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معاون استاندار خراسان رضوی مطرح کرد: 

»پارلمان مشورتی زنان« گامی 
برای مشارکت نظام مند مردم

عضو شورای شهر مشهد مطرح کرد:

حفظ منافع مشهدی ها در تعامل 
با مدیران عراقی 

آیت ا... معصومی، عضو مجلس خبرگان رهبری دار فانی را وداع گفت

خبرگان  مجلس  سابق  عضو  معصومی  ا...  آیت 
در  بیماری  دلیل  به  قبل  مدتی  از  و  بود  رهبری 
ایشان  بود؛  بستری  منزل  در  سپس  و  بیمارستان 
به دیدار معشوق شتافت و دار فانی را  شب گذشته 

وداع گفت.

در   1305 سال  در  معصومی  اصغر  علی  ا...  آیت 
پایان  از  پس  و  شد  متولد  شاهرود  ابرسج  روستای 
مشهد  به  تحصیل  ادام��ه  جهت  مقدماتی  دروس 

کرد.  مقدس عزیمت 
آیت  همچون  اساتیدی  محضر  از  مشهد  در  وی 
ا...  آیت  میالنی،  هادی  سید  حاج  العظمی  ا... 
مرحوم  ا...  آیت  تهرانی،  جواد  میرزا  حاج  مرحوم 
احمد  حاج  سید  ا...  آیت  قزوینی،  هاشم  میرزا 
مدرس یزدی، کسب فیض نمود و سپس عازم نجف 
تقلید  مراجع  و  عظام  آیات  محضر  در  و  شد  اشرف 
بنام تشیع به مدت 15 سال به شاگردی پرداخت و 

بعد از رسیدن به درجه اجتهاد به ایران بازگشت. 
آیت ا... معصومی قبل از پیروزی انقالب پس از 
شروع مبارزات از مشهد مقدس، به علی آباد گرگان 
تبعید و در دوره جدید مبارزات و هدایت مردم در 
انقالبی علیه طاغوت در علی  تظاهرات و حرکتهای 
آباد گرگان دستگیر و به سمیرم اصفهان و سپس به 

تبعید شد.  لنگه  بندر 
از  ای��ران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  وی 
درسال  ام��ام)ره(  حضرت  استقبال  ستاد  اعضای 
به درخواست مردم تربت  بود، وی  1357 شمسى 
خمینی  امام  حضرت  مستقیم  دستور  و  حیدریه 
)ره( امامت جمعه این شهرستان را تقبل نمود و در 
این شهرستان ضمن تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی 

به تدریس درس خارج فقه و اصول پرداخت. 
دوره،  چهار  طی  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
و  س��ال   22 م��دت  به  حیدریه  تربت  جمعه  ام��ام 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  ریاست 
عضو  حیدریه،  تربت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مشهد،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت 
جامع  مسجد  بانی  شاهرود،  در  حسینه  تاسیس 
غیر  م��دارس  اح��داث  حیدریه،  تربت  شهرستان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دخترانه  خوابگاه  و  انتفاعی 
در تربت حیدریه برخی از فعالیتهای وی می باشد.
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روایت رییس بانک مرکزی از موسسه غیرمجاز؛

پرداخت سپرده های باالی 200 میلیون 
منوط به بررسی است!

معاون وزیر نفت در دوره اصالحات:

بزرگترین سرمایه جریان اصالحات، 
اعتماد مردم است

اقتصاد

فرهنگ

مدیرکل بهزیستی استان در مراسم افتتاح اولین مرکز 
توان بخشی روزانه در کاشمر مطرح کرد؛

نام سالمند از سر در مراکز توان بخشی 
حذف می شود

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی 
خواستار شد؛

پنجره ای واحد برای معادن استان
اتاق  معدنی  صنایع  و  معدن  کمیسیون  رییس 
شورای  تشکیل  خواستار  رضوی  خراسان  بازرگانی 
معادن این استان شد. تا »پنجره واحد معدنی« شکل 

گیرد.
افزود: ماده  پورفتح  ا...  ایرنا، علی اصغر  گزارش  به 
دولت  که  دارد  تصریح  توسعه  ششم  برنامه  قانون   43
مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه 
شورای  ملی  اقتصاد  در  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش 

معادن را در هر استان تشکیل دهد.
موظف  استان  هر  معادن  شورای  کرد:  تصریح  وی 
عالی  شورای  مصوبات  و  قوانین  چهارچوب  در  است 
معدنی  م��اده  استخراج  بر  نظارت  بر  ع��الوه  معادن 

شناسایی شده و هر گونه فروش و...

جواد نعیمی، نویسنده، پژوهشگر و ویراستار، 
متولد 1335 در مشهد است. او بیش از ده سال 
پرورش  کانون  ادبی  آفرینش های  مرکز  مسئول 
و  است  بوده  خراسان  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
روزنامه های  نوجوان  و  کودک  صفحه  مسئولیت 
فعالیت های  جمله  از  شهر آرا  و  قدس  خراسان، 
او در حوزه مطبوعات به شمار می رود. گزینش و 
تجلیل درآیین اختتامیه جشنواره امام رضا)ع(، 
به عنوان خادم فرهنگ رضوی، انتخاب و تقدیر 
نام،  درج  ک��ش��وری،  نمونه  کتابدار  عنوان  به 
و  زندگی نامه،آثار  از  بخش هایی  شرح  و  تصویر 
و  خادمان  جامع  فرهنگ  کتاب  در  فعالیت ها، 
دستاوردهای  جمله  از  عترت  و  قرآن  قهرمانان 
فعالیت او در حوزه کتاب است. آنچه می خوانید 
ادبیات  گفت-وگویی است مختصر پیرامون وضع 

کودک و نوجوان در روزگار ما.
 ادبیات کودک امروز ایران به نظر شما در 

کجا ایستاده است؟
در این دوره و زمانه، با وجود همه تالش هایی 
که برخی نویسندگان و شاعران متعهد و برجسته 
که  رونقی  و  پویایی  وجود  با  و  داشته اند  کودک 
می شود،  دیده  کودکانه  آثار  عناوین  و  تعداد  در 
برخورد  کیفیت  با  و  خوب  آث��ار  از  معدودی  به 
می کنیم و متأسفانه شاهد تولید آثاری کم ارزش 
از  بهره گیری  چند  هر  هستیم.  بی ارزش  حتی  و 
کشورهای  فرهنگ  با  آشنایی  و  جهانی  ادبیات 
اما  است  ض��روری  آث��ار  ترجمه  وسیله  به  دیگر 
متأسفانه  بومی  آثار  بر  شده  ترجمه  آثار  غلبه 
است  حالی  در  این ها  همه  است.  فاجعه  حد  در 
این  از  اما  دارد  وجود  خوب  کار  تولید  امکان  که 
آثار  نشر  نمی شود.  بهینه  استفاده  ظرفیت ها 
بازاری ها دردی دوا نمی کند و  امروز به اصطالح 
آثار کم مایه و سست نه تنها کودکان را به خواندن 
هم  دلسرد  مطالعه  از  را  آنها  که  نمی کند  راغب 
باید  اول  وهله  در  که  راهکاری  بهترین  می کند. 
دور  و  خاطر  آرامش  باشیم  داشته  توجه  آن  به 
تا  است  کودک  نویسندگان  دغدغه های  کردن 
آنها بتوانند با فراغ بال و اندیشه خالق به این نوع 

ادبیات بپردازند.

نویسنده کودک و نوجوان تأکید کرد:

ترجمه، بیشتر از آثار بومی!
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اتاق  معدنی  صنایع  و  معدن  کمیسیون  رییس 
شورای  تشکیل  خواستار  رضوی  خراسان  بازرگانی 
معدنی«  واحد  »پنجره  تا  شد.  استان  این  معادن 

شکل گیرد.
به گزارش ایرنا، علی اصغر پورفتح  ا... افزود: ماده 
43 قانون برنامه ششم توسعه تصریح دارد که دولت 
ارتقای  و  توسعه  حمایت،  منظور  به  است  مکلف 
جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی 

شورای معادن را در هر استان تشکیل دهد.
وی تصریح کرد: شورای معادن هر استان موظف 
است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی 
معدنی  ماده  استخراج  بر  نظارت  بر  عالوه  معادن 
پروانه  واگذاری  و  فروش  گونه  هر  و  شده  شناسایی 
زیست  مالحظات  رعایت  با  ب��رداری  بهره  از  قبل 
اقدام الزم  محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی 
را برای تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی 

انجام دهد.
بازرگانی، صنایع  اتاق  کرد: درخواست  اظهار  وی 
منظور  به  که  است  این  رضوی  خراسان  معادن  و 

رسیدگی هرچه سریع  تر به مشکالت فعاالن معدنی، 
این قانون به مرحله اجرا درآید و شورای یاد شده به 

ریاست استاندار خراسان رضوی تشکیل شود.

در  موانع  و  مشکالت  پاره  ای  بروز  به  پورفتح  ا... 
مسیر فعالیت  معادن اشاره کرد و گفت: متولیان امر 
ضوابط  رعایت  در  ویژه  به  و  مختلف  حوزه  های  در 

را  معدنی  فعالیتهای  ماهیت  باید  محیطی،  زیست  
مدنظر قرار دهند و میان این بخش با سایر فعالیت 

 ها در حوزه  های دیگر، تفاوت قائل شوند.
معدن  صنعت،  سازمان  معدنی  معاونت  از  وی 
اجرای  خواست  رضوی  خراسان  استان  تجارت  و 
پیگیری  جدی  صورت  به  را  معدنی'  واحد  'پنجره 
خارج  رکود  از  معدن  بخش  تا  سازد  محقق  و  نموده 

شود.
است  ای��ده ای  معدنی،  واحد  پنجره  اف��زود:  وی 
و  معدن  بخش  در  اداری  امور  انجام  تسهیل  برای 
دستورالعمل  طبق  و  واحد  یک  به  امور  کلیه  ارجاع 
ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز پنجره 
واحد عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری 
خدمات  ارائ��ه  ب��رای  اصلی  دستگاه  که  مشخص 
به  کند  می  ایجاد  متقاضیان  نیاز  م��ورد  یکپارچه 
و  اصلی  دستگاه  میان  الزم  هماهنگی  که   گونه ای 
متمرکز  پاسخگویی  برای  مربوطه  فرعی  دستگاه 
امکان  متقاضی،  و  گیرد  صورت  معین  مدت  ظرف 

رهگیری تقاضای خود را داشته باشد.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی خواستار شد؛

پنجره ای واحد برای معادن استان
خبر خبر

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی:

باید در بازار تقاضا ایجاد کرد
گفت:  رضوی  خراسان  صنایع  مدیران  انجمن  دبیر 
باید تمام توجه و تالش ما در جهت تحریک بازار باشد 
و در بازار تقاضا ایجاد شود. بخشی از این امر به بازار 
داخلی و بخشی دیگر به بازار صادراتی بازمی گردد. اگر 
برای صادرات فراهم شود، واحدهای تولیدی  شرایط 

توانایی تولید دارند و می توانند صادرات داشته باشند.
به  اش��اره  با  م��رادی  امیرمهدی  ایسنا،  گ��زارش  به 
به سود تسهیالت  یارانه  تومان  میلیارد  اختصاص 25 
اظهار کرد: مشکل اساسی ما این است که ما نمی توانیم 
بگوییم که صرفا مشکالت ما ناشی از سرمایه در گردش 
در  سرمایه  برای  تسهیالت  این  عمده  معموال  است. 
گردش اختصاص پیدا می کند ولی موضوع این است که 
ما بازاری نداریم و مشتری تمایل برای خرید کاال ندارد.
تحریک  و  ب��ازار  ایجاد  اصلی  بحث  داد:  ادام��ه  وی 
تقاضاست. اگر ما بتوانیم این مشکل را حل کنیم، بخش 
تهسیالت برای واحدهای تولیدی قابل جذب خواهد 
شد اما آن واحد تولیدی که تولید دارد ولی نمی تواند 
کاالی خود را به فروش برساند، خیلی نمی تواند از این 
تسهیالت استفاده کند. در واقع هر واحد تولیدی که با 
استفاده از این تسهیالت کاالیی تولید کرد، مجبور است 
این تولیدات را به انبارهای خود باز گرداند و ذخیره کند.

عنوان  رضوی  خراسان  صنایع  مدیران  انجمن  دبیر 
خریداری  را  کاالها  این  مصرف کنندگان  عمال  ک��رد: 
آن  از  بعد  می شود.  بلوکه  دوباره  پول  این  و  نمی کنند 
هم باید این پول را به همراه سود آن به بانک پرداخت 
کند. مرادی با تاکید بر اینکه باید تمام توجه و تالش ما 
در جهت تحریک بازار باشد، تصریح کرد: باید در بازار 
و  بازار داخلی  به  امر  این  از  ایجاد شود. بخشی  تقاضا 
اگر شرایط  بازمی گردد.  بازار صادراتی  به  بخشی دیگر 
توانایی  تولیدی  فراهم شود، واحدهای  برای صادرات 
با  باشند. وی  تولید دارند و می توانند صادرات داشته 
اشاره به اینکه باید بخشی از این تسهیالت برای صنایعی 
که پیشرفتی بیش از 80 درصد دارند، اختصاص یابد، 
تصریح کرد: بخشی از این تسهیالت نیز باید به عنوان 
سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص یابد. 
در واقع این تسهیالت باید بیشتر به سمت صنایعی سوق 
اتمام  داده شود که در عملیات راه اندزای آن در شرف 
است و می تواند فعالیت خود را  سریع شروع کند. در 
حال حاضر چنین صنایعی در استان وجود دارد. مرادی 
افزود: صنایعی که طرح توسعه دارند، در حال حاضر 
فروش خوبی دارد و می تواند واحد خود را توسعه دهد. 
شود،  داده  اختصاص  بخش  این  به  تسهیالت  این  اگر 
مطمئنا خیلی موفق تر خواهند بود و زودتر می توانند در 
حوزه اشتغال زایی و ادامه تولید آن تاثیرگذار خواهد بود. 
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: باید به شرکت هایی تسهیالت داد که فروش دارند 
توسعه ای،  طرح های  یا  و  بازسازی  نوسازی،  یک  با  و 
به راحتی می توانند سوددهی و تعداد پرسنل خود را 

افزایش دهند و اشتغال زایی ایجاد کنند.

سهم طرح های کوچک از تسهیالت استان اعالم 
شد؛

560میلیارد ریال برای چهار هزار و 
365 طرح

خراسان  استانداری  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل 
و  هزار  چهار  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  رضوی 
سازمان  امداد،  کمیته  اشتغالزایی  کوچک  طرح   365
استان  این  سطح  در  خانگی  مشاغل  و  بهزیستی 

تسهیالت دریافت کرده اند.
افزود:  یکشنبه  روز  ایرنا، علی رسولیان  گزارش  به 
به  تسهیالت  ریال  میلیارد   560 چارچوب  این  در 
رضوی  خراسان  در  اشتغال زا  و  کوچک  طرحهای 

پرداخت شده است.
برنامه  اشتغال  از  بخشی  امسال  داد:  ادام��ه  وی 
و  کوچک  و  خ��رد  اشتغالهای  محل  از  ش��ده  ری��زی 
تولیدی  واحدهای  اندازی  راه  محل  از  هم  قسمتی 
برنامه  خدمات  و  گردشگری  کشاورزی،  و  صنعتی 
اقتصادی  ام��ور  دفتر  مدیرکل  اس��ت.  ش��ده  ری��زی 
استانداری خراسان رضوی همچنین گفت: از ابتدای 
امسال در حوزه صنعت نیز بخشی از واحدهای بزرگ 
همچون صنایع فوالد بهره برداری شده که همزمان با 
نیز در حد  را  استان  تولیدی  اشتغال، ظرفیت  ایجاد 
قابل توجهی افزایش داده است. وی افزود: طرحهای 
 15 و  کنسانتره  تن  میلیون   17.5 ظرفیت  با  فوالدی 
حد  در  یازدهم  دولت  آغاز  در  که  گندله  تن  میلیون 
پیشرفت  متوسط  بطور  اکنون  هم  بود  زمین  تحویل 
بهره  آن  واحد   2 و  دارن��د  درصد   70 باالی  اجرایی 

برداری شده و سه واحد آماده افتتاح است.
رسولیان حجم سرمایه گذاری اولیه را در واحدهای 
فوالدسازی خراسان رضوی پنج هزار و 260 میلیارد 
ریال ذکر و بیان کرد: هم اکنون این رقم به 45 هزار و 

290 میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامه داد: در آغاز کار دولت یازدهم یک واحد 
معادل  ظرفیتی  و  کنسانتره  تولید  تنی  میلیون   2.6
بود که  نیمه فعال  900 تن گندله در خراسان رضوی 

ظرف سه سال اخیر به ظرفیت کامل رسیده است.
خراسان  استانداری  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل 
واحد  و  پارسال  کنسانتره سنگان  واحد  رضوی گفت: 
پنج  ظرفیت  با  منطقه  این  در  مبارکه  ف��والد  گندله 
میلیون تن ماه گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت بهره برداری شد. فوالد اپال پارسیان سنگان 
سازی  گندله  واحد  و  تن  میلیون  پنج  ظرفیت  با  هم 
با ظرفیت 2.5 میلیون تن  نیشابور  فوالد خراسان در 
پارس  فوالد  هستند.  ب��رداری  بهره  آماده  اکنون  هم 
سبزوار نیز با ظرفیت 800 هزار تن تا نیمه دوم امسال 
تکمیل می شود. وی افزود: بقیه واحدها هم تا انتهای 
که  واحدهایی  محل  از  می رسند.  تکمیل  به  امسال 
امسال بهره برداری شده و یا آماده راه اندازی هستند 

چهار هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

رییس بسیج اصناف خراسان رضوی مطرح کرد:
6 ساعت آموزش احکام شرعی برای 

افراد متقاضی پروانه
رئیس بسیج اصناف خراسان رضوی گفت: افرادی 
در  هستند  کسب  پروانه  تمدید  یا  جواز  متقاضی  که 
کالس آموزشی به مدت 6 ساعت با احکام مهم شرعی 
چارچوب  همین  در  می شوند.  آشنا  ب��ازار  مورد  در 
پارسال سه هزار نفر از کسبه مشهدی در کالس های 

»فقه بازار« شرکت کردند.
سرهنگ محمدهادی قوی پنجه افزود: بسیاری از 
مشکالتی که در عرصه اقتصادی دیده می شود پس از 
آشنایی کسبه با »فقه بازار« برطرف و آگاهی و رعایت 
و  حالل  روزی  کسب  اسالمی،  بازار  تحقق  باعث  آن 
ادامه  در  وی  می شود.  ربوی  معامالت  از  جلوگیری 
همچنین گفت: امسال توانمندسازی نیروهای بسیجی 
و افزایش مهارت 200 نفر از سرگروههای صالحین جزو 

برنامه های در حال اجرای بسیج اصناف است.
رئیس بسیج اصناف خراسان رضوی افزود: تاکنون 
50 درصد این افراد آموزش دیده اند و هر کدام بطور 
زمینه  در  و  دارن��د  پوشش  زیر  را  نفر   15 میانگین 

تربیتی، بصیرتی و معرفتی عمل می کنند.
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سرپرست شرکت کشاورزی رضوی:

اراضی زیر کشت زعفران به 20هکتار می رسد
گفت:  رض��وی  ک��ش��اورزی  شرکت  سرپرست 
افزایش سطح زیرکشت زعفران در اراضی شرکت 

تا 20 هکتار را در دستور کار داریم.
به  برنامه  این  اف��زود:  طوسی  قناد  محمدباقر 
و  کشت  الگوی  اص��الح  و  آبی  منابع  افت  دلیل 
درآم��د  به  رسیدن  و  اشتغال  ایجاد  همچنین 

اقتصادی پایدار، انجام می شود.
وی با اشاره به کاشت 4 هکتار زعفران در مزرعه 
سال  طی  رض��وی  کشاورزی  شرکت  محمدآباد 
زراعی 96-95، گفت: از این مساحت، 2 هکتار آن 
بارده است. پیش بینی می شود، طی سال جاری 

هزار کیلوگرم گل زعفران برداشت شود.
و  ماکرو  کودهای  با  تغذیه  عملیات  انجام  وی 
برای  گرفته  صورت  اقدامات  جمله  از  را  میکرو 
اف��زود:  و  ک��رد  عنوان  تولید  ران��دم��ان  افزایش 
با  ه��رز  علف های  با  مبارزه  و  موقع  به  آبیاری 
دیگر  بخشی  شیمیایی،  و  مکانیکی  روش ه��ای 
این،  بر  به شمار می رود. عالوه  فعالیت ها  این  از 
همچون  جوندگانی  و  آفات  با  مبارزه  به  می توان 

موش اشاره کرد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه سیستم های آبیاری 
از  بخشی  گفت:  کشاورزی  حوزه  در  فشار  تحت 

شرکت  زعفران  کشت  به  یافته  اختصاص  اراضی 
و  بارانی  فشار  تحت  سیستم های  از  استفاده  با 

قسمتی نیز به صورت نشتی آبیاری می شود.
قناد طوسی با بیان این که تغذیه زعفران دارای 
از  دوم،  و  اول  مرحله  در  گفت:  است،  مرحله   3
کود دامی پوسیده و همچنین کودهای شیمیایی 
و  بهمن  در  می شود.  استفاده  پتاس  و  فسفات 
اسفند ماه نیز محلول پاشی با کودهای ریزمغذی 

انجام می گیرد.
درب��اره  رض��وی  ک��ش��اورزی  شرکت  سرپرست 
نحوه و گستره فروش این محصول گفت: زعفران 
گل  ب��ازار  در  تازه  گل  صورت  به  شده،  برداشت 

شهرستان تربت حیدریه به فروش می رسد.

یادداشت  پارلمان دهم

چرایی وچگونگی جوانگرایی؟
جوان  مشاوران  گروه  رییس  پایسته،  داریوش   
معاونت اجتماعی- سیاسی استانداری خراسان رضوی 

و وزیران جوان در دولت های پس  حضور مدیران 
از  پس  چراکه  بود؛  طبیعی  و  بدیهی  امری  انقالب  از 
پیروزی انقالب اسالمی چه در دوران جنگ تحمیلی 
که به فرماندهان جوان اعتماد شد و البته این مساله 
اثرات مثبت بسیاری را برای کشور به دنبال داشت و 
جوان  نیروهای  گیری  کار  به  مدیریتی  عرصه  در  چه 
می  نظر  به  طبیعی  ای  مساله  انقالب  دل  از  برآمده 
کادرسازی خوبی  و  بود  تجربه موفقی  البته  که  رسید 
هم در آن سال ها انجام شد، اما به مرور در دولت های 
مختلف پس از انقالب این موضوع به دست فراموشی 
سپرده شد و تربیت نیروی انسانی جوان شبیه آنچه 
صورت  افتاد،  اتفاق  انقالب  آغازین  های  سال  در 
نگرفت. هر چند، اشکال و چالش دائمی عدم تربیت 
ادامه  همواره  انقالب  از  پس  جوان،  دولتی  مدیران 
کمرنگ  نقش  از  نباید  خصوص  این  در  اما  داشته، 
گذشت.  سادگی  به  علمی  نهادهای  و  آموزشی  مراکز 
متاسفانه در این سال ها ارتباط واقعی میان دانشگاه 
آن  مدیریتی  بخش  و  صنعتی  و  اقتصادی  مراکز  و 
وجود نداشته و هیچ مرکز و یا نهادی مختص تربیت 
مدیران آینده نداشته ایم، اما هستند و بودند افرادی 
مانند  باید  معتقدند  و  کنند  می  و  کرده  گویی  کلی  که 
کلید  را  جوانگرایی  جمهوری  ریاست  نهم  های  دوره 
زد.  در همین راستا نگاهی به دیگر کشور های جهان 
و کشورهای توسعه یافته هم گویای این حقیقت است 
پیشرفته،  کشورهای  بیشتر  و  آمریکا  ژاپ��ن،  در  که 
برای  اصلی  راهکار  رهبران«  تربیت  آکادمی   « ایجاد 
تربیت مدیران نظام های اجرایی و سیاسی بوده ،که 
را  مهم  های  عرصه  به  جوان  مدیران  تدریجی  ورود 
دولت  ابتدایی  سال   4 در  اگرچه  است.  کرده  تسهیل 
را  مسن  و  باتجربه  نیروهای  کارگیری  به  او  روحانی 
گیر  دامن  که  مشکالتی  برداشتن  رو  پیش  از  برای 
با  های  ژنرال  باید  بود  معتقد  و  دانست  است،  کشور 
سابقه برای رفع مشکالت اساسی ناشی از تحریم ها 
برای  را  جاده  تا  باشند  کار  سر  اقتصادی  مشکالت  و 
صاف   … و  اقتصاد  خارجی،  سیاست  ماشین  حرکت 
باید  طبیعتا  سال   4 گذشت  از  پس  حاال  اما  کنند، 
این شاهد  از  و پس  باشد  گرفته  اقدامات صورت  این 
مسائل  و  مشکالت  خصوص  در  دولت  رویکرد  تغییر 
پیش روی کشور باشیم. طبیعی است که اشاره رئیس 
باید  کابینه  میانی  مدیران  شدن  جوان تر  به  جمهور 
دوم  سال   4 که  باشد  قبیل  این  از  هایی  نکته  حاوی 
تحرک  و  ها  برنامه  اجرای  زمان  باید  روحانی  دولت 
باشد که این مساله هم ذهن و هم نیروی جوانی می 
از  گیری  بهره  زمان  حال  رسد  می  نظر  به  خواهد. 
نیروی مشورتی با سابقه و به کار گیری نیروی اجرایی 
جوان، با انگیزه و پر تحرک است که بازسازی مدیران 
صورت  آن  اس��اس  بر  باید  دوازده��م  کابینه  میانی 
و  جوان،تحصیلکرده  نیروهای  از  استفاده  بگیرد. 
با رعایت مولفه های شایسته  البته  انگیزه  با  و  خالق 
کمک  دول��ت  ه��ای  موفقیت  به  تواند  می  س��االری 
های  سال  در  بارها  و  بارها  که  کند.جوانانی  شایانی 
اخیر و در جریان تحوالت و حوادث متانت ،وقار،حزم 
اندیشی و عقالنیت خود را با صدایی رسا و امید بخش 
در فضای سیاسی و اجتماعی کشور طنین انداز کرده 
این  کنار  از  به سادگی  توان  و نمی  نباید  اند.بنابراین 
و  بی تجربگی  ویژگی  با  کرد. گرچه جوانی  قشر عبور 
ناپختگی در امر سیاست و مدیریت سیاسی مزیت به 
اّما ویژگی های مطلوب دیگری چون  شمار نمی رود 
امیدواری ،جسارت در تصمیم گیری،نشاط،نوآوری 
نقطه  تواند  می  مضاعف  انرژی  و  خالقیت،انگیزه  و 
تجربگی  بی  از  توان  راه حل می  دو  با  که  باشد  قوتی 
و ناپختگی جوان و جوانان چشم پوشی کرد و تلفیقی 
در  جوانان  انرژی  و  توان  و  بزرگان  تجربه  از  مبارک 
بازنشسته  با  توان  می  ساخت.         اهداف  پیشبرد 
امور  مسند  بر  طوالنی  سالهای  که  مدیرانی  کردن 
اجرایی قرار دارند از آنان به عنوان بزرگترین سرمایه 
و  مشاور  جایگاه  در  مجموعه  یک  انسانی  نیروی 
و  ظرفیت  از  استفاده  فرصت  و  جست  بهره  راهنما 
نمود.یا  فراهم  را  اجرایی جوانان  امور  پتانسیل های 
اینکه برای تجربه اندوزی و رشد در فضای سیاسی و 
اجتماعی، جوانان به عنوان دستیار و معاون در کنار 
مدیران شاخص و کارآزموده قرار بگیرند تا از سویی به 
آنان کمک کنند تا درک صحیحی از مناسبات و نیازها 
وجود  جهت  به  کشور  جوان  جامعه  های  خواسته  و 
از طرفی خود جوان  و  کنند  پیدا  زیاد  فاصله ی سنی 
از  بهره گیری  و  اندوزی  و تجربه  یادگیری  نیز فرصت 

تجربه بزرگان را کسب کند.

مشاهدات عینی نماینده نیشابور از 
جنایت میانمار

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
وضعیت  از  یادداشتی  طی  اسالمی  شورای  مجلس 
ارائه  گزارشی  بنگالدش  در  میانماری  پناهندگان 
بیان  به  یادداشتی  انتشار  با  چنارانی  هاجر  کرد.  
از وضعیت پناهندگان میانماری در  مشاهدات خود 

بنگالدش پرداخت.
در بخشی از این یادداشت نماینده مردم نیشابور و 

فیروزه در مجلس شورای اسالمی آمده است:
میانمار  و  بنگالدش  مرز  در  که  هست  روزی  چند 
و  کودکان  و  زنان  میان خیل عظیم  دارم، در  حضور 
مردم مسلمانی که فقط به خاطر مسلمان بودن مورد 
ظلم و ستم قرار گرفته اند و به اجبار از خانه و کاشانه 
خود رانده شده و برای نجات جان خود موطن خود 
روزی  چند  اند،  شده  فرار  به  مجبور  و  کرده  ترک  را 
هست که از نزدیک شاهد درد و رنج و عذاب طاقت 
فرسای این مردم مظلوم هستم. در راستای فرمایش 
میانمار  مسلمانان  "مظلومیت  رهبری  معظم  مقام 
نیاز به صدای بلند دارد تا فریاد مظلومان میانمار به 
گوش جهانیان برسد" لذا به اینجا آمده ایم تا فریاد 
مظلومان میانمار را به گوش جهانیان برسانیم. قتل 
عام وحشیانه، کشتار بی رحمانه چند صد هزار نفر، 
ویرانی و به آتش کشیدن ده ها روستا و محل زندگی 
مردم بی دفاع میانمار حقایقی ست علنی و واضح و 
نداشته و الزم است  اثبات  به  نیاز  که  آنقدر گسترده 
در اسرع وقت مجامع مسئول جهانی همچون دیده 
بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل واقعیت ها و حقایق و 
شواهد متعدد غیر قابل انکار این فاجعه انسانی را به 
سازمان ملل منعکس کنند، سازمان ملل  نیز موظف 
از  فارغ  و  الملل  بین  حقوق  قوانین  اساس  بر  است 
های  وابستگی  و  نژادی  و  قومیتی  تعلقات  هرگونه 
دینی و مذهبی برای جلوگیری از این جنایت فاجعه 
در  موضوع  طرح  با  و  نموده  مداخله  سرعت  به  آمیز 
شورای امنیت، صلح بانان سازمان ملل را به منطقه 
به میانمار  بار دیگر  امنیت و آرامش  تا  نماید  گسیل 
میکروبی  و  عفونی  بیماری های  زودی  به  گردد.  باز 
با تهدید جدی مواجه خواهد  انگلی کل منطقه را  و 
کرد، بحرانی گسترده و چند وجهی و غیر قابل مهار 
دورغین  مدعیان  پیشانی  بر  سال ها  تا  آن  ننگ  که 
حمایت از حقوق بشر خواهد ماند. این آخرین فریاد 
عدالت خواهی ما نخواهد بود چرا که تا توقف کامل 
مسیری  به  گناه  بی  انسانهای  علیه  جنایت  هرگونه 
پیش  به  سرعت  و  قدرت  با  ایم  نهاده  گام  آن  در  که 
ظلم  دوران  که  رسید  خواهد  روز  آن  رفت.  خواهیم 
و  دوستی  و  صلح  و  آمده  سر  به  آوارگی  و  جنایت  و 

برابری در جهان حکمفرما شود.

نماینده تربت جام:
همه پرسی استقالل کردستان عراق تهدید 

امنیتی برای دولت های منطقه است

و  حقوقی  کمیسیون  بین الملل  کمیته  رئیس 
در  همه پرسی  برگزاری  کرد:  تاکید  مجلس  قضایی 
آرامش  و  امنیت  می تواند  ع��راق،  کردستان  اقلیم 
اندازد و چیزی جز  به خطر  را در منطقه خاورمیانه 
خاورمیانه  مردم  حق  در  ظلم  و  ناامنی  و  بی ثباتی 
نخواهد بود. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو 
استقالل  همه پرسی  ب��رگ��زاری  درب���اره  ایسنا،  با 
بین المللی  لحاظ  به  داشت:  اظهار  عراق  کردستان 
تعیین حق سرنوشت برای اقوام و گروه ها به رسمیت 
ذیل  سرنوشت  تعیین  حق  این  اما  شده  شناخته 
جهان  در  دولت ها  ارضی  تمامیت  و  حاکمیت  حفظ 
براساس  بخواهد  گروهی  یا  قوم  هر  اگر  اما  است 
اصل حق تعیین سرنوشت همه پرسی برگزار کرده و 
تبدیل به دولت شود یک نوع هرج و مرج بین المللی 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  این  داد.  خواهد  رخ 
اتفاقی هم که  حقوقی وقضایی مجلس تصریح کرد: 
در خصوص اقلیم کردستان عراق می افتد، در واقع 
یک نوع تهدید امنیتی برای دولت های منطقه است، 
البته حفظ تمامیت ارضی دولت ها چه ترکیه، عراق، 
سوریه و یا ایران به نفع امنیت منطقه و جهان است. 
افزود:  در مجلس  تایباد  و  تربت جام  مردم  نماینده 
برگزاری همه پرسی استقالل کردستان عراق نه تنها 
سودی برای مردم کردستان نخواهد داشت بلکه یک 
اینکه  جز  چاره ای  که  می گیرد  شکل  کوچک  دولت 
زیر سایه قدرت های بزرگ باشد، و با آنها متحد شود 
و یا بخواهد امنیت و استقالل خود را زیر سایه آنها 
حفظ کند، ندارد. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در واقع این اتفاق 
مردم  حق  در  ظلم  و  ناامنی  و  ثباتی  بی  جز  چیزی 
این  ریشه  می رسد  نظر  به  و  بود  نخواهد  خاورمیانه 
مسئله را باید در مسائل و مشکالت تاریخی عراق و 
منطقه جستجو کرد. رحیمی جهان آبادی همچنین 
بیان کرد: این اقدامی که در حال اتفاق افتادن است، 
می تواند امنیت و آرامش را در منطقه خاورمیانه به 
خطر اندازد و تشکیل دولت های کوچک و ضعیف در 
منطقه سودی برای هیچ کشوری جز اسرائیل ندارد. 
رخ  اتفاقی  چنین  اگر  بنابراین  گفت:  پایان  در  وی 
دهد و کشورها تکه پاره شوند، اسرائیل در مقابل این 
کشورهای ضعیف قدرت نمایی کرده و بر سرنوشت و 

امورات آنها مسلط می شود.

    سرویس سیاسی
این  رض��وی  خراسان  استاندار  معرفی  موضوع 
مورد  رسانه ها  در  مختلفی  به صورت های  روزه��ا 
اخبار  شاهد  بین  این  در  و  می گیرد  قرار  پیگیری 
در  کشور  وزارت  و  سیاسیون  س��وی  از  متفاوتی 
امید  و  تدبیر  دولت  استاندار  دومین  انتخاب  مورد 
و  "معتدل"  چون  عناوینی  با  رضوی  خراسان  در 
"استاندار بومی اولویت انتخاب در خراسان رضوی 
است" و غیره هستیم. در این گزارش، اظهارنظرهای 
نمایندگان استان در مجلس و فعاالن سیاسی شهر 

را ذکر کرده ایم.
نمایندگان مشهد اطالعی از گزینه های استانداری 

ندارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
خراسان  استانداری  تصدی  گزینه های  به  اشاره  با 
رضوی، اظهار کرد: در چند روز گذشته در رسانه ها 
گزینه هایی برای تصدی استانداری خراسان رضوی 
مطرح شده اما در صورتی بنده می توانم اظهار نظر 
در  شوند  معرفی  رسمی  صورت  به  گزینه ها  که  کنم 
معرفی  ما  به  رسمی  گزینه  هیچ  امروز  تا  که  حالی 
نشده است. محمدحسین بحرینی، عضو کمیسیون 
گو  و  گفت  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  اقتصادی 
ساله  چهار  عملکرد  به  اش��اره  با  ف��وری،  مشهد  با 
رشیدیان  آقای  که  زمانی  کرد:  اظهار  رشیدیان، 
مدیریت  تجربه  شدند  رضوی  خراسان  استان  وارد 
عالی استان که کار متفاوتی است را نداشتند، اوایل 
خصوص  در  ایشان  اداره  به  نسبت  دغدغه هایی 
از  سال  چهار  که  هم اکنون  اما  بود  مختلف  مسائل 
استاندار  را  ایشان  بنده  می گذرد  ایشان  مدیریت 
در  رشیدیان  آقای  داد:  ادامه  وی  می دانم.  موفقی 
زمانی استانداری را اداره کردند که هر روز استان با 
مشکل جدیدی مانند میزان و پدیده رو به رو بود، در 
صورتی که بعضی از پرونده ها ملی بود اما در استان 
احساس  موارد  بعضی  در  هرچند  بود،  مطرح  هم 
افزود:  بحرینی  کرد.  عمل  می توان  بهتر  شد  می 

این گونه  را می توان  ایشان  مهم ترین وجه موفقیت 
گونه ای  به  استان  در  است  توانسته  که  کرد  عنوان 
عمل کند  که بین تمام نیروهای سیاسی هیچ گونه 
اقتصادی  کمیسیون  عضو  نیاید.  وجود  به  تنشی 
گزینه های  به  اش��اره  با  اسالمی   ش��ورای  مجلس 
کرد:  اظهار  رض��وی،  خراسان  استانداری  تصدی 
برای  گزینه هایی  رسانه ها  در  گذشته  روز  چند  در 
اما  شده  مطرح  رضوی  خراسان  استانداری  تصدی 
در صورتی بنده می توانم اظهار نظر کنم که گزینه ها 
به صورت رسمی معرفی شوند در حالی که تا امروز 
وی  است.    نشده  معرفی  ما  به  رسمی  گزینه  هیچ 
کند  تغییر  استاندار  باشد  ق��رار  اگر  ک��رد:  تصریح 
ترجیح ما کسی است که در استان پیشینه مدیریت 
داشته و آرایش سیاسی مشهد را به خوبی بشناسد، 
همچنین توازن خوبی در استان برقرار کند تا دچار 
مشکل نشویم. وی با تاکید بر اینکه مشهدی بودن 
می دانم،  امتیاز  یک  را  رضوی  خراسان  استاندار 
که  دارد  وجود  کشور  وزارت  در  سنتی  کرد:  تصریح 

این  و  نداده  اهمیت  استاندار  بودن  بومی  به  خیلی 
ویژگی را لحاظ نمی کنند. 

برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان با حضور 
وزیر کشور

یک عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی 
با  استان  نمایندگان  مجمع  دادیم  پیشنهاد  گفت: 
موضوع تغییر استاندار خراسان رضوی با وزیر کشور 
با  گفت وگو  در  بنیادی  بهروز  دهد.  جلسه  تشکیل 
خبرنگار ایسنا اظهار کرد: به دلیل اینکه مجلس تا 
2 مهر تعطیل است نمایندگان هر کدام در حوزه های 
دلیل  همین  به  هستند،  سفر  در  یا  خود  انتخابیه 
موضوع  با  استان  نمایندگان  مجمع  جلسه  برگزاری 
تغییر استاندار کمی به تاخیر افتاد. وی ادامه داد: 
نمایندگان  با  هماهنگی  از  بعد  دادی��م  پیشنهاد 
با  جلسه ای  استان  نمایندگان  مجمع  شهرستان ها 
حضور وزیر کشور برای موضوع تغییر استاندار برگزار 
صورت  رابطه  این  در  الزم  هماهنگی های  و  کند 
شورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده  گیرد. 

نام برخی گزینه ها  به قطعی شدن  با اشاره  اسالمی 
کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  استانداری  برای 
استاندار  ابقای  و  نشده  قطعی  گزینه ای  هیچ  هنوز 
فعلی نیز همچنان یکی از گزینه هاست، البته در این 
به شایعاتی که برخی رسانه ها و فضای  نباید  رابطه 
مجازی مطرح می شود توجه کرد. بنیادی در پایان 
مدیری  باید  رضوی  خراسان  استاندار  کرد:  تاکید 

بومی و آشنا با مسائل استان باشد.
استاندار بومی برای خراسان رضوی انتخاب شود 
در  روحانی  انتخابات  ستاد  مقام  قائم  افخمی، 
انتظار  گفت:  مشهد؛  اخبار  با  گو  و  گفت  در  استان 
انتخاب  رضوی  خراسان  برای  استانداری  می رود 
شود که بومی استان بوده و تخصص الزم را داشته و 
شجاع و کاردان باشد. وی افزود: گزینه های مطرح 
تنها در فضای مجازی دیده ام، منبع  را  استانداری 
موثقی به بنده اعالم نشده بنابراین نمی توانم اظهار 

نظری داشته باشم.
استاندار فعلی از برخی گزینه ها بهتر است

رضوی  خراسان  مبارز  روحانیون  مجمع  دبیر 
برخی  از  رض��وی  خراسان  فعلی  استاندار  گفت: 
حجت االسالم  است.  بهتر  شده  مطرح  گزینه های 
تغییر  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عجم  علی 
گزینه های  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  استاندار 
مورد رضایت شورای  پژمان  آقای  مثل  مطرح شده 
دیگری  گزینه های  نیست،  اصالح طلبان  هماهنگی 
مهندس  و  خباز  مهرعلیزاده،  آق��ای��ان  مثل  هم 
است  ق��رار  اگ��ر  ام��ا  هستند  مطرح  نیز  مظفری 
فعلی  استاندار  بیایند،  پژمان  آقای  مثل  شخصیتی 
برخی  الاق��ل  و  هستند  بهتر  خیلی  ایشان  از  ما 
ندارد.  را  است  مطرح  ایشان  مورد  در  که  مباحث 
وی با تاکید بر اینکه ما خواهان تغییر هستیم، ادامه 
داد: مدیریت میانی استان هم از دوره قبل تغییری 
نکرده، اما شاید تغییر در این دوره آن طور که جبهه 
اصالحات می خواهد نباشد، یعنی استانداری بیاید 

که صد در صد اصالح طلب نباشد.

اظهار نظر نمایندگان و فعاالن سیاسی استان پیرامون انتخاب استاندار؛

خراسان رضوی نیاز به استاندار بومی دارد

 احسان انصاری  
اتحاد  حزب  مرکزی  شورای  عضو  کاشفی  حسین 
رئیسی  نایب  سابقه  که  است  اسالمی  ای��ران  ملت 
دولت  در  نفت  وزارت  معاونت  و  ایران  احزاب  خانه 
از  وی  دارد.  خ��ود  کارنامه  در  نیز  را  اص��الح��ات 
دارای  همواره  که  است  معتدل  اصالح طلبان  جمله 
همین  به  است.  عقالیی  و  سنجیده  دیدگاه هایی 
دلیل و برای بررسی رابطه جریان اصالحات و دولت 
ایشان گفت وگو  با  فرارو  و چالش های  آقای روحانی 
معتقد  خراسانی  طلب  اص��الح  فعال  این  کردیم. 
زمینه  دنبال  به  روحانی  آقای  است  »ممکن  است: 
اصالح طلب  دولت  یک  آمدن  کار  روی  برای  سازی 
کار  این  به  ملزم  روحانی  آقای  نباشد.  سال۱۴۰۰  در 
اصالحات  جریان  وظیفه  این  شک  بدون  نیست. 
آینده  سال  چهار  در  که  است  جریان  این  بزرگان  و 
زمینه  روحانی  آقای  از  پس  که  بیندیشند  تدبیری 
کشور  در  اصالح طلب  صددرصد  دولت  یک  ظهور 
باشد  نداشته  قصد  روحانی  آقای  اگر  باشد.  مهیا 
زمینه یک دولت اصالحات را بعد از دولت دوازدهم 
در  دیگری  رویکرد  اصالحات  جریان  کند،  فراهم 
به  توجه  با  کرد  خواهد  تالش  و  گرفت  خواهد  پیش 
ظرفیت های این جریان زمینه های این اتفاق را مهیا 
کند. جریان اصالحات نیازمند آقای روحانی نیست، 
بلکه این آقای روحانی هستند که به حمایت جریان 
اصالحات نیاز دارد. بدون شک دست اصالح طلبان 
متن  ادام��ه  در  شد«.  نخواهد  دراز  کسی  سمت  به 
امروز«  با »صبح  کاشفی  گفت وگوی مهندس حسین 

را می خوانید.
آیا آقای روحانی در نوع چینش کابینه و رویکردی 

که در پیش گرفته اند گردش به راست داشته است؟
ریاست  انتخابات  در  اصالحات  جریان  و  مردم 
آقای  وعده های  و  شعارها  به  توجه  جمهوری96با 

دلیل  همین  به  کردند.  حمایت  ایشان  از  روحانی 
پیش  در  رویکردی  روحانی  آقای  دارند  انتظار  نیز 
بگیرد که در راستای تحقق مطالبات بدنه اجتماعی 
آقای  پیروزی  شک  بدون  باشد.  اصالحات  جریان 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یک دستاورد 
می رود  شمار  به  اصالحات  جریان  برای  مهم  بسیار 
و نقطه عطفی در مسیر حرکت اصالح طلبان خواهد 
باید این نکته را در  با این وجود آقای روحانی  بود. 
جریان  حمایت  به  همچنان  که  باشد  داشته  نظر 
اصالحات نیاز دارد و به همین دلیل باید رویکردی 
پیش  در  اصالحات  جریان  مطالبات  با  متناسب 
و  اصالح طلبان  اتحاد  کنونی  شرایط  در  بگیرد. 
دوازدهم  دولت  اهداف  پیشبرد  برای  اعتدالگرایان 
ضروری است و به همین دلیل حرکت آقای روحانی 
باید به سمتی باشد که این اتحاد را تقویت کند و نه 
اینکه حرکت ایشان به سمت واگرایی باشد. اگر آقای 
برجای  خود  از  موفقی  کارنامه  دارد  قصد  روحانی 
پاسخ  دولت  اجتماعی  بدنه  مطالبات  به  و  بگذارد 
مناسب بدهد باید در راستای وحدت بین نیروهای 

سیاسی حرکت کند. 
کاندیدای  ب��رای  انتخابات1400  در  اگر  آیا 
جریان  دوباره  آمد  پدید  مشکالتی  اصالح طلبان 
از  س��ال92  مانند  کرد  خواهد  تالش  اصالحات 
چپ ترین کاندیدای راست حمایت کند؟ این احتمال 
وجود دارد اتفاقی که در سال92 بین اصالح طلبان 
و حسن روحانی به وجود آمد در انتخابات1400 بین 

اصالح طلبان و علی الریجانی صورت بگیرد؟
در  دوب��اره  س��ال92  اتفاقات  نیست  ق��رار  خیر؛ 
جریان  شک  ب��دون  بدهد.  رخ  ان��ت��خ��اب��ات1400 
در  که  کرد  خواهد  را  خود  تالش  تمام  اصالحات 
یک  با  س���ال1400  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پیدا  حضور  انتخابات  در  اصالح طلب  کاندیدای 

عقب  به  دوباره  اصالحات  جریان  نیست  قرار  کند. 
دوب��اره  س��ال1400  در  اصالح طلبان  اگر  برگردد. 
معنای  به  کنند  حمایت  ائتالفی  کاندیدای  یک  از 
چنین  در  بود.  خواهد  اصالحات  جریان  عقبگرد 
براساس  می گردد.  باز  عقب  به  نیز  کشور  وضعیتی 
آن  باشد  هم  مانند  مومن  روز  دو  اگر  معصوم  روایت 
نشان  اخیر  انتخابات  در  مردم  است.  مغموم  فرد 
و  هستند  جامعه  در  جدی  تحول  دنبال  به  داده اند 
مسیر  در  که  جریانی  عنوان  به  اصالحات  جریان  به 
مردم  دارند.  اعتماد  می کند  حرکت  جامعه  تحول 
که  هستند  مردم  این  گرفت.  نادیده  نمی توان  که  را 
تعیین می کنند چه کسی و چه جریانی باید قدرت را 
در کشور در اختیار داشته باشد. در چهار سال آینده 
نیز مردم به دنبال تغییر در مدیریت جامعه هستند و 

این رویکرد را تا انتخابات1400 ادامه خواهند داد. 
آیا آقای روحانی این دغدغه را دارد که در طول 
چهار سال آینده زمینه روی کار آمدن یک دولت 
اصالح طلب را مهیا کند؟ به نظر شما رفتارشناسی 
ریاست  انتخابات  از  بعد  و  قبل  در  روحانی  آقای 

جمهوری بیانگر این هدف است؟
زمینه سازی  دنبال  به  روحانی  آقای  است  ممکن 
اصالح طلب  دول���ت  ی��ک  آم���دن  ک��ار  روی  ب���رای 
کار  این  به  آقای روحانی ملزم  نباشد.  درسال1400 
اصالحات  جریان  وظیفه  این  شک  بدون  نیست. 
آینده  سال  چهار  در  که  است  جریان  این  بزرگان  و 
زمینه  روحانی  آقای  از  پس  که  بیندیشند  تدبیری 
ظهور یک دولت صددرصد اصالح طلب در کشور مهیا 
باشد. اگر آقای روحانی قصد نداشته باشد زمینه یک 
دولت اصالحات را بعد از دولت دوازدهم فراهم کند 
خواهد  پیش  در  دیگری  رویکرد  اصالحات  جریان 
ظرفیت های  به  توجه  با  کرد  خواهد  تالش  و  گرفت 
این جریان زمینه های این اتفاق را مهیا کند. جریان 

این  بلکه  و  نیست  روحانی  آقای  نیازمند  اصالحات 
آقای روحانی هستند که به حمایت جریان اصالحات 
به سمت  بدون شک دست اصالح طلبان  دارد.  نیاز 
کسی دراز نخواهد شد. گفتمان اصالحات به عنوان 
یک گفتمان جریان ساز و تأثیرگذار هیچ گاه به افراد 
نخبه  و  سازی  نخبه  مدعی  همواره  و  نبوده  وابسته 

پروری بوده است. 
در  که  دارد  وجود  این  احتمال  میزان  چه  به 
فضای  آینده  سال  چهار  سیاسی  زدوبندهای 
سیاسی ایران جریان اصالحات قربانی شود و نتواند 
به اهداف بلند مدت خود به خصوص پس از دولت 

آقای روحانی برسد؟
سال  چهار  در  اصالحات  جریان  اصلی  سیاست 
این  با  است.  روحانی  آقای  دولت  از  حمایت  آینده 
شدن  قربانی  سبب  حمایت  این  نیست  قرار  وجود 
اصالح طلبان  حال  هر  به  شود.  اصالحات  جریان 
به  می دهند  انجام  که  اقداماتی  تمامی  برای  باید 
اصالح طلبان  نتیجه  در  باشند.  پاسخگو  م��ردم 
اجازه نخواهند داد جریان اصالحات در چهار سال 
رویکرد  شود.  سیاسی  زدوبندهای  قربانی  آینده 
»مطالبه  آینده  سال  چهار  در  اصالحات  جریان 
نیست  قرار  است.  روحانی  آقای  ازدولت  محوری« 
حمایت  روحانی  آقای  از  انتخابات  در  اصالح طلبان 
کنند و پس تشکیل دولت کار را رها کنند و به دنبال 
سرمایه  بزرگترین  نباشند.  مردم  مطالبات  تحقق 
نتیجه  در  اس��ت.  م��ردم  اعتماد  اصالحات  جریان 
به  آینده  سال  چهار  در  اصالح طلبان  جهت گیری 

سمت تحقق منافع ملی و منافع مردم خواهد بود. 

    سرویس سیاسی
استاندار  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  معاون 
را  کشور  ام��ور  چرخش  اس��اس  رض��وی  خ��راس��ان 
ک��ردن  نظام مند  و  دان��س��ت  مشارکت  اس��اس  ب��ر 
نظام های  تمایز  وج��ه  را  مردمی  مشارکت های 
سیدجواد  ک��رد.    عنوان  دموکراسی  و  استبدادی 
رئیسه  هیئت  انتخابات  در  یکشنبه  ظهر  حسینی 
فرمانداری  در  که  مشهد  زن��ان  مشورتی  پارلمان 
برگزار شد، گفت: با تشکیل پارلمان زنان مشهد ۲۸ 
پارلمان در استان تشکیل شد که یک هزار و ۲۰۰ نفر 
از اقشار مختلف ۲۵گانه در راستای توسعه نظام مند 
مشهد  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  تشکیل  شهر 
تشکیل  آن  در  زنان  پارلمان  که  شهریست  آخرین 
پارلمان  در  تا  داشتیم  تالش  اف��زود:  است،  شده 
داشته  حضور  توانمند  بانوان  همه  از  جمعی  مشهد 
هرچند  بود،  تاخیر  با  آن  آغاز  همین  برای  باشند 
باشند.  افتاده  قلم  از  ع��ده ای  است  ممکن  بازهم 
نظام مند  ارتباط  اینکه  به  اشاره  با  استاندار  معاون 
اساس  افزود:  است،  مهم  زنان  کل  بدنه  با  پارلمان 
از  اسالمی  جمهوری  نظام  در  کشور  امور  چرخش 
نظری  مبانی  سوی  از  و  محتوایی  و  شکلی  سوی 
معاون  باشد.  مشارکت  مبنای  بر  باید  رویکردها  و 
کارهای  بهترین  از  یکی  ک��رد:  تصریح  استاندار 
را  م��ردم  مشارکت  ک��ه  اس��ت  ای��ن  اصالح طلبانه 

نظام مند و برای آن ساختار تعریف کنیم و این همان 
دموکراسی  و  استبدادی  نظام های  بین  ممیز  خط 
پاسخگویی  اهمیت  به  اش��اره  با  حسینی  اس��ت. 
مسئوالن گفت: مسئوالن باید به صورت ساختارمند 
به مردم پاسخگو باشند. معاون استاندار اضافه کرد: 
امروز گامی عملی در عرصه مدیریت و مشارکت دهی 
گرفته  شکل  زنان  مشکالت  عرصه  در  زنان  نظام  به 
ش��ورای  مجلس  سبک  به  آن  ک��ار  شیوه  که  اس��ت 
اسالمی است و پنج کمیسیون دارد. وی تاکید کرد: 
در شیوه نامه این پارلمان، پارلمان مشورتی طراحی 
فرماندار  به  باید  شما  مصوبات  یعنی  است  شده 
ابالغ شود و حداکثر ظرف یک هفته کارگروه بانوان 
یک  بتوانیم  اینگونه  و  دهد  جلسه  تشکیل  خانواده 

کار الگویی در مشارکت زنان در کشور ارائه دهیم.
تجربهموفقیازفرمانداریزنانداشتهایم

از  مشهد  زنان  پارلمان  جلسه  اولین  حاشیه  در 
مشهد  فرمانداری  سختی های  درب��اره  نوروزیان 
پرسیدیم و این که در یک سال گذشته آیا سختی ها 

از انتظار فراتر رفته است؟
سختی های  فرمانداری  داد:  پاسخ  ن��وروزی��ان 
اما  است.  شبانه روزی  کار  یک  که  چرا  دارد  زیادی 
است.  نبوده  انتظار  حد  از  فراتر  سختی ها  گاه  هیچ 
کارکنان  شبانه روزی  تالش  بر  عالوه  خوشبتخانه 
فرمانداری، کلیه نهادهای امنیتی، انتظامی، نظامی 

و اجرایی با فرمانداری همکاری داشته اند. مقام های 
ولی  نماینده  و  استاندار  شخص  مثل  استان  ارشد 
فقیه در استان نیز فرمانداری را در انجام وظایفش 
یاری کرده اند. البته همکاری رسانه ها در این مدت 
پشت  را  سختی ها  از  بسیاری  تا  کرد  زیادی  کمک 
بیاندیشیم.  فرماندار مشهد  سر بگذاریم و تدبیری 
فرماندار  می تواند  خانم  یک  آیا  که  این  به  پاسخ  در 
مشهد باشد، گفت: بله حتما می تواند. چرا نتواند؟ 
این شغل هم مثل همه شغل های دیگر سختی های 
الزم  تدابیر  اخذ  و  برنامه ریزی  با  ولی  دارد  را  خود 
مقام  ای��ن  بیاید.  بر  سختی ها  پس  از  می تواند 
آیا  نگاه که  این  مسئول در مشهد عنوان کرد: اصل 
بانوان  نیست،  درست  نه؟«  یا  می تواند  خانم  »یک 
توانایی هایی  و  استعدادها  دارای  مردان  مثل  هم 
خداوند  که  البته  داد.  بها  آن ها  به  باید  که  هستند 
متعال تفاوت هایی بین این دو جنس قرار داده است 
سمتی  هستند.  یکسان  باهم  که  گفت  نمی توان  و 
مثل فرمانداری مشهد، یک کار فکری است که یک 
خانم به خوبی از پس آن برمی آید. وی اضافه کرد: 
را  زن  فرمانداران  از  موفقی  نمونه های  ما  کشور  در 
داشته ایم. »مرجان نازقلیچی« بانویی که در فاجعه 
فرماندار زن  اولین  عنوان  به  به شهادت رسید،  منا 
و اولین فرماندار ترکمن، کارنامه درخشانی از خود 
به جا گذاشت. من اساسا معتقدم که نگاه جنسیتی 

داشتن در این مسائل صحیح نیست.
مطالبهگریزنانیکیازسیاستهایدولتبوده

است
همچنین معاون زنان استان در این جلسه گفت: 
مشارکت  از  نمادی  و  نهاد  عنوان  به  پارلمان  این 
نظام مند، سازمان یافته و برنامه ریزی شده با حضور 
زنان شهرستان هاست که به دنبال آن مجمع استانی 
داد:  ادامه  سلجوقی  فرشته  شد.  خواهد  برگزار  نیز 
پایتخت  پارلمان مشهد ویژگی خاصی دارد چرا که 
جمعیت  از  نیمی  و  است  اس��الم  جهان  فرهنگی 
در  هستند،  فعال  مختلف  عرصه های  در  که  زنانی 
پارلمان  این  داد:  ادامه  وی  دارن��د.  حضور  مشهد 
یک مجموعه ای است که تمام مطالبات جامعه زنان 
شهر  کالن  سیاست های  و  سیاستمداران  شهر،  از 
مطالبه گری  اینکه  بیان  با  استاندار  معاون  دارند. 
گفت:  است،  بوده  دولت  سیاست های  از  یکی  زنان 
و  تصمیمیم گیری ها  برنامه ریزی،  در  بایستی  زنان 
وعده  طبق  و  باشند  داشته  حضور  تصمیم سازی ها 
توانمند  زنان  حضور  از  دولت  بدنه  درصد   ۳۰ دولت 
شکل بگیرد و این پارلمان می تواند زنان توانمند را 

برای تصدی در مناصب مدیریتی معرفی کند.

معاون استاندار خراسان رضوی مطرح کرد:

»پارلمان مشورتی زنان« گامی برای مشارکت نظام مند مردم

معاون وزیر نفت در دوره اصالحات:

بزرگترین سرمایه جریان اصالحات، اعتماد مردم است

https://telegram.
me/sobhedaily

به روز باشید
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پدیده  شرکت های  گ��روه  مدیره  هیئت  رئیس 
شاندیز گفت: در مدتی که من در شرکت حضور دارم 
گزینه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و 

به زودی مدیرعامل معرفی می شود.
به گزارش سایت اخبار پدیده، حسین زارع صفت 
افزود: تالشمان این بود فردی را انتخاب کنیم که با 
مسائل شرکت و کار اقتصادی آشنا باشد. همچنین 
ضمن قبول مسئولیت به مسائل پدیده در بورس نیز 

اشراف داشته باشد.
وی ادامه داد: طی بررسی های مختلفی که انجام 
دادیم از بین افراد مختلف چند نفر را انتخاب کردیم 

که نسبت به سایر رقیبان برتری داشته باشد.
زارع صفت در پاسخ به این سوال که آیا این فرد 
از رجال استانی است، تصریح کرد: تالشمان این 
است که افرادی استانی که در سطح کالن کار کرده 
باشند و از همه مهم تر با نوع فعالیت های اینچنینی 
سابقه  باید  فرد  این  کنیم.  انتخاب  را  باشند  آشنا 
خوبی در مدیریت و سابقه کاری خود داشته باشد؛ 
چرا که مدیریت خوب در پدیده بسیار مهم است، 
ضمن اینکه خوشبختانه این گونه افراد در استان 

نیز کم نیستند.

پدیده  شرکت های  گ��روه  مدیره  هیئت  رئیس 
شاندیز با اشاره به اینکه فردی که انتخاب شده است 
نسبت به سهامداران تعلق خاطر دارد، گفت: البته 
برای ما استانی بودن مالک اصلی نبود اما شخصی 
که در در استان مستقر است و بتواند مسائل مربوط 
به پدیده را در خارج از استان به خوبی پیگیری کند، 

بیشتر مورد تایید بود.
وی با اشاره به اینکه پیگیری بیشتر مسائل پدیده 
ادامه داد: مسائل  از استان است  به خارج  مربوط 
قابل  استان  از  خارج  در  بیشتر  پدیده  به  مربوط 
پیگیری است و باید فردی را انتخاب می کردیم که 

تمامی این ویژگی ها را داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:  اقدام بانک مرکزی 
تومان  200میلیون  باالی  سپرده های  پرداخت  در 

کاسپین، منوط به بررسی است.
به گزارش اخبار بانک، ولی ا... سیف روز یکشنبه 
تقدم  اف��زود:   رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
سپرده  سپرده  پرداخت  در  مرکزی  بانک  بعدی 
دارایی  دقیق تر  بررسی  به  منوط  کاسپین،  گذاران 
باید  و  داشته اند  موسسات  ای��ن  که  اس��ت  هایی 
ها  دارای��ی  و  منابع  دقیق  حجم  از  مکفی  بررسی 
صورت گیرد. این بررسی است که به ما می گوید چه 

وضعیتی را در پرداخت پیگیری کنیم.
در  قضایی  مرجع  خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 

آنان، در حال  از سوی  کار  و  فعال است  رابطه  این 
پیگیری است. ضمن اینکه هماهنگی الزم از سوی 

بانک مرکزی با مرجع قضایی در حال انجام است.
شما  »اگ��ر  ک��ه  س��وال  ای��ن  ب��ه  پاسخ  در  سیف 
تصریح  می کردید؟«  چه  بودید  کاسپین  سپرده گذار 
مجوز  که  جایی  در  نمی رفتم  وقت  هیچ  من  کرد: 
ضمن  کنم؛  گذاری  سرمایه  ندارد،  مرکزی  بانک  از 

اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آن بایستم.
با  بانک ها  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رییس 
آن  از  که  هایی  نسبت  و  مالی  صورت های  بر  تکیه 
برداشت می شود؛ رتبه بندی می شوند، گفت: نتایج 
بانک  می شود.  اعالم  مهرماه  ها  بانک  رتبه بندی 
بانک ها  بندی  رتبه  با  رابطه  در  را  طرح  دو  مرکزی 
دارد که یک طرح، در درون بانک مرکزی است که 
بازرسی  عمق  و  نمی شود  اعالم  بیرون  به  آن  نتایج 
بر اساس طرح  بانک،  بر آن  بانک مرکزی  و نظارت 

اعالم شده قبلی است.
وی افزود: همچنین در طرح دیگری که از سوی 
است،  انجام  حال  در  ای��ران  بندی  رتبه  شرکت 
و نسبت هایی  مالی  بر صورت های  تکیه  با  بانک ها 
که از آن برداشت می شود؛ رتبه بندی می شوند که 

نتایج آن تا پایان مهرماه اعالم می شود.

بعد از بررسی گزینه های احتمالی؛

مدیرعامل پدیده به زودی معرفی می شود
روایت رییس بانک مرکزی از موسسه غیرمجاز؛

پرداخت سپرده های باالی 200 میلیون منوط به بررسی است!
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کافه حقوق

ما  به  تا  می دهیم  کسی  به  که  را  پولی  آیا  سوال: 
ماهیانه سود بدهد  ربا محسوب می شود؟

پاسخ: برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسالمی هر 
قراردادی  هر  تحت  نفر  چند  یا  دو  بین  توافق  نوع 
با  را  جنسی  آن  امثال  و  صلح  قرض،  بیع،  قبیل  از 
و موزون معامله  با همان جنِس مکیل  شرط اضافه 
نماید،  دریافت  پرداختی،  مبلغ  بر  زاید  یا  و  نماید 

ربا محسوب و جرم شناخته می شود.
واسطه  و  رباگیرنده  ربادهنده،  از  اعم  مرتکبین 
بر رد اضافه به صاحب مال به شش  بین آنها عالوه 
نیز  و  شالق  ضربه   )۷۴( تا  و  حبس  سال  سه  تا  ماه 
معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم 
طرف  از  شده  ذکر  مطالب  به  عنایت  با  می گردند. 
قرض،  در  اینکه  چه  نیست؛  قرض  موضوع  شما 

پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.
سررسید  درروز  حتما  باید  آی��اچ��ک  س��وال: 
برگشت زده شود که قابل پیگیری باشه اگه ازتاریخ 
چک 6ما گذشته باشه وبرگشتی صادر کنند، قابلیت 

پیگیری نداره؟
کیفری  اقدام  به  مربوط  شش ماه  مهلت  پاسخ: 
کیفری  اق��دام  ان  از  پس  و  ست  صادرکنتده  علیه 
صادرکننده  علیه  قانونی  اقدام  اما  نیست  ممکن 
چك  برگشت  ظهرنویس  مورد  در  ندارد.اما  زمان 

ظرف 1٥ روز ضروری است.
که  ام  خریده  را  همراهی  تلفن  سوال:گوشی 
قید  به  فعال  نداشتم  بودنش  سرقتی  از  اطالعی 

وثیقه آزادم مرا راهنمایی کنید؟
و  مسروقه  مال  از  آگاهی  عدم  صورت  در  پاسخ: 
نمی  گرفته  نظر  در  شما  برای  مجازاتی  آن  اثبات 
اید،  نداشته  سوءنیتی  شما  اینکه  دلیل  شودبه 
باشد  کس  هر  دست  در  مسروقه  مال  عین  بنابراین 
خریدار  و  بگیرد  پس  را  آنها  دارد  حق  مالباخته 
اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی اش فقط 
شخصی  بنابراین  دارد.  را  سارقان  به  مراجعه  حق 
که مال مسروقه را خریداری کرده است، هیچ حقی 
آن  بابت  اگر  حتی  ن��دارد  مسروقه  مال  به  نسبت 

وجهی داده باشد.
و  فرزند   ۳ که  است  رسیده  قتل  به  فردی  سوال: 
قاتل  از فرزندان نخواهد  اگر یکی  یک همسر دارد، 
اعدام شود ولی دو تا از بچه ها خواهان اعدام باشند 

تکلیف چیست؟
مجازات  قانون   ۴۲۳ م��اده  به  باتوجه  پاسخ: 
اسالمی؛ در هر قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، 
گذشت  مرتکب  قصاص  از  یا  باشند  دیه  خواهان 
باید  است  قصاص  خواهان  که  کسی  باشند،  کرده 
نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان 
به مرتکب و در صورت در خواست دیه به خود آنان 

بپردازد.
حمیدرضا آفرین 
وکیل پایه یک دادگستری

دبیرس��تاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش 
استان خبرداد؛

 110 و  میلیون   1 قطعی  نام  ثبت 
هزار دانش آموز 

ستاد  دبیر  و  عملکرد  ارزیابی  مسئول  کارشناس 
خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل  اداره  ن��ام  ثبت 
نویسی قطعی یک میلیون و110  نام  رضوی گفت: 
هزار و 473 دانش آموز این استان در سامانه ملی 

ثبت نام دانش آموزی)سناد( قطعی شده است.
 92.5 معادل  تعداد  این  افزود:  افشار  مجتبی 
با  که  است  رضوی  خراسان  آموزان  دانش  درصد 
بدون  ماه  مهر  اول  در  آنان  نام  ثبت  شدن  قطعی 

هیچ مشکلی در کالس درس حاضر می شوند.
از  آموز  دانش   854 و  هزار   690 داد:  ادامه  وی 
کنند.  می  تحصیل  ابتدایی  مقطع  در  تعداد  این 
259 هزار و 653 نفر در مقطع متوسطه اول و 159 
نام  ثبت  دوم  متوسطه  مقطع  در  نفر   966 و  هزار 

شده اند.
ستاد  دبیر  و  عملکرد  ارزیابی  مسئول  کارشناس 
خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل  اداره  ن��ام  ثبت 
مجموع  در  نیز  دبستانی  پیش  در  گفت:  رضوی 
ثبت  استان  کودک در سطح   653 و  9 هزار  تاکنون 
 955 و  هزار  سه  از  تاکنون  همچنین  اند.  شده  نام 
و  خاص  مدرسه  امنایی،  هیئت  و  دولتی  مدرسه 
رضوی  خراسان  در  غیردولتی  مدرسه   500 حدود 
شده  انجام  اتفاقی  صورت  به  نظارتی  بازدیدهای 

است.

گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  بهزیستی  مدیرکل 
و  توان بخشی حذف  مراکز  از  نام سالمند  به زودی 

نام دیگری جایگزین می شود.
مرکز  اولین  افتتاح  در  پوریوسف  حمیدرضا 
توان بخشی روزانه در کاشمر با بیان اینکه بسیاری 
این  می خواهند  و  بوده  مخالف  سالمندان  واژه  با 
سالمندان  جایگزین  دیگری  نام  و  حذف  واژه 
اداره  این  در  مربوطه  کارشناسان  از  افزود:  شود، 
برای جایگزین  را  مناسبی  واژه  کل خواسته شده 

سالمند انتخاب کنند.
وی با اشاره به اینکه در سایت بهزیستی در این 
بتوانند  افراد  تا  خصوص اطالع رسانی خواهد شد 
به  کرد:  عنوان  دهند،  پیشنهاد  را  نام ها  بهترین 
یک  کند  پیشنهاد  را  اسم  بهترین  بتواند  که  کسی 

سکه تمام بهار آزادی جایزه اهدا می شود.
 مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه 
هر واژه ای که تیم تخصصی تشخیص دهند مناسب 
است فرد برنده جایزه را دریافت خواهد کرد، بیان 
کرد: نباید فراموش کرد که اگر به دنبال جایگزین 
به  هستیم  سالمندان  واژه  معادل  واژه ای  کردن 

معنای اینکه سالمندی واژه بدی هست نیست.
اروپا  کشورها،  تمامی  در  اینکه  اع��الم  با  وی 
استفاده  سالخوردگی  یا  و  سالمندی  واژه  از  و... 
می شود، گفت: سیاست سازمان بهزیستی در این 
است که با فراهم کردن شرایط مورد نیاز سالمندان 

در خانواده نگهداری شوند.
درصد  ده  اکنون  اینکه  به  اش��اره  با  پوریوسف 
می دهند،  تشکیل  سالمندان  را  کشور  جمعیت 
بیان کرد: به رغم اینکه هشت میلیون سالمند در 
اما این آمار در استان خراسان بیش  کشور داریم 

از 9 درصد است.
زندگی 550 هزار نفر سالمند 

در خراسان رضوی
وی با بیان اینکه در استان خراسان بیش از نیم 
زندگی  سالمند  نفر  هزار   550 معادل  نفر  میلیون 
کرد:  اظهار  و  ندانست  بد  را  سالمندی  می کنند، 
سالمندی مرحله ای از زندگی است که از 60 سال 

به باال با آن مواجه هستیم.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی سالمندی را 
نشانه سالمت دانست و بیان کرد: اگر کسی به سن 
60 تا 70 سال می رسد نشان دهنده این هست که از 

نظر جسمی و مغزی سالم است.
باال  اینکه وقتی می گویند سن شما  بیان  با  وی 
به  امید  اینکه  اف��زود:  شد،  ناراحت  نباید  هست 
بهداشت  رشد  نشانه  برود  باال  جامعه  در  زندگی 

جامعه است.
اکنون امید  اینکه هرچند  به  با اشاره  پوریوسف 
به زندگی در کشور 72 تا 74 سال هست اما در 50 
سال قبل امید به زندگی 55 سال بوده است، گفت: 
در آن زمان هر کسی به دنیا می آمد فقط 55 سال 
امید داشته که عمر کند اما اکنون این امید به  74 

افزایش یافته است.
در  زن��دگ��ی  ب��ه  امید  س��ن  اینکه  بیان  ب��ا  وی 

به خاطر سیستم های رفاهی  کشورهای پیشرفته 
و بهداشتی 80 سال است، افزود: اینکه جمعیت 
ناراحت  تنها  نه  می شود  بیشتر  کشور  در  سالمند 

نیستیم بلکه خوشحال هم هستیم.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اعالم اینکه 
در حال حاضر از این ناراحت هستیم که جامعه را 
اگر  نکرده ایم، گفت:  آماده  برای وجود سالمندان 
و  درمانی  مراکز  زندگی،  محیط  و  جامعه  نتوانیم 
را  سیاست گذاری ها  و  رفاهی  سیستم  اجتماعی، 
برای سالمندان فراهم کنیم با چالش جدی مواجه 

خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه اگر محیط کار و زندگی برای 
سالمندان فراهم نشود تنها رنج سالمندان بیشتر 
می شود، افزود: هرچند جمعیت سالمندی بیشتر 
برای  را  باید جامعه  ابتدا  اما  نداریم  شود مشکلی 

حضور سالمندان آماده کنیم.
بیشترین درآمد  اگرچه  اینکه  بیان  با  پوریوسف 
ناخالص ملی را ژاپن و دانمارک دارند اما از سویی 
از بیشترین جمعیت سالمندان برخوردار هستند، 
برای  دلیلی  تنها  نه  سالمندان  وجود  کرد:  عنوان 
برگشت به عقب نیست بلکه دلیلی برای پیشرفت 

و توسعه است.
 وی با اشاره به اینکه متأسفانه افراد وقتی به سن 
سالمندی می رسند دچار افسردگی می شوند، بیان 
کرد: اگر سیستم بهداشتی و رفاهی در این خصوص 
بتواند از افسرده شدن سالمندان جلوگیری کرده و 
به افزایش کیفیت زندگی آن ها کمک کند بسیاری 

از مشکالت رفع می شود.
مهم ترین  را  افسردگی  و  اضطراب  پوریوسف 
و  دانست  کشور  در  سالمندان  روان��ی  چالش 
گفت: باید با افزایش بهداشت و روان افسردگی و 

اضطراب را در بین سالمندان کم کنیم.
همچنین  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
اجتماعی  چالش های  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
افزود:  و  دانست  تنهایی  را  کشور  در  سالمندان 
داشتند  بچه  چندین  قدیم  در  خانواده ها  هرچند 
اما خانواده های امروزی یک بچه و نهایت دو بچه 
دارند که این موجب می شود سالمندان نسل آینده 

تنها باشند.

وی در این خصوص بیان کرد: یکی از طرح های 
که از سوی دولت مطرح شده و نیاز به پیگیری دارد 
راه  فرزانگان  بنیاد  همانند  مراکز  یکسری  اینکه 
اندازی شود تا از پتانسیل های خود این افراد برای 

پر کردن تنهایی شان استفاده گردد.
افراد دور  مراکز  این  در  اینکه  بیان  با  پوریوسف 
پر می کنند،  را  تنهایی خود  و  هم جمع می شوند 
آموزشی،  برنامه های   مراکز  این  در  کرد:  اظهار 
مفید و اثر بخش تحت مدیریتی غیر دولتی و یا ان 

جی او و یا خیریه ارائه می شود.
نظارت  تنها  را  مراکز  این  بر  دول��ت  نقش  وی 
مواردی  دیگر  از  سالمندان  بیمه  گفت:  و  دانست 
است که پیگیر آن هستیم. در این خصوص پیگیر 
هستیم تا پولی را خود افراد و یا دولت پرداخت کند 
تا وقتی به سن باال رسیدند و به مرکز توان بخشی 
تأمین  ب��رای  رفتند  ش��ب��ان��ه روزی  ی��ا  و  روزان���ه 
مخارجشان مشکل نداشته و با پرداخت هزینه ها 

خدمات بهینه و خوبی دریافت کنند.
دوس��ت��دار  شهرهای  ط��رح  ب��ه  ادام���ه  در  وی 
کردن  اجرایی  با  گفت:  و  کرد  اش��اره  سالمندان 
سالمندان  تا  هستیم  ای��ن  دنبال  به  ط��رح  ای��ن 
در  می خواهند  و  می آیند  جامعه  درون  به  وقتی 
اماکن مختلف حضور یابند در رفت و آمد، تردد و 

دسترسی به اماکن مختلف مشکل نداشته باشد.
پوریوسف با بیان اینکه هرچند تا رسیدن به این 
می کنیم  تالش  ولی  داریم  بسیاری  فاصله  آرمان 
اماکن  و  شهر  درمانی  خدمات  مناسب سازی  با 
عمومی به راحتی در دسترس سالمندان قرار گیرد.
زمینه  می تواند  شهر  شورای  اینکه  اعالم  با  وی 
فراهم کردن شهر دوستدار سالمند را فراهم کند، 
بیان کرد: در این راستا دولتی ها باید وظایف خود 

را انجام دهند.
خدمات  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بهزیستی  اولویت  در  توان بخشی  روزان��ه  مراکز 
شبانه روزی  مرکز  هیچ  امسال  افزود:  دارد،  قرار 

سالمندان صادر نشده و هر چه بوده روزانه است.
اعالم  با  رض��وی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
اینکه سازمان بهزیستی با اتخاذ برخی سیاست ها 
می خواهد برای کسانی که نمی توانند بیرون بیایند 

خدمات را از جمله پرستار و فیزیوتراپ را به خانه 
ببرد، گفت: به دنبال این هستیم تا با ایجاد نگرشی 
سالمندان را در خانه نگه داریم تا به مراکز نگهداری 

برده نشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس سخنان ائمه اطهار)ع( 
امام عادل  به  احترام  به سالمندان معادل  احترام 
است، اظهار کرد: این نشان می دهد دین و شریعت 

به سالمندان توجه بسیاری دارد.
پوریوسف سالمندان امروز را آیینه فردای خود 
به  اگر هر نسلی سعی کند  بیان کرد:  و  ما دانست 
نسل قبل از خود احترام بگذارد مهربانی ها در همه 

نسل ها تکرار می شود.
باید  نهاد خانواده  برای حفظ  اینکه  بیان  با  وی 
در  نهادها  مقدس ترین  از  را  خانواده  کرد،  تالش 
فرهنگ سازی  با  باید  کرد:  اظهار  و  دانست  اسالم 
انجام  توان بخشی  روزان��ه  مراکز  در  که  خدماتی 

می شود را به مردم شناساند.
سبزوار  و  مشهد  از  بعد  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
هست  خراسان  استان  در  شهر  سومین  کاشمر 
گفت:  است،  توان بخشی  روزانه  مراکز  دارای  که 
امیدواریم با حمایت های همه شاهد شکوفایی این 
مراکز باشیم. اگر همکاری الزم را مسئوالن داشته 
باشند این مراکز در شهرهای خلیل آباد و بردسکن 

نیز راه اندازی خواهند شد.
مراکز روزانه سالمندان طرحی برای

 به تأخیر انداختن پیری
کاشمر  بهزیستی  اداره  رئیس  مراسم  این  در 
گفت:  سالمندان  خانه  مراکز  فلسفه  خصوص  در 
خانه  یا  مرکز  جامعه  لغت  فرهنگ  در  متاسفانه 
در  آنچه  و  نداشته  مناسبی  مفهموم  سالمندان 

اذهان جا گرفته خوشایند نیست.
به خاطر  این  اینکه  به  با اشاره  علیرضا حق جو 
بخشی از تبلیغات درست یا نادرستی هست که در 
جامعه انجام شده است، افزود: آنچه طی سالهای 
اخیر در خصوص خانه های سالمندان شبانه روزی 
و  جامعه  در  ضرورت  از  ناشی  یافته  رشد  روزانه  و 

الزامی است.
از  بخشی  ب��رای  مراکز  این  اینکه  اع��الم  با  وی 
جامعه که مشکالت جدی و عدیده ای دارند شکل 
مراکز  خصوص  در  اگر  کرد:  اظهار  است،  گرفته 
مزایای  و  شود  سازی  فرهنگ  روزانه  توانبخشی 
روزی  شبانه  مراکز  به  نیازی  قطعأ  شود  گفته  آنها 

نگهداری سالمندان نخواهیم داشت.
حق جو با تاکید براینکه باید در راستای کاهش 
ورودی سالمندان به مراکز شبانه روزی تالش کرد، 
افزود: در تالش هستیم با فراهم کردن شرایط الزم 

سالمندان در خانه نگهداری شوند.
وی با اشاره به اینکه مراکز روزانه سالمندان کار 
توانمند سازی و به تأخیر انداختن پیری و ناتوانی 
فرهنگ  با  باید  کرد:  عنوان  کنند،  می  فراهم  را 
شرایط  نیاز  مورد  امکانات  کردن  فراهم  و  سازی 
بهبود  جامعه  در  را  پیشکسوتان  کردن  توانمند 

بخشیم.

مدیرکل بهزیستی استان در مراسم افتتاح اولین مرکز توان بخشی روزانه در کاشمر مطرح کرد؛

نام سالمند از سر در مراکز توان بخشی حذف می شود

مهاجران  و  اتباع  امور  دفتر  مدیرکل 
خارجی خراسان رضوی گفت: 58 هزار 
اقامتی  م��دارک  دارن��ده  خارجی  تبعه 
در چارچوب  فاقد مدرک،  یا  و  نامعتبر 
طرح سرشماری اتباع غیرمجاز در این 

استان شناسایی و ثبت نام شدند.
طرح  ای��ن  اف���زود:  عجمی  محمد 
اتباع  وضعیت  ساماندهی  منظور  به 
غیرمجاز همزمان با کشور در دو مرحله 
پنجم  از  نخست  مرحله  در  شد.  اجرا 
امسال  خ��رداد   26 تا  پارسال  اسفند 
اتباع خارجی فاقد هر نوع مدرک  ویژه 
در  نفر  ه��زار   53 مجموع  در  اقامتی 

خراسان رضوی ثبت نام کردند.
وی ادامه داد: در مرحله نخست زنان 
و مردان خارجی که یکی از آنها دارای 
بوده  ی��ازده��م  مرحله  آمایش  ک��ارت 
مدارک  فاقد  فرزندانشان  و  همسر  اما 
دانش  خانواده  اعضای  بودند،  اقامتی 
سال های  در  که  غیرمجازی  آم��وزان 
نام  ثبت  دولتی  م��دارس  در   95 و   94
اند و مردان خارجی فاقد مدارک  شده 
کرده  ازدواج  ایرانی  زنان  با  که  اقامتی 
اند اما خود و فرزندانشان فاقد مدارک 

اقامتی بودند، ثبت نام شدند. 
مهاجران  و  اتباع  امور  دفتر  مدیرکل 

در  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  خارجی 
 26 تا  گذشته  مرداد   17 از  دوم  مرحله 
شهریور جاری اتباع افغانستانی دارای 
مرحله  آمایش  از  اعم  نامعتبر  مدارک 
دارای  گذرنامه  دارندگان  نهم،  تا  اول 
روادید و پروانه اقامتی نامعتبر و تاریخ 
در  مجموع  در  کردند.  شرکت  گذشته 
این مرحله از طررح نیز پنج هزار تبعه 
نامعتبر  اقامتی  مدارک  دارای  خارجی 

در خراسان رضوی ثبت نام شدند.
اساس  ای��ن  بر  داد:  ادام��ه  عجمی 
در  غیرمجاز  خارجی  اتباع  اکثر  تقریبا 
سرشماری  طرح  در  گروه  شش  قالب 

که  کمی  درص��د  ام��ا  ان��د  ک��رده  شرکت 
جای  گ��روه  شش  ای��ن  از  هیچیک  در 
باقی  ندارند  مدرکی  هیچ  و  گیرند  نمی 
سرشماری  افراد  این  فعال  اند.  مانده 
می شوند تا بعد از آن دولت جمهوری 
مدارک  وضعیت  درباره  ایران  اسالمی 

آنها تصمیم گیری کند.
اتباع  جمعیت  برآوردها  اس��اس  بر 

خراسان  در  ساکن  غیرمجاز  خارجی 
رض��وی ح��دود 70 ه��زار نفر اس��ت. بر 
اتباع  امور  کل  اداره  آمارهای  اساس 
اکنون  هم  رض��وی  خراسان  خارجی 
این  در  خارجی  تبعه  نفر  ه��زار   320
هزار   150 تنها  دارند  سکونت  استان 
مدارک  و  آمایش  کارت  دارای  آنها  نفر 

اقامت قانونی هستند.

خط قرمز

توصیه های پلیس به رانندگان
 و سرویس مدارس

به آغاز سال تحصیلی و ورود دانش آموزان  باتوجه 
عمومی  مشارکت  و  آموزش  اداره  رییس  مدارس،  به 
خواستار  رضوی  خراسان  پلیس  اجتماعی  معاونت 

توجه ویژه به توصیه های ایمنی پلیس شد.
سرهنگ کیوان سعادتی با اشاره به گشایش مدارس 
از سرویس مدارس  از دانش آموزان  و استفاده برخی 
افزود: ضروری است که رانندگان و سرویس مدارس  
نظم  و  آرامش  برقراری  جهت  ایمنی  توصیه های  به 

عمومی دقت کافی داشته باشند.
جلوی  از  عبور  هنگام  به  ها  خ��ودرو  رانندگان   .1
با  و  باشند  آنها  تردد  و  آموزان  دانش  مراقب  مدارس 

سرعت مطمئنه حرکت نمایند.
۲. رانندگان سرویس های مدارس تا قبل از شروع 
اقدام  خود  خودروی  بازدید  به  نسبت  تحصیلی  سال 

نموده و از سالمت آن اطمینان حاصل نمایند.
از  بیش  کردن  سوار  از  م��دارس  سرویس های   .۳
ظرفیت دانش آموزان به خودر جدا خودداری نمایند.
مشاهده  صورت  در  مدرسه  مدیران  و  والدین   .4
ظرفیت  از  بیش  را  دانش آموزان  که  سرویس هایی 
سوار می کنند حتمًا تذکر الزم را به فرد راننده اعالم 
نمایند و از اعزام دانش آموزان با چنین خودروهایی 

اجتناب نمایند.
از  بسیاری  تحصیلی  سال  ابتدایی  روزهای  در   .5
شخصًا  را  خود  فرزندان  دهند  می  ترجیح  والدین 
ترافیک  لذا  ها(  اولی  سال  ویژه  به  ببرند)  مدرسه  به 
بدین  شود  می  ایجاد  ها  مسیر  از  برخی  در  سنگینی 
جهت  موعد  از  افرادزودتر  سایر  ضروریست  جهت 

عزیمت به محل کار خود اقدام نمایند.
ها سعی  و خانواده  پرورش  و  آموزش  مسئوالن   .6
کنند تا جای ممکن از سرویس هایی که تحت نظارت 
حتمًا  و  کنند  استفاده  هستند،  مسئول  سازمان های 
و  ثالث  شخص  بدنه،  بیمه  باید  مذکور  نقلیه  وسائل 

معاینه فنی داشته باشد.
متاهل  باید  حتمًا  مدارس  سرویس  رانندگان   .۷
بوده و از صحت و سالمت جسمی و روانی برخوردار 

باشند.

توصیه های پلیس به والدین 
دانش آموزان

از  عبور  صحیح  نحوه  فرزندانمان  و  کودکان  به   .1
بار  چند  بخواهید  آنها  از  و  دهیم  آموزش  را  خیابان 

شما را از عرض خیابان عبور دهند.
از آراستن کودکان و فرزندان خود به خصوصی   .۲
دانش آموزان ابتدایی به زیورآالت هر چند بدل جدا 

خودداری کنید.
رفت  مهر  اول  های  هفته  در  والدین  معموال   .۳
بر  را خود  بالعگس  و  به مدرسه  از منزل  کودکان  آمد 
عهده می گیرند. در این هنگام بسیار دیده می شود. 
انجام  برای  والدین  ها  خیابان  شلوغی  به  توجه  با 
کارهایی نظیر رد کردن کودکان از خیابان و یا صحبت 
کردن با معلمان خودرو را به صورت روشن و و بدون 
در  را  فرصت  بهترین  ایمنی  مسائل  گرفتن  نظر  در 
اختیار سارقان حرفه ای می گذارند تا اقدام به سرقت 

خودرو و لوازم درون آن کنند.
4. ضروری است والدین مسیر تردد فرزندان از خانه 
تا مدرسه را تعیین کنند و به آنها آموزش دهند که از 
نکنند  عبور  شرایطی  هیچ  تحت  خلوت  های  مسیر 

هرچند مسیر آنها را کوتاه تر نماید. 
در  دانش آموزان  به  مدرسه  مسئولین  و  والدین   .5
رابطه با عدم شوخی در خارج از محیط مدرسه تذکرات 
الزم را ارائه دهند و به جد از دانش آموزان بخواهند در 
خیابان و سایر اماکن خارج از مدرسه تحت هیچ عنوان 

بازی و شوخی نکرده و در پی هم ندوند. 
6. در رابطه با حضور دانشجویان در شهرهای غیر 
بومی ضروریست در صورتی که دانشجو ناچار است از 
از  قبل  حتما  کند  استفاده  دولتی  غیر  های  خوابگاه 
هر چیزه صالحیت افراد اجاره دهندم این واحدها و 
افرادی که قرار است در آن زندگی کنند را احراز کرده 
گرفته  مجرمان  از  استفاده  سو  کوچکترین  فرصت  تا 

شود.

اقامت در هتل و صرف بهترین غذا با ارائه 
پیامك تقلبی

عامل  نیشابور  شهرستان  آگاهی   پلیس  تالش  با 
کالهبرداری از هتل ها شناسایی و دستگیر شد.

با  گفت:  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دریافت مرجوعه قضائی از سوی یكی از مالكان هتلی 
ناشناس   فردی  کالهبرداری  بر  مبنی  شهرستان  در 
دایره  کارآگاهان  از  تیمی  کار  دستور  در  موضوع 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی شهرستان 

نیشابور قرار گرفت.
بررسی  در  افزود:  مختاری  بیات  حسین  سرهنگ 
اظهارات مالباخته این پرونده مشخص شد متهم که 
مردی حدودًا 36 ساله است پس از اقامت یك روزه و 
بر واریز وجه  ارائه یك پیامك تقبلی مبنی  با  در هتل 
و محل  دار کالهبرداری  عابربانك صندوق  به حساب 

را ترك کرده است .
کرد:کارآگاهان  تصریح  مختاری  بیات  سرهنگ 
درحین رسیدگی به پرونده  متوجه شدند گزارش های 
دیگری نیز از برخی هتل ها در شهرستان های دیگر 
و هم چنین فروشگاه های بزرگ مبنی بر کالهبرداری 
با همین شیوه به مرکز 110 اعالم شده که رسیدگی به 

پرونده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت .
استفاده  با  و  پلیسی  تحقیقات  ادامه  در  کارآگاهان 

از بانك اطالعاتی مجرمان سابقه دار متهم 36 ساله را 
که اهل یكی دیگر از شهرستان های استان خراسان 
رضوی بود شناسایی و با اخذ نیابت قضایی وی در یك 

اقدام غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شد .
ضمن  مستندات  و  ادل��ه  با  مواجهه  در  در  متهم 
بر  افزار  نرم  نصب  :با  کرد  اعتراف  انتسابی  بزه  قبول 
فروشگاه  به  خرید  جهت  خود  موبایل  گوشی  روی 
های بزرگ مراجعه و پس از خرید با اعالم این مطلب 
از صندوق  را  کلی  نیست قیمت  بانكم همراه  عابر  که 
آنان مبنی  به  با نشان دادن گوشی  اخذ و سپس  دار 
می  ترك  را  محل  وجه  واریز  وارده  اطالعات  تایید  بر 

نماید .
از  :پس  داشت  اظهار  خود  اعترافات  ادامه  در  وی 
خرید و کالهبرداری برای استراحت نیز به هتل ها در 
آن شهرستان مراجعه و اقدام مجرمانه خود را نیز در 

همان مكان هم ادامه می داد .
های  شهرستان  از  شاکی  نفر  شش  تعداد  تاکنون 
کالهبرداری  ریال  70میلیون  ملغ  به  جمعا  مختلف 
جهت پیگیری پرونده خود  به پلیس آگاهی مراجعه 

و تحقیقات هم چنان ادامه دارد .
پایان  در  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خبری  رسانه های  کرد:  توصیه  شهروندان  به  خطاب 
و  ری��ز  کالهبرداری های  به  مربوط  اخبار  همواره 

دستاورد  مهم ترین  که  می کنند  منعكس  را  درشتی 
اما  مردم  باشد؛  عبرت آموزی  می تواند  اخبار،  این 
متأسفانه این گونه نیست و بیشتر افراد جامعه تصور 
اتفاق  دیگران  برای  فقط  ح��وادث  این  که  می کنند 
هستند؛  مستثنی  قاعده  این  از  خودشان  می افتدو 
به هشدار ها و  از شهروندان درخواست می شود  لذا 
از  ارتكاب جرایم  تا فرصت  توجه  پلیس  توصیه های 

شیادان سلب گردد.

مرزبانان  توسط  متجاوز   130 دستگیری 
خراسان رضوی

گفت:  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
ماموران هنگ مرزی تایباد موفق به دستگیری 130 

نفر از اتباع بیگانه شدند.
عملیات  این  جزئیات  تشریح  در  نثار  جان  سردار   
های  حساسیت  به  توجه  با  گذشته  هفته  در  افزود: 
با  تایباد  مرزی  هنگ  مامورین  خاص،  ایام  در  زیاد 
تالش های پی در پی  و انجام کمین های شبانه روزی 
به  تجاوز  قصد  که  بیگانه  اتباع  از  نفر   130 توانستند 

خاک کشورمان را داشتند، دستگیر نمایند.
هنگ  این  مرزبانی  های  نیروی  ک��رد:  بیان  وی 
بر  که  ای  اطالعاتی  اشرافیت  با  توانستند  همچنین 

منطقه دارند در عملیات های جداگانه مقدار 5 هزار 
نمایند.  ضبط  و  کشف  را  قاچاق  سوخت  لیتر   70 و 
در  مرزبانان خراسان رضوی  نیز  روز گذشته  در چند 
ایست و بازرسی 17 شهریور با خالقیت و جستجوهای 
هوشمند  موبایل  گوشی   72 تعداد  توانستند  مداوم 
کاپوت یک  به صورت ماهرانه ای در  که  کارتون  فاقد 
و  کنند  کشف  را  بود  شده  جاساز  س��واری  خ��ودروی 

راننده خودرو را به مراجع قضایی تحویل دادند.
پایان  در  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
خاطر نشان کرد: دشمنان این مرز و بوم از هر فرصتی 
به منظور پیشبرد اهداف شوم خود مانند ورود کاالی 
عزیزمان  کشور  خاک  داخ��ل  به  غیره  و  مجاز  غیر 
استفاده می کنند تا تیشه به ریشه جامعه بزنند. اما 
مرزبانان غیور و شجاع خراسان رضوی همیشه مانند 
کوهی استوار در برابر این قانون شكنان و سوداگران 
با  و  متجاوزین  ورود  از  جلوگیری  با  تا  ایستاده  مرگ 
نشان دادن برخورد قاطع و جدی، اهداف شوم آنان 
را نقش بر آب کرده و لذت زندگی در سایه جامعه ای 

امن را برای هموطنان عزیزمان به ارمغان آورند.

به قتل جوان 25 ساله در  دستگیری متهم 
کمتر از 6 ساعت 

متهم به قتل جوان 23 ساله در شهرستان نیشابور 

در کمتر از 6ساعت  دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در تشریح این 
شهریور   24 شب  دقیقه   22:45 ساعت  گفت:  خبر 
سال جاری یك مورد مشاهده جوان غرق به خون در 
مقابل یك تاالر عروسی در محدوده جاده فیل خانه که 
بر روی زمین افتاده  به مرکز 110 اعالم که بالفاصله 

ماموران کالنتری 12 جمهوری به محل اعزام شدند.
مصدوم  اف��زود:  مختاری  بیات  حسین  سرهنگ   
لیكن  انتقال  بیمارستان  به  اورژانس  عوامل  توسط 
از چاقو  ناشی  اثر جراحت  بر  پزشكان  علیرغم تالش 

خوردگی فوت می نماید.
کارآگاهان  از  هایی  تیم  بالفاصله  قتل  تایید  با 
به  جنایی  جرایم  با  مبارزه  دایره  و  هویت  تشخیص 
در  شهرستان  انتظامی  ،فرمانده  دادستان  همراه 
محل حاضرو با دستور مقام قضائی تحقیقات خود را 
برای شناسایی و دستگیری متهم اصلی آغاز کردند .

مشخص  مشاهده  محل  در  میدانی  تحقیقات  در 
مجروح  از  پس  و  یكدیگر  با  ج��وان   پنج  تعداد  شد 
نمودن جوانی  با چاقو به ناحیه گردن با استفاده از یك 
دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ از محل 

متواری می شوند .
از سوی 110 در کل سطح  به دست آمده،  باسرنخ 
نظارت  با  مهار  طرح  شهرستان  استحفاظی  حوزه 

فرمانده انتظامی شهرستان اجرا تا این که در ساعت 
04:39 دقیقه بامداد یكی از متهمین با رد زنی های 
پلیسی و اطالعاتی در بلوار بعثت شناسایی و پس از 
ضربتی  و  غافلگیرانه  اقدام  یك  در  قضایی  هماهنگی 

دستگیر شد .
متهم 23 ساله در تحقیقات فنی و پلیسی با قبول 
بزه انتسابی اعتراف کرد :بنده به اتفاق سه نفر دیگر 
چاقو  از  استفاده  با  که  درگیر  مقتول  با  دوستانم  از 
متواری  سپس  و  وارد  ضرباتی  وی  گردن  ناحیه  به 

شدیم.
با مشخص شدن سایر همدستان وی دیگر متهمان 
با  متهمان  و  دستگیر  دیگر  جداگانه  عملیات  در  نیز 
مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشكیل 

قضایی معرفی شدند .
به  اشاره  با  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مجدد  تاکید  و  دادس��را  به  قتل  به  متهمان   معرفی 
انجام  و  هیجانی  های  رفتار  گونه  این  یابی  ریشه  بر 
کارهای فرهنگی و اصالحی در حل این مشكل گفت: 
اغلب افراد قبل از ارتكاب چنین رفتارهایی به ندرت 
به فكر مجازات و عواقب آن می باشند و می بایست 
افراد ضمن باال بردن آستانه تحمل خود ،شهروندان 
هم نقش خود را در میانجی گری و رفع اختالفات ایفا 

کنند تا شاهد این گونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استان؛

شناسایی و ثبت نام 58 هزار تبعه خارجی غیرمجاز 

خبر
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کتاب یادداشت

است.  پینوکیو  سرگذشت  پرماجرا،  داستاِن  این 
رفتن  مدرسه  عوض  که  چوبی ای  عروسک  داستان 
مرد  ژپتو،  پ��درش،  دس��ت  از  ک��ردن  حرف گوش  و 
بی نوایی که او را از چوب تراشید، فرار می کند، و سر 
به گربه و روباه مکار می افتد که می خواهند  و کارش 
سکه های طالی او را بدزدند، و بعد گرفتار سگ ماهی 
را  او  که  دریا  ترسناک  هیوالی  غول پیکرمی شود، 

قورت می دهد. 
پینوکیو در طول داستان به آدم ها و شخصیت هایی 
مصیبتی  به  سمت  را  او  هرکدام  اغلب  برمی خوردکه 
پیدا  را  درست  راه  می تواند  پینوکیو  آیا  می کشانند. 
داستان  این  شود؟  تبدیل  واقعی  پسری  به  و  کند 
کالسیک و جذاب کارلو کولودی تا سال ها خانواده تان 

را شیفته خودش خواهد کرد.
ترجمه  با  کارلوکولودی  اثر  »پینوکیو«  کتاب 
 18 قیمت  با  و  صفحه   200 در  ریاحی  امیر  علی 
کرده  کتاب  بازار  رهسپار  نگاه  رانشر  تومان  هزار 

است.

نمونده  راهی  نیست/  خط  آخِر  جا  این  نه!  »پاشو! 
شاید/ کن  سعی  دیگه  ب��اِر  یک  خورشید/  تا  دیگه 

چشمات آینده رو روشن دید«.
ای��ن ک��ت��اب م��ج��م��وع��ه ای ش��ام��ِل ت��ران��ه ه��ای 
طِی  که  است  کوشایی  و  پشتکار  با  ترانه سراهای 
ُبرهه های  در  برخی  و  م��داوم  بعضی  سال  ی��ازده 
حضور  جلساتش  و  مجموعه  ای��ن  در  مختلف 
نگاهی  با  .شاید  کرده اند  خلق  آثاری  و  داشته اند 
بودِن  ادبیات  مجموعه ی  »زیر  مقوله ی  به  جدی 
این  آشفته    و  ناکوک  بازاِر  به  چشم  کمتر  و  ترانه« 
تا  داش��ت��ه ان��د  ف��ارس��ی  پ��اِپ  موسیقِی  س��ال ه��ای 

استقالِل قلم خود را حفظ کنند. 
تمامِی  از  ش��ده  ت��الش  رو  پیِش  مجموعه ی  در 
کسانی که از دوم آذرماه سال 1383 )تاریخ تأسیس 
شرکت  جلسات  در  تاکنون  اصفهان(  ترانه   خانه 
گرد  خروار  نمونه ی  مشت  مثابه   به  آثاری  کرده اند 

هم آید .
مجموعه ای  میکروفون«  پشت  »اصفهان  کتاب 
»روزبه  انتخاب  با  سرا  ترانه   33 از  ترانه   101 شامل 
آزادی« و »حامد مفتخر حسینی« را نشر نگاه در 312 
صفحه و با قیمت 22 هزار تومان رهسپار بازار کتاب 

کرده است.

»هیچ«: سهم آثار هنری از سوغات مشهد 

  جواد خالقی
کارشناس روابط عمومی وعضو انجمن عکاسان 

خراسان رضوی
با ورود 1.7 میلیون زائر در 
 3.477 و  شهریور  اول  نیمه 
مشهد  ن��وروزی  زائر  میلیون 
متأسفانه سهم خرید سوغات 
هیچ  تجسمی  هنرهای  آثار 

است!
از  رضوی،  خراسان  سفر  خدمات  ستاد  سخنگوی 
ورود یک میلیون و 708 هزار و 593 زائر به مشهد در 
با  این درحالی است که  نیمه اول شهریور خبر داد و 
وجود افزایش 1.9 درصدی نسبت به سال قبل سهم 

سوغات هنری مشهد »هیچ« است.
به  مشهد  مقدس  شهر  ویژه  به  و  خراسان  استان 
میلیونی  خیل  پذیرایی  رضوی  منور  بارگاه  واسطه 
است.  سال  طول  در  خارجی  و  داخلی  مسافر  و  زائر 
عالوه بر ایام خاص نوروز و تابستان که زمان مناسبی 
و  مذهبی  اعیاد  و  خاص  ایام  سایر  است،  سفر  برای 
مراسم های دینی نیز باعث جذب مسافر و زائر به شهر 
مقدس مشهد می شود. با توجه به گردش مالی ساالنه 
2000میلیارد ریالی سوغات در مشهد، شامل زعفران 
و زرشک؛ ۲۸ درصد، مهر و تسبیح؛ ۱۵ درصد، نبات؛ 
درصد،   ۲۱ پوشاک؛  درصد،   ۷ خشکبار؛  درصد،   ۱۴
صنایع دستی؛ 4 درصد، کفش؛ 5 درصدوسایر کاالها؛ 
بخش  سوغات  درصدی   4 سهم  که  می شود  درصد   ۷
مسافر  خرید  سبد  در  هنری  آثار  نه  و  دستی  صنایع 
نشان از عدم وجود برنامه مدون توسط دستگاه های 
متولی برای ایجاد بازار هدف گردشگری در بخش آثار 

هنرهای تجسمی است.
فعال  هنرمندان  و  آثارهنری  غنی  ظرفیت  وجود 
نگارخانه ها  تعداد  و همچنیین  برند ملی در مشهد  و 
برنامه  نبود  دلیل  به  متاسفانه  فروش  گالری های  و 
و  کاالیی  سبد  در  زائر  سالیانه  درآمد  از  باالیی  حجم 
خصوصا تولیدات خارجی هدایت شده و عمال اشتغال 
در  مقاومتی  اقتصاد  و  داخلی  تولیدات  از  حمایت  و 

حوزه هنرهای تجسمی مغفول مانده است.
تشکیل  از  زمزمه هایی  جدید  سال  ابتدای  در  البته 
تا  اما  مانده،  مسکوت  که  بود  شده  سوغات  شهرک 
نیاز به مسایل مالی و زیرساخت  اجرای یک طرح که 
توانمندی  و  پتانسیل ها  شناخت  با  است  بهتر  دارد،  
در  گردشگری  هدف  بازار  زمینه  مختلف  بخش های 
بخش آثار هنرهای تجسمی به وجود آید. در این برهه 
از زمان جامعه هنری نیازمند حمایت و مشارکت همه 
نهاد  مردم  انجمن-های  مطالبانه گرانه  وتحرک  جانبه 
اقتصاد  بر  رکود حاکم  فعلی  در شرایط  بتواند  تا  است 
 4 سهم  گرداند.  مرتفع  را  هنرمندان  مالی  مباحث  و 
زائرو  سوغات  خرید  درسبد  دستی  صنایع  درصدی 
جامعه  کل  برای  ماه  در  متوسط  بطور  مشهد  مسافر 
هنری مشهد 600هزار تومان است.  لذا میتوان نتیجه 
گرفت سهم هنرهای تجسمی از بازار سوغات مشهد به 

لحاظ در آمدی و اقتصادی صفر است .
و  فرهنگی  میراث  هماهنگی  با  ها  هتل  همکاری 
مکانهای  در  هنری  فضاهای  ایجاد  در  گردشگری 
موجود، همکاری ادارات حمل و نقل با در اختیار قرار 
دادن فضاهای ترمینال مسافری و ریلی و هوایی برای 
و..  تجسمی،  هنرهای  دائمی  نمایشگاه های  ایجاد 
بارویکرد حمایتی از هنر و هنرمندان می تواند موجب 
بستر سازی کالنشهر مشهد به قطب آثار هنری فاخر 
گردد و به جذب توریسیم و ایجاد نمایشگاه های بین 

المللی هنری در بین کشورهای اسالمی بیانجامد.
نقش موثر دبیرخانه مشهد 2017 پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم در پیشبرد این اهداف یقینا بی اثر نخواهد 
باید به اهمیت اقتصادی و در آمد زایی در حوزه  بود و 
هنرهای تجسمی بیش از پیش توجه گردد و بااستفاده 
موثر  ارتباط  الکترونیک  شهر  در  نوین  فناوری های  از 
بین توریسم و هنرمند ایجاد نمود که این مولفه دربسته 

چشم اندازآینده مشهد 2017 تبیین شده است.
یکی دیگر از فرآیند مفقوده در حوزه اقتصاد هنر، 
گالری هاست.یک مدیر  عدم فعالیت موثر و هدفمند 
گالری آثار هنری، صرفا برگزار کننده نمایشگاه هنری 
برای  اقتصادی  فضای  ایجاد  دنبال  به  باید  و  نیست 
و  باشد  مشغول  آثار  تولید  به  هنرمند  باشد.  هنرمند 
کار بازاریابی را به مدیر گالری بسپارد. در حال حاضر 
تولیدات به گالری می رسند اما به دست خریدار خیر!
امید آنکه با همت و همکاری انجمن های مردم نهاد 
خواست  و  اراده  مهمتر  و  مرتبط  مراجع  همیاری  و 
رکود  فعلی  شرایط  از  رف��ت  ب��رون  ب��رای  هنرمندان 
اقتصادی هنرهای تجسمی، موجب رشد تولید داخلی و 
حذف بازار قاچاق اجناس چینی در جهت اشتغال پایدار 
قدم-های موثر برداشته و از هم اکنون زمینه سازی الزم 

برای استفاده از فرصت های پیش رو فراهم آید.

نمابش »گوشت قرمز« کارگردان: مرتضی فتاحی، عکاس: پریا پوزش
نمایش »بی آنکه بدانیم بر عمق برف افزوده شد« کارگردان : عباس دانش دوست ، 

من »مرتضی تنها هستم« کاگردان: مهران سلیمانی پاک، عکاس: سید علیرضا رجاییعکاس نگین اسدی

نمایش مالی سوئینی، کارگردان: مسعود صفری؛  عکاس: ملیحه عابدینینمایش »صدای سکوت« کاگردان: احسان عاقل، عکاس: صابر سینی چینمایش »جفت هیچ« کارگردان: محسن مسعودی فر، عکاس: مژگان رضایی

ویراستار،  و  پژوهشگر  نویسنده،  نعیمی،  جواد 
سال  ده  از  بیش  او  است.  مشهد  در   1335 متولد 
پرورش  کانون  ادبی  آفرینش های  مرکز  مسئول 
و  است  بوده  خراسان  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
روزنامه های  نوجوان  و  کودک  صفحه  مسئولیت 
فعالیت های  جمله  از  شهر آرا  و  قدس  خراسان، 
و  گزینش  به شمار می رود.  او در حوزه مطبوعات 
رضا)ع(،  امام  جشنواره  اختتامیه  درآیین  تجلیل 
تقدیر  و  انتخاب  رضوی،  فرهنگ  خادم  عنوان  به 
تصویر  نام،  درج  کشوری،  نمونه  کتابدار  عنوان  به 
و شرح بخش هایی از زندگی نامه،آثار و فعالیت ها، 
قرآن  قهرمانان  و  فرهنگ جامع خادمان  کتاب  در 
و عترت از جمله دستاوردهای فعالیت او در حوزه 
است  گفت-وگویی  می خوانید  آنچه  است.  کتاب 
مختصر پیرامون وضع ادبیات کودک و نوجوان در 

روزگار ما.
در  شما  نظر  به  ایران  امروز  کودک  ادبیات   

کجا ایستاده است؟
تالش هایی  همه  وجود  با  زمانه،  و  دوره  این  در 
برجسته  و  متعهد  شاعران  و  نویسندگان  برخی  که 
در  که  رونقی  و  پویایی  وجود  با  و  داشته اند  کودک 
به  می شود،  دیده  کودکانه  آثار  عناوین  و  تعداد 
معدودی از آثار خوب و با کیفیت برخورد می کنیم 
حتی  و  کم ارزش  آثاری  تولید  شاهد  متأسفانه  و 
ادبیات  از  بهره گیری  چند  هر  هستیم.  بی ارزش 
به  دیگر  کشورهای  فرهنگ  با  آشنایی  و  جهانی 
آثار  غلبه  اما  است  ض��روری  آث��ار  ترجمه  وسیله 
فاجعه  متأسفانه در حد  بومی  آثار  بر  ترجمه شده 
تولید  امکان  که  است  حالی  در  این ها  همه  است. 
کار خوب وجود دارد اما از این ظرفیت ها استفاده 
اصطالح  به  ام��روز  آث��ار  نشر  نمی شود.  بهینه 
بازاری ها دردی دوا نمی کند و آثار کم مایه و سست 
نه تنها کودکان را به خواندن راغب نمی کند که آنها 
را از مطالعه دلسرد هم می کند. بهترین راهکاری 
باشیم  داشته  توجه  آن  به  باید  اول  وهله  در  که 
آرامش خاطر و دور کردن دغدغه های نویسندگان 
اندیشه  و  بال  فراغ  با  بتوانند  آنها  تا  است  کودک 

خالق به این نوع ادبیات بپردازند.
ادبیات  زمینه  در  امروز  را  مجازی  فضای   

کودک و نوجوان چطور ارزیابی می کنید؟
خواه ناخواه این فضا ادبیات کودک و نوجوان را 
کرده  تغییر  دستخوش  بزرگسال  ادبیات  مانند  هم 
است و این اجتناب ناپذیر است. مهم است بتوانیم 
محتوابخشی  جهت  در  فضا  این  از  برنامه ریزی  با 
نظام  برداریم.  قدم  نوجوان  و  کودک  ادبیات  به 

نوع  این  به  عمیق  و  درست  نپرداختن  با  آموزشی 
ادبیات متأسفانه دشواری هایی پدید آورده است.

 چه مفاهیمی را امروز برای قشر کودک در 
این دوره پیشنهاد می کنید؟

الزم  برانگیزد  را  کودک  تفکر  که  مفاهیمی  همه 
است. مفاهیمی که آموزنده باشند و اندیشه کار و 
کودکان  توانمندسازی  و  خالقیت  وحدت،  تالش، 
داشته  بر  در  زندگی  مشکالت  با  رویارویی  برای  را 
اخالق مدار،  خداجو،  انسان هایی  بچه ها  و  باشد 

بار  پرکار  و  پویا  و  روانی(  و  جسمی  نظر  )از  سالم 
آورد؛ مروج و مبلغ فرهنگ و هویت مذهبی و ملی 
آنها  به  را  دشواری ها  با  مقابله  شیوه های  و  باشد 

بیاموزد.
 تا کنون در چه حوزه ها و با چه موضوع هایی 

برای کودک و نوجوان نوشته اید؟
زمینه های  در  کنون  تا  و همت من  عمده تالش 
و  تاریخی  مهم  اخالقی،شخصیت های  و  دینی 
بوده  اجتماعی  مفاهیم  برخی  و  مذهبی  قصه های 

است..
برای  قصه  قالب  در  تاریخ  کردن  مطرح   

کودک و نوجوان مهم است؟
دقیق  و  مستند  تاریخ  است.  طور  همین  حتما 
بیشتری  کند جاذبه  تن  بر  لباس قصه  که  هنگامی 
خواهد داشت. تأثیرگذاری بیشتری دارد و قصه ها 
تاریخی  مرارت های  و  تلخی ها  خشکی ها،  قادرند 
را کاهش دهند و فراز و فرودهای زندگی فردی یا 

اجتماعی را قابل قبول تر کنند.
مطالعه  به  کودک  جذب  برای  راه هایی  چه   

می شناسید؟
مورد  باید  کودکان  تمایل های  و  رغبت ها  البته 
با  قصه هایی  آنها  سلیقه  برای  سپس  و  باشد  توجه 
در  هوشیاری  با  ما  اگر  نوشت.  گفتم  که  محتوایی 
این موضوع حساس نباشیم دیگران از این فرصت 
در  را  خودشان  خواسته های  و  می جویند  سود 
قالب های گوناگون به ذهن کودک و نوجوان ما انتقال 
می دهند. با خرید و تهیه کتاب، با بردن بچه ها به 
نهادینه سازی  و  کتاب  نمایشگاه های  و  کتابخانه ها 
توجه به کتاب از طریق هدیه دادن آن به دیگران، 
به  پاسخ هایشان  یافتن  برای  بچه ها  دادن  ارجاع 
شرکت  به  کودکان  تشویق  مطالعه،  ترویج  و  کتاب 
در مسابقه کتاب خوانی و جایزه دادن آن به کودکان 
برای کارهای خوبشان می شود قدم های موثری در 
این مسیر برداشت. در واقع باید کتاب را به عنصری 

مهم در زندگی کودک تبیین کرد.

نوجوان  و  کودک  ادبیات  در  می کنید  فکر   
قصه گویی حرف اول را می زند؟

را  خود  تأثیر  ادبی  قالب های  از  یک  هر  البته 
دارد اما به طور طبیعی قصه ها جاذبه ای جادویی 
هم  را  بزرگساالن  که  کودکان  تنها  نه  که  دارن��د 
و  قصه گویی  اهمیت   می کنند.  خودشان  مسحور 
برای  هم  خداوند  که  است  حدی  به  پردازی  قصه 
حقایق  ق��رآن  آسمانی  کتاب  در  انسان  هدایت 
بیان فرموده است. حتی  ادبی  قالب  را در  زیادی 
می بینیم که بسیاری از شاعران با آگاهی دقیق از 
سروده های  مخاطبان،  جذب  برای  قصه  قدرت 
به  می کنند.  عرضه  داستانی  گونه ای  به  را  خود 
نظرم حتی الزم است امروز والدین خودشان قصه 
تعریف  قصه  کودکانشان  برای  بتوانند  تا  بخوانند 

کنند.
و  نوجوان  و  ک��ودک  سنی  گروه بندی   
چگونه  را  دارد  وجود  که  تقسیم بندی هایی 

می بینید؟
این گروه بندی ها که از سالیان پیش در کانون و 
انتشاراتی ها رایج و متداول شده  سپس در برخی 
جامعه-شناسی  و  روانشناسی  متخصصان  البد  را 
وضع کرده اند، هرچند به نظر می رسد که مرزبندی  
قطعی  زمینه  این  در  نمی توان  را  دقیقی  چندان 
تغییر  قابل  مرزبندی-ها  این  دامنه  البته  دانست. 

است.
 آیا ترجمه آثار کودک را خوب می بینید؟

ترجمه کتاب فی نفسه کاری خوبی است اما مهم 
است که چه کاری با چه محتوایی ترجمه شود. هر 
تأکید  و  متأثر است  نویسنده اش  فرهنگ  از  کتابی 
بومی  بر فرهنگ  نباید  ترجمه  که  این است  بر  من 
فرهنگ  از  کارهایی  ببینیم  و  یابد  برتری  خومان 
بیگانه به مراتب بیشتر از فرهنگ خودمان در بازار 

کتاب موجود است.
کدام  بفرمایید  سئوال  آخرین  عنوان  به   
قرار  خود  الگوی  ایران  در  را  کودک  نویسنده 

داده اید؟
یا  نویسنده  از  ن��اخ��ودآگ��اه  نویسنده ای  ه��ر 
من  خود  می پذیرد.  تأثیر  دیگری  نویسندگان 
احمد  ش��ادروان  از  بزرگسال  کار  حوزه  در  زمانی 
مستقل تری  زبان  به  بعدها  اما  بودم  متأثر  عزیزی 
و  ک��ودک  ادب��ی��ات  زمینه  در  ام��ا  یافتم؛  دس��ت 
نوجوان ضمن اظهار ارادت به بسیاری از دوستان 
از  مشخص  ط��ور  ب��ه  نتوانم  شاید  نویسنده ام 
و گمان می کنم سبک  ببرم  نام  نویسنده ای خاص 
و سیاق کارهایم شکل و شمایل ویژه خود را داشته 
باشد. در عین حال دیگران بهتر می توانند در این 

زمینه قضاوت کنند.

نویسنده کودک و نوجوان تأکید کرد:

ترجمه، بیشتر از آثار بومی!

 با خرید و تهیه کتاب، با 
بردن بچه ها به کتابخانه ها 

و نمایشگاه های کتاب و 
نهادینه سازی توجه به کتاب 

از طریق هدیه دادن آن به 
دیگران، ارجاع دادن بچه ها 
برای یافتن پاسخ هایشان به 

کتاب و ترویج مطالعه، تشویق 
کودکان به شرکت در مسابقه 

کتاب خوانی و جایزه دادن 
آن به کودکان برای کارهای 
خوبشان می شود قدم های 

موثری در این مسیر برداشت

 سعید بابایی

    جواد لگزیان

 سرویس فرهنگ 
»از جلوی عکس های نمایشگاه رد می شوم و 

جای خالی صفا و صمیمیت را حس می کنم. 
عکس های روستایی در زندگی ام خیلی پررنگ شده 

است. کاش به جای درختان دودی، درخت های 
انجیر و انگور سایه شان را در خیابان ها پهن کرده 

بودند. دلم گلیم های رنگی این خانه ها را می خواهد 
و دیوارهای کاه گلی شان را. ساختمان های بلند و 
طبیعت مصنوعی شهر لذت های ساده  روزمرگی را 

فراری داده اند. کاش در این آشفتگی روزهایمان به 
بهانه  بازدید از این نمایشگاه لذت های شیرین ساده 

را یادآورشویم«. این ها قسمتی از دل نوشته های 
عکاسان جوانی هست که با مشارکت و همکاری هم 

یک نمایشگاه گروهی عکاسی تشکیل دادند و آثار 
هنری خودشان در معرض دید عموم قرار دادند.

2 هنرمند عکاس 
در یکی از روزهای پایانی شهریورماه به مجتمع 
تماشای  ب��ه  و  م���ی روم  رض���ا)ع(  ام��ام  فرهنگی 
در  حرف  از  دنیایی  می نشینم.  تصاویر  و  عکس ها 
این عکس ها نهفته است. هرکدامشان خود بیانگر 
نشان  یا  روستایی  یک  س��اده  زندگی  از  قسمتی 
و  همهمه  از  دور  دارد.  باصفا  و  پاک  طبیعت  از 

هیاهوی شهری و ترافیک وآلودگی هوا و...
عکاس  دو  با  گفت وگو  به  تصاویر  دیدن  از  پس 
جوان به نمایندگی بقیه عکاسان نشستم. از ایده ها 
و برنامه ها تا دغدغه ها و مشکالتی که سد راهشان 

مدیر  رضایی،  جواد  با  ابتدا  گفتند.  برایم  هست، 
کردم.  شروع  را  خودم  صحبت  نمایشگاه  اجرایی 
متولد 1375 و دانشجوی کارشناسی رشته صنایع 
رضوی  خ��راس��ان  عکاسان  انجمن  عضو  اس��ت. 
حرفه ای  بصورت  را  عکاسی  که  است  سال  دو  و 
گروهی  نمایشگاه  چندین  در  است.  کرده  شروع 
در  مقام  چندین  کسب  به  و  کند  شرکت  توانسته 
سوم  مقام  وی  است.  شده  داخلی  جشنواره های 
جشنواره »معلول در اجتماع« را کسب کرده است. 
وی در ارتباط با آموزش عکاسی اینطور گفت: دو 
سال قبل با شرکت در کالس های مقدماتی و سپس 
سایت های  و  عکاسی  زمینه  در  کتاب  مطالعه  با 
مرتبط و راهنمایی اساتید چون مهدی عقیقی کار 
خودم را شروع کردم و امروز خوشحالم که در جمع 

این عکاسان و در این نمایشگاه حضور دارم.
و   1377 متولد  زارع  علیرضا  بعدی  عکاس 
عکاسی  و  تجسمی  هنرهای  رشته  دانشجوی 
است. در دوره دبیرستان در رشته عکاسی تحصیل 
کرده است و دو سال است بصورت حرفه ای کارش 
آم��وزش  فاضل  مهدی  ن��زد  و  می دهد  ادام��ه  را 
فعالیتش  زمینه  در  او  است.  گرفته  فرا  عکاسی 
درنمایشگاه ها گفت: با عضویت در انجمن جوانان 
ش��ده ام.  آشنا  نمایشگاه  ای��ن  با  سبز  خورشید 
اولین  در  انجمن  همین  طریق  از  فروردین ماه 

نمایشگاه گروهی بنام »زمین پاک« شرکت کردم و 
این دومین تجربه من است.

موضوعات و سوژه ها
رضایی اینگونه پاسخ داد: در هرکدام از حوزه های 
هنر، موضوعاتی به ذهن هنرمند خطور می کند که 
در آن زمینه رشد کند. این نمایشگاه در قالب سه 
موضوع برگزار شد. مستند شهری، مستند روستایی 
و طبیعت. بعد از انتخاب موضوعات توسط عکاسان 
روستاهای  در  اف��راد  برای  اردوهایی  کانون  عضو 
اطراف مشهد برگزار شد تا بتوانند عکاسی روستایی 
انجام بدهند. هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش 
تفاوت های زندگی شهری و روستایی است. زارع نیز 
عالقمندم  اجتماعی  مستند  به  گفت:  این باره  در 
آنها  روزمره  دغدغه های  و  زندگی  از  دارم  وتمایل 
عکاسی کنم. او به نکته جالبی اشاره کرد و از واکنش 
مردم نسبت به دوربین گفت: روستاییان از عکاسی 
استقبال خوبی کردند و همکاری خوبی داشتند، اما 
در شهر گاهی دیده شده است که حتی نسبت به ما 

فحاشی هم کردند و اجازه عکس گرفتن ندادند.
مشکالت سد راه یک هنرمند

مشکل  مهمترین  گفت:  زمینه  این  در  رضایی 
سد راه ما کم اهمیت نشان دادن این نمایشگاه ها 
انجام  برایشان  نمی شود  خوبی  تبلیغات  که  است 
الزم  همکاری  متاسفانه  هنری  نهادهای  و  دهیم 

اشاره   او  مورد  این  در  نمی کنند.  زمینه  این  در  را 
از  یکی  در  قبل  مدتی  که  ک��رد  نمایشگاهی  به 
مسائل  بخاطر  و  شد  برگزار  مشهد  نگارخانه های 
ورود  اجازه  روز  دو  مدت  به  نگارخانه  مدیر  مالی 
بازدید کننده ها در زمان برگزاری نمایشگاه را نداد 
و رفتار نامناسبی با هنرمندان داشت. وی در ادامه 
گفت: هنر را نمی توان با پول خرید، ولی متاسفانه 
در جامعه امروز ما اکثرا هنر با پول مبادله می شود 
بزرگ  مشکالت  از  یکی  مسئولین  همکاری  عدم  و 
دغدغه های  از  نیز  زارع  است.  هنرمندان  راه  سد 
خود در این باره گفت: در مشهد به هنر زیاد اهمیت 
نمی دهند و حتی برای نصب یک پوستر در جلوی 

درب ورودی نمایشگاه با مشکل برمی خوریم.
برنامه  برای فردایی روشن 

و  است  عالقه  عکاسی  هنر  کرد:  تأکید  رضایی 
سد معبری برای ادامه مسیر کسی در حوزه هنری 
نمی شود. این رفتارهایی که با هنرمندان می شود 
ترک  را  هنر  این  که  نیست  معبری  سد  من  برای 
که  جایی  تا  و  می برم  لذت  کردن  عکاسی  از  کنم. 

بتوانم این راه را ادامه می دهم.

خبر

خاک تا آسفالت از نگاه لنز دوربین 
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اخبار ویژه

 سرویس در شهر 
َ شوی،  می  که  رضوی  حرم  اطراف  خیابان های  وارد 
می آیند؛  سمتت  به  که  میبینی  را  افرادی  از  انبوهی 
و  می کنی  نگاه  دستشان  در  پالکاردهای  به  وقتی 
را میبینی،   برای اجاره«  نوشته های »سوییت و منزل 
میفهمی که همان مسافربرها و یا به اصطالح خودمان 

زوارکشان هستند.
هرکدام به نوعی سعی دارند تورا قانع کنند که اتاق 
حال  دهند،   قرار  اختیارت  در  را  دارند  که  خانه ای  یا 
این مجاب کردن به هرقیمتی می تواند باشد؛ از دروغ 

گرفته تا اغراق و قسم و التماس!
ذهنت  در  و  م��ی ک��ن��ی  دق���ت  بیشتر  ک��ه  ک��م��ی 
هتل ها  هزینه های  مجموع  با  را  قیمت هایشان 
میسنجی، به این نتیجه می رسی که هزینه گزاف برای 
بمانی  آنجا  در  را  شب ها  بیشتر،  است  قرار  که  جایی 
زیاد  باشی،  زیارت  و  تفریح  خرید،  مشغول  روزها  و 
مناسب و به صرفه نیست و به همین دلیل با زوارکش 
وارد معامله می شوی و برای بازدید محل او را همراهی 

می کنی.
نداشته  قیمت ها  با  آشنایی ای  هیچ  که  است  کافی   
به  گشادی  ک��اله  چه  اس��ت  ق��رار  که  ندانی  و  باشی 
مکان  که  کنی  خداروشکر  باید  ت��ازه  ب��رود؟!  سرت 
موردنظرشان در جایی مناسب قرار داشته باشد وگرنه 
باید در پیچ و خم های کوچه های اطراف حرم گم شوی 

و آخر هم سر از ناکجاآباد در بیاوری!
زوارکش  که  اقامتی  محل  به  میرسی  هم  انتها  در 
برایت در نظر گرفته. جایی که شبیه همه چی هست 

به جز اقامتگاه!!!
خود  به  را  زیادی  مخاطبان  امروزه  اقامتگاه ها  این 
اتاق  نبود  بخاطر  که  مخاطبانی  می دهند؛  اختصاص 
این  به  خود  دلخواه  مهمانسرای  یا  و  هتل   در  خالی 
مکان ها مراجعه می کنند و یا افرادی که با تصور گران 
بودن مهمانپذیرهای مجوزدار منازل شخصی و بدون 

نظارت را انتخاب می کنند.
با  ما  شهر  در  هتلداری  صنعت  می هد  نشان  آمارها 
افت  آن  اصلی  دلیل  که  شده  روبه رو  زیادی  مشکالت 
بخش  که  است  درس��ت  البته  اس��ت؛  ب��وده  مخاطب 
و  زائرین  را  ما  شهر  هتل های  مخاطبان  از  زی��ادی 
است  ممکن  که  می دهند  تشکیل  خارجی  مسافران 
به دالیل سیاسی این سفرها کمتر شده باشد اما خود 
زیادی  گله  غیرمجاز  اقامتگاه های  پدیده  از  هتلداران 
منازل  نظارتی  و  مجوز  هیچ  بدون  که  افرادی  دارند؛ 
هیچ  شاید  و  می دهند  اج��اره  مهمان  به  را  شخصی 
مسافر  برای  نیز  امنیتی  و  بهداشتی  رفاهی،  امکانات 
ناگواری که  اتفاقات  از  بارها  فراهم نکنند؛ چه بسا که 

در این منازل رخ داده است شنیده ایم.
مسافربر  افراد  با  رویارویی  نیز  دیگر  معضل  البته  و 
خیابان های  و  مسیرها  در  اغلب  که  است  زوارکش  یا 
مصلی، نواب، بلوار طبرسی، رضائیه، فلکه طبرسی، 
ترمینال  محدوده  و  رضا  امام  خیابان  مقدم،  چهارراه 
محسوب  رض��ا)ع(  امام  شهر  زوارخیز  مناطق  از  که 

می شوند، به چشم می خورند.
که مدیران شهری،  ای است  پدیده  زوارکشی  البته 
از  خوشی  دل  چندان  امنیتی  نیروهای  و  هتلداران 
لطمه  آمدن  وجود  به  سبب  که  معتقدند  و  ندارند  آن 

به صنعت هتلداری و گردشگری در مشهد می شود.
افراد  صحبت های  به  کرده ایم  سعی  گزارش  این  در 
و  غیرمجاز  )اقامتگاه های  حوزه ها  ای��ن  با  مرتبط 
با مسئوالن شهری،  با گفت وگو  زوارکشی( بنشینیم و 
 دولتی و صنفی به این حوزه و مشکالت آن بپردازیم.

اقامت بیشتر با هزینه کمتر
علی که از شهرهای شمالی کشور به مشهد سفر کرده 
می گوید:  شده  ساکن  غیرمجاز  سکونتگاه  یک  در  و 
قیمت هتل ها خیلی باالست و تعداد ما زیاد است؛ ما 
می توانیم با پرداخت قیمت مناسبی برای یک سوئیت 
با هر تعدادی که هستیم، در آن سکونت کنیم. ما در این 
سوئیت برای هر شب صدهزار تومان پرداخت کرده ایم 
در صورتی که اگر به هتل می رفتیم باید حداقل شبی 
500 هزار تومان هزینه می کردیم. اما با مبغی که االن 
بمانیم.  اینجا  بیشترهم  پرداخت می کنیم،  می توانیم 
می اندازد. راه  را  ما  کار  اما  نیست  تمیز  که   درسته 

ناامنی سبب ایجاد ترس می شود
پارکینگ  در  که  لرستانی  هموطنان  از  محمد 
نیز  شده،  ساکن  مجاز  غیر  طبقه  دو  ساختمان  یک 
می گوید: ما را فردی موتورسوار که زوارکش خطابش 
هرشب  قیمت  توافق  با  و  آورد  مکان  این  به  می کنند 
و  حمام  ولی  شدیم.  ساکن  اینجا  تومان  130ه��زار 
خواب  جای  فقط  و  ندارد  تمیزی  بهداشتی  سرویس 
قیمت  با  کردم،  جستجو  هتل ها  در  هرچه  من  است. 
پیدا  جایی  خانواده  و  خ��ودرو  چهار  ب��رای  مناسب 
هزارتومان  شب 400  هر  برای  حداقل  باید  و  نمی شد 
بود  ما  خواب  جای  هزینه  تنها  این  و  می کردم  هزینه 
ولی در هر صورت در مکان کنونی با وجود اینکه اتفاق 
خودمان  برای  امنیت  احساس  نه  ندیده ایم  ناگواری 
ناامن پارک  نه برای خودروها که در کوچه های  داریم 

هستند.
کناری  کوچه  در  پیش  شب  چند  می دهد:  ادامه  او 
دعوایی شد که با ضرب و شتم و خونریزی و با دخالت 
این  قسمت  بدترین  اما  رسید  پایان  به  محل  اهالی 
آن  از  دیگر  نداشت  جرات  کسی  که  بود  جایی  ماجرا 
کوچه رفت و آمد کند و ما مجبور شدیم بخاطر ترس 
و  بمانیم  خانه  در  را  بعد  روز  تا  سرشب  از  درگیری  از 
به  می شد  صورتیکه  در  برویم.  زیارت  به  نتوانستیم 
مشهد  در  ماندنمان  فرصت  از  ممکن  شکل  بهترین 

استفاده کنیم.

سهولت در رفت و آمدها 
محدوده  قدیمی  زوارکشان  و  راننده ها  از  حسین 
حرم می گوید: مسافر برای باال بودن هزینه های مراکز 
را  مکان ها  این  در  سکونت  به  رغبت  مجاز،  اقامتی 
و  کرایه  قضیه  ظاهر  فقط  درهتل ها  طرفی  از  ندارد؛ 
اجاره آن ها است در صورتی که هنگام تسویه حساب 
هزینه های جانبی زیادی را از مسافر می گیرند. ضمن 
آسان تر  اقامتگاه ها  در  اختیارات  و  آمد  و  رفت  اینکه 
بخواهد می تواند  که  و مسافر هرزمان  وراحت تر است 
اینکه  بدون  برگردد،  و  کند  ترک  را  خود  اقامت  محل 
درهر  ولی  بدهد.  توضیحی  یا  بگیرد  اجازه  کسی  از 
صورت از امنیت کمتری برخوردار هستند و گاها شاهد 

اتفاقات ناخوشایند بودیم.

اقدامات غیرقانونی در اقامتگاه های مجاز
رضا از امالکی های اطراف حرم که خودش این گونه 
جالبی  نظر  می دهد،  کرایه  را  غیرمجاز  اقامتگاه های 

مکان های  مسافران  از  بعضی  گوید:  می  او  دارد؛ 
هم  و  دارد  بهتری  قیمت  هم  زیرا  دارند  نیاز  دربستی 
اقتصادی  وضع  دارن��د.  بیشتری  آزادی  و  اختیارات 
مردم اجازه نمی دهد به هتل ها با قیمت های سرسام 

آور بروند.
ظاهرشان  بخاطر  مکان ها  این  می کند:  اضافه  او 
این  از  خیلی  که  درص��ورت��ی  می کنند  جلوه  ناامن 
صاحبخانه  خود  سکونت  مکان  کرایه ای  خانه های 
نیز هست و صاحبخانه اجازه نمی دهد در آن خالفی 
صورت بگیرد. در صورتی که زیاد به چشم خورده است 
که برخی مراکز و هتل های قانونی اقدامات غیرقانونی 
را انجام می دهند و تبدیل به جایگاه امنی برای اعمال 
پول  قانون  قانونشان  و  قانون شده اند  و  خالف اخالق 

است و بس. 
و  می دهد  اج��اره  را  غیرمجاز  اماکن  که  فرد  این 
دیگر  و  اماکن  بارها  می دهد:  ادامه  می فروشد،  بعضا 
دیده اند  را  واینجا  آمده-اند  بازرسی  ب��رای  نهادها 
ظرفیت  هم  زیرا  نگرفته  صورت  خاصی  برخورد  اما 
هر  هم  و  نیست  مسافر  حجم  این  پاسخگوی  هتل ها 
ندارد. را  هتل ها  قیمت های  پرداخت  توان   مسافری 

نوش دارو پس از مرگ 
بیشتر  مسافران  اینکه  به  تاکید  با  دیگری  زوارکش 
را  غیرمجاز  مراکز  یا  دربستی  خانه های  دارند  تمایل 
که  دلیل است  این  به  امر  این  کنند، می افزاید:  کرایه 
آزادی  و  نفرات ساکن  تعداد  با  قیاس  این مکان ها در 
قیمت  می دهند،  ق��رار  مسافر  اختیار  در  که  کاملی 
نفرات  تعداد  هتل ها  که  صورتی  در  دارند.  مناسبی 
محدودی برای هر واحد در نظر می گیرند که این برای 
این سکونتگاه های  ولی  بود.  نخواهد  به صرفه  مسافر 
پایینی  سطح  دارای  امنیتی  لحاظ  به  مجاز  غیر 
و  دختر18ساله  یک  پیش  چندی  کمااینکه  هستند، 
یک خانم 50ساله بخاطر ریزش چاه یکی از این مراکز 

غیرقانونی در کوچه نوغان جان خود را از دست دادند.
احمد ادامه می دهد: اماکن و مراجع مربوطه نیز تا 
زمانی که اتفاقی پیش نیاید، به این مکان ها سرکشی 

نمی کنند و به نوعی نوش دارو پس از مرگ هستند.
سطوح بندی مراکز اقامتی متناسب با نیاز مسافران

رمضانعلی فیضی،  نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، 
شهر  شورای  رسانه  و  گردشگری  زیارت،  اجتماعی، 
مشهد در خصوص ایجاد اقامتگاه ها اظهار می کند: به 
به  ارزان قیمت، ورود مردم  اقامتگاه های  وجود آمدن 
حوزه اسکان زائران و مسافران و یا برخی از سازمان ها 
و اداره های دولتی که اقامتگاه های مختص به خود را 
دارند، همگی تحت تاثیر شرایط اقتصاد کالن کشور و 
آمده  وجود  به  خاص  مخاطبان  به  تسهیالت  ارائه  یا 

است.
و  م��وارد  این  از  برخی  اگرچه  می دهد:  ادام��ه  وی 
مخاطبان  به  قیمت  ارزان  تسهیالت  ارائه  برای  مراکز 
به وجود آمده است اما اثر خود را بر روی اقامتگاه های 
کاهش  مسافران  از  را  آن ها  سهم  و  می گذارند  رسمی 

می دهند.
  نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، 
ادام��ه  در  مشهد  شهر  ش��ورای  رسانه  و  گردشگری 
می گوید: در عین حالی که باید یک نگاه جامع و کامل 
اما  باشیم،  داشته  غیرمجاز  اقامتگاه های  موضوع  به 
باید بپذیریم که مردم ما توان های اقتصادی متفاوتی 
انتخاب  را  اقامتگاه ها  از  دسته  آن  فردی  هر  و  دارند 

می کند که بتواند از عهده پرداخت هزینه آن بربیاید.
می توان  جامع  نگاه  یک  در  می کند:  تاکید  وی 
هر  با  اف��راد  نیاز  هم  که  آورد  وج��ود  به  را  شرایطی 
سیستم  در  که  افرادی  هم  و  شود  برطرف  مالی  توان 
هتلداری ما سرمایه گذاری کرده اند دچار زیان نشوند؛ 
و  نهادها  سایر  با  هتلداران  صنف  همکاری  با  امر  این 

دستگاه ها میسر می شود.

صورت  به  ع��ده ای  می کند:  خاطرنشان  فیضی 
اجاره  زائر  و  مهمان  به  را  شخصی  منازل  غیرقانونی 
شرایط  در  معمول  طور  به  م��وارد  این  که  می دهند 
این  در  می افتد؛  اتفاق  شهر  به  زائر  زیاد  تعداد  ورود 
که  است  مطرح  زائر  اقتصادی  مسئله  بازهم  معضل 
است  ارزان تر  غیرمجاز  اقامتگاه های  که  تصور  این  با 
است  بنا  اگر  بنابراین  می شوند.  متمایل  آن   سمت  به 
آن ها  در  تنها  و  شود  استفاده  مجاز  اقامتگاه های  از 
به  باید  گیرد،  ص��ورت  خدمت رسانی  مسافران  به 
اقامتی  مراکز  باید  هتلداری  صنف  کنیم؛  کمک  زائر 
با رده های مختلف  را  و آن ها  کند  را سطح بندی  خود 
قیمتی به مسافر ارائه دهد که او بتواند با درنظر گرفتن 
کند؛  انتخاب  را  اقامتگاه  بهترین  خود  مالی  شرایط 
با تمام سطوح مالی هدف هتلداران و  باید همه افراد 

مسافرخانه داران ما باشند.

تخت  هزار   90 مشهد  مجاز  اقامتی  واحدهای 
ظرفیت دارند 

مشهد  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  دیناری،  احمد 
غیرمجاز  اقامتی  واحدهای  معضل  خصوص  در  نیز 
می گوید: واحدهای مجاز شهر مشهد ظرفیتی بالغ بر 
90 هزار تخت را برای هر شب دارند؛ این اقامتگاه ها از 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوزهای خود 
را دریافت می کنند؛ واحد غیرمجاز اقامتی نیز محلی 
پذیرش  برای  نیاز  مورد  قانونی  مجوزهای  که  است 
اگر  نیز  دولتی  زائرسرای  یک  حتی  و  ندارد  را  مسافر 
مجوزهای الزم را نداشته باشد در دسته بندی همین 

واحدهای غیرمجاز قرار می گیرد.
خدمات  قانون  براساس  می کند:  خاطرنشان  وی 
خودش  ب��رای  نمی تواند  دستگاهی  هیچ  کشوری 
دهد؛  انجام  مسافر  پذیرش  و  باشد  داشته  مهمانسرا 
حسینیه ای که اقدام به خدمات رسانی در ایام خاصی 
مسافر  نیز  سال  طول  در  نمی تواند  می کند،  سال  از 

بپذیرد و از نظر ما این کار غیرمجاز است.
اینکه  بیان  با  مشهد  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
به  نسبت  غیررسمی  اقامتگاه های  تعداد  درمشهد 
عنوان  است،  افزایش  حال  در  رسمی  اقامتگاه های 
رقم  آینده  در  را  خوبی  شرایط  رشد  این  می کند: 
یا  نیز  غیررسمی  اقامتی  واحدهای  اکثر  زد؛  نخواهد 
به  مرتبط  یا  و  هستند  دولتی  سازمان  های  به  مرتبط 
اقدام  الزم  مجوزهای  اخذ  برای  که  خصوص  بخش 

نکرده اند.
میراث  اداره  منظم  بازدیدهای  به  اش��اره  با  وی 
سایر  همکاری  با  یا  و  انفرادی  ص��ورت  به  فرهنگی 
فرهنگی  میراث  اداره  می گوید:  دستگاه  ها  و  نهادها 
از  روز  هر  خود  ب��ازرس ه��ای  طریق  از  گردشگری  و 
و  می کنند  ب��ازدی��د  اقامتی  واح��ده��ای  از  ت��ع��دادی 
مدیران  به  می گیرد،  صورت  که  بازدیدهایی  براساس 
این واحدها تذکرات الزم داده می شود و یا در صورت 
اقامتی،  واح��د  توسط  مدنظر  نکات  تمامی  رعایت 

تشویق صورت می گیرد.

نیز  بازدیدها  از  تعدادی  می دهد:  ادام��ه  دیناری 
اماکن،  اداره  نماینده  حضور  با  مشترک  صورت  به 
و  می شود  برگزار  فرهنگی  میراث  اداره  و  شهرداری 
اقامتی  مراکز  تمام  از  عید  ایام  مانند  شلوغی  ایام  در 
انجام  بازدید  رسمی و غیررسمی اطراف حرم هر روز 
و  نیاز  م��ورد  شرایط  نداشتن  ص��ورت  در  و  می شود 
و  می شود  صادر  اخطاریه  آن ها  برای  الزم  مجوزهای 

یا پلمپ می شوند.

مشهد  مجاز  اقامتگاه های  ظرفیت  درصد   50
خالی می ماند

در  مشهد  هتلداران  اتحادیه  رئیس  قانعی،  محمد 
که  مسافرانی  از  درصد  چند  که  سوال  این  به  پاسخ 
مراجعه  غیرمجاز  اقامتگاه های  به  می شوند  شهر  وارد 
و  مسافران  درصد   40 تا   35 می کند:  بیان  می کنند، 
زائرانی که وارد مشهد می شوند به اقامتگاه های مجاز 
اقامتگاه های  در  مسافران  بقیه  و  می کنند  مراجعه 
ظرفیت  درصد   50 بر  بالغ  می شوند؛  ساکن  غیرمجاز 
بیشتر فصول  در  آپارتمان های مشهد   و هتل  هتل ها 

خالی باقی می ماند.
در  خاص  مناسبت های  برخی  در  می گوید:  وی 
است،  زائر  زی��ادی  تعداد  میزبان  شهر  که  ماه هایی 
درصد اشغال هتل ها تا 80 درصد و یا بیشتر از آن نیز 
اما این موارد مقطعی و گاهی برای چند روز  می رسد 
که  مواقعی  در  خاص  طور  به  و  سال  ایام  سایر  است؛ 
تعداد مسافر در شهر کم تر است این عدد حتی به 20 

درصد نیز می رسد.
دهد:  می  ادام��ه  مشهد  هتلداران  اتحادیه  رئیس 
خالی ماندن هتل ها و افزایش روزافزون مراکز اقامتی 
غیرمجاز نگرانی زیادی در بین هتل داران ایجاد کرده 
است و تبعات منفی زیادی برای صنعت هتل داری در 
شهر مشهد به همراه خواهد داشت؛ اگر اقامتگاه های 
سایر  و  مشهد  شهر  هتل های  نکنند  فعالیت  غیرمجاز 

مراکز اقامتی از جمله هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرها 
پاسخگوی نیاز مسافران خواهد بود. وی ابراز می کند: 
برپا  و  کمپ  صورت  به  مردم  از  برخی  که  موضوع  این 
نظر  در  موضوع  این  برای  که  مناطقی  در  چادر  کردن 
متداول  موضوعی  می کنند  اقامت  است  شده  گرفته 
نیز پذیرفته شده است؛  از نظر ما  و  در تمام دنیاست 
منازل  و  شخصی  اقامتگاه های  از  برخی  که  این  اما 
می گیرد  قرار  اسکان  برای  مسافر  اختیار  در  مسکونی 
منفی  تبعات  می تواند  که  است  خطرناک  موضوعی 
ی��ادآور  قانعی  باشد.  داشته  همراه  به  را  ف��راوان��ی 
می شود: مشکل اصلی در حوزه اقامتگاه های غیرمجاز 
مربوط به افرادی می شود که با دور زدن قانون چندین 
واحد  چند  از  متشکل  مسکونی  آپارتمان  دستگاه 
می سازند و سپس این واحدها را بدون هیچ نظارتی به 
طور موقت اجاره می دهند که این موارد در سطح شهر 

به صورت گسترده وجود دارد و به چشم می خورد.

وی حضور مالک را در منزل هنگام پذیرش مهمان 
مانع تشکیل مفسده دانست و گفت: این که مالک در 
خانه سکونت داشته باشد و اتاق یا واحدی از منزل خود 
این  است؛  شده  پذیرفته  ما  نظر  از  بدهد  مهمان  به  را 
موارد محدود که با حضور صاحب خانه صورت می گیرد، 
مشکل  بلکه  نمی کند  ایجاد  مفسده ای  و  زیاد  مشکل 
با مجوز مسکونی  اصلی همان آپارتمان هایی است که 
ساخته می شوند و بدون هیچ نظارتی در سطح شهر به 

صورت گسترده در اختیار مسافران قرار می گیرند.
اسکان  می افزاید:  مشهد  هتلداران  اتحادیه  رئیس 
با  همراه  و  شده  نظارت  صورت  به  باید  مهمان  و  زائر 
ثبت مشخصات مسافر صورت بپذیرد؛ همچنین وقتی 
بحث  می کند  مراجعه  اقامتی  مجاز  مراکز  به  مسافر 
بهداشت محیط محل اسکان، وجود نرخنامه مصوب 
برای  که  می شود  مطرح  نیز  شایسته  خدمات  ارائه  و 

مهمان نیز بهتر خواهد بود.
ضعف  ح��وزه  این  در  که  مهم  این  به  اش��اره  با  وی 
به  نیز  جمعی  رسانه های  و  دارد  وجود  فرهنگسازی 
می کند:  بیان  نپرداخته اند،  مسائل  این  به  کافی  طور 
بر  نظارت  امکان  که  این  دلیل  به  غیرمجاز  مراکز 
افراد  جوالن  برای  محلی  به  گاهی  ندارد  وجود  آن ها 
خالفکار تبدیل می شود و در آن ها اتفاقاتی ناگوار رخ 
دلیل  به  نیز  می شود  مشهد  وارد  که  زائری  می دهد؛ 
ضعف فرهنگسازی، به این مسائل آگاه نیست و با این 
تصور که این قبیل مکان ها برای اقامت ارزان تر است 
با  مجاز  اقامتی  مراکز  وجود  از  آگاهی  عدم  دلیل  به  و 
قیمت و امکانات مناسب، توسط افراد سودجو به این 

اقامتگاه ها راهنمایی می شود.
قانعی در پایان می گوید: برخالف تصور رایج، اسکان 
اقتصادی  لحاظ  از  تنها  نه  غیرمجاز  اقامتی  مراکز  در 
از لحاظ  این مراکز  بلکه  نفع مسافر نیست  به  و قیمت 
و  ضعیف  بسیار  امنیت  و  رفاهی  امکانات  بهداشت، 
نامناسب هستند و اگر اتفاقی برای جان و مال مسافر 
انجام  آن ها  از  حمایتی  نتواند  شاید  قانون  بدهد،  رخ 
به  مربوط  بیمه   حق  و  مالیات  مراکز  این  زیرا  بدهد، 
هم  مقابل  در  و  نمی کنند  پرداخت  را  مسافر  پذیرش 
خدماتی از طرف این سازمان ها به  آن ها داده نمی َشود.

غیرمجاز  مراکز  رویه  بی  و  گونه  قارچ  رشد  و  فعالیت 
اقامتی گردشگران داخلی و خارجی از ابعاد اجتماعی 
موجب هنجارشکنی شده و همچنین لطمات و عوارض 
غیر  و  غیراصولی  رفتارهای  با  گاهی  هراز  آن  فرهنگی 
دیده می شود.  استیجاری  این خانه های  در  اخالقی 
سنگین  ضربه  اماکن  این  ظهور  نیز  اقتصادی  نظر  از 
اقتصادی به پیکره اماکن اقامتی رسمی می زند که در 
با  با سرمایه گذاری میلیاردی  بهترین شرایط هتل ها 
سطح اشغال ۵۰ درصد فعالیت می کنند که به هیچ وجه 
سود آن با سرمایه گذاری میلیاردی که توسط سرمایه 
گذار صورت گرفته است، متناسب نیست. همچنین در 
صورت نبود برخورد جدی، شاهد افول و ورشکستگی 
آنچه  زیرا  بود؛  خواهیم  مشهد  در  هتلداری  صنعت 
با  خدمات  ارائه  کند،  می  پیدا  معنا  آن  با  هتل  شاکله 

بهترین و زیباترین روش های روز است. 
را  مردم  اقتصاد  و  مالی  سطح  نمیتوان  طرفی  از 
اقشار  تمام  که  گرفت  نظر  در  باید  و  دانست  یکسان 
توقع  نمیتوان  و  ندارند  برابری  اقتصادی  توان  جامعه 
داشت که همه بتوانند از هتل هایی با بهترین امکانات 

و بیشترین قیمت ها استفاده کنند.
غیرمجاز  اقامتی  مراکز  موثر  وجود  نباید  بنابراین 
گرفت. نادیده  مسافران  برخی  نیازهای  تامین  در  را 
مسافران و زائرانی که بخش عمده هدفشان از سفر به 

مشهد مقدی زیارت است.
و  مراکز  اینگونه  مسئوالنه  ساماندهی   است  بدیهی 
تواند گامی مهم و موثر در  اندیشیدن تدابیر الزم می 
راستای ارتقا این حوزه و جذب بیشتر مسافر و رضایت 

آن ها برداشت.

و  زیارت  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
گردشگری شورای شهر مشهد مطرح کرد؛

حفظ منافع مشهدی ها در تعامل با مدیران 
عراقی

و  زی��ارت  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
گردشگری شورای اسالمی شهر مشهد گفت: شورای 
اسالمی شهر مشهد در دوره پنجم با اتخاذ دیپلماسی 
با  مشهد  مردم  منافع  تأمین  و  حفظ  به دنبال  فعاالنه 
تعامل  در  و  مناسب  برنامه ریزی های  و  هماهنگی ها 
سازنده با مدیران عراقی براساس منافع متقابل مادی 

و معنوی هر دو طرف خواهد بود.
اعزامی  هیئت  اخیر  سفر  تشریح  در  اصولی  احسان 
سفر  این  ک��رد:  بیان  ع��راق  به  مشهد  شهر  ش��ورای 
در  مشهد  شهرداری  اقدامات  از  میدانی  بازدید  برای 
همچنین  و  معلی  کربالی  و  اشرف  نجف  شهرهای 
اتخاذ تدابیر و هماهنگی های الزم برای فراهم آوردن 
صورت  حسینی  اربعین  زائران  برای  بهتر  تسهیالت 

گرفت.
وی با بیان اینکه طی دو روز حضور در عراق جلسات 
شهرداران  و  فرمانداران  استانداران،   با  متعددی 
شهرهای عراق برگزار شد، افزود: تبادل فرهنگی بین 
مشهد مقدس و عتبات عالیات در عراق با هدف ایجاد 
و  عراقی  زائران  حضور  تسهیل  برای  الزم  بسترهای 
آینده  در  ما  برنامه های  ازجمله  کشور  دو  در  ایرانی 

خواهد بود.
گذشته  سال های  طی  در  کرد:  خاطرنشان  اصولی 
شهر  دو  در  هزینه هایی  و  اقدامات  مشهد  شهرداری 
اسالمی  ش��ورای  اس��ت.  داده  انجام  کربال  و  نجف 
دیپلماسی  اتخاذ  با  پنجم  دوره  در  مشهد  شهر 
با  مشهد  مردم  منافع  تأمین  و  حفظ  به دنبال  فعاالنه 
تعامل  در  و  مناسب  برنامه ریزی های  و  هماهنگی ها 
سازنده با مدیران عراقی براساس منافع متقابل مادی 

و معنوی هر دو طرف خواهد بود.
اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  عضو 
همه  اعتقادی  اصول  جزء  دینی  شعائر  پاسداشت 
به شمار می آید،  اسالمی شهر مشهد  اعضای شورای 
ایجاد  خواستار  عراقی  مدیران  با  دی��دار  در  گفت: 
در  مسافرتی  مجموعه های  برای  مناسبی  تسهیالت 
عراق برای اعزام زائران عراقی به مشهد در طول سال 

شدیم.
زائ��ران  حضور  بی تردید  اینکه  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی 
برای  مغتنم  فرصتی  خارجی  زائ��ران  سایر  و  عراقی 
تصریح  است،  مشهد  شهر  اقتصاد  به  رونق بخشیدن 
شهرداری  مشارکت  و  حضور  مواهب  از  یکی  کرد: 
و  معنوی  اجر  ضمن  اربعین،  راه پیمایی  در  مشهد 
راه پیمایی  باشکوه تر  هرچه  برگزاری  به  رسانی  کمک 
معرفی  برای  را  خوبی  فرصت  که  است  این  اربعین، 
مشهدمقدس به عنوان یکی از مقاصد زیارتی به منظور 
در  سال  درطول  خارجی  زائران  بیش ازپیش  حضور 

مشهد را فراهم می آورد. 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد 
در  ۸ سوله  تعداد  اینکه شهرداری مشهد  به  اشاره  با 
محدوده حرم امیرالمؤمنین )ع( را با ظرفیت اسکان 
 10 ح��دود  و  سوله ها  داخ��ل  در  نفر  ه��زار   5 روزان��ه 
گذشته  سال های  طی  اطراف  فضاهای  در  نفر  هزار 
افزود: همچنان محوطه سازی،  است،  کرده  احداث 
سرمایش  سیستم های  و  بهداشتی  سرویس های 
در  که  است  نشده  تکمیل  سوله ها  این  گرمایشی  و 
این  مردمی  کمک های  محوریت  با  و  شهر  ش��ورای 
با  اربعین  راه پیمایی  آغاز  از  پیش  باقی مانده  مقدار 

اتخاذ تدابیر الزم تکمیل خواهد شد.
نمایشگاهی  چادرهای  همچنین  اصولی،  به گفته 
نفر   ۱۲۰۰ اسکان  امکان  که  مترمربع  هزار   2 به متراژ 
را دارد برای خدمت رسانی زائران اربعین حسینی به 

کربالی معلی منتقل شده است. 
وی همچنین از اتخاذ تدابیر جدیدی در ستاد اربعین 
بهره برداری  برای  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
توسط  سال  درطول  عراق  در  شهرداری  امکانات  از 

زائران ایرانی و به خصوص مشهدی ها خبر داد.

گردشگران  جدید  مقصد  هفت حوض 
می شود؟ 

مدیر امور پارلمانی شهرداری مشهد گفت: به منظور 
افزایش  حوض،  هفت  منطقه  گردشگران  افزایش 
آالچیق ها   و بهبود کیفی و کمی خدمات ارائه شده در 
قرار  حوض  هفت  توسعه  و  عمران  شرکت  کار  دستور 

گرفت.
برگزاری  به  اش��اره  با  اردک��ان��ی  شیررفیع  محمود 
شهرداری  لوایح  بررسی  کمیته  جلسه  یازدهمین 
جمله  از  توریسم  و  گ��ردش��گ��ری  گ��ف��ت:  مشهد، 
قرار  توجه  مورد  باید  شدت  به  که  است  پدیده هایی 
اقتصادی،  شکوفایی  و  رشد  بر  ع��الوه  زی��را  بگیرد 
نیز  مثبتی  فرهنگی  آثار  ارزآوری،  و  اشتغال زایی 
توسعه  و  حفظ  اس��اس،  همین  بر  دارد.  همراه  به 
کار  دستور  در  همواره  شهری  گردشگری  جاذبه های 

شهرداری مشهد قرار گرفته است. 
وی افزود: از جمله جاذبه های طبیعی گردشگری در 
مشهد، بوستان بکر و زیبای هفت حوض است که در 
تالش هایی  با  و  شده  واقع  شهر  شرقی  جنوب  بخش 
گرفته  ص��ورت  مشهد  شهرداری  توسط  تاکنون  که 
جمله  از  اولیه  الزم  زیرساخت های  و  بسترها  است، 
آب، برق، سرویس بهداشتی، پارکینگ و مسیرهای 
و  ش��ده  فراهم  منطقه  ای��ن  در  کوهپیمایی  ت��ردد 
با  گردشگری  مجموعه  این  در  بعدی  هزینه کردهای 
مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در دست اقدام 

است.
اضافه  مشهد  شهرداری  لوایح  بررسی  کمیته  مسئول 
به  که  نیز  هفت حوض  توسعه  و  عمران  شرکت  کرد: 
محوطه  آالچیق های  مناسب  ساماندهی  منظور 
با  را  آالچیق  عدد   40 به  نزدیک  منطقه،  این  اصلی 
دیواره  احداث  برزنتی،  پرده  نصب  روشنایی،  تامین 
جان پناه آجری، سقف خارجی فلزی و سقف داخلی 
را  الیحه ای  پیش نویس  نموده،  بهسازی  پی وی سی 
مدیریت  به  بهره برداران،  به  آنها  ساعتی  اجاره  برای 
رویکرد  به  عنایت  با  که  نمود  ارائ��ه  پارلمانی  ام��ور 
شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد مقدس مبنی 
به  الیحه  ارس��ال  با  شده،  یاد  شرکت  خودکفایی  بر 

شورای اسالمی شهر موافقت شد.

دو روی یک سکه
گزارش صبح امروز از پدیده بحث برانگیز »اقامتگاه های غیر مجاز«  در مشهد که همواره عبارت غیر مجاز را با خود یدک می کشد، اما کماکان با وجود تمام اخطارها از سوی مسئوالن مربوطه به عنوان یکی از پرمخاطبترین مراکز اسکان برای زائران مطرح هستند

بارها اماکن و دیگر نهادها 
برای بازرسی آمده اند واینجا 
را دیده اند اما برخورد خاصی 

صورت نگرفته است

براساس قانون خدمات کشوری 
هیچ دستگاهی نمی تواند برای 

خودش مهمانسرا داشته باشد و 
پذیرش مسافر انجام دهد

خالی ماندن هتل ها و افزایش 
روزافزون مراکز اقامتی 

غیرمجاز نگرانی زیادی در 
بین هتل داران ایجاد کرده 

است

مشکل اصلی آپارتمان هایی 
است که با مجوز مسکونی 

ساخته می شود و بدون هیچ 
نظارتی در سطح شهر به صورت 

گسترده در اختیار مسافران 
قرار می گیرد
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ساماندهی واحدهای اقامتی غیرمجاز در طرقبه شاندیز
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
واحدهای  ساماندهی  آغاز  از  بینالود  گردشگری 

غیرمجاز اقامتی در طرقبه و شاندیز خبر داد.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  احمدزاده  اکبر  علی 
خانه  مسئول  با  مشترک  جلسه  برگزاری  پی  در 

و  اقامتی  واحدهای  شد  مقرر  استان  مسافرهای 
فرهنگی  میراث  اداره  مجوز  بدون  که  مکان هایی 

فعالیت دارند ساماندهی شوند.
دلیل  به  بینالود  شهرستان  ک��رد:  تصریح  وی 
و  زائ��ران  میزبان  گردشگری  متعدد  جاذبه های 

مسافران داخلی و خارجی و مجاوران زیادی است 
که همین موضوع سبب شده برخی از ساکنان اقدام 
به  مسکونی  منازل  و  ویال  سوئیت،  دادن  اجاره  به 

گردشگران کنند.
ارائه  و  بازدید  چارچوب  در  داد:  ادامه  احمدزاده 

پرونده  تشکیل  و  نام  ثبت  برای  مالکان  به  مهلت 
جهت اخذ مجوز قانونی روند ساماندهی این واحدها 
آغاز شده است. در صورت عدم اقدام مقتضی توسط 
مالکان، اداره اماکن نیروی انتظامی نسبت به پلمب 

این واحدها اقدام می کند.

ورزش 7

خبر
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اعتبار تخصیص یابد، ثامن ترمیم می شود
مدیرکل ورزش و جوانان استان می گوید در صورتی 
که بودجه مربوطه برای ورزشگاه ثامن تخصیص یابد، 
برای رفع مشکل اسکوربورد و زمین چمن ثامن اقدام 
نحوه  خصوص  در  صبوریان،  ک��وروش  خواهدشد. 
دعوت از افراد مختلف برای حضور در دیدار افتتاحیه 
ما  اظهار کرد:  کربال  و  تیم های منتخب مشهد  میان 
هم مثل سایر میهمانان برای این دیدار دعوت شدیم 
اداره کل ورزش و جوانان ارسال  برای  با کارتی که  و 
هم  خودمان  رفتیم.  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  به  شد، 
اینکه بخواهیم  به  برسد  صرفا دعوت شده بودیم چه 
نقشی  کسی  از  دع��وت  عدم  یا  دع��وت  خصوص  در 
استفاده  امکان  با  رابطه  در  صبوریان  داشته باشیم. 
برتر  لیگ  مسابقات  برای  رض��ا)ع(  امام  ورزشگاه  از 
و اینکه صحبتی با اداره کل ورزش و جوانان در این 
خصوص شده یا نه، تصریح کرد: کسی با ما صحبتی 
نکرده است. پیگیر هستیم که انشا... مسابقات لیگ 
مباحثی  از  یکی  شود.  برگزار  ورزشگاه  این  در  برتر 
زیبا  استادیوم  از  که  است  همین  می کنیم  دنبال  که 
صبوریان  شود.  استفاده  رض��ا)ع(  امام  باکیفیت  و 
میان  دیدار  در  مشهد  مردم  خوب  رفتار  به  اشاره  با 
باالی  و فرهنگ  رفتار حرفه ای  و مشهد گفت:  کربال 
مردم مشهد نشان داد که هیچ مشکلی در این رابطه 
وجود ندارد و همگان شرایط خاص این ورزشگاه را 
درک می کنند.  صبوریان در خصوص حضور بانوان در 
ورزشگاه ها گفت: سیاست مستقلی نداریم و در این 
رابطه دقیقا آنچه که سیاست وزارت ورزش و جوانان 

باشد را دنبال می کنیم.
در  رض��وی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ثامن  ورزشگاه  اسکوربرد  وضعیت  آخرین  خصوص 
مربوطه  بودجه  تا  منتظریم  همچنان  کرد:  تصریح 
و  زیرساختی  مسائل  ب��رای  داده ش���ود.  تخصیص 
می شود  گرفته   نظر  در  اعتبار  که  آنچه  میان  عمرانی 
برای  اس��ت.  فاصله  می یابد،  تخصیص  که  آنچه  و 
ورزشگاه ثامن مصمم هستیم تا به محض اینکه اعتبار 

تخصیص یافت، کار را شروع کنیم.

 فروش بنز علی پروین به نفع یک موسسه 
خیریه

موسسه خیریه و آسایشگاه معلولین ذهنی کودکان 
در گناباد از منافع فروش ماشین بنز علی پروین بهره 
همایش  های  برگزارکننده  از  یکی  شوند.  می  مند 
پالک مهر در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: 
ایده این کار از 24 تیر 95 رقم خورده و با حساسیتی 
که آقای پروین روی بحث توجه به موسسات خیریه 
داشته اند باعث شد که به سراغ موسسه ای برویم که 
کمتر دیده شده است. وی ادامه داد: در 2 سال اخیر 
جذب خیران برای رسیدگی به موسسه های خیریه 
که  گرفته  صورت  بزرگ  های  جشن  برپایی  قالب  در 
فروش ماشین یک چهره مطرح ورزشی نیز در همین 

راستا انجام می شود.

 مانی پویا
مراسم  سرانجام  انتظار،  و  ابهام  مدت ها  از  بعد 
آستانه  در  شد.  برگزار  مشهد  جدید  ورزشگاه  معارفه 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96، برخی از رسانه ها 
روی  مانوردادن  برای  زیادی  تالش  زنجیروار  شكل  به 
این ورزشگاه به خرج دادند اما بین برگزاری انتخابات 
امام  مدرن  ورزشگاه  در  فوتبال  مسابقه  اولین  انجام  و 

رضا، چند ماه فاصله وجود داشت. 
پدیده و سیاه جامگان، عالقه زیادی داشتند تا فصل 
را در این استادیوم شروع کنند اما آستان قدس بدون 
بازی های  برگزاری  اجازه  قانع کننده ای  توضیح  هیچ 
لیگ  ابتدایی  در هفته های  ورزشگاه  این  در  برتر  لیگ 
بیاید که استادیوم  تا این تصور به وجود  را صادر نكرد 
امام رضا، یك فضای تزئینی در حوزه ورزش خواهد بود. 
در بصره عراق برای افتتاح ورزشگاه جدید، از ترکیبی 
از ستاره های خاطره انگیز دنیای فوتبال دعوت به عمل 
تیم منتخب کربالی معلی دعوت  از  ایران،  اما در  آمد 
کردند تا بازی افتتاحیه را روبروی منتخب مشهد برگزار 
کند. این انگیزه های ایدئولوژیك، از همان ابتدا به خاطر 
بودن شان توی ذوق می زدند. ماجرا زمانی  گل درشت 
شهر  شورای  اعضای  تمامی  از  که  شد  ناامیدکننده تر 
مشهد به جز دو عضو زن برای تماشای دیدار افتتاحیه 

دعوت به عمل آوردند. 
  آشی که شورتر شد!

شورای  اعضای  از  نفر  چند  شد  موجب  که  تبعیضی 
شهر بالفاصله از تماشای بازی صرف نظر کنند. این آش 
زمانی شورتر شد که محسن ترکی که مسئولیت قضاوت 
توهین  ب��دون  و  مثبت  جو  داش��ت،  عهده  بر  را  ب��ازی 
ورزشگاه را مربوط به نام مقدس استادیوم دانست و از 
خودش سوال نكرد که اساسا مگر ممكن است هوادارها 
در یک دیدار خیریه هم اقدام به دشنام دادن کنند؟ این 
جمله محسن ترکی می تواند شرایطی را به وجود بیاورد 
با  که کوچک ترین توهین و دشنامی در این ورزشگاه، 

اتهامات سیاسی و امنیتی روبرو شود. 
ورزشگاه امام رضا با همه ویژگی های خاص اش، فقط 
یك ورزشگاه است و تا زمانی که این باور پذیرفته نشود، 
شد.  نخواهد  حل  هم  استادیوم  این  به  مربوط  مسائل 
نتیجه تالش برای تزریق ایدئولوژی به یك سازه بشری، 
خالی ماندن بخش زیادی از سكوها در مراسمی بود که 

مشهدی ها مدت مدیدی در انتظارش مانده بودند.
  مردم مشهد از فرهنگ باالیی برخوردارند

عدم  جریان  در  می گوید  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
دعوت از دو عضو زن شورای شهر مشهد نبوده  است.

افتتاحیه  دی���دار  خصوص  در  س��اک��ت«،  »م��ه��دی 
خیلی  ظرفیت  یک  کرد:  اظهار  رضا)ع(  امام  ورزشگاه 
کشورمان  ورزش  بین المللی  زیرساخت های  به  خوب 
اضافه شد. همه اصول و استانداردهای روز فوتبال در 
تمامی  برای  ورزشگاه  این  و  دارد  وجود  ورزشگاه  این 
مسابقات بین المللی و داخلی کشور نیز مناسب است. 
البته بایستی همواره مسائل فرهنگی و مباحث اخالقی 

را در این ورزشگاه رعایت کنیم. 
از  مختلف،  بخش های  در  شرایط  همه  اف��زود:  وی 

رختكن  و  فنی  بخش های  تا  میكس زون  و  مدیاسنتر 
تیم ها  تمامی  برای  رختكن،  داخل  جلسات  حتی  و 
ساخت  در  تماشاگر  به  احترام  است.  فراهم  داوران  و 

ورزشگاه رعایت شده و بسیار خوشحال کننده است. 
در  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  خصوص  در  ساکت 
این ورزشگاه تصریح کرد: این موضوع به مسائل داخلی 
شهر برمی گردد و نهادهایی مثل شورای تامین و ... نیز 
باید در این رابطه اظهارنظر کنند. فكر می کنم ظرفیت 
مناسبی در این زمینه وجود دارد و با کمک دوستان، 

تیم ها می توانند از این ورزشگاه استفاده کنند.
از  که  داده اند  نشان  همواره  مشهد  مردم  افزود:  وی 
بهترین  به  و در طول سال  برخوردارند  باالیی  فرهنگ 
شكل ممكن پذیرای میلیون ها زائر حرم امام مهربانی ها 
هستند. بدون شک این مردم الیق برترین ها هستند و 
این ورزشگاه برای  از  به زودی امكان استفاده  انشا... 

این مردم خوب فراهم می شود.
دعوت  عدم  خصوص  در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
از دو عضو زن شورای شهر مشهد گفت: در جریان این 
مسائل نیستم. ساکت در خصوص دیدار دو تیم منتخب 
برگزار  را  زیبایی  دی��دار  تیم  دو  گفت:  کربال  و  مشهد 
شكلی  به  خوشبختانه  هم  قضیه  از  بخش  این  کردند، 

خوب برگزار شد و مایه خوشحالی بود.
  فوتبال در ظاهر تنها یک ورزش است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: امیدواریم با استفاده 
از ورزشگاه امام رضا)ع( بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت 

ورزش درراستای اتحاد جهان اسالم استفاده کنیم.
با  دی��دار  در  رئیسی،  سیدابراهیم  االس��الم  حجت 
مشهد  و  کربال  منتخب  تیم های  فنی  کادر  و  بازیكنان 
آستان  بدنی  تربیت  مؤسسه  مدیرعامل  حضور  با  که 
قدس رضوی در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار 
ورزش  یک  تنها  ظاهر  در  فوتبال  داشت:  اظهار  شد، 
است، اما به عنوان یک پدیده اجتماعی مهم می تواند 
میان  آمیز  محبت  ارتباط  و  دوستی  در  بسزایی  تأثیر 
ملت ها داشته باشد. وی افزود: امیدواریم با استفاده از 
ورزشگاه امام رضا)ع( بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت 

ورزش درراستای اتحاد جهان اسالم استفاده کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینكه در ورزشگاه 
افزایش  برای  داشتن  برنامه  ضمن  باید  رضا)ع(  امام 
معنویت  و  اخالق  ارتقای  برای  جسمی،  توانایی های 
کرد:  تصریح  باشیم،  داشته  برنامه  نیز  ورزش��ك��اران 
افراد مدال آور در دنیا زیاد هستند، اما آنچه در ذهن 
و خاطره مردم باقی می ماند، روحیه پهلوانی است که 
بر  را حتی  از مظلومان  به مستمندان و حمایت  کمک 

قهرمانی خود اولویت می دهد .
  برگزاری دیدار پدیده و ذوب آهن در ورزشگاه 

امام رضا)ع(
برادران، اظهار کرد: صبح دیروز اعضا تیم  مهدی 
با  مشهد  منتخب  تیم  فنی  کادر  همچنین  و  کربال 
دیدار  رضوی  قدس  آستان  تولیت  رئیسی  آیت ا... 

داشتند.
وی افزود: در این دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
تیم  دو  بین  فوتبال  مسابقه  برگزاری  از  تشكر  ضمن 
را گسترش  بازی  این  برگزاری  و کربال،  منتخب مشهد 

ابعاد فرهنگی و معنوی در ورزش عنوان کردند.
برادران ادامه داد: اعضای تیم منتخب مشهد در این 
بازی های  برگزاری  از آیت ا... رئیسی درخواست  دیدار 
این ورزشگاه  برتر در  لیگ  تیم های مشهدی حاضر در 
را داشتند که این موضوع با موافقت تولیت آستان قدس 
رضوی روبه رو شد. وی اظهار کرد: آیت ا... رئیسی ضمن 
تشكر از مردم مشهد و در راستای قدرشناسی از حضور 
آنها در این بازی، برگزاری اولین مسابقه تیم های پدیده 
با رقبا را در این ورزشگاه رایگان اعالم  و سیاه جامگان 
کردند. رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی اظهار کرد: 
قدس  آستان  بدنی  تربیت  هماهنگی  با  اساس  این  بر 
عنوان  به  آهن  ذوب  و  پدیده  تیم های  دی��دار  رضوی 
رضا)ع(  امام  ورزشگاه  در  برتری  لیگ  مسابقه  اولین 

مشهد برگزار خواهد شد.
برادران ضمن تشكر از هاشمی جواهری مدیرعامل 
نگاه ویژه  اگر  افزود:  بدنی آستان قدس رضوی  تربیت 
تولیت آستان قدس رضوی و درایت هاشمی جواهری 
در برگزاری بازی تیم های منتخب مشهد و کربال نبود، 
روبه رو  تاخیر  با  نیز  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  بازگشایی 

شد  سبب  حرفایی  و  خیرخواهانه  نگاه  این  اما  می شد 
تا مردم مشهد وخراسان از وجود ورزشگاه امام رضا)ع( 
منتفع شوند و این موضوع قطعا سبب رشد فوتبال در 

مشهد و عالقه و انگیزه باالی جوانان خواهد شد.
برگزاری  برای  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  آمادگی    

رقابت تیم های فوتبال بانوان
آمادگی  از  قدس  آستان  بدنی  تربیت  مدیرعامل 
تیم های  رقابت  برگزاری  برای  رضا)ع(  امام  ورزشگاه 

فوتبال بانوان در سطوح مختلف خبر داد.
ورزشگاه  در  بازی  نخستین  برگزاری  تجربه  از  بعد 
تیم  دو  دی��دار  که  مناسبی  بازتاب  و  رض��ا)ع(  ام��ام 
گفته  است  داشته  معلی  کربالی  و  مشهد  منتخب 
برگزاری  برای  دیدار  این  برگزاری  مسئوالن  می شود 
بانوان  از فوتبال  بار برای دو تیم  این  دیداری مشابه، 
تربیت  مؤسسه  مدیرعامل  کرده اند.  آمادگی  اعالم 
بدنی آستان قدس رضوی در این زمینه اظهار داشت: 
نشان  کربال  و  مشهد  منتخب  دیدار  برگزاری  تجربه 
ظرفیت های  رضا)علیه االسالم(  امام  ورزشگاه  که  داد 
زیادی دارد تا میزبان برگزاری مسابقات بزرگی باشد با 
این توضیح که نكاتی از جمله توجه به مسائل فرهنگی 
و معنوی در میدان ورزش و به ویژه در ورزشگاه امام 

رضا)ع( در اولویت است.
همین  در  اف��زود:  جواهری  هاشمی  اکبر  سیدعلی 
راستا تربیت بدنی آستان قدس رضوی آمادگی دارد تا 
میزبان مسابقاتی باشد که موارد ارزشی و فرهنگی در 

آن با رعایت موازین موجود همخوانی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با همراهی فدراسیون فوتبال و 
دوستان دیگرمان در حوزه فوتبال استان این آمادگی 
فوتبالیست  بانوان  برای  دی��داری  میزبان  تا  داریم  را 
استان و تیمی از یكی از کشورهای اسالمی باشیم با این 
توضیح که از صفر تا صد این جریان با مدیریت بانوان 
خواهد بود تا همان طور که آقایان این فرصت برایشان 
به وجود آمد تا از ورزشگاه امام رضا)ع( استفاده کنند 
بانوان نیز این شرایط برایشان به وجود آید تا از وجود 

این ثروت ملی بهره مند شوند.
مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
همه  در  زن��ان  جایگاه  ارتقاء  ک��رد:  تأکید  همچنین 
از  است  توجه  مورد  اجتماعی  و  فرهنگی  بخش های 
این رو با دستور مستقیم تولیت محترم در حال برنامه 
ریزی جهت برگزاری بازی های ملی و بین المللی بانوان 
از مسئوالن ورزش کشور و  از همین جا  هستیم و من 
استان برای همكاری در این موضوع مهم دعوت می کنم 
تا به یاری حضرت حق و کمک امام رضا)علیه االسالم( 
از  ب��دور  و  اساسی  گامی  بانوان  ورزش  ب��رای  بتوانیم 
کرد:مطمئن  تصریح  وی  برداریم.  تبلیغاتی  هیاهوی 
هستم اگر همه کمک کنند و موانع برداشته شود بزودی 
شاهد انقالبی در ورزش بانوان خواهیم بود و می توانیم 
الرضا)علیه السالم(  موسی  ابن  علی  حضرت  مدد  به 

الگوی معنویت و ورزش را به جهان ارائه کنیم.
  بازیکنان ما شرایط سختی را داشتند

اینكه  گفت:  مشهد  منتخب  فوتبال  تیم  سرمربی 
مهم  و  نبود  مهم  زیاد  کردند  بازی  هم  با  تیم های  چه 

این است که در ورزشگاه امام رضا )ع( بازی کردیم که 
می تواند اتفاق خوبی باشد.

»رضا مهاجری«، پس از برتری تیم منتخب مشهد در 
دیدار با منتخب کربال، در خصوص اینكه به نظر می رسد 
دو تیم زیاد بازی را جدی نگرفته بودند، اظهار داشت: 
اینكه چه تیم هایی با هم بازی کردند زیاد مهم نبود و مهم 
که  بازی کردیم  امام رضا )ع(  که در ورزشگاه  این است 
می تواند اتفاق خوبی باشد. نشان دادیم در این ورزشگاه 

می توانیم بازی کنیم که اتفاق خیلی مهمی است.
وی تصریح کرد:  بودن بازیكنان بزرگی مانند عنایتی، 
بادامكی و زامهران که از بزرگان فوتبال مشهد و برندی 
برای خودشان هستند در این دیدار اتفاق مهمی بود . 
این بازیكنان برای حضور در این دیدار فشار زیادی را 
تحمل کردند  اما به خاطر مردم آمدند و بازی کردند. 
افتتاح  دیدار  این  اتفاق  مهمترین  گفتم  که  همانطور 
ورزشگاه امام رضا )ع( بود. سرمربی تیم منتخب مشهد 
عنوان کرد: متوجه شدیم که با حضور  15  تا 20 هزار 
هوادار می توانیم در ورزشگاه امام رضا )ع( بازی برگزار 
آماده  و  داشتند  را  سختی  شرایط  ما  بازیكنان  کنیم. 

حضور در این بازی نبودند.
مهاجری در خصوص حضورش در کنار میثاقیان روی 
نیمكت منتخب مشهد گفت: اکبر آقا را 30 سال است 
می شناسم و به او ارادت دارم. میثاقیان ما مشهدی را 
بزرگ کرده است و من به او ارادت دارم. کنار میثاقیان 
او  دستیار  همچنین  و  داشتم  نیز  کردن  بازی  سابقه 
برای  باشم. شاید  او  کنار  در  که  داد  توفیق  بودم. خدا 
میثاقیان همبازی بودن با من جالب نبوده اما برای من 

بازی کردن کنار میثاقیان افتخار بود.
  این ورزشگاه شرایط ویژه ای دارد

امام  ورزشگاه  افتتاح  گفت:  سیاه جامگان  سرمربی 
رضا )ع( قدم بزرگی برای شهر مشهد بود.

رضا  امام  ورزشگاه  افتتاح  از  بعد  »اکبرمیثاقیان«، 
برگزاری  شرایط  ورزشگاه  این  اینكه  خصوص  در  )ع(، 
دربی پایتخت را دارد، اظهار داشت: بهترین حالت این 
هواداران  که  چرا  شود  برگزار  تهران  در  دربی  که  است 
زیادی برای آن دیدار به ورزشگاه می آیند. همانطور که 
مهاجری گفت همین که این ورزشگاه افتتاح شد قدم 

بزرگی بود و از حضور مردم لذت بردیم.
وی ادامه داد: هواداران برای حضور در این ورزشگاه 
تردد  ورزش��گ��اه  ای��ن  به  راحتی  به  و  هستند  راح��ت 
ابومسلم  که  ثامن  ورزشگاه  افتتاح  در  من  می کنند. 
این  اما  داشتم  حضور  نیز  کردند  بازی  پرسپولیس  با 
ورزشگاه شرایط ویژه ای دارد. تیم ما ساعت 2 شب از  
تبریز به مشهد بازگشت و شرایط بازیكنان سیاه جامگان 

برای حضور در این دیدار سخت بود.
سرمربی تیم سیاه جامگان در خصوص شرایط چمن 
ورزشگاه عنوان کرد: چمن این ورزشگاه مانند فرش نو 
می ماند  و هیچ مشكلی ندارد. چمن اینجا عالی است 
و هیچ مشكلی ندارد. جذابیت فوتبال در این است که 
به هم می می رسیم  . من و مهاجری فامیل بودیم و با 
وجود اینكه خودم و بازیكنانم خسته بودم اما از حضور 

در این مسابقه لذت بردم.

پای بانوان هم به استادیوم امام رضا)ع( باز می شود؛

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

تم��ام گمانه زنی ها با انتش��ار خبر صدور ابالغ حكم ش��هردار 
مشهد پایان یافت و حاال که اراده مردم مشهد بعد از انتخاب 
ش��وراهای اس��المی ش��هر و روس��تا با ابالغ این حك��م به بار 
نشسته است؛ شهروندان مشهدی در انتظار شروعی پرامید 

و نشاط در مدیریت شهری مشهد هستند.
اگ��ر ب��ه نتایج انتخابات ش��ورای اس��المی در مش��هد با تامل 
بیش��تری بنگری��م، رای آوردن تم��ام لیس��ت امید نش��ان از 
خواس��ت و مطالبه گس��ترده مردم مش��هد در تغییر مدیریت 
ش��هری مشهد بوده که همین امر بار مسئولیت دوچندانی را 

برای شهردار مشهد ایجاد خواهد کرد.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر مش��هد در همین رابطه گفت: 
حكم تقی زاده خامسی امضاء و وی رسما شهردار مشهد شد.

محمدرض��ا حیدری با اعالم این خبر تصریح کرد: پس از طی 
مراحل اداری حكم شهردار مشهد امروز 25 شهریور ماه امضا 

شد و وی از دوشنبه همین هفته آغاز به کار خواهد کرد.
وی افزود: مراس��م معارفه نیز برای ش��هردار جدید به زودی 

برگزار خواهد شد.
در حكمی که از سوی وزارت کشور صادر شده، آمده است:

»جناب آقای قاس��م تقی زاده خامسی، در اجرای تبصره )3( 
ذیل بند یک ماده )80( قانون تشكیالت، وظایف و انتخابات 
ش��وراهای اس��المی کش��ور و انتخ��اب ش��هرداران مص��وب 
1.3.1375 با اصالحات بعدی و با توجه به پیشنهاد شورای 
اسالمی شهر مش��هد و نظر به تجارب ارزنده به موجب حكم 

جنابعالی را به سمت شهردار مشهد منصوب می کنم. 
امی��دوارم با اس��تعانت از پ��روردگار یكت��ا و ب��ا درنظرگرفتن 
عدالت در رس��یدگی ب��ه مناطق، مراقب��ت در انضباط مالی، 
مطالع��ه و بهره گی��ری از همه ظرفیت ها . کوش��ش در ایجاد 
محی��ط س��الم ش��هری، نیل ب��ه اه��داف عالی نظ��ام مقدس 
جمهوری اس��المی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری 

و سیاست های دولت تدبیر و امید میسر گردد.
توفیق��ات روزاف��زون جنابعالی را در ایفای کامل مس��ئولیت 

محوله از خداوند متعادل مسئلت دارم
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور«.

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا

مشهد      اذان ظهر: 12:26         غروب آفتاب: 18:35       اذان مغرب: 18:53         اذان صبح فردا: 04:52       طلوع آفتاب: 06:16

Poetry Dayشعر روز

امام حسن عسگری )ع( فرمودند:
وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب 

حاصل نگردد

انف�اق تنه�ا به امور مادی و مالی تعلق نمی گی�رد بلکه بهترین انفاق 
در راه خ�دا، انف�اق دانش ه�ای م�ورد نی�از جامعه، احکام، تفس�یر و 
علوم آل محمد)ص( اس�ت. امام صادق)ع( در تفسیر )و مما رزقناهم 
ینفق�ون( می فرمای�د: »و مم�ا علمناه�م یبث�ون« از آنچ�ه ما ب�ه آنان 

آموختیم در راه خدا نشر می دهند.  
عمری ز پی مراد ضایع دارممعاد در قرآن ، ج2، ص263

وز دور فلک چیست که انفع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

شد دشمن من وه که چه طالع دارم حافظ
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فعالیت شهردار مشهد رسما آغاز شد

رویش امید در شهر زندگی
در حکمی که از سوی وزارت کشور صادر شد، قاسم تقی زاده خامسی به سمت شهردار مشهد منصوب گردید

نشست  هجدهمین  و  صد  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
خبری خود به موضوعات مختلف ازجمله افزایش قتل های 
فجیع، پرونده بنیتا، پیشگیری از تلفات جاده ای، پرونده 
و  کیارستمی  معالج  پزشک  برای  کیفرخواست  خاوری، 

آخرین وضعیت پرونده شنود اشباح اشاره کرد.
حجت  ایرنا،  قضایی  حقوقی  خبرنگار  گ��زارش  به 
روز  ای  اژه  محسنی  غالمحسین  المسلمین  و  االسالم 
بیان  با  خبری  نشست  هجدهمین  و  صد  در  یکشنبه 
اینکه متاسفانه آمار قتل های فجیع در سال 9٦ نسبت 
دالئل  از  یکی  گفت:  است،  یافته  افزایش   9٥ سال  به 

وقوع این قتل ها سو ءاستفاده از فضای مجازی است.
آثار فضای مجازی، امنیت مردم را مختل می کند

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: با کمال تاسف قتل 
های فجیع در سال 9٦ از سال 9٥ و همچنین آزار در 
بدلیل  همه  گویم  نمی  ؛  شد  بیشتر  ها  خانواده  برخی 
کارشناسی  کار  به  توجه  با  اما  است  مجازی  فضای  اثر 
این  مجازی  فضای  سو  آث��ار  از  یکی  گرفته،  ص��ورت 
جنایت هایی است که رخ می دهد البته عواملی چون 

استعمال مواد روانگردان هم تاثیر دارد.
وی ادامه داد: در اتوبان تهران قم قتلی که کشف شد 
فضای  خشن  های  فیلم  پای  نشستن  را  انگیزه  قاتل   ،
مجازی و استفاده از مواد روانگردان عنوان کرده است.

تلفات جاده ای از موارد حقوق عامه است که باید 
سامان یابد

در  قوه  این  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 

زمینه حقوق عامه ورود بیشتری خواهد داشت، اظهار 
کرد: آنجا که عموم مردم حقی دارند ، این قوه به طور 
سال  از  کشور  کل  بازرسی  و  دادستان  توسط  مشخص 
و  شود  می  انجام  ورود  این  بخصوص  امسال،  و  قبل 
و  احصا  را  موارد  این  کرده  تالش  کشور  کل  دادستان 

اولویت بندی کند تا به تناسب اولویت به آن بپردازد.
سخنگوی قوه قضاییه، یکی از این موارد حقوق عامه 
و  برشمرد  ای  جاده  تصادفات  و  تلفات  به  رسیدگی  را 
خیلی  ایران  در  اما  هست  تصادف  دنیا  همه  در  گفت: 
و  بیشتر  فنی  کنترل  با  ها،  راه  اصالح  با  و  است  زیاد 
بهتر وسائل حمل و نقل، با متعهدتر کردن شرکت های 
حمل و نقل و اموری که می تواند در کاهش تلفات جاده 
توانیم تصادف داشته  این می  از  ای کمک کند ، کمتر 

باشیم.
صداوسیما برای گرفتن پول، از هر موسسه ای 

تبلیغ نکند
باید بستری  اژه ای خاطرنشان کرد: دولت  محسنی 
قابل  ج��ای  در  را  خ��ود  سرمایه  م��ردم  تا  کند  فراهم 
می  تشکیل  که  مؤسساتی  از  و  گیرند  کار  به  اطمینان 
شود و از مردم پول می گیرد، مراقبت کند؛صداوسیما 
ای  موسسه  هر  از  گرفتن  پول  برای  تا  کند  توجه  هم 

تبلیغ نکند. خود مردم هم باید توجه بیشتری بکنند.
بهشتی بدلیل ارتکاب جرم امنیتی به ٥ سال 

حبس محکوم شد
محسنی اژه ای درباره بازداشت برخی افراد که رسانه 

مانند  دانند  را صنفی می  بازداشت ها  این  معاند  های 
بازداشت  صنفی  بدلیل  کسی  گفت:  )محمود(  بهشتی 
بودن،  بهایی  عنوان  به  فردی  بگویند  مثال  شود  نمی 
درست   ، اند  شده  بازداشت  بودن  معلم  یا  خبرنگار 
تفکر،  چه  دارای  کسی  چه  کند  نمی  تفاوتی  نیست؛ 
خاص  مذهب  و  حرفه  بعنوان  و  باشد  مذهبی  و  حرفه 

بازداشت نمی شود.
وی ادامه داد: اگر روزنامه نگاری بخاطر ارتکاب جرم 
بهشتی  نیست.  بودن  خبرنگار  بدلیل  شد  بازداشت 
بدلیل جرم امنیتی به ٥ سال حبس محکوم و حکم او 

قطعی شده است.
صدور حکم قصاص نفس برای متهم ردیف اول 

پرونده بنیتا 
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم عامالن قتل 
گفت:طبیعی  است،  شده  صادر  ماهه  هشت  بنیتای 
است این حکم باید ابالغ شود و قابل تجدیدنظر است. 
وی درباره حکم متهم ردیف اول ادامه داد: این متهم 
به قصاص نفس محکوم شد البته احکامی چون تبعید 
هم داشتیم. محسنی اژه ای درباره اتهامات دیگر متهم 
پرونده بنیتا گفت: دادگاه جرایم دیگر متهم ردیف دوم 
مانند معاونت را تایید و برای آنها حکم صادر کرده است. 
در  عمد  قتل  دوم  ردیف  متهم  برای  کرد:  اضافه  وی 
دادسرا اثبات نشده است اما برای جرم های دیگر حکم 

سنگین صادر شده است. 
خاوری برگردد به نفعش است

خ��اوری  غیابی  محاکمه  درب���اره  ای  اژه  محسنی 
مدیرعامل اسبق بانک ملی که به کانادا گریخته است، 
با  و  شده  تشکیل  غیابی  بصورت  او  برای  دادگاه  گفت: 
همه تالش هایی که انجام شده نتوانستیم او را به کشور 

برگردانیم.

وی ادامه داد: اگر خاوری برگردد به نفع خودش است 
چون متهم با حضور خود بهتر می تواند دربرابر اتهامات 

وارده از خود دفاع کند.
صدور کیفرخواست برای پزشک معالج مرحوم 

کیارستمی
مرحوم  پزشک  پ��رون��ده  درب���اره  ای  اژه  محسنی 
کیارستمی ، گفت: پرونده در دادسرا رسیدگی و علیه 
پزشک معالج کیفرخواست صادر شده است. وی با ابراز 
بی اطالعی از رسیدگی پرونده در دادگاه کیفری یک یا 
جایی دیگر ادامه داد: پرونده به دادگاه رفته و نمی دانم 

آیا زمانی برای رسیدگی تعیین شده است یا نه.
آخرین وضعیت پرونده شنود اشباح

معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده 
نویسنده کتاب ' شنود اشباح' گفت: تا آنجا که پیگیری 
کردم حکمی صادر نشده است اما جلسه ای برگزار شد 

و باید جلسه ای دیگر برگزار شود.
وی درباره بازداشت بودن یا نبودن متهمان ، اضافه 
به  بعدا  اینکه  اما  نبودند  بازداشت  اول  متهمان  کرد: 

تشخیص دادگاه بازداشت شده باشند، اطالعی ندارم.
صدور کیفرخواست برای پرونده دکل نفتی

نفتی،  دکل  پرونده  درب��اره  قضاییه  قوه  سخنگوی 
گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شد به دادگاه 

رفت ؛ دادگاه در حال مطالعه پرونده است .
می  متهمان  و  است  سنگین  پرونده  داد:  ادامه  وی 
وقت  تعیین  همین  برای  و  باشند  داشته  وکیل  توانند 

دادگاه ، کمی زمان بر است.
تکذیب برکناری قاضی پرونده زنجانی 

بابک  پرونده  درباره  ادامه  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
زنجانی گفت: احتماال آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به 
پرونده مرتبط با بابک زنجانی بزودی برگزار می شود و 

گذاشته  کنار  نیز  پرونده  این  به  کننده  رسیدگی  قاضی 
مبنی  خبرنگاری  سْوال  به  پاسخ  در  وی  است.  نشده 
گذاشتن  کنار  از  حکایت  ناموثق  اخبار  برخی  براینکه 
قضایی از پرونده بابک زنجانی دارد، گفت: این موضوع 

اصال صحت ندارد. 
وی ادامه داد: در بدو امر قاضی سراج رییس دادگاه 
با توجه به کسب سمت ریاست سازمان  تعیین شد که 
بازرسی کل کشور ، طبیعتا پرونده به قاضی دیگر واگذار 

شد و سراج نه کنار رفت و نه کنار گذاشته شد. 
در  قاضی  هیچ  کرد  تاکید  قضاییه  قوه  اول  معاون 
و گفت:  نشده است  گذاشته  کنار  زنجانی  بابک  پرونده 
پرونده توسط قاضی صلواتی در دادگاه بدوی رسیدگی 
و حکم صادر شد که حکم بدوی در دیوان عالی کشور 

نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شد. 
عرض  هم  شعبه  در  پرونده  اکنون  داد:  ادام��ه  وی 
و احتماال  توسط قاضی مقیسه درحال رسیدگی است 

آخرین جلسه هم بزودی تشکیل می شود. 
دلیل تاخیر محاکمه غیابی خاوری 

محاکمه  چرا  اینکه  درب��اره  قضاییه  قوه  سخنگوی 
وجود  اجرا  برای  الزم  ابزار  آیا  و  بوده  تاخیر  با  غیابی 
دارد، گفت: دلیل تاخیر محاکمه غیابی این است که اگر 

محکوم به حبس شود ، دست ما نیست. 
حکم  اجرای  برای  الزم  ابزار  اینکه  داد:  ادامه  وی 
داریم یا نه باید بگویم اگر فرد محکوم به حبس شود ، 
دست ما نیست اما اگر به ردمال محکوم شود در کشور 

اموالی دارد که بتوان باز پس گرفت. 
کیفرخواست پزشک تبریزی صادر شد و پرونده 

به دادگاه رفت 
درب��اره  ایرنا  خبرنگار  به  پاسخ  در  ای  اژه  محسنی 
به  توجه  با  و  تیریزی  پزشک  پرونده  وضعیت  آخرین 

اینکه یکسال از این ماجرا گذشته است، گفت: یکسال 
قبل اتفاقی افتاد و افرادی از بستگان خود این آقا مردند 
یا  بوده  باید بررسی شود خودشان مردند ، قتل عمد  ؛ 
نبوده که اینها را باید پزشک جواب دهد؛ البته در این 
دهد.  می  انجام  هایی  جواب  سْوال  هم  بازپرس  میان 
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه متهم نخست گفته 
بود غذای نذری گرفتم ، ادامه داد: این اظهارات دروغ 
بود؛ برای این پرونده کیفرخواست صادر و تعیین وقت 
البته  گیرد؛  می  صورت  محاکمه  آینده  ماه  اواخر  ؛  شد 

استفساری کرده بودند که پاسخ آن هم آمده است. 
 اتهام دو خبرنگار بازداشت شده امنیتی است 

محسنی اژه ای اتهام دو خبرنگار که اخیرا بازداشت 
شده را امنیتی عنوان کرد و گفت: این پرونده در مرحله 

دادسرا در حال رسیدگی است . 
وی درباره تمدید قرار بازداشت یکی از این متهمان 
و  باشد  بازداشت  ماه  یک  متهم  قانون  طبق  اگر  گفت: 
باشد،  بیشتر  بازداشت  به  نیاز  کیفرخواست  صدور  تا 

تمدید قرار برای او صادر می شود. 
پرونده احمدی نژاد در دیوان محاسبات

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که برای 
احمدی نژاد در دیوان محاسبات هفت حکم صادر شده 
و آیا این دیوان می تواند این احکام را صادر کند، گفت: 
دیوان اختیارات مربوط به خود را دارد و در چارچوب 
دهند  انجام  تخلفی  دولت  کارکنان  اگر  خود  اختیارات 
که  م��واردی  از  اف��زود:  وی  کند.  می  رسیدگی  آن  به 
دیوان  در  اگر  ولی  ندارم  اطالعی  کردید،  اشاره  آن  به 
که  بدهند  تشخیص  و  برسند  م��واردی  به  محاسبات 
جرمی واقع شده باشد به دستگاه قضاییه می فرستند 
و اگر تخلفی انجام گرفته باشد توسط دادگاه های این 

دیوان به آن رسیدگی می کنند. 

در نشست سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد

از دکل های نفتی تا احمدی نژاد


