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دولت در خراسان رضوی

عضو شورای اسالمی شهر مشهد:
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دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی:

گران فروشی در اطراف حرم 
مطهر امام رضا )ع( بیداد می کند

زایش کمدی از دل 
تراژدی

نمایش پیانیستولوژی که با هزینه ای بالغ بر 100 میلیون تومان 
به تولید رسیده، تا پایان هفته تمدید شد

سال های تاریک قرون میانه در اروپا، وقتی که ترس 
انسان  جزای  را  طاعون  تا  وامیداشت  را  آدمی  گناه  از 
و  نفوذناپذیر  قدرتی  با  کلیسا  که  وقتی  بداند،  خطاکار 
سلطه ای سنگین مرزهای اندیشه، هنر و آزادی انسان 
پیشرفت های  جلوی  قرمزی  خط  و  می کرد  محدود  را 
تاریخ  از  کتابی  که  آنها  همه  برای  بود،  کشیده  علمی 
و  کلیسا  میان  قدرت  وقتی  آشناست.  باشند،  زده  ورق 
حکومت های ملی نوسان داشت و سیاست عرصه  جدال 
اندیشه های  در  تنها  هنر  با  زندگی  رویای  بود،  دو  آن 
نماد  اگر  می درخشید.  سیاست  جنس  از  نه  و  روشن 

کلیسا صلیبی بود که...

فرهنگ

خبر ویژه

سر مقاله

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی:

ارگان ها قانون را 
دور می زنند

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی خبرداد؛

159 هزار بی سواد در 
خراسان رضوی

  حبیب یزدانپناه

آنکه  از  بیشتر  کنونی  شکل  به  یارانه  پرداخت 
کمکی به توسعه کشور باشد بالیی است که فقط 
اثرات  و  کاسته  را  کشور  توسعه  و  رشد  سرعت 
مخرب آن در آینده بر همگان روشن خواهد شد 
نگارنده اقتصاد دان نیست اما با نشست هایی که 
با صاحب نظران اقتصادی و استماع نظرات آنان 
داشته است به این نتیجه رسیدم که شیوه کنونی 
داشته  را  روند  همین  ابتدا  از  که  ها  یارانه  توزیع 
است شیوه مناسبی نمی باشد  و در ابتدای بحث 
جمله  از  مسئولی  افراد  به  ها   یارانه  هدفمندی  
قالب سوال  در  نمایندگان وقت مجلس  از  برخی 
روش  توزیع  شیوه  این  که  کرد  اعالم  وخواهش 
ازجمله  باشد   نمی  کشور  توسعه  برای  مناسبی 
سواالت آن زمان این بود که چرا وزرا- نمایندگان 
و  سفرا  یا  استانداران   و  وزرا  معاونین  مجلس- 
سایر  و  شاغل  های  وشوهر  زن  حتی  و  پزشکان 
افرادی که درامد آنها بیشتر ازدو کارمند معمولی 
هست  باید از یارانه ها سهمی داشته باشند اتفاقا 
حقیر آن زمان پیشنهاد دادم بهزیستی و کمیته 
تامین  توانایی  که  کسانی  و  کرده  ادغام  را  امداد 
شده  شناسایی  ندارند  خود  ضروری  های  هزینه 
آنها  به  یارانه  قالب  در  را  مبلغ  این  برابر  چند  و 
توسعه  صرف  را  درامد  بقیه  و  نمایند  پرداخت 
جامعه  مردمان  همه  که  نمایند  کشور  عمرانی 
رشد  جهت  گامی  و  نمایند  استفاده  آن  آثار  از 
این  اکثر  متاسفانه  ولیکن  باشد  کشور  توسعه  و 
با اعالم اینکه دولت اعالم کرده است  نمایندگان 
فقط  و....  ن��دارد  پرداخت  ب��رای  مشکلی  که 
توجیهاتی را ارائه می کردند حال که سال آینده 
بخشی از یارانه بگیران قرار هست حذف شوند به 
نظر حرکت مناسبی است که باید در کنار اقدامات 

دیگر عملی شود و...

گامی برای توسعه 2 
بالی جان توسعه 

جوانمرگی عشق در راهروهای شلوغ؛

دادگاه خانواده
 آخرین ایستگاه مشترک

گذری به قصه ُپر غصه دستفروشانی که به صورت تمام نشدنی توسط
 ماموران شهرداری بعضی از شهرها  کتک می خورند

انسانم آرزوست
دستور قاطع شهردار مشهد برای پیگیری موضوع
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به سرعت  و  به دهان  جمعه شب خبری دهان 
شنیدن  از  ساعتی  چند  هنوز  و  پیچید  شهر  در 
در  رخ��داد  این  از  ویدئویی  که  بود  نگذشته  آن 
فضای مجازی پخش شد و واکنش های مختلفی 
به  ناتوانی که  و  به دنبال داشت. مرد دستفروش 
دلیل مقاومت در برابر مأمور سد معبر شهرداری، 

به طرز وحشتناکی کتک خورد.
اتفاقاتی  که  نیست  نخستین بار  این  چند  هر 
آخرین   شک  بدون  و  می دهد  رخ  دست  این  از 
شتم  و  ضرب  نمونه اش  بود.  نخواهد  نیز  دفعه 
یک دستفروش نوجوان توسط مأموران سد معبر 
شهرداری تهران بود که سرو صدای زیادی هم به 
پا کرد و یا خبر سیلی خوردن زن دستفروش در 
رشت،  باز هم توسط مأموران سد معبر شهرداری!
و  غیرانسانی  غیراخالقی،  در  شکی  بی گمان 
کتک  در  شهرداری  مأمور  حرکت  بودن  ناپسند 
مثابه  به  حرکت  این  و  نیست  دستفروشان  کاری 
اما،  دارد  رسیدگی  قابلیت  افراد  علیه  خشونت 
آنچه که سبب شده تا این گزارش به واکاوی ابعاد 
و  تفریط ها  و  افراط  بپردازد،  ماجرا  نشده  دیده 

بی تفاوتی هایی است که در گذر زمان به فراموشی 
سپرده می شود و به قول معروف "روز از نو، روزی 
از نو" متاسفانه این اواخر، در سطح شهرها شاهد 
هستیم  دست فروشان  با  سلبی  و  تند  برخوردای 
و  می کند  جریحه دار  را  جامعه  وج��دان  هم  که 
قابل  و  متعدد  علت های  معلول  اف��راد  خود  هم 

بررسی ای هستند که باید به آن ها پرداخت.
توسط  دستفروشان  و  کارگران  علیه  خشونت 
اشخاصی که شهرداری آن ها را پیمانکار می نامد، 
برخوردهای  این  نیست.  سابقه ای  کم  اتفاق 
می ماند  باقی  مالی  خسارت  حد  در  گاه  فیزیکی 
اتفاقاتی می شود که به هیچ عنوان  به  و گاه منجر 
که  است  سال   50 از  بیش  نیست.  جبران  قابل 
دستفروشی  پدیده  با  برخورد  در  شهرداری ها 
فیزیکی  برخورد  که  می دانند  و  دارن��د  سابقه 
نظرم  به  اس��ت.  نداشته  تاکنون  هیچ نتیجه ای 
زندان،  و  فیزیکی  برخورد  بجای  نباشد  بد  شاید 
نظر  در  دستفروشان  برای  را  نقدی  مجازات های 
که  مجازاتی  که  نیست  این  منظور  البته  بگیرند؛ 

برای فروشندگان متخلف ...
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عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان: 

فلسفه مدیریت اسالمی، رشد 
انسانیت است 

از  یکی  خراسان  علمیه  حوزه  عالی  شورای  عضو 
افراد  را رساندن  اسالمی  در مدیریت  اصلی  اهداف 
تحت سرپرستی به مراتب باالتر عنوان کرد و گفت: 
زندگی  جوانب  همه  باید  رابطه  این  در  که  چند  هر 
خودمان  از  اول  باید  اما  داش��ت،  نظر  مد  را  طلبه 

شروع کنیم.
اج��الس  در  مرتضوی  حسن  سید  ا...  آی��ت 
سراسری مدیران مدارس حوزه علمیه خراسان در 
َم  مدرسه سلیمانیه مشهد با اشاره به روایت »َمن َتَعَلّ
ماواِت  َم لّله ُدِعَی فی َمَلکوِت الَسّ لّله و َعِمَل لّله و َعَلّ
انسان بزرگ یک محله، شهر  افزود: گاهی  َعظیما« 
عالم  ای��ن  به  این ها  همه  که  می شود  کشوری  یا 
خاکی محدود است، در حالی که اگر شخصی برای 
رضای خدا بیاموزد، عمل کند و یاد بدهد، در عالم 
ملکوت و آسمان ها از او به بزرگی یاد می شود و این 
ارزش بسیار باالیی دارد. وی اضافه کرد: این مهم 
تحقق  کتابت  یا  تبلیغ  تدریس،  طریق  از  می تواند 
یابد، اما مهم آن است که کار برای رضای خدا باشد.
خراسان  علمیه  ح��وزه  خ��ارج  دروس  اس��ت��اد 
َقاِنًتا  ًة  ُأمَّ َکاَن  ِإْبَراِهیَم  »ِإنَّ  آیه  به  با اشاره  همچنین 
 )120 )نحل/  اْلُمْشِرِکیَن«  ِمَن  َیُك  َولَْم  َحِنیًفا  ِه  لِلَّ
انسان  اگر  که  است  آمده  دیگر  روایت  در  کرد:  ابراز 
به  و  بدهد  درس  بخواند،  درس  خدا  رضای  برای 
دانسته ها عمل کند به منزله یک امت می شود. آیت 
ِإنِّی   ...« عبارت  تبیین  به  ادامه  در  مرتضوی  ا... 
َعِلیٌم« )یوسف/ 55( در قرآن کریم پرداخت  َحِفیٌظ 
تشریح  را  مدیریت  اساسی  رکن  دو  آن  اساس  بر  و 
کرد و گفت: اگر هر کدام از این دو رکن وجود نداشته 
باشد مدیریت بی اثر خواهد بود و بر این اساس باید 
و حفیظ  کنیم  با جّدیت مدیریت  را  علمیه  مدارس 
اش  شایسته  جایگاه  به  را  طلبه  تا  باشیم  علیم  و 
خراسان  علمیه  حوزه  عالی  شورای  عضو  برسانیم. 
با تأکید بر این که همه صفات خبیثه از جمله حب 
باید  و  دارد  وجود  انسان  در  مقام  و  مال  ریاست، 
مراقب آن ها بود، عنوان کرد: اگر می خواهیم فردی 
عظیم  و  رهبر  را  او  باال  عالم  در  که  کنیم  تربیت  را 
مدیر  یک  باید  باشد  امت  یک  منزله  به  و  بخوانند 
معنوی باشیم و گاه و بی گاه به طالب سر بزنیم و از 

احوال آن ها مطلع باشیم و ایثار کنیم.
مدارس  مدیران  به  خطاب  مرتضوی  ا...  آیت 
علمیه خاطرنشان کرد: در اعمال خود بسیار دقت و 
مراقبه کنید که اگر اعتماد طلبه به شما از بین برود، 

همه تالش های مثبت شما نیز هدر خواهد رفت.
اسالمی  مدیریت  در  اصلی  اهداف  از  یکی  وی، 
باالتر  مراتب  به  سرپرستی  تحت  افراد  رساندن  را 
باید  رابطه  این  در  که  چند  هر  گفت:  و  کرد  معرفی 
همه جوانب زندگی طلبه را مد نظر داشت، اما باید 

از خودمان شروع کنیم.

گفت وگوی »صبح امروز« با دو نماینده استان در مجلس درباره افزایش حقوق:

آش نخورده و دهان سوخته؟

ذوق  سر  را  شاغلی  هر  که  شیرینی  بحث  حقوق؛ 
می آورد و گاهی شنیدن حقوق دیگران رشک برانگیز 
تا  ندارد  مشکلی  دیگران  حقوق  با  کسی  اما  میشود. 
جایی که بداند این پول از حق او پرداخت نمیشود. این 
موضوع هم نکته ای است که باید بسیار مورد توجه باشد 

و هم یک نقطه ضعف بزرگ است. اما چگونه؟ 
مدتی است که بحث حقوق نمایندگان موضوع داغ 
رسانه ها و جمع های مردمی است. این بحث زمانی 
نمایندگان  حقوق  افزایش  از  حرف  که  شد  ایجاد 
و  الریجانی  تکذیب  پیچید.  ها  رسانه  در  مجلس 
و  میکند  روشنگری  خصوص  ای��ن  در  تاجگردون 
اظهار نارضایتی برخی از نمایندگان از حقوق خود بر 

شایعات دامن میزند.
به  را  عمومی  اذهان  مسئولین  حقوق  از  هربحثی 
و هر حرفی  سمت حقوق های نجومی سوق میدهد 
حقوق  که  را  عدهای  اف��راد،  این  حقوق  افزایش  از 
که  هستند  مردمی  عمده  از  یا  و  دارند  پایینی  های 
و  تحریک  را  میبرند  سر  به  سخت  مالی  شرایط  در 
خشمگین میکند. اما آیا هر افزایش حقوقی ناعادالنه 
مجلس  نمایندگان  مثل  مسئولینی  حقوق  آیا  است؟ 
مکفی است؟ و مهم تر اینکه آیا افزایش حقوق برای 

نماینگان مجلس در راه است؟ 
به  سواالت  این  پاسخ  گرفتن  برای  ام��روز«  »صبح 
از  و  است  رفته  رض��وی  خراسان  نماینده  دو  س��راغ 
شده  مطرح  موضوعات  صحت  و  حقوقی  شرایط 

پرسیده است.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
این صحبت های مطرح شده  بیشتر   : اسالمی گفت 
نوعی فضاسازی برای منحرف کردن اذهان عمومی از 
اتفاقاتی که در پشت پرده های مسائل سیاسی، بین 

الملل و الیحه بودجه در حال رخ دادن میباشد
پژمانفر  ن��ص��را...  المسلمین  و  ح��ج��ت االس��الم 
این  دقیق  ارقام  و  اعداد  جریان  در  هنوز  من  افزود: 
از  جمعی  با  امروز  صورت  هر  در  اما  نیستم  موضوع 
حقوقی  افزایش  که  کردیم  امضا  ای  نامه  نمایندگان 
برای نمایندگان صورت نگیرد و حتی همان افزایش 
نمایندگان  شامل  دولت  کارکنان  حقوق  درصدی  ده 

مجلس نشود.
وی ادامه داد: البته این پنج میلیون و اندی حقوقی 
حجم  این  کفایت  میشود  پرداخت  نمایندگان  به  که 
اعتقاد دارم که  به هرحال من  اما  امور را نمی کند  از 
و  باشد  م��ردم  کنار  در  باید  نماینده  زندگی  مسائل 

افزایش حقوق هیچ توجیهی ندارد.

صحبت  این  بیشتر  کرد:  تصریح  ادامه  در  پژمانفر 
های مطرح شده نوعی فضاسازی برای منحرف کردن 
پرده  پشت  در  که  اتفاقاتی  از  است  عمومی  اذه��ان 
حال  در  بودجه  الیحه  و  الملل  بین  سیاسی،  مسائل 
رخ دادن است. در بودجه سال آینده افزایش شدید 
مالیات ها و رکود شدید پیش بینی شده است. بحث 
تا  میشود  مطرح  مجلس  نمایندگان  حقوق  افزایش 
تا  باشد  داشته  انفعالی  موضع  فشار  این  در  مجلس 
به  اذه��ان  انحراف  این  از  استفاده  با  اف��راد  یکسری 

اهداف خود دست پیدا کنند.

مطرح  است  قرار  ای  الیحه  یا  طرح  اگر  افزود:  وی 
شود باید در مجلس این اتفاق بیفتد و حقوق دستگاه 
نمیشود.  مطرح  مجلس  در  قانون  صورت  به  نیز  ها 
فرض کنید اگر هم کسی چنین پیشنهادی ارائه داده 
دادن  رخ  حال  در  اتفاق  این  که  نیز  معنا  بدین  باشد 

است.
پژمانفر در پایان گفت: بیاییم به واقعیت قضایا نگاه 
کنیم. آیا نماینده مجلس اضافه کار دریافت میکند؟ یا 
چیزی به نام حق ماموریت دارد؟ خود من در هر ماه 5 
بار به مشهد می آیم و بازمیگردم، هزینه های بسیاری 
در بحث دفاتر و مراجعات وجود دارد که هیچگاه دیده 
منحرف  برای  انحرافی  بحث  اینها  پس  است.  نشده 

کردن اذهان عمومی است.
در  آباد  خلیل  و  بردسکن  کاشمر،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با »صبحامروز« 
گفت: تمام صحبت ها در مورد این الیحه کذب است. 
است،  نشده  مطرح  مجلس  در  هرگز  چیزی  چنین 
را  موضوع  این  مجلس  تریبون  از  نیز  الریجانی  آقای 
خود  مصاحبه  در  تاجگردون  آقای  و  کردند  تکذیب 
این  که  است  پرداخته  موضوع  این  به  ریز  صورت  به 
خصوص  در  بنیادی  بهروز  ن��دارد.  واقعیت  موضوع 
زیادی  حقوق  نمایندگان  اف��زود:  نمایندگان  حقوق 
حقوق  نمایندگان  از  خیلی  حتی  و  نمیکنند  دریافت 
با چهار  میکنند. من  دریافت  ارگانها  از سایر  را  خود 
دفتر همان حقوقی را دریافت میکنم که یک نماینده 
با یک دفتر دریافت میکند که با هزینه های اینروزهای 
این  کسی  اما  نیست  پاسخگو  حقوق  این  اصال  کشور 

موضوع را بیان نمیکند.  
مجلس  در  چیزی  چنین  قطعا  داد:  ادامه  بنیادی 
در  و  است  مشخص  مجلس  بودجه   ، نشده  مطرح 
که  دوسالی  این  در  میشود.  مطرح  رئیسه  هیئت 
سایر  به  که  درصدی  از  بیشتر  چیزی  بودم  نماینده 

است.  نشده  اضافه  می-شود،  اضافه  دولت  کارکنان 
تمام حقوق ها مثل سابق است و حداقل برای شخص 
من چیزی بیشتر از ارقام اعالم شده واریز نشده است.
هرگز  مجلس  در  هایی  صحبت  چنین  اف��زود:  وی 
مطرح نمیشود و تنها مبلغی به عنوان بودجه مجلس 
مبلغ  این  های  استفاده  ریز  آن  در  که  میشود  اعالم 
مشخص میشود. همه چیز بر اساس قانون مدیریت 
خدمات کشوری و قانون اداری استخدامی است. بر 
آید می  از دستگاهی می  این قوانین هر کس  اساس 
کند  دریافت  دستگاه  همان  از  را  خود  حقوق  تواند 
علمی  هیئت  اساتید  مثل  است.  باالتری  رقم  چون 
دانشگاه که حقوق خود را از آنجا دریافت می کنند و 
اگر گاهی ارقام باالی ده میلیون اعالم شده مربوط به 

این نماینده ها میباشد.

ب��رای  مجلس  ک��رد:  تصریح  پ��ای��ان  در  بنیادی 
خودش حقوق وضع نمیکند و براساس قانون اداری 
استخدامی و مدیریت خدمات کشوری تصمیم گیری 
به  به مجلس وارد میشود  میشود. این هجمه ای که 
سمت تمام قوا هست و مدتی است که این شیوه آغاز 
شده است و قوه مققنه نیز از این قائده مستثنا نبوده 
است. افرادی که این جنگ روانی را راه اندازی کرده 
اند میدانند حساسیت مردم روی مسائل مالی است 
ولی من اکیدا مباحث مطرح شده را تکذیب میکنم و 

این در بودجه سال آینده اثبات می شود.

مجلس بان

نماینده سبزوار در مجلس:

 ایران با  3 درصد افزایش بودجه رتبه 
دوازدهم را در جهان دارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس 
با بیان اینکه افزایش بودجه دفاعی به دلیل ناامنی در 
منطقه و مبارزه با اشرار است، از رتبه دوازدهم ایران 

در بودجه حوزه دفاعی در جهان خبر داد.
بودجه دفاعی سال  حسین مقصودی  در خصوص 
۹۷، توجه  نقاط قوت بودجه سال  از  افزود: یکی   97
به بودجه دفاعی کشور است، تاکنون در قانون بودجه 
به 5 نهاد نظامی از جمله سپاه، بسیج، ارتش، وزارت 
مستقیم  طور  به  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  و  دفاع 

بودجه اختصاص داده شده است.
در  خوشاب  و  جوین  جغتای،  سبزوار،  نماینده 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در برنامه ششم 
توسعه نیز ردیف جدیدی به آن اضافه شده با نام ارتقا 
توان دفاعیکشور که در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، 
بنابراین با توجه به اوضاع و احوال کشور،  کشورهای 
باید  امنیت  ایجاد  کار  برنامه های در دستور  و  منطقه 

بودجه دفاعی افزایش یابد.
تروریسم،  با  مبارزه  مانند  برنامه هایی  افزود:  وی 
کشورهای  در  ناامنی  ایران،  گسترده  مرز  از  حمایت 
اسراییل  آمریکا،  ماجراجویانه  اقدامات  منطقه، 
با  مبارزه  قاچاق،  و  اش��رار  با  مبارزه  عربستان،  و 
گروه های مختلف و معاند در داخل کشور و دیگر موارد 

بودجه دفاعی باید افزایش یابد.
آم��وزش،  امنیت  ب��دون  داد:  ادام���ه  مقصودی 
در  و  بی اعتبار  مردم  روزانه  زندگی  شغل،  پژوهش، 
معرض تهدید قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر بدون 
امنیت امکان دارد برخی از جوانان کشور تحت تاثیر 

بعضی فضاهای مسموم قرار گیرند.
ی��ادآوری  با  دهم  مجلس  در  م��ردم  نماینده  این 
۳درصد  تنها   ۹۶ سال  در  کشور  دفاعی  بودجه  اینکه 
از کل بودجه را به خود اختصاص داد، گفت: این در 
سال  همان  در  درصد   10 عربستان  که  است  حالی 
حدود  عمان  دفاعی،  بخش  به  را  خود  بودجه  کل  از 
۱۷درصد، امارات، روسیه، کویت، پاکستان، آمریکا و 
یازده کشور باالتر از ایران در این رتبه بندی هستند. 
به  خود  بودجه  کل  از  درصد   ۲۳ با  هم  شمالی  کره 

بخش دفاعی رتبه اول را در جهان دارد.
وی ادامه داد: آمریکا نیز با ۳/۳درصد از کل بودجه 
خود رتبه یازدهم، عربستان رتبه سوم کشور و ایران 
با ۳درصد رتبه دوازدهم در جهان دارد، که این آماری 

قابل تامل و بررسی است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس 
و  گروه ها  با  مبارزه  و  امنیت  ایجاد  یادآور شد:  دهم، 
اول  اولویت  خارجی  و  داخلی  نظام  معاند  کشورهای 
قرمز  خط  عنوان  به  نیز  سپاه  است،  مردم  و  مجلس 
کشور  موشکی  توان  افزایش  و  دفاع  حوزه  مجلس، 

اولویت اول مجلس است./

پیش شرط کریمی قدوسی؛

مجمع روحانیون باید توبه کند
مجمع  اگر  گفت:  مجلس  والیی  فراکسیون  عضو 
می  نظر  به  کند،  آشکار  توبه  است  حاضر  روحانیون 

رسد جامعتین آنها را بپذیرد.
جواد کریمی قدوسی  با اشاره به بحث های مطرح 
با  روحانیون  مجمع  گفت وگوی  خصوص  در  شده 
درجه  این  به  روحانیون  مجمع  اگر  افزود:  جامعتین 
از بصیرت رسیده که اتفاقات گذشته خصوصا حوادث 
سال 88 به ضرر وحدت ملت ایران و آرمان های امام 
می  نظر  به  کند،  آشکار  توبه  است  حاضر  و  بود  )ره( 

رسد جامعتین آنها را بپذیرد.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
اقدامات  کرد  فراموش  نباید  ک��رد:  اظهار  اسالمی 
بیانیه،  مجمع روحانیون در حوادث 88 مانند صدور 
خیابان  کف  مجمع  این  شاخص  های  چهره  حضور 
به ادامه شورش به خصوص بعد از  ها و دعوت مردم 
 88 خرداد   24 حجت  اتمام  و  الخطاب  فصل  خطبه 
رهبر معظم انقالب که همه را فراخواندند به تبعیت از 
قانون اما حضور آقای انصاری و چهره هایی از مجمع 
و  خطبه  این  از  بعد  هفته  در  خیابان  کف  روحانیون 
دعوت دوباره مردم به شورش که این مهم در احکام 

دین حکم سنگین محاربه با نظام اسالمی دارد.
به  روحانیون  مجمع  اگ��ر  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
شود،  اصالح  امورشان  باید  که  رسیدند  درجه  این 
کنند،  رعایت  را  است  توبه  که  دین  دستور  باید  ابتدا 
با  گفتگوی مجمع روحانیون  توبه پیش شرط  افزود: 
جامعتین است. این نماینده مردم در مجلس دهم در 
ادغام مجمع روحانیون و جامعتین،  امکان  خصوص 

ادامه داد: امکان ادغان بین طرفین وجود ندارد.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
جامعتین  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
که  کرد  اذعان  باید  و  است  اصولگرایان  محور  قطعا 
تلقی  روحانیت  و  علمیه  ح��وزه  انقالب  خواستگاه 
امام  علما همانند  و  کرد: مدرسین  می شود، تصریح 
العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  خمینی 
را  اسالمی  انقالب  دارند  دین  مبانی  بر  که  اشرافی  با 

مدیریت و تئوریزه کردند.
اسالمی  ش��ورای  مجلس  والی��ی  فراکسیون  عضو 
مگر  ماند  نمی  باقی  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با 
سیاسی،  رفتارهای  در  دینی  های  آرم��ان  حفظ  با 
بنابراین  فرهنگی، مدیرتی و غیره، خاطرنشان کرد: 
هر چه جامعتین در همه شرایط وسط میدان باشند، 
البته نه اینکه همه امور اجرایی را بدست بگیرند بلکه 
محوریت باشند و از انحراف جلوگیری کنند. این مهم 
بزرگترین رسالت روحانیت است و سبب جلوگیری از 
ایجاد بدعت در آرمان های انقالب و فرقه فرقه شدن 

امت ایران می شود.

خبر

مدیرکل ارتباطات استانداری خبر داد:

حوزه  در  رضوی  خراسان  دوم  رتبه 
کسب و کار آنالین

خراسان  استانداری  ارتباطات  و  طالعات  مدیر 
ایجاد  با  تهران  از  رضوی گفت: خراسان رضوی پس 
دو هزار و ۲۷۲کسب کار آنالین در استان رتبه دوم در 

کشور قرار دارد.
شنبه  صبح  بخش  روح  حمیدرضا  مهر،  گزارش  به 
کارشناسان  و  مدیران  گردهمایی  سومین  و  سی  در 
کرد:  اظهار  مشهد  در  رض��وی  خراسان  ارتباطات 
یا  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  کارهای  کسب  توسعه 
کسب و کارهای آنالین از مواردی هستند که در تحقق 
خراسان  خوشبختانه  و  بوده  موثر  الکترونیک  دولت 
۲۷۲کسب  و  هزار  دو  ایجاد  با  تهران  از  پس  رضوی 
کار آنالین ، رتبه دوم  کشور را در این حوزه دارد و از 
طریق همین کسب و کار های آنالین بخشی از ایجاد 

اشتغال محقق شده است.
وی افزود: طبق تحلیلی که ما در کمیسیون اشتغال 
التحصیل  فارغ  نفر  هزار   ۲۲ اکنون   هم  دادیم  انجام 
بیکار در حوزه فناوری اطالعات داریم و این موضوع 
ضرورت سرمایه گذاری در این بخش و بازار صادرات 
های  کشور  به  اف��زار  نرم  مهندسی  خدمات  ارائ��ه  و 

همجوار را یاد آور می شود.
خراسان  استانداری  ارتباطات  و  اطالعات  مدیر 
رضوی ادامه داد: به طور مثال طرح تکاپو با همکاری 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری ۳۹ میلیارد تومانی 
توانست ۱۸ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کند. 
 ۹ اکنون  هم  شده  منعقد  نامه  تفاهم   ۱۹ از  همچنین 
مورد  آن ها به طور کامل اجرایی شدند و باقی نیز در 

حال اجرا هستند.
بخش  حمایت  کسب  ما  هدف  ک��رد:  تصریح  وی 
این راستا  بود  که در  بومی استان  توانمند  خصوصی 
فراخوانی داده شد و پس از بررسی برخی از طرح های 
رسیده اجرایی شدند. ما در تحقق دولت الکترونیک 
و شهرهای هوشمند به حمایت بخش خصوصی نیاز 

داریم.
مناسب  های  ساخت  زیر  به  اش��اره  با  بخش  روح 
توسعه شبکه دولت  در  کرد:  تاکید  استان  در  موجود 
در  همچنین  دارد.  را  نخست  رتبه  رضوی  خراسان 
حال تغییر ورژن VPN شبکه دولت هستیم و اخیرانیز 
از نهاد ریاست جمهوری مبتنی بر اتصال  مجوزی را 
و  کردیم  دریافت  دولت  به شبکه  بزرگ  کارخانه های 
کردن  کم  به  مختص  ما  های  رویکرد  و  اهداف  صرفا 
برنامه های زیادی داریم  از کاغد نیست، ما  استفاده 

که طرح حذف اسناد هویتی یک نمونه آن است.

مدیر مهندسی شرکت ایران خودرو خراسان 
رضوی خبر داد

 S5 تولید 70 دستگاه خودرو هایما

مدیر مهندسی شرکت ایران خودرو خراسان رضوی 
گفت: تاکنون در این یک ماه اخیر حدود 70 دستگاه از 

خودرو هایما S5  تولید شده است.
به گزارش ایسنا، علی زروندی درباره خودرو جدید 
این  ثبت نام  اف��زود:   S5 هایما  خ��ودرو  ای��ران  شرکت 
خودرو از دو ماه پیش آغاز شده و تعداد افراد محدود 
است، قیمت آن  را نیز سازمان فروش مشخص خواهد 
این خودرو عنوان کرد:  کرد. وی در خصوص مزایای 
ویژگی این خودرو محصولی بوده که طراحی آن جدید 
مصرف  و  کم   حجم  با  و  بوده  توربوشارژ  موتور  دارای 

پایین وگیربکس CVT اتوماتیک است.
مدیر مهندسی شرکت ایران خودرو خراسان رضوی 
تصریح  خودرو  این  سوخت  مصرف  نحوه  خصوص  در 
 7.5 حدود  واقع  در  خودرو  این  سوخت  مصرف  کرد: 
برای  دارد  بسیار خوبی  انرژی  رده  و در  ترکیبی است 
سه  ما  تولید  خط  سرعت  حاضر  حال  در  آن  تولید 
ساعت  در  دستگاه   15 تا  که  است  ساعت  بر  دستگاه 

قابلیت افزایش دارد.
زروندی در خصوص میزان تولیدات انجام شده این 
خودرو بیان کرد: تاکنون در  یک ماه اخیر حدود 70 
دستگاه از خودرو هایما S5  تولید شده که سعی بر آن 

داریم که تا ماه آینده این تعداد را افزایش دهیم.
این  تولید  برای  چین  کشور  نقش  خصوص  در  وی 
خودرو خاطرنشان کرد: کشور چین در حوزه آموزش 
از  که  بگویم  باید  اما  داشته  همکاری  ما  با  تکنیکال  و 
و  ساختیم  خود  تولیدات  با  را  خودرو  این  امر  ابتدای 

هیچ ابزاری از خودرو وارد نشده است.

تحلیل

بیت کوین سکته کرد
حباب قیمت کاذب بیت کوین از بیت رفته است و 
بیت کوین با افزایش قیمتی بزرگ و رسیدن به مرز 66 

میلیون تومان سکته کرد.
دیجیتال  ارز  محبوب ترین  عنوان  به  کوین  بیت   
قیمت 19 هزار  به  با چند جهش  اخیر  در طی هفته 
و 650 دالر رسید که باعث افزایش قیمت بیت کوین 
تا 95 میلیون تومان در بازار ایران شد. این در حالی 
است که بعد از افزایش قیمت بیت کوین، بزرگ ترین 
کاهش قیمت این پول دیجیتالی آغاز شد تا جایی که 
 148 و  هزار   12 به  گذشته  روز  در  کوین  بیت  قیمت 
دالر رسید. پس از کاهش قیمت بزرگ بیت کوین در 
این پول دیجیتالی در  روز گذشته، روز شنبه قیمت 
مرز 14 هزار دالر تثبیت شده است و هم اکنون بیت 
کوین 14 هزار و 288 دالر معادل با 66 میلیون و 259 
هزار تومان قیمت دارد که با در نظر گرفتن بیشترین 
قیمت بیت کوین می توان گفت که بیت کوین سقوط 

قیمتی در حدود 30 میلیون تومان داشته است.
این  هستند،  معتقد  مالی  و  اقتصادی  کارشناسان 
به  کوین  بیت  رسیدن  دلیل  به  بزرگ  قیمت  کاهش 
حباب  حقیقت  در  است؛  بوده  خود  قیمتی  سقف 
ارز  این  و  است  رفته  بین  از  کوین  بیت  کاذب  قیمت 
دیجیتال به قیمت واقعی خود در محدوده 13 تا 14 

هزار دالر رسیده است.
از  برخی  در  زی��ادی  بسیار  نگرانی  است  گفتنی 
سرمایه گذاران  سازمانی و شخصی که از بیت کوین 
به عنوان منبعی جهت سرمایه گذاری و درآمدزایی با 
ذخیره و فروش استفاده می کردند، ایجاد شده است 
دلیل  به  گذاران  سرمایه  از  بسیاری  میان  این  در  و 
خرید بیت کوین با قیمت هایی در محدوده 17 یا 18 
و زیان شده اند و همین مسئله  هزار دالر دچار ضرر 

باعث شده تا ریسک خرید بیت کوین بیشتر شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی مطرح کرد؛

بودجه  از  درصد  یک  اختصاص 
سازمان به پروژه های تحقیقات صنعتی

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
این  اجرایی  بودجه  کل  از  درصد  یک  گفت:  رضوی 
سازمان صرف پروژه های تحقیقاتی شده و این نکته 
مدنظر است که این پروژه ها، پروژه هایی باشند که در 

صنعت کاربرد دارند.
این  بیان  با  علیرضایی  راضیه  ایسنا،  گزارش  به 
مطلب افزود: در سال جاری نیز کل بودجه پژوهش، 
واحدهای  مشکالت  رفع  و  عارضه یابی  ح��وزه  در 

صنعتی استان صرف شد.
بخش های  میان  بزرگی  فاصله  اینکه  بیان  با  وی 
تحقیقاتی تا تولید وجود دارد، تاکید کرد: این فرآیند 
مالی  تامین  فرآیند  تا  اختراع  ثبت  از  اداری  پیچیده 

بسیار طوالنی مدت است.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مرحله  این  در  عمدتا  پژوهشگران  داد:  ادامه  رضوی 
منتظر افرادی هستند که برای کمک به تجاری سازی 
تحقیقاتی  طرح  میان  گفت  می توان  بنابراین  بیایند، 
و  تجاری سازی  فرآیند  صنعت،  در  استفاده  زمینه  و 
انجام  به  را  تجاری سازی  امر  بتوانند  که  شرکت هایی 
برسانند، فاصله بسیاری وجود دارد. علیرضایی عنوان 
فاصله  کردن  پر  و  سازی  تجاری  وظایف  تعریف  کرد: 
نیز عهده  افرادی که وظیفه آموزش را  موجود توسط 
دارند، دشوار است. پارک علم و فناوری، انکوباترهای 
با  س��ازی  تجاری  روی  بر  و...  زمینه  این  در  دیگر 
نهادهای  چراکه  هستند؛  روب��رو  ج��دی  مشکالت 
با  دارن��د،  را  کار  این  کردن  دنبال  قصد  ما  آموزشی 
از شرح وظایف آن هاست  نه  این موضوع که  به  توجه 
و نه  ساختار مناسب و مطلوبی برای آن تعریف شده 
است.  وی با بیان اینکه امید است که تصمیم گیری ها 
در دانشگاه به این سمت سوق پیدا کند که فاصله بین 
تولید تکنولوژی و دانش در درون دانشگاه ها و در کنار 
و  تجاری سازی  و  تبدیل  رویه  یک  به  تحصیل کرده ها 
مراحل نهایی آزمایشگاهی در دل صنعت انجام شود، 
و  باشد  اختیار  نو در  نمی توان یک ماده  تصریح کرد: 
انتظار داشته باشیم صنعت در انتهای خط، این ماده 
چراکه  ببرد؛  تولید  خط  به  را  آن  و  بگیرد  تحویل  را 

خطوط تولید ما از یک دانش دیگر آغاز شده است.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
رضوی عنوان کرد: امید است برای سرمایه گذاری راه 
حل های دیگری بیابیم؛ چراکه برخی از این پروژه ها 

قابل سرمایه گذاری هستند.

در خراسان رضوی انجام شد؛

توسط  ص��ادرات  دالر  میلیون   30
شرکت های مدیریت صادرات 

خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل   
واحدهای  محصوالت  ص��ادرات  افزایش  از  رضوی 
صنعتی و تولیدی نسبت به شش ماهه نخست سال 

خبر داد. 
نشست  در  شنبه  روز  مقدم  زاده  مهدی  مسعود 
و  توسعه ای  فعالیت های  اف��زود:  معاونین  ش��ورای 
در  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  ص��ادرات  افزایش 
شهرک هاو نواحی صنعتی استان رضایت بخش بوده 
با برنامه ریزی صورت گرفته باید تا پایان سال نیز  و 
صادرات  دالر  میلیون   6 اف��زود:  وی  یابد.   افزایش 
نسبت به شش ماهه اول سال افزوده شده و این رقم 

هم اکنون به 30 میلیون دالر رسیده است. 
مهدی زاده مقدم ادامه داد: صادرات محصوالت به 
صاحبان  تا  شود  این  از  بیشتر  باید  هدف  کشورهای 
کشورهای  به  را  بیشتری  محصوالت  بتوانند  صنایع 
داشته  رشد  و  تقویت  بازار  توسعه  و  صادر  مختلف 
مختلف  کشورهای  به  محصوالت  اکنون  هم  و  باشد 
هنگ  ام���ارات،  اسپانیا،ایتالیا،  آل��م��ان،  مانند 
کنگ،چین، قرقیزستان و قزاقستان صادر می شود. 

به  مساعدت  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
واحدهای صنعتی و در راستای صادرات محصوالت 
ص��ادرات  مدیریت  مشاوره  های  شرکت  تولیدی، 
با  ک��ار  و  کسب  ف��ن��اوری  خدمات  مرکز  در  مستقر 
واحدها  به  شرکت  این  های  حمایت  از  برخورداری 
ارائه خدمات مشاوره ای انجام می دهند تا صادرات 

آنها تقویت و رشد داشته باشد. 

 سرویس اقتصادی
رئیس اتحادیه هتلداران مشهد خراسان رضوی 
عالی  موسسات  و  ارگانها  برخی  متاسفانه  گفت: 
مامورسرا  نام  به  را  مهمانپذیر  و  زائرسرا  کشور 
این  با  میکنند.  اداره  رفاهی  و  آموزشی  واحد  یا 
اتحادیه  نتیجه  در  و  میشود  زده  دور  قانون  ترفند 
را  مراکز  این  بر  نظارت  و  ورود  حق  هتل داران 

ندارد.
با خبرنگار »صبحامروز«  گفتوگو  قانعی در  محمد 
به مشهد  افزود: ممکن است در بحث ورود مسافر 
کاهش نداشته باشیم ولی قطعا در اشغال تختهای 
هتلها با کاهش جدی روبرو بودهایم. بیش از دو سوم 
عربستان  از  ورودی  شامل  ما  خارجی  گردشگران 
شاید  دادهایم.  دست  از  را  آنها  که  بودند  بحرین  و 
برای مهمانپذیرها  افراد در مشهد  این  عدم حضور 
محسوس نباشد ولی قطعا هتلها این خال را احساس 

کردهاند.
قانعی در خصوص ساماندهی مراکز اقامتی تحت 
از  نظر ارگانها دولتی اظهار کرد: اتحادیه هتلداران 
سازمان  همکاری  با  و  استاندار  دستور  به   86 سال 
میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی پیگیر این موضوع بوده و در پی آن ستادی 
دولتی  مهمانپذیرهای  و  زائرسراها  که  شد  تشکیل 
فعالیت  اتحادیه  این  نظر  زیر  و  شوند  ساماندهی 

کنند.
قرار  مهمانپذیرها  و  زائرسراها  این  اف��زود:  وی 
میراث  سازمان  و  هتلداران  اتحادیه  نظر  تحت  بود 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
قانون  براساس  تدریج  به  و  کنند  فعالیت  رضوی 
بهرهبرداری و مدیریت آنها واگذار شوند تا از بودجه 
دلیل  به  متاسفانه  اما  نکنند.  استفاده  عمومی 
را  الزم  همکاری  و  داد  انجام  تهران  که  مقاومتی 

صورت نداد این امر محقق نشد.

رضوی  خراسان  مشهد  هتلداران  اتحادیه  رئیس 
واحدهای  از  کمی  خیلی  تعداد  البته  داد:  ادام��ه 
شرکتهای  و  ارگ��ان  نهادها،  سازمان ها،  اقامتی 
وابسته تحت پوشش قرار گرفتند و از حالت دولتی 
فعالیت  قبل  مثل  همچنان  بقیه  ولی  شدند  خارج 
دارند. به خصوص برخی نهادهای نظامی و انتظامی 
وارد  حوزه  این  به  جدی  طور  به  که  متاسفانه  که 
شدهاند و تعداد واحدهای خیلی زیادی دارند و در 

حال توسعه نیز هستند.
قانعی تصریح کرد: ما بارها به این مشکل اعتراض 
کردهایم و حتی کار به سازمان بازرسی کل کشور نیز 
کشیده شد، در مجلس نیز مطرح شد و قرار است به 
طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد اما تا بحال نتیجه 

خاصی حاصل نشده است.
در  کسانی  چه  که  موضوع  این  خصوص  در  وی 
مقابل این کار مقاومت میکنند گفت: این نهادهایی 

ارگانهای  به  که در مشهد هتل دارند عمدتا مربوط 
تهران  از  آن  مدیره  هیئت  و  هستند  کشور  مرکزی 
انتخاب می-شوند و زیر نظر وزارتخانه ها و موسسات 
عالی کشور هستند. بنابراین اعتراض ما در تهران با 

مقاومت شدید روبرو میشود.
قانعی در مورد این که چگونه برخی مقابل قانون 
این  گاها  متاسفانه  کرد:  تصریح  میکنند  مقاومت 
یا  مامورسرا  نام  به  را  مهمانپذیر  و  زائرسرا  ارگانها 
واحد آموزشی و رفاهی اداره میکنند. با این ترفند 
قانون دور زده میشود در نتیجه ما حق ورود به این 
اتحادیه  حیطه  از  کار  و  داشت  نخواهیم  را  مراکز 

هتلداران خارج می-شود.
رئیس اتحادیه هتلداران مشهد خراسان رضوی در 
خصوص نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری 
رضوی  خراسان  زی��ارت  و  گردشگری  صنعت  در 
برگزار شود، گفت:  که قرار است دی ماه در مشهد 

اتحادیه هتلداران از هر رویدادی که در شهر، کشور 
معرفی  موجب  و  گیرد  صورت  آن  از  خارج  حتی  و 
این  میکنیم.  استقبال  شود  مشهد  توانمندیهای 
نمایشگاه خوشبختانه بحث شرکتهایی که در تجهیز 
باعث  که  میکند  مطرح  را  دارند  فعالیت  هتلداری 
میشود همکاران ما با بازدید از این نمایشگاه در راه 

تجهیز هتلهای خود قدم برداند.
آموزشی  کارگاههای  همچنین  اف���زود:  وی 
پیشبینی شده برای آشپزی، زبان و میزبانی بسیار 
مفید است، از طرفی معرفی توانمندیهای استان در 
بخش پذیرایی را داریم که میتوانیم آن را در معرض 
این  خبر  انعکاس  آخر  در  و  دهیم  قرار  عموم  دید 
رویداد و حضور هتلداران و آژانسهای مسافرتی سایر 
شهرهای کشور باعث میشود بیشتر با توانمندیهای 

مشهد آشنا شوند.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تورم  درص��دی   30 کاهش  گفت:  رض��وی  خراسان 
درصد،  هفت  از  بیش  به  اقتصادی  رشد  افزایش  و 

بخشی از دستاوردهای دولت در این استان است.
مراسم  در  حسینی  ج��واد  سید  ایرنا،  گ��زارش  به 
افزود:  فریمان  شهرستان  جدید  فرماندار  معرفی 
رشد 13 درصدی صادرات و تراز تجاری 800 میلیون 
خراسان  استان  در  دولت  تالش های  دیگر  از  دالری 
مردم  برای  درستی  به  اقدامات  این  که  است  رضوی 

بیان نمی شود.
حل  بر  دولت  تمرکز  ام��روز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مشکل اقتصادی مردم از جمله بیکاری است، اظهار 
کرد: از تابستان سال گذشته تا پایان تابستان امسال 
که  شده  ایجاد  استان  این  در  جدید  شغل  هزار   184

سهم 23 درصدی در اشتغال کشور دارد.
سهم  هیچگاه  که  است  درحالی  این  گفت:  وی 
استان خراسان رضوی با هشت درصد جمعیت کشور 

به 6درصد از بودجه کشور نرسیده است.

حسینی افزود: سهم و تعهد استان خراسان رضوی 
از اشتغال کشور در سال جاری 160 هزار شغل بوده 
میزان  این  از  شغل  ه��زار   150 از  بیش  تاکنون  که 
این  موفقیت های  کرد:  اظهار  وی  است.  شده  ایجاد 
استان در سایه تعامل و هماهنگی بخش های دولتی، 

خصوصی و بانک ها تحقق یافته است.
 50 رش��د  نهاد،  م��ردم  تشکل   940 فعالیت  وی 
این تشکل ها، کاهش سهم پرداختی  درصدی تعداد 
اشتغال  سوی  به  حرکت  سالمت،  ح��وزه  در  م��ردم 
پایدار، تحقق خودکفایی گندم و کاهش طالق در این 
امید عنوان  و  تدبیر  از دیگر خدمات دولت  را  استان 
کرد. معان استاندار خراسان رضوی گفت: فرمانداران 
حاکمیت  و  دول��ت  عمومی  سیاست های  راهبری 
هماهنگی  طریق  از  وظیفه  ترین  مهم  عنوان  به  را 

دستگاه ها و مردم در هر شهرستان برعهده دارند.
سوی  از  جهادی  مدیریت  ل��زوم  به  اش��اره  با  وی 
این مدیریت جهادی  افزود: در خط مقدم  مسئوالن 
و  دول��ت  عالی  نمایندگان  عنوان  به  ف��رم��ان��داران 

حاکمیت در هر منطقه قرار دارند.
وی اظهار کرد: از این رو فرماندار نباید منفعل باشد 
در  فرد  ترین  محوری  و  نخستین  و  فعال  باید  بلکه 
پیشبرد امور شهرستان باشد و داشتن روحیه انسجام 
ویژگی های  مهمترین  از  آفرینی  وح��دت  و  بخشی 

فرماندار برای تحقق این امر است.
همه  که  شود  عمل  گونه ای  به  باید  گفت:  حسینی 
گروه های اجتماعی و سیاسی احساس کنند، فرماندار 

می تواند پناه آنان در امور مربوطه باشد.
وی جابجایی فرمانداران و مسئوالن را امری عادی 
گذاشته  کنار  تیم  یک  کارآمد  یاران  افزود:  و  دانست 
نمی شوند بلکه به تناسب و تشخیص در مسئولیت و 
جای دیگر به کار گرفته می شوند تا از توان و ظرفیت 

آنان بهره گرفته شود.
وی اظهار کرد: فرمانداران دولت تدبیر و امید اغلب 
شاخص  که  گونه ای  به  هستند  ایثارگران  جامعه  از 
استان  در  امید  و  تدبیر  دولت  فرمانداران  ایثارگری 
از رشد 20 درصدی نسبت به دولت  خراسان رضوی 

خراسان  استاندار  معاون  است.  بوده  برخوردار  قبل 
استان  شهرهای  همه  در  امروز  اینکه  بیان  با  رضوی 
مسئولین  گفت:  دارد،  وجود  همگرایی  و  انسجام 
کننده  حراست  و  پاسدار  باید  جایگاه  هر  در  اجرایی 
وحدت و انسجام و همگرایی موجود در جامعه باشند.

وی افزود: برای تحقق رشد و توسعه منطقه باید به 
همه گروه ها و ظرفیت ها و توان آنها توجه داشت و از 
مردمی  و  عمومی  دولتی،  توانمندی های  و  امکانات 

بهره گرفت.
وی با بیان اینکه شهرستان فریمان به دلیل داشتن 
مرتضی  شهید  استاد  قبیل  از  ب��زرگ  اندیشمندان 

مطهری حق بزرگی بر گردن فرهنگ، انقالب و کشور 
دارد، اظهار کرد: این شهر با یک هزار و 200 شهید و 
ایثارگر همواره و در همه دوره ها منشا اثر بوده و امروز 
2 وزیر پرافتخار این دولت از این شهرستان برخاسته 
فریمان  مردم  مشارکت  میانگین  گفت:  حسینی  اند. 
آن  استانی  و  کشوری  میانگین  از  نیز  انتخابات  در 

همواره بیشتر بوده است.
گفنی است در این مراسم از خدمات محمد حسین 
قدردانی  فریمان  شهرستان  سابق  فرماندار  یساقی 
جدید  فرماندار  عنوان  به  صفایی  عباسعلی  و  شد 

معرفی شد.

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی:

ارگان ها قانون را دور می زنند

معاون استاندار مطرح کرد:

کاهش 30 درصدی تورم دستاورد دولت در خراسان رضوی

روز گذشته سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  گذاری 
گفت:  شنبه  روز  رضوی  خراسان  استانداری  منابع 
سرمایه  خواستار  تاتارستان  تجارت  و  صنعت  وزیر 
پتروشیمی،  دارویی،  حوزه های  در  مشترک  گذاری 

خودرویی در ایران و استان است.
نخستین  ب��رگ��زاری  به  اش��اره  با  رسولیان  علی 
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران توسط 
نشین  مسلمان  جمهوری  این  مرکز  قازان  در  استان 
روزه  یک  سفر  این  در  که  جلساتی  در  افزود:  روسیه 
میان بخش های دولتی و خصوصی برگزار شد توسعه 
همکاری ها در حوزه فناوری اطالعات و IT مورد تاکید 
قرار گرفت و خرید گوگرد مازاد شرکت های پتروشیمی 
تاتارستان و صادرات مجدد آن از استان مطرح شد. 
زنجیره ای  فروشگاه های  همکاری  و  کمک  همچنین 
تاتارستان نسبت به تکمیل زنجیره تولید تا صادرات و 
مصرف با خراسان رضوی از دیگر مباحث مطرح شده 
بود که مقررگردید امروز نمایندگان استان جلسه ای با 
باشند.  داشته  زنجیره ای  فروشگاه های  این  مدیران 
برای بررسی اهمیت این موضوع و روابطی که بین دو 
طرف ایجاد شده است درصددیم تا نگاهی بیاندازیم به 
چالش ها و ظرفیتی پیش رو. این مصاحبه برگرفته از 
علیبمان اقبالی زارچ، تحلیلگر روابط بین الملل که در 
گفت وگو با مرکز بین المللی مطالعات صلح انجام شده 

است.
چرا تاتارستان؟

فدراسیون   در  خودمختار  جمهوری   تاتارستان ، 
وادی   در  و  روسیه   اروپایی   در مشرق  قسمت   روسیه 
ق��رارداد   ،۱۹۹۴ فوریه   ۱۵ در  است .  واقع   ُولگا  رود 
نیز  و  روسیه  مرکزی  دول��ت  با  اختیارات  تفکیک 
در  اختیارات  حدود  خصوص  در  دیگری  توافقنامه 
حوزه روابط اقتصادی خارجی به امضاء رسید که به 
عنوان مبانی تقسیم وظایف و حیطه اختیارات دولت 
مرکزی روسیه و این جمهوری به حساب می آید. بر 
همین اساس این جمهوری از نظر پایین بودن ریسک 
سرمایه در میان 10 منطقه نخست روسیه قراردارد و 
امکان برقراری ارتباط مستقیم با کشورهای متعددی 

را یافته است.
پیشینه روابط

با  مستقیم  ارتباط  برقراری  امکان  جمهوری  این   
کشورهای متعددی را یافته است کشورهای غربی از 

جمله آمریکا، آلمان، ایتالیا و ترکیه همکاری نزدیک 
با تاتارستان دارند و این جمهوری نیز 14  اقتصادی 
از زمان تاسیس  از روسیه دارد.  نمایندگی در خارج 
در  قازان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسولگری 
رشد  روبه  روند  و  شروع  حوزه  همه  در  روابط   1986
داشته است به ویژه با ارتقای روابط ایران وروسیه طی 
سال های اخیر، ارتباطات و تعامالت با این جمهوری 
سال  یک  طی  در  و  است  داشته  خوبی  گسترش  نیز 
گذشته ده ها هیئت بین طرفین در زمینهی مختلف 
تاتارستان  جمهور  رئیس  سفر  که  است  شده  تبادل 
به کشورمان و سفر استاندار خراسان رضوی به قازان 
از  قازان  در  ایران  اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری  و 

مهم ترین آنها بوده است.
فرصت های همکاری

های  فرصت  نفری  میلیون  چهار  جمهوری  این 
صنایع  کارخانجات،  نقل،  و  حمل  حوزه  در  خوبی 
عملی  های  بخش  در  و  پروتئینی  محصوالت  نفتی، 
و  عملی  مراکز  جا  این  در  دارد.  پژوهشی  و  فرهنگی 
فنی مهندسی وجود دارد . لذا شاید بتوان با نگاهی به 
اشتراکات تاریخی و فرهنگی، مناسبات و عرصه های 
فرهنگی را در ردیف نخست ظرفیتهای همکاری بین 
طرفین ارزیابی کرد و در این خصوص طیف وسیعی 
گردشگری،  سینمایی،  ای،  رسانه  همکاری های  از 
زبان  تاریخی،  متون  و  اسناد  دانشگاهی،  دینی، 
فارسی، موسیقی و هنر را می توان ذکر نمود که طرف 
تاتاری بسیار عالقمند به همکاری در آن زمینه است .

اقلیمی  وضعیت  به  توجه  با  نیز  اقتصادی  بعد  در 
تامین  و  کننده  تولید  تواند  می  ایران   ، تاتارستان 
کننده عمده محصوالت کشاورزی و صیفی جات این 
در  آمادگی  و  باشد  آن  پیرامون  مناطق  و  جمهوری 
خصوص همکاری در این زمینه نیز در این جمهوری 
مشهود است. همچنین در زمینه صنایع دستی و  نیز 
صنایع کامیون سازی و هلی کوپتر و هواپیما سازی و 
پتروشیمی نیز همکاری  های خوبی می تواند ایجاد 
تاتارستان درمیان  به وضعیت خاص  با توجه   . شود 
و منابع نفت  اقتصادی  ، رفاه  جمهوری های روسیه 
و  تاریخی  ارتباطات  و  گردشگری  نسبی  رون��ق   ،
برای  آلی  ایده  بسیار  زمینه های   ، ایران  با  فرهنگی 
روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با ایران موجود 
در  گیرد  قرار  نظر  مد  نکته  این  باید  البته  ولی  است 
هر حال وضعیت روابط خارجی با تاتارستان پیوسته 

روسیه  فدراسیون  و  ای��ران  رواب��ط  متغیر  از  تابعی 
قدرت  و  ضعف  امکان  آن  تاثیر  تحت  که  بود  خواهد 
زمینه  در  همچنین   . است  متصور  روابط  این  برای 
به  مسلما  نیز  فعلی  مطلوب  شرایط  از  برداری  بهره 
افزایش  و  الملل  بین  اقتصاد  رقابتی  فضای  به  توجه 
فراهم  صورت  در  حتی   ، جدید  اقتصادی  قدرتهای 
سازی محیطی مناسب برای همکاریهای اقتصادی ، 
بخش اقتصادی خصوصی و دولتی کشورمان به نسبت 
کسب مزیت نسبی در رقابت با سایرین توان حضور و 
یا از دست دادن امکان فعالیت را خواهند یافت البته 
برخی موارد داخلی از جمله مشکالت ترانزیت کاال ، 
میزان عوارض گمرکی و… تا حدودی به عنوان موانع 

توسعه همکاری ها می باشند.
چینی ها، هندوها و اعراب  به دنبال رقابت در روابط

در حال حاضر فدراسیون روسیه توسعه مناسبات 
ارزیابی  مثبت  مختلف  کشورهای  با  را  ها  جمهوری 
نموده و مورد حمایت قرار می دهد در مورد تاتارستان 
اسالمی  استراتژیک  گروه  در  آن  نقش  به  توجه  با 
موضع روسیه در خصوص همکاری به ویژه با مالحظه 
نزدیکی مواضع سیاسی طرفین مثبت است . ترکیه 
دالری  میلیارد  چند  های  گذاری  سرمایه  وجود  با 
و  ها  کارخانه  در  ترک  پرسنل  نفر  هزار  چند  وجود  و 
سیاسی  رقابت  و  تاتارستان  در  ترکیه  صنعتی  مراکز 
، در درجه نخست سعی دارد موقعیتها و فرصتهای 
عربی  کشورهای  برخی   . نماید  کسب  را  اقتصادی 
جلب  و  گذاری  سرمایه  با  نموده اند  سعی  اخیرا  نیز 

توجه مسئولین تاتار به عنوان رقیبی برای کشورهای 
همسایه این جمهوری عمل نمایند. چین نیز حضور 
اقتصادی قدرتمندی دارد و اخیرا سرکنسولگری خود 
را دایر نموده است و احتماال هند نیز همین اقدام را 

انجام دهد.
ملت ها دولت ها را پیوند می دهند 

و  تاتاری  اسالمی،  ویژگی  سه  از  تاتاری  هویت 
زمینه های  از  یکی  رو،  این  از  اس��ت.  متاثر  روس 
گسترش مناسبات ایران و تاتارستان، تعمیق روابط 
فرهنگی جهت توسعه مناسبات فرا دولتی و سیاسی 
بر  تاکید  اعتماد کامل ملت ها،  و  در راستای آشنایی 

اشتراکات دو جانبه در این چارچوب است.
با  ک��ه  نظر م��ی رس��د  ب��ه  ف��وق  م���وارد  ب��ه  ب��ا توجه 
از  برداری  بهره  و  تقویت  شناسائی،  به  جدی  توجه 
پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشورهای مختلف جهان 
در راستای ایجاد تعامالت جدید و ارتقا همکاری های 
موجود ، گزینه های در دسترس سیاست خارجی را از 
حیث توان مانور و بازی بین محورهای قدرت جهانی 
به موازات گسترش  را فراهم می سازد. همچنان که 
با فدراسیون روسیه تحکیم همکاری های  مناسبات 
استانی بین تاتارستان و استان خراسان رضوی طی 
سال های اخیر مردم و بخشهای خصوصی ایران را با 
ظرفیت های این جمهوری و همبستگی های تاریخی 
و اقتصادی آشنا ساخته است و برگزاری رویدادهایی 
شرکت  ق��ازن،  در  ای��ران  اختصاصی  نمایشگاه  مثل 

کنندگان را با فضای اقتصادی ایران آشنا می سازد.

بررسی مرحله جدید روابط تاتارستان و خراسان رضوی؛

سرمایه گذاری مشترک در حوزه های دارویی، پتروشیمی و خودرو
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قانعی: اتحادیه هتلداران از سال 
86 به دستور استاندار و با همکاری 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان 

رضوی پیگیر این موضوع بوده و 
در پی آن ستادی تشکیل شد که 

زائرسراها و مهمانپذیرهای دولتی 
ساماندهی شوند و زیر نظر این 

اتحادیه فعالیت کنند

پیگیری خبر

عضو کمیسیون حقوقی مجلس مطرح کرد:

سایه شورای امنیت بر سر برنامه 
موشکی ایران

مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو 
امنیت  ش��ورای  سیاسی  ساختار  دارد  اعتقاد 
طرح  با  کشورها  برخی  شده  سبب  ملل  سازمان 
به  نگرانی  ایجاد  و  کشورمان  موشکی  موضوع 

سایر کشورها القاء کنند.
به  اش��اره  با  آب��ادی  جهان  رحیمی  جلیل 
در  فرانسه  و  آمریکا  سفیر  واه��ی  اظ��ه��ارات 
عدم  بر  مبنی  ای��ران  به  نسبت  ملل  سازمان 
دلیل  به   ۲۲۳۱ قطعنامه  به  ای��ران  پایبندی 
شورای  متاسفانه  افزود:  موشکی  آزمایش های 
ساختار  دارای  متحده  ملل  سازمان  امنیت 
برخی  سیاسی  منافع  اساس  بر  و  است  سیاسی 
همین  بنابر  کند؛  می  گیری  تصمیم  کشورها 
رویه است که مسائل موشکی کشورمان در ذیل 
جلسه موضوع برجام و بررسی پایبندی ایران به 
گرفته  قرار  بررسی  و  ۲۲۳۱ مورد بحث  قطعنامه 

است.
در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
اظهار  اساس  همین  بر  اسالمی  شورای  مجلس 
اساس  بر  کشوری  هر  دفاعی  مباحث  ک��رد: 
حقوق بین الملل با توجه به شرایط جغرافیایی، 
داخلی  موضوعات  جمله  از  غیره  و  استراتژیکی 
تواند  نمی  و کشورهای دیگر  محسوب می شود 
اذعان  باید  البته  به آن اظهار نظر کنند؛  نسبت 
یکسری  باید  دفاعی  ت��وان  تقویت  در  که  کرد 

مقررات بین المللی رعایت شود.
اشاره  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
متحد  ملل  سازمان  منشور   51 ماده  اینکه  به 
دارد  حق  کشوری  هر  که  گوید  می  صراحتا 
بنیه  تقویت  رو  ای��ن  از  کند  دف��اع  خ��ودش  از 
با  مقابله  برای  مهم  مولفه های  از  یکی  دفاعی 

تصریح  شود،  می  محسوب  متخاصم  کشورهای 
مسئله  به  مربوط  المللی  بین  معاهده های  کرد: 
برای  موشک  از  استفاده  به  نسبت  موشکی 
هشدار  المللی  بین  صلح  نقص  و  تهاجم  حمله، 
داده است اما تولید و ساخت موشک برای دفاع 
ندانسته  نامناسبی  اقدام  را  کشورها  مرزهای  از 

است.
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: می توان گفت 
در  کشورها  برخی  همرامی  با  متحده  ایاالت  که 
ایجاد  و  موشکی  موضوع  طرح  با  است  تالش 
مختلف  جلسات  در  خصوص  این  در  نگرانی 
بین الملی به سایر کشورها القاء کند که باید در 

مباحث موشکی نیز گفتگو صورت بگیرد./
گفتنی است در ماده ۵۱ از فصل ششم منشور 
مسالمت آمیز  حل  راستای  در  که  متحد  ملل 
صورت  در  است:  آمده  شده،  تنظیم  اختالفات 
ملل  عضو  ی��ک  علیه  مسلحانه  حمله  وق��وع 
الزم  اقدام  امنیت  شورای  که  زمانی  تا  متحد 
به  را  بین المللی  امنیت  و  صلح  حفظ  ی  برا 
به  منشور  این  مقررات  از  هیچ یک  آورد  عمل 
دسته  یا  ف��ردی  خودخواه  از  دف��اع  ذات��ی  حق 
باید  اعضاء  کرد.  نخواهد  وارد  لطمه ای  جمعی 
از خود  این حق دفاع  اعمال  که در  را  اقداماتی 
به عمل می آورند فورًا به شورای امنیت گزارش 
و  اختیار  در  وجه  هیچ  به  اقدامات  این  دهند. 
مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور 
اعاده صلح و  به موجب آن برای حفظ و  دارد و 
ضروری  که  موقع  هر  در  و  بین المللی  امنیت 
آورد  خواهد  عمل  به  الزم  اقدام  دهد  تشخیص 

تاثیری نخواهد داشت.

پژمانفر: بیشتر این صحبتهای مطرح 
شده نوعی فضاسازی برای منحرف 

کردن اذهان عمومی است از اتفاقاتی 
که در پشت پرده مسائل سیاسی، 

بینالملل و الیحه بودجه در حال رخ 
دادن است. در بودجه سال آینده 

افزایش شدید مالیاتها و رکود شدید 
پیشبینی شده است. بحث افزایش 

حقوق نمایندگان مجلس مطرح 
میشود تا مجلس در این فشار موضع 
انفعالی داشته باشد تا یکسری افراد 

با استفاده از این انحراف اذهان به 
اهداف خود دست پیدا کنند

بنیادی: مجلس برای خودش حقوق 
وضع نمیکند و براساس قانون اداری 

استخدامی و مدیریت خدمات 
کشوری تصمیمگیری میشود. این 

هجمهای که به مجلس وارد میشود 
به سمت تمام قوا هست و مدتی 

است که این شیوه آغاز شده است و 
قوه مققنه نیز از این قائده مستثنا 
نبوده است. افرادی که این جنگ 

روانی را راه اندازی کردهاند میدانند 
حساسیت مردم روی مسائل مالی 
است ولی من اکیدا مباحث مطرح 

شده را تکذیب میکنم و این در 
بودجه سال آینده اثبات می شود
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معاون سوادآموزی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی خبرداد؛

159 هزار بی سواد در خراسان رضوی

پرورش  و  آم��وزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون 
 10 جمعیت  از  نفر  هزار   159 گفت:  رضوی  خراسان 

تا 49 سال این استان بی سوادند.
بر  اف��زود:  ادام��ه  در  شنبه  روز  اس��دی  مصطفی 
اساس آمار پارسال 2 میلیون و 692 هزار و 389 نفر 
هستند.  سواد  بی  کشور  سال   49 تا   10 جمعیت  از 
استان  در  نفر   630 و  ه��زار   53 امسال  همچنین 
خراسان رضوی زیر پوشش سوادآموزی قرار گرفتند 
که هزار و 111 نفر آنان در سن 10 تا 19 سال هستند.
 13.5 و  زنان  را  تعداد  این  درصد   86.5 گفت:  وی 
درصد را مردان تشکیل می دهند. نرخ با سوادی زنان 
در این استان نسبت به مردان 5.8 درصد کمتر است. 
میانگین  پارسال،  سرشماری  براساس  همچنین 
 49 تا   10 سنی  گروه  در  خراسان رضوی  در  باسوادی 
باال  به  سال   6 سنی  گروه  در  و  است  درصد   96 سال 
نیز این استان با 89.1 درصد باسوادی در رتبه ششم 

کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه 2 هزار و 330 نفر از اتباع خارجی 
قرار  آم��وزی  س��واد  زیرپوشش  استان  ای��ن  در  نیز 
خارجی  اتباع  بیشترین  تعداد  این  گفت:  اند  گرفته 
تعداد  هستند.  کشور  در  آم��وزی  سواد  زیرپوشش 
امسال  پایان  تا  استان  این  در  یادگیری  محلی  مراکز 
با افزایش صد درصدی از 36 مرکز به 72 مرکز خواهد 

رسید.
کلید  قبیل  از  راهبردی  برنامه های  همچنین  وی 
بهشت )آموزش، قرائت و تبیین فرهنگ اقامه نماز(، 
کالس های  افزایش  و  توسعه  یادگیری،  مراکز  توسعه 
تثبیت و تحکیم سواد، توسعه سوادآموزی برای اتباع 
با  کار  مهارت  دوره های  آموزش  همچنین  و  خارجی 
کامپیوتر را از مهم ترین برنامه های این اداره برشمرد.
هزار   6 از  بیش  ب��رای  نویسی  انشا  مسابقه  وی، 
جمهوری،  ریاست  مهر  پرسش  زمینه  در  سوادآموز 
میثاق  تجدید  و  شهدا  مزار  عطرافشانی  و  روبی  غبار 
دیدار  برتر،  دهندگان  آم��وزش  از  تجلیل  آن��ان،  با 
معظم  خانواده های  و  سوادآموزی  پیشکسوتان  با 
شوراهای  از  قدردانی  سوادآموزی،  نهضت  شهدای 
را  روحانیون  و  مسئوالن  علما،  با  دیدار  و  پشتیبانی 
برنامه های هفته سوادآموزی در این استان  از جمله 

ذکر کرد.

مع��اون اجتماعی، سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری 
خراسان رضوی خبرداد؛

کمک های  درص��دی   17 اف��زای��ش 
خراسانی ها به موسسات خیریه

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
امسال  نخست  نیمه  ظرف  گفت:  رضوی  خراسان 
کمک مردم در این استان به موسسات دولتی فعال در 
امور خیریه 17 درصد و مشارکت شهروندان خراسانی 
بهزیستی 12 درصد  به مددجویان سازمان  در کمک 

بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
دست  های  کمیته  نشست  در  حسینی  جواد  سید 
نهضت  اجتماعی،  مشارکت  'همایش  برپایی  اندرکار 
اشتغال' موسوم به 'مانا' در مشهد مجموع این کمکها 
را 110 میلیارد ریال اعالم و بیان کرد: هم اینک 286 
موسسه خیریه در جهت اهداف سازمان بهزیستی و 
کمک به مددجویان در خراسان رضوی فعال هستند.
برای  اشتغال  فرصت   647 هزار   22 ایجاد  با  وی 
مددجویان از سال 1390 تاکنون در خراسان رضوی 
به  به دنبال پیدا کردن سازوکاری  بیان کرد:  و  اشاره 
منظور افزایش عملی اشتغال برای توانیابان هستیم.
و  هزار   29 افزود:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
به مددجویان  اینک خدمات خیریه ای  نفر هم   853
توان  می  آنها  جمله  از  که  دهند  می  استان  این  در 
یار، 6 هزار و 289  به خدمات پنج هزار و 257 معلم 
می  چنانکه  برد  نام  کرد  یاد  وکیل   852 و  پزشک 
بینیم مشارکت مردم در بخش دولتی و مردمی رو به 
افزایش است بنابراین دنبال این هستیم که مشارکت 

در امر کمک به بهزیستی فراگیر شود.
اعمال  و  افکار  شدن  نهادینه  برای  داد:  ادامه  وی 
کمک  در  آن  نفوذ  ضریب  افزایش  و  اجتماعی  بدنه 
این  در  و  ایجاد  یافته  نظام  ساختار  باید  توانیابان  به 
دولتی،  بخش های  ظرفیت های  همه  از  خصوص 

غیردولتی و مردمی استفاده شود. 
مشارکت  و  حضور  افزایش  برای  گفت:  حسینی 
پنج  از  آنها  فعالیت  قلمرو  خیریه  ام��ور  در  م��ردم 
افزایش  فعالیت  قلمرو   21 1392ب��ه  سال  در  قلمرو 
باید  را  مردمی  مشارکت های  که  معتقدیم  و  یافته 
به  باید  از مددجو  نیازمند  افراد  به  نگاه  کرد.  تسهیل 
افراد  به  مددجویی  نگاه  در  زیرا  کند  تغییر  توان یاب 
در  اما  نمی آید  حساب  به  آنها  توانایی های  نیازمند، 
که  دارایی هایی  عنوان  به  افراد  محور،  توانیاب  نگاه 
هر کدام توان مخصوص به خود را دارند در نظر گرفته 

می شود.
بهتر  کارها  دارند  حضور  مردم  جا  هر  اف��زود:  وی 
باید یک مرکز جامع  آرام  آرام  به سرانجام می رسد. 
توانمندسازی و اشتغال توانیابان را در ساختار خود 

تعریف و ایجاد کنیم.
'همایش مشارکت اجتماعی، نهضت اشتغال' بهمن 

رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  توسط  آتی  ماه 
برگزار خواهد شد.

به همین سادگی جای کسی توی زندگی ات خالی 
بی انتها  تنفری  به  عاشقانه ات  حرف های  می ماند. 
تا  آنچه  از  می ماند  تلخ  طعمی  و  می شود  تبدیل 
به  دی��روزت  لبخند  است.  بوده  شیرین  این  از  قبل 
راهروهای سرد  تبدیل می شود در  تلخ  دل آشوبه ای 

و شلوغ مجتمع قضایی خانواده. 
صدای نازک زنانه ای درست از کنار مجتمع قضایی 
ازت  آخر  قران  تا  را  بلند می شود:»مهریه ام  خانواده 
خیابان  برهم  و  درهم  همهمه  میان  «.صدا  می گیرم 
گم می شود مرد اما صدایش کلفت و نامهربان است. 
کلمات سرد و خشن از چاله گلویش بیرون می ریزد: 

مهریه برای کسی است که زندگی کرده نه تو.
پیر زنی که انگار مادر مرد جوان است، دست مرد 
دختر  روند  می  که  می روند.آنها  هم  با  و  می کشد  را 
دیوار  به  تکیه می دهد  و  زمین  نشیند روی  هم می 
سارا،  نمی دانم  را  اسمش  خانواده.  قضایی  مجتمع 
که  کند  می  فرق  می گوید:چه  خودش   ... یا  بهاره 
این  مهم  بهاره  یا  سارا  کن  فکر  تو  باشد  چی  اسمم 
روز   25 فقط  از  بعد  سالگی   28 سن  توی  که  است 

زندگی بدبخت شدم.
گلویش  ت��وی  گریه  نمی دهد.  مهلتش  هق  هق 
بیرون  آرایشش  پر  چشمان  الی  از  و  می خورد  گره 
خدا  به  کردیم  ازدواج  هم  با  پیش  روز   25 می آید:» 
هنوز خیلی از وسایل جهازیه ام را باز نکرده ام اما چه 
این مرد زندگی  با  کنم نمی توانم حتی یك روز دیگر 
کنم. اصال فکر نمی کردم چنین آدمی باشد. اذیتم 

می کند.«
از نحوه آشنایی شان که می پرسم تنفر به چین های 
با هم  پارتی  یك  توی  نازك دور چشمش می نشیند: 
دوستی  مدتی  از   بعد  بودم  عاشقش  شدیم.  آشنا 
نشان  که  نبود  چیزی  آن  اصال  او  اما  کردیم  ازدواج 
تازه  سقف  یك  زیر  زندگی  روز   10 از  بعد  م��ی داد 

فهمیدم که چه اشتباه بزرگی کردم.
برگشت به پیش از ازدواج

دکتر سعید اسماعیلی، روان شناس و عضو هیئت 
علمی دانشگاه نحوه آشنایی قبل از ازدواج را یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر طالق می داند و می گوید: افرادی 
که در یك موقعیت کامال هیجانی و ناآشنا مثال پارك 
از  آشنایی  هیچ  قاعدتا  شوند؛  آشنا  هم  با  پارتی  و 
یکدیگر  خانوادگی  شبکه  و  خو  و  خلق  همدیگر، 
پایداری  اصلی  عوامل  از  یکی  که  حالی  ندارند؛در 

زندگی شناخت کامل طرفین از یکدیگر است.
است:  معتقد  روانپزشك  ناظری،  خسرو  دکتر 
شیوه همسریابی به طور مستقیم در موفقیت زندگی 
های  فرهنگ  در  است  ممکن  دارد  تاثیر  زناشویی 
مختلف این شیوه ها کمی فرق کند ولی اصول ثابتی 
دارد که در تمام فرهنگ ها یکسان است و به همان 
تاثیر قرار  ازدواج را تحت  میزان موفقیت و شکست 

می دهد.
او می گوید: وقتی انتخاب با دقت و شناخت الزم 
نباشد و بر اساس شیوه های شتابزده یا برخی مولفه 
اهمیت  پر  چندان  نه  های  مولفه  یا  سطحی  های 
باشد و وقتی دختر و پسر بدون شناخت از شخصیت 
یکدیگر و هماهنگی افکار عقاید و فرهنگشان ازدواج 

کنند این ازدواج دوام چندانی نخواهد داشت.« 
به  آتشین  عالقه  و  عشق  با  پیش  روز   25 سولماز 
خوشبختی  می کرد  فکر  که  آمد  در  مردی  ازدواج 
اما حاال خسته و کسل  او معنا می شود  تنها در کنار 
به روزهایی فکر می کند که باید برای جدایی و گرفتن 

مهریه 1363 سکه ای اش تالش کند.
در  شناخت  اس���ت:»ن���وع  معتقد  اسماعیلی 
که  اس��ت  سطحی  ق��در  آن  هیجانی  آشنایی های 
از  بعد  نخستین  روزه��ای  همان  اف��راد  از  بسیاری 

بیشتر  آشنایی  می برند.  پی  خود  اشتباه  به  ازدواج 
قبل از ازدواج موجب پایداری زندگی آینده می شود 
ارتباط  آن  ریسك  باشد  کمتر  آشنایی  این  چه  هر 

باالتر می رود.«
آسان گرفتن ازدواج یا سهل انگاری

به عقیده این روانشناس کسانی که می توانند چهار 
این  نشان دهنده  کنند  زندگی  یکدیگر  کنار  سال در 
عدم  و  عدم شناخت  اما  دارند  توافق  با هم  که  است 
اول و  همگنی زن و مرد معموال در همان سال های 
یا حتی ماه های اول بعد از ازدواج باعث جدایی شان 
می شود. به همین دلیل بیشترین آمار طالق به چهار 
سال اول زندگی زن مرد باز می گردد. بعضی ها آسان 
گرفتن ازدواج را با سهل انگاری اشتباه می گیرند؛ به 
راحتی چشم به روی بسیاری از تفاوت ها می بندند و 
بر برخی چیزهای کم اهمیت مثل باال گرفتن مهریه 
تاکیدمی کنند. باالخره بعد از مدتی این عدم توجه 
البته  را  به صورت اختالف نشان می دهد.  خودش 
تعیین  پیش  از  شیوه  هر  که  نیست  معنا  بدان  این 
شده ، کلیشه ای و سنتی  حتما موفقیت آمیز است 
و  کرد  بررسی  خاص  نفر  دو  آن  مورد  در  باید  بلکه 
داشته  درستی  انتخاب  نفر  دو  این  اینکه  برای  دید 
به  است  الزم  گاهی  بکنند،  کارهایی  چه  باید  باشند 
دو نفری که همدیگر را پسندیده اند توصیه کنیم از 
آشنایی  خانواده   بررسی  مانند  سنتی تر  های  شیوه 
مواقع  از  بسیاری  در  ولی  کنند  استفاده  تحقیق  و 
تلفیق شیوه های سنتی با شیوه های جدیدتر به دوام 

ازدواج کمك بیشتری می کند.
می رود  پیش  سمتی  به  ما  جامعه  پذیرفت  باید 
خانواده  عرف  از  خارج  آشنایی های  و  ارتباطات  که 
بر  تاکید  بر  عالوه  بنابراین  است؛  افزایش  حال  در 
جوانان  به  بایست  می  آشنایی ها  نوع  این  مشکالت 
آموزش دهیم حتی اگر در محیط های نامتعارف مثل 
پارك و خیابان و پارتی هم با طرف مقابل خود آشنا 
شدید چه اقداماتی انجام دهید تا به شناخت کاملی 

برسید.
بی سامانی های عصر جدید

عصر  غربت  به  ش��ده ای��م  آغشته  که  روزه��ا  ای��ن 
ارتباطات، ماهواره و اینترنت، این روزها که رقص و 
حساسمان  ذهن های  ماهواره  التهاب انگیز  آوازهای 
به  ج��وان��ان  مضطرب  نگاه های  گرفته،  نشانه  را 
و  بی سر  این  بر  بیابد  پایانی  تا  است  همدمی  دنبال 

سامانی های روحی و جنسی عصر جدید.
ی��ك دادگ��س��ت��ری م��ی گوید:  پ��ای��ه  ی��ک وک��ی��ل 

خاص  مدل  یك  از  طالق  مثل  اجتماعی  آسیب های 
سبب  را  عامل  یك  نمی توان  یعنی  نمی کنند  پیروی 
به  وکالت  سال ها  تجربیات  اما  دانست  طالق  بروز 
طالق  به  که  ازدواج هایی  از  بسیاری  داده  نشان  من 
و  پارك  در  آشنایی شان  که  بوده  آنهایی  می انجامد 
گرنه  و  است  بوده  اینترنتی  شبکه های  یا  و  خیابان 
طالق  با  ارتباطی  مستقیم  طور  به  آشنایی  نحوه 
ندارد، بلکه کیفیت این آشنایی و سطح شناخت در 

هر ارتباطی اهمیت بیشتری دارد.
در  ج��وان  زوج ه���ای  از  بسیاری  می گوید:  او    
محیط های کار و دانشگاهی با هم آشنا می شوند اما 
می شود  خانواده  کانال   وارد  زود  خیلی  آشنایی  این 
و از شناخت سطحی به شناخت عمقی و خانوادگی 
موفقیت  به  قطعا  ازدواج ه����ای  چنین  م��ی رس��د. 
نتیجه  این  به  وکالتم  سال های  طول  در  می رسد. 
به  و  باشند  دیندارتر  خانواده ها  چه  هر  که  رسیده ام 
اصول و ارزش ها پایبند باشند، طالق و آشفتگی های 
آنها رواج کمتری دارد در برخی  خانوادگی در میان 
از  قبل  م��ردان  می انجامد  طالق  به  که  خانواده ها 
مردان  حتی  یا  زنان  با  نامشروعی  ارتباطات  ازدواج 
از همسر  را  انتظارات  دیگر داشته اند که حاال همان 
خود دارند و با  برآورده نشدن انتظارتشان از روابط 

جنسی سرخورده می شوند.
او می  گوید: 80 درصد مراجعان من کسانی هستند 
که در همان سال های ابتدایی بعد از ازدواج به دلیل 
عدم  این  می کشد.  دادگ��اه  به  کارشان  تفاهم  عدم 
تفاهم قطعًا ریشه در شناخت سطحی و هیجانی قبل 
ارتباط  یك  برقراری  در  زوجین  ناتوانی  و  ازدواج  از 

انسانی و جنسی سالم دارد.
عصر  به  ورود  با  کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  به 
ارتباطات دیگر نمی توان تمام ازدواج های جامعه را 
به ازدواج های سنتی محدود کرد، در آینده ای نزدیك 
آشنایی در فضای نت، محیط  های علمی و تفریحی 

جای خواستگاری های سنتی  را می گیرد.
جوانان  به  باید  می گوید:  باره  این  در  اسماعیلی 
محیط های  یا  و  اینترنتی  آشنایی های  داد  آموزش 
نه  است  اولیه  آشنایی  برای  فقط  خانواده  از  خارج 
تصمیم گیری های جدی و سرنوشت ساز. در مرحله 
ارتباط  گو،  و  گفت  تحقیق،  با  باید  آشنایی  از  بعد 
برای  مراحل  تمام  مشاور  به  مراجعه  و  خانوادگی 

تحقق یك ازدواج موفق محقق شود.  
زندگی در عصر  تغییر سبک  به  اشاره  با   ناظری،  
ارتباطات  عصر  به  ورود  با  اس��ت:  معتقد  جدید، 

جلسه  یك  در  ها  خانواده  اینکه  به  توان  نمی  دیگر 
بسنده  بپسندند  و  ببینند  را  همدیگر  خواستگاری 
باید تالش کنند جوانان در یك دوره کوتاه  بلکه  کرد 
و  باشند  داشته  بانظارتی  و  محدود  آشنایی  مدت 
در  جامعه  در  که  معنا  این  به  بگیرند.  تصمیم  بعد 
حال گذار ایران تلفیق روش های سنتی و مدرن در 
اغلب موارد نتیجه بهتری می دهد. مردم  معموال به 
جسمی  مشکالت  منفی  پاسخ  گرفتن  از  ترس  دلیل 
می  پنهان  خواستگاری  هنگام  در  را  خود  جنسی  و 
کنند، این مسئله در کشور ما از لحاظ قانونی و شرعی 
تبعاتی دارد و حقوقی را برای همسر به دلیل پنهان 

کاری ایجاد می کند.
روان  به  مراجعه  لزوم  بر  تاکید  با  پزشك  روان  این 
شناس و مشاور قبل از ازدواج می گوید:گاهی افراد 
در مشاوره اسراری را به مشاور می گویند که هیچگاه 
بگویند.  شان  خانواده  یا  آینده  همسر  به  نتوانند 
جلوگیری  برای  مناسبی  راهکار  مشاور  به  مراجعه 
ازسر گرفتن یك ازدواج ناموفق یا  اقدام برای درمان 

مشکالت جنسی مردان است.
باید  ازدواج  از  قبل  و مرد  اینکه زن  برا  تاکید  با  او 
باهم ارتباط های محدود و با نظارت خانواده داشته 
از  هایی  سرنخ  خانم  است  ممکن  گوید:  می  باشند 
یکسری رفتارهای تکانشی در خواستگار خود ببیند 
که او را نگران و حساس کند؛ در این مورد زن با مرد 
باهم ارتباط جنسی نداشته و با دیدن برخی نشانه ها 

از وجود مشکالت جنسی آگاهی پیدا می کند.  
مجتمع های قضایی خانواده هر روز شاهد حضور 
زنان و مردانی هستند که آمده اند عشق را از جریان 
نظاره  تا  اند  آم��ده  کنند.  جدا  شان  زندگی  ع��ادی 
یا چند  ناخوش سکوت و سردی چند ساله  گرپایان 

هفته ای زندگی شان باشند.
راهرو  های  موزاییك  به  پرسکوت  و  آرام  نسرین 
از  بعد  که  می گوید  زندگی  از  برایم  و  دوخته  چشم 
چند ماه به جدایی کشید: سال ها توی محل کار باهم 
با  ازدواج فهمیدم نمی توانم  از  بعد  اما  بودیم  همکار 
و  خانواده  به  وابسته  مردی  شوهرم  دهم.  ادامه  او 
دهان بین است. در زندگی هیچ استقاللی از خودش 
ندارد تمام کارهایش زیر نظر مادرش انجام می شود. 
کار  از سال ها همکاری در محیط  بعد  فکر می کردم 
 »... کاش  می کردم.  اشتباه  اما  شناختمش  خوب 
نگاه  و  صدا  بی  های  گریه  مهتاب  لرزان  های  شانه 
گوید  می  و جوان  نافرجام  عشقی  ازمرگ  مضطربش 

که شاید با اندك تاملی چنین جوانمرگ نمی شد.

پلیس  گلوله  به ضرب  سارق حرفه ای 
زمین گیر شد 

عامل سرقت های شبانه در غرب مشهد به ضرب 
گلوله پلیس در چنگ قانون گرفتار شد. 

گفت:  خبر  این  اعالم  با  مشهد  انتظامی  فرمانده 
گزارش سرقت های سریالی خودرو و وسایل داخل 
خودروهای سواری در محدوده بلوار توس و مناطق 
گیری  پی  برای  داشت  برآن  را  پلیس  مشهد  غربی 

موضوع به طور جدی وارد عمل شود.
سرهنگ محمد بوستانی افزود: با توجه به اعالم 
شکایت مالباختگان دستورات الزم برای پی گیری 
سریع پرونده به سرکالنتر سوم پلیس مشهد صادر 
سوم  سرکالنتر  بزرگی،  سرهنگ  دستورات  .با  شد 
فرماندهی انتظامی مشهد تیم های تجسس کالنتری 
کاظم آباد کنترل و مراقبت های نامسحوس خود را 

آغاز کردند.
یکی  پلیس  کرد:  عنوان  مشهد  انتظامی  فرمانده 
برخودروی  سوار  را  ها  سرقت  این  اصلی  عامالن  از 
حوزه  در  آباد  قاسم  از  سرقتی  دودی  شیشه  پراید 
استحفاظی خود شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند. 
عملیات تعقیب و گریز آغاز شد و متهم بدون توجه به 
دستور ایست پلیس با سرعت جنون آمزیزی قصد 
فرار داشت که ماموران کالنتری کاظم آباد با استفاده 
از قانون بکارگیری سالح اقدام به تیراندازی هوایی و 

سپس شلیك به سمت خودروی مذکور کردند.
این مقام انتظامی گفت: پلیس پس از طی مسافتی 
ناحیه الستیك مورد اصابت  از  که  پراید  ، خودروی 
گلوله قرار گرفته بود را متوقف و راننده را در حالی 
دستگیر کرد که از ناحیه دست راست خود مورد به 

ضرب گلوله زخمی شده بود.
سرهنگ بوستانی خاطر نشان کرد: متهم 33 ساله 
پرونده بالفاصله به مرکز درمانی انتقال یافت و پلیس 
در بازرسی از خودروی پراید سرقتی ، 2 عدد زاپاس، 
خودروهای  از  مسروقه  وسایل  دیگر  و  جك  عدد   2
ادامه  از متهم پرونده  سواری کشف شد. تحقیقات 

دارد.

ماری در آستین صاحب کار
جوان 20 ساله که از 7 ماه قبل در یك فروشگاه به 
به صاحبکارش  بود  کار شده  عنوان شاگرد مشغول 

خیانت کرد.
پلیس  هشتم  سرکالنتر  و  ثامن  انتظامی  فرمانده 
مشهد با اعالم این خبر گفت: در پی گزارش سرقت از 
مغازه به فوریت های پلیسی 110 تحقیقات ماموران 

دایره تجسس کالنتری 12 آغاز شد.
سرهنگ قربانعلی کرمانی افزود: ماموران پلیس در 
تحقیقات خود به شاگرد جوان مغازه که از 7 ماه قبل 
در این محل مشغول کار شده، شك و ظن پیدا کردند. 
مالك فروشگاه که ادعا می کرد 10 میلیون تومان کاال 
از مغازه اش به تدریج سرقت شده است در اظهارات 
خود به پلیس گفت: با توجه به خسارتی که دیده بودم 
از طریق یکی از دوستان شاگرد مغازه را زیرنظر گرفتم 

و متوجه سرقت های او شدم.
به این مطلب که متهم  با اشاره  سرهنگ کرمانی 
کرد:  تصریح  است  شده  معرفی  قضائی  مراجع  به 
متاسفانه فروشگاه مذکور دوربین مداربسته نداشته 
است و مالکان فروشگاه توصیه های پلیسی را مدنظر 
قرار دهند که استفاده از تجهیزات بازدارنده سرقت 
می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرایم و 

این گونه آسیب ها داشته باشد.

باند سرقت های شبانه تپه سالم 
متالشی شد 

سه عضو باند سرقت از مغازه و خانه های مردم در 
منطقه تپه سالم مشهد دستگیر شدند. 

سرکالنتر یکم فرماندهی انتظامی مشهد با اعالم 
از  سرقت  فقره  چند  گزارش  پی  در  گفت:  خبر  این 
سالم  تپه  روستای  مسکونی  های  خانه  و  ها  مغازه 
دایره  تیم های  پلیسی 110  فوریت های  به  مشهد 

تجسس کالنتری طرق وارد عمل شدند.
سرهنگ هادی عبدالهی افزود: ماموران کالنتری 
طرق با بررسی دقیق سرنخ های موجود و همچنین 
کنترل و مراقبت های نامحسوس سه عضو اصلی باند 
سرقت های شبانه تپه سالم که 2 مرد 35 و 22 ساله 
و پسر نوجوانی) 17 ساله( بودند دستگیر و تاکنون به 
5 فقره سرقت اعتراف کرده اند. تحقیقات از اعضای 
باند سرقت برای کشف دیگر سرقت های انجام شده 

توسط آنها ادامه دارد .

برای  کمربندی مشهد  تیراندازی در 
دستگیری سارق حرفه ای 

فرمانده انتظامی مشهد گفت: تیراندازی دربزرگراه 
صدمتری کمربندی مشهد به خاطر دستگیری سارق 

حرفه ای خودرو بوده است. 
سرهنگ »محمد بوستانی« با اعالم این خبر گفت: 
تیم های دایره تجسس کالنتری شهید هاشمی نژاد 
مشهد طرح تشدید مقابله با سرقت های شبانه در 

دستور کار خود قرار دادند.
این  در  پلیس  اف��زود:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
عملیات ضربتی ، فردی که در چند روز گذشته در 
چندفقره  مرتکب  کالنتری  این  استحفاظی  حوزه 
سرقت شده بود را چهره زنی و تحت تعقیب قرار داد. 
گشت های نامحسوس پلیس در کمتر از چند ساعت 
به نتیجه رسید و ماموران در خیابان عبادی مشهد 
برخودروی  سوار  که  سرقت  عامل  دستگیری  برای 

پراید مسروقه پرسه زنی می کرد وارد عمل شدند.
وی گفت: متهم بدون توجه به دستور ایست پلیس 
با  و  مسیر  تغییر  )ع(  حسین  امام  میدان  سمت  به 
سرعت جنون آمیزی در بزرگراه صد متری کمربندی 
شهید  کالنتری  ماموران  داد.  ادام��ه  خود  فرار  به 
و  سالح  بکارگیری  قانون  به  توجه  با  نژاد  هاشمی 
همچنین رعایت جوانب احتیاط در این محور پرتردد 
اقدام به تیراندازی هوایی کردند. اما متهم همچنان 

به فرار خود ادامه داد .
 ، مسافتی  طی  از  پس  گفت:  بوستانی  سرهنگ 
ماموران انتظامی در تعقیب و گریز به سمت الستیك 
به  گلوله  اصابت  با  کردند.  تیراندازی  خودرو  های 
الستیك پراید سرقتی،خودرو از مسیر خود منحرف و 
پس از برخورد با جدول خیابان به یك درخت برخورد 
کرد. متهم قصد مقاومت در برابر پلیس را داشت که 

ماموران انتظامی او را دستگیر کردند.
خودروی  از  بازرسی  در  گفت:  بوستانی  سرهنگ 
پراید سرقتی ،وسایلی که متهم از یك پژو 206 سرقت 
کرده بود و همچنین دیگر اقالم سرقتی کشف شد. 
از زندان  از متهم 33 ساله که 7 روز قبل  تحقیقات 
آزاد شده برای کشف سرقت های انجام شده توسط 

او ادامه دارد .
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تلنگر

فرارشوم

نداشتیم.  قبول  را  پدرم  های  حرف  مادرم  و  من   
مادرم معتقد بود چون خودش یك ازدواج اجباری را 

تجربه کرده، من باید به خواسته دلم برسم.   
روسیاه  و  نام  بد  را  خودم  فقط  غلط  تصمیم  یك  با   
کنم.  نگاه  پدرم  چشمان  به  چطور  دانم  نمی  کردم. 
فکر  به  بیشتر  گفت:  می  و  کرد  می  نصیحتم  خیلی 
آینده ام باشم، افسوس که نمی فهمیدم چه می گوید 
و چرا آن قدر برای آینده ام دغدغه دارد. دو سال قبل 
وقتی هنوز دانشجو بودم، در فضای مجازی با یك پسر 
تر می شد.  روز عاطفی  به  روز  ما  ارتباط  آشنا شدم. 
نادر به من ابراز عشق می کرد و می گفت حاضر است 
جانش را برای خوشبختی ام فدا کند. اصرار داشت با 
اطالع  مادرم  به  را  موضوع  بگذاریم،  مالقات  قرار  هم 
که  گذاشتیم  حالی  در  را  مالقات  قرار  اولین  و  دادم 

مادرم نیز حضور داشت.
با  را  مادرت  چرا  می گفت:  و  بود  شده  شاکی  نادر   
مادرم  آمیز  محبت  رفتار  با  وقتی  ای،  آورده  خودت 
در  بعد  به  روز  آن  از  کرد؛  تغییر  نظرش  شد  رو  روبه 
حضور مادرم همدیگر را می دیدیم. حتی یك بار هم 
به  او  و  کرد  مادرم غذا درست  بود  کار  پدرم سر  وقتی 

خانه ما آمد.
 نادر درباره خانواده اش دروغ های جور واجور تحویل 
خواستگاری  از  صحبت  هرموقع  ولی  بود،  داده  مان 
وسط می آمد طفره می رفت و بهانه ای جور می کرد. 
باالخره یك روز نادر و خواهرش برای خواستگاری به 
خانه ما آمدند. پدرم گفت: چرا خانواده اش همراهش 
نیستند. حتم دارم مخالف ازدواج پسرشان هستند و 

مخالفت شدید خود را اعالم کرد. 
خالکوبی  آثار  دستش  روی  که  آدمی  گفت:  می  او 
زندگی  مرد  باشد  زنانه  آرایشش  و  قیافه  و  ریخت  و 
قبول  را  پ��درم  ه��ای  ح��رف  م���ادرم  و  م��ن  نیست. 
ازدواج  یك  بود چون خودش  معتقد  مادرم  نداشتیم. 
اجباری را تجربه کرده، من باید به خواسته دلم برسم.
 اختالف های ما با پدرم شروع شد از طرفی نادر می 
گفت: پدرم برای نظر من هیچ احترامی قائل نیست و 
با هم  او پیشنهاد داد  با هم ازدواج کنیم.  نمی گذارد 
مانده  برسیم.  به خواسته دلمان  بتوانیم  تا  فرار کنیم 
به  و  گذاشتم  پا  زیر  را  عقلم  باالخره  کنم.  چکار  بودم 
یك  به  و  فرارکردیم  مشهد  ما  دادم.  تن  اش  خواسته 
مسافرخانه رفتیم، می خواستیم اتاقی کرایه کنیم که 

موضوع لو رفت و دستگیر شدیم.
 پدر و مادرم آمدند. پدر و مادر نادر هم آمدند. 
مواد  به  نیست،  زندگی  اهل  پسرشان  گفتند:  آنها 
مخدر اعتیاد دارد و یك بار هم ازدواج نافرجام داشته، 
از  ایم. ای کاش  برده  اشتباه خود پی  به  و مادرم  من 

همان اول به حرف پدرم گوش می دادیم.  
مشاورخانواده،  محمدپور،  صالح  نظر  باره  این  در   
می  باره  این  در  وی  شدیم.  جویا  را  ازدواج  از  پیش 
ازدواج،  برای  باید  گویند:  می  ام��روزه  اینکه  گوید: 
اشتباه  برسند  ازدواج  از  قبل  شناختی  به  زوجین 
بدون  و  وسیله  و  طریق  هر  به  شناخت  اما  نیست، 

درنظر داشتن مالك ها و معیارها اشتباه است.
شناخت  بگوییم  خود  مراجعان  به  باید  افزود:  وی   
از یکدیگرقرار نیست کامل و تکمیل باشد. بلکه اگر به 
50 درصد شناخت هم در ازدواج برسید کافی خواهد 
بود. این نوع آشنایی همچنان در بین کارشناسان در 
ابهام است. همراهی والدین در آشنایی این دو خوب 
بوده است اما والدین نقش نظارتی و ارزیابی کننده را 
باید ایفا کنند.  پس در این ماجرا می بینیم که والدین 
نقش نظارتی را به درستی ایفا نکرده اند، چرا که قبل 
را  خود  تحقیقات  اند  نتوانسته  خواستگاری  انجام  از 

کامل کنند.
شود  می  آغاز  دوستی  با  که  پسر  و  دختر  آشنایی   
با  برسد  نیز  خطرناکی  روابط  به  است  ممکن  حتی  و 
تقویت روابط عاطفی اعضای خانواده قابل پیشگیری 

است.
محبت  رابطه  که  کنیم  می  تاکید  خصوص  این  در   
و  مادر  و  پسر  همچنین  و  پدر  و  دختر  عاطفی  و  آمیز 
بروز  از  تواند  می  خوب،  عاطفی  روابط  کلی  طور  به 
روابط خطرناك دوستی جلوگیری کند. در این پرونده 
گوش  پدرخانواده  حرف  به  مادر  و  دختر  که  خواندیم 
ندادند و از کنارش گذر کردند. خودتان قضاوت کنید 
که اگراین مادر با همسرش همدل بود و تالش می کرد 

دختر خود را قانع کند نتیجه، فرار از خانه نمی شد.
پلیس  آرامش  مشاوره  مرکز  ارشد  کارشناس  این   
بزرگان،  توصیه های  به  توجه  گفت:  خراسان رضوی 
تربیتی  امور  در  والدین  مشارکت  و  والدین  همدلی 
و  ها  آسیب  از  اتفاقات  برابر  در  را  خانواده  فرزندان، 
می  تاکید  که  آن  ضمن  می دارند.  مصون  مشکالت 
کنیم مشاوره قبل از ازدواج نیز راهکار بسیار موثر در 

انتخاب درست و صحیح است.

جوانمرگی عشق در راهروهای شلوغ؛

دادگاه خانواده آخرین ایستگاه مشترک

دادگاه خانواده آخرین ایستگاه مشترک؛
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که  وقتی  اروپا،  در  میانه  قرون  تاریک  سال های 
ترس از گناه آدمی را وامیداشت تا طاعون را جزای 
قدرتی  با  کلیسا  که  وقتی  بداند،  خطاکار  انسان 
اندیشه،  مرزهای  سنگین  سلطه ای  و  نفوذناپذیر 
هنر و آزادی انسان را محدود می کرد و خط قرمزی 
همه  برای  بود،  کشیده  علمی  پیشرفت های  جلوی 
آشناست.  باشند،  زده  ورق  تاریخ  از  کتابی  که  آنها 
وقتی قدرت میان کلیسا و حکومت های ملی نوسان 
رویای  بود،  دو  آن  جدال  عرصه   سیاست  و  داشت 
زندگی با هنر تنها در اندیشه های روشن و نه از جنس 
سیاست می درخشید. اگر نماد کلیسا صلیبی بود که 
درآم��ده،  احتزار  به  صدمتری  چند  مناره های  بر 
و  سخت  و  سفت  فئودالیته ای  سیاست  نماد  اگر 
اشراف زاده های تشنه قدرت بودند، نماد هنر روحی 
است که باید آن را در تندیس های میل آنژ، قطعات 
موسیقی بتهون و نقاشی های داوینچی تماشا کرد. 

کارگردانی  به  پیانیستولوژی  تئاتر  موزیکال 
محمدحسن نیازی که از یک هفته قبل در مشهد به 
روی صحنه رفته، پیچیدگی داستان جدال سیاست، 
کلیسا و هنر را در قالبی نمادین به روی صحنه آورده 
است و داستانی را برای من و شما روایت می کند که 
سرانجام رویای حکمرانی هنر در جهان را به اوتوپیای 
گفت وگویی  می کشاند.  خیال  در  شکست خورده ای 
داشتیم با کارگردان جوان این اثر و در مورد ساخت 

و کارگردانی آن به گفت وگو نشستیم.
  ابتدا از »پیانیستولوژی« و اینکه از کجا آغاز 
رسید  شب ها  این  در  عمومی  اجرای  به  تا  شد 

مختصری بگویید.
سال  ماه  شهریور  از  »پیانیستولوژی«  فکر  نیازی: 
گذشته و طی اجراهای »یتیم خانه فونیکس«، متولد 
شد و به دکتر سهند خیرآبادی برای نگارش نمایشنامه 
سپرده شد. ایشان که از نویسندگان نام آشنای تئاتر 
تحصیلی  رشته  گرایش  به  توجه  با  هستند  مشهد 
طی  و  زده  پیوند  فلسفه  با  را  داستان  هنر(  )فلسفه 
چند ماه نگارش و بازنویسی در نهایت متن مرداد ماه 
سال جاری به اتمام رسید. بیشترین انرژی در تولید 
برای  بود چرا که مفهوم  پیانیستولوژی معطوف متن 
من و نویسنده اهمیت زیادی داشت. آرش خیرآبادی 
»یتیم  که متن سال گذشته ام  نمایش  نویسنده  برادر 
خانه فونیکس« را قلم زده بود نیز در این نمایشنامه 

اشعار را سرود و دراماتورژی اثر را بر عهده داشت.
  در این کار چه گروهی در کنار شما بودند؟

آرش خیرآبادی به عنوان مشاور و دراماتورژ، سید 
جواد رحیم زاده به عنوان مشاور و وحید ممیزی به 
عنوان دستیار کارگردان کار گروه کارگردانی نمایش 
افتخاری  شهاب  همچنین  داده ان���د.  تشکیل  را 
امیر  لباس،  طراحی  رشته  زینب  صحنه،  طراحی 
علیخوئیان  ج��واد  گریم،  طراحی  غفاری  حسین 
و  نور  طراحی  کریمی  محمود  گرافیک،  طراحی 
طراحی  گ��روه  دیجیتال  ط��راح  بحرالعلوم  ص��ادق 

نمایش را بر عهده داشته اند.       
  نقش موسیقی در نمایش چیست و چرا 

     بر آن تأکید دارید؟ در »یتیم خانه فونیکس« 
     هم همین رویکرد را داشتید؟

یک  در  تاثیرگذار  و  مهم  اصلی  عنوان  به  موسیقی 
اثر موزیکال نقش بسزایی در شکل گیری درام و ریتم 
نمایش دارد . موسیقی بخشی از شخصیت پردازی 

کاراکترها را به دوش می کشد و تنظیم آواز در این اثر 
بر پایه فضاسازی و ایجاد اتمسفر نمایش است. میالد 
یتیم  آرایشگر،  از  پس  که  است  آهنگسازی  قنبری 
خانه، رستم و اسفندیار و راز روزبه کامال ذهن من به 
عنوان کارگردان را می خواند و هماهنگی ما و سابقه 
چندین ساله همکاریمان باعث شد تا پیانیستولوژی 
به لحاظ موسیقایی باتوجه به پیچیدگی نمایشنامه و 
سختی چند برابر کار بهترین کیفیت ممکن را نسبت 

به آثار قبل داشته باشد.
  به نظر شما تئاتر موزیکال مخاطب خودش 

     را در مشهد پیدا کرده است؟
همراهی  و  بودن  بدیع  دلیل  به  موزیکال  تئاتر 
سایر  از  بیشتری  بسیار  گذاری  اثر  درام  با  موسیقی 
مشهد  در  اصل  این  طبع  به  و  دارد  تئاتر  گونه های 
مستثنی نیست و موفقیت فونیکس روزبه و آرایشگر 
و اکنون پیانیستولوژی گواه این ادعاست.                                                                 

  مخاطب در نمایش پیانیستولوژی 

     چه نمادهایی را می بیند؟
بررسی جنگ و ریشه یابی این پدیده جهان شمول 
می رود.  شمار  به  پیانیستولوژیست  اصلی  دغدغه 
مخاطب در این نمایش سه تفکر روی صحنه می بیند 
که هریک مسیری را برای آینده متصورند و با توجه به 

تفکر خود، مسیری را در نمایش دنبال می کند.
  این نمادها تا چه اندازه برای انسان امروزی 

     در کشور ما معنادار هستند؟
انتقال  برای  بسیاری  و تصویری  نمادهای مفهومی 
تفکر نمایش روی صحنه رفته و سعی شده از نمادهای 

جهان شمول و قابل درک برای این مهم استفاده شود.
  آیا برای این کار مشاور هم داشتید؟ 

چون به نظر می رسد قراین زیادی از تاریخ، فلسفه 
و هنر در آن وجود دارد که در هم آمیخته شده اند.

همانطور که اشاره شد حضور سهند خیرآبادی به عنوان 

نویسنده و آرش خیرآبادی به عنوان دراماتورژ و مشاور که 
هر دو باالترین مدارج علمی در این زمینه را دارا هستند 

کمک زیادی به من برای طراحی این نمایش کرد.  
  برای این کار چقدر هزینه شده است؟

نزدیک به یکصد میلیون تومان.
  آیا نمایش برگشت مادی داشته است؟

داشته  گیشه  در  خوبی  خیلی  موفقیت  نمایش 
جذب  در  بیشتری  موفقیت  خانه  یتیم  به  نسبت  و 
باالی  هزینه  به  توجه  با  اما  است  داشته  مخاطب 
به  رسیدن  برای  بیشتر  اج��رای  نیازمند  نمایش، 
و  ارشاد  اداره  با همکاری  امیدواریم  که  است.  سود 
با  این مهم صورت پذیرد و نمایشی  انجمن نمایش 
مدت  بتواند  مخاطب  جذب  در  موفقیت  سطح  این 

زمان بیشتری روی صحنه بماند.
  کار بعدی شما هم در فضای تاریخی 

     خواهد بود؟
طرح  چند  ن��دارم،  رابطه  این  در  تصمیمی  هنوز 

دارم که در دست بررسی است.
  این کار برای چه جشنواره هایی 

     فرستاده شده یا خواهد شد؟
این نمایش متقاضی حضور در جشنواره تئاتر فجر 
برای  امید است شرایط حضور در جشنواره  و  است 

این گروه فراهم شود.                               
  انتظار خاصی از مخاطب خودتان بعد از 

     بیرون آمدن از سالن تئاتر دارید؟ به طور 
     خاص در مورد همین کار بفرمایید.

اینکه مخاطب پس از پایان نمایش به حرف های 
زده شده در نمایش فکر کند و ذهن مخاطب درگیر 
بزرگترین موفقیت ماست که  باشد  محتوای نمایش 

خوشبختانه به آن دست پیدا کرده ایم .
  بهترین جمله ای که در این شب ها از 

     مخاطبانتان شنیده اید چه بوده است؟

لذت  خیلی  گفت:  نمایش  پایان  از  پس  مخاطبی 
فکر  و  ش��ده ام  گم  و  گیج  غم انگیز،  خیلی  و  بخش 
می کنم تا یک هفته با خواب های آشفته حرف های 

نمایش زندگی کنم.  
  اگر خودتان بخواهید به کارتان نقد کنید 

     چه قسمتی به نظرتان می آید؟
بردن  به صحنه  برای  تمام تالش من  این  طبیعتا 
این  اکنون  و  است  بوده  موجود  بضاعت  با  نمایش 

سوالیست که باید از تماشاگران پرسیده شود.
  به عنوان حرف آخر چیزی در ذهن دارید؟

سپاس از لطف و وقتی که برای این نمایش صرف 
داشتن  نگاه  زنده  و  حمایتتان  از  ممنون  و  کرده اید 

هنر ناب تئاتر با قدرت رسانه.

کوتاه  گفتی  و  گپ  هم  نمایش  این  تهیه کننده  با 
تولید  و  تهیه  برای  که  حکم آبادی  مسعود  داشتیم. 
گذاشته  میدان  در  پا  باال  هزینه هایی  با  نمایش  این 
تئاتر  در  تهیه کنندگی  برخی دشواری های  از  است، 

مشهد گفت که در ادامه می خوانید.
  تهیه کنندگی تئاتر چه سختی ها 

     و خطرهایی کجاست؟
دلیل  به  مشهد  تئاتر  در  تهیه کننده  حکم آبادی: 
اینکه بیشتر به چشم »عابربانک« به آن نگاه می شود، 
هنرهای  انجمن  طرف  یک  از  ندارد.  درستی  کارکرد 
نمایشی کد »تهیه کننده« را به رسمیت نمی شناسد، از 
سوی دیگر همه دوست دارند در سود کار با تهیه کننده 
یا عوامل  بازیگر  نه. گاهی  کار  اما ضرر  باشند  شریک 
درباره دستمزد کمی که گرفته اند شکایت دارند؛ اوال به 
این فکر نمی کنند که در کارهای قبلی چقدر دریافتی 
داشته اند و دوما در همین کاری که از تهیه کننده فالن 
مبلغ را گرفته اند اگر تهیه کننده ای در کار نبود، همین 
نهایت  در  اینکه  مهم تر  نکته  بگیرند.  نبود  قرار  هم 
عوامل عددی هرچند کم به عنوان دستمزد دریافت 
کرده، اما تهیه کننده نه تنها مبلغی عایدش نشده که 

دچار زیان مالی هم شده است!
  آیا بازگشت سرمایه به شکلی هست که 

     بخش خصوصی بتواند در این حوزه 
      وارد شود؟

این کامال به هنرمندان بستگی دارد. اگر هنرمندان 
توقع خود از تهیه کننده را معقول کنند، حتما فضا برای 
سودآوری مهیا می شود، از سوی دیگر انجمن هنرهای 
انجمن  برای  این جریان کمک کند.  به  باید  نمایشی 
توسط  برایش  که  کاری  است.  یکی  دوش��اب  و  دوغ 
شهرداری  که  کاری  با  شده،  هزینه  خصوصی  بخش 
تولید کرده، با کاری که اصال هزینه نشده، یکی است. 
در حالی که تهیه کننده دار باید بیشتر اجرا کند تا ضرر 
تهیه کننده جبران شود، اما انجمن کامال کاسب کارانه با 

کارهایی که تهیه کننده دارد برخورد می کند.
  شما چطور اسپانسر جذب می کنید؟

جذب اسپانسر در تئاتر مشهد کار آسانی نیست. 
صورت  به  نه  هم  آن  که  هستند  مجموعه  دو  یکی 
نقدی، بلکه به صورت خدماتی کمک می کنند و تنها 
دلیل کمک شان هم عشق به هنر است. وگرنه برابر 
پولی که خرج تئاتر می کنند که در نهایت 2هزار نفر 
آن ها را ببیند می توانند در روزنامه آگهی بزنند یا در 

جاهای پرمخاطب تر هزینه کنند.

نمایش پیانیستولوژی تا هشتم دی ماه امسال هر 
شب ساعت 19 در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد اجرا 

می شود. 

کتاب

خبر

دلتنگ  میانساالنی  نشان  و  بی نام  مهمانخانه ای  در 
از  با روح خود مالقات می یابند  و  قمار عشق می کنند 

الیزابت و ماکس گرفته تا الیسا و  باقی ماجرا...
در بین آثار دوراس »گفتا که خراب اولی« عجیب ترین 
آن  اصول  و  رسم  از  ما  که  می ماند  مراسمی  به  است. 
بی اطالعیم اما مراتبش را با مسحوری دنبال می کنیم. 
مستفاد  آن  عنوان  از  که  طور  همان  کتاب،  درونمایه 
تحمیلی  یکسره  این خرابی  و  است،  می شود، خرابی 
است، با این توضیح که خرابی در اینجا بری از خشونت 
و  بیشتر قرین تحلیل است  و  و خصم و شورش است 

تراش و صیقل خوردن و تعالی یافتن. 
به طور قطع شاهد  آثار دوراس  این هم در  از  پیش 
نمونه های متعددی بوده ایم که همین جوهره »گفتا که 
خراب اولی« را در خود داشته اند. مثال سایه روشن هایی 
با اندکی تغییر و تعدیل در  از موضوع کتاب حاضر را، 
عبارات و تصاویر، بعضا در مدراتو کانتاییله و شیدایی لل 
و اشتاین می توان مشاهده کرد، منتها در گفتا که خراب 
اولی با دنیایی از جنون یا بی نظمی روحی گمراه کننده 
سرو کار داریم: هر حرکتی به صورت مجزا و مجرد دارای 
منظری منطقی است، حال آنکه در ترتیبی سلسله ای 
و پیوسته، حالتی از ذهن به هم ریخته برای مان تداعی 

می شود که در آن خراب اولی...
با  »گفتا که خراب اولی« )همراه گفت و گوی دوراس 
ژاک ریوت و ژان ناربونی( کتابی است از مارگریت دوراس 
توسط  و  صفحه   148 در  که  روبین  قاسم  ترجمه ی  با 

انتشارات اختران در سال 1396 به چاپ رسیده است.

گردشگر اروپایی در بازدید از جاذبه های 
تاریخی خواف: 

فرهنگ غنی این منطقه وصف 
ناپذیر است 

نشتیفان  آسبادهای  دیدن  از  که  اروپایی  گردشگر 
نشتیفان  آسبادهای  گفت:  ب��ود  ش��ده  زده  شگفت 
ابداعی مهندسی و بسیار عالی است و تحسین می کنم 
انسانهایی را که توانسته اند در زمان های خیلی گذشته 
که هنوز  برایم جالب است  و  بیاورند  بوجود  را  بنا  این 

تعدادی از این آسبادها فعال هستند.
محمود باعقیده مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان 
گردشگر  لئونارد  برناردت  اف��زود:  باره  این  در  خواف 
شهرستان  تاریخی  جاذبه های  از  بازدید  در  اروپایی 
وصف  و  غنی  بسیار  را  خواف  تاریخ  و  فرهنگ  خواف 

ناپذیر عنوان کرد.
یلدا  شب  در  که  اروپایی  گردشگر  این  اف��زود:  او 
مهمان مردم خواف بود با اسکان در اقامتگاه بوم گردی 
پوریعقوب ضمن آشنایی با جشن یلدا از نزدیک شاهد 

آداب و رسوم خانواده ایرانی در شب یلدا بود.
در  که  اروپایی  گردشگر  این  کرد:  تصریح  باعقیده 
به  را  خ��واف  شهرستان  ای��ران  به  خود  سفر  سومین 
عنوان مقصد گردشگری انتخاب کرده بود در بازدید از 
آسبادهای نشتیفان و مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد، 
این مدرسه را از لحاظ معماری بسیار زیبا با رنگهای گرم 
و با وقار توصیف کرد. برناردت لئونارد گردشگر اروپایی 
که از دیدن آسبادهای نشتیفان شگفت زده شده بود 
مهندسی  خیلی  ابداع  یک  نشتیفان  گفت:آسبادهای 
و بسیار عالی است و تحسین می کنم  انسانهایی را که 
توانسته اند در زمانهای خیلی گذشته این بنا را بوجود 
این  از  تعدادی  هنوز  که  است  جالب  برایم  و  بیاورند 

آسبادها فعال هستند.
 برناردت لئونارد در ادامه از تفاوتی که بین آنچه رسانه 
های خارجی از ایرانی ها توصیف می کنند و آنچه که  او 
دراینجا می بیند اظهار تعجب کرد وگفت: ما در کشور 
خود جشن های ملی و مذهبی زیادی داریم اما جشن 
بلند ترین شب سال را نداریم و این برایم جالب و شگفت 

آور است.

نیازی: بررسی جنگ و ریشه یابی 
این پدیده جهان شمول دغدغه 

اصلی پیانیستولوژیست به شمار 
می رود. مخاطب در این نمایش سه 
تفکر روی صحنه می بیند که هریک 
مسیری را برای آینده متصورند و با 

توجه به تفکر خود، مسیری را در 
نمایش دنبال می کند

حکم آبادی: تهیه کننده در تئاتر 
مشهد به دلیل اینکه بیشتر به 

چشم »عابربانک« به آن نگاه 
می شود، کارکرد درستی ندارد. از 

یک طرف انجمن هنرهای نمایشی 
کد »تهیه کننده« را به رسمیت 

نمی شناسد، از سوی دیگر همه 
دوست دارند در سود کار با تهیه کننده 

شریک باشند اما ضرر کار نه

    جواد لگزیان

خبر

خبر

معرفی برترین های نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی و هنرهای 

سنتی ایران 

صنایع  سراسری  نمایشگاه  اختتامیه  با  همزمان 
غرفه  و  هنرمندان  از  ایران  سنتی  هنرهای  و  دستی 

های برتر این نمایشگاه تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
رضوی،همزمان  خراسان  وگردشگری  دستی  صنایع 
و  دستی  صنایع  سراسری  نمایشگاه  اختتامیه  با 
از  ماه  دی  یکم  جمعه  روز  ای��ران  سنتی  هنرهای 

هنرمندان و غرفه های برتر این نمایشگاه تقدیر شد.
اصفهان  جهانی؛  شهر  چهار  از  نمایشگاه  این  در 
آذربایجان  دستی،  صنایع  جهانی  شهر  عنوان  به 
استان  دستباف،  فرش  جهانی  شهر  »تبریز«  شرقی 
کرمان  استان  و  سفال  شهرجهانی  »اللجین«  همدان 

»سیرجان« شهر جهانی گلیم تقدیر شد.
عنوان  به  مشهد  از  طوسی  سعیدی  زهرا  همچنین 
خالقیت و نوآوری، مجید حسینی از شهرستان سرخس 
به دلیل حضور موثر در نمایشگاه، ایمان مجرداز شرکت 
در  دستی  صنایع  از  مندی  بهره  دلیل  به  ساج  چوب 
به  بوشهر  استان  از  حسنی   امام  معصومه  معماری، 
در بخش  از مشهد  اعتصامی  برتر،راضیه  فروس  دلیل 
بسته  بخش  در  مشهد  دالوند  هنری  آرایی،گروه  غرفه 
بندی محصوالت، علی عرب زادگان از استان اصفهان 
در بخش غرفه آرایی مینای نقاشی، مجتبی چمنی از 
صنایع دستی فرهنگ در بخش بسته بندی محصوالت، 
مهرداد بابایی  از استان اصفهان در بخش نگارگری روی 
سنگ و علی اصغر صالحی در بخش خالقیت تولید از 
مشهد به عنوان برترین های هشتمین نمایشگاه صنایع 

دستی مورد تقدیر قرار گرفتند.

الیه نگاری و گمانه زنی شهر 
تاریخی سنگ بست فریمان انجام 

می شود 
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
انجام الیه  فریمان گفت:مجوز  گردشگری شهرستان 
حریم  و  عرصه  تعیین  منظور  به  زنی  گمانه  و  نگاری 

شهر تاریخی سنگ بست صادر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
حسن  رض��وی،  خراسان  وگردشگری  دستی  صنایع 
گیاهی صبح شنبه دوم دی ماه اظهارداشت: با پیگیری 
های صورت گرفته میراث فرهنگی شهرستان فریمان 
مجوز انجام الیه نگاری و گمانه زنی به منظور تعیین 
عرصه و حریم شهر تاریخی سنگ بست با تایید رئیس 

پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور صادر شد.
اول  از  زنی  گمانه  و  نگاری  الیه  عملیات  افزود:  او 
اجرایی  بست  سنگ  تاریخی  محوطه  در  ماه  اسفند 

خواهد شد.
که  فرهنگی  مهم  اتفاق  این  کرد:  تصریح  گیاهی 
برای اولین بار در شهرستان فریمان به وقوع خواهد 
پیوست ضمن برون داد اطالعات تاریخی،معماری و…
از سایت سنگ بست و مشخص شدن عرصه و حریم 
میراث  پایگاه  ایجاد  زمینه  باستانی،  محوطه  این 
فرهنگی در این منطقه تاریخی افزایش خواهد یافت.
خاطرنشان  فریمان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
زنی  گمانه  و  تاریخی  نگاری  الی��ه  کرد:عملیات 
بین  از  را  غیرتاریخی  اراضی  بالتکلیفی  و  مشکالت 

خواهد برد.
از  هیآتی  جاری  هفته  دوشنبه  روز  است  گفتنی 
از  نزدیک  از  فرهنگی  میراث  پژوهشکده  مدیران 
در  گرد  فرهاد  و  بست  سنگ  تاریخی  های  محوطه 

شهرستان فریمان بازدید کردند.

زایش کمدی از دل تراژدی
نمایش پیانیستولوژی که با هزینه ای بالغ بر 100 میلیون تومان به تولید رسیده، تا پایان هفته تمدید شد

عکس پذیرفته شده در جشنواره چامپینا 2017 کشور رومانی 
عکاس: رسا قوام شهیدی

شهرام مکری از کار روی پروژه فیلمی معمایی و 
پلیسی خبر داد.

این کارگردان سینما در گفت و گو با ایسنا-منطقه 
مشغول  حاضر  حال  »در  اینکه  بیان  با  خراسان، 
نسیم  خانوم  از  جدیدی  فیلم نامه  یک  روی  کار 
همکاری  هم  با  هم  هجوم  فیلم  در  که  احمدپور 
که  بود  این  ما  برنامه  داشتیم،هستیم«،گفت: 
ممکن  اما  شود  تولید  کار  این  جاری  سال  اواخر 
پیش  در  که  سفرهایی  خاطر  به  فیلم  تولید  است 
را  فیلم  کارهای  و در سال 97  بیافتد  دارم عقب تر 

انجام بدهم.
ادام��ه  در  فیلم  ای��ن  م��دل  ک��رد:  عنوان  وی 
معنای  به  می کنم،  کار  خودم  که  است  سینمایی 
تجربه گرا بودن. اما از طرف دیگر استایل خیلی 
با فیلم »ماهی و گربه« و »هجوم« دارد.  متفاوتی 

فکر می کنم تماشاچی با یک مدل تازه ای ازمدل 
روبرو  می کنم  دنبال  دارم  من  که  سازی ای  فیلم 

شود.
مکری یادآور شد: راجع به داستان سعی می کنم 
سورپرایز  می خواهم  زی��را  بدهم  توضیح  کم  که 
باشد. اما یک ایده داستانی خیلی جالبی در فیلم 
ساخت  به  که  هنگامی  و  آینده  در  که  دارد  وجود 
فیلم نزدیک تر شدیم آن راخواهم گفت. این فیلم  

تم معمایی و پلیسی دارد.
این کارگردان سینما در خصوص استقبال مردم 
معنای  به  استقبال  از  کرد:  اظهار  هجوم  فیلم  از 
راضی  االن  تا  باشند  خریده  بلیط  م��ردم  اینکه 
را  فیلم  هویزه  سینما  مشهد  همین  در  هستم. 
اینکه  خاطر  به  کرده  منتقل  تری   بزرگ  سالن  به 
در  هم  تهران  در  آمار  طبق  دارد.  تماشاچی  فیلم 

هر سانس بیش از 90 تماشاچی برای دیدن فیلم 
داشتیم.

این  به  استقبال  درخصوص  داد:  ادام��ه  وی 
باشد  داشته  دوست  را  فیلم  تماشاچی  که  معنا 
هم  و  مثبت  نقدهای  هم  معمول  طبق  یانه، 
خوب  موضوع  این  دارد.  وجود  منفی  نقدهای 
و  است  زنده  فیلم  یک  که  می دهد  نشان  و  است 
دارد با تماشاچی کار می کند. من از این موضوع 

هستم. راضی 
اول  از  کرد:  نشان  خاطر  سینما  کارگردان  این 
آذر ماه یک سری مجالت سینمایی و نوشته های 
منتقدان بیرون آمده که امیدوارم این موضوع هم 
این  به  و  کند  تر  را داغ  بتواند بحث های سینمایی 
بیشتری  تماشاچی های  که  شود  منجر  موضوع 

هجوم را ببینند.

مکری تصریح کرد: در مجموع با توجه به شرایط 
شلوغ  بسیار  که  ایران  سینمای  حاضراکران  حال 
اصلی سینمای  که جریان  فیلم هایی  برای  و  است 
نمایش  برای  کمی  جای  و  فرصت  هستند  ایران 
راضی  هجوم  فیلم  اکران  وضعیت  از  دارد  وجود 

هستم.

شهرام مکری فیلم معمایی و پلیسی می سازد خبر

    نوید موسوی
NaVId.mouSaVI 64@gmaIl.Com

  عکس: محمد حسن صلواتی

سامانه
 پیامک مردمی
100080888



 هانیه فیاض
h_fayaz1988@yahoo.Com
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اخبار کوتاهاخبار ویژه

نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی شورای اسالمی 
شهر مشهد:

احداث مراکز تفریحی-گردشگری 
تضادی با مسائل مذهبی ندارد

اسالمی  شورای  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نائب 
اقتصادی  و  پروژه های سرمایه ای  شهر مشهد گفت: 
مراکز  احداث  و  ساختمان  صنعت  بر  مشتمل  جدید 
مراکز  مثل  شهر  ساکنان  یا  و  گردشگران  نیاز  مورد 
در  مسافران  ماندگاری  باعث  می تواند  تفریحی 
با مسائل مذهبی  به عقیده من تضادی  و  شهر شده 

ندارند.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  ودیعی  حسین  محمد 
خود  وقت  اضافه  زیارت  از  پس  زائران  و  مسافران 
و  می گذرانند  گردشگری  و  تفریحی  فضاهای  در  را 
کاهش  اقتصادی،  رونق  باعث  مسئله  این  به  توجه 
در  بنابراین  شد؛  خواهد  حاشیه نشینی  و  بزهکاری 
اجرایی  روند  و تسهیل  ایجاد مشوق ها  با  داریم  نظر 
برای  را  الزم  انگیزه  سرمایه گذاران  به  پ��روژه ه��ا 

بدهیم. سرمایه گذاری 
هدف  با  اقتصادی  کمیسیون  راهبرد  دو  از  وی 
رونمایی  ساختمان  صنعت  به  رون��ق  بازگرداندن 
از  بسیاری  بر  ساختمان  صنعت  داد:  ادامه  و  کرد 
تعیین  راهبرد  دو  و  است  تاثیرگذار  دیگر  صنایع 
متوقف  پ��روژه ه��ای  ب��رای  راه ح��ل  یافتن  و  تکلیف 
دیگر  راهبرد  و  است  مشخص  آن  مشکالت  که  شده 
نشده  شناسایی  آنها  مشکالت  که  است  پروژه هایی 
برای  شورا  راهبردهای  هستند  مطالعاتی  فاز  در  و 
و  ساختمان  صنعت  به  رون��ق ده��ی  و  فعال سازی 

پروژه های سرمایه گذاری است.
اسالمی  شورای  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نائب 
پروژه های  که  شده  شناسایی  مشکالت  مشهد  شهر 
را  هستند  مواجهه  آن  با  شهر  تمام  نیمه  و  راک��د 
ارتفاع  تغییر  مشکل  سندمالکیت،  نظیر  مشکالتی 
جرایم  نشانی،  وآتش  ایمنی  و  پارکینگ  سطح،  و 
فرهنگی  پیوست  عمومی،  فضاهای  و  معابر  اشغال 
درحال  مشکالت  این  اف��زود:  و  کرد  عنوان   ... و 
تشکیل  منظور  این  به  تسهیل  ستاد  و  است  مطالعه 

شده است.
و  دستگاه ها  بین  سرمایه گذاران  سرگردانی  وی 
سازمان های مختلف را به عنوان یکی از چالش های 
پیش روی سرمایه گذاران دانست و گفت: متاسفانه 
از  و  دیگر  سازمانی  به  سازمان  این  از  سرمایه گذار 
دستگاهی به دستگاهی دیگر می روند و گاه نهادهای 
بازرسی  استانداری،  مهندسی،  نظام  مثل  نظارتی 
و... ورود پیدا کرده و پروژه ها را به عقب می اندازند.

را  بی ارزش  فعالیت های  به  موسوم  اتفاقی  ودیعی 
و  کرد  معرفی  سرمایه گذاری  دیگر  چالش  عنوان  به 
ادامه داد: طوالنی شدن زمان بهره برداری از پروژه، 
که  پروژه های سرمایه گذاری است  عامل هزینه زا در 
ایجاد  ارزش  کرده،  خارج  اقتصادی  صرفه  از  را  کار 
خواهد  شده  تمام  بهای  افزایش  موجب  و  نمی کند 
شد در حالی که قیمت فروش را نیز افزایش نخواهد 

داد.
پروژه های  تسهیل  ستاد  سازوکار  توضیح  در  وی 
سرمایه گذاری، اظهار کرد: همه نهادهای تصمیم گیر 
به  بلندمرتبهسازی  و  انبوه سازی  پ��روژه ه��ای  در 
و  صورت همزمان در یک مکان خدمات، تسهیالت 
مجوزهای الزم را ارائه دهند و هر زمان این مجوز از 
نهادهای دیگر توقفی  طرف ستاد تسهیل صادر شد 

در کار ایجاد نکنند.

دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی:

گران فروشی در اطراف حرم مطهر امام 
رضا )ع( بیداد می کند

خراسان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
از  مطهر  حرم  کنار  در  فروشی ها  گران  گفت:  رضوی 
نظارت  نیازمند  که  اجتماعی است  جمله آسیب های 

و بررسی است.
شورای  اعضای  جمع  در  ارجایی  عبدا...  سید   
اداری شهرستان داورزن اظهار افزود: امر به معروف 
و نهی از منکر موضوع جدیدی نیست و امروز موضوع 

اصلی نظارت همگانی بوده که باید به آن پرداخت.
که  نمی پذیرد  سلیمی  عقل  هیچ  کرد:  عنوان  وی 
اگر فردی به هر دلیلی آرامش جامعه را برهم بزند یا 
احساس مسئولیت  کند کسی  وارد  به جامعه  آسیبی 

نکند و بی تفاوت از آن عبور کند.
خراسان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
بر  اینکه مسئولیت ما در نظام مبتنی  بیان  با  رضوی 
دین مقدس اسالم تبیین شده است، ادامه داد:اقامه 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  و  زکات  نماز، 
مسئولیتی است که بر دوش هر مسئولی گذاشته شده 
است و امر به معروف نه تنها، عقلی، شرعی و عرفی 
اغلب  در  که  بوده  نیز  قانونی  تکلیف  یک  بلکه  است، 
جوامع نه تنها مجرم مورد تعقیب قرار می گیرد، افراد 
ناظر بر جرم و بی تفاوت نیز مجرم شناخته می شوند.
نهی  و  معروف  به  امر  وظایف ستاد  به  اشاره  با  وی 
اولویت بندی  و  نظارت  بررسی،  کرد:  اظهار  منکر،  از 
و  است  ستاد  این  عهده  بر  اجتماعی  آسیب های 
در  را  فراوانی  کمک های  می تواند  مردمی  مشارکت 

کاهش این آسیب ها داشته باشد.
حرم  کنار  در  گران فروشی ها  اینکه  بیان  با  ارجایی 
به  که  است  اجتماعی  آسیب های  جمله  از  مطهر 
از  یکی  کرد:  دارد، خاطرنشان  نیاز  بررسی  و  نظارت 
موارد بسیار، وضعیت نابسامان فروش زعفران تقلبی 
که  )ع( است  امام رضا  کنار حرم مطهر  بازار های  در 
این  و گران فروشی در  باال فروخته می شود  با قیمت 

اماکن بیداد می کند.
وی مشارکت مردم را رمز پیروزی دانست و افزود: 
مشارکت  جا  هر  اجتماعی  و  فرهنگ  عرصه های  در 
بدون  مشارکت ها  این  و  بوده ایم  پیروز  بوده،  مردم 

آموزش نیز امکان پذیر نیست.
خراسان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
حوزه  معروف  امربه  و  منکر  از  نهی  کرد:  ابراز  رضوی 
بر  در  را  انسانی  زندگی  شئون  تمام  که  است  وسیعی 
می گیرد و باید اولویت زندگی بشر قرار گیرد، این امر 
یاد گرفتنی است که نیازمند آموزش های تخصصی و 

ایجاد گروهای متخصص است.

400 آی.پی دستگاه های دولتی خراسان 
رضوی در فضای مجازی

مسئول مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید 
رضوی  خراسان  در  ارتباطات  و  اطالعات  تبادل  و 
آدرس   400 استان  این  دولتی  دستگاه های  گفت: 

پروتکل اینترنت یا IP فعال دارند.
گ��زارش  اس��اس  بر  اف��زود:  رحیمی  محمدحسن 
ماهانه مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالعات و ارتباطات)افتا( در خراسان رضوی 
اطالعات  تبادل  و  مجازی  فضای  در  امنیت  وضعیت 
مناسب نیست و خراسان رضوی در این زمینه جایگاه 

مناسبی ندارد.

جهانی  »جایزه  دوره  سومین  فراخوان 
گوهرشاد« اعالم شد

از  گوهرشاد  جهانی  جایزه  دوره  سومین  فراخوان 
سوی دبیرخانه این رخداد فرهنگی اعالم شد.

جهانی  ج��ای��زه  دوره  سومین  ف��راخ��وان  مهلت 
قرآنی  معارف  و  فرهنگ  ترویج  هدف  با  گوهرشاد 
سیره  بر  تأکید  با  السالم  علیهم  بیت  اهل  مکتب  و 
نیکوکار  و  فرهیخته  بانوان  از  تجلیل  برای  رضوی 
جهان، تا 20 فروردین سال 1397 اعالم شده است و 
این مراسم همزمان با ایام دهه کرامت در سال آینده 

برگزار خواهد شد.
بانوان عالقه مند می توانند با ثبت نام در سایت این 
دبیرخانه به آدرس Goharshad.aqr.ir و ارسال رزومه 

خود در این فراخوان جهانی شرکت کنند.

خراسان رضوی دارای رتبه دوم تراکنش 
اینترنتی است

مدیرکل پست خراسان رضوی نیز گفت: این استان 
پس از تهران رتبه دوم تعداد تراکنش خرید و فروش 
داده  اختصاص  خود  به  کشور  سطح  در  را  اینترنتی 

است.
برای  پست  آمادگی  از  همچنین  شفیعی  محمد 
بنیان  دانش  و  آپی  استارت  شرکت های  با  همکاری 
در حوزه آی.سی.تی با در اختیار قرار دادن فناوری 
متوسط  افزود:  و  داد  خبر  اداره  این  اطالعاتی  های 
سرانه ارسال مرسوالت پستی در ایران 11 مرسوله و 

میانگین جهانی آن 45 مرسوله است.

در  کشور  ریلی  موزه  نخستین  افتتاح 
مشهد

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی از افتتاح نخستین 
ناوگان های  عمر  گفت:  و  داد  خبر  کشور  ریلی  موزه 
ناوگان  عمر  از  جوان تر  سال   6 مشهد  مسافربری 

مسافربری کشوری است.
رضوی  خراسان  اف��زود:  ضیایی مهر  محمدهادی 
با  بین المللی  حمل و نقل  حجم  تن   431 و  هزار  یک 
است  داشته  مرز سرخس  از  میانه  آسیای  کشور های 
شاهد  را  رشد  درصد   20 گذشته  سال  به  نسبت  که 

هستیم.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی دو هزار و 800 هزار 
تن با بیش از 43 هزار دستگاه واگن حمل ونقل باری 
داشته که این عدد 19 درصد افزایش نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشته است
اینکه  بر  با تاکید  مدیرکل راه آهن خراسان رضوی 
جوان تر  سال   6 مشهد  مسافربری  ناوگان های  عمر 
کرد:  اشاره  است،  کشوری  مسافربری  ناوگان  عمر  از 
پیدا  افزایش  قطارها  داخل  خدمات  کیفیت  نظر  از 
کرده است و ناوگان مسافربری که باالی 45 سال بود 
ناوگان  عمر  متوسط  و  کرده  خارج  ریلی  شبکه  از  را 
مسافربری کشور حدود 29.5 سال است، که این عدد 

در مشهد به 24 سال می رسد.

برلیانس تاکسی مشهد می شود
مقدس  مشهد  شهرداری  تاکسیرانی  مدیرعامل 
گفت: درخواست تبدیل خودروی برلیانس به تاکسی 
در شورای عالی ترافیک کشور مطرح و منتظر تصویب 

نهایی است.
سید مهدی علوی مقدم در خصوص گسترش تنوع 
بر  تاکسی  نوع  ضوابط  افزود:  مشهد  شهر  در  تاکسی 
اساس قانون جز وظایف شورای عالی ترافیک کشور 
شورا  این  در  فنی  کمیته  و  کارگروه  راستا  این  در  و 
به  تبدیل  ب��رای  خ��ودرو  استاندارد  و  شده  تشکیل 
تاکسی و دریافت پالک »ت« در این کارگروه به انجام 
ترافیک  عالی  شورای  در  باید  نهایت  در  و  می رسد 

تصویب شود.
نیز عنوان کرد: مشهد  وی در مورد خودروی ون 
ناوگان  برلیانس را وارد  به عنوان نخستین شهر ون 
ون  دستگاه   16 امروز  به  تا  و  کرد  خود  تاکسیرانی 
تفاهم نامه  و  می رسد  دستگاه   25 به  که  شده  وارد 
منعقد  وران��ا  ون  خ��ودرو  ورود  ب��رای  نیز  جدیدی 
با  جمعی  خودروهای  بتوانیم  کلی  طور  به  تا  شد 
تعداد سرنشین بیشتر را در مشهد مقدس گسترش 

دهیم.

دانشجویی  فرمول  خودرو  رونمایی 
سورنا در مشهد

در  شنبه  روز  سورنا  دانشجویی  فرمول  خ��ودرو 
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی 

شد.
تیم  دانشجویی  سرپرست  تهرانی،  ریاضی  وحید 
سازنده خودرو مزبور با بیان اینکه ساخت این خودرو 
طراحی   FSAE مسابقات  در  شرکت  هدف  با  مسابقه 
شد، گفت: ساخت این خودرو از آذر ماه سال گذشته 
مهندسی  دانشجویان  از  نفره   17 تیم  یک  توسط 

دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.
20 تا 24  وی ادامه داد: قرار است خودرو سورنا 
و  ایتالیا  ریکاردوی  پیست  در  آینده  سال  ماه  تیر 
این  ساخت  برای  و  کند   شرکت   SAE مسابقات  در 
که  شده  هزینه  ریال  میلیون   800 تاکنون  خودرو 
برای  نیاز  مورد  یدکی  قطعات  هزینه  با  رقم  این 
میلیون   400 و  میلیارد  یک  به  مسابقه  در  شرکت 

ریال می رسد.

سرعت  به  و  دهان  به  دهان  خبری  شب  جمعه 
آن  شنیدن  از  ساعتی  چند  هنوز  و  پیچید  شهر  در 
فضای  در  رخداد  این  از  ویدئویی  که  بود  نگذشته 
به دنبال  واکنش های مختلفی  و  مجازی پخش شد 
دلیل  به  که  ناتوانی  و  دستفروش  م��رد  داش��ت. 
مقاومت در برابر مأمور سد معبر شهرداری، به طرز 

وحشتناکی کتک خورد.
از  اتفاقاتی  که  نیست  نخستین بار  این  چند  هر 
این دست رخ می دهد و بدون شک آخرین  دفعه نیز 
نخواهد بود. نمونه اش ضرب و شتم یک دستفروش 
تهران  شهرداری  معبر  سد  مأموران  توسط  نوجوان 
خبر  یا  و  کرد  پا  به  هم  زیادی  صدای  سرو  که  بود 
هم  باز  رش��ت،   در  دستفروش  زن  خ��وردن  سیلی 

توسط مأموران سد معبر شهرداری!
و  غیرانسانی  غیراخالقی،  در  شکی  بی گمان 
ناپسند بودن حرکت مأمور شهرداری در کتک کاری 
خشونت  مثابه  به  حرکت  این  و  نیست  دستفروشان 
علیه افراد قابلیت رسیدگی دارد اما، آنچه که سبب 
نشده  دیده  ابعاد  واک��اوی  به  گ��زارش  این  تا  شده 
بی تفاوتی هایی  و  تفریط ها  و  افراط  بپردازد،  ماجرا 
است که در گذر زمان به فراموشی سپرده می شود و 

به قول معروف "روز از نو، روزی از نو"

شاهد  شهرها  سطح  در  اواخ��ر،  این  متاسفانه 
با دست فروشان هستیم که  تند و سلبی  برخوردای 
خود  هم  و  می کند  جریحه دار  را  جامعه  وجدان  هم 
بررسی ای  قابل  و  متعدد  علت های  معلول  اف��راد 

هستند که باید به آن ها پرداخت.
توسط  دستفروشان  و  کارگران  علیه  خشونت 
می نامد،  پیمانکار  را  آن ها  شهرداری  که  اشخاصی 
اتفاق کم سابقه ای نیست. این برخوردهای فیزیکی 
منجر  گاه  و  می ماند  باقی  مالی  خسارت  حد  در  گاه 
جبران  قابل  هیچ عنوان  به  که  می شود  اتفاقاتی  به 

نیست.
بیش از 50 سال است که شهرداری ها در برخورد 
که  می دانند  و  دارند  سابقه  دستفروشی  پدیده  با 
نداشته  تاکنون  هیچ نتیجه ای  فیزیکی  برخورد 
برخورد  بجای  نباشد  بد  شاید  نظرم  به  اس��ت. 
برای  را  نقدی  مجازات های  زن��دان،  و  فیزیکی 
این  منظور  البته  بگیرند؛  نظر  در  دستفروشان 
متخلف  فروشندگان  برای  که  مجازاتی  که  نیست 
معمولی  دستفروشان  برای  می شود  گرفته  نظر  در 
حسب  بر  باید  مجازات ها  بلکه  بگیرند،  نظر  در  هم 

میزان تخلفات درنظر گرفته شود.
برخورد  اجازه هیچ گونه  به صورت کلی شهرداری 
در  برخورد  مگر  ن��دارد،  را  فردی  هیچ  با  فیزیکی 
می شود،  تعیین  که  تبصره هایی  و  قانون  چارچوب 

باشد. 
اشتغال  مشکل  که  شهرهایی  و  کشورها  در  اصوال 
با  دارد،  زی��ادی  مهاجران  یا  می خورد  چشم  به 
روب��ه رو  غیررسمی  اشتغال  عنوان  به  پ��دی��ده ای 
هستیم. دستفروشی به عنوان یک شغل غیررسمی 
از  بخشی  و  روستایی  مهاجران  که  شده  شناخته 
در  که  کسانی  یا  تحصیالت  و  تخصص  فاقد  اف��راد 
آمدهای کمی دارند و نمی توانند کار مناسبی داشته 
مناسبی  درآمد  کار  داشتن  وجود  با  حتی  یا  باشند 

ندارند، اقدام به دستفروشی می کنند. 
با  ب��رخ��ورد  ب��رای  م��ی رس��د ش��ه��رداری  نظر  ب��ه 
مشخصی  قانون  سیار  و  گرد  دوره  دستفروشان 
افراد  این  به  نسبت  شهرداری  ماموران  و  ن��دارد 
اعمال می کنند، زیرا دیدگاه  برخوردهای سلیقه ای 
واقع  در  است.  متفاوت  مسئله  این  به  نسبت  افراد 
سد  که  دستفروشانی  با  برخورد  برای  شهرداری ها 
دستفروشان  برای  ولی  دارند،  قانون  می کنند  معبر 
صورت  به  و  نداشته  مشخصی  جای  که  دوره گردی 
وجود  قانونی  می کنند  دستفروشی  به  اقدام  سیار 

ندارد. 

وظایف شهرداری ها برخورد با کسانی است که در 
دیگران  راه  و  می کنند  معبر  سد  خیابان ها  و  راه ها 
از  مشخصی  و  آشکار  تعریف  این  ولی  می بندند  را 
دستفروشی نیست و همه دستفروشان را نمی توان 
پدیده  دستفروشی  زی��را  داد،  ق��رار  گ��روه  درای��ن 

جدیدی نیست که امروزه به وجود آمده باشد.
این  در  که  است  این  می باشد،   مهم  اکنون  آنچه   
شهرداری  اقدامات  آیا  که  داری��م  تردید  موضوع 
وجود  با  خیر؟  یا  اس��ت  قانونی  دستفروشان  با 
نسبت  عمومی  افکار  که  تصویری  و  تردید ها  این 
کار  مهم ترین  باید  دارن��د،  شهرداری  اقدامات  به 
درخواست  شهر  شورای  از  که  باشد  این  شهرداری 
تعریف  دستفروشان  با  برخورد  نحوه  ب��رای  کند 
چه  با  شود  مشخص  و  ارائه  دستفروشی  از  درستی 
دستفروشانی برخورد صورت گیرد، زیرا همه آن ها 
این  تعریف  صورت  در  نمی کنند.  ایجاد  معبر  سد 

قوانین برخوردهای سلیقه ای نسبت به آن ها اعمال 
نمی شود. 

سد  قانون  به  اصرار  که  است  واضح  بسیار  درواقع 
حل  راه  تنها  دستفروشان  با  برخورد  برای  معبر 
چاره اندیشی  خصوص  این  در  باید  و  نیست  ممکن 

کرد.
شغل  خ��ص��وص  در  ج���اری  س��ال  ش��ه��ری��ورم��اه 
مفصل  گزارش  دو  قالب  در  دستفروشی  غیررسمی 
به  و  پرداختیم  پدیده  این  مختلف  ابعاد  بررسی  به 
از  که  نشستیم  نیز  مربوطه  مسئوالن  صحبت  پای 
مرتفع  و  مسئله  این  فوری  و  مناسب  ساماندهی 
هنوز  اما  دادند  قول  آن  پیرامون  مشکالت  کردن 
اقدامی  شاهد  مورد  این  در  تاکنون  و  نیست  خبری 
بی تدبیری  و  مدیریت  سوء  نشانه  این  و  نبوده ایم 
است و باید مسئوالن شهرداری توضیحی برای این 

قضیه داشته باشند.

دستور قاطع شهردار مشهد 
ماموران  درگیری  کوتاه  فیلم  انتشار  دنبال  به 
شهرداری با فرد دستفروشی بر روی پل عابرپیاده، 
به سرعت  مشهد  شهردار  خامسی،   تقی زاده  قاسم 
در  تا  خواست  دستوری  طی  و  داد  نشان  واکنش 
و  بررسی  ذیربط  مراجع  توسط  موضوع  وقت  اسرع 
نتیجه جهت تنویر افکار عمومی به وی اعالم شود.

رواب��ط  مدیریت  سرپرست  کشیری،  حسین 
این  در  مشهد  ش��ه��رداری  بین الملل  و  عمومی 
خصوص اظهار کرد: شهردار مشهد در دستور خود 
تاکید کرده است که در صورت تایید موضوع مبنی بر 
بوده اند،  ماموران شهرداری  برخوردکنندگان  اینکه 
به  با متخلفان  و  نکرده  از هیچ قصوری چشم پوشی 

شدیدترین شکل ممکن برخورد خواهد شد.

موضوعی  انسانی  کرامت  کرد:  خاطرنشان  وی 
خدشه دار  نباید  احتمالی  تخلف  هیچ  با  که  است 
خط  از  موضوع  این  خالف  و  برود  زیرسوال  و  شده 

قرمزهای مدیریت شهری در دوره جدید است.
آئین نامه در حال بازنگری است 

خدمات  کمیسیون  رئیس  حاجیان،  محمد 
شورای  زیست  محیط  و  سالمت  بهداشت،  شهری، 
با  اختصاصی  گفت وگوی  در  مشهد  شهر  اسالمی 
دیدن  از  پس  بنده  کرد:  اظهار  صبح امروز  خبرنگار 
فیلم این برخورد ناشایست که در منطقه 11 رخ داد 
و  من  نظر  از  برخوردها  نوع  این  شدم.  متاثر  بسیار 

هر انسانی بسیار زشت و زننده است.
مکلف  شهرداری  که  است  درست  داد:  ادامه  وی 
نیز  موضوع  این  ولی  است  معبر  سد  با  برخورد  به 
باید در چهارچوب قوانین صورت گیرد و کسی حق 
امام)ره(  اینکه  کما  ندارد،  را  برخوردها  این گونه 
به  محکومین  حتی  ن��دارد  حق  کسی  که  فرمودند 

اعدام را یک سیلی اضافه بزند. 
ماموران  برخورد  این  البته  کرد:  عنوان  حاجیان 
شهرداری ناشی از عدم آموزش های کافی است که 
به صورت  و  از دیدگاه خود  این موارد  با  باعث شده 
بدی  نیت  نهایت  در  وگرنه  کنند.  برخورد  شخصی 
حال  هر  است.به  قانون  اجرای  قصدشان  و  ندارند 
شهر  شورای  تایید  مورد  وجه  هیچ  به  موضوع  این 
تقی زاده  آقای  اطالعیه  طبق  و  نیست  شهردار  و 
خامسی دستور داده شده با عامالن این موضوع به 
هیچ  موضوع  کامل  بررسی  با  و  شود  برخورد  شدت 

اغماضی صورت نگیرد.
بحث  در  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  وی 
بند  کمیسیون  در  گفت:  دستفروشان  ساماندهی 
20 بحث این گونه مشاغل کامال در دستور کار است 
بازبینی کلی و جامع در آئین نامه اجرایی در  و یک 
مواردی  آئین نامه  این  در  چون  است.  انجام  حال 
ذکر شده که در بحث سامان دهی و موارد مربوط به 

قرار  بازنگری  مورد  باید  مزاحم  مشاغل  و  سدمعبر 
گیرد.

وی افزود: با نگاه اجرای قانون در شرایط کنونی 
ممکن  زیرساخت های  اجرا  این  برای  آیا  دید  باید 
در  آئین نامه  راستا  همین  در  خیر؟  یا  دارد  وجود 
تمام  آینده  جلسه  دو  طی  و  است  بازنگری  حال 
خواهد شد و سپس به تمام مناطق شهرداری ابالغ 

خواهد شد.
ضعف آموزش فرهنگی الزم در شهرداری ها

کالت  و  مشهد  مردم  نماینده  پژمان فر،  نصرا... 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
صبح امروز گفت: متاسفانه هرازچندگاهی در کشور 
عدم  این  و  هستیم  چنینی  این  تلخ  اتفاقات  شاهد 
برای  شهرداری ها  کافی  و  الزم  فرهنگی  آم��وزش 
البته  می دهد.  نشان  را  کننده  برخورد  نیروهای 
در  را  زیادی  زحمات  بدنه شهرداری  در  ما  برادران 
صورت  هر  در  اما  می شوند  متحمل  فرهنگی  امور 
این  در  فرهنگی  ضعف  همین  نشان گر  اخبار  این 

نیروها است.

خوشبختانه  مشهد  ش��ه��رداری  اف���زود:  وی 
داشته  فرهنگی  زمینه های  در  خوبی  فعالیت های 
در  نهاد  این  اما  دارد.  تقدیر  جای  حال  هر  به  که 
دارد  مستقیم  ارتباط  مردم  با  که  است  جایگاهی 
برخوردار  کافی  محبوبیت  از  جامعه  بدنه  در  باید  و 
که  بدانند  باید  ش��ه��رداری  در  ما  عزیزان  باشد. 
آن ها  محبوبیت  از  برخوردها  و  اتفاقات  اینگونه 
تغییر  نهاد  این  به  را  مردم  نگاه  و  می کاهد  شهر  در 
برای  را  کار  ادامه  می تواند  موضوع  این  می دهد. 

مسئوالن سخت تر کند.
کسانی  افراد  این گونه  قطعا  کرد:  تصریح  پژمانفر 
مشاغلی  نیازمند  معاش  ام��رار  ب��رای  که  هستند 
باید برای رفع سدمعبر  چون دستفروشی هستند و 
را  آن ه��ا  مشاغل  این گونه  از  ناشی  مشکالت  و 
شهرداری  امیدوارم  صورت  هر  به  کرد.  ساماندهی 

با  و  باشد  داشته  مناسبی  پاسخ  برخورد  این  برای 
انجام دهد  را  قانونی الزم  برخورد  امر  این  مسببین 
سطح  در  تلخی  صحنه های  چنین  شاهد  دیگر  تا 

شهر مشهد نباشیم.
مأموران، نیروهای شهرداری نیستند 

بودجه،  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  گندمی،  بتول 
شهر  ش��ورای  انسانی  منابع  و  اطالعات  فناوری 
مشهد در واکنش به این اتفاق اظهار کرد: هر چقدر 
که فرد دستفروش برخورد بدی با مأموران رفع سد 

برخورد  و  شود  حفظ  او  کرامت  باید  داشته،  معبر 
رفع  این شیوه  اصاًل  نیست.  قبول  مورد  او  با  خشن 
سد معبر، عرفًا و شرعًا با اخالق شهروندی در تضاد 
سریع تر  هرچه  باید  شهرداری  مقابل،  در  است. 
نسبت به ساماندهی دست فروشان و ... اقدام کند. 
نیروهای  مأموران،  این  اینکه  به  تاکید  با  وی 
مأموران  استخدام  داد:  ادامه  نیستند،  شهرداری 
اس��ت.  پیمانکار  شرکت های  ب��ا  معبر  س��د  رف��ع 
را  خود  کنترلی  و  نظارتی  ام��ورات  در  شهرداری 

واگذار به شرکت های پیمانکار کرده است. 

بهداشت،  ش��ه��ری،   خ��دم��ات  کمیسیون  عضو 
سریع  دستور  به  اشاره  با  زیست  محیط  و  سالمت 
مسئله  این  به  رسیدگی  خصوص  در  مشهد  شهردار 
عنوان کرد: سرعت واکنش شهرداری قابل تحسین 
محترم  شهردار  و  نشده  فرافکنی  که  همین  است. 
است،  داده  متخلفان  با  جدی  برخورد  به  دستور 
نشان  را  مسئوالن  پاسخگویی  در  جدیدی  رویه 

می دهد. باید به فال نیک گرفت.
با  تلفنی  ت��م��اس  ط��ی  ای��ن��ک��ه  ب��ی��ان  ب��ا  وی 
شدم  متوجه   11 منطقه  شهردار  ریخته گرزاده، 
است،   پیش  م��اه  یک  به  مربوط  اتفاق  ای��ن  که 
ماه،  یک  از  پس  ویدئویی  چنین  انتشار  گفت: 
شهر  جدید  ش��ورای  اس��ت.  شائبه برانگیز  کمی 
آغاز  را  خود  کار  که  است  ماه  چهار  تازه  مشهد، 
در  م��ی ت��وان��د  مطالبی،  چنین  انتشار  و  ک��رده 
و  شورا  جدیِد  مدیریت  برای  دردسرسازی  حکم 
باید دید منشأ چنین  شهرداری مشهد تلقی شود. 

کجاست؟ اقداماتی 
در  همکارانم  سایر  و  من  ک��رد:  تاکید  گندمی 
شهرداری  جدید  مدیریت  همچنین  و  شهر  شورای 
حفظ  و  هستیم  مشهد  م��ردم  خ��ادم��ان  مشهد، 
طبقات  ازهمه  شهروندان  همه  شهروندی  حقوق 

اجتماعی، وظیفه ماست.

***
این قبیل اتفاقات متاسفانه تنها چندروزی سوژه 
داغ رسانه ها و مردم هستند و پس از مدتی به قولی 

آب ها از آسیاب می افتد و تمام.
تا  که  همان ها  حتی  سلیقه ای،  هر  با  هرکس 
دیروز علیه پدیده دستفروشی مطلب و گزارش می 
واکنش های  و  می کنند  بررسی  به  شروع  نوشتند، 
اما  می دهند.  نشان  ماجرا  این  به  نسبت  مختلفی 

براستی آیا همه این ها کافی است؟

 کرامت انسانی موضوعی است که با 
هیچ تخلف احتمالی نباید خدشه دار 

شده و زیرسوال برود

انتشار چنین ویدئویی پس از یک ماه، 
کمی شائبه برانگیز است

اینگونه اتفاقات و برخوردها از 
محبوبیت شهرداری در شهر می کاهد

گذری به قصه ُپر غصه دستفروشانی که به صورت تمام نشدنی توسط ماموران شهرداری بعصی از شهرها  کتک می خورند

انسانم آرزوست

یکشنبه 03  دی  ماه 1396- سال اول -  شماره 103 Vol.1،No.103  Dec.24،2017  

حل جدول 
شماره 247

ازدواج کردن، همه زندگی نیست.

+ فرهنگ

  سیب زمینی آکاردئونی

مواد الزم :
    ۲ عدد سیب زمینی

    6 قاشق غذاخوری روغن زیتون
    ۱ قاشق مرباخوری پودر پاپریکا

    ۲/۱ قاشق مرباخوری پودر کاری
    ۲/۱ قاشق مرباخوری پودر آویشن

    ۲/۱ قاشق مربا خوری سیر رنده شده
    پنیر گودا به مقدار الزم

مراحل تهیه 
1- ابت��دا س��یب زمین��ی رو پوس��ت میکنی��م 
)میتوان از سیب زمینی با پوست هم استفاده 
ک��رد( و قس��مت زیرین��ش رو ب��رش میزنیم تا 

سطح زیرینش صاف بشه.
2- حاال با یه چاقو سیب زمینی رو به صورت 
حلق��ه حلقه ه��ای باری��ک میبریم ول��ی باید 
دق��ت کنیم ک��ه این حلقه ها از س��یب زمینی 
ج��دا نش��ن و در نهای��ت ی��ک س��یب زمین��ی 
کامل ب��ا برش ه��ای حلقه ای عمیق داش��ته 

باش��یم.
3- بعد س��س رو حاضر میکنی��م به این ترتیب 
که روغن زیتون، سیر، پاپریکا، کاری، آویشن 
و نمک رو داخل یک کاسه خوب با هم مخلوط 

میکنیم.
4- ح��اال س��یب زمین��ی رو ب��ه س��س آغش��ته 
میکینم و س��عی میکنم البالی حلقه ها هم به 

سس آغشته بشه.
5- بع��د س��یب زمینی رو برای مدت ۱ س��اعت 
ال��ی ۱ س��اعت و نیم داخ��ل فری ک��ه از قبل با 
دمای ۱۸۰ درجه گرم ش��ده میذاری��م تا کامال 
بپزه و برش��ته بش��ه. بع��د از ف��ر درش میارم و 
الب��الی حلقه ه��ا رو ورق��ه های کوچ��ک پنیر 
گ��ودا میذاریم و مجددا س��یب زمینی رو برای 
ح��دود ۱ رب��ع دیگه داخل ف��ر میذاریم تا پنیر 

کامال آب بشه.
6- -حاال س��یب زمین��ی آکاردئون��ی پنیری ما 

حاضره و باید سروش کنیم … نوش جان
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  بزخری می کنی ؟
ضرب المثل

روزی بود و روزگاری بود یک روز مالنصرالدین 
تصمیم گرفت گاوش را به بازار ببرد و بفروش��د 
پی��ش از رفت��ن ب��ه ب��ازار آب و  عل��ف خوبی به 
گاوش داد و آن را به بازار برد . یکی از آدم های 
بد کار وقتی دید مالنصرالدین گاوش را به بازار 
آورده تا  بفروشد فکر شیطانی به ذهنش رسید 
و نقشه ای کش��ید که سر بیچاره کاله بگذارد او 
با عجله به س��راغ دوس��تانش رفت و نقشه  اش 
را با آن ها در میان گذاش��ت و طبق نقشه یکی 

یکی به طرف مال نصرالدین رفتند . 
اّول��ی گف��ت: عم��و ج��ان ای��ن ب��ز را چن��د می 
فروش��ی؟ مالنصرالدین گفت: ای��ن حیوان گاو 
اس��ت و بز نیست. مرد گفت: گاو است؟ به  حق 
چیزهای نشنیده! مردم بز را به بازار می آورند 
تا به اسم گاو بفروشند. ماّل داشت عصبانی می 

شد که مرد حیله گر راهش  را گرفت و رفت . 
دّوم��ی آم��د و گفت : ماّل جان ب��زت را چند می 
فروش��ی مّلا از کوره در رفت و گفت : مگر کوری 
و نمی بینی که این گاو اس��ت نه  بز؟ ، مرد حیله 
گر گفت: )چرا عصبانی می شوی؟ بزت را برای 

خودت نگه دار و نفروش( 
چند لحظه بعد س��وّمی آمد و گفت: »ببینم آقا 
این حیوان قیمتش چند اس��ت« مال گفت: »ده 
سکه« خریدار گفت: ده سکه؟ مگر می  خواهی 

گاو بفروش��ی که ده سکه قیمت گذاشتی این بز 
دو سکه هم نمی ارزد

م��ال باز هم عصبانی ش��د و گفت: گاو؟ پس چی 
که گاو می فروشم

خریدار گفت : دروغ ب��ه این بزرگی! مگر مردم 
نادان هستند که پول گاو بدهند و بز بخرند. 

ماّل نگاهی به گاوش انداخت کمی چشم هایش 
را مالید و با خود گفت : »نکند من دارم اشتباه 
م��ی کن��م و این حی��وان واقعًا بز اس��ت  ن��ه گاو« 
خریدار چهارمی سر رس��ید و با لبخند آرامش 
گف��ت : ببخش��ید آقا! آیا این بز ش��ما ش��یر هم 
م��ی دهد؟ ّمال که ش��ک در دلش  بود گفت : »نه 
آقا ، بز اس��ت ، به درد این م��ی خورد که زمین 
را ش��خم بزند« خریدار گف��ت: »خوب حاال این 
بزت را چند می  فروشی تا با آن زمینم را شخم 
بزن��م« مال با خود گفت: »حتمًا من اش��تباه می 
کنم م��ردی به این محترمی هم حرف س��ه نفر 
قبلی  را تکرار می کند« معامله انجام ش��د . مال 
گاوش را ک��ه دیگر مطمئن بود ، بز اس��ت به دو 

سکه فروخت و به خانه اش برگشت
دزدها هم با خیال راحت گاو را به آن طرف بازار 
بردن��د و با خی��ال راحت فروختن��د از آن به بعد 
وقتی خریداری بخواهد هر  جنس��ی را به قیمت 

کمتری بخرد می گویند :'بز خری می کنی'.

  مو قرمزها ، جذاب  و منحصر به فرد

انس��ان ها  دنی��ای  ش��اخ های  ت��ک  قرمز ه��ا  م��و 
هس��تند، آن ه��ا بس��یار زیب��ا و کمیاب هس��تند. 
تنه��ا ح��دود ۲ درص��د جمعی��ت جه��ان موهای 
قرم��ز دارند. کمیاب ترین م��و قرمز ها هم آنهایی 
هستند که چشمان آبی دارند. بیشتر مو قرمز ها 
چش��مان قهوه ای، س��بز یا عس��لی دارند. هر دو 
والد باید ژن نهفته داش��ته باشند تا کودکشان مو 
قرم��ز ش��ود و آن هایی که دارند ه��م یک چهارم 
احتم��ال چنی��ن چیزی وج��ود دارد. بیش��ترین 
جمعیت مو قرمز ها در جهان ایرلندی هس��تند و 
به همان اندازه در اسکاتلند هم یافت می شوند و 
درصد کمتری هم در کورنوال انگلس��تان و غرب 

سوئیس زندگی می کنند.
ائومالنی��ن و فومالنی��ن دو رنگدان��ه ای هس��تند 
که در س��اقه مو یافت می ش��وند و همه رنگ های 
م��و ترکیب��ی از ای��ن دو رنگدانه هس��تند. هرچه 
ائومالنین مو بیش��تر باش��د م��و تیره تر اس��ت؛ و 
هرچه فومالنین بیش��تر باش��د مو قرمزتر اس��ت. 
مو قرمز ها ائومالنین بس��یار کمی در موهایش��ان 

دارند. هرچه بزرگتر می شوید، فولیکول های مو 
تولی��د رنگدان��ه را متوقف می کنن��د و وقتی همه 
فولیکول ه��ای م��و رنگ خ��ود را کامال از دس��ت 

می دهند، مو سفید می شود.
ام��ا مو قرمز ها رنگ طبیعی موی خود را بیش��تر 
از س��ایر مو ه��ا حفظ می کنند به ای��ن معنا که مو 
قرمز ه��ا نی��ازی نیس��ت که نگران س��فید ش��دن 
موهایشان باش��ند. موهای قرمز  فقط با افزایش 
س��ن کمرن��گ می ش��وند و به رنگ های مس��ی تا 
بلون��د گلگون و س��فید نق��ره ای درم��ی آیند. مو 
قرمز ه��ا می توانند تمام عمر از رنگ موهایش��ان 

لذت ببرند.
م��و قرمز ه��ا در جنبه ه��ای زی��ادی منحصربفرد 
هس��تند و حتی رایحه خاص خودشان را دارند. 
آگوس��تین گالوپی��ن در کتاب خود نوش��ته که مو 
قرمز ه��ا رایحه ق��وی از خ��ود منتش��ر می کنند. 
روان پالینگ، بنیانگذار اروتیک معتقد است مو 
قرمز ها یک بوی خاص و معطر دارند. همچنین 

اس��تیون داگالس درباره مو قرمز ها نوش��ته که 

عطر شیرین طبیعی شبیه به مشک دارند.
مو قرمز ها با پوس��ت س��فید و رنگ پری��ده نباید 
زم��ان زی��ادی را ب��دون حفاظ��ت در مقاب��ل نور 

خورش��ید قرار گیرند. مو قرم��ز بودن یک مزیت 
ب��زرگ ه��م دارد، آن ه��ا ویتامین دی بیش��تری 
تولید می کنند، حتی در روزهای ابری. ویتامین 
دی کافی در بدنشان، آن ها را 
رن��گ  ب��ا  اف��راد  ب��ه  نس��بت 
موه��ای دیگ��ر در براب��ر 
بیماری ه��ای خاصی 

مقاوم تر می کند.
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   درخواست آقای گل از 
      »سحر قریشی«

س��حر قریش��ی این روزها به تماس هایش پاسخ 
نم��ی ده��د. او تصمی��م گرفت��ه مصاحب��ه نکن��د و 
ب��رای خیلی ها س��وال اس��ت که چ��را ای��ن بازیگر 
س��ینما و تلویزیون س��کوت کرده اس��ت. در همین 
زمین��ه ش��نیده می ش��ود مه��دی طارمی ک��ه خود 
اص��ال مصاحبه نمی کند، به س��حر قریش��ی هم که 
گفته می ش��ود قرار است ازدواج کنند، تاکید کرده 
مصاحبه نکند تا آب ها از آسیاب بیفتد. اظهارات 
قریش��ی درباره ورود بانوان به اس��تادیوم، جنجال 

س��از ش��د./آخرین خبر 
   ادعای احمدی نژادی ها: 

      زلزله تهران ساختگی بود!
نزدی��ک ترین س��ایت به احمدی نژاد، با انتش��ار 
ش��ایعهای درباره��ی زلزل��ه ی تهران ب��ا تیتر »یک 
ش��نیده و ی��ک س��ؤال دربارهی زلزلهه��ای اخیر«، 
نوشت: »شنیدهها حاکی اس��ت، روسها چندسال 
قب��ل طرحی ب��ه ای��ران پیش��نهاد دادند ک��ه مورد 
موافق��ت قرار نگرفت«.س��ایت »دولت بهار« مدعی 
ش��د: »براس��اس این طرح روس��ها اع��الم آمادگی 
کردن��د زلزلههایی کنترل ش��ده در مناطق مختلف 
ایج��اد کنن��د ت��ا وضعی��ت ایمن��ی بناه��ا و آمادگی 
مدیریت بحران در ایران آزموده ش��ود. هنوز هیچ 
منبع موثقی این شنیده را تأیید نکرده است اما در 
صورت صحت آیا این موضوع ممکن اس��ت با زلزله 
در چه��ار گوش��هی ایران مرتبط باش��د؟ مش��خص 

نیس��ت آیا اساس��ًا چنین تکنولوژی مخوفی وجود 
دارد یا نه و اگر وجود دارد کدام کش��ورها به چنین 

توانی مس��لحند«./انصاف نیوز
   نظر شورای نگهبان درباره عوارض 
      خروج از کشور و گران شدن بنزین

س��خنگوی ش��ورای نگهبان در واکنش به تصمیم 
دول��ت ب��رای افزای��ش ع��وارض خ��روج از کش��ور و 
افزایش قیمت بنزین در س��ال آین��ده به تصمیمات 
این ش��ورا در مخالف��ت با چنین قوانی��ن و مصوباتی 
که نتیج��ه آن تحمیل هزینه به زندگی مردم ش��ده، 
اش��اره کرد.عباس��علی کدخدایی درباره نظر شورای 
نگهبان نس��بت به وضع قوانین و مصوبات احتمالی 
مجلس در خصوص افزایش عوارض خروج از کش��ور 
و یا گرانی سوخت، گفت: در این باره شورای نگهبان 
باید نظرات کارشناس��ی را مورد بررس��ی ق��رار داده، 
اینکه نظر دولت برای افزایش قیمت چیس��ت و چرا 
به دنبال این کار است.وی افزود: از طرف دیگر باید 
این موضوع نیز بررس��ی ش��ود که اگر افزایش قیمت 
رخ نده��د چه اتفاق��ی میافتد، همچنین اگر ش��اهد 
این افزایش��ها باش��یم وضعی��ت جامعه چ��ه خواهد 
ش��د. در نهایت اگر ش��ورای نگهبان تش��خیص دهد 
که وضع قان��ون یا مالیات جدید عس��ر و حرج ایجاد 
میکند، ممکن اس��ت که نظر ش��ورا نی��ز تغییر نماید 
البت��ه این موضوع��ات را باید به جمعبن��دی نظرات 
موکول کرد.س��خنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به 
این پرسش که آیا بر این اساس ممکن است شورای 
نگهبان ب��ا مصوبات احتمالی مجلس ک��ه نتیجه آن 

افزایش هزینه به مردم و تحمیل بار اقتصادی است، 
مخالفت کند، گفت: چنین سابقهای وجود داشته و 
ش��ورای نگهبان در گذش��ته چنین نظراتی را داشته 

است./خبرآنالین
   اتاق فکر اصولگرایان شعار پشیمانم 

       را علیه روحانی مطرح می کنند
عضو فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اسالمی 
موضوعات��ی  اصولگرای��ان  فک��ر  اتاقه��ای  گف��ت: 
و  دول��ت  علی��ه  را  هس��تیم«  »پش��یمان  همچ��ون 
روحان��ی مط��رح میکنن��د، وگرن��ه اصالحطلب��ان 
از دول��ت و رئیس��جمهوری حمای��ت میکنن��د و از 
انتخابش��ان به هیچ وجه پش��یمان نیستند.جالل 
میرزای��ی اظهار کرد: اتاق ه��ای فکری در جریان 
اصولگ��را وج��ود دارد ک��ه طراحیهای��ی دارند و به 
نوعی بع��د از انتخابات ریاس��ت جمه��وری دنبال 
ری��زی  برنام��ه  و  خ��ود  میلیون��ی   16 رای  حف��ظ 
ب��رای تضعی��ف پای��گاه اجتماعی دکت��ر روحانی و 
اص��الح طلبان بودن��د. بیان موضوعات��ی همچون 
پش��یمان هس��تم، محص��ول ای��ن اتاق ه��ای فکر 
اس��ت.وی افزود: در ای��ن زمینه بیگان��گان نیز با 
بیان این ش��عار، هدفشان تضعیف ایران و تشدید 
اختالفات داخلی اس��ت و می خواهند از شرایطی 
که ایجاد ش��ده در راس��تای منافع خود اس��تفاده 
کنند.نماین��ده م��ردم ای��الم در مجل��س گفت: در 
حوزه سیاس��ت کنش و واکن��ش هایی وجود دارد 
که این مس��ئله طبیعی اس��ت، اص��الح طلبان اگر 
نق��دی ب��ه دول��ت و عمک��رد روحان��ی دارن��د، نقد 

درون خانوادگ��ی اس��ت، آن��ان مانن��د اصولگراها 
ب��ه س��مت تق��دس گرای��ی برون��د و  نیس��تند ک��ه 
انتق��اد نکنند.میرزای��ی ادامه داد: ای��ن انتقادها 
در راس��تای اصالح اس��ت و ب��ه معنای پش��یمانی 

نیس��ت. ما از دولت حمایت می کنیم./ایرنا
   مرحوم حائری شیرازی: 

      آقای خامنه ای می خواست بعد 
      از ریاست جمهوری به قم برود

مرکز اس��ناد انقالب اسالمی بخش��ی از خاطرات 
مرحوم حائری شیرازی را منتشر کرد که در بخشی 
از آن می خوانی��م: نام��ه ای ب��ه آی��ت ا... خامنه ای 
دادم و گفتم یك نامه ای دارم، نگفتم هم محتوایش 
چیس��ت؟ گفتم دل��م می خواهد این را ش��ما به امام 
بدهید. ایش��ان گفت ک��ه امام دفت��ر دارد بدهید به 
مس��ئولش، گفت��م از ب��اب رفاق��ت! تا گفت��م رفاقت 
ایش��ان گرفت و روی میزش گذاش��ت. یك ماه کمتر 
ی��ا بیش��تر به خ��رداد 68 مانده بود. وقت��ی این نامه 
را ایش��ان گذاش��ت آنجا یك دفعه ب��ه ذهنم آمد این 
س��ؤال را کردم گفت��م دوره ریاس��ت جمهوری تمام 
می ش��ود. یعنی خرداد انتخابات اس��ت، ش��ما بعد 
از ریاست جمهوری می خواهید چه کار کنید؟ گفت 
می آی��م قم آخون��دی می کنم.یك دفعه مثل کس��ی 
ک��ه چیزی به یادش بیاید گفت مگ��ر اینکه امام من 
را نه��ی کند. گفت بعد از ریاس��ت جمهوری اگر امام 
به من بگوید مس��ئول عقیدتی سیاس��ی ژاندارمری 
یکی از روس��تاهای سیس��تان و بلوچستان بشوید، 

من تردید نمی کنم.
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امام صادق )ع( فرمودند:
به واجبات الهی عمل كن تا پرهیزكارترین مردمان باشی.

میه�ن  نظام�ی  حری�م  مدافع�ان  نس�توه  مجاه�دان  ك�ه  ط�وری  هم�ان 
اس�المی اند، عالم�ان عادل مدافع�ان حری�م فرهنگی مکت�ب الهی اند؛)لو 
ال دف�ع ا... الن�اس بعضه�م ببع�ض لهّدمت صوام�ُع و ِبَی�ٌع و صلواٌت و 
مس�اجد یذَكر فیها اس�م ا...(]حج/40[ حافظان مکتب دینی آگاه به زمان 
و مطل�ع از زمانه ان�د، ش�بهات مهاجم را ك�ه در دل های خالی و مس�تعد 
و ش�فاف نس�ل نو س�ریعا اث�ر س�و می گذارند، شناس�ایی نم�وده و با 
تبیی�ن، تعلی�ل و تحلی�ل عقل�ی و نقلی به آنها پاس�خ مناس�ب داده می 

شود؛»العالُم بزمانه الَتهُجُم علیه اللوابُس«
س�روش هدایت، ج 2، ص 279

بخت و دل من ز من ربآورد دمار
چون یار چنان دید ز من شد بیزار

زین انرده رت چه ماند رد عالم کار
زانسان بختی، چنین دلی، چوانن یار سنایی

سرمقاله

کمکی  آنکه  از  بیشتر  کنونی  شکل  به  یارانه  پرداخت 
رشد  سرعت  فقط  که  است  بالیی  باشد  کشور  توسعه  به 
بر  آینده  در  آن  مخرب  اثرات  و  کاسته  را  کشور  توسعه  و 
نیست  دان  اقتصاد  نگارنده  شد  خواهد  روشن  همگان 
و  اقتصادی  نظران  صاحب  با  که  هایی  نشست  با  ام��ا 
رسیدم  نتیجه  این  به  است  داشته  آنان  نظرات  استماع 
ابتدا همین روند را  از  که شیوه کنونی توزیع یارانه ها که 
داشته است شیوه مناسبی نمی باشد  و در ابتدای بحث 
از  افراد مسئولی از جمله برخی  به  هدفمندی  یارانه ها  
اعالم  وخواهش  سوال  قالب  در  مجلس  وقت  نمایندگان 
توسعه  ب��رای  مناسبی  روش  توزیع  شیوه  این  که  کرد 
که  بود  این  زمان  آن  سواالت  ازجمله  باشد   نمی  کشور 
چرا وزرا- نمایندگان مجلس- معاونین وزرا و استانداران  
یا سفرا و پزشکان و حتی زن وشوهر های شاغل و سایر 
کارمند معمولی هست   ازدو  بیشتر  آنها  که درامد  افرادی 
باید از یارانه ها سهمی داشته باشند اتفاقا حقیر آن زمان 
و  کرده  ادغام  را  امداد  کمیته  و  بهزیستی  دادم  پیشنهاد 
کسانی که توانایی تامین هزینه های ضروری خود ندارند 
شناسایی شده و چند برابر این مبلغ را در قالب یارانه به 
آنها پرداخت نمایند و بقیه درامد را صرف توسعه عمرانی 
استفاده  آن  آثار  از  مردمان جامعه  که همه  نمایند  کشور 
ولیکن  باشد  کشور  توسعه  و  رشد  جهت  گامی  و  نمایند 
اعالم  دولت  اینکه  اعالم  با  نمایندگان  این  اکثر  متاسفانه 
فقط  و....  ندارد  پرداخت  برای  مشکلی  که  است  کرده 

بخشی  آینده  سال  که  حال  کردند  می  ارائه  را  توجیهاتی 
حرکت  نظر  به  شوند  حذف  هست  قرار  بگیران  یارانه  از 
اقدامات دیگر عملی شود  کنار  باید در  که  مناسبی است 
در  اما  کنند  مخالفت  هم  افرادی  مدت  کوتاه  در  شاید  و 
اثر را مشاهده خواهند کرد  آینده حالوت و شیرینی این 
الزم  و  بود  خواهند  فعلی  متولیان  و  مدیران  دعاگوی  و 
است متولیان ضمن ترسیم جدولی و تعریفی که به قولی 
مانع و جامع باشد مشخص نمایند و الباقی افراد را حذف 
نمایند واقعا چه معنی دارد پزشکی که در ماه بیش ازصد 
میلیون تومان درامد دارد ماهانه هم یارانه در یافت کند یا 
کارمندان بانک ها و موسسات مالی و ادارات و نهادهایی 
که پرداختی باالیی دارند ویا افرادی که باالتر از مدیر کلی 
اشتغال دارند و امثال اینها یا مدیران شرکتی که ماهیانه 
همچنان  لیست  این  به  توان  می  و  دارند  باالیی  درامد 
کننده  نگران  تورم  و  فعلی  پرداخت  با  که  چرا  کرد  اضافه 
چنانچه این روند اصالح نشود به بن بست خواهند خورد 
و آن زمان هزینه های گزاف تری را باید همگان پرداخت 
نمایند معتقدم اگر دولت با اصالح این شیوه و حاکم کردن 
بزرگی  گام  کند  مبارزه  فساد  با  بتواند  و شفافیت  صداقت 
برای توسعه اقتصاد کشور برداشته است که در آینده همه 
ما دعاگوی متولیان فعلی خواهیم بود از شما هم عاجزانه 
و  ها  یارانه  هدفمندی  بحث  در  تامل  با  میکنم  خواهش 
این  رسیدید    باال  نتیجه  به  چنانچه  فن  اهل  با  مشورت 
دغدغه را با نمایندگان محترم مجلس در میان بگزارید تا 
نمایند در بررسی  را لحاظ  باید نظرات من و شما  آنهاکه 
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   رئیس مجلس به مزاح از انحالل  سازمان سنجش سخن گفت
منصور غالمی درباره تصمیماتش درخصوص سازمان سنجش با توجه به حواشی پیرامون برگزاری کنکور، گفت: اگرچه 
رئیس مجلس به مزاح از انحالل سازمان سنجش گفتند اما این شوخی پیامی در خود داشت و اینکه تصور میشود سازمان 
س��نجش عامل اصلی ادامه کنکور اس��ت؛ در حالی که اینگونه نیس��ت. وزیر علوم با بیان اینکه س��ازمان سنجش در اجرای 
قانون برداش��ته ش��دن کنکور به خوبی جلو رفته اس��ت، افزود: اکنون برای ورود به دانش��گاه 85 درصد امتیازات از سوابق 
تحصیلی دانشآموزان استخراج میشود و آزمون سراسری در 15 درصد این ماجرا دخالت دارد. وی با بیان اینکه برخی از 
رش��تههای پرطرفدار ش��رایط خاصی دارند و باید برای پذیرش دانشجو بدون کنکور در این رشتهها، مدل جدیدی تعریف 
ش��ود و س��پس اقدام به حذف کنکور در این رش��تهها کرد، افزود: باید الگوی جدید پذیرش در این رشتهها را حداقل 4 تا5 
س��ال قبل از زمان ورود به دانش��گاه برای دانش��آموزان و خانوادهها ش��رح داد تا بتوانند بر اس��اس آن الگو جلو آمده و در 

رشتههای مورد عالقه خود تحصیل کنند./ خانه ملت
   ابتکار: کمپین پشیمانی جدی نیست

معاون رئیس��جمهور گف��ت: از نزدیک میبینم چه طور آقای رئیس��جمهور تالش میکند تا وعدههای��ش را محقق کند. با 
وجود همه فش��ارها، موانع و مس��ائلی که وجود دارد، او در تالش است که انش��اءا... پاسخگوی برآیند کار در جهت تحقق 
وعدهه��ا باش��د.معصومه ابتکار در واکنش به کمپین »پش��یمانی« گفت: از این حرف ها زیاد اس��ت، ح��اال چند نفری برای 
خودشان کاری را راه انداختند، به نظر نمی رسد خیلی مسئله جدی باشد.وی با بیان اینکه زمان کمی از انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم می گذرد، افزود: آقای رئیس جمهور بارها گفتند، پای عهد و پیمانی که بستند و وعده های که دادند، 
هستند. حاال ممکن است تحقق این وعده ها زمان ببرد و طول بکشد یا شکل کار با آن شکلی که توقع بوده متفاوت باشد 
ولی مسلما آقای رئیس جمهور روی وعده های خود ایستاده است.معاون رئیسجمهور با بیان اینکه تحقق وعده ها زمان 
م��ی ب��رد، گفت: مش��کالت و موانع کماکان باقی اس��ت یعنی تغییری در این عرصه که بگوییم موانع برداش��ته یا کم ش��ده، 
ایجاد نش��ده اس��ت. دولت مصمم اس��ت که تمام تالش خود را انجام دهد اما حاال ممکن اس��ت در فضای مجازی عده ای 
هش��تک بسازند »پشیمانیم«، فکر نمی کنم موضوع جدی باشد.وی در پاسخ به این سئوال که آیا ریشه کمیپین پشیمانی 
در جریان اصالحات اس��ت؟، اظهار کرد: فکر نمی کنم، این طور باش��د. جریان اصالحات بارها اعالم کرده که در کنار آقای 
روحانی اس��ت و از او حمایت می کند. البته ممکن اس��ت جریان اصالحات، مجلس و فعاالن سیاس��ی نقدهایی هم داشته 

باشند ولی قطعا نقدهایشان سازنده و با هدف کمک به دولت دوازدهم و شخص آقای رئیس جمهور است./خبرآنالین 


