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رئیس کمیسیون عمران شورا درجلسه با شهرسازان شاغل 
در دوایر دولتی:

امیدی به تغییر قانون نیست 
گفتمان سازی کنید

مدیرعامل شهرآرا
 منصوب شد

جامعه

فرهنگ

مشموالن سهام عدالت 
مراقب کالهبرداران باشند

در آغاز فصل پاییز و شیوع سرما خوردگی رعایت بهداشت 
فردی بهترین راه جلوگیری از آنفلوانزا است؛

واکسن آنفوالنزا آخرین راه حل
شروع  با  سرماخوردگی  و  آنفوالنزا  بیماران  ب��ازار 
درمان  راه ه��ای  و  عالئم  است.  داغ  سال  سرد  فصل 
با  باید  سرماخوردگی و آنفوالنزا تفاوت هایی دارند که 

آگاهی از آنها با این دوبیماری جدی مقابله کرد.
که  هایی  شباهت  دلیل  به  سرماخوردگی  و  آنفوالنزا 
درست  شوند.  می  گرفته  اشتباه  یکدیگر  با  گاها  دارند 
برابر  در  بدن  شدن  ضعیف  با  تقریبا  دو  هر  که  است 
با  آنفوالنزا  درم��ان  و  عالئم  اما  کنند  می  ب��روز  سرما 
سرماخوردگی کمی متفاوت است به نوعی که آنفوالنزا 
شدن بیشتری دارد. اگر احساس می کنید زیر کامیون 
آنفلوانزا عالئمی  آنفلوانزا دارید.  احتماال  اید،  له شده 
و  احتقان  عضالنی،  درد  سردرد،  تب،  گلودرد،  مانند 

سرفه دارد که معموال...

تولد  سالگرد  بهانه  به  و  پاییزی  غروب  یک  در 
نظافت،  مجید  خراسانی،  سپیدسرای  شاعر 
مشهد  آفتابگردان های  شعر  هفتگی  جلسه 
وابسته به مؤسسه شهرستان ادب، به نکوداشت 
او اختصاص یافت. جمعی از شاعران و دوستان 
گرمایی  حضورشان  ب��ا  هفتاد  و  شصت  ده��ه 
خانواده  حضور  بودند.  داده  انجمن  به  صمیمی 
آموخته   دان��ش  که  کسانی  از  دیگر  نسلی  و  او 
سال های دور و اخیر این شاعر در عرصه  مکتب 
شعر خراسان به شمار می روند، جمعی صمیمی 

را فراهم کرده بود.
شاعر از زبان شاعران

با راضیه رجایی و محمدکاظم  مدیریت جلسه 
کاظمی بود و آنها ابتدا به خاطره گویی و فعالیت 

ادبی مجید نظافت در خراسان  یاد کردند. 
خاطرات  در  نظافت  مجید  ادبی  فعالیت های 
او گفت:  آغاز شد.  بهزاد پورحاجیان  با   شاعران 
سال های خوب دهه هفتاد و جلسات شعر حوزۀ 
شعر،  بر  ع��اوه  نظافت  مجید  که  این  و  هنری 
چقدر در حوزۀ نقد نیز دقیق و منظم بوده است 

در خاطر همه ما مانده است.
نظافت  مجید  گفت:  او  بود.  بعد  نفر  آزاد  علی 
من  دقیق تر  عبارت  به  و  است  بوده  من  استاد 
و شعری هستم  نظر سنی  از  فرد هم  کوچکترین 
که به نسل دهه هفتاد تعلق دارم و وام دار مجید 
می توان  سپیدسرا  نسل  آن  از  هستم.  نظافت 
رمضانی  محمد  جعفریان،  محمدحسین  به 
نادر پناه زاده و تعدادی  فرخانی، هادی منوری، 
و  آمدیم  نظافت  پی مجید  از  که  کرد  اشاره  دیگر 
در حلقه شعری حوزه هنری حضور داشتیم. آنجا 

مجید نظافت مکتب دار بود.
ادب قبل از ادبیات

مجید  مهربانی  از  خ��اط��ره ای  بیان  با  آزاد 
شعر  که  نبود  بیشتر  دوسالی  یکی  گفت:  نظافت 
روزنامه  در  من  از  شعر  چند  استاد  و  می سرودم 
قدس چاپ کرد. چون در آن سن ذوق چاپ شدن 
شعر در مطبوعات داشتم برایم خیلی شیرین بود 

و این نشان از اهمیت دادن به شاعران جوان...

شاعری به سپیدی شعر
جلسه شعر آفتابگردان های مشهد با نکوداشت

 مجید نظافت  برگزار شد

در صفحه سه بخوانید

استاندار خراسان رضوی در بازگشت از سفر قزاقستان 
مطرح کرد: 

توسعه همکاری خراسان 
رضوی و قزاقستان جنوبی

امام جمعه مشهد:

آزادی فضای مجازی 
میدانی برای جنگ نرم است
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وزیر رفاه در سفر دو روزه اش به خراسان رضوی مطرح کرد:

نیاز به 700هزار میلیارد تومان برای هشت درصد رشد اقتصادی
ربیعی: سهم شهرستان ها از اعتبارات سیاست اشتغال مشخص می شود
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پارلمان دهم

اعتدال، الزمه فرهنگ تحول خواهی 
 جواد رمضان نژاد 

عضو شورای استانی حزب اعتدال و توسعه در 
خراسان رضوی 

حرکتهای تحول خواهانه در کشور ما ریشه ای بیش 
تاریخ معاصردارد. تاش های  وبه قدمت  قرن  از یک 
اندیشان  نو  از  جمعی  گروهی  یا  انفرادی  اجتماعی، 
با جرقه های اولیه حکومت مدرن- یا به عرف معمول 
ملت  دولت  نمونه های  از  برداری  والگو  مدرن-  دولت 
هویت  برمبنای  تغییر  و  مایه  بن  همان  با  اروپایی 
است.  خواهانه  تحول  تفکر  ریشه  اسامی ایرانی، 
برای  امیرکبیر  و  عباس میرزا  دغدغه های  از  اگ��ر 
انتقال فناوری و دانش به مفهوم توسعه در آن زمان 
بگذریم اساسی ترین دغدغه جریان های توسعه طلب 
واقتصادی  اجتماعی  و  سیاسی،فرهنگی  بخش  در 
تفکرات  کردن  ایرانیزه  عبارتی  به  یا  همسان سازی 
است.  بوده  داخلی  اعتقادات  و  مفاهیم  با  واردات��ی 
مفهوم  شکل گیری  اب��ت��دای  از  دغدغه مندی  ای��ن 
سنت  نگرش  با  تقابل  در  عما  که  تحول خواهی 
کفه  گاهی  که  است  وی��ژه ای  شرایط  حائز  مداربود، 
عدالت به نفع نگرش تحول خواه و گاهی پس از گذشت 
زمانی و تجربه ای ناموفق به سود جریان سنت گرا در 
جریان  ویژگی  اساسی ترین  است.  بوده  تغییر  حال 
راتحت  سنت گرا  نگرش  حتی  امروزه  که  تحول خواه 
بشری  تفکرات  باپیشرفت  همزمانی  داده  قرار  تاثیر 
تحول  به  اجبار  نیز  را  سنت گرایان  به طوری که  است 
با زمان  در نوع یا شیوه حرکت های اجتماعی مطابق 
فکری  توسعه  با  مطابق  وتالیفات  تعابیر  است،  کرده 
جوامع سنتی  وادبیات ضمنی سنت گرایان نوید این 
نامیرا  جنبشی  تحول خواهی  که  می دهد  را  مطلب 
یا شیرین همراه  تلخ  با تجربیاتی  بود هرچند  خواهد 
با  ای��ران  همچون  کشورهایی  در  روی  بدین  باشد. 
دین  با  تحول  مبانی  سازگاری  غالب،  دینی  هویتی 
سیاست ورزی  عبارتی  است،به  اجتناب ناپذیر  امری 
در جوامع دین مدار پیچیدگی ها ومسائل خاص خود 
صد  در  معاصر  تاریخ  اجمالی  بررسی  با  که  دارد  را 
هرگاه  که  برد  خواهیم  پی  مهم  این  به  گذشته  سال 
در  یا  دینی  وابستگی  ب��دون  تحول خواه  جریانات 
شکل رادیکال تر آن، با پس زدن دین قصد دگرگونی 
داشته اند نتوانسته اند به مطلوب خویش دست یابند. 
در تعاریف اولیه، انسان به عنوان موجودی باورمند یا 
باورساز که برای توجیه زندگی خویش دست به خلق 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  می زند  باور  دریافت  یا 
انسانی که برای ابراز و توجیه اعمال فیزیکی خویش 
از  آسانی  به  می کند  استفاده  خود  باورمندی های  از 
باورهای خویش دست برنخواهد داشت ضمن اینکه 
کوتاه مدت  عمومی در  باورهای  کشیدن  چالش  به 
شکست  زمینه های  مناسب  حلی  راه  ارائ��ه  ب��دون 
نیهیلیسم  مرز  وانسان هارابه  می کند  فراهم  را  باورها 
نزدیک خواهد کرد وچنین جوامعی اصوال خشونت گرا 
تاریخ جنبش های دموکراتیک  .نفی دین در  هستند 
معاصر هزینه هایی جبران ناپذیر را بر پیکره اجتماعی 
آنها وارد کرده است و اساسا روشنفکری را در مضان 
دین  نفی  است.  داده  قرار  بی دینی  یا  دین گریزی 
روشنفکران  برخی  توسط  معاصر  سیاسی  تاریخ  در 
این  تلخ  تجربه های  دنبال  به  که  مشروطه  زمان  از 
چند  را  کشور  می رفت  که  نظمی هایی  وبی  جنبش 
بیرون  در  را  امور  اصاح  می شود.آنها  کند،آغاز  پاره 
راندن دین از صحنه سیاسی کشور با حضور رضا  خان 
به عنوان عاملی برای تخریب زیر ساخت های سنتی 
و  می دیدند  جدید  ساخت های  زیر  آوردن  به وجود  و 
مدرن  سیاست  نفی  به  بود  پاسخی  جریان  این  عما 
اولین  از  بود.  نوری  فضل ا...  شیخ  تفکر  از  منتج  که 
اندیشه های  عمومی در  حقوق  حضور  جرقه های 
و  نائینی  خراسانی،  آخوند  مدعای  به  که  مشروطه 
و  شرعی  حقوق  نوع  دو  دارای  را  شهروند  که  مدرس 
حقوق شهروندی می دانستند و تاسیس دولت مدرن 
تجربه ای  که  مدنی  و  شرعیه  حقوق  توازن  بر  مبتنی 
اسامی  دموکراسی  احرکت های  ت  داشت  ناموفق 
به  حاکم  انتخاب  قالب  در  شرعی  حقوق  بر   مبتنی 
نتیجه  که  قرآن گرایی  وایده  شریعت  مجری  عنوان 
آن تفسیر به رای از قرآن شد و تفکر برگشت به صدر 
اسام که میوه آن سلفی گری شیعی بود تا تاش های 
حزب توده در دست یافتن به عدالت اجتماعی بدون 
گرایش های دینی وتفکر ساختارشکن احمد کسروی 
وهمه  همه  طالقانی  دولتی  اقتصاد  تفکر  یا  واعوانش 
دین  با  مواجهه  شیوه  در  تفریط  و  اف��راط  از  ناشی 
بوده است که انصافا اگر هر کدام را در دایره نقد قرار 
جامعه  واقع  در  آمد.  نخواهند  بیرون  سربلند  دهیم 
الگوهایی را تجربه کرده است که قطعا  امروز  به  تا  ما 
کنشگران عرصه سیاست باید بر مبنای این تجارب به 
اقدامی تازه دست زنند تا در دام افراط و تفریط گرفتار 
نشوند. توسعه بشری با سرعتی غیر قابل باور در حال 
حرکت است و با کوچک ترین انفعال یا افراط و تفریط 
باید  که  رسید  خواهد  زمانی  قطعا  تصمیم گیری  در 
برای علل عقب ماندگی امروزمان بنویسیم و با توصیه 
اعمالی  تقاضای  تجربیات  این  از  استفاده  به  دیگران 

مطابق با منطق وتجربه داشته باشیم.

نماینده کاشمر:

نیروی خدوم انتظامی  با اقتدار و استقالل 
دفاع می کند

در  خلیل آباد  و  کاشمر  بردسکن،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسامی گفت: نیروی خدوم انتظامی 
 با اقتدار و استقال توانسته است به طور کامل از جان، 
با تاش  و  کرده  پاسداری  و عزت مردم  امنیت  مال، 
فرماندهان، مدیران و کارکنان این نیرو نظم و امنیت 
خبرگزاری  گزارش  به  است.  برقرار  کشور  در  عمومی 
فارس، بهروز بنیادی  با گرامیداشت آغاز هفته نیروی 
انتظامی، در گفت وگو با خبرنگار فارس در بردسکن، 
اظهار کرد: تامین امنیت و آرامش فراگیر در جامعه از 
مهمترین ارکان و البته مطالبات مردمی است و این 
نیروی  پرسنل  غیرت  و  شهامت  یمن  به  اکنون  مهم 
انتظامی محقق شده است.وی از همکاری و همیاری 
ارزشمند مردم عزیز و فهیم در این عرصه  تقدیر کرد 
رفع  برای  عمومی  همت  انتظامی،  نیروی  افزود:  و 
چالش های اجتماعی دارد. بنیادی با تبریک، هفته 
نیروی انتظامی از تاش عاشقانه و متعصبانه این نیرو 
تقدیر کرد و گفت: برخود الزم می دانم ضمن تبریک 
به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی از تمامی 
انتظامی  نیروی  پرافتخار  پرسنل  به خصوص  نیروها 
و  انتظامی در شهر  و کانتری و حوزهای  در مناطق 

بخش ها تقدیر به عمل آورد.

نماینده نیشابور خبر داد:
عدم وصول طرح سوال از رئیس جمهور 

توسط هیئت رئیسه مجلس

از  فیروزه  و  نیشابور  ه��ای  شهرستان  نماینده 
از  سوال  طرح  وصول  عدم  به  نمایندگان  اعتراض 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  توسط  جمهور  رئیس 
با  گفتگو  در  چنارانی  هاجر  داد.  خبر  اسامی 
خبرنگار عطارنیوز در خصوص طرح سوال از رئیس 
جمهور گفت: نمایندگان جهت طرح سوال از رئیس 
با  چرا  که  شدند  رئیسه  هیئت  به  معترض  جمهور 
رئیس  از  سوال  طرح  از  ماه  چندین  گذشت  وجود 
نشده  وصول  اعام  رئیسه  هیئت  طرف  از  جمهور 
فراوانی  مشکات  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی  است. 
که برای سپرده گذاران موسسه کاسپین وجود دارد و 
تحصنی که چند روز است در جلوی قوه قضائیه دارند 
بدنیابل این هستیم تا اقدامی اساسی از سوی دولت 
برای سپرده گذاران انجام شود. چنارانی در خصوص 
عملکرد وزیران گفت: وزیر کشور و وزیر کار از مجلس 
با  را  وزیران  عملکرد  نمایندگان  گرفتند،  زرد  کارت 
جدیت رصد می کنند و برای تحقق مطالبات مردم 

با کسی تعارف نمی کند.

نماینده مردم مشهد:
تجمیع  به  منجر  رسانه ای  جهاد  اردوی 

ظرفیت جوانان خراسان رضوی شد

اسامی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
تجمیع  به  منجر  رس��ان��ه ای  جهاد  اردوی  گفت: 
ظرفیت جوانان خراسان رضوی شده است. به نقل از 
روابط عمومی سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی، 
حجت االسام نصرا... پژمان فر در جمع جهادگران 
مجازی«  فضای  جهادی  اردوی  »نخستین  رسانه ای 
حضور  داش��ت:  اظهار  مشهد  المنتظر  مسجد  در 
یکدیگر  کنار  در  انقابی  مؤمن  جوان  ظرفیت های 
اردوی  ای��ن  امیدواریم  و  اس��ت  مفید  فوق العاده 
جهادی فعاالن رسانه و فضای مجازی یک فتح باب و 
یک سنت حسنه ای باشد که بتواند نیروهای کارآمد 
انقاب را در ارتباط با فضای خطیر فضای مجازی در 
یک راستا تقویت کند. وی تصریح کرد: به اعتقاد من 
نشست های  و  گعده ها  برنامه ها،  باید  زمینه  این  در 
منظم متعددی شکل بگیرد و بنده تبریک می گویم 
به عوام برگزاری چنین اردوی ارزشمندی که این کار 
کنار  در  را  انقابی  مؤمن  نیروهای  و  کردند  را شروع 
بتوانند برای  یکدیگر آوردند تا ضمن تعامل مثبت، 
تأثیر مضاعف بر فضای مجازی و رسانه به نفع انقاب 
اسامی عمل کنند. نماینده مردم مشهد و کات در 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  اسامی  شورای  مجلس 
فراوان فضای مجازی الزم است از رفتارهای فردی 
دسته جمعی  عملیاتی  رفتارهای  به  و  برویم  بیرون 
برسیم که اردوی جهادی نیز در همین راستا است. 
حجت االسام پژمان فر اظهار کرد: تشکیل یه جبهه 
ضروریات  از  یکی  انقابی  مومن  فضای  در  مشترک 
دلسوز  نیروهای  از  بسیاری  اکنون  اس��ت؛  ام��روز 
هستند که از نگاه خودشان به بعضی مسائل حساس 
را  هماهنگ  جبهه  یک  تشکیل  چون  اما  رسیده اند 
عملیات های  سری  یک  که  است  این  نتیجه  ندادند 
پیش  باید  که  آنطور  نتوانستیم  اما  کردیم  محدودی 
برویم. وی تأکید کرد: بسیج همواره اقدامات مؤثر و 
مفیدی داشته است که در این حوزه نیز پیشتاز شده 
است؛ امیدواریم این موضوع مهم فضای مجازی را 
نیز جدی بگیرد و بتوانیم با تشکیل یک جبهه واحد، 
آرمان های انقابی و منویات مقام معظم رهبری را به 

مرحله اجرا درآورد.

در  دولت  سیاست  از  انتقاد  با  مشهد  جمعه  امام 
فضای  باید  فتا  پلیس  امروز  گفت:  مجازی،  فضای 
آیت ا...  ایسنا،  گزارش  به  کند.  قبضه  را  مجازی 
خطبه های  در  جمعه  ظهر  علم الهدی  سیداحمد 
حرم  در  که  مشهد  جمعه  نماز  سیاسی  عبادی 
»ای��ام  اینکه  اش��اره  با  ش��د،  برگزار  رض��وی  مطهر 
اهل بیت  اس��ارت  و  سیدالشهدا  جانگداز  شهادت 
اسارت  مسئله  کرد:  اظهار  است«،  حسین)ع(  امام 
دفاع  نقش  عاشورا  انقالب  دوم  فصل  عنوان  به 
بعد  یزیدی  دستگاه  و  بود  نرم  جنگ  برابر  در  نرم 
اقدس  وجود  به  نسبت  سرکوبی  و  سخت  جنگ  از 
اباعبدا...)ع( و یارانشان در کربال، جنگ نرم را در 
با  مشهد  جمعه  امام  داد.  ادامه  خود  اهداف  مسیر 

اشاره به اینکه »مهم دفاع نرم ما در برابر جنگ نرم 
مشکل  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  است«،  دشمن 
امروز ما در جریان کشور همین است و امروزی که 
در  اول  قدرت  را  اسالمی  جمهوری  ما  نظام  اقتدار 
منطقه قرار داده، امروز رقم زِن تمام سیاست ها در 
جبهه های  در  ما  شهدای  ایثارگرانه  خون  منطقه 
دفاع از حرم است و امروزی که بچه های ما با خون 
اقتدار  و  اول هستیم  ثابت کردند که ما قدرت  خود 
چنان  مجازی  فضای  در  اما  است،  نظام  این  مال 
میدانی  را  مجازی  فضای  که  ولنگاریم  و  داده   وا 
درست کرده ایم برای جنگ نرم دشمن و دفاع نرمی 
بر  تاکید  با  وی  نداریم.  دشمن  نرم  جنگ  برابر  در 
اینکه »امروز پلیس فتا باید فضای مجازی را قبضه 

نیروی  یک  انتظامی  نیروی  ک��رد:  عنوان  کند«، 
نباید  و  مسلح تحت فرماندهی فرمانده کل قواست 
تابع سیاست های جناح گرایانه یک عده قدرت یاب 
باشد که اگر آن ها اراده کردند یک فضای باز سیاسی 
به وجود  خودشان  هم فکرهای  و  هم سنگرها  به نفع 
شود.  داده  ول  اینگونه  مجازی  فضای  و  بیاورند 
عرصه هایی  در  »متاسفانه  اینکه  بیان  با  علم الهدی 
که باید فضای مجازی را مدیریت کنند، نمی کنند«، 
مسن  وزیر  آن  مثل  هم  جوان  وزیر  این  داد:  ادامه 
نگذاشتند  یا  بکند  نتوانست  کاری  یا  نکرد  هیچ کار 
دین  مدافع  ایثارگر  قهرمانان  که  شما  کند.  کاری 
هستید باید به عرصه بیایید و پلیس فتا با قدرت در 
ما  داد:  ادامه  وارد شود. وی  عرصه فضای مجازی 

با این موقعیتی که از نظر اقتدار در دنیا داریم، بعد 
امنیت  هم  ما  قوای  سران  حتی  مجازی  فضای  در 
امنیت  ما  نظام  و  کشور  بزرگ  مسئولین  ندارند، 
ندارند و بایستی حیثیت و آبرو و ِعرض یک رئیس 
قرار  تجاوز  و  دستبرد  مورد  مجازی  فضای  در  قوه 
دستگاه های  اصال  و  شود  واقع  اهانت  مورد  و  گیرد 

اجرایی کشور به روی خودشان نیاورند.

 سرویس سیاسی 
استاندار خراسان رضوی 11 مهر جاری به دعوت 
استاندار قزاقستان جنوبی در راس هیئتی 15 نفره 
از مدیران اقتصادی، فعاالن و تجار بازرگانی استان 
این  کرد.  سفر  میانه  آسیای  در  قزاقستان  کشور  به 
بازگشت.  مشهد  به  مهر   14 ام��روز  عصر  هیئت 
جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت  سازمانهای  روسای 
کشاورزی، نمایندگان پارک علم و فناوری، مدیرکل 
نمایندگی  رئیس  رض��وی،  خراسان  فرودگاههای 
چند  و  کشور  شرق  و  شمال  در  خارجه  امور  وزارت 
نفر از فعاالن بخش کشاورزی به ویژه در حوزه کشت 
فراسرزمینی و نیز مدیران تجاری و بازرگانی فعال در 
قزاقستان، استاندار خراسان رضوی را در این سفر 

چهار روزه همراهی کردند.
مشهد  به  ورود  بدو  در  رضوی  خراسان  استاندار 
با  ش��ده  انجام  توافق  و  وگوها  گفت  طبق  گفت: 
به  مشهد  پ���رواز  قزاقستان  بلندپایه  مسئوالن 
چیمکنت مرکز استان قزاقستان جنوبی در آن کشور 
رشیدیان  علیرضا  شود.  می  ان��دازی  راه  زودی  به 
به  روزه  چهار  سفر  از  بازگشت  در  ش��ب  جمعه 
برنامه  افزود:  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  قزاقستان 
ریزی برای راه اندازی پرواز مشهد - چیمکنت یکی 
پرواز  این  است.  قزاقستان  به  سفر  دستاوردهای  از 
جذب  از  پس  که  بود  خواهد  مسیره  چند  ابتدا  در 
انجام  مستقیم  و  خاص  صورت  به  بیشتر  مشتری 
سفرش  دستاوردهای  و  اه��داف  به  وی  شود.  می 
خراسان  اقتصادی  هیئت  راس  در  قزاقستان  به 
رضوی اشاره و بیان کرد: با توجه به خواهرخواندگی 
جنوبی،  قزاقستان  و  رضوی  خراسان  های  استان 
همراه  به  که  آمد  عمل  به  دعوتی  استاندار  سوی  از 
به قزاقستان  از بخشهای دولتی و خصوصی  هیئتی 
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استاندار  کردیم.  سفر 
های  ح��وزه  در  مناسبات  و  ها  همکاری  گسترش 
و  حمل  دامداری،  کشاورزی،  فرهنگی،  اقتصادی، 
سفر  دستاوردهای  از  گردشکری  و  دانشگاهی  نقل، 
گفت:  وی  است.  بوده  جنوبی  قزاقستان  استان  به 
و  همکاری  پیرامون  چیمکنت  شهردار  با  ماقات 
و  زیربنایی  های  پروژه  در  ایرانی  پیمانکاران  نقش 
روبنایی، بازدید از نمایشگاه توانمندیها و ظرفیتهای 
پارک  از  بازدید  آلماتی،  در  کشور  و  استان  تولیدی 
مناسبات،  گسترش  هدف  با  آلماتی  فناوری  و  علم 
پیشنهادات  و  صنعت  حوزه  در  همکاریها  گسترش 
برای بحث تولیدات مشترک و صادرات بین دو کشور 
از محورهای توافق و گفت گوهای انجام شده در این 
افزایش 34 درصدی صادرات  به  اند. وی  بوده  سفر 
پارسال  افزود:  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  قزاقستان  به 
که  داشتیم  کشور  آن  به  ص��ادرات  دالر  میلیون   46

رشد قابل توجهی را نشان می دهد. قزاقستان بازار 
خوبی برای صنایع و تولیدات خراسان رضوی، حوزه 
دارد.  مهندسی  و  فنی  خدمات  ساختمانی،  مصالح 
زمینه  در  مشکات  وجود  رضوی  خراسان  استاندار 
گمرکی  های  تعرفه  اقامتی،  مسائل  روادید،  صدور 
از چالشهای تجار و سرمایه گذاران  را  بانکی  امور  و 
مذاکرات  سفر  این  در  کرد:  بیان  و  عنوان  ایرانی 
خوبی در این خصوص انجام شد و طرف قزاقستانی 

قول پیگیری رفع این مشکات را داد.
خراسان رضوی جزو استان های مهم و پهناور 

ایران است
در برنامه های سفر استاندار به قزاقستان، نشست 
مشترک هیئت خراسان رضوی با اتاق کارآفرینان ) 
بازرگانی ( چیمکنت برگزار شد. علی رضا رشیدیان 
فرد  به  منحصر  مزیت های  به  اشاره  با  دیدار  این  در 
وسعت  و  جمعیت  لحاظ  به  داشت:  اظهار  استان، 
جزو استان های مهم و پهناور ایران به شمار می رویم 
در  فراوانی  ظرفیت های  دارای  قوی  اقتصادی  با  که 
و  خدمات  معدن،  صنعت،  گردشگری،  حوزه های 
کشاورزی هستیم. وی افزود: وجود معادن سرشار و 
غنی سنگ آهن و 44 ماده ی معدنی دیگر، فعالیت 
واحد  ه��زار   6 از  بیش  وج��ود  ف��والدی،  واحدهای 
صنعتی، تولید محصوالت باغی و زراعی استراتژیک 
از جمله مزیت های خراسان  مانند زعفران و پسته 
رضوی  خراسان  استاندار  رود.  می  شمار  به  رضوی 
با اشاره به اینکه وجود بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( 
کشوراست،  فرهنگی  ظرفیت  عظیم ترین  عنوان  به 
اهل  مشتاقان  توجه  کانون  مقدس  مشهد  اف��زود: 
مهم  فرصت  ای��ن  و  اس��ت  طهارت  و  عصمت  بیت 
 27 از  بیش  حدود  پذیرای  ساالنه  ما  که  شده  باعث 
که  باشیم  ایران و جهان  نقاط  اقصی  از  زائر  میلیون 
2.5 میلیون نفر آن ها را زائران خارجی تشکیل می 
ایران  گرفتن  قرار  رضوی  خراسان  استاندار  دهند. 
مزیت  غ��رب،  ش��رق،  و  جنوب  شمال،  کریدور  در 
ی  حوزه  کشورهای  به  آسان  دسترسی  ترانزیت،  
آسیای میانه، وجود دو منطقه ی ویژه اقتصادی در 
جوار چهار مرز رسمی را از جمله زمینه های توسعه 
ایران دانست. رشیدیان  و جذب سرمایه گذاری در 
با اشاره به مزیت های حمل و نقل ریلی استان چه 
در حوزه ی بار و مسافر، افزود: تنها در سال گذشته 
14.5 میلیون نفر از طریق راه آهن به مشهد مقدس 
وارد شده اند و در ایستگاه مشهد روزانه بالغ بر 90 
رام قطار تردد می کند.  وی وجود شرکت های دانش 
بنیان، انرژی های تجدید پذیر مانند تونل های باد 
صنعت  در  استان  توانمندی  خورشیدی،  انرژی  و 
توریسم، توریست درمانی، انتخاب مشهد به عنوان 
شهر جهانی گوهر سنگ ها و ظرفیت های استان در 

حوزه ی کشاورزی و دامی را از دیگر توانمندی های 
ریزی  برنامه  لزوم  بر  رشیدیان  شمرد.  بر  خراسان 
قزاقستان  با  استان  اقتصادی  تعامات  تقویت  برای 
تبادل  ی  آماده  راستا  این  در  اف��زود:  و  کرد  تاکید 
هیئت های تجاری و برپایی نمایشگاه های مشترک 
هستیم.  وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان 
و  مشهد  برای  مغتنمی  فرصت  را  مهم  این  اسام، 
بی پایان  ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  و  دانست  کشور 
ظرفیت  این  رض��ا)ع(،  حضرت  سیره  و  مطهر  حرم 
و  اسام  بین  و گوی  گفت  برای  پایگاهی  می تواند 
باشد  کتاب  اهل  و  مسلمانان  واقع  در  و  ادیان  سایر 
ادامه  در  یابد.  حوزه  دراین  المللی  بین  مرکزیتی  و 
رئیس اتاق کارآفرینان قزاقستان جنوبی نیز به بیان 
استان  این  گذاری  سرمایه  های  فرصت  و  ها  مزیت 
دو  اقتصادی  تعامات  توسعه  لزوم  بر  و   پرداخت 

طرف تاکید کرد. 
دیدار استانداران خراسان رضوی و قزاقستان 

جنوبی
به  سفرش  جریان  در  رضوی  خراسان  استاندار 
با  چیکمنت  شهر  در  حضور  با  قزاقستان  جمهوری 
رضا  علی  دیدارکرد.   جنوبی  قزاقستان  استاندار 
دو  روابط  مطلوب  سطح  دی��دار،  این  در  رشیدیان 
در  رواب��ط  ی  توسعه  بر  طرف  دو  اهتمام  و  کشور 
اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  سطوح 
به  اش��اره  با  وی  ک��رد.  نشان  خاطر  را  سیاسی  و 
تصریح  رضوی،  خراسان  فرد  به  منحصر  مزیت های 
استان های  جزو  وسعت  و  جمعیت  لحاظ  به  کرد: 
که  هستیم  ایران  اسامی  جمهوری  پهناور  و  مهم 
در  فراوان  ظرفیت های  قوی،  اقتصادی  بودن  دارا 
خدماتی  معدنی،  صنعتی،  گردشگری،  حوزه های 
است.  استان  این  های  مزیت  جمله  از  کشاورزی  و 
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: وجود نیروهای 
مرکز  و  ها  دانشگاه  فعالیت  توانمند،  و  متخصص 
آموزش عالی، قرار گرفتن در کریدور شمال، جنوب 
به  ترانزیت،  دسترسی آسان  و شرق، غرب، مزیت 
ویژه  ی  منطقه  دو  وجود  و  میانه  آسیای  کشورهای 
این  های  ظرفیت  دیگر  از  مرز  جوار  در  اقتصادی 
استان می باشد. رشیدیان گفت: این استان ساالنه 
پذیرای بیش از 27 میلیون زائر و گردشگر است که 
می  تشکیل  خارجی  زائران  را  آن ها  نفر  میلیون  دو 
سابقه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار  دهند. 
تفاهم  داشت  یاد  امضا  و  استان  دو  های  همکاری 
تاریخ  در  فرهنگی  و  اقتصادی  بازرگانی،  همکاری 
 22 و   77 ماه  تیر   29 و   76 ماه  خ��رداد  ششم  های 
توافقات  این  شدن  عملیاتی  لزوم  بر   ،  79 شهریور 
و  یکدیگر  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  اساس  بر 

نیازهای متقابل، تاکید کرد.  بر این اساس مقرر شد 
دو استان، در خصوص حوزه های بازرگانی، صنایع 
و  صنعتی  آالت  ماشین  ساختمان،  صنعت  ویژه  به 
معدنی، صنایع تبدیلی، مواد غذایی، صدور خدمات 
کشت  دام���داری،  و  ک��ش��اورزی  مهندسی،  و  فنی 
تکنولوژی  آموزشی،  و  علمی  تبادل  فراسرزمینی، 
تبادل  تولید،  رونق  هدف  با  فناوری  و  نوین  های 
پرواز  مجدد  اندازی  راه  و  سامت  گردشگری  کاال، 
همکاری  یکدیگر  با  چیکمنت  به  مشهد  مستقیم 
کنند و موضوعات مطرح شده در این دیدار، پس از 
تایید نهایی مقامات دو کشور؛ برای اجرایی شدن در 
خراسان  به  جنوبی  قزاقستان  استاندار  سفر  جریان 

رضوی به امضا برسد.    
پیگیری راه اندازی پرواز مستقیم مشهد به آلماتی

به  اش��اره  با  دی��دار  ای��ن  در  رشیدیان  رض��ا  علی 
ظرفیت های منحصر به فرد مشهد مقدس به عنوان 
اسام،  جهان  فرهنگی  و  کشور  معنوی  پایتخت 
دارای  جهان  مذهبی  کانشهر  این  داشت:  اظهار 
مزیت های فراوانی در حوزه های فرهنگی، پزشکی، 
اقتصادی، صنعتی، فناوری و سرمایه گذاری است. 
روابط  جانبه  همه  ی  توسعه  بر  تاکید  با  رشیدیان 
تجاری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با آلماتی، از 
آمادگی استان برای استقبال و حضور گردشگران و 
سرمایه گذاران در حوزه های مختلف، خبر داد. وی 
در  گذاری  سرمایه  بدیل  بی  های  فرصت  تشریح  با 
تبادل هیئت های تجاری  و مشهد خواستار  استان 
در  طرف  دو  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  و 
راستای توسعه ی مناسبات اقتصادی شد. تسهیل 
در صدور ویزا و تردد اتباع دو طرف، برقراری پرواز 
مشترک  کمیته  تشکیل  آلماتی،   _ مشهد  مستقیم 
برای ارزیابی ظرفیت های دو طرف، همکاری های 
پیگیری  نوین،  های  فناوری  زمینه  در  دانشگاهی 
تخصیص تعرفه ترجیحی برای صدور کاال و تسهیل 
در تبادل پول از طریق بانک از دیگر مباحث مطرح 
شهردار  بایبیک  باورجان  بود.  دیدار  این  در  شده 
هیئت  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نیز  آلماتی 
خراسانی در آلماتی گفت: مشهد مقدس کعبه دوم 
زیادی  تمایل  شهر  این  م��ردم  و  است  مسلمانان 
برای دیدار و زیارت مشهد دارند. وی ضمن تبیین 
کشور  با  همجواری  اف��زود:  آلماتی،  های  ظرفیت 
زمینه ی خوبی  آن  نفری  میلیارد  بازار 1.5  و  چین 
به  برای صادرات مجدد محصوالت خراسان رضوی 

چین است. 

استاندار خراسان رضوی در بازگشت از سفر قزاقستان مطرح کرد: 

توسعه همکاری خراسان رضوی و قزاقستان جنوبی 

امام جمعه مشهد:

آزادی فضای مجازی میدانی برای جنگ نرم است

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور  با 
استانداری خراسان رضوی نخستین جلسه مشترک 
پارلمان  پنجگانه  روسای کمیسیون های تخصصی 
های  دستگاه  روس��ای  با  استان  زن��ان  مشورتی 
سید  شد.  برگزار  ها  کمیسیون  با  مرتبط  اجرایی 
جواد حسینی در این جلسه گفت: بر اساس ماهیت 
اجرایی  دستگاه  یک  ه��ا،  کمیسیون  از  یک  هر 
وظایف  و  کار  با  را  محتوایی  ارتباط  بیشترین  که 
و  فضا  تا  دارد  مسئولیت  دارد،  مربوطه  کمیسیون 
تجهیزات الزم را جهت برگزاری جلسات در اختیار 
کمیسیون  افزود:   وی  دهد.  قرار  کمیسیون  اعضاء 
اجتماعی و فرهنگی در بهزیستی استان، کمیسیون 

و  معدن  صنعت،  کل  اداره  در  اشتغال  و  اقتصادی 
توانمند  و  پژوهش  و  آموزش  کمیسیون  تجارت، 
کمیسیون  پرورش،   و  آموزش  کل  اداره  در  سازی 
و  پزشکی   علوم  دانشگاه  در  وجمعیت  سالمت 
مستقر  مشهد  شهر  شورای  در  حقوقی  کمیسیون 
خواهند شد و مشابه ساختار استانی در شهرستان 
شهرستانی  های  دستگاه  در  ها  کمیسیون  نیز  ها 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  شد.  خواهند  مستقر 
کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  استانداری  اجتماعی 
استان  نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  راستای  در 
پیشنهاد  به  نخبه  یک  ها  کمیسیون  از  درهریک 
بنیاد نخبگان بدون حق رای حضور خواهد داشت. 

حسینی خواستار کمک همه دستگاه ها به پارلمان 
پارلمان  دیگر  پشتوانه  داشت:  اظهار  و  شد  بانوان 
زنان استان  پارلمان مجازی زنان خواهد بود که به 
زودی راه اندازی و از ظرفیت مشورتی تمام بانوان 
استان استفاده خواهد شد. معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: لوایح 
داده  ارجاع  کمیسیون های تخصصی  به  ها  و طرح 
صحن  به  کمیسیون  در  تصویب  صورت  در  و  شده 
خواهد  ارائه  نهایی  تصویب  جهت  پارلمان  علنی 
خانواده  و  زنان  کارگروه  گفت:  ادامه  در  وی  شد. 
بقیه  و  بررسی  خود  را  زنان  حوزه  با  مرتبط  موارد 
شورای  گانه   13 کارگروههای  به  را  ارجاعی  موارد 

برنامه ریزی و توسعه ارجاع خواهد داد و در صورت 
تصویب در این کارگروه ها موارد مصوب به شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان و شهرستان ها ارجاع 
مصوب  موارد  شورا،  این  در  تصویب  صورت  در  و 

اجرایی خواهد شد.

گفت:  سیاسی  شناسی  جامعه  کارشناس  یک 
انقالب  شرایط  آفریننده  بهترین  سلمان ها  ملک 
مردم  که  می افتند  اتفاق  وقتی  انقالب ها  هستند. 
به  وقتی  م��ردم  و  بیفتند  راه  ت��وده ای  ص��ورت  به 
صورت توده ای راه می افتند که در نهادهای مردمی 
منسجم نباشند.       به گزارش ایسنا، دکتر وحید 
امانی با حضور در نشستی که به همت دفتر سیاسی 
رضوی  ایران-خراسان  سازندگی  کارگزاران  حزب 
محل  در  که  عربستان  اخیر  تغییرات  موضوع  با 
تغییرات  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  حزب  این  دفتر 
کرد:  اظهار  نمی شود،  اجرا  بخش نامه  با  اجتماعی 
تغییر  را  خود  جامعه  می خواستند  انقالب ها  تمام 
یک  ذائقه  تغییر  و  اجتماعی  تغییر  یک  اما  بدهند 
تغییر  فتوای  نمی افتد.  اتفاق  شبه  یک  جامعه 
است  این  معنای  به  زی��را  نیست  مناسبی  عنوان 
افتاده در  اتفاق  تغییر  بعد  و  فتوا داده شده  اول  که 
بوده  تغییرات  بالعکس،  و  نیست  اینطور  که  حالی 
که موجب این فتوا شده است. تغییراتی که در نیم 

با  قرن اخیر در کشور عربستان رخ داده است. وی 
بیان  با  و  اجتماعی  تغییر  یک  ویژگیهای  به  اشاره 
اینکه عربستان در 50 سال گذشته تغییرات زیادی 
کرده است، تشریح کرد: نیم قرن پیش در عربستان 
اصال زن به عنوان یک انسان مطرح نبود که بخواهد 
خواسته ای داشته باشد. این تغییرات ممکن است 
عربی  بهار  از  ترس  مانند  مدتی  کوتاه  مختلف  علل 
داشته باشد اما علت بلند مدت و اصلی آن تغییرات 
است.  کرده  ایجاد  تجدد  امواج  که  است  اجتماعی 
این کارشناس جامعه شناسی سیاسی عنوان کرد: 
دو نوع تغییر اجتماعی با رویکرد سیاسی داریم اول 
تغییر از باال است که اصالحات نام دارد و دوم تغییر 
از پایین که همان انقالب است. وقتی نظام سیاسی 
جامعه ای آنقدر بسته باشد که اجازه تغییر از باال را 
ندهد و خواسته های مردم را برآورده نکند، تراکم 
نظامی  انقالب می شود؛ در هر  به  خواسته ها منجر 
داده  جامعه  نیازهای  به  پاسخ  اگر  مبنایی،  هر  با 
نشود با بحران مشروعیت روبه رو و منجر به انقالب 

خواهد شد. اما یک سری نظام سیاسی وجود دارد 
به تغییرات  که در زمان های مناسب پاسخ مناسب 
که  دارند  قرار  طیف  یک  روی  بر  این ها  و  می دهد 
می توان اول آن را از کشور توده ای چپ گرایی مانند 
دموکراسی  با  کشوری  را  آن  آخر  و  دانست  چین 
زمانی  یعنی  هستند  باز  جامعه  این ها  سوئد،  مثل 
اگر احساس کنند محدودیت ها موجب بروز مشکل 
خاطرنشان  وی  می کنند.  باز  را  درها  شد،  خواهد 
اصالح  اس��ت.  ب��اال  از  اص��الح��ات  ای��ران  در  ک��رد: 
چارچوب  در  می خواهند  که  هستند  کسانی  طلبان 
قانون های اساسی جمهوری اسالمی، نظام سیاسی 
طلب  که  کنند  نیازهایی  به  پاسخ دهی  به  مجبور  را 
حق  زنان  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  جامعه 
خواهان  مدت  دراز  در  است  ممکن  کنند  پیدا  فتوا 
حق انتخاب شدن به عنوان مقامات بشوند و زمینه 
تن  عربستان  نظام  تا  کنند  ایجاد  را  مشروطه  یک 
تغییرات  این  اگر  بدهد.  ساختاری  تغییر  یک  به 
به وجود می آورد  تغییرات دیگری  کنند  پیدا  ادامه 

این  ندهد  اج��ازه  هم  باز  سیاسی  ساختار  اگر  اما 
شود  اجتماعی  ساختار  در  تغییر  موجب  تغییرات 
درازمدت  در  نشود،  خودگردان  اجتماعی  بدنه  و 
درگیر یک چالش با مردم می شوند. این کارشناس 
جامعه شناسی سیاسی عنوان کرد: ملک سلمان ها 
بهترین آفریننده شرایط انقالب هستند. انقالب ها 
وقتی اتفاق می افتند که مردم به صورت توده ای راه 
بیفتند و مردم وقتی به صورت توده ای راه می افتند 
گاردها  و  نباشند  منسجم  مردمی  نهادهای  در  که 
هیچ موقع یاور حاکمان نظامی نخواهد بود و این را 
هم در نظام پهلوی و هم در گارد ریاست جمهوری 

صدام دیدیم. 

یادداشت
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طبق  گفت:  اجتماعی  رف��اه  و  ک��ار  ت��ع��اون،  وزی��ر 
فرمایش رهبر معظم انقالب کشور باید به رشد هشت 
برای تحقق هریک  یابد که  اقتصاد دست  درصدی در 

درصد رشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است.
در  شب  پنجشنبه  ربیعی  علی  ایرنا،  گ��زارش  به 
نشست شورای اداری تربت حیدریه افزود: در مجموع 
برای تحقق هشت درصد رشد اقتصادی کشور به 700 

هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
اصلی  برنامه  دو  دوازده��م  دول��ت  داد:  ادام��ه  وی 
کاهش فقر و افزایش رفاه مردم و نیز ایجاد اشتغال را 

هدفگذاری کرده است.
اینک  هم  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اصلی  مسئله  یک  عنوان  به  اشتغال  مسئله  کنار  در 
در کشور، آب نیز به دلیل بی برنامه بودن، هدر رفتن 
و  نگهداری  ناسازگاری طبیعی، شیوه غلط  بی اندازه، 

مصرف به مسئله اصلی تبدیل شده است.
سالمند  سمت  به  کشور  دیگر  سوی  از  اف��زود:  وی 
شدن پیش می رود بطوری که تعداد سالمندان ایران 
از هفت میلیون و 200 هزار نفر امسال به 30 میلیون 
نفر در سالهای نه چندان دور خواهد رسید و این یک 

مسئله اصلی در کشور خواهد بود.
مذکور  مسائل  همه  برای  باید  داد:  ادام��ه  ربیعی 
برنامه داشته باشیم اما مهمترین مسئله کنونی کشور 
بیکاری است که باید تالش کنیم ظرفیتهای نظام را بر 

بیکاری غلبه دهیم تا تبدیل به بحران نشود.
وی گفت: در حوزه اشتغال با چند مسئله مواجهیم. 
از سال 87  بود که  نخستین مسئله وجود رکود مزمن 
اقتصادی  رشد  کسری  درصد   60 از  بیش  و  شد  آغاز 
رشد  و  اشتغال  ایجاد  نیز  اینک  هم  داش��ت.  پی  در 
عمرانی،  بودجه  سرمایه،  بازار  به  توجه  با  اقتصادی 
در  خارجی  گذار  سرمایه  جذب  میزان  و  بانکی  توان 
افزایش  با  را  نقایص  این  کشور دشوار است. می توان 

ارتقا مهارت  و  و حرفه ای  فنی  بهره وری، شیوه های  
آموزی جبران کرد.

وزیر تعاون افزود: در دولت یازدهم با اختصاص 17 
کوچک  بنگاه های  به  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 
هزار   230 ری��زش  از  شغل  تثبیت  ب��رای  متوسط  و 
پنجره  دیگر  سوی  از  شد.  جلوگیری  شاغل  نیروی 
جمعیتی در دولت یازدهم باز شد بطوری که تعدادی 
از جوانان دهه 60 شغلی پیدا نکردند و آمار نیروهای 
تحصیلکرده بیکار دهه 70 که انتظار باالیی از شغلشان 
بیکاری  این  رفع  لذا  گذاشت  افزایش  به  رو  داشتند 
و  کارشناسانه  کار  و  زیاد  تالش  به  نیاز  شده  انباشته 

برنامه ریزی دارد.
تالش برای بهبود رفاه اجتماعی

وی ادامه داد: دولت یازدهم با یک اقتصاد کوچک 
شده و جمعیت زیادی که به یکباره وارد بازار کار شدند 
مواجه شد.با این وجود برنامه دولت برای حداقل یک 
فعلی  وضعیت  برای  سال  در  شغلی  فرصت  میلیون 
 340 امسال  ابتدای  ماه   6 ظرف  است.  امیدوارکننده 
در  شدگان  بیمه  جمعیت  به  جدید  شده  بیمه  هزار 

کشور افزوده شد.
تولید  بر  مبتنی  دولت  سیاست  قبال  گفت:  ربیعی 
متکی بر تولید بود اما هم اینک سیاست دولت اشتغال 
بر  انسانی است زیرا سیاست مبتنی  نیروی  بر  مبتنی 
تولید بیشتر وابسته به عرضه و تقاضاست اما توجه به 

اشتغال عرضه نیروی کار را به همراه دارد.
هزار   20 دول��ت  اشتغال  سیاست  در  اف��زود:  وی 
هزار  پنج  یافت،  اختصاص  تسهیالت  تومان  میلیارد 
هزار  پنج  و  ملی  توسعه  صندوق  از  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان از بانک در نظر گرفته شد تا سرجمع آن 
با نرخ سود کمتر به صورت تسهیالت به مردم پرداخت 

شود.
داد:  ادام��ه  اجتماعی  رف��اه  و  ک��ار  تعاون،  وزی��ر 

رفاهی  سیاست  دوره  سه  اجتماعی  رفاه  حوزه  در 
رسیدیم  نتیجه  این  به  تا  کردیم  تجربه  را  ناموفق 
همین  به  است  توانمندسازی  سیاست  بهترین  که 
جاری  سال  در  تومان  میلیارد  هزار  چهار  منظور 
زندگی  حداقل  از  تا  یافت  اختصاص  مددجویان  به 

باشند. برخوردار 
ابتدای  باید  ما  رفاهی  سیاست  انتهای  گفت:  وی 
اشتغال  اس��اس  ای��ن  بر  و  باشد  اشتغال  سیاست 
مددجویان را در اولویت قرار دادیم بطوری که امسال 
مقرر شده بخشی از هزینه بیمه مددجو پرداخت شود 

تا با کسب شغل مناسب درآمد خوبی داشته باشد.
راه  الیه  چند  نظام  اجتماعی  تامین  افزود:  ربیعی 
حل فقرزدایی است لذا در جهت اجرای برنامه کاهش 
فقر، در حوزه درمان سیاست این شد که همه ایرانیان 
همین  در  و  باشند  داشته  درمانی  بیمه  دفترچه  باید 
اجتماعی  فراگیر  بیمه  عنوان  با  دیگری  طرح  راستا 

ارزان قیمت در حال پیگیری است.
 سیاست تعیین دستمزد

وی همچنین گفت: در حوزه سیاست مزد، در چهار 
تورم  از  بازنشستگان  و  کارگران  سال گذشته دستمزد 
و  بازنشستگان  حقوق  در  رشد  این  که  گرفت  پیشی 

مستمری بگیران هفت درصد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای افزایش 
برنامه های  بازنشستگان  و  کارگران  قشر  خرید  قدرت 
در دست اجراست که این رشد با شیب مالیم در حال 
سال  هر  گذشته  سال   2 طی  همچنین  و  است  تحقق 
2 هزار و 800 میلیارد تومان به بازنشستگان کشوری 

اختصاص یافت.
کرد:  بیان  و  اشاره  مالی  منابع  محدودیت  به  وی 
اما  گسترده  بسیار  بهزیستی  سازمان  مخاطب  جامعه 
کل بودجه آن در سال هزار و 700 میلیارد تومان است 
باید فرهنگ  نیازهای جامعه هدف  به  پاسخ  برای  لذا 

خیر جمعی و موسسات خیریه را گسترش دهیم.
حیدریه  تربت  در  بیکاری  گفت:  همچنین  ربیعی 
برنامه  یک  با  را  آن  می توان  که  است  درصد   11.4
منسجم کاهش داد و کاهش حتی یک درصد بیکاری 

موفقیت قابل توجهی خواهد بود.
از  شهرستان ها  سهم  آینده  م��اه  از  اف���زود:  وی 
که  می شود  مشخص  اشتغال  سیاست  اعتبارات 
تربت  کشاورزی  جانبی  صنایع  میزان  این  با  می توان 
این  اقتصادی  مزیتهای  سایر  و  گردشگری  حیدریه، 

منطقه را گسترش داد.
زعفران با برند ایرانی در آینده نزدیک 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر خود 
به تربت حیدریه به خبرنگاران گفت: در تالش هستیم 
محصول زعفران با نام تجاری خود ایران بسته بندی 
و به کشورهای مختلف صادر شود. به همین دلیل به 

دنبال برند سازی در زعفران هستیم.
ایران  زعفران  اینکه  رغم  به  اینکه  بیان  با  وی 
تالش  در  اما  می شود  صادر  اسپانیا  کشور  نام  به 
ایران بسته  نام تجاری خود  با  این محصول  هستیم 
افزود:  شود،  صادر  مختلف  کشورهای  به  و  بندی 
آغاز  جنوبی  و  رضوی  خراسان  در  اکنون  کار  این 

است. شده 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به اهمیت 
محصول  بندی  بسته  خصوص  به  و  جانبی  صنایع 
نوع  شدن  مشخص  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  زعفران 
شده  استفاده  المللی  بین  کارشناسان  از  بندی  بسته 

است.
وی با اشاره به اینکه برای استاندارد سازی و ارتقاء 
کیفیت محصول زعفران از کارشناسان خبره استفاده 
شده است، بیان کرد: تالش می کنیم خود ایرانی ها  به 

به بازار جهانی اتصال پیدا کنند.
ایران  سنتی  تجار  اینکه  از  تاسف  اظهار  با  ربیعی 
دنیا  جدید  بازارهای  به  نتوانستند  زعفران  زمینه  در 
اتصال پیدا کنند و بیشتر به همان روش فله ای عمل 
در  اشتغال  توسعه  برنامه  از  یکی  گفت:  می کردند، 

استان خراسان در زمینه زعفران است.
کشور به مدارا نیاز دارد

اجتماعی گفت: در شرایط  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   
موضوع  خصوص  به  و  کشور  مشکالت  رفع  کنونی 

اشتغال به مدارا، همدلی و اجماع نیاز دارد.
ربیعی روز جمعه در دومین روز سفرش به خراسان 
والت  مه  شهرستان  اداری  شورای  نشست  در  رضوی 
و  دولت  سوی  از  رفتارها  برخی  تغییر  به  ما  اف��زود: 
ملت نیاز داریم. زیرا وقتی گرفتاریهای جامعه را رصد 
می کنیم در می یابیم به تغییر رفتارها نیاز داریم تا این 

تغییرها زمینه ساز پیشرفت در جامعه شوند.
وی ادامه داد: در عین حال دولت بیکار ننشسته و 
دست به اقداماتی زده تا باشناسایی اولویتها اقدام به 
رفع آنها بکند که یکی از آن ها سبک کردن تضمین های 

بانکی برای اخذ تسهیالت روستاییان است.
به  همچنین  اجتماعی  رف��اه  و  ک��ار  تعاون،  وزی��ر 
ایران اشاره  شرایط جهانی و نقش جمهوری اسالمی 
و بیان کرد: امروز وقتی رئیس جمهوری آمریکا سخن 
نسنجیده ای می گوید و عالوه بر آنکه بین دولتمردان 
خود مورد مذمت قرار می گیرد بالفاصله شاهد واکنش 
فورا  که  بطوری  بود  خواهیم  هم  اروپایی  اتحادیه 
می گویند در برخورد با ایران، راه ما از راه آمریکا جدا 

است.
وی در ادامه سخنانش به تصمیمات اتخاذ شده در 
خصوص شهرستان مه والت اشره و بیان کرد: ضمن 
آنکه در پی ارتقا دفتر نمایندگی دستگاه های اجرایی 
به ادارات خواهیم بود، پایگاه خدمات اجتماعی ایجاد 

نگهداری  مرکز  راه اندازی  زمینه  همچنین  و  می شود 
کودکان فراهم خواهد آمد.

کانون های کارآفرینی، نقطعه عطف اشتغالزایی 
ایجاد  گفت:  اجتماعی  رف��اه  و  ک��ار  تعاون،  وزی��ر 
استانی  و  شهرستانی  توسعه  و  کارآفرینی  کانون های 
و  اشتغال  وضعیت  در  تحول  و  تغییر  برای  ای  زمینه 

بهبود آمار بیکاری است.
کاشمر  در  خبرنگاران  جمع  در  جمعه  روز  ربیعی 
تمام  از  استفاده  با  کانون ها  ای��ن  تشکیل  اف��زود: 
دانشگاهیان،  نخبگان،  از  اعم  منطقه  ظرفیت های 
فعاالن اقتصادی و کشاورزی بر مبنای تفکر و ترکیب 
اساس  بر  منطقه  هر  توسعه  ب��رای  عاملی  مناسب 

ظرفیت ها و راهکارهای مناسب است.
وی همچنین به سفر امروز به سه شهرستان کاشمر، 
این  طی  کرد:  بیان  و  اش��اره  آباد  خلیل  و  بردسکن 
تصمیمات  و  بررسی  حوزه  سه  در  مباحث  بازدیدها 

خوبی گرفته شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه 
این شهرستان ها در تولید  قابلیت  به  با توجه  اشتغال 
در  گذاری  سرمایه  باید  آن  صادرات  و  کشمش  انگور، 
حوزه کشت و صنایع بسته بندی، فرآوری و همچنین 

توسعه صادرات تقویت شود.
وی گفت: کشت و تولید زعفران نیز که با شرایط کم 
آبی این خطه سازگاری دارد طی سال های اخیر رشد 
خوبی داشته است. در حوزه صنایع جانبی و تکمیلی 
برای  ملی  توسعه  صندوق  وام  محل  از  بخش ها  این 
اشتغال روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت 
اشتغال،  ریالی  میلیارد  هزار   200 تسهیالت  نیز  و 

کمک می شود.
هم  گردشگری  حوزه  در  منطقه  این  افزود:  ربیعی 
ظرفیتهای خوبی دارد و بر این اساس با توجه به مسیر 
زمینه  توان  می  مسافران  و  زائ��ران  عبوری  تقاطع  و 
و  شهرستان ها  این  از  آنها  بازدید  و  حضور  و  اقامت 
را فراهم  این خطه  تاریخی  و  ظرفیت های گردشگری 

کرد.
ادامه داد: حوزه آی.سی.تی هم بخش دارای  وی 
مزیت این منطقه است و مطالعات اولیه آن هم انجام 
فعالیت در  قابلیت  دارای  نیروهای  اکنون  باید  و  شده 
آموزش های  شوند.  حمایت  و  شناسایی  حوزه  این 
فنی و حرفه ای نیز به تناسب ظرفیت و مزیت منطقه 
مهارت های  آموزش  راستا  این  در  و  شود  می  تقویت 

روستایی توسعه می یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه رنگ 
و نساجی هم در این منطقه سرمایه گذاری  های خوبی 
قرار  دارد.  مناسبی  اشتغال  زمینه  که  گرفته  صورت 
بررسی  آن ها  مشکالت  و  مسائل  اساس  این  بر  شده 

شود.

وزیر رفاه در سفر دو روزه اش به خراسان رضوی مطرح کرد:

نیاز به 700هزار میلیارد تومان برای هشت درصد رشد اقتصادی
ربیعی: سهم شهرستان ها از اعتبارات سیاست اشتغال مشخص می شود

خبر

مشموالن سهام عدالت مراقب 
کالهبرداران باشند

یا  تلفنی  تماس  هیچ گونه  سازی  خصوصی  سازمان 
نخواهد  و  ننموده  مشموالن  از  پول  پرداخت  تقاضای 
سازمانخصوصی  توسط  پیامک  ارس��ال  پی  در  نمود. 
سازی به مشموالن سهام عدالت این سازمان اعام کرد: 
پیامک ارسال شده توسط سازمان خصوصی سازی به 
مشموالن سهام عدالت صرفا با سرشماره 30000000 

بوده و متن آن نیز به شرح زیر است:
»مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام 

عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد. «
بنابراین در صورت ارسال هرگونه پیامک یا تماس 
تلفنی با مشموالن سهام عدالت، لطفا به هیچ عنوان 
اساس  بر  نشود.  توجه  ها  پیامک  و  ها  تماس  این  به 
این گزارش سازمان خصوصی سازی هیچگونه تماس 
تلفنی یا تقاضای پرداخت پول از مشمولین ننموده و 
نخواهد نمود. بر این اساس از مشموالن خواسته شده 
هوشیاری  ضمن  و  بوده  سودجو  افراد  مراقب  است 
سوء  جهت  مختلف  های  زمینه  در  افراد  فریب  الزم 

استفاده از عنوان طرح سهام عدالت را نخورند.

سخنگوی فراکسیون عشایر مجلس مطرح کرد:
اهمیت توسعه گردشگری روستایی

فراکسیون  سخنگوی 
گفت:  مجلس  در  عشایر 
گ��س��ت��رش گ��ردش��گ��ری 
تولید  افزایش  روستاها 
دستی،  صنایع  فروش  و 
گ��ی��اه��ان داروی������ی و 
به  را  خوراکی های محلی 

دنبال دارد.
و  عشایر  روز  گرامیداشت  با  پژمان فر  ن��ص��را... 
را  عشایر  و  روستاها  گردشگری  تقویت  روستاها 
ایران  روستاهای  که  آنجا  از  گفت:  و  خواند  ضروری 
با  باید  ظرفیت بسیار باالیی در جذب گردشگر دارند 
مهم  این  روستاییان  و  عشایر  میان  در  فرهنگسازی 
درآمدزایی  به  گردشگری  طریق  از  می توانند  -که  را 
قانونی  حمایت های  همچنین  شد،  ی��ادآور  برسند- 
ظرفیت  اف��زای��ش  با  رابطه  در  حاکمیت  و  دول��ت 
بومیان  میان  در  اعتمادسازی  همراه  به  گردشگری 
راستا  این  در  باید  که  است  مهمی  اقدامات  جمله  از 

صورت گیرد.
شورای  مجلس  در  کات  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
با  روستایی  مناطق  معرفی  با  است  معتقد  اسامی 
توانمندی های  شناسایی  ب��اال،  گردشگری  قابلیت 
آن ها، تکمیل زیرساخت ها و ارائه اعتبارات برای این 
مهم می توان به رونق گردشگری روستایی امیداور شد.
به  توجه  با  ام���روزه  روستاییان  ک��رد:  بیان  وی 
می توانند  محدودیت ها  دیگر  و  آبی  محدودیت های 
از طرق دیگر همچون عرضه صنایع دستی و میزبانی 
از گردشگران با سبک و شیوه بومی و سنتی همچون 

غذاها و آداب و رسوم خود به درآمدزایی برسند.
 سخنگوی فراکسیون عشایر در مجلس با اعتقاد به 
میزان  از  می تواند  روستایی  گردشگری  تقویت  اینکه 
بسیاری  بازگشت  حتی  و  کاسته  شهر  به  مهاجرت ها 
افزود:  را موجب شود،  روستاها  به  از شهرها  آن ها  از 
با  می توانند  چطور  داد  آم��وزش  روستاییان  به  باید 
امکانات فعلی خود میزبانی جالب و هیجان انگیزی از 
گردشگران داشته باشند چراکه لباس ها، سبک زندگی 
و مناسک ها مختلف و کوچ های فصلی آن ها به خودی 

خود گردشگر داخلی و خارجی را جذب می کند.
اشاره  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
و  تولید  افزایش  روستاها  گردشگری  گسترش  اینکه 
فروش صنایع دستی، گیاهان دارویی و خوراکی های 
محلی را به دنبال دارد که این به معنای ایجاد اشتغال 
است، اضافه کرد: در برنامه ششم به حوزه گردشگری 
تبدیل  »طرح  آنکه  ضمن  است،  شده  خوبی  توجه 
سازمان گردشگری به وزارتخانه« نیز تحول بزرگی در 
حوزه گردشگری به دنبال خواهد داشت که گردشگری 

روستاها نیز از این تحول بی بهره نخواهند ماند.

اعالم شرایط جدید وام مسکن
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعام جزئیات اعطای 
وام ها  این  بازپرداخت  گفت:  مسکن،  جدید  وام های 

۱۵ ساله و نرخ سود آن، ۸ درصد است.
به گزارش مهر، غامرضا سامی با تشریح جزئیات 
جدید وام های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت 
از  مسکن  بازپرداخت  زمان  افزایش  جدید،  وام   این 
از  تسهیات  سود  کاهش  همچنین  و  سال   ۱۵ به   ۱۲
نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر 
نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ 
۱۰ ماه )دو دوره 5 ماهه( می تواند  بلکه در یک دوره 

پرونده دریافت وام تشکیل دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید 
برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید 
برای افزایش بهره وری تسهیات مسکن عاوه بر افزایش 
خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط 
آن افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد 

شود و نه به دریافت کننده تسهیات.
سامی ادامه داد: براساس تصمیم هیئت دولت قرار 
منابع  مهر،  مسکن  اقساط  بازپرداخت  محل  از  است 
شود  تزریق  مسکن  بخش  عامل  بانک  به  جدید  مالی 
اجرایی  مسکن  تسهیات  شرایط  بهبود  سیاست  تا 
به  صرفًا  جدید  شرایط  اینکه  بر  تأکید  با  وی  شود. 
پس  صندوق  محل  از  تسهیات  دریافت  متقاضیان 
عاملی  تنها  افزود:  دارد  اختصاص  یکم  مسکن  انداز 
باشد،  اثرگذار  مسکن  تسهیات  تا  می شود  سبب  که 
تا عاوه  به بخش تسهیات مسکن است  ورود دولت 
بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت 
اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در 
حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیات مسکن با نرخ 
بهره پائین را ندارند.سامی با تأکید بر اینکه از زمان 
حال،  به  تا  یکم  مسکن  انداز  پس  صندوق  راه اندازی 
شرایط دریافت تسهیات آن، بهبود یافته است، اظهار 
 ۹.5 به  یکم  مسکن  تسهیات  سود  نرخ  کاهش  کرد: 
درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز 
هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، 
ارتباط ایجاد کند که علت آن طوالنی بودن مدت زمان 

انتظار برای دریافت این تسهیات است.

خوب و بد تجمیع کارت ها بر  عاوه  کارت  یک  در  کارت ها  همه  تجمیع  طرح 
همان  به  می رسد،  نظر  به  جذاب  طرح  یک  این که 

نسبت گران و هزینه بردار است.
کارت های هوشمند ملی که از سوی وزیر ارتباطات 
پیشنهاد  کارت ها  تجمیع  عملیاتی  بستر  عنوان  به 
و  می کند  استفاده  ت��راش��ه ای   تکنولوژی  از  ش��ده 
فعلی  کارتخوان  دستگاه های  می شود  باعث  همین 
برای  کنند.  خوانش  را  جدید  کارت های  نتوانند 
باید  تراشه دار  کارت های  این  از  گسترده  استفاده 
دستگاه های پذیرنده زیادی تهیه شود. اینکه هزینه 
این عملیات گسترده را چه نهادی باید بر عهده بگیرد 
و بر روند انجام آن نظارت کند از سوال هایی بود که از 

کارشناسان پرسیده شد.
نزد  کارت ها  تعدد  اصلی  علت  ایسنا،  گزارش  به 
از  آنها  البته تجمیع  بانکی است که  مردم کارت های 
نگاه برخی کارشناسان عملی تقریبا غیرممکن است؛ 
استدالل آنها هم این است که به دلیل ذینفع بودن 
کارت هایشان،  از  مردم  استفاده  و  صدور  در  بانک ها 
تجمیع  ب��ه  ت��ن  ب��ود  نخواهند  ح��اض��ر  هیچوقت 
کارت هایشان با کارت های دیگر بانک ها بدهند؛ چرا 
که در آن صورت ممکن است منافع حاصل از انجام 
گرفته  نادیده  بانک ها  حساب  از  مالی  تراکنش های 

شود.
کارت های بانکی بهتر است تجمیع نشوند!

 به اعتقاد کارشناس بانکداری الکترونیکی تجمیع 
خاص  الزامات  نیازمند  کشور  در  بانکی  کارت های 
حدود  در  کشور  در  حاضر  ح��ال  در  و  اس��ت  مالی 
برای  کدام  هر  که  داری��م  مالی  موسسه  و  بانک   ۲۰
اگر  که  کرده اند  ص��ادر  کارت هایی  خود  مشتریان 
و  مبدا  باید  شوند،  تجمیع  کارت ها  این  باشد  قرار 
تراکنش های  برای  آن  از  مشتریان  که  حساب هایی 
خود استفاده می کنند مشخص باشد، چرا که بانک ها 

در مورد تراکنش ها ذینفع هستند.
سیدمحمدامین حسینی با بیان این که بهتر است 
گنجانده  کارت ها  تجمیع  طرح  در  بانکی  کارت های 
نشوند، گفت: اینکه بتوانیم کارت ها را تجمیع کنیم 
عملی است اما این که بتوانیم سود بانک ها را در آن 
است  بهتر  می رسد.  نظر  به  سخت  بگیریم  نظر  در 
و  اجتماعی  تامین  سامت،  به  مربوط  کارت های 
حتی کیف پول خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع 

کنیم، اما این که همه کارت ها را تجمیع 
کنیم عملی نیست.

تجمیع  تفکیک  م��ی رس��د  نظر  ب��ه 
مربوط  کارت های  از  بانکی  کارت های 
تجمیع  از  بهتری  ایده  هویت  احراز  به 
شکل  این  به  که  چرا  باشد  کارت ها  همه 
حسابرسی  به  مربوط  معضات  از  دیگر 
دردس��ره��ای  و  بانک ها  ح��س��اب ه��ای 
با  م��ی ت��وان  و  ف��ارغ ش��ده  آنها  ه���رروزه 
توسط  صادره  کارت های  دیگر  تجمیع 
خدمت رسانی  به  حاکمیتی  نهادهای 
اینگونه  کرد.  اقدام  شهروندان  به  بهتر 
دستگاه های  نصب  هزینه  از  دول��ت 

پرتعداد کارت خوان کارتهای تراشه دار برای بانک ها 
نیز فارغ می شود.

زیرساخت ها برای تجمیع کارتها وجود دارد؟
البته  استفاده گسترده از کارت های هوشمند برای 
در  خاصی  زیرساخت های  نیازمند  کارت ها  تجمیع 
کشور است. اگر قرار باشد سیستم کارت های موجود 
در کشور به کارت های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید 
پذیرنده  که  مراکزی  و  کارتخوان  دستگاه های  همه 
کارت ها هستند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند 

که این هزینه بسیار زیادی را می طلبد.
بانکداری  کارشناس  دیگر   - پشامی  جعفر  اما 
الکترونیکی - در نهایت با تاکید بر این که بهتر است 
از  حاکمیتی  اداری  مسائل  به  مربوط  کارت های 
کارت هایی  کرد:  تاکید  باشد،  جدا  بانکی  کارت های 
یا  خدمت  پایان  کارت  گواهینامه،  گذرنامه،  مانند 
کارت های دیگر را می توان در کارت ملی تجمیع کرد، 
اما تجمیع کارت هایی مانند کارت های بانکی به دلیل 
مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین ذینفع برای 
هزینه بردار  و  سخت  بسیار  امری  خاص  تراکنش  هر 

به نظر می رسد.
شهروندی  کارت های  از  استفاده  است  قرار  اگر 
جامعه  در  کارت ها  و  خدمات  همه  تجمیع  ب��رای 
برای  افزاری  سخت  بستر  یک  باید  ابتدا  یابد  رواج 
کارت خوان  دستگاه های  همانند  شود،  تعریف  آن 

در  است،  آمده  وجود  به  بانکی  کارت های  برای  که 
باید  گونه  همین  به  نیز  شهروندی  کارت های  مورد 
تاکسی ها،  تمام  و  شود  فراهم  پذیرنده  دستگاه های 
به  قادر  شهری  حوزه های  دیگر  و  بار  تره  میادین 
این  در  شوند،  شهروندی  ک��ارت ه��ای  پذیرندگی 
کارت های  برای  پول"  "کیف  لفظ  که  است  صورت 

شهروندی موضوعیت پیدا می کند.
خیر و شر طرح تجمیع کارت ها

از سوی دیگر عماد ایرانی به عنوان یک کارشناس، 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  صحبت های  به  اشاره  با 
اعتباری  کارت های  همه  تجمیع  بر  مبنی  اطاعات 
ملی،  هوشمند  کارت  قالب  در  کشور  در  خدماتی  و 
تکنولوژیکی  امکان  قالب  اتفاق در دو  این  می گوید: 
لحاظ  به  که  است  بررسی  قابل  اجرایی  امکان  و 
تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که یک کارت هم 
یا  بانکی  مسائل  دیگر  برای  هم  و  هویت  احراز  برای 
می توانیم  ما  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  خدماتی 
اعم  است  مردم  دست  در  که  فعلی  کارت های  تمام 
یک  تنها  در  را  هوشمند  و  مغناطیسی  کارت های  از 

کارت هوشمند تجمیع کنیم.
 اما به لحاظ اجرایی واقعیت این است که هر کدام 
به  متعلق  مردم،  دست  در  موجود  کارت های  این  از 
یا شرکت خاص است و در حال حاضر  یک سازمان 
تجمیع  آن  طریق  از  بتوان  که  یکپارچه ای  مدیریت 
ندارد.  وجود  کشور  در  فعا  داد،  انجام  را  کارت ها 

زمانی که همه کارت ها در یک 
زمانی   شوند  تجمیع  ک��ارت 
که  م��ی آی��د  وج��ود  ب��ه  مشکل 
گم  را  کارتش  ک��ارت،  صاحب 
کند. او برای سوزاندن و صدور 
تک تک  با  باید  ک��ارت  دوب��اره 
کارت  آن  در  که  سازمان هایی 
تماس  ارائه می دهند  خدماتی 
را  اداری  مراحل  کرده،  برقرار 

طی و تاییدیه بگیرد.
مشکل  به  اش��اره  با  انی  ایر 
در  یکپارچه  خدمات  مدیریت 
طرح تجمیع کارت ها پیشنهاد 
کرد: یک پیشخوان واحد می تواند این مسئله را حل 
اعام کند که  ارگان ها  به همه  که  این صورت  به  کند 
فان شهروند کارتش را گم کرده و درخواست صدور 
دوباره کارت را انجام دهد که متاسفانه این مرکز هم 
باعث می شود  ندارد و همین مسئله  در کشور وجود 
طرح  اجرای  امکان  فرآیندی  و  اجرایی  لحاظ  به  تا 

تجمیع کارت ها در کشور وجود نداشته باشد.
یک  روی  بر  خدمات  یا  و  کارت ها  همه  تجمیع 
صرفه  بر  ع��اوه  تا  می شود  موجب  خ��اص  ک��ارت 
کارت های  صدور  برای  ملی  هزینه های  در  جویی 
مختلف در سهولت دسترسی شهروندان به خدمات 
در  بیافتد.  بزرگی  اتفاق  نیز  شهری  بین  و  شهری 
وزارت  ارتباطات،  وزارت  که  است  الزم  راستا  این 
کشور، سازمان شهرداری ها و نمایندگان بانک با هم 
ارائه  برای  را  مشورت کنند و یک استاندارد واحدی 
خدمات به شهروندان توسط بانک ها تدوین کنند تا 
دیگر شاهد جزیره ای عمل کردن سازمان ها نباشیم.
سپاس  پ��روژه  ط��رح  مرکزی  بانک  ای��ن  از  پیش 
همین  در  را  سیار(  الکترونیک  پرداخت  )سامانه 
که  آنجایی   از  اما  داشت  خود  کار  دستور  در  راستا 
برای  جزیره ای  صورت  به  و  بانکی  هر  را  طرح  این 
مشتریان خود اجرا کرد؛ همین موضوع باعث شد تا 
این پروژه عما گسترش پیدا نکند، ضمن این که به 
دلیل یکپارچه نبودن این خدمات استقبال چندانی 

هم از آن نمی شود و آن چنان هم نمی تواند درآمدزا 
باشد.

طرح  اج��رای  زیرساخت های  که  می رسد  نظر  به 
دارد،  وج��ود  کشور  در  خدمات  و  کارت ها  تجمیع 
و  بانک ها  افزایی  هم  باره  این  در  مهم  مسئله  گفت: 
یکپارچه  قوانین  است.  یکدیگر  با  مختلف  نهادهای 
کننده در این زمینه می تواند از جزیره ای عمل کردن 

در این حوزه جلوگیری کند.
کارت های شهروندی؛ تجمیع خدمات مختلف 

در یک کارت
کارت های  مسئله  کارت ها  تجمیع  طرح  کنار  در 
شهروندی نیز اهمیت می یابد چرا که این کارت ها در 
واقع یک کیف پول الکترونیکی هستند که می توانند 
حوزه  کنند.  تجمیع  خود  در  را  مختلف  خدمات 
از  فراتر  بسیار  شهروندی  کارت های  خدمات دهی 
کارت های اتوبوس یا متروی فعلی است. اهمیت این 
پول  به  نیاز  بدون  و  بیشتر  سرعت  بر  عاوه  کارت ها 
برنامه ریزان  به  آمارها  دادن  در  پرداخت ها  کاغذی 
کشوری  یا  شهری  مدیران  که  صورت  این  به  است، 
با رصد میزان استفاده از خدمات مختلف در ساعات 
بهتر  خدمات رسانی  ب��رای  می توانند  روز  مختلف 

برنامه ریزی کنند.
کارت های هوشمند قابلیت پذیرش اپلیکیشن های 
برای  آنها  از  می توان  که  دارند  را  متنوعی  و  مختلف 
مانع  که  چیزی  آن  اما  کرد،  استفاده  خاص  اهداف 
کشور  در  واح��د  ک��ارت  یک  در  کارت ها  تجمیع  از 
یک  کنترل  در  نهادها  هماهنگی  بحث  می شود، 
ملزم  را  بانک ها خود  که  است. چرا  کارت مخصوص 
به حراست و حفاظت از اعتبار و سپرده های افراد در 

نزد خود می دانند.
تجمیع  با  ارتباط  در  مهم  مسئله  اما  پایان  در 
بین  هماهنگی  ایجاد  قدرت  هرچیز  از  قبل  کارت ها 
مختلف  کارت های  کننده   صادر  مختلف  ارگان های 
بیمه درمانی،  از کارت پایان خدمت، کارت های  اعم 
دیگر  کارت های  سایر  و  گواهینامه  ملی،  شناسایی 
کارت  شهروندان  از  یکی  روزی  قضا  از  اگر  که  است. 
خود را گم کرد در داالن بزرگ بروکراسی سازمان های 
مختلف گرفتار نشود و تنها از طریق یک نهاد نسبت 
احتمالی  مشکات  سایر  یا  کارت  دوب��اره  صدور  به 

پیش آمده اقدام کند.

پذیرش آگهی و اشتراک
 در مشهد

36056481
سامانه

 پیامک مردمی
100080888



4جامعه W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mفرهنگ 5W w w . s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

خبر

رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد:

خلیل آباد نیاز به پایگاه خدمات اجتماعی 
دارد

در  اکنون  گفت:  خلیل آباد  بهزیستی  اداره  رئیس 
سه شهرستان 30 نفر خانواده دو معلولی پشت نوبت 
دریافت خدمات هستندو با این وجود هنوز اورژانس 
خدمات  پایگاه  به  مبرم  نیاز  و  نشده  دایر  اجتماعی 

اجتماعی داریم.
نشستی  در  گذشته  روز  ظهر  اسماعیلی  حسین 
اجتماعی،   امور  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با  که 
فعالین  برخی  و  وزارت  حوزه  مدیران  و  فرمانداران 
رفاهی  مجتمع  محل  در  کارگری  و  تعاونی  بخش 
اینکه سازمان  بیان  با  برگزار شد،  کاشمر  فرهنگیان 
بهزیستی با 180 فعالیت در حوزه های مختلف توان 
و  مسکن  مشارکت،  پیشگیری،  اجتماعی،  بخشی، 
اشتغال هر روز وظایف ما در حوزه بهزیستی افزایش 
باید  وظایف  افزایش  این  کنار  در  گفت:  می یابد، 
افزایش خوبی  قالب طرح های مختلف  در  اعتبارات 

داشته باشد.
از  انتظارات  بیشترین  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
مجموعه بهزیستی است، افزود: با توجه به اینکه در 
قانون بهزیستی را متولی سامت اجتماعی در سال 
جاری معرفی کرده اند اما باید نگاه ویژه ای به جامعه 
تحت پوشش و مشکاتی که در شهرستان ها با آن ها 

مواجه هستیم داشته باشیم.
تدبیر  دول��ت  اینکه  اع��ام  با  اسماعیلی  حسین 
ارائ��ه  محرومین  به  را  ارزن���ده ای  خدمات  امید  و 
توزیع  برابری  سه  افزایش  آن  بارز  نمونه  که  داده اند 
اعتبار اشتغال در سال جاری است، اظهار کرد: این 
آن  جذب  پیگیری  حال  در  و  شده  اباغ  اعتبارات 

هستیم.
جامعه  مستمری  مبلغ  افزایش  از  همچنین  وی 
تحت پوشش بهزیستی خبر داد و عنوان کرد: به رغم 
مشکاتی  با  هنوز  اما  داده  انجام  دولت  که  خدماتی 

مواجه هستیم.
رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد آمار تحت پوشش 
نفر  هزار   30 بالغ بر  را  شهرستان  سه  در  بهزیستی 
مستمر  غیر  و  مستمر  خدمات  از  که  ک��رد  اع��ام 

استفاده می کنند.
تا 15 درصد  آمار 10  این  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  این  اف��زود:  می کنند،  دریافت  مستمر  خدمات 
نفر  یک  حتی  تاکنون   88 سال  از  که  است  حالی 
را  مستمر  خدمات  نوبت  پشت  آمار  نتوانسته ایم 

افزایش دهیم.
اسماعیلی با بیان اینکه 750 نفر در سه شهرستان 
هستند،  نوبت  پشت  بردسکن  و  خلیل آباد  کاشمر، 
دریافت  نیازمند  ش��دت  به  اف��راد  ای��ن  ک��رد:  بیان 

خدمات هستند.
لحاظ  به  جهیزیه  نوبت  پشت  آمار  همچنین  وی 
و  تحصیلی  مسکن،  ودیعه  مصرفی  بخشی،  توان 
ایاب و ذهاب و خدمات توان بخشی مبتنی بر جامعه 
بسیار چشم گیر است، افزود: یکی از دغدغه های ما 
و خانواده های پشت  را موضوع معاش  بهزیستی  در 

نوبت معتادان در حال بهبود دانست.
اینکه  بیان  با  خلیل آباد  بهزیستی  اداره  رئیس 
درصد   10 باید  سالیانه  دولت  دستورالعمل  به رغم 
کنار  بیان کرد: در  کنیم،  از چرخه حمایت خارج  را 
تسهیات ارزان قیمتی که به این ده درصد پرداخت 
شود.   داده  باید  نیز  باعوض  کار  سرمایه  می شود 
 30 شهرستان  سه  در  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نفر خانواده دو معلولی پشت نوبت دریافت خدمات 
شهرستان  در  اجتماعی  اورژانس  نبود  به  هستند، 
خلیل آباد با 52 هزار نفر جمعیت اشاره کرد و افزود: 
خدمات  پایگاه  به  مبرم  نیاز  خلیل آباد  شهرستان 

اجتماعی دارد.
اجتماعی  تأمین  رئیس  همچنین،  جلسه  این  در 
 10 از  بیش  با  بردسکن  شهرستان  افزود:  بردسکن 
و  تبعی  شده  بیمه  هزار   40 و  اصلی  شده  بیمه  هزار 
دل  در  شدن  واقع  دلیل  به  جمعیت  هزار  حدود 90 
کویر و محل تاقی چند استان کشور نیازمند احداث 

درمانگاه تامین اجتماعی است.
عیسی صادقی با اشاره به اینکه هرچند با پیگیری 
های مسئوالن شهرستان و موافقت استان با احداث 
درمانگاه در این شهرستان موافقت شده اما مراحل 
کشور  عالی  وزی��ر  دستورات  نیازمند  کار  تکمیلی 
است، گفت: خواسته مردم، مسئوالن و نیاز منطقه 

را راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی دانست.
وی با اعام اینکه به دلیل همجوار بودن شهرستان 
در نزدیکی گسل بزرگ درونه این درمانگاه می تواند 
از  باشد،  منطقه  محروم  مردم  برای  شایانی  کمک 
آباد  خلیل  در  اجتماعی  تامین  ساختمان  نداشتن 
با توجه  افزود:  با 5500 بیمه شده اصلی خبر داد و 
به اینکه ساختمان فعلی استیجاری است می طلبد 

هرچه زودتر ساختمان اصلی احداث شود.
نیاز  همچنین  بردسکن  اجتماعی  تأمین  رئیس 
با 20 هزار بیمه شده اصلی  تامین اجتماعی کاشمر 
و 65 هزار بیمه شده تبعی را در ارتقاء درمانگاه فعلی 
به پلی کلینیک دانست و گفت: با راه اندازی این پلی 
بهینه  استفاده  توانند  می  شهرستان  شش  کینیک 

کنند.

بازار بیماران آنفوالنزا و سرماخوردگی با شروع 
فصل سرد سال داغ است. عالئم و راه های درمان 
که  دارند  هایی  تفاوت  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی 
باید با آگاهی از آنها با این دوبیماری جدی مقابله 

کرد.
آنفوالنزا و سرماخوردگی به دلیل شباهت هایی 
گرفته می شوند.  اشتباه  با یکدیگر  گاها  که دارند 
درست است که هر دو تقریبا با ضعیف شدن بدن 
درمان  و  عالئم  اما  کنند  می  بروز  سرما  برابر  در 
به  است  متفاوت  کمی  سرماخوردگی  با  آنفوالنزا 

نوعی که آنفوالنزا شدن بیشتری دارد.
اید،  شده  له  کامیون  زیر  می کنید  احساس  اگر 
مانند  عالئمی  آنفلوانزا  دارید.  آنفلوانزا  احتماال 
احتقان  عضالنی،  درد  س��ردرد،  تب،  گلودرد، 
ایجاد  ناگهانی  و  سریع  معموال  که  دارد  سرفه  و 
معمولی  سرماخوردگی  عالئم  از  شدیدتر  و  شده 

هستند. 
به منظور پیشگیری و کنترل و کاهش بار ناشی 
از آنفلوانزا، بکارگیری روش های مناسب مراقبتی 
آسیب  تواند  می  بهداشتی  به موقع  مداخالت  و 

های ناشی از بیماری را به حداقل برساند.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به 
اینکه همه ساله همزمان با سرد شدن هوا و شروع 
فصل پاییز شاهد شیوع بیماری آنفلوانزا در جامعه 
هستیم گفت: بیماری آنفلوانزا یک بیماری عفونی 
دیگر  فرد  به  ف��ردی  از  راحتی  به  که  است  حاد 

منتقل می شود.
طغیان ها  مسبب  بیماری  این  اینکه  بیان  با 
بیشتری  شدت  با  که  بوده  سالیانه  واپیدمی های 
به ویژه در مناطق  پاییز و زمستان  در فصل های  
معتدل اتفاق می افتد،گفت: میزان حمله سالیانه 
بیماری در کل دنیا حدود ۵ تا ۱۰ درصد دربالغین 
و۲۰تا۳۰ درصد درکودکان برآورد شده که در طی 

بروز اپیدمی به چندین برابر افزایش می یابد.
طی  در  شود  می  برآورد  کلی  بطور  افزود:  وی 
مورد  میلیون   ۵ ۳تا  حدود  سالیانه  اپیدمی های 
بیماری شدید وحدود ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار مرگ 

رخ دهد.
عالئم  دارای  اف���راد  شرکت  ع��دم  ص��ادق��ی، 
اماکن  در  وآنفلوانزا  سرماخوردگی  بیماری 
هنگام  در  بینی  و  ده��ان  پوشانیدن  عمومی، 
دست ها  مکرر  و  صحیح  شستن  سرفه،  و  عطسه 
نوشیدن  و  کافی  استراحت  و  صابون  و  آب  با 

را  آنفلوانزا  به  ابتال  هنگام  در  ف��راوان  مایعات 
جهت  در  بهداشتی  توصیه های  مهمترین  از 
از  یکی  ب��رد.  نام  بیماری  شیوع  از  پیشگیری 
عادت های اشتباهی که مردم دارند این است که 
دستمالی  آنفلوانزا،  یا  سرماخوردگی  هنگام  در 
در  کرده اند  استفاده  سرفه  یا  عطسه  برای  که  را 
آن  مجددًا  و  دارند  می  نگه  خود  دست  یا  جیب 
بسیار  راه  این  دهند.  می  قرار  استفاده  مورد  را 
بدن  به  دوباره  بیماری  عوامل  که  است  ای  ساده 
بیماری  تشدید  باعث  بتوانند  و  یابند  انتقال 
را  استفاده  مورد  دستمال  باید  بیماران  شوند. 
یک  بیندازند.  دور  فورًا  مصرف  بار  یک  از  پس 
بینی  فشار  با  که  است  آن  دیگر  معمول  اشتباه 
فشار  کنند.  می  تمیز  دستمال  یک  در  را  خود 
بینی  از ترشحات  باعث می شود که مقداری  هوا 
را  هستند  ها  میکروب  و  ها  وی��روس  حاوی  که 
باعث  و  دهند  انتقال  چشم  زیر  سینوس های  به 

عفونت سینوسی شوند.
وی دریافت واکسن در گروه های در معرض خطر 
پیشگیری  روش های  بهترین  از  یکی  را  پرخطر  و 
از بیماری انفلوانزا بر شمرد و تصریح کرد: واکسن 
دسترس  در  که  است  سال   ۶۰ از  بیش  آنفلوانزا 

بوده و تجربیات گسترده در طی این مدت ایمنی 
است.  داده  نشان  به خوبی  را  آن  اثربخشی  و 
شدید  عوارض  خطر  معرض  در  که  جمعیتی  در 
بیماری آنفلوانزا است اثر واکسیناسیون در کاهش 

بستری و مرگ شناخته شده است.

از  که  هایی  واکسن  کرد:  نشان  خاطر  صادقی 
در  اند  شده  تهیه  سال  همان  شایع  های  سوش 
افراد سالم ۷۰ تا ۹۰ درصد در پیشگیری ازبیماری 
مؤثر بوده و موارد بستری ناشی از آنفلوانزا را تا ۵۰ 

درصد کاهش می دهد.

در آغاز فصل پاییز و شیوع سرما خوردگی رعایت بهداشت فردی بهترین راه جلوگیری از آنفلوانزا است؛

واکسن آنفوالنزا آخرین راه حل
خبر

نماینده مردم کاشمر و بردسکن:

کشاورزی باید در ردیف مشاغل سخت و زیان آور 
قرار گیرد

کوهسرخ  و  آب��اد  خلیل  بردسکن،  کاشمر،  م��ردم  نماینده 
شغل  تا  هستیم  تاش  در  گفت:  اسامی  شورای  مجلس  در 

کشاورزی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد.
و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با  که  نشستی  در  بنیادی  بهروز 
و  وزارت  ح��وزه  ومدیران  فرمانداران  اجتماعی،   ام��ور  رف��اه 
برخی فعالین بخش تعاونی و کارگری در محل مجتمع رفاهی 
جمعیت  اینکه  به  اش��اره  با  ش��د،  برگزار  کاشمر  فرهنگیان 
و  انتخابیه  حوزه  شهرستان های  در  اجتماعی  تأمین  بیمه شده 
تعدادی از شهرستان های هم جوار تنها از درمانگاه این سازمان 
امکانات  متأسفانه  ک��رد:  اظهار  می کنند،  دریافت  خدمات 
به هیچ عنوان  می شود  ارائ��ه  درمانگاه  این  در  که  خدماتی  و 

پاسخگوی مراجعه کنندگان نیست.
به  کاشمر  اجتماعی  تأمین  درمانگاه  ارتقای  موضوع  وی 
را  اجتماعی  تأمین  بیمارستان  یک  احداث  نیز  و  کلینیک  پلی 
ضروری دانست و افزود: اکنون بالغ بر 65 هزار بیمه شده تأمین 
از  بردسکن  و  خلیل آباد  کاشمر،  شهرستان های  در  اجتماعی 

نبود یک فضای ورزشی اختصاصی رنج می برند.
بنیادی با اشاره به اینکه احداث یک مجموعه ورزشی کارگری 
می تواند نقش مهمی در توجه به این قشر از جامعه و بهره مندی 
نظر  در  مهم  این  برای  زمینی  راستا  این  در  گفت:  باشد،  آنان 

گرفته  شده است.
پرونده های  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی   
در  تسهیات  دری��اف��ت  ب���رای  اش��ت��غ��ال  ح���وزه  در  زی���ادی 
داد:  ادامه  داریم،  نوبت  پشت  انتخابیه  حوزه  شهرستان های 
امیدوارم با ارائه اطاعات و آمار در این زمینه بتوانیم موافقت 
تقویت  راستای  در  اعتباری  ردی��ف  اختصاص  ب��رای  را  وزی��ر 
بردسکن  و  خلیل آباد  کاشمر،  امید  کارآفرینی  صندوق های 

بگیریم.
شهرستان های  شدن  به واقع  اش��اره  با  همچنین  بنیادی 
کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مسیر تردد مسافران و زائران 
به مشهد مقدس، بر ضرورت ایجاد یک مرکز رفاهی و فرهنگی 
مجموعه  یک  وجود  گفت:  و  کرد  تأکید  منطقه  این  در  کارگری 
رفاهی و فرهنگی  عاوه بر بهره مندی جامعه کارگری از مزایای 
تردد  مسیر  این  در  که  زائرانی  و  مسافران  به  می تواند  آن، 

می کنند، خدمات ارائه دهد.
نماینده مردم کاشمر با تأکید بر اینکه شهرستان های کاشمر، 
خلیل آباد و بردسکن با اعام اینکه بیش از 95 درصد جمعیت 
موضوع  گفت:  دارند،  فعالیت  کشاورزی  بخش  در  منطقه  این 
قرار دادن شغل کشاورزی را در ردیف مشاغل سخت و زیان آور 
که  است  حوزه  این  فعاالن  مطالبات  و  درخواست ها  از  یکی 
آن  قانونی  موارد  و  پیگیری ها  این درخواست  ارائه  با  امیدوارم 
از طریق وزارتخانه پیگیری شود تا فعاالن این حوزه با پرداخت 
حوزه  این  در  دغدغه ای  و  شوند  بازنشسته  بیمه  حق  سال   20

نداشته باشند.
در  وزارتخانه  عالی  مقام  از  درخواست ها  از  دیگر  یکی  وی 
این سفر موضوع احداث و راه اندازی کارخانه فرآوری کشمش 
و  حمایت  با  بردسکن  در  مس  ف��رآوری  کارخانه  و  کاشمر  در 

پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دانست.
بردسکن دارای تنها آموزشگاه مجازی کشور

در ادامه، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر و خلیل 
آباد گفت: بردسکن دارای تنها آموزشگاه مجازی کشور است.

ارتقاء  ابوالفضل خبازی، رسالت سازمان را توانمند سازی و 
منطقه  هر  نیاز  به  توجه  با  اشتغال  راستای  در  افراد  مهارت 
دانست و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای رسالت را در 
دو بخش خصوصی و دولتی در حوزه های مراکز ثابت، آموزش 
نامه  تفاهم  و  دانشجویان  آموزش  ندامتگاه،  روستایی،  های 

های مختلفی که منعقد می کند دنبال می کند.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه ها و رکن اساسی آموزش در 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیروی انسانی و مربیان توانمند 
سازمان هستند، اظهار کرد: با توجه به رویکردی که دولت در 
با  التدریس  حق  حالت  از  مربیان  وضعیت  تبدیل  خصوص 
پیمانی دارد اما به خاطر این که در منطقه پست سازمانی خالی 
نداریم عما امکان جذب این مربیان برای خود سازمان وجود 
به  اینکه پیشنهاد می داد یم  با اعام  ابوالفضل خبازی  ندارد. 
عنوان  شود،  داده  چارت  آباد  خلیل  و  کاشمر  خواهران  مرکز 
از مربیانی که هشت سال هست  توان  این صورت می  کرد: در 

همکاری دارند در خود سازمان استفاده کنیم.
دلیل  به  مربیان  موجود  وضعیت  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منتقل  اجرایی  دستگاههای  سایر  به  خالی  پست  وجود  عدم 
ای  حرفه  و  فنی  سیستم  برای  معضلی  یک  این  و  شوند  می 
کرد  اش��اره  آموزشی  کارگاههای  ح��وزه  به  اس��ت،  شهرستان 
اسانسگیری،  تبدیلی،  صنایع  زمینه  در  شهرستان  گفت:  و 
و  تجهیزات  ...نیازمند  و  منطقه  محصوالت  خشکبار  فراوری 

کارگاههای آموزشی است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر با بیان اینکه برای 
 300 به  آباد  خلیل  و  کاشمر  شهرستان  دو  کارگاه های  تجهیز 
از رشته های مادر  نیاز است، یکی دیگر  اعتبار  میلیون تومان 
مورد نیاز شهرستان را کارگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 

دانست.
خبازی در ادامه با اشاره به آموزشگاه های آزاد دو شهرستان 
 27 شهرستان  دو  این  در  اکنون  اف��زود:  آباد  خلیل  و  کاشمر 
آموزشگاه آزاد فعالیت دارند. وی با انتقاد از اینکه تاکنون برای 
این آموزشگاهها بسته های حمایتی برای بروز رسانی تجهیزات 
تعریف نشده است، گفت: شهرستان کاشمر در اولویت دادن به 

تسهیات مستثنی شده است.
با اشاره به اینکه  رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر 
و  فنی  آم��وزش  مرکز  ساختمان  اح��داث  بردسکن  ح��وزه  در 
حرفه ای این شهرستان از سال 91 آغاز شده اما هنوز در مرحله 
فنداسیون است، افزود: با توجه به نیاز منطقه و بعد مسافت و 
تعدد روستاها می تواند در خصوص اشتغال و ماندگاری بسیار 

مفید باشد.
در  کشور  مجازی  آموزشگاه  تنها  هرچند  اینکه  بیان  با  وی 
و  ورود  اطاعات  فناوری  زمینه  در  که  هست  فعال  بردسکن 
برای  که  تبلیغی  در  اینکه  رغم  به  گفت:  است،  کرده  هزینه 
توانند  می  کشور  تمام  از  اینکه  شود  می  مجازی  های  آموزش 
ثبت نام و به صورت آناین آزمون بدهند اما عما به دلیل فراهم 
نشدن زیرساخت های الزم به سه شهرستان کاشمر، خلیل آباد 

و بردسکن محدود شده است.

تایید مرگ 3 نفر در واژگونی اتوبوس 
تهران-مشهد

واژگونی  از  سمنان  استان  پلیس راه  فرمانده 
یک اتوبوس در حوالی آرادان در استان سمنان 
خبر داد و گفت: تا کنون کشته شدن سه نفر در 

این سانحه تایید شده است.
اظهار  خبر  این  اعالم  با  خسروجردی  حسن 
مرکز  به  این سانحه  دقیق  اطالعات  کرد: هنوز 
ارسال نشده و همکاران ما برای جمع بندی به 

بیمارستان و محل حادثه اعزام شدند.
 1۵ و   10 تصادف  »ای��ن  اینکه  بیان  با  وی 
حادثه  مجروحان  افزود:  افتاده«،  اتفاق  دقیقه 
تعداد  هنوز  اما  شدند،  منتقل  بیمارستان  به 
تا  و  نیست  مشخص  سانحه  این  تلفات  دقیق 
تا  اما  می رسد  عموم  اطالع  به  دیگر  ساعاتی 
واژگونی  این  در  نفر  سه  مرگ  متاسفانه  کنون 
اتوبوس  واژگونی  سانحه  این  است.  شده  تایید 
در نزدیکی آرادان و محور سرخه -آرادان اتفاق 

افتاده است.
مرگ  سه  از  نفر  »ی��ک  اینکه  بیان  با  وی 
هستند«،  م��رد  نفر  دو  و  زن  ت��ای��ی��دش��ده 
خاطرنشان کرد: تا کنون مصدومیت 33 نفر نیز 

در این سانحه تایید شده است.
یکی  »حال  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
از مصدومان وخیم گزارش شده است«، گفت: 
این اتوبوس از تهران به مقصد مشهد در حرکت 
شده  واژگون  آرادان-سرخه  محور  در  که  بوده 

است. 

عامل مزاحمت اینترنتی در فضای 
مجازی دستگیر شد

از  رشتخوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تصاویر  انتشار  و  تهدید  عامل  دستگیری 
توسط  مجازی  فضای  در  جوان  خانم  شخصی 

پلیس فتا این شهرستان خبر داد.
رشتخواربا  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اعالم دستگیری عامل تهدید و انتشار تصاویر 

شخصی خانمی جوان توسط پلیس فتا در این 
سوی  از  شکایت  دریافت  با  گفت:   شهرستان 
خانمی جوان مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی 
اش در فضای مجازی توسط شخصی ناشناس 
وارسال پیام های تهدید کننده ازطریق شبکه 
با  هماهنگی  ضمن  مراتب   ، تلگرام  اجتماعی 
از  تیمی  کار  دردستور  قضایی،  محترم  مقام 

پلیس فتا شهرستان رشتخوار قرار گرفت.
در  ادام��ه  در  وفایی  ابوالحسن  سرهنگ 
فتا  پلیس  کارشناسان  گفت:  خبر  این  تشریح 
اظهارات  دقیق  بررسی  از  پس  شهرستان  این 
تخصصی  و  فنی  اقدامات  سری  بایک  شاکی، 
جوانی  ک��ه  را  متهم  س��ای��ب��ری،  محیط  در 
تابعه  روستاهای  از  یکی  ساکن  و  ساله   ۲۸
شهرستان بود را شناسایی و با هماهنگی مقام 
با  ادام��ه،  در  کردند.  دستگیر  را  وی   قضایی 
مستندات  با  مواجهه  در  متهم  اینکه  به  اشاره 
اهداف  به  و  اعتراف  انتسابی  بزه  به  دیجیتالی 
در  کرد،  اقرار  داشت  درسر  که  پلیدی  و  شوم 
اعمال  جهت  پرونده،  تکمیل  از  پس  ادام��ه 
قانون به مجموعه دادسرای شهرستان معرفی 

شد.
رشتخوار،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کاربران  از  برخی  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان 
انجام  مجازی  فضای  در  را  اخ��الق  رعایت 
عنوان  به  اجتماعی  های  شبکه  از  و  ن��داده، 
محیطی برای تسویه حساب شخصی، تهدید، 

اخاذی وتوهین به دیگران استفاده می کنند.

مهار حریق مجتمع تجاری در مشهد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: 
گرفتار  شهر  این  مصالی  خیابان  در  پاساژ  یک 
نشانان  آتش  نفسگیر  با تالش  اما  آتش سوزی 

مهار شد.
حریق  این   : اف��زود  جعفری  حسن  آتشپاد 
امروز در یک پاساژ 2 طبقه رخ داد و 20  عصر 
خودروی  دستگاه   10 همراه  به  نشانان  آتش 

عملیاتی روانه محل حادثه شدند.
خرازی  مغازه  حریق  کانون  داد:  ادامه  وی 
2۵ متری واقع در طبقه دوم پاساژ بود که بطور 
و  پاساژ  سقف  به  حریق  و  رفته  آتش  زیر  کامل 
با  ب��ود.  ک��رده  سرایت  نیز  مجاور  مغازه  چهار 
از  و  مهار  سرعت  به  حریق  نشانان  آتش  تالش 

گسترش آن جلوگیری شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد با بیان 

نداشت  جانی  خسارت  سوزی  آتش  این  اینکه 
و  است  بررسی  دست  در  آن  وقوع  علت  گفت: 

عملیات کاوش همچنان ادامه دارد.
آتش نشانی مشهد ظرف نیمه نخست امسال 
هشت هزار و ۵7 عملیات انجام داده است. در 
فوت  نفر   43 و  مصدوم  نفر   421 ح��وادث  این 
توسط  نیز  نفر   642 و  هزار   4 حدود  و  اند  شده 
و  هزار  یافتند.  نجات  مشهدی  نشانان  آتش 
300 آتش نشان در 49 ایستگاه در شهر مشهد 

خدمت می کنند.

همسرم مرا مجبور به تهیه مواد مخدر 
می کرد

آهنین  دستبندهای  سنگینی  که  جوان  زن 
قانون را بر دستانش احساس می کرد و قطرات 
اشک آرام بر صورتش می چکید با بیان این که 
ثابت  »فرزین«  به  را  عشقم  خواستم  می  فقط 
کارشناس  به  ام،  رفته  خطا  به  را  راه  ولی  کنم 
ترم  اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت: در 
فرزین  با  که  کردم  می  تحصیل  دانشگاه  دوم 
بود  وجذاب  تیپ  خوش  جوانی  او  شدم  آشنا 
که روزی با نگاه هایش مرا در محوطه دانشگاه 
های  نیمکت  روی  زود  خیلی  کرد  میخکوب 
و  تعریف  به  مقدمه  بی  و  نشستیم  سبز  فضای 

تمجید از زیبایی های یکدیگر پرداختیم.
روزی که عاشق »فرزین« شدم او مرا فرشته 
سقوط  زمین  به  آسمان  از  که  خواند  می  ای 
کرده است ولی حاال که در پی این عشق زمینی 
به زنی معتاد، خالفکار و آشفته تبدیل شده ام 

او مرا زن هرزه ای می خواند که ...
به  عاشقانه  ک��ه  درح��ال��ی  ف��رزی��ن  روز  آن 
چشمانم می نگریست مرا فرشته ای خواند که 
از آسمان به زمین آمده است من هم که غرق 
تلفنش  شماره  بودم  شده  او  گفتار  و  رفتار  در 
فرزین  و  من  ارتباط  ترتیب  بدین  و  گرفتم  را 

آغاز شد.
خواستگاری  من  از  حالی  در  او  بعد  مدتی   
متفاوتی  دالی��ل  با  خ��ان��واده  دو  هر  که  ک��رد 
شده  عاشق  من  اما  بودند  ازدواج  این  مخالف 
به  حتی  فهمیدم  نمی  چیزی  هیچ  و  ب��ودم 
ندادم  گوش  نیز  وم��ادرم  پدر  های  نصیحت 
بود  مهم  برایم  فرزین  به  رسیدن  فقط  که  چرا 
با  ف��راوان  ه��ای  ق��وس  و  کش  از  بعد  خالصه 

فرزین ازدواج کردم.

دوست داشتم همه بدانند که عشق من باالتر 
از قصه لیلی و مجنون است در همه مهمانی ها 
و پارتی های دوستانه همپای فرزین بودم و هر 
مصرف  از  دادم  می  انجام  کنارش  در  را  کاری 
تا  گرفته  قلیان  و  سیگار  کشیدن  و  مشروب 
این  با  نمی دانستم   ... و  مختلط  های  رقص 

اعمال و رفتار غرق در آلودگی می شوم.
همسرم  کارها  این  با  ک��ردم  می  احساس   
تنها  نه  من  که  چرا  می شود  من  وابسته  بیشتر 
او را از انجام رفتارهای زشت و ناپسند بازنمی 
کارها  همان  او  کنار  در  نیز  خودم  بلکه  داشتم 
رفتارهای  همین  که  این  تا  کردم  می  تکرار  را 
من  به  فرزین  تا  شد  موجب  عرف  از  خ��ارج 

بدبین شود.
آغاز  را  مشترکمان  زندگی  روزها  همین  در 
به  روز  هر  همسرم  های  ظن  سوء  اما  کردیم 
من بیشتر می شد او درحالی مرا زنی غیرقابل 
خاطر  به  من  که  می خواند  ه��رزه  و  اعتماد 
مصرف مواد مخدر در مهمانی ها دچار اعتیاد 
شده بودم و مجبور بودم در کنار فرزین به طور 
آمدم  خود  به  زمانی  کنم  مصرف  مواد  مداوم 
های  مهمانی  و  پارتی  مجالس  ساقی  دیگر  که 
مرا  تمام  جسارت  با  همسرم  بودم  شده  شبانه 

برای خرید مواد مخدر بیرون می فرستاد.
کثیف  کارهای  جریان  در  وقتی  ام  خانواده   
پدرم می گفت  کردند  مرا طرد  گرفتند  قرار  من 
تو دیگر دختر ما نیستی! و حتی دوست نداریم 
نام تو بر زبانمان جاری شود و ... از آن به بعد 
نام مستعار فرشته را برای خودم انتخاب کردم 

وغرق در منجالب مواد افیونی شدم.

کشف جسد مرد 40 ساله در آتش 
سوزی منزل مسکونی

نشانی  آتش  سازمان   32 ایستگاه  سرپرست 
مشهد گفت: جسد مرد 40 ساله در آتش سوزی 

منزل مسکونی کشف شد.
صبح  سوزی  آتش  این  افزود:  مرندی  احمد 
منزل  یک  متری   80 زیرزمین  در  گذشته  روز 
طبق  داد.  رخ  مشهد  بهار  خیابان  در  مسکونی 
بررسی های اولیه این حریق در پی انفجار ناشی 
فضای  تمام  و  داد  رخ  اشتعال  قابل  مایعات  از 

زیرزمین را فراگرفت.
وی گفت: پس از اطفای حریق و در عملیات 
این  در  ساله   40 مرد  سوخته  جسد  جستجو 
تحویل  قتل  بازپرس  به  صحنه  و  کشف  محل 
دست  در  حادثه  وقوع  دقیق  علت  شد.  داده 

بررسی است.
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 واکسن آنفلوانزا بیش از 60 
سال است که در دسترس 
بوده و تجربیات گسترده 
در طی این مدت ایمنی و 

اثربخشی آن را به خوبی 
نشان داده، همچنین در 

جمعیتی که در معرض 
خطر عوارض شدید 

بیماری آنفلوانزا است اثر 
واکسیناسیون در کاهش 
بستری و مرگ شناخته 

شده است. واکسن هایی که 
از سوش های شایع همان 

سال تهیه شده اند در افراد 
سالم 70 تا 90 درصد در 

پیشگیری ازبیماری مؤثر 
بوده و موارد بستری ناشی 

از آنفلوانزا را تا 50 درصد 
کاهش می دهد

سامانه پیامک مردمی

100080888

شنبه 15  مهر  ماه 1396- سال اول -  شماره 42 Vol.1،No.42  Oct.07.2017  

یادداشت

عکاسی خبری

  مهدی عقیقی
ماست.  زندگی  روزم��ره  و  واقعی  سمبل  عکس 
هر  می کند  گویاتر  و  مستندتر  را  ما  توصیف  عکس 
سند  یک  به  نیاز  خود  گفته های  اثبات  برای  گزارش 
تصویری دارد که این سند را یک عکاس خبری برای 
ما ارائه می دهد. بنابراین عکاس خبری با سایر موارد 
عکاسی فرق دارد. زیرا عکاس خبری فقط در حوزه 
او در  و تجربه و تخصص  کار می کند  و رویدادها  خبر 

این زمینه بیشتر است.
روزنامه  در  کمکی  عناصر  مهم ترین  از  یکی  عکس 
نگاری و ارتباطات انسانی است. عکس سند زند ه ای 
بسیار  خاطرات  می تواند  زیرا  است  انکار  غیرقابل 
اهمیت  کند.  یادآوری  آنها  برای  را  انسانها  ارزشمند 
از سایر عوامل یک  کمتر  ارزش یک عکاس خبری  و 
روزنامه نیست. اگر عکس ها نباشند شاید در مواردی 
برخی به یک گزارش شک و شبهه وارد کنند. پس در 

واقع این دو مکمل هم هستند.
که  باشد  داشته  نظر  در  باید همواره  عکاس خبری 
چرا  باشند،  گویا  کاما  هم  گزارش  بدون  عکس هایش 
و  می دهد  ارائ��ه  را  تصویری  سند  خبری  عکاس  که 
تاریخ  در  بلکه  نیست  امروز  به  سند تصویری محدود 
می شود.  تاریخ  از  جزئی  و  می شود  ثبت  و  می ماند 
گاهی برای توصیف اتفاق نیاز به عکس داریم، گاهی 
اما در هر حالت  اثبات اهمیت یک موضوع  برای  هم 
عکس ها اسنادی هستند که در تاریخ زنده می مانند و 
ما بر اساس این اسناد بصری ارتباط برقرار می کنیم. 

که  باشد  متوجه  باید  همواره  خبری  عکاس  یک 
حادثه تنها به محل وقوع خود ختم نمی شود و حواشی 
بسیاری هم دارد که نباید از آنها غافل شد. عکاس باید 
دقت کند عکس ها را به گونه ای بگیرد که اگر خبرنگار 
هم همراه وی نبود به راحتی بتواند گویای آنچه که رخ 
داده باشد و اتفاق را بیان کند و نیازی به توصیف نداشته 
باشد معموال خبرنگار چند ورقه کاغذ دارد و یک قلم 
شروع می کند به مصاحبه و پرس و جو از افراد حاضر 
در صحنه تا گزارش خود را بنویسید. عکاس هم همین 
کار را به شکل دیگر با ابزاری ویژه به نام دوربین انجام 
بیننده  که  بگیرد  عکس  گونه ای  به  باید  وی  می دهد. 
مربوطه  مختصات  سایر  و  جغرافیایی  منطقه  بتواند 
حالت  در  خبری  عکاس  شود.  متوجه  را  واقعه  آن  به 
ثبت تاریخ است زیرا عکس ها سندهایی غیرقابل انکار 
هستند. مانند عکس های پیروزی انقاب اسامی ایران 
عکس رژه همافرها در مقابل حضرت امام خمینی )ره( 
یا عکس های ورود حضرت امام خمینی)ره( به فرودگاه 
قهرمانان  مدال  دریافت  عکس های  یا  تهران  مهرآباد 
در المپیک های گوناگون و یا جمع آوری کمک مرحوم 

تختی برای زلزله بویین زهرا در آن سال.
داشته  اعتماد  خبری  عکاسان  به  م��ردم  باید   
در  بدهند.  آنها  به  را  آزادانه  کارکردن  اجازه  و  باشند 
نهادها  و  سازمانها  از  بسیاری  متاسفانه  حاضر  حال 
عکاس استخدام کرد ه اند و از عکاسان رسانه ها برای 
حاضر  حال  در  نمی کنند.  دعوت  برنامه  در  حضور 
هم روزنامه ای که عکس خبری مستقل چاپ کند به 
عکس  یک  از  روزنامه ها  چون  می شود.  پیدا  ندرت 
مشترک از سایت ها استفاده می کنند و نیاز به عکاس 
قانون  نیست. چون  مورد خوبی  این  و  ندارند  خبری 
کپی رایت در مورد عکاسی هم رعایت نمی شود. باید 
تا  گرفته  اجازه  مربوطه  عکاس  از  عکس  انتشار  برای 

دوباره عکاس خبری بیشتر مطرح شود.

نمایش »ماهرخ« به نویسندگی احسان روحی و کارگردانی نوید اسدیان این شب ها در تماشاخانه شمایل 
مشهد روی صحنه می رود.

نمایشگاه نقاشی های پونه قاسمی ناجی با عنوان »رد پای همزمانی« در 
گالری رادین مشهد برپاست 

تولد  سالگرد  بهانه  به  و  پاییزی  غروب  یک  در 
شاعر سپیدسرای خراسانی، مجید نظافت، جلسه 
به  وابسته  مشهد  آفتابگردان های  شعر  هفتگی 
مؤسسه شهرستان ادب، به نکوداشت او اختصاص 
و  از شاعران و دوستان دهه شصت  یافت. جمعی 
انجمن  به  صمیمی  گرمایی  حضورشان  با  هفتاد 
از  دیگر  نسلی  و  او  خانواده  حضور  بودند.  داده 
اخیر  و  دور  سال های  آموخته   دانش  که  کسانی 
این شاعر در عرصه  مکتب شعر خراسان به شمار 

می روند، جمعی صمیمی را فراهم کرده بود.
شاعر از زبان شاعران

محمدکاظم  و  رجایی  راضیه  با  جلسه  مدیریت 
فعالیت  و  خاطره گویی  به  ابتدا  آنها  و  بود  کاظمی 

ادبی مجید نظافت در خراسان  یاد کردند. 
خاطرات  در  نظافت  مجید  ادبی  فعالیت های 
گفت:  او  شد.  آغاز  پورحاجیان  بهزاد  با   شاعران 
حوزۀ  شعر  جلسات  و  هفتاد  دهه  خوب  سال های 
هنری و این که مجید نظافت عاوه بر شعر، چقدر 
در حوزۀ نقد نیز دقیق و منظم بوده است در خاطر 

همه ما مانده است.
نظافت  مجید  گفت:  او  بود.  بعد  نفر  آزاد  علی 
من  دقیق تر  عبارت  به  و  است  ب��وده  من  استاد 
هستم  شعری  و  سنی  نظر  از  هم  فرد  کوچکترین 
دار مجید  وام  و  دارم  تعلق  نسل دهه هفتاد  به  که 
به  می توان  سپیدسرا  نسل  آن  از  هستم.  نظافت 
فرخانی،  رمضانی  محمد  جعفریان،  محمدحسین 
هادی منوری، نادر پناه زاده و تعدادی دیگر اشاره 
کرد که از پی مجید نظافت آمدیم و در حلقه شعری 
نظافت  مجید  آنجا  داشتیم.  حضور  هنری  حوزه 

مکتب دار بود.
ادب قبل از ادبیات

نظافت  از مهربانی مجید  بیان خاطره ای  با  آزاد 
گفت: یکی دوسالی بیشتر نبود که شعر می سرودم 
چاپ  قدس  روزنامه  در  من  از  شعر  چند  استاد  و 
در  شعر  شدن  چاپ  ذوق  سن  آن  در  چون  کرد. 
این  و  بود  شیرین  خیلی  برایم  داشتم  مطبوعات 
نشان از اهمیت دادن به شاعران جوان نزد ایشان 
استاد  برای  ارزشمند  امتیازی  من  آنچه  داشت. 
گاه  هیچ  اینکه  و  اوست  بودن  بی حاشیه  می دانم، 
نخواستند از رانت در شعر استفاده کنند و نکردند. 
ادبیات دیده  از  او همیشه قبل  ادب  این سالها  در 

شده است.
در  نظافت  مجید  که  نقشی  از  تیموری  محسن   
پرورش نسل جواِن آن سال ها داشته است یاد کرد 
ما  با  زمان  آن  نظافت در  تأکید همیشگی  و گفت: 
جوانان این که مرکز و مبدأ پرورش خود را فراموش 

نکنیم و دچار مرکزنشینی نشویم.
شاعری و روزنامه نگاری

ادبی  فعالیت های  سیر  از  کاظمی  محمدکاظم 

و  او  بر  نظافت  که  این  کرد،  روایت  نظافت  مجید 
دیگرانی که بعداً  به جلسات شعر مشهد پیوسته اند 
جلسه  بنیان گذاران  از  و  دارد  تقدم  و  است  معلم 

حوزۀ هنری مشهد بوده است. 

مسئول  م��دت��ی  سپس  نظافت  اف���زود:  او 
نیز  مدتی  و  بود  مشهد  هنری  حوزۀ  شعر  جلسه 
برعهده داشت.  را  مسئولیت حوزۀ هنری مشهد 
به  مستمر  طور  به  هفتاد  دهه  اواسط  حوالی  از 
بازنشستگی  زمان  تا  و  پرداخت  روزنامه نگاری 
شاعران  و  شعر  خدمت  در  قدس  روزنامه  در 
شده  منتشر  شعر  مجموعه  چند  او  از  بود.  کشور 
باد  را  متبسم  شعرهای  آنگاه  »و  جمله  از  است، 
مقدس  دف��اع  شعرهای  از  دفتری  که  می برد« 
آخر  »فصل  کتاب های  او  از  هم چنین  اوس��ت. 
زمین«، »بوی سرخ سیب« و »فرشتگان معاصر« 
شاعران  جمع  در  نظافت  اس��ت.  شده  منتشر 
ریشه  آن ها  در  کاسیک  شعر  غالبًا  که  خراسان 
در  مسیر  این  در  و  است  نوگرا  شاعری  دارد، 
سپید  قالب  شاعران  دیگر  از  حمایت  و  پرورش 

است.  داشته  سهم  نیز 

شعرخوانی و ادای دین به استاد
هم نسان  از  جمعی  شعرخوانی  با  جلسه  این 
مجید نظافت و کسانی که از دهه هفتاد در جلسات 
شعر خراسان شرکت داشتند ادامه یافت، شاعرانی 
همچون  علی آزاد که شعر سپیدی به عنوان ادای 

دین به استادش تقدیم کرد. 
»تو کلمات ترانه های ممنوعه را

به عقد هم در می آوری
سایبانی به اندازه یک زمین تنیس

آینه دار مادون قرمز چشمان توست
و من عادت کرده ام

حرارت آینه و گرمای نو را
آخه، دوشکا در صورتم خمیازه نمی کشد«

مرضیه موفق، آرزو نصیری و امان ا... میرزایی 
این  در  که  بودند  از جمله کسانی  ایمان مرصعی  و 
محفل شعر خوانی کردند. در پایان جمعی شاعران 
گروهی  بداهه ای  صورت  به  آفتابگردان ها  انجمن 

برای مجید نظافت شعرخوانی کردند.
استاد عزیز، ای »نظافت«

هم قافیه ای تو با ظرافت

چندی تو نموده ای در این شهر
بر مسند شعر ما خافت

تا مقصد »گلبهار« چشمت
داریم چقدر ما مسافت؟

الحق که نداشت شعر سعدی
چون شعر سپید تو لطافت

استاد! اضافه وزنت انگار
لطمه زده بر اتوی صافت...

الگوی تمام شاعران است
بادا همه را چنین صرافت

جلسه با حضور اعضای خانواده و فرزندان استاد 
راضیه  گرامی اش  همسر  از  قدردانی  وی��ژه  به  و 
سلیکی و شعرخوانی فرزند و نوه شاعر ادامه یافت 

و با عکس های یادگاری در خاطره  ها ثبت شد.

شاعری به سپیدی شعر
جلسه شعر آفتابگردان های مشهد با نکوداشت مجید نظافت  برگزار شد

آزاد: یکی دوسالی بیشتر 
نبود که شعر می سرودم و 
استاد چند شعر از من در 
روزنامه قدس چاپ کرد. 

چون در آن سن ذوق چاپ 
شدن شعر در مطبوعات 

داشتم برایم خیلی شیرین 
بود و این نشان از اهمیت 

دادن به شاعران جوان نزد 
ایشان داشت. آنچه من 
امتیازی ارزشمند برای 

استاد می دانم، بی حاشیه 
بودن اوست و اینکه هیچ 

گاه نخواستند از رانت 
در شعر استفاده کنند و 

نکردند. در این سالها ادب 
او همیشه قبل از ادبیات 

دیده شده است

    نوید موسوی
Navid.mousavi 64@gmail.com

کتاب

کتاب مجموعه ای است از مقاالت مختلف نویسنده 
قرن  فیزیک دان  دانشمندان  برجسته ترین  از  که 
بیستم به شمار می آید. نویسنده در اکثر این مقاالت 
آن  تاثیر  و  علمی  نگرش  ویژگی های  تا  می کوشد 
و  معمولی  افراد  برای  اندیشیدن  نحوه  بهبود  در  را 

غیردانشمند تشریح کند. 
نیز  و  پیش پاافتاده  مسائل  از  ک��ار  ای��ن  ب��رای  او 
عنوان  می گیرد.  مدد  کودکی اش  دوران  خاطرات 
از این قرارند: »عدم حتمیت  برخی از مقاالت کتاب 
»در  ارزش ه����ا«،  حتمیت  »ع��دم  دن��ی��وی«،  علوم 
خوشایند بودن درک و کشف«، »رابطه علم با دین«، 

»ارزش علم«، »علم چیست؟« و...
از  فاینمن  ریچارد  از  اثری  اندیشه«  در  علم  »تأثیر 
با  بیستم  قرن  امریکایی  فیزیکدان های  تأثیرگذاران 
ترجمه زنده یاد همایون صنعتی زاده است که توسط 
نشر گستره در 160 صفحه و با قیمت 15000 تومان 

منتشر شد.

    جواد لگزیان

  سرویس فرهنگ
از  ت��ع��دادی  مهمان  پاییزی  س��رد  شب  یک  در 
دوستان  فرهنگ  و  هنرمندان  پیشکسوت،  شاعران 
بزرگواران  بودم.  کوهسنگی  بوستان  شاپ  کافی  در 
هر  که  اندیشه  و  قلم  صاحبان  و  فرهیختگان  و 
مکان  این  در  باشد  که  شرایطی  هر  در  چهارشنبه 
با نوشیدن  و  برای شعرخوانی گردهم جمع می شوند 
خاطره  شب  یک  شیرینی  تلخ،  چای  فنجان  یک 
همین  جلسات  ای��ن  خوبی  می آفرینند.  را  انگیز 
است. پاتوق داش آقایی که به یاد بزرگانی از ادب گرم 
می شود و مهمانان ویژه از دور و نزدیک دارد. آنهایی 
فراموش  و  ببرند  خاطر  از  است  محال  را  داش آقا  که 

کنند. 
»محمد  میزبان  داش آق��ا  کافه  هفته  این  پاتوق 
فرهنگی  فصلنامه  سردبیر  و  مسئول  مدیر  فر«  معین 
قوچان  شهرستان  از  بودکه  خبوشان«  »باغ  هنری  و 
دوستانه  محفل  این  در  هرصورت  در  بودند.  آمده 
نویسنده  و  سنتی  خواننده  هم  و  هست  ترانه سرا  هم 
و پژوهشگر و مورخ؛ بزرگ و سالمند، کنار جوان تازه 

و  ذوق  به  بنا  هرکسی  و  می نشینند  انرژی  پر  و  وارد 
از  و  می خواند  شعر  و  می زند  تازه  حرف  خود  عالقه 
از  بخشی  مطالب  این  می کنند.  استفاده  هم  تجارب 
اکنون  و  است  نام  به  و  قدیمی  انجمن  این  توصیفات 
از  تعدادی  و  افضلی  رضا  صحبت های  به  ادامه  در 

اساتید اشاره ای می کنیم.
سابقه  به  اش��اره ای  افضلی  رضا  جلسه  ابتدای  در 
شهرت  داش آق��ا  کافه  گفت:  و  کرد  انجمن  تشکیل 
جهانی دارد و در صفحه فیسبوک این کافه از سراسر 
جهان عضو هستند. بزرگان ادبی کشور با این گروه در 
ارتباط اند و باعث افتخار است پسر نیما و پسر اخوان 
و خاورشناسان و مولوی شناسان متعددی در انجمن 
روشنفکران  پیش  را  خودش  جای  و  هستند  عضو  ما 

داخلی و خارجی باز کرده است. 
تمام  گفت:  آقا«  داش  »کافه  خاطرات  درباره  وی 
و  پسر  و  همسر  با  مصاحبه  طریق  از  را  اطالعات 
عکس های  جمع آوری  همچنین  و  ایشان  عروس 
در  را  گروه  اعضای  بقیه  از  اطالعاتی  و  او  خصوصی 
و  است   چاپ  دست  در  که  کردم  آوری  جمع  کتابی 

نشده  چاپ  کتاب  این  تاکنون  که  دالیلی  از  یکی 
جمع  و  اطالعات  پراکندگی  سطح  خاطر  به  است، 
به آن اضافه  تازه  آنها است که هر روز مطلبی  آوری 

می کنم.
دبیر  ص��م��دان��ی  ض��ی��اء ال��دی��ن  جلسه  ادام���ه  در 
در  ادبیات  و  فرهنگ  پژوهشگر  و  ادبیات  بازنشسته 

زمینه تاریخچه خط مطالبی بیان کرد. 
سنگ  این  طبق  هخامنشیان  زمان  در  گفت:  وی 
ایرانیان  است،  موجود  اکنون  که  اسنادی  و  نبشته ها 
اوستائی  به خط  از مدتی   بعد  و  خط میخی داشتند 
در  و  پهلوی  خط  اوستائی  خط  از  پس  شد.  تبدیل 
زمان ساسانیان خط فارسی میانه مرسوم بوده است. 
اعراب که به ایران آمدند خط پهلوی بیش از 80 سال 
ادامه پیدا کرد و تمام مکاتبات دیوانی به خط پهلوی 
بود  ثقفی  یوسف  بن  حجاج  زمان  در  می شد.  نوشته 
که دستور داد خط باید عربی و کوفی باشد. این خط 
»ابواالسود  را  آن  عمده  بخش  که  بود  نواقصی  دارای 
استفاده  امروز  ما  که  خطی  این  برد.  بین  از  دوئلی« 
می کنیم و می نویسیم تغییر یافته و اصالح شده خط 

کوفی است. 
و  جوان  نویسنده  شهریاری  پویا  جلسه  پایان  در 
خوش ذوق مشهدی به معرفی آثار و نوشته های خود 
کارشناسی  مدرک  دارای  و   71 متولد  او  پرداخت. 
زب��ان ه��ای  ب��ه  و  اس��ت  شناسی  زب��ان  رشته  ارش��د 
و  دارد  آشنایی  اسپانیائی  و  فرانسوی  انگلیسی، 
شناختی،  زبان  مسائل  پیرامون  گوناگونی  مقاالت 
گویش شناسی و مطالعات، ترجمه و به رشته تحریر 
به  مشهدی«  گویش  »بررسی  کتاب   است.  درآورده 
توزیع  مهمانان  بین  و  معرفی  جلسه  این  در  او  قلم 

شد.
از  هدفم  گفت:  و  کرد  کتاب  این  به  اشاراتی  او 
و  گویش ها  دی��دم  که  ب��ود  ای��ن  کتاب  ای��ن  نگارش 
من  و  می رود  بین  از  زمان  مرور  به  ایرانی  زبان های 
برای  کوچک  گامی  می توانم  خ��ودم  ت��وان  حد  در 
پاس داشتن زبان انجام دهم که حاصل آن تدوین و 

نگارش این کتاب است.
این جلسه طبق رسم معمول، شرکت کنندگان  در 

به شعرخوانی پرداختند.

گزارش

شاعر مشهدی خبر داد:

انتشار کتابی با موضوع »کافه داش آقا« در مشهد
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گفت:  رض��وی  خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 
بانوان  فوتبال  ملی  تیم های  روی��اروی��ی  زمینه 
فراهم  امام رضا)ع(  ورزشگاه  در  فلسطین  و  ایران 

می شود.
فوتبال  کمیته  داشت:  اظهار  برادران«،  »مهدی 
فعالیت های  رضوی  خراسان  بانوان  فوتسال  و 
زیادی را تاکنون تدارک دیده، به طور خاص باید 
نژاد تشکر کرد که جزو سرمایه های  از خانم مافی 
فوتبال  داوری  ح��وزه  در  رض��وی  خراسان  ملی 

بانوان خراسان رضوی است.
اشاره  با  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 
و  فوتبال  حوزه  در  خوبی  استعدادهای  اینکه  به 
فوتسال بانوان خراسان رضوی وجود دارد تصریح 
دارد  صورت  می توان  که  اقداماتی  از  یکی  کرد: 
در  است،  تیمداری  و  آموزشی  دوره های  برگزاری 
فوتسال تیم سیاه جامگان در حوزه بانوان را آغاز 
مذاکره  حال  در  نیز  پدیده  باشگاه  با  و  است  کرده 

هستیم.

این  در  باید  نیز  پدیده  کرد:  عنوان  ب��رادران 
کند،  ورود  ب��ان��وان  ح��وزه  در  تیمداری  عرصه 
استعدادهای خوبی در حوزه نوجوانان در اختیار 
اسپانسر  منتظر  نباید  استعدادها  این  و  داریم 
کم  اسپانسر  نیز  م��ردان  عرصه  در  زی��را  باشند 

داریم.
وی گفت: وظیفه اصلی هیئت فوتبال عمدتًا در 
حوزه نظارت است اما در عرصه فوتبال و فوتسال 
بحث  در  کردیم؛  ورود  مستقیم  صورت  به  بانوان 
حوزه  در  نکنیم  پیدا  اسپانسر  که  زمانی  تا  بانوان 

پایه بانوان ورود خواهیم داشت.
یک  هستیم  تالش  در  داش��ت:  اظهار  ب��رادران 
فوتبال  حتی  و  خراسان  فوتبال  در  تاریخی  دیدار 
تالش  در  دهیم؛  ترتیب  بانوان  حوزه  در  ای��ران 
ملی  تیم های  میان  دیدار  برگزاری  زمینه  هستیم 
امام  ورزشگاه  در  را  فلسطین  و  ای��ران  فوتبال 
رضا)ع( فراهم کنیم و قطعًا فضای بسیار مناسبی 

در این دیدار فراهم خواهد شد.

صحبت  که  کرد  تاکید  مشهد  پدیده  تیم  مهاجم 
کردن در مورد کسب سهمیه یا قهرمانی در لیگ برتر 

زود است.
فعلی  شرایط  خصوص  در  عباسیان«،  »معین 
پدیده گفت: خدا را شکر شرایط خوب است و امسال 
را  روند  این  امیدوارم  و  گرفتیم  نتایج خوبی  االن  تا 
ادامه بدهیم و بتوانیم حرف های زیادی برای گفتن 
داشته باشیم. هدف ما این است که هم خوب بازی 

کنیم و هم خوب نتیجه بگیریم.
وی در مورد شانس پدیده برای کسب سهمیه آسیا 
اظهار کرد: هنوز 8 بازی سپری شده و صحبت کردن 
از کسب سهمیه یا قهرمانی در لیگ برتر زود است. 
برای  امسال نمی خواهیم مثل سال های گذشته  ما 
مقام هشتمی بجنگیم و هدف مان این است که در 
بین تیم های باالی جدول باشیم. امیدوارم بهترین 

مقام را به دست بیاوریم.
هفته   8 در  خودش  عملکرد  مورد  در  عباسیان 
به  نسبت  من  عملکرد  شکر  را  خدا  افزود:   ابتدایی 

 2 و  زده ام  گل   2 االن  تا  و  بوده  بهتر  گذشته  فصل 
پاس گل هم داده ام. سعی می کنم که در بازی های 
آینده نمایش بهتری داشته باشم و البته امیدوارم که 
مصدومیتم برطرف شود. من در بازی قبلی از ناحیه 
ذوب آهن  با  بازی  به  امیدوارم  و  شدم  مصدوم  مچ 

برسم.
گفت:  ذوب آه��ن  با  بازی  خصوص  در  عباسیان 
از  و  دارد  بازیکنانی  که  است  خوبی  تیم  ذوب آهن 
یک مربی باتجربه مثل قلعه نویی استفاده می کند. ما 
بازی سختی داریم ولی تالش می کنیم تا به پیروزی 

برسیم و روند خوب مان را ادامه بدهیم.
عباسیان در مورد این که امسال کدام تیم شانس 
اول قهرمانی در لیگ محسوب می شود، تاکید کرد: 
فعال زود است در این مورد صحبت کنیم چون چند 
تیم برای قهرمانی می جنگند، البته فکر می کنم در 
حال حاضر پرسپولیس شانس اول است چون آن ها 
نتیجه  خوب  هم  می کنند  بازی  فوتبال  خوب  هم 

می گیرند.

برادران: قطعا فضای بسیار مناسبی ایجاد خواهد شد

برگزاری مسابقه فوتبال بانوان در ورزشگاه امام رضا)ع(!
پرسپولیس شانس اول قهرمانی است؛

عباسیان: نمی خواهیم برای مقام هشتمی بجنگیم
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یادداشت

اخبار ویژه

 سرویس درشهر
خیلی ها  عقیده  به  طوسی  فردوسی  ابوالقاسم 
طوس  حکیم  است.  پارسی  زبان  شاعر  بزرگترین 
برخوردار است در دیار خودش  اعتبار جهانی  از  که 
یعنی مشهد، هم میدان دارد هم بولوار و خیابان هم 
با  دانشگاهی  مهمتر  همه  از  البته  و  تجاری  مجتمع 
جایگاه ویژه در ایران و جهان که به نام خود اوست. 
علمی  پایگاه های  بزرگترین  از  یکی  که  دانشگاهی 
که  خیلی ها  آرزوی  و  هدف  و  است  کشور  آموزشی 

پشت درهای کنکور هستند. 
دانشگاه  ب��زرگ  تابلوی  ک��ه  هست  چندوقتی 
سرپا  سال ها  آزادی  میدان  حاشیه  در  که  فردوسی 
و  داده  دانشگاه  پردیس  تابلوی  به  را  جایش  بود، 
اسم فردوسی از روی آن برداشته شده است. اتفاقی 
که نظرات موافق و مخالف زیادی را در پی داشت و 

حتی دانشجویان نیز به آن اعتراض کردند. 
تغییر اسمی که رخ داد ریشه در اختاف دانشگاه 
علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی داشت که هردو در 
حصار و محدوده محیطی مشترک هستند درحالیکه 
اسمی از دانشگاه علوم پزشکی وجود نداشت و حتی 
دانشگاه  دانشکده های  از  یکی  با  را  آن  خیلی ها 
علوم  دانشگاه  آنکه  حال  می دانستند؛  فردوسی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  زیرنظر  پزشکی 
از  یکی  فردوسی  دانشگاه  و  می شود  اداره  پزشکی 
دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. 
حاال زمزمه هایی از بازگشت نام دانشگاه فردوسی 
میدان  به  که  آزادی  میدان  حاشیه  بزرگ  تابلوی  به 
پارک است شنیده می شود و ظاهرا قرار است تابلوی 

قبلی سرجایش برگردد.
بارگزاری نام فردوسی، بزودی

عضو  شورای پنجم شهر مشهد با اشاره به ماجرای 
تابلوی  جای  به  دانشگاه«  »پردیس  تابلوی  نصب 
که  مشهد  پارک  میدان  در  فردوسی  دانشگاه  سابق 
بود،  شده  م��ردم  سوی  از  نارضایتی هایی  موجب 
مجدد  بارگذاری  شاهد  می توانیم  ب��ه زودی  گفت: 
پردیس  جدید  تابلوی  روی  بر  پاکزاد  فردوسی  نام 

دانشگاه باشیم.
با  برگزاری نشست مشترک  به  اشاره  با  امیر شها 
روسای دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد 
دانشگاه«،  »پردیس  جدید  تابلوی  نصب  پیرامون 
اظهار کرد: بسیار خرسندم که روسای دانشگاه های 

مسئولیت  از  فارغ  مشهد  پزشکی  علوم  و  فردوسی 
فعلی خود، از منظر یک شهروند مشهدی به مطالبه 

عمومی تغییر »تابلو دانشگاه فردوسی« نگاه کردند.
دانشگاه های  روسای  با  جلسه  در  داد:  ادامه  وی 
م��روری  از  پس  مشهد  پزشکی  علوم  و  فردوسی 
یک  زیرنظر  ه��ردو  که  دانشگاه  دو   این  گذشته  بر 
پیگیری  مسئله  می کردند،  فعالیت  وزارت��خ��ان��ه 
در  بهداشت  و  علوم  وزارتخانه های  مجدد  تلفیق 
همچنین  و  دانشگاه  دو  این  مشکات  کان،  سطح 
این مسائل،  رفع  برای  از مدیریت شهری  انتظارات 

مطرح شد.
 عضو شورای پنجم شهر مشهد با بیان اینکه مردم 
در  که  آن  تابلوی  و  فردوسی  دانشگاه  نام  با  مشهد 
یکی از گذرگاه های پرتردد شهر نصب بود، نوستالژی 
شهر  در  شناسنامه  یک  عنوان  به  تابلو  این  و  دارند 
مشهد مطرح بود، اضافه کرد: در  پایان این نشست 
فردوسی  دانشگاه  نام  مجدد  ثبت  با  تا  شد  مقرر 
دانشگاه  پردیس  جدید  تابلوی  از  بخشی  در  مشهد 
دانشگاه  به  تابلو  این  از  دیگری  بخشی  اختصاص  و 
علوم پزشکی مشهد، بتوانیم شاهد بارگذاری مجدد 

نام فردوسی پاکزاد بر روی تابلوی دانشگاه باشیم.
 شها با ابراز امیدواری نسبت به سرعت زمان در  
تغییر تابلوی پردیس دانشگاه به دانشگاه فردوسی، 
یاد آور شد: این تغییر نیازمند مقدماتی است و مهم 
نام فردوسی به تابلوی این  ترین مسئله ما بازگشت 

طرفین  عهده  بر  را  موضوعات  باقی  بود؛  دانشگاه 
دو دانشگاه می گذاریم.

حاال  همین  از  کنم  می  فکر  کرد:  خاطرنشان  وی 
پارك  میدان  فردوسی  دانشگاه  تابلوی  ماجرای  باید 
را تمام شده تلّقی کرد. از رؤسای فهیم و دلسوز هر 
دو دانشگاه، که به ذائقه و مطالبه افکارعمومی پاسخ 
مثبت دادند، سپاسگزارم. از امروز شمارش معکوس 
را برای بازگشتن نام فردوسی به پیشانی ُپرترددترین 

گذرگاه مشهد شروع کنید.
معترضین بیشتر فکر کنند

نصب  موافقان  از  ظاهرا  که  مشهد  فرماندار  اما 
خبر  این  به  نسبت  است  دانشگاه"  "پردیس  تابلوی 

واکنش داد. 
رحیم نوروزیان در اینستاگرام خود نوشت: نصب 
تابلوی جدید پردیس دانشکاه تمام شده ولی مطلبی 
شها  امیر  آقای  جناب  عزیز  برادر  به  منتسب  که  را 
عضو محترم شورای اسامی شهر مشهد مقدس بود 
دیدم تعجب کردم. بنظر بنده اگر در طول سال های 
دو  همسایگی  سال،  چهل  حدود  شاید  طوالنی، 
مشترک  چندکار  پزشکی  علوم  و  فردوسی  دانشگاه 
مهم ودرکاس دانشگاهی صورت گرفته باشد حتما 
کاری دوراز  تابلو مشترک است.  آنها همین  از  یکی 
که  صنفی)  و  انحصاری  های  کشی  خط  و  تعصبات 
البته حاکی از فهم  از آفات جامعه امروز ما است( و 
تصمیم  وسیع  دید  افق  و  صدر  سعه  و  واال  درک  و 

از  برخی  سوء برداشت  با  متاسفانه  اما  گیرندگان. 
نادرستی  تحلیل  دوستان،  وادب  دغدغه مندان 
فردوسی  نام  است  قرار  که  گویی  تو  گرفت،  صورت 
بزرگ حذف شود. خیر ،حاشا وکا! مگر دراین مرز 
وبوم چنین اتفاقی ممکن است؟! هر دانشگاه هویت 
فردوسی هم  دانشگاه خوشنام  یقینا  و  دارد  را  خود 
را  این حق  ولی  را خواهد داشت  تابلو مختص خود 
دیگران  که  داد  هم  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  باید 
دیگر  تا  دارد  قرار  مکان  و  محیط  درهمین  بدانند 
بعضا  ما  کرده های  تحصیل  حتی  که  نباشیم  شاهد 
مشهد".   فردوسی  پزشکی  علوم  دانشگاه   " بگویند: 
لختی  بنابراین خوب است عزیزان منتقد ومعترض 
را  سوال  این  و  نموده  درنگ  موضوع  بیشتردراین 
مسائلی  با  متعصبانه  برخورد  با  آیا  که  دهند  پاسخ 
فضای  و  انسداد  رفع  توقع  می توان  دست،  این  از 

بازترسیاسی را داشت؟ 
برمی آید  چنین  شها  امیر  اینستاگرامی  پاسخ  از 
الطرفین  مرضی  نماینده  با  ای  جلسه  است  قرار  که 
تا  شود  گذاشته  پزشکی  علوم  و  فردوسی  دانشگاه 
نام  جایگزینی  و  بیلبورد  شدن  دونیم  وسط  از  با 
دودانشگاه، به جای عنوان پردیس دانشگاه موافقت 

شود.
دانشگاه  اسم هردو  ظهور  منتظر  باید  ظاهرا  حاال 
فردوسی و علوم پزشکی بر روی بیلبورد بزرگ میدان 

آزادی باشیم.

مفهوم زیارت و گردشگری در مشهد
 حامد بخشی 

جامعه شناسی  گ��روه  علمی  هیئت  )عضو 
پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی(

که  است  زیارتی  گردشگری  اصلی  بخش  زی��ارت، 
را  زائ��ر  یا  زیارتی  گردشگر  را،  آن  اصلی  مقصود 
سفر  کل  با  معادل  نمی تواند  و  می دهد  تشکیل 

زیارتی یا گردشگری زیارتی قرار گیرد.
آقای  رض��وی،  خراسان  استانداری  زی��ارت  معاون 
گردشگری  پژوهشکده  در  سخنانی  در  واح��دی 
از  جدای  را  گردشگری  ما  که  گفت  دانشگاهی  جهاد 
زیارت و مکمل آن می دانیم. این اولین بحث نظری 
دوگانه گردشگری- زیارت در استان خراسان رضوی 
شهری  و  دینی  مقامات  برخی  نیز  پیش تر  نیست. 
تاکید  گردشگری،  از  زیارت  دانستن  جدا  با  استان 
توجه  مورد  "زیارت"  بایستی  مشهد  در  که  کرده اند 

اصلی قرار گیرد تا "گردشگری".
دغدغه کجاست؟

به نظر می رسد آنچه منشاء این دغدغه شده، فضای 
عنوان  تحت  توریسم  واژه  معادل  که  است  مفهومی 
گردش  مفهومی  داللت  می کند.  ایجاد  گردشگری 
ادبیات  در  است.  تفریح  و  فراغت  اوقات  با  همراه 
که  بپردازیم  تفریحی  به  می خواهیم  وقتی  عامه، 
"رفتیم  می گوییم  باشد،  مکانی  جابه جایی  با  همراه 

گردش"!
به همین خاطر، این دغدغه در بین متولیان دینی و 
زیارتی وجود دارد که غلبه واژه گردشگری بر زیارت، 
در مصداق نیز موجب غلبه تفریحی شدن گردشگری 
بر زیارت و جنبه مذهبی آن بشود. به همین ترتیب 
"گردشگری مذهبی" به جای  به واژه ترکیبی  نسبت 
با  می شود  تصور  دارد.  وجود  حساسیت  نیز  زیارت 
جنبه  و  زیارت  گردشگری،  به  مذهبی  کردن  اضافه 
در  قرار  گیرد،  آن  تفریحی  جنبه  بر  فرع  آن  مذهبی 
سفر  زیارتی  جنبه  که  است  آن  بر  تاکید  حالی که 
و  نگیرد  قرار  آن  تفریحی  جنبه  الشعاع  تحت  زائران 
هویت شهر مشهد به عنوان یک مقصد زیارتی تغییر 

نکند.
واقعیت چیست؟

واژه گردشگری معادل tourism در انگلیسی به معنای 
انجام  معینی  مقصود  و  مقصد  با  که  است  سفری 
می شود. در چنین سفری به مقصد یا مقاصد معینی 
استفاده  آنجا  در  نظر  مورد  مطلوبیت  از  تا  می رود 
یا  درم��ان  می تواند  جاذبه  یا  مطلوبیت  این  کند. 
زیارت  یا  باشد،  تفرج  و  لذت  باشد،  تقویت سامتی 
در  گردشگری  رو،  این  از  باشد.  معنویت  کسب  و 
از  خاصی  هیچ گونه  دربردارنده  آن  واقعی  معنای 

جاذبه و تجربه گردشگر نیست.
توریسم،  واژه  جویی  لذت  از  ف��ارغ  معادل  شاید 
گردشگری  صورت  این  در  باشد.  مسافرت  یا  سفر 
می شود.  زیارتی  سفر  با  معادل  زیارتی  یا  مذهبی 
از  واژه ای عام تر  در چنین معنایی، گردشگری قطعا 
زیارت است. زیارت تجربه اصلی و مقصود گردشگر 
این  از  است.  خود  )گردشگری(  سفر  در  )مسافر( 
سفر  یک  الزامات  و  تجارب  کل  به  زیارت  تعمیم  رو 
دیده  بخش ها  این  تا  شد  خواهد  موجب  زیارتی 

نشوند.
واژگان  درست  و  تخصصی  کاربرد  در  این که،  نتیجه 
گردشگری  از  اصلی  بخش  زی��ارت  که  دانست  باید 
یا  زیارتی  گردشگر  اصلی  مقصود  که  است  زیارتی 
زائر را تشکیل می دهد و نمی تواند معادل با کل سفر 

زیارتی یا گردشگری زیارتی قرار گیرد.

در  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
دیدار با شهردار مشهد مقدس:

همکاری شهرداری و میراث فرهنگی سبب 
توسعه مشهد می شود

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
شهرداری  همکاری  و  ارتباط  گفت:  رضوی  خراسان 
اداره کل میراث فرهنگی استان می تواند در  و  مشهد 

راستای توسعه شهر مشهد بسیار مفید باشد.
مشهد  شهردار  با  دیدار  در  امروز  رهنما  محمدرحیم 
کنترل  مشهد  شهر  در  گردشگری  مشکل  اگر  اف��زود: 
شود، بسیاری از مشکات شهروندان نیز حل می شود.
در  مشهد  شهر  تاریخی  بافت  امروز  کرد:  اظهار  وی 
در  داریم  را  آمادگی  این  ما  و  است  شدن  بزرگ  حال 
تفاهم نامه ای حفاظت این آثار را در اختیار شهرداری 

مشهد قرار دهیم.
مشهد  شهرداری  همکاری  لزوم  به  اش��اره  با  رهنما 
 14 امروز  گفت:  فرهنگی  میراث  کل  اداره  با  مقدس 
خانه   2 که  دارد  وج��ود  شهر  مرکز  در  تاریخی  خانه 
نیازمند  خانه   10 و  تملک  حال  در  خانه   2 تملک، 
تملک و بازسازی است که این موارد نیازمند همکاری 

مشترک شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی است.
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و  مشهد  شهرداری  همکاری  و  ارتباط  گفت:  استان 
راستای  در  می تواند  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 

توسعه شهر مشهد بسیار مفید باشد.

داستان دنباله دار دو  اسم و یک تابلو؛

فردوسی به دانشگاه برمی گردد؟
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اخبار کوتاه

در  حرم  مدافع  شهید  پاک  پیکر  تشییع 
مشهد

رزمندگان  از  جاودانی  محمد  شهید  پاک  پیکر 
مدافع حرم حضرت زینب)س( روز جمعه در مشهد 

تشییع و به خاک سپرده شد.
خانواده  مسئوالن،  از  جمعی  حضور  با  مراسم  این 
شهدا و اقشار مختلف مردم از مقابل مهدیه مشهد تا 
حرم مطهر رضوی برگزار شد. پیکر مطهر شهید مدافع 
حرم پس از اقامه نماز به گلزار شهدا در بهشت رضا)ع( 
محمد  شهید  شد.  سپرده  خاک  به  و  منتقل  مشهد 
جاودانی بافکر هشتم مهر 1396 در منطقه تدمر سوریه 

به دست عوامل تکفیری به شهادت رسید.

مدیرعامل شهرآرا منصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار مشهد و به پیشنهاد 
عنوان  به  خرمی  مجید  شهر،  این  اسامی  شورای 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه شهرآرا و 

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا منصوب شد.
در این حکم آمده است: توجه به سوابق مطبوعاتی 
این  موجب  به  حوزه،  این  با  مرتبط  اجرایی  توان  و 
حکم جنابعالی را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت 
مسئول  مدیر  و  آرا  شهر  فرهنگی  مؤسسه  مدیره 
روزنامه شهر آرا منصوب می نمایم. بی شک رسانه 
می تواند نقش بی بدیلی در ارتباط مستمر و مؤثر در 

تعامل بین مدیریت شهری و شهروندان ایفا نماید. 
شهردار مشهد تاکید کرده است: تحقق چشم انداز 
در  محور"  شهروند  "شهرداری  و  هوشمند"  "شهر 

تولید محتوا  ارگان رسمی شهرداری و همچنین در 
و مطالب آن مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مدیرمسئول  جانشین  حاضر  درح��ال  که  خرمی 
پیش  هست  نیز  ام��روز"  صبح  "روزنامه  سردبیر  و 
هفته نامه  سردبیر  و  مدیرمسئول  جانشین  این  از 
در  همچنین  و  است  بوده  اتفاقیه  روزنامه  و  مکتوب 
اجتماعی  فرهنگی  فعالیت های وی معاونت  کارنامه 
به عنوان مدیر عامل در  شهرداری بجنورد و حضور 

چند مجموعه اقتصادی و ورزشی دیده می شود .

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری 
مشهد مقدس خبر داد:

راه اندازی »پردیس هیجان« در بوستان 
خورشید مشهد

شهرداری  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مدیر 
بوستان  در  هیجان  پردیس  گفت:  مقدس  مشهد 

خورشید مشهد راه اندازی می شود.
محمدهادی محمدی مقدم با اعام این خبرافزود: 
شهرداری مشهد مقدس در راستای اجرای اصل 44 
شهری،  توسعه  کان  اهداف  و  اساسی  قانون  اصل 
برای  و  گردشگری  و  تفریحی  فضاهای  گسترش 
استفاده از توان و سرمایه و مشارکت بخش خصوصی 
راه ان��دازی  تجهیز،  اح��داث،  عملیات  دارد  نظر  در 
گردشگری  و  تفریحی  مجموعه  از  بهره برداری  و 

»پردیس هیجان« را صورت دهد.
خورشید  بوستان  در  پردیس  این  کرد:  اظهار  وی 
واقع در منطقه 9 شهرداری مشهد به روش ساخت، 

بهره برداری و انتقال)b.o.t( اجرا می شود.

کاشت 2000 اصله درخت در مسیر حرکت 
کوهنوردان کمربند سبز جنوبی 

مدیر کمربند سبز مشهد گفت: تاکنون 2000 اصله 
سبز  کمربند  کوهنوردان  حرکت  مسیر  در  درخت 
جنوبی کاشته شده است که با استفاده از آب چشمه 

آبیاری می شوند.
مرتضی مرجانی افزود: شهرداری مشهد با احداث 
تاش  مشهد  شهر  شمالی  و  جنوبی  سبز  کمربند 
و  ه��وا  تلطیف  سبز،  فضای  توسعه  ب��رای  وی��ژه ای 
جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در اطراف شهر 
دارد. وی تصریح کرد: در این راستا هر ساله درختان 
زیادی در کمربند سبز جنوبی و شمالی کاشته می شود 
که برنامه ریزی ویژه ای برای آبیاری آن در دست اجرا 
است.  مرجانی اضافه کرد: با توجه به لزوم مدیریت 
شهر،  سبز  فضای  آبیاری  برای  آبی  منابع  مصرف 
شهرداری مشهد به دنبال بهره وری بیشتر از مقدار آب 
موجود و تامین منابع آب ارزان قیمت و نیز استفاده از 
شبکه جداسازی آب شرب و خام و همچنین احداث 

تصفیه خانه های محلی فاضاب است.
وی خاطرنشان کرد: 6000 اصله دیگر درخت نیز 

از گونه های مختلف کاشته خواهد شد.

موکب خراسان رضوی برای اربعین 
حسینی در عراق

مدیرکل دفتر امور رفاهی زائران استانداری خراسان 
رضوی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، ستاد 
اربعین این استان 54 موکب را در طول مسیر زائران 

پیاده اربعین حسینی در عراق فعال می کند.
موکب  هشت  تعداد  این  از  اف��زود:  ف��روزان  مهدی 
در مسیر نجف اشرف تا کربا، 15 موکب در کربا، 9 
موکب در نجف اشرف، 17 موکب در کاظمین، چهار 
برپا می  و یک موکب در مرز مهران  موکب در سامرا 
شود. وی ادامه داد: خراسان رضوی گنجایش اسکان 
مسیر  طول  در  متوسط  بطور  را  زائر  هزار   72 برای 
استقرار موکبها و ایستگاههای زائران اربعین حسینی 
در عراق برنامه ریزی کرده است. مدیرکل دفتر امور 
رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: عاوه 
 296 روزانه  متوسط  بطور  موکبها  این  در  اسکان،  بر 
زائران  به  شام  و  نهار  صبحانه،  شامل  غذایی  وعده 
اربعین حسینی ارائه می شود. 161 هزار میان وعده 

نیز در همین چارچوب توزیع خواهد شد.

رئیس شورای اسالمی ش��هر مشهدمقدس گفت: 
توج��ه وی��ژه ب��ه باف��ت تاریخ��ی و هویت ش��هری 
مش��هد س��بب افزایش حس تعلق ش��هروندان به 

ش��هر می ش��ود.
از  بازدی��د  حاش��یه  در  حی��دری  محمدرض��ا 
بیمارس��تان ام��ام رض��ا)ع(، افزود: این س��ازمان 
م��ردم نهاد، فعالیت مش��هدگردی را ب��ا محوریت 
شناس��ایی م��کان ه��ای هویت��ی ش��هر مش��هد در 
برنامه خود دارد و امروز نیز جمعی از ش��هروندان 
ب��ه صورت داوطلبانه در این بازدید ش��رکت کرده 

ان��د.
حی��دری ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بیمارس��تان ام��ام 
رض��ا)ع( بنای��ی تاریخی بوده و یک��ی از نمادهای 
هویتی ش��هر مش��هدمقدس محس��وب می ش��ود، 
تصری��ح ک��رد: ب��ا توضیحاتی ک��ه در حاش��یه این 
بازدی��د ب��ه حاض��ران ارائه ش��د، حجم بس��یاری 
از اطالع��ات و داده ه��ای ارزش��مندی در زمین��ه 
قدمت و تاریخچه این بنا عنوان ش��د؛ اگر بتوانیم 
چنی��ن فعالی��ت های��ی را در مقیاس ش��هروندان 

مشهدی توس��عه دهیم، س��بب ارتقاء حس تعلق 
به ش��هر و حفظ نمادهای هویتی خواهیم ش��د.

وی فعالی��ت های��ی از ای��ن قبیل را ج��زو فعالیت 
ه��ای عمی��ق و تاثیرگ��ذار فرهنگی ش��هر مش��هد 

دانس��ت و گف��ت: نقطه مثب��ت ای��ن اقدامات این 
اس��ت که س��من ها بدون هیچ هزین��ه ای و صرفا 
بخاط��ر اهمیتی که به موضوع مش��هد و ش��ناخت 
هویت مش��هد دارند، دست به انجام فعالیت های 

ای��ن چنین��ی م��ی زنن��د.
مش��هدمقدس  ش��هر  اس��المی  ش��ورای  رئی��س 
اظهارکرد: مقرر ش��ده ش��ورای پنجم در راستای 
حمای��ت از س��ازمان ه��ای م��ردم نه��اد، برنام��ه 
های خ��ود را اعالم کند؛ ح��وزه معاونت فرهنگی 
ش��هرداری نیز در راس��تای تقویت این شیوه ها و 
توس��عه آن ها تالش خواهد کرد تا تعداد بیشتری 
از ش��هروندان مش��هدی از اوق��ات فراغت خود به 
نحو مطلوب و با هدف افزایش اطالعات اس��تفاده 

نماین��د.
حیدری در ادام��ه گفتگوی خود ب��ه دیگر کارکرد 
ه��ای برگ��زاری چنی��ن بازدیدهایی اش��اره کرد و 
اف��زود: غفلت و بی توجهی به مکان های تاریخی 
ب��ا چنین برنام��ه هایی زدوده می ش��ود و اقدامی 

ارزش��مند اس��ت.

رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی شهری شورا 
اسالمی شهرمش��هدمقدس گفت: علت عدم پیاده 
س��ازی نظام مدیریت واحد ش��هری ع��دم تغییر در 
قان��ون اس��ت و از آن جهت امیدی ب��ه تغییر قانون 

نیست، اما تغییر در گفتمان امکان پذیر است.
محمد ه��ادی مهدی نیا در جلس��ه ای مش��ترک با 
ف��ارغ التحصیالن معماری و شهرس��ازی دانش��گاه 
آزاد مش��هد ش��اغل در دوای��ر دولت��ی با پیش��گامی 
ش��اغالن در شهرداری مش��هد در آتلیه شماره پنج 
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد به هم 

اندیشی و تبادل نظر پرداختند.
رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی شهری شورا 
با اش��اره به آنکه تعداد زیادی از ف��ارغ التحصیالن 
دانش��گاه آزاد مش��غول ب��ه خدم��ت در ش��هرداری 
هس��تند، اظهارک��رد: در س��الهای گذش��ته ک��ه ب��ه 
عنوان نیروی کارشناسی وارد شهرداری شدم فقط 
18 درصد از پرس��نل ش��هرداری مدرک کارشناسی 
داش��تند، ام��ا در ح��ال حاضر اکث��ر قالب پرس��نل 
ش��هرداری را کارشناس��ان تش��کیل م��ی دهند لذا 
انتظار تحول پذیری با وجود این پرس��نل آسان تر 

خواهد بود.
مه��دی نیا هم افزای��ی و تاثیر مثبت ب��ر رویه فعلی 
حاک��م بر شهرس��ازی و معماری ش��هر مش��هد را به 
عن��وان ه��دف برگ��زاری این جلس��ه معرف��ی کرد و 
گف��ت: تمرکزگرایی و نگاه از باال ب��ه پایین از جمله 
ایراداتی اس��ت که همواره به نظام شهرس��ازی وارد 
می کنن��د و تغییر قانون یکی از راه های برون رفت 
از ای��ن مش��کل اس��ت اما در عی��ن حال کار بس��یار 

سختی هم هست.
رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی شهری شورا 
تصریح کرد: علت عدم پیاده س��ازی نظام مدیریت 
واحد ش��هری ع��دم تغیی��ر در قانون اس��ت و از آن 
جه��ت امیدی به تغییر قانون نیس��ت، اما تغییر در 

گفتمان امکان پذیر اس��ت. درحال حاضر با تبدیل 
قاعده به اس��تثنا و تبدیل اس��تثنا به قاعده ش��اهد 
ب��ه هم خوردگی نظ��م اصولی و ایج��اد نظمی دیگر 
هستیم و بدنه فارغ التحصیل معماری وشهرسازی 
است که می تواند با ایجاد فشار اجتماعی تغییرات 

مفیدی را ایجاد کند.
وی ب��ا بیان اینکه از قانون امروز هم می ش��ود بهره 
ب��رداری کرد، گفت: بیش��تر  تمرکز ما بر روی تغییر 

گفتمان است.
مه��دی نی��ا ب��ا بی��ان اینک��ه ورود پ��ر رن��گ و قوی 
کارشناس��ان معم��اری  و خصوص��ا شهرس��ازی می 
توان��د تغییرات ش��گرفی را به وجود بی��اورد، تاکید 
ک��رد: بای��د از ح��وزه شهرس��ازی تمرکززدایی کرد 
و ب��ا فعال ک��ردن دولت های محل��ی و انجمن های 
صنفی، پیکان محوریت کار را به این س��مت تغییر 
داد. انجم��ن های صنفی و تخصص��ی باید گفتمان 

تولی��د کنند و آنقدر بر تکرار آن اصرار ورزند که این 
گفتمان  در جامعه جا بیافتند.

رئی��س کمیس��یون عم��ران و ط��رح ریزی ش��هری 
ش��ورا با انتق��اد از عملکرد کمیس��یون م��اده پنج، 
اظه��ار کرد: در هیچ قس��مت از قانون گفته نش��ده 
کمیسیون ماده پنج فقط در استانداری به صورت 
متمرکز تش��کیل ش��ود ت��ا هر دس��تور کار آن 6 ماه 
در نوبت رس��یدگی بماند. در هر جلسه کمیسیون 
م��اده پنج مدت زمان کوتاهی ب��ه بحث های کالن 
پرداخته می شود و س��پس وارد بحث های جزئی 
م��ی ش��وند و در واق��ع از ح��وزه راهب��ردی به یک 
موض��وع ج��زء تن��زل پی��دا می کن��د که این ش��یوه 
مناس��ب نبوده و ایرادی است و دولت های محلی 
و انجم��ن صنفی برای حل برخی مش��کالت مردم 

بای��د ب��ه ای��ن ح��وزه ورود کنن��د.
وی ادامه داد: کمیس��یون ماده پنج باید به انعطاف 

پذی��ری ط��رح کم��ک کند و ب��ه اندازه  هف��ت حوزه 
ای ک��ه در طرح جامع تعریف ش��ده ح��د اختیارات 
کمیسیون به این حوزه ها در این سطح واگذار شود 
و  ایج��اد این تغییرات بر عهده متخصصین اجرایی 

است.
ف��ارغ  ب��ر   ای��راد  دانس��تن  وارد  ب��ا  نی��ا  مه��دی 
التحصیالنی که در بدنه دس��تگاه ه��ای اجرایی کار 
می کنند و دچار روزمرگی شده اند، از آنها خواست 
ت��ا به عنوان ف��ارغ التحصیالن دانش��گاهی به نقش 
آفرین��ی پرداخت��ه و گفتمان س��ازی را در دس��تگاه 
ه��ای اجرایی خ��ود نهادین��ه کنند  و با فکرس��ازی 
س��عی در اصالح این س��یکل معیوب داشته باشند 
چرا که تغییرات از پایین به باال آغاز می شود و این 
مس��ئولیت بر دوش کس��انی اس��ت که در این رشته 

تحصیل کرده و با ادبیات آن آشنا هستند.
وی ادام��ه داد: ف��ارغ التحصی��الن ش��اغل در بدنه 
دس��تگاهای دولت��ی بای��د اف��راد موث��ر را ب��ه حوزه 
تصمی��م گی��ری وارد کنن��د و ای��ن ط��رح در صورت 
اجرای درس��ت م��ی توان��د الگویی برای کل کش��ور 

باشد.
رئی��س کمیس��یون عم��ران و ط��رح ریزی ش��هری 
ش��ورا، راه ان��دازی اس��تارت آپ های��ی در ح��وزه 
معماری و شهرس��ازی را منش��اء تحوالت در ش��هر 
و خصوصا در نماهای ش��هری دانست و افزود: باید 
در اس��تارت آپ ها به دنب��ال مدل هایی بگردیم که 
با مشارکت مردم انجام شود زیرا اگر مردم احساس 
کنن��د که در امور تاثیرگذار هس��تند حتم��ا پای کار 

خواهند آمد.
مه��دی نیا تاکید کرد: دس��ت آوردها را به واس��طه 
اش��کاالتی که دارند نباید از  بین برد اما این دس��ت 
آوردها نیازمند اصالح هس��تند ل��ذا باید از یکدیگر 
حمایت کنیم تا سرآغازی برای اثر گذاری و اتفاقی 

بزرگ باشیم.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس:

توجه به هویت تاریخی مشهد تعلق شهروندان را افزایش می دهد

رئیس کمیسیون عمران شورا درجلسه با شهرسازان شاغل در دوایر دولتی:

امیدی به تغییر قانون نیست، گفتمان سازی کنید

خبرسوژه

گلف در مسیر معرفی به مردم قرار دارد
رئیس فدراسیون گلف ایران گفت: خوشبختانه در 
راستای  در  خوبی  اقدامات  رضوی  خراسان  استان 
معرفی رشته ورزشی گلف به جامعه انجام شده است.
کیکاووس سعیدی، تصریح کرد: رشته ورزشی گلف 
تقریبا یک دهه در استان خراسان رضوی فعال است 
ورزش  و  زیربنایی  حوزه  در  کارهایی  مدت  این  در  و 
همگانی و عمومیت دادن به این رشته ورزشی انجام 
شده است. وی افزود: با توجه به نوپا بودن این رشته 
ورزشی هنوز نیازمند کارهای بسیاری به خصوص در 
زمینه زیر ساخت ها و فراهم کردن امکانات زیربنایی 
وجود دارد هرچند که در مرکز این استان امکاناتی در 
خصوص  در  وی  دارد.  وجود  ورزشی  های  مجموعه 
نشست با صبوریان گفت: در نشست با ریاست اداره 
نتایج خوبی  به  و جوانان خراسان رضوی  کل ورزش 
رسیدیم و قرار شد تا یک زمین چمن را برای فعالیت 

های آموزشی در اختیار هیئت گلف قرار دهند.
با  استان  این  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  سعیدی 
همسایگی  و  ورزشی  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه 
می  و  دارد  خوبی  بسیار  های  ظرفیت  کشور  چند  با 
و  زیربنایی  یابی،  استعداد  های  بخش  در  بایست 
دهد.  گسترش  را  خود  فعالیت  قهرمانی  آینده  در 
و  تخصصی  تجهیزات  تامین  نظر  از  نیز  فدراسیون 
انجام  کامل  صورت  به  را  خود  های  حمایت  مربی 
این  در  ورزش��ی  رشته  این  آینده  در  تا  داد  خواهد 
و  کند  پیدا  بیشتری  عمومیت  و  برجستگی  استان 

زمینه جذب عاقه مندان به گلف را فراهم کند.

شورای شهر پشتیبان ورزش همگانی است
حد  در  گفت:  مشهد  شهر  اسامی  شورای  رئیس 
منابع پشتیبان ورزش  و  امکانات  از  استفاده  با  توان 

در ابعاد همگانی و قهرمانی خواهیم بود.
خوشحال  خیلی  کرد:  اظهار  حیدری،  محمدرضا 
هستیم که در آغازین روزهای شورای پنجم دوستان 
کوهنورد صعود کننده به نپال حرکت خود را از شورای 
خوشحال  بسیار  بابت  این  از  و  کردند  ش��روع  شهر 
ارزشمندی  حرکت  چنین  از  توانستیم  که  هستیم 
حمایت کنیم. حیدری افزود: شورای پنجم در جهت 
قهرمانی  ورزش  از  حمایت  و  همگانی  ورزش  توسعه 
در حد امکان و شرایطی که شهرداری و شورای شهر 
داشته باشد از برنامه های این چنینی حمایت می کند 
و امیدواریم با برنامه ریزی منظم هیئت های ورزشی با 
همکاری تربیت بدنی شهرداری ما نیز بتوانیم در حوزه 
دارد  خوبی  هایی  ظرفیت  که  همگانی  های  ورزش 
همکاری کنیم. رئیس شورای شهر مشهد خاطرنشان 
کرد: در حوزه ورزش همگانی ثمره این فعالیت ها باید 
خود را در عرصه های رقابتی چه در سطح ملی و چه 
در سطح بین المللی نشان دهد و همه دستگاه ها باید 
برای چنین نتایجی ورود کنند و کمک کنند و ما نیز 
در حد توان خود کمک کرده ایم و کمک خواهیم کرد.

درخشش هافبک پدیده در تیم ملی
سعید عزت الهی که با حکم فیفا از حضور در بازی 
نیمه  در  است،  محروم  جهانی  جام  در  ای��ران  اول 
اول بازی مقابل توگو در ترکیب اصلی تیم ملی قرار 
جوان  هافبک  عبداله زاده  احمد  او  کنار  در  داشت. 
خوب  بازی  اتفاقا  که  می کرد  بازی  خوزستان  فوالد 
دوم  نیمه  در  عزت الهی  داد.  ارائ��ه  کم اشتباهی  و 
مدت ها  از  پس  که  داد  ابراهیمی  امید  به  را  جایش 
ایمانی،  اکبر  داشت.  پرفروغی  بازگشت  مصدومیت 
هافبک جنگنده پدیده هم در دقایق پایانی به بازی 
آمد و نمایش فوق العاده ای ارائه داد. درخشش این 
زنگ  ایمانی  و  عبداله زاده  خصوص  به  و  بازیکن   3
خطر را برای سعید عزت الهی به صدا درآورد. او که 
دقایق  بیشترین  جهانی  جام  انتخابی  بازی های  در 
داشت  کی روش  کارلوس  تیم  در  را  زمین  در  حضور 
که هر لحظه  باانگیزه دارد  و  حاال چند رقیب جوان 
البته  رقابت  این  بگیرند.  را  او  جای  است  ممکن 
می تواند به سود خود سعید هم باشد و او را که مدتی 
به  از متن می درخشد،  است در حاشیه ها پررنگ تر 

خودش بیاورد.  

گوچی همچنان تشنه گلزنی
گوچی به دنبال استفاده از فرصت ها برای رسیدن 

به گل و بازگشت به جایگاه ثابت در تیم ملی است.
نوک  مهاجم  مقطعی  که  ق��وچ��ان ن��ژاد«،  »رض��ا 
همیشگی تیم ملی ایران بود، حاال به دلیل نزدیک تر 
شدن به جام جهانی و جدی تر شدن رقابت در خط 
مهدی  مثل  بازیکنانی  حضور  با  ملی  تیم  هجومی 
سردار  انصاری فرد،  کریم  رضایی،  کاوه  طارمی، 
آزمون و البته سامان قدوس شرایط متفاوتی سپری 

می کند و دقایق کمی برای نمایش بازی خود دارد.
لیگ  گذشته  هفته  هفت  در  ک��ه  ق��وچ��ان ن��ژاد 
در  داده  گل  پاس  یک  و  زده  گل   ۲ هلند  اردیویسه 
اردوها و مسابقات تدارکاتی و رسمی اخیر تیم ملی 
به طور میانگین تقریبا از هر سه مسابقه یک بار در 
فرصت  همین  از  دارد  سعی  ولی  بوده  اصلی  ترکیب 
کارلوس  دوب��اره   و  ببرد  بهره  مطلوبی  نحو  به  کم 

کی روش را برای از ابتدا بازی کردن متقاعد کند.
در دیدار با تیم ملی توگو، گوچی از دقیقه ۶۳ جای 
سامان قدوس را گرفت ولی موقعیت زیادی برای او 
تا گلزنی کند اما دوندگی و تاشی که او  فراهم نشد 
در خط حمله داشت، نشان می داد همچنان عطش 
دیگر  با  رقابت  از  تا  دارد  را  حریف  دروازه  کردن  باز 

مهاجمان تیم ملی عقب نماند.

گفت:  خراسان  جامگان  سیاه  فوتبال  تیم  مربی 
بازی با سپاهان مهم است چرا که 3 امتیاز این دیدار 
می تواند جایگاه تیم را تا میانه های جدول ارتقا دهد.

سیاه  تیم  وضعیت  م��ورد  در  شکری«،  »رمضان 
جامگان پیش از دیدار با سپاهان در هفته نهم لیگ 
انجام شده  برنامه ریزی های  برتر اظهار کرد: طبق 
های  تیم  از  یکی  مصاف  به  تدارکاتی  دی��داری  در 
چند  از  پس  بازیکنان  تا  رفتیم  خراسان  شهر  بومی 
روز تعطیلی و انجام تمرینات پر فشار بدن هایشان 

در شرایط مسابقه ای قرار گیرد.
بازی  این  کرد:  تاکید  سپاهان  با  دیدار  درباره  او 
توان نظر خاصی درباره  و نمی  کاماًل مشخص است 
این بازی داد. سپاهان همیشه به نظر من قدرتمند 
بهترین  جزء  و  خوب  بسیار  تیم  آن ها  که  چرا  است 
کامال  ما  ک��ار  دلیل  همین  به  هستند  ای��ران   ه��ای 
درست  موضوع  این  حتم  طور  به  است.  مشخص 
است سپاهان در چند سال اخیر همیشه یا قهرمان 

بوده و یا جزء سه تیم برتر بوده است.
 بازی بسیار سختی داریم

به  که  سوال  این  به  پاسخ  در  جامگان  سیاه  مربی 
سخت تر  را  شرایط  اصفهان  در  بازی  می رسد  نظر 
بازی در اصفهان  کاماًل درست است  می کند، گفت: 

سختی  بسیار  بازی  ما  است.  سخت  تیمی  هر  برای 
می  تالش  اما  داریم  اصفهانی  زردپوشان  مقابل  را 
کنیم که دست پر از اصفهان برگردیم. خوب تمرین 
کرده ایم و گر مشکل خاصی پیش نیاید می توانیم از 

سپاهان 3 امتیاز را بگیریم.
خیلی ها  که  س��وال  ای��ن  به  اکنش  درو  شکری 
برای  حیاتی  بازی  یک  سپاهان  با  بازی  می گویند 
شود،  می  محسوب  جامگان  سیاه  تیم  فنی  کادر 

با  بازی  با حرف شما موافقم زیرا  عنوان کرد: دقیقا 
سپاهان دیداری مهم  محسوب می شود. چرا که این 
3 امتیاز می تواند ما را به میانه های جدول بکشاند 
و اگر هم برعکس شود سپاهان را می تواند به باالی 
جدول برساند. این بازی خیلی به نظر من حساس 

است و قطعًا هر 2 تیم برای بازی برنامه دارند.
او درباره اینکه برنامه های زیادی برای این بازی 
از  پر  دست  می خواهیم  ما  بله،  کرد:  بیان  داری��د، 

اصفهان به تهران برگردیم. ما اگر این بازی را ببریم 
دور  به  باید  است.  تأثیرگذار  بسیار  تیم  کار  روند  در 
در  خوب  فوتبال  یک  با  احساسی  بازی  هرگونه  از 
این  که  امیدوارم  کنیم.  کسب  را  امتیاز   3 اصفهان 

اتفاق رخ دهد چرا که ما پتانسیل الزم را داریم.
 شک نکنید از بحران خارج می شویم

اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  جامگان  سیاه  مربی 
بحران خارج خواهد  از  زودی  به  تیم سیاه جامگان 
تیم  باشید  نداشته  شک  کرد:  اظهار  خیر،  یا  شد 
است  شده  نصیبمان  که  بحرانی  این  از  زودی  به  ما 
پیکان  با  بازی  در  است  درست  کرد.  خواهد  عبور 
و شرمنده هوادارانمان  کنیم  بازی  نتوانستیم خوب 
اعتقاد من  به  باالیی دارد.  تیم ما کیفیت  اما  شدیم 
است  باهوشی  مربی  او  کرد.  شک  میثاقیان  نبایدبه 
وسیاه جامگان را از این بحران خارج می کند. او یک 
که کمتر  با وجودی  پذیر دارد.  شخصیت مسئولیت 
کسی اذعان داشت که تیم ما فصل گذشته در لیگ 
برتر باقی خواهد ماند اما معجزه میثاقیان جواب داد 
بر پرسپولیس، تیم ما را در  با پیروزی  او توانست  و 
لیگ برتر ابقا کند و شک نداشته باشید به زودی از 
این شرایط بد خارج می شویم و روزهای خوبمان در 

اول فصل باز خواهیم گشت.

بازی حساسی در پیش داریم؛

مربی سیاه جامگان: معجزه میثاقیان دوباره جواب می دهد
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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

انتقاد مطهری از خطوط قرمز مصنوعی
اس��المی  ش��ورای  مجل��س  رئی��س  نای��ب   
گفت: وقتی به دلیل برخی حساس��یت های 
غیر ض��روری و خطوط قرم��ز مصنوعی افراد 
صال��ح کنار گذاش��ته می ش��وند اف��راد درجه 
دوم و سوم منصوب می شوند که این به ضرر 

کشور است.
عل��ی مطه��ری در گفت و گ��و ب��ا خبرآنالین 
درباره لزوم کادرسازی های سیاسی در دهه 
چهارم انقالب، گفت: ما نیاز به احزاب قوی 
داری��م تا بتوانن��د در زمینه کادرس��ازی ها و 

تربیت مدیران کارآمد کمک کنند.
وی ادام��ه داد: یک��ی از کاس��تی های م��ا از 
اول انق��الب ت��ا امروز این اس��ت ک��ه احزاب 
ق��وی نداریم ب��ه همین جه��ت در انتخابات  
یا تش��کیل دولت ها و همچنین معرفی وزرا 

و معاونین وزرا با مشکل مواجه می شویم.
نایب رئیس مجلس افزود: خالءهای موجود در این زمینه موجب می شود در بزنگاه هایی چون انتخاب مقامات برای تصدی 
پست ها، افراد از طریق روابط، معرفی و منصوب شوند،لذا به نظر می رسد راه حل این مشکل تقویت احزاب فراگیر در کشور 

باشد.
مطه��ری درباره تاثی��ر رد صالحیت های افراد موث��ر و کارآمد در عرصه هایی مانند مجلس که فرد می تواند آینده س��از باش��د، 
گف��ت: ای��ن نیز می تواند یکی از موانعی باش��د ک��ه از حضور افراد موث��ر و کارآمد در عرصه های مهم جلوگی��ری می کند؛ وقتی 
به بهانه های واهی برخی افراد صالح، موفق به تصدی پس��ت ها نمی ش��وند و یا به دلیل برخی حساس��یت های غیر ضروری و 
خطوط قرمز مصنوعی افراد صالح کنار گذاشته می شوند افراد درجه دوم و سوم منصوب می شوند که این به ضرر کشور است.
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ق�رآن، حب�ل خداس�ت و درجات�ی ک�ه دارد، علم�ی ک�ه ب�ه انس�ان 
می آم�وزد راه های عملی که فراس�وی انس�ان ق�رار می دهد، طنابی 
اس�ت که یک س�وی آن به دست خداست و س�وی دیگرش به دست 
مردم، بش�ر با هر درجه ای از درجات قرآن انس بگیرد و بر اس�اس 
آن بفهم�د و ب�ه حک�م آن عم�ل کند به این ریس�مان، چن�گ زده و به 
همان میزان باال آمده اس�ت، پس علم و عمل تار و پود این ریس�مان 

اس�ت که انس�ان را به مرحله عقل می رس�اند. 
حکمت علوی، ص103

گذرد زندگانی  ز  نفست  یک  گر 
گذرد شادمانی  هب  جز  که  ر  مگذا

جهان سودای  سرماهی  که  ر  هشدا
گذرد گذرانی  کش  چنان  عمرست 

خیام
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میز خبرمیزخبر

    ظریف: اش�تباهات راهبردی »برخی 
افراد« را به حس�اب ُکردهای عراقی 

نمی گذاری�م
تس��نیم- محم��د ج��واد ظری��ف، وزی��ر خارج��ه ایران 
گفت: ایران دوس��ت همیش��گی مردم ع��راق از جمله 
کردهای این کشور است و اشتباهات راهبردی برخی 

افراد را به حس��اب مردم کرد عراقی نمی گذارد.
وی در حاش��یه مراسم تش��ییع مرحوم جالل طالبانی 
رئیس جمهور پیش��ین عراق بار دیگر بر حفظ وحدت 
مل��ی و تمامی��ت ارض��ی ع��راق تاکی��د و بی��ان ک��رد: 
جمه��وری اس��المی ای��ران دوس��ت همیش��گی مردم 
عراق از جمله کردهای این کش��ور اس��ت و اشتباهات 
راهب��ردی برخی افراد را به حس��اب مردم کرد عراقی 
نمی گ��ذارد. هم��ه در کردس��تان ع��راق ب��ه راه “م��ام  
جالل” که س��مبل وحدت و تمامی��ت ارضی عراق بود 
بازگردن��د. ظری��ف زنده یاد جالل طالبانی را دوس��ت 
ای��ران و مب��ارزی خس��تگی ناپذی��ر علی��ه دیکتاتوری 
ص��دام حس��ین و کس��ی ک��ه هم��واره ب��رای وحدت و 
تمامیت ارض��ی عراق مجاهدت کرد، ی��اد کرد و نام و 

یاد وی را گرامی داش��ت.
   مصرف س�یگار بین نوجوانان دختر و 

پس�ر، یک فاجعه ملی اس�ت
وب دا- ای��رج حریرچی، س��خنگوی وزارت بهداش��ت 
ب��ا بی��ان این که در کش��ور س��االنه ۵۰ تا ۵۵ ه��زار نفر 
ب��ه عل��ت اس��تعمال دخانیات ج��ان خود را از دس��ت 
می دهن��د، گف��ت: با اص��الح مالی��ات بر عرض��ه مواد 
دخان��ی، می توانی��م ع��الوه بر ایج��اد س��االنه ۱۱ هزار 
میلی��ارد توم��ان اعتبار ب��رای نظام س��المت، مصرف 
دخانیات را نیز کاه��ش دهیم. وی با بیان این مطلب 
ک��ه ۱۴/۰۱۳ درصد از افراد باالی ۱۵ س��ال در کش��ور، 
س��یگار و دخانیات مص��رف می کنند، اف��زود: در پنج 
س��ال گذش��ته ش��یوع اس��تعمال دخانی��ات در کش��ور 
از۱۴.۰۹ ب��ه ۱۴.۰۱۳ درصد رس��یده اس��ت که افرایش 
زی��ادی نیس��ت. البته ش��یوع مصرف روزانه س��یگار، 
از ۱۰.۹ ب��ه ۱۰.۱ درص��د کاه��ش یافته اس��ت یعنی در 
مقایس��ه با گذش��ته ۵۰۰ هزار نفر روزانه کمتر س��یگار 

می کش��ند.
وی با اش��اره به ای��ن که متاس��فانه میزان اس��تعمال 
قلی��ان در کش��ور بیش��تر ش��ده اس��ت و در پنج س��ال 
اس��تعمال  جمعی��ت  ب��ه  نف��ر  ه��زار   ۴۸۰ گذش��ته، 
کنن��دگان قلیان اضافه ش��ده اس��ت، اف��زود: یک بار 
ن��خ   ۲۰۰ ت��ا   ۱۰۰ مص��رف قلی��ان، مع��ادل اس��تعمال 

س��یگار اس��ت.
میزان ش��یوع استعمال س��یگار در بین نوجوانان پسر 
)۱۳ ت��ا ۱۵ س��اله( را ۳.۴ درصد و در بی��ن دختران را 

۲.۱ درصد اعالم ش��ده که یک فاجعه ملی اس��ت.
   واکنش اس�حاق جهانگیری به خبر 

       بازداش�ت برادرش
مهر- اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
درب��اره بازداش��ت مه��دی جهانگی��ری نوش��ت: باید 
صب��ر کرد امیدوارم سوءاس��تفاده سیاس��ی نباش��د و 
عدالت، مبارزه با فس��اد و حاکمیت قانون برای همه 
یکس��ان اجرا ش��ود. وی در صفحه ش��خصی خود در 
فض��ای مج��ازی درباره بازداش��ت ب��رادرش »مهدی 
جهانگی��ری« نوش��ت: »اط��الع دقیق��ی از چگونگ��ی 
دس��تگیری، اته��ام ضاب��ط و ش��اکی ب��رادرم ن��دارم 
دولت��ی  فعالی��ت  و  مس��ئولیت  هیچگون��ه  وی  البت��ه 

ن��دارد مس��ئله قابل پیش بین��ی بود و بای��د صبر کرد 
امی��دوارم سوءاس��تفاده سیاس��ی نباش��د و عدال��ت، 
مبارزه با فس��اد و حاکمیت قانون برای همه یکس��ان 

اجرا ش��ود.«
  پرواز تهران - آغاجاری دچار س�انحه شد

عموم��ی  رواب��ط  مس��ئول  مالی��ان،  مجی��د  مه��ر- 
حام��ل  هواپیم��ای  گف��ت:  خوزس��تان  فرودگاه ه��ای 
در  نشس��تن  هن��گام  آغاج��اری   - ته��ران  مس��افران 

فرودگاه کوچک این شهرس��تان دچار س��انحه ش��د. 
وی اف��زود: هواپیم��ای فوک��ر ۱۰۰ ک��ه صب��ح جمع��ه، 
ته��ران را به مقصد ف��رودگاه آغاجاری ترک کرده بود، 
در مح��ل ف��رودگاه آغاج��اری دچار س��انحه ش��د ولی 
خوش��بختانه به س��المت به زمین نشس��ت. این پرواز 
س��اعت ۸:۳۰ دقیقه در ف��رودگاه آغاج��اری به زمین 
نشس��ت که یکی از چرخ های عقب آن هنگام برخورد 
با زمین، کنده ش��د ولی با مه��ارت خلبان، هواپیما به 
صورت س��الم متوقف ش��د و مس��افران آن بدون هیچ 

مش��کلی پیاده ش��دند.
   الریجان�ی: آمریکایی ه�ا ب�ا کین�ه در 

مس�ئله 
        هس�ته ای ش�یطنت می کنند

خبرآنالی��ن- عل��ی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
ناکام��ی در  ب��ا وج��ود  اس��المی گف��ت: آمریکایی ه��ا 
اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران پس از انقالب 
اس��المی هنوز به کینه ورزی خود ادامه می دهند و در 

مس��ئله هس��ته ای ش��یطنت می کنند.
وی روز جمع��ه در س��ومین روز س��فر خود به اس��تان 
ف��ارس در ی��ادواره ش��هدای امر ب��ه مع��روف و نهی از 
منک��ر شهرس��تان مرودش��ت گف��ت: آمریکایی ه��ا ب��ا 
وج��ود ناکامی در اقدام��ات خصمانه خ��ود علیه ملت 
ای��ران پ��س از انقالب اس��المی هن��وز به کین��ه ورزی 
خود ادامه می دهند و در مس��ئله هس��ته ای ش��یطنت 

می کنن��د.
 امروز و با وجود اوضاع آش��فته منطقه، کس��ی جرأت 
نمی کند علیه ایران اسالمی حرف بزند چون آنها این 
موض��وع را آزموده ان��د ک��ه ش��رق و غرب با ه��م متحد 

ش��دند اما نتوانس��تند ایران را شکس��ت دهند.
   شایعه س�ازان، وارد ترور نرم افزاری 

         ش�خصیت ها ش�ده اند
ایس��نا- س��ید احم��د خاتم��ی، خطی��ب نم��از جمعه 
ای��ن هفت��ه ته��ران به ش��ایعات اخی��ر درب��اره رئیس 
ق��وه قضائی��ه واکن��ش نش��ان داد و گفت: منش��ا این 
ش��ایعات، س��ایتی اس��ت ک��ه بهایی��ان آن را تزری��ق 

می کنن��د.
وی اف��زود: از اول انق��الب، نظ��ام و انق��الب ه��دف 
ب��وده و از جمل��ه روش های آن ها )دش��منان( تخریب 
مس��ئولین عالی رتبه کش��ور بوده است. یادمان نرفته 
تخریبی که علیه ش��هید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی 
داش��تند. آن روزها آن ها به ترور س��خت افزاری روی 
آوردن��د و فیزیک��ی ت��رور می کردن��د، ام��ا ح��اال روش 
عوض ش��ده و وارد ترور نرم افزاری شده اند و تخریب 
ش��خصیت ای��ن رئی��س مجتهد ق��وه قضائی��ه را پیش 

گرفته ان��د.
مش��خص،  موض��وع  ای��ن  ریش��ه  ک��رد:  تصری��ح  وی 
ای��ن اس��ت که ق��وه قضائیه عزم��ش را جزم ک��رده تا با 
مفس��دین اقتصادی به طور قاطع برخ��ورد کند. وزیر 
اطالع��ات و رئی��س س��ازمان اطالعات س��پاه نیز این 

تهمت ها را تکذیب کردند و رئیس س��ازمان اطالعات 
س��پاه گفته است که طی ماه های آینده ما شاهد اتهام 

زنی به دیگر مس��ئولین نیز خواهیم بود.
   خری�د و فروش با چی�ن بای�د ب�ه تولی�د 

مش�ترک تبدیل ش�ود
خبرآنالین- س��ید مجتبی موس��ویان، مدیرکل آس��یا 
و اقیانوس��یه س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان این که 
نمایش��گاه ها بای��د بسترس��از همکاری ه��ای تجاری 
باش��د گفت: ای��ران بنا دارد از خری��د و فروش با چین 

به تولید مش��ترک صنعتی برس��د.
وی در مراس��م افتتاحی��ه پاوی��ون اختصاصی اس��تان 
جیجیانگ چین در نمایش��گاه صنعت ای��ران با تاکید 
ب��ر این که ای��ران بای��د همکاریهای تجاری خ��ود را با 
بزرگترین ش��ریک تج��اری خود افزای��ش دهد عنوان 
ک��رد: در رابط��ه ب��ا هم��کاری با چی��ن به دنب��ال این 
هس��تیم ک��ه خری��د و ف��روش را ب��ه تولی��د مش��ترک، 
س��رمایه گ��ذاری مش��ترک و ایج��اد مراک��ز تحقی��ق و 

توس��عه در ایران تبدیل کنیم.
وی ب��ا اش��اره به اهمی��ت اقتصادی چین ب��رای ایران 
گف��ت: چین بزرگ ترین ش��ریک تجاری ای��ران، برگ 
ترین س��رمایه گ��ذار در داخل ای��ران، بزرگترین ارائه 
ب��زرگ تری��ن مش��تری  دهن��ده خط��وط فاینان��س و 
محصوالت نفت پتروش��یمی کش��ور اس��ت که آن را را 
به یک ش��ریک تج��اری اس��تراتژیک برای م��ا تبدیل 

می کن��د.
   اردوغان: حریم  هوایی ترکیه، ایران و 

عراق به روی اقلیم کردستان بسته می شود
ال��ف- اردوغان رئی��س جمه��وری ترکیه گف��ت: تمام 
حری��م هوای��ی ترکی��ه، ای��ران و ع��راق ب��ه روی اقلیم 
کردس��تان عراق بس��ته می ش��ود و در آینده مرزهای 

زمینی نیز بس��ته خواهد ش��د.
وی در دی��دار ب��ا جمعی از صاحب نظ��ران و متنفذان 
مناطق ش��رقی و جنوب ش��رقی ترکیه ب��ا بیان این که 
تصمیم��ات اتخاذ ش��ده در خصوص اقلیم کردس��تان 
عراق هنوز عملی نشده و فقط آغاز شده است، گفت: 
اگر اقدامات ما آغاز ش��ود، چ��ه طور می توانید رفت و 

آم��د بکنی��د؟
ب��رای تحق��ق رویا های کودکان��ه یک نف��ر، نمی توانیم 
اج��ازه دهیم که منطق��ه و ترکیه به خط��ر بیفتد. این 
تص��ور ک��ه رویای 16 س��اله بارزانی محقق می ش��ود و 
اتفاق��ات پس از آن ب��ه او ارتباطی ن��دارد، یک خیال 

خام اس��ت.
   اژه ای و  صح�ت ایجاد محدودی�ت  ب�رای 

رئی�س دول�ت اصالح�ات
الف- حجت االسالم غالمحسن اژه ای، سخنگوی قوه 
قضائیه اعالم نظر نس��بت به صح��ت ایجاد محدودیت 
تازه برای رئیس دولت اصالحات را به نشس��ت خبری 
روز یکش��نبه موک��ول ک��رد. وی  در حاش��یه مراس��م 
ترحیم داوود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران گفت: 
روز یکش��نبه، در نشس��ت خب��ری در خدم��ت ش��ما 

خواهی��م ب��ود.
   ج�و بایدن: خ�روج از برج�ام آمری�کا را 

من�زوی می کن�د
گاردی��ن- جو بای��دن، مع��اون رئیس جمهور پیش��ین 
آمری��کا تاکید کرد که خروج از برجام آمریکا را منزوی 

می کن��د ن��ه ای��ران را.
وی در س��خنانی ب��ه انتق��اد از سیاس��ت های ترام��پ 

پرداخ��ت و گف��ت: م��ا در ح��ال حرکت در یک مس��یر 
تاری��ک هس��تیم. خ��روج از برج��ام که ترام��پ تهدید 
ک��رده آن را انج��ام می ده��د آمریکا را به ج��ای ایران 

من��زوی می کن��د.
وی تاکید ک��رد: دفعه بعد دیگر جامع��ه بین المللی با 
ما هم��راه نخواهد بود و چنین اقدامی تاثیری بس��یار 

منفی بر مذاکرات با کره ش��مالی خواهد داش��ت.
   تصویب کلیات الیحه تش�کیل وزارت 

گردش�گری در کمیس�یون مش�ترک
خانه ملت- مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی 
از تصویب کلیات الیحه تش��کیل وزارت گردشگری در 
کمیسیون مش��ترک و قرار گرفتن آن در نوبت بررسی 

در صح��ن علن��ی خب��ر داد.
جزیی��ات  تش��ریح  در  مجل��س  در  ش��یراز  نماین��ده 
بررسی الیحه تش��کیل وزارت گردشگری گفت: برای 
بررس��ی این الیحه کمیسیون مشترکی اعم از اعضای 
کمیس��یون های اجتماعی و فرهنگی مجلس تشکیل 
شده و کلیات این الیحه نیز به تصویب رسیده است و 

هم اکنون در حال بررس��ی جزییات آن هس��تیم.
نماین��ده م��ردم ش��یراز با بی��ان اینکه تم��ام ابعاد این 
الیح��ه ب��ا حض��ور مس��ئوالن مربوط��ه به ط��ور دقیق 
مورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت تصریح ک��رد: هفته 
گذش��ته آخرین جلس��ه برای بررس��ی روی این الیحه 
در کمیس��یون مشترک برگزار ش��د و تعدادی از بخش 
خصوص��ی اع��م از هتل��داران، جامع��ه گردش��گری و 
نمایندگان��ی از اصن��اف مرتبط با موضوع گردش��گری 
در آن حضور داش��تند. در این جلس��ه ب��ا جمع بندی 
مباح��ث مطرح ش��ده، کلی��ات این الیحه ب��ه تصویب 

رس��ید و ق��رار بر این ش��ده که ب��رای نتیج��ه نهایی در 
صحن علنی به رای گذاش��ته ش��ود.

  کره ش�مالی خودش را برای آزمایش 
     موش�ک دوربرد آماده می کند

رویترز-آنت��ون موروزف، قانون گ��ذار عضو کمیته امور 
بین الملل��ی دوم��ای روس��یه گف��ت که کره ش��مالی در 
حال آماده س��ازی ب��رای  آزمایش موش��ک دوربردی 
اس��ت ک��ه توانایی رس��یدن به س��واحل غرب��ی ایاالت 

متحده را داراس��ت.
موروزوف گفت پیونگ یانگ برای اثبات این امر حتی 
مشخصات محاسباتی موش��ک جدید دوربردشان که 
در آین��ده نزدی��ک آزمایش خواهد ش��د را نیز برای ما 

ارس��ال کرده  اس��ت.
  افتتاح اولین مدرسه-بیمارس�تان در 

       ای�ران
خبرآنالی��ن_ اولی��ن “مدرسه-بیمارس��تان” ایران روز 
جمعه افتتاح شد و به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.
ه��ا  س��ال  از  بع��د  مهرآئی��ن  مدرسه_بیمارس��تان   
ت��الش دس��ت اندرکاران��ش، امروز به طور رس��می در 
بیمارس��تان حضرت علی اصغر افتتاح ش��د تا میزبان 
کودکان بیمار محصل باش��د. این مدرسه بیمارستان 
که اولین نمونه داخلی است، دارای سیستم اموزشی 
منحصر به فردی اس��ت که با توجه به ش��رایط جسمی 
و روح��ی هر کودک بیمار، آم��وزش الزم را برای او در 
نظر م��ی گیرد. موسس��ین ای��ن مدرسه-بیمارس��تان 
معتقدند آم��وزش هیچوقت نباید تعطیل ش��ود حتی 

در بیمارس��تان.

  محکومی�ت فردی در انگلی�س ب�ه ج�رم 
ترغیب  کودکان برای پیوس�تن به داعش

ایس��نا_زمیر قم��را 38 س��اله ک��ه ت��الش می  ک��رد تا 2 
ک��ودک انگلیس��ی را ب��ا تفکرات داعش شست و  ش��وی 

مغزی کند به 6 س��ال زندان محکوم ش��د.
وی که به ش��غل داروس��ازی مشغول بود، به دو کودک 
انگلیس��ی ویدیویی از س��ربریدن مردم توسط داعش 
نش��ان داده ب��ود و به آن ه��ا گفته بود هرکس��ی که ضد 

اس��الم صحبت کرد را باید بکش��ید.
ک��ه  ب��ود  گفت��ه  ک��ودکان  ای��ن  ب��ه  همچنی��ن  قم��را 
تروریس��ت های داع��ش آدم ه��ای بدی نیس��تند و در 
پاس��خ به سوالی که این کودکان پرسیده بودند چگونه 
آدمی حاضر اس��ت که اس��یران را سر بزند گفته بود که 
اگر به خدا معتقد باش��ی این کار را انجام خواهی داد.
 ت�الش ناکام گروه های مخالف برای ایج�اد 

     ناامن�ی در مح�رم
ایسنا-س��ردار اش��تری ،فرمان��ده نی��روی انتظام��ی: 
اطالعاتی به دس��ت مان رس��یده ب��ود مبنی ب��ر اینکه 
افراد  مخالف با برگزاری  مراسمات محرم می خواهند 
ناامنی هایی به ویژه در برخی شهرها به وجود بیاورند 
اما همراهی مردم و هیئات مذهبی و حضور مقتدرانه 
نیروی انتظامی باعث ش��د که در این ایام هیچ اتفاقی 
رخ ندهد. در حال حاضر ش��اهد افزایش ۴۰ درصدی 
جرایم فضای مجازی هس��تیم اما اقدامات و کشفیات 

پلیس س��ایبر بیش از این بوده اس��ت.
آماده هس��تیم ظ��رف یک هفت��ه تم��ام متجاهرین را 

جمع آوری کنیم و به مراکز مس��ئول تحویل دهیم.


