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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شورای 
اسالمی شهر مشهد؛

باغ موزه نادری سبز می شود

از دلسردی تا طالق عاطفی؛

زندگی مشترک  در
 غار تنهایی

بودنی  کنارهم  از  اما  می کنند  زندگی  سقف  یک  زیر 
در  که  ندارد  اهمیتی  برایشان  دیگر  و  نمی برند  لذتی 
دل مشغولی  مسائلی  چه  و  می گذرد  چه  دیگری  درون 
این روزهای او را رقم زده است. گاهی بسیار خسته و 
افسرده و گاهی بسیار عصبی می شوند اما ممکن است 
چیز  چه  از  که  نداند  کسی  و  ندهند  بروز  را  خود  خشم 
شاید  که  است  مشخصه هایی  این ها  هستند.  عصبانی 
نشانه های  و  با عالئم  از زوجین در خانواده ها  بسیاری 
این  روی  بر  را  عاطفی  طالق  نام  و  دارند  آشنایی  آن 
عاطفی  طالق  از  جلوگیری  گذاشته اند.برای  رفتارها 
که  شوهرهایی  و  زن  مشخصه های  کرد؟  باید  کار  چه 

دچار این مشکل شده اند چیست؟

جامعه

خبر ویژه

سر مقاله

نگاهی به دستاوردهای سفر استاندار به تاتارستان؛

»قازان«؛ خراسان رضوی را 
به روسیه نزدیک می کند

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد؛

فعالیت 80 گونه از 
صنایع دستی در استان

  حبیب یزدانپناه

برکت فضای مجازی و دسترسی  به  این روزها 
مطلع  بودجه  اطالعات  از  مردم  بودجه  الیحه  به 
نظر  به  البته  نمودند  ابراز  را  خود  نظرات  و  شده 
نگارنده شاید یکی از دالیلی که دولت هم نسبت 
به این رویکرد بی میل نبود به خاطر فشار افکار 
دار  بودجه های حاشیه  از  کاستن  برای  عمومی  
افراد  به  که  است  هایی  بودجه  از  حسابرسی  و 
است  امید  و  شود  می  داده  مختلف   موسسات  و 
از  دولت  است  شده  فراهم  فرصت  این  که  حال 
همه افراد و موسسات بخواهد که گزارش بودجه 

سال 96 خود را برای عموم مردم ارائه نمایند 
تواند  می  عمومی  افکار  به  گزارش  ارائ��ه   این 
شامل  موسسه امام خمینی رحمه اهلل علیه گرفته تا 
موسسه جماران  باشد هر چند که نسبت به برخی 
از این بودجه ها حرف و حدیث هایی وجود دارد 
حداقل  شود  می  باعث  آنها  عملکرد  گزارش  اما 
و  بودجه  جذب  دنبال  به  وموسسات  افراد  سایر 
بودجه  که  هم  وآنهایی  نباشند  بودجه  دریافت 
گرفته اند در حساب و کتاب خود  دقت بیشتری 
هم  پاسخی  بی  های  سوال  البته  باشند  داشته 
موسساتی  انواع  بین  در  چرا  ازجمله  دارد  وجود 
و  موسسات  از  برخی  فقط  دارن��د  فعالیت  که 
برخوردار  ها  بودجه  ردی��ف  این  از  دانشگاهها 
هستند یا اینکه وقتی همه حاکمیت  ترویج افکار 
می  خود  وظیفه  را  علیه  اهلل  رحمه  خمینی  امام 
جماران  عنوان  با  خبری  پایگاه  یک  وجود  دانند 
که  امام خمینی  واندیشه های  افکار  ترویج  برای 
اتفاقا بیشتر شبیه به یک پایگاه خبری می باشد 
با هزینه میلیاردی چه توجیهی دارد در صورتی 
بودجه  از  نحوی  به  که  کساني  همه  وظیفه  که 
گرو  در  دل  که  افرادی  همه  یا  کنند  می  استفاده 

انقالب دارند اولین وظیفه انها...

گامی برای توسعه 
بودجه های بی نتیجه

وزیر علوم در مشهد:

»ستاره دارها« با من مکاتبه کنند

رئیس سازمان میراث فرهنگی مشهد در گفت وگو با »صبح امروز« مطرح کرد:

ترس در جان 
گردشگری

دیناری: در مشهد 400 زائرسرای دولتی داریم که برخالف قانون خدمات 
کشوری فعالیت دارند
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رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مشهد گفت: در گردشگری اصطالحی 
صنعتی  »گردشگری  می گوید:  که  دارد  وج��ود 
سطوح  همه  در  صنعت  این  یعنی  است.«  ترسو 
به شدت از عوامل پیرامونی تاثیر پذیر است. هر 
اتفاق طبیعی، تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی، 
به  بهداشتی  امنیتی و حتی  اجتماعی، سیاسی، 
روند  در  منفی  و  مثبت  تاثیرات  می تواند  شدت 

ورود گردشگر داشته باشد.
ام��روز  صبح  ب��ا  گفت وگو  در  دی��ن��اری  احمد 
برای  مناسب  شرایط  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  ضمن 
گردشگری افزود: این تاثیر پذیری به نوعی باعث 
واحدهای  اشغال  عدم  و  گردشگر  ورود  کاهش 
مهد  که  شهری  اس��ت.  شده  مشهد  در  اقامتی 
در  مختلف  قیمت های  و  تنوع  در  واحدها  این 

خصوص  در  دیناری  است.  شده  می باشد  کشور 
فرصت های  تخصصی  نمایشگاه  و  همایش 
زیارت  و  گردشگری  صنعت  در  سرمایه گذاری 
خراسان رضوی که قرار است دی ماه سال جاری 
رویداد  این  کرد:  اظهار  شود،  برگزار  مشهد  در 
برنامه ریزی شده دو وجهی است. هم همایش و 
هم نمایشگاه است. بخش همایش باعث می شود 
هم افزایی  بتوانند  مختلف  بخش های  مدیرهای 
نزدیک  هم  به  و  باشند  داشته  اطالعات  تبادل  و 
گردشگری  و  شهری  مدیریت  که  هرجا  شوند. 
رونق  در  خوبی  اتفاق های  شدند  نزدیک  هم  به 
شهرهای  در  سرمایه ها  حفظ  و  گردشگردی 
که  آم��وزش��ی  پنل های  اس��ت.  ش��ده  توریستی 
قطعا  شده  برنامه ریزی  مختلف  محورهای  در 

می تواند به این موضوع کمک دوچندان بکند.
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تریبون

امام جمعه مشهد:

هیچ کس در فضای مجازی امنیت ندارد

اج��ازه  مخابرات  وزی��ر  ب��ه  گفت:  مشهد  جمعه  ام��ام 
مدیر  آقا  این  نمی دهید،  را  مجازی  فضای  فیلترینگ 
امنیت  می خواهید  همین طور  است،  مردم  این  ارتباطات 
نه  و  مسؤوالن  نه  هیچ کس،  امروز  کنید؟  تأمین  را  مردم 

نوامیس مردم در فضای مجازی امنیت ندارند.
خطبه  در  جمعه  ظهر  علم الهدی  احمد  سید  آی��ت ا... 
این که  بر  تأکید  با  رض��ا)ع(  امام  حرم  در  جمعه  نماز  دوم 
نقد  وظیفه  برحسب  بلکه  نیستیم  دولت  تخریب  مقام  در 
سال  پنج  از  بعد  که  نیست  درست  این  اف��زود:  می کنیم، 
را  دولت  کارگزاران  بیاید  دولت  رئیس  دولت،  یک  تشکیل 
جمع کند و بگوید در سال پنجم، ما باید حقوق شهروندی 
این  بیفتد؟  کار  این  باید  سال  پنج  از  بعد  کنیم،  تعبیه  را 
برحسب  کشور  این  در  ما  پنجم؛  سال  نه  بود  اول  روز  مال 
تأمین  دارد  شهروندی  حقوق  امیرالمؤمنین)ع(،  فرمایش 
مسائل  در  م��ردم  وضعیت  کنید  حساب  یعنی  می شود؟ 
از  نیست،  ناداری  و  فقر  نقطه  به  اقتصاد  مسائل  و  اشتغال 
این هم گذشته و به نقطه استیصال رسیده است، یک عده 

خانواده ها مستأصل هستند.
اقتصاد به استیصال درآمده است

اقتصادی  وضعیت  رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
گفت:  و  کرد  توصیف  »استیصال«  وضعیت  در  را  جامعه 
است  ماه   6 بچه،  دو  و  زن  یک  داشتن  با  آبرومند  جوان 
مستأصل  امشب  و  امروز  شام  و  نهار  برای  و  نگرفته  حقوق 
کرد،  مشخص  امیرالمؤمنین  که  شهروندی  حقوق  است، 
عزیزان  باید  را  این  است؟  فیء  توفیر  این  َفْیِئُکْم«،  »َتْوِفیُر 
هم  مجلس  دولت،  نه تنها  آن هم  باشند  فکر  به  ما  مسؤول 
کردند  انتخاب  نماینده  مردم  است.  مسؤول  دولت  کنار 
نظارت  کشور  مدیریت  بر  بایستد  مجلس  در  برود  مردم  از 
آقای  که  است  کشور  مدیریت  بر  نظارتی  چه  این  کنند، 
شهرش  در  را  خیابان  و  پل  فالن  این که  فکر  به  نماینده 
دوره  آوردن  رأی  برای  را  این  که  هست  فکر  به  بسازند، 
بر مردم چه  اما در فکر این که اآلن  انتخاباتی کند  ابزار  بعد 

نیستند. می گذرد، 
چه  هوا  آلودگی  برای  مسؤولیت،  سال  پنج  از  بعد   

کردید؟
که دنیا  این کشور  برادران و خواهران، مرکز  افزود:   وی 
قدرت  در  خود  طیول  در  کاماًل  را  منطقه  داده،  تکان  را 
و  خرابی  خاطر  به  است  روز   4 کشور  این  مرکز  درآورده، 
از  مرکز  این  رسیده،  مسمومیت  حد  به  که  هوا  آلودگی 
آقای  است؛  تعطیل  مدرسه ها  و  مشاغل  است،  افتاده  کار 
سه  شهروندی،  حقوق  در  خود  سخنرانی  در  رئیس جمهور 
سالم  هوای  حفظ  برای  که  کردند  مشخص  را  مورد  چهار 
چه  یعنی  بگیرد،  انجام  باید  کارها  این  هوا  آلودگی  رفع  و 
می گویید  حاال  گذشته،  است  سال   5 بگیرد؟  انجام  باید 
انگار  که  رسید  حدی  به  هوا  آلودگی  بگیرد؟  انجام  باید 
هوا  آلودگی  ش��ود،  پخش  نقطه  یک  در  شیمیایی  بمب 
آن وقت  می کنند،  زندگی  شرایطی  چه  در  مردم  شده،  این 
می گویید باید خودروها سوختشان تنظیم شود، کارخانه ها 
می خواهد  کی  تا  این  سال؟  پنج  از  بعد  این  شوند،  چطور 
حقوق  این  چیست؟  وضع  این  با  مردم  تکلیف  شود؟  عمل 

شهروندی است.
 نوامیس مردم امنیت ندارند

مجازی  فضای  در  فرهنگی  مدیریت  نبود  به  علم الهدی 
و  فرهنگی  توسعه  مسائل  در  ک��رد:  تصریح  و  کرد  اش��اره 
مدیریت فرهنگی جامعه فرمودند که اجازه نمی دهیم وزیر 
مخابرات شصتش روی فیلتر برود در فیلتر فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی، می خواهید اجازه دهید، می خواهید 
نکنید،  می خواهید  کنید،  فیلتر  می خواهید  ندهید،  اجازه 
فضای  ولی  مجازی،  فضای  فیلتر  در  نداریم  بحثی  اصاًل  ما 
کشورمان  اآلن  که  ما  می شود؟  مدیریت  دارد  واقعًا  مجازی 
فضای  یک  و  حقیقی  فضای  یک  تقسیم شده،  بخش  دو  به 
ما  دوم  کالس  بچه های  اآلن  که  مجازی  فضای  مجازی، 
این  بی عفتی ها،  این  دارن��د،  دسترسی  آن  به  موبایل  به 
و  وقیح  ناهنجار  حرکات  و  شهوت رانی ها  بی عصمتی ها، 
هیچ کس  است،  پرکرده  را  مجازی  فضای  جنسی  شیطانی 
هم  شما  خود  حتی  ندارد،  امنیت  مجازی  فضای  این  در 
امنیت ندارید، به شما تهمت می زنند، افترا می بندند، خود 
می خواهند  هرچه  مردم  نگویید  ندارید،  امنیت  هم  شما 
بگویند، مردم بگویند اما کسانی که این حرف ها را می زنند 
مردم نیستند، جاسوسان انگلیس و آمریکا هستند، این ها 
سایت های خارجی هستند که می خواهند نظام، حکومت، 
دولت و مسؤوالن را از چشم مردم بیندازند با دروغ، تهمت 

و ترویج فسق و فساد، این ها باید آزاد باشند؟
امنیت فضای مجازی، حقوق شهروندی جامعه است

نظر  از  ما  مسؤوالن  کشور  در  شد  بنا  اگر  شد:  یادآور  وی 
خانواده و داخلی خود امنیت نداشتند، چطور می خواهند 
مدیریت داشته باشند، این مدیریت فضای مجازی، تأمین 
امنیت در کشور برای مردم نیست؟ یکی از حقوق شهروندی 
تأمین امنیت مردم است، اآلن هیچ کس از بزرگ و کوچک 
امنیت  مردم  نوامیس  ن��دارد،  امنیت  مجازی  فضای  در 
ندارند، با این شبکه های اجتماعی دختران معصوم بی گناه 
با آنان رابطه برقرار می کنند، آنان را پای  را گول می زنند، 
یک  ناموس  بعد  و  می کنند  عکس برداری  می کشانند،  چت 
این حق  آیا  قرار می دهند،  و خطر  تهدید  را مورد  خانواده 
شهروندی نیست که یک خانواده برای دختر و ناموس خود 
فیلترینگ  اجازه  بگویید  آن وقت شما  باشد؟  امنیت داشته 
کنید،  فیلترینگ  می خواهید  نمی دهیم،  مخابرات  وزیر  به 
دیگر  فیلترینگ،  می گفتیم  یک زمانی  نکنید.  می خواهید 
نمی گوییم. نمی گوییم چطور اما این مملکت شماست، این 
آقای وزیر مخابرات این مملکت است، مدیر ارتباطات این 
بگویید  هم  بعد  باشد،  می خواهید  همین طور  است،  مردم 

حقوق شهروندی، این حقوق شهروندی نیست؟

»فرهاد رهبر« در مشهد مطرح کرد:

خشکسالی در دانشگاه آزاد
اکنون  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
است  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  خشکسالی  دوره 
بود.  گذشته  چندسال  تا  دانشگاه  پرآبی  دوران  و 
شهریه های  از  درصد  چند  گذشته  سال های  طی 
دانشجویی به بودجه فرهنگی دانشگاه اختصاص 
در  دانشگاه  مالی  شرایط  اکنون  ولی  می یافت، 

وضعیت نابسامانی قرار دارد.
در  جمعه  روز  رهبر  فرهاد  ایسنا،  گ��زارش  به 
شانزدهمین همایش سراسری هم اندیشی دبیران 
هتل  در  که  کشور  سراسر  دانشگاه های  استادان 
در  اگر  افزود:  شد،  برگزار  مشهد  خورشید  تابان 
نفر  یک  حداقل  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحد  هر 
که  فتنه ای  گونه  بتواند در مقابل هر  که  پیدا شود 
در کشور جریان می یابد، بایستد، باید با آن مقابله 

کند و قطعا موفق هم می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر فتنه ای 
نظیر فتنه سال 88 در کشور رخ دهد، چند درصد 
آن  مقابل  در  می توانند  آزاد  دانشگاه  مدیران  از 
اف��زود:  شوند،  بیگانگان  نفوذ  مانع  و  بایستند 
می دهم  اطمینان  ولی  نمی شناسم  رقم  و  عدد 
جنگی  مرد  یکی  کار،  به  نیاید  لشکر  "سیاهی  که 
به از صد هزار"؛ در فتنه 88 که مرکز آن دانشگاه 
تهران بود، ما نیز لشگری نداشتیم که در مقابل آن 
بایستد ولی همان تعداد اندکی که حضور داشتند، 
توانستند فتنه را سرکوب کنند، بنابراین اگر در هر 
واحد دانشگاه آزاد اسالمی حداقل یک نفر باشد 
که بتواند در مقابل فتنه بایستد، باید با آن مقابله 

کند و قطعا موفق خواهد بود.
باید به آموزش اساتید توجه کنیم

دیگری  بخش  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اس��ت��ادان  دب��ی��ران  ب��ه  خطاب  خ��ود  سخنان  از 
دانشگاه ها  اصلی  دانشگاه های کشور، گفت: رکن 
اساتید هستند،  برای ساختن و سازندگی جامعه 
آن ها نقش اصلی را برای خدمت به مردم در کشور 
نقش  دانشگاه ها  بخواهیم  اگر  لذا  می کنند  ایفا 
اصلی خود را که حل مسائل مردم و جامعه است را 
با علم و دانش و فناوری حل کنند، باید به آموزش 

درست اساتید توجه داشته باشید.
رهبر با اعالم اینکه طی چندسال گذشته حدود 
70هزار استاد توسط شما دبیران آموزش دیده اند 
شده  برگزار  آن��ان  ب��رای  آموزشی  دوره  3ه��زار  و 
شما  که  تجربه ای  انتقال  این  کرد:  اضافه  است، 
دبیران به اساتید انجام می دهید بسیارموثر است، 
اما مسئله بر سر این است که شما توانسته اید برای 
و  کنید  پیدا  حل  راه  کاستی هایی  و  آسیب ها  چه 
هزار   70 که  این  سازید.  آشنا  آن ها  با  را  اساتید 
آموزشی  دوره  هزار  سه  و  دیده اند  آموزش  استاد 
که  باید دید  بلکه  نیست  برگزار شده است، مالک 

چه اثر بخشی در اساتید داشته است.
با اشاره به شانزدهمین هم اندیشی دبیران  وی 
هر  ک��رد:  تاکید  کشور،  دانشگاه های  استادان 
گردهمایی  این  برگزاری  مسئول  که  مجموعه ای 
میزان  که  کنند  طراحی  سازوکاری  باید  است، 
شود  تعیین  معین  شاخصی  با  دبیران  اثربخشی 
آن  براساس  تا  گیرد  صورت  آسیب شناسی  یک  و 

برنامه ریزی گردد. 
حرکت از آموزش محوری تا خالقیت محوری 
این  به  اش��اره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
که  هستند  آنان  دانشجویان  اساتید  محصول  که 
دانشجویان  ک��رد:  بیان  می شوند،  جامعه  وارد 
ما  اساتید  آیا  ولی  هستند  اساتید  تربیت  حاصل 
را  ملی  و  دینی  عرق  اسالم،  فرهنگ  توانسته اند 
در  تحصیلشان  دوره  طی  خود  دانشجویان  به 
لحاظ  در  ان��دازه  چه  تا  کنند.  نهادینه  دانشگاه 
ملی،  عرق  دینداری،  ما  دانشجویان  در  رفتاری 

خودباوری، خالقیت و ابتکار افزوده شده است. 
رهبر اضافه کرد: استاد اگر به انسانی که سرشار 
از روحیه خدمت ملی است، تبدیل شود، می تواند 
این صفات را نیز به دانشجویان خود منتقل کند. 
دانشگاه ها  در  خالقیت  مدافع  باید  اساتید  لذا 
از آموزش محوری  را  بتوانیم دانشگاه ها  تا  باشند 

به خالقیت محوری تبدیل کنیم. 
گذشته  س��ال  چند  طی  که  ای��ن  بیان  با  وی 
آسیب های  روی  بر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اجتماعی تاکید داشته اند، گفت: امروز چه تعداد 
از اساتید ما با آسیب های روز جامعه آشنا هستند 
و شما دبیران تا چه اندازه توانسته اید اساتید را با 

این آسیب ها آشنا کنید. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که اساتید 
شاگرد  ما  که  است  این  می کنند  افتخار  آن  به 
رزومه  به  شاگردان  گذشته  در  نمی کنیم؛  پروری 
استاد خود افتخار می کردند و اساتید نیز به تعداد 
شاگردانی که تربیت می کردند، مفتخر بودند، لذا 
شود  ویژه  توجه  پ��روری  شاگرد  موضوع  به  باید 
وقت  دانشجویان  ب��رای  اساتید  چقدر  اینکه  و 

می گذارند.
ارتباط دانشجو و استاد قطع است

که  این  بر  تاکید  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
افزود:  است،  قطع  دانشجو  و  استاد  بین  ارتباط 
و  استاد  ارتباط  دانشجویی،  و  استاد  رابطه  در 
نزد  دانشجو  زدن  زانو  و  سیستماتیک  شاگردی، 
این  ش��ود.  نمی  تلقی  صحیحی  ارتباط  استاد 

وظیفه  لذا  است،  آموزشی  نظام  هر  پایه  موضوع 
دانشگاه های  استادان  اندیشی  هم  دبیران  شما 
به  نسبت  که  بیاموزید  اساتید  به  که  است  کشور 
مسائل پیرامون خود بصیرت داشته باشند و برون 
منتقل  جامعه  و  خود  دانشجویان  به  را  آن  داد 

سازند.
اساتید  ما  دانشگاه های  کجای  داد:  ادامه  رهبر 
ارتباط  از  ما  که  می کند  فکر  جامعه  مسائل  به 
صنعت  ارتباط  می زنیم؛  حرف  صنعت  و  دانشگاه 
و دانشگاه محقق نخواهد شد تا زمانی که اساتید 

ما مسائل صنعت را درک کنند. 
آموزش  ما  اساتید  از  بخشی  کرد:  اظهار  وی 
نیز تحصیل  می دهند برای آموزش و دانشجویان 
می کنند به امید آنکه در آینده استاد شوند که این 
چرخه اشتباهی است و به انحالل خواهد رسید. 
لذا از شما دبیران انتظار می رود که این چرخه را 

اصالح کنید. 
که  این  کرد:  بیان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
همه  و  می دانند  را  چیز  همه  مسئوالن  کنید  فکر 
ابزار را در اختیار دارند، اشتباه بزرگی است، شما 
دبیران استادان دانشگاه ها به عنوان یک مجموعه 
بزرگ، نقش مهمی در تصمیم سازی دارید. امروز 
حدود 300 نفر از شما در این نشست حضور دارند 
درب  باید  کنند،  کاری  نتوانند  جماعت  این  اگر  و 

آموزش عالی را تخته کنند.

نظام  براندازی  دنبال  به  صراحت  به  دشمن 
است

نمایندگی  نهاد  رئیس  مراسم،  این  ادام��ه  در 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: دشمن به 
صراحت می گوید به دنبال براندازی نظام اسالمی 
است و عده ای در داخل می گویند ما توهم توطئه 

داریم.
حجت االسالم محمد محمدیان افزود: اساتید 
و  باشند  داشته  دانشجو  فکر  بر  تاثیرگذاری  باید 
آرمان هایشان  و  اهداف  به  رسیدگی  در  را  آن ها 

همراه کنند. 
انتخاب  در  اینکه  بر  عالوه  اساتید  افزود:  وی 
باید  می کنند،  همراه  خود  با  را  مخاطبان  اهداف 
سختی ها  برابر  در  ایستادگی  و  موانع  حذف  برای 
کامل  معنی  این   و  باشند  دانشجویان  کنار  نیز 
اندیشه  در  نمی تواند  هرکسی  است.  تاثیرگذاری 
گذار  تاثیر  شخصیت های  بگذارد.  اثر  دیگران 
است  وسیع  دوستانشان  دایره  که  هستند  کسانی 

و سعه صدر دارند. 
انسان های تحول آفرین ویژگی های خاص دارند
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
تحول  انسان های  اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه ها 
گفت:  هستند  خاصی  ویژگی های  دارای  آفرین 
نگری  سطحی  از  و  داشتن  کالن  و  جامع  نگاه 
و  متعالی  آرم��ان ه��ای  بر  تاکید  گرفتن،  فاصله 
متوقف نشدن در روزمرگی ها، تفکیک قائل شدن 
بین مهم و اهم، تشخیص بد و بدتر و انتخاب بد 
دشمن  دقیق،  شناسی  دوست  بدتر ها،  میان  از 
و  طرح  بینی  پیش  و  زیرکانه  و  عمیق  شناسی 
برنامه دشمن، استقامت و هراس نداشتن از جمله 

این ویژگی ها محسوب می شود.
نهایی  بلوغ  به  بشریت  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
در فضا سازی رسیده است، ابراز کرد: رسانه های 
مختلف با جوسازی و سرزنش و انواع انگ زدن ها، 
به دنبال آن هستند که اهل حق را از میدان خارج 
کنند. برای ناامید ساختن نیروهایی که در مسیر 
از دور نشان می دهند که گویا  را  باغ سبزی  است 
بشریت در خارج از مرزها باالترین آرامش و لذت 
از  دستشان  اینجا  در  عده ای  و  می کند  تجربه  را 
رسانه ای  فضای  این  با  و  است  دور  خوبی ها  تمام 

نیروهای متدین را نشانه گرفته اند.

منافق کسی است که به نظام اعتقاد ندارد
بیان  صراحت  با  دشمن  کرد:  تاکید  محمدیان 
در  عده ای  ولی  است  براندازی  دنبال  به  می کند 
کسانی  و  داریم  توطئه  توهم  ما  می گویند  داخل 
متوهم  ما  می گویند  نادانی  یا  قرض  روی  از  که 
منافق  هستند.  اشتباهی  مسیر  در  هستیم، 
اما  ندارند  قبول  را  نظام  این  که  هستند  کسانی 
برای امتیازاتش، خودشان را در صف عالقمندان 
و معتقدان این نظام قرار می دهند و متاسفانه ما 
می آید  نفاق  اسم  تا  و  دادیم  دست  از  را  واژه  این 
ذهنمان به خارج می رود در حالی که اینگونه افراد 
مانند کنه به مراکز قدرت چسبیده اند و در جامعه 
بدبینی ایجاد و کار شکنی می کنند و با هر دولت و 

نظامی وجود دارند. 
هم اندیشی  دب��ی��ران  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
برای  و  کرده اند  پا  بر  دانشگاه ها  در  خیمه ای 
برافراشته نگاه داشتن آن استقامت می کنند. راه 
قطعا درست است اما سختی و مالمت دارد و باید 
و هرچقدر سرزنش ها  کنند  را تحمل  جوسازی ها 
بیشتر باشد نشان از درستی کار است. هرکس تا 
زمانی که در این راه با ما باشد ما نیز همراهی اش 
می کنیم و با عزم راسخی که خدا عطا کرده است به 

این راه ادامه می دهیم.

منافع ملی را چگونه تعریف می کنیم؟
در ادامه این مراسم، معاون آموزشی و پژوهشی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
که  م��ی رود  انتظار  دانشگاهی  اساتید  از  گفت: 
زندگی  و  علمی  محیط  در  را  )ره(  امام  حرف های 

بازتاب دهند.
قریشی  مجید  میر  المسلمین  و  حجت اسالم 
در  باید  را  ملی  هویت  و  منافع  براینکه  تاکید  با 
دانشگاه ها زنده نگه داشت، افزود: همان گونه که 
نظام  مسئولین  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
تصمیم  می خواهد،  مسئول  یک  که  زمانی  گفتند 
ملی  منافع  باید  آن  تصمیم گیری  مالک  بگیرد، 
باشد. طبعا مالک تصمیم گیری برای دولت ها نیز 
منافع ملی است اما مسئله این است که ما منافع 
ما  اگر  کنیم،  شناسایی  و  تعریف  چگونه  را  ملی 
را  ملی  هویت  ولی  بگیریم،  نظر  در  را  ملی  منافع 
نادیده گرفته شود، آن منافع، منافع ملی نیست. 
محقق  وقتی  ملی  منافع  گفت  می توان  بنابراین 
می شود که با هویت ملی و انقالبی ملت ایران در 

تعارض نباشد. 
ممکن  ملی  هویت  بدون  ملی  منافع  تحقق 

نیست
جمهوری  دشمنان  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
به  خ��ود  سیاست های  راس  در  ای��ران  اسالمی 
این  که  ما هستند  بردن هویت ملی  بین  از  دنبال 
به  را  ما  روشنفکران  از  برخی  شده  باعث  موضوع 
را هویت  پایمال کردن  سمتی بکشاند که منفعت 
ملی بدانند. خواسته و ناخواسته این خط در بین 
روشنفکران احساس می شود که ما باید به دنبال 
بدانند که تحقق  باید  آنان  باشیم ولی  منافع ملی 

منافع ملی بدون هویت ملی امکان پذیر نیست.
معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام 
اینکه ملت  بیان  با   ، معظم رهبری در دانشگاه ها 
مسلمان، ریشه دار در تاریخ و انقالبی هویت ملی 
ما را تشکیل می دهند و اساتید دانشگاهی باید به 
از  بسیاری  کرد:  کنند، تصریح  این موضوع کمک 
ناامیدی  و  افراد در سختی های مسیر دچار یاس 
می شوند و اینجاست که یک نخبه و آینده نگر باید 
به سمت هویت خود برود، واال صدماتی می بیند 

که قرن ها نمی توان آن را جبران کرد.
برخی مواقع حرف امام شنیده نمی شود

قریشی با بیان اینکه ما مشکالت بسیاری داریم 
نمی شود  شنیده  امام  حرف  جاها  از  برخی  در  و 
افزود:  نمی شود،  اجرا  اما  می شود  شنیده  یا  و 

سوختن  و  هستند  ملت  شمع  دانشگاه  اساتید 
امروز  باید  بنابراین  آن هاست  وظیفه  تاباندن  و 
برابر  در  بتوانیم  تا  باشیم  استقامت داشته  و  صبر 
از  برسیم.  رستگاری  به  و  بایستیم  مشکالت 
حرف های  که  می رود  انتظار  دانشگاهی  اساتید 
امام)ره( را در محیط علمی و زندگی بازتاب دهند.
وی با اشاره به اینکه درست است که ما نسبت 
سخنان  از  برخی  زیرا  داریم،  انتقاداتی  دولت  به 
عملی  اقدامات  و  نشد  اجرا  رهبری  معظم  مقام 
دانشگاهیان  وظیفه  این  ولی  گرفت  صورت  کم 
است که به دولت در حل مسائل کشور کمک کنند، 
اضافه کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار با اساتید 
کشور  در  گره هایی  که  کردند  مطرح  دانشگاهی 
وجود دارد که عمده آن مشکالت علمی است پس 
چرا باید 20 سال زمان ببرد تا آن ها را حل کنیم؛ 
برای مثال ما بارها راجع به مسائل اقتصادی حرف 
اما  می دهیم،  تشکیل  جلسه  آن  برای  و  می زنیم 
این زمینه پیش  باید و شاید کاری در  آنچنان که 
وجود  زمینه  این  در  علمی  گره  یک  لذا  نمی رود، 
دارد که آن تنها به دست دانشگاهیان باز می شود.

ادبیات دانشگاه ها باید تغییر کند
معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام 
برگزاری  به  اشاره  با  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم 
هم اندیشی دبیران استادهای سراسر کشور، ادامه 
هم اندیشی های  در  ما  که  آفت هایی  از  یکی  داد: 
و  دغدغه  گاهی  ما  که  است  این  شاهدیم  خود 
ما  نمی شویم.  متوجه  را  مردم  عالقه مندی های 
عمومی  هم اندیشی های  چنین  برگزاری  از  باید 
بتوانیم  تا  کنیم  حرکت  شدن  تخصصی  سمت  به 
شویم.  وارد  کشور  مسائل  به  عمیق تر  و  عملی تر 
هویت و تولد ما در انقالب اسالمی رخ داده است، 
البته  که  هستیم  جدی  مشکالت  شاهد  امروز  اما 
بسیاری  توانمندی های  زیرا  است،  شدنی  حل 
کامل  را  پازل  این  چگونه  که  نمی دانیم  اما  داریم 

کنیم. 
و  مخاطب شناسی  براینکه  تاکید  با  قریشی 
مسئله ای  مخاطب،  جذب  برای  ادبیات  تغییر 
عنوان  شود،  دنبال  دانشگاه ها  در  باید  که  است 
ادبیات  باید  دانشگاه ها  در  ما  ادب��ی��ات  ک��رد: 
رهبری  معظم  مقام  باشد.  مخاطب  با  متناسب 
فرمودند که یکی از آسیب هایی که در تشکل های 
است؛  هنر  به  بی توجهی  شاهدیم  دانشجویی 
بر  جمله  یک  یا  و  پوستر  یک  که  تاثیری  گاهی 
روی مردم می گذارد، بیش از چاپ هزاران کتاب 

و مقاله است. 
حجاب، مسئله اول ما نیست

اجتماعی  آسیب های  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
ما  زیرا  نیست.  ما  اول  مسئله  ولی  است،  حجاب 
مشکالت زیادی در کشور داریم؛ ولی مدتی است 
روشنفکران  بین  و  افتاده  راه  کشور  در  جریانی 
را  ما  و  است  گرفته  ما جای  و حوزوی  دانشگاهی 
اجباری  حجاب  که  می کند  هدایت  سمت  این  به 
حجاب  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  نیست. 
نظام  و در  و عفاف مهم است  فرمودند که حجاب 
آمیز  تشویق  نحوی  به  که  تهاجری  هر  اسالمی 
اجباری  را  حجاب  ام��ام  اگر  اس��ت.  گناه  باشد، 
نمی کرد اکنون وضع ما بدتر از این ها بود بنابراین 

کار امام طبق اصول بود.
معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام 
دبیران  به  خطاب  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم 
استادان دانشگاه های کشور، اضافه کرد: هر کدام 
وظیفه  اجتماعی  آسیب های  به  نسبت  شما  از 
فراوان های  آسیب های  موجب  آن ها  لذا  دارید 
اساتید  می شوند.  خ��ان��واده  ح��وزه  در  دیگری 
به  وی��ژه  به  که  آسیب هایی  به  باید  دانشگاهی 
می رسانند،  صدمه  خوابگاه  و  دانشگاهی  محیط 

توجه ویژه ای داشته باشند
اقتداری کم نظیر در چهلمین سالگرد انقالب
قریشی عنوان کرد: کم کم به چهلمین سالگرد 
سال  چهل  می شویم  نزدیک  اسالمی  انقالب 
را  اسالم  الهی  دین  اینکه  برای  بی امان  مبارزه 
سختی  راه  شود؛  احیا  دوب��اره   14 و   13 قرن  در 
داشتیم  که  مشکالتی  تمام  علی رغم  اما  آمده ایم 
متوجه می شویم که خداوند چه عنایتی به ما کرده 

است .
وی اضافه کرد: ما پس از چهل سال به اقتداری 
دو  ما  یافتیم.  دست  گذشته  قرون  در  نظیر  کم 
را آغاز کرده ایم  انقالب و نظام سازی  مرحله اصل 
قرار  سازی  دولت  یعنی  سوم  مرحله  در  اکنون  و 
گرفته ایم و هنوز دو مرحله جامعه سازی و تمدن 

سازی باقی مانده است. 
نمایندگی  نهاد  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
کرد:  اظهار  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم  مقام 
داریم  که  بسیاری  مشکالت  وجوئ  با  ما  اکنون 
توانستیم، ضایعه  بزرگی مثل داعش که از حدود 
100 کشور آدم در آن عضو بودند و بیش از نیمی 
به  را  بود،  گرفته  دست  در  را  سوریه  و  عراق  از 

پایان برسانیم.
نظام  بر  علوی  نظام  ام��روز  کرد:  بیان  قریشی 
نماینده  م��ا  و  اس��ت  ش��ده  پ��ی��روز  ابوسفیانی 
دموکراسی، صلح، علم در جهان هستیم اما اسالم 

ابوسفیانی نماینده ترور و وحشت است.

خبر

امام جمعه قم در مشهد:

آیت ا... واعظ زاده شخصیتی جامع و 
معتدل داشت

واع���ظ زاده  ا...  آی��ت  گ��ف��ت:  ق��م  جمعه  ام��ام 
در  او  جامعیت  و  داشت  جامع  شخصیتی  خراسانی 
داده  معتدل  شخصیتی   او  به  مختلف  زمینه های 

بود.
پنج  روز  استادی  ا... رضا  آیت  ایسنا،  گزارش  به 
تفسیرنگاری  و  تفسیر  همایش  سومین  در  شنبه 
واعظ زاده  محمد  شیخ  استاد  ا...  آیت  »نکوداشت 
تبلیغات اسالمی خراسان  خراسانی« در محل دفتر 
به دلیل جامعیت علمی  اینگونه شخصیت ها  افزود: 
قبول  یا  رد  کامل  طور  به  را  مکتب  یک  هیچگاه 

نمی کنند.
همواره  واعظ زاده  ا...  آیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  و  بود  حوزوی  شخصیتی  خود  حیات  طول  در 

مشی و مرام را در طول زندگی خود حفظ کرد.
واعظ زاده  ا...  آیت  کرد:  اضافه  قم  جمعه  امام 
کرد  شروع  مشهد  از  را  خود  علمی  کار  خراسانی 
در  و  برگشت  مشهد  به  دوباره  نجف  و  قم  از  پس  و 
مدت سه سالی که در نجف بود در حوزه نجف اصول 
علمای  درس ه��ای  از  و  کرد  کامل  را  خود  ادبیات 
نبوده اند،  هم  هم راستا  یکدیگر  با  بعضا  که  مختلف 
استفاده کرد و این باعث شده است که ایشان انسان 

بیاید. بار  معتدلی 
بیان  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
مشهد  در  را  مختلف  درس ه���ای  ای��ش��ان  اینکه 
آیت  توجه  مورد  رفت  قم  به  وقتی  گفت:  گذراند، 
از  نشان  مورد  این  که  گرفت  قرار  بروجردی  ا... 

سواد و غنای شخصیتی ایشان داشت.
استادی اظهار کرد: آیت ا... واعظ زاده خراسانی 
مورد  این  و  برد  بهره  قم  در  مختلفی  درس های  از 
علمی  و  غنی  بسیار  ایشان،  شخصیت  که  شد  باعث 

بیاید. بار 
شاگردی در محضر امام، آیت ا... منتظری و 

مطهری  شهید 
واع���ظ زاده  ا...  آی��ت  اف���زود:  ق��م  جمعه  ام��ام 
خمینی  امام  خصوصی  درس  به  نجف  در  خراسانی 
شهید  و  منتظری  ا...  آیت  کنار  در  آنجا  در  و  رفت 
نقل  ایشان استفاده کرد و همواره  از درس  مطهری 
می کند که چقدر امام خمینی به آیت ا... بروجردی 
شاگردانش  و  او  خود  و  است  می گذاشته  احترام 
همگی با هم به درس آیت ا... بروجردی می رفتند 

و از آن درس استفاده می کردند.
عالمه  درس  به  ادامه  در  ایشان  کرد:  عنوان  وی 
و  می آموزد  تفسیر  ایشان  از  و  می رود  طباطبایی 
می دهد  اجتهاد  اجازه  ایشان  به  طباطبایی  عالمه 
که خود این امر بسیار آموزنده و شایان توجه است.
ایشان  اینکه  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  استاد  این 
کرد:  اضافه  دارد،  ارزشمندی  بسیار  تالیفات 
پراکنده  نوشته های  و  گسترده   مقاالت  ایشان 
من  و  است  نرسیده  چاپ  به  هنوز  که  دارد  خاصی 
با  زمینه  این  در  که  می خواهم  دست اندرکاران  از 

کنند. اقدام  بیشتری  شتاب 
التقاطی اقتصاد  از  نگرانی 

تشکیل  به  زیادی  تاکید  ایشان  گفت:  استادی 
و  داش��ت  خ��اص  اس��الم��ی  اقتصادی  مکتب  ی��ک 
است  ممکن  نشود  تدوین  نظام  این  اگر  می گفت 

التقاط.  از جمله  بیاید  آسیب های زیادی پیش 
امروز  ک��رد:  اظهار  قم  علمیه  ح��وزه  استاد  این 
التقاطی  اقتصاد  مانند  نیز  ما  صداوسیمای  وضعیت 
که  می کند  پخش  را  برنامه هایی  و  کارها  و  است 
هم  با  را  بیگانه  فرهنگ  و  ما  فرهنگ  از  بخشی 
ااتقاطی  مکاتب  در  که  کاری  است؛  کرده  تلفیق 

روی می دهد.
اول  تا  خودم  که  نوشتم  جایی  در  من  افزود:  وی 
انقالبی  نبودم، کسانی که در حوزه،  انقالبی  انقالب 
زیرا  کشیدند  زحمت  و  کشیدند  رنج  بسیار  بودند 
بسیار  و  نبود  گسترده  اصال  انقالب  از  استقبال 
امام  پیرو  کمی  افراد  دلیل  همین  به  داشت  هزینه 

انقالبی واقعی بودند. و 
واعظ زاده  ا...  آیت  کرد:  تصریح  قم  جمعه  امام 
نوشته  خود  انقالبی  مقالت  از  یکی  در  خراسانی 
اینکه  دنبال  به  مقاله  این  نگارش  با  من  که  است 
گذر  با  ام��روز  بلکه  نیستم،  بدانم  انقالبی  را  خود 
انقالبی  و  تاریخی  مختلف  اصول  به  که  وقتی  زمان 
و  انقالبی   تفکرات  به  تمایل  خود  در  می کنم.  فکر 
اسالم انقالبی را حس می کنم و از همین رو همواره 

همراه و همگام با انقالب خواهم بود.
کسانی که انقالبی نبودند خود را انقالبی می دانند
ا...  آیت  رفتار  این  کرد:  خاطرنشان  استادی 
اهمیت  و  ارزش  دارای  بسیار  خراسانی  واعظ زاده 
امروز  و  نبودند  انقالبی  افراد  از  بسیاری  زیرا  است 
سابقا  که  هم  برخی  و  می نامند  انقالبی  را  خود 

نیستند. انقالبی  امروز  بودند  انقالبی 

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
قانون  اج��رای  نحوه  از  انتقاد  با  اسالمی  ش��ورای 
هدفمندی یارانه ها گفت: پرداخت سهم یارانه تولید 

به کل فراموش شده است.
قانون  اج���رای  ب��ه  اش���اره  ب��ا  باستانی   سعید 
افزود:  گذشته  سال   ۷ طی  در  یارانه ها  هدفمندی 
قیمت  افزایش  محل  از  بود  ق��رار  قانون  این  در 
نوسازی  و  تولید  بخش های  از  انررژی  حامل های 

پولی پرداخت شود.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
شورای اسالمی ادامه داد: همچنین مقرر شد یارانه 
هزینه های  تامین  جهت  در  عادی  مردم  به  نقدی 
ذکر  به  الزم  شود  پرداخت  انرژی  مصرف  برای  خود 
است که یارانه تولید جهت حمایت از تولید کننده و 
کارخانجات بود تا دستگاه های تهیه کنند که میزان 

مصرف انرژی به حداقل برسد.
نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
دهم شورای اسالمی با بیان اینکه قانون هدفمندی 
اضافه  است،  نشده  اجرایی  کامل  طور  به  یارانه ها 
جمله  از  کاملی  مجموعه  قانون  این  اج��رای  کرد: 
یارانه  پرداخت  و  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش 
شاهدیم  اکنون  اما  بود  تولید  و  خانوار  بخش  دو  به 
به مردم است  یارانه  بر سر نحوه پرداخت  تنها دعوا 
فراموش  کامل  طور  به  تولید  یعنی  دیگری  بخش  و 

شده است.

از اجرای  تولید  تاکنون فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است گفت: 
مواجه  مشکل  با  تولیدی  واحدهای  شرایط  این  در 
کامل  و  نادرست  اج��رای  آن  اصلی  علت  هستند، 

قانون هدفمندی یارانه ها است.
این نماینده مجلس با اشاره به الیحه بودجه سال 
قابل  میزان  حذف  الیحه  این  در  دولت  گفت:   ۹۷
براساس  داشته  نظر  در  را  بگیران  ازیارانه  توجهی 
این  دارد  نظر  در  دولت  گرفته  صورت  برآوردهای 
هزار   17 مسیر  این  از  و  کنند  حذف  را  نفر  میلیون 
خواهد  ذخیره  دولت  برای  بودجه  تومان  میلیارد 

شد.
تومان  میلیارد  هزار   ۱۷ اینکه  بیان  با  باستانی 
بزرگ  ع��ددی،  حیث  از  کشور  بودجه  درمقابل 
۱۳ درصد بدنه خود  نیست، افزود: اگر دولت تنها 
تومان  میلیارد  هزار   ۳۰ معادل  دهند  کاهش  را 
بگیرها  یارانه  حذف  مقابل  در  کرد  خواهد  سود 
قابل  عدد  این  تومان  میلیارد  هزار   ۱۷ ذخیره  و 

است. توجه 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
باید  دولت ها  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  ش��ورای 
دولت  که  است  کشور  نفع  به  گفت:  شوند،  کوچک 
بسیار  کوچک شود. متاسفانه در حال حاضر دولت 
گران اداره می شود و بار آن از طریق دریافت مالیات 

و عوارض بر دوش مردم است.

رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گفت: توزیع روزانه 20 تن تخم مرغ با هدف تنظیم 

بازار از روز پنجشنبه در مشهد آغاز شد.
به گزارش ایرنا، مجتبی مزروعی افزود: با توجه به 
افزایش قیمت تخم مرغ در بازار مشهد، توزیع تخم 
پنج  روز  از  ریال  هزار   58 کیلوگرم  هر  قیمت  با  مرغ 

شنبه در سطح مشهد آغاز شد.
نقطه شهر مشهد  کم در 50  کرد: دست  بیان  وی 
توزیع تخم مرغ با قیمت تنظیم بازار انجام می شود 

تا قیمت این محصول در بازار به تعادل برسد.
مزروعی اضافه کرد: تخم مرغ کاالیی است که وارد 
کشور نمی شود و علت افزایش قیمت آن نیز کاهش 

تولید، به خصوص در استان های مرکزی است.

خاطرنشان  ک��ش��اورزی  جهاد  س��ازم��ان  رئیس 
تغییر  تولید  میزان  رضوی  خراسان  استان  در  کرد: 
تولید  مرغ  تخم  تن   200 روزانه  و  نداشته  چندانی 
تنظیم  مرغ  تخم  عرضه  با  کرد:  تاکید  وی  می شود. 
بازار، افزایش قیمت این محصول در بازار شکسته و 

کاهش خواهد یافت.
تولید  درص��دی   40 کاهش  نیز  امسال  مردادماه 
از حد  به دلیل عواملی چون گرمای بیش  تخم مرغ 
آنفلوانزای مرغی در سال گذشته  بیماری  بروز  هوا، 
و خارج از رده شدن بخش زیادی از مرغ های مادر، 
افزایش تقاضا به علت حضور مسافران و نیز افزایش 
قیمت  مقطعی  افزایش  موجب  قرمز،  گوشت  قیمت 

تخم مرغ در استان خراسان رضوی شده بود.

پیگیری خبر

در معامالت روز جمعه؛

قیمت بیت کوین 30 درصد سقوط کرد

قیمت بیت کوین روز جمعه در بورس بیتس مپ با 
 ۲۰۰۰۰ نزدیک  قیمت  به  نسبت  درصدی   ۳۰ سقوطی 
دالری خود که در اوایل این هفته ثبت کرده بود، به 

زیر ۱۴۰۰۰ دالر رفت.
در  جمعه  روز  بیت کوین  قیمت  رویترز،  گزارش  به 
به  نسبت  درصدی   ۳۰ سقوطی  با  بیتس مپ  بورس 
این  اوای��ل  در  که  خود  دالری   ۲۰۰۰۰ نزدیک  قیمت 

هفته ثبت کرده بود، به زیر ۱۴۰۰۰ دالر رفت.
 ۱۴.۷ بیت کوین پس از این که در روز آسیایی خود 
درصد سقوط کرده بود تا به اینجای روز در بازارهای 
دیگر جهان ۷ درصد سقوط داشته است و قیمت ان 

۱۴۴۹۹ دالر است.
 ۱۰۰۰ قیمتی  سال  آغ��از  در  که  دیجیتال  ارز  این 
که  این  از  قبل  گذشته  یکشنبه  روز  تا  داشت  دالری 
ارائه  را  آن  سهام  س��ی ام ای،  ب��ورس،  صنعت  غول 
پس  آن  از  رسید.  دالر   ۱۹۶۶۶ قیمت  رکورد  به  کند، 
بیت کوین حدود یک سوم قیمت خود را از دست داد.
اقیانوسیه  آسیا  تجارت  رئیس  اینس  استفن 
اکثر  می گوید:  اوآن���دا  خ��رده ف��روش��ی  ک��ارگ��زاران 
قیمت  سقوط  )با  بیت کوین  ساده لوح  خرده فروشان 

اخیر( به طرز بدی می سوزند.
مجدد  بازگشت  و  شدید  افت های  به  بیت کوین 
قیمت  نوامبر  ماه  در  است.  معروف  خود  قیمت  در 
از  و  کرد  ۳۰ درصد سقوط  روز حدود   4 در  بیت کوین 
سپتامبر  ماه  در  رسید.  دالر   5555 به  دالر   ۷۸۸۸
به  دالر   ۴۹۷۹ از  درصدی   ۴۰ سقوطی  با  آن  قیمت 

۲۹۷۲ دالر رسید.
مونکس  ارش��د  استراتژیست  هیروکی،  تاکاشی 
بیت کوین  تجارت  می گوید:  توکیو  در  سکسوریتیز 
کامال شبیه قمار است و تغیرات قیمت ان هیچ الگوی 
منطقی ای را دنبال نمی کند. بر خالف سهام و اوراق 
مورد  درآم��د  بیت کوین  م��ورد  در  نمی توان  قرضه، 
انتظار را محاسبه کرد، بنابراین خرید آن بیشتر یک 

نوع قمار است تا این که سرمایه گذاری باشد.

رئیس اتحادیه گل فروشان مشهد:

بازار گل کساد است
رئیس اتحادیه گل فروشان مشهد گفت: قیمت گل 
در آستانه شب یلدا گران نشده اما با این حال ما شاهد 

افزایش خرید مردم نیستیم.
خصوص  در  علیان  محمود  ایسنا،  گ��زارش  به 
وضعیت بازار گل در آستانه شب یلدا، اظهار کرد: در 
آستانه شب یلدا شاهد هیچگونه افزایش قیمت در گل 
به  شب  این  برای  گیاه  و  گل  موجدیت  میزان  نبودیم 
مقدار کافی بوده اما تاکنون بازار به شدت کساد بوده و 

ما شاهد افزایش خرید گل نبودیم.
بازار گل در شب  وی در خصوص علت کساد شدن 
گل  بازار  کسادی  دلیل  می کنم  فکر  کرد:  عنوان  یلدا 
در این شب این بوده که مردم کاالهای الزم تری را در 
دستور کار خود قرار دادند و گل جز اقالم سبد اصلی 

مردم در شب یلدا نخواهد بود.

در خراسان رضوی طی  مرغ  قیمت 
سه سال گذشته کمترین نوسان را داشت
جهاد  س��ازم��ان  دام��ی  تولیدات  بهبود  م��ع��اون 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: قیمت مرغ در استان 
طی سه سال گذشته به دلیل برنامه ریزی و مدیریت 

میزان تولید کمترین نوسانات را داشت.
به گزارش ایرنا، جعفر حاجی مجتهد افزود: رعایت 
اصول و میزان جوجه ریزی بر اساس زمانبندی اعالم 

شده، مانع از زیان مرغداران می شود.
وی بیان کرد: تولید گوشت مرغ بر اساس نیاز بازار و 
توجه به اصل عرضه و تقاضا در خراسان رضوی صورت 
می گیرد و به همین دلیل است که در سه سال گذشته 
کمترین نوسان قیمت مرغ در این استان تجربه شده 
قیمت  نوسانات  شدن  منطقی  به  اشاره  با  وی  است. 
مرغ گوشتی در سه سال گذشته، افزود: پیش از این 
افت و رشد نامتعادل در قیمت مرغ را شاهد بوده ایم.
از  م��رغ��داران  گالیه  خصوص  در  مجتهد  حاجی 
وضعیت بازار اظهار کرد: در مهرماه به طور طبیعی در 
15 سال گذشته شاهد کاهش مصرف مرغ بوده ایم اما 
از میانه های دیماه دوباره مصرف در بین مردم به حالت 
جوجه  کرد:  تاکید  مسئول  این  می گردد.  باز  عادی 
رعایت  با  که  است  ضرورتی  بازار  نیاز  اساس  بر  ریزی 
افزایش  از هر گونه خسارت و  آن مرغداران می توانند 
بی رویه تولید جلوگیری کنند اما مسئله اینجاست که 
جوجه  با  و  اصل  این  به  توجه  بدون  مرغداران  برخی 
را  خود  همکاران  زیان  و  ضرر  زمینه  موقع،  بی  ریزی 
حدود  ماهانه  اکنون  هم  گفت:  وی  می شوند.  موجب 
تولید  رضوی  خراسان  در  گوشتی  مرغ  تن  هزار   160
و  ظرفیت  اما  است  ب��ازار  نیاز  بر  منطبق  که  می شود 

امکان تولید تا 200 هزار تن نیز وجود دارد.
افزایش  را  مرغداران  فعلی  مشکل  مهمترین  وی 
افزایش 20 درصدی  افزود:  قیمت نهاده ها دانست و 
قیمت  اساس  بر  آن  واردات  دلیل  به  نهاده ها  قیمت 
و همین  برود  باالتر  تولید  تا هزینه  دالر موجب شده 
امر در کنار کاهش مصرف، موجب گالیه و بروز مشکل 

برای مرغداران شده است.
جهاد  س��ازم��ان  دام��ی  تولیدات  بهبود  م��ع��اون 
کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: البته باید توجه 
داشت وضعیت درآمدی مرغداران استان با توجه به 
نقطه  در  اکنون  هم  شده  موجب  تولید  ریزی  برنامه 
سر به سری قرار داشته باشند به این معنا که سودی 
ندارند اما ضرر هم نمی کنند مگر اینکه سهمیه جوجه 

ریزی خود را رعایت نکرده باشند.

اخبار شهرستان

صدور 35 فقره جواز صنعتی 
در سبزوار

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: 
از ابتدای امسال 35 فقره جواز تأسیس و طرح توسعه 
صنعتی با سرمایه  گذاری 9 هزار میلیارد ریال در این 

شهرستان صادر شده است.
پنجشنبه  روز  امیدبخش  علی  ایرنا،  گ��زارش  به 
هزار   6 برای  صنعتی  طرح های  این  اجرای  با  افزود: 

نفر در این شهرستان اشتغال پیش بینی می شود.
پروانه  فقره   10 امسال  همچنین  کرد:  اظهار  وی 
و  ریال  میلیارد   690 سرمایه گذاری  با  برداری  بهره  
اشتغال زایی مستقیم برای 173 نفر در این شهرستان 

صادر شده است.
 538 و  هزار  پنج  مدت  این  در  گفت:  امیدبخش 
جوازهای  ح��وزه  در  سرمایه  جذب  ری��ال  میلیارد 
تأسیس و طرح های توسعه این شهرستان انجام  شد.
اینکه سبزوار دارای ذخایر معدنی  به  با اشاره  وی 
کرومیت، منگنز و مواد آهکی است، افزود: 126 فقره 
اکتشاف  پروانه  مورد   70 و  معدن  بهره برداری  پروانه 

نیز امسال در این شهرستان صادر شده است.

خرید تضمینی 10 تن زعفران 
در تربت جام

تربت  روستایی  تعاون  اداره  رئیس  ایرنا-  مشهد- 
تضمینی  خرید  مهلت  یافتن  پایان  با  گفت:  جام 
قالب  در  خشک  زعفران  تن   10 استان،  در  زعفران 
این  کشاورزان  از  محصول  این  خرید  تضمینی  طرح 

شهرستان خریداری شد.
به گزارش ایرنا، سیدمحمود اعظمی روز پنجشنبه 
زعفران  کیلوگرم  هر  طرح  این  چهارچوب  در  افزود: 
ریال،  میلیون   54 تا  میلیون   51 قیمت  به  نگین 
زعفران پوشال درجه یک 58 میلیون ریال و پوشال 
ریال  میلیون   48 تا  میلیون   44 ن��رخ  به  معمولی 

خریداری شد.
در  گفت:  جام  تربت  روستایی  تعاون  اداره  رئیس 
مدت اجرای این طرح روزانه افزون بر 200 کیلوگرم 
زعفران خشک از کشاورزان این شهرستان خریداری 
شد که 40 درصد مبلغ قیمت کارشناسی شده زعفران 
به کشاورزان پرداخت و 60درصد دیگر آن طی عقد 
بانک های  طریق  از  ماه  سه  زمان  مدت  در  ق��رارداد 

عامل پرداخت می شود.
وی افزود: این شهرستان بیش از سه هزار و 700 
هکتار سطح زیر کشت زعفران دارد و ساالنه افزون بر 

14 تن زعفران در تربت جام تولید می شود.

امام جمعه تربت حیدریه:

مبارزه با قاچاق کاال باید از حوزه شعار 
خارج شود

 امام جمعه موقت تربت حیدریه گفت: مبارزه با قاچاق 
اجرای  با  و  می طلبد  را  قوا  مسئوالن  جدی  عزم  کاال 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و پرهیز از شعارزدگی ، در 
حوزه عمل اقدامات تاثیر گذار انجام داد.به گزارش ایرنا، 
حجت االسالم محمد کازری در خطبه های نماز جمعه 
تربت حیدریه افزود: در شرایطی که دشمن برای آسیب 
به انقالب و نظام لحظه شماری می کند برخی افراد باید 
مراقب باشند تا با رفتار و گفتار خود در فضای عمومی 
جامعه آب به آسیاب دشمن نریزند.وی گفت: اجرای 
انقالب  معظم  رهبر  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
اسالمی در گرو اقدام و عمل مسئوالن قوا و مردم است 
و دیگر زمانی برای گفتمان سازی و شعار نیست. استاد 
حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در شرایطی که دشمن بنا 
دارد تا گلوگاه های اقتصادی کشور را تصرف کند همه 
باید مراقبت کنند تا در شرایط حساس، دشمن قسم 
در  مردم  نقش  به  وی  کنیم.  مایوس  را  خود  خ��ورده 
اجرای این سیاست ها اشاره و تاکید کرد: مردم با خرید 
و استفاده از تولیدات داخلی و سبک زندگی اسالمی و 
ایرانی نیز سهم بسزایی در اجرای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی دارند.
این  اجرای صحیح  در  را  نجات کشور  راه  تنها  وی 
مجریه  قوه  مسئوالن  گفت:  و  برشمرد  سیاست ها 
با  مقننه  ق��وه  همچنین  و  عمل  و  اق��دام  ح��وزه  در 
با این سیاست ها و قوه قضائیه  قانونگذاری متناسب 
آن  کردن  عملیاتی  و  تسریع  در  باید  خود  نظارت  با 

اقدام عاجل کنند.
کرد:  خاطرنشان  حیدریه  تربت  موقت  جمعه  امام 
برای اصالح امور و احقاق حقوق ملت از سیاه نمایی، 
بزرگ نمایی و متهم کردن مسئوالن کشور بدون دلیل 

و منطق پرهیز و مراقبت شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مشهد گفت: در گردشگری اصطالحی 
صنعتی  »گردشگری  می گوید:  که  دارد  وج��ود 
سطوح  همه  در  صنعت  این  یعنی  اس��ت.«  ترسو 
هر  است.  پذیر  تاثیر  پیرامونی  عوامل  از  به شدت 
اتفاق طبیعی، تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی، 
به  بهداشتی  حتی  و  امنیتی  سیاسی،  اجتماعی، 
روند  در  منفی  و  مثبت  تاثیرات  می تواند  شدت 

ورود گردشگر داشته باشد.
ضمن  امروز  صبح  با  گفت وگو  در  دیناری  احمد 
تاکید بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای گردشگری 
افزود: این تاثیر پذیری به نوعی باعث کاهش ورود 
گردشگر و عدم اشغال واحدهای اقامتی در مشهد 
شده است. شهری که مهد این واحدها در تنوع و 

قیمت های مختلف در کشور می باشد شده است.
نمایشگاه  و  همایش  خصوص  در  دی��ن��اری 
صنعت  در  سرمایه گذاری  فرصت های  تخصصی 
قرار است  و زیارت خراسان رضوی که  گردشگری 
اظهار  برگزار شود،  در مشهد  ماه سال جاری  دی 
کرد: این رویداد برنامه ریزی شده دو وجهی است. 
هم همایش و هم نمایشگاه است. بخش همایش 
مختلف  بخش های  مدیرهای  می شود  باعث 
باشند  تبادل اطالعات داشته  بتوانند هم افزایی و 
شهری  مدیریت  که  هرجا  شوند.  نزدیک  هم  به  و 

اتفاق های  شدند  نزدیک  هم  به  گردشگری  و 
در  سرمایه ها  حفظ  و  گردشگردی  رونق  در  خوبی 
شهرهای توریستی شده است. پنل های آموزشی 
قطعا  شده  برنامه ریزی  مختلف  محورهای  در  که 

می تواند به این موضوع کمک دوچندان بکند.
را  دیگر  صنایع  که  است  چتری  گردشگری 

پوشش دهد
و  تجهیز  بر  که  نمایشگاه  این  داد:  ادام��ه  وی 
خوبی  فرصت  می تواند  دارد  تاکید  هتل  ساخت 
آشنایی  و  مشهد  شهر  ظرفیت های  معرفی  برای 
وقتی  باشد.  اقامتی  واحدهای  مدرن  تجهیزات  با 
یک هتل چهار ستاره تجهیز می شود یعنی حداقل 
بالغ بر 500 قلم کاال در انواع اصناف و صنایع درگیر 
می تواند  حوزه  این  می شوند.  هتلداری  صنعت 
تمام صنایع را تغذیه کند و مثل چتر همه را تحت 

پوشش قرار دهد.
دیناری تصریح کرد: هتل داری و گردشگری یک 
است  درآمدزا  خود  تنها  نه  که  است  مولد  صنعت 
کمک  صنایع  سایر  درآمدزایی  به  می تواند  بلکه 
کند. عالوه بر این که این صنعت در دل خود یک 
اشتغال ثابت دارد بلکه اشتغال ثابت و پایدار برای 
این  به  باید  پس  می کند.  ایجاد  نیز  رشته ها  سایر 

صنعت بیشتر توجه کرد.
قانون  برخالف  دولتی  400زائرسرای  فعالیت 

خدمات کشوری
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
اقامتی  واحدهای  بحث  در  مشهد  گردشگری  و 
ساحلی  شهرهای  در  متاسفانه  گفت:  غیررسمی 

غیر  اقامتی  واحدهای  افزایش  موضوع  زیارتی  و 
افزایش است. ظرفیت  رسمی روز به روز در حال 
اما  است  تخت   90هزار  مشهد  اقامتی  واحدهای 
115هزار  بر  بالغ  رسمی  غیر  واحدهای  ظرفیت 
تخت است.  تنها مشکل مشهد واحدهای اقامتی 
نیست.  ک��رده  ایجاد  رض��وی  ق��دس  آستان  که 
هیئت های  پذیرش  اجازه  فقط  که  حسینیه هایی 
تمام  در  دارند،  را  سال  از  خاصی  ایام  در  مذهبی 

طول سال فعالیت می کنند.
هزینه هایی که بر هتالری تحمیل می شود

رسمی  هتل   215 مشهد  در  داد:  ادامه  دیناری 
در  دولتی  زائ��رس��رای   400 که  درح��ال��ی  داری��م 
کشوری  خدمات  قانون  برخالف  که  داریم  مشهد 
صنعت  بر  باالیی  هزینه  کار  این  دارن��د.  فعالیت 
هتلداری تحمیل می کند. این ها ظرفیت های غیر 
رسمی است و مراکز اسکانی که ارگان های دولتی 
بخشی  اینها  است.  همینطور  نیز  می کنند  ایجاد 
اختصاص  خود  به  را  مشهد  اقامتی  ظرفیت  از 
می دهند حتی اگر از آن ها به نام ارزان قیمت یاد 
تحت  را  شهر  مهمان پذیرهای  حوزه  چراکه  شود، 
تاثیر قرار می دهند. البته آنقدر هزینه های جاری 
ارزان  آنها  به  نمی شود  دیگر  که  است  باال  ثابت  و 

قیمت گفت اما به هرحال تاثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: در هر صورت این مراکز نباید ساخته 
می افتد  اتفاق  این  شکل  هر  به  که  حاال  اما  شود، 
حداقل ضوابط معماری و فنی تجهیزاتی که متولی 
این واحدها مشخص کرده رعایت شود و یک سری 
انجام  حوزه  این  در  بخشی  بین  هماهنگی های 

شود.
مدیریت یکپارچه گردشگری درمان شرایط 

کنونی
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مشهد در پایان گفت: تا زمانی که ارکان 
تصمیم گیر در یک شهر توریستی با هم هماهنگ 
گردشگری  توسعه  و  رون��ق  شاهد  م��ا  نباشند 
بود.  نخواهیم  دارد  زیرشاخه  صدها  که  شهری 
این  زم��ان  م��رور  به  و  داری��م  چالش هایی  قطعا 
بهتر  راه  تنها  است.  کرده  پیدا  افزایش  چالش ها 
شدن شرایط مدیریت یکپارچه گردشگری است. 
خورده  خاک  سرمایه های  و  تمام  نیمه  پروژه های 
تالش  با  و  شود  تکمیل  دولت  تسهیل گری  با  باید 
طریق  از  دولت  با  همکاری  در  خصوصی  بخش 
ابزارها و کمیته های مشترک  یک سری راهبردها، 

این سرمایه ها حفظ شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی مشهد در گفت وگو با »صبح امروز« مطرح کرد:

ترس در جان گردشگری
دیناری: در مشهد 400 زائرسرای دولتی داریم که برخالف قانون خدمات کشوری فعالیت دارند

اعتراض نماینده تربت حیدریه در مجلس: 

سهم تولید از یارانه ها به فراموشی سپرده شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبر داد؛

آغاز توزیع تخم مرغ در مشهد برای تنظیم بازار

خراسان  استاندار  روزه  یک  سفر  گذشته  هفته  در 
بخش  و  دول��ت��ی  نمایندگان  از  هیئتی  و  رض��وی 
خصوصی به تاتارستان انجام شد. با توجه به سفری 
که در فروردین ماه رئیس جمهور سومین فدراسیون 
برای  امیدواری  داشت،  استان  به  روسیه  اقتصادی 
افزایش همکاری ها بین قازان و مشهد رنگ جدی به 

خود گرفته است.
عزم استان برای توسعه مناسبات تجاری 

با روسیه جدی است
روزه  یک  سفر  پایان  در  رضوی  خراسان  استاندار 
سفیر  سنایی  مهدی  با  تاتارستان  جمهوری  به  خود 

ایران در روسیه دیدار کرد.
علی رضا رشیدیان در این دیدار افزود: عزم استان 
برای توسعه مناسبات و مبادالت تجاری و اقتصادی 
ظرفیت های  رضوی  .خراسان  است  جدی  روسیه  با 
از جمله  ارزشمندی در حوزه های مختلف  صادراتی 
کشاورزی، صنعتی و معدنی دارد که می تواند زمینه 

گسترش روابط و مناسبات باشد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر 
نیز  و  گیالس  انگور،  مانند:  باغی  تولیدات  از  بخشی 
صنایع غذایی به این کشور صادر می شود که با معرفی 
بیشتر و تسهیل حوزه تجارت، حجم آن ارتقا و رشد 

خوبی خواهد یافت. 
مرکز تجاری خراسان رضوی در مسکو

جمهوری  با  روابط  توسعه  کرد:  تصریح  رشیدیان 
مسلمان نشین تاتارستان به صورت جدی و عملیاتی 
پی  در  هم  مسکو  در  آنکه  ضمن  است  شده  شروع 
ایجاد مرکز تجاری خراسان رضوی برای فراهم کردن 

تسهیالت بیشتر برای تجار ایرانی هستیم.
تجار  راستا فضایی توسط  این  کرد: در  وی عنوان 
که  است  تجهیز  دست  در  و  شده  خریداری  استان 
محور این همکاری ها تاتارستان و مرکز آن شهر قازان 

است.
با  هم  روسیه  در  ای��ران  اسالمی  جمهوری  سفیر   
گام  نمایشگاه  برگزاری  گفت:  امر  این  از  استقبال 
خراسان  استان  ظرفیت های  معرفی  برای  نخستین 
الزم  تالش های  نیز  ما  میان  این  در  و  است  رضوی 

برای تسهیل این روابط را انجام خواهیم داد.

و  نقش  است  امید   : کرد  تصریح  سنایی  مهدی   
حضوری جدی و موثر در بازار روسیه داشته باشیم .

تاکید بر سرمایه گذاری مشترک بین مشهد و قازان
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  امور  حوزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
استانداری خراسان رضوی، دستاوردهای سفر یک 

روزه استاندار به تاتارستان را تشریح کرد. 
همکاری های  گفت:  ب��اره  این  در  رسولیان  علی 
تقویت  و  مشترک  گذاری های  سرمایه  شهری،  بین 
تاکید  مورد  قازان  و  مشهد  شهر  دو  بین  گردشگری 

استان و نیز طرف تاتاری است.
شهردار  معاون  با  دیداری  سفر  این  در  افزود:  وی 
قازان صورت گرفت که در راستای توسعه این روابط 
و شناخت ظرفیت های تاریخی، گردشگری و شهری 
حشنواره های  ب��رگ��زاری  قازانی  ط��رف   ، همدیگر 
متعددی در حوزه گردشگری و شهرشناسی را در این 

زمینه بسیار مهم خواند .
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  امور  حوزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
معاون  داش��ت:  اظهار  رضوی  خراسان  استانداری 
شهردار قازان همچنین خواستار شرکت خراسانی ها 

در جشنواره های متعدد این شهر اعم از غذا، صنایع 
و  اطالعات  شد  مقرر  و  شهر  این  گردشگری  دستی، 
نحوه شرکت در این جشنواره و برنامه زمانبندی آن ها 

اعالم شود.
موضوع  میان  ای��ن  در  ک��رد:  تصریح  رسولیان 
خواهرخواندگی دو شهر مشهد و قازان هم طرح شد 
در  گردید  مقرر  و  مواجه  مقابل  طرف  استقبال  با  که 

دیدار آینده بین شهرداران این امر محقق شود.
ظرفیت های  دیدار  این  طی  همچنین  افزود:  وی 
توانمندی های  و  شهری  درح��وزه  مشهد  و  استان 
خدمات فنی و مهندسی در این زمینه ارائه و نسبت به 
همکاری و سرمایه گذاری مشترک در قازان هم اعالم 

آمادگی شد.
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  امور  حوزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: معاون شهردار 
در  که  کرد  دعوت  مشهد  شهردار  از  همچنین  قازان 
زمان بازی های جام جهانی و همزمان با بازی ایران 

در قازان سفری به این شهر داشته باشد.
را  خود  آمادگی  قازان  شهرداری  گفت:  رسولیان 
با مشهد اعالم کردند که در  برای توسعه همکاری ها 

سفرهای بعدی به طور جدی پیگیری می شود.
IT زمینه سازی برای همکاری در حوزه

هیئت  که  ب��ازدی��دی  به  اش��اره  با  همچنین  وی 
خراسان رضوی از پارک آی تی )فناوری اطالعات ( 
قازان در ادامه این سفر داشت، نیز گفت: بر این مبنا 
در  استان  مخابرات  و   IT حوزه  مدیران  گردید  مقرر 
سفری به تاتارستان زمینه های همکاری ها را در این 

حوزه بررسی کنند.
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  امور  حوزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
عالوه  کرد:  نشان  خاطر  رضوی  خراسان  استانداری 
و  توانمند  شرکت  یک  از  بازدیدی  جریان  در  این  بر 
پلی  کننده  تولید  و  شیمیایی  صنایع  حوزه  در  فعال 
با  فنول هم موضوع سرمایه گذاری مشترک  و  اتیلن 
استان پیگیری و مقرر شد با شرکت های ایرانی فعال 
ایران در  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی  در 
صادرات  حوزه  در  توافق  صورت  در  و  مذاکره  قازان 

مشترک به کشورهای منطقه اقدام کنند.
هیئت  اعضای  با  دی��دار  در  داد:  ادام��ه  رسولیان 
اقدامات  به  اشاره  با  هم  قازان  بازرگانی  اتاق  مدیره 
در  بویژه  باقیمانده  مشکالت  و  مسائل  گرفته  صورت 
حوزه حمل و نقل کاال و تعرفه های باالی موجود در 
روسیه بررسی شد و خواستار روان سازی و تسهیل 
این امور و نیز فرآیندهای ترخیص کاال و شفاف سازی 
استانداردها و ارائه راهکارهایی برای رفع این مسائل 

شدیم .
»قازان« هاب تبادل محصوالت ایرانی می شود

ورود  مسیر  ش��د  ت��واف��ق  همچنین   : گفت  وی 
این  و  باشد  ق��ازان  از  روسیه  به  ایرانی  شرکت های 

منطقه بعنوان هاب در روسیه عمل کند .
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  امور  حوزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین مقرر شد 
نمایندگان اتاق های بازرگانی دو طرف معرفی شده و 

میز خراسان رضوی در قازان و بالعکس فعال شود.
رسولیان اظهار کرد: همچنین توافق شد در سال 
آینده نمایشگاه اختصاصی و یا تخصصی تاتارستان 

در مشهد برپا شود.

نگاهی به دستاوردهای سفر استاندار به تاتارستان؛

»قازان«؛ خراسان رضوی را به روسیه نزدیک می کند
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یادداشت

عشق و خودکامگی
یک نگاه زیر چشمی و باریک

ما برای فقدان لحظه های عاشقانه سال ها عزاداری 
می کنیم و منظومه های بلندی از ناکامی می سراییم؛ 
کردن  تجربه  و  عشق  مفهوم  از  عمیق  درکی  بدون  ما 
معشوقی  با  رودرروی��ی  از  گریز  برای  و  احساس  این 
آن  شکل  سخت ترین  در  را  تنهایی  واقعی،  و  عینی 
خالی  جای  تنهایی هایمان  در  و  می کنیم  تجربه 
"دیگری"  آن  دارد؛  حضور  "دیگری"  یک  همیشگی 
که هرگز او را نمی خواهیم و با این حال برای فقدانش 

عزاداریم.
خارج  خود  خودخواهی های  کالبد  از  نمی  خواهیم 
باشیم؛ ترجیح می دهیم  شویم و سبب لذت دیگری 
عشق  در  ناکامی  و  تنهایی  از  بلند  منظومه هایی 
بنویسیم که قهرمان همیشه حق به جانب آن خودمان 
هستیم تا این که کسی غیر از خویشتن را برای غیر از 
اسباب لذت های خودمان دوست بداریم. ما غمگین 
هستیم اما نه از غم دیگری که از غم بی کسی، نه از غم 
غم  از  نه  نیاوردن،  دست  به  غم  از  که  دادن  دست  از 

جدایی که از غم تنهایی!
ما از ناکامی در عشق می نویسیم حتی پیش از آن 
با دیگری تجربه کرده باشیم؛ حتی  که لذت عشق را 
در عاشقی هایمان خودخواهی را فراموش نمی کنیم؛ 
خودکامگان  کرده ایم.  رشد  تنها  و  نشده ایم  بزرگ 
و  گوشه گیر  تنها،  و  لجوج  هستند  پیری  کودکان 

تندخو، حساس و زودرنج و غمگین و متکبر...
حیرت  ب��ه  و  می شویم  س��اک��ت  عاشقیم  وق��ت��ی 
دور،  را  معشوق  و  می رویم  فرو  خود  در  می افتیم؛ 
چون  شاید  می  سازیم.  مقدس  و  دست نیافتنی 
شاید  داده ایم.  دست  از  را  او  با  شدن  روبرو  جسارت 
را  دارم "ه��ا  "دوستت  هزینه  های  نمی توانیم  چون 
شور،  ب��رای  شعری  ب��ودن  عاشق  هنگام  بپردازیم! 
و  می نویسیم  بودنمان  هم  با  از  لذت  و  تمنا  و  شوق 
تنها کافی است دست معشوق از دستمان رها شود. 
تلخ روزی ها،  از  طویلی  منظومه های  که  است  آنگاه 
و  عاطفی  و  فکری  کسوف های  غربت گرفتگی ها، 
در  و  می سازیم  هنری  و  ادبی  و  فلسفی  تنهایی های 
شایسته  را  کسی  هیچ  تنهایی  لحظه های  این  تمام 
در  و  باشیم  تنها  می خواهیم  نمی بینیم.  همدردی 
تنهایی خود بمانیم: دیکتاتور نیز همیشه تنها است.

"لیلی و مجنون" نظامی گنجوی که از شاهکارهای 
که  می دهد  آم��وزش  ما  به  اس��ت  فارسی  ادب��ی��ات 
بداخالقی  آن  در  و  است  گذشتن  خود  از  عاشقی 
صحراگرد  مجنون  وقتی  بی وجه!  معشوق آزاری  و 
این  جز  چیزی  می رود  خدا  خانه  دیدار  به  بی سامان 
را از خدای خود نمی خواهد که از زندگی او کاسته و به 
زندگی لیلی اش بیافزاید؛ آنهم معشوقی که در دستان 
تنهایی  هرگز  قهرمان  این  سرانجام  و  است  دیگری 
است؛  همکالم  او  با  حال  همه  در  معشوق  که  نیست 
و  نمی گشاید  کنایه  و  و دشنام  نفرین  و  لعن  به  او لب 
سرانجام با مرگ او که دوستش دارد جز مرگ چیزی 
ای  آورد  بر  در  دوس��ت  تربت  "چون  نمی خواهد: 

دوست بگفت و جان برآورد".
را  آدمی  و  می کشد  بند  به  را  مرگ  عشق،  غریزه 
که  ان���دازه ای  تا  می کند؛  پرتوان  و  شجاع  جسور، 
فراموشی مرگ می تواند معیاری برای شدت عشق و 
به دیگری متعلق  اندازه عاشق  عشق ورزی باشد. هر 
برای  زندگی  و  آمده  بیرون  خود  تنهایی  از  می  شود 
این عاشق هرگز در مواجه  را تجربه می کند.  دیگری 
با مرگ تنها نیست و از همین روست که غریزه مرگ 
هنگام عاشقی فروکش می کند. گویی نمی شود به این 
مفهوم  این  و  می میرد  روزی  هم  عاشق  که  اندیشید 
تلقی  بدیهی  بود  خواهد  جاودانه  عاشق  که  شاعرانه 
نمیرد  هرگز  گفت:  شیراز  حافظ  که  چنان  می شود 

آنکه دلش زنده شد به عشق...
اما پرسش اینجاست که آیا تجربه عاشقی و مواجه با 
دیگری ضرورتًا درک و فهم دیگری به عنوان یک سوژه 
مستقل را به همراه دارد. به عبارت دیگر صرف تجربه 
اخالقی  پذیرش  فرد  یک  داشتن  دوست  و  عاشقی 
حضور او و احترام به سوژگی او را در پی دارد یا این که 
عاشق می خواهد معشوق را تمام و کمال بدون در نظر 

گرفتن آنچه خودبودگی اوست تسخیر کند؟
تمامی  )که  غریزه  به  بنا  عاشقی  تجربه  واقع  در 
تجربه  را  آن  خ��ود  ذات��ی  طبیعت  به  بنا  انسان ها 
که  نیست  یافته  بلوغ  ان��دازه  این  تا  هرگز  می کنند( 
نظر گیرد  انسانی در  را چون سوژه ای  بتواند معشوق 
عقل  به  مجهز  آگاه،  سوژه ای  معشوق  که  این  فهم  و 
و شایسته آزادی است نیازمند درکی عقالنی و البته 
شدن  عاشق  که  است  دلیل  همین  به  است.  اخالقی 
امری است تصادفی، ناگهانی، بی اراده و بنا به غریزه؛ 
و  انتخابی  اختیاری،  است  امری  عاشق ماندن  اما 
که  عقالنی  و  اخالقی  البته  و  آزاد  اراده ای  از  ناشی 
را  دیگری  داشتن  دوست  از  عمیق  حسی  نهایت  در 
به همراه دارد. بر این اساس باید برای عاشق ماندن 
تربیت شد چرا که در غیر این صورت عشق برخاسته 
و  فروکش  زمانی  ان��دک  در  هورمنی  تحریکات  از 
آن  تبع  به  و  عادی  زودی  به  معشوق  جذابیت های 

کم اهیمت و بلکه بی اهمیت می شوند.

***
شاید ما برای زندگی مشترک و در چارچوب اخالق 
عاشقی  نشدیم.  تربیت  دیگری  گرفتن  نظر  در  با 
و  گشودگی  می خواهد،  بلوغ  می خواهد،  تمرین 
دارد،  درد  خویشتن؛  وجود  از  می خواهد  فراروندگی 
خود  از  رفتن  فراتر  با  جز  رنج  این  درک  و  دارد  رنج 
ممکن نیست. درد عاشقی آنجایی زیباست که ناشی 
از دلتنگی برای دیدن لحظه ای شاد در نگاه معشوق 
از معشوق زمانی ماندگار می شود  بردن  و لذت  است 
نه  باشد  معشوق  به  رساندن  لذت  از  برخاسته  که 

مطالبه طلبکارانه لذت از او! 
همه ما به نیازها و خواسته هایی نا محدود دچاریم 
که  مادام  و  است  غیرممکن  آنها  همه  به  رسیدن  که 
با تشدید خویشتن  به خواسته های خود می پردازیم 
تنهایی  و  خواخواهی  تشدید  به  دیگران  از  گریز  و 
می افزاییم... به راستی آنکس که هنگام عاشقی فقط 

به خود می اندیشد چگونه می تواند تنها نباشد؟

 سرویس اجتماعی
زیر یک سقف زندگی می کنند اما از کنارهم بودنی 
که  ندارد  اهمیتی  برایشان  دیگر  و  نمی برند  لذتی 
مسائلی  چ��ه  و  م��ی گ��ذرد  چ��ه  دی��گ��ری  درون  در 
است.  زده  رق��م  را  او  روزه��ای  ای��ن  دل مشغولی 
عصبی  بسیار  گاهی  و  افسرده  و  خسته  بسیار  گاهی 
ندهند  بروز  را  اما ممکن است خشم خود  می شوند 
و کسی نداند که از چه چیز عصبانی هستند. این ها 
از زوجین در  مشخصه هایی است که شاید بسیاری 
خانواده ها با عالئم و نشانه های آن آشنایی دارند و 
نام طالق عاطفی را بر روی این رفتارها گذاشته اند.
برای جلوگیری از طالق عاطفی چه کار باید کرد؟ 
مشخصه های زن و شوهرهایی که دچار این مشکل 
وجود  آن  از  پیشگیری  امکان  آیا  چیست؟  شده اند 
طالق  خطر  معرض  در  بیشتر  کسانی  چه  دارد؟ 
روانشناسی  و  مشاوره  مراکز  و  دارند؟  قرار  عاطفی 
حل  برای  را  درمانی  راهکارهای  و  توصیه ها  چه 
است  سؤاالتی  این ها  می برند؟  کار  به  مسئله  این 
هستیم  آن ها  به  پاسخ  درصدد  گزارش  این  در  که 
مراجعه  مشاوره  مرکز  یک  به  منظور  همین  به  و 
این  که درگیر  و زوج هایی  با مراجعین  تا هم  کردیم 
مشکل دامن گیر هستند و هم از نظرات و راه کارهای 

توصیه ای مشاوران این مرکز بهره مند شویم.
صبر در مقابل ُمهر طالق

و  گوشه نشین  دفعه  از مدتی یک  بعد  "همسر من 

خودم  رفتار،  تغییر  این  دیدن  از  بعد  شد.  کم حرف 
که  گفت  من  به  مشاور  و  کردم  مراجعه  مشاوره  به 
و  دارن��د  تنهایی  غار  خودشان  ب��رای  م��ردان  همه 
نشان دهنده  ش��ود،  طوالنی  تنهایی  غار  این  اگر 
که  دی��دم  من  اس��ت.  رواب��ط  در  مشکل  یک  وج��ود 
شده؛  طوالنی  بسیار  اوقات  بعضی  شوهرم  سکوت 
یک  با  که  می کردم  فکر  اوق��ات  گاهی  جایی که  تا 
زمان  پسرم  تولد  از  بعد  کرده ام.  ازدواج  غارنشین 
یک دفعه  شوهرم  و  شد  زیاد  بسیار  رابطه  قطع  این 
دلیل  نمی دانستم  من  و  نزد  حرف  من  با  روز   30
یعنی  شد؛  تکرار  بارها  شرایط  این  و  چیست  آن 
بر  دوب��اره  بعد  و  می شد  قطع  خودش  ارتباطات، 

می گشت".
مراجعان  از  یکی  دارد،  سن  سال  که35   ستاره 
ادا  که  کلماتی  نوع  و  از ظاهر  که  مرکز مشاوره است 
ستوه  به  مشکل  این  از  که  است  مشخص  می کند 
به  است  شده  مجبور  همسرش  اطالع  بدون  و  آمده 
بی گاه  و  گاه  این قهرهای  بیاورد.  پناه  مرکز مشاوره 
به  و  کرده  کم حوصله اش  و  عصبی  بسیار  را  فرحناز 
فرحناز  است.  داده  تن  شرایط  این  به  هم  او  مرور 
می گوید: وضعمان آنقدر وخیم شده است که 3 سال 
است که رابطه زناشویی با هم نداریم و برایمان مهم 
حتی  و  می کنیم  کار  چه  و  می رویم  کجا  که  نیست 
ممکن است که شوهرم هر شب بیرون شام بخورد و 
دو سه شب به خانه نیاید. اما به خاطر پسرم به این 
فرزند  نام  نمی خواهم  چون  می دهم  ادامه  زندگی 

طالق روی پسرم باشد.
سرخوردگی و افسردگی دو یار من

بسیار  دختری  بودم  پدرم  خانه  در  که  "زمانی 

االن  اما  ب��ودم،  خستگی ناپذیر  و  پرانرژی  ش��اد، 
زود  و  ندارم  را  کاری  هیچ  حوصله  غمگینم.  خیلی 
خسته می شوم. دیگر روحیه ای برای زندگی ندارم. 
شادی  برای  جایی  که  هست  دلم  در  غمی  همیشه 
خیلی  و  آه  و  اشک  شده  زندگیم  همه  نمی گذارد؛ 
فرزند  دو  که  ساله   40 سوسن  دلسردم."؛  و  خسته 
دارد و به مرکز مشاوره مراجعه کرده، این ها را برایم 

می گوید.
پیامدهای  جمله  از  می تواند  افسردگی  احساس 
طالق عاطفی باشد و این نشانه، در سوسن مشهود 
بود. او در مورد نحوه ازدواجش گفت: سابقه زندگی 
مشترکمان به 17 سال قبل می رسد. آن اوایل وضع 
می کرد  تالش  بسیار  همسرم  و  نبود  صورت  این  به 
که رضایتم را در زندگی جلب کند و من هم با وجود 
نداشتم،  مشترک  زندگی  به  تمایلی  و  عشق  این که 
پایدار  را  زندگی  که همین  را می کردم  تمام سعی ام 
میزان  رف��ت،  باالتر  سنم  هرچقدر  اما  نگه دارم. 
اصاًل دست خودم  این  و  ماندن کمتر شد  به  تمایلم 
نبود. چون تنها دلیلم برای ازدواج فرار از خانواده ام 
بود. پدر من نظامی بود و محیط خانواده، پادگانی 
بود و این محیط باعث شد که من از آن جدا شوم و 
به اولین خواستگاری که داشتم جواب مثبت دهم.

تابوی طالق
"در فامیل ما هنوز طالق یک امر ناشایست است 

با  این که  وجود  با  فرزندان  و  فامیل  خاطر  به  من  و 
مشترک  زندگی  این  ندارم،  تفاهمی  هیچ  همسرم 
که  ح��اال  ک��ردم،  فکر  خ��ودم  با  می دهم.  ادام��ه  را 
مشاوره  شاید  کنم  تحمل  را  شرایط  این  مجبورم 
قابل  زندگی  این  تا  بدهد  من  به  راهکارهایی  بتواند 

تحمل شود". 
فاطمه که این جمالت را می گوید 35 سال دارد و 
یک پزشک متخصص و از لحاظ مالی آزاد و مستقل 
این که  ب��رای  و  بچه ها  وج��ود  خاطر  به  ام��ا  اس��ت 
همسرش  با  نبرند،  پی  موضوع  این  به  خانوده ها 
کمتر  و  می کنند  رفتار  عادی  شوهرهای  و  زن  مثل 
کسی به فکرش خطور می کند که آن ها دچار طالق 

عاطفی شده اند.
شرایط  خانه  در  می کنیم  سعی  ما  می گوید:  او   
بیرون  خانه  از  وقتی  صبح  اما  دهیم  جلوه  عادی  را 
می رویم هرکس به سوی خودش می رود و تا شب از 
حال هم خبر نداریم و حتی بعد از بازگشت به خانه، 
از هم درباره مسایلی که بیرون از خانه با آن روبه رو 
پیش  وقت  چند  این که  تا  نمی پرسیم.  شده ایم 

فهمیدم که شوهرم با یک زن دیگر رابطه دارد.
چرا طالق عاطفی؟

و  رواب���ط  متخصص  و  دان��ش��گ��اه  م���درس  ی��ک 
خانواده هایی  از  بسیاری  گفت:  زناشویی  اختالالت 
خانه  گذشته،  در  شده اند  عاطفی  طالق  دچار  که 
مشاجراتی  و  ب��وده  جنگ  میدان  صحنه  آن ه��ا 
یا  و  نرسیده   جایی  به  مشاجرات  این  و  داشتند 

طالق  دچ��ار  نهایتًا  و  نبودند  آن  درم��ان  درص��دد 
عاطفی شدند.

بسیاری  این که  دلیل  دانشوری  محمدرضا  دکتر 
را  عاطفی  طالق  و  می مانند  رابطه  در  زوجین  از 
فرزندان  حضور  علت  به  گاهی  را  می خرند  جان  به 
نمی خواهند،  وال��دی��ن  ک��ه  دان��س��ت  خ��ان��واده  در 

فرزندانشان به واسطه طالق آسیب ببینند. 
عامل  را  جامعه  سطح  در  طالق  بودن  تابو  وی 
دیگری دانست که باعث می شود زوج طالق عاطفی 
زوج ها  این  کنند.  قبول  خود  مشترک  زندگی  در  را 
شاید وقتی در مجالس عمومی ظاهر می شوند مثل 
بسیار  و  شیرین  زندگی شان  که  دهند  نشان  قدیم 
مطلوب است ولی وقتی دوباره به خانه بر می گردند 
به همان شرایط از هم گسستگی باز  می گردند. البته 
موارد زیادی داریم که به خاطر مسائل اقتصادی در 
طالق  به  تن  و  می مانند  باقی  خود  مشترک  زندگی 
رابطه ها  این  در  مردها  شرایط  البته  نمی دهند. 
یک  خانه  از  خ��ارج  در  اگر  حتی  و  است  متفاوت 
دیگر  باشند  داشته  فرازناشویی  نیم بند  رابطه 
مشکل  دچار  را  آن ها  همسرشان،  با  عاطفی  طالق 
تأمین  نیازهایشان  دیگر  جایی  از  چراکه  نمی کند؛ 

می شود.
ترس از تغییر

افرادی  به ترس های  با اشاره  یک مشاور خانواده 
ازدواج  از  هدف  اساسا  گفت:  طالق  با  مواجهه  در 
ازدواج ه��ا  از  بعضی  چرا  اما  اس��ت.  تعالی  و  رشد 
بعضی  اما  می شوند  گسستگی  یا  و  آشفتگی  دچار 
گسستگی  از  منظور  می رسند؟  بالندگی  به  دیگر 
ایجاد  افراد  بین  که  است  قانونی  طالق  آن  درواقع 
می آید  پدید  زوجین  بین  کاملی  بریدگی  و  می شود 
که  آشفتگی هاست  در  مواقع  از  بسیاری  در  ولی 
ما  عقیده  به  که  می پذیرد.  صورت  عاطفی  طالق 
این  از  بسیاری  علت  مشاوران،  و  روان شناسان 
نداشتن  یا  و  نامناسب  انتخاب  آشفتگی ها می تواند 

مهارت های درست در روابط زناشویی باشد.
بسیاری  اف��زود:  ادام��ه  در  عبادی  نسرین  دکتر 
را  رابطه  این  بیمارگونه  و  پنهانی  به طور  زوجین  از 
ارزیابی  که  دارند  این  از  ترس  چون  می دهند  ادامه 
و قضاوت شوند و از آینده بی خبر هستند و از تغییر 
زنان  میان  در  به خصوص  مسئله  این  می ترسند. 
مشترک  زندگی  در  شاید  یعنی  دارد.  رواج  بسیار 
باشد  داشته  وج��ود  پنهان  رابطه  من،  مراجعین 
ولی وقتی به آن ها می گویم که می توانید این رابطه 
این وضعیت  اگر  فکر می کنند  این  به  کنید،  تمام  را 
و  آمد  خواهد  به وجود  برایشان  شرایطی  چه  نباشد 
با آن  این گونه به این رابطه تن می دهند و همزمان 

رفتارهای غیراخالقی دیگری نیز انجام  می دهند.
فرا خانواده، فرا زناشویی

زندگی  تفاوت های  به  ادامه  در  روان شناس  این 
اف��زود:  و  پ��رداخ��ت  ح��ال  و  گذشته  در  مشترک 
در  وی���ژه ای  معنای  خصوصی  حریم  گذشته  در 
به  خانه ها  در  اصطالحًا  و  داشت  خانواده ها  میان 
به  توجه  با  االن  ولی  بود.  بسته  غریبه  افراد  روی 
همدیگر  روی  به  خانه ها  در  اجتماعی،  شبکه های 
مرد،  و  زن  هر  سر  پشت  ما  یعنی  است  شده  باز 
متوجه  تا  پس  می بینیم.  را  زیادی  هم بازی های 
بلد  را  خود  بازی  خوب  مقابل  طرف  که  می شویم 
آسانی  به  توقعات،  سطح  باالرفتن  با  یا  و  نیست 
حواسمان به سمت دیگری پرت می شود و این گونه 
خود  رابطه  درون  در  این که  جای  به  که  می شود 
مسئله را شناسایی و نسبت به حل آن اقدام کنیم، 
صورت مسئله را پاک می کنیم. پس به خاطر ترس 
ولی  می مانیم  رابطه  در  تغییر  از  ترس  و  خانواده  از 
به  و  می کنیم  قطع  را  عاطفی  رابطه  آن  درواق��ع 
همین خاطر روابط فرازناشویی در زوج دچار طالق 

عاطفی بسیار رایج است.
عبادی در رابطه با رواج خیانت در بین همسرانی 
همیشه  گفت:  شده اند،  عاطفی  طالق  دچ��ار  که 
این  دچار  که  مراجعانی  از  برخی  برای  اصطالحی 
مشکل هستند، به کار می برم و به آن ها می گویم که 
که  است  تکه خوری  مصداق  درست  شما  رفتار  این 
فرد از ظهر که غذایش را می خورد تا شب، تکه های 
را  گرسنگی  احساس  آن  دیگر  و  می خورد  ریز  ریز 
باشد.  مفصل  و  لذیذ  غذای  یک  نیازمند  که  ندارد 
چراکه این افراد آن قدر این رفتارهای خارج از عرف 
دیگر  که  می دهند  انجام  تکه تکه  صورت  به  را  خود 
رضایت کاملی از روابط عاطفی و زناشویی با همسر 

خود را ندارند.

از تفاوت نیازها تا فانتزی های ذهنی
عبادی همچنین برای توضیح یکی مسایل اصلی 
در رابطه با طالق عاطفی به 5 نیاز اساسی و ژنتیکی 
و  عشق  امنیت،  بقا،  به  نیاز  گفت:  و  کرد  اش��اره 
هستند  نیازها  این  جمله  از  قدرت  و  آزادی  تعلق، 
می شود.  تعریف  نیازها  این  ذیل  در  جنسی  نیاز  و 
زمانی  زوج ها به روابط فرازناشویی و یا مسایل دیگر 
نباشند.  هم  به  شبیه  نیازها  نظر  از  که  می رسند 
به طور مثال اگر نیاز به بقای فردی بسیار باال باشد، 
خود  مقابل  طرف  از  را  باالیی  جنسی  رابطه  قطعًا 
طلب می کند و کسی که نیاز به بقای او پایین باشد، 

درواقع اصاًل نیاز به روابط جنسی ندارد.
اتاق های جداگانه برای تنهایی

طرف  حال  وقتی  کل  در  افزود:  روان شناس  این 
مشکل  نیز  دیگر  مسایل  در  قطعًا  نمی شود،  خوب 
نمی توانند  زوجین  زمانی که  پس  می آید.  به وجود 
در  بالطبع  کنند،  برقرار  خ��وب  عاطفی  ارتباط 
از  فرد  وقتی  ندارند.  مؤثر  واکنش  هم  دیگر  مسایل 
از منزل ارضا می شود،  نیاز جنسی در خارج  لحاظ 
به  هم  عاطفی  رابطه  جنسی،  رابطه  آن  مسلمًا 
عاطفی  رابطه  اصلی  عوامل  از  یکی  دارد.  دنبال 
میان زوجین رابطه جنسی است و قطع این ارتباط 
دلیل  همین  به  شود.  عاطفی  طالق  باعث  می تواند 
از  را  خواب  اتاق  اگر  می گوییم  همواره  مشاوران  ما 
افراد بگیریم خیلی از رابطه ها سطحی می شوند. در 
صورتی که اگر بتوانند یک رابطه جنسی خوب با هم 
عاطفی  رابطه های  بتوانند  بسا  چه  باشند،  داشته 

خود را هم بیشتر کنند.
پای مسائل جنسی در میان است

در  همچنین  خانواده  مشاوره  مرکز  درمان گر  این 
لحاظ  از  که  کرد  اشاره  زوج هایی  به  موارد  این  کنار 
روند  در  اما  نیستند  مشکل  دچار  جنسی  ارتباطات 
این  در  او  عقیده  به  که  گرفته اند  قرار  عاطفی  طالق 
موارد خیلی راحت تر می توان نسبت به رفع مشکل 
رابطه  اختالفات،  اصلی  عامل  وقتی  اما  کرد  اقدام 
چون  می شود  سخت تر  مشکل  حل  باشد،  جنسی 
بعدی  مشکالت  ورد  برای  را  راه  مشکل  این  وجود 

هموارتر می کند.
روابط زناشویی جدی  است

همسران  جنسی  مشکالت  با  رابطه  در  دانشوری 
ریشه یابی طالق عاطفی،  آن گفت: در  نحوه حل  و 
ممکن  و  می دانیم  مسئله  یک  را  جنسی  مشکالت 
نحوه  ب��ه  شویم  مجبور  م��واق��ع  بعضی  در  اس��ت 
یک سری  باید  چراکه  برگردیم.  ازدواج  شکل گیری 
نظر  در  ازدواج  از  پیش  مشاوره های  در  مؤلفه ها 
جلوگیری  دیگر  مشکالت  ب��روز  از  تا  شود  گرفته 
جنبه  دارای  ازدواج  می کنند  گمان  برخی  گردد. 
حساب گرانه است؛ یعنی باید به ویژگی های شخصی 
در  شاید  و  شود  توجه  تحصیالت  یا  و  اقتصادی  و 
جنسی  و  جسمی  و  فیزیکی  جذابیت های  ابتدا 
می کنند  سعی  چراکه  گیرد؛  قرار  توجه  مورد  کمتر 
اما  برخورد  کنند.  موضوع  با  حساب گرانه  و  عقالنی 
اگر این جذابیت های فیزیکی و توانایی های جنسی 
برای طرف مقابل به وجود نیامده باشد، شاید افراد 

ازدواج موفقی را تجربه نکنند.
او ادامه داد: درحقیقت زمینه یک ارتباط جنسی 
همین  برای  است.  فیزیکی  جذابیت های  موفق، 
اولین قدم در مشاوره پیش از ازدواج جذابیت های 
فیزیکی  جذابیت های  این  اگر  که  است  فیزیکی 
وجود نداشته باشد و فرد صرف مسائل اقتصادی با 
را  رابطه جنسی سردی  احتمااًل  ازدواج کند،  طرف 

تجربه خواهند کرد.
مثال  عنوان  به  گفت:  ادامه  در  روان شناس  این 
توانایی  لحاظ  از  ساله   41 مردی  که  داشتم  موردی 
هیچ  که  بود  سال ها  و  بود  ضعیف  خیلی  جنسی 
 37 دختری  با  می خواست  و  نداشت  جنسی  تمایل 
بسیار  جنسی  تمایالت  نظر  از  که  کند  ازدواج  ساله 
آن  همه  مرد  این که  به واسطه  ولی  بود  متعادل 
پتانسیل و موقعیت های معقولی که یک فرد بایستی 
برای ازدواج داشته باشد را داشت، علی رغم توصیه 
و  مسایل  آن  از  پس  ک��رد.  ازدواج  مرد  این  با  ما 
داشتند  یکدیگر  با  جنسی  ارتباط   در  که  مشکالتی 
بنابراین  شوند.  دچار  عاطفی  طالق  به  شد  سبب 

روابط جنسی در این زمینه بسیار مؤثر است.
تفاوت سنی موثر است

به  مربوط  دوم  بخش  گفت:  ادام��ه  در  عبادی 
مورد  این  در  که  مسئله ای  اولین  که  است  بلوغ ها 
در نظر گرفته می شود، اختالف سنی است؛ چراکه 

مسئله  سنی  اختالفات  این  اوق��ات  بعضی  شاید 
می کنیم  توجه  جنسی  بلوغ  به  بعد  می کند.  ایجاد 
که معمواًل 80درصد از مسائل بلوغ جنسی به مردان 
زنانی  به  مشاوره  جریان  در  بارها  ما  بر می گردد. 
زندگی  سال   24  -25 طی  در  که  کرده ایم  برخورد 
ارگاسم نرسیده اند  به  مشترک شان حتی یک بار هم 
و این زندگی را ادامه داده اند. بنابراین بلوغ جنسی 
نقش  بیشتر  زمینه  این  در  و  باشد  داده  رخ  باید 
دیگری  مسائل  آن  از  بعد  اس��ت.  پررنگ  م��ردان 
مطرح می شود از جمله بلوغ تحصیلی، بلوغ شغلی، 
بایستی  بلوغ   7 این  روان��ی؛  بلوغ  اجتماعی،  بلوغ 
به وجود  مشکل  این صورت،  غیر  در  و  بیفتند  اتفاق 
شامل  سالمت ها  بحث  آخر  بخش  در  آمد.  خواهد 
مورد  روان��ی  و  روح��ی  سالمت  و  جسمی  سالمت 

بررسی قرار می گیرد.
اهمیت  درخ��ص��وص  خ���ان���واده  م��ش��اور  ای���ن 
برای  آن  جذابیت های  میزان  و  فیزکی  ویژگی های 
هنرمند  آقایی  پیش  وقت  چند  گفت:  مقابل  طرف 
از نظر رابطه  با همسرش  به ما مراجعه کرد. ایشان 
می کرد  عنوان  همواره  و  بود  مشکل  دچار  جنسی 
حتی  دارم.  مشکل  فیزیولوژیکی  لحاظ  از  من  که 
جلسات  طی  در  اما  رسید  هم  داروی��ی  مصرف  به 
مصرف  را  داروها  این  او  که  شدیم  متوجه  مشاوره 
بود.  عاطفی  طالق  مشکل،  واقعًا  چون  نمی کند 
آقا  این  که  شدیم  متوجه  جلسه  چند  از  بعد  بعدها 
با افراد دیگر رابطه دارد ولی با خانم خودش رابطه 
آیا  کجاست؟  واقعًا  علت  که  پرسیدم  من  و  ن��دارد 
که  داد  جواب  او  نمی خواهید؟  را  رابطه  این  شما 
به  ولی  دارم  دوست  خواهرم  مثل  را  همسرم  من 
جمله  این  گفتن  با  ن��دارم.  جنسی  تمایل  اصاًل  او 
که  جنسی  ارتباطات  در  نه  مشکل  که  فهمیدیم 
به واسطه مسائلی است که دست به دست هم داده و 
در کنار عدم جذابیت های ظاهری، برای ارتباطات 

زناشویی مشکل ایجاد کرده اند.
بُعد فرهنگی علت طالق عاطفی

یکی  عنوان  به  را  نامناسب  ازدواج ه��ای  عبادی 
در  و  کرد  قلمداد  عاطفی  طالق  بروز  دالیل  دیگر  از 
فرهنگی  بعد  بیشتر  ما  جامعه  در  گفت:  آن  توضیح 
ما  فرهنگ  وقتی  است.  دخیل  عاطفی  طالق  در 
رفتارها  از  بسیاری  مسؤولیت  که  باشد  به گونه ای 
درونی  کنترلی  منبع  و  بگیریم  برعهده  خودمان  را 
خواهد  حل  مسائل  از  بسیاری  باشیم،  داشته 
هنوز  و  نمی دهد  رخ  اتفاق  این  متأسفانه  اما  شد. 
صورت  درست  ارزیابی  و  فکر  بدون  ازدواج ها  اکثر 
کمک  زوجین  به  می تواند  زمانی  مشاور  می گیرد. 
خارج  یکدیگر  مطلوب  دنیای  از  طرف  دو  که  کند 
عنوان  هیچ  به  این صورت  غیر  در  باشند.  نشده 
بر  دستش  از  ک��اری  هم  مشاور  متخصص ترین 

نمی آید.
خاص  مطلوب  دنیای  انسان ها  همه  افزود:  وی 
دوستشان  که  اف��رادی  باورها،  که  دارن��د  را  خود 
مؤلفه های  از  داریم،  که دوست  اشیایی  و  می داریم 
این دنیای مطلوب هستند. زمانی که فرد به این سه 
مؤلفه طرف مقابل خود احترام بگذارد، وارد دنیای 
در  شوهر  و  زن  وقتی  بالطبع  و  می شود  او  مطلوب 
دویشان  هر  حال  هستند  همدیگر  مطلوب  دنیای 
و اشیایی که  افراد  و  باورها  به  اما وقتی  خوب است 
طرف مقابلشان دوست دارد احترام نگذارند، مانند 
دو بیگانه می شوند و خود به خود از دنیای مطلوب 

هم جدا می شوند.
م��وارد  در  ک���رد:  تصریح  روان درم���ان گ���ر  ای��ن 
فرازناشویی اولین سؤالی که از مراجعان می پرسیم 
این است که آیا همسر فرد در دنیای مطلوب او قرار 
وارد  روان شناس  مثبت دهد،  فرد جواب  اگر  دارد؟ 
و  بپردازد  رابطه  ترمیم  به  دوباره  تا  می شود  عمل 
پنهان  که  نیازهایی  کند؛  شناسایی  را  نیازهایش 
و  اف��راد  به  هیچ گاه  ما  نشده اند.  ارض��ا  و  مانده  
زندگی  که  نمی گوییم  شوهر ها  و  زن  به  مخصوصًا 
چالش  یک  زندگی  که  می گوییم  بلکه  است  آرام 
است و همراه با دشواری های بی شمار خواهد بود. 
اما وقتی که این چالش وجود نداشته باشد و زندگی 
خطر  زنگ  این جا  کند،  طی  را  آرام  و  صاف  خط 
یک  نقطه،  این  درمی آید.  صدا  به  عاطفی  طالق 
کند،  پیدا  ادامه  روند  این  اگر  که  است  شروع  نقطه 
برای  اگر زن و شوهر  حل مسئله دشوارتر می شود. 
حل مسایلشان در دنیای بیرون از خود دنبال چاره 
خارج  همدیگر  مطلوب  دنیای  از  مرور  به  باشند، 

می شوند.
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وزیر علوم در مشهد:

»ستاره دارها« با من مکاتبه کنند

وزیر علوم گفت: هر کدام از داوطلبین امسال که فکر 
می کند به دلیل موانعی از جمله موانع اصطالحا ستاره  
دار شدن نتوانسته  وارد دانشگاه شوند، با دالیل خود 
به پرونده اش رسیدگی  تا  با من مکاتبه کند  مستقیما 

شود.
نشستی  در  گذشته  روز  غالمی  منصور  دکتر  ایسنا- 
و  مفاخر  باشگاه   از  بازدید  حاشیه  در  که  خبری 
شد،  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  پیشکسوتان 
بود  کرده  عنوان  که  خود  اخیر  اظهارات  خصوص  در 
که  هستند  کسانی  آنان  و  نداریم  ستاره دار  دانشجوی 
مطرح  تاکنون  آنچه  کرد:  اظهار  دارند،  پرونده  نقص 
برخی  گذشته  سال های  در  بعضا  که  است  این  شده  
دچار  دانشگاه  به  ورود  مراحل  تکمیل  در  داوطلبان 
گزینشی  مباحث  طریق  از  نوعا  موانعی،  یکسری 
که  بودند  نشده  دانشجو  هنوز  آنها  عمال  و  می شده اند 

اسمشان را دانشجوی ستاره دار بگذاریم.
بوده  اینکه اشخاصی که مورد بحث  به  با اشاره  وی 
اصال دانشجو نبوده اند بلکه داوطلب ورود به دانشگاه 
بوده اند، ادامه داد: با همان اصطالح رایج در شرایط 
سال های  و  قضیه  تاریخچه  به  اینکه  بدون  و  فعلی 
در  و  وزارتخانه  به  ورود  از  بعد  ش��وم،  وارد  گذشته 
بررسی امورمتوجه شدم هنوز پرونده پذیرش عده ای 
ورود  خط  پشت  و  نشده  تکمیل  دانشگاه  در  افراد  از 
آن ها  به  اشتباها  من  نظر  به  که  هستند  دانشگاه  به 
دانشجو می گویند، زیرا آن ها هنوز دانشجو نشده اند. 
دننشجویی  از  مقطع  هر  گذراندن  از  پس  دانشجویان 
دوباره  دانشگاه  در  نام  ثبت  از  بعد  و  می شوند  خارج 

دانشجو خواهند شد.
بودند  افراد  از  معدودی  تعداد  کرد:  عنوان  غالمی 
اجتماعی   فعالیت های   جمله  از  مختلف  دالیل  به  که 
خود  سابقه  در  که  ب��ود  س��وال  برایشان  سیاسی  و 
محکومیت دارند یا ندارند که مسائل این مجموعه هم 
با کمک مسئولین ونهادهای ذی ربط حل شده است و 
االن برای داوطلبان ورود به دانشگاه در مقاطع ارشد 
و دکتری سال 96  مشکلی به لحاظ اصطالح معروف 

دانشجوی ستاره دار نداریم.
وی تصریح کرد: ممکن است عده ای در سال های 
س��ت��اره دار  دلیل  به  که  شدند  مدعی  ه��م   گذشته 
اینکه  ضمن  شویم  دانشگاه  وارد  نتوانسته ایم  شدن 
اما   با من نیست  مسئولیت آن سال ها در حال حاضر 
در  می شود.  انجام  هم  آنها  درخواست های  پیگیری 
مراجعه  رسیدگی  برای  که  افرادی  از  یکی  بین   این 
انضباطی  کمیته  طریق  از  تحصیل  حین  در  بود  کرده 
اخراج شده بود که باز به آن هم گفتم کارش را پیگیری 

می کنم در حالی که او اصال ستاره دار نبود. 
مقررات  خالف  که  دانشجویی  هر  افزود:  علوم  وزیر 
رسیدگی  آن  به  انضباطی  کمیته  کند،  کاری  دانشگاه 
می شود  ص��ادر  رای  نامه ای  آئین  اس��اس  بر  و  ک��رده 
دانشجو  اخ��راج  به  منجر  ها  رای  بعضا  است  ممکن 
شود که این موضوع  ربطی به ستاره دار شدن معروف 
ندارد. غالمی در خصوص مهمترین برنامه های وزارت 
چالش هایی  با  دوازده��م  دول��ت  ک��رد:  عنوان  علوم 
همچون توسعه اقتصادی و مسائل مربوط به آن روبرو 
و  بدنه فکری جامعه است  عالی کشور  آموزش  است. 
توانمند  و  باسواد  آموختگان  دانش  اموزش  بر  عالوه 
صنعتی  بخش  با  محققین  همکاری  زمینه های  باید 
کشور را برای ارتقای جایگاه صنعت و حضور در حوزه 
ضرورت های  موارد  این  دهد.  انجام  را  فناوری  های 

حرکت در مسیر توسعه هستند.
برای  علوم  وزارت  برنامه های  خصوص  در  وی 
سایر  به  رفتن  کرد:  عنوان  مغزها  فرار  از  جلوگیری 
بد  نفسه  فی  تحصیل  ب��رای  کشورها  و  دانشگاه ها 
نیست، اما باید هدف از رفتن تعریف شود.اکثر افرادی 
که از کشور رفته اند دوست دارند برگردند زیرا به آنچه 
کار  هستند  مجبور  و  نرسیده اند  بوده  ذهنشان  در  که 
سنگین و زیادی انجام دهند و پس از مدتی احساس 

کرده اند به آب و خاک آن کشورها تعلق خاطر ندارند.
چه  با  افراد  آن  ببینیم  باید  داد:  ادامه  علوم  وزیر 
ایجاد  کشور  در  را  انگیزه ها  آن  و  رفته اند  انگیزه ای 
کار  باید  دول��ت  که  بود  این  بر  تصور  تاکنون  کنیم. 
نسل  در  نمونه هایی  حاضر  حال  در  اما  کند  ایجاد 
جدید میبینیم که با چشم پوشی از شغل های دولتی 
خودشان کار ایجاد کرده اند. شرکت های دانش بنیان 
نمونه هایی از این موارد است.ما باید کمک و حمایت 
همینجا   دانشجویانمان  استعدادهای  از  که  کنیم 
استفاده شود. البته باید آن ها اول از همه فکرشان را 
در کشور مستقر کنند و تصمیم بگیرند در اینجا بمانند 
ایجاد  برای  شرایط  اخیر  سال های  در  کنند.  کار  و 
علم  پارک های  مراکز رشد،  بنیان،  دانش  شرکت های 

و فناوری و...فراهم شده است. 
وی افزود: توصیه می کنم دانش آموختگان توانمند 
مطمین  و  کنند  پ��ردازی  ای��ده  گروهی  ص��ورت  به  ما 
نمی توان  بود.  خواهند  موفق تر  خود  کشور  در  باشند 
اما  پیچید،  واح��د  نسخه  آنها  ماندن  یا  رفتن  رای 
استارت  بنیان،  دانش  شرکت های  بروند  دانشجویان 
خودشان  آیا  کنند  بررسی  و  ببینیند   را  و...  ها  آپ 

نمی توانند از این مدل کارها انجام دهند. 
غالمی در خصوص جذب دانشجویان خارجی گفت: 
از  المللی  بین  تعامالت  توسعه  ما  برنامه های  از  یکی 
جمله جذب دانشجویان خارجی است؛ حتما وزارت 
علوم هم در مواردی که نیاز به پشتیبانی دارد از جمله 

مقررات، تسهیالت و... کمک خواهد کرد.
همکاری  با  گفت:  کنکور  حذف  خصوص  در  وی 
برای سال  که هست  تکلیفی  اساس  بر  و  نهادها  سایر 
عوض  دانشگاه ها  در  دانشجو  پذیرش  مدل   1400
می شود و براساس آزمون سراسری نخواهد بود.  باید 
با نهادهای ذی ربط بشینیم و مدل ارزیابی برای ورود 
این  روی  بر  حاضر  حال  در  کنیم.  تعریف  دانشگاه  به 

موضوع دارد کار می شود.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
گردشگری خراسان رضوی گفت: در خراسان حدود 
نوع صنعت دستی داریم که حدود 80 صنعت   270

آن در حال حاضر فعال است.
محمدرحیم رهنما در مراسم اختتامیه هشتمین 
به کار  ایران که روز گذشته  نمایشگاه صنایع دستی 
خود در مشهد پایان داد، گفت: هشتمین نمایشگاه 
میراث  میزبانی  به  و  مشهد  در  ایران  دستی  صنایع 
که  شد  برگزار  ماه  دی  یکم  تا  آذر   27 از  فرهنگی 
خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی هنرمندان و 

مردم همراه شد.
از  هنرمند   150 نمایشگاه  این  در  افزود:  رهنما 
کار  تنوع  و  کردند  ارائه  را  هنرهایشان  کشور  سراسر 
به گونه ای بود که 80 درصد استان های ما از اصفهان 
این  به  ارائه  برای  آثاری  بلوچستان  و  سیستان  و 
این  در  کردند.  مشارکت  آن  در  و  آوردند  نمایشگاه 
 185 حدود  در  هنرمندان  محصوالت  نمایشگاه، 

غرفه ارائه شده است.
صنایع  می دانیم  که  طور  همان  کرد:  تأکید  وی 
تنها  نه  ب��رای  قوی  بسیار  اب��زاری  واق��ع  در  دستی 
و  توسعه  ب��رای  اس��ت  عاملی  که  فرهنگ  معرفی 
ایجاد اشتغال و نشر فرهنگ در سایر مناطق در هر 
قدیم  از  دستی  صنایع  به  توجه  بنابراین  کشوری. 
یکی  ما  که  شده  باعث  همین  شاید  و  داشته  وجود 
از کشورهایی باشیم که در این حوزه تاریخی دیرینه 

داریم. 
فعالیت 80 صنعت از صنایع دستی

 270 ح��دود  خراسان  در  اینکه  بیان  با  رهنما 
آن  صنعت   80 حدود  که  داریم  دستی  صنعت  نوع 
خراسان  کرد:  تصریح  است،  فعال  حاضر  حال  در 
و  غنی  منابع  و  رض��ا)ع(  حضرت  حضور  میمنت  به 
برندی  گوهرسنگ ها  در  دارد  و  داشته  که  معدنی 
جهانی به دست آورده است و در حوزه های دیگر هم 
اعم از سفالگری، گلیم، جاجیم و تراش سنگ های 
از  دیگر  رشته های  ده ه��ا  و  منبط کاری  قمیتی، 
صادر  از  ما  می آید.  شمار  به  توانمند  استان های 
و  هستیم  ایران  دستی  صنایع  محصوالت  کنندگان 

ساالنه 7 میلیون دالر از این محل درآمد داریم.
رض��وی  خ��راس��ان  فرهنگی  م��ی��راث  م��دی��رک��ل 
داریم  شغلی  تعهد  هزار   6 حدود  کرد:  خاطرنشان 
حوزه  در  ما  سازمانی  وظایف  از  عمده ای  بخش  که 
هم  نمایشگاه  همین  در  که  است  دستی  صنایع 
شاهد آن بودیم و امیدواریم با تالش هایی که توسط 

مسئولین سازمان میراث فرهنگی صورت می گیرد، 
به ویژه شهردار مشهد و اعضای شورای شهر بتوانیم 
ظرفیتی که در مشهد وجود دارد را برای توسعه این 

صنعت به کار گیریم.
مشهد، شهرگوهرسنگ ها

گوهر  ملی  مرکز  اعتبارات  ما  داد:  ادام��ه  رهنما 
این  دنبال  به  و  گرفته ایم  مشهد  در  را  سنگ ها 
داریم،  مشهد  در  که  تاریخی ای  بناهای  که  هستیم 
نادرشاه  و مقبره  مانند خانه ملک، موزه کوهسنگی 

و بخشی از بنای مجموعه فردوسی را به فعالیت های 
حاضر  حال  در  چون  گیریم.  کار  به  دستی  صنایع 
ما  توجه  مورد  صنعت  این  بازاریابی  و  فروش  بحث 

قرار گرفته است. 
امسال تقریبا حدود یک میلیاردتومان تسهیالت 
آن  از  بخشی  که  دادیم  قرار  صنعتگران  اختیار  در 
انجام  یافته است و تالش زیادی در حال  تخصیص 
رونق  را  اشتغال زا  دستی  صنایع  بتوانیم  که  است 
مسئولین  پشتیبانی  و  کمک  با  امیدواریم  دهیم. 
گیرد  قرار  از سوغات مشهد  ما جزئی  صنایع دستی 
همه  که  شود  مردم  معمولی  زندگی  عرصه  وارد  و 
و  مختلف  برنامه های  در  را  ما  داخلی  محصوالت 
استفاده  بومی  و  محلی  هدایای  عنوان  به  جشن ها 
سطح  در  که  مختلفی  حرفه های  از  بتوانیم  و  کنند 
با امید  استان داریم حمایت کنیم و صنعت گران ما 
و تالش بیشتری به کار خود ادامه دهند. در نهایت 
باید تأکید کنم تمام تالش ما این است که در حوزه 
معرفی  و  اشتغال زایی  راستای  در  دستی  صنایع 

فرهنگ ایرانی قدم هایی برداشته شود.
صنایع دستی در اولویت شورای شهر

اسالمی  ش��ورای  رئیس  مراسم  ای��ن  ادام��ه  در 
مانند  به  دستی  صنایع  حوزه  در  گفت:  مشهد  شهر 
عزیز  کشور  در  واقعا  که  هنری  رشته های  سایر 
یکی  بگویم  باید  است  زی��ادی  سابقه ای  دارای  ما 
عناصر  که  است  این  ما  زک��اوت  و  هوشمندی ها  از 

فرهنگی خود را با جشن ها و آئین ها پیوند زده ایم.
که  یلدا  شب  در  اف��زود:  حیدری  محمدرضا 
یاد  آن  از  چله«  »شب  عنوان  به  خراسان  در  ما 

دستی  صنایع  از  اثر  چند  سفره ای  هر  در  می کنیم 
ایرانیان  واق��ع  در  دی��د.  می شود  راحتی  به  را 
را  آن  دارند  گرامی  را  شب  این  می خواهند  وقتی 
هوش  از  این  و  می دهند  پیوند  دستی  صنایع  با 
با  را  آن  هنر  تدوام  برای  که  است  آنها  ذکاوت  و 

می زنند. پیوند  آئین هایشان 
صنایع،  تمام  بین  در  اینکه  بیان  با  حیدری 
گفت:  است،  دستی  صنایع  صنعت  بی بدیل ترین 
و  مصرفی  ابعاد  در  چه  و  خانوادگی،  بعد  در  چه 
بی بدیل  مختلف  جهات  از  دستی  صنایع  هنری 
زیرساخت های  به  صنعت ها  از  خیلی  مانند  است. 
زیادی نیاز ندارد و یک هنرمند تنها در خانه خود 
فرهنگی  و  هنری  ارزشی  که  می کند  تولید  چیزی 

دارد.
رئیس شورای شهر مشهد، تأکید کرد: در شرایط 
آن  به  باید  که  ظرفیت هایی  بهترین  از  یکی  فعلی 
و  خراسان  در  ما  است.  دستی  صنایع  کنیم  توجه 
به ویژه مشهد با وجود 27 میلیون زائر و دو میلیون 
گردشگر خارجی فرصت مغتنمی برای گسترش این 
صنعت داریم. در شهرداری مشهد یکی از اهدافمان 
ایجاد بسترهای مناسب برای تحرک اقتصادی است 
و صنایع دستی یکی از مولفه های اصلی مورد نظر ما 

در این زمینه است.
تا  مشهد  شهرداری  ک��رد:  خاطرنشان  حیدری 
و ما  را تملک کرده است  تاریخی  امروز هشت خانه 
این آمادگی را داریم که آنها را در اختیار هنرمندان 
مردم  بین  در  آنها  حضور  برای  محلی  تا  دهیم  قرار 

باشد.

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

شهروندان عزیز می باشد  
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کتاب

خب؟  پی دا:  کن.  نگاه  رو  اطرافت  پی دا[  ]به  ریم: 
نفر  چند  می کند.[  ]نگاه  پ��ی دا:  می بینی؟  چی  ریم: 
کار!  زحمتکش  و  عزیز  نیروهای  ریم:  خوابیده ن.  که 
پی دا: یه نفر که رفته تو بشکه. ریم: فیلسوف خردمند! 
پی دا: چند نفر که پشت به هم نشسته ن. ریم: دانشکده 
چی؟  شهر  پی دا:  دارام!  شهر.  علمی  افتخار  فیزیک! 
می گیرد.[  ]قیافه  می گه.  رو  من  رام:  رام!   - دا  ریم: 
مردم: ]نعره زنان و از خود بی  خود[ دارام دارام... دارام 

دارام...«
ریم و رام پلی شکسته می یابند .کم کم آدمهای دیگر 
پیدا میشوند که پل را روزنه ای به شهری زیبا تصور می 
کنند و رفته رفته شهری شکل میگیرد از شیفتگان پل و 

گدایان انبوهی که از پل میگویند و ...
در 81  که  یزدانی  پیام  از  است  ای  نمایشنامه  »پل« 
صفحه و توسط انتشارات اختران در سال 1396 به چاپ 

رسیده است.

رئیس شورای شهر مشهد: در شب 
یلدا که ما در خراسان به عنوان 

»شب چله« از آن یاد می کنیم در 
هر سفره ای چند اثر از صنایع 

دستی را به راحتی می شود دید. 
در واقع ایرانیان وقتی می خواهند 

این شب را گرامی دارند آن را با 
صنایع دستی پیوند می دهند و این 
از هوش و ذکاوت آنها است که برای 

تدوام هنر آن را با آئین هایشان 
پیوند می زنند

    جواد لگزیان

یادداشت

جای خالی موسیقی در آموزش و 
پرورش

امین خالقی )کارشناس و مدرس موسیقی(

ب��دون  انسانی  فعالیت  هیچگونه  ش��ک  ب��دون 
نیایش های  و  مراسم  نمی گیرد.  ص��ورت  موسیقی 
تفریحات  ورزش ها،  گوناگون،  مهمانی های  مذهبی، 
بوده  همراه  موسیقی  با  همواره  جنگ ها  حتی  و 
است. موسیقی خستگی حاصل از کار و درازای سفر 
قابل  را  فرسا  طاقت  فعالیت های  می دهد.   کاهش  را 
هم  وحشی  قبایل  حتی  می سازد.  دلپذیر  و  تحمل 
برای کاهش غصه ها و تحمل درد جدایی از دوستان 
از  ع��زاداری  و  خاکسپاری  مراسم  در  بستگانشان  و 

موسیقی استفاده می کردند.
موسیقی را در اصل باید هم هنر و هم علم دانست 
دارد.  تنگاتنگ  رابطه ای  نیز  علوم  از  بسیاری  با  که 
علم  شاخه های  از  یکی  موسیقی  فیثاغورث:  نظر  از 
آن  در  موجود  هارمونی)هماهنگی(  که  است  ریاضی 
فیثاغورث  می شود.  کنترل  ریاضی  تناسب های  با 
به  می شود.  شناخته  موسیقی  پایه گذارعلم  نخستین 
عقیده او هارمونی، صداهای گوش نواز، قرینه و فواصل 
کمکی زاییده اعداد و روابط ریاضی بودند و ریاضیات 
از جمله موسیقی به شمار می رود.  مادر تمام علوم و 
به باور فیثاغورث موسیقی یک امر واحد ترکیب یافته از 
روابط  اعداد است و چون اعداد فی نفسه دارای صفات 
اخالقی هستند، موسیقی هم باید در زمره ارزش های 

اخالقی ارزش یابی و بررسی شود.
موسیقی  مورد  در  افالطون  نظریه  علمی  جنبه  از 
را  کیهانی  موسیقی  او  است.  فیثاغورث  مشابه  کمی 
به  بود.  پذیرفته  آن  علمی  و  نظری  جنبه  از  حداقل 
گفته او موسیقی و نجوم از شاخه های دانشی هستند 
که  همانگونه  علمند.  یک  وجه  دو  و  برادرند  باهم  که 
برای مشاهده حرکت ستارگان و کرات ساخته  چشم 
ساخته  آهنگ ها  حرکت  درک  برای  نیز  گوش  شده، 
می کردند  سعی  فیثاغوریان  او  نظر  به  است.  شده 
تناسب عددی اجزا آهنگ ها و نت ها را دریابند اما به 
مسئله اساسی که پیدا کردن اعداد موزون و ناموزون 
کتاب  در  نمی پرداختند.  آنهاست  بین  تفاوت  و 
و  موسیقی  در  موجود  هارمونی  افالطون  تیمائوس 
اعداد  نظریه  طریق  از  را  هستی  در  موجود  هارمونی 
که  داشت  عقیده  افالطون  است.  کرده  مرتبط  هم  با 
انسان  روح  تربیت  و  رشد  برای  وسیله ای  موسیقی 
بیشتری  اهمیت  و  دارد  برتری  وبر سایر هنرها  است 
می یابد،زیرا از طریق ملودی و ریتم عمیقا روح و روان 
آدم را تحت تاثیر قرار می دهد. افالطون می گوید که 
تربیت و پرورش انسان بر دو نوع است و هردو نوع، هم 
مرتبطند و هم بر یکدیگر تاثیر می گذارند. تربیت نوع 
ورزش  طریق  از  که  است  آدمی  جسم  به  مربوط  اول 
صورت می پذیرد و تربیت نوع دیگر تربیت روح و روان 
است که از راه موزیکه یا فعالیت های هنری و فکری 
موزیکه  از  بخشی  هم  موسیقی  که  می پذیرد  صورت 

است که در این نوع تربیت نقش مهمی ایفا می کند.
اما ارسطو دیگر فیلسوف بزرگ یونان باستان بر این 
بازنمایی  را  سرشت  و  ویژگی  موسیقی  که  است  باور 
عقیده  هم  افالطون  با  ارسطو  زمینه  این  در  می کند. 
دارد  بسیار  تاثیرگذاری  قدرت  موسیقی،  که  است 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  انسانی  اخالق  و  رفتار  و 
تربیت  در  باید  چیز  چهار  که  داشت  عقیده  ارسطو 
جوانان مورد توجه قرار گیرد:اول انشا، دوم نقاشی، 
سوم موسیقی و چهارم فعالیت ورزشی. با آن که او تا 
حدودی قبول داشت که موسیقی برای سرگرم کردن 
جوانان بسیار مفید است اما ازین اندیشه فراتر رفت و 
موسیقی را نوعی پرورش اخالق تلقی کرد. در کتاب 
ششم از سیاست ارسطو به موضوع حکومت مطلوب و 
ایده آل می پردازد و در مبحث آموزش و پرورش اشاره 
از آموزش خصوصی  بهتر  می کند که آموزش عمومی 
فعالیت های  و  موسیقی  نوشتن،  خواندن،  و  است 

ورزشی مواد آموزشی این مدینه فاضله هستند. 
مارتین لوتر نیز که خود موسیقی دان و حامی موسیقی 
بوده در مورد موسیقی چنین می گوید: هیچ چیز در دنیا 
وجود ندارد که مانند موسیقی انسان را شاد یا غمگین 
کند یا او را ناامید و امیدوار کند موسیقی باعث کاهش 
حسد و دشمنی است. در جای دیگر لوتر نوشته است که 
تنها علم کالم و موسیقی قادر به آرام کردن و شاد کردن 
روح های آشفته هستند این نشانه آن است که شیطان و 
بدی از این دو)موسیقی و کالم(گریزانند. به همین دلیل 
انبیا نیز در بین هنرها موسیقی را برگزیدند. آنان کالم 
خود را به موسیقی ارتباط می دادند نه به ستاره  شناسی 
یا ریاضیات. آنان از طریق موسیقی کالم خود را در بین 

مردم رواج دادند.
می بینیم که تقریبا از دیدگاه تمام فالسفه ای که در باال 
نام برده شد موسیقی بایستی جزو مواد آموزش و پروش 
موسیقِی  شد  گفته  که  همانطور  گیرد.زیرا  قرار  جامعه 
را  آدمی  روح  و  رفتار  اخالق،  صحیح،  و  علمی  خوب، 
تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند باعث رشد روح آدمی 

و رشد صفات مثبت اخالقی در انسان شود.
 

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

فعالیت 80 گونه از صنایع دستی در استان

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان »انبساط نگاه« 
تا 6 دی ماه در گالری فرزاد مشهد برپاست.

نمایش »پرواز کبک ها« به کارگردانی حمید کیانیان 
هر شب ساعت 18 بین هاشمیه 20 و 22 در تماشاخانه »اشراق« مشهد اجرا می شود.

mashhad-gisheh.com  رزرو بلیت: 09153198705، خرید اینترنتی

    سرویس فرهنگ
چهارمین جلسه شعر اخوان در سالن آمفی تئاتر 
اجرای  و  مدیریت  با  زیبا  و  ایمن  شهر  فرهنگسرای 
و  فرهنگی  امور  معاونت  همکاری  و  آخرتی  مهدی 

اجتماعی شهرداری منطقه ده مشهد برگزار شد.
این جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید 
ادامه  و در  آغاز شد  و سرود ملی جمهوری اسالمی 
از  جمعی  حضور  از  خرسندی  اب��راز  ضمن  آخرتی 
شاعران و شعردوستان و جمع کثیری از هنرمندان 

به معرفی هیئت اجرایی این انجمن پرداخت. 
وی تصریح کرد: در این هیئت آقایان علی صفری، 
خانم ها  همچنین  و  متین راد  حسن  غالمی،  علی 
و  علمی نژاد  سهیال  اصغری،  مریم  خواجه،  نسرین 
دیگر  باری  تا  کردند  همراهی  من  با  اصغری  مهناز 
به صورت مستقل گردهم آییم تا جلس های در خور 

شان شعر خراسان برگزار کنیم.
پایانی  شبهای  مراسم  با  همزمان  انجمن  این 
پائیز و جشن ملی شب یلدا بود. به همین مناسبت 
_معاون  اسماعیلزاده  یوسف  آقایان  حضور  میزبان 
ده_  منطقه  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  امور 
شهرداری_  اجتماعی  _کارشناس  رنجبر  محمد  و 
و... از معاونت فرهنگی و همچنین تعداد کثیری از 

شاعران خراسان بود. 
هوشنگ  همچون  پیشکسوتانی  انجمن  این  در 
همچنین  و  عرفانیان  ناصر  ی��اوری،  محمود  راد، 
همچون  خراسانی هایی  و  مشهد  مطرح  شاعران 
آقایان قاسم رفعت حسینی، سعید تقی نیا، علیرضا 
حسین نژاد،  حسن  س��رداری،  حسن  جهانشاهی، 

منزوی،  یوسف  جاغوری،  حسین  کیان،  مجتبی 
مهدی رجبی از درگز، محمود شهابی، علی غالمی، 
رزمجو،  نازنین  شجری،  محمود  باغانی،  حجت 
حمید  نیرومند،  ایمان  بیاتی،  ب��اق��رزاده،  علی 
مهرداد،  مهدی  آسیابدره،  حسنی  حامد  ساالی، 
خانم ها  و  حسینی،  پروانه  عماد  رجبی،  مهدی 
ابراهیمیان،  فاطمه  اصغری،  مریم  ماموریان،  فریبا 
لسانه  قبولیان،  موسوی،  سعیده  حسن نیا،  فرزانه 
طبق  که  داشتند  حضور  اصغری  مهناز  و  علمی نژاد 

روال برنامه به شعرخوانی پرداختند.
تاریخ  این  یلدا در  به مناسبت شب  این جلسه که 
در  داشت.  متفاوتی  برنامه های  بود،  شده  برگزار 
معناگرا  انیمیشن  کوتاه  فیلم  دو  برنامه  میانهی 
گیتار  زنده  موسیقی  اجرای  همچنین  و  شد  پخش 
توسط حجت باغانی، اجرای موسیقی سنتی ضرب 
اجرای  و  نقالی  ارغوانی،  زورخانه های توسط مرشد 
همراه با موسیقی بخشی از داستان شاهنامه توسط 
ساعدی  توسط  ویولن  نوازندگی  و  همایونی  مرشد 

انجام شد.
اسماعیل  یوسف  از  دعوت  ضمن  آخرتی  مهدی 
نیز  خواجه،  نسرین  از  سخنرانی،  ایراد  برای  زاده 
ادامه  در  کرد،  ویژه  تشکر  کمکشان  و  حمایت  بابت 
انجمن  این  با  شهرداری  همکاری  از  زاده  اسماعیل 
فرهنگی قدردانی کرد. اسماعیلزاده نیز اظهار داشت 
که برگزاری مراسم ادبی توسط شهرداری قسمتی از 
ادامه  در  و  می شود  لحاظ  شهرداریها  فرهنگی  امور 
ویژه  به  و  ادبی  جامعه  که  بود  موضوع  این  خواستار 
و  امیدوارکننده  اشعار  و  مطالب  انتشار  با  شاعران 

مثبت، جامعه را به سمت شادی هدایت کنند و چه 
بسا که رسالت هنر در کمک به فرهنگ سازی و سوق 

دادن جامعه به سمتوسوی مناسب است.
بخش هایی از شعرهای خوانده شده در مراسم:

هم صحبت  ما  خسته  باصدای  عرفانیان:  ناصر 
بی  آئینه ی   وچ��ون  فریادیم  نسل  یکدیگریم/ 

جوهریم/ دل شکسته در حصار غربت سنگین شهر 
از سوز  ما شهید رزمگاه بی سپاه ولشکریم / آتش 
زخم  ز  پر  باری  کوله   / راه  خاک  بر  چکد  ما  درون 

دشنه ها وخنجریم/ 
بادام  نیستم.../  نبودم/  کوه  من  تقی نیا:  سعید 
زن  صدای  هنوز  سنگالخ/  شیب  بر  ُرسته  کوهی ام، 

سیدممد را به یاد دارم! /با شکمی برآمده و سوار
بر قاطری که از بین گوش هایش/ جاده ای در افق 
به  را  پارچه ای  تکه  که  مردی  و  می شد!/  گم  دشت، 

انگشتم گره زد!
مریم اصغری:  رّد نبودنت هنوز درد می کند.../ 
به تو که فکر می کنم/ ُاتاقم جنگلی مه آلود می شود.

به التیام چه می آیی ؟/ وقتی درد بخیه 
شعر  بند  همین  از  است./  تسکین  گلوله  همچون 
زد/  خواهی  پایه  چهار  زیر  تو  و  شد/  خواهم  آویزان 
مرگ من مثل سیم خار دار جهان را هاشور می زند .

علیرضا جهانشاهی: آتش دل کافر که می گویند/ 
من/  خیال  وسط  م��ی دود  کرگدن  منند/  بچه های 
بچه های منند پیراهن دریده چون کنعانیان می دوند

و در بی حواسی دنیا/ چون کاغذی آتش می گیرند/ 
ای  خلی/  و  خاک  ماشین  روی  گربه  پایان  رد  ای 
خودم  گرم  خون  نمی گیرید/  شهرداری  از  استعالم 

ای  متعجب،  ای  طوطی،  ای  می بینم/  شما  در  را 
پسرم،  کله،  کدوی  در  برزخی  چشم  ای  اوره��ان/ 
زیره،کلید  که  بنویسم/  دوب��اره  تا  بخندید  ایلهان/ 

دهان کبک است.
قالی/  درهم  گل های  مثل  ابراهیمیان:  فاطمه 
زمین  دلم  در  آسمان  خالی/  صدا  از  بودم  دختری 
می خورد/ زندگی با خودش مرا می برد/ گوشه ی یک 
گوشه ی  خندیدم/  اتاق  یک  گوشه ی  رقصیدم/  اتاق 

یک اتاق جایی بود/ که نه گوشی و نه صدایی بود/
تو  هس  میوه  هرچی  یلدا  شب  سرداری:  حسن 
حریصا  مثل  شبم  یه  خیالی!؟  چه  بخورین/  دیسا 
بخورین/ خونه ی دولتی ها برین اگه مقدره/ تا شاید 
یه لقمه نون از اون خسیسا بخورین/ اگه دانشجویید 
جزوه  واسه  سالمتی  سر  شبا/  این  تو  همین  دور  و 

نویسا بخورین/ 

مهناز اصغری: دست میبرم در گلویم/حرف هایم 
می کشم/  نعره  می کنم/  بغض  می کنم/  مچاله  را 
از  میشوم  آوی��زان  م��ی آورم/  باال  را  اندوهم  تتمه ی 
نگفته  بار  رفته ام؟/چند  یادت  از  بار  زانوهایم/چند 
دفن  را  چشمانم  که  مرده ام  کجا  نمی خواهم؟  باشم 

نکرده اند؟
بلند  موهای  به  می بردم  دست  تا  غالمی:  علی 
تا  می شد/  مختصر  جیرجیرک  صدای  با  شب  تو/ 
پلک  یک  میافتاد/  ماه  سمت  به  چشمم  لحظه ای 

برهم میزدی یلدا سحر می شد.

سن  ب��االی  به  اجرایی  هیئت  مراسم   پایان  در 
این  از دستاندرکارن  و مهدی آخرتی  خوانده شدند 
خواستار  و  کرد  قدردانی  و  تشکر  فرهنگی  حرکت 
تداوم این مسیر از سمت شهرداری با انجمن ها شد.

شعرخوانی اخوان و مراسم ویژه یلدا گزارش

    نوید موسوی
NavId.mousavI 64@gmaIl.com

فضای مجازی، دشمن یا دوست خانواده ها؟
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از دلسردی تا طالق عاطفی؛

زندگی مشترک  در غار تنهایی
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خبر ویژهخبر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شورای اسالمی 
شهر مشهد؛

باغ موزه نادری سبز می شود
کمیسیون  رئ��ی��س 
شورای  بودجه  و  برنامه 
اسالمی شورای اسالمی 
مقدس  م��ش��ه��د  ش��ه��ر 
فضای  پیرایی  باز  گفت: 
در  نادری  موزه  باغ  سبز 
از  استقبال  کار  دستور 
قرار  شهرداری   97 بهار 

داده خواهد شد.
در  گ��ن��دم��ی  ب��ت��ول 
بازدید از باغ موزه نادری 

با بیان اینکه مسئول مجموعه باغ موزه نادری طی مکاتبه ای با شورای 
شهر وضعیت نابسامان بافت گیاهی باغ نادری را تشریح کرده و از شورا 
جهت زنده سازی طبیعت پیرامونی این اثر تاریخی کمک خواسته بود 
گفت: شورای شهر مشهد نگاه ویژه ای به حوزه فرهنگ و تاریخ دارد و 
لذا  تاریخی طوس است،  ویژه منطقه  امر تشکیل کمیسیون  این  گواه 
مدیریت مجموعه تاریخی باغ موزه نادری خواستار تسری عالقه مندی 

شورا به آثار تاریخی داخل محدوده شهر مثل باغ نادری شده است.
جغرافیایی  موقعیت  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
نیازهای  و  درخواست ها  به  توجه  و  مطهر  حرم  نزدیکی  در  نادری  باغ 
مجموعه در حوزه خدمات شهری، با همراهی معاون خدمات شهری 
پوشش  وضعیت  نزدیک  از  و  یافته  حضور  محل  در  مشهد  شهرداری 

گیاهی باغ موزه نادری را مورد بررسی قرار دادیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ضمن تاکید بر اهمیت 
مجموعه به عنوان یک اثر تاریخی و نمونه ای از باغ های ایرانی در داخل 
بافت مرکزی شهر مشهد گفت: طراحی این باغ بر پایه باغ های ایرانی 
بوده است اما بعد از گذشت چندین دهه از بنا نهادن مجموعه، فضای 
شدت  به  نامناسب  هرس  دلیل  به  آن  درختان  ویژه  به  مجموعه  سبز 

آسیب دیده است و نیاز به رسیدگی جدی و بازسازی دارد.
وی افزود: عالوه بر آن این مجموعه دارای مشکالت دیگری نیز بوده 

که رسیدگی به آن درحوزه میراث فرهنگی است.
شهرداری  که  کمک هایی  و  بازدید  این  نتیجه  خصوص  در  گندمی 
مشهد می تواند به احیا و زنده سازی مجدد باغ موزه نادری داشته باشد 
دهند  قرار  بررسی  مورد  را  موجود  وضع  کارشناسان  شد  مقرر  گفت: 
کمیسیون های  در  را  نادری  موزه  باغ  احیا  مسئله  نیز  شهر  شورای  و 
مربوطه طرح کنند تا شهرداری این موضوع را جزو برنامه ها و اقداماتی 

که برای استقبال از سال 97 انجام می دهند قرار دهند.
آثار  به  رسیدگی  نابسمان  وضعیت  دلیل  را  قانون  در  نقص  گندمی 
دریافت  با  ن��ادری  موزه  باغ  مجموعه  اف��زود:  و  کرد  عنوان  تاریخی 
درآمدهای ناشی از فروش بلیط توانایی اداره کردن کل مجموعه را دارد 
اما درآمدهای حاصله به خزانه کل واریز شده و عمال چیزی به مجموعه 

به منظور صرف درحفظ و نگهداری پرداخت نمی شود.
به  تاریخی  از مجموعه های  واریز درآمدهای حاصله  داد:  ادامه  وی 
خزانه کل سبب ایجاد مشکالت متعدد در بخش های مربوط به میراث 
فرهنگی شده است که همه ناشی از ضعف قانون است لذا قانون بایستی 
وجود  تمرکز  از  عظیم  حجم  این  به  نیازی  که  یافته  تغییر  گونه ای  به 
از  حاصله  درآمدهای  با  بتوانند  تاریخی  مجموعه های  و  باشد  نداشته 

فروش بلیط به طور خودکفا مجموعه آثار تاریخی را اداره کنند.

در جلس��ه مش��ترک ش��هردار ثام��ن و رئیس و 
اعضای شورای شهر مشهد؛

شعار »مشهد شهر ملی« شمشیری دولبه است

رئیس و اعضای شورای شهر مشهد ضمن تشکیل 
آخرین  جریان  در  ثامن  شهردار  با  مشترک  جلسه 
اطراف  نوسازی  و  بهسازی  طرح  وضعیت  و  اقدامات 

حرم مطهر قرار گرفتند.
مشهد  شهر  ش��ورای  رئیس  حیدری  محمدرضا 
و  مردمی  خرد  های  پروژه  باید  گفت:  جلسه  این  در 
با تهیه بسته  سرمایه های خارج از استان و کشور را 
های آماده سرمایه گذاری به سوی شهر مشهد جذب 

کنیم.
شهر  شورای  رئیس  نائب  زاده  موحدی  حمیدرضا 
ملی«  شهر  »مشهد  شعار  ک��رد:  اظهار  نیز،  مشهد 
مسئولین  و  است  کرده  عمل  دولبه  شمشیر  همانند 
مرکز با گرفتن اختیارات از شهرداری و با توجیه آنکه 

پروژه ملی است آن را به مرکز منتقل کرده اند.
تصمیم گیرنده  ارگانهای  تعدد  داد:  ادام��ه  وی 
لذا  می شود  یکدیگر  ظرفیت های  کردن  خنثی  باعث 
همکاری شهرداری با آستان قدس رضوی و استفاده 
از توانمندی های آنها باعث هم افزایی بیشتر خواهد 

شد.
درک  ایجاد  خواستار  شهر  ش��ورای  رئیس  نائب 
حرم  اطراف  طرح  به  نسبت  سازمانها  بین  مشترک 
طرح  در  سازمان  هر  متاسفانه  افزود:  و  شد  رضوی 
نظر  مد  را  خود  به  مربوط  بخش  فقط  حرم  اط��راف 
قرار داده و به صورت جزیره ای عمل کرده و نگاه تک 

بعدی باعث بوجود آمدن وضعیت کنونی شده است.
موحدی زاده تاکید کرد: جای شهرداری و اداره راه 
و شهرسازی عوض شده است و برای حصول پیشرفت 

بایستی هر کس به جای خود بازگردد.
بهسازی  طرح  کار  به  آغاز  تاریخ  است  ذکر  به  الزم 
اطراف حرم به سال 71 و نامه مرحوم کازرونی به مقام 
معظم رهبری و موافقت ایشان مربوط است و میزان 
تا کنون  از زمان تصویب در سال 72  پروژه  پیشرفت 
با  ثامن  مسکن  طرح  پروژه  این  در  و  بوده  درصد   45
واحد   1400 ساخت  با  مالکین  و  مردم  منابع  جذب 
شده  داده  تحویل  مسکونی  واحد   900 و  مسکونی 
اجرایی شده است و سایر پروژه های تعریف شده در 

این محدوده در حال ساخت هستند.

 سرویس درشهر 
محل دفع فاضالب شهری یکی از مشکالتی 
است.  داده  زجر  را  مشهد  شهر  همواره  که 
رودخانه  در  مشهد  فاضالب  از  عظیمی  بخش 
از  گذشته  در  که  می شود  تخلیه  کشف رود 
سیفیجات  زمین های  آبیاری  برای  آب  همین 
اعتراض  که  می شد  استفاده  رودخانه  اطراف 

بسیاری از مسئولین و مردم را در پی داشت.
و  م���ردم  پ��ی گ��ی��ری ه��ای  ب��ا  خوشبختانه 
مسئولین مدتی است که این مشکل حل شده 
است.  شده  برخورد  متخلف  کشاورزان  با  و 
مشهد  فرماندار  با  گفت وگویی  در  صبح امروز 
دفع  و  کشف رود  کنونی  وضع  شرح  به  مقدس 

فاضالب شهر پرداخته است.
فرصتی که به تهدید بدل شدهاست

فرماندار مشهد در همین رابطه به خبررنگار 
آن  به  باید  که  دیگری  مورد  گفت:  امروز  صبح 
حضور  از  بعد  که  است  گنجی  دو  شود  اشاره 
مرقد مطهر امام رضا)ع( در مشهد وجود دارد. 
این دو گنج کشف رود و مجموعه توس و حکیم 
یک  که  کشف رود  است.  فردوسی  ابوالقاسم 
تهدید شده  به یک  تبدیل  بود  ما  برای  فرصت 

است. 

گذشته  هفته  افزود:  نوروزیان  محمدرحیم 
از  دستگاه ها  و  شهر  ش��ورای  همراه  به  بنده 
بخش  در  اولنگ  تصفیه خانه   تا  شاهنامه  بلوار 
واقعا  که  داشتیم  تخصصی  بازدید  رضویه 
بود.  شده  انجام  برانگیزی  تحسین  اقدامات 
به  را  شرایط  اف��راد  برخی  و  رسانه ها  گاهی 
تار  و  تیره  بسیار  که  می کنند  توصیف  گونه ای 
است  دلسوزی  افراد  این  نیت  که  البته  است. 
به  خوبی  نگاه  ندارند  کافی  اطالعات  چون  اما 
ادامه داد: در  نوروزیان  شرایط کنونی ندارند. 
از اساتید رشته جغرافیا  بازدید ما یکی  همین 
فردوسی  دانشگاه  دانشجویان  از  جمعی  و 
به  من  دیدیم.  کشف رود  منطقه  در  را  مشهد 
را  کنونی  کشف رود  اگر  که  گفتم  عزیزان  این 
اقداماتی  ببینید.  هم  را  آن  گذشته  می بینید، 
که در خصوص کشف رود انجام شده کار بسیار 
که  نبوده  من  کار  این  است.  ملی  و  ارزشمند 
این  ما  از  قبل  مسئولین  کنم،  تعریف  آن  از 
مدل  و  الگو  یک  اما  داده اند  آنجا  را  اقدامات 
قابل  ملی  سطح  در  که  است  جمعی  همکاری 
از  ارائه است. حتی مهمانان خارجی که کامال 
شرایط قبلی کشف رود آگاه بودند با دیدن این 

تغییرات شگفت  زده شدند.

کشف رود  اطراف  زمین های  هکتار   1500
آزاد شده است

نوروزیان با بیان این که در گذشته با فاضالب 
با  است  مدت ها  که  می شد  آبیاری  زمین ها 
شده  رفع  مشکل  این  شده  انجام  نظارت های 
زمین  از  هکتار   1500 از  بیش  گفت:  است، 
آزاد  باال  بسیار  ارزش  با  رودخانه  اطراف  های 
و  کشت  منطقه  این  در  گذشته  در  است.  شده 
جات  سیفی  از  ای  عمده  بخش  و  شد  می  کار 
می  تامین  جا  همین  از  نیز  مشهد  وسبزیجات 
ها  این  بود.  وآلودگی ها  امراض  وکانون  گشت 
یک  حتی  و  شده  تصرف  رفع  حاضر  حال  در 
نمی کند  برداشت  مسیر  این  در  هم  آب  پمپ 
در  خام  فاضالب  با  کاری  و  کشت  هیچ  دیگر  و 

مسیر آزاد شده صورت نمی-گیرد.
از  می دهم  قول  من  کرد:  تاکید  نوروزیان 
در  زمین  متر  یک  حتی  شاهنامه  بلوار  اول 
آب   نمی شود.  آبیاری  فاضالب  با  منطقه  این 
جاده  دو  هزینه  تومان  میلیاردها  منطقه ای 
در اطراف کشف رود کرده تا گشت ها به صورت 
خوشبختانه  باشند.  رف��ت وآم��د  در  م��داوم 

وضعیت بسیار مطلوب تر شده است.
البته هنوز فاضالب در کشف رود  وی افزود: 

نداریم  ای��ن  ام��ا چ���اره ای ج��ز  اس��ت  ج��اری 
نفر  ه��زار   200 و  میلیون  سه  مشهد  که  چرا 
با بیش از 400هزار نفر اتباع  جمعیت دارد که 
که  اس��ت  عظیمی  بسیار  جمعیت  خارجی 
جا  یک  در  باید  جمعیت  این  تولیدی  فاضالب 

جمع آوری شود.
مشهد  فللاضللالب  درصلللد   63 تنها 

جمع آوری می شود
وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار آبفا تنها 
63 درصد فاضالب مشهد جمع آوری می شود، 
در  یا  است  رها  کوچه ها  در  مابقی  کرد:  اظهار 
 250 روزان��ه  تقریبا  می شود.  ریخته  چاه ها 
مشهد  خروجی  فاضالب  مکعب  متر  ه��زار 
تصفیه خانه های  ظرفیت  خوشبختانه  است. 
از  برخی  چون  اما  است  مقدار  این  از  بیتر  ما 
دارند  قدیمی  سیستم  چون  تصفیه خانه ها 
دارند.  ریز  سر  است  زیاد  آن ها  روی  فشار  و 
فاضالب  آلوده ترین  مشهد  خروجی  فاضالب 

کشور است.
تصریح  مشهد  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ها  خانه  تصفیه  بودن  قدیمی  دلیل  به  کرد: 
افزایش  تدبیروامید   دردول��ت  خوشبختانه 
به  و  مشهد  در  ه��ا  خ��ان��ه  تصفیه  ظرفیت 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  فرایندها  روزرسانی 
و اقدامات خوبی صورت پذیرفته است. تصفیه 
روز  به  و  توسعه  حال  در   2 پرکندآباد  خانه 
شدن است. ظرفیت این تصفیه خانه در حال 
تصفیه  از  لوله  شبکه  همچنین  است.  افزایش 
خانه خین عرب به ایستگاه پمپاژ پرکندآباد در 
حال اجراست که قرار است پساب این تصفیه 
برسد  به مصارف کشاورزی  این طریق  از  خانه 
مصرف  برای  شرب  آب  های  چاه  از  دیگر  تا 

کشاورزی بهره برداری نشود. 
افزود:  مشهد  فرماندار  و  استاندار  معاون 
خوبی  اقدامات  رودخانه  این  در  مجموع  در 
صورت گرفته است. در منطقه التیمور واولنگ 
بوده  احداث  حال  در  جدید  خانه  تصفیه  نیز 
فاضالب  مخصوص  سپتاژ  احداث  عملیات  و 
حال  در  اس��ت.  اق��دام  دست  در  نیز  تانکرها 
داریم  مشکالتی  رضویه  بخش  در  تنها  حاضر 
مناطق  این  در  متخلفین  با  شده  تاکید  که 
برخورد شود. در این راستا از دستگاه قضایی 
هم تشکر می کنیم که به خوبی پای کار هستند 
این  ها  دستگاه  همه  همت  با  امیدواریم  و 

مشکالت برطرف گردد.

آلوده ترین فاضالب کشور در مشهد
نوروزیان: تنها 63 درصد فاضالب مشهد کنترل می شود
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هنگام برخورد با معلولین، عادی رفتار کنیم 
و نگاه های سنگین و طوالنی نداشته باشیم.

+ فرهنگ

  املت سبزیجات صبحانه خوشمزه، خوشگل و سریع 
درس��ت کردن املت با گوجه فرنگی حتما برای 
ش��ما تکراری ش��ده اما املت را می ش��ود با هر 
س��بزیجات دیگ��ری درس��ت ک��رد و ب��ا عوض 
ک��ردن س��بزیجات در آن تن��وع ایج��اد ک��رد. 
مث��ال می توانی��د ی��ک پی��از کوچ��ک را خ��الل 
کنی��د و با چند برگ اس��فناج تف��ت دهید. بعد 
از اینک��ه ن��رم ش��دند، دو تخم م��رغ را بزنید و 
روی آنها بریزید. شما می توانید برای املت از 
س��بزیجات دیگری مثل قارچ، هویج، شوید و 

گل کلم هم استفاده کنید.
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  مجازات محمد خان قاجار
داستان

  بعد از ترک سیگار، سیب و گوجه فرنگی مصرف کنید
سالمت

 کارشناس��ان ب��ه افرادی که اس��تعمال س��یگار 
را ت��رک کرده اند توصی��ه می کنند ب��رای کمک 
به بهبود آس��یب دیدگی ریه های خود س��یب و 

گوجه فرنگی مصرف کنند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایسنا، برای افرادی 
که توانسته اند از استعمال سیگار دست بکشند 
ترمیم ریه های آسیب دیده به زمان زیادی نیاز 
دارد اما نتایج یک تحقیق نشان می دهد مصرف 

سیب و گوجه فرنگی می تواند مفید باشد.
در این بررس��ی آمده  است رژیم غذایی سرشار 

گوج��ه  فرنگی و میوه ها بخصوص از 
می تواند روند س��یب 

درمان آس��یب دیدگی ریوی ناشی از استعمال 
سیگار را تسریع کند.

محقق��ان آمریکای��ی همچنی��ن تاکی��د کردن��د 
فوائ��د ای��ن خوراکی ها برای دس��تگاه تنفس��ی 
تنه��ا به افرادی که پیش از این س��یگار مصرف 

می کردند، محدود نمی شود.
 محقق ارش��د این مطالعه گف��ت: رژیم غذایی 
طبیع��ی  رون��د  می توان��د  میوه ه��ا  از  سرش��ار 
فرسودگی ریه ها را حتی در افرادی که استعمال 

دهد.س��یگار ندارن��د، کاهش 

ش��بی  آغا محمد خان قاجار نتوانس��ت از زوزهٔ 
شغاالن بخوابد.

 صب��ح ک��ه از خ��واب برخاس��ت مش��اورانش را 
فراخوان��د و از آنه��ا مجازات��ی حس��ابی ب��رای 
ش��غاالن طلب کرد. هر یک مجازاتی سخت را 

برای شغاالن پیشنهاد کردند.
نپس��ندید و مجازات��ی  را  ی��ک  ا و هی��چ  ام��ا   
س��خت تر را برای ش��غاالن جس��تجو میکرد. 
ک��ه در آن  را  تمام��ی  ش��غاالنی  دس��تور داد 

حوال��ی یاف��ت میش��د، را بیابن��د و زن��ده ب��ه 
حض��ورش آورن��د.

 وقتی  شغاالن را به حضورش آوردند، بر گردن 
تمام��ی آنها زنگوله ای آویخ��ت و آنها را دوباره 
در صحرا ره��ا کرد. طعمه ها از ص��دای زنگوله 
ش��غاالن می گریختن��د و هی��چ یک نتوانس��تند 
طعمه ای ش��کار کنن��د. چن��د روزی بدین نحو 

سپری شد تا همگی  از گرسنگی مردند.
نشریه: کانون  دوره اول، شهریور ۱۳۵۴

  آب مروارید و رنگ چشم

  عجایب کره تمامی ندارد

س��عی  همیش��ه  اگرچ��ه 
می کنی��م ف��رض کنی��م همه 
م��ا یکس��ان هس��تیم، اما به 
می رسد صفات ظاهری  نظر 
روی  مس��تقیما  می توان��د 
س��المتی م��ا تاثیر بگ��ذارد. 
افرادی که چش��مان روش��ن 
دارن��د پوس��ت روش��نی ه��م 
در  س��ادگی  ب��ه  ک��ه  دارن��د 
ای��ن  ب��ا  می س��وزد.  آفت��اب 
علم��ی  یافته ه��ای  ح��ال 
س��یدنی  در  ش��ده  منتش��ر 

نش��ان می دهد که احتمال ب��روز آب مروارید 
اف��راد چش��م قه��وه ای ۲.5 براب��ر بیش��تر  در 
اس��ت. به نظر می رسد کس��انی که چشم های 
تیره دارند نس��بت به کس��انی که چشم روشن 
دارن��د نس��بت ب��ه ای��ن تغیی��ر مضر ب��ه مرور 
زم��ان مس��تعدترند. چش��م های تی��ره رن��گ 

مانند س��طوح مش��کی نور خورش��ید را جذب 
ن��ور خورش��ید می توان��د  می کنن��د. هرچن��د 
یک��ی از عوامل باش��د، خطر بروز آب مروارید 
در  را  زی��ادی  م��دت  ک��ه  اف��رادی  در  حت��ی 
آفتاب نمی گذرانند هم مش��اهده شده است. 
ای��ن نش��ان می دهد ک��ه عوام��ل داخل��ی هم 

می توانند دخیل باش��ند.

ک��ره بع��د از جن��گ جهان��ی دوم به دو قس��مت 
تقس��یم ش��د: ش��مال آن تبدیل به یک کش��ور 
کمونیس��تی و جن��وب آن تبدیل به یک کش��ور 
باوج��ود دیکتات��وری کی��م  دموکراس��ی ش��د. 
جون��گ اون، ب��ه ن��درت عکاس��ان می توانن��د 
جامعه فلک زده کره ش��مالی را مس��تند کنند.

افس��ردگی ، ش��اد نب��ودن ، برخ��وردار نب��ودن 
از حداق��ل ه��ای حقوق ف��ردی همچون س��فر 
نکردن با خودروی شخصی ، عدم حق انتخاب 
شغل دلخواه و بسیاری از حقوق ابتدائی دیگر 
که مردم این کشور  بدلیل انزوا حتی اطالعاتی 
در م��ورد آن ندارن��د ، این کش��ور را در قرن 21 
بس��یار عجیب کرده اس��ت . جالب است بدانید 

ج��اده ه��ای کش��ور ک��ره ش��مالی زی��ر 3درصد 
آسفالت هستند.

به دلیل کمبود بودجه دولتی،بیشتر خیابان ها 
آس��فالت ندارن��د. درواق��ع، اگر به کره ش��مالی 
س��فرکنید،می بینید ک��ه کمت��ر از ۳% جاده ه��ا 
تکمی��ل ش��ده ان��د. یعن��ی ازتمام ج��اده های 

کشور،تنها ۲.۸۳% آسفالت شده اند.
ی��ک  باالخ��ره  اوص��اف  ای��ن  ی  هم��ه  ب��ا 

تصویرخوشایند ازکره شمالی می بینیم .
پ��ل دوس��تی چین وک��ره که دوندون��گ را به 
آخری��ن  می کن��د،  متص��ل  س��ینویجو  ش��هر 
جای��ی س��ت ک��ه قب��ل از ورود به این کش��ور 
را  رنگ��ی  روش��ن  چراغ ه��ای  می توانی��د 
ببینی��د. همانطورکه ح��دس می زنید منطقه 
تاریک درس��مت چپ تصویر آغازکره شمالی 

وافس��ردگی هاس��ت .

گروه خبر/ وحیدی
sanbolseven77@gmail.com
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  اس�تانداری دستور خروج مردم از شهر 
را تکذی�ب ک�رد

اس��تاندار ته��ران با انتقاد ش��دید از انتش��ار اخبار 
بی اس��اس در برخی رس��انه ها مبنی ب��ر اینکه مردم 
از ته��ران خ��ارج ش��وند، گف��ت: چنین اخب��اری به 
تکذی��ب می ش��ود.  و  ن��دارد  عن��وان صح��ت  هی��چ 
محمدحس��ین مقیمی در گفت وگو با تس��نیم درباره 
انتش��ار برخ��ی اخبار از قول وی در بعضی رس��انه ها 
مبنی بر اینکه مردم از تهران خارج ش��وند، واکنش 
ای��ن اخب��ار  ب��ا تکذی��ب  ش��دیدی نش��ان داد. وی 
بی اس��اس مبنی ب��ر خروج م��ردم از ته��ران تصریح 
ک��رد: ای��ن موض��وع صح��ت نداش��ته و هی��چ گون��ه 
تصمیم��ی در رابطه با خروج مردم یا تخلیه ش��هر از 
س��وی استانداری یا سایر نهادها اتخاذ نشده است. 
اس��تاندار ته��ران تأکی��د ک��رد: اکنون همه دس��تگاه 
ه��ا در آماده ب��اش کامل هس��تند و جای هی��چ گونه 
نگران��ی برای مردم خ��وب ما وجود ن��دارد. مقیمی 
به مردم توصیه کرد، در این ش��رایط و س��اعات آتی 
خونس��ردی و آرامش خ��ود را حفظ کنن��د و به هیچ 
عنوان به ش��ایعات و اخبار بی اس��اس و کذب برخی 
رس��انه ها و فض��ای مجازی توجه نداش��ته باش��ند./

تس��نیم
  منبع صدای مهیب قب�ل از زلزل�ه چ�ه 

ب�ود؟
مازی��ار حس��ینی، اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس 
لرزه ن��گاری درب��اره ی اع��الم برخی اخب��ار مبنی بر 
ش��نیده  ش��دن ص��دای مهی��ب در مناط��ق مختل��ف 
پی��ش از وق��وع زلزله، گف��ت: موج اولی��ه زمین لرزه 
موج موسوم به p است که با توجه به طولی بودن آن 
قابل ش��نیدن بوده و در بس��یاری از زلزله های دیگر 
نی��ز ص��دای مهی��ب آن به گوش رس��یده اس��ت، لذا 
این موضوع مس��ئله غیرعادی نب��وده و نگران کننده 

نیس��ت./انتخاب
  کیمیای�ی: ح�اال ب�رای دع�وت از 

ملک مطیعی دیر اس�ت
در  کیمیای��ی  مس��عود  نوش��ت:  ای��ران  روزنام��ه 
ناص��ر ملک مطیع��ی  از  دع��وت  درب��اره  یادداش��تی 
برای حضور در تلویزیون تأکید کرده حاال دیر  ش��ده 
اس��ت؛ با این که هی��چ یک از برنامه ه��ای تلویزیونی 
با حض��ور ناص��ر ملک مطیعی دیش��ب پخش نش��د، 
مس��عود کیمیای��ی در یادداش��تی ب��ه دع��وت از این 
بازیگ��ر پیشکس��وت واکنش نش��ان داد. او نوش��ت: 
»ش��نیدم که از ناصر ملک مطیعی دعوت شده تا بعد 
از سال ها میهمان یک برنامه تلویزیونی )دورهمی( 
ش��ود. اتفاق��ی که ش��اید می بایس��ت خیلی پیش��تر 
از اینه��ا می افت��اد و حاال دیگر دیر اس��ت. دیری که 
همیش��ه هس��ت و انگار قرار نیس��ت هیچ وقت تمام 

ش��ود.
  رد صالحی�ت بهن�ام محم�ودی در 

انتخابات فدراس�یون والیبال
تأیی��د  نامزده��ای  جوان��ان  و  ورزش  وزارت 
صالحی��ت ش��ده ب��رای تصدی ریاس��ت فدراس��یون 
بهن��ام  ن��ام  ک��ه  ک��رد  اع��الم  حال��ی  در  را  والیب��ال 
محمودی در لیس��ت نهای��ی وجود ن��دارد. ثبت نام 
نامزدهای تصدی پس��ت ریاست فدراسیون والیبال 
برای معرفی ش��انزدهمین رئیس این فدراس��یون از 
16 ت��ا 29 مهر ماه انجام ش��د و در ای��ن مدت ده تن 
برای تصدی ریاس��ت فدراس��یون والیب��ال ثبت نام 
کردن��د. بر اس��اس اعالم معاون��ت ورزش قهرمانی و 
حرف��ه ای وزارت ورزش و جوانان، مجمع انتخاباتی 
فدراس��یون والیبال س��اعت ۱۰ روز پنج ش��نبه هفتم 
دی  م��اه در آکادم��ی مل��ی المپی��ک و پارالمپی��ک 
برگ��زار می ش��ود. وزارت ورزش و جوان��ان  ته��ران 
ب��رای  تأیی��د صالحی��ت ش��ده  نامزده��ای  اس��امی 
تص��دی ریاس��ت فدراس��یون والیبال را به ق��رار زیر 
اع��الم کرد:•دکتر احم��د ضیایی• دکت��ر محمد تقی 
حس��ن زاده •دکتر امیر حسین منظمی کریم فروزان

  ماجرای س�از زدن پرفس�ور حس�ابی 
برای اینش�تین و خواهرش

ای��رج حس��ابی، فرزن��د پرفس��ر حس��ابی در ی��ک 
مصاحب��ه مفص��ل بار دیگ��ر ب��ا تاختن ب��ه منتقدان 
خ��ودش ماج��رای ارتب��اط پ��درش ب��ا اینش��تین را 

چنین توصیف کرد: این ها می گویند دکتر حس��ابی 
را در فالن دانش��گاه آمریکایی، س��فره هفت س��ین 
چید. آقای دکتر فقط در آمریکا س��فره هفت س��ین 
نینداخت، در مدرس��ه مهندسی بیروت هم این کار 
را ب��ه پیش��نهاد مادرش��ان انج��ام دادن��د. آن هفت 
س��ین روی می��زی چیده ش��ده به ان��دازه یک وجب 
در دو وج��ب؛ س��فره ای نبوده! آق��ای دکتر یک میز 
کوچ��ک در آزمایش��گاه گذاش��ته و روی آن میز یک 
س��فره هفت س��ین کوچک چیدند. تا یادآوری کنند 
پیون��د علم و مذهب در ایران متعل��ق به چه دورانی 
اس��ت و ایران��ی ه��ا قرآن در س��فره هفت س��ین می 
گذارن��د تا به برک��ت الهی س��وگند بخورند. ما عکس 
آن می��ز را هم در موزه دکتر حس��ابی گذاش��ته ایم. 
ب��ه جز اینش��تین افراد دیگری هم حضور داش��تند، 
البت��ه من ریز اس��امی مهمان های آق��ای دکتر را به 
خاطر ندارم ولی اینش��تین ب��ا خواهرش صد در صد 
ج��زو مهم��ان ها بوده اس��ت. ادعای آقای��ان در این 
باره که اینش��تین در آن س��ال در پرینستون نبوده، 
کامال غلط اس��ت. اینش��تین و دکتر حس��ابی در آن 
س��ال، ه��ر دو در پرینس��تون بودن��د. ای��ن حرف ها 
را خ��ود دکتر حس��ابی در یک مصاحبه ب��ا تلویزیون 
ه��م مطرح کرده اس��ت و از رابطه اش با اینش��تین، 
دلدادگ��ی ه��ای او، رفت��ار مالی��م، برخورد مس��اعد 
و همراه��ی او با ی��ک غیرآمریکایی، نکات��ی را گفته 
اس��ت. بعضی ها گفته اند آقای دکتر برای اینشتین 
س��از هم زده. تکذیبش م��ی کنید؟خیر. آقای دکتر 
یک قطعه س��اده موس��یقی ایرانی را با ویولون برای 
اینشتین نواختند؛ به همین سادگی. بعضی ها مثل 
منصوری می گویند پدر من و اینش��تین رابطه ای با 
ه��م نداش��تند و فقط چند ب��ار در دی��داری عمومی 
پی��ش هم بودند. این ها دروغ اس��ت و صحبت های 
م��ن را افراد مهم دیگری هم تایی��د کرده اند./هفته 

نامه همش��هری جوان
  چرا بزرگان درباره احمدی ن�ژاد ط�وری 

صحبت کردند که االن پش�میان ش�وند؟
محس��ن غروی��ان، عض��و هیئ��ت علم��ی جامع��ة 
تعصب گرای��ی  و  جزمی��ت  ای��ن  گف��ت:  المصطف��ی 
خشک، مشکل س��از می ش��ود. برای نمونه در مورد 
آق��ای احمدی نژاد این مش��کل ایجاد ش��ده اس��ت. 
پرس��ش بنده هم همین است که چرا بزرگان ما باید 
ب��ه گون��ه ای صحبت کنند که بعدًا دچار پش��یمانی و 
مجب��ور به اقرار و اعتراف به اش��تباه ش��وند؛ یا برای 
مثل مرحوم آقای آیت ا... حائری شیرازی، مجبور 
بش��وند، عذرخواه��ی کنن��د. بای��د از هم��ان ابتدا و 
زمان��ی ک��ه میخواهن��د موضعگی��ری کنن��د احتمال 

خطا در رأی و نظر خودش��ان را بدهند./نامه نیوز

  مردم به جای رش�وه دادن، مدعی 
مقاوم س�ازی باش�ند

در  ته��ران  م��ردم  نماین��ده  حی��دری،  غالمرض��ا 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: من خودم دیشب در 
هنگام زلزله تهران نبودم. اکنون که خبرها را دنبال 
می کنم، مطلع شدم که این زلزله بیشترین ریشتری 
بوده که اتفاق افتاده و خس��اراتی هم نداشته است. 
با توج��ه به این که پس لرزه های زیادی هم داش��ته 
ای��ن ام��ر می توان��د ش��اهدی باش��د ک��ه زلزل��ه ای با 
قدرت بیش��تر اتفاق نیفتد. در کشورهای زلزله خیز 
ب��رای مقابل��ه با آس��یب های زلزل��ه از مقاوم س��ازی 
س��اختمان ها استفاده کرده اند. س��اختمان هایی که 
نس��بت به زلزله مقاوم هس��تند تخریب نمی ش��وند، 
ل��ذا ب��ه ج��ای این ک��ه م��ردم ب��ه نظ��ام مهندس��ی و 
ش��هرداری ها مراجعه کنند و خ��دای نکرده با دادن 
رش��وه بخواهن��د از رعایت اس��تانداردها ف��رار کنند 

خود مردم باید مدعی مقاوم س��ازی باشند./ایس��نا
  حرکت عجیب مه�ران مدیری برای اول 

ب�ودن!
پخ��ش نش��دن برنام��ه مل��ک مطیع��ی ب��ر خ��الف 
حرک��ت  و  نداش��ته  قرم��زی  خ��ط  دلی��ل  تصوره��ا 
غیراخالق��ی عوامل دورهمی باع��ث عدم پخش این 
برنام��ه ش��ده. گویا مه��ران مدی��ری بع��د از خبردار 
ش��دن از حض��ور مل��ک مطیع��ی در صداوس��یما در 
حرکت��ی عجی��ب و غیراخالقی برنام��ه دعوت کننده 

را دور م��ی زن��د و برنام��ه ای با مل��ک مطیعی ضبط 
م��ی کند تا با زودتر پخش ک��ردن آن، اولین میزبان 
ملک مطیعی در صداوس��یما جلوه کند. این حرکت 
ب��ه  باع��ث  غیراخالق��ی دورهم��ی مه��ران مدی��ری 
وجود آمدن اختالف بین دو ش��بکه ش��ما و نس��یم و 
جلوگیری از پخش هر دو برنامه ملک مطیعی ش��ده 

اس��ت./اصالحات پرس
  جنج�ال آفرین�ی مان�ع از محکومی�ت 

پانزده س�اله بقایی نش�د
شنیده ها حاکی از آن است که اتهام اصلی حمید 
بقای��ی اخت��الس بوده ک��ه باب��ت آن به پانزده س��ال 
حب��س در دادگاه بدوی محکوم ش��ده اس��ت. البته 
بابت جرای��م دیگر هم محکومی��ت هایی دارد، ولی 
طبق م��اده 134 قانون مجازات اس��المی در صورت 
قطعی ش��دن این رأی، همان مج��ازات اتهام اصلی 
)15 س��ال حب��س(  در مورد وی اجرا خواهد ش��د./ 

عصراصالح��ات
  زلزله دیش�ب معادالت آلودگی هوا را 

ه�م ب�ر ه�م زد
مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران: پیش بینی چهارشنبه شرکت کنترل کیفیت 
هوای ته��ران برای امروز این بود که وضعیت هوا در 
مح��دوده هوای ناس��الم ب��رای همه گروه ه��ا بماند؛ 
اما انتظ��ار افزایش غلظ��ت آالینده ها را نداش��تیم. 
وقوع زلزله ش��ب گذش��ته و ترافیک خودرویی ناشی 
از آن باعث ش��د نیمه ش��ب گذش��ته ش��اهد افزایش 
محس��وس غلظت آالینده های مختلف اعم از ذرات 

معلق و منواکس��ید کربن باشیم./ایس��نا
  تعطیلی پنجش�نبه با ش�نبه عوض می 

ش�ود
فراهان��ی نماینده مجلس گفت: طرح س��اماندهی 
تعطی��الت در حال حاض��ر در کمیس��یون اجتماعی 
مجلس در حال بررس��ی اس��ت. بر اساس این طرح 
پیشنهادهایی برای لغو تعطیلی ۱۲  و ۱۳ فروردین، 
۲۹ اس��فند و ۱۵ خرداد و همچنین کاهش تعطیالت 
م��دارس در ن��وروز وج��ود دارد. ب��ه ای��ن ترتیب که 
تعطیل��ی م��دارس ت��ا پنج��م فروردی��ن ماه باش��د. 
همچنی��ن پیش��نهادی ب��رای جایگزین��ی تعطیالت 
پنج ش��نبه ها با ش��نبه ها برای هماهنگ��ی در روابط 
تج��اری و بانک��ی مطرح ش��ده اس��ت. تصمیم گیری 
درباره این موضوع در کمیس��یون اجتماعی و سپس 

صحن علنی مجلس انجام می ش��ود./ ایس��نا
  س�یدعلی خمینی: مردم انتظار دارند 

ما آدم باش�یم
حج��ت االس��الم والمس��لمین س��یدعلی خمینی 
در دی��دار جمعی از ط��الب اهواز گفت: م��ردم از ما 
ط��الب توقع دارن��د که ب��ه تعبیر امام، آدم باش��یم. 
امام همچنین در براب��ر آمریکا گفتند: »ما از آمریکا 
چیزی نم��ی خواهیم و حاضریم با آن ارتباط برقرار 
کنیم به ش��رطی که آدم باشد« امروزه یک طلبه باید 
س��الیان سال تالش کند و در مراس��م های شادی و 
عزای مردم شرکت کند تا بتواند به تدریج جایگاهی 
در می��ان آنها پی��دا کند. اینکه طلبه ه��ا توقع دارند 
پس از آنکه دوران طلبگی را پش��ت س��ر می گذارند 
در شهرهای خود از یک در وجوهات بیاید و از دری 
دیگر کمک های مردمی داده ش��ود اشتباه و توقعی 
بیجاس��ت، م��ا در طلبگ��ی چنی��ن چی��زی نداریم. 
م��ردم به ما طلب��ه ها نگاه م��ی کنن��د؛ هرچقدر هم 
بگویی��م هر عیبی که هس��ت از مس��لمانی ماس��ت یا 
شما به من طلبه نگاه نکنید و اگر هم طلبه ای کاری 
بر خالف اخالق می کند، دروغ می گوید یا اگر ضربه 
ای می زند اش��کال از دین نیست و آن طلبه مشکل 
دارد از س��وی مردم پذیرفتنی نیس��ت. اگر در نقطه 
ای از کشور فساد، مشکل، تورم، اختالس، گرانی و 
دزدی دیدیم باید فری��اد زنیم. گاهی ما معنی دفاع 
را نم��ی دانیم و خیال می کنیم اگر نقد کنیم نظام را 
تضعیف می کنیم درصورتی که چنین نیس��ت مردم 
مشکالت را با گوشت و پوست و استخوان خود درک 
می کنند. کاش می ش��د ب��ه روی منبرها بگوییم که 
هیچ فس��اد فرهنگی در کش��ور نیس��ت یا هیچ تورم، 
اختالس، دزدی یا فقری در کش��ور نیس��ت. اما من 
اگ��ر در این ش��رایط چنی��ن حرف های��ی را بگویم از 

آنج��ا که م��ردم با ای��ن مش��کالت مواجه هس��تند یا 
می گوین��د که من بی اطالعم ی��ا اینکه اصال دغدغه 
ای ن��دارم که این ذهنیت ها به ض��رر نظام و انقالب 
اس��ت. چرا خیال می کنیم همه کارها از موضع باال 
و ب��ا لحن دس��توری پیش می رود؟ با اجبار و فش��ار 
مس��ئله پیش نم��ی رود و بس��یاری از کارها را با یک 
لحن و زبان نرم انجام می ش��ود. البته شدت و ظلم 
با هم متفاوت است. اصال مسئولی که برش نداشته 
باش��د و فق��ط بخواهد م��دارا کن��د کارش پیش نمی 

رود؛ اما دلیل نمی ش��ود که ظلم کند./ جماران
  1500 نفر ش�ب زلزله در ورزش�گاه های 

ته�ران خوابیدن�د
مدی��ر عام��ل ش��رکت توس��عه و نگه��داری اماک��ن 
ورزش��ی گفت: درهای مجموعه های بزرگ ورزشی 
ته��ران ش��امل آزادی، انقالب، ش��هید ش��یرودی و 
کش��وری در پی وقوع زلزله اخیر تا ۴۸ ساعت آینده 
نی��ز ب��ه روی مردم باز اس��ت. بر اس��اس آم��ار اعالم 
ش��ده شب گذشته، سالن دوازده هزار نفری آزادی: 
۱۵۰۰ نف��ر- س��الن هندب��ال مجموعه انق��الب: ۱۵۰۰ 
نفر - سالن افراسیابی و مجموعه شیرودی: ۴۰۰ نفر 

- مجموعه کشوری: ۱۰۰ نفر مس��تقر ش��دند./فارس
  همه جای دنیا ش�نود وجود دارد، چرا 

روحانی مخالف اس�ت؟
ش��نود  دنی��ا  تم��ام  در  نوش��ت:  ج��وان  روزنام��ه 
امنیت��ی  و  انتظام��ی  دس��تگاه  س��وی  از  مکالم��ات 
بر اس��اس اح��کام قضای��ی امکان پذیر اس��ت، برای 
مث��ال در ای��االت متحده امریکا آژان��س امنیت ملی 
امری��کا برای اج��رای هر گون��ه برنامه ش��نود نیاز به 
اج��ازه دادگاه نظ��ارت ب��ر اطالعات خارج��ی امریکا 
)FIsa(که توس��ط س��ه قاضی صادر می ش��ود، دارد. 
نکت��ه جالب اینجاس��ت که احکام ای��ن دادگاه کامال 
س��ری ب��وده و اغل��ب تنه��ا پ��س از خاتم��ه برنامه یا 
علنی ش��دن آن در افکار عمومی اعالم می ش��ود. از 
آنجا که بر اس��اس قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
و قوانین مربوطه ش��نود تنه��ا در چارچوب قانونی و 
با مجوز خاصی امکان پذیر است، تشکیالت خاصی 
ب��ه منظ��ور نظ��ارت ب��ر بحث ش��نود و اخ��ذ مجوز از 
سوی دستگاه قضایی که توسط قضات مجرب اداره 
می ش��ود، پیش بینی می شود. تش��کیالتی که مورد 
نظ��ر باالتری��ن ارگان سیاس��تگذار در ح��وزه امنیت 
مل��ی اس��ت ک��ه اتفاق��ا رئی��س آن حس��ن روحانی، 
رئیس جمه��ور اس��المی ایران اس��ت. رئیس جمهور 
ب��ه ط��ور حت��م از نح��وه ص��دور مج��وز ش��نود برای 
دس��تگاه های امنیتی آگاهند و ش��اید ذکر این نکته 
الزم باشد که نباید همه چیز را از نگاه تبلیغاتی دید 
و باید امنیت ملی کش��ور و رویه های قانونی کشور را 

در نظر داش��ت.
  توصیه امام جمعه اصفهان به اس�تفاده 

از »اس�ید رقیق« در برابر بدحجابان 
تکذیب ش�د

رواب��ط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در اس��تان 
و ام��ام جمعه اصفهان در اطالعیه ای خبر منتش��ره 
منتس��ب به آیت ا... طباطبایی نژاد با موضع اسید 
پاش��ی را � ک��ه در ش��بکه ه��ای اجتماع��ی منتش��ر 
ش��ده اس��ت � تکذیب ک��رد. در این اطالعی��ه که روز 
پنجش��نبه ب��ا ن��ام واقعه تل��خ پذیری ش��ایعات و بی 
بصیرت��ی برخ��ی گ��روه ه��ا و اف��راد، ب��ر روی پایگاه 
اط��الع رس��انی دفت��ر نماینده ول��ی فقیه در اس��تان 
و ام��ام جمع��ه اصفه��ان ق��رار گرفت��ه، آمده اس��ت: 
ب��ه تازگ��ی س��ایت غیرمج��ازی ب��ا ش��مایل یک��ی از 
خبرگزاری های کش��ور در حال انتشار عکس و متن 
خب��ری به نق��ل از امام جمعه اصفهان اس��ت که این 
خبر از اس��اس تکذیب می ش��ود. دفت��ر امام جمعه 
اصفهان افزود: س��ایت منتش��ر کننده خبر منتسب 
ب��ه آیت ا... طباطبایی نژاد، جعلی و غیر مجاز و در 
ح��ال حاضر فیلتر اس��ت و برای انتش��ار این خبر در 
ش��بکه های اجتماعی از ش��مایل و آرم س��ایت یکی 
از خبرگ��زاری های کش��ور اس��تفاده کرده اس��ت. به 
تازگی خبری مبنی بر توصیه امام جمعه اصفهان به 
گش��ت های بسیج و س��پاه مبنی بر استفاده از اسید 
رقی��ق برای مبارزه ب��ا بدحجابی و ارازل و اوباش در 

ش��بکه های اجتماعی منتش��ر ش��ده اس��ت./ایرنا
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امام صادق )ع( فرمودند:
احسان و نیكی كامل نباشد،مگر با سه خصلت:

شتاب در آن،كم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن.

این انقالب گرانقدر كه ثمره مجاهدات خس�تگی ناپذیر جوانان، پیران و 
زنان و مردان این س�رزمین به رهبری نایب امام عصر)عج( امام راحل 
است، هدفی جز زمینه سازی برای ظهور آن وجود مبارک ندارد اما باید 
دانس�ت ك�ه این نظام مقدس وقتی زمینه ظهور بقی�ه ا... )عج( را فراهم 
م�ی آورد كه فرهیختگان فرهنگی آن، جامه علم صحیح و كس�وت عمل 
صال�ح را در پی�روی از معارف الهی و احكام نورانی اس�الم در بركنند 
و لب�اس كهنه و فرس�وده دوران طغیان را بركنن�د  و نیز پیراهن مدرن 
جاهلی�ت نوین را دربرنكنند، تا تجرب�ه كارآمد جمهوریت را در محضر 

اسالم ناب، بی افراط و تفریط به جهانیان ارائه كنند. 
ام�ام مه�دی موج�ود موع�ود، ص162

گر شاخ بقا ز بیخ بختت رست است
ور رب تن تو عمر لباسی چست است

رد خیمه تن که سایبانی ست رتا
اهن تکیه مکن که چارمیخش سست است خیام

ابتکار:

 تالش ما جذب اعتبارات حوزه زنان سرپرست خانوار است
معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری گفت: اعتبارات حوزه زنان سرپرس��ت خانوار در سال جاری کاهش نیافته 

بلکه هنوز محقق نشده و تالش ما جذب این بودجه است.
معصومه ابتکار درپاس��خ به این س��وال که شنیده ش��ده اعتبارات معاونت زنان کاهش یافته است، اظهار داشت: اعتبار 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هیچ کاهشی نداشته و براساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سال 97 
نیز بیش از 38 درصد افزایش داش��ته اس��ت اما در اعتبارات سال 96 میزان اعتبارات زنان سرپرست خانوار مشکل تحقق 

آن را داریم.
وی با بیان این که در بخش زنان سرپرس��ت خانوار این موضوع مطرح اس��ت، اظهار داش��ت: اگرچه ش��ورای اجتماعی 
وزارت کشور و همه مسئوالن اجرایی کشور برای رفع مشکالت زنان سرپرست خانوار تالش می کنند، امیدواریم این اتفاق 

رخ ندهد و مجلس شورای اسالمی برای تحقق این بودجه به ما کمک کند.
ابتکار ادامه داد: ما برای تحقق اعتبارات مربوط به زنان سرپرست خانوار تالش های زیادی داریم، برای امسال رقم 20 

میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است اما تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: اکنون این حوزه به عنوان یکی از حوزه های مهم برای کمک به 

زنان سرپرست خانوار، نیازمند توجه ویژه مسئوالن اجرایی است.
وی با بیان اینکه اعتبارات حوزه زنان با کاهش بودجه مواجه نیس��ت، بلکه نیازمند تحقق بودجه مصوب اس��ت، اظهار 
داش��ت:برای اعتبارات س��ال 96 ویژه زنان سرپرست خانوار در حال پیگیری هس��تیم، البته شاید هنوز فرصت جذب آن 
وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: برای این حوزه تقسیم کار بین دستگاهی و ملی صورت گرفته و تکالیف همه دستگاهها 

در این زمینه مشخص است.
به گزارش ایرنا، براساس آمار بیش از دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که حدود 70 درصد 

از آنها شغل مناسبی ندارند و نیازمند حمایت برای ایجاد اشتغال و کمک هستند.

سرمقاله

به  دسترسی  و  مجازی  فضای  برکت  به  روزها  این 
و  بودجه مطلع شده  اطالعات  از  بودجه مردم  الیحه 
نظرات خود را ابراز نمودند البته به نظر نگارنده شاید 
یکی از دالیلی که دولت هم نسبت به این رویکرد بی 
میل نبود به خاطر فشار افکار عمومی  برای کاستن از 
از بودجه هایی  بودجه های حاشیه دار و حسابرسی 
است که به افراد و موسسات مختلف  داده می شود و 
امید است حال که این فرصت فراهم شده است دولت 
بودجه  گزارش  که  بخواهد  موسسات  و  افراد  همه  از 

سال 96 خود را برای عموم مردم ارائه نمایند 
تواند  می  عمومی  افکار  به  گ��زارش  ارائ���ه   ای��ن 
تا  گرفته  علیه  اهلل  رحمه  خمینی  امام  موسسه  شامل  
برخی  به  نسبت  که  چند  هر  باشد  جماران   موسسه 
دارد  وجود  هایی  حدیث  و  حرف  ها  بودجه  این  از 
باعث می شود حداقل سایر  آنها  گزارش عملکرد  اما 
دریافت  و  بودجه  جذب  دنبال  به  وموسسات  افراد 
در  اند  گرفته  بودجه  که  هم  وآنهایی  نباشند  بودجه 
باشند  داشته  بیشتری  دقت  خود   کتاب  و  حساب 
ازجمله  دارد  پاسخی هم وجود  بی  البته سوال های 
فقط  دارند  فعالیت  که  موسساتی  انواع  بین  در  چرا 
برخی از موسسات و دانشگاهها از این ردیف بودجه 
حاکمیت   همه  وقتی  اینکه  یا  هستند  برخوردار  ها 
ترویج افکار امام خمینی رحمه اهلل علیه را وظیفه خود 
عنوان جماران  با  پایگاه خبری  دانند وجود یک  می 
برای ترویج افکار واندیشه های امام خمینی که اتفاقا 
با هزینه  باشد  پایگاه خبری می  به یک  بیشتر شبیه 
وظیفه  که  صورتی  در  دارد  توجیهی  چه  میلیاردی 

همه کساني که به نحوی از بودجه استفاده می کنند یا 
همه افرادی که دل در گرو انقالب دارند اولین وظیفه 

انها ترویج افکار و اندیشه های امام خمینی است. 
علمیه  های  حوزه  بودجه  مورد  در  نگارنده  نظر  به 
دولت باید به مانند دانشگاهها که می توان طالب را 
برخورد  نمود  محاسبه  دین  و  فقه  امور  دانشجویان 
نماید و مانند دانشگاهها از سرانه ای مشخص و..... 
برخوردار باشند و دولت وظیفه دارد به دنبال تربیت 
همانطور  باشد  دینی  و  فقهی  مسائل  برای  اف��رادی 
اقتصادی  و  پزشکی  دانشجویان  تربیت  مورد  در  که 
مانند  از ظرفیت طالب هم  اینکه  وظیفه دارد ضمن 
که  چرا  نماید  استفاده  خود  جای  در  اقشار  سایر 
مردم   ها   بخش  و  روستاها  از  بسیاری  در  متاسفانه 
مردم  دینی  مسائل  توضیح  برای  دینی  عالم  یک  از 

محروم هستند .
که  غالبی  فضای  این  با  مجلس  و  دولت  امیدواریم 
این ردیف  اکثریت مردم مخالف  بوجودآمده  است و 
ها هستند بتوانند با حذف این ردیف ها ضمن کمک 
فراهم  نیز  را  کشور  توسعه  مسیر  کشور  اقتصاد   به 
کنند و حال که تصویب این ردیف ها به عهده مجلس 
را  مردم  نماینده  شانیت  نمایندگان  واقعا  میباشد 
هر  ساله   5 دوره  یک  در  اینکه  حداقل  یا  کنند  حفظ 
سال 20 درصد از بودجه اینها را حذف کنند تا 5 سال 
دیگر بودجه موسسات مختلف و افراد از الیحه بودجه 

به طور کلی حذف شود

  حبیب یزدانپناه

گامی برای توسعه 
بودجه های بی نتیجه 

خبر

به گزارش ایرنا 'بهروز کمالوندی' سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران به شینهوا گفته است درهای گفت 
و گو با واشنگتن باز است اما این شامل مسایل حق 

حاکمیتی و هسته ای نمی شود.
وی تصریح کرده است توافقنامه هسته ای موسوم 
بر  میالدی   2015 سال  از  را  تعهداتی  'برجام'  به 
عهده طرفین گذاشته است و همه باید در قبال این 
کرده  اضافه  کمالوندی  باشند.  مسئول  توافقنامه 
است طرف های ذی ربط، سیاستمداران و دیپلمات 
به  رسیدن  برای  ها  سال  مختلف،  کشورهای  های 
به  وی  اند.  کرده  گو  و  گفت  و  تالش  توافقنامه  این 
خبرگزاری چین تاکید کرده است البته این توافقنامه 
هم  ایران  نیست  آل  ایده  طبیعتا  و  دارد  اشکاالتی 
مایل است تعهدات کمتری داشته باشد و طرف های 
دیگر مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند و بهتر 

با موضوع  را  برخورد  دقیقا همین  آمریکا هم  است 
داشته باشد و زیاده خواهی نکند. کمالوندی در ادامه 
این مصاحبه به شینهوا گفته است اگر آمریکا بخواهد 
بار دیگر رژیم تحریم ها را روی ایران اعمال کند این 
کشور نیز تالفی خواهد کرد و با قدرت به آن پاسخ 
خواهد داد.  او تاکید کرده است ما به همه تعهدات 
انرژی  المللی  بین  آژانس  های  گزارش  طبق  خود 
اتمی عمل کرده ایم و الزم است آمریکا نیز این کار 

را صورت دهد و ایران را از منافع خود محروم نکند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزوده است 
تاکنون آمریکا برخی از مفاد برجام را نقض کرده است 

و هشدار می دهیم به دنبال تحریم ایران نباشد.
کمالوندی تاکید کرده است تا زمانی که طرف های 
دیگر از این توافق حمایت و آن را اجرا می کنند ایران 

نیز همینطور رفتار خواهد کرد.

سخنگوی سازمان انرژی هسته ای در گفت و گو با شینهوا:
ایران در باره موضوع هسته ای با آمریکا 

گفت و گو نمی کند
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