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قاسم شمسایی

بیایید کمی راحت باهم حرف بزنیم خارج از تمام قواعد روزنامهنگاری ،خارج از تمام مرسومات و تشریفات دست
و پاگیر.
امسال هم روزنامه جوان ما به  17مرداد رسید؛ شاید بپرسید مگر قرار بود نرسد؟ یا شاید فکر کنید حرف از
توقیف است .اما نه داستان چیز دیگریست ،داستان روزهاییست که تعداد فالوورهای یک شومن بیشتر از تیراژ
کتابهاست .داستان روزهاییست که عکس شخصی یک آدم کامال معمولی در صفحه مجازیش پرمخاطبتر
از پر تیراژترین روزنامههای کشور است .داستان روزهایی است که درآمد دکههای روزنامه از فروش سیگارست و
روزنامههای جلو پیشخوان تنها برای مجوز کارش قطار شدهاند .داستان مدیرانیست که خبرنگار را با کارتهای
هدیه روز خبرنگار میشناسند و چه حرفهایی که در خلوتشان نثارمان میکنند البته نه همیشه در خلوتشان.
داستان خبرنگارانیست که قبل از هر ذرهبینی خودشان ،خودشان را سانسور میکنند ،نه اینکه میترسند ،نه اینکه
جسارتشان را از دست دادهاند ،اما غم نان اگر بگذارد...
اگر غم کاغذ نداشتم برایتان مثنوی هفتاد من میگفتم از روزهایی که دغدغههامان جایشان را به جوکها
دادهاند .برایتان میگفتم که یک روز مانده به روز خبرنگار نمیدانیم فردا کاغذی برای چاپ داریم یا نه؟ برایتان
میگفتم که خصوصی بودن و خصوصی ماندن چقدر فرق دارد .برایتان میگفتم کاغذ دولتی برای ما نیست ،اما
هستند رسانههایی که تا انتخابات کاغذشان را دپو کردهاند .برایتان میگفتم که چقدر سفره کاغذیمان به اندازه
سفره حاشیهنشینها شدهاست .میگفتم که همیشه الزم نیست مارا توقیف کنند ،همین که کاغذمان را
دریغ کنند ،برای نبودنمان کافیست .تمام اینها برای نبودنمان کافیست ،اما هر روز صبح که میشود ،هنوز
مثله روز اول عطش چشیدن بوی کاهی کاغذ روزنامه خواب را حراممان میکند .راستش را بخواهید اصال
نمیدانم فردا این حرفها روی کاغذ مینشیند یا نه ،اما مطمعنم همیشه دوستان صبحامروزیم روزهایشان
با شیرینی و تلخی شما گره خوردهاست.
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سیاست 2

رسانه ملی چگونه و با چه مجوزی از پخش سخنان وزیر خارجه خودداری کرد؟

گاندوسازانوسانسورکنندگانظریفپاسخگوباشند

در چند روز اخیر و پس از تحریم وزیر خارجه کشورمان توسط
دولت آمریکا ،این جمله را تقریبا در همه رسانه ها دیده و یا اززبان
مسئولین در سطوح مختلف شنیده ایم ( تحریم ظریف اوج استیصال
آمریکاست ).حال پس از سانسور ظریف در صدا و سیما یا همان
رسانه به اصطالح ملی که خود مصداق تحریم می باشد ،باید این
سوال را از مسئولین این سازمان عریض و طویل -که هیچ گاه به
هیچ کس پاسخگو نبوده است  -پرسید که تحریم ظریف در صدا
و سیما دقیقا نشان دهنده اوج چه چیزی در این سازمان است؟
روز دوشنبه الجزیره ،فرانس  ،24یورونیوز و دهها رسانه دیگر اولین
کنفرانس خبری جواد ظریف وزیر خارجه ایران را پس از آنکه توسط
آمریکا تحریم شده بود ،منعکس کردهاند .در این میان ،اما جای دو
دسته رسانه خالی بود؛ یکی رسانههایی که عالقهای نداشتند کسی
مسقیما آمریکا را محکوم کند و دیگری صدا و سیمای ایران که البته
دلیل جلوگیری از پخش زنده سخنان ظریف در آن مشخص نیست!
در حالی که شبکههای مخالف نظام ایران مثل ایران اینترنشنال
هم صحبتهای ظریف را پخش میکردند ،صدا و سیما تنها برای
نشان دادن سوال «خبرنگار شبکه خبر» و سوال «خبرگزاری فارس»
برنامههای روتین خود را قطع کرد و از نمایش تمام نشست خبری
اجتناب کرد .برنامهای که همزمان به جای کنفرانس خبری ظریف در
شبکه خبر پخش میشد ،انتقاد صدا و سیما از فروش مانتوی جلوباز
در میدان هفت تیر تهران بود .به این ترتیب شاید ظریف تنها وزیر
خارجهای در دنیا باشد که مواضع او در رسانه ملی کشورش سانسور
میشود .صدا و سیما پیش از این در یک سریال تلویزیونی به نام
گاندو ،تصویری از وزیر خارجه ایران نمایش داد که فردی ضعیف و
بی اراده و تحت نفوذ جاسوسها بود .ظاهرا تندروها از این وحشت
دارند که ظریف نامزد انتخابات ریاست جمهوری  1400شود .روز
دوشنبه در پاراگراف آخر روزنامه کیهان بعد از انتقاد فراوان به وزیر
خارجه ایران ،آمده بود «ایرانی جماعت را مردمان عاطفی و دلسوز
میشناسند .به نظر میرسد این بار با حربه مظلومنمایی به دنبال
اهداف سیاسی و شاید هم انتخاباتیاند .شما پاسخ دهید! دشمنان
جمهوری اسالمی ایران و در راس آنها آمریکاییها ،ترجیح میدهند
کدام جریان سیاسی قدرت را در ایران به دست بگیرد؟» ظریف البته
در همین نشست خبری که در صدا و سیما سانسور شده بود گفته من
پیش از این نیز در این زمینه اعالم موضوع کردهام و گفتهام که قصد
ندارم در این حوزه ورود پیدا کنم .اکنون در برابر تمام جهان اعالم
میکنم که من آن کار را بلد نیستم و دنبال آن کار نمیروم و به کسانی
که نگران  1400هستند میگویم نگران  1400نباشند و بگذارند ما
کاری را که بلدیم انجام دهیم و به خاطر نگرانی از  1400مانع کار ما
نشوند ،من مخلص این افراد نیز هستم .اگر این دوستان بخواهند
حاضرم در محضری که آنها میگویند حضور پیدا کنم و تعهد محضری

بدهم که من در  1400در خانه هستم یا در دانشگاه و قصد ورود به
عرصهای که آنها نگرانش هستند ندارم .بسیاری از کاربران توییتر از
این رفتار صدا و سیما انتقاد کردهاند و از تضاد مواضع صدا و سیما
با نظرات مردم ،نوشتهاند .بعضی به طعنه نوشتند همین که صدا و
سیما لحظاتی از کنفرانس خبری ظریف را پخش کرد جای تقدیر و
تشکر دارد .صدا و سیما پیش از این به خاطر برنامههایی مثل پخش
مسابقات زنده فوتبال ،حتی پخش بخشهای مهم خبری در شبکه
 2و  3را تغییر داده بود ،اما به نظر میرسد صحبتهای وزیر خارجه
ایران ،به اندازه مسابقات فوتبال اهمیت نداشته است.
یکی از کاربران شبکههای اجتماعی نوشته بود« :نشست خبری
ظریف در شبکه اینترنشنال پخش شد اما در شبکه خبر اجازه پخش
نیافت .جناب ظریف دنبال تیم بی در خارج کشور نباشید».
شاید مطلب این کاربر چندان هم بیراه نباشد ،مخصوصا وقتی
نگاهی به اتفاقات اخیر در صدا و سیما ،خصوصا پخش سریال گاندو
از شبکه سه بیندازیم .بخشی از مردم و بسیاری از تحلیلگران سیاسی
گاندو را یک سریال تلوزیونی ضد امنیت ملی دانستند که قصدی جز
تخریب تیم دیپلماسی ایران نداشته است؛ این برداشت مورد توافق
است و اگر کارگردان این سریال صدها بار این موضوع را تکذیب کند
بازهم از محتوای ضدملی گاندو نمیکاهد .سریال گاندو با محوریت
داستان جیسون رضائیان ،یکی از متهمان جاسوسی که در سال94
به جاسوسی از طریق جمعآوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل
سیاست داخلی و خارجی و قراردادن آن در اختیار افراد غیر صالح
متهم شد ،واکنشهای متعددی را به همراه داشت .این سریال ادعا
میکند که وزارت امور خارجه در آزادی رضائیان نقش موثر داشته
است که چنین ادعایی چندی پیش با مخالفت عباس موسوی،
سخنگوی این وزارتخانه روبهرو شد .سریال گاندو در خالل این بحث به
نوع رویکرد مسئوالن وزارت خارجه میپردازد و آنها را افرادی سست،
زبون و بیاراده معرفی میکند و کار را تا جایی پیش میبرد که حتی
محمدجواد ظریف را هم در امان نمیگذارد و طوری القاء میکند که
گویی ظریف شیفته بیاراده دول غربی است .البته چنین دیدگاهی
فقط مربوط به سازندگان این سریال نیست بلکه در تمام این سالها
ن روحانی ،جواد ظریف و تیم دیپلماسی دولت
هجمههایی که به حس 
وارد شده است حکایت از آن دارد که تفکری بنای برچیدن عنصر
مذاکره را دارد همانطور که حتی پس از امضای برجام همان تفکر با
اصرار بر این نکته که مواضع ایران در هیچ سطحی نسبت به گذشته
تغییر نکرده است ،زمینه عهدشکنی آمریکا را فراهم کرد؛ برای مثال
به یاد داریم که بعد از استعفای ظریف کدام یک از نمایندگان مجلس
در محل قانونگذاری کشور شیرینی پخش کرد یا کدام روزنامه
محافظهکار وزیر خارجه مملکت را خائن دانست؛ از اینرو ادامه
چنین سلسلهای در سریالی به نام گاندو چندان عجیب نیست زیرا
همانهایی که تصور میکنند معیار انقالبیبودن خودشان هستند و
هر اقدامی خالف نظر آنها یعنی خروج از ارزشهای انقالبی اکنون با
استفاده از تربیون صداوسیما بر کلیت دستگاه دیپلماسی تاختهاند.
گاندوسازان که از جریان فکری خاص پیروی میکنند در حالی ظریف

 511/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنچ
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره
 139760306271003780مورخ  1397/10/30هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای داود خوشخو فرزند رجب بشماره شناسنامه
 1517صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت
 250مترمربع قسمتی از پالک  148اصلی بخش  9مشهد که با قسمت
دیگر ساختمان به مساحت  650مترمربع که عرصه و اعیان می باشد
جمعا به مساحت  900مترمربع تشکیل یکباب کارگاه را میدهند واقع
در روستای قرقی بعد از مزار شهدای جنب مدرسه اعیان متعلق به خود
متقاضی و عرصه آن متعلق به میرزا ابوصالح رضوی محرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد .م.الف 319
تاریخ انتشارنوبت اول1398/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/5/16 :
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد – حمیدرضا افشار

 511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139760306271000415و رای اصالحی
 139860306271001132مورخ  1397/2/8هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای داود
خوشخو فرزند رجب بشماره شناسنامه  1517صادره از مشهد
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  472/06مترمربع
قسمتی از پالک  68اصلی بخش  9مشهد واقع در بلوار رسالت
– نبش رسالت  114خریداری از حسن ضعیف محرزگردیده است
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس
ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .م.الف 321
تاریخ انتشارنوبت اول98/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/16 :
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار

را شخصیتی متزلزل نشان دادند که اخیرا خزانهداری آمریکا وزیر امور
خارجه کشورمان را تحریم کرد .میدانیم و احتماال سازندگان گاندو
هم میدانند که آمریکا در 40سال اخیر شخصیتها و نهادهایی را
تحریم کرده است که در مقابل زیادهخواهیها ایستادگی کرده باشند
و تحریم ظریف مثال خوبی برای اثبات ایستادگی او پای منافع ملی
است .در واقع در نگاه آمریکا قاسم سلیمانی و ظریف مانند یکدیگرند
و هر دو برای منافع ایران زیربار خواستههای فراقانونی آمریکا
نمیروند؛ از اینرو هر دوی اینها مشمول تحریمهای دولت آمریکا
قرار گرفتهاند .جالب این است که آمریکا این موضوع را متوجه شده
است اما برخی از نیروهای داخلی هنوز بر طبل لجاجت میکوبند
و مانند منش پیشین خود ،منافع ملی را قربانی منافع جناحی،
سیاسی و گروهی میکنند .چنین روحیهای بعد از تصویب برجام نیز
از سوی ایشان مشاهده شد؛ بهنحوی که آنها از هیچ کوششی برای
بیاثر کردن برجام مضایقه نکردند تا پیروزی انعقاد برجام به نام دولت
حسن روحانی و به تبع آن اصالحطلبان نوشته نشود .افزون بر چنین
هزینههایی اخیرا یک مقام آمریکایی در کنفرانس تلفنی با گروهی از
خبرنگاران گفت که سریال گاندو یکی از عوامل تحریم ظریف بوده
است .او اشاره کرده است که با دیدن سریال گاندو به این نتیجه
رسیدهاند که ظریف گزینه مناسبی برای برقراری تماس و گفتوگو
نیست« :اگر قرار باشد با ایران تماس رسمی داشته باشیم ،خواهان
تماس با کسی هستیم که تصمیمگیر مهم باشد .به نظرم ،ظریف که
در خبرهای این هفته بود نامهای گالیهآمیز به رهبر جمهوری اسالمی
نوشته است چون تصویر خوبی از او در یک سریال تلویزیونی نشان
 511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنچ
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره
 139760306271003781مورخ  1397/10/30هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای داود خوشخو فرزند رجب بشماره شناسنامه
 1517صادره از مشهد در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به
مساحت  650مترمربع قسمتی از پالک  148اصلی بخش  9مشهد که
با قسمت دیگر ساختمان به مساحت  250مترمربع که اعیان می باشد
جمعا به مساحت  900مترمربع تشکیل یکباب کارگاه را میدهند واقع در
روستای قرقی بعد از مزار شهدای جنب مدرسه خریداری از محمد باقر
قرقی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله
 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م.الف 317
تاریخ انتشارنوبت اول1398/5/1 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1398/5/16 :
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد – حمیدرضا افشار

داده نشده بود ،گزینه مورد نظر رئیسجمهور [ایاالت متحده] برای
برقراری تماس نیست».
این سخنان نشان میدهد که گاندو برخالف ادعای سازندگانش
که میگفتند برای نشان دادن حقایق ساخته شده ،وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران را در ابعاد جهانی یک انسان بیاختیار و
سست معرفی کرده است که بر اساس آن آمریکاییها به این نتیجه
رسیدهاند که ظریف از پایگاه اجتماعی قابل قبولی برخوردار نیست
و به راحتی میشود او را تحریم کرد.آنهایی که اکنون در لباس هنر
با هدف تخریب دولت به صداوسیما آمدهاند بد نیست سخنان رهبر
انقالب درباره ظریف و همراهانش در دیدار با مسئوالن نظام در
تاریخ 2تیر 94را بازخوانی کنند« :بنده هیات مذاکرهکننده را همین
دوستانی که این مدت این زحمات را بر دوش گرفتهاند؛ هم امین
میدانم ،هم غیور میدانم ،هم شجاع میدانم ،هم متدین میدانم؛
این را همه بدانند .اکثر حضاری که اینجا تشریف دارید ،از محتوای
مذاکرات خبر ندارید .اگر شما هم از محتوای مذاکرات و جزئیات
مذاکرات و آنچه در مجالس میگذرد مطلع بودید ،به بخشی از آنچه
بنده گفتم ،حتما اذعان میکردید .من البته عالوه بر اینها ،بعضی
از این دوستان را از نزدیک میشناسم ،بعضی را از دور با سوابقشان
میشناسم .اینها مردمانی هستند متدین و امین ،اینها امینند،
قصدشان این است که کار کشور را پیش ببرند ،گره را باز کنند و دارند
تالش میکنند برای این کار .انصافا غیرت ملی هم دارند ،شجاعت
هم دارند ،در مقابل یک تعداد کثیری از کسانی قرار میگیرند .که
حاال نمیخواهم تعبیر متناسب واقعی را بکنم ،چون گاهی تعبیرهایی

هست که واقعا شایسته آن تعبیرند اما خب ،مناسب نیست که ما به
زبان بیاوریم و انصافا در مقابل آنها با شجاعت کامل با دقت کامل
مواضع خودشان را بیان میکنند ،دنبال میکنند و تعقیب میکنند».
یا به یاد بیاورند که ایشان به صراحت ظریف را سربلند از آزمون
ملی دانستند و در 10مرداد 94در دیدار با وزیر امور خارجه ،سفیران
و مسئوالن نمایندگیهای ایران در خارج از کشور گفتند« :آقای دکتر
ظریف و همکارانشان آزمون خوبی از سر گذراندند .احساس قدرت و
نشستن در مقابل  6قدرت جهانی ،دفاع از اهداف و تثبیت حضور و
وجود خود به طرفهای مقابل ،از جمله نقاط قوت مذاکرهکنندگان
کشورمان در مذاکرات هستهای بود .تدین ،مهمترین نقطهی قوت
آقای ظریف است و بنده مکرر برای شما عزیزان دعا میکنم».
این سخنان صریح ،آشکار و بیپرده رهبری درباره شخصیت دکتر
ظریف و تیم همراهانش فصلالخطاب است اما چرا پس از این مواضع
هنوز عدهای به صورت غیرواقعی علیه ظریف و نوع دیپلماسی دولت
روحانی میتازند؟ شاید خود آنها گاندوهای سیاست ایران باشند که
برای فرافکنی هرکسی به غیر از خود را خائن میدانند تا مبادا روزی
نوک پیکان علیه آنان شود .به هر حال این موضوع در راستای منافع
ملی نیست و منتقدان دولت باید بدانند که در صورت استمرار این
عداوتها امنیت ملی ایران به خطر میافتد؛ خاصه آنکه در مقطع
کنونی اتحاد آمریکا ،اسرائیل ،بریتانیا و عربستان میتواند برای
ایران مخاطرهانگیز باشد و ضرورت دارد که در چنین شرایط سختی
که دشمنان همهجانبه علیه ایران فعالیت میکنند اتحاد داخلی به
شکلی مطلوب حفظ شود .ظریف در آخرین واکنش خود به تخریب
های گاندوسازان به رهبری نامه نوشت و ابراز گالیه کرد که حتی اگر
بخشی از این حجم تخریب درست باشد ،ادامه خدمت وی در سمت
وزارت امور خارجه شرعا جایز نیست .رهبری هم در پاسخ به او گفتند
که «من مطلقا راضی نیستم که به شما کمترین اهانتی بشود».
این تازهترین اظهار نظر عالیرتبهترین شخصیت نظام درباره
محمدجواد ظریف است و عالوه بر این ،موضع ایشان درباره سریال
گاندو نیز تلقی میشود؛ بهنحوی که به نظر میرسد ایشان هم از
توهینهای رایج خاصه در سریال گاندو بهشدت آزردهخاطر هستند.
با دانستن تمام اینها بد نیست به سخنان جواد افشار ،کارگردان
سریال گاندو توجه کرد؛ او درباره تعریف واژه گاندو گفته است:
«گاندو موجودی است که میتواند مدتها با صبر و حوصلهای زیاد به
کمین شکارش بنشیند و در لحظه مناسب ،ضربه خودش را بزند که بر
همین اساس به شکارچی کمینگر هم مشهور است».
با این تعریف باید از حامیان معنوی و فکری این سریال پرسید
که چه کسانی گاندوهای واقعیند؟ از قضا همین ویژگیها بر کسانی
که شرایط حساس فعلی را درک نمیکنند یا شاید نمیخواهند درک
کنند نیز صادق است .تردیدی وجود ندارد که سیستم اطالعاتی-
امنیتی کشور باید مترصد شناسایی جاسوسان خارجی باشد اما
اقدامات ضدملی تخریبگران دولت نیز اشبه به همان گاندوهایی
است که مورد انتقاد سریال است؛ از اینرو صاحبان تفکر ضد دولت
باید پاسخ دهند که چه کسانی گاندوهای واقعیاند؟

 512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شماره  139860306013000748مورخ  1398/4/11هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم راهله ذبیحی شهری به شناسنامه شماره  124کد ملی  0919335837صادره گناباد
فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب منزل قدیمی به مساحت  724/11مترمربع از پالک های
شمارات  1034و  1035فرعی از  3اصلی واقع در اراضی قصبه شهر خراسان رضوی بخش
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای ذبیح اله ذبیحی شهری مالک
رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله
 15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول98/4/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/16 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

مفقودی

برگ سبز خودرو وانت پراید تیپ  151سیستم
سایپا مدل 1393به شماره پالک  793ط  24ایران
 36شماره موتور  M13/5981700و شماره شاسی
 NAS451100H4971795مربوط به محمد امین عبدالهی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز موتور سیکلت سیستم دایچی تیپ 125CC
مدل  1394به شماره پالک  29318 – 772شماره موتور
 0125N2G326188و شماره تنه N2G**125V9310320
مربوط به اکبر حسین زائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
مفقودی

کارت هوشمند راننده به شماره  2190424مربوط به
امیر خاتمی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0702471240
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

کارت هوشمند راننده به شماره  3299325مربوط به
حمید صالحی بوری آبادی فرزند علی اکبر به شماره ملی
 0703772457مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
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نيمسالاول1398

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان نيمسال اول 1398
مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها :ساعت 17:00 :و 22:10
يكشنبه ها :ساعت18:30 :
دوشنبه ها :ساعت 16:20و  22:10ساعت03:40 :
بامداد
سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها :ساعت 18:3 0 :و 21:45
پنج شنبه ها :ساعت 13:45 :و 22:10
جمعه ها :ساعت 13:50 :و  22:10و ساعت03:40
بامداد
مشهد -زاهدان :همه روزه ساعت11:30 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت17:15 :
و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 20:15 :يكشنبه
ساعت)19:45 :
مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت 13:10 :يكشنبه ها و
چهار شنبه ها ساعت 14:30 :ودوشنبه ها ساعت:
 12:20پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت0945 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 12:25 :و دوشنبه و
پنجشنبه هاساعت11:25 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 18:30 :و سه شنبه ها
ساعت 21:45 :پنجشنبه ها ساعت17:45 :
مشهد -ايالم :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت08:45 :
جمعه ها ساعت1020 :
مشهد  -آبادان :يك شنبه ها ساعت 19:30 :و
ساعت 22:40 :چهارشنبه ها ساعت 15:10 :و پنج
شنبه ها ساعت22:40 :
مشهد  -ساري :چهارشنبه ها ساعت17:10 :
مشهد  -اردبيل :پنج شنبه ها ساعت12:55 :

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حذف ۴
صفر از پول ملی تأثیری بر تورم ندارد ،گفت :در
حال حاضر  ۷میلیارد قطعه اسکناس در کشور
موجود است که با تبدیل ریال به تومان این رقم
به  ۳میلیارد قطعه کاهش مییابد.
عبدالناصر همتی در حاشیه نشست
کمیسیون اقتصادی با دستور کار بررسی حذف
 4صفر از پول ملی در جمع خبرنگاران ،گفت:
الیحه حذف  4صفر از پول ملی  7ماه پیش
توسط بانک مرکزی به دولت ارائه شد و پس از
ً
بحث و بررسی نهایتا به تصویب رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلیل دولت
برای تصویب حذف  4صفر از پول ملی ،افزود:
حذف  4صفر از پول ملی پاسخ به عرف است و
بانک مرکزی درصدد است با تحقق این امر آنچه
میان مردم رایج است را عملیاتی کند ،در واقع در
حال حاضر ریال در زندگی روزمره مردم استفاده
چندانی نمیشود و مردم همواره از واحد تومان
در مبادالت خود استفاده میکنند ،به همین
دلیل دولت تصمیم گرفت واحد پول ملی به
تومان تغییر یابد تا پاسخی به آنچه در جامعه در
جریان است ،داده شود.
وی افزود:تبدیل ریال به تومان  10هزار ریال،
یک تومان میشود.
 700yyمیلیون اسکناس ساالنه امحاء و چاپ مجدد
میشود
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به
صحبتهای خود در کمیسیون اقتصادی اضافه
کرد :اقتصاددانان و کارشناسان مطالب مهمی
پیرامون حذف  4صفر از پول ملی مطرح کردند
که تمامی آنها درست و به جا است اما نیاز است
نکاتی در این رابطه تشریح شود؛ حذف  4صفر
برای دولت هزینهای ندارد چرا که هر ساله 700
میلیون اسکناس امحاء و چاپ مجدد میشود.
همتی ادامه داد :در حال حاضر  7میلیارد
قطعه اسکناس در کشور موجود است که با
تبدیل ریال به تومان این رقم به  3میلیارد قطعه
کاهش مییابد بنابراین هزینههای امحاء و چاپ
را میتوان برای چاپ پول جدید استفاده کرد.
yyمسکوکات در کشور از رده خارج شده است
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد :در حال
حاضر مسکوکات در کشور از رده خارج شده
است ،به گونهای که ضرب سکه  500تومانی که
باالترین سکه موجود در کشور است حدود 820

تومان هزینه دارد بنابراین در حال حاضر هر چه سوی دیگر اقدامات مهمی برای ثبات بازار ارز
سکه ضرب میشود از دور خارج شده و ذوب انجام میشود؛ کنترل واردات و بهینه کردن
تخصیص ارز از جمله ضرورتها است که بانک
میشود تا در سایر موارد استفاد ه شود.
وی بیان کرد :در حال حاضر رابطه ریال با ارز مرکزی آنها را به درستی پیگیری میکند.
خارجی  0.000008است که در هیچ کشوری yyشرایط کنونی زمان مناسبی برای حذف  4صفر
رابطه پول ملی با دالر اینگونه نیست .ما باید از پول ملی است
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط
شکل ظاهری پول و رابطه ریال با دالر را اصالح
کنیم که با حذف  4صفر این امر محقق میشود .کنونی زمان مناسبی برای حذف  4صفر از پول
همتی با تأکید بر اینکه باید از چاپ و امحای ملی است ،تصریح کرد :از سال  1350تا امروز
بیش از اندازه اسکناس جلوگیری شود ،گفت :ارزش پول ملی ایران  3هزار و  500برابر کاهش
حذف  4صفر از پول ملی پاسخی به افکار یافته است در حالی که باالترین پول ما در آن
عمومی است ،در حال حاضر هیچ فردی به چک زمان که هزار تومان بود در حال حاضر به 50
پول  50هزار تومانی که باالترین اسکناس کشور هزار تومان افزایش یافته است.
همتی حذف  4صفر از پول ملی را پاسخی
است  500هزار ریال نمیگوید.
این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره به انتظار مردم دانست و گفت :با تبدیل ریال به
تومان مردم راحتتر میتوانند
صحبتهای برخی کارشناسان
مبادالت خود را انجام دهند.
مبنی بر اینکه حذف  4صفر
yyحذف  4صفر از پول ملی به
تأثیری بر تورم نداشته و در حال
همتی :در حال حاضر
تصویب مجلس نیاز دارد
حاضر اولویت کشور نیست،
مسکوکات در کشور از رده
وی افزود :حذف  4صفر از
توضیح داد :حذف  4صفر از
خارج شده است ،به گونهای
پول ملی در حال حاضر تنها
پول ملی تأثیری بر تورم ندارد و
که ضرب سکه  500تومانی
در دولت تصویب شده است و
اولویت ما نبوده اما جزو کارهای
که باالترین سکه موجود
نیاز به تصویب مجلس دارد،
بانک مرکزی است.
در کشور است حدود 820
اگر نماینندگان به این تقاضای
همتی با بیان اینکه اصالح
تومان هزینه دارد بنابراین
عمومی و بانک مرکزی پاسخ
ساختار بانکی شروع شده
در حال حاضر هر چه سکه
دهند ما آن را اجرایی میکنیم،
است ،ادامه داد :در حال حاضر
ضرب میشود از دور خارج
در غیر این صورت روال موجود
ناترازی بانکها در حال اصالح
شده و ذوب میشود تا در
ادامه داده میشود.
است و اقدامات مربوط به ادغام
سایر موارد استفاد ه شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت:
بانکهای وابسته به نیروهای
در یک دوره گذار دو ساله ریال
مسلح در حال انجام است از

,,

به تومان تبدیل شود و ریال و تومان همزمان
در کشور موجود است تا مردم با مشکل روبه رو
نشوند ریال به تدریج از گردش های مالی حذف
شده و تومان جایگزین ریال می شود.
قرار نیست با حذف چهار صفر اتفاق خاصی
بیفتد
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال گفت :انتظار
جامعه از حذف چهار صفر که به عنوان مثال
اتفاق خاصی بیفتد ،قطعا محقق نخواهد شد.
رمضانعلی سبحانی فر رئیس فراکسیون تولید
و اشتغال و عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به موضوع
حذف چهار صفر از پول ملی ،بیان کرد :انتظاری
که جامعه از حذف چهار صفر دارد که به عنوان
مثال اتفاق خاصی بیفتد ،قطعا محقق نخواهد
شد.
وی کاهش بار روانی ایجاد شده را از جمله
مزایای حذف چهار صفر از پول ملی دانست و
افزود :این کار موجب صرفه اقتصادی در چاپ
اسکناس ،کاهش تعداد اعداد به کاربرده شده در
ثبت دفاتر و کاهش بار روانی خواهد شد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال در
مجلس همچنین متذکر شد :ما در شرایط
فعلی ،مشکالت و گرفتاری های بزرگ تری
در حوزه اقتصاد داریم که باید به آن ها
بپردازیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه توجه
صرف به حذف چهار صفر از پول ملی در اقتصاد
تاثیرگذار نخواهد بود گفت :ما باید یک بسته و
پکیج کاملی برای کاهش تورم در نظر گرفته و آن
را اجرایی کنیم.
نماینده مجلس حل مشکالت اقتصادی
کشور را نیازمند عزم و اراده جدی در مدیران،
مسئوالن و مردم عنوان کرد و بیان داشت:
برای حل مشکالت نباید منافع گروه و حزب و
تشکالت را در نظر گرفت.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال در مجلس
قانون صندوق های مکانیزه را از جمله قوانین
مفید و موثر خواند و افزود :قانون مالیات بر
ارزش افزوده زمانی به درستی اجرا خواهد شد
که قانون صندوق های مکانیزه اجرایی شود و در
نهایت از گران فروشی ،قاچاق ،تضییع حقوق
مصرف کننده ،احتکار و فرار مالیاتی جلوگیری
خواهد کرد.
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اصالح فرآیندهای صدور مجوز فعالیت در ۳
حوزه کسب و کار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت :با تصویب کارگروه تخصصی ،فرآیندهای
صدور مجوز فعالیت در  ۳حوزه تاسیس گلخانه ،واحد
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و واحد پرورش دام
اصالح شد.علی رسولیان با اشاره به تاکیدات استاندار
درباره ضرورت اصالح فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و
کار اظهار کرد :یکی از مهمترین سیاست هایی آقای رزم
حسینی در حوزه اقتصادی ،اصالح فرآیندها ،رفع موانع
کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار است.وی افزود:
اکنون خراسان رضوی از نظر فضای کسب و کار در رتبه
شانزدهم کشوری قرار دارد درحالی که با توجه به وجود
ظرفیت های بسیار خوب اقتصادی ،به هیچ عنوان این رتبه
مناسب و در شأن این استان نیست.معاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد :تمام
تالش ما این است که با اصالح فرآیندهای موجود در زمینه
صدور مجوزها ،شاخص های مربوط به فضای کسب و کار
استان بهبود یافته و زمینه توسعه اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی به منظور
اصالح فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار گفت:
تاکنون  30فرآیند حوزه کسب و کار شناسایی و جزئیات
آن از نگاه بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است
تا برخی از مراحل صدور مجوز با نظر کارشناسی کارگروه
اصالح فرآیندها حذف شود.رسولیان بیان کرد :در اولین
جلسه کارگروه اصالح فرآیندها ،پیشنهادهای مربوط به
کاهش مراحل صدور مجوزهای راه اندازی گلخانه مورد
بررسی قرار گرفت و با همراهی نهادهای زیرمجموعه وزارت
جهاد کشاورزی ،بسیاری از فرآیندها در این حوزه اصالح
شد.
وی ادامه داد :در دومین جلسه این کارگروه هم
فرآیندهای صدور مجوزهای تاسیس واحد صنایع تبدیلی
و تکمیلی کشاورزی و راه اندازی واحد پرورش دام
بررسی و مقرر شد در راستای کاهش فرآیندها ،مرحله
صدور موافقتنامه اصولی اولیه حذف شود و بازدیدهای
تخصصی نیز کاهش یافته و در یک مرحله انجام گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی با بیان اینکه مصوبات کارگروه اصالح فرآیندها به
منزله مصوبات کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری تلقی
خواهد شد ،اظهار کرد :فرآیندهای اصالحی که به تصویب
کارگروه ذی ربط رسیده است ،از امروز قابلیت اجرا دارد اما
با این حال در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم
مطرح و مصوبه این شورا را نیز دریافت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد :به منظور بررسی عملکرد دستگاه های
اجرایی در زمینه اجرای فرآیندهای اصالحی ،یک نفر به
نمایندگی از بخش خصوصی مراحل دریافت مجوزهای
کسب و کار را انجام داده و گزارشی از ارزیابی خود به
کارگروه مربوطه ارائه خواهد کرد.
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رتبه  7کنکور ریاضی:
هیچ کالس کنکوری نرفتم

دانش آموز رتبه  ۷کنکور سراسری در گروه
علوم ریاضی گفت :مهمترین و اولین عامل
موفقیتم کمک خداست و بعد از خدا ،خانوادهای
که توانستند محیط آرام را برایم فراهم کنند.
پارسا امینی در گفتوگو با خبرنگار فارس
در مشهد ،اظهار داشت :مهمترین و اولین
عامل موفقیتم کمک خدا است و بعد از خدا
خانوادهای که توانستند محیط آرام را برایم
فراهم کنند.
وی افزود :هیچ کالس کنکوری شرکت نکردم
و فقط خودم درس خواندم ،در حالت عادی
روزی حدود  ۷ساعت و از بعد عید روزی ۱۴
ساعت مطالعه دروس داشتم.
دانش آموز رتبه  ۷کنکور سراسری در گروه
علوم ریاضی با بیان اینکه رتبه تک رقمی را برای
خودش پیشبینی میکرده است ،گفت :به همه
دانشآموزانی که قصد شرکت در کنکور دارند،
توصیه میکنم ارتباط خوبی با خدا داشته باشند
و مطمئن باشند که تالششان بیثمر نمیماند.
امینی در مورد رشته مورد عالقه خود اظهار
کرد :مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
را انتخاب میکنم.
مادر پارسا امینی نیز در گفتوگو با خبرنگار
فارس در مشهد گفت :علت موفقیت پسرم در
کسب رتبه  ۷کنکور ریاضی ،فقط خودش و
مدیریت خوب مدرسه است.
مادر دانشآموز رتبه  ۷کنکور ریاضی افزود:
پسرم نه هیچ کالس کنکوری شرکت کرد ،فقط
خودش درس خواند.
وی ادامه داد :از این اتفاق حسی شبیه راه
رفتن روی ابرها دارم ،حسی که قابل وصف
نیست.
فکور در رابطه با نقش خانواده در موفقیت
فرزندش گفت :ما دو سال است همه تفریحات،
سفرها و میهمانیهای خانواده را بهخاطر کنکور
پسرم تعطیل کردهایم و اکنون نیز نتیجه این کار
را دیدیم و خوشحال هستیم.
وی که خود لیسانس رشته پرستاری و
همسرش مهندس برق است در رابطه با توصیه
به خانوادهها گفت :خانوادهها اگر موفقیت
فرزندانشان برایشان مهم است باید خودشان هم
در فراهم آوردن شرایط این موفقیت تالش کنند.
فکور خاطرنشان کرد :ورزشهای مورد عالقه
پارسا دو و میدانی و دوچرخهسواری است که
از بعد امتحان کنکور دوباره آنها را آغاز کرده
است.

چراییاختالفطبقاتیمحسوسبینقشرپزشکوپرستار

پرستاران را در راستای کار خود قرار دادند.
بدیعی عنوان کرد :طرح قاصدک از سمت وزارت
بهداشت ابالغ شده و اشکاالتی نیز داشته که تا
حدودی برطرف شده اما هنوز این سیستم مشکل
دار بوده و باید نواقص این نوع سیستم برطرف شده
و نحوه پرداختی آن شفاف شود.
yyپیگیری رفع نواقص سیستم قاصدک با دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر
نشان کرد :دانشگاه علوم پزشکی قول پیگیری رفع
نواقص سیستم پرداختی قاصدک را در حضور
معاون اجتماعی استاندار به قشر پرستاران داده و
نیز خود را موظف به پیگیری پرداخت معوقات کارانه
آنها اعالم کرد.
در ادامه رییس نظام پرستاری مشهد گفت:
جلسه روز سهشنبه پرسش و پاسخی بود که به
میزبانی نظام پرستاری منطقه و با دعوت از مسئوالن
دانشگاه برگزار شد.
محسن گچپزان افزود :دکتر دارابی با عنوان
نماینده وزیر بهداشت در مشهد به همراه نماینده
استاندار در امور اجتماعی در این جلسه حضور
پیدا کرده تا به مطالبات و گالیههای پرستاران گوش

 486بانوی سبزواری تحت پوشش بیمه زنان خانهدار
۴۸۶بانوی سبزواری تحت
پوشش بیمه زنان خانهدار
هستند و از خدمات و مزایای بیمه
تامین اجتماعی بهره مندند.
رئیس تامین اجتماعی سبزوار روز سه شنبه با بیان
این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت :هم اینک ۵۰۲
زن خانه دار بیمه شده اصلی و تبعی زیر پوشش این
سازمان هستند که  ۴۸۶نفر آنها بیمه شده اصلی
هستند.حمیدرضا امینیان افزود :آمار زنان خانه دار
بیمه شده شهرستان سبزوار پارسال ۴۷۰نفر بوده که
امسال حدود سه درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه بیمه زنان خانهدار فقط برای
بانوان متاهل نیست اضافه کرد :بانوان با شرایط
سنی ١٨تا  ۵٠سال می توانند با پرداخت ماهیانه حق

بیمه از مزایای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و مستمری
فوت برخوردار شوند.امینیان ادامه داد :اطالع رسانی
گسترده و بیان محاسن بیمه زنان خانه دار از طریق
مجمع مشورتی بانوان ،مهد های کودک ،بهزیستی و
کمیته امداد امام خمینی (ره) از عوامل افزایش پوشش
بیمه بانوان در سبزوار بوده است.وی اظهار کرد :زنان
خانه دار متقاضی بیمه تامین اجتماعی می توانند با
مراجعه به نزدیکترین شعبه یا کارگزاری رسمی سازمان
تامین اجتماعی در محل سکونتشان خود را تحت
پوشش بیمهقرار دهند.
جمعیت شهرستانهای سبزوار ،جوین ،جغتای،
خوشاب و داورزن بر مبنای سرشماری سال  ۹۵حدود
 ۴۷۰هزار نفر است که  ۵۰درصد این تعداد زیر پوشش
سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

داده و راهی برای رفع و حل آن پیدا کنند.
وی عنوان کرد :جلسه خوب و مسالمت آمیز
پیش رفته که طی آن نیز فرصت یکماههای به
مسئولین برای رفع برخی از گالیههای پرستاران
داده شد.
بازنشستگی زودتر از موعد
"گچپزان توضیح داد :یکی از گالیههای این
قشر سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد بود
که واقعیت امر این است که در حال حاضر بخاطر
نبود منابع امکان بازنشستگی زودتر از موعد وجود
نداشته چرا که این اقدام بار مالی زیادی برای
دانشگاه به همراه داشته و در حال حاضر قابل اجرا
نیست ".
yyسوالی که بی پاسخ ماند
عضو هیئت رییسه نظام پرستاری استان
خراسان رضوی گفت :بعد از تجمع پرستاران مقابل
استانداری صبح روز  ۳شنبه جلسهای برای بیان
مطالبات و گالیههای این پرستاران با مسئوالن
کشوری برگزار شد.
سید جواد توکلی دررمصاحبه با خبرنگار این
رسانه پیرامون االم خروجی تجمع پرستاران افزود:
رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین خود

سهمیهای بودن یکسوم ورودیهای
رشتههای پرطرفدار

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه
حدود  ۳۳۵هزار داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی
مجاز به انتخاب رشته شدهاند ،گفت :حدود  ۹هزار
داوطلب در سه رشته پرطرفدار شامل "دندان پزشکی"،
"داروسازی" و "پزشکی" پذیرش خواهند شد که حدود
 ۲۷۰۰نفر آنها بر اساس سهمیه وارد این رشته ها خواهند
شد.به گزارش مفدا ،دکتر ابراهیم خدایی امروز در نشست
خبری که به منظور تشریح جزییات اعالم نتایج اولیه
کنکور سراسری سال  ۹۸برگزار شد ،به ارائه جزئیات آمار
پذیرش پرداخت و گفت :آزمون سراسری سال  ۹۸روزهای
 ۱۳و  ۱۴تیرماه با حضور یک میلیون و  ۱۱۹هزار و ۴۱۱
داوطلب در  ۳۸۱شهرستان و  ۱۹کشور خارجی برگزار شد
که  ۵۸درصد داوطلبان ،زن و  ۴۲درصد آنها مرد بودند.
وی در ادامه تصریح کرد :بیشترین تعداد شرکتکننده در
گروه علوم تجربی با  ۶۳۷هزار داوطلب ،پس از آن علوم
انسانی با  ۲۸۲هزار و گروه ریاضی با  ۱۶۸هزار ،بیشترین
شرکتکنندهها را داشتند.رئیس سازمان سنجش آموزش
کشور خاطرنشان کرد :از تعداد داوطلبان ثبتنامکننده،
یک میلیون و  ۱۸هزار نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و ۹
درصد غایب آزمون بودند .این تعداد  ۶۵هزار نفر بیشتر از
آزمون سال  ۹۷بود .همچنین  ۵۷۷هزار نفر در نظام قدیم
آموزشی و  ۵۴۲هزار نفر در نظام جدید آموزشی شرکت
کردهاند.
وی همچنین در خصوص ظرفیت پذیرش در سه
گروه علوم پزشکی نیز گفت :بیشترین رقابت داوطلبان
گروه علوم تجربی برای پذیرش در سه رشته پزشکی،
دندانپزشکی و داروسازی است و تعداد  ۸۰۳۸نفر در کل
کشور بدون احتساب دانشگاه آزاد ،در گروه علوم پزشکی
پذیرفته میشوند که این تعداد  ۲۶۰نفر بیش از سال
گذشته است.
دکتر خدایی به ظرفیت داوطلبان مناطق سیلزده
اشاره کرد و گفت :به چهار استان لرستان ،گلستان،
خوزستان و خراسانشمالی ،بر اساس رشتههایی که
استانداری های آنها به سازمان سنجش اعالم کردهاند،
پنج درصد ظرفیت مازاد اختصاص داده شده است و تنها
داوطلبانی میتوانند از ظرفیت سهمیه سیلزدگان در
کنکور  ۹۸استفاده کنند که آسیب مستقیم دیده باشند
و همچنین دو برابر مدت تحصیل ،تعهد خدمت بدهند.به
گفته وی ،انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز از  ۲۰مرداد
آغاز میشود و تا  ۲۴مرداد ادامه دارد .کلیه داوطلبان
بر اساس سوابق تحصیلی نیز  ،مجاز به انتخاب رشته
هستند و به منظور انتخاب رشته بهتر داوطلبان ،سه دسته
راهنمایی از جمله ویژهنامه انتخاب رشته پیک سنجش،
سیستم نرمافزار مجازی انتخاب رشته و پایگاههای انتخاب
رشته وزارت آموزش و پرورش در دسترس داوطلبان قرار
میگیرد.

و همچنین معاون استاندار در امور اجتماعی در پی
پاسخگویی به مطالبات پرستاران صبح روز سه شنبه
با تمام پرستارانی که اجتماع کرده بودند جلسهای
برقرار کردند.
وی تصریح کرد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فرصت یکماهه ای گرفته شده تا برای حل و رفع
برخی از مطالبات پرستاران که در داخل استان قابل
اجرا بود راهحلی اندیشیده شود.
توکلی اظهار کرد :در این جلسه پرستاران به
بازگویی مطالبات خود مرداختهو مسئولین تیز تا
حدودی موافق با این مطاابات بوده و بر گالیههای
این قشر صحه گذاشته و به آنها قول داده تا
ابتدای مهرماه سال جاری بسیاری از این مشکالت
و چالشهای جدی رفع شود.وی بیان میکند:
اگرچه مسئوالن قول بر رفع چالشها و برطرف
کردن گالیههای پرستاران داده اما باز هم در این
جلسه سوالی مبنی بر علت یابی تفاوت فاحش
میان قشر پرستاری و پزشکی بی پاسخ ماند.توکلی
از اختالف طبقاتی محسوس بین قشر پرستار و
پزشک گالیه کرده و عنوان کرد :چرا باید این دو از
لحاظ موقعیت اجتماعی و میزان درآمد تا این اندازه
نسبت به هم متفاوت باشند.
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مسایل اخالقی جزو دغدغههای آموزش و پرورش
قاسمعلی خدابنده؛
مدیرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی در آیین اختتامیه
سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن ،عترت و نماز
دانش آموزان دختر سراسر کشور در بخش آوایی در
تاالر قدس حرم مطهر رضوی گفت :در هر قوم ،ملت
و سرزمینی یک سری اشخاص ،زمان ها و مکان ها
وجود دارد که شرافت ،فضیلت و قداست خاصی
دارند و مردم به آن ها اعتقاد داشته و برایشان احترام
بسیاری قائل هستند و امروز این موضوع همه جانبه
اتفاق افتاده است و در روزهای با فضیلت دهه اول
ذی الحجه در کنار مضجع شریف آقا علی ابن موسی
الرضا (ع) در جمع دانش آموزان منتخب قرآنی کشور
قرار داریم.

نبی مکرم اسالم (ص) فرمودند بهترین شما کسی
است که قرآن بخواند و آن را به دیگران بیاموزد و شما
که دانش آموزان منتخب قرآنی کشور هستید قطعا در
زمره بهترین و نیک ترین انسان ها قرار دارید.
خادمی دانش آموزان برگزیده قرآنی کشور افتخار
بزرگی است که نصیب آموزش و پرورش خراسان
رضوی شده و ما به دلیل این میزبانی شگرگزار خدای
تبارک و تعالی هستیم.
در آموزش و پرورش استان براساس اهداف
سند تحول بنیادین و در راستای تعلیم و تربیت تمام
ساحتی و بویژه ساحت اخالقی ،اعتقادی و عبادی
گام برمی داریم و مسائل اخالقی و تربیتی همیشه
جزو اولویت ها و دغدغه های دستگاه تعلیم و تربیت
استان محسوب می شود.

حوادث
انشعاب غیرمجاز آب جان یک شهروند را گرفت
اقدام غیرقانونی یکی از شهروندان برای انشعاب غیرمجاز
از شبکه گازرسانی شهری در مشهد به قیمت جان وی تمام
شد.
رئیس اداره گاز منطقه  ۷مشهد روز سه شنبه در این مورد
این حادثه به خبرنگار ایرنا گفت :با اعالم گروه نشتیابی شرکت
گاز خراسان رضوی مبنی بر نشت گاز در یکی از مناطق حاشیه
مشهد گروههای امداد و تعمیرات اعزام و اقدام به حفاری در
محل برای رفع این نقص کردند.
محمد کامل افزود :در این چارچوب با توجه به گزارش
سازمان آتش نشانی مشخص شد یکی از شهروندان در
اقدامی خالف قانون و مغایر با اصول ایمنی و استاندارد الزم
با حفر کانال و عبور از زیر جاده اصلی قصد ایجاد انشعاب
غیرمجاز از شبکه اصلی گازرسانی و سرقت گاز کرده است.
وی عالوه بر نصب غیر اصولی و ناایمن ،موجب نشت گاز در
منطقه و ایراد خسارت به تاسیسات گازرسانی شده است.
وی ادامه داد :بر اساس شواهد موجود این فرد پس از
مشاهده نشت گاز ناشی از اتصال غیراصولی و ناایمن ،وارد
کانال می شود و با دستکاری اتصاالت موجب شدت نشت
شده و همین انباشت گاز سبب خفگی و جانباختن او می
شود.
رئیس اداره گاز منطقه  ۷مشهد گفت :فرد فوت شده پیش
از این در تابستان سال  ۱۳۹۵هم اقدام به اجرای شبکه و نصب
علمک غیرمجاز گاز کرده بود که در آن زمان با گزارش مردمی،
شبکه غیرمجاز جمع آوری و از بروز حوادث احتمالی بعدی
جلوگیری شده بود.
وی در ادامه بر لزوم استفاده ایمن از شبکه گازرسانی
شهری تاکید و بیان کرد :شدت جریان گاز در شبکه گازرسانی
حدود  ۶۰پوند و اجرای هر عملیاتی در این خصوص نیازمند
تمهیدات فنی تخصصی با رعایت الزامات قانونی است.

خبر

سرویساجتماعی

پرستاران درجهت رساندن صدای خود به
مسئوالن صبح روز شنبه در مقابل درب استانداری
اقدام به یک تجمع صنفی  ۴۰۰نفره کرده تا
مسئوالن متوجه گالیههای آنها بشوند.
در پی این تجمع نظام پرستاری مشهد جلسهای
برای جواب گرفتن مطالبات پرستاران و رفع
گالیههای این قشر گردهمایی را با حضور معاون
استاندار در امور اجتماعی و رییس دانشگاه علوم
پزشکی مشهد به عنوان نماینده وزارت بهداشت در
مشهد را در روز سه شنبه برگزار کرد که در این جلسه
به بیان مطالبات خود پرداخته و نیز گالیههای خود
را با مسیوالن در میان گذاشته تا برای آن راهحلی
پیدا کرده و این مشکالت رفع شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
خصوص گردهمایی پرستاران با مسئوالن استانی
ابراز کرد :پرستاران با توجه به مشکالت و گالیههای
صنفی خود در روز شنبه اقدام به تجمع صنفی در
مقابل استانداری کرده که این تجمع حاشیهساز
نشد.
به گزارش 'صبح امروز' شاپور بدیعی در مصاحله
با خبرنگار این رسانه افزود :باتوجه به دعوت نظام
پرستاری منطقه از مسئوالن استانی و صاحبنظران
در حوزه بهداشت دعوت بهعمل آورده تا با
گردهمایی دوستانه پرستاران و مسئوالن قدمی برای
حل گرفتاریها اندیشیده شود.
وی تصریح کرد :در این جلسه دوستان به
بیان مطالبات خود پرداخته و مدیرکل اجتماعی
استانداری نیز در این جلسه حضور داشته و قول
رسیدگی به مطالبات آنها در سطح استان را داده
و نیز مطالبی که نیاز به تصمیمگیری در سطح
کشوری داشته را به وزارت کشور انتقال دهند.
بدیعی ابراز میکند :برای پیگیری مطالبات
قرار شد از بین پرستاران  ۳نفر انتخاب شده تا با
مسئوالن ارتباط برقرار کرده و نتیجه مطالبات خود
را پیگیری کنند.
yyاعتراض به طرح قاصدک
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تبیین
میکند :بیشترین مطالبات و گالیههای این قشر
زحمتکش مربوط به توزیع ناعادالنه کارانهها و طرح
پرداختی قاصدک بوده و نیز برخی از پرستاران به
اجباری بودن شیفتها نیز اعتراض داشتند.
وی ادامه داد :مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
قول حذف اجباری بودن شیفتها برای پرستاران
را داده و پرداخت معوقات  ۱۴ماهه کارانهها به

خبر
بر این اساس هر نوع استفاده غیر مجاز از شبکه گازرسانی
عالوه بر مجازاتهای قانونی ،پیامدهای مالی و جانی گسترده
و غیرقابل جبران دارد.
کامل وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه
موارد تخلف مرتبط با شبکه گازرسانی ،موضوع را بالفاصله از
طریق سامانه تلفنی  ۱۹۴یا  ۳۷۰۷۴به مرکز ارتباطات مردمی
شرکت گاز خراسان رضوی اطالع دهند.
شرکت گاز خراسان رضوی دو میلیون و  ۲۷۲هزار و ۱۳۸
مشترک دارد که از این تعداد یک میلیون و  ۷۸۷هزار و
۱۵۸مشترک شهری و  ۴۸۴هزار و ۹۸۰مشترک روستایی
هستند.
خسارت۲میلیاردریالیبهشبکهبدقمشهددرپیسانحه
تصادف
انحراف جرثقیل از مسیر حرکت و برخورد آن با چند خودرو
و ابنیه شرکت برق در خیابان هاشمیه مشهد  ۲میلیارد ریال
به شرکت توزیع برق مشهد خسارت وارد کرد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد دوشنبه شب به
خبرنگار ایرنا گفت :در این حادثه جرثقیل  ۲۰تنی عصر امروز
در خیابان هاشمیه مشهد از مسیر حرکت خود منحرف و با
چهار خودرو برخورد کرد و به شبکه برق این منطقه آسیب
جدی وارد نمود.
علیرضا کاشی افزود :برخورد این جرثقیل با شبکه برق
منجر به از بین رفتن  ۶پایه سیمانی ،هشت فاصله شبکه
سیمی و  ۲ترانس برق شد.
وی اظهار داشت :در نتیجه این برخورد برق منطقه هاشمیه
به مدت نیم ساعت قطع شد که در این فاصله عوامل شرکت
توزیع نیروی برق مشهد با عملیات خط گرم شبکه جدید برق
ایجاد کردند.
سرپرست ایستگاه پنج سازمان آتش نشانی مشهد نیز

پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود :در این حادثه که در انتهای
بولوار هاشمیه روی داد خودرو جرثقیل هنگام حرکت به دالیل
نامعلوم از مسیر خود منحرف و با از دست دادن تعادل با سه
ستون برق و دو اصله درخت برخورد کرد و وارد مسیر مخالف
در این بولوار شد.
آتشپاد دوم علی اکبر حکم آبادی افزود :این جرثقیل پس از
ورود به مسیر مخالف با چهار دستگاه خودرو پراید برخورد کرد
که در این حادثه چهار سرنشین یکی از این خودروها جان خود
را از دست دادند و پنج نفر نیز مصدوم شدند.
دستگیری دو سارق خشن پس از گذشت ۷ساعت از وقوع
جرم
چندی پیش در پی وقوع سرقتهای سریالی از نوع
زورگیری و موبایلقاپی در محدوده خیابانهای احمدآباد و
آبکوه مشهد ،موضوع به فرماندهی انتظامی مشهد منعکس و
با توجه به وقوع اکثر جرایم در محدوده کالنتری آبکوه ،سرهنگ
اکبر آقابیگی دستورتشکیل تیم ویژهای را در این زمینه صادر و
از آنها خواسته شد تمامی تالش خود را به کار بگیرند و هرچه
سریعتر عامالن سرقتها را که دو نفر بودند ،شناسایی و
دستگیر کنند.
پس از آن بود که مأموران مستندات تمامی سرقتهای
صورت گرفته را به دقت بررسی و توانستند چهره هر دو عامل
سرقتها را که با سالح سرد و تهدید شهروندان اقدامات
مجرمانهشان را رقم می زدند ،ترسیم کنند.
تصاویر متهمان به سرعت به دست مأموران رسید ،اما
همزمان سارقان هندا سوار بازهم سرقتی دیگر در حوالی
خیابان احمدآباد را رقم زدند .کمی بعد بیسیمهای مرکز
فرماندهی پلیس به صدا درآمد و این بار شخص فرمانده
انتظامی مشهد هدایت عملیات را برعهده گرفت و دستورات
جدیدی را برای زمینگیر کردن سارقان صادر کرد.

جامعه
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معاون پیشگیری از
سازمان
معلولیتهای
بهزیستی کشور جزئیات اجرای
طرح غربالگری شنوایی و بینایی سازمان بهزیستی
را تشریح کرد.
مینو رفیعی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه
غربالگری شنوایی نوزادان در سال گذشته۸۹ ،
درصد از موالید زنده کشور را تحت پوشش قرار داد،
افزود :غربالگری شنوایی برای نوزادان از سوی بخش
غیردولتی که تحت نظارت سازمان بهزیستی هستند،
در بیمارستانها اجرا میشود .با این وجود هزینه
انجام غربالگری مذکور معموال با قیمت دولتی حدود
 ۱۶هزار تومان است که از سوی خانوادهها پرداخت
میشود.وی افزود :هر کودکی که متولد میشود در

صورتیکه واحد غربالگری در بیمارستان مستقر باشد،
تحت غربالگری شنوایی قرار میگیرد .البته این اقدام
اجباری نیست ،اما تا به حال با خانوادهای روبرو
نشده ایم که از انجام این کار امتناع کند .با این وجود
مواردی بوده است که برای استقرار واحد غربالگری
در بیمارستان با مشکالتی به وجود آمده است .به
طوریکه برخی بیمارستانها به ما این اجازه را نداده
اند تا در همان محل مستقر شویم.
معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان
بهزیستی کشور ادامه داد :بعضی از بیمارستانهای
خصوصی یا حتی دولتی موانعی را در این خصوص
به وجود میآوردند و به همین دلیل هم پوشش
غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی  ۱۰۰درصدی
نیست.

مرزهای خراسان رضوی؛ محدوده قرمز برای قاچاق

سرویساجتماعی

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی
گفت :فعالیت بازارچههای مرزی بیانگر
امنیت در مرزهای استان است.به گزارش 'صبح
امروز' سردار ماشالله جاننثار در نشستی که به
مناسبت روز خبرنگار در مرکز مرزبانی مشهد
صبح روز سهشنبه برگزار شد افزود :در دوغارون
و باجگیران بازارچه مرزی فعال داریم و همه
بسترها و شرایط برای ادامه حیات آنها مهیا
بوده و از این لحاظ مشکلی در داخل کشور
نداریم اما گاهی در کشورهای همسایه آمادگی
الزم وجود ندارد به ویژه کشور ترکمنستان که
مشکالتی بوجود می آید که با رایزنی وزارت
امور خارجه و مالقاتهای مرزی مشکالت رفع و
به حداقل میرسد.وی با اشاره به نزدیکی روز
خبرنگار در خصوص تجلیل این مقام توضیح
داد :اگر امروز مسئوالن به حوزه مرزی چنین
حساس شده نتیجه حضور خبرنگار در مناطق
مرزی و انعکاس اخبار آن است که در راه امنیت
ذهنی و روانی جامعه تالش بسیاری دارد.
جاننثار عنوان کرد :طی بازدید اخیری
که سرلشکر باقری از مرزهای خراسان داشته
در خصوص انسداد فیزیکی و اپتیکی مرزها
اعتبارات خوبی را در نظر گرفته که اگر چه در
حال حاضر مرزهای ما ایمن بوده و خط قرمزی
برای قاچاقچیان بوده اما با کامل کردن انسداد
فیزیکی امنیت مرزها ارتقا پیدا میکند.
وی آمار داد :از ابتدای سال جاری تا کنون
۱میلیون و  ۵۰۰کیلوگرم از انواع مخدر و
۵۰میلیارد ریال کاالی قاچاق و نیز ۳۰۰هزار

لیتر سوخت قاچاق در مرزهای استان خراسان
رضوی کشف شد.
سردار جاننثار ادامه داد :عالوه بر کشفیات
غیر قانونی ذکر شده ،تعداد قابل توجهی از
افراد که قصد ورود به صورت غیر قانونی به
داخل مرزها و یا بالعکس را داشته جلوگیری
شده و همه این امنیت را در صورتی داریم که به
لطف خدا طی دو سال اخیر هیچ تلفات رزم و
غیر رزم مرربانی نداشتیم.
وی عنوان کرد :قاچاق کاال در مرزهای
خراسان به صورت حجیم و ترانزیتی نبوده بلکه
بیشتر کاالی قاچاق به صورت چمدانی قصد
ورود به کشور را داشتهو در خصوص خروج
قاچاقی کاالها بیشترین کاال مواد غذایی بوده
که در مرزها نیز توقیف شده است.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی

تاکید کرد :در مرز دوغارون و باجگیران به دلیل
فعالیت بازارچههای مرزی و انجام صادرات
نیازی به قاچاق نداریم و در مرزهای این استان
کنترل خوبی در خصوص ورود و خروج قاچاق
صورت میگیرد.
وی ابراز کرد ۱۵۰ :کیلومتر پایش تصویری
در مرزها انجام می شود و دوربین ها به صورت
شبانه روزی فعال بوده و ابزارهای کنترلی هم رو
به گسترش و ارتقا می باشد و در زمینه دستگاه
ایکس ری هم قولهایی داده شده که امیدواریم
به زودی تامین شود.
سردار جاننثار مطرح کرد :مرزنشینان
تاثیر بسزایی در پایداری امنیت مرزها دارند و
به همین دلیل ما تعامالت خوبی با مرزنشینان
برقرار کرده و سد دوستی و معادن سنگان
خواف از جمله منابع مهم مرزی ما هستند.
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کمبود کاغذ یک مشکل سیاسی
نیست

جعفـــر مرواریـــد مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد
اســـامی خراســـان در آســـتانه روز خبرنـــگار
در بازدیـــد از تحریریـــه روزنامـــه صبـــح امـــروز
عنـــوان کـــرد :کمبـــود کاغـــذ یـــک مشـــکل
سیاســـی نیســـت و بـــه مســـائل اقتصـــادی و
مدیریتـــی مربـــوط میشـــود .در واقـــع ایـــن
مطالبـــه صنفـــی بایـــد پیگیـــری شـــود و ایـــن
نکتـــه را هـــم مطبوعـــات در نظـــر بگیرنـــد کـــه
بـــرای کـــم شـــدن بـــار ایـــن مشـــکل و صرفـــه
جوی ــی در می ــزان اس ــتفاده از کاغ ــذ ب ــه س ــمت
مجـــازی شـــدن پیـــش برونـــد.
وی ادامـــه داد :از طرفـــی بـــرای توزیـــع
کاغـــذ بیـــن مطبوعـــات فرمولهایـــی وجـــود
دارد کـــه کامـــا نظـــارت کامـــل بـــرای توزیـــع
عادالنـــه آن وجـــود دارد هـــر چنـــد کـــه در ایـــن
می ــان مطبوع ــات مع ــدودی هس ــتند ک ــه پی ــچ و
خمهـــای مبـــادی قانونـــی را رعایـــت نکردنـــد
و مـــا پیگیریهـــای الزم را در ایـــن خصـــوص
انجـــام دادهایـــم.
مرواریـــد بـــا اشـــاره بـــه نقـــش خبرنـــگار
در انعـــکاس اخبـــار ابـــراز کـــرد :بزرگتریـــن
مش ــکل رس ــانهها و مطبوع ــات ای ــن اس ــت ک ــه
در فضـــای اخبـــار خـــود بـــا ســـاختار نظـــام و
هوی ــت آن س ــلیقهای برخ ــورد میکنن ــد و تنه ــا
بخشـــی از صحبتهـــا را انعـــکاس میدهنـــد.
در واق ــع ن ــگاه ج ــوان خبرن ــگار بای ــد ی ــک ن ــگاه
جام ــع و ش ــمول گرایان ــه باش ــد چ ــرا ک ــه هن ــوز
یـــک ســـری از ظرفیتهـــا و گفتمانهـــای
نظـــام بالفعـــل نشـــده و جـــوان انقالبـــی بایـــد
بـــه دنبـــال مطالبـــه ارزشهـــای نظـــام مقـــدس
اســـامی باشـــد کـــه ایـــن موضـــوع بســـیار
مهمت ــر از خ ــود سانس ــوری اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه
آن توجـــه شـــود.
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی
خراس ــان ب ــا تأکی ــد ب ــر نق ــش پ ــر رن ــگ رس ــانه
در آگاهـــی بخشـــی بـــه مـــردم عنـــوان کـــرد:
امســـال کار مطبوعـــات بـــه خاطـــر وجـــود
انتخابـــات ســـختتر و پـــر رنگتـــر اســـت
چراکـــه مطبوعـــات میتواننـــد از طریـــق
آگاه ــی بخش ــی س ــالم و ب ــدون س ــمت و س ــوی
سیاس ــی در انتخاب ــی آگاهان ــه ب ــه م ــردم کم ــک
کنن ــد و ای ــن ی ــک وظیف ــه س ــنگین اس ــت ک ــه
در فضـــای شـــهروندی بـــر دوش شـــما اهـــل
رســـانه اســـت.
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وقتی معنای خوشبختی در البه الی تجمالت عروسی گم میشود؛

شورواشتیاقزندگیدرازدواجهایسادهوبههنگام
وحدانه آخوندشریف /حال و روز این روزهای
اقتصادی مردم شهر هر چند که تعریفی ندارد اما
گاه خودمان هم به بدتر شدن این اوضاع دامن
میزنیم .لیست بلندباالی مخارج عروسی که
نیمی از آن مربوط میشود به اجرای برنامههای
فشرده در همان یک شب ،از مراسم پهن کردن
فرش قرمز تا آتش بازی وتماشای کلیپ نمایشی
عروس و داماد تا هزینههای تاالر و شام عروسی،
آرایشگاه ،تاج عروس،گل آرایی ماشین عروس،
دسته گل ،خرید شیرینی ،خرید طال و حلقه،
عیدی های عروس و هزار و یک خرج و مخارج
دیگر که نشان میدهد خودمان هم بی تقصیر
نیستیم .اما در میان برخی از ما کسانی هستند
که حواسشان به تقویم روی میز هست که به
یادمان بیاورند ازدواج خوشبختترین زن و مرد
روی زمین به دور از تمام حواشی زمان خودشان
برگزار شده و معنای خوشبختی را خیلی زودتر
از ما فهمیدند.
مهدی مبرا دانشجوی رشته حقوق داماد 21
ساله ای که از استان مازندران شهرستان نکاح به
همراه همسر خود خانم فاطمه شیخی در هفته
ازدواج راهی مشهد مقدس شده اند ،تا پیوند
آسمانی خود را در حرم علی بن موسی الرضا
به دور از تجمالت جشن بگیرند و با پیشوایمان
حضرت علی «ع» در این مکان مقدس عهد
ببندند که تا آخر عمر ،این راه ساده زیستی را
پیش بگیرند.
yyاز او میپرسم ،با توجه به سن کم و دانشجو بودن،
چطور خود را مجاب کردید که ازدواج کنید؟
مهدی خیلی مصمم پاسخ میدهد:
خوب شرایط خانوادگی خیلی موثر است ،مندر طول مدتی که محصل بودم ،خرج تحصیلم با
خودم بود و به خانوادهام ثابت کردم که میتوانم
یک زندگی را به تنهایی مدیریت کنم .در واقع پدر
و مادرم از استقالل مالی من مطمئن بودند که
همسرم را از پدرشان خواستگاری کردند.
yyپرسشم از آقای مبرا این است که جوانها با چه
اعتمادی و با چه صالحی می توانند برای تشکیل
زندگی آماده و مجهز شوند؟
آقا داماد میگوید :توسل به خدا و ائمه اطهار
بزرگترین صالح است ،وقتی مجرد بودم ،به
مشهد مقدس آمدم و حضرت امام رضا«ع» را به
پسرشان قسم دادم همسر ی خوب نصیبم کند
که به محض برگشتنم از مشهد این امر محقق

شد .اینکه آقای دانشور میفرماید :باید بیاموزیم
که خوب دعا کنیم ،بسیار پر معنا است و ما اگر
بلد باشیم که چگونه از او بخواهیم او بهترینش را
به ما عطا خواهد کرد ،از امام رضا«ع» همسری
خواستم که سطح توقعاتش پایین و هم چنین
نجیب باشد و اینکه از ته دل دوستش داشته
باشم ،که به حمدالله به خواسته ام ،رسیدم.
yyهمسرم موجودی با ارزش است که همتا ندارد
خدا را شکر که خانواده همسرم بسیار قانع
هستند ،در مجلس خواستگاری سر تعیین مهریه
پدرخانومم گفت :اگر بخواهم قیمت دخترم را
به طال بگویم میلیارها تومان ارزش دارد ،دخترم
که قرار است همسر شما شود گوهری است که
نمیشود آن را با طال مقایسه کرد .پدرخانومم به
حقیقت ماجرا پی برده بود ،همسرم موجودی با
ارزش و اشرف مخلوقات است که همتا ندارد.
برای خرید عقد ،فقط حلقه خریدیم و علیرغم
اصرارهای من اصال همسرم برای خودش پوشاک
نخرید .این حرکت او برایم بسیار ارزشمند بود و
از همان ابتدا نشان داد که قناعت را یادگرفته و
قادر است برای آینده و پیشرفت زندگیمان سرمایه
گذاری کند.
yyآرزوها در حرمش دستیافتنیاند
روز عقدمان در صحن حرم با همسرم نشسته

حدفاصلبیننویزودیتا
خبرنگار؛ ّ
مریماصغری

بودیم و با هم درباره آینده حرف می زدیم ،بوی
غذای مهمانسرا در حرم پیچیده بود ،خانومم
همیشه آرزو داشت به مهمانسرای حضرت
برود ،رو به گنبد آقا کردم و خطاب به ایشان
گفتم« :آقا ،همه به ما یک هدیه برای شادباش
دادند شما نمیخواهید به ما کادوی عقدمان
را بدهید»؟ همان لحظه خادمی از کنارمان رد
میشد یک نان بسته بندی شده از مهمانسرای
حضرت به ما داد ،خیلی خوشحال شدیم و
باز به شوخی رو به حرم آقا گفتم «:ما برنج
میخواهیم ،غذای تبرک .»...هنوز حرفم تمام
نشده بود پیرمردی به سمتمان آمد و یک لیوان
یک بار مصرف را که داخلش برنج ومرغ بود به
دستم داد و یک نگاه به گنبد کرد و گفت آقاجان
انجام وظیفه کردم ،جالب است که وقتی به هتل
رسیدیم همان لیوان یک بار مصرف ،کل ظرف
را پر کرد و این عنایت امام رضا«ع» هیچ گاه از
خاطرمان نمیرود.
*yyبه سراغ همسر آقای مبرا میروم ،کمی
خودمانی سوال میپرسم که چه شد به آقای مبرا
بله گفتید؟
عروس خانم میگوید :مال کهای زندگی من
خانه و ماشین نبود ،چون معتقدم زندگی ای که
آماده باشد برایم ده سال دیگر لذتی ندارد .در

عریضهیکجریدهنویسسینهچاک
بهمسئولمحترم

خبرنگار

ّاولین تصویری که روز خبرنگار به ذهن متبادر
میکند ،تصویر خودکار بیک آبی بر روی کاغذ
استّ ،اما واقعیت این لفظ در جوهر صد خودکار هم
نمیگنجد .البته که در دنیای فراصنعتی و مدرن
امروز ،خودکارها هم ،الکترونیکی شده و نسل بعد
احتماال همان قدر با این جوهر روان غریبه است که ما
با زغال روی دیوارهای غارها غریبه بودهایم.
صحبتکردن و قلمزدن با صراحت و بدون
غرضورزی ،تنها از دور آسان به نظر میرسد .به
عنوان خبرنگار ،همیشه این سوال در ذهنم بوده که
ّ
واقعیتهای موجود در بطن جامعه را ،بدون آزادی
بیان و در چهارچوب معیارها بیان کنم ،یا با امتیاز
آزادی بیان و در تیررس استرسها؟
ّاما به قول مرحوم هاشمی رفسنجانی "خبرنگار
شرافتمند نمیگذارد جامعه در بیخبری بماند"
البته که لفظ شرافتمند هم قداست خاص خودش
را دارد و محدوده اعتماد مردم به رسانهها را نباید
بازیچه بزرگنماییهای اغراقآمیز و سیاهنماییهای
عمومیپسند کنیم .ما نه به انتخاب ،که به واسطه
اخالق و وجدان کاری ،باید رعایت اعتدال و میانهروی
را هرچند سخت ،بهجا آوریم .در جامعه امروزی
به ظاهر فرافرهنگی و غرق در ّ
توهمات و ازدیاد
شبکههای مجازی و سوشیالمدیا ،هرکسی که سری
میجنباند ،با یک موبایل در دست ،در بیوگرافی
مینویسد فوتوگرافر و خبرنگار مستقلّ ،اما چه
میدانند از درد و رنج و مصائب قشر خبرنگار و سختی
شغلی که جزو مشاغل سخت هم محسوب نمیشود
و در یک جملهّ ،
عامه مردم اصوال غافلند از نگاه
موشکافانه و ریزبینانهای که سایه بر سر خبرنگاران
دارد.
در بحث فلسفی رسانه که ماریتن هایدگر مطرح
میکند ،در عصر رسانه و دنیای مجازی و با دسترسی
ّ
سهلالوصول به اطالعات و امکان نشر و بازنشر ،همه
یک تریبون دارند و این موضوع باعث شدهاست که به
جای دیتا و داده های مفید ،با نویزهای ّ
مخربی که
در سطح جامعه و ّ
توسط عموم ارائه میشود مواجه
باشیم .با ّ
توجه به دسترسیهای مجازی و شیوع
سریع اخبار ،اعتمادسازی که ّاولین الزمه خبرنگاری
است ،سختتر از گذشته امکانپذیر است و خبرنگار
به نوعی ّ
حد فاصل بین نویز و دیتا است که باید با
پوشش خبری صحیح و متعارف و البته کمترین
ّ
تعلل در انعکاس صحیح خبر و به عنوان واسطه میان
مردم و مسئولین و با ّنیت فرجی در اوضاع ،صحه بر
نابسامانیها گذارد و اطمینان الزم مردم در جهت
دریافت اطالعات صحیح را ایجاد کند.

واقع این آماده بودن برایم قشنگ نبود و اخالق
و ایمان ،مالک اصلی ازدواجم بود که در طی
دوره آشناییمان مطمئن شدم همسرم بسیار
مومن و الگویش در زندگی اخلالق و منش
موالیمان حضرت علی«ع» است و از آنجایی که
از کودکی همیشه سعی میکردم که الگوی من در
زندگی حضرت فاطمه زهرا«س» باشد ،این حب
مشترکمان را به این دو بزرگوار میمون دانستم و
با شناختی که از ایشان داشتم با صالح دید پدر و
مادر به ایشان جواب بله را گفتم.
yyبهترین خاطره این سفر به نظر شما چه چیزی
بوده است؟
غذای حرم فراموش نشدنی و بی نظیر بود وتا عمر دارم طعم فوق العاده آن را از یاد نمیبرم.
*yyطوری زندگی کنیم که اهل بیت«ع» راضی
باشند
عروس خانوم میگوید :دوران قبل از عقد
خیلی مهم است که دو طرف همدیگر را با نظارت
خانوادهها بهتر بشناسند .هفت ماه قبل عقد
باهم رفت و آمد داشتیم و طی جلساتی که باهم
صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که مراسم
عقد بسیار سادهای برگزار کنیم تا اهل بیت«ع» از
ما راضی باشند ،در واقع این بزرگواران اگر زندگی
ما را بیمه کنند به سعادت دنیا و آخرت رسیدهایم.

خبرنگار

MahnazAsghari87@gmail.com

عرضم به حضور منفجرالنور جنابتان ،این حقیر از
قبیله بنی قلم و ایل جریدهنگاران میباشم .به شکر
حضرت دادار از صدقه سری دولت فخیمه ،غرق در
ناز و نعمتیم و حقوق و مزایا و بیمه به راه است؛ گواه
آنهم کاغذ پارهاین نامرئی به نام فیش حقوقی است
که برج به برج کف دستمان میگذارند.
اینها را محضر ملوکانه و مردمی شما رساندم
که یکوقت خدایی نکرده خاطر شریفتان مکدر ما
نباشد و فکر نکنید در مضیقهایم و الفاظ طناز و کالم
گهربار شما به سمع ونظر مشتاقان و سینه چاکانتان
نمیرسد.
تصدقتان گردم ،همینکه کارت هدیهای از دست
مبارکتان دریافت گردد حالی به حالی میشویم
و هرچه شما امر کنید از نوک قلم به روی کاغذمان
میریزد و رپورتاژ میشود در رسانه محل خدمت که
البته رسانه ما و شما ندارد.
قربانتان شوم ،دلگیر انتقاد جماعتی خودفروفته و
نمکنشناس نباشید که عسل هم در کامشان بریزید
بازهم معترضند و داعیه نقد دارند .نقدی که به نسیه
هم کسی نمیخرد مگر مردم که گمراه اطالعات
غلط آنها میشوند .اصال به این خبرنگارنماها چه
که اختالس میشود و یک مسئول مظلوم ،اندک
درآوردی(درآمدی که از جیب مردم حاصل میشود)
سر سفره ایل و تبارش میگذارد .یا اینکه فالن مدیر،
بعلت خستگی مفرط بر اثر کار انقالبی ،به چندجای
مبارکش فشار آمده و وسط یک بحران ،رفته است
سفر.
انتصابات در ارگان بووووق و فالن و فالن هم که
کامال خصوصی و خانوادگی است و به کسی ربطی
ندارد .نمیدانم چگونه است که به هیچ صراطی هم
مستقیم نمیشوند و کوتاه نمیآیند .بدبختانه اتیکت
قیمت هم ندارند که بفهمیم چقدر باید در جیبشان
بگذاریم تا دهانشان بسته شود.
حضرتتان خوب میکند که امر میکنید ماموران
خدومتان پاسخ دندانشکن و دهان پرکن نثارشان
کنند تا حساب کار دستشان بیاید .آسوده بخوابید
که ما آنقدر خبر گل و بلبل به نفع جناح دلخواهتان
منتشر میکنیم که همه بدانند با اشاره هر انگشتتان
هزار گره گشوده شد و نوش جانتان باشد اندک حقوق
نجومیتان.
حقیر ،این مرقومه را تقدیم میدارم و به رسم
همیشگی جسارت کرده و شماره کارت جدید( کارت
قبلی مفقود گردیده) خود را نیز در ذیل آن قید
مینمایم.
مسئول محترم :جهت استحضار و اعالم خاکساری

خبر
بخش استانی جشنواره قصه گویی در
خراسان رضوی اجرا می شود

بخشهای "قصه خبرنگاران" و "قصه شهر من" در
قسمت استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی
قصه گویی در خراسان رضوی طراحی شده است تا
خبرنگاران و شهروندان بتوانند قصه ها و خاطرات
خود را در این قالب به صورت قصه های  ۹۰ثانیه
ای ارائه دهند.مدیر کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان خراسان رضوی با بیان این مطلب در جمع
خبرنگاران گفت :مرحله استانی این جشنواره در
مهر ماه امسال و مرحله کشوری این جشنواره هم در
آبان ماه در تهران برگزار می شود و برگزیدگان استانی
به این مرحله معرفی می شوند.
ابراهیم زره ساز افزود :فراخوان شرکت در این
دوره از جشنواره بینالمللی قصهگویی با شعار
"آینده ساختنی است" اعالم شده است و این
دوره از جشنواره قصهگویی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان در دو بخش قصهگویی صحنهای
و  ۹۰ثانیهای آذر ماه امسال در سراسر کشور برگزار
میشود.وی با بیان اینکه بخش صحنهای شامل
مسابقه ملی و بینالمللی است و شرکتکنندگان
بخش مسابقه ملی دختران و پسران نوجوانان  ۱۲تا
 ۱۸سال ،زنان و مردان  ۱۸سال به باال و مادربزرگها
و پدربزرگها هستند افزود :بر اساس این فراخوان،
بخشی از شیوههای قصهگویی صحنهای شامل
کالسیک (سنتی) ،قصههایی از روزگاران کهن،
تاریخ ،سنتها ،مذهب ،آداب و قهرمانیها از منابع
شفاهی یا کتبی است که بدون ابزار اجرا میشود.
او ادامه داد :بخش دیگری از قصهگویی صحنهای
در این جشنواره به قصهگویی مدرن و نوآورانه
اختصاص یافته است و این بخش شامل قصههایی
است که به صورت گفت و گو ،ترانه ،آواز با موسیقی
یا بدون آن ،با تصویر و سایر ابزارهای خالق از منابع
شفاهی یا کتبی انتخاب و اجرا میشود.
زره ساز با بیان این که قصهگویی به صورت تک
نفره و در مدت زمان حداکثر  ۱۵دقیقه و تصویربرداری
از قصهگویی در نمای باز از جمله شرایط شرکت در
بخش صحنهای این دوره از جشنواره است افزود:
عالقهمندان به شرکت برای ثبتنام ،اطالع از شرایط
آثار ارسالی و بارگذاری فیلم قصههای خود می توانند
به پایگاه اینترنتی جشنواره بیست و دوم به نشانی
 www.kanoonfest.irمراجعه کنند.وی ادامه داد:
عالوه بر این همچون دوره قبل در بخش قصههای
 ۹۰ثانیهای تمامی گروههای سنی از سراسر کشور
میتوانند با موضوع "قصه زندگی من" در فیلمی به
مدت  ۹۰ثانیه ،امیدها ،شادیها و آرزوهای زندگی
خود را به شیوهای مستندگونه روایت کنند.

خبرنگاریاخبرنویس؟

خبرنگاریاخبرنویس؟
مهنازاصغری

maryamasghari.lyrics@gmail.com

بعد از دو سال کار کردن بی وقفه توی یک نشریه
به یکی از همکاران به عنوان خبرنگار معرفی شدم.
صحبتهای جلسه اول ،خبر از روزهای سختی
رو میداد که در انتظارم بودن .روزهایی که به قول
همکارم اگر عشق و عالقه شخصی به این حرفه
توش دخیل نباشه نمی شه توی این شغل رسالت
خبرنگاری رو اون طوری که شایسته است به جا
آورد ،مخصوصا اینکه در این حرفه خبری از حقوق
و مزایای عالی نیست« .جواب سرباالی بعضی از
مدیران حین مصاحبه ،آفیشهای بیموقع وسط
گرمای تابستون ،محدودیتهای انتشار برخی
اخبار ،انتظار پشت درهای بسته ،واکنش تند برخی
ارگانها به بازتاب اخبار که به دست ما خبرنگارها
نوشته میشه و هزار و یک اما و اگر دیگه» .احساس
کردم که همون جا باید از ایشون خداحافظی کنم و
بی خیال حرفه خبرنگاری بشم ،اما اون حس کاوش
گری که فکر میکنم توی همه ما خبرنگارا مشترکه،
ول کنه ذهن کنجکاوم نبود و بدون هیچ معطلی قول
همکاری رو به ایشون دادم و حاال که روز خبرنگاره
و یاد صحبتهای اون روز می افتم که خبرنگاری
جز مشاغل سخته ولی اینکه بدونی می تونی گاهی
بواسطه قلمت درد دل جامعه را به گوش مسئولین
برسونی یا اینکه اول صبح بواسطه یک خبر مسرت
بخش گوشهای از یک تکه کاغذ روزنامه خنده رو
روی لبهای هم شهریهات بنشونی ،فرصتیه که
برای هر کسی پیش نمیاد و همین شیرینیهاست که
تو رو توی این شغلی که جزو مشاغل سخت دسته
بندی شده نگه میداره.
حاال با دیدن تاریخ  17مرداد روی تقویم یاد
زحمتهای همکارم جناب حق پناه افتادم و وظیفه
خودم دونستم که از طریق این یادداشت از ایشون
تشکر کنم که با صبوری در آغاز حرفه خبرنگاری
کنارم بودن و با کار کردن متعهدانشون بهم یاد
دادند گرچه دیواری کوتاه تر از خبرنگارها نیست
اما قلم وجدان اونها میتونه بلندترین دیوارهای
خفته شهر رو باال بره و حرفهای ناگفته زیادی رو
به گوش کسانی که ممکنه نتونن صدای درد دلها و
مشکالت جامعه رو از اون طرف دیوار بشنوند برسونه.
خبرنگاری که باید سفیر آگاهی ،مبلغ اعتدال و
مشوق خوبیها باشه و بتونه با آگاهی دادن به جامعه
حرفها رو به عمل تبدیل کنه که دیگه توی اون شهر
نه خبری از نقطه کوری باشه نه دیوار بلندی که
صدا به صدا نرسه.
همکاران گرامی قلمتان مستدام ،رسالتتان
همیشگی ،روزتان مبارک...
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روز خبرنگار فرصت خوبی است تا به عنوان کسی
که در این حیطه مشغول فعالیت است ،حرفهایی
ی به
که همیشه در پستوی صفحات شخصی و مجاز 
اشتراک میگذاریم را به طور رسمی انتشار دهیم.
اواسط مردادماه ،تنها زمانی است که میشود
خبرنگاران را بیشتر دید و شنید .هرچند برای
نوشتن همین یادداشت کوتاه هم باید محتاطانه
قدم برداشت تا انگشت اتهام مافیای رسانهای به
سوی ما نباشد.
در قدم اول و در برخورد با واژه خبرنگار ،با دو
سوال اصلی مواجهیم .خبرنگار یا خبرنویس؟ آیا
تنها نگارنده و فریبنده خبری برای ارائه به جامعه
و انتشار مطالبی که تنها به مذاق عدهای خوش
بیاید ،باشیم؟ یا وظیفه نگارش اخبار واقعی و انتقال
ّ
اصلیت آن را داریم و ترس
حوادث ،بدون دستبرد به
حرکت بر روی لبه تیغ تیز این شغل و مورد اتهام
قرار گرفتن را میشناسیم و بین خبرسازی مغرضانه
و اعتمادسازی مردمی ،وجدان کاری را به جان
خریده و با بیطرفی و در سایه پایبندی به اصول
ّ
و بدون سانسور خبری پاسخگوی اطالعات منتقل
شده هستیم؟
چهبسا که تعامل خبرنگار با جامعه از طریق دایره
گسترده ارتباطاتی شکل میگیرد که با ممارست و
صبوری ،در سایه سالیانی بهدستآمده که هیچگاه
با چشم غیر مسلح دیده نمیشود .چرا که بر خالف
تصور عموم ،مبنی بر دسترسی آزاد خبرنگارن به
اطالعات ،آنچه که در الیههای پنهانی این شغل به
ظاهر آسان ،ملموس است به جان خریدن برخی
برخوردهای تند و تیز ،تنها برای یک گزارش کوتاه
در ستون خبری کنار صفحه است .امضای واقعی
یک خبرنگار در عرصه خبری نگاه مستقل ،متفاوت
و معموالً انتقادی است که در مخابره و انعکاس
رویدادها با تاثیر مستقیم بر افکار و عقاید عموم مردم
و تنها با سالح قلم امکانپذیر است.
من معتقدم که خبرنگاری با آن دنیای پر از
ً
فراز و نشیب و آن همه اخبار گاها مکتوب ،نباید
سکوتی بی صدا باشد ،چرا که خبری که مردم،
تنها تماشاچی آن باشند و دغدغهمندی شهروندی
به خوبی آموزش داده نشده باشد ،برای ارتقای
سطح کیفی جامعه کافی نیست .امیدواریم با
توجه به گرایشات همه رسانهها برای انتقال اخبار
جامع و صحیح ،روزی فرا رسد که خبرنگارن با
انتقال واقعیات جامعه در عقیدهسازیها نقش
داشته و بدون نگرشهای جانبدارانه به طول عمر
اعتمادسازی خبری کمک کنند.

رائین امان الهی

خبرنگار

Raeen.aman@gmail.com

در تاریــخ روزنامــه ،رتبــه خبرنــگاری همــواره آراســته
بــود ه اســت بــه حکمــت و حشــمت .هنــوز هــم اگــر
جایــی صحبــت از خبرنــگار شــود اولیــن چیــزی کــه بــه
ذهنمــان میآیــد هوشــمندی و ذکاوت اســت.
روزخبرنــگار ،روز عزیزانــی اســت کــه همیشــه در
جســتوجوی نهــان و ُبــن آنچــه چشــم نمیبینــد،
هســتند .کســانی کــه بــرای فردایــی برخاســته از
دیــروز ،قلــم بــه دســت میگیرنــد و بیــان حقیقــت
میکننــد و میکوشــند تــا خبرنــگاری ســوگند خــود را
بــه یــاد آورد و از مســیر خــود خــارج نشــود ،یــا حتــی
در راه نمانــد.
سالهاســت 17 ،مــرداد مــاه نقطــه عطفــی اســت
تــا بــه یــاد آوریــم چطــور در یــک ســال گذشــته هــر
روز متنــی را نــگارش میکردیــم ،ســپس بهخاطــر
بقــا در عرصــه خبرنــگاری مجبــور بــه حــذف کلماتــی
میشــدیم و در نهایــت متــن پایانــی همچــون ققنوســی
زیبــا امــا پــر و بــال بســته بــه زیــر دســتگاه چــاپ
میرفــت و مخاطــب آن را بــه بزرگــی خــود از مــا قبــول
میکــرد.
مــا بــه رســالتی مامــور هســتیم کــه در آن ذهــن
آزاد میاندیشــد و جــان محصــور قلــم میزنــد .و
چقــدر حیــف کــه اذهــان عمومــی فرامــوش کارنــد،
آنهــا پالســکو را فرامــوش کردهانــد ،ســانچی را
فرامــوش کردهانــد ،حمل ـ ه داعــش بــه تهــران و اهــواز
را از یــاد بردهانــد ،آنهــا ســرپلذهاب را هــم بــه
یــاد ندارنــد .البتــه ایــرادی هــم نیســت .ایــن طبیعــت
انســانی اســت .مــا قبولــش کردهایــم و هــر روز بــه
اینکــه خبــری را داغ داغ از تنــور بیــرون بکشــیم
و بــر صفحــ ه کاغــذ حــک کنیــم عــادت کردهایــم.
جایــی نوشــته بــود خبرنــگاری یکــی پرخطرتریــن
شــغلهای دنیاســت ،بــه راســتی هــم چنیــن اســت.
اگــر نگاهــی بــه آمــار مصائــب خبرنــگاران بیاندازیــم
شــوکه خواهیــم شــد .چــه میشــود کــه کســی بــاز
هــم در ایــن شــغل میمانــد و صبورانــه بــه کارش مهــر
مـیورزد و در ایــن راه قلــم میفرســاید؟ چــه چیــزی در
میــان اســت کــه هــر روز و هــر روز برایــش تازگــی دارد و
هیچوقــت دســت برنمیدارد؟وقتــی بــه گذشــته نــگاه
میکنیم،میبینیــم روزهــای شــاد و غمگینــی برایمــان
رقــم خــورده ،ش ـبهایی گذشــته اســت کــه تــا صبــح
بــرای نــگارش یــک مقالــه بیــدار ماندهایــم.
شــاید تنهــا چیــزی کــه یــک خبرنــگار را بیــدار
نگاهمیــدارد ،یــا روزهــای تلــخ و شــیرین را برایــش
جــذاب میکنــد «عشــق» اســت .چیــزی جــز ایــن هــم
نمیتوانــد باشــد.
روزتان مبارک جسوران.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گناباد مطرح کرد؛

خبر
توسط بانوان دوچرخه سوارانجام شد:

کلنگزنی مسیر دوچرخه خیابان
کوهسنگی

مسیر دوچرخه خیابان کوهسنگی توسط بانوان
دوچرخه سوار کلنگزنی شد .به گزارش صبح امروز،
در این مراسم رییس کمیسیون حمل ونقل شورای
اسالمی شهر مشهد ضمن تقدیر از اقدامات صورت
گرفته شده در مدیریت شهری مشهد در خصوص
توسعه و گسترش خطوط دوچرخه بیان کرد :امروز
شاهد آغاز عملیات عمرانی باکیفیتترین مسیر
دوچرخه در کشور با نظرسنجی و مشارکت شهروندی
در منطقه  8مشهد هستیم که با نظرخواهی از
گروههای هدف مانند جامعه شهروندان دارای
معلولیت و گروههای مردم نهاد دوچرخهسواری
منطبق شده است.
مجتبی بهاروند افزود :یکی از اهداف اصلی
شورای پنجم و به ویژه کمیسیون حمل و نقل،
گسترش مسیرهای دوچرخه در سطح شهر است.
وی تصریح کرد :هدف از اجرای این پروژه
استانداردسازی مسیرهای دوچرخه ،آرامش سیستم
حمل و نقل و عبور و مرور شهری ،کاهش تردد
وسایل نقلیه موتوری در معابر اصلی و مرکزی شهر،
جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،فرهنگسازی
جهت استفاده از وسایل نقلیه غیرموتوری و تشویق
مردم به ورزش و تندرستی است.
در ادامه علی شیرازی ،شهردار منطقه  8مشهد
نیز گفت :یکی از اولویتهای شهرهای پیشرفته و
توسعه یافته در دنیا امروز ایجاد مسیرهای دوچرخه
سواری برای کاهش مصرف سوخت و کمک به
محیط زیست و البته تفریح و شرایطی برای ورزش
خوب شهروندان میباشد.
وی افزود :با هدف استفاده بهتر از فضای عمومی،
گسترش فرهنگ دوچرخهسواری ،کاهش ترافیک
و آلودگیهای زیست محیطی عملیات بهسازی
و گسترش خطوط دوچرخه در معابر اصلی شهر و
همچنین در راستای احترام به نظر شهروندان ،در
جزییات و طراحی مبلمان شهری ،انجام نظرسنجی
با اجرای این طرح طبق نظر شهروندان توسط مشاور
طرح صورت گرفت و امیدواریم شهروندان پس از
اجرای آن ،مراسم افتتاح آن بتوانند از آن بهره کافی
را ببرند
شیرازی در پایان افزود :فاز  2این پروژه را در متراژ
 7هزارمترمربع و با اعتباری بالغ بر  8میلیارد ریال
آغاز شده و میتواند سهم بسزایی در ترویج ورزش
صبحگاهی و دوچرخه سواری برای شهروندان شهر
داشته باشد و میتواند و به قطب ورزش دوچرخه
سواری شهروندی در منطقه تبدیل کند.

شبکههایاجتماعیبزرگترینظرفیتبرایمعرفیمناطقگردشگری
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که روز گذشته
به جنوب خراسان رضوی سفر کرده ،از قنات جهانی
قصبه و اقامتگاه بوم گردی بازدید و به صرف آب دوغ
خیار میهمان زوج جوان گنابادی شد.
به گزارش صبح امروز  ،محمدجواد آذری
جهرمی درشورای اداری شهرستان گناباد گفت:
شبکههای اجتماعی ،بزرگترین ظرفیت برای معرفی
توانمندیهای مناطق گردشگری است.
وی با بیان اینکه این شهرستان دارای ظرفیتهای
بی نظیری است ،گفت :کاریز جهانی قصبه گناباد
یک اثر بسیار بزرگی بوده که مردم در  2500سال
قبل با امکانات آن زمان حفر کرده که هنوز هم زنده
است.
وی اضافه کرد :با هدف معرفی این شاهکار
بزرگ ،تمبر ملی قنات جهانی قصبه طراحی و چاپ

معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد:

فروش حضوری بلیط در پایانه ها ممنوع می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت
فنی و عمران شهرداری مشهد با اشاره به معضالت
پایانه مسافربری از جمله حضور دالالن در این
مکان گفت :در راستای حل مشکالت تهیه بلیت
در پایانه مسافربری امام رضا(ع) ،جمعآوری دالالن
و رفع وضعیت نامناسب فروش بلیت با همکاری
انجمن صنفی شرکتهای اتوبوسرانی ،پایانههای
مسافربری و دادستانی طرح ممنوع شدن فروش
بلیت در پایانه اجرا خواهد شد.
به گزارش صبح امروز ،خلیل ا ...کاظمی در
این خصوص افزود :یکی از مشکالتی که فضای
نامناسبی را در پایانه امام رضا (ع) ایجاد کرده
است ،حضور دالالن در پایانه است.
وی اضافه کرد :برای رفع این مشکل به زودی
طرحی اجرا خواهد شد که براساس آن بلیتها
به صورت الکترونیکی صادر شده و فروش دستی
بلیت در پایانه ممنوع خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح مسافران
میتوانند بلیتهای خود را به صورت الکترونیکی
از سه طریق خرید از مبدأ ،خرید از شرکتهای
خدمات سفر و مراجعه مستقیم به سامانه اینترنتی

بایگ تربت حیدریه شهر ملی ابریشم کشی کشورشد
مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع
دستی و گردشگری خراسان رضوی
از انتخاب شهر بایگ به عنوان شهر
ملی ابریشم کشی کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی ابوالفضل مکرمی ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد:
با توجه به ظرفیت باالی شهر بایگ درحوزه صنایع دستی
وتولید  ۷۰درصد ابریشم کشور خوشبختانه این انتخاب با
نظر مثبت بیشتر داوران شورای راهبردی انتخاب شهرهای
ملی مواجه شد .وی افزود  :مهمترین مالک ها و معیارهای
انتخاب شهرهای ملی وجود کارگاه های فراوان ابریشم
کشی ،وجود هنرمندان وفعاالن در این حوزه ،وجود جاذبه
های تاریخی و گردشگری ،برخورداری اززیرساخت های
موردنیازشهری ووجود تعاونی های مرتبط و  ...است که شهر

بایگ این پتانسیل ها را دارا بود.وی افزود :این انتخاب مهم گام
مثبتی درجهت معرفی هرچه بهترظرفیت های منطقه واحیای
رشته های صنایع دستی درحال منسوخ وفراموش شده نظیر
رنگرزی سنتی ،سفید گری ابریشم ،ابریشم بافی زری بافی،
گالبتون سازی وهمچنین رونق اقتصادی واشتغالزایی دراین
شهرخواهد بود.وی تصریح کرد  :امیدواریم بتوانیم با تکمیل
زیرساخت های مورد نیاز دربایگ گام بعدی در راه ثبت جهانی
این شهر را نیز برداریم.هم چنین علی محمدی رئیس اداره
میراث فرهنگی تربت حیدریه از اهدای  4سفالینه تاریخی به
موزه این شهرستان خبرداد و گفت :اشیای تاریخی سفالی اهدا
شده توسط عضو فعال انجمن میراث فرهنگی مربوط به دوران
تاریخی و دوران متاخر اسالمی است که توسط اجداد وی در
منزل نگهداری می شده و در جهت حفاظت و معرفی بهتر به
موزه تحویل داده شد.

اعالم این خبرافزود :این نشست که به منظور بررسی
و آشنایی با قابلت های گردشگری شهرستان درگز
تشکیل شد .هم چنین در این نشست «قدیرافروند»
به عنوان سخنران ویژه این نشست به ظرفیتهای و
راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان اشاره کرد.
در ادامه نشست فرهادی فرماندارشهرستان،
حاتمیان نماینده مردم شریف شهرستان ،یزدانپناه

خواهد شد.
وی ادامه داد :حجم سرمایه گذاری در این پروژه
ها حدود  ۱۵۰مبلیارد ریال و میزان اشتغال نیز ۲۵
نفر خواهد بود.
دیناری درباره جزئیات این تاسیسات گردشگری
اظهار کرد :یک سفرخانه سنتی در محدوده روستای
همت آباد چاالکی قوچان در زمینی به مساحت 2

ایستگاه تاکسی خطی دوربرگردان شیرازی اجرا
شده که براساس آن مسافران پیش از سوار شدن
به تاکسی با مراجعه به کیسوکهای تاکسیرانی
و با اعالم مقصد قیمت سفر را دریافت و سپس
از تاکسی استفاده خواهند کرد.وی افزود :در
صورت موفقیت این طرح ،استفاده از نرم افزار در
سایر ایستگاههای تاکسی اجرا میشود.کاظمی
همچنین در خصوص آخرین وضعیت ایستگاههای
دوچرخه نیز گفت :اولویت اول حل مشکل قرارداد
ایستگاههای دوچرخه است که در دوره قبل بسته
شده و اشکاالتی به آن وارد است که در این زمینه
دستگاههای نظارتی و قضایی ورود پیدا کردهاند
و شهرداری پس از اعالم نظر دستگاه قضایی
اقدامات الزم را برای ساماندهی این ایستگاه ها
انجام خواهد داد.معاون حمل و نقل و ترافیک و
سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد
ادامه داد :با این وجود اقدامات مناسبی در توسعه
خطوط دوچرخه برداشته شده است و امسال 28
میلیارد تومان به بهسازی پیادهروها که مسیرهای
دوچرخه نیز در آن در نظر گرفته شده ،اختصاص
یافته است.

شهردار منطقه از 908
مورد اعمال قانون سد معبر بنا
بر درخواست مردمی از مرکز 137

منطقه خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،جالل قربانی افزود :در 4
ماه نخست سال تعدادی از شهروندان طی تماس با
مرکز  137خواستار رفع سد معبر در پیادهروها و معابر
عمومی شدند که اداره خدمات شهری منطقه پس از
دریافت پیامها سریعا نسبت رفع موارد سد معبر اقدام
کرده است.
وی بیشترین فراوانی تماسهای مردمی را برای
جمعآوری متکدیان و دستفروشان عنوان کرد و
افزود :پارک خودروها در پیادهروها نیز معضلی است
که همیشه شهروندان را در تردد با مشکالت عدیده

مواجه میسازد که شهرداری نیز طبق مطالبه مردمی
به همه آنان رسیدگی میکند.
شهردار منطقه به مزاحمتهای برخی اصناف
برای شهروندان نیز اشاره کرد و گفت :برخی میوه
فروشان با قراردادن سبدهای میوه و سبزی در عرض
معبر برای تردد افراد با ویلچر و کالسکه مشکالت
جدی ایجاد میکنند که همگی حکایت از نقض
حقوق شهروندی دارد و نیازمند برخورد قانونی است.
وی ادامه داد :ساخت و سازهای غیراصولی و
بدون ضابطه باعث شده که مالکان حقوق شهروندان
را رعایت نکنند و مصالح و نخالههای ساختمانی خود
را در ورودی ملک خود قرار دهند که این امر خود
زمینهساز مشکالت عدیده برای شهروندان و خودروها
خواهد شد.

شهرداردرگز ،طغرایی مدیر پایگاه بندیان درگز نظرات
خود را درحوزه گردشگری عنوان کردند.
در این نشست هنرمندان موسیقی سنتی اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی درگز به اجرای برنامه های
مختلف هنری پرداختند.
همچنین در حاشیه نشست  ،نمایشگاهی از گونه
های مختلف جانوری به صورت تاکسیدرمی شده و

تصاویر حیات وحش شهرستان به همت اداره محیط
زیست درگز برپا شده و نیز هنرمندان صنایع دستی
شهرستان با برپایی نمایشگاهی در حاشیه این نشست
و به صورت زنده هنر خود را به نمایش گذاشتند
در پایان این مراسم از ماکت  ،استودانهای موزه
بندیان درگز رونمایی شد و اصحاب رسانه شهرستان نیز
تقدیر شدند.

هزار متر مربع و سفرخانه سنتی دیگر در مسیر جاده
کاشمر به نیشابور در زمینی به مساحت  2هزار متر
مربع ایجاد خواهد شد.
وی افزود :هم چنین مجتمع گردشگری نیز
در محدوده شهرستان طرقبه شاندیز در زمینی
به مساحت  5هزار متر مربع ایجاد خواهد
شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که سرمایه
گذاری در بخش های محرک و مکمل گردشگری
که دارای جذابیت برای گردشگران است و عملکرد
فرهنگی دارند رو به افزایش است و این قبیل سرمایه
گذاری ها در سطح استان نقش قابل توجهی در
نگه داشت و ماندگاری گردشگر و توزیع سرمایه و
اشتغالزایی در شهرستانها دارند.

خبر
چند طرح مخابراتی در کاشمر،
خلیلآباد و بردسکن افتتاح شد

چند طرح مخابراتی با حضور وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات در شهرستانهای کاشمر،
خلیلآباد و بردسکن افتتاح شد.
به گزارش صبح امروز ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با
توضیح این طرحهای مخابراتی گفت :در سفر امروز
به کاشمر به طور متمرکز طر حهای مخابراتی که
طی پنج ماه گذشته در سه شهر کاشمر ،خلیلآباد
و بردسکن اجرا شده بود به بهره برداری رسید.
محمدجواد آذری جهرمی افزود :راهاندازی
اینترنت پرسرعت و اتصال  ۲۷روستا در حوزه
شهرستان کاشمر ،خلیلآباد و بردسکن به شبکه
ملی اطالعات ،توسعه پورت تلفن ثابت به میزان
 ۱۳۰۲پورت ADSL ،به میزان  ۲۱۵۰پورت پر
سرعت در سه شهرستان مزبور ،راهاندازی و زیربار
رفتن سایت همراه اول و سایت نسل دو و سه و
چهار در حوزه از جمله این پروژهها بود که برای
راه اندازی آنها حدود  ۴۰میلیارد ریال هزینه شده
است.
وی ادامه داد :در سفر به کاشمر همچنین
تصویب شد تا پایان سال برای این سه شهرستان
در حوزه فناوری ارتباطات حدود  ۷۵میلیارد ریال
دیگر سرمایهگذاری صورت گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :دایر
شدن حدود  ۲۵کیلومتر فیبر نوری جدید در
این منطقه ،تقویت بخشی از پوشش جادهای و
روستایی تلفن همراه سه شهرستان به خصوص
حوزههایی که قطب گردشگری هستند و بوم گردی
رواج دارد و مناطقی که میتوانند برای توسعه
اقتصاد دیجیتال در صنایع دستی ظرفیت داشته
باشند از جمله موارد مورد تصویب در سفر به کاشمر
بود.
آذری جهرمی افزود :تالش میشود در بخش
نخست با توجه به مطالبات سه شهرستان کاشمر،
خلیل آباد و بردسکن در حوزه فناوری ارتباطات
به تعهدات سرمایه گذاری خود عمل کنیم تا در
مرحله بعد به صورت جدی اشتغال را پیش ببریم
و سهمی از ایجاد اشتغال اقتصاد مولد در حوزه
دیجیتال را بر عهده بگیریم که این امر می تواند در
توسعه سایر بخشها از جمله گردشگری ،صنایع
دستی و کشاورزی اثر گذار باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در سفر به
کاشمر در نشست شورای اداری این شهر نیز
شرکت کرد.
کاشمر در فاصله  ۲۲۸کیلومتری جنوب غربی
مشهد قرار دارد.

شناسایی 22کارگاه بازیافت غیر مجاز در منطقه 8مشهد
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موافقت کلی با  3پروژه در کمیته فنی سرمایه گذاری استان

خبر
خبر
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی از موافقت کلی  3پروژه سرمایه گذاری در
کمیته فنی این معاونت خبرداد.
به گزارش صبح امروز ،احمد دیناری با اعالم
این خبر افزود 2 :پروژه سفرخانه سنتی و یک پروژه
مجتمع گردشگری در استان سرمایه گذاری و ایجاد

فروش بلیت خریداری کنند ،اظهار کرد :لذا فروش
دستی بلیت در پایانه ممنوع و تنها یک ساعت قبل
از حرکت اتوبوسها مانند هواپیما اجازه فروش بلیط
برای صندلی های خالی داده خواهد شد.
کاظمی تصریح کرد :همچنین برای جلوگیری
از ورود افراد متفرقه و دالالن به جایگاه های سوار
و پیاده کردن مسافران این قسمت همانند فرودگاه
ایزوله خواهد شد و تنها مسافران میتوانند پس
از چک شدن بلیط با عبور از گیت در محل سوار
شدن به اتوبوس حضور پیدا کنند.معاون حمل
و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران
شهرداری مشهد ادامه داد :این طرح آماده شده
و پس از انجام هماهنگیهای الزم از دو تا سه ماه
آینده اجرایی خواهد شد.وی همچنین در خصوص
آخرین وضعیت اجرای ادامه مسیر خط سوم
بیآرتی ،نیز گفت :قرار است ادامه این مسیر به
صورت خط ویژه اجرایی شود و مصوبه اجرای آن
از شورای همتا نیز گرفته شده و کارگروهی متشکل
از دستگاههای ذیربط برای بررسی جزئیات طرح
تشکیل شده است.وی افزود :پس از تأیید نهایی،
این خط ویژه بدون نصب نرده و یا مانع به جز در

محل ایستگاه ها و با ایجاد مسیر گذر برای اتوبوسها
در ایستگاه ها با خط کشی اجرایی خواهد شد.
کاظمی در پاسخ به این سئوال که آیا نرده
های مسیر خط سه  BRTکه اکنون از حرم مطهر
تا میدان توحید نصب شده است ،جمع آوری می
شود ،اظهار کرد :این بستگی به عملکرد شهروندان
دارد اگر پس از اجرایی شدن خط ویژه از چهارراه
ابوطالب تا میدان استقالل به صورت آزمایشی
شهروندان رعایت کرده و با خودروهای خود وارد
مسیر ویژه نشوند در ادامه می توان نرده ها را در
مسیر یاد شده جمع آوری کرد.
yyمحاسبه کرایه تاکسی های ویژه حرم مطهر با نرم
افزار
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت
فنی و عمران شهرداری مشهد همچنین در ادامه
به حل چالش تعیین نرخ تاکسیها در اطراف حرم
مطهر رضوی با راهاندازی نرم افزار اعالم قیمت
به مشتری براساس مسیر پیش از سوار شدن
به تاکسی اشاره و تصریح کرد :در راستای حل
دغدغه مردم و مدیریت شهری در این خصوص
از جمعه گذشته و به صورت آزمایشی طرحی در

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری درگز

خبر
خبر
اولین نشست بررسی فرصتهای سرمایه گذاری حوزه
گردشگری شهرستان درگز با حضور فرماندار ،حاتمیان
نماینده مردم شریف شهرستان ،مسئوالن ادارت و
نهادها ،فعاالن و سرمایه گذاران حوزه گردشگری،
هنرمندان ،اصحاب رسانه و عالقه مندان به این حوزه
معرفی شد.به گزارش صبح امروز ،محمد مددی مدیر
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری درگز با

خواهد شد تا در گنجینه تمبر کشور نگهداری شود و
بتواند به عنوان یک سفیر فرهنگی در افزایش حضور
گردشگران در این شهرستان اثرگذار باشد.
آذری جهرمی ادامه داد :مشکل آنتندهی جاده

گناباد به مشهد تا پایان مهر ماه حل خواهد شد و
سایتهایی که این مسیر را پوشش میدهند به
نسلهای سوم و چهارم ارتقا خواهند یافت.
وی ادامه داد :ظرفیت بی نظیری در گناباد وجود

دارد و قنات گناباد با  2500سال باید تبلیغ شود که
به نوبه خودم این کار را خواهم کرد.
وی وجود  12هزار دانشجو در گناباد را ظرفیتی
بزرگ برای تحول دیجیتال ذکر کرد و افزود :بررسی
میشود تا شعبهای از پارک اقتصادی دیجیتال را با
کمک دانشگاهها در این شهرستان تأسیس کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین بیان
کرد :این پارک برای آینده اقتصاد دیجیتال بسیار
تاثیر گذار است بنابراین ما باید در حوزه فرهنگ
سازی در حوزه ایتی اقدامات جدی را انجام دهیم.
بازدید از آرامگاه عالمه بهلول گنابادی و شهدای
گمنام و همچنین قنات جهانی قصبه و مرکز رشد
فناوری گناباد از جمله برنامههای سفر آذری جهرمی
به شهرستان گناباد بود.
گفتنی است :از نکات جالب توجه سفر وزیربه
گناباد این بود که یک شهروند ،زیر پست وزیر کامنت
گذاشت و از وی دعوت کرد که برای صرف آبدوغ
خیار به منزل شان برود که وزیر نیز پذیرفت و یک
وعده را به زوج جوان گنابادی آبدوغ خیار میل کرد.

در شهر

6

شهردار منطقه  8مشهد
گفت :عملیات ساماندهی
 22مرکز غیر مجاز بازیافت سطح
منطقه با نظارت و پیگیری اداره خدمات و محیط
زیست شهری منطقه منطقه صورت پذیرفته است .
وی در ادامه افزود  :طبق بند  ۲۰ماده ،۵۵
شهرداری ها می بایست از ایجاد و تاسیس کلیه
اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای
ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها می
باشند ،جلوگیری و در صورت نیاز نسبت به پلمب یا
تخریب این واحدها اقدام نمایند .
وی همچنین در ادامه از برخورد قانونی با عوامل
جمع آوری مواد بازیافتی بدون مجوز خبر داد و
تصریح کرد :افرادی که اقدام به فعالیت در زمینه

جمع آوری ،نگهداری ،خرید و فروش ،حمل نقل
غیر مجاز پسماند در سطح شهر و محدوده شهری
میکنند ،براساس ماده  ۱۶قانون مدیریت پسماند
مصوب  ۱۳۸۳مجلس شورای اسالمی به مراجع
قضایی ارجاع میگردند که در همین راستای
اخطاریه الزم به تمامی مراکز ابالغ و به مراجع قضایی
ذیربط معرفی گردیده اند.شیرازی در ادامه خاطر
نشان ساخت  :انبارهای غیرمجاز و بازیافت غیر
اصولی آنها موجبات نارضایتی و به خطر افتادن
سالمت شهروندان گردیده است و همچنین فعالیت
این ساختمان ها عالوه بر آلودگی هوای منطقه،
باعث ایجاد آلودگی آب و خاک و تجمع انواع حشرات
و جانوران موذی در منطقه شده است .که باعث
شیوع بیماری سالک خواهد شد.

خبر

 11مورد انبار ضایعات در سطح منطقه  4تخلیه و پلمپ شد

شهردار منطقه چهار مشهد از تخلیه و پلمپ 11
مورد انبار ضایعات طی یک ماه گذشته در سطح این
منطقه با دستور و هماهنگی مقام قضایی خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،غالمرضا غالمی با بیان
مطلب فوق گفت :برخورد قانونی با مشاغل آالینده،
مزاحم و پرخطر در راستای حمایت از حقوق شهروندان
و جلوگیری از آلودگی های بهداشتی و زیست محیطی
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
غالمی ادامه داد :با ساماندهی این مشاغل عالوه
بر تاثیر مثبت در افزایش زیبایی بصری شهر و کاهش
هزینه های مدیریت شهری  ،سطح رضایتمندی
شهروندان نیز ارتقاء می یابد.
وی با اشاره به صدور اخطاریه و پلمپ انبارهای
ضایعات سطح منطقه ،اظهار داشت :پس از تشکیل
پرونده تخلفات مشاغل مزاحم و طی مراحل قانونی،
با استناد به بند  20ماده  55قانون شهرداری ها ،طی
یک ماه گذشته  11مورد انبار ضایعات در نیکروز،
بولوارهای نبوت ،پنجتن ،طبرسی شمالی ،خیابان

صاحبدالن و  ...پلمپ شده است.
شهردار منطقه چهار مشهد خاطرنشان کرد:
 2مورد از این انبار ضایعات منزل مسکونی بود و
مشکالتی را برای ساکنین ایجاد کرده بود که با دستور
مقام قضایی تخلیه گردید.
غالمی در پایان یادآور شد :از ابتدای سال جاری
برای  35مورد انبار ضایعات سطح منطقه اخطاریه
صادر شده که  18مورد از این اخطاریه ها به پلمپ
منجر شده و مابقی با دریافت اخطاریه محل را تخلیه
کردند.
شایان ذکر است به منظور ساماندهی مشاغل
مزاحم با هرگونه آسیب و پیامدهای ناشی از فعالیت
های واحدهای تولیدی ،توزیعی ،صنعتی و خدماتی
که با ایجاد آلودگی های بهداشتی ،صوتی ،بصری،
زیست محیطی ،شیمیایی و بروز مشکالت ترافیکی
در سالمت جسمانی و روحی شهروندان اختالل ایجاد
می کنند براساس ضوابط و مقررات رفتار قانونی می
شود.

 7ورزش
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میدان
مهدی مهدی خانی با وجود داشتن قرارداد با تیم
فوتبال شهرخودرو ،اجازه تمرین با تیمش را ندارد.مهدی
مهدی خانی ،مهاجم  ۲۲ساله تیم فوتبال شهرخودرو
خراسان با وجود اینکه با این تیم مشهدی قرارداد دارد
در تمرینات شهرخودرو شرکت نمیکند.طبق شنیدهها
حضور نداشتن مهدی خانی در تمرینات شهرخودرو
با نظر یحیی گل محمدی است و سرمربی تیم فوتبال
شهرخودرو هنوز اجازه تمرین به این بازیکن را نداده
است.مهدی خانی که عضو تیم امید نیز است ،چندی
پیش با پیشنهادی از یک تیم دسته دومی آلمان هم
مواجه بود ،اما قراردادی با تیم اف سی هولستن امضا
نکرد و در حال حاضر هم با تیمش تمرین نمیکند.
تیم فوتبال شهرخودرو خراسان برای لیگ برتر نوزدهم
مرتضی خراسانی ،حسین مهربان ،یونس شاکری و روح
الله باقری را در خط حمله در اختیار دارد و باید دید مهدی
خانی با وجود داشتن قرارداد با تیمش چه وضعیتی
خواهد داشت و آیا دوباره به جمع شاگردان گل محمدی
اضافه میشود یا خیر.

تیم خوبی داریم

ستاره شهرخودرو می گوید فعالیت این تیم در فصل
نقل و انتقاالت رضایت بخش بوده و با جذب یکی دو
بازیکن دیگر پرونده این تیم بسته می شود.امین قاسمی
نژاد پس از دیدار تدارکاتی شهرخودرو برابر بادران که با
تساوی به پایان رسید درباره عدم حضور خود گفت :من
در دیدار برابر بادران حضور نداشتم چراکه قبل از این بازی
برابر پیکان به میدان رفته بودم و به دستور کادرفنی به جای
حضور در دیدار تدارکاتی به ریکاوری پرداختم .او در این
باره ادامه داد :در بازی برابر بادران تیم دوم شهر خودرو
به میدان رفته بود و جالب بود که این بازی نیز به مانند
دیدار برابر پیکان با تساوی به پایان رسید و البته بازیکنان
جوان ما در این بازی نشان دادند بازیکنان بسیار خوب
و بالیاقتی هستند.قاسمی نژاد درباره شرایط بازیکنان
گفت :خداراشکر شرایط بدنی بچه ها در حالت نرمال
است و در صورتی که تاریخ دقیق بازی ها معلوم شود می
توانیم برنامه ریزی دقیقی کنیم و طبق آن پیش برویم
تا صددرصد آماده برگزاری بازی های لیگ برتر شویم.
او درباره فصل نقل و انتقاالت نیز گفت :بازیکنان خوبی
گرفتیم و کادرفنی در جاهایی که تیم نیاز داشتند اقدام به
خرید بازیکن کردند و در حال حاضر نیز تیم خوبی داریم
و فکر می کنم با یکی دو بازیکن دیگر پرونده مربوط به
کادر بازیکنان تیم بسته خواهد شد.قاسمی نژاد در پایان
گفت :در بازی هایی که انجام دادیم هم ما راضی هستیم
و هم کادرفنی از بازیکنان راضی هستند و فکر می کنم با
تمریناتی که انجام می دهیم روز به روز بهتر هم می شویم.

خبر

مسئوالنفقطوعدهمیدهند

یحیی مهاجم ملی پوش شهرخودرو را
نمیخواهد؟

دارنده مدالهای طالی کشتی آزاد
نوجوانان جهان و آسیا با بیان اینکه
وضعیت امکانات ورزشی در شهر مرزی
تایباد افتضاح است و مسئوالن توجهی
به استعدادهای فراوان این شهر ندارند،
گفت :پدرم دیگر توان حمایت از من را
ندارد.
سهیل یوسفی که از منطقه مرزی
تایباد در شرق کشور به تیم ملی کشتی
نوجوانان رسیده و قهرمان آسیا و جهان
شده است ،درباره کسب مدال طالی
کشتی آزاد نوجوانان جهان  ۲۰۱۹در
صوفیه بلغارستان و سطح کیفی این
رقابتها ،اظهار کرد :رقابتهای قهرمانی
جهان در سطح کیفی و کمی بسیار خوبی
برگزار شد و مدالداران قارهای و جهانی
در این دوره از رقابتها حضور داشتند.
خدا را شکر توانستم با برتری مقابل
تمامی رقبایم به مدال طالی جهان برسم
و مزد زحمات خودم و کادر فنی را بگیرم.
yyقهرمانی در گروه دشوار
آزادکار وزن  ۹۲کیلوگرم تیم ملی
نوجوانان افزود :من در دور اول برابر
حریف ایتالیایی پیروز شدم ،سپس
کشتیگیر ترکیهای که سال گذشته
نایب قهرمان جهان شده بود را  ۱۰بر
صفر بردم ،در ادامه حریف هندی را مثل
فینال رقابتهای آسیایی شکست دادم و
به نیمه نهایی رسیدم .در این مرحله نیز
حریف ارمنستانی و دارنده مدال طالی
اروپا که سال گذشته در جام یادگار امام
موفق به شکست من شده بود را از پیش
رو برداشتم و در فینال نیز حریف روس که
نایب قهرمان اروپا بود را بردم و با وجود
حضور در یک گروه دشوار به مدال طالی
جهان رسیدم.
کشتیگیر  ۱۷ساله تیم ملی نوجوانان
که موفق شده از شهرستان مرزی و
محروم تایباد از توابع استان خراسان
رضوی خود را به سطح اول کشتی جهان
در رده نوجوانان برساند و پس از کسب
مدال طالی آسیا ،اینبار در رقابتهای
جهانی دست یابد ،در ادامه درباره نحوه
عالقمندی خود به کشتی ،گفت :پدرم

قدیم کشتی می گرفت و عالقه بسیار
زیادی به کشتی داشت .من نیز از همان
دوران بچگی عالقه شدیدی به کشتی
پیدا کردم و همیشه برای دیدن مسابقات
کشتی به همراه پدرم به سالن میرفتم.
با گذشت زمان به مرور این عالقه در من
بیشتر شد تا جاییکه برای نخستین بار
بدون داشتن لباس ورزشی در باشگاه
کشتی حاضر شدم و تمرین کردم.
وی افزود ۶ :ماه بعد در مسابقات
استانی خردساالن قهرمان شدم و در
ادامه توانستم در ردههای خردساالن
و نونهاالن به عنوان قهرمانی کشور
برسم .در رده نوجوانان نیز سال گذشته
در رقابتهای انتخابی تیم ملی دوم
شدم.خدا را شکر توانستم امسال هم در
رقابتهای آسیایی و سپس جهانی به
عنوان قهرمانی ومدال طال برسم.
yyپدرم بیکار است
یوسفی با اشاره به محرومیت شدید
در شهرستان مرزی تایباد و کمبود
امکانات ،گفت :مسئوالن ورزشی کاری
با امثال من ندارند و حمایتی نمیکنند.
کار مسئوالن فقط دادن وعده شده
اما در عمل هیچ چیز نمیبینیم .من
با حمایتهای پدرم و زحماتی که با
وجود مشکالت مالی برایم کشید به این

مرحله رسیدم .پدرم چند ماهی میشود
که بیکار است و اصال درآمدی نداریم.
وقتی طالی جهان را گرفتم پدرم گفت"
سهیل جان من تا االن با همه سختیها
از تو حمایت کردم اما دیگر توانش را
ندارم و خودت باقی راه را باید طی
کنی" با همه سختیها و مشکالت و
گرانی بلیت برای حضور در اردوها،
هر طور بود این پول را تهیه میکردیم
و به خودم انگیزه میدادم تا مقابل
سختیها کم نیاورم .اما در این مدت
هیچ مسئولی جویای وضعیتم نشد و
حمایتی نکرد(.فاصله شهرستان تایباد
تا تهران بیش از هزار کیلومتر است).
دارنده مدالهای طالی جهان و
آسیا در پاسخ به این سوال که آیا پس از
کسب مدال طالی آسیا ،مسئوالن استان
از او حمایت کردهاند یا خیر ،گفت:
فرماندار ،شهردار ،نمایندگان شورای
شهر و  ...آمدند و قولهایی هم دادند.
مسئوالن شورای شهر یک میلیون تومان
جایزه دادند اما بیشتر اقواممان به من
پاداش دادند .بقیه مسئوالن هم آمدند،
عکس گرفتند ،قول دادند و رفتند .حاال
طالی جهان را گرفتم و نمیدانم آیا به
وعدههایشان عمل میکنند یا نه؟ شاید
اینبار هم فقط قول بدهند و بروند!

اخبار

خانم گل آسیا به تیم فوتسال هیأت فوتبال خراسان پیوست

سارا شیربیگی ،خانم گل آسیا با تیم فوتسال هیأت فوتسال خراسان رضوی برای
یک فصل به توافق رسید.سارا شیربیگی بازیکن فصل پیش نامینو اصفهان که تالش
داشت از این تیم جدا شود ،روز دوشنبه بهصورت توافقی رضایتنامهاش را از این تیم
گرفت.پیش از این مدیرعامل تیم نامینو اصفهان شرط جدایی سارا شیربیگی را منوط
به پرداخت  50میلیون اعالم کرده بود که پس از صحبت های انجام شده از شرط
خود کوتاه آمد و بدون دریافت مبلغی رضایتنامه این بازیکن را صادر کرد.همانطور
که پیشبینی میشد ،سارا شیربیگی به مشهد سفر کرد و برای یک فصل با تیم هیأت
فوتبال خراسان رضوی به توافق رسید و در تمرینات این تیم حاضر شد.

 2خراسانی در لیست تیم ملی فوتسال ایران

اسامی دعوتشدگان به اردوی تیم ملی فوتسال اعالم شد.
اسامی دعوتشدگان به اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان توسط محمد ناظمالشریعه
اعالم شد و بر این اساس رحمان سارانی و بهزاد عظیمی از خراسان رضوی به تیم ملی
ایران دعوت شدند.این اردو از پنجشنبه  17مرداد لغایت یکشنبه  20مرداد در هتل
آکادمی برگزار می گردد .بازیکنان بایستی روز پنجشنبه ساعت  ۲۰خود را در هتل

آکادمی به کادر فنی معرفی نمایند.اسامی سایر بازیکنان دعوتشده به این اردو به
شرح زیر است:رحمان سارانی ،بهزاد عظیمی(خراسان رضوی) ،محمد نویدبخش،
سعید افشار (اصفهان) ،سیداحسان سهیلی مقدم ،پیمان سرلک ،محسن منتظمی
(البرز) ،فرهاد ابراهیمی ،شهاب طالبی ،سجاد مسیحی ،سعید ترابیده (خوزستان)،
احمد اسماعیل پور (گیالن) ،فرید نادری (کرمانشاه) ،حمیدرضا ره انجام (مازندران)،
طاها نعمتیان ،مهدی کریمی ،علیرضا جوان (مرکزی) و پوریا گلشنی (هرمزگان)

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات کریکت بانوان کشور

بانوان خراسان رضوی در رقابتهای کریکت قهرمانی کشور موفق به کسب مقام
نخست شدند.تیم بانوان کریکت خراسان رضوی توانست با اقتدار و با کسب چهار ُبرد
از چهار دیدار بر سکوی قهرمانی بایستد.در این دوره از مسابقات ،تیم تهران نیز با سه
پیروزی و یک شکست به مقام دوم و تیم کرمان با دو پیروزی و دو باخت به مقام سوم این
رقابتها رسید.همچنین جام اخالق این دوره از رقابتها نیز به تیم اردبیل تعلق گرفت.
رقابتهای کریکت قهرمانی بانوان کشور از نهم تا سیزدهم مردادماه با حضور پنج تیم از
خراسان رضوی ،تهران ،اردبیل ،سیستان و بلوچستان و کرمان در زمین چمن مجموعه
ورزشی آزادی بخش طرقبه شهرستان طرقبه – شاندیز(بینالود) برگزار شد.

کاپیتان تیم کریکت بانوان خراسان رضوی:

خبر
سوژه
تنوع رشته های ورزشی در میان
بانوان روز به روز در حال گسترش
است و عالقه مندان بی شماری از
جوانان ،نوجوانان و بانوان تشویق،
ترغیب و جذب این رشته های ورزشی
نوپا که اغلب با قدمت بسیار زیادی
در سطح جهانی مطرح هستند
می شوند .در همین راستا به بهانه
میزبانی خراسان رضوی از مسابقات
کریکت بانوان کشور که با شرکت
5تیم از استان های اردبیل ،تهران،
کرمان ،خراسان رضوی و سیستان و
بلوچستان در مجموعه ورزشی آزادی
شهرستان طرقبه با قهرمانی مقتدرانه
تیم خراسان رضوی به پایان رسید با
کاپیتان تیم کریکت بانوان استان به
گفت و گو نشستیم که گزیده آن را در
ادامه می خوانید.
yyدر ابتدا خودتان را معرفی کنید؟
سیما هاشم زهی متولد کرمانشاه
و ساکن مشهد هستم و از سال 85
وارد رشته کریکت شدم و قبل از روی
آوردن به این رشته در والیبال فعالیت
می کردم.
yyچه شد جذب این رشته ورزشی
شدید؟
کریکت یکی از رشته های مهیج
و پر نشاط است که با هفت سنگ
خودمان شباهت هایی دارد .این
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استعدادهای زیادی در حاشیه شهر وجود دارد
رشته ورزشی از سال  84به صورت
جدی در ایران فعالیت خود را آغاز
کرد و به خاطر تشابه زیادی که به
رشته سافت بال داشت مجاب شدم
تا وارد این رشته ورزشی شوم و
در همان ابتدای حضورم به خاطر
قدرت پرتاب دستی که داشتم به تیم
منتخب خراسان رضوی دعوت شدم
و برای اولین بار در ترکیب این تیم
در مسابقات کشوری که به میزبانی
استان همدان برگزار شد به مقام
قهرمانی دست یافتیم.
yyمربیان شما در این رشته ورزشی چه
کسانی هستند؟
مربی اول من علی مبارک از
پاکستان بود اما هم اکنون زیر نظر
نسیمه رهشتابی تمرین می کنم.
*yyاز چه سالی به عضویت تیم ملی
در آمدید؟
از سال  88به اردوی تیم ملی
کریکت کشور دعوت شدم و 5دوره
قهرمانی کشور و 2دوره نایب قهرمانی
کشور را درکارنامه ورزشی خود دارم.
yyکمبودهای رشته کریکت در استان
چیست؟
متاسفانه ما به شدت با مشکل
نداشتن زمین چمن برای تمرین
روبرو هستیم و به دلیل این که
حامیان مالی از ورزش بانوان حمایت

نمی کنند و همچنین فراگیر نبودن
کریکت در ایران ناشناخته باقی
مانده و وسایل و تجهیزات مورد نیاز
این ورزش در کشور به دلیل وارداتی
بودن وسایل آن بسیار گران و کمیاب
است و ناچار هستیم از کشورهای
همسایه این وسایل را تهیه کنیم .از
سویی دیگر سختی این رشته ورزشی
و آشنا نبودن عموم با این رشته به
تدریج سبب کاهش انگیزه در جمع
عالقه مندان به این رشته شده است.
yyصحبت پایانی؟
مناطق حاشیه شهر مملو از
استعدادهای ورزشی است و اگر

زمینه کشف این استعدادها فراهم
شود می توانیم چند تیم کریکت در
استان داشته باشیم و زمینه افتخار
آفرینی آن ها را بهترین نحو ممکن
فراهم کنیم .از مسئوالن اداره های
ورزشی شهرستان ها می خواهم در
زمینه ترویج ،استعداد یابی و معرفی
این رشته ورزشی در میان خانواده ها
و ورزشکاران عالقه مند در شهرستان
ها کمک کنند تا در آینده شاهد
جذب استعدادهای بالقوه در کریکت
کشور باشیم و بتوانیم رقیبی قدرتمند
برای کشورهای آسیایی و جهانی
باشیم.

تا روزی که در فوتبال باشم اصول خودم را
دنبال میکنم

وی در پاسخ به این سوال که کدام
کشتیگیر الگوی اوست و چه اهدافی در
سر دارد ،گفت :حسن یزدانی الگوی من
است و میخواهم مثل او قهرمان المپیک
شوم .همانطور که به دوستانم قول داده
بودم قهرمان جهان میشوم ،اینبار هم
قول میدهم در المپیک  ۲۰۲۴و ۲۰۲۸
برای طالی المپیک بجنگم .من همیشه
باور داشتم که به طالی جهانی نوجوانان
میرسم ،االن هم باور دارم به سکوی
المپیک میرسم .در این راه زجر زیادی
کشیدم و سختیهای زیادی را تحمل
کردم .در این  ۸سالی که کشتی میگیرم
روزهای سخت زیادی را پشت سر گذاشتم
اما خدا همیشه یاورم بود و تنهایم
نگذاشت .میدانستم روزی مزد زحماتم
را میگیرم و همیشه با جان و دل وسط
تشک مبارزه آمدم و از جان مایه گذاشتم.
کشتی من تازه شروع شده و انگیزه
زیادی دارم تا به موفقیتهای بزرگ برسم.
یوسفی ،خاطرنشان کرد :سال گذشته
که در اردوی المپیک جوانان بودم پای
راستم شدیدا آسیب دید و مینیسک پاره
کردم و دچار کشیدگی  ACLشدم .خودم
پیگیر کارهای درمانیام شدم و قبل از
رقابتهای آسیایی  ۵۰۰هزار تومان قرض
کردم و زانوبند خوب خریدم تا بتوانم به

آسیایی برسم .فدراسیون به من زانوبند
داد اما آتل نداشت و پایم را بخوبی مهار
نمیکرد .مجبور شدم پول قرض کنم و
خودم زانوبند خوب بخرم تا آسیایی را
از دست ندهم .خدا را شکر به آسیایی
رفتم و با وجود آسیبدیدگی به مدال طال
رسیدم .در فینال مسابقات جهانی هم در
یک صحنه زانوی پای راستم قفل کرد اما
خدا را شکر با چند بار تکان دادن برطرف
شد و به کشتی ادامه دادم.
yyستعدادهای تایبادی
وی درباره امکانات ورزشی در تایباد
گفت :ما در منطقهای محروم زندگی
میکنیم که امکانات خاصی ندارد .اگر هم
به جایی میرسیم با غیرت خودمان است
وگرنه حمایتی از امثال ما نمیشود .این
شهر استعدادهای زیادی دارد که اصال به
آنها نگاه هم نمیشود و کسی سراغی
نمیگیرد .در همین باشگاه کشتی
تایباد تشکهای کشتی پاره شده اند و از
لحاظ بهداشتی وضعیت افتضاحی دارد
تا جاییکه به جرات میتوانم بگویم ۹۰
درصد بچهها پس از مدتی ورزش کردن
بیماری پوستی میگیرند اما مسئوالن
اصال کاری نمیکنند .حریف تمرینی و
امکانات دیگر هم نداریم به همین خاطر
مجبورم هفتهای دو سه مرتبه به مشهد
بیایم یا اینکه در تهران تمریناتم را در اردو
پیگیری کنم .در مجموع امکاناتمان صفر
است و وضعیت امکانات افتضاح است.
دارنده مدالهای طالی جهان و آسیا
با خواهش از مسئوالن برای توجه بیشتر
گفت :اگر مسئوالن حمایت و توجه کنند
مااستعدادهای خیلی خوبی داریم که
بخاطر فقر و نداری توان پیشرفت ندارند
و هیچوقت دیده نمیشوند.وی گفت :از
مربیام آقای ترابی که مربی نمونه استانی
شد و در این  ۸سال واقعا زحمتهای
زیادی برای من کشید قدردانی میکنم.
او بدون چشمداشت و هیچ توجهی
همه زندگیاش را برای کشتی گذاشته
و امیدوارم باز هم بتوانم دل خانوادهام،
مربیانم و هموطنانم را با مدالهای بیشتر
شاد کنم.

حضور تیم خراسان رضوی در مسابقات کبدی دختران کشور

یازدهمین دوره مسابقات کبدی استاندارد جوانان دختر قهرمانی کشور با
حضور تیم خراسان رضوی در شیراز برگزار میشود.یازدهمین دوره مسابقات
کبدی استاندارد جوانان دختر قهرمانی کشور از امروز شانزدهم لغایت  18مرداد
ماه در شیراز برگزار می شود.این مسابقات به منظور کشف استعدادهای جدید
از سراسر کشور مطابق سال های گذشته در دو بخش دختران و پسران برگزار و
نفرات مستعد به اردوهای آموزشی زیر نظر مربیان بین المللی دعوت خواهند
شد.
تیم خراسان رضوی با ترکیب آیناز فرزادی ،زهرا عابدی ،زهرا نادری نژاد ،آیناز
فرزانه فر ،سارا حشمتی ،سیده فاطمه کوهی ،مریم علیزاده ،بهراه منوری ،بیتا
شهابی ،سارینا زارع ،سید فاطمه سراب بایگی ،سهیال قربانی و به مربیگری آذر
سعیدی در این دوره از مسابقات حضور پیدا خواهد کرد.

برگزاری مسابقات کشتی نونهاالن خراسان رضوی در قوچان

مسابقات کشتی نونهاالن خراسان رضوی در دو بخش آزاد و فرنگی به میزبانی
قوچان برگزار میشود.این دوره از مسابقات در قسمت کشتی آزاد ،روز جمعه 18

گفتوگو

محمدرضا مهاجری ،سرمربی تیم فوتبال نساجی
مازندران گفت :من راه خودم را میروم و تا روزی
که در فوتبال باشم اصولم را دنبال میکنم و باید به
یکسری قوانین پایبند باشم.محمدرضا مهاجری درباره
حاشیههای تمرین این تیم گفت :این اتفاقات در تمرین
ما صورت نگرفت .بازی بادران و پدیده در زمین راهآهن
برگزار میشد و پس از پایان این بازی ،ما برای شروع
تمرین آماده میشدیم ،آقای کاظمی ،سرمربی تیم
بادران کنار زمین بود که با ایشان احوالپرسی کردیم.
بعد از چهار پنج دقیقه آن آقا شروع به توهین کرد که
البته این کار او پیش از این هم سابقه داشته است.
ببینید من یکسری اصول دارم و طبق آن کار میکنم.
متأسفانه درگیری پیش آمد و دوستان من را گرفتند و
این آقا یک وسیلهای را به سمت من پرتاب کرد .االن به
صورت قانونی این موضوع را پیگیری میکنم .در اینجا
جا دارد از یکسری همکاران و مربیان که در آن لحظه
کمک کردند ،تشکر کنم .سرمربی تیم فوتبال نساجی
ادامه داد :در درگیری پیشآمده باالخره حلوا پخش
نمیشود و آن شخص کتک شدیدی هم خورد! آن اتفاق
خیلی زشت بود .متأسفانه یکسری از آقایان مسیر را به
سمتی میبرند و چیزهایی را که در این سالها ندیدیم،
باید ببینیم .خواهش من از کمیته اخالق و فدراسیون
فوتبال این است که به هر کسی اجازه ندهد این اتفاقات
را به وجود بیاورد .این آقا ،آقای کوچکزاده (سرپرست
تیم نساجی) را هم چندین بار تحت فشار گذاشته بود.
او دو سه بازیکن در تیم ما دارد .این رفتارها ،رفتار یک
ایجنت نیست بیشتر شبیه رفتار داللهاست .ایجنت به
خودش اجازه نمیدهد توهین کند و تیم و سرپرست
تیم را تحت فشار بگذارد .وی افزود :این آقا دخالت
میکند ،میگوید چرا فالن بازیکن را نمیگیرید! من
بازیکن را میخواهم و با دالل و ایجنت کار ندارم .وقتی
به دروغ میگویند این بازیکن تحت اختیار من است،
بعد از آن بازیکن میگوید صحت ندارد ،این مسائل
است که مشکلساز میشود .من میگویم چطور من
مربی نمیتوانم بیش از دو سه باشگاه عوض کنم؟ مگر
میشود ایجنت  40بازیکن داشته باشد؟ مگر اینجا
کیلویی یا خرواری بازیکن جابهجا میکنیم؟ باید یک
قوانینی باشد که چنین مسائلی پیش نیاید و یک مدیر
برنامه با  10بازیکن ارتباط نداشته باشد .ما و مدیران
باشگاهها باید یک مقدار محکمتر باشیم تا بیشتر از این
متضرر نشویم.مهاجری گفت :این آقا چندین بار با من
تماس گرفته است و خیلی هم واسطه فرستاده ،ولی من
جوابگو نبودم .تا آخر این قضیه پیگیری میکنم .یک
توهینی شده است و باید جوابگو باشند .من اگر رفتاری
ً
انجام میدهم قطعا باید جوابگو باشم.

مردادماه و در بخش کشتی فرنگی روز دو شنبه  21مرداد ماه در قوچان برپا میشود.
گفتنی است؛ این دوره از مسابقات در سالن ورزشی معلم قوچان صورت میگیرد.

برگزاری مسابقات بدمینتون دختران نونهال کشور در مشهد

دوازدهمین دوره مسابقات بدمینتون دختران نونهال کشور از  16تا  20مرداد
ماه در مشهد برگزار میشود.گفتنی است؛ این دوره از مسابقات در مجموعه ورزشی
سجاد مشهد برگزار میشود.

حضور  3خراسانی در اردوی تیم ملی ژیمناستیک

اردوی تیم ملی جوانان و بزرگساالن ایروبیک با حضور  3ورزشکار از خراسان
رضوی در تهران برگزار میشود.اردوی تیم ملی جوانان و بزرگساالن ایروبیک با حضور
 3ورزشکار از خراسان رضوی از  24مرداد ماه تا  1شهریور ماه در خانه ژیمناستیک
مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار میشود.محمود ذوقی و امیر غالمزادگان
از خراسان رضوی در رده سنی بزرگساالن به این اردوی آمادگی دعوت شده اند.
همچنین در رده سنی جوانان ،مهران حسنی از خراسان رضوی در این اردو حاضر
خواهد شد.

قهرمان خراسانی وزنه برداری:

آرزویم ایستادن در سکوهای آسیایی و جهانی است
مجید خروشی
در راستای معرفی بانوان ورزشکار قهرمان در رشته
های متنوع ورزشی این بار به سراغ بانوی وزنه بردار
استان رفتیم که موفق شد بعد از 2سال تمرین در این
رشته مدال طالی کشور را برگردن آویزد و حضوری
موفق در مسابقات آسیایی چین را برای نخستین بار
تجربه کند.
yyخودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید.
مرضیه قنبری 26ساله اهل شهرستان چناران
هستم و از  22سالگی به صورت حرفه ای و تخصصی
ورزش را دنبال می کنم و به مدت 2سال است که در
رشته وزنه برداری فعالیت می کنم که البته قبل روی
آوردن به این رشته ورزشی کاراته کیو کوشین کار می
کردم و در این رشته موفق به کسب رتبه برترو طالی
مسابقات کشوری را به گردن آویختم.
yyعلت روی آوردن به این رشته ورزشی چی بود؟
به صورت خیلی اتفاقی وارد این ر شته شدم و بعد
از مدتی تمرین احساس کردم می توانم موفق شوم.
yyمربیان شما چه کسانی بودند؟
من به تنهایی و به صورت خودجوش تمرین کردم و
هیچ گونه مربی تخصصی ندارم در شهرستان چناران
نداشتم.
yyاصول وزنه برداری را چگونه فرا گرفتید؟
من از طریق سایت ها و فیلم هایی که در فضای
مجازی دیدم اصول و قوائد وزنه بردرای را آموختم و
هم اکنون بسیار از مربیان وقتی فیلم وزنه برداری من
را مشاهده می کنند خطاهای فنی را به من یاد آوری
می کنند.

yyبعد از موفقیت و طالیی شدن در این رشته مسئوالن
اقدامی کردند؟
بله فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان استان و
حسین زاده مقدم رییس هیات تالش کردند که محلی
اختصاصی در چناران برای ادامه تمرین های تخصصی
وزنه برداری بانوان در اختیار من و عالقه مندان به رشته
وزنه بردرای قرار دهند و خیلی خوشحالم با توجه به
شرایط سختی یک سال پیش که دارم با این تمهیدات
نیازی نیست برای تمرین فنون بین مشهد و چناران
در رفت و آمد باشم فقط زمانی که بخواهم نکات فنی
جدید را زیر نظر مربیان تخصصی در مشهد دنبال کنم
هر هفته به فراخور حال تمرین به مشهد می ایم.
yyتا چه زمانی با این رشته ادامه می دهید؟
اگر مصدومیت و مشکلی برایم روی ندهد امیدوارم
بتوانم ضمن کسب سکوهای قهرمانی در کشور دست

به شکار سکوهای قهرمانی در سطح آسیا و جهان بزنم.
yyتجربه حضور در مسابقات برون مرزی دارید؟
برای اولین بار در مسابقات آسیایی به میزبانی
چین شرکت کردم و با توجه به این که سطح مسابقات
از نظرکیفی در سطح باالیی بود .در جمع میان
ورزشکاران قدرتمند و دارندگان رکوردهای جهانی در
این رقابت ها به مقام نهم دست یافتم.
yyرکورد شما در مسابقات کشوری؟
در مسابقات کشوری در یک ضرب هفتاد کیلو و در
دو ضرب  90کیلو را موفق شدم به نام خودم ثبت کنم.
yyدرخواست شما از مسئوالن چیست؟
از مسئوالن و مدیران شهری درخواست می کنم از
ما حمایت کنند بانوان ورزشکار قشر منفک از جامعه
نیستند در صورت حمایت می توانند هم پای آقایان
مدال آور برای استان باشند.
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اصالحطلبان به مجلس و دولت ایراد بگیرند ،نه شورای نگهبان/جواد خیابانی :عادل فردوسی پور به تلویزیون بازمیگردد

خبر
روزی که خبرنگاران «خبر» می شوند
دبیرسرویس

حسن رعیت بازداشت شد؟

صبـح وقتـی بـرای پیگیـری گالیههای پرسـتاران
شـهرم راهـی جلسـه شـدم پیـام رییـس رو دیـدم کـه
خواسـته بـود بـه مناسـبت روز خبرنـگار یادداشـتی
بنویسـیم .آگاه کـردن مـردم از وقایـع روز وظیفـه
دشـواری اسـت کـه مـا خبرنـگاران بـه دوش
میکشـیم .اگـر چـه بـا عشـق پـا بـه ایـن عرصـه
گذاشـتم امـا هیچوقـت فکـر نمیکـردم قـراره هرروز
بـا بسـتن صفحـه برای غـم کـودکان و مردمان شـهرم
و سـرزمینم مردمانـی کـه زیربـار مشـکالت زندگـی
خمیـده امـا راسـت ایسـتاده اند گریـه کنـم و به قول
نیمایوشـیج «غـم ایـن خفتـه چنـد خـواب در چشـم
تـرم مـی شـکند» امـا خیلـی طـول کشـید تـا یـاد
غـم هـر روزه افسـرده و
گرفتـم بـا دیـدن ایـن همـه ِ
منـزوی نشـم بلکـه بـا قلمـی کـه در دسـت دارم بایـد
دنبـال درمـان باشـم.
بعضـی تصور می کنند خبرنـگاری کار پرهیجانی
اسـت و خبرنگاران کار سـختی نمی کننـد و مدام در
حـال تجربههـای خـوب و متفاوتتند،بـه بهانـه تهیـه
خبـر سـفر رفتـه و درکل لـذت دنیـا را مـی برنـد.
غافـل از اینکـه تهیه خبـر َسـوای هیجانهایش گاهی
رنـج هـا ،دردسـرها،غم هـا ،شـادی هـا ،لبخندهـا ،و
درگیریهـای خـودش را دارد.
مـن یـک زن خبرنـگارم همانـی کـه اغلـب روزهـا
بایـد از ایـن اداره بـه آن اداره رفتـه ,و طـی جلسـات
مختلـف مـن وهمکارانـم تنهـا کسـانی هسـتیم که از
ابتـدای جلسـه تمـام حـواس خـودرا باید به سـخنان
ایـراد کننـده سـخن معطـوف کنیم تا شـاید بتـوان از
دل حرفهـای او خبـر و یا وعده شـیرینی بـرای تیتر
فـردا انتخـاب کنیم.
تـا یـادم نشـده روز خبرنـگار اسـت و مـا همچنـان
بایـد از این جلسـه به آن جلسـه رفته تـا صحبتهای
مسـئولین رو مکتـوب کـرده تـا در انعـکاس آن موفق
باشـد ،امـا جـای سـوال اینجاسـت مگـر روز خبرنگار
نیسـت در سـال یـک روز بـه نـام خبرنگار ثبت شـده،
امـا اصحـاب رسـانه بایـد در آن یـک روز هم مشـغول
نوشـتن صحبتهـای مسـئوالن باشـند کـه بعـد از
آن بـا هـزار و یـک منـت بـرگ سـبزی بخواهنـد بـه
قشـرخبرنگار بدهنـد مـن آن بـرگ سـبز پـر منـت
را نمیخواهـم مـن از مسـئولین برگـ ه کاغـذی
طلـب دارم کـه مـن و بچههـای صبـح امـروز بتوانیـم
روزنامهنـگار بمانیـم.

جاویـــد فخریـــان از اعضـــای حـــزب نـــدا در توییتـــر ادعـــا کـــرد:
حس ــن میرکاظم ــی مع ــروف ب ــه حس ــن رعی ــت س ــاعاتی پی ــش ب ــا ۱۷
ق ــاده بب ــر در ب ــاغ ش ــخصیاش دس ــتگیر ش ــد .احتم ــال بازداش ــت او
از س ــالها پی ــش مط ــرح ش ــده ب ــود ،از زمان ــی ک ــه ابراهی ــم رئیس ــی
مع ــاون ق ــوه قضایی ــه ب ــود و ح ــاال ک ــه پن ــج م ــاه از ریاس ــت او ب ــر ای ــن
قـــوه میگـــذرد شـــایعهی بازداشـــت منتشـــر شـــده اســـت/.انصاف
نی ــوز

حرفهای تازه برادر میترا استاد

مســـعود اســـتاد میگویـــد کـــه مـــن کمـــاکان نظـــرم بـــر قصـــاص
اس ــت مگ ــر اینک ــه اتفاق ــی بیفت ــد و کم ــی وضعی ــت روحــیام آرامت ــر
ش ــود و بتوان ــم ب ــه ای ــن موض ــوع فک ــر کن ــم .البت ــه احس ــاس میکن ــم
ک ــه اگ ــر ب ــا قص ــاص ج ــان کس ــی را بگی ــرم م ــن ه ــم قات ــل هس ــتم.

درآمد  ۲میلیارد دالری کره شمالی از حمالت
سایبری

کمیتـــه تحریـــم کـــره شـــمالی در ســـازمان ملـــل بـــا انتشـــار
گزارشـــی ،از درآمـــد  ۲میلیـــارد دالری کـــره شـــمالی از حمـــات
ســـایبری و جابجایـــی ایـــن میـــزان پـــول از طریـــق ارزهـــای مجـــازی
خبـــر داده اســـت .بـــه گـــزارش عصرایـــران بـــه نقـــل از ســـی ان ان،
ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش ک ــره ش ــمالی ای ــن می ــزان درآم ــد را ص ــرف
توســـعه موشـــکهای بالســـتیک و برنامـــه هســـتهای خـــود میکنـــد.

آمار عجیب از کنسل پرواز و تاخیرهای فرودگاهی

ســـخنگوی کمیســـیون اصـــل  ۹۰مجلـــس گفـــت :بررســـی آمـــار
تاخیـــر پروازهـــا نشـــان میدهـــد حداکثـــر  ۷میلیـــون و  ۹۰۰هـــزار
دقیق ــه تاخی ــر در س ــال  ۹۵ب ــوده اس ــت .جم ــع کنس ــلی  ۲۲ایرالی ــن
در س ــال  ۹۶فق ــط در پروازه ــای داخل ــی تقریب ــا  ۸۰۰۰پ ــرواز اس ــت
و از س ــه ه ــزار و  ۲۹۱کنس ــلی ت ــا  ۳۰۰کنس ــلی در ی ــک س ــال ب ــرای
ه ــر ایرالی ــن متغیی ــر ب ــوده اس ــت .در پرتالقیتری ــن خط ــوط هوای ــی
دنیـــا هـــم چنیـــن چیـــزی اتفـــاق نمیافتـــد.

کوچ دسته جمعی تحریریه وطن امروز به یک
خبرگزاری

س ــردبیر و تحریری ــه روزنام ــه وط ــن ام ــروز ک ــه ب ــه ص ــورت موق ــت
و آنچ ــه خ ــود مش ــکالت مال ــی عن ــوان کردن ــد ،خودخواس ــته تعطی ــل
شـــد بـــه خبرگـــزاری قـــدس کـــوچ کردهانـــد.

اصالحطلبان به مجلس و دولت ایراد بگیرند نه
شورای نگهبان

میرســـلیم رئیـــس شـــورای مرکـــزی حـــزب موتلفـــه گفـــت :بـــرای
اصالحطلبـــان رویکـــردی بهتـــر از صداقـــت و ابـــراز هرچـــه فوریتـــر

اشـــکاالت بینشـــی و عملکردیشـــان بـــه مـــردم نیســـت .آنهـــا بایـــد
بپذیرنـــد کـــه مســـئولیت بـــر بـــاد دادن هشـــت ســـال فرصتهـــای
گرانبهـــای کشـــور را ،بـــه دلیـــل اتخـــاذ راهبـــردی غلـــط ،بـــر دوش
دارن ــد .وزارت کش ــور در س ــه س ــال گذش ــته موف ــق ب ــه تدوی ــن الیح ــۀ
جامـــع انتخابـــات بـــر مبنـــای سیاســـتهای کلـــی نشـــده اســـت.
اگـــر اصالحطلبـــان میخواهنـــد ایـــرادی بگیرنـــد ،بایـــد بـــه دولـــت
کنونـــی و مجلســـی کـــه دورهاش رو بـــه پایـــان اســـت بگیرنـــد ،چـــون
سرمنشـــأ هـــر دو کاســـتی اصالحطلباننـــد نـــه شـــورای نگهبـــان.

البیگری برای واردات در جلسه مبارزه با تحریم

رئیـــس انجمـــن تولیدکننـــدگان لـــوازم خانگـــی گفـــت :هماکنـــون
مبـــارزه بـــا قاچـــاق ماننـــد ســـالهای قبـــل نیســـت و میـــزان قاچـــاق
لـــوازم خانگـــی نســـبت بـــه گذشـــته  ١٠٠درصـــد افزایـــش یافتـــه
اســـت .ایـــن کاالهـــای قاچـــاق هـــم بـــه صـــورت ســـازمانیافته و
هـــم بـــه صـــورت کولهبـــری بـــه کشـــور وارد میشـــود .هفتـــه پیـــش
در جلســـهای در رابطـــه بـــا مبـــارزه بـــا تحریمهـــا بحثهایـــی بـــرای
صـــدور مجـــوز واردات قطعـــات اسکـــیدی لـــوازم خانگـــی مطـــرح
شـــده کـــه منتظـــر امضـــای مســـئوالن رده بـــاال اســـت.

نظر یک استاد حوزه و دانشگاه درباره موتورسواری
زنان

محمدتق ــی فاض ــل میب ــدی ،عض ــو مجم ــع محققی ــن و مدرس ــین
حـــوزه علمیـــه قـــم و اســـتاد دانشـــگاه در یادداشـــتی در روزنامـــه
اعتم ــاد نوش ــت :اگ ــر ب ــه دنب ــال بع ــد دین ــی و ش ــرعی موتورس ــواری
زنـــان باشـــیم بـــر ایـــن بـــاورم کـــه ایـــن موضـــوع هـــم ماننـــد تـــرک
موتورنشســـتن و رانـــدن ماشـــین اســـت و بالنفســـه هیـــچ مشـــکل
شـــرعی نـــدارد .نشســـتن بـــر یـــک مرکـــب چـــه ماشـــین باشـــد ،چـــه
موت ــور و دوچرخ ــه تفاوت ــی ن ــدارد؛ اگ ــر در پ ــی اثب ــات حرم ــت ش ــرعی
آن باشـــید بایـــد دلیـــل شـــرعی هـــم برایـــش داشـــته باشـــید و اگـــر
شـــک داشـــته باشـــید ،اصـــل بـــر برائـــت اســـت و حلیـــت/ .ایســـنا

یک سوم پذیرفته شدگان  ۳رشته پزشکی پرطرفدار
"سهمیهای" هستند

دکت ــر ابراهی ــم خدای ــی ام ــروز در نشس ــت خب ــری ک ــه ب ــه منظ ــور
تشـــریح جزییـــات اعـــام نتایـــج اولیـــه کنکـــور سراســـری ســـال ۹۸
برگـــزار شـــد ،بـــه ارائـــه جزئیـــات آمـــار پذیـــرش پرداخـــت و گفـــت:
آزم ــون سراس ــری س ــال  ۹۸روزه ــای  ۱۳و  ۱۴تیرم ــاه ب ــا حض ــور ی ــک
میلیــون و  ۱۱۹هــزار و  ۴۱۱داوطلــب در  ۳۸۱شهرســتان و  ۱۹کشــور
خارجـــی برگـــزار شـــد کـــه  ۵۸درصـــد داوطلبـــان ،زن و  ۴۲درصـــد
آنهـــا مـــرد بودنـــد .وی در ادامـــه تصریـــح کـــرد :بیشـــترین تعـــداد
ش ــرکتکننده در گ ــروه عل ــوم تجرب ــی ب ــا  ۶۳۷ه ــزار داوطل ــب ،پ ــس
از آن علـــوم انســـانی بـــا  ۲۸۲هـــزار و گـــروه ریاضـــی بـــا  ۱۶۸هـــزار،
بیشـــترین شـــرکتکنندهها را داشـــتند .رئیـــس ســـازمان ســـنجش

آم ــوزش کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه ح ــدود  ۳۳۵ه ــزار داوطل ــب در گ ــروه
آزمایش ــی عل ــوم تجرب ــی مج ــاز ب ــه انتخ ــاب رش ــته ش ــدهاند ،گف ــت:
حـــدود  ۹هـــزار داوطلـــب در ســـه رشـــته پرطرفـــدار شـــامل "دنـــدان
پزشـــکی"" ،داروســـازی" و "پزشـــکی" پذیـــرش خواهنـــد شـــد کـــه
حـــدود  ۲۷۰۰نفـــر آنهـــا بـــر اســـاس ســـهمیه وارد ایـــن رشـــتهها
خواهنـــد شـــد / .ایســـنا

درخواست یک نماینده برای رسیدگی به اعترافات
متهمان ترور دانشمندان هستهای

محمـــود صادقـــی نماینـــده تهـــران در مطلبـــی در صفحـــه توییتـــر
خـــود در واکنـــش بـــه طـــرح ادعاهایـــی دربـــاره اعترافـــات متهمـــان
تـــرور دانشـــمندان هســـته ای ،نوشـــت« :باتوجـــه بـــه ادعاهـــای
عجیبـــی کـــه اخیـــرا دربـــاره کاذب بـــودن اعترافـــات متهمـــان بـــه
تـــرور دانشـــمندان هســـتهای مطـــرح شـــده ،مســـئوالن ذیربـــط
بایـــد دربـــاره صحـــت و ســـقم ایـــن ادعاهـــا توضیـــح دهنـــد ».وی
همچنیـــن در توییتـــی دیگـــر نوشـــت« :پـــس از تعطیـــات مجلـــس،
عـــاوه بـــر ســـؤال از وزیـــر اطالعـــات ،تقاضـــای تحقیـــق و تفحـــص
هـــم خواهـــم کـــرد ».اخیـــرا شـــبکه تلویزیونـــی بـــی بـــی ســـی
فارســـی بـــا پخـــش برنامـــهای بـــا محتـــوای مصاحبـــه بـــا یکـــی از
متهمـــان تـــرور دانشـــمندان هســـتهای ادعاهایـــی را مطـــرح کـــرده
است.

جزئیات دستگیری هادی رضوی

قاضـــی مســـعودی مقـــام از جزئیـــات دســـتگیری هـــادی رضـــوی
و آخریـــن وضعیـــت برخـــی از پروندههـــای مطـــرح در شـــعبه ســـوم
رس ــیدگی ب ــه مفاس ــد اقتص ــادی خب ــر داد .قاض ــی مس ــعودی مق ــام
پـــس از اتمـــام نخســـتین جلســـه دادگاه  ۲۴متهـــم پتروشـــیمی در
جمـــع خبرنـــگاران در رابطـــه بـــا زمـــان و نحـــوه بازداشـــت هـــادی
رض ــوی اح ــدی از متهم ــان بان ــک س ــرمایه ک ــه ب ــه  ۲۰س ــال حب ــس
محکـــوم شـــده اســـت ،اظهـــار کـــرد :بعـــد از صـــدور حکـــم پرونـــده
بـــه دادســـرای جرایـــم اقتصـــادی ارجـــاع شـــد و صبـــح دیـــروز جلـــب
آق ــای رض ــوی ص ــادر ش ــد و طب ــق اطالع ــات واصل ــه دیش ــب توس ــط
ضابطی ــن دادگس ــتری ،اطالع ــات س ــپاه پاس ــداران انق ــاب اس ــامی
ح ــدود س ــاعت  ۸و نی ــم ی ــا  ۹ش ــب ب ــه بع ــد دس ــتگیر و روان ــه زن ــدان
شـــد .وی در پاســـخ بـــه ســـوالی در رابطـــه بـــا اختـــاف زمـــان میـــان
ص ــدور رای و اب ــاغ آن گف ــت :متاس ــفانه آراء ش ــعب م ــا ح ــدود ۲۰۰
ی ــا  ۳۰۰صفح ــه اس ــت و قطع ــا م ــا پروندهه ــای متع ــدد داری ــم .م ــن
تصـــدی شـــعبه  ۶۸دادگاه تجدیـــد نظـــر کارکنـــان دولـــت و مقامـــات
قضای ــی و ش ــعبه س ــوم را داری ــم .ای ــن تداخ ــل وج ــود دارد و ارجاع ــات
مرونـــده مـــا زیـــاد اســـت و هـــر پرونـــده کـــه بـــاالی  ۲۰۰صفحـــه رای
اس ــت بای ــد تای ــپ و ادی ــت ش ــود ت ــا اش ــکال رقم ــی نداش ــته باش ــد.
هـــر پرونـــده یـــک تـــا دو هفتـــه طـــول میکشـــد تـــا مراحـــل تایـــپ و
بارگـــزاری در سیســـتم انجـــام شـــود.

ماجرا برای من از همان دوران مدرسه و دقیق تر بگویم
سوم راهنمایی جدی شد .روزی که انشایم در انتقاد از
مسئولین مدرسه و وضعیت نابسامان کالسها را خواندم و در
میان چهره های متعجب همکالسی هایم که با نگاه هایشان
می خواستند به من بفهمانند خطوط قرمز را رد کرده ام،
ناگهان دبیر از آنها خواست تا برایم کف بزنند و سپس رو به
من کرد و گفت تو اگر اراده کنی یک روز خبرنگار خواهی
شد .بعدها که خبرنگار شدم در اولین تجربه هایم فهمیدم
که خبر و نظر اگر برای من رویاست ،برای خیلی ها کابوس
است!
تازه فهمیدم که با چه شغل سختی طرف هستم.
فهمیدم که امنیت شغلی جایی نیست که من هستم.
فهمیدم چقدر راحت می شود که یک خبرنگار سر از زندان
در بیاورد .فهمیدم گاهی باید به ناچار خود سانسوری کنم
و فهمیدم ...در این سالها بسیار پیش آمد که در میانه کار
بی تاب شوم و یک دل سیر گریه کنم و باز روز از نو و امید
از نو! خبرهایی نوشتم که خود از شنیدنش به کوهی از غم
تبدیل می شدم .چیزهایی دیدم که زمانی فکر میکردم فقط
در فیلمهای سینمایی می توان دید .تازه فهمیده بودم دنیا تا
چه حد بی رحم است .شاید از بد روزگار بود که من در صفحه
سیاست قلم میزدم ،جایی که اغلب اوقات دردناکترین اخبار
دنیا را می توان در آن دنبال کرد .هر چند حاال که فکر می
کنم میبینم جای من همان صفحه سیاست است .اصال به
سیاست معتاد شده ام و نمی توانم از اینجا کوچ کنم .اینجا
هیجان هم هست از روزهای داغ و پر هیجان انتخابات و
توافق هسته ای گرفته تا روزهای تلخ تحریم و اخبار ناگوار
جنگ در منطقه .ای کاش سالروز گرامیداشت خبرنگار در
ایران؛ مجالی برای مرور دستاوردها و ناکامی های خبر و
خبرنگاری بود .در سطح جهانی ،روز سوم می هر سال یعنی
روز جهانی آزادی رسانه ها جدیدترین گزارش ها در مورد
وضعیت خبرنگاران و رسانه ها منعکس می شود .همچنین
اعالم می شود که خطرات متوجه خبرنگاران چه مواردی
بوده و عمده ترین ناقضان حقوق خبرنگاران چه افراد یا
نهادهایی بوده اند .که این آخری برای من و امثال من
خیلی مهم بوده و هست .این گزارشها برای آن است که روند
چالشهای حوزه خبری ،بسترهای مناسب برای گردش آزاد
اطالعات و تضمین امنیت خبرنگاران را فراهم سازد .حال چه
می شد که در کشور ما نیز در روز ملی خبرنگار چالشهای
مهم این حوزه ،شفاف مطرح می گردید؟ اینجا روزنامه
نگارانی دارد که شرافتشان آبروی«صبح امروز» است و تا
وقتی آنها هستند می شود پای این امانت ایستاد و سربلند
ماند .به امید فردای بهتر ...

