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مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز 
خبرداد:

سهام پدیده افزایش می یابد

بررسی علل و چرایی قانون گریزی و میزان شیوع 
آن در جامعه؛

زندگی به سبک دور زدن!
چراغ زرد را با سرعت رد می کنیم و هر چه به دقایق 
نزدیک  رانندگی  و  راهنمایی  چ��راغ  ب��ودن  سبز  آخر 
نسبت  همان  به  هم  را  گاز  پدال  روی  فشار  می شویم، 
قرمز  چراغ  از  عبور  می دانیم  هرچند  می کنیم  بیشتر 
ختم  همین جا  به  اما  است.  جریمه  پرداخت  مستلزم 
نمی شود، سراغ کوچه های یک طرفه می رویم و زیر لب 
غرولندی هم کرده و سمت چپ و راست را نگاه می کنیم 
و دشنام می فرستیم به تمام کوچه های یک طرفه شهر. 

جامعه

گزارش ویژه

ورزش

ریز و درشت تئاتر خیابانی 
از نگاه کارشناسان

سومین کارگاه »خانه بهار« با موضوع نمایش  خیابانی و جشن های 

آئینی برگزار شد

تشکل های مردم نهاد خراسان رضوی برای نجات یک اثر تاریخی در 

مشهد دست  به کار شدند؛

پشت پرده های تخریب 
"مسجد و حوض معجردار" 

روی میز استاندار

به  که  است  سال ها  ورزشگاه ها،  به  زنان  ورود 
یکی از پرتنش ترین بحث ها بدل شده است. این 
حقی که از سوی بسیاری طبیعی تلقی می شود، 
مخالفان بسیاری هم دارد. در این چند ساله هر 
از گاهی می بینیم که فردی با لباس مبدل پسرانه 
را  بازی  و  به صورت مخفی وارد ورزشگاه شده  و 
به هر صورتی آن گونه که دلش می خواسته دیده 
عکس هایی  هم  ورزشگاه  از  خروج  از  بعد  است. 
شده  منتشر  مجازی  فضای  در  مذکور  ف��رد  از 
را  دختران  بقیه  نوعی  به  هم  امر  همین  است. 
نفر  وا می دارد که شاید  این مسئله  به  واکنش  به 
کار را خود  این  تا  باشد و تالش می کند  او  بعدی 
او امتحان و تکرار کند. سوال در این زمینه زیاد 
نظر  و  بروم  نفر  چند  سراغ  گرفتم  تصمیم  است. 
بدانم. جواب های  مورد  این  در  را  آن ها  شخصی 
جالبی از سوی هرکس گفته شد که برای خود من 
هم عجیب و جالب بود. تمام افراد مورد گزارش 
ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  مورد  در  اتفاق  به  ما 
فرد  یک  طبیعی  حق  را  امر  این  و  بودند  موافق 

می دانستند.
کردم.  صحبت  پدیده  تیم  سرمربی  با  ابتدا  در 
من  نظر  به  گفت:  پاسخ  این طور  مهاجری  رضا 
در  بحث  اولین  اس��ت.  شدنی  حل  مسئله  این 
شما  وقتی  است.  آن  فرهنگی  بحث  حوزه  این 
در جوی باشی که زن و مرد در کنار هم باشند به 
به خودی خود حل  لحاظ اخالقی خیلی مسائل 
می شود. شاید حتی حضور بانوان در این امر الزم 
و ضروری باشد. این حق طبیعی بانوان است که 
در ورزشگاه حضور داشته باشند. نیمی از جامعه 
درب ه��ای   وقتی  و  داده ان��د  تشکیل  زن��ان  را  ما 
استادیوم روی آن ها بسته می شود، شما نیمی از 
به  داده اید. حضور حتی  از دست  را  تماشاچیان 
زیادی روی  تاثیر  صورت خانوادگی هم می تواند 

این مسئله داشته باشد.    
سراغ خانمی رفتم که دانشجوی مقطع دکتری 

علوم ارتباطات بود. 

گزارشی درباره حضور زنان در ورزشگاه 

رویا پشت درهای بسته

در دوازدهمین نشست علنی شورای اسالمی شهر مشهد تصویب شد؛

جایی برای اعتراض

وام فوری!
گزارش صبح امروز از خرید و فروش تسهیالت بانکی 

یک سال پس از آیت ا...؛

هاشمی زنده است
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ن��ی��ازم��ن��دی ه��ای  ب��ه  ه��م  ش��م��ا  گ���ذر  حتما 
روزنامه های معتبر شهر افتاده است، در یک نگاه 
دیده  و...  فروش ها  و  خرید  نیازمندی ها،  انواع 
می شود. اما کمی که دقت کنید متوجه می شوید 
چیزهای عجیب نیز دیده می شود که قانونی بودن 

آن ها نیز زیر سوال است.
تعداد  نیازمندی ها  این  صفحات  از  یکی  در 
بانکی  تسهیالت  ف��روش  و  خرید  آگهی  زی��ادی 
چشم  به  کم  زم��ان  م��دت  در  نجومی  مبالغ  با 
می خورد. دیگر لزومی ندارد یادآوری کنم گرفتن 
یک  ب��رای  س��اده  تومان  میلیون  چند  وام  یک 
یا کارگر چقدر سخت و مشقت بار است و  کارمند 

نیازمند مدت طوالنی برای پیگیری است.
آگهی ها  این  دی��دن  با  کسی  هر  مثل  هم  من 

تحریک شدم و با دو شماره از آنها تماس گرفتم.
درصد   10 و  امتیاز  صاحب  سهم  درصد   20

سهم واسطه است
آگهی اول: وام های ما از نوع وام جانبازان است 
و سود چهار درصد دارد. این وام 85 میلیون تومان 

که  منزل  سند  یک  شما  است  کافی  فقط  و  است 
پایان کار دارد را به نام این جانباز بزنید تا اینگونه 
نشان داده شود که این فرد خانه را از شما خریده 
است. او نیز یک وکالت فروش به شما می دهد تا 
اگر خواستید خانه را بفروشید. برای دریافت این 
وام خود فرد که وام به نام او بوده 20 درصد از مبلغ 
عنوان  به  ما  سهم  نیز  درصد   10 می گیرد،  را  وام 
واسطه است و مابقی در اختیار شما قرار می گیرد.

سند  که  این  به  بسته  وام ه��ا  دوم:  آگهی 
اگر  است.  متفاوت  ضامن  یا  باشید  داشته 
سند باشد تا سقف مبلغ سند می توانیم برای 
شما وام بگیریم، ده درصد سهم شرکت ما به 
عنوان واسطه و 15 درصد نیز سهم صاحب 
امتیاز وام است. اگر ضامن داشته باشید تا 
اگر  و  گرفت  می توان  وام  میلیون   30 سقف 
هم  دیگر  وام  یک  داشتید  الزم  هم  بیشتر 
اما سهم  دارد  می گیریم، ضامن هم شرکت 
ضامن نیز اضافه می شود عالوه بر این که دو 

برابر مبلغ ضمانت باید سفته بدهید.
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هاشمی  آی�����ت ا...  ف��ق��دان  از  پ��س  س���ال  ی��ک 
شدت  به  امروز  ناآرام  فضای  در  او  خال  رفسنجانی، 
احساس می شود. اگر چه به گفته دوست و یار هاشمی 
رفسنجانی در مشهد »بیشه انقالب اسالمی هیچ گاه از 
شیران خالی نمی ماند« اما باید بپذیریم که هاشمی به 

راستی بی بدیل بود.
جبهه  دبیر  روشنک،  محمدحسین  با  گفت وگو  در 
مردمی »مشهد برای همه« که جزو فعالین اصولگرای 
تفاوت هایش  و  هاشمی  از  می رود،  شمار  به  استان 

صحبت شد که در ادامه می خوانید. 
نبودن هاشمی رفسنجانی

این فعال سیاسی استان معتقد است: خداوند عالم 
هیچگاه زمین را از خوبان خالی نمی کند این اصلی 
این  نیز  اسالمی  جمهوری  نظام  در  اس��ت.  حتمی 
چهره های بزرگ در نبود آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

وجود دارند. این بیشه خالی از شیران نخواهد بود. 
نظام هیچ گاه متکی به فرد نبوده است. همچنان که 
در زمان حیات امام ما فکر می کردیم در نبود ایشان 
که  دیدیم  اما  می شود،  روبرو  وضعیتی  چه  با  کشور 
راه خود  به  توانست  این کشور  در دوران مقام معظم 
ادامه دهد و انقالب اسالمی نه تنها پابرجا ماند بلکه 
امام  وجود  که  البته  داد.  ادامه  خود  کار  به  قدرت  با 
خمینی برکتی غیرقابل انکار بود. همچنان که وجود 
و  ظرفیت ها  و  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  مرحوم 
جایگاه ایشان غیرقابل انکار بود و نبود ایشان نه تنها 

نظام بلکه جهان تشیع را تحت تاثیر قرار داد.
منش آیت ا... 

روشنک تصریح کرد: آن چیزی که توانست آیت ا... 
اعتدالی  منش  دارد  نگه  زنده  تاریخ  و  اذه��ان  در  را 
بود.  سازندگی  و  مدیریت  سمبل  هاشمی  است.  او 
دوستانش به خاطر قدرت و خلوصش او را می ستوندند 
و دشمنانش هم به خاطر توانمندی غیرقابل انکارش 
به او می تاختند. هیچ کدام از دشمنانش نمی توانست 
توان  است، چون کسی  یا ضعیف  اثر  کم  او  کند  ادعا 
راه  را  او  با  دشمنی  نداشت.  مقابلش  در  اندام  عرض 
ما شاهد  در سال 88  کردن خود می دانستند.  بزرگ 
بودیم در حالی که هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات 
نبود، چگونه در مناظرات انتخاباتی شخصیت او را به 
کنند.  را مطرح  تا خود  دادند  قرار  عتاب  مورد  ناحق 
نابودی  ورط��ه  به  را  کشور  بعدها  که  کسانی  همان 

کشاندند.
 پاسدار والیت و انقالب

کرد:  اضافه  برای همه«  دبیر »جبهه مردمی مشهد 
در سال 84 که آیت ا... هاشمی رفسنجانی پا به عرصه 
که  بود  خطری  احساس  خاطر  به  گذاشت  انتخابات 

از جانب رقیب داشت. امروز که یک سال از فوت آن 
بینی  پیش  این  چگونه  که  می بینیم  می گذرد  مرحوم 
محقق شده است. کسانی که با پرونده »بگم بگم« پرده 
دری کردند امروز به درجه ای از وقاحت رسیده اند که 
مقام  خالف  اگر  کسی  »آیا  می گویند  بوشهر  در  اخیرا 
معظم رهبری نظر و رفتاری داشت، باید بمیرد؟« چرا 
باطن اندیشه خود را در هشت سالی که بر مسند بودند 
نشان ندادند؟ امروز هم می خواهند با این روش خود 
را مطرح کنند. در مقابل اما آیت ا... هاشمی در تمام 
زندگی خودش را پاسدار نظام و والیت فقیه می دانست 
و در عمل هم این امر را نشان داد. در زمانی که از قدرت 
فاصله داشت و از نگاه من خیلی ها به ایشان ظلم کردند 

وی پایداری اش به انقالب را حفظ کرد.
»بگم  اقای  دوران  در  شرایط  بدترین  در  هاشمی 
بود،  گرفته  ق��رار  بسیار  هجمه های  م��ورد  که  بگم« 
معظم  مقام  شما  آیا  پرسید  ایشان  از  خبرنگار  وقتی 
رهبری را دوست دارید، پاسخ داد: »من عاشق مقام 
باز وقتی که خبرنگار  معظم رهبری هستم« و ایشان 
با  اگر شما درباره یک موضوع نظری متفاوت  پرسید 
رهبری داشته باشید، چه تصمیمی می گیرید؟ پاسخ 
است  اولی  من  نظر  بر  رهبری  معظم  مقام  داد:»نظر 
و اجرای نظر ایشان بر من واجب است« این حرف و 

عمل آیت ا... هاشمی در تمام دوران زندگی اش بود
بداخالقی های سیاسی

روشنک با اشاره به این که بداخالقی هایی که علیه 
است  بداخالقی هایی  مشابه  می شود  روحانی  دولت 
که علیه دولت سازندگی می شد، تصریح کرد: دولت 
از چپی های تند  روحانی به خاطر اعتدال گرایی هم 

و هم از راستی های تند ضربه می خورد. در زمان آن 
و  می خواندند  »عالیجناب«  را  او  چپی ها  هم  مرحوم 
راستی ها می گفتند که مگر در کشور قحط الرجال است 
که هاشمی رفسنجانی برای سومین دوره پیاپی رئیس 
جمهور شود؟ در همین حرم رضوی یکی از دوستان 
اصولگرا سخنرانی کرد و با این حربه به آیت ا... حمله 
کرد در حالی که خود ایشان همچنین نظری نداشت و 

این شایعه برای تخریب وی ساخته شده بود.
دولت  برای  اتفاقات  این  که  می بینیم  هم  ام��روز 
روحانی به سبکی مشابه روی می دهد. کسانی که در 
دستاوردهای  تخریب  حال  در  شدت  به  اخیر  4سال 
دولت و نا امید کردن مردم از »برجام« و سایر اقدامات 
انتخابات  زم��ان  در  تنها  نه  ب��ودن��د،  دول��ت  مثبت 
بلکه  می دادند  تحقق  قابل  غیر  و  عجیب  وعده هایی 
هنوز هم فضای انتخاباتی را از دست نداده اند و مردم 
را بر علیه دولت می شورانند همان کسانی که خود را 

نماد بصیرت معرفی می کنند.
در  که  کسانی  دستپخت  شاهدیم  روزه��ا  این  در 
انتخابات ریاست جمهوری قول های غیر قابل تصور و 
تحقق به مردم می دادند چه جوی را در جامعه ایجاد 
هم  انتخابات  از  بعد  عده  این  متاسفانه  است.  کرده 
تصور  انتخاباتی  فضای  در  را  خود  و  نکشیدند  دست 

کردند و به این وعده و وعیدها دامن زدند.
دامن  اما  دارد،  وجود  کاستی هایی  کشور  در  قطعا 
زدن به مشکالت و ناامید کردن مردم یک ظلم است. 
من منکر تحریکات خارجی در این ناآرامی ها نسیتم 
ولی عده ای مشکالت کشور را در بوق و کرنا کرده اند و 

دشمن دیگر نیازی به جاسوس ندارد. 

کسانی که باید جواب بدهند، متوقع شده اند
این فعال اصولگرا اضافه کرد: در روز 7دی بنده در 
مسیر برگشت از حرم رضوی در میدان شهدا دیدم که 
هسته اولیه اعتراض گروهی سامان یافته بودند که بر 
علیه دولت شعار می دادند و »مرگ بر روحانی« گفتند. 
واضح بود که از جایی دستور گرفته اند. در ادامه این 
تجمع گروه های دیگری رخنه کردند در جمعیت و فضا 
از کنترل آن ها خارج شد و دیدیم که کشور چه تاوانی 
به خاطر آن داد. این تخریب همان توطئه و خطری 
 84 سال  در  رفسنجانی  هاشمی  آی��ت ا...  که  است 
پیش بینی کرد و هشدار داد. آن مرحوم به وضوح گفته 
بود که در آینده این افراد به نظام و مقام معظم رهبری 

خیانت می کنند و دیدیم که این اتفاق افتاد.
اختیار  در  را  مناصب  تمام  سال  هشت  که  کسانی 
نگذاشته  سرکار  بر  را  اصالح طلبی  هیچ  و  داشتند 
از 100میلیارد دالری  با درآمد بیش  را  بودند، کشور 
نفت امروز باید پاسخگو باشند که برای امروز مملکت 
برنامه ای داشتند؟ چرا سرمایه های  و  چه پیش بینی 

هنگفت را هدر دادند.
هاشمی زنده است

وی در پایان تاکید کرد: این تفاوت هاست که باعث 
انقالب  با هاشمی در دوران  نتوانیم کسی را  می شود 
اسالیم مقایسه کنیم. هاشمی نمونه و بدیل نداشت. 
هاشمی هاشمی بود. در تاریخ هاشمی خواهد ماند. 
امام فرمودند تا انقالب زنده است، هاشمی زنده است 
و تا هاشمی زنده است، انقالب زنده است. منظور امام 
تفکر  ایشان  منظور  نبود  رفسنجانی  هاشمی  جسم 

هاشمی بود. تفکری سرشار از اعتدال.

آیت  ارتحال  سالگرد  ب��رگ��زاری 
ا... هاشمی رفسنجانی در مشهد

علی  ا...  آی��ت  ارتحال  سالگرد  نخستین  مراسم 
مشهد  در  چهارشنبه  روز  رفسنجانی  اکبر هاشمی 

برگزار می شود.
س��ت��اد ب��رگ��زاری م��راس��م س��ال��گ��رد ارت��ح��ال آیت 
ا... هاشمی رفسنجانی در استان خراسان رضوی روز 
دوشنبه با انتشار بیانیه ای از مردم استان برای شرکت 

در این مراسم دعوت کرد.
در بخشی از این بیانیه که نسخه ای از آن به خبرگزاری 
نخستین  آمده است:  ارسال شده  اسالمی  جمهوری 
ا... هاشمی رفسنجانی  امیرکبیر زمان، آیت  سالگرد 
نیاز به حضور  را در شرایطی پشت سر می گذاریم که 

آن بزرگمرد بیش از پیش احساس می شود. 
این بیانیه می افزاید: سالی را بدون آیت ا... هاشمی 
عنوان  به  ایشان  بینش  و  نگاه  راه،  که  کردیم  سپری 
مورد  ناپذیر  خستگی  تالشگری  و  انقالبی  سازنده 

توجه و قدردانی جامعه قرار گرفته است. 
ا... هاشمی  آیت  است:  آمده  مزبور  بیانیه  ادامه  در 
جامعه  در  بزرگ،  سیاستمداری  سیاست،  زمینه  در 
فقهی صاحب نظر و به عنوان انسانی فرهنگ دوست 
همواره در کنار مردم بود و به آزادی و شادمانی آحاد 
و  اعتال  سازندگی،  جز  و  می اندیشید  سرزمین  این 

توسعه ایران اسالمی هدفی نداشت. 
در  را  خود  همیشه  ایشان  می افزاید:  بیانیه  این 
نمونه ای  و  می داد  قرار  مردم  مستقیم  رای  معرض 
همچون هاشمی سراغ نداریم که در عقالنیت و اعتدال 
بیشترین حضور را در تاریخ جمهوری اسالمی ایران 
و  نمایندگی  دوره  سه  جمهوری،  ریاست  دوره   2 با 
ریاست مجلس شورای اسالمی و پنج دوره نمایندگی 
مجلس خبرگان رهبری به خود اختصاص داده باشد. 
انقالب  ش��ورای  در  عضویت  ایشان  اینکه  ضمن 
قوا،  کل  فرمانده  عنوان  به  امام  جانشین  اسالمی، 
سالهای  و  مقدس  دفاع  دوران  در  موثر  فرماندهی 
را  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ریاست  متمادی 
اینکه  به  اشاره  با  بیانیه  این  دارد.   خود  کارنامه  در 
رفتار  درستی  و  کالم  نفوذ  زدای��ی،  تنش  سیاست 
ایشان در کسب اعتماد جامعه بین الملل مثال زدنی 
کرد  ثابت  ا... هاشمی  آیت  کرد:  نشان  خاطر  است، 
سر  پشت  را  دشواری ها  ایمان  و  اراده  با  می توان  که 
محاسباتی  ذهن  دقت،  داشتن  با  ایشان  گذاشت.  
کارها  دشوارترین  و  ترین  سخت  در  نگری،  آینده  و 
حضور داشت و در یک کالم مرد توسعه و سازندگی، 
مردم  و  م��دارا  تفکر،  و  اندیشه  مبارزه،  و  مجاهده 

مداری و سرلوحه صبر و صلح بود. 
ا... هاشمی  آیت  است:  آمده  بیانیه  این  ادام��ه  در 
از  دفاع  به  مصلحتی  هیچ  برای  هیچگاه  رفسنجانی 
در  که  زمان  آن  چه  نپرداخت،  خود  نزدیکان  و  خود 
زمان  آن  چه  و  بود  سیاسی  توانمندی  و  اقتدار  اوج 
فراموشی  و  محو  عمد خواستار  یا  به سهو  عده ای  که 

ایشان از ذهن مردم بودند. 
این بیانیه می افزاید: مراسم تشییع پیکر این بزرگمرد 
ثابت کرد که مردم قدردان نیروهای مخلص و فداکار 
ایشان  خاطره  و  ای��ده  به  نهادن  ارج  با  و  هستند 
به  که  چرا  می دهند،  ادامه  قدردانی  این  به  همچنان 
و  انقالب  بپیوندیم  مردم  اقیانوس  به  اگر  وی،  گفته 

جمهوری اسالمی پایدار خواهد بود. 
ا... هاشمی  آیت  ارتحال  سالگرد  نخستین  مراسم 
شروع  با  همزمان  ماه  دی   20 چهارشنبه  رفسنجانی 
نماز مغرب و عشا در حسینیه فرهنگیان مشهد واقع 

در خیابان امام خمینی )ره( 28 برگزار خواهد شد.

گفت وگوی »صبح امروز« با دبیر »جبهه مردمی مشهد برای همه«؛

هاشمی زنده است
خبر

نماینده نیشابور در مجلس:
جای خالی آیت ا... هاشمی همیشه 

احساس می شود
اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
گفت: جای خالی آیت ا... هاشمی رفسنجانی همیشه 

احساس می شود.
اولین  به  اش��اره  با  گرمابی  حمید  ایسنا،  گ��زارش  به 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی  درگ��ذش��ت  سالگرد 
می آمد،  پیش  نظام  در  مشکلی  موقع  هر  کرد:  اظهار 
را  مسائل  بزرگ منشی  با  رفسنجانی  آیت ا... هاشمی 
حل می کردند، ایشان کارگشا بودند و جای خالی شان 
ایشان  کرد:  خاطرنشان  وی  می شود.  حس  همیشه 
از  خ��ارج  مسائل  و  خارجی  سیاست های  ح��وزه  در 
بروز  با سایر همسایگان کشور در زمان  و روابط  کشور 
حل  را  مسائل  خود  بزرگمنشی  باورهای  با  مشکالت، 
می کردند. این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه رحلت 
آیت ا... هاشمی کم وبیش در جناح بندی های سیاسی 
موثر بوده است، گفت: جناح های مختلف گاه و بی گاه 
که  دارند  اختالفاتی  و  مشکالت  مختلف  مسائل  برسر 
تدبیر ایشان باعث می شد به راحتی مشکالت جناح های 
مختلف سیاسی کنار گذاشته شود و اتحاد بیشتری بین 
گروه های مختلف سیاسی شکل گیرد.  نماینده مردم 
نیشابور در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: وجود 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی غنیمت بود، البته در جناح 
که  دارند  حضور  مختلفی  شخصیت های  طلب  اصالح 

بتوانند تا حدودی جای خالی ایشان را پر  کنند.
 
رئیس شورای شهر مشهد:

زخم های آیت ا... گواه راهی بود که 
با امام)ره( آغاز کرد

هاشمی  آیت ا...  گفت:  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
گواه  زخم هایش  و  کرد  سکوت  انقالب  مصلحت  برای 

راهی بود که با امام)ره( آغاز کرد.
علنی  صحن  در  دوشنبه  روز  حیدری  محمدرضا 
چهره ای  هاشمی  آیت ا...  افزود:  مشهد  شهر  شورای 
است که مهمترین مناصب را در نظام جمهوری اسالمی 
رفسجانی  هاشمی  از  این ها  همه  و  داش��ت  برعهده 
چهره ای مردمی ساخت. ایشان در دوره های حساسی 
نقش آفرینی کرد و مهمترین محور فعالیت هایش کنار 
مردم بودن و درک درد مردم بوده است.  وی خاطرنشان 
و  توسعه ای  رویکرد  ایشان  رویکردهای  دیگر  از  کرد: 
مناسب با شرایط جدید جهانی بود. تالش های ایشان 
در سازندگی های پس از جنگ و تالش هایی که در تعامل 
با کشورهای اسالمی کرد حاکی از اقدامات ارزشمندش 
الگوی  این  امیدواریم  بود. حیدری خاطر نشاان کرد: 
اعتدال، عقالنیت و میانه روی تداوم داشته باشد و همه 
خدمت گذاران نظام به این اصول متعهد باشند و ما نیز 
تغییر  ایشان  نام  به  را  شهر  اصلی  بزرگراه های  از  یکی 
نام دادیم و چهارشنبه مراسمی به مناسبت یاد ایشان 
برگزار می شود و از همه مردم و دوستداران نظام دعوت 

می کنیم در این مراسم حضور یابند.
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یک فعال سیاسی اصالح طلب:

فقدان آیت ا... در آینده 
بیشتر حس می شود

در  رفسنجانی  هاشمی  آی��ت ا...  حضور  فقدان  آینده  در  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
صحنه های سیاسی کشور بیشتر مشهود می شود.

صحنه  در  هاشمی رفسنجانی  آیت ا...  فقدان  اینکه  بیان  با  سادات  سیدمجتبی  ایسنا،  گزارش  به 
ایجاد تعادل حوزه سیاسی کشور احساس می شود، اظهار کرد: ایشان در مبارزات مردم ایران حضور 
مورد  همچنین  وی  بودند،  اعتماد  مورد  خامنه ای  آیت ا...  و  خمینی)ره(  امام  رهبری  در  و  داشت 

اعتماد روحانیون زیادی در کشور بودند.
این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: آیت ا... هاشمی رفسنجانی از متولیان انقالب و متعهد به 

شعارها و قول های داده شده به مردم بودند و سعی می کردند در این جهت حرکت کنند.
سادات با تاکید بر اینکه آیت ا... هاشمی فردی امین و خیرخواه برای کشور بود، عنوان کرد: بعد از 
جنگ نیز ایشان نقش مهمی در کشور داشتند، روند سازندگی از دوران ایشان رخ داد که دوره خوبی 
بود که تعامالتی با کشورهای منطقه داشتند و اعتبارات جهانی برای کشور به دست آوردند و با وجود 

هر فشاری، سیاست را ترک نکردند.
خصوصیات  از  یکی  و  باشد  گذار  تاثیر  و  استفاده  حداقل ها  از  می توانستند  ایشان  یادآورشد:  وی 
ایشان این بود که خود را به مردم عرضه می کرد و قبل از فوت ایشان در مجلس خبرگان شخصیت مورد 

اعتماد مردم بودند و رای باالیی به ایشان  دادند. 
سیاسی  صحنه های  در  ایشان  حضور  عدم  آینده  در  اینکه  بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
بیشتر دیده می شود، گفت: ممکن است فقدان ایشان تا به امروز تاثیر خود را در صحنه های سیاسی 
کشور نشان نداده ولی در انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری عدم حضور ایشان بیشتر مشهود 

می شود.
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مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز 
خبرداد:

سهام پدیده افزایش می یابد
شاندیز  پدیده  شرکت های  گ��روه  عامل  مدیر 
و  هزار  از  شرکت  این  سرمایه  اق��دام  این  با  گفت: 
ریال  میلیارد  و 250  به 11 هزار  ریال  میلیارد   875
کارشناسی  قیمت  آن  بر  عالوه  یابد.  می  افزایش 
 38 به  ری��ال   750 و  ه��زار   33 از  شرکت  این  سهام 
روز  انتظاری  ابوالفضل  می رسد.  ریال   750 و  هزار 
دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجمع عمومی 
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز  العاده شرکت  فوق 
برای تصمیم گیری در زمینه افزایش سرمایه مرحله 
دوم این شرکت با دعوت از همه سهام داران تا پایان 

امسال تشکیل خواهد شد. 
وی افزود: سهام داران شرکت توسعه بین المللی 
صنعت گردشگری و شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 
شاندیز همچنین تا تیر ماه سال آینده هیات مدیره 

جدید مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد.
انتظاری اظهار کرد: گروه شرکت های پدیده شاندیز 
تخصصی  موضوعات  در  که  است  شرکت   14 شامل 
فعالیت دارند و از جمله این شرکت ها شرکت توسعه 
بین المللی صنعت گردشگری شاندیز و شرکت ابنیه 
و ساختمان پدیده شاندیز است که اشخاص حقیقی 

و حقوقی در این 2 شرکت سهام دارند.
بین المللی  توسعه  شرکت  کرد:  تصریح  انتظاری 
منظور  به  هم  شاندیز  پدیده  گردشگری  صنعت 
العاده تشکیل  فوق  افزایش سرمایه مجمع عمومی 
 2 این  انتخاب هیات مدیره  خواهد داد. در صورت 
مدیره  هیات  فعالیت  سهام داران،  توسط  شرکت 
خراسان  استانداری  تدبیر  ستاد  سوی  از  انتصابی 

رضوی به پایان خواهد رسید.
مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز تصریح 
ساختمان  و  ابنیه  شرکت  سرمایه  افزایش  ک��رد: 
پدیده شاندیز 9 هزار و 370 میلیارد ریال است که 
پدیده  بین المللی  توسعه  شرکت  سرمایه  محل  از 
ساختمان  و  ابنیه  شرکت  عمده  سهام دار  عنوان  به 

پدیده انجام می شود.
افزایش  سرمایه،  افزایش  این  آثار  از  افزود:  وی 
500 درصدی سرمایه این شرکت است به این معنا 
که هر یک سهم شرکت ابنیه که ارزش اسمی و ثبت 
افزایش  ریال  هزار   6 به  است  ریال  هزار  آن  شده 

می یابد.
از 24 دی ماه جاری سامانه  تاکید کرد:  انتظاری 
هشت  مدت  به  )سناپ(  پدیده  سهام  انتقال  و  نقل 
صورت  آن  در  انتقالی  و  نقل  و  شود  می  بسته  روز 
نخواهد گرفت تا افزایش سرمایه انجام و در حساب 

سهام داران این شرکت ثبت شود.
 

معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد:

افزایش هفت درصدی صادرات 
از بازارچه های مرزی استان

استانداری  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  معاونت 
از  محصوالت  ص���ادرات  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان 
هفت  رشد  رض��وی  خراسان  م��رزی  های  بازارچه 

درصدی داشته است. 
در  دوشنبه  ظهر  رسولیان  علی  مهر،  گزارش  به 
 ۸۷.۵ امسال  ماهه   ۹ طی  افزود:  خبرنگاران  جمع 
میلیون دالر کاال و تولیدات غیر نفتی از بازارچه های 
وزنی  نظر  از  صادرات  این  شد.  صادر  استان  مرزی 
درصدی  هشت  رشد  ارزشی  نظر  از  و  درصد  هفت 
داشته  افزایش  قبل  سال  مشابه  مدت   به  نسبت 
است. معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
وزنی  نظر  از  را  صادرات  این  خراسان رضوی حجم 
عنوان  تن  ۲۵۷ هزار  ارزشی  نظر  از  و  تن  ۲۰۷ هزار 
و  دوغ���ارون  ب��ازارچ��ه  دو  استان  در  گفت:  و  ک��رد 
شده  انجام  صادرات  عمده  است.  فعال  باجیگران 
موکت،  فرش،  شامل  باجگیران  بازارچه  طریق  از 
از  و  بوده  پوشاک  آلومینیومی،کفش،  مصنوعات 
بازارچه دو غارون هم بیشتر میوه و تره بار، مصالح 
ساختمانی، مواد غذایی ،ظروف، آهن آالت و مواد 
کرد:   تصریح  رسولیان  است.  شده  صادر  شیمیایی 
صورت  نفربه   ۵۰۰ حدود  بازار  دو  این  در  اکنون  هم 
که  دارند  اشتغال  مستقیم  غیر  نفر   ۷۰۰ و  مستقیم 
دوغارون  بازارچه  به  مربوط  مستقیم  اشتغال  عمده 
بر  باجیگران است. عالوه  به  ۹۵  مورد هم مربوط  و 
اشتغال ایرانیان در این بازارچه روزانه به طور متوسط 
۳۱۸ ترکمن وارد بازارچه باجیگران شده و ۵۰ راننده 
افغانی  هم به دوغارون تردد دارند و مبادالت خود را 

از طریق این بازارچه ها انجام می دهند.
 

ناظر گمرکات خراسان رضوی:

افغانستان مهم ترین هدف صادراتی 
استان

پایان آذر  تا  ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: 
صادراتی  هدف  مهم ترین  افغانستان  امسال  ماه 

کاالهای صادراتی خراسان رضوی بوده است. 
اف��زود:  تسنیم  با  گفت وگو  در  جهانخواه  امید 
خراسان  به  کاال  واردات  که  عمده ای  کشورهای 
رضوی تا پایان آذر ماه امسال از آن ها صورت گرفته 

ترکیه، پاکستان، قزاقستان و روسیه بوده اند.
به  واردات���ی  اق��الم  عمده ترین  ک��رد:  بیان  وی 
پنبه  امسال  ماه  آذر  پایان  تا  نیز  رضوی  خراسان 
شده  سفید  نیمه  برنج  نزده،  شانه  یا  نشده  حالجی 
قطعات  و  اجزا  و  صیقلی  حتی  شده  سفید  کامل  یا 

تلمبه های مایعات بوده اند.
ناظر گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: همچنین 
خراسان  صادراتی  کاالهای  هدف  عمده  کشورهای 
قزاقستان  و  هنگ کنگ  ع��راق،  افغانستان،  رضوی 
صادراتی  کاالهای  عمده  افزود:  جهانخواه  بوده اند. 
خراسان رضوی نیز زعفران، کف پوش های منگوله باف 
از مواد سنتتیک یا مصنوعی و سایر هادی های برق 

برای ولتاژ بیش از هزار ولت بوده است.
با توجه به سیاست های اتخاذ  وی اظهار داشت: 
شده در حوزه تجارت خارجی استان میزان واردات 
به استان خراسان رضوی در 9 ماهه امسال نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی از 292 
 19 وزن  نظر  از  و  رسیده  تن  هزار   236 به  تن  هزار 

درصد کاهش داشته است.

یادداشت

هوش مالی
عباس قاسمی 

مدیریت اجرائی دپارتمان دوره های بازار 
سرمایه ) بورس (، موسسه فرااندیشه نوین

به  اجتماعی  مختلف  سطوح  در  جامعه  اف��راد 
 . هستند  عالی  حتی  و  خوب  درآمد  کسب  دنبال 
افراد می توانند  بهترین شرایط مالی همه  اخذ  در 
توانمندی هایی  انسا نها  تمامی  در  باشند.  موفق 
این  به  را  همگان  می تواند  که  است  شده  نهادینه 

هدف نزدیک نماید.
نشأت  چندگانه  هوش های  از  توانمندی ها  این 
برخوردار  آن  از  بیش  و  کم  انسانی  هر  که  گرفته 
سنین  در  هوش ها  پرورش  به  است  کافی  است. 
شرایط  شود  می  که  بپذیریم  و  پرداخته  مختلف 

جدید و بهتری را برای خود به وجود آوریم.
ویژه  آم��وزش ه��ای  بایست  می  منظور  بدین 
کنیم.  کسب  را  خاصی  اطالعات  و  گذرانده  را  ای 
فراگیری  باید  را  اطالعات  کسب  روش  و  راه  حتی 
کنیم برای رسیدن به انجام یا عدم انجام فعالیتی 
حتی  یا  و  نسبی  درآم���دی  به  منجر  که  خ��اص 
چه  از  بدانیم  باید  ش��ود.  چشمگیری  درآم��دی 
طریقی وارد شویم و چگونه ادامه دهیم تا بتوانیم 
هوش  اصطالحًا  را  این  برسیم  مدنظر  موفقیت  به 
مالی می گویند این توانمندی مزیتی نیست که در 
برخی وجود داشته باشد و در برخی نه... بستر آن 
به  همگان  اگر  و  دارد  وجود  بالقوه  آدمی  نهاد  در 
پرورش آن از راه درست بپردازنند، همه به هوش 
نمی دانند  افراد  از  بسیاری  ولی  می رسند  مالی 
یاد  را  رسیدن  مسیر  خیلی ها  می توانند.....  که 
و  شده  خسته   ، کار  اثنی  در  افراد  عمده  و  ندارند 

ادامه نمی دهند.
و  شود  برداشته  افراد  راه  سر  از  باال  مورد   3 اگر 
از  بیشتری  تعداد  بتوانیم  آگاهی  دادن  با  واقع  در 
شهروندان جامعه را به امتیاز هوش مالی برسانیم 
، توانمندی های افراد در کسب و کار و بازار سرمایه 
از بالقوه به بالفعل تبدیل شده و با قوی شدن افراد 
در بحث مالی روحیه، امید و انگیزه  همچون خون 

تازه در شریان های جامعه جریان می-یابد.
در این مسیر توجه به یک نکته بسیار مهم بوده 
که این نکته و برروی ذهنیت در اذهان احاد جامعه 
تأثیر بسزائی خواهد گذاشت. بسیاری از افراد این 
ذهنیت را دارند که وقتی صحبت از کسب و کار و 
موفق  افراد  می کنند  فکر  می-شود  مالی  موفقیت 
در مسائل مالی و شهروندانی که در خصوص کسب 
که  هستند  افرادی   ، ندارند  مشکلی  پول  و  کار  و 
زیاد کار می کنند یا سرمایه ای هنگفتی دارند و در 
راستای کار زیاد درآمد خوبی به دست می-آورند.

در صورتی که اصل پارتو ) 80-20 ( می گوید،%80 
های  فعالیت  از   %20 مرهون  شما  های  موفقیت 
مردم  عامه  ذهنیت  تواند  می  اصل  این  شماست، 

را به کلی تغییر دهد.
موفقیت هایی  عمده  می کند  بیان  پارتو  اصل 
جنبه های  دیگر  در  حتی  و  مالی  مسائل  در  که 
زندگی فردی و اجتماعی انسان ها حاصل می شود 

برگرفته از 20% فعالیت های آنها است.
و  داشته  خاص  اثر  افراد  فعالیت های   %20 تنها   
داشته  همراه  به  ما  برای  را  عالی  نتایج  تواند  می 
برای  نیست  نیازی  اصل  این  پذیرفتن  با  باشد. 
توانمندی  و  انرژی   ، زمان  موفقیت ها  به  رسیدن 
خاصی داشته باشیم،بلکه باید با آموزش صحیح، 
مطالعه و بررسی دقیق موارد و مسائل مختلف در 
جامعه و انتخاب های  درست و حرکت های اثرگذار 
به موفقیت های  اندک  با سرمایه های  را می توانیم 

بزرگ نائل آئیم.
و  استاندارد  دوره ه��ای  گذراندن  مسیر  این  در 
از لحاظ علمی و عملی  اساتید حرفه ای  با  اصولی 
به  می توانند  می-شود.خیلی ها  توصیه  بسیار 
عنوان شغل دوم ولی درآمدی حتی بهتر از شغل 
اول این دوره ها را گذرانده و با صرف زمان کمی در 
خالل کارهای روزمره به درآمد خوبی دست یابند. 
بدین صورت هر شهروند می تواند با صرف زمان و 
مختلف  جنبه های  در  مطلوب  نتایج  به  کم  انرژی 

زندگی از جمله مسائل مالی برسد.

نیازمندی های روزنامه های  به  حتما گذر شما هم 
ان��واع  ن��گ��اه  ی��ک  در  اس���ت،  اف��ت��اده  شهر  معتبر 
و فروش ها و... دیده می شود.  نیازمندی ها، خرید 
چیزهای  می شوید  متوجه  کنید  دقت  که  کمی  اما 
نیز  آن ها  بودن  قانونی  که  می شود  دیده  نیز  عجیب 

زیر سوال است.
در یکی از صفحات این نیازمندی ها تعداد زیادی 
آگهی خرید و فروش تسهیالت بانکی با مبالغ نجومی 
لزومی  دیگر  می خورد.  چشم  به  کم  زمان  مدت  در 
میلیون  چند  وام  یک  گرفتن  کنم  ی��ادآوری  ن��دارد 
کارگر چقدر سخت  یا  کارمند  برای یک  تومان ساده 
برای  طوالنی  مدت  نیازمند  و  است  مشقت بار  و 

پیگیری است.
من هم مثل هر کسی با دیدن این آگهی ها تحریک 

شدم و با دو شماره از آنها تماس گرفتم.
20 درصد سهم صاحب امتیاز و 10 درصد سهم 

واسطه است
است  جانبازان  وام  نوع  از  ما  وام های  اول:  آگهی 
و سود چهار درصد دارد. این وام 85 میلیون تومان 
است و فقط کافی است شما یک سند منزل که پایان 
نشان  اینگونه  تا  بزنید  جانباز  این  نام  به  را  دارد  کار 
داده شود که این فرد خانه را از شما خریده است. او 
نیز یک وکالت فروش به شما می دهد تا اگر خواستید 
خانه را بفروشید. برای دریافت این وام خود فرد که 
وام به نام او بوده 20 درصد از مبلغ وام را می گیرد، 
10 درصد نیز سهم ما به عنوان واسطه است و مابقی 

در اختیار شما قرار می گیرد.
آگهی دوم: وام ها بسته به این که سند داشته 
باشد  سند  اگر  است.  متفاوت  ضامن  یا  باشید 
وام  شما  برای  می توانیم  سند  مبلغ  سقف  تا 
عنوان  به  ما  شرکت  سهم  درصد  ده  بگیریم، 
امتیاز  صاحب  سهم  نیز  درصد   15 و  واسطه 
وام است. اگر ضامن داشته باشید تا سقف 30 
میلیون وام می توان گرفت و اگر بیشتر هم الزم 
داشتید یک وام دیگر هم می گیریم، ضامن هم 
شرکت دارد اما سهم ضامن نیز اضافه می شود 
باید  ضمانت  مبلغ  برابر  دو  که  این  بر  عالوه 

سفته بدهید.
در  معمول  سخت گیری های  و  بانک ها  نقش  اما 
چنین  رون��د  می شود  چگونه  و  کجاست  روال  این 

روزه  که یک  این حد تسهیل شود  تا  وام های کالنی 
این خصوص  در  پرداخت شود؟  وام  یک هفته ای  یا 
با مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان رضوی 
انجام  از چگونگی  تا  به گفت وگو نشستیم  بانک ملی 
پرداخت  رون��د  در  تسریع  و  ف��روش  و  خرید  ای��ن 

تسهیالت آگاه شویم.
وام فروش ها دارای امتیاز ویژه برای 

تسهیالت هستند
مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان رضوی 
بانک ملی گفت: موضوع خرید و فروش وام را ما نیز 
که  تا جایی  اما  و شنیدیم،  بارها در رسانه ها دیدیم 
ساله  چندین  تجربه  و  است  ما  اختیارات  حوزه  در 
در  را  انحراف  کمترین  بانک ها  می دهد،  نشان  من 
موضوعی  بانک ها  در  هم  اگر  داشته ایم.  حوزه  این 
این  نیروها در  از کمک های برخی  بوده سو استفاده 
حوزه بوده است.  حسین رحیمی پور در گفت وگو با 
به  بسیاری  افراد  روزانه  افزود:  صبح امروز  خبرنگار 
برای مشکالت مختلف  که  مراجعه می کنند  بانک ها 
بانک ها  به وام فوری دارند که گاها در  نیاز  معیشتی 
در  شخصه  به  من  اما  است  شده  کمک  افراد  این  به 

سیستم خودمان چنین چیزی مشاهده نکرده ام.
به  دسترسی  که  کسانی  خصوص  در  رحیمی پور 
چنین تسهیالتی دارند گفت: اما کسانی که دسترسی 
افرادی هستند که نوعی  اکثرا  به وام ها دارند  راحت 

را  نهادی  معرفی نامه  از  یا  یعنی  دارند.  ویژه  امتیاز 
دارند یا سپرده و منابعی در بانک داشتند که از این 
طریق درخواست وام می دهند. حال این موضوع که 
گاهی نیاز به این تسهیالت ندارند و یا بخشی از آن را 
تسهیالت  فروش  به  اقدام  می شود  باعث  دارند  الزم 

خود کنند.
طرف حساب بانک صاحب امتیاز است 

نه واسطه!
چیزی  آن  بانک داری  سیستم  در  اف��زود:  وی 
شخص  می شود  محسوب  بانک  حساب  طرف  که 
او  به  شرایط  اس��اس  بر  که  است  امتیاز  صاحب 
خارج  که  این  و  است  شده  داده  امتیازاتی  چنین 
چه  با  یا  و  دارد  تشکیالت  چه  فرد  این  بانک  از 
اختیارات  دایره  از  است  ارتباط  در  واسطه هایی 

بانک خارج است.
در  م��وارد  عموم  در  اما  کرد:  تصریح  رحیمی پور 
افرادی  و  تولیدکنندگان  مشتریان  این  باال  مبالغ 
به  نیاز  خود  اقتصادی  فعالیت های  برای  که  هستند 
می کنند،  طی  را  سیکلی  نیز  افراد  این  دارن��د.  وام 
ب��ازرس��ان  م��ی-ش��ود،  ب��ررس��ی  مالی  ص��ورت ه��ای 
بر  و  می کنند  بررسی  را  شخص  این  توانمندی های 
شخص  به  تسهیالت  کافی  تضامین  با  و  اساس  این 

تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: تمام این تسهیالت با نظارت کامل 

پروژه ها  پیشرفت  اساس  بر  مرحله ای  صورت  به  و 
بودن،  یا سرمایه در گردش  ثابت  به سرمایه  وابسته 
سخت گیری  همه  این  وجود  با  و  می شود  پرداخت 
فعالیت  از  غیر  جایی  در  می رسد  نظر  به  بعید 
است  ممکن  اتفاقات  این  کنند.  خرج  اقتصادیشان 
کمتری  سخت-گیری  که  کوچک تر  موسسات  در 
بسیار  بزرگ  بانک های  سیستم  در  ولی  بیفتد  دارند 

بعید است.
واسطه ها با خال ءهای قانونی و بانکی 

آشنا هستد
بانک ها  نظارت  نقش  خصوص  در  رحیمی پور 
زمان  تا  نظارت  به  نسبت  بانک  مجموع  ددر  گفت: 
پرداخت وام تعهد دارد اما پس از آن دیگر از دایره 
این  سازوکار  واقع  در  است.  خارج  ما  اختیارات 
نظارت  تولیدکنندگان  خرجکرد  ریز  به  بانک  که 
تایید  فقط  و  است  نشده  دیده  بانک ها  برای  کند 
بانک  ناظران  وظیفه  شرایط  تصدیق  و  ضمانت ها 
از  جلوگیری  راه  چگونگی  خصوص  در  وی  است. 
و  افرادی که خرید  اظهار کرد:  استفاده ها  این سوء 
فروش وام را انجام می دهند قطعا خالءهای قانونی 
شناسایی  خاص  بانک هایی  در  را  ضعفی  نقاط  یا 
خرید  و  تهیه  را  وام ها  این  می توانند  که  کرده اند 
خصوص  در  دستوالعمل ها  باید  و  کنند  فروش  و 
بازبینی  اجرایی  سیستم های  و  تسهیالت  مصرف 
خراسان  شعب  امور  اداره  اعتبارات  مسئول  شود. 
بانک ملی در پایان گفت: حتی در مواردی که برخی 
می شود  اقدام  وصول  برای  و  دارند  بانکی  معوقه 
راه  سر  صالح دیدها  برخی  اساس  بر  موانعی  برخی 
برای  خالئی  می تواند  خود  این  و  گیرد  می  قرار  ما 
توانایی  عدم  بر  حمل  که  باشد  برخی  سوءاستفاده 
بسیاری  مثل  تصمیمات  این  نمی باشد.  قانونی 
گرفته  خوب  اه��داف  با  دیگر  نهادها  در  تصمیات 
به  امیدوارم  نمی رود.  پیش  خوبی  به  اما  می شود 
مسائل  این  شاهد  کمتر  که  برویم  سویی  و  سمت 

باشیم.
ما در این گزارش فقط از یک بعد به چالش خرید 
خالء  چون  ابعادی  قطعا  و  پرداختیم  وام  فروش  و 
همچنین  قانونی،  مراجع  برخورد  نوع  و  قانونی 
در  واسطه  شرکت های  و  افراد  این  آزادانه  تبلیغات 
مانده  نادیده  همچنان  استان  معتبر  رسانه های 
است که صبح امروز در شماره های آتی به آن خواهد 

پرداخت.

وام فوری!
گزارش صبح امروز از خرید و فروش تسهیالت بانکی 

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
پایان  تا  امسال  ابتدای  از  گفت:  رضوی  خراسان 
در  ازدواج  وام  فقره   225 و  هزار   90 گذشته  آذر 
مجموع به مبلغ 9 هزار و 451 میلیارد ریال از منابع 
قرض الحسنه بانک ها در این استان پرداخت شده 

است.
چهارمین  در  دوشنبه  روز  حسینی  جواد  سید 
بنیان  تحکیم  ورزان  اندیشه  فکر  ات��اق  نشست 
هزار   77 پارسال  افزود:  رضوی  خراسان  خانواده 
فقره وام ازدواج به زوجین در سطح این استان اعطا 
شد. کمک های مالی یکی از عوامل موثر در ازدواج 
بر  تاثیرگذار  از دیگر عوامل  است. اشتغال و تولید 
ازدواج هستند و هر چه این امور رونق یابد بر همه 
ابعاد زندگی در جامعه و تشکیل و استحکام خانواده 
اثر می گذارد. بر اساس آمار بانک مرکزی حجم وام 
نیمه  تا  کشور  کل  در  امسال  ازدواج  شده  پرداخت 
آبان گذشته 9200 میلیارد تومان در قالب افزون بر 

885 هزار فقره تسهیالت ازدواج بوده است.
شمار  ادامه  در  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
و  اعالم  نفر  استان 320 هزار  این  را در  بیکار  افراد 
و  تولید  به موضوع  بیان کرد: دولت توجه ویژه ای 
خراسان  در  امسال  مبنا  همین  بر  دارد.  اشتغال 
رضوی ایجاد 160 هزار فرصت شغلی هدف گذاری 
و  یافته  تحقق  آن  مورد  هزار   155 تاکنون  که  شده 

ایجاد شده است.
تولید  زمینه  در  که  کارهایی  باید  داد:  ادامه  وی 
به درستی اطالع رسانی  انجام می شود  اشتغال  و 

شوند و فقط به نیمه خالی لیوان نگاه نکنیم.

دیگر  از  را  توانمندسازی  و  آم��وزش  حسینی 
عوامل موثر بر تداوم ازدواج ذکر و بیان کرد: زمان 
ازدواج  هنگام  در  زوجین  توانمندسازی  و  آموزش 
ارتقا  کارگاهی  به 12 ساعت  از 2 ساعت  اکنون  هم 
ظرفیت های  همه  از  باید  و  نیست  اثر  بی  که  یافته 
و  رادیو  دانشگاه ها،  پرورش،  و  آموزش  در  موجود 
تلویزیون و سازمان تبلیغات اسالمی در این زمینه 

استفاده شود.
خانواده  بنیان  تحکیم  به  کمک  برای  گفت:  وی 
غیردولتی  تشکل های  ظرفیت  از  باید  آموزش  و 
اینک  هم  کرد.  موضوع  وارد  را  آنها  و  استفاده  نیز 
در خراسان رضوی 61 تشکل غیردولتی به صورت 

در  غیرمستقیم  صورت  به  تشکل   350 و  مستقیم 
امور خانواده فعال هستند که ظرفیت و توان بسیار 

باالیی در خصوص خانواده و کاهش طالق دارند.
معاون استاندار خراسان رضوی در ادامه همچنین 
زیاد  جامعه  در  اجتماعی  گسست های  کرد:  اظهار 
زندگی  در  اثرگذار  عوامل  جدیترین  از  که  اند  شده 
فردی و اجتماعی به شمار می آید. به همین منظور 
برای تقویت تعامل درون خانواده ها »طرح تعامالت 

گرم در بین خانواده ها« کلید زده شد.
به  والدین  اگر  طرح  این  اس��اس  بر  اف��زود:  وی 
ورزشگاه  یا  استخر  سینما،  به  خود  فرزند  همراه 

بروند بلیط آنها نیمه بها حساب می شود. 

 25 هزار تقاضای طالق در سال 
خراسان  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  معاون 
بطور  روزان��ه  گفت:  نشست  ای��ن  در  نیز  رض��وی 
میانگین 100 نفر و ساالنه 25 هزار برای مشاوره و 

طالق در سایت این اداره ثبت نام می کنند.
درصد  پنج  پیشتر  اف��زود:  حقدادی  غالمحسن 
میزان  این  که  شد  می  منجر  سازش  به  ها  مشاوره 
اکنون به تا 18 درصد افزایش یافته است. افرادی 
و  سازش  عدم  دنبال  دیگر  بار  سازش  از  بعد  که 
جدایی از یکدیگر هستند حدود 3 درصد را شامل 

می شوند.
متقاضی  زوج   100 هر  ازای  به  داد:  ادامه  وی 
که  دارند  وجود  رضوی  خراسان  در  بچه   90 طالق 
55 درصد آنها زیر سن مدرسه هستند و 70 درصد 

حضانت کنندگان فرزندان نیز زنان می باشند. 
معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
گیرندگان  از مشاوره  بررسی فرمهای ثبت شده  در 
'خشونت کالمی و فیزیکی، فقدان مهارت زندگی، 

عدم مسئولیت پذیری، نارضایتی جنسی، دخالت 
اینکه  به  توجه  با  است.  مطرح  اعتیاد'  و  اطرافیان 
در جامعه آماری کوچک اعتیاد جزو موارد نخست 
تاثیرگذار بر طالق می باشد در جامعه بزرگتر این به 

رتبه باالتر می آید.
وی همچنین گفت: تا پایان آذر گذشته میانگین 
سن زنان در هنگام طالق 30،2 سال و مردان 35،4 

سال بوده است.

معاون استاندار خراسان رضوی:

945 میلیارد تومان وام ازدواج در خراسان رضوی پرداخت شد

تربت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس 
اقتصادی  کارگاه های  استقبال  گفت:  حیدریه 
بخش خصوصی شهرستان از اجرای طرح کارورزی 
است  رنگ  کم  آنقدر  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
را  نفر   24 تنها  اجرای طرح،  که در مدت  به طوری 

جدب کرده اند.
گفت  در  دوشنبه  روز  پناه  اسماعیل  اکبر  علی 
آموختگان  دانش  کارورزی  طرح  افزود:  ایرنا  با  وگو 
دانشگاهی با هدف فراهم کردن زمینه اشتغال آن ها 
فارغ  نفر   580 تاکنون  و  آغاز  امسال  نخست  نیمه  از 
و  کردند  نام  ثبت  سامانه  در  دانشگاهی  التحصیل 
برای  اقتصادی(  )کارگاه  پذیرنده  واحد  مقابل 25  در 
جذب آن ها اعالم آمادگی کردند، اما در عمل تنها 24 

نفر توسط 18کارگاه جذب شدند. 
وی گفت: برای اجرای این طرح سامانه کارورزی 
به آدرس اینترنتی  karvarzi.mcls.gov.ir طراحی 
توسط  قرارداد  انعقاد  تا  نام  ثبت  از  مراحل  کلیه  و 
همین سامانه انجام می شود و کارفرمایان متقاضی 
پذیرنده در آن ثبت  به عنوان واحد  نیز، می توانند 

نام کنند.
کارفرمایان  اساس  این  بر  اف��زود:  پناه  اسماعیل 

می توانند مازاد بر نیروهای بیمه شده خود و به ازای 
نام  ثبت  کارورزان  از  نفر  یک  شده،  بیمه  نفر  سه  هر 

شده را به مدت چهار تا 6 ماه بکار گیرند.
یک  ج���ذب  ب���رای  ای��ن��ک��ه  ب��ی��ان  ض��م��ن  وی 
در  شده  بیمه  کارگر  نفر  یک  داشتن  نفرکارورز، 
شده  یاد  مدت  در  گفت:  اس��ت،  الزامی  کارگاه 
یا  حقوق  پرداخت  بر  مبنی  تعهدی  هیچ  کارفرما 
وی  بکارگیری  همچنین  و  کارورز  بیمه  حق  واریز 
درصد   30 معادل  حتی  و  نداشته  دوره  پایان  در 
)وزارت  دولت  توسط  سال  مصوب  حقوق  حداقل 
پرداخت  کارورز  به  اجتماعی(  رفاه  و  کار  تعاون، 
وزارتخانه  همین  توسط  شده  یاد  مدت  در  نیز  و 

می-شود. مدنی  مسئولیت  بیمه 
منظور  به  ک��رد:  اظهار  همچنین  پناه  اسماعیل 
مصوب  طرح،  در  شرکت  برای  کارفرمایان  تشویق 
شده در صورتی که کارفرما کارورز را پس از اتمام دوره 
بیمه سهم  تا دو سال کل حق  کند  بکارگیری  مذکور 

کارفرما توسط دولت پرداخت می شود.
به  نیاز  صورت  در  متقاضیان  گفت:  همچنین  وی 
و   52222268 تلفن های  شماره  با  بیشتر  اطالعات 

52240625 داخلی 14 تماس حاصل کنند.

گفت:  سبزوار  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
 20 از  شهرستان  این  در  گلخانه  گشت  زیر  سطح 
متر  80 هزار  به  مربع در سه سال گذشته  متر  هزار 

مربع در سال جاری افزایش یافته است.
کمیته  نشست  در  دوشنبه  روز  ب��رادران  احمد 
بهره  با  اف��زود:  سبزوار  شهرستان  ری��زی  برنامه 
گلخانه ای  کشت  مربع  متر  ه��زار   20 از  ب��رداری 
مربع  متر  هزار   100 به  مقدار  این  فجر،  دهه  در 

می رسد.
کمی  و  آب  بحران  به  توجه  با  ک��رد:  اظهار  وی 
مدیریت  بر  عالوه  گلخانه ای  کشت  ترویج  بارندگی 
درآمد  منابع  از  یکی  تولید  افزایش  و  آب  مصرف 
اقتصاد  تحقق  و  روستایی  مناطق  در  پ��ای��دار 

مقاومتی محسوب می شود.
تسهیالت  پرداخت  به  اشاره  با  سبزوار  فرماندار 
گفت:  درص��د   6 ک��ارم��زد  ب��ا  گلخانه  راه ان����دازی 
متقاضیان کشت گلخانه ای برای دریافت تسهیالت 

باید در سایت مربوطه ثبت نام کنند. 
توانمندسازی  برای  همچنین  اف��زود:  ب��رادران 
کربن  ترسیب  ط��رح  روستایی  و  محلی  جوامع 
این  روداب  بخش  بیابانی  اراضی  هکتار   120 در 

زنان  اشتغال  خرد  صندوق   20 و  اجرا  شهرستان 
شهرستان  ششتمد  و  روداب  بخش   2 در  روستایی 

سبزوار راه اندازی شده است.
وی اظهار کرد: پس از مشارکت و سرمایه گذاری 
کم  تسهیالت   ، خرد  صندوق های  در  اعضا  اندک 
به  ریال  میلیون   150 تا   100 مبلغ  به  بانکی  بهره 
طرح  اساس  بر  و  کشاورزی  بانک  طریق  از  فرد  هر 

و مهارت بانوان پرداخت می شود.
شهرستان  روستایی  توسعه  سند  گفت:  برادران 
رویکرد  با  روستایی  ظرفیت های  اساس  بر  سبزوار 
روستای  سه  در  روستایی  جوامع  توانمندسازی 
اجرا  و  تدوین  بار  نخستین  برای  شهرستان  این 

می شود.

رئیس اداره کار تربت حیدریه:

استقبال کمرنگ بخش خصوصی از اجرای طرح کارورزی
فرماندار ویژه سبزوار خبرداد:

افزایش چهار برابری کشت گلخانه در سبزوار
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خبر خبر

رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه 
فردوسی مشهد مطرح کرد؛

افزایش شدت آسیب  های روحی 
و روانی در دانشجویان

فردوسی  دانشگاه  دانشجویی  مشاوره  مرکز  رئیس 
روحی  مسائل  شدت  و  مشکالت  نوع  گفت:  مشهد 
مطالعات  در  که  آنچه  با  مطابق  دانشجویان  روانی  و 
است،  شده  بیان  جهان  مشاوره  مراکز  دانشجویی 

شدیدتر و متنوع تر شده است.
براینکه  تاکید  با  طبیبی  زهرا  ایسنا،  گ��زارش  به 
و  آم��وزش  از  روانشناختی  مسائل  با  دانشجویان 
براساس یک  افزود:  وارد دانشگاه می شوند،  پرورش 
ارتقا  برای  دانشجویان  از  عده ای  کلی  دسته بندی 
توانمندی های فردی و مهارت های اجتماعی خود به 
مرکز مشاوره رجوع می کنند و عده ای دیگر برای رفع 
مشکالت و مسائل چالشی زندگی که خود به تنهایی 
قادر به رفع آن ها نیستند به مرکز مشاوره مراجعه می 

نمایند. 
وی ادامه داد: مهم ترین مشکالت روحی و  روانی که 
دانشجویان با آن مواجه می شوند و نیاز به راهنمایی و 
مشاوره پیدا می کنند، مسائل تحصیلی و برنامه ریزی 
در  مطالعه  شیوه های  با  ناآشنایی  نیز  و  تحصیلی 
جنس  با  ارتباطی  مسائل  آن  از  بعد  و  است  دانشگاه 
مخالف، خانواده ها و سپس مشکالت اضطرابی مثل 
فراگیر  اضطراب  یا  جمع  در  کردن  صحبت  اضطراب 

است.
فردوسی  دانشگاه  دانشجویی  مرکزمشاوره  رئیس   
مشهد، علل اجتماعی و محیطی، خانوادگی و فردی 
دخیل  دانشجویان  روانشناختی  مشکالت  بروز  در  را 
و  پذیری  آسیب  یا  کم  آوری  تاب  اف��زود:  و  دانست 
را  تحصیلی  رشته  به  عالقگی  بی  یا  زیاد  حساسیت 
از جمله عوامل فردی در بروز مشکالت روانشناختی 
عوامل  از  همچنین  برد.  نام  به  توان  می  دانشجویان 
تحصیالت  ب��رای  اجبار  به  ت��وان  می  نیز  خانوادگی 
دانشگاهی یا رشته تحصیلی از سوی خانواده یا دوری 
آینده  از  ناامیدی  به  از عوامل اجتماعی  و  از خانواده 

شغلی و اجتماعی رشته تحصیلی اشاره نمود. 
عوامل  که  همچنان  طبیعتا  کرد:  اضافه  طبیبی 
مختلفی در بروز بیماری مهم است، روش های درمان 
کم  درمان  مثال  باشد.  بعدی  چند  باید  نیز  مقابله  و 
خونی در افسردگی را به عنوان یک بعد فیزیولوژیکی 
گرفت.  نظر  در  باید  روانشناختی  درم��ان  کنار  در 
همچنین در زمینه روانشناختی آموزش مهارت های 
زندگی و سازگاری در دانشگاه برای دانشجویان علی 
قرار  مدنظر  را  جدید  ورودی  دانشجویان  الخصوص 
حال  در  دانشگاه  مشاوره  مرکز  در  اکنون  هم  که  داد 

اجرا است.
به  کننده  مراجعه  دانشجویان  تعداد  اف��زود:  وی 
است.  داشته  افزایش  سال  به  سال  مشاوره  مرکز 
البته این ارجاع صرفا نشان دهنده افزایش روز افزون 
آسیب ها و مشکالت در بین دانشجویان نیست؛ بلکه 
دانشجویان به بلوغ فکری دست یافته اند که در مورد 
زندگی مواجه  و  که در تحصیالت  و موانعی  مشکالت 
و  تخصصی  های  مشاوره  دریافت  به  اقدام  شوند  می 
رایگان  تقریبا  دانشجویان  تمامی  کنند.  ای  حرفه 
بعدازظهر   6 تا  صبح   ۸ ساعت  از  مشاوره  مرکز  به 
۲۲در  تا   ۱۸ ساعت  از  و  مشاوره  مرکز  ساختمان  در 
خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی دسترسی 

دارند.
فردوسی  دانشگاه  دانشجویی  مشاوره  مرکز  رئیس 
نیروهای  حضور  با  مشاوره  مرکز  کرد:  بیان  مشهد 
در  متعدد  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  با  متخصص 
آگاهی، مدیریت زمان  مانند خود  حوزه های مختلف 
توانمندی های  افزایش  گیری،  تصمیم  مهارت  و 
آینده  به  نسبت  آگاهی  اضطراب،  مدیریت  مغزی، 
شغلی رشته تحصیلی خود، مهارت کاریابی و مشاوره 
ارتقاء  به  غیره....  و  ازدواج  و  ازدواج  از  پیش  های 
همچنین  می کند.  کمک  دانشجویان  توانمندی های 
با ارائه خدمات انفرادی و جلسات مشاوره ای به حل 
می  دانشجو  تحصیلی  خانوادگی،  فردی،  مشکالت 

پردازد.
فردوسی  دانشگاه  برنامه های  به  اش��اره  با  طیبی 
روان���ی  و  روح���ی  س��الم��ت  ارت��ق��اء  ب���رای  مشهد 
کلیه  روانشناختی  ارزیابی  شد:   یادآور  دانشجویان، 
برگزار  همه  تقریبا  برای  جدید  ورودی  دانشجویان 
می شود )طرح پایش سالمت( و سپس ارزیابی مجدد 
تشخیص  خطر  معرض  در  که  دانشجویان  از  تعدادی 
داده شده اند، صورت می گیرد و از بین آنان کسانی 
و  باال  افسردگی  یا  اضطراب  مثل  مسائلی  دارای  که 
.....هستند، با برگزاری جلسات روان درمانی فردی 

و پیگیری فرایند درمانی آنان انجام می گیرد. 
وی ادامه داد: حدود ۱۲۰دانشجو در کانون همیاران 
سالمت روان  دانشگاه فردوسی مشهد عضو هستند 
بینند  می  آموزش  روانشناختی  مسائل  زمینه  در  و 
اقدامات  از  کنند.  کمک  خود  همساالن  به  بتوانند  تا 
دیگر مرکز مشاوره برگزاری کارگاههای جهت اساتید 
جهت  خوابگاهها  سرپرستان  و  انتظامات  دانشگاه، 
در  شایع  روانشناختی  مشکالت  با  ان��ان  اشنایی 
دانشجویان و نحوه ارجاع دانشجویان به مرکز مشاوره 
بوده است. همچنین برنامه هایی برای مناسبت های 
سالمت  هفته  و  ایدز  با  مبارزه  جهانی  روز  مثل  ویژه 

روان و ....اجرا می شود.  

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و 
پرورش مطرح کرد؛

فضای مجازی بزرگ ترین فرصت 
تربیتی

پرورش  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
استفاده از فضای مجازی را به عنوان بزرگترین فرصت 
پروژه های  و  میدانی  طرح های  دیگر  کنار  در  تربیتی 

ویژه عنوان کرد.
شورای  مشترک  گردهمایی  در  کاظمی  علیرضا 
معاونین و مدیران کل ستادی و استانی در خصوص 
و  پرورشی  معاونت  در  خود  رویکردهای  مهمترین 
طرح  کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش  وزارت  فرهنگی 
مدیریت  و  تربیتی  فعالیت های  جامع  نظام  تدوین 
و  علمی  نظران  صاحب  از  استفاده  با  تربیتی  مسائل 
ساختارهای قانونی از مهم ترین سیاست های ماست.

قانون  از  مهمی  »قسمت های  اینکه  بیان  با  وی 
از  اس��ت«،  مانده  مغفول  پرورشی  معاونت  احیای 
قانون  این  مفاد  کامل  اجرای  برای  کارگروهی  تعیین 
درحوزه منابع انسانی ، ساختار و محتوا خبر داد. باید 
به تربیت اخالقی با استفاده از ظرفیت دانش آموزی 
در  نشاط  عنصر  و  ده گانه  مهارت های  بر  تأکید  و 

فعالیت های فرهنگی و هنری عنایت جدی شود.
ازظرفیت  اس��ت��ف��اده  ب��ه  ب��ای��د  اف����زود:  کاظمی 
پرورشی  مختلف  ح��وزه ه��ای  در  بخش خصوصی 
و  ک��ان��ون ه��ا  اردوگ���اه ه���ا،  تأسیس  در  مخصوصا 
دارالقرآن های غیردولتی و حتی در برگزاری اردوهای 

درون و برون استانی توجه ویژه ای شود.
وی از آغاز به کار تشکیل یك کارگروه اقتصادی ویژه 
کارگروه  این  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  نزدیك  آینده  در 
جهت بهره وری منابع مالی و استفاده از ظرفیت های 
اقتصادی موجود برای ایجاد منابع مالی پایدار، تحقق 

و تأمین منابع مالی حوزه پرورشی ایجاد می شود.
پرورش  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
هزینه،  کم  بخش،  اثر  خرد  های  برنامه  در  تمرکز 
رفتار محور و مهارت محور، توسعه فناوری اطالعات 
پرورشی  حوزه  فعالیت های  بر  نظارت  و  مدیریت  در 
با  عملیاتی  و  راهبردی  برنامه  تدوین  فرهنگی،  و 
رویکرد سطح مدرسه و با توجه به سند تحول بنیادین 
دیگر  از  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  سیاست های  و 

برنامه های خود عنوان کرد.

مدیر واحد طب ایرانی در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد؛

آموزش طب سنتی خارج از  این 
دانشگاه غیرقانونی است

پزشکی  علوم  دانشگاه  در  ایرانی  طب  واحد  مدیر 
و  مکمل  طب  پیرامون  آموزش  نوع  هر  گفت:  مشهد 
سنتی نظیر حجامت، زالو درمانی، گیاه درمانی و طب 
سوزنی خارج از ضوابط این دانشگاه غیرقانونی است.

در  قانونی  غیر  فعالیت های  افزود:  مجتبوی  علی 
این موضوع  و  افزایش است  به  رو  زمینه طب سنتی 
نظارت را مشکل تر می کند. هرگونه فعالیت در زمینه 
خدمات درمانی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
است.  انجام  قابل  مشهد  پزشکی  نظام  سازمان  و 
همچنین از عموم مردم تقاضا داریم در مراجعات خود 
به مراکز طب سنتی، قانونی بودن فعالیت هایی تحت 

عنوان طب ایرانی و مکمل را مورد توجه قرار دهند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  ایرانی  طب  واحد  مدیر 
دهنده  ارائ��ه  مکان های  عمده  را  عطاری ها  مشهد 
در  که  اف���رادی  ک��رد:  بیان  و  ذک��ر  داروئ���ی  گیاهان 
ارائه  به  مجاز  هستند  فعالیت  مشغول  عطاری ها 
داروه��ای  تحویل  یا  و  درمانی  تشخیصی،  خدمات 
فروش  به  مجاز  فقط  عطاری ها  نیستند.  ساز  دست 
اتحادیه  تایید  م��ورد  عرقیات  و  داروی���ی  گیاهان 

فروشندگان گیاهان دارویی هستند.
یک  سوی  از  گیاهی  داروی  تجویز  داد:  ادامه  وی 
و  درمان  در  دخالت  غیرپزشک  و  غیرمتخصص  فرد 
تحصیل مال نامشروع محسوب می شود. 650 واحد 
از 10  کمتر  که  دارند  فعالیت  عطاری در شهر مشهد 

درصد آنها فاقد مجوز هستند.

به  چه  هر  و  می کنیم  رد  سرعت  با  را  زرد  چراغ 
رانندگی  و  راهنمایی  چراغ  بودن  سبز  آخر  دقایق 
به  هم  را  گاز  پ��دال  روی  فشار  می شویم،  نزدیک 
همان نسبت بیشتر می کنیم هرچند می دانیم عبور 
از چراغ قرمز مستلزم پرداخت جریمه است. اما به 
همین جا ختم نمی شود، سراغ کوچه های یک طرفه 
می رویم و زیر لب غرولندی هم کرده و سمت چپ و 
راست را نگاه می کنیم و دشنام می فرستیم به تمام 
کوچه های یک طرفه شهر. میخ های وسط خیابان را 
با مهارت های باالیی رد می کنیم و در دلمان می گویم 
رد  سانتی متری  و  باحالم  من  چقدر  که  جان  »آخ 

می کنم!«
آئین نامه راهنمایی رو رانندگی را دقیق می خوانیم 
را  چیز  همه  بعد  و  بگیریم  را  گواهینامه  فقط  که 
از اصل وجود  انگار  که  فراموش می کنیم  یک جوری 
این  از  بعد  که  نیست  مهم  برایمان  است.  نداشته 
و  کنیم؟  رانندگی  کنیم، چطور  پارک  را کجا  ماشین 

خون چه کسانی را توی شیشه؟ 
رانندگی  لذت های  جز  را  ناسزا  گاهی  و  زدن  غر 
راهی  اگ��ر  فالن جا  حداقل  معتقدیم  و  می دانیم 
صف  به  کردیم...  خالی  را  دلمان  حداقل  نداشتیم 
می ستایم  را  بودنمان  رودار  اصطالح  به  و  می رسیم 
پس جا میزنیم و جلو می رویم و کار خودمان را راه 
می اندازیم و بی خیال افراد قبل از تو و بی خیال افراد 
به جای پرس وجو  و  گره ای می خوریم  به  تو.  از  بعد 
به  و  برمی داریم  را  تلفن  موجود،  شرایط  بررسی  و 
دوست و آشنا زنگ می زنیم و دنبال یک آشنا یا به 
اصطالح پارتی می گردیم که کارمان بدون دردسر راه 
با فالن وکیل، فالن چیز  بیوفتد... پرونده فالنی را 
به دنبال راه کوتاهی  از آنجا و همیشه  را زیر قیمت 
برای دور زدن می گردیم! هرچند که بدانیم بعضی از 
کارهای ما قانونی نیست و به لحاظ قانونی مشکالت 
سمت  به  را  زندگی مان  سبک  ام��ا  دارد  زی��ادی 
قانون گریزی برای راه افتادن هرچه سریع تر کاریمان 

پیش می گیریم.
قانون گریز کیست؟

یک آسیب شناس اجتماعی در توضیح واژه قانون 
گریزی گفت: قانون گریز به فردی اطالق می شود که 
ناهنجار و غیر رسمی،در جهت تحقق  از روش های 
اهداف و تامین خواسته ها و مطالبات خویش اقدام 
تمامی  در  شکنی  قانون  و  گریزی  قانون  می کند. 
حال  در  و  یافته  توسعه  از  اعم  جوامع  و  کشورها 
توسعه رخ می دهد اما تفاوت در شدت و ضعف آن 
است و در واقع می توان گفت کثرت قانون شکنی در 
جوامعی که از لحاظ فرهنگی و جامعه پذیری موفق 

تر عمل کرده اند،کمتر به چشم می خورد.
قانون  در  موثر  عوامل  از  یکی  شهامتی  سروش 
شکنی قلمداد می کند و در این خصوص با اشاره به 
شرایطی  افزود:در  ارزشی،  و  فرهنگی  تفاوت های 
که فرد یا عده ای از یک فضا و جامعه ای پا به عرصه 
تفاوت هایی  با  می گذارند  دیگری  کشوری  و  جامعه 

مهاجر  فرد  برای  آنها  از  برخی  که  می شوند  مواجه 
هضم پذیر نیست. 

در  عموما  می شود  مشاهده  کلی  بررسی  یک  با 
جوامع و کشورهای مهاجرپذیر، بخش قابل توجهی 
صورت  میهمان  اف��راد  سوی  از  شکنی ها  قانون  از 
افراد در محیط و بستری متفاوت  این  می گیرد زیرا 
رشد یافته اند که هنجارها و فرهنگ متفاوتی در آن 

حاکم بوده است.
میهمان های مهاجر و قانون گریز

این آسیب شناس اجتماعی تصریح کرد: این امر 
بلکه  کشوری،  مهاجرت های  و  جابجایی  در  تنها  نه 
در مهاجرت های درون کشوری نیز مشاهده می شود 
و به عنوان  مثال سطح قانون شکنی و قانون گریزی 
باالیی  مهاجرپذیری  نرخ  از  که  شهرهایی  کالن  در 
نکته  می خورد.  چشم  به  بیشتر  هستند  برخوردار 
داشت  توجه  آن  به  باید  که  دیگری  اهمیت  حائز 
مناطق  در  عموما  که  است  خودکنترلی  موضوع 
گمنامی  عنصر  و  دشوارتر  شناسایی  که  پرجمعیت 
پررنگ تر است، ضریب بروز قانون شکنی نیز بیشتر 

به چشم می خورد.
مداری  فضیلت  که  جامعه ای  در  کرد:  تاکید  وی 
هرکوی،  در  جامعه  آن  افراد  قاعدتا  می یابد،  رشد 
قانون  رعایت  به  مجاب  را  خود  منطقه ای  و  برزن 
می پندارد، اما در شرایطی که آبرو مداری در اولویت 
و  عرصه  به  ناشناخته  محیط های  می گیرد،  ق��رار 
جوالن گاهی برای قانون گریزی تبدیل می شود زیرا 
گمنامی بستری برای گرایش به تخلف را می سازد که 

خروجی آن ناهنجاری و نظم شکنی است.
آسیب  و  شناس  جامعه  حق گو،  سمیه  ادامه  در 
و  دشوار  تفسیر  و  پیچیدگی ها  اجتماعی،  شناس 
سخت فهم آن برای عموم مردم را یکی دیگز از علل 

قانون گریزی عنوان می کند. برخی از قوانین با چنان 
پیچیدگی هایی همراه است که در واقع امر فهم آن با 
دشواری های خاصی همراه می شود و در این شرایط 
افزایش  انگاشتن آن  نادیده  احتمال  به طور طبیعی 

می یابد.
از  یکی  دیگر  تعبیر  به  افزود:  شناس  جامعه  این 
عوامل موثر در جلوگیری و پیشگیری از قانون گریزی 
و  پیچیدگی ها  زدودن  و  ب��ودن  شفاف  به  معطوف 
شود.  می  قانون  از  متعدد  و  متفاوت  های  تفسیر 
با  قانون  نزدیکی  و  قرابت  به  دیگر  توجه  قابل  نکته 
منافع عمومی و هنجارهای اجتماعی باز می گردد و 
در شرایطی که قانون در راستای مطالبات، فرهنگ 
تامین  به  قادر  و  نکند  و هنجار های عمومی حرکت 
کاهش  نیز  آن  به  توجه  نباشد،  آن  اصولی  و  صحیح 

می یابد و به تدریج کمرنگ می شود.
قانون گریزی سازمانی و مردمی

دو  کلی  طور  به  گریزی  قانون  اف��زود:  شهامتی 
عمومی.  وجه  و  سازمانی)دولتی(  وجه  دارد.  وجه 
دولت  که  می دهد  رخ  زمانی  سازمانی  قانون گریزی 
به عنوان مجری قانون و تطبیق کننده  قانون ، گاهی 
دچار آسیب  پذیری می شود. ماجرا می تواند به این 
بیافتد که  گاه فردی که در رتبه باالی  اتفاق  ترتیب 
خود  و  بداند  مردم  به  متعلق  را  قانون  است  قدرت 
جمعی  جنبه   قانون گریزی  نیز  مستثنا  کند.گاهی  را 
هم  همکاری  با  مسئولین  از  جمعی  و  می  کند  پیدا 
به  را  قانون  اجرای  و  کرده  مستثنا  قانون  از  را  خود 

عهده  دیگران می  گذارند. 
 وی گفت: در چند سال اخیر  هم چندین و چند 
یک  تیتر  به  سازمان ها  و  نهادها  قانونی های  بی  بار 
رسانه ها بدل شده  و در نتیجه  لیست بلند باالیی از 
قانون گریزی ها را رقم زده است. از بودجه پرداخت 

نشده مترو گرفته، تا ابالغ با تاخیر قوانین مختلف، 
همه و همه نمونه ها بارز از این بی قانونی ها است. 

این آسیب شناس تاکید کرد: قانون گریزی عمومی 
نیز  می کند  پیدا  رواج  ع��ادی  م��ردم  سطح  در  که 
باشد.  قانون  به  نسبت  بی تفاوتی  دلیل  به  می تواند 
دولتی  نهاد  کنند،  احساس  مردم  اگر  دیگر  سوی  از 
و  می ریزد  دور  را  آن   اوست  ضرر  به  قانون  که  آن جا 
اجرا نمی کند، قانون گریز می شوند و تخلف از قانون 

به عنوان یک رسم بین آنها نهادینه خواهد شد.
پیامدهای قانون گریزی

ضایع  مرج،  و  هرج  نظمی،  بی  ادامه  در  شهامتی 
شدن حقوق اجتماعی و زیرسئوال رفتن هنجارهای 
حاکم بر عرف، فرهنگ و اخالق در جامعه را از نمونه 
یقین  به طور  کرد.  عنوان  شکنی  قانون  پیامدهای 
یکسان  نگرش  و  روحیات  مطالبات،  جامعه،  افراد 
فکری  فرهنگی،  کثرت  و  تنوع  و  ندارند  هم سویی  و 
در  که  می شود  تعارضاتی  ب��روز  باعث  دیدگاهی  و 
و  می کند  هنجارسازی  که  است  قانون  وادی،  این 
هم سویی و نظم را در میان تنوع و کثرت مورد اشاره 

ایجاد می کند.
این جامعه شناس عنوان کرد:در چنین شرایطی 
فهم این موضوع که رعایت قانون در نهایت و در دراز 
حتی  و  جامعه  عمومی  منافع  کننده  تامین  مدت 
اشخاص خواهد بود می تواند به رعایت و حرکت در 
قانونمند  و  مند  ضابطه  شده  تعریف  های  چارچوب 
بنابراین وقتی قانون گریزی در  کمک بسیاری کند. 
از  مسئوالن  که  می رود  بین  از  و  می شود  کم  جامعه 
پائین ترین رده تا باالترین رده قانون را اجرا کنند و 
این کار باید در تمام سازمان ها و ارگان ها اجرا شود، 
همه به باال دست خود نگاه می کنند بنابراین تا این 

کار صورت نگیرد قانون گریزی از بین نمی رود.

بررسی علل و چرایی قانون گریزی و میزان شیوع آن در جامعه؛

زندگی به سبک دور زدن!

کالف پیچیده ماجرای گروگانگیری
 11 کودک  ربودن  با  که  نقابداری  پرایدسواران 
ساله یک تاجر مشهدی قصد اخاذی 200 میلیون 
تومانی را داشتند، شش روز پس از آزادی گروگان 
قانون  چنگ  به  خلج،  کوه  مخوف  های  دره  در 

افتادند.
تشریح  به  رض��وی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
دره های  در  ای  هفته  یک  عملیات  این  جزئیات 
ساعت  گفت:  و  پرداخت  مشهد  خلج  کوه  مخوف 
تاجر  یک  ساله   11 پسر  دی،  دهم  بعدازظهر   7
مصالی  بولوار  در  واقع  منزلش  مقابل  از  مشهدی 
دستگاه  یک  نقابدار  سرنشینان  توسط  مشهد 
ربایی  آدم  پرونده  ترتیب  بدین  و  شد  ربوده  پراید 
خراسان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  مقابل  حالی  در 
گروگان گیران  بعد  ساعتی  که  گرفت  قرار  رضوی 
در تماسی با پدر کودک قصد اخاذی 200 میلیون 

تومانی داشتند.
توجه  با  افزود:  کریمی  قادر  دوم  سرتیپ  سردار 
با عامالن  و برخورد قاطع پلیس  به اهمیت ماجرا 
گروه  بالفاصله  امنیت،  مخالن  و  خشن  جرائم 
زبده ای از کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی، با 
نظارت مستقیم سرهنگ »حمید رزمخواه« )رئیس 
پلیس آگاهی( وارد عمل شدند و به تحقیق در این 

باره پرداختند.
اضافه  رض��وی  خراسان  انتظامی  ارش��د  مقام 
بروز  بدون  گروگان  نجات  که  این  به  توجه  با  کرد: 
های  ردزنی  بود،  تاکید  مورد  آسیبی،  گونه  هیچ 
گروگان  اختفای  محل  شناسایی  برای  اطالعاتی 
های  سرنخ  که  این  تا  شد  جدیدی  مرحله  وارد 
رسید.  مشهد  خلج  کوه های  به  پیچیده  کالف  این 
خانواده  به  الزم  های  آموزش  ارائه  با  کارآگاهان 
اختفای  احتمالی  محل  شدند  موفق  گروگان، 
مذکور  محل  و  کنند  شناسایی  را  ساله   11 کودک 
را به محاصره درآورند اما چون نجات جان کودک 
یک  در  بود،کارآگاهان  عملیات  این  اصلی  اولویت 
فرماندهی  به  که  غافلگیرانه  و  هماهنگ  اق��دام 
اداره  )رئیس  ثانی  غالمی  محمدرضا  سرهنگ 

جنایی( آغاز شد.
در  فنی،  و  تخصصی  شگردهای  به  توسل  با   
پراکنده شدند  کوه خلج  اطراف دره ای مخوف در 
ایجاد  کودک  جان  نجات  برای  حفاظتی  سپری  و 
کردند و دقایقی بعد در حالی کودک 11 ساله را به 
آغوش کشیدند که یکی از متهمان پرونده که برای 

محل  به  شده  خواسته  های  پول  از  مبلغی  گرفتن 
داخل  به  انتظامی  نیروهای  مشاهده  با  بود  آمده 

دره ها متواری شد.
از تحویل  این که پس  به  اشاره  با  سردار کریمی 
به خانواده اش، شاخه دیگر عملیات  سالم کودک 
ادامه  خلج  های  کوه  در  متهمان  دستگیری  برای 
 11 ک��ودک  اظهارات  با  ک��رد:  خاطرنشان  یافت، 
ساله و آغاز چهره نگاری از متهمان، مشخص شد 
تاجر  مشتریان  از  گروگان گیری  عوامل  از  یکی  که 
در  مالی  اختالف  پرونده  دارای  که  بود  مشهدی 

دستگاه قضایی بودند.
به  ب��ا  گ��ف��ت:  خ��راس��ان رض��وی  پلیس  رئ��ی��س 
شدعامالن  مشخص  اطالعات  این  دست آمدن 
در  خانوادگی  تصاویر  از  استفاده  با  گروگان گیری 
تاجر  ساله   11 ک��ودک  تلگرام،  اجتماعی  شبکه 
به منزل  او  با تعقیب  مشهدی را شناسایی کرده و 
ارتباطات  در  نیز  دیگر  سوی  از  و  اند  رسیده  وی 
می  استفاده  هویت  بی  های  کارت  سیم  از  خود 

کردند.
سرنخ  اف��زود:  کریمی  قادر  دوم  سرتیپ  سردار 
این کالف پیچیده، پس از پیگیری ها و رصدهای 
سیدی  منطقه  به  هم  باز  روزی  شبانه  اطالعاتی 
کشید و بدین ترتیب بعد از شش روز فعالیت های 
پلیسی و اطالعاتی، کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
متهم  دو  اختفای  های  محل  شدند  موفق  آگاهی 

این پرونده را شناسایی کنند.
وقتی  گذشته  روز  که  این  تا  ک��رد:  اضافه  وی 
از حضور متهمان در مخفیگاه هایشان  کارآگاهان 
سوی  از  ویژه  دستوری  صدور  با  یافتند  اطمینان 
قاضی سیدجواد حسینی )معاون دادستان مشهد( 
وارد عملیات شدند و دو متهم 26 و 27 ساله را که 

»ع-ص« و »ح-ن« نام دارند، دستگیر کردند.
با  رضوی،  خراسان  استان  انتظامی  ارشد  مقام 
تصریح  پرونده  متهمان  صریح  اعترافات  به  اشاره 
بازجویی های  از متهمان( در  کرد: »ع-ص« )یکی 
تخصصی به پلیس گفت: وقتی ماجرای دستکاری 
در فاکتورهای خرید لو رفت و من به عنوان مشتری 
شدم  بدهکار  شاکی  به  تومان  میلیون  چندین 
طریق  این  از  تا  گرفتم  فرزندش  ربودن  به  تصمیم 
هم بدهکاری هایم را تسویه کنم و هم حالی از او 
بگیرم! به همین دلیل موضوع را با یکی از دوستانم 
شده  آشنا  هم  با  دانشگاه  کاردانی  مقطع  در  که 
از  گفتم هر مبلغی  او  به  و  بودیم در میان گذاشتم 

این ماجرا به دست آوردیم آن را تقسیم می کنیم.

مشهدی  تاجر  تلفن  شماره  طریق  از  سپس 
تصاویر پسرش را از طریق تلگرام به دست آوردم. 
به  را  ام  بدهکاری  مبلغ  چهاردهم  بود  قرار  چون 
روز دهم موکول  به  را  نقشه  اجرای  بپردازم  شاکی 
زنگ  بعدازظهر   7 ساعت  حدود  روز  آن  کردیم. 
را  در  پسرش  که  زدی��م  را  مشهدی  تاجر  منزل 
کنار  به  پدرش  از  بردن  نام  ترفند  با  را  او  و  گشود 
داخل  به  لحظه  یک  در  و  کشیدیم  دوستم  پراید 
خودرو انداختیم. چون مکان مناسبی نداشتیم تا 
تماس  گروگان  پدر  با  و  بودیم  خودرو  داخل  صبح 

می گرفتیم.
زوایای  شدن  روشن  برای  متهمان  از  بازجویی   

تاریک این پرونده همچنان ادامه دارد.

ساله   40 زن  هووی  مشهدی  دختر 
شد

و  بودم  شده  خیابانی  هوس های  و  هوی  بازیچه 
تصور نمی کردم با این رفتارهای هوس آلود زندگی 
دیگری را نابود می کنم حاال هم اگرچه زنی را با دو 
فرزندش آواره کرده ام اما آشوب های دلم فرو نمی 

نشیند چرا که ...
اگر  ک��رد  می  بیان  که  حالی  در  23ساله  زن 
همه  ای��ن  ب��ازگ��ردد  قبل  س��ال  پنج  به  روزگ���ار 
و  م��ش��اور  ب��ه  ک��رد  نخواهم  ت��ک��رار  را  حماقت 
تغاری  ته  افزود:  کالنتری  اجتماعی  کارشناس 
می  زندگی  اقتصادی  رفاه  در  و  بودم  خانواده 
خواستگاران  ام  چهره  زیبایی  دلیل  به  ک��ردم 
خوش  جوانی  با  خواستم  می  اما  داشتم  زیادی 

تیپ و خوش اندام ازدواج کنم.
افزوده  کاذبم  غرورهای  بر  نیز  دانشگاه  به  ورود 
دانشگاه  از  بازگشت  مسیر  در  روزی  که  این  تا  بود 
لبانم  بر  را  لبخند  طنازی های جوانی خوش تیپ 
نشاند خیلی زود دل باخته »کیوان« شدم و روابط 

پنهانی ام را با او آغاز کردم.
طور  به  روزی  که  بود  ماجرا  این  از  بعد  سال  دو 
اتفاقی فهمیدم کیوان متاهل است و دو فرزند نیز 
دارد. وقتی موضوع را به او گفتم خیلی راحت گفت 
تو می توانی ازدواج کنی! شوکه شده بودم! دو سال 
در کنار او رویاها و آرزوهای آینده ام را می نوشتم 
وقتی  اما  کنم  فراموش  را  او  توانستم  نمی  اگرچه 
فهمیدم تنها یک بازیچه برای هوی و هوس بودم 
پاسخ  ام  خانواده  قبول  مورد  خواستگار  اولین  به 

مثبت دادم.

کردم  رها  را  دانشگاه  و  درس  بعد  به  روز  آن  از 
اگرچه  دادم  تغییر  نیز  را  تلفنم  ک��ارت  سیم  و 
دوست داشتم بیژن جای کیوان را در قلبم بگیرد 
را  او  که  بگویم  دروغ  خودم  به  توانستم  نمی  اما 
و  کارشناسان  با  که  آن  جای  به  ن��دارم.  دوس��ت 
مشاوران اجتماعی و خانواده مشورت کنم تصمیم 
احمقانه ای گرفتم. دلم به حال بیژن می سوخت و 
عذاب وجدان شدیدی داشتم بدون آن که به کسی 
چیزی بگویم با یک بهانه واهی نامزدی ام را با بیژن 
به هم زدم وقتی با مخالفت خانواده روبه رو شدم 
با یک اقدام احمقانه دیگر دست به خودکشی زدم 
اما شانس یارم بود و به طور اتفاقی از مرگ نجات 
یافتم. مدتی بعد دوباره به کیوان زنگ زدم و قرار 

مالقات گذاشتم.
او در این دیدار برگه طالق همسرش را نشانم داد 
ارتباط دارم  تو  با  و گفت روزی که همسرم فهمید 
هایمان  خانواده  اگرچه  کشید.  طالق  به  کارمان 
مخالف این ازدواج بودند اما من احساس می کردم 

به آرزویم رسیده ام.
این گونه بود که بدون برگزاری هیچ مراسمی پا به 
زندگی کیوان گذاشتم. یک سال بعد از این ماجرا 
افزار  نرم  که  تلفن همسرم  بود که روزی در گوشی 
زن  یک  آشنای  صدای  بود  فعال  آن  صدای  ضبط 
بیرون  را  بچه ها  باید  امشب  که می گفت  را شنیدم 
ببری! وقتی از همسرم سوال کردم بی پروا مقابلم 
 ، فرزندانم  و  مادرم  و  پدر  خاطر  به  گفت  و  ایستاد 
همسر سابقم را به عقد موقت خودم درآوردم و در 

منزل پدرم زندگی می کنند!
هیچ گاه  همسرم  خانواده  که  بود  درحالی  این 
تصمیم  شب  آن  بودند.  نداده  راه  منزلشان  به  مرا 
به جدایی از کیوان گرفتم اما خواهرم گفت: نباید 
خالی  همسرش  برای  را  میدان  راحتی  همین  به 
هر  ب��رای  کیوان  شدم  راض��ی  من  که  آن  با  کنی. 
دوی ما منزلی تهیه کند ولی باز هم همسر سابق او 
نتوانست با این شرایط کنار بیاید و باالخره دست 

بچه هایش را گرفت و میدان را ترک کرد.
او کیوان را برای من گذاشت و خودش آواره شد 
گاه  هیچ  خردسال  فرزندی  داشتن  با  هم  باز  اما 
از  احساس خوشبختی و آرامش نمی کنم چرا که 
این  دانم  می  که  آن  با  دارم.  وحشت  او  بازگشت 
کردم  متالشی  را  خانواده  یک  زندگی  که  بودم  من 
ولی من هم بازیچه شدم و ... شایان ذکر است به 
به مراکز تخصصی  این زن  دستور سرهنگ عالیی 

روان شناسی و مشاوره ای پلیس هدایت شد.
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سلسله  از  کودک«  درکتاب  تصویر  »نقش  جلسه 
جلسات ادبیات و هنر در تاالر کتابخانه قطب علمی 
فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار 

شد.
در این جلسه که با همکاری قطب علمی فردوسی 
و شاهنامه و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه 
خراسان برگزار شده بود، دکتر محمد جعفر یاحقی 
رئیس  و  شاهنامه  و  فردوسی  علمی  قطب  مدیر 
خراسان،  شعبه  فارسی  ادب  و  زبان  ترویج  انجمن 
و  هنر  و  ادبیات  جلسات  مدیر  ماه وان  فاطمه  دکتر 
تعدادی از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی حضور 
مشاور  بابایی  سعید  برنامه  این  مهمان  داشتند. 
و  کودکان  کتاب  تصویر گر  نشر،  به  انتشارات  هنری 
نوجوانان، نویسنده، روزنامه نگار، کارگردان و طراح 

صحنه بود.
تاریخچه تصویرگری

درب��اره  را  فلسفه  سه  مراسم  ابتدای  در  بابایی 
این  گفت:  و  داد  توضیح  کودک  کتاب  تصویر گری 
نگاه  مخاطب،  کننده  مات  نگاه  یعنی  دیدگاه،  سه 
هرکدام  آزمایش گرانه  نگاه  و  مخاطب  کردن  سهیم 
و  ک��ودک  کتاب  تصویرگران  میان  در  طرفدارانی 

نوجوان دارد. 
وی در ادامه به تاریخچه تصویرگری کتاب کودک 
کتاب های مصور  اولین  و گفت:  کرد  اشاره  ایران  در 
متون اوستا است و سپس تصویرگری بر دیواره ها و 
سنگ نگاره ها هخامنشی و کلیله و دمنه و قابوس نامه 
قرار دارند. بعد از آن چاپ سنگی و رواج تصویرگری 
تصویرگری  بعد  به   1340 سال  از  آم��د.  به وجود 
کانون  نقش  و  شد،  انتخاب  رشته  یک  به عنوان 
پرورش کودکان و نوجوانان در این زمینه بسیار مهم 

است. 
مکتب  این  به  نقاشان  ورود  از  کرد:  اظهار  وی 
دانشکده های  همچنین  و  شویم  غافل  نباید  هنری 
هنر که نقش به سزایی در تربیت هنرجویان داشتند.

جشنواره های  به  اش��اره ای  او  برنامه  ادام��ه  در 
آن ها  از  تعدادی  و  کرد  ایران  در  داخلی  تصویر گری 

ارشاد(،  تهران)وزارت  تصویرگری  جشنواره  مثل  را 
فکری،  پ���رورش  ک��ان��ون  ک��ودک  کتاب  جشنواره 
جشنواره  رش��د،  آم��وزش��ی  کتاب های  جشنواره 
جشنواره  ارش��اد  وزارت  قرآنی  قصص  تصویر گری 

تصویرگری سوره، معرفی کرد.
پاسخ به سئواالت ذهنی کودکان

بابایی در ادامه تصویرگرانی را موفق عنوان کرد که 
را در ذهن مخاطب  بی شماری  بتوانند پرسش های 

خود، یعنی کودکان به وجود آورند. 

وی همچنین درباره چگونگی تاثیر گذاری ذهنیت 
اظهار  و  یکدیگر سخن گفت  بر  و تصویرگر  نویسنده 
هستند  هم  از  جدا  مقوله  دو  تصویر  و  متن  داشت: 
انجام  باید کار خود را  و هر کدام به صورت جداگانه 
دهد. هر کدام با فکر و ذهنیتی که خاص خود اوست 

باید به کار خود بیندیشید.

از  انواع کتاب ها  این تصویر گر کتاب کودک درباره 
نظر فرم گفت: کتاب های مقوایی مخصوص کودکان 
کلمات  و  بادوام  و  ضخیم  ساله،  سه  تا  دو  نوزدان  و 
آن کم است و کودک بیشتر از تصاویر مفهوم کلمات 
را درک می کند. کتاب های مشارکتی از طریق لمس 
کردن و و تقویت حس دیداری زمینه درک دقیق را 
بیشتر  که  هم  بعدی  سه  کتاب های  می کند.  فراهم 
لمسی  و  دیداری  هنر  از  می پسندند  را  آن   کودکان 
استفاده می کند. در کتاب های الفبا آموز که با هدف 

را شامل  گروه سنی پیش از دبستان  و  الفبا  آموزش 
می شود. کتاب های بدون متن درک تصویر از طریق 
ذهن و تعریف برای دیگران صورت می گیرد، و درک 

تصویر برای مخاطب باال می رود.
ریتم در داستان

نقاشی  تفاوت  درباره  کودک  کتاب  تصویرگر  این 
کرد  عنوان  را  مطالبی  کودک  برای  تصویر گری  با 
و  می گیرد  ص��ورت  اتفاق  یک  با  نقاشی  اف��زود:  و 
به عنوان یک تابلو مطرح  می شود ولی در تصویر گری 
تصویرگر  نیستیم.  ابزار ها  و  سبک  تکنیک،  قید  در 

آزادی عمل برای کار خودش دارد.
وی همچنین درباره ریتم یک متن به ویژه داستان 
باید  تصویرگر  داشت:  اظهار  آن  فرود  و  اوج  نقاط  و 
بتواند این نقاط را کامال رعایت و در تصاویر بازنمایی 
مانند  شعر  در  ریتم  جایگاه  گفت:  ادامه  در  و  کند 
انتها  تا  قصه  یک  ریتم  و  است  موسیقی  در  ملودی 

باید مشخص باشد. 
صحیح  تکنیک  ان��ت��خ��اب  همچنین  ب��اب��ای��ی 
دانست  مهم  بسیار  تصویرگر  سوی  از  را  تصویرگری 
را  متناسب  و  درست  تکنیک  تصویرگر  اگر  اینکه  و 
و  شد  نخواهد  مواجه  استقبال  با  اثر  نکند  انتخاب 

عالوه بر آن، ناشر را نیز دچار زیان خواهد کرد.

باید  تصویر  ک��رد:  خاطرنشان  بابایی  پایان  در 
روشنی بخش و روایت گر باشد، در بیشتر داستان ها 
در  است.  کمرنگ  جنسیت  نقش  ایرانی  تصاویر  و 
هستند  جدا  تصاویر  از  داستان  کتاب ها  از  بعضی 
را  برداشتش  فقط  تصویرگر  و  می شوند  خوانده  و 
نویسنده نیستند. در  عملی می سازد و کامل کننده 
عنصر  به عنوان  کتاب  ناشران  نگاه  از  متاسفانه  آخر 

اسباب بازی دیده می شود.

سمت  از  پرسش هایی  جلسه  ای��ن  ادام���ه  در 
لوح  نیز  جلسه  پایان  در  و  شد  مطرح  مخاطبین 
تقدیری از سوی دکتر محمد جعفر یاحقی به سعید 

بابایی اهدا و از حضور و سخنرانی وی تقدیر شد.

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان 

عزیز می باشد  

100080888

کتاب

ویدئویی  بازی های  که  خواسته اید  تاکنون  آیا 
متصل  کامپیوتر  یک  دارید  نیاز  آنچه  همه   بسازید؟ 
به اینترنت، یک حساب کاربری اسکرچ و پروژه های 

جذاب این کتاب است. 
و  برنامه  اولین  ساده،  مرحله   چند  دنبال کردن  با 

بازی تان را بسازید.
 poNg بازی های کالسیک خلق کنید- براساس بازی

بازی بسازید.
رشدکننده  م��ار  ی��ک  باشید-  دم  تعقیب  در 
حرکت  به  صفحه  سرتاسر  در  را  آن  و  کنید  خلق 

دربیاورید.
از میان مارپیچ راهتان را پیدا کنید- همین طور که 
هم  دشمن  مراقب  می کنید  حرکت  مارپیچ  مسیر  در 

باشید.
از سیاره ی خود محافظت کنید- مهاجمانی را که از 

سرزمینی بیگانه به شما حمله می کنند نابود کنید.
تکنولوژی موردنیاز:

سخت افزار - کامپیوتر متصل به اینترنت با سیستم 
عامل ویندوز ۷ یا جدیدتر یا مک متصل به اینترنت 
با سیستم عامل mac os X ۱۰.۷ یا جدیدتر، نرم افزار 

- یکی از مرورگرهای اسکرچ.
ان��ت��ش��ارات آون��د دان��ش »ط��راح��ی ب��ازی ه��ای 
درک  از  کتابی  بسازید«  بازی  اسکرچ  با  دیجیتالی: 
صفحه   136 در  را  رحیم زاده  نیلوفر  ترجمه  با  برین 
کرده  کتاب  بازار  رهسپار  190000ریال  قیمت  با  و 

است.

کتاب های مقوایی مخصوص 
کودکان و نوزدان دو تا سه ساله، 

ضخیم و بادوام و کلمات آن کم 
است و کودک بیشتر از تصاویر 
مفهوم کلمات را درک می کند. 

کتاب های مشارکتی از طریق لمس 
کردن و و تقویت حس دیداری 

زمینه درک دقیق را فراهم 
می کند. کتاب های سه بعدی هم که 

بیشتر کودکان آن  را می پسندند 
از هنر دیداری و لمسی استفاده 

می کند

    جواد لگزیان

میراث فرهنگی

آماده سازی موزه نیشابور برای 
نوروز 97 

نیشابور  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
نشده  تعطیل  نیشابور  باستان  شناسی  موزه  گفت: 
سازی  آماده  و  اشیا  از  برداری  لیست  حال  در  بلکه 

برای نوروز 97 است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
هادی  رضوی،  خراسان  وگردشگری  دستی  صنایع 
دایر است  نیشابور   موزه  باره گفت:  این  در  شریفان 
نمای  افالک  مجموعه  در  هستیم  این  دنبال  به  و 
ایجاد  باستان  شناسی  موزه  برای  مکانی  نیشابور، 
کنیم و در حال رایزنی با شهرداری نیشابور برای این 
لیست  کار  داریم  تالش  افزود:  او  هستیم.  موضوع 
برداری از اشیای تاریخی و آماده سازی را تا یک ماه 
موزه  تا  برسانیم  اتمام  به  نوروزی  تعطیالت  از  قبل 

برای نوروز 97 به روی عالقمندان بازگشایی شود.
انتقال  »اگر  گفت:  نیشابور  فرهنگی  میراث  رئیس 
های  مکان   نشود،  محقق  نیشابور  نمای  افالک  به 
به  است؛  بررسی  دستور  در  موزه  برای  نیز  دیگری 
ظرفیت  این  نیشابور  خیام  مجموعه  در  مثال  عنوان 

وجود دارد و باید آن را مورد بررسی قرار دهیم«.

30 درصد بناهای تاریخی تایباد 
نیازمند مرمت

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری تایباد گفت: 30 درصد آثار تاریخی دیرقدمت 

این شهرستان نیازمند مرمت اضطراری است.
عبدالرحیم تاج محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
گفت: مجموعه تاریخی رباط عباس آباد، مسجدجامع 
قلعه  تایباد،  مزار عبدالخالق، حسینیه  آباد،  محسن 
تاریخی کرات و مجموعه تاریخی آبقه بناهایی هستند 
مرمت  اولویت  در  تاریخی  آث��ار  سایر  به  نسبت  که 
اضطراری قرار دارند. وی افزود: حفاظت، نگهداری 
تایباد ساالنه 15  تاریخی  بناهای  و مرمت اضطراری 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. امسال از محل اعتبارت 
تملک داراییها 6 میلیارد و 912 میلیون ریال به حوزه 

میراث فرهنگی تایباد تعلق گرفت.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
اثر   25 شناسایی  به  همچنین  تایباد  گردشگری 
این  والی��ت  میان  و  مرکزی  بخشهای  در  تاریخی 
موارد  این  اطالعات  کرد:  بیان  و  اشاره  شهرستان 
استانی  ثبت  کمیته  تایید  و  پرونده  تشکیل  از  پس 
ارسال  کشوری  ثبت  کمیته  به  ملی  ثبت  منظور  به 

خواهد شد.
زین  موالنا  م��زار  تاریخی  مجموعه  است  گفتنی 
الدین ابوبکر تایبادی، رباط تاریخی عباس آباد، میل 
کرات، محوطه های تاریخی و مزار شاهزاده قاسم انوار 
مهمترین بناهای تاریخی تایباد هستند. تاکنون 95 
اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی و 45 مورد آنها 

در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده اند.

در نشست »نقش تصویر در کتاب کودک« مطرح شد

پیام تصویر 
در تخیل کودکان

هفتگانه  کارگاه های  سلسله  از  نشست  سومین 
آموزشی-تجربی با تمرکز بر حوزه نمایش های خیابانی 
و جشن های آئینی با حضور جمعی از پیشکسوتان و 
هنرمندان تئاتر مشهد برگزار شد. در این نشست پنج 
در  را  خود  نمایشی  تجربیات  پژوهشگر،  و  هنرمند 
هنر  جشنواره  آموزشی-تجربی  کارگاه  سومین  قالب 

شهری مشهد ارائه دادند.
اشتراک موضوع با مخاطب

هنرمندانی  از  نفر  پنج  هنری  نشست  این  در 
متعدد  تجربیات  دارای  گذشته  سال های  در  که 
ارائه  به  بودند  خیابانی  اج��رای  بخش  در  هنری 
اولین  عرفانی،  رضا  پرداختند.  حضار  با  تجربیات 
با  را  سخنانش  هنری  کارگاه  این  در  ارائه دهنده 
تئاتر خیابانی آغاز کرد و گفت:  عنوان گونه شناسی 
خیابانی  اج��راه��ای  ان��واع  شامل  خیابانی  تئاتر 
از  مختلفی  اجراهای  شامل  حوزه  این  می شود. 
اجراهای  یا  و  هنری  تئاترهای  تا  موسیقی  اجرای 

می شود.  تبلیغی  و  آموزشی 
ویژه  جایگاه  به  اشاره  با  مشهد  تئاتر  هنرمند  این 
خیابانی  نمایش های  ح��وزه  در  مریوان  جشنواره 
جشنواره  این  در  که  استانداردهایی  داشت:  اظهار 
ارائه می شود درگذر زمان به نمایش های خیابانی در 
همه کشور تسری پیدا می کند. هرچند این آموزه های 
ارائه  شده، حاوی استانداردهای بومی است و گویای 

استانداردهای بین المللی نیست. 
خیابانی  تئاتر  بازیگر  نقش  توصیف  ضمن  عرفانی 
گفت: در نمایش خیابانی، بازیگر نیازمند درگیر شدن 
بلکه صرفا مسئول  با هیچ مفهوم ثقیل هنری نیست 
است.  مخاطبان  با  نمایش  موضوع  ارتباط  برقراری 

می کند  کار  خیابانی  تئاتر  بخش  در  که  هنرمندی 
باید آمادگی این را داشته باشد که در مواجهه با انواع 
مخاطبان، بتواند کنش های مختلف را به سمت هدف 

نمایش هدایت کند. 
وی گوشزد کرد: هنرمند تئاتر خیابانی باید مراقب 
و  نشود  منجر  ضدتبلیغ  به  اجرایش  نوع  که  باشد 
موضع  می کند  اجرا  که  محتوایی  برابر  در  مخاطبان 

منفی نگیرند. 
آنچه از روسیه آمده است

تئاتر  نویسنده  و  بازیگر  محمدجهانپا،  ادام��ه  در 
تئاتر  زادگاه  گفت:  هنری  نشست  این  سخنران  دیگر 
خیابانی در ایران به قبل از اسالم و به ماجرای سوگ 
تئاتر  نام  به  آن  از  امروزه  آنچه  برمی گردد.  سیاوش 
خیابانی نام برده می شود ریشه در روسیه دارد. هدف 
روسیه  کارگری  جامعه  به  الزم  آموزه های  بوده  این 
داده شود.  وی با اشاره به تجربیاتش در زمینه اجرای 
فراوانی  سعی  هفتاد  دهه  در  گفت:  خیابانی  تئاتر 
انجام شد تا تئاتر خیابانی به رسمیت شناخته شود. 
این  به  شهری  مدیران  به آرامی  بعدی  سال های  در 
قالب  این  در  را  مختلف  پیام های  تا  افتادند  صرافت 

ساده تأثیرگذار عرضه کنند. 
خیایانی  نمایش  در  رویکرد  دو  داد:  ادامه  جهانپا 
تئاتر  سابقه  بر  دارن��د  دوس��ت  ع��ده ای  دارد.  وج��ود 
عده ای  و  شود  تاکید  ملی-آئینی  بخش  در  خیابانی 
دارند.  اشاره  این بخش  به تجربیات جهانی در  دیگر 
مجسمه«،  »تئاتر  نام  به  خیابانی  تئاتر  از  نوعی  در 
اجرای  در  تأثیرگذاری  در  مهمی  نقش  تماشاگران 
بدنی  فرم  بر  تأکید  تئاتر،  از  نوع  این  در  دارند.  تئاتر 
این  را در  است و می تواند موضوعات مختلف شهری 

یا  و  ترافیک  مثل  موضوعاتی  دهیم.  نمایش  قالب 
اتفاق  مجسمه  تئاتر  فضای  در  می تواند  آب  کمبود 

بیفتد. 
تئاتر  شد  شناخته  کمتر  نوعی  به  ادام��ه  در  وی 
از  دیگر  نوعی  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  در  خیابانی 
این  در  مخاطبان  است.  نامرئی  تئاتر  خیابانی،  تئاتر 
اجرای  با  که  ندارند  خبر  اصواًل  نمایشی  خاص  قالب 
داخلی  فضای  می توان  مواجه اند!  خیابانی  نمایشی 
مانند مترو، اتوبوس، رستوران و حیاط مدرسه را در 
زمانی که دانش آموزان حضور دارند، برای این منظور 
در نظر گرفت. بازیگران باید در این نوع تئاتر، تمرین 
زیادی داشته باشند و در عین حفظ کلیت کار بتوانند 

مواجهه ای منطقی با مخاطبان داشته باشند. 

موضوعاتی  شد:  یادآور  مشهد  تئاتر  هنرمند  این 
محدوده  در   brt خط  در  پیش  چندی  آنچه  مانند 
به صورت  می توانست  افتاد،  شهدا  تا  توحید  میدان 
و  ش��ه��رداری  پیام های  تا  ش��ود  اج��را  نامرئی  تئاتر 
اتفاق  کنترل شده  محیطی  در  ترافیک  س��ازم��ان 

می افتاد و دردسرهای بعدی به وقوع نمی پیوست. 
اهمیت گفتمان و فلسفه

تئاتر  ارش��د  کارشناس  امان پور  حامد  ادام��ه  در 
به  توجه  با  نشست  این  سخنران  سومین  به عنوان 
سابقه تئاتری در یونان باستان گفت: برای اینکه تئاتر 
وجود داشته باشد به مثلثی شامل مردم، دموکراسی 
تئاتر  از  اگر  داریم.  نیاز  فلسفه  یا  گفتمانی  دستگاه  و 
باز پس گیریم  را  خیابانی، شهر و مفاهیم مرتبط آن 

چیزی برای تئاتر نمی ماند. 
تئاتر  داد:  ادام��ه  تئاتر  نویسنده  و  کارگردان  این 
حتی  است.  ساله  هزاران  گستره  با  کنشی  خیابانی 
کنش عمومی مردم در طول ایام سال و موقعیت های 
تئاتر  از  نباید  تئاتری است. پس  به گونه ای  اجتماعی 
داش��ت.  ت��ازه  و  عجیب  موجودی  تصور  خیابانی، 
کند  کار  خیابانی  نمایش  در  می خواهد  که  هنرمندی 
را  مغلوبان  و  غالب  گفتمان های  و  شهر  کاماًل  باید 
کنند.  برقرار  ارتباط  مخاطب  با  بتوانند  تا  بشناسند 
از  مخاطبان  واکنش های  پیش بینی  و  بداهه پردازی 

مشخصات اصلی هنرمندان در تئاتر خیابانی است.
جریان  ب��ودن  ایستایی  به  انتقاد  ضمن  امان پور 
همان  تئاتری  جامعه  متأسفانه  گفت:  خیابانی  تئاتر 
باید  می کند.  تکرار  را  خود  قبل  دهه های  تجربه های 
را  کار  کاستی های  تا  داش��ت  مختلفی  نشست های 

فهمید و تئاتر خیابانی را به جلو برد. 
گفت:  مشهد  شهری  هویت  حفظ  بر  تاکید  با  وی 
است  غنی  فولکلور  قصه های  بخش  در  ایران  جامعه 
با اجرایی مناسب آن ها را در خیابان اجرا  و می توان 
مناسب سازی  است،  مهم  بخش  این  در  آنچه  کرد. 

قصه ها برای اجرا است. 
تئاتر خیابانی و اعتراض!

کریم  هنری  نشست  این  ارائه دهنده  چهارمین 
بود و گفت:  تئاتر خراسان  نام آشنای  بازیگر  جشنی، 
اولین تجربه های اجرای خیابانی ام برمی گردد به ایده 
گرفتن از کتاب ها و آثار نمایشی که پیش از آن اجرای 
بخش  در  مشکالتی  با  البته  و  داشته اند  صحنه ای 

اجتماعی مواجه بود. 
جهان  در  خیابانی  تئاتر  پیشینه  به  ادامه  در  وی 

دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  گفت:  و  ک��رد  اش���اره 
اعتراض های مختلف مردمی شکل گرفته بود که تئاتر 
از همین نگرش بوده است. نمایش  خیابانی برگرفته 
برهه  آن  در  حقایق  نشدن  کتمان  ب��رای  خیابانی 

تاریخی تبلیغ می شد. 
معرض  در  عمومًا  خیابانی  تئاتر  اف��زود:  جشنی 
باید هنرمندان  و  قابل انتظار است  واکنش هایی غیره 
که  تماشاگرانی  که  باشند  داشته  را  توانایی  ای��ن 
هرلحظه بخواهد از دیدن کار صرف نظر کند را تا آخر 
خوشی ها  اجتماعی،  روزمره  مشکالت  دارد.  نگه  کار 
و ناخوشی طبقات اجتماعی، محور و موضوع نمایش 

تئاترهای خیابانی است. 
جشن هایی که فراموش شدند!

بهزاد چوپانکاره، کارشناس ارشد ارتباط اجتماعی، 
آخرین ارائه کننده برای شرکت کنندگان در این کارگاه 
جشن ها  بازشناسی  به  را  صحبت هایش  و  بود  هنری 
ملی  جشن های  گفت:  و  داد  اختصاص  محلی  و  ملی 
آئینی  باستانی و جشن های  ایرانی شامل جشن های 
شدند  فراموش  عمومًا  باستانی  جشن های  هستند. 
مختلفی  رس��وم  آداب  و  شامل  آئینی  جشن های  و 

هستند.
ایرانی  جشن های  عموم  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
نشان  را  اجتماعی  فضای  و  طبیعت  با  انسان  پیوند 
است.  داشته  دینی  پیوند  کمتر  و  است  می داشته 
این دوره  پایان  در  اجتماعی  ارتباط  ارشد  کارشناس 
در  آتش  و  خاک  آب،  کرد:  نشان  خاطر  کارگاه ها  از 
منابع  و  داشتند  ج��دی  حضور  ایرانی  جشن های 
نوشتاری جشن ها به صورت کامل در کتب کهن ایرانی 

درج شده است.

ریز و درشت تئاتر خیابانی از نگاه کارشناسانخبر
سومین کارگاه »خانه بهار« با موضوع نمایش  خیابانی و جشن های آئینی برگزار شد 

نمایش »دختریانکی« نوشته نیل سایمون 
با طراحی و کارگردانی پیام کاویان، دی و بهمن ماه 96 

در پردیس تئاتر مستقل اجرا می شود.
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 سرویس درشهر 
شورای  علنی  نشست  دوازدهمین  گذشته  روز 
که  شد  برگزار  کار  دستور   6 با  مشهد  شهر  اسالمی 
و  رسید  تصویب  به  پیشنهادی  طرح   5 بین  این  از 
کمیسیون های  به  بیشتر  بررسی  برای  نیز  طرح   1

مربوطه بازگشت. 
امروز، نخستین دستورکار جلسه  گزارش صبح  به 
طرح  بررسی  به  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  دیروز 
مردمی  تجمعات  ب��رای  مکانی  تعیین  دوفوریتی 
اعضا،  کامل  رای  با  که  یافت  اختصاص  مجوز  دارای 
که  بود  خواهد  شهری  دومین  تهران  بعداز  مشهد 
ایجاد  مجوز  دارای  مردمی  تجمعات  برای  مکانی 

می کند.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
طرح  این  از  دف��اع  در  مشهدمقدس  شهر  اسالمی 
مردم  خواست  به  توجه  ضرورت  به  عنایت  با  گفت:  
حق  به  اعتراضات  ب��رای  قانونی  بستری  ایجاد  و 
این  برای  شهروندان، درنظر گرفتن مکانی مشخص 

موضوعات دارای اهمیت است.
شهرداری  طرح  این  طبق  افزود:  اصولی  احسان 
هماهنگی  با  م��اه   2 زمانی  ب��ازه  در  اس��ت  مکلف 
مناسب  مکانی  تعیین  به  نسبت  مسئول  نهادهای 
اقدام  مشهد  در  مردمی  اجتماعات  برگزاری  برای 

کند.
13میلیارد تومان بدهی مردم به الیت!

اما دومین طرح راه یافته به صحن علنی که نظرات 
موافق و مخالف زیادی را در پی داشت طرح دریافت 
بهای خدمات استفاده از پارکینگ های حاشیه ای و 

غیرحاشیه ای در زمان دریافت عوارض خودرو بود.
در  شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مقام دفاع از این الیحه اظهار کرد: الیت 13 میلیارد 
این  دریافت  برای  دارد.  مطالبات  مردم  از  تومان 
بدهی پیشنهاد ما این است که در هنگام نقل و انتقال 
تفاهم نامه ای  انتظامی  نیروی  هماهنگی  با  خودرو 

منعقد و بدهی ها دریافت شود.
بتول گندمی ادامه داد:  ایرادات الیت به جای خود 
وارد است و باید از خیابان های فرعی جمع شود اما 
دارد  وجود  محکم  قانونی  استنادات  اصلی  معابر  در 
که شهرداری می تواند با تصمیم شورای شهر عوارض 

مشخصی را دریافت کند.
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  امور  کمیسیون  رئیس 
ما  به  قانون  گفت:  بود  طرح  موافقان  از  که  نیز  شورا 
اجازه داده یک سری عوارضی را وضع کنیم طبیعتا 
قانون هم برای وصول عوارض نیازمند ابزاری است.

احمد نوروزی افزود: عرف بر این است که معموال 
نداشته  اه��رم  اگر  هستند  پرداخت  مخالف  م��ردم 

باشیم پرداخت ها انجام نخواهد شد. 
معترض  الیت  رفتار  روی  بر  ما  ک��رد:  بیان  وی 
هزینه های  الیت  درآمد  حاضر  حال  در  اما  هستیم 
خود آن را هم جواب نمی دهد. با عدم تصویب اهرم 
وجود  به  بی نظمی  یک  بدهی ها  این  پرداخت  برای 
که  داد  خواهند  اجازه  خود  به  مردم  و  آورد  خواهیم 
عوارض ها را پرداخت نکنند. در تمام دنیا این گونه 

عوارض ها به ویژه در مراکز شهر وجود دارد.
واژه  بود  طرح  سرسخت  مخالف  که  شهال  امیر  اما 
اینکه  گفت:  و  کرد  مطرح  آن  درم��ورد  را  گردنه  سر 
بیاییم قانونی بگذاریم و نتوانیم پول آن را جمع کنیم 
به  ناگزیر  بر نقطه ای قفل کنیم که مردم  بیاییم  باز  و 

پرداخت باشند، سرگردنه گرفتن است. 

باید اصالح شود«،  الیت  »قانون  اینکه  بیان  با  وی 
گفت: مگر قرار نبوده با پولی که از الیت جمع می شود 
پارکینگ بسازند. چه تعداد پارکینگ تاکنون در شهر 
با این هزینه ها ساخته شده است؟ فقط داریم حقوق 

پرسنل پرداخت می کنیم.

تصریح  رضوی  خراسان  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
از یک طرف مردم  که  این چه سیستمی است  کرد: 
به هزینه های آن  از یک طرف خودتان  ناراضی اند و 

مانده اید. 
یک  در  را  موضوع  آمده ایم  هم  االن  افزود:  شهال 
جایی گره زده ایم که مردم ناگزیر و ناچار هستند. اگر 
مردم 13 میلیارد بدهی به الیت را پرداخت نکرده اند 
باید ببینیم علت این موضوع چه بوده است و آن را 
اصالح کنیم. در حال حاضر شرکت های آب و برق و 
گاز هم از مردم طلب دارند آن را هم بیاییم به نقل و 

انتقال خانه گره بزنیم؟ 
مخالف  الیت  ذات  با  ما  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
نیستیم اما با نحوه اداره آن در شهر مخالف هستیم 
را  خود  هزینه های  الیت  حتی  که   خاطر  این  به 

نمی تواند در آورد. 
این عضو کمیسیون توسعه و عمران توس شورای 
در  را  م��ردم  اینکه  ک��رد:  نشان  خاطر  مشهد  شهر 
بن بست گیر بیاوریم و از آنها هزینه دریافت کنیم کار 

غیر مدنی و غیر شرعی است.
شهناز رمارم نیز دومین مخالفی بود که در این باره 
سخن گفت. این عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
بهای  پرداخت  عدم  دلیل  کرد:  تاکید  مشهد  شهر 
نحوه  به  آنها  که  است  اعتراضی  مردم  توسط  الیت 

فعالیت این شرکت دارند.
وی اضافه کرد: گرفتن بهای خدمات توقفگاههای 
انتقال  و  نقل  زمان  در  ای  غیرحاشیه  و  ای  حاشیه 
سند خودرو، قانونی نیست و شهرداری نباید در سر 

گردنه جلوی مردم را بگیرد.
و  به تصویب رسید  اعضا  اکثریت  رای  با  این طرح 
داده  اجازه  مشهدمقدس  شهرداری  به  آن  براساس 
مابین شهرداری  فی  تفاهمنامه  انعقاد  از طریق  شد 
و نیروی انتظامی نسبت به دریافت و تسویه حساب 
ای  پارکینگ های حاشیه  از  استفاده  بهای خدمات 
و غیرحاشیه ای در زمان تعویض پالک خودرو اقدام 

نماید.
و  ویژه  خطوط  رانندگان  برای  جدید  شرایط 

فرودگاهی
در سومین طرح مطرح شده در صحن علنی شورا، 
شرایط بکارگیری راننده در خطوط ویژه و فرودگاهی 
حداقل  داشتن  آن  اساس  بر  و  شد  سخت تر  کمی 
و  فرودگاه  ویژه  خط  برای  دیپلم  تحصیلی  مدرک 
مدرک تحصیلی سیکل برای دیگر خطوط ویژه صرفا 
در  همچنین  شد.  الزامی  جدید  متقاضیان  جهت 
به  اعزام  برای  امتیاز  حداقل  شرایط،  احراز  صورت 
که  امتیازبندی  جدول  برطبق  فرودگاه  ویژه  خطوط 
جمله  از  آن  قیمت  و  خودرو  مدل  تحصیلی،  مدرک 
آهن،  راه  ویژه  خطوط  و  امتیاز   27 است،  آن  مفاد 
و  امتیاز   17 رضوی  مطهر  حرم  و  مسافربری  پایانه 

شبکه های بیسیم 13 امتیاز است.
در طرح چهارم نیز مصوب شد شهرداری به منظور 
راهبری  و  مدیریت  ترافیکی،  انضباط  و  نظم  تحقق 
و  حجم  کاهش  شهر،  سطح  معابر  در  ترافیک  بهینه 
و  راهنمایی  پلیس  موقع  به  حضور  و  ترافیک  شدت 
رانندگی در صحنه ها و حوادث رانندگی و رسیدگی 
به آنها، مستفاد از تعهدات توافق شده در تفاهمنامه 

به نیروی انتظامی خراسان رضوی کمک نماید.

پارکینگ های جدید در راه است
و  اح��داث  موضوع  به  نیز  پنجم  دستورکار  در 
آن  اساس  بر  و  شد  پرداخته  پارکینگ  چند  تجهیز 
می شود  داده  اج��ازه  مقدس  مشهد  شهرداری  به 
مجد  و  ملت  پارک  های  پارکینگ  اهمیت  دلیل  به 
ضرورت  و  شهری  قطار  و   brt خطوط  با  ارتباط  در 
احداث پارکینگ در مسیر، موضوع ساخت و اجرای 
ضلع  شهری  فضای  و  عمومی  پارکینگ  پروژه های 
جنوبی پارک ملت و نیز تکمیل، تجهیز و راه اندازی 
پارکینگ عمومی مجد را به صورت ترک تشریفات و 
پیمانکاری  و  سرمایه گذاری  قرارداد  انعقاد  قالب  در 
رضوی  خراسان  شهرداری های  همیاری  سازمان  با 
دو  با  سازمان،  آن  به  وابسته  اقماری  شرکت های  یا 
امالک  به  ساختمانی  پروانه  امتیاز  اعطای  رویکرد 
متعلق به سازمان یاد شده یا تامین کنندگان مصالح 
یا عوامل اجرایی یا پیمانکاران پروژه های مذکور و یا 

واگذاری ملک، اقدام نماید.

و  دریافت  نحوه  به  مربوط  که  نیز  ششم  دستورکار 
و  حقیقی  اشخاص  از  شهرداری  مطالبات  تقسیط 
حقوقی بود با رای برخی از اعضای شورا از دستورکار 
آتی  جلسه  در  بررسی  از  پس  شد  مقرر  و  شد  خارج 

مورد بررسی قرار گیرد.

تشکل های مردم نهاد خراسان رضوی برای نجات 
یک اثر تاریخی در مشهد دست  به کار شدند؛

پشت پرده های تخریب "مسجد و حوض 
معجردار" روی میز استاندار 

تاریخ  و  فرهنگ  حوزه  فعاالن  و  مردم نهاد  تشکل های 
مشهد در نامه ای به استاندار خراسان رضوی نسبت به 
خروج اثر تاریخی "مسجد و حوض معجردار" از فهرست 
بافت  نوسازی  بهانه  به  آن  تخریب  بیم  که  ملی  آث��ار 

فرسوده اطراف حرم رضوی می رود، اعتراض کردند. 
متن این نامه به شرح زیر است: 

با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد )ص( و با آرزوی 
توفیق روز افزون برای حضرتعالی و همکاران، احترامًا 
انجمن های  طرف  از  شده  انجام  پیگیری های  رغم  به 
دوست داران  و  فرهنگی  سمن های  صنفی–تخصصی، 
پیگیری های  همچنین  و...  فرهنگی-تاریخی  میراث 
گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره 
حکم  شدیم  باخبر  متأسفانه  رضوی  خراسان  استان 
فرهنگی- مجموعه  خ��روج  ب��رای  دادگ��اه  نظر  تجدید 
مذهبی مسجد و حوضمعجردار از فهرست ابنیه میراثی 
کشور صادر شده و در مرحله ابالغ قرار دارد و هر لحظه 

امکان تخریب ابنیه این مجموعه می رود.
عنوان  به  معجردار  مسجدوحوض  که  پیداست  ناگفته 
و  تاریخی  حافظه  از  بخشی  صفوی-قاجاری  اث��ری 
فرهنگی شهر مشهد بوده و در شرایطی که طی ۲۰ سال 
گذشته بخش اعظم ابنیه تاریخی بافت کهن و ارزشمند 
مشهد به بهانه طرح نوسازی و بازسازی بی محابا نابود و 
تخریب شده است، به عنوان اندک نشانه های باقیمانده 
از گزند تیغ توسعه بولدوزری،می تواندحافظ بخشی از 
سبقه  همچنین  باشد.  بافت  این  رفته  تاراج  به  هویت 
مذهبی-فرهنگی و وقفی این بنا، نمایه ای بارز از روابط 
در  و  زیارت  اکوسیستم  در  مجاور  و  زائر  میان  انسانی 

حریم منور ثامن الحجج )ع(است.
موضوع  این  به  دادرس��ی  فرآیند  اینکه  از  نظر  صرف 
و  بوده  غیرتخصصی  نامه  این  تهیه کنندگان  منظر  از 
جایگاه  و  ارزش  درب��اره  اظهارنظرکننده  کارشناسان 
الزم  حداقلی  صالحیت های  فاقد  بنا  ای��ن  تاریخی 
بوده اند، با تأسف باید توجه جنابعالی را به تالش های 
پشت پرده مستمر برای تخریب این اثر تاریخی-مذهبی 
با هدف های مالی-اقتصادی خاص جلب نماییم.اقدامی 
که سالم بودن روند رسیدگی به این پرونده را با عالمت 

سؤال بزرگی همراه کرده است.
شایان ذکر است در فرآیند دادرسی و اعالم حکم نهایی 
نکاتی وجود دارد که بر غیرتخصصی بودن فرآیند و نبود 

مدارک صحه می گذارد از جمله:
نفره  سه  هیئت  برخالف  نفره   5 کارشناسی  هیئت   -1
اولیه فاقد صالحیت کارشناسی در حوزه بررسی ابنیه 

میراثی بوده اند.
2-در فرآیند دادرسی، عالوه بر مستندات میراث، کلیه 
نامه ها و درخواست های متعددی که از سوی نخبگان 
و جریان های دانشگاهی، انجمن های صنفی تخصصی 
و سمن های میراثی و فرهنگی تقدیم دادگاه شده بود، 

نادیده گرفته شده است.
بناهای  فهرست  در  تاریخی  بناهای  ثبت  فرآیند   -3
عالی  ش��ورای  توسط  دقیق  کارشناسی  نظام  با  ثبتی 
میراث فرهنگی کشور صورت می گیرد که ضروری بوده 
در  دادرس��ی  فرآیند  در  بحث  اهمیت  با  متناظر  است 
دادگاهی تخصصی دارای صالحیت در تهران با حضور 
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور مورد بررسی 

صورت می گرفت.
انبار  آب  یا  ح��وض  به  معجردار  مسجد  تخریب   -4
یک  با  مسجد  همراه  و  است  صفوی  اثری  معجردارکه 
ناپذیر  جبران  شده،آسیب  ملی  ثبت  پرونده  شماره 
می زند، چرا که ورودی این آب انبار، درب مجاور مسجد 
است و صدور چنین حکمی در دادگاه در اصل تخریب 
دو اثر تاریخی مسجد قاجاری و حوض انبار صفوی را به 
دنبال دارد که خود خیانتی بزرگ به تاریخ نه تنها مشهد 
بلکه ایران اسالمی است و عواقب آن بر عهده مسببان 

آن خواهد بود.
5- متأسفانه در طول فرآیند دادرسی مطلع شدیم که 
توافقنامه ای عجیب به منظور تالش برای خروج این بنا 
از فهرست ابنیه میراثی با حضور شخص مدیرکل میراث 
ثامن  منطقه  شهرداری  و  رضوی  خراسان  فرهنگی 
تنظیم شده است و عماًل وفق این توافق نامه، اداره کل 
میراث فرهنگی که  وظیفه پاسداری فیزیکی وحفاظت 
ادامه پیگیری حقوقی  از  بنا را داشته است  از  حقوقی 
سرباز  مدنی  نهادهای  حمایت  برای  اطالع رسانی  و 
کاماًل  تفاهم نامه  این  عقد  این که  از  گذشته  است.  زده 
مدیریتی  بدنه  حیرت  و  سؤال  مورد  و  بوده  غیرقانونی 
صنفی- نهادهای  همچنین  و  سازمان  کارشناسی  و 
در  آن  غیرمستقیم  تأثیر  است،  گرفته  قرار  تخصصی 
فرایند دادرسی، یعنی حذف مدعی العموم، عماًل امکان 

صدور این حکم نادرست را فراهم کرده است.
حرم  پیرامون  بافت  نوسازی  طرح  مستحضرید   -6
و طبق مصوبه  است  بازنگری  در مرحله  مطهر رضوی 
در  چاپ  با  که  کشور  شهرسازی  و  معماری  شورایعالی 
روزنامه رسمی نیز قطعی و الزم االجرا شده است، طرح 
قبلی لغو کامل گردیده و بر توقف ادامه هرگونه تخریب 

تأکید شده است.
توسط  آمده  به عمل  استعالم  طبق  است،  ذکر  شایان 
اداره کل راه و شهرسازی از مشاور بازنگری طرح، عماًل 
ابنیه مسجد و حوض معجردار در طرح حفظ و راستگرد 
پیشنهادی طرح قبل، به دلیل عدم ضرورت کارکردی، 

حذف شده است. 
جایگاه  به  توجه  با  و  احترام  تجدید  ضمن  پایان  در 
ارزشمند و عالی آن مقام محترم در حفاظت از میراث 
انجمن های  که  این مطلب  و ذکر  این منطقه  فرهنگی 
نظام  قوانین  چارچوب  در  مردمی  سمن های  و  صنفی 
از  جلوگیری  برای  را  خود  تالش  اسالمی،  جمهوری 
تخریب این مجموعه کرده وخواهند کرد و در صورت لزوم 
آمادگی برای ارائه خدمات کارشناسی و پیگیری حقوقی 
ضمن  است  خواهشمند  دارن��د،  را  متناظر  مراجع  در 
فرهنگی  میراث  مدیریت  اهمال کاری  دالیل  بررسی 
استان خراسان رضوی با ورود به پرونده به عنوان مقام 
عالی دولت در استان از اجرای حکم که  فرآیند تخریب 
بنا را به فوریت مهیا می نماید به نحو مقتضی جلوگیری 
نمایید و کمک نمایید تا این بنای ارزشمند همچنان به 

حیات فرهنگی منطقه کمک نماید.
انجمن مردم نهاد توسعه گردشگری چهارباغ خراسان، 
انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی و جمعی 

از تشکل ها از جمله: فتیه، مجمع مطالبه مردمی 

در دوازدهمین نشست علنی شورای اسالمی شهر مشهد تصویب شد؛

جایی برای اعتراض
اخبار کوتاه

هزار   263 ماهیانه  غیرمجاز  ورود 
خودرو به محدوده طرح زوج و فرد

از  مشهد  شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز  مدیر 
به  ورود غیرمجاز ماهیانه متوسط 263 هزار خودرو 

محدوده طرح زوج و فرد خبر داد.
از  ک��رد:  بیان  خصوص  این  در  پژومندراد  علی 
و  میلیون   21 ماه  دی  ابتدای  تا  جاری  سال  ابتدای 
هسته  ترافیک  طرح  محدوده  به  خودرو  هزار   633

مرکزی شهر مشهد وارد شدند.
هزار   664 و  میلیون   16 تعداد  این  از  افزود:  وی 
هزار   368 و  میلیون   2 که  بودند  شخصی  خودروی 
خودروی آن ورود غیرمجاز به محدوده طرح زوج و 
شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز  مدیر  داشتند.  فرد 
یک  ماهیانه  متوسط  ظور  به  کرد:  تصریح  مشهد 
زوج  طرح  محدوده  به  خودرو  هزار   851 و  میلیون 
پژومندراد  شده اند.  وارد  شهر  مرکزی  هسته  فرد  و 
ادامه داد: با توجه به این آمار متوسط ماهیانه 263 
ترافیک  طرح  به  غیرمجاز  صورت  به  خ��ودرو  هزار 
طرح  محدوده  خصوص  در  وی  کرده اند.  پیدا  ورود 
و  زوج  طرح  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  فرد  و  زوج 
فرد خودرو در هسته مرکزی شهر و در خیابان های 

ورودی به حرم مطهر رضوی فعال است.
مشهد  ش��ه��رداری  ترافیک  کنترل  مرکز  مدیر 
به  غیرمجاز  ورود  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
محدوده طرح زوج و فرد خودرو توسط دوربین های 

ثبت تخلف بررسی و اعمال قانون می شود.

برگزاری دومین جشنواره »خوب مثل 
بچه ها« ویژه 30 هزار کودک مشهدی

رئیس شورای اجتماعی محالت مشهد از برگزاری 
هزار   30 ویژه  بچه ها«  مثل  »خوب  جشنواره  دومین 

کودک مشهدی خبر داد.
ب��ه گ���زارش پ��ای��گ��اه اط��الع رس��ان��ی ش��ه��رداری 
این  بیان  با  منتظری  مجتبی  سید  مشهدمقدس، 
مطلب در نشست خبری، اظهار کرد: دومین جشنواره 
»خوب مثل بچه ها« با مشارکت 90 مهدکودک سطح 
بیستم  لغایت  دی م��اه  بیستم  از   12 و   10 منطقه 
مشهدی  کودک   30 ویژه  ماه  یک  مدت  به  بهمن ماه 
در فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن برگزار خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشنواره 
نهادینه سازی فرهنگ شهروندی و حقوق شهرنشینی 
این  اصلی  مخاطبان  اینکه  به  توجه  با  افزود:  است، 
مفاهیم  می شود  تالش  هستند  کودکان  جشنواره، 
بین  پایین در  از سنین  با فرهنگ شهروندی  مرتبط 
شورای  رئیس  شود.  نهادینه سازی  و  درون��ی  آنان 
این  موضوعات  تشریح  در  مشهد  محالت  اجتماعی 
جشنواره، بیان کرد: ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا، 
حفظ فضای سبز، کاشت و آبیاری فضای سبز، توجه 
در  ایمنی  پیاده،  عابران  مرور  و  عبور  تقدم،  حق  به 
پسرها  مسئولیت پذیری  بزرگترها،  به  احترام  منزل، 
از موضوعات قابل ذکر  و صبور بودن دخترها و غیره 

جشنواره است. 
دومین  در  و  امسال  اینکه  به  اش��اره  با  منتظری 
شهر  مهدکودک   90 بچه ها«  مثل  »خوب  جشنواره 
امسال شاهد رشد حضور  گفت:  دارند،  فعال  حضور 
و  هستیم  جشنواره  ای��ن  در  شهر  مهدکودک های 
مهدکودک های  تمامی  آینده  سال  م��ی رود  انتظار 
مشهد برای حضور در این جشنواره داوطلب شوند. 
رئیس شورای اجتماعی محالت مشهد با بیان اینکه 
موضوعات جشنواره در قالب شعر و داستان و سرود و 
با زبان کودکانه ارائه می شود، بیان کرد: قطعا آموزش 
و  است  جذاب  و  تاثیرگذار  هنر  زبان  با  کودکان  به 
می تواند به درونی شدن این مفاهیم یاری رساند. وی 
افزود: تمام کودکان شهر مشهد دعوت هستند در این 
جشنواره که از ساعت 15 تا 18 در فرهنگسرای شهر 

زیبا و ایمن برپا می شود، شرکت کنند.

حال خوب مشهد، در گرو حال خوب 
هنرمندان شهر است

ف��ره��ن��گ��ی و اج��ت��م��اع��ی ش��ه��رداری  م��ع��اون 
آثار  تحویل  موعد  آخرین  با  همزمان  مشهدمقدس 
در  حضور  با  )عیدگاه(  شهری  موقت  هنرهای  بخش 
محل دبیرخانه رویداد »خانه ی بهار« از روند تحویل 

آثار و نمونه ماکت های دریافتی بازدید کرد.
از  تقدیر  ضمن  بازدید  این  در  بختیاری  ه��ادی 
با  خوشبختانه  گفت:  جشنواره  اجرایی  عوامل 
مدیریت  در  ما  همکاران  شبانه روزی  تالش های 
اطالع رسانی  و  اجرایی  شیوه  تاکنون  هنری،  امور 
رویداد »خانه   ی بهار« از روال منطقی و بسیار خوبی 
با  دریافتی  گزارش های  براساس  و  بوده  برخوردار 
استقبال و همراهی قابل تقدیر هنرمندان از سراسر 

کشور مواجه شده است.
است  ای��ن  بخش  ای��ن  در  مهم  نکته  اف��زود:  وی 
جشنواره  شهری  هنر  پروژه  کالن  اصلی  مرحله  که 
را  جذابی  و  فاخر  آثار  نصب  و  ساخت  بهار«،  »خانه  
بهار  با  همزمان  هنرمندان  توسط  که  می شود  شامل 
معاون  گرفت.  خواهد  انجام   97 ن��وروز  و  طبیعت 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهدمقدس در ادامه 
خاطرنشان کرد: شهرداری صرفا آماده کننده بستر ها 
و مقدمات اجرایی جشنواره هنر شهری مشهد است و 
با توجه به خالقیتی که در نمونه های دریافتی مشاهده 
شد و تالشی که هنرمندان برای زیبایی بخشی به شهر 
خواهند داشت، به طور قطع شهروندان و زائران بارگاه 
رضوی امسال شاهد تفاوت ملموس استقبال از بهار 
بود.  خواهند  گذشته  سال های  به  نسبت  مشهد   97
هنرمندان  گسترده  استقبال  به  اش��اره  با  بختیاری 
حال  داد:  ادام��ه  مشهد،   شهری  هنر  جشنواره  از 
است  شهر  هنرمندان  خوب  حال  گرو  در  شهر  خوب 
هنرمندانش  همت  به  خوب  حال  این  امیدواریم  و 
زائران  و  مشهدی  شهروندان  به   97 بهار  آستانه  در 
بارگاه رضوی نیز منتقل شود. سرپرست امور هنری 
گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  نیز  مشهد  شهرداری 
شرکت کننده  هنرمندان  شایان  استقبال  به  توجه  با 
در رویداد خانه ی بهار، مهلت دریافت آثار در بخش 
بر  ع��الوه  و  ش��ده  تمدید  نوبت  دو  تاکنون  عیدگاه 
هنرمندان مشهدی، هنرمندانی از تهران، اصفهان، 
کرمان، کاشان، شیراز، تبریز و سایر شهرهای استان 
دبیرخانه  به  را  خود  هنری  آث��ار  رض��وی،  خراسان 

جشنواره ارسال کردند.
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شهردار مشهد مقدس گفت: اصل مترقی در قانون 
کرده  تاکید  دارد،،  وجود   110 اصل  بنام  اساسی 
است کار مردم را به مردم بسپارید و بر همین اساس 
شوراها تشکیل شد. اما ببینید در 4 دوره ای که از 
عمر این نهاد گذشته است آیا بیشتر به آن اطمینان 
شده که به نظر من مسئولیت های این شورا نیز کم 

شده است.
قاسم تقی زاده خامسی در برنامه زنده تلویزیونی 
»پایش« که از شبکه یک سیما پخش شد، با اشاره 
درآمدهای  و  شهری  مدیریت  الیحه  دو  بررسی  به 
تصویب  قوانین  این  اگر  افزود:  مجلس،  در  پایدار 
شده و نتیجه اش این باشد که شهر را به شهرداری 
بکشد،  کنار  را  پایش  دولت  و  کند  واگذار  شوراها  و 
هم دولت چابک تر می شود و هم همه امور شهر به 

شهرداری ها واگذار می شود. 
شهرها  اداره  دولت  داد:  ادامه  خامسی  تقی زاده 
را  شهری  شورای  مردم  بسپارد.  مردم  خود  به  را 
انتخاب می کنند که آنها نیز شهردار را برمی گزینند. 
عوارضی  باشد  داشته  اج��ازه  شهر  ش��ورای  سپس 
این  هزینه کرد  و  وضع  از  مردم  اگر  و  نماید  وضع  را 
افراد  این  به  بعد  نداشتند در دوره  عوارض رضایت 
شهرها  اداره  راه ه��ای  از  یکی  داد.  نخواهند  رای 

واگذاری به مدیریت محلی است.
وی.

تالش برای انسان محور کردن همه امور در این 
دوره از شهرداری مشهد

از  دوره  این  در  گفت:  مقدس  مشهد  شهردار 
و  شهر  کردن  محور  انسان  برای  شهری،  مدیریت 
بدانند  مردم  اینکه  تا  کرد  خواهم  تالش  شهرداری 

برای ما عزیزند.
قاسم تقی زاده خامسی با اشاره به اینکه وضع مالی 
نیست،  خوب  حاضر  حال  در  کشور  شهرداری های 

که  شد  تصویب  قانونی   1362 سال  در  کرد:  اظهار 
تا  شدند.  اعالم  خودکفا  شهرداری ها  آن  اساس  بر 
محل  از  شهرداری ها  درآمد  درصد   50 آن،  از  قبل 
درآمدهای عمومی کشور تامین می شد که با تصویب 
این قانون به 3 درصد کاهش یافت و جایگزینی برای 
47 درصد درآمد کاهش یافته تعریف نگردید. فاجعه 
از آن زمان شروع شد و آن درآمد پایدار جای خود را 

به تراکم فروشی داد.
وظیفه مند  سازمان  یک  شهرداری  اف��زود:  وی 
نکند،  تمیز  را  شهر  نمی تواند  اینکه  یعنی  است 
شهر  شهردار  می گویند  مردم  وگرنه  نکند  آسفالت 

ناتوان است.
عوارض  از  شهرداری ها  شدن  فروش  تراکم 

قانون خودکفایی شهرداری هاست
 62 سال  از  داد:  ادام��ه  مقدس  مشهد  شهردار 
بود  قرار  شوند  خودکفا  شهرداری ها  شد  مقرر  که 
دستگاه ها به ازای خدماتی که از شهرداری دریافت 
در  عوارض  این  کنند.  پرداخت  عوارض  می کنند 
بودجه سالیانه این سازمان پیش بینی نشد لذا این 
سازمان ها هم سر سال نتوانستند عوارض خود را به 
شهرداری بپردازند لذا شهرداری های آن زمان برای 
فروش  سمت  به  کنند  اداره  را  شهر  بتوانند  اینکه 

تراکم رفتند.
بافت  نوسازی  وقتی  اف��زود:  خامسی  تقی زاده 
اقتصادی  و  صرفه  به  مقرون  اف��راد  برای  فرسوده 
نیست پس سراغ ساخت و ساز در بافت های دیگر 

می روند.
بافت های  نوسازی  امور  کامل  واگذاری  لزوم 

فرسوده از سوی دولت به شهرداری ها
به  دولت  عنایت  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  در  دیگر  ریشه ای  مشکل  فرسوده،  بافت های 
فرسوده  بافت های  نوسازی  که  است  آن  زمینه 

است.  نشده  واگ��ذار  شهرداری  به  کامل  صورت  به 
اعتبارات  انجام می شود،  سیاستگذاری در یک جا 
هم  شهرداری  به  و  است  دیگر  سازمانی  دست  در 
به  کار  اگر  بگیر.  عهده  بر  را  کار  اج��رای  می گویند 
همین روال ادامه یابد، نوسازی بافت های فرسوده 

به سرانجام نخواهد رسید.
اعطای  اینکه  به  اشاره  با  مقدس  مشهد  شهردار 
مشوق ها به تنهایی برای نوسازی بافت های فرسوده 
کارساز نیست، بیان کرد: یکی از رو ش های در حال 
اجرا برای نوسازی بافت های فرسوده د مشهد این 
است که امالک یک منطقه را خریداری کرده و سپس 
نسبت به نوسازی اقدام می کنند که این روش موفق 
بافت های  نوسازی  روش  موفق ترین  است.  نبوده 
واگذاری سهام  با  از مردم  گرفتن  فرسوده مشارکت 

پروژه بوده است که در دنیا اجرایی شده است.
نوسازی  ب��رای  پ��روژه  سهام  از  استفاده 

بافت های فرسوده
فرسوده  بافت های  در  گفت:  خامسی  تقی زاده 
ساز  و  ساخت  هزینه  ساخت ها،  زیر  وجود  علت  به 
شهرداری ها  ب��ود.  خواهد  بافت ها  سایر  از  کمتر 
نوسازی  می توانند  و  دارن��د  باالیی  ظرفیت های 

بافت های فرسوده را به کمک دولت انجام دهند.
وی افزود: در اکثر کشورها، ساخت و ساز تجاری 
و  است  شده  منسوخ  شهرها  قدیمی  بافت های  در 
می شود  منتقل  شهر  اطراف  به  تجاری  بافت های 
چون  ام��ا  باشد  دارا  را  الزم  زیرساخت های  تا 
شهرداری های ما به دنبال درآمدهای ناپایدار بودند 
صدور مجوز برای ساخت اینگونه واحدهای تجاری 

را انجام می دادند.
دولت اداره شهرها را به مدیریت محلی واگذار 

کند
شهردار مشهد مقدس بیان کرد: اصل مترقی در 
تاکید  دارد،،  وجود   110 اصل  بنام  اساسی  قانون 
کرده است کار مردم را به مردم بسپارید و بر همین 
اساس شوراها تشکیل شد. اما ببینید در 4 دوره ای 
آن  به  بیشتر  آیا  است  گذشته  نهاد  این  عمر  از  که 
این  مسئولیت های  من  نظر  به  که  شده  اطمینان 

شورا نیز کم شده است.
شهرها  اداره  دولت  داد:  ادامه  خامسی  تقی زاده 
را  شهری  شورای  مردم  بسپارد.  مردم  خود  به  را 
انتخاب می کنند که آنها نیز شهردار را برمی گزینند. 
عوارضی  باشد  داشته  اج��ازه  شهر  ش��ورای  سپس 
این  هزینه کرد  و  وضع  از  مردم  اگر  و  نماید  وضع  را 

افراد  این  به  بعد  نداشتند در دوره  عوارض رضایت 
شهرها  اداره  راه ه��ای  از  یکی  داد.  نخواهند  رای 

واگذاری به مدیریت محلی است.
شهر را به شهردار و شورای شهر واگذار کنید

وی با اشاره به بررسی دو الیحه مدیریت شهری 
و درآمدهای پایدار در مجلس، تصریح کرد: اگر این 
قوانین تصویب شده و نتیجه اش این باشد که شهر را 
به شهرداری و شوراها واگذار کند و دولت پایش را 
کنار بکشد، هم دولت چابک تر می شود و هم همه 

امور شهر به شهرداری ها واگذار می شود.
همه  در  ک��رد:  اذع���ان  مشهدمقدس  ش��ه��ردار 
توسعه،  ح��ال  در  و  یافته  توسعه  ک��ش��وره��ای 
آنها  ک��ار  به  دول��ت  و  ک��اره ان��د  همه  شهرداری ها 
دیگر  کشورهای  در  دخالت.  نه  می کند  نظارت 
محیط  فاضالب،  و  آب  که  می بینیم  جایی  کمتر 
زیست، گردشکری و ... خودشان سازمان عریض و 
طویلی داشته باشند و مدیریت همه اینها بر عهده 

شهرداری است.
استقبال  باز  روی  با  سرمایه گذاران  همه  از 

می کنیم
که  دارد  وجود  مشهد  در  ظرفیت  این  گفت:  وی 
درآمد خود را کسب کند. ظرفیت های مشهد حتی 
از تهران هم بیشتر است. مشهد فرصت های زیادی 
از کسانی که عالقمند  لذا  برای سرمایه گذاری دارد 
فعالیت  و  حضور  برای  هستند  سرمایه گذاری  به 
وجود  با  زیرا  می کنم  دعوت  شهر  این  در  اقتصادی 
سالیانه 27 میلیون زائر، مشهد به عنوان تنها شهری 
همه  از  دارد.  را  مسافر  حجم  این  که  دنیاست  در 

سرمایه گذاران با روی باز استقبال می کنیم.
تقی زاده خامسی با اشاره به اینکه صدور پروانه و 
پایانکار ساختمانی در مشهد زمانبر بود که در حال 
کوتاهتر کردن آن هستیم، اظهار کرد: یک شهردار 
باید وظایفش را به نحو احسن انجام دهد، من نیز 
توسعه  برای  همچنین  هستم.  مهم  این  دنبال  به 
معنوی حس مردم نسبت به مدیریت شهری تالش 
می کنم و تالش می کنم همه کارهایم انسان محور 
به  که  باشد  کار  این سخت ترین  فکر می کنم  باشد. 

مردم اطمینان بدهم که شما عزیز هستید.
شهردار مشهد مقدس اذعان کرد: در مشهد ده ها 
ایستگاه دوچرخه سواری وجود دارد اما تعداد کمی 
انجام  نمایشی  کار  اینکه  می شود.  استفاده  آنها  از 
لذا  باشد.  عملیاتی  باید  کار  ندارد  فایده ای  دهیم 

به دنبال حل مسائل این حوزه نیز هستیم.

 امیر شهال: مگر قرار نبوده با پولی 
که از الیت جمع می شود پارکینگ 

بسازند. چه تعداد پارکینگ تاکنون 
در شهر با این هزینه ها ساخته شده 

است؟ فقط داریم حقوق پرسنل 
پرداخت می کنیم

احسان اصولی: با عنایت به 
ضرورت توجه به خواست مردم 

و ایجاد بستری قانونی برای 
اعتراضات به حق شهروندان، 

درنظر گرفتن مکانی مشخص برای 
این موضوعات دارای اهمیت است

کوتاه از ورزش استان

جانشین هافبک ملی پوش پدیده کیست؟
حاال  آهن،  ذوب  به  ایمانی  اکبر  پیوستن  از  بعد 
و یك هافبك دفاعی  میانه میدان  دست مهاجری در 
انتقاالت  و  نقل  فصل  در  پدیده  است.  مانده  خالی 
تیم اضافه  این  به  به عنوان هافبک  را  سعید صادقی 
در  مهاجری  تیم  در  وارد  تازه  هافبک  این  اما  کرد، 
تغییر  با  مهاجری  تیم  تا  رفت  میدان  به  راست  دفاع 
تاکتیک نسبت به دیدارهای گذشته به میدان برود و 
اکبر صادقی تنها هافبک دفاعی این تیم باشد. رضا 
مهاجری هنوز برای ترمیم خط هافبک خود خریدی 
انتقاالت  و  نقل  پایانی  روزهای  در  اما  نداده،  انجام 
و  شود  می  شنیده  تیم  این  پیرامون  زیادی  اسامی 
ایرانی  دفاعی  هافبک  یک  شدن  اضافه  با  احتماال 

پرونده نقل و انتقاالتی این تیم بسته می شود.

شانس شناگر خراسانی  برای مدال طالی 
رقابت های پارا آسیایی

بینایان  کم  و  نابینایان  شنای  ملی  تیم  سرمربی 
کریمی  محمدحسین  و  فارس  از  دلیر  محمد  گفت: 
طالی  مدال  کسب  شانس  رضوی  خراسان  استان  از 
حمید  دارن��د.  را  جاکارتا  پاراآسیایی  های  ب��ازی 
شریفیان ادامه داد: کریمی در ۱۰۰ متر آزاد و قورباغه 
هم  آسیا  در  کریمی  و  دلیر  است.  توانمند  پروانه  و 
از  بنابراین  دارن��د،  اختیار  در  را  دو  و  یک  رنکینگ 
کمیته ملی پارالمپیک درخواست می کنیم شناگران 
بیشتری را به بازی ها پاراآسیایی اعزام کند. او اظهار 
تا  کنم  می  مذاکره  پارالمپیک  ملی  کمیته  با  داشت: 
فرصتی برای همه شناگران ایجاد شود که اردیبهشت 
ماه سال آینده پیش از ثبت نام نهایی در رکوردگیری 

تیم ملی شرکت کنند.

مربی کروات پرسپولیس با پدیده به توافق 
رسید

تیم  چند  از  پرسپولیس  سابق  مربی  پانادیچ  آندره 
پیشنهاد داشت و حاال قرار است او به زودی به ایران 
بیایید تا با تیم جدید خود قرارداد امضا کند. پانادیچ 
توافق  به  مشهد  پدیده  تیم  با  خود  اخیر  مذاکره  در 
نهایی رسیده و به زودی در تمرینات این تیم حاضر 
خواهد شد. این درحالی است که آندره برای حضور 
با  و  گرفته  ایگور هم مشورت  برادر خود  از  پدیده  در 
توجه به عملکرد شاگردان مهاجری در لیگ هفدهم 

راضی به حضور در این تیم شده است.

برگزار  گلف  مینی  مربیگری  دوره  اولین 
می شود

سرپرست انجمن مینی گلف کشور درباره برگزاری 
گلف  مینی  سه  درجه  مربیگری  رسمی  دوره  اولین 
گفت: با توجه به نیاز مبرم انجمن به آموزش مربی، 
امسال در دهه مبارک فجر دو دوره مربیگری درجه 
سه مینی گلف از تاریخ 25 تا 27 بهمن ماه در اصفهان 
مقدس  شهر  در  ماه  بهمن   14 لغایت   12 تاریخ  از  و 

مشهد برگزار می شود.
برای  مربیگری  دوره  اف��زود:  جمشیدی  مهرداد 
عالقمندان نواحی شمالی هم در مشهد در نظر گرفته 
راحت تر  ها  دوره  این  در  حضور  و  دسترسی  تا  شده 
در  بار  اولین  برای  مربیگری  دوره ه��ای  این  شود. 
دستورالعمل  آخرین  براساس  گلف  مینی  انجمن 
برگزاری دوره های کوتاه مدت مربیگری دفتر آموزش 
ظرفیت  شد.  خواهد  برگزار  جوانان  و  ورزش  وزارت 

کالس ها بین 30 الی 35 نفر پیش بینی شده است.

مسابقات  به  گنابادی  دونده  راهیابی 
آسیایی

دو  گفت:  گناباد  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
رشته  در  استقامت  دو  ان��واع  از  یکی  صحرانوردی 
ورزشی دو و میدانی است که در فضای آزاد و بر روی 
محمدعلی  می شود.  برگزار  زمین  طبیعی  عوارض 
مسافت  در  معموال  ورزشی  رشته  این  افزود:  امینی 
های ۱۲ کیلومتری برگزار می شود که دونده گنابادی 
در مسابقات کشوری مقاوم اول را کسب و به تیم ملی 
راه یافته است. او ادامه داد: امیر حسین صفری ۱۸ 
حائز  نیز  خراسان  استان  جوانان  مسابقات  در  ساله 
مسابقات  به  و  شده  صحرانوردی  رشته  در  اول  رتبه 
آسیایی این رشته که در کشور چین برگزار می شود 

راه یافته است.

ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  میزبان  مشهد 
ووشو جوانان 

تا  برنامه  دبیر هیئت ووشو استان گفت: مهم ترین 
پایان سال، میزبانی مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان  
از استان های  نفر  با حضور 500  تا 13 بهمن ماه  از 8 
مختلف در مشهد است که این رویداد پس از گذشت 
هادی  است.  افتاده  اتفاق  میزبانی  عدم  سال   22
با  خراسان رضوی  ووشو  هیئت  داد:  ادامه  غمخوار 
برنامه ریزی  ارگان های مربوطه در حال  با  هماهنگی 
ماه  سه  در  استعدادیابی  کالس های  برگزاری  برای 
تابستانی است، همچنین این هیئت آغاز فعالیت های 
شهرستان ها توسط تعامالت با تربیت بدنی را در نظر 

دارد.

سری آ

انتقال کوتینیو به نفع تیم های شهر میالن 
فصل  نیم  در  دلوفئو  ج��رارد  درخشان  نمایش 
سال قبل در میالن باعث شد تا مدیران بارسا بند 
بازگشت او را فعال کرده و دلوفئو را به امید یافتن 
در  اما  بگیرند.  خدمت  به  نیمار  برای  جانشینی 
فصل جاری اوضاع مطابق میل دلوفئو پیش نرفت 
دمبله،  عثمان  زودهنگام  مصدومیت  علیرغم  و 
وینگر  این  از  استفاده  به  تمایلی  خیلی  وال��ورده 
به  کوتینیو  پیوستن  با  حاال  و  نداشت  اسپانیایی 
دلوفئو  احتماال  کالچومرکاتو  ادعای  طبق  بارسلونا 
شد.  خواهد  جدا  بارسلونا  از  زمستان  همین  در 
مشتری   2 اینتر  و  میالن  دهد،  رخ  اتفاق  این  اگر 
نیز  بارسا  و  این مهاجم جوان هستند  اصلی جذب 

مشکلی با فروش او نخواهد داشت. 

برای  اینتر  مدیران  به  اسپالتی  هشدار 
خرید در زمستان

مدیران  و  اسپالتی  بین  درگیری  جمعه  روز 
و  آم��د  وج��ود  به  بازیکن  انتقال  سر  بر  باشگاه 
که  داده  اخطار  باشگاه  به  ایتالیایی  سرمربی 
از  اسپالتی  کنند.  تقویت  زمستان  در  را  تیم  باید 
است  ناراحت  بسیار  تیمش  دفاعی  خط  وضعیت 
تقویت  تیم  پست  این  در  باید  که  است  معتقد  و 
به  مشروط  را  قهرمانان  لیگ  سهمیه  او  ش��ود. 
این  با  است.  دانسته  زمستان  در  بازیکن  جذب 
برعهده  را  اینتر  مالکیت  که  سونینگ  گروه  حال 
دارند، قصد ندارند تراز مالی خود را منفی کنند و 
زمستان  در  نراتزوری  وضعیت  نهایت  در  دید  باید 

چگونه خواهد شد.

دیباال بازی با تاتنهام را از دست می دهد؟
دچار  کالیاری  مقابل  تیمش  ب��ازی  در  دیباال 
»گاتزتا  ایتالیایی  روزنامه های  شد.  دیدگی  آسیب 
دلو اسپورت« و »توتو اسپورت« امروز گزارش دادند 
که دیباال از ناحیه همسترینگ دچار آسیب دیدگی 
خواهد  میادین  از  دور  به  ماه  یک  حداقل  و  شده 
سری  رقابت های  که  اس��ت  حالی  در  ای��ن  ب��ود. 
هفته  دو  زمستانی  تعطیالت  دلیل  به  ایتالیا   a
تعطیل است. از طرفی یوونتوس باید در تاریخ 13 
فوریه )24 بهمن( در دور رفت از مرحله یک هشتم 
برود  تاتنهام  مصاف  به  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی 
بازی  آن  به  دیباال  آیا  که  نیست  مشخص  فعال  و 

خواهد رسید یا خیر.

ماروتا: دیباال فروشی نیست
اصلی  مشتریان  از  منچستریونایتد  و  بارسلونا 
برای  زی��ادی  تالش  تیم  دو  هر  و  هستند  دیباال 
جذب ستاره آرژانتینی انجام دادند. پس از نهایی 
آبی  که  است  بعید  بارسا،  به  کوتینیو  انتقال  شدن 
اناری ها دیگر به دنبال جذب دیباال باشند و حاال 
تمایلی  نیز  یوونتوس  باشگاه  که  کرد  تایید  ماروتا 
انتقاالت  و  نقل  در  گفت:  او  ندارد.  او  فروشی  به 
ترمیم  را  ترکیبشان  های  ضعف  تیم ها  زمستانی، 
ایم  نگذاشته  پائولو  روی  قیمتی  ما  می کنند. 
دشوار  بسیار  او  درباره  رسیدن  توافق  به  بنابراین 
فروش  به  را  او  که  نداریم  ای  عالقه  هیچ  است. 

برسانیم.

ستاره سابق رئال ، بهترین گلزن اسپانیایی 
تاریخ سری آ

ناپولی  به   2013 سال  در  که  رئال  سابق  مهاجم 
پیوسته، در این مدت عملکرد بسیار خوبی داشته 
و حاال در صد و هفتادمین بازی اش برای ناپولی، 
از  پیش  شکست.  را  اسپانیایی  اسطوره  رک��ورد 
گل   51 با  اینتر  اسطوره  س��وارز،  لوئیس  ای��ن، 
بهترین گلزن اسپانیایی سری آ بود.  حاال کایخون 
گل  دومین  و  پنجاه  توانست  ورونا  مقابل  گلزنی  با 
خود را برای ناپولی به ثبت برساند و نام خود را به 
کرد.  ثبت  آ  سری  اسپانیایی  گلزن  بهترین  عنوان 
او گل دوم تیمش را به ثمر رساند و پیروزی مهمی 

را برای شاگردان ساری تثبیت کرد.

گزارشی درباره حضور زنان در ورزشگاه 

رویا پشت درهای بسته
ورود زنان به ورزشگاه ها، سال ها است که به یکی 
از پرتنش ترین بحث ها بدل شده است. این حقی که 
مخالفان  شود،  می  تلقی  طبیعی  بسیاری  سوی  از 
گاهی  از  هر  ساله  چند  این  در  دارد.  هم  بسیاری 
می بینیم که فردی با لباس مبدل پسرانه و به صورت 
مخفی وارد ورزشگاه شده و بازی را به هر صورتی آن 
گونه که دلش می خواسته دیده است. بعد از خروج 
فضای  در  مذکور  فرد  از  عکس هایی  هم  ورزشگاه  از 
نوعی  به  هم  امر  همین  است.  شده  منتشر  مجازی 
بقیه دختران را به واکنش به این مسئله وا می دارد 
که شاید نفر بعدی او باشد و تالش می کند تا این کار 
را خود او امتحان و تکرار کند. سوال در این زمینه 
زیاد است. تصمیم گرفتم سراغ چند نفر بروم و نظر 
جواب های  بدانم.  مورد  این  در  را  آن ها  شخصی 
من  خود  برای  که  شد  گفته  هرکس  سوی  از  جالبی 
افراد مورد گزارش ما  هم عجیب و جالب بود. تمام 
زنان در ورزشگاه ها موافق  اتفاق در مورد حضور  به 
بودند و این امر را حق طبیعی یک فرد می دانستند.

در ابتدا با سرمربی تیم پدیده صحبت کردم. رضا 
مهاجری این طور پاسخ گفت: به نظر من این مسئله 
بحث  حوزه  این  در  بحث  اولین  است.  شدنی  حل 
فرهنگی آن است. وقتی شما در جوی باشی که زن و 
مرد در کنار هم باشند به لحاظ اخالقی خیلی مسائل 
حضور  حتی  شاید  می شود.  حل  خود  خ��ودی  به 
حق  این  باشد.  ض��روری  و  الزم  امر  این  در  بانوان 
داشته  حضور  ورزشگاه  در  که  است  بانوان  طبیعی 
باشند. نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل داده اند و 
وقتی درب های  استادیوم روی آن ها بسته می شود، 
شما نیمی از تماشاچیان را از دست داده اید. حضور 
حتی به صورت خانوادگی هم می تواند تاثیر زیادی 

روی این مسئله داشته باشد.    
دکتری  مقطع  دانشجوی  که  رفتم  خانمی  سراغ 
ما  گفتگوی  و  داشت  پری  دل  بود.  ارتباطات  علوم 
زنان  حضور  به  راجع  شما  نظر  شد.  شروع  این طور 
بی مقدمه  جواب  در  وی  چیست؟  ورزشگاه ها  در 
که  است  فردی  هر  طبیعی  حق  داد:  پاسخ  این طور 
در ورزشگاه باشد. نه در قانون داریم و نه در شرع به 
صورت مستقیم اشاره شده است. فقط به نوعی یک 
فرهنگ  کار  این  باید  است.  فرهنگی  خال  و  معضل 

وارد  وقتی  پسرانه  پوشش  با  ما  دختر  شود.  سازی 
در  و  روزها  این  دارد؟  امنیت  آیا  می شود  ورزشگاه 
کرده  پیدا  ادامه  کرات  به  کار  این  مختلف  بازی های 
و بیشتر شده است. میل به رفتن به ورزشگاه بسیار 
زیاد است. اگر اتفاقی برای یکی از این دختران افتاد 
چه می شود؟ اما اگر همه چیز به صورت برنامه ریزی 
گیرد  انجام  چارچوب  در  و  ضوابط  طبق  و  ش��ده 
کمتر  مراتب  به  خطرش  که  باشید  داشته  اطمینان 
حضور  با  داد.  نخواهد  رخ  اتفاقی  قطعا  و  اس��ت 
هنجار  یک  نوعی  به  ورزشگاه  در  بانوان  مخفیانه 
به  نیست.  این اصال خوب  که  اتفاق می افتد  شکنی 
سخت  هرکاری  برداشتن  برای  گام  اولین  من  نظر 
نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  هم  کار  این  و  است 

شاید تغییر برای مدیران ارشد سخت است. 
او  بود.  مصاحبه ام  بعدی  سوژه  پزشک  خانم  یک 
از برابری حقوق بین زن و مرد گفت و این طور ادامه 
در  نیز  بانوان  تا  دهند  اج��ازه  اگر  من  نظر  به  داد: 
ورزشگاه حضور پیدا کنند، هیچ مشکلی رخ نخواهد 
که زن  دیگر  از مکان های عمومی  و مثل خیلی  داد 
تئاتر،  سینما،  به  می کنند،  کار  هم  کنار  در  مرد  و 
کنسرت موسیقی و... می روند، اینجا هم می توانند 
چه  و  بنشینند  بازی  یک  تماشای  به  هم  کنار  در 
برای  هم  بیشتری  جذابیت های  حتی  بازی  که  بسا 

تماشاچی و ورزشکار حاضر در زمین پیدا کند. 
 یک ورزشکار خانم نفر بعدی بود. او در این زمینه 
از زنده دیدن بازی ها در ورزشگاه گفت و ادامه داد: 
مردانهای  رشته ی  است.  جذاب  همه  برای  فوتبال 
نیست. اگر بتوانیم از نزدیک فوتبال ببینیم جذاب تر 
هم می شود. من هیچ توجیهی برای راه ندادن زنان 
به ورزشگاه را نمی پذیرم. به نظر من خانوادگی شدن 
می کند.  کمک  آسیب ها  شدن  کم  به  ورزشگاه،  جو 

مریخ  از  می آیند  ورزشگاه  توی  که  مردانی  مگر 

آمده اند؟ این ها برادران و پدران ما هستند.
به سراغ یک خبرنگار رفتم. او اینطور شروع کرد. 
ممنوعیت ورود زنان پاک کردن صورت مسئله است. 
مثل این است که به خاطر بد رانندگی کردن یا فحاشی 
یک عده، رانندگی زنان در سطح شهر یا خیابان ها را 
ممنوع کنند. اگر بخواهیم بحث مختلط بودن حضور را 
مطرح کنیم باید یک قسمت ویژه را به زنان اختصاص 
داد. البته اگر به فکر راهکار باشیم. من در تمام عمرم 
یک بار تجربه حضور در ورزشگاه را داشته ام. آن هم 
قبل از انتخابات 96 که رئیس جمهور برای سخنرانی 
به مشهد آمده بود. در فضای چندصدهزار نفری که 

هیجانی به مراتب بیشتر از هر مسابقه فوتبالی که شور 
در  مردان  و  زنان  حضور  بود،  حاکم  خاصی  سیاسی 

کنار هم هیچ مشکلی ایجاد نشد.
اینکه زنان را حذف کنیم و نادیده بگیریم نه فقط 
اضافه کردن یک محدودیت جدید بلکه ناامید کردن 
اتفاق  این  پیامد  است.  برابری  برای  تالش  از  آن ها 
که ذهن  بودن« است. چرا  باور »جنس دوم  تعمیق 
از  منطقی  استدالل  کدام  با  بپذیرد  نمی تواند  آن ها 

تفریحی که حقش بوده محروم شده است؟
در ادامه گزارش به سراغ یک مربی ورزشکار خانم 
رفتم. او در این مورد گفت: می توانند اول خانواده ها 
به صورت عمومی تر  بعد  و  راه بدهند  به ورزشگاه  را 
جدا  ورودی ه��ای  داشتن  دهند.  انجام  را  کار  این 
شدن  راحت  از  بانوان  برای  اختصاصی  جایگاه  و 
از  یکی  دیدن  لذت  می شود.  عمل  انجام  برای  کار 
که  دارد  هیجانی  و  شور  ورزشگاه  در  ملی  بازی های 
تجربه  زنده  صورت  به  را  آن  دارد  دوست  هرکسی 
استقبال  کنند  پیدا  را  ورزشگاه  به  زنان  اگر  کند. 
فروش  و  می شود  بیشتر  بسیار  بازی ها  از  عمومی 
با  نصف  نصف  صورت  به  قطعا  بازی  آن  بلیت های 
مطمئن  هم  این  از  بعد  کرد.  خواهد  برابری  مردان 
طرف  همه  ب��رای  بسیاری  درآم��دزای��ی  که  باشید 
خواهد داشت. چه باشگاه، چه فدراسیون، چه صدا 

و سیما، چه ورزشگاه.
آخرین صحبت های من با یک خانم کاسب بود. او 
اول بی توجه پاسخ می داد و کم کم صحبت های جالبی 
داشت. جذابیت بیشتر بازی ها حتی برای بازیکنان و 
داغ تر شدن بازی ها از جمله نظرات او بود. در ادامه 
در  والیبال  ملی  تیم  بازی های  مگر  گفت:  این طور 
ورزشگاه آزادی میزبان بانوان نبود!!! آیا اتفاقی افتاد؟ 
مسلما نه! حتی جذابیت بازی و جو ورزشگاه بسیار 
به ورزشگاه  انگیزه ورزشی  با  آدم  اگر یک  بود.  عالی 
یاد  مسابقه  تماشای  از  می تواند  چیزها  خیلی  برود، 
عالقه اش  مورد  ورزش  از  که  لذتی  بر  عالوه  بگیرد. 
اگر  حاال  مزاحمت.  بگویند  خیلی ها  شاید  می برد. 
کسی بخواهد مزاحم ما بشود. آیا این اتفاق در کوچه 
و خیابان و مکان های عمومی دیگر نمی افتد؟ به نظر 
من کفه ترازو به سمت مثبت این جریان است و باید 

این کار با درایت مدیران انجام شود. 
آخر گزارش با خودم فکر می کردم که این کار خوب 
یا  انجام می شود  یا منفی؟  بد؟ مثبت است  یا  است 

نه؟ 

رضا مهاجری: وقتی شما در جوی 
باشی که زن و مرد در کنار هم باشند 

به لحاظ اخالقی خیلی مسائل به 
خودی خود حل می شود. شاید 

حتی حضور بانوان در این امر الزم و 
ضروری باشد. این حق طبیعی بانوان 

است که در ورزشگاه حضور داشته 
باشند

پدیده  فصل  این  دروازه ب���ان  راد  جاللی  سعید 
درباره بازی و سپاهان و نتیجه رقم خورده در این 
یک  سپاهان  با  بازی  نتیجه  واقع  به  گفت:  بازی 
در  و  بود  دخیل  آن  در  زیادی  عوامل  که  بود  اتفاق 
یک روز عجیب که بدون گرم کردن و بعد از اتفاقی 
که برای شهاب افتاد وارد زمین شدم، رخ داد. هرگز 
ولی  کنم  توجیه  را  خوردیم  که  گلی   4 نمی خواهم 

روز، روز تیم ما نبود.
گفت:  و  کرد  اشاره  نفت  با  بازی  به  ادامه  در  وی 
احساس  خودم  روی  زیادی  روانی  فشار  اینکه  با 
نفت  صنعت  با  بازی  در  شکر  را  خدا  اما  می کردم، 
از حرف  دنیایی  آن  در  که  کنم  کلین شیت  توانستم 
مستتر بود و این طوری همه متوجه شدند که بازی 
با سپاهان یک اتفاق بود و شاید غیر از این برد هیچ 

خودمان  از  بازی  آن  از  بعد  نمی شد  دیگری  طور 
دفاع کنیم.

دروازه بان نوظهور این فصل پدیده که در چندین 
شد:  متذکر  شده،  گ��ردان  شهاب  جایگزین  بازی 
حدود 4سال به عنوان گلر سوم بعد از علی حیدری 
از  فصل  این  که  داشتم  حضور  پدیده  در  روشنگر  و 
آقای  توسط  فرصت  این  خوزستان  فوالد  با  بازی 
مهاجری و هاروت به من داده شد و اگر شکر خدا در 
مجموع رضایت کادر و هواداران را داشتم به خاطر 
دروازه بان  کنار  در  بودن  و  جوانی  انگیزه  تالش ها، 
بزرگی چون شهاب گردان بود که خیلی چیزها از او 

یاد گرفتم و توانستم درون دروازه بایستم.
سپاهان  با  ب��ازی  در  شهاب  داد:  ادام��ه  جاللی 
چنین  که  بود  بدشانس  و  بود  آماده  صددرصد  هم 

چنین  اینکه  از  و  آمد  پیش  برایش  مصدومیتی 
اتفاقی برایش افتاد خیلی ناراحت شدم. امیدوارم 
هر چه سریع تر دوره درمان را طی کرده و به شرایط 
من  بزرگتر  گردان  شهاب  بازگردد.  خود  همیشگی 

است و احترام زیادی برای او قائل هستم.
وی که همواره در تمرینات کری شدیدی با قاضی 
و خلعتبری دارد، تصریح کرد: با این دو بازیکن که 
در حقیقت از بهترین فوتبالیست های ایران هستند 
و  دارم  دوستشان  بسیار  چون  دارم  کری  همواره 
چیزهای زیادی از آنها آموخته ام. اعتقاد دارم این 
کری در تمرین نه تنها انگیزه ما را باالتر می برد بلکه 
به هر دو طرف هم کمک ویژه ای می کند تا عملکرد 
بهتری داخل زمین داشته باشیم. کادر فنی امسال 
با  دید  گردان  کنار  در  را  آمادگی ام  اینکه  خاطر  به 

مزد  می خواهم  من  کرد.  موافقت  روشنگر  جدایی 
شما  قول  به  بدهم.  زمین  داخ��ل  را  اعتماد  این 
امسال انگار سال گلر دوم ها است و من هم به خاطر 
سال جام جهانی برای قرار گرفتن در لیست تیم ملی 

در خود انگیزه ویژه ای دارم.
برابر  تیمش  بازی  به  در خاتمه  پدیده  دروازه بان 
استقالل خوزستان اشاره کرد و گفت: بازی سختی 
است و احتیاج ما در اهواز فقط برد است. انشاا... 
می رویم تا سه امتیاز را بدست بیاوریم و ادامه لیگ 

را مثل نیم فصل اول پرقدرت دنبال کنیم.
شهردار مشهد مقدس در برنامه تلویزیونی »پایش« شبکه یک سیما:

شهر را به شهردار و شورای شهر واگذار کنید
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  چرا باید برنامه پیاده روی منظم روزانه داشته باشیم؟

پی��اده روی منظم ب��ه کاه��ش وزن و بهبود 
بیماری ه��ای  مانن��د  مزم��ن  بیماری ه��ای 

قلبی و دیابت در درازمدت کمک می کند.
پی��اده روی، فواید فوری و ش��گفت انگیزی 

را در طول روز، نصیب  شما می کند.
با تاثی��رات پیاده روی منظم روزانه، آش��نا 

شوید.
کاهش خس��تگی: پی��اده روی ب��ه مدت ۲۰ 
دقیق��ه در روز و ب��ا افزایش گ��ردش خون و 
اکس��یژن در بدن، میزان خس��تگی را تا 65 
درص��د کاهش می ده��د. تحقیقات دیگری 
ه��م نش��ان می ده��د ک��ه حت��ی ۱۰ دقیقه از 
این ورزش در روز ان��رژی بدن را تا دو برابر 

افزایش می دهد.
مقاوم��ت در برابر میکروب ه��ا: ورزش های 
متع��ادل مانند پی��اده روی منج��ر به بهبود 
پاسخ ایمنی بدن می شود. مطالعات نشان 
داده اف��رادی که حداقل 4 روز در هفته و به 
مدت نیم ساعت پیاده روی می کنند، کمتر 

دچار بیماری های عفونی می شوند.
دفع س��موم بدن: یکی دیگر از فواید پیاده  
روی س��ریع، تعریق اس��ت که از این طریق 
می  توان س��موم بدن را دفع کرد و روند آب 

کردن چربی  های بدن را سرعت بخشید.
پرهیز از وسوس��ه ش��یرینی: اینط��ور ثابت 
شده است که پیاده روی روزانه به مدت ۱۵ 
دقیقه وسوس��ه و ولع مص��رف خوراکی ها و 

میان وعده های شیرین را کاهش می دهد. 
 PLOSONEنتیجه ای��ن تحقی��ق، در مجل��ه

منتشر شده است.
احس��اس ش��ادی: ورزش هایی مانند پیاده 
روی باعث افزای��ش هورمون های مرتبط با 
احساس خوب مانند سروتونین و دوپامین 
در بدن می ش��ود که می توان��د خلق و خو را 
افزایش ده��د. یکی از مزای��ای دیگر پیاده 
روی ای��ن اس��ت ک��ه انج��ام ای��ن ورزش در 
از پی��اده روی در  طبیع��ت بس��یار بیش��تر 
فضای بس��ته یا سالن های ورزشی احساس 

نشاط می دهد.
افزایش خالقیت: پیاده روی منجر به بهبود 
عملک��رد مغز می ش��ود و محققان دانش��گاه 
اس��تنفورد ثابت کرده اند که میزان خالقیت 
اف��رادی که ای��ن ورزش را انتخاب می کنند، 

۶۰ درصد بیشتر از بقیه افراد است.

  یک اشتباه رایج خانم ها 

سالمت

اغلب خانمها با هدف کاهش وزن، تناس��ب 
اندام، و س��المتی، فقط ورزش��های هوازی 
انج��ام می دهند. در حالیکه ترکیب ورزش 
ه��وازی و قدرت��ی، ی��ک گزینه عال��ی برای 

بانوان است.

در صورتی که ورزش های هوازی به برنامه 
ورزش بان��وان  اضاف��ه ش��وند، یعن��ی آنه��ا 
حداق��ل 120  دقیقه در هفته  ورزش هوازی 
در کن��ار ورزش قدرتی انج��ام دهند، عالوه 
بر چربی سوزی و تناسب اندام، میزان ابتال 

به دیابت 65 درصد کاهش پیدا می کند.
پ��س بهتر اس��ت که زن��ان تنها ب��ر یک نوع 
ورزش تمرک��ز نکنن��د و ورزش ه��وازی را با 

ورزش قدرتی تلفیق کنند.

    حامد دائمی
hamed.daemi@gmail.com
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Poetry Dayشعر روز

  توضیحات مدیرکل زندان های تهران 
     درباره درگذشت یک زندانی در اوین

مدیرکل زندان های اس��تان تهران توضیحاتی را پیرامون 
خودکشی یکی از متهمان به نام »سینا قنبری« در زندان 
اوین ارائه داد.مصطفی محبی در گفت وگو با ایسنا، گفت:  
در بامداد روز ش��نبه مورخ 16 دی ماه سال جاری یکی از 
زندانیان زندان اوین به نام س��ینا قنبری فرزند علی اکبر با 
مراجعه به دستش��ویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی 
از طری��ق حلق آوی��ز ک��ردن خود ک��رده اس��ت.وی افزود: 
بالفاصل��ه مراتب به دادس��تان محت��رم اع��الم و بازپرس 
دادسرای جنایی در محل زندان حضور یافت و از ماموران 
زندان و مطلعین تحقیق کرده و دس��تورات الزم را در این 

خصوص صادر کرده است. 
  1 تبعه افغانستان در میان 

    کشته شدگان حوادث اخیر
نماین��ده اصولگ��رای خمینی ش��هر در مجلس با اش��اره 
به آمار ش��هروندان کشته ش��ده در جریان اعتراض های 
این ش��هر، گف��ت: در می��ان بازداشت ش��دگان تعدادی 
برخ��ی  افغانس��تان حض��ور دارند.همچنی��ن  اتب��اع  از 
معترض��ان ازجمل��ه اف��راد و ش��هروندانی بودن��د ک��ه به 
لح��اظ اقتص��ادی و معیش��تی در تنگنا قرار داش��تند و 
تعدادی از بازداشت ش��دگان نیز ازجمله اراذل و اوباش 
بودند.محمدجواد ابطحی با اش��اره به آخرین وضعیت 
خمینی ش��هر پ��س از برگ��زاری تجمع ه��ای اعتراضی و 
ناآرامی ه��ای اخیر اع��الم کرد: خوش��بختانه هم اکنون 
اوض��اع خمینی ش��هر آرام اس��ت و مش��کل خاص��ی در 
امنی��ت ش��هر احس��اس نمی ش��ود.وی در واکن��ش ب��ه 
پرسش��ی درباره تعداد شهروندان خمینی شهری کشته 
ش��ده در این اعتراض ها و ناآرامی ها خاطرنش��ان کرد: 
بناب��ر آمار رس��می در مجموع 4 نفر در خمینی ش��هر و 

یک نفر نیز در شاهین شهر کشته شدند./ایلنا
  وضعیت اعزام انسان به فضا 

     در بودجه 97
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در گزارش��ی رس��می اعالم 
ک��رده اعزام انس��ان به فضا که ط��ی برنام��ه جداگانه در 
ایران پیگیری می ش��وددر الیحه بودجه 97 مورد توجه 
قرار نگرفته است.حسن روحانی رئیس جمهور 19 آذر 
ماه سال جاری با حضور در صحن علنی مجلس، الیحه 
بودج��ه س��ال 97 کل کش��ور را تقدی��م مجلس ش��ورای 
اسالمی کرد و رئیس مجلس نیز این الیحه را به منظور 
بررسی جزئیاتش به کمیسیون تلفیق و کمیسیون های 
مربوطه ارجاع داد.الیحه بودجه س��ال 1397 کل کشور 
دارای بخش ه��ای مختلف��ی اس��ت اما برخ��ی بخش ها 
ب��ه دلیل اهمی��ت بس��یار باالیش هم��واره م��ورد توجه 

رسانه ها و کارشناسان بوده است./تسنیم 
  هادی غفاری: انقالب نکردیم 

     که 1 وعده غذا بخوریم! 
غفاری گفت: مسئوالن باید مشکالت اقتصادی مردم را 
حل کنند. برخی ائمه جمعه مطالبی را بیان می کنند که 
درست نیس��ت. مثال آیت ا... جنتی در نمازجمعه گفت 
»اگر س��ه وعده نتوانس��تیم غذا بخوری��م دو وعده یا یک 
وع��ده غذا بخوری��م!«؛ مگر ما انقالب کردی��م که 2 وعده 
غذا بخوریم، خیر ما انقالب کردیم 3 وعده غذا بخوریم، 
ی��ک وعده غ��ذا هم در یخچال مان باش��د! یا امام جمعه 
مش��هد گفته است »مردم اشکنه بخورند« مگر االن دوره 

اش��کنه خوری اس��ت؟ به یک جوان که تحصیالت عالیه 
دانش��گاهی دارد نمی توان گفت »برو اشکنه بخور«. این 
راهپیمایی های اعتراضی اخیر زخمی بود که سر باز کرد 
و نش��ان داد راهی که می رویم درس��ت نیست. بنابراین 
نبای��د در تحلیل وقایع اخیر به بیراهه رفت.عضو مجمع 
نیروهای خط ام��ام ادامه داد: نظام جمهوری اس��المی 
دش��من دارد و دش��منان هرجا س��از ناکوک��ی را ببینند، 
طم��ع می کنند ت��ا به فضا دامن بزنند. اما اگر مس��ئوالن 
درس��ت عمل کنند دش��منان خفه می ش��وند. حتی اگر 
ش��عار بدهن��د و ت��الش ه��م بکنن��د نتیجه نم��ی گیرند. 
بنابراین اگر مس��ئوالن مشکالت اقتصادی مثل بیکاری 
را درس��ت حل کنند، مطمئنا دش��من هی��چ غلطی نمی 

تواند انجام دهد./ایلنا 
  انتقاد سعید جلیلی از وضعیت بانک ها

س��عید جلیلی عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با 
انتش��ار توییتی کلید مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را قفل 
ک��ردن دره��ای پش��تی ادارات و بانک ها دانس��ت.جلیلی 
ب��ا انتش��ار توییت��ی در ب��اره تبعی��ض در ادارات و بانک ها 
نوشت:”نمی ش��ود ب��دون رف��ع »تبعیض« به جن��گ فقر و 
فس��اد رفت. اگر مبارزه با فقر و فس��اد به نتیجه نمی رس��د 
بدلی��ل تبعی��ض در برخ��ورد و برخورداری ها اس��ت یعنی 
ب��رای وام 5 میلیونی 8مدرک و 2ضامن الزم، ولی برای وام 
ه��زار میلیاردی یک تلفن!اگ��ر میخواهیم مردم همچنان 
پشتوانه نظام باشند باید درهای پشتی را ببندیم””تبعیض 
یعن��ی ادارات و بانکهای ما یک در برای همه مردم داش��ته 
باش��ند و یک در برای باندهای ثروت و قدرت! کلید مبارزه 
ب��ا فقر، فس��اد و تبعیض قفل کردن درهای پش��تی ادارات 
و بانکهاس��ت و هر چقدر درهای پش��تی بیشتری باز شود 

درهای بیشتری به روی مردم بسته خواهد شد.” 
  فیلترینگ تلگرام تا کی ادامه دارد؟

محم��د کاظمی، عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
ب��ا بیان اینکه در مواقع ناآرامی، همه کش��ور ها از روش 
محدود ک��ردن ارتباطات برای کاهش آس��یب به اموال 
عمومی اس��تفاده می کنند، گفت: فیلتر تلگرام اقدامی 
منطق��ی و رای��ج ب��ود ک��ه در هم��ه کش��ور ها در چنی��ن 
مواقعی اجرا می ش��د ول��ی اکنون ادام��ه فیلتر به صالح 
کش��ور نیس��ت.نماینده مردم مالیر در مجلس ش��ورای 
اس��المی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه تصمی��م فیلتر تلگ��رام از 
س��وی ش��ورای امنیت عالی ملی بود که رف��ع فیلتر نیز 
باید از س��وی همین ش��ورا پیگیری ش��ود، افزود: برای 
بازگش��ایی تلگرام نیاز اس��ت ک��ه محدودیت هایی برای 
تأمی��ن امنیت ملی لحاظ ش��ود ک��ه این مهم ب��ا انتقال 
س��رورهای تلگرام به داخل کش��ور میس��ر می شود.وی 
درب��اره زم��ان رف��ع فیلت��ر تلگرام ب��ه خانه مل��ت گفت: 
باتوج��ه به امنیتی بودن موضوع زمان دقیقی نمی توان 
ب��رای رفع فیلت��ر تلگرام اعالم کرد ول��ی باتوجه به ختم 
غائله و پایان آشوب و اغتشاش در کشور دیگر نیازی به 

ادامه فیلترینگ تلگرام نیست./ایلنا 
  ماجرای فیلم دیده نشده جلسه خبرگان 

دیروز فیلم 6 دقیقه ای دیده نش��ده ای از جلسه انتخاب 
آی��ت ا... خامنه ای به عنوان رهب��ر در مجلس خبرگان 
س��ال 68 درفض��ای مج��ازی منتش��ر ش��د.پایان فیلم، 
لحظ��ات رای گی��ری درباره رهبری آی��ت ا... خامنه ای 
است که مرحوم هاشمی رفس��نجانی می گوید »آقایانی 
که با رهب��ری جناب آقای خامنه ای- تا رفراندوم البته، 

این موقته،دائمی نیس��ت- تا اون موقع موافق هس��تند 
قی��ام بفرمایند.«با انتش��ار ای��ن فیلم، ش��بهه ها بر موج 
بی اطالعی نس��ل جوان س��وار ش��د. اینکه ماجرای این 
فیلم دیده نش��ده چیس��ت؟ ماج��رای رهب��ری موقت و 
رفراندوم چیس��ت؟ و اینکه آیا این فیلم، ناگفته ای را بر 

مال کرده یا نه؟
ماج��را خیلی س��اده اس��ت. امام خمینی اردیبهش��ت 68 
در نام��ه ای به آی��ت ا... خامنه ای، رئیس جمه��ور وقت، 
دس��تور بازنگ��ری برخ��ی اص��ول قان��ون اساس��ی درباره 
8 موض��وع از جمل��ه »رهب��ری« را ص��ادر می کن��د. طبق 
قان��ون، اصول جدیدی تصویب ش��ده در این ش��ورا، باید 
به رفراندوم عمومی گذاش��ته ش��ده و پ��س از آن به تایید 
رهبری برس��د. ش��ورای بازنگری قانون اساس��ی فعالیت 
خود را ش��روع می کند، اما یک ماه بعد امام فوت می کند.

مجلس خبرگان برای تعیین رهبر جدید تشکیل می شود. 
یکی از بحثهای مطرح ش��ده در این جلسه، این است که 
طبق قانون اساسی مصوب سال 58، »مرجعیت« یکی از 
ش��روط رهبری اس��ت. اما تعدادی از اعضای خبرگان که 
عضو شورای بازنگری هستند اعالم می کنند که در جریان 
بررسی مس��ئله »رهبری« در بازنگری قانون اساسی، این 
مس��ئله مورد بحث قرار گرفت��ه و امام طی نام��ه ای اعالم 
کرده ان��د مرجعی��ت را الزم��ه و ش��رط رهبری ندانس��ته و 
»اجتهاد« را کافی می دانند. متن دونامه پرس��ش و پاسخ 
مذکور توس��ط آیت ا... امین��ی در مجلس خبرگان قرائت 

می شود.
ب��ر اس��اس همین نظ��ر ام��ام، ن��ام آی��ت ا... خامنه ای 
ک��ه از س��ال 62 با توجه ب��ه مجتهدبودن عض��و خبرگان 
اس��ت ب��ه عن��وان گزینه رهب��ری مط��رح می ش��ود. اما 
چ��ون هنوز بازنگری قانون اساس��ی به پایان نرس��یده، 
تصمیم می گیرند تا رفراندوم اصول بازنگری شده قانون 
اساسی، آیت ا... خامنه ای به عنوان رهبرموقت تعیین 
ش��ود. و پس از رفراندوم، رای گیری مج��دد با توجه به 
قانون جدید انجام شود. این، همان مسئله ای است که 
در فیلم تازه منتشرش��ده توسط مرحوم هاشمی مطرح 
می ش��ود.برخالف ش��بهات این روزها، این مس��ئله آن 
زمان به هیچ وجه مخفی نبوده و اعالم می شود. ابتدای 
مردادم��اه، هم زم��ان ب��ا انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، 
اصالح قانون اساس��ی نیز به رفراندوم گذاش��ته می شود 
و با بیش از 97درصد آراء توس��ط مردم تایید می ش��ود. 
چند روز پس از انتخابات و رسمیت یافتن قانون جدید 
و حذف »مرجعیت« از ش��روط رهبری، خبرگان مجددا 
تشکیل جلسه می دهند و در رای گیری مجدد، رهبری 
آی��ت ا... خامنه ای ب��ا اکثریت قری��ب به اتف��اق آراء به 
تصویب می رسد. صحبتهای آیت ا... مشکینی در این 
ب��اره 16 مردادماه تیتر روزنامه های کش��ور می ش��ود./

مشرق
  تاثیر بچه پولدارهای تهران 

     در ناآرامی های اخیر
وب سایت آمریکایی” بیزنس اینسایدر” با انتشار گزارشی 
با اش��اره به ش��کاف طبقات��ی موجود در ایران و مش��کالت 
اقتصادی موجود در این کش��ور، نوش��ت؛ به نظر می رسد 
ک��ه حداقل بخش��ی از دلیل ناآرام��ی های اخی��ر در ایران 
به نمایش گذاش��تن امکانات بچه ثروتمن��دان در جامعه و 
ش��بکه های اجتماعی بوده اس��ت.بر اس��اس این گزارش 
رشد استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران ثروتمندان 

این کشور را از نگهداشتن اسرار ثروتمندی شان باز داشته 
اس��ت.روزنامه ل��س آنجل��س تایم��ز آمریکا اخی��را پس از 
اعتراض��ات در ایران در گزارش��ی به این موضوع پرداخت و 
نوشت: زمانی که مازراتی ها در خیابان های شلوغ تهران از 
می��ان جمعیت عبور می کنند عابران پیاده گاه به آنها “تف 
و لعنت” می فرستند.بر اساس این گزارش به عنوان مثال 
در سال های گذشته صفحه اینستاگرامی “ بچه پولدارهای 
تهران” – که هم اینک 127 هزار دنبال کننده دارد - هزاران 
تصویر و عک��س از زندگی لوکس بچ��ه پولدارهای تهران و 
امکانات آنها را منتشر کرده و در حالی که این بچه پولدارها 
در استخر خود در کاخ های شمال تهران عکس گرفته و یا 
کفش های صندل برند “ هرم��س” 1000 دالری خود را در 
این صفحه به نمایش می گذارند، در گوشه دیگری از همین 
ش��هر هزاران ش��هروند فقیر برای س��یر کردن شکم خود و 
خانواده هایش��ان مجبور می ش��وند کلیه های خود را برای 

فروش به حراج بگذارند./عصرایران 
  احمدی نژاد نه محدود است، 

     نه محصور
محم��ود  ب��ه  نزدی��ک  روحان��ی  زاده،  ش��ریف  بهم��ن 
احمدی نژاد در گفت وگو روزنامه قانون خبر محدودیت 
احمدی ن��ژاد را تکذی��ب ک��رد و گفت ب��ا او دی��دار کرده 
اس��ت. او در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال خبرن��گار قانون که 
پرسید »خبرهایی مبنی بر ایجاد محدودیت هایی برای 
آقای احمدی نژاد به گوش می رس��د. حتی برخی منابع 
خبری مدعی ش��دند که وی بازداش��ت ش��ده است. آیا 
این اخبار صحت دارد؟« گفت: خیر این موضوع صحت 
ندارد. برخی دوس��تان امروز صبح )دیروز( با ایشان در 
دفت��ر ولنج��ک دیدار کردند. ایش��ان هی��چ محدودیتی 
برای برنامه و کارهای شان ندارند و به برنامه های روزانه 

خودشان می رسند.
  قول وزیر اطالعات برای آزادی 

     دانشجویان بازداشتی
بهرام پارس��ایی، س��خنگوی فراکس��یون امید گفت: وزیر 
اطالعات قول داد دانش��جویان بازداشتی آزاد شوند. این 
نماینده اصالح طلب مجلس با اشاره به صحبت های خود 
با وزیر اطالعات برای پیگیری وضعیت این دانش��جویان 
گفت: آقای علوی نظر مساعد نسبت به آزادی دانشجویان 
بازداش��تی داش��تند و گفتند که تع��داد زی��ادی از آنها در 
ح��ال حاضر آزاد ش��ده اند و قول مس��اعد دادند که س��ایر 
دانش��جویانی نیز که در بازداش��ت هس��تند، آزاد ش��وند. 
نماینده مردم ش��یراز خاطرنش��ان کرد: ما معتقدیم باید 
کرام��ت دانش��جویان در زم��ان بازداش��ت در قالب حقوق 
شهروندی حفظ ش��ود و این موضوع را نیز به آقای علوی 

گوشزد کردیم.«/ایسنا
  سینا قنبری از معترضان نبود و 

     در جریان دستگیری موادفروش ها 
     دستگیر شده بود

پس از تایید خبر درگذش��ت یک زندان��ی در زندان اوین 
توسط طیبه سیاووشی و محمود صادقی، یک منبع آگاه 
اطالع��ات جدیدی درباره ای��ن پرونده به ایلنا گفت. این 
منبع آگاه نیز گفته اس��ت: این فرد در درگیری های اخیر 
بازداش��ت نش��ده و ربطی هم به تجمعات اخیر نداش��ته 
است. وی تاکید کرد: این فرد توسط نیروی انتظامی در 
دستگیری مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت و 

سپس اقدام به خودکشی کرده است./ایلنا

  سرمایه داران موسسات اعتباری 
     و مخالفان دولت درمشهد؛ دو جریان 

     شروع کننده حوادث اخیر
روزنام��ه جمه��وری اس��المی نوش��ت: با فرو نشس��تن 
گ��رد و غب��ار برخاس��ته از اغتشاش��ات هفته گذش��ته و 
آش��کار ش��دن واقعیت ها، اکنون تردیدی باقی نمانده 
اس��ت که یک جریان سیاس��ی رقیب دولت آغازگر این 
غائل��ه ب��ود که از مش��هد آغاز ش��د. در ای��ن زمینه، دو 
نکت��ه مهم وج��ود دارد که یکی مربوط به موج س��ازان 
اس��ت و دیگ��ری به موج س��واران.موج س��ازان، یعنی 
همان جریان سیاس��ی رقیب دول��ت، در عین حال که 
متعل��ق به ی��ک جریان هس��تند، از دو بخش تش��کیل 
ش��ده اند. بخش اول رقبای سیاس��ی هس��تند و بخش 
دوم ثروتمندان مزاحم��ی که از دولت یازدهم ناراضی 
هستند و برای آنکه دولت دوازدهم جرات نکند با آنها 
برخ��ورد کن��د، درصدد انتق��ام گرفت��ن از آن برآمدند. 
ای��ن مجموعه »سیاس��ی - اقتص��ادی« درص��دد بودند 
اگ��ر بتوانند با ش��عار »مرگ بر روحان��ی« رئیس جمهور 
روحانی را وادار به اس��تعفا کنند و عناصر دلخواه خود 
را بر س��ر کار بیاورند ولی درس��ت در همان تجمعی که 
در مش��هد به وجود آوردند، ش��عارها به طرفی رفت که 
آنها احس��اس کردند کنترل از دستش��ان خارج شده و 

نمی توانند به هدفش��ان برس��ند.
  برخی می کوشند هیچ نامی از هاشمی 

     نباشد
محم��د هاش��می از تالش های گس��ترده برخی ه��ا برای 
هاشمی زدایی در جامعه سخن گفت و گفت: در دانشگاه 
آزاد یک استراتژی شروع شده که نام آن را هاشمی زدایی 
گذاشته اند. در دانشگاه آزاد دو دیدگاه در این باره وجود 
دارد. یکی تفکر هاشمی اس��ت که آزاداندیشی و آزادی 
عمل را در خود داش��ت و جایگاه دانشجو و استاد را ویژه 
می دانس��ت. همان ط��ور ک��ه در برخی بحث ه��ا، مرحوم 
هاش��می تاکی��د می ک��رد که دانش��گاه ب��ا پای��گاه نظامی 
متفاوت است و نمی ش��ود آن را با سیاست های پادگانی 
اداره کرد چرا که دانش��جو قش��ر آینده س��از ای��ن جامعه 
اس��ت. اوای��ل انقالب هم ع��ده ای آمدن��د و تحت عنوان 
انق��الب فرهنگ��ی در برخ��ی کالس ه��ا می��ان دختران و 
پس��ران دیوار کشیدند و امام )ره( که متوجه این موضوع 
ش��د دستور داد که دیوارها را خراب کنید، این چه کاری 
است که انجام می دهید. این تفکر هنوز هم وجود دارد. 
در ح��ال حاض��ر برخ��ی در دانش��گاه آزاد می خواهند به 
ش��کل پادگانی عمل کنن��د و در این جهت هر نیرویی که 
وابس��تگی فکری به هاشمی رفس��نجانی داشته و ایشان 
منصوب��ش ک��رده اس��ت بای��د ح��ذف ش��ود. م��ن خودم 
خوشبختانه یا متاسفانه کمتر درگیر مسائل دانشگاه آزاد 
ش��ده ام و اطالعاتم نس��بت به آن کم اس��ت اما در همین 
حد که در رس��انه ها مطرح شده، می توان این واقعیت را 
دید. همانطور که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 
می کوش��ند که هیچ نامی از هاش��می نباشد و در جاهای 
دیگر هم می بینیم که هیچ اقبالی به نام و مسیر هاشمی 

وجود ندارد./ایسنا
  موافق بسته شدن فضای مجازی نیستیم

آی��ت ا... آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه با توضیح 
بیش��تر در ای��ن زمین��ه خاطرنش��ان ک��رد: در حوادث 
اخی��ر دیدید که کانال های مدعی دفاع از حقوق بش��ر 

و افش��ای حقایق چگونه به کانال های مروج خش��ونت 
و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن 
بم��ب را آموزش م��ی دادند و افراد فری��ب خورده را به 
آتش زدن مس��اجد و حس��ینیه ها تحریک می کردند. 
بر همین اس��اس ما معتقد نیس��تیم که فضای اینترنت 
بس��ته ش��ود یا پیام رس��ان های اجتماعی کاًل مسدود 
ش��وند بلک��ه م��ی گوییم فض��ای مج��ازی بای��د فضایی 
ش��فاف و با رعایت امنی��ت اجتماعی و ملی و همچنین 
در حوزه وقوع جرائم، پاس��خگو باشد./ روابط عمومی 

ق��وه قضایی��ه
  احتمال پس گرفتن گود برج میالد از ناجا

محمدعل��ی نجفی ش��هردار تهران گفت: پیش��نهاداتی 
برای انجام کارهایی در راس��تای مقاوم س��ازی گود برج 
میالد ارائه ش��ده تا لطمه ای به اطراف گود زده نش��ود. 
مقاوم س��ازی را انجام خواهی��م داد و از این بابت جای 
نگرانی نیس��ت. اصل موضوع این اس��ت که بنیاد تعاون 
ناجا این زمین را در اختیار دارد و قرار بوده هتل بسازد 
ک��ه باید این مس��ئله را با آنها حل کنیم ک��ه یا این کار را 
زودتر انجام دهن��د و یا زمین را از آنها بگیریم. موضوع 
عدم ایمنی و لطمه ای که ممکن است به برج زده شود، 
دقیقا محاسبه شده و اقدامات ایمنی در راستای ایمن 

سازی گود انجام می شود.
  نامه رئیس سازمان بسیج درباره یارانه ها

س��ردار غیب پ��رور در نام��ه ای ب��ه رئی��س کمیس��یون 
و  واری��ز  سیس��تم  درب��اره  مجل��س  بودج��ه  تلفی��ق 
قط��ع یاران��ه نوش��ت:۱. اگر قرار اس��ت یاران��ه بخش 
قابل توجه��ی از دریافت کنندگان قطع گردد، بخش��ی 
از آن به ص��ورت خ��اص برای بی��کاران جامع��ه لحاظ 
و  از طری��ق س��امانه ای مش��خص شناس��ایی  و  ش��ود 
ک��ه  گ��ردد.۲. در مناب��ع درآم��دی دول��ت  پرداخ��ت 
مس��تقیمًا زندگ��ی م��ردم را متأث��ر م��ی کن��د و آنان را 
در تنگن��ا ق��رار می ده��د تجدیدنظر گ��ردد. ۳. جهت 
مناطق��ی از کش��ور ک��ه اش��تغال از ضری��ب پایین تری 
برخوردار اس��ت منابع مش��خص و خاص دیده ش��ود. 
جه��ت  کم هزین��ه  و  زودب��ازده  بنگاه ه��ای  ایج��اد   .4
اش��تغال جوانان می توان��د حداقل های زندگی آنان را 
در کوتاه م��دت تأمی��ن نمای��د و آنان را ب��ه خودکفایی 

برس��اند./فارس
  گوشت گوزن برای الکچری ها!

گوش��ت گوزن ب��رای الکچری ها به فروش��گاه های ایران 
می آی��د. تولیدکنن��دگان قیم��ت ف��روش ه��ر کیلوگ��رم 
گوش��ت گ��وزن را چی��زی بی��ن 150 تا 200 ه��زار تومان 
برآورد می کنند. در برخی کش��ورهای اروپایی و چین، 
با هدف جلوگیری از ش��کار، گوزن را به صورت صنعتی 
پ��رورش می دهن��د و ح��اال س��وادکوهی ها و کرجی ه��ا 

پرورش صنعتی گوزن را در ایران کلید زده اند.
 ب��ه گفت��ه رئیس گ��روه بهب��ود تولی��دات دام��ی وزارت 
جهادکشاورزی پرورش گوزن بیشتر از آن که برای بازار 
داخلی هدف گذاری ش��ده باش��د، برای ص��ادرات کلید 
خورده اس��ت؛ البت��ه آنهایی که ید طوالن��ی در پرورش 
دام دارن��د، توضی��ح می دهن��د پ��رورش گ��وزن و اصوال 
تولید گوش��ت قرمز در ایران چندان به صرفه نیست؛ به 
دلیل آن که دام به صورت دس��تی و با خ��وراک وارداتی 
تغذی��ه می ش��ود، هزینه تمام ش��ده تولید گوش��ت گران 

تمام می شود./ شهروند

میز خبر

امام حسین )ع( فرمودند:
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهّنم است.

 انف�اق همانن�د هرس کردن درخت اس�ت ک�ه به ظاهر از آن کاس�ته می 
ش�ود ولی در پی این کاس�تن رش�د اس�ت. انفاق بر روزی انفاق کننده 
می افزاید، چنان که حضرت امام صادق)ع( فرمود: هر که بداند جای مال 
بخشیده شد پر می شود و انفاق بر روزی می افزاید، بیشتر می بخشد.
تسنیم ج9، ص670

رد دام تو هر کس که گرفتاررتست
رد چشم تو ای جهان جان خواررتست

ررتست آن دل که رتا هب جان خریدا
ای دوست هب اتفاق غمخواررتست سنایی
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37290256

سازمان آگهی ها:
38929823-37296787
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بروجردی خبر داد:

امروز؛ پرونده اغتشاشات اخیر روی میز کمیسیون امنیت ملی مجلس
تهران-ایرن��ا - رئی��س کمیس��یون امنی��ت مل��ی و 
سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی گفت که 
بنا به دس��تور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ، این 
کمیس��یون فردا - سه ش��نبه - برای بررسی موضوع 

اغتشاشات اخیر ، نشستی برگزار می کند.
ب��ا  بروج��ردی«  ایرن��ا، »عالءالدی��ن  گ��زارش  ب��ه 
اع��الم ای��ن خبر که ام��روز - س��ه ش��نبه 19 دیماه - 
جلس��ه کمیس��یون امنیت ملی مجلس در خصوص 
اغتشاش��ات اخی��ر برگزار می  ش��ود، اظهار داش��ت: 
این جلسه با حضور مسئوالن دستگاه های مختلف 
برگزار می ش��ود تا بر اس��اس دس��تور علی الریجانی 

رئیس مجلس این موضوعات بررسی شوند.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی بیان ک��رد: بررس��ی علل 
ب��رون مرزی و داخلی ای��ن بحرانی که در این مقطع 
به وجود آمد را در دستور کار کمیسیون امنیت ملی 

داریم و سعی می کنیم بررسی دقیقی انجام شود تا بتواند برای جلسه بعدی صحن مجلس مفید باشد.
به گزارش خانه ملت، عالء الدین بروجردی با بیان اینکه طبق روال قانونی و اخذ وثیقه ، بس��یاری از بازداش��ت ش��دگان 
حوادث اخیر آزاد شده اند، متذکر شد: در خصوص بازداشت شدگانی که مرتکب جرمی شده باشند، قطعا بر اساس موازین 

قانونی برخورد خواهد شد.


