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باید عدالت و مساوات رعایت شود؛

جاوید: هیچ ملی پوشی برای
 پول بازی نمی کند

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
مشهد مقدس مطرح کرد؛

تشکیل کمیسیون مشترک برای حل 
مشکالت طرح اطراف حرم مطهر

فرهنگ

جامعه

نماینده پیشین قوچان:

عملکرد دولت، جایگاه 
اصالح طلبان در انتخابات  

آینده را مشخص خواهد کرد

نقش رایانه در زندگی امروز بشر 
هومن بهرامی از دنیای الکترونیک می گوید

رایانه  درگیر  شدت  به  ام��روزی  جامعه  در  ما  همه 
و  موبایل  را  ما  دور  تا  دور  شده ایم.  حاشیه هایش  و 
کار  محل  در  که  گرفته  الکترونیکی  وسایل  و  رایانه ها 
را  خود  خاص  فرهنگ  و  هستند  همراه  ما  با  خانه  و 
با  صمیمی  نشستی  ساخته اند.  تحمیل  جامعه  به 
مهندس هومن بهرامی متخصص برنامه ریزی و هوش 
داشت.  برایم  شنیدنی  حرف های  که  داشتم  مصنوعی 
تیم  سرپرست  دانشگاه،  استاد  و  مدرس   1365 متولد 
رباتیک، مدیر وب سایت و برنامه نویس است. تاکنون 
چندین ورکشاپ در این مقوله برای دوست داران هوش 
مسابقات  مدال  کسب  دارای  است.  گذاشته  مصنوعی 
لیگ بین المللی شبیه سازی دو بعدی فوتبال و بیشمار 
میانسالی  به سوی  از جوانی  اینکه  با  دیگر.  افتخارات 

گام بر می دارد، اما...

همانند  سرزمین  این  سالمند  مادران  و  پدران 
تک  زیبایی  طراوت،  همه  که  هستند  ریشه هایی 
مدیون  درخ��ت،  یک  ثمرات  عنوان  به  ما  تک 
ایستادگی آن هاست. بزرگانی که لحظه به لحظه 
ما  پای  به  سال  سال های  طول  در  را  عمرشان 
سالخوردگی  دوران  در  که  اکنون  تا  اند  ریخته 
چه  و  باشند  تالش هایشان  نتیجه  گر  نظاره  خود 
نیز قدرشناس آن ها باشیم  خوب می شود که ما 
نتیجه  بی  زحماتشان  که  دهیم  نشان  آنان  به  و 

نبوده است.
و  باشیم  قدرشناس  که  ماست  نوبت  اکنون 
مهربانیمان را خرج پدران و مادران این سرزمین 
کنیم که اعتبار و جوانیشان را به پای ما ریخته اند 
و هفته سالمند که از دهم مهر آغاز شده است، می 
قدرشناسی  این  اثبات  برای  بهانه  بهترین  تواند 

باشد.
آغاز هفته با قدرشناسی وزیر

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، 
آغاز  با  همزمان  پزشکی،  آم��وزش  و  درم��ان 
مسیر  در  ویژه،  پیامی  انتشار  با  سالمند،  هفته 
قدرشناسی از این ریشه های جامعه گام برداشته 

است.
در متن پیام وزیر آمده است:

ب��رای  می کنیم  آغ��از  را  هفته ای  ام���روز  از 
با همه  را  که دوران سالمندی  پاسداشت کسانی 
تلخی هایش سپری می کنند؛ آن ها  و  شیرینی ها 

که مایه برکت و نعمت جامعه ما بوده و هستند.
فصل سالمندی ویژگی های خاص خود را دارد 
خود  دین  صبوری،  و  مهربانی  با  که  ماست  بر  و 
برابر  در  کوه  چون  روزگاری  که  دالنی  نازک  به  را 
حمایت  را  ما  و  ایستادگی  زندگی  سختی های 

کرده اند، ادا کنیم.
عنایتی  آن  به  باید  عرصه  این  در  که  نکته ای 
طبیعی  پیامد  که  ای��ن  باشیم،  داشته  ج��دی 
برنامه های توسعه و پیشرفت نظام های سالمت، 
جمله  از  است.  خاکی  کره  ساکنان  سالخوردگی 
از  بیش  آینده  سال   ۲۰ تا  می شود  زده  تخمین 
را سالمندان تشکیل  ما  ۱۵درصد جمعیت کشور 

دهند.

دهم مهر اولین روز از هفته سالمند است؛

هفته ای برای اثبات قدرشناسی

در صفحه سه بخوانید
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در شش ماهه نخست سال رقم خورد:

جذب 32میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان
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در گفت و گو با هادی خانیکی، مشاور رئیس 
دولت اصالحات مطرح شد:

گفت  و گو گمشده 
جامعه ماست

سه شنبه 11 مهر  ماه 1396 0 12  محرم الحرام 1439 
سال اول شماره 39  0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

سجاد)ع( امام  جانسوز  شهادت  سالروز 
باد تسلیت   
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گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
وزرای دولت دوازدهم باید اولویت های کاری خود را 
متناسب با وضعیت اقتصادی و بهبود معیشتی مردم 

تعیین کنند.
رمضانعلی سبحانی فر روز دوشنبه با اشاره به ابالغ 
بحث  اگر  افزود:  رئیس جمهور  سوی  از  وزرا  احکام 
اگر  گردشگری،  اقتصاد  می شود،  مطرح  گردشگری 
بحث انرژی مطرح می شود اقتصاد انرژی،  اگر بحث 
حمل و نقل مطرح می شود اقتصاد حمل و نقل و اگر 
بحث های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت مطرح 
می شود اقتصاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت 
اجرایی  توجه جدی روسای دستگاه های  باید مورد 

قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: اقتصاد، معیشت و اشتغال، تعامل 
سازنده با جهان و حفظ عزت و اقتدار  کشور در برابر 
به  خطاب  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  از  دشمنان 
اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  و  نظام  کارگزاران 
به  دوازدهم  دولت  وزرای  توجه  خواستار  ما  و  است 

این محورها هستیم.
مجلس  م��ع��ادن  و  ص��ن��ای��ع  کمیسیون  ع��ض��و 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه های  نقش 
ارتباطات و فناوری اطالعات در عمل به محورهای 
افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  فوق الذکر  سه گانه 
بخش های  جمله  از  معدن  و  صنعت   بخش های 
بستر  جد  به  باید  که  است  کشور  اقتصاد  مهم  بسیار 
اولویت  اصلی ترین  گیرد.  قرار  کشور  اشتغال زایی 
صنایع  و  معدن  بخش  باید  شریعتمداری  آق��ای 
و  اکتشافات  افزایش  خام فروشی،  توقف  معدنی، 
توسعه صنایع تبدیلی باشد در این صورت با اشتغال 
وسیعی که در این بخش به وجود می آید بهره وری و 

ارزش افزوده فراوانی عاید کشور می شود.
فعلی  وضعیت  تکلیف  تعیین  سبحانی فرافزود: 
ناوگان صنعتی کشور و بهسازی و نوسازی این ناوگان 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اولویت های  دیگر  از 
است و با اقدامات الزم و ضروری ایشان صنایع کشور 

قادر خواهند شد با تمام ظرفیت کار کنند.
صادرات محور  مجلس،  در  سبزوار  مردم  نماینده 
کردن تولیدات داخلی را از دیگر اولویت های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطرنشان کرد: 
اگر تولید داشته باشیم ولی صادرات نداشته باشیم و 
بازارهای هدف برای آن تعریف نشود، اقتصاد کشور  
الزم  وکارهای  ساز  بنابراین  می شود  مشکل  دچار 

برای در اختیار گرفتن بازارهای هدف فراهم شود.
بستری  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  وی 
اقتصادی،  بخش های  سایر  توسعه  برای  مناسب 
فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: این بستر باید 
هرچه بیشتر توسعه یابد هر چند که طی چند سال 
توسعه  حوزه  این  زیرساختی  بخش های  در  اخیر 
خوبی را شاهد بودیم اما ظرفیت این حوزه به حدی 
و  روستایی  محروم،  مناطق  می تواند  که  است  زیاد 

پوشش  تحت  گذشته  از  بیش  را  یافته  توسعه  کمتر 
بخش  از  حمایت  با  وزارتخانه  این  دهد.  قرار  خود 
خصوصی کاری کند تا ضمن توسعه استارت آپ ها از 
ظرفیت  اشتغال این بخش در باالترین سطح ممکن 

است کنند.
تاکید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از ظرفیت 
مورد  باید  که  است  برخوردار  باالیی  اشتغال زایی 

توجه جدی وزیر جوان قرار گیرد.
بهره برداری  خواستار  پیشنهادی  در  سبحانی فر 
اقتصادی از موقعیت استراتژیک و اقلیمی کشور شد 
و افزود: باید از نظر زمینی، هوایی و ریلی با رعایت 
نقل  و  حمل  ناوگان  امنیتی،  استانداردهای  دقیق 
بین الملل   حوزه  و  منطقه  سطح  در  را  کاال  و  مسافر 

توسعه دهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

»بهبود وضعیت اقتصادی« اولویت همه وزارت خانه ها باشد
پیش بینی

تحلیل بازار

خبر

پیش بینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛
کاهش نرخ سود بانکی رونق در خرید 

و فروش مسکن را رقم می زند

پاییز  در  این که  به  اشاره  با  مسکن  کارشناس  یک 
گفت:  ب��ود،  خواهیم  مسکن  بخش  در  رون��ق  شاهد 
کاهش نرخ سود بانک ها شروع خوبی برای ایجاد رونق 
مسکن در شرایط فعلی بوده است و ادامه این روند تا 
بهار سال آینده به رونق بیشتر این بازار کمک می کند.

ا... ستاریان عضو  بیت  آنالین،  اقتصاد  به گزارش 
سیر  خواندن  مثبت  با  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت 
اخیر  ماهه  یک  در  مسکن  معامالت  رون��ق  تحول 
برای  خوبی  شروع  بانک ها  سود  نرخ  کاهش  افزود: 
ایجاد رونق مسکن در شرایط فعلی بوده است و ادامه 
بازار  به رونق بیشتر این  تا بهار سال آینده  این روند 

کمک خواهد کرد.
نیز  را  برجام  از  پس  تحریم ها  برخی  رفع  ستاریان 
و  تحریم ها  کاهش  کرد:  نشان  خاطر  و  خواند  موثر 
تاخیر  با  اگرچه  نیز   شده  بلوکه  پول های  آزادسازی 
اما اکنون تاثیر خود را  بر بازار مسکن گذاشته است. 
منابعی که از فروش نفت توسط دولت وارد این بخش 
بر  نیز  کشورها  سایر  با  تجاری  مبادالت  انجام  و  شد 

رونق همه بخش ها از جمله مسکن مشهود است.
افزایش  و  پروانه ها  صدور  افزایش  به  اشاره  با  وی 
کاهش  گفت:  نیز  ضروری  کاالی  این  فروش  و  خرید 
نرخ سود بانک ها تا حدی سرمایه ها را به سمت بازار 
رونق  با  بتواند  این بخش  و چنان چه  مسکن می آورد 
بیشتر جذابیت سرمایه گذاری ایجاد کند سبب جذب 
سرمایه های بیشتر در بین سایر بازارها نیز خواهد شد.

سود  نرخ  مجدد  کاهش  اقتصادی  کارشناس  این 
بانک ها را قابل بحث و بررسی عنوان و تصریح کرد: 
شود  محقق  بانک ها  سود  نرخ  در  دیگری  کاهش  اگر 
مسکن  بازار  به  سرمایه  که  داشت  انتظار  نمی توان 
کوچ کند، اما رونق سایر بخش ها بر رونق بازار مسکن 

بی تاثیر نخواهد بود.

کاهش  تاثیر  تحت  طال  قیمت  کاهش 
جهانی

طال  قیمت  کاهش  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
طی  طال  انس  هر  دالری   ۷۵ کاهش  تاثیر  تحت  را 

هفته های گذشته عنوان کرد
با  آرای  کشتی  ،محمد  آنالین  اقتصاد  گزارش  به 
اشاره به تعطیلی بازار طال در این روزها افزود: کاهش 
بر کاهش قیمت طال  ایام ماه محرم و صفر  تقاضا در 
در هفته های اخیر موثر بوده است، اما دلیل اصلی، 

کاهش قیمت جهانی طال بوده است.
نوسانات  تاثیر  تحت  طال  قیمت  داد:  ادام��ه  وی 
قیمت جهانی طال است و این نوسانات بر بازار طالی 

کشور تاثیر مستقیم می گذارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر افزود: نوسانات قیمت 
سیاسی  و  اقتصادی  مسائل  تاثیر  تحت  طال  جهانی 
بین آمریکا و  افزایش تنش  است و در چند ماه اخیر 
کره شمالی سبب افزایش قیمت جهانی طال شده بود و 

قیمت هر انس طال را تا 1350دالر در هر ُانس رساند.
کشتی آرای کاهش قیمت جهانی طال و رسیدن به 
ناشی  را  اخیر  ُانس طی چند هفته  1275دالر در هر 
کرد  عنوان  کره شمالی  و  آمریکا  بین  تنش  کاهش  از 
و گفت: در حال حاضر با کاهش این تنش ها تنها طی 
جهانی  قیمت  44دالری  کاهش  شاهد  اخیر،  10روز 

هر انس طال بوده ایم.
 رئیس اتحادیه طال و جواهر تاکید کرد: هر چند که 
بازار فعال تحت تاثیر دو ماه محرم و صفر قرار دارد، 
است  جهانی  قیمت  تاثیر  تحت  بازار  این  نوسان  اما 
بازار داخلی  بر  را  تاثیر اصلی  بازار  این  نوسان های  و 

می گذارد.

برای  پوشاک  فروش  مجوز  صدور 
17 برند خارجی در خراسان رضوی

کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان 
بر  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اساس دستورالعمل مرکز اصناف و بازرگانان ایران و 
پایش های انجام گرفته طی 6 ماه گذشته، مجوز این 
مرکز برای فروش 17 برند خارجی در عرصه پوشاک 

در این استان صادر شده است.
با  دوشنبه  روز  مقدسی  مهدی  ایرنا،  گزارش  به 
ساماندهی  دستورالعمل  اف��زود:  خبر  این  اع��الم 
برندها از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت 
خراسان  و  ابالغ  امسال  تجارت  و  معدن  صنعت، 

رضوی پیشخوان اجرای آن شد.
این  بخشهای  مهم ترین  از  یکی  داد:  ادام��ه  وی 
خارجی  برندهای  همه  قانونی  واردات  دستورالعمل 
مرکز  از  مجوز  اخذ  ص��ورت  در  فروشندگان  توسط 
این  بر  است.  نمایندگی  ثبت  و  بازرگانان  و  اصناف 
اساس فروشندگان مجوزدار برندهای خارجی موظف 
بودند ضمن پرداخت حق و حقوق دولت 20درصد از 
فروش پوشاک خود را به محصوالت داخلی اختصاص 
نظارت  و  بازرسی  اداره  مسئول  کارشناس  دهند. 
رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
گفت: در صورتی که فروشندگان مجوزدار 20 درصد 
عرضه پوشاک داخلی را رعایت نکنند طبق قانون با 
صدور  ابتدای  از  اف��زود:  وی  می شود.  برخورد  آنها 
این دستورالعمل پایشهای الزم در خصوص 50 برند 
فروش  به  رض��وی  خراسان  در  که  پوشاک  خارجی 
می رسید انجام گرفت و با ساماندهی آنها مجوز فروش 
تولیدکنندگان  و  فروشندگان  توسط  برند   17 برای 
پوشاک صادر و بقیه آن ها حذف شدند. مقدسی ادامه 
فروش  مجوز  دارندگان  گذشته  ماهه   6 ظرف  داد: 
المللی  بین  قرارداد  چهار  پوشاک  خارجی  برندهای 
با دو برند مشهور ترکیه و ایتالیا منعقد کرده اند. وی 
همچنین گفت: در این مدت 12 میلیارد ریال پوشاک 
قاچاق با عنوان برند در خراسان رضوی جمع آوری 
پوشاک  خارجی  برندهای  فروش  از  بازرسی  شد. 
از  بازرگانان  و  اصناف  مرکز  دستورالعمل  اساس  بر 
در  و  شده  تشدید  استان  در  ماه  جاری  مهر  ابتدای 
این چارچوب هفته پیش چهار واحد صنفی در مشهد 
که مدعی فروش برند خارجی پوشاک بودند متخلف 

شناخته شدند.
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان 
افزود:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پوشاک  خارجی  برند  فروش  نمایندگی های  سایر 
پوشاک  درصد   20 فروش  رعایت  عدم  صورت  در 
داخلی و دریافت مجوز، تابلوهایشان در سطح شهر 
آوری  جمع  فروشگاه  سطح  از  پوشاک  برندهای  و 
می شود. وی ادامه داد: اگر 20 درصد مذکور از سوی 
فروشندگان صاحب برندخارجی رعایت نشود مجوز 
نمایندگی فروش برند آن ها لغو و با پوشاک خارجی 

آن ها به عنوان کاالی قاچاق برخورد می شود.
دارای  رض����وی  خ���راس���ان  گ��ف��ت:  م��ق��دس��ی 
تولیدکنندگان مطرح با کاالی کیفی مطلوب در حوزه 
پوشاک است و کیفیت آن ها در حدی است که نمونه 
تقلبی آن ها از سوی برخی کشورها تولید می شود لذا 

باید به تولید داخلی بها داد.

اقدامی  سپرده ها  سود  نرخ  کاهش 
ستودنی است

اقدام کمک زیادی  این  اقتصادی:  یک کارشناس 
به تولید خواهد کرد در شرایطی که با اجرایی شدن 
کاهش نرخ سود، بانک ها هم چنان توان اعطای وام 

را داشته باشند.
مرکزی  بانک  جزم  عزم  اقتصادی  کارشناس  یک 
را  ادامه آن  و  را ستود  نرخ سود سپرده ها  در کاهش 
نیازمند ایجاد توان بانک ها در ارائه تسهیالت دانست.
افزود:  هشی  عباس  ایرانی،  اقتصاد  گ��زارش  به 
الوکاله  حق  و  می دهد  تسهیالت  مردم  پول  با  بانک 
بهره  نرخ  دارای  تسهیالت  این  می کند.  دریافت 
است، این بهره باید به اندازه ای باشد که هم بتواند 
EPS یا همان  هزینه های بانک را پوشش دهد و هم 
طبیعی  بنابراین  کند.  پرداخت  را  سهامداران  سود 

است که نرخ بهره بیشتر از نرخ سود سپرده باشد.
وی در تشریح شرایط پیش روی بانک های کشور در 
سال های اخیر افزود: به دلیل این که طی سال های 
اخیردرعمل نرخ سود سپرده از نرخ بهره باالتر بوده 
است، بانک ها برای گذران امور روزمره خود به ناچار 
لیزینگ  مانند  بانکداری  غیر  فعالیت های  سمت  به 
کسب  را  سودی  بتوانند  که  اند  رفته  غیره  و  خودرو 
راضی  را  سپرده گذاران  هم  آن  وسیله  به  که  کنند 
سهامداران  سود  و  خود  هزینه های  هم  و  نگهدارند 
پول  که  اس��ت  حالی  در  ای��ن  کنند.  پ��رداخ��ت  را 
سپرده گذار باید در چرخه اقتصادی کشور قرار گیرد 

نه در بنگاه داری و فعالیت های این چنینی.
کلیدی  ضمن  ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
یک  اقتصادی  رونق  در  تولید  بخش  نقش  خواندن 
فعالیت  یک  انجام  ب��رای  ک��رد:  نشان  خاطر  کشور 
سرمایه ای  دارد،  اولیه  سرمایه  یک  فرد  اقتصادی 
افزایش سرمایه در گردش  با  تا  بانک می گیرد  از  هم 
تا  ببرد  باال  اقتصادی  فعالیت  در  را  تولید  توان  خود 
بهره  نرخ  شامل  که  خود  هزینه های  پوشش  ضمن 
کند.  خود  عاید  نیز  را  سودی  بتواند  هست،  نیز  وام 
هشی افزود: طی سال های اخیر بانک ها برای جذب 
سپرده گذاران نرخ سود سپرده را افزایش دادند، برای 
پوشش این سود و هزینه های خود به ناچار نرخ بهره 
امر باعث کاهش سود  این  افزایش یافت و  نیز  وام ها 
واحدهای تولیدی شد. به گفته او این مسئله کاهش 
صرفه را برای تولیدکننده به همراه داشت و چه بسا به 
دلیل نداشتن صرفه الزم و یا حتی زیانده بودن یک 
واحد تولیدی به دالیل مختلف از جمله باال بودن نرخ 
بهره تعطیلی آن را به همراه داشت. وی در پاسخ به 
این سوال که آیا کاهش نرخ سود سپرده بانک ها سبب 
یا خیر؟  تولید خواهد شد  به بخش  نقدینگی  انتقال 
خارج  سپرده های  سود،  کاهش  است  ممکن  گفت: 
شده از بانک ها را صرفا به سمت تولید نبرد و جذابیت 
بازارهایی مانند مسکن یا ارز سپرده گذاران را جذب 
خود کند، اما در مجموع کاهش نرخ سود سپرده راه 
که  است  اقتصادی  رونق  ایجاد  برای  منطقی  حلی 
مختلف  دولت های  طرف  از  بارها  80تاکنون  دهه  از 

مطرح شده، اما عملی نشده است.
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خودرو  صنعتگران  و  آهنگران  اتحادیه  رئیس 
بازار  در  گرفته  صورت  قیمت  افزایش  که  کرد  تاکید 
فوالد موجب شده مشکالت بسیاری در عرصه تولید 

قطعات خودرو ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، بالل امانی افزود: به طور طبیعی 
آهن آالت  و  ورق  فوالد،  با  مستقیمی  رابطه  صنعت 
تغییر قیمت در  بر همین اساس کوچک ترین  دارد، 
صنایع  که  شد  خواهد  موجب  فلزات  قیمت  عرصه 

متعددی تحت تاثیر قرار گیرند.
صورت  تغییرات  دنبال  به  اکنون  داد:  ادامه  وی 
متعددی  مشکالت  فوالد،  و  آهن  قیمت  در  گرفته 
پیشنهاداتی  اساس  همین  بر  و  شده  ایجاد  ما  برای 
با  اما  کرده ایم  مطرح  را  قیمت  افزایش  بر  مبنی 
وقتی  حالیکه  در  است،  نشده  موافقت  ما  پیشنهاد 
قیمت آهن و فوالد افزایش پیدا می کند قیمت تمام 
شده انواع خودرو و قطعات آن نیز دستخوش تغییر 

می شود.
خودرو  صنعتگران  و  آهنگران  اتحادیه  رئیس 
همچنین اظهار کرد: به هر صورت اکنون با افزایش 
شده  ایجاد  ما  ب��رای  جدی  چالش  فلزات،  قیمت 
زمینه  این  در  مسئوالن  باید  که  است  این  ما  باور  و 
فکری برای بهبود شرایط داشته باشند. در دوره ای 
دستوری  طور  به  مسکن  ب��ازار  به  رونق دهی  برای 
قیمت فوالد افزایش پیدا کرد اما این تصمیم ضربه 
تمام  قیمت  و  است  کرده  وارد  ما  به  جبران ناپذیری 

شده مان را به شدت افزایش داده است.
افزایش  حجم  این  وجود  با  اینکه  بیان  با  امانی 
خ��ودرو  قطعات  عرصه  در  فعالیت  ادام��ه  قیمت 
گفت:  اس���ت،  م��واج��ه  بسیار  دش���واری ه���ای  ب��ا 
از  را  خود  هزینه های  باید  یا  ما  همکاران  اکنون 
کنند  تامین  دارند  که  پس اندازی  و  سرمایه هایشان 
یا دچار مشکالت متعدد شوند. قطعا چنین روندی 
بعد  می شود  موجب  و  نداده  پاسخ  مدت  بلند  برای 
کلی  طور  به  بخش  این  تولیدات  یا  کوتاه  دوره ای  از 
متوقف شود یا شاهد استفاده از کاالهایی با کیفیت 

پایین تر از این باشیم.
وی همچنین اظهار کرد: باید فکری کرد تا قیمت 
فوالد به حالت سابق باز گردد. اکنون ما نمی توانیم 
کیفیت کار را کمتر از آنچه است کنیم چرا که به هر 
حال خودرو و ایمنی آن از اهمیت بسیاری برخوردار 

کیفیت  که  داشت  وجود  نکته  این  به  باید  اما  است 
اتفاقی نیست و باید برای رسیدن به آن هزینه شود. 

نداشته  را  الزم  سود  ما  تولیدکنندگان  اگر  اکنون 
نخواهند  بیشتر  تولیدات  انجام  برای  رغبتی  باشند 

داشت.
رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو ادامه 
داد: اکنون طی مدت کمتر از چند ماه قیمت فوالد 
رشدی قابل توجه پیدا کرده که این افزایش ۶۰ تا ۷۰ 
درصدی قیمت موجب خواهد شد تا قیمت خودروها 
نیز در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند البته 
و  می شود  مخالفت  قیمت  افزایش  این  با  اکنون 
همانطور که اشاره شد این موضوع تبدیل به چالش 
جدی برای قطعه سازان شده است اما ما در رایزنی 
و مذاکره با خودروسازان بحث هایی را مبنی بر لزوم 
افزایش قیمت مطرح کرده ایم که البته خودروسازان 
هستند  بورس  مانند  بخش هایی  واکنش  منتظر  نیز 
که آیا بر این اساس شرایط افزایش قیمت وجود دارد 
یا آنکه باید فکری دیگر برای حل این مشکل داشت.
است  الزم  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  امانی 
در  قطعه سازی  و  خ��ودروس��ازی  استانداردهای 
تولیدات این بخش لحاظ شود، گفت: ما نمی توانیم 
کیفیت را از آنچه هست پایین تر بیاوریم و به ویژه در 
بخش بدنه به هیچ عنوان چنین امکانی وجود ندارد 
اما حال باید دید که با شرایط پیش آمده مسئوالن 
ما  پیش روی  راهکاری  چه  و  داشته  رویکردی  چه 

قرار خواهند داد.

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
میلیون   32 جذب  از  رضوی  خراسان  استانداری 

دالر سرمایه گذاری خارجی در 6 ماهه نخست سال 
جاری خبر داد.

با  سال  نامگذاری  به  اش��اره  با  میرشاهی  شکوه 
اف��زود:  اشتغال  تولید،  مقاومتی  اقتصاد  عنوان 
رونق  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  پیرو 
بخشیدن به تولید و ایجاد فرصت های جدید شغلی، 
این دفتر با توجه به نقش سرمایه گذاری خارجی در 
کشور  در  شغلی  و  تولیدی  جدید  فرصت های  ایجاد 

اهمیت ویژه ای برای این حوزه قائل است.
وی گفت: سرمایه خارجی جذب شده طی 6 ماه 

ماشینی،  فرش  حوزه های  در  جاری  سال  ابتدای 
زیورآالت و طال، چاپ و بسته بنده و ساخت و مونتاژ 
بردهای الکترونیکی و ساخت هتل، صنایع سلولزی 
آلمان،افغانستان،  کشورهای  از  نیروگاه  احداث  و 

چین و عربستان بوده است.
سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
به  توجه  با  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  استانداری 
 25.3 تامین  بر  مبنی  توسعه   ششم  برنامه  اهداف 
سرمایه گذاری  محل  از  ساالنه  مالی  منابع  از  درصد 
خارجی تالش می کنیم که این سهم از منابع محقق 

شود.
اجرایی  دستگاه های  کرد:  خاطرنشان  میرشاهی 
تمامی  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  برای  موظفند 
به  گیرند  کار  به  را  خود  مدیریتی  توان  و  امکانات 
زمان  کمترین  در  خارجی  سرمایه گذار  که  نحوی 
خود  اقتصادی  فعالیت  راه ان��دازی  به  نسبت  ممکن 

اقدام نماید.
دستگاه های  است  الزم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
اجرایی طرح ها و پروژه های اولویت دار  خود را برای 

پیشنهاد به سرمایه گذاران خارجی ارائه نمایند.

آهنگ گرانی خودروهای داخلی نواخته شد

در شش ماهه نخست سال رقم خورد:

جذب 32میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان

اگر تولید داشته باشیم ولی 
صادرات نداشته باشیم 

و بازارهای هدف برای 
آن تعریف نشود، اقتصاد 

کشور  دچار مشکل می شود 
بنابراین ساز وکارهای الزم 

برای در اختیار گرفتن 
بازارهای هدف فراهم شود

باید از نظر زمینی، هوایی 
و ریلی با رعایت دقیق 
استانداردهای امنیتی، 

ناوگان حمل و نقل مسافر 
و کاال را در سطح منطقه 

و حوزه بین الملل  توسعه 
دهیم

اکنون ما نمی توانیم کیفیت 
کار را کمتر از آنچه است 
کنیم چرا که به هر حال 

خودرو و ایمنی آن از 
اهمیت بسیاری برخوردار 
است اما باید به این نکته 

وجود داشت که کیفیت 
اتفاقی نیست و باید برای 
رسیدن به آن هزینه شود

DKK 6  353 کرون دانمارک USD 1  5548 دالر آمريکا 

I NR 7  ۵1 روپيه هند GBP 2  ۴348 پوند انگليس 

AED 8  941 درهم امارات متحده عربی CHF 3  5448 فرانک سويس 

KWD 9  11198 دينار کويت SEK 4  ۴18 کرون سوئد 

PKR100 10  5412 يکصد روپيه پاکستان NOK 5  ۴۴5 کرون نروژ 

 

 

شنبه دوقیمت روز   ردیف نام محصول 
212, در مشهد 21گرم طالی  000  2 

1, 254,  1 سکه امام 000
 3 سکه بهار آزادی ,,,22,202
 5 سکه نیم ,,,6502
 4 سکه ربع ,,,3602
10, عیار 994نقره هر مثقال  600  6 
عیار 994نقره هر گرم  12300  7 

2, عیار 914نقره هر گرم  217  1 
اتحادیه طال، جواهر و نقره مشهدمنبع:   
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گفت و گو پارلمان دهم

نماینده اسبق مشهد در مجلس پنجم:
الزمه کادرسازی، تقویت احزاب است

مرکزی  شورای  عضو 
بیان  با  موتلفه  ح��زب 
احزاب  متأسفانه  اینکه 
ک��ادرس��ازی  زمینه  در 
در  را  الزم  ام��ک��ان��ات 
اخ��ت��ی��ار ن��داش��ت��ه و 

وجود  مطلوب  نحو  به  تشکیالتی  کار  در  هدفگذاری 
ندارد، تاکید کرد: تربیت نیروها به دست برخی مراکز 
آموزشی سپرده می شود که نه تنها محصول آنها برای 
هم  دانشگاه ها  بلکه  نیست  کافی  کشور  آینده  نیاز 
کنند.  تربیت  انقالب  هم تراز  جوان  نسل  نمی توانند 
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه باید 
بعد  اسالمی  جامعه  و  دولت  یک  با  چرا  شود  بررسی 
شدن  اسالمی  برای  ما  راه  سر  بر  موانعی  سال   ۴۰ از 
نظام و جامعه وجود دارد، گفت: در درجه اول باید به 
ضعفی که در کار فرهنگی در جامعه و تالش دشمنان 
اهداف  مسیر  از  جوان  نسل  گرفتن   فاصله  جهت  در 
انقالب و نهایتًا تهاجم فرهنگی غرب برای دور کردن 
توجه  دارد،  وجود  اسالم  به  عمل  در  نظام  و  جامعه 
کرد، چون از جمله مباحثی است که در حوزه  فرهنگ 
و سیاست به عملکرد دستگاه ها که نقش تربیت نسل 

انقالبی را دارند، مربوط می شود. 
سال  آغاز  در  اف��زود:  اسالمی  موتلفه  حزب  عضو 
تحصیلی باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که آیا 
نسلی را که برای آینده انقالب  پرورش می دهیم، در 
تراز انقالب تربیت می شود و می تواند اهداف آن را به 
ثمر برساند، یا اینکه در حال تربیت نسلی هستیم که 

تعهدی به این مسائل ندارد.
اندازه  به  را  انقالب  تراز  هم  نیروی های  ما  چرا 

تربیت نمی کنیم 
وی با تاکید بر کادرسازی برای مدیریت  کشور اظهار 
عالی  آموزش  نظام  در  که  شود  بررسی  باید  داشت: 
انقالبی  برای مدیریت  نیرو  تربیت  و  کادرسازی  برای 
چه باید کرد و چه کسانی مسئولند و چرا ما نیروی هم 
اندازه تربیت نمی کنیم که  تراز انقالب را درست و به 
اهداف  بتوانند  و  بسپاریم  آنها  به  را  مسئولیت ها  این 
را محقق کنند. همچنین باید مشخص شود که نقش 
چرا  و  چیست  انقالبی  نسل  تربیت  زمینه  در  احزاب 
ترقی  دهند.   انجام  کادرسازی  نمی توانند  اح��زاب 
موثر  و  جوانگرایی  و  کادرسازی  چگونگی  زمینه  در 
اهداف  به  رسیدن  برای  گفت:  جوانان،  شدن  واقع 
فراموش  را  انقالبی  کارکرد  و  رفتار  نباید  انقالبی 
تربیت  که  بعدی  نسل های  که  است  طبیعی  کنیم. 
می شوند باید براساس روحیه انقالبی آموزش ببینند 
و کارها به دست چنین افرادی سپرده شود تا بتوانند 
اهداف انقالب اسالمی را در این فرآیند محقق کنند. 
باید  شوند،  تربیت  نیروها  اساس  این  بر  اگر  بنابراین 
درک  اول  نسل  مانند  را  انقالب  ارزش ه��ای  و  آرمان 
کرده و متوجه آن باشند و همچنین انگیزه الزم برای 

رسیدن به آرمان ها را در خود تقویت کنند.
احزاب در زمینه کادرسازی امکانات الزم را در 

اختیار ندارند
زمینه  در  اح��زاب  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
و  ندارند  اختیار  در  را  الزم  امکانات  ک��ادرس��ازی 
وجود  مطلوب  نحو  به  تشکیالتی  کار  در  هدف گذاری 
مراکز  برخی  دست  به  نیروها  تربیت  اف��زود:  ن��دارد، 
آنها  محصول  تنها  نه  که  می شود  سپرده  آموزشی 
متأسفانه  بلکه  نیست،  کافی  کشور  آینده  نیاز  برای 
انقالب  دانشگاه ها هم نمی توانند نسل جوان هم تراز 
وارد  هم  م��دارس  به  اشکالی  چنین  و  کنند  تربیت 
روش ه��ای  و  محتوا  در  نه  و  متون  در  نه  که  اس��ت 
گفت:  ترقی  نمی شوند.  واقع  موثر  هیچ کدام  تربیتی 
مسیر  در  که  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  برخی  اگر 
فقدان  با  ما  نشود  ایجاد  می کنند،  حرکت  کادرسازی 
مواجه  انقالب  با  متناسب  و  کارآمد  نیروی  جدی 
از  زمینه  این  در  سرمایه گذاری  بنابراین  می شویم. 
چگونگی  درباره  وی  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت 
در  گفت:  نیروها  تربیت  برای  احزاب  برداشتن  گام 
کادرسازی  به  توانستند  که  احزابی  کشورها  از  بعضی 
بپردازند، دارای مدرسه و دانشگاه و حزب هستند و 
و  بر مطالعات  آن است عالوه  به  وابسته  که  عناصری 
یا تخصص هایی که در دانشگاه کسب می کنند، برای 
اداره و مدیریت کشور به کار گرفته می شوند که افراد 
ایدئولوژیکی،  نظر  از  حزبی  مدرسه های  نوع  این  در 
به  نظام  آرمان های  و  اه��داف  بر  تسلط  کارآمدی، 
بر  مکمل  آنها   عملکرد  که  می شوند  تربیت  گونه ای 
اطالعات و آگاهی های آکادمیکی که دارند و کمبودها 
و کاستی های خود را برای ایفای نقش حوزه مدیریتی 
توان  با  رابطه  در  ترقی  می کنند.  تامین  حزب  در 
کادرسازی احزاب در ایران گفت: اگر نظام و دولت ها 
اهمیت  دارای  نیروهایی  چنین  تربیت  برایشان 
یک  سیاسی  عرصه  در  م��ردم  سیاسی  مشارکت  و  
ضرورت اجتناب ناپذیر باشد و تربیت نیرو برای کشور 
می توانند  احزاب  قطعًا  شود،  محسوب  ضرورت  یک 
در این زمینه فعالیت کنند، بنابراین باید به آن توجه 
شود چرا که نمی شود فرد را از پشت میز دانشگاه به 
که  داشت  انتظار  و  برد  اجرایی  مسئولیت  به  یکباره 
بیان  وی  برآیند.  خوبی  به  مسئولیت ها  پس  از  آنها 
اینکه الزمه کادرسازی این است که احزاب را تقویت 
باید  را  این وظیفه  که  ماموریت دهیم  آنها  به  و  کنیم 
دانشگاه ها به دوش بکشند، ادامه داد: با منابع مالی 
از  می توانند  آنها  می گذاریم،  احزاب   اختیار  در  که 
مربیان و اساتید مناسب و از فضای الزم برای تربیت 
این نیروهای سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند. تا 
رای  انتخابت ها  در  احزاب  نامزدهای  به  مردم  وقتی 
اجرایی  و  قانونگذاری  حوزه  در  آنها  نامزد  می دهند 
تربیت شده باشند نه اینکه وقتی از مردم رای گرفتند 
از حزب و جریان ها قرض  بروند و  نیرو  به دنبال  تازه 
این  کنند.  تامین  را  خود  نیاز  مورد  کادر  تا  گیرند 
فعال سیاسی اصولگرا در رابطه با نقش حزب موتلفه 
زمینه  در  اسالمی  موتلفه  گفت:  کادرسازی،  برای 
کادرسازی گام هایی برداشته و مدارسی در این زمینه 
و  متوسطه  سطوح  در  نیروها  نوع  این  تربیت  برای 
باید در سطوح باالتر  اما   دبیرستان دایر کرده است، 
هم بتوانیم اقداماتی داشته باشیم که یقینًا این کمبود 
با تامین منابع مالی برطرف می شود و همچنین برای 
اما  نیرو جلسات کانون های حزب، موثر است  تربیت 

برای کادرسازی کفایت نمی کند. 

نماینده تربت جام:

لزوم تغییر قانون اساسی برای ایجاد 
نظام پارلمانی

کمیسیون  ع��ض��و 
حقوقی  و  ق��ض��ائ��ی 
م��ج��ل��س ش�����ورای 
اگر  گ��ف��ت:  اس��الم��ی 
پارلمانی  انتخابات 
داش����ت����ه ب��اش��ی��م، 
س��ی��س��ت��م ن��خ��س��ت 

و  کشور  نفع  به  که  می شود  احیا  پارلمانی  و  وزیری 
قانون اساسی است. جلیل رحیمی  تغییر  الزمه آن 
خانه ملت،  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  جهان آبادی 
کشور،  دیوانی  ساختار  اص��الح  ل��زوم  درخصوص 
مردم  زیرا  است،  ریاستی  ما  نظام  داش��ت:  اظهار 
جمهور  رئیس  و  می کنند  انتخاب  را  جمهور  رئیس 
نیز کابینه را معرفی می کند و مجلس به کابینه رای 
پارلمانی  ما  انتخابات  افزود:  وی  می دهد.  اعتماد 
کابینه  و  وزیر  نخست  مجلس  دل  از  یعنی  نیست، 
از  بسیاری  در  جهت  همین  به  و  نمی آید  بیرون 
متفاوت  جناح  دو  دست  در  دولت  و  مجلس  موارد، 
ش��ورای  مجلس  در  امید  فراکسیون  عضو  اس��ت. 
بر  حاکم  جناح های  اگر  حتی  اینکه  بیان  با  اسالمی 
دولت و مجلس همفکر باشند، زمان انتخاب کابینه 
و پارلمان یکی نیست، ادامه داد: اگر به سمت ایجاد 
نخست  برویم،  حزبی  انتخابات  و  وزی��ری  نخست 
آورد  را بدست  بیشترین کرسی  که  توسط هر حزبی 
معرفی می شود نخست وزیر کابینه را معرفی می کند 
رحیمی  می شود.  حذف  جمهوری  رئیس  پست  و 
ایده مقام معظم رهبری  اینکه  بیان  با  آبادی  جهان 
شده  کارشناسی  کاماًل  پارلمانی  نظام  ایجاد  برای 
در  قدرت  تقسیم  تنش  از  بخشی  متذکرشد:  است، 
راس قوه مجریه با این روش از بین می رود و مجلس 
نخست  انتخاب  و  بود  خواهد  هماهنگ  کابینه  با 
دل  از  دول��ت،  هیئت  راس  در  فعالیت  ب��رای  وزی��ر 
کابینه همزمان  و  که مجلس  باعث می شود  مجلس 
دهند.  پایان  را  خود  اقدامات  و  کنند  کار  به  شروع 
باخرز در مجلس  و  تایباد  نماینده مردم تربت جام، 
شورای اسالمی با بیان اینکه 15 ماه است که از عمر 
نماینده بودن ما می گذرد، بیان کرد: بخشی از وقت 
نمایندگی ما در انتخابات ریاست جمهوری گذشت، 
بخشی نیز پایان عمر کاری وزرا بود و بعدا نیز وزرای 
جدیدی معرفی شدند و یکسال دیگر نیز باید درگیر 
شرایط  در  کاماًل  کشور  و  باشیم  مجلس  انتخابات 
و  قضائی  کمیسیون  عضو  دارد.  قرار  انتخاباتی  بین 
حقوقی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حالت 
فلج  گیری  تصمیم  لحاظ  به  را  کشور  التعطیلی  بین 
که  نحوی  به  کند  تغییر  الگو  اگر  گفت:  است،  کرده 
نخست  سیستم  باشیم،  داشته  پارلمانی  انتخابات 
و  ماست  نفع  به  که  می شود  احیا  پارلمانی  و  وزیری 
تغییرات  این  است،  اساسی  قانون  تغییر  آن  الزمه 
از  الگو  تا  شود  انجام  اساسی  قانون  ساختار  در  باید 

ریاستی به پارلمانی تغییر دهیم.

نماینده قوچان:
حمایت اروپایی ها از برجام سبب 

کوتاه آمدن ترامپ می شود
کمیسیون  ع��ض��و 
مجلس  ملی  امنیت 
ک��ه  دارد  ت���اک���ی���د 
اظ��ه��ارن��ظ��ر ت��رام��پ 
درب������اره ب��ازن��گ��ری 
بر  منطبق  ب��رج��ام 
حقوق  استانداردهای 

با  گفت وگو  در  شوشتری  هادی  نیست.  بین الملل 
اروپاییان  نقش  توضیح  در  خانه ملت  خبرگزاری 
عضو 5+1در جلوگیری از نقض برجام توسط آمریکا، 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  برجام  توافق  گفت: 
ایاالت متحده آمریکا نیست بلکه به تعبیر معاهدات 
حقوق بین الملل، توافقی چندجانبه  است، بنابراین 
گیرد.  انجام  طرف ها  همه  توافق  با  باید  اقدامی  هر 
شورای  مجلس  در  فاروج  و  قوچان  مردم  نماینده 
اسالمی ایاالت متحده آمریکا نمی تواند در خصوص  
شخصی  خواسته های  دن��ب��ال  ب��ه  ب��رج��ام  ت��واف��ق 
تصویب  به  برجام  توافقنامه  ک��رد:  تصریح  باشد، 
توافق  بنابراین  رسیده  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
بین المللی است، لذااظهارنظر ترامپ برای بازنگری 
تاکید  یادآوری  با  وی  نیست.  صحیح  تجدیدنظر  یا 
مجدد،  مذاکره  عدم  بر  ای��ران  اسالمی  جمهوری 
و  توافق حاصل  انجام،  داد: مذاکرات طوالنی  ادامه 
به قانون بین المللی تبدیل شده است بنابراین همه 
معتقد  شوشتری  باشند.  پایبند  بدان  باید  طرف ها 
با  منطبق  برجام  درب��اره  ترامپ  اظهارنظر  است: 
رو  این  از  نیست،  بین الملل  حقوق  استانداردهای 
موضع گیری ها  نوع  این  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  کرد.  نخواهد  توجهی 
مخالفت  ش��د:  ی���ادآور  اس��الم��ی،  ش��ورای  مجلس 
اساس  بی  و  تند  موضع گیری  با  اروپایی  کشورهای 
و  آنها  اتحاد  لذا  راستاست،  همین  در  نیز  ترامپ 
مواضع  از  ترامپ  آمدن  کوتاه  به  برجام  از  حمایت 

نادرستش کمک خواهد کرد.
گفت:  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
اگر  هست،  فرصت  آینده  انتخابات   تا  سال  چند 
که  دولتی  به  مدت  این  در  بتوانند  اصالح طلبان 
کارنامه  تا  کنند  کمک  است  آن ه��ا  به  منسوب 
تصمیمی  هر  گذارد،  جای  به  خود  از  درخشانی 

گرفت.  خواهد  قرار  مردم  استقبال  مورد  بگیرند 
با  گفت وگو  در  ذاکری  محمدباقر  حجت االسالم 
با اشاره به اظهار نظرهای صورت  آنا،  خبرگزاری 
طلبان  اصالح  مستقل  ورود  خصوص  در  گرفته 
یک  اصالح طلبان  گفت:   98 سال  انتخابات  در 
صرفا  اظهارنظرها،  این  سودا،  هزار  و  دارند  سر 
از جانب کل  نباید  افراد بوده و  نظر شخصی خود 
جریان صحبت کنند، هر یک از اصالح طلبان نظر 
تا  اینکه 2 سال  بیان  با  را دارند. وی  خاص خود 
ریاست  انتخابات  تا  سال   4 و  مجلس  انتخابات 
اصالح  وضعیت  افزود:  هست،  فرصت  جمهوری 
باقی  سال  چند  در  عملکردشان  گرو  در  طلبان 
این  در  توانستند  طلبان  اصالح  اگر  است،  مانده 
کمک  است  آنها  به  منسوب  که  دولتی  به  مدت 
کنند تا کارنامه درخشانی از خود به جای گذارد، 
در آن صورت هر تصمیمی بگیرند مورد استقبال 
مرکزی  شورای  عضو  گرفت.  خواهند  قرار  مردم 

و  تشتت  ایجاد  اینکه  بیان  با  ملی  اعتماد  حزب 
اختالف بین اصالح طلبان در حالی که هنوز اقدام 
تغییر  را  مردم  نگرش  اند،  ن��داده  انجام  خاصی 
طلبان  اصالح  اختالف  داد:  توضیح  داد،  خواهد 
شدن  کشیده  و  شهر  شورای  و  شهردای  مورد  در 
این اختالف به فضای مجازی، نشانه خوبی برای 

آینده این جریان نیست.
 وی با تاکید بر اینکه اگر اصالح طلبان با موانع 
به ثمر  و در  نکرده  برخورد  برابر دولت  موجود در 
در  مردم  کنند،  کمک  آن،  های  برنامه  رساندن 
آینده دیگر از آنها حرف شنوی نخواهند داشت، 
کسی  با  اخوت  و  ب��رادری  عهد  مردم  داد:  ادامه 
و مشکالت  انتظارات  که  به هر کسی  و  اند  نبسته 
آنها را بر طرف کند، روی خواهند آورد.     عضو 
اینکه  بیان  با  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای 
بهانه  را  تعداد  بودن  کم  مجلس،  طلبان  اصالح 
سه  تجربه  من  داد:  ادامه  نکنند،  خود  کاری  کم 

 20 تا   10 گاهی  دارم؛  را  مجلس  نمایندگی  دوره 
دهند.  تغییر  را  مجلس  فضای  می توانند  نفر 
مهم ترین اشکال ما در قانون انتخابات است. آیا 
به  را  انتخابات  قانون  نمی تواند  فراکسیون  این 
شکل درست اصالح کند که با خریدن رای فردی 

وارد مجلس نشود؟ 
انتخابات،  قانون  اص��الح  اینکه  بیان  با  وی 
رهبرمعظم  ازسوی  ابالغی  سیاست های  براساس 
امید  فراکسیون  که  است  کاری  نخستین  انقالب 
باید در دستور کار خود قرار دهد، توضیح داد: در 
صورت عدم رسیدگی به این موضوع، در انتخابات 
زیادی  و آشفته مشکالت  قانون درهم  این  آینده 
اینکه وضعیت  بیان  با  بار خواهد آورد. ذاکری  به 
از  بعد  که  است  آشفته  قدری  به  انتخابات  قانون 
را  آراء  ا... جنتی خرید و فروش  انتخابات، آیت 
اقدامی رایج خوانده است، گفت: با این وضعیت، 

در آینده مجلس، جای پولدارها خواهد شد.

   سرویس سیاسی
ذات  در  بیان  آزادی  و  دموکراسی  آزادی، 
جوامع  برخی  در  اما  دارد؛  وجود  انسانی  جوامع 
با گسست هایی روبرو می شود یا در مقاطعی مثل 
انتخابات بیشتر در دسترس قرار  می گیرد.  زمان 
آزادی بیان در ایران هم با شکلی سینوسی مواجه 
شبکه های  گسترش  توجه  قابل  نکته  اما  است، 
جامعه  در  مناسبی  فضای  اگر  است  اجتماعی 
واقعی برای بروز عقیده فراهم نباشد، شبکه های 
مجازی شبیه حیاط خلوت عمل می کند و مردم 
صدای خودشان را از این طریق به گوش منتخبان 
و  بیان  »آزادی  درب��اره  می رسانند.  مسئولین  و 
خانیکی  هادی  دکتر  با  خواهی«  دموکراسی  روند 
فعال سیاسی  و  دانشگاه عالمه طباطبایی  استاد 
این  ایم.  کرده  گفت وگو  خراسانی  طلب  اصالح 
بیان توضیح  آزادی  ارتباطات درباره  استاد علوم 
داد: آزادی حذف نمی شود اما صورت بندی های 
پیدا  حکومت  بیرون  در  و  حکومت  در  متفاوتی 
می کند؛ حتی کمتر کسی یا جریانی وجود دارد که 
با آزادی مخالفت کند؛ اما اینکه فهم آنها از آزادی 
بخواهیم  اگر  اما   دارد.  تفاوت  است،  چیزی  چه 
را  طلبی  اص��الح  جریان  ه��ای  اولویت  از  یکی 
بررسی کنیم تامین و گسترش آزادی بوده است و 
در میان گونه های مختلف آزادی هم آزادی بیان 
را برجسته می داند. در ادامه مشروح گفت و گو با 

دکتر خانیکی را می خوانید.
 بیش از یک قرن از مشروطه و تالش جامعه 
دموکراسی خواهی  و  آزادیخواهی  برای  ایران 
اندازه  چه  تا  خواسته،  آنچه  به  اما  می گذرد 

رسیده به ویژه در مورد آزادی بیان؟ 
بیان  آزادی  و  آزادی  مثل  عام  مفاهیم  برای 
هستند،  بشری  نیازهای  جزو  اینکه  دلیل  به 
در  خاصی  تاریخی  ب��رش  و  زم��ان  ن��م��ی ت��وان 
مسئله  این  که  نسبتی  به  طبیعتًا  اما  نظرگرفت 
شود،  تبدیل  اجتماعی  مسئله  یک  به  انسانی 
بیشتر قابل توجه و قابل پیگیری است؛ از جمله 
مشروطه شکل  به جنبش  که  مولفه هایی  از  یکی 
مشروطه  گفتمان  اساسًا  و  آزادی  مسئله  داد 
را  اسالمی  انقالب  گفتمان  هم  آن  از  بعد  است. 
کنیم  مطرح  آزادی  گفتمان  از  جدا  نمی توانیم 
طبیعتًا  و  آزادی  گفتمان  با  ایرانی  جامعه  یعنی 
نسبت آن با عدالت، قانون و دموکراسی در اواخر 
اما  است،  کرده  پیدا  آشنایی  میالدی  نوزده  قرن 
کرده  پیدا  عمومیت  گفتار  این  خاصی  مقاطع  در 
بروز  بنیادین گفتارهای سیاسی  به عنوان وجه  و 
مشروطه  انقالب  اوج  در  مثال  ب��رای  می کند. 
ذیل  تدریج  به  بعد  اما  دارد  غلبه  آزادی  گفتمان 
نظام سیاسی قرار می گیرد؛ چون از یک سو خود 
نظام سیاسی به آئین شهریاری ایرانی سوق پیدا 
می کند و بعد هم به سلطنت نزدیک می شود. در 
به  چپ  مخالفان  یا  رادیکال تر  مخالفان  آن  برابر 
طرح مسائل عدالت طلبانه، مبارزه با فقر، تبعیض 
بنابراین یک  دارند.  واکنش  کارگر  اساسًا طبقه  و 
بر  استبدادی  گفتار  مشروطه،  از  بعد  مرحله 
یک  که  استبدادی  دارد.  غلبه  آزادی  گفتمان 
دیکتاتوری  آن  دیگر  طرف  و  سلطنت  آن  طرف 
انقالب اسالمی  طبقه کارگر قرار داشت. در متن 
از  یکی  آزادی خ��واه��ی  و  آزادی  گفتمان  هم 
به  و  می گیرد  ق��رار  محوری  و  اصلی  شعارهای 
عبارت دیگر آزادی تا پیروزی انقالب به نوعی به 

یک هژمون بدل می شود. 
 اگر آزادی بیان را قلب دموکراسی بدانیم، 
چطور  را  بیان  آزادی  سالمت  اوضاع  امروز 

ارزیابی می کنید؟
به  قلب،  سالمت  بررسی  ب��رای  بدانید  البته 
پزشک متخصص قلب احتیاج دارید تا تشخیص 
بررسی یک  برای  نه.  یا  است  قلب سالم  که  دهد 
دقت  به  نتوان  شاید  سیاسی  و  اجتماعی  مفهوم 

پزشکی،  آزمایش های  کمک  با  که  طبیب  یک 
تشخیص  را  جسم  ی��ک  بیماری  و  سالمتی 
بیماری یک جامعه  و  می دهد، وضعیت سالمتی 
نظر  م��ورد  مسئله  اما  داد  ق��رار  بررسی  م��ورد  را 
خواسته هایی  مطالبه  و  آزادی  مفهوم  بین  قطعًا 
تداوم  طرح،  چگونگی  دارد،  وجود  جامعه  در  که 
نهادها  با  آن  نسبت  و  است  آن  رسیدن  ثمر  به  و 
وجود  حقوقی  و  قانونی  مدنی،  ساختارهای  و 
نهادمند  جامعه  یک  که  میزانی  به  یعنی  دارد؛ 
می شود، نهادهای مدنی از قوت و قدرت بیشتری 
فرصت های  که  میزانی  به  و  می شوند  برخوردار 
دموکراتیک در جامعه به وجود می آید و دوام پیدا 
مسیر  خواسته ها  آن  که  گفت  می توان  می کند، 
یا جوامع  ما  پیدا می کنند. جامعه  را  تحقق خود 
مشابه در شرایط انتخابات وقتی در معرض طرح 
خواسته ها  این  می گیرد،  قرار  خود  خواسته های 
را در رسانه ها پیگیری می کند. رادیو و تلویزیون 
مطرح  مختلف  ای��ده ه��ای  و  م��ی گ��ذارد  مناظره 
می شود اما وقتی پیش یا پس از انتخابات نهادها 
طرح  به  تنها  نباشند  برخوردار  قدرت  و  قوت  از 
به  می شود.  محدود  انتخابات  ایام  در  موضوعات 
همین دلیل به صورت فورانی و هیجانی به دنبال 
نتیجه مطلوب بعد از انتخابات است و در صورت 
یا  می شود  سرخوردگی  دچار  نرسیدن  نتیجه  به 
عنوان  به  آن ها  انتخابات  شرایط  شدن  عوض  با 
باقی  زم��ان  همان  در  انتخاباتی  خواسته های 
اینکه  است.  نهادمندی  می ماند. مسئله، مسئله 
چه  جامعه  یعنی  خواستن؟  چه  گوید  می  لرنر 

بخواهد تا سبب تحرک شود. 
انتخابات  از  بعد  نهادها  کنید  می  فکر   
که  باشند  داشته  را  این  شرایط  است  ممکن 

خواسته ها و مطالبات خود را پیگیری کنند؟
می توان  آرا  تجمیع  طریق  از  اینکه  درب��اره 
باید گفت  خواسته ها و مطالبات را پیگیری کرد، 
می شود  ایجاد  آزاد  شرایط  وقتی  جامعه  یک  در 
این  ام��ا  می شود  مطرح  هم  متنوعی  سخنان 
اظهارات را باید محک زد، تضارب آرا ایجاد شود و 
یک نوع همگرایی بین آرای مختلف شکل بگیرد. 
گفت وگو  قطعا  همگرایی،  و  تجمیع  این  از  بعد 
جامعه  گمشده  گفت وگو  بود؛  خواهد  کمک کننده 
دستخوش  جامعه  هر  گمشده  گفت وگو  ماست، 
نهادهای  میان  می تواند  گفت و گو  است.  تغییر 
و…  صنفی  نهادهای  سیاسی،  نهادهای  مدنی، 
به وجود  که  تکثری  و  تنوع  البته  بگیرد.  شکل 
می آید باید به گونه ای قانونمند و قاعده مند شود و 
در این قانونمندی و قاعده مندی است که در یک 

مسیر مردم ساالرانه  کار خود را پی می گیرد.
مسیر  در  رسانه ها  ه��م��واره  چ��را   
آزادیخواهی جامعه مورد آسیب قرار می گیرند 
و از انحالل اداره انطباعات در دوران قاجار تا 
وضعیت بعضا نامعلوم نهادهای صنفی روزنامه 
نگاران در دوره های اخیر، رسانه ها بیشترین 

هزینه را پرداخت کرده اند؟ 
شکل  به  نمی توان  کاماًل  را  تاریخی  شرایط 

صنفی  انجمن های  اگرچه  کرد،  بررسی  یکسان 
فضای  ایجاد  به  می توانند  که  هستند  نهادهایی 
رادیکال  فضای  و  کنند  کمک  جامعه  در  گفت وگو 
قابل  مسئله  اما  دهند؛  کاهش  را  گرا  اف��راط   و 
و  ما  جامعه  ام��روز  شرایط  که  است  این  توجه 
کرده  تفاوت  بسیار  مشروطه  شرایط  با  جهان 
عالم  در  فناورانه  تحوالت  آن  مهم ترین  است؛ 
فضای  امکانات  این  یعنی  است؛  اطالع رسانی 
کرده  متوقف  را  قدیم  شکل  به  سانسور  و  ممیزی 
امروز  شرایط  در  گرفت  نتیجه  می توان  است. 
به  اطالعات  آزاد  جریان  به  دسترسی  ما،  جامعه 
البته  است.  شده  تبدیل  عمومی  خواست  یک 
در  و  رئیس جمهور  برنامه های  در  موضوع  این 
اصالح طلب  سیاسی  گروه های  اغلب  برنامه های 
هم بوده است. جریان آزاد اطالعات و اساسًا نظام 
به  عمومی،  خواست  یک  از  شفاف  اطالع رسانی 
یک برنامه برای اقدام تبدیل می شود. اصاًل خود 
موظف  را  دستگاه ها  اطالعات  آزاد  جریان  قانون 
رسانه ها  اختیار  در  را  خود  اطالعات  که  می کند 
اثر  در  که  اطالع رسانی  شفافیت  یا  بدهند؛  قرار 
اتفاقًا  و  داده  رخ  ارتباطی  نوین  فناوری  گسترش 
همین  توسعه  هم  آن  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
این  بنابراین  است؛  دولت  توسط  زیرساخت ها 
ضرورت پیش می آید که به جای محدود کردن، به 
کنش گران  مدنی،  کنش گران  مشارکت  گفت وگو، 
سیاسی، کنش گران رسانه ای و از سوی دیگر نیز 

به جلب دستگاه های رسمی و دولتی پرداخت.
جامعه  یک  در  مسئول  شهروندان   
دموکراتیک تصمیم های خود را از طریق بحث 
و گفت وگوی آزاد مبتنی بر استدالل می گیرند، 
ایران  جامعه  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 
فرضی  چنین  با  نداشتند،  دموکراسی  تمرین 
می توان به این نتیجه رسید که غالبًا مسئوالن 
و جامعه ایران نمی توانند خواسته های خود را 

از طریق گفت وگو با یکدیگر بیان کنند؟
نمی توان گفت یک جامعه  به دلیل اینکه تمرین 
محروم  دموکراسی  از  باید  ن��دارد  دموکراسی 
شود. چون اصاًل رسیدن به دموکراسی همانطور 
دموکراتیک  ایده های  همان  ترویج  گفتید  که 
ب��ازن��ده ای  واق��ع  در  دم��وک��راس��ی  یعنی  اس��ت؛ 
کسانی  وگرنه  دموکراسی.  دشمنان  جز  ن��دارد 
نفع  آن  از  همه  هستند  قائل  دموکراسی  به  که 
مهارت های  یا  دموکراتیک  مهارت های  می برند. 
یا  دموکراتیک  اندیشه های  کنار  در  گفت وگویی 
یعنی  است  مهم  بسیار  گفت وگویی  اندیشه های 
یک جامعه یا شهروندان آن باید بدانند که چطور 
به خواسته های خود دسترسی پیدا کنند و اصاًل 

چطور باید خواسته هایشان را مطرح کنند.
های  شبکه  موج  که  کنونی  شرایط  در   
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  جریان  اجتماعی 
را آسان تر کرده فکر می کنید آزادی بیان نیز 
بیشتر قابل تحقق است و آیا این می تواند در 
سرعت بخشیدن به روند دموکراسی  در ایران 

موثر باشد؟

با  انتشار، مواجهه  و سهولت  گسترش شبکه ها 
اندیشه ها  و  اطالعات  انباشت  و  دریافت  اخبار، 
و  پ��ارادی��م  وارد  را  جدید  جوامع  و  ما  جامعه 
از معرفت کرده است که دیگر  چارچوب جدیدی 
را رتبه  ارتباطات و گفته ها  نمی توان اطالعات، 
بندی و سیاست گذاری کرد. هر کسی به راحتی 
قرار  جدید  اطالعات  این  معرض  در  می تواند 
جدیدی  تهدیدهای  و  فرصت ها  طبیعتا  بگیرد. 
نمی توان  را  اطالعات  پس  است،  آورده  وجود  به 
و  اندیشه ها  انتشار  جلوی  یا  کرد  منع  و  محبوس 
اطالعات را گرفت. اما تهدید هم تراکم اطالعات 
می تواند  شرایطی  در  چ��ون  هاست  اندیشه  و 
در  کند؛  سردرگم  و  منفعل  را  کننده  دریافت 
مجازی  شبکه های  بین  ارتباط  شرایطی  چنین 
تبدیل  فرصت  به  را  تهدید  این  مدنی  نهادهای  و 
می کند؛ آنچه که در عالم واقع می تواند شهروندان 
را در مواجهه با یکدیگر، رقابت، مشارکت افراد، 
تضارب افکار و انتخاب احسن در فضاهای واقعی 
افراد را توانمندتر کند. به عبارت دیگر رشد این 
شبکه ها زمینه خوبی است اما شرط کافی نیست 
واقعی  فضای  در  انتخاب  و  گو  و  گفت  امکان  تا 

وجود داشته باشد . 
 جریان سیاسی که شما به آن تعلق دارید 
سوی  از  بیان  آزادی  به  کم توجهی  به  نسبت 
است،  داشته  انتقاد  بیشتر  مسئول  نهادهای 
انتخابات  چند  در  که  جریان  این  شما  نظر  به 
می تواند  نقشی  چه  داشته  اکثریت  نیز  اخیر 
در نهادینه کردن آزادی بیان از طریق احزاب 
و رسانه های خود داشته باشد و متقاباًل اینکه 
جریان  این  موفقیت  در  چقدر  بیان  آزادی 

نقش دارد؟
اگر بخواهیم جریان اصالح طلب را به واسطه نگاه 
تاریخی بشناسیم از مشروطه در مقاطع مختلف به 
طور مشخص در سال ۷۶ با دستیابی به مدارهایی 
از قدرت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری وارد 
مرحله جدیدی شد و به برآورده کردن خواسته های 
خود و مردم نزدیک شود؛ از ابتدا تا کنون آزادی یکی 
از شعارهای اصلی بود و نمی توان این بیش از صد 
سال تاریخ معاصر ایران بدون گفتمان های معطوف 
آزادی چه در شکل نظری و سیاسی شناخت.  به 
اصالح طلبی  بخش  قوام  پایه های  از  یکی  آزادی 
نسبت  یعنی  اصالحات  چون  است  بوده  ایران  در 
بینانه تر  واق��ع  و  درس��ت ت��ر  شناخت  مسائل  به 
شرایط  در  امور  این  می شود  مگر  باشیم؛  داشته 
اصالح طلبی  جریان  شود؟  محقق  خفقان  و  بسته 
مبتنی و متکی بر این تالش است که باید با اتکا به 
ظرفیت های قانونی، تحوالت و خواسته های جامعه 
را پیش برد. الزمه این انعطاف و باال بردن ظرفیت 
قانونی این است که آزادی ها توسعه پیدا کند و سهم 
باالتر  ما  جامعه  در  آزادی ها  میان  در  بیان  آزادی 
آن،  فرهنگ  بخش  بیشترین  جامعه  در  چون  رود 
ارتباط،  بخش  بیشترین  و  است  شفاهی  فرهنگ 
و  موثر  ارتباطی  ابزار  است.  بوده  چهره  به  چهره 
این  پاسداشت  است؛  بوده  خطابه  بیشتر  معتبر 
ابزارها و ظرفیت های تاریخی معطوف به گسترش 
رویکرد  بنابراین  اس��ت.  بیان  آزادی  و  آزادی 
اصالحات هم در این مدت چه در قالب حقوق ملت 
در قانون اساسی محقق شود و از طریق وضع قوانین 
پیگیری  را  ایده ها  و  آرمان ها  بتواند  که  موضوعه 
که  است  توجه  قابل  قدری  به  اساسی  قانون  کند. 
هیچ بهایی را برای محدود کردن آزادی نمی پذیرد 
بر  داند،  می  ملزوم  و  الزم  هم  آزادی  و  استقالل  و 
این اساس می توان موارد دیگر مانند رابطه آزادی 
و امنیت، رابطه توسعه و آزادی را مورد بررسی قرار 
داد. اگر بخواهیم یکی از اولویت های جریان اصالح 
طلبی را بررسی کنیم تامین و گسترش آزادی بوده 
است و در میان گونه های مختلف آزادی هم آزادی 

بیان برجسته می داند.

در گفت و گو با هادی خانیکی، مشاور رئیس دولت اصالحات مطرح شد:

گفت  و گو گمشده جامعه ماست

نماینده پیشین قوچان:

عملکرد دولت، جایگاه اصالح طلبان در انتخابات  آینده را مشخص خواهد کرد

مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  م��ردم  نماینده 
داستان  نام  با  درس��ی  ایجاد  ب��رای  پیگیری  از 
درس��ی  کتب  در  حججی  شهید  رش��ادت ه��ای 
در  چنارانی  هاجر  داد.  خبر  پ��رورش  و  آم��وزش 
به  اش��اره  با  ملت  خانه  باخبرگزاری  گفت وگو 
مسئوالن  گفت:  رهبری  معظم  مقام  سخنان 
و  "روحیه  مردم  همراه  موظفند  کشور  فرهنگی 
تقویت  را در محیط های مختلف  انقالبی  جریان 

پیشنهاد  بنده  رو  همین  از  نمایند"؛  پشتیبانی  و 
و  آموزش  درسی  کتب  در  جدیدی  درس  ایجاد 
داستان زندگی شهید محسن   " با عنوان  پرورش 
بزرگ  حماسه  ای��ن  تا  ن��م��وده ام  ارائ��ه  حججی" 
و دقیق تر  بیشتر  و سرمایه عظیم مردمی  معنوی 
انقالب  بعدی  اختیار نسل های  در  و  معرفی شده 
قرار گیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
و  غرور  با  بعدی  نسل های  گفت:  مجلس  خارجی 

سرافرازی  شهدای  که  بود  خواهند  شاهد  افتخار 
نسل  مختص  فهمیده"  حسین  "شهید  همچون 
چه  و  نبوده  جنگ  و  جبهه  دوران  و  انقالب  اول 
ُپر تعداد شهدای دیگری همچون "شهید محسن 
و  رش��د  به  انقالب  س��وم  نسل  در  نیز  حججی" 
ملت  که  است  مسیری  این  رسیده اند،  بالندگی 
آزاده ایران تا لحظه ظهور منجی، حضرت ولیعصر 
)عج( با صالبت و رشادت و اقتدار خواهند پیمود.

نماینده نیشابور و فیروزه مطرح کرد:

حسین فهمیده و محسن حججی نماد شهادت طلبی در نسل اول و سوم انقالب

https://telegram.
me/sobhedaily

به روز باشید
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کمبود 3 هزار تخت بیمارستانی در مشهد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
بیمارستانی  تخت   3000 کمبود  با  همچنان  مشهد 

مواجه است 
شاپور  خ��راس��ان،  منطقه  ایسنا-  گ���زارش  ب��ه 
اعتباربخشی  توجیهی  گردهمایی  در  امروز  بدیعی 
مدیران  حضور  با  که  کشور   9 قطب  بیمارستان های 
اکبر  فوق تخصصی  بیمارستان  در  بیمارستان ها  این 
خدمات  کیفیت  بتوانیم  اگر  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
زمینه  در  کمی  خال  بتوانیم  شاید  دهیم  افزایش  را 
است  این  ما  هدف  دهیم.  پوشش  را  تخت ها   کبود 
غیر  و  دانشگاهی  بیمارستانهای  تخت های  تمام  که 
به  را  مشهد  وی��ژه  به  و  کشور   9 قطب  دانشگاهی  

بهترین بهره وری برسانیم. 
مجاورین  تنها  شامل  مشهد  داد:  ادام��ه  وی 
نمی شود زائرین و اتباعی که در این شهر وجود دارند 
بالغ بر 750 هزار نفر می شوند، آنها هم نیازمند ارایه 

خدمات سالمت هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
و  خصوصی   بخش  طریق  از  سرمایه گذاری  ک��رد: 
مشخص  بهداشت  وزارت  که  سرمایه گذارانی  حتی 
ساخت  پیگیری  مورد  در  برنامه ریزی  به  است  کرده 
در  می شود.  پرداخته  دارد  کم  مشهد  که  تخت های 
چند ماه آینده برنامه های جدیدی در مورد کارهای 
و  بهداشت  وی��ژه  به  سالمت  ح��وزه  در  ساختمانی 
»با  اینکه  بیان  با  بدیعی  کرد.  خواهیم  اعالم  درمان 
افزایش یکسری فضاهای درمانی که در مناطق تحت 
ایجادشد،  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش 
افزایش  را  کمی  بحث  در  خدمات  ارای��ه  توانستیم 
دهیم«، عنوان کرد: بیمارستان کودکان اکبردر حال 
فوق تخصصی  و  تخصصی  مرکز  یک  به  شدن  تبدیل 
بزرگ در شرق کشور است همچنین بیمارستان امام 
گذشته  ماه  هشت  در  کردیم.  افتتاح  را   2 رض��ا)ع( 
پوشش  تحت  شهرستان های  در  بیمارستان  هفت 
یک  ش��ده  افتتاح  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیمارستان دیگر هم در 17 ربیع االول افتتاح خواهد 
شد که با افتتاح آن از نظر نظام دانشگاه علوم پزشکی 
به  حاال  از  و  می شود  کامل  ما  تعدادبیمارستان های 

بعد باید به ارایه کیفی خدمات بپردازیم. 

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی مطرح کرد؛

تأمین خون بیمارستان ها با وجود کاهش 
قابل توجه ذخایر خون

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: ذخایر 
اما  است،  آمده  پایین  قابل توجهی  حد  در  خونمان 

مشکلی در تأمین خون بیمارستان ها وجود ندارد.
ایسنا-  با  گفت وگو  در  اسالمی  محمدرضا  سید 
مبنی بر  خبرهایی  به  واکنش  در  خراسان،  منطقه 
کرد:  اظهار  مشهد،  در  خونی  منابع  شدید  کمبود 
سال  سرد  خیلی   و  گرم  خیلی   روزه��ای  در  معمواًل 
هم  ام��س��ال  و  م��ی آی��د  پایین  خ��ون  اه���دای  اوج 
یک  و  افتاده  اتفاق  این  گذشته،  سال های  همچون 
نیاز  مورد  خون  ما  البته  است؛  آمده  پایین  مقداری 

بیمارستان ها را هرجورشده تامین می کنیم. 
روزهای  این که  به  توجه  با  البته  داد:  ادامه  وی 
است  نزدیک  عاشورا  و  تاسوعا  همچون  مناسبتی 
و  شود  تقویت  ما  ذخایر  روزه��ا  این  در  امیدواریم 
را  ذخایرمان  مردم  همه جانبه  حضور  با  ان ش��اا... 

تقویت می کنیم. 
کمپین  ما  حاضر،  حال  در  کرد:  تصریح  اسالمی 
در  که  را  ذخایرمان  تا  گذاشتیم  را  اربعین  تا  تاسوعا 
حد قابل توجهی پایین آمده، بتوانیم تقویت کنیم. 
هر سال هم این کمپین اجرا می شود و کمپین بسیار 
مقام  توسط  قمه زنی  این که  به  توجه  با  و  است  قوی 
از  بسیاری  است،  شده  اعالم  حرام  رهبری  معظم 
می کردند،  اقدام  قمه زنی  به  این  از  بیش  که  افرادی 

به جای آن خون اهدا می کنند.
بحث  کردم  اشاره  آن  به  »آنچه  این که  بیان  با  وی 
تقویت ذخایر است و ما در حال حاضر امکان تامین 
نیازهای بیمارستان ها را داریم«، افزود: این ذخایر 

را بسته به مورد و ایام سال تقویت می کنیم. 
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی بیان کرد: ما 
در وضعیت خطر نیستیم. ما چند نوع خطر داریم. 
یک نمونۀ آن خطری است که با کمبود خون برای 
در  حاضر  حال  در  که  باشیم  مواجه  بیمارستان ها 
اضطراری  موارد  برای  تنها  و  نداریم  قرار  این حالت 

ذخایریمان را تقویت می کنیم.
سومین  رضوی  »خراسان  این که  بیان  با  اسالمی 
همچنین  و  است  کشور  خون  بزرگ  مصرف کنندۀ 
نیز هستیم«،  تولیدکننده خون در کشور  ما سومین 
 8 استان  در  و  داریم  مشهد  در  پایگاه   5 ما  اف��زود: 
در  روزانه  به صورت  سیار  پایگاه   2 همچنین  پایگاه؛ 

مناطق مختلف اقدام به دریافت خون می کنند.
وی اضافه کرد: سطح نیاز به خون، هرروز در حال 
اتاق های عمل یکی  و  بیمارستان ها  افزایش است و 

از پرمصرف ترین مناطق استفاده از خون هستند.
مدیرکل انتقال خون استان تاکید کرد: هر نفر که 
خون می دهد، سه نفر را به زندگی سالم برمی گرداند 
و مردم خراسان در زمینۀ اهدای خون همت باالیی 

داشته و دارند.

 سرویس جامعه 
همانند  سرزمین  این  سالمند  م��ادران  و  پ��دران 
ریشه هایی هستند که همه طراوت، زیبایی تک تک 
ایستادگی  مدیون  درخت،  یک  ثمرات  عنوان  به  ما 
عمرشان  لحظه  به  لحظه  که  بزرگانی  آن هاست. 
تا  اند  ریخته  ما  پای  به  سال  سال های  طول  در  را 
اکنون که در دوران سالخوردگی خود نظاره گر نتیجه 
تالش هایشان باشند و چه خوب می شود که ما نیز 
که  دهیم  نشان  آنان  به  و  باشیم  آن ها  قدرشناس 

زحماتشان بی نتیجه نبوده است.
و  باشیم  ق��درش��ن��اس  ک��ه  ماست  نوبت  اک��ن��ون 
سرزمین  این  م��ادران  و  پدران  خرج  را  مهربانیمان 
کنیم که اعتبار و جوانیشان را به پای ما ریخته اند و 
هفته سالمند که از دهم مهر آغاز شده است، می تواند 

بهترین بهانه برای اثبات این قدرشناسی باشد.
آغاز هفته با قدرشناسی وزیر

بهداشت،  وزیر  هاشمی  قاضی زاده  حسن  دکتر 
هفته  آغاز  با  همزمان  پزشکی،  آم��وزش  و  درم��ان 
سالمند، با انتشار پیامی ویژه، در مسیر قدرشناسی 

از این ریشه های جامعه گام برداشته است.
در متن پیام وزیر آمده است:

از امروز هفته ای را آغاز می کنیم برای پاسداشت 
و  شیرینی ها  همه  با  را  سالمندی  دوران  که  کسانی 
برکت و  تلخی هایش سپری می کنند؛ آن ها که مایه 

نعمت جامعه ما بوده و هستند.
فصل سالمندی ویژگی های خاص خود را دارد و بر 
ماست که با مهربانی و صبوری، دین خود را به نازک 
سختی های  برابر  در  کوه  چون  روزگ��اری  که  دالنی 

زندگی ایستادگی و ما را حمایت کرده اند، ادا کنیم.
نکته ای که در این عرصه باید به آن عنایتی جدی 
برنامه های  طبیعی  پیامد  که  این  باشیم،  داشته 
سالخوردگی  سالمت،  نظام های  پیشرفت  و  توسعه 
زده  تخمین  جمله  از  اس��ت.  خاکی  ک��ره  ساکنان 
۱۵درصد جمعیت  ۲۰ سال آینده بیش از  می شود تا 

کشور ما را سالمندان تشکیل دهند.
همچنین در جهان معاصر، افزایش کیفیت زندگی 
و مشارکت فعال اجتماعی در طول عمر، از نیازهای 
ضروری زندگی بشر محسوب می شود؛ به همین دلیل 
توسعه  مطلوب  به نحو  خدمات  و  زیرساخت ها  باید 
یابد و اجرای راهنماهای بالینی، ایجاد نظام ارجاع و 

پرونده الکترونیک سالمت مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم دیگر، فرهنگ سازی برای دقت و توجه 
ارتقای  و  حفظ  و  پیشگیری  امر  به  م��ردم  بیشتر 

داشتن  در  مهمی  نقش  که  است  شخصی  سالمت 
نظام سالمتی کارآمد دارد.

امیدوارم با رعایت این موارد و تالش برای تامین 
آینده ای بهتر برای سالمندان، نه در یک هفته که در 
ادا  عزیزان  این  به  را  خود  دین  سال،  روزهای  تمام 
کنیم و از یاد نبریم که آنها ستون های تکرار ناشدنی 

خیمه خانه و خانواده ما هستند.
مشارکت  افزایش  سمت   به  جهانی  حرکت 

سالمندان
سالمند  جهانی  روز  با  شرایطی  در  سالمند  هفته 
در کشورمان آغاز شده است که بر اساس شعار این 
روز، باید به دنبال حرکتی جهانی به سمت افزایش 

مشارکت سالمندان در حوزه های مختلف باشیم.
اول  بهداشت،  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
روز   " جاری  سال  در  ماه  مهر  نهم  با  مصادف  اکتبر 
جهانی سالمند" است، به همین منظور از تاریخ 10 
تا 16 مهرماه جهت گرامیداشت این مناسبت، هفته 

سالمند نامگذاری شده است.
با  بهتر  ای  آینده   " که  جهانی  روز  شعار  اساس  بر 
مشارکت سالمندان " نام گذاری شده است، عناوین 

روزهای هفته سالمند به شرح زیر اعالم می گردد:
 دوشنبه  10مهرماه: روز سالمند ، ایثار و مقاومت
سه شنبه 11 مهرماه: روز سالمند و مناسبت های 

مذهبی

چهارشنبه 12 مهرماه: روز سالمند و سبك زندگی 
سالم

امنیت  و  سالمند  روز  مهرماه:   13 پنجشنبه 
اجتماعی

ارزشهای  و  سالمند  روز  مهرماه:   14 جمعه 
فرهنگی و دینی

و  بزرگ  مادر   ، پدربزرگ  روز  مهرماه:   15 شنبه 
انتقال تجربیات

و  توانمندی   ، سالمند  روز  مهرماه:   16 یکشنبه 
مشارکت

پیرترین و جوانترین استان ایران بر اساس آمار
محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و 
به مناسبت فرا رسید هفته سالمند  درمان مجلس  
در گفتگویی خبری آماری جالب توجه از پیرترین و 

جوانترین استان های کشور بیان کرده است.
باره  دراین  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
میلیون   ۷ معادل  گفت:  ۹.4 درصد جمعیت کشور 
تعداد   ۱۴۲۵ در  هستند.  سالمند  نفر  هزار   ۴۵۰ و 
خواهد  نفر  میلیون   ۱۷ به  حداقل  ایران  سالمندان 
بحران  با  مواجهه  ب��رای  الزم  آمادگی  ام��ا  رسید 

سالمندی در کشور وجود ندارد.
فرد   WHO تعریف  طبق  که  این  به  اش��اره  با  وی 
باالی ۶۰ سال سالمند تلقی می شود، افزود: استان 
یعنی  سالمندی  جمعیت  درصد   ۱۳ حدود  گیالن 

باالترین رتبه سالمندی را در کشور دارد و سیستان 
و بلوچستان 6 درصد سالمندی را به خود اختصاص 

داده یعنی جوان ترین استان کشور است.
560 هزار سالمند در خراسان رضوی

ایران  و  جهان  در  سالمندی  سن  فیروزی  مسعود 
۶۰ سال به باال عنوان کرد و گفت: نرخ سالمندی  را 
 ۹.5 تا   ۹ کشور  در  درص��د،   ۸ رضوی  خراسان  در 
طبق  که  است  درصد   ۱۲ تا   ۱۱.5 بین  جهان  در  و 
حدود   ۲۰۲۵ سال  در  گرفته  صورت  پیش بینی های 

۱۰.۹ درصد جمعیت در ایران سالمند هستند. 
بهزیستی  کل  اداره  توان بخشی  ام��ور  معاون 
این  در  سالمند  هزار   ۵۶۰ وجود  از  رضوی  خراسان 
 ۶۰۰ و  هزار  تعداد  این  از  اف��زوذ:  و  داد  خبر  استان 
 ۸۰۰ که  می شوند  نگهداری  سالمندان  مراکز  در  نفر 

نفرشان مجهول الهویه هستند. 
وی با انتقاد از وضعیت نامناسب معابر استان برای 
تردد راحت و امن سالمندان و معلوالن، ادامه داد: 
بر اساس بررسی های گروه مناسب سازی با همکاری 
این  به  معلولین  نهاد  م��ردم  سازمان های  از  یکی 
اماکن مذهبی  ۹۰ درصد  نتیجه رسیده اند که حدود 
و اماکن تفریحی، هنری، فرهنگی همچون سینما، 
معلوالن  برای  استفاده  قابل  مشهد  کتابخانه  پارک، 
افراد  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ معلوالن  که  حالی  در  نیست 

جامعه را تشکیل می دهد.

دهم مهر اولین روز از هفته سالمند است؛

هفته ای برای اثبات قدرشناسی
خبر

به مناسبت هفته سالمند:

سال های  در  سالمند  مجرد  زنان  چالش 
آینده

به گزارش مهرخانه، سالمندی دوره ای از زندگی است 
که انسان با چالش های ویژه و متفاوت روبه رو می کند. 
مانند  مسائلی  بگذاریم،  کنار  که  را  سالمتی  مشکالت 
اتفاق  فرزندان  شدن  مستقل  از  پس  که  خالی  آشیانه 
می افتد و سالمندان به یک باره خود را تنها می بینند، رخ 
می نماید. مشکل جدی تر، تجرد در دوران سالمندی 
است که نه فرزند و نه همسری در زندگی سالمند وجود 
طی  فرد  که  است  وضعیتی  سالمندی  تجرد  ن��دارد. 
سال های زندگی خود ازدواج نکرده و در نتیجه فرزندی 
تأثیرات  بین زنان و مردان  این وضعیت در  ندارد.  نیز 
متفاوتی از خود به جای می گذارد. زنان مجرد سالمند 
بیشتری  دشواری های  با  م��ردان  به  نسبت  مراتب  به 

روبه رو می شوند.
افزایش میزان سالمندان

براساس اطالعات سرشماری سال 1395، 6.1 درصد 
از جمعیت کل کشور باالی 65 سال سن دارند. این در 
معادل 5.7  رقم در سال 1390  این  که  است  شرایطی 
درصد بود که نشان می دهد با افزایش تعداد سالمندان 
کاظمی پور،  شهال  دکتر  هستیم.  روب��ه رو  کشور  در 
تهران  دانشگاه  علمی   هیئت  عضو  و  جمعیت شناس 
معتقد است که جمعیت ایران نیز مانند همه کشورهای 
دیگر رو به سالخوردگی پیش می رود. میزان افراد باالی 
65 سال به تدریج زیاد می شوند و حدود 20 سال دیگر 
این آمار به 20 درصد می رسد که از این میان حدود 12 

درصد زن و 8 درصد مرد خواهند بود.
افزایش تجرد قطعی در زنان

به گفته او وقتی جمعیت به سنی برسد که پس از آن 
دیگر میزان تجرد کاهش پیدا نکند، به آن، سن تجرد 
قطعی می گویند. این سن در ایران برای زنان از حدود 
40 تا 44 سال در نظر گرفته می شود زیرا سهم ازدواج 
بعد از این سن به حداقل می رسد و دیگر چندان کمتر 
برای  قطعی  تجرد  میزان  قبل  سال  چند  تا  نمی شود. 
درصد  حدود 2  مردان  برای  و  درصد  حدود 1.8  زنان 
بود؛ یعنی حدود 1.8 درصد زنان زنان وقتی به سن 45 
سال می رسیدند، مجرد باقی می ماندند و تا آخر عمر 
یا شانس و فرصت ازدواج نداشتند، یا تمایل به ازدواج 
سال های  در  رخ داده  تغییرات  طی  نمی کردند.  پیدا 
اخیر آمار تجرد قطعی زنان در محدوده سنی 45 تا 49 
سال به حدود 4 درصد و برای مردان در همین محدوده 
سنی به حدود 2.7 درصد رسیده است. درواقع، تحول 
اساسی دو دهه اخیر، افزایش سهم تجرد قطعی برای 
زنان است. البته، ممکن است این پدیده  15 تا 20 سال 
دیگر از بین برود و به همان آمار 1.8 درصد برای زنان 

برگردیم.
با توجه به صحبت های کاظمی پور می توان گفت تجرد 
به  رو  زنان  جمعیت  بین  در  سال ها  این  در  که  قطعی 
افزایش است، احتمال بیشتر شدن زنان مجرد سالمند 

را نیز در سال های آینده باال می برد.
سال 94 و جرقه آسیب زنان مجرد سالمند

رفاه  و  تعاون  کار،  بود که علی ربیعی، وزیر  سال 94 
اجتماعی توجه فعاالن حوزه آسیب های اجتماعی را به 
پدیده زنان مجرد سالمند جلب کرد. به گفته او باتوجه 
به روند افزایش تجرد و زندگی مجردی، در آینده با زنان 
سالمند مجرد بیشتری مواجه خواهیم بود که باید در این 

خصوص برنامه ریزی شود.
چالش زنان مجرد سالمند در سال های آینده یک 

واقعیت است/ با بحران مواجهیم؟
سال گذشته نیز فرید براتی سده، رئیس وقت دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان کشور چالش زنان مجرد سالمند 
در سال های آینده را یک واقعیت دانست. به گفته او در 
ازدواج  سن  در  زن  میلیون   11 به  نزدیک  حاضر  حال 
باال  آینده  سال های  در  اف��راد  این  سن  داری��م.  مجرد 
می رود. با توجه به کاهش نرخ ازدواج در کشور و با فرض 
ثابت ماندن این وضعیت و عدم کاهش بیشتر، اگر ازدواج 
نکنند، حجم زیادی از این زنان، مجرد می مانند و زن 
مجرد سالمند می شوند. بحران خواندن آن وضعیت، 
از  یکی  زیرا  باشد  مسئله  می تواند  دارد.  بررسی  جای 
تنهایی  بحث  حاضر  حال  در  سالمند  زنان  مشکالت 
آن هاست. متأسفانه تعداد زنان سالمند تنها نسبت به 
مردان سالمند تنها بیشتر شده و این آمار در سال های 

آینده بیشتر خواهد شد.
نسبت زنان مجرد سالمند بیشتر از مردان مجرد 

سالمند است
سلمان نژاد،  محسن  دکتر  نیز  امسال  اردیبهشت ماه 
اعالم  کشور  سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
کرد که تعداد زنان سالمند تنها بیشتر از مردان سالمند 
تنهاست. او معتقد است که بحث زنانه شدن سالمندی 
بیشتر در خصوص زنان تنها مطرح است. مسئله حایز 
فرق  با هم  زنان  و  که شرایط مردان  این است  اهمیت 
دارد و بسیاری از مردان در سنین سالمندی می توانند 
ازدواج کنند اما زنان در این زمینه محدودتر هستند. 
بنابراین، یکی از مشکالت سالمندی زنان این است که 
زنان تنها زیاد شده اند. به  طوری که حدود 49 درصد از 
زنان سالمند، تنها هستند؛ در حالی که این آمار در مورد 
مردان سالمند 9 درصد است. همچنین از آن جایی که 
نسبت  می مانند،  مجرد  بیشتر  مردان  به  نسبت  زنان 
سالمند  مجرد  م��ردان  از  بیشتر  سالمند  مجرد  زنان 
سال های  در  سالمندی  جمعیت  رشد  با  همراه  است. 
اخیر قاعدتًا میزان زنان تنها نیز بیشتر خواهد شد و این 

مسئله آسیب بسیار بزرگی است.
تفاوت مشکالت زنان و مردان سالمند

مردان  به  نسبت  سالمند  زنان  سلمان نژاد  گفته  به 
مشارکت اجتماعی کمتری دارند که آن ها را به سمت 
افسردگی می برد. مسائل مربوط به سالمتی و مشکالت 
در  می شود.  دیده  بیشتر  گروه  این  در  نیز  اقتصادی 
مجموع زنان نسبت به مردان خیلی بیشتر در معرض 
نگران  که  می شود  باعث  موضوع  این  و  هستند  آسیب 
آن  آسیب های  چ��ون  ب��ود؛  سالمندی  زن��ان��ه ش��دن 

چندوجهی است.
نتیجه  می توان  سلمان نژاد  صحبت های  به  توجه  با 
در  سالمند  زنان  برای  توصیف شده  وضعیت  که  گرفت 
هیچ  چراکه  کند؛  جلوه  پررنگ تر  مجرد  سالمند  زنان 
فردی برای حمایت از آن ها در زندگی شان وجود ندارد 
به دوش می کشند  به تنهایی  را  این دشواری ها  تمام  و 
از سوی دیگر فشاری مضاعف  نیز  و مشکالت عاطفی 

می آورد.

الکلی  مشروبات  بزرگ  محموله  کشف 
قاچاق در مشهد

سرپرست  جانشین  خدابخشی،  مهدی  قاضی 
محموله  کشف  از  مشهد  ان��ق��الب  دادس����رای 
در  خارجی  الکلی  مشروبات  تومانی  ۱۳۰میلیون 

مشهد خبر داد.
سرپرست  جانشین  خدابخشی،  مهدی  قاضی 
دادسرای انقالب مشهد با اعالم این خبر گفت: در 
قاچاق  با  مبارزه  مأموران  اطالعاتی  رصد های  پی 
اخباری  رضوی،  خراسان   آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال 
به دست آمد که افرادی قصد دارند یک محمولۀ 
استانهای  از  یکی  از  را  الکلی  مشروبات  سنگین 
غربی کشور به وسیله یک دستگاه خودرِو باری در 

پوشش بار مجاز وارد مشهد کنند.
اطالعات  این  آمدن  دست  به  با  داد:  ادامه  وی 
ماموران وارد عمل شده و خودرِو حامل محمولۀ 
را  بود  خاور  کامیون  دستگاه  یک  که  مشروبات 
این  انتقال  کردند.با  متوقف  باغچه  عوارضی  در 
پلیس  فرماندهی  مرکز  به  سنگین  خ���ودروی 
موفق  مأموران  و  شد  آغاز  آن  از  بازرسی  آگاهی، 
انواع  ۶۵۷بطری  شامل  مورد نظر  محمولۀ  شدند 
میلیون   ۱۳۰ ارزش  به  خارجی  الکلی  مشروبات 
تومان که به طرز ماهرانه ای در زیر بار هندوانه و 

لوبیا جاسازی شده بود را کشف کنند.

راننده  عملیات  این  ش��ود:در  می  نشان  خاطر 
45ساله که ساکن همدان است دستگیر شد.

لوازم  و  دارو  ریال  میلیون   720 کشف 
آرایشی قاچاق در نیشابور

از  بازرسی  در  گفت:  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
یک شرکت باربری در این شهرستان 720 میلیون 

ریال لوازم آرایشی و داروی قاچاق کشف شد.
دوشنبه  روز  مختاری  بیات  حسین  سرهنگ 
دریافت  با  اف��زود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
خبری مبنی بر ورود یک محموله قاچاق به یکی از 
باربریهای نیشابور بالفاصله ماموران دایره مبارزه 
در  را  موضوع  آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با 

دستور کار قرار دادند.
صحت  بررسی  از  پس  ماموران  داد:  ادامه  وی 
اقدامی ضربتی  در  مقام قضایی  با هماهنگی  خبر 
قلم   840 محل  از  بازرسی  در  و  شدند  عمل  وارد 
دامپزشکی  داروی  قلم   2220 آرایشی،  ل��وازم 
تقریبی  ارزش  به  گمرکی  م��دارک  فاقد  و  قاچاق 
یک  کردند.  کشف  ریال  هزار   202 و  میلیون   720
روانه  و  دستگیر  ارتباط  این  در  نیز  متخلف  فرد 

دادسرا شد.
مشهد  غرب  کیلومتری   122 فاصله  در  نیشابور 

واقع است.

جاده  در  خودرو  دو  آور  مرگ  واژگونی 
تربت حیدریه – مشهد

رئیس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت 
یک  واژگونی  گفت:  رضوی  خراسان  احمر  هالل 
 - حیدریه  تربت  جاده  در  پراید  خودروی  دستگاه 

مشهد جان راننده 27 ساله آن را گرفت.
با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  گ��ودرزی  حسن 
بامداد امروز  افزود: طی این حادثه  ایرنا  خبرنگار 
در کیلومتر 30 جاده تربت حیدریه به مشهد راننده 

پراید در دم جان باخت.
وی گفت: همچنین ساعت 6 و 35 دقیقه امروز 
یک دستگاه خودروی پراید دیگر در کیلومتر 110 
این  سرنشین  چهار  از  شد.  واژگون  جاده  همین 
شدند  درمان  سرپایی  صورت  به  نفر  سه  خودرو 
مرکز  به  گردن  و  سر  ترومای  دلیل  به  نفر  یک  و 

درمانی منتقل شد.
غرب  کیلومتری   150 فاصله  در  حیدریه  تربت 

مشهد واقع است.

دستگیری سارق حرفه ای با شلیک پلیس
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری یک سارق 

شهر  این  در  پلیس  هوایی  تیراندازی  با  ای  حرفه 
خبر داد.

رسانی  اط��الع  مرکز  دوشنبه  روز  گ��زارش  به 
سرهنگ  رض��وی،  خراسان  انتظامی  فرماندهی 
سرقت  گ��زارش  پی  در  گفت:  بوستانی  محمد 
وس��ای��ل داخ���ل خ���ودرو ، ط��ی م��راق��ب��ت های 
یک  راننده  رفتار  به  انتظامی  ماموران  پوششی، 
بررسی  با  که  شدند  مظنون  پراید  سواری  خودرو 
خودرو  این  شد  مشخص  خودرو  پالک  مشخصات 

سرقتی است.
این  راننده  پلیس،  ایست  دستور  با  افزود:  وی 
خودرو بدون توجه به دستور از محل متواری شد.

خودرو  این  تعقیب  در  پلیس  کرد:  اظهار  وی 
راننده  چون  و  کرد  هوایی  تیراندازی  به  اق��دام 
انتظامی  ماموران  فرار داشت،  خودرو مزبور قصد 
به  اق��دام  سالح  بکارگیری  قانون  از  استفاده  با 
تیراندازی به الستیک های خودرو کرده و متهم را 

به دام انداختند.
از  بازرسی  سرهنگ بوستانی گفت: ماموران در 
باند و یک دستگاه ضبط صوت  این خودرو 2عدد 

سرقتی کشف کردند.
کشف  برای  نیز  متهم  از  تحقیقات  اف��زود:  وی 

دیگر سرقت های وی ادامه دارد.
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برای  بهزیستی خراسان رضوی گفت:  مدیرکل 
نخستین بار در کشور، طرح توانبخشی از راه دور، 
ویژه کودکان دچار معلولیت شنوایی در این استان 

به اجرا درمی آید.
و  گفت  در  دوشنبه  روز  پوریوسف  حمیدرضا 
تنها  اکنون  هم  کرد:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو 
معلولیت  دچار  افراد  برای  توانبخشی  مرکز  چهار 
دامنه  آنکه  و حال  دارد  وجود  استان  در  شنوایی 
شهرستان   28 همه  شنوایی  معلوالن  پراکنش 

استان را دربرمی گیرد.
دور،  راه  از  توانبخشی  طرح  ک��رد:  بیان  وی 
کودکان  به  خدمات  ارائ��ه  و  توانبخشی  هدف  با 
ناشنوا در کلیه شهرستانها و مناطق استان، برای 
می  اجرا  و  طراحی  استان  این  در  بار  نخستین 

شود.
وی افزود: در این راستا با استفاده از تسهیلگران 
بر  فعال در زمینه اجرای طرح توانبخشی مبتنی 

دچار  کودکان  شناسایی  با  )سی.بی.آر(  جامعه 
ناشنوایی  و  شنوایی  کم  شامل  شنوایی  معلولیت 
تدوین  و  تهیه  آموزشی  خدمات  از  کودکان  این 

شده بهره مند می شوند.
طرح،  این  اجرای  برای  کرد:  بیان  پوریوسف 
با  جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی  طرح  تسهیلگران 
و  حمایت  ارائه  به  اقدام  الزم  آموزشهای  کسب 
آموزشها به خانواده کودکان، به منظور توانبخشی 

آنان می کنند.
وی گفت: تا کنون 140 کودک ناشنوا و کم شنوا 
در شهرستانها و روستاهای استان شناسایی شده 
اند تا به این ترتیب از خدمات آموزشی بهره مند 

شوند.
از  کودک   300 اکنون  کرد:  اظهار  مسئول  این 
معلوالن  توانبخشی  مرکز  چهار  حمایتی  خدمات 

شنوایی استان بهره می برند.
وی میزان شیوع معلولیت ناشنوایی در خراسان 

و  دانست  آن  کشوری  میانگین  همانند  را  رضوی 
معلولیت  دچار  نفر  یک   ، تولد  هزار  هر  از  افزود: 

شنوایی است .
 100 و  ه��زار   14 اکنون  هم  گفت:  پوریوسف 
خراسان  بهزیستی  در  شنوایی  معلولیت  پرونده 

کل  درصد   14 مجموعا  که  شده  تشکیل  رضوی 
می  تشکیل  را  استان  این  معلولیت  های  پرونده 

دهد.
هم اکنون حدود 97 هزار معلول در استان 6.4 

میلیون نفری خراسان رضوی وجود دارد.

اجرای نخستین طرح توانبخشی از راه دور کشور در 
خراسان رضوی
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شعر

  سعید تقی نیا
شعرهای  مجموعه  از  عاشورایی،  مثنوی  غزل  یک 
شاعران  منتخب  آثار  مجموعه  در  بارها  که  آئینی 
خراسان و جراید کشور چاپ و منتشر شده و به عنوان 
اثر برگزیده در ششمین جشنواره شعر رضوی، مورد 

تفقد هیئت داوران، واقع شده است:

چارده قرن، مصیبت، فقط از َبر کردیم
هر چه گفتند، نسنجیده و باور کردیم

غرق در کسب صوابیم به سرمایه اشک
خاک یک عمر عزا بود که بر سر کردیم

هی هیاهو، هیجان، ناله و زاری، شیون
گوش های خودمان را به صدا َکر کردیم

سال ها رفت، فقط دیگ عزاداری را
نذر مظلومیت اصغر و اکبر کردیم

کربال، ُکشتن هفتاد و دو تن نیست، ولی
ما به خونخواهی شان گریه مکرر کردیم

یادمان رفت از آن درس، از آن نهضت سرخ
بس که تنپوش و سیاهی به سر و َبر کردیم

کربال سفره یک عمر عزاداری نیست
کربال شیون و آه از سر ناچاری نیست

کربال صحنه جنگ است، نفر می خواهد
دیو شب آمده، هفتاد و دو سر می خواهد

ترس و جرئت دو نماد شب عاشورا بود
ترس برگشت و شرف، منتظر فردا بود

بحث ما بر سر این نیست که زاری نکنیم
حرف این است، فقط کار شعاری نکنیم

کربال را سبد و سفره و دکان نکنیم!
شیعه را تشنه یک جرعه ایمان نکنیم

کربال تشنه فهم است، به آن فکر کنیم
به یزیدان جهان، شمر زمان فکر کنیم

عشق را عرصه جوالن سیاست، نکنیم
کربال خون شهید است، خیانت نکنیم

یادمان باشد از آن دشت، عدالت ببریم
آب را تا به گلوگاه شهادت ببریم

کربال شور حماسی است، به شمشیر قسم
به نَفس های زمان و َدم تکبیر، قسم

کربال خاک عزیزی است که حرمت دارد
یک نماز است که هفتاد و دو رکعت دارد

مشهد. محرم۱۳۸۵. مجموعه آثار و شعرهای آئینی

انتشار چهارمین مجموعه »فلسفه عکاسی« 

همه ما در جامعه امروزی به شدت درگیر رایانه 
موبایل  را  ما  دور  تا  دور  شده ایم.  حاشیه هایش  و 
و رایانه ها و وسایل الکترونیکی گرفته که در محل 
خاص  فرهنگ  و  هستند  همراه  ما  با  خانه  و  کار 
نشستی  ساخته اند.  تحمیل  جامعه  به  را  خود 
متخصص  بهرامی  هومن  مهندس  با  صمیمی 
برنامه ریزی و هوش مصنوعی داشتم که حرف های 
شنیدنی برایم داشت. متولد 1365 مدرس و استاد 
رباتیک، مدیر وب سایت  تیم  دانشگاه، سرپرست 
ورکشاپ  چندین  تاکنون  است.  نویس  برنامه  و 
مصنوعی  هوش  دوس��ت داران  برای  مقوله  این  در 
مسابقات  م��دال  کسب  دارای  اس��ت.  گذاشته 
و  فوتبال  بعدی  دو  شبیه سازی  المللی  بین  لیگ 
بیشمار افتخارات دیگر. با اینکه از جوانی به سوی 
میانسالی گام بر می دارد، اما پخته تخصص خویش 

در روزگار خود است. 
رایانه ها در جامعه کنونی چه نقشی را از نظر 

فرهنگی دارا هستند؟ 
پ��ر رن��گ و  ف��ن��اوری اط��الع��ات نقش  رای��ان��ه و 
و  خانه  از  دارد،  بشر  امروز  زندگی  در  چشم گیری 
آشپزخانه گرفته تا نرم افزارها و سیستم های اداری 
و حتی صنعت. می توان گفت زندگی بشر امروزی 
بدون رایانه و فناوری اطالعات ناممکن شده. برای 
تکنولوژی های  و  رایانه  حذف  که  این  بهتر  درک 
دارد  شما  زندگی  روی  تاثیری  چه  آن  به  مربوط 
برای  را  موبایلتان  گوشی  است  کافی  فقط  و  فقط 
شد  خواهید  متوجه  آن گاه  بگذارید،  کنار  روز  یک 
به آن وابسته هستید، بدون چک کردن  که چقدر 
تلگرام و اینستاگرام در ساعت های اداری خواهید 
برایمان سخت  اداره  کارکردن در  فهمید که چقدر 
امور  در  رایانه  سرگرمی،  بحث  از  جدایی  است. 
به  وابسته  را  ما  هم  دیگری  کاربردی  و  کلیدی 
خود کرده است. فرض بر این که بدون رایانه و نرم 
افزارها بتوان امور یک اداره، شرکت یا فروشگاه را 

به پیش برد بسیار دور از ذهن می باشد.
تاثیرات  حاضر  حال  در  تکنولوژی  پیشرفت 
ابزارهای  و  انسان ها گذاشته  ما  زیادی در فرهنگ 
چه  فرهنگ سازی  جهت  در  هم  قدرتمندی  بسیار 
است.  کرده  ارائه  ما  به  منفی  چه  مثبت،  بعد  در 
نشریه های  و  اجتماعی  شبکه های  سایت ها،  وب 
فرهنگ سازی  در  مهمی  بسیار  نقش  دیجیتال 
عنوان  به  نوجوانان  دارد.  بشری  ام��روزه  جامعه 
بیشترین رنج سنی استفاده کننده از این تکنولوژی 

آسیب پذیرترین قشر در جامعه هستند.
ویژگی های عصر رایانه چیست؟

همان طور که شما با خرید هر وسیله الکترونیکی، 
نیز  را  وسیله  آن   از  استفاده  راهنمای  دفترچه 
یا هر جایی که می روید مانند  و  دریافت می کنید، 
را  خودش  خاص  قوانین  و...  کتابخانه ها  ادارات، 
مکان  یا  وسیله  آن  از  بهتر  بهره  برای  شما  و  دارد 
هم  تکنولوژی  کنید،  رعایت  را  قوانین  همان  باید 
از این قضیه مستثنا نیست و برای استفاده درست 
و  ببینیم  آم��وزش  که  هستیم  این  نیازمند  آن  از 
فرهنگ استفاده از آن را یاد بگیریم. متاسفانه در 
حال حاضر شاهد استفاده بی رویه و اشتباه از این 
می تواند  آتش  مثل  که  ابزاری  هستیم،  تکنولوژی 
بسیار مفید و هم خانمان سوز باشد. برای استفاده 
آن  از  استفاده  فرهنگ  باید  ابتدا  تکنولوژی  هر  از 
را به کاربران آموخت تا بتوان از آن استفاده مفید 
رده  حتی  و  استفاده  نحوه  و  استفاده  میزان  کرد. 
مهمی  موارد  از  تکنولوژی  از  کننده  استفاده  سنی 

هستند که نیاز به فرهنگ سازی دارند.
تاثیر رایانه و تکنولوژی های آن بر اخالقیات 

یک جامعه را چگونه می بینید؟
تکنولوژی  به  اعتیاد  ما،  عصر  مشکالت  از  یکی 
است که نمونه های اعتیاد به تکنولوژی و شبکه های 
مشاهده  اطرافیانمان  بین  وفور  به  را  اجتماعی 
ولی  شده ایم،  آن  دچار  هم  خودمان  و  می کنیم 
کافی  بی اطالعیم،  موضوع  این  از  خودمان  حتی 
است مجموع زمان هایی که در طول روز وقتمان را 
به شبکه های اجتماعی اختصاص می دهیم بررسی 
کنیم، به طور قطع از نتیجه آن شگفت زده خواهیم 

شد. همانطور که با استفاده از شبکه های اجتماعی 
موضوع  سریع  خیلی  می توانید  و...  سایت ها  و 
مورد عالقه خود را پیدا و درباره آن مطالب جذاب 
یاد بگیرید و یا اطالعاتمان را خیلی سریع و راحت 
اشتراک  به  دیگر  افراد  حتی  یا  و  دوستانمان  بین 
بگذاریم، همانطور هم می شود به راحتی شایعه ای 
ساخت و آن را تکثیر کرد. در گذشته نه چندان دور 
شبکه های  ایرانی  کاربران  حمالت  شاهد  ما  همه 
اجتماعی در فیس بوک و اینستاگرام به ستاره های 
البته  که  بوده ایم  سینمایی  و  ورزشی  المللی  بین 
کشورمان   در  ناپسند  کار  این  شاهد  هم  همچنان 
و  رکیک  الفاظ  از  استفاده  با  متاسفانه  و  هستیم 
دور از شان یک فرهنگ سه هزار ساله و نام ایران 
زمین منزلت اجتماعی کل مردم ایران را زیر سوال 
به  محیط  این  از  می توان  که  صورتی  در  می برند. 
وجود آمده برای به نمایش درآوردن فرهنگ غنی 
ایران و معرفی آن به سایر مردم دنیا استفاده کرد. 
به صورت کلی باید به یاد داشته باشیم تکنولوژی 
به وجود آمده تا در خدمت ما باشد نه این که ما در 

خدمت او باشیم.
نقش رایانه در تفکر کودک چیست؟

بیشترین  دوران  این  در  کامپیوتری  بازی های 
از  می کنند،  ایفا  کودکان  سرگرمی  در  را  نقش 
آپارتمان  سمت  به  ما  امروزی  زندگی  که  آنجایی 
برای  فضایی  دیگر  و  می شود  داده  سوق  نشینی 
سویی  از  و  ماند  نخواهد  باقی  کودکانمان  بازی 
والدین،  دغدغه های  و  درگ��ی��ری  بخاطر  دیگر 
کودکان نیاز به سرگرمی خود را از طریق بازی های 
برای  بازی ها  این  اکثر  می نمایند.  ارضا  رایانه ای 

و  خشن  بسیار  صحنه های  دارای  مخاطب،  جذب 
بعضا غیرمرتبط از نظر شرایط سنی برای کودکان 
هم ذات  حس  ایجاد  باعث  بازی ها  این  هستند، 
از  تقلید  در  کودک سعی  و  کودک شده  در  پنداری 
رفتار شخصیت اصلی بازی خواهد کرد، که نتیجه 
از آن جا که  بود،  آن پرخاشگری در کودک خواهد 
می شوند  تولید  کشورهایی  در  اکثرا  بازی ها  این 
این  لذا  دارن��د،  بسیاری  فرهنگی  فاصله  ما  با  که 
فرهنگ  و  درتربیت  اختالل  ایجاد  باعث  اختالف 
ساخت  زمینه  در  سرمایه گذاری  می شود.  کودکان 
بازی های رایانه ای بومی و مناسب فرهنگ ایرانی 
می تواند بسیار راه گشا باشد و از سوی دیگر توجه 
و  فرزندان  برای  بازی  انتخاب  هنگام  در  والدین 
توجه به رده سنی بازی از عوامل بسیار مهم خواهد 
بود تا به این وسیله از آسیب دیدن کودکان تا حد 

امکان جلوگیری کنیم.
از منظر شما زندگی الکترونیک یعنی چه؟

بسیار  کلمه  "الکترونیک"  کلمه  روزه��ا  ای��ن 
پرکاربردی گردیده است، این کلمه را در کنار خیلی 
از کلمات شنیده ایم: تجارت الکترونیک، بانکداری 
شهرالکترونیک  الکترونیک،  شهروند  الکترونیک، 
و دولت الکترونیک و ... امروزه بسیاری از خدمات 
و سرویس های بخش دولتی و خصوصی به صورت 
چندان  نه  آینده ای  در  و  می شوند  ارائه  اینترنتی 
الکترونیک  روش  به  تنها  خدمات  این  اغلب  دور 
گذشته  در  گرفت.  خواهد  قرار  عموم  دسترس  در 
نه چندان دور برای پرداخت یک قبض یا برداشت 
بود  نیاز  شخصی  حساب  از  اندک  هرچند  مبلغی 
وقت  ساعت ها  بانک  صف  در  اداری  ساعات  در 
بگذرانید، ولی امروزه با استفاده کردن از خدمات 
کامپیوتر  طریق  از  راحتی  به  شما  الکترونیک 
شخصی یا موبایل و تبلت شخصی خود بدون اتالف 
وقت در صف های بانکی و اداری در کسری از ثانیه 
قبوض  کنید  جابجا  پول  خود  حساب  از  می توانید 
خود را پرداخت کنید و حتی استعالم سابقه بیمه 
بنابراین  کنید.  دریافت  مربوطه  شرکت  از  را  خود 
چیز  هر  از  بیش  الکترونیک  شهروند  مهارت های 
حقوق  حفظ  و  جامعه  در  فرد  مؤثر  حضور  برای 
استاندارد،  براساس  است.  نیاز  مورد  شهروندی 
حداقل  از  که  اس��ت  کسی  الکترونیک  شهروند 
دانش الزم درباره مفاهیم پایه فناوری اطالعات و 
ارتباطات برخوردار است، توانایی برقراری ارتباط 
با اینترنت و ارسال و دریافت پیام های الکترونیکی 
و  دارد  را  )ایمیل(  الکترونیک  پست  طریق  از 
نیاز  مورد  کاالهای  و  خدمات  اطالعات،  همچنین 
به  یا  و  می کند  جستجو  اینترنت  طریق  از  را  خود 
که  است  کسی  الکترونیک  شهروند  واضح تر  بیان 
و  باشد  رایانه برخوردار  با  کار  برای  توانایی الزم  از 
بتواند در امور روزمره زندگی خود از قبیل برقراری 
ارتباط با دیگران، خرید و فروش، تعامالت بانکی، 
رایانه  از  و...  درمان  تفریح،  مسافرت،  استخدام، 

استفاده کند.
جایگاه هوش مصنوعی در جامعه چیست؟

یک  عنوان  به  مصنوعی  هوش  کلی  صورت  به 

خصوص  به  می شود،  شناخته  دنیا  در  جوان  علم 
در ایران این علم بسیار جوان است و شاید خیلی 
از افراد جامعه به اندازه کافی با آن آشنا نباشند. 
هوش مصنوعی همانطور که از نام آن نیز پیداست 
قصد در شبیه سازی، قدرت ادراک و تصمیم گیری 
در  ما  علم  این  در  دارد،  انسان  هوش  همان  یا 
که  هستیم  ماشینی  دنبال  به  آل  ای��ده  شرایط 
بتواند مثل انسان قدرت تصمیم گیری و یادگیری 

داشته باشد.
محیط  در  علم  ای��ن  استفاده های  جمله  از   
سرعت  کنترل  سیستم های  به  می توان  ما  اطراف 
توسط  که  رانندگی  و  راهنمایی  خودکار  جریمه  و 
انجام  شهر  سطح  در  شده  مستقر  دوربین های 
در  کاربردهای  دیگر  از  نمود،  اش��اره  می شود 
و  رایانه ای  بازی های  به  مصنوعی  هوش  دسترس 
کنسول های آن ها و گوشی های هوشمند می توان 
با  باکس.  ایکس  و  استیشن  پلی  مثل  کرد،  اشاره 
تری  پررنگ  نقش  مصنوعی  هوش  پیش رو  روند 
سیستم های  حتی  و  شهری  ترابری  صنعت،  در 
بازی  ام��روز  بشر  زندگی  در  خدماتی  و  مشاور 

خواهد کرد.
نقش رایانه در آموزش چیست؟ 

و شما  چگونه از این امر در تیم خود استفاده 
نموده اید؟

یکی از کاربردهای بسیار مفید تکنولوژی و رایانه 
استفاده از آن در امر آموزش می باشد، با بهره گیری 
از تلفن های هوشمند و رایانه ها شما به راحتی قادر 
اینترنت  در  را  خود  نیاز  مورد  مطلب  بود  خواهید 
جستجو کنید و به صورت متن، فیلم و تصویر های 
شوید.  بهرمند  موردنظر  اطالعات  از  اینفوگرافی 
عنوان  به  خود  نوبه  به  نیز  من  که  خرسندم  بسیار 
قدمی  هرچند  توانسته ام  تجربه کده  تیم  مدیر 
هموطنان  علمی  سطح  ب��ردن  ب��اال  در  کوچک 
عزیز  هم وطنان  از  بسیاری  باشم.  برداشته  عزیزم 
خدمات  از  محروم  و  افتاده  دور  مناطقی  در  ما 
استفاده  که  صورتی  در  هستند،  بی بهره  آموزشی 
با  است.  مردم  تمام  حق  یادگیری  و  آم��وزش  از 
و  نموده،  کار  به  شروع  تجربه کده  گروه  هدف  این 
هدف ما جمع آوری تجربیات و تخصص های افراد 
مقاالت  و  ویدئویی  فیلم های  قالب  در  متخصص 
آموزشی و ارائه این مطالب از طریق اینترنت و وب 
سایت مجموعه تجربه کده می باشد تا به راحتی در 
هم  می توان  شیوه  این  با  گیرد.  قرار  عموم  اختیار 
ایجاد  خانه دار  زنان  و  دانشجویان  جوانان،  برای 
آموزش  از  را  افراد جامعه  تمام  نمود، هم  اشتغال 

مفید بهره مند ساخت.

نقش رایانه در زندگی امروز بشر 
هومن بهرامی از دنیای الکترونیک می گوید 

در گذشته نه چندان دور برای 
پرداخت یک قبض یا برداشت 
مبلغی هرچند اندک از حساب 

شخصی نیاز بود در ساعات 
اداری در صف بانک ساعت ها 

وقت بگذرانید، ولی امروزه 
با استفاده کردن از خدمات 

الکترونیک شما به راحتی از 
طریق کامپیوتر شخصی یا 

موبایل و تبلت شخصی خود 
بدون اتالف وقت در صف های 

بانکی و اداری در کسری از 
ثانیه می توانید از حساب خود 
پول جابجا کنید قبوض خود را 
پرداخت کنید و حتی استعالم 

سابقه بیمه خود را از شرکت 
مربوطه دریافت کنید پیشرفت تکنولوژی در 

حال حاضر تاثیرات زیادی 
در فرهنگ ما انسان ها 

گذاشته و ابزارهای بسیار 
قدرتمندی هم در جهت 

فرهنگ سازی چه در بعد 
مثبت، چه منفی به ما ارائه 

کرده است. وب سایت ها، 
شبکه های اجتماعی و 

نشریه های دیجیتال 
نقش بسیار مهمی در 

فرهنگ سازی جامعه امروزه 
بشری دارد

https://telegram.
me/sobhedaily

به روز باشید

کتاب

آدم ها به بهانه های مختلفی با هم ازدواج می کنند. 
همه  در  که  اس��ت  چیزی  خوشبختی  و  خیر  قصد 
ازدواج های دنیا مطرح است. ولی راستی چرا اکنون 
از  دیگری  نتایج  ای��ران  من جمله  و  دنیا  سراسر  در 
ازدواج حاصل می  شود. نتایجی که بر خالف خواسته 
تنها  اساس  بر  که  کتاب  .این  است  ازدواج  طرفین 
مقاله پرفسور کارل گوستاو یونگ نوشته شده است، 
به حل ریشه ای مسائل  باید  به شما می گوید چگونه 
زناشویی با نگاهی روانکاوانه دست یافت .زبان کتاب 
بسیار ساده و کاربردی و قابل استفاده برای همگان 

است.
می کند  افشا  شما  برای  را  راز  این  کتاب  این  روند 
که  جاهایی  والدین،  زناشویی  زندگی  ما،  کودکی  که 
شبیه  زندگی  هیچ گاه  که  گفته ایم  خود  با  کودکی  در 
درباره  که  فانتزی هایی  داشت،  نخواهیم  والدینمان 
باعث  همه  و  همه  داشته ایم...  ای��ده آل  مرد  و  زن 
آن ها  تحقق  ع��دم  که  می گردند  انتظاراتی  تولید 
از  که  ما  و  می کند  منتقل  ما  به  را  شکست  احساس 
خیلی  موقعیت  تحلیل  جای  به  گریزانیم،  شکست 
سریع تجدید قوا برای حمله بیشتر را در دستور کار 
که  می رود  پیش  بدانجا  تا  روند  این  و  می دهیم  قرار 
تغییر طرف  از عدم  افسردگی حاصل  به  آرام  آرام  ما 
مقابل می رسیم و در نهایت به تصمیم جدایی نزدیك 

می شویم.
ای  ریشه  مقدس  ) تحلیل  رنج  "ازدواج  کتاب 
رضایت  احساس  کسب  راهکارهای  و  اختالفات 
با  ش��ارپ   داری��ل  "نوشته  زناشویی (   زندگی  در 
فرهنگ  بنیاد  نشر  توسط  موحد  سیمین  ترجمه 
 148 در  شومیز  جلد  با  و  رقعی  قطع  در  زندگی 
رسیده  چاپ  به  تومان  17هزار  قیمت  با  و  صفحه 

است . 

    جواد لگزیان

 سعید بابایی



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

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

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

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

پانصد  هفته  به  ایران  فوتبال  لیگ  که  روزی  در 
خود رسید »محمد قاضی« با زدن گل به تیم فوتبال 
پارس جنوبی در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران 

70 گله شد.
تک  ما  فوتبال  برتر  لیگ  در  قاضی  رتبه  امروز 
عنایتی،  رضا  چون  نفراتی  تنها  واو  است  رقمی 
کریم  ادینیو،  زاده،  رجب  مهدی  برهانی،  آرش 
انصاری فرد را باالتر از خود می بینید ضمن این که 
رضا نوروزی، سید مهدی سید صالحی وخلعتبری 

هم در این عرصه 70 گل زده اند.
برتر  لیگ  فوتبال  مسابقات  در  قاضی  محمد 

آهن  ذوب  خوزستان،  فوالد  فوتبال  های  تیم  در 
تهران  نفت  استقالل،  پرسپولیس،  اصفهان، 
او  گلزنی  میانگین  است،  داشته  حضور  وپدیده 
همین  با  او  واگر  است  بوده  خوب  پدیده  تیم  در 
میانگین پیش رود، خواهد توانست به مرز 18 گل 
ودر  حاضر  حال  در  او  برسد،  امسال  برتر  لیگ  در 
گل   5 ایران  لیگ  مسابقات  در  هشتم  هفته  پایان 
ومرتضی  کثیر  آل  عیسی  وهمراه  رسانده  ثمر  به 
تبریزی در صدر جدول گلزنان برتر مسابقات لیگ 
برتر قرار دارد .محمد قاضی در دی ماه امسال 33 

ساله خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال از موافقت کنفدراسیون 
مهلت  تمدید  درخواست  بر  مبنی  آسیا  فوتبال 
داد.  خبر  حرفه ای  مجوز  ص��دور  م��دارک  ارس��ال 
ایران  نمایندگان  گفته می شد دیروز آخرین مهلت 
ارسال مدارک درخواستی  و  تکمیل  برای  آسیا  در 
به  ایران  نماینده  چند  است  ممکن  و  است   AFC

دلیل نقص مدارک خود از حضور در فصل بعد لیگ 
قهرمانان محروم شوند اما مهدی تاج گفت: »پس از 
رایزنی های فدراسیون فوتبال ایران، کنفدراسیون 
ایرانی فرصت  ۳۰ روز دیگر به باشگاه  فوتبال آسیا 

حرفه ای  مجوز  صدور  برای  را  خود  مدارک  تا  داد 
ارسال کنند. 

در واقع این فرصت تا ۲ نوامبر )۱۱ آبانماه( تمدید 
را  طالیی  فرصت  این  تا  کردیم  تالش  است.  شده 
در اختیارشان قرار دهیم که تیم ها بتوانند مدارک 
باشگاه ها  حرفه ای  مجوز  دریافت  جهت  را  خود 
آخرین  ۳۰روزه،  مهلت  این  واقع  در  کنند.  ارسال 
محسوب  باشگاه ها  ب��رای  طالیی  زم��ان  و  مهلت 
این  در  را  استفاده  نهایت  باید  تیم ها  و  می شود 

خصوص ببرند.«

درخشش محمد قاضی؛

بازیکن پدیده 70 گله شد
خبر خوب تاج؛

فرصت یک ماهه به آسیایی ها
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خبر ویژه

 صادق شیخی
پاییز متفاوت ترین فصل سال است و برای هرکسی 
به قول شاعر،  را دارد.  و هوای خاص خودش  حال 
بعضی  برای  اما  است.  باری  و  برگ  بی  فصل  پاییز 
دیگر پاییز فصل بیکاری است. فصلی که همان کار 
دیگر  است  ممکن  را  داشتند  که  درمیانی  روز  یک 
باید دست خالی به  از روزها  نداشته باشند و خیلی 
برگردند. کارگران سر گذر را می گویم؛ مردانی  خانه 
بیرون  خانه  از  الطلوع  علی  صبح  باال  سری  با  که 
می زنند به امید اینکه لقمه نانی سر سفره زن و بچه 
پر  را  زندگی  چاله های  و  بگذارند  خود  انتظار  چشم 
کنند اما خیلی وقت ها نیمه های شب با سری پایین 

به خانه برمی گردند. 
حرف  کمتر  و  می کنند  کار  بیشتر  گذر  سر  کارگران 
کسی  کمتر  که  است  دلیل  به همین  شاید  و  می زنند 
مشکالتشان  و  است  نشسته  آنان  دردودل های  پای 
در پیچ وخم کاغذبازی های ارگان های مربوطه معطل 

مانده و پشت گوش برخی از مسئوالن افتاده است.
کارگران  تجمع  نقاط  از  یکی  سیدرضی  میدان 
امام  میدان  تا  آن ها  پراکندگی  که  است  ساختمانی 
علی)ع( هم می رسد. آنجا می شود از جوان 18 ساله 
دید تا پیرمرد 80ساله که کنار خیابان نشسته اند و 
که  است  آن وقت  بزند؛  ترمز  خودرویی  تا  منتظرند 
بتوانند  شاید  می برند  هجوم  سمتش  به  سو  همه  از 
حتی  ببرد.  کار  سر  آن ه��ا  تا  کنند  راض��ی  را  طرف 
بودم  رفته  آن ها  سراغ  به  گزارش  تهیه  برای  که  من 
حسابی  را  دورم  و  نبودم  مستثنی  قضیه  این  از  هم 
شلوغ کردند که فرصت خوبی شد تا گپی باهم بزنیم. 
وقتی گفتم خبرنگارم و برای انتشار مشکالت آن ها 
البته بعضی ها  به میانشان آمده ام استقبال کردند و 
بودند که ناامیدانه از ما دور شدند و رفتند سر گذر؛ 
انگار امیدی به شنیده شدن حرف هایشان نداشتند. 

  گذر بیکاران
تقریبا تمام آن ها تنها پشتوانه مالی که دارند یارانه 
ناچیزی است که دریافت می کنند و بقیه درامدشان 
به شانس و اقبالشان بستگی دارد که به قول یکی از 
آن ها خراب اندر خراب است. حامد جوان 27 ساله 
تامین  برای  است  چندماهی  که  است  جامی  تربت 
خرج زندگی خود به مشهد آمده است؛ در 19سالگی 
ازدواج کرده  و  که حاصل آن یک دختر کوچک است 

که به بیماری آسم مبتالست. 
هرچه  و  دارد  کیست  جوانش  همسر  می گفت 
درمی آورد خرج دوا و درمان زن و بچه اش می شود. 
غرور و مردانگی و دردهای تلمبار شده روی قلبش 
از  هم  کمی  و  خواند  چشمهایش  توی  از  می شد  را 
مردمی که به چشم ترحم به آن ها نگاه می کنند گالیه 
داشت. ظاهرا بعضی ها غذای یخ زده و مانده یا حتی 
کارگرها  بین  و  می آورند  سرگذر  را  خودشان  خراب 
بیمارستان  راهی  را  آن ها  گاهی  که  می کنند  توزیع 
و  داشت  تشکر  زبان  بازهم  این ها  همه  با  می کند؛ 

می گفت خدا پدرشان را بیامرزد.
خانواده ای  در  آن هم  زودهنگام  ازدواج  می گفت 
می افتد  اتفاق  روستاها  همه  در  معموال  که  فقیر 
حسابی او را به دردسر انداخته است و بدون پشتوانه 

مالی وارد دنیای متاهلی می شوند.
و  نیست  کارگر  قشر  فکر  به  هیچکس  بود  معتقد 

جلوی  یا  و  بدهد  افزایش  را  آن ها  یارانه  دولت  اگر 
حضور اتباع غیرمجاز را بگیرد آنوقت فرصت شغلی 
شرمنده  کارگرها  دیگر  و  می شود  فراهم  برایشان 

خانواده نیستند. 

  گذرنشین 80ساله
تجمع  محل  که  میدان  آنطرف  به  را  من  حامد 
چند کارگر دیگر بود برد؛ بین آن ها چند پیرمرد هم 
خاموش،  آتشفشانی  مثل  که  حامد  بودند.  نشسته 
از همه  فعال شده بود و مثل یک خبرنگار حرفه ای 
چه  می دانست  خوب  و  بود  باهوش  می کرد؛  سوال 
به پاسخگویی  را  سواالتی در ذهن من است و همه 
برق  چراغ  تیر  بغل  که  پیرمردی  از  می کرد؛  ترغیب 
نشسته بود پرسید: چندسالت است عمو؟ که پاسخ 
داد: 80سال. سن پیرمرد و چشمان غمگینش برای 
لحظاتی من را در خودم فرو برد. واقعا یک پیرمرد 
80ساله چقدر توان کار کردن را دارد؟ از او پرسیدم 
میوه  قبال  گفت:  که  می آید  سرگذر  است  چندسال 
ورشکست  اما  داشتم  خوبی  کاروبار  و  بودم  فروش 
کردم و حاال دو سه سالی هست که سر گذر می آیم؛ 
بدهم؛  انجام  می توانم  باش  سبکی  و  ساده  کار  اگر 
حامد دوبراه وارد ماجرا شد و از عموی پیر ما سوال 
کرد: االن چندروز است که کار نکرده ای و عمو جواب 
داد: تقریبا 10 روز است.  جرات نکردم از عموی پیر 
و  برگرداند  ما  از  را  صورتش  وقتی  بپرسم  گذرنشین 
بسمت خلوت پیاده رو خیره شده بود به چه چیزی 
فکر می کرد، جرات نکردم از او بپرسم این همه غصه 

در چشمان چروکیده اش از کجاست. 

از پیرمرد دیگری که کنارمان ایستاده بود ماجرای 
او را پرسیدم که گفت قبال در فضای سبز شهرداری 
نیروها  پیمانکار،  تغییر  بعداز  که  بوده است  مشغول 
هم تغییر کردند و او بیکار شده و به ناچار به سر گذر 

آمده است.
مشغول صحبت بودم که دستی از پشت به شانه ام 
که  بود  کوتاه  موهای  و  بلند  سبیل های  با  جوانی  زد؛ 
چندجا  که  بنویسم  گزارشم  در  هم  را  این  تا  خواست 
کرده  کار  چندهفته  کسی  برای  خورده اند.  را  حقش 

است و صاحبکار پولش را نداده و گفته برو از استاد بُنا 
بگیر؛ استاد بَنایی که نیست، کارگری که سرش بی کاله 
که  کارگری  نمی دهد،  جواب  که  صاحبکاری  مانده، 

سرش بی کاله مانده و قصه ای که ظاهرا تازگی ندارد.
  زنی در گذر

اما دردناک رین قسمت گزارش بازهم به حرف های 
کرد یک  تعریف  برایمان  که  برمی گردد. جایی  حامد 
زن برای کار به سر گذر آمده بود. زنی که شرافتش را 
نفروخته و با گریه و التماس از حامد خواسته بود تا اگر 
کسی برای تمیز کردن منزلش کارگر می خواهد به او 
زنگ بزند تا شاید بتواند شکم کودکانش را سیر کند. 
او یک هفته تمام به سر گذر می آمد. واقعا چه بر سر 
ما آمده است که یک زن برای کار سر گذر می ایستد!؟ 
به دفتر برگشتم و با مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان تماس گرفتم و از او درباره اقداماتی 
سوال  شده است  انجام  ساختمانی  کارگران  برای  که 

کردم.

  طرح ساماندهی معطل شهرداری
محمود احمدی در پاسخ به سوالی درباره وظایف 
بر  کل  اداره  این  گفت:  کارگران  قبال  در  اداره  این 
و  وظایف  کار  قانون  از  حاصله  اختیارات  اس��اس 
کارفرمایان  و  کارگران  خصوص  در  مسئولیتهایی 
قانون  مختلف  فصول  در  که  دارد  عمومی  بصورت 
کارگران  طبیعتا  و  است  گردیده  بینی  پیش  کار 

ساختمانی هم جزء آنان هستند؛

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اف��زود:  وی 
صنفی  تشکلهای  گیری  شکل  زمینه  است  مکلف 
این  که  کند  فراهم  را  ساختمان  بخش  در  شاغالن 
تشکلها مسؤلیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، 
معرفی  کارفرمایان،  به  کارجویان  معرفی  کاریابی، 
و  حرفه ای  و  فنی  مراکز  به  استادکاران  و  کارگران 
امور  و  بازنشستگی  و  درم��ان  بیمه  ام��ور  پیگیری 
رفاهی شاغالن در بخش ساختمان را برعهده دارند.
 احمدی درباره اقداماتی که اداره تحت مدیریتش 
انجام داده است توضیح داد: تعداد ۱۹ انجمن صنفی 
مانند  کارگران ساختمانی  کارگری در حرف مختلف 

گچکاران و.... در این اداره کل به ثبت رسیده و در 
می  فعالیت  حال  در  استان  مختلف  شهرستانهای 
باشند. عالوه بر آنها کانون انجمنهای صنفی کارگران 

نیز تشکیل گردیده و در حال فعالیت است.
ساماندهی  در  دستگاه ها  مشارکت  به  اشاره  با  وی 
کار  این  ک��رد:  اظهار  گذر  سر  ساختمانی  کارگران 
بایستی  بلکه  باشد  نمی  دستگاه  یک  وظیفه  صرفًا 
وظایف  شرح  براساس  مرتبط  مختلف  دستگاههای 
و  نمایند  مشارکت  م��وض��وع  ای��ن  در  خ��ود  ذات��ی 
کل  ادارات  معمواًل  زمینه  این  در  مرتبط  نهادهای 
رفاه  و  کار  تعاون  و حرفه ای،  راه و شهرسازی، فنی 
ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان  اجتماعی، 
تشکلهای  و  غیردولتی  کاریابی  مراکز  و  شهرداری 
کارگری و کارفرمایی مرتبط با موضوع هستند و حتی 
و  انتظامی  نیروی   ، فرمانداری  ضرورت  و  نیاز  بر  بنا 
حالت  بهترین  لذا  باشد؛  تواند  می  نیز  دادگستری 
امور  ساماندهی  برای  سیاستگذاری  جهت  ممکن 
عضویت  با  ای  کمیته  تشکیل  ساختمانی  کارگران 
هر  فرمانداری  ریاست  به  و  الذکر  فوق  دستگاههای 
ریزی  برنامه  را  مسائل  این  که  باشد  می  شهرستان 
طرح  قباًل  ضمنًا  نماید.  اج��را  و  گ��ذاری  سیاست 
ساماندهی طی نامه ای به فرمانداری ارائه شده است.
اجتماعی  رف��اه  و  ک��ار  ت��ع��اون  اداره  مدیرکل 
سر  در  کارگران  حضور  که  مشکالتی  درخصوص 
مشکالت  کرد:  تصریح  می کند  ایجاد  گذرها  و  معابر 
مختلفی مانند نامناسب نمودن چهره و جلوه معابر و 
خیابانها، عدم دسترسی کارگران به فرصتهای شغلی 
برابر، مغفول ماندن توانمندسازی و افزایش مهارت 
آنان، به وجود آمدن ناهنجاریهای احتمالی از جمله 

این معضالت است.
قشر  این  رفع مشکالت  برای  راه حل  بهترین  وی 
نمایندگان  یا  نماینده  از  را  تشکیل کمیته مشترکی 
اداره  و  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره 
منظور  به  استان  اجتماعی  تامین  محترم  کل 
حرف  صنفی  های  انجمن  برفعالیت  بیشتر  نظارت 
ساختمانی در انجام امور واگذار شده مربوط به بیمه 

گارگران ساختمانی دانست.

  32هزار کارگر ساختمانی تحت بیمه
نفر بعدی که با او تماس گرفتم رئیس کانون انجمن 
بود.  رض��وی  خراسان  ساختمانی  کارگران  صنفی 
انجمنی که خیلی از کارگرهای گذر سیدرضی اسمش 

را نشنیده بودند و نمی دانستند چه کاربردی دارد.
کارگران  ساماندهی  درب��اره  داوری  محمدرضا 
ساختمانی سر گذر گفت: باید با همکاری شهرداری 
و شورای شهر طرح ساماندهی اجرا شود و مذاکراتی 

با شورای شهر در این رابطه نیز انجام شده است.
وی درباره تاریخ تاسیس انجمن گفت: این انجمن 
از  ام��روز  تا  از  و  شده است  تشکیل   1389 سال  از 
نفر  32هزار  حدود  مشهد  ساختمانی  کارگر  60هزار 

بیمه شده اند. 
مسئوالن اداره کار و کانون انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی درحالی از لزوم پای کار آمدن شهرداری 
می دهند  خبر  ساماندهی  طرح  اجرای  برای  مشهد 
ساماندهی  اسم  که  شهرداری  میادین  سازمان  که 
زمین  در  را  توپ  می کشد  یدک  را  شهری  مشاغل 

اداره کار انداخت و از پاسخگویی طفره رفت.

چهارباغ  گردشگری  توسعه  انجمن  سوی  از 
خراسان صورت گرفت:

برگزاری آئین نودوششمین سالگرد شهادت، 
کلنل محمد تقی خان پسیان در مشهد

مراسم بزرگداشت نودوششمین سالگرد شهادت افسر 
در  پسیان  خان  تقی  محمد  ایران،کلنل  آزادیخواه 

مشهد برگزار شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه گردشگری چهارباغ 
مجموعه  در  پسیان  کلنل  مزار  برسر  که  آئین  این  در 
بررسی  به  سخنانی  شد،طی  برگزار  مشهد  نادری  باغ 
جایگاه این شخصیت آزادی خواه در منظومه سیاسی 
پسیان  گفت:  و  پرداخت  معاصر  قرن  ابتدای  ای��ران 
دوستی  خود،وطن  خانوادگی  خاص  تربیت  دلیل  به 
و  ترقی  راه  در  گذاشتم  قدم  و  ایران  تمامیت  حفظ  و 
پیشرفت آن را مهم ترین اصل زندگی خود قرار داده 
بود،آنگونه که برای رسیدن به این مقصود از همه چیز 
خود گذشت و نخستین شهید سر جدای مبارزات ایران 

علیه سه گانه زر و زور و تزویر در قرن معاصر شد.
رضا سلیمان نوری در ادامه گفت: تالش های گسترده 
فرهنگی کلنل در دوره حضورش در خراسان به عنوان 
فرمانده ژاندارمری این منطقه باعث شده بود تا از یک 
سو فئودال ها و خان های وابسته که آگاه شدن مردم را 
خالف منافع خود می پنداشتند و از دیگر سو اشراف و 
رجال وابسته به غرب که اقدامات کلنل را خالف منافع 
پیمان  هم  کلنل  نابودی  سر  بر  پنداشتند،  می  خود 
نتوانست  شجاع  افسر  این  که  بود  گونه  بدین  و  شدند 
شرایط  بهبود  برای  خود  اجتماعی  و  فرهنگی  ،تفکر 
عمومی مردم ایران در کل و شرایط مردم خراسان به 

صورت خاص را به اجرا گذارد.
این خراسان پژوه در ادامه با اشاره به تاریخچه فعالیت 
کرد:  عنوان  پسیان  کلنل  فرهنگی  و  سیاسی  های 
فرماندهی  که  زمانی  در  چه  کلنل  مختلف  اقدامات 
ژاندارم های برقرار کننده نظم در جاده تهران وهمدان 
را برعهده داشت و چه هنگامی که به عنوان نخستین 
خلبان ایرانی در جریان جنگ جهانی اول فعالیت کرد 
و چه در دوران کوتاه تسلط برخراسان همگی شهادت 

به آزادی خواهی این افسر دلیل دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه گردشگری چهارباغ 
با اشاره به این جمله معروف کلنل پسیان که» مرا اگر 
بکشند قطرات خونم کلمه ایران را ترسیم خواهد کرد 
خواهد  تشکیل  را  وطن  نام  خاکسترم  بسوزانند  اگر  و 
شنیدن  یا  خواندن  با  افراد  برخی  کرد:  ،عنوان  داد« 
فرد  یک  پسیان  کلنل  که  اند  ک��رده  فکر  جمله  این 
ناسیونالیست افراطی بوده و برهمین اساس به کوبیدن 
اند در حالی که وی فرد بسیار معتقدی  وی پرداخته 
بود و ارادت ویژه ای به حضرت سیدالشهدا)ع( داشت 
تا حدیکه در جایی درباره نبرد امام حسین)ع( در روز 
عاشورا گفته است:» این جنگ پیکار حق با باطل بود . 
یزید و عوامل و انصارش که از بانیان اولیه استعمارند 
تصور میکردند با کشتن فرزند على بن ابیطالب )ع( بر 
مراد خود استوار خواهند شد . بر عکس امروز هزار و 
چند صد سال از آن واقعه ناگوار مى گذرد و هنوز که 
هنوز است نام او که در راه حق و آزادى شهید شد ورد 
شهادت  درس  خواست  مى  فداکار  آنمرد  است  زبانها 
پرستى  وطن  و  درستى  پرهیزکارى  تقوى  اخالق 
و راه و روش گرفتن حق را به مردم بیاموزد. او کشته 

شدن را بر زیر بارزور رفتن ترجیح داد.«
سلیمان نوری در پایان گفت: متاسفانه کلنل پسیان و 
خاندان شهید پرور او که در طول دوران ضعف سیاسی 
و نظامی ایران قاجاری 7شهید در راه حفظ استقالل 
و آزادی ایران دادند،به شدت مهجور و غریب هستند 
و الزم است تا مسئوالن فرهنگی و سیاسی کشور نگاه 
خان  محمدتقی  کلنل  ویژه  به  خاندان  این  به  را  خود 
با  و  داده  تغییر  است  آنان  برجسته  چهره  که  پسیان 
نگاهی دوستانه تر برای گرامیداشت یاد وخاطره این 
بی  که  حرکتی  کنند.  اقدام  دوست  وطن  شجاع  افسر 
شک باعث تقویت روح آزادیخواهی و مبارزه با استبداد 

واستعمار در کشور خواهدشد.
سروش مظفرمقدم،سردبیر ماهنامه هنری بارثاوا نیز 
قزوینی  از عارف  اشعاری  قرائت  این مراسم ضمن  در 
گفت:مهجوریت  پسیان  کلنل  وصف  در  میرزا  ایرج  و 
کلنل پسیان تا این حد است که امروز که نودوششمین 
سالگرد شهادت این افسر آزادیخواه است ،هیچ برنامه 
ای از سوی مسئوالن فرهنگی،نظامی و سیاسی استان 
نشده  گذاشته  اجرا  به  وی  بزرگداشت  برای  کشور  و 

است.
فرهنگ  مردم  برخی  همت  اگر  شک  بی  اف��زود:  وی 
از  اثری  نام  تاکنون  نبود  آزادیخواه خراسان  و  دوست 

این سرباز سر از تن جدای وطن نمانده بود.
مسئوالن  کمی  نیست  بد  اف��زود:  فرهنگی  فعال  این 
های  چهره  بازشناسی  راه  در  را  خود  تالش  فرهنگی 
هویتی خراسان بیشتر کنند زیرا این عمل می تواند در 
آینده در حل بسیاری از معضالت فرهنگی و اجتماعی 

کنونی جامعه رهگشا باشد.
گفتنی است در حاشیه این مراسم که به همت انجمن 
توسعه گردشگری چهارباغ خراسان برگزار شد،ضمن 
کتاب   ، کلنل  م��زار  به  حاضران  سوی  از  گل  اه��دای 
نمایشنامه  که  است«،  سر پرستی  نشان  که  سر  »این 
سروش  سوی  از  است  پسیان  کلنل  زندگی  درباره  ای 
باغ  مجموعه  مسئوالن  به  کتاب  مظفر مقدم،نویسنده 

نادری تقدیم شد.

گزارش "صبح امروز" از کارگرانی که بر سر خیابان منتظر روزی خود هستند؛

گذر مردان منتظر

مسئوالن اداره کار و کانون 
انجمن صنفی کارگران ساختمانی 

درحالی از لزوم پای کار آمدن 
شهرداری مشهد برای اجرای 

طرح ساماندهی خبر می دهند 
که سازمان میادین شهرداری که 
اسم ساماندهی مشاغل شهری 

را یدک می کشد توپ را در زمین 
اداره کار انداخت و از پاسخگویی 

طفره رفت

یک زن برای کار به سر گذر 
آمده بود. زنی که شرافتش را 
نفروخته و با گریه و التماس از 
حامد خواسته بود تا اگر کسی 
برای تمیز کردن منزلش کارگر 

می خواهد به او زنگ بزند تا شاید 
بتواند شکم کودکانش را سیر 

کند. او یک هفته تمام به سر گذر 
می آمد
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اخبار کوتاه

شله مشهدی ثبت ملی می شود

ثبت  گفت:  مشهد  رستوران داران  اتحادیه  رئیس 
ملی شله مشهدی را در دستور کار قرار دادیم.

در  که  مشهدی  شله  کرد:  اظهار  امیریان  حسن 
مبارک  ماه  و  صفر  آخر  دهه  محرم،  اول  دهه  ایام 
رمضان پخت می شود مختص شهر مشهد است و در 
سایر شهرهای کشور چنین غذایی عرضه نمی شود، 
شوربا  و  قلم کار،  شله  آش  عنوان  با  آش هایی  البته 
تنها  غذا  این  اما  می شود  پخت  دیگر  شهرهای  در 

مختص مشهد است.

از ابتدای آذر ماه جاری صورت می گیرد؛

توقف فعالیت جایگاه های سوخت 
گاز مایع در مشهد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
فعالیت  ماه،  آذر  ابتدای  از  گفت:  مشهد  شهرداری 
متوقف  جی(  پی  )ال  مایع  گاز  سوخت  جایگاه های 

می شود.
پیروی  ام��ا  اف���زود:  علوی مقدم  مهدی  سید 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  دستورالعمل 
فعالیت جایگاه  دیگر  آذرماه سال جاری،  ابتدای  از 
عرضه  و  متوقف  )مایع(  جی  پی  ال  گ��از  سوخت 

نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری مشهد تصریح کرد: خودروهای دارای گاز 
ال پی جی خودروهایی فرسوده ای هستند که سبب 
آلودگی برای شهر می شوند که باید با سرعت نوسازی 
شوند که مقدمات این کار برای تاکسی های فرسوده 

در سازمان مهیا است.

پیشرفت 60 درصدی پروژه خیابان 
دوسطحی آیت ا... واعظ طبسی

شهرداری  عمرانی  پ��روژه ه��ای  بر  نظارت  مدیر 
خیابان  پ��روژه  درص��دی   60 پیشرفت  از  مشهد 

دوسطحی آیت ا... واعظ طبسی خبر داد.
مشهد  شهردار  بازدید  جریان  در  ریحانی  محمود 
واعظ  ا...  آیت  دوسطحی  خیابان  پروژه  از  مقدس 
کلنگ زنی   90 سال  از  که  پروژه  این  افزود:  طبسی، 
فیزیکی دارد و 29  تاکنون 60 درصد پیشرفت  شد، 

میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده است.
فوقانی  سطح  اتمام  برای  الزم  اعتبار  برآورد  وی 
افزود:  و  دانست  دیگر  تومان  میلیارد   30 را  پروژه 
از  بهره برداری  موانع  رفع  و  اعتبار  تامین  صورت  در 
سطح فوقانی، این پروژه تا نیمه اول سال آینده قابل 

انجام خواهد بود.
شهرداری  عمرانی  پروژه های  بر  نظارت  مدیر 
شده،  ی��اد  پ��روژه  مختصات  خصوص  در  مشهد 
اظهار کرد: پروژه دوسطحی خیابان آیت ا... واعظ 
و  متر   400 حدود  طول  به  پل  یک  دارای  طبسی 
کدام  هر  س��واره رو  باند  دو  از  که  است  متر  عرض3 
1.5متر  عرض  به  میانی  آیلند  و  متر   7.5 عرض  به 
اتوبوس  ایستگاه های  همچنین  است  شده  تشکیل 
و تاکسی و پیاده روهای آن به عرض یاد شده اضافه 

می گردد.

تمدید مهلت ثبت نام مدیران کاروان 
های پیاده رضوی تا 20 مهرماه

پیاده  زائ��ران  خدمتگزاران  جمعیت  سخنگوی 
زیارتی  های  کاروان  مدیران  نام  ثبت  گفت:  رضوی 
 20 تا  و  دیگر  روز   10 مدت  به  )ع(  رضا  امام  پیاده 

مهرماه تمدید شد.
حسین رضایی افزود: ثبت نام مدیران این کاروان 
ماه  پایانی  دهه  در  مشهد  به  پیاده  تشرف  برای  ها 
با  که  بود  شده  تعیین  مهرماه  دهم  تا  اول  از  صفر، 
توجه به تعطیالت و استقبال گسترده، این زمان 10 

روز دیگر تمدید شد.
وی اظهار کرد: مدیران این کاروان ها می توانند 
با مراجعه به نشانی اینترنتی  در مهلت تعیین شده 
به  نسبت   ir.www. ZaErin8 یا   com.www. ZaErin8
ثبت نام و یا تکمیل و ویرایش اطالعات خود اقدام 

کنند .
وی افزود: مدیرانی که سال گذشته ثبت نام کرده 
اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و تنها با مراجعه 
را   96 سال  اطالعات  توانند  می  ویرایش  بخش  به 

تکمیل کنند.

رئی��س کمیس��یون عم��ران و شهرس��ازی ش��ورای 
اس��المی شهر مش��هد مقدس از تشکیل کمیسیون 
مش��ترک ب��رای حل مش��کالت ط��رح اط��راف حرم 

مطهر رضوی خبر داد.
محمده��ادی مهدی نیا در حاش��یه پاس��خگویی به 
تماس ه��ای مردم��ی در مرکز 137، اف��زود: یکی از 
م��واردی که به صورت ویژه در حال پیگیری اس��ت 
بهره ب��رداری از ادامه خط 2 قطار ش��هری تا میدان 

شریعتی است.

وی اظه��ار ک��رد: بخش��ی از آمادگ��ی ب��رای این 
مه��م وجود داش��ت اما ب��ه دلیل رعای��ت برخی 
کده��ای امنیت��ی و ایمنی در این پ��روژه، کار به 
تاخی��ر افتاد، م��ا از مجموع��ه بهره برداری قطار 
ش��هری مش��هد خواس��تیم ت��ا زمانی ک��ه تمامی 
تکمی��ل  پ��روژه  ای��ن  در  الزم  اس��تاندارد های 
2 قطار  نشده اس��ت بهره برداری از این فاز خط 
شهری در راس��تای سالمت ش��هروندان صورت 

نگی��رد.
رئی��س کمیس��یون عم��ران و شهرس��ازی ش��ورای 
اس��المی ش��هر مش��هد مق��دس با اش��اره ب��ه اینکه 
زم��ان بهره ب��رداری ب��ه زودی اع��الم خواهد ش��د، 
خاطرنش��ان ک��رد: عملی��ات اح��داث خ��ط 3 قطار 

شهری نیز در حال انجام است. 
ب��رای مح��ل تالق��ی ایس��تگاه پایانی خ��ط 3 قطار 
ش��هری با ایستگاه راه  آهن شمال نیز در کمیسیون 
م��اده 5 در ح��ال پیگی��ری بوده ت��ا تعیی��ن تکلیف 
گردد. این مهم به دلیل برخی ابهامات کارشناسی 

ب��ه تاخیر افتاده اس��ت که قرار ش��د ظ��رف یک بازه 
زمانی 10 روزه تعیین گردد.

مهدی نیا تصریح کرد: تی بی ام خط 3 قطار شهری 
از نق��اط بحران��ی و حس��اس عب��ور ک��رده اس��ت و 

مشکلی در روند کار وجود ندارد.
وی در م��ورد ط��رح جامع نیز عنوان ک��رد: چندین 
جلس��ه تاکن��ون در این مورد برگزار ش��ده اس��ت که 
طی چند روز آینده ابالغ آن در مجموعه شهرداری 

برای اجرا، انجام خواهد شد.
رئی��س کمیس��یون عم��ران و شهرس��ازی ش��ورای 
اس��المی شهر مش��هد مقدس افزود: این طرح قبال 
توس��ط اس��تانداری ب��ه ش��هرداری ابالغ ش��ده بود 
که باید توس��ط دفتر ش��هردار نیز ب��رای اجرا به زیر 

مجموعه ابالغ گردد.
مهدی نیا بیان کرد: هنوز مش��کالت طرح جامع در 
م��ورد عدم وجود مش��اور، حریم ش��هر و پهنه های 
بلندمرتبه س��ازی وج��ود دارد ک��ه بای��د ح��ل ای��ن 
گی��رد.  ص��ورت  شهرس��ازی  و  راه  در  موضوع��ات 

تعامالتی ب��رای رفع ای��ن نقیصه ها در ح��ال انجام 
اس��ت تا ب��ا حضور یک مش��اور ق��وی و هوش��مند، 

پویایی طرح محقق شود.
وی گف��ت: در م��ورد ط��رح اط��راف ح��رم مطهر 
نیز جلس��ه کارشناس��ی اعضای ش��ورای اسالمی 
ش��هر با مع��اون وزارت راه و شهرس��ازی برگزار 
ش��د که مق��رر گردی��د کمیس��یون مش��ترکی بین 
ش��ورای  دبیرخان��ه  شهرس��ازی،  و  راه  وزارت 
عالی معماری و شهرس��ازی و ش��ورای اس��المی 

ش��هر برگزار ش��ود .
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر مش��هد تصریح کرد: 
به زودی نمایندگان ش��ورا ب��رای عضویت در این 
کمیس��یون نی��ز معرف��ی می ش��وند تا ب��ا برگزاری 
جلس��ات مش��ترک، ابع��اد مختل��ف ط��رح اطراف 
ح��رم مطه��ر مورد بررس��ی بیش��تر ق��رار گی��رد تا 
ن��ه حقوق��ی از مردم و ش��هر ضایع ش��ود و نه حق 
س��رمایه گذاران ای��ن مح��دوده م��ورد بی توجهی 

ق��رار گی��رد.

ک��م  و  پیرامون��ی  مناط��ق  وی��ژه  کمیس��یون  رئی��س 
برخوردار ش��ورای اسالمی شهر مش��هد گفت: بانوی 
چادرنشین حاش��یه شهر مش��هد تا زمان ساماندهی 
توس��ط دس��تگاههای متولی، به منزل ساکنان محل 

منتقل شد.
ب��ه نق��ل از ایرن��ا، رمضانعل��ی فیضی اف��زود: موضوع 
س��کونت زنی مس��ن در چادری برپا ش��ده در منطقه 
بابانظر مش��هد از طریق شهروندان اعالم شد. پس از 
حضور در محل مش��خص شد این فرد از 2 شب پیش 

با زدن چادر در این منطقه س��اکن ش��ده و روی چادر 
نیز نوشته بود که به دلیل نداشتن مبلغ رهن و اجاره 

در آن زندگی می کند.
وی ادام��ه داد: این موضوع منظر خوبی نداش��ت لذا 
ط��ی تماس ب��ا اورژان��س اجتماعی خواس��تار انتقال 
این فرد به محلی گرم و امن ش��دیم اما به رغم حضور 
اورژان��س اجتماع��ی، این فرد حاضر ب��ه رفتن با آنها 

نشد.
ک��م  و  پیرامون��ی  مناط��ق  وی��ژه  کمیس��یون  رئی��س 

برخوردار ش��ورای اسالمی شهر مشهد گفت: با توجه 
ب��ه اینکه چادر این زن باید جمع آوری می ش��د قرار 
شد س��اکنان محل از وی در منازلشان پذیرایی کنند 
تا ط��ی رایزنی ب��ا دس��تگاههای متولی نظی��ر کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی وضعیت این فرد 

تعیین تکلیف شود.
وی اف��زود: از دیش��ب پویش مردمی ب��رای کمک به 
ای��ن بانوی مس��ن در فضای مج��ازی نی��ز راه اندازی 

شده است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس مطرح کرد؛

تشکیل کمیسیون مشترک برای حل مشکالت طرح اطراف حرم مطهر

بانوی چادرنشین مهمان همسایه ها شد

خبرسوژه

گرهمایی 2 هزار نفری جانبازان و 
معلولین برگزار خواهد شد

رئیس هیئت جانبازان معلولین خراسان رضوی از 
برگزاری گردهمایی ۲ هزارنفری ورزشکاران در هفته 

جانبازان و معلولین خبر داد.
هادی رضایی، اظهار کرد: هر ساله هفته ای با نام 
پاراالمپیک با هدف گردهمایی و تجلیل از جانبازان، 
معلولین، نابینایان و کم بینایان وجود دارد، و حتی 
چنین روزی نیز با همین نام در تقویم گنجانده شده 

است.
ورزش  امور  توسعه  معاون  با  جلسه  در  افزود:  وی 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برنامه های 
مورد  آن  شرایط  و  شد  بررسی  روز  این  برای  پیشرو 

ارزیابی قرار گرفت.
طرف  از  مدونی  های  برنامه  داد:  ادام��ه  رضایی 
و  جانبازان  ورزش  هدف  جامعه  که  هایی  سازمان 
شود  می  ارائه  هفته  این  روزهای  در  دارند  معلولین 
نیز  بدنی  تربیت  هفته  در  که  روز  همین  در  نیز  ما  و 
است برنامه گردهمایی دوهزار نفره ورزش جانبازان 

و معلولین در سالن بهشتی خواهیم داشت.

برگزاری مسابقات ورزش های دوگانه 
بانوان کشور در مشهد

خراسان رضوی  سه گانه  ورزش های  هیئت  رئیس 
سه گانه  ورزش   هیئت  برنامه  مهمترین  گفت: 
هفته  در   96 سال  دوم  ماهه   6 در  خراسان رضوی 
میزبان  بسیج  هفته  مناسبت  به   که  آذرم��اه  نخست 
در  دوگ��ان��ه  رشته  در  کشور  قهرمانی  مسابقات 

رشته های دومیدانی و دوچرخه سواری است.
مهمترین  داش��ت:  اظهار  حسین زاده  علی  سید 
 6 در  خراسان رضوی  سه گانه  ورزش   هیئت  برنامه 
به   که  آذرم��اه  نخست  هفته  در   96 سال  دوم  ماهه 
قهرمانی  مسابقات  میزبان  بسیج  هفته  مناسبت 
و   دومیدانی  رشته های  در  دوگانه  رشته  در  کشور 

دوچرخه سواری است.
با بیان این که هفته آینده نماینده فدراسیون  وی 
ورزش های سه گانه برای برای هماهنگی جزئیات به 
ابتدایی  ماهه   6 در  کرد:  تصریح  آمد،  خواهد  مشهد 
سال 96 اقدام به برگزاری مسابقات لیگ ورزش های 
آن  از  مرحله   4 تاکنون  که  کردیم  مشهد  در  دوگانه 

برگزار شده است.
خراسان رضوی  سه گانه  ورزش های  هیئت  رئیس 
مشهد  در  دوگانه  ورزش ه��ای  لیگ  مسابقات  گفت: 
نفر شرکت کننده  از 100  و  برگزار شده  آزاد  به صورت 
در مرحله نخست به 240 نفر شرکت کننده در مرحله 

4 رسیده است.
نیز  را  استعدادیابی  برنامه   کرد:  بیان  حسین زاده 
برای نونهاالن و نوجوانان در مشهد برگزار کردیم و در 
حال حاضر 30 نفر شناسایی شده اند و زیر نظر هیئت 
ورزش های سه گانه در حال تمرین هستند همچنین 
مسابقات  به  تجربه  کسب  ب��رای  استان  از  تیمی 
در  توانستند  و  شدند  اعزام  نونهاالن  کشور  قهرمانی 

بین 18 تیم رتبه 6 را کسب کردند.
ماهه   6 در  فعالیت ها  دیگر  از  داشت:  اظهار  وی 
استان  قهرمانی  مسابقات  برگزاری   96 سال  ابتدایی 
 70 حضور  با  ثامن  مجموعه  در  بانوان  بخش  در 

شرکت کننده است.

چرخه مربیان لیگ برتری؛ هر دو هفته 
یک تغییر!

به  فصل  که  هستند  مربی  ع��ده  یک  همچنان 
و جایی در چرخه مربیان  تیم عوض می کنند  فصل 
لیگ  فصل  این  نیمکت های  دارن��د.  برتری  لیگ 
داشت.  تغییرات  قبل  فصل  تمام  به  نزدیک  برتر 
از  که  بود  مربی  اولین  گل محمدی  یحیی  قبل  سال 
به  را  جایش  هفتم  هفته  در  یحیی  شد.  برکنار  کار 
ذوب آهن  هدایت  حسینی  مجتبی  و  داد  کمک اش 
بود.  دهم  هفته  در  بعدی  تغییر  گرفت.  عهده  به  را 
در سیاه جامگان سه تغییر داشتیم. فرهاد کاظمی، 
خداداد عزیزی و در نهایت هم اکبر میثاقیان در این 
آبادانی ها  داشتند.  عهده  به  را  سرمربی  وظیفه  تیم 
با  را  فصل  تا  کردند  اخراج  را  دست نشان  نادر  هم 
ویسی هم  عبدا...  برسانند.  پایان  به  کریمی  فیروز 
به  را  جایش  که  بود  لیگ  اخراجی  سرمربی  آخرین 
زالتکو کرانچار داد. اما در این فصل تا همین جا هم 
چهار تغییر داشتیم. درخشان و کریمی یک بار جای 
همدیگر را در نفت تهران گرفتند. علیرضا منصوریان 
از استقالل کنار رفت و این تیم دنبال مربی جدیدی 
کریمی  فیروز  دهد.  قرار  مک درموت  کنار  که  است 
جای  و  برگشت  برتر  لیگ  به  گسترش فوالد  با  هم 
مربیان  عمر  فصل  این  در  گرفت.  را  بوناچیچ  لوکا 
چرخه  همچنان  ولی  است.  شده  کوتاه تر  تیم ها  در 

مربیان ثابت است.

 الیق این نتایج نیستیم
است  معتقد  سیاه جامگان  تیم  دفاعی  هافبک 
به  و  کرده  کسب  را  اخیر  نتایج  بدشانسی  با  تیمش 

زودی دوباره به نتایج ابتدای فصل برخواهدگشت.
اخیر  ن��ت��ای��ج  خ��ص��وص  در  اح���م���دی،  ک��ری��م 
سیاه جامگان اظهار کرد: با بدشانسی چند امتیاز را 
از دست دادیم، باید با دقت بیشتری در ادامه مسیر 
بازی  اتفاقات  و  حواشی  اسیر  دیگر  تا  برداریم  گام 
دو  تنها  کسب  و  شکست  الیق  شک  بدون  نشویم. 

امتیاز از چهار بازی آخر خود نبودیم.
با  دیدار  در  یا  تهران  نفت  با  دیدار  در  افزود:  وی 
تساوی  با  را  برد  لحظات  آخرین  در  تراکتورسازی 
عوض کردیم، در دیدار با گسترش و پیکان هم رقبا 
اصال برتری خاصی نسبت به سیاه جامگان نداشتند 
حریف  و  نرفت  گل  توی  ما  توپ های  متاسفانه  اما 

خیلی راحت به گل رسید.
کرد:  تصریح  خراسان  پدیده  تیم  سابق  بازیکن 
دقت  با  باید  و  است  خوب  سیاه جامگان  شرایط 
شک  ب��دون  برداریم.  قدم  مسیر  ادام��ه  در  بیشتر 
قطعا  فصل  این  و  نخواهیم داشت  خاصی  مشکل 
سرانجام متفاوتی برای سیاه جامگان رقم می خورد.

برخی  شعارهای  خصوص  در  پایان  در  احمدی 
ب��دون  ک��رد:  تاکید  سیاه جامگان  ه����واداران  از 
موفقیت  برای  کادرفنی  و  بازیکنان  تک تک  شک 
اهل  هیچکس  و  می کنند  ت��الش  سیاه جامگان 
کم فروشی نیست. اگر با بدشانسی در یکی دو هفته 
نتیجه ای حاصل نشده قرار نیست فوتبال تا پایان به 
یک شکل باشد. بدون شک با حمایت یار دوازدهم 

می توانیم در ادامه لیگ نیز موفق باشیم.

به  می گوید  ای��ران  فوتسال  خراسانی  ملی پوش 
کمیته  پاداش  دادن  در  عدالت  نشدن  رعایت  دلیل 

ملی المپیک، آن را پس داده اند.
»مهدی جاوید«، درباره قهرمانی تیم ملی فوتسال 
ایران در مسابقات داخل سالن آسیا، بیان کرد: این، 
سومین  برای  من  و  بود  مسابقات  از  دوره  پنجمین 
دوره متوالی در آن شرکت می کردم. این مسابقات، 
هم سطح جام ملت های آسیا است و تیم های مدعی 
مثل تایلند و ازبکستان با نفرات اصلی شرکت کرده 
بودند. ژاپن هم پوست اندازی داشت و نسل جدیدی 
مثل  بزرگی  مربی  همچنین  است.  کرده  معرفی  را 
"برونو" باالی سر این تیم است و آن ها توانستند تا 

نیمه نهایی صعود کنند.
 تیم بسیار خوبی داریم

به  با  گلی  آقای  عنوان  کسب  درباره  همچنین  او 
۱۵ گل در این مسابقات، گفت: من در  ثمر رساندن 
مسابقات داخل سالن ۲۰۰۹ هم آقای گل شدم و در 
این دوره هم با توجه به این که کار تیمی، حرف اول 
را در تیم ملی می زد، توانستیم گل های زیادی به ثمر 
برسانیم. من هم چون جلوتر از بقیه بازی می کردم، 
زحمت سایر بازیکنان را به گل تبدیل کردم. خدا را 
شکر تیم بسیار خوبی داریم و جوان ها برای اولین بار 
فرصت بازی زیادی پیدا کرده و گل زدند. این برای 
تیم ملی خوشحال کننده است چون در آینده، این 

بازیکنان می توانند در کنار باتجربه ها کمک کنند.

جاوید همچنین درباره عدم دریافت پاداش کمیته 
که  شبی  داد:  توضیح  قهرمانی،  بابت  المپیک  ملی 
در  پاداش  دالر   ۳۰۰ بازیکن  هر  به  شدیم،  قهرمان 
نپذیرفتند.  را  آن  بازیکنان  اما  دادند  اسکان  محل 
هر  به  انفرادی،  رشته های  در  المپیک  ملی  کمیته 
قهرمان ۶۰۰ دالر پاداش داد. البته آن ها هم زحمت 
خودشان را کشیدند. ضمن این که هیچ ملی پوشی 
برای پول بازی نمی کند اما حرف بازیکنان فوتسال 

رع��ای��ت ش��ود.  م��س��اوات  و  ع��دال��ت  باید  ب��ود  ای��ن 
وارد  مسابقات  از  قبل  روز  سه  فوتسال  ملی پوشان 
دهکده شدند و تا روز آخر هم آنجا بودند. در مجموع 
برای  حتی  و  بودیم  مسابقات  دهکده  در  روز   ۱۶ ما 
بازیکنان  اما  نشدیم  خارج  آنجا  از  هم  دقیقه  یک 
رشته های انفرادی در دو یا سه روز مسابقه می دادند 
و به ایران بازمی گشتند. بنابراین این پاداش بیشتر 

به شوخی شبیه بود و ما آن را قبول نکردیم.

 بسیار هجومی کار می کردیم
توهین  درب��اره  ای��ران  فوتسال  گلزن  ملی پوش 
۱۰تایی  با  آن ها  به  ملی پوشان  پاسخ  و  تایلندی ها 
اصلی ترین  تایلند  حال  هر  به  گفت:  تایلند،  کردن 
افتاده  اتفاقات  و یکسری  بود  ما در مسابقات  رقیب 
بود که بازیکنان انگیزه پیدا کردند به پیروزی برسند. 
با این حال ما از قبل هم انگیزه الزم را برای این برد 
داشتیم و با انجام خواسته های کادرفنی، توانستیم 
بازی  این  در  ابتدا  البته  برسیم.  گل  پر  پیروزی  به 
حریف  روی  وحشتناکی  فشار  ولی  افتادیم  عقب 
تایلند مشخص  با تجربه  بازیکنان  از چهره  آوردیم. 
نیمه  در  آن ها  نمی آورند.  دوام  فشار  آن  زیر  که  بود 
اول به لحاظ بدنی کم آوردند و ما هم بسیار هجومی 
خوبی  وضعیت  هم  بدنی  لحاظ  به  می کردیم.  کار 
رفته  مسابقات  این  به  لیگ  دل  از  چون  داشتیم 

بودیم.
تیم  اصلی  هدف  که  این  بیان  با  پایان  در  جاوید 
است،  آسیا  ملت های  جام   در  قهرمانی  ایران،  ملی 
دارند  کافی  زمان  ژاپن  و  تایلند  کرد:  خاطرنشان 
هم  ما  شوند.  آماده  بهمن  در  ملت ها  جام  برای  تا 
می خواهیم همین کیفیت را در جام ملت های آسیا 
داشته باشیم. در ترکمنستان از روز اول تا آخر و در 
تمام دقایق با تمرکز باال ظاهر شدیم و امیدوارم در 
به  را  آسیا  قهرمانی  اقتدار  همین  با  هم  تایپه  چین 

ارمغان بیاوریم.

باید عدالت و مساوات رعایت شود؛

جاوید: هیچ ملی پوشی برای پول بازی نمی کند

رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی در حالی که 
تنها 5 روز به آغاز رقابت های سوپرلیگ والیبال کشور 
باقی مانده، هنوز از حضور نماینده این استان در این 

رقابت ها ناامید نیست. 
»محمد حسین زاده «، در خصوص سرانجام حضور 
والیبال  سوپرلیگ  در  رض��وی  خراسان  نماینده 
سوپرلیگ  در  تیم داری  از  هنوز  کرد:  اظهار  کشور 
ناامید نیستیم و در حال رایزنی هستیم تا از آخرین 
امیدهای خود برای حضور در این رقابت ها استفاده 
کنیم. امروز عازم تهران هستم تا با مسئوالن مربوطه 
صحبت کنم. وی افزود: با توجه به یازده تیمه شدن 
سوپرلیگ والیبال، امیدوار هستیم تا اگر شرایط مهیا 

شود در این رقابت ها شرکت کنیم.
رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی در خصوص 
در  کرد:  تصریح  وی  با  داورزن��ی  قبل  روز   20 جلسه 
استان  والیبال  برای  توصیه  داورزنی چند  آن جلسه 
قول  سوپرلیگ  در  تیم داری  خصوص  در  و  داشت 

قطعی نداد اما گفت که شرایط را تا جایی که ممکن 
است مهیا خواهدکرد.حسین زاده تاکید کرد: در ابتدا 
قرار بود توسط هیئت تیم داری صورت گیرد که با آن 
ثبت رساندیم  به  را  باشگاه  از آن  مخالفت شد، پس 
لیگ  قرعه کشی  در  شرکت  برای  هم  الزمه  مدارک  و 
با  لیگ  سازمان  سمت  از  متاسفانه  اما  شد  ارس��ال 

مخالفت روبه رو شد.
رئیس هیئت والیبال استان در پاسخ به این سوال 
سوپرلیگ  در  مشهدی ها  تیم داری  است  قرار  آیا  که 
والیبال صرفا با یک وام یک میلیاردی صورت گیرد، 
گفت: اصال بحث وام مطرح نبوده است، چند اسپانسر 
و حامی پیدا شد که قرار است در طول مسابقات به 
برآوردهای  همان  در  اینکه  ضمن  کنند،  کمک  تیم 
نخست  سطح  در  تیم داری  که  می دانستیم  نیز  اولیه 

والیبال کشور حداقل 5 میلیارد هزینه دارد.
دست  به  که  نتایجی  از  فارغ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خواهدآمد می خواهیم تیم داری کنیم، گفت: گیریم 

هر 22 بازی را با شکست به پایان ببریم، می خواهیم 
کنیم  تیم داری  یک  لیگ  در  چه  سوپرلیگ  در  چه 
راه  به  مهران  سکوهای  روی  والیبال  شور  دوباره  تا 
افتد. تمام مسائل مالی هم به دوش همین 5، 6 نفری 

هست که در هیئت مدیره نیز حضور دارند.
حسین زاده افزود: دو سال در سطح نخست والیبال 
باشیم  دور  هم  دیگر  سال  یک  بودیم،  غایب  کشور 
استعدادهای  که  است  حیف  اما  نمی افتد  اتفاقی 
از  اعظمی  بخش  متاسفانه  نشوند.  دیده  خراسانی 
والیبال خراسان  تیم های  از  و شرکت ها  صنعت گران 

شناختی ندارند.
پاسخ  در  رضوی  خراسان  والیبال  هیئت  رئیس 
هیئت  انتخابات  روز  در  چطور  پس  که  سوال  این  به 
والیبال استان، قول تیم داری خراسان در سوپرلیگ 
نماینده  برای حضور  را  داد، گفت: همواره تالشم  را 
خراسان در این رقابت  ها انجام دادم. امر این است که 
در خراسان صنایع خرد وجود دارند و خبری از صنایع 

سنگین نیست. وی افزود: به این شرایط، مشکالت 
خاص اقتصادی فعلی حاکم بر کشور را ضمیمه کنید، 
موضوع  در  بود  قرار  امر  ابتدای  در  که  شرکتی  سه 
تیم داری به هیئت کمک کنند، امروز تعطیل شده اند 

و وجود خارجی ندارند.
حسین زاده در خصوص اقدامات دیرهنگام هیئت 
سوپرلیگ  در  خراسان  از  تیمی  حضور  برای  والیبال 
صحبت  سرمایه دار  و  شرکت   138 با  افزود:  والیبال 
از  تیمی  حضور  برای  را  خود  تالش  تمام  و  کردیم 
متاسفانه  اما  دادیم  انجام  رقابت ها  این  در  خراسان 
شرایط خاص اقتصادی سبب شد تا در این امر موفق 
صنعت  صاحبان  از  بسیاری  اینکه  ضمن  نباشیم. 
می ترسند که با حضور در ورزش، دارایی سروقت شان 

بیاید.  

حسین زاده: ناامید نیستیم

 امیدهای واهی برای لیگ برتری شدن والیبال خراسان!
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کسب رتبه 3 پاکیزه نویسی و همچنین قرار گرفتن بین 6 غرفه برتر نشریات محلی 
در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور

ظریف: شانس باقی ماندن برجام بیش از 50 درصد است
 وزیر امور خارجه کش��ورمان در مصاحبه با نش��ریه پولیتیکو با اشاره به این موضوع که در جریان مجمع عمومی سازمان ملل 
جامعه جهانی بر ارزش توافق هس��ته ای ایران تاکید کرده اس��ت، گفت: حتی با توجه به تهدیدهای اخیر ترامپ علیه برجام 
ش��انس باق��ی ماندن این توافق بیش از 50 درصد اس��ت،من معتق��دم که جامعه جهانی ارزش توافق هس��ته ای ایران را درک 

می کند و این مسئله در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مشخص شد.
آمری��کا همه تحریم هایی که می توانس��ت را علی��ه ما صادر کرد. من فکر نمی کنم که در قانون آمری��کا چیز دیگری باقی مانده 

باشد تا بتواند از آن علیه ایران استفاده کند که البته این تحریم ها نتیجه دلخواه را برای آنان به همراه نداشت.
اظه��ارات ترامپ بس��یار خصمانه ب��ود و در واقع می توان گف��ت توهین آمیزترین اظهاراتی بود که از س��وی یک رئیس جمهور 
آمریکایی علیه ایران اظهار ش��د و فکر می کنم این باعث ش��د که گفت وگوی پرثمر و نتیجه بخش��ی با تیلرس��ون نداشته باشم 

خوشحال بود که ما کفش های مان را برای هم پرتاب نکردیم.و در واق��ع او حت��ی 
نحوه توصیف آمریکا از برجام و اجرای آن بسیار ناامیدکننده است. من فکر نمی کنم که 
افراد حاضر در آن نشس��ت با این موضع آمریکا موافق بودند اما این یک توافق بس��یار 
نزدیک بود و من نمی توانم جزئیاتی را که در آن اتفاق افتاد را به دلیل منافع طرف ها 

و حریم خصوصی آنها مطرح کنم.
اگر ترامپ می خواست دالیل الزم برای ماندن در توافق هسته ای را به دلیل آنکه در راستای 
امنیت ملی آمریکا اس��ت، داشته باش��د یکی از آن دالیل آن اس��ت که او یک موضوع )عدم 
پایبندی ایران به برجام( خیلی جدی را مطرح کرده و جامعه جهانی این موضوع را 
قبول نمی کند از طرفی آمریکا به عنوان یک بازیگر جهانی نمی خواهد منزوی 
ش��ود. بنا بر این اگر او به این نتیجه برس��د که توافق هس��ته ای در راستای 

منافع ملی آمریکا نیست، از توافق خارج خواهد شد.
آمریکا که خود عضو ش��ورای امنیت است اکنون تهدید می کند که 
از توافق خارج خواهد شد به دلیل آنکه این توافق توسط دولت 
قبلی به امضا رسیده است. ببینید که 
آمریکا با این اقدام چه پیامی را برای 

جهان مخابره می کند.

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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 انقابی�ون وف�ادار، رك�ن دوم انق�اب
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    مشاغل پر سر و صدا به ناشنواها 
      واگذار شود

ایس��نا- عل��ی هم��ت محمودن��ژاد، مدیرعام��ل انجمن 
حمایت از حقوق معلوالن: یکی از بزرگترین مشکالت 
ناش��نوایان در ایران وجود نداشتن رابطه ناشنواست. 
در ح��ال حاض��ر ه��ر رابط ناش��نوا حداقل س��اعتی 50 
هزار تومان دس��تمزد دارد. ناشنوایی سخت ترین نوع 
معلولیت اس��ت و ظلم به ناش��نوایان ت��ا حدی فاحش 
اس��ت که حتی از حقوق س��ایر معلوالن ه��م برخوردار 
نیس��تند. پیش��نهاد داده ام مش��اغل پ��ر س��ر و صدا به 
ناش��نواها واگذار ش��ود؛ ب��رای مثال در س��نگ بری ها، 
چکش کاری ه��ا، صنایع خودرو و یا س��ایر مش��اغلی که 
با س��ر و صدای بس��یار زیاد همراه هستند می بینیم که 
اف��راد س��الم را به کار می گمارند و آن ف��رد بعد از 10 تا 
15 س��ال افت ش��نوایی پیدا کرده، ناشنوا یا کم شنوا و 
یا حتی دچار پیرگوشی می ش��ود، به همین دلیل باید 
از ابتدا اینگونه مشاغل را به افراد ناشنوا واگذار کنیم.
   روایت الویری از ماجرای خرید تبلت ها 

      در شورای شهر 
اعتم��اد- مرتضی الویری عضو ش��ورای ش��هر تهران در 
م��ورد ماجرای خری��د تبلت برای اعضای ش��ورا گفت: 
در دوران قبل هم خرید ماش��ین و تبلت انجام می شد 
منته��ا با این تفاوت که در دوره ه��ای قبل تنها خودرو 
ها در مالکیت شورای شهر بود اما در حال حاضر تبلت 
های خریداری شده نیز برچسب اموال شورای شهر را 
دارد. کل مبلغ��ی که برای خرید خ��ودرو و تبلت صرف 
ش��ده یک بیست هزارم بودجه س��ال جاری شهرداری 

تهران است.

   یک سوم صادرات ایران به عراق به اقلیم 
      کردستان مربوط است

ایسنا- یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ای��ران و ع��راق اعالم ک��رد: ی��ک س��وم از روابط مان با 
ع��راق به روابط ب��ا اقلیم کردس��تان مربوط می ش��ود. 
ما در ش��ش ماه گذش��ته یک میلی��ارد دالر صادرات به 
کردس��تان عراق داش��ته ایم. به عنوان فعال اقتصادی 
تابع سیاس��ت های کشور و نظام هس��تیم و امیدواریم 

روابط با کردستان عراق توسعه پیدا کند.
   ادعای جدید قاتل ستایش: همدست 

      داشتم 
تس��نیم- آقباش، وکیل اولیای دم ستایش گفت: قاتل 
ستایش اخیرًا و بعد از قطعیت حکمش در دیوان عالی 
کش��ور، ادعا کرده پس از به قتل رس��اندن س��تایش، با 
همدستی یکی از دوس��تان خود، اقدامات مجرمانه را 

نسبت به جسد مقتول انجام داده است.
   ایران و ترکیه موضع مشترکی درباره 

همه پرسی کردستان دارند
ایس��نا- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از دیدار 
ب��ا رئیس س��تاد ارتش ترکیه در نشس��تی خب��ری، گفت: 
در دی��دار ام��روز در م��ورد تهدی��دات مش��ترک دو کش��ور و 
موضوعات مختلفی که در منطقه پیرامون دو کشور وجود 
دارد، مذاکراتی انجام ش��د.  از جمله این مذاکرات موضوع 
همه پرس��ی اقلیم کردس��تان عراق بود.  دو کش��ور ایران و 
ترکی��ه مواضع مش��ترک و یکس��انی در این زمین��ه دارند و 
تاکیدشان بر یکپارچگی ملت عراق و عدم قبول انجام همه 
پرسی کردستان عراق است. ان شاءا... با سفر رجب طیب 
اردوغ��ان همکاری های نظامی ای��ران و ترکیه افزایش می 

یابد.
   بانک ها شماره شبای 500 هزار مشمول 

      سهام عدالت را تایید نکردند
مهر- مش��موالن باید در اس��رع وقت ب��ا مراجعه مجدد 
به س��امانه و ثبت یک شماره ش��با بانکی جدید از یکی 
دیگ��ر از حس��ابهای بانک��ی معتب��ر خود، تایی��د نهایی 
شماره شبا بانکی آن حساب را از سامانه سهام عدالت 
دریاف��ت کنن��د. س��امانه س��هام عدال��ت ک��ه از ابتدای 
مهرم��اه به م��دت ۱۰ روز به منظور بروزرس��انی و اعمال 
تغیی��رات الزم از دس��ترس عم��وم و مش��موالن خارج 

شده بود، دوباره راه اندازی شد.
   اقدام و توصیه  سازمان غذا و دارو درباره 

     عطر “قاتل”!
ایس��نا- رئیس اداره آرایشی و بهداش��تی سازمان غذا و 
دارو  در توضیح مطالب مطرح ش��ده درباره عطری بنام 
ریلک��س که پ��س از مص��رف باعث مرگ مص��رف کننده 
می ش��ود و در بازارهای برخی کشورهای عربی از جمله 
عراق بفروش می رس��د، گفت: برای اطمینان بخشی و 
جلوگیری از نگرانی مردم موارد مشکوک را مورد بررسی 
دقی��ق قرار داده و در صورت وج��ود حتی قاچاق آن، از 
س��طح عرضه جم��ع آوری می ش��ود. افرادی ک��ه  قصد 
سفر به کشورهای مصر، سودان، لبنان، بحرین و بویژه 
عراق را دارند بدون دامن زدن به تشویش و نگرانی های 
بی��ش از ح��د، از خطر احتمالی پیش��گیری کنن��د و در 
گام نخس��ت از قرار گرفتن در معرض استنشاق عطر ها 

اجتناب کرده و در طول مسافرت با ماسک تردد کنند.
   تصمیمی که باعث شد ایرانی ها این بار  

     attack درست بزنند!

خبرآنالی��ن- مهاج��م تیم مل��ی که اولین ب��ازی خود را 
مقابل توگ��و در آزادی انجام می دهد، در حالی که می 
توانس��ت به تیم ملی س��وئد برود، به آنها پاس��خ منفی 
داد. این رفتار سامان قدوس شدیدا احساسات ایرانی 
ه��ا را ب��ر انگیخت و باعث ش��د ت��ا ه��واداران به صفحه 
اش هجوم ببرند. البته این ب��ار حمله هواداران خیلی 
مثبت و خوب بود. سامان در دو سه روز گذشته چیزی 
حدود س��ه هزار فالوور به فالوورهایش اضافه ش��ده که 

این مسئله تعجب او را در پی داشته است.
   امنیت مرزها نیاز مشترک ایران و عراق 

      است
آخرین خبر- فرمانده نیروی زمینی س��پاه: یگان های 
زره��ی، توپخانه، پی��اده و نی��ز پهپاده��ا و بالگردهای 
نی��روی زمین��ی س��پاه در ای��ن رزمایش مش��ترک که با 
ش��رکت یگان هایی از ارتش عراق درشمال غرب کشور 
و مناط��ق مرزی  اس��تان های کردس��تان و آذربایجان 

غربی آغاز شده است، حضور  دارند
ایران سیاست ثابتی در خصوص امنیت مرزهای خود 
در کش��ور دنبال م��ی کند که عبارت از مش��ارکت دادن 

مردم و ساکنین مناطق مرزی در عرصه امنیت است.
   ورود کمیسیون امنیت مجلس به موضوع 

      قاچاق کاال و امنیت اقتصادی
اقتصادآنالین- عالءالدین بروجردی،رئیس کمیس��یون 
امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسالمی: 
موضوع مربوط به قاچاق کاال در کمیته پیگیری مس��ائل 
اقتص��ادی کمیس��یون امنیت مل��ی پیگیری می ش��ود. 
کمیسیون امنیت چند جلسه با حضور مسئوالن ذیربط 
در بخش مبارزه با قاچ��اق کاال و امنیت اقتصادی برگزار 

کرده است که این این جلسات در آینده نیز ادامه می یابد.
   ممانعت از خروج 13 هزار تن سوخت به 

      مقصد اقلیم کردستان
فارس- دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و عراق: 
به دنبال همه پرس��ی کردس��تان عراق گم��رک ایران در 
پ��ی اجرای بخش��نامه س��ازمان راه��داری مانع خروج 
۶۰۰ کامیون حامل سوخت با ۱۳ هزار تن بار از ایران به 
مقصد اقلیم کردستان شده است. به فعالین اقتصادی 

توصیه شده سرمایه های خود را از اقلیم خارج کنند.
   شکایت یک سازمان مردم نهاد از 

      بانک مرکزی
مهر- احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه مردم نهاد 
دیده ب��ان عدال��ت و ش��فافیت گفت��ه اس��ت ک��ه بازپرس 
“ب��ه ص��ورت ضمنی صالحیت اع��الم جرم این س��ازمان 
مردم نهاد را” برای شکایت علیه بانک مرکزی و دولت در 

مورد عملکرد مؤسسه ثامن الحجج پذیرفته است. 
به گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، احمد توکل��ی گفت: “در 
اولین جلس��ه ارائه اطالعات... سؤاالتی راجع به اصل 
ماجرای ش��کایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی و مدیران ثامن الحجج مطرح شد.”
به  گفته رئیس دیده بان عدالت و ش��فافیت، این اولین 
بار اس��ت که اعالم جرم یک س��ازمان مردم نهاد در قوه 

قضائیه  پذیرفته می شود.
   بلیت اتوبوس برای ایام اربعین باید

     100 درصد گران شود
و  راه  وزی��ر  مع��اون  کش��اورزیان،  داوود  تس��نیم- 
شهرس��ازی گفت: در ایام اربعین حس��ینی اتوبوس ها 
یک س��ر خال��ی از مقاصد ش��هرهای مرزی ب��ا عراق بر 

می گردند،ضمن این که معم��وال توقف های طوالنی در 
این مسیر به اتوبوس ها تحمیل می شود

معتق��دم قیم��ت بلی��ت اتوب��وس در ایام اربعی��ن برای 
مقاص��د ش��هرهای م��رزی با ع��راق باید 2 براب��ر قیمت 

روزهای عادی افزایش یابد.
   »سوزوکی ویتارا« شماره گذاری نمی شود

گ��ذاری  شماره  که  اس��ت  روزی   ۲۰ نوشت:  تسنیم 
گراندویتارا متوقف شده و نمایندگی های ایران خودرو 
و  دهند  نمی  خ��ودرو  این  خریداران  به  پاسخی  هم 

همین امرمردم را سرگردان و بالتکلیف کرده است.
این روزها دردسرهای مردم در خرید خودرو به محصوالت 
خارجی هم سرایت کرده به نحوی که خریداران با وجود 
پرداخت پول در تحویل خودروهای خود با مشکل مواجه 
هستند. به عنوان نمونه حدود 20 روزی است که شماره 
گذاری گراند ویتارا انجام نمی شود و همین امر خریدارن 
را در تحویل خودروهای خود سرگردان و بالتکلیف کرده 
خودرو  این  بنزین  باالی  مصرف  می شود  گفته  است. 
جمله  از  محیطی  زیست  استانداردهای  رعایت  عدم  و 
عوامل مهم عدم شماره گذاری گراندویتارا است. در این 
شرایط نمایندگی های ایران خودرو هم پاسخی برای عدم 
تحویل این خودروها به متقاضیان نداشته و امروز و فردا 
می کنند. جالب اینکه اخیراً ایران خودرو علی رغم شماره 
گذاری نشدن گراندویتارا در اطالعیه ای پیش فروش این 
محصول را آغاز کرده است. مدتی است که ایران خودرو 
بنا بر تقاضای بازار گراند ویتارا که یک محصول شاسی 
ارزش  تومان  میلیون  از 120  بیش  و  بوده  ژاپنی  بلند 
دارد را در سبد محصوالت خود قرار داده که با رغبت 

زیادی از سوی خریدارن روبه رو شده است.

میز خبرمیزخبر


