
شنبه 25 شهریور ماه 1396 0 25  ذی الحجه 1438 0 
سال اول شماره 26 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

امام جمعه مشهد:

مجمع تشخیص باید مصلحت 
انقالب را به عنوان باالترین 

مصالح در نظر بگیرد

عضو شورای شهر مشهد: 

تنگ نظری ها دلیل 
تهی ماندن سبد گردشگری  

مشهد است

وزیراطالعات:ملتایرانازگزینههایرویمیزنمیترسد

وزیر اطالعات با بیان اینکه »در فرهنگ اسالم زندگی 
گزینه های  از  ایران  ملت  گفت:  ندارد«  معنایی  ذلت  با 
ایران  اقتدار  و  عزت  رمز  و  راز  و  نمی ترسد  میز  روی 

اسالمی شهادت طلبی است.
علوی  سیدمحمود  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 

با  انتخاب زندگی  اینکه »در فرهنگ اسالم  به  با اشاره 
دو  مسلمانان  گفت:  ندارد«  راهی  عنوان  هیچ  به  ذلت 

راه زندگی با عزت و مرگ با شرافت را انتخاب می کند.
علوی با بیان اینکه »ملتی که از مرگ بترسد ظالمان 
پذیرش ذلت  نهایت موجب  و در  تهدید می کند  را  آن 

است« خاطرنشان کرد: ملتی که در برابر مرگ نترسد و 
به استقبال آن برود به هیچ عنوان زیر بار ذلت نمی رود.
وی تصریح کرد: ملت ایران عزت را می خواهد و ذلت 
را نمی پذیرد و این عزت ایران در جهان ثمره شهادت 

رزمندگان کشور است.
وزیر اطالعات با اشاره به اینکه »این ملت از گزینه های 
نظامی روی میز نمی ترسد« اظهار داشت: ملتی که از 
مرگ نمی ترسد از هر گزینه ای به ویژه نظامی نمی ترسد 

و در برابر توطئه های دشمن ایستاده است.
می خواهد  دشمن  که  کجا  »هر  اینکه  بیان  با  علوی 
ملت  طلبی  شهادت  روحیه  درآورد  زانو  به  را  مقاومت 
و  ایران  دنیا  تمامی  در  گفت:  می شود«  آن  مانع  ایران 

مقاومت ایستاده تر جشن پیروزی می گیرد.
وزیر اطالعات با اشاره به اینکه »فرهنگ شهادت در 
کشور خود را نشان می دهد« خاطرنشان کرد: دشمن 
در برابر ملت سربلند و شهادت طلب ایران اسالمی زانو 

می زند.
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فعالین سیاسی و اجتماعی جوان از وضعیت بکارگیری مدیران جوان 

در استان گفتند؛

در واگذاری پست های مدیریتی 
به جوانان اعتماد کنیم

دیدار افتتاحیه ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد؛

تماشاگران به مرادشان 
می رسند!

فرهنگ

درج قیمت کاال در مرحله توزیع؛

رقابت سالم برای کاهش 
نرخ اتفاق می افتد؟

خنیاگران جام و روایت یک تاریخ
همایش »خنیاگران جام« با هدف بزرگداشت استادان فقید و 

برجسته موسیقی مقامی در تربت جام برگزار شد

حضور  ب��ا  ج��ام«  »خنیاگران  همایش  نخستین 
موسیقی  به  عالقه مندان  و  هنرمندان  مسئولین، 
مقامی 23 شهریور ماه در شهرستان تربت جام برگزار 
شد و با استقبال خوبی از سوی مخاطبانش همراه بود.

توجه به ایران فرهنگی
علی مرادخانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
معقول  سطح  یک  ملی  حوزه  گفت:  همایش  این  در 
کشور  موسیقی  چون  است،  جام  تربت  موسیقی  برای 
اتفاقات  آن  کنار  از  و  گرفته  آن  از  زیادی  بسیار  الهام 
بسیار خوبی برای کشور افتاده است. باید با گردآوری 
یک میراث قدرتمند از موسیقی مقامی این خطه، افق 

بسیار روشنی را برای آینده طراحی کنیم، 

به ما که می رسد میکروفون ها خاموش می شود 
و صدای خستِه ما به گوش خودمان هم نمی رسد 
چه برسد به مردم این شهر. اگر تو یک روز نباشی، 
بیشتر کارهای یک بخش بهم گره می خورد و امان 

از وقتی که تو باشی و کسی صدای تو را نشنود.
با  را  او  شما  که  کسی  هستم،  پرستار  یک  من 
می شناسید.  دست  به  سرنگ  و  سفید  لباس ها 
کسی که اگر حضور دائم او نباشد سیستم پزشکی 
و خدمات به بیمار مختل می شود، پس باید حتما 
از توانمان  اتفاقا به جای سه نفر، بیشتر  باشیم و 
هم باشیم. اما زمانی که صحبت از سهم مساوی 
و کار مساوی می شود، ما ته لیست قرار می گیریم 
انرژی  تمام  باید  که  چرا  نداریم  اعتراض  نای  و 
خودمان را نگه داریم برای فردا که شیفت جدید 

را از سر می گیریم. 
خدمات  50درص���د  از  بیش  حاضر  ح��ال  در 
بهداشتی و درمانی توسط پرستاران ارائه می شود 
اختصاص  قشر  ای��ن  به  پرستاری«  »تعرفه  ام��ا 
پیش  س��ال   10 از  ط��رح  ای��ن  که  چ��را  نمی یابد. 
همچنان دچار تعلیق است و در مقابل پرستاران، 

سخت مشغول کار هستند.
150 خدمات بالینی توسط پرستار انجام می شود
در  مشهد  پرستاری  نظام  مدیره  هیئت  رئیس 
حاضر  حال  در  گفت:  پرستاری«  »تعرفه  با  رابطه 
و  درمانی(  و  پزشکی)تشخیصی  خدمات  کلیه 
در  و  مصوب  تعرفه  پیراپزشکی  خدمات  برخی 
حال اجرا در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و 
خیریه و تامین اجتماعی دارند اما در مورد خدمات 

پرستاری تعرفه ای در...

بی قانونی درباره پرداخت تعرفه به پرستاران 
ادامه دارد؛

کار به جای 3 نفر با 
کمترین دستمزد
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از  استفاده  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  استاندار 
سطح  در  که  استان  این  آزمایشگاهی  ظرفیت های 
کشور هم مطرح بوده، برای ارتقاء کیفی تولیدات به 

ویژه محصوالت صادراتی ضروری است.
از  بازدید  در  پنجشنبه  روز  رشیدیان  علیرضا 
غذایی  صنایع  فناوری  شهرک  در  تستا  آزمایشگاه 
و  بزرگترین  از  یکی  رضوی  خراسان  افزود:  مشهد 
قدیمی ترین استان ها در بخش صنایع غذایی است 
از کشور  برندهای آن در داخل و خارج  به طوری که 

عرضه می شود.
غذایی  صنایع  محصوالت  برخی  داد:  ادامه  وی 
یا  بیوتیک  آنتی  مشکالت  دلیل  به  رضوی  خراسان 

موارد دیگر ظرفیت صادرات پیدا نمی کند.
متضرر  را  صادرکننده  و  تولیدکننده  مساله  این   

می کند.
جلوگیری  برای  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
ظرفیت  از  باید  غذایی  صنایع  محصوالت  عودت  از 
آزمایشگاهی این منطقه به ویژه آزمایشگاه تستا در 

شهرک فناوری صنایع غذایی استفاده شود.
به  نسبت  غذایی  صنایع  همه  باید  اف��زود:  وی 
بهره  نحوه  با  و  توجیه  تستا  آزمایشگاه  ظرفیت 
برداری از ظرفیت آن آشنا شوند. ضروری است همه 
سازمان های دولتی برای بهره برداری بیشتر، کامل 
ریزی  برنامه  آزمایشگاهی  ظرفیت  این  از  بهتر  و  تر 

و استفاده سایر واحدهای تولیدی از آن بسترسازی 
نمایند.

ظرفیت  تستا  آزمایشگاه  داد:  ادام��ه  رشیدیان 
انسانی دارد  نیروی  و  از نظر تجهیزات  بسیار خوبی 
این  ارتباط  باشد.  داشته  پررونقی  فعالیت  باید  که 
و توسعه شرکتهایی  با واحدهای تحقیق  آزمایشگاه 
که در حوزه صنایع غذایی فعالیت دارند باید برقرار 

گردد.
آزمایشگاه  مالی  مشکل  رف��ع  خصوص  در  وی 
تستا هم گفت: مطالبه تسهیالتی این آزمایشگاه از 
سازمان صنایع کوچک باید پیگیری و در اسرع وقت 
و  فنی  کمکهای  محل  از  نمی توان  اما  شود  برطرف 
در بخش  آزمایشگاه  این  به وصول مطالبه  اعتباری 

تسهیالت کمکی کرد.

شرکت  م��دی��رع��ام��ل  ب��ازدی��د،  ای��ن  ادام���ه  در 
شرکت  گفت:  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرک های 
با سرمایه  آزمایشگاه کنترل کیفی تستا سال 1384 
گذاری 200 میلیارد ریال راه اندازی شده و در کشور 

منحصر به فرد است.
با  تستا  شرکت  اف��زود:  مقدم  مهدیزاده  مسعود 
زمینه های  در  ذیربط  قانونی  نهادهای  از  اخذ مجوز 
نوین  روش ه��ای  و  شناسی  سم  آزم��ون  آزمایشگاه 
و شیمایی، بخش  فیزیک  کنترل  دستگاهی، بخش 
آزمایشگاه  مولکوالربیولوژی،  و  میکروبیولوژی 
واحد  آی.تی،  واحد  بازرسی،  واحد  کالیبراسیون، 
و  تحقیق  واحد  و  کیفیت  تضمین  واحد  آم��وزش، 

توسعه فعالیت دارد.
وی ادامه داد: این شرکت برای تجهیز آزمایشگاه 
یارانه در  بود که مشمول  درخواست تسهیالت داده 
قالب کمکهای فنی و اعتباری که در اختیار سازمان 
صنایع کوچک قرار داشت شد اما پرداخت تسهیالت 
نیز  پرداخت  درزم��ان  و  کشید  طول  شرکت  این  به 

بخشی از یارانه تسهیالت پرداخت نشد.
خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
پرداخت  تستا  شرکت  درخ��واس��ت  گفت:  رض��وی 
یارانه تسهیالت برای کمک به تامین تجهیزات الزم 
آزمایشگاه است که از طریق سازمان صنایع کوچک 

پیگیری می شود.

استاندار خراسان رضوی بر استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی تاکید کرد؛

تالشبرایارتقامحصوالتصادراتی
یادداشت خبر 

تولید ایران را چه شده است؟ 
قسمت دوم

محمد حسین روشنک
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

در  خدمات  و  کاال  شده  تمام  قیمت  مقصرافزایش 
مواجه  مشکل  با  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  که  ایران 

نموده کدام است ؟ 
»اقتصاد  کتاب  یادداشت های  در  قلم  قبل  سال ها 
نوشتم  شد.  منتشر   ۱۳۹۲ سال  در  که  مقاومتی« 
تعرفهف درمان مریضی اقتصاد تولیدی کشورنیست. 
که  باشد  موقت  ُمسکنی  می تواند  فقط  تعرفه  بلکه 
خزانه  و  تولید  ب��رای  ش��ود  طوالنی  آن  اگرمصرف 
تعرفه  وقتی  بویژه  اس��ت.  سرطان زا  و  اعتیادآور 
شود.  واریز  خزانه  به  دولت  درآمد  بعنوان  دریافتی 
دوستان  مهری  بی  با  قلم  بهمراه  زمان  آن  متاسفانه 
دولتی  بین  کوتاه  مدیران  بعضی  و  خصوصی  بخش 
مواجه و به عدم حمایت از تولید متهم شدیم اکنون 
اقتصاد تولیدی و خزانه دولت به آن ُمسکن معتاد و از 
سرطانی که بجز تعرفه عوامل دیگری نیز در تشدید 

آن نقش داشته رنج می برد. 
تعرفه وجود داشته  دیوار  بلندترین  که  در کشوری 
و  خزانه  نفع  به  تعرفه  دریافت  اینکه  دلیل  به  باشد 
است  کارفرمایان  و  کارگران  از  پنهان  مالیات  نوعی 
کاال  قاچاق  و  یافته  افزایش  تولید  شده  تمام  قیمت 
توجیه دار و نهادینه شده و نمیتواند اقتصاد تولیدی 
سالمی داشته باشد، لذا دولت مجبور است هر سال 
و  تولیدی  بنگاه های  محصوالت  از  حمایت  بهانه  به 
سنگین  تعرفه های  خزانه  برای  بیشتر  درآمد  کسب 
تر برای واردات تعیین و تعرفه های گذشته را افزایش 
دهد. به طوری که خواسته یا ناخواسته بازارهای خود 
طرق  از  کشورها  دیگر  کاالی  قاچاق  جوالنگاه  به  را 
مختلف )بصورت کولبری، قاطر ، اسب ، االغ ، کشتی 

، کامیون ، هواپیما( تبدیل کند.
هدف  با  تولید  کشوری  اینگونه  در  اینکه  ضمن 
صادرات معنی ندارد، چرا که اگر کاالی دارای توجیه 
اعمال  با  دیگر  کشورهای  باشد  داشته  نیز  صادراتی 
را  کشور  آن  از  کاالهای  واردات  تعرفه  متقابل  اقدام 
به قدری باال میبرند که توجیه صادرات آن محصول 
واردات  تعرفه  با  کشورهای  لذا  میشود،  منتفی  نیز 
مبدأ  و  نداشته  پذیر  رقابت  تولید  دیگر  سنگین 
صادرات نبوده و پذیرای قاچاق گسترده خواهند بود 

شرایطی که ایران امروز در آن گرفتار شده است.
چه عواملی مقصر بوجود آمدن افزایش قیمت تمام 
شده، قاچاق فراوان، صادرات کم رونق، تولیدکننده 
ایران  مردم  برای  سخت  و  گران  معیشت  درمانده، 

بوده است؟
 ، گذشته  مجلس های  ده��م،  و  نهم  دولت های   
که  یازدهم  دولت  تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزارت 
از  شده  محول  وظائف  شرح  اساس  بر  ادغام  از  پس 
طرف مجلس به وزارتخانه همه کاره تولید و تجارت 
بخش  تشکل های  است،  شده  تبدیل  داری  مغازه  و 
خصوصی ، تولید کنندگان ، بازرگانان و...در پانزده 
سال گذشته چه کرده اند که چنین وضعیت در تولید 

کشور بوجود امد است ؟
معوقه  بدهکاران  عمدتا  روزها  این  که  آنگونه  آیا 
و  تولید  وزارت  ناموفق  مدیران  از  بعضی  و  بانک ها 
می کنند  مطرح  یازدهم  دولت  داری  مغازه  و  تجارت 
بهره و یا به گفته آنها نزول بانکی مقصر اصلی شرایط 
ایجاد شده برای اقتصاد تولیدی کشور بوده است که 
پیرامون آن جنجال های فراوان برپا کرده اند تا دولت 
دست  و  ساختارها  در  دستکاری  برای  دیگری  بهانه 
کارگران  چون  جامعه  پایین  طبقات  جیب  در  کردن 
اندازهای  و سود پس  کرده  و روستائیان  کارمندان  و 
کم  بگیران  تسهیالت  ظاهری  نفع  به  را  انان  کوچک 
پائین  طبقات  اف��راد  نزد  عمومی  نارضاینی  تا  کند 

جامعه ایجاد شود؟
و  تولید  در  شده  ایجاد  رکود  و  مشکالت  عامل  آیا 
اضافی  بانکی  بهره  درصد  چند  همان  کشور  تجارت 
که  بوده  می شوند  اداره  قرض  با  که  واحدهایی  برای 
توسط متولیان امر تولید کاسه و کوزه ها سر آن خراب 

شود؟ 
باعث  بانک ها  اضافی  بهره  درصد  چند  فقط  اگر 
چرا  است  شده  بنگاه های  مشکالت  و  تولید  گرانی 
با مشکل  ندارند  بانکی  تولید کنندگانی که بدهکاری 

و رکود مواجه هستند؟ 
یاد  شرایط  ایجاد  در  نیز  پول  هزینه  حتما  بله 
شده نقش داشته است اما نه به آن پر رنگی که همه 
سیما  و  صدا  و  دولتی  و  خصوی  بخش  تریبون های 
زیر  را  کشور  قوانین  و  کرده  بپا  جنجال  آن  پیرامون 

سوال برده اند.
 چرا که اگرعامل باال بودن قیمت تمام شده تولید 
فقط بهره اضافی بانک ها بوده است ، اکنون که بهره 
واردات  تعرفه های  می باست  یافته  کاهش  بانکی 
نیاز های  ایران  مردم  و  متوقف  کاال  قاچاق   ، حذف 
خود را به قیمت مردم دیگر کشورها دنیا تامین کنند. 
مثال خودرویی که توسط بنگاه های دولتی در بازار به 
ایران  مردم  به  دنیا  بازارهای  دیگر  برابر  دو  از  بیش 

فرخته می شود به نصف کاهش پیدا کند. 
بانک ها  کارکرد  بر سر  اگراینگونه نشود جنجال  اما 
ایجاد  بمنظور  دیگر  اشتباه  آدرس  دادن  می توان  را 
در  تولید  گرانی  چرائی  و  عمومی  مطالبات  در  تاخیر 

ایران بوده دانست .
بانک ها  اضافی  بهره  یقینا  شد  ذکر  که  همانگونه 
اثر  بدهکار  واحدهای  تولید  شده  تمام  درقیمت 
داشته و دارد اما آیا این اثر بیش از نصف وجهی است 
از  افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات  بهانه  به  دولت  که 
اخذ  بدهکار  غیر  و  بدهکار  تولیدی  واحدهای  همه 

می کند بوده است؟ 
ادامه دارد.....

95هزار تن انگور در خلیل ّآباد 
برداشت شد

امسال  گفت:  آب��اد  خلیل  کشاورزی  جهاد  مدیر 
6 هزار  از سطح  انگور  بر 95 هزار تن محصول  افزون 

تاکستان های این شهرستان برداشت شده است.
شنبه  پنج  روز  طاهرپور  مجید  ایرنا،  گ��زارش  به 
درصد   80 افزود:  محصول  این  فرآورده های  درباره 
سبز  ان��واع  شامل  کشمش  به  تبدیل  محصول  این 
و  مویز  و  کالیفرنی)طالیی(  طیفی،  دودی،  قلمی، 
شهرستانهای  به  خوری  تازه  مصرف  برای  آن  بقیه 
خارج  نیز  و  اصفهان  شیراز،  تبریز،  تهران،  مشهد، 

کشور از جمله روسیه صادر شد.
ذکر  رقم   23 شامل  را  خلیل آباد  تولیدی  انگور  وی 
کشمش  به  تبدیل  مناسب  انگور  ارقام  کرد:  بیان  و 
از  شامل بی دانه مانند »پیکامی« و »عسکری« است. 
نیز  رزقی  و  ریش  بابا  مال،  سبز  مانند  دانه دار  ارقام 

محصوالتی نظیر طیفی و »مویز« تهیه می  شود.
به  همچنین  آب��اد  خلیل  ک��ش��اورزی  جهاد  مدیر 
مشکالت انبارداری و صادرات اشاره و بیان کرد: باید 
در زمینه فرآوری، تولید و بسته بندی جدید کشمش و 
مورد پسند بازارهای جهانی چاره ای اندیشیده شود.

وی همچنین به وجود پنج واحد بهداشتی سورت 
بیان  و  اش��اره  آباد  خلیل  در  کشمش  بسته بندی  و 
کرد: این جوابگوی حجم تولید باالی کشمش در این 
جهت  بانکی  تسهیالت  تخصیص  نیست.  شهرستان 

ساخت بارگاه بهداشتی نیاز است.
 

افزایش 11درصدی تسهیالت 
پرداخت شده در خراسان رضوی

مدیر کل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
گفت: تسهیالت پرداختی بانک ها در این استان طی 
گذشته  سال  پایان  به  نسبت  امسال  ابتدای  ماه  پنج 

بیش از 11 درصد افزایش داشت.
علی رسولیان روز پنجشنبه درباره جزییات تسهیالت 
اعطا شده، افزود: تسهیالت مزبور در پنج ماه سال جاری 
83 هزار میلیارد ریال بود که در بخش های کشاورزی، 
صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و ساختمان، خدمات 

و صادرات پرداخت شده است.
به  تسهیالت  ای��ن  عمده  بخش  ک��رد:  اظهار  وی 
یافت. اختصاص  اشتغال  ایجاد  و  تولیدی  واحدهای 
در این مدت منابع بانک های استان 610 هزار میلیارد 
پایان سال گذشته 2.7 درصد  به  بود که نسبت  ریال 

افزایش داشت.
رسولیان مصارف بانکی در پایان مرداد ماه امسال 
را نیز 400 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این 
رقم در مقایسه با پایان سال قبل که 360 هزار میلیارد 

ریال بود، 10 درصد افزایش دارد.
 

معاون تولیدات گیاهی جهادکشاورزی 
خراسان رضوی:

خرید تضمینی »کلزا« 60 درصد 
افزایش یافت

جهاد  س��ازم��ان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: خرید تضمینی کلزا 
با  مقایسه  در  جاری  زراعی  سال  طی  استان  این  در 

مدت مشابه پارسال 60 درصد افزایش دارد.
پنجشنبه  روز  صالحی  نجف قلی  ایرنا،  گزارش  به 
به  کلزا  تن   4800 جاری  ماه  شهریور  نیمه  تا  افزود: 
قیمت هر کیلو گرم 27 هزار و 800 ریال از کشاورزان 
محصول  برداشت  اینکه  بیان  با  وی  شد.  خریداری 
کرد:  اظهار  است،  یافته  پایان  استان  مزارع  از  کلزا 
تاکنون بیش از 60 درصد مبلغ خرید تضمینی کلزا به 

کشاورزان پرداخت شده است.
 15 معادل  و  هکتار  هزار  سه  حدود  گفت:  وی 
رضوی  خراسان  در  غالت  کشت  زیر  سطح  درصد 
سال  در  ما  استان  و  دارد  اختصاص  کلزا  کشت  به 
را  کشور  در  کلزا  تولید  پنجم  رتبه  گذشته  زراعی 

کسب کرده است.

عضو هیئت مدیره پدیده شاندیز
سامانه اتاق مبادالت سهام پدیده 

هیچ مشکلی ندارد
عضو هیئت مدیره پدیده شاندیز گفت: سامانه اتاق 
با  و مطابق  ندارد  پدیده هیج مشکلی  مبادالت سهام 

استانداردهای بورس نظارت و فعالیت می کند.
حمیدرضا کریمویی افزود: سامانه سهام پدیده تحت 
نظارت کمیته سه نفره که افراد آن مورد تایید سازمان 
ماه  دو  حدود  کمیته  این  و  باشد  می  هستند،  بورس 
پیش تمامی موارد مشکوک را مورد بررسی قرار داده 

است.
بر  ک��رد:  تاکید  شاندیز  پدیده  مدیره  هیئت  عضو 
اساس اعالم نظر این کمیته تمامی ادعاهای برخی از 
سهامداران مبنی بر اینکه سامانه با نظر مدیران پدیده 
به  نیز  آن  جلسه  صورت  و  گردیده  رد  شود،  می  اداره 

سازمان بورس و وزارت کشور فرستاده شده است.
کریمویی تصریح کرد: عالوه بر سامانه، وضعیت اتاق 
نیز توسط این کمیته از تمامی ابعاد مورد بررسی قرار 
گرفت و صورت جلسه این بررسی و رد این ادعاها نیز 
به امضای دکتر فهیمی ، مشاور عالی سازمان بورس و 

اوراق بهادار رسیده است.

درج قیمت کاال در مرحله توزیع؛

رقابت سالم برای کاهش نرخ اتفاق می افتد؟

خامفروشیمانعتوسعهورونقاقتصادیگناباد

نماینده نیشابور در مجلس:

»پراید« بی کیفیت است
توسط واحدهای تولیدی استان در »بهین یاب« صورت گرفت؛

ثبت درخواست برای یک هزار و 465 میلیارد تومان تسهیالت

دبیر اتاق اصناف مشهد گفت: اگر قیمت کاال در 
کارخانه مشخص باشد، تقریبا همه فروشگاه های 
رقابت  یک  برای  که  مجبورند  بزرگ  و  زنجیره ای 
به پایین هماهنگ  با هم رو  سالم قیمت کاالها را 

کنند.
با  رابطه  در  افشاری  عبدا...  ایسنا،  گزارش  به 
در  افزود:  توزیع  مرحله  در  کاال  قیمت  درج  طرح 
گذشته برخی از کارخانه ها برای ترغیب واحدهای 
صنفی به خرید کاال، به کارخانجات پیشنهاد درج 
قیمت باال می دادند. آن زمان یک کارخانه مجبور 
ارسال  برای  آن  قیمت  و  کند  تولید  را  کاالیی  بود 
به همه نقاط کشور در تمام کشور را باید به صورت 

یکسان محاسبه کند.
وی ادامه داد: به این خاطر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در اقدامی اعالم کرد برای برخی از کاالها 
بایستی واحدهای صنفی براساس فاکتوری که کاال 
را خریداری می کنند و سودی که از طرف سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر 
گرفته شده، آن کاال را به فروش برسانند. در نتیجه 
گپ بسیار زیاد مشتری حذف شد و این امری است 
با  می توانند  چون  است  مصرف کننده  نفع  به  که 

قیمت های واقعی تر یک کاال را خریداری کنند.

بر  مبنی  انتقادات  برخی  به  اش��اره  با  افشاری 
باعث  توزیع  مرحله  در  قیمت  درج  طرح  اینکه 
این  کرد:  عنوان  می شود،  بازار  به  قیمتی  شوک 
در  کاال  قیمت  معموال  چون  نیست  درست  انتقاد 
عرفا  نیز  ارسال  قیمت  و  است  مشخص  کارخانه 
به دست می آید. در نتیجه طی بازرسی ها به طور 
است  واقعی  کاال  قیمت  می شود  مشخص  تقریبی 

یا غیرواقعی. فروشندگان نیز نمی توانند قیمت را 
تغییر دهند و سود کاذبی به دست آورند.

بازرس  چون  اف��زود:  مشهد  اصناف  اتاق  دبیر 
بررسی  را  فروشنده  کاالی  خرید  فاکتور  و  قیمت 
بدبینانه ترین شرایط  و  بدترین حالت  در  می کند. 
هم اگر فروشنده قیمت را دست کاری کند، باالخره 
را در  بر کاال درج کند که همان کاال  را  باید قیمت 

فروشگاه مشابه و همجوار با قیمت های پایین تر به 
فروش می رسد. به این ترتیب برای رقابت هم که 

شده، یقینا این کار را انجام نمی شود. 
در  زی����ادی  تخفیف های  ب��ه  اش����اره  ب��ا  وی 
کرد:  تصریح  می کنند،  اعالم  بزرگ  فروشگاه های 
اگر فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ برای تخفیفات 
همین  از  ناشی  مساله  این  می کنند،  اقدام  ویژه 
بوده که قیمت در مرحله تولید بر روی کاالها درج 
روی  باالیی  قیمت  کارخانجات  واقع  در  می شد. 
کاالی خود درج می کردند و خودشان تخفیفات 30 

تا 50 درصد را اعالم می کردند.
این  در  کرد:  اضافه  مشهد  اصناف  اتاق  دبیر 
از سوپرمارکت های  برخی  میان دیده شده حتی 
محلی نیز همین کار را انجام می دادند. در نتیجه 
باشد، تقریبا  اگر قیمت کاال در کارخانه مشخص 
مجبورند  بزرگ  و  زنجیره ای  فروشگاه های  در 
هم  با  را  کاالها  قیمت  سالم  رقابت  یک  ب��رای 
در  بخشنامه  این  کنند.  هماهنگ  پایین  به  رو 
سلولزی  محصوالت  مانند  محصوالت  از  برخی 
هم  تخفیف  بیشتر  البته  که  می شود  اعمال  و... 
بوده  سلولزی  محصوالت  بزرگ  فروشگاه های  در 

است.

دبیر خانه صنعت و معدن گناباد گفت: خام فروشی 
گناباد  اقتصادی  رونق  و  توسعه  مهم  موانع  از  یکی 

است.
به گزارش ایرنا، حسن باصری روز پنجشنبه افزود: 
زمینه های  در  گناباد  بسیار  ظرفیت های  وج��ود  با 
در  ضعف  دلیل  به  ک��ش��اورزی  و  معدنی  صنعتی، 
بندی،  بسته  صنایع  جمله  از  الزم  زیرساخت های 
بسیاری از تولیدات این شهرستان به صورت خام به 
با بسته بندی و نام دیگر  مناطق دیگر صادر و حتی 

نقاط روانه بازار مصرف می شود.
وی پراکنده کاری را از ضعف های مهم این بخش 
ذکر کرد و افزود: برای جلوگیری از این معضل باید 
تولید  در  گناباد  خاص  ظرفیت های  با  متناسب 
و  معدنی  مواد  و  دستباف  فرش  زعفران،  پسته، 
سرمایه  مناسب،  اعتباری  ردیف های  اختصاص 
گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش ها 
بسیاری  خروج  از  پایدار  اشتغال  ایجاد  با  و  کرد 
از  خ��ارج  به  خام  ص��ورت  به  تولیدی  کاالهای  از 

شهرستان جلوگیری نمود.
اجرایی  دستگاههای  کردن  عمل  ای  سلیقه  وی 
اظهار  و  دانست  بخش  این  مشکالت  دیگر  از  نیز  را 
بهره،  کم  و  مناسب  تسهیالت  پرداخت  با  باید  کرد: 

جایگزین  را  بندی  بسته  صنایع  ب��زرگ  واحدهای 
مشاغل کوچک خانگی کرد.

در  کنندگان  تولید  ضعف  دلیل  به  گفت:  باصری 
کنندگان  مصرف  از  بسیاری  خود،  کاالهای  معرفی 
و  ندارند  این شهرستان  از محصوالت  کافی  شناخت 
تبلیغات گسترده  با  که  نقاط  از سایر  کاالهای مشابه 
اغلب  در  اف��ت��اده  ج��ا  کنندگان  مصرف  میان  در 

فروشگاههای گناباد به فروش می رسند.
وی افزود: باید با تبلیغ بیشتر، ظرفیتهای اقتصادی 
این شهرستان برای متقاضیان سرمایه گذاری معرفی 
صنایع  بخش  در  گذار  سرمایه  جذب  بستر  تا  شود 

تبدیلی افزایش یابد.
نیز  گناباد  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
وجود داللها را از عوامل افزایش معضل خام فروشی 

از  برون رفت  برای  تولیدات  برند سازی  به  و  دانست 
این مشکل تاکید کرد.

هادی ایزدی با اشاره به وجود مافیای شیر و تاثیر 
توسط  بخش  این  تولیدات  قیمت  ثباتی  بی  بر  آن 
با راه اندازی واحد تولیدی  دالل ها در گناباد، گفت: 
فرآوری شیر بیدخت گناباد در چند ماه آینده فرآوری 
شیر تولیدی این شهرستان از 50 درصد به 80 درصد 

افزایش می یابد.
تولیدی  واحد  اندازی  راه  با  همچنین  افزود:  وی 
این  معدنی  م��واد  ف���رآوری  گناباد  هستی  کاشی 
شهرستان بخصوص کائولن از 28 درصد به بیش از 50 

درصد افزایش می یابد.
و  روزب��ازاره��ا  برپایی  اهمیت  به  اش���اره  با  وی 
مستقیم  ارائه  و  کاال  مستقیم  عرضه  نمایشگاههای 
بخش  در  گذاری  سرمایه  توسعه  و  تولیدی  کاالهای 
صنایع تبدیلی و بسته بندی در کاهش جوالن داللها 
در  گناباد  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  کرد:  اظهار 

حد توان به این امر عنایت خاص دارد.
تسهیالت  سازی  روان  با  اداره  این  گفت:  ایزدی 
متقاضیان  از  منطقه  هر  خاص  قابلیتهای  معرفی  و 
حمایت  تبدیلی  صنایع  بخش  در  گ��ذاری  سرمایه 

می کند.

ش��ورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  نماینده 
پاسخگوی  و  است  بی کیفیت  پراید  گفت:  اسالمی 
استانداردهای روز دنیا نیست. متاسفانه ما خودرویی 
در کشور نداریم که هم رنج قیمتی پراید باشد تا بتواند 

استانداردهای بین المللی را رعایت کنند
جایگزین  نتوان  که  زمانی  تا  افزود:  گرمابی  حمید 
تولید  خط  نمی توان  کرد،  پیدا  پراید  برای  مناسبی 
پراید  جایگزین  باید  خودرویی  کرد.  قطع  را  پراید 
شود که با قدرت خرید طبقه متوسط و دهک های کم 

درآمد جامعه سنخیت داشته باشد. 
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه بدقولی برخی شرکت های خودرو 
سازی برای تحویل به موقع خودرو به مشتریان نشان 
وضعیت  دارد،گفت:  تولید  میزان  برآورد  دقیق  عدم 
برنامه ریزی خط تولید و کمبود برخی از قطعات یدکی 
خودرو از دالیلی است که خودرسازن برای دیرکرد در 

تحویل خودرو اعالم می کنن
مجلس،گفت:  ومعادن  صنایع  عضوکمیسیون 
به  خ���ودرو  س��ف��ارش  ثبت  ب��رای  تنها  ش��ه��رون��دان 
کالهبرداران  تا  کنند  اعتماد  مجاز  نمایندگی های 

نتوانند از اعتماد آن ها سواستفاده کنند.
 گرمابی درباره عدم پایبندی برخی از خودرسازان 
تحویل  به  نسبت  ق��رارداد  در  شده  ذک��ره  زم��ان  در 
خودرو به مشتریان افزود: عدم تامین قطعات یدکی 
از تولیدکنندگان داخلی و یا دشواری تهیه لوازم یدکی 
خارجی برای خودروسازان از عواملی است که برخی 
تولید  توانند میزان  نمی  اعتقاد دارند؛  خودروسازان 

خودرو را در روز و ماه برآورد کنند.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس، تصریح کرد: 
این اتفاق موجب می شود که خودروسازان نتوانند طبق 

روز و ماه خودرو را تحویل مشتری بدهند.

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 154 واحد 
تولیدی استان با درخواست هزار و 465 میلیارد تومان 
تسهیالت در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند.  راضیه 
علیرضایی روز پنج شنبه در اعضای ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید خراسان رضوی در محل شهرک فناوری 
صنایع غذایی مشهد افزود: از این تعداد 524 واحد با 
درخواست 263 میلیارد تومان به بانک معرفی و هفت 
واحد موفق شدند چهار میلیارد و 800 میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند. وی افزود: امسال همچنین 
36 واحد تولیدی باالی 100 نفر اشتغال در خراسان 
رضوی درخواست تسهیالت داشتند که هنوز بانک ها 
بهین یاب هیچ  آنها در سایت  نام  به دلیل عدم ثبت 
صنعت  سازمان  رییس  نکرده اند.  پرداخت  مبلغی 
معدن و تجارت خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در 
آینده نزدیک واحدهای تولیدی باالی 100 نفر اشتغال 
نیازی به ثبت نام در سایت بهین یاب نخواهند داشت 
و مشکل آنها در خصوص دریافت تسهیالت از بانکها 

برطرف می شود.
 گفتنی است در ادامه این نشست مشکالت مربوط 

و  ک��ش��اورزی  واح��ده��ای  تولید  رون��ق  تسهیالت  به 
طرحهای کشاورزی، واحد تولیدی تجهیز دکل توس، 
جهدآزما  شرکت  و  توس  کف  حباب  تولیدی  واحد 
بررسی و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد 
آالیندگی  از  ناشی  جریمه های  مشکل  شد  مقرر  و 
واحدهای فعال و موثر در بخش قطعه سازی استان 
برای  آن ها  تالش  و  خانه  تصفیه  ساخت  صورت  در 
رفع آالیندگی، از طریق ستاد تسهیل پیگیری شود 
تا با انجام مکاتبات الزم در جرائم آنها تخفیف الزم یا 
بخشودگی از طریق سازمان حفاظت محیط زیست و 

سازمان امور مالیاتی صورت گیرد.
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پیگیری خبر

گفت و گو پارلمان دهم

نماینده اسبق مشهد:   
شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان موقتی بود
شورای  عضو 
حزب  م��رک��زی 
ملت  ات���ح���اد 
اسالمی  ای��ران 
گ����ف����ت: اگ���ر 
ت��داوم  به  ق��رار 
ک����ار ش����ورای 

تجدیدنظر  باید  باشد،  اصالح طلبان  سیاستگذاری 
آنکه  ضمن  یعنی  شود.  انجام  ساختارش  در  جدی 
حضور احزاب در تصمیم گیری ها غالب باشد، گروه ها 

متناسب با پایگاه اجتماعی شان نقش آفرینی کنند.
غالمرضا انصاری در گفت و گو با خبرآنالین، درباره 
نیروهای  گ��ردش  لحاظ  به  کشور  وضعیت  ارزیابی 
سیاسی و حضور نسل جوان گفت: متأسفانه در انتقال 
تجربه بین نسلی هر دو جریان اصولگرا و اصالح طلب 
با  ناموفق عمل کردند؛ چون در فقدان احزاب  بسیار 
هویت و شناسنامه دار، کادرسازی و تربیت نیروهای 
تبدیل  مسئله  این  و  نیفتاده  اتفاق  پذیر،  مسئولیت 
به پاشنه آشیل شایسته ساالری در ساختار سیاسی 

کشور شده است.  
وی علت موفق نبودن دو جریان سیاسی اصولگرا و 
اصالح طلب برای انتقال تجربه بین نسلی را با یکدیگر 
متفاوت خواند و افزود: جریان اصولگرا دائم در قدرت 
بود اما جریان اصالح طلب نیز بر اثر بی مهری هایی که 
متحمل شد، کمتر فرصت انتقال تجربه به نسل های 

دیگر را پیدا کرد.
با بیان اینکه امروز  این فعال سیاسی اصالح طلب 
آستانه  در  عموما  هستند  کار  مسند  بر  که  نیروهایی 
بازنشستگی از چرخه اجرایی کشور قرار دارند، اظهار 
در  نسلی  بین  تجربه  انتقال  برای  فاصله  این  کرد: 
تر  تر و مشخص  نهم و دهم خیلی جدی  دولت های 

شده است. 
کارشناسان  و  مدیران  از  توجهی  قابل  بخش  چون 
آقای  دول��ت  از  قبل  دهه  سه  طول  در  که  خبره  ای 
اجرایی  چرخه  از  بودند،  شده  تربیت  نژاد  احمدی 
کشور خارج شدند و امکان جذب نیروهای کارآمدی 
یک  با  واقع  در  نیامد.  وجود  به  آنها  جای  هم  بالقوه 

انقطاع نسلی مواجه هستیم. 
وی ادامه داد: وقتی امروز به میانگین سنی دولت 
ها از ابتدای انقالب تا امروز نگاه می کنیم، پیرشدگی 
بنابراین  هستیم؛  ناظر  و  شاهد  کامال  را  مدیریت 
وظیفه دولت امروز و دولت های آینده بسیار سنگین 

است. 

نشست هم اندیشی شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات خراسان رضوی 

با مدیرکل سیاسی و انتخابات 
استانداری برگزار شد

اب��ت��دای  در 
ای�����ن ج��ل��س��ه 
غفوری  قاسم 
ادواری  رییس 
ش������������ورای 
ه��م��اه��ن��گ��ی 
ج�����ب�����ه�����ه 

ضمن  جلسه  ای��ن  در  رض��وی  خ��راس��ان  اص��الح��ات 
برای مدیرکل جدید سیاسی  توفیق  و آرزوی  تبریک 
و انتخابات استانداری خراسان رضوی ابراز امیدواری 
کرد و انتصاب شایسته ایشان نقطه عطفی در تعامل 
در  اج��رای  های  دستگاه  بدنه  و  اح��زاب  بین  مثبت 
استان باشد و با توجه به شخصیت فرهیخته ایشان، 
ظهور  شاهد  دارن��د،  که  ای  ارزن��ده  تجارب  و  دانش 
رویکرد جدیدی در راستای تعمیق ، تقویت و نهادینه 
سازی فرهنگ تحزب با تکیه بر اجرا و نظارت مستمر 

قانون جدید احزاب باشیم.
و  آفات  و  کارکردها   ، تحزب  تاریخ  به  اشاره  با  وی   
آسیب های کارحزبی در ایران گفت: اراده معطوف به 
اصالحات در هردورانی بیان شرایط و مقتضیات زمانه 
خود را دارد و از این منظر جنبش جامعه مدنی سال 
تدبیر  دولت  استقرار  و   92 سال  حضور  حماسه  و   76
تالقی  نقطه  یک  بلکه  نبود  تاریخی  گسست  امید  و 
تاریخی بود که پروسه اصالحات را با پروژه اصالحات 

گره زد.
 غفوری در ادامه با تصریح به اینکه حامالن واقعی 
اصالحات مردم اند، گفت: هر پروژه اصالحی که می 
ُمهر  باید،  می  لزوما  یابد  تحقق  ما  جامعه  در  خواهد 
تایید مردم را داشته باشد و باید تالش کرد که تعریفی 
از  با فرهنگ و ارزش های جامعه  مشخص و منطبق 
اصالحات و مراحل آن ارائه کرد و نشاط و پویایی نظام 

و جامعه را در تحقق موزون آن تعریف کرد.
در ادامه احمد قربانی، مدیرکل سیاسی و انتخابات 
استانداری خراسان رضوی در این جلسه ضمن تقدیر 
بابت  اصالحات  جبهه  هماهنگی  شورای  از  تشکر  و 
حضور و تشکیل این جلسه گفت:  سیاسی ترین کار 
امر  این  و  است  مردم  به  صادقانه  و  درست  خدمت 
مهمترین  بر  تاکید  و  تمرکز  با  مگر  شود  نمی  میسر 
انسانی  نیروی  تربیت  و  آموزش  یعنی  احزاب  کارکرد 

توانمند و ماهر. 
وی با تاکید بر اینکه با اجرای دقیق قانون خیلی از 
برطرف خواهد شد  زمان  گذر  و مشکالت در  مصائب 
از توسعه سیاسی و حکمرانی  گفت: بطور کلی هدف 
خوب ایجاد فضا و فرصت برای رشد و رفاه، آسایش و 
بالندگی جامعه است . قربانی اجرا و نظارت بر قانون 
جدید احزاب را از مهمترین اولویت ها اداره سیاسی 

در رابطه با موضوع احزاب دانست.

نماینده کاشمر:
گزینه مطرح شده برای استانداری

 خراسان رضوی
عضو  ی���ک 
ف��راک��س��ی��ون 
گفت:  ام��ی��د 
نظر  االن  ت��ا 
در  تغییر  ب��ر 
م���دی���ری���ت 

استان خراسان رضوی است.
بهروز بنیادی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص تغییر 
استاندار با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان به دلیل 
اینکه مجلس این روزها تعطیل است و ما با نمایندگان 
شهرستان ها از طریق فضای مجازی و تلفنی در ارتباط 
هستیم، اظهار کرد: چیزی که مشخص است این است 
تا االن نظر بر تغییر در مدیریت استان خراسان رضوی 
است اما باید با توجه به سوابق آقای رشیدیان جایگاهی 
در سطح کشور برای ایشان تعریف شود. نماینده مردم 
این  به  پاسخ  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  کاشمر 
پژمان  و  مهرعلیزاده  خباز،  آقایان  میان  از  که  سوال 
نام کدام یک برای استانداری خراسان رضوی مطرح 
است، خاطرنشان کرد: همه این افراد جز گزینه های 
مطرح شده هستند اما اینکه کدام یک از آنان به اتفاق 
مجمع  به  و  نیست  مشخص  هنوز  شود  اتنخاب  آرا 
نمایندگان استان اعالم نشده است. وی با بیان اینکه 
راهبرد استان ما در بحث توسعه به نسبت سایر استانها 
عقب است، افزود: ما نیرویی می خواهیم که هم مدیر 
اجرایی باشد هم تفکر اقتصادی داشته باشد و بتواند 
مباحث  در  سرعت  به  را  استان  های  افتادگی  عقب 
اقتصادی جبران کند، به جز این 3 گزینه افراد دیگری 
عنوان  به  کسی  باید  مجموع  در  اما  شدند  مطرح  هم 
استاندار خراسان رضوی انتخاب شود که مدیر اجرایی 
قوی ، توان مند، با جسارت و با برنامه ریزی اقتصادی 
باشد و تحرک خوبی در موضوعات مربوط به معادن و 
کشاورزی استان صورت دهد چراکه ما در این راستا از 
پتانسیل هایمان به خوبی استفاده نکرده ایم. بنیادی با 
اشاره به اینکه دولت برای انتخاب استاندار با مجمع 
نمایندگان استان در ارتباط است، گفت: در این رابطه 

دولت نظر اغلب نمایندگان را نیز گرفته است.

نماینده درگز:
مدیران دولت باید همراه

 با سیاست های دولت باشند
عضو  ی���ک 
ف��راک��س��ی��ون 
گفت:  ام��ی��د 
دول�����ت ب��ای��د 
اس��ت��ان��داران و 
مدیرانی داشته 
باشد که همراه 

با سیاست های او باشند. عبدا... حاتمیان در گفت وگو 
است  دولت  حق  اینکه  بر  تاکید  با  ایسنا،  خبرنگار  با 
مدیرکل هایی داشته باشد که با سیاست های او همراه 
باشند، اظهار کرد: دولت حق دارد استاندارانی داشته 
در  دولت  سیاست های  برای  خوبی  مجریان  که  باشد 
استان های مختلف کشور باشند. وی ادامه داد: مدیرانی 
که به جای خدمت، چوب الی چرخ دولت می گذارند باید 
عرصه را به کسانی واگذار کنند که هم می خواهند و هم 
می توانند. نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای انتخاب استاندار 
خراسان رضوی با مجمع نمایندگان استان مشورت کرده 
است یا خیر، گفت: دولت نهاد مستقلی است که از لحاظ 
قانون مجبور به مشورت با نمایندگان و مجلس نیست، 
نمایندگان  برخی  با  م��وارد  برخی  در  است  ممکن  اما 

مشورت داشته باشد.

نماینده نیشابور:
دیپلماسی پارلمانی تالشی برای پایان 

نسل کشی در میانمار
ع������ض������و 
ک��م��ی��س��ی��ون 
ملی  ام��ن��ی��ت 
در  م��ج��ل��س 
ی��ادداش��ت��ی 
بر  ت��اک��ی��د  ب��ا 
از  اس��ت��ف��اده 

دیپلماسی پارلمانی برای پایان نسل کشی مسلمانان 
میانمار نوشت که در راس هیئتی برای پیگیری ابعاد 

فاجعه بار میانمار عازم شرق آسیاست.
عضو  چنارانی  هاجر  مهر،  خبرگزاری  گ��زارش  به 
اسالمی  ش���ورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
دیپلماسی  از  استفاده  بر  تاکید  با  که  یادداشتی  در 
میانمار  مسلمانان  کشی  نسل  پایان  برای  پارلمانی 
شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  داشت:  بیان 
جنایت   19٤8 کنوانسیون   2 ماده  استناد  به  اسالمی 
های میانمار را مصداق بارز نسل کشی تشخیص داده 
دیپلماتیک  گسترده  های  فعالیت  اساس  همین  بر  و 
از نوع دیپلماسی پارلمانی را در دستور کار خود قرار 
داده و مقرر گردید اینجانب به عنوان تنها نماینده زن 
عضو کمیسیون امنیت ملی در رأس هیئتی از وزارت 
جنایت  و  بار  فاجعه  ابعاد  پیگیری  برای  خارجه  امور 
آمیز کشتار مردم بی دفاع میانمار به منطقه شرق آسیا 
عزیمت نمایم تا از نزدیک با زنان و کودکان آواره دیدار 
را  آنان  های  سختی  و  مشکالت  و  نموده  همدردی  و 
بیانیه آمده  از این  مورد بررسی قرار دهم. در بخشی 
است: موسسه نوبل می بایست جایزه خود را از خانم 
آنگ سان سوشی پس بگیرد در غیر اینصورت در نزد 
افکار عمومی جهان اعطای جایزه نوبل تمسخر آمیز و 
نفرت آور خواهد بود. اینجانب در بامداد روز جمعه 2٤ 
شهریور ماه در هنگامی که با یک هواپیمای ترابری که 
حاوی کمک های انسان دوستانه مردم می باشد، عازم 
منطقه شرق آسیا هستم، نه تنها به عنوان یک نماینده 
مجلس بلکه به عنوان یک همسر و به عنوان یک مادر 
آزاداندیشان  و زنان و دختران و همه  از تمام مادران 
جهان می خواهم که از تشنج زدایی و مصالحه جویی و 
عادی سازی زندگی برای مسلمانان میانماری که به یک 
مطالبه و درخواست عمومی و همگانی و جهانی تبدیل 
پیگیری  به  ملزم  را  خود  و  نموده  حمایت  است  شده 

اجتماعی بحران میانمار بدانند .

رئیس جمهور در آخرین گفت و گوی تلویزیونی 
به  ع��دم  درب���اره  خ��ود  دغدغه  از  م��ردم  با  خ��ود 
گفت.  سخن  جدید  و  جوانان  نیروهای  کارگیری 
این  را در خصوص  نگرانی خود  »حسن روحانی« 
نگرانم  هم  من  کرد:  عنوان  اینگونه  مهم  مساله 
رخ  باید،  که  سرعتی  با  نخبگان  گردش  چرا  که 
نمی دهد. به همه وزرا دستور داده ام که دو نفر 
دستیار  یا  و  معاون  یا  مشاور  سمت  به  را  جوان 
در  را  ها  خانم    از  یکی  همچنین  بگمارند.  وزیر 
استفاده  و  تا جوانگرایی  دهند  قرار  ها  این پست 
زنان  ظرفیت  ش��ود.  محقق  دول��ت  در  زن��ان  از 
افزایش  درص��د   ۳۰ تا  باید  دولتی  مدیریت  در 
مدیریتی  سطوح  در  باید  جوانان  و  زنان  از  یابد. 
استفاده شود .برای اینکه دولت و کشور بتواند از 
مشخص  است  بهتر  بگیرد،  بهره  جوانان  ظرفیت 
وزی��ران  و  جمهور  رئیس  دول��ت،  قانون،  ش��ود، 
بر  جوانی  سن  آیا  دانند؟  می  جوان  را  کسی  چه 
خواهد  تعریف  مدیریتی  تجربیات  میزان  اساس 
شد یا صرفا مالک زمان و سال تولد خواهد بود؟ 
صورت  هم  تعریف  این  باید  اینها  همه  بر  عالوه 
باید از چه قشری و  بگیرد که جوان دستیار وزیر 
شود؛  انتخاب  تحصیالتی  و  تجربه  میزان  چه  با 
بر  گیری  تصمیم  جلوی  قطعا  مسائل  این  تعریف 
را  راه  و  گرفت  خواهد  را  شخصی  نظریات  اساس 
عنوان  به  جوانان  تربیت  برای  واقعی  صورت  به 
مدیران آینده کشور باز خواهد کرد. شفافیت هر 
شرایط  تعیین  چگونگی،  خصوص  در  بیشتر  چه 
جوان  مشاوران  و  دستیاران  معاونان،  انتخاب  و 
وزیران می تواند به انتخاب بهتر و رضایت بیشتر 
حال  در  رسد  می  نظر  به  چون  بیانجامد؛  جامعه 
حاضر هیچ مالکی برای جوان خواندن یک مدیر 
یا غیر  وزیران؛ جوان  و صرفا سلیقه  ندارد  وجود 
گرفته  کار  به  است  قرار  که  اف��رادی  بودن  جوان 
شوند را مشخص می کند که این مساله نمی تواند 
جوان  مدیران  تربیت  و  نخبگان  صحیح  گردش 

برای آینده کشور را به دنبال داشته باشد.

مدیران بازنشسته مهم ترین عامل عدم 
توسعه نیافتگی

ش��ورای  عضو 
شعبه  م��رک��زی 
رضوی  خراسان 
ح�����زب ن����دای 
اظهار  ایرانیان 
بدنه  در  داشت: 
کشور  مدیریتی 
شنوایی  گ��وش 
شنیدن  ب���رای 

حرف جوانان نیست و بنده تعجب می کنم کسی 
رئیس  حتی  و  بانك  جهانگیری،  آقایان  مثل 
و  جوان  نسل  کارگیری  به  از  از  محترم  جمهور 

اهمیت جوانان می گویند.
با خبرنگار صبح  گو  و  گفت  در  بهار  رزاقی  علی 
استاندارها،  تغییرات  همین  در  گفت:  ام��روز، 
تغییرات کابینه و ... چه اتفاقی افتاد؟ چه میزان 
جوان،  وزیر  یك  جز  به  عمال  شد؟!  گرایی  جوان 
کابینه دولت و استاندارها همه بازنشسته هستند. 
وی افزود: اکثر مدیران استان خراسان رضوی، 
و  هستند  بازنشستگی  آستانه  در  یا  بازنشسته 
کنند  واگذار  جوانان  به  را  کار  نیستند  هم  حاضر 

و در کنار آن ها به مدیران جوان مشاوره بدهند.
بزرگترین  اینکه  بیان  با  طلب  اصالح  فعال  این 
بازنشسته  و  پیر  مدیران  زمینه  این  در  مشکل 
هستند، تصریح کرد: این مدیران حاضر نیستند 
عالقه  چنان  هم  و  باشند  شان  خانواده  کنار  در 
مند به خدمت هستند و از سویی همین وضعیت 
ببینیم  باید  و  دارد  وجود  مشهد  شهرداری  در 
های  سازمان  روس��ای  و  ها  معاونت  میزان  چه 

شهرداری را به جوانان بسپارند. 
مدیران  همه  از  دول��ت  باید  داد:  ادام��ه  وی 
کند  لطف  ها  آن  به  و  کند  عذرخواهی  بازنشسته 
کنار  در  را  عمرشان  پایانی  های  سال  بگذارد  و 

دوستان، اقوام و خویشان بگذرانند.
رزاقی بهار مدیران بازنشسته را مهم ترین عامل 

عدم توسعه نیافتگی دانست.
مشاور جوانان دفتر خانواده و بانوان استانداری 
گرایی  کار جوان  راه  خراسان رضوی در خصوص 

نظرم  به  داشت:  ابراز  کشور،  مدیریتی  بدنه  در 
افزایش  گ��ردد  می  بر  جوانان  به  که  بخشی  آن 
توانمندی شخصی و مطالبه جوان گرایی است و 
مابقی مربوط به مدیران بازنشسته است که فضا را 
مساعد کنند تا جوانان هم به عرصه مدیریت ورود 

پیدا کنند و شایستگی های خود را ثابت کنند.
دچار شکاف انتقال تجربه بین نسلی 

هستیم 
ش��ورای  عضو 
اس���ت���ان ح��زب 
ک������ارگ������زاران 
س����ازن����دگ����ی 
ایران-خراسان 
رابطه  در  رضوی 
ب����ا چ��گ��ون��گ��ی 
ب���ک���ارگ���ی���ری 
بدنه  در  جوانان 

دولت در استان به خبرنگار ما گفت: همانطور که 
دو روز گذشته، آقای جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور فرمودند، کشور دچار بحران پیری مدیران 
است، تقریبا بر کسی پوشیده نیست که این بحران 
به مرحله حادی رسیده است. نیروی جوان اعم از 
زن و مرد نه تنها در بدنه دولت، بلکه در مدیریت 
بکار  شهرداری  و  دولت  در  باید  باال  و  میانی  های 

گرفته شوند.
من  نظر  به  داشت:  ابراز  حسینیون  سیدنوید 
بر  ع��الوه   ج��وان  نیروی  ه��ای  مشخصه  از  یکی 
خالقیت،  داشتن  روز،  دانش  و  علم  به  آشنایی 
نوآوری و انگیزه است، متاسفانه یکی از مشکالت 
امروز ما در سیستم مدیریت عالوه بر فساد، عدم 
است،  مدیران  برخی  بودن  خاصیت  بی  و  انگیزه 
تنها  نه  خود  جایگاه  حفظ  برای  انگیزه  بی  مدیر 
حاضر به نوآوری و خالقیت نیست بلکه در گرفتن 
رغبتی  و  است  ناتوان  هم  حداقلی  های  تصمیم 

برای تغییرات مثبت هم ندارند.
جوان  نیروهای  حضور  ام���روزه  اف���زود:  وی 
جهان  مهم  و  بزرگ  های  شرکت  از  بسیاری  در 
است  رسیده  ۳۰س��ال  تا   ۲۷ سنی  میانگین  به 
ملی  مهم  های  پ��روژه  از  صحبت  که  هنگامی  و 
ای  هسته  دانش  و  موشکی  دفاع  سیستم   مثل 

می شود همه از جوانان توانمند تشکر می کنند، 
ولی هنگامی که حضور جوانان به سایر امور حتی 
از  شود  می  داده  تعمیم  میانه  های  مدیریت  در 

نداشتن تجربه و عدم توانایی صحبت می کنند.
تمام  در  تقریبا  ما  داش��ت:  اظهار  حسینیون 
عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار 
آنها  حل  ب��رای  که  هستیم  مشکالتی  و  بحران 
متاسفانه  ولی  است  احتیاج  خالقیت  و  انگیزه 
های  داشته  همان  به  فعلی  مدیریت  ساختار 
کنونی بسنده می کند و حاضر نیست از توانمندی 

و پتانسیل جوانان استفاده کند.
وجود  راه  این  در  هم  موانعی  داد:  ادام��ه  وی 
نسلی  بین  تجربه  انتقال  شکاف  دچار  ما  دارد، 
هستیم، نسل جوانی که بعد از انقالب و در سنین 
کم مدیریت کشور را بدست گرفته نتوانسته بدیل 
نسلی  بین  گفتمان  نبود  علت  به  و  بسازد  را  خود 

تجربه خود را هم به نسل بعد منتقل نکرده اند.
ورود  راهکارهای  به  حسینیون  سیدنوید 
به  گفت:  و  کرد  اشاره  مدیریتی  بدنه  به  جوانان 
نظر من برای رفع این مشکل در مرحله اول لغو 
نیروهای  بکارگیری  برای  دولت  هیئت  اج��ازه 
شفافیت  درخواست  بعد  مرحله  در  و  بازنشسته 
فعالین  اح���زاب،  باید  ک��ه  معنی  بدین  اس��ت 
نگاران  روزنامه  مدنی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
شفافیت  درخواست  مدیران  از  خبرنگاران  و 
مدیری  هر  که  شود  مشخص  باید  باشند،  داشته 
چه  و  گرفته  تحویل  چه  رود  می  و  آید  می  که 
تحویل داده است، باید مدیران و تصمیم گیران 
حاصل  بی  های  مراسم  جای  به  کرد  مجبور  را 
تودیع و معارفه به دفاع از عملکرد خود بپردازند 
و پاسخگو باشند. درخواست شفافیت و پاسخگو 
بودن برای همه مدیران اعم از پیر یا جوان الزم 

است.
نشان  خاطر  انتها  در  طلب  اصالح  فعال  این 
کرد: نکته آخر اینکه نسل جوانان نباید خواستار 
های  سهم  و  مثبت  های  تبعیض  و  ها  سهمیه 
که  کنند  درخواست  باید  بلکه  باشند،  ۳۰درصدی 
فضای رقابت منصفانه و شفاف باشد بلکه در یک 
فضای منصفانه و شفاف قطعا نیرویی با توانمندی 

باال اعم از زن یا مرد انتخاب خواهد شد.

فعالین سیاسی و اجتماعی جوان از وضعیت بکارگیری مدیران جوان در استان گفتند؛
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حوزه  مدیران  همراه  به  حسینی  ج��واد  سید 
نماینده  با  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  معاونت 
ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد دیدار کرد.
 معاون استاندار در این دیدار با اشاره به 8 حوزه 
زیر مجموعه معاونت گفت: در حوزه اداره کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی طرح بیمه سالمت اتباع 
تا کنون 33  هزار  خارجی  اجرایی شده است که 
کرده  دریافت  سالمت  بیمه  دفترچه  اتباع  از  نفر 

اند.
رهبری  معظم  مقام  تاکید  بدنبال  اف��زود:  وی 
مبنی بر بازنماندن دانش آموزان اتباع از تحصیل 
، در حال حاضر بیش از 70 هزار دانش آموز اتباع 
خارجی در استان مشغول به تحصیل هستند که 
و 15  معتبر  اقامتی  برگه  دارای  آنان  نفر  55 هزار 

هزار نفر نیز برگه اقامت ندارند.
پدافند  سند  تدوین  به  اش��اره  با  حسینی 
کل  اداره  حوزه  در  گفت:  استان  در  عامل  غیر 
غیر  پدافند  سند  استان  عامل  غیر  پدافند 
کار  این  که  است  شده  تدوین  و  طراحی  عامل 
سایر  برای  مبنایی  و  است  نظیر  بی  کشور  در 

استان ها شده است.
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری 
خراسان رضوی در ادامه با اشاره به فعالیت های 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
باند   33 ج��اری  س��ال  نخست  ماهه   5 گفت:در 
قاچاق مواد مخدر شناسایی شده است و کشفیات 
مواد مخدر در این 5 ماهه 15 تن بوده که نسبت 
نشان  را  افزایش  درصد   11 قبل  مشابه  مدت  به 

می دهد.
پوشش  ب��ا  ط��رح   55 ک��رد:  تصریح  حسینی 
قرارگرفتن 46 هزار و 750 نفر توسط سازمان های 
مردم نهاد در حوزه مواد مخدر  در استان به اجرا 

گذاشته خواهد شد.
معاون استاندار با اشاره به مراکز ماده 16 استان 
گفت: 6 مرکز ماده 16 در استان برای جمع آوری 
امید  و نگهداری معتادین متجاهر وجود دارد که 
است با استفاده از ظرفیت شوراهای شهر خصوصا 
افرایش  را  مراکز  این  امکانات  بتوان  مشهد  شهر 

داد.
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری 

فعالیت  به   اش��اره   با  ادام��ه  در  رضوی  خراسان 
های کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، 
نخست  ماهه   5 در  قاچاق  کاالی  کشفیات  گفت: 
سال جاری 22 درصد نسبت به مدت مشابه قبل 

افزایش داشته است.
در  گرفته  انجام  بررسی  اساس  بر  اف��زود:  وی 
سال گذشته، 83.5 درصد مردم استان از امنیت 
از  درص��د  پنج  میزان  ای��ن  که  داشتند  رضایت 

میانگین کشوری آن باالتر است.
مشورتی  پارلمان  اندازی  راه  استاندار  معاون 
گرفته  صورت  های  فعالیت  از  را  استان  شهر   28
افزود:  و  دانست  خانواده  و  بانوان  دفتر  در  شده 
افزایش  و  آمار طالق  و کاهش  در راستای کنترل 
استان  در  ط��الق  ت��ا  ازدواج  زنجیره  ازدواج 
و  ازدواج  قبل  های  آموزش  و  است  شده  ترسیم 
توانمندسازی دختران و پسران از 2 ساعت به 12 

ساعت افزایش یافته است.
انتخابات  در  اصلی  راهبرد  سه  استاندار  معاون 
حداکثری  مشارکت  و  امنیت  سالمت،  را  اخیر 
دانست و افزود: با فعالیت های صورت گرفته شده 
به  راهبرد  سه  این  انتخابات  و  سیاسی  دفتر  در 

خوبی محقق شد.
پیگیری  احزاب،  خانه  اندازی  راه  افزود:  وی 

و  اقوام  و  کارگری، دانشجویی  مسائل و مشکالت 
مذاهب از جمله  فعالیت های انجام شده در حوزه 

دفتر سیاسی و انتخابات است.
آسیب  کاهش  منظور  ب��ه  ک��رد:  اظ��ه��ار  وی 
ها  سمن  مند  نظام  مشارکت  اجتماعی،  های 
در  سمن   120 زمینه  این  در  که  شد  هدفگذاری 

استان فعال شدند.
نمودن  اج��رای��ی  و  ت��دوی��ن  اف���زود:  حسینی 
نهاد،  مردم  های  سازمان  حوزه  در  راهبرد  ده 
تدوین  شهروندی،  حقوق  شدن  اجرایی  پیگیری 
ان��دازی  ه��ا،راه  شهرستان  فرهنگی  شناسنامه 
خانه تشکل های غیردولتی و خانه جوان، تدوین 
نظام نامه تعامل دولت با سازمان های مردم نهاد 
فرهنگی  و  اجتماعی  دفتر  های  فعالیت  جمله  از 

استانداری می باشد.

برگزاری  با  مشهدفوری،  سایت  گ��زارش  به 
اردیبهشت   29 در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به  وی  دوم  دوره  روحانی،  حسن  پیروزی  و   96
ادامه  عنوان دوازدهمین رئیس جمهور آغاز شد. 
وعده های  و  شعارها  سایه  در  امید  و  تدبیر  دولت 
انتخاباتی بدون تغییر و تحول در کابینه امکان پذیر 
نبود. اگر چه نبود حتی یک خانم در میان وزرای 
را  روحانی  آقای  هوادارن  از  بسیاری  پیشنهادی 
بهت زده کرد، اما تغییر 9 وزیر از هفده عضو کابینه 
گستره تغییرات را به خوبی نمایان می کرد. پس از 
کابینه و تثبیت وزیر کشور، نوبت به گمانه زنی ها در 
ویژه  به  رسید؛  فرمانداران  و  استانداران  خصوص 
آن که در بسیاری از شهرها با اعالم نتایج شوراهای 
اسالمی، ترکیب شوراها نیز تغییر کرد و طیف های 

همسوتر با دولت به شوراها راه یافتند.
با گذشت یک ماه از برگزاری جلسه رای اعتماد 
وزیر  عنوان  به  فضلی  رحمانی  تثبیت  و  کابینه  به 
رسیده  استانداران  انتخاب  به  نوبت  اکنون  کشور، 
گمانه  استاندار،   7 معرفی  و  جابجایی  با  است. 
نیز  استانداران  دیگر  تغییرات  خصوص  در  زنی ها 

افزایش یافته است.
گزینه های استانداری خراسان رضوی

و  اقتصادی  معاون  الشریعه،  مروج  انتصاب  با 
توسعه منابع استانداری خراسان رضوی به عنوان 
استاندار خراسان جنوبی زمزمه های تغییرات نیز 

قدرت گرفت. 
استاندار؛ نماینده امنیتی – اقتصادی دولت

استاندار اگر چه در ساختارهای اجرایی استان ها 
اما  ن��دارد،  مشخصی  جایگاه  چندان  شهرها  و 
سزایی  به  نقش  آن  سیاسی  و  اداری  ساختار  در 
اطالعاتی  کشور  وزارت  پورتال  در  هرچند  دارد. 

استانداران  و وظایف  در خصوص جایگاه سیاسی 
وجود ندارد، اما جسنجوهای اینترنتی در خصوص 
جمهوری  نظام  سیاسی  ساختار  در  جایگاه  این 
دولت  عالی  نماینده  وی  می دهد  نشان  اسالمی 

است و مسئول اداره یک استان را برعهده دارد.
انتخاب استاندار

در  دول��ت  عالی  نماینده  عنوان  به  استاندار 
مسئول  وزی��ران  هیئت  و  جمهور  رئیس  برابر 
مسئولیت  کشور  وزارت  نماینده  عنوان  به  و  بوده 
در  وزارت  آن  اخ��ت��ی��ارات  و  وظ��ای��ف  اج���رای 
کشور  وزیر  مقابل  در  و  است  عهده دار  را  استان 
کشور  وزیر  پیشنهاد  به  استاندار  پاسخگوست. 
جمهور  رئیس  حکم  با  وزی��ران  هیئت  تصویب  و 

منصوب می گردد.
امنیت استان

استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت 
استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای 
امنیت کشور تعیین می نماید و تمامی ارگان های 
اجرایی  دستگاه های  سایر  و  تأمین  شورای  عضو 
استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات 
رویدادهای  و  نمایند  اج��را  را  استاندار  امنیتی 
نمایند.  گزارش  استاندار  به  را  سیاسی  و  امنیتی 
وی همچنین هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای 
تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و 
در  هماهنگی  و  محلی  اجرایی  دستگاه های  سایر 
حفظ آمادگی ارگان های امنیتی حوزه استحفاظی 
موجبات  آوردن  فراهم  دارد.  عهده  بر  را  خود 
و  امنیتی  عام  های  سیاست  و  ها  طرح  اج��رای 
دستورالعمل  قانونی،  مراجع  مصوبات  انتظامی، 
ها و ابالغیه های امنیتی نیز از دیگر وظایف امنیتی 

استاندار است.

 اقتصاد استان
با بررسی زمینه های مشترک  استاندار می تواند 
اقدام  همجوار  کشورهای  های  استان  با  همکاری 
در  محلی  همکاری  تفاهم  یادداشت  انعقاد  به 
کلی  مشی های  خط  و  ها  سیاست  چهارچوب 
بانک ها  نظام نماید. هدایت و هماهنگی فعالیت 
تکلیفی  تسهیالت  اعطای  در  اولویت ها  تعیین  و 
برنامه های  و  ها  سیاست  چهارچوب  در  بانکی 
تشویق  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری 
غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن 
آن ها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی کالن 

نیز از جمله وظایف اقتصادی استانداران است.
استاندار و شورای شهر

وزارت کشور وظیفه  نماینده  به عنوان  استاندار 
در  انتخابات  برگزاری  روند  ساماندهی  و  مدیریت 
به  راستا  این  در  و  دارد  را  خود  استحفاظی  حوزه 
شورای  غیاب  در  می پردازد.  شوراها  بر  نظارت 
اسالمی شهر )به جز شهر تهران( استاندار جانشین 
شورای اسالمی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه 
وظایف شوراهای اسالمی شهرهای تابعه استان به 
لغو  یا  برقراری  تصویب  به  مربوطه  وظیفه  از  غیر 
آن  میزان  و  نوع  تغییر  همچنین  و  شهر  عوارض 

برعهده استاندار می باشد.
حقوق شهروندی

استاندار موظف است در راستای قوانین کشور، 
و  مجامع  توسعه  و  تأسیس  برای  الزم  زمینه های 
تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
تخصصی را فراهم آورد و با نظارت بر آن ها زمینه 
زمینه ها  همه  در  مردمی  مشارکت های  گسترش 
را  اجتماعی  و  سیاسی  آزادیهای  شدن  نهادینه  و 

امکان پذیر نماید.
اختیارات استاندار

اداری،  مقامات  باالترین  یا  و  کل  مدیران  نصب 
مدیران پروژه های ملی، باالترین مقام نهادهای 

ب  نقال ا
اس��الم��ی، 
ف��رم��ان��ده��ان 

و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران ن��واح��ی 
توسط  ای��ران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
وزراء یا باالترین مقام دستگاه ذی ربط با هماهنگی 
می گیرد.  ص��ورت  نظر  م��ورد  محل  اس��ت��ان��دار 
در  الذکر  فوق  ادارات  مسئولین  و  رؤسا  همچنین 
فرماندار  هماهنگی  با  نیز  استان  شهرستان های 
صورت  به  می تواند  استاندار  می شوند.  منصوب 
اسالمی  جمهوری  عالیرتبه  مقامات  با  مستقیم 
قلمرو  در  نظر  مورد  مسائل  و  نماید  برقرار  ارتباط 

مأموریت خود را مطرح سازد.
چهارهمین استاندار خراسان رضوی

در آینده نزدیک، چهاردهمین استاندار خراسان 
ابقاء می  رضوی معرفی می شود یا استاندار فعلی 
شود. تثبیت رشیدیان و یا تغییر وی با هر رویکردی 
که انجام گیرد باید ناظر بر فرصت ها و تهدیدهای 
پیش روی استان انجام گیرد. بدون شک استاندار 
موسسات  نظیر  مشکالتی  با  رضوی  خراسان  آتی 
مالی و اعتباری، بحران کمبود آب، بیکاری، تردد 
عنوان  به  پدیده  نظیر  هایی  پروژه  و  بیگانه  اتباع 
اصلی ترین چالش های خود مواجه است. وی باید 
به اختیارات و ظرفیت های استان  با توجه  بتواند 
مشارکت  ایجاد  با  تا  نماید  ریزی  برنامه  به  اقدام 
اثرگذاری  استان،  مختلف  دستگاه های  میان  در 

سیاست های کلی دولت را برجسته نماید.

خبر دیدار معاون استاندار خراسان رضوی
 با نماینده ولی فقیه در استان

هفت استاندار دولت دوزادهم معرفی شدند؛

استاندار خراسان رضوی تغییر می کند؟
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مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی:

استفاده از لباس فرم برای دانش آموزان 
اختیاری است

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی گفت: با 
کنند،  اجباری  را  فرم  لباس  از  استفاده  که  مدیرانی 

به عنوان متخلف برخورد خواهیم کرد.
علی رضا کاظمی شامگاه روز پنجشنبه، در برنامه 
با  شد،  پخش  رضوی  خراسان  شبکه  در  که  تماشا 
بیان اینکه »استفاده از لباس فرم برای دانش آموزان 
انتخاب  و  افزود: سرویس مدارس  اختیاری است«، 
لباس فرم در شرح وظایف آموزش وپرورش نیست؛ 
فرم  لباس  نسبت به  تربیتی  رویکرد  یک  ما  نگاه  اما 
مدارس بوده و هدف از وجود لباس فرم در مدارس، 
است.  مدرسه  فضای  در  هماهنگی  و  نظم  ایجاد 
لباس فرم یک آموزش تربیتی به دانش آموز می دهد 

و فاصله های طبقاتی را از بین می برد.
دوسال  حدود  آموزش وپروش  کرد:  تصریح  وی 
ورود  مدارس  فرم  لباس  فرایند  اجرای  در  که  است 
توزیع  و  حمایت  برای  متولی  به عنوان  و  کرده  پیدا 
حذف  همچنین  و  دانش آموزان  بین  البسه  متقارن 

دالالن فعالیت می کند.
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی با اشاره 
باالبردن  عالوه بر  گذشته  سال  »نسبت به  اینکه  به 
کاهش  درصد   10 نیز  را  فرم  لباس  قیمت  کیفیت، 
قیمت  مثال،  به عنوان  ک��رد:  بیان  داش��ت��ه ای��م«، 
 35 تا  هزارتومان   32 از  ابتدایی  مقطع  فرم  لباس 
هزارتومان، در چهار جنس مختلف است که انتخاب 
مدیریت  و  اولیا  انجمن  توسط  لباس  جنس  و  رنگ 

مدرسه صورت می گیرد.
خواهیم  جشنی  آینده،  سال  در  کرد:  تشریح  وی 
داشت برای طراحی و الگوسازی لباس فرم مدارس 
برای  الگوها  این  از  تولیدکنندگان  و  اتحادیه ها  تا 
طراحی لباس استفاده کنند و همچنین 130 شرکت 
ظرفیت های  با  رض��وی  خراسان  استان  سطح  در 
مشخص، توسط اتحادیه پوشاک به ما معرفی شد که 

این شرکت ها مورد آزمایش و نظارت مدارس است.

انجام  را  نظارت ها  »تمام  این که  بیان  با  کاظمی 
قیمت  و  کیفیت  دانش آموزان  فرم  لباس  تا  داده ایم 
به مدیران  کرد:  باشد«، خاطرنشان  مناسبی داشته 
مدارس در بخش نامه ای قید شده است تا لباس فرم 

دانش آموزان در یک دوره تحصیلی تغییر نکند.
م��دی��رک��ل آم���وزش وپ���رورش خ��راس��ان رض��وی 
م��دارس  سرویس های  انتخاب  نحوه  درخصوص 
عنوان کرد: خودروهای مورد استفاده سرویس های 
ماشین های  و  ون  سمند،  پراید،  شامل  م��دارس 
به  را  شرکت   99 ما  اس��ت.   2 و   1 ک��الس  گروهی 
تاکسیرانی معرفی کردیم و تا کنون 68 شرکت مورد 

تایید قرار گرفته است.
ب��رای  »ق��ی��م��ت گ��ذاری  ای��ن ک��ه  بیان  ب��ا  کاظمی 
شورای  حمل ونقل  کارگروه  را  مدارس  سرویس های 
شهر تصویب کرده و در مرحله بعد به آموزش وپرورش 
ابالغ می شود«، افزود: فرایند قیمت گذاری بر اساس 
اضافه  آن  به  مبلغی  کلیومتر  هر  ب��ه ازای  و  ورودی 
و  پراید 52 هزار  مثال، ورودی  به عنوان  که  می شود 
212 تومان، سمند و پژو 53 هزارتومان و خودروی 

ون نیز 43 هزارتومان است.
م��ش��خ��ص ش��دۀ  ت����ع����رفۀ  درب���������ارۀ  وی 
کلیومتر،سرویس های مدارس بیان کرد: برای پراید 
هر کیلومتر 2930 تومان، سمند و پژو 3980 تومان و 
خودروی ون نیز 2816 تومان است؛ البته در مناطق 
پرترافیک شهر، بیشتر زمان در نظر گرفته می شود و 
پول سرویس مدارس در مقاطع مختلف تفاوت های 
اندکی دارد. 88 درصد مبالغ گفته شده  سهم راننده 
و شرکت است و مقدار باقی مانده سهم مدرسه، بیمه 

و... خواهد شد.
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی با اشاره 
مدارس  سرویس  از  دانش آموز  هزار   70« اینکه  به 
شهرستان  در  ک��رد:  عنوان  می کنند«،  استفاده 
 8674 توسط  که  دارد  وجود  مدرسه   1007 مشهد 
آقا  نفر  و 4306  انجام می شود  خودرو سرویس دهی 
طبق  و  هستند  خودروها  این  راننده  خانم   4368 و 
در  کردیم  تأکید  حمل ونقل  کمیسیون  شورای  نظر 
تمام مدارس دخترانه از رانندۀ زن استفاده کنند. در 
خصوص بهسازی مدارس 70 فضای آموزشی جدید 

به آموزش وپرورش اضافه شد.

می شود  خاموش  میکروفون ها  می رسد  که  ما  به 
نمی رسد  هم  خودمان  گوش  به  ما  خستِه  صدای  و 
چه برسد به مردم این شهر. اگر تو یک روز نباشی، 
بیشتر کارهای یک بخش بهم گره می خورد و امان 

از وقتی که تو باشی و کسی صدای تو را نشنود.
با  را  او  شما  که  کسی  هستم،  پرستار  یک  من 
می شناسید.  دست  به  سرنگ  و  سفید  لباس ها 
پزشکی  نباشد سیستم  او  دائم  اگر حضور  که  کسی 
و خدمات به بیمار مختل می شود، پس باید حتما 
توانمان  از  بیشتر  نفر،  سه  جای  به  اتفاقا  و  باشیم 
هم باشیم. اما زمانی که صحبت از سهم مساوی و 
می گیریم  قرار  لیست  ته  ما  می شود،  مساوی  کار 
انرژی  تمام  باید  که  چرا  نداریم  اعتراض  نای  و 
جدید  شیفت  که  فردا  برای  داریم  نگه  را  خودمان 

را از سر می گیریم. 
خدمات  50درص���د  از  بیش  ح��اض��ر  ح��ال  در 
بهداشتی و درمانی توسط پرستاران ارائه می شود 
اختصاص  قشر  ای��ن  به  پرستاری«  »تعرفه  ام��ا 
پیش  س��ال   10 از  ط��رح  ای��ن  که  چ��را  نمی یابد. 
همچنان دچار تعلیق است و در مقابل پرستاران، 

کار هستند. سخت مشغول 
انجام  پرستار  توسط  بالینی  خدمات   150

می شود
در  مشهد  پرستاری  نظام  مدیره  هیئت  رئیس 
حاضر  حال  در  گفت:  پرستاری«  »تعرفه  با  رابطه 
و  درمانی(  و  پزشکی)تشخیصی  خدمات  کلیه 
در  و  مصوب  تعرفه  پیراپزشکی  خدمات  برخی 
خصوصی   ، دولتی  های  بیمارستان  در  اجرا  حال 
مورد  در  اما  دارن��د  اجتماعی  تامین  و  خیریه  و 
برای  بیمارستان  در  تعرفه ای  پرستاری  خدمات 
بیماران محاسبه نمی شود و این در حالی است که 
بیش از صد و پنجاه خدمات بالینی در بیمارستان 

ها توسط پرستاران انجام می شود.
پس از 10 سال همچنان در تعلیق

گفت:  پ��رس��ت��اری  نظام  س��ازم��ان  مقام  قائم 
مجلس  در  پرستاری  تعرفه   ۸۶ سال  در  متأسفانه 
این  هنوز  سال   ۱۰ از  پس  اما  رسیده،  تصویب  به 
طرح از سوی وزارت بهداشت اجرایی نشده است.
مورد  که  طرح هایی  افزود:  مقدم  شریفی  محمد 
فوری  ص��ورت  به  اس��ت  بهداشت  وزارت  عالقه 
کالنی  بودجه های  آنها  برای  و  می شود  عملیاتی 
تعرفه  ب��رای  متأسفانه  اما  ش��ده،  گرفته  نظر  در 
مجلس  در  است  سال   ۱۰ از  بیش  که  پرستاران 
شورای اسالمی به تصویب رسیده هنوز هیچ اقدام 

نگرفته است. مؤثری صورت 
انگیزه ای  هیچ  بهداشت  کرد:وزارت  مطرح  وی 
و  نداده  نشان  پرستاری  بهبود  و  پیشرفت  برای 
در  بودجه  و  مختلف  مسائل  دلیل  به  متأسفانه 
سالمت  نظام  تحول  ط��رح  در  ش��ده  گرفته  نظر 

و  بهداشتی  خدمات  اعتبارات  آنکه  خاطر  به 
شکست  با  رفته،  خاصی  گروه  سمت  به  درمانی 
دنیا  جای  همه  در  همچنین  است.  شده  مواجه 
صورت  به  را  دروس  سری  یک  ابتدا  پرستاران 
کار های  وارد  سپس  و  می بینند  آم��وزش  تئوری 
و درمانی  بهداشتی  بیمارستان ها، مراکز  عملی در 
دانشجویان  است  ق��رار  ای��ران  در  اما  می شوند، 
از حالت آکادمیک به سمت بیمارستانی  پرستاری 

سوق داده شوند.
یادآور  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  مقام  قائم 
است  این  پرستاری  افزایش ظرفیت  از  شد: هدف 
افزایش  را  زحمتکش  قشر  این  نیروی  تعداد  که 
و  خصوصی  بخش های  در  سختی  به  آنها  تا  دهند 
دولتی و تقاضای اشتغال با کمترین حقوق و مزایا 

شوند.
در  مشهد  پرستاری  نظام  مدیره  هیئت  رئیس 
رابطه با تعرفه گذاری خدمات گفت: تعرفه گذاری 
علمی  و  دقیق  تفکیک  معنی  به  سالمت  خدمات 
گذاری  ارزش  یکدیگر،  از  بالینی  خدمات  اجرای 
مورد  مهارت  و  زمان  دشواری،  نظر  از  آنها  نسبی 
تعیین هزینه ی عادالنه  و  انجام هر یک  برای  نیاز 
و شفاف در هر خدمت برای ارائه دهنده، دریافت 

است. سازمان)بیمارستان(  و  کننده 
قانونی است کارانه پرستاری مصوبه 

مبنای  بر  ک��رد:  عنوان  مظلوم  سیدرضا  دکتر 
ماده واحده  قانون تعرفه گذاری ، وزارت بهداشت 
و  تشخیصی  خدمات  ه��ای  بسته  اس��ت  موظف 
همکاری  با  ماه   6 ظرف  را  پرستاری  کادر  درمانی 

سازمان نظام پرستاری و وزارت رفاه، تهیه نموده 
و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت 
تاکید  نیز  قانون  این  یک  تبصره  برساند.  دولت 
تعرفه  مبنای  بر  پرستاری  پرسنل  کارانه  می کند 
اساس  این  بر  شود.  پرداخت  پرستاری  خدمات 
مثل  هم  پرستاری  خدمات  تعرفه  بایست  می   ،
پرداخت  مبنای  و  شده  تعیین  پزشکی  خدمات 
ابن  بعدی  سیر  گرفت.  می  قرار  پرستاران  کارانه 
مطابق  پرستاری،  جامعه  انتظار  خالف  بر  قانون 

روال معمول پیش نرفت.
عدالت، تقسیم شدنی است

به مزایای تعرفه گذاری خدمات  با اشاره  مظلوم 
مزایای  طرح  این  اجرای  کرد:  تصریح  پرستاری 
از جمله: اصالح و عادالنه شدن دریافتی  بسیاری 
پرداخت   زمینه  در  عدالت  برقراری  بیماران،  از 
بین کادر درمان، ایجاد انگیزه و جذابیت در حرفه 
به دلیل کاهش اختالف دریافتی بین کادر درمان، 
خدمات  انجام  و  بیماران  به  خدمات  کیفیت  ارتقا 
پرستاری  نیروی  کمبود  رفع  مسئول،  افراد  توسط 
کردن  پیدا  هویت  قانون،  این  اج��رای  طریق  از 
خدماتشان  شدن  دیده  دلیل  به  پرستاری  حرفه 

است.
اینکه  توجه  قابل  نکته  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
یک  فقط  و  نیست  قانون  پزشکی  ه��ای  تعرفه 
شورای  توسط  آن  تایید  و  وزارت  طرف  از  مصوبه 
در  نهاد  دو  این  عمده  اعضای  که  است  بیمه  عالی 
طول این سالها همگی پزشک بوده اند و این تعرفه 
ها را به نفع خود و هم صنفان خود تصویب و ابالغ 

کرده  اضافه  آن  به  صدی  در  نیز  ساله  هر  و  کرده 
در  بیشترین  که  می رسانند  دولت  هیت  تایید  به  و 
صد اضافه شدن تعداد و مبالغ این تعرفه ها را در 
شاهد  سالمت  تحول  طرح  سوم  گام  در  و   93 سال 
قانون  یک  پرستاری  تعرفه های  .ام��ا  ایم  ب��وده 
است  نگهبان  تایید شورای  مورد  و  مصوب مجلس 
که به دلیل احتمال کاستن اندکی از دریافتی های 
همچنان  پرستاری  طرف  به  آن  شیفت  و  پزشکی 
و غیر اجرایی مانده است. در  ابهام  از  در هاله ای 
بسیار  ها  هزینه  در  هم  و  تعداد  در  هم  صورتیکه 
که  است  پزشکی  تعرفه های  از  ارزان ت��ر  و  کمتر 
و  بیماران  نفع  به  آنها  شدن  اجرایی  صورت  در 

بیمه گر است. سازمان های 
از  تعدادی  هم  حاال  همین  تاکیدکرد:  مظلوم 
در  که  پرستار  و  پزشک  بین  مشترک  خدمات 
شده  درج  پزشکی  خدمات  گ��ذاری  ارزش  کتاب 
می  اجرا  درمانی  مراکز  در  پرستاران  توسط  است 
با مهر و امضای پزشکان  شود اما کدهای مالی آن 
می گردد  ثبت  بیمارستان  آمد  در  یا  آنان  نام  به  و 
تاثیر  پرستاران  دریافتی  در  خدمات  این  تعداد  و 
دارد.  تاثیر  پزشکان  آمد  در  میزان  در  اما  نداشته 
به   اورژان��س  شیفت  در  پرستار  اگر  مثال  بعنوان 
و  بیمار خدماتی مثل زدن بخیه   100 یا   20 تعداد 
خونگیری و سرم تراپی را پوشش دهد در دریافتی 
ثابت  ی  کارانه  و  حقوق  چون  نداشته  تاثیری  وی 
و  بیمار  بیشتر  تعداد  اما  گیرد.  می  ماه  پایان  در 
و در میزان  بوده  نفع پزشک  به  پرستاران  خدمات 

کارانه وی موثر است.

بی قانونی درباره پرداخت تعرفه به پرستاران ادامه دارد؛

کاربهجای3نفرباکمتریندستمزد

کالهبرداریبهجایکمک
به  وام  پ��رداخ��ت  بهانه  ب��ه  ک��ه  ک��اله��ب��رداری 
توسط  کرد  می  کالهبرداری  به  اقدام  نیازمندان 
بینالود شناسایی و دستگیر  پلیس فتا شهرستان 

شد.
یک  عامل  مدیر  با  تلفنی  تماس  طی  ف��ردی 
از  زی���ادی  ت��ع��داد  ک��ه  خ��اص  سهامی  ش��رک��ت 
شده  شدید  مالی  مشکالت  دچار  آن  سهامداران 
اند  با معرفی خود به عنوان نماینده یکی از نهاد 
به  وام  فقره   ۱۴ پرداخت  بهانه  به  دولتی،  های 
حساب  شماره  خواست  در  نیازمند  سهامداران 

این افراد را می کند.
این فرد با شگرد های خاص اعتماد مدیر عامل 
را جلب و از طریق مسئوالن این شرکت به صورت 
افراد  نفر   ۱۴ حساب  شماره  و  مشخصات  تلفنی 
نیازمند وام را دریافت و مجددا با توجه به تعداد 
به  نیز  را  دیگر  نفر   ۵ تعداد  ها  خواست  در  زیاد 

لیست اضافه میکند.
خصوص  در  شرکت  این  سوی  از  که  آنجا  از 
است،  بوده  شده  داده  توضیحاتی  وام  دریافت 
کامل  اعتماد  با  ای  این کالهبردار حرفه  قربانیان 
کشانده  پرداز  خود  دستگاههای  پای  به  وی  به 
زبان  تغییر  از جمله  با شگرد های خاصی  و  شده 
های  کارت  داخل  مبالغ  است  توانسته  دستگاه 

بانکی آنان را تخلیه کند.
میان  این  در  کرد:  تصریح  نظافتی  سرهنگ 
یکی از افراد که به بهانه پرداخت وام ۲۵ میلیون 
تومانی توسط این فرد شیاد به کنار دستگاه عابر 
رسانی  اطالع  به  توجه  با  بود  شده  کشانده  بانک 
کالهبرداری  متوجه  ها  دررسانه  شده  انجام  ای 
در  را  شرکت  عامل  مدیر  و  شده  موضوع  بودن 

قرار میدهد. جریان 
از  شده  انجام  های  پیگیری  در  داد  ادامه  وی 
بیش  شد  مشخص  افراد  این  بانکی  های  حساب 
۳۰ میلیون تومان از حساب این افراد که بعضا  از 
العالج  صعب  و  سخت  های  بیماری  دج��ار  نیز 
اند.  ب��وده  دیگری  بسیار  مشکالت  دچ��ار  یا  و 

کالهبرداری شده است.
کرد:کارشناسان  ب��ی��ان  نظافتی  سرهنگ 
های  شیوه  از  گیری  بهره  با  شهرستان  فتا  پلیس 
با  و  زنی  رد  شیراز  شهر  در  را  متهم  پلیس  نوین 
دستگیر  را  او  فارس  استان  فتا  پلیس  هماهنگی 

کردند.

لبنیات تولید مجاز غیر کارگاه پلمپ
غیربهداشتی

غیر  لبنیات  تولید  کارگاه  یک  نیشابور  پلیس 
بهداشتی در بخش زبر خان را شناسایی و پلمپ 

کرد.
تولید  بر  مبنی  ون��دان  شهر  گ��زارش  پی  در 
لبنیات غیر بهداشتی در یکی از روستاهای بخش 
زبر خان تیمی از ماموران دایره تجسس کالنتری 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  را  موضوع  قدمگاه 

خود قرار دادند.
با  م��ام��وران  گفت:  مختاری  بیات  سرهنگ 
را  مجاز  غیر  کارگاه  میدانی  تحقیقات  یکسری 
موضوع  صحت  از  اطمینان  از  پس  و  شناسایی 
شبکه  نماینده  و  دادستان  نماینده  همراه  به 

بهداشت و درمان شهرستان وارد عمل شدند.
ماموران  کرد:  تصریح  مختاری  بیات  سرهنگ 
دستگیری  ضمن  قدمگاه  انتظامی  پاسگاه 
گرداننده این کارگاه و پنج همدستش در بازرسی 
مارگارین،۳۷۳  روغ��ن  کیلوگرم   ۱۱۰ محل  از 
گرم  کیلدو   ۷۰ کیلوگرمخامه،   ۳۷۵ کره،  کیلوگرم 
کیلوگرم   ۲۰ و  زرد،  روغن  کیلوگرم   ۷۹ ماست، 
ریال  میلیون   ۳۷۰ تقریبی  ارزش  به  دهنده  طعم 

کشف کردند.

زندهبهگورشدنمادردریکقدمی
کودکش

جوان  زنی  جان  بی  پیکر  گذشته  دوشنبه  روز 
به بیمارستان رضوی مشهد انتقال یافت و تالش 

پزشکان برای نجات او موثر نبود.
با انجام معاینات اولیه مرگ زن ۳۵ساله اعالم و 
نیز  ۱۱۰مشهد  پلیسی  به فوریت های  این موضوع 
گزارش شد. ماموران کالنتری خلق آباد بالفاصله 
جریان  در  را  قضایی  مقام  و  حاضر  محل  در 
رابطه  این  در  اولیه  تحقیقات  گذاشتند.   ماجرا 
در  داشت  نام  مریم  که  جوان  زن  داد  می  نشان 
اطراف  روستاهای  از  یکی  در  واقع  گاوداری  یک 
افتد  می  برسرش  مرگ  شبح  شوم  سایه  مشهد، 
شود.  می  بسته  همیشه  برای  اش  زندگی  دفتر  و 
حال  در  تراکتور  دستگاه  حادثه،یک  ای��ن  در 
برخورد  دیوار  با  گویا  که  بوده  ها  علوفه  جابجایی 
زن  وبرروی  تخریب  دیوار  متاسفانه  است.  کرده 
و  شود  می  آوار  فرزندش  چشمان  برابر  در  جوان 
مرگ این زن رقم می خورد. جسد زن ۳۵ساله به 
باره  در  پلیسی  یافت.تحقیقات  انتقال  سردخانه 

علت و چگونگی وقوع حادثه آغاز شد.

کشف15تنبرنجغیربهداشتیقاچاق

کشف  از  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی 
تربت  در  آمریکایی  های  برنج  سنگین  محموله 

جام خبر داد.
در پی کسب اطالعاتی مبنی بر قاچاق محموله 
از  بهداشتی  غیر  آمریکایی  های  برنج  سنگین 
به مشهد مقدس دستورات  شهرستان تربت جام 
پیگیری  برای  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  الزم 

سریع و دستگیری عامالن قاچاق صادر شد.
 فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: 
در  جام  تربت  شهرستان  آگاهی  پلیس  های  تیم 
کامیون  خودروی  توقیف  با  ضربتی  عملیات  این 
غیر  امریکایی  برنج  تن   ۱۵ قاچاق  محموله  حامل 

بهداشتی را کشف کردند.
ارزش  اینکه  به  اشاره  با  کریمی  قادر  سردار   

برآورد  ریال  میلیارد   ۸۶۷ قاچاق  محموله  ریالی 
تاکنون  نفر  یک  رابطه  این  در  گفت:  است  شده 
و  شناسایی  برای  پلیسی  تحقیقات  و  دستگیر 

دستگیری متهمان اصلی پرونده ادامه دارد.
برنج  محموله  کرد:  خاطرنشان  کریمی  سردار   
های قاچاق با دستور مقام قضایی معدوم میشود.

کشف650کیلوگرمموادمخدردردو
رشتهعملیاتپلیسی

از  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  سراسری  طرح  اجرای 
تریاک  کیلوگرم   ۶۵۰ از  بیش  کشف  و  استان  این 

خبر داد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: 
 ۲۰ داشت  مرحله  دو  که  ضربتی  عملیات  این  در 
مواد  قاچاق  سرشاخه های  و  اصلی  عامالن  از  تن 
خراسان  به  کشور  جنوبی  استان های  از  مخدر 
رضوی دستگیر و تحقیقات از آنها برای شناسایی 
مواد  قاچاق  شاخه  سر  افراد  دیگر  دستگیری  و 

مخدر ادامه دارد.
سردار کریمی افزود: در اجرای مرحله اول این 
جنوبی  مواصالتی  محورهای  ضربتی  عملیات 
قرار  نظر  تحت  پوششی  طور  به  مشهد  به  استان 
گرفت که در نتیجه مأموران مبارزه با مواد مخدر 
رشتخوار  حیدریه،  تربت  گناباد،  های  شهرستان 
 ۱۱ و  کشف  مخدر  م��واد  کیلوگرم   ۱۵۰ خ��واف  و 

سوداگر مرگ را دستگیر کردند.
کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
اعضای  دیگر  متهمان  ای��ن  دستگیری  پی  در 
از  تغییر مسیر  با  که  افیونی  مواد  قاچاق  باندهای 
محورهای شمالی استان قصد قاچاق مواد مخدر 
به مشهد و دیگر استان های کشور داشتن نیز رد 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  ماموران  و  زنی 
 ۱۰ دستگیری  با  سبزوار  و  جوین  نیشابور،  های 
تن دیگر از سرشاخه های قاچاق مواد افیونی ۵۰۰ 

کیلوگرم تریاک کشف کردند.
تحقیقات  ک��رد:  خاطرنشان  کریمی  س��ردار   
پلیس  و  دارد  ادامه  قاچاقچیان  این  از  گسترده 
کنترل  تشکیل  ط��رح ه��ای  رض��وی  خ��راس��ان 
زنی  رد  همچنین  و  م��واص��الت��ی  م��ح��وره��ای 
دستگیری  و  شناسایی  ب��رای  اطالعاتی  های 
دستور  در  جدی  طور  به  مخدر  مواد  قاچاقچیان 

کار خود قرار داده است.
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خبر

مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه 
فردوسی مشهد اعالم کرد:

بورسیه 30 دانش آموز مستعد در مشهد

دانشگاه  آم��وزش  توسعه  و  برنامه ریزی  مدیر 
فردوسی از بورسیه 30 دانش آموز مستعد در مشهد 

خبر داد.
گفت  و  اندیشی  هم  شورای  در  آهنچیان  غالمرضا 
وگوی دولت و نخبگان که با حضور جمعی از مسئولین 
شهری، اساتید و نخبگان در دانشگاه فردوسی مشهد 
آموزان  دانش   بورسیه  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
افزود:  می گیرد،  صورت  کشور  در  بار  نخستین  برای 
و   داشته ایم  پرورش  و  آموزش  با  را  خوبی  ارتباط  ما 
توانسته ایم بورسیه 30 دانش آموز مستعد شهر مشهد 
را در دستورکار خود قرار دهیم؛ البته سعی شده است 
افرادی انتخاب شوند که هم مستعد و هم کم بضاعت 

تر باشند.
این  که  اس��ت  ص��ورت  بدین  ام��ر  ای��ن  اف��زود:  وی 
شروع  سال  که  دوازهم  سال  پایان  تا  آموزان  دانش 
را دریافت  به طور ماهیانه حقوقی  کنکور آن ها است 
خواهند کرد و در آینده می توانند با انتخاب خود هر 
انتخاب  خود  تحصیل  محل  عنوان  به  را  دانشگاهی 

کنند.
دانشگاه  آم��وزش  توسعه  و  برنامه ریزی  مدیر 
همه  در  که  نیازمندیم  ما  کرد:  بیان  مشهد  فردوسی 
فکر  ات��اق  و...  اجتماعی  فرهنگی،  از  اعم  مسائل 
را  خود  ایده های  افراد  این  تا  شود  تشکیل  نخبگانی 
مطرح کنند که در پایان جلسات به بررسی این ایده ها 
پرداخته شود و همچنین سنجیده شود که کدام یک 
یک  کدام  و  هستند  بیشتری  اهمیت  و  ارزش  دارای 

اهمیت کمتری نسبت یه سایر ایده ها دارند. 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  کرد:  عنوان  آهنچیان 
که  دارد  درونی  و  بیرونی  رویکرد  نخبگان،  حوزه  در 
نخبگان  دانشگاه  داخل  در  آن،  درونی  رویکرد  در 
در  که  پردازیم   می  آن ها  پرورش  به  و  شناسایی  را 
این  به  نسبت  استانی  فرا  و  استانی  نگاه  رویکرد  این 
حتی  که  است  حالی  در  این  داشته ایم،  نیز  موضوع 
در خصوص دانشجویان غیرایرانی نخبه نیز در سطح 

کشور مطرح هستیم.
این  تنها شناسایی  نگاه ما  تاکید کرد: در واقع  وی 
پرورش  مسیر  که  کردیم  تالش  چراکه  نیست،  افراد 
این افراد، اعتبار سطح نخبگی و استعدادهای آن ها 

را نیز در این رویکرد مورد توجه خود قرار دهیم. 
دانشگاه  آم��وزش  توسعه  و  برنامه ریزی  مدیر 
از سخنان خود در  فردوسی مشهد در بخش دیگری 
دانشگاه  نخبگان  برای  شده  انجام  اقدامات  خصوص 
در  که  خاصی  اقدامات  کرد:  خاطرنشان  فردوسی، 
الگوی  می تواند  که  شده  انجام  فردوسی  دانشگاه 

مناسبی در سطح کشور باشد.
)شهاب(  درخشان  استعدادهای  ش��ورای  مدیر 
طرح  موضوع  کرد:  تاکید  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
خوشه بندی شهاب شناسایی استعدادها است، بدین 
به  باید  دانشگاه  این  علمی  هیئت  اعضای  که  صورت 
دانشجویان  بندی  درج��ه  و  استعدادها  شناسایی 
بسیار  امری  دانشگاه  این  در  اقدام  این  که  بپردازند 

دشوار است.
امسال  توانست  فردوسی  دانشگاه  گفت:  آهنچیان 
در آزمون المپیادهای علمی کشور نیز در بین دانشگاه 
رتبه دوم  دانشگاه شریف  از  و پس  های جامع کشور 
پیشرفت  گذشته  به  نسبت  که  کند  خ��ود  آن  از  را 

چشمگیری داشته است. 
دانشگاه فردوسی به عنوان دانشگاه ایده پرداز 

شناخته می شود
وی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی طی چهار سال 
ایده  دانشگاه  عنوان  به  علوم  وزارت  سطح  در  اخیر 
و  علوم  وزارت  کرد:  اظهار  است.  شده  مطرح  پرداز 
این  که  دادند  تشخیص  امر  دولتی  متولیان  از  برخی 
که  است  ارتقاء  درح��ال  پ��ردازی،  ایده  در  دانشگاه 
تندی  نیز در مسیر شیب  خوشبختانه درحال حاضر 
بین  در  زمینه ها  از  بسیاری  در  و  است  گرفته  قرار 

داشگاه های جامع کشور حرف اول را می زند.
دکتر عادل سپهر، استادیار دانشکده محیط زیست 
این  ادامه  در  نیز  فردوسی  دانشگاه  طبیعی  منابع  و 
را  دولت  بدنه  در  نخبگان  کمرنگ  حضور  نشست، 
کرد:   اظهار  و  دانست  کشور  در  بزرگ  علمی  خال  یک 
علت اصلی اینکه جامعه نخبگان کشور دارای  ارتباط 
دانشگاهی  گرایی  مدرک  هستند،  دولت  با  کمرنگی 
است که باعث شده کشور ما عمال با بدنه علمی فاصله 

بگیرد.
وی گفت: بنیاد علمی نخبگان یک ماموریت دولتی 
و  برنامه ها  خود  ماموریت  راستای  در  باید  و  دارد 
خواسته  صرفا  که  نخبه ای  اما  باشد،  داشته  اهدافی 
حمایت  تفکرش  و  ایده  از  و  شود  تامین  او  تخصصی 
در  این  کرد.  خواهد  ترک  را  خود  کشور  قطعا  نشود، 
حالی است که امروزه بسیاری از نخبگان پس از اینکه 
به رفتن فکر  تنها  گرفتند،  را در مقطعی  مدرک خود 
تری  جدی  حمایت  باید  نخبگان  بنیاد  لذا  می کنند 

نسبت به این افراد داشته باشد.
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کتاب خبر ویژه

خبر

مثل  روان ک�����اوی  و  روان ش��ن��اس��ی  روش ه����ای 
نظریه های ادبی است، با یکی متن را تحلیل می کنند 
با  با دیگری روان را. حاالت روانی یا رؤیاها را هم  و 
نظریه ی  با  هم  و  کرد  تحلیل  می توان  یونگ  نظریه  
ذهن  بر  عالوه  یونگ  و  فروید  امثال  آدلر.  یا  فروید 
امثال  می دادند.  زیادی  اهمیت  ناخودآگاه  به  عادی 
اعمال  که  بودند  معتقد  هورنای  کارن  و  فروید  آنا 
آدمی برای محافظت از خود و دور کردن رنج از خود 
انسان هم  که  پیاژه عقیده داشتند  ژان  امثال  است. 
روشی  گاهی  ژنتیک.  هم  و  است  محیط  تحت تأثیر 

برای متنی سزاوارتر از دیگر روش هاست.
چندان  است  درست  چقدر  نظریه  آن  خود  این که 
قابل تحقیق نیست. بسیاری از این نظریات به لحاظ 
جای  مثاًل  نیستند،  معّین  و  مشخص  چندان  طّبی 
مشخصی در بدن به نام ناخودآگاه یا روح یا فرامن و 
امثال این ها نداریم. کاربرد مهم است. روش واسطه 

و ابزار است، نتیجه  کار مهم است.
و  بهبود  که  هدف  فقط  یونگ  درمانی  روش  در 
و  وسیله  است.  مهم  است  آرامش  به  بیمار  رسیدن 
مقّدمه ی درمان ثابت و مشّخص نیست و هر چیزی 

ممکن است به کار آید.
در کتاب حاضر که از سوی »ویلیام مک گوایر« و » 
ریچارد فرانسیس کرینگتون هال « گردآوری و تالیف 
شده،  تعدادی از سخنرانی ها و مصاحبه های یونگ و 

خاطرات دیدارکنندگان با او را می خوانیم.
گوایر«  مک  »ویلیام  تالیف  می گوید«  »یونگ  کتاب 
انتشارات  را  هال«  کرینگتون  فرانسیس  »ریچارد  و 
»قطره« با ترجمه »سیروس شمیسا« در قطع رقعی  و 

در ۳۹۴ صفحه به بازار کتاب فرستاده است.

مسعود کیمیایی خبر داد

افتتاح موسسه آزاد فیلم در مشهد

میزبانی  اج��الس  دومین  در  کیمیایی  مسعود 
در  شهر  شورای  اعضای  حضور  با  که  اسالمی  ایرانی 
برگزار  مشهد  فارسی  ادب  و  فرهنگ  پژوهشسرای 
شد، درباره این اجالس و اهمیت جذب  گردشگر در 
مشهد گفت: ما باید به هم اعتماد کنیم. این اعتماد 
راه درست را نشان خواهد داد. اینجا سرزمین آزاد و 
وسیعی است. می توانیم زنده نگاه کنیم. کافیست به 
هم اعتماد داشته باشیم. آنجاست که رشد و بالندگی 

را شاهد خواهیم بود. 
وی در ادامه بیان داشت: گردشگری دریچه ایست 
شود.   ساخته  باید  که  معنوی  فضای  در  گردش  برای 
می  منصرف  دهیم  انجام  توانیم  نمی  را  کاری  هر  ما 
باید  که  صورتی  در  است.  سخت  می گوییم  و  شویم 
با  ادامه  در  وی  همچنین  کنیم.  اجرا  و  بسازیم  آنرا 
زودی  به  گفت:  آموزش  و  سینما  دانستن  اهمیت  پر 
یک شعبه از موسسه سینمایی آزاد فیلم را در مشهد 

افتتاح خواهیم کرد.

عبدالجبار کاکایی؛
مشهد شهر کتاب است

کتابش،  امضا  جشن  در  برجسته  ترانه سرا  و  شاعر   
مشهد را شهر کتاب خواند و گفت: بسیاری از نویسندگان 
و شاعران ایرانی از خطه خراسان هستند و آنان پرچمدار 

شعر و ادبیات ایران در طول تاریخ نیز هستند.
کاکایی  عبدالجبار  رض��وی،  خبرگزاری  گ��زارش  به   
شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن امضا مجموعه آثار 
خود که در »شهر کتاب مشهد« برگزار شد، اظهار کرد: 
مشهد به نوعی شهر کتاب هست، شاید شهر کتاب به 
عنوان موسسه ای مشهور باشد اما در فرهنگ و تاریخ 
ما، خراسان به عنوان شهر کتاب شناخته می شود زیرا 
کشور  از  خطه  این  زاده  ایرانی  نویسندگان  از  بسیاری 

هستند.
وی شاعران خراسان را پرچمدار شعر و ادبیات ایران 
در طول تاریخ دانست و افزود: من کار شعر را از شهر 
ایالم آغاز کردم در شهری که اگر می خواستید ابراز وجود 
کنید و عواطف جامعه را رصد کنید باید از بلندگویی موثر 
اعالم می کردید؛ به همین دلیل من دست به قلم بردم و 

شعر گفتن را آغاز کردم.
این شاعر برجسته ادامه داد: بنابراین من شاعری را از 
زمان انقالب آغاز کردم البته پیش از من دو سه نفری را 

به عنوان شاعر در شهر ایالم نام می بردند.
وی با بیان اینکه از سال ۶۱ سرایش شعر فارسی را آغاز 
کرده است و جنگ محرک آغازین و ابتدایی شاعری اش 
بوده، تاکید کرد: هیبت و هیوالی جنگ و فضای غیر 
انسانی که در آن دوران تجربه می کردیم، انگیزه شد تا 
غم ها، دردها و نگرانی ها خودم و جامعه ام را در قالب 

شعر بیان کنم.
کاکایی تصریح کرد: بعد از پذیرفته شدن در دانشگاه 
تهران، رفته رفته به محافل ادبی راه پیدا کردم و بعد با 
مرکز حوزه هنری آشنا شدم که نخستین پایگاه شاعران 
انقالبی از جمله  قیصر امین پور بود. حوزه هنری در آن 
دوران پاتوق خوبی بود که موجب رشد ما شد، سال ها 
بعد من فهمیدم که برای نزدیک شدن به مردم می توان 
شعر محاوره را به کار گرفت لذا دهه ۸۰ آغاز سرایش شعر 

به زبان محاوره برای من بود.
وی افزود: هدفم در آن دوران سرودن شعر در زبان 
گفتار معیار بود که نتیجه آن وارد شدن به عرصه موسیقی 
شد. نخستین شعرم همراه با موسیقی »کبوتر« بود که با 
این شعر پیوند من با موسیقی برقرار شد و موجب شد تا 

بعد از سال ۸۳ به ترانه و تصنیف روی بیاورم.

نمایش کودک و نوجوان »دیواکوال« به کارگردانی محمدجهانپا این شب ها ساعت18 در تماشاخانه اشراق 
مشهد، بین هاشمیه 20 و 22 در حوزه هنری خراسان، اجرا می شود.

 سرویس فرهنگ 
حضور  با  جام«  »خنیاگران  همایش  نخستین 
موسیقی  به  عالقه مندان  و  هنرمندان  مسئولین، 
جام  تربت  شهرستان  در  ماه  شهریور   23 مقامی 
برگزار شد و با استقبال خوبی از سوی مخاطبانش 

همراه بود.
توجه به ایران فرهنگی

ارشاد  و  فرهنگ  وزی��ر  معاون  مرادخانی  علی 
یک  ملی  ح��وزه  گفت:  همایش  این  در  اسالمی 
است،  جام  تربت  موسیقی  ب��رای  معقول  سطح 
آن  از  زی��ادی  بسیار  الهام  کشور  موسیقی  چون 
برای  خوبی  بسیار  اتفاقات  آن  کنار  از  و  گرفته 
میراث  یک  گ��ردآوری  با  باید  است.  افتاده  کشور 
قدرتمند از موسیقی مقامی این خطه، افق بسیار 
که  همانطور  کنیم،  طراحی  آینده  برای  را  روشنی 
توجه  نیز  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مجموعه  تاکید 
به موسیقی مقامی با گرایش ایران فرهنگی است. 

مرادخانی عنوان کرد: خنیاگران جام از مدت ها 
همایشی  چنین  بتوانیم  تا  بود  ما  ذهن  در  پیش 
از  یکی  به عنوان  جام  تربت  چون  کنیم  برگزار  را 
ذخایر  از  و  هنری  و  فرهنگی  قطب های  مهم ترین 
این  برگزاری  با  امیدواریم  و  است  کشور  عظیم 
مثبت  اتفاقات  بتوانیم  آن  استمرار  و  همایش 

دیگری را در ادامه برای آن رقم بزنیم. 
ارش��اد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  ام��ور  معاون 
اسالمی تصریح کرد: جای تاسف دارد که چندین 
تز دکتری در دانشگاه های جهان در مورد موسیقی 
مقامی خراسان به ویژه شهرستان تربت جام انجام 
شده، اما در داخل نتوانسته ایم آنطور که شایسته 
است به این موضوع بپردازیم و خوشخبتانه حرکت 
پیدا  استمرار  آغاز شده است که می بایست  خوبی 
تا  تبیین شود  باید  کند. مقامات مختلف خراسان 
اینجا  بتوانیم یک جریان کلی موسیقی مقامی در 
طول  در  نگیرد  صورت  کار  این  اگر  کنیم.  ایجاد 
زمان و به صورت آهسته این گنجینه از بین خواهد 

رفت. 
ظرفیت های موسیقی مقامی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
امیدواریم  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  نیز 
در  جام  موسیقی  هفته  صورت  به  جام  خنیاگران 

آینده برگزار شود. 

موسیقی  گفت:  باره  این  در  سرابی  سیدسعید 
دارد  فراوانی  ظرفیت های  خراسان  جنوب  مقامی 
همایش ها  این  ساالنه  برگزاری  با  امیدواریم  و 
مقامی  موسیقی  به  بتوانیم  کامل تر  شکلی  به 
همایش ها  این  برگزاری  بپردازیم.  منطقه  این 
آشنایی  باعث  چ��ون  اس��ت،  توسعه  زمینه  ساز 
غنی  هنر  و  فرهنگ  با  عالقه مندان  و  ج��وان��ان 

خراسان می شود.
فقدان مجتمع فرهنگی در تربت جام

این  گفت:  مراسم  این  در  جام  تربت  فرماندار 
است  رض��وی  خراسان  مستحکم  دژ  شهرستان 
موسیقی  برجسته  هنرمندان  دهنده  پرورش  که 
افزود:  رستمی  علی  است.  بوده  اصیل  و  مقامی 
عیار  اصیل،  هنر  و  اجتماعی  فرهنگ  ارتقای 
است.  پایدار  توسعه  و  امنیت  و ضامن  همبستگی 
اصیل  هنر  و  فرهنگ  با  قرن ها  طول  در  خطه  این 
در  برجسته  شخصیت های  و  چهره ها  معرف  خود 

حوزه موسیقی مقامی بوده است. 
فرهنگ  ادارات  جایگاه  ارتقای  خواستار  وی 
گفت:  و  شد  شهرستان ها  در  اسالمی  ارش��اد  و 
شهرستان هایی  معدود  از  جام  تربت  شهرستان 
با  باید  و  ندارد  هنری  فرهنگی،  مجتمع  که  است 
به  شهرستان  این  هنری  ظرفیت های  به  توجه 
این موضوع توجه شده و به پرورش هنرمندان در 
حوزه های مختلف بویژه موسیقی مقامی پرداخته 

بزرگداشت استادان  به منظور  این راستا  شود. در 
طی  که  جام  تربت  محلی  و  مقامی  موسیقی  فقید 
شش سال اخیر دار فانی را وداع گفته اند همایش 

از  استادانی  است.  شده  برگزار  جام«  »خنیاگران 
قبیل عبدا... سرو احمدی، غالمعلی پورعطایی، 
غالمعلی  و  عسگری  ذوالفقار  درپ��ور،  نورمحمد 
مقامی هستند  برجسته موسیقی  استادان  نینواز، 
جامعه  از  دوتار  سکوت  در  اخیر  سال های  طی  که 

موسیقی رخت بربستند. 
دوتار، یک نماد فرهنگی

این  استادان  از  میان  این  در  گفت:  رستمی 
جمله  از  نیز  هستند  حیات  قید  در  که  اصیل  هنر 
عبدا...  احمدی،  س��االر  غفاری،  غالمحسین 
برنا و کریم کریمی در این همایش تجلیل  امینی، 

می شود و این اساتید شهرت جهانی دارند. 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  و  همایش  دبیر 
دوتار  گفت:  مراسم  این  در  هم  نیشابور  اسالمی 
دینی  ارزش های  و  ملیت  بزرگ  دهنده  پیوند  جام 
این  اف��زود:  فیاض  ا...  نعمت  ماست.  اسالمی  و 
برجسته  استادان  از  بسیاری  دهنده  پرورش  خطه 
و  راستا  این  در  که  است  مقامی  موسیقی  ح��وزه 
آنان  خاطره  و  یاد  ماندگاری  و  بزرگداشت  ب��رای 
این  در  مختلف  دستگاه های  کمک  با  همایش  این 
شهرستان برگزار شده است. در این همایش شش 
مقاله منتخب از بین مقاالت رسیده و ارائه می شود. 
توسط  مقامی  موسیقی  اج���رای  پنج  وی 
هنرمندان این شهرستان و استادان موسیقی این 
خطه، حضور بر مزار هنرمندان فقید تربت جام و 
مزار شهدای شهرستان و بازدید از اماکن تاریخی 
این منطقه را از جمله برنامه های این همایش ذکر 
مراسم  جام،  تربت  آیینی  بازی های  اجرای  کرد. 
و  فرهنگ  وزیر  معاون  حضور  با  همایش  پایانی 
از استادان پیشکسوت و  ارشاد اسالمی، قدردانی 
خانواده استادان مرحوم و اجرای موسیقی مقامی 
توسط فرزندان استادان مرحوم از دیگر برنامه های 

این همایش بود.

خنیاگرانجاموروایتیکتاریخ
همایش »خنیاگران جام« با هدف بزرگداشت استادان فقید و برجسته موسیقی مقامی در تربت جام برگزار شد

مرادخانی: خنیاگران جام از 
مدت ها پیش در ذهن ما بود 
تا بتوانیم چنین همایشی را 

برگزار کنیم چراکه تربت جام 
به عنوان یکی از مهم ترین 

قطب های فرهنگی و هنری 
و از ذخایر عظیم کشور است 

و امیدواریم با برگزاری این 
همایش و استمرار آن بتوانیم 

اتفاقات مثبت دیگری را در 
ادامه برای آن رقم بزنیم

    جواد لگزیان

بزرگان  با  شبی  ادب��ی  نشست  جلسه  هفتمین 
داستان با محوریت نقد و بررسی آثار جالل آل احمد 
این  شد.  برگزار  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  در 
ادبیات  انجمن  و  هنری  حوزه  همکاری  با  نشست 
داستانی »دریچه« با مدیریت دکتر نعیمه ترکمن نیا 
 - مجری  عنوان  به  عباس زاده  حسین  و  شد  برگزار 

کارشناس اجرای جلسه را برعهده داشت.
زندگینامه یک نویسنده

بود.  تهران   1302 آذر   11 متولد  آل احمد  جالل 
اهل  اصالتا  و  طالقانی  ا...  آیت  عموی  پسر  وی 
از  پس  بود.  اورازان  روستای  و  طالقان  شهرستان 
اتمام دوران دبستان، پدرش به او اجازه تحصیل در 
نشد.  پدر  او تسلیم خواست  اما  نداد،  را  دبیرستان 
در کالس های شبانه دارالفنون به دور از چشم پدر 
مدرک  اخذ  و  تحصیل  اتمام  از  پس  کرد.  نام  ثبت 
تهران  عالی  دانشسرای  وارد   1322 سال  در  دیپلم 
التحصیل  ف��ارغ  فارسی  ادبیات  رشته  در  و  شد 
»دید  بنام  خود  داستان  مجموعه  نخستین  گشت. 
شاید  کرد.  منتشر  دوران  همین  در  را  بازدید«  و 
نثری  بود.  او  نثر  احمد  آل  ادبی  ویژگی  مهمترین 
پرخاشگر  و  عصبی  حال  عین  در  و  موجز  و  فشرده 
مثل  او  سفرنامه های  در  را  آن  خوب  نمونه های  که 
برگوری«  »سنگی  داستان  یا  و  میقات«  در  »خسی 

می توان دید.
داستان های جالل آل احمد

در این نشست تخصصی مسیح عطایی به بررسی 
نگاهی  با  او  پرداخت.  جالل  داستان های  ویژگی 
این  راوی  که  فلک«  و  »گلدسته ها  داستان  سه  به 
داستان  این  در  جالل  و  است  شخص  اول  داستان 
بازگو  را  زم��ان  آن  زندگی  سطح  و  تفکرات  ط��رز 
شروع  ایهام  با  داستان  گفت:  وی  داشت.  می کند، 
می شود. گلدسته ها و فلک که اینطور می توان تعبیر 
کرد. گلدسته ها نماد مذهب و فلک که هم به معنای 
آسمان و هم به عنوان وسیله تنبیه است. مهمترین 
ویژگی داستان درون مایه  قوی و چندالیه ای بودن 
آن است و اینکه برای رسیدن به هر محدودیتی نیاز 
دوم  داستان  زد.  دست  خطر  پذیرش  و  ریسک  به 
می شود.  روایت  شخص  سوم  راوی  با  که  تار«  »سه 
تقابل  و  جامعه  فرهنگی  فقر  داستان  مایه  درون 
نماینده  یکی  می دهد.  نشان  را  جامعه  از  قشر  دو 
آزادی خواهی و روشنفکر و هنرمند در جامعه هست 
و  مطالعه  ب��دون  تفکر  و  تعصب  نماد  مقابل  نفر  و 
سخت گیر است. جالل در این داستان حس همزاد 
سوم  داستان  می کند.  بیدار  را  مخاطب  در  پنداری 
به طور  این داستان  »بچه مردم« است که جالل در 
بی رحمانه ای چهره فقر فرهنگی و اجتماعی و نظام 

مرد ساالری آن دوره را به نمایش می گذارد. راوی 
نقل  مادر  یک  زبان  از  داستان  و  است  شخص  اول 
دارد  داستان  این  در  جالل  که  اعتراضی  می شود. 

براساس فقر فرهنگی جامعه آن دوران بوده است.
از آرمان گرایی تا انفعال 

درقسمت بعدی برنامه نسرین رجب پور به بررسی 
»مدیر  گفت:  و  پرداخت  آل احمد  رمان  مهمترین 
سروکله زدن  از  که  است  معلمی  داستان  مدرسه« 
به  مدیر  بعنوان  می خواهد  و  شده  خسته  بچه ها  با 
مدیریت  رشوه  با  کار  این  برای  بپردازد.  استراحت 
مدرسه ای دورافتاده را صاحب می شود اما سرانجام 
با دیدن اوضاع و مشکالت آنجا و نیز تبعیض ها بین 
شاگردان سرانجام استعفا می دهد. شخصیت داستان 
فردی منزه طلب است که می خواهد از فساد دوری 
می خواهد  می شود  وارد  که  محیطی  هر  در  و  کند 
تغییراتی ایجاد کند. او در پایان رمان، خود را فردی 
بازنده و سرخورده می بیند. نثر این داستان ساده و 
عامیانه است. مدیر مدرسه شرحی است از مسیری 

که مدیر از آرمان گرایی به تسلیم می رسد.
اوج ایجاز در »سنگی بر گور«

در ادامه رئوفه باقری رمان دیگری از آل احمد را 
با نام »سنگی برگوری« بررسی کرد. وی این داستان 
رمان  یک  زیبایی  و  ایجاز  اوج  در  کلمه   2700 با  را 

راوی  است.  درونگرا  داستان  یک  که  می داند  کوتاه 
مسائل  باعث  همین  و  ندارند  فرزندی  همسرش  و 
داستان  این  می شود.  راستا  این  در  مشکالتی  و 
روایت  را  سیمین  و  جالل  خود  زندگی  گونه ای  به 

می کند.
در بخش مهمان دکتر نعیمه ترکمن نیا نگاه جامعی 
شروع  در  وی  داش��ت.  صورتی«  »الک  داستان  به 
صحبت های خود علت انتخاب این داستان را عالقه  
سیمین به این داستان و همچنین خواندن و بررسی 
از  خالصه ای  سپس  کرد.  اعالم  متفاوت  داستانی 

داستان را بیان و به بررسی آن پرداخت. ترکمن نیا 
این داستان را در کنار داستان های دیگری که جالل 
در مورد زنان  نوشته بود قرار داد و اشتراک آنها را 
در اسارت زنان در چهارچوب سنتی مرد ساالری و 
نادانی دانست که در بیشتر  باور به خرافات و  ظلم، 
از  پایان داستان قدم  نتوانستند در  زنان  داستان ها 
تمام  وی  همچنین  بگذارند.  بیرون  چارچوب  آن 
آثار جالل از اولین اثر او بنام »دید و بازدید« تا آخر 
و  دغدغه ها  و  جالل  زندگی  عطف  نقاط  و  دوره ها  با 

فعالیت های او بررسی کرد.

گزارش

از»دیـدوبازدیـد«تا»سنگیبرگوری«
نشست شبی با داستان پیرامون داستان های جالل آل احمد  در حوزه هنری خراسان برگزار شد
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یادنامه زنده یاد استاد غالمرضا شکوهی منتشر شد. این یادنامه را 
موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به سردبیری علیرضا 

حیدری منتشر کرد و در بزرگداشت استاد شکوهی رونمایی شد.

پوستر نمایش »قرمز+یك عال�مه سفید« به کارگردانی »علیرضا اسدی« و طراحی 
»سروش حیدری«، حاضر در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی 

رونمایی شد.



ورزش 7 6در شهر

میدان خبر ویژه

 سرویس در شهر 
در  کهنه  زخمی  به  تبدیل  شرایطی  در  حاشیه شهر 
بدنه  کالن شهرهای ما شده است که رهبر معظم انقالب 
بارها به رسیدگی به این بخش مهم و مردم شریف تاکید 
داشته اند اما متاسفانه در طول ادوار گذشته دولت ها و 
شهرداری های ما آنچنان که باید نتوانسته اند در التیام 

این زخم موفق باشند.
متنوعی  برنامه های  و  سخرانی ها  همایش ها،  بارها 
اما  شده  برگزار  حاشیه نشینی  وضعیت  بهبود  برای 
کالن  حاشیه   افزایش  به  رو  رون��د  شاهد  ما  کماکان 
محوریت  با  شهری  گفتمان  نشست  هستیم.  شهرها 
پژوهشگران  حضور  با  شهری«  فقر  و  »حاشیه نشینی 
پژوهشکده  در  پنجشنبه  عصر  شهری،  اقتصاد  حوزه 
ثامن مشهد برگزار شد. در این نشست که با سخنرانی 
از  کمال اطهاری و محمد شیخی و ایراد نظر چند تن 
حوزه  در  بود  همراه  شهری  اقتصاد  حوزه  پژوهشگران 
موضوع  این  راه حل های  و  معضالت  و  نشینی  حاشیه 

بحث و تبادل نظر شد.
حاشیه نشینی تله فقر فضایی است

کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری در این 
نشست اظهار کرد: ما نیاز داریم که گفتگوی جدید را 
گذشته  در  ما  کنیم.  ایران  در  رایج  گفتگوی  جایگزین 
دریافت  باال  از  دستور  همواره  که  داشتیم  جامعه ای 
اولویت  توسعه  برنامه  بر  پروژه ها  همیشه  و  می شده 

داشته و چندان مردم در نظر گرفته نمی شدند.
وی در ادامه به تعریف تله فضایی پرداخت و گفت: 
حاکم  اجتماعی  و  اقتصادی  روابط  تجلی  شهر  فضای 
است نه تجلی فکر مشاورها و تصمیم گیرنده ها؛ و راه 
دانش  افزایش  فضا  این  به  دادن  سامان  برای  اساسی 
به  فضایی  تله های  شناخت  و  گفتمان ها  این  و  ماست 
این موضوع کمک می کند. فضا تجلی روابط اقتصادی، 
اجتماعی و زمینه ساز آن هاست؛ همچون زبان که تجلی 
شرایط  به  فضایی  تله  است.  آن  زمینه ساز  و  اندیشه 
اجتماعی،  روابط  که  می شود  گفته  معینی  جغرافیای 
اقصادی و سیاسی ویژه ای را بازتولید می کند. آنچه در 

دور حرم می بینیم یک تله فضایی است.
اطهاری عنوان کرد: تله فقر فضایی مکانی  است که 
طبیعی،  کالبدی،  دالیل  به  آن  جغرافیایی  سرمایۀ 
شدید  فقر  دچار  و  ضعیف  انسانی  و  اجتماعی  مالی، 
است. در تله فقر فضایی که حاشیه نشینی از نمونه های 
از  فضایی  فقر  تلۀ  می شود.  بازتولید  فقر  است،  آن 
یا  طبیعی  کِم  استعداد  دارای  و  دوراف��ت��اده  جاهای 
ارتباطی تا مراکز شهری کشورهای بیشترتوسعه یافته، 
رسمی  غیر  سکونت گاه های  و  فرسوده  بافت های  تا 
درونی و پیرامونی شهرهای کشورهای کمترتوسعه یافته 
می تواند به وجود آید. کمبود حمل ونقل عمومی، ازدیاد 
بی کاری، پایین آمدن سطح تحصیالت و مهارت باعث 
تشدید بزهکاری و تله فضایی فقر می شود. ما در کشور 
انوع تله های فضایی را داریم؛ به عنوان مثال سیستان 
و بلوچستان تله فضایی فقر و عسلویه تله فضایی رشد 

اقتصادی است.
شهری  شدن  یا  نامولد  اقتصاد  تله  اینکه  بیان  با  وی 
رانت در تهران و مازندران وجود دارد،  خاطرنشان کرد: 
گفته بودند که در مازندران صنعت نیاید تا محیط زیست 
آلوده نشود، اما در حال حاضر، دریا در دسترس مردم 
نیست و محیط زیست به شدت آلوده است. رانت هم 
یک درصد  مازندران  جمعیت  رشد  می شود.  بازتولید 
است و از نظر بیکاری زنان تحصیل کرده رتبه باالیی در 
کشور دارد، درحالی که در این استان یکی از بیشترین 
یا  داشتیم  را  جامعه  اقتصاد  در  زنان  مشارکت های 
طرح مسکن مهر یک تلۀ فقر برنامه ای است که بدتر 
از سکونت گاه های غیررسمی است. در سکونت گاه های 
غیررسمی سرمایه اجتماعی موجود دفاع می کند و بر 
آن ها نظارت اجتماعی وجود دارد، اما در مسکن مهر 

نظارت اجتماعی وجود نداشت.
گسترش  معضل  حل  راه  بنیان  دانش  اقتصاد 

مسکن نامتعارف است
تله های  کرد:  ابراز  شهری  اقتصاد  حوزه  پژوهشگر 
جغرافیایی،  شهروندزدایی  اثر  بر  ای��ران  در  فضایی 
نهادی  و کژکارکردی  شهروندزدایی کم درآمدها، نقص 
شهرسازی،  و  مسکن  به ویژه  و  توسعه  برنامه های  در 
رشد  با  اجتماعی  سیاست  ه��م اف��زای  رابطه  نبود 
فرومایه  بورژوازی  رانتی،  اقتصاد  حاکمیت  اقتصادی، 
طبق  است.  گرفته  شکل  دموکراتیک  مشارکت  نبود  و 
 ۵0 از  بیش  داده ایم  انجام   ،90 سال  در  که  تحقیقاتی 
درصد از افرادی که در پیرامون تهران زندگی می کنند 
فقر! در کرج  تله فضایی  یعنی  این  کم درآمد هستند. 
کم  کرج 68 درصد  پیرامون  و  اکثریت متوسط هستند 
درآمد هستند و تله فضایی فقر پیرامون تهران هرروز 
بدتر می شود. بین سال های 89 تا 93 که دوره از دست 
دادن شغل در مجموعه شهری تهران است کارگاه های 
صنعتی پیرامون تهران یعنی صنایع کوچک و متوسط 
بین  از  پراید  مثل  رانتی  صنایع  اما  رفته اند  بین  از 
بیشتر  فقر  تله  شده،  بدتر  وضع  نتیجه  .در  نرفته اند 
می شود، بزهکاری بیشتر شده و منطقه ناامن می شود 
نمی رود. در سال 13۵۵ در  آنجا  به  نتیجه سرمایه  در 
حال  در  است،  بوده  درصد   ۵ نامتعارف  مسکن  کشور 
الی 30  برخی شهرها 20  نامتعارف در  حاضر، مسکن 
این  از  نجات  راه  تنها  و  است  شهری  جمعیت  درصد 

معضل اقتصاد دانش بنیان است.

مبنای  باید  کنونی  شرایط  در  ک��رد:  تصریح  وی 
داشته  نهادسازی  بتوانیم  که  باشد  این  ما  گفتگوی 
باشیم و برای این که بدانیم کژکارکردی نهادی چیست، 
الزم است تعاریف نهادها را به معنای واقعی بشناسیم. 
قیودی  هستند.  جامعه  در  ب��ازی  قوانین  نهادها 
از جانب نوع بشر که روابط متقابل  هستند وضع شده 
فضایی  برنامه ریزی  که  می دهند  شکل  را  انسان ها 
ساختارمندشدن  نهادها  درنتیجه،  آن هاست؛  از  یکی 
این  چه  می شوند؛  بشر  مبادالت  در  نهفته  انگیزه های 
مبادالت سیاسی باشند، چه اقتصادی و چه اجتماعی. 
نهادها راهنمای کنش متقابل و پایدار انسان ها هستند 
و می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند و باید تکنولوژی 
اجتماعی و... آن را بشناسیم و مدل مشخصی داشته 
مراتب  سلسه  به  و  دارد  مراتبی  نهادسازی  باشیم. 
نهادسازی »زیرساخت نرم« می گویند که بر »زیرساخت 
رضاشاه  از  پس  ما  معاصر  تاریخ  است.  مقدم  سخت« 
مثال،  به طور  است؛  گرفته  هدف  را  سخت  زیرساخت 
راه آهن ساخته شد. زیرساخت نرم چون رانت را تهدید 
می کند، کسی سراغ آن نمی رود. در مسیر زیرساخت 

نرم ریل گذاری انجام نشده است. 
اطهاری با اشاره به اینکه اگر دستگاه منسجم و خالق 
ذهنی و مورد توافق نزد مدیران وجود نداشته باشد، از 
ابتدا کژراهه ای به وجود می آید که دخالت های ناروای 
را  جامعه  در  نهادینه  سوء ظن  و  رانت جویی  دولت ها، 
به  نهایت  در  شرایط  این  کرد:  تاکید  می کند،   تشدید 
به  می انجامد.  ناقص  نهادهای  یا  نهادی  کژکارکردی 
جای اینکه بگویند اقتصاد کالن شهرها خودکفا شوند، 
این  بشنوند.  خودکفا  کالن شهرها  شهرداری  گفته اند 
ساخته  نهادی  اینکه  بدون  می  آید،  یک شبه  فرمان 
اینکه  برای  برنامه داریم  باید گفته می شد  باشد.  شده 
بتوانند  آن ها  شهرداری  تا  شوند  خودکفا  کالن شهرها 
اتفاق  موضوع  این  اگر  باشند.  داشته  خودکفا  درآمد 

نیفتد مجبور است رانت بگیرد و نئوفئودالیسم شود.
الیحه درآمد پایدار یک الیحه نئوفئودالی است

پایدار  درآمد  الیحه  شهری  اقتصاد  حوزه  پژوهشگر 
آن  علت  بیان  به  و  دانست  نئوفئودالی  الیحه  یک  را 
پرداخت: زیرا الیحه داده شده که چطور عوارض گرفته 
است،  ثروت  تولید  محل  سرمایه داری  در  شهر  شود. 
اما این محل تولید ثروت را ابتدا باید مشخص کنیم که 
چطوری شهر دارای اقتصاد پایدار شود و سپس درآمد 
پایدار گرفت؛ وگرنه مثل هرفئودال دیگری می شود که 
درآمد  می گیرم.  عوارض  این گونه  من  می دهد  فرمان 

پایدار شهری یک واژه نئوفئودالی است.

و  فضایی  تله  ک��ژک��ارک��رد  ن��ه��اده��ای  اف���زود:  وی 
باید  است.  داده  شکل  را  حرم  اطراف  حاشیه نشینی 
ششم  برنامه  بروند.  کنار  بوده اند  رانتی  که  اف��رادی 
یعنی  می خواهد؛  درصدی   8 اقتصادی  رشد  توسعه 
باید در کالن شهرها رشد اقتصادی 12 درصدی وجود 
داشته باشد؛ زیرا کالن شهرها 60 درصد اقتصاد کشور 
را دارند و محل اصلی اقتصاد دانش بنیان هستند. اگر 
این کار صورت نگیرد، شهر دارای درآمد پایدار نخواهد 
اقتصاد  وارد  باید  می شود.  نابود  کشور  اقتصاد  و  شد 

دانش بنیان شویم که اقتصاد مقاوتی هم هست.
اطهاری اقتصاد در حال حاضر ما را برون زا و درون نگر 
اعالم کرد و ادامه داد: درون زاست زیرا از نفت است و 
برون نگر است چون شعار است. باید یک اقصاد درون زا 
و برون نگر پیدا کنیم، یعنی اقتصاد ما رقابتی و درون زا 
اصلی  محل  کالن شهرها  موضوع  ای��ن  ب��رای  باشد. 
این موضوع می خواهد  برای  کاری  هستند. دولت چه 
انجام  کار  خودش  شهری  هر  بناست  اگر  دهد؟  انجام 

دهد، پس درآمد نفت را به شهرها بدهد 
دچار  کژکارکردی ها  دلیل  به  اکنون  کرد:  عنوان  وی 
تولید  از  مثال،  به طور  هستیم؛  ران��ت  شهری شدن 
 80 است،  شهر  ارزش  اف��زوده  درصد   6 که  ساختمان  
این  و  می آوریم  به دست  را  شهرداری  درآم��د  درصد 
پروژه های  اینکه  برای  می کند.  نابود  را  شهر  موضوع 
نوآوری  باید محیط  را سامان دهیم،  پراکنده موضعی 
اقتصاد  برای  کالن شهر  یک  کل  یعنی  شود.  تشکیل 
هدف  باید  موضوع  این  شود.  بازآفرینی  دانش بنیان 
شورای شهر باشد. یک برنامۀ جامع باید تمام پروژه ها 
را پیوند دهد تا اقتصاد پایدار به دست آید و شهرداری 

خودکفا شود.
این پژوهشگر اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: جرالد 
میر، اقتصاددان بزرگ و باتجربه توسعه می گوید، بیش 

از هر عامل دیگری نقص دانش است که مانعی فراگیر 
بر سر راه توسعه به شمار می رود. این موضوع در مورد 
یا  بال  می گویند  این که  است.  صادق  شدت  به  ای��ران 
نفرین منابع از همین جا می آید چون دانش وجود ندارد 
بالی منابع یعنی نفِت فراوان معکوس می شود. نفت، 
از سر آدم ها می پراند. میلیر می گوید »گرچه  را  دانش 
آفرینش ایده ها شرط ضروری توسعه است ولی شرط 
الزم  نهادسازی های  این  اگر  بنابراین  نیست«،  کافی 
اتفاق  این  می شود.  بدتر  و  معکوس  نگیرد،  صورت 
و  نوآوری  جای  نوگویی  و  افتاده  راه  ایران  در  به شدت 

کپی کردن جای خالقیت را گرفته است.
نجیبی  مردم  و  شریف  اقشار  نشینان  حاشیه 

هستند
محمد شیخی، پژوهشگر برنامه ریزی شهری در ادامه 
این گفتمان اظهار کرد: عجیب است پس از گفت وگویی 
اما  شده،  انجام  حاشیه نشینی  خصوص  در  سال ها  که 
به عنوان یکی از پنج آسیب در کنار اعتیاد، فحشا، ایدز 
و...  قرار می گیرد و با ادبیات حدود دهه پنجاه  مطرح 
می شود. در اصل هنگامی که درخصوص حاشیه نشینی 
بحث می شود، گمان می کنم به ادبیات دهه ۵0 اشاره 
دارد؛ یعنی زمانی که اقشار کم درآمد در اثر رشد شتابان 
از  حاشیه نشینی  از  اشکالی  در  شهر،  و  شهرنشینی 
این  و  می کردند  اقامت  مکانی  در  و  خارج  شهر  بطن 
آیا  می شود.  تعریف  حاشیه نشینی  به عنوان  پدیده 
تحول پدیده حاشیه نشینی تا سال های دهه 90 باعث 
داشته  مفهوم  این  با  رابطه  در  بازاندیشی  نمی شود 
باشیم؟ آیا به طور مثال، هنوز به زندگی کردن در مناطق 
مطهری و چمران مشهد می توان حاشیه نشینی گفت؟ 
این مکان ها چه از نظر کالبدی و چه از نظر جمعیتی، 
شده اند.  شهر  از  مهمی  بخش  و  سکونت گاه  به  تبدیل 
باید در مفهوم حاشیه نشینی بازاندیشی داشته باشیم. 
پایان نامۀ من در سال 80، سعی کرد پیچیدگی مفهوم 

حاشیه نشینی را نشان دهد.
وی ادامه داد: در آن پایان نامه و همچنین در تجارب 
بعدی، به این نتیجه رسیدم که این پدیده، یک پدیده 
واحد است اما مخرج  مشترک هایی دارد که رشد سریع 
جمعیت و کالبد از جمله آن هاست. حاشیه شهرها در 
را تجربه  باالیی  نرخ رشدهای  تا 10 ساله  یک دورۀ ۵ 
سند  دارای  می کند.  افت  رشد  این  سپس  و  می کنند 
از  آن ها  تفکیک  مبنای  موضوع  این  و  نیستند  رسمی 
بافت فرسوده شهری قرار می گیرد. برنامه دار نیستند، 
حاشیه  ساکنان  نداشته اند.  اجرا  برای  نقشه  و  طرح 
در  اگر  هستند،  متفاوت  شهر  بافت های  دیگر  از  شهر 
اما  داریم  بیشتری  بومی های  هنوز  فرسوده  بافت های 
در سکونت گاه های غیر رسمی افراد بومی کمتری وجود 

دارد.

شده  باعث  موضوعات  ای��ن  اینکه  بیان  با  شیخی 
حاشیه نشینان از قیود رسمی آزاد شده باشند و مکانیزم 
با  باشند، عنوان کرد: در حاشیه نشینی  را داشته  رشد 
ساخت  و  انواع  بلکه  نیستیم،  مواجه  واحد  پدیده  یک 
بافت با پیچیدگی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی داریم که گونه های خاص مقابله را می طلبند 
و مواجهه با آن ها کار راحتی نیست. در حاشیۀ شهرها 
جرایم و آسیب ها، سازمان یافته و پنهان است، اما خیلی 
این  به  مختص  فقط  را  اجتماعی  آسیب های  نمی توان 
مناطق دانست. همچنین برخالف عده ای که می گویند 
در حاشیه شهرها آسیبی وجود ندارد، باید گفت حاشیه 
شهرها درجه ای از آسیب ها را شامل می شوند؛ زیرا اقشار 

کم درآمد، گروه های مجرم اجتماعی و افرادی که حاشیه 
شهر را به عنوان پناه تلقی می کنند، در این مناطق بیشتر 
هستند؛ در نتیجه  حاشیه شهر درجه ای از آسیب ها را 
بیشتر از دیگر جاها در خود می پذیرند؛ اما نباید آن را 
اطالق عام به حاشیه نشینان کرد. آن ها اقشار شریف و 

مردم نجیبی هستند که جرم اصلی آن ها کمی درآمد و 
گرفتارشدن در تله فقر است. 

از  پس  امروز  که  نگاهی  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
گذشت سال ها  حاکم است، می تواند به برخورد دفعی 
و ریشه کنی حاشیه نشینی منجر شود. چطور می توان 
فکر کرد که حاشیه نشینان مشهد که 30 درصد جمعیت 
باید  و  هستند  آسیب  دهند،  می  تشکیل  را  شهر  این 
شهر  حاشیه  ساکنان  زیاد  جمعیت  کرد؟  دفع  را  آن ها 
حاکی از این است که آن ها بخش مهمی از مسأله مسکن 
را حل کرده اند؛ برنامه ریزی رسمی کشور نتوانسته این 
کار را انجام دهد و در معادالت خود حاشیه نشینان را 
معادالت  از  حاشیه نشینان  است.  نیاورده  حساب  به 
مگر  شده اند؛  گذاشته  کنار  کشور  رسمی  برنامه ریزی 
اینها همان پابرهنه هایی نیستند که پایه انقالب بودند؟  
بنابراین خود آن ها راه حلی پیدا و مسکن خود را تأمین 

کرده اند.
را  شهری  آشوب های  پتانسیل  شهرها  حاشیه 

دارند
اینکه  به  تاکید  با  برنامه ریزی شهری  این پژوهشگر   
امروز بخش مهمی از موجودی مسکن ما حاشیه شهر 
تخریب  با  فکر می کنیم می توانیم  اگر  کرد:  ابرز  است،  
خامی  تصور  کنیم،  حل  را  آسیب  آن ه��ا  نابودی  و 
است. اتفاقی که اوایل دهه 70 در مشهد، اسالم شهر، 
پتانسیل  شهرها  حاشیه  گفت  ما  به  افتاد،  و...  شیراز 
را دارند. همان طور که در بسیاری  آشوب های شهری 
کشورهای سرمایه داری ممکن است این آسیب وجود 
داشته باشد، برای ماهم وجود دارد. حاشیه نشینی از 
یک جهت به حل نسبی مسأله مسکن پاسخ داده و از 
آینده  در  شهری  آشوب های  برای  بستری  جهت  یک 
خواهد بود. اگر برای این موضوع فکری نکنیم می تواند 
در آینده بسیار آسیب زا باشد و مشکالت جدی ایحاد 
نهادهای  و  مدیران  که  بود  مسأله  همین  شاید  کند. 
مربوطه را به این فکر انداخت که باید فکری کرد. پس از 
آن آشوب هاست که هم طرح های منطقه شهری ایجاد 
بیشتری  کارهای  غیررسمی  اسکان  روی  هم  و  شده 

انجام داده ایم.
آسیب  گذار  می توان  چطور  این که  درخصوص  وی 
باشیم،  داشته  حاشیه نشینی  مسأله  در  را  راه حل  به 
تبدیل کنیم. خود  به فرصت  را  این تهدید  باید  گفت: 
با  که  دارند  استعدادهایی  و  ظرفیت ها  حاشیه نشینان 
شناخت و سازمان دادن آن ها و همچنین توانمندسازی، 
باید  برسانیم.  سامان  به  را  حاشیه نشینان  می توانیم 
و  شهری  جامعه  از  بخشی  حاشیه نشینان  که  بپذیریم 
مردمان ما هستند. آن ها را باید به رسمیت بشناسیم. 
حاشیه نشینان مخزن رأی هستند، در انقالب شرکت 
هستند.  تعیین کننده ای  قشر  درمجموع،  و  کرده اند 

حاشیه نشینان  رسمیت شناختن  به  با  همراه  البته 
به  این  تا  شود  انجام  هم  آن ه��ا  مهار  و  کنترل  باید 
حاشیه نشینی  بازتولید  به  منجر  رسمیت شناختن 
ظرفیت سازی،  نهادسازی،  توانمندسازی،  نشود. 
تأمین خدمات و زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت مسکن 

حاشیه نشینان باید در دستور کار قرار بگیرد.
حاشیه نشینی پدیده ای است که در مراحل گذار 

شهری به وجود می آید
شیخی ادامه داد: خیلی از نظرات حاشیه نشینی را 
پدیده ای  حاشیه نشینی  می گویند  و  می بینند  آسیب 
و  می آید  به وجود  شهری  گ��ذار  مراحل  در  که  است 
به تدریج حل می شود، اما گر بخواهند برای آن راه حل 
به کار ببرند، پاک سازی و ریشه کن کردن حاشیه نشینان 
پاک سازی  با  می گویند  آن ه��ا  می دانند.  حل  راه  را 
حاشیه نشینی می توان چهره شهر را زیباتر کرد. ردپای 
روی  بر  که  جامعی  طرح های  از  یکی  در  را  تفکر  این 
سیاسی،  اقتصاد  ظرات  کردم.  پیدا  می کردم،  کار  آن 
ریشۀ پیدایش سکونت گاه های حاشیه شهر را به خوبی 
تبیین می کند. برخی نظام سرمایه داری و مکانیزم های 
موثر  شهر  حاشیه  شکل گیری  در  را  آن  ناآگاه  و  آگاه 
هنگام  درحالی که  نمی دهند؛  حلی  راه  اما  می دانند، 
اصلی ترین  حاشیه نشینان،  درخصوص  فکرکردن 
نابودی  با  که  است  این  گرفت،  می توان  که  نتیجه ای 
نظام سرمایه داری و دگرگونی اساسی بنیادها می توان 
کاری انجام داد. در غیر این صورت به نظر می آید تمام 
به کار می روند،  که  ترمیمی ای  و  راه حل های اصالحی 

درمان موقتی هستند.
درمورد  که  مسأله ای  اصلی ترین  اینکه  بیان  با  وی 
است،  منطقه ای  آمایش  است،  مطرح  مشهد  حتی 
افزود: تعادل های منطقه ای، توازن شهری و روستایی 
فاصله  مثال:  به طور  ندارد.  وجود  شهری  بین  حتی  و 
بین مشهد تا سبزوار، نیشابور، تربت و... زیاد است. 
ایجاد  را  جاذبه ای  مشهد  در  امکانات  شدید  تمرکز 
می کند که باعث ایجاد نرخ رشد باالیی می شود .ما طرح 
آمایش و برنامه های منطقه ای داریم، اما براساس آن ها 
چه می کنیم و اقدامات اجرایی را چگونه بر اساس آن ها 
برنامه های  به  باید  طرح ها  این  می کنیم؟  سازماندهی 
توسعه شهری و محلی جهت بدهند، اما آیا واقعًا این 
کار انجام می شود؟ باید سامانه های آمایشی منطقه ای 
خوبی  به  آن  برای  را  نهادی  ترتیبات  و  کنیم  فعال  را 
آمایشی  طرح های  مشهد  خصوص  در  ببینیم.  تدارک 
داشته ایم، اما به دلیل اینکه آن ترتیبات نهادی درست 
نبوده و در مدیریت توسعه منطقه ای مشکل داشته ایم، 
شهرهای  و  کنیم  استفاده  آن ها  از  نتوانسته ایم  خیلی 
با تمام ظرفیت کار  نتوانسته اند  جدید همچون گلبهار 
کنند؛ درحالی که می توانستند بخشی از بار جمعیتی را 

بر دوش بکشند.
حاشیه نشینان از مسئوالن مطالبه دارند

وی در ادامه اظهار کرد: پتانسیل های شهری مشهد 
در سال های اخیر تقویت شده و جذب جمعیت داشته 
است، اما به این دلیل که برای این پتانسیل ها به خوبی 
به حاشیه  نداشته ایم، جمعیتی که جذب شده  برنامه 
میلیون  یک  حجم  به  گسترده  حاشیه نشینی  و  رفته 
می کنیم  فکر  همیشه  ما  اس��ت.  آم��ده  وج��ود  به  نفر 
درحالی که  دارند،  مسکن  مسأله  فقط  حاشیه نشینان 
درخصوص  مواقع  بسیاری  در  آن ها  و  نیست  این گونه 
ارتقای  دارن��د.  مشکل  و...  سواد  پایه،  مهارت های 
این  در  و...  سواد  و  دانش  سطح  پایه،  مهارت های 

مناطق باید انجام شود.
درخصوص  گذشته،  دهۀ  دو  در  گفت:  شیخی 
شده  انجام  کشور  در  مؤثری  اقدامات  حاشیه نشینی 
در  مقبولیت  ای��ن  گذشته،  س��ال   20 شاید  اس��ت. 
خصوص حاشیه نشینان وجود نداشت که آن ها جزئی 
از جمعیت شهر هستند و باید برایشان فکری کرد. طی 
خصوص  در  متعددی  طرح های  و  برنامه ها  مدت  این 
سکونت گاه های غیررسمی تهیه شده است. همچنین 
سکونت گاه های  و  ف��رس��وده  بافت  در  تسهیل گری 
بسیار  محیط  بهسازی  برای  که  شده  آغاز  غیررسمی 
خوبی  گفتمان  نیز  اکنون  هم  استو  بوده  کمک کننده 
بین ساکنان سکونت گاه های غیررسمی و ما طراحان و 
برنامه ریزان ایجاد شده است. حاشیه نشینان به حقوق 
خود آگاهی پیدا کره و تشکل هایی ایجاد کرده اند. آن ها 

از مسئوالن مطالبه دارند.

عضو شورای شهر مشهد: 

تنگ نظری ها دلیل تهی ماندن سبد گردشگری  
مشهد است

شهر  مشهد  گ��ف��ت:  مشهد   شهر  ش���ورای  عضو 
توجه  عدم  اما  است  معنوی  و  اجتماعی  سرمایه های 
به این سرمایه ها و تنگ نظری ها سبب شده زائر بدون 
توجه به این سرمایه ها از شهر برود و سبد گردشگری 

مشهد خالی بماند.
اجالس  دومین  در  شهریورماه،   23 عصر  شهال  امیر 
میزبانی ایرانی اسالمی که در پژوهش سرای فرهنگ 
و ادب پارسی ثابت برگزار شد، با اشاره به بحث برند 
موضوعی  برندسازی  افزود:  مشهد،  شهر  در  سازی 
و  شده  واق��ع  مغفول  شهر  در  که  است  مهم  بسیار 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  بوده  شایسته  که  آنچنان 

است.
به تولید  برندسازی موفق  اینکه در حوزه  بیان  با  وی 
مشهد  کرد:  خاطرنشان  نشده ایم،  کشور  برای  ثروت 
موج  آن  در  اجتماعی  سرمایه های  که  است  شهری 
توجه  عدم  و  تنگ نظری ها  برخی  علت  به  اما  می زند 
به سرمایه های اجتماعی، معنوی و نمادین شهر سبد 

گردشگری تهی مانده است. 
ساالنه  حضور  به  اشاره  با  مشهد  شهر  شورای  عضو 
خارجی  زائ��ر  میلیون   5 و  داخلی  زائ��ر  میلیون   25
پایایی  و  ماندگاری  ضریب  کرد:  تصریح  مشهد،  در 
بیانگر  این ضریب  و  بوده  گردشگر در مشهد 2/5 روز 
ماندگاری  افزایش  برای  منسجم  برنامه  وجود  عدم 
را  مشهد  که  است.مسافرانی  شهر  در  زائر  و  مسافر 
برای مقصد سفر خود انتخاب می کنند پس از زیارت 
امام رضا)ع( مابقی وقت خود را به بطالت می گذرانند 
و همین امر سبب می شود تا مسافران خیلی زود این 

شهر را ترک نمایند.
وی با بیان اینکه نامگذاری مشهد به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم در سال 2017 فرصتی است که 
می تواند به ایجاد یک نماد، شناسه و برند برای مشهد 
شهر  ثروتمندترین  مشهد  کرد:  تصریح  شود،  منجر 
و  علمی  بزرگان  و  مفاخر  و خاورمیانه در حوزه  ایران 
ادبی است؛ با سرمایه گذاری بر مفاخر شهر می توانیم 

به افزایش ضریب پایایی مسافر کمک کنیم.
خوبی  شرایط  شهر  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  شهال 
ندارد، گفت: با توجه به موارد یاد شده و توجه به آن 
ها می توانیم شرایط مناسبی را حاکم سازیم و در واقع 
با به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی شهر، پویایی بر 

شهر حاکم می شود.
وی در ادامه سخنان خود به طوس و رویکرد شورای 
از  یکی  اف��زود:  و  کرد  اش��اره  شهر  این  ب��رای  پنجم 
رویکردهای شورای پنجم احیا و زنده کردن آرامگاه 
است؛  طوس  منطقه  و  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 
شورای پنجم، نخستین شورا در نظام شورایی مشهد 
است که کمیسیون ویژه عمران طوس را به مجموعه 

کمیسیون های خود اضافه کرده است.
این  در  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  ش��ورای  عضو 
و  شده  برگزار  پرشوری  و  پربار  جلسات  کمیسیون 
مشاهده  طوس  به  رفتن  با  زودی  به  را  آن  ثمرات 
شورا،  فعالیت  سال   4 طی  کرد.امیدواریم  خواهید 
مظلومیت  و  مهجوریت  از  فردوسی  مقبره  و  طوس 
خارج شود؛ باید در کنار حرم مطهر رضوی به مفاخر 
شهر هم بپردازیم تا خدمت خود را به حوزه فرهنگ، 

ادب و هنر شهر نشان دهیم.

رئیس شورای شهر مشهد تاکید کرد:

حل  در  نخبگان  از  استفاده  ضرورت 
معضالت شهری مشهد

از نخبگان  رئیس شورای شهر مشهد گفت: استفاده 
اصلی  دغدغه های  از  یکی  شهری  معضالت  حل  در 

شورای پنجم شهر مشهد محسوب می شود. 
شورای  نشست  در  حیدری  علیرضا  ایسنا،  از  نقل  به 
با  که  نخبگان  و  دول��ت  گفت وگوی  و  هم اندیشی 
حضور جمعی از مسئولین شهری، اساتید و نخبگان 
از  یکی  ش��د،   برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در 
مشهد  شهر  پنجم  شورای  اعضای  اصلی  دغدغه های 
را استفاده از نخبگان دانست و افزود: در همین راستا 
در شورا تصمیم گرفته شد تا از ظرفیت نخبگان شهر 

بیش از گذشته استفاده شود.
وی با تاکید بر نیاز به حضور نخبگان در حل معضالت  
در  عمده ای  چالش های  داد:  ادام��ه  مشهد،  شهر 
اگر به آن ها پرداخته شود  شهر مشهد وجود دارد که 
می توان  میان  این  از  داشت؛  خواهیم  بهتری  شهر 
نقل،  و  حمل  پایدار،  منابع  جمله  از  موضوعاتی  به 
ترافیک، محیط زیست، آلودگی هوا، بافت فرسوده، 
مناطق کم برخوردار و حاشیه ای، که 30 درصد مردم 
شهر را شامل می شوند و از شرایط سختی در زندگی 
اجتماعی رنج می برند، اشاره کرد؛ از نخبگان انتظار 
شهر،  نگرانی های  و  چالش ها  این  ب��رای  که  داری��م 
دهند  ارائه  را  مشخصی  و  علمی  ایده های  راهکارها، 

تا ما آن ها را در دستورکار خود قرار دهیم.
نخبگانی  از  ما  داد:  ادامه  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
خواهیم  استقبال  می کنند،  مراجعه  شهرداری  به  که 
کرد زیرا فرصت خوبی است که این افراد از این مسیر 
شهر  معضالت  حل  برای  شهرداری  و  شهر  شورای  با 
همکاری  این  با  امیدواریم  باشند؛  داشته  همکاری 
رقم  نزدیک  آینده ای  در  را  خوبی  عملکرد  بتوانیم 

بزنیم.
مختلف  های  بخش  در  نخبگان  اگر  کرد:  عنوان  وی   
شهری حضور یابند و راهکارهایی را  دراین زمینه به 
دراختیار  که  ظرفیتی  با  می توان  دهند،  پیشنهاد  ما 
این  مشکالت  از  بزرگی  بخش  می دهیم،  قرار  آنان 

شهر را حل کرد.

نشست گفتمان شهری این بار از کم برخوردارترین نقاط شهرمان می گوید

پابرهنه های فراموش شده!

 نهادها قوانین بازی در 
جامعه اند؛ قیودی هستند 

وضع شده از جانب نوع بشر 
که روابط متقابل انسان ها را 

شکل می دهند

یک برنامه جامع باید تمام 
پروژه ها را پیوند دهد تا 

اقتصاد پایدار به دست آید و 
شهرداری خودکفا شود

حاشیه شهر آسیب های 
اجتماعی را بیشتر از دیگر 
جاها در خود می پذیرد؛ اما 

نباید آن را اطالق عام به 
حاشیه نشینان کرد. آن ها 

اقشار شریف و مردم نجیبی 
هستند که جرم اصلی آن ها 

کمی درآمد و گرفتارشدن در 
تله فقر است
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وظیفه ی ما تامین امکانات ورزشی برای 
تمام جوانان استان است

استاندار خراسان رضوی، طبق معمول جمعه های 
اداره  احداث  حال  در  های  پروژه  از  دیروز  هرهفته، 
مشهد  شهر  حاشیه  در  استان  جوانان  و  ورزش  کل 

مقدس، بازدید کرد. 
دولت  خدمات  داشت:  اظهار  رشیدیان،  علیرضا 
یازدهم در حاشیه شهر مشهد مقدس با رویکرد تحقق 
سکونتگاه  ساکنان  سازی  توانمند  و  توزیعی  عدالت 

های غیر رسمی، گسترده و چشمگیر بوده است. 
دولت  در  روی��ک��رد  ای��ن  که  ای��ن  بر  تاکید  با  وی 
اف��زود:  ش��ود؛  می  دنبال  جدیت  با  نیز  دوازده���م 
در  مناطق؛  این  به  رسیدگی  و  ها  ساخت  زیر  تامین 
عین توجه به اشتغال و توسعه ی روستاها به منظور 
پایداری جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت به 

حاشیه شهرهای بزرگ نیز یک اولویت جدی است. 
سال  چهار  طی  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
گذشته به ورزش، جوانان و تالش برای ارتقا شاخص 
در  ورزشی  های  سرانه  افزایش  همچنین  و  آن  های 

استان توجه ویژه ای شد. 
امکانات  تامین  ما  ی  وظیفه  کرد:  تاکید  رشیدیان 
رسانی  خدمات  و  است  جوانان  تمام  برای  ورزش��ی 
خاصی  ی  محدوده  و  جغرافیا  به  محدود  را  مردم  به 
از استان نکرده ایم.   وی با اشاره به نقش ورزش در 
تامین سالمت جسم و روان افراد و همچنین شادابی و 
نشاط جامعه، تصریح کرد: ایجاد فضای مناسب برای 
آسیب  و  بیماری  کاهش  قطعا  ورزشی،  های  فعالیت 
استاندار خراسان  دارد.    دنبال  به  را  اجتماعی  های 
اجرایی،  های  دستگاه  افزایی  هم  خواستار  رضوی 
نهادهای عمومی و سپاه با یکدیگر به منظور استفاده 
شهر  حاشیه  در  موجود  فضاهای  و  امکانات  از  بهینه 

برای ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی شد. 
به  انقالب  معظم  رهبر  ابالغی  منشور  به  رشیدیان 
به  رسیدگی  به  راجع  رضوی،  قدس  آستان  تولیت 
کرد:  تاکید  و  اشاره  برخوردار  کمتر  و  مناطق محروم 
قطعا خدمات آستان قدس در این حوزه راهگشاست. 
مناطق  در  محالت  خانه  ظرفیت  از  استفاده  وی 
حاشیه شهر و ساماندهی فعالیت های آنان به منظور 
استعداد یابی جوانان در حوزه های مختلف ورزشی 

را مورد تاکید قرار داد. 

در  کونگ فو  مسابقات آسیایی  برگزاری 
مشهد

حضور  از  رضوی  خراسان  فو  کونگ  هئیت  رئیس 
در  مشهد  آسیایی  مسابقات  در  کشور   ۱۵ حداقل 

آذرماه خبر داد.
مسابقات  دوره  دومین  گفت:  اعظمی،  قربان 
با  ماه  آذر   ۱۷ لغایت   4 تاریخ  در  فو  کونگ  آسیایی 
بهشتی  شهید  سالن  در  کشور   ۱۵ حداقل  حضور 
گیلما  و  چوب   ۲ رزم  آزاد،  نیمه  رشته   ۳ در  مشهد 

برگزار خواهد شد.

نایب قهرمانی هم برای ما ناکامی است

ملی پوش مشهدی فوتسال ایران گفت: به دنبال 
تکرار قهرمانی در مسابقات داخل سالن آسیا هستیم 

چون نایب قهرمانی هم برای ما ناکامی است.
پاداش  پرداخت  به  اش��اره  با  جاوید«،  »مهدی 
عنوان سومی جهان تیم ملی فوتسال اظهار داشت: 
از ساکت و دیگر مسئوالن فدراسیون تشکر می کنم 
که در آستانه مسابقات داخل سالن آسیا پاداش ما 
را دادند تا با روحیه مناسبی به این مسابقات برویم. 
تصریح  ایران  فوتسال  ملی  تیم  باتجربه  بازیکن 
توقع  ای��ران  فوتسال  از  همه  آسیا  سطح  در  ک��رد: 
تیم  برای  را  قهرمانی  جز  چیزی  و  دارند  قهرمانی 
تالشمان  تمام  هم  ما  بنابراین  نمی خواهند  ملی 
دوره  چهار  در  برسیم.  هدف  این  به  تا  می کنیم  را 
با روحیه بهتری به  قبلی مسابقات قهرمان شدیم و 

ترکمنستان رفته ایم. 
و  داریم  کاملی  تیم  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
بازیکنان جوان هم به ما اضافه شدند. همان طور که 
دارند  ما  از  قهرمانی  توقع  گفتم در سطح آسیا همه 
محسوب  ناکامی  ما  تیم  برای  هم  قهرمانی  نایب  و 

می شود.

کارنامه ضعیف حنطه در آلومینیوم
گفت  آلومینیوم  باشگاه  مدیره  هیئت  رییس 
اعضای  تمامی  نظر  با  تیم  این  سرمربی  برکناری 
این  به  هیئت مدیره صورت پذیرفته است و همگی 
نتیجه رسیدیم که آقای حنطه توانایی و انگیزه کافی 

را برای موفقیت آلومینیوم دارا نیست.
که  ای  لطمه  به  توجه  با  افزود:  مصطفایی،  بابک 
تداوم نتایج کسب شده توسط علی حنطه به اعتبار 
ایرالکو وارد می کرد هیئت مدیره باشگاه تصمیم به 
تغییر روی نیمکت تیم گرفت و تمامی اعضا روی این 

مسئله تاکید داشتند.
شده  کسب  نتایج  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
برایمان  حدی  به  حنطه  علی  سرمربیگری  زمان  در 
زمینه  این  در  توجیهی  هیچ  که  بود  قبول  غیرقابل 
تمامی  ما  نبود  پذیرفتنی  مدیره  هیئت  جانب  از 
اما متاسفانه  برآورده کردیم  را  ایشان  خواسته های 
برای  بلکه  نبود  موفق  گیری  نتیجه  در  تنها  نه  وی 
در  زیادی  عاشقان  که  تیم  این  رساندن  موفقیت  به 
استان مرکزی دارد انگیزه کافی نداشت و به همین 
دلیل وی از کار برکنار شد و سرمربی جدید مشغول 

به کار شد. 

 مانی پویا 
توسط  که  )ع(  رضا  امام  نفری  هزار   ۲۵ ورزشگاه 
میلیارد   ۲۰۰ حدود  هزینه  با  و  رضوی  قدس  آستان 
میزبان  شنبه  ام��روز  اس��ت  ش��ده  اح��داث  تومان 
بود  و منتخب مشهد خواهد  کربال  تیم های منتخب 
این ورزشگاه  را در مستطیل سبز  افتتاحیه  بازی  تا 

برگزار کنند.
رضا  امام  مدرن  ورزشگاه  که  بود   ۹۵ ماه  اسفند 
)ع( با حضور تولیت آستان قدس رضوی و مسئوالن 
بعد  به  زمان  آن  از  و  شد  افتتاح  فوتبال  فدراسیون 
صحبت های مختلفی در خصوص برگزاری بازی های 
ملی، بین المللی و لیگ برتر در این ورزشگاه مطرح 

بود.
حاال پس از گذشت 6 ماه قفل این ورزشگاه باز شده 
و قرار است امروز ۲۵ شهریور تنها استادیوم مسقف 
تماشاگران  و  باشد  دوستان  ورزش  میزبان  کشور 
با  را  ورزشگاه  این  توانند  می  مشهدی  مند  عالقه 

تهیه بلیت ۵ هزار تومانی از نزدیک نظاره گر باشند.
مسئول  فتاحی،  سعید  پنجشنبه  روز  همچنین 
بازدید  آخرین  کشور  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری 
قرار  و  داد  انجام  را  رض��ا)ع(  امام  ورزشگاه  از  خود 
است مسئوالن فدراسیون فوتبال نیز این مسابقه را 

از نزدیک تماشا کنند.
 احتمال برگزاری بازی های تیم  ملی در مشهد
افتتاحیه  دی��دار  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس 

ورزشگاه امام رضا)ع( شرکت می کند.
های  تیم  دیدار  تماشای  بر  عالوه  تاج«،  »مهدی 
با  را  جلسه ای  است  قرار  کربال،  و  مشهد  منتخب 
درباره  رضوی  قدس  آستان  بدنی  تربیت  مسئوالن 
نحوه برگزاری بازی های لیگ برتر در این ورزشگاه 

و همچنین حضور تیم ملی در مشهد برگزار نماید.
استفاده  آن  از  نمی توانستیم  که  پتانسیلی   

کنیم
خوشحال  می گوید  مشهد  منتخب  تیم  سرمربی 
ب���ه زودی مورد  ام��ام رض���ا)ع(  اس��ت که ورزش��گ��اه 
استفاده قرار می گیرد، چرا که پیش از این استفاده 

از آن یک معضل شده بود.
پیش  خبری  نشست  در  مهاجری«،  »محمدرضا 
از بازی تیم منتخب مشهد و تیم کربال برای افتتاح 

ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد، اظهار کرد: استفاده از 
بود،  تبدیل شده   بزرگ  به یک معضل  این ورزشگاه 
خصوص  در  سوال  اولین  می رفتیم  که  کجا  هر  به 
امکان  ام��ا  ب��ود  ش��ده   ساخته   که  ب��ود  ورزشگاهی 

استفاده از آن را نداشتیم.
قرار  مقدسی  تیم های  که  خوشحالم  اف��زود:  او 
امروز  امیدوارم  کنند.  افتتاح  را  ورزشگاه  این  است 
خاطره زیبایی رقم بخورد و دیدار خوبی برگزار شود. 
ایران و خراسان است و  رضا عنایتی افتخار فوتبال 

خوشحالم که وی را در تیمم دارم.
تیمش،  ترکیب  خصوص  در  مهاجری  محمدرضا 
خاطرنشان کرد: نفس کار برای ما مهم است، شکل 
که  این  اما  نبوده  ماست  نظر  مد  که  آنچه  شاید  کار 
بتوانیم از این ورزشگاه استفاده کنیم بهترین اتفاق 
ممکن است. پتانسیلی داشتیم که نمی توانستیم از 
از  که  است  این  نکته مهم  و  کنیم   استفاده  این مهم 
این پتانسیل بزرگ می توانیم از این به بعد استفاده 

کنیم .
روزه��ای  که  خوشحالم  گفت :  پدیده  سرمربی 
از  دیگر  و  خورد  خواهد  رقم  ه��واداران  برای  آرامی 
آن مصائب و مشکالتی که برای رفت و آمد به ثامن 
بسیار خوشحال   این  و  بود  نخواهد  داشتند، خبری 

کننده است.
مهاجری درباره حضور هواداران در ورزشگاه امام 
همواره  مشهدی  ه��واداران  کرد:  تصریح  )ع(  رضا 
مثل  قطعا  نیست .  گفتن  به  نیازی  و  بوده اند  مودب 
ورزشگاه  فرهنگی  ورزشی  هوای  و  حال  که  همیشه 

تکرار  مهم  این  هم  بازی  این  در  کرده اند،  درک  را 
خواهد شد.

 روز به یادماندنی برایم رقم می خورد
و  دی���دار  ای��ن  درب���اره  عنایتی  رض��ا  همچنین 
یک  گفت :  مشهد،  تیم  کاپیتان  عنوان  به  حضورش 
روز به یادماندنی برایم رقم می خورد، خوشحالم که 
خوبی  روزهای  که  امیدوارم  و  می بینم  را  دوستانم 

برای فوتبال خراسان رقم بخورد.
رقم  ما  استان  ب��رای  خوبی  اتفاق  اف���زود:  وی 
اتفاقاتی  بعدی  اتفاقات  ام��ی��دوارم  م��ی خ��ورد، 

شیرین تر برای استعدادهای شهرمان باشد.
سیاه جامگان،  و  پدیده  از  جدایی  درباره  عنایتی 
جداییم  دو  هر  در  تلخی  اتفاقات  کرد:  خاطرنشان 
مسببش  که  اتفاقاتی  داد،  رخ  مشهدی  تیم های  از 
به  نام من تمام شد. آقایانی بودند که  به  اما  نبودم، 
در  و  ریختند  به هم  را  فوتبال مشهد  آمدند،  مشهد 
که  بگویم  می خواهم  حال  هر  به   رفتند.  هم  نهایت 
همیشه دوست داشتم کنار مردم مشهد خداحافظی 
کنم، اما این مهم تا امروز رقم نخورد. خوشحالم که 

این اتفاق باالخره رقم خورد.
ابومسلمی  یک  را  خودم  همیشه  داد:  ادامه  وی 

واقعی می دانم، خوشحالم که به مشهد بازگشته ام.
 این بازی را به فال نیک می گیریم

سرمربی تیم منتخب کربال برگزاری بازی دوستانه 
با منتخب مشهد در افتتاحیه ورزشگاه امام رضا )ع( 

را از نظر معنوی با اهمیت بر شمرد.
برتر  لیگ  در  کربال  تیم  کرد:  اظهار  عوده،  سالم 

لیگ  ای��ن  در  باالیی  امتیاز  و  دارد  حضور  ع��راق 
شده  تشکیل  میالدی   ۱۹۵۰ سال  باشگاه  این  دارد. 
این سال ها  در  عراق  تیم   ملی  به  زیادی  بازیکنان  و 

معرفی کرده  است.
محمدرضا،  عماد  اف���زود:  کربال  تیم  سرمربی 
که  دیگری  بازیکنان  و  قابل  محمد  عباس،  صاحب 
در تیم   ملی عراق بازی کرده اند، در این تیم حضور 
داشته اند. این بازی را به فال نیک می گیریم و از نظر 

معنوی اهمیت زیادی برای ما دارد.
این  افتتاحیه  در  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  او 
و  الیق  که  کنیم  برگزار  دی��داری  شیک،  استادیوم 
این  برتر عراق  لیگ  باشد.  این شهر  فوتبال  برازنده 
زور جمع  به  را  بازیکنان خود  و  تعطیل است  روزها 

کردیم ، زیرا  هر یک در شهر خود حضور داشتند.
وی افزود: تمام تالش خود را کردیم تا به این بازی 
۴۸ ساعت تیم را جمع کردیم.  ۲۴ تا  برسیم. ظرف 
لیگ برتر عراق از ۲۰ تیم تشکیل شده و سال گذشته 
رتبه  به  قبل  سال  دو  کردیم.  کسب  را  دهم  رتبه 

چهارم رسیدیم.
سرمربی تیم کربال، گفت : از هفته آتی می خواهیم 
تمرینات آماده سازی را برای لیگ عراق آغاز کنیم. 
یک بازی در استادیوم تازه  ساز کربال انجام داده ایم، 
این استادیوم ۳۰ هزار نفره است و استان ما استفاده 

بسیار زیادی از این ورزشگاه برده  است.
وی تاکید کرد: وزارت ورزش عراق این استادیوم 

را در طول دو سال ساخته  است.
 از باشگاه های ایرانی پیشنهاد داشته ام

محمد قابل، کاپیتان تیم کربال نیز گفت: سه سال 
است در تیم   ملی حضور دارم و هفت سال است که 
در تیم کربال بازی می کنم. در برخی از تیم های عراق 
بازی کرده ام و در لیگ سال  نیروی هوایی هم  مثل 
گذشته نیز به همراه نیروی هوایی عراق قهرمان لیگ 

برتر شدم.
ایرانی  باشگاه های  از  حال  به  تا  کرد:  تصریح  او 
در  که  بوده  این  بر  ترجیحم  اما   داشته ام  پیشنهاد 

لیگ کشور خودم بازی کنم.
گفتنی است؛ تیم های منتخب مشهد و کربال امروز 
شنبه ساعت ۲۰ در افتتاحیه ورزشگاه امام رضا )ع( 

به میدان می روند.

دیدار افتتاحیه ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد؛

تماشاگرانبهمرادشانمیرسند!
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باید صبور باشیم؛

توکلیان: از حریفان آسیایی شناخت خوبی داریم

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
انتق��ادات  و  پیش��نهادات  دریاف��ت  آم��اده 

شهروندان عزیز می باشد  
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معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی:

حوزه آب نیازمند تفکر جدید است

پیروزیپرگلپدیدهمقابلسایپا

گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  زراعی  امور  معاون 
حوزه آب کشور امروز نیازمند تفکر، اندیشه و تدابیر 
این  مدیریت  برای  ما  ام��روز  دانش  و  است  جدید 

مشکل و بحران کافی نیست.
پایانی  مراسم  در  شب  پنجشنبه  کشاورز  عباس 
و  بهره وری  آب،  فناوری های  جشنواره  نخستین 
رویکردهای  همه  باید  افزود:  مشهد  در  بازچرخانی 
نسخه  که  تصور  این  زی��را  کنیم  فراموش  را  قبلی 
های قبلی می تواند برای ما چاره ساز باشد و روی 

آن پافشاری کرده و بدان امیدوار باشیم، بزرگترین 
که  کنیم  قبول  باید  کرد:  تصریح  وی  است.  اشتباه 
کافی  بحران  این  حل  ب��رای  ما  کنونی  نسخه های 
مدیریت،  آب،  به  نسبت  ما  نگرش  بیاید  و  نیست 

مصرف و اقتصاد آن تغییر کند.
معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: 
باید  مردم  و  کشاورزان  گذاران،  سیاست  مدیران، 
قبول کنند که در شرایط تعارض و خشونت، تصمیم 
گیری سخت است پس باید قبل از آنکه آب به بحران 

غیرقابل حلی تبدیل شود اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: معتقدم جامعه نسبت به وضعیت 
آب از مسئوالن دولتی و سیاسیون حساس تر است 
نگرانی  ندارد؛  ناحیه جامعه وجود  از  نگرانی  و هیچ 
تالش  آنان  و  ماست  اشتباهات  از  کشاورزی  جامعه 
می کنند این چالش و بحران را در مزرعه و منطقه 

خود مدیریت کنند. 
کشاورز افزود: یکی از عواملی که موجب می شود 
سیاسیون  مداخله  باشیم  موفق  حوزه  این  در  کمتر 
جدی  حد  چه  تا  مشکل  این  ندارند  باور  که  است 
علم  اهل  و  دانشگاهیان  علما،  میان  این  در  و  است 
آنان  به  را  مشکل  این  دارند  ملی  وظیفه  محققان  و 

این  در  کشور  همه  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  عرضه 
زمینه مشکل جدی دارد و دچار بحران است و اکنون 
در کارون و سفیدرود دچار افت شدید آب هستیم، 
عنوان کرد: مساله دیگر در مدیریت آب آن است که 
نسخه های موردی و مقطعی طرح می کنیم و تصور 
می کنیم به عنوان مثال اگر قیمت هر متر مکعب آب 
  . شود  می  حل  مشکل  برسانیم  تومان  هزار   2 به  را 
اصل  گفت:  ادامه  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
اولیه ورود به مدیریت جدید آب، تقاضا محور شدن 
آن است و در این رابطه نخست باید سهم پایداری 
را بدهیم بعد سهم فعالیت های اقتصادی و در این 
حوزه نیز باید نیم نگاهی به مسائل اجتماعی داشته 

باشیم و نمی توانیم آب اصفهانی ها را به شهرکردی 
ها و یا بالعکس بدهیم.

وی با بیان اینکه طی این چهار سال توانسته ایم با 
جامعه کشاورزی در اصول به تفاهم برسیم،  تصریح 
کرد: در واقع کشاورزی نظم جدیدی می خواهد و در 
این نظم جدید دیگر امکان توسعه زمینی نیست و از 
سویی رفتارهای رابطه ای آب و خاک و گیاه و مزرعه 

و اقلیم، نیازمند دگرگونی اساسی است.
از  برخی  در  تغییر  ای��ن  با  داد:  ادام��ه  کشاورز 
ساالنه  گذشته  سال  چهار  در  قدیمی  روش ه��ای 
بخش  در  وری  بهره  درص��د   6/1 متوسط  طور  به 

کشاورزی را باال بردیم.

پدیده خراسان شکست سنگینی را به شاگردان 
علی دایی تحمیل کرد.

دیروز   17 ساعت  از  سایپا  و  پدیده  تیم های 
مسابقات  ششم  هفته  چ��ارچ��وب  در  )جمعه( 
ورزشگاه  در  کشور  باشگاه های  برتر  لیگ  فوتبال 

ثامن االئمه )ع( مشهد به مصاف هم رفتند که این 
بر صفر شاگردان رضا مهاجری  پیروزی 3  با  بازی 

به پایان رسید.
از روی  بازی محمد قاضی در دقیقه 44  این  در 
و   61 دقیقه  در  مهربان  حسین  پنالتی،  نقطه 

محمدرضا خلعتبری در دقیقه 66 برای تیم پدیده 
گلزنی کردند.

با این نتیجه، پدیده 11 امتیازی شد. سایپا هم با 
متحمل شدن سومین شکست متوالی خود )مقابل 
تراکتورسازی و پدیده در لیگ برتر و اکسین البرز در 

جام حذفی(، 10 امتیازی باقی ماند.
محمدحسین  مسابقه،  این  داور  کاظمی  وحید 
روزبه  و  پدیده  از  قاسمی نژاد  امین  و  مرادمند 
کارت  با  را  سایپا  از  اسدی  رضا  و  شاه علی دوست 

زرد جریمه کرد.



Sobhe-emrooz.ir
روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

امور مشترکین:
09152560091 

دفتر خراسان رضوی :
آدرس: بولوار دانش آموز                                                                                                                                   

دانش آموز30-پالک 4  
 تلفکس : 38923451 - 051

مطالــب درج شــده در روزنامــه الزامــا بــه معنــای تایید 
محتوای آن نمی باشد.

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان 
ارجمند می باشد.

چشم انتظار نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم
سامانه پیام کوتاه: 100080888

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
حبیب یزدان پناه

جانشین مدیر مسئول و سردبیر:
مجید خرمی

W w w . s o b h e - e m r o o z . i r

s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

خراسان

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

رهب��ر انق��الب اس��المی اس��تثنائی ب��ودن روز مباهل��ه را در 
»شاخص روشنگر بودن« و نقش ممتاز آن در »تمایز جبهه ی 
 KHAMENEI.IR حق و باطل« می دانند. پایگاه اطالع رس��انی
به مناس��بت فرا رس��یدن س��الروز واقعه ی مباهله، فرازی از 
بیانات حض��رت آیت ا... خامن��ه ای را که ب��ه تبیین اهمیت 
این موض��وع پرداخته اند، منتش��ر می کند. این س��خنان در 

تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ بیان شده است:
روز مباهله، روزی اس��ت که پیامبر مکرم اس��الم، عزیزترین 

عناصر انسانی خود را به صحنه میآورد.
نکته ی مهم در باب مباهله این اس��ت: »و انفسنا و انفسکم« 
در آن هس��ت؛ »و نس��انا و نس��اکم«در آن هس��ت؛ عزیزترین 

انس��انها را پیغمب��ر اک��رم انتخاب میکند و ب��ه صحنه میآورد 
ب��رای محاج��ه ای ک��ه در آن بای��د تمای��ز بین ح��ق و باطل و 

شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد.
هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت، 
پیغمب��ر دس��ت عزیزان خ��ود، فرزن��دان خود و دخت��ر خود و 
امیرالمومنین را - که برادر و جانش��ین خود هس��ت - بگیرد و 
بیاورد وسط میدان؛ استثنائی بودن روز مباهله به این شکل 
است. یعنی نشان دهنده ی این است که بیان حقیقت، ابالغ 
حقیقت، چقدر مهم اس��ت؛ میآورد به میدان با این داعیه که 
میگوید بیائیم مباهله کنیم؛ هر کدام بر حق بودیم، بماند، هر 

کدام بر خالف حق بودیم، ریشه کن بشود با عذاب الهی.

Poetry Dayشعر روز

Lesson from Imamدرسی از  امام

امام علی )ع( فرمودند:
زبان، حیوان درنده است، اگر رها شود می گزد.

اسرا

  انق�اب اس�امی به رهبری مراجع و در راس هم�ه، امام راحل »رضوان 
ا... علیه« از حس�نات و برکات تاریخ زرین اس�امی اس�ت، از میان علل 
و عوامل پیروزی نهضت اس�امی مکتب، وحدت عمومی و رهبری واال 
نقش موثری داش�ت ولی از نقش بس�یار تعیین کننده و موثر دو عامل 

نباید غافل بود: آگاهی برتر مردم و رهبری قیادی امام)قدس سره(
دی کوزه گری بدیدم اندر بازار مهر استاد، ص170

رب پاره گلی لگد همی زد بسیار
و آن گل زببان حال با او می گفت

من همچو تو بوده ام مرا نیکودار
خیام
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مباهله؛صحنهتمایزحقوباطل

تولیت آستان قدس رضوی در بازدید از نمایشگاه »بازی و دانایی« عنوان کرد؛

بازیوسرگرمی؛قالبیمناسببرایانتقالآموزههاومفاهیماسالمیبهکودکانونوجوانان
امام جمعه مشهد:

مجمعتشخیصبایدمصلحتانقالبرابهعنوانباالترینمصالحدرنظربگیرد

را  سرگرمی  و  بازی  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
قالبی مناسب برای انتقال آموزه ها و مفاهیم عالی 

اسالمی به کودکان و نوجوانان دانست.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
ضمن حضور در محل دائمی نمایشگاه های آستان 
با  معارفی  شهربازی  نخستین  از  رض��وی  قدس 
به  اشاره  با  و  کرد  بازدید  دانایی«  و  »بازی  عنوان 
سرگرمی  و  بازی  ابزارهای  از  استفاده  مثبت  تأثیر 
نوجوانان،  و  کودکان  به  دینی  مفاهیم  انتقال  در 
خاطرنشان کرد: در این شهربازی معارفی، مفاهیم 
عالی دینی و فرهنگی به شکلی دلنشین و سرگرم 
ارائه  بازی  قالب  در  نوجوانان  و  کودکان  به  کننده 
می شود، این شهربازی مجموعه کاملی از بسیاری 

مفاهیم اسالمی است که در نوع خود کم نظیر و یا 
بی نظیر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
بازی  قالب  در  اسالمی  آموزه های  فراگیری  اینکه 
ناخودآگاه  شکل  به  بودن  مفرح  ضمن  می تواند 
کودکان  به  دینی  عالی  مفاهیم  انتقال  به  منجر 
از  بسیاری  نمایشگاه  این  در  ک��رد:  اب��راز  ش��ود، 
به  بازی  قالب  و دینی در  ارزشمند اخالقی  اصول 
کودکان آموزش داده می شود که به این سبب باید 
تشکر  شهربازی  این  برگزاری  دست اندرکاران  از 

کرد.
رضا  ام���ام  از  روای���ت  ای��ن  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی 
الّناَس  »َف��ِإنَّ  فرمودند:  حدیثی  در  علیه السالم 
کالم  مردم  اگر  َبُعونا؛  اَلتَّ َکالِمنا  َمحاِسَن  َعِلُموا  لَْو 
پیروی  ما  از  حتما  می دانستند،  را  ما  زیبای 
زیبایی  دادن  نشان  راه  تنها  کرد:  ابراز  می کنند«، 
سخنرانی  و  نطق  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  کالم 
نمایشی،  و  تصویری  هنرهای  نثر،  شعر،  نیست؛ 
روش های  جمله  از  سرگرمی  و  بازی  پویانمایی، 
نشان دادن زیبایی کالم معصومین)علیهم السالم( 
بوده که این نوع انتقال مفاهیم بسیار به یادماندنی 

است.
با  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
بیان اینکه در این نمایشگاه تالش شده زشتی های 
نمایش  هم  کنار  در  نیک  عمل  زیبایی های  و  گناه 

داده شود، به قدرت انتقال مفاهیم در قالب اسباب 
بازی  ابزار  به کودکان اشاره و اظهار کرد: هر  بازی 
همراه خود مفهومی را منتقل می کند، امروز مغرب 
قالب اسباب  را در  زمین تالش دارد فرهنگ خود 
جدید  نسل  به  کودکانه  سرگرمی های  و  بازی ها 
جوامع مختلف منتقل کند، به واقع بسیاری از این 
فرهنگ،  ارزش ه��ا،  با  خارجی  بازی های  اسباب 

منش و اعتقادات ایرانی اسالمی در تضاد است.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از زائران حرم 
مطهر امام رضا علیه السالم را خردساالن، کودکان 
آستان  کرد:  اظهار  می دهند،  تشکیل  نوجوانان  و 
قدس رضوی بنا دارد در حرم مطهر بیش از گذشته 
برای این قشر برنامه های ویژه و متناسب طراحی و 
با زبان کودکانه و  انتقال مفاهیم دینی  اجراء کند، 
انتقال  روش های  مؤثرترین  از  یکی  بازی  قالب  در 
پیام است که به خوبی در این نمایشگاه تجلی پیدا 

کرده است.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی گفت: با توجه 
فرهنگی  غنی  ظرفیت های  و  عظیم  داشته های  به 
سرگرمی های  و  بازی ها  حوزه  در  می توان  کشورما 
تدافعی  تنها  نه  غربی  فرهنگ  مقابل  در  کودکانه 
بلکه تهاجمی عمل کند و حتی سرگرمی های دینی 
انتقال دهد، یقین بدانیم  را به کشورهای اسالمی 
از  بیشتر  بسیار  این مدل در کشورهای اسالمی  از 

مدل های غربی استقبال خواهد شد.

جمعه  امام  و  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مقام  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  گفت:  مشهد 
تشخیص نباید رفاه و معیشت یک عده مرفه بی درد و پر 
شدن جیب عده ای در بازار اقتصاد کشور را در نظر بگیرد 
بلکه باید مصلحت انقالب را که باالترین مصالح است در 

نظر داشته باشد.
نماز  های  خطبه  در  الهدی  علم  سیداحمد  ا...  آیت 
افزود: مجمع  امام رضا)ع(  جمعه مشهد در حرم مطهر 
تشخیص مصلحت نظام باالترین مجمع و جمعیت نخبه 
تاکید  انقالب است و رهبری  به  سیاسی کشور و وابسته 
و  کرده  عمل  و  فکر  انقالبی  باید  درصد   100 که  کردند 

انقالبی هم باقی بماند.
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  داد:  ادامه  وی 
انقالبی بودن مجمع تشخیص مصلحت، خطاب به تبار 
می  حرفهایی  برخی  زیرا  است  کشور  سیاسی  نخبگان 
آنها  انقالبی  تفکر  شدن  عوض  دهنده  نشان  که  زنند 

است.
بنا است روزی یک  اگر  امام جمعه مشهد اظهار کرد: 
جریان  حسب  بر  خارجی  مراوده  و  المللی  بین  تعامل 
بر  اما  نظام،  مدیریت  چرخ  گذران  و  اقتصادی  معیشت 
مجمع  گیرد  شکل  آن  روند  و  انقالب  مصلحت  خالف 
مصلحت  زیرا  دهد  تن  آن  به  نباید  مصلحت  تشخیص 

انقالب بر سایر مصالح مقدم است.
آیت ا... علم الهدی گفت: در پیمودن مسیر انقالب با 
خیلی از چالش ها روبه رو هستیم و مردم باید مقاومت، 
آن شهدای  دلیل  و  کنند  که می  کنند  و مجاهده  مقابله 
مدافع حرم است که مرزبانی انقالب اسالمی را در کویر 
عراق و شام و در گرمای 54 درجه با نثار جان خود انجام 

می دهند.
وی با بیان اینکه می گویند انقالب دوره اش گذشته و 
مربوط به سال 57 است، افزود: این افراد حتی انقالبیون 
و جوانان جان بر کف حزب ا...ی را به عنوان تندرو و از 

نوع منافقین معرفی می کنند.
وی افزود: بعضی خواص که نخبه سیاسی هم هستند 
محسن  شهید  رفتار  و  شکل  به  قیافه  و  عمل  و  فکر  در 
حججی و شهدای مدافع حرم و امام)ره( و رهبری نمی 

و  فکر  وجه  هیچ  به  و  کنند  می  فکر  دیگری  طور  و  آیند 
عمل آنها با انقالب هماهنگی ندارد.

آیه  به  اشاره  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
عترت  آن  راس  در  والیی  جامعه  کرد:  اظهار  مباهله 
در  آنها  مشارکت  که  است  عترتی  به  وابسته  نظام  و 
احیای دین در روز مباهله مشخص شد و لذا در جامعه 
واقعی  امت  صورت  به  امت  تحقق  جایگاه  غیروالیی 

نیست.
آیت ا... علم الهدی افزود: در جامعه والیی نیز رهبری 
و هدایت اصلی در جهت راهبرد اسالمی و دینی جامعه 
به دست عنصری است که یا ازعترت است یا وابسته به 
عترت پیامبر)ص( و 40 سال از این انقالب سپری شده 
های  موقعیت  و  نظام  تحوالت  جای  همه  در  و  است 
بحرانی، همان رهنمود، حکمت و راهبرد رهبر است که 

جامعه را دستگیری می کند.
امام جمعه مشهد گفت: بعد از غدیر برنامه ای شفاف 
خوب  و  نداریم  بیت)ع(  اهل  فضیلت  در  مباهله  از  تر 
نامگذاری  عترت  روز  عنوان  به  مباهله  روز  که  است 

شود.
اینکه برخی مداحان  الهدی ادامه داد:  ا... علم  آیت 
می گویند دستها را بلند کنید و بگویید یا زهرا)س( و یا 
خواستن،  حاجت  و  گریه  و  ابتهال  عنوان  به  حسین)ع( 
درست نیست زیرا ابتهال شایسته درگاه خدا است و ما 
از حدود  بیت)ع(  اهل  به  و دلداگی  نباید در مقام عشق 

عبودیت و بندگی خدا خارج شویم.


