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معاون استاندار از تصمیم دولت خبر داد؛

رشیدیان ماندنی شد

ادامه واکنش ها به سه برابر شدن عوارض 

خروج از کشور؛

دولت به جای هزینه از جیب 
مردم،  جلوی اسراف ها را بگیرد

فرهنگ

رئیس کارگروه مدیریت بحران، ایمنی و آتش نشانی 
شورای شهر:

از گزارشات وضعیت 
ایمنی شهر وحشت کردم

در سلسله جلسات قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد 

مطرح شد

موسیقی کودکانه در 
شاهنامه

ادب��ی  نشست های  سلسله  از  دی��گ��ر  نشستی 
روزگ��اری  »روزی،  کتاب  نقد  موضوع  با  شمس، 
دیگر  جمعی  و  کتاب،  نویسنده  حضور  با  جنگی« 
محل  در  ادب دوستان  و  منتقدان  نویسندگان،  از 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد.
در این نشست، که اجرای آن را حسین لعل بذری 
با  جنگی«  روزگ��اری  »روزی  کتاب  داش��ت،  برعهده 
اداره کل  فرهنگی  معاونت  کتاب،  نویسنده  حضور 

ارشاد، مسئول ادبیات بنیاد حفظ آثار...

به  تهدید  می افتد  اتفاقی  که  هربار  میاد  یادم 
می ترسیدم  همیشه  می شدم.  خ��وردن  کتک 
اشتباهی یک کاری بکنم که اونها عصبانی بشوند. 
راستش از کمربند بابام خیلی می ترسیدم. وقتی 
در طول روز یه خراب کاری می کردم، تا شب دور 
و بر مامانم می چرخید که یادش نمونه و برای بابا 
تعریف نکنه چیکار کردم. همش استرس داشتم 
بابام بگه: »حیف نونی که  یک کاری انجام بدم و 
میدم تو میخوری«. حدود پنج سالم بود که آبجی 
همه  بود،  خوشگل تر  خیلی  من  از  اومد.  دنیا  به 
بهار خیلی خوشگله مثل هلو می مونه.  می گفتن 
ازم  کسی  که  زشتم  خیلی  من  می کردم  احساس 

تعریف نمی کنه. 
بلند  م��ادرم  گاهی  خانوادگی  جمع های  توی 
لباس هاش  تا  بیار  رو  خواهرت  ساک  می گفت: 
و  رو می گرفتم  لباس  دسته ساک  کنم.  عوض  رو 
تا جای مادرم می کشید. یک بار به خاطر همین 
خ��وردم.  کتک  عمه هام  جلوی  س��اک  کشیدن 
بلند  بلند  و  کشید  وگوشمو  شد  بلند  مامانم 
می گفت: نمی گی دسته ساک بچه َکنده بشه؟ چرا 

بلندش نمی کنی و می کشی رو زمین؟
از چند سال بعد مشق ننوشتن و نمره های کم 
و انجمن اولیا در مدرسه بهانه کتک خوردن  من 
و  مامان  همه  می کردم  فکر  خودم  با  البته  بود. 
این  چرا  نمیدونم  می زند.  رو  بچه  هاشون  باباها 
فکر رو می کردم؟ گاهی برگه های امتحانی رو قایم 

می کردم به مامانم نمی گفتم که ..

خشونت علیه کودکان را متوقف کنیم؛

به درد هیچ کاری 
نمی خورم!
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

نابودی اقتصاد را 
احمدی نژاد رقم زد 

استاندار خراسان رضوی خبر داد: 

انعقاد 12میلیارد تومان 
قرارداد پژوهش و فناوری

3 2

چهار شنبه 22 آذر ماه 1396 0 25  ربیع االول  1439 
سال اول شماره 94 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

رئیس خانه احزاب خراسان رضوی:

وزارت خانه ای که فقط چراغش روشن است
در صفحه 2 بخوانید



آرمان  امروز  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اسالم  در جای جای جهان  انقالبی گری  و  خواهی 
اسالمی  جامعه  در  روز  به  روز  و  می کند  پیدا  بروز 
مشتعل می شود و این اشتعال دامن ابرقدرت ها و 
مستکبران را خواهد گرفت و آن ها را به زیر خواهد 

کشید.
ب��ه گ���زارش آس��ت��ان ن��ی��وز، ح��ج��ت االس��الم و 
در  ام��روز  عصر  رئیسی  سید  ابراهیم  المسلمین 
دانشجو  روز  مناسبت  به  الخمینی«  »ابناء  همایش 
و گرامیداشت شهدای جهان اسالم که در دانشگاه 
انقالب  برکت  به  افزود:  برگزار شد،  پیام نور مشهد 
اسالمی و خون پاک شهدای دانشجو، جنبش های 
دانشجویی نقش قابل توجهی در بصیرت آفرینی در 

محیط دانشگاه و جامعه دارند.
ع��ض��وم��ج��م��ع ت��ش��خ��ی��ص م��ص��ل��ح��ت ن��ظ��ام 
ویژگی های  از  را  آرمان گرایی  و  تحول خواهی 
و  امید  ایجاد  کرد:  عنوان  و  برشمرد  دانشجویان 
مبارزه با یأس و ناامیدی از ویژگی های جنبش های 
دانشجویی است. جنبش های دانشجویی به دنبال 
آن هستند که کشوری مقتدر، پیشرفته و برخوردار 

از رفاه و عدالت اجتماعی داشته باشند.
راهبرد  خواهی«  »حق  و  ظلم«  با  »مبارزه   

انقالب اسالمی
در  اسالمی  جمهوری  راهبردهای  اف��زود:  وی 
تحقق  خواهی،  حق  وحدت،  ایجاد  اسالم  جهان 
در  ایستادگی  امیدآفرینی،  می توانیم«،  »ما  شعار 
ایجاد  دشمن  راهبرد  و  ظلم  با  مبارزه  و  هدف  راه 
تفرقه، ناامیدی، ایجاد ذلت در جهان اسالم است.
امام  عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
خمینی)ره( را پرچم دار ظلم ستیزی، حق خواهی 
امروز  کرد:  ابراز  و  معرفی  جهان  در  طلبی  حق  و 
هرکسی در جهان پرچم حق خواهی و ظلم ستیزی 
اسالمی  انقالب  راهبردی  امتداد  او  ب��ردارد،  را 

است.
کرد:  ابراز  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اسالم  از  پیش  جاهلیت  همان  م��درن،  جاهلیت 
علم، رسانه  تکنولوژی،  به  که  تفاوت  این  با  است، 
و امپراتوری خبری دسترسی دارد و با پول و قدرت 
به  را  قدیم  جاهلیت  همان  که  است  این  دنبال  به 

جهان تحمیل کنند.

صدها  انقالب  یاران  از  یک  هر  شهادت    
مجاهد را بیدار می کند

فکر  آنها  اف��زود:  رض��وی  قدس  آستان  تولیت 
می کنند با اسارت شیخ زکزاکی و شهادت شیخ نمر 
و کشتن کودکان و زنان ماجرای سوریه و یمن تمام 
را  انقالب  این  یاران  از  هرکسی  یقین  به  می شود، 
به شهادت می رسانند صدها مجاهد در این مسیر 
بیدار می شود و در برابر جریان استکبار می ایستد.

وی در ادامه با اشاره به واقعه 16 آذر سال 1332، 
ستمشاهی  رژیم  که  آذر   16 واقعه  در  کرد:  بیان 
باعث شهادت چند دانشجو شد، نهضت بیداری نه 
تنها به پایان نرسید بلکه همان شعله های خروش 
دانشجویان بود که در سال 57 با رهبری امام راحل 

منجر به وقوع انقالب اسالمی شد.
جنایات  ادامه  مستکبران  امروز  جنایات 

یزدیان سال 61 هجری
بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
جنایات  ادام��ه  مستکبران  ام��روز  جنایات  اینکه 
کرد:  تصریح  است.  هجری   61 سال  در  یزدیان 
مجازی  فضای  در  گفته ها  بیان  به  دانشجویان 
در  دانشگاهی  درون  گفت و گوهای  نکنند؛  اکتفا 

روشنگری مسائل بسیار مهم است.
به  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 

دانشجویان  شهدا  خون  و  اسالمی  انقالب  برکت 
موضع  و  رص��د  خوبی  به  که  داری��م  بصیرتی  با 
می  شوند.  میدان  وارد  هنگام  به  و  می کنند  گیری 
روحیه  دان��ش��ج��و،  روح��ی��ه  ک���رد:  خ��اط��رن��ش��ان 
شود؛  حفظ  روحیه  این  باید  و  است  مطالبه گری 
رصد  را  آنها  عملکرد  دانشجویان  بدانند  مسئوالن 

می کنند و به هنگام تذکر می دهند.
تشکل های  بین  ت��ف��اوت  ک���رد:  اض��اف��ه  وی 
که  اس��ت  ای��ن  در  سیاسی  اح��زاب  و  دانشجویی 
جنبش های دانشجویی بر خالف احزاب سیاسی به 
دنبال کسب قدرت نیستند و حق طلب و آرمان گرا 

هستند.
روزی خبر »قدس« را می شنویم

حجت االسالم و المسلمین رئیسی با بیان اینکه 
آزاد  سوریه  و  عراق  ام��روز  و  خرمشهر  دی��روز  اگر 
شد؛ ما دور نمی بینیم که روزی خبر آزادی قدس 
شریف را بشنویم. اظهار کرد: امروز آرمان خواهی 
و انقالبی گری در جای جای جهان اسالم بروز پیدا 
از  الهام  با  بیشتری  مجاهدان  روز  هر  و  می کند 
خمینی)ره(  امام  فرزندان  را  خود  اسالمی  انقالب 
می کنند  ایستادگی  استکبار  برابر  در  و  می دانند 
و  شد  نخواهد  فروغ  کم  هرگز  خواهی  آرمان  این  و 
روز به روز در جامعه اسالمی مشتعل می شود و این 

خواهد  را  مستکبران  و  ابرقدرت ها  دامن  اشتعال 
گرفت و آنها را به زیر خواهد کشید.

دبیرکل حزب ا... عراق در مشهد:
برای  فرصتی  قدس،  درباره  ترامپ  اقدام   

نابودی اسرائیل است
حزب  دبیرکل  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
جمهوری  رئیس  ترامپ،  اینکه  گفت:  عراق  ا... 
رژیم  پایتخت  عنوان  به  را  شریف  قدس  آمریکا، 
صهیونیستی معرفی کرده، سرآغاز نابودی اسرائیل 

است و باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
این  افزود:  حیدری  سیدهاشم  االسالم  حجت 
وجود  به  مسلمانان  بین  را  همبستگی  یک  مساله 
از  ترامپ  با  مخالفت  بر  مبنی  تظاهرات  و  آورده 

سوی مسلمانان بیشتر شده است.
قدس  از  دف��اع  شرایط  این  در  ک��رد:  بیان  وی 
واجبات جبهه  از  یکی  و  است  اهمیت  بسیار حایز 
آزاد  برای  تالش  و  شریف  قدس  از  دفاع  مقاومت، 

سازی قبله نخست مسلمانان است.
ع��راق،  ای��ران،  در  اینک  هم  ک��رد:  اظهار  وی 
نیجریه  بحرین،  یمن،  فلسطین،  لبنان،  سوریه، 
اقتصادی،  نوع  از  و  عیار  تمام  جنگی  افغانستان  و 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درگرفته و ما همگی 

سربازان این جبهه هستیم.
 2 جنگ  این  در  گفت:  عراق  ا...  حزب  دبیرکل 
گروه مقابل هم قرار گرفته اند که یک گروه کشورهای 
اسالمی و گروه دیگر آمریکا، صهیونیسم، آمریکا، 

آل سعود و آل خلیفه اند.
به  دشمن  کرد:  اظهار  حیدری  االسالم  حجت 
نباید  اسالمی  کشورهای  که  دهد  می  هشدار  ما 
هم  سیاسی  مسائل  در  و  داشته  کاری  یکدیگر  به 
از  آمریکا  که  است  درحالی  این  و  کنند  دخالت 
این منطقه  به  از خاورمیانه  کیلومتر دورتر  هزاران 
کشورهای  به  عربستان،  همدستی  با  و  آم��ده 
اسالمی حمله می کند اما با این شرایط، ما موفق 
به خروج داعش از کشورهای عراق و سوریه شدیم.
وی در ادامه با اشاره به مالقات های مکرر خود با 
دبیرکل حزب ا... لبنان گفت: سیدحسن نصرا...، 
از خدا  امام خامنه ای عالقه مند است و  به  بسیار 
می خواهد که باقی عمر او و همسر و فرزندانش را 

بستاند و به امام خامنه ای ببخشد. 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
به معروف و  امر  رضوی گفت: گروه های تخصصی 
شهرستان  در  داران  طالیه  عنوان  با  ازمنکر  نهی 

های استان راه اندازی می شوند.
بعدازظهر  ارجاعی  عبدا...  مهر،  گ��زارش  به 
در  که  گناباد  اداری  ش��ورای  جلسه  در  شنبه  سه 
کرد:  اظهار  شد  برگزار  شهرستان  این  فرمانداری 
مقوله امر به معروف و نهی از منکر مقوله جدیدی  
وجود  قدیم  از  مهم  فریضه  این  و  نیست  اسالم  در 

داشته است. 

دو  به  کلی  صورت  به  اسالم  احکام  اف��زود:  وی 
شامل  اول  دسته  که  شوند  می  تقسیم  دسته 
دستوراتی است که برآن ها تاکید شده و دسته دوم 
برای اولین بار مطرح می شود. به طور مثال برخی 
و  نفس  هوای  مانند  دارند  عقلی  منشاء  دستورات 

برخی مانند روزه بحث اسالمی هستند. 
منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  احیای  ستاد  دبیر 
خراسان رضوی گفت: امر به معروف و نهی از منکر 
از ابداع اسالم بوده و از آغاز خلقت به انواع مختلف 
منشاء  دارای  اسالمی  قوانین  تمام  و  داشته  وجود 
بودن  واضح  در  آن  تفاوت  و  است  فطری  و  عقلی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مانند  قوانین  برخی 
است.  وی با اشاره به گستره امر به معروف و نهی 
از منکر بیان کرد: این مقوله بسیار گسترده بوده و 
به ابعاد زندگی انسان پرداخته است ولی متاسفانه  
برخی آن را تقلیل به چند واژه داده اند در صورتی 

که از جهاد فی سبیل ا... باالتر است. 
ارجاعی با اشاره به قوانین موجود برای حمایت 

ابراز  کشور  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  آمران  از 
های  نقره  با  مبارزه  طرح  در  مثال  عنوان  به  کرد: 
هایی  نقره  که  شد  مشخص  حرم  اطراف  در  تقلبی 
که به زائرین فروخته می شود قاچاق بوده و دارای 
امربه معروف  به  نیار  که  ۳۰ درصد هستند  خلوص 
کار زیادی می خواهد در صورتی که برخی  و  دارد 
به  را  از منکر در اطراف حرم  به معروف و نهی  امر 

سمت دیکری برده اند. 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کرد:  تصریح  وی 
یاد گرفتنی است و مسائل مختلفی دارد که با روح 
در  جامعه  کل  با  موارد  برخی  در  و  انسان  روان  و 
 ۱۳۹۴ سال  مصوب  قانون  براساس  است.  ارتباط 
درخصوص امر به معروف و نهی از منکر دو دسته 
و  ها  مجازات  شامل  اول  بخش  که  داری��م  قانون 
تعریف های امر به معروف است و در بخش دوم آن 

به بحث های مدیریتی آن اشاره شده است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
رضوی افزود: درکشور جلسات ستاد امر به معروف 

در سطح بسیار باالیی برگزار می شود و در استان 
فقیه  ولی  نماینده  محوریت  با  جلسات  این  نیز 
صورت می گیرد که می تواند گفت مهمترین جلسه 
و نهی  به معروف  امر  در سطح استان جلسه ستاد 

از منکر است. 
وی خاطرنشان کرد: انجام اقدامات فرهنگی باید 
در اولویت برنامه های ستاد امربه معروف و نهی از 
نگاه در خصوص  باشد و تغییر  منکر شهرستان ها 

امربه معروف و نهی از منکر صورت گیرد. 
طرح  آمیز  موفقیت  نتایج  به  اشاره  با  ارجاعی 
مرکز  در  معروف  امربه  داران  طالیه  گروه  تشکیل 
استان ابراز کرد: طرح تشکیل گروه های تحصصی 
طالیه داران امربه معروف و نهی از منکر در سطح 

شهرستان های استان نیز اجرایی می شود. 
پاسدار  این جلسه سرهنگ  شایان ذکر است در 
علی ابراهیم زاده به سمت دبیرستاد احیای امر به 
منصوب  گناباد  شهرستان  منکر  از  نهی  و  معروف 

شد.

تولیت آستان قدس رضوی:

آرمان خواهی جهان اسالم، دامن مستکبران را می گیرد

دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر استان خبر داد:

راه اندازی گروه طالیه داران امر به معروف در خراسان رضوی

    رضا شجاع

سامانه پیامک مردمی

100080888

اقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m 2سیاست W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i r

خبر خبر

مجلسبان

با توجه به اهمیت ارتباط گیری ایران با 
آب های آزاد؛

تکیه مطلق بر تنگه هرمز مرتفع می شود

حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
ایران  گیری  ارتباط  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
تنگه  به  مطلق  تکیه  چابهار  طریق  از  آزاد  آب های  با 

هرمز را برطرف می کند.
بودجه  تعیین  درباره  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
960 هزار میلیون ریالی برای »توسعه سواحل مکران 
و تقویت نیروی دریایی ارتش« در الیحه بودجه سال 
97 کل کشور افزود: ارتباط ایران با آب  های آزاد بین 
المللی، صادرات و واردات دریایی و حفاظت دریایی 
مرز  در  گوادر  خلیج  تا  خرمشهر  از  وسیع  مرزی  در 

پاکستان انجام می شود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
از  را  خود  بخواهیم  اگر  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
تنگه هرمز رها کنیم و صادرات و ورادات کشور منوط 
به رفت و آمد در تنگه هرمز نباشد و همچنین ارتباط 
که  است  الزم  باشد،  تر  راحت  آزاد  آبهای  با  ای��ران 
سواحل مکران توسعه یابند، بیان کرد: بهترین نقطه 
با آب های آزاد، چابهار است که کریدور  ایران  اتصال 
به آسیای میانه،  آبی در جنوب  از مرزهای  کاال  عبور 

افغانستان و کشورهای هم مرز در شرق است.
طریق  از  ایران  گیری  ارتباط  وجود  با  اف��زود:  وی 
چابهار با آب های آزاد، تکیه کامل به تنگه هرمز وجود 
ندارد و هر حادثه و چالش احتمالی در تنگه هرمز راه 

عبور و مرور ایران را قطع نخواهد کرد.
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
بر  داریم  نیاز  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
آب های پیرامونی اعم از آب های سرزمینی، آب های 
آمد  و  رفت  برای  اقتصادی  انحصاری  منطقه  آزاد، 
آزاد  آب های  هند،  اقیانوس  در  کشتی ها  المللی  بین 
تسلط  احمر)سرخ(  دریای  و  عرب  دریای  محدوده  و 
الزم را داشته باشیم، ادامه داد: حضور ایران در خلیج 
تکیه  چابهار  بندر  سمت  به  که  میزانی  هر  به  فارس 
کمتری  امنیتی  پذیری  باشد، آسیب  بیشتری داشته 
این داد  و راحت تر می توانیم  به دنبال خواهد داشت 
داشته  منطقه  بر  را  نظامی  تسلط  و  اقتصادی  ستد  و 

باشیم.
رحیمی جهان آبادی متذکر شد: سواحل مکران و 
چابهار یک ایده کارشناسی و دقیق است که می تواند 
به اقتصاد، امنیت، قدرت دریایی و ضریب نفوذ ما در 

آبهای بین المللی فوق العاده کمک کند.
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضائی و حقوقی 
نیرویی  ارتش  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
آب های  در  ایران  حضور  و  است  المللی  بین  وجهه  با 
در  ساحلی  آب ه��ای  هند،  اقیانوس  بین المللی، 
مناطقی از یمن و عمان نیاز به حضور قدرتمند ارتش 
و نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران دارد، گفت: 
و  نظامی  پایگاه  تقویت  ارتش،  نیروی دریایی  تقویت 
و  و رفت  اقتصادی  امکانات  دریایی چابهار، گسترش 
آمد در چابهار می تواند برای جمهوری اسالمی ایران 

مفید باشد و روابط ایران و پاکستان را گسترش دهد.
با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
آسیای  در  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  اینکه  بیان 
برای  ای��ران  مسیر  از  تر  امن  مسیری  هیچ  مرکزی 
اظهار داشت:  ندارند،  بین المللی  به آب های  رسیدن 
تاجیکستان،  ترکمنستان،  مانند  کشورهایی  ارتباط 
آب ه��ای  با  قرقیزستان  و  قذاقستان  ازبکستان، 
ایران  و  دارد  امنیت  ای��ران،  طریق  از  هند  اقیانوس 

می تواند نقش کریدور شمال جنوب را ایفا کند.
رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه ایران در شرایط 
دفاع  دوران  تجربه  و  نظامی  قدرت  از  می تواند  فعلی 
کشتی ها  آمد  و  رفت  امنیت  ایجاد  برای  خود  مقدس 
مکران  سواحل  و  بندرچابهار  توسعه  و  ببرد  بهره 
زدایی  محرومیت  از  بخشی  خصوص  در  می تواند 

داخلی نقش موثری را ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرز نشینان شرقی حتی در استان 
مکران  سواحل  توسعه  از  می توانند  نیز  خراسان 
اقتصادی  روابط  که  میزان  هر  به  زیرا  ببرند،  استفاده 
کمک  کشور  شرق  توسعه  به  کند  پیدا  توسعه  چابهار 
بنادر  بار  و  کاال  از  عمده ای  بخش  اف��زود:  می کند، 
چابهار و بندرعباس از طریق گمرک دوغارون تایباد به 
اقتصادی  توسعه  شرایط  این  در  و  می رود  افغانستان 
نیز  کشور  شرق  مناطق  توسعه  به  قدرمسلم  چابهار 

کمک می کند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: توسعه اقتصادی مکران به 
نهبندان  و  سیستان  منطقه  اقتصادی  وضعیت  بهبود 
در خراسان جنوبی نیز کمک می کند و می توان بخشی 
این  به  را  داریم  کشور  شرق  در  که  محرومیت هایی  از 

طریق جبران کنیم.
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
 96 تخصیص  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
میلیارد تومان برای »توسعه سواحل مکران و تقویت 
هزینه های  تامین  از  بخشی  ارتش«  دریایی  نیروی 
در  نظامی  پایگاه های  و  ایران  دریایی  قدرت  توسعه 
چابهار می  تواند باشد که در سال های بعدی نیز امکان 
کامال  ایده  این  معتقدم  گفت:  دارد،  وجود  آن  تداوم 
توان  این  ارتش جمهوری اسالمی  و  کارشناسی شده 
و تجربه را برای حضور قدرتمندانه در منطقه چابهار 

و آب های آزاد متصل به چابهار را دارد.

معاون استاندار از تصمیم دولت خبر داد؛

رشیدیان ماندنی شد

گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  سیاسی  معاون 
رضوی  خراسان  فعلی  استاندار  دارد  تصمیم  دولت 

ابقا شود.
ایسنا-منطقه  با  گفت وگو  در  حسینی  سیدجواد 
ابقا  درخصوص  اخباری  انتشار  به  اشاره  با  خراسان، 
خراسان  استاندار  عنوان  به  رشیدیان  ابقای  عدم  یا 
در  ایشان  ک��رد:  اظهار  دوازده��م  دول��ت  در  رض��وی 
و  می دهند  ادام��ه  خود  فعالیت  به  رضوی  خراسان 
دولت تصمیم دارد فعالیت آقای رشیدیان در استان 

تداوم پیدا کند.
قطعیت  درباره  اظهارنظرها  برخی  درخصوص  وی 
میکنم  اعالم  رسما  من  گفت:  استاندار  ابقای  یافتن 
ادامه  فعلی در خراسان رضوی  استاندار  که مدیریت 

خواهد داشت.

امام جمعه گناباد:

مسلمانان درس خوبی به ترامپ می دهند

در  جهان  مسلمان  مردم  گفت:  گناباد  جمعه  امام   
ساکت  او  ترفندهای  و  آمریکا  گستاخی های  مقابل 

نمانده و درس خوبی به ترامپ خواهند داد.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن صادقی نسب 
افزود: ترامپ و دولت های حامی او پس از شکست در 
عراق و  سوریه و جمع شدن دستگاه داعش به دنبال 

ترفند و دشمنی جدیدی با مسلمانان هستند.
سفارت  انتقال  تصمیم  با  آمریکا  دولت  افزود:  وی 
باید  و  است  کشیده  را  ضامن  شریف  قدس  به  خوب 
اسرائیل  نابودی  و  پاشیدن  هم  از  و  انفجار  منتظر 

باشد.
امام جمعه گناباد با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در این چند روز اظهار کرد: این حرکت ترامپ مردم 
مسلمان جهان را ناراحت کرده و مطمئن باشد شاهد 
در  مردم  این  و  بود  خواهد  مسلمانان  محکم  پاسخ 

مقابل گستاخی های ترامپ ساکت نخواهند نشست.
خصوص  به  و  عربستان  دولت  اگر  کرد:  اب��راز  وی 
ولیعهد آن فکر می کند با فروش آرمان قدس و خوش 
تاج  توانست  خواهد  اسرائیل  و  آمریکا  به  خدمتی 
زیرا  است  اشتباه  در  سخت  آورد  بدست  را  تختی  و 
مسلمانان هیچ وقت اجازه انتقال سفارت آمریکا را به 

قدس شریف نخواهد داد.
و  ترفند  تا  است  واجب  امروز  افزود:  نسب  صادقی 
و  شود  تبیین  مسلمانان  برای  آمریکا  دشمنی های 
دولت های همراه ترامپ نیز باید بدانند که آرمان های 
قدس معامله شدنی نیست و اگر بر این کار خود اصرار 

ورزند بساط آن ها جمع خواهد شد.

طرح استیضاح وزیر کار در مجلس کلید خورد:

55 امضا برای رفتن ربیعی
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس، 
از تقدیم استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  به  اجتماعی 

خبر داد.
ربیعی  علی  استیضاح  تقدیم  از  مقصودی  حسین 
رئیسه  هیئت  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
این  گفت:  و  داد  خبر  اس��الم��ی  ش���ورای  مجلس 
به  مربوط  آنها  از  یکی  که  دارد  محور    26 استیضاح 
شرکت های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه است، 
محورها  این  با  ارتباط  در  سند  برگه   500 و  هزار  که 
جغتای  و  جوین  سبزوار،  نماینده  اس��ت.  موجود 
را  شستا  بر  نظارت  عدم  اسالمی  شورای  مجلس  در 
کرد:  تصریح  و  دانست  استیضاح  محورهای  از  یکی 
از محورهای دیگر  قالیبافان  و  بیمه روستاییان  قطع 
استیضاح است، که امروز به هیئت رئیسه تقدیم شد.

مجلس بان

پژمانفر خبر داد:

موضوع  با  ورزش  وزیر  از  سؤال  طرح 
حادثه برای کوهنوردان مشهدی

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس از طراحی 
کوتاهی های  درب��اره  سلطانی فر  مسعود  از  س��ؤال 
کوهنوردان  برای  حادثه  بروز  به  منجر  صورت گرفته 

مشهدی در ارتفاعات اشترانکوه خبر داد.
پژمانفر  نصرا...  حجت السالم  فارس،  گزارش  به 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
و  کوهنوردی  فدراسیون  به  وارده  نقدهای  به  اشاره 
دلخراش  سانحه  زمینه  در  ذیربط  مسئوالن  سایر  
اشترانکوه،  ارتفاعات  در  مشهدی  کوهنوردان  برای 
گفت: در این زمینه سؤالی از مسعود سلطانی فر وزیر 

ورزش و جوانان مطرح خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه با اندیشیدن تدابیری می شد 
را کاهش داد، خاطرنشان کرد:  تلفات حادثه مذکور 
صعودی  در  که  نیست  توجیه  قابل  اصاًل  کوتاهی  این 
تلفات  میزان  این  است  گرفته  صورت  شرایط  این  با 
امر  مسئوالن  بی تدبیری  این  و  باشیم  داشته  جانی 
را حکایت می کند. نماینده مشهد و کالت در مجلس 
به  نیاز  حتمًا  حادثه  ای��ن  گفت:  اسالمی  ش��ورای 
بررسی های بیشتر دارد و سؤال ما از وزیر ورزش روز 

چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد.

انقالب ما یک انقالب فرهنگی بود، اگر چه تالش 
بسیاری شده است تا بعد از تحوالت شگرفی که در 
دغدغه های  هنوز  اما  افتاد،  اتفاق  فرهنگ  حوزه 
های  نمونه  از  یکی  است.  نشده  برطرف  هنرمندان 
کارگردان  مجیدی  مجید  سخنان  می توان  را  آن 
باید  هنر  و  فرهنگ  با  دانست:»  کشورمان  ن��ام آور 
های  عرصه  در  توفیقی  اگر  شود.  برخورد  اخالقی 
مختلف هنری به دست آمده تالش فردی هنرمندان 
بوده و هیچ ارتباطی به سیاست سیاستگذاری های 

کالن مملکت نداشته است.«
 »دولت های مختلف همواره فرهنگ و هنر را مورد 
بی مهری و کم توجهی قرار دادند در حالی که انقالب 
ما یک انقالب فرهنگی بوده و نگاه به فرهنگ و هنر 

در درجه 2 قرار دارد.«
ف��ره��ن��گ و  دخ��ال��ت ه��ای س��ی��اس��ت در ح���وزه 
بهانه ای  است،  حوزه  این  متوجه  که  کاستی هایی 
شد برای مصاحبه با یکی از اصولگرایانی که در حوزه 

فرهنگ هم نقش داشته است.
با جواد  امروز«  راستای همین موضوع »صبح  در   
آرین منش، نماینده اسبق مشهد و کالت در مجلس 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب  و  اسالمی  شورای 
نظر  و  نشست  گفت وگو  به  هشتم  و  هفتم  مجلس 
ارشاد  فرهنگ و  وزارت  عملکرد  خصوص  در  را  وی 

اسالمی جویا شد.
انقالب  عالی  ش��ورای  فرهنگی  مصوبات 

فرهنگی در کتابخانه ها خاک
هفتم  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
نیست،  خوب  اصال  فرهنگ  حال  گفت:  هشتم  و 
و  غریب  ناتنی  ف��رزن��د  همچون  ام���روز  فرهنگ 

تنهاست. وزارت فرهنگ فقط چراغش روشن است 
مثل خانه ای که اهالی آن در خانه نیستند و چراغ را 
کنند حیات در  تا رهگذران تصور  روشن می گذارند 

آن جاری است.
جواد آرین منش افزود: کاالهای فرهنگی از سبد 
مطبوعات  و  کتاب  تیراژ  است،  شده  حذف  خانوار 
با  کشوری  شایسته  هرگز  و  اس��ت  کننده  نگران 
مصوبات  نیست.  درخ��ش��ان  و  کهن  تمدن  ای��ن 
فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس در 
در  متوازنی  منظومه  و  می خورد  خاک  کتابخانه ها 

عرصه فرهنگ وجود ندارد.
اقتصاد فرهنگی دچار ورشکستگی شده است
فرهنگ  اقتصادی  وضع  خصوص  در  آرین منش 
ورشکستگی  دچ��ار  فرهنگ  اقتصاد  ک��رد:  اظهار 

بی اختیار  مسئول  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  است 
و  مشارکت  ب��رای  الزم  زمینه های  اس��ت.  اب��زار  و 
عرصه  در  تعاونی  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
عرصه  در  موازی  نهادهای  نیست.  فراهم  فرهنگ 
وزارت  اداری  ساختار  می کنند.  بیداد  فرهنگ 
ناتوان  و  بیمار  شدت  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
است. در واقع سیاست زدگی کشتی وزارت ارشاد را 

به گل نشانده است.
رئیس خانه احزاب خراسان رضوی افزود: وزارت 
از  مراجع  و  علما  میان  در  اسالمی  ارشاد  فرهنگ  و 
مشروعیت الزم برخوردار نیست و شوراهای فرهنگ 
عمومی بعنوان هماهنگ کنندگان نهادهای فرهنگی  
و ساختار بیمار آن عمال تعطیل است. سهم بودجه 
ارشاد از بودجه فرهنگی کشور کمتر از ۱۰درصد است 

و برنامه در حوزه فرهنگ وجود ندارد.
شاخص ارزیابی برای کارآمدی در حوزه فرهنگی 
ششم  برنامه  در  فرهنگ  متاسفانه  و  ن��دارد  وجود 
توسعه در غربت است. این ها بخشی از بیماری ها و 
آسیب های حوزه فرهنگ است که باید مورد بررسی 

قرار گیرد.
نیاز به برنامه ای که بلندپروازانه نباشد

در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  سابق  نماینده  این 
وزارت  چون  گفت:  موجود  راه حل های  خصوص 
با  ساله   ۴ دوره  یک  در  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  
محدودیت ها و بضاعت اندک هرگز قادر به حل همه 
مسایل نیست. باید با تدوین یک برنامه ۴ساله واقع 
بینانه و غیر بلندپروازانه چند اقدام اساسی و دست 

یافتنی را در اولویت قرار دهد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  داد:  ادام��ه  آرین منش 
اسالمی باید در مسیر کوچک سازی و چابک سازی 
و  حمایت  هدایت،  همچنین  شود.  ساختار  اصالح 
مردمی  فرهنگی  تشکل های  فعالیت های  بر  نظارت 
نهادهای  توسعه  و  فرهنگی  امور  تصدیگری  بجای 
هنری  و  فرهنگی  کانون های  جنس  از  غیردولتی 

مساجد باید گسترش یابد.
رونق  فرهنگ  اقتصاد  به  باید  کرد:  تصریح  وی 
فرهنگی،  فعالیت های  کردن  اقتصادی  و  بخشید 
هنری و سینمایی را در دستور کار قرار داد همچنین 
بدون  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  برای  امنیت 

سیاسی شدن ایجاد شود.
های  سرمایه  از  حفاظت  اف���زود:  آرین منش 
نیاز  که  فرهنگی  مفاخر  تکریم  و  هنری  و  فرهنگی 
اخیر  ارزشمند  اقدام  نظیر  ندارد  مادی  سرمایه  به 
استاد  ادب  مرد عرصه  بزرگ  تکریم  در  وزیر محترم 
باید در  باغ های نیشابور  شفیعی کدکنی  مرد کوچه 
دستور کار قرار گیرد و البته در کنار آن باید از توسعه 

فناوری های نوین فرهنگی نیز حمایت 

رئیس خانه احزاب خراسان رضوی:

وزارت خانه ای که فقط چراغش روشن است
آرین منش: سیاست زدگی کشتی ارشاد را به گل نشانده است
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آم��اده دریاف��ت پیش��نهادات و انتق��ادات 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

پارلمان

ادامه واکنش ها به سه برابر شدن عوارض 
خروج از کشور؛

دولت به جای هزینه از جیب مردم، 
جلوی اسراف ها را بگیرد

شدن  برابر  سه  با  گفت:  امید  فراکسیون  عضو  یک 
مردم  بین  ناروایی  تبعیض  کشور  از  خروج  عوارض 

ایجاد خواهد شد.
افزایش  به  اشاره  با  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل   
افزود:   97 سال  بودجه  در  کشور  از  خروج  ع��وارض 
با  می بایست  است  درآمد  کسب  دنبال  به  اگر  دولت 
حیف  و  اضافی  هزینه های  اسراف ها،  از  جلوگیری 
را  درآمد  این  نهادها  و  دستگاه ها  برخی  در  میل ها  و 
بدست آورد نه این که از جیب مردم و با فشار به ملت 
مذکور  طرح  البته  که  دهد  انجام  را  کار  این  بخواهد 

نقض قانونی اساسی هم هست.
هیچ  دستگاه ها  و  نهادها  از  بسیاری  اف��زود:  وی 
دولت  و  ن��دارن��د  ما  اداری  سیستم  در  ک��ارآم��دی 
بخش ها  این  در  صرفه جویی  طریق  از  می بایست 
به  آوردن  فشار  و  آورد  بدست  را  خود  مدنظر  درآمد 

مردم مورد قبول نیست.
این  بیان  و  اساسی  قانون   20 اصل  به  اشاره  با  وی 
تاکید  مورد  انسان ها  برابری  اصل  این  در  که  مطلب 
اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  است،  گرفته  قرار  قانون 
را  مسافرت  فرصت  افراد  برخی  عمال  طرحی  چنین 
ایجاد  مردم  بین  ناروا  تبعیضی  و  می دهند  دست  از 
خواهد شد، در قانون اساسی ما چندین حقوق برای 
داشتن،  حداقلی  رفاه  و  عادی  زندگی  جمله  از  ملت 
که  زمانی  و  شده  نظرگرفته  در   ... و  رفتن  مسافرت 
مردم  پای  جلوی  را  سنگی  شود  اجرا  طرحی  چنین 
می اندازیم و رفاه و آسایش شان را سلب می کنیم که 

این نقض حقوق مردم است.
از  ادامه داد:  رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس 
طرف دیگر خیلی از سفرها سیاحتی نیست و بسیاری 
و  درم��ان  ب��رای  اداری،  ک��اری،  ض��روری،  سفرها  از 
مرزنشینان  مرزی  مناطق  در  همچنین  است.   ...
ترددهای کثیری با کشورهای همسایه دارند، بعنوان 
مثال در مرز خراسان رضوی روزانه بسیاری از مردم 
با ویزاهایشان به افغانستان تردد دارند و از این طریق 
درآمد ناچیزی را کسب که برای امرارمعاش و خانواده 
با دریافت چنین عوارض هایی  شان صرف می کنند، 
شود؟  خارج  مرز  از  می توانند  چگونه  ها  مرزنشین 
حمل  برای  هستند  کثیرالسفر  که  تریلی  های  راننده 
و نقل بین المللی دچار مشکل خواهند شد. دریافت 
چنین عدد و ارقامی از این افراد کار عاقالنه ای نیست.
سنگین  عوارض  این  افزود:  آبادی  جهان  رحیمی 
مانع رفت و آمد مردم، برقراری روابط فرهنگی میان 
از جامعه هم  کشور و ... خواهد شد و برای اقشاری 

مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد.
دو  از  دولت  احتماال  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
گفت:  است،  کرده  مطرح  را  طرحی  چنین  زاوی��ه 
دیگری  و  درآم��دزای��ی  ط��رح  ای��ن  دالی��ل  از  یکی 
خارج  عدم  و  غیرضروری  سفرهای  از  جلوگیری 
کردن ارز از کشور بوده، به دالیلی که گفته شد این 
طرح نادرست است، ایرادهای اساسی دارد و مورد 

نیست. تایید 
اظهارات  به  واکنش  در  آب��ادی  جهان  رحیمی 
گردشگری  از  حمایت  بر  مبنی  دولت  سخنگوی 
اول  مطلب  کرد:  اظهار  طرح  این  اجرای  با  داخلی 
سفرهای  تمامی  شد  گفته  که  همانطور  که  این 
برای سیاحت و جهانگردی نیست و بسیاری  مردم 
چنین  با  نباید  و  هستند  کاری  و  ضروری  سفرها  از 
سوق  ای��ران��گ��ردی  سمت  به  را  ط��رح  اظهاراتی 
دولت  و  فعلی  دولت  نوبخت،  آقای  ثانی  در  دهیم. 
زمان  در  که  می دانند  بهتر  ن��ژاد  احمدی  آق��ای 
بود  بنا  انرژی  حامل های  و  بنزین  قیمت  افزایش 
بدست  قیمت  افزایش  این  طریق  از  که  هزینه  این 
یارانه  به صورت  یا  می آید در زیرساخت های کشور 
حال  در  یارانه ها  هم  االن  شود،  پرداخت  مردم  به 
به  باتوجه  نیست  مشخص  هم  و  است  شدن  حذف 
کاهش  کشور  عمرانی  بودجه  روز  به  روز  که  این 
هزینه  زیرساخت  کدام  در  درآمدها  آن  می یابد، 

شده و می شود.
افزایش  کند  بیان  ابتدا  دول��ت  ک��رد:  تصریح  وی 
دقیقا  بخشی  چه  در  و...  انرژی  های  حامل  قیمت 
است  داشته  کشور  حال  به  نفعی  چه  و  شده  هزینه 
چنین  با  را  عوارض  و  ها  سایرقسمت  هزینه  سپس 
مخالف  مردم  نماینده  بعنوان  دهد.  افزایش  دالیلی 
معقول  مردم  به  مالی  فشار  چراکه  هستیم  طرح  این 

نیست.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
بودجه 97 خاطرنشان  کلیات  درباره  شورای اسالمی 
کرد: آنچه از کلیات این بودجه گزارش شده این است 
تقسیم  دستگاه ها  کارآمدی  براساس  اعتبارات  که 
بر  نظارت  و  توزیع  در  استان ها  اختیارات  و  می شود 

بودجه هم افزایش پیدا کرده است.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: همچنین اعتبارات 
به گونه ای توزیع می شود که یکجا در اختیار سازمان 
و بخش اجرایی قرار نمی گیرد و براساس میزانی که 
خواهد  توزیع  شده  مصرف  ها  برنامه  و  ها  پروژه  در 
که  گذشته  برخالف  می شود  سبب  مطلب  این  شد. 
نهادی  هر  و  داشتیم  ها  هزینه  در  مسابقه   همیشه 
دریافت  بیشتری  بودجه  می کرد  هزینه  بیشتر  که 
اعتبارات  و  داریم  ها  هزینه  بر  نظارت  االن  می کرد، 
برنامه  و  ها  طرح  اجرای  و  مصرف  میزان  براساس 
جویی  صرفه  دیگر  عبارت  به  شد؛  خواهد  اعطا  ها 
 97 بودجه  در  را  قبل  به  نسبت  تری  دقیق  نظارت  و 

شاهد خواهیم بود

خبر

نماینده سرخس در مجلس:

بودجه 1500 میلیارد تومانی 
جوابگوی نیاز صداوسیما نیست

شبکه   83 و  تلویزیونی  شبکه   62 حاضر  حال  در 
رادیویی در کشور وجود دارد. طبق آماری که رئیس 
سازمان  این  کرد  ارائه   95 سال  اواخر  در  صداوسیما 
به کارمندان خود  ماهیانه 185میلیارد تومان حقوق 

می پردازد. 
مراحلی  در  سازمان  این  علی عسگری  گفته  به 
مجبور به استثمار نیروهای خود است، چرا که توان 
پرداخت حقوق مکفی به نیروهایش ندارد و بیش از 
1100 میلیارد تومان بدهی دارد و دولت در کمک به 

آن ها سهم خود را ایفا نمی کند. 
بدون  می تواند  که  سازمانی  از  دولت  حمایت  عدم 
داشتن رقیبی در داخل کشور، از قدرت انحصاری اش 
برای درآمدزایی استفاده کند، مطلبی است که جای 
رسانه  امید  چشم  روزها  این  گویا  اما  دارد.  بررسی 

ملی به بودجه دولتی است. 
نماینده مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران یکی از کسانی است 

که روز گذشته به این موضوع اعتراض کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه 
باید  صداوسیما  بودجه  توسعه،  ششم  برنامه  طبق 
باشد،  دولت  عمومی  بودجه  از  درصد  دهم  هفت 
تومانی  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۱ اعتبار  گرفتن  نظر  در 
ب1رنامه  حکم  به  دول��ت  بی توجهی  را  آن  ب��رای 

دانست.
زاده  قاضی  احسان  سید  ملت،  خانه  گزارش  به 
الیحه  در  صداوسیما  بودجه  از  انتقاد  با  هاشمی  
توسعه  ششم  برنامه  طبق  گفت:   ،97 سال  بودجه 
درصد  دهم  نیم  و  سه  از  باید  صداوسیما  بودجه 
بودجه  از   )%0.7( درص��د  دهم  هفت  میزان  به 
است  درحالی  این  یابد؛  افزایش  دولت  عمومی 
نشده  عمل  قانون  این  به   97 سال  بودجه  در  که 

است.
رضویه  و  احمدآباد  فریمان،  سرخس،  نماینده 
الیحه  در  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در 
 1500 وسیما  ص��دا  ب��ودج��ه   ،97 س��ال  ب��ودج��ه 
به  افزایش  و  است  شده  ب��رآورد  تومان  میلیارد 
آن  در  عمومی  بودجه  از  درصد  دهم  هفت  میزان 
رعایت نشده است ؛ این اتفاق خالف برنامه ششم 
برای  ورزد  اصرار  آن  به  دولت  اگر  و  است  توسعه 
رای  آن  به  نمایندگان   ⅔ باید  مجلس  در  تصویب 
الیحه  از  بخش  این  که  چرا  شود  تصویب  تا  دهند 
این  صورت  این  درغیر  است؛  قانون  خالف  دولت 

باید اصالح شود. رقم 
 97 س��ال  بودجه  الیحه  در  اینکه  بیان  با  وی 
 18 تا   13 فرهنگی  حوزه های  از  بسیاری  بودجه 
صداوسیما  سازمان  برای  اما  کردند  رشد  درصد 
داد:  ادامه  است،  نیفتاده  اتفاق  نیز  افزایش  همین 
برای صداوسیما حکم ویژه برنامه ششم وجود دارد 
و این امر، تکلیفی والزام آور است اما دولت با عدد 
و  برنامه  خالف   97 بودجه  الیحه  در  پیشنهادی 
قانون عمل کرده است؛ در این صورت این سازمان 
با کسری بودجه مواجه شده و ناچار است با ساخت 
برنامه هایی که بار فرهنگی ندارند کمبود مالی خود 

را تامین کند.
اینکه  بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
و  صداوسیما  درخصوص  متفرقه  ردیف های  نباید 
حساب  آن  بودجه  جزء  را  سازمان  این  درآمدهای 
کرد، گفت: عبارت هفت دهم درصد )0/7%( از بودجه 
عمومی دولت در ردیف خاص صدا وسیما آورده شده 
از  سازمان  این  درآمدهای  و  متفرقه  ردیف های  و 
قانون  از  نباید  مسئوالن  جداست؛  خاص  ردیف  این 

تفسیر دیگری کنند.
بیان  توسعه  ششم  برنامه   93 ماده  است  گفتنی 
قانون  اجرای  ابتدای  از  است  مکلف  دولت  می کند: 
برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین 
میزان  به  حداقل  را  صداوسیما  سازمان  بودجه 
دولت  عمومی  بودجه   )%0/7( درص��د  ده��م  هفت 
سازمان  اعتبار  افزایش  ده��د.  تخصیص  و  لحاظ 
پوشش  جهت  ماده  این  محل  از  پایه  سال  به  نسبت 
صددرصدی)1000%( استان ها، توسعه کمی و کیفی 
مرزی(  برون  و  استانی  )ملی،  تولیدی  برنامه های 
پویانمایی)انیمیشن(، مستند و فیلمها و سریال های 
افزایش  فاخر و توسعه فنی هزینه می شود و هرگونه 
حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که 
است.  ممنوع  می شود،  مشخص  سنواتی  بودجه  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان 
گزارش ساالنه این ماده را به مجلس شورای اسالمی 

ارائه می کند.

میلیارد   12 انعقاد  از  رضوی  خراسان  استاندار 
دولتی  بخش  با  پژوهشگران  میان  قرارداد  تومان 
و  پژوهش  نمایشگاه  هجدهمین  در  خصوصی  و 

فناوری استان خبر داد. 
شامگاه  رشیدیان  علی رضا  ایسنا،  گ��زارش  به 
نمایشگاه  هجدهمین  اختتامیه  در  شنبه  سه 
خراسان  استان  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای 
رضوی  خراسان  استان  نمایشگاه  افزود:  رضوی 
طی سه سال گذشته همواره رتبه اول را در کشور 
کسب کرده است و امیدواریم امسال نیز بتواند به 
که  جایگاهی  و  شود  انتخاب  برتر  استان  عنوان 
شایسته نام خراسان و دانشگاهیان،دانش  آموزان 
داد:  ادامه  وی  آورد.  دست  به  را  است،  طالب  و 
امیدواریم این روند روبه رشد و توسعه پژوهش در 
به جایی  تا  باشد  استان همواره پیشرو  و صعودی 

که شایسته ملت و کشور ماست دست یابیم.
در  اینکه  بیان  با  رض��وی  خراسان  استاندار 
جایگاه  بر  همواره  ما  ملی  و  دینی  آم��وزه ه��ای 
است،  شده  تاکید  آموزش  و  تفکر  علم،  پژوهش، 
توانایی  مرزهای  به  باشد  ق��رار  اگر  ک��رد:  عنوان 
برسیم باید مرزهای علمی خود را گسترش دهیم 
نخواهد  محقق  پژوهش  مسیر  از  جز  امر  این  که 

شد.
با  منطبق  که  پژوهشی  کرد:  اضافه  رشیدیان 
نیازهای مختلف در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
باشد، مسلما سریعتر در صحنه عمل به کار گرفته 
و  استان  مدیران  به  زی��ادی  کمک  و  شد  خواهد 
الگوی خوبی برای بهره گیری از علم و دانش در حل 

معضالت استان باشد.
دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف  وی 
و  علمی  ظرفیت های  با  مردم  آشنایی  پژوهشی 
پژوهشی استان دانست و عنوان کرد: امام خمینی 
می توانیم«  »ما  که  داشتند  تاکید  همواره  )ره( 
از  نمایشی  درواق��ع  پژوهش  نمایشگاه  ام��روز  و 
برای تحقق  این آب و خاک  ظرفیت های فرزندان 

شعار ما می توانیم است.
براینکه  تاکید  با  رض��وی  خ��راس��ان  استاندار 
پژوهشگران ما در تمام حوزه ها از جمله تحریم ها 
حل  را  کشور  مشکالت  از  بسیاری  توانسته اند 
در  تنها  که  قطعاتی  از  بعضی  کرد:  اضافه  کنند، 
با  امروز  می شد،  تولید  کشور  خارجی  شرکت های 
می شود؛  تولید  پژوهشگران  توسط  بهتر  کیفیت 
 10 گذشته  سال  استان  بنیان  دانش  شرکت های 

میلیون دالر تولید داشتند که باعث افتخار است.
تعامل  نقطه  ای��ج��اد  ب��ه  اش���اره  ب��ا  رش��ی��دی��ان 
دستاوردهای  نمایشگاه  در  پژوهشگران  بین 
فعالیت  شاهد  ما  استان،گفت:  وفناوری  پژوهش 

و  طالب  م��دارس،  دانشگاه ها،  از  پژوهشگرانی 
فرصتی  که  بودیم  نمایشگاه  این  در  علمیه  حوزه 
انجام  برای  پژوهشگران  این  تا همه  کرد  فراهم  را 
کارهای بزرگتر با یکدیگر تعامل و مشارکت داشته 

باشند.
مغتنمی  بسیار  فرصت  نمایشگاه  ای��ن  وی، 
افزود:  و  دانست  استان  ادارات  و  سازمان ها  برای 
در  که  خواستاریم  استان  اج��رای��ی  م��دی��ران  از 
فعالی  حضور  فناوری  و  پژوهش  نمایشگاه های 
از  درص��دی  نیز  اجرایی  مدیران  و  باشند  داشته 
بودجه ادارات که به آنان واگذار شده، را به پژوهش 

برای حل مسایل سازمان خود اختصاص دهند.
در  اینکه  اع��الم  با  رض��وی  خراسان  استاندار 
 12 ف��ن��اوری  و  پژوهش  نمایشگاه  هجدهمین 
و  پژوهشگران  بین  ق���رارداد  ت��وم��ان  میلیارد 
این  ک��رد:  بیان  اس��ت،  ش��ده  منعقد  سازمان ها 
نمایشگاه فرصت مطلوبی را برای تعامل و ارتباط 
پژوهشگران با سازمان ها و  بخش خصوصی فراهم 

کرد.
و  پژوهش  زمینه  در  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
و  اف��زار  نرم  اف��زار،  سخت  مسئله  سه  پژوهشگر، 
مسئله  داد:  ادامه  دارد،  اهمیت  انسانی  نیروی 
از پژوهش های علمی در  بهره برداری  و  بکارگیری 
صنعت و جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی عنوان کرد: صنعتی که درجا بزند نمی تواند 
در عرصه رقابت بماند، بنابراین باید خود را به روز 
سمت  به  را  دستش  باید  شدن  به روز  برای  و  کند 

پژوهشگران داخلی دراز کند نه خارجی.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ایران راه 
پیشرفت و سعادت خود را با پیوند حوزه و دانشگاه 
در  امسال  ما  کرد:  خاطرنشان  کند،  طی  می تواند 
که  بودیم  شاهد  استان  پژوهش  هفته  نمایشگاه 
کار  نزدیک  با حوزه بسیار  پژوهشگران دانشگاهی 
می کردند که نشان می دهد ظرفیت همکاری میان 
از  بتوانیم  باید در تمام سال  ما  آن ها وجود دارد؛ 

تعامل آن ها برای پیشرفت استان بهره ببریم.
نمایشگاه  هجدهمین  به  اش��اره  با  رشیدیان 
نمایشگاه  کرد:  تاکید  استان،  فناوری  و  پژوهش 
از  چه  و  پژوهشگران  حضور  لحاظ  به  چه  امسال 
نظر استقبال کنندگان از کیفیت مطلوبی برخوردار 

بود.
ضرورت تکیه بر پژوهش های بومی در کشور

فردوسی  دانشگاه  رئیس  مراسم،  این  ادامه  در 
مشهد گفت: امروز با تمام وجود می توان احساس 
کرد که وارد کردن فناوری و قرض گرفتن تکنولوژی 
تمام  لذا  داشت،  نخواهد  ما  برای  خوبی  عواقبی 

سعی ما بر استفاده از پژوهش های بومی است
کردن  بومی  ض��رورت  بر  تاکید  با  کافی  محمد 
کشور،  در  اصلی  بومی  دانش  به  اتکا  و  تکنولوژی 
خصوص  ب��ه  م��ا  کشور  ام��ی��دواری��م  ک��رد:  اظ��ه��ار 
بتواند  پیشگام  عنوان  به  رضوی  خراسان  استان 
عدم  داد:  ادام��ه  وی  ب��ردارد.  گام  عرصه  این  در 

از جمله  و دانش  فناوری  تکنولوژی،  بومی سازی 
در  کشورهای  که  است  مشکالتی  و  نابهنجاری ها 
حال توسعه به ویژه ایران با آن روبرو هستند. اگر 
بر توسعه و اشتغال است، این توسعه و دانش  بنا 
در بومی سازی آن ها ارزشمند خواهد بود. رئیس 

راهی  امروز  کرد:  تاکید  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
پژوهش  نتایج  کاربست  و  پژوهش  به  توجه  جز  به 
مردم  کار  و  کسب  حوزه های  و  م��ردم  زندگی  در 
عنوان  کافی  ندارد.  وجود  اشتغال  و  توسعه  برای 
اگر درگذشته میان مراکز علمی  کرد: خوشبختانه 
و پژوهشی با صنعت، خط موازی بود که هیچ گاه 
به هم نمی رسیدند، امروز این خط موازی نیست و 
فناوران، پژوهشگران و ...در زیر یک سقف جمع 
شده اند و دستاوردهایشان را به نمایش گذاشتند.
اینکه  بیان  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
هنوز با شرایط مطلوب در جشنواره پژوهش فاصله 
هماهنگی ها  این  شد:امیدواریم  ی��ادآور  داری��م، 
بیشتر  روز  به  روز  جشنواره ها  این  برگزاری  برای 

شود.

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

انعقاد 12میلیارد تومان قرارداد در نمایشگاه پژوهش و فناوری

محمود  خورد.  کلید   1389 آذر   27 از  چیز  همه 
در  حضو  با  کشور  وقت  رئیس جمهور  احمدی نژاد 
صدا و سیما از آغاز طرحی خبر داد که که پس از 2 
بود.  رسیده  اجرا  مرحله  به  باالخره  کشمکش  سال 
تومان  پانصد  و  ۴5ه��زار  پرداخت  از  احمدی نژاد 
تغییر  از  البته  و  داد  خبر  ایرانی  هر  به  فردا  صبح  از 
آوردن  و  راستا  همین  در  انرژی  و  نان،  آب،  قیمت 

نفت بر سر سفره مردم صحبت کرد.
اگرها  و  اما  تمام  با  طرح  این  سال  همان  28آذر 
این  آغاز  از  سال   7 حدود  امروز  و  کرد،  کار  به  آغاز 
طرح گذشته است. قیمت بنزین از لیتری 80 تومان 
از  بیش  به  تومان   75 از  نان  رسیده،  تومان  هزار  به 
 75 و  3هزار  به  تومان   900 از  دالر   ، تومان   1000
1میلیون  به  تومان  هزار   99 از  سکه  قیمت  تومان، 
و  6میلیون  از  پراید  خودروی  و  تومان  هزار   ۴00 و 
100 هزار تومان به 23 میلیون تومان رسیده است. 
نرخ ها  افزایش  درصدهای  به  دیگر  باشد  بهتر  شاید 
اشاره نکنیم چرا که خبر از فاجعه شکست یک طرح 
می دهد. طرحی که پول نفت را بر سر سفره نیاورد و 

سفره ها را کوچکتر کرد.
صندوقی برای رفاه اجتماعی 

تحویل  درهنگام  جمهور  رئیس  پیش  چندی 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  به   97 سال  بودجه 
و  بودجه  اس��ت.ای��ن  فقر  رف��ع  ب��رای  بودجه  ای��ن 
تبصره 1۴ آن برای این است که ما بتوانیم به هدف 
جمهوری  بار  اولین  برای  برسیم.  مطلق  فقر  رفع 
برای  بزرگ  و  مهم  بسیار  قدم  یک  ای��ران  اسالمی 
آینده  سال  در  آینده  اقشار  زندگی  استانداردسازی 
که  است  این  دادیم  که  وع��ده ای  داشت.  برخواهد 
رفع فقر مطلق از بودجه 97 آغاز می شود. همه شما 
با شماست. همه می دانیم  برای فقرا نگرانید و حق 
ندارند.  زندگی خوبی  این کشور شرایط  در  اقشاری 
کمیته  پوشش  تحت  که  آنهایی  برای   96 سال  در 
برابر   3 از  بیش  پرداختی  هستند  بهزیستی  و  امداد 
سال گذشته داشتیم. این اولین قدم مهمی است که 

دولت برای رفع فقر برداشته است.
باید حداقل  آینده  افزود: در سال  روحانی  حسن 
زندگی  برای  را  حداقل  استاندارد  و  مردم  زندگی 
سال  در  که  است  چیزی  این  کنیم.  تعیین  مردم 
استان  دو  یکی  در  را  این  کرد.  خواهیم  اعالم   97
را  استانداردی  کرد.  خواهیم  اجرا  پایلوت  شکل  به 
برای حداقل زندگی تعیین می کنیم. اعالم می کنیم 
است  استاندارد  این  از  پایین تر  زندگیش  هرکسی 
ثبت  و می تواند در یک سازمان حمایتی  کند  اعالم 
به  آینده  را سال  تامین اجتماعی  و ما نظام  نام کند 

صورت گسترده آغاز خواهیم کرد.
حداقل  از  جامعه  ضعیف  اقشار  تمام  می خواهیم   

بودجه  از  اینکار  شوند  برخوردار  استاندارد  زندگی 
در  می خواهیم  نمایندگان  از  ما  می شود.  شروع   97
کمک  با  شما  دست  به  الزم  اصالحات  یارانه  بحث 
تامین  سازمان  راستا  همین  در  دهید.  انجام  دولت 
اجتماعی به یک صندوق رفاه اجتماعی امید تبدیل 

می شود. 
وجود  به  نقدی  ی��اران��ه  ب��رای  جدیدی  شرایط 
کار  هم  با  باید  مجلس  محترم  نمایندگان  می آید. 
مردم  خواست  باید  کنیم.  یاری  را  دیگر  هم  و  کنیم 
دیگر  مخارج  آمد  دست  به  آنچه  هر  کنیم  فراهم  را 
به دست  تبصره 1۴  در  آنچه  هر  نمی  گیرد.  بر  در  را 
آید برای رفع فقر یا در کارهای بخش سالمت هزینه 

می کنیم.
تمام این حرف های رئیس جمهور می تواند عملی 
قشنگ  حرف های  دسته  از  فقط  می تواند  و  شود 
حرف هایی  همان  به  شود  تبدیل  و  باشد  مسئولین 
می گفت.  طرحش  آینده  از  احمدی نژاد  محمود  که 
برای بررسی این که پرداخت یارانه ها چه تاثیری بر 
اقتصاد داشته به سراغ رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
خراسان رضوی به عنوان کارشناس اقتصادی رفتیم 

و نظر وی را جویا شدیم.
هیچ دولتی جرات حذف یارانه ها را ندارد

رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
یکی  کنونی  شکل  به  یارانه ها  پرداخت  طرح  گفت: 
و  احمدی نژاد  دول��ت آق��ای  غلط  سیاست های  از 
شخص ایشان بود که نابودی اقتصاد ما نیز در دوره 
در  ما  که  است.چرا  خورده  رقم  ایشان  دولت های 
اما  اقتصاد مقاومتی را پیدا می کردیم  باید  آن دوره 
نقدی  یارانه  پرداخت  و  نیفتاد  اتفاق  این  متاسفانه 

برای خرید رای صورت گرفت.

محمد حسین روشنک در گفت وگو با »صبح امروز« 
من  ب��ود،  اشتباه  بسیار  طرح  این  اج��رای  اف��زود: 
ضعیف  و  نیازمند  جامعه  به  که  نیستم  این  مخالف 
که سهم  موافقم  به شدت  بلکه  کشور رسیدگی شود 
زندگی آنها باید بیشتر شود. اما این شیوه  غلطی بود 
و هیچ  ادامه دادن آن هستیم  که همچنان در حال 

دولت جرات قطع کردن این شیوه غلط را ندارد.
هیچ دولتی جرات آن را ندارد

در  جرات  این  چرا  که  این  خصوص  در  روشنک 
هیچ  در  ج��رات  این  ک��رد:  اظهار  نیست،  دولت ها 
شخص و دولتی نیست چرا که اگر می خواهی کسی 
را دشمن خود کنی قولی بده و به آن وفا نکن! قطع 
کردن این شیوه به معنی دشمن کردن مردم با دولت 
کسی  را  مردم  به  کمک  صحیح  شیوه  که  چرا  است 
این  از  عوام  در  درستی  تحلیل  و  نیاموخته  آنها  به 

موضوع نیست.
به  را  یارانه  می شد  گفته  اگر  ک��رد:  تصریح  وی 
یا  و  بمانند  روستاها  در  تا  می دهیم  روستایی ها 
این  زندگی  در  تاثیری  تا  می شود  داده  کارگرها  به 
و  بود  درستی  کار  باشد،  داشته  جامعه  ضعیف  قشر 
هدف این کار محقق می-شد اما این اتفاق متاسفانه 

نیفتاد.
باید  کسی  چه  که  موضوع  این  بیان  در  روشنک 
این  در  نه  قدرت  این  گفت:  دهد،  پایان  شرایط  به 
راه  تنها  و  نیست  دیگری  دولت  هیچ  در  نه  و  دولت 
موضوع  این  خصوص  در  حاکمیت  تصمیم گیری 

است.
باالترین نرخ مدیریت را در کشور داریم

قیمت  کرد:  تصریح  کشوری  نمونه  آفرین  کار  این 
تمام شده مدیریت در کشور ما باال رفته است، یعنی 

ما باالترین نرخ هزینه مدیریت را در دنیا داریم. ما 
تمام حاکمیت هرروز یک  بلکه در  تنها در دولت  نه 
ایجاد  ایجاد  جدید  مصرف  محل  و  مجموعه  نهاد، 
به جایی کشانده  را  این هزینه مدیریت  می کنیم که 
برای  چیزی  کشور  درآمدهای  و  بودجه  در  دیگر  که 
صد  در  صد  اگر  یعنی  اس��ت.  نمانده  باقی  عمران 
مدیریتی  هزینه های  ب��رای  را  کشور  درآم��ده��ای 

بگذاریم باز هم کم خواهد آمد.
حذف 31میلیون یارانه بگیر قطعی نیست

یک روز بعد از تقدیم الیحه بودجه، رئیس سازمان 
نیازمند  یارانه ها  حذف  برای  گفت:  بودجه  و  برنامه 
از  نفر  میلیون   31 وحذف  هستیم  مجلس  با  توافق 

یارانه بگیران قطعی نیست.
بررسی  خبری  نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
حذف  درب��اره  کشور  کل   1397 سال  بودجه  الیحه 
یارانه بگیران افزود: راجع به یارانه ها دو روش وجود 
دارد؛ یکی این که یارانه غیرنیازمندان را قطع کنیم و 
یا این که به کسانی که نیازمند هستند، یارانه بدهیم.

باید شناسایی صورت گیرد، برای این  وی افزود: 
 31 حذف  هستیم.  مجلس  با  توافق  نیازمند  کار 

میلیون نفر از یارانه قطعی نیست.
ما  کرد:  عنوان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
این پیش بینی ها  که  این  اما  پیش بینی هایی داریم، 
چه خواهد بود و جامعه هدف چه تغییری می کند، 
سازوکار  یک  به  مجلس  با  باید  باشد.  منتظر  باید 

مشخص برسیم. 
به  چ��را  ک��ه  داش��ت��ه  وج��ود  انتقاد  ای��ن  همیشه 
ثروتمندان یارانه می دهید. سازوکاری که در تبصره 
به  این که  به  شدیم  معطوف  کردیم،  مشخص   1۴
هیچ  یارانه  این که  ضمن  بدهیم.  یارانه  نیازمندان 

فرد نیازمندی در سال 97 حذف نمی شود.
 30 تا   20 کرد  موظف  را  دول��ت  پارسال  مجلس 
کردن  هدفمند  قانون  مشموالن  از  نفر  میلیون 
تا 15 هزار  تعداد  این  با حذف  و  کند  کم  را  یارانه ها 

میلیارد تومان از منابع این قانون، آزاد می شود.
هیچ  گفت:  ب��ودج��ه  و  برنامه  س��ازم��ان  رئیس 
و  شود  نمی  حذف  یارانه ها  پرداخت  از  نیازمندی 
و  شده اند  شناسایی  که  افرادی  چه  نیازمندان  همه 
چه کسانی که خود اعالم می کنند مشمول پرداخت 

یارانه ها خواهند بود. 
هنوز  تنها  نه  نوبخت،  صحبت های  به  توجه  با 
یارانه ها  ش��دن  هدفمند  ای��ن  ب��رای  س��ازوک��اری 
قطار  که  می رسد  نظر  به  اس��ت،  نشده  تعریف 
ادامه  به مسیر خود  بوده  که  ریلی  بر روی  یارانه ها 
تعریف  ان  برای  جدید  ریلی  که  جایی  تا  می دهد 
در  موضوع  این  ب��رای  اراده ای  اگر  البته  کنند، 

باشد. حاکمیت وجود داشته 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

نابودی اقتصاد را احمدی نژاد رقم زد
روشنک: در شرایط فعلی، قطع یارانه ها دشمنی با مردم تلقی می شود

رشیدیان: صنعتی که درجا بزند 
نمی تواند در عرصه رقابت بماند، 
بنابراین باید خود را به روز کند و 
برای به روز شدن باید دستش را 

به سمت پژوهشگران داخلی دراز 
کند نه خارجی

کافی: عدم بومی سازی 
تکنولوژی، فناوری و دانش از 

جمله نابهنجاری ها و مشکالتی 
است که کشورهای در حال توسعه 
به ویژه ایران با آن روبرو هستند. 

اگر بنا بر توسعه و اشتغال است، 
این توسعه و دانش در بومی 

سازی آن ها ارزشمند خواهد بود.



 پلمپ 3 واحد کمپ ترک اعتیاد در 
سرخس 

اجرای  از  سرخس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پلمپ  برای  تخصصی  های  پلیس  مشترک  طرح 
مقام  هماهنگی  غیرمجازبا  اعتیاد  ترک  واحد  سه 

قضایی در شهر سرخس خبر داد. 
پی  در   : گفت  دماوندی  علی  احمد  سرهنگ  
خانه  چند  فعالیت  بر  مبنی  اخباری  دریافت 
دریافت  و  شهر  سطح  در  مجوز  ب��دون  بهبودی 
استاندارد  غیر  خدمات  ارائه  قبال  در  زیاد  مبالغ 
دستور  در  موضوع  بررسی  کنندگان  مراجعه  به 
قرار  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  کار 
تحقیقات  انجام  و  موضوع  بررسی  از  پس  گرفت. 
دریافت  ب��دون  مراکز  این  شد  مشخص  میدانی 
خدمات  ارائه  به  اقدام  صالح  ذی  مراجع  از  مجوز 
به معتادین می نمایند که بالفاصله هماهنگی های 
الزم با مراجع قضایی انجام و طبق ماده 27 و 28 
پلیس  ای  مشترک  طرح  در  صنفی  نظام  قانون 
تخصصی نسبت به پلمپ سه واحد متخلف اقدام 

شد.
سرهنگ دماوندی با اشاره به وضعیت نامطلوب 
کرد:  تصریح  مراکز  ای��ن  داروی���ی  و  بهداشتی 
خوشبختانه با هماهنگی های انجام شده معتادان 
اعتیاد  ترک  مراکز  به  درمان  جهت  واحدها  این 

معتبر در شهر مشهد منتقل شدند.

توزیع  اصلی  عامل   57 دستگیری 
موادمخدر در خراسان رضوی 

گسترده  عملیات  از  استان  انتظامی  فرمانده 
استان  این  توزیع مواد مخدر در  با عامالن  مقابله 
خبر  این  اعالم  با  کریمی  قادر  سردار  داد.   خبر 
گفت: در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی 
عامالن  با  مقابله  تشدید  ضربتی  طرح  استان،  در 

توزیع کننده مواد افیونی به اجرا گذاشته شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: 
و  تیم   54 توسط  که  ساعته   24 عملیات  این  در 
شده  تعیین  پیش  از  محل های  شناسایی  از  پس 
با مواد  مبارزه  پلیس  برکفان  آمد جان  اجرا در  به 
مخدر استان 57 عامل اصلی توزیع مواد مخدر را 
پاتوق های  از  بازرسی  در  پلیس  کردند.  دستگیر 
که  مواد مخدر  انواع  گرم  و 255  افراد 13کیلو  این 
در بسته های کوچك آماده توزیع بود کشف کرد، که 

بیش از 11 کیلو آن تریاك بود.
از  رض��وی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 

مدار  قانون  و  فهیم  شهروندان  آگاهانه  همکاری 
که با پلیس در اجرای این طرح موفق و همچنین 
گفت:  و  ک��رد  تشکر  قضایی  مراجع  پشتیبانی 

تحقیقات از افراد دستگیر شده ادامه دارد.

خرما با طعم تریاک 
در عملیات روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان تربت حیدریه مقدار ده کیلو 
نیسان کشف  بار خودرو  از داخل  تریاك  و500گرم 

شد. 
کسب  ب��ا  گفت:  خرقانی  غالمرضا  سرهنگ 
خبری مبنی بر قاچاق و توزیع مواد افیونی توسط 
استانهای  سمت  از  نیسان  خ��ودرو  یکدستگاه 
جنوبی به مشهد، تیمی از ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

سقم  و  صحت  از  اطمینان  از  پس  اف��زود:  وی 
با  م��ب��ارزه  پلیس  وی��ژه  عملیات  تیم  م��وض��وع 
و  قضایی  هماهنگی  با  شهرستان  مخدر  م��واد 
محور  در  را  نظر  مورد  خودرو  تردد،  زمان  رصد 
با  و  شناسایی  مشهد  به  حیدریه  تربت  مواصالتی 
یکنفر  با  مذکور  خودرو  پلیس  خاص  های  شگرد 
با  پاك کن  راه  پراید  سرنشین و یکدستگاه خودرو 
یکنفر سرنشین را متوقف و جهت بررسی به مرکز 
خودروی  از  بازرسی  در  دادن��د.  انتقال  انتظامی 
و  کیلو  ده  مقدار  بود  خرما  بار  حامل  که  نیسان 
شکل  به  که  لفافه  با  تریاك  نوع  از  مواد  گرم  پانصد 
جاساز  خرما  ظروف  و  کارتن ها  داخل  ماهرانه ای 

نموده بودند کشف شد.
حیدریه  تربت  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
موادمخدر  گرم   850 و  کیلو  یك  کشف  به  بااشاره 
از نوع تریاك طی عملیات دیگری از سه سرنشین 
یك دستگاه سواری پراید توسط ماموران ایستگاه 
دو  متهمین  داش��ت:  بیان  کامه،  شهیدشیردل 
پرونده  تشکیل  از  پس  نفر  هفت  تعداد  به  پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

گوسفند  گله  از  که  سارقی  ماجرای 
ترسید 

سرقت  به  را  گوسفند  راس   30 که  ولگرد  سارق 
را در کوه رها کرد و  از ترس، گوسفندان  بود  برده 

فراری شد. 
خبر  این  تشریح  در  مشهد  انتظامی  فرمانده 
به  گوسفندان  گله  سرقت  گ��زارش  پی  گفت:در 
پلیس  تحقیقات  مشهد   110 پلیسی  های  فوریت 

آغاز شد .
اف��زود:ت��ی��م ه��ای  بوستانی  محمد  سرهنگ 
ضربتی  ماموریت  این  در  نجفی  کالنتری  تجسس 
با کنترل و مراقبت های نامحسوس حرکات و رفتار 
مرد 43 ساله ای که ظاهرا از بین زباله ها ضایعات 
این  ماموران  شدند.  مظنون  میکرد  آوری  جمع 
با هماهنگی مقام قضایی  و  فرد را دستگیر کردند 
حوالی  همان  در  مسکونی  منزلی  که  او  مخفیگاه 

بود را مورد بازرسی قرار دادند.
کرد  کشف  را  سرقتی  گوسفند  راس   2 پلیس 
دید  نمی  حقیقت  بیان  جز  راه��ی  که  متهم  و 
راس   30 دیگری  فرد  کرد  ادعا  خود  دراعترافات 
گوسفند را دزدیده و از ترس  این که دستگیر شود 

احشام را در کوه های سرافرازان رها کرده است.
اعترافات  این  پی  در  گفت:  بوستانی  سرهنگ 
ماموران کالنتری نجفی بالفاصله جستجو خود را 
آغاز و 25 گوسفند مسروقه رها شده در کوه را کنار 
چشمه کشف کردند.تحقیقات با توجه به ادعاهای 
2فقره  و  اس��ت   معتاد  مخدر  م��واد  به  که  متهم 
سابقه کیفری دارد با دستورات مقام قضایی برای 

دستگیری همدستان او ادامه دارد.

مجازی  کالهبرداری های  عامالن 
دستگیر شدند 

دو پسر جوان که باسوء استفاده از سایت دیوار 
و به بهانه فروش وام های ویژه بانکی از شهروندان 
مشهد  در  کردند  می  ک��اله��ب��رداری  ل��وح  س��اده 

دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی در تشریح این 
دادسرا  از  ای  پرونده  دریافت  پی  در  گفت:  خبر 
مبنی بر اینکه فردی با اغفال شهروندان در سایت 
کرده  سریالی  های  کالهبرداری  به  اق��دام  دی��وار 
است کاراگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری 
بازپرسی  به دستور  آگاهی خراسان رضوی  پلیس 
شاکی  یك  از  خود  تحقیقات  مشهد   230 شعبه 
پرونده که ساکن روستایی در شهرستان بردسکن 

بود آغاز کردند.
وی خاطر نشان کرد: شاکی پرونده در اظهارات 
ادعا کرد در سایت دیوار آگهی  کارآگاهان  به  خود 
هایی با مضمون دریافت وام های 120-180 و 210 
میلیون تومانی روبرو شده و با فرد مورد نظر تماس 

گرفته و با او در مشهد قرار مالقات گذاشته است.
شاکی در ادامه اظهاراتش گفت متهم که »علی« 
در  و  جلب  را  او  اعتماد  زبانی  چرب  با  دارد  نام 

ابتدا با دریافت مبالغ از پنج میلیون ریال تا 730 
های  وعده  قرارداد،  عقد  منظور  به  ریال  میلیون 
واهی برای دریافت وام داده و سپس متواری شده 

است.
آگاهی  پلیس  کارآگاهان   : افزود  کریمی  سردار 
با ترسیم چهره فرضی متهم و اقدامات پلیسی وبا 
از سامانه های اطالعاتی مخفیگاه عامل  استفاده 
این کالهبرداری های مجازی را در منطقه سیدی 
مشهد شناسایی و او را دستگیر کردند. متهم 22 
ساله که بیکار است و به مواد مخدر اعتیاد دارد در 
معرفی  نیز  را  خود  همدست  اولیه  های  بازجویی 
کرد .کارآگاهان بالفاصله متهم دیگر این پرونده که 
جوانی 26 ساله است را دستگیر و از او یك دستگاه 

خودروی سواری دنا توقیف کردند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اعالم اینکه 
شناسایی  خصوص  این  در  مالباخته   6 تاکنون 
یافته  انجام  بررسی  در  داش��ت  بیان  ان��د  ش��ده 
میلیارد  یك  از  بیش  به  پرونده  این  ریالی  ارزش 
متشکله  پرونده  همراه  به  متهمان  و  برآورد  ریال 
شدند. معرفی  مشهد   230 شعبه  دادس��رای  به 
سردار کریمی گفت: تحقیقات از این2 کالهبردار 
مجرمانه  های  اق��دام  دیگر  کشف  برای  مجازی 

آنان ادامه دارد.

سارق باطری خورو دستگیر شد 
خ��ودروه��ای  وسایل  و  باطری  سرقت  عامل 
دام  به  مشهد  عبادی  خیابان  محدوده  در  سواری 

افتادند. 
خبر  این  اعالم  با  مشهد  پلیس  ریس  جانشین 
باطری  سریالی  های  سرقت  گزارش  پی  در  گفت: 
مشهد  عبادی  ا...  آیت  بلوار  محدوده  در  خودرو 

تحقیقات پلیس آغاز شد.
سرهنگ علی اکبر حسین پور افزود: تیم گشت 
نامحسوس دایره تجسس کالنتری شهید هاشمی 
سرنخ  به  توجه  با   ، ضربتی  عملیات  این  در  نژاد 
های موجود ، جوان پراید سوار را به عنوان مظنون 
تحت نظر قرار دادند. ماموران  انتظامی این سارق 
خیابانی را در حین سرقت باطری خودروی نیسان 

وانت دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی مشهد گفت: ماموران 
عدد  چهار  متهم  خودروی  بازرسی   در  انتظامی 
مواد  تعدادی  و  الستیك  و  رینگ  ،2حلقه  باطری 
این سارق  از  مخدر صنعتی کشف شد. تحقیقات 
خیابانی برای کشف سرقت های انجام شده توسط  

او ادامه دارد.

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

شهروندان عزیز می باشد  
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یادداشت

مصیب نامه تحصیلی یا برگه امتحان؟

و  مقاطع دبستان  در  و تحصیل  در دوران مدرسه 
مستمر  از  امتحان  عنوان  دبیرستان،  و  راهنمایی 
زیادی  فرق  هیچ کدام  پایان ترم  و  میان ترم  تا  گرفته 
از  راحت  خیال  آنها،  در  تفاوت  تنها  نداشت.  باهم 
بود. مثال دانش آموز می دانست  ترم تحصیلی  ادامه 
شش  ره  یک  هنوز  و  نیست  امتحان  آخرین  این  که 
به  راحت  خیالت  با  بنابراین  دارد.  خرداد  تا  ماهه 
در  بلعیده،  ک��ن«  «ول��ش  ق��رص  انگار  که  شیوه ای 
و  رفقا  با  کوچه گردی  و  خانوادگی  مهمانی های  تمام 
لحظه  مبادا  که  کرده  شرکت  دوستان  دورهمی های 
با یک شب  مهمی را از دست داده باشد. در نهایت 
سر  امتحان«  »شِب  آشنای  عنوان  با  خواب  بیدار 

می کرد. 
پاس کردن به مثابه کوه کندن

گذراندن  و  تحصیلی  سال   12 از  که  همان هایی 
امتحان،  عارفانه  از شب های  چندین سال متمادی 
اینکه کسی نیست  از  به دانشگاه می رسیدند و فارغ 
و  هستند  وضعیتی  چه  در  تو  خانواده  بفهمد  که 
به خود  مستطیلی  باریک  نامه های  با  را  آنها  والدین 
کردن  گز  کافه گردی،  به  ترم  طول  تمام  بخواند، 
خیابان های اطراف دانشگاه، کوه و دشت و همایش 
می توان  که  است  این  فرقش  تنها  می رسید.  سر  به 
احساسی،  نویسی  عریضه  سبک  به  راحت  خیال  با 
بیمارستان  در  م��ادرم  و  پدر  مضمون  با  نامه هایی 
پناه  دست  این  از  و  کردیم  تصادف  دیشب  هستند، 

برد و گاهی هم نتیجه گرفت.
با  ای  صحفه  چند  گ��اه  و  خطی  چند  نامه های 
امتحانی  برگه  پایین  در  که  عاجزانه  التماس های 
نوشته می شود یکی از شیوه های رایج دانشجویانی 
برای  را  خالصی  تیر  آخرین  خواهند  می  که  است 
برخی  بگیرند.  درس  شدن  پاس  و  نمره  دریافت 
سر  به  زحمتی  اندک  با  را  ترم  یک  که  دانشجویان 
می برند، بیشتر اوقات با این امید در جلسه امتحان 
کمک  با  و  ای  عریضه  نوشتن  با  تا  شوند  می  حاضر 
گرفتن از کلماتی شاید عاطفی و تاثر برانگیز و حتی 
خودمانی برای گرفتن تنها یک نمره 10 دل استاد را 

به دست آورند.
افزایش فوت پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها

ایستاده  تخته  پای  ترم  تمام  که  استادانی  بیچاره 
نویسی  جزو  و  دادن  گوش  به  وادار  را  دانشجویان  و 
کرده اند، حاال با انبوهی از مصیبت نامه های احساسی 
مواجه هستند. چیزی که از این پاورقی ها، التماس 
فوت  آمار  که  است  این  کرد  دریافت  می توان  دعاها 
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها به طرز غیرقابل باوری در 

زمان برگزاری امتحان افزایش پیدا می کند. 
دچار  پدرم  با  امتحان  روز  من  شرمنده،  »استاد 
مشکل شدم. من شرایط بسیار بدی در خانواده دارم 
و دارند منو مجبور به ازدواج می کنند. مجبورم برای 
فرار از این ازدواج توی درس ها قبول بشم....تو رو 

خدا به من کمک کنید. «
 اکثر این دانشجویان ترم آخرهستند و فقط همین 
یک درس را دارند ! برخی شاغل هستند و خرج یک 

خانواده پر جمعیت بر دوششان است و...
آیا  که  اینجاست  سوال  اوص��اف  این  تمام  با  اما 
نمره  باید  دارد  بیشتری  گرفتاری   که  کسی  هر 
میزان  سنجش  امتحان،  از  هدف  یا  بگیرد  بیشتری 
فردا  است  قرار  که  است  دانشجویانی  دانسته های 
براساس این دانسته ها در پست های مختلف حساس 

و غیرحساس مسئولیت داشته باشند؟  
این  استادان  برای  دانشجویان  نگاری  نامه  البته 
روزها در برخی موارد در دبیرستان ها هم شیوع پیدا 
کرده است. به راستی دلیل شیوع این التماس های 
که  تحصیلی  تنبلی  باشد؟  تواند  می  چه  پاسخ  بی 
اشتغال  است،  دانشجویان  میان  در  بیماری مسری 
امتحانی"،  "شب  پدیده  ظهور  تحصیل،  با  همزمان 
افزایش مشکالت و دغدغه های دانشجویان نسبت 
موضوع  این  به  اعتقاد  و  گرایی  مدرک  گذشته،  به 
مهم تر  این ها  همه  از  یا  و  است  مهم  مدرک  تنها  که 
یا  پیشرفت  باال  نمرات  کسب  برای  انگیزه  کاهش 

موفقیت تحصیلی؟

 سرویس اجتماعی 
یادم میاد هربار که اتفاقی می افتد تهدید به کتک 
اشتباهی  می ترسیدم  همیشه  می شدم.  خوردن 
راستش  بشوند.  عصبانی  اونها  که  بکنم  کاری  یک 
طول  در  وقتی  می ترسیدم.  خیلی  بابام  کمربند  از 
روز یه خراب کاری می کردم، تا شب دور و بر مامانم 
بابا تعریف نکنه  می چرخید که یادش نمونه و برای 
کاری  یک  داشتم  استرس  همش  ک��ردم.  چیکار 
تو  میدم  که  نونی  »حیف  بگه:  بابام  و  بدم  انجام 
دنیا  به  آبجی  که  بود  سالم  پنج  حدود  میخوری«. 
می گفتن  همه  بود،  خوشگل تر  خیلی  من  از  اومد. 
احساس  می مونه.  هلو  مثل  خوشگله  خیلی  بهار 
تعریف  ازم  کسی  که  زشتم  خیلی  من  می کردم 

نمی کنه. 
بلند  م��ادرم  گاهی  خانوادگی  جمع های  ت��وی 
لباس هاش  تا  بیار  رو  خواهرت  ساک  می گفت: 
و  می گرفتم  رو  لباس  ساک  دسته  کنم.  عوض  رو 
همین  خاطر  به  بار  یک  می کشید.  مادرم  جای  تا 
کشیدن ساک جلوی عمه هام کتک خوردم. مامانم 
می گفت:  بلند  بلند  و  کشید  وگوشمو  شد  بلند 
بلندش  چرا  بشه؟  َکنده  بچه  ساک  دسته  نمی گی 

نمی کنی و می کشی رو زمین؟
کم  نمره های  و  ننوشتن  مشق  بعد  سال  چند  از 
من  خوردن   کتک  بهانه  مدرسه  در  اولیا  انجمن  و 
بود. البته با خودم فکر می کردم همه مامان و باباها 
رو  فکر  این  چرا  نمیدونم  می زند.  رو  بچه  هاشون 
می کردم؟ گاهی برگه های امتحانی رو قایم می کردم 
به مامانم نمی گفتم که مدرسه خواسته که بیاد. اما 
بدترین حالت این بود که مامانم منو ارجاع می داد 
اون  تو منو عاصی کرده،  بچه  این  بابام. میگفت  به 
هربار  که  می گرفتم  سفت  خودمو  باید  که  بود  وقت 
محکم تر  وگرنه  نکنم  گریه ام  می خوره  گوش  تو 
مدرسه  و  نمره  و  امتحان  جریان  باالخره  می زنه. 
اولین  کنی،  ازدواج  زود  باید  گفتن  شد.  تموم  هم 
ازش  زدم،  حرف  باهاش  و  اومد  که  خواستگاری 
چیکار  بشید  عصبانی  خیلی  وقتی  شما  پرسیدم: 
ولی  داد  جواب  چی  دقیقا  نیست  یادم  می کنید؟ 

کردم  ازدواج  وقتی  نبود.  آمیزی  خشونت  جواب 
تحقیرم  همه  حقمه  می کردم  فکر  شدم.  بچه دار  و 
انجام  نفس  به  اعتماد  می کردم  احساس  می کنند. 
که  چندباری  حتی  ندارم.  تنهایی  به  رو  هیچ کاری 
شوهرم خیلی عصبانی بود دو تا بچه هام رو تو بغلم 
وقت  هیچ  ناهارخوری...  میز  زیر  رفتم  و  گرفتم 
بچه هام رو نزدم، هربار که مدرسه می خواست برای 
هیچ کس  با  می شدم.  راهی  استرس  با  برم،  بچه ها 
و  کرده  یخ  دست هام  بفهمند  که  نمی دادم  دست 

می لرزه!...«

که  است  جوانی  زن  گفته های  از  بخشی  اینها 
کرده  مراجعه  روانشناس  به  مشاوره  گرفتن  برای 
از  خشونت  مورد  که  افرادی  تمام  شاید  اما  است. 
سوی والدین خود قرار گرفته و تنبیه بدنی را تجربه 
کرده اند، شانس مراجعه به مشاور را نداشته باشند 
موضوع،  این  سرخوردگی  از  ناشی  اختالالت  و 

زندگی آنان را تباه کند. 

تربیت یک مجرم
عامیانه ای  شعرهای  رواج  است  این  واقعیت 
ُخِل«  نخوره  هرکی  ُگِل،  مادر  و  پدر  »کتک  مثل: 
کردن  آرام  ب��رای  تنها  دست  این  از  چیزهایی  و 
وجه  هیچ  به  فرزندان  بدنی  تنبیه  بود.  خودمان 
توصیه شده نیست و حتی با قانون حمایت از کودک 

و نوجوان منافات دارد.
پیامدهای  با  رابطه  در  اجتماعی  روانشناس  یک 
او  کودک  بدنی  تنبیه  گفت:  کودکان  بدنی  تنبیه 
از  بسیاری  می کند.  تبدیل  مهاجم  فرد  یک  به  را 
کودکان  بدنی  تنبیه  بین  می دهد  نشان  مطالعات 
دوران  در  آنها  پرخاشگری  و  خشونت آمیز  رفتار  و 
مجرمان  بیشتر  دارد.  وج��ود  ارتباط  بزرگسالی 
و  ارعاب  که در دوران کودکی مورد  افرادی هستند 
قانون طبیعت است  این  واقع شده اند.  بدنی  تنبیه 
و  معلمان  والدین،  تربیتی  از شیوه های  کودکان  که 

بزرگترهای خود درس می گیرند.
امین صداقت در ادامه افزود: تنبیه بدنی، حواس 
بسیاری از کودکان را پرت می کند. به این ترتیب آنها 
دیگر یاد نمی گیرند با شیوه های اجتماعی قابل قبول 
کودکی  وقتی  کنند.  حل  را  دیگران  با  خود  اختالف 
خشم،  مانند  احساساتی  می شود،  بدنی  تنبیه 
می شود.  حاکم  او  روان  و  روح  بر  ترس  و  ناامیدی 
خود  سر  در  انتقام جویانه  افکار  او  اس��ت  ممکن 
موقعیت های  با  چگونه  نگیرد  یاد  دیگر  و  بپروراند 
آینده  در  نمی گیرد  یاد  هرگز  او  شود.  روبه رو  مشابه 
بنابراین  بربیاید  ناگوار  اتفاق  از پس یک  باید  چطور 

به یک فرد خشن تبدیل می شود.
من به هیچ دردی نمی خورم

باور  این  ک��ودک  بدنی  تنبیه  ک��رد:  تصریح  وی 
موافقت  جلب  برای  که  می کند  ایجاد  او  در  را  غلط 
دیگران باید آنها را کتک بزنید. کودک گمان می کند 
هستند  کوچک تر  او  از  که  کسانی  با  دارد  اج��ازه 
در  خود  قدرت  از  او  باشد.  داشته  رفتاری  چنین 
جهت منفی استفاده می کند و در دوران بزرگسالی، 
را  آنها  یا مخالفت  بشنود  »نه«  از دیگران  نمی تواند 
همساالن،  جانب  از  مخالفت  گونه  هر  کند.  تحمل 

با کتک  و  بزند  به خشونت  را وادار می کند دست  او 
کودکان  بیندازد.  راه  را  خ��ود  ک��ار  دیگران  زدن 
ممکن است کتک زدن را به عنوان راهی برای حل 
پیام  این  کودکان  بدنی  تنبیه  بشناسند.  مشکل 
زدن  کتک  می کند.  القا  آنها  ذهن  به  را  قوی  منفی 
از دست رفتن عزت نفس و اعتماد  کودکان موجب 
به نفس آنها می شود. آنها خیلی زود به این نتیجه 
می رسند که هیچ ارزشی ندارند و به درد هیچ کاری 

نمی خورند!
خشم،  کرد:  عنوان  روانشناسی  کارشناس  این 
است  ممکن  که  منفی  احساسات  تمام  و  ناامیدی 
به مرور  روبه رو شود،  آنها  با  تنبیه  کودک در لحظه 
احساسات  این  می شود.  جمع  او  ذهن  در  زمان 
آتشفشانی  گدازه های  مانند  روزی  است  ممکن 
اعضای  تمام  برای  ناامیدی  و  یاس  و  کنند  فوران 
و  صحیح  روش ه��ای  با  باید  است.  مضر  خانواده 
بدون  بفهمانید،  کودک  به  را  خود  منظور  مناسب 

اینکه احساسات او را جریحه دار کنید.
تنبیه مولد ترس

انزجار  احساس  آمدن  وجود  به  اشاره  با  صداقت 
تنبیه  کرد:  خاطرنشان  والدین،  به  نسبت  تنفر  و 
و  شما  بین  قطعا  باشد  که  شکلی  هر  به  بدنی 
ما  خود  می کند.  ایجاد  حائل  و  دی��وار  فرزندتان 
آسیب  ما  به  می کنند  سعی  نوعی  به  که  کسانی  از 
طبیعت  این  حال  هر  به  داری��م.  نفرت  برسانند 
انسان است و پدر و مادر باید بدانند تاثیر انضباطی 
ایجاد  برای  است!  موقتی  و  سطحی  بدنی،  تنبیه 
آموزش  کنار  در  باید  فرزندتان  با  دائمی  پیوند  یک 
تنبیه  بگذارید.  هم  احترام  او  به  انضباط،  و  نظم 
همیشه  ب��رای  و  است  ترس  احساس  مولد  بدنی 
بسیاری  می اندازد.  فاصله  فرزندان  و  والدین  بین 
در  خودشان  که  نمی آورند  یاد  به  اغلب  والدین  از 
متنفر  شدن  تنبیه  از  اندازه  چه  تا  کودکی  دوران 
نزدیک  برای  متعددی  و  مثبت  شیوه های  بوده اند. 
مرتکب  که  اشتباهاتی  یادآوری  و  کودک  به  شدن 
چیز  هیچ  کودک  زدن  کتک  از  دارد.  وجود  شده 

عایدتان نمی شود!

خبر

مدیر آموزش و پرورش کاشمر:

اعتقادی به داشتن مدارس خاص ندارم

هیچ گونه  گفت:  کاشمر  پ��رورش  و  آم��وزش  مدیر 
همه  باید  و  ندارم  خاص  مدارس  داشتن  به  اعتقادی 

دانش آموزان در کنار یکدیگر به تحصیل بپردازند.
نشست  در  آذرم��اه   20 گذشته  روز  طاهریان  علی 
اصحاب  با  مختلف  مقاطع  معاونین  با  خود  خبری 
با  شد،  برگزار  پرورش  و  آموزش  محل  در  که  رسانه 
بیان اینکه نگاه ما به مدارس خاص نوع ترکیبی آن ها 
خاص  م��دارس  که  است  این  مطلوب  اف��زود:  است، 
نداشته باشیم و دانش آموزان با هر توانی در کنار هم 

باشند.
ایجاد  به  می تواند  اقدام  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانش آموزان  بین  در  رقابت  حس  افزایش  و  انگیزه 
در  دانش آموزان  تمامی  بدون  کرد:  بیان  کند،  کمک 
کنار یکدیگر به ایجاد عدالت آموزشی نزدیک تر است.
طاهریان بیان کرد: متأسفانه به دلیل اینکه در همه 
شهرها موضوع رقابت جدی است و آموزش و پرورش 
به کنکور بسیار اهمیت می دهد و همچنین برون داد 
این سازمان صرفا در کنکور خالصه می شود مجبور به 

داشتن روش آموزش گلخانه ای و جزیره ای هستیم.
وی با بیان اینکه این وضعیت موجب شده مدارس 
تیزهوشان و نمونه را داشته باشیم و گرنه اعتقاد خود 
من و حتی اداره کل آموزش و پرورش بر اجرای این 
مدارس  کاهش  بر  ما  نگاه  کرد:  عنوان  نیست،  روش 

خاص است.
هزینه هر دانش آموز 2 میلیون و 300 هزار تومان

مدیر آموزش و پرورش کاشمر همچنین با اشاره به 
اینکه امسال درخواست از سوی مدارس شاهد برای 
کرد:  بیان  است،  بوده  زیاد  بسیار  کالس ها  توسعه 
کالس ها  توسعه  با  بودند  تالش  در  مدارس  مدیران 

دانش آموزان بیشتری را ثبت نام کنند.
وی با اعالم اینکه چون باید دانش آموزان براساس 
به  بروند  مدارس  این  به  شاخص ها  برخی  و  امتیاز 
نکرده ایم،  موافقت  کالس ها  توسعه  با  جهت  همین 
این  مالی  توان  افزایش  بر  فقط  توسعه  این  گفت: 

مدارس کمک می کند.
م��دارس  باید  سویی  از  اینکه  بیان  با  طاهریان 
کرد:  بیان  باشیم،  داشته  نظر  در  هم  را  غیرانتفاعی 
اکنون مدارس غیرانتفاعی کاشمر 3400 دانش آموز را 
پوشش می دهند و این کمک بسیار بزرگی به آموزش 

و پرورش است.
دو  دانش آموز  هر  سالیانه  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
میلیون و 300 هزار تومان برای دولت بار مالی دارد، 
دوش  روی  از  را  بار  این  غیرانتفاعی  مدارس  افزود: 

آموزش و پرورش کم می کنند.
آسیب های اجتماعی دغدغه آموزش و پرورش

اصلی  دغدغه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  طاهریان 
است،  اجتماعی  آسیب های  پرورش  و  آموزش  در  ما 
در  ام��روز  که  خاصی  شرایط  به  توجه  با  ک��رد:  بیان 
و  مجازی  فضاهای  جمله  از  دارد  وج��ود  جامعه 
سایر  و  طالق  همانند  دیگری  اجتماعی  مشکالت 
ناهنجاری ها می طلبد به آسیب های اجتماعی در بین 

دانش آموزان توجه بیشتری شود.
آموزش  بر  مقدم  را  تربیت  چون  اینکه  بیان  با  وی 
آموزشی  کیفیت  در  مخل  را  اجتماعی  آسیب های  و 
آسیب های  اک��ن��ون  دغ��دغ��ه  مهم ترین  می دانیم 
اجتماعی است، بیان کرد: از مسئوالن مربوطه انتظار 
تا  کرده  یکپارچه  را  خود  ظرفیت  و  توان  همه  داریم 

بتوانیم در این جهت گام مؤثری برداریم.
مدیر آموزش و پرورش کاشمر همچنین به وضعیت 
افسردگی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: در خصوص 
کاهش این افسردگی ها کارهای بسیاری در حال اجرا 

است.
تالش خیرین برای کمک به آموزش و پرورش

محوری،  برنامه  اینکه  بیان  ب��ا  همچنین  وی 
خالقیت، اخالق مداری و عدالت آموزشی شعار سال 
برنامه  گفت:  است،  کاشمر  پرورش  و  آموزش  جاری 
محوری را برای جلوگیری از هدر رفت زمان و فرصت 

سوزی در مدارس تعریف کرده ایم.
تمامی  از  راستا  این  در  اینکه  به  اشاره  با  طاهریان 
اولویت های  و  تهیه  برنامه ای  شده  خواسته  مدارس 
کرد:  عنوان  کنند،  اعالم  و  مشخص  را  خود  کاری 
شش  حداکثر  و  سه  حداقل  باید  م��دارس  مدیران 

اولویت را تعیین کنند.
این  اس��اس  بر  باید  مدیران  اینکه  اع��الم  با  وی 
ببرند،  پیش  را  اهداف خود  و  کرده  اولویت ها حرکت 
عمرانی،  حوزه  در  امسال  شهریورماه  از  کرد:  بیان 
بسیار  اقدامات  انسانی  نیروی  ساماندهی  و  آموزشی 

خوبی انجام شده است.
در  اینکه  بیان  با  کاشمر  پ��رورش  و  آم��وزش  مدیر 
سه  شاهد  حداقل  گذشته  ماه  دو  طی  عمرانی  حوزه 
اظهار  بودیم،  کاشمر  در  کشور  بزرگ  خیرین  از  گروه 
شد  موجب  کاشمر  در  خیرین  از  یکی  حضور  کرد: 
پرورش کاشمر  و  به آموزش  تومان  بالغ بر دو میلیارد 

در بخش های مختلف کمک شود.
وی همچنین از حضور جامعه خیرین یاوری تهران 
در کاشمر خبر داد و عنوان کرد: در تفاهم های اولیه 
میلیون   500 و  میلیارد   3 بالغ بر  می کنیم  پیش بینی 

تومان آورده سفر این خیرین برای کاشمر باشد.
ویترین  مهم ترین  را  کنکور  ادام��ه  در  طاهریان 
آموزش و پرورش دانست و گفت: نه تنها برای کیفیت 
برنامه  نیز  دیگر  مختلف  بخش های  در  بلکه  آموزش 

ریزی شده است.

 تنبیه بدنی کودک او را به یک 
فرد مهاجم تبدیل می کند. 
بسیاری از مطالعات نشان 

می دهد بین تنبیه بدنی 
کودکان و رفتار خشونت آمیز 
و پرخاشگری آنها در دوران 

بزرگسالی ارتباط وجود دارد. 
بیشتر مجرمان افرادی هستند 

که در دوران کودکی مورد ارعاب 
و تنبیه بدنی واقع شده اند
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         آرزو مستاجر حقیقی
نشستی دیگر از سلسله نشست های ادبی شمس، با 
موضوع نقد کتاب »روزی، روزگاری جنگی« با حضور 
نویسندگان،  از  دیگر  جمعی  و  کتاب،  نویسنده 
مرکزی  کتابخانه  محل  در  ادب دوستان  و  منتقدان 

آستان قدس رضوی برگزار شد.
در این نشست، که اجرای آن را حسین لعل بذری 
با  جنگی«  روزگ��اری  »روزی  کتاب  داشت،  برعهده 
اداره کل  فرهنگی  معاونت  کتاب،  نویسنده  حضور 
معاونت  آثار،  حفظ  بنیاد  ادبیات  مسئول  ارش��اد، 
گجوان،  براتی  علی  ارش��اد،  کل  اداره  ادب  و  شعر 
و  نویسندگان  از  دیگر  جمعی  و  موسی زاده،  علی 

ادب دوستان، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
ُرمان مینی مال

همچون  موضوعاتی  به  نشست  این  ابتدای  در 
سبک اثر و به طور کلی مینی مالیست یا کوتاه نویسی 
و شباهت های آن با هایکو، تمثیل، رباعی و مانند آن 
گفت:  باره  این  در  گجوان  براتی  علی  شد.  پرداخته 
در این اثر، با ملودرام، طنز، تراژدیک و ... برخورد 
گونه های  به  می توان  که  را  عناوینی  همه  و  می کنیم 
ادبی داد در تک تک اپیزودهای این مجموعه می توان 
این  در  گونه ها  این  همه  تعبیری  به  کرد؛  مشاهده 
کتاب جمع شده؛ اما ابتدا باید مشخص کرد که این 

اثر، برپایه چه سبکی نوشته شده است. 
مینی مال  اث��ر  صد  مثال  ب��رای  اگ��ر  اف��زود:  وی 
مشترکی  نقطه  م��ی ت��وان  سختی  ب��ه  بخوانیم 
که  دارن��د  شیوه ای  وهرکدام  یافت  آنها  همه  بین 
نمی توان چندان به تعریف جامعی از آن رسید.گاه 
در  اما  بلندند،  ظاهر  به  که  می بینیم  داستان هایی 
حوزه داستان های مینی مال دسته بندی می شوند؛ 
به  را  بزرگ  واقعه ای  از  کوچکی  انعکاس  تنها  چون 
چیزی  چه  که  کرد  توجه  باید  گذاشته اند.  نمایش 
اگر  کوتاه  داستان  در  چون  بگوییم؛  می خواهیم 
انتخاب نشده  به دقت  واژگان در دل متن  و  کلمات 

باشد، ظرفیت انتقال پیام را ندارد.
به  مینی مال  سبک های  کرد:  خاطرنشان  گجوان 
و  تنفس  قدرت  شاید  داستان  خود  که  است  نوعی 
ارتباط را شاید نداشته باشد اما بعد از خواندن کلیه 
اثر شما به شکلی از آن واقعه، حادثه و یا شخصیت 
دست پیدا می کنید و این نمی تواند مینی مال باشد.

این  در  اینکه  بیان  با  ادام��ه  در  موسی زاده  علی 
اثر، نویسنده با رویکرد تقلیل گرایانه به مجموعه ای 
داده  آن  به  داستانی  شکل  و  پرداخته  خاطرات  از 
کارهای  ج��زو  م��ی ت��وان  را  اث��ر  ای��ن  گفت:  اس��ت، 
کوتاه  خیلی  برش  یک  صرفا  که  دانست  مینی مال 
چون  مینی مال  در  می شود.  انتخاب  زندگی  از 
حذف  احساسات  دارد،  وجود  تقلیل گرایانه  رویکرد 
در  و  می رسد  حداقل  به  شخصیت پردازی  می شود، 
نهایت به آن چیزی می رسد که در هنرهای تجسمی 

مینی مالیست ها به دنبال آن هستند و آن تأثیر ناب 
شخصیت ها  هم  کتاب  این  در  که  همانطور  است. 
برای  ترفندها  کمترین  از  اما  دارد،  وجود  همچنان 
پردازش آن استفاده شده و بیشتر تأکید روی عمل 

است تا بیان احساسات.
اینکه  به  با توجه  این منتقد مشهدی تصریح کرد: 
مدرن  جنبش  شاخه های  همه  مثل  هم  مینی مال 
ذهن  در  که  است  اتفاقی  مهم  و  بوده  مخاطب محور 
نویسنده  اثر  این  در  می بینیم  گاه  می افتد،  مخاطب 
در  و  شده  متوسل  اضافه  توضیحات  به  اثر  خالق  یا 
اگر حذف شود،  اپیزودها بخش هایی است که  برخی 
تأثیرگذاری متن چند برابر می شود و کتاب همه جا این 

تقلیل گرایی را به شکل تمام عیاری انجام نداده است.
و  فرهنگ  اداره  کل  معاون  امینی  یوسف  ادامه،  در 
ارشاد خراسان رضوی با طرح این پرسش که آیا این یک 
اثر مینی مال است یا خیر، اگر خیر پس به چه سبکی کار 
شده است و اگر مینی مال است آیا موضوع گسترده ای 
مثل جنگ را در قالب مینی مال می توان بیان کرد یا 
خیر، اضافه کرد: هرچند جنگ مسئله ای است که باید 
در ذهن نفوذ کند و این گونه نوشتن چندان نمی تواند 
فضای  جنگ  مثل  موضوعی  و  کند  ادا  را  مطلب  حق 
بیشتری می طلبد، اما در واقع طوالنی بودن یا نبودن 
یک اثر چندان مهم نیست، بلکه کیفیت و پردازش آن 

است که می تواند یک اثر را ماندگار کند.
پیرایش خوانده ها و شنیده ها

بیان  با  جنگی  روزگ��اری  روزی  نویسنده  سپس، 
می کنند  زندگی  ادبیات  حوزه  در  که  کسانی  اینکه 
نباید خیلی درگیر مسئله چگونگی کار باشند توضیح 
ذهن  در  تئوری  یک  اول  که  نیست  اینطور  داد: 
بگذرانیم و بعد بر اساس آن یک داستان خلق کنیم. 
من آثار جنگ را زیاد مرور می کردم و به کرات در این 
آثار با مطالب اضافه ای برخورد می کردم که درج آنها 

به نظر من هیچ لزومی نداشت.
از  م��ن  داد:  ادام���ه  ب��اره  ای��ن  در  قزلی  مهدی 
مثال  داشتم؛  بدی  احساس  اضافه  مطالب  خواندن 
نویسنده ای می خواهد مطلبی در مورد جنگ روایت 
و  جهاد  خوبی های  وصف  در  صفحه  سه  تنها  کند 
صفحه ها  سه  این  وقتی  که  است  نوشته  جهادگران 
در خاطرات سه خطی مدام تکرار می شوند به شدت 
لذا  گریزان می کند.  را  مالل آور می شوند و مخاطب 
من برخی از این روایت ها را انتخاب و پیرایش کردم.
ایرانیان  داستانی  ادبیات  و  شعر  بنیاد  مدیرعامل 
طریق  از  زیباکردن  یعنی  آرایش  که  توضیح  این  با 

افزودن و پیرایش یعنی زیباکردن از طریق کاستن، 
با  بودند  کرده  سعی  دیگر  نویسندگان  چون  گفت: 
آرایش، مطالب جنگ را بیان کنند، من مسیر عکس 

را انتخاب و مطالب را پیرایش کردم.
قزلی افزود: خوِد جنگ به خاطر اتفاقاتی که در آن 
می افتد به قدر کافی در آن درام وجود دارد. اگر ما به 
طور دقیق و فقط با توجه به اینکه از کجا شروع و به 
کار  کنیم،  انتخاب  را  خاصی  بخش  کنیم،  ختم  کجا 
بسیار فاخری از آب درمی آید. زمانی بخشی از این اثر 
به صورت های مختلف منتشر شد که استقبال خوبی 
از آن شد و بازخوردهای خوبی از مخاطبان می گرفتم 
و  کنم  دسته بندی  را  آنها  شد  باعث  مسئله  این  که 
»روزی  قالب  در  را  کار  قوی تر  بخش های  نهایت  در 

روزگاری جنگی« به دست چاپ بسپارم.
نه خاطرة خاطره، نه ادبیاِت ادبیات

که  نیست  چیزی  جنگ  داد:  ادامه  قزلی  مهدی 
صرفا  اثری  اگر  حتی  کرد.  خلق  صرفا  را  آن  بتوان 
قرار  مخاطب  توجه  م��ورد  و  باشد  نویسنده  خلق 
چندان  دارد.  واقعیت  با  جدی  نسبت  قطعا  گیرد 
هم مهم نیست اسم آن رمان باشد یا داستان کوتاه 
است.  واقعیت  آنها  همه  مبنای  کوتاه نویسی.  یا 
به  کسی  از  را  مطلبی  هم  اثر،  این  خلق  در  واقع  در 
منابعی  از  یا  شنیدم  غیر مستقیم  یا  مستقیم  طور 
هم  و  خواندم  بود  شده  آرایش  آنها  در  مطالب  که 
عالقه مندی های داستانی داشتم و از تمام آنچه یاد 
این  تا  کردم  استفاده  داستان  حوزه  در  بودم  گرفته 

روایت ها به بهترین نحو روایت شود.
وی خلق این اثر را به استخراج قطعه ای فیروزه از 
و گفت: وقتی قطعه ای سنگ  دل سنگ تشبیه کرد 
فیروزه را استخراج می کنیم نمی توانیم آن را به همان 
صورت استفاده کنیم، بلکه باید برش داده شده و تنها 
قطعه کوچکی از آن انتخاب شود، اما مهم این است 
قسمت  از  می شود  انتخاب  که  کوچکی  برش  آن  که 
من  کرد:  خاطرنشان  قزلی  گردد.  انتخاب  مناسبی 
هم در این کتاب سعی کردم از قلوه فیروزه هایی که در 
میان سنگ ها بودند بهترین نقاط آن را انتخاب کنم 
و بهترین تراش را به آن بدهم. آنچه از تراش به کار 
از  گرفتم ادبیات است و آنچه از جنس به کار گرفتم 
همان کاِن اصلی و فیروزة اصل و واقعیت است. اثری 
نه  و  نه خاطرة خاطره است  روبه روی شماست،  که 
ادبیاِت ادبیات. این بازنویسی ادبی از خاطراتی است 

که طی سه تا پنج سال انتخاب کردم.

بیان  به  نشست  این  حاضرین  دیگر  ادام��ه،  در 
پرداختند  اثر  این  درب��اره  خود  انتقادات  و  نظرات 
روایت ها  کوتاه بودن  اثر،  قوت  نقاط  مهم ترین  از  که 
نقاط  از  یکی  و  کتاب  اتمام  برای  مخاطب  کشش  و 
برای  مستند  منبع  و  مرجع  نقل  عدم  آن،  ضعف 

روایت ها اعالم شد.

کتاب

خبر

زندگی  داستان  از  کوچولو«  کلیک  نمایشنامه»یه 
زندگی  چالش های  روی��اروی  می گوید  جوانی  زوج 
که  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت  جمله  از  امروز 
سوی  و  سمت  ب��وک  فیس  در  کلیک  یک  با  گاهی 

دیگری پیدا می کند...
بر  آن  تاثیرگذاری  و  تکنولوژی  پررنگ  حضور 
از نکات قابل تامل در این  روابط آدم ها و خانواده ها 

نمایشنامه است.
دو  همراه  به  کوچولو«  کلیک  »ی��ه  نمایشنامه 
نمایشنامه »شام آخر« و »وقت سکوت عروسک ها«را 

در کتاب امروز بخوانید.
کتابی  دیگر«  نمایشنامه  دو  و  کوچولو  کلیک  »یک 
و  صفحه   85 در  که  کوهستانی  محمدرضا  از  است 
چاپ  به   1396 سال  در  اختران  انتشارات  توسط 

رسیده است.

53 شب با اجرای نمایش موزیکال 
»دیوان تئاترال«

 ۵۳ مدت  به  تئاترال«  »دی��وان  موزیکال  نمایش 
به روی صحنه  ترافیک مشهد  فراهنگسرای  در  شب 

می رود.
»دیوان  نمایش  خبری  نشست  در  رثایی  عباس 
مشهد  ترافیک  فرهنگسرای  در  که  تئاترال« 
یک  تئاترال  دیوان  تئاتر   کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
نمایشی  گروه  توسط  که  است  موزیکال  نمایش 
فرهنگسرای  در  ش��ب   ۵۳ م��دت  ب��ه  »پ���درام« 
اجرا  طوالنِی  زمان  این  که  شود  می  اجرا  ترافیک 
اتفاق  مشهد  در  که  است  نخستین بار  برای  تقریبا 

افتد. می 
همه  گفت:  نمایش  این  داستان  با  رابطه  در  وی 
و  دیده  آب  مصرف  با  رابطه  در  زیادی  تبلیغات  ما 
هم  باید  ما  تبلیغاتی  هدف  جامعه  اما  شنیده ایم؛ 
برای مخاطب شهری )که تنها ۷ درصد آب را مصرف 
کشاورزی  بخش  روی  بر  باید  هم  و  باشد  می کند( 
متمرکز شویم که بیشترین هدر رفت را دارد. بنابراین 
جوانب  تمام  به  نمایش  ای��ن  در  که  داری��م  ت��الش 
با  همراه  داستانی  قالب  در  مصرف  در  صرفه جویی 

موزیک بپردازیم. 
کارگردان نمایش دیوان تئاترال در ادامه ابراز کرد: 
عاشاقانه ترین  و  لطیف ترین  در  نمایش  این  در  ما 
می کنیم  مطرح  را  آب  صرفه جویی  موضوع  داستان، 
رفته در آن  کار  به  ترانه های  و  با شعر  کردیم  و سعی 
که نوشته »محمود استاد محمد« است، این موضوع 

را بیان و بر آن تاکید کنیم.
کردیم  سعی  تئاتر  این  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
بحران  موضوع  به  جدید  و  بین المللی  زب��ان  با 
 ۱۶ از  نمایش  این  تمرین  اف��زود:   بپردازیم،  آب 
اجرای  آذرماه   ۲۰ از  و  شد  آغاز  جاری   مردادماه 
۹بهمن ماه  تا  ترافیک  را در سالن فرهنگسرای  آن 

هستیم. شاهد 
درنظرگرفته  بودجه  و  هزینه ها  با  رابطه  در  رثایی 
میلیون   ۱۱ تاکنون  کرد:  عنوان  نمایش  این  برای 
نمایش  این  در  لباس  و  دکور  ساخت  برای  تومان 
بینی  پیش  و  است؛  زیاد  بسیار  که  ایم  کرده  هزینه 
 ۴5 به  هزینه ها  این  شب   ۵۳ این  در  تا  می کنیم 

برسد. تومان  میلیون 

در این کتاب سعی کردم از 
قلوه فیروزه هایی که در میان 

سنگ ها بودند بهترین نقاط آن را 
انتخاب کنم و بهترین تراش را به آن 

بدهم. آنچه از تراش به کار گرفتم 
ادبیات است و آنچه از جنس به کار 
گرفتم از همان کاِن اصلی و فیروزة 

اصل و واقعیت است

    جواد لگزیان
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پیانیستولوژی و رویای حاکمیت هنر

         امیر نخاولی
کارگردانی  به  که  است  کاری  پیانستولوژی، دومین 
کاری  دی��ده ام.  او  خود  طراحی  با  و  نیازی  محمد 
بود.  برآمده  عهده اش  از  شایستگی  به  که  پرحجم 
نوید  است  کرده  انتخاب  که  ژانری  در  نیازی  حضور 
آینده ای موفق می دهد. تهیه کنندگی این اثر به  عهده  
سهند  را  پیانستولوژی  است.  حکم آبادی  مسعود 
خیر آبادی  آرش  از  متن  اشعار  و  نوشته  خیرآبادی 
میالد  عهده  بر  پیانستولوژی  هنرآهنگسازی  است. 
برآمده  مسئولیتش  پس  از  به خوبی  که  است  قنبری 
بود،  کامرانی  و مجری دکور صالح  تولید  است. مدیر 
طراحی نور را محمد نیازی و محمود کریمی عهده دار 

بودند.
داستان بر مبنای مقطعی از تاریخ است که به دوران 
تفتیش  عصر  و  وسطی  ق��رون  اس��ت.  معروف  سیاه 
شیوه   اعمال  و  کلیسا  به وسیله  پاپ  حکومت  عقاید، 
دیکتاتوری مذهبی که حاکمان کلیسا مدت 200 سال 
مخالفان خود را به اتهام الحاد گوش، بینی و جوارح 
را می بریدند ویا زنده زنده همچون ژاندارک در آتش 

می سوزاندند. 
دیکتاتوری متکی به مذهب که براندازی و مبارزه با 
آن برای رسیدن به آزادی خونبهای زیادی می طلبد 
و  مطالعات  به  اتکاء  با  سنگین  اثر  این  نویسنده  و 
و  سیاه  مقطع  این  تحریر  به  خود  وسعی  شناخت 
سخت و قابل تعمیر و تفسیر و تأویل تاریخی پرداخته 

است. 
اما آن چه می دانیم این است که آدمی – این مهبوط 
و  خویش  ناتوانی  و  ضعف  از  رهایی  برای   – زمین  در 
وصول به خوشبختی و آرامش به سه مبداء و منشاء 

از هستی اعتقاد داشته یا دست یازیده است.
منشاء  خداوند  این که  به  اعتقاد  و  ایمان  به   - اول 
اراده اش  جهانبه  که  است  او  محور  و  است  هستی 
در  فرنگیان  و  یابد  نبودی  و  بود  و  پایدار  و  پدیدار 

اصطالح آن را » ایدئالیسم « است.
محور  انسان  که  انسان  به  انسان  ایمان   – دوم 
هستی است و با او و اندیشه او جهان تفسیر می شود 
به  باور  و  زندان جدا  از  فارغ  انسان  و شکل می گیرد. 
تغییر  باعث  که  انسان  درونمایه   و  عقل  توانائی های 
انسان  یا  اومانیسم  آن  اصطالح  و  می شود  جهان 
از  بعد  بینی  و جهان  نگرش  نوع  این  و  است  محوری 
قرون وسطی و شکست امپراطوری سیاه پاپ بر کلیسا 
اشاعه  و  گرفت  شکل  رنسانس  پدیداری  و  جهان  و 
یافت و در شاخه های مختلف چهره نمود و به پوچی 

رسید و ناکام ماند.
با  که  است  محوری  م��اده  یا  ماتریالیسم   – سوم 
پیروزی  با  و  انگلس  و  مارکس  ک��ارل  اندیشه های 
انقالب اکتبر روسیه  به رهبری لنین چهره نشان داد 

و به جهان اعالم شد. 
هر  بر  راهکاری  چه  فلسفه  هر  که  می دانیم  نیز 
برای  خویش  نقش  در  باشد  ش��ده  بنا  که  محوری 
برقراری  همچنین  ستم  از  بشر  رهائی  و  سعادت 
و  هدف گذاری  انسان  خوشبختی  و  وآزادی  عدالت 

تقریر شده است. 
نگاشته  برنامه های  و  فلسفه ها  این  عمده  اشکال 
منفعت طلبی  و  کاربرد  و  تفسیر  و  تعبیر  در  شده 
به جای  و  منحرف  آن را  اصلی  مسیر  که  حاکماناست 

عدالت به ضاللت می کشانندش.
این  متیِن  متن  نویسنده  خ��ی��رآب��ادی  سهند 
مسیح  آئین  و  می کند  تکیه  نکته  این  بر  نمایش نامه 
ایراد  مبرای  تاریخ  تاریک  و  سیاه  دوران  همان  در  را 
این  می کندکه  تأکید  و  می بیند  خ��ودش  ذات  در 
به  تفسیر  و  ناراستکاری  و  بی امانتی  با  که  مجری انند 
و  مهربان  آئین  از  سوء استفاده  به  خود کامگی  و  رأی 
نجات بخش مسیح)ع( دست می یازند  و خود به جای 
و  پاداش  و  می کنند  قضاوت  مسیح  خدای  و  مسیح 

پادافره می دهند.
در  خیرآبادی  سهند  را  بشر  رهایی  و  نجات  راه 
تأکید  و  می شناسد  تخیل  و  رویا  و  هنر  به  توسل 
می کند، چندانکه در تعارض میان  »ایوان و یوهان« 
وحدت بخش  عنصر  تنها  عشق  و  عقل  تمثیل های 
میان این دو ضد نوای پیانوئی است که از متن هنر 
سر  خویش  خود کامگی  از  آزادی  آواز  و  برمی خیزد 
بی مروت  رئیس  ستمگر  باخه  که  آن جا  تا  می دهد 
و  آگاهی  به  را  پاپ  حتی  و  عقاید   تفتیش  دادگاه 

می کشاند. استغفاری 
برای  است  ظرفی  و  قالب  هنر  می انگارم  من   
بیان اندیشه و تفکر و به خودی خود ماهیت است. 
صاحب هنر، داشته ها و یافته هایش را در بن ظرف 
در  و  می کند  ارائه  مخاطبانش  به  گشاده  و  ظریف 
و  غایی  تأثیر  که  است  مظروف  یا  محتوا  این  اصل 

اهمیت نهایی دارد نه خود ظرف. 
کمتر  واقعیت  در  که  اس��ت  حقیقتی  روی��ا  ام��ا 
ناکامی های بشر است  از  و تصویری  به دست می آید 
از  نیز  خیال  و  است  نرسیده  آن  به  واقعیت  در  که 
و  ناجی  نمی توانند  هردو  این  که  است  دسته  همین 
تخیل  و  رویا  هنر،  باشند.  سعادت بخش  و  رهاننده 

سه وسیله اند نه هدف.
قالبی  هر  در  تا  است  عشق  که  دارم  ایمان  اما 
امروز  سرخورده ی  انسان  نجات  است  ناجی  بریزد 
براین  که  مکتبی  هر  و  است  آزادی  و  عدالت  در 
سعادت  می تواند  رود  به کار  و  باشد  شده  بنا  عناصر 

کند.  را تضمین  پیروانش 
و  می سوزد  چهارمی  بعد  التهاب  در  جهان  امروز 
و  نوشتن  دشوار  شرایط  نهایت  در  می کشد،  انتظار 
و  و زمان  را در سراشیب و سرازیر مکان  اجراء هنر 

تنگناها و مضایق سرراه آن را می شناسم.

         مرجان فرهمند
 « عنوان  با  هنر  و  ادبیات  جلسات  سلسله  از 
قطب  همکاری  با  کودکانه«  موسیقی  و  شاهنامه 
زبان  ترویج  انجمن  و  فردوسی  دانشگاه  علمی 
علمی  قطب  کتابخانه  تاالر  در  فارسی  ادبیات  و 
فردوسی و شاهنامه برگزار شد. در این مراسم دکتر 
و  فردوسی  علمی  قطب  مدیر  یاحقی  محمدجعفر 
شورای  عضو  پورخالقی  مهدخت  دکتر  شاهنامه، 
شعبه  فارسی  ادب  و  زب��ان  ترویج  انجمن  علمی 
پژوهشی  معاونت  عباسی  جواد  دکتر  خراسان، 
فیروزه  و  ماه وان  فاطمه  دکتر  ادبیات،  دانشکده 
و  ادبیات  رشته  ارشد  کارشناس  خراسانی  مدیر 
تعدادی از اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

و عالقه مندان حضور داشتند.
پرورش  و  آموزش  دبیر  خراسانی  مدیر  فیروزه 
بهزیستی  علوم  دانشگاه  مدرس  رضوی،  خراسان 
و قصه های موزیکال،  کودکان  ترانه های  در  مشهد 
آم��وزش��ی  دوره ه����ای  کننده  ب��رگ��زار  و  م���درس 
کودک  مهدهای  در  کودکانه  موسیقی  و  قصه گویی 
نوجوانان  و  ک��ودک��ان  پ��رورش��ی  کانون  و  مشهد 
و  )شاهنامه  عنوان  با  را  خود  سخنرانی  که  است 

موسیقی کودکانه( ارائه داد . او درباره مفهوم ریتم 
کودکان،  به  ریتم  آم��وزش  چگونگی  زندگی،  در 
شاهنامه وکودکان، استفاده از زبان پیچ های جالب 
برای باال بردن سطح یادگیری و جذابیت قصه های 
شاهنامه، تصویرسازی قصه های شاهنامه مطالبی 

را بیان کرد.
گفت:  و ضرب آهنگ  ریتم  درباره  مدیرخراسانی 
همه چیز دارای ریتم است که می تواند به یادگیری 
کمک کند، مثل قطرات باران در طبیعت و یا حتی 

قرار گرفتن کتاب ها در قفسه کتابخانه. 
با  کودکان  کردن  آشنا  چگونگی  به  سپس  وی 
اینکه  و  پرداخت  آن  شخصیت های  و  شاهنامه 
کودکان چگونه باید به تدریج با شاهنامه آشنا شوند 
و شخصیت های شاهنامه را براساس تخیل ذهنی 
به  او مراحل آموزش شاهنامه  نقاشی کنند.  خود  
ریتم  با  ابتدا  اینکه کودک  و  داد  را توضیح  کودکان 
ادامه  را  مسیر  همین  و  می شوند  آشنا  واج ه��ا  و 
می دهند تا کل داستان را فرا گیرند. مدیر خراسانی 
سپس به مسئله حرکت در یادگیری کودکان اشاره 
تاثیر  می تواند  بازی  یک  و  اجرا  یک  اینکه  و  کرد 

زیادی در آموزش داشته باشد.

وسایل  معرفی  ب��ه  ادام���ه  در  مدیرخراسانی 
موسیقی و چگونگی کارکرد آن در آموزش داستان 
های شاهنامه به کودکان پرداخت و اینکه هر کدام 
چه تاثیری در یادگیری دارد و با اجرای عملی یکی 
آشنایی  روند  چگونگی  شاهنامه  داستان های  از 

کودکان با شاهنامه را بیان کرد.

برگزاری  به  یاحقی  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 
فردوسی  آرامگاه  در  آموزشی  کارگاه های  برخی 
به  مربوط  برنامه های  اینگونه  اینکه  و  کرد  اشاره 
تا  شود  انجام  آرامگاه  در  باید  شاهنامه  و  کودکان 
همه با کارهای عملی در این مسیر آشنا شوند. وی 
کودکان را دارای استعدادهای نهفته ای دانست که 

می توانند از این آموزش ها بهره مند شوند.
نمایش  جایگاه  به  نیز  پورخالقی  مهدخت  دکتر 
چند  در  اینکه  و  کرد  اش��اره  کودکان  آم��وزش  در 
جلسه بعد، در این باره سخن خواهند گفت. ادامه 
داشت.  اختصاص  پاسخ  و  پرسش  به  جلسه  این 
اجرای  از  کلیپی  پخش  با  نیز  مراسم  ابتدای  در 
اولین  سمیرا،  پهلوان  خانم  اج��رای  با  شاهنامه 

مرشد شاهنامه آغاز شد.

در جلسه نقد و بررسی کتاب »روزی روزگاری جنگی« مطرح شد

سنگی که لعل می شود!

در سلسله جلسات قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح شد

موسیقی کودکانه در شاهنامه
خبر

خشونت علیه کودکان را متوقف کنیم؛

به درد هیچ کاری 
نمی خورم!
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مثل  نه  اما  بازگشتند  دیگر  قله ای  فتح  از  دوباره 
را در دامنه  اینبار فرق می کرد. خودشان  همیشه؛ 
آن ها  جسم  تنها  و  گذاشتند  جا  لرستان  اشترانکوه 
آفرین خراسانی  افتخار  قهرمانان  برگشت.  به خانه 
و  دوستان  خانواده،  با  بار  آخرین  برای  گذشته  روز 
دیدار  مشهد  تختی  ورزشگاه  در  خود  همنوردان 
خاک  نصیب  پیکرشان  همیشه  ب��رای  و  کردند 
مانند  باشکوه  و  ایستاده  که  قهرمانانی  شد.  سرد 
تاریخ  در  همیشه  ب��رای  و  دادن��د  جان  کوهستان 
علی  سید  پیکر  شدند.  جاودانه  ایران  کوهنوردی 
برف  قفس  در  هنوز  نیز  تیم  این  امدادگر  حسینی 
گزارش  این  تنظیم  لحظه  تا  و  است  گرفتار  یخ  و 

همچنان اثری از او نیست. 
سوگوار فرزندان امام رضا)ع( هستیم

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تشییع  جمع  در  سخنانی  در  رض��وی  خ��راس��ان 
در  باخته  جان  کوهنوردان  کرد:  اظهار  کنندگان 
اشترانکوه، به شهادت همگان در خط مقدم کمک 
رسانی و امداد و نجات در حوادث و بالیای طبیعی 

بوده اند.
در  م��ردم  به  عشق  اف��زود:  حسینی  سیدجواد 
ما  و  زد  امدادگر موج می  کوهنوردان  سراسر وجود 
امام رضا)ع( هستیم که  این فرزندان  امروز سوگوار 

در غربت جان به جان آفرین تسلیم کردند.
وی گفت: برخی از این جوانان ورزشکار پارسال 
بودند  شده  مشکل  دچار  بینالود  ارتفاعات  در  هم 
آن  از  و  بودیم  آنها  نگران  دل  صبح  تا  را  شبی  که 
حادثه نجات یافتند اما این بار پس از فتح قله جان 

باختند.
داغی بر دل ایران

شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس   
مشهد نیز در حاشیه این مراسم گفت: اتفاقی که رخ 
داد داغی بود بر دل مردم مشهد و همه کوهنوردان، 
حتی اغراق نیست اگر بگوییم داغی بود بر دل تمام 
در  گسترده  بطور  را  سانحه  این  بازتاب  زیرا  کشور 
بسیار  سرمایه های  متاسفانه  دیدیم.  کشور  سطح 
جهانی  و  ملی  سطح  در  که  را  شهرمان  ارزشمند 
و  معلم  و  مربی  عزیزان  این  دادیم.  دست  از  بودند 
توانسته  بین المللی  صعودهای  در  و  بودند  امدادگر 
افتخار  کشورمان  برای  و  بدرخشند  خوش  بودند 

کسب کنند.
مرحوم  نزدیک  از  من  اف��زود:  اصولی  احسان 
مرتضی غالمپور را می شناختم و روی ایشان برای 
برقراری ارتباط با رشته کوهنوردی که از گستردگی 

باالیی برخوردار است حساب باز کرده  بودیم.
ام��روز  سبک  به  باتوجه  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
در  را  کوهنوردی  ورزش  از  حمایت  شهری،  زندگی 
دستور کار داریم و قرار بود با این عزیزان برنامه های 

خوبی را انجام دهیم.
 اصولی در پایان گفت: حضور پررنگ مردم نیز که 
نشانه انسجام و همبستگی است بسیار ارزشمند و 
خانواده های  به  می شود.  محسوب  بزرگی  سرمایه 
عرض  تسلیت  کوهنوردی  جامعه  و  عزیزان  این 
می کنم و دعا می کنم خداوند قدرت تحمل این داغ 

را به عزیزان ببخشد.
  علی حسینی را تنها نمی گذاریم

هیئت  نجات  و  جستجو  ایمنی  کارگروه  مسئول 

کوهنوردی استان و سخنگوی ستاد پیگیری حادثه 
لرستان نیز گفت: اولویت اصلی ما پیدا کردن پیکر 
نجات  و  جستجو  مرحله  و  است  حسینی  سیدعلی 
هنوز از نظر ما تمام نشده است و تیم های عملیاتی 
با قدرت و امکانات جدید درحال جستجوی منطقه 
سخت تر  هرلحظه  منطقه  ش��رای��ط  ام��ا  هستند 

می شود.
تفحس  درحال  که  منطقه ای  داد:  ادامه  مذهبی 
بهمن  اگر  که  است  وسیع  و  خطرناک  بسیار  است 
اتفاق بیفتد ممکن است امدادگران نیز دچار حادثه 

شوند.
وی تاکید کرد: خانواده سیدعلی حسینی امدادگر 
عزیزشان  که  باشند  مطمئن  ما  باصفای  و  بااخالق 
و جامعه ورزشی  ما  پاره تن  او  نمی گذاریم؛  تنها  را 

کشور است. 
استقبال  مراسم  به  اش��اره  با  مسئول  مقام  این 
فهیم  و  شریف  مردم  افزود:  کوهنوردان  تشییع  و 
مشهد ستاره های شهرشان را روی دست تا آسمان 
درخشان  ستاره های  عزیزان  این  کردند؛  بدرقه 
و  هستند  ای��ران  و  خراسان  کوهنوردی  آسمان 
بخش اعظمی از افتخارات کوهنوردی ایران مدیون 
کوهنوردان خراسانی است که این عزیزان از جمله 

همین افتخارآفرینان بودند.
کرد:  بیان  شده  مفقود  کوهنورد  درباره  مذهبی 
بود  امدادگر  که  وظیفه ش  بر  بنا  حسینی  سیدعلی 
همیشه در انتهای تیم حرکت می کرد که اینبار نیز 
به وظیفه خود به خوبی عمل کرد و اعتقاد داریم که 

مفقودی او در همین رابطه است.
کوهنوردی شرایط خطر را بهمراه خود دارد

شده  شناخته  و  پیشکسوت  کوهنوردان  از  یکی 
جستجوی  و  ام��داد  تیم  اولین  عضو  که  خراسان 
کردن  پیدا  برای  اشترانکوه  به  خراسان  از  اعزامی 
بیان  حادثه  محل  شرایط  درب��اره  بود  کوهنوردان 
حال  درهمه  و  همیشه  افتاد  اتفاق  که  آنچه  کرد: 
درواق��ع  اس��ت؛  پیشبینی  قابل  کوهنوردان  ب��رای 
ورزش کوهنوردی شرایط خطر را همیشه به همراه 
یا  می تواند شدید  گاها  خطر  این  طبعا  و  دارد  خود 

خفیف باشد.
محمد علیان افزود: علت این حادثه سقوط بهمن 
در دهلیزی بود که تیم بعداز فتح قله درحال عبور از 
آن بودند و گرفتار آن شدند. اگرچه برف در منطقه 
که  برف  اصلی  حجم  اما  نبود  توجهی  قابل  میزان 
شده   جمع  دهلیز  این  در  شدید  باد  و  کوالک  براثر 
بود این حادثه دردناک را رقم زد و بیش از 300متر 

طول بهمن بود. 
وی ادامه داد: درحال حاضر نیز باتوجه به شرایط 
آب و هوایی منطقه امکان سقوط بهمن وجود دارد 
ادامه  همچنان  جستجو  عملیات  وجود  این  با  اما 

دارد.
علیان در پاسخ به این سوال که تیم های جستجو 
تاکید  می دهند  ادام��ه  عملیات  به  زمانی  چه  تا 
گرفته  موضوع  این  برای  قطعی  تصمیم  هنوز  کرد: 
نشده است اما تا جای امکان این عملیات ادامه دارد 
زیرا با توجه به شرایط منطقه خود امدادگران نیز در 
معرض خطر جدی هستند و دهلیز دوباره پر از برف 
شده است. اینکه تا چه زمانی عملیات ادامه خواهد 

داشت را شرایط آب و هوایی مشخص می کند.

ناصر اکبری 
م��ت��ول��د ب��ه��م��ن م��اه 
ک��وه��ن��وردی   ،۱۳۵۱
آغ��از   ۷۶ س���ال  از  را 
مدرک  کسب  با  و  نمود 
سنگنوردی  مربیگری 
فعالیت  کوهپیمایی  و 
ادامه  را  خود  ای  حرفه 
های  برنامه  در  داد. 

و  داشته  دائمی  حضور  کوهستان  نجات  و  ام��داد 
و  قلل  به  زمستانه  صعود  فعالیت هایش  کارنامه  در 
دیواره های مرتفع ایران از جمل�ه علم کوہ، دماوند، 
همچنین  آی��د.  می  چشم  به  و...  الوند  سبالن، 
مسئولیت فنی تیم کلونی استان را به عهده داشته 
به  وی  بود.  فعال  کوهستان  دوچرخ�ه  زمینه  در  و 
مدت سه سال به عنوان منتخب استان در اردوهای 
مل�ی شرکت نموده و در سال ۱۳۸۴ قله های پوبدا و 

خانتانگیری را فتح نمود.
مرتضی غالمپور

م��ت��ول��د خ���ردادم���اه 
ف��ع��ال��ی��ت ه��ای   ۱۳۶۷
 ۱۲ از  خود  کوهن�وردی 
اساتید  نظر  زیر  سالگی 
نمود،  اغ��از  رشته  ای��ن 
ب��رای  س��ال��گ��ی   ۱۳ در 
دماون��د  ب��ار  نخستین 
چندین  و  نموده  فتح  را 
قلل  به  زمستانه  صعود 

مرتفع داخلی را در کارنامه خود دارد. همچنین وی 
دارای مدرک مربیگری فدراسیون و موسس باشگاه 
چندین  المللی  بین  زمینه  در  و  است  برفی  پلنگ 
سال  در  وی  شود.  می  دیده  لنین  قلل  به  صعود 
۹۵، با تکمیل صعود به ۷ قله ۷ هزار متری منطقه 
آن  از  را  برفی  پلنگ  پرافتخار  نشان  سابق  شوروی 
خود نموده و در س����ال ۹۶ نیز موفق به صعود قله ۸ 

هزار متری ماناسلو شد.
مجید زاد تراب

 ،۱۳۵۱ م���ت���ول���د 
ف��ع��ال��ی��ت��ه��ای ورزش���ی 
با  13سالگی  در  را  خود 
آغاز  دومیدانی  رشته 
س��ال   ۲۰ ط��ی  ن��م��ود، 
زمینه  این  در  فعالیت 
نفر  ه��م��واره ج��زو س��ه 
و  ب��وده  خ��راس��ان  برتر 
دوماراتن  مقام  چندین 

دومیدانی  یک  درجه  مربیگری  و  ماراتن  نیمه  و 
خود  کارنامه  در  را  جسمانی  امادگی  مربیگری  و 
صحرانوردی،  کمیت��ه  مسئولیت  همچنین  دارد، 
داشته  برعهده  را  خراسان  ماراتن  و  دومیدانی 

است.
 در زمینه کوهنوردی کارنامه درخشان وی شامل 
چندین صعود زمستانه به قلل با ارتفاع باالی ۴۰۰۰ 
متر داخلی و چندین صعود به قلل مرتفع خارجی از 
این زمینه مدرک  آرارات  لنین،  کلیمانجارو،  جمله 
کارنامه  در  نیز  را  کوهپیمایی  سه  درجه  مربیگری 

خود دارد.

سید علی قاسم زاده
 ۱۳۵۳ م����ت����ول����د 
خود  ورزشی  فعالیتهای 
را از جوانی آغاز نموده. 
کوهنوردی  زمینه  در 
ه��ای  دوره  ف��ع��ال��ی��ت 
به  مربیگری  ام��وزش��ی 
ص����ورت ک��ام��ل ادام���ه 
کارنامه  در  است.  داده 
چندین  وی  فعالیتهای 

صعود به قله های مرتفع داخل کشور و صعود هایی 
آرارات  و  کرژنفسکایا  جمل�ه  از  المللی  بین  قل�ل  به 

وجود دارد.
مهشید جان محمدی
م��ت��ول��د ف���روردی���ن 
های  فعالیت   ،۱۳۵۵
را  ک��وه��ن��وردی خ���ود 
آغ��از  ا   ۱۳۹۱ س��ال  از 
فعالیت  وی  ن��م��ود. 
با  را  خ���ود  ای  ح��رف��ه 
گ���ذران���دن دوره ه����ای 
کوهپیمایی،  کارآموزی 
سنگنوردی و یخ نوردی 

وی  ای  حرفه  کارنامه  در  است،  داده  ادامه   ... و 
بین المللی  زمینه  در  و  ایران  مرتفع  قلل  به  صعود 

صعود به آرارات دیده می شود.
علیرضا عاملی

سال  فروردین  متولد 
ف��ع��ال��ی��ت ه��ای   137۴
سال  از  را  خود  ورزشی 
ورزشی  نمود،  آغاز   8۴
گذراندن  با  را  ای  حرفه 
ام��وزی  ک��ار  ه��ای  دوره 
با  و  داده  ادام���ه  و... 
آموزشی  رشته  بر  تمرکز 

 ۱۰ این رشته در گشایش  اساتید  نزد  نوردی  دیواره 
همچنین  و  کرده  شرکت  اخلمد  سنگنوردی  مسیر 

قله علم کوه را از گرده آلمان ها صعود نموده است.
اکرم حقانی

 1351 س���ال  م��ت��ول��د 
را  کوهنوردی  فعالیت 
به  صعود  با   ۸۹ سال  از 
قلل خراسان رضوی اغاز 
سال های  طی  در  نمود. 
خود  ح��رف��ه ای  فعالیت 
دوره های  زمینه  این  در 
کوهپیمایی،  کاراموزی 

سنگنوردی و غیره را گذرانده.  در کارنامه فعالیت های 
جمله  از  داخلی  مرتفع  قله  چندین  به  صعود  وی 

دماوند، علم ک���وه، سبالن و... به چشم می آید.
سید علی حسینی 

م��ت��ول��د خ���ردادم���اه 
 ۸۶ س����ال  از   ،۱۳۷۰
ه����الل  جمعیت  ب�ه 
احم�ر پیوست و آموزش 
ه��ای م��رب��وط ن��ج��ات ) 
کار  اول��ی��ه،  کمک های 
پزشکی  ارت���ف���اع،  در 
ارتفاع و...( و دوره های 

تخصصی نجات) آوار، جاده، کوهستان( را گذرانده 
و از سال 1391 در تمامی عملیات نجات کوهستان 
اپراتورمرکز   9۴ س�ال  از  وی  است.  داشته  حضور 
خراسان  نجات  امداد  عملیات  هماهنگی  و  کنترل 
نوردی  درہ  و  کوهنوردی  زمینه  در  و  بوده  رضوی 

حضور فعال داشت. 

رئی��س کارگ��روه مدیری��ت بح��ران، ایمن��ی و 
آتش نشانی شورای شهر:

وحشت  شهر  ایمنی  وضعیت  گزارشات  از 
کردم

رئیس کارگروه مدیریت بحران، ایمنی و آتش نشانی 
متاسفانه  شورای اسالمی شهر مشهد مقدس گفت: 
شهر مشهد به لحاظ ایمنی در وضعیت خوبی نیست و 

از گزارشات وضعیت ایمنی شهر وحشت کردم.
داوطلبان  توجیهی  جلسه  حضوردر  با  گندمی  بتول 
منتخب آموزش های مدیریت بحران دوام ثامن ضمن 
تشکر ویژه از شهروندانی که دغدغه شهر و محله شان 
به  منجر  آموزش ها  این  امیدوارم  دارن��د،اف��زود:  را 
بروز  تا در صورت  آگاهی همه ما شود  افزایش سطح 
در  که  را  آنچه  که  باشیم  راضی  خودمان  از  حادثه 

توانمان بوده است انجام داده ایم.
وی از تشکیل کارگروه بحران ذیل کمیسیون تخصصی 
خدمات شهری خبر داد و گفت: شورای پنجم در کنار 
سایر دغدغه هایی که دارد به مقوله ایمنی، بحران و 
لذا  است  قائل  ویژه ای  اهمیت  شهر،  در  آتش نشانی 
در کارگروه بحران وضعیت شهر مشهد از منظر ایمنی 

مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کارگروه مدیریت بحران، ایمنی و آتش نشانی 
از  تاسف  اب��راز  ضمن  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای 
گزارش های دریافت شده در این کارگروه، بیان کرد: 
متاسفانه شهر مشهد در وضعیت خوبی نبوده و فاقد 
و  محالت  در  مطالعه ای  و  است  ایمن  جامع  طرح 
و  ریسک  نقاط  شناسایی  ب��رای  شهرداری  مناطق 

خطرپذیر صورت نگرفته است.
مشهد،  شهر  در  موجود  وضعیت  توصیف  در  گندمی 
گفت: در مقررات ساختمانی اعمال کنترل و نظارت 
از  تعداد  چه  که  نمی دانیم  و  نشده  انجام  درستی  به 
برای  الزم  بنای  استحکام  شده  ساخته  خانه های 
نمی دانیم  دارن��د،  ریشتری   7 و   6 زلزله های  تحمل 
خود  زلزله  بروز  صورت  در  ساختمان ها  نماهای  آیا 

حادثه ساز هستند یا نه.
از  شده  ارائه  گزارشات  دریافت  از  اینکه  بیان  با  وی 
ما  گفت:  است،  کرده  وحشت  شهر  ایمنی  وضعیت 
معتقدیم امام رضا)ع( حافظ و نگهدار این شهر بوده 
است و بعد از دریافت این گزارشات به واقع این عقیده 
برای مان ثابت شد و به یقین رسیدیم که با وجود این 
برای  اتفاقی  اگر  شهر  سطح  در  مشکل  و  خطر  همه 
است  نیافتاده  نفری  هزار   200 و  میلیون   3 جمعیت 

فقط به خاطر نگاه ویژه امام رضا)ع( بوده است.
رئیس کارگروه مدیریت بحران، ایمنی و آتش نشانی 
موارد  به  اشاره  ضمن  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
باید  مسلمان  عنوان  به  ما  ک��رد:  اظهار  اعتقادی 
چه  هر  دربرابر  نباید  و  باشیم  چاره اندیش  و  عاقل 
رخ می دهد، تسلیم شویم. گندمی در بیان اقدامات 
ایمنی،  لحاظ  به  شهر  وضعیت  بهبود  برای  شورا 
آن  سراغ  الزم،  بررسی  از  پس  شهر  شورای  گفت: 
را  تمهیداتی  چه  کوتاه مدت  اقدامات  برای  که  رفت 
می توان انجام داد و برای بلندمدت با همکاری همه 
دستگاه ها و شهروندان چه اقداماتی را به کار ببندیم 
تا در صورت بروز رخدادی مشابه زلزله 15 فروردین 
آرامش  حفظ  با  کارگروهی،  در  هم  درکنار  همه 
به خود و آسیب دیدگان در کوتاه ترین مدت  بتوانیم 

امدادرسانی کنیم.
و  دانست  بسیارمهم  را  شهروندان  به  آم��وزش  وی 
به  آموزش  کنار  در  صدمات  آمار  کاهش  برای  افزود: 
شهروندان مشهدی می توانیم به زائرانی که وارد شهر 
می شوند حداقل آموزش های الزم را ارائه کنیم تا در 

رخدادها بدانند که باید چگونه عمل کنند.

کوهنوردان خراسانی درمیان استقبال باشکوه مشهدی ها تا خانه ابدی بدرقه شدند؛

بازگشت قهرمانانه
اخبارکوتاه

سرانه واقعی فضای سبز مشهد ۴.5 
مترمربع است

بهداشت  ش��ه��ری،  خ��دم��ات  کمیسیون  رئیس 
مشهد  شهر  ش���ورای  ش��ه��ری  زی��س��ت  محیط      و 
براساس  مشهد  سبز  فضای  واقعی  سرانه  گفت: 

استانداردهای جهانی، ۴.5 مترمربع است. 
»بایدها  نشست  در  شهری  حاجیان  محمد 
در  که  شهری«  سبز  فضای  توسعه  نبایدهای  و 
نمایشگاه پژوهش و فناوری برگزار شد، افزود: سرانه 
۱۴ مترمربعی که در گذشته برای فضای سبز مشهد 
فضایی  هر  و  اکولوژیکی  سبز  فضای  می شد،  اعالم 
که در دسترس است، بود اما اکنون براساس تعاریف 
آن  در  بتوان  که  است  جایی  سبز  فضای  استاندارد، 

اتراق کرد و از آن استفاده برد.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه در طرح جامع 
سبز  فضای  است،  شده  رونمایی  به تازگی  که  مشهد 
برای هر فرد مشهدی 11.8 متر در نظر گرفته شده 
است، اظهار کرد: برای رسیدن به این فضای سبز به 
استفاده ساالنه ۶۰ میلیون مترمکعب آب نیاز داریم.
حاجیان شهری با بیان اینکه »هر مترمربع سرانه 
فضای  مترمربع   ۳۰۰ افزایش  به  نیاز  سبز،  فضای 
سرانه  به  رسیدن  برای  گفت:  دارد«،  شهری  سبز 
فضای سبز در طرح جامع، به دو هزار هکتار فضای 
فضاهای  آبیاری  انواع  درباره  وی  داریم.  نیاز  سبز 
پساب های  از  استفاده  کرد:  تاکید  نیز  شهری  سبز 
استفاده  چاه ها،  باالآمده  آب   از  استفاده  شهری، 
فضاهای  آبیاری  انواع  از   ... و  سطحی  آب های  از 
اولویت سنجی  ب��رای  باید  که  اس��ت  شهری  سبز 
شود.  انجام  مناسبی  تحقیقات  آنان  از  استفاده 
آب های  جمع آوری  البته  افزود:  شهری  حاجیان 
همچنین  و  دارد  هزینه  و  امکانات  به  نیاز  سطحی 
کرد.  اتکا  روش  این  به  نمی توان  بارندگی  کاهش  با 
زیست  محیط   و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
به  »شهرداری  اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  ش��ورای 
آبیاری فضای سبز شهری با پساب ها اعتقاد دارد«، 
 ۱۴ باید  چهارم  شورای  مصوبه  براساس  کرد:  بیان 
شورای  شود،  ایجاد  مشهد  در  محلی  تصفیه خانه 
در  تغییراتی  مصوبه،  این  به  ورود  درصورت  پنجم 

آن ایجاد خواهد کرد.

پیگیری حقوق شهروندی در قالب حقوق 
شهرنشینی

مشاور حقوقی شهرداری مشهد مقدس از پیگیری 
این مجموعه در خصوص حقوق شهروندی در قالب 
حقوق شهرنشینی خبر داد و گفت: در همین راستا 
نسبت به حقوقی همچون آپارتمان نشینی مطالعات 

و پژوهش هایی را انجام خواهیم داد.
از  ب��ازدی��د  ج��ری��ان  در  االس��الم��ی  شیخ  عباس 
استان  پژوهش  و  فناوری  نمایشگاه  هجدهمین 
بین المللی  نمایشگاه  محل  در  که  رضوی  خراسان 
مشهد برگزار شد، افزود: شهرداری مشهد به عنوان 
و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  بزرگترین  از  یکی 
خدمات رسانی به جمعیت باالی زائر و مجاور شهر، 
را در حوزه پژوهش دارد که  ظرفیت بسیار عظیمی 
شده  برداشته  نیز  ای  ارزنده  گام های  راستا  این  در 

است.
حقوقی  حوزه  در  منظور  همین  به  داد:  ادامه  وی 
سوی  از  پیشنهادی  روزمره،  کارهای  از  غیر  به  نیز 
حقوق  به  نگاه  به  نسبت  مقدس  مشهد  شهرداری 
شهروندی در قالب حقوق شهرنشینی شده است که 

پیگیر آن هستیم.
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یکی از شرکت های فعال در زمینه بازاریابی شبکه 
توزیع  و  کننده  تولید  که  است  خارجی  شرکتی  ای، 
باشد  دنیا می  در  ورا  آلوئه  پایه  بر  کننده محصوالت 
و عموما محصوالتی چون لوسیون، محافظ پوست، 

شامپو و ... را عرضه می کند.
که  است  سالی  چند   - هشدار  ای��ران  اختصاصی 
به  ما  کشور  در  ای،  شبکه  بازاریابی  فروش  نحوه 
جانب  از  مجوز  اعطای  با  و  قانونی  و  رسمی  صورت 
تجارت،  و  معدن  و  صنعت  وزارت  اصناف  ات��اق 
فعالیت  سال  چند  این  طی  است.  کرده  کار  به  آغاز 
بازاریابی شبکه ای در ایران، شرکت های مختلف با 
انواع محصوالت متنوع به فروش و جذب مشتری و 
بازاریاب پرداختند که می توان گفت تا حدی موفق 

بوده اند.
نیز بسیار  بازاریابی شبکه ای در کشورهای دیگر   

مورد استقبال مردم قرار گرفته که  یکی از کشورهای 
پیشگام در این زمینه در دنیا، کشور آمریکا می باشد 
بازاریابی چند سطحی در  و  که آمار فروش مستقیم 
فعال  های  شرکت  از  یکی  باشد.  می  باال  بسیار  آن 
بازاریابی شبکه ای، شرکت خارجی است  در زمینه 
پایه  بر  محصوالت  کننده  توزیع  و  کننده  تولید  که 
آلوئه ورا در دنیا می باشد و عموما محصوالتی چون 
عرضه  را   ... و  شامپو  پوست،  محافظ  لوسیون، 
بازاریاب  زیادی  تعداد  دارای  شرکت  این  کند.  می 
بسیاری  در  و  است  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در 
جهت  مجوزی  کنون  تا  اما  است  فعال  کشورها  از 
نکرده  دریافت  ایران  در  ای  بازاریابی شبکه  فعالیت 
غیر  صورت  به  شرکت  این  که  است  مدتی  اس��ت.  
قانونی در دو شهر تهران و اصفهان اقدام به فعالیت 
بازاریاب  و  مشتری  جذب  و  ای  شبکه  بازاریابی 

در  فعال  شرکتی  اینکه  به  توجه  با  و  است  نموده 
سایر کشورها می باشد، تعدادی از افراد عالقمند به 
بازاریابی شبکه ای، به این شرکت گرویده اند و اقدام 
به فعالیت و عضوگیری در این شرکت می نمایند. اما 
باید به این نکته دقت کنند که اگرچه این شرکت، در 
برخی کشورها مبادرت به فعالیت می نماید، حضور 
و فعالیت آن بدون دریافت مجوز بازاریابی شبکه ای 
افراد در  ایران، غیر قانونی است و فعالیت  در کشور 
بازاریابی  به حوزه  قانونی است. عالقمندان  غیر  آن 
شبکه ای باید دقت کنند که فعالیت هر شرکتی اعم 
از شرکت های ایرانی یا خارجی در کشور، منوط به 
و  معدن   ، صنعت  وزارت  اصناف  اتاق  از  مجوز  اخذ 
تجارت است و همچنین فعالیت همه این شرکت ها 
موضوع  نامه  آئین  اساس  بر  بایست  می  بازاریابان  و 

ماده 87 قانون نظام صنفی باشد.

حضور غیرقانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی در ایران
W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

اسرا

عل�ی  َدَخَل�ت  إذا  کاَن�ت  اس�ت:»...و  آم�ده  حدی�ث  در 
لها و  النبی)صل�ی ا... علی�ه و آل�ه و س�لم( ق�اَم إلیه�ا َفَقبَّ
أجَلَس�ها ف�ی َمجلِس�ِه«]بحارج 71/37[؛ یعن�ی ه�ر وقتی 
فاطمه)علیها الس�ام( وارد می ش�د، رس�ول اکرم )صلی 
ا... علی�ه و آل�ه و س�لم( از ج�ای خ�ود برمی خواس�ت و 
ب�ه س�وی حض�رت زهرا)علیه�ا الس�ام( می رف�ت و او 
را می بوس�ید و ب�ه ج�ای خ�ود می نش�اند. نکت�ه مهم آن 
اس�ت ک�ه در حدی�ث مزب�ور نیام�د ق�اَم َله�ا بلک�ه چنین 
می گوید:»ق�ام ِالیه�ا« می�ان ای�ن دو تعبی�ر ف�رق عمیق�ی 

اس�ت. 
سروش هدایت، ج1، ص227

فرهنگ کار تیمی و سازمانی
تواند یک حقیقت  اصطالح فرهنگ سازمانی می 
مهم ولی مبهم باشد و یک سازمان اغلب از فرهنگ 
طور  به  کارکردن  است.  شده  تشکیل  مختلف  های 
موثر در سطح چنین سازمانی مستلزم کارکردن در 
بین فرهنگ هاست، زیرا هر تیم یا واحد کسب و کار 

فرهنگ های مختلف خودشان را دارد.
در نتیجه کار کردن با چنین سازمان هایی نیاز به 

آشنایی با سه مفهوم دارد:
1  . فرهنگ تیم چیست و چگونه عمل می کند

همان طور که میدانیم فرهنگ یک تیم را ارزشها 
و فرضیات به اشتراک گذاشته شده ی آن شکل می 
از  مختلف  های  المان  از  ترکیبی  ی  نتیجه  که  دهد 
جغرافیایی  منطقه  و  صنعت  تشکیالت،  جمله: 
نمایش  به  خ��ود  از  تیم  که  عملکردی  و  حرفه  و 
نظر  در  ما  که  هایی  ارزش  باشد.  می  گ��ذارد،  می 
میگیریم مواردی چون تالش برای داشتن صداقت، 
فرضیات  و  اس��ت.  دلسوزی  و  پذیری  مسئولیت 
یا  جهان  ک��ار  نحوه  درب��اره  که  هستند  باورهایی 
چگونگی ارتباط مسائل با یکدیگر در اختیار داریم. 
به عنوان مثال، ممکن است فرض کنید به طور کلی 
مردم می خواهند درست عمل کنند یا زمانی که به 
آن  به  نسبت  بیشتری  تعهد  هستند  مشغول   کاری 

دارند. فرهنگ یک تیم را می توان در عملکردهای 
سیاست  و  فرآیندها  ساختارها،  اعضا،  بین  خاص 
های آن محیط مشاهده کرد.  تشخیص بین فرهنگ 
مشتق  آن  از  فرهنگ  این  که  کسی  و   تیم  بر  حاکم 
که  ارزشهایی  باشد.  می  مهم  بسیار  اس��ت،  شده 
می  یاد  عملکردی  الگوی  بعنوان  آن  از  تیم  اعضای 
ناشی  است  ممکن  که  است  حاکمی  فرهنگ  کنند، 
از الگوی عملکردیشان باشد یا برعکس ممکن است 

نباشد.
2  . فرهنگ تیم تان و تیم هایی که با شما کار می 

کنند را بشناسید
برای اینکه تفاوت بین فرهنگ ها را بشناسید نیاز 
را  سازمان  آن  در  حاکم  فرضیات  و  ها  ارزش  دارید 
بدانید و  فرضیات متفاوتی را در نظر بگیرید. اگر این 
تفکر پیش از این بخشی از فرهنگ شما نبوده است، 
و  اختالف  به   منجر  شما  های  بررسی  است  ممکن 
که  میکند  بیان  تیم  هر  که  همانطور  شود،  تضاد 
برای  اس��ت.  ساز  مشکل  دیگران  فرهنگ  چطور 
باشید یک  نظر داشته  کار مشکل، در  این  از  پرهیز 
عواملی  کنید.  پیدا  خودتان  به  کمک  برای  مشاور 
را  فرآیندها  و  ساختارها  رفتارها،  هنجارها،  مانند 
که ممکن است به تیم ضربه بزند را بشناسید. برای 

شما  که  تیمی  که  شوید  متوجه  است  ممکن  مثال، 
صرف  را  زیادی  بسیار  زمان  کنید،  می  کار  آنها  با 
درصورتیکه  کند،  می  مهم  کلمات  معنی  با  موافقت 
از  ضعیف  استفاده  را  جزئی  مکالمات  این  شما  تیم 
تیم های دیگر ممکن است  یا  تلقی می کند.  زمان 
های  نشست  در  شما  تیمی  بین  های  درگیری  به 
در  خودشان  تیم  که  حالی  در  کنند،  اش��اره  خود 
کند.  می  بحث  اختالفات  مورد  در  خصوصی  بخش 
هنجارهای  از  ای  وی��ژه  بخش  سازمانی  عملکرد 
مهندسی  همچون  هایی  حرفه  در  مثال  است.  تیم 
ممکن  هستند،  علمی  هایی  رشته  که  پزشکی،  و 
است دقت و استدالل منطقی بیشتر ازعملکردهای 
دیگر ارزش داشته باشد. برای اینکه در این مرحله 
موفق شوید در مورد ارزش ها و فرضیات تیم های 
مختلف کنجکاو شوید و تعیین کنید که هر عاملی که 
به اشتراک گذاشته شده است متفاوت، اما موافق یا 

متضاد است.
3   . بدانید چگونه برای تیم هایی که  می خواهید 

با آن ها همکاری داشته باشید برنامه ریزی کنید
نه در  و  و فرضیات  ارزش ها  بر روی  تمرکز کردن 
فرآیندها(  و  ساختارها  رفتارها،  )هنجارها،  عوامل 
تا  کند  می  کمک  اینکه  اول  است  مهم  دلیل  دو  به 

دالیلی که پشت عوامل تیمی قرار دارند را بفهمید و 
هم اینکه راه حل هایی را که بر پایه همان ارزش ها 

و فرضیات هستند، پیدا کنید.
وجود  حل   راه  این  کردن  پیدا  برای   راه  چندین 
در  فرضیاتش  و  ها  ارزش  به  تیمی  اگر  مثال  دارد. 
های  تیم  باشد،  شده  محدود  خاص  موقعیت  یک 
دیگر ممکن است به سادگی برای این رویکرد تیمی 
تصمیم بگیرند. یا تیم ها می توانند راه حلی که برای 
را  نیست  ناسازگار  لزوما  که  هایشان  فرهنگ  تلفیق 

توسعه دهند. در نهایت، تیم ها می توانند هنگامی 
این  باشند.  سازگار  نکنند  عمل  ها  گزینه  سایر  که 
پیدا  توسعه  که  باشد  روشی  بهترین  است  ممکن 
نمیتوانند   ها  س��ازگ��اری  که  آنجا  از  ام��ا  میکند، 
فرضیات و ارزش های متعارض را حل و فصل کنند، 
به  پس  نیستند.  پایداری  های  حل  راه  نتیجه  در 
گذاری  سرمایه  زمان  روی  بر  موثر  تیم  یک  عنوان 
کنید و روشهایی که اعضای تیم می توانند به خوبی 

در کنار یکدیگر کار کنند را پیدا کنید.

Lesson from Imamدرسی از  امام

امام رضا )ع( فرمودند:
دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست.
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در این مقاله رابرت کیوساکی توضیح می دهد که چرا 
مکان  بهترین  می تواند  ای  شبکه  بازاریابی  چگونه  و 
شروع شما برای پیوستن به دنیای تجارت است. او از 
مزایای بی بدیل بازاریابی شبکه ای در راستای تقویت 

مهارت های زندگی صحبت می کند.

مدرسه مهارت های زندگی
مهارت  کار  و  کسب  در  موفقیت  به  رسیدن  ب��رای 
های  مهارت  آن  از  مهم تر  نیست.  کافی  فنی،  های 
زندگی ست که برای ورود به دنیای کسب و کار و تجارت 

ضروری هستند.
کلید موفقیت بلندمدت در زندگی، آموزش، مهارت 
شماست.  شخصیت  مهم تر  همه  از  و  تجربیات   ، ها 
برای مثال من باید می آموختم که بر تردیدها، کم رویی 

و ترسم از طردشدن، غلبه کنم.
یکی از مهارت های فردی که باید یاد می گرفتم این 
بود که چطور پس از هر شکست برخیزم و به راهم ادامه 
دهم. این ها مجموعه ای از ویژگی های فردی است که 

اگر بخواهید یک بیزینس من موفق باشید باید آن ها را 
تقویت کنید. اگر این مهارت ها را نه در مدرسه، نه در 
محیط کار و نه در خانه یاد نگرفته اید، در کجا خواهید 
آموخت؟ کدام تجارت در کنار ایجاد کسب و کار، زمانی 
اختصاص  شما  شخصیت  پیشرفت  و  آم��وزش  به  را 

می دهد؟
تجربه

تجربیاتی  اغلب  اف��راد  ای،  شبکه  بازاریابی  در 
و  مهارت ها  یادگیری  سبب  که  می آورند  دست  به 
هایی  مهارت  می شود،  شخصیتی  جنبه های  توسعه 
فرا  دیگری  مکان  هیچ  در  و  هرگز  است  ممکن  که 
اهداف،  نوشتن  به شما  ای  بازاریابی شبکه  نگیرند. 

چگونگی غلبه بر ترس ها و چگونه با دیگران ارتباط 
ای  شبکه  بازاریابی  آم��وزد.  می  را  ک��ردن  برقرار 
ویژگی های روانی افرادی را که همیشه به شما جواب 
بازاریابی شبکه ای  منفی می دهند را فاش می کند. 
می آموزد چطور هنگام مواجهه با چالش های زندگی 
دیگران،  سوی  از  پذیرش  عدم  همچون  واقعی، 

کنید. ایستادگی 
 مهارت های عملی در بازاریابی شبکه ای

در اینجا به برخی از آموزش های مهمی که بازاریابی 
شبکه ای می تواند به صورت عملی و در دنیای واقعی به 

شما آموزش دهد، اشاره می کنیم:
نگرش موفق

پوشش شما برای دستیابی به موفقیت
غلبه بر ترس، تردید و عدم اعتماد به نفس

غلبه بر ترس از عدم پذیرش
مهارت های برقراری ارتباط

مهارت های اجتماعی
مهارت های مدیریت زمان

مهارت  های مسئولیت پذیری
هدف گذاری عملی

مهارت های مدیریت پول
مهارت های سرمایه گذاری

برنامه  یک  ای  شبکه  بازاریابی  برتر  شرکت های 
های  مهارت  همه ی  آم��وزش  ب��رای  ق��وی  آم��وزش 
نوع  این  که  معتقدم  من  و  می دهند؛  ارائه  شده  ذکر 
بر  نمی توان  که  است  ارزشمند  به قدری  آم��وزش  از 
روی آن قیمت نهاد. در واقع در هیچ کجا نمی توانید 
با  موقعیتی پیدا کنید که همه این مهارت ها را حتی 
پرداخت پول بیاموزید، چه رسد به اینکه به خاطر این 

آموزش ها پول هم بگیرید.
داریم:  معروف  جمله  یک  ای  شبکه  بازاریابی  در   
»بازاریابی تجارتی است که همزمان با یادگیری، پول 
هم دریافت می کنید«. این جمله فوق العاده است. چرا 
دارد:  اشاره  تجارت  این  در  کلیدی  نکته ی  به یک  که 
شما آن را با نشستن در کالس آموزش و گوش دادن به 
مربی یاد نمی گیرید، با انجام دادن آن را یاد می گیرید.

آموزش فراتر از تئوری
بوده  از تئوری  بازاریابی شبکه ای آموزش فراتر  در 
و به صورت عملی کسب و کار را می آموزید. صرف نظر 
از اینکه شما به یک هدف مکتوب از پیش تعیین شده 
این  صرفا  آوری��د،  دست  به  هنگفتی  پول  یا  برسید 
از  بسیاری  ارزشمندند.  زندگی تان  برای  آموزش ها 
مردم با استفاده از آموزش ها و تجربیاتی که از بازاریابی 
دیگری  تجارت های  در  آورده اند،  دست  به  ای  شبکه 
به موفقیت  های چشمگیر دست یافته اند. نکته ی مهم 
این تجارت و اصلی ترین دلیلی که من سال هاست افراد 
را به این تجارت تشویق می کنم همین است. وقتی که 
به یک شرکت خوب بازاریابی شبکه ای ملحق شوید، 
آن ها عالوه بر اینکه زمین مسابقه را در اختیارتان قرار 
الزم  مهارت های  تا  می کنند  کمک  شما  به  می دهند، 
برای برنده شدن را هم به دست آورید. بازاریابی شبکه 
ای یک مدرسه کسب و کار عملی برای کسانی است که 
می خواهند مهارت های عملی یک کارآفرین را داشته 

باشند، نه یک کارمند.

این  از  باالتر  لذتی  عنوان یک مدیر، شاید هیچ  به 

کنار  در  مشکلی  کمترین  با  شما  همکاران  که  نباشد 
یکدیگر  نظرات  شنونده ی  افراد  کنند.  فعالیت  هم 
باشند و بدون دغدغه حرف خود را بگویند. پذیرای 
خبرچینی  و  زنی  زیرآب  جای  به  باشند،  هم  نظرات 
مداوم، در زمان جلسات گروهی از مشکالت صحبت 

کنند. 
و  کنند  س��ازن��ده  انتقاد  یکدیگر  از  راح��ت��ی  ب��ه 
راهکارهای بهبود از محل همین فضاها ساخته شود. 
همه افراد، منافع گروه را بر منافع شخصی خود مقدم 
دانسته و در راستای رسیدن به آن با تمام وجود تالش 
ایجاد  همدلی  تیم  اعضای  بین  در  رفتار ها  کنند.این 
ایجاد  قابل  محیط   این  بدانید  است  الزم  کند.  می 

است، اما به آسانی حاصل نمی شود
و  برنامه ریزی  تیم،   مدیر  جدی  توجه  به  نیاز   .
فرهنگ سازی  حتی  یا  تیم سازی  جلسات  برگزاری 
خواهد داشت. البته این به شرطی است که مشکالت 
اولیه مانند نارضایتی شغلی، کم انگیزگی و دلسردی را 
از بین برده باشید یا آن را به حداقل برسانید. پس از 
این مرحله است که هنر کارتیمی مانند روغنی که در 
می کند،  سازی  روان    را  قطعات  حرکت  ماشین  موتور 
همکاران شما را هم به بهترین شکل در کنار یکدیگر به 
فعالیت خواهد کشید. فرانسوی ها  کلمه زیبایی برای 
یعنی،   .esprit de crops نموده اند،  انتخاب  تیمی  کار 
حس متعهد بودن، هیجان و اشتیاق برای رسیدن به 
اهداف مشترک تعبیر زیبایی است. مطمئن هستم که 
بارها برای ساختن تیم خوب تالش کرده اید. می دانم 

بدقولی  پول ها،  کاری، دیر وصول شدن  که مشکالت 
بازار خراب یک طرف است و مشکالت  و  پیمانکاران 
مدیران  از  برخی  با  دیگر.  طرف  به  تیم  اعضاء  بین 
در  داشتم،  خوب  تیم  اگر  معتقدند  دارم،  صحبت  که 
بازار هیچ غمی نداشتم. اکثر  مقابل تمام چالش های 
آن ها بر این باورند که که مشکالت کاری نمک کار در 
سر  بر  تیم  اعضای  از  نفر  دو  دعوای  ولی  است،  ایران 
اینکه چرا مثال تو بیشتر تشویق شدی غیر قابل تحمل 
است. اگر شما هم جز این دسته از مدیران هستید، به 

توصیه های زیر عمل کنید تا تیم بهتری بسازید:
فرهنگ مسئولیت پذیری ایجاد کنید

به  نسبت  باید  تیم  اعضاء  تک  تک  هرچیز  از  قبل 
باشند.  مطمئن  ایشان  به  شده  واگذار  مسئولیت های 
را  خود  نقش  و  کرده  درک  را  کار  ابتدای  و  انتها  باید 
ایشان  از  شما  انتظار  بدانند.  فعالیت  آن  انجام  در 
هستند،  تیم  عضو  اینکه  از  فارق  و  بوده  شفاف  باید 
به عنوان یک فرد چه وظیفه ای بر دوش ایشان است 
باید مشخص شود. اگر الزم است برای شفافیت بارها 
این مهم یک اصل  را تکرار کنید ، چراکه  این موضوع 
و  باشید  داشته  فردی  جلسات  کار  این  برای  است. 
اجازه دهید وی صحبت کند تا مطمئن شوید از نقش 
خود آگاه است. سپس در قالب جلسات منظم گروهی 
مرتبا آن را کنترل کنید. حیطه اختیارات فرد نیز باید 
مشخص گردد، به این ترتیب با اعتماد به نفسی که از 
شما می گیرد، قدرت تصمیم گیری پیدا کرده و مستقل 

می شود.
قوانین و فرآیند ها را شفاف کنید

فرآیندها  و  قوانین  شامل  که  ک��ار،  انجام  شیوه 
از  می توانید  اگر  باشد.  مشخص  و  مکتوب  باید  است 
نرم افزارهای فرآیند ساز استفاده کنید. اگر نمی شود، 
بدانید  دهید.  آموزش  سپس  کنید،  ابالغ  و  بنویسید 
که اگر در این کار موفق نشوید، همه برای کوچکترین 
که  می دانم  البته  و  کرد  خواهند  سوال  شما  از  کاری 
وقتی  نیست،  چ��اره ای  ول��ی  اس��ت.  دردآور  بسیار 
را  کار  باید  چگونه  یا  بکنند  باید  چه  که  نمی دانند 
سوال  با  می کنند  سعی  و  نکرده  ریسک  دهند،  انجام 

مسئولیت را به گردن شما واگذار کنند.

هدف گذاری کنید
با  را  ماه  یا  فصل  اه��داف  مشراکتی  فرآیندی  در 
یک  جلسات  مهم  ای��ن  ب��رای  کنید.  مشخص  هم 
انجام  فرد  به  فرد  معموال  که  بود  خواهد  نیاز  ساعته 
قابل   ،)Specific( مشخص  باید  شما  اهداف  می شود. 
 )Attainable(  قابل دستیابی ،)Measurable( اندازه گیری
 Time( و البته با زمان بندی معین )Realistic( واقعی ،
 SMART گذاری  هدف  تکنیک  این  به  باشد.   )based

در  را  کلیدی  اهداف  بخواهید  افراد  می شود.از  گفته 
تابلوهای بزرگ اتاق خود بنویسند تا سایر اعضای تیم 

نیز از آن ها مطلع شوند.
کنترل  اهداف  با  را  اجرایی  برنامه های  هم راستایی 

کنید
افراد  تا  دهید  اجازه  شد،  مشخص  هدف ها  وقتی  
کنند.  طراحی  اجرایی  برنامه   خود  نقش  راستای  در 
در جلسات کوچک 5 یا 6 نفره برنامه ها را مرور کنید. 
معموال  اما  کنید.  برگزار  فردی  جلسات  است  نیاز  اگر 
تیم  که  باشند موثرتر است. چرا  گروهی  این جلسات 
اعضاء  سایر  کمک  با  می گیرد.  شکل  فضا  همین  در 
مسیر  در  و  ندارند،  خطا  برنامه ها  شوید  مطمئن  تیم 
است  بعدی  جلسات  در  هستند.  اه��داف  با  منطبق 
مسئولیت  خود  دستاوردهای  ارائه  با  تیم  اعضای  که 
پذیری را توسعه می دهند. بنابراین نقش این جلسات 

بسیار با اهمیت است.
کالم آخر

در  که  فضایی  است!   پذیر  امکان  تیمی  کار  بله،   
مرور  به  نیست.  رویا  فقط  شد  مطرح  مقاله  ابتدای 
می کند.  نمایان  را  خود  بهره وری  و  شده  ایجاد  زمان 
شاید تصور کنید این همه جلسه، پس کی کار کنیم؟  
یک  در  می شود.  رنگ  پر  مدیر  نقش  که  است  اینجا 
را  مبسوطی  زمان  تیم،  رهبر  یا  مدیر  موثر  سازمان 
خود  تیم  اعضای  با  کند.  سپری  باید  مدیریت  برای 
جلسه گذاشته و از احوال ایشان جویا شود. مخصوصا 
باید در نقش یک راهبر، صبور  جلسات شروع هفته. 
از  باشید.  قدم  استوار  خود  برنامه  طبق  و  باشید 
درگیری های کوچک، تضادها و اختالف ها نهراسید و 
آن ها را حل کنید چون هرگز خودشان حل نمی شوند.

بازاریابی شبکه ای مدرسه مهارت های زندگی

چرا بازاریابی شبکه ای را به شما پیشنهاد می کنم؟

ساختن بهترین تیم
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