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دستار پوشیدن جلیلی دردی را دوا نکرد؛

»رزم رستم و افراسیاب« 
روی دیوارهای پایتخت!

پیامدهای تغییر نظام آموزشی به 6-3-3؛

دولت قبل، امکانات را
 هدر داد

در گزارشی بررسی شد؛

پشتوانه "خراسانی" نامزدهای ریاست جمهوری 
در ادوار مختلف
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استاندار خراسان رضوی:

شایعه پراکنان باید در مقابل 
دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مشهد:

مشهد در هیچ شعبه ای با کمبود تعرفه 
مواجه نشد 22

مجید خرمی
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در حالی در سراسر كشور به پایان رسید كه در میان بهت و حیرت 
ناظران ، اكثریت مردم مشهد  با حضور گسترده خود پای صندوق 
های رای به اعضا لیست امید رای دادند تا تاالر شهر و شهرداری 

این شهر در چهار ساله آینده در اختیار اصالح طلبان باشد.
آخرین باری كه اصالح طلبان اكثریت شورای شهر مشهد را 
دست داشتند باز میگردد به دور اول شوراها و در سه دوره بعدی 

اصولگرایان از طیف های مختلف سكان دار آن بودند.
بایستی  می  آینده  ه��ای  م��اه  در  جدید  تفكری  اینك  ام��ا 
پاسخگوی طیف عظیمی از مطالبات مردمی باشد كه به هیچ 
وجه از عملكرد مدیران شهری خویش در سالهای قبل راضی 
نیستند و رای جمعه اخیر ایشان نه بزرگی به آن اندیشه مدیریتی 

بود.
اصالح طلبان روزهای سختی را در پیش دارند حل مشكالت 
عدیده ایجاد شده در طول این سالها قطعا در طی یكی دو ماه 
قابل انجام نیست و مردم هم برای استفاده بهتر از مزایای شهری 

عجله دارند.
مشهد  شهر  جدید  وكالی  و  است  ایشان  حق  مردم  مطالبه 
بایستی از همینك كار خویش را در اتاق های فكر و برنامه ریزی 

آغاز كنند تا پس از آغاز كار رسمی ، روزها از دست نرود.
میلیاردها تومان پول در طی این سالها در مسیرهایی هزینه 
شده است كه اكثریت مردم با آن موافق نبوده اند و بایستی جهت 

درست خویش را پیدا كند. 
لیست امید تركیبی است از چهره های سیاسی ، فرهنگی، 
حقوقی و متخصص در زمینه های مختلف مدیریت شهری لذا 
توقع ها از این افراد بیشتر است و انتظار می رود بدور از سیاسی 
كاری های سالهای قبل شهر را به متخصصان بسپارند تا مردم 

راحت تر زندگی كنند .
كه  فرهنگی  ه��ای   عرصه  مدیریت  و  فرهنگی  های  بحث 
شهرداری و شورای شهر نقش عمده ای در آن دارند هم اهمیت 
بسزایی دارد ، باید همه بدانند دوره طرح های سیاسی و هزینه 
محل  شهرداری  و  است  شده  تمام  مردم  جیب  از  نامتناسب 

اینگونه حركت ها نیست .
روزهای خوبی در انتظار مشهد است به شخصه شكی ندارم 
مردم هم جز این ، چیزی نمی خواهند پس پیش به سوی توسعه 

شهر بهشت در كنار لیست امید.

"امید " به تاالر شهر مشهد رسید 

اتفاقیهبهمناسبتروزجهانیاهداعضوگزارشمیدهد،

تو نمی میری
 من زنده می شوم!

جریان  رگهایش  در  زندگی  كه  می كرد  فكر  زمانی  به 
و  می آیند  بی حوصله  نفسهایش  آخرین  حاال  اما  داشت 

می روند. در واقع این خودش نبود كه مثل همیشه...

عزیزی:اینآرامشرامدیونروحانیهستیم

رای خداداد در انتخابات 
ریاست جمهوری مشخص شد

»خداداد عزیزی« جزو معدود چهره های محبوب ماست 
كه خیلی اهل مصاحبه نیست و البته اگر هم مصاحبه كند، 

با صراحت و جسورانه صحبت می كند....

جامعه

ورزش

یادداشت سردبیر
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معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این استان به رغم مرزهای طوالنی با كشورهای همسایه محل عبور 
كاالی دخانی قاچاق نیست اما مصرف كننده این كاال آن هم از نوع برخوردار از كیفیت بد و نامرغوب است. علی باخرد افزود: كاالی دخانی قاچاق از 
مرزهای غربی و نیز كشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات وارد كشور ایران می شود و اساسا از بهداشت و كیفیت بسیار پایین برخوردار است. وی 
ادامه داد: كاالی دخانی، مصرفی است و در همه نقاط كشور به تعداد افرادی كه این نوع كاال را مصرف می كنند به همان اندازه كاالی دخانی قاچاق نیز 
وجود دارد. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: میزان كاالی دخانی قاچاق در خراسان رضوی به رغم مرزی بودن آن بیشتر از 
استانهای دیگر نیست، كمترین كاالی قاچاق مرزی از نوع دخانی را دارد و قاچاق سازمان یافته ای در مورد این نوع كاال در خراسان رضوی وجود ندارد. 
وی افزود: در برخی كشورهای حاشیه خلیج فارس كارخانه های ویژه تولید كاالی دخانی برای ایران راه اندازی شده اند كه كاالی دخانی را با كیفیت 

بد و بهداشت پایین تولید می كنند كه حتی در خود آن كشورها عرضه نمی شود. باخرد ادامه داد: براساس آخرین آمار پارسال 138 پرونده مربوط به 
كاالهای دخانی اعم از سیگار، توتون و تنباكوی قاچاق در خراسان رضوی تشكیل شد كه ارزش آنها 905 میلیون ریال بود. وی گفت: برای سازماندهی 
فروش كاالی دخانی به صورت خرده فروشی 'طرح ثبت و اخذ مجوز توزیع كاالی دخانی به صورت خرده فروشی' در خراسان رضوی پارسال اجرا شد و 
تاكنون 2 هزار و 577 عامل فروش در استان مجوز الزم را كسب كرده و در سامانه ایرانیان اصناف ثبت شده اند. وی افزود: همچنین از پارسال تاكنون 28 
مجوز برای توزیع عمده كاالی دخانی در خراسان رضوی صادر شده است. معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به 
اقدامات انجام شده در خصوص قاچاق مواد دخانی نیز اشاره و بیان كرد: نشستهای كمیته استانی كنترل و مبارزه با دخانیات تشكیل شده و در نتیجه آن 
مشخصات و چگونگی تشخیص و تفكیک برندهای جعلی كاالهای دخانی به ادارات تابعه سازمان صنعت ودستگاههای اجرایی ذیربط ارسال شده است.

قاچاق دخانیات در مرزهای خراسان رضوی وجود ندارد

نماینده مشهد در مجلس:

برای تسهیل ازدواج، ضعف قانونی نداریم
نماینده مردم مشهد و كالت در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینكه مهم ترین دغدغه مهم ازدواج جوانان مشكالت 
ازدواج  اقتصادی است، گفت: در زمینه تسهیل  و مباحث 

جوانان ضعف قانون نداریم.
تا 13میلیون  به وجود 11  با اشاره  رضا شیران خراسانی 
ازدواج  زمینه  اینكه  بیان  با  كشور  در  ازدواج  سن  در  جوان 
جوانان در كشور باید تسهیل شود، افزود: در زمینه تسهیل 
ازدواج جوانان نه تنها خالء و ضعف قانون دیده نمی شود بلكه 
با تعدد قوانین روبرو هستیم و هیچ گونه محدودیت قانونی 
دیده نمی شود بلكه در این زمینه دستگاه ها تمایلی نسبت به 
اجرای قوانین مصوب نداشته كه یكی از این قوانین بر زمین 

مانده قانون تسهیل ازدواج جوانان است.
اینكه  بر  تاكید  با  مجلس  اجتماعی  كمیسیون  عضو 
مباحث  و  مشكالت  جوانان  ازدواج  مهم  دغدغه  مهمترین 
در  ازدواج  نرخ  افزایش  برای  كرد:  تصریح  است،  اقتصادی 
كشور مقدمات و زیرساخت های ازدواج در كشور باید فراهم 
شود و زمانی كه معضل بیكاری در كشور حل نشود با افزایش 
سن ازدواج و بی رغبتی جوانان به ازدواج روبرو خواهیم بود 
شمار  به  جامعه  جدی  آسیب های  از  یكی  موضوع  این  كه 

می رود.
افزایش  بیكاری  و  اقتصادی  مشكالت  اینكه  بیان  با  وی 
نرخ طالق را به همراه داشته است، افزود: نمی توان جوانی 
نمودن  فراهم  بدون  نداشته  مناسبی  درآمد  و  شغل  كه  را 
زیرساخت ها و حل مساله اشتغال وادار به ازدواج كرد زیرا 
نتیجه چنین تصمیم اشتباهی افزایش آمار طالق در كشور 

است.
اینكه  ی��ادآوری  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
فراهم  كشور  در  جوانان  ازدواج  اقتصادی  زیرساخت های 
نیست، ادامه داد: متاسفانه در حوزه اشتغال با عدم اجرای 
صحیح قوانین و اولویت بندی منابع مواجه هستیم به گونه ای 
كه بودجه در نظر گرفته شده برای بهبود وضعیت اشتغال به 
میزان كافی تحقق نمی یابد این در حالی است كه اگر مشكل 
ازدواج ها  و  افزایش  ازدواج  نرخ  اشتغال در كشور حل شود 

پایدارتر خواهد بود.
شیران خراسانی با تاكید بر اینكه برای تحقق یک ازدواج 
جمله  از  كه  زندگی  معیشتی  و  غذایی  امنیت  باید  موفق 
ازدواج  تسهیل  گفت:  شود،  برقرار  است  ابتدایی  نیازهای 
جوانان با ایجاد شغل و تغییر سبک زندگی حاصل می شود. 
باید وضعیت اشتغال در كشور بهبود و از سویی با فرهنگ 
سازی مناسب زندگی امروزی از حالت تشریفاتی خارج شده 
و برای ترغیب جوانان به ازدواج باید نیازهای اولیه آنها رفع 

شود.
نماینده مردم مشهد و كالت در مجلس دهم، با یادآوری 
اینكه همچنان پیگیر قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی 
سال  در  قانون  این  اف��زود:  هستیم،  مسئول  دستگاه های 
كه در حقیقت  به تصویب رسید  و در مجلس هفتم   1384
تمهیدات مناسبی برای تسهیل ازدواج جوانان در این قانون 
كمک  سال،   3 مدت  به  موقت  مسكن  كه  شده  پیش بینی 
هزینه زندگی برای زوج هایی كه محل درآمد ندارند به مدت 2 
سال و تهیه فضاهای مناسب برای جشن های ازدواج توسط 
مؤسسات و شهرداری ها از جمله مواردی است كه در قانون 
مذكور ذكر شده است اما متاسفانه اجرای كامل آن از سوی 

دستگاه های اجرایی مغفول مانده است.
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: به صورت جدی به دنبال احیای صندوق تسهیل ازدواج 
جوانان هستیم و نهایت اهتمام خود را برای اجرای این قانون 

به كار خواهیم برد.
وی با بیان اینكه انتظار می رود برای كاهش نرخ بیكاری 
در كشور دولت یک میلیون و دویست هزار شغل در كشور 
ایجاد كند، گفت: اگر سالی یک میلیون و دویست هزار شغل 
در كشور ایجاد شود نرخ بیكاری ثابت می ماند و كاهش پیدا 
می كند؛ در حال حاضر 12.6 نرخ بیكاری است و چنانچه به 
ایجاد شغل در كشور توجه نشود نرخ بیكاری نه تنها ثابت 

نمی شود بلكه روز به روز افزایش می یابد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مشهد:

تعرفه  کمبود  با  شعبه ای  هیچ  در  مشهد 
مواجه نشد

مشهد  شهرستان  انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رییس 
كمبود  درباره  مجازی  فضای  در  كه  مطالبی  به  اشاره  با 
این  انتشار  دنبال  به  گفت:  است،  شده  منتشر  تعرفه 
اجرایی  و  نظارت  هیئت  بین  اضطراری  جلسه  اخبار 
كمبود  شدشد،  مشخص  و  بررسی  مساله  این  و  تشكیل 
بوده   تعرفه  انتقال  زمان  در  تاخیر  بلكه  نداشتیم  تعرفه 
است كه این امر باعث توقف در فرایند رای گیری نشد.

بررسی های  اس��اس  بر  اف��زود:  بامشكی  سیدعلی 
شورای  تعرفه  هم  مورد  یک  شد  مشخص  گرفته  صورت 
فردی  زمینه  این  در  اگر  و  نداشتیم  مهر  ب��دون  شهر 

مدركی دارد بیاورد.
انتخابات شورای شهر  با بیان اینكه هیچ اسمی از  وی 
حدود  دیروز  ظهر  تا  افزود:  نكردیم،  تایید  تاكنون  را 
تجمیع  رای  را  اخذ  شعب  جلسات  صورت  درصد  پنجاه 

كردیم و امروز نتیجه نهایی اعالم می شود.
مشهد  شهرستان  انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رییس 
درباره افرادی كه نسبت به نتیجه انتخابات شورای شهر 
انتخابات  به  نسبت  افرادی  اگر  گفت:  دارند،  اعتراض 
طی  باشند  داشته  اعتراض  بخش  و  روستا  ش��ورای 
در  مستقر  نظارت  هیئت  به  نتایج  اعالم  از  بعد  روز  دو 
انتخابات  نتایج  به  نسبت  اگر  و  كنند  مراجعه  فرمانداری 
عالی  نظارت  هیئت  به  داشتند  اعتراض  شهر  شورای 

كنند. استانداری مراجعه  استان مستقر در 
وی افزود: مطابق ماده 56 افراد طی دو روز شكایات 
اعالم  باید  استان  و  شهرستان  نظارت  هیئت  به  را  خود 
۱۵ روز نظر خود را باید اعالم كند. كنند و این هیئت تا 

در  تاخیر  شده  گزارش  موارد  از  یكی  گفت:  بامشكی 
در  تاخیر  دیگر  اشكال  بود.  رای  اخذ  شعب  شدن  باز 
چاپ  در  تاخیر  دلیل  به  شعب  در  اسامی نامزدها  نصب 
برخی  تایید  عدم  و  انصراف  از  بعد  نهایی  لیست  شدن 
كه  بود  تعرفه  كمبود  دیگر  موارد  از  یكی  بود،  كاندیداها 
با بررسی ما مشخص شد شعبه ای نداشتیم كه تعرفه در 
داشت  وجود  تعرفه  انتقال  در  تاخیر  اما  شود،  تمام  آن 

كه این امر باعث توقف در فرایند رای گیری نشد.
از  كه  كردند  اعالم  شعب  برخی  از  شد:  ی��ادآور  وی 
بسته  سایت  چون  29اردیبهشت  ماه  روز   24 ساعت 
در  مردم  كه  حالی  در  نبود  رای گیری  امكان  دیگر  شده 

بودند. شعب 
مشهد  شهرستان  انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رییس 
استفاده  با  مشهد  شهرستان  در  نظارت  هیئت  افزود: 
آرا  شمارش  جلسات  صورت  تجمیع  حال  در  كاربر   ۱۰۰

شورای شهرستان مشهد است. 
نظارت  هیئت  سوی  از  آرا  تجمیع  كار  كرد:  بیان  وی 
پایان  امشب  اجرایی  هیئت  كار  اما  می شود  تمام  فردا 
شود،  انجام  زودتر  اجرایی  هیئت  كار  احتماال  می یابد، 
ثبت  سیستم ها  در  را  آرا  و  اسامی نامزد  قبال  آنها  زیرا 
سطح  از  گزارش  محدودی  تعداد  حال  عین  در  كردند، 
جلسات  صورت  تنظیم  و  آرا  قرائت  نحوه  درباره  شهر 

دریافت كردیم كه در موعد مقرر رسیدگی می كنیم.
صحت  مسئول  نظارت  هیئت  كرد:  اظهار  بامشكی 
انتخابات شورای شهر و روستا است كه بعد از تجمیع و 
تطبیق آرا، صحت انتخابات را تایید خواهیم كرد، چند 
از  بعد  می كنیم.  اعمال  انتخابات  در  نظارت  برای  روش 
ناظر در سطح شهرستان   ۸۰۰ و  نظارت مردم، سه هزار 
صندوق ها،  پلمب  انتخابات،  فرایند  تمام  بر  مشهد 
دارند،  دقیق  نظارت  جلسات  صورت  ثبت  و  آرا  قرائت 
در  ناظران  عملكرد  بر  نظارت  كار  ویژه  ناظر  همچنین 

انجام می دهند. شعب را 
توسط  اسامی منتخبین  اع��الم  ك��رد:  تصریح  وی 
تایید  اما  است،  بالمانع  بخشداری ها  و  فرمانداری ها 
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  عهده  بر  انتخابات  صحت 

شورای اسالمی شهر و روستا است.

خبرخبر

ETEFAGHYEH DAILY NEWSPAPER

روزنامه صبح استان
ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

اخبار
N E W S

w w w . e t e f a g h y e h . i retefaghyehrazavi@gmail .com پست الکترونیک:  

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این سازمان طبق ارزیابی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موفق به كسب رتبه سوم در عملكرد مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه در بین سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت كشور، شده است.
راضیه علیرضایی افزود: بر اساس تقدیرنامه ای كه از سوی سید محمود نوابی معاون وزیر و رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان، استان خراسان رضوی ارسال شده است 
درحوزه مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه از جمله تعداد بازرسی ، تنظیم صورتجلسه كشف كاالی قاچاق , 
میزان ارزش ریالی كاالهای مكشوفه ، اقدامات آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی و هماهنگی بین دستگاهی و 

... در طی سال 1395در بین سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها حائز رتبه سوم شده است.

خبر ویژهرتبه سوم خراسان رضوی درمبارزه با قاچاق کاال

2

پراكنان  شایعه  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
طرح  كه  مطالبی  مقابل  در  انتخابات  از  بعد  باید 
پاسخ  قانونی  و  نظارتی  دستگاه های  به  كرده اند 

دهند.
خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  رشیدیان  رضا  علی 
و  صدا  سوی  از  كه  شعبه هایی  تمام  لیست  افزود: 
انتخاباتی  ستاد  و  نظارت  هیئت  استان،  سیمای 
عنوان  به  جمهوری  ریاست  نامزدهای  از  یكی 

در  شده،  اعالم  تعرفه  كمبود  با  مواجه  شعبه های 
اختیار بازرسان و فرماندار مشهد گذاشته شده و با 
همه این شعبه ها نیز تماس گرفته شده تا در صورت 

وجود كمبود، نسبت به تامین تعرفه اقدام شود.
و  دارد  وجود  نیاز  مورد  تعرفه  كرد:  اظهار  وی 
هیچ كمبودی در این زمینه در مشهد و هیچ یک 

از نقاط استان نداریم.
برخی  در  فقط  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 

روستاها عصر امروز به دلیل نبود تعرفه شوراهای 
سه نفره، وقفه ای در كار ایجاد شد كه با هماهنگی 
تعرفه های  از  شوراها  انتخابات  بر  نظارت  هیئت 
رفع  مشكل  و  شد  استفاده  نفره  پنج  شوراهای 

گردید.
رشیدیان افزود: تعرفه ها در این دوره انتخابات 
بر مبنای انتخابات گذشته و آمار واجدان شرایط 
هر یک از مناطق و شهرستان ها توزیع شده است.

انسانی  نیروی  و  ری��زی  برنامه  پژوهش  معاون 
آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: طرح 6.3.3 
و  مالی  امكانات  قبل  دولت  در  پ��رورش  و  آم��وزش 

فیزیكی زیادی را در سطح كشور هدر داد.
به گزارش ایسنا، محمود شفق افزود: این طرح كه 
در دولت قبل صورت گرفت، در ابتدا مقطع ابتدایی 
را به 6 كالس افزایش دادند و متوسطه دوم را به سه 
سوال  طرح،  این  طراحان  از  باید  كه  كاهش  كالس 
كرد مبنای فكری آ ن ها برای چنین تغییری چه بوده 
است و چرا باید به مقطع ابتدایی یک كالس اضافه 
ما  ابتدایی  م��دارس  همه  كه  صورتی  در  می كردیم 

مضرب پنج است.
وی افزود: مدارس اگر 10 كالس داشتند، باید دو 
كالس به آن اضافه كنیم اگر 15 كالسه بودند باید سه 
امكانات  باید  میزان  به همین  و  كنیم  اضافه  كالس 
ششم  پایه  معلم  حتی  ما  ش��ود،  زی��اد  نیز  م��دارس 
نداشتیم و آن ها مطلب به این سادگی را در محاسبات 
خود در نظر نگرفته بودند، فاجعه بعدی این بود كه 
از متوسطه دوم یک پایه باید كم می كردیم كه با این 
كار معلمان ما جزو نیروی مازاد قرار می گرفتند كه این 
طرح یک چهارم نیرو و فضای ما را به صورت مازاد 

درآورد.
از  قسمتی  نمی توانیم  ما  اینكه  بیان  با  شفق 
ساختمان مدرسه دوره متوسطه را قطع كنیم و به 
ساختمان مدارس ابتدایی انتقال دهیم تا كمبود آن 
را جبران كنیم، افزود: این طرح امكانات زیادی را 
هدر داد كه متاسفانه مطبوعات نیز در این سال ها به 

بررسی یا سوال از این معضل نپرداختند.
انسانی  نیروی  و  برنامه ریزی  و  پژوهش  معاون 
آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح كرد: این 
به  فیزیكی  صدمات  و  مالی  ضررهای  از  جدا  طرح 
روحیه همكاران ما نیز لطمه وارد كرد و یک اتفاق 
پرورش دولت  و  آموزش  بدنه  به  كه  بود  ناخوشایند 

آقای روحانی فشار اورد.
از  مشكالت  این  تحلیل  اینكه  به  اش��اره  با  وی 
نبود،  فهم  قابل  پرورش(  و  آموزش  از  بیرون)خارج 
عنوان كرد: هر تغییری در آموزش و پرورش نیازمند 
كه  دلیل  این  به  اس��ت،  شده  حساب  تحلیل  یک 
آموزش و پرورش نهادی است كه تربیت، اندیشه و 
اجرای  و  می گیرد  شكل  آن  در  دانش آموزان  آینده 

انجام  عجله  بدون  و  آرامش  با  باید  طرحی  چنین 
شود.

بازنشستگی 21 هزار نیرو در چهار سال آینده
انسانی  نیروی  و  برنامه ریزی  و  پژوهش  معاون 
آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینكه بیشتر 
نیروهای ما در حال بازنشستگی هستند، افزود: این 
اتفاق یک خالء به وجود آورده و بحران نیروی انسانی 
رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  به  زیادی  فشار 

وارد كرده است.
برنامه ریزی  و  پژوهش  معاونت  كرد:  اظهار  وی 
نیروی انسانی پنج اداره دارد كه در یكی از این ادارات 
سازماندهی نیروهای انسانی انجام می شود و می توان 
گفت یكی از مهم ترین ادارات ما است كه جابه جایی 
90 هزار نیروی آموزش و پرورش)خراسان رضوی( 
و فرآیندهای دیگر در آن انجام می شود، این اداره 
كه  برنامه ریزی  كمیته  عنوان  تحت  دارد  قسمتی 
مهم ترین تصمیم گیری ها مانند برنامه های عملیاتی 

و سیاست گذاری در آن گرفته می شود.
انسانی  نیروی  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 
اینكه  بیان  با  رضوی  خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش 
برنامه  ریزی  كمیته  در  اطالعاتی  داده های  مركزیت 
است، افزود: بحث نقل و انتقاالت از نظر اجرایی به 
عهده امور اداری ما است، اما نوع فرآیند آن براساس 

تجزیه و تحلیل های كمیته برنامه ریزی است.
شفق تصریح كرد: اما تحلیل این كار كه چه كسی با 
چه سابقه ای باید در كجا جابه جا شود، تحلیل اولیه 
آن در حوزه ما شكل می گیرد، البته ما در آنجا روی 
فرد بحث نمی كنم، حوزه تصمیم گیری ما در آنجا این 
است كه به طور مثال در یک رشته چه نیرویی از فالن 

شهر باید خارج شود یا چند نفر باید وارد شوند.
و  نقل  متقاضی  كه  افرادی  اینكه  به  اشاره  با  وی 
انتقاالت هستند باید فرم های مربوطه را پر كنند و 
به  سیستم  افزود:  شوند،  امتیازبندی  آن  براساس 
اولویت بندی  و  امتیازبندی  را  افراد  اتوماتیک  طور 
می كند، مشخص می كند كه چه كسی در اولویت قرار 
دارد، اما بعد از تكمیل فرم بررسی های بیشتر در امور 

ادرای انجام می شود.
شفق عنوان كرد: یكی دیگر از ادارات ما اداره نیروی 
انسانی و آموزش نیروی انسانی است، بحث ضمن 
خدمت نیز در این واحد است و در آن سیاست گذاری 
می كنیم كه هر اداره با توجه به نیازهای منطقه ای چه 
دوره ای را باید برگزار كند، به این دلیل كه هر منطقه 
یا به طور مثال در  نیازهای خاص خودش را دارد، 
بعضی نواحی اولویت بهداشتی مهم است و ما ترجیح 
می دهیم با توجه به نیاز آن منطقه معلمان در بحث 
جزو  اگرچه  كنند،  كمک  دانش آموزان  به  بهداشت 
وضایف آن ها نیست، اما می تواند كمک مضاعفی به 

حوزه بهداشت باشد.
انسانی  نیروی  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 

آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینكه دوره 
تنظیم  موجود  نیازهای  اساس  بر  را  خدمت  ضمن 
می كنیم، اظهار كرد: مثال زلزله كه در پیش داشتیم 
بحث پدافند غیر عامل را دربرداشت بر این اساس ما 
آموزش آن را می گذاریم تا تاثیر مثبتی برای معلمان 

و دانش آموزان داشته باشد.
شفق عنوان كرد: موضوع ضمن خدمت در ارتقای 
شغلی و ارزشیابی ساالنه تاثیرگذار است و بحرانی كه 
در ضمن خدمت وجود دارد این است كه ما 90 هزار 
فرهنگی داریم و جلب نظر همه سخت و غیر ممكن 
است و بعضی ها نیز نسبت به آموزش ضمن خدمت 
ما  برای  آن  اجرای  شرایط  كه  دارند  مازاد  نیازهای 

امكان پذیر نیست.
سازمانی  نیازهای  اساس  بر  خدمت  ضمن 

شکل می گیرد نه نیازهای شخصی
انسانی  نیروی  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 
اینكه  بیان  با  رضوی  خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش 
نیازهای  براساس  باید  خدمت  ضمن  دوره ه���ای 
تقاضاهای  اج��رای  اف��زود:  بگیرد،  صورت  منطقی 
مازاد برخی از همكاران امكان پذیر نیست و كنترل 
خیلی  كاركنان  گسترده  حجم  این  با  شرایط  این 

سخت است.
وی با انتقاد از اینكه تعدادی از موسسات و ادارات 
ما  همكاران  برای  پرورش  و  آموزش  از  خارج  دیگر 
كالس ضمن خدمت برگزار می كنند، اظهار كرد: ما 
می دهیم  ارائه  ساعت  را 20  خدمت  ضمن  دوره ای 
و اگر 20 ساعت ضمن خدمت نمی توانستیم برگزار 
دیگر  ادارات  یا  موسسات  در  ما  همكاران  كنیم، 
ضمن خدمت می رفتند و از یک آزمون بی كیفیت 
مدرک می گرفتند، ما نیز مجبور بودیم مدرک آن ها 

را بپذیریم.
ساعت   66 برگزاری  با  نیز  ما  اینكه  بیان  با  شفق 
كالس ضمن خدمت رایگان به صورت مجازی سعی 
كردیم این موضوع را مدیریت كنیم، عنوان كرد: به 
برون  موسسات  كه  دروسی  همان  مجازی  صورت 
سازمانی اجرا كرده بودند، برگزار كردیم تا جلوی كج 

فهمی به وجود آمده را بگیریم.
انسانی  نیروی  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 
آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار كرد: هفت 
میلیون و 806 هزار ساعت نفر دوره برگزار كردیم كه 
حدود چهار میلیون و 500 هزار ساعت نفر آن مجازی 
و بقیه حضوری بود و هر نفر 90 ساعت ضمن خدمت 
رقم  گذشته،  سال  ساعت   60 به  نسبت  كه  گذراند 

خوبی است.
به 94 و  وی خاطرنشان كرد: در سال 95 نسبت 
خدمت  ضمن  كالس  بیشتر  درصد   80 حدود   ،93
برگزار كردیم و نسبت به عملكرد كشوری ما نسبت به 
سال 93 و 94 كه چهار درصد سهم كالس های ضمن 
خدمت استان خراسان رضوی بود، در سال 95 آن  را 

به 12 درصد رساندیم.
شفق با اشاره به اینكه ویدیو كنفرانس برای ارتباط 
بیشتر همكاران به صورت نامحدود راه اندازی شده 
است، افزود: خاصیت این فناوری این گونه است كه 
رفت و آمدها لغو شده و این فناوری هم به صرفه بوده 

و هم هزینه ها را پایین خواهد آورد.
آموزش  انتقاالت  و  نقل  بحث  خصوص  در  وی 
درد  اینكه  ضمن  ما  كرد:  اظهار  استان  پ��رورش  و 
را درک می كنیم، همیشه سعی می كنیم  همكاران 
افرادی كه سابقه كاری بیشتری دارند به جاهای بهتر 
اول  اولویت  نیاز،  مازاد  جدول  البته  شوند،  منتقل 
است و ما اول نیازهای سازمان را بررسی می كنیم و 
از همكاران خود تقاضا داریم برای نیازهای ضروری 

درخواست انتقال كنند.
کردن  روز  به  خدمت  ضمن  اصلی  هدف 

معلمان است
و  برنامه ریزی  اداره  رئیس  بهرام پور،  غالمرضا 
خراسان  پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  آموزش 
رضوی با بیان اینكه دوره ضمن خدمت دوره آموزش 
هر  كرد:  اظهار  می شود،  شامل  را  همكاران  میانی 
شخصی كه استخدام آموزش و پرورش می شود برای 
حوزه های  در  خود  دانش های  و  اطالعات  تكمیل 
ضمن  دوره  نیاز  خودش  تخصص  ویژه  به  مختلف 
خدمت دارد، برخی از ساعت های گذرانده شده در 
ضمن خدمت در فرم ارزیابی برای افراد امتیاز دارد 
كه در گذشته 60 ساعت و در حال حاضر 20 ساعت 

است.
وی با اشاره به اینكه آموزش ضمن خدمت به دو 
دوره تقسیم می شود، اظهار كرد: دوره اول تكلیفی و 
در رابطه با كتاب های تازه تالیف است، كم شدن یک 
به  پایه  از آموزش متوسطه و اضافه شدن یک  پایه 
مقطع ابتدایی و معضل بزرگی كه این تغییر به وجود 
پایه های  برای  تالیف  تازه  داریم  كتاب هایی  آورد، 
مختلف و تغییر كتاب ها در هر سال، كه معلمان برای 
تدریس آن آموزش ببینند كه آموزش معلمان برای 
صورت  تكلیفی  خدمت  ضمن  دوره  در  هدف  این 

می گیرد.
بهرام پور با بیان اینكه دوره های تكلیفی به صورت 
رایگان برگزار می شود، اظهار كرد: در سال گذشته به 
وظیفه خود عمل كردیم و مازاد نیازهای موجود دوره 
مجازی را برگزار كردیم تا نیاز همكاران رفع شود و 66 
ساعت آموزش مجازی برگزار شد تا همه همكاران 

امتیاز الزم را كسب كنند.
انسانی  نیروی  برنامه ریزی و آموزش  اداره  رئیس 
دانست  ضروری  دوره  را  دوم  دوره  رضوی  خراسان 
طرف  از  بودجه  دوره  این  برای  كرد:  خاطرنشان  و 
وزراتخانه در نظر گرفته نمی شود، اما در صورتی كه 
مازاد بودجه داشته باشیم به آن پرداخته می شود و 

خوشبختانه این دوره در حد كمال خود اجرا شد.

استاندار خراسان رضوی:

شایعه پراکنان باید در مقابل دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند

پیامدهای تغییر نظام آموزشی به 6-3-3؛
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نگاهی به حماسه در مشهد

كمال  در  و  رسید  پایان  به  انتظارها  باالخره  و 
راهی  را  امید  لیست  نفر   15 تمام  مردم  ناباوری 
شورای اسالمی شهر مشهد كردند تا پیامی جدی 
باشند.  داده  مشهد  شهری  مدیریت  به  قاطع  و 
ترین حالت پیش بیینی  درحالیكه در خوشبینانه 
تركیبی  پنجم  شهر  ش��ورای  ب��رای  كارشناسان 
بود،  رقیب  جناح  و  اصالح طلبان  از  50درص��دی 
جالب  و  متفاوت  تصمیمی  مشهدی  شهروندان 
امید،  لیست  اعضای  به  اعتماد  با  و  گرفتند  توجه 
تمامی اصالح طلبان را روی صندلی شورای شهر 
نشاندند تا پیامی روشن به اعضای شورای چهارم 
اتفاق  این  باشند.  داده  مشهد  شهری  مدیریت  و 
درحالی رخ داد كه در كالن شهرهایی چون تهران، 
به  شهر  ش��ورای  كرسی های  نیز  اصفهان  و  كرج 
تقریبا  تركیبی  شاهد  تا  است  رسیده  امید  لیست 
به  میل جامعه  و  كشور  در سطح  كامل  و  یكدست 
تفكر اصالح طلبی باشیم. نكته قابل توجه دیگری 
كه در انتخابات شورای شهر مشهد رخ داده است 
بطوریكه  این دوره است  باالی مردم در  مشاركت 
رای  200ه��زار  از  بیش  با  دوره  این  پانزدهم  نفر 
كمی  گذشته  دوره  اول  نفر  اما  یافت  راه  شورا  به 
است  درحالی  این  داشت.  رای  83هزار  از  بیشتر 
نفر  رای  256ه��زار  از  بیش  با  شهال  امیر  دكتر  كه 
اول شورای پنجم محسوب می شود. شهال در اكثر 
مستقر  شعب  جمله  از  شهر  سطح  صندوق های 
باید  كه  اینجاست  بود.  پیشتاز  رضوی  حرم  در 
چهارم  شورای  اعضای  از  هیچكدام  چرا  پرسید 
از سوی مردم انتخاب نشدند و به عملكرد 4ساله 
باید دید چهار سال دیگر  "نه" گفتند. حال  آن ها 
شهروندان مشهدی به روی اعضای شورای پنجم 
لبخند می زنند یا مثل این دوره آن ها را از عضویت 
در شورای اسالمی شهرشان محروم خواهند كرد. 
این نكته را باید درنظر داشت كه مردم نشان دادند 

با كسی تعارف ندارند.
در ادامه پیام مردمی 15نفر راه یافته به شورای 

پنجم را خواهید خواند.
امیر شهال

مردم تغییر را فریاد زدند
مردم مشهد سالها است بدنبال تغییر هستند و 
آرائی كه در این دوره به صندوق ریخته شد كامال 
مردم  اصلی  مطالبه   . می زد  فریاد  را   تغییر  این 
از  ما  و  است  آباد  و  یافته  توسعه  بانشاط،  شهری 
همه سرمایه های الزم برای ایجاد شهری پیشرفته 
دلیل  به  متاسفانه  برد.  خواهیم  بهره  مشهد  در 
وجود نگاه های تنگ نظر و كوته بین و سوءمدیریت 
كه در توسعه شهر مشهد وجود دارد نتوانستیم به 
درستی از ابراز و ظرفیت های موجود برای توسعه 
مدیریت  دوره  در  اینكه  بدلیل  ببریم.  بهره  شهر 
شهری فعلی تنها از جیب مردم هزینه شده است 
و هیچ دستاوردی نداشته است امروز چهره زشت 
را  آن  ما  و  است  عیان  كامال  مختلف  ابعاد  در  فقر 
و  توسعه  امروز  كرد.  خواهیم  پاک  شهر  صورت  از 
است  ملی  مطالبه  و  دغدغه  مشهد  شهر  پیشرفت 
اصالحات  جریان  به  م��ردم  كننده  خیره  رای  و 

نشان دهنده عزم مردم برای ایجاد تغییر است. 

بتول گندمی
شهروندان ندای تغییر را شنیدند

من از همه شهروندان مشهدی كه ندای تغییر را 
اعالم كردند كه در  انتخاب خودشان  با  و  شنیدند 
حوزه مدیریت شهر مشهد باید تغییر انجام بگیرد 
برعهده  را  بسیار سنگینی  و وظیفه  تشكر می كنم 
كه  ان��ش��اا...  ش��د.  گذاشته  مشهد  امید  لیست 
بتوانیم كه تغییرات الزم را در جهت تامین منافع 
شادی  برگرداندن  و  جوانان  مخصوصا  شهروندان 
به  ما همچنان  البته  انجام دهیم  به شهر  نشاط  و 
حمایت و پشتیبانی مردم نیازمندیم. در این فصله 
دوماهه تا آغاز رسمی فعالیت شورای پنجم سعی 
تا  بپردازیم  موجود  مشكالت  بررسی  به  می كنیم 
شهر  برای  هزینه  كمترین  با  را  ها  برنامه  بهترین 

اجرا كنیم. 
شهناز رمارم

مردم متوجه اوضاع مشهد هستند
صندوق  در  پرشور  و  هوشمندانه  حضور  برای 
و نشان  از مردم تقدیر و تشكر می كنم  های رای 
دادند كه از بلوغ سیاسی برخوردار هستند و خوب 
متوجه اوضاع مشهد هستند. اعتمادی كه به یک 
لیست و جریان فكری كردند، قابل تقدیر است و 
كه  امیدواریم  باشند.  پاسخگو  لیست  این  از  باید 
باشند  داشته  حضور  انتخابات  صحنه  در  همیشه 
گری  مطالبه  منظم  آوردن��د  رای  كه  كسانی  از  و 
عملكرد  مرتب  عبارتی  به  باشند  داشته  سوال  و 
دوره پنجم شورای شهر را بررسی كنند طوری كه 
اعضای شورای شهر احساس كنند در اتاق شیشه 
اینكه  بدلیل  باشند.  گر  نظاره  مردم  و  هستند  ای 
اولویت كاری بنده در كمیسیون  فرهنگی هستم، 
با توجه به سال 2017 و  فرهنگی است و معتقدم 
باید  است  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت  مشهد 

این كمیسیون خیلی فعال شود.
احمد نوروزی

خدمتی شایسته در مقابل اعتماد و همراهی مردم
پیام ما تشكر از مردم است وآرزو می كنم بتوانیم 
پشتیبانی  و  همراهی  اعتماد،  این همه  مقابل  در 
یک  شهر  ده��ی��م.  ان��ج��ام  شایسته ای  خدمت 
باید در  كه  و عظیم است  بسیار گسترده  مجموعه 
همه زمینه ها كار كرد و اولویت ما حاكمیت  تفكر 
سیستمی است كه بتواند با استفاده از علم، خرد 
جمعی و تكنولوژی روز، خدمات بهری را به شهر و 

شهروندان داشته باشد.
محمدرضا حیدری

 پیروز انتخابات مردم بودند
مردم  و  بودند  مردم  انتخابات  پیروز  گفت  باید 
فراگیری  مشاركت  هوشمندانه  و  آگاهانه  مشهد 
و  خواست  حقیقت  در  و  دادن��د  ب��روز  خود  از  را 
كه  امیدوارم  و  كردند  ثابت  تغییر  به  را  نگاهشان 
بتوانیم پاسخ این نگاه و انتخاب را داشته باشیم. 
با كمک  بپذیریم  را  تا زمانی كه مسئولیت رسمی 
انتقال  برای  را  كارشناسی  جلسات  دوستانمان 
قرار  كاری خود  برنامه  در  را  تجریبات  و  اطالعات 

داده ایم.
علیرضا شهریاری

مردم نشان دادن همیشه آگاه هستند
بر خود الزم می دانم از زحمات تمام شهروندان 
نام  شایسته  كه  شهری  ب��رای  تغییر  جهت  كه 
حضرت امام رضا)ع( باشد تشكر كنم. شهر مشهد 
همیشه هنر، عشق و آگاهی و دانایی بوده است و 

باید تالش شود تا شهر در شان امام رضا)ع( باشد 
البته مردم هم نشان داند همیشه آگاه هستند. ما 
باید شاكر باشیم كه حضور حداكثری ایجاد شد تا 
همه در سرنوشت كشور و شهرشان سهیم باشند. 
درون  سفرهای  كاهش  جهت  در  ما  كاری  اولویت 
شهری است و باید در هر منطقه شهری امكانات 
و  آلودگی  تا  كنیم  فراهم  را  ساكنان  موردنیاز 

ترافیک كاهش یابد.
احسان اصولی

مردم شادی و نشاط را به شهر آوردند
پررنگ  حضور  با  شهرم  م��ردم  كه  خوشحالم 
به شهر  را  و نشاط  انتخابات، شادی  خودشان در 
آوردند. من به عنوان فرزند كوچک این شهر دست 
همه را به گرمی می فشارم و از تک تک شهروندان 
برنامه های  و  اهداف  پیشبرد  در  را  ما  می خواهم 
حضرت  نام  خود  در  شهری  تا  كنند  یاری  خود 
تغییرات  و  بسازیم  مشهد  مردم  و  ثامن الحجج 
وعده داده شده را بخوبی اعمال كنیم. انشاا... در 
شورای شهر پنجم تغییرات گسترده ای را به وجود 
داشته  درنظر  باید  كه  اولویتی  و  آورد  خواهیم 
باشیم نشاط اقتصادی و رونق كسب و كار و توسعه 

اقتصادی است.
حمیدرضا موحدی زاده

اراده مردم بر موانع سر راه آن ها غلبه می کند
نشاط مردم مشهد  و  و شور  آگاهی  از  صمیمانه 
تشكر می كنم و واقعا گل كاشتند و با حضور پررنگ 
ظاهر  كه  هرجا  مردم  اراده  دادند  نشان  خودشان 
دارد  قرار  راهش  سر  كه  موانعی  بر  می تواند  شود 
تعیین  مردم  داد  نشان   96 انتخابات  كند.  غلبه 
تصور  به  كه  شهری  در  دیدیم  و  هستند  كننده 
برخی ها امكان تغییر و تحول نبود تغییر رخ داد. 
و  باشیم  مردم  رای  امانت دار  بتوانیم  امییدوارم 
مطالبات آن ها را دنبال كنیم و مردم باید همچنان 
در صحنه بمانند و پشتوانه رای خودشان باشند. 
و  عمرانی  های  پروژه  پیشبرد  همزمان  ما  اولویت 
آبادانی و احقاق حق مردم و بازگرداندن شادی و 
نشاط به شهر و فراهم كردن بستری برای رشد و 

شكوفایی جوانان است.
سید مسعود ریاضی

مردم با انتقاد سازنده به ما کمک کنند
می كنم  تشكر  مردم  حمایت  و  اعتماد  از  مردم 
می تپد  مشهد  ب��رای  قلبشان  كه  دادن��د  نشان  و 
وامیدوارند كه تغییر در شهرشان شكل بگیرد. از 
ما دریغ  از  را  دارم حمایت خود  مردم درخواست 
نكنند و با انتقادات سازنده خود به ما كمک كنند 
تا بتوانیم بعداز 4سال كارنامه موفقی داشته باشیم 
زیاد است  برای مردم  اولویت  نباشیم.  و شرمنده 
و مردم باید از شادی و نشاط و امكانات فرهنگی 
برخوردار باشند. عالوه بر آن، ركودی كه بر صنعت 
تولید  به  تا  كنیم  رفع  باید  را  است  حاكم  عمرانی 

اشتغال و سازندگی كمک كنیم.
 محمدحسین ودیعی

مردم به آرمان های لیست امید پاسخ مثبت 
دادند

به  اعتماد  با  و  آفردیند  حماسه  مشهد  مردم 
پاسخ مثبت  اهداف آن  و  آرمان ها  به  امید  لیست 
می كنیم  تقدیر  خالصانه  آن ها  اعتماد  از  و  دادند 
داده  كه  وعده هایی  راه  در  كرد  خواهیم  تالش  و 
متشكل  گروهی  ما  برداریم.  موثری  گام های  ایم 
برنامه ای استراتژیک  با  و  از تخصص های مختلف 

از  و  ایم  شده  میدان  وارد  شهر  ب��رای  مشخص 
جمله برنامه های ما كنترل هزینه، شفافیت مالی 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  كه  است  حسابرسی  و 
در  همه  و  شده  نوشته  كلی  برنامه های  اس��ت. 

راستای آن پیش خواهیم رفت.
رمضانعلی فیضی

مردم نگرش جدیدی را طلب می کنند
خروش  و  جوش  پر  كه  مردمی  از  می كنم  تشكر 
به  كه  دادند  نشان  و  كردند  شركت  انتخابات  در 
امید  و  هستند  عالقه مند  شهرشان  سرنوشت 
باشند  حساس  مسایل  این  به  همواره  كه  داریم 
همه  در  كه  اس��ت  همین  نیز  شهروندی  حق  و 
برآورده  ما  كاری  اولویت  كنند.  مشاركت  جهات 
از رای مردم كه نشان داد نگرش جدیدی را طلب 
را  كارشناسی  نظرگاه های  حاكمیت  و  می كنند 

می خواهند.
محمدهادی مهدی نیا

پیام خود  امید  لیست  به  با رای دادن  مردم 
را اعالم کردند

با  را  خ��ودش��ان  پیام  م��ردم  می كنم  فكر  من 
دادند  امید  لیست  به  كه  قاطعی  رای  و  مشاركت 
انشاا...  كه  است  این  نیز  ما  پیام  و  كردند  اعالم 
شهر با مدیریت عقالنی و علمی شهر مشهد دوباره 
به جایگاه باال و واقعی خود برگردد و شهری شود 
كه  است  این  نیز  ما  اولویت  مردم.   همه  شآن  در 
شهر  پروژه های  وضعیت  زودت��ر  هرچه  بتوانیم 
نیز  تفصیلی  طرح  و  جامع  طرح  و  شود  مشخص 

هرچه زودتر تعیین تكلیف شود. 
مجتبی بهاروند

مردم مشهد بسیار آگاه هستند
و  با خرد   ، آگاه  بسیار  دادند  نشان  مردم مشهد 
درک  را  كشور  وضعیت  و  هستند  شناس  موقعیت 
در  م��ردم  بین  خوبی  بسیار  همدلی  كنند.  می 
انتخابات شاهد بودیم كه نشان می دهد به آینده 

شهرشان اهمیت می دهند. 
است  این  شهر  شورای  در  بنده  اصلی  اولویت 
ببریم كه آنچه طبق  كه پارلمان شهری به سمتی 
و  تخصصی  كارهای  و  كند  حركت  است  قانون 
برای  قانون  طبق  رفاه  و  آبادانی  جهت  عمرانی 
تمام  با  باید  بگیرد.  ص��ورت  مشهد  شهروندان 
هستند،  تاثیرگذار  مشهد  در  كه  هایی  جریان 
تعامل داشت و یكی از برنامه های اصلی بنده این 
است كه راه حلی برای رفع معضالت حمل و نقل 

شهری بیاندیشیم.
 مهدی حاجیان

مردم همه را غافلگیر کردند
مردم وافعا همه ما را غافلگیر كردند و امیدوارم 
بحث  باشیم.  اعتماد  ای��ن  پاسخگوی  بتوانیم 
و كیفی مشهد در حوزه های مختلف  توسعه كمی 
از جمله فضای سبز مشهد از جمله اولویت های ما 

خواهد بود.
سید محسن حسینی پویا

مشهد  مردم  تمام  نماینده  امید  لیست 
خواهد بود

حضور پرشور مردم در انتخابات جای تشكر دارد 
و از همه ممنونم. اعضای لیست امید نماینده تمام 
می دهیم  همه  به  را  اطمینان  این  و  هستند  مردم 
كه در تصمیم گیری ها منافع جمعی را مدنظر قرار 
دهیم وبحث های سیاسی و جناحی را در مباحث 

محلی و شهری در برنامه نخواهد بود.

کفش  صادرات  برابری   2 افزایش 
از خراسان رضوی در دولت یازدهم

های  شهرک  شركت  صنعتی  ه��ای  خوشه  مدیر 
از  كفش  ص��ادرات  گفت:  رض��وی  خراسان  صنعتی 
این استان از 20 میلیون جفت در سال 1391 به 40 

میلیون جفت در سال گذشته رسید.

با  كفش  صنعتی  خوشه  اف���زود:  دری���ادل  ج��واد 
ماه  شهریور  خرد  كارهای  و  كسب  از  حمایت  هدف 
آن  از  و  شد  اندازی  راه  رضوی  خراسان  در   91 سال 
استان  این  از  كفش  دالر  میلیون   108 تاكنون  زمان 
كشورهای  برخی  و  افغانستان  عراق،  كشورهای  به 

آسیای میانه صادر شده است.
با انجام اقدامات حمایتی در قالب  وی اظهار كرد: 
اساس  بر  رضوی،  خراسان  در  كفش  صنعتی  خوشه 
آمار غیر رسمی اشتغال در این شاخه تولیدی از 10 
نفر در سال گذشته  12 هزار  به   91 نفر در سال  هزار 
افزایش یافت و در این مدت با افزایش 150 واحد به 
تعداد  استان  این  در  كفش  تولیدی  واحدهای  شمار 

این واحد ها به یكهزار و 150 واحد رسید.
در  كفش  تولید  از  ای  عمده  بخش  گفت:  وی 
های  ك��ارگ��اه  در  مشهد  وی��ژه  به  رض��وی  خ��راس��ان 
در  را  آنها  توان  نمی  كه  گیرد  می  انجام  زیرزمینی 
اقدام  این  بلكه  كرد  ساماندهی  صنعتی  خوشه  قالب 
خانگی  كارهای  و  كسب  از  حمایت  طرح  قالب  در 
می  انجام  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  توسط 

گیرد.
شهركهای  شركت  صنعتی  ه��ای  خوشه  مدیر 
یازدهم  دولت  در  اف��زود:  رضوی  خراسان  صنعتی 
مركز  ترین  تخصصی  كفش،  صنعتی  خوشه  قالب  در 
یونیدو  همكاری  با  كشور  در  كفش  تولید  آم��وزش 
دایر  مشهد  در  متحد(  ملل  صنعتی  توسعه  )سازمان 
كفش  تولید  صحیح  آم��وزش  مركز  این  در  كه  شد 
و  بخش  ای��ن  فعاالن  به  خارجی  اس��ت��ادان  توسط 

نوآموزان ارائه می شود.
اعزام  ارتقای فناوری تولید كفش،  وی اظهار كرد: 
فعاالن این بخش به نمایشگاه های خارجی از جمله 
كشورهای تركیه و چین، نمایشگاه های داخلی برای 
كفش  ب��ازار  كنسرسیوم  تشكیل  تولیدات،  معرفی 
مشهد با هشت برند شناخته شده و برپایی نمایشگاه 
و  سنندج  و  مشهد  در  بنكداران  برای  تخصصی  های 
به زودی در اهواز از جمله اقداماتی است كه در قالب 

انجام شده است. خوشه صنعتی كفش 
ویژه  به  رضوی  خراسان  تولیدی  كفش  گفت:  وی 
مشهد اغلب دست دوز و از كیفیت مطلوب برخوردار 
شناخته  برندهای  به  مردم  رغبت  دلیل  به  اما  است 
به  مشهد  تولیدی  كفش  خارجی،  و  داخلی  شده 
تهران انتقال یافته و از آنجا با برندهای معروف دیگر 

به بازار عرضه می شود.
به  كفش  صنعت  فعاالن  اع��زام  با  اف��زود:  دری��ادل 
تشكیل  همچنین  و  خارجی  و  داخلی  های  نمایشگاه 
تولید  نفس  به  اعتماد  است  شده  تالش  كنسرسیوم 
و  یافته  افزایش  خود  برند  معرفی  ب��رای  كنندگان 

كفش تولیدی این منطقه به مردم نیز معرفی شود.
فعاالن صنعت كفش در  كه  آنجا  از  كرد:  اظهار  وی 
ندارند،  المللی  بین  سطح  در  زیاد  تجربه  استان  این 
خارجی،  برند  یک  با  ق��راردادی  طی  است  نظر  در 
برای  را  خود  كاالهای  استان  این  تولیدكنندگان 
المللی  بین  فعالیت  بستر  تا  كنند  تولید  برند  آن 

فراهم شود.  تولیدكنندگان كفش در مشهد 
را  كشور  در  فعال  صنعتی  های  خوشه  تعداد  وی 
تعداد  این  از  گفت:  و  كرد  عنوان  صنعتی  خوشه   40
6 خوشه صنعتی با نام های زعفران، مبلمان، كفش، 
در  صنایع  و  چ��وب  و  قطعات  ج��واه��رآالت،  چ��رم، 

استان خراسان رضوی تشكیل شده است.

آرا انتخابات شورای اسالمی شهر 
مشهد شمرده شد

شمارش  كار  یافتن  پایان  با  گفت:  مشهد  فرماندار 
تعداد  بیشترین  دارای  افراد  اسامی  اولیه  نتایج  آرا، 
شهر  نفره   15 اسالمی  شورای  در  عضویت  برای  رای 

شد. مشخص  مشهد 
خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  نوروزیان  محمدرحیم 
میلیون  یک  مشهد  شهر  در  ماخوذه  آرای  كل  افزود: 
422 هزار رای بود كه از این میزان یک میلیون و 225 

هزار رای صحیح و حدود 200 هزار رای باطله بود.
زیر  اف��راد  شده  كسب  نتایج  اساس  بر  گفت:  وی 
حائز اكثریت آرا برای عضویت در شورای شهر مشهد 

شدند:
1- امیر شهال با 256 هزار و 124 رای

2- شهناز رمارم با 253 هزار و 95 رای
3- بتول گندمی با 251 هزار و 574

4- احمد نوروزی با 245 هزار و 483 رای
5- محمدرضا حیدری با 242 هزار و 59 رای
6- علیرضا شهریاری با 230 هزار و 101 رای

7- احساس اصولی صفار با 227 هزار و 472 رای
8- حمیدرضا موحدی زاده با 224 هزار و 739 رای

9- سیدمسعود ریاضی مظلومی با 218 هزار و 610 
رای

10- محمدحسین ودیعی با 214 هزار و 405 رای
11- رمضانعلی فیضی با 213 هزار و 570 رای

12- محمدهادی مهدی نیا با 211 هزار و 704 رای
13- مجتبی بهاروند با 208 هزار و 264 رای

14- محمد حاجیان شهری با 203 هزار و 771 رای
 689 و  هزار   200 با  پویا  حسینی  سیدمحسن   -15

رای
اصلی  اعضای  نفر   15 این  گفت:  مشهد  فرماندار 
در  قانون  اس��اس  بر  هستند.  مشهد  شهر  ش��ورای 
جمعیت  نفر  میلیون  دو  بر  افزون  دارای  شهرهای 
شهر  شورای  البدل  علی  عضو   10 و  اصلی  عضو   15

. هستند
البدل  افراد منتخب برای عضویت علی  وی اسامی 

در شورای شهر مشهد را به نیز شرح زیر اعالم كرد:
16- غالمحسین صاحبی با 163 هزار 245 رای

17- محمد سهیلی با 162 هزار و 843 رای
18- ابراهیم آموزگار با 144 هزار و 530 رای

19- علی اصغر نخعی راد با 142 هزار و 196 رای
و  هزار   139 با  توسی  محصل  موحدی  خلیل   -20

318 رای
21 - فرج ا... شوشتری با 136 هزار و 537 رای

22- حسن غدیری طرقی با 134 هزار و 402 رای
23- حسن منصوریان با 131 هزار و پنج رای

24- انسیه غفوری شعرباف با 122 هزار و 234 رای
25- ایمان فرهمندی با 121 هزار و 895 رای

و  تطبیق  از  بعد  نتایج  این  كرد:  تاكید  نوروزیان 
نهایی می شود. تایید هیئت نظارت 

اعضای  رای  باالترین  مقایسه  در  اف���زود:  وی 
بیانگر  انتخابات شورای پنجم  نتایج  با  شورای كنونی 
این  در  داد:  ادامه  مشهد  فرماندار  خوب  مشاركت 
و  نداشت  وجود  ماهیتی  تخلفات  انتخابات  از  دوره 
در مورد تخلفات شكلی هم در این مرحله دوره های 
دست  همه  و  برگزار  شعب  اعضا  همه  برای  توجیهی 

اندركاران انتخابات هم آموزشهای الرم را دیدند.

تمام نفرات لیست امید منتخب مردم مشهد شدند؛

ما از مشهد نرفتیم

جوشش امید در رگ های شهر

 یادداشت خبر

دوشنبه 1 خرداد ماه 1396- سال ششم -  شماره 1647 Vol.6،No.1647  May.22،2017  

https://telegram.me/
etefaghyeh8

به روز باشید



یار محمدی: به دلیل افزایش 
برخی بیماری ها که می تواند به 

عوارض برگشت ناپذیر در بعضی 
اعضای بدن منجر شود، بیش از 
گذشته شاهد نیاز به پیوند اعضا 

هستیم؛ دیابت و فشارخون 
در دنیا در حال افزایش است و 
نارسایی کلیوی از عوارض این 

بیماری ها محسوب می شود که در 
مواجهه با آن، چارهای جز درمان 

جایگزین نیست و درمان بهتر و 
مؤثرتر، پیوند است

ار محمدی: شرایط پزشکی فرد 
در زمان مرگ مغزی تعیین کننده 

قابلیت وی برای اهدای عضو 
است، اما به طور کلی هر کسی 

در صورت بروز مرگ مغزی با 
رضایت بستگانش در زمان مرگ، 

میت واند اهداکننده عضو باشد
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به روز باشید
کتاب »حدیث قدسی« با یادداشت های حواشی 
از رهبر معظم انقالب از سوی گروه ادبیات انقالب 
منتشر  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  اسالمی 

شد.
»حدیث  فارسی  ادب  و  زب��ان  فرهنگستان 
استاد  و شعر مرحوم  زندگی  زمینه  را در  قدسی« 
از  قدسی  مرحوم  کرد.  منتشر  قدسی  غالمرضا 
شاعران مبارز و پیشکسوت انقالب اسالمی است 
که در سال ۱۳۶۸ درگذشت. این مجموعه اولین 

از »مجموعه روشنان« است که به همت گروه  اثر 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  اسالمی  انقالب  ادبیات 

فارسی منتشر می شود.
از نوشته ها،  مجموعه روشنان سلسله ای است 
علمی  معرفی  معرفی  در  تحقیقی،  صبغه  با 
انقالب اسالمی  نثر  و  نظم  پیشکسوتان  و  بزرگان 
در  که  است  بزرگانی  عالمانه  معرفی  آن  هدف  و 
و  نقد  و  نگارش  ب��وده ان��د.  پیش گام  عرصه  این 
محسن   دکتر  را  قدسی  آثار  و  حال  شرح  انتخاب 

سال شمار  است.  داشته  عهده  بر  ذاکرالحسینی 
سرگذشت قدسی، شعر و زندگی قدسی، منتخب 
سروده های قدسی و تصاویر و اسنادی از مرحوم 
قدسی و... بخش های مختلف این اثر را تشکیل 

داده است.
آی��ت ا...  حضرت  از  کوتاهی  یادداشت های 
را  کتاب  صفحات  از  برخی  حواشی  نیز  خامنه ای 
آراسته است. مرحوم قدسی از دوستان صمیمی 
و  بود  مبارزه  سال های  در  انقالب  معظم  رهبر 
ارتباط ادبی و فرهنگی نزدیکی با معظم له داشت.

»حدیث قدسی« شعر و زندگی غالمرضا قدسی 
)۱۳۰۴-۱۳۶۸ش(، با نگارش و نقد و انتخاب دکتر 
انتشارات  که  است  »پرند«  ذاکرالحسینی  محسن 
 ۲۵۰ در  را  آن  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 

 ۲۵۰ بهای  به  نسخه،   ۵۰۰ شمارگان  با  و  صفحه 
هزار ریال منتشر کرده است.

گرامیداشت یار انقالبی؛

»حدیث قدسی« با یادداشت هایی از مقام معظم منتشر شد

    نیلوفراقبال
nilouphar.eghbal@yahoo.com یكی روزهایی  چنین  در  پیش  6سال  از  بیش 

وسعت  به  كشور  دیواری  نقاشی های  بزرگترین  از 
شهر  فردوسی  میدان  دور  مربع  200متر  و  2هزار 
مناسبت  به  هنری  اثر  آن  شد.  كشیده  مشهد 
تالش  سال  یک  از  پس  شاهنامه،  سرایش  هزاره 
در 25 اردیبهشت ماه سال90 رونمایی شد. اما با 
گذشت كمتر از یک ماه بعد از رونمایی، اداره وقت 
و  شبانه  رضوی،  قدس  آستان  امالک  از  حفاظت 
فوق  اثر  محو  به  اقدام  توضیحی  گونه  هیچ  بدون 

كرد.
و  هنرمندان  م��ردم،  اع��ت��راض  با  كه  اق��دام��ی 
شد.  مواجه  پژمان  محمد  مشهد؛  وقت  شهردار 
امروز جای  تا  ولی  و مدیریت ها گذشت  آن روزها 
خالی اثر "شاهنامه" روی دیوارهای شهر مشاهده 

می شود. 
معاونت  گذشته،  س��ال  م��اه  اسفند   24 البته 
از  یكی  در  جلیلی  سعید  ش��ه��رداری  فرهنگی 
و  پوشید  دستار  شهر  ش��ورای  علنی  جلسات 
از  جلیلی  واق��ع  در  گفت.  سخن  "فردوسی"  از 
نیمروز"  "ماجرای  تا  ك��رد  استفاده  ف��ردوس��ی 
را  بود_  سینماها  در  اكران  حال  در  كه  _فیلمی 
یک كار فردوسی وار معرفی كند. معاونت فرهنگی 
شهرداری مشهد خواستار ایجاد ژانر "فردوسی وار 
در سینما" شد و عمال كارنامه اش را در شناساندن 

فردوسی خالی گذاشت.
فرهنگی  معاونت  پ��ورت��ال  ادع��ا  ای��ن  شاهد 
میان  در  اگر  كه  جایی  اس��ت.  مشهد  شهرداری 
و  جست  را  "فردوسی"  كلمه  مطالب  انبوه  حجم 
با این شاعر پرآوازه  جو كنید هیچ مطلبی مرتبط 

نمی بینید.
غریب  خود  زادگ��اه  در  فردوسی  كه  حالی  در 
است. روز گذشته خبری امیدوار كننده از پایتخت 

به گوش رسید.
»رزم  اثر  نقاش،  هنرمند  گنجی،  برزگر  عباس   
نگارگری  آث��ار  از  افراسیاب«  و  رستم  نخست 
سالروز  مناسبت  به  را  تهماسبی  شاه  شاهنامه 
بزرگداشت فردوسی در 700 متر مربع را در میدان 

فردوسی پایتخت اجرا كرد.
اجرای  درب��اره  گنجی  خبرآنالین،  گ��زارش  به   
طرح نقاشی دیواری با موضوع شاهنامه فردوسی 
هنری  شورای  دستور  اساس  بر  كه  اثر  این  گفت: 
مناسبت  به  و  زیباسازی  سازمان  دیواری  نقاشی 
فردوسی  ای��ران  ب��زرگ  شاعر  مقام  بزرگداشت 
دروازه  تا  فردوسی  میدان  محور  در  شد،  انتخاب 

دولت اجرا شده است.
افراسیاب  و  رستم  نخست  »رزم  اف��زود:  وی 

مربع  متر   700 بر  بالغ  مساحتی  با  اثر  این  در 
نیز  فردوسی  بزرگداشت  روز  در  كه  شده  اج��را 
میدان  اینكه  به  توجه  با  رسید.  بهره برداری  به 
این  بنابر  است،  بزرگ  شاعر  این  نام  به  فردوسی 
قرار شد كه كار در همین محوطه و به منظور ارج 
نهادن به جایگاه شاهنامه اجرا شود اما مشكالت 
لطف  به  كه  داشت  وجود  عرصه  این  در  زی��ادی 

خداوند رفع شد.
طرح  این  اجرای  راستای  در  داد:  ادامه  گنجی 
مجبور  ساختمان  مالک  رضایت  عدم  دلیل  به  ما 
سیستم  با  داربست  از  استفاده  جای  به  كه  شدیم 
اینكه شخصا  به  با توجه  كالیمر كار را اجرا كنیم. 
به  دلبستگی  نوعی  و  داشتم  دوست  بسیار  را  كار 
طرح در من ایجاد شده بود، راضی نشدم كه محل 
كار تغییر كند لذا كار را با سیستم كالیمر و دقیقا 
شبیه به یک پازل اجرا كردم كه بسیار كار سختی 

بود.
و  رستم  نخست  »رزم  نقاشی  هنرمند،  ای��ن 
افراسیاب« را استثنایی خواند و گفت: به نظر من 
كه  است  عادی  غیر  و  استثنایی  كار  یک  اثر  این 
دیده  آن  نظیر  ندرت  به  نیز  كشور  سطح  در  حتی 
شده  اجرا  ماشین  روغن  رنگ  با  كار  زیرا  می شود 
توریست های  عموما  كه  دارد  قرار  جایگاهی  در  و 

خارجی را جذب خود می كند.
بیان  مردم  بین  در  اثر  بازخورد  خصوص  در  او 

كرد: »با توجه به اینكه شاهنامه و فردوسی در نزد 
ما ایرانیان احترام و جایگاه خاصی دارد، بازخورد 
اثر در بین مردم بسیار خوب بود اما آنچه كه قابل 
جذب  و  خارجی  توریست های  نگاه  است،  توجه 
شدن آنها به این اثر بود كه به نحوی نشان می داد 
ارادت ما ایرانیان به شاهنامه روی آنان تاثیرگذار 

عمل كرده و این باعث خرسندی است.
این هنرمند تاكید كرد: به نظر من كار هنری در 
جامعه  مختلف  اقشار  روی  جایگاهی  و  سطح  هر 
تاثیرگذار است كما اینكه یک كودک نیز نسبت به 
یک اثر هنری خوب واكنش مثبت نشان می دهد 
و كیفیت كار را به نحوی درک می كند لذا اجرای 
مردم  عموم  برای  شهر  سطح  در  كارهایی  چنین 

مناسب است.
بسیار  ك��ار  من  نظر  به  داد:  پیشنهاد  گنجی 
به  كه  را  میدان هایی  سایر  اگر  است  شایسته ای 
نام بزرگان فرهنگی، ادبی و حماسی ما نامگذاری 

شده نیز، با تصویری از آنان آذین ببندیم.
این اثر »رزم نخست رستم و افراسیاب« تركیبی 
كتاب  و  نگارگری  در  مرسوم  تصویر  و  نوشتار  از 
آرایی اصیل است كه در مساحتی بالغ بر 700متر 
فردوسی  میدان  غرب  شمال  حاشیه  در  مربع 
اجرا  به  تهران  شهر  زیباسازی  سازمان  توسط 

درآمده است.
مشهدی  اثر  سرنوشت  به  اثر  این  امیدواریم 
دوره  در  شهرداری  و  شهر  شورای  نشود.  تبدیل 
چهارم به اندازه كافی زمان و بودجه داشتند ولی 
در راه های دیگری مصرف كردند. اینک كه مشهد 
تغییر كرده است، چشم "امید" مردم و هنرمندان 
دوخته  مشهد  جدید  مدیریت  و  شهر  شورای  به 

شده است.

فرهنگ و هنر
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در پی اظهار نظر طنزگونه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مصاحبه ای و رنجش برخی هنرمندان و اصحاب فرهنگ، وزیر ارشاد در پیامی 
تصویری، از اصحاب فرهنگ و هنر عذرخواهی كرد و متن این عذرخواهی را انتشار داد.

در این پیام آمده است: بی شک حضور شگفت انگیز مردم در سر صندوق ها یک حادثه و حماسه بسیار بزرگی بود كه در خاطره ملت ماندگار 
شد. نقش بی بدیل اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر  را نمی توانیم در خلق این اثر بزرگ در تاریخ این سرزمین فراموش كنیم. اما دیروز من 
در یک مصاحبه ای طنزگونه نكته ای را عرض كردم كه شنیدم باعث تكدر خاطر جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر شد. من تاكید می كنم كه 

سرمایه های بزرگ ما، اصحاب فرهنگ و هنر بوده و هستند.

عملكرد ما، بیان ما و تصمیمات ما در همه این دوره ها در جهت تقویت جایگاه و كرامت و منزلت اصحاب فرهنگ و هنر بوده است.
اساسا دولت بدون حمایت و پشتیبانی این جامعه بزرگ نمی تواند به مقصد و مقصود برسد. در عین حال اگر این سخن طنز من باعث 
رنجش شد، صمیمانه از همه شما اصحاب فرهنگ و هنرعذرخواهی می كنم. ما دولت تدبیر و امید به مردم گفتیم كه برای عذرخواهی لكنت 
زبان نداریم. باور داشته و داریم كه توسعه و تعالی این سرزمین بدون پشتوانه هنر و هنرمندان و اصحاب رسانه اعم از سینما، موسیقی، شعر 
و تئاتر و هنرهای تجسمی وهمه كسانی كه دل در گرو فرهنگ و هنر این سرزمین نامی دارند، ناممكن است. بار دیگر عرض سالم و ادب و 

اخالص خود را به همه عرض می كنم و اگر باعث تكدر شما شدم صمیمانه عذرخواهی می كنم.«

قاب فرهنگیعذرخواهی وزیر فرهنگ و ارشاد از هنرمندان

اجرای نمایش »اسب  های سفید« به نویسندگی هنریک ایبسن و کارگردانی سیامک دورانی از سوم 
تا پنجم خرداد در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد تمدید شد.

اولین هم اندیشی بین المللی بررسی آراء و اندیشه 
های دکتر علی شریعتی- 5 آذر 96

درها و پنجره های ایران-نمایشگاه عکس-مینا رحمانیان
31 اردیبهشت96 تا 4 خرداد 

حوادث

در  نفره   10 کالس   445 تشکیل 
خراسان رضوی

پرورش  و  آموزش  كل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
خراسان رضوی گفت: 445 كالس درس در این استان 

با كمتر از 10 دانش آموز تشكیل می شود.
مناطق  در  مدارس  این  اف��زود:  حقیقی  ابوالحسن 
استان  ای��ن  محروم  مناطق  و  عشایری  روستایی، 
با  این مناطق  هستند. همچنین 136 كالس درس در 

كمتر از پنج دانش آموز فعالیت دارد.
توسعه  راستای  در  كال سها  این  فعالیت  گفت:  وی 
به  محروم  مناطق  در  آموزش  ارائه  و  آموزشی  عدالت 
عنوان یكی از سیاست ها و محورهای اصلی آموزش و 

پرورش انجام می شود.
حقیقی با اشاره به رتبه سوم خراسان رضوی در فعالیت 
و  مناطق  روستاها،  پراكندگی  افزود:  پایه  چند  مدارس 
كالسهای  فعالیت  در  عامل  مهمترین  استان  پهناوری 
چند پایه است اما این وضعیت به هیچ وجه موجب كاهش 

پوشش آموزشی در این استان نشده است.
و  هزار  سه  جاری  تحصیلی  سال  در  كرد:  اظهار  وی 
دانش  و200  هزار   47 حدود  با  پایه  چند  كالس   243
ذكر  به  الزم  است.  شده  تشكیل  استان  این  در  آموز 
است كه استان خراسان رضوی هم اكنون دارای حدود 

یک میلیون و 200 هزار دانش آموز است.

برای  ساعته   24 معکوس  شمارش 
دستگیری سارق به عنف

از  مغازه در شهرستان سرخس كمتر  به عنف  سارق 
گذشت 24 ساعت شناسایی و دستگیر شد.

تشریح  در  سرخس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
عملیات دستگیری سارق به عنف گفت: در پی تماس 
از  عنف  به  سرقت  بر  مبنی  شهروندان  از  یكی  مكرر 

مغازه اش، تحقیقات پلیسی بالفاصله آغاز شد.
سرهنگ محسن باقرزاده افزود: پلیس با دریافت این 
گزارش در محل مورد نظر كه مغازه مواد غذایی در بلوار 

مصلی مشهد سرخس بود اعزام شد.
تحقیقات  در  فروشگاه  مالک  كرد:  خاطرنشان  وی 
مغازه  وارد  ساله   25 جوانی  داشت  اظهار  پلیس  اولیه 
دو  مبلغ  و  زده  او  به  ای  ضربه  چاقو  تهدید  با  و  شده 
میلیون ریال وجه نقد از داخل مغازه زورگیری كرده و 

متواری شده است.
پلیس  كاراگاهان  ك��رد:  تصریح  باقرزاده  سرهنگ 
را  متهم  موجود  سرنخ های  به  توجه  با  سرخس  آگاهی 

چهره زنی و مورد شناسایی قرار دادند.
آم��ده،  عمل  به  ه��ای  ردزن��ی  با  ك��رد:  اضافه  وی 
روستاهای  از  یكی  به  كه  شرور  فرد  این  كارآگاهان، 
 25 متهم  این  كردند.  دستگیر  را  بود  گریخته  سرخس 
مخدر  مواد  به  داشت  اظهار  اولیه  تحقیقاات  در  ساله 
صنعتی اعتیاد دارد و برای تأمین هزینه خرید شیشه 

دست به سرقت زده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سرخس با اشاره به این 
مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  متهم  كه  مطلب 
و  فروشگاه  مالكان  گفت:  است،  شده  معرفی  قضائی 
مدیران مراكز تجاری باید محل كار خود را به تجهیزات 
بازدارنده از سرقت مانند دوربین های مداربسته، مجهز 
از  موضوع  پیگیری  مشكلی  هرگونه  صورت  در  تا  كنند 

طریق پلیس زودتر انجام شود.

 خبر 

خبر ویژه

خطوط تولید ایمپلنت های ارتوپدی تیتانیوم، پودراستخوان وكیج كورپكتومی كارخانه تولید ابزار پزشكی اسوه با حضور جمعی از معاونان و 
مدیران  دانشگاه علوم پزشكی مشهد راه اندازی شد.

دكتر علیرضا عطاران، رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشكی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: درسال مزین به شعار » اقتصاد 
مقاومتی: تولید- اشتغال« خط تولید ایمپلنت های ارتوپدی،پودر استخوان و كیج كورپكتومی كارخانه تولید ابزار پزشكی اسوه راه اندازی شد. دكتر 
عطاران خاطر نشان كرد: ایمپلنت های ارتوپدی تیتانیوم بخاطر سازگاری بیشتر با بدن انسان دارای مزیت های نسبی  بیشتری نسبت به ایمپلنت های 
استیل است. همچنین در بسیاری از اعمال ارتوپدی و جراحی اعصاب و ستون فقرات بخاطر استحكام و كمک به فرایند استخوان سازی در بدن بیمار 
از پودر استخوان بعنوان مكمل درمان استفاده می شود. وی افزود: كیج كورپكتومی نیز بعنوان جایگزین مهره های ستون فقرات در بیماران با تومور 

مهره استخوان و یا بیمارانی كه بدلیل سوانح مهره ستون فقرات آنان از بین رفته است استفاده می شود. مسئول فنی شركت تجهیزات پزشكی اسوه 
آسیا نیز با اشاره به اینكه تمامی مجوزها و تاییدیه های محصوالت تولیدی از سازمان غذا و دارو و اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت دریافت 
شده است خاطر نشان كرد: برخی از تولیدات این شركت همچون گرفت های استخوانی برای اولین بار است كه تولید شده است و به زودی وارد مرحله 
تولید انبوه میشود.زارع پور با اشاره به نقش تولیدات داخلی در اقتصاد كشور خاطر نشان كرد: محصوالت تولیدی این شركت عالوه بر صرفه جویی 
ارزی با قیمتی كمتر از ۵۰ درصد نمونه خارجی در اختیار بیماران قرار می گیرد. وی تصریح كرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است 
محصوالت این شركت به كشورهای آسیایی نیز صادر شود. كارخانه تولید ابزار پزشكی اسوه در حال حاضر ۴۰ تا۵۰ درصد نیاز ایمپلنت های ارتوپدی 

بیمارستان های كل كشور را تامین و با راه اندازی و تولید اقالم فوق و جایگزینی با كاالهای خارجی باعث كاهش خروج ارز از كشور میشود.

راه اندازی خط تولید ایمپلنت در مشهد
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رگهایش  در  زندگی  كه  می كرد  فكر  زمانی  به 
جریان داشت اما حاال آخرین نفسهایش بی حوصله 
كه  نبود  خودش  این  واقع  در  می روند.  و  می آیند 
كنارش  می كشید،  نفس  راحتی  به  و  همیشه  مثل 
تا  می كرد  كمک  او  به  وینتیالتور  بزرگ  دستگاه 
حیات  خطوط  و  بكشند  نفس  همچنان  ریه هایش 
روی دستگاه كنار تختش كژدار مریض این موضوع 
را نشان می داد كه همچنان نفسی می آید و می رود. 
او رنج و درد را دیگر احساس نمی كرد و زندگی اش 

به صورت نباتی پایدار بود.
در  مغزی  م��رگ  پزشكی  علم  در  مغزی  م��رگ 
از  است  عبارت  و  مطلق»  »م��رگ  پزشكی،  علم 
به  مغزی  ساقه  و  مغزی  فعالیت های  تمامی  قطع 
واقع  در  مغزی  مرگ  به  مبتال  فرد  همزمان.  طور 
مغز  به  گسترده  آسیب  علت  به  كه  است  شخصی 
نبوده،  پیرامونش  محیط  با  ارتباط  ایجاد  به  قادر 
تحریكات  به  نمی بیند،  كند،  صحبت  نمی تواند 

دردناک پاسخ نمی دهد. 
تنفس  ب��ه  ق���ادر  م��غ��زی  م��رگ  ب��ه  مبتال  ف��رد 
خودبخودی هم نیست.  با آنكه ضربان قلب دارد، 
دستگاه گیرنده امواج مغزی هیچ گونه موجی را از 
میكند.  رسم  صاف  خط  و  نمی كند  ثبت  وی  مغز 
ضربان قلب وی به كمک دستگاه تنفس مصنوعی 
اعضای  تا  می یابد  ادام��ه  نگهدارنده  اقدام های  و 
اهدایی جهت پیوند در شرایط مطلوب حفظ شوند.
 مرگ مغزی در علم پزشكی «مرگ مطلق» است 
برای  فرصتی  شد.  نخواهد  زنده  هرگز  فرد  این  و 
همان  یعنی  مغزی  مرگ  تردید؟  چرا  اكنون  ایثار 
مرگ قطعی! باید اقدام جدی كنیم. بیش از پیش 
كار كنیم. مردم را آگاه كنیم؛ فرهنگ سازی درباره 
مرگ مغزی ضروری است.  همه باید در این مقوله 
اطمینان  خانواده ها  كه  زمانی  تا  باشیم.  سهیم 
مرگ  همان  یعنی  مغزی  مرگ  كه  نكنند  حاصل 
قطعی، سخت رضایت می دهند و به دلیل نداشتن 
آگاهی فیزیولوژیكی و علمی، این تردید همچنان 

باقی است؛ و گرنه روحیه ایثار وجود دارد.
امروزه هزاران بیمار نیازمند با رنج بسیار در انتظار 
دریافت عضو پیوندی، روزهای عمر خود را سپری 
میشود  افزوده  آنان  شمار  بر  نیز  روز  هر  و  می كنند 
درصد  اهدایی،  اعضای  كمبود  علت  به  متأسفانه  و 
زیادی از این بیماران در فهرست دریافت عضو قرار 
اعضای  اهدای  اینكه  با  میان،  این  در  گرفته اند.  
با  شدهاند،  مغزی  مرگ  دچ��ار  كه  اف��رادی  بدن 
جان  نجات  به  میتواند  آنها  خ��ان��واده  موافقت 
شمار  شود،  منجر  عضو  پیوند  نیازمند  بیماران 
و  می شوند  مدفون  استفاده  بدون  آنها  از  زیادی 

چشمان نگران همچنان باید انتظارها بكشند!

اما ... متخصصان  پایان راه است،  مرگ مغزی 
اذعان دارند بیمار دچار مرگ مغزی شده به لحاظ 
فردی  اگر  و  نمی گردد  باز  حیات  به  دیگر  علمی 
اولیه  تشخیص  در  كه  بوده  خاطر  این  به  برگشته، 
اشتباهی صورت گرفته و یكی از موضوعات چالش 

برانگیز درخصوص مرگ مغزی همین است.
بوده  اگر شنیدید فردی دچار مرگ مغزی   پس 
و بهبود پیدا كرده، به طور حتم مورد، مرگ مغزی 
این دو  و تشخیص  بوده  عمیق  بلكه كمای  نبوده، 
حالت از یكدیگر، با انجام معاینه، نوار مغز و سایر 

همه  كه  است  امكان پذیر  تشخیصی  اقدام های 
و  مرحله  چند  طی  و  دقیق  صورت  به  مراحل  این 
به  تأیید می شود.   و  بررسی  از سوی 5 متخصص 
گفت وگویی  عضو،  اه��دای  روزجهانی  مناسبت 

داشتیم با علی اصغریار محمدی.
خودكار  دلیل  به  قلب  گفت:  رابطه  این  در  وی 
به  مدتی  تا  اكسیژن  داشتن  ص��ورت  در  ب��ودن 
تنفس  دستگاه  یک  اما  می دهد،  ادامه  خود  كار 
ادامه ضربان  برای  را  باید اكسیژن كافی  مصنوعی 
كمک های  ای��ن  ب��دون  قلب  كند.  ف��راه��م  قلب 

مصنوعی از حركت میایستد.
 همه این اقدام هایی در حالی صورت میگیرد كه 
حتی با وجود تمام تجهیزات به كارگرفته شده نیز 
قلب برای مدت كوتاهی ضربان دارد كه این زمان، 
از چند ساعت تا چند روز ممكن است طول بكشد.
سایر  بر  مغزی  مرگ  تأثیر  درب��اره  یارمحمدی   
یعنی  مغزی  م��رگ  ك��رد:  بیان  نیز  ب��دن  اعضای 
اما  مغز،  به  خ��ون  جریان  یا  اكسیژن  نرسیدن 
تا  كبد  یا  كلیه ها  قلب،  مانند  بدن  دیگر  اعضای 
پیوند  قابل  و  میدهند  ادام��ه  خود  كار  به  مدتی 

هستند و تا دیر نشده باید اقدام كنیم.
متخصص پیوند اعضا افزود: این اعضای حیاتی 
بدن شخص  در  میتوانند  به موقع  اقدام  در صورت 
و  شوند  استفاده  اعضا»  «پیوند  طریق  از  دیگری 
خانواده های فرد مرگ مغزی شده آگاه باشند كه به 
هرحال تخریب اعضای بدن به فاصله كمی پس از 
مرگ مغزی آغاز می شود و به همین دلیل فرآیند 

اهدا و پیوند عضو باید هرچه سریع تر انجام شود. 
در  فرد  پزشكی  شرایط  كرد:  خاطرنشان  وی 
برای  وی  قابلیت  تعیین كننده  مغزی  مرگ  زمان 
در  كسی  هر  كلی  طور  به  اما  است،  عضو  اهدای 
در  بستگانش  رضایت  با  مغزی  مرگ  بروز  صورت 

این  باشد.  عضو  اهداكننده  میت واند  مرگ،  زمان 
در حالی است كه به دلیل افزایش برخی بیماری ها 
بعضی  در  برگشت ناپذیر  عوارض  به  می تواند  كه 
اعضای بدن منجر شود، بیش از گذشته شاهد نیاز 
به پیوند اعضا هستیم؛ دیابت و فشارخون در دنیا 
در حال افزایش است و نارسایی كلیوی از عوارض 
با  كه در مواجهه  بیماری ها محسوب می شود  این 
آن، چارهای جز درمان جایگزین نیست و درمان 

بهتر و مؤثرتر، پیوند است.
و  فراهم آوری  مركز  مسئول  خالقی،  ابراهیم 
پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: روز 
گذشته بیش از 50 نفر برای ثبت نام به بیمارستان 
منتصریه مراجعه و كارت اهدا عضو دریافت كردند. 
دریافت  جهت  عالقه مندان  است  ذكر  به  الزم 
حضوری  مراجعه  با  می توانند  عضو  اهدا  كارت 
امام  خیابان  در  واق��ع  منتصریه  بیمارستان  به 
پر  و  ملی  كارت  داشتن  همراه  با   25 خمینی)ره( 

كردن فرم، كارت اهدا عضو دریافت كنند.
برای  ای  العاده  فوق  اهمیت  اسالم،  مبین  دین 
نجات جان انسان ها قائل است. چنانچه در قرآن 
اشاره  تصریح  به   32 آیه  مائده  مباركه  سوره  كریم 
بقای نفسی شود  باعث  شده است كه هرگاه كسی 
انسان ها  مانند آن است كه باعث نجات جان تمام 
و  ذیل  در  طباطبایی  عالمه  مرحوم  است.  شده 
زنده  را  یكی  كس  هر  می گوید:  مذكور  آیه  تفسیر 
نگه  زنده  را  مردم  همه  كه  است  چنان  دارد  نگه 

داشته است.
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اتفاقیه به مناسبت روزجهانی اهدا عضو گزارش می دهد،

تو نمیمیری، من زنده می شوم! شرور شمشیر به دست زمین گیر شد

گفت:  خبر  این  اع��الم  با  مشهد  انتظامی  فرمانده 
ساعت 12:43 روز گذشته شهروندان رهگذر در خیابان 
درودی مشهد با جوان شروری مواجه شدند كه حالت 
طبیعی نداشت و در حالی كه شمشیر به دست داشت 

عربده كشی می كرد.
به  شرور  فرد  این  افزود:  بوستانی  محمد  سرهنگ 
نقلیه  وسایل  این  شیشه های  و  ور  حمله  خودرو  چند 
با ترس و وحشت  را تخریب كرد. شاهدان این صحنه 

موضوع را به فوریت های پلیسی 110 اعالم كردند.
موضوع  حساسیت  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  وی 
و  فرماندهی  مركز  طریق  از  باالفاصله  الزم  هماهنگی 
كنترل پلیس به عمل آمد و تیم گشتی كالنتری سپاد 

مشهد مأموریت یافتند موضوع را پیگیری كنند.
فرمانده انتظامی مشهد اظهار داشت: فرد شرور قبل 
از رسیدن مأموران انتظامی از صحنه گریخته بود اما با 
به عمل آمده،  توجه به سرنخ های موجود و تحقیقات 

متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.
سرهنگ محمد بوستانی تصریح كرد: مأموران كالنتری 
سپاد در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه و پس از هماهنگی 

با مقام قضائی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر كردند.
با  این شرور 30 ساله  كه  این مطلب  به  اشاره  با  وی 
است،  شده  معرفی  قضائی  مراجع  به  پرونده  تشكیل 
و  نظم  بخواهند  كه  اف��رادی  با  مشهد  پلیس  گفت: 
آسایش شهروندان را خدشه دار كنند، تعارف ندارد و 
همكاری  با  و  قضائی  دستگاه  حمایت های  پشتوانه  به 
آگاهانه شهروندان برخورد قاطعانه و قانونی با این گونه 

افراد به عمل می آید.

تصادف دست سارق حرفه ای را رو کرد
یک  با  تصادف  حادثه  در  موتورسوار  سارق  دست 

خودرو و پس از انتقال به بیمارستان رو شد.
جانشین فرماندهی انتظامی مشهد با اعالم این خبر 
خودروی  دستگاه  یک  تصادف  گزارش  پی  در  گفت: 
مشهد  دایی  خیابان  در  موتورسیكلت  با  پراید  سواری 
پزشكی  فوریت های  تیم  و  سیدی  كالنتری  مأموران 

باالفاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.
ساله   65 راكب  افزود:  حسین پور  علی اكبر  سرهنگ 
بیمارستان  به  بود،  شده  مصدوم  كه  موتورسیكلت 
مورد  این  در  پلیس  اولیه  بررسی های  و  یافت  انتقال 

حاكی از آن بود كه موتورسیكلت سرقتی است.
این متهم  از  پلیسی  تحقیقات  كرد:  وی خاطرنشان 
بعدی مشخص شد كه  بررسی های  و در  آغاز  65 ساله 
مخفیگاه متهم پاتق سارقان ولگرد و افراد معتاد است.
داشت:  اظهار  مشهد  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
بود،  شده  بستری  بیمارستان  در  كه  متهم  از  تحقیق 
ادامه  او،  توسط  شده  انجام  سرقت های  كشف  برای 

دارد.

دهکده جهانی
 دکتر عبدالحسین فخاری

مهدویت  حوزه  پژوهشگر 
در  جهانى"را  "دهكده  واژه  لوهان  مك  وقتى 
ارتباط  وسایل  تأثیر  تحت  جهان  آینده  توصیف 
شرایط  بزودى  كرد  بینی  پیش  و  كاربرد  به  جمعى 
كه  گرفت  خواهد  شكل  جهان  در  جدیدى  ارتباطى 
هنوز  كرد  خواهد  جهانی  دهكده  یك  مشابه  را  جهان 
تصوری از قدرت رسانه های جمعى امروز نداشت و 
دهكده  یك  مثابه  به  جهان  كرد  نمى  فكر  هم  كسى 
كوچك شود كه هرجا صدایی بلند شود همه بشنوند و 
دهكده  این  گذارند.در  تأثیر  و  پذیرند  تأثیر  و  ببینند 
و  نمانده  پنهان  هاچیزى  رسانه  طریق  از  جهانى 
فوق  سرعت  با  ها  اندیشه  و  علوم  و  اطالعات  تبادل 

العاده جریان خواهد داشت.
در این فرایندجهانى شدن،مرز های جغرافیائى 
شیوه  و  ب��ازد  می  رن��گ  سرزمین  به  وابستگى  و 
سیاست  و  فرهنگ  و  اقتصاد  نیز  و  ها  انسان  زندگى 
برای  شرایط  این  از  سلطه  نظام  و  شود  می  متحول 
زدائى  مذهب  بویژه  خود  ذائقه  و  فرهنگ  تحمیل 
برد.جوامع  خواهد  را  بهره  بیشترین  گرى  اباحى  و 
استحاله  و  راهبردانفعالى  سه  میان  از  باید  مستقل 
تأثیر  و  گزینش  و  وانزوا،تعامل  ای  فرهنگى،مقابله 
گذارى،راهبرد سوم را انتخاب و با دقت و وسواس،از 
نماید  جلوگیرى  سلطه  فرهنگ  در  خود  شدن  هضم 
انقطاع  و  بریدگى  دچ��ار  كاماًل  بعد  نسل  گرنه  و 

فرهنگى خواهد شد...
باید  شرایط  این  در  ها  فرصت  به  ها  چالش  تبدیل 
متولیان  و  مربیان  و  دلسوزان  دغدغه  مهمترین 
اندیشى  دور  و  روزآم��دی  باشد:  دی��نى  فرهنگ 
و م��دی��ری��ت ج��ری��ان ه��ا،ب��از س���ازى خ��ردورزان��ه 
عالمانه  ب��ازان��دی��شى  و  اجتماعى  ساختار هاى 
ها  ارزش  حفظ  در  تالش  و  ها  سنت  و  مبانى  در 
شاخص  بویژه  شیعى  اس��المى  معنوى  میراث  و 
منتظران  جامعه  پویاسازى  و  مهدوی  جامعه  های 
رسانه  تكنولوژی  هاى  پیشرفت  آخرین  با  متناسب 

ای برای استفاده بهینه از فرصت ها... 
را  فداه  ارواحنا  عصر  ما،امام  دینى  متون  همه 
جهان  در  خدا  خلیفه  نماید.او  می  معرفی  جهانى 
از  را  زمین  همه  اس��ت؛او  للعالمین  رحمة  اس��ت؛او 
همه  را  كعبه  كنار  در  او  كند؛ندای  می  آكنده  داد 
یك  و  قانون  یك  و  كتاب  شنوند؛یك  می  جهان  مردم 
می  نشان  ها  این  سازد...همه  می  فراگیر  را  برنامه 
و  بود  نخواهد  او  جز  جهانى  دهكده  این  امام  دهد 
داران  طالیه  و  پیشاهنگان  عنوان  به  او  منتظران 
دراین  را  فرصتى  هیچ  باید  اش  جهانى  حكومت 
معرفى  براى   ، اى  رسانه  ارتباطات  ویژه  شرایط 
ندهند. دست  از  او  برنامه  و  راه  و  یاد  و  نام  نشر  و 
مطالب  عرضه  فرصت  دیگر  زمان  هر  از  بیش  اكنون 
است.  فراهم  است  آن  تشنه  جهان  كه  مهدوى  ناب 
امام  آن  منتطراِن  شما  برای  طالئى  فرصتی  این 

جهانى است...

ترجمه و شعر معاصر
 حامد حسنی آسیب دره

بخش دوم
به دگرگونی های  باید  ترجمه  ادامه ظرافت های  در 
كه  پرداخت  گذشته  سال  یک صد  در  معاصر  شعر 
اروپایی  ادبیات  ترجمه  متغیر  از  تحوالت  این  اغلب 
اولین  است.  كرده   تبعیت  پارسی  زبان  گستره  در 
الفونتن  را  پارسی  شعر  در  نوگرایی  بر  عمده  تاثیر 
ادبیات  و  زب��ان  تاثیر  ك��رد.  ایجاد  فرانسوی  شاعر 
تعلیمی،  شعر  و  بوده  مشهود  معاصر  شعر  بر  فرانسه 
و  اعتصامی  پروین  بهار،  محمدتقی  چون  شاعرانی 
رشید یاسمی از آن بهره برده است. این تاثیرپذیری 
غزل  مطلع  كه  رفت  پیش  جایی  تا  فرانسه  ادبیات  از 
غم  بر  سالم  زلفت  سوگواری  »به  رحمانی  نصرت 
فرانسواز  اثر  غم،  بر  »سالم  شعر  تاثیر  تحت  ب��اد«  
با  شعری،  سلیقه ی  تغییر  شد.  س��روده  سادگان« 
قالب  دلیل  به  المارتین«  اثر  »دریاچه،  شعر  ترجمه 
ترجمه  و  داد  رخ  بازگردانی  این  پرموسیقی  و  آشنا 
تاثیر  پارسی  شعر  شدن  ساده  بر  پره ور«  »ژاک  اشعار 

داشت. بسزایی 
در  شلی  و  شكسپیر  وایلد،  اسكار  اشعار  اگرچه 
بی تاثیر  معاصر  شعر  بر  انگلیسی  شعر  اثرگذاری 
شاعر  »ال��ی��وت،  شعر های  ترجمه  ام��ا  ن��ب��وده ان��د 
روز  مطبوعات  در  آن  چاپ  و  انگلیسی«  آمریكایی- 
انگلیسی  قرار گرفت. شعر شاعران  تاثیرگذارتر  ایران 
معاصر  شعر  در  رمانتیک  فضای  ف��رم-گ��ی��ری  در 
در  را  جدید  چشم انداز های  و  نمود  نقش آفرینی 
ورود  گفت  بتوان  شاید  كرد.  پایه ریزی  معاصر  شعر 
و  وایلد  اسكار  شعر های  از  گناه  مانند  چشم اندازی 
رمانتیک  فضای  آسیب های  از  دور  به  متفكرانه  شعر 
آشنایی  از  بود،  الیوت  ترجمه ی شعر های  كه حاصل 

تاثیر می گیرد.  انگلیسی  با شعر  شعر معاصر 
در  را  معاصر  شعر  بر  آلمانی  شعر  تاثیر  بیشترین 
یافت.  می توان   » میرزا  ای��رج  اثر  عاشق،  هدیه   «
جام،  و  شاه   « خالقانه  بازگردانی  با  میرزا  ایرج  البته 
بجای  خود  از  بی نظیر  ادبیاتی  اثر  یک  شیلر«  اثر 
ترجمه  اشعار  از  باید  همچنین  اس��ت.  گذاشته 
تاثیری  كه  كرد  یاد  برشت  فردریش  برتولت  شده 
او  داشت.  ما  امروز  شعر  بر  انگلیسی  الیوت  همانند 
طرح  به  معاصر  شعر  در  رمانتیک  فضای  دگرگونی  با 
رمانتیک  برابر فضای  قد در  تمام  كه  پرداخت  شعری 
كرد.  حمایت  اجتماعی  و  فلسفی  تفكر  از  و  ایستاد 
آن ها  به  شاعران  ذهن  در  برشت  تفكر  عمیق  نفوذ 
حالی  در  بگویند  سیاسی  شعر های  چگونه  آموخت 
باید  كرده اند.  مبرا  را  خود  معمول  شعار های  از  كه 
با  را  خود  اساسی  تاثیر  برشت  كه  كرد  خاطرنشان 
جامعه  ذهن  در  حماسی اش  تئاتر های  و  نمایشنامه 

فرهنگ و هنر ایران ابدی كرد.
اثرگذاری  در  فرد  موثرترین  لوركا  گارسیا  بی شک، 
شعر  فضای  و  بوده  معاصر  شعر  بر  اسپانیایی  شعر 
احمد  است.  لوركا  شاعری  روش  تاثیر  تحت  مدرن 
شاملو بیشترین تاثیر را از لوركا در دوره كمال شعری 
شعر  اندیشه ای  پذیرش  و  بالغت  است.  گرفته   خود 
است.  گرفته  تاثیر  لوركا  شعری  رتوریک  از  مدرن 
كه شاعر  تمامی روش هایی است  رتوریک،  از  منظور 
و  حذف ها  دید  از  شعر  انتهای  و  میانه  ابتدا،  در 
مجموعه ی  تا  می گیرد  بكار  نحو،  ساختاری  انتخاب 
بلعكس  و  خطاب  به  غیبت  از  را  مختلف  رویكرد های 

شكل دهد.
معاصر  شعر  بر  ایتالیایی  شعر  اثرگذاری  اگرچه 
باید  اما  نبوده  اروپایی  زبان های  دیگر  اندازه ی  به 
كرد  اش��اره  اونگارتی  جوزپه  شعر  ظرافت های  به 
و  غیرطبیعی  حاشیه های  ح��ذف  اصلی  دلیل  كه 
ذاتی  جوهره  به  آن  رساندن  و  شعر  یک  تزاحم انگیز 
كه  ك��رد  نشان  خاطر  باید  اس��ت.  معاصر  شعر  در 
تحت  خود  سرایش ها  در  كدكنی  شفیعی  محمدرضا 

بوده  است. اونگارتی  تاثیر 
ادامه دارد...

دستار پوشیدن جلیلی دردی را دوا نکرد؛

»رزم رستم و افراسیاب« روی دیوارهای پایتخت!
 یادداشت یادداشت
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هیرنفین در شب گلزنی مهاجم ملی پوش ایرانی خود نتوانست جواز حضور در لیگ اروپا را كسب كند.
لیگ  مقدماتی  به  راهیابی  اردیویسه،  لیگ  پلی آف  نهایی  نیمه  مرحله  برگشت  دور  آغازین  بازی  در 
اروپا هیرنفین كه برخالف هفته گذشته »رضا قوچان نژاد« را در تركیب داشت میهمان اوترختی بود كه 

در بازی رفت ۳ بر یک شكست خورد.
رضا   ۶۱ دقیقه  در  ولی  رسید  پایان  به  اوترخت  سود  به  صفر  بر   ۲ حساب  با  دیدار  این  اول  نیمه 

قوچان نژاد پنالتی ای كه سام الرسن گرفته بود را برخالف جهت دروازه بان به سمت راست زد كه البته 
گل او ثمری نداشت تا هیرنفین در مجموع دو بازی 5 بر ۲ بازنده شود.

هیرنفین،  سال  بازیكن  بهترین  بر  عالوه  و  زد  گل   ۱۹ هلند  اردیویسه  لیگ  اخیر  فصل  در  قوچان نژاد 
این فصل  برای  پایانی  اوترخت،  برابر  او  نیز جای داشت كه گل امشب    ۲۰۱۶-۱۷ تیم منتخب فصل  در 

درخشان بود.

انتخاب

مشهد یک گام تا دوباره لیگ برتری شدن!
 95 تا  گفت:  رضوی  خراسان  والیبال  هیئت  رییس 
سوپرلیگ  در  مشهد  و  شده  انجام   الزم  كارهای  درصد 

والیبال كشور حضور خواهد داشت.
مبنی  وعده اش  خصوص  در  حسین زاده  محمدرضا 
كشور  والیبال  سوپرلیگ  در  مشهد  نماینده  حضور  بر 
اظهار كرد: در رابطه با وعده ای كه دادیم از روز نخست 
 95 تا  و  گرفت  صورت  گسترده ای  و  خوب  فعالیت های 
اگر  انشاا...  است،  گرفته   انجام  الزم  كارهای  درصد 
لیگ  سوپر  در  حتما  مشهد  نیاید  پیش  خاصی  مشكل 

شركت خواهدكرد.
وی افزود: دو تاریخ را برای برگزاری جشن و معرفی 
اسپانسر در نظر داریم. یكی پیش از ماه مبارک رمضان 
ماه  در  )ع(  مجتبی  حسن  امام  تولد  شب  در  دیگری  و 
رمضان. باید ببینیم در نهایت چه تاریخی برای برگزاری 
جشن معرفی حامی مالی جدید والیبال استان در نظر 

گرفته خواهدشد.
با  رابطه  در  رضوی  خراسان  والیبال  هیئت  رییس 
با پیمانكارهایی  افزود:  بازسازی سالن مهران  و  مرمت 
كرده ایم،  صحبت  خصوص  این  در  خصوصی  بخش  از 
برآورد هزینه و زمان الزمه انجام شده و شركت مربوطه 
اعالم كرده كه 2 الی 3 ماه برای مرمت سالن مهران زمان 
نیاز است. درگیر كارهای اداری هستیم تا در صورتیكه 
اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوی مجوز را صادر 
نماید. به هر حال نباید فراموش كنیم كه سالن مهران، 
مهد والیبال مشهد است و خانواده والیبال استان با این 
سالن قدیمی خاطرات بسیار زیادی دارند اما با توجه به 
قدمت و خطرات ناشی از آن، نیاز جدی به مرمت داریم.
ح��س��ی��ن زاده در خ��ص��وص ن��ح��وه ارائ���ه م��ج��وز به 
آكادمی های والیبال در فصل تابستان گفت: با توجه به 
نیاز آكادمی به  آیتم های مختلفی مثل پزشک تغذیه و 
... فعال این طرح توسط فدراسیون والیبال لغو شده و به 
مدرسه و كانون والیبال تقلیل داده است. در بحث صدور 
مجوز نظارت كاملی خواهیم داشت و مجوزها به صورت 

یک ساله اعطا می شود.
وی افزود: همچنین در رابطه با بحث كنترل و بازرسی 
نظارت  استان،  والیبال  پیشكسوتان  همكاری  با  نیز 
صورت خواهدگرفت. قرار بر این شده تا پیشكسوتان به 
شكل نامحسوس به بازدید از كانون ها و مدارس والیبال 
الزمه  امكانات  و  تعهدات  به  كه  كانونی  هر  و  بپردازند 

بی توجه باشد پلمب و لغو امتیاز خواهدشد. 

توپ و تور
تمدید قرارداد بهادری با فرش آرا

ملی پوش تیم فوتسال فرش آرا مشهد، قرارداد خود با 
این تیم را به مدت یک فصل دیگر تمدید كرد.

»قدرت بهادری« پس از توافق با مسئوالن باشگاه فرش آرا 
برای یک سال دیگه در مشهد می ماند.

این بازیكن مشهدی در حال حاضر با تیم نفت الوسط 
عراق قرارداد دارد و با این تیم در مرحله حذفی لیگ و جام 

باشگاه های آسیا به میدان خواهد رفت.
گفتنی است؛ لیگ برتر فوتسال از ششم تیر ماه آغاز شده 

و 14 تیم با یكدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

نجات  مسابقات  دوره  چهارمین  برگزاری 
غریق در مشهد

چهارمین دوره مسابقات نجات غریق انتخابی قهرمانی 
استان خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.

احمد كیفی رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان 
قهرمانی  انتخابی  غریق  نجات  مسابقات  گفت:  رضوی 
استان روز های پنجشنبه و جمعه 4 و 5 خردادماه سال 
جاری ساعت ۹ صبح در استخر كوثر مشهد برگزار می شود.
وی افزود: این مسابقات با حضور ۲۰ تیم از استخرهای 
مشهد و تیم هایی از شهرستان ها ویزه بانوان و آقایان در 
رده سنی باالی ۱۶ سال بصورت گروهی و انفرادی آزاد طی 

دو روز انجام می پذیرد.
كیفی تصریح كرد: به شركت كننده ای كه بتواند ركورد 
كشوری را در مواد مختلف بشكند جایزه طالیی اهدا خواهد 
شد و به تمامی حاضرین در برگزاری مسابقات به قید قرعه 

جایزه اهدا می شود.

بزرگ  جایزه  لیفت  و  سینه  پرس  مسابقات 
سبزوار برگزار می شود

دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان سبزوار از 
برگزاری مسابقات پرس سینه و لیفت جایزه بزرگ سبزوار 

خبر داد.
بمناسبت  مسابقات  از  دوره  این  گفت:  طبسی  قاسم 
سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور بیش از ۴۰ ورزشكار 
از باشگاه های شهرستان روز پنجشنبه 4 خرداد ماه ساعت 

۱۷ در محل پارک سالمت برگزار می گردد.
وی افزود: به جهت باال بودن حساسیت این رقابت ها از 
داوران استانی استفاده خواهد شد و در پایان به نفرات برتر 

هدایای تقدیم می شود.

خبر

»خداداد عزیزی« جزو معدود چهره های محبوب 
اگر  البته  و  نیست  مصاحبه  اهل  خیلی  كه  ماست 
صحبت  جسورانه  و  صراحت  با  كند،  مصاحبه  هم 

می كند.
جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس 
در  را  آن  گزیده های  كه  كرد  جالبی  صحبت های 

ادامه می خوانید.
كردند  صحبت  مدام  كاندیداها  مدت  این  در    
و از برنامه های شان گفتند. همه شان می دانستند 
از فقر و بیكاری رنج می برد. به همین  كه مملكت 
دلیل روی همین چیزها مانور می كردند. امیدوارم 
كه همه شان در هر جایی كه هستند، به این قضیه 
در  بیكاری  و  فقر  خدا  امید  به  تا  كنند  رسیدگی 

مملكت ما كمرنگ تر شود.
   اعتقاد دارم كه آقای روحانی و كابینه اش در 
طول مدتی كه روی كار بودند، ایرادها و خوبی هایی 
و  دادند  انجام  درستی  به  را  كارها  بعضی  داشتند. 
بعضی كارها را هم نكردند حتما مشكالت و مسایلی 
سر راه شان بودند. من فكر می كنم حتی اگر از خود 
بعضی  در  كه  كند  قبول  بپرسید  هم  روحانی  آقای 
به  حرف ها  این  تمام  با  اما  داشته  مشكالتی  جاها 
روحانی  آقای  خوبی های  و  محسنات  من  اعتقاد 
امروز  تا  شده  باعث  همین  كه  بوده  بیشتر  خیلی 

مردم به این شكل از آقای روحانی حمایت كنند.
   ماجرای برجام و حل مسائل هسته ای برای 
مردم ما به ویژه خودم قابل توجه بود. حتی اگر این 
باشد،  خورده  رقم  حالت  ضعیف ترین  در  اتفاق ها 
كنیم،  نگاه  عادالنه  اگر  بوده.  ما  نفع  به  همه چیز 
برجام برای مملكت ما برد بود، دلیلش هم این بود 
اعتراض  به شدت  آمریكا  و  صهیونیستی  رژیم  كه 
تمام  كه  بود  این  دنبال  به  دیوانه  ترامپ  كردند. 
عصبانیت  ببرد!  بین  از  را  برجام  و  توافق  ماجرای 
برجام  توافق  از  آمریكا  و  شدید رزیم صهیونیستی 
نشان می دهد كه این قضیه به نفع ما بوده. همین 
جا قصد دارم تا بار دیگر از زحمات آقای ظریف و 

هیئت همراه ایشان تشكر كنم.
درگیر  و  داشته  را  ما  شرایط  كه  كشوری  هر    
با آرامش زندگی می كنیم  اما ما امروز  تحریم بوده 

كابینه  و  ظریف  روحانی،  مدیون  را  آرامش  این  و 
كه  بهتر می دانید  رییس جمهور هستیم. خودتان 
كشورهای دور و بر ما به شدت درگیر هستند. داعش 
حتی پایش به اروپا هم باز شده ولی در مملكت ما 
كوچک ترین اثری از آنها نیست و جرات نمی كنند 

كه پایشان را به ایران بگذارند.
این  با دوستان دیگر در     فرق دولت روحانی 
بود كه آن ها دیپلماسی بسیار خوبی با ابرقدرت ها 
داشتند.  كوچک تر  قدرت های  و  كشورها  حتی  و 
دیپلماسی كشور ما در چهار سال گذشته بی نظیر 
بوده و قطعا دولت آقای روحانی در این امر بسیار 

پرتالش و موفق ظاهر شده.
   همان طور كه گفتم دولت آقای روحانی هم 
ضعف هایی داشته و من مطمئنم با توجه به درایت 
آورده ان��د،  دست  به  حاال  كه  تجربه ای  و  ایشان 
كنند.  ریشه كن  و  بررسی  را  ضعف  نقاط  می توانند 
تا  دارن��د  را  این  لیاقت  ما  م��ردم  كه  معتقدم  من 
این  دیگرم  حرف  باشند.  داشته  بیشتری  آرامش 
است كه دوستان روز 29 اردیبهشت ماه را هیچ وقت 

فراموش نكنند.
بحث  روحانی،  آقای  انتخاب  بحث  از  جدا      
نظام هم است. شاید من به 60، 70 كشور دنیا سفر 
قول  شما  به  من  دارم.  زیادی  تجربیات  و  كرده ام 
می دهم كه تا چهار هزار سال دیگر هم در كشورهای 

كه  باشید  مطمئن  نمی افتد.  اتفاقی  چنین  عربی 
چنین  شما  هم  آفریقایی  كشورهای  اكثر  در  حتی 
كشورهای  از  بعضی  حتی  نمی بینید،  را  چیزی 
فرهنگ  و  مدرنیته  ادعای  كه  آلمان  مثل  اروپایی 
می كند، نمی تواند چنین ركوردی بزند. این نشان 
می دهد كه مردم ما به وقتش با هم متحد و همصدا 
هستند. به همین دلیل از آقای روحانی می خواهم 
تا یادش نرود كه مردم برای او چه كار كردند. همه 
این حرف ها را زدم كه بگویم هم آقای روحانی و هم 
نظام مدیون مردم هستند و با حضور مردم بود كه 
یک اتفاق آنچنانی در ایران افتاد. اتفاقی كه خیلی 
از كشورهای دنیا حاال در موردش صحبت می كنند 

و به خاطر آن در حیرت اند.
آنقدر  دادم!  رای  سختی  به  من  جمعه  روز    
شلوغ بود كه نمی شد به راحتی رای داد و به خاطر 
من  نظر  به  شدم.  خوشحال  به شدت  موضوع  این 
رئیسی  و  میرسلیم  هاشمی طبا،  روحانی،   آقای 
این  در  هم  من  كردند.  را  خودشان  تالش  همه 
به  باالخره  و  دادم  انجام  زی��ادی  تحقیقات  مورد 
تا به كسی رای بدهم كه بتواند  این نتیجه رسیدم 
بكند. همین  و كشورم  به مردم  را  بیشترین كمک 
كه مردم از حضور در انتخابات راضی بودند و حتی 
ایستادن در صف های طوالنی برایشان لذت بخش 
بود یک دنیا ارزش دارد و خدا را شكر در پایان كسی 

رییس جمهور شد كه اكثریت آرا به نفع او بود.
   قطعا آقای روحانی به این افتخار می كند كه 57 
درصد مردم كه حدود 41 میلیون نفر می شوند، در 
انتخابات شركت كردند. كسب بیش از 23 میلیون 
آرا قطعا كار روحانی را سخت تر می كند اما مطمئنم 
كه آقای روحانی با توجه به تجربه چهارساله شان، 
می توانند موفق تر از دور اول ریاست جمهوری شان 
به مردم خدمت كنند. من فكر می كنم كه اگر آقای 
كنند،  رسیدگی  بیشتر  محروم  مناطق  به  روحانی 
محبوبیت ایشان چند برابر می شود. پدر من هنوز 
در یكی از مناطق جنوبی شهر مشهد زندگی می كند 
و به همین دلیل من به خوبی می دانم كه مردم در 

مناطق محروم با مشقت و سختی  زندگی می كنند.
  پدر من یک روستایی بودند و همه ما به این 
او وقتی به شهر آمده در  افتخار می كنیم.  موضوع 
در  هم  هنوز  و  شده  ساكن  جنوبی  منطقه   همان 
كسی  هر  حال  هر  به  می كند.  زندگی  محله  همان 
به  من  و  دارد  تفكری  و  دیدگاه  یک  خودش  برای 

سلیقه او احترام می گذارم.
   من به روحانی  رای دادم و پدرم به رئیسی. 
او  اما  كنم  را عوض  نظر پدرم  تا  خیلی سعی كردم 
به  داد.  رای  رئیسی  آقای  به  و  كرد  را  خودش  كار 
اینكه  است.  همین  آزاد  جامعه  تعریف  من  نظر 
پدرم  و  بدهم  رای  نظرم  م��ورد  كاندیدای  به  من 
بحث  هم  با  آزادانه  ما  دارد.  دوستش  كه  كسی  به 
كردیم و باالخره به این نتیجه رسیدیم كه هر كدام 
این  بزرگ تر  نمونه  دهیم.  انجام  را  خودمان  كار 
آنجایی  افتاد.  اتفاق  هم  ما  جامعه  در  دموكراسی 
كه مردم كلی با همدیگر بحث كردند، با اتحاد پای 
یک  آوردن  به وجود  با  و  رفتند  رای  صندوق های 

اتفاق بزرگ، رییس جمهورشان را انتخاب كردند.
می دهد  یارانه  كه  دولتی  می كنند  فكر  خیلی ها   
بهتر است اما به این نگاه نمی كنند در ازای پرداخت 
گران  دیگری  چیزهای  چه  تومانی  45هزار  یارانه 
شد. اگر نگاهی به رشد قیمت برق و گاز بیندازید، 
هزار   45 افتاده.  اتفاقی  چه  كه  می شوید  متوجه 
پنج برابر  را  گاز  و  برق  پول  ولی  دادند  یارانه  تومان 

كردند.

عزیزی: این آرامش را مدیون روحانی هستیم

رای خداداد در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد
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فصل درخشان قوچان نژاد با گل تمام شد

نماینده اسبق مشهد: مشارکت 
گسترده مردم در انتخابات برای 

کشور تهدیدزدا بود

گفت:  اسالمی  موتلفه  حزب  مركزی  شورای  عضو 
نباید این رقابت هایی كه در دوران تبلیغات انتخاباتی 
و  شود  تبدیل  دشمنی  و  كینه  به  است،  شده  مطرح 
فراهم  آینده  در  را  سیاسی  حساب های  تسویه  زمینه 

كند.
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا ، با بیان اینكه 
انتظار می  كه  انتخابات همان طور  مشاركت مردم در 
رفت، یک مشاركت بسیار ارزشمند است ، اظهار كرد: 
عرصه  در  فعال  و  بانشاط  زدا،  تهدید  مشاركت  این 
تا ساعت های  پایداری مردم  و  انتخاباتی است  رقابت 
دهنده  نشان  رای  اخذ  حوزه های  اماكن  در  متمادی 

عظم جدی آنان است.
وی با اشاره به اینكه این عزم مردم در پشتیبانی از 
معظم  مقام  به  خاص  توجه  و  اسالمی  انقالب  و  نظام 
با  كه  دادند  نشان  مردم  اف��زود:  است،  بوده  رهبری 
و  می كنند  پشتیبانی  نظام  از  عقیده ای  و  سلیقه  هر 
تعیین  در  را  خودشان  انتخابات،  در  مشاركت شان  با 

سرنوشت كشور سهیم و شریک می دانند.
خاطر  اسالمی  موتلفه  حزب  مركزی  شورای  عضو 
سیاسی  بلوغ  به  كه  ملتی  یک  از  :انتظار  كرد  نشان 
نتیجه  قانون  اساس  بر  همه  كه  است  این  رسیده، 

انتخابات را قبول كنند.
اگر  اینكه  به  اش��اره  با  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
پیگیری  قانونی  مجاری  از  باید  گرفته  صورت  تخلفی 
نتیجه  قانون  اساس  بر  همه   باید  كرد:  بیان  شود، 
احساسات  بر  كنند،   تبعیت  قانون  از  و  بپذیرند  را 
از  دشمن  استفاده  سوء  اجازه  و  باشند  مسلط  خود 
ضامن  آرامش  این  چراكه  ندهند  را  احساسات شان 
حفظ امنیت كشور خواهد بود و طمع دشمن را نسبت 

به كشورمان از بین خواهد برد.
جریان  دو  هر  حامیان  وظیفه  با  رابطه  در  ترقی 
گرفته  صورت  صندوق  پای  تا  رقابت ها  كرد:  عنوان 
تبدیل  رقابت ها  باید  این  از  بعد  است،  شده  انجام  و 
و  نظام  اه��داف  پیشبرد  برای  همكاری  و  رفاقت  به 
دهند  یكدیگر  دست  به  دست  باید  همه  و  شود  كشور 
و  انتخابات  دوران  در  كشورمان  مردم  كه  مطالباتی  و 
انتخاباتی داشته اند،تحقق پیدا كند و زمینه  تبلیغات 
امیدواری بیشتر مردم به نظام اسالمی را بتوان فراهم 

كند .
این  نباید  كرد:  اظهار  موتلفه  مركزی  شورای  عضو 
انتخاباتی  تبلیغات  دوران  در  كه  مطالبی  و  رقابت ها 
و  شود  تبدیل  دشمنی  و  كینه  به  است  شده  مطرح 
فراهم  آینده  در  را  سیاسی  حساب های  تسویه  زمینه 

كند.

رضوی خراسان طلبان اصالح شورای بیانیه
بمناسبتپیروزیمردم

خراسانیاِن عزیز و شریف، سالم بر شما
و  روزه��ا  رض��وی،  خراسان  طلبان  ش��ورای اص��الح 
پیروزی های بزرگ و خاطره انگیز اخیر را خدمت شما 
تهنیت  و  تبریک  جهان  نقاط  اقصا  در  ایرانیان  همۀ  و 
چنین  محضِر  در  خدمتگزاری  به  و  مینماید  عرض 

ملتی مباهات میكند.
همچنین  رضوی،  خراسان  طلبان  اصالح  شورای 
به  را  خویش  شادباش  و  تشكر  عرض  بدین وسیله  و 
و  عزیز  م��ردم  خراسانیان،  ای��ران،  عزیز  ملت  همۀ 
هر  كه  تشكیالتی  و  ستادی  فعاالن  مشهد،  یزرگوار 
آزادگی  و  قانون  چنبرۀ  تارک  بر  نگینی  همچون  كدام 
و  ِسلم  و  ِصدق  سر  از  و  میدارد  تقدیم  درخشیدند، 
نفس  شورا،  این  منظر  از  كه  میدارد  اعالم  سالمت، 
انتخابات  عرصۀ  در  را  ایرانیان  انگیز  شگفت  حضور 
ایرانی  اینكه هر  از  – فارغ  ریاست جمهوری و شوراها 
یک  خود   – نمود  تمایل  و  رأی  اظهار  نامزد  كدام  به 
رأی  همۀ  به  و  مینماید  تلّقی  میهنی  و  مّلی  حماسۀ 
مخالفان،  و  موافقان  رقیبان،  و  همراهان  دهندگان، 

صمیمانه تبریک عرض مینماید.
شورای اصالح طلبان خراسان رضوی امیدوار است 
این  قدر  اصالحات،  عرصه  سیاست ورزان  و  فعاالن 
گزار  شكر  و  بدانند  را  مّلی  شكوه  با  جنبش  و  اقبال 
محضر الهی و نیز مردم شریف و آزادۀ میهن باشند كه 
همچنین  الخالق«؛   یشكر  لم  المخلوق  یشكر  ال  »من 
میدارد  اعالم  رضوی  خراسان  اصالح طلبان  شورای 
ان  ای��ران،  ملت  طلبانه  اصالح  آرمانهای  به  متعهد 
شاا... مساعی خود را صرف پاسداری از نهال برومند 
نهادهایی  بر  نظارت  و  مّلی،  حقوق  و  آزادی،  قانون، 
خواهد كرد كه مسئولیت آنها را از صاحبان واقعی آن، 
یعنی مردم، برای دوره و مدتی معلوم، به امانت گرفته 

است.

خبر

  نامزدهای جمهور دوازدهم كجا می روند؟

سرنوشت رقبای روحانی

 محمدحسین مهرزاد
ریاست  و  زیربنایی  امور  مشاور  از  بازمی گردند.  خود  كار  سر  به  همه  »ام��روز 
به  وهم  ا  آستان.  تولیت  و  تهران  شهرداری  تا  گرفته  غریق  نجات  فدراسیون 
ریاست جمهوری بازمی گردد.« این پیام كوتاه و تلگرامی حسام الدین آشنا، مشاور 
فرهنگی رییس جمهور و یكی ازموثرترین چهره های نزدیك به اوست. اما به واقع چه 
آینده سیاسی ای در انتظار نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 

قرار گرفته است؟
با روحانی تا 1٤٠٠

یكی از پرطرفدارترین شعارهای ایام انتخابات كه بدل به واقعیت نیز شد همین 
ایران  ملت  رییس جمهور منتخب  1٤00. حاال حسن روحانی،  تا  با روحانی  بود: 
برای چهار سال از 9٦ تا 1٤00 است. او به پاستور می رود و با توجه به وعده هایی 
دارد.  مطالبه گر  اما  حامی  بدنه ای  او  ندارد.  آسانی  كار  داد،  تبلیغات  ایام  در  كه 
رقبا  رنگارنگ  وعده های  اسیر  كه  خردورز  و  مدنی  جامعه  از  برآمده  پویا،  بدنه ای 
نشدند و به عهدی كه سال 92 با او بستند، وفادار ماندند. حاال نوبت روحانی است 
است.  پایبند  تعهداتش  به  قرارداد  این  دوم  طرف  عنوان  به  نیز  او  دهد  نشان  كه 
تعهداتی كه البته نیازمند هماهنگی روحانی با برخی دیگر از اركان قدرت است. 
هر چه هست آینده دست كم ٤ ساله روحانی روشن است. او به پاستور می رود و 
در روزهای حساس، رییس شورای امنیت ملی و البته رییس شورای عالی فضای 

مجازی خواهد بود.
بازگشت تولیت به آستان قدس رضوی

سید ابراهیم رییسی با هزار امید و آرزوی پنهان و آشكار حامیانش وارد رقابتی 
سخت با رییس جمهور مستقر شد. او كه در گام های پایانی با انصراف قالیباف دل 
میلیونی   23 رای  برابر  در  نتوانست  هم  باز  بود  دوخته  همشهری اش  رای  سبد  به 
روحانی ایستادگی كند و در نهایت شكست خورد. رییسی خوشحال از سه تجمع 
ایران  رییس جمهور  قامت  در  را  خود  بسیار  انرژی  با  مشهد  و  اصفهان  تهران،  در 
می دید اما به فاصله چند ساعت مانده به پایان مهلت قانونی تبلیغات ویدیویی از 
او منتشر شد كه در سفر با قطار به سمنان ضبط شده بود. او در این ویدیو آشكارا 
این  در  بودیم  حالل  رای   ٤ دنبال  به  »ما  گفت:  كه  آنجا  باخته  را  قافیه  داد  نشان 
انتخابات.« آینده رییسی در حال البته دستخوش تغییر شاخصی نمی شود. او به 
اداره خواهد كرد. آنچه رییسی  بازمی گردد و مجموعه عظیم آنجا را  آستان قدس 
را تحت تاثیر قرار می دهد حذفش از معادالت آینده ساختار سیاسی ایران است. 
هرچند اصولگرایان تالش دارند تا او را ظرفیت جدید اصولگرایی معرفی كنند اما 
خورده  ضربه  انتخابات  این  در  او  گفته  اصولگرا  فعال  محبیان،  امیر  كه  همان گونه 
و بر همین اساس نتوانست خود را در قامت یك سیاستمدار كاریزماتیك و اثرگذار 
نشان دهد و همین مساله احتماال باعث شود آینده بلندمدت سیاسی اش با تحوالت 

جدی مواجه شود.
از شهرداری تا سرداری

فراوان  هجمه های  با  او  بود.  انتخابات  چهره  بازنده ترین  قالیباف  محمدباقر 
خود  سبد  به  را  بیشتری  آرای  می كرد  تصور  سیاسی  اخالق  از  گرفتن  فاصله  و 
كاهش  بیشتر  نظرسنجی ها  در  آرای��ش  شیب  می شد  تند تر  هرچه  اما  ریخته 
قالیباف  رفتن  كنار  باعث  اراده  كدام  كه  نیست  روشن  درستی  به  هنوز  می یافت. 
منجر  اینش  از  بیش  ماندن  كه  داد  تشخیص  خود  او  آیا  شد.  انتخابات  صحنه  از 
به رای بسیار پایین خواهد شد یا دیگرانی بودند كه مجابش كردند به نفع رییسی 
مرخصی  بود.  تهران  شهردار  روزه   23 مرخصی  از  روز  آخرین  دیروز  برود؟  كنار 
یعنی مهدی  آن  فعلی  رییس  موافقت  با  تنها  و  اجازه شورای شهر  بدون  البته  كه 
لیست  می دهد  نشان  تهران  شهر  شورای  انتخابات  از  خبرها  شد.  امضا  چمران 
امید با قاطعیت برنده خواهد بود و اكثریت شورای شهر بعد از 1٤ سال دوباره در 
قالیباف  تهران،  پنجم  شورای  تركیب  با  گرفت.  قرارخواهد  اصالح طلبان  اختیار 
دیگر به ساختمان بهشت نخواهد رفت. او البته گزینه های زیادی پیش رو ندارد. 
بوده اند و هر  بارز دارند. هر دو نظامی  قالیباف و محسن رضایی دو وجه مشترك 
ركورد  این حیث  از  ریاست جمهوری  انتخابات  در  و دو شكست  انصراف  با یك  دو 
به  قالیباف  بازگشت  باشد.  راه  در  هم  چهارمی  و  سوم  مشترك  وجه  شاید  دارند. 
سپاه سومین وجه مشترك او و رضایی خواهد بود و با توجه به نزدیك بودن صدور 
احكام اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام او نیز مانند فرمانده سال های 
دورش می تواند عضو مجمع باشد. با این حال با توجه به سابقه 12 ساله قالیباف 
احتماال  است  رفته  حسین  امام  دانشگاه  به  كه  رضایی  برخالف  او  شهرداری  در 

راهی یكی از قرارگاه های سازندگی سپاه شود.
میرسلیم؛ نماد پایان راست سنتی

یكسان  رون��دی  خود  از  نتوانست  انتخابات  ایام  در  میرسلیم  مصطفی  سید 
دوم  مناظره  در  و  كرد  حمله  رییسی  و  قالیباف  به  مناظره  یك  در  او  دهد.  نشان 
نیز  میرسلیم  كرد.  صحبت  جهانگیری  و  روحانی  علیه  دو  آن  با  هماهنگ  سوم  و 
در انتخابات هرگز نشانی از یك سیاستمدار پخته با عقبه حزبی به سابقه نیم قرن 
نداشت. آرایش هم نشان داد نتوانسته بدنه قابل توجهی برای حزبش فراهم كند 
خود  گفتمانی  و  تشكیالتی  بازسازی  به  موتلفه  انتخابات  این  رهگذر  از  شاید  تا 
احتماال  نیست.  متصور  اساسی  تحول  و  جدی  سیاسی  آینده  او  برای  بپردازد. 
و  خودروسازی  شركت  یك  هیئت مدیره  بوده.  تاكنون  كه  می رود  جایی  همان  به 
است  جایی  اقتصادی  نهادهای  و  ورزشی  فدراسیون های  برخی  سایه  در  حضور 
یك  كه  بود  موتلفه  میرسلیم  حضور  بازنده  گشت.  خواهد  باز  آنها  به  میرسلیم  كه 
شب مانده به پایان مهلت تبلیغات اعالم كرد با انصراف نامزدش موافقت كرده اما 
خود میرسلیم بالفاصله گفت نیامده كه برود. حزبی كه به اتحاد جمنا پشت پا زد 
گرفتار  انتخابات  به  مانده  ساعت   ٤8 و  كند  حفظ  را  خود  حزبی  انسجام  نتوانست 
اختالفات درون حزبی شد كه بی تردید خبرهای بیشتری از این اختالف به گوش 

خواهد رسید.
هاشمی طبا، کاندیدای شریف و محترم

سیاسی  فعاالن  و  مردم  شگفتی  با  صالحیتش  تایید  كه  هاشمی طبا  مصطفی 
از  چرا  كرد:  متبادر  جامعه  ذهن  به  را  مهم  سوال  یك  تبلیغات  ایام  در  بود  روبه رو 
ظرفیت های او به درستی استفاده نمی شود؟ هاشمی طبا در ایام تبلیغات و به ویژه 
مناظره های تلویزیونی تصویر یك كاندیدای متخصص، آشنا به چالش های كشور و 
البته منصف را از خود به نمایش گذاشت. او پس از این انتخابات احتماال در دولت 
دوازدهم به كار گرفته می شود. از هم اكنون وزارت ورزش، كمیته ملی المپیك و چند 

پست دیگر برای او مطرح است.

گزارش

نماینده مردم كاشمر در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم در انتخابات 29 اردیبهشت به 
تداوم عقالنیت، اخالق، اعتدال و اصالحات رأی دادند.

بهروز بنیادی شنبه شب در گفت و گو با ایرنا با تبریک پیروزی دكتر روحانی رئیس جمهور 
منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و قدردانی از مشاركت پرشور مردم در 
به  و هدایت های  مردم  یاری حضرت حق، هوشیاری  با  پیروزی  این  افزود:  انتخابات  این 

موقع رهبر فرزانه انقالب به دست آمد.
وی با بیان اینكه رأی دوباره مردم به دكتر روحانی پر معنا و مفهوم است اظهار كرد: باید 

در پاسخ به این حضور چشمگیر و كم سابقه ملت، رئیس دولت به مطالبات مردم توجه نماید 
به  دولت  پرداختن  الزمه  گفت:  وی  باشد.  اندیشه  در  امروز  همین  از  آنها  برآوردن  برای  و 

مطالبات و خواسته های مختلف مردم ترمیم كابینه و تیم اجرایی دولت است.
بنیادی افزود: با پایان انتخابات، فصل رقابت به اتمام می رسد و باید دوران رفاقتها آغاز 
شود و رأی میلیونی مردم به رقیب انتخاباتی وظیفه دولت را سنگین می كند و می طلبد از 

ظرفیت رقبا نیز برای تعالی كشور استفاده شود.
عضو فراكسیون امید در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی بداخالقی های انتخاباتی 

اظهار كرد: با تمام دستهای پنهان و پیدایی كه علیه دولت بسیج شدند تا گفتمان تدبیر و 
اعتدال از ادامه راه باز ماند، پولهایی كه در این راه هزینه شد، دروغهایی كه در باره كارنامه 
دولت یازدهم منتشر شد و جعلها و توهین هایی كه صورت گرفت، اراده ملت ایران بر این بود 
تا گفتمان اعتدال تداوم یابد لذا باید این روزها و فرصت ها را قدر دانسته و بدانیم كه وقتی 

مردم اراده كنند، می توانند هر تغییری را ایجاد نمایند.
وی ابراز امیدواری كرد در پایان دوره چهار ساله دولت دوازدهم، دستاوردهای دولت آن 

اندازه چشمگیر باشد كه ملت از رأیی كه داده اند،خشنود باشند.

نماینده کاشمر: مردم به تداوم عقالنیت، اعتدال و اصالحات رأی دادند

با گذشت 39 سال از انقالب اسالمی، مردم خراسان در 
كنار دیگر مردم ایران 12 بار برای انتخاب رییس جمهور 
به  را  نفر   7 تاكنون  و  آمده اند  رأی  صندوق های  پای  به 
نگاهی  گزارش  این  برگزیده اند،  جمهور«  »رییس  عنوان 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  به چهار دهه  دارد  آماری 
ایران و میزان مشاركت مردم خراسان و پشتوانه هایی كه 

مسافران خیابان پاستور را برگزیده  است.
دوره  اولین  خ��راس��ان،  منطقه  ایسنا-  گ��زارش  به 
كم تر  حالی  در  ای��ران  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
از  پس  كه  شد  برگزار  انقالب  پیروزی  از  سال  یک  از 
به  آمریكا  سفارت  تسخیر  پی  در  موقت  دولت  استعفای 
توسط  كشور  امورات  امام،  خط  پیرو  دانشجویان  دست 
توسط  كشور  اداره  لزوم  و  می شد  اداره  انقالب  شورای 
زمان  هر  از  پیش  مردم  نظر  و  رأی  از  برخواسته  دولت 

دیگری احساس می شد.
برای  همه پرسی  دو  در  شركت  از  پس  ای��ران  م��ردم 
روز  در  اساسی  قانون  تصویب  و  حكومت  نوع  انتخاب 
جمعه پنجم بهمن 1358 پای صندوق های رأی رفتند و 
از میان 8 نامزد شناخته شده یعنی ابوالحسن بنی صدر، 
فروهر،  داریوش  حبیبی،  ابراهیم  حسن  مدنی،  احمد 
و  ُمكری  محمد  زاده،  قطب  صادق  طباطبایی،  صادق 
كاظم سامی نخستین رئیس جمهور خود را انتخاب كنند.
واجدین شرایط  نفر  میلیون  از حدود 19  میان  این  در 
انتخابات  در  نفر  میلیون   14 حدود  انتخابات  در  شركت 
با مشاركت 73 درصدی خود »ابوالحسن  و  شركت كردند 
شركت  انتخابات  در  مستقل  صورت  به  كه  را  بنی صدر« 
به  آراء  درصد   76 و  رای  میلیون   10 حدود  با  بود  كرده 

عنوان نخستین رئیس جمهور ایران برگزیدند.
در این دوره 2میلیون و 114هزار و 993 نفر از مردم 
با  که  داشتند  را  انتخابات  در  شرکت  حق  خراسان 
369هزار  و  میلیون   1 خود  درصدی   64.7 مشارکت 
در  و  شده  حاضر  رأی  صندوق های  پای  نفر   64٠ و 

سرنوشت خود مشارکت کردند.
عمر دولت بنی صدر كوتاه بود و بعد از 1 سال و 5 ماه از 
انتخابات با توجه به حوادث و اتفاقات رخ داده كه موجب 
نمایندگان  اكثریت  بود،  شده  كشور  در  تنش  گرفتن  باال 
به  رای   1360 خرداد   31 روز  در  اسالمی  شورای  مجلس 
عدم كفایت وی در مقام ریاست جمهوری داده و او را از 

این مقام عزل كردند. 
كه  حالی  در  و  بنی صدر  ع��زل  از  م��اه  یک  گذشت  با 
دیگر  سوی  از  و  عراق  با  جنگ  حال  در  سو  یک  از  ایران 
دوره  دومین  بود،  داخلی  درگیری های  و  تنش ها  درگیر 
برگزار   1360 مرداد  دوم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
سراسر  در  ایرانی   493 و  573ه��زار  و  میلیون   14 و  شد 
درصدی   64 مشاركت  با  و  كرده  شركت  انتخابات  در  دنیا 
رجایی،  محمدعلی  پ��رورش،  سیداكبر  میان   از  خود 
با 12میلیون  عباس شیبانی و حبیب ا... عسگراوالدی ، 
»محمدعلی  آرا  90درصد  حدود  و  رای   50 و  770هزار  و 
انتخاب  ایران  رجایی« را به عنوان دومین رئیس جمهور 

كردند.
و  2میلیون  میان  از  نیز  خراسان  استان  در  همزمان 
136هزار و 672 نفری که واجد شرایط شرکت در انتخابات 
بودند 1میلیون و 549 هزار و 868 نفر در انتخابات شرکت 
کردند. میزان مشارکت خراسانی ها در این دوره 8درصد 

افزایش داشت و به 72.5درصد رسید.
آغاز  از  ماه  یک  از  كمتر     ۱۳۶۰ شهریور   ۸ در  رجایی 
به  وزی��ری  نخست  دفتر   انفجار  در  جمهوری  ریاست 
آم��اده  اسالمی  جمهوری  دیگر  ب��ار  و   رسید  شهادت 

برگزاری انتخاباتی دیگر شد.
درگیر  شدت  به  كشور  كه  شرایطی  در  و  بعد  ماه  یک 
عراق  با  جنگ  همچون  امنیتی  و  سیاسی  بحران های 
ریاست  انتخابات  دوره  سومین  ب��ود،  مقامات  ت��رور  و 
جمهوری در دهم مهر 1360 برگزار شد و  ایران در دو ماه 

شاهد برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری بود.
تایید  نامزد   4 میان  از  ایران  مردم  انتخابات  این  در 
خامنه ای،  سیدعلی  آق��ای��ان  یعنی  ش��ده  صالحیت 
سیدرضا  و  غفوری فرد  حسن  پ��رورش،  سیدعلی اكبر 
15میلیون  با  را  خامنه ای«  سیدعلی  »آیت ا...  زواره ای، 
به  95درصدی  قاطع  اكثریت  با  و  رای   987 و  905هزار  و 

عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب كردند.

نیز  انتخابات  این دوره  مشارکت مردم خراسان در 
افزایش یافت، 1میلیون و 668هزار و 168 نفر به پای 
صندوق های رأی رفتند، به گونه ای که میزان مشارکت 

مردم در این استان به 78 درصد رسید.  
پس از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری آیت ا... 
امنیتی  و  سیاسی  شرایط  در  نسبی  ثبات  و  خامنه ای 
چهارمین   1364 م��رداد   25 در  ع��راق،  با  جنگ  و  كشور 
از  ایران  مردم  و  شد  برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات 
از حزب موتلفه اسالمی،  میان حبیب ا... عسگر اوالدی 
رییس  و  اسالمی  جمهوری  حزب  از  خامنه ای  آی��ت ا... 
با  مستقل،  نامزد  كاشانی  سیدمحمود  و  وقت  جمهور 
آی��ت ا...  به  دیگر  بار  رای   12 و  205ه��زار  و  12میلیون 

خامنه ای رای اعتماد دادند.
در این دوره از حدود 26 میلیون ایرانی كه حق شركت 
نفر   587 و  238ه��زار  و  14میلیون  داشتند  انتخابات  در 
شركت  انتخابات  در  واجدین  55درص��د  ح��دود  یعنی 
نیز 1میلیون  استان خراسان  به همین نسبت در  كردند، 
و  548ه��زار  و  2میلیون  میان  از  نفر   500 و  490ه��زار  و 
292 نفر در انتخابات شركت كردند و میزان مشاركت 58 

درصدی را به ثبت رساندند.
حالی  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  پنجمین 
پایان جنگ 8  امام)ره( و  با رحلت حضرت  برگزار شد كه 
چنین  در  بود،  تغییر  حال  در  ایران  جامعه  فضای  ساله 
به صحنه  مرداد 1368  دیگر در ششم  بار  مردم  شرایطی 
آمدند و با مشاركت 54 درصدی خود از میان اكبرهاشمی 
رفسنجانی و عباس شیبانی، دو نامزدی كه صالحیتشان 
بود،  شده  تایید  اساسی  قانون  نگهبان  شورای  سوی  از 
و  15میلیون  با  را  رفسنجانی«  اكبرهاشمی  »آی��ت ا... 
ریاست  كاخ  راهی  آرا  94درصد  و  رای   528 و  550ه��زار 

جمهوری كردند.
و  1میلیون  انتخابات  این  در  نیز  خراسانی ها 
657هزار و 949 رای در صندوق ها انداختند، میزان 

مشارکت آنان در این دوره حدود 58درصد بود.
21 خرداد 1372 موعد برگزاری ششمین دوره انتخابات 
و  میلیون   ۱۶ دوره  این  در  بود.  ایران  جمهوری  ریاست 
۷۶۹ هزار و ۷۸۷ نفر كه حدود نیمی از واجدین شرایط را 
اكبر  از میان  و  انتخابات شركت كرده  شامل می شدند در 
هاشمی رفسنجانی، عبدا... جعفرعلی جاسبی، مهندس 
هاشمی  آی���ت ا...  توكلی،  احمد  و  طاهری  رجبعلی 
رفسنجانی را با 63 درصد آرا برای 4 سال دیگر به عنوان 

رئیس جمهور ایران برگزیدند. 
سهم مردمان خراسان از این انتخابات نیز 1میلیون 
و 754هزار و 624 رأی از 3میلیون و 13٠هزار و 25 
نفری بود که طبق قانون امکان شرکت در انتخابات را 
داشتند که این رقم مشارکتی 58درصدی را رقم زد.

رفسنجانی،  هاشمی  جمهوری  ریاست  دوران  پایان  با 
پنجمین  انتخاب  برای  ایران  ملت   1376 خرداد  دوم  در 
تا  رفتند  رأی  صندوق های  پای  به  خود  جمهور  رئیس 
ری شهری،  محمدمحمدی  خاتمی،  سیدمحمد  بین  از 
رضا زواره ای و علی اكبر ناطق نوری یک نفر را به خیابان 
و  29میلیون  میان  از  انتخابات  این  در  بفرستند.  پاستور 
و  كردند  شركت  انتخابات  در  كه  نفری   754 و  145ه��زار 
با  را  خاتمی«  سیدمحمد  المسلیمن  و  »حجت االسالم 
رئیس  عنوان  به  را  آرا  69درصد  و  رأی  میلیون  حدود20 

جمهور خود انتخاب كردند.
قبل،  دوره  چند  انتخابات های  خالف  بر  دوره  این  در 
پیدا  افزایش  مالحظه ای  قابل  شكل  به  مشاركت  درصد 
كردند،  شركت  انتخابات  در  مردم  80درصد  حدود  و  كرد 
و  2میلیون  نیز  خراسان  استان  در  منوال  همین  بر 
انتخابات شركت كرده و مشاركت  926هزار و 367 نفر در 
مشاركت  میزان  باالترین  كه  زدند  رقم  را  89.5درص��دی 
ریاست  انتخابات های  مختلف  ادوار  در  استان  م��ردم 

جهوری است.
انتخابات ریاست جمهوری در حالی  هشتمین دوره ی 
در 18 خرداد 1380 برگزار شد كه 9 نفر با رییس جمهور 
علی  توكلی،  احمد  میان  از  پرداختند.  رقابت  به  وقت 
منصور  غفوری فرد،  حسن  جاسبی،  عبدا...  شمخانی، 
مصطفی  فالحیان،  علی  ص��در،  شهاب الدین  رض��وی، 
هاشمی طبا و محمود كاشانی هیچ یک نتوانستند خاتمی 
و  28میلیون  مجموع  از  توانست  وی  و  دهند  شكست  را 

 320 و  654هزار  و  21میلیون  رأی  نفر،   969 و  155هزار 
نفر را به سمت خود جذب كند و با 77 درصد آرا بار دیگر 

رییس جمهور ایران شود.
 3٠3 و  937هزار  و  3میلیون  بین  از  سال  این  در 
بودند،  انتخابات  در  شرکت  شرایط  واجد  که  نفری 
3میلیون و 124هزار و 826 نفر در خراسان رضوی در 
واجدین  79درصد  شامل  که  کردند  شرکت  انتخابات 

شرایط می شد.
به  انتخابات  آن  در  كه  بود  دوره ای  تنها  دوره،  نهمین 
پای  به  ایران  مردم  خرداد   27 روز  در  كشید.  دوم  دور 
از میان محمود احمدی نژاد،  تا  رفتند  صندوق های رأی 
مصطفی  رفسنجانی،  هاشمی  اكبر  قالیباف،  محمدباقر 
محسن  و  كروبی  مهدی  الریجانی،  اردشیر  علی  معین، 
جمهور  رییس  ششمین  عنوان  به  را  یكی  مهرعلیزاده 
و  29میلیونی  رأی  وج��ود  با  اما  كنند،  انتخاب  ای��ران 
در  نتوانستند  نامزدها  از  هیچ كدام  63درصدی  مشاركت 
به  انتخابات  و  آورند  دست  به  را  مطلق  اكثریت  اول  دور 

دور دوم رفت.
هاشمی  اكبر  میان  از  می بایست  كه  مردم  دوم  دور  در 
را  آراء  بیشترین  كه  احمدی نژاد  محمود  و  رفسنجانی 
با  در دور اول به دست آورده بودند یكی را انتخاب كنند 
17میلیون و 284هزار و 782 رای از مجموع 27میلیون و 

958هزار و 931 رأی »محمود احمدی نژاد« را برگزیدند.
در این دوره در دور اول 2میلیون و 591هزار و 572 
و  کردند  شرکت  انتخابات  در  رضوی  خراسان  از   نفر 
بود.  71درصد  انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان 
 945 و  335هزار  و  2میلیون  دوم  دور  در  همچنین 
در  مشارکت  میزان  کردند،  شرکت  انتخابات  در  نفر 
و  داشته  کاهش  کشور  کل  مشابه  استان  در  دوم  دور 

64درصد بود.
در سال 1388 دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
ایران برگزار شد و مردم ایران بار دیگر پای صندوق های 
میرحسین  و  وقت  جمهور  رییس  میان  از  تا  رفتند  رأی 
موسوی، مهدی كروبی و محسن رضایی یک نفر را راهی 
دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور كنند. آمارهای 
40میلیون  حدود  كه  می دهد  نشان  انتخابات  دوره  این 
شامل  را  شرایط  واجدین  85درص��د  ح��دود  كه  ایرانی 
ریاست  ابقای  به  و  كرده  شركت  انتخابات  در  می شدند 

جمهوری او برای 4 سال دیگر رأی دادند.
از  نفر   911 و  171هزار  و  نیز 3میلیون  این دوره  در 
استان خراسان رضوی در انتخابات شرکت کردند که 

86 درصد واجدین شرایط را شامل می شدند.
با پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
روز  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  یازدهمین 
با  ای��ران  مردم  و  شد  برگزار   1392 خ��رداد   22 جمعه 
جلیلی،  سعید  میان  از  خ��ود  73درص���دی  مشاركت 
رضایی،  محسن  روحانی،  حسن  قالیباف،  محمدباقر 
و  18میلیون  با  غرضی  سیدمحمد  و  والیتی  علی اكبر 
613هزار و 329 رای »حجت االسالم والمسلمین حسن 
ایران  جمهور  رییس  هفتمین  عنوان  به  را  روحانی« 

برگزیدند.
همچنین در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 
خراسان  استان  در  نفر   82٠ و  28هزار  و  3میلیون 
مشارکت  میزان  و  کردند  شرکت  انتخابات  در  رضوی 

در استان 76 درصد بود.
انتخاب  دوازدهمین  موعد  نیز  ماه  اردیبهشت   29
روحانی،  حسن  میان  از  تا  ب��ود  م��ردم  سرنوشت ساز 
و  میرسلیم  آق��ا  سیدمصطفی  رئیسی،  سیدابراهیم 
رئیس  عنوان  به  را  نفر  یک  هاشمی طبا  مصطفی  سید 
رقابتی  به  عمال  كه  دوره  این  در  كنند،  انتخاب  جمهور 
سخت میان روحانی و رئیسی تبدیل شده بود در نهایت 
»حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی« با 23میلیون 
از مردم رأی  بار دیگر  آراء  و 616 و 57درصد  و 549هزار 

اعتماد گرفت و رئیس جمهور ایران شد.
در این انتخابات که با حضور پر شور مردم در داخل 
و خارج از کشور برگزار شد، 41میلیون و 22٠هزار و 
131 نفر در انتخابات شرکت کردند که میزان مشارکت 
مردم به 74 درصد رسید، در استان خراسان رضوی 
انتخابات  در  نفر   952 و  هزار   413 و  میلیون  سه  نیز 

شرکت کردند و مشارکتی 75درصدی را رقم زدند.

در گزارشی بررسی شد؛

پشتوانه "خراسانی" نامزدهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف
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  اس�تراتژی جدید ترکیه برای مقابله با ُکردها 
در شمال سوریه

هر چه به عملیات نهایی آزادسازی رقه نزدیک می شویم، حساسیت 
تركیه نسبت به پیش��روی نیروهای كرد در شمال سوریه بیشتر می 
شود. تركیه بارها از آمریكایی ها خواسته است كردها را در عملیات 
آزادس��ازی رقه مش��اركت ندهد و از پیشروی نیروهای كرد به سمت 
مرزهای جنوبی تركیه در ش��مال س��وریه جلوگیری كند. در همین 
زمینه، خبرگ��زاری آناتولی تركیه گ��زارش داد، نیروهای ویژه تركیه 
در حال آموزش شمار بیشتری از نیروهای ارتش آزاد سوریه هستند 
تا بتوانند از تس��لیحات نظامی ش��امل خمپ��اره انداز، راك��ت انداز و 

اسلحه های خودكار استفاده كنند.
   مس�یر مبارزه با تروریسم از عربستان آغاز 

می شود!
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریكا در نشست آمریكایی-اسالمی 
در حضور »ملک سلمان« پادشاه عربستان سخن گفت. ترامپ ابتدا 
از میهمان نوازی سعودی ها تعریف كرد و گفت كه زبان از توصیف این 
میهمان نوازی قاصر است. رئیس جمهور آمریكا در ادامه سخنرانی 
خود در نشست ریاض گفت: باید گروه های تروریستی نظیر داعش، 
حزب ا...، القاعده و حماس را تحت پیگرد قرار دهیم و عدم مقابله با 

تروریسم باعث انتشار گسترده آن خواهد شد.
وی در ادامه مدعی شد: هدف ما تحقق صلح، امنیت و شكوفایی در 
این منطقه و دیگر نقاط جهان است. این نشست در بهبود و تقویت 
امنیت متح��دان ما نقش دارد. ما قراردادهایی ب��ه ارزش حدود ۴۰۰ 
میلیارد دالر با س��عودی ها امض��ا كردیم.باید یک اتحادی برای حل 

بحران های خاورمیانه و جهان تشكیل شود.
وی گفت: عربس��تان س��رزمین مقدس ترین مكان هاس��ت و مسیر 
مبارزه با تروریسم از این سرزمین مقدس آغاز می شود و ما به دنبال 

صلح و نه جنگ هستیم.  
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Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا

Poetry Dayشعر روز

  حمله شدید احمدی نژادی ها به پناهیان
س��ایت دولت بهار در مطلبی تحت عنوان » آقای پناهیان! از »گندم ری« كه هیچ، از »جو ری« هم نخوردید!« نوش��ت: 
جماعت��ی از جمل��ه ش��یخ علیرض��ا پناهی��ان كه از س��ونامی جلیلی س��خن می گف��ت بالفاصله بعد از باخت و دو س��ه روز 
س��رخوردگی ، ب��ه زب��ان آمد و ادعا كرد ك��ه احمدی نژاِد منحرف مقصر اس��ت كه از م��ا حمایت نكرده و هرگز كس��ی آن 
ه��ا را مواخ��ذه نكرد ك��ه چه توقع بیجای��ی! وقتی اصل جن��س را كنار زدید چرا بای��د از فیک و بدل��ی آن حمایت كند و 
اص��ال جلیل��ی و رئیس��ی چه ربطی به تفكر احمدی ن��ژاد دارد! متكبران عبرت نگرفتند و این بار آن بخش از ش��عارهای 
احم��دی ن��ژاد ك��ه مرب��وط ب��ه محرومین ب��ود را از آِن خود كردن��د و بقایی و احم��دی نژاد را كن��ار زدند به گم��ان اینكه 

انتخاب می ش��وند . 
غافل از اینكه خدا هركسی را شایسته اداره مومنان نخواهد كرد . سنت های الهی را نادیده گرفتند و رئیسی را پروبال دادند 
و باز نتیجه آن را دیدند.  ناس��پاس هایی كه به طمع "گندم ری" احمدی نژاد را رها كردند اگر به"جوی ری" هم برس��ند چند 
صباحی بیش��تر دوام نخواهند آورد و س��رانجامی بهتر از یاران بی وفای مختار پیدا نخواهند كرد. از این جماعت بعید ندانید 
كه این بار هم ش��یخ علیرضا پناهیاِن دیگری را بفرس��تند تا همچون س��ال ۹۲ بگویند احمدی نژاد مقصر اس��ت كه از جلیلی و 
رئیسی حمایت نكرد اما تردید نكنید كه این حرف قدیمی و نخ نما شده و گوینده بیش از پیش خود را مضحكه خواهد كرد.

  از حضور در خیابان ها برای جشن خودداری کنید
س��تاد انتخاب��ات كش��ور در اطالعیه ای اع��الم كرد: از هم��گان انتظار م��ی رود بمنظور حفظ آرامش و س��هولت ت��ردد مردم و 
جلوگیری از مزاحمت ها و س��وء اس��تفاده های احتمالی، از امروز از حضور در خیابان ها و معابر برای برپایی جش��ن خودداری 
نموده و چنانچه س��تاد منتخبین ملت در ریاست جمهوری و شوراها متقاضی برگزاری مراسم باشند با مراجعه به فرمانداری 

شهرستان محل خود برای هماهنگی و دریافت مجوز در زمان و مكان مشخص اقدام كنند.
   اعتراض سه صفحه ای  رئیسی به آیت ا... جنتی

حجت االس��الم رئیس��ی طی نامه ای به آیت ا... جنتی ضمن ابراز اعتماد و اطمینان به شورای نگهبان، خواستار رسیدگی به 
برخی تخلفات قبل و حین برگزاری انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه شد.

وی به همراه این نامه ۲ صفحه ای، صدها صفحه مس��تند را در چندین مجلد برای ش��ورای نگهبان ارس��ال كرده است.حجت 
االس��الم رئیس��ی ضمن تاكی��د بر حق الناس بودن آرای مردم، خواس��تار رس��یدگی دقی��ق هیئت نظارت ب��ر انتخابات به این 

تخلفات، تا حصول نتیجه قطعی شده است.

  معروفتری�ن حامی روحان�ی با او دیدار 
می کند

در چند روز گذش��ته تصویری از یک مرد میانس��ال 
در همایش حامی روحانی در اردبیل پخش شد كه 
بازتاب زیادی در فضای انتخاباتی داشت.این فرد 
كه میرزا آقا نام دارد در حضور روحانی، با پوستری 
بر دس��ت نگاهی توام ب��ا بیم و امید ب��ه روحانی كه 
در حال س��خنرانی ب��ود دارد و یک بخش مهمی از 
جامعه را نمایندگی می كند. حاال استاندار اردبیل 
با میرزا آقا دیدار كرده و خبر از دیدار قریب الوقوع 

او با حسن روحانی داده است.
  کرباسچی: خبرهای خوبی در راه است

از  "محس��ن هاش��می  اینك��ه  بی��ان  ب��ا  كرباس��چی 
گزینه های ش��هرداری تهران اس��ت، گفت: محسن 
هاشمی اگر تمایلی داشته باشد، باتوجه به سابقه و 
فعالیتی كه داشته چه در مترو چه در حوزه شهری، 
از گزینه ه��ای ش��هرداری ته��ران اس��ت.وی افزود: 
البته شخصیت های مختلفی برای شهرداری تهران 
وج��ود دارد. من فك��ر می كنم این ش��ورا دیگر خود 
باید پس از مش��ورت ها و بررس��ی ها تصمیم خود را 

بگیرد. ان شاءا... اتفاقات خوبی در راه است. 
  نقشه های تلگرامی اصالح طلبان برای 

رئیس فعلی شورای شهر
ام��روز در برخ��ی كانال ه��ای فض��ای مج��ازی این 
موضوع مطرح ش��ده است كه اصالح طلبان تصمیم 
دارن��د در ص��ورت رای آوردن 21 عض��و ش��ورای 
پنج��م، یكی از اعضای خود را به صورت داوطلبانه 
از لیست خارج كنند تا چمران به عنوان نفر بیست 
و یكم وارد ش��ورا ش��ود و در طول ش��ورای پنجم با 
حض��ور وی به عن��وان اقلیت اصولگرای ش��ورا، در 
خص��وص حمایت ه��ای او از ش��هرداری قالیب��اف، 
ب��ه وی فش��ار وارد كنند.مه��دی چم��ران در ای��ن 
گمانه زنی ه��ا  و  حدس��یات  روی  گف��ت:  خص��وص 
نمی ت��وان س��خن گفت. ام��ا من در خص��وص بیان 
ح��رف ح��ق، اگر هزار نف��ر هم در برابر من باش��ند، 
ح��رف حق را می زنم. چه تک باش��م و چ��ه با هزار 
نف��ر، واقعی��ت و حرف حق را كتم��ان نخواهم كرد. 
بی شک مرا شناخته اند. برایم حیات ارزشی ندارد 

كه حقی را ناحق كنم و یا ناحقی را حق كنم.
وی تصری��ح كرد: اصاًل به این حدس و گمان ها فكر 
نمی كن��م اما در ص��ورت انتخاب به عن��وان یكی از 
بیس��ت و یک نفر عضو ش��ورای پنج��م و تنها عضو 
اصول گرای این دوره، بدون شک بررسی های الزم 

را انجام می  دهم و تصمیم الزم را می گیرم.
  رای باالی پاکبان ش�هرداری رش�ت در 

انتخابات شورای شهر
یک كارگر ش��هرداری رش��ت توانس��ت رتب��ه پنجم 
این دوره از انتخابات ش��وراهای ش��هر رش��ت را در 
۱۴۵ صندوق رای كه ش��مارش شده به دست آورد.
محمد حس��ن علیپ��ور تحصیل كرده رش��ته روابط 
عمومی در مقطع كارشناسی است كه از چند سال 
پی��ش تا كن��ون با عنوان پاكبان ش��هرداری رش��ت 

مشغول كار است.
  کنایه علی کریمی به مدیران ایرانی

علی كریمی، اس��طوره ی پرسپولیس كه این روزها 
فض��ای مجازی را به عرصه ی انتقادگری و پرس��ش 
از مس��ئوالن فوتب��ال ای��ران ب��دل كرده، ب��ار دیگر 

مس��ئوالن پرس��پولیس را مورد كالم طنزآمیز خود 
قرار داد.وی با اش��اره به خداحافظ��ی فلیپ الم از 
فوتب��ال و قدردانی مس��ئوالن بای��رن مونیخ از وی 
نوش��ت: كاش ی��ه روز از این مدیرای خ��وب كه راه 

قدردانی از بازیكنش بلده رو در ایران ببینیم. 
میدون��م خن��ده دار بود.فلیپ الم پس از 15 س��ال 
بازی در بایرن مونیخ روز گذشته آخرین بازی خود 
را در آلیان��ز آره ن��ا انجام داد و م��ورد تقدیر مدیران 

باشگاه قرار گرفت.
  امیر قطر با دمپایی در حضور ترامپ

تمی��م ب��ن حمدآل ثانی امیرقطر در حاش��یه س��فر 
دونالد ترامپ به كش��ور عربستان سعودی به دیدار 
وی در مح��ل اقامت��ش در ری��اض رفت.تمی��م ب��ن 
حم��دآل ثانی امیرقطر در این دیدار لباس عربی بر 
تن داشت و از دمپایی سفید روباز بجای كفش و یا 
صندل پوشیده اس��تفاده كرده بود كه امری خالف 

شئون دیپلماتیک است.
  مهدی هاشمی به مرخصی آمد؟

محم��ود علی��زاده طباطبای��ی درخص��وص برخ��ی 
اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر اینكه مهدی هاشمی 
ب��ه مرخص��ی آمده اس��ت، گفت: چنی��ن خبری به 
هی��چ عنوان صح��ت ن��دارد و دروغ محض اس��ت. 
وی افزود: امروز دادگاه ش��كایت مهدی هاشمی از 
نش��ریه رمز عبور برگزار شد كه به دلیل عدم حضور 

متهم پرونده دادگاه به زمان دیگری موكول شد.
 وی افزود: متاس��فانه امروز مدیرعامل نش��ریه رمز 
عب��ور در دادگاه حاض��ر نش��د و ظاه��را عل��ت عدم 
حض��ور ایش��ان این بوده ك��ه حكم به ایش��ان ابالغ 
نشده اس��ت.  علیزاده طباطبایی خاطرنشان كرد: 
قاعدت��ا هر زمان كه جلس��ه بعدی مش��خص ش��ود 
دادگاه ب��ه زن��دان اب��الغ می كند و مهدی هاش��می 
هم در دادگاه حاضر می ش��ود. این در حالی اس��ت 
كه برخی رس��انه ها از مرخصی مهدی هاشمی خبر 

داده بودند.
  واکنش پناهیان به انتخاب روحانی

حجت االس��الم علیرض��ا پناهی��ان اس��تاد ح��وزه و 
دانشگاه  در صفحه توئیتر خود مطالبی را پیرامون 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری و مطالب��ات مردمی 
منتش��ر نم��ود.وی در این باره نوش��ته اس��ت:آنان 
ك��ه س��ال ها بر طب��ل غی��ر معتب��ر ب��ودن انتخابات 
می كوبیدن��د، ب��ه صحنه آمدن��د و به خط��ای خود 
مبن��ی بر عدم وجود مردم س��االری بی��ش از پیش 

اعتراف كردند.
این انتخابات باشكوه، در آستانه چهلمین سالگرد 
پی��روزی انقالب، دش��منان قس��م خ��ورده خود را 
وادار به خضوع در برابر نظام مردم س��االر ما نمود. 
بی تردید بخش��ی از عموم مردم كه به آقای رئیسی 
رای ندادند، تحت تأثیر پروژه رقیب هراس��ی بودند 
و ما نتوانستیم به رفع تهمت ها در حد وسیع اقدام 
كنیم.آرائ��ی ك��ه ب��ه نفع ای��ن دولت ب��ه صندوق ها 
ریخته ش��ده، نباید ب��ه معنای عدم وج��ود مطالبه 

برای رفع فساد تلقی شود.
هر كس در هر كجا هست باید با همكاری با دولت و 
یا به صورت مس��تقل برای رفع محرومیت و آبادی 

ایران عزیز تالش كند.
كار نیروهای دلسوز در روشنگری تمام نشده است 
و وارد مرحل��ه ت��ازه ای از مب��ارزه ب��ا غرب گرایی كه 

ریش��ه تمام مش��كالت جامعه ماست ش��ده ایم.اگر 
كس��ی كارش را با تخریب ناروا به پیش برده باشد، 
ب��ه نتیج��ه ای كه می خواهد نمی رس��د و ص��د البته 
بسیار عقب تر از آنچه تصور می كند خواهد افتاد."

  توزی�ع گس�ترده کپی غیر مج�از فیلم 
گشت ارشاد 2

كارگ��ردان فیلم »گش��ت ۲« با ابراز تأس��ف از اینكه 
توزی��ع  قاچ��اق  ب��ازار  در  فیل��م اش  از  نس��خه ای 
ش��ده اس��ت، گفت: معتقدم پش��ت این قضیه یک 
برنامه ری��زی و توطئ��ه وج��ود دارد و متأس��فم ك��ه 
تمام پیگیری هایم از قوه قضاییه و دیگر ارگان های 
مرب��وط راه به جایی نب��رد. البته ظاه��ر قضیه این 
است كه عده ای قاچاقچی فیلم »گشت ۲« را قاچاق 
كردند اما حدس و گمان من این اس��ت كه اگر نقاب 
از چهره آن ها برداش��ته ش��ود صورت های آشنایی 
را می بینی��م. چون معتقدم پش��ت ای��ن قضیه یک 
برنامه ریزی كامال هماهنگ ش��ده و با زمینه چینی 
قبلی وجود دارد؛ چرا كه نسخه قاچاق شده همان 
كپ��ی فیلم اس��ت كه ب��ه اداره بازرگانی صداوس��یما 
جه��ت بازبینی فیلم ب��رای گرفتن تیزر داده ش��ده 

بود. ایران این خبر را منتشر كرد.
  صندلی مین�و خالقی ، به یک اصولگرا 

رسید!
نتایج نهایی انتخاب��ات میان دوره ای مجلس دهم 
در حوزه انتخابیه اصفهان مش��خص ش��د و حس��ن 
كامران دس��تجردی ب��ا ۲۴۲۸۸۹ رای به خانه ملت 

راه یافت.
درگیری در فرمانداری اهواز

دبی��ر هیئت بازرس��ی انتخابات ش��وراهای اس��تان 
خوزس��تان كه ب��رای پیگیری برخ��ی ادعاها درباره 
ب��روز تخلف��ات در ش��مارش آرای ش��ورای اهواز به 
فرمان��داری اه��واز رفته ب��ود، بر اث��ر درگیری میان 
او و عوامل اجرایی بازداش��ت شد. برخی خبرها از 
احتمال اعزام هیئتی از تهران برای بررسی ادعاها 
درب��اره تخلف��ات در ش��مارش آرای ش��ورای اهواز 

حكایت دارد.
  واکنش رضا کیانیان به عذرخواهی وزیر 

فرهنگ !
دنیای اقتصاد : رضا كیانیان نوشت: آقای صالحی 

امیری !
بع��د از س��الم ، ظهر س��ر صحنه س��ریال ش��هرزاد 
ب��ودم ك��ه پس از اع��الم نهای��ی نتای��ج انتخابات با 
ش��وق ف��راوان نام��ه تبریك ای��ن پی��روزی بزرگ و 
گالیه از ش��ما را روی صفحه اینستا گرامم گذاشتم 
ودرس��ت پس از چهار ساعت ش��ما با عذر خواهی 
ب��ه موقع و صاف و س��اده خود من و گروه س��ریال 
نبای��د  قاعدت��ا  كردی��د!  زده  ش��گفت  را  ش��هرزاد 
ش��گفت زده می ش��دیم ! دلیلش اما س��اده است! 
چ��ون عادت به عذر خواهی مس��ئولین نداریم !!. 
آن ه��م در ای��ن مدت كوتاه! آقای وزیر تش��كر من 
و تمام ش��هرزادی ها را بپذیرید. و امیدوارم همه 
مس��ئولین از ش��ما بیاموزند. عذر خواهی از آدمی 
كم نمی كند! بلكه می افراید. درخواس��ت من یك 
نمون��ه از پرسش��گری مردمی بود كه به ش��ما رای 
دادند و پاسخ شما یك نمونه از پاسخ گویِی دولتی 

س��ت كه خود را مدیون رای مردم می داند! 
  روحانی رف�ع حصر را به عنوان مطالبه 

جدی مردم پیگیری کند
ایلن��ا : غالمرضا حی��دری، نماینده مردم تهران در 
مجلس گف��ت: درصد ب��االی آرایی كه ب��ه روحانی 
داده ش��د باعث می ش��ود كه او مطالبات مردم را به 
طور جدی تری پیگی��ری كند یكی از این مطالبات 
بح��ث رفع حصر و ممن��وع التصویری رییس دولت 
اصالح��ات اس��ت. ایش��ان در س��فرهای انتخاباتی 
خود اذعان داشتند كه با ۵۱ درصد نمی شود پیگیر 
این مطالبات بود و احتیاج به میزان آرای بیشتری 
است. اكنون كه این میزان بیشتر رأی حاصل شده 

باید پیگیر این موضوع باشند. 
   سقوط پایتخت های اصولگرایان

س��حر : اصولگرای��ان ، ش��هرهای مش��هد ، ق��م و 
اصفه��ان را س��ه پایتخ��ت خ��ود می خواندن��د ام��ا 
نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراها نشان 
می دهد پایتخت های اصولگرایان در حال س��قوط 
اس��ت .پ��س از آنك��ه م��ردم در اصفه��ان و مش��هد 
رای قاطع ب��ه روحانی دادند ح��اال نتایج انتخابات 
ش��وراهای ش��هر نش��ان م��ی  ده��د در این ش��هرها 
اصالح طلب��ان ب��ه پی��روزی قاط��ع دس��ت یافته اند 
و تمام��ی اعض��ای لیس��ت امی��د موفق ش��ده اند به 
ش��وراهای ای��ن دو كالن ش��هر دوم و س��وم ای��ران 
بروند ، حال باید به انتظار نتایج انتخابات ش��ورای 
ش��هر قم نشس��ت تا مش��خص ش��ود كه آی��ا تمامی 
پایتخت ه��ای اصولگرای��ان س��قوط كرده اس��ت یا 
خیر؟ اما آنچه كه تا به االن مشخص شده است این 
اس��ت كه مدیریت كالن ش��هرهای ای��ران همچون 
ته��ران ، مش��هد ، اصفهان و كرج به دس��ت اصالح 

طلبان افتاده است. 
  رکورد حضور تهرانی ها در شورای شهر 

زده شد
ایرنا : عیس��ی فرهادی، فرماندار تهران در نشست 
خب��ری خ��ود گف��ت: ۳ میلی��ون و ۶۰۰ ه��زار نفر از 
واجدین ش��رایط در تهران روز جمعه پای صندوق 
ه��ای رای آمدن��د كه این آمار به ج��ز مناطق ۱ و ۲۰ 
اس��ت. آرای ریاس��ت جمه��وری ری و تجریش در 
آمار مش��اركت تهران لحاظ نخواهد ش��د. در سال 
۹۲ مش��اركت م��ردم ته��ران ۲ میلی��ون و ۷۰۰ هزار 
نف��ر ب��ود ك��ه در ای��ن دوره ۹۰۰ ه��زار نفر ب��ه تعداد 
رای دهندگان اضافه ش��د كه در مجم��وع در تاریخ 

مشاركت مردم تهران آمار بی نظیری ثبت شد. 
  خبر محیرالعقول درباره تتلو و مشهد

روزنامه تماش��اگران امروز نوشت: مدیر شبكه نصر 
ت��ی وی می گوی��د اصولگرای��ان قص��د بهره ب��رداری 
سیاس��ی - انتخابات��ی از تتل��و را نداش��تند و ای��ن 
خوانن��ده زیرزمینی هر كاری كه بر اس��اس گفتمان 
ق��رار  حمای��ت  م��ورد  بخوان��د،  اس��المی  انق��الب 

می گیرد.
  گزین�ه ه�ای احتمالی برای ش�هرداری 

تهران
براس��اس اخبار رس��یده رایزن��ی ها ب��رای انتخاب 
گ��زارش  ب��ه  اس��ت.  ش��ده  اغ��از  ته��ران  ش��هردار 
عل��ی  ك��ه  دارد  ان  از  حكای��ت  ه��ا  سالم؛ش��نیده 
عبدالعل��ی زاده ؛عب��اس اخوندی؛پی��روز حناچی 
و محس��ن مهرعلی��زاده از گزین��ه های ج��دی برای 
شهرداری تهران هستند. با توجه به اینكه محسن 
هاشمی با تعهدی كه شورای عالی اصالح طلبان از 

نامزدها گرفته تا از اعضای ش��ورای شهر هیچكدام 
ش��هردار نش��وند او جدی ترین گزینه برای ریاست 
ش��ورای ش��هر تهران اس��ت و از س��وی دیگ��ر گفته 
می ش��ود عبدالعل��ی زاده جدی تری��ن گزینه برای 

شهرداری تهران است.
  محسن هاشمی رکورد محمدرضا عارف 

را شکست
محس��ن هاشمی با كسب ۱۷۴۶۵۶۸ رای به عنوان 
نخس��تین منتخ��ب م��ردم ته��ران راه��ی ش��ورای 
ش��هر ش��د. به این ترتیب او رك��ورد ۱۶۰۸۹۲۶ رای 

محمدرضا عارف در مجلس تهران را شكست.
  واکن�ش جال�ب چم�ران ب�ه درگی�ری 

فیزیکی دو عضو ورزشکار شورا
مهدی چمران در جمع خبرنگاران در مورد درگیری 
دو نفر از اعضای ش��ورای ش��هر ته��ران گفت: اصوال 
گاهی بین اعضای شورا درگیری پیش می آید، البته 
به آن صورت نبود و ُكری خواندن ورزش��كاران برای 
همدیگر همیش��ه بوده اس��ت. او همچنین در مورد 
نامه خود به وزارت كشور گفت: ما شكایت نكردیم، 
فق��ط به نظر ما نظارت كافی در هنگام ش��مارش آرا 
وجود نداشته است وسوال این است، آیا نمایندگان 
مجلس سیس��تم الكترونیكی را بررسی كرده اند؟ او 
ادام��ه داد: ما درخواس��ت بازخوانی ش��مارش آرا را 
نكردی��م. ب��ا این حال از كی تا به ح��ال بازخوانی آرا 

تشویش اذهان عمومی شده است؟
  نظرسازی یک نهاد خاص برای رئیسی

پروی��ز امینی در كانال تلگرامی اش نوش��ت: چند 
روز قب��ل از انتخاب��ات، مطل��ب كوتاه��ی نوش��تم 
درب��اره نظرس��نجی ها و اعتب��ار آنه��ا در روزه��ای 
پایان��ی ك��ه با واكنش دو نفر از كس��انی ك��ه به طور 
ش��ناخته ش��ده كار نظرس��نجی می كنن��د، مواجه 
ش��د. مهندس عباس عب��دی كه از ط��رف یكی از 
دوس��تان ب��ه من پیغ��ام اعتراض��ی دادن��د و آقای 
دكتر محس��نی افكار سنجی دانشگاه تهران كه باز 
از ط��رف یكی دیگر از دوس��تان، اعتراض ایش��ان 
را منتق��ل ش��د. درب��اره نظرس��نجی همچنانی كه 
در تجرب��ه بحث ه��ای بن��ده روش��ن اس��ت، آنها را 
اب��زار مؤثری در فهم تحوالت و تغییرات سیاس��ی 
و اجتماع��ی می دان��م و اینقدر تجرب��ه كار بر روی 
می توان��م  ك��ه  دارم  را  گوناگ��ون  نظرس��نجی های 
اعتب��ار و ع��دم اعتب��ار آنه��ا را نیز تش��خیص دهم 
)مثال نظرس��نجی های یک نهاد خ��اص را در همه 
ای��ن  در  ك��ه  می دانس��تم  بی اعتب��ار  انتخابات ه��ا 
انتخابات نیز از اول نس��بت به سایر نظرسنجی ها، 
جن��اب رئیس��ی را در وضعیت بهت��ر و در روزهای 

آخر پیروز انتخابات می دانس��ت(.
ب�رای  احمدی ن�ژاد  درزم�ان  ای�راِن    

گردشگران ترسناک بود!
چهار سال اس��ت كه ما غربی ها فكر می كنیم ایران 
كشور بازتر و آزادتری شده است. احساس مان این 
بود كه دوره احمدی نژاد، ترسناک بوده و حاال این 

دولت می خواهد آن ذهنیت را پاک كند. 
این اظهار نظر شخصی دو گردشگر جوان فرانسوی 
درباره فضای ایران اس��ت كه همزمان با روزهای پر 
شور انتخابات ریاس��ت جمهوری، به ایران سفری 
داش��تند و اصفه��ان، كاش��ان، ش��یراز و ته��ران را 

دیدند. ایسنا این خبر را منتشر كرد.

رسانه های خارجی

بیانیه قالیباف درباره انتخابات ریاست جمهوری نامه چمران به وزارت کشور

به نام خدا
مشاركت با شكوه مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقالب، 
یافت  پایان  انتخاباتی  با  اردیبهشت   29 در  سرانجام 
دیگر  بار  و  بود  ای��ران  اسالمی  جمهوری  زیبنده  كه 
شد.  ی��ادآور  همگان  به  را  آن  كارآمدی  و  مشروعیت 
باالی  مشاركت  با  و  ناامنی  بدون  سالم،  انتخاباتی 
همه ی مردم. بنده به نوبه ی خود این حضور حماسی 
جمهور  رئیس  و  عزیز  رهبری  م��ردم،  همه ی  به  را 

منتخب تبریک می گویم.

نتایج به ایستگاه آخر  با اعالم  انتخاباتی  رقابت های 
رسید. در همه جای دنیا قاعده مردم ساالری این است 
آن  از  پس  و  شده  تمام  انتخابات  پایان  با  رقابت ها  كه 
آغاز  ملی  اهداف  و  منافع  تحقق  برای  عمل  و  اقدام 
این مهم  نظام مردم ساالری دینی  شود كه طبیعتا در 
پیروز  هم  كه  است  واضح  اما  دارد.  مضاعف  ضرورتی 
دارند  وظایفی  و  حق  ایشان  منتقدین  هم  و  انتخابات 
كه رعایت آنها، ضامن بقای مردم ساالری دینی است. 
معترضان  مطالبات  طرح  مردم،  دولت  شعار  با  ما 

با  كه  درصدی هایی   4 با  مبارزه  و  موجود  وضع  به 
قانون شكنی و یا دور زدن قانون تعطیلی تولید داخلی، 
ارمغان  به  را  نابرابری  و  فساد  فراگیر،  ركود  بیكاری، 
می آورند، وارد كارزار انتخاباتی شدیم و معتقدیم این 
و  قدرت  میان  رابطه ی  در  عمیقی  ریشه های  مفاسد، 
رابطه  این  اصالح  برای  باید  دولتی  هر  كه  دارد  ثروت 

اقدامی فوری كند.
طبیعتا با پایان دوره ی رقابت های انتخاباتی و قول ها 
پاسخگویی  و  اق��دام  مرحله ی  نامزدها،  وعده های  و 
از  جلوگیری  ب��رای  و  می شود  آغ��از  م��ردم  مطالبات  به 
این منتقدین هستند كه  اداره ی كشور،  خودكامگی در 
به حِق  به طرح مطالبات  قانونی  باید در چارچوب های 
زدن  دور  مانع  ام��ور،  شفاف سازی  با  و  بپردازند  مردم 
قانون و فرار از نظارت های قانونی عده ای خاص و تشدیِد 

نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در كشور شوند.
دولت  شده  مطرح  وعده های  تا  می شویم  متعهد  ما 
در جریان انتخابات را تا زمان عملی شدن این وعده ها 
از  كه  می دانیم  خود  وظیفه  همچنین  و  كنیم  پیگیری 
هر اقدامی برای تحقق اهداف ملی و پیگیری مطالبات 
مستضعفین  به  رسیدگی  اولویِت  با  درصدی ها،   96
حمایت  توان  تمام  با  درآمد،  كم  اقشار  و  محرومین  و 

كنیم.

هیچ  مجلس  نظارتی  دستگاه  گفت:  شورا  رئیس 
اسالمی  شورای  دوره  پنجمین  انتخابات  بر  نظارتی 
پاسخگو  نیز  هیچكس  و  است  نداشته  تهران  شهر 

نیست.
سیما  صداو  خبرگزاری  با  گفتگو  در  چمران  مهدی 
درباره نحوه نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای 
اسالمی شهر تهران، بابیان اینكه نامه ای به وزیر كشور 
نوشتم مبنی بر نظارت بیشتر بر انتخابات شوراها ولی 
حاضر  حال  در  افزود:  است  نداشته  تاثیری  هیچگونه 

دستگاه نظارتی مجلس هیچگونه نظارتی بر انتخابات 
و  ن��دارد  تهران  شهر  اسالمی  ش��ورای  دوره  پنجمین 

مشخص نیست كه در سیستم چه می گذرد.
را  جلسات  صورت  كسی  اینكه  به  اشاره  با  چمران   
چگونه  حاضر  حال  در  مجلس  گفت:  نمی كند،  كنترل 

بر انتخابات شورا نظارت می كند.
قطعا  گفت:  تهران،  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس   
وارد  صندوق ها  از  كه  ارقامی  تا  كرد  خواهیم  دنبال 

سیستم شده است مجددا بررسی شود.

 وی با تاكید بر اینكه باید امانتداری را به خوبی حفظ 
كنیم، افزود: نظارت بر انتخابات شوراها ایجاد نگرانی 
شدیدی می كند و با مسئولین نیز كه تماس می گیریم 

پاسخگو نیستند.
چمران به تجمیع در وزارت كشور انتقاد كرد و گفت: 
صورت  ها  فرمانداری  در  شهرها  همه  در  آراء  تجمیع 
تهران  فرمانداری  در  هم  قبل  سنوات  در  و  گیرد  می 
وزارت  در  تجمیع  حاضر  حال  در  اما  شد  می  انجام 

كشور است.
 وی درباره  برخی اظهارات مبنی بر اینكه بازخوانی 
آرای دوره پنجم شورای اسالمی شهر تهران تشویش 
اذهان عمومی را به دنبال دارد، گفت: به هیچ عنوان 
نكردیم چرا كه  را مطرح  آرا  بازخوانی  به  بحث مربوط 

شمارش آرا هنوز به اتمام نرسیده است.
 چمران افزود: بنده و دیگر دوستان گفته ایم كه اگر 
باشد،  داشته  وجود  آرا  درخصوص  مشكلی  و  شائبه 

موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهیم كرد.
داشته  بازخوانی  درخواست  هم  اگر  گفت:  چمران   
باشیم، این امر به هیچ عنوان تشویش اذهان عمومی 
را به دنبال ندارد بلكه این امر را تثبیت می كند و باعث 
می شود كه اعتقاد افكار عمومی به چنین موضوعاتی 

بیشتر شود.
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امام علی )ع( فرمودند:
ه�ر کس دو رکعت نم�از بخواند و بداند چه می گوی�د، از نماز فارغ می 

شود، درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست.

مرگ جاهلی نش�انه زندگی جاهالنه اس�ت چرا که م�رگ عصاره حیات 
است. آن که خوب زندگی می کند نیکو می میرد و هر که بد به سر می برد 
مرگ بد دارد زیرا مرگ جز چش�یدن عصاره زندگی نیست گویا زندگی 
شربتی می شود که شخص هنگام احتضار آن را می چشد اگر شهد است 
محصول کار شیرین اوست و چنانچه شرنگ و تلخ است نتیجه دوران 

زیست اوست.
 امام مهدی موجود موعود، ص29

دیدار هب دل فروخت، نفروخت گران
بوهس هب روان فروشد و هست ارزان

آری، که چو آن ماه بود بازرگان
دیدار هب دل فروشد و بوهس هب جان

رودکی
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دیدار دختر ترامپ با دختران نخبه عربستان
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