست خارجی معتقدند 
که این عداوت دوجانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و نبود 
کانالی برای تماس مستقیم، احتمال وقوع درگیری نظامی را 

در زمان سوءتفاهم ها یا اتفاقات تصادفی افزایش می دهد.
منبع: تابناک

میز خبر
توصیه های تاجرنیا به سخنگوی جدید دولت/آیت ا... مکارم: بدحجابی در قم یک مسئله سیاسی است/ادعای نماینده اصولگرا درباره 

کشفیات از اتاق وزیر نفت

آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4      تلفن:38929824- 38929825                                                                                                           روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
نمابر : 38923452 - 051 سامانه پیام کوتاه: 100080888

روابط عمومی وامور مشترکین:  09152560091
سازمان آگهی ها:  051-38929823

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

TELEGRAM.ME/SOBHEDAILYSobhe.emrooz.news Www.sobhe-emrooz.ir sobhe.emrooz.news@gmail.comVol.3.No.465  MAY.26.2019

یکشنبه 5 خرداد ماه 1398- سال سوم -  شماره 465 مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

طلوع آفتاب فردا: 05:26اذان مغرب: 19:49  اذان صبح فردا: 03:48 نیمه شب شرعی:23:39 غروب آفتاب:19:29  اذان ظهر: 12:28


