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سهم مشهد از هوای پاک در شش ماهه نخست سال جاری؛

تنها 7روز از 197روز

در مشهد انجام شد؛

دومین زایمان  با استفاده 
از هیپنوتیزم

ورزش

فرهنگ

استاندار پیشین خراسان بزرگ: 

جریان اصالحات ریشه در 
تاریخ اسالم دارد

خوشحالم دو بازیکن پدیده به تیم ملی دعوت شدند؛

مهاجری: به فکر گرفتن 
سهمیه آسیا هستیم

میزبانی  می گوید  مشهد  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
در جم او و تیمش را اذیت کرده و باعث شده آن ها با دو 

سفر به مشهد برگردند.
تعطیالت  در  تیمش  درباره شرایط  »رضا مهاجری«، 
لیگ، بیان  کرد: پس از بازی با پارس جنوبی بازیکنان 
تا دوشنبه استراحت کردند و بعد از آن در حال  تمرین 
کردن هستیم. اردویی نخواهیم داشت و در مشهد خود 

را آماده تقابل با ذوب آهن می کنیم.
 خوشحالم رتبه دوم را حفظ کردیم

صدرنشین،  جم  پارس  برابر  تیمش  دیدار  درباره  او 
را  بدی  گل  متاسفانه  ب��ود.  خوبی  ب��ازی  ک��رد:  بیان  

دریافت کردیم اما با سعی و تالش و...

برای  بزرگداشت استاد متبسم  برای درخواست 
اولین بار با رئیس انجمن موسیقی اداره کل فرهنگ 
اداره  اتاق  در  رضوی  خراسان  اسالمی  ارش��اد  و 
جدی  خیلی  قیافه  ابتدا  کردم.  برخورد  موسیقی 
هنرمندی  را  او  شدیم  هم کالم  بیشتر  که  سپس  و 
و  مرز  این  موسیقی  هنرمندان  ب��رای  دلسوخته 
بوم دیدم. حامد طاهری تهرانیان متولد سال 62 
مدرک  نوازد.  می  سنتور  و  موسیقی  اهل  خودش 
کارشناسی فناوری اطالعات و ارتباطات دارد و در 
سال 1394 اولین موسسه هنری موسیقی خراسان 
استاد  شاگردان  از  وی  است.  رسانده  ثبت  به  را 
نطاق بوده است. فعالیت خود را از سال 71 آغاز و 
از سال 81 سرپرست ارکستر قاصدک شد. سال 82 
مدیریت آموزشگاه موسیقی باربد را بدست گرفت. 
دغدغه فرهنگی زیادی برای استان دارد. در سال 
ارشاد  کل  اداره  موسیقی  انجمن  ریاست  به   95
اسالمی انتخاب شد. هم کالمی با او برایم بسیاری از 

سوال های گنگ حوزه موسیقی را باز می کند. 
سنتی  و  پاپ  موسیقی  به  موسیقی  انجمن  نگاه 

چیست؟
کالسیک  سنتی،  موسیقی  به  موسیقی  انجمن 
موسیقی  از  نوع  هر  از  و  دارد  حمایتی  نگاه  پاپ  و 
راه  موسیقی ها  از  بعضی  البته  می کند.  حمایت 
خودشان را پیدا کرده و بین مردم شناخته شده اند. 
لحاظ  به  و  رفته  را  خودشان  راه  موسیقی ها  این 
مادی و مالی بین مردم جای خودشان را پیدا کرده 
دارند.  نیاز  بیشتری  حمایت  به  دیگر  بعضی  ولی 
وظیفه انجمن موسیقی حمایت بیشتر و جدی تر از 
ژانرهای موسیقیایی است که کم کم دارند به دست 
موسیقی های  مانند  می شوند،  سپرده  فراموشی 
موسیقی  نیز  و  خراسان  جنوب  و  شمال  مقامی 
سنتی که نیاز به حمایت های بیشتر مادی، معنوی، 

علمی و تکنیکی دارد. 
از نظر انجمن، موسیقی فاخر چگونه موسیقی 

است؟
مردم  بین  در  تازگی  به  ام��روزه  که  اصطالحی 
مطرح شده و از جانب هنرمندان موسیقی و اهل 
فن درست نیست، کلمه موسیقی فاخر است. چون 
در ذات موسیقی چیزی به نام ابتذال وجود ندارد و 

بیشتر وقتی کالم و یا شعر و ترانه ...

حامد طاهری تهرانیان رئیس انجمن موسیقی مشهد:

ذات موسیقی فارغ از ابتذال است

در صفحه سه بخوانید
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رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

سند راهبردی احیای توس 
تدوین می شود

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

گردشگری کنار ساحل
 در ایران پاسخگو نیست
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باتفاهم وزارت رفاه و جهاددانشگاهی کلید خورد؛

»توسعه اشتغال خانگی« در خراسان رضوی

چهار شنبه 12 مهر  ماه 1396 0 13  محرم الحرام 1439 
سال اول شماره 40  0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی گفت: طرح توسعه 
مشاغل خانگی در خراسان رضوی و 8 استان دیگر با 

هدف اشتغالزایی برای 20هزار نفر آغاز شد.
تفاهم  امضای  آئین  در  شنبه  سه  روز  ربیعی  علی 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  همکاری  نامه 
مشاغل  توسعه  ق��رارداد  انعقاد  و  جهاددانشگاهی  و 
دوازده��م  دولت  در  ما  اق��دام  اولین  اف��زود:  خانگی 
ایجاد فرصت شغلی است که باید افراد را آماده کنیم 
که بتوانند با چند متغیر واسط، فرصت ها را تبدیل به 
ایجاد شغل کنند و این مسیری است که ما درحال طی 
آن هستیم و از هر راهی برای ایجاد فرصت های شغلی 

استفاده می کنیم.
وی تصریح کرد: در تک تک وزارتخانه ها این مباحث 
دیده می شود، حتی ظرفیت هایی که دیده نمی شوند 
شغلی،  فرصت  عنوان  به  می توانند  هستند،  نهفته  و 
بررسی و به طرح تبدیل شوند. امیدواریم که بتوانیم در 
سال جاری و سال آینده از ظرفیت های ایجاد شده و 

درحال ایجاد فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کنیم.
استان های پایلوت توسعه مشاغل خانگی

 وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت اجرای صحیح 
ودقیق الگوی توسعه مشاغل خانگی و کنترل هرچه 
آذربایجان  استان،   ۹ درف��ازاول  کار  براجرای  بیشتر 
جنوبی،  خراسان  بختیاری،  و  چهارمحال  غربی، 
کردستان،  شمالی،  خ��راس��ان  رض��وی،  خ��راس��ان 
استان های  عنوان  به  ای��الم  و  لرستان  کرمانشاه، 
شدند.  درنظرگرفته  خانگی  مشاغل  توسعه  پایلوت 
دربرنامه  شده  تعیین  اهداف  یادشده  دراستان های 
برای  استان ها  این  آمادگی  میزان  و  فراگیر  اشتغال 
توجه  مورد  خانگی  مشاغل  توسعه  الگوی  اج��رای 
قرارگرفته است. دراین استان ها اولویت داریم و منعی 

برای ادامه آن درسایر استان ها وجود ندارد .
تومان  میلیارد   ۸۰۰ جاری  درسال  اف��زود:  ربیعی   
تسهیالت قرض الحسنه برای این امر درنظرگرفته شد. 
از ابتدای دولت یازدهم تا پایان شهریور ۹۶، پنج و نیم 
هزارمیلیارد تومان تسهیالت صندوق کارآفرینی امید 
اختصاص داه است که ۴/۸ هزارمیلیارد تومان آن برای 
درنظرگرفته  افراد  و  طرح ها  ۳۷۹هزاربرای  و  اشتغال 
شده است که وام ارزان قیمت بوده است. ساالنه حدود 

۵۰ هزارشغل با تثبیت یا تبدیل مشاغل غیررسمی به 
رسمی و شغل جدید در صندوق کار کرده ایم که اگر این 
فرایند تثبیت و تبدیل مشاغل غیر رسمی به رسمی را 
به پایان ببریم همه وام ها به وام های اختصاص یافته به 

شغل جدید تدیل می شوند.
تومان  رقم۵۳۰میلیارد  نیز   ۹۶ درسال  گفت:  وی 
اعطا  تسهیالت  شخص  و  طرح  ه��زار   ۳۵ ح��دود  به 
شده است و این به اضافه وام هایی است که ازبخش 
روستایی واز وام های صندوق توسعه به جهاد آورده 
درنظرگرفته  که  الحسنه ای  قرض  وام های  و  می شود 
طرح  این  کمک  به  امید  کارآفرینی  صندوق  و  شده 
را دنبال  الگوهای خوبی  بتوانیم  امیدواریم  و  می آید 

کنیم.
ربیعی خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی نیز یک شغل 
است ودیدگاه نخبگان نسبت به مشاغل خانگی باید 
تغییرکند .شغل دیگر تنها به معنای استخدام نیست 
واین تصور باید درکارجویان و سیاست گذاران به کنار 
گذاشته شود. اینکه خانه نیز بتواند حقوقی برای زندگی 
بتواند  آورد و هرکسی در هر جایی  به وجود  باکرامت 

کاری انجام دهد باید شغل محسوب شود 

 2میلیون و 300 هزارنفر متقاضی مشاغل خانگی
۲میلیون   ،۹۵ تا   ۹۰ کرد: درسال های  اعالم  ربیعی 
و ۳۰۰هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی بوده اند. برای 
وجود  زیادی  آمادگی های  افراد  این  به  پاسخگویی 
مشاغل  مجوز  نفر  ۳۶۰هزار  و  ۱میلیون  برای  دارد. 
خانگی صادرکرده ایم و حدود ۲هزار و ۴۰۰میلیارد ریال 
نیز تسهیالت به بیش از ۶۰۰ هزار نفر متقاضی پرداخت 
وزارت  آم��ار  مرکز  اطالعات  براساس  اس��ت.  ش��ده 
تعاون،کارورفاه اجتماعی ۶۰ درصد از این ۶۰۰ هزارنفر 
همچنان پایداری مشاغل داشتند. برای بقیه افراد نیز 
باید کارکلینیکی انجام شود و این مفهوم پول نپاشیدن 
و عدد قابل قبولی است و ۴۰درصد باقی مانده نیز باید 

به پایداری شغل دست پیدا کنند.
وی گفت: باتوجه به گذشت بیش از 6سال از تصویب 
از  حاصل  تجارب  خانگی،  مشاغل  قانون  واج��رای 
و  مراجعات  حضوری،  مذاکرات  میدانی،  بازدیدهای 
یابی، آسیب  عارضه  متقاضیان،  از  برخی  درخواست 
شناسی و مطالعات تطبیقی که دبیرخانه ستاد مشاغل 
خانگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که باید توسعه 
ارزیابی  و  مشاوره  راهنمایی،  شبکه ای،  فعالیت های 

بازار،  توسعه  آموزشی،  شیوه های  تنوع  متقاضیان، 
به مزیت های نسبی و  نوین، توجه  توسعه رشته های 
گذشته  از  بیش  هدفمند  مالی  حمایت های  رقابتی، 
انجام شود به طوری که مراجعه و معرفی به بانک نداریم 
و  و آموزش فنی و حرفه ای  ارزیابی  از مراجعه  و پس 
کارآفرینی فنی وحرفه ای باید پشت سرگذاشته شود. 
جهاددانشگاهی نیز دراین زمینه بزرگ ترین ظرفیت 
در  اشتغال  کارگزاران  عنوان  به  می توانیم  و  دارد  را 
این  در  جهاددانشگاهی  ظرفیت های  از  استان ها 
مالی  حمایت  از  پس  کنیم.  استفاده  نیز  زمینه های 
این افراد، توسعه بازار و هدفمندی حمایت های مالی 
مورد توجه ماست و باید توسعه بازار داشته باشیم با 
همکاری با جهاددانشگاهی این امور را دنبال می کنیم. 
به هر حال الگویی جدید شکل گرفته است که در آن 

موفقیت های بیشتری کسب می کنیم.
وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی اظهار کرد: مطالعات 
به  منجر  شده  انجام  پایلوت  اقدامات  و  شده  انجام 
پایه های اشتغال محکم درآینده کشور شود. از امسال 
نیز نتایج آن را می بینیم و تجربه ساالنه ۶۰۰هزارشغل 
نتیجه بسیار خوبی بود که حتی اقتصادهای بزرگ دنیا 
دستاوردهای  و  دهند  پاسخ  آن  به  نمی توانستند  نیز 

خوبی به جا مانده است.
شیوه توسعه مشاغل خانگی براساس الگوی جدید
ربیعی تصریح کرد: در الگوی جدید توسعه مشاغل 
خانگی ظرفیت های استانی و مناطق و، توانمند سازی 
متقاضیان برعهده ما و سازمان فنی و حرفه ای و جهاد 
دانشگاهی است و فعالیت های پشتیبانی شبکه برعهده 
جهاددانشگاهی است، در زمینه بازاریابی محصوالت 
چنان چه جهاددانشگاهی نیز دراین زمینه ممارست 
داشته باشد می تواند در این حوزه نیز کمک کند. الگوی 
یاد شده نیازمند دستگاهی دارای تجربه و دانشی بود 
که جهاددانشگاهی این فرصت مناسب را در اختیار ما 
گذاشت و به عنوان تسهیل گر، مشاور و راهنما می تواند 
دنیا  سراسر  در  که  گونه  همان  ببرد.  پیش  را  ام��ور 
دنبال می کنند. در همه  را  کار  اشتغال،  تسهیل گران 
دنیا مروجین و تسهیل گران اشتغال نه وام دهندگان 
اشتغال کارها را دنبال می کنند چرا که پول و وام تنها 

بخشی از اشتغال است.

باتفاهم وزارت رفاه و جهاددانشگاهی کلید خورد؛

»توسعه اشتغال خانگی« در خراسان رضوی
پیش بینی

تحلیل بازار

بازار

افزایش 10درصدی قیمت مسکن در 
نیمه دوم سال

بینی  پیش  در  ام��الک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
نظر  به  گفت:  جاری  سال  دوم  نیمه  در  بازار  وضعیت 
سیر  از  سال  دوم  نیمه  در  مسکن  معامالت  می رسد 

صعودی برخوردار شود.
در  افزود:  عقبایی  حسام  آنالین  اقتصاد  گزارش  به 
معامالت  حجم  نسبی  افزایش  شاهد   96 تابستان 
بودیم.  کشور  نقاط  سایر  و  تهران  شهر  در  مسکن 
را  آن  بتوانیم  که  نبود  آنقدر  افزایش  این  که  چند  هر 
رونق بنامیم. اما می توانیم از آغاز یک پیش رونق در 
آمار  به  اشاره  با  عقبایی  بگوییم.  سخن  مسکن  بازار 
سال  نخست  نیمه  در  مسکن  یافته  تحقق  معامالت 
افزود: برآوردها نشان از آن دارد که در نیمه اول سال 
بازار مسکن بوده ایم،  جاری شاهد ثبات قیمت ها در 
پیش بینی ما از نیمه دوم سال افزایش معامالت است 
نیز  قیمت  نسبی  افزایش  با  افزایش  این  معموال  که 
است.  10درصد  حدود  ما  پیش بینی  که  است  همراه 
وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود 
بانک ها و تاثیر آن بر بازار مسکن گفت: به دلیل این که 
بازار مسکن ، پایدارترین و امن ترین بازار است حجم 

نقدینگی به سمت بازار مسکن می آید.
تاثیرگذاری  روند  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
کاهش نرخ سود بر بازار مسکن را زمان بر عنوان کرد و 
تصریح کرد: ممکن است تزریق نقدینگی به بازارهایی 
مانند طال و ارز بسیار سریع باشد و حتی در یک روز 
بر  نقدینگی  تزریق  تاثیر  اما  دهد،  نشان  را  خود  نیز 
سرعت  به  و  دارد  بیشتری  زمان  به  نیاز  مسکن  بازار 
اتفاق نمی افتد. البته باید مراقب باشیم که بانک ها نیز 

نتوانند این مصوبه را دور بزنند.
صورت  ساختاری  تغییرات  به  اش��اره  با  عقبایی 
حال  در  ک��رد:  نشان  خاطر  شهری  ح��وزه  در  گرفته 
حاضر افزایش محسوسی در نیمه اول سال در تعداد 
معامالت داشتیم و با توجه به تغییرات صورت گرفته 
دلیل  به  نقدینگی  حجم  افزایش  و  شهری  حوزه  در 
اقدام بانک مرکزی می توان به خروج مسکن از رکود 4 

سال و نیمه بسیار خوشبین بود.

»تورم تک رقمی« بازگشت
جاری  سال  ماه  شهریور  به  منتهی  ساالنه  تورم 
تورم  ترتیب،  بدین  است.  رسیده  درصد   9.9 به  نیز 
وضعیت  منتظر  باید  و  شد  رقمی  تک  مجددًا  ساالنه 
نرخ ارز و نقدینگی در ماه های آتی باشیم تا وضعیت 

تورم در سال جاری مشخص شود.
همراه  ثبات  با  پاییز  اول  هفته  در  سهام  ب��ازار 
در  گذشته،  هفته  در  تهران  بورس  کل  شاخص  بود. 
سرمایه  تا  ماند  باقی  واحد   ۸۰۰ و  ۸۵هزار  محدوده 
بازده  باشند.  پاییز  در  آتی  هفته های  منتظر  گذاران 
هفته  انتهای  تا  ج��اری  سال  اول  از  سرمایه  ب��ازار 
بازارها  بقیه  به  نسبت  که  بوده  11.1درصد  گذشته، 
بهتر بوده است. تنها بازار قابل مقایسه با بازار بورس 
در  هم  آن  که  است  بوده  بانکی  سپرده های  تهران، 
اواسط شهریورماه کاهش یافته است. افزایش قیمت 
اخیر  ماه های  در  ارز  نرخ  همچنین  و  فلزات  جهانی 
محسوب  سرمایه  ب��ازار  ب��ازده  رشد  اصلی  دالیل  از 
منتشر  شهریورماه  تورم  گذشته،  هفته  در  می شود.  
خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص  آن  طبق  که  شد 
مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۶ 
به عدد 108.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد 
افزایش یافت. همچنین بر اساس داده های شاخص 
مشابه  ماه  به  نسبت   ۱۳۹۶ شهریورماه  در  مذکور 
است.  داشته  افزایش  درصد   ۸.4 معادل  قبل  سال 
سال  ماه  شهریور  به  منتهی  ساالنه  تورم  همچنین 
جاری نیز به 9.9 درصد رسیده است. بدین ترتیب، 
منتظر  باید  و  شد  رقمی  تک  مجددًا  ساالنه  ت��ورم 
وضعیت نرخ ارز و نقدینگی در ماه های آتی باشیم تا 

وضعیت تورم در سال جاری مشخص شود.
بازار  تحوالت  گزارش  همچنین،  گذشته  هفته  در 
که  شد  منتشر  مرکزی  بانک  توسط  تهران  مسکن 
طبق آن تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۵ به   ۱۳۹۶ سال  شهریورماه  در  تهران 
سال  مشابه  ماه  به  نسبت  که  رسید  مسکونی  واحد 
قبل 9.2درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی 
به  نسبت  شهریورماه  در  معامالت  تعداد  که  است 
همچنین،  است.  داشته  افت  درصد   13.6 مردادماه 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
بنگاه های  طریق  از  شده  معامله  مسکونی  واح��د 
بود  ریال  47.6میلیون  تهران  شهر  ملکی  معامالت 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.7درصد افزایش 
نسبت  قیمت در شهریورماه  افزایش  نشان می دهد. 

به مرداد ماه 1.9درصد بوده است.
اقتصاد جهانی

همچنان  رزرو،  ف��درال  جلسه  از  پس  هفته  یک 
جو بازارها تحت تاثیر حرفها در این کمیته هستند. 
اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در آخرین جلسه 
در  بهره  نرخ  افزایش  احتمال  که  کردند  اعالم  خود 
در  وقتی  دلیل  همین  به  است.  زیاد  دسامبر  جلسه 
روز پنج شنبه رقم نهایی رشد اقتصادی آمریکا برای 
فصل بهار منتشر شد که حکایت از رشد 3.1درصدی 
این  شدت  به  طال  و  دالر  جهانی  شاخص  داش��ت. 
مسئله واکنش نشان دادند. طال در یک هفته گذشته 
که  حالی  در  داشت  قیمت  افت  درصد   2.4 از  بیش 
۱ درصد صعود  شاخص جهانی دالر در هفته گذشته 
کرد. همچنین در هفته گذشته چندین گزارش خوب 
از اقتصاد آمریکا منتشر شد که همه این اخبار منجر 
شده  طال  قیمت  کاهش  و  دالر  شاخص  افزایش  به 
است. تا نشست دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، 
بر  مثبت  اثری  آمریکا  اقتصاد  از  مثبت  اخبار  تمامی 
قیمت جهانی دالر و اثری منفی بر قیمت جهانی طال 

خواهد گذاشت. 

جان  محّرم  با  که  کسب و کارهایی 
گرفتند

دارد.  خاصی  ه��وای  و  ح��ال  س��ال  ه��ر  محرم 
شهرها  کوچه های  پس  کوچه  در  معنویت  عطر 
لبها  و  ماه آسمانی می شود  این  دلها در  می پیچد، 

نام غریب کربال را ذکر می گوید.
به گزارش ایسنا، محرم که می شود شورحسینی 
می گیرد.  فرا  را  بازار  و  کوچه  دیوارها،  خانه ها، 
دیگری  هوای  و  حال  شهر  قدیمی  خیابان های 
تدارک  در  محله  پیران  و  می کنند.جوانان  پیدا 
و  ن��ذر  و  ع��زاداری  هیئت های  چ��ادره��ا،  برپایی 
دوزن��دگ��ان  چ��رخ  ص��دای  می آیند.  ب��ر  ن���ذورات 
ضرب  وُکتل،  َعلم  سازندگان  مشکی،  چادرهای 
تعزیه  گرم  نوای  و  آهنگران  و  زنجیرسازان  چکش 
راه  عزاداری  دسته های  می رسد.  گوش  به  خوانان 
می افتد و در یک کالم روح می دمد به کالبد شهر.

دکان های  یکایک  در  می توان  را  حسینی  شور 
اینجا  دید.  تکیه ها  و  مسجدها  کارگاه ها،  شهر، 
محرم است، ماهی که  بازار را رونق می بخشد و در 
محرم  نمی زند.  چانه  قیمت  برای  کسی  بازار  این 
رونق  شغل ها  بیشتر  آن  در  که  است  ماه هایی  از 
سال  ایام  بعضی  در  که  شغل هایی  چه  می گیرد؛ 
این  در  که  شغل هایی  چه  و  است  کساد  بازارشان 

ماه رنگ و لعاب بیشتری به خود می گیرند.
یکی از شغل هایی که از دیرباز تاکنون و در همه 
محرم  ماه  در  و  کرده  حفظ  را  خود  جایگاه  احوال 
است.  قصابی  دارد،  بیشتری  رونق  کارش  بازار 
کردن  قربانی  و  گوشت  توزیع  و  تهیه  با  قصابان 
گوسفند، گوشت نذری بسیاری از هیئت ها و تکایا 

می کنند. تامین  را 
است.  داغ  محرم  م��اه  در  آشپزخانه ها  ب��ازار 
هیئت ها  نذری  غذای  پز  و  پخت  وظیفه  آشپزها 
و  رستوران ها  از  بسیاری  می گیرند.  برعهده  را 
با  می کنند  تالش  ایام  این  در  هم  شاپ ها  کافی 
تغییر سبک ارائه خدمات خود به نوعی در جنب و 

جوش محرم شریک شوند و ادای دین کنند.
ب���ازار  ب��گ��ذری��م،  ک��ه  آش��پ��زه��ا  و  ق��ص��اب��ان  از 
گرم  حسابی  مصرف  یکبار  ظ��روف  فروشندگان 
تا  چنگال  و  قاشق  و  چ��ای  لیوان  از  م��ی ش��ود. 
پرسی  غذای  ظروف  و  خورشت  و  آش  کاسه های 
و  هیئت ها  اختیار  در  ن��ذورات  ادای  ب��رای  همه 

می گیرد. قرار  حسینیه ها 
این  در  هم  بزازان  و  خیاطان  کار  و  کسب  بازار 
عرضه  با  فروشان  پارچه  دارد.  خاصی  رونق  ایام 
با  و خیاطان  پارچه های عزاداری  و  برزنت  و  چادر 
و  کسب  عزا  شال های  و  مشکی  لباس های  دوختن 

کار خود را رونق می بخشند.
محرم،  موسیقی  ادوات  و  اب��زار  فروشندگان 
ُکتل،  و  َعلم  و  طبل  زنجیر،  و  سنج  سازندگان 
عالمت و چلچراغ هم در این ماه بیکار نیستند و از 
سپرده  محرم  کران  بی  دریای  به  دل  قبل  هفته ها 
ساالر  و  سرور  عزای  از  استقبال  آماده  را  خود  و 

اند. شهیدان کرده 
هم  دیگری  کارهای  و  کسب  که  نماند  ناگفته 
نوحه  مداحان،  پرکارند؛  ایام  این  در  که  هستند 
در  خطابه  و  نوحه  و  مدح  با  سخنرانان  و  خوانان 
و  چ��راغ  عرضه  با  سراجان  هیئت ها،  و  مساجد 
پارچه  با  فروشان  پرچم  و  نویسان  پارچه  فانوس، 
امام  نام  به  مزین  و  منقش  پرچم های  و  نوشت ها 
با  خردکن ها  سبزی  بیتش،  اهل  و  )ع(  حسین 
با  خواربارفروشان  خورشت،  و  آش  سبزی  تامین 
قهوه   ، شکر  و  قند  و  برنج  حبوبات،  انواع  فروش 
خانه داران و مسافرخانه ها با پذیرایی از مسافران 
و  زعفران  و  گالب  تامین  با  عّطاری ها  و  زائران  و 
رونق  کارشان  به  هیئت ها  مخصوص  ادویه جات 

می دهند.
و  شستن  با  فروشان  فرش  و  قالیشویان  البته  و 
فرش کردن مساجد و تکایا، شاعران و نویسندگان 
رانندگان  مرثیه،  اشعار  خواندن  و  س��رودن  با 
جابه  با  بار  وانت  و  نیسان  جمله  از  نقلیه  وسایل 
نذری  غ��ذای  و  قربانی  گوشت  و  ظ��روف  جایی 
و  ملزومات  دادن  کرایه  با  سراها  امانت  و  هیئت ها 

وسایل برقی را هم نباید در این ماه از یاد ببریم.
اهمیت  ایرانیان  ب��رای  دی��رب��از  از  محرم  م��اه 
آحاد  استقبال  و  تکریم  مورد  و  داشته  بسیاری 
مذهبی  اقلیت های  حتی  و  جامعه  مختلف 
مساجد،  ساله  است.همه  گرفته  قرار  کشورمان 
سید  سوگواری  استقبال  به  تکایا  و  حسینیه ها 
و  دسته ها  با  همراه  و  می روند  شهیدان  ساالر  و 
و  جنب  با  هم  بازاریان  و  کسبه  م��ردم،  هیئتها، 

جوش خاصی خود را برای محرم آماده می کنند.
و  کمتر کسب  و  نیست  بیکار  ایام محرم کسی  در 
کاری راکد است. همه در جوش و خروش و تکاپو 
طالفروشان  مثل  شغل ها  بعضی  هرچند  هستند. 
بیشتر  اما  می کنند  تجربه  را  کسادی  آرایشگران  یا 
با روح همکاری، عشق  ماه محرم  برکت  به  گروه ها 
این  به  نسبت  که  نیتی  خلوص  و  احترام  ارادت،  و 

ایام دارند، بازار کسب و کارشان رونق می گیرد.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
کنار  گردشگری  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
باید به سمت  ساحل  در کشور ما پاسخگو نیست و 

ترویج آثار معنوی و ناملموس برویم.
سه  روز  رهنما  محمدرحیم  ایسنا،  گ��زارش  به 
پایدار  توسعه  و  گردشگری  سمینار  در  شنبه 
جهاددانشگاهی  گردشگری  پژوهشکده  در  که 
قدرتمندترین  افزود:  شد،  برگزار  رضوی  خراسان 
در  س��رم��ای��ه گ��ذاری  بخش  اس��ت��ان  توسعه  بخش 
میزان  است،  هتل داری  ویژه  به  گردشگری  حوزه 
با  مقایسه  قابل  هتل  داری  بخش  در  سرمایه گذاری 
برای ساخت یک هتل   نیست، چنانکه  هیچ بخشی 
در مشهد 80 میلیارد تومان بدون هیچ وامی هزینه 

شده است. 
وی با بیان اینکه باید از گردشگری سنتی به سمت 
گردشگری  کرد:  اضافه  برویم،  پایدار  گردشگری 
موزه ای و فرهنگی، نسل قدیمی گردشگری است و 
گردشگری مذهبی نیز قدیمی ترین نوع گردشگری به 
شمار می رود. اما نسل سوم گردشگری، گردشگری 
است  مهم  خالق  گردشگری  در  آنچه  و  است  خالق 
رفتن به درون جامعه و آشنایی با فرهنگ یک اقلیم 

است. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
نوع  این  در  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  گردشگری 
غار  یک  درون  یا  قطار  در  گردشگران  گردشگری  از 
با  آشنایی  سمت  به  و  می کنند  زندگی  شده  اصالح 

فرهنگ های بومی سوق داده می شوند.
رهنما با اشاره به اینکه هزار و 600 آثار ثبتی داریم 
عنوان  هستند  ملموس  آثار  جزو  آنها  از  اثر   90 که 
کرد: به جز 90 اثر ملموس، سایر آثار ناملموسند، ما 
باید به سمت ترویج آثار معنوی و ناملموس برویم، 
محرم،  در  سینه زنی  همچون  استان  رویدادهای 
ابریشم کشی در روستای بایگ، جمع آوری زعفران، 
در  نوایی  موسیقی  سرخس،  در  گوسفند  پ��رورش 
توسعه  در  زیادی  قابلیت های   ... و  خراسان  شمال 

گردشگری خالق دارد. 
وی با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری 
استان، افزود: قنات قصبه یکی از آثار شگفت انگیز 
زیادی  گردشگران  اس��ت،  قدمت  سال  ه��زار   3 با 
مایلند بدانند که چگونه این قنات احداث شده است 
با 300  را  و چگونه سه هزار سال پیش مردم قناتی 

متر عمق ایجاد کردند. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
اکنون  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  گردشگری 
جوابگو  ما  کشور  در  ساحل  کنار  گردشگری  دیگر 
نیست، باید در فضای جهانی، خودمان را ارائه کنیم 
و با توسعه گردشگری خالق باعث شویم گردشگران 

را به اجتماع و زندگی محلی بیاوریم.
آمریکا  از  زیادی  گردشگران  شد:  ی��ادآور  رهنما 
ژاپن  به  گیالس  باغ های  دادن  شکوفه  دیدن  برای 
ما  زمینه  همین  در  که  حالی  در  می کنند،  سفر 
انار  کاشمر،  انگور  داری��م،  را  زی��ادی  قابلیت های 
محصوالتی  جمله  از  و...  گناباد  سماق  بجستان، 

است که ظرفیت قابل توجه ای را دارد. 
ب��ه شهر  ک���ردن  پ��ی��دا  ک���رد: دس���ت  ب��ی��ان  وی 
راحتی  به  که  نیست  امری  قیمتی  گوهرسنگ های 
این ظرفیت معرفی شود،  باید  و  یافت  به آن دست 
چنانکه ثبت ملی روش پخت ششلیک شاندیز باعث 
شد این غذا در شبکه های بین المللی معرفی شود و 

کارگاه هایی در این زمینه فعال شوند. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
توسعه  به  اش��اره  با  رض��وی  خ��راس��ان  گردشگری 
هم  کرد:  تصریح  استان،  در  بوم گردی  اقامتگاه های 
در  بوم گردی  اقامتگاه های  ایجاد  متقاضی  اکنون 
اقامتگاه ها  این  ماندن  فعال  اما  است،  زیاد  استان 
اهمیت،  دارای  دیگر  امر  و  است  اهمیت  دارای 
این  اگر  اس��ت.  اقامتگاه ها  با  تورگردانان  ارتباط 
اقامتگاه ها نتوانند مشتری داشته باشند پس از یک 

یا دو سال بسته می شوند.

بناها  واگ��ذاری  ما  سیاست  اینکه  بیان  با  رهنما 
تاریخی به بخش خصوصی است، اضافه کرد: برخی 
اعتبار  اما  شدند  ملی  ثبت  که  دارند  وجود  بناها  از 
آنها به گونه ای نیست که فعال شوند و همانطور رها 

شدند.
وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم در گردشگری 
از  باید  اف��زود:  اس��ت،  محیط  به  نرساندن  آسیب 
کرد  بهره گیری  محیط  یک  فرهنگی  ویژگی های 
و  نزد  آسیبی  منطقه  آن  در  سکونت  الگوی  به  اما 
ویژگی های اکولوژیک منطقه را از بین نبرد. اگر تمام 
باغات شاندیز از بین بروند و همه آنها به رستوران و 
هتل  تبدیل شوند دیگر ویژگی برای این منطقه باقی 

نخواهد ماند.
مدیریت  و  هماهنگی  معاون  جلسه  این  ادامه  در 
امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: زیارت 
گردشگری مذهبی نیست و باید نقش آفرینی خاص 
زیربنایی،  امور  اقتصاد،  مولفه  کند. 13  ایفا  را  خود 
امنیت، گردشگری و رسانه در موضوع زیارت دخیل 
است که مدل یکپارچه ای را رقم می زند تا رویدادی 

به نام »زیارت« اتفاق افتد.

همایش  در  شنبه  سه  روز  واح��دی  محمدحسن 
گردشگری و توسعه پایدار در محل جهاد دانشگاهی 
ترویج  زیارت  بخش  مهمترین  افزود:  افزود:  مشهد 
اسالمی  فرهنگ  آن  که  است  فرهنگ  یک  تثبیت  و 
و رضوی می باشد و به همین خاطر است که زیارت 
یک فرابخش می باشد نه این که جزئی از گردشگری 

مذهبی باشد.
اینکه گفته می شود  ادامه همچنین گفت:  وی در 
ساالنه 25 میلیون زائر به مشهد وارد می شود که دو 
میلیون نفر آن زائر خارجی اند یک سرانه است. این 
آمار در سال های مختلف متفاوت است. بطور مثال 

پارسال تعداد زائران مشهد 28 میلیون و 500 هزار 
نفر بود.

معاون استاندار خراسان رضوی افزود: این زائران 
و  مشهد  در  ریال  میلیارد  هزار   80 حدود  سالیانه 
هزار   17 که  می کنند  هزینه  رضوی  خراسان  استان 

میلیارد ریال آن فقط سوغات است.
شیعه  نفری  میلیون   400 ظرفیت  داد:  ادامه  وی 
حداقل  برای  مشهد  در  باید  که  دارد  وجود  دنیا  در 
10 درصد این ظرفیت یعنی 40 میلیون زائر در سال 

1404 برنامه ریزی کرد.
مسافرتی  خدماتی  شرکت   350 گفت:  واح��دی 
هفته  در  که  دارند  وجود  مشهد  در  خصوصی  بخش 
به 25 نقطه دنیا پرواز انجام می دهند و روزانه 170 
نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه مشهد صورت 
دستگاه   1200 و  قطار  رام   100 روزان��ه  می گیرد. 

اتوبوس بین شهری نیز وارد شهر مشهد می شوند.
سند  یک  که  زی��ارت  جامع  طرح  در  اف��زود:  وی 
 10 با  تهدیدها  و  فرصت ها  تمام  است  ساله  پنج 
برنامه و 825 خروجی و  راهبرد، 39 سیاست، 140 
زیارت  آنها  از  یکی  که  دارد  وجود  اجرایی  بسته   13
از  نفر   250 توسط  بسته ها  این  است.  گردشگری  و 
مرحله  به  اکنون  هم  و  شده  مطالعه  استان  خبرگان 

اقدام اجرایی رسیده است. 
زائ���ران  ام���ور  م��دی��ری��ت  و  هماهنگی  م��ع��اون 
استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تا دو ماه دیگر 
راه  زیارت  پژوهشکده  مشهد  فردوسی  دانشکده  در 
اندازی خواهد شد. هم اکنون ساختمان آن در حال 
جهاد  گردشگری  پژوهشکده  مکمل  و  است  تجهیز 

دانشگاهی مشهد می شود.
سالمت  گردشگری  بحث  گفت:  همچنین  وی 
مانده است.  میانه مغفول  این  در  که  هم مهم است 
پارسال تنها 270 میلیارد ریال از این محل به درآمد 
حساب  به  عددی  اصال  که  شد  اف��زوده  مشهد  شهر 

نمی آید.
در  درمانی  مرکز  و  بیمارستان   12 افزود:  واحدی 
شده  کددار  سالمت  گردشگری  با  ارتباط  در  مشهد 
اند و در این بیمارستانها بخشی با عنوان گردشگری 
سالمت با لیبل خاص مشخص شده و یک کارشناس 
در آنجا مستقر است تا بتواند امور زائران خارجی را 

مدیریت کند.
وی ادامه داد: در حالی که سال گذشته دو میلیون 
کشور  آن  از  رفته اند،  ترکیه  به  ایران  از  گردشگر  نفر 
و در  اند  وارد شده  ایران  به  تنها 200 هزار گردشگر 
این شرایط بخش خصوصی شهر مشهد انتظار دارد 
اشغال  40درصدی  تا   30 ظرفیت  اجرایی  مدیریت 
هتل هایش را با آوردن زائر و گردشگر به 100درصد 
اشغال برساند و این توقع نشان از این دارد که بخش 

خصوصی ما به بلوغ اجرایی نرسیده است.
آمادگی  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
سالمت  گردشگری  در  خصوصی  بخش  از  داری��م 
را  مبدا  به  مبدا  طرح  و  کنیم  استفاده  هم  استان 
بخش  شرکت   14 راستا  این  در  درآوری��م.  اجرا  به 
خصوصی در فهرست تشخیص صالحیت قرار گرفته 

اند که به چهار شرکت مجوز داده شده است.
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مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

گردشگری کنار ساحل، در ایران پاسخگو نیست

رهنما: نسل سوم 
گردشگری، گردشگری 

خالق است و آنچه در 
گردشگری خالق مهم 

است رفتن به درون جامعه 
و آشنایی با فرهنگ یک 

اقلیم است

واحدی: در طرح جامع 
زیارت که یک سند پنج 

ساله است تمام فرصت ها و 
تهدیدها با 10 راهبرد، 39 

سیاست، 140 برنامه و 825 
خروجی و 13 بسته اجرایی 

وجود دارد که یکی از آنها 
زیارت و گردشگری است. 

این بسته ها توسط 250 نفر 
از خبرگان استان مطالعه 

شده و هم اکنون به مرحله 
اقدام اجرایی رسیده است

DKK 6  355 کرون دانمارک USD 1  5598 دالر آمريکا 

I NR 7  ۵1 روپيه هند GBP 2  ۴284 پوند انگليس 

AED 8  844 درهم امارات متحده عربی CHF 3  5933 فرانک سويس 

KWD 9  11414 دينار کويت SEK 4  ۴12 کرون سوئد 

PKR100 10  5413 يکصد روپيه پاکستان NOK 5  ۴۴4 کرون نروژ 
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یادداشت پارلمان دهم

آزمون چهارم

   آرش وظیفه دان
ترین  مهم  از  یکی  میتوان  ج��رات  به  را   96 سال 
دانست.  رضوی  خراسان  استان  در  اخیر  سالهای 
مردم شریف استان در سال جاری سه آزمون سخت 
حضور  اول  امتحان  سرگذاشتند.  پشت  را  مهم  و 
نهم  و  بیست  انتخابات  در  مردم  حماسی  و  یکپارچه 
اردیبهشت ماه بود که یکبار دیگر بر همراهی و حضور 
حضوری  داش��ت.  تاکید  صحنه  در  مردم  همیشگی 
شد  منتهی  امید  و  تدبیر  دولت  خدمت  ادامه  به  که 
مردم  آرای  از  توجهی  قابل  نسبتا  بخش  اگرچه  و 
تاحدودی  که   ( تعلق داشت  به جناح رقیب  این دیار 
سابقه  بی  و  حماسی  حضور  ولی  نمود(  می  بدیهی 
را  روحانی  دکتر  آقای  دولت  تداوم  نهایت  در   ، مردم 
مردم  نگرش  تغییر  آزمون،  دومین  داشت.  دنبال  به 
انتخاب  بود.  شوراها  انتخابات  در  رضوی  خراسان 
استان،  ازشهرهای  بسیاری  در  امید  لیست  اکثریتی 
داد.  می  نشان  را  تغییر  درایجاد  مردم  قاطبه  تمایل 
پیش  از  بیش  مسئولیت  سنگینی  سبب  که  ام��ری 
که  سوم  آزمون  شد.  خواهد  شهری  پارلمان  اعضای 
شاید بتوان آن را تمرین و مشق  فرهنگ شفاف سازی 
ساالری  وشایسته  صحیح  رسانی  ،دموکراسی،اطالع 
شهرهای  اکثر  در  شهردار  انتخاب  فرآیند  دانست 
کالنشهر  انتخاب  رون��د  از  تاسی  به  که  بود  استان 
بررسی  و  فراخوان،برگزاری مصاحبه  براساس  مشهد 
اقدام پروسه  این  دیدگاه ها صورت گرفت. نقطه اوج 
بی  امری  اغراق  بدون  که  بود  مشهد  شهردار  انتخاب 
اینک  و  آید.  می  حساب  به  مشهد  شهر  در  سابقه 
 ساکنین خراسان رضوی در بوته آزمایش چهارم قرار 

گرفته اند.
عنوان  به  رضوی  استاندارخراسان  انتصاب 

نماینده عالی دولت دراستان
وجود مرقد مطهرحضرت ثامن الحجج)ع(،استقرار 
و  جنوب  شمال،  المللی  بین  کریدورهای  در  استان 
شرق و غرب و در مسیر شبکه های حمل و نقل جاده 
ای ،ریلی وهوایی، موقعیت استراتژیک و نقش مهم 
المللی  بین  تعامالت  زمینه  در  استان  ژئوپولتیکی 
رضوی  قدس  ازآستان  مندی  بهره  اقلیمی،  تنوع   ،
اجتماعی،   ، اقتصادی  توانمند  نهاد  یک  عنوان  به 
ظرفیت  و  اقتصادی  قوی  های  پتانسیل  فرهنگی، 
یک  از  خارجی  و  داخلی  گذار  سرمایه  جذب  باالی 
عدم  ازقبیل  هایی  چالش  و  قوت  نقاط  عنوان  به  سو 
شدید  ضعف  م��وزون،  و  یکپارچه  توسعه  در  تعادل 
فضاهای فرهنگی هنری و ورزشی، محدودیت منابع 
آبی ، مشکالت ناشی از تقابل میان شهرهای مختلف 
استان، تمرکز فعالیت ها درمشهد، سهم کم استان از 
های  ناهنجاری  و  پیشرفته  و  تخصصی  مادر  صنایع 
غیرقانونی  مهاجران  و  پناهندگان  حضور  از  ناشی 
ازسوی دیگر اهمیت انتخاب استاندار توانمند، مدیر، 
مدبر و کارآمد را برای استان خراسان رضوی بیش از 
باید  رضوی  خراسان  استاندار  کند.  می  روشن  پیش 
کاردان،  باتجربه،  اقتصادی،  مسائل  به  آشنا  فردی 
و  ارتباطات  از  برخوردار  و  دارای سابقه اجرایی موثر 
مجالی  و  فرصت  دیگر  و  باشد  ویژه  سیاسی  تعامالت 
ندارد.            استاندار وجود  برای آزمون و خطا درانتخاب 
رود  می  انتظار  برگزیده،  استاندار  انتصاب  منظور  به 
فارغ از هرگونه خط و ربط سیاسی و به منظور اعتالء 
نمایندگان  توسط  الزم  رایزنی  استان،  پیشرفت  و 
شورای  درمجلس  رض��وی  خراسان  م��ردم  منتخب 
اسالمی، تولیت آستان قدس رضوی و احزاب و گروه 
این  تا فردی که عهده دار  های سیاسی صورت گیرد 
برآیند  بکارگیری  با  بتواند  شود  می  خطیر  مسئولیت 
استان  بزرگترین  های  ظرفیت  این  تمامی  همگرایی 
به  ب��ردارد.  قدم  توسعه  سند  اجرای  جهت  در  کشور 
نظر می رسد درآزمون چهارم ،این بار همدلی و وفاق 
در سطح استان به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد و 
یقینا درآینده مردم استان خراسان رضوی در رابطه 
با عملکرد عوامل موثر در انتخاب استاندار بر اساس 

فعالیت استاندار منتخب قضاوت خواهند کرد.

نماینده مشهد:

پارلمان مجازی ایران سامانه ای برای 
ارتباط مردم با نمایندگان مجلس 

مشهد  ن��م��ای��ن��ده 
گ��ف��ت:  م��ج��ل��س  در 
پ��ارل��م��ان م��ج��ازی 
ای�����ران س��ام��ان��ه ای 
راستا  در  ک��ه  اس��ت 
سیستماتیک  ارتباط 

اهالی  اساتید،  نخبگان،  خصوص  به  م��ردم  بین 
ایجاد شده است.   نمایندگان مجلس  با   ... و  رسانه 
حجت االسالم بحرینی در گفت و گو با اخبار مشهد، 
تصویب  مجلس  در  که  قوانینی  از  بسیاری  گفت: 
از  مدت ها  تا  آن  متضرر  و  نفع  ذی  اهالی  می شود 

تصویب اطالعی ندارند. 
طراحی  مجازی  فضای  در  سامانه  این  افزود:  وی 
شده که سامانه ای قوی و جذابی بوده و دقیقا مجلس 

شورای اسالمی را شبیه سازی کرده ایم.
اینکه در پارلمان مجازی دارای  بیان  با   بحرینی 
و  نکرده  ثبت نام  که  مخاطبی  هستیم،  عضو  سه 
کند  پیدا  حضور  میهمان  کاربر  عنوان  به  می تواند 
کرد:  تصریح  نمی شود،  ثبت  نظراتش  و  رای  اما 
و  نام کرده  نوع کسی است که در سامانه ثبت  کاربر 
نظراتش به صورت کلی به نمایندگان ارائه می شود، 
کاربر نوع سوم نیز کاربر ویژه بوده که حداقل مدرک 
با  نظراتش  و  شده  آپ لود  سایت  رد  آن  تحصیلی 
ابالغ  نمایندگان  به  تخصص  و  سابقه  رزومه،  نام، 

می شود.

نماینده نیشابور:
دولت در خراسان رضوی بنای 

تغییر دارد
ن��م��ای��ن��ده م���ردم 
مجلس  در  نیشابور 
شورای اسالمی گفت: 
خ��راس��ان  در  دول���ت 
تغییر  بنای  رض��وی 
گرمابی  حمید  دارد. 

در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به این سوال 
رضوی  خراسان  استانداران  انتخاب  پروسه  آیا  که 
همانند 4 سال قبل روندی چند ماهه را طی خواهد 
کرد، اظهار کرد: انشاءا... که اینگونه نخواهد بود و 
امیدواریم وزارت کشور از بین گزینه های مطرح شده 

تا چند روز آینده به تصمیم گیری برسد.
آیا  که  س��وال  ای��ن  به  پاسخ  در  همچنین  وی   
تغییر  یا  اس��ت  بیشتر  رشیدیان  ابقای  احتمال 
این  من  نظر  از  گفت:  رضوی،  خراسان  استاندار 
وزارت  نظر  به  بستگی  و  است  پنجاه-پنجاه  مسئله 
خراسان  در  دولت  می رسد  نظر  به  اما  دارد  کشور 
باید  است  اینگونه  اگر  و  دارد  تغییر  بنای  رضوی 
باالتر  یا  رشیدیان  آقای  حد  در  شده  معرفی  گزینه 

از ایشان باشد.
 این عضو فراکسیون امید ادامه داد: اگر قرار است 
گزینه مورد نظر اینطور نباشد بهتر است که استاندار 
دهد.  ادامه  فعالیتش  به  و  ابقا  خود  سمت  در  فعلی 
نظر  رابطه  این  در  کشور  وزارت  کرد:  تاکید  گرمابی 
مشورتی نمایندگان را می گیرد اما در نهایت تصمیم 

خودش را اتخاذ می کند.

پذیرش آگهی و اشتراک
 در مشهد

36056481
سامانه

 پیامک مردمی
100080888

   سرویس سیاسی
اظهارنظر چند نماینده اصولگرا، موضوع تغییر 
قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی را دوباره به 
عزت ا...  قبل  روز  دو  است.  بازگردانده  رسانه ها 
فراكسیون  رئیسه  هیات  عضو  یوسفیان مال، 
برای  نمایندگان  از  تعدادی  بود  گفته  مستقلین 
نامه ای  دارند  قصد  اساسی  قانون  در  بازنگری 
بازنگری  دستور  ایشان  تا  بنویسند  رهبری  به 
این  ابالغ كند.  به رئیس جمهور  قانون اساسی را 
دیگری  چهره های  اظهارنظر  كنار  در  اظهارنظر 
رحیمی  جلیل  و  كولیوند  محمدجواد  همچون 
پارلمانی  نظام  ویژگی های  درباره  جهان آبادی 
كه همه آنها را خبرگزاری خانه ملت منتشر كرده 

است موضوع را جدی تر كرد. 
شش سال پیش )٢٤ مهرماه سال ٩٠( رهبری 
بحث  كرمانشاه  به  سفر  جریان  در  و  نخستین بار 
كردند.  مطرح  را  پارلمانی  نظام  ایجاد  امكان 
دانشجویان  جمع  در  و  سفر  آن  در  ای��ش��ان 
ما  نظام  امروز   ...« بودند:  گفته  رازی  دانشگاه 
با رای مستقیِم  یعنی مردم  ریاستی است؛  نظام 
می كنند؛  انتخاب  را  رئیس جمهور  خودشان 

تجربه شده ای  و  خوب  بسیار  شیوه  هم  االن  تا 
نزدیك  یا  آینده های دور  در  یك روزی  اگر  است. 
- كه احتماال در آینده های نزدیك، چنین چیزی 
نظام  جای  به  كه  بشود  احساس   - نمی آید  پیش 
ریاستی مثال نظام پارلمانی مطلوب است - مثل 
است  معمول  دنیا  كشورهای  از  بعضی  در  اینكه 
اسالمی  جمهوری  نظام  ندارد؛  اشكالی  هیچ   -
دیگر  خط  این  به  را  هندسی  خط  این  می تواند 
این  از  و  نمی كند  تفاوتی  كند؛  تبدیل  هندسی 
قبیل.« پس از طرح این موضوع اگرچه در همان 
زمان اظهارنظرهایی درباره این امكان مطرح شد 
اما طرح جدی این موضوع به بعد موكول شد. دو 
سال بعد )٢٣ دی ماه ٩٢( عالءالدین بروجردی، 
و سیاست خارجی  ملی  امنیت  كمیسیون  رئیس 
مجلس نهم به باشگاه خبرنگاران گفته بود: قرار 
بگیرد،  صورت  كار شناسی  كار  زمینه  این  در  شد 
تیم هایی كار خود را شروع كردند كه نمی دانم به 
باید  رهبری  معظم  مقام  ایده  این  رسیدند،  كجا 
دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم له 
گزارش شود. یك سال بعد از آن هم )تیرماه ٩٣( 
تالش  از  مشكین شهر  نماینده  اس��دی،  یونس 

نخست وزیری  پست  احیای  برای  نهم  مجلس 
در كشور خبر داده و گفته بود تدوین پیش نویس 
هرچند  است.  شده  آغاز  پارلمانی  نظام  طرح 
عمر مجلس نهم پایان یافت و این تالش ها برای 
تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی به جایی نرسید 
ریاست جمهوری  انتخابات  دو  هم  آن  از  بعد  و 

برگزار شد.
پاسخگوی  ریاست جمهوری  فعلی  شرایط 

نیازها نیست
این  رهبری  سخنان  از  بعد  سال  شش  حاال 
آن  است.  بازگشته  رسانه ها  به  دوباره  موضوع 
كمیسیون  رئیس  یوسفیان مال،  اظهارات  با  هم 
خانه  به  او  مجلس.  داخلی  نامه  آیین  تدوین 
پاسخگوی  فعلی،  شرایط  اس��ت:  گفته  ملت 
دولت  با  بخواهد  اگ��ر  مجلس  نیست.  نیازها 
چشم پوشی های  باید  باشد،  داشته  تعامل 
مجلس  حاضر  حال  در  دهد،  انجام  را  فراوانی 
است  معتقد  او  می بیند.  را  ف��راوان��ی  مسائل 
قوانین و مقررات فعلی  با  مسئله نظارت مجلس 
بسیاری  و  است  دولت  با  شدن  درگیر  معنای  به 
استیضاح  و  سوال  كه  می دانند  این  در  را  تعامل 
دل  از  اگر  یوسفیان مال  ب��اور  به  نشود.  مطرح 
ایرادی  و  عیب  هر  شود  تشكیل  دولت  مجلس، 

وجود داشته باشد، 
حاضر  حال  در  اما  باشد،  پیگیر  باید  مجلس 
عمال در مسائلی مانند حقوق های نجومی مجلس 
و دولت خود را بی تقصیر می دانستند و مردم نیز 
او  در چنین شرایطی مخاطب را پیدا نمی كنند. 
نظام  تشكیل  موضوع  كه  گفته  هم  را  این  البته 
انجام  رئیس جمهوری  زمان  در  باید  پارلمانی 
تا برخورد  پایان دوره خود قرار دارد  شود كه در 

حذفی با رئیس جمهور تلقی نشود.
است  معتقد  یوسفیان  دیگر  عبارتی  به   
دوره  پ��ای��ان  ت��ا  روح���ان���ی  رئ��ی��س ج��م��ه��ور 
ریاست جمهوری خود باید این طرح را عملیاتی 
جواد  محمد  دیگر  اظهارنظری  در  اما  كند. 
خانه  به  شوراها  كمیسیون  رئیس  كولیوند، 
پارلمانی  نظام  تشكیل  بررسی  است  گفته  ملت 

انتخابات  كلی  سیاست های  قالب  در  باید 
نظام  ایجاد  الزمه  است  معتقد  او  شود.  انجام 
بیان  با  او  است.  موثر  مطالعات  انجام  پارلمانی 
در  رهبری  معظم  مقام  سخنان  از  پس  اینكه 
مجلس  ولی  شد  انجام  مطالعاتی  مقطع،  آن 
كارها  پس  این  از  گفت:  نرسید،  جمع بندی  به 
شود.  دنبال  كلی  سیاست های  اساس  بر  باید 
عضو  رحیمی جهان  آبادی،  جلیل  این  بر  افزون 
به خانه  كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم 
است:  گفته  و  كرده  استقبال  طرح  این  از  ملت 
سیستم  باشیم،  داشته  پارلمانی  انتخابات  اگر 
كه  می شود  احیا  پارلمانی  و  وزی��ری  نخست 
اساسی  قانون  تغییر  آن  الزمه  و  كشور  نفع  به 
قدرت  تقسیم  تنش  از  بخشی  او  گفته  به  است. 
می رود  بین  از  روش  این  با  قوه مجریه  راس  در 
و  ب��ود  خواهد  هماهنگ  كابینه  با  مجلس  و 
راس  در  فعالیت  ب��رای  وزی��ر  نخست  انتخاب 
كه  می شود  باعث  مجلس  دل  از  دولت،  هیئت 
و  كنند  كار  به  شروع  همزمان  كابینه  و  مجلس 

پایان دهند. را  اقدامات خود 
انتصاب موضوع نظام پارلمانی به الریجانی 

صحت ندارد
ش��ورای  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
رسانه ها  در  مطالبی  طرح  به  اشاره  با  اسالمی 
در  گفت:  پارلمانی  نظام  ایجاد  ضرورت  درباره 
داشتم  الریجانی  آقای  با  مذاكره ای  رابطه  این 
اطالع  بی  موضوع  این  طرح  از  كه  گفت  ایشان  و 

است و نظری در این رابطه ندارد.
حاشیه  در  نعمتی  بهروز  ایسنا،  گ��زارش  به   
جمع  در  مجلس  شنبه  سه  صبح  علنی  جلسه 
طرف  از  موضوع  این  كرد:   اظهار  خبرنگاران، 
آقای یوسفیان مال به عنوان نظر شخصی ایشان 
را  آن  هم  نمایندگان  تعدادی  و  ش��ده  مطرح 
این  اما  است،  احترام  قابل  كه  می كنند  پیگیری 
نعمتی  ندارد.  الریجانی  آقای  به  ربطی  مسئله 
مسائل  درباره  دارند  حق  نمایندگان  شد:  یادآور 
این موارد  انتصاب  اما  نظر كنند،  مختلف اظهار  

به رئیس مجلس صحت ندارد.

سیدحسن رسولی گفت: جریان اصالحات ریشه 
امام  قیام  از  گرفته  الهام  و  دارد  اسالم  تاریخ  در 
آنالین؛  نیوز  ایران  گزارش  به  است.  حسین)ع( 
با  ایرانیان،  امید  بنیاد  عضو  رسولی،  سیدحسن 
حضور در هیئت شهدای کاشمر اظهار کرد: اصالح 
اسالمی  جوامع  که  هستند  و  بوده  معتقد  طلبان 
نوع  از  نظر  صرف  زمان)عج(  امام  قیام  زمان  تا 
حکومتی که بر آنان حکمرانی می کند و با استفاده 
از الگوی حسینی)ع(، همواره نیازمند اصالح امور 

هستند.
وجدان  توسط  جامعه  کنترل  ض��رورت 

عمومی
مناسبات  و  روابط  اگر  شک  بدون  اف��زود:  وی 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روابط 
بین الملل و سایر سنت ها، معیارها و هنجارهای 
مورد  جامعه  عمومی  وج��دان  توسط  جامعه، 
نگیرد  ق��رار  اص��الح  و  کنترل  نظارت،  مراقبت، 
ایران  اسالمی  جمهوری  حکومت،  آن  اگر  حتی 
باشد، باز هم امکان انحراف و سوء استفاده و طی 
با  دارد. رسولی  منافع ملی وجود  برخالف  مسیر 
حسین)ع(  امام  مدنظر  اصالحات  براینکه  تاکید 
در شرایط فعلی نیز متوجه اوضاع جامعه اسالمی 
امام)ره(  اسالم،  طلبان،  اصالح  ما  گفت:  است، 
داریم  قبول  تنها  نه  را  انقالب  معظم  رهبری  و 
انقالب  رساندن  ثمر  به  اصلی  منابع  از  یکی  بلکه 
اسالمی را جریان خط امام)ره( و بچه های مبارز 

قبل و بعد از انقالب می دانیم.

سوء استفاده سیاسی از مناسک دینی علیه 
یک جریان سیاسی

روحانیت  با  طلبان  اص��الح  اینکه  بیان  با  وی 
اصیل و وارسته و البته باسواد و صادق کاماًل همدل 
با سبقت گرفتن  هستند، عنوان کرد: بدون شک 
اصیل  روحانیت  بر  س��واد  بی  مداحان  از  برخی 
این  هستیم.  مخالف  و  داشته  اعتراض  اسالمی، 
بیان کرد: اصالح طلبان  ایرانیان  بنیاد امید  عضو 
نسبت به اینکه برخی مداحان، در مراسمی مانند 
عید سعید قربان که یک مراسم اسالمی و مذهبی 
و ملی به شمار می رود، بزرگان ما از جمله رئیس 

اساسی  قانون   ۱۱۳ اصل  براساس  که  را  جمهور 
است،  رهبری  معظم  مقام  از  پس  فرد  دومین 
وی  دارند.  انتقاد  دهند،  قرار  حرمت  هتک  مورد 
با  تنها  نه  سیاسی  جناح  این  اینکه  به  اش��اره  با 
حرکت  جوهره  بلکه  بوده  موافق  عاشورایی  آئین 
اصالح طلبانه الهام گرفته از فرهنگ عاشورا است، 
از  سیاسی  استفاده  سوء  و  خرافات  با  ما  گفت: 
اصیل  جریان  یک  علیه  مذهبی  و  دینی  مناسک 
انقالب و به طرفداری از جریان دیگر مخالف بوده 
با  طلبان  اصالح  اینکه  بیان  با  رسولی  هستیم.  و 
جبهه و جنگ، دفاع مقدس و آئین و سبک و سیاق 

رغم  به  کرد:  بیان  دارند،  دیرینه  رابطه  ایثارگری 
اینکه با جبهه و جنگ مخالف نیستیم اما با کسانی 
که تحت نام سرداران دوران دفاع مقدس چند صد 
به  ارتکاب  با  همچنین  و  کرده  اختالس  میلیارد 
فساد و تباهی توسط نفر دوم قوه مجریه در دولت 

احمدی نژاد، مخالفت می کنیم.
عالقه دیرینه اصالح طلبان به والیت فقیه

طلبان،  اص��الح  قطعأ  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
دیرینه  عالقه  فقیه  والیت  به  مصداقًا  و  موضوعًا 
عده ای  اینکه  با  طلبان  اص��الح  اف��زود:  دارن��د، 
بخواهند امام و رهبری و این اصل اصیل اسالمی 
کنند،  مصادره  خود  نفع  به  را  انقالبی  و  دینی 
سیاست  عالی  شورای  عضو  این  هستند.  مخالف 
مخالف  ما  داد:  ادام��ه  طلبان  اص��الح  گ��ذاری 
صحنه هایی  با  و  هستیم  نفاق  و  تظاهر  ریاکاری، 
احمدی  جمهوری  ریاست  سال  هشت  طی  که 
خفا  در  ولی  می بوسید  را  رهبری  دست  ن��ژاد، 
رهبری  علیه  بر  رسمًا  موجود  اطالعات  براساس 
خانه  روز   ۹ آن  عینی  مصداق  و  می کرد  حرکت 
نشینی بود، ابراز مخالفت می کنیم. وی همچنین 
مصادره  به  نسبت  طلبان  اصالح  اینکه  اعالم  با 
شهدا،  رهبری،  معظم  مقام  مقدسات،  از  برخی 
یک  برداری  بهره  برای  ایثارگران  بسیح  و  سپاه 
ابراز مخالفت می کنند،  جناح برعلیه جناح دیگر 
نمازجمعه  های  تریبون  عمده  متاسفانه  گفت: 
برای  تریبونی  به  تبدیل  کشور  شهرهای  کالن 

کوبیدن یک جریان سیاسی شده است.

استاندار پیشین خراسان بزرگ: 

جریان اصالحات ریشه در تاریخ اسالم دارد

تحرکات تازه برخی نمایندگان مجلس؛ 

تالش برای اصالح قانون اساسی

رضوی  خراسان  معلمان  اسالمی  انجمن  رئیس 
گفت: اصالح طلبان با برنامه کار می کنند.

تاکید  با  ایسنا،  با  گندمی در گفت وگو   محمد علی 
اظهار  می کنند،  کار  برنامه  با  طلبان  اصالح  اینکه  بر 
و  کرده  اعتماد  طلبان  اصالح  لیست  به  مردم  کرد: 
قطعا  مسائل،  این  همه  حل  برای  اما  دادن��د،  رأی 
را شروع  کار  برنامه  با  آغاز  از  ما  نیاز است.  برنامه  به 
نظر  از  رقبا  به  نسبت  نیز  انتخابات  زمان  در  کردیم. 
نظر  از  اما  داشتیم،  محدودتری  امکانات  م��ادی، 
و  داشته  مناسبی  وضعیت  برنامه  و  انسانی  نیروی 

از توانمندی خوبی برخوردار بودند. وی  دوستان ما 
افزود : شعار اصلی مردم، نجات مشهد بود. وضعیت 
این شهر، در همه بخش های اقتصادی و سیاسی و 
فرهنگی و اجتماعی، نگران کننده بود و عموم مردم 
قابل  وضعیت  این  که  بودند  شده  متوجه  نیز  مشهد 
در  شهر،  این  شاید  روند  این  ادامه  با  و  نیست  دوام 
سالمت  نیز  و  معنوی  لحاظ  به  خود  حقیقی  جایگاه 
اصالح طلب  سیاسی  فعال  این  نگیرد.   قرار  روانی 
فرصت ها  بینی  پیش  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در 
چهار  در  استان  طلبی  اصالح  جریان  تهدیدهای  و 
اصالح  و  دولت  بین  که  هرچند  گفت:  آینده،  سال 
طلبان نزدیکی نسبی وجود دارد، اماجهت همراهی 
در  دولت  تیم  در  که  است  الزم  بیشتر،  همگامی  و 
این  بگیرد.  صورت  تغییراتی  استان،  کل  و  مشهد 
ارتباط به صورت نسبی در مشهد وجود دارد اما نه در 
برای اصالح طلبان.  قبول  قابل  ایده آل و حتی  حد 
گندمی ادامه داد : مدیریت شهری مشهد، سه دوره 
متوالی در اختیار کسانی بوده که دیدگاهشان عالوه 
بر اینکه با تفکرات اصالح طلبی فاصله زیادی داشته 
قابل  صورت  به  نیز  معتدل  اصولگرایان  تفکرات  با 
توجهی متفاوت بوده است. لذا از ابعاد مختلف دچار 
هم  آنها  همه  کردن  برطرف  که  شده ایم  چالش هایی 

به فرصت کافی و هم به امکانات کافی، احتیاج دارد.  
طور  همان  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
امام  بارگاه  وجود  به  توجه  »با  فرمودند  )ره(  امام  که 
است«،  معنوی  مهم  پایگاه  یک  مشهد  )ع(،  هشتم 
قطعا این پایگاه معنوی باید بر محوریت دیدگاه ها و 
تفکرات رحمانی و توام با شفقت و محبت ائمه اطهار 
)ع( باشد که موجب بهره گیری مردم از این فضا شود. 
موارد،  این  که  بود  این  : احساس من  داد  ادامه  وی 
به مرور، در چند سال اخیر، کمرنگ شده و مسائلی 
و  شده  تبدیل  شهر  های  چالش  به  که  افتاده  اتفاق 
مثل  مسائل،  ترین  ساده  نیز،  فرهنگی  مباحث  در 
شده  جامعه  از  بخشی  عمده  و  روز  مسئله  کنسرت، 
وقتی  قشری  های  نگاه  به  توجه  با  طرفی  از  است. 
باید  کنیم  تعریف  را  متعادل  شهر  یک  می خواهیم 
همه چیز در جای خودش باشد و هر افراط و تفریطی 
به تعادل شهر لطمه می زند. گندمی خاطر نشان کرد 
: حتی در ابعاد دیگر، وقتی یک نگاه خاصی نسبت 
به شهرسازی و مسائل تخصصی شهری داشته باشیم 
و آن را به مذهب منسوب کنیم، طبیعی است که هر 
بزند. در  لطمه  نیز  به مذهب  تندروی، می تواند  نوع 
آموزه های دینی از جانب امام رضا )ع( نقل شده که 
به مخالفان ما اهانت نکنید. وقتی که عده ای حتی 

اهانت  نیستند،  خودشان  همفکر  که  شیعیانی  به 
دور  آنها  از  یکی  که  دارد  همراه  به  تبعاتی  می کنند، 
است  )ع(  اطهار  ائمه  اصلی  مکتب  از  جامعه  شدن 
های  رفتار  به  جامعه  آوردن  روی  به  منجر  بعضا  که 
و  مردم  وقتی  می شود.  گرایانه  عوام  و  پوپولیستی 
مشاهده  را  افراطی  رفتارهای  جوان،  نسل  ویژه  به 
نیز  اسالمی  عمیق  و  اصلی  مفاهیم  از  می کنند، 
معلمان  انجمن  رئیس  گ��رف��ت.  خواهند  فاصله 
خراسان رضوی افزود : نمونه این افراط گری ها این 
تربیت  دغدغه  اینکه  جای  به  شهر  متولیان  که  است 
اجتماعی نسل جدید را داشته باشند و در فکر فراهم 
مردم  برای  سالم  تفریحی  و  آموزشی  امکانات  کردن 
های  بررسی  طبق  بپردازند.  دیگری  امور  به  باشند، 
امکانات  نظر  از  اصفهان،  با  مقایسه  در  مشهد  ما، 
ضعیف  بسیار  تفریحی،  فضاهای  نیز  و  آموزشی 
فرهنگی  مسائل  به  محدود  فقط  تفاوت  این  است. 
این  نیز وجود دارد.  و در مسائل دیگر شهری  نبوده 
فعال سیاسی اصالح طلب تأکید کرد : یک شهر خوب 
باشد.  داشته  را  نیاز  مورد  عمومی  اماکن  همه  باید 
شهرداری و سایر سازمان ها باید در این زمینه با هم 
همکاری کنند. ما با استانداردهای جهانی که هیچ، 
فاصله  خودمان  کشور  دیگر  کالنشهرهای  با  حتی 

داریم و اصالح طلبان برای این مسائل برنامه دارند. 
وی مطرح کرد : اصالح طلبان هم در انتخابات و هم 
در فرایند انتخاب شهردار با برنامه عمل کردند. از 22 
نفر معرفی شده برای تصدی شهرداری مشهد، همه 
اعضای شورا به صورت اجماعی به یک نفر رسیدند. 
طلبان  اصالح  که  است  این  دهنده  نشان  امر،  این 
منطقه  مصالح  کردن  لحاظ  برای  را  الزم  صدر  سعه 
بزرگان   بین  در  ویژگی  این  هستند.  دارا  ملی  و  ای 
اصالحات در سطح ملی نیز وجود دارد. گندمی گفت: 
اصالح طلبان در شورای شهر به این نکته دقت کنند 
که تحویل و تحول باید هم مکتوب باشد و هم شفاف. 
شفاف  صورت  به  میگیرند  تحویل  که  را  آنچه  یعنی 
مردم  برای  شهر،  وضعیت  و  دهند  گزارش  مردم  به 
مشخص باشد. بدهی ها و پروژه های نیمه کاره و نیز 
آنچه پیش فروش شده، باید مشخص باشد. مراجع 
صورت  تخلفات  به  که  کنند  تالش  باید  نیز  قانونی 
طبق  شود.  استیفا  مردم  حقوق  و  رسیدگی  گرفته 
از درآمدهای  قانون، شورای شهر میتواند دو درصد 
می شود،  گفته  که  طور  آن  اما  کند؛  هبه  را  خود 
چندین برابر این پول هبه شده که این تخلف آشکار 
است. این فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد : در 
که  معتمد  و  امین  افراد  از  باید  حتما  بعدی،  مرحله 

دانش و تجربه داشته باشند استفاده شود و نیروهای 
انسانی خود را سازمان دهند. در اجرای این برنامه ها 
به  اعتقادی  که  کرد  استفاده  اف��رادی  از  نمی شود 
عمل  هماهنگ  هم  با  باید  تیم  این  ندارند.  برنامه ها 
کنند و اهل تعامل بوده و حتما نوآوری داشته باشند 
از ضروری ترین  بتوانند در جذب سرمایه که یکی  و 
 : گفت  گندمی  باشند.  موفق  است،  مشهد  مسائل 
اعتماد  باید  شهر  شورای  که  است  این  بعدی  مسئله 
به  با گزارش شفاف  و  به قدم  با رفتار قدم  را  عمومی 
مردم به دست بیاورند و نهایتا از امکانات شهر مشهد 
در جهت اجرای برنامه ها بهره گرفته و برای استفاده 
از امکانات جانبی مثل توانمندی های دولت و آستان 
معلمان  انجمن  رئیس  شوند.  تعامل  وارد  قدس، 
سری  یک  به  مشهد   : داد  ادام��ه  رض��وی  خراسان 
پذیرای  خوبی  به  باید  و  دارد  نیاز  اساسی  اقدامات 
شورای  باشد.  هشتم  امام  بارگاه  زیاد  بسیار  زائران 
مساعدت  و  جمعی  خرد  از  استفاده  با  باید  شهر 
در  باید  کند.  جلب  را  م��ردم  اعتماد  شهروندان، 
صورت  ساالری  شایسته  شهرداری  و  شورا  مجموعه 
بگیرد. امیدوارم که اعضای شورای شهر، همین طور 
که تا االن با برنامه و با شفافیت پیش رفته اند، از این 

به بعد نیز با برنامه و شفاف عمل کنند.

در گفت وگو با رئیس انجمن اسالمی معلمان استان تشریح شد؛

آنچه 4 سال در خراسان رضوی پیش روی اصالح طلبان است
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به روز باشید
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مخاطبین روزنامه »صبح امروز« 
می توانند با معرفی خود از طریق این 

روزنامه به موسسه حقوقی ندای عدالت 
از تخفیف ویژه برای انجام سایر مشکالت 

حقوقی خود اقدام کنند.
مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی 
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کافه حقوق

نکاح
بین  خاص  رسومی  یا  احکام  طی  که  است  آئینی 
زن و مرد برقرار می شود تا به تشکیل خانواده منجر 
به  را  اف��راد  زندگی  که  است  نهادی  ازدواج   . گردد 
پیوند  به هم  اقتصادی  و  گوناگون عاطفی  شیوه های 

می زند . 
مختلفی  زیاد  مباحثه های   ، ازدواج  با  رابطه  در 
وظایفی  و  حقوق  زوجین،  به  که  شده  است  انجام 
می  عنوان  مختصر  هرچند  را  آنها  که  می کند  اعطا 

کنیم .

وعده ازدواج 
آینده معین  توافقی که زن و مرد درباره زناشویی 
نکاح  و  کند  نمی  زناشویی  رابطه  ایجاد  کنند  می 
کند  نمی  زوجیت  علقه  ایجاد  ازدواج  وعده   . نیست 
، تعهد متقابل زن و مرد به ازدواج در آینده نه تنها  
آن دو را زن و شوهر نمی کند بلکه این تعهد هم الزام 

آور نمی باشد .

هدایای دوران نامزدی 
هم  به  صورت  در  توانند  می  ها  نامزد  از  هریک 
یا  دیگر  طرف  به  که  را  هدایایی   ، وصلت  خ��وردن 
کند  است مطالبه  داده  برای وصلت منظور  او  ابوین 
قیمت  نباشد مستحق  . چنانچه عین هدایا موجود 
 ، نگاه داشته می شود  عادتا  که  بود  هدایای خواهد 
تلف  دیگر  طرف  تقصیر  بدون  هدایا  آن  اینکه  مگر 

شده باشد .

اذن در نکاح
رسیده  بلوغ  سن  به  اگرچه   ، باکره  دختره  نکاح 
و  است  او  پدری  جد  یا  پدر  اجازه ی  موقوف   ، باشد 
دادن  از  موجه  علت  بدون  پدری  جد  یا  پدر  گاه  هر 
اجازه مضایقه کند اجازه ی او ساقط و در این صورت 
دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با 
او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها 
مدنی  دادگ��اه  از  اجازه  اخذ  از  پس  شده  داده  قرار 
خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج 

اقدام نماید .

شرایط صحت نکاح 
نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که 
صریحًا داللت بر قصد ازدواج نماید . ایجاب و قبول 
یا  شود  صادر  زن  و  مرد  خود  طرف  از  است  ممکن 
از طرف اشخاصی که قانونًا حق عقد دارند . هر گاه 
یکی از متعاقدین یا هر دو الل باشند عقد به اشاره از 
طرف الل نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور 

وضوح حاکی از انشای عقد باشد .

وکالت در نکاح 
 هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت 

به غیر دهند .
در صورتی که وکالت به طور اطالق داده شود وکیل 
نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که 

این اذن صریحًا به او داده شده باشد .
 

مهریه 
هر چیزی را که ارزش مالی داشته و قابل تملک نیز 
باشد می توان مهر قرار داد . مهر باید بین طرفین تا 
حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد . تعیین 
مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است . مهر نوعی 
الزام قانونی است که بر زوج تحمیل می شود و فقط 
زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن  ، 
مقدار  .تعیین  سازند  معین  تراضی  به  را  مهر  مقدار 
واگذار  تراضی  با  ثالث  شخص  به  است  ممکن  مهر 
گردد . ممکن است پرداخت مهر بر عهده ثالث قرار 
نمی  بین  از  را  مهر  دادن  به  شوهر  الزام  ولی   ، گیرد 
برد و ثالث در حکم ضامن اوست . )مثال پدر زوج از 

فرزند خود در پرداخت مهریه ضمانت می کند .(
می  یا  زمین  مثل  معین  عین  است  ممکن  مهریه 
توان حق مالی یا انجام دادن کار معین باشد مثال : 
قرار دادن حق تالیف و اختراع و سر قفلی نیز امکان 

دارد .
می تواند  و  می شود  مهر  مالک  زن  عقد،  مجرد  به 
چنان   . بنماید  آن  در  بخواهد  که  تصرفی  نوع  هر 
چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص 
اجرای  سال  به  نسبت  تأدیه  زمان  ساالنه ی  قیمت 
عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر 
نحو دیگری  به  اجرای عقد  که زوجین در حین  این 

تراضی کرده باشند .
طالق  را  خود  زن  نزدیکی،  از  قبل  شوهر،  گاه  هر 
اگر شوهر  و  بود  دهد زن مستحق نصف مهر خواهد 
بیش از نصف مهر را قباًل داده باشد حق دارد مازاد از 

نصف را عینًا یا مثاًل یا قیمتًا استرداد کند . 
قبل  شوهر  و  باشد  نشده  ذکر  عقد  در  مهر  گاه  هر 
زن  دهد  طالق  را  خود  زن  مهر  تعیین  و  نزدیکی  از 
مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طالق دهد 

مستحق مهرالمثل خواهد بود.
موسسه حقوقی ندای عدالت فردا

 سرویس جامعه 
خیلی ها  محرم  های  ع��زاداری  شلوغی  در  شاید 
فراموش کردند که هفته ای که در حال سپری شدن 
به  بهانه  همین  به  دارد.  نام  سالمندان  هفته  است، 
که  افراد  این  خود  از  را  شرایط  تا  رفتیم  ملت  پارک 
معموال پاتوقی در مرکز این پارک دارند جویا شویم. 
به سراغ چند مرد سالمند که دور یک میز شطرنج 
از  پس  و  می رویم  می کنند  صحبت  و  نشسته اند 
با آن ها در  احوالپرسی و کسب اجازه می خواهیم تا 

مورد مشکالتشان در این دوره سنی گفتگو کنیم.
کجا  »از  که  سوال  این  با  است  بازنشسته  که  علی 
دیگر  شده،  سخت  چیز  همه  می گوید:  بگویم؟«، 
توان و حوصله رانندگی را ندارم و از ترافیک بیزارم، 
برای همین مجبورم با اتوبوس رفت و آمد کنم ولی با 
این درد زانو، سوار شدن بر این اتوبوس ها با ارتفاع 
حمل  ویلچر  با  باید  هم  همسرم  است،  مشکل  زیاد 
غیرممکن  برایش  اتوبوس  از  استفاده  عمال  و  شود 
و  اتوبوس  که  تی  آر  بی  ایستگاه های  در  و  ش��ده 
ایستگاه هم سطح باید باشند راننده حتی به خودش 
زحمت نمی دهد سطح اتوبوس را پایین تر بیاورد، از 
از  استفاده  امکان  بازنشستگی  پایین  حقوق  طرفی 

تاکسی را هم به ما نمی دهد.
خدمات  شدن  الکترونیکی  مسائل  این  از  جدای 
بانکی هم دردسری تازه ایجاد کرده است. این روزها 
بانک ها خیلی از خدمات را حضوری انجام نمی دهند 
استفاده  و...  کامپیوتر  و  گوشی  از  باید  آن  برای  و 
و  ندارم  اینکار  برای  کافی  سواد  که  من  برای  که  کرد 

چشمانم از سو افتاده، سختی کار را بیشتر می کند.
او از کمبود فضای سبز و امکانات تفریحی در نقاط 
مختلف شهر می گوید و با نامیدی سخنانش را با این 
جمله به پایان می رساند که »از ما گذشته، بروید و به 
هدر  آن ها  جوانی  تا  باشید  فرزندانمان  بیکاری  فکر 

نرود.«
و  می کند  خود  مشغول  را  فکرمان  نامیدی  این 
کارشناس  امینی،  حسین  سراغ  به  دلیل  همین  به 
نظر  و  و مشاوره خانواده می رویم  روانشناسی  ارشد 
جویا  سالمندان  وضع  و  سالمندی  به  نسبت  را  او 

می شویم .
سالمندی  می گوید:  باره  این  در  امینی  حسین 
می رسیم  آن  به  ما  همه  که  است  زندگی  از  دوره ای 
رسید  خواهیم  مرحله  این  به  روزی  ما  همه  چون  و 
برای  را  جوان  نسل  قشر،  این  به  ویژه  توجه  با  باید 
مراحل  تمام  در  امید  تا  کنیم  آماده  آن  به  رسیدن 
زندگی آن ها زنده باشد و برای همه عمر برنامه جامع 
که  این  به  سالمندی  دوره  در  زندگی  باشند.  داشته 
سبک  چه  و  باشیم  گذرانده  را  جوانی  دوره  چگونه 

زندگی و چه باورهایی داشته باشیم وابسته است که با 
مدیریت صحیح در نوجوانی و جوانی و آگاهانه زندگی 
کردن می توان این دوره را بهتر و زیباتر کرد و کسانی 
که درگیر باورهای غلط زندگی، استرس ها و فشارها 

باشند سالمندی سختی را در پیش خواهند داشت.
جایگاه  به  خانواده  مشاوره  ارشد  کارشناس  این 
افزود:  و  کرد  تأکید  جامعه  در  سالمندان  باالی 
آن  به  رسیدن  روند  حتی  و  سالمندی  در  جامعه 
موثر است و می تواند در بهتر شدن این دوره کمک 
بپذیریم  که  است  ممکنه  وقتی  این  و  کند  بسزایی 
بار  کوله  و  هستند  موفقی  الگوهای  ما  سالمندان 
باید  که  ساخته  بزرگی  انسان های  آن ها  از  تجربه 
از آنان یاد  به عنوان ذخایر ارزشمند تجربه جامعه 
بیشتر  و  شود  گرفته  کار  به  تجربیات  این  اگر  شود. 
سالمندی  آن ها  هم  شود،  دیده  افراد  این  حضور 
به جامعه کمک  انتقال تجربه  با  بهتری دارند و هم 

زیادی می کنند.
افراد  این  گرچه  که  بپذیریم  اگر  کرد:  تصریح  وی 
هنر  آنها  مغز  اما  شده اند  ضعیف  جسمی  نظری  از 
فکری  جلودار  عنوان  به  می توانند  اس��ت،  آفرین 
خانواده  در  مسئله  این  باشند.  آفرین  نقش  جامعه 
هم کامال قابل تطبیق است و باید بجای دلسوزی و 
ترحم از آن ها به عنوان راهنما استفاده کرد تا نقش 
پررنگ خود را احساس کنند. اینکه سالمندان را با 
کار  اصال  بسپاریم  سالمندان  خانه  به  امکانات  تمام 
خوبی نیست و هیچکدام این قفس طالیی را دوست 

شاهد  زندگی  متن  در  دارن��د  دوست  بلکه  ندارند، 
فرهنگ  باید  باشند.  خود  عمر  حاصل  ثمربخشی 
زندگی با سالمندان و ارج نهادن آن ها طبق ضوابط 
دین و اخالق آموزش داده شود و جوانان بدانند اگر 
باشند  داشته  بهتری  زندگی  آینده  در  می خواهند 
افراد  این  به  امروز  باید  هستند،  دوره  این  نگران  و 

جایگاه ویژه ای بدهند.
که  بدانند  قطعا  هم  مسئولین  اظهارکرد:  امینی 
باید به این گنجینه اهمیت داده شود چرا که این ها 
کسانی هستند که جوانی خود را در راه پیشرفت این 
آنهاست  نوبت  امروز  و  کرده اند  فدا  کشور  و  جامعه 
بیمه  شهری،  خدمات  مناسب،  شرایط  ایجاد  که 
آن ها  فکری  امنیت  و  روان��ی  آرام��ش  زمینه  و...  
که  را  ف��ردی  نیست،  انصاف  این  کنند.  فراهم  را 
فراموش  کشیده  زحمت  جامعه  رفاه  راه  در  عمری 
را  انگیزه  کار  این  با  کنیم.  رها  خود  حال  به  و  کنیم 
که  می کنیم  القا  را  فکر  این  و  می گیریم  جوانان  از 
را  آن ها  راحتی  به  و  است  بیهوده  زحماتشان  تمام 

فراموش می کنند.
ما  اسالمی  کشور  شأن  در  اصال  کرد:  اضافه  وی 
و  خوراک  تأمین  درگیر  هنوز  ما  سالمند  که  نیست 
پرداخت هزینه درمان  توان  یا  و  باشد  پوشاک خود 
شهری  خدمات  بحث  در  ما  باشد.  نداشته  را  خود 
مثال  داری��م؛  زی��ادی  کار  به  نیاز  سالمندان  ب��رای 
و  سبز  فضای  مناسب،  شهری  مبلمان  بحث  در 
اولیه  امکانات  که  مناسب  نقل  و  حمل  وسایل  البته 

به  نداریم.  کافی  امکانات  هنوز  می شوند،  محسوب 
برای  شهری  اعتبارات  درصد  ده  باید  منطقی  طور 
این قشر هزینه شوند چرا که ده درصد از جمعیت ما 
را شامل می شوند ولی ما هنوز وضعیت این عزیزان 

را در سطح مطلوب نمی بینیم.
به  توجه  اهمیت  دلیل  به  و  راستا  همین  در 
رئیس  س��راغ   به  شهری  مدیریت  در  سالمندان 
کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد رفتیم 
تا از برنامه های شورای پنجم برای خدمت رسانی به 

سالمندان جویا شویم.

وی در این باره می گوید: ما در این زمینه تحقیقات 
الزم را کرده ایم ولی هنوز جلسه و مصوبه ای در این 

مورد نداشته ایم.
تغییر  شعار  با  ما  کرد:  تاکید  حاجیان   محمد 
این  وضع  در  که  می دهیم  را  قول  این  پس  آمدیم 
عزیزان تغییر ایجاد شود و در بحث همسطح سازی 
و  معابر  سازی  یکسان   ، اتوبوس ها  و  ایستگاه ها 
اقداماتی  قطعا  شهری  خدمات  دیگر  و  پیاده روها 
احتیاج  زم��ان  به  کمی  فقط  ش��د،  خواهد  انجام 

داریم.

»صبح امروز« وضعیت زندگی سالمندان را بررسی می کند؛

قفس طالیی را دوست نداریم
خبر

در مشهد انجام شد؛

دومین زایمان  با استفاده از هیپنوتیزم

دبیر انجمن هیپنوتیزم ایران گفت: دومین زایمان 
سه  بامداد  هیپنوتیزم  روش  از  استفاده  با  ایران  در 

شنبه در بیمارستان بنت الهدی مشهد انجام شد.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فتحی  مهدی  دکتر 
اول  زایمان  در  ساله   27 مادر  زایمان  این  در  افزود: 
قدسیه  دکتر  نظارت  تحت  هیپنوتیزم  روش  با  خود 
علوی متخصص زنان و زایمان و پزشک معالج، کودک 

خود را به دنیا آورد.
کامل  سالمت  در  ن��وزاد  و  مادر  اینکه  بیان  با  وی 
آم��اده  روش  ای��ن  در  ک��رد:  اظهار  برند  می  سر  به 
و  زایمان  دردی  بی  القای  برای  ب��اردار  مادر  سازی 
و  شده  آغاز  گذشته  ماه  یک  از  ذهنی،  تصویرسازی 
مادر حین زایمان در حالی که روی تخت دراز کشیده 
با  همراه  طبیعت  در  زدن  قدم  حال  در  را  خود  است 

فرزندش حس می کند.
وی گفت: وقتی انقباض های رحمی آغاز می شود، 
بیمار در هوشیاری کامل به فرایند زایمان کمک می 

کند.
در  درمانی  هیپنوتیزم  قطب  مشهد  افزود:  فتحی 
استفاده  با  ایران  در  زایمان   2 تاکنون  و  است  ایران 
بنت  و  سینا  های  بیمارستان  در  هیپنوتیزم  روش  از 

الهدی مشهد انجام شده است.
وی اظهار کرد: استفاده از هیپنوتیزم به عنوان یکی 
در  گذشته  سال   30 از  درد  بدون  زایمان  روشهای  از 

دنیا کاربرد داشته و دارای مزایای بسیار است.
دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه 
باعث  زایمان  در  هیپنوتیزم  روش  از  استفاده  داد: 
طبیعی  زایمان  دردهای  درصدی   100 80تا  کاهش 

می شود.
وی گفت: شعار سازمان بهداشت جهانی این است 

که هیچ مادری در زایشگاه نباید درد داشته باشد.
در  دارو  نبردن  کار  به  درد،  بی  زایمان  افزود:  وی 
طول زایمان، القای بی دردی بعد از زایمان و کاهش 
روش  از  استفاده  مزایای  جمله  از  بیمار  اضطراب 
عارضه  هیچ  که  است  طبیعی  زایمان  در  هیپنوتیزم 

ای ندارد.
فتحی اظهار کرد: انجام زایمان با استفاده از روش 
دیده  آموزش  مامای  و  پزشک  نیازمند  هیپنوتیزم 
را  روش  این  باید  نیز  بیمار  طرفی  از  و  است  مجرب 
انتخاب کرده و پزشک مربوطه هم این روش را به کار 

برد.
وی تعداد افراد آموزش دیده هیپنوتیزم درمانی در 
دندانپزشک،  پزشک،  شامل  نفر  هزار  هفت  را  ایران 
روانپزشک  و  پرستار  زایمان،  و  زنان  ماما، متخصص 
عنوان کرد و گفت: از این تعداد 200 نفر ماما و حدود 

50 نفر پزشک متخصص زنان و زایمان هستند. 
 1368 سال  ایران  بالینی  هیپنوتیزم  علمی  انجمن 
 1380 سال  در  و  شد  تأسیس  کشور  وزارت  مجوز  با 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فعالیت 
این انجمن را در حیطه امور پزشکی و روان  شناسی 

تایید و پروانه فعالیت آن را صادر نمود. 
این انجمن تنها نهاد قانونی است که از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت در 
دریافت  را  درمانی  هیپنوتیزم  و  هیپنوتیزم  حیطه 

کرده است. 
با  ایران  هیپنوتیزم  علمی  انجمن  فعالیت  مرکزیت 
نمایندگی های فعال در کشور، در شهر مشهد مستقر 

است. 

نجات جان 6 بیمار با اهدای عضو بانوی 
سبزواری

اهدای اعضای بدن بانوی مرگ مغزی ساکن سبزوار 
به 6 بیمار نیازمند عضو حیات دوباره بخشید.

پزشکی  علوم  دانشگاه  شنبه  سه  روز  گ��زارش  به 
مشهد، در ششصد و نود و چهارمین عمل اهدای عضو 
از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه، بدن 'معصومه 
شاره' 51 ساله که از بیمارستان 'شهید واسعی' سبزوار 
معرفی شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت 
تحت  مشهد  منتصریه  بیمارستان  در  وی  خانواده 

عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
 2 به  مرحومه  این  های  کلیه  گزارش  این  براساس 
مرد 39 و 40 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی 
به  بودند  دیالیز تحت درمان  با  و  بردند  رنج می  کلیه 

صورت رایگان اهدا و پیوند زده شد.
دچار  بیمار  به  پیوند  برای  نیز  شاره  شادروان  کبد 

نارسایی کبد به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.
قرنیه های این بیمار مرگ مغزی هم برای پیوند به 
بیمارستان تخصصی چشم خاتم االنبیا )ص( مشهد 
سوختگی  بخش  به  نیز  وی  بدن  پوست  از  قسمتی  و 

بیمارستان امام رضا )ع( مشهد ارسال شد.
واحد پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد که از 
سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است، هم اکنون 

شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد.

در  باغی  محصوالت  سرقت  باند  انهدام 
نیشابور

حرفه  باند  نیشابور  شهرستان  پلیس  تالش  با 
زبرخان  بخش  در  باغی  محصوالت  سارقان  ای 

متالشی شد.
شب گذشته مأموران کالنتری ۱۵ بخش زبرخان 
یک  به  استحفاظی  ح��وزه  در  زنی  گشت  هنگام 
عالئم  با  را  آن  و  مشکوک  پیکان  وانت  دستگاه 
هشداردهنده متوقف کردند که یکی از سرنشینان 
خودرو به محض متوقف شدن خودرو متواری شد.
گشت  مأموران  گفت:  مختاری  بیات  سرهنگ 
دستگیر  را  راننده  و  فرد  این  "خرو"   ۱۵ کالنتری 
گردو  و  آلو  تن   ۱۵ از  بیش  از خودرو  بازرسی  در  و 

سرقتی کشف کردند.
ک��رد:  خاطرنشان  مختاری  بیات  سرهنگ 
به کالنتری  انتقال  از  ۲۸ ساله پس  و   ۲۴ متهمان 
فقره   ۱۰ به  پلیس  مستندات  و  ادله  با  مواجهه  در 
سرقت محصوالت باغی با کمک و همدستی دو نفر 
میلیون   ۲۰۰ تقریبی  مبلغ  به  دوستانشان  از  دیگر 

ریال اعتراف کردند.
نیشابور   ۱۵ کالنتری  مأموران  داد:  ادامه  وی 
انجام  از  پس  متهمان  همدستان  شناسایی  با 
دستگیر  را  آنان  قضایی  و  قانونی  های  هماهنگی 
موتور  دستگاه  یک  آنها  مخفیگاه  از  بازرسی  در  و 

سیکلت سرقتی نیز کشف کردند.
با اشاره به  انتظامی شهرستان نیشابور  فرمانده 
معرفی متهمان به دادسرا به باغداران توصیه کرد 
مکان  در  آوری  جمع  از  پس  را  خود  محصوالت 
کردن  انبار  از  و  نگهداری  مطمئن  انبارهای  و  ها 

محصوالت در داخل باغات جلوگیری کنند.

شهر  در  اوباش  و  اراذل  باند  انهدام 
صالح آباد

در  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  ط��رح  اج��رای  در 
اوباش  و  اراذل  از  نفر  شش  جام  تربت  شهرستان 

شناسایی و دستگیر شدند.
و  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  ط��رح  راستای  در 
برخورد با عامالن اخالل در نظم و امنیت عمومی 
شرارت  بر  مبنی  مردمی  های  گزارش  دریافت  با 
و  عمومی  امنیت  و  نظم  زدن  برهم  و  مکرر  های 
قدرت نمایی چند مرد جوان در محله های مختلف 
فرماندهی  م��ام��وران  از  تیمی  آب��اد  صالح  شهر 

انتظامی شهرستان تربت جام وارد عمل شدند.
کالنتری  تجسس  تیم  گفت:  کیانی  سرهنگ 

صالح آباد با یک سری تحقیقات میدانی مخفیگاه 
آنها را در روستای حسن آباد در حاشیه شهر صالح 
هماهنگی  با  ضربتی  اقدامی  در  و  شناسایی  آباد 

مقام قضایی وارد عمل شدند.
عملیات  این  در  کرد:  تصریح  کیانی  سرهنگ 
محل  از  بازرسی  در  شرور  افراد  دستگیری  ضمن 
کشف  قمه  و  چاقو  شامل  س��رد  س��الح  تعدادی 

کردند.
اشاره  با  تربت جام  انتظامی شهرستان  فرمانده 
به معرفی متهمان به مقام قضایی خاطرنشان کرد: 
اولویت کار پلیس تربت جام مقابله جدی، قاطع و 
بدون اغماض با مخالن نظم و امنیت است و اجازه 

جوالن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

پسرهمسایه عامل برداشت های سریالی 
غیرمجاز 

توسط  غیرمجاز  سریالی  های  برداشت  عامل 
کارشناسان پلیس فتا شهرستان سبزوار شناسایی 

و دستگیر شد.
برداشت  بر  مبنی  میانسال  مردی  شکایت  با 
در  ای  پرونده  وی،  حساب  از  سریالی  مجاز  غیر 
این رابطه تشکیل و شناسایی برداشت غیر مجاز 
شهرستان  فتا  پلیس  کار  دستور  در  حساب،  از 

سبزوار قرار گرفت.
فنی  های  بررسی  در  گفت:  هاشمی  سرهنگ 
خارج  وجوه  شد  مشخص  فتا  پلیس  کارشناسان 
شده از حساب شاکی صرف خرید شارژ و پرداخت 

قبوض آب و برق به صورت اینترنتی شده است.
کارشناسان  ک��رد:  تصریح  هاشمی  سرهنگ 
پلیس فتا پس از یکسری تحقیقات فنی در فضای 
با هماهنگی قضایی  و  سایبری متهم را شناسایی 

دستگیر کردند.
متهم که پسری جوان و همسایه شاکی است در 
دستیابی  نحوه  خصوص  در  کافی  ادله  با  مواجهه 
به اطالعات حساب شاکی گفت: به دلیل دوستی 
با پسر شاکی از اعتماد شاکی سوء استفاده و طی 
یک سال گذشته مبالغی را از حساب شاکی صرف 
کرده  اینترنتی  به صورت  پرداخت قبوض  و  خرید 
است که به دلیل پایین بودن ارقام در مراحل اولیه 
شاکی معطلع نشده اما در مرحله آخر که اقدام به 
خرید گوشی تلفن همراه از حساب شاکی کرده که 

دستش رو شد.
سرهنگ هاشمی با اشاره به معرفی متهم به مقام 
واریز  صورت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  قضایی 

توسط  که  بانکی  مبادالت  هرگونه  و  پرداخت ها 
و  همراه  تلفن  گوشی  روی  کاربردی  های  برنامه 
انجام  در  شهروندان  می گیرد،  صورت  اینترنت 
دوم  و  اینترنتی  رمز  واسطه  به  که  بانکی  عملیات 
میسر می باشد، باید نهایت دقت را در نگهداری و 
حفظ رمزهای حساب بانکی خود، مبذول داشته 

تا گرفتار افراد سودجو و فرصت طلب نگردند.

عنف  به  سرقت های  باند  شدن  زمینگیر 
در مشهد

به  های  سرقت  باند  گرداننده  که  شوهری  و  زن 
عنف در مشهد بودند دستگیر شدند.

در پی گزارش سرقت به عنف دو مرد و یک زن 
به  فریمان  در ورودی جاده  از یک شهروند  جوان 

مشهد تحقیقات پلیسی بالفاصله آغاز شد.
اولیه  تحقیقات  اف��زود:  کریمی  ق��ادر  س��ردار 
دو  شد  مشخص  مشهد  سیدی  کالنتری  ماموران 
تاکسی  منتظر  کنار جاده  در  و یک زن جوان  مرد 
با خودروی سواری و سر  ایستاده بودند که فردی 
از  اما پس  کند.  را سوار خودرو می  آنها  دلسوزی 
حالی  در  خودرو  سرنشینان  کوتاهی  مسافت  طی 
شتم  و  ضرب  از  پس  را  راننده  داشتند  قمه  که 

مجبور به توقف می کنند.
کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
شماره  و  بانک  عابر  کارت  مسافرنما  سارقان  این 
میکنند  پیاده  را  او  و  گرفته  زور  به  را  راننده  رمز 
میلیون   ۳ ها  آن  می شوند،  متواری  صحنه  از  و 
تومان موجودی حساب عابربانک مالباخته را نیز 

برداشت کردند.
گزارش  پی  در  داش��ت:  اظهار  کریمی  س��ردار 
پلیس  پایگاه شرق  کارآگاهان  به عنف  این سرقت 
آگاهی در مشهد تحقیقات گسترده خود را آغاز و 
با انجام چهره زنی و پیگیری سرنخ های موجود دو 
تن از عامالن اصلی این باند که زن و شوهر هستند 

را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهی در مرحله اول این عملیات 
گسترده،  های  مراقبت  و  کنترل  از  پس  ضربتی 
هم  و  جوان  زنی  که  پرونده  اصلی  متهم  همسر 

دست شوهرش است را دستگیر کردند.
با  پرونده  این  دوم  مرحله  در  کرد:  تصریح  وی 
خانم  این  شوهر  اطالعاتی  گسترده  های  اق��دام 
و  ردزنی  بود  باند  گرداننده  و  ساله   ۲۸ مردی  که 
وارد عمل شدند،  برای دستگیری اش  کارآگاهان 

فرار  قصد  پلیس  مشاهده  محض  به  متهم  این  اما 
هوایی  تیراندازی  به  اق��دام  مأموران  که  داش��ت 
شود  متواری  داشت  قصد  همچنان  متهم  کردند. 
که کارآگاهان با استفاده از قانون بکارگیری سالح 
با  که  کردند  متهم  سمت  به  تیراندازی  به  اق��دام 
گیر  زمین  او  ف��راری،  سارق  این  به  گلوله  اصابت 
انتقال  درمانی  مراکز  از  یکی  به  بالفاصله  و  شده 

یافت.
پزشکی  وی��ژه  مراقبت های  تحت  متهم  ای��ن 
برای  پلیس  گسترده  جستجوهای  و  دارد  ق��رار 
کشف  و  باند  این  ف��راری  عضو  دیگر  دستگیری 
انجام شده توسط این مسافر نماهای  سرقت های 

قمه به دست ادامه دارد.

مدیر کانال تلگرامی "نذری یاب" دستگیر 
شد

فرماندهی  فتا  پلیس  رئیس  لو،  آدینه  سرهنگ 
 – انتظامی استان زنجان گفت:  فردی باهویت )ع 
تحت  تلگرام  کانال  یک  در  را  نفر  هزار   ۴ حدود  ا( 

عنوان نذری یابی گرد هم آورده بود. 
شهروندان  برای  مزاحمت  ایجاد  فرد  این  هدف 
بوده است. پلیس فتا متهم را شناسایی و پس از 
هماهنگی با دستگاه قضا در محل اختفای وی در 

شهر زنجان حاضر شد.
کانال  در  فرد  این  سوی  از  که  اطالعیه های  از 
شهر  در  خانه ای  قهوه  در  قلیان  نذر  شده،  منتشر 
این  بوده است که پلیس وارد عمل شده و  زنجان 

مکان را هم پلمب کرد.

دستگیری 2 متجاوز به یک زن در مشهد
خشن  جرایم  امور  در  مشهد  دادستان  معاون 
گفت: 2 متهم تجاوز به زن جوان در این شهر اوایل 

هفته جاری دستگیر شدند.
حجت االسالم سید جواد حسینی روز سه شنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اواخر تیر ماه 
امسال یک خانواده سه نفره از سوی آشنایان خود 
برای تفریح به باغی در روستای عارفی در اطراف 

مشهد دعوت شده بودند.
وی اظهار کرد: وقتی اعضای این خانواده به باغ 
می رسند، پدر خانواده به همراه دخترش توسط 
تجاوز  مورد  خانواده  زن  و  شده  زندانی  متهمان 
و  موضوع  این  اعالم  با  گفت:  وی  گیرد.  می  قرار 
به  نفر  چهار  تجاوز  بر  مبنی  ساله   35 زن  ادعای 

وی، تحقیقات در این زمینه آغاز شد.
با سرنخ های به  حجت االسالم حسینی افزود: 
دست آمده اوایل هفته جاری سرکرده متهمین که 

یکی از عوامل تجاوز بود در مشهد دستگیر شد.
وی اظهار کرد: در این ارتباط سه نفر دیگر نیز 
تجاوز  عوامل  از  آنها  از  یکی  که  شدند  دستگیر 
که  بودند  مدعی  دیگر  نفر   2 و  بوده  جوان  زن  به 

مشروب برای آنان تهیه می کرده اند.
برای دستگیری 2 متهم دیگر  وی گفت: تالش 

تجاوز به زن یاد شده ادامه دارد.
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نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

جشنواره فیلم و عکس »بیطار« اتفاق 
مبارکی است

گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
جشنواره فیلم و عکس »بیطار« اتفاق مبارکی است.

حجت االسالم پژمانفر در آستانه برگزاری نخستین 
گونه  این  گفت:  »بیطار«  عکس  و  فیلم  ملی  جشنواره 
چند  کارکردهای  تخصصی  و  موضوعی  جشنواره های 
فرصت  اینکه  نخست  باشند.  داشته  می توانند  سویه 
و  خدمات  کیفیت  معرفی  ب��رای  ض��روری  و  مغتنم 
فعالیت های یکی از بخش ها و اضالع مهم در سازوکار 
امنیت و سالمت غذایی به شمار می آیند و دیگر سو، 
برای  کارکرد سینما  و  از ظرفیت  تا  را می گشاید  افقی 
ارائه مفاهیم اجتماعی و فرهنگی صرف استفاده نشود 
تقویت  راستای  پیشرفت در  و  توسعه  کلید  مثابه  به  و 
بنیان های اقتصادی، صنعتی و غذایی هم به کار گرفته 
شود و سینماگران و مستندسازان هم از این دریچه به 

ابعاد دیگر زندگی فردی و اجتماعی توجه نمایند.
وی ادامه داد: باید باور داشته باشیم که سینما به 
موجود  مزیت های  هم  است  قادر  رسانه  یک  عنوان 
و  چالش ها  هم  و  بگذارد  نمایش  به  را  عرصه  یک  در 
آسیب های موجود در آن را. با این نگرش، از ظرفیت 
جشنواره و سینما می توان به درستی در مسیر رشد و 

تعالی اجتماعی و فرهنگی و آموزشی استفاده کرد.
بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اینکه حرکت جشنواره بیطار می تواند به عنوان یکی 
از جشنواره های مهم و اثرگذار در کشور ظرفیت های 
باالی سینما را با اهداف و برنامه های توسعه  ای کشور 
و موفقیت های  نمایش دستاوردها  به  و  نماید  همسو 
توجه  و سالمت  اقتصاد  و  دامپزشکی  کشور در حوزه 
سینمایی  روی��داد  ای��ن  ساخت:  نشان  خاطر  کند 
همچنین می تواند پیوندی میان هنرمندان و نخبگان 

و فعاالن حوزه دامپزشکی کشور باشد.
این  ساختار  می دهم  پیشنهاد  ک��رد:  اضافه  وی 
جشنواره به گونه ای طراحی و عملیاتی گردد که ضمن 
و  اساسی  نیازهای  و  ضرورت ها  به  استمرار  و  تداوم 
واقعی این حوزه از طریق تولید محصوالت فرهنگی، 
فیلم کوتاه و مستند برای آگاهی بخشی عمومی توجه 

ویژه ای صورت گیرد.

مجلس  در  فریمان  و  سرخس  مردم  نماینده 
شورای اسالمی:

یأس در عرصه تولیدات دینی و مذهبی 
پیامد برخورد سلیقه ای

در  یأس  گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
پرداخت  عدم  مذهبی،  و  دینی  هنر  تولیدات  عرصه 
کارهای سینمایی  و عدم ساخت  بیت  اهل  زندگی  به 
با  سلیقه ای  برخورد  پیامدهای  از  یکی  عاشورایی  و 

سازنده فیلم "رستاخیز" است.
با  گفت وگو  در  هاشمی  زاده  قاضی  سیداحسان 
فرهنگ  وزارت  اینکه  بیان  با  ملت  خانه  خبرگزاری 
نامطلوب  وضعیت  پاسخگوی  باید  اسالمی  ارشاد  و 
پیش آمده برای فیلم توقیفی رستاخیز باشد، گفت: 
این فیلم به دلیل اینکه در کشور دارای یک نوع قرائت 
دست خوش  نیستیم،  هنر  عرصه  در  واح��د  دینی 

سلیقه ها شده است.
نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای 
در  دینی  کثرت انگاری  از  پرهیز  بر  تأکید  با  اسالمی 
رستاخیز  فیلم  سر  بر  آنچه  کرد:  اضافه  هنر،  عرصه 
و دولت  آمده حاکمیت سلیقه ها در عرصه هنر است 
به  فیلم  به سازندگان  قبولی  قابل  پاسخ  نتوانست  هم 

ویژه کارگردان و تهیه کننده اثر بدهد.
باید  فیلم رستاخیز  اظهار کرد: معتقدم  قاضی زاده 
شود  اکران  کشور  داخل  در  نمایش  پروانه  دریافت  با 
مذکور  فیلم  کارگردان  از  که  شناختی  به  توجه  با  و 
هزینه های  پرداخت  که  دارم  اطالع  است،  موجود 
کارگردان  رضایت  مورد  سازندگان،  به  فیلم  مادی 
نیز  او  کاری  روحیه  در  اثری  و  بود  نخواهد  رستاخیز 
نخواهد داشت، ضمن آنکه احمدرضا درویش به دلیل 
سینمایی اش  تولید  آخرین  با  نامناسب  رفتارهای 

"رستاخیز" ساخت فیلم دیگری را کلید نزده است.

و  صدا  بر  نظارت  شورایعالی  در  مجلس  ناظر  عضو 
فرهنگی،  کمیسیون  موضع  اینکه  یادآوری  با  سیما 
این  و  ب��ود  کشور  داخ��ل  در  رستاخیز  فیلم  اک��ران 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مسئوالن  به  مسئله 
اعضای  به  پاسخ  در  البته  اف��زود:  شد،  منتقل  نیز 
کمیسیون مسئوالن وقت عنوان کردند که سازندگان 
کرده اند  راضی  فیلم  هزینه های  پرداخت  با  را  فیلم 

درحالی که این مسئله هم رخ نداده است.
دینی  سینمایی  فیلم  تولید  عدم  به  اشاره  با  وی 
شدن  دلسرد  و  "رستاخیز"  توقیف  از  پس  دیگری 
هنرمندان برای ورود به این حوزه، عنوان کرد: یأس 
در عرصه تولیدات هنر دینی و مذهبی، عدم پرداخت 
کارهای سینمایی  و عدم ساخت  بیت  اهل  زندگی  به 
با  سلیقه ای  برخورد  پیامدهای  از  یکی  عاشورایی  و 

سازنده فیلم "رستاخیز" است.
رفتار  از  انتقاد  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
کم  و  رخوت  علت  "رستاخیز"  فیلم  با  گرفته  صورت 
همین  را  مذهبی  و  دینی  فیلم های  حوزه  در  کاری 

برخوردهای سیلقه ای عنوان کرد.

برای  متبسم  استاد  بزرگداشت  درخواست  برای 
اولین بار با رئیس انجمن موسیقی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی در اتاق اداره موسیقی 
که  سپس  و  جدی  خیلی  قیافه  ابتدا  کردم.  برخورد 
بیشتر هم کالم شدیم او را هنرمندی دلسوخته برای 
هنرمندان موسیقی این مرز و بوم دیدم. حامد طاهری 
و  موسیقی  اهل  خ��ودش   62 سال  متولد  تهرانیان 
سنتور می نوازد. مدرک کارشناسی فناوری اطالعات 
و ارتباطات دارد و در سال 1394 اولین موسسه هنری 
از  وی  است.  رسانده  ثبت  به  را  خراسان  موسیقی 
شاگردان استاد نطاق بوده است. فعالیت خود را از سال 
71 آغاز و از سال 81 سرپرست ارکستر قاصدک شد. 
باربد را بدست  سال 82 مدیریت آموزشگاه موسیقی 
برای استان دارد. در  گرفت. دغدغه فرهنگی زیادی 
ارشاد  کل  اداره  موسیقی  انجمن  ریاست  به  سال 95 
اسالمی انتخاب شد. هم کالمی با او برایم بسیاری از 

سوال های گنگ حوزه موسیقی را باز می کند. 
نگاه انجمن موسیقی به موسیقی پاپ و سنتی چیست؟
و  کالسیک  سنتی،  موسیقی  به  موسیقی  انجمن 
پاپ نگاه حمایتی دارد و از هر نوع از موسیقی حمایت 
می کند. البته بعضی از موسیقی ها راه خودشان را پیدا 
کرده و بین مردم شناخته شده اند. این موسیقی ها راه 
بین مردم  مالی  و  لحاظ مادی  به  و  رفته  را  خودشان 
جای خودشان را پیدا کرده ولی بعضی دیگر به حمایت 
بیشتری نیاز دارند. وظیفه انجمن موسیقی حمایت 
که  است  موسیقیایی  ژانرهای  از  جدی تر  و  بیشتر 
کم کم دارند به دست فراموشی سپرده می شوند، مانند 
نیز  و  خراسان  جنوب  و  شمال  مقامی  موسیقی های 
موسیقی سنتی که نیاز به حمایت های بیشتر مادی، 

معنوی، علمی و تکنیکی دارد. 
از نظر انجمن، موسیقی فاخر چگونه موسیقی 

است؟
اصطالحی که امروزه به تازگی در بین مردم مطرح 
شده و از جانب هنرمندان موسیقی و اهل فن درست 
ذات  در  چون  اس��ت.  فاخر  موسیقی  کلمه  نیست، 
موسیقی چیزی به نام ابتذال وجود ندارد و بیشتر وقتی 
کالم و یا شعر و ترانه پای در میان می گذارد و مفاهیم 
شعری و ادبیاتی وارد می گردد، گاهی اوقات می تواند 
تبدیل به معانی مبتذل شوند و به طور طبیعی در مقابل 
آن کلمه فاخر قرار خواهد گرفت. به طور مثال وقتی 
موسیقی را با شعر حافظ میخوانیم و یا همان موسیقی 
را با شعر و کالم فالن شاعر یا گوینده،  این دو گرچه با 
یک موسیقی و ریتم اجرا شوند، ولی میتوان به یکی 
فاخر و به دیگری مبتذل گفت. پس میتوان این چنین 
نتیجه گرفت که موسیقی به ذات خود نمی تواند حامل 
مفاهیم مبتذل باشد. ولی به صورت کلی و با تعاریف 
اطالق  موسیقی  به  ما  کشور  در  فاخر  موسیقی  فعلی 
می شود که به حفظ حرمت ها و فرهنگ جامعه بپردازد 

و در این راه کمک کند.  
نحوه ورود هنرمندان به انجمن موسیقی چگونه 

است؟
هیچ محدودیتی برای ورود به انجمن وجود ندارد. 
سالیق  با  که  شده  بینی  پیش  مختلفی  کارگروه های 
می توانند  تخصصی  مختلف  نظرهای  از  دوستان 
کارگروه های  دهند.  انجام  را  خ��ودش��ان  فعالیت 
پژوهشی، مقامی، رفاه و معیشت، اجراهای صحنه ای 
و ... که هرکدام راه خاص خود را می روند. انجمن برای 

ورود هیچ محدویت سنی و تخصصی نداشته و بنابراین 
هر شخصی که بتواند کمکی در راستای فضای موسیقی 
اگر  حتی  است،  ستایش  و  احترام  قابل  ما  برای  کند 

موسیقیدان هم نباشد.
موسیقی  انجمن  برای  چگونه  افراد  شایستگی 

مشخص می شود؟
انجمن به دنبال خط کشی و یا متری در این رابطه 
و هر  ایده ای  با هر  افرادی  و  از هر شخص  ما  نیست. 
آموزشی،  فضای  در  انجمن  به  کمک  راه  در  سطحی 
اجرایی و پژوهشی در زمینه موسیقی جدی و حرفه ای 
استقبال می کنیم. دیدگاه ها و طرح های مطرح شده 
ابتدا توسط جمع بررسی و اگر عملی باشد آن ایده را 
توسط شوراهایی که در انجمن داریم عملیاتی خواهیم 
مشارکت  با  داده ای��م  انجام  که  کارهایی  تاکنون  کرد. 
توسط خود  این طرح ها  بیشتر  و  بوده  بدنه موسیقی 
هنرمندان و گاهی هم از خود انجمن بوده و با یکدیگر 
اجرایی شده است. برخورد انجمن با همه هنرمندان به 
صورت تعامل دو طرفه بوده و شایستگی افراد را خود 

مردم و آثارشان تعیین می کنند.

امتیازات ورود یک هنرمند به انجمن چیست؟
عضوگیری  کشور  موسیقی  انجمن  قبل  سال  چند 
رسمی داشت که برای اعضای رسمی کارت صادر شده 
بود، اما االن چند سالی است که هیچ یک از انجمن های 
موسیقی در کشور عضوگیری به صورت رسمی ندارند و 
این یک مشکل عمومی در سطح کشور است که ما را 
ایجاد  کارگروه هایی  است.  کرده  روبرو  چالش هایی  با 
کرده ایم و هنرمندان عضو همان کار گروه ها می شوند، 
اما تعداد اعضای ثابتی نداریم. ولی تعداد افراد مرتبط 
با انجمن موسیقی حدود شانزده هزار نفر در خراسان 
بوده که شامل اساتید، معلمین، نوازندگان و هنرجویان 

و یا سازندگان لوازم موسیقی می باشد.
در  موسیقی  خاص  شرایط  با  می کنید  فکر  آیا 
قدم  موسیقی  انجمن  مشهد  ویژه  به  و  خراسان 

مثبتی برداشته است؟ 
اصحاب موسیقی و نوازندگان و اساتید بهتر می توانند 

موضوع  سال  یک  این  در  ما  دهند.  نظر  باره  این  در 
و  داده  انجام  را  خراسان  در  موسیقی  آسیب شناسی 
چه  از  موسیقی،  به  جدی  آسیب های  شدیم  متوجه 
نواحی بوده و هست و نیز چه محدودیت هایی داریم 
باتوجه  دارد.  وجود  ما  مقابل  در  فرصت هایی  چه  و 
گارگاه  سمت  به  شده  برآن  سعی  پیش رو  شرایط  به 
از  اجراهایی  و  مستر کالس ها  و  تخصصی  و  پژوهشی 
از  رونمایی هایی  برود،  صحنه  روی  به  آیتم ها  همان 
انجام  می شود  تولید  کشور  در  که  فاخری  آلبوم های 
از بیست  مستر  داده ای��م. در یک سال گذشته بیش 
کالس با حضور اساتید شاخص کشوری که سال ها قدم 
به این شهر نگذاشته بودند انجام پذیرفت و مجموعه 
به قبل رشد محسوس و چشم گیری  فعالیتها نسبت 

داشته است. 
برنامه های آتی انجمن موسیقی چیست؟ 

برای  که  بلند مدتی  و  کوتاه مدت  برنامه های  طبق 
و  آموزشی  بنیان  تقویت  کرده ایم،  تعریف  انجمن 
تخصصی در اولویت کارمان قرار دارد. در اولین سال 
که در کشور  بود  اساتیدی  بر  تاکید  انجمن  در  حضور 
فعالیت می کنند و به امیدخدا در سال آینده با نگاه ویژه 
به اساتید خارج از ایران سعی می کنیم ابتدا در تقویت 
بیشتر بنیه علمی موسیقی استان تالش کنیم و بعد از 
آن ظرفیت های موسیقی خراسان را بیشتر از قبل به 

کشور معرفی کنیم. 
به  برای شناخت موسیقی محلی و مقامی و کمک 
اینگونه جشنواره ها و شناخت هرچه بیشتر این مقوله 
از موسیقی تالشی گسترده را آغاز کرده ایم. تعامل با 
استان هایی که به لحاظ اجرا مشکالت کمتری دارند 
و اعزام  هنرمندان موسیقی مقامی و سنتی به دیگر 
استان ها و مهیا ساختن اجرای صحنه ای برای آن ها را 

پیگیری می کنیم .

آیا انجمن موسیقی بودجه ای از اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دریافت می کند؟

ردی��ف  ص��ورت  ب��ه  ب��ودج��ه ای  هیچگونه  انجمن 
بودجه ای دریافت نمی کند و بیشتر کمک ها به انجمن 
از طرف اداره ارشاد اسالمی به تخصیص سالن و محل 

برگزاری و پشتیبانی مربوط می شود. 
پژوهشی  کارگاه  و  کنسرت  کلمه  بین  فرق 

موسیقی چیست؟
بحث کارگاه یا اجرای پژوهشی با کنسرت متفاوت 
است. این تفاوت چه به لحاظ نوع و محتوای برنامه 
کارگاه  اس��ت.  کننده  برگزار  چه  و  مخاطب  چه  و 
و  متخصصین  برای  اجراهایی  بر  بیشتر  پژوهشی 
اساتید این حوزه مربوط میشود و استقبال کنندگان 

این قشر بیشتر هنرمندان خواهند بود، اما در کنسرت 
اساسی  صورت  به  و  است  بیشتر  عمومی  استقبال 
است  متفاوت  پژوهشی  کارگاه  با  کنسرت  جنس 
آخرین  در  دارند.  را  خود  شاخصه های  کدام  هر  که 
بهداد  گرامی  اساتید  شد  انجام  که  پژوهشی  کارگاه 
بابایی، اردشیر کامکار و حمید نوربخش در روز قبل 
کالس  همان  بعد  روز  و  داشته  آموزشی  کالس های 
و  هنرمندان  و  اساتید  روی  پیش  عملی  صورت  به 

هنرجویان برگزار شد. 
آیا بانک اطالعاتی هنرمندان موسیقی در انجمن 

وجود دارد؟
در گذشته وجود نداشته اما به تازگی تالش زیادی 
و  فعال  گروه های  و  کرده ایم  بانک  این  گردآوری  برای 
نیز گروه هایی که وجود داشته ولی منحل شده به جهت 
اینکه اجرایی نداشته اند و یا ترکیب آن ها به هم خورده 
روز  به  حال  در  اطالعات  این  و  شده  شناسایی  است 

شدن است. 
هم  آموزشگاه ها  حوزه  در  موسیقی  انجمن  آیا 

ورود می کند؟
انجمن موسیقی در هر امری که در حوزه موسیقی 
کننده  تعیین  نهاد  و  اس��ت  مشاور  یک  فقط  باشد 
هستند.  حکومتی  نهادهای  آموزشگاه  مجوز  برای 
دیگری  اداره  و  نیستند  انجمن  نظر  زیر  آموزشگاه ها 
که مجوزی داده خود نظارت بر آموزشگاه را هم دارد. 
و  موسیقی  بدنه  بین  است  رابطی  موسیقی  انجمن 
اهالی موسیقی و نهادهای حکومتی و نظارتی و در یک 
سال گذشته انجمن موسیقی استان به جهت برقراری 
ارتباطی موثر بین بدنه هنرمندان و نهادهای نظارتی و 
حاکمیتی تمام تالش خود را انجام داده و به امید خدا و 
با همکاری ادارات و نهادهای وابسته در سال های آتی 
شاهد شکوفایی بیش از پیش این هنر آسمانی در این 

دیار باشیم.

حامد طاهری تهرانیان رئیس انجمن موسیقی مشهد:

ذات موسیقی فارغ از ابتذال است

هیچ محدودیتی برای ورود 
به انجمن وجود ندارد. 

کارگروه های مختلفی پیش 
بینی شده که با سالیق 

دوستان از نظرهای مختلف 
تخصصی می توانند فعالیت 

خودشان را انجام دهند. 
کارگروه های پژوهشی، 

مقامی، رفاه و معیشت، 
اجراهای صحنه ای و ... که 

هرکدام راه خاص خود را 
می روند

در اولین سال حضور در 
انجمن تاکید بر اساتیدی 

بود که در کشور فعالیت 
می کنند و به امیدخدا در 

سال آینده با نگاه ویژه به 
اساتید خارج از ایران سعی 

می کنیم ابتدا در تقویت 
بیشتر بنیه علمی موسیقی 
استان تالش کنیم و بعد از 

آن ظرفیت های موسیقی 
خراسان را بیشتر از قبل به 

کشور معرفی کنیم

کتاب

درون ما آدم های زیادی زندگی می کنند، آدم هایی 
که جاهایی ما را برای تصمیم گیری های مهم زندگی 
پیدا  شان  کله  و  سر  .سربزنگاه  می کنند  تردید  دچار 
می شود و وسوسه ای را به جان ما می اندازند که دست 
.برخی  می شویم  پشیمان  بعد  که  بزنیم  کارهایی  به 
مواقع هم آدم هایی هستند که می خواهند به ما خط 
بدهند و به ما کمک برسانند و فریاد می زنند تا حرف 
گوستاو  کارل  را  فعال  تخیل  دهیم.  گوش  را  آن ها 
به  کاربردی  طور  به  کتاب  این  در  و  کرد  کشف  یونگ 
مسائل  حل  و  پیشرفت  برای  چگونه  می گوید  شما 

زندگی تان از آن استفاده کنید.
و  خودآگاه  ضمیر  آن  طریق  از  که  طبیعی  راه  یک 
ناخودآگاه می توانند باهم گفت وگو و کار کنند »تخیل 
یک  آوردن  فراهم  کتاب،  این  از  هدف  است.  فعال« 
فعال  تخیل  بتوانید  تا  است  گام به گام  و  عملی  روش 
را انجام دهید. شما یک روش چهار مرحله ای برای 
زبان  از  .تخیل  یافت  خواهید  فعال  تخیل  روی  کار 
محتویات  بیان  برای  نمادها  پیچیده  و  ظریف  بسیار 
ناخودآگاه استفاده می کند. بنابراین می توان گفت اگر 
یاد بگیریم با یک چشم کارآزموده نگاه کنیم، متوجه 
تصاویر  و  ان��رژی  از  کاملی  جریان  تخیل  می شویم 
جاری  ناخودآگاه  از  اوق��ات  اکثر  در  که  بامعناست 
است؛  ذهن  تصویرپردازی  قوه  تخیل،  می شوند. 
درونی،  دنیای  موجودات  به  می تواند  که  وسیله ای 
ببینیم.  را  آن ها  بتوانیم  ما  تا  بپوشاند  تصویر  لباس 
از  ناخودآگاه  که  می کند  تولید  را  نمادهایی  تخیل 
می کند.روانکاوان  استفاده  خودش  بیان  برای  آن ها 
خواب  که  کسانی  به  یونگ  گوستاو  کارل  مکتب  پیرو 
ورود  برای  فعال  تخیل  از  توصیه می کنند  نمی بینند 
را  فعال  تخیل  کنند.  استفاده  خود  ناخودآگاه  به 
کارل گوستاو یونگ کشف کرد و در این کتاب به طور 
کاربردی به شما می گوید چگونه برای پیشرفت و حل 

مسائل زندگی تان از آن استفاده کنید.
الکس  راب���رت  از  اس��ت  کتابی  فعال"  "تخیل 
جانسون)-۱۹۲۱(با ترجمه ی نیلوفر نواری که در 124 
به  زندگی  فرهنگ  بنیاد  انتشارات  توسط  و  صفحه 

چاپ رسیده است.

    جواد لگزیان

 سعید بابایی

 زندگی در دوره سالمندی به 
این که چگونه دوره جوانی را 

گذرانده باشیم و چه سبک 
زندگی و چه باورهایی داشته 

باشیم وابسته است که با 
مدیریت صحیح در نوجوانی 

و جوانی و آگاهانه زندگی 
کردن می توان این دوره را 
بهتر و زیباتر کرد و کسانی 

که درگیر باورهای غلط 
زندگی، استرس ها و فشارها 

باشند سالمندی سختی را 
در پیش خواهند داشت

 سرویس فرهنگ 
و  پایین می روید وارد یک فضای دنج  پله ها که  از 

آرام می شوید، دکوراسیون چوبی ساده اما زیبا نظر 
هر بیننده ای را جلب می کند. به خصوص گلدان های 
داخل  و  تزئین  تمام  سلیقه  با  که  کوچک  شمعدانی 
داخل  تزئینات  ش��ده ان��د.  گذاشته  قفسه ها  ای��ن 
قفسه ها و میز و صندلی های چوبی و طبقاتی مملو 
که  نقاشی  تابلوهای  و  تاریخی  و  ادبی  کتاب های  از 
روی دیوارها نصب شده است. این ها همه بخشی از 
توصیفات این مکان فرهنگی است که هرهفته در آن 

جلسات "بیهقی خوانی" انجام می شود.
اجرای این جلسات را حسین باقری به عهده دارد. 

هدف  با  و  است  ادبیات  رشته  ارشد  کارشناس  وی 
جلسات  این  ادبیات  تاریخ  متون  به  مردم  آشنایی 
با اشاره به این نکته که حجم  را برگزار می کند. وی 
مخاطب  ریزش  متاسفانه  و  است  سنگین  کتاب ها 
داریم گفت: ما در جلسات، بیشتر از اینکه به جنبه 
تاریخی داستان بپردازیم به ادبیات زیبای آن توجه 
می کنیم و خوانش آن بیش از اینکه از نظر تاریخی 
ادبیاتی  و  معنائی  بار  لحاظ  از  باشد  جذاب  ما  برای 

برایمان جالب است. 
"بیهقی" گفت: به خاطر اینکه  او از دلیل انتخاب 
کرده  کار  بیهقی  موضوع  روی  بیشتر  دانشگاه  در 
بودم تسلط بیشتری روی این تاریخ نویس داشتم و 
عالقه  البته  و  دادم  ادامه  را  کار  این  دلیل  همین  به 

شخصی خود من هم بی تاثیر نیست.
باقری در ارتباط با فضای تاریخی این کتاب اظهار 
داشت: در کتاب تاریخ بیهقی غالبا از دوران حکومت 
مسعود غزنوی گفته شده است و به همین سبب نام 
دیگر این کتاب تاریخ مسعودی است. مسعود و محمد 
از  بعد  بودند،  غزنوی  محمود  فرزندان  از  که  غزنوی 
فوت پدرشان در راه رسیدن به حکومت به اختالفاتی 
برمی خورند و بیهقی در بخشی از کتاب خود به بررسی 
نیرنگ های آن  و  بر سر راه مسعود  مشکالت موجود 

برای رسیدن به تخت پادشاهی می پردازد. 
در پایان به این نکته اشاره باید کرد که این جلسات 
هر هفته و به صورت منظم در این مکان برای عموم 

افراد برگزار می شود.

گزارش

گذر در تاریخ بیهقی
مراسم بیهقی خوانی در کافه کتاب سالم با حضور عالقه مندان برگزار شد
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  
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6در شهر

خبر ویژه

شهری  درون  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 
کم بهره  تسهیالت  دولت  کمک  با  حومه  و  مشهد 
متقاضیان  به  بار  نقل  و  ناوگان حمل  نوسازی  برای 

پرداخت می کند.
دولت در سال های اخیر در راستای اجرای طرح 
شهری  برون  و  درون  نقل  حمل  ناوگان  نوسازی 
و جایگزین کردن  بانکی  اعطای تسهیالت  به  اقدام 
خودروهای فرسوده با خودروهای نو کرده است که 
تاکسی، وانت، کامیون و خودروهای سنگین حمل 
و نقل بار بین جاده ای در راستای این طرح تعویض 

می شوند. 
نقل  و  حمل  ناوگان  فرسودگی  درکالنشهرها 
میزان  افزایش  و  هوا  وضعیت  بر  مستقیمی  تاثیر 
آالیندگی ها دارد و یکی از راهکارهای بهبود کیفیت 
خودروهای  ک��ردن  خ��ارج  زیست،  محیط  و  ه��وا 

فرسوده از چرخه ناوگان حمل و نقل است.
داخل  در  فرسوده  مسافرکش  خودروهای  وجود 
آلودگی  در  اصلی  از معضالت  یکی  به  امروز  شهرها 
اگرچه  و  شده  تبدیل  کالنشهرها  در  به خصوص  هوا 
دلیل  به  اما  شده  آغاز  خودروها  این  تعویض  روند 
تغییرات  شاهد  بی شمار،  خ��ودروه��ای  وج��ود 
شهرها  این  ه��وای  وضعیت  بهبود  در  محسوسی 

نیستیم.
نیست  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  کالنشهرمشهد 
و با مشکل فرسودگی ناوگان حمل و نقل نیز دست 
گذشته  سال  اسفندماه  در  می کند.  نرم  پنجه  و 
برای  باری  ناوگان  نوسازی  طرح  اجرای  از  خبری 
که  شد  منتشر  شهر  این  در  کشور  در  بار  نخستین 
سازمان  توسط  ط��رح  ای��ن  شد  بنا  آن،  براساس 
حومه  و  شهری  درون  بار  نقل  و  حمل  مدیریت 
ناوگان  مالکان  و  شود  حمایت  مشهد  شهرداری 
قیمت  درصد   85 سقف  تا  تسهیالت  فرسوده  باری 
 60 بازپرداخت  با  گ��ذاری  سپرده  بدون  و  خ��ودرو 
درصد   44 سقف  تا  همچنین  کنند،  دریافت  ماهه 
مشهد  شهرداری  منابع  محل  از  تسهیالت  سود  از 
شود  پرداخت  متقاضیان  به  بالعوض  کمک  بعنوان 
پروژه  این  انجام  متعدد،  پیگیری های  وجود  با  اما 

پشت درب های بسته باقی ماند.
اج�رای ط�رح »کلی�د ب�ه کلی�د«

خبری  نشست  در  گذشته،  روز  مختاری  حسین 
طرح  وضعیت  خصوص  در  رسانه  اصحاب  با  خود 
تصویب  از  پس  کرد:  اظهار  باری  ناوگان  نوسازی 
ش��ورای  توسط  گذشته  اواخ��رس��ال  در  ط��رح  ای��ن 
در  که  گرفت  قرار  کار  اجرای آن در دستور  چهارم، 
عنوان  با  دیگر  طرحی  اجرای  از  نیز  دولت  آن،  پی 
طرح  این  در  داد.  خبر  راستا  همین  در  پاک  هوای 
به  تسهیالت  بار  حمل  خودروهای  نوسازی  برای 
 60 تا   48 اقساط  با  قیمت خودرو  80 درصد  میزان 
ماهه و با اعطاء سود 18 درصد توسط بانک شهر در 
نظر گرفته است که این طرح شامل دوچرخه، پیک 
به  که  کامیونت می شود  انواع  و  وانت  انواع  موتوری 
راستای  در  گذشته  سال  طرح  اجرای  عدم  دلیل 
مدیریت  سازمان  توسط  خدمات  ارائه  و  همکاری 
حومه،  و  مشهد  شهری  درون  ب��ار  نقل  و  حمل 
با  تا 48 ماهه و  با اقساط 12  تسهیالت ویژه ای هم 
نرخ سود 6 تا 18 درصد به متقاضیان اعطا می شود 
و همزمان با تحویل خودروهای نو طرح جمع آوری 
به  کلید«  »کلید  طرح  عنوان  با  فرسوده  خودروهای 

اجرا می شود.
ناتم�ام ماندن پ�روژه ورود موتوره�ای برقی به 

س�طح ش�هر 
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون 
ورود  شده  رها  طرح  درباره  حومه  و  مشهد  شهری 
با توجه  موتورهای برقی به سطح شهر عنوان کرد: 
به دستور جدید دادستانی، این طرح با وجود عقد 
در  که  ماند  باقی  تمام  نیمه  مربوطه،  قراردادهای 
صورت ایجاد شرایط مطلوب بناست دوباره در این 

حوزه ورود پیدا کنیم.
شرکت   27 اکنون  هم  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
و  هستند  فعال  مشهد  در  مجوزدار  پیک موتوری 
جدید  آئین نامه  اج��رای  به دلیل  غیرمجاز  م��وارد 
را  قانونی  اقدامات  معین  زمان  در  تا  نشدند  پلمب 
تاچ  شرکت  حاضر  حال  در  همچنین  دهند.  انجام 
 100 بودن  دارا  با  بار  نقل  و  حمل  حوزه  در  سی 

دستگاه موتور مشغول به فعالیت است.
اعمال قانون 22 هزارخودروی فاقد معاینه فنی
وانت بارهای  ساماندهی  به  اش��اره  با  مختاری 
می کنند،  فعالیت  شخصی  پ��الک  با  که  شهری 
فعالیت  پروانه   800 ه��زارو   21 تاکنون  ابرازکرد: 
سال  درطول  آن  مورد  هزار  هشت  که  شده  صادر 
گذشته بوده است. همچنین صدور 16 هزار پرونده 
6هزارو  که  است  گرفته  صورت  نیز  رانندگان  برای 
این  در  و   بوده   95 سال  به   مربوط  آن  مورد   500
ساماندهی  نیز  بار  نقل  و  حمل  شرکت  راستا۲۷۰ 

شده است.
از  را  شهری  درون  باری  خودروهای  کنترل  وی 
در  وگفت:  دانست  سازمان  این  وظایف  مهمترین 
هزاراعمال   ۵۰ کنون  تا   ۹۵ ازسال  نیز  حوزه  این 
گرفته  ص��ورت  ب��اری  مختلف  خ��ودروه��ای  قانون 
برای  باری  شرکت های  از  بازدید  مورد   ۲۰۰ و  است 
 ۲۲ همچنین  ایم.  داشته  مطلوب  خدمات  ارائ��ه 
اعمال  فنی،  معاینه  فاقد  خ��ودروی  م��ورد  ه��زار 
آلودگی های زیست محیطی  تا شاهد  قانون شده اند 

نباشیم.
بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
برگزاری  به  اشاره  با  حومه  و  مشهد  شهری  درون 
عنوان  رانندگان  برای  مفصل  آموزشی  دوره ه��ای 
کرد: دوره های آموزشی و تخصصی در هفت محور 
مجموع  در  و  شده  برگزار  آموزشی  ساعت   1300 با 
آموزش  اخیر  سال   4 طی  ساعت  نفر  ه��زار   140

دیدند.
35 درص�د خودروه�ای باری مش�هد فرس�وده 

هس�تند
از  درصد   35 اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 

آلودگی های  و  هستند  فرسوده  باری  خودروهای 
زیست محیطی را به دنبال دارند، در این راستا با

برگزاری 20 جلسه در هیئت انضباطی شرکت ها، 
115 دفتر غیرمجاز پلمپ شد. 

خ��ودروی  م��ورد   155 ساماندهی  به  مختاری 
افزود:  و  کرد  اش��اره  اخیر  سال  یک  در  یدک کش 
یک  تا  که  مانده  باقی  دیگر  خودروی   100 از  کمتر 
شرکت   ۱۰ همچنین  می شوند.  مجوزدار  آینده  ماه 

امداد خودرو نیز در مشهد ساماندهی شده اند.
با  خودروهای  تردد  از  جلوگیری  به  اشاره  با  وی 
اضافه بار، بیان کرد: در سال 94 حدود 14 میلیارد 
با اضافه بار  تومان خسارت در بحث تردد خودروها 
برآورد شد که در سال گذشته در بحث جلوگیری از 
تخلفات ناشی از تردد خودروها با اضافه  بار، از 25 
درصد   5 به  خودروها  نوع  این  تردد  میزان  درصد 

کاهش یافت که سبب صرفه جویی های مالی شد.
بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
همچنین  داد:  ادامه  حومه  و  مشهد  شهری  درون 
ورودی های  در  حرکت  حال  در  توزیع  سامانه های 
شهر در سال 97 راه اندازی می شود که در این راستا 
11 مورد جانمایی اولیه صورت گرفته که فاز نخست 
آن با اعتبار 15 میلیارد تومان تا پایان سال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
برای محدودیت  به صدور دستورالعمل هایی  وی 
در  سنگین  نیمه  و  سنگین  خ��ودروه��ای  ت��ردد 
محدوده شهر و در محدوده های زمانی اشاره کرد: 
محدوده های تردد ماشین های سنگین در سه رنگ 
مشخص شده که رنگ زرد برای کمربندی ها، رنگ 
رنگ  و  ترافیک  طرح  محدوده  مناطق  برای  قرمز 

سبز برای مناطق عادی بوده است.
س�اخت 5 توفقگاه خودروهای باری 

و  میثاق  توقفگاه های  اینکه  بیان  با  مختاری 
و  حمل  توقفگاه های  نخستین  عنوان  به  نمایشگاه 
بهره برداری  به  بار شهر مشهد در سال گذشته  نقل 
احداث  هزینه  مجموعه  داد:  ادام��ه  رسیده اند، 
 3.5 توقفگاه ها،  سایر  احتساب  با  توقفگاه ها  این 
میلیارد تومان بوده است. همچنین توقفگاه معراج 
با 27 هزار مترمربع با ظرفیت 400 پارک خودروی 
دو  با  سبک  خودروی   50 و  غیرسنگین  و  سنگین 
میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه در سال گذشته 

به بهره برداری رسید.
نمایشگاه  باری  ناوگان  توقفگاه  کرد:   عنوان  وی 
دستگاه   300 پارک  ظرفیت  با  مترمربع  هزار   23 با 
به  تومان  میلیون   350 هزینه  برآورد  با  نیز  خودرو 
ماشین آالت  توقفگاه  است.  رسیده  بهره برداری 
در  نیز  نمایشگاه  میدان  در  ساختمانی  مصالح  و 
با ظرفیت پارک 100  فضای هشت هزار مترمربع و 
میلیون   150 اعتبار  با  ل��ودر  و  جرثقیل  دستگاه 

تومان احداث شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون 
دومین  داد:  خبر  ادامه  در  حومه  و  مشهد  شهری 
در  نیز  ساختمانی  مصالح  و  ماشین آالت  توقفگاه 
مساحت  به  زمینی  در  معراج  پایانه  و  طوس  بولوار 
میلیون   350 هزینه  میزان  با  مترمربع  ه��زار   9
به  آینده  هفته  در  که  است  ساخت  حال  در  تومان 

بهره برداری خواهد رسید.
تخلی�ه  خودروه�ای  توقف�گاه  از  بهره ب�ردای 

فاض�الب میام�ی ت�ا 4 م�اه آین�ده
پارک  ساماندهی  راستای  در  ک��رد:  تاکید  وی 
نظارت  با  متعددی  جلسات  فاضالب،  خودروهای 
استانداری خراسان رضوی، فرمانداری، دادستانی 
اح��داث  با  تا  ش��ده،  ب��رگ��زار  مشهد  ش��ه��رداری  و 
این  توقف  از  ناشی  بهداشتی  مشکل  توقفگاهی 
خودروها حل شود؛ به همین دلیل عملیات اجرایی 
در  فاضالب  تخلیه  خودروهای  ساماندهی  توقفگاه 
میامی در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع آغاز 
توقفگاه  این  که  می شود  پیش بینی  که  است  شده 
خودروهای  تا  برسد  بهره برداری  به  آینده  ماه   4 تا 
حمل فاضالب در داخل شهر و در مجاورت منازل 
و  بهداشتی  مشکالت  از  و  نکنند  توقف  مسکونی 
زیست محیطی جلوگیری شود تا سالمت شهروندان 

به خصوص کودکان به خطر نیفتند.
حدود  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  مختاری 
200 خودروی حمل فاضالب شناسایی شده که 35 
خودرو ساماندهی شده و حدود 160 مورد دیگر هم 
زمان  در  باید  و  شوند  ساماندهی  که  است  الزامی 

مقرر مراجعات و اقدامات الزم را داشته باشند.

عضو شورای شهر مشهد:

بازنگری وسیع در حوزه خدمات  نیازمند 
شهری شهرداری مشهد هستیم

عضو شورای اسالمی شهر مشهد مقدس گفت: نیازمند 
شهرداری  شهری  خدمات  حوزه  در  وسیع  بازنگری 

مشهد هستیم.
به  پاسخگویی  حاشیه  در  شهری  حاجیان  محمد 
نیازمند  اف��زود:   137 مرکز  در  مردمی  تماس های 
شهری  خدمات  ح��وزه  در  عمیق  و  وسیع  بازنگری 
مدیریتی  تغییرات  باید  پسماند  حوزه  در  هستیم. 
بیشتر  فعالیت  زمینه  و  گیرد  صورت  وسیعی  و  خاص 

کارشناسان متخصص در این حوزه فراهم شود.
این  در  را  شایسته ای  افراد  ابتدا  باید  کرد:  اظهار  وی 
موجود  خبره  کارشناسان  از  تا  بگیریم  بکار  ح��وزه 
اجرایی  ایده های  و  طرح ها  شود.  استفاده  شهرداری 
زیادی در این مدت توسط کارشناسان مختلف با بنده 

مطرح شده که تاکنون اجرایی نشده است.
قیمت خرید زباله های خشک مشخص نیست

سالمت  بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط  و 
خدمات  ح��وزه  مشکالت  از  یکی  ک��رد:  خاطرنشان 
حال  در  است.  پیمانکاران  حوزه  مشکالت  شهری، 
پسماند  و  زباله  برای  تمام شده ای  قیمت  حاضر هیچ 
پسماندهای  خرید  قیمت های  و  ندارد  وجود  خشک 
ایستگاه های  در  ک��ه  معوضی  ک��االه��ای  و  خشک 
به  شهرداری  توسط  خشک  پسماندهای  جمع آوری 

مردم داده می شود، بسیار کم و بی کیفیت است. 
کاهش  باعث  مهم  ای��ن  اف���زود:  شهری  حاجیان 
به  خشک  پسماندهای  تحویل  جهت  م��ردم  رغبت 
ایستگاه های مربوطه می شود. در مرحله اول باید ابتدا 
با  را  خشک  زباله های  جمع آوری  ایستگاه های  تعداد 

پراکندگی مناسب در سطح شهر افزایش دهیم.
نیز  ساختمانی  نخاله های  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 
متاسفانه رانتی ایجاد شده است و شاهد خرید و فروش 
حتما  باید  که  هستیم  بازار  در  حوزه  این  مجوزهای 
مجوزهای جدید برای پیمانکاران این حوزه صادر شود 

تا جلوی رانت موجود گرفته شود .
فرهنگ سازی  برای  پیمانکاران  ساختن  موظف 

سیاست های شهرداری در حوزه خدمات شهری 
سالمت  بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط  و 
موظف  پیمان،  حین  در  باید  ما  پیمانکاران  اف��زود: 
حوزه  در  شهری  مدیریت  سیاست های  تا  باشند 
و  روب  و  رف��ت  و  نظافت  جمله  از  شهری  خدمات 
همچنین جمع آوری زباله و پسماندهای خشک، میان 

مردم فرهنگ سازی و محقق شود .
دیگر  کشورهای  در  داد:  ادام��ه  شهری  حاجیان 
موضوع جمع آوری زباله به مزایده گذاشته می شود نه 
مناقصه. ما فقط نان خشکی های کوچک و نمکی ها را 
جمع آوری کرده و حاال جمع آوری این ضایعات به جای 
گاری دستی با کامیون و توسط انبارهای بزرک انجام 

می شود که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست.
و  زباله  جمع آوری  هزینه  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
بهای خدمات پسماند بر اساس متراژ آپارتمان تعیین 
و از مردم دریافت می شود در صورتی که باید بر اساس 

تعداد ساکنلن صورت گیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت و 
محیط زیست شورای اسالمی شهر مشهد مقدس افزود: 
مشارکت مردم در حوزه خدمات شهری بسیار مهم است 
در حال  یابد.  افزایش  نیز  نظارت ها  باید  آن  کنار  در  و 
مرکز  با  مردمی  تماس های  از  درصد   60 حدود  حاضر 
را مسائل حوزه خدمات شهری تشکیل می دهد   137
که این روند باید تغییر یابد و شاهد کاهش اعتراضات 
از  یکی  داد:  ادام��ه  شهری  حاجیان  باشیم.  مردمی 
گالیه های مردم در تماس های امروز با مرکز 137، بوی 
تعفن کانال های جمع آوری آب های سطحی و اگو بود که 
این موضوع نیز نشان دهنده ضعف در اجرای طرح جمع 

آوری فاضالب شهری در مشهد است. 
جدید  رویکردهای  سمت  به  باید  ما  کرد:  تصریح  وی 
مدیریتی، خالقیت در مدیریت و استفاده از تجربیات 
الزمه  برویم.  شهری  خدمات  حوزه  در  جهانی  ارزنده 
این کار نیز این است که کارشناسان موجود شهرداری 
و  تخصصی  توان  از  و  شوند  گرفته  بکار  و  شده  دیده 

فنی شان استفاده شود.
 137 مرکز  با  مردمی  تماس های  اجرایی  ضمانت 

افزایش یابد
سالمت  بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط  و 
زیادی  تاثیر  می تواند   137 مرکز  ساخت:  خاطرنشان 
در افزایش ارتباطات دو سویه مردم با مدیریت شهری 
ساختمان های  پراکندگی  ای��ن  باید  باشد.  داشته 
که   137 همچون  مراکزی  و  یافته  کاهش  شهرداری 
ساختمان  نزدیکی  در  دارند  مردم  به  خدمات رسانی 
شهر،  شورای  اعضای  تا  گیرند  قرار  شهرداری  اصلی 
مدیران شهرداری و مردم راحت تر بتوانند با این مرکز 

ارتباط داشته باشند.
حاجیان شهری افزود: تماس های مردمی با مرکز 137 
پیگیری های  باشند.  داشته  اجرایی  ضمانت  باید  نیز 
مدیران  حساسیت  و  شود  اجرایی  بهتر  باید   137
شهرداری برای پیگیری این مطالبات مردمی افزایش 
کمیته های  در  می توانیم  ما  ک��رد:  تاکید  وی  یابد. 
از  را  مردمی  تماس های  این  به  پاسخگویی  نظارتی، 
شهرداران مناطق بخواهیم . باید نظارت بر پروژه ها نیز 
افزایش یابد چون برخی از پروژه ها از پیشرفت مناسب 
در  بتوانیم  این 4 سال  در  امیدوارم  نیست.  برخوردار 
شورای شهر درخواست های مردمی را برای رسیدن به 

نتیجه پیگیری کنیم. 
سالمت  بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط  و 
جمع آوری  زباله،  ذخیره  سیستم  ایجاد  با  باید  گفت: 
هر روزه زباله از سطح شهر را کاهش دهیم. همچنین 
واقعی  صورت  به  مردم  از  نیز  زباله  جمع آوری  هزینه 

دریافت شود. 
حاجیان شهری تصریح کرد: ما به جای اینکه کاهش 
کنیم  فرهنگ سازی  م��ردم  میان  در  را  زباله  تولید 
همواره هزینه زیادی برای جمع آوری زباله اختصاص 
برنامه خاصی  نیز  بازیافت زباله ما  می دهیم. سیستم 
نداشته و عمال کمپوست های تولیدی توسط شهرداری 

با مشکل فروش روبرو است.

ناوگان حمل و نقل باری نونوار می شود

در این طرح برای نوسازی 
خودروهای حمل بار تسهیالت 

به میزان 80 درصد قیمت خودرو 
با اقساط 48 تا 60 ماهه و با اعطاء 
سود 18 درصد توسط بانک شهر 

در نظر گرفته است که این طرح 
شامل دوچرخه، پیک موتوری 

انواع وانت و انواع کامیونت 
می شود که به دلیل عدم اجرای 

طرح سال گذشته در راستای 
همکاری و ارائه خدمات توسط 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
درون شهری مشهد و حومه، 

تسهیالت ویژه ای هم با اقساط 
12 تا 48 ماهه و با نرخ سود 6 

تا 18 درصد به متقاضیان اعطا 
می شود
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اخبار کوتاه

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

تدوین  توس  احیای  راهبردی  سند 
می شود

سند  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
هفته  تا  و  می شود  تدوین  توس  احیای  راهبردی 
جمع بندی  به  شهر  ش��ورای  در  موضوع  این  آینده 

می رسد.
درب��اره  هنوز  اینکه  بیان  با  حیدری  محمدرضا 
اجماع  به  زی��ارت  و  گردشگری  همچون  مفاهیمی 
با  گردشگری  رابطه  چگونگی  اف��زود:  نرسیده ایم 

زیارت مفهومی است که باید مشخص شود. 
وی یکی از الزامات دیگر در عرصه مدیریت شهری 
را مدیریت یکپارچه شهر مشهد دانشت و تصریح کرد 
: شورای شهر پنجم به دنبال داشتن شهری هوشمند 
 ICT است و در این راستا با برخی کارشناسان حوزه 
به  موضوع  این  که  کرد  اشاره  باید  داشتیم.  نشستی 
تسهیل ورود گردشگران به ویژه گردشگران خارجی 

کمک شایان توجهی خواهد کرد.

در 6ماهه نخست سال جاری اتفاق افتاد؛

مصرف 60 میلیون متر مکعب آب در 
شهرهای خراسان رضوی

رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: در نیمه نخست امسال 60 میلیون متر مکعب 
آب در 73 شهر این استان به جز مشهد مصرف شد.

به  نسبت  میزان  این  افزود:  اسماعیلیان  حسین 
مدت مشابه سال گذشته 5.8 درصد افزایش داشته 

است.
وی اظهار کرد: همچنین در نیمه اول امسال بیش 
از 91 میلیون مترمکعب آب در 73 شهر زیرپوشش 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  شد  تولید  شرکت  این 

سال قبل 1.7درصد افزایش داشت.
آب  مصرف  و  تولید  التفاوت  مابه  اسماعیلیان 
آب  هدررفت  از  ناشی  و  درآمد  بدون  آب  مقدار  را، 
نظیر انشعاب های غیرمجاز و هدررفت آب ناشی از 

فرسودگی تاسیسات و اتفاقات ذکر کرد.
رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تغییر  نیازمند  درآمد  بدون  آب  حوزه  اینکه  بیان  با 
نگاه و فرهنگ است، گفت: این امر مشکل عمده این 

حوزه و نیازمند اقدامات جدی است.

فعالیت 6000 پاکبان در سطح شهر 
در روزهای عاشورا و تاسوعا

مدیر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: 6000 
تاسوعا  و  عاشورا  روزهای  در  شهر  سطح  در  پاکبان 

برای جمع آوری زباله ها به فعالیت پرداختند.
علیرضا صحراگرد در خصوص اقدامات انجام شده 
طی روزهای عاشورا و تاسوعا افزود: حوزه خدمات 
شهری شهرداری مشهد برای ارائه خدمت به زائران 
عاشورا  و  تاسوعا  روزه��ای  در  حسینی  ع��زاداران  و 

اقدامات مختلفی را انجام داده است.
وی بیان کرد: در این راستا 750 ایستگاه صلواتی 
آن  کنار  در  که  کردند  دریافت  مجوز  شهرداری  از 
مخزن   240 نصب  با  خدماتی  نیروی  نفر  هزار  یک 
ایستگاه ها  این  اطراف  روب  و  رفت  و  پاک سازی  به 

اقدام کردند.

در شهریورماه سال جاری اتفاق افتاد؛

سفر درون شهری بیش از 28 میلیون 
نفر با اتوبوس

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: بیش 
اتوبوسرانی طی  ناوگان  توسط  میلیون مسافر  از 28 

شهریور ماه سال جاری جابجا شده اند
سیستم های  بین  در  افزود:  نیشابوری  اصغر  علی 
اتوبوس  مشهد،  شهر  در  نقل  و  حمل  عمومی 
بیشترین نقش را دارد و شهروندان از این مد حمل و 

نقلی بیشتر استقبال می کنند.
وی اعالم کرد: در حال حاضر 158 خط اتوبوس و 
مینی بوس در شهر مشهد وجود دارد که تالش شده 
داشته  مشهد  شهر  سطح  در  را  مناسبی  پراکندگی 

باشد.

ک��ه  اس��ت  جمل��ه ای  اس��ت”  پ��اک  ه��وا  “ام��روز 
مش��هدی ها در 198 روزی ک��ه از ش��روع س��ال 96 
می گ��ذرد تنه��ا 7 ب��ار ش��نیده اند. اگرچ��ه اوض��اع 
مش��هد از کالنش��هر تهران کمی بهتر است اما این 
ب��ه معنای ش��رایط خوب نیس��ت. اینکه ش��اخص 
کیفی��ت ه��وا)AQI( ک��ه ب��رای پن��ج آالین��ده اصلی 
ه��وا یعنی ذرات معلق، دی اکس��ید نیتروژن، ازن 
سطح زمین، منواکس��ید کربن و دی اکسید گوگرد 
محاس��به می ش��ود تنها در 7 روز از 6ماهه نخست 
س��ال در بازه 0تا50 قرار داش��ته و اصطالحا هوای 
پ��اک را در ریه هایم��ان ریخته ای��م می توان��د ی��ک 

هش��دار جدی باش��د. 
چن��دروزی هس��ت ک��ه کیفی��ت ه��وای مش��هد در 
شرایط ناس��الم و وضعیت هش��دار قرار دارد و بهتر 
اس��ت تا ح��د ام��کان ک��ودکان، س��المندان و افراد 

دارای بیماری خاص از خانه خارج نشوند. 

سیس�تم حمل ونق�ل معی�وب، مهمترین عامل 
آلودگی هوا

مدی��ر مرک��ز پای��ش آالینده ه��ای زیس��ت محیطی 
ش��هرداری مش��هد می گوی��د اگر ب��ا تغییر ش��رایط 
ج��وی و کاه��ش دم��ای پیش بین��ی ش��ده ک��ه ب��ه 
پدی��ده وارونگ��ی هوای��ی دام��ن می زن��د بارندگ��ی 

نداشته باش��یم، چن��دروز آین��ده را ه��م باید هوای 
ناسالم تنفس کنیم.

رض��ا اس��ماعیلی معتق��د اس��ت اصلی تری��ن دلیل 
آلودگی هوا در مشهد سیستم حمل و نقل فرسوده و 
نامناسب است و هر اقدامی که برای رفع مشکالت 
و معضالت این سیس��تم انجام شود مستقیما روی 

بهبود کیفیت آب وهوایی تاثیرگذار است.
اس��ماعیلی ب��ا اعالم اینک��ه 21 روز از ابتدای س��ال 
جاری مش��هد در ش��رایط ناس��الم ب��رای گروه های 
حس��اس قرار داشته اس��ت می افزاید: ارتقا کیفیت 
خودروه��ا  موت��ور  اس��تاندارد  افزای��ش  س��وخت، 
و کنت��رل حج��م تردده��ا می توان��د روزه��ای پ��اک 

بیشتری را به ارمغان بیاورد.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت خراس��ان رضوی 
اس��تفاده از ن��اوگان حم��ل و نق��ل عموم��ی را برای 
می کن��د:  تاکی��د  و  توصی��ه  ه��وا  آلودگ��ی  کاه��ش 
بیم��اران قلبی و تنفس��ی، ک��ودکان، زنان ب��اردار و 
س��ایر گروه های آس��یب پذیر تا حد امکان از منزل 
خارج نش��وند یا از حضور در مناطق پر رفت و آمد، 
هس��ته مرکزی شهر و مناطق آلوده خودداری کنند 
و عم��وم مردم نی��ز از فعالیتهای ورزش��ی در فضای 

باز بپرهیزند.
طب��ق اع��الم حمید صالح��ی، منطق س��رافرازان و 

شهید مفتح آلوده ترین هوا را در مشهد دارند.
این هفته طبیعت گردی تعطیل 

ام��ا ظاه��را ای��ن هفته ق��رار اس��ت مش��هد میزبان 
س��رمای پاییزی باش��د. ش��رایطی که ممکن است 
ش��هروندان را ناچار به استفاده از وسایل گرمایشی 

کند. 
قائنی پور که کارش��ناس هواشناسی است می گوید: 
عب��ور ی��ک موج ناپای��دار از روی اس��تان خراس��ان 
رض��وی باع��ث افزای��ش اب��ر و وزش باد در اس��تان 
نیم��ه جنوب��ی خواه��د  و  ن��وار ش��رقی  مخصوص��ا 
ش��د ضمن اینک��ه انتظار می رود با ش��مالی ش��دن 
جریان��ات و نف��وذ سیس��تم پرفش��ار ش��مالی، روند 

کاهش دما اتفاق بیفتد.

پیش بینی این کارشناس برای دمای حداقل شبانه 
در روزه��ای پنجش��نبه و جمع��ه هفت��ه ج��اری در 
نقاط سردس��یر اس��تان، صفر و کمتر از صفر است. 
همینطور احتماال ش��اهد بارش رگبارهای پراکنده 
در قس��مت های غربی و شمالی استان خواهیم بود 

و پنجشنبه به اوج خود می رسد.

او ب��ه کوهن��وردان و طبیعت گ��ردان توصیه می کند 
این هفته برنامه های خود را تعطیل کنند.

قائنی پ��ور احتمال بارش ب��رف را ضعیف می داند و 
معتقد است از شنبه دوباره شاهد روند افزایش دما 

خواهیم بود.

هشدار جهاد کشاورزی در خصوص سرمای هوا
سازمان جهاد کش��اورزی خراسان رضوی با صدور 
ب��ه کش��اوران، دام��داران و  اطالعی��ه ای خط��اب 
باغداران این اس��تان نس��بت به سرمای هوا هشدار 
داد و ب��ر ض��رورت رعای��ت اقدام��ات الزم به منظور 
جلوگی��ری از خس��ارت در بخ��ش کش��اورزی تاکید 

کرد.
در این اطالعیه که روز گذش��ته منتش��ر ش��د آمده: 
با ورود س��امانه جوی هوای س��رد از ام��روز 11 مهر 
به خراس��ان رضوی بیش��ترین کاهش دما روزهای 
پنجش��نبه و جمعه آتی رخ خواه��د داد بطوری که 
دمای حداقل شبانه در نواحی سردسیر کوهستانی 
ب��ه صفر و زی��ر صفرکاهش می یابد لذا کش��اورزان، 
اقدام��ات  زمین��ه  ای��ن  در  باغ��داران  و  دام��داران 

پیشگیرانه از خسارت را انجام دهند.
در این اطالعیه توصیه ش��ده کش��اورزان س��بزی و 
صیفی کار نس��بت ب��ه جمع آوری محص��والت خود 
تس��ریع ب��ه عم��ل آورن��د و در خص��وص برداش��ت 
محص��والت ذرت و علوف��ه اق��دام کنن��د. همچنین 
کش��اورزان کلزاکار نسبت به آبیاری مزارع به جهت 

کاهش اثرات سرما اقدام نمایند.
گلخان��ه داران و مرغ��داران نی��ز نس��بت ب��ه کنترل 
وسایل حرارتی و گرمایش��ی به منظور جلوگیری از 
وارد آمدن خسارت به تولیداتشان اقدامات الزم را 
انج��ام دهند. باغداران هم نس��بت ب��ه جمع آوری 

محصوالت باغی اقدام نمایند.

سهم مشهد از هوای پاک در شش ماهه نخست سال جاری؛

تنها 7روز از 197روز

خبرمیدان

وقتی ترکی شفر را اخراج کرد!
حضور وینفرد شفر در استقالل اولین برخورد این 
او چند سال پیش  و  نیست  ایرانی ها  با  آلمانی  مربی 
فوتبال  اهالی  از  یکی  با  ناخوشایندی  روی��اروی��ی 
تیم  هدایت  شفر   2012 سال  در  است.  داشته  ایران 
ملی تایلند را بر عهده داشت. او تیمش را به مرحله 
قهرمانی  مسابقات  یا  کاپ  سوزوکی  نهایی  نیمه 
به  بازی  این  قضاوت  و  رساند  آسیا  جنوب  منطقه 
نیمه  در  بازی  این  ایرانی  داور  رسید.  ترکی  محسن 
به  حد  از  بیش  اعتراض  دلیل  به  را  شفر  وینفرد  دوم 
داوری از کنار زمین اخراج کرد تا اولین خاطره شفر 
از ایرانی ها خوشایند نباشد. او  توسط چند ایرانی در 
فضای مجازی تهدید شد اما باالخره به ایران آمد تا 
شاید بتواند در این کشور خاطره ای خوش از خودش 

به جا بگذارد.

مشهد  جودوی  هیئت  جدید  رئیس 
معرفی شد

و  ورزش  اداره  مسئوالن  حضور  با  ای  درجلسه 
هیئت  جدید  رئیس  استان،  هیئت  و  مشد  جوانان 
جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان مشهد معرفی 

شد.
در جلسه ای حضور صالح نژاد، رئیس اداره ورزش 
و  استان  هیئت  ودبیر  رئیس  و  مشهد  جوانان  و 
مسئوالن کمیته های هیئت پیشکسوتان، قهرمانان 
و تنی چند از مربیان و داوران این رشته های ورزشی 
هیئت  جدید  رئیس  عنوان  به  رضویان  جواد  سید 
جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان مشهد معرفی 

شد.
عظیم  سید  زحمات  از  جلسه  درای��ن  همچنین 
قبلی  کادر  در  وی  همکاران  و  سابق  رئیس  احمدی 

هیئت جودو مشهد و قدردانی شد.
کشور  مهم  کالنشهرهای  از  مشهد  است؛  گفتنی 
ج��ودو،  ه��ای  رشته  اصلی  ه��ای  پایگاه  از  یکی  و 
دفاع شخصی خراسان رضوی  و  کوراش  جوجیتسو، 
تیم  به  آن  از  زیادی  پوشان  ملی  کنون  تا  و  می باشد 

های رده های سنی مختلف کشور راه یافته اند.

نایب قهرمانی کاراته کاران خراسانی 
در رقابت های اوراسیا

کارته  گفت:  رضوی  خراسان  کارته  هیئت  رئیس 
کاران خراسانی در ترکیب تیم ملی کارته کشورمان در 
مسابقات اوراسیا موفق به کسب مقام نایب قهرمانی 

شدند.
کاراته  پوش  ملی  ورزشکار   ۲ افزود:  آرا  رزم  سعید 
بخش  در  براتی  حیدر  و  اورع��ی  علی  کشورمان، 
کیوکشین که به مسابقات اورآسیا در کشور صربستان 
نایب قهرمانی  اعزام شده بودند موفق به کسب مقام 
نیز  آن ها  از  استقبال  مراسم  و  شدند  رقابت ها  این 

انجام خواهد شد.
کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  کاراته  هیئت  رئیس 
همچنین کالس های مربیگری درجه یک، دو و سه با 
حضور سه نفر از مدرسین فدراسیون کاراته در نیمه 

مهرماه برگزار خواهد شد.
لیگ  کرد: سومین مرحله مسابقات  اضافه  آرا  رزم 
در  آینده  هفته  بانوان  بخش  در  کمیته  و  کاتا  برتر 
خراسان  استان  از  تیم   ۳ که  شود  می  برگزار  تهران 
خواهند  اعزام  مسابقات  این  در  حضور  برای  رضوی 

شد.

باید این دو شکست را جبران کنیم
هافبک تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد تأکید کرد 
برابر  باید دو شکست خانگی  که شاگردان میثاقیان 
پیش رو  دیدارهای  در  را  پیکان  و  فوالد  گسترش 

جبران کنند.
حسین بادامکی، در مورد دو باخت پیاپی تیمش 
بازی  دو  این  از  می توانستیم  ما  گفت:  مشهد  در 
امتیازهای خوبی بگیریم، ولی متأسفانه دو شکست 
حال  این  با  نگرفتیم.  امتیازی  هیچ  و  داشتیم  بد 
ناامید نیستیم و تالش می کنیم تا در بازی های آینده 

این دو باخت را جبران کنیم.
جبران  را  شکست  دو  این  باید  فرصت  اولین  »در 
مشهد  سیاه جامگان  فوتبال  تیم  کاپیتان  کنیم«، 
بازی های  االن  کرد:  نشان  خاطر  جمله  این  بیان  با 
یکدیگر  از  تیم ها  چون  است،  شده  سخت تر  لیگ 
گرفتن  نتیجه  پیدا کرده اند. قطعًا  بیشتری  شناخت 

در هفته های آینده سخت تر هم خواهد شد.
در  سیاه جامگان  شکست  دالی��ل  م��ورد  در  وی 
فوالد  گسترش  با  بازی  در  ما  گفت:   اخیر  بازی  دو 
شکست  ات��ف��اق  روی  و  نداشتیم  ب��دی  نمایش 
ولی  بودیم،  برد  مستحق  بازی  آن  در  خوردیم. 
بازی  بد  و  نداشتیم  خوبی  عملکرد  پیکان  مقابل 
تأثیرگذار  شکست مان  در  هم  داوری  البته  کردیم. 
گرفته  پیکان  برای  مشکوک  پنالتی  یک  چون  بود، 
به هم  را  ما  تیم  روحی  شرایط  پنالتی  این  که  شد 
دو  این  بتوانیم  که  امیدوارم  حال  این  با  ریخت. 

باخت را جبران کنیم.

جراحی  عمل  تحت  دوباره  مهاجرانی 
قرار گرفت

برای  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی 
دومین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.

بیمارستان  در  پیش تر  که   مهاجرانی،  حشمت 
ایرانیان در دبی  تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، 

دیروز در آمریکا مجددا عمل جراحی شد.
گفت:  خصوص  این  در  مهاجرانی  حشمت  همسر 
پس از آنکه ایشان در دبی تحت عمل جراحی قرار 
گرفت، به ناچار برای ادامه معالجات به آمریکا رفتیم 
به  نبود  مساعد  ایشان  صفرای  کیسه  شرایط  اما  

طوری که پزشکان مجبور شدند آن را بردارند.
که در دو  و آشنایان   از دوستان  وی ضمن تشکر 
ماه اخیر همواره جویای سالمتی مهاجرانی بودند، 
عزیز  روزهای  این  در  خواست  گرامی  هموطنان  از 

برای بهبودی وضعیت وی دعا کنند.  
مهاجرانی اواخر مردادماه گذشته به علت نارسایی 
بستری  دبی  ایرانیان  بیمارستان  در  معده  ناحیه  از 

شد و بالفاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت.
را  نظیری  کم  افتخارات  نقش مربی  مهاجرانی در 
به  صعود  که  آورد  ارمغان  به  کشورمان  فوتبال  برای 
نماینده  تنها  عنوان  به  آرژانتین   1978 جهانی  جام 
آسیا و اقیانوسیه، صعود به المپیک 1976 مونترال، 
جام  رقابت های  در  بزرگساالن  ملی  تیم  با  قهرمانی 
تیم ملی  با  قهرمانی  اسیا در سال 1976،  ملت های 
در بازی های آسیایی 1974 و کسب مقام نخست در 

رقابت های جوانان آسیا از آن جمله است.

می گوید  مشهد  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
میزبانی در جم او و تیمش را اذیت کرده و باعث شده 

آن ها با دو سفر به مشهد برگردند.
»رضا مهاجری«، درباره شرایط تیمش در تعطیالت 
لیگ، بیان  کرد: پس از بازی با پارس جنوبی بازیکنان 
تا دوشنبه استراحت کردند و بعد از آن در حال  تمرین 
مشهد  در  و  داشت  نخواهیم  اردویی  هستیم.  کردن 

خود را آماده تقابل با ذوب آهن می کنیم.
 خوشحالم رتبه دوم را حفظ کردیم

او درباره دیدار تیمش برابر پارس جم صدرنشین، 
را  بدی  گل  متاسفانه  بود.  خوبی  بازی  کرد:  بیان  
دریافت کردیم اما با سعی و تالش و غیرت بازیکنانم 
برسانیم. خوشحالم  ثمر  به  را  تساوی  گل  توانستیم 
این   البته  که  کنیم  حفظ  را  دوم  رتبه  توانستیم  که 
نفت  صنعت  و  پرسپولیس  بازی  به  بستگی  موضوع 
آن ها  و  بود  خوبی  تیم  جم  پارس  دارد.  نیز  آبادان 
خوشحالم  باشند.  فصل  این  شگفتی ساز  توانستند 
در  آن ها  از  که  باشیم  تیمی  نخستین  توانستیم  که 

خانه شان امتیاز گرفتیم.
داد:  ادام��ه   جم،  میزبانی  درب��اره  مهاجری  رضا 
باعث  که  این  اول  بعد  بعد دارد.  میزبانی در جم دو 
ای��ران  از  بیش تری  مناطق  که  اس��ت  خوشحالی 
بین  در  می تواند  فوتبال  و  می شوند  فوتبال  صاحب 
بعد دیگر  اما  مردمان هر شهرستانی رونق پیدا کند 
وجود  با  که  است  این  شد  ما  شدن  اذیت  باعث  که 
برتر هنوز شرایط مناسب  لیگ  به  پارس جم  صعود 
به  ما  سفر  است.  نشده  فراهم  شهر  این  در  میزبانی 
جم چهار روز طول کشید که این اذیت کننده است. 
برگشتیم  مشهد  به  پرواز  دو  با  نیز  برگشت  موقع  در 
یعنی ابتدا با هواپیما از عسلویه به تهران و سپس با 

پرواز دیگر از تهران به مشهد بازگشتیم.
 گردان عملکرد خوبی داشته است

که  فوتبال پدیده درباره گل عجیبی  تیم  سرمربی 
تیمش روی اشتباه شهاب گردان دریافت کرد، بیان  
اشتباه های  چنین  اوقات  بعضی  حال  هر  به   کرد: 
بستگی  اشتباه ها  این  می آید.  پیش  نیز  عجیبی 
بسیاری  و  چمن  زمین  هوا،  و  آب  بازی،  شرایط  به 
نکته  یک  گل  این  دارد.  بستگی  دیگر  عوامل  از 
انسجام  فهمیدن  هم  آن  که  داشت  برایم  خوشایند 
تیمم بود، زیرا پس از دریافت آن گل تمام بازیکنان 
سعی کردند تا بتوانیم گل تساوی را به ثمر برسانیم 
نظرم  به  کنیم.  خارج  ناراحتی  از  را  گردان  شهاب  و 
تصمیم رضا ناصحی درست بود که بازوبند کاپیتانی 
کند  را حفظ  بتواند روحیه اش  او  تا  داد  گردان  به  را 
و این بزرگی رضا را نشان می دهد. البته باید این را 
بگویم که نباید برای شهاب زود تصمیم گیری کنیم و 
به خاطر این یک اشتباه او را جریمه کنیم و نیمکت 
عملکرد  ما  برای  فصل  این  گردان  کنیم.  نشینش 
خوبی داشته است و در بسیاری از صحنه ها دروازه  
تیم را نجات داده است. یک اشتباه باعث نمی شود 

که او خطاکار شود.
مهاجری درباره دیدار هفته  بعد تیمش برابر ذوب 
آهن، بیان  کرد: ما دو کار سخت پیش رو داریم؛ ابتدا 
با  رویارویی  سپس  و  آهن  ذوب  خوب  تیم  با  تقابل 
مربی با دانش و کار کشته ای هم چون امیر قلعه نویی. 
ذوب آهن در این هفته ها نتایج خوبی را کسب کرده 
است اما ما می خواهیم با توجه به میزبانی ورزشگاه 
امام رضا )ع( آن ها را شکست دهیم و جایگاه خود را 

در جدول رده بندی تثبیت کنیم.
او درباره عملکرد خوب پدیده در این فصل ادامه  

در  خود  برای  را  رویکرد  دو  فصل  این  در  ما  داد: 
نظر گرفته بودیم. یک رسیدن به شرایط اوج و قرار 
رده بندی  جدول  نشین  باال  تیم های  بین  در  گرفتن 
کار  یعنی  اول  رویکرد  ما  شرایط.  این  حفظ  دوم  و 
راحت تر را انجام داده ایم و کار سخت دوم را پیش رو 
داریم  که  تیمی  انسجام  به  توجه  با  باید  داری��م. 
سهمیه  گرفتن  فکر  به  و  کنیم  حفظ  را  جایگاه مان 

آسیا باشیم.
 مهمترین عامل موفقیت مان انسجام تیمی است

حمله  خط  درب��اره  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
محمدرضا  قاضی،  محمد  مثلث  از  که  تیمش  خوب 
خلعتبری و حسین مهربان تشکیل شده، اظهار کرد: 
نسبت  حمله  خط  به  را  تیم  موفقیت  تنها  نباید  ما 
نباید فکر کنیم که مهاجمان ما  دهیم و همین طور 
تنها به کارهای تهاجمی فکر می کنند. این را هم باید 
که مهاجم  قاضی  از محمد  ما  کار دفاعی  که   بدانید 
به  او  آوردن  فشار  می شود.  آغ��از  است  تیم  نوک 
بازیکن حریف در زمان  ارسال توپ های بلند توسط 

تیم مقابل نخستین کار دفاعی ما است. همان گونه 
مهربان  حسین  و  خلعتبری  نظیر  بازیکنان  سایر  که 
کار  هم  و  می پردازند  دفاعی  کارهای  به  هم  تیم  در 
شما  می دهند.  انجام  احسن  نحو  به  را  هجومی 
پدیده  وسط  دفاع  خانزاده  محمدرضا  که  می دانید 
این فصل  برتر  گلزنان  بهترین  از  با سه گل زده یکی 
تیم ما است و تمام این ها نشان دهنده انسجام تیمی 
است که شکل پیدا کرده و مهم ترین عامل موفقیت 

پدیده نیز همین بوده است.
بازیکن  پایان درباره دعوت شدن دو  مهاجری در 
تیم   به  خانزاده(  محمدرضا  و  ایمانی  )اکبر  پدیده 
 ملی، بیان  کرد: خوشحالم که در زمان من نخستین 
من  شدند.  دعوت  تیم   ملی  به  پدیده  سهمیه های 
تجربه های  می کردم  کار  پایه  رده های  در  که  زمانی 
رده  در  اما  داشتم  را  بازیکنانم  ک��ردن  ملی پوش 
چنین  که  بود  بار  نخستین  ب��رای  این  بزرگساالن 
اتفاقی افتاد و از پدیده دو بازیکن به تیم   ملی دعوت 

شدند.

خوشحالم دو بازیکن پدیده به تیم ملی دعوت شدند؛

مهاجری: به فکر گرفتن سهمیه آسیا هستیم

سرمربی فرش آرا معتقد است تیمش به قدر کافی 
دیدارهای  در  نباید  دیگر  و  داده  دست  از  امتیاز 

خانگی به نتیجه ای جز پیروزی دست یابد.
تیمش  شرایط  خصوص  در  خبیری«،  »محسن 
کرد:  اظهار  ساری  شهروند  تیم  با  دیدار  آستانه  در 
جدول  در  که  اس��ت  احترامی  قابل  تیم  شهروند 
از  تیم  این  دارد.  فرش آرا  به  نزدیکی  بسیار  شرایط 
حواسی  با  باید  و  می برد  سود  باتجربه ای  بازیکنان 

جمع در برابرش به میدان برویم.
تصمیم  اس��اس  بر  شهروند  با  ب��ازی  اف��زود:  وی 
برگزار  شهیدبهشتی  سالن  در  ف��رش آرا  باشگاه 
هر  و  هستیم  باشگاه  مطیع  زمینه  این  در  می شود. 

تصمیمی مدیران باشگاه بگیرند اطاعت می کنیم.

فوتسال  لیگ  تعطیالت  خصوص  در  خبیری 
سعی  شکل  بهترین  به  تعطیالت  از  ک��رد:  تصریح 
قوای  آمادگی  زمینه  در  چه  کنیم.  استفاده  کردیم 
به   ... و  تاکتیکی  تمرینات  خصوص  در  چه  بدنی، 
استفاده  تعطیالت  از  کردیم  سعی  شکل  بهترین 
با  بتوانیم  هم  امروز  دیدار  در  که  امیدوارم  کنیم. 

آرامش روحی باال به مصاف حریف برویم.
را  بدهد  دست  از  می شد  که  امتیازاتی  ف��رش آرا   
به چیزی جز  نباید در دیداری خانگی  و دیگر  داده 

برد فکر کنیم.
قدرت  شرایط  با  رابطه  در  ف���رش آرا  سرمربی 
این  دنبال  به  اول  درج��ه  در  ک��رد:  تاکید  بهادری 
هستیم که قدرت بتواند به سالمتی کامل دست یابد 

فکر  وی  نکردن  یا  کردن  بازی  به  راجع  آن  از  بعد  و 
پیشرفت  داشت  که  جراحی  عمل  از  بعد  می کنیم. 
صورت  به  نوبت  دو  در  روزها  این  و  داشته  خوبی  
می کند.  پیگیری  را  تمریناتش  تیمی  و  انفرادی 
امیدوارم  و  برای هر تیمی یک نعمت است  بهادری 
بتوانیم هرچه زودتر از این بازیکن باتجربه استفاده 
نخست  نیم فصل  اتمام  آستانه  در  خبیری  کنیم. 
تیم  پیشرفت  به  اش��اره  با   96 فوتسال  برتر  لیگ 
فرش آرا در طول مسابقات افزود: به جز دو بازی از 
گذاشتند،  نمایش  به  بازیکنانم  که  بازی هایی  سایر 
کار  برای شروع  این است که  راضی هستم. واقعیت 
توانسته ایم  تاکنون  خوشبختانه  اما  داشتیم  سختی 

به بخشی از اهداف خود دست یابیم.
بود  زیبا  بازی  هدفم  فصل  ابتدای  از  افزود:  وی 
و  یافته ایم  دست  آن  به  امروز  به  تا  خوشبختانه  که 
متعلق  بازی  ها  زیباترین  از  یکی  می گویم  جرات  به 
برخی  در  می کنم  فکر  هرچند  ف��رش آراس��ت.  به 
نبود  ما  دست  که  اتفاقاتی  به  را  بازی  بازی ها  از 

به شکلی  لیگ  ادامه  در  امیدوارم  اما  کردیم  واگذار 
ایران  برتر  تیم   5 جمع  به  پایان  در  که  برداریم  گام 

برسیم.
وی در پایان خطاب به هواداران فوتسال خراسان 
را  ما  حساس  دیداری  در  امروز  که  امیدوارم  گفت: 
برابر  در  خراسان  نماینده  تشویق  به  و  نگذارند  تنها 

شهروند بپردازند.  
فصل  و  تعطیالت  برای  کرد:  خاطرنشان  خبیری 
خواهیم کرد  جذب  را  بازیکنی  انتقاالت،  و  نقل 
فرش آرا  فعلی  بضاعت  به  نسبت  باالتری  توان  که 
اندازه  و  حد  در  بازیکنی  باشد  قرار  اگر  داشته باشد. 
جذب  را  وی  قطعا  نباشد،  هم  فعلی  بازیکنان 
خرید  دنبال  به  هم  لیگ  ابتدای  در  نخواهیم کرد. 
توافق  به  مالی  بحث  در  اما  بودیم  ملی پوش  بازیکن 

نرسیدیم. 
و  آرا  فوتسال فرش  تیم های  گفتنی است؛ دیدار 
برگزار  مشهد  در  امروز   18 ساعت  از  ساری  شهروند 

می شود.

مسئوالن تیم سیاه جامگان در نظر دارند تغییر و 
تحوالتی را در روزهای آینده روی نیمکت تیمشان 

ایجاد کنند.

شنیده می شود نیمکت تیم فوتبال سیاه جامگان 
خواهد  قرار  تحوالتی  و  تغییر  دستخوش  زودی  به 
این  سرمربی  میثاقیان  اکبر  همچنان  اما  گرفت 

باشگاه باقی خواهد ماند.
از  میثاقیان  دستیاران  برخی  رسیده  اخبار  طبق 
مجموعه کادر فنی جدا  و نفرات جدیدی به ترکیب 
این تیم اضافه می شوند. هرچند هنوز هیچ یک از 
رسمی  صورت  به  را  مسئله  این  باشگاه  مسئوالن 
تائید نکرده اند اما به نظر می آید در روزهای آینده 
شاهد تغییراتی در کادر فنی سیاه جامگان  خواهیم 

بود.
انجام  5بازی  از  جامگان  سیاه  تیم  است؛  گفتنی 
و  ک��رده  کسب  امتیاز   2 تنها  مشهد  شهر  در  شده 
تیم  مدیران  ناراحتی  و  رنجش  باعث  موضوع  این 
پس  گرفتند  تصمیم  حتی  و  است  شده  مشهدی 
قرارداد  مبلغ  درصد   10 فوالد  گسترش  با  بازی  از 

بازیکنان را کسر کنند.

هواداران تنهایمان نگذارند؛

 خبیری: یکی از زیباترین بازی  ها متعلق به فرش آراست

از شایعه تا واقعیت؛

 زمزمه تغییرات در کادر فنی سیاه جامگان!
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پیش بینی کارشناس هواشناسی 
برای دمای حداقل شبانه در 

روزهای پنجشنبه و جمعه هفته 
جاری در نقاط سردسیر استان، 

صفر و کمتر از صفر است. 
همینطور احتماال شاهد بارش 

رگبارهای پراکنده در قسمت های 
غربی و شمالی استان خواهیم 

بود و پنجشنبه به اوج خود 
می رسد. قائنی پور به کوهنوردان 

و طبیعت گردان توصیه می کند 
این هفته برنامه های خود را 

تعطیل کنند
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در درجه اول اولویت ما این است که در این تجارت 
تازه وارد کاالهای ایرانی و تولید داخل توزیع شود و 
به فروش برسد، اما در این بین کاالهای خارجی نیز 
توزیع می شوند که به طور رسمی وارد کشور شده اند 

و به هیچ عنوان قاچاق نیستند .
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  یعقوبی،   
استان  از  یکی  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  اداره 
بازاریابی  های  شرکت  فعالیت  به  کشور  شمالی  های 
اقتصاد  به  کمک  برای  تالش  محوریت  با  ای  شبکه 
ما  اولویت  اول  درجه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  داخل 
این است که در این تجارت تازه وارد کاالهای ایرانی 
در  اما  برسد،  فروش  به  و  شود  توزیع  داخل  تولید  و 
که  شوند  می  توزیع  نیز  خارجی  کاالهای  بین  این 
عنوان  هیچ  به  و  اند  شده  کشور  وارد  رسمی  طور  به 
داخلی  کنندگان  تولید  متاسفانه   . نیستند  قاچاق 
و  ندادند  نشان  اقبالی  حوزه  این  در  کاال  تولید  برای 
این می تواند به این خاطر باشد که هنوز ابعاد شرکت 
های بازاریابی شبکه ای برای آنها کامال روشن نشده. 
چند سالی می شود که نوجوانان و جوانان در عرصه 
مختلف  های  شرکت  پرچم  زیر  ای  شبکه  بازاریابی 
فعالیت می کنند و در تالش هستند تا رویاهایی خود 
با این کار به واقعیت نزدیک کنند. صبح امروز در  را 

بازاریابی  های  شرکت  فعالیت  بررسی  از  بخش  این 
توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  با  گفتگویی  شبکه ای 
مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  اداره  تجارت 

انجام داده است.
یعقوبی در ابتدای گفتگو اظهار کرد: تعداد شرکت 
می   21 عدد  به  کشور  در  ای  شبکه  یابی  بازار  های 
رسد و تعداد شرکت های فعال  در مازندران 9 شرکت 
همراه با ۴3 دفتر فعالی می باشد. وی گفت: سازمان 
هایی  دستگاه  همکاری  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مخابرات،  کل  اداره   ، اطالعات  کل  اداره  همچون 
بازاریابی شبکه ای  اصناف موضوع  اتاق  و  فتا  پلیس 
به  ها  دستگاه  این  کند،  می  مدیریت  را  استان  در 
صورت تیمی و بازدید مشترک به فعالیت شرکت های 

بازاریابی شبکه ای در مازندران نظارت می کنند.
شرکت  بودن  قانونی  خصوص  در  یعقوبی  ابراهیم 
این  اوال  گفت:  استان  در  ای  شبکه  یابی  بازار  های 
به  شرکت ها هرمی نیستند، شاید فرایندشان شبیه 
به  ای  شبکه  بازاریابی  اما  باشد  هرمی  های  فعالیت 
نیست، شرکت  اقتصادی هرمی  فعالیت های  معنای 
اما  دهند  نمی  انجام  اقتصادی  فعل  هرمی  ه��ای 
می  وجود  به  اقتصادی  فعالیت  ای  شبکه  بازاریابی 
آورد و توزیع کاال اساس کار بازاریابی شبکه ای است. 

شرکت های فعال در زمینه بازاریابی شبکه ای دارای 
مجوز قانونی هستند. معاون توسعه تجارت اداره کل 
این  به  پاسخ  در  مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اقتصادی  توجیه  چه  ای  شبکه  یابی  بازار  که  سوال 
برای  فعالیت  نوع  این  گفت:  ما  خبرنگار  به  دارد 
افرادی که مستمر و یا غیر مستمر  در حال فعالیت در 
این عرصه هستند ایجاد درآمد می کند، برای افرادی 

مشغول  ای  حرفه  البته  و  مستمر  و  دائم  طور  به  که 
درآمد  هستند  ای  شبکه  بازاریابی  زمینه  در  فعالیت 
نسبتا پایداری ایجاد می کند و طبیعی است که این 
نوع فعالیت نیز مانند سایر مشاغل اقتصادی به نسبت 
تالش و میزان فعالیت درآمدی را نیز به وجود خواهد 
دولت  خصوص  این  در  که  م��واردی  از  یکی  آورد.  
و  توزیعی  کاالی   کیفیت  بحث  دارد  اصرار  آن  به  نیز 

پرداخت مالیات این شرکت ها است که به طور آنالین 
به حساب اداره دارای واریز می شود. در بحث قیمت 

ها هم نظارت کافی انجام می شود.
بازاریابی  به فعالیت شرکت های   یعقوبی در ادامه 
اقتصاد  به  کمک  برای  تالش  محوریت  با  ای  شبکه 
داخل اشاره کرد و گفت: در درجه اول اولویت ما این 
و  ایرانی  کاالهای  وارد  تازه  تجارت  این  در  که  است 
تولید داخل توزیع شود و به فروش برسد، اما در این 
بین کاالهای خارجی نیز توزیع می شوند که به طور 
قاچاق  عنوان  هیچ  به  و  اند  شده  کشور  وارد  رسمی 
نیستند . متاسفانه تولید کنندگان داخلی برای تولید 
کاال در این حوزه اقبالی نشان ندادند و این می تواند 
به این خاطر باشد که هنوز ابعاد شرکت های بازاریابی 

شبکه ای برای آنها کامال روشن نشده است.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران 
عرصه  این  به  شده  وارد  شخص  اگر  کند:  می  اضافه 
حرفه ای کارکند می تواند به آن به عنوان یک شغل 
یک  عنوان  به  ای  شبکه  بازاریابی  چراکه  کند  نگاه 
قانونی پذیرفته شده است.  به طور  تجارت در کشور 
که  اف��رادی  همه  کرد:  اظهار  پایان  در  مسئول  این 
اخذ  با  هستند  فعال  ای  شبکه  بازاریابی  بخش  در 

مجوزات الزم باید اقدام به برگزاری همایش بکنند.

 چکیده: چطور می توان اصول و مبانی ارتباط موثر 
در  تواند  می  چقدر  تاثیرگزار  رابطه  یک  کرد؟  کشف  را 
زندگی به شما کمک کند؟ استاد جیم رآن به ما پاسخ 

می دهد
جیم  استاد  از  موفقیت  بر  تسلط  راز  موثر  ارتباط 
ران   ارتباط موثر یک جزء حیاتی از تسلط بر موفقیت 
است. با تسلط بر هنر ارتباطات، شما می توانید سطح 

عملکرد زندگی خود را افزایش دهید.
برقرارکنید،  ارتباط  فقط  شما  اگر  که  ام  گفته  اغلب 
می توانید آن را داشته باشید. اما اگر در ارتباط برقرار 
روابط  در  توانید  می  شما  کنید،  عمل  ماهرانه  کردن 
خود،  دوستی  و  کار  و  کسب  روابط  خود،  خانوادگی 

معجزه کنید .
ارتباطی  های  مهارت  تمرین  برای  فرصتی  هر  از 
خود استفاده کنید سپس فرصت های مهم بوجود می 

احساساتی  و  هشیاری  استایل،  استعداد،  شما  آیند، 
تاثیر  تحت  را  م��ردم  آن  توسط  توانید  می  که  داری��د 
بر  که  است  فردی  به  منحصر  فرصت  این  دهید.  قرار 
دیگران، با چیزهای کوچک اما قدرتمند مانند کلمات، 
مبانی  و  به اصول  ما  اینکه  از  قبل  بگذارید. حاال  تاثیر 
را  آن  های  زمینه  از  برخی  بپردازیم،  موثر  ارتباطات 
خوب  ارتباطات  کلید  سازی  آم��اده   . کنیم  می  بیان 
بیاندیشید، و سعی و تالش مداوم  را  باید  است. شما 
تجارب  از  و  دهید  قرار  خود  روح  و  قلب  کار،  سرلوحه 
از چیزی که نمی  خود درس بگیرید. شما نمی توانید 
دانید صحبت کنید. شما نمی توانید چیزی که ندارید 
 , ارتباطات خوب  کلید  اولین  بنابراین  را تشریح کنید. 
و تجارب است و سپس  جمع آوری اطالعات، دانش، 
به یاد داشته باشید، که این اطالعات ذخیره شده و در 
دسترس هستند به طوری که می توانید از آن استفاده 

در   . است  موثر  ارتباطات  کلید  سازی  آماده  و  کنید. 
ارتباط  یک   برای  شدن  آماده  منظور   به  حاضر  حال 
تعریف  شما  برای  پایین  در  را  کلمه  چهار  من  خوب، 

می کنم.
1- عالقه

مردم  و  زندگی  به  را  خود  عالقه  و  کنجکاوی  حس 
هستند.  مهمی  موضوعات  ها  این  دهید.  افزایش 
دانید؟ سوال  زندگی می  و مردم. چه در مورد  زندگی 
شما ممکن است در مورد زندگی و رمز و راز آن باشد. 
از  ؟ مردم  دانید  انسان می  رفتار  و  چه در مورد مردم 
به  شما  که  هنگامی  ران،  جیم  “آقای   ، پرسیدند  من 
بودند  امریکا  مردم  شبیه  آنجا  مردم  آیا  رفتید  روسیه 
بله. “ در سراسر جهان هر  ؟ “و پاسخ من این است:” 
جایی که بروید، از آفریقای جنوبی تا  ایرلند شمالی، 
یکسان  خواهند  می  آنها  آنچه  هستند.  یکسان  مردم 
برای  کاری  شوند.  استخدام  خواهند  می  آنها  است. 
بدست  را  خواهند  می  آنچه   . باشند  داشته  انجام 
باور  های  ارزش  باشند.  داشته  خوب  زندگی  اورند. 
برای  و  کنند،  ایجاد  خود  خانواده  برای  را  نکردنی 
آینده، نه تنها برای نسل بعدی بلکه نسل های بعدتر 
به  خواهند  می  آنها  کنند.  ریزی  برنامه  آن،  از  پس  و 
خواهند  می  کنند.  خدمت  خود  کشور  به  و  جامعه 
خواهند   می  آنها  باشد.  احترام  از  بیش  ارزششان 
میراثی  خواهند  می  آنها  باشند.  خوبی  مادر  و  پدر 
یا  بروید  سیبری  به  شما  چه   بگذارند.  بجای  خود  از 
تفاوتی  گونه  هیچ  و  است  مشابه  لیست  این  استرالیا  
در  را  ها  طلبی  جاه  از  نوع  این  ما  همه   . ندارد  وجود 
برای  فرصت  کشورها،  از  برخی  در  البته  داریم.  خود 
از  بهتر  خیلی  اهداف  این  تحقق  و  کارها  این  انجام 
دیگر کشورهاست. مردم در آنها در حال مبارزه برای 

باید  شما  موفقیت.  به  رسد  چه  هستند،  ماندن  زنده 
کنجکاو باشید و یک دفترچه از برداشت های خود را 
داشته  خود  با  دیگر  منطقه  یک  به  مراجعه  هنگام  در 
باشید. من به استرالیا سفر کردم و اگر باران ببارد آنها 
به معنی    brelly  ”. می گویند، “brelly خود را دربیاور 
کلمات  ای  منطقه  هر  بیاور.  بیرون  را  چترخود  اینکه 
منحصر بفرد خود را دارد . بنابراین، هنگامی که شما 
کشورهای  به  که  هنگامی  یا  و  روید  می  استرالیا   به 
دیگر سفر می کنید، شما آن کشور را انتخاب کرده اید 
زیرا آنجا جالب است. پس گفتگو به سبک آن منطقه 
جالب است، و اگر در این مورد اندکی بدانید، موضوع 
در  فقط  که  است  این  مهم  بود.  خواهد  هم  جذابتر 
مورد  زندگی و مردم هر منطقه، کشور، ملت، مراسم، 
باید  فقط  شما  باشید.  کنجکاو   ، آنها  عبارات  و  سبک 
زبان و خصیصه های ذاتی جایی  عطر، طعم، سبک، 
آنها در مکالمه  از  و  فرابگیرید.  را  اید  آنجا رفته  به  که 
های خود با فرد دیگر استفاده کنید و بعد خواهید دید 
و شما می  تر میشوند  که مکالمه هایتان چقدر جالب 
به  اید  یا شنیده  و  از آنچه دیده  با تجارب خود  توانید 

آن رنگ دهید .
2- شیفتگی

از عالقه مندی به سمت مجذوب شدن پیش روید. 
موضوع  آن  که  بدانند  خواهند  می  مند  عالقه  افراد 
عملی است؟ مردم مجذوب می خواهند بدانند  که آن 
چگونه کار می کند؟ چه در زیر سطح رخ می دهد؟ من 
باعث  اما چه چیزی   ، که عملی است  ببینم  توانم  می 
العاده  فوق  توانایی  ها  بچه  کند؟  کار   آن  که  شود  می 
یک  در  توانند  می  آنها  دارند.  پرسیدن  سوال  در  ای 
ساعت صد سوال بپرسند. این شگفت انگیز است. به 
دایم  آنها  بدانند. ذهن  آنها می خواهند  که  این دلیل 

می  اتفاق  آنچه  مورد  در  آنها  است.   zinging حال  در 
چرا  و  کند  می  کار  چگونه  آن  و  است  خبر  چه  و  افتد 
کنند؟  می  سوال  کند  می  کار  طریق  این  به  و  اینگونه 
بانک  که در آماده سازی و ذخیره سازی اطالعات در 
اطالعات  کسب  و  تجاربشان  افزایش  و  آنها  ذهنی 
بیشتر  تجربه  همچنین  است  ارزشمند  بسیار  بیشتر 
عاطفی  محتوای  بوسیله  کنند.  می  کسب  بیشتری  و 
زمانی  که  طوری  به  میگیرد  بهتری  طعم  و  رنگ  شان 
برای  باارزشی  چیزهای  شوند،  می  صحبت  آماده  که 
را  شما  زندگی  روز،  هر  دهید  اج��ازه  دارن��د.  گفتن 
زده  شگفت  را  شما  زندگی  دهید  اجازه  کند.  مجذوب 
در  من،  کنید.  امیدی  نا  جایگزین  را  شیفتگی  کند. 
کوچک  ترفند  یک  این  هستم.  مجذوب  حاضر  حال 
است که در آن شما فقط بازی می کنید، اما چیزهای 
اتوبان لس  خیلی خوبی بدست خواهید آورد. من در 
پرواز  دیگر  دقیقه   ۳۵ من  هواپیمای  هستم.  آنجلس 
می کند. ترافیک حتی یک اینچ هم حرکت نمی کند. 
در این شرایط من نمی توانم شیفته باشم. من به شما 
می گویم که، این تاکتیک هر زمانی کار نمی کند. هیچ 
چیز در همه شرایط کارساز نیست. اما هر بار که شما 
دهید  اجازه  دهید،  انجام  را  کار  این  باید  توانید،  می 
امید  نا  اینکه  جای  به  کند  مجذوب  را  شما  چیزی 
شوید. کنجکاو باشید که زندگی چگونه می گذرد. این 
که چگونه شما تجربیات بیشتری از زندگی خود جمع 
اماده  خوب  ارتباط  یک  برای  را   شما  کنید  می  آوری 

می کند .
3- حساسیت

کلمه بعدی، که در آماده شدن برای برقراری ارتباط 
به  را  خود  کنید  سعی  است.  حساسیت  است،  مهم 
جای شخص دیگری قرار دهید. سعی کنید آنچه که او 

احساس کرده را حس کنید. سعی کنید مانند او صدمه 
حساسیت  باشید.  داشته  شفقت  و  همدردی  ببینید. 
یک  کجا,  در  که  است  موضوع  این  درک  برای  تالش 
شخص ممکن است در این شرایط باشد. دلیلی که آنها 
را عصبانی کرده ممکن است واضح نباشد. ممکن است 
دلیلشان این باشد که چند روز پیش درب منزل یا اتاق 
کارشان به شدت کوبیده شده و این باعث عصبانیتشان 
شده باشد. اما ممکن است دالیلی پشت این دلیلشان 
پنهان باشد. بنابراین باید بیاموزید که مهربان تر باشید 
است.  مهم  بسیار  امر  این  کنید.  درک  را  آنها  بیشتر  و 
دشوار  داشتن  حساسیت  یا  و  همدردی  اوقات  گاهی 
است. اما در اینجا آنچه شما باید انجام دهید این است 
می  سعی  شما  که  دانند  می  مردم  کنید.  تالش   : که 
کنید. من به مکزیک رفتم و سعی کردم کمی اسپانیایی 
ایستگاه  در  اسپانیایی  موسیقی  به  من  کنم.  صحبت 
های بزرگ اسپانیا در لس آنجلس گوش داده بودم. اگر 
سعی  کنید،  درک  را  زبان  یک  که  کنید  می  سعی  شما 
کنید چند کلمه به آن زبان صحبت کنید، اینکار باعث 
ساختن یک پل درک عمیق پیش رفته و باعث اغاز یک 

ارتباط خوب می شود.
4- دانش

خب ما عالقه مند شدیم، مجذوب گشتیم، و حساس 
دارد،  وج��ود  فراتر  کلمه  یک  اینجا  در  اما  و  شدیم. 
و  آورید  بدست  دانش  بدانید.  باید  فقط  شما  دانش، 
همواره در حال آموزش باشید. تا بانک ذهنی و روحی 
و عاطفی خود را پر کنید به طوری که مانند یک مخزن 
بی پایان باشد. در این صورت، آن برای کمک به شما 
دهید.  انجام  را  خود  تحقیقات  ب��ود.  خواهد  آم��اده 
و  سر  در  را  دانش  جریان  و  کنید  آوری  جمع  داستان 

قلب خود حفظ کنید.

مستقیم  فروش  جهانی  رکورد  و  سهم   : چکیده   
جهان  در  نفر  چند  توسط  فروش  این  است؟  چقدر 
بیشتر  کدام کشورها  و سهم  انجام می شود؟ درصد 

است؟ 10 کشور برتر فروش مستقیم دنیا کدامند ؟
فروش  بازار  سهم  افزایش  و  جهانی  رکورد  ثبت 
مستقیم   انجمن فدراسیون جهانی فروش مستقیم 
)WFDSA( اخیرا اعالم کرد که فروش مستقیم جهانی 
این  است.  یافته  افزایش  ۱٫۹ درصد   ،۲۰۱۶ در سال 
 ۱۸۲٫۶ به   ۲۰۱۵ ۱۷۹٫۲ میلیارد دالر در سال  از  رقم 
رکورد  و  یافته  افزایش   ۲۰۱۶ سال  در  دالر  میلیارد 

جهانی جدید را ثبت نموده است.
کمیته  اعضای  طریق  از  ها  داده  این  آوری  جمع 
و  آنها،  عضو  های  شرکت  جهانی،  تحقیقات  فرعی 

همکاران Nathan صورت گرفته است.
نکات برجسته این اطالعیه عبارتند از:

داده  رخ  جهانی  رشد  افزایش  مناطق  همه  در 
سراسر  در  کشورها  از  درصد   ۸۱ همچنین  است. 

جهان افزایش فروش را نشان می دهند.

نه تنها رشد سالیانه، بیش از سال های قبل وجود 
داشت، بلکه کانال فروش مستقیم رشد ثابت با نرخ رشد 

۳ ساالنه، ۵٫۲ درصد )۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶( را نشان داد.
داستان رشد پایدار در طول زمان را می توان در 

تمام مناطق گفت و مشاهده نمود.
مستقیم  فروش  از  درصد   ۴6 که  اقیانوسیه  و  آسیا 
جهانی را تشکیل می دهند نشان می دهد رشد ۳ ساله 

۶٫۷ درصد برای دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ داشته است.
۳۳ درصد از فروش مستقیم جهانی را  آمریکا که 
ساله   ۳ رشد  که  دهد  می  نشان  ؛  دهد  می  تشکیل 
۳٫۳ درصد داشته است. اروپا، با ۲۰ درصد از فروش 

جهان دارای رشد ۴٫۹ درصدی است.
فروش  از  درصد   ۱ حدود  در  خاورمیانه،  آفریقا- 

جهان، رشد 6 درصدی داشته است.

۱۰۷ میلیون  اینکه فروش توسط  یک رکورد دیگر 
این  گرفته است.  نماینده مستقل در جهان صورت 
کارآفرینان حرفه ای هستند که کسب و کار خود را 
با بازاریابی محصوالت و خدمات یک شرکت فروش 
مستقیم پیش می برند و کارآفرینان پاره وقت که می 
خواهند با انجام این کار درآمد بیشتری کسب کنند. 
درصد   ۳٫۱ مستقل  نمایندگان  فروش  میزان  این 
بیشتر از سال قبل بوده است. محاسبه ۸۰ درصد از 
ایاالت  است:  دنیا  برتر  کشور   ۱۰ در  جهانی،  فروش 
متحده، چین، کره، آلمان، ژاپن، برزیل، مکزیک، 
نشان  مستقیم  فروش  انگلستان.  و  فرانسه  مالزی، 
می دهد موفقیت در هر دو کشور پیشرفته و در حال 
و  پیشرفته  اقتصاد  شش  برتر،  بازار   ۱۰ از  توسعه: 

چهار اقتصاد در حال توسعه هستند.

بازاریـابی شبکـه ای به عنـوان یک تجارت قانونی پذیرفته شده است

۴ راز برای ساختن یک ارتباط موثر از استاد جیم رآن

ثبت رکورد جهانی و افزایش سهم بازار فروش مستقیم
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اسرا

 اگر فردی مومن احس�انی کرد یا گره ای را از کار کس�ی 
گش�ود یا عمل خیری انج�ام داد. حقیقت این اعمال که در 
دین و ش�رع مقدس تبیین و تش�ریح ش�ده است. ظهور 
و بروزش�ان در مع�اد، هم�ان نعمت های بهش�تی اس�ت. 
نی�ز اگر گناهی از وی س�ر زد یا دروغی را گفت یا ظلمی 
را مرتک�ب ش�د اینه�ا نیز که در دین حرام ش�ده و ش�رع 
مقدس از ارتکاب آنها نهی کرده اس�ت ظهور وبروزشان 
عذاب ها و س�ختی هایی اس�ت که خود فرد آنها را فراهم 
آورده اس�ت پ�س اح�کام دین�ی گرچ�ه جنب�ه اعتب�اری 
دارد و مجموع�ه بایده�ا و نبایدهاس�ت، ام�ا از حقایق�ی 
برخوردار است که در آن سوی این اعتبارها نهفته شده 

که پش�توانه این امور اس�ت. 
نسبت دین و دنیا، ص95

Lesson from Imamدرسی از امام

امام رضا )ع( فرمودند:
ه�ر کس ماه رمضان ی�ك آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینس�ت که 

درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند.
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