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نماینده سابق نیشابور:

نمایندگان مجلس درباره سفرهای 
خارجی خود توضیح دهند

انتظار برای اجماع کارشناسان و مسئولین ادامه دارد؛

آب بزرگترین چالش 
اقتصاد!

غوغای عاشقان حسین)ع( در تاسوعا و عاشورا

جامعه

فرهنگ

صبح امروز دیدگاه فعاالن سیاسی استان را بررسی می کند؛

وفای به عهد روحانی و انتخاب 
مدیران در خراسان رضوی 

مسئله این است

گزارش »صبح امروز« از مقایسه های نابجا در دوران تأهل:

شبیه او  باش!
با  اکنون  کرده اند،  ازدواج  که  شکلی  هر  به  زوج ها 
کوله باری از لحظه های زندگی دوره مجردی خود باید 
نوع و شکل دیگری از زندگی را تجربه کنند که بسیار 
متفاوت تر از قبل است. تفاوت هایی که اگر به درستی 
هم  با  لحظه های  شیرین ترین  می توانند  نشوند  درک 
بودن را به تلخ ترین لحظه های عمرشان تبدیل کنند.

مجردی  دوران  در  کدام  هر  دختر،  چه  و  پسر  چه 
خود تصورات خاص و ایده آل های مشخصی از همسر 
دقیقا  ایده آل  و  تصور  این  گاهی  که  دارند  خود  آینده 
شبیه یکی از افرادی است که با آن ها سر و کار دارد که 
گاهی پدر و مادر و گاهی شخصی دیگر از اطرافیانش 

است...

مهرماه  دهم  متولد  مریم،  و  حسین  فرزند  او 
با  سالگی  شش  در  اس��ت.  فریمان  شهر   1327
از  را  خودش  تحصیالت  و  آمد  مشهد  به  خانواده 
تا دوره کارشناسی ارشد در مشهد  ابتدایی  دوره 
سپس  و  عرب  ادبیات  لیسانس  نخست  گذراند. 
از  گرفت.  فارسی  ادبیات  و  زبان  لیسانس  فوق 
حفظ  با  را  خودش  تدریس  بعد  به   1363 سال 
ادبیات  دانشکده  در  کتابخانه  کارشناسی  سمت 
دکتر علی شریعتی آغاز کرد و بعد به دانشگاه های 
دیگر دعوت شد. از سال 1346 شعرهای خود را 
چندین  در  و  کرد  چاپ  نشریات  و  روزنامه ها  در 
شب  و  علمی  همایش های  و  کنفرانس  و  کنگره 
کرده  چاپ  کتاب   10 تاکنون  کرد.  شرکت  شعر 
"در شهر غم  است و اولین مجموعه شعر خود را 
کتاب  چندین  وی  است.  نامیده  پاییز"   گرفته 
اخیر  کتاب  دو  است.  کرده  چاپ  نیز  پژوهشی 
اشعار او به نام های "برکه ای شفاف چون صبحی 
به آفتاب نمانده است" به تازگی  زالل" و"چیزی 

منتشر و رونمایی شد.
افضلی  رضا  استاد  زندگینامه  از  بخشی  این ها 
آقا"  هنری"داش  و  ادبی  انجمن  مجری  و  مدیر 
است که در یک نشست ادبی با حضور تعدادی از 
شاعران پیشکسوت، هنرمندان و ادیبان برجسته 
شعری  شب  کوهسنگی  بوستان  کافی شاپ  در 
برجسته  عضو  احمدیان  علی  احمد  کرد.  برگزار 
و حامی این انجمن است. خبرنگار روزنامه صبح 
که  داده است  انجام  افضلی  با  ای  امروز مصاحبه 

شما را به خواندن آن دعوت می کنم.
آقا"  "داش  انجمن  م��ورد  در  لطفا   

توضیحاتی بفرمایید؟
روشن فکری  قهوه خانه های  بزرگترین  از  یکی 
مشهد به همین نام بود و فردی بنام " میرعلی اکبر 
تبریزیان" صاحب این قهوه خانه بود که در کوچه 
سینما  "ایران" سابق در خیابان ارگ قرار داشت 
بودند  هم  سینما  اهل  که  روشنفکرانی  بیشتر  و 
از قضات  به این مکان هم سر می زدند. بسیاری 
بازنشسته،  دبیران  و  دادگستری  بازنشستگان  و 

نویسندگان...

داش آقا، نامی قدیمی در 
شمایلی جدید

رضا افضلی مدیر انجمن داش آقا از این انجمن می گوید
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استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛

نیاز به مدیریت جامع 
در حوزه بحران
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ابر   ۶ از  عبور  اصلی  کار  راه  اقتصادی  کارشناسان 
و  درست  برنامه  یک  داشتن  را  کشور  اقتصادی  چالش 

به ترتیب اجرای آن برنامه می دانند.
شدن  برداشته  با  خبرآنالین،  خبرگزاری  گ��زارش  به 
بینی  انتخاب مجدد دولت دوازدهم، خوش  و  تحریم ها 
اقتصاددان ها  میان  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  به 
افزایش یافته است؛اگرچه همچنان چالش های اقتصادی 
بر سر راه بهبود شرایط اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی 
توان  معتقدند،می  اقتصاددانان  است،اما  مطرح  کشور 
ویژه  دستیار  نیلی  مسعود  اخیرا  که  ابرچالش هایی  از 

اقتصادی رییس جمهور مطرح کرده، گذر کرد.
نیلی،  مسعود  گذشته،  هفته  خبرآنالین  گزارش  به 
خصوصی  بخش  جمع  در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار 
چهره  دو  با  که  است  شرایطی  در  ما  اقتصاد  بود:  گفته 
و چهره زشت  پایین  تورم  و  اقتصادی  زیبا شامل رشد 

شامل شش ابرچالش و بحران مواجه است!
از  نشست  این  در  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
او  آورد.  میان  به  سخن  کشور  اقتصادی  ابرچالش   ۶
چهره  دو  ما  اقتصاد  که  هستیم  شرایطی  در  بود:  گفته 
دارد، یک چهره می گوید که تورم تک رقمی شده رشد 
نقطه  در  اما  باالست  اشتغالزایی  و  داشتیم  اقتصادی 
آنها  منکر  توان  نمی  که  هستند  چالش هایی  ابر  مقابل 
محیط  آب،  بحران  شامل  ابرچالش  شش  این  و  شد 
صندوق  بانکی،  نظام  چالش های  بیکاری،  زیست، 
و  ب��زرگ  بسیار  خرد  کارهای  و  کسب  و  بازنشستگی 
برای  توصیه  یک  بیان  تنها  دلیل  همین  به  مخرب اند. 

اقتصاد کشور با توجه به دو چهره آن سخت است.
بزرگ ترین بحران؛ آب

است  آب  بحران  کشور  جدی  بحران های  از  یکی 
که  آنطور  شود.  می  محسوب  چالش  ابر  از۶  یکی  که 
ریشه  عامل  سه  از  آب،  کمبود  می گویند،  کارشناسان 

می گیرد.
اولین عامل کمبود میزان بارندگی نسبت به متوسط 
بارندگی جهانی است. عامل دوم شاخص مصرف زیاد 
در  آب  مصرف  سهم  سوم  عامل  است.  ای��ران  در  آب 

حل  برای  کار  راه  عنوان  به  است.  مختلف  بخش های 
راهکار،  ترین  ساده  می گویند،  کارشناسان  بحران  این 
است؛  آبیاری  راندمان  افزایش  شیوه های  از  استفاده 
برنامه  و  کند  تغییر  باید  ای��ران  در  آبیاری  شیوه های 
بخش  در  آب  مصرف  مدیریت  برای  الزم  ریزی های 

کشاورزی به وجود بیاید. 
دستگاه حاکمیتی در بخش کشاورزی باید با آموزش و 
ترویج و فراهم کردن تسهیالت الزم برای سرمایه گذاری 
سیستم های  جمله  از  آب  مصرف  بهینه  روش های  در 
برای  را  زمینه  اس��ت،  مرسوم  دنیا  در  که  فشار  تحت 

افزایش راندمان آبیاری فراهم کند. 
اجماع در اقتصاد

می  پیشنهاد  چالش ها  از  عبور  برای  اقتصاددان ها 
کنند که یك اجماع ملی در اقتصاد بین دست اندرکاران 

و کارشناسان صورت بگیرد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان عامل اصلی این اتفاق ها 
را بی انضباطی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند. 
او معتفد است راه حل این مشکالت علمی و کارشناسی 
است که باید از دستاورد کشورهای توسعه یافته درس 

گرفت.
مشکالت  با  برخورد  روش  تاکنون  می گوید:  پازوکی 
حالی  در  بوده  ریزی  برنامه  بدون  متاسفانه  اقتصادی 
مجریه  مقننه،  قوه  سه  مجموعه  باید  من  اعتقاد  به  که 
کنند.  اداره  درس��ت  را  کشور  که  بخواهند  قضاییه  و 
می کنیم.  اداره  گران  را  کشور  ما  تر  ساده  عبارت  به 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت  برای  باید 
معضالتی که در جامعه ایران وجود دارد - که در خیلی از 
کشورهای دیگر نیز وجود دارد- تصمیم های کارشناسی 

اخذ شود. 
از سوی دیگر، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی 
انسانی  منابع  در  را  ای��ران  اقتصادی  مشکالت  علل 
ناکارآمد می داند. او بر این باور است »در سنوات گذشته 
در مراجع تصمیم گیری به جای تصمیم گیری بر مبنای 
عقل و علم بر مبنای احساس و صنفی تصمیم گرفته شد. 
تهران و ایران اولین کشوری نیستند که با این مشکالت 

با  و  را داشتند  ایران  به رو هستند سایر کشور شبیه  رو 
برنامه مشکل را حل کردند.«

اینجاست  اقتصادی می گوید: مشکل  کارشناس  این 
می شود،  ابالغ  رهبری  از  سطح  باالترین  در  برنامه  که 
مجلس مصوب می کند و دولت ابالغ می کند اما در اجرا 

به راحتی اجرا نمی شود.
راه حل های اقتصادی به جای تصمیم های سیاسی

می  گذرد،  سرعت  به  زمان  که  سیاست  دنیای  در   
عنوان  به  را  عالمت ها  معمول  طور  به  سیاستمداران 
را.در  آن  علل  و  نتایج  نه  می کنند،  معرفی  ابرچالش 
اقتصاد  مشکالت  که   اید  شنیده  بسیار  اخیر  سالهای 
که  است  ارثی  نیست؛  دیروز  و  امروز  به  مربوط  ایران 
روز  یک  ارثیه  مانده.این  برجای  گذشته  سالهای  از 
بازنشستگی،نظام  صندوق های  دیگر  روز  بانکی،  نظام 
می  قرار  هدف  را  بودجه  کسری های  و  یارانه ها  بانکی، 
دهد. انگار که این مشکالت همدم اجباری و همیشگی 

اقتصاد کشورمان شده اند.
است  واقعیت  این  گویای  گذشته  دهه  چند  تجربه 
جمعی  تصمیم  یک  ایران،  سیاست گذاری  نظام  در  که 
ندارد.  وجود  اقدامی  هیچ گونه  انجام  عدم  بر  مبنی 
به  از دولتی  بلکه  بین نمی روند،  از  اقتصادی  مشکالت 
راهکاری  آن  که  بدون  می شوند؛  منتقل  دیگر  دولت 

جدی برای حل آنها وجود داشته باشد.
چین  و  ایران  اتاق  رئیس  نائب  حریری،   مجیدرضا 
دولت  در  که  افرادی  سایر  و  نیلی  دکتر  است:  معتقد 
شخصیت  بین  باید  کنند؛  می  انتتقاد  و  دارن��د  پست 
یک  می تواند  و  است  دانشگاه  استاد  یک  که  حقیقی 
حال  هر  به  که  رسمی شان  سمت  و  باشد   گر  مطالبه 
توان  نمی  شوند.  قائل  دارند،تفاوت  مسئولیت  حاضر 

هم انتقاد کرد و هم مطالبه گر بود.
وی اضافه کرد: آقای دکتر نیلی در حال حاضر فقط 
به  از سوی رییس جمهور  یک استاد دانشگاه نیست و 
انتظار  و  شده  منصوب  اقتصادی  ویژه  دستیار  سمت 
این است که ایشان برای حل این ابرچالش ها به دولت 

راهکار ارایه بدهد.

انتظار برای اجماع کارشناسان و مسئولین ادامه دارد؛

آب بزرگترین چالش اقتصاد!
خبر خبر

کاشت سه هزار و 700 هکتار کلزا در خراسان رضوی
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
کلزا  کشت  سهمیه  گفت:  رضوی 
در خ��راس��ان رض��وی ح��دود 12 
هزار هکتار بوده که تاکنون 3700 

هکتار آن کشت شده است.
این  اعالم  با  صالحی  نجفقلی 
خبر افزود: کشت کلزا در مناطق 
پایان  به  تقریبا  معتدل  و  سرد 

تاریخ خود نزدیک شده است.
کلزا در خراسان رضوی 2350 هکتار  آبیاری  اینکه میزان سطح   به  اشاره  با   وی 
است، بیان کرد: میزان بذر کلزای دریافتی استان نیز  60 تن بوده که 45 تن آن توزیع 

شده است.
همچنین علیرضا مهاجر، مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت  جهاد 
با  نزدیکی  ارتباط  که  است  ضروری  و  اساسی  کاالهای  از  روغن  گفت:  کشاورزی، 

معیشت اقشار جامعه دارد.
از  را  اساسی  محصول  این  تولید  نیاز  از  درصد   ۹۵ ایران  کرد:  خاطرنشان  وی 
واردات تامین می کند که خطری بزرگ برای امنیت غذایی کشور است به همین دلیل 

خودکفایی در تولید روغن اهمیت زیای دارد.
نتایج  از  گندم  خودکفایی  ادامه  به ویژه  غالت  تولید  پایداری  اینکه  بیان  با  مهاجر 
اثبات شده تناوب کشت این محصوالت با دانه های روغنی ازجمله کلزاست، تصریح 
کرد: تکرار کاشت یک نوع محصول غالت بیش از 4 سال متوالی در یک زمین باعث 
افت تولید به شکل چشم گیری می شود؛ مثال اگر کشت گندم در یک مزرعه در سال 
تن   4 به  نزولی  روند  یک  با  چهارم  سال  در  بدهد  محصول  هکتار  در  تن   6 نخست، 

می رسد.
کرد:  اضافه  کشاورزی  جهاد  وزارت   روغنی  های  دانه  طرح  مجری  و  وزیر  مشاور 
اگر دانه روغنی کلزا را در کشت تناوبی این محصول قرار گیرد، در سال بعد از کشت 
دانه روغنی، تولید حداقل ۲۰ درصد افزایش می یابد، ضمن اینکه محصول کلزا نیز 

به دست می آید.
و  علفکش ها  از  بهینه  استفاده  تراکم،  میزان  کلزا،   کشت  تاریخ  رعایت  بر  مهاجر 

کودهای شیمیایی برای رسیدن به عملکرد مطلوب تاکید کرد.
 

اختصاص 100میلیارد تومان برای تولیدی های صادراتی
بالغ بر 100 میلیارد  مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال بودجه ای 
تومان برای شرکت های تولیدی که در حوزه صادراتی فعالیت دارند، اختصاص یافته 

است.
بود،  نتیجه بخش  سبز  کریدور  خصوص  در  که  آنچه  افزود:  مودودی  محمدرضا 
این است که ما فهرستی از شرکت های خوب که مشروعیت الزم را داشته و برندها و 
صادرکنندگان مطرح ما بشمار می روند، در اختیار گمرک قرار دادیم و آن ها از طریق 
همان روابطی که با کشور روسیه داشتند، این اسامی را معرفی کردند و محصوالت 

آن ها نیز مورد آزمایش قرار گرفته است.
تعیین  صادرکنندگان  سایر  برای  که  را  تشریفاتی  گمرک  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی 
کرده اند، با توجه با جایگاه و مزیت  این شرکت ها، برای آن ها استثنا قائل شوند. این 
شرکت ها بیشتر در حوزه های صنعت لبنیات، آبزیان و بخش کشاورزی فعال هستند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آن چیزی که مهم بود، مشکالت مربوط 
و  شود  رفع  مشکل  این  شد  قرار  رایزنی  طی  که  است  گمرکی  شده  اظهار  قیمت  به 

قیمتی لحاظ شود که به آن مالیات سنگین وارد نگردد.
با بیان  با اشاره به اختصاص یارانه سود تسهیالت به واحدهای تولیدی  مودودی 
کرد:  تصریح  نداده ایم،  انجام  استانی  تقسیم  تسهیالت  سود  خصوص  در  ما  اینکه 
قالب  در  غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  بسته  تسهیالت  توسعه  برای  حاضر  حال  در 
بودجه  دو  ما  آن  اساس  بر  که  ابالغ شده  رئیس جمهور  اول  معاون  توسط  مصوبه ای 
است.  تومان  میلیارد   100 دیگری  و  تومان  میلیارد   120 یکی  که  گرفته ایم  نظر  در 
این مبلغ اخیر برای یارانه  سود تسهیالت برای شرکت های تولیدی که صادرات انجام 

می دهند، لحاظ شده است.
زیرساخت ها  توسعه  برای  نیز  تومان  میلیارد   120 آن  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
به  مربوط  هم  آن  از  بخشی  و  بوده  تولیدی  واحدهای  به  غیرمستقیم  کمک های  و 

حمایت هایی نظیر یارانه سود تسهیالت به تجار است.

تولید هشت تن ورمی کمپوست در »مزرعه نمونه«
موسسه  سرپرست 
ص��ن��ع��ت  و  ک���ش���ت 
مزرعه نمونه گفت: از 
جاری،  سال  ابتدای 
8 تن ورمی کمپوست 
موسسه  ای��ن  توسط 

تولید شده است.
زارع  اورع���ی  علی 
روزش��ن��ب��ه ب��ا اع��الم 
این  اف��زود:  خبر  این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشته و در قالب 
2 شیفت کاری استحصال شده است.

بهبود  و  خاک  آلی  ماده  افزایش  منظور  به  کود  این  داد:  ادامه  وی 
خواص فیزیکی و میکروبی آن به کار می رود.

اورعی زارع درباره سایر مزیت های ورمی کمپوست گفت: این محصول 
که منشاء کودهای دامی و منبعی غنی از مواد آلی و میکروارگانیسم های 

خاک می باشد، حاوی مواد هیومیکی است.
وی ادامه داد: این کود ضمن برخورداری از مواد غذایی، قادر به تغییر 
 PH شرایط فیزیکی، شیمیایی و میکروبی خاک است و با تغییر موضعی

خاک، باعث افزایش جذب عناصر موجود در خاک توسط گیاه می شود.
مصرف کننده  را  نمونه  مزرعه  صنعت  و  کشت  موسسه  زارع،  اورعی 
اصلی ورمی کمپوست های تولیدی دانست و افزود: حدود 95 درصد این 

محصول در مزرعه نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.
دلیل  به  موسسه  از  خ��ارج  کمپوست  ورم��ی  ف��روش  داد:  ادام��ه  وی 
و  باغات  برای  متفرقه  صورت  به  و  نبوده  توجه  قابل  تولید،  محدودیت 

مزارع زعفران خریداری می شود.
کشت  در  تولیدی  کمپوست های  ورم��ی  ک��رد:  اضافه  زارع  اورع��ی 
کار  به  کلزا  و  خربزه  فرنگی،  گوجه  قند،  چغندر  همچون  محصوالتی 

می رود.
با اشاره به ساختمان  سرپرست موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه 
فاز  در  هم اکنون  طرح  این  گفت:  موسسه  این  کمپوست  ورمی  سایت 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  نزدیک،  آینده ای  در  و  دارد  قرار  مطالعاتی 

می شود.
  

استقبال 30هزار نفری از نمایشگاه ایران خودرو در 
پدیده شاندیز

نمایشگاه  نخستین  گفت:  شاندیز  پدیده  شرکت  برداری  بهره  مدیر 
بازار پدیده  تا 31 شهریورماه در محل فودکورت  از 28  که  ایران خودرو 
و  شهروندان  از  نفر  هزار  سی  از  بیش  بازدید  با  شد،  برگزار  شاندیز 

گردشگران همراه بود.
پتانسیل های  به  توجه  با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  شوشتری  جمال 
موجود در پدیده شاندیز از جمله سالن های مجهز، پارکینگ ها، محوطه 
سنگ فرش و دیگر امکانات موجود، ظرفیت های باالیی برای برگزاری 

نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش ها در این مجموعه وجود دارد.
ایران  اختصاصی  نمایشگاه  نخستین  برگزاری  با  همراه  افزود:  وی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  هماهنگی  با  که  مرکز  این  در  خودرو 
برندهای  از  خودرو  نمایندگی  چندین  شد،  برگزار  بینالود  شهرستان 
با  را  خود  محصوالت  نمایشگاه  برگزاری  درخواست  خارجی  و  داخلی 

مدیران پدیده مطرح کرده اند.
شوشتری اعالم کرد: پس از مذاکرات مورد نیاز در خصوص برگزاری 
نمایشگاه های نمایندگی های خودروهای مختلف در صورت قطعی شدن 

در زمان مناسب اطالع رسانی می شود.
برنامه های  وی��ژه  ب��رگ��زاری  ب��رای  م��دون  برنامه ای  تدوین  از  وی 
نمایشگاهی و دیگر رویدادهای احتمالی در شش ماهه دوم امسال نیز 
خبر داد و افزود: پس از قطعی شدن برنامه های شش ماهه دوم، جدول 

زمانبندی آن اطالع رسانی می شود.
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گفت و گو پارلمان دهم

نماینده سابق نیشابور:
نمایندگان مجلس درباره سفرهای 

خارجی خود توضیح دهند

   سرویس سیاسی
سفرهای  م��س��ئ��ول 
نمایندگان  خ��ارج��ی 
و  هشتم  مجالس  در 
سفر  ک��رد:  تاکید  نهم 
از  خارج  به  نماینده ها 
نبوده،  معمول  کشور 

عضویت  دلیل  به  مأموریت هایی  انجام  برای  البته 
صورت  برنامه ریزی  قبل  از  که  پارلمانی  گروه های  در 
به سفرهایی می رفتند  اعضای خانه ملت  بود،  گرفته 
صورت  مجلس  کاری  دوره  و  تعطیالت  زمان  در  که 

می پذیرفت و برای گذران تعطیالت نبود. 
خصوص  در  شبهه  رف��ع  ب��رای  باید  نماینده ها 
سفرهای خود توضیح دهند.  نهم شهریورماه آخرین 
تابستانه  تعطیالت  و  بود  مجلس  نمایندگان  جلسه 
تقریبا  بین  این  در  داشت.  ادامه  مهرماه  دوم  تا  آنان 
اکثر نمایندگان مجلس از این تعطیالت بهره بردند و 

این ایام را در خارج از کشور گذراندند.
عضو  نوبندگانی،  جمالی  محمدجواد  نمونه  به طور   
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
شورای اسالمی و جالل محمود زاده به کشور اندونزی، 
کشور  به  نیز  چنارانی  هاجر  و  ذوالقدر  فاطمه  سیده 
کمیسیون  رئیس  کوچی  رضایی  محمدرضا  بوتان، 
عمران، حسین نیاز آذری نماینده بابل، حمید بنایی 
نماینده گناباد، حسن خسته بند نماینده بندرانزلی، 
محمد  و  خرم آباد  نماینده  ملکشاهی  محمدرضا 
دامادی نماینده ساری به کشور عراق، علی مطهری، 
جعفر  جمشید  اسالمی،  شورای  مجلس  نایب رئیس 
وکیلی،  محمدعلی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  پور 
فرانسه  به کشورهای  مازنی  احمد  و  طیبه سیاووشی 
و پرتغال، هدایت ا... خادمی نماینده ایذه، مصطفی 
مال  یوسفیان  ع��زت ا...  تهران،  نماینده  کواکبیان 
نماینده آمل و احد آزادی خواه نماینده مالیر به کشور 
کرمان،  نماینده  ابراهیمی  پور  محمدرضا  زیمباوه، 
پور  آقا  معصومه  رفسنجان،  نماینده  انارکی  احمد 
نماینده  سعیدی  زهرا  و  شبستر  نماینده  علیشاهی 

مبارکه به کشور عراق سفرکرده بودند.
البته به طورمعمول چنین سفرهایی برای گسترش 
دیپلماسی پارلمانی صورت می گیرد، اما الزم است تا 
برای  خود  پرهزینه  سفرهای  از  گزارشی  نمایندگان 
افکار عمومی ارائه دهند تا شبهات به وجود آمده در 

رابطه با تفریحی بودن آن ها برطرف شود. 
و  مجلس  پیشین  نماینده  نیا،  سبحانی  حسین 
قبل  دوره  در  نمایندگان  خارجی  سفرهای  مسئول 
مجلس در گفت وگو با صبح امروز در رابطه با نیاز به 
صورت  سفرهای  مورد  در  نمایندگان  شفاف سازی 
کشور  از  خ��ارج  به  نماینده ها  سفر  گفت:  گرفته 
مأموریت هایی  انجام  برای  البته  نبوده،  معمول 
قبل  از  که  پارلمانی  گروه های  در  عضویت  دلیل  به 
ملت  خانه  اعضای  بود،  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
به سفرهایی می رفتند که در زمان تعطیالت و دوره 
گذران  ب��رای  و  می پذیرفت  ص��ورت  مجلس  ک��اری 

نبود.  تعطیالت 
خصوص  در  شبهه  رف��ع  ب��رای  باید  نماینده ها 
نیاز  با  رابطه  در  وی  دهند.  توضیح  خود  سفرهای 
هزینه  داشت:  اظهار  رابطه  این  در  شفاف سازی  به 
البته برخی از سفرها الزمه  باید شفاف شود،  سفرها 
تعطیالت  خاطر  به  درصورتی که  صرفًا  ولی  است  کار 
در  که  امکاناتی  از  اطالع یابی  مردم  حق  باشد،  بوده 
اختیار نماینده آن ها بوده، است. در مجلس گذشته 

بر این مسئله کنترل صورت می گرفت. 
مجلس  در  نمایندگان  خارجی  سفرهای  مسئول 
ابراز  سفرها  کنترل  شیوه  درب��اره  اسالمی  ش��ورای 
در  می شد  انجام  سفر  درخواست  که  زمانی  ک��رد: 
و  می گرفت  ق��رار  موردبررسی  دعوت نامه ها  ابتدا 
باید  حتمًا  بودند  دوستی  گروه  عضو  درصورتی که 
نماینده  سپس  باشد،  آمده  خارجی  طرف  سفر  یک 
می کرد  اقدام  آن  به  نسبت  اسالمی  شورای  مجلس 
تا سفر مدام از جانب ما انجام نگیرد. از طرف دیگر 
اجازه  بودند،  شده  ایران  وارد  که  تعدادی  از  بیش 
کنار  در  نمی شد  داده  ملت  خانه  اعضای  به  خروج 
گزارشی  خود  سفر  انجام  از  باید  حتمًا  این ها  تمام 
ارائه می کردند تا نشان دهد هیئت موردنظر در سفر 
است.  نبوده  مذاکرات  جز  دیگر  کارهای  دنبال  به 
مسائل  پس ازاین  اف��زود:  مجلس  پیشین  نماینده 
می شدند  فرستاده  خارجه  امور  وزارت  به  گزارش ها 
سفر  هیئت  که  کارهایی  بر  دوجانبه  روابط  بخش  تا 
که  قسمت هایی  بر  و  یابد  آگاهی  داده،  انجام  رفته 
اطالعات  گیرد،  قرار  آن ها  پیگیری  مورد  است  الزم 

به دست آورند.
کنترل  هم  کمیسیون ها  سفرهای  با  رابطه  در   
هیئت هایی  تمام  که  نبود  چنین  و  می گرفت  صورت 
می شد  داده  آن ها  به  اجازه  می کردند  درخواست  که 
و قسمت هایی که الزم دانسته می شد در حد چهار یا 

پنج نفر بیشتر مجوز دریافت نمی کردند. 
سبحانی نیا در ادامه بیان کرد: در مجلس کششی 
وجود  که  جاذبه هایی  خاطر  به  خارجی  سفر  درباره 
کنترل  را  این ها  سفرها  کمیته  اگر  و  است  زیاد  دارد، 
با آن ها مواجه شده ایم، پیش  امروز  که  تبعاتی  نکند 
بنابراین  نیست؛  مجلس  نفع  به  این  و  آمد  خواهد 
نمایندگان که این سفرها را انجام دادند باید پاسخگو 
باشند. وی درباره به اطالع عموم رساندن گزارش ها 
توضیح داد: بخشی از گزارش ها خاص و ویژه بود که 
وزارت  ریاست،  دفتر  به  و  نبود  عمومی شدن  به  الزم 
امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی و نهادهایی که 
الزم بود این مسائل را بدانند، ارسال می شد و برخی 

هم چنین ضرورتی نداشت.
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  نماینده   
الزم  سفرها  کمیته  وجود  کرد:  تأکید  سفرها  کمیته 
کمیسیون  رئیس  سمت  از  نفر  آن ی��ک  در  اس��ت. 
امنیت ملی، سه نفر از سوی ریاست مجلس و بعضی 
بین الملل  ام��ور  مدیرکل  مانند  دیگر  دستگاه های 
از اعضای  نفر  یا دو  ریاست، مدیرکل تشریفات، یک 
هیئت رئیسه در آن عضو بودند که این مسائل را کنترل 
می کردند. در حال حاضر هم باید دید دوستانی که در 

آن حضور دارند، پاسخگو هستند یا خیر.

نماینده سبزوار مطرح کرد:

اغماض مجری قانون 
راهنمایی ورانندگی اصلی ترین

 علت قانون شکنی رانندگان
یک  اع���ت���ق���اد  ب���ه 
ع��ض��و ک��م��ی��س��ی��ون 
م��ع��ادن  و  ص��ن��ای��ع 
اصلی ترین  مجلس 
قانون شکنی  ع��ل��ت 
ران��ن��دگ��ان خ���ودرو و 
»کمبود  موتورسیکلت 

قانون« نیست، بلکه »نحوه اجرای قانون« یا »اغماض 
متخلفان  با  رانندگی«  و  راهنمایی  قانون  مجری 

رانندگی است. 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  سبحانی فر  رمضانعلی 
می دانم  بعید  داش��ت:  اظهار  مطلب  این  بیان  با 
باشیم.  داشته  قانون  خالء  رانندگی،  ح��وزه  در 
راکبان  رانندگی  وضعیت  ویژه  به  رانندگی  وضعیت 
توسط  بسیاری  موارد  در  موتورسیکلت  قانون شکن 
روبرو  اغماض  دیده  با  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 

می شود. 
مثالی  بیان  با  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
منظورش را به این شکل توضیح داد: ماموران ناجا 
اشتغال  موتوری  پیک  در  یا  که  کارگری  راننده  به 
می کند  جابه جا  بار  و  مسافر  آزاد  صورت  به  یا  دارد 
ویژه  خط  در  حرکت  تخلف  مرتکب  حال  عین  در  و 
سایر  یا  پیاده رو  در  تردد  یا  قرمز  چراغ  از  عبور  یا 
دنبال  که  دلیل  این  به  می شود،  رانندگی  تخلفات 
نگاه  با  است،  خانواده اش  برای  نان  لقمه ای  تامین 
برخورد  آن��ان  با  و  نگریسته  عاطفی  و  احساسی 
سلبی نمی کنند و مثال موتورسیکلت را به پارکینگ 
هدایت نمی کنند و این چرخه به ویژه بارها و بارها 
به  می شود  تکرار  بزرگ  شهرهای  و  کالن شهرها  در 
از  پلیس  بر  انسانی  معیارهای  غلبه  روشن تر  بیان 
سوی  از  موتورسیکلت  راکبان  معیشت  و  سو  یک 
در  ویژه  به  رانندگی  تخلفات  گسترش  موجب  دیگر 
کاالیی  بورس های  و  مراکز  و  شهر  مرکزی  محدوده 

و تجاری می شود.

نماینده تربت جام به تحلیل مسئله 
استقالل کردستان عراق پرداخت

ج��ل��ی��ل رح��ی��م��ی 
جهان آبادی، نماینده 
م��ج��ل��س  ش����ورای 
اسالمی و عضو کمیته 
س��ی��اس��ت خ��ارج��ی 
ف��راک��س��ی��ون ام��ی��د 
مسئله  ب��ا  راب��ط��ه  در 

استقالل کردستان عراق که یکی از مباحث جدی و 
مهم این روزها در فضاهای تحلیلی و سیاسی جامعه 
است یادداشتی مرقوم کرده است که فرازهایی از آن 

را می خوانید:
اول( ریشه  مسئله کردستان به ضعف و فروپاشی 
کردها  استعماری  تقسیم  و  عثمانی  امپراطوری 
می  باز  عراق  و  سوریه  عربی  کشور  دو  و  ترکیه  بین 
است  اندی  و  قرن  یک  به  نزدیک  امر  این  و  گردد 
به  و  نموده   چالش  و  التهاب  دچار  را  خاورمیانه  که 
کشورهای منطقه و مردم کرد آسیب های زیادی را 

وارد نموده است.
هایی  حکومت  زم��ان  از  ای��ران  دوم(ک��رده��ای 
مهد  ایران  و  اند  زیسته  ایران  ،در  آریایی  اولیه 
اریایی  ق��وم  ترین  اصیل  کردها،  و  اری��ا  تمدن 
این  اولیه  صاحبان  ای��ران  ک��رده��ای  هستند، 
کردهای  با  و  هستند  ای��ران  فرزند  و  سرزمین 
صد  چند  تقسیمات   دلیل  به  که  دیگر  کشورهای 
درآمده  دیگر  های  ملیت  عضویت  به  اخیر،  ساله 

تفاوت آشکار دارند . اند، 
مذهبی  و  قومی  تعصب  هر  از  نظر  صرف  س��وم( 
تحت  الملل  بین  حقوق  در  خ��واه��ی  ،استقالل 
حکومت  تشکیل  اما  است  شده  پذیرفته  شرایطی 
و  مبارک  ام��ری  سرزمینی   س��ازی  ج��دا  و  جدید 
ظلم  و  ،دیکتاتوری  نیست  دموکراتیک  و  ارزشمند 
و  ن��دارد  قومی  تنوع  و  سرزمین  وسعت  به  ربطی 
تشکیل  با  لزوما  توسعه   و  پیشرفت  و  دموکراسی 

دولت های قومی کوچک شکل نمی گیرد.
،جامعه  ع��راق  کردستان  استقالل  با  چ��ه��ارم:  
جهانی و کشورهای همسایه با فشار و تحریم و قطع 
داد  خواهند  نشان  ،واکنش  مرزها  بستن  و  روابط 
رود  می  منطقه  در  جدید  جنگی  بروز  امکان  حتی 
است  شکننده  و  ضعیف  عراق  کردستان  اقتصاد    .
از طریق زمینی و چه دریایی  نفتش چه  ،صادرات  
شدت  به  درآمدش  شود،  می  اساسی  مشکل  دچار 
مشکالت،  و  نارضایتی  مرور  به  و  یابد  می  کاهش 
دولت قومی ان را زمین گیر می کند. حتی کولبران  
شوند  می  نشین  خانه  هم  مرزنشین  ک��رد  فقیر 
کرد  مناطق   و  عراق  کردستان  از  گذاران  ،سرمایه 
روند  و  کنند  می  دوری  همسایه  کشورهای  نشین 
می  امنیتی  فضای  ،قربانی  دموکراسی  و  اصالحات 

شود.
پنجم: نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه افزایش 
و  است  عراق  و  ای��ران  و  ترکیه  ضرر  به  که  یابد  می 
نگرانی امنیتی ناشی از ان بخشی از منابع انسانی و 

مالی ما را مشغول و مصروف خواهد نمود.
 وکالم اخر انکه؛

حکومت  بودن  دموکراتیک  غیر  و  ناتوانی  و  ضعف 
عراق و سوریه و سو استفاده امریکا و روسیه و رژیم 
مذهبی  تعصبات  به  زدن  دام��ن  و   ، صهیونیستی 
بحران  دچار  را  ما  ،منطقه  کشورها  برخی  سوی  از 
و  منافع  آگاهانه  باید  ،اما  است  نموده  فروپاشی  و 
امنیت ایران عزیز  را بشناسیم و برای حفظ وطنمان 
و  منطقه  عراق،برای  کردستان  استقالل   . بکوشیم 
امنیت ما و حتی زندگی آرام خود کردها ،امر مبارکی 

نیست 
آینده  نسلهای  برای  را  ایران  و  باشیم  هوش  به 
و  گرایی  تجزیه  به  زدن  دام��ن  از  و  کنیم  حفظ 
تعصبات  ترویج  و  ،مذهبی   قومی  های  واگرایی  
بپرهیزیم. عزت همه ما در گرو حفظ ایران و عزت 

آن است.

 سید مهرداد امیرکاللی
meHrdad1371@yaHoo.com

تحلیل ها  گفت:  اصالح طلب  فعال سیاسی  یک 
در مورد یک عکس نشان می دهد عرصه سیاسی 
کشور دچار بی مایگی شده است و فضای گمانه زنی 
و تبلیغاتی بر فضای سیاسی و بحث های تحلیلی 
علی   24 رویداد  از  نقل  به  است.  کرده  پیدا  غلبه 

انتشار  از  بعد  که  اظهارنظرهایی  درباره  تاجرنیا،  
کنار  در  الریجانی  علی  عزاداری  اول  شب  عکس 
جماران  حسینه  در  اص��الح��ات  دول��ت  رئیس 
مطرح شد، گفت: در عرصه سیاسی به هر میزان 
تشکل های  سیاست ورزی  و  کنش گری  از  که 
نقش  می گیریم،  فاصله  شناسنامه دار  و  رسمی 
و  می شود  تقویت  احزاب  از  غیر  مجموعه هایی 
هنگامی که رسانه ها به جای تشکل های سیاسی 
در  تنش هایی  و  التهابات  شاهد  ما  می نشینند، 
فضای سیاسی کشور هستیم. وی افزود: نشستن 
اصالحات  دولت  رئیس  کنار  در  الریجانی  آقای 
یک  اصالحات،  جریان  معنوی  رهبر  عنوان  به 
اتفاق ساده است و نیاز به این همه تحلیل نبود. 
در  که  این  بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
دو  هر  افراد  میهمانی ها  و  مراسم ها  از  بسیاری 
احتمال  این  و  می شوند  دعوت  سیاسی  جریان 
بنشینند،  یکدیگر  کنار  در  آنها  که  دارد  وجود 

این  می شود  گفته  که  تحلیل  این  ک��رد:  عنوان 
یک  است   ۱۴۰۰ انتخابات  با  مرتبط  هم نشینی 
در  سیاسی  عرصه  بی مایگی  نشان دهنده  مقدار 
ایران است و اصال جالب نیست که عرصه سیاست 
به خاطر کنار هم نشستن دو نفر، دستخوش این 

همه تحلیل و بحث های مختلف  شود.
ریاست جمهوری  انتخابات  این  بیان  با  وی   
صحبت  گفت:  اس��ت،  ش��ده  ب��رگ��زار  تازگی  به 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  درب��اره  ک��ردن 
بررسی  ب��رای  اس��ت.  زود  بسیار   ۱۴۰۰ س��ال 
را  تصمیمی  چه  هنگام  آن   اصالح طلبان  این که 
آن  تا  زیادی  زمان  گفت  باید  کرد  خواهند  اتخاذ 
تاکید  ملت  اتحاد  حزب  عضو  است.  مانده  سال 
سمت  به  قطعا  کشور  سیاسی  جریان های  کرد:  
بخش هایی  رف��ت.  خواهند  مختلف  سویی  و 
مورد  رئیس جمهور  به  ام��روز  اصالح طلبان  از 
را  نقدهایی  روحانی   آق��ای  یعنی  حمایتشان 

نمی توان  اکنون  از  بنابراین  می کنند  مطرح 
سال   4 ب��رای  که  این  بر  مبنی  داش��ت  قضاوتی 
تصمیم  به  خاصی  فرد  از  حمایت  برای  آینده 
رسانه ای  فضای  به  اشاره  با  تاجرنیا  رسیده اند. 
کرد:  عنوان  کشور  سیاسی  عرصه  در  تبلیغاتی  و 
تبلیغاتی  و  گمانه زنی  فضای  متاسفانه  معتقدم 
غلبه  تحلیلی  بحث های  و  سیاسی  فضای  بر 
گفت  می توان  نوعی  به  حتی  و  است  کرده  پیدا 

سیاسیون هم اسیر آن شده اند. 
اصالح طلبان  س��وال  ای��ن  به  پاسخ  در  وی    
گزینه ای برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
فکر  به  اکنون  از  و  داش��ت  خواهند  جمهوری 
اصالح طلبان  گفت:   خیر  یا  هستند  چهره سازی 
جمهوری  ریاست  گزینه های  داشتن  لحاظ  به 
دستشان پرتر و بازتر  از سایر جریان های سیاسی 
یک  به   ۱۴۰۰ سال  در  نظر  وحدت  یک  با  و  است 

تصمیم مشترک خواهند رسید.

ملت  اتحاد  ح��زب  مرکزی  ش��ورای  عضو  یک 
علوم  وزیر  اینها  از  پیش  داشتیم  انتظار  گفت: 
مشغول به کار شود؛ حاال با شروع سال تحصیلی 
مهم است تا هرچه سریع تر وزیر آتی علوم معرفی 
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  انصاری  غالمرضا  شود. 
وزیر  سریع تر  هرچه  معرفی  ض��رورت  با  ارتباط 
علوم تحقیقات و فن آوری توسط رئیس جمهور به 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: الزمه رسیدن 
نو  فعال،  دانشگاه های  داشتن  پایدار،  توسعه  به 

آور، پویا و تحول گراست. 
چنین  داش��ت��ن  ب��رای  قطعا  داد:  ادام���ه  وی 
همان  که  آن  مدیریت  راس  در  باید  دانشگاهی 
وزیری  است،  فن آوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
داشته  را  الزم  ویژگی های  که  کند  پیدا  حضور 
توانمند  و  فعال  پویا،  وزی��ری  واق��ع  در  باشد. 
انصاری  برساند.  جایگاه  این  به  را  ما  می تواند 
شروع  در  یازدهم  دولت  متاسفانه  شد:  ی��ادآور 
با  آمد  کار  علوم  وزیر  یک  انتخاب  برای  کارش 
داشتیم  انتظار  بود،  روب��ه رو  جدی  چالش های 

مجلس  در   ۹۴ س��ال  در  که  تحولی  به  توجه  با 
شورای اسالمی بوجود آمد، دولت جدید با توجه 
محترم  ریاست  توسط  شده  طرح  شعارهای  با 
جمهور و با توجه به خواست عمومی دانشجویان، 
شده  ایجاد  فضای  این  از  اساتید  و  دانشگاهیان 
کارآمد شکل دهد؛  و وزارت علومی  استفاده کند 
دولت  ش��روع  در  که  بودیم  شاهد  نهایت  در  اما 

دوازدهم وزیر علوم معرفی نشد.
 وی افزود: دولت همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید باید در معرفی وزیر علوم، جدیت و سرعت 
برای  سریع تر  هرچه  و  دهد  خرج  به  بیش تری 
اسالمی  ش��ورای  مجلس  به  جدید  وزیر  معرفی 
وزیر  نظر من  به  کرد:  انصاری تصریح  کند.  اقدام 
اول  باشد؛  شاخصه  چند  دارای  باید  پیشنهادی 
خود  و  تحول خواهی  ب��رای  الزم  جسارت  آنکه 
اتکایی در دانشگاه را داشته باشد. دوم آنکه باید 
برنامه تحول محور داشته باشد، مهم است که در 
کارنامه وزیر معرفی شده سابقه الزم در این زمینه 
گفت:  راستا  همین  در  وی  باشد.  داشته  وجود 

در  سیاسی  تکثرگرایی  به  اعتقاد  ویژگی  سومین 
دانشگاه ها و حاکمیت بخشی و اجازه حرکت پویا 
دانشگاه ها  سطح  در  موجود  اندیشه های  همه  به 
باید  است؛  علمی  هیئت  چه  و  دانشجویان  چه 
فراهم  دانشگاهیان  همه  فعالیت  برای  شرایط 
سوی  از  گفت:  ملت  اتحاد  حزب  عضو  این  شود. 
دیگر وزیر علوم  باید قانونمدار و قانونمند باشد و 
اصول قانونی را بر امیال و تعلقات سیاسی ارجح 
دانشگاهی  کند  تالش  باید  آتی  علوم  وزیر  بداند. 
با  کژی ها  مقابل  بتواند  که  باشیم  داشته  شجاع 
مقابله  اساتید  و  انگیزه  با  دانش جویان  پویا  نسل 
با  باید  آینده  وزیر  بنابراین  گفت:  انصاری  کند. 
باید  باشد؛  داشته  آشنایی  دانشگاهی  فضای 
حتی  باشد  داشته  دانشجویی  جنبش  دغدغه 
نظر  مد  هم  را  دانشجویی اش  دوران  سوابق  باید 
و  تحلیل  زمینه  کند  تالش  باید  ایشان  داد.  قرار 
بحث در جوامع دانشگاهی ایجاد شود. وی سپس 
گفت: باید شاهد کرسی های آزاد اندیشی که مقام 
باشیم؛  کردند  تاکید  آن  به  بارها  رهبری  معظم 

گرایی  تحول  و  جسارت  شجاعت،  باید  آتی  وزیر 
در  فراقانونی  رفتارهای  مقابل  و  باشد  داشته  را 

چارچوب قانون ایستادگی کند. 
شأن  حفظ  امیدواریم  گفت:  پایان  در  انصاری 
در  را  جوان  نسل  به  دادن  بها  و  توجه  اساتید، 
باید  آینده  علوم  وزیر  ببینیم.  او  مدیریت  زمان 
چنین ویژگی هایی داشته باشد تا دانشگاه بتواند 
فضا  آنها  باوجود  و  کند  تربیت  توانمند  نیروهای 
مهیا  نظاممان  و  کشور  عیار  تمام  توسعه  برای 

شود.

ش��ورای  مجلس  در  س��ب��زوار  م��ردم  نماینده 
اسالمی گفت: تنها راه مقابله با تحریم ها، تکیه بر 
دفاع  دوران  فرهنگ  به  برگشت  و  داخلی  توان 
دشمن  توطئه  راستا  ای��ن  در  که  اس��ت  مقدس 
از  فارس  گزارش خبرگزاری  به  ناکارآمد می شود. 
شهید   46 یادواره  در  مقصودی  حسین  سبزوار، 

مقاومت  اینکه  بابیان  خوشاب  شم آباد  روستای 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری  نرم  نفوذ  و  اسالمی 
داشت:  اظهار  است،  مقدس  دفاع  فرهنگ  ثمره 
علیه  اس��الم��ی  مقاومت  جبهه  پ��ی��روزی ه��ای 
تأسی  به  تکفیری  گروه های  و  داعش  استکبار، 
مقدس  دف��اع  ارزش ه���ای  و  اسالمی  انقالب  از 

شورای  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده  است. 
دشمن  ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با  اسالمی 
مقابله  راه  تنها  گفت:  اسالمی،  جمهوری  علیه 
به  برگشت  و  داخلی  توان  تکیه بر  تحریم ها،  با 
فرهنگ دوران دفاع مقدس است که در این راستا 

توطئه دشمن ناکارآمد می شود. 

عرصه  در  مختلف  سیاسی  سالیق  از  استفاده 
و  دولت  کارآمدی  لوازم  از  یکی  دولتی  مدیریت 
به کار برده شده  پیشرفت کشور می باشد. تدبیر 
در دولت اول روحانی برای فائق آمدن بر معضالت 
کشور، انتخاب مدیران همسو با دولت در راستای 
اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید بود. اما 
با نگاهی به کارنامه و جهت گیری مدیران دولتی 
در دولت یازدهم این سوال به وجود می آید که تا 
به درستی و در راستای  انتخاب مدیران  چه حد 
است؟  گرفته  صورت  دولت  با  بودنشان  همسو 
به  دول��ت  با  ب��ودن  همسو  که  است  ذکر  به  الزم 
به یک  برتری  یا اهدا  و  معنای هم جناحی بودن 
جریان خاص نمی باشد بلکه به معنای پایبندی 
در  مدیران  شایسته  تالش  و  دولت  شعارهای  به 
می  مذکور  شعارهای  و  ها  وعده  تحقق  راستای 
می  شود  می  انتخاب  که  مدیری  واقع  در  باشد. 
بایست سیاست های دولت را قبول داشته باشد 
تا بتواند برنامه های دولت را اجرا کند. همچنین 
این  که  باشد  دارا  را  الزم  کاری  تجربه  و  توانایی 
فاکتور مهم به واسطه تحقیق در عملکرد گذشته 
مدیران  حضور  اس��ت.  فهم  قابل  مذکور  مدیر 
حاصل  نبودنشان  همسو  که  دولت  با  غیرهمسو 
عدم اعتقاد به تفکرات و برنامه های دولت تدبیر 
و امید می باشد، باعث ناامیدی بدنه اجتماعی و 
سلب اعتماد از کارآیی دولت منتخبشان و جریان 
فکری اصالح طلبی و اعتدال گرایی می شود. در 
این راستا با سه فعال سیاسی استان گفت و گویی 

داشتیم که از نظرتان می گذرد.
دولت دوازدهم باید سقف مطلبات مردم را 

برآورده کند
در  سازندگی  دولت  وزیر   کار  پیشین  قائم مقام 
پاسخ به این سوال که با توجه به رای 24 میلیونی 
را در  باید شاهد چه تغییراتی  به دولت دوازدهم 
خراسان  استان  در  آن ها  رویکرد  و  مدیران  بدنه 
مردم  باالی  رای  به  توجه  با  گفت:  بود،  رضوی 
به دولت دوازدهم از لحاظ قانونی و منطقی باید 
مردم  اما  شود،  ب��رآورده  آن ها  مطالبات  سقف 
درک  خوبی  به  را  شرایط  و  هستند  هوشمند  ما 
از  را  خود  خواسته های  کف  بنابراین  می کنند، 
این  نتواند  دولت  اگر  حال  داشتند،  انتظار  دولت 
خودش  به  نباید  کند،  برآورده  را  خواسته ها  کف 
نمره قبولی دهد و این قضیه قطعا در نوع برخورد 

مردم منعکس می شود. سید عالء الدین موسوی 
به نظر  با صبح امروز اظهار داشت:  در گفت و گو 
و  کابینه  چینش  در  اینجا  به  تا  دولت  می رسد 
انتصابات به خصوص در خراسان رضوی کف  نوع 
مطالبات را برآورده نکرده است، همانطور که در 
دولت  در  نکرد.  پیدا  تحقق  امر  این  قبل  دولت 
در  ایران  مردم  اکثریت  تایید  مورد  مدیران  قبل 
نبودند به طوری که متوسط  پست های مدیریتی 
بخش،  سطوح   در  مدیریتی  پست های  تغیرات 
بیست  تا  پانزده  حدود  کشور  و  شهرستان  استان 
خارجی،  سیاست  بخش  در  آن هم  که  بود  درصد 
که  کشور  وزارت  در  متاسفانه  و  بود  و...  نفت 
باید  و  هستند  محلی  دولت های  کننده  تعیین 
بازتاب خواسته های مردم باشد این اتفاق نیفتاد 
این  اس��ت.  آن  مصادیق  از  رض��وی  خراسان  که 
در  کرد:  نشان  خاطر  طلب  اصالح  سیاسی  فعال 
این دوره نیز قطع به یقین باید تغییرات مدیریتی 
شاهد  را  چیزی  چنین  کنون  تا  که  می شد  انجام 
نیستیم و این مسئله نه با وعده های دکتر روحانی 

و نه با خواسته های مردم مطابقت دارد.
استان  در  تغیرات  برای  الزم  همت  دولت 

خراسان رضوی را ندارد 
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت خراسان 
که   92 انتخابات  از  بعد  متاسفانه  گفت:  رضوی 

رضوی  خراسان  در  روحانی  دکتر  به  خوبی  رای 
همین  و  نگرفت  صورت  الزم  تغییرات  شد،  داده 
بی توجهی نسبت به استان خراسان رضوی باعث 
کاهش نسبی رای روحانی در انتخابات اخیر شد. 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  خراسانی  عبایی  مهدی 
می شود  احساس  که  همانطور  داشت:  اظهار  ما 
دولت همت الزم برای تغیرات در استان خراسان 
سرخوردگی  و  یاس  باعث  این  و  ندارد  را  رضوی 
آتی  انتخابات  در  یقین  قطع  به  و  می شود  مردم 
اصالح  سیاسی  فعال  این  بود.  خواهد  تاثیر گذار 
رای  مشهد  مردم  رای  این  که  بر  تاکید  با  طلب 
انتخابات  در  م��ردم  که  چ��را  ب��ود  اص��الح��ات  به 
انتخاب  را  نفره  پانزده  لیست  یک  شهر  شورای 
دولت  بی توجهی  به  مردم  نگاه  اف��زود:  کردند، 
برای  مناسب  رای  شد  باعث  استان  به  نسبت 
نشود.  اخذ  شهرستان ها  در  به خصوص  روحانی 
و  فرمانداران   از  بسیاری  داش��ت:  اب��راز  عبایی 
رضوی  خراسان  در  دهم  و  نهم  دولت  بخشداران 
هنوز بر سرکار خود هستند و این باعث شد رای 
درصد  بیست  تا  مناطق  بعضی  در  روحانی  آقای 
کاهش پیدا کند یعنی مردم تغییرات را احساس 
نکردند و البته غفلت ما اصالح طلبان را نیز نباید 
نادیده گرفت که پس از دولت احمدی نژاد دچار 
به  بنا  خود  شعارهای   از  و  شدیم  تقلیل گرایی 

خاطر  انتها  در  وی  پوشیدیم.  دل  زمان  ضرورت 
از مدیران  انتخابات اخیر بسیاری  نشان کرد: در 
نمی کردند  حمایت  روحانی  از  تنها  نه  استانی 
ما  نظر  به  بودند.  او  رقیب  موافق  بیشتر  بلکه 
باید  کسانی  و  دارد  ضرورت  استان  در  تغییرات 
و  اعتدال  شعار های  از  حداقل  که  شوند  منصوب 
دولت تبعیت و از شخص آقای روحانی در مواقع 
ستاد ها،  خواسته  هم  این  و  کنند  حمایت  لزوم 

اعتدالیون و اصالح طلبان استان است.
خراسان از حساسیت باالیی برخوردار است
خراسان  اصالح طلبان  هماهنگی  شورای  عضو 
اصالح طلبان  هماهنگی  ش��ورای  گفت:  رضوی 
محسن  گ��زی��ن��ه  س��ه  روی  رض���وی  خ��راس��ان 
مهرعلیزاده، حسین امینی و هادی پژوهش برای 
میان  از  و  دادند  نظر  رضوی  خراسان  استانداری 
این سه گزینه مهرعلیزاده قوی تراز سایرین است. 
استانداری  گزینه  با  رابطه  در  میرزاده  عباس 
ایشان  خود  اگر  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان 
که قبال استاندار خراسان بوده اند، موافق باشد و 
این  با  شرایط تغییری نکند، دولت هم مخالفتی 
پیشنهاد نخواهد داشت. رئیس پیشین ستادهای 
اصالح طلبان حامی روحانی در استان یادآورشد: 
رضوی  خراسان  اصالح طلبان  هماهنگی  شورای 
برگزار  گذشته  روز  در  که  خود  جلسه  آخرین  در 
شد روی سه گزینه مهرعلیزاده، امینی و پژوهش 
بندی  جمع  به  رضوی  خراسان  استانداری  برای 
واسطه  به  رضوی  خراسان  افزود:  وی  رسیدند. 
میلیون   25 از  بیش  و  رضوی  منور  بارگاه  وجود 
نیز ظرفیت های جغرافیایی  و  زائری ساالنه اش 
و جمعیتی اش، استانی ملی بوده و نماینده عالی 
در  فردی  باید  نیز  رضا)ع(  امام  استان  در  دولت 
سطح ملی باشد. این فعال سیاسی با بیان اینکه 
برای  قوی  گزینه های  از  دولت  داریم  انتظار  ما 
نظرمان  گرچه  گفت:  کند،  استفاده  استان  این 
یک  خواستار  اما  نمی کنیم،  تحمیل  دولت  به  را 
انتخاب منطقی هستیم. عضو شورای هماهنگی 
به  مردم  اف��زود:  رضوی  خراسان  اصالح طلبان 
که  دارن��د  منطقی  انتظار  و  اند  داده  رأی  تغییر 
قول ریاست جمهوری مبنی بر وفاداری و  حرکت 
صندوق  به  شده  ریخته  رای  مسیر  در  ایشان 
اگر  گفت:  میرزاده  ببینند.  هم  عمل  در  را  ها 
نظرم  نشد،  انتخاب  گزینه  سه  این  از  هیچکدام 
بر ابقای رشیدیان است و البته اگر گزینه پنجمی 
به جز این چهار نفر بود متناسب با نوع دیدگاه و 
سیاستش عمل کرده و اگر دیدگاه، نظر و سمت و 
سویش به اصالح طلبان نزدیك باشد و توانمندی 

اجرایی باالیی داشته باشد، حمایتش می کنم.

صبح امروز دیدگاه فعاالن سیاسی استان را بررسی می کند؛

وفای به عهد روحانی و انتخاب مدیران در خراسان رضوی، مسئله این است

نماینده اسبق مشهد در مجلس ششم:

دست اصالح طلبان برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری از سایر جریانات ُپرتر است

نماینده اسبق مشهد در مجلس چهارم:

دولت هرچه سریع تر وزیر آتی علوم را معرفی کند

حسین مقصودی:

تنها راه مقابله با تحریم ها، تکیه بر توان داخلی است
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اهدای عضو؛ چهار زندگی را نجات داد
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم 
چهار  زندگی  ادامه  و  نجات  موجب  مشهد  پزشکی 

بیمار نیازمند به عضو شد.
مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: در ششصدو نود و دومین عمل 
اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی »احمد شریفی  
۵۱ ساله« ساکن سبزوار که از بیمارستان دکتر شهید 
در  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  به  بهشتی  
مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، 
رضایت  و  مغزی  مرگ  تأیید  مراحل  انجام  از  پس 
عمل  تحت  منتصریه  بیمارستان  در  وی  خانواده 

جراحی اهدای عضو قرار گرفت .
ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد احمد شریفی 
ساکن  ساله   ۳۷ آقایی  به  منتصریه   دربیمارستان 
مشهد  به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمار 

زندگی دوباره بخشید .   
احمد شریفی جهت  قرنیه های مرحوم  وی گفت: 
پیوند به بیمارستان خاتم االنبیا مشهد  ارسال شد .  
یاد  زنده  پوست  از  قسمتی  کرد:  اضافه  خالقی 
امام  بیمارستان  سوختگی  بخش  به  شریفی  احمد 

رضا )ع( جهت پیوند ارسال شد.

امکان درمان سکته های حاد مغزی در 
گناباد فراهم شد

امکان  از  گنابادی  بهلول  بیمارستان عالمه  رئیس 
از  استفاده  با  مغزی  حاد  سکته های  قطعی  درمان 
داروی ترومبولیتیک )rTPA( در این بیمارستان خبر 

داد.
به  یکشنبه  ایرنا، مهدی صاحبان عصر  گزارش  به 
خبرنگاران گفت: در این راستا یک بیمار 71 ساله که 
با عالئم سکته مغزی و مبتال به فلج نیمه راست بدن 
بود  بیمارستان مراجعه کرده  این  به  و اختالل تکلم 
توسط متخصص نورولوژی معاینه و پس از اقدامات 
تشخیصی، تصویربرداری و آزمایشگاهی با استفاده 
از داروی حل کننده لخته خون ) rTPA( تحت درمان 
عالئم  موقع،  به  درم��ان  با  اف��زود:  وی  گرفت.  قرار 
بیماری از بین رفته و قدرت حرکتی نیمه راست بدن 

و تکلم بیمار به حالت طبیعی برگشت.
 ICU وی اظهار کرد: این بیمار هم اکنون در بخش

تحت نظر است و به زودی مرخص می شود.
رئیس بیمارستان عالمه بهلول گنابادی ادامه داد: 
باید در سه ساعت  بیماران  این درمان،  انجام  برای 
مراکز  به  سرعت  به  بیماری  عالئم  ش��روع  نخست 
درمان  تحت  شده  یاد  داروی  با  و  مراجعه  درمانی 

قرار گیرند.
مربوطه،  متخصصان  عمل  سرعت  با  گفت:  وی 
به مغز  انسداد رگ خون رسان  لخته خون که عامل 
کننده  حل  )داروه��ای   rTPA وریدی  تزریق  با  شده 
لخته خون( حذف و خونرسانی به بافت مغز برقرار و 

بیمار به بهبودی کامل دست پیدا می کند.
و  عوارض  کاهش  راه های  از  یکی  افزود:  صاحبان 
ناتوانی های ناشی از سکته های حاد مغزی استفاده 

از این روش درمانی است.

با  اکنون  کرده اند،  ازدواج  که  شکلی  هر  به  زوج ها 
خود  مجردی  دوره  زندگی  لحظه های  از  کوله باری 
کنند  تجربه  را  زندگی  از  دیگری  شکل  و  نوع  باید 
که  تفاوت هایی  است.  قبل  از  تر  متفاوت  بسیار  که 
شیرین ترین  می توانند  نشوند  درک  درستی  به  اگر 
لحظه های  تلخ ترین  به  را  بودن  هم  با  لحظه های 

عمرشان تبدیل کنند.
چه پسر و چه دختر، هر کدام در دوران مجردی 
از  مشخصی  ای��ده آل ه��ای  و  خاص  تصورات  خود 
همسر آینده خود دارند که گاهی این تصور و ایده آل 
دقیقا شبیه یکی از افرادی است که با آن ها سر و کار 
از  دیگر  شخصی  گاهی  و  مادر  و  پدر  گاهی  که  دارد 

اطرافیانش است.
بهتر  تصمیم گیری  برای  مشخص  ایده آل  داشتن 
رابطه  صحیح  کنترل  و  همسر  انتخاب  مرحله  در 
این  اما  است  مفید  بلکه  نیست  بد  تنها  نه  زناشویی 
عمل  لبه  دو  شمشیری  همچون  می تواند  موضوع 
آن،  از  صحیح  استفاده  عمل  ص��ورت  در  و  ک��رده 

ریشه های رابطه را هدف قرار دهد.
چه  همسر  نابجای  و  حد  از  بیش  مقایسه های 
توسط مرد و چه توسط زن با شخصی دیگر می تواند 
آسیب هایی جدی را به همراه داشته باشد که برخی 
از ما ناخواسته و بدون علم بر تبعاتش به آن دست 

می زنیم.
علی  با  گفتگو  در  امروز«  »صبح  دلیل،  همین  به 
سعیدی، دکترای روانشناسی تربیتی، ابعاد مختلف 
این موضوع را مورد بررسی قرار داده است تا با دالیل 

و آثار آن بیشتر آشنا شویم.
همانندسازی در سنین کودکی و بهره برداری غلط 

در بزرگسالی
منفی  و  مثبت  جنبه  دو  ب��ه  س��ع��ی��دی  ع��ل��ی 
کودکی  سنین  در  پسران  و  دختران  همانندسازی 
روانکاوی  نظریه های  گفت:  و  پرداخت  نوجوانی  و 
سالگی   5 از  قبل  بچه ها  ک��ه  هستند  معتقد 
همجنس  والد  با  کدام  هر  و  می کنند  همانندسازی 
معروف  نظریه  که  می کند  همانندسازی  خ��ودش 
فروید به همین موضوع می پردازد، اما ما در جامعه 
خانواده ای  در  مثال  عنوان  به  اگر  که  می بینیم  هم 
یا دوره نوجوانی  باشد در کودکی  پدر وجود نداشته 
به خوبی صورت نمی گیرد و در آینده  همانندسازی 

نقش پذیری به خوبی صورت نمی گیرد.
دکترای روانشناسی تربیتی دراین باره افزود: این 
و  اجتماعی  نقش  کودکان  که  است  کار  مثبت  جنبه 
یاد  اطرافیانشان  و  والدین  از  را  خانوادگی خودشان 
می گیرند ولی جنبه منفی آن می تواند این باشد که 

فرد ایده آلی که در نظر او برای شریک زندگی وجود 
ویژگی های  اگر  باشد.  والدین  به همین  دارد، شبیه 
خوب این والدین چه پدر و چه مادر مد نظر زوجین 
باشد، این انتظار خوب است اما اگر توقع شبیه بودن 
به آن ها به طور کلی مطرح شود و ویژگی های خوبی 

مورد طرح نباشد، انتظار کاذب می شود. 

به  موضوع  ای��ن  شاید  که  ای��ن  به  اش��اره  با  وی 
تنهایی عامل اصلی طالق در خانواده ها نباشد، اما 
این موضوع شدت  به  می تواند در کنار سایر عوامل 
انتظارات مشکل ساز  این  دهد، تصریح کرد: شاید 
مشکالت  همه  در  که  می گوییم  ما  معموال  اما  باشد 
شلیک  عوامل  یک  و  اصلی  ساز  زمینه  عوامل  یک 
عوامل  جزو  اکثرا  موضوع  این  و  هستند  کننده 
طور  به  م��واردی  چنین  اگر  اس��ت.  کننده  شلیک 
اصلی  دالیل  دنبال  به  باید  داش��ت،  وجود  جدی 
تشدید  را  آن  انتظارات  این  که  گشت  بزرگتری  و 
مورد  این  در  روان��ک��اوان  بعضی  هرچند  می کند. 
افراطی تری دارند و آن را جزو عوامل اصلی  دیدگا 

می دانند.
باورهای غلط را اصالح کنیم

این  دل��ی��ل  گ��اه��ی  ک��ه  ای��ن  ب��ی��ان  ب��ا  سعیدی 
درباره  که  است  غلطی  باورهای  نابجا  مقایسه های 
می شود،  ایجاد  زوج ه��ا  ذهن  در  زن  و  مرد  رفتار 
را  موضوع  این  بد  پیامدهای  با  مقابله  راه  اولین 
فرد  خود  داد:  ادامه  و  برشمرد  افراد  خود  آگاهی 
دلیل  که  شود  متوجه  و  بشناسد  را  خودش  باید 
ایجاد  زناشویی  رابطه  در  که  مشکالتی  و  اتفاقات 
اوقات  بعضی  کردن هاست.  مقایسه  همین  می شود 
شرایطی  و  است  ناخودآگاه  مقایسه ها  این  حتی 
باعث می شود که یک باور غلط در فرد ایجاد شود و 
همین باورغلط زمینه ساز مقایسه های نابجا شود. 
مثل این باور نادرست که همه مردها باید یک رفتار 

مشخص داشته باشند.
فرد  اگر  کرد:  تأکید  روانشناسی  حوزه  کارشناس 
را  نادرست  باورهای  این  خ��ودش،  از  شناخت  با 
یک  راهنمایی های  از  ل��زوم  مواقع  در  و  بشناسد 
خیلی  می توان  کند  استفاده  بی طرف  و  آگاه  مشاور 
شناختی  دیدگاه  شد.  جدی تر  مشکالت  مانع  زود 
می گوید که شما اگر باور نادرست فرد را اصالح کنید، 

رفتارهایش نیز به مسیر درست برمی گردد.

با هم به موقع حرف بزنیم
سعیدی با تأکید بر اهمیت صحبت کردن به موقع 
گفت:  یکدیگر،  با  شوهر  و  زن  جهت گیری  بدون  و 
در  معموال  البته  است.  کار  بهترین  کردن  صحبت 
مشکل  یکدیگر  با  که  شوهرهایی  و  زن  با  رابطه 
دارند، به دلیل عدم توانایی در مدیریت گفتگو، هر 

شود  مشکالت  شدت  به  منجر  می تواند  حرفی  گونه 
صراحت  به  نمی توانند  هم  افراد  بعضی  همچنین  و 
دالیل  همین  به  که  کنند  بیان  را  هایشان  حرف 
می تواند  توانمند  مشاور  یک  با  گفتگو  و  مراجعه 

بسیاری از موانع بهبود رابطه را برطرف کند.
مشکالتی  اغلب  من  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
است  دلیل  این  به  شود  می  ایجاد  خانواده ها  در  که 
خیلی  و  نمی کنند  صحبت  هم  با  خانواده ها  اکثر  که 
راحتی  به  آن  بیان  با  که  سوءتفاهم هاییست  موارد 
حل می شود اما متآسفانه این تفکر جا افتاده است 
حرف  درباره اش  باید  بحث  به  دادن  پایان  برای  که 

نزد.
اعتماد به نفسی که سرکوب می شود

منفی  پیامدهای  از  برخی  به  اش��اره  با  سعیدی 
دیگر،  فردی  با  شوهر  و  زن  نابجای  مقایسه های 
تصریح کرد: مقایسه کردن اعتماد به نفس را کاهش 
به  مقایسه  طریق  از  که  موضوعی  اولین  می دهد. 
را  تو  من  که  است  این  می شود  منتقل  مقابل  طرف 
فرد  ویژگی های  و  ندارم  دوست  هستی  که  اینگونه 

دیگری را می خواهم که این ضربه زننده است.
در  ایده آل  یک  کسی  هر  باالخره  کرد:  اضافه  وی 
ذهن دارد و این پذیرفته شده است اما بجای اینکه 
باید  شود  اشاره  مستقیم  خاصی  فرد  یک  رفتار  به 
شکل  به  نه  و  راهنمایی  حالت  با  ایده آل  مالک های 

انتقاد جدی و اعتراض، مطرح شود.

گزارش »صبح امروز« از مقایسه های نابجا در دوران تأهل:

شبیه او  باش!
تلنگر

دعوای بدفرجام عروس و داماد !
دعوا  افتاده  پا  پیش  و  پوچ  مسائل  سر  همسرم 
خواهرش  حرف های  تاثیر  تحت  ک��رد.  می  درس��ت 
همیشه مرا با باجناقم مقایسه می کرد، دنبال خوش 

گذرانی بود و شلخته بازی هایش سبب آزارم می شد.
باید  که  کرد  کفش  یك  در  را  پایش  دو  هر  روز،  یك 
خودرویمان را بفروشیم و یك خودروی صفر کیلومتر 

بخریم.
هرچه می گفتم تازه ازدواج کرده ایم و با این همه 
فایده ای  بدهم  قسط  نمی توانم  سنگین،  هزینه های 
بنشینم  می خواست  دلم  و  بودم  کرده  بغض  نداشت، 

و یك دل سیر گریه کنم.
پیامك  یك  با  رانندگی  درحال  زدم.  بیرون  خانه  از 
»تو  بود:  نوشته  آورد.  درد  به  را  قلبم  آمیز  تحقیر 
راه  به  و  کردم  خاموش  را  گوشی  نداری.«  مرا  لیاقت 

خودم ادامه دادم.
خانمی  نگاه  که  گفتم  می  بدوبیراه  وی  به  لب  زیر 
خیابان  کنار  کرد.  جلب  خودش  به  مرا  توجه  جوان 
فشار  را  ترمز  پدال  ناخودآگاه  بود.  تاکسی  منتظر 

دادم.
در حالی که لبخندی بر چهره داشت، در ماشین را 
باز کرد و کنارم نشست. بی مقدمه از تلخی های روزگار 
می گشتم  مفت  گوش  دنبال  که  هم  من  کرد.  گالیه 

سفره دلم را باز کردم.
یك  می کرد  بازی  فیلم  ماهرانه  خیلی  که  جوان  زن 
اش  بچه  گفت  می  شد.  اشك  از  پر  چشمانش  لحظه 
ادعا  چون  ن��دارد.  دارو  خرید  پول  و  است  مریض 
مقداری  سوخت.  برایش  دلم  است،  مطلقه  می کرد 
آینده  در  تا  گرفت  را  تلفنم  شماره  و  دادم  او  به  پول 

بدهی خود را بپردازد.
به این ترتیب، ارتباط ما در تلگرام برقرار شد. چند 
مزاحمت  ایجاد  برایش  فردی  که  داد  پیام  بعد،  روز 
ازدواج  این زن  با  گویا قبال  که  با فرد مزاحم  می کند. 
دردسر  خودم  برای  و  شدم  درگیر  بود،  کرده  موقت 

تازه ای درست کردم.
کار به کالنتری کشید و موضوع ارتباط دو روزه ام با 
این زن شیاد لو رفت. حاال این زن شاکی شده و ادعا 
دارد درصدد ازدواج رسمی با آن مرد بوده و من قصد 

اغفالش را داشته ام.
وی پولی می خواهد تا رضایت بدهد. از همه اینها 
بهانه  و  فهمیده  را  ماجرا  که  است  همسرم  بدتر، 

دستش افتاده تا شخصیتم را له کند.
درباره این ماجرا نظر یکی از مدرسان مهارت های 
زندگی را جویا شدیم. »طیبه روغنگر« معتقد است: 
دخالت دیگران در زندگی یکی از موضوع هایی است 
و  هستند  ناالن  آن  از  جوان  زوج ه��ای  از  خیلی  که 

مشکالتی برایشان ایجاد می کند.
واژه   2 بین  خانواده ها  از  بسیاری  اف���زود:  وی 
»حمایت« و »دخالت« نمی توانند تفکیك قائل شوند و 
گاهی به بهانه حمایت، ناخواسته و ندانسته در زندگی 
که  اینست  واقعیت  کنند.  می  دخالت  خود  فرزندان 
در  تواند  نمی  کسی  ندهند  اجازه  خودشان  افراد  تا 

زندگی مشترك شان دخالت کند.
مواقع  از  برخی  در  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  این 
مواجه  دخالت هایی  با  است  ممکن  جوان  زوج های 

شوند که والدین اصرار بر انجام آن دارند.
به  توانند  می  جوان  زوج ه��ای  شرایطی  چنین  در 
را  مادر  یا  پدر  خواسته  آزمایشی  صورت   به  و  ظاهر 
اجرا کرده تا اگر آن را نپسندیدند بعد از آن نظر خود 
از یك  باید  را اعمال کنند و در چنین شرایطی حتما 
و بی طرفی است  نیز که فرد سوم  کارشناس مشاوره 

راهنمایی بگیرند.
دیگران  دخالت  برای  را  فضا  که  ایرادهایی  از  یکی 
آماده می سازد این است که گاهی برخی افراد، همسر 
می  او  اقوام  و  خانواده  اشتباه  رفتار  مسئول  را  خود 

دانند و در این شرایط درگیری به وجود می آید.
تواند  می  که  راه هایی  از  یکی  کرد:  تاکید  روغنگر 
باشد  به سزایی در مهار دخالت دیگران داشته  تاثیر 
با  احترام  نهایت  در  زوج ه��ا  از  یك  هر  که  است  این 
خانواده خود در این باره صحبت کنند و به راه کاری 

مناسب برای برطرف کردن مشکل دست یابند.
این مشاوره خانواده گفت: در زندگی زناشویی برای 
یك زن هیچ چیز سخت تر و دردناك تر از این نیست 
که بفهمد مرد زندگی اش، تکیه گاهش، کسی که در 
زمان ازدواج متعهد شده، با زن دیگری ارتباط برقرار 

کرده و به او خیانت می کند.
اما بروز چنین آسیبی خود نیازمند بررسی و مطالعه 
در  و  ازدواج  هنگام  جوان  مرد  ماجرا  این  در  است. 
انتخاب همسر معیارها و اصول درست انتخاب شریك 
اساس  بر  تنها  و  گرفت  نادیده  را  اش  آینده  زندگی 

تصورات ذهنی و زیبایی و پول پا پیش گذاشت.
نیازهای  ساختن  ب��رآورده  اینکه  مهم  نکته  یك 
یك  زن  سوی  از  مرد  جنسی  و  احساسی  عاطفی، 
است  زناشویی  زندگی  پایایی  و  برپایی  برای  ضرورت 
و اگر تامین نشود مرد تصور می کند این نیازها را باید 

در فضایی خارج از خانه تامین کند.
نبود آرامش و آسایش در خانواده و هنگامی که زن 
دعوا می کند، فریاد می کشد و همسرش را تحقیر و 
نادرست  به سوی رفتار  را  سرزنش می کند شوهرش 

می کشاند.
را  خ��ود  م��رد  روان��ی  و  روح��ی  حالت  باید  زن  یك 
بشناسد، عصبانیت خودش را کنترل کند و در اینجا 
قدرت  همدیگر،  از  شوهر  و  زن  تر  دقیق  شناخت 
کنترل خشم و حل مسئله، احترام به همدیگر در همه 
حال و مطلوب نگه داشتن رابطه عاطفی و کالمی خود 
و همسرش می تواند از وقوع آسیب ها و مشکالتی این 

چنین پیشگیری کند.
از  ناشی  موارد  گونه  این  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
ضعف و کمبود مهارت های زندگی در زوج جوان است 

و با کمک مشاور می توان آن ها را بر طرف کرد.

دستگیری عامالن زورگیری های شبانه در 
بلوار رجایی 

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی خبر داد:
و  سرقت  پ��رون��ده   83 ب��رای  گسترده  عملیات 

کالهبرداری 
از  رض��وی  خ��راس��ان  استان  انتظامی  فرمانده 
کشف  با  اجتماعی  امنیت  ارتقای  ویژه  طرح  اجرای 

۸۳پرونده سرقت و کالهبرداری خبر داد.
سردار قادر کریمی گفت: در این عملیات گسترده 
کارآگاهان پایگاههای جنوب و شمال پلیس آگاهی 
کیف  ۲۱پرونده  و  منزل  سرقت  ۱۹پرونده  مشهد  در 
ردزنی های  با  را   ۱۱۰ پلیس   به  شده  اع��الم  قاپی 
دستگیر  رابطه  این  در  را  ۹متهم  و  کشف  گسترده 

کردند.
افزود:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
ثامن  پایگاه  و  غرب  و  شرق  پایگاههای  کارآگاهان 
پرونده  دو  گسترده  عملیات  این  در  آگاهی  پلیس 
روزنی  کش  پرونده  موتورسیکلت،چهار  سرقت 
سرقت  پرونده  سه  و  خیابانی  سرقتهای  ،۱۳پرونده 
خودرو اعالم شده به پلیس را کشف و در این عملیات 

چهار سارق حرفه ای را دستگیر کردند. 
پایانی  مرحله  در  ک��رد:  اظهار  کریمی  س��ردار 
دو  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  ضربتی،  عملیات  این 
پرونده جعل و کالهبرداری اعالم شده به پلیس را با 
اقدامهای اطالعاتی کشف و دو جاعل حرفه ای را نیز 
دستگیرکردند. تحقیقات از متهمان دستگیر شده با 

دستورات مقام قضایی ادامه دارد.

جای  بر  مصدوم  چهار  سمند  واژگونی 
گذاشت

داورزن-سبزوار  محور  در  سمند  خودرو  واژگونی 
چهار مصدوم بر جای گذاشت.

یکدستگاه  واژگونی  بر  مبنی  خبری  یکشنبه  روز 
به  سبزوار  به  داورزن  فاصل  حد  در  سواری  خودرو 
تیم  بالفاصله  و  اعالم   ۱۱۰ پلیسی  فوریتهای  مرکز 
گشت "پاسگاه انتظامی صد خرو" به همراه نیروهای 

امدادی به محل حادثه اعزام شد.
پایگاه خبری پلیس در باره این حادثه اعالم کرد: 
یک دستگاه  شد  مشخص  آمده  بعمل  بررسیهای  در 
و  منحرف  جاده  از  نامعلومی  علت  به  سمند  خودرو 

واژگون شده است.
در این حادثه چهار نفر سرنشین خودرو مجروح و 
توسط اوژانس جاده ای به بیمارستان امدادی شهر 

سبزوار منتقل شدند.
بی  را  حادثه  علت  سبزوار  راه  پلیس  کارشناس 
وسیله  کنترل  در  راننده  ناتوانی  و  جلو  به  توجهی 
عنوان  سمند  راننده  آلودگی  خواب  از  ناشی  نقلیه 

کرد.

هالکت سوداگر مواد مخدر در مرز شرقی 
خراسان رضوی

جریان  در  گفت:  تایباد  م��رزی  هنگ  فرمانده 
قاچاقچیان  و  اشرار  با  مرزبانی  نیروهای  درگیری 
حوزه  در  مرگ  سوداگران  از  یکی  مخدر  مواد  مسلح 

مرزی شرق خراسان رضوی به هالکت رسید.
اف���زود:  شنبه  روز  پ��وی��ان  مجید  س��ره��ن��گ 
با  ب��رخ��ورد  و  م��رز  کامل  ان��س��داد  چهارچوب  در 
قاچاقچیان، ماموران هنگ مرزی تایباد در عملیاتی 
مسلح  قاچاقچیان  و  اشرار  با  مرزی  صفر  نقطه  در 

درگیر شدند.
وی ادامه داد: در این درگیری و در پاکسازی محل 
فشرده  هروئین  مخدر  ماده  گرم   100 و  کیلو  هفت 
کشف و ضبط شد. از ابتدای امسال یک هزار و 750 
ضبط  و  کشف  تایباد  در  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم 

شده که 95 درصد آن هرویین و شیشه بوده است.

دستگیری 11 سارق در مه والت

چارچوب  در  گفت:  م��ه والت  انتظامی  فرمانده 
و  سارق   11 اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح  اج��رای 
خرده فروش در این شهرستان دستگیر و پنج واحد 

صنفی متخلف پلمپ شدند.
عصر  ذوالفقاری  حمزه  سرهنگ  ایرنا،  گزارش  به 
امنیت  ارتقاء  طرح  گذشته  هفته  طی  افزود:  جمعه 
خیابانی  سارقان  با  برخورد  محوریت  با  اجتماعی 

شهرستان  سطح  در  افیونی  مواد  خرده فروشان  و 
مه والت تشدید شد.

وی ادامه داد: در این چارچوب با همکاری پلیس 
در  مرکزی  کالنتری  و  آگاهی  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
و  افیونی  مواد  خرده فروش   ۶ فیض  آباد  شهر  سطح 

پنج سارق شناسایی و دستگیر شدند.
 3۶ همچنین  گفت:  والت  مه  انتظامی  فرمانده 
صورت  به  آباد  فیض  شهر  سطح  صنفی  واحدهای 
میان  این  از  و  گرفت  قرار  بازرسی  مورد  نامحسوس 

پنج واحد متخلف شناسایی و پلمب شدند.

توسط آتش نشانی سبزوار صورت گرفت؛
600 عملیات نجات و اطفای حریق از ابتدای 

امسال

ایمنی  نشانی و خدمات  مدیرعامل سازمان آتش 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  سبزوار  شهرداری 
این  توسط  حریق  اطفای  و  نجات  عملیات   ۶00
سازمان انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 

14 درصد بیشتر شده است.
در  جمعه  روز  راد  احمدی  مهدی  دوم  آتشپاد 
آتش  روز  مناسبت  به  خ��ودروی��ی  مانور  حاشیه 
امسال  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  ایمنی  و  نشانی 
سبزوار  نشانی  آتش  سازمان  به  ریال  میلیارد   ۶7
اختصاص یافت که نسبت به سال گذشته 30 درصد 
و  تجهیزات  صرف  اعتبار  این  بیشتر  دارد.  افزایش 

نوسازی ناوگان می شود.
و  س��ازی  آپارتمان  اف��زای��ش  به  همچنین  وی 
بیان  و  اشاره  سبزوار  شهر  در  مرتفع  ساختانهای 
نشانی  آتش  سازمان  حریق  اطفای  تجهیزات  کرد: 
در این شهر متناسب با ساختمانهای با ارتفاع بلند 

نیست.
خدمات  و  نشانی  آت��ش  س��ازم��ان  مدیرعامل 
حریق  اط��ف��ای  داد:  ادام���ه  س��ب��زوار  ای��م��ن��ی 
ساختمانهای بلند نیاز به نردبان هیدرولیکی دارد 
در  سبزوار  دارد.  الزم  اعتبار  ریال  میلیارد   50 که 
لذا  دارد  قرار  سازی  بلندمرتبه  شهر   50 فهرست 
با همکاری شهرداری ها این نردبان را برای  دولت 

می کند. تهیه  آن ها 

آتش  »روز  مهر  هفتم  مناسبت  به  است  گفتنی 
با حضور 70 آتش  مانور خودرویی  ایمنی«  و  نشانی 
هدف  با  سبزوار  نشانی  آتش  خ��ودرو   10 و  نشان 
افزایش توان عملیاتی و مهارت نیروهای آتش نشان 

در برابر حوادث اجرا شد.

دستگیری چهار مامور انتظامی قالبی  در 
نیشابور

جوان  مرد  چهار  گفت:  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
منازل  به  ورود  و  مامور  عنوان  به  خود  معرفی  با  که 
دستگیر  و  شناسایی  می کردند  اخ��اذی  به  اق��دام 

شدند.
با دریافت  افزود:  بیات مختاری  سرهنگ حسین 
یک  در  عنف  به  ورود  بر  مبنی  قضایی  مرجوعه 
بهشتی  شهید  بولوار  محدوده  در  مسکونی  منزل 
شهر نیشابور، ماموران دایره عملیات پلیس امنیت 
و  پرونده  شاکی  اظهارات  بررسی  از  پس  عمومی 
استعالم از نهاد دولتی مورد نظر و اطمینان از قالبی 
بودن این افراد تحقیقات گسترده ای را آغاز کردند. 

وی اظهار کرد: ماموران این فرماندهی با استفاده 
را  متهمان  از  یکی  پلیسی  نوین  شیوههای  از 

شناسایی و دستگیر کردند. 
در  اس��ت  ساله   30 ج��وان  که  متهم  گفت:  وی 
و  کمک  با  انتسابی  بزه  به  پرونده  شاکی  با  مواجهه 

همدستی سه نفر دیگر از دوستانش اعتراف کرد.
همدست  سه  اف��زود:  مختاری  بیات  سرهنگ 
متواری متهم نیز که در یکی از مناطق حاشیه شهر 

مشهد مخفی شده بودند دستگیر شدند. 
وی اظهار کرد: تحقیقات از متهمان برای مشخص 

شدن سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.

 دستگیری سارق حرفه ای موتور سیکلت در 
نیشابور

سارق حرفه ای موتورسیکلت دستگیر شد
دستگیری  از  همچنین  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
سارق حرفه ای موتورسیکلتها در این شهر خبر داد 

و گفت:
در پی گزارش چند فقره سرقت موتورسیکلت در 
)ره(،  خمینی  امام  و  فردوسی  خیابانهای  محدوده 
با  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  دایره  کارآگاهان 
بررسی دوربینهای مداربسته ،متهم را که فرد سابقه 
دار است شناسایی و دستگیر کردند.  سرهنگ بیات 
ادله و  با  افزود: متهم 30 ساله در مواجهه  مختاری 
موتورسیکلت  سرقت  فقره   10 به  پلیس  مستندات 

فاقد تجهیزات ایمنی اعتراف کرده است.
وی اظهار کرد: چهار مالخر اموال مسروقه نیز در 

این ارتباط شناسایی و دستگیر شده اند. 

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:
دستگیری آدم ربایان در کمتر از یک ساعت

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی  در تشریح 
شهرستان  در  ای  دقیقه  چند  ربایی  آدم  پرونده 
سرخس گفت: ساعت ۲۰ شامگاه سه شنبه ماجرای 
آدم ربایی در یکی از خیابان های شهرستان سرخس 

به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم شد.
قادر  برنا،  سردار  گروه خبر خبرگزاری  گزارش  به 
بالفاصله  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  کریمی 
و  صادر  پرونده  سریع  پیگیری  برای  الزم  دستورات 
سرهنگ  های  هدایت  با  سرخس  انتظامی  ماموران 

دماوندی وارد عمل شدند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی های اولیه با توجه به 
اظهارات شاهد عینی این آدم ربایی حاکی از آن بود 
که فرد ربوده شده با خودروی جک برای خرید توقف 
کرده و به محض ورودش به داخل مغازه ۹ نفر با تبر 
خودروی  سوار  را  فرد  این  شتم  و  ضرب  با  و  میله  و 

سواری کرده و به سرعت از محل دور شده اند.
سردار قادر کریمی اظهار کرد: در ادامه تحقیقات 
هایی  سرنخ  به  انتظامی  ماموران  پلیسی  گسترده 
از  یکی  با  گروگان  داد  می  نشان  که  یافتند  دست 
خانوادگی  های  اختالف  قبل  چندی  از  آشنایان 

داشته است.
با  پلیسی  تحقیقات  سرنخ  این  آمدن  دست   به  با 
این  عامالن  از  یکی  ماموران  و  انجام  بیشتری  دقت 
را  او  دقیقه   ۱۵ از  و در کمتر  را شناسایی  ربایی  آدم 

دستگیر می کنند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: ماموران 
آغوش  به  و  آزاد  را  ساله   ۳۲ گ��روگ��ان  انتظامی 

خانواده اش باز گرداندند.
برای  تحقیقات  که  مطلب  این  به  اش��اره  با  وی 
دارد،  ادام���ه  پ��رون��ده  دی��گ��ر  متهم  دستگیری 
خاطرنشان کرد: شهروندان باید برای برطرف کردن 
اختالف های این چنینی از هیجانات منفی اجتناب 
خشم  به  منجر  ناگهانی  های  تصمیم  که  چرا  کنند 
اقدامی نسنجیده مانند آنچه  با  شده و ممکن است 
در این پرونده رخ داد مشکالت دیگری سر راه افراد 

قرار بدهد.
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یادداشت

مقدمه ای بر فهم موسیقی

وقتی یک اثر موسیقی با کالم تولید و اجرا می شود 
موسیقی  در  آهنگساز)که  و  شاعر  خواننده،  نوازنده، 
ولی  است  نفر  یک  کننده  تنظیم  و  آهنگساز  علمی 
سرایی  ملودی  نفر  یک  پاپ  موسیقی  در  معموال 
دالیل  جمله  از  که  تنظیم  دیگری  شخص  و  می کند 
آن می تواند کم سوادی و یا ُنت ندانستن ملودی سرا 
 Period پریودهای  یا   sentence جمالت  بودن  ساده  و 
نوازنده ای  دارن��د.  نقش  آن  در  باشد،  موسیقایی 
که  آهنگسازی  و  کشیده  زحمت  سال  سال های  که 

سال های سال مطالعه و تجربه کرده است. 
شنیدن  برای  مردم  چون  ما  کشور  در  متاسفانه 
نام  با  را  اثر  یک  همه  ندیده اند  آم��وزش  موسیقی 
یک  برای  مردم  توده  هنوز  می کنند.  تمام  خواننده 
کنند  هزینه  میلیون  ده ه��ا  اس��ت  ممکن  اتومبیل 
زیاد  برایشان  ساز  هزینه  تومان  هزار  صد  چند  ولی 
حدودی  تا  خواننده  بیشتر  کردن  جلوه  جلوه  کند. 
توجیه پذیر است زیرا کالم و آوای انسانی به احساس 
بیان  را  مقصود  صریح تر  بسیار  و  است  نزدیک تر 
می کند. آن چنان که بتهوون این بارقه تکرار ناشدنی 
موسیقی، در سمفونی نه از کالم و شعر »شیللر« شاعر 

و فیلسوف بزرگ آلمانی استفاده می کند و...
ب��ادی  س��ازه��ای  ب��ا  ک��ه  هست  سخن  ای��ن  حتی 
تولید  صدا  آن  در  دمیدن  وسیله  به  که  )سازهایی 
چون  کرد  بیان  را  احساس  می توان  بهتر  می شود( 

واسطه انگشت از میان برداشته شده است. 
همانطور که گفته شد شنیدن موسیقی هم آموزش 
عشق  غم  از  غالبا  پاپ  موسیقی های  می خواهد. 
احساسی  عامه پسند  و  ساده  ملودی های  می گویند. 
یک  نغمه  صورتی که  در  می کنند  منتقل  را  غم انگیز 
عظمت،  و  شکوه  شکایت،  و  شکوه  می تواند  ساز 
اعتراض، خشم، نجوا و... را بیان کند. در موسیقی 
پارتیتور  باالی  در  بی کالم،  با کالم چه  کالسیک چه 
نوشته   )exPression( اثر  آن  بیانی  ُنت(حالت  )صفحه 
و  »ن��رم  معنای  به  دلچه   dolce:مانند اس��ت.  ش��ده 
»با شکوه«،  معنای  به  مستوزو   maestoso,»شیرین
comodo به معنای  »راحتی«، animato انیماتو به معنای 

»جاندار«، semPlice سمپلیچه »به سادگی« و...
موسیقی«  اصطالحات  جامع  »فرهنگ  کتاب 
گردآوری استاد »فریدون ناصری«کتابی پانصد صفحه 

ایست که به توضیح این مفاهیم پرداخته است.
آن ها  از  بیان  که  دارد  وجود  احساس ها  بسیاری 
که  »آنجا  می گوید:  بتههون  است.  خارج  کالم  عهده 

سخن باز می ماند موسیقی آغاز می شود«.
به  نیاز  و...  نوازندگی  همانند  موسیقی  شنوندگی 
را  قبل  از  فراتر  لذتی  می توان  دارد.آنگاه  آم��وزش 
و...  شادی  انواع  ترس،  انواع  غم،  انواع  کرد.  تجربه 
تلفیق  که  احساس هایی  عجیب تر  باز  و  دارد  وجود 

این ها هستند. مثال غم آمیخته با ترس و...
»موسیقی  نام  به  دارد  وجود  موسیقی  از  شاخه ای 
یا  داستان  اساس  بر  که   descriPtive music توصیفی« 
ضخامت  می توان  مثال  می شود.  ساخته  و...  شعر 
صداهای  با  را  درخت  تنه  یک  قطوری  یا  طناب  یک 
و  دکرشند  با  را  فرد  یک  شدن  دور  یا  داد.  نشان  بم 
و  شدت(  نت  به  نت  و  تدریجی  )کاهش   decrescendo

)افزایش   crescendoبا کرشندو را  فرد  نزدیک شدن  یا 
تدریجی شدت(.

در آثار پاپ غالبا هیچ تغییر دینامیکی)که مربوط 
به شدت اجراست( وجود ندارد. از نمونه های معروف 
مجموعه»چهارفصل«  به  می توان  توصیفی  موسیقی 
کنسرتو  در  مثال  کرد.  اشاره  ویوالدی«  »آنتونیو  اثر 
»زمستان« ریزش برف به وسیله پیتزیکاتوهای ویلن 
سلPizzicato )تکنیکی در سازهای زهی که با انگشت 
شده  داده  نشان  می زنند(  زخمه  سیم  بر  ناخن  یا 
باران  بارش  چوپان،  پریدن  خواب  از  مثال  یا  است 
سمفونی  در  است.  شده  اجرا  موسیقی  توسط  و... 
شش بتهوون صدای فاخته عینا با فلوت تقلید شده 
نام  به  سان«  سن  »کامیل  اثر  مجموعه ای  در  است. 
به  یک  مختلف  جانوران  گویی  حیوانات«  »کارناوال 
به نوبت به رژه می پردازند. صداهای آن ها به  یک و 
کانگرو  پریدن های  و  است  شده  تقلید  سازها  وسیله 
تفریحات  از  یکی  است.  شده  داده  نشان  پیانو  با 
آن ها  پیانو  نوازنده  بتهوون  که  شبانه  مهمانی های 
بوده، این بوده است که مهمانان می بایست چاقی یا 
الغری فرد را با شنیدن بداهه نوازی بتهوون حدس 

می زده اند.
وقتی مردم به تاثیر موسیقی و شعر پی ببرند آن گاه 
آن ها  برای  شاعری  و  نوازندگی  آهنگسازی،  ارزش 
آشکار می شود و این افراد اعتبار می یابند. متاسفانه 
ده ها  طی  که  رسانه ای  ضعیف  بسیار  تبلیغات  براثر 
روز  به  روز  مردم  می برد،  سر  به  فاجعه  حد  در  سال 
ناآگاه تر شده اند و طبع و سلیقه شان تنزل یافته و در 
خواص  شده اند.  عزیز  ضعیف  موسیقی های  نتیجه 
قوی  پیشکسوت  نسل  و  رفته اند  پستو ها  به  نومیدانه 
در حال از بین رفتن اند. شکافی عظیم بین موسیقی 
علمی و موسیقی غیرعلمی به وجود آمده است و درد 
شاید  تا  می شود  رد  هنر  در  علم  آگاهانه  که  آنجاست 
موسیقی های  شود.  توجیه  کم،  مطالعه  بنده  زعم  به 
به  را  حرفه ای  گوش  می تواند  پاپ  علمی  و  خوب 
مردم بازگرداند و آنها را با موسیقی های جدی تر و یا 
ارکسترال آشتی دهد. به نظر بنده مثال آهنگ »خلیج 
همیشگی فارس« به آهنگسازی محمد شمس از این 

دست است.

  سرویس فرهنگ
او فرزند حسین و مریم، متولد دهم مهرماه 1327 
به  با خانواده  فریمان است. در شش سالگی  شهر 
مشهد آمد و تحصیالت خودش را از دوره ابتدایی 
تا دوره کارشناسی ارشد در مشهد گذراند. نخست 
لیسانس ادبیات عرب و سپس فوق لیسانس زبان و 
ادبیات فارسی گرفت. از سال 1363 به بعد تدریس 
در  کتابخانه  کارشناسی  سمت  حفظ  با  را  خودش 
دانشکده ادبیات دکتر علی شریعتی آغاز کرد و بعد 
 1346 سال  از  شد.  دعوت  دیگر  دانشگاه های  به 
چاپ  نشریات  و  روزنامه ها  در  را  خود  شعرهای 
کرد و در چندین کنگره و کنفرانس و همایش های 
کتاب   10 تاکنون  کرد.  شرکت  شعر  شب  و  علمی 
چاپ کرده است و اولین مجموعه شعر خود را "در 
چندین  وی  است.  نامیده  پاییز"   گرفته  غم  شهر 
کتاب پژوهشی نیز چاپ کرده است. دو کتاب اخیر 
صبحی  چون  شفاف  "برکه ای  نام های  به  او  اشعار 
تازگی  به  است"  نمانده  آفتاب  به  و"چیزی  زالل" 

منتشر و رونمایی شد.
افضلی  رضا  استاد  زندگینامه  از  بخشی  این ها 
آقا"  هنری"داش  و  ادبی  انجمن  مجری  و  مدیر 
از  با حضور تعدادی  ادبی  است که در یک نشست 
شاعران پیشکسوت، هنرمندان و ادیبان برجسته 
شعری  شب  کوهسنگی  بوستان  کافی شاپ  در 
و  برجسته  عضو  احمدیان  علی  احمد  کرد.  برگزار 
صبح  روزنامه  خبرنگار  است.  انجمن  این  حامی 
که  است  داده  انجام  افضلی  با  ای  مصاحبه  امروز 

شما را به خواندن آن دعوت می کنم.
 لطفا در مورد انجمن "داش آقا" توضیحاتی 

بفرمایید؟
روشن فکری  قهوه خانه های  بزرگترین  از  یکی 
" میرعلی  بنام  فردی  و  بود  نام  همین  به  مشهد 
در  که  بود  خانه  قهوه  این  صاحب  تبریزیان"  اکبر 
قرار  ارگ  خیابان  در  سابق  "ایران"  سینما   کوچه 
هم  سینما  اهل  که  روشنفکرانی  بیشتر  و  داشت 
بسیاری  می زدند.  سر  هم  مکان  این  به  بودند 
دبیران  و  دادگستری  بازنشستگان  و  قضات  از 
هنرمندان  و  شاعران  نویسندگان،  بازنشسته، 
شریعتی،  علی  دکتر  آشتیانی،  جالل الدین  مثل: 
داریوش و انوشیروان ارجمند، میرخدیوی، مهدی 
بزرگان  از  بسیاری  و  کدکنی  شفیعی  ثالث،  اخوان 
قهوه خانه  این  به  زمان  آن  مشهد  دیگر  روشنفکر 
می رفتند. من خودم کتابی را از سال ها قبل شروع 
تمامی  تا  داش آقا"  "کافه  نام  به  کردم  نوشتن  به 
بنویسم.  را  زمان  آن  و  جا  آن  وقایع  و  خاطرات 
چند سال قبل در مراسم بزرگداشت اخوان ثالث از 
دوستان خواستم خاطرات خود را بدهند. دوستم 
آقای "حسن روزبهی" پیشنهاد به تاسیس انجمنی 
به همان نام کرد که سه سال قبل این مکان وسیع 
را برای این کار در نظر گرفتیم و اعضای زیادی نه 
تنها در ایران بلکه از کشورهای مختلف داریم که در 

فیسبوک انجمن فعالیت دارند.
 چه سختی ها و مشکالتی را در این مسیر 

می بینید؟
جایی  به  معاصر  یا  قدیم  از  که  کسانی  همه 
رسیده اند زحمات زیادی کشیده اند، این مشکالت 
بوده  هنر  و  شعر  و  سینما  نقاشی،  زمینه  در  گاهی 
است. من 11 یا 12 ساله بودم که مادرم فوت کرد 
و مجبور شدم ترک تحصیل کنم و مدت ها کار آزاد 
می کردم. بعد در مهدیه حاجی عابدزاده در مشهد 
خاطر  به  خواندم.  عربی  و  المقدمات"  "جامع 

و  ریز  که  المقدمات  جامع  کتاب  خواندن  سختی 
چاپ سنگی بود آن را رها کردم و شروع به خواندن 
دانشکده  در   1346 سال  در  ک��ردم.  شبانه  درس 
درسال  و  شدم  استخدام  مشهد  دانشگاه  پزشکی 
به  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در   1363

کالس درس رفتم و تدریسم را آغاز کردم
با تجربه   به عنوان یک انسان فرهیخته و 
جوانان  و  عالقه مندان  به  توصیه هایی  چه 

دارید؟
آنکه زحمتی  نرسید  "به راحتی  حافظ می گوید: 
مداوم  مطالعه  و  سختی  و  زحمت  بدون  نکشید" 
این  در  اگر  حتی  شد.  موفق  درکاری  ندارد  امکان 
نویسندگان غربی توجه  و  به زندگی شاعران  زمینه 
مثال  عنوان  به  می بینید.  را  وضعیت  همین  کنید 
نان"  "درجستجوی  نام  به  کتابی  گورکی"  "ماکسیم 

دارد که در آن نشان می دهد او در دوران کودکی کار 
می کرده و در زمان استراحت به مطالعه می پرداخته 

است تا سر انجام توانسته به موفقیت برسد.

 فکر می کنید چه چیزی هنرمند ما را امروز 
ناراحت می کند؟

به خصوص  دارد،  حساسی  طبع  انسانی  هر  کال 

از کوچک ترین  و  پر پروانه  از صدای  هنرمندان که 
نیست  علت  شعر  اصوال  می شوند.  متاثر  حرکتی 
من  روی  می افتد  اتفاقی  یک  یعنی  است،  معلول 
به  شعرم  در  را  اتفاق   آن  من  و  می گذارد  اثر  شاعر 
از آن وقایع  تاثیرپذیری  بنابراین  شکلی می گویم. 

است که شعر را بوجود می آورد.
به  توجه  با  شاعر  و  هنرمند  یک  شناخت   
شده  کتاب  جایگزین  که  مجازی  شبکه های 

است چقدر اهمیت دارد؟
پخش  سریع  اخبار  مجازی  رسانه های  در 
مطالب  کردن  کپی  آن  عمده  اشکال  و  می شود 
اس��ت.  آن  درس��ت��ی  و  صحت  ب��ررس��ی  ب���دون 
افراد  مطالعه  و  آگاهی  عدم  علت  به  متاسفانه 
مشیری  فریدون  سروده  که  شعری  است  ممکن 
یا  کنند  سپهری  سهراب  به  منسوب  را  اس��ت 
از فروغ فرخزاد منتشر می کنند که اصال  اشعاری 
سرچشمه  از  باید  است.  نگفته  او  را  شعرها  این 
از  اگر  و  کنند  مطالعه  به  شروع  علمی  منابع  و 
درست  بگیرند  اطالعاتی  مجازی  رسانه های 
ترکستان  به  روی  تو  که  ره  "این  بقولی  و  نیست 

است" می شود. 
تا  دارد  ظرفیت هایی  مشهد  می کنید  فکر   

در آن بشود فعالیت هنری و ادبی کرد؟
و تمام کسانی  ادبی زیاد شده است  انجمن های 
ارزیابی  در  می زنند  سر  انجمن ها  ای��ن  به  که 

خودشان انجمن ما را خیلی موفق می دانند.
در این جلسه همه شرکت کنندگان و حاضرین در 

جلسه به شعرخوانی پرداختند.

داش آقا، نامی قدیمی در شمایلی جدید
رضا افضلی مدیر انجمن داش آقا از این انجمن می گوید

بسیاری از قضات و 
بازنشستگان دادگستری 

و دبیران بازنشسته، 
نویسندگان، شاعران و 

هنرمندان مثل: جالل الدین 
آشتیانی، دکتر علی شریعتی، 

داریوش و انوشیروان 
ارجمند، میرخدیوی، مهدی 
اخوان ثالث، شفیعی کدکنی 

و بسیاری از بزرگان روشنفکر 
مشهد آن زمان به این 

قهوه خانه می رفتند

در رسانه های مجازی 
اخبار سریع پخش می شود 

و اشکال عمده آن کپی 
کردن مطالب بدون بررسی 
صحت و درستی آن است. 

متاسفانه به علت عدم 
آگاهی و مطالعه افراد ممکن 

است شعری که سروده 
فریدون مشیری است را 

منسوب به سهراب سپهری 
کنند یا اشعاری از فروغ 

فرخزاد منتشر می کنند که 
اصال این شعرها را او نگفته 

است

 محمد ضروری
@moHammad.zaruri
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و  کتابخانه  نگارگر  و  تذهیب کار  مهانی منش  زهره 
و  کرده  نقاشی  کودکی  از  رضوی،  قدس  آستان  موزه 
در مسابقات آن دوران شرکت داشته و امتیازاتی نیز 
فعالیت  سابقه  سال  چهل  حدود  است.  کرده   کسب 
به   ۱۳۶۳ درس��ال  و  داشته  تذهیب  رشته  در  جدی 
درآم��ده  رض��وی  قدس  آستان  کتابخانه  استخدام 
است. کتب و مرقعات خطی را تذهیب و ترمیم کتب 
به  همچنین  است.  داده  انجام  را  خطی  مرقعات  و 
و  ایرانی  نقاشی  به سبک  انبیا  تصویر کشیدن قصص 
رسم فنی نقوش اشیا موزه ای را نیز تجربه کرده است. 
در گفتگویی کوتاه با وی از حال و هوا و مشغله هایش 
سابقه  س��ال  سی  ح��دود  گفت:  وی  شدیم.  جویا 
هنرهای  مرکز  چون  دولتی  ارگان های  در  تدریس 

مرکز  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  تجسمی 
آستان  هنری  آفرینش های  مرکز  هنرمندان،  بسیج 
قدس، مرکز تربیت معلم و دانشگاه علمی کاربردی در 

کارنامه آموزشی ام را دارم.
در چهل و پنج نمایشگاه گروهی و انفرادی داخلی و 
از جمله  و مقاماتی کسب کردم.  خارجی شرکت کرده 
نمایشگاه بانوان قرآن پژوه که از ریاست جمهوری تقدیر 
پیشرفت  ۱۳۸۴بعلت  سال  از  و  نمودم  دریافت  جایزه  و 

بیماری مفصلی و درد شدید ازکار افتادگی گرفتم.
از جمله اساتیدی که در نزد آن ها بودم و چه مستقیم 
استاد  به  می توان  آموختم  هنر  مستقیم  غیر  چه  و 
باط راد،   مرحوم استاد ظریف تبریزیان در رشته گل 
روی  نقاشی  و  مرغ  و  گل  آلفته  استاد  مرحوم  مرغ،  و 
اشیا الکی روغنی، مرحوم استاد اتحاد، مرحوم استاد 

مطیع، استاد مهرگان، استاد جزی زاده اشاره کرد. 
یک هنرمند در عرصه هنر خودش باید هرچه بیشتر 
دوست  را  مینیاتور  هنر  من  باشد.  کنجکاو  و  ببیند 

دارم و عقیده دارم بشرط حفظ اصالت ها و همچنین 
خاص  جایگاه  مینیاتور  نوآوری  و  خالقیت  بکاربردن 
نباید  خود را داراست. در نقاشی مینیاتور و تذهیب 
تعصب داشت و عینا کارهای قدما را انجام داد، البته 
جهت  فقط  ولی  است  الزامی  کارکردن  آن ها  آثار  از 
زیرا  دادن.  ارائ��ه  نه  دی��دن،  آم��وزش  و  کردن  مشق 
نگارگران قدیمی نیز در زمان خود خالق و مدرنیست 
محمد  عباسی،  رضا  کارهای  در  که  همانطور  بودند. 
یوسف محمد هنرمند سیاه قلم و... مشاهده می کنیم 

نوآوری هایی در دوره خودشان صورت گرفته است.
اصالت  به حفظ  بر می گردد  مینیاتور هم  خاستگاه 
آن، بنا به فرموده استاد فرشچیان سبک آثار ایشان 
ایرانی است  نقاشی  یا  نگارگری  بلکه  نیست  مینیاتور 

زیرا  غربی.  نقاشی  با  تلفیق  و  تحوالت  خالقیت،  با 
طبیعت)یا  شده  کوچک  یعنی  مینیاتور  لغوی  معنی 

هرچیزی(.
زیاد  ما  جامعه   شرایط  با  اصیل  هنر  این  آینده 

کننده  امیدوار 
ب��ا  و  ن��ی��س��ت 
پ���ی���ش���رف���ت 
ت��ک��ن��ول��وژی و 
م���درن���ی���س���ت 
این  متاسفانه 
ه��ن��ر ل��ط��ی��ف و 
زوال  به  رو  زیبا 
ای��ن  و  اس����ت 
بسته به فعالیت 
پ��ش��ت��ک��ار  و 

اساتید  خوشبختانه  که  دارد  بوم  و  مرز  این  نگارگران 
این رشته سعی خود را نموده و در اشاعه و آموزش آن 

بینهایت تالش می کنند.
حاضر  حال  در  مینیاتور  شخصیت های  اندامی  زیبا 
مورد توجه قرار گرفته که این امر بدلیل تلفیق نقاشی 
به  بنا  و  می باشد  رئالیست  و  غرب  نقاشی  با  ایرانی 
موضوعات روز و تصویر، چهره و اندام انسان های معاصر 
و همچنین پوشش آنها صورت می گیرد. خوشبختانه 
هنرمندان و اساتید خراسانی بیش از حد دراحیا هر چه 
بیشتر این هنر ارزنده تالش می کنند و زحمت می کشند.

گزارش

مینیاتور هنری رو به زوال
در گفت وگو با زهره مهانی منش تدهیب کار و نگارگر مطرح شد

کتاب

"سایه هاى زخمی 

راز صنوبر و قطب است 
خورشید منکثر بر یشم جنگل!

 نامت رهایی است 
و صدایت 

طعم جوانه گندم می دهد."
جانب  از  گران بها  هدیه ای  کتاب  این  شعرهای 
شاعری اجتماعی است. شاعر اجتماعی کسی است 
مغز  و  می بیند،  را  اجتماعی  عمیق  روابط  رشته  که 
حوادث را می گیرد، و خطوط اساسی سیر اجتماعی 
رابطه هاى  روح  با  که  شاعرى  می کند،  تعقیب  را 
درب��اره  به ناچار  باشد،  نداشته  ک��ارى  اجتماعی 
خواهد  شعر  سطحی  چیزهاى  و  فردى  عشق هاى 
گفت و چون رابطه عمیق با پیرامونش ندارد، دیر یا 

زود متوّقف شده و به انحطاط خواهد گرایید...
"خیالت به بازویم تکیه داده است

بیا و به این دار
و این سر تکیه کن.
تو به رنگ زیتونى

غریب من!
بر ساحل شرجی چهره ام

پارو بزن."
به کوشش فریدون  مجموعه اشعار نسرین جافری 
با قیمت 25  و  نگاه در 366 صفحه  را نشر  شهبازیان 

هزار تومان رهسپار بازار کتاب کرده است.

    جواد لگزیان

آینده این هنر اصیل با 
شرایط جامعه  ما زیاد امیدوار 

کننده نیست و با پیشرفت 
تکنولوژی و مدرنیسم 

متاسفانه این هنر لطیف و زیبا 
رو به زوال است و این بسته 

به فعالیت و پشتکار نگارگران 
این مرز و بوم دارد

 سعید بابایی

بعضی اوقات حتی این مقایسه ها 
ناخودآگاه است و شرایطی باعث 

می شود که یک باور غلط در 
فرد ایجاد شود و همین باورغلط 

زمینه ساز مقایسه های نابجا 
شود. مثل این باور نادرست 

که همه مردها باید یک رفتار 
مشخص داشته باشند. اگر فرد با 
شناخت از خودش، این باورهای 

نادرست را بشناسد و در مواقع 
لزوم از راهنمایی های یک مشاور 

آگاه و بی طرف استفاده کند 
می توان خیلی زود مانع مشکالت 

جدی تر شد

باالخره هر کسی یک ایده آل در 
ذهن دارد و این پذیرفته شده 

است اما بجای اینکه به رفتار یک 
فرد خاصی مستقیم اشاره شود 

باید مالک های ایده آل با حالت 
راهنمایی و نه به شکل انتقاد 
جدی و اعتراض، مطرح شود

سامانه پیامک مردمی

100080888
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اخبار ویژه  اخبار کوتاه

 سرویس در شهر 
برای نوشتن از بزرگترین واقعه تاریخ شیعه با چه 
بجز  اتفاقی  چه  براستی  کرد؟  شروع  باید  کلماتی 
عاشورا می توانست به این اندازه در رشد و بالندگی 
دینی و اعتقادی موثر باشد و پیام جهانی آن هرسال 
نزدیک  حقیقت  به  دنیا  سراسر  در  را  بیشتری  افراد 
بنشاند.  )ع(  بیت  اهل  و  اسالم  مکتب  پای  و  کند 
تصویری  ارقایه  ظلم،  برابر  در  ایستادگی  و  آزادگی 
به  بخشی  آگاهی  و  محمدی  ناب  اسالم  از  حقیقی 
جهان، تنها گوشه ای از دستاوردهایی است که ثمره 

خون امام حسین )ع( و اصحابش است.
انسان  حسین )ع( کشتی نجاتی است که هرسال 
های بیشتری را از گرداب گمراهی بیرون می کشد و 
نور هدایتش مشتاقان زیادی به خود فرا می خواند و 

این حکایت تا ابد ادامه خواهد داشت. 
مشهدالرضا هرسال در ایام محرم میزبان میلیون 
ها عاشق و دلداده ای است که برای عرض تسلیت به 
محضر علی ابن موسی الرضا )ع( مشرف می شوند و 
جلوه هایی باشکوه از عظمت این قیام تاریخ ساز را 
عزاداری  جات  دسته  حضور  گذارند.  می  نمایش  به 
کهن  های  آئین  انجام  و  سو  یک  از  کشور  سراسر  از 
عزاداری و مراسمات مختلف از سویی دیگر خراسان 
رضوی و مشهد را تبدیل به مرکز مراسمات محرم و 

صفر در ایران کرده است.
مراسم خطبه خوانی و شام غریبان در حرم مطهر 
نخل  کهن  آئین  مشهد،  در  سوزان  خیمه  رضوی، 
شهرستان  و  داورزن  شهرستان  مزینان  در  گردانی 
70هزار  به  نزدیک  حضور  با  خوانی  تعزیه  بجستان، 
نفر در فدیشه شهرستان نیشابور، آئین سنتی شمع 
سوزان در قوچان و علم گردانی در رشتخوار از جمله 
مراسمی است که هرساله در این ایام در استان برپا 

می شود.
کربال روشن کننده مرز مسئولیت ما در جریان 

حسینی است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: کربال 
می  روشن  حسینی  جریان  در  را  ما  مسئولیت  مرز 
کند و باید مشخص کنیم که در خط سیاسی، دینی، 

تقید به شرع مقدس و دنباله روی از مقام والیت در 
علم  احمد  سید  ا...  آیت  هستیم.  راه  و  خط  کدام 
الهدی در جمع عزاداران عاشورای حسینی در حرم 
یزید  با  )ع(  سیدالشهدا  مقابله  افزود:  رضوی  مطهر 
مقابله 2 شخص نبود بلکه مقابله 2 جریان بود.  وی 
اظهار کرد: در کربال جریان دنیا طلب و قدرت محور 
شیطانی در مقابل جریان خدا طلب و تکلیف محور 
قرار گرفت که در این راه جریان حق و خدایی از همه 

چیز خود گذشت.
وی با بیان اینکه جریان حسینی با جریان یزیدی 
سازگار نیست گفت: مسئله کربال هنوز تمام نشده و 

جنگ و رویارویی حق و باطل از کربال شروع شد و تا 
ظهور امام زمان )عج( ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امروز 
نیز مردم خدا محور باید در مقابل دنیایی که بشریت را 
به سوی شکم بارگی و خوش گذرانی می کشاند، قیام 

کنند و این امر با شعار و مراسم درست نمی شود.
وی ادامه داد: روضه هایی هم که خوانده می شود 
الحسین  عبدا...  ابا  حضرت  با  را  دلها  اینکه  ضمن 
)ع( گره می زند، مسئولیت ساز و تصمیم ساز است 
و  )ع(  امام حسین  پایان روز عاشورا، حضرت  با  لذا 

راه و خط ایشان را نباید فراموش کنیم.
دشمن شناسی، از مهمترین درس های عاشورا

ازمهم  یکی  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
ترین درس های عاشورا دشمن شناسی است و باید 
توجه داشت سخن گفتن امام حسین )ع( با دشمن 

برای هدایت بوده است.
مراسم  در  رئیسی  ابراهیم  سید  االس��الم  حجت 
خطبه خوانی شب عاشورا که در حرم مطهر رضوی 
تاریخ  برگزار شد اظهارکرد: عاشورا نقطه عطفی در 

ذات انسان است و اگر این واقعه نبود از دین چیزی 
دو  این  و  شد  کامل  غدیر  با  بعثت  ماند.  نمی  باقی 
معنایی  )عج(  مهدی  حضرت  وجود  و  عاشورا  بدون 

ندارد.
وی افزود: آنچه برای سیر و سلوک یک انسان الزم 
است در عاشورا بوده و آنچه می تواند نظام دینی را 

به قله ها برساند در این واقعه نقش بسته است.
امروز  کرد:  بیان  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
سخن از حقوق بشر گوش دنیا را کر کرده اما عاشورا 
امام  و  است  خواهی  دگر  گرو  در  خداخواهی  جلوه 
تا  بودند  یزید  لشگریان  فکر  به  حتی  )ع(  حسین 

هدایت شوند.
رئیسی خاطرنشان کرد: توجه به مردم و محرومان 
در زندگی ائمه)ع( موج می زند و در این راه از هیچ 
ستم  و  ظلم  با  همزمان  و  نکردند  فروگذار  اقدامی 

مبارزه کردند.
برخی مداحان برای گرفتن اشک از مردم امام 

حسین )ع( را به ذلت می کشانند

استاندار سمنان نیز که در اجتماع بزرگ عزاداران 
فاصله  گفت:  بود  یافته  حضور  کاشمر  شهرستان 
گرفتن از فرهنگ حسینی منجر به بروز نابسامانی و 

انواع گرفتاری ها در جامعه می شود.
تمام  )ع(  سیدالشهدا  اف��زود:  خباز  رضا  محمد 
از  را  اسالمی  جامعه  تا  گرفتند  کار  به  را  خود  تالش 

گرفتاریها نجات دهند.
نهضتی  )ع(  حسین  امام  حضرت  کرد:  اظهار  وی 
تاریخ بشریت  به طوریکه در طول  استثنایی داشت 
چنین نهضت و انقالبی را نمی بینیم که در یک مدت 
کوتاه از صبح تا ظهر اتفاق بیفتد ولی بیشترین اثر را 

بر جامعه بشری داشته باشد.
برای  مداحان  برخی  اینکه  از  تاسف  اظهار  با  وی 
را  )ع(  حسین  امام  حضرت  مردم،  از  اشک  گرفتن 
گاه  )ع( هیچ  به ذلت می کشانند گفت: سیدالشهدا 
غربت  برای  ما  و  بود  عزت  با  بسیار  بلکه  نبود  ذلیل 

ایشان گریه می کنیم.

پیام شهردار مشهد مقدس به مناسبت روز ملی 
آتش نشانی و ایمنی:

آتشنشانان نا امن میشوند تا امنیت ببخشند

شهردار مشهد مقدس در پیام خود به مناسبت روز 
ملی آتشنشانی و ایمنی گفت: صدها راه نرفته در امر 
و  اینجانب  کم  بضاعت  حد  در  که  داریم  شهر  ایمنی 
توان آتشنشانان و با یاری حق تعالی خواهیم رفت تا 

ایمنی را به یک فرهنگ تبدیل کنیم.
یک  از  بازدید  ضمن  خامسی  زاده  تقی  قاسم   
سازمان  بیسیم  شبکه  در  که  پیام  این  طی  ایستگاه، 
برای  مشهد  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی 
شما  نام  به  مهر   7 اف��زود:  کرد،  قرائت  آتشنشانان 
باشد  بهانهای  که  جهت  آن  از  است.  شده  نامگذاری 
آسایش  برای  خود  جان  از  که  آنان  از  تقدیر  برای 
تا  میشوند  امن  نا  که  آنهایی  میگذرند.  شهروندان 
امنیت ببخشند . 175سال از تاسیس اولین ایستگاه 
آتشنشانی در کشور عزیزمان ایران میگذرد؛ چه بسا 
کشورهایی که کمتر از این زمان از تاسیس کشورشان 
میگذرد ولی از حیث امنیت شهری از ما پیشروترند. 
حد  در  که  داریم  شهر  ایمنی  امر  در  نرفته  راه  صدها 
بضاعت کم اینجانب و توان شما و با یاری حق تعالی 
تبدیل  فرهنگ  یک  به  را  ایمنی  تا  رفت  خواهیم 

کنیم.«
شهردار مشهد مقدس با خواندن این بیت شعر »آب 
توان  این  بر  نیست      هر کسی  زدنها ساده  آتش  بر 
تاکید کرد: »شما در عمق جان مردم  آماده نیست«، 
جا دارید، در شعرهای مردم و شاعران جا گرفتهاید، 
برایتان داستانها نوشتهاند، حتی در دعای شهروندان 
برای سالمتتان منظور میشوید، پس داخل فرهنگ 
را  امر  این  میکنید.  زندگی  آنان  با  و  شدهاید  مردم 
نگاه  در  ایمنی  فرهنگسازی  برای  و  بدارید  گرامی 
چنان  شهروندان  که  چرا  کنید.  تالش  شهروندان 
شما را گرامی میدارند که از حس این نزدیکی به شما 

میخواهند آتش دل آنان را نیز فرو نشانید.«

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد خبر داد:

نیاز شهر به 2000 نیروی عملیاتی در 
حوزه آتشنشانی

ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  مدیرعامل 
هزار   2 از  بیش  به  شهر  این  نیاز  به  مشهد  شهرداری 
خبر  ایمنی  و  آتشنشانی  حوزه  در  عملیاتی  نیروی 
داد و گفت: هماکنون تعداد نیروی انسانی این بخش 
چیزی کمتر از یک هزار و 300 نفر است که مجبوریم 

از شیفتهای 24-24 برای آنان استفاده کنیم.
شهردار  بازدید  جریان  در  جعفری  حسن  آتشپاد   
این  آتشنشانی   3 شماره  ایستگاه  از  مقدس  مشهد 
و  ایمنی  تجهیزات  بحث  در  همچنین  اف��زود:  شهر 
مختلف  ل��وازم  قلم  ه��زار   25 از  بیش  به  آتشنشانی 
افزون  موجود،  قلم  هزار   14 وجود  با  که  نیازمندیم 

بر 11 هزار قلم کسری در این حوزه مشاهده میشود.
ماشینآالت  حوزه  در  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
و ماشین آالت  انواع خودرو  از 100 دستگاه  بیش  به 
نیازمندیم که شمار تجهیزاتمان به 378  لوجستیکی 

مورد برسد.
ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  مدیرعامل 
به سوالی مبنی  پاسخ  شهرداری مشهد همچنین در 
آتشنشانی  ایستگاه  هر  احداث  برای  اعتباری  نیاز  بر 
برای هر  به طور میانگین  جدید در شهر عنوان کرد: 
ایستگاه به رقمی بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است که در برخی از نقاط شهر تملک یک زمین شاید 

به چنین اعتباری نیاز داشته باشد.
جعفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 49 ایستگاه 
آتش نشانی با احتساب یک ایستگاه در اطراف حرم 

مطهر و 2 ایستگاه در شهرکهای صنعتی داریم.

اسکان 17 میلیون مسافر در واحدهای 
اقامتی خراسان رضوی

خراسان  سفر  خدمات  هماهنگی  ستاد  سخنگوی 
 17 ح��دود  امسال  نخست  نیمه  طی  گفت:  رض��وی 
و  رسمی  اقامتی  واحدهای  در  مسافر  نفر  میلیون 

غیررسمی فعال در سطح این استان اسکان یافتند.
از  بیشتر  درص��د  هفت  را  عدد  این  ف��روزان  مهدی 
میزان اقامت پارسال اعالم و بیان کرد: ضریب اشغال 
گنجایش اماکن اقامتی خراسان رضوی طی این مدت 

بطور متوسط 75 درصد بوده است.
اقامت  میزان  این  از  نفر  هزار   152 و  میلیون   11 وی 
را فقط مربوط به سه ماه تابستان امسال ذکر و بیان 
کرد: ظرف شش ماه گذشته سه میلیون و 783 هزار 
نفر  و 748 هزار  میلیون  در هتلها، سه  و 523 مسافر 
در  نفر  هزار   642 و  میلیون   2 ها،  آپارتمان  هتل  در 
و 960 مسافر  و 497 هزار  میلیون  و 2  میهمانپذیرها 
نیز در خانه مسافرهای فعال در سطح خراسان رضوی 

اقامت کرده اند.

ویژه  ع��زاداری  مجلس  برگزاری 
ناشنوایان در مشهد

ویژه  ع��زاداری  مجلس  ایکنا،  خبرگزاری  از  نقل  به 
مجلس  از  ناشنوایان  بردن  بهره  منظور  به  ناشنوایان 
مکتب  خیریه  و  فرهنگی  مجتمع  در  حسینی  عزای 

الزهرا برگزار شد. 
سالمت،شورای  خیرین  مجمع  همت  به  برنامه  این   
زنان مجمع خیرین سالمت استان و کانون ناشنوایان 

استان برگزار شد. 
با حضور مترجم  در این مراسم سخنرانی و مداحی، 

برای ناشنوایان اجرا شد.

مشهد میزبان 2هزار هیئت مذهبی

هیئت  ه��زار   2 میزبان  مقدس  مشهد  گذشته  روز 
مذهبی بود که از صبح  حرکت خود را در خیابان های 
در  تا  بودند  کرده  آغاز  رضوی  مطهر  حرم  به  منتهی 
صحن و سرای حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( گرد 

هم آیند و به عزاداری بپردازند.
به نقل از ایرنا، 800 ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف 
پذیرایی  عزادارن  و  زائران  از  رضوی  خراسان  استان 

کردند.

غوغای عاشقان حسین)ع( در تاسوعا و عاشورا

این واقعه زنده است

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛

نیاز به مدیریت جامع در حوزه بحران

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد در برنامه زنده تلویزیونی »اشاره« خبر داد:

افزایش 2 برابری حجم اقدامات در دهه اول محرم نسبت به گذشته

جمعیتی  حجم  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
استان و شهر مشهد مقدس مدیریتی جامعی را در 
توجه  آن  به  نیکی  به  باید  که  میطلبد  بحران  حوزه 

کرد.
مسئوالن  بازدید  جریان  در  رشیدیان  علیرضا   
و  شهر  بحران  مدیریت  ات��اق  از  شهری  و  استانی 
تمامی  از  مشهد،  شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز 
بحران شهر مشهد  اتاق مدیریت  دستگاههای عضو 
اقدامات  کردن  ارزیابی  مناسب  ضمن  و  کرد  تقدیر 
داشت:  اظهار  بحران  ح��وزه  در  شهری  مدیریت 
ع��زادارای  مشغول  م��ردم  از  بسیاری  که  روزی  در 
افراد فداکاری  برای سید و ساالر شهیدان هستند، 
تا  میکنید  فعالیت  مجموعه  این  در  شما  همچون 
زیارت  امر  در  تسهیل  برای  را  هماهنگ  مدیریتی 
زائران و مجاوران بارگاه منور و ملکوتی امام رضا)ع( 

داشته باشیم.
نفری  میلیون   3 از  بیش  جمعیت  به  اشاره  با  وی 

بر  اف��زون  ساالنه  حضور  همچنین  و  مشهد  شهر 
این  ک��رد:  تصریح  شهر  ای��ن  در  نفر  میلیون   25
طبیعی  بحرانهای  وقوع  عالوه  به  جمعیتی  حجم 
مشهد،  شهر  و  استان  در  تروریستی  تهدیدات  و 
که  میکند  طلب  بحران  حوزه  در  را  جامع  مدیریتی 

باید به نیکی به آن توجه کرد.
وی به فعالیتهای ستاد مدیریت بحران شهر مشهد 
امیدواری کرد:  ابراز  و  در طول سالهای اخیر اشاره 
صاحب  فردی  که  مشهد  جدید  شهردار  حضور  با 
بعد  به  این  از  هستند،  جدید  نگاه  و  ایده  با  انگیزه 
و  زائران  به  حوزه  این  در  مطلوبی  خدماترسانی  نیز 

مجاوران شهر امام رضا)ع( صورت پذیرد.
بازدید  ای��ن  در  نیز  مشهد  شهر  ش��ورای  رئیس 
ترین  مهم  جمله  از  شهر  گفت:هوشمندسازی 
موضوعاتی است که در حوزه مدیریت شهری به آن 
اسالمی  شورای  اهتمام  زمینه  این  در  و  شود  توجه 

پنجم نیز بر این اصل بنانهاده شده است.

های  فعالیت  که  این  بیان  با  حیدری  محمدرضا 
مرکز  و  شهر  بحران  مدیریت  حوزه  در  خوبی  نسبتا 
کنترل ترافیک شهرداری مشهد صورت گرفته است، 
متذکرشد: با این حال کمبودها و نارسایی هایی در 

این حوزه به چشم می خورد که باید مرتفع شود.
تاکید  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تصویری  پیمایش  که  برسیم  ای  نقطه  به  باید  کرد: 
تحت  کامل  طور  به  اصلی  معابر  و  انجام  مشهد  کل 
پوشش دوربین های سازمان حمل و نقل و ترافیک 

قرار گیرد.
پنجم  اسالمی  ش��ورای  اهتمام  به  اش��اره  با  وی 
شهر  مبحث  تقویت  بر  جدید  شهری  مدیریت  و 
تا  شد  قرار  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  هوشمند، 
با رویکرد استفاده از شرکت های آی.تی و آی.سی.
تی فعال در این حوزه، زمینه سرمایه گذاری بخش 

خصوصی را فراهم کنیم.
فرماندار مشهد نیز گفت: فرمانداری مشهد مقدس 

نیز در تمامی اوقات در کنار مجموعه سازمان حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری مشهد برای خدمترسانی 
هرچه بهتر و بیشتر به زائران و مجاوران بارگاه منور 

و ملکوتی امام رضا)ع( خواهد بود.
نوروزیان با بیان اینکه باید تمامی این خدمات به 
نفع خود مردم است، تصریح کرد: با این حال باید به 
افزایش امکانات این بخش نیز توجه شود که همین 

بازدیدها تاثیرات باالیی خواهد داشت.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری 
اقدامات  حجم  برابری   2 افزایش  از  مقدس  مشهد 
مدیریت شهری در دهه اول محرم نسبت به سالهای 

گذشته خبر داد.
اقدامات  جزئیات  تشریح  در   کاظمی  ا...  خلیل 
انجام شده توسط مدیریت شهری برای گرامیداشت 
با  شهر  در  امسال  فضای  افزود:  حسینی  عزای  ایام 
مشهد،  شهرداری  توسط  گرفته  صورت  اقدامات 
تالش  ح��اص��ل  ک��ه  ب��ود  متفاوت  بسیار  فضایی 

شبانهروزی پرسنل خدوم این مجموعه است.
مختلف  مناسبتهای  باالی  حجم  به  اشاره  با  وی 
اربعین  محرم،  اول  دهه  همانند  مذهبی  و  ملی 
و  نوروز  عید  بهمن،   22 صفر،  آخر  دهه  حسینی، 
راستا  همین  در  اف��زود:  مشهد،  شهر  در  تابستان 
شهرداری  در  مناسبتها  ستاد  عنوان  تحت  ستادی 

همافزایی  به  که  است  گرفته  شکل  مشهدمقدس 
مختلف،  نهادهای  و  مجموعهها  با  همکاری  و 
باشکوهتر  برپایی هرچه  برای  را  هماهنگیهای الزم 

این گونه برنامهها انجام میدهد.
مشهد  شهرداری  مناسبتهای  ستاد  مقام  قائم 
مقدس با بیان اینکه از یک ماه قبل برنامهریزیهای 
صورت  ستاد  این  در  صفر  و  محرم  ایام  برای  الزم 
پذیرفته است، اضافه کرد: همچنین به دلیل تقارن 
همچنین  و  مدارس  بازگشایی  روزهای  با  ایام  این 
جهت  در  همراستایی  اقدامات  مقدس،  دفاع  هفته 
حمل و نقل درون شهری به ویژه برای دانشآموزان 

انجام شده است.
وی یکی از اقدامات بسیار خوب در حوزه تعظیم 
بر  مبنی  مشهد  شهرداری  اقدام  را  حسینی  شعائر 
نصب داربستهایی ویژه اطالعرسانی هیئات مذهبی 

امسال  منظور  همین  به  داد:  ادامه  و  دانست  شهر 
متر   2 عرض  و  متر   4 ارتفاع  در  داربست  مورد   330
و 2 برابر حجم سالهای گذشته در معابر اصلی شهر 
تعبیه کردیم تا ساماندهی و نظمدهی مناسبی را در 

این حوزه شاهد باشیم.
نیز  فرعی  اینکه در خیابانهای  بر  تاکید  با  کاظمی 
پردههای  نصب  راه  سر  بر  موجود  محدودیتهای 
تصریح  است،  شده  برداشته  مرحم  دهه  ع��زاداری 
کرد: در حوزه رسیدگی به ایستگاههای صلواتی نیز 
نظارتهای  تا  است  نیاز  بینبخشی  کار  یک  به  اصوال 

الزم در تمامی زمینهها صورت پذیرد.
نیروهای  نیز  ایمنی  بحث  در  شد:  متذکر  وی 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان 
ایمنی  ب��ر  الزم  ه��ای  ن��ظ��ارت  م��ق��دس،  مشهد 

ایستگاههای صلواتی را داشتهاند.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری 
گرفته  صورت  اقدامات  به  اش��اره  با  مقدس  مشهد 
نیز  محرم  دهه  ایام  برای  شهری  اکرانهای  حوزه  در 
شهر  سطح  در  بیلبورد   400 از  بیش  کرد:  عنوان 
داریم که افزون بر 200 مورد آنها مستقیم به موضوع 
روی  بر  و  دارد  اشاره  حسین)ع(  امام  قیام  و  محرم 
بیلبوردهای بخش خصوصی نیز نوار عزایی با عنوان 

مهر حسینی تعبیه شده است.
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 مانی پویا 
از  پس  خراسان  جامگان  سیاه  فوتبال  تیم 
این  فوالد  گسترش  مقابل  گذشته  هفته  شکست 

بار برابر پیکان تهران تن به شکست داد.
تهران  پیکان  و  مشهد  سیاه جامگان  تیم های 
فوتبال  برتر  لیگ  ادامه مسابقات هفته هشتم  در 
در  اکرمی  حسن  قضاوت  با  گذشته  پنج شنبه  روز 
ورزشگاه ثامن االئمه مشهد به مصاف هم رفتند و 
۲ بر  در پایان شاگردان جاللی در پیکان با نتیجه 

صفر به برد خارج از خانه دست یافتند.
 ۴۱ دقیقه  در  شیری  مهدی  ابتدا  بازی  این  در 
باز  را  ناصری  محمد  دروازه  پنالتی  نقطه  روی  از 
انداخت.  پیش  حریف  زمین  در  را  پیکان  و  کرده 
در  پیکان  سنگالی  بازیکن  دافه  افرانگ  سپس 
۷۳ با پاس فرار بارانی با دروازه بان حریف  دقیقه 
ثمر  به  را  تیمش  گل  دومین  و  شد  تک  به  تک 

رساند.
این بازی سه اخراجی هم داشت. ابتدا روح ا... 
زرد  کارت  دریافت  با   54 دقیقه  در  سیف ا...ی 
چهار  و  شد  اخراج  سیاه جامگان  ترکیب  از  دوم 
دومین  پیکان،  از  روستایی  امیر  نیز  بعد  دقیقه 
کارت زرد را از داور مسابقه دریافت کرد. در پایان 
از  را  دوم  زرد  کارت  بادامکی،  حسین  هم،  بازی 
در  مسابقه،  داور  شد.  اخراج  و  کرد  دریافت  داور 
دقیقه ۹۴ هم زمان با اخراج بادامکی، سوت پایان 

بازی را هم زد.
امتیازی   ۱۴ برد،  این  با  شاگردان مجید جاللی 
شدند و مشهدی ها نیز در نیمه دوم جدول هفت 

امتیازی باقی ماندند.

 شانس نداشتیم
س��رم��رب��ی ت��ی��م ف��وت��ب��ال س��ی��اه ج��ام��گ��ان، 
پیکان  برابر  تیمش  باخت  عامل  را  "بدشانسی" 

دانست.
باخت تیمش در هفته  از  بعد  »اکبر میثاقیان«، 
هشتم لیگ برتر اظهار کرد: می توانستیم نبازیم. 
دو هفته با بدشانسی مواجه شدیم. خودم شانس 
بازیکنان  نداشتیم.  شانس  اما  دارم  دوست  را 
زحمت کشیدند و کاری به باخت ندارم. مطمئنم 
باید  ه���واداران  آم��د.  خواهند  خ��وب  روزه���ای 
صبورتر باشند. این ها تیم های باالتر از ما هستند 
و ما با داشتن بازیکنان جوان خیلی با پیکان فرق 

داریم.
دارد.  باخت  و  ب��رد  فوتبال  ک��رد:  اضافه  او 
نگه  قبل  فصل  بازی  هشت  در  را  تیم  که  زمانی 
اعتراض  و تماشاگران  بود  داشتیم، شرایط خوب 
لحاظ  از  پیکان  که  کرد  قبول  باید  نمی کردند. 
بازیکنانش  امکانات، وضعیت بهتری دارد و همه 

سرعتی اند ولی توان ما همین بود.
ضعیف  عملکرد  درب��اره  همچنین  میثاقیان 
داد:  توضیح  خانه،  داخل  بازی های  در  تیمش 
نمی دانیم  است.  بهتر  خانه  از  خارج  در  ما  تیم 
این  با  می کنیم.  ارائه  بدی  بازی  مشهد  در  چرا 
را دارم که چرا تماشاگران زمانی  این سوال  حال 
که تیم را پارسال در لیگ نگه داشتیم صدایشان 
در نیامد؟ البته حق تماشاگر است و دوست دارد 
تیم ببرد. من به آن ها حق می دهم ناراحت باشند 
اما زمانی که دو گل عقب افتادیم می توانستیم گل 

بزنیم، تماشاگران زود اعتراض کردند.

سرمربی سیاه جامگان درباره مسائل مالی تیم، 
گفت: درباره مشکالت مالی صحبت نمی کنم.

 سیاه جامگان همین است
داد  امیدواری  تیمش  هواداران  به  ادامه  در  او 
بازیکن  دو  کردن  اضافه  با  می توانیم  ما  افزود:  و 
داریم  کم  مهره  حاضر  حال  در  برگردیم.  لیگ  به 
و نمی توانیم گل بزنیم. تیم من همانند خانواده ام 
در  بازیکنان  بگویم  اگر  است  لطفی  کم  و  است 

زمین ندویدند. سیاه جامگان همین است.
صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  میثاقیان 
گفت:   و  ک��رد  انتقاد  مسابقه  داور  عملکرد  به 
زرد  کارت  دو  دقیقه،  یک  فاصله  در  سیف ا...ی 
این  داور چرا  نمی دانم  واقعا  اخراج شد.  و  گرفت 
برخورد را کرد. کارشناسان باید نظر دهند و شاید 

من اشتباه می کنم.
از  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پایان  در  او 
است،  راضی  تیمش  خارجی  بازیکنان  عملکرد 
و  هستم  راض��ی  آن ه��ا  عملکرد  از  ک��رد:  بیان 

امیدوارم در ادامه فصل بهتر شوند.
 بازیکنانم اراده باالیی داشتند

برابر  گفت:  پیکان  فوتبال  تیم  سرمربی 
اراده  نیز  بازیکنان  و  سیاه جامگان تمرکز داشتیم 
پیروز  شد  باعث  عامل  دو  این  داشتند.  باالیی 

شویم.
تمرکز  بازی  این  در  اف��زود:  جاللی«،  »مجید 
داشتند.  باالیی  اراده  نیز  بازیکنان  و  داشتیم 
امیدوارم  شویم.  پیروز  شد  باعث  عامل  دو  این 
پیدا  را  ب��ازی  شرایط  هم  ما  مصدوم  بازیکنان 

کنند.
که  خ��ارج��ی اش  گلزن  بازیکن  م��ورد  در  او 
دافه  که  مطمئنم  گفت:  شده،  منشا  جایگزین 
این  داد.  خواهد  نشان  خود  از  بهتری  کیفیت 
بازیکن خارجی در بازی با فوالد، چهل روز پیش 
آسیب دید هشت دقیقه بازی کرد. فکر می کنم به 

بازیکنان دیگر هم می توان اعتماد کرد.
از  یکی  ک��رد:  خاطرنشان  همچنین  جاللی 
زیادی  گل های  بود.  دفاعی  کار  در  ما  اشکاالت 
شرایط  االن  اما  بودیم  خورده  اول  هفته های  در 
بهتری داریم. این موفقیت، شکوه اراده بازیکنان 
و  با چه شوقی تمرین می کنند  است. می بینم که 
اراده  آن ها  از  باید  ما  هستند.  پیشرفت  عاشق 

استفاده کنیم.
او همچنین اخراج بازیکنش را صحیح دانست و 
افزود: داور عملکرد خوبی داشت و مشکل خاصی 
داد.  انجام  ناشیانه ای  کار  روستایی  امیر  ندیدم. 
۱۸ ساله است و نباید آن کار بچه گانه  این بازیکن 

را انجام می داد.
از  استفاده  درب��اره  همچنین  پیکان  سرمربی 
دروازه بان جوان توضیح داد: پزشک ها به رحمان 
مجبور  و  دادن��د  استراحت  هفته  یک  احمدی 

شدیم از دروازه بان جوان استفاده کنیم.

دو تیم باالی جدولی پارس جنوبی و پدیده به تساوی 
رسیدند تا نتیجه دلخواه پرسپولیس رقم بخورد.

مشهد  پدیده  و  جم  جنوبی  پارس  فوتبال  تیم های 
در آخرین بازی روز دوم از هفته هشتم لیگ برتر روز 
پنج شنبه با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه تختی 
جم با یکدیگر مصاف کردند و در پایان به تساوی یک 
در  جنوبی  پارس  ابتدا  بازی  این  در  رسیدند.  یک  بر 
دقیقه ۳۵ به گل رسید و اشتباه مرگ بار شهاب گردان، 
این گل در  انداخت.  را در زمین حریف عقب  تیمش 
نتوانست  به ثمر رسید که دروازه ب��ان پدیده  شرایطی 
پاس رو به عقب مرتضی منصوری را دریافت کند و توپ 
با عبور از زیر پای گردان، وارد دروازه شد. نیمه اول با 
برتری یک گله میزبان با اتمام رسید اما در نیمه دوم 
پدیده به گل تساوی رسید و محمد قاضی توانست در 
دقیقه ۶۱ با شوت از پشت محوطه جریمه، قفل دروازه 
پارس جنوبی را بشکند. این شوت در میانه های راه به 
یکی از مدافعان پارس جنوبی نیز برخورد کرد و تغییر 
جهت داد. این بازی یک اخراجی هم داشت و حامد 
نورمحمدی که به عنوان مدافع آخر، با سرنگون کردن 
دروازه  با  او  شدن  تک  به  تک  از  مانع  حریف  بازیکن 
از  را  بود، کارت قرمز مستقیم  بان پارس جنوبی شده 
پدیده  جا  این  تا  که  جنوبی  پارس  کرد.  دریافت  داور 
لیگ برتر فوتبال بوده، با این تساوی ۱۸ امتیازی شد 
و صدرنشین باقی ماند. پدیده نیز با ۱۵ امتیاز، همچنان 

رتبه دوم را در اختیار نگه داشت.
 قاضی؛ برنده دوئل با دشتی و نانگ

زد  جم  در  را  پدیده  زیبای  گل  تک  قاضی  محمد 
مهاجم  نکند.  ترک  را  بوشهر  امتیاز  بدون  تیم اش  تا 
مشهدی ها با این گل به صدر جدول آقای گلی رسید. 

البته در کنار عیسی آل کثیر و مرتضی تبریزی که این 
و  با علی دشتی  گله هستند. قاضی  بازیکن هم 5  دو 
آلویس نانگ مهاجمان 3 گله پارس جم دوئل داشت 
که با موفقیت مهاجم پدیده این رقابت به پایان رسید. 
برای  مناسبی  نتیجه  تساوی در خانه صدرنشین هم 
پدیده بوده و در کنار آن هم قاضی با باز کردن دروازه 
محسن فروزان به صدر جدول آقای گلی رسید تا روز 
موفقی را پشت سر گذاشته باشد. بعد از این 3 بازیکن 
5 گله مهدی طارمی و مرتضی آقاخان 4 گله قرار دارند. 
طارمی احتماال با محرومیت بلندمدت چند ماهی دور 
از بازی ها خواهد بود، و آقاخان هم به دلیل محرومیت 
جم  پارس  مهاجمان  نداشت.  قرار  پیکان  ترکیب  در 
هم در این هفته کاری از پیش نبردند و نانگ و دشتی 

همچنان سه گل هستند.
 در نبود 4 بازیکن بازی را مدیریت کردیم

سرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان گفت:  در روزی 
که دو بازیکن به تیم ملی رفته بودند و دو بازیکن دیگر 
هم در اختیار نداشتیم با تمرکز بازی را مدیریت کرده و 

یک امتیاز را گرفتیم.
 ۱۰ خ��ودم  من  داش��ت:  اظهار  مهاجری«،  »رض��ا 
احترام  به  کردم  سعی  و  کرده ام  کار  رسانه ها  در  سال 
و  بدهم  تغییر  را  تمرین  و  تیم  پرواز  خبرنگاران  شما 
نمی خواستم به کنفرانس بیایم. اما به من توهین شد 
و وقتی برای هم ارزش قائل نمی شویم همین می شود. 
این نیست که من خودم را از بقیه جدا بدانم ولی آن دو 

بزرگواری که به نشست آمدند احترام می گذاریم.
وی افزود: چطور وقتی یک مربی به کنفرانس نمی آید 
شما گله می کنید؟ من انتظار دارم. اتفاقًا اعصابم خورد 
نیست و خیلی هم ریلکس هستم.تنها تیمی که اینجا 

نتیجه گرفته بود نساجی بود و من از آن درس گرفتم. 
اگرچه  دادیم  دست  از  را  خوب  امتیاز   ۲ ما  متأسفانه 

نشان دادیم بی دلیل در این جایگاه نیستیم.
و  نداشتیم  را  بازیکن  سه  که  روزی  در  اف��زود:  وی 
خلعتبری نبود در این مسابقه به میدان رفتیم. اگر چهار 
بازیکن من به تیم ملی دعوت می شد همه را می دادم. 
دو بازیکن ما به تیم ملی رفتند و چهار بازیکن ۱۸ ساله 
در لیست ۱۸ نفره گذاشتم. این نتیجه مساوی شد که 

دیگر آن دست ما نیست.
که  چیزی  گفت:  نیز  داوری  خصوص  در  مهاجری 
دیدم داور در دقیقه ۷۵ باید بازیکن حریف را با کارت 
زرد دوم جریمه و اخراج می کرد. من اعتراض دارم و 
بعضی مواقع این اعتراض ها پیش می آید. ما هم انسان 
هستیم و تحت فشار قرار می گیریم. من معتقدم داور 
سوت های اشتباهی زد اما اینکه بخواهد به سود تیم 
سوت بزند یا تأثیر در نتیجه داشته باشد را قبول ندارم.

سرمربی پدیده تأکید کرد: من این جو را دوست دارم. 
ما برای سفر به جم نزدیک به ۸۰ میلیون هزینه کردیم 
و چهار روز سفر ما وقت برد. من دوست دارم همه جای 
ایران تیم ها در لیگ برتر حضور داشته باشند. با این 
شرایط و نبود دو بازیکن ملی پوش کار ما سخت بود. 
کی روش سلیقه خودش را دارد و من نمی دانم که چرا 
آقای کی روش از پارس جم بازیکنی را دعوت نکرد اما 

تیمی که در اینجا قرار دارد شایسته است.
دفاع  در  را  ناصحی  ما  گفت:  بازی  خصوص  در  وی 
مصدوم  دو  یکی  هم  بازی  حین  در  و  گذاشتیم  وسط 
بازی  هشت  از  و  داشتیم  خوبی  تمرکز  البته  دادی��م. 
گذشته پنج بازی در خارج از خانه به میدان رفتیم که 

این کار بسیار سختی است.
 بزرگترین دروازه بانان هم اشتباه می کنند

مهاجری در خصوص اشتباه گردان افزود: این اشتباه 
بزرگترین  و  نمی کند  کم  گردان  ارزش ه��ای  از  چیزی 
انتظار  هیچکس  می کنند.  اشتباه  هم  دروازه ب��ان��ان 
نداشت ما چنین گلی بخوریم. اما امسال خیلی زحمت 
کشیدیم و همگی سعی کردیم که صورتمان را با سیلی 
سرخ نگه داریم. از مدیریت باشگاه ممنونم که خیلی 

تالش کرد. 
کرد:  خاطرنشان  نیز  تماشاگران  خصوص  در  وی 
که  شرطی  به  هستند  ورزشگاه  شور  تماشاگران  این 
آنها همیشه پشت تیم شان باشند. مطمئن باشید اگر 
پارس  باشد  منوال  همین  به  تماشاگران  این  حمایت 

قطب جدید فوتبال ایران است. 
مهاجری در خصوص تساوی تیمش گفت: مگر بد 
است که ما پارس جنوبی را ببریم. شما ارتفاع و شرجی 
جای  جم  می گویم  من  بگیرید.  نظر  در  را  هوا  بودن 
بسیار خوبی است ولی تارتار نباید ناراحت شود. حرف 
من این است اگر این تیم سهمیه بگیرد آیا ای اف سی 
باید  جم  امکانات  می گویم  من  می گذرد؟  کمبودها  از 

تکمیل شود و این یک گالیه است.
وی در خصوص عملکرد فروزان گفت: من در مورد 
تیم خودم صحبت می کنم ولی فروزان برای من عزیز 

است و برایش آرزوی موفقیت می کنم.

میثاقیان: درباره مشکالت مالی صحبت نمی کنم

سیاه جامگان به قعر نزدیک تر شد
مهاجری: برای سفر به جم 80 میلیون تومان هزینه کردیم

پدیده با قاضی در کورس ماند
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امام جمعه مشهد: کربال مرز 
مسئولیت ما را در جریان 

حسینی روشن می کند و باید 
مشخص کنیم که در خط سیاسی، 

دینی، تقید به شرع مقدس و 
دنباله روی از مقام والیت در کدام 

خط و راه هستیم

مراسم شام غریبان 
سیدالشهدا )ع( 

در حرم مطهر 
رضوی

به روز باشید

https://telegram.me/
sobhedaily



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

دفتر خراسان رضوی :
آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4                                                                                                                  

تلفن:38929825-38929824
 تلفکس : 38923451 - 051

مطالب درج شــده در روزنامــه الزاما به معنای تایید 
محتوای آن نمی باشد.

روزنامه صبــح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شــما 
مخاطبان ارجمند می باشد.

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حبیب یزدان پناه
جانشین مدیر مسئول و سردبیر:مجید خرمی

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

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

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

    از کردها در برابر هر حمله ای حمایت می کنیم
نخست وزیر عراق اعالم کرد که بغداد از کردها در برابر هرگونه حمله احتمالی دفاع می کند.

به گزارش ایس��نا، به نقل از ش��بکه اسکای نیوز عربی، این اظهارات حیدر العبادی، نخس��ت وزیر عراق در حالی ایراد شد که 
تنش میان دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان در پی برگزاری رفراندوم استقالل این اقلیم باال گرفته است.

العبادی در صفحه توئیتر خود نوش��ت: همانطور که از همه عراقی دفاع می کنیم از ش��هروندان کردمان هم دفاع کرده و اجازه 
هیچ گونه حمله به آنها را نمی دهیم.

در همین حال در پاس��خ به س��وال خبرگزاری فرانس��ه درباره ماهیت حمالتی که العبادی به آنها اش��اره دارد مشاور وی تاکید 
کرد: منظور العبادی هرگونه حمله خارجی و همچنین داخلی است.

نخس��ت وزیر عراق همچنین ش��هروندان کرد را مخاطب قرار داده و گفت: اجازه نمی دهیم هیچ آس��یبی به ش��ما وارد ش��ود و 
نانمان را با شما تقسیم می کنیم.

این اظهارات العبادی پس از برگزاری مانور نظامی ارتش ترکیه با عراق و اعالم آمادگی ایران برای برگزاری مانورهای مشابه 
با ارتش عراق در طول مرزهای مشترک دو کشور ایراد شد.

    کالج آکسفورد پرتره آنگ سان سوچی را برداشت
ب��ه گزارش خبرگزاری فرانس��ه، پرتره آنگ س��ان س��وچی، رهبر میانمار ک��ه درمقابل درب ورودی اصلی کالج س��نت هاف در 

دانشگاه آکسفورد بود به انبار منتقل شد و جای آن را نقاشی جدیدی از یوشیهیرو تاکادا، نقاش ژاپنی گرفته است.
آنگ س��ان س��وچی در س��ال ۱۹۶۷ و پیش از آنکه وارد سیاس��ت ش��ود در علوم فلس��فه، سیاس��ت و اقتصاد از این کالج فارغ 

التحصیل شد.
این کالج در بیانیه ای اعالم کرد: ما اوایل ماه جاری میالدی نقاش��ی جدیدی را دریافت کردیم و پرتره آنگ س��ان س��وچی را 

برداشته و نقاشی جدیدی را جایگزینش کردیم. 
البته پرتره رهبر دوفاکتوی میانمار در مکانی امن قرار گرفته است.

ای��ن اق��دام در پی افزایش نارضایتی و انتقادها از نحوه رویارویی آنگ س��ان س��وچی با بحران مس��لمانان روهینجا در راخین 
صورت گرفته است.

    مذاکرات کره شمالی با روسیه "برای پایان دادن به سیاست خصمانه آمریکا"
رس��انه های دولتی کره شمالی گزارش دادند پیونگ یانگ در مذاکرات دوجانبه با روسیه خواستار پایان بخشیدن به سیاست 

خصمانه آمریکا در قبال کره شمالی شده است.

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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امام علی )ع( فرمودند:
روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه  هاست.

روابط عمومی وامور مشترکین:
38929826 

سازمان شهرستان ها: 
37294257

سازمان توزیع:
37290256
سازمان آگهی ها:

38929823-37296787

  انق�اب اس�امی ب�ه رهب�ری مراج�ع و در راس هم�ه، ام�ام راح�ل 
»رض�وان ا... علی�ه« از حس�نات و ب�رکات تاری�خ زری�ن اس�امی 
اس�ت، از میان علل و عوامل پیروزی نهضت اسامی مکتب، وحدت 
عموم�ی و رهب�ری واال نق�ش موثری داش�ت ول�ی از نقش بس�یار 
تعیی�ن کنن�ده و موثر دو عام�ل نباید غافل ب�ود: آگاهی برتر مردم 

و رهبری قیادی امام)قدس س�ره( 
 مهر استاد، ص170

رد دهر هر آن که نیم اننی دارد
از بهر نشست آشیانی دارد

هن خادم کس بود هن مخدوم کسی
گو شاد زبی که خوش جهانی دارد

خیام
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    منفعت قوم کرد در میان نیست 
دبی��ر مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام معتقد اس��ت 
ک��ه در برگزاری همه پرس��ی در اقلیم کردس��تان عراق، 
منفعت قوم کرد در میان نیس��ت و هدف تصفیه درونی 
اس��ت. محس��ن رضایی در صفحه توییتر خود نوشت: 
»همه پرس��ی، کودتای بارزانی علیه رقب��ای خود برای 
تصفیه آنها در کردس��تان عراق است. بارزانی به دنبال 
آن بود که رئیس جمهور ک��رد عراق، خود او یا نماینده 
وی باش��د. منفع��ت ق��وم ک��رد در میان نیس��ت، هدف 

تصفیه درونی و قهرمان سازی است.«
    انتقاد بهزاد نبوی از برخی اصالح طلبان

انتخاب-بهزاد نب��وی گفت: چرا برخی از اصالح طلبان 
از دول��ت روحان��ی ب��ه دلیل انتخ��اب نک��ردن برخی از 
اصالح طلب��ان در جای��گاه مدیریتی گالی��ه دارند. مگر 
م��ا با ش��رط و ش��روط از روحان��ی حمایت کردی��م؟ آیا 
انگیزه ما رس��یدن به جایگاه مدیریت��ی بود؟ تحلیل ما 
این بود که آمدن روحانی برای انقالب و کش��ور و مردم 
بهتر است و بر همین اساس هم به ایشان رأی دادیم و 

هنوز هم همان تحلیل را داریم.
    برخی نماینده ها خود را با هواشناسی   

      تنظیم می کنند
خبرآنالین-نماین��ده م��ردم ته��ران گف��ت: ب��ا وج��ود 
اف��رادی ک��ه خ��ود را ب��ا هواشناس��ی تنظیم م��ی کنند 
نمی ت��وان مجلس��ی ق��وی داش��ت. الی��اس حضرت��ی 
نماینده م��ردم تهران درباره آین��ده ائتالف جناح چپ 
با دیگر جناح ها خصوصا اعتدالیون، گفت: امروز نمی 
ت��وان در مورد ائتالف صحبت ک��رد اما مهمترین بحث 
در انتخاب��ات مجلس ف��ارغ از اینکه اصولگراها اکثریت 

را داش��ته باش��ند یا اص��الح طلبان یا وس��طی ها، این 
اس��ت که مملکت کال به این فکر باشد که چه باید بکند 
ت��ا کارکش��ته ترین افراد ه��ر جناح وارد میدان ش��وند. 
او ادام��ه داد: بای��د ببینی��م چ��ه گون��ه می ش��ود فیلتر 
ش��وراهای نگهبان و س��ازمان های نظارتی به گونه ای 
باش��د که جناح ها ترغیب ش��وند بهتری��ن افراد خود را 
معرف��ی کنند تا مجلس به معن��ای واقعی در راس امور 

قرار بگیرد.
    حمله انتحاری با یک گوسفند نذری 

انتخاب-منابع خبری از وقوع یک انفجار تروریس��تی 
ی��ک  دادن��د.  خب��ر  کاب��ل  در  ش��یعیان  حس��ینیه  در 
تروریس��ت انتحاری که قصد داش��ت مواد انفجاری را 
در پوشش نذورات با استفاده از یک رأس گوسفند به 
محوطه حس��ینیه عمومی قلعه فت��ح ا... کابل انتقال 
داده و منفجر کند از س��وی ساکنان محل شناسایی و 
مجبور شد خود را منفجر کند. در این حمله انتحاری 
تروریس��تی تا کنون 4 تن ش��هید و ۲۰ تن زخمی شده 
ان��د. ب��ه هن��گام انفجار م��ردم در حس��ینیه مش��غول 

ع��زاداری بودن��د.
    داعش به تونس رسید

ایس��نا- نیروه��ای امنیت��ی تونس یک باند تروریس��تی 
وابس��ته به داعش را که شامل شش عضو بود شناسایی 
کردن��د. پنج تن از اعضای این باند را بازداش��ت ش��ده 

ویک تن از آنها نیز فرار کرد.
اعض��ای ای��ن بان��د تروریس��تی ب��ه ارتب��اط ب��ا دو امیر 
داعش و یک عضو تروریس��تی خطرناک سابق اعتراف 
کردند که پیش��تر دس��تگیر ش��د و پس از اینکه س��الح 
کالشنیکوف و مقداری مهمات در نزد وی یافتند آن ها 

را به حبس محکوم کردند.
    ایران تلگرام را فیلتر نخواهد کرد

موس��س و مدیر تلگرام در کانال شخصی خود نوشت: 
تح��والت ایران در چند س��ال اخیر در مس��یر درس��ت 
اتف��اق افت��اده اس��ت. وی اف��زود: من کارش��ناس امور 
ایران نیس��تم، اما ی��ک چیز در مورد این کش��ور را می 
فهم��م. با وجود بحث های فراوان در میان سیاس��یون 
در م��ورد تلگ��رام و اینترن��ت، ای��ران تلگ��رام را فیلت��ر 
نخواهد کرد. دوروف خاطرنش��ان ک��رد: به نظرم ایران 
در حال حرکت در ریلی درس��ت و فراهم سازی فضایی 
ب��از اس��ت. وی اضاف��ه کرد: امی��دوارم روزی ب��ه نقطه 
ای برس��یم که در ایران و روس��یه دفتر ب��از کنیم. تا آن 
زمان به ارائه خدمات به کاربران در این کش��ورها ادامه 
می دهیم. موس��س تلگ��رام در پایان نوش��ت: برای ما 
اهمیتی ندارد که برخی کشورها علیه ما شکایت کنند. 
ما همیشه حاضریم تمام روابط شخصی و تجاری خود 
را قط��ع کنی��م تا این کش��ورها اهرمی علیه ما نداش��ته 

باشند. 
    تهدید به سوزاندن زنان راننده 

       در عربستان
رویترز-وزارت کش��ور عربس��تان س��عودی از بازداشت 
مردی خبر داد که با انتش��ار ویدیویی سوگند خورده و 
تهدی��د کرده بود، هر زنی را ک��ه رانندگی کند، همراه با 

خودرواش می سوزاند.
    اظهارنظر کردن در مورد انتخابات 1400 

       بسیار زود است
ی��ک عضو ش��ورای مرک��زی ح��زب اتحاد مل��ت گفت: 
اظهارنظر کردن در مورد انتخابات ۱۴۰۰ بس��یار زود اما 

آنچه مشخص این است که اصالح طلبان به ساز و کاری 
رس��یده اند که آن را ادامه خواهن��د داد. آذر منصوری 
در پاس��خ به اینکه اصالح طلبان ب��رای انتخابات ۱۴۰۰ 
چ��ه برنام��ه ای خواهند داش��ت و آی��ا از اکن��ون به فکر 
کاندیدای��ی برای س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری هس��تند ی��ا خی��ر، پاس��خ داد: ای��ن ک��ه در 
حال حاض��ر بخواهیم در این خص��وص صحبت کنیم، 
زودهنگام اس��ت. اصالح طلبان در ط��ول انتخاب های 
گذش��ته به س��ازوکاری دس��ت پیدا کرده اند ک��ه این به 
اجماع و ائتالف حداکثری انجامید. این عضو ش��ورای 
مرکزی حزب اتحاد مل��ت تاکید کرد: اصالح طلبان هر 
برنام��ه ای ک��ه بخواهن��د ب��رای انتخابات ۱۴۰۰ داش��ته 
باش��ند، باید از طریق همین س��از و کار و سامانه ای که 
ش��کل گرفته البته با برطرف ک��ردن نقدهایی که وجود 

دارد، برنامه ریزی کنند.
    درخواست جلسه با رهبری درحوزه 

       آسیب های اجتماعی در مهر 
ایس��نا- رحمان��ی فضل��ی، وزیر کش��ور: علیرغ��م اعالم 
ص��ورت  ب��ه  کش��ور  کل  در  بی��کاری  درص��د   12 رق��م 
میانگین، ش��اهد هس��تیم که در برخی از شهرها میزان 
بیکاری به 60 درصد رس��یده اس��ت. متأس��فانه در بین 
تحصیلکرده های ما رقم بیکاری بسیار باالتر از آنچه که 
به طور متوس��ط اعالم می شود، اس��ت. تالش می کنیم 
که مهر ماه مقام معظم رهبری محبت بفرمایند و جلسه 

بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شود. 
    نقش موشک های بالستیک در تفکر 

       راهبردی ایران بنیادی است
ایس��نا- بنی��اد کارنگی در گزارش��ی با اش��اره ب��ه اینکه 

وابس��تگی ای��ران ب��ه موش��ک هایش ناش��ی از تجرب��ه 
تلخ جنگ عراق با ایران اس��ت، نوش��ت: موش��ک های 
بالس��تیک در تفک��ر راهب��ردی ای��ران جای��گاه ویژه ای 
دارن��د. از طرف��ی دیگ��ر آمری��کا از حمای��ت جامع��ه 
ب��ه دلی��ل برنام��ه  ای��ران  ب��ر  ب��رای فش��ار  بین المل��ل 
موش��کی اش برخوردار نیس��ت؛ بنابراین موش��ک های 

بالستیک ایران باقی می مانند.
اگر برجام شکس��ت بخورد، شرایط بسیار بدتر می شود 
و آمریکا منزوی خواهد ش��د و ایران آزاد خواهد بود تا 

به دنبال برنامه هسته ای اش برود.
واقعیت باید در نظر گرفته شود. ایران و موشک هایش 

با وجود برجام خطر کمتری دارند.
ت��الش  ی��ک  دلی��ل  ب��ه  تنه��ا  نبای��د  دس��تاورد  ای��ن 
غیرواقع بینانه برای فشار بر ایران به دلیل موشک های 

بالستیکش نابود شود.
    خروج از برجام واشنگتن را وارد 

       یک بحران جدید می کند
ایس��نا- نش��ریه آمریکای��ی نیوزوی��ک: ترامپ ب��ه این 
موض��وع پی ب��رده اس��ت ک��ه در صورتی که ب��ه راحتی 
برجام را لغو کند یک شکست دیپلماتیک خواهد بود.

هم��ه اعض��ای دیگ��ر برج��ام ک��ه ش��امل نزدیک تری��ن 
متحدان آمریکا هس��تند، نمی خواهند که واشنگتن از 
این توافق خارج شود. این کشورهای اروپایی در حال 

گفت وگو با دولت ترامپ هستند تا در برجام بمانند.
خروج کامل از برجام به معنای صدور دوباره تحریم ها 
علی��ه ته��ران اس��ت. با این ح��ال مان��دن در چارچوب 
برج��ام و تاکی��د بر اینکه ای��ران به برج��ام پایبند نبوده 

است، دارای ریسک باال است.

    دلیل خشن تر شدن داعش
       از خشکه مقدس ها

تاس��وعای  ش��ب  س��خنرانی  در  مطه��ری  ایس��نا-علی 
حس��ینی: مهم اس��ت که از نیروی مذهب علیه مذهب 
اس��تفاده نش��ود. کس��ی ک��ه کمربن��د انفجاری ب��ه خود 
می بن��دد و خ��ود را منفج��ر می کند ای��ن کار را با نیروی 
ایم��ان انجام می ده��د. افرادی که به دی��ن گرایش پیدا 
می کنن��د اما بع��دا از دین خارج می ش��وند افراد بس��یار 
خشنی می شوند، چون وقتی به دین گرایش پیدا کرده 
است عواطف انسانی او تحت تاثیر دین است، اما وقتی 
از دین خارج می ش��ود، حتی از عاطفه انس��انی هم رها 
می ش��ود. ش��اید بخش��ی از داعش از همین تی��پ افراد 
باشند. اما خطرناک تر از این افراد خشکه مقدس هایی 
هس��تند که عواطف انس��انی آنها تحت الشعاع دین قرار 
گرفته است، اما چون نیروی دین به صورت انحرافی کار 

می کند، این افراد خشن تر و خطرناک تر هستند.
    توضیح شبکه خبر درباره انتشار 

       خبر تکذیب شده اش
خبرآنالی��ن- در حالی که ش��بکه خب��ر در خبر ابتدایی 
خود درباره دس��تگیری قاتل شهید محسن حججی با 
قطعیت از دستگیری عضو داعش خبر داده بود، بعد از 
حذف آن و همچنین انتش��ار فیلم تایید  نشده از کانال 

اطالع رسانی  خود نوشت:
»پیش از این خبری مبنی بر دستگیری قاتل احتمالی 
ش��هید حججی در کانال های مختل��ف، از جمله کانال 
ش��بکه خبر با تأکید بر اینکه منابع رس��می آن را تأیید 
نکرده اند منتش��ر ش��د. این خبر س��اعتی بعد از سوی 

منابع رسمی تکذیب شد.«

میزخبر میز خبر


