
چهارشنبه 1 شهریور ماه 1396 - 1 ذی الحجه 1438 

سال اول شماره 7 - 8 صفحه - قیمت 500 تومان

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مطرح کرد:

توسعه مذهب شیعه با 
مجاهدت های امام جواد)ع(

سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد:

حفاظت از برجام در اولویت 
کاردولت دوازدهم

28

هیئت رئیسه شورای پنجم انتخاب شدند؛

حیدری رئیس شورای امید

ورزش

ویژه

فرهنگ با پایان دوره شورای چهارم و تحلیف شورای پنجم؛

مشهد شهر امید
 شهر زندگی

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال؛

استقالل با شکستی دیگر 
پدیده شد

لیگ  هفته  پنجمین  در  تهران  استقالل  فوتبال  تیم 
برتر فوتبال مقابل پدیده سومین شکست فصل خود را 

متحمل شد.
برتر  لیگ  رقابت های  پنجم  هفته  از  بازی  اولین  در 
فوتبال تیم های استقالل و پدیده خراسان از ساعت 18 

دیروز )سه شنبه(...

2

2

3

3
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موفقیت خارج از خانه!
در گفت وگوی دوستانه با اعضای گروه 

موسیقی دلشدگان برخی دغدغه های این 
هنرمندان مطرح شد 

گروه دلشدگان یکی از گروه های موسیقی فاخر 
و  جوان  همه  اعضایش  است.  خراسان  خطه  در 
مخاطب  و  سنتی  موسیقی  به  آگاه  رویکردی  با 
موسیقی  عرصه  ب��ر  ک��ه  سال هاست  شناسی 
میالنی  .رامین  می درخشند  ای��ران  و  خراسان 
در  بی نظیر  همتی  با  و  گروه  سرپرست  و  موسس 
این راه از سال 1382 قدم برداشته و روح شادی 
دوستداران  به  آموزش  با  و  تزریق  جامعه  به  را 
برای خود  و رسمی  اسم  فاخر  و  موسیقی سنتی 
از ظهر  بعد  کرده است .در یک  و گروهش کسب 
تابستانی در اتاق کارش با هم گفت وگو کردیم و او 

از گذشته و حال و آینده گفت.
دلشدگان و یک آغاز

کنار او نشسته ام، دستی بر سیم های سنتورش 
آغاز  سنتور  بر  مضرابی  با  را  کالمش  و  می کشد 
فراگیری ساز  و  آذر 1363 هستم  متولد  می کند. 
و  نعیمی  صادق  آقایان  نزد   77 سال  از  را  سنتور 
متعددی  گروه های  در  کردم.  شروع  خمر  عباس 
و  ب��وده ام  عضو   ... و  صبا  برزین،  بامداد،  مثل 
و  کنسرت ها  مثل  هنریشان  فعالیت های  در 
جشنواره ها شرکت داشته ام اما هم اکنون فقط در 
گروه دلشدگان که سرپرستی آن را بر عهده دارم 
از سال  نیز  را  آموزش موسیقی  فعالیت می کنم. 
89 در آموزشگاه های رسمی مانند نیما، ماهور، 

بامداد، کیانی نژاد و آوای نو آغاز کرده ام.

پای  در  مشهد  م���ردم  پیش  م��اه  س��ه  ح���دود 
امروز  و  کردند  انتخاب  را  امید  رای،  صندوق های 
منتخبین مردم در برابر خدای خود، قانون و مردمی 
تا  می کنند؛  یاد  سوگند  کردند  اعتماد  آن ها  به  که 
متعهد شوند برای احقاق حق و ایجاد شهری که به آن 

وعده داده بودند.
حدود سه ماه پیش مردم هم پیمان شدند و امید را 
انتخاب کردند؛ امروز مسئولیت تمام آن رای ها و تمام 
آن هایی که با هر سلیقه و گرایشی در انتخابات شورای 
شهر مشهد شرکت کردند بر دوش 15 نفری است که 
از امروز فرمان مدیریت کالن شهر مشهد را در دست 

می گیرند.

شهر  باشد  قرار  که  زمانی  مسئولیت  این  بی شک 
مشهد که متبرک به نام امام مهربانی هاست را اداره 
هم  که  شهری  ب��ود.  خواهد  دشوارتر  بسیار  کنند 
و  باشد  شهروندانش  برای  آرام  و  امن  محیطی  باید 
نیز  گذشته  روز  نعمتش.  ولی  میهمانان  میزبان  هم 
مشهد  شهر  شورای  دوره  چهارمین  اختتامیه  آیین 
با حضور  برنامه که  این  برگزار شد؛ در  تاالر شهر  در 
اعضای شورای چهارم شهر مشهد، شهردار، معاونین 
شهرداری و سایر مسئوالن شهر و استان برگزار شد 
سواالت  به  مشهد  شهردار  و  شهر  ش��ورای  رییس 
مجری برنامه حول محور اقدامات چهارساله شورا و 

شهرداری پاسخ دادند.

جهانگیری:

سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت افطمه)س(
باد مبارک 

در پی مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان خراسان رضوی؛

صنایع محور غرب مشهد 
تعیین تکلیف شدند

نماینده گناباد در مجلس مطرح کرد:

 کلید ثبات زعفران 
در دستان دولت

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

اختصاص 85 میلیون 
یورو به طرح فوالد 

تربت حیدریه



از کمک  کاشمر  و درمان  بهداشت  مدیر شبکه 
استرالیا  مقیم  کاشمری  خیر  ریالی  میلیون   60
برای سومین بار به حوزه سالمت این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش فارس، محمدجواد یزدانی روز گذشته 
به عنوان  تمایلی  که  نیک اندیش  خیر  این  افزود: 
کردن نامش ندارد، تاکنون در دو مرحله دیگر نیز 
93 میلیون ریال و 60 میلیون ریال به حوزه سالمت 
نگاه  از  تقدیر  با  وی  اس��ت.  ک��رده  کمک  کاشمر 

خیرخواهانه و اقدام خداپسندانه خیرین کاشمری 
کمک  شد:  ی��ادآور  سالمت،  ح��وزه  به  کمک  در 
استرالیا  مقیم  کاشمری  خیر  ریالی  میلیون   60
صرف خرید یک دستگاه یو پی اس برای دستگاه 
رادیولوژی دیجیتال  بیمارستان شهید مدرس)ره( 
کاشمر شده است. مدیر شبکه بهداشت و درمان 
سال  چهار  مدت  در  این که  بر  تأکید  با  کاشمر 
از  بیش  تاکنون  سالمت  خیرین  مجمع  فعالیت 
متذکر  است،  جمع آوری شده  ریال  میلیارد   70
شد: خوشبختانه در راستای اجرای طرح تحول 
خیرین  ناحیه  از  که  کمک هایی  و  سالمت  نظام 
به حوزه سالمت کاشمر شده است، شاهد خرید 
توسعه  و  بهسازی  پزشکی،  تجهیزات  نوسازی  و 
این  در  درمانی  و  بهداشتی  فضاهای  اح��داث  و 
شهرستان بودیم که منجر به افزایش رضایتمندی 

مراجعه کنندگان شده است.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن گفت: 2 شهید 
این  توابع  از  شهرآباد  شهر  در  بزودی  گمنام 
شهر  این  امام  پارک  در  و  تشییع  شهرستان 

می گیرند. آرام 

هماهنگی  جلسه  در  دیروز  ظهر  محبی  علی 
این  در  گمنام  شهدای  تشییع  برنامه ریزی  و 
شهرستان افزود: دو شهید گمنام فرزندان روح 
ا... که یک نفر در عملیات خیبر و محل شهادت 
جزیره مجنون با سن 16 سال و شهید دیگر در 
عملیات کربالی 2 با سن 20 سال به درجه رفیع 
و  شهر  مهمان  به زودی  آمده اند،  نائل  شهادت 

دیارمان »بردسکن« و »شهر آباد« هستند.
اینکه  بیان  با  بردسکن  ناحیه  سپاه  فرمانده 
روز  در  گمنام  شهید  دو  از  استقبال  مراسم 
متذکر  می شود،  انجام  بردسکن  در  دوشنبه 
دو  شده  انجام  برنامه ریزی های  اساس  بر  شد: 
شهید گمنام در روز سه شنبه 7 شهریور ماه با 
این  سطح  در  شهرآباد  ا...  حزب  امت  حضور 
امام  و  در مراسمی ویژه در پارک  شهر تشییع 

این شهر به خاک سپرده می شوند.

بردسکن میزبان دو شهید گمنام می شودکمک 60 میلیون ریالی خیر کاشمری مقیم استرالیا به حوزه سالمت

پذیرش آگهی و اشتراک
 در مشهد

36056481
سامانه

 پیامک مردمی
100080888

پذیرش آگهی و اشتراک
 در مشهد

36056481
سامانه

 پیامک مردمی
100080888

ویژه
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مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 

خبر داد:

بهره برداری از آپارتمان های میان 
مرتبه تا دو سال دیگر 

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از 
ساخت آپارتمان های میان مرتبه با مجموع 1062واحد 
مسکونی و با 3۴درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: 
پدیده شاندیز طی دو سال  مرتبه  میان  آپارتمان های 

آینده آماده بهره برداری خواهد شد.
به نقل از سایت اخبار پدیده، مهدی خجسته افزود: 
لورایز،  به  مشهور  مرتبه  میان  های  آپارتمان  پ��روژه 
با  برابر  بنایی  زیر  و  عرصه  مربع  متر   270 و  ۴8ه��زار  با 
آپاتمانی  بلوک  ده  قالب  در  مربع؛  متر  و 951  193هزار 
در حال ساخت است. وی با اشاره به اینکه آغاز دوباره 
غیر  و  مستقیم  صورت  به  پروژه  این  عمرانی  عملیات 
همراه  به  را  منطقه  اشتغال  و  اقتصاد  توسعه  مستقیم 
دارد، اظهار داشت: این پروژه در قالب 10بلوک مسکونی 
طراحی شده است که در ابتدای کار، حدود 37درصد از 
کل واحدهای این مجموعه پیش فروش شده و یکی از 
پروژه های زودبازده اقتصادی در مجموعه شرکت بین 

المللی گردشگری پدیده محسوب می شود.
شاندیز  پدیده  ساختمان  و  ابنیه  شرکت  مدیرعامل 
با اشاره به امکانات موجود در هریک از بلوک های این 
پروژه گفت: البی ورودی، اسکای گاردن، تراس گاردن 
10بلوک  تمامی  در  که  است  امکاناتی  جمله  از  انبار  و 

مطرح، طراحی و اجرایی می شود.
دارای1۴طبقه   ،)A(ی���ک بلوک  ک��رد:  تصریح  وی 
دارای  با16طبقه   )B1(2بلوک مسکونی،  97واح��د  و 
و  15طبقه  دارای   )B2(3بلوک مسکونی،  103واح��د 
دارای  در11طبقه   )C(۴بلوک مسکونی،  1۴0واح��د 
5۴واحد مسکونی، بلوکD(5( در 16طبقه و با 119واحد 
مدیرعامل  ش��ود.  می  اج��را  و  شده  طراحی  مسکونی 
شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز ادامه داد: بلوک 
طراحی  طبقه  و13  در 15، 11، 1۴، 15  های6تا10نیز 
شده که در هر کدام از آن ها به ترتیب 115، 6۴، 152، 

113 و 105واحد مسکونی ساخته خواهد شد.
از  هریک  در  که  ای  ویژه  تجهیزات  و  امکانات  از  وی 
بلوک ها به صورت اختصاصی تعبیه و اجرایی می شود 
جکوزی"،  و  سونا  "استخر،  کرد:   اعالم  و  گفت  سخن 
"اتاق های ژیمناستیک و بیلیارد"، "تاسیسات استخر"، 
" کافی شاپ" و"نمازخانه" در بلوک های یک و دو اجرا 

می شود و اتاق مدیریت و مرکز کنترل نیز در بلوک شش 
تعبیه شده است، اتاق های سرور، مانیتورینگ و اعالن 

و اطفای حریق در بلوک های 10، 9 و شش قرار دارد.
بلوک  در  نیز  بار  تخلیه  اتاق  و  ک��ارواش  وی  گفته  به 
همچون  نیز  امکانات  برخی  و  است  شده  تعبیه  نه)9( 
اتاق خانه داری و پست برق نیز در بلوک های یک، دو، 
سه، هشت، نه و ده ساخته می شود و مخازن آب و آتش 

نشانی در بلوک های ۴ و 7 جانمایی شده است.
شش،  پنج،  دو،  یک،  های  بلوک  در  گفت:  خجسته 
نه)9( و ده، امکانات و تجهیزاتی همچون اتاق هواساز، 
چیلر، اتاق های تاسیسات برقی و مکانیکی، آسانسور و 

شوتینگ زباله طراحی شده است.
شاندیز  پدیده  ساختمان  و  ابنیه  شرکت  مدیرعامل 
در  شده  اجرا  واحدهای  از  یک  هر  کرد:  نشان  خاطر 
 IP Phone , IP TV ، BMS ،تمامی بلوک ها دارای فن کویل
Energy Meter ،، مخزن آب گرم و تجهیزات شبکه است.

انتقال سهام در بین اعضای درجه یک خانواده
و  نقل  ممنوعیت  از  پدیده  شرکت  سهام  امور  مدیر 
دسته  آن  فقط  گفت:  و  خبرداد  سهام  وکالتی  انتقال 
 1395 سال  ماه  اسفند  و  بهمن  در  که  سهامدارانی  از 
نتوانستند در دفترسهام حاضر شوند و انتقاالت قبل از 
این تاریخ را در دفاتر ثبت کنند می توانند نقل و انتقاالت 

سهام را به شیوه وکالتی انجام دهند.
طوسیان  عباسعلی  پدیده،  اخبار  سایت  گزارش  به 
اسفند  و  بهمن  در  که  سهامدارانی  از  دسته  آن  افزود: 
ماه سال 1395 نتوانستند در دفترسهام حاضر شوند و 
برای  کنند  ثبت  دفاتر  در  را  تاریخ  این  از  قبل  انتقاالت 
وکالت  باید  حتما  وکالتی  سهام  انتقاالت  و  نقل  انجام 
نامه محضری مربوط به قبل از پایان سال 95 را که در 
همراه  به  است  شده  تنظیم  کشور  رسمی  اسناد  دفاتر 
داشته باشند. وی همچنین در خصوص انتقال شخص 
به شخص سهام نیز خاطر نشان کرد: با توجه به موافقت 
هیئت مدیره محترم شرکت، امکان نقل و انتقال سهام 

فقط در میان اعضای درجه یک خانواده فراهم است.

تایید بازداشت شهردار یکی از مناطق 
مشهد 

شهردار مشهد خبر بازداشت شهردار یکی از مناطق 
شهرداری این کالنشهر را تایید کرد.

کار  پایان  مراسم  حاشیه  در  مرتضوی  صولت  سید 
جمع  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  دوره  چهارمین 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در همین ارتباط گفت: 
یکی از شهرداران مناطق در روزهای اخیر به دستگاه 

قضایی احضار و بازداشت شده است.  
در  کرد:  اظهار  شهردار  این  اتهام  خصوص  در  وی 
صورت  مشهد  شهرداری  به  رسمی  ابالغ  خصوص  این 

نگرفته است.
شهردار مشهد بدون توضیح بیشتر افزود: در صورت 
اثبات تخلف، از هیچ متخلفی حتی فرزندم تحت هیچ 

شرایطی دفاع نکرده و نمی کنم.

خبر

دیدگاهی مدرن در سنتی ترین شهر ایران
 عبدالرضا احمدی خمینی

شهردار پیشین مناطق شهرداری تهران 
کشورهای  تمامى  در  شده  پذیرفته  اصل  یك  تقریبا 
که  پایدار  واقتصاد  صنعت  صاحب  و  یافته  توسعه 
از  سیاسی  مدیران  انتخاب  است:  این  شده  مرسوم 

اقتصادی.  نخبگان  جمع 
مجله  بنیانگذار  که  است  سادگی  همین  به  ماجرا 
خودش  برای  بتواند  که  کسی  است:  گفته  فوربز  معتبر 
کسب و کار راه بیندازد، حتما همان کسی است که می 
تواند نامش روی برگ رای شما باشد." او همین جمله 
بعدی  :" رئیس جمهور  کرده  بزرگتر  تحلیلی  مبنای  را 
کابینه  در  بود."  خواهد  مدیرعامل  یك  حتما  امریکا 
پیشرفته همیشه  و  ادعا  های موفق کشورهای صاحب 
نام های اقتصادی وجود دارد و همین گروه هستند که 
تدوین  عمومی  منافع  جهت  در  را  ملی  های  سیاست 
و  بوده  رسم  ایران  در  کمتر  روشی  چنین  کنند.  می 
اصالتی  ضدکارآفرینی  دیدگاه  و  عدالت  ترکیب  رسم 

تاریخی دارد. 
آیا  کرد؟  اعتماد  اقتصادی  مردان  به  نباید  آیا  اما 
و  سیاسی  مدیریت  صالحیت  خصوصی  بخش  فعال 

شهری هم دارد؟ 
که  آیند  می  شمار  به  گروهی  تنها  کارآفرینان  دقیقا 
جیبشان  اینکه  بدون  آنها  کنند.  می  درك  را  گزاره  دو 
اند  انداخته  راه  اشتغال  و  کار  باشد،  وصل  خزانه  به 
هاى  خم  و  پیچ  تمام  باشند  وابسته  اینکه  ب��دون  و 

میشناسند.  را  مشکالت 
رانت  ب��دون  درآم��دزای��ی  ای��ران،  سیاست  عالم  در 
از  هرگز  ها  مسئولیت  تقسیم  و  نبوده  ارزش  هیچگاه 
است.  نشده  خارج  دولتی،  مطلقا  مدیران  تنگ  دایره 
ترکیب  شعارش  که  هم  اعتدالی  دولت  همین  در  حتی 
اما در  کارآفرینی و ارزش آفرینی هم بود چنین نشد. 
کمال تعجب که نه در تهران به عنوان مرکز توسعه و نه 
در دولت به عنوان کانون قدرت که در مشهد و از متن 
ایران  توریسم  قطب  در  ،و  عرفان  دین،  شهر،  ترکیب 

همین ایده ظاهر شده است. 
و  دارد  اح��داث  سابقه  خامسی  زاده  تقی  قاسم 
او  است.  شهروند  نمادش  که  قدیم  نظم  زدن  برهم 
شرکتداری کرده و اشتغال هم آفریده، مدیر رسانه هم 
قدرت  ساحت  و  سیاست  عالم  کافی  اندازه  به  و  بوده 
شهردار  است،  قرار  اکنون  او  شناسد.  می  را  ایران  در 
ایران،  شهر  ترین  سنتی  دل  از  یعنی  شود.  مشهد 
نه  کارآفرین-مدیر  است.  زده  بیرون  مدرن  دیدگاهی 
امروزى  جهان  در  نوین  نظم  نیاز  که  انتخاب  یك  تنها 
است. او انقدر کار کرده که بداند شهرداری باید بدون 
و  تولید  مولد  فساد،  بدون  و  درآمدزا   ، فروشی  تراکم 
مشهد  باشد.  شناس  سیاست  زدگی،  سیاست  بدون 
می  مدیری  و  است  مذهب  و  اقتصاد  سیاست،  ترکیب 
در  تواند  می  ایده  این  بشناسد.  را  هرسه  که  خواهد 
شود.  تبدیل  روش  به  ایران  در  و  باشد  موفق  مشهد 
بتوانند  انتخاب  این  با  تا  اند  شده  پیشرو  ها  مشهدی 

فضای شهر را متحول کند.
میشناسم،  سالهاست  را  خامسی  زاده  تقی  مهندس 
مشهد  در  مجددش  حضور  پرداز،  ایده  و  کوش  سخت 

مبارك است!

در تم��اس ش��هروندان خراس��انی با س��امانه تلفنی 
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نان، متهم ردیف اول است
سازمان  نظارت  و  بازرسی  اداره  مسئول  کارشناس 
ظرف  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پنج گذشته امسال باالترین تعداد شکایتهای مردم به 
این  در   12۴ مردمی  شکایات  دریافت  تلفنی  سامانه 

استان مربوط به نان بوده است.
این مدت  افزود: در  ایرنا، مهدی مقدسی  از  نقل  به 
گ��زارش  ن��ان  تولیدکنندگان  صنف  از  شکایت   651
شناسایی  متخلف   25۴ شکایتها  این  بررسی  در  شد. 
نان  قیمت  و  کیفیت  مورد  در  شکایات  موضوع  شدند. 

بوده است.
رضوی  خراسان  در  نانوایی  واحد   285 و  هزار  پنج 
دارای  واحد   780 و  هزار  تعداد  این  از  دارند.  فعالیت 

پروانه کسب در مشهد مستقر هستند.
هفت  مجموع  در  مدت  این  ظرف  داد:  ادام��ه  وی 
شکایات  دریافت  مرکز  به  شکایت  گزارش   790 و  هزار 
رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
شکایت  مورد   563 و  هزار  پنج  تعداد  این  از  که  رسید 
به صورت تلفنی، هزار و 308 مورد به صورت حضوری 
صنوف  عملکرد  بر  ناظر  سوی  از  مورد   920 و  کتبی  و 

بوده است.
سازمان  نظارت  و  بازرسی  اداره  مسئول  کارشناس 
از این  صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
83 مورد متخلف و چهار  نیز سه هزار و  تعداد شکایت 

هزار و 196 مورد غیرمتخلف شناخته شدند.
 111 نان شامل  به جز  دریافتی  افزود: شکایات  وی 
به  مربوط  مورد   213 بار،  تره  و  میوه  به  مربوط  مورد 
بوده  بستنی  و  آبمیوه  به  مربوط  مورد   290 و  پوشاک 
از  گروه  این  در  شده  شناخته  متخلفان  تعداد  است. 
شکایات به جز نان شامل 5۴8 تخلف در حوزه میوه و 
160 تخلف در  10۴ تخلف در حوزه پوشاک و  بار،  تره 

حوزه آبمیوه و بستنی است.

یادداشت

خبر

هیئت رئیسه شورای پنجم انتخاب شدند؛

حیدری رئیس شورای امید
محمدرضا حیدری در رای گیری اعضای منتخب شورای شهر مشهد به عنوان رییس انتخاب شد.

اعضای منتخب شورای شهر مشهد که قرار است صبح امروز در صحن علنی شورای شهر مشهد سوگند 
یاد کنند، در جلسه سه شنبه عصر خود هیئت رئیسه شورای شهر مشهد را انتخاب کردند.

به عنوان رییس و  اکثریت آرا  با  در این رای گیری تنها کاندیدای ریاست، محمدرضا حیدری بود که 

جلسه  این  ادامه  در  شدند.  انتخاب  مشهد  شهر  شورای  رییس  نایب  عنوان  به  موحدی زاده  حمیدرضا 
شهناز رمارم و علیرضا شهریاری به ترتیب به عنوان منشی های اول و دوم شورای شهر مشهد انتخاب 

شدند.
محمد حسین ودیعی نیز با انتخاب اعضا به عنوان خزانه دار شورای شهر تعیین شد.

رادیولوژیست،  تخصص  سه  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
متخصص زنان و جراح مغز و اعصاب کمبود و خالء های بسیاری در سطح کشور است، به نوعی 
که مردم در شهرهای زیر 100 هزار جمعیت از عدم دسترسی به پزشکان در این سه تخصص 

رنج می برند.
بهروز بنیادی افزود: عدم عدالت در دسترسی پزشکان متخصص و کمبود رشته های تخصصی 

از مشکالتی است که در برنامه دولت دوازدهم گنجانده شده است.

وی درباره خالءهای جامعه پزشکی افزود: مهم ترین مشکل حوزه پزشکی عدم عدالت در 
دسترسی به پزشکان متخصص است، پزشکان عمومی تا حدودی با طرح پزشک خانواده و 
احداث مراکز جامع سالمت در روستاها و برخی شهرها در دسترس  قرار گرفتند اما در مورد 

پزشکان متخصص شرایط به گونه ای دیگر است.
کمبود  کرد:  تصریح  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  خلیل آباد  و  بردسکن  کاشمر،  نماینده 
رشته های تخصصی در کشور از دیگر معضالتی است که به نسبت سرانه جمعیت مخصوصا در 

شهرهای زیر 50 هزار نفر محسوس  است، امیدواریم با عملیاتی شدن سیستم ارجاع و فعال 
شدن کیلینک های ویژه در سراسر کشور، وضعیت بهبود یابد.

بنیادی با اشاره به اینکه موارد و خالءهای مذکور در برنامه  وزیر بهداشت و درمان برای دولت 
دوازدهم گنجانده شده است، گفت: ظرفیت پذیرش این رشته ها در دولت دوازدهم افزایش 
پیدا می کند، در برنامه های مذکور همچنین در خصوص دسترسی متخصصان تصمیماتی گرفته 
شده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: کسانی که 
حاضر به ارایه خدمات پزشکی در تخصص های مختلف در مناطق محروم هستند، درصدی در 
نمره پذیرششان برای این منظور در نظر گرفته شده تا عدالت در دسترسی به پزشکان متخصص 

تحقق پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:

کمبود پزشکان متخصص در شهرهای کمتر از 100هزار نفر جمعیت
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یورو  میلیون   85 گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
برای تکمیل و راه اندازی طرح فوالد شرق کاوه تربت 

حیدریه اختصاص یافته است.
ستاد  جلسه  در  گذشته  روز  علی رضارشیدیان 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال استان در شهرستان 
هرچه  تخصیص  با  امیدواریم  افزود:  حیدریه  تربت 
ملی،  توسعه  صندوق  طریق  از  اعتبار  این  تر  سریع 

بستر الزم برای اجرای این طرح هموار شود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم بسیج همه 
امکانات برای تحقق خواست رهبر معظم انقالب که 
در شعار سال نمود یافته، افزود: دولت تحقق اقتصاد 
مقاومتی را به صورت جدی در دستور کار دارد و آن 
را به عنوان یک تکلیف کاری به استانداری ها ابالغ 

کرده است.
رشیدیان گفت: ما نیز محور فعالیت های خود را بر 
تولید و اشتغال گذاشته ایم و برای تحقق آن از طریق 
توانمندی ها  شناسایی  و  سرزمینی  آمایش  سند 
شهرستان  هر  برای  شهرستان ها،  پتانسیل های  و 
سهمیه ای را تخصیص داده ایم که بر این اساس بنا 
ایجاد کنیم که میزان  امسال 160 هزار شغل  داریم 
منطقه  هر  شرایط  و  وضعیت  به  توجه  با  آن  توزیع 

متفاوت است.
صنایع  و  کشاورزی  توسعه  گفت:  ادام��ه  در  وی 
ایجاد  ما  و  است  توجه  مورد  آن  به  وابسته  تبدیلی 
به منظور هم  بزرگ،  کنار صنایع  صنایع کوچک در 

پوشانی آنرا در دستور کار داریم.

تسهیالت  به  همچنین  رضوی  خراسان  استاندار 
اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
ریال  50میلیارد  امسال  کرد:  اظهار  و  اشاره  استان 
ریال  و 52میلیارد  امداد  برای 33۴مددجوی کمیته 
نیز برای 3۴7نفر مددجوی بهزیستی استان منظور 

شده است.
فرماندار  و  استاندار  معاون  جلسه،  این  ادامه  در 
ویژه تربت حیدریه گفت: تاکنون هشت جلسه اقتصاد 
مقاومتی در قالب 116 کمیته فرعی و هشت جلسه 

اصلی در این شهرستان برگزار شده است.
فرعی  116کمیته  اف���زود:  موهبتی  احمدعلی 
25مصوبه  نیز  اصلی  جلسه  هشت  و  173مصوبه 
محقق  مصوبات  85درصد  مجموع  در  که  داشته اند 

شده است.
اج��رای  گفت:  نیز  حیدریه  تربت  جمعه  ام��ام 
خواهد  موفق  زمانی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
بود که در کنار دولتی بودن، رویه مردمی بودنش نیز 

رعایت شود.
بر  تاکید  با  عصمتی  محمدرضا  االس��الم  حجت 
را  دولتی  دستگاه های  انتقاد،  اسم  به  نباید  اینکه 
مورد تخریب قرار داد، افزود: نباید ادبیات ما در نقد 
عملکرد دستگاه های دولتی در حوزه اقتصاد مقاومتی 

نفی و نهی و تخریبگرانه باشد.
از  اگر ادبیات ما مالیم تر و به دور  وی اظهار کرد: 
مچ گیری باشد و بیشتر در مسیر هدایت ارشاد قرار 

بگیرد، این شیوه سازنده خواهد بود.

والت  مه  و  زاوه  حیدریه،  تربت  م��ردم  نماینده 
اعتماد  رای  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
معدن  و  صنعت  وزارت  پیشنهادی  وزیر  به  مجلس 
گفت: انتظار می رود وزیر جدید صنعت و معدن تولید 

صادرات محور را در اولویت کاری خود قرار دهد.
انتظارات زیادی  اینکه  بر  تاکید  با  باستانی  سعید 
گفت:  دارد،  وجود  معدن  و  صنعت  جدید  وزیر  از 
انتظار می رود در این دوره، گذاری از مونتاژکاری به 
خودروسازی با نگاه به بازارهای صادراتی منطقه ای 
صورت گیرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
تولید  البته  کرد:  تصریح  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
صادرات محور شامل دو جنبه صنعت و معدن و حوزه 
خدمات می شود که باید به هر دو حوزه توجه بیشتری 

صورت گیرد. وی گفت: متاسفانه در این سالها تنها در 
بخش صنعت تالش های نسبتا مناسبی صورت گرفته 
انجام  جدی  اقدامات  معدنی  بخش های  در  عمال  و 
نشده است که انتظار می رود در این دولت وزیر جدید 
صنعت و معدن در حوزه معادن فعال تر عمل نماید تا 

زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی بکار بیفتد.
وی تصریح کرد: البته در حوزه صنعت نیز بازسازی 
صنعت و توجه به صنعت صادرات محور نیز باید در 
طبعا  گیرد  قرار  معدن  و  صنعت  وزیر  کاری  اولویت 
خودرو نیز در زیر مجموعه این بخش باید مورد توجه 
جدی تر قرار گیرد. نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه 
والت در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: به 
هر جهت اینها نظرات کلی است که کمیسیون صنایع 

حوزه  در  که  دارند  نظر  اتفاق  آنها  تمام  در  معادن  و 
صنعت و معدن باید این اتفاقات صورت گیرد.

باستانی افزود: باید در حوزه خدمات نیز، خدمات 
بخش عمومی و تخصصی و فنی مهندسی گسترش 
بتوانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی را  تا  یابد 
دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این  باشیم.  شاهد 
نقاط قوت وزیر جدید صنعت  به  با اشاره  همچنین 
و معدن گفت: با توجه به اینکه پیشران حوزه تولید 
صادرات محور، تخصص در حوزه بازرگانی و صادراتی 

تجربه  ح��وزه  این  در  شریعتمداری  دکتر  و  است 
عنوان  به  م��ی رود  انتظار  دارن��د،  خوبی  تخصص  و 
ساخت  عمق  و  ص��ادرات  بخش  حوزه  این  پیشران 
داخل را تقویت نمایند. سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: مسلما 
با این حرکت، محصوالت صنعتی و معدنی و خدماتی 
هماهنگی  با  و  گردیده  متصل  ص��ادرات  ح��وزه  به 
بخش های اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی، اقدامات 

مهمی انجام می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مطرح کرد:

مجاهدت های  با  شیعه  مذهب  توسعه 
امام جواد)ع(

مذهب  گفت:  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شیعه با مجاهدت های امام جواد)ع( توسعه پیدا کرد.

ویژه  در  گذشته  روز  علم الهدی  احمد  سید  آی��ت ا... 
برنامه روز شهادت امام محمد تقی)ع( که با حضور خیل 
رضوی  مطهر  حرم  رواق  در  ع��زاداران  و  عاشقان  عظیم 
برگزار شد، افزود: امام جواد)ع( در طول امامت 13 ساله 
توسعه  و  احیاء  راستای  در  ارزن��ده ای  فعالیت های  خود 

مذهب شیعه انجام داد.
به اهل بیت)ع( معرفت و  باید نسبت  اینکه  بیان  با  وی 
شناخت پیدا کنیم، گفت: ائمه اطهار)ع( در دوران زندگی 
با  مقابله  و  دین  احیای  راستای  در  خود  نشیب  و  فراز  پر 
اما متاسفانه ما آن  ایفا کرد ه اند،  انحراف ها نقش اساسی 
گونه که شایسته است نسبت به این بزرگوراران معرفت و 

شناخت کافی نداریم.
امامت  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
قدرتی  هیچ  که  آورد  وجود  به  را  شرایطی  جواد)ع(  امام 
کند،  ایستادگی  انقالبی  جریان  این  برابر  در  نمی توانست 
بزرگوار  ام��ام  این  دینی  آموزه های  و  فعالیت ها  گفت: 
بلکه  نیست،  حیاتشان  و  زندگی  دوران  به  مربوط  تنها 
تمام  در  همام  امام  این  احادیث  و  فعالیت ها  رهنمودها، 

دوران نقش سازنده و آموزنده  ای ایفا می کند.
امامت  احیای  در  ج��واد)ع(  حضرت  اینکه  بیان  با  وی 
از  مامون  کرد:  بیان  داشته اند،  العاده ای  خارق  نقش 
این  به  عباس  بنی  و  امیه  بنی  حکام  گذشته  تجربیات 
بلکه  امام زدایی مشکل را حل نمی کند،  نتیجه رسید که 
هر امامی که بیشتر مورد ظلم و ستم قرار می گیرد، بیشتر 
از این رو سیاست  در دل های مردم رسوخ پیدا می کند. 

خود را براندازی اصل امامت قرار داد.
امام  امامت  دروان  در  داد:  ادامه  الهدی  علم  ا...  آیت 
براندازی اصل  برای  زیادی  مامون تالش های  هشتم)ع( 
تمامی  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  اما  داد،  انجام  امامت 
به  را  امامت  توانست  و  کرد  تبدیل  فرصت  به  را  تهدیدها 
عنوان یک جریان فکری و اعتقادی در میان امت اسالمی 

گسترش دهد.
امامت حکومت  اینکه گسترش فرهنگ  به  با اشاره  وی 
بنی عباس را با چالش مواجه کرده بود، بیان کرد: مامون 
با امامت حضرت جواد)ع( بیش از گذشته احساس خطر 
کرد و برای کنترل و نفوذ بیشتر این امام همام را از مدینه 
به بغداد منتقل کرد و فرزند خود ام الفضل را به همسری 

ایشان درآورد.
امام جمعه مشهد ادامه داد: امام جواد)ع( نیز همچون 
به  را  مامون  تهدیدهای  رض��ا)ع(  امام  خود  بزرگوار  پدر 
راستای  در  ارزن��ده ای  فعالیت های  و  کرد  تبدیل  فرصت 

گسترش معارف الهی در میان امت اسالمی انجام داد.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی:

وارد  زیارت اولی،  کاروان  پنجمین 
مشهد شدند

گفت:  رضوی  قدس  آستان  مستضعفان  امداد  معاون 
جواداالئمه  حضرت  الرضا،  اب��ن  شهادت  با  همزمان 
علیه السالم پنجمین کاروان زائران زیارت اولی به زائرشهر 

رضوی وارد شدند.
افزود:  خبر،  این  اعالم  با  قهرودی  خاکسار  مصطفی 
قریب به 200 نفر از زائران زیارت اولی استان های البرز، 
ماه  پایانی  روزهای  در  گلستان  و  بختیاری  و  محال  چهار 
ذی القعده و ایام شهادت حضرت جواد االئمه علیه السالم 

وارد زائر شهر رضوی شدند.
وی با بیان اینکه این زائران در قالب طرح »مهردرخشان 
رضوی« به مدت سه روز اقامت در مشهد میهمان آستان 
قدس رضوی هستند، افزود: تمام هزینه های این زائران 
آمد  و  رفت  و  تغذیه  رضوی،  زائرشهر  در  اسکان  قبیل  از 

رایگان و برعهده آستان قدس رضوی است.
خاکسار در توضیح طرح »مهر درخشان رضوی« اظهار 
کرد: در قالب این طرح عموما زائران زیارت اولی که باالی 
مالی  مشکالت  سبب  به  تاکنون  و  دارن��د  سن  سال   40
مشرف  علیه السالم  رضا  حضرت  زیارت  به  نتوانسته اند 
می گذرد  طوالنی  مدت  آن ها  زیارت  آخرین  از  یا  و  شوند 
با همکاری خیران و آستان قدس رضوی به مشهد مقدس 

مشرف می شوند.

با کسب موافقت وزیر کشور؛

»زبرخان« نیشابور شهرستان می شود
از موافقت  نیشابور و فیروزه در مجلس  نماینده مردم 

در  شهرستان  به  زبرخان  بخش  تبدیل  با  کشور  وزیر 
تقسیمات جدید کشوری خبر داد.

منطقه  اف��زود:  خبر  ای��ن  اع��الم  با  چنارانی  هاجر 
برای  کشوری  تقسیمات  دستور   1385 سال  از  زبرخان 
اما  بود،  کرده  دریافت  را  شهرستان  به  شدن  تبدیل 
به  عنوان  هیچ  به  یازدهم  دولت  در  اینکه  به  توجه  با 
پرونده  این  نشد،  پرداخته  کشوری  تقسیمات  موضوع 

بود. باقی ماند  بسته 
شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
قول  و  وزیرکشور  مکتوب  موافقت  به  اشاره  با  اسالمی 
براین  کشور  وزیر  صریح  نظر  افزود:  وی  صریح  شفاهی 

است که در حق این بخش ظلم شده است.
باجمعیتی  منطقه ای  زبرخان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارای  منطقه  این  اف��زود:  است،  هزارنفر   60 بر  بالغ 
بتوان  که  فرصتی  اولین  در  که  است  ب��زرگ  شهر  سه 
مطرح  کشوری  جدید  تقسیمات  و  داد  انجام  را  کار  این 
اولین  جزء  پرونده  این  که  داد  قول  وزیرکشور  شود. 
پرونده های کاری تقسیمات کشوری در دولت دوازدهم 

باشد و آن را در اولویت کاری قرار دادند.
چنارانی در ادامه تصریح کرد: با اقدام به موقع وزارت 
کشور، امیدواریم به زودی بتوانیم خبر خوشی به مردم 
حق  بازگرداندن  راستای  در  و  داده  نیشابور  شهرستان 
زبرخان  منطقه  شدن  تبدیل  شاهد  مردم،  شده  تضییع 

باشیم. شهرستان  به 
رضوی  خ��راس��ان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
در  روستایی  گازرسانی  وضعیت  به  اشاره  با  همچنین 
ما  شهر  چند  هنوز  متاسفانه  گفت:  انتخابیه  حوزه  این 
گاز رسانی نشده است اما قول تسریع در روند پروژه های 
گازرسانی را از وزیر نفت گرفته ایم و طی قولی که داده 
هزار   500 بر  بالغ  نیشابور  جمعیت  اینکه  به  توجه  با  اند 
همه  گازرسانی  کار  آینده  سال  و  امسال  طی  است،  نفر 

روستاهای باالی 50 خانوار انجام شود.
بخش های  از  یکی  زب��رخ��ان  بخش  اس��ت  گفتنی 
ایران  رضوی  خراسان  استان  در  نیشابور  شهرستان 
کیلومتر  بیست  حدود  شهرستان  این  مرکز  با  که  است 
در مسیر اتوبان مشهد فاصله دارد. مرکز بخش زبرخان 
تأسیس   ۱۳۲۳ سال  در  بخش  این  است.  قدمگاه  شهر 
دهستان  س��ه  دارای  ح��اض��ر،  درح���ال  و  ش��ده  اس��ت 
،دررود  و سه شهر خرو  زبرخان  اسحاق آباد،  اردوغش، 
ای��ران،  آم��ار  مرکز  سرشماری  بنابر  اس��ت.  قدمگاه  و 
سال  در  نیشابور  شهرستان  زبرخان  بخش  جمعیت 
این  جمعیت  و  بوده  نفر   991 و  5۴هزار  با  برابر   ۱۳۸۵

۵۷۶۰۶ نفر رسیده  است. ۱۳۹۰ به  بخش در سال 

نماینده گناباد در مجلس مطرح کرد:

کلید ثبات زعفران در دستان دولت

اینکه  بیان  با  مجلس  در  بجستان  و  گناباد  نماینده 
ب��ازار  ثبات  است،گفت:  فراملی  محصولی  زعفران 
بهای  به  دولت  توسط  زعفران  خرید  گرو  در  زعفران 

است. تضمینی 
درب��ازار  سرخ  طالی  وضعیت  درب��اره  بنایی  حمید 
به  اختصاص  نباید  زعفران  به  نگاه  اف��زود:  کشاورزی 
توسعه  به  رویکرد  باید  بلکه  باشد  داشته  خاصی  مکان 
زعفران در کشور فراگیر وملی باشد تا بتوان در راستای 
حمایت از تولید داخلی برای کشور ارزآوری ایجاد کرد.
اسالمی  شورای  درمجلس  بجستان  و  گناباد  نماینده 
مجدد  اعتماد  از  پس  داری��م  انتظار  ما  اینکه  بیان  با 
کشور  در  زعفران  ملی  سند  طرح   ، حجتی  به  بهارستان 
کار  یک  زعفران  سندملی   : کرد  تصریح  شود،  تصویب 
ملی و فراملی درحوزه کشاورزی تلقی می شود و اگراین 
اقتصادی  وضعیت  نخست  درگ��ام  شود  تصویب  سند 
بهبود  منطقی  و  اصولی  نحو  به  کار  زعفران  کشاورزان 

می یابد.
این  زع��ف��ران  ملی  سند  تصویب  با  اف���زود:  بنایی 
محصول به عنوان کاالی استراتژیک در بودجه اعتباری 
برای  پیش  از  نیزبیش  دولت  شودو  می  شناخته  کشور 
استراتژیک  محصول  این  بازار  بهبود  و  زعفران  توسعه 

میشود. متعهد 
 وی ادامه داد: ثبات بازارزعفران درگرو خرید زعفران 
درحالی  این  و  است  تضمینی  بهای  به  دولت  توسط 
می تواندبا  دولت  زعفران  بازار  توسعه  برای  که  است 
بازار  به عنوان پشتوانه حمایتی  تقویت بخش خصوصی 

بکند. اقتصادی  را ساماندهی  زعفران 
زعفران  اینکه  بیان  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو   
دوره  در  است،یادآورشد:حجتی  فراملی  موضوع  یک 
زعفران  تضمینی  خرید  حال  به  فکری  جدید  صدارت 
بهینه  تضمینی  خرید  انتظار  در  سرخ  طالی  بکند، 

دولت برای سرو سامان گرفتن به انتظار نشسته است.

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

اختصاص 85 میلیون یورو به طرح فوالد تربت حیدریه

توصیه نماینده تربت حیدریه به وزیر صنعت؛

تولید صادرات محور را در اولویت قرار دهید 

آستان دل ها مجلس بان
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 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
و  باشد  آزاد  خبرنگاران  قلم  اگر  گفت:  رضوی 
این  در  کنند  مهار  را  آن  نکنند  سعی  کسانی 
پشتیبان  و  یاور  بزرگترین  خبرنگاران  صورت 
قاچاق  کاالی  کاشف  بزرگترین  نیز  و  ملی  تولید 

هستند.
سومین  پایانی  مراسم  در  حسینی  حسن 
رضوی  خراسان  رسانه  و  ملی  تولید  جشنواره 
کاال در کشور  قاچاق  از  افزود: بخشی  در مشهد 
با آن سخت و  به همین خاطر مبارزه  و  نهادینه 

دشوار شده است.
با  جدی  مقابله  وجود  این  با  داد:  ادام��ه  وی 
پدیده قاچاق شروع شده و همه از جمله رسانه ها 
برای حل این معضل دست به دست هم داده اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
خدمت  بزرگترین  رسانه  اصحاب  گفت:  رضوی 
ارکان  از  و  دهند  می  انجام  ملی  توسعه  به  را 
اکنون  دموکراسی در کشور محسوب می شوند. 
معضالت  بزرگترین  از  یکی  کاال  قاچاق  که  نیز 
ها  رسانه  کمک  بدون  شده  ملی  تولید  و  صنعت 

قابل حل نیست.
وی افزود: اصحاب رسانه امین و مشاور مردم 
و  انسانها  خود  مطالب  انتشار  با  چون  هستند 

مخاطبان را به تفکر وا می دارند و این فکر کردن 
می تواند برای مخاطبان و تصمیم سازان بسیار 

اثرگذار باشد.
چارچوب  در  کاال  ورود  با  داد:  ادامه  حسینی 
رقابت  موجب  هم  چون  موافقیم  قانونی  ضوابط 
های  سلیقه  تواند  می  هم  و  شود  می  پذیری 
کاالی  ورود  اما  باشد  پاسخگو  را  مردم  متنوع 
توجیه  اصال  کشور  به  قاچاق  صورت  به  خارجی 

ندارد.
بخرد  کاالیی  خواهد  می  که  کسی  گفت:  وی 
کند.  می  توجه  قیمت  و  کیفیت  مساله  دو  به 
قابل  کیفیت  بخش  در  داخلی  تولید  کاالهای 
بخش  در  اما  هستند  خارجی  کاالی  با  رقابت 

قیمت این توان را ندارند که باید ایجاد شود.
در  قاچاق  کاالی  دالر  میلیارد   12.۵ کشف 

خراسان رضوی
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  کمیسیون  دبیر 
ارز خراسان رضوی نیز در این جلسه  گفت: در 
میلیارد دالر کاالی قاچاق   ۱۲/۵ ۹۵ کشف  سال 

در خراسان رضوی داشتیم.
سال  چند  طی  کرد:  اظهار  افشاری  ابراهیم 
موضوع  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  گذشته 
قاچاق کاال تاکید ویژه ای داشته و آن را به عنوان 

قاچاق  به  ایشان  تذکر  و  کرده اند  مطرح  دغدغه 
ضد  یک  عنوان  به  دیگر  بار  را  معظل  این  کاال، 

ارزش نشان داده است. 
وی افزود: قبل از این با افتخار کاالی خارجی 
مصرف می کردیم اما اکنون با فرهنگ سازی که 
در این خصوص شده است، شاهد کاهش مصرف 

کاالی خارجی و ترویج کاالی ملی هستیم. 
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
خراسان رضوی تصریح کرد: ما در بخش مبارزه 
و  کرده ایم  پیدا  ورود  جد  طور  به  کاال  قاچاق  با 
به  آن  از  بعد  و  داده   قرار  پیشگیری  را  اولویت 

بحث مقابله پرداخته ایم. 
قاچاق  حوزه  در  اگر  که  مثال  این  ذکر  با  وی 
این حوزه  ابتدا مشکالت  وارد می شویم  پوشاک 
را احصاء می کنیم و بعد از آن گشت های مشترک 
اجازه  نباید  ابتدا  گفت:  می آوریم  به وجود  را 
که  را  قضیه  این  و  بدهیم  را  قاچاق  کاالی  ورود 
تولید  چرخه های  قاچاق  کاالی  یک  ورود  حتی 
و اشتغال کشور را سست می کند، ترویج دهیم. 

زمینه  این  در  رسانه ها  داد:  ادام��ه  افشاری 
کمیسیون  کنار  در  و  شوند  واقع  موثر  می توانند 
با قاچاق کاال که نقش هماهنگی و  ستاد مبارزه 
نظارت بر ورود کاالی قاچاق را دارد، پیش روند. 

کاالی  ورود  متخلفان  با  اینکه  بیان  با  وی 
قاچاق به شدت برخورد می کنیم گفت: در سال 
و 3/5  کاال  قاچاق  میلیارد دالر  ۹۵ میزان 12/5 
در  کوله بری  و  ته لنجی  واردات  دالر  میلیارد 
استان داشتیم و ۱۶ میلیارد دالر کاالهای قاچاق 

و ته لنجی به استان وارد شده است. 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  کمیسیون  دبیر 
ارز خراسان رضوی با بیان اینکه در مدت اخیر، 
رضوی  خراسان  در  قاچاق  کاالی  تن  نیم  حدود 
کشف و ضبط شده است ابراز کرد: برای مثال ۴۰۵ 
کیلو نقره قاچاق بیشتر از یک میلیارد دالر برای 
فرد سودجو منفعت دارد اما بیش از ۱۰ برابر برای 

تولیدکننده داخلی ضرر ایجاد می کند.
برای  رسانه  و  ملی  تولید  استانی  جشنواره 
به  بیشتر  توجه  هدف  با  متوالی  سال  سومین 
تاثیرگذار رسانه ها  به نقش  تولید داخلی، توجه 
در آگاهسازی، تنویر افکار عمومی و نیز تولید آثار 
متنوع رسانه ای و قدردانی از تولیدکنندگان آثار 
برتر رسانه ای در این حوزه توسط خانه صنعت، 

معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد.
اثر   18 خالقان  از  جشنواره  پایانی  مراسم  در 
در  کاال  قاچاق  و  ملی  تولید  با  مرتبط  ای  رسانه 

خراسان رضوی قدردانی شد.

دولت  گفت وگوی  ش��واری  دبیرخانه  رئیس 
تعیین  از  رض��وی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
مشهد  غرب  محور  صنعتی  واحد   1800 تکلیف 
و بخش  در پی مصوبه شورای گفت وگوی دولت 

خصوصی استان خبر داد.
به  اشاره  با  لبافی  علی اکبر  ایسنا،  از  نقل  به 
مصوبات جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان افزود: در جلسه گذشته شورای 
استان  خصوصی  بخش  و  دول��ت  گفت وگوی 
جلسه  این  در  داشتیم.  خوبی  بسیار  مصوبات 
عنوان  به  که  مشهد  غرب  محور  صنایع  مساله 
یک مشکل اساسی در توسعه و تثبیت بنگاه های 
اثرگذارترین  از  یکی  داشت،  وجود  محور  این 
مصوبات در بهبود فضای کسب و کار را از تصویب 

گذراندیم.
وی ادامه داد: اختالف شدیدی بین شهرداری 
داشت.  وجود  بخش  این  صنعتی  تشکل های  و 

در  و  داشتند  متعددی  مشاورین  واحدها  این 
به همین جهت  و  بودند  این منطقه ساکن شده 
صورت  منطقه  این  در  هزینه  تومان  میلیون ها 

گرفته بود. 
به  هم  مساله  ای��ن  ک��رد:  خاطرنشان  لبافی 
صورت استانی و هم به صورت ملی توسط همه 
استانداران و وزرا پیگیری شده بود و مساله حل 
نشده باقی مانده بود. خوشبختانه این مساله به 
گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  در  متعدد  صورت 
دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار 
گرفت و هم اعضای شورای شهر فعلی و هم بعضا 
منتخبین شورای پنجم شهر مشهد و همچنین 

شهرداری در این جلسات حضور پیدا کردند. 
و  دولت  گفت وگوی  شواری  دبیرخانه  رئیس 
کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش 
غرب  محور  صنایع  بین  توافقی  نهایت  در 
که در شواری  گرفت  و شهرداری صورت  مشهد 

نیز  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
مصوبه  این  براساس  گرفت.  قرار  تصویب  مورد 
حال  در  در  که  واحدهایی  همه  برای  شد  قرار 
حاضر این محور مستقر هستند و مجوز فعالیت 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  از 
در  اگر  و  شود  صادر  صنعتی  کار  پایان  دارن��د، 
صنعتی  کاربری  از  بخواهند  واحدها  این  آینده 
یابند،  تغییر  مسکونی  یا  تجاری  کاربری  به 
را  شهرداری  حقوقات  و  حق  باید  زمان  آن  در 

پرداخت نمایند.
اثربخش ترین  از  یکی  این  ک��رد:  تاکید  وی 
بخش  و  دول��ت  گفت وگوی  ش��ورای  مصوبات 
واحد   1800 آن  طی  که  بوده  استان  خصوصی 

صنعتی مشهد تعیین تکلیف شد.
دولت  گفت وگوی  ش��واری  دبیرخانه  رئیس 
از  اف��زود:  رض��وی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
و  این جلسه در حوزه هتل داران  دیگر مصوبات 

آژانس های مسافرتی بود که 8 مصوبه طی شد. 
بخش  می تواند  که  بود  نحوی  به  مصوبات  این 
استان  مالیاتی  دستگاه  اختالفات  از  عمده ای 
باشد واحد  قرار  اگر  کند.  برطرف  را  با هتلداران 
مسافرتی یا هتلی با 30 درصد ظرفیت کار کند، 
با  حداقل  باید  و  دارد  پایینی  راندمان  طبیعتا 
ظرفیتی بین ۴0 تا 50 درصد کار کند و مازاد بر 

آن را مالیات بر عملکرد بپردازد. 
به  واحدها  این  فعالیت  باید  کرد:  تاکید  وی 
ظرفیتی برسد که صرفه اقتصادی داشته و مازاد 
بر آن به عنوان مالیات بر عملکرد یا ارزش افزوده 
دریافت شود. همچنین پیش از این مقررات به 
آژانس های  باید  آن  براساس  که  بود  گونه ای 
ارزش  بر  مالیات  باید  هتل ها  هم  و  مسافرتی 
افزوده را به جهت اسکان مسافر می پرداختند که 
در توافق شد یکی از این دو طرف در یک مرتبه 

این مالیات را پرداخت کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

خبرنگاران می توانند بزرگترین کاشف کاالی قاچاق باشند

در پی مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی؛

صنایع محور غرب مشهد تعیین تکلیف شدند

 مصطفی فاطمیان 
اولین نشست تخصصی بررسی نقش و جایگاه 
در  دولتی  غیر  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  انداز  چشم  پیشبرد 
افق 1۴0۴ با حضور علی اکبر والیتی رئیس هیئت 
امنای دانشگاه آزاد و جمعی از مدیران موسسات 

آموزش عالی غیر دولتی در مشهد برگزار شد.
اینکه  بیان  با  نشست  این  در  والیتی  علی اکبر 
اوایل  در  خصوصی  مدارس  تاسیس  با  عده ای 
انقالب مخالف بودند، نیز گفت: برخی ها مخالف 
و  بودند  مهم  بخش  این  به  گذاران  سرمایه  ورود 
نظر  در  آن  برای  نچسبی  عنوان  ابتدا  همان  از 
تنها  و  کند  تغییر  باید  غیرانتفاعی  نام  گرفتند؛ 
غیر دولتی عنوان مناسبی برای آن ها هست و به 
هرحال باید تالش شود اسم بامسمایی جایگزین 
این  وظایف  شرح  نوعی  به  و  شود  »غیرانتفاعی« 

موسسات در عنوانشان مشخص باشد.
کرد:  تاکید  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
آن  در  نظام  و  نیست  خصوصی  آزاد  دانشگاه 
سرمایه گذاری کرده است و این دانشگاه متعلق 
در  شهرها  همه  مردم  و  می باشد  مردم  همه  به 
و دولت هم  اند  این دانشگاه کمک کرده  ساخت 

حمایت هایی در این راه داشته است.
دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  داد:  ادام���ه  وی 
و  دارن��د  را  اول  نقش  دولتی  غیر  دانشگاه های 
موقوفه  و هاروارد  آکسفورد  مانند  دانشگاه هایی 
و  آزاد  دان��ش��گ��اه  مشکالت  ب��رخ��ی  هستند. 

موسسات غیر دولتی در ایران مشترک هستند و 
تنگاتنگی  که همکاری  نمی شود  دلیل  این  البته 
بازهم  چراکه  باشد؛  داشته  وجود  دو  این  بین 

تاکید میکنم دانشگاه آزاد خصوصی نیست!
ضوابط  باید  حتما  کرد:  خاطرنشان  والیتی 
از  بیشتر  اگ��ر  دول��ت��ی  غیر  موسسات  در  را 
دانشگاه های دولتی رعایت نمی کنیم کمتر از آن 

قطعا رعایت کنیم.
جدید  واح��ده��ای  تاسیس  خصوص  در  وی 
دانشگاهی افزود: مردم در کنکور سراسری سال 
جاری نشان دادند از مجموع 900 هزار داوطلب، 
تجربی  رشته  در  شرکت  خواهان  نفر  هزار   700
هستند و این نیاز باعث می شود تا به فکر ایجاد 
عالی  آم��وزش  موسسات  در  پزشکی  دانشکده 
می تواند  واحدهایی  چنین  تاسیس  و  باشید 

نجات دهنده وضع موجود باشد.
اشاره  با  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
شک  ب��دون  گفت:  رض��وی  دانشگاه  پتانسیل 
دانشگاه رضوی خواهد  آزاد در خدمت  دانشگاه 
بود و در صورتی که طرح خوبی داشته باشند ما 
کمک هایی  دقیق تر  بررسی  از  بعد  می توانیم  هم 
خراسان  استان  کرد:  اضافه  وی  باشیم.  داشته 
کشور  پزشکی  علوم  پایلوت  عنوان  به  باید 
شناخته شود و مهندسی و مدیریت خوبی در این 

شاخه داشته باشد.
والیتی در خصوص جذب دانشجویان خارجی 
هم عنوان کرد: به نظرم اگر امکانات فراهم کنیم 

دانشگاه های  جذب  بیشتر  داخلی  داوطلبان 
از  راحت تر  نوعی  به  و  شد  خواهند  غیردولتی 
جذب داوطلبان خارجی است. بهتر است جامعَه 
در  چراکه  دهیم؛  قرار  خود  الگوی  را  المصطفی 
جذب دانشجویان خارجی از دانشگاه های دولتی 
نیز موفق تر بوده است و پس از جذب دانشجویان 
آن ها  به  را  فارسی  زب��ان  ترم  دو  طی  خارجی 
در  تحصیل  برای  مشکلی  تا  می دهند  آم��وزش 
هم  دولتی  غیر  موسسات  و  باشند  نداشته  ایران 
باید راهکارهای موفقیت آمیز آن ها را فرا بگیرند 

و در جذب خارجی ها موفق عمل کنند.
کرد:  اظهار  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
برای  قزوین   در  دانشگاهی   60 دهه  اوای��ل  در 
جذب دانشجویان خارجی تاسیس کردیم اما در 
دوباره  تا  باشیم  فکر  به  باید  و  نبود  موفق  نهایت 
باید قراردادی  به چنین مشکالتی دچار نشویم. 
بین دو دولت یا موسسات معتبر کشورهای ایران 
و همسایه ها بسته شود مدارک دانشگاه های ما نیز 
در آن کشور معتبر شناخته شود نه اینکه منتظر 
دانشگاه های  در  بیایند  دنیا  سر  ان  از  تا  باشیم 
ایران ثبت نام کنند و قطعا این موضوع ره به جایی 
بر  نخواهد برد. والیتی در پاسخ به سوالی مبنی 
ایجاد معاونت دانشگاه های غیر دولتی در وزارت 
علوم، نیز تاکید کرد: بهتر است کارها درست انجام 
شود و مهم نیست تحت چه معاونت و یا عنوانی 
باشد. ما نمی توانیم به وزیر علوم بگوییم معاونت 
جدیدی را ایجاد کنید و فقط مهم این است قانون 

به درستی انجام شود.
دانشگاه های  کنونی  وضعیت  از  انتقاد  با  وی 
که  زمانی  گفت:  ن��ور  پیام  و  ک��ارب��ردی  علمی 
صورت  به  بود  قرار  شد  ایجاد  نور  پیام  دانشگاه 
را  کوچکی  فضای  هر  و  برود  جلو  حضوری  غیر 
در  می بینیم  امروز  و  کردند  تبدیل  دانشگاه  به 
عمل با آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد تضاد دارد. 
برای  که  کاربردی  علمی  دانشگاه های  همچنین 
را  دانشجویان  سایر  اکنون  و  شد  ایجاد  شاغلین 

جذب می کند.
کرد:  بیان  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
باید به این مسائل رسیدگی شود و این دانشگاه ها 
بیشتر  نباید  و  کنند  فعالیت  خودشان  حوزه  در 
تربیت  شرایط  که  جایی  باشند.  مدعی  این  از 
کارشناس را ندارد اعالم می کند PHD می خواهیم 
را  مدارک  ارزش  و  است  ما  خود  ضرر  به  این  که 

پایین می آورد و این خیلی بد است.
وی افزود: زمانی معماری حرف اول را در ایران 
می زد و بناهایی مانند میدان نصف جهان، ارگ 
بم و خیلی های دیگر جزو شاهکارهای معماری 
در  می بینیم  امروزه  متاسفانه  که  هستند  کشور 
دانشگاهی که تخصصش این حوزه نیست اقدام 
این  به پذیرش دانشجویان معماری می کنند که 

موضوعات باید اصالح شوند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در مشهد:

باید عنوان بامسمایی برای موسسات غیردولتی انتخاب شود

پای  در  مشهد  م���ردم  پیش  م��اه  س��ه  ح���دود 
امروز  و  کردند  انتخاب  را  امید  رای،  صندوق های 
منتخبین مردم در برابر خدای خود، قانون و مردمی 
تا  می کنند؛  یاد  سوگند  کردند  اعتماد  آن ها  به  که 
متعهد شوند برای احقاق حق و ایجاد شهری که به 

آن وعده داده بودند.
حدود سه ماه پیش مردم هم پیمان شدند و امید 
را انتخاب کردند؛ امروز مسئولیت تمام آن رای ها و 
تمام آن هایی که با هر سلیقه و گرایشی در انتخابات 
شورای شهر مشهد شرکت کردند بر دوش 15 نفری 
است که از امروز فرمان مدیریت کالن شهر مشهد را 

در دست می گیرند.
باشد شهر  این مسئولیت زمانی که قرار  بی شک 
مشهد که متبرک به نام امام مهربانی هاست را اداره 
کنند بسیار دشوارتر خواهد بود. شهری که هم باید 
هم  و  باشد  شهروندانش  برای  آرام  و  امن  محیطی 
میزبان میهمانان ولی نعمتش. روز گذشته نیز آیین 
اختتامیه چهارمین دوره شورای شهر مشهد در تاالر 
شهر برگزار شد؛ در این برنامه که با حضور اعضای 
معاونین  شهردار،  مشهد،  شهر  چهارم  ش��ورای 
شهرداری و سایر مسئوالن شهر و استان برگزار شد 
سواالت  به  مشهد  شهردار  و  شهر  ش��ورای  رییس 
مجری برنامه حول محور اقدامات چهارساله شورا و 

شهرداری پاسخ دادند.
در ابتدای این جلسه رییس شورای چهارم شهر 
مشهد با اشاره به اینکه عضویت در شورای شهر در 
کالن شهرها شغل محسوب نمی شود گفت: این یک 
در  شهر  شورای  در  عضویت  که  است  قانونی  خالء 
کالن شهرها شغل حساب نمی شود و افراد می توانند 
در کنار شغل اصلی خود عضو شورای شهر نیز باشند 
چهارم  ش��ورای  در  که  گفت  می توان  جرات  به  اما 
مسائل شهری برای اعضای این شورا در اولویت بود 
و هرگز سایر مشاغل خود را در اولویت بر مدیریت 

شهر قرار نمی دادند.
افزود: سرکشی و رسیدگی  محمد کمال سرویها 
به امور محالت در یک شهر 3 میلیونی بسیار زمان بر 
است و در طول این دوره نتوانستیم سرکشی مداوم 

از تمام محالت را داشته باشیم.
بیان کرد: در دوره سوم شورای اسالمی  سرویها 
شهر مشهد طرح 110 مسجد با اعتبار 7.5 میلیارد 

تومان مطرح شد که با وجود استقبال اعضای شورای 
شهر، تنها یک مسجد ساخته شد، اما در این دوره از 
شورا، مناطق بدون مسجد شناسایی شد و نزدیک 
نیز  مسجد   100 از  بیش  و  احداث  مسجد   120 به 

توسعه، مرمت و بازسازی شد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر سرانه مسجد در 
کشور ترکیه برای هر 500 نفر یک مسجد است که 
مذهبی  شهری  که  مشهد  بویژه  ایران  در  آمار  این 
است به ازای هر 3 هزار نفر یک مسجد وجود دارد 
که امیدوارم شورای بعدی به این امر اهتمام ویژه ای 

داشته باشد.
سرویها در رابطه با ارتباط شورا با شهردار و نکات 
مثبت شهرداری و شورا گفت: در سال 9۴ چون رکود 
در سطح شهر مشهد بیداد می کرد برای صرفه جویی 
در هزینه ها به شهردار تذکر دادیم که ایشان در سال 
کردند  اعالم  شهر  ش��ورای  به  گزارشی  طی  در   95
 90 شهرداری  ساختمان  های  عرصه  در  تنها  که 

میلیاردتومان صرفه جویی صورت گرفته است.
کرد:  عنوان  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اما  شفاف  نقدهای  شهری  مدیریت  دوره  این  در 
پشت پرده و در جلسات غیرعلنی در خصوص برخی 
مسائل شهری در صحن شورا بسیار شدید بود، اما با 
درایت مدیریت شهری و شورا بهترین تصمیم گیری 

ها انجام شد.
مدیریت تیمی جهادی در مشهد

پاسخگوی  مشهد  شهردار  جلسه،  این  ادامه  در 
سواالت مجری برنامه بود.

دوره  در  که  این  بیان  با  مرتضوی  صولت  سید 
شهر  شهرداری  عرصه  در  خود  خدمت  چهارساله 
مشهد مدیریت جهادی تیمی را تجربه کرده است 
گفت: در قانون اساسی یک فصل به شوراهای شهر 

و روستا پرداخته شده است و شوراها در کنار مجلس 
شورای اسالمی از ارکان تصمیم گیری معرفی شده 

است.

در  که  کم ظرفیتی هایی  اف��زود:  مشهد  شهردار 
که  قوانینی  نشدن  و تصویب  گرفته  گذشته صورت 
در شان و مناسب شورا باشد سبب شده تا شوراهای 

شهر نتوانند به جایگاه اصلی خود دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: در این شورا تصمیمات بزرگی گرفته 
شد که بسیار به نفع شهر بود و در یک نمونه آن در 
تصمیمی شورای شهر شهرداری را موظف به خرید 
اوراق مشارکت خط دو قطار شهری کرد و ظرف دو 
همشهریان  و  شهر  نفع  به  تومان  میلیارد  ماه 170 

شد.
از  یادگاری هایی  اینکه  بیان  با  مشهد  شهردار 
این شورا و تیم مدیریت شهری به یادگار مانده که 
از آن  ساماندهی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
شارستان  اح��داث  کرد:  خاطرنشان  است،  جمله 
از  رضوی  حرم  پیرامون  فرسوده  بافت  در  رضوی 

سال 1372 آغاز شده بود و تا سال 1392حدود 500 
از سال  اما  بود،  از شارستان رضوی اجرا شده  متر 
شارستان  مسیر  از  هزارو300متر  یک  کنون  تا   92
رضوی اجرا شده است و امروز این مسیر از میدان 

امیرالمومنین تا میدان 17 شهریور افتتاح شد.
مرتضوی افزود: یکی از نقدهایی که به شهرداری 
شهرداری  پایدار  درآمدهای  بحث  در  است  وارد 
است که بخشی از این مشکل نیز به مجلس شورای 

اسالمی و نهاد ریاست جمهوری بازمی گردد.
رابطه  در  نیز  دیگری  نقد  شاید  داد:  ادام��ه  وی 
مدیریت  تیم  به  شهر  سطح  در  مرتفع سازی ها  با 
نه  و  شهر  ش��ورای  نه  البته  باشد؛  وارد  شهرداری 
شهرداری با مرتفع سازی مخالف نیستند اما برخی از 
ساختمان های مرتفع عالوه بر این که باعث نازیبایی 
شهر شده اند حریم خانه ها را نیز نقض کرده اند و این 

موارد مهم باید در مرتفع سازی ها لحاظ شود.
حسین  محمد  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
جهانبخش عضو شورای چهارم شهر مشهد گفت: 
علی رغم رکودی که در این چهار سال بر فضای شهر 
حاکم بود توانستیم 70 درصد از بودجه پیش بینی 
شده شهرداری مشهد را محقق کنیم و باید تشکر 
خالصانه ای از مردم شهر داشته باشیم که همکاری 

خوبی با تیم مدیریت شهری داشتند.
راضی  چهارم  شورای  از  چون  نکردم  شرکت 

نیستم
اما از نکات قابل توجه این جلسه غیبت برخی از 
اعضای شورای چهارم از جمله قدیمی ترین فرد این 

جمع بود.
چند  در  عضویت  سابقه  که  بصیری پور  غالمرضا 
به  زمینه  این  در  دارد  را  مشهد  شهر  شورای  دوره 
از عملکرد شورای شهر چهارم  امروز گفت:  "صبح 

مراسم  در  خاطر  به همین  و  نیستم  راضی  مشهد 
اختتامیه شرکت نکردم.

وی افزود: من روحیه مردمی و آزاداندیشی دارم 
و اگر بخاطر مردم نبود یک سال پیش از شورای شهر 

استعفا داده بودم.
رفتارهای  و  گروه بندی  از  گالیه  با  بصیری پور 
هم  اول  از  کرد:  بیان  چهارم  ش��ورای  در  جناحی 
خلق وخوی من با این رفتارها سازگار نبود و همیشه 

نسبت به آن انتقاد داشتم. 
پنجمین  اعضای  تحلیف  مراسم  است  گفتنی 
شورای اسالمی شهر مشهد امروز برگزار می شود و 
مدیریت جدید شهری مشهد رسما کار خود را آغاز 

خواهد کرد.

با پایان دوره شورای چهارم و تحلیف شورای پنجم؛

مشهد شهر امید شهر زندگی

از عملکرد شورای شهر چهارم 
مشهد راضی نیستم و به همین 

خاطر در مراسم اختتامیه شرکت 
نکردم

    حسین خندان دل



 مهسا هاشم آبادی

خبر ویژه

آغاز  و  دولت  هفته  با  همزمان  گفت:  رضوی  خراسان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
سال تحصیلی جدید بهره برداری از 63 پروژه آموزشی و پرورشی در خراسان رضوی آغاز می شود.

مربع  متر   3512۴ زیربنای  و  کالس   3۴5 با  پروژه  تعداد  این  اجرای  برای  افزود:  پور  حسین  جاسم 
با 138  از این تعداد  25 پروژه  بالغ بر 253 میلیارد ریال از منابع مختلف هزینه شده است.  اعتباری 

با  نیز  180 کالس  با  27 کالس توسط مردم و31 پروژه  با  اعتبارات دولتی، هفت پروژه  از محل  کالس 
مشارکت دولت و مردم احداث شده است.

این  دارند،  قرار  پروژه در مناطق روستایی   3۴ و  پروژه در مناطق شهری   29 کرد:  نشان  وی خاطر 
پروژه ها در مهرماه پذیرای دانش آموزان خواهند بود.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛

بهره برداری از 63 پروژه آموزش و پرورش در خراسان رضوی

جامعه
S O C I E T Y

4

دلم  برمی گشتم،  بیمارستان  از  شب   9 »ساعت 
بنوشم  چیزی  نه  بخورم،  چیزی  نه  نمی خواست 
به  نمی خواستم  چیزی  هیچ  بخوابم.  حتی  نه  و 
که  نکند  صدایم  و  نیاید  کسی  اینکه  آرامش،  جز 
که  خانه  به  داری��م.   اورژانسی  بیمار  بیایید  دکتر 
فراگرفته  عمیقی  سنگینی  را  چشمانم  می رسیدم 
عمل  که  می دیدم  را  خود  روی��ا  در  شب ها  ب��ود. 
شخصی  بریده  پهلوی  داده ام،  انجام  را  ناموفقی 
و  است  خون  در  غرق  دستانم  و  است  رویم  پیش 
خون ها  بود،  نزدیکم  که  بخاری  گرمای  علی  رغم 
به شکل ماده ای چسبناک و لزج رویم می ریختند. 
انواع  به  و  بگذارم  جگر  روی  دندان  روز  تمام  باید 
دردهای مردم با دقت گوش کنم، باید تمام دردها 
دسته  از  اصطالح  به  را  خ��ودم  و  بیاورم  تاب  را 
نیندازم. خودتان را جای من بگذارید و لحظه ای 
لحظه  آخرین  تا  زود  صبح  از  که  کنید  فکر  این  به 
گوش  بیمارها  رنجور  صدای  به  باید  شب  تاریکی 
کنید، به چشم درد، دندان درد، دل درد، سردرد، 
تهوع و... گاهی آخر شب می توانم با سلول سلول 

تنم احساس کنم«. 
مهم ترین  و  پایتخت  عنوان  به  که  تهران  از  بعد 
بزرگترین شهرهایی  از  ایران، مشهد یکی  کالنشهر 
به لحاظ پزشکی، قطب مهمی در جذب  است که 
بیمارستان مهم و کلیدی  با چند  بیماران مختلف 
نام  می پردازد.  عمومی  درم��ان  و  سالمت  امر  به 
پزشکان  از  بسیاری  و  راد  هاشم  دکتر  شیخ،  دکتر 
حاذق مشهدی را بارها شنیده ایم، گردهمایی های 
تعداد دیگری  و  باشکوه  یادبودهای  بزرگ ساالنه، 
پزشکان  خاطره  و  یاد  گاهی  ویژه  مراسم های  از 
اما  می شود،  ی��ادآور  را  مشهدی  گذشته  خود  از 
سنگین  مسئولیت  با  کسی  نیست.  کافی  ای��ن 
سزاوار  گرفته،  برعهده  را  مردم  زندگی  و  حیات 
ورق  تقویم  بازهم  اس��ت.  ها  ق��دردان��ی  بهترین 
تا  شد  بهانه  ای  رسید.  فرا  »پزشک«  روز  و  خورد 
مشهد  جوان  پزشکان  از  یکی  صحبت های  پای 
بنشینیم. کسی که نام شهر و کشورش را در مجامع 
معتبر جهانی  بر سر زبان ها انداخت با تواضع تمام 

پای گفت وگو با »صبح امروز« نشست.

دکتر سیامک زارعی قنواتی، متخصص و جراح 
چشم، دانشیار دانشگاه، عضو اصلی هیئت مدیره 
انجمن چشم پزشکی ایران، مدیر امور بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دارای  فوق تخصص 
 UCLA جراحی قرنیه و عیوب انکساری از دانشگاه
بیماری های  تخصصی  فوق  فلوشیپ  و  آمریکا 
میامی-  دانشگاه  از  کراتوپروتز  و  چشم  سطحی 
دانشگاه  از  قدامی  سگمان  تخصص  فوق  و  آمریکا 

شهید بهشتی تهران است. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بین الملل  ام��ور  مدیر 
مشهد در اولین صحبت هایش با تبریک روز پزشک 
مختلف  درکشورهای  گفت:  پزشکی  جامعه  به 
نامگذاری  پزشک  روز  نام  به   را  متفاوتی  روزهای 
بوعلی  زادروز  مناسبت  به  هم   ایران  در  می کنند. 

سینا این روز به نام پزشک نامگذاری شده است. 
تبریک  عزیزم  همکاران  به  را  خجسته  اتفاق  این 

می گویم. 
»محبوبیت پدرم« مرا ترغیب کرد

درخانواده  من  اینکه  با  اف��زود:  قنواتی  زارعی 
بودند  پزشک  آن  اعضای  همه  که  شدم  بزرگ  ای 
اما اجباری برای پزشک شدن من وجود نداشت. 
عالقمند  حرفه  این  به  من  شد  باعث  که  عاملی 
دوران  پدرم  که  شود  می  زمانی  به  مربوط  شدم 
گذراند  می  جام  تربت  در  را   خود  تخصصی  طرح 
برایم  می گذاشتند  ایشان  به  مردم  که  احترامی  و 
دلچسب بود. شاید همین خاطرات کودکی من را 

عالقمند به این کرد وارد رشته پزشکی شوم. 
دانشگاه در مورد سوابق  این عضو هیئت علمی 
دانشگاه  وارد   7۴ سال  کرد:  بیان  خود  تحصیلی 
شدم 81 پزشک عمومی را تمام کردم وهمان سال 
دهم.  ادام��ه  را  پزشکی  چشم  تخصص  توانستم 

علمی  هیئت  و  ک��ردم  تمام  را  تخصص   85 سال 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم. بعد ازآن برای 
شهید  دانشگاه  وارد  قدامی  سگمان  تخصص  فوق 
بهشتی تهران شده و ومجددا دوسال برای آموزش  
در  انکساری  وعیوب  قرنیه  فوق تخصصی جراحی 
سطحی  بیماری های  فلوشیپ  و   UCLA دانشگاه 
امریکا  میامی  دانشگاه  در  مصنوعی  وقرنیه  چشم 
درس خواندم.  در مجموع  از اتمام دوران تخصص 

تا کنون 11 سال است که مشغول طبابت هستم.
سختی های شیرین و تلخ

سیامک زارعی درباره سختی های حرفه پزشکی 
است.  شیرین  سختی  سختی ها،  از  بعضی  گفت: 
جزیی  فرسا  طاقت  بعضا  و  طوالنی  زیاد،  مطالعه 
از رشته پزشکی است . کشیک ها و بیدارخوابی ها 

اتفاق هر روز یک پزشک است اما این ها چون غالبا 
روحی  آن  خستگی  است  بیمار  رضایت  همراه  به 
موارد  این  همه   . است  جسمی  بیشتر  و  نیست  
در مجموع جزء خاطرات خوش دوران زندگی هر 

پزشک است.
رو  روبه  موفقیت  با  بیمار  درم��ان  روند  اگر  اما   
ایجاد  بیمار  برای  ع��وارض  و  مشکالتی  و  نباشد 
یک  می تواند  که  است  اتفاق هایی  این ها  شود، 
تلخی  حتی  کند.  افسرده  و  خسته  روحا  پزشک 
با یک پزشک  اتفاقات سالهای سال  این  از  بعضی 

خواهد بود.
خطاهای پزشکی و ناآگاهی بیمار

اضافه  کشور  چشم  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
کرد: در خصوص خطاهای پزشکی باید بگویم اکثر 
خطاهایی که اتفاق می افتد یا مواردی که رضایت 
مطلوب  که  نیست  چیزی  نمیشود،  حاصل  بیمار 

پزشک باشد.
صورت  به  بیمار  که  دارد  دوست  قطعا  پزشک 
از  که  است  واقعیت  این یک  اما  یابد.  بهبود  کامل 
لحاظ پزشکی اگر شما بهترین درمان را هم انجام 
پزشکی  ناخواسته  عوارض  احتمال  بازهم  دهید، 

وجود دارد.  
اضافه  پزشکی  علوم  دانشگاه  عضو هیئت علمی 
کرد: در مواردی که پزشک در مورد عوارض درمان 
اطالعات کمی به بیمار ارایه کند، امکان ایجاد سو 
تفاهم در بیمار وجود خواهد داشت که این یکی از 

مواردی است که پزشکان باید به آن توجه ویژه ای 
کنند. البته عالوه بر آگاهی  بخشی توسط پزشک، 
ابعاد و  باید در مورد عمل جراحی،  بیمارهم  خود 

عوارض احتمالی آن مطالعه کند. 
عمل  که  نفری  ه��زار   3-۴ هر  از  مثال  بعنوان 
دچار  نفر  یک  می دهند،  انجام  را  چشم  جراحی 
عفونت می شود و از این اتفاق نمی توان بطور کامل 
عمل  واقعیت  از  بخشی  اتفاق  این  کرد.  جلوگیری 
جراحی است و در همه جای دنیا هم پیش می اید. 
خطاهای  با  صحیح  برخورد  نحوه  درب��اره  وی 
پزشکی تصریح کرد: بیمار باید پزشک را در حامی 
بر  غلبه  امکان  با  تا  بداند  خودش  اعتماد  مورد  و 
بیماری حاصل گردد. یک کار تیمی که بیمار و کادر 
شکست  هدفشان  و  هستند  تیم  یک  در  پزشکی 
دو  اعتماد  پایه  بر  که  روند  این  در  است.  بیماری 
طرفه و احترام است، بعد از بروز عوارض احتمالی 
درمان  بعدی  »گام  که  بپرسد  پزشک  از  باید  بیمار 
 . کنیم؟«  حل  را  مشکل  این  »چگونه  یا  چیست؟« 
اگر مریض تمرکز خود را بر نقش پزشک در ایجاد 
این عوارض بگذارد، تخریب رابطه و روحیه پزشک 
دنبال  به  طرف  دو  هر  برای  را  بدی  نتایج  بیمار  و 

دارد. 
در  رسانه ها  که  این  به  اشاره  با  قنواتی  زارعی 
به خطاهای  پوشش دادن اخبار و حوادث مربوط 
باید  ک��رد:  تصریح  کنند،  دق��ت  باید  پزشکی 
برخورد  موضوع  این  با  مبالغه  بدون  و  واقع بینانه 
در  انسانی  خطاهای  و  اشتباهات  منکر  من  کرد. 
انسان ها  شغل ها  همه  در  نیستم.  پزشکی  حرفه 
خاطر  به  پزشکی  حرفه  در  و  می شوند  خطا  دچار 
فشار  است،  میان  در  فرد  یک  زندگی  پای  که  این 
زیادی بر روی دوش پزشک  است. در همه جای 
و  بیمار  اعتماد  اما  می دهد  رخ  م��وارد  این  دنیا 
همگی  باید  گ��ردد.  می  دار  خدشه  کمتر  پزشک 
تالش کنیم تا اعتماد بیمار به پزشکی از بین نرود. 
می  پزشکان  بر  اجتماعی  یا  ای  رسانه  فشارهای 
و  اقدامات درمانی گردد  آنان در  تعلل  باعث  تواند 
جسارت آنان را برای انجام اقدامات مفید درمانی 
کاهش دهد. پزشکی که از عوارض احتمالی درمان 

بهراسد دست به انجام هیچ اقدامی نخواهد زد. 
توصیه به همکاران جوان تر

نکات  توان  استاد می  و هر  بیمار  از هر فرد، هر 
فراوان علمی یا اخالقی آموخت. اگر نکته ای برای 
فرآگیری نمی یابیم احتماال آنقدر نکته سنج یا تیز 
باید شست، جور دیگر  را  "چشم ها  بین نیستیم. 

باید دید"

به مناسبت روز پزشک؛

باهمـیم تـا سالمتـی

کشف سوخت قاچاق توسط مرزبانان 
هنگ تایباد

از کشف 6320 سوخت  تایباد  فرمانده هنگ مرزی 
قاچاق و دستگیری 13 متجاوز مرزی توسط مرزبانان 

هنگ تایباد خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  تایباد  مرزی  هنگ  فرمانده 
تایباد  مرزی  هنگ  مرزداران  مقتدرانه  آگاهی  افزود: 
و  سوخت  قاچاقچیان  ورود  از  جلوگیری  موجب 

متجاوزین شد.
سرهنگ مجید پویان تصریح کرد: در همین راستا 
ساعت   ۴8 طی  تایباد  مرزی  هنگ  غیور  م��رزداران 
گذشته در پست و کنترل 17 شهریور در عملیات های 
هوشمندانه و بازرسی های انجام شده از مسافرین و 
خودروهای در حال عبور و مرور، موفق به کشف 6320 
لیتر سوخت قاچاق که به طور کامال ماهرانه در قسمت 

های مختلف ماشین ها جاساز شده بود گردیدند.
از  نفر   13 تعداد  همچنین  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
کشور  داخل  به  غیرمجاز  ورود  قصد  که  بیگانه  اتباع 
شدند.  دستگیر  مامورین  تیزهوشی  با  داشتند  را 
این  بر  سعی  روز  شبانه  تالش  با  هنگ  این  مرزداران 
دارند که امنیت و آرامش را برای مردم فراهم نمایند 
و حضور مرزداران این خطه سدی مستحکم در برابر 

ورود قاچاقچیان به مرز و بوم کشورمان است.

پایان زورگیری های دو پسر نوجوان 
دو پسر نوجوان که از چند روز قبل در خیابان های 

مشهد زورگیری می کردند دستگیر شدند.
در  فروشگاه  یک  از  زورگیری  گزارش  یک  پی  در 
پلیسی  فوریت های  به  مشهد  امامت  بلوار  محدوده 
محل  در  بالفاصله  سجاد  کالنتری  گشتی  تیم   ۱۱۰

مورد نظر حاضر شدند.
سرهنگ بوستانی گفت: پلیس دو پسر نوجوان که 
پرونده  و تحقیقات  را دستگیر  بودند  عامل زورگیری 

آغاز شد.
شاکی این پرونده در تحقیقات اولیه اظهار داشت: 
اجناس  و  شده  فروشگاه  وارد  نوجوان  پسر  دو  که 
 ۷۰۰ ارزش  به  مشتری  یک  توسط  شده  خریداری 
هزار تومان را هنگامی که این فرد قصد داشت مبلغ 
خرید را با کارت عابر بانک از دستگاه کارتخوان کسر 
سرقت  به  فروشنده  صورت  به  اسپری  زدن  با  را  کند 

بردند که پلیس راه آنها را سد می کند.
بازرسی  در  داشت:  اظهار  مشهد  انتظامی  فرمانده 
بدنی از دو پسر نوجوان یک عدد اسپری فلفلی، شوکر 
برقی، بیسیم اسباب بازی، چاقو، دستکش، دو عدد 

نقاب، و یک رشته دستبند پالستیکی کشف شد.
اعتراف  آمده  عمل  به  بازجویی های  در  متهمان 
از  وس��ای��ل  ای��ن  تهیه  ب��ا  قبل  روز  چند  از  ک��ردن��د 

زورگیری  ها  کوچه  پس  و  کوچه  در  شهروندان 
می کردند.

که  مطلب  ای��ن  به  اش��اره  با  بوستانی  سرهنگ   
از دو متهم پرونده برای کشف سرقت های  تحقیقات 
خانواده ها  گفت:  دارد  ادامه  آنها  توسط  شده  انجام 
از  دوستانه  مراقبت  صمیمانه  فضایی  در  باید 
فراغت  اوقات  برای  و  باشند  داشته  خود  فرزندان 
آسیب هایی  چنین  وقوع  از  تا  کنند  برنامه ریزی  آنها 

پیشگیری شود.

خرده   15 دستگیری  و  تریاک  کشف 
فروش مواد مخدر

پاکسازی  پلیس شهرستان سبزوار در اجرای طرح 
مواد  فروش  خرده  و  پرخطر  معتاد   ۱۵ آلوده  مناطق 

افیونی را جمع آوری و دستگیر کرد.
دیگر  و  مخدر  م��واد  با  مبارزه  پلیس  گذشته  روز 
ای  مرحله  سبزوار  شهر  سطح  عملیاتی  واحدهای 
را  افیونی  با خرده فروشان مواد  از طرح مبارزه  دیگر 

به اجرا گذاشت.
مواد  پلیس  راستا  این  در  گفت:  هاشمی  سرهنگ 
دیگر  همکاری  با  آل��وده  مناطق  شناسایی  با  مخدر 
ضمن  ضربتی  عملیات  چند  در  انتظامی  رده ه��ای 
را  پرخطر  معتاد   ۱۰ خ��رده ف��روش،  پنج  دستگیری 

جمع آوری به مراکز بازپروری معرفی کردند.
اجرای  در  تریاک  کیلوگرم   ۸ کشف  به  اشاره  با  وی 
طرح  اجرای  اصلی  هدف  کرد:  خاطرنشان  طرح  این 
آلوده و  نقاط  امنیت اجتماعی، پاکسازی  ارتقاء  های 
جرم خیز از برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی است 
مستمر  و  روزان��ه  صورت  به  و  جدیت  با  مهم  این  که 

پیگیری می شود.

در  گذشته  شب  تیراندازی  متهم  دو 
شهر قوچان بازداشت شدند

قوچان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  ه��م  کالشنیکف  س��الح  ک��ه  اصلی  گفت:متهم 
دست اوست فعال متواری است و با تحقیقاتی که در 
دستگیر  زودی  به  هم  اصلی  متهم  است  انجام  حال 

می شود.
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  آذری  رمضانعلی 
منطقه  در  اوباش  و  اراذل  از  تعدادی  تیراندازی  به 
اتفافاتی  افزود:  قوچان،  شهر  دو  شماره  فرهنگیان 
در شهر افتاده است باعث شده تا  عده ای بگویند نا 
اما ان چیزی  امنی خاصی در شهر حاکم شده است 
اینکه  بر  عالوه  که  است  این  است  مهم  ما  نظر  از  که 
داشته  رفتاری  دهیم  ترویج  شهرستان  در  را  امنیت 
و  شود  احساس  منازل  تک  تک  در  امنیت  که  باشیم 

کشورمان  و  قوچان  شهرستان  در  که  خداراشاکریم 
این امنیت احساس می شود.

شنیدن  خاطر  به  مردم  نگرانی  به  اش��اره  با  وی  
کرد:با  تصریح  گلوله  شلیک  صدای  شبیه  صداهایی 
ترقه  ای  عده  که  دریافتیم  الزم  های  بررسی  انجام 
شبیه  و  کرد  می  ایجاد  ناهنجاری  صداهای  که  هایی 
صدای شلیک اسلحه بود درست می کردند و  از این 
ترقه ها در مجالس عروسی که به صورت شخصی در 

منازل برگزار می شد استفاده می شد.
با  قوچان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اشاره به دستگیری دو متهم عامل تیراندازی گفت: 
هنوزانگیزه  اما   بود  سالح  از  استفاده  اخیر  اتفاق 
متهمان برای ما به صورت کامل مشخص نیست و دو 
نفر دستگیر شده اند که اصل موضوع توسط متهمان 
سالح  که  اصلی  متهم  ول��ی  اس��ت  ش��ده  پذیرفته 
کالشنیکف هم در دست اوست فعال متواری است و 
انجام است متهم اصلی هم  با تحقیقاتی که در حال 

به زودی دستگیر می شود.
وی اضافه کرد:ردپایی کوچک بین شلیک هایی که 
نزاعی که عامالن آن در مال عام  با  انجام شد  دیشب 
شالق خوردند وجود دارد و یکی از دستگیر شدگان 

یکی از افرادی است که شالق خورده بود.
شالق  اجرای  موضوع  که  جمله  این  بیان  با  آذری 
گرفتند  ق��رار  حکم  م��ورد  که  اف��رادی  که  شد  باعث 

کرد:  نباشند،تصریح  شخصی  گیری  انتقام  پی  در 
جغرافیایی  منطقه  و  شخصیتها  براساس  ها  مجازات 
قوچان  شهرستان  در  که  انجایی  از  و  است  متفاوت 
شالق  مجازات  دارد  ارزش  و  حرمت  حیثیت  و  ابرو 
افراد برای هم حرمت و  برای این اعمال شد که این 
که  شد  باعث  شالق  مجازات  این  و  نبودند  قائل  ابرو 
این افراد نسبت به هم جرائم خشن در شهر نداشته 

باشند.
نخورده  شالق  که  افرادی  آن  از  یکی  افزود:  وی 
مشهد  امامیه  بلوار  حادثه  در  بودند  متواری  و  بودند 
واینها  شد  قتل  به  منتهی  که  دادند  انجام  را  نزاعی 
کینه  و  ها  انتقام  و  است  شخصی  های  گیری  انتقام 
همه  اگر  و  اند  شده  جمع  گذشته   از  که  است  هایی 
کیفر  و  سزادهی   و  شوند  مجازات  درستی  به  افراد 
دهی نسبت به همه مجرمان اعمال شود دیگر شاهد 

انتقام های شخصی نیستیم.
قوچان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اسیب  شناسی  جرم  بحث  در  که  نکته  این  بیان  با 
خانواده  از  جرائم  اغاز  مبدا  جرایم  و  اجتماعی  های 
خانواده  به  اهمیتی  بی  و  توجهی  بی  دلیل  وبه  ها 
و  خانواده  به  خاص  توجه  بحث  است،اظهارکرد: 
در  فرزند  مدیریت  و  تربیتی   و  فرهنگی  های  شیوه 
آن  خروجی  که  است  ضعیف  ها  خانواده  از  بعضی 

انجام اعمال مجرمانه توسط جوانان است.

معاون استاندار خراسان رضوی:

نگاه به معلوالن باید توانمندسازانه و 
یکپارچه باشد

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
معلوالن  به  نسبت  نگاه  تغییر  گفت:  رضوی  خراسان 
حمایت  از  جدا  باید  نگاه  این  است.  اساسی  نیاز  یک 

صرف، توانمندسازانه و یکپارچه باشد.
با  نشستی  در  شنبه  سه  روز  حسینی  ج��واد  سید 
رضوی  خ��راس��ان  در  معلوالن  تشکل های  م��دی��ران 
با  توانسته  و  رسیده  نگاه  این  به  جهانی  جامعه  افزود: 
را  بهتری  شرایط  معلوالن  توانایی های  از  گیری  بهره 
برای آنان ایجاد کند تا دنیایی بهتر برای همه با یاری 

یکدیگر ایجاد شود.
وی ادامه داد: به دالیل ژنتیکی ساالنه در ایران 25 تا 
30 هزار نفر به جامعه معلوالن افزوده می شود. دولت 
را  اقداماتی  معلوالن  توانمندسازی  و  حمایت  برای 
انجام داده بطوری که قانون حمایت از جامعه معلوالن 
هم اینک در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی 

است.
همین  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
از معلوالن  بیشتر  توانمندسازی و حمایت  برای  راستا 
انجام  گذشته  سال  چند  طی  اقداماتی  استان  این  در 
گرفت و رتبه خراسان در مناسب سازی محیط به رتبه 

دوم در کشور ارتقا یافت.
وی افزود: برای پیگیری و حل مشکالت توانجویان 
تشکیل  رضوی  خراسان  در  معلوالن'  عالی  'شورای 

از جمله  از مشکالت  تا در این قالب بسیاری  می شود 
ایجاد  معلوالن،  تشکلهای  کانون  ب��رای  مکان  نبود 
امکانات  و  مالی  منابع  تامین  شغلی،  فرصت های 
محیط  سازی  مناسب  منظور  به  باشد.  پیگیری  قابل 
مدیرکل  عضویت  با  کارگروهی  معلوالن  ب��رای  شهر 
اجتماعی  و  سیاسی  امنیتی،  معاونت  اجتماعی  دفتر 
این  که مسائل  دارد  استانداری خراسان رضوی وجود 

حوزه را پیگیری می کند.
غیردولتی  تشکل های  قانون  که  آنجا  از  گفت:  وی 
معلوالن  کانون تشکل های  بنابراین  تصویب رسیده  به 
خراسان رضوی باید مراحل قانونی اخذ مجدد مجوزها 
را دوباره طی کند تا بتوان خواسته های تشکل ها را به 

صورت قانونی پیگیری کرد.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: هم اینک 97 
از  که  دارند  استان سکونت  این  در  معلول  و 298  هزار 
بقیه زن هستند.  و  مرد  نفر  تعداد حدود 6۴ هزار  این 
شبانه  مراکز  در  رضوی  خراسان  معلول  هزار  هشت 
روزی نگهداری می شوند و بقیه آنها در خانه نگهداری 

می شوند.
در  معلوالن  از  نفر   516 و  هزار   73 داد:  ادام��ه  وی 
استان  نقاط  سایر  در  نفر   782 و  ه��زار   23 و  مشهد 
زندگی می کنند. رئیس هیئت مدیره کانون تشکل های 
گفت:  نشست  این  در  نیز  رضوی  خراسان  معلوالن 
تشکل  دارای  استان  این  در  معلوالن  جامعه  عمده 

هستند تا مطالبات خود را پیگیری کنند.
معلوالن  تشکلهای  کانون  افزود:  راد  ایمانی  محمد 
 138۴ سال  را  خود  فعالیت  مجوز  رض��وی  خراسان 
برای  ثابتی  مکان  نشده  موفق  تاکنون  اما  کرد  دریافت 

استقرار داشته باشد.
وی فقدان مناسب سازی هتل ها و مراکز اقامتی برای 
معلوالن را از مشکالت این قشر در خراسان رضوی ذکر 
و بیان کرد: معلوالن زیادی از شهرستان ها به مشهد می 
آیند اما مکانی که مناسب اقامت آنها باشد وجود ندارد.

معلوالن  تشکل های  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
ب��رای  شهری  هزینه های  کاهش  خ��راس��ان رض��وی 
در  برجسته  معلوالن  از  تندیس  استقرار  معلوالن، 
معلوالن،  ویژه  فرهنگسرا  ان��دازی  راه  شهر،  میادین 
مناسب  نابینایان،  برای  مطهر  حرم  زی��ارت  تسهیل 
در  قیمت  ارزان  زائرسراهای  درصد   20 حداقل  سازی 
تئاتر  گروه  از  معنوی  و  مادی  حمایت  ساخت،  حال 
را  سنتی'  'خواستگاری  عنوان  با  سبزوار  معلوالن 

خواستار شد.

خبر

معاونت خدمات شهری کاشمر:

پزشکان کاشمری حاضر به پرداخت هزینه 
جمع آوری زباله های عفونی نیستند

معاونت خدمات شهری کاشمر گفت: متأسفانه پزشکان 
زباله های  جمع آوری  هزینه  پرداخت  به  حاضر  کاشمری 

عفونی نیستند.
و  سالمت  شورای  در  صمیمی  علی  ایسنا،  گزارش  به 
برگزار  فرمانداری  اجتماعات  سالن  در  که  غذایی  امنیت 
عفونی  زباله های  پسماند  دفع  وضعیت  خصوص  در  شد، 
هزینه  پرداخت  به  حاضر  کاشمری  پزشکان  اف��زود: 
شده ایم  مجبور  نیستند  عفونی  زباله های  جمع آوری 

پیمانکار مخصوص وصول مطالبات بگیریم.

وی با اشاره به اینکه دو سال است که در شهرهای اطراف 
تنها شهری هستیم که پسماند عفونی را از تولیدکنندگان 
صورت  به  زباله ها  این  کرد:  اظهار  می کنیم،  جمع آوری 

جدا از سایر پسماندها جمع آوری و دفع می شوند.
و ...  تزریقاتی ها  و  اینکه پزشکان  به  اشاره  با  صمیمی 
اکنون  کرد:  بیان  نیستند،  مبلغ  اصل  پرداخت  به  حاضر 

حدود 170 تولیدکننده پسماند پزشکی در کاشمر داریم.
جمع آوری  ماهیانه  هزینه  هرچند  اینکه  اعالم  با  وی 
تومان  هزار   20 می کند  تولید  عفونی  زباله  که  پزشک  هر 
می شود ولی پرداخت نمی کنند، افزود: روزانه از مطب ها 
جمع آوری  عفونی  زباله  یک تن  مخصوص  سطل های  و 

می شود.
معاونت خدمات شهری کاشمر اظهار کرد: به رغم اینکه 
قرار بود کار جمع آوری زباله های عفونی توسط پیمانکار به 
ولی  شود  تعطیل  نداشت  پزشکان  از  وصولی  اینکه  دلیل 

خواسته شد ادامه دهد تا بتوانیم به نحوی وصول کنیم.
ورود فاضالب های خانگی به معابر

خصوص  در  اکنون  اینکه  به  اش��اره  با  ادام��ه  در  وی 
چند  افزود:  هستیم،  مشکل  دچار  خانگی  فاضالب های 
مدیریتی موجب شده نتوانیم در این خصوص خوب عمل 

کنیم و با متخلفان برخوردی داشته باشیم.
محله ها  اغلب  در  متأسفانه  اینکه  بیان  با  صمیمی 
رهاسازی  میالن های  داخل  به  حیاط  فاضالب  شاهدیم 
فاضالب  اختیاریه  هزار   5 حدود  تاکنون  گفت:  می شود، 

صادر شده است.
با اشاره به اینکه در برخورد دچار مشکل هستیم،  وی 
بهداشت،  مرکز  شهرداری،  بین  جلسه  باید  کرد:  اظهار 
دادگستری و نیروی انتظامی برگزار شود تا چرخه طوالنی 

که برای رسیدگی به طول می انجامد کاهش یابد.
تشکیل کارگروه ویژه برای برخورد با دست فروشان

تشکیل  از  ادام��ه  در  کاشمر  شهری  خدمات  معاونت 
اقدام  که  دست فروشانی  با  برخورد  برای  ویژه  کارگروهی 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  می کنند  غذایی  مواد  فروش  به 
دام  میدان  و  کشتارگاه  مرتضی،  سید  امامزاده  متأسفانه 
رنج  بودن  مدیریتی  چند  از  که  است  مکان هایی  جمله  از 

می برد.
وی با اشاره به اینکه در محل معاونت خدمات شهری در 
خصوص وضعیت امامزاده سید مرتضی کارگروهی تشکیل 
رفع  شاهد  سریع تر  هرچه  امیدواریم  گفت:  است،  شده 

مشکالت در این مکان ها باشیم.
در تأمین آب شرب سید مرتضی مشکلی نداریم

و  بهره برداری آب  اداره  ادامه غالمرضا خانی رئیس  در 
فاضالب شهری کاشمر با بیان اینکه در خصوص وضعیت 
که دو  امامزاده سید مرتضی چند سالی هست  آب شرب 
به محل  و  انتقال اجرا  با 15 کیلومتر خط  مخزن دو هزار 
انتقال داده شده، گفت: اکنون هیچ مشکلی در خصوص 

تأمین آب شرب این مکان نداریم.
اداره  انشعاب توسط  تاکنون حق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اوقاف و امور خیریه پرداخت نشده است، بیان کرد: اکنون 
منبع آب شرب سید مرتضی 30 لیتر دبی داشته و مشکلی 

ندارد تنها معضل در نحوه کلرزنی است.
وی افزود: اگر مجموعه مدیریت سید مرتضی در کلرزنی 
میلیون   15 پرداخت  با  می توانند  دارن��د  مشکل  دستی 

تومان نسبت به تهیه کلرزنی آنالین اقدام کنند.

خبر

فشارهای رسانه ای یا اجتماعی 
بر پزشکان می تواند باعث تعلل 

آنان در اقدامات درمانی گردد 
و جسارت آنان را برای انجام 
اقدامات مفید درمانی کاهش 

دهد. پزشکی که از عوارض 
احتمالی درمان بهراسد، دست به 

انجام هیچ اقدامی نخواهد زد

 از لحاظ پزشکی اگر شما 
بهترین درمان را هم انجام دهید، 

احتمال درصدی از عوارض دارد

گروه دلشدگان یکی از گروه های موسیقی فاخر 
و  جوان  همه  اعضایش  است.  خراسان  خطه  در 
مخاطب  و  سنتی  موسیقی  به  آگاه  رویکردی  با 
شناسی سال هاست که بر عرصه موسیقی خراسان 
و  موسس  میالنی  .رامین  می درخشند  ای��ران  و 
از  راه  این  در  بی نظیر  همتی  با  و  گروه  سرپرست 
سال 1382 قدم برداشته و روح شادی را به جامعه 
تزریق و با آموزش به دوستداران موسیقی سنتی 
کسب  گروهش  و  خود  برای  رسمی  و  اسم  فاخر  و 
اتاق  تابستانی در  از ظهر  بعد  کرده است .در یک 
کارش با هم گفت وگو کردیم و او از گذشته و حال 

و آینده گفت.
دلشدگان و یک آغاز

کنار او نشسته ام، دستی بر سیم های سنتورش 
آغاز  سنتور  بر  مضرابی  با  را  کالمش  و  می کشد 
ساز  فراگیری  و  هستم   1363 آذر  متولد  می کند. 
و  نعیمی  صادق  آقایان  نزد   77 سال  از  را  سنتور 
متعددی  گروه های  در  کردم.  شروع  خمر  عباس 
و  ب��وده ام  عضو   ... و  صبا  برزین،  بامداد،  مثل 
و  کنسرت ها  مثل  هنریشان  فعالیت های  در 
جشنواره ها شرکت داشته ام اما هم اکنون فقط در 
دارم  عهده  بر  را  آن  سرپرستی  که  دلشدگان  گروه 
سال  از  نیز  را  موسیقی  آموزش  می کنم.  فعالیت 
ماهور،  نیما،  مانند  رسمی  آموزشگاه های  در   89

بامداد، کیانی نژاد و آوای نو آغاز کرده ام.
»دلشدگان«  ن��ام  ب��ا  گ��روه��ی   1382 س��ال  در 
کردیم  تاسیس  هنرمندم  دوستان  کمک  با  را 
و  کنسرت ها  اجراها،  در  کنون  تا  توانستیم  که 
از  که  باشیم  داشته  شرکت  زیادی  جشنواره های 
آن جمله می توانم به مقام نخست جشنواره استاد 
شهناز )اصفهان 93(، مقام دوم سی امین جشنواره 
جشنواره  برگزیده   ،)93 فجر)تهران  موسیقی 
موسیقی آلمان )درسدن 9۴( و نیز کنسرت و ضبط 
تصویری در تلویزیون ملی گرجستان )تفلیس 95( 
برگزاری کنسرت در شهرهای تهران،  و همچنین 
کنم.  اشاره  و...  نیشابور  ساری،  تبریز،  مشهد، 
گروه  اعضای  دیگر  و  برای من  ویژگی های خاصی 

مطرح هست که همه ما را دلبسته آن کرده است.
اجراهایی خارج از مشهد!

م��ی��الن��ی م��ی گ��وی��د: گ����روه دل��ش��دگ��ان در 
از  یکی  م��داوم��ش  فعالیت  س��ال  چهاردهمین 
به  مشهد  گروه های  افتخارترین  پر  و  قدیمی ترین 
حساب می آید و بسیار خوشحالیم که توانسته ایم 
در بین مخاطبانمان به واسطه ارائه قطعاتی جدید 
جایگاه خوبی پیدا کنیم. عالوه بر داشتن رپرتوار 
متنوع  نواخته می شود(  اجرا  در یک  که  )قطعاتی 
)آقای  ما  گروه  مدیر  پویا،  و  فعال  اعضایی  نیز  و 
جواد ریحانی( که برنامه ریزی و هدایت برنامه های 
هنری ما را بر عهده دارند نیز در موفقیت های ما 
تدوین  با  کردیم  سعی  بوده اند.  تاثیرگذار  بسیار 
اساسنامه و نقش دهی به هر یک از اعضا و منظم 
و شفاف کردن برنامه های گروه، کامال برنامه ریزی 

شده و هدفمند حرکت کنیم. 
لحظاتی غیرقابل پیش بینی در موسیقی

با  خ��راس��ان  محلی  موسیقی  به  هم  ما  نگاه 
تنظیم هایی متفاوت بر پایه چندصدایی و خطوط 
موسیقی  زمینه  در  هم  و  هست  متفاوت  ملودی 
و  صدایی  چند  شکل  همان  به  ایرانی  کالسیک 
موسیقی  معتقدیم  چ��ون  اس��ت.  خطی  تک  نه 
تنظیم  نوعی  )یعنی  صدایی  چند  یا  فونی  پلی 
نمی کنند  اجرا  ملودی  یک  سازها  همه  صرفا  که 

پلی  و  می کند(  اجرا  مختلف  بخشی  سازی  هر  و 
در  متنوع  ریتم های  از  استفاده  )یعنی  ریتمیک 
یک قطعه( آن نوع موسیقی را جذاب تر می کند و 
لحظات پیش بینی نشده تری را به گوش مخاطب 
ویژه ای  نگاه  آهنگسازی هایمان  در  می رساند. 
به شعر و به ویژه شعرای معاصر داشته و داریم و 
معتقدیم این پیوند کهن ادبیات و موسیقی بسیار 

ارزشمند و قابل احترام است.
در مورد سازبندی این گروه هم باید عرض کنم 
شاید برای برخی هنرمندان اهل فن این موضوع 
استفاده  ترکیب  این  از  چرا  که  باشد  ابهام  جای 
هست  صورت  این  به  من  کوتاه  توضیح  می کنید، 
و  دامنه  در  س��ازی  هر  می دانید  که  همانطور 
پس  می دهد،  صدا  مختلف  صدایی  گستره های 
سعی کرده ایم با انتخاب عود به عنوان بخش باس، 
قیچک آلتو به عنوان بخش آلتو و سنتور به عنوان 
کامل ترین  به  کوبه ای  سازهای  کنار  در  سوپرانو 
خوشبختانه  برسیم.  سازبندی  چکیده ترین  و 
موسیقی اصیل ایرانی در بین مردم و حتی جوانان 
گروه  همیشه  دارد،  را  خودش  خاص  طرفداران 
فضای  در  چه   – پیگیر  مخاطب  زیادی  تعداد  ما 
مجازی و چه در اجراهای مختلف – دارد که برای 
فعالیت های  امیدبخش  و  افتخار  مایه  بسیار  ما 

آینده ماست.
آشنایی با اعضای گروه

از افراد گروه می خواهم که آن ها هم وسط بحث 
.علی  کنند  معرفی  را  خودشان  هریک  و  بیایند 
لیسانس  فوق  و  آلتو  قیچک  نوازنده  هم  م��داح 
گفتن  ب��رای  حرف هایی  هم  ای��ران��ی  نوازندگی 
که  موالنا  از  تعبیری  به  دلشدگان  می گوید:  دارد. 

تازه  جهان  دو  تا  بگو  تازه  سخن  »هین  می گوید 
شود/ وا رهد از حد جهان بی حد و اندازه شود« در 
بارز دارند  حرکت است و مخاطبان ما، دو ویژگی 
دوم  و  هستند  مشخص  و  دست  یک  اینکه  اول 
فراموش  بعد  تا  نیستند  لحظه ای  مشخصا  اینکه 
و هم دل  کنند. همواره در سالیان گذشته همراه 

با ما قدم برداشته اند.
رضا کاظمی خواننده جوانی که آواز را به صورت 
با  کار  و   پیگیری  که  هست  سالی  چهار  حرفه ای 
در  در  را  خراسانی  و  ساالری  همچون  استادانی 

کارنامه خود دارد، هم از اعضای گروه است.

رخسارش  اینکه  با  هم  حجازی  امیرمحسن   
همکاری  گ��روه  با  ام��ا  می دهد  نشان  را  جوانی 
مستمر داشته و می گوید: نزد استاد بیژن مجمع 
شروع  مشهد  در  تار  سه  ساز  فراگیری  با  الصنایع 
ردیف  فراگیری  به  تاکنون  زم��ان  آن  از  ک��ردم. 
موسیقی ایرانی، نوازندگی تار و عود، آهنگسازی و 
تنظیم موسیقی ایرانی پرداختم و از محضر اساتید 
بزرگ موسیقی ایرانی بهره بردم. نیمی از رپرتوار 
حال حاضر دلشدگان را ترانه های محلی خراسانی 
عهده  بر  قطعات  این  تنظیم  که  می دهد  تشکیل 
بنده بوده است. در تنظیم این ترانه ها که به نظر 
خارجی  و  ایرانی  هنرمندان  و  منتقدان  از  خیلی 
شنیده  و  تولید  تاکنون  آنچه  به  نسبت  نو  رنگی 
و  ایرانی  موسیقی  تلفیق  از  تنها  دارد،  است  شده 
در  بنده  تاکید  و  شده  استفاده  کالسیک  موسیقی 
تنظیم قطعات با تکیه بر تلفیق صحیح فضای شعر 
و موسیقی بوده است، مسئله ای که امروزه حداقل 
کمتر  آن  به  کشورمان  محلی  موسیقی  حیطه  در 

توجه شده است.
هم  گروه  تنبک  توانای  و  مستعد  نوازنده  فرشاد 
این طور می گوید: »ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/ 
ویژگی  یک  ماست!«  عدم  ما  آسودگی  که  موجیم 
خیلی مهم درون گروه هست که مردم نمی بینند و 
من خیلی دوسش دارم؛ قانون و چهارچوب هست 

که حرف اول را می زند.
امین بیگدلی هم با  نوازندگی  تنبک و ساز های 
فعالیت  حرفه  این  در  که  است  سال   9 کوبه ای 
برندینگ،  تخصص  با   ریحانی  .ج��واد  می کند 
جمع  در  سنتی  موسیقی  عاشق   ولی  بازاریابی 

خوب گروه همیشه حاضر است.
موفقیت هایی که در مشهد اتفاق نمی افتد!

از  و  داش��ت��ه  ک��ه  اج��راه��ای��ی  ب��اره  در  میالنی 
قول  او  از  و  می گوید  برایم  آینده شان  برنامه های 
با  می گیرم که حتما مرا قبل از اجرا خبر کند و او 
ادامه  را  لبخندی جواب مثبت می دهد و کالمش 
قطعات  با  را  گروه  تمرینات  جدید  دور   : می دهد 
کنسرت مان  اولین  و  کردیم  آغاز  امسال  از  جدید 
را در تاالر استاد شهناز خانه هنرمندان تهران در 
که در میان مخاطبین  برگزار کردیم  ماه  فروردین 
ما آقایان علی بوستان و پیمان خازنی نیز حضور 
شهر  در  کنسرتی  هم  تیرماه  اوای��ل  در  داشتند، 
تبریزی  توانای  خواننده  با  همراه  تبریز  زیبای 
شهرام آبرومند برگزار کردیم که با استقبال خوب 

هنردوستان تبریزی مواجه شدیم.
گروه  قطعات  ضبط  و  س��ازی  آم��اده  ص��دد  در 
تا  امیدواریم  که  هستیم  رسمی  آلبوم  تولید  برای 
تابستانی  تور  کنیم،  منتشر  بتوانیم  امسال  پایان 
و  دور  شهرهای  در  همچنان  هم  گروه  اجراهای 
بتوانیم  امیدواریم  و  داشت  خواهد  ادامه  نزدیک 
هم  خارجی  کشورهای  به  را  کنسرت ها  دامنه 

برسانیم.
آرزوی یک گروه موسیقی

اینکه  آخر   حرف  می افزاید:  آخر  در  میالنی 
اجرای  ما  تک  تک  آرزوی  بزرگ ترین  همیشه 
بوده  همشهریانمان  برای  موسیقی  صحنه ای 
و...  کار  محل  در  و  مجازی  فضای  در  هست،  و 
می کنند  سوال  هنردوستان  و  مخاطبین  دائما 
از  یکی  و  داش��ت؟  خواهید  اجرا  مشهد  در  کی 
برای  بی حاشیه  اجرایی  برگزاری  ما  امیدهای 
هست  شهر  این  در  سنتی  موسیقی  عالقه مندان 
بوده  این  پیگیر  همیشه  امر  مسئولین  تمام  از  و 
و هستیم فضایی برای ما و دیگر گروه های فعال 
طرفداران  برای  بتوانیم  تا  کنند  فراهم  مشهد 
داشته  اج��را  کشورمان  اصیل  هنر  و  فرهنگ 

باشیم.

نمایش »اتاق 1216« به کارگردانی کیوان صباغ هر شب ساعت 20 در تماشاخانه اشراق مشهد واقع در بلوار هاشمیه، بین هاشمیه 
20 و 22 اجرا می شود. تماشای این نمایش را از دست ندهید!

از بیقراری ها   

  علی آزاد

شلمچه تنگه ای بزرگ بود
در جغرافیای چفیه 

اما ... بگذریم،
السالم علیک یا حضرت نان
السالم علیک یا گلوله رسام

بر پیشانی ماه.
و  خدا حافظ

ترکش های شیرین خزیده زیر پوست خاکریزها
خدا حافظ،

دفینه های پالک
نیمی شکسته در خاک

نیمی درغافلگیری نی های »فاو«
خداحافظ همین حاال

که به بیرون شهر منتقل می شوم
با ویلچری از جلبلک های دریایی

تشنه باتالق هایی هستم
که چاله های نور را بلعیده اند.

راسوهایی با من می دوند
در این جهانی،

 که  به اندازه قرص آسپرین
آرام بخش نیست.

 سرنیزه های در گلویم می خوانند
در متن این جاده های

طبقه ای.
سنگ قبری بر اروند بگذارید

مطمئنم
نهنگ هایی که به خودکشی فکر می کنند

فردا بیادم می آورند.
از شعرهای دهه ۷۰

شعر

کار  مرکز  در  عقالنیت  دربارة  وبر  ماکس  اندیشه های 
جامعه شناختی و نیز در مرکز چشم انداز اخالقی او قرار 
دسترس اند  در  به سادگی  نه  اندیشه ها  این  اما  دارند. 
وبر  که  علت  این  به  بعضًا  فهم؛  قابل  به سادگی  نه  و 
آثار  با  این علت که  به  یا  را نظام مند نکرد،  هرگز آن ها 
آثارش  و  شده  برخورد  تکه تکه  صورت  به  معموالً   او 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تمامیتش  در  به ندرت 
و  بازسازی بحث عقالنیت، عقل گرایی  کتاب  این  قصد 
متقابل  تاثیر  تا  است  نظام مند  شکلی  به  عقالنی شدن 
دیدگاه  و  جامعه شناختی  کار  میان  مبهم  و  عمیق 

اخالقی وی را روشن کند.
مثابه  به   را  وبر  کتاب،  این  نویسنده  بروبیکر،  راجرز 
سرتاسر  ک��ارش  که  می کند  تفسیر  ما  معاصر  متفکر 
مسئلۀ مدرنیته را وحدت و انسجام می دهد. »مسئلۀ 
مدرنیته،  خاستگاه  تاریخی  مسئلۀ  شامل  مدرنیته« 
به  فرد  منحصر  ویژگی های  جامعه شناختی  مسئلۀ 
اخالقی  مسئلۀ  و  م��درن،  نهادی  و  فرهنگی  ریخت 
چگونه راه بردِن یک زندگی معنادار و ارزشمند در عصر 
و  تشخیص  که  است  این  بروبیکر  هدف  است.  مدرن 
مدرنیته  از  را  وبر  اخالقی  و  جامعه شناختی  تحلیل 

بکاود.
در  کالیفرنیا  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  بیکر  برو 
زمینه های  در  وی  آثار  است.   )UCLA( لوس آنجلس 
و  ملی گرایی  قوم گرایی،  مهاجرت،  اجتماعی،  نظریۀ 
شهروندی است. از او مقاالت زیادی در نشریات معتبر 
نیز به وی  اروپا و امریکا منتشر شده و جوایز بسیاری 

اعطا شده است.
فارغ التحصیل  کتاب،  مترجم  مسمی پرست،  شهناز 
رشته جامعه شناسی از دانشگاه ایندیانا است. او را به 
عنوان مترجم کتاب های گئورگ زیمل می شناسند. از 
ترجمه های پیشین او می توان این عناوین را نام برد: 
»درباره فردیت و فرم های اجتماعی«، »مقاالتی درباره 
ویتگنشتاین:  و  »مارکس  اجتماعی«،  علم  در  تفسیر 
وبر  »ماکس  اجتماعی«،  تبیین  و  اجتماعی  پراکسیس 

و کارل مارکس« و»دورکیم مرده است.
اندیشه  درباره  رساله ای  عقالنیت؛  »مرزهای  کتاب 
اجتماعی و اخالقی  ماکس  وبر« نوشته راجرز بروبیکر با 
ترجمه شهناز مسمی پرست در ۱۷۶ صفحه با شمارگان 
۱۱۰۰ نسخه و قمیت ۱۶۵۰۰ تومان در نشر کتاب پارسه 

منتشر شده است.

کتاب

 سعید بابایی

    جواد لگزیان

موفقیت خارج از خانه!
در گفت وگوی دوستانه با اعضای گروه موسیقی دلشدگان برخی دغدغه های این هنرمندان مطرح شد

میالنی: خوشبختانه موسیقی 
اصیل ایرانی در بین مردم و 

حتی جوانان طرفداران خاص 
خودش را دارد، همیشه گروه 

ما تعداد زیادی مخاطب پیگیر 
– چه در فضای مجازی و چه در 

اجراهای مختلف – دارد که برای 
ما بسیار مایه افتخار و امیدبخش 

فعالیت های آینده ماست

فرهنگ و هنر
C U L T U R E  &  A R T
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قاب فرهنگی بازدید نماینده یونسکو از معدن فیروزه شهر فیروزه 
نماینده یونسکو در ایران از معدن فیروزه در شهر فیروزه بازدید کرد.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مجید 
ابراهیم نیا رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فیروزه در این باره گفت: محمدرضا مجیدی نماینده 
هاجرچنارانی  و  فرهنگی  میراث  مرکزی  سازمان  از  مهنام  شیدا  و  مومنی  و  ایران  در  یونسکو  سازمان 
نماینده مردم شهرستان های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی از بزرگترین معدن فیروزه دنیا 

در شهرستان فیروزه بازدید کردند.
و  ارائه شده است  تراشی در دو مرحله  فیروزه  آنجایی که در خواست ثبت جهانی هنر  از  افزود:  وی 
عنوان  به  تراشی  فیروزه  هنر  جهانی  ثبت  بررسی  منظور  به  راستا  همین  در  گرفته ایم  را  اولیه  موافقت 
میراث ناملموس مقرر شد تا مکاتبات صورت گرفته در این زمینه از سوی هاجر چنارانی نماینده مردم 

نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی پیگیری شود.

»فرهاد گاهی اوقات فکر می کنم در و دیوار این اتاقو 
سقفش از همه طرف دارن به من نزدیک میشن منم اون 
وسط دارم له میشم. فرهاد من نمی خوام پای چوبه دار 

بمیرم یا گوشه نمور زندون تو سن پیری...«

اکران مردمی فیلم سینمایی "21 روز بعد" پنجشنبه 2 
شهریورماه با حضور مهدی یراحی و مهدی قربانی)بازیگر 
نوجوان( و تهیه کننده و کارگردان این فیلم در پردیس 

هویزه و سینما آفریقا

W w w . s o b h e - e m r o o z . i r7 چهارشنبه 1  شهریور  ماه 1396- سال اول -  شماره Vol.1،No.7  Aug.23،2017  W w w . s o b h e - e m r o o z . i r   Vol.1،No.7  Aug.23،2017چهارشنبه 1  شهریور  ماه 1396- سال اول -  شماره 7



ورزش
S P O R T

7

مالک باشگاه سیاه جامگان گفت: مدیر تربیت بدنی آستان قدس رضوی به من گفت که اصال و ابدا قرار 
نیست تیمی در ورزشگاه امام رضا)ع( تمرین کند.

»محمدرضا عباسی«، درباره صحبت های مطرح شده مبنی بر برگزاری تمرینات تیم پدیده در ورزشگاه 
با  نیز  سیاه جامگان  تمرینات  برگزاری  درباره  ندارد.  صحت  موضوعی  چنین  کرد:  اظهار  )ع(  رضا  امام 
ابدا  هاشمی جواهری، مدیریت تربیت بدنی آستان قدس رضوی صحبت کردم که وی اعالم کرد اصال و 

قرار نیست تیمی در این ورزشگاه تمرین کند.

وی افزود: هاشمی جواهری تاکید کرد که در حال حل مسائل مربوط به ورزشگاه هستند تا در صورت 
آن  در  تیمی  تمرین  بحث  اصال  و  شود  استفاده  هفدهم  برتر  لیگ  در  )ع(  رضا  امام  ورزشگاه  از  امکان، 

مطرح نیست.
ظهر  دیروز  را  پرسپولیس  مقابل  تساوی  پاداش  کرد:  تصریح  تیمش  شرایط  خصوص  در  عباسی 
)سه شنبه( و پس از صرف آبگوشت پرداخت کردیم. شرایط خوبی در تیم سیاه جامگان حاکم است و با 

کادری مجرب و با دانش و بازیکنانی همدل به دنبال موفقیت بیشتر هستیم. 

عباسی: شرایط خوبی بر تیم حاکم است

آب پاکی مالک سیاه جامگان روی دست پدیده ای ها!

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال؛

استقالل با شکستی دیگر پدیده شد
 مانی پویا 

تیم فوتبال استقالل تهران در پنجمین هفته لیگ 
برتر فوتبال مقابل پدیده سومین شکست فصل خود را 

متحمل شد.
برتر  لیگ  رقابت های  پنجم  از هفته  بازی  اولین  در 
ساعت  از  خراسان  پدیده  و  استقالل  تیم های  فوتبال 
18 دیروز )سه شنبه( در ورزشگاه آزادی به مصاف هم 
رفتند که  این دیدار با نتیجه دو بر صفر به سود پدیده 
به پایان رسید. گل های پدیده را در این بازی محمد 
قاضی در دقیقه 1۴ و حسین مهربان در دقیقه 73 به 

ثمر رساندند.
سیدمهدی  مسابقه  ای��ن  در  استقالل  تیم  ب��رای 
وریا  حسینی،  سیدمجید  منتظری،  پژمان  رحمتی، 
غفوری، میالد زکی پور، روزبه چشمی، مجتبی جباری 
امید  شجاعیان،  داریوش   ،)55  - اسماعیلی  )فرشید 
نورافکن )سرور چپاروف - 56(، حسن بیت سعید و علی 

قربانی )مهدی قائدی - 67( راهی میدان شدند.
محمدرضا  گردان،  شهاب  نیز  را  پدیده  تیم  ترکیب 
حسینی،  عبدا...  مرادمند،  محمدحسین  خانزاده، 
صادقی،  اکبر  ناصحی،  محمدرضا  ایمانی،  اکبر 
محمدرضا   ،)۴8  - مهربان  )حسین  قاسمی نژاد  امین 
عباسیان  معین   ،)67  - کمندانی  )میالد  خلعتبری 
تشکیل  قاضی  محمد  و   )83  - مهدی خانی  )مهدی 

می دادند.
در  را  خود  شکست  سومین  نتیجه  این  با  استقالل 
شروع  بدترین  تا  شد  متحمل  فصلش  بازی  پنجمین 
ممکن را در این فصل داشته باشد. استقالل در پنج 
این  از  و  به ثمر رسانده  اخیر خود فقط یک گل  بازی 
حیث پدیده لیگ بوده است. ضمن اینکه منصوریان 
با این شکست در خطر برکناری از کادرفنی استقالل 

قرار گرفت.
پدیده با پیروزی بعد از این بازی هشت امتیازی شد 
و در رده چهارم جدول ایستاد، استقالل چهار امتیازی 

هم جایگاه دوازدهم جدول را به خود اختصاص داد.
 شرح بازی

استقالل  20 دقیقه اول بازی را بسیار بد شروع کرد  و 
پاس های اشتباه بازیکنان این تیم در پاسکاری باعث 
دقایق  در  ها  آبی  نصیب  هم  موقعیت  یک  حتی  شد 
ابتدایی بازی نشود. در دقیقه 1۴ محمدقاضی از پشت 

استرس  تا  کرد  باز  را  استقالل  محوطه جریمه دروازه 
شود.  مسلط  ها  آبی  اردوی  بر  کامال  نگرفتن  نتیجه 
مسلط  بازی  بر  دقیقه   15 حدود  گل  از  بعد  استقالل 
شد و چند موقعیت خوب بدست آورد که این موقعیت 
های یکی پس از دیگری از دست رفت. در این دقایق 
قدمی  دو  از  را  توپ  قربانی  علی  و  شجاعیان  بازی  از 
دروازه از دست دادند. اما بعد از گذشت این دقایق بازی 
افت کرد و استقالل مثل بازی های گذشته توفیقی  در 
ایجاد موقعیت نداشت تا آبی ها نیمه اول را با شکست 

به رختکن بروند.
در نیمه دوم استقالل با تعویض های منصوریان بازی 
بهتری را نسبت به نیمه اول ارائه کرد. در این نیمه با 
استقاللی ها  قائدی  و  اسماعیلی  چپاروف،  حضور 
توانستند چندین موقعیت گل روی دروازه پدیده ایجاد 
کنند، در این دقایق حرکات تکنیکی قائدی و فرشید 
بخشیده  آبی ها  بازی  به  بیشتری  اسماعیلی جذابیت 
بود. اما تعویض های تهاجمی پدیده و البته استفاده آنها 
از ضد حمالت و سرعت بازیکن تعویضی این تیم یعنی 
دروازه  روی  خطرناکی  موقعیت های  مهربان  حسین 
استقالل ایجاد کرد که در یکی از این موقعیت ها پاس 
به حسین  به تک  ایمانی در موقعیت تک  اکبر  زیبای 
مهربان رسید و او با یک بغل پا دوازه رحمتی را برای 
بار دوم گشود. این شکست، سومین شکست استقالل 
در پنجمین بازی لیگ بود و شرایط منصوریان را برای 

ادامه کار سخت تر کرد.
 گاهی خوش شانس بودیم

شکست  از  بعد  پدیده  سرمربی  مهاجری«،  »رضا 
استقالل تهران گفت: به بازیکنان پدیده خسته نباشید 
می گویم. فرصت کمی میان دو بازی وجود داشت اما 
بازیکنان توانستند اعتبار خود را حفظ کنند. امیدوارم 
این روند ادامه داشته باشد. بردن استقالل در تهران 
کار راحتی نبود اما بازیکنان این فعل را صرف کردند. 
در بعضی لحظات البته گاهی شانس شامل حال ما شد 

اما در نهایت خوشحالم بدون دریافت گل برنده شدم. 
وی تصریح کرد: در بردها آدم بی جنبه ای نیستم اما 
بعضی از دوستان در روزهای گذشته علیه بازیکنان ما 
شرایط بدی ایجاد کردند. مردم بدانند اگر پدیده حضور 
دارد، برای دفاع از مردم مشهد و خراسان است و چه 
بهتر که مردم از ما حمایت کنند تا خوشی ها را به آن ها 

تقدیم کنیم.
مهاجری ادامه داد: منصوریان حرف خاصی به من 
است.  موضوع  همین  گویند  می  که  داغ  نیمکت  نزد. 
تمام زحمات ما با یک شکست بر باد می رود. برد برای 
باید  آدم  گونه است.  نیز همین  و شکست  نیست  من 
بعد از شکست همه چیز را تحلیل کند و نباید همه بار 
را روی دوش منصوریان بگذاریم. احساس منصوریان 
را درک می کنم. شرایطی که به وجود آمد، برد ما را 
را  روزها  این  استقالل  هواداران  گذاشت.  تاثیر  تحت 
تجربه کرده و پرسپولیس نیز چنین شرایطی را تجربه 
کرده است. نباید با 5 بازی تصمیم گیری کرد. امیدوارم 
کادر منصوریان کار خود را ادامه بدهد اما به عنوان یک 

همکار به او خسته نباشید می گویم.
 می خواهیم فوتبال بازی کنیم

را  ما  گذشته  بازی  اگر  کرد:  عنوان  پدیده  سرمربی 
کنیم  می  تالش  ما  که  شدید  می  متوجه  دیدید،  می 
ببرند.  لذت  فوتبال  از  باید  کنیم. هواداران  بازی  زیبا 
من می توانستم برابر استقالل خوزستان زمانیکه جلو 
افتادیم، وقت کشی کنم اما این کار را نکردم تا هواداران 
لذت ببرند. نباید برای امتیاز گرفتن از جذابیت فوتبال 
و  کنیم  بازی  فوتبال  که  است  این  ما  تفکر  کنیم.  کم 
االن  از  شدیم.  برنده  و  افتاد  اتفاق  این  که  خوشحالم 
را  امتیاز  ما ۴  بزنیم.  حرف  فصل  پایان  درمورد  نباید 
برتر  تیم  اگر می خواهیم جز 6  از دست دادیم.  مفت 
باشیم، باید با کار بیشتر به این موضوع دست پیدا کنیم.

است  طبیعی  و  هستم  انسان  کرد:  تاکید  مهاجری 
هر  برای  اتفاق  این  باشم.  ناراحت  منصوریان  برای 
مربی رخ می دهد و سال گذشته نیز برای من رخ داد 
اما باشگاه از من حمایت کرد و نتیجه گرفتیم. من مدیر 
استقالل نیستم که تصمیمی برای این باشگاه بگیرم اما 
مدیران استقالل یا نباید با منصوریان شروع می کردند 
و یا حاال که شروع کرده اند تا پایان فصل باید با او پیش 
کرد  گیری  تصمیم  جدول  برای  نباید  االن  از  بروند. 
زیرا باال و پایین زیادی دارد. وی افزود: من خوشحال 
هستم و تک تک سلولهای بدنم این موضوع را نشان 
می دهد اما با یک برد به جایی نمی رسیم. سپاهان را 
هم شکست دادیم اما باید استمرار، استمرار و استمرار 
رقم  خوب  اتفاق  یک  فصل  پایان  اگر  باشیم.  داشته 

بخورد، در آن زمان خواهیم خندید.

مهربان تعویض طالیی مهاجری برابر استقالل 
»حسین مهربان«، در دیدار برابر استقالل تهران موفق 
شد، دومین گل فصلش را به عنوان یار جانشین ثبت 
برابر  پدیده  تیم  چهارم  هفته  دیدار  در  مهربان  کند. 
و 5  شد  زمین  وارد  دقیقه 55  در  خوزستان  استقالل 
مقابل  را  تیمش  برتری  گل  شد  موفق  بعد  ی  دقیقه 
آبی پوشان خوزستانی به ثمر برساند. اگرچه شاگردان 
استقالل  پایانی  دقایق  گل  با  نهایت  در  مهاجری 
خوزستان تنها یک امتیاز از آن دیدار کسب کردند، اما 
نمایش حسین مهربان که از شروع لیگ هفدهم همواره 
است،  ب��وده  تعویض  ب��رای  مهاجری  گزینه ی  اولین 
امیدوارکننده بود تا مهاجری در دیدار برابر استقالل از 

دقیقه ی ۴8 جانشین امین قاسمی نژاد شود.
مهربان در دیدار برابر استقالل هم موفق شد دومین 
گل فصل را در شرایطی به ثمر برساند که مجموع دقایق 
حضور او در زمین مسابقه تقریبا به اندازه ی یک مسابقه 

ی 90 دقیقه ای بوده است.
که  دارد  اعتقاد  پدیده  تیم  مدیرفنی  تقوی،  محمد 
جوان 21 ساله ی مشهدی ها می تواند پدیده ی لیگ 
هفدهم باشد و در صورت ادامه ی روند رو به رشد خود 
در ادامه حرف های بیشتری در فوتبال کشور برای گفتن 

داشته باشد.
 استقالل همیشه استقالل است

هر  و  است  همین  فوتبال  گوید  می  پدیده  مهاجم 
استقالل  که  است  این  مهم  دارد،  پایین  و  باال  تیمی 

همیشه نام بزرگی دارد. 
در  پدیده  پیروزی  از  پس  خلعتبری«،  »محمدرضا 
برابر استقالل گفت: چیزهایی که کادر فنی می خواست 
را در زمین پیاده کردیم و توانستیم به سه امتیاز این 

دیدار که خیلی نیز به آن نیاز داشتیم برسیم. 
او درباره احتمال پیروزی در این دیدار خاطرنشان 
کرد: ما برای گرفتن سه امتیاز آمده بودیم، می دانستیم 
اگر نتیجه نگیریم ممکن است به رده های پایین جدول 
برویم آمده بودیم که با برد تهران را ترک کنیم که خدا را 

شکر همین اتفاق نیز افتاد. 
بهتر  فوتبال  نظر  از  استقالل  مقابل  داد:  ادامه  وی 
باال  تیمی  هر  و  است  همین  فوتبال  اما  کردیم  بازی 
همیشه  استقالل  که  است  این  مهم  دارد،  پایین  و 

استقالل است.
من  اف��زود:  ها  استقاللی  مشکل  درب��اره  خلعتبری 
درباره مشکل تیم استقالل نمی توانم صحبت کنیم، 
بهرحال نکاتی کادر فنی به ما توصیه کرده بود که آنها 
را به کار بستیم، ما می دانستیم استقاللی ها پس از 
بهترین  توانستیم  آیند که خداراشکر  باال می  اول  گل 

استفاده را ببریم و روی ضدحمله گل دوم را بزنیم. 
خداراشکر  گفت:  نیز  پدیده  تیم  کادرفنی  درباره  او 
و  سرمربی  عنوان  به  مهاجری  داریم،  خوبی  کادرفنی 
تقوی به عنوان مدیرفنی به خوبی توانستند روی تیم 
کار کنند و امیدوارم بتوانیم باز هم به همین ترتیب به 

کار خود ادامه دهیم.

برگزاری مسابقات چندجانبه اساللوم 
در مشهد

از  اتومبیل رانی  و  م��وت��ورس��واری  هیئت  رییس 
خبر  مشهد  در  اساللوم  چندجانبه  مسابقات  برگزاری 

داد.
روی  پیش  فعالیت های  خصوص  در  رمضانی،  رضا 
رضوی  خراسان  اتومبیل رانی  و  موتورسواری  هیئت 
اساللوم  اتومبیل رانی  چندجانبه  مسابقه  کرد:  اظهار 
ورزشی  مجموعه  در  شهریورماه  سوم  جمعه  در  را 
هماهنگی  با  خواهیم کرد.  برگزار  مشهد  ثامن االئمه 
می توانند  عالقه مندان  نیز  گرفته  صورت  که  مناسبی 
ثبت  بر  عالوه  نیز  پنجشنبه  و  چهارشنبه  روزهای  طی 
به   13 الی   10 ساعت  از  ثامن االئمه  مجموعه  در  نام 

بپردازند. تمرین 
موتورکراس  مسابقات  برگزاری  به  اشاره  با  رمضانی 
هیئت  همکاری  با  گفت:  تایباد  در  استان  قهرمانی 
مسابقات  تایباد،  اتومبیل رانی  و  م��وت��ورس��واری 
نیز  رض��وی  خراسان  استان  موتورکراس  قهرمانی 
خواهدشد.  برگزار  تایباد  در  شهریورماه  سوم  جمعه، 
این جام به نام جام یادواره شهید مدافع حرم، سردار 

نام گذاری شده است. شهید محسن حججی 
خراسان  اتومبیل رانی  و  موتورسواری  هیئت  رییس 
حال  در  خوبی  به  کمیته ها  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
وجود  هیئت  در  خاصی  مشکل  ابدا  و  هستند  فعالیت 
موتورسرعت  و  موتورکراس  آفرود،  کمیته های  ندارد. 
ورزش��ی  مجموعه  در  را  خ��ود  تمرینات  خوبی  ب��ه 

می کنند. پیگیری  ثامن االئمه 

در  پسران  هندبال  مسابقات  آغاز 
مشهد

خراسان  استان  قهرمانی  پسران  هندبال  مسابقات 
مشهد  میزبانی  به  جوانان  و  نونهاالن  رده  دو  در  رضوی 

آغاز شد.
مشهد،  تیم های  نونهاالن  رده  در  رقابت ها،  این  در 
و  دارن��د  حضور  باخرز  و  نیشابور   تربت جام،  سبزوار، 
حیدریه،  تربت  مشهد،  تیم های  نیز  جوانان  رده  در 

تربت جام و تایباد با یکدیگر به رقابت می پردازند.
علی  استاد  هندبال  سالن  در  که  بازی ها  از  دوره  این 
تا یک  انجام می شود،  محمدیان مجموعه ورزشی کوثر 

شهریورماه ادامه خواهد داشت.

خبر

وزیر اقتصاد با اشاره به اولویت های کاری خود در دولت دوازدهم، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را مهم ترین 
اهداف خود عنوان کرد. مسعود کرباسیان با اعالم اینکه اولویت وزارت اقتصاد توسعه تولید و اشتغال است،   در 
نخستین روز کاری خود اعالم کرد: مهم ترین اولویت کاری دولت و وزارت اقتصاد همانطور که رییس جمهوری 
تاکید دارد، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به 
گستردگی وزارت امور اقتصادی و دارایی حتی اگر به طور مستقیم هم در برخی از این امور متولی نباشیم، به 
عنوان مشارکت و همراهی با بقیه دستگاه ها باید کار را دنبال کنیم. وی توجه به بازار سرمایه و جذب سرمایه 
خارجی را از اولویت های دیگر این وزارتخانه در دولت دوازدهم برشمرد و افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده در 

مجلس شورای اسالمی در دست بررسی است که توجه به مالیات ها نیز از دیگر اولویت های ما خواهد بود زیرا در 
دولت یازدهم اتفاق خوبی در زمینه کسب درآمدهای مالیاتی افتاد و توانستیم از درآمدهای نفتی تا حدی فاصله 
بگیریم که این روند باید پیگیری شود. کرباسیان با اشاره به اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ و خصوصی 
سازی گفت: مردمی سازی اقتصاد از دیگر اولویت ها خواهد بود. وی با اشاره به اجرای اقتصاد مقاومتی و اََبرطرح 
هایی که قرار است در قالب آن اجرایی شود، گفت: این طرح ها را با زمانبندی مشخص اجرایی خواهیم کرد. وزیر 
اقتصاد با اشاره به بخشنامه امروز خود به مدیران وزارتخانه اش بیان داشت: از همین جا باز هم خواهش می کنم 

از فرستادن پیام های تبریک و موارد مشابه و درج پیام خودداری شود.

اولویت های جدید وزارت اقتصاد 

به  تا  دارد  نظر شما چه دالیلی وجود  :به  چکیده 
کار فروش مستقیم اهمیت بیشتری بدهیم؟ در این 
مقاله توصیه های فردی را می خوانیم که بیش از 20 
سال در صنعت فروش مستقیم فعالیت کرده و خود 
چه  است.     ای  شبکه  بازاریابی  شرکت  یک  مالک 
چیزی بهتر از این که رییس خودتان باشید، ساعت 
کارتان را خودتان تنظیم کنید، حقوق و دستمزد یا 
که  جایی  را  کارتان  دفتر  کنید،  تعیین  را  درآمدتان 
رویایی،  ای  ایده  این  کنید؟  انتخاب  خواهید  می 
فروش  در  مستقل  اف��راد  از  نفر  ه��زار  صدها  ب��رای 
مستقیم در سراسر جهان است. اما به دست آوردن 
آن آسان نیست. الزم به ذکر است که ساختن و رشد 
از   ، مستقیم  فروش  ویژه  به  کاری،  و  کسب  هر  در 

ضروریات است!
پاسخ این مساله را از وین ناجنت بنیانگذار و افسر 
اعضای  از  مستقیم   فروش  دالر  میلیارد   1 با  ارشد 
باشگاه مسافرتی و اوقات فراغت بخواهید. او بیش از 
دو دهه است که در فروش مستقیم  آغاز به کار کرده. 
در آن زمان، این صنعت با چالش های زیادی مواجه 
استخدام  های  شرکت  اقلیت  عمده  طور  به  که  بود 
نمایندگان، هزینه های پیش بینی نشده آنها را باال 
می برد و آنها را قانع کرد تا جحم زیادی از موجودی 
های غیر قابل برگشت را با مبلغ کمی یا بدون ارزش 
واقعی خریداری کنند. ناجنت معتقد است شما نمی 
یک  با  را  ای  شبکه  بازاریابی  شرکتهای  تمام  توانید 
به یک چشم  کنید.)  یا ضربه گسترده ترسیم  شوک 
برای  را  خود  شرکت   ۲۰۰۵ سال  در  او  کنید(  نگاه 
تحقق  و  آزادی  سرگرمی،  و  فان  با  مردم  به  کمک 
دوستان  و  خانواده  همراهی  با  سفر  طریق  از  یافتن 
پیدا کرد. موفقیت شرکت بر اساس اصل تعادل کار 
که  است  این  ناجنت  فلسفه  از  یکی  است،  زندگی  و 

زندگی از طریق یک شبکه رو به رشد از نمایندگان، 
بساز  را  : زندگی ات  به گفته وی  یابد.  گسترش می 
در  “من  گوید:  می  ناجنت  کن!  زندگی  کارت  با   …

پایدار  های  برنامه  که  انتفاعی  غیر  موسسه  هیئت 
برای کودکان مورد نیاز در سراسر جهان را پشتیبانی 
فردی  اگر  دارم،  ای  شده  ایجاد  اه��داف  کند،  می 
پول بیشتری در ماه به دست آورد، به آنها یک اتاق 
تنفس مالی می دهد. اگر آنها آن را با ثبات بیشتری 
دنبال کنند، که لذت بخش هم هست، ما می توانیم 
احساس  آنها  لحظه،  آن  در  بسازیم.  بیشتر  را  آنها 
فراوانی می کنند. بنابراین اکنون حدس می زنم آنها 
چه می کنند؟ آنها باز می گردند! بازاریابی شبکه ای 

این امکان را فراهم می کند.”
فروش  جهانی  فدراسیون  آمار  آخرین  اساس  بر 
۲۰۱۵ به  مستقیم، فروش مستقیم  جهانی در سال 
میلیارد   ۱۸۳.۷ به  و  یافت  افزایش  ۷.۷ درصد  میزان 
برای  ویژه  به  صنعت  پتانسیل  است.  رسیده  دالر 
است،  کار  نیروی  به  ورود  حال  در  که  ای  ه��زاره 
بسیار جذاب است. این افراد که بین سالهای ۱۹۷۷ 
با وجود  مادرشان،  و  پدر  است  متولد شده   ۲۰۰۰ و 
داشتن اعتماد و اطمینان به کارفرمایان خود، شغل 
برای پیدا کردن  اند، و سپس  از دست داده  را  خود 
خود  تجربه  و  تحصیالت  گرفتن  نظر  در  بدون  کار 
تالش می کنند. در نتیجه، این هزاره کارآفرینی را 
نظر  در  مالی  آزادی  برای  عنوان مسیر جایگزین  به 
می گیرند. در مدل ارتباط مستقیم با مصرف کننده 
فروش  به  موفقیت  با  قرن  نیم  از  بیش  مدت  برای 
بهداشتی،  و  آرایشی  ل��وازم  در  خدمات  و  کاالها 
آوری  فن  صنایع  و  مسافرت  تغذیه،  خانگی،  لوازم 
دست یافته است. به رغم رشد و طول عمر، دالیل 
متعددی وجود دارد که به کار فروش مستقیم  توجه 

شود، از جمله: 
آزادی کارآفرینی: شما می توانید رئیس خودتان 
باشید – با تقریبا هیچ هزینه اضافی. توصیه می شود 
که در ابتدا کار روزانه خود را حفظ کرده و بخشی از 
بتوانید اصولی  اگر شما  ببندید.  کار  به  را  وقت خود 
و صحیح، تجارتتان را بسازید، در نهایت می توانید 

تمام وقت به آن بپردازید.
دنیای  خ��الف  بر  نامحدود:  درآم��د  پتانسیل 
است  ممکن  شما  رتبه  افزایش  که  جایی  شرکتی، 
تا خلق  اقتدار شما  و  استعداد  از  بر روی هر چیزی 
به شما  باشد، فروش مستقیم  و خوی شما متمرکز 
اینجا  کنید.  تعیین  را  خود  ارزش  دهد  می  امکان 
کسر حقوق و دستمزد نیست یک هدف مالی تعیین 

کنید، سپس در آن مسیر پیش بروید!
مستقیم   ف��روش  های  شرکت  شخصی:  توسعه 
شدن  تبدیل  جهت  شما  برای  خوبی  یاور  و  همراه 
کند  می  تضمین  این  هستند.  خودتان  بهترین  به 
موثرترجهت  کارآفرین  یک  به  تبدیل  را  شما  که 
از کتابها و ویدیوها تا  حفظ رشد شرکت می نماید. 
یکجا،  صورت  به  مربیگری  ها  سمینار  و  کنفرانسها 
پتانسیل  به  تا  دارید  الزم  که  را  ابزارهایی  باید  شما 

کامل خود برسید را، داشته باشید.
باشید  خ��ودت��ون  رئیس  شما  م���داوم:  آم��وزش 
آموزش  مثل  باشید.  رییس  خودتان  اینکه  بدون 
در  همیشه  ای  حرفه  آم��وزش  شخصی،  مربیگری 
و  آموزش  درخواست  یک  از  بیشتر  است.  دسترس 
پرورش و منتظر رئیس خود برای تایید آن بر اساس 
بدانید  باید  شما  که  چیزهایی  همه  نیستید.  بودجه 
تا در کسب و کارتان موفق شوید، به دست شما می 
رسد. پشتیبانی در حال انجام از طریق ابزار فروش، 
دفاتر  ها،  سایت  وب  مانند  بازاریابی  و  محصول 

پست، اسناد چاپی و غیره در دسترس است.
برقراری  عنوان  به  چیزی  رفاقت:  و  وف��اداری 
ارتباط با افرادی که دید شما را به اشتراک میگذارند 
را  آهن  “آهن  گوید،  می  که  همانطور  ندارد.  وجود 
فروش  سازمان  یک  به  پیوستن  با  کند”.  می  تمیز 
مستقیم ، شما با افرادی نظیر خود که می توانند با 
مبارزه و تالش خود از موفقیت شما حمایت کنند، 

همسو می شوید.
برسید  ۱۰۰ درصد  به  “اگر شما  گوید:  ناجنت می 
توانایی  صنعت  این  بپردازید،  را  آن  درصد   ۱۰۰ و 
حمایت از تمام جنبه های رفاه شما را دارد – مالی، 

جسمی، احساسی، معنوی و فکری . “

بدانیم  کند  می  کمک  مالی  فشار  :گاها  چکیده 
هست.  هم،  معمواًل  و  باشد!  هم  بهتری  راه  باید 
با نگاهی  نتورکر  از دیدگاه یک  در مقاله زیر مایکل 
چالش  و  گرفتن  قرار  مالی  فشار  تحت  به  متفاوت 
های پس از آن، که فرصت بهره مندی از بازاریابی 
دست  به  مالی  چالش  همین  دل  در  را  ای  شبکه 
بعضی  روزها  این  گوید.  می  سخن  شما  با  آورده، 
است.  وحشتناکی  چیز  هستند.  مالی  فشار  در  ها 
یه  نیست. مثل  بد  آنقدرها هم  نه،  یا  کنید  باور  اما 
وجود  کمبودی  هیچ  طبیعتش  در  است.  پرتقال 
آن  از  شکل  همان  به  توانید  نمی  شما  اما  ندارد. 

بهره الزم را ببرید.
ازش  باید  بلکه  کنید،  را تحسین  باید آن  تنها  نه   
خواصش  همه  از  خواهید  می  اگر  ببرید.  هم  لذت 
کنید  نصف  وسط  از  را  آن  مثاًل  کافیست  ببرید  بهره 
و آب بگیرید. هیچ چیز به خوشمزگی یک لیوان آب 

پرتقال تازه نیست.
وقتی  است.  این  به  شبیه  خیلی  هم  ما  زندگی 
دهند،  می  رخ  خ��ود  طبیعی  حالت  در  اتفاقات 
دهند.  نمی  نشان  را  خود  ما  حقیقی  استعدادهای 
اینطور به نظر می رسد که وقتی تحت فشار قرار می 
گیریم، آن وقت است که بزرگترین رشد شخصی ما 

را  استعدادهایمان  کنیم  می  سعی  و  دهد.  می  رخ 
راهی   ، مالی  فشارهای  که  معتقدیم  ما  دهیم.  بروز 
است که خدا برای ایجاد تغییرات سر راه ما قرار می 

دهد. 
اما   . باشیم  داشته  خوبی  شغل  اس��ت  ممکن 
ناگهان اتفاقی بیفتد و با کاهش درآمد روبرو شویم. 
دستمزدمان را ندهند یا اخراج شویم. نگاه مناسب 
در  بهتری  چیز  حتمًا  که  است  این  مسئله  این  به 

انتظارمان است.
آن  و  شویم  داده  هل  کمی  داشتیم  نیاز  فقط  ما   
چیز بهتر را پیدا کنیم. من اگر در مضیقه مالی قرار 
نمی گرفتم هیچ وقت به بازاریابی شبکه ای بر نمی 
خوردم. از اینکه بهم می گفتند کی گزارش کار بده، 
اخراج  ممکنه  اینقدره،  حقوقت  برو،  مرخصی  کی 
بشی و … این شرایط باعث شدند دست به کار شوم و 
به کمک بازاریابی شبکه ای برای استقالل مالی خود 

برنامه ریزی کنم . 
وقتی که به مرز فشار می رسیم ، دقیقًا زمان بروز 
اتفاقات فوق العاده ست. موهبت ها، استعداد ها و 
امیال ما طی این پروسه بروز می یابند. فشار مالی 
و  باشد!  بهتری هم  راه  باید  بدانیم  که  میکند  کمک 

معمواًل هست.

آیا در تنگنای مالی هستید؟ تحت فشارید؟
در  وقتی  نشوید.  زده  وحشت  است  اینطور  اگر   
مضیقه مالی باشید، یعنی زمانش رسیده که دنبال 
برای  جدید  رویکرد  یک  باشید.  جدید  های  جواب 
هر  در  زندگیتان.  رشد  به  رو  مشکالت  با  مقابله 
دریابید.  را  رشد  های  فرصت  هستید،  که  وضعیتی 
با ذهن باز، احساسات و انگیزه های حقیقی خود را 
دوست  خواهید؟  می  چه  زندگی  از  واقعًا  بشناسید. 
از چه کاری خوشتان می آید؟  کار کنید؟  دارید چه 
از چه کاری متنفرید؟ چه چیزی هیجان زده تان می 

کند؟ عمومًا چطور به دیگران سود می رسانید؟ 
تان  آینده  کلید  است  ممکن  سواالت  این  پاسخ 
وجود  مشکلی  اگر  که  باشید  داشته  یاد  به  باشد. 
مشکل،  یک  باشد.  باید  هم  حلی  راه  حتمًا  دارد، 
کافی  فقط  است.  حل  راه  یک  وجود  برای  اثباتی 

است آن را بیابید.
 من با شما شرط می بندم که خودتون پاسخ یک 
مشکل خاص هستید. تنها کاری که باید بکنید این 
در  حتمًا  دارید.  تبحر  کاری  چه  در  بدانید  که  است 

یک زمینه، فوق العاده اید.
را   شما  حتی  آفریند.  نمی  نامرغوب  جنس  خدا   
پیدا  را  موهبت  آن  کند.  می  دیگران  مشکل  حالل 
استعدادی  کنید.  گذاری  سرمایه  آن  روی  و  کنید 
در  امروزه  کند.  ثروتمند  را  شما  میتواند  دارید  که 
در  که  کسانی  ب��رای  فرصت  ای،  شبکه  بازاریابی 
اینترنت  در  جستجو  است.  فراوان  آنند  جستجوی 
کنید.  می  پیدا  بگردید  است.  راحتی  کار  موبایل  با 
معمواًل مردم تا وقتی که مجبور نشوند دنبال فرصت 

نمی گردند.
 طبیعت انسان است. با این روش شما ثروتمندمی 
کسانی  دست  به  روزانه  ای،  شبکه  بازاریابی  شوید. 
که تحت فشارهای مالی قرار گرفته اند رشد می یابد. 
به هر حال، چیزی که ضروری است این است که تا 
ادامه  کردن  جستجو  به  اید،  نیافته  را  فرصت  وقتی 
این حال من می  با  دهید. زندگی در جریان است. 
می  باز  دیگری  در  شود،  می  بسته  دری  وقتی  دانم 
و  فرستند  می  لعنت  بسته  در  به  ها  بعضی  شود. 
نمی دانند که در بزرگتری دقیقًا روبرویشان باز شده 
است. سخن آخر اینکه در تنگنای مالی قرار گرفتن 
افق  سمت  به  را  شما  تواند  می  که  است  موهبتی   ،

های بکر موفقیت هدایت کند.

احتمااًل روزی به این حقیقت پی می برید.

آیا تحت فشار مالی هستید؟دستیابی به موفقیت در بازاریابی شبکه ای و فروش مستقیم
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چه  ای  شبکه  بازاریابی  فعالیت  شدن  صنفی   
این  گذشته  های  فعالیت  به  نسبت  هایی  مزیت 

سیستم فروش در کشور دارد؟
به  نسبت  هایی  مزیت  چه  بگوییم  اینکه  از  قبل 
گذشته دارد، باید توجه داشته باشیم صدور مجوز برای 
باشد.  قانونی  باید دارای منشاء  اقتصادی   فعالیت  هر 
انجام  ای  شبکه  بازاریابی  های  شرکت  در  که  فعالیتی 
صنفی  نظام  قانون  مشمول  فعالیت  زمره  از  شود  می 
می  نیز  ها   فعالیت  این  ساماندهی  بنابراین   است. 

بایست در یک چارچوب قانونی دنبال شود. 
اگر نهادی مجوز صادر کند، نظارت را نیز باید انجام 
خودش  خ��اص  رسیدگی  و  چارچوب  نظارت  ده��د. 
حق  شود،  می  برخورد  شرکت  یک  با  وقتی  دارد.  را 
شکایت و اعتراض برای آنها محفوظ بوده ، لذا مرجع 
از تصمیم خودش دفاع کند. به  باید قادر باشد  مذکور 
عبارت دیگر در وهله اول باید مقام مجاز برای برخورد 
بوده و اگر شرکتی را تعلیق یا مجوزش را ابطال می کند، 

این اقدام باید دارای مبنای قانونی باشد. 
بگویم  توانم  می  را  شما  ج��واب  از  بخش  یک  پس 
یک  قانونی  چارچوب  در  مذکور  فعالیت  ساماندهی 

ضرورت است و باید به آن توجه نمود.
 حال این آیین نامه چه مزیت هایی دارد؟

شرکت  فعالیت  اینکه  ضمن  ها  مزیت  از  یکی  طبعًا 
بستر  شود،  می  انجام  قانونمند  صورت  به  مذکور  های 

نظارت نیز به صورت قانونی مهیا می باشد. 
حقوق  نظر  از  هم  دارد  نامه  آیین  این  که  ظرفیتی 
زمینه  این  در  خواهند  می  که  افرادی  یعنی  اشخاص 
دولت  حقوق  یعنی  قانونی  نظر  از  هم  و   کنند  فعالیت 
مصرف  حقوق  است.  نموده  فراهم  را  الزم  بسترهای 
و نحوه ساماندهی  به شکایات  کننده، مرجع رسیدگی 

این شرکت ها همگی در آیین نامه مورد نظر لحاظ شده 
است. 

گرفتن  قرار  باعث  الزاماتی  چه  شما  نظر  به   
و  کسب  رسته  در  ای  شبکه  بازاریابی  فعالیت 
اینترنتی(  های  مجازی)فروشگاه  فضای  کارهای 

شده است؟
ای  شبکه  بازاریابی  در  که  هایی  فعالیت  مجموعه 
نظام  قانون  ماده2  با  منطبق  دقیقًا  افتد،  می  اتفاق 
یک  ای  شبکه  بازاریابی  فعالیت  یعنی  است  صنفی 
فعالیت صنفی است. بنابراین باید  بازاریابی شبکه ای 

در قالب نظام صنفی ساماندهی شود. 
های  شرکت  که  هایی  فعالیت  اینکه  به  توجه  با 
بازاریابی در سراسر دنیا انجام می دهند، با استفاده از 
بستر اینترنت و ارتباط ) بین بازاریابان ، مصرف کننده 
این  لذا  و  بوده  شرکت  سایت  وب  طریق  شرکت(از  و 
کارهای  و  کسب  با  مشترک  وجه   ، شده  باعث  موضوع 
اینترنتی ایجاد گردد. همچنین دستگاه  های ناظر بر 
فعالیت بازاریابی شبکه ای  همان دستگاه های  نظارت 

کننده بر فروشگاه های اینترنتی می باشند. 
این سیستم  قانونی شدن  اقداماتی جهت  آیا   
فروش در قالب ارائه طرح و الیحه قانونی به مجلس 

شورای اسالمی انجام گرفته است؟
شاید منظورتان از عبارت قانونی شدن تطبیق بیشتر 
باشد. چون  قانون می  این شرکت ها در بستر  فعالیت 
در حال حاضر این فعالیت  طبق ماده 87 قانون نظام 
آیین  بحث  از  تازه  ما  البته  پذیرد.  می  صورت  صنفی 

نامه فارغ شدیم. 
های  دستگاه  با  متعدد  جلسات  در  سال  یک  حدود 
نامه  آیین  این  ای،  شبکه  بازاریابی  موضوع  با  مرتبط 
همان  نامه،  آیین  خمیرمایه  البته  نمودیم.  تدوین  را 

دستورالعمل قبلی است. 
کمیته  جلسات  و  شده  ابالغ  اخیرًا  نامه  آیین  این 
باید  اصواًل  است.  شدن  تشکیل  حال  در  نیز  نظارت 
مدتی این آیین نامه به مرحله اجرا درآید تا بتوانیم باز 
را دریافت کنیم. ولی فکر نمی کنم در حال  خورد آن 
حاضر نسبت به گذشته در نقطه عقب تری باشیم. قطعًا 
مصرف  حقوق  رعایت  برای  شرایط  نامه  آئین  این  در 
کنندگان و متقاضیان که بخواهند در این حوزه فعالیت 
نظارت  نحوه  همچنین  است.  شده   مساعدتر  نمایند 

نسبت به گذشته نیز شرایط بهتری دارد. 
حمایت  سازمان  نیز  را  محصوالت  کیفیت  آیا   
مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید بررسی کند؟ 

و  کاال  عرضه  نحوه  بر  نظارت  مسئولیت  هرچند 
و  قوانین  موجب  به  گرانفروشی  جمله  از  خدمات  
باشد.  نمی  کمیته  این  وظایف  حیطه  در  مقررات 
نامه  آیین  در  که  ای  وظیفه  و  بضاعت  حد  در  لکن 
این  است  شده  گذاشته  کمیته  دبیرخانه  عهده  به 
باید  کاالها  مثال  بطور  کنیم.  می  پیگیری  را  موضوع 
دارای مشخصات کامل و مجوزهای الزم شامل مجوز 
تولید ،پروانه واردات ، بهداشت و... باشد. و اگر تابع 
الزم   استانداردهای  باید  بوده  خاصی  استانداردهای 
شود.  ارائه  کمیته  دبیرخانه  به  شرکت  سوی  از  نیز 
پروانه  حتمًا  آرایشی  و  بهداشتی  محصول  مورد  در 
کاالها  روی  بر  نیز  قیمت  و  شد  خواهد  اخذ  بهداشتی 

باید درج شده باشد. به این ترتیب  چارچوبی  فراهم 
می شود تا امکان نظارت بهتر سایر مراجع ذی صالح 
با این وجود اگر شرکتی در شعب  وجود داشته باشد. 
طبق  هم  نظارت  کمیته  شود  محکوم  نیز  تعزیرات 
بعمل  را  شرکت  با  الزم  برخورد  نامه  آیین  مقررات 
خودمان  بضاعت  حد  در  بنابراین  پس  آورد.  خواهد 
برای  سعی کردیم در چارچوب مقررات بستر مناسب 
های  دستگاه  تا  نمایم،  مهیا  قانونی  و  موثر  نظارت 
حقوق  و   باشند  داشته  بهتری  نظارت  بتوانند  متولی 

مصرف کننده نیز رعایت گردد.
مجموعه  باشید،  داشته  نظر  مد  هم  را  این  البته   
سیستم  در  نامه  آیین  ای��ن  موجب  به  که  کاالهایی 
پرمصرف  کاالهای  شود  می  عرضه  ای  شبکه  بازاریابی 
تومانی  میلیون  قیمت2  با  ساعتی  یک  با  شما  است. 
مواجه نیستید. با کاال پرمصرف مواجه اید که در سبد  
مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار داشته  و یا حداقل 
چهار بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید 
می شود. بدیهی است اگر شرکتی گران فروشی داشته 
باشد مصرف کننده نباید کاالی آن شرکت را خریداری 
نماید. این امر باعث می شود که آن شرکت در مواجه با 
فروش کم، قیمت کاال را اصالح کند. همچنین مصرف 
تواند  گران فروشی می  با   نیز در صورت مواجه  کننده 
با  راسًا  یا  و  کمیته  دبیرخانه  طریق  از  را  خود  شکایت 
طرح در مراجع ذی صالح پیگیری نماید. به غیر از این 
موارد در آیین نامه، مقرراتی تحت عنوان حق باز پس 

گیری کاال برای حمایت از بازاریاب لحاظ شده است.
بازاریابی  فرایند  در  کاال  گیری  بازپس  مقررات  البته 
شبکه ای در کل دنیا مرسوم است. برخی از شرکت ها 
ی بازاریابی شبکه ای به مدت زمان بازپس گیری کاال 
اهمیت و  به لحاظ  اعتراض داشتند ولی  نامه  آیین  در 

باید  شد  اعالم  ها  شرکت  به  موضوع  این  بودن  حیاتی 
بازاریاب  اگر  که  نمایند  عرضه  خوب  کیفیت  با  اجناس 
قادر به بازاریابی محصول و یا مصرف آن نباشد شرکت 
خریداری  مرجوعی  محصوالت  تمامی  است  موظف 
قابل فروش مجدد است  که  را  ماه گذشته  شده در 12 
بازپس  بازاریاب  از  نامه  آیین   9 ماده  بند)ط(  شرح  به 
مصرف  حقوق  از  حمایت  باعث  هم  قاعده  این   گیرد. 
بیشتر شرکت  نظر  باعث دقت  و هم  کننده خواهد شد 

بازاریابی خواهد شد. 
ایران  در  ای  شبکه  بازاریابی  دورنمای  به  آیا   

خوش بین هستید؟
خوب ما در این حوزه نقاط ضعف و قوتی داریم که به 
آن پرداختیم. امیدواریم صنعت بازاریابی شبکه ای را 
مناسب  جایگزین  عنوان  به  که  بدهیم  سوق  سمتی  به 
بیشتر  هرچه  تقویت  باعث  سنتی  فروش  شیوه  برای 
تولیدی داخلی و موضوع اشتغال در  بنگاه های   رشد 
بر  آینده  در  عماًل  بتوانیم  که  امیدواریم  باشد.  کشور 
اساس آیین نامه با نظارتی که اعمال می کنیم و شیوه 
هایی که برای صدور مجوز داریم به وضعیتی برسیم که 
طرف حساب ما بنگاه های تولیدی داخلی باشند که از 
طریق این روش فروش می خواهند  با حذف واسطه ها 
کاالهای خودشان را عرضه کنند نه لزومًا شرکت هایی 
که به صورت واسط کاال را وارد کرده و عرضه می کنند.

 چه مقدار به این نقطه نزدیک شدیم؟
االن نمی توانم دقیق بگویم که ما به دنبال وضعیت  
لحاظ  این موضوع  نیز  نامه  آیین  و در  ال هستیم  ایده 
داشتن  کسب  پروانه  صدور  شرایط  از  یکی  یعنی  شده 
است  کننده  تولید  نمایندگی  قرارداد  ویا  تولید  مجوز 
نقطه این  به  بتوانیم  که  امیدواریم   ترتیب  این  به   و 

 نزدیک تر شویم.

رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی شبکه ای:

تقویت و رشد بنگاه های تولیدی داخلی از طریق بازاریابی شبکه ای 
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خراسان

کسب رتبه 3 پاکیزه نویسی و همچنین قرار گرفتن بین 6 غرفه برتر نشریات محلی 
در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور

که  این  بر  تاکید  با  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
زیادی  تعداد  و  است  المللی  بین  بحث  یک  برجام 
هستند،  تفاهم  این  حامی  جهان  مهم  کشورهای  از 
و حفاظت  کار دولت دوازدهم حمایت  اولویت  گفت: 
های  روش  به  که  است  آن  دستاوردهای  و  برجام  از 
بهرام  ایرنا،  از  نقل  به  شود.  پیگیری  باید  مختلف 
خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  دوشنبه  روز  قاسمی 
کسب  ب��رای  دوازده���م  دول��ت  وزی��ران  به  تبریک  با 
آرزوی  امید  و  تدبیر  دولت  برای  افزود:  اعتماد  رای 
موفقیت می کنم که توانستند رای اعتماد را کسب و 
مسئولیت خود را آغاز کنند. وی در خصوص اولویت 
سیاست  عرصه  در  دوازده��م  دول��ت  ک��اری  برنامه  و 
بحث  دوازدهم  دولت  اولویت   : کرد  تصریح  خارجی 
حمایت و حفاظت از برجام و دستاوردهای آن است که به طرق و روش های مختلف باید پیگیری شود. سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی ادامه داد: برجام یک بحث بین المللی است و تعداد زیادی از کشورهای مهم جهان حامی این تفاهم هستند 
که فکر می کنم در یک اجماع فراگیر بتوانیم از دستاوردهای برجام حفاظت الزم را بعمل آوریم. قاسمی در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایرنا مبنی بر سفر نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و مالقات با مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
خصوص برجام، گفت: رفت و آمد دولت یا نمایندگان آمریکا با آژانس بین المللی انرژی اتمی به خود آنها مربوط است 
واگر در خصوص ایجاد مشکل برای برجام تالش می کنند، تالشی بی ثمر و بیهوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین گفت: با توجه به وضعیت برجام که تفاهم چندجانبه است و حمایتی که سایر کشورهای و ۱+۵ دارند تصور بر 
این است که تالش های نمایندگان آمریکا در تماس با آژانس نمی تواند چندان موثر باشد، اگرچه می تواند سنگ اندازی 

باشد و کار را در جاهایی با مشکل مواجه کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

حمایت و حفاظت از برجام در اولویت کاردولت دوازدهم قرار دارد

محمدرضا عارف می گوید: قطعا همه احزاب و نهادها باید 
به  اگر  ما  چراکه  بدانند  کادرسازی  را  خود  مسئله  مهمترین 
همین روال بخواهیم پیش برویم قطعا در چندسال آینده با 

یک بحران روبه رو خواهیم شد.
رئیس  و  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  عارف  محمدرضا 
و  کادرسازی  در  احزاب  وظیفه  درباره  ایرانیان  امید  بنیاد 
این  قطعا  گفت:  سیاسی  عرصه  به  جوان  نیروی  کردن  وارد 
وظیفه مسلم احزاب است و از این منظر ما با یک کم کاری 
است  بابت  این  از  کاری  کم  این  گفت:  او  هستیم.  مواجه 
نخست  مرحله  در  جوانان  توانمندسازی  از  احزاب  ابتدا  که 
غافل شدند و در گام بعدی نیز نسبت به معرفی آنها نیز کم 
از جدترین موضوعات مغفول  یکی  این  گرفت  کاری صورت 

اینکه  کرد:  تشریح  عارف  است.  گذشته  دهه  دو  در  مانده 
بود  هایی  دغدغه  از  یکی  شوند  عرصه  وارد  بتوانند  جوانان 
در  و  کردیم  پیگیری  را  آن  جدی  صورت  به   90 دهه  در  که 
تا  است  فکر  اتاق  یک  بیشتر  گفت  توان  می  که  امید  بنیاد 
یک حزب اولویت را به توانمندسازی جوانان دادیم که البته 
هنوز در این زمینه موفق نشدیم و امیدواریم با کار جدی تر 
فراکسیون  رئیس  کنیم.  محقق  را  امر  این  بتوانیم  بیشتر  و 
»بازنشستگی  موضوع  تعریف  وقت  آیا  اینکه  درباره  امید 
معرفی  برای  اح��زاب  اینکه  است؟  نرسیده  فرا  سیاسی« 
نیروی جدید گام بردارند، گفت: قطعا همه احزاب و نهادها 
ما  چراکه  بدانند  کادرسازی  را  خود  مسئله  مهمترین  باید 
چندسال  در  قطعا  برویم  پیش  بخواهیم  روال  همین  به  اگر 
آینده با یک بحران روبه رو خواهیم شد لذا باید تمام همت 
جوانان  توانمندسازی  و  ک��ادرس��ازی  به  معطوف  اح��زاب 
راهکارهای اصالحی جریان  باشد. محمدرضا عارف درباره 
نواقص  رفع  و   98 سال  مجلس  انتخابات  برای  اصالحات 
شده  گرفته  کار  به  دهم  مجلس  انتخابات  در  که  استراتژی 
بود گفت:  این موضوع یک راهبرد است و نمی توان به طور 
خودمان  قطعا  طلبان  اصالح  ما  کرد،  تشریح  را  آن  خالصه 
داشته  اشکاالتی  و  ایراد  هرجایی  و  کرد  خواهیم  اصالح  را 
باشد با شهامت آنها را می پذیریم و خود را اصالح می کنیم؛ 
از خودمان  باید  را  نرود ما اصالح طلبیم و و اصالح  یادمان 

شروع کنیم.

صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون 
اینکه  بیان  با  خراسان  رضوی  تجارت  و  معدن 
قبل  دولت  رویکردهای  نیز  دوازدهم  دولت  در 
این  این حال  با  اما  ادامه خواهد داشت، گفت: 
خواهد  کار  چاشنی  را  خود  تجربیات  دول��ت 
درون  به  نگاه  دولت  این  اصلی  رویکرد  کرد. 
برگرفته  اقتصاد  و  ملی  تولید  افزایش  بابت  از 
جهت  در  بیرون  به  نگاه  و  مقاومتی  اقتصاد  از 
باخرد  علی  است.  ملی  درآمد  سرانه  افزایش 
خود  ارزیابی  خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در 
دوازده��م  کابینه  اقتصادی  وزرای  چینش  از 
اقتصادی معرفی  تیم  به عقیده من  عنوان کرد: 
شده یک شاخصه بسیار خوب دارد و آن، کسب 
تجربه باال در دولت های گذشته است. اکثر این 
می کنند،  فعالیت  اقتصاد  حوزه  در  که  وزرایی 
تجربه  کرباسیان،  و  شریعتمداری  آقایان  مانند 
نظارت  معاون  دارن��د.  زمینه  ای��ن  در  خوبی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و 
تجربه  اف��راد  این  داد:  ادام��ه  خراسان  رضوی 
کافی در دولت های قبلی با رویکردهایی یکسان 
دارند و این امر باعث می شود که وزرای معرفی 
کاستی های  و  قبلی  تجربیات  کمک  با  ش��ده 
نکنند.  تکرار  دیگر  را  اشتباهات  آن  پیشین، 

دولت  اول  دوره  ضعف های  اگر  اف��زود:  باخرد 
تدبیر و امید در تیم اقتصادی را مالحضه کنیم، 
این  جدید  چهر ه های  حضور  با  می رسد  نظر  به 
کاستی های  باشدکه  داشته  وجود  خوش بینی 
برای  پلی  آن  کمک  با  و  نشود  تکرار  گذشته 
طرح های جدید در دولت دوازدهم ایجاد شود. 
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
افرادی  اینکه  بیان  با  تجارت خراسان  رضوی  و 
این  و  هستند  متفکر  بسیار  شده اند،  معرفی  که 

می شود،  محسوب  اقتصاد  حوزه  در  مهمی  امر 
یک  دنبال  به  باید  اقتصاد  حوزه  در  کرد:  تاکید 
آزاد،  اقتصاد  سمت  به  و  باشیم  جهانی  رویکرد 
صادرات گرا  اقتصاد  و  تولید  بر  متکی  اقتصاد 
این  تیم،  این  می رسد  نظر  به  که  برداریم  گام 
داد:  ادام��ه  وی  دارد.  را  رویکرد  و  مشخصه 
وزیر  کرباسیان،  آقای  که  اخیری  مصاحبه  طی 
که  بود  کرده  عنوان  وی  داد،  انجام  اقتصاد، 
تیم  نگاه  واقع  در  است.  صادراتی  نگاه  ما  دید 

این  با  و  صادرات گراست  تولید  دولت  اقتصادی 
دید برنامه های خود را ارائه خواهند کرد. باخرد 
را  خود  الزامات  تورم  کنترل  اینکه  به  اشاره  با 
قبلی  دولت های  در  ما  کرد:  تصریح  می  طلبد، 
از  یکی  کردیم.  تجربه  را  درصد   50 تا   ۴0 تورم 
نظر  از  تورم  از  جلوگیری  اصلی  شاخصه های 
نرسد.  صفر  به  آن  نرخ  که  است  این  اقتصادی 
باشد،  صفر  آن  تورم  که  اقتصادی  حقیقت  در 
دلیل  همین  به  داد:  ادامه  وی  نیست.  مناسب 
کاذب  تورم  توسعه یافته  و  صنعتی  کشورهای 
عقیده  به  نشود.  ایجاد  رکود  تا  می کنند  ایجاد 
باید  که  دارد  شاخصه هایی  ت��ورم  کنترل  من 
اجرایی شود و بعد ادعای کنترل نرخ تورم اعالم 
گردد. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
خاطرنشان  خراسان  رضوی  تجارت  و  معدن 
بود  آن  دنبال  به  اخیر  سال   ۴ در  دولت  کرد: 
واقع دولت  کند؛ در  ایجاد  را  این شاخصه ها  که 
برنامه  الزامات  کمک  با  که  بوده  این  دنبال  به 
پنجم و برنامه ششم و با رویکردی ناشی از نگاه 
مقام  که  شاخصه ای   2۴ به  توجه  با  و  درون  به 
مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  رهبری  معظم 
را  مناسب  تولید  یک  زیربنای  فرمودند،  ابالغ 

فراهم آورد.

عارف:

کادرسازی سیاسی نشود، 
در آینده با بحران روبرو می شویم

علی باخرد:

وزرای اقتصادی دولت تجربه کافی و رویکردهایی یکسان دارند

جمشید انصاری در گفت وگو با ایلنا در رابطه با تغییر 
گفت:   امورخارجه  وزارت  اداری  و  سازمانی  ساختار 
خارجه،  ام��ور  وزارت  اداری  جدید  ساختار  براساس 
رویکرد این وزارتخانه به نوع مدیریت دیپلماسی کشور 
متفاوت شده است. در گذشته آن رویکرد به این صورت 
بود که مناسبات دیپلماتیک ایران در سه حوزه معاونت 
دو  می گرفت.  قرار  مدیریت  و  پیگیری  مورد  منطقه ای 
معاونت نیز مسائل حقوقی - بین المللی و کنسولی را مورد 

رسیدگی قرار می دادند.
وزارت امور خارجه پنج معاونت و هشت اداره کل 

خواهد داشت
امور  وزارت  اداری  جدید  ساختار  در  اینکه  بیان  با  او 

که  گرفته  قرار  پیش بینی  مورد  کل  اداره  هشت  خارجه 
کل مسائل مربوط به هریک از کشورها و مناطق در حیطه 
می گیرد،  قرار  کل ها  اداره  آن  رسیدگی های  و  وظایف 
اداری،   – مالی  معاونت  ساختار  این  در  داشت:  اظهار 
باقی  کنسولی  معاونت  و  بین المللی   - حقوقی  معاونت 
ایجاد  اقتصادی  و  سیاسی  جدید  معاونت  دو  و  مانده 

می شود.
ادارات کل مجری برنامه های معاونت ها خواهند بود
سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: در این 
راستا معاونت های تخصصی به هریک از این اداره کل ها 
برنامه و سیاست را اداره می کنند و این اداره کل ها مجری 
بیان  با  انصاری  بود.  خواهند  سیاست ها  و  برنامه ها  آن 
کرده ایم  ابالغ  را  ماآن  که  تشکیالتی  ساختار  در  اینکه 
کرد:  تصریح  دهیم،  کاهش  را  مدیریتی  سطوح  تعداد 
معاونت های وزارت خارجه از شش به پنج معاونت تقلیل 

یافتند.
جدید  ساختار  با  دیپلماسی  در  بیشتری  تحرک 

وزارت خارجه شاهد خواهیم بود
بحث  بیشتر  اصالح  و  تغییر  این  در  اینکه  بیان  با  او 
برنامه  پیشبرد  برای  یکپارچه سازی  و  هماهنگ سازی 
این  ک��رد:  خاطرنشان  ب��ود،  مطرح  خارجی  سیاست 
مورد  خارجه  امور  وزارت  سوی  از  پیشنهادی  ساختار 
قرار  هم  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  توافق 
گرفت و بر این اساس با توافقی که میان من و آقای ظریف 

قرار گرفت، ابالغ شده است و ما قطعا شاهد تحرک بیشتر 
در دیپلماسی کشور در حوزه های مختلف خواهیم بود و 
اقتصادی، مسائل  هماهنگی بیشتری را در دیپلماسی 

سیاسی و بین المللی مشاهده می کنیم.
زیادی  احرازنشده  حرف های  قدوسی  کریمی 

می زند
معاون رئیس جمهور در رابطه با اتهامات اخیر مطرح 
شده از سوی محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد 
در مجلس در خصوص وی نیز ابراز داشت: آقای کریمی 
قدوسی حرف های بسیاری می زند اما تا به حال درستی 
عمرم  طول  در  من  است.  نشده  احراز  آنها  از  هیچ کدام 
در  نیز  سفر  آن  که  ک��رده ام  سفر  آمریکا  به  بار  یک  تنها 
زمان نمایندگی مجلس برای شرکت در اجالس صندوق 
بین المللی پول بوده که وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، 
رئیس کل بانک مرکزی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس 

بنده را همراهی می کردند.
گرین کارت ندارم

انصاری با بیان اینکه من بعد از آن سفر هیچ سفری 
نداشته ام، عنوان کرد: آقای کریمی قدوسی فکر می کند 
که به خاطر آن سفر من گرین کارت دارم در حالی که من 
دیگری  فرد  با  را  بنده  ایشان  گویا  که  ندارم  کارت  گرین 
از سوی معاونت  ادعا  این  ادامه داد:  او  اشتباه گرفتند. 
حقوقی دفتر ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار خواهد 

گرفت.

معاون رییس جمهور نسبت به اظهارات نماینده مشهد واکنش نشان داد؛ 

 کریمی قدوسی حرف های احرازنشده زیادی می زند
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Poetry Dayشعر روز

Lesson from Imamدرسی از  امام

امام حسین )ع( فرمودند:
کس�ی در قیامت در امان نیست مگر کس�ی که در دنیا ترس از خدا در دل 

داشت.

اسرا

خردمن�دان دین ب�اور فرزندان صالح و معنوی  رهب�ران معصوم اند و 
چنین فرزندان خرد ورزی وارث  فضیلت به جا  مانده از مورثان مصوم  
خوداند و اگر ش�عار رس�می پی�روان اهل بیت عصمت علیه الس�ام در 
مراسم سوگ و ماتم ساالر شهیدان  حضرت  حسین بن علی علیه السام 
ای�ن اس�ت  وجعلنا وایاک�م من الطالبین بث�اره برای آن خواه�د بود  که 
شیعیان ناب آزادیخواهان اصیل واستقال طلبان الهی فرزندان معنوی 
سید شهدایند وخونبهای خون پدر معنوی خود را در مبارزه  پبگیر در 
برابر هرجور و طغیان می دانند ودر این مسیر از بذل نفس ونفیس دریغ 

نمی کنند . 
سروش  هدایت ج 3  ص189 

من رذه و خورشید لقائی تو مرا
بیمار غمم عین دوائی تو مرا

بی بال و رپاندر پی تو می رپم
من کاه شدم چو کهربائی تو مرا

مولوی
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