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نماینده مشهد در مجلس مطرح کرد:

حوزه و دانشگاه دو بال 
جمهوری اسالمی 

سرمربی تیم ملی کشتی بزرگساالن:

خیلی از اتفاقات ناخوشایند 
از داخل هدایت می شود

به رسول خادم نشان داد ک ه اعتماد  رای قاطع خود 
کاملی به رئیس فدراسیون دارد. حاال خادم برای 4 سال 
به ویژ ه اینکه  آینده راه سختی پیش رو خواهد داشت. 
آزاد را هم  بار دیگر سرمربیگری تیم ملی کشتی   اخیرا 
قبول کرد ه است. دلیل قبول این سمت از سوی خادم با 
وجود مشغله های زیادی که در فدراسیون کشتی و حتی 
اتحادیه جهانی دارد، به گفته خیلی از کارشناسان نبود 
مشابه  او در بخش فنی است. حاال رئیس فدراسیون این 
روزها باز هم کنار تشک آمده تا سال آینده برخالف سال 

جاری سال خوبی از نظر...

جامعه

گزارش ویژه

فرهنگ

هزار و 35 دانش آموز 
بازمانده از تحصیل در 

خراسان رضوی

اعطای مجوز رایگان برای 
ساخت اقامتگاه های

 بوم گردی

یکی از چیزهایی که فکرش را نمی کنیم اما مهم 
است و هنر می تواند برای ما انجام دهد این است 
بیشتری  موفقیت  با  چه طور  دهد  یاد  ما  به  که 
و  با شکوه  دیدگاهی  می تواند  هنر  بکشیم.  رنج 
مشقات  به  آن  به  واسطه ی  که  کند  ارایه  جدی 
به خصوص  مسئله  این  بنگریم،  وضعیت مان 
که  می کند  صدق  هنری  آثار  از  دسته  آن  درباره   
نمایشگاه  در  هستند.  واال  رمانتیکش  معنای  به 
نقاشی  آثار  از  مشترک  مجموعه ای  »مغموم« 
این  که  است  اباذریان  شیوا  و  رحیمیان  هانیه 
هنرمند  دو  این  میزبان  آذرنور  نگارخانه  روزها 

جوان و خوش ذوق است.
آغاز یک گفت و گو

دانشجوی  و   1374 متولد  رحیمیان  هانیه 
دانشگاه  در  نقاشی  رشته  ارشد  کارشناسی 
از  را  کارشناسی  مدرک  است،  تهران  الزهراء 
نقاشی  کاردانی  و  فردوس  عالی  آموزش  موسسه 
از دانشکده الزهراء مشهد گرفته است. وی درباره 
عالقه اش به نقاشی می گوید: در ابتدا رشته علوم 
ولی  کردم  انتخاب  ادامه تحصیل  برای  را  تجربی 
بعد از مدتی انصراف دادم و با توجه به استعدادم 
تا  و  کردم  انتخاب  را  رشته  این  نقاشی  زمینه  در 
سهم  هم  خانواده  البته  دادم،  ادامه  نیز  االن 

مهمی در موفقیت و پیشرفت من داشتند. 
 1375 متولد  و  اباذریان  شیوا  دیگر  هنرمند 
در  نقاشی  رشته  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
دانشگاه الزهراء تهران است و به صورت حرفه ای 
است.  پرداخته  نقاشی  به  هنرستان  دوران  از 
از  تن  دو  مدیون  را  موفقیتم  من  می گوید:  وی 
محمد  آقای  و  حفیظی  فرزانه  خانم  اساتیدم، 
راهنمایی های  با  همیشه  که  هستم  ابوترابی 
فراهم  را  پیشرفتم  زمینه ساز  خودشان  سازنده 
متریال  و  سبک  به  اشاره ای  رحیمیان  کردند. 
اکرلیک  کارهایمان  تکنیک  گفت:  و  کرد  آثارشان 
روی بوم و در بعضی آثار ماژیک هم ترکیب شده 

است...

»مغموم« از کسب درآمد
نگاهی به نمایشگاه نقاشیهای هانیه رحیمیان و شیوا 

اباذریان که در نگارخانه آذرنور مشهد برپاست  

معاون استاندار خراسان رضوی: 

مشکل جامعه عدم احساس شکوفایی 
اقتصادی است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مردم قم:

زخم مشکالت کشور 
را درمان کنیم
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انقالب  حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
نفر  هزاران  دیدار  در  سه شنبه  روز  صبح  اسالمی 
عظیم،  حرکت  تحسین  و  تجلیل  با  قم  مردم  از 
روزه��ای  در  ملت  منسجم  و  به موقع  پ��رش��ور، 
توطئه  مختلف  الیه های  و  ابعاد  تشریح  به  اخیر، 
به حق  مطالبات  از  سوءاستفاده  برای  دشمنان 
به  خطاب  سخنانی  بیان  با  و  پرداختند  م��ردم 
آمریکایی ها، مسئوالن کشور و مردم تأکید کردند: 
ایستادگی و نبرد »ملت با ضد ملت«، »ایران با ضد 
ایران« و »اسالم با ضد اسالم« همچون چهل سال 
گذشته ادامه خواهد داشت اما کینه ورزی دشمن 
نباید موجب شود مسئوالن از ضعف ها و مشکالت 

مردم و به ویژه طبقات ضعیف غافل شوند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود، با 
گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی سال ۱۳۵۶، 
و در  امید  و  انگیزه  از  را شجاع، سرشار  مردم قم 

مردم  گفتند:  و  دانستند  انقالب  مستقیم  صراط 
قم امسال همانند سال های گذشته در راه پیمایی 
قضایای  که  هنگامی  اما  کردند  شرکت  دی  نهم 
روز  در  یعنی  بعد  روز  چهار  آمد،  وجود  به  اخیر 
آفریدند.  را  عظیم  حرکت  آن  دی،  سیزدهم 
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه حرف 
ملت ایران به ویژه جوانان در چهل سال گذشته، 
بار قدرت ها  و زیر  »ایستادگی در مقابل زورگویی 
نرفتن« بوده است، افزودند: ملت ایران همچنان 
دنبال  را  خود  واالی  اه��داف  منطق،  همان  با 
گذشته  از  پرتجربه تر  و  انگیزه تر  با  اما  می کند 
پرتعدادتر  نیز  انقالبی کشور  شده است و جوانان 
را  اخیر  روزهای  قضایای  ایشان  انقالبند.  اول  از 
شواهد روشنی از این روحیه ملت ایران دانستند 
این  که  دی  نهم  روز  از  ای��ران  ملت  گفتند:  و 

آتش بازی ها و شیطنت کاری ها آغاز شد...
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در طول 100 روز ابتدای کار دولت 
دوازدهم در تولید اکثر اقالم در 

استان رشد به وجود آمده است به 
طوری که تولید کاغذ 108 درصد، 

خودرو 46 درصد، کاشی و سرامیک 
52 درصد، مقاطع فوالدی 58 

درصد، فوالد خام 48 درصد و لوله و 
پروفیل 12 درصد بوده است
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انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آی���ت ا...  حضرت 
اسالمی صبح روز سه شنبه در دیدار هزاران نفر از مردم 
به موقع  با تجلیل و تحسین حرکت عظیم، پرشور،  قم 
و  ابعاد  تشریح  به  اخیر،  روزه��ای  در  ملت  منسجم  و 
سوءاستفاده  برای  دشمنان  توطئه  مختلف  الیه های 
سخنانی  بیان  با  و  پرداختند  مردم  به حق  مطالبات  از 
تأکید  مردم  و  کشور  مسئوالن  آمریکایی ها،  به  خطاب 
با  با ضد ملت«، »ایران  کردند: ایستادگی و نبرد »ملت 
ضد ایران« و »اسالم با ضد اسالم« همچون چهل سال 
گذشته ادامه خواهد داشت اما کینه ورزی دشمن نباید 
و  مردم  مشکالت  و  ضعف ها  از  مسئوالن  شود  موجب 

به ویژه طبقات ضعیف غافل شوند.
با  خود،  سخنان  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
 ،۱۳۵۶ سال  دی  نوزدهم  قیام  سالروز  گرامیداشت 
مردم قم را شجاع، سرشار از انگیزه و امید و در صراط 
امسال  قم  مردم  گفتند:  و  دانستند  انقالب  مستقیم 
همانند سال های گذشته در راه پیمایی نهم دی شرکت 
کردند اما هنگامی که قضایای اخیر به وجود آمد، چهار 
عظیم  حرکت  آن  دی،  سیزدهم  روز  در  یعنی  بعد  روز 

را آفریدند.
حرف  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  آی��ت ا...  حضرت 
گذشته،  سال  چهل  در  جوانان  به ویژه  ای��ران  ملت 
قدرت ها  بار  زیر  و  زورگویی  مقابل  در  »ایستادگی 
با  همچنان  ایران  ملت  افزودند:  است،  بوده  نرفتن« 
اما  می کند  دنبال  را  خود  واالی  اهداف  منطق،  همان 
از گذشته شده است و جوانان  انگیزه تر و پرتجربه تر  با 

انقالبی کشور نیز پرتعدادتر از اول انقالبند.
ایشان قضایای روزهای اخیر را شواهد روشنی از این 
روحیه ملت ایران دانستند و گفتند: ملت ایران از روز 
آغاز  شیطنت کاری ها  و  آتش بازی ها  این  که  دی  نهم 
شد، در نقاط مختلف کشور، حرکت خود را آغاز کردند 
دست بردار  دشمن  م��زدوران  دیدند  که  هنگامی  اما 
راه پیمایی ها  متوالی،  روزهای  در  و  پی درپی  نیستند، 

تکرار شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: این راه پیمایی ها 
منسجم  عظیم،  حرکت  این  و  نیست  معمولی  حوادث 
نظم،  چنین  با  و  دشمن  توطئه   مقابل  در  مردمی  و 
حضرت  است.  بی نظیر  دنیا  در  انگیزه  و  شور  بصیرت، 
ملت،  مستمر  حرکت  توصیف  در  خامنه ای  آی��ت ا... 
گفتند: این نبرد »ملت با ضد ملت«، نبرد »ایران با ضد 
ایران« و نبرد »اسالم با ضد اسالم« است که از این پس 
کردند:  خاطرنشان  ایشان  داشت.  خواهد  ادامه  نیز 
نشده  موجب  مقاومت  و  ایستادگی  و  مبارزه  این  البته 
است که ملت از دیگر ابعاد زندگی از جمله پیشرفت های 

علمی و تأمین امنیت و آرامش غافل شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، ریشه تمام دشمنی ها و 
ایران را »انقالب اسالمی« دانستند  توطئه ها ضد ملت 
و تأکید کردند: تمام حرکات ناکام دشمن در این چهل 
سال، در واقع پاتک به انقالب است، زیرا انقالب حضور 

سیاسی دشمن را ریشه کن کرد.
ایستادگی  با  ایران  ملت  هم  بار  این  گفتند:  ایشان 
همچون سدی محکم و ملی با قدرت تمام به آمریکا و 
انگلیس و لندن نشینان گفت که نتوانستید و بعد از این 

هم نخواهید توانست.
و  هزینه  دالر  میلیاردها  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
ملت  بدخواهان  مزدورپروری  و  شبکه سازی  سال ها 
ایران برای ایجاد مشکل از درون کشور اشاره کردند و 
آن ها  ساده لوحی  که  آمریکا  فعلی  مسئوالن  افزودند: 
لو دادند  را  بار خود  این  امور سیاسی آشکار است،  در 
هزینه های  و  اذعان  مزدورپروری  و  شبکه سازی  به  و 
این طراحی را نیز با سرکیسه کردن دولت های وابسته 
زباله های  بتوانند  شاید  تا  کردند  تأمین  فارس  خلیج 

فراری از ایران را بازیافت و دوباره وارد میدان کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اقدام دشمنان 
در سال های اخیر در راه اندازی هزاران شبکه مجازی و 

ده ها کانال تلویزیونی، ایجاد جوخه های ترور و انفجار 
و اعزام آن ها به داخل مرزها، و بمباران گسترده ملت 
این  همه  کردند:  خاطرنشان  شایعه  و  تهمت  دروغ،  با 
ملت  این  افکار  بتوانند  شاید  تا  شد  انجام  تالش ها 
شهید  نتیجه اش،  اما  دهند  تغییر  را  جوانان  به ویژه 
حججی عزیز و دیگر شهدا بودند که در دفاع از انقالب 

سینه سپر کردند.
برخی  در  نفوذ  برای  حتی  دشمنان  افزودند:  ایشان 
ارکان، افرادی را تطمیع کردند و خود نیز مستقیم وارد 
در  را  آمریکایی  که دخالت های مسئوالن  میدان شدند 
نتوانستند و  باز هم  اما  این چند روز اخیر همه دیدند، 
ملت  از  صمیمانه  اسالمی،  انقالب  رهبر  ماندند.  ناکام 
هزاران  بلکه  بار  یک  نه  گفتند:  و  کردند  قدردانی  ایران 
حقیقتًا  ای��ران  ملت  می کنم؛  تشکر  ملت  ای��ن  از  ب��ار 
زمان شناس  باهمت،  وفادار،  بابصیرت،  رشید،  ملتی 
چه  حرکت،  لحظه  که  می داند  و  است  لحظه شناس  و 
کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت ا...  حضرت  است.  زمانی 
تبلیغات  در  اگرچه  می گیرند،  را  پیام ها  این  دشمنان، 
به روی خود نمی آورند و صدها اخاللگر را هزاران نفر، 
می دهند  جلوه  اندک  گروه  را  مردم  میلیونی  حرکات  و 
اما صاحبان سیاست متوجه این حرکت و پیام های آن 

می شوند.
ایشان افزودند: ملت ایران با این حرکت عظیم، کار 
خود را کرد و در دل سیاستگذاران دشمن رعب ایجاد 

کرد و بصیرت و انگیزه خود را به اوج رساند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تحلیل های مختلفی 
در  جناح ها  و  اشخاص  طرف  از  گذشته  روزهای  در  که 
گفتند:  شده،  بیان  اینترنتی  شبکه های  و  روزنامه ها 
این تحلیل ها یک نقطه مشترک صحیح داشت و  همه 
و  مردم  به حق  و  صادقانه  مطالبات  بین  باید  اینکه  آن 
حرکات وحشیانه و تخریب گرانه یک گروه تفکیک قائل 

شد و مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: اینکه 
شوند  جمع  جایی  در  و  بمانند  محروم  حقی  از  عده ای 
از  عده ای  اینکه  اما  است  یک مطلب  کنند،  اعتراض  و 
این تجمع سوءاستفاده کنند و به قرآن و اسالم دشنام 
دهند و به پرچم ایران اهانت کنند و مسجد آتش بزنند، 

یک مطلب دیگر است.
ایشان افزودند: اعتراض ها یا درخواست های مردمی 
یک سال  همین  در  هست؛  نیز  اکنون  و  بوده  همواره 
مقابل  در  یا  شهرها  بعضی  در  مردم  از  برخی  اخیر، 
مجلس به دلیل مشکالت صندوق ها یا برخی مؤسسات 
آن ها  با  هم  هیچ کس  که  داشتند  اجتماعاتی  مالی، 

معارضه و مخالفتی ندارد و باید این حرف ها گوش داده 
و رسیدگی شوند و در حد وسع و توان پاسخ داده شوند.
ابعاد  تبیین  در  سپس  خامنه ای  آی��ت ا...  حضرت 
نشان  اطالعاتی  شواهد  و  قرائن  گفتند:  اخیر  قضایای 
در  و  ب��وده  سازماندهی شده  قضایا  این  که  می دهد 

شکل گیری آن، یک مثلث فعال بوده است.
و  آمریکا  مثلث،  این  رأس  یک  اف��زودن��د:  ایشان 
انجام دادند و چند  صهیونیست ها بودند که طراحی را 
ماه بر روی این طراحی کار کردند و بنای آن ها این بود 
که حرکت ها از شهرهای کوچک شروع شود تا به مرکز 

برسد.
مثلث،  این  دوم  رأس  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
یکی از دولت های پول دار خلیج فارس است که هزینه 
این نقشه را تأمین کرد و رأس سوم نیز، پادوها بودند که 
مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماه ها 
اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت  بودند.  آماده  قبل 
به فراخوان ها، خاطرنشان کردند: در این فراخوان ها، 
که شعاری جذاب  بود  گرانی« مطرح شده  به  »نه  شعار 

بود تا عده ای را به دنبال خود وارد صحنه کنند.
شدند  همراه  شعار  این  با  عده ای  هم  کار  ابتدای  در 
تغییر  آنکه دیدند، هدف و شعارها  به محض  اما مردم 
کرد، صف خود را جدا کردند. ایشان در همین خصوص 
در  جمعه  و  پنجشنبه  روز  که  افرادی  همان  افزودند: 
جدا  از  بعد  بودند،  کرده  شرکت  گرانی«  به  »نه  اجتماع 
به میدان  کردن صف خود، در اجتماع عظیم نهم دی 

آمدند و برضد آمریکا و منافق شعار دادند.
اخیر  قضایای  تبیین  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
کردند  اشاره  دشمنان  رسانه های  در  حرف ها  برخی  به 
قرارگاه  دو  عملیات،  و  سازماندهی  ب��رای  گفتند:  و 
فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده بود؛ یکی از 
این قرارگاه ها برای هدایت عملیات در فضای مجازی بود 
و قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشاش ها که هر دو قرارگاه 
به وسیله آمریکایی ها و صهیونیست ها فرماندهی می شد 

و پیروزی خود را نیز قطعی می دانستند.
درگاه  به  سپاسگزاری  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
خداوند متعال که دشمنان ملت ایران را از نادان ها قرار 
داده است، تأکید کردند: به رغم مقابله پی درپی مردم، 
این  ایران را نشناخته اند و معنای  دشمنان هنوز ملت 

سِد محکِم ایمان و شجاعت ملی را نفهمیده اند.
آمریکایی  مسئوالن  اخیر  بیهوده گویی های  ایشان 
را ناشی از عصبانیت شدید و شکست اخیر دانستند و 
گفتند: می گویند حکومت ایران از مردم خود می ترسد! 
نظام  و  است  مردم  این  متولد  ای��ران  حکومت  خیر، 

مردم  همین  پشتوانه  به  که  است  سال  چهل  اسالمی 
اسالمی  انقالب  رهبر  است.  ایستاده  شما  مقابل  در 
آمریکا  قدرت  از  ای��ران  حکومت  می گویند  افزودند: 
هراس  شما  از  ما  اگر  می گوییم  پاسخ  در  دارد؛  هراس 
بیرون  ایران  از  را  شما  پنجاه  دهه  در  چگونه  داشتیم، 
بیرون  منطقه  کل  از  را  شما  نیز  نود  دهه  در  و  ریختیم 
راندیم. ایشان به یکی دیگر از گزافه گویی های مقامات 
معترضان  با  رفتار  نحوه  از  نگرانی  بر  مبنی  آمریکایی 
در  نمی کشید؟  خجالت  شما  افزودند:  و  کردند  اشاره 
به دست  آمریکا  مردم  از  نفر  یک سال گذشته هشتصد 
هر  وال استریت  قیام  قضیه  در  شده اند.  کشته  پلیس 
و  احتمال  هر  با  و  کردید  مردم  ضد  توانستید  که  کاری 
ایران  مردم  برای  آن وق��ت  کشتید؛  را  مردم  تهمتی، 

اظهار نگرانی می کنید؟
به  اش��اره  با  همچنین  خامنه ای  آی��ت ا...  حضرت 
ابراز نگرانی مسئوالن انگلیس خبیث گفتند: اخیرًا در 
مسلمانان  دفاع  و  انگلیس  مسلمانان  به  حمله  موضوع 
سنگینی  بسیار  احکام  انگلیسی،  قاضی  یک  خود،  از 
معترضان  دلسوز  کشوری،  چنین  مسئوالن  حاال  داد؛ 
نظام  »ب��ران��دازی  اس��الم��ی،  انقالب  رهبر  ش��ده ان��د؟ 
آمریکایی ها  مشخص  هدف  را  اسالمی«  جمهوری 
در  آمریکا  قبلی  دولت  تالش  به  اش��اره  با  و  خواندند 
پنهان کردن این هدف در موضع گیری ها و نیز نامه هایی 
رفتار  البته  گفتند:  می فرستاد،  انقالب  رهبر  برای  که 
آن ها همان رفتار براندازی بود که دولت فعلی، صریح 

و بدون مالحظه آن را اعالم می کند.
گرفتن  ب��رای  ت��الش  خامنه ای،  آی���ت ا...  حضرت 
وسیله  و  اصلی  روش  را  ایرانیان  ملی  اقتدار  ابزارهای 
و  برشمردند  »ب��ران��دازی«  تحقق  ب��رای  آمریکایی ها 
با  هم جهِت  عمومِی  افکار  و  مردم  »عواطف  افزودند: 
حکومت« و »ایمان و انگیزه جوانان« از جمله ابزارهای 
دشمنان  علت  همین  به  و  است  ملی  اقتدار  اصلی 
دفاع  »قدرت  هستند.  آن ها  سلب  و  تضعیف  درصدد 
دیگر  از  منطقه«  در  مقتدرانه  »حضور  و  موشکی« 
ابزارهای اقتدار ملی ایرانیان بود که رهبر انقالب یادآور 
شدند و افزودند: آمریکا جرئت نمی کند اسم مذاکره با 
ما را بیاورد اما یک کشور اروپایی می گوید می خواهیم 
کنیم  مذاکره  آن  منطقه ای  حضور  درب��اره  ای��ران  با 
درحالی که باید از او پرسید شما چرا در منطقه حضور 

دارید؟
به  خطاب  را  اساسی  نکته  سه  سپس  انقالب  رهبر 
اول: سِر  دادند:  قرار  تأکید  آمریکا مورد  هیأت حاکمه 
شما در حوادث اخیر به سنگ خورد و اگر در آینده تکرار 

کنید باز هم ناکام خواهید ماند. دوم: در این چند روز 
به ایران خسارت زدید، این کار بی تقاص نخواهد ماند 
تعادل  آمریکایی ها  گفته خود  به  که  این کسی  و سوم: 
دیوانه بازی های  این  که  بداند  ن��دارد،  روانی  روحی- 

نمایشی، بی جواب نخواهد ماند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به ایستادگی نظام 
در مقابل زورگویان و دفاع از منافع ملت و کشور افزودند: 
کسانی که در خارج یا متأسفانه در داخل دوست دارند با 
آمریکایی ها پیوند بخورند و نشست و برخاست کنند، این 
حرف ها را بشنوند و بدانند که نظام جمهوری اسالمی به 

فضل الهی همه مشکالت را برطرف خواهد کرد.
به  خطاب  انقالب  رهبر  سخنان  از  دیگری  بخش 
مسئوالن کشور و عناصر و فعاالن سیاسی بود. ایشان 
خود را هم مخاطب این سخنان دانستند و در نکته ای 
مسائل  در  دشمن  داشتن  دست  گفتند:  مهم  بسیار 
اخیر، تحلیل نیست بلکه بر مبنای اطالعات و خبر بیان 
شد اما این نباید موجب شود که از ضعف ها و مشکالت 

خودمان غافل شویم.
رهبر انقالب تأکید کردند: دشمنان مانند مگس روی 
زخم ناشی از مشکالت و ضعف ها می نشینند، بنابراین 
باید زخم را خوب کنید و نگذارید به وجود آید چرا که 
اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، تبلیغات و فضاسازی 
بیگانه اثر نمی گذارد و آمریکایی ها هم نمی توانند هیچ 

غلطی بکنند.
مردم  حقوق  از  »دفاع  خامنه ای،  آی��ت ا...  حضرت 
همه  وظیفه  را  آن ه��ا«  مشکالت  حل  ب��رای  تالش  و 
مردم  از  قشرهایی  افزودند:  و  برشمردند  مسئوالن 
به خصوص »طبقات ضعیف« تحت فشار هستند و باید 
همه همت مسئوالن صرف حل مشکالت موجود شود.

ایشان با اشاره به تشکیل چندین جلسه با مسئوالن 
و  اجتماعی  آسیب های  درب��اره  کشور  اصلی  مدیران  و 
اقدام برخی مسئوالن در کاهش بعضی از این آسیب ها 
گره  و  حل نشدنی  مشکِل  که  بدانند  همه  اف��زودن��د: 
بازنشدنی در کشور نداریم اما باید در این زمینه آماده تر، 

پابه رکاب تر، بیشتر و دقیق تر، کار و تالش کنیم.
لجوج  دشمِن  که  شرایط  این  در  افزودند:  ایشان 
اس��ت،  مشکالت  ای��ج��اد  درص���دد  و  می کند  تهدید 
»هم افزایی«  باید  سیاسی  مجموعه های  و  مسئوالن 

کنند و از تحلیل و تضعیف یکدیگر خودداری کنند.
و  صدمات  ی��ادآوری  با  خامنه ای  آی��ت ا...  حضرت 
برخی  بی قانونی  علت  به   ۸۸ سال  در  که  خساراتی 
افزودند: تسلیم در  ایران شد،  و  عناصر، متوجه مردم 
طلب  و  تأکید  توصیه،  همیشه  همچون  قانون  مقابل 

بنده از همه مسئوالن و دستگاه ها است.
رهبر انقالب، »تذکر و انتقاد منصفانه« را الزم و مفید 
دانستند و درعین حال افزودند: نباید انتقاد و تذکر را با 
یک کالغ چهل کالغ کردن، مبالغه و تعمیم غیرمنطقی، 

به ابزار شایعه و سیاه نمایی تبدیل کرد.
یا  مدیر  اندکی  تعداد  وجود  نباید  افزودند:  ایشان 
قاضی فاسد را به هزاران مدیر اجرایی یا قاضی شریف 
کرد،  خالی  را  میهن  عزیز  جوانان  دل  و  داد  تعمیم 
همچنان که نباید یکی دو نماینده را که در میان حدود 
همه  به  می کنند،  مشی  دیگری  جور  نماینده،   ۳۰۰

نمایندگان تعمیم داد.
به خصوص  کشور«  مسئوالن  »تمرکز  انقالب،  رهبر 
مسئوالن اجرایی را بر مسائل کلیدی به ویژه اشتغال و 
تولید و حل مشکل واردات ضروری خواندند و افزودند: 

این مسائل را بارها به مسئوالن اجرایی تذکر داده ایم.
می کنند  گله  برخی  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
گزارش های  با  بنده  اما  نمی دهد  تذکر  چرا  رهبری  که 
و مشکالت  اساسی  از مسائل  گزارش ها  و دیگر  مردمی 
این  که  به گونه ای  می دهم؛  تذکر  مدام  و  باخبرم  مردم 
تذکرات علنی، یک دهم هشدارها و اوقات تلخی های ما 
با مسئوالن در جلسات غیرعمومی هم نیست. حضرت 
آیت ا... خامنه ای بار دیگر با تأکید بر اهتمام مسئوالن بر 
اشتغال و رونق تولید داخلی خاطرنشان کردند: بیکاری 
ریشه اصلی بسیاری از مفاسد است و باید با رونق تولید، 
بی حساب وکتاب  پاشیدن  پول  البته  کرد  حل  را  آن 
دولتی  مسئوالن  خوشبختانه  و  نمی کند  حل  را  مشکل 
انقالب  رهبر  هستند.  کار  مشغول  زمینه ها  این  در 
مسئوالن  از  تشکر  با  سخنانشان  از  دیگری  بخش  در 
مسئله  در  افزودند:  بسیج  و  سپاه  و  انتظامی  امنیتی، 
اخیر باید میان جوان و نوجوانی که تحت تأثیر هیجان 
فضای مجازی حرفی زده و کاری کرده با کسانی که جزو 

پادوهای آمریکا و ضد انقالب هستند فرق گذاشت.
وارد  هیجانی  که  کسانی  با  افزودند:  انقالب  رهبر 
باید  دانشجو  غیر  چه  دانشجو،  چه  شده اند  ماجرا 
منافقین  پادوی  که  کسی  اما  کرد  روشنگری  و  صحبت 
حضور  ایشان  جداست.  حسابش  می کشد  آدم  و  است 
در  را  عزیز  ملت  بابصیرت  و  بی منت  تعیین کننده، 
پروردگار  رضایت  جلب  موجب  کشور  نیاز  هنگامه های 
کریم خواندند و افزودند: در همه چهل سال اخیر هرجا 
الزم بوده، در انتخابات، راه پیمایی ها و هر صحنه الزم 
دیگر، مردم سینه خود را سپر کرده اند و به ایران آبرو 
داده اند. رهبر انقالب با اشاره به شایعه پراکنی به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم دشمنان به مردم توصیه کردند: 
هر موضوعی را مادام که سند درست و مطلب منطقی و 
معقول ندیده اید، باور نکنید و شایعات دشمن و دیگر 

حرف های بی مبنا را منتشر و پراکنده نکنید.
بدانند  مردم  افزودند:  خامنه ای  آی��ت ا...  حضرت 
مسئوالن کشور نخوابیده اند و به قدر وسعشان در حال 

کار و تالشند؛ البته جاهایی قصور و تقصیر هم هست.
مشکالت  برخی  حل  جاری  روند  به  اشاره  با  ایشان 
ضمن  است،  زمان بر  دیگر  مسائل  بعضی  حل  گفتند: 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  مسئوالن  همه  تقریبًا  اینکه 
انتخاب خود مردم هستند که باید با ابتکار، به روز بودن 
حل  برای  فعالیت  عصبی،  و  جسمی  آمادگی های  و 

مشکالت را افزون تر کنند.
انتخاب  زمینه  همین  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
افزودند: مردم ساالری دینی را  با رأی مردم  مسئوالن 
صادقانه و واقعًا قبول دارم؛ به همین علت به هر کسی 
که مردم رأی بدهند، کمک می کنم همچنان که درباره 
و  کرده ام  را  کار  این  این دولت،  از جمله  همه دولت ها 

ادامه خواهم داد.
تأکید  سخنانشان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  هستم  امیدوار  کشور  روشن  بسیار  آینده  به  کردند: 
عالی ترین  به  را  ملت  این  کرده  اراده  خداوند  می دانم 

درجات برساند که به فضل الهی چنین خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مردم قم:

زخم مشکالت کشور را درمان کنیم
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استاندار خراسان رضوی:

مدیران دستگاه های اجرایی موظف 
به اجرای مصوبات تسهیل هستند

اس��ت��ان��دار خ��راس��ان رض���وی گ��ف��ت: م��دی��ران 
مصوبات  اج��رای  به  موظف  اجرایی  دستگاه های 
تسهیل،  همچون  فرادستی  کارگروه های  و  ستاد ها 

اقتصاد مقاومتی و مانند آن هستند.
علی رضا رشیدیان روز سه شنبه در جلسه کار گروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: مشکالت و 
سوی  از  باید  استان  تولیدی  واحدهای  مسائل 
و  شود  حل  قانونی  اختیارات  چارچوب  در  مدیران 
اگر رفع موانع خارج از توان اختیار آن دستگاه باشد 

در ستادهای فرادستی مطرح و تصمیم گیری شود.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: این کارگروه 
و  مقاومتی  اقتصاد  چون  فرادستی  ستادهای  و 
و  گره ها  برخی  حل  و  اندیشی  چاره  برای  تسهیل 
اختیارات  محدودیت  دلیل  به  که  است  مسائلی 

دستگاه ها قابل حل و فصل نیست .
رشیدیان با بیان اینکه گاهی رفع موانع و گره هایی 
مدیران  اختیار  حیطه  از  خارج  می شود  ایجاد  که 
شوراهای  ظرفیت  از  باید  کرد:  نشان  خاطر  است؛ 
آن  ب��رای  وی��ژه ای  اختیارات  قانون  که  باالدستی 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  راستای  در  و  دیده 
گانه   24 سیاست های  شدن  اجرایی  و  عملیاتی  و 

ابالغیه رهبر معظم انقالب است؛ استفاده شود.
که  هرتصمیمی  مسئولیت  ک��رد:  تصریح  وی   
و  ستادها  این  با  شود  اقدام  و  گرفته  راستا  این  در 
استاندار  یعنی  استان  در  آن  اجرایی  مقام  باالترین 
است و اگر مسئله ای هم باشد بر ذمه مدیر نیست؛ 
مدیران اجرایی موظف به اجرا هستند و اگر اشکالی 
باشد سازمان بازرسی موضوع را از این ستاد پیگیر 

می شود.
در  اگ��ر  ک��رد:  اظهار  رض��وی  خراسان  استاندار 
تولید،  موانع  رفع  و  کارگروه تسهیل  موردی مصوبه 
در  و  می کنند  اعالم  باشد  داشته  قانونی  مغایرت 

ستاد مرکزی بررسی و تصمیم لغو می شود.
روند  در  تسریع  بر  تاکید  با  ادام��ه  در  رشیدیان 
رونق  تسهیالت  جذب  و  تولیدی  واحدهای  معرفی 
باید  گفت:  عامل،  بانک های  به   ، استان  تولید 
معدن  صنعت،  سازمان  یعنی  مربوطه  دستگاه های 
صنایع  و  گردشگری  و  کشاورزی  جهاد  تجارت،  و 
هماهنگی  و  تعامل  طی  عامل  بانک های  و  دستی 
فرصت  که  سال  انتهای  تا  باقیمانده  زمان  از  بیشتر 
را  حوزه  این  در  ماندگی  عقب  نیست.  هم  چندانی 

به منظور رونق بیشتر اقتصاد و تولید جبران کنند.
با عملکرد  بانک ها سال گذشته  اینکه  بیان  با  وی 
بسیار مطلوب خود در ارتقا شاخص های کسب و کار 
و اشتغال استان نقش بی بدیلی داشتند، افزود: در 
بخش های  با  بانک ها  هماهنگی  و  تعامل  این  سایه 
دولتی و خصوصی، رتبه استان در شاخص کسب و 

کار از20 به جایگاه سوم ارتقا یافت .

خبر

فرماندار مشهد:

اشتغال  به  مربوط  مسائل  پیگیری 
نخستین اولویت ماست

فرماندار مشهد گفت: اولویت نخست ما پیگیری 
مباحث مربوط به اشتغال است.

در  امروز  نوروزیان  محمدرحیم  ایسنا،  گزارش  به 
نشست کارگروه اشتغال شهرستان مشهد در فرمانداری 
مشهد افزود: کارگروه اشتغال در راستای برنامه های 
ستاد اقتصاد مقاومتی استان و کشور از اهمیت زیادی 
برخوردار بوده و باید مصوبات این ستاد در این کارگروه 
دنبال شود.  وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسئله 
اشتغال یکی از موضوعات مبتال به کشور بوده و یکی 
از مشکالت اساسی مردم هم، همین امر است، انتظار 
می رود که این مسئله به طور جد توسط دستگاه ها 
پیگیری شود. در حقیقت اولویت نخست ما پیگیری 
مباحث مربوط به این کارگروه در حوزه اشتغال است. 
کارگروه  مصوبات  پیگیری  لزوم  بر  تاکید  با  نوروزیان 
اشتغال شهرستان تصریح کرد: همچنین قرار است 
طی یکی دو هفته آینده این کارگروه با حضور استاندار 
خراسان رضوی در شهرستان مشهد تشکیل جلسه 
دهد. به هر حال ما متعهد شده ایم که تعدادی شغل 
در استان و شهرستان ایجاد کنیم که جذب تسهیالت 
از طریق ارایه طرح های اشتغال زایی خوب و مناسب 
می تواند یک اقدام مهم در این راستا باشد. وی با اشاره 
به همکاری بانک ها در استان و شهرستان برای اعطای 
تسهیالت اشتغال زایی گفت: خوشبختانه بانک ها در 
استان همکاری خوبی در این زمینه دارند، در عین 
حال دستگاه های ذی ربط باید تالش بیشتری برای 
جذب اعتبارات داشته باشند. دستگاه های ما به ویژه 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مانند  مجموعه هایی 
این  از  عمده ای  بخش  کنند.  بیشتری  تالش  باید 
مشاغل خانگی در حوزه مسئولیت همین نهاد است، 
از طرف دیگر کمک به ایجاد اشتغال، منجر به بازتولید 
منابع این نهاد هم می شود. به همین جهت چنین 
مجموعه هایی باید جدی تر به این مسئله وارد شوند. 
فرماندار مشهد تصریح کرد: همچنین با وجود اقدامات 
خوبی که شده اما در حوزه هایی مانند میراث فرهنگی 
و گردشگری و جهاد کشاورزی ظرفیت های بیشتری 
وجود دارد و باید کار بیشتری شود. نوروزیان تاکید 
کرد: باید در جهت جذب این اعتبارات رابطه ما با مردم 
و متقاضیان بیشتر شود. بسیاری از مردم به درستی از 
وجود این تسهیالت خبر ندارند و اگر این را بدانند، 
پیگیر آن خواهند شد. قطعا متقاضیان این تسهیالت 
زیاد است ولی باید برای ارایه آن، این ارتباطات با مردم 
برقرار شود تا بتوان زمینه بهره مندی از این تسهیالت 
فراهم کرد. وی در خصوص تسهیالت  آنان  برای  را 
مربوط به ماده 16 قانون بهبود فضای کسب و کار در 
شهرستان عنوان کرد: امروز مکان مناسبی در خیابان 
امام رضا)ع( 7 راه اندازی شده و غرفه هایی برای عرضه 
محصوالت تولید شده در قالب مشاغل خانگی در نظر 

گرفته شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
رضوی گفت: در حالی که همه شاخص های اقتصادی 
در این استان رو به بهبود است، احساس شکوفایی در 
بین مردم نیست و مشکل فعلی جامعه عدم احساس 

شکوفایی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
سید جواد حسینی روز سه شنبه با اشاره به اقدامات 
مثبت دولت در حوزه اقتصادی افزود: میزان مشارکت 
اقتصادی در این استان از 42.2 درصد در تابستان سال 

96 به 45.1 درصد در پایان تابستان امسال رسید.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: نرخ بیکاری 
درصد   14.5 یازدهم  دولت  ابتدای  در  استان  این  در 
بود که این نرخ در سال جاری به 10.1 درصد رسیده 
و همچنین این نرخ از تابستان پارسال تا پایان تابستان 

امسال 2.4 درصد کاهش داشته است.
فرصت  هزار   154 امسال  ابتدای  از  کرد:  بیان  وی 
ضمن  است  شده  ایجاد  رض��وی  خراسان  در  شغلی 
اینکه 300 هزار بیکار نیز در استان وجود دارند اما در 
هر صورت فرصت های جدید شغلی نیز به وجود آمده 

است.
حسینی، اشتغال کنونی خراسان رضوی در بخش 
کشاورزی را 21.2 درصد، بخش صنعت را 31.1 درصد 

و بخش خدمات را 47.7 درصد ذکر کرد.
وی اظهار کرد: براساس اعالم اتاق بازرگانی، صنایع 
بخش  در  استان  رتبه  ای��ران،  کشاورزی  و  معادن  و 
 1.5 مدت  در  کار  و  کسب  فضای  بهبود  شاخص های 
سال  در  رضوی  خراسان  و  کرد  صعود  پله   20 سال، 
جاری توانست در این بخش رتبه سوم کشور را به دست 

آورد.
ابتدای  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
بود  استان 37.5 درصد  تورم  نرخ  امید  و  تدبیر  دولت 

که این نرخ در سال جاری به 7.4 درصد رسیده است.
حسینی با بیان اینکه شاخص رشد صنعت در استان 
پنج درصد است، گفت: در طول 100 روز ابتدای کار 
به  اکثر اقالم در استان رشد  دولت دوازدهم در تولید 
وجود آمده است به طوری که تولید کاغذ 108 درصد، 
خودرو 46 درصد، کاشی و سرامیک 52 درصد، مقاطع 
فوالدی 58 درصد، فوالد خام 48 درصد و لوله و پروفیل 

12 درصد بوده است.
مذکور،  روز   100 طول  در  همچنین  اف��زود:  وی 
و  کاهش  به خراسان رضوی چهار درصد  کاال  واردات 
صادرات کاال از این استان 13 درصد رشد داشت و تراز 

بازرگانی استان مثبت و معادل 817 میلیون دالر بود.
وی ادامه داد: در هفت ماهه امسال 120 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از محل طرح »رونق تولید و رفع موانع 
سرمایه گذاری« به واحدهای تولیدی استان پرداخت 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد 

رشد داشته است.

حسینی اظهار کرد: در مدت مذکور 448 فقره جواز 
تاسیس واحد صنعتی با سرمایه گذاری 14 هزار و 44 
میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 10 هزار و 80 نفر در 
خراسان رضوی صادر شده است و تا پایان امسال 105 
هزار میلیارد ریال طرح جدید صنعتی در استان به بهره 

برداری می رسد.
رشد  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
تالش  دولت  این  در  گفت:  بنیان  دانش  شرکت های 
ان��دازی  راه  قالب  در  جوانان  اشتغال  ب��رای  زی��ادی 
شرکت های دانش بنیان شد به طوری که اکنون تعداد 
این شرکتها در استان به 164 شرکت با تولید و صادرات 
340 نوع محصول و اشتغال پنج هزار نفر رسیده است.

حسینی بیان کرد: حجم سرمایه گذاری که در پنج 
انجام شده،  بنیان  سال گذشته در شرکت های دانش 
طی  شرکتها  این  و  است  بوده  ریال  میلیارد  هزار   10

حقوقی  و  حقیقی  اف��راد  با  پارسال  که  قراردادهایی 
داشتند، هزار و 110 میلیارد ریال محصول خود را به 

اروپا و آسیا صادر کردند.
وی گفت: بودجه امسال خراسان رضوی 28 هزار و 
830 میلیارد ریال است که از این میزان 2 هزار و 310 
میلیارد ریال به بخش عمرانی اختصاص دارد و تاکنون 
سابقه  کم  استان  به  عمرانی  بودجه  چنین  اختصاص 

بوده است.
حوزه  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
مسکن مهر، بی شک یکی از برندهای دولت یازدهم 
به  شد  آغاز  گذشته  دولت  در  که  بود  طرحی  تکمیل 
طوری که از 120 هزار واحد مسکن مهر که ساخت آن 
در دولت پیشین آغاز شده بود، 33 هزار واحد در آن 
دولت بدون امکانات زیربنایی و روبنایی تکمیل شد و 
56 هزار واحد با امکانات روبنایی و زیربنایی در طول 

پنج سال گذشته تحویل شده است.
حسینی اظهار کرد: هم اینک از کل واحدهای مسکن 
مهر در خراسان رضوی 92 هزار و 182 واحد تحویل 
درصد  پروژه 94.7  این  مجموع  در  و  شده  متقاضیان 

پیشرفت اجرایی داشته است.
وی با اشاره به راه افتادن نهضت تحول در روستاها در 
دولت دوازدهم گفت: دولت امسال بیش از 110 هزار 
میلیارد ریال اعتبار به 25 هزار روستای کشور به منظور 
اختصاص  اشتغالزا  و  اقتصادی  طرح  حداقل 2  ایجاد 
داده که یکهزار و 600 روستای خراسان رضوی از این 

اعتبار سهم می برند.
تا  هفت  ساالنه  باید  توسعه  ششم  برنامه  طول  در 
معادل  که  آید  وجود  به  اقتصادی  رشد  درصد  هشت 

جذب 620 هزار میلیارد ریال در استان است.
حسینی اظهار کرد: در طول برنامه ششم توسعه در 
خراسان رضوی باید نرخ بیکاری از 10.1 درصد کنونی 
به هفت درصد کاهش یابد که در این مدت باید 430 

هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
وی بیان کرد: برای افزایش صادرات و کاهش واردات 
 67 رضوی  خراسان  در  توسعه  ششم  برنامه  طول  در 

اقدام در نظر گرفته شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
رضوی اضافه کرد: دولت دوازدهم در پی کوچکتر کردن 
مردمی،  سازمان های  کردن  بزرگتر  و  دولت  سازمان 
بویژه در حوزه آسیب های اجتماعی است تا مشکالت 

کشور در حوزه های مختلف کاهش یابد.
خانه  و  جوانان  خانه  احزاب،  خانه  اندازی  راه  وی 
در  که  برشمرد  اقداماتی  از  را  نهاد  مردم  تشکلهای 
به مردم و بزرگ شدن سازمان  امور  راستای واگذاری 
مردم در این استان انجام گرفته است. یکی از مشکالت 
جامعه کنونی، آسیبهای اجتماعی و رشد آن است به 
طوری که کارشناسان 10 درصد رشد این نوع آسیب ها 
را طبیعی می دانند اما در ایران این میزان رشد بعد از 
باالتر  میانگین  از  که  بوده  درصد   15 اسالمی  انقالب 

است.
وی با اشاره به رویکردهای مختلف نظام و دولت ها 
نسبت به حل مشکالت مربوط به آسیب های اجتماعی 
مسائل  این  حل  به  نسبت  رویکرد  اینک  هم  گفت: 

اصالحی و جلب مشارکت مردمی است.
ساختار  ارتقای  دولت  این  در  داد:  ادامه  حسینی 
قرار  کار  دستور  در  اجتماعی  آسیب های  تشکیالتی 
کنترل  و  کاهش  ملی  ط��رح  مسیر  ای��ن  در  و  گرفته 
آسیب   18 رسیده،  تصویب  به  اجتماعی  آسیب های 
در  اجرایی  دستگاه   21 و  شده  شناسایی  اجتماعی 

اجرای این طرح دخیل شده اند.
و  کنترل  ملی  طرح  محل  از  امسال  کرد:  بیان  وی 
به  ریال  میلیارد   50 اجتماعی،  آسیب های  کاهش 
خراسان رضوی اختصاص یافته و پیرامون این بودجه 

90 طرح عملیاتی در حال اجراست.
راستای  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
اجتماعی شدن آسیب ها و جلب مشارکت مردمی، 10 
راهبرد در این حوزه برای استان تدوین شده و در همین 
راستا شمار تشکل های مردم نهاد از 540 مورد به 950 

تشکل افزایش پیدا کرده است.
نهاد  مردم  تشکل   24 اکنون  کرد:  اظهار  حسینی 
استان با اعتباری که به آن ها اختصاص یافت، در حوزه 
 120 همچنین  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  اعتیاد 
و کاهش آسیبهای  کنترل  پیرامون  نهاد  تشکل مردم 

اجتماعی در استان فعال شده اند.
معاون استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در پنج 
سال گذشته 800 نفر از معتادان استان بهبود یافته اند 
و در هفت ماهه امسال نرخ طالق 13.1 درصد کاهش 
داشته اما اعتیاد همچنان اعتیاد معضل اصلی استان و 

12 هزار طالق در این منطقه ثبت شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی: 

مشکل جامعه عدم احساس شکوفایی اقتصادی است

تقابل علم و دین؛ ریشه این موضوع را باید تفکرات به 
جا مانده از قرون وسطی و دوره قدرت کلیساها جستجو 
کرد. هنوز هم برخی در کشور ما که سال ها است اسالم 
در تفکرات مردم آن ریشه دوانده است اعتقاد به جدا 
است  دینی  اسالم  دارند.  دین  از  مادی  زندگی  کردن 
به علم آموزی توصیه شده است که  به کرات در آن  که 
از   » بالصین  لو  و  العلم  اطلبو  مشهورترین آن حدیث» 
پیامبر اکرم)ص( است و این خود نشان از اهمیت باالی 

آموختن علوم غیر دینی در اسالم دارد.

با  ح��وزه  و  دانشگاه  علمی  جامعه  دو  ما  کشور  در 
دانشجویان بسیار دارد که در حوزه های مختلف علمی 
به  مشغول  مختلف  روش  دو  با  که  می کنند  فعالیت 
و  علمی  نهاد  دو  این  تعامل  طبیعتا  هستند.  تحصیل 
ترکیب روش های این دو می تواند ثمرات پرباری داشته 

باشد و نتایج بسیار موفق تری حاصل کند.
که  آن گونه  هیچ گاه  دانشگاه  و  حوزه  بین  رابطه  اما 
همیشه  روابط  و  نگرفت  خود  به  مساعدی  شکل  باید 
به صورت سطحی مانده و ظرفیت های بسیاری در این 
بین مغفول مانده است. »صبح امروز« برای بررسی این 
موضوع به سراغ نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی و مدرس حوزه و دانشگاه رفته و نظر 
شده  جویا  دانشگاه  و  حوزه  رابطه  خصوص  در  را  وی 

است.
پیشرفت مستلزم انسجام حوزه و دانشگاه

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
اسالمی گفت: حوزه و دانشگاه در بخش های مختلف 
مسائل کشور مثل صنعت، خدمات، و علوم پایه مثل 
دو بال می توانند نظام جمهوری اسالمی را در رسیدن 
به اهدافش کمک کنند. همان گونه که این دو مجموعه 
در مسائل اجتماعی با هم افزایی موثر هستند در مسیر 
و  منسجم  باید  نیز  انسانی  و  تجربی  ریاضی،  علوم 

هدف مند فعالیت کنند.
در  پژمان فر  نصرا...  المسلمین  و  االس��الم  حجه  
هر  پیشرفت  اف��زود:  صبح امروز  خبرنگار  با  گفت وگو 
کشور وابسته به ارتباط مسئولین علمی در بخش های 

مختلف است چون جمهوری اسالمی حکومتی است 
که در  کرده  برنامه ریزی  قید اسالم  با  را  که جمهوریت 
قانون اساسی و با انتخاب مردم آمده است، لذا اشراف 
حوزه های  که  است  م��واردی  از  قوانین  به  اسالمیت 

علمیه نقش منحصر به فردی در این حوزه دارند.
وی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه به این معنا نیست 
که این دو قشر چند ساعتی با یکدگیر بگذرانند و با هم 
باشند بلکه به این معناست که برنامه ها و حرکات آنها 
سرعت  و  نظام  پیشرفت  شتاب  افزایش  راستای  در 
گرفتن نظام در راستای اهدافش باشد و دست یافتن به 
پیشرفت مستلزم وحدت و انسجام این دو نهاد علمی 

است. 
سطحی  حاضر  حال  در  دانشگاه  و  حوزه  ارتباط 

است
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
دانشگاه  و  ح��وزه  که  ارتباطی  خصوص  در  اسالمی  
نگاه  واقع بینانه  اگر  ک��رد:  اظهار  داشته اند  کنون  تا 

و دانشگاه جز در مسائل سوری و حرکات  کنیم حوزه 
اینگونه  البته  ندارند.  هم  با  خاصی  ارتباط  حداقلی 
را  یکدیگر  یا  باشند  نداشته  هم  با  ارتباطی  که  نیست 
قبول نداشته باشند اما واقعا روابط  در کمترین سطح 
ممکن است. حوزه و دانشگاه باید به این باور برسند که 
این  روابط فرصتی برای پیشرفت است چرا که نه حوزه 
و نه دانشگاه به تنهایی توان پیشرفت کامل و رسیدن 
هم  کنار  در  دو  این  بودن  و  ندارند  را  بزرگ  مقاصد  به 

می تواند به هر دو کمک زیادی بکند.
که  کرد  تصور  اینگونه  نباید  کرد:  تصریح  پژمان فر 
حوزه و دانشگاه هیچ ارتباط موثری با هم نداشتند چرا 
داشتند  مثبتی  حرکات  پژوهشی  حوزه  در  دو  این  که 
کنونی  از مشکالت  برون رفت جامعه  برای  که  این  اما 
هم افزایی داشته باشند و به یک راهکار مشترک برای 
ما  که  راه طوالنی طی شود  باید  برسند  حل مشکالت 
اعالی  حد  با  بسیار  و  هستیم  مسیر  این  اول  در  هنوز 

مورد نظر فاصله داریم.

نگاه اسالم به دین با نگاه کلیسا متفاوت است
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی  
در خصوص بحث تقابل بین علم و دین ابراز کرد: من هم 
سابقه تدریس در حوزه و هم در دانشگاه را دارم و با هر 
دو مجموعه ارتباط خوبی داشتم و دارم. دین و علم به 
بین  تقابل  و  باشند  داشته  هم افزایی  می توانند  خوبی 
دین و علم در جامعه اسالمی به شدت غیرواقعی است 
و کامال دین و علم در کنار هم جلو رفته اند.  وی در پایان 
گفت: برخی هنوز به دین با تفکر دوران قبل از رنسانس 
و قدرت کلیسا نگاه می کنند که در آن کلیسا گالیله را به 
اعدام محکوم کرد. اسالم به شدت نگاه متفاوتی به این 
موضوع دارد و 1400 سال پیش پیامبر ما با شعار »علم 
به علم آموزی دعوت  را  بیاموزید ولو در چین« مردم  را 
به آموزش علوم دینی در  پیامبر توصیه  می کرد، قطعا 
چین نمی کردند و آن چیزی که مد نظر داشته آموختن 
علوم مختلف انسانی و تجربی در سخت ترین شرایط و 

دورترین مکان ها بوده است.

نماینده مشهد در مجلس مطرح کرد:

حوزه و دانشگاه دو بال جمهوری اسالمی 
    رضا شجاع

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

100080888

این روزها دیگر خریدن خودروی نو و صفر 
کیلومتر هرگز به معنی راحت شدن از خرابی و 
مشکالت فنی خودرو نیست.وقتی خودروی 
شود  مشکل  دچار  شما  گارانتی  تحت  و  نو 
دیگر نمی توانید خودرو را به هر تعمیرکاری 
به  باید  برای حفظ گارانتی فقط  بسپارید و 
اینجا  کنید.اما  مراجعه  خودرو  نمایندگی 
تازه اول مشکالت است.مکانیک های نابلد، 
قطعات بی کیفیت و سهل انگاری گوشه ای از 
مشکالتی است که در مراجع به نمایندگی ها 

با آن مواجه خواهید شد.
معرفی  قصد  شماره  این  در  امروز  صبح 
که  دارد  را  سایپا  شرکت  از  نمایندگی 
باالترین میزان رضایت مندی مشتری در 
را داشته است.در همین  بزرگ  خراسان 
راستا با مالک و مدیر این نمایندگی که خود 
گفت وگو  به  است  متخصص  و  فنی  فردی 
نشستیم تا در مورد رمز موفقیت نمایندگی 
تحت مدیریتش در جلب رضایت مشتری را 

جویا شویم.
مدیر نمایندگی کد 5848 سایپا  در مشهد 
افزایش  بجای  سال ها  این  تمام  در  گفت: 
سرمایه به فکر افزایش فرصت شغلی بودم و 
همیشه تمام فکرم حمایت  نیروهای تحت 
فعالیتم بود و این همیشه برای من یک اولویت 
بود.البته به لطف خدا هرچه بیشتر نیرو اضافه 
و  می رساند  را  روزیشان  خداوند  می کردم 

مشکلی ایجاد نمی شد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده  نوری  علی 
به  شروع   1357 سال  از  افزود:  صبح امروز 
کار در زمینه خودرو کردم.22 سال با سه نفر 
شروع  سال  این 22  از  بعد  اما  می کردم  کار 
با شرکت هایی مثل مزدا یدک  به همکاری 
، پارس خودرو ، سایپا ، زامیاد تا سال 89 
فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  زمینه  در 
کردم.سپس کار را گسترش دادم و با شرکت 
مدیران خودرو در سال 89 و ایران خودرو در 

سال 92  نیز وارد همکاری شدم.

ادامه داد: در تمام سال هایی که  نوری زاده 
بودم  شرکت ها  این  با  همکاری  به  مشغول 
عالقه زیادی به اشتغالزایی پیدا کرده بودم 
و بیشتر فعالیتم به امید ایجاد اشتغال برای 
بردم.در  می  لذت  کار  این  از  و  بود  جوانان 
تمام این سال ها بجای افزایش سرمایه به فکر 
افزایش فرصت شغلی بودم و همیشه تمام 
فکرم حمایت  نیروهای تحت فعالیتم بود.اما 
به لطف خدا هرچه بیشتر نیرو اضافه می کردم 
خداوند روزیشان را می رساند و مشکلی ایجاد 

نمی شد.
نوری زاده در خصوص بازه فعالیتش اظهار 
کرد: من در حال حاضر 4 نمایندگی خودرو 
دارم ، البته 6 نمایندگی بود که 2 نمایندگی 
به  مربوط  نمایندگی  دو  کردم.که  واگذار  را 
مدیران خودرو و سایپا و ایران خودرو هرکدام 
یک نمایندگی  است.البته من فعالیت های 
جایگاه  دو  افتتاح  مثل  داشتم  نیز  دیگری 
cng در شهر قوچان که در سال های 1385 

سال   در  رسیدند.  بهره برداری  به   1394 و 
1396 نامه ای برای من آمد بدین معنی که به 
عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شدم.البته من 
به این موضوعات اهمیت نمی دادم اما پس 
از صحبت های رئیس جمهور با من و تاکیید 
ایشان بر حرف مقام معظم رهبری مبنی بر 
تالش در راستای اشتغالزایی تصمیم گرفتم از 
قوچان به مشهد بیایم و ساکن شوم و فعالیت 

خود را به این شهر گسترش بدهم.
وی تصریح کرد: به همین دلیل با هزینه 300 
جاده  در  را  سایپا  نمایندگی  تومان  میلیون 
آسیایی بین آزادی 129 و 131 تاسیس کردم 
و 140 میلیون تومان نیز هزینه اجاره پرداخت 
کردم تا این نمایندگی نیز شروع به فعالیت کرد 
و فعال برای 15 نفر اشتغالزایی شده است. 
خدا را شاکرم در مجموع تمام فعالیت هایی 
که دارم تا کنون برای 120 نفر اشتغالزایی شده 

است.
نوری زاده ادامه داد: این نمایندگی مدت ها 

است به لحاظ جلب رضایت مشتری با 871 
اول  مقام  ممکن،در  امتیاز  از 1000  امتیاز 
بین تمام نمایندگی های خراسان بزرگ قرار 
این  خالصانه  و  خوب  کار  حاصل  دارد.این 
نیروها است و من نیز از این شوق کاری لذت 
می برم و آرزو دارم تا وقتی توان کار دارم در امر 

اشتغالزایی موفق باشم.
وی در خصوص خدماتی که این نمایندگی 
ارائه می دهد گفت: در خصوص این نمایندگی 
که1261 متر مساحت و 400متر زیربنا دارد 
،تمام خدمات فروش و پس از فروش را انجام 
می دهیم.برای خدمات پس از فروش تعمیر 
و  جلوبندی   ، برقکاری   ، گیربکس  و  موتور 
صافکاری را داریم و به طور کلی تمام خدمات 

مربوط به خودرو را ارائه می دهیم.
و  انگیزه  خصوص  در  نمونه  آفرین  کار  این 
پیشرفت کاری خود اظهار کرد: من نگرانی 
از بابت سوددهی کارم ندارم . بیشتر تمرکزم 
و اشتغالزایی است.این  نیروها  روی حقوق 

به من ثابت شده که روزی تمام این نیروها 
را خدا می رساند و نگرانی بابت سود خودم 
رفاه خودم  برای  کافی  اندازه  به  ندارم چون 
یک  که  نمی کنم  فراموش  دارم.من  دارایی 
تعمیر  کار  وارد  که  بودم  ساده  دانش آموز 
خودرو شدم.همیشه در زندگی برنامه ریزی 
داشتم و به سوی اهدافم پیش می رفتم ولی 
رمز موفقیتم را این می دانم که ذره ای در کار 
کوتاهی نکردم و تمام تالشم را برای حالل 
بودن مال و رضایت مشتری کردم.چرا اگر کار 
کسی را خراب کنی و حتی دوباره آن را درست 
کنی در بهترین حالت زمان او را هدر داده ای 

که این خود حق الناس است.
نوری زاده در پایان گفت: من هم اکنون در 
درس  آن  در  که  مدرسه ای  بازسازی  حال 
روستای  کودکان  تمام  تا  هستم  خواندم 
داشته  را  پیشرفت  فرصت  و  توان  زادگاهم 
باشند و به جایگاهی باالتر از جایی که من 

هستم دست پیدا کنند.

شعبه یک- نمایندگی سایپا کد 3002 قوچان- بزرگراه آسیاسیی روبروی سپاه پاسداران
شعبه 2 نمایندگی ایران خودرو کد 3099- قوچان بزرگراه آسیایی به سمت فاروج بعد از نمایندگی گروه بهمن

شعبه 3 نمایندگی سایپا کد 5848- مشهد بزرگراه آسیایی بین آزادی 129 و 131
شعبه 4 نمایندگی مدیران خودرو کد 305- قوچان - بزرگراه آسیایی روبروی سپاه پاسداران

دفتر فروش مدیران خودرو کد 305- چناران- بزرگراه آسیایی به سمت قوچان – بعد از فرمانداری
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درگفت و گو با کارآفرین نمونه سال 96

اشتغالزایی اولویت من است



           عاطفه خافیان 
 Atefeh.khAfiAn@gmAil.com  

فرهنگ 5W w w . s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m103 یکشنبه 03  دی ماه 1396- سال اول -  شماره Vol.1،No.103  Dec.24،2017  فرهنگ 5W w w . s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m 4جامعه W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m118 چهار شنبه 20 دی ماه 1396- سال اول -  شماره Vol.1،No.118  Jan.10.2018  118 چهار شنبه 20  دی ماه 1396- سال اول -  شماره Vol.1،No.118  Jan.10،2018  

یکی از چیزهایی که فکرش را نمی کنیم اما مهم است 
ما  به  که  است  این  دهد  انجام  ما  برای  می تواند  هنر  و 
با موفقیت بیشتری رنج بکشیم. هنر  یاد دهد چه طور 
به  که  کند  ارایه  جدی  و  با شکوه  دیدگاهی  می تواند 
 واسطه ی آن به مشقات وضعیت مان بنگریم، این مسئله 
به خصوص درباره   آن دسته از آثار هنری صدق می کند 
نمایشگاه  در  هستند.  واال  رمانتیکش  معنای  به  که 
هانیه  نقاشی  آثار  از  مشترک  مجموعه ای  »مغموم« 
رحیمیان و شیوا اباذریان است که این روزها نگارخانه 
آذرنور میزبان این دو هنرمند جوان و خوش ذوق است.

آغاز یک گفت و گو

کارشناسی  دانشجوی  و   1374 متولد  رحیمیان  هانیه 
است،  تهران  الزهراء  دانشگاه  در  نقاشی  رشته  ارشد 
مدرک کارشناسی را از موسسه آموزش عالی فردوس و 
کاردانی نقاشی از دانشکده الزهراء مشهد گرفته است. 
وی درباره عالقه اش به نقاشی می گوید: در ابتدا رشته 
ولی  کردم  انتخاب  تحصیل  ادامه  برای  را  تجربی  علوم 
در  استعدادم  به  توجه  با  و  دادم  انصراف  مدتی  از  بعد 
نیز  االن  تا  و  کردم  انتخاب  را  رشته  این  نقاشی  زمینه 
ادامه دادم، البته خانواده هم سهم مهمی در موفقیت 

و پیشرفت من داشتند. 
دانشجوی  متولد 1375  و  اباذریان  شیوا  دیگر  هنرمند 
کارشناسی ارشد رشته نقاشی در دانشگاه الزهراء تهران 
است و به صورت حرفه ای از دوران هنرستان به نقاشی 
مدیون  را  موفقیتم  من  می گوید:  وی  است.  پرداخته 
دو تن از اساتیدم، خانم فرزانه حفیظی و آقای محمد 
سازنده  راهنمایی های  با  همیشه  که  هستم  ابوترابی 

خودشان زمینه ساز پیشرفتم را فراهم کردند.
و  کرد  آثارشان  متریال  و  سبک  به  اشاره ای  رحیمیان 
گفت: تکنیک کارهایمان اکرلیک روی بوم و در بعضی 

در  خاصی  سبک  است،  شده  ترکیب  هم  ماژیک  آثار 
آثارمان نداریم و تنها یک حس و حال درونی در کارهای 
به صورت  نمایشگاه  این  در  افزود:  وی  دارد.  وجود  ما 
مشترک 26 اثر در سایز و اندازه های مختلفی قرار دادیم.
او همچنین درباره انتخاب اسم نمایشگاه گفت: به دلیل 
اینکه نقاشی های ما حالت غم و اندوه را تداعی می کند، 
اندوه و حس درونی که در زمان کشیدن کارها داشتیم 

و با مشورت همدیگر اسم »مغموم« را انتخاب کردیم.
خالقیت در آثار

رحمیان درباره طرح ها و ایده های آثارش گفت: بیشتر 
سعی کردم احساسات خودم را در چهره ها و فیگورهای 
استفاده  ابزار  به عنوان  آن ها  از  و  بدهم  نشان  مختلف 
کنم. او همچنین از کسب مقام های مختلفش گفت: در 
مسابقات فرهنگی هنری در رشته نقاشی سال 93 کسب 
مقام سوم در سطح کشور و همان سال کسب مقام اول در 
سطح استان را کسب کردم. سال 92 نمایشگاه گروهی 
عکاسی در نگارخانه سلطانعلی مشهدی کوهسنگی و در 
نمایشگاه های گروهی نقاشی در نگارخانه فربد در سال 
95 و همچنین به مناسبت افتتاحیه گالری دی در سال 
96 شرکت کردم. من به قالب خاصی فکر نکردم و همان 

احساسات خودم را در لحظه روی بوم نقاشی آوردم. 
هانیه  مثل  متعددی  نمایشگاه های  در  همچنین  او 
در  که  تفاوت  این  با  و  است  کرده  شرکت  اباذریان 
را  مسابقات فرهنگی هنری در سطح استان مقام دوم 
در  مسابقات  همین  در  استان  سوم  مقام  و  درسال 93 

رشته طراحی با زغال در سال 91 راکسب کرده است.
چشم اندازی برای فردا 

نامساعد  وضعیت  به  اشاره ای  زمینه  این  در  رحیمیان 

به طور  وگفت:  کرد  مشهد  در  آثارهنری  فروش  بازار 
یک سری  با  می شود  که  رشته ای  وارد  هرکسی  طبیعی 
و  بر می دارد  قدم  راه  این  در  مشخصی  اهداف  و  برنامه 
در کنار همه این مسائل و حواشی نیاز اقتصادی حرف 
شرایط  هنر  برای  مشهد  در  متأسفانه  می زند،  را  اول 
بسیار نامناسب است. در شهری مثل تهران بازار کار و 
زمینه رشد و فعالیت بهتر از بقیه شهرها است. نهایت 
در مشهد تدریس و یا قبول سفارش کار نقاشی است در 

صورتی  که کارهای ما دیده و شناخته شود.
نمی کنم  را محدود در مشهد  آثارم   افزود:  ادامه  در  او 
و تالش می کنم با سعی و پشتکار به موقعیتی برسم تا 
بتوانم در نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی شرکت 

کنم. 
اباذریان نیز در این  زمینه گفت: زمانی از کارهای خودم 

رضایت دارم که بتوانم حرفی برای گفتن داشته باشم و 
تنها صرف یک نقاشی معمولی نباشد و آثارم حاوی پیام 
جانب  از  سفارش  یا  طرح  پیشنهاد  درباره  وی  باشند. 
انجام  درآمدزایی  برای  کار  این  کرد:  اظهار  مشتری 
می دهم ولی ترجیح می دهم از دانش و تجربه خودم در 

آثار هنری ام استفاده کنم.

سنگ اندازی در مسیر
و  فکر  صاحب  و  جوان  هنرمندان  همه  مثل  اباذریان 
ما  مشکالت  از  یکی  گفت:  دغدغه هایش  از  اندیشه 
هنرمندان این است که از سمت مردم درک نمی شویم 
و کار و هنرمان را جدی نمی گیرند و متأسفانه به حالت 
تفریحی و تفننی به آن نگاه می کنند. وضعیت جالب و 
قابل تعریفی نداریم و کسی که در این راه قدم می گذارد 
باید این قدر قوی و بااراده باشد تا شاید در سالیان دور 
بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد و در کنار هنرش 

امرارمعاش بکند.
هرگز  گفت:  کار  مشکالت  و  سختی ها  از  رحمیان 
نمی توانیم روی کار خودمان از لحاظ درآمدزایی حساب 
در  همچنین  ندارد،  وجود  راه  این  در  ضمانتی  و  کنیم 
ایران تا مدرک کارشناسی ارشد در رشته نقاشی وجود 
یک  مشهد  چون  بزرگی  شهر  سطح  در  حتی  ندارد، 
دانشکده دولتی در زمینه هنر نداریم و کاش در دانشگاه 

فردوسی دانشکده هنر هم تأسیس می کردند. 
باید  تخصصی  کتاب های  تهیه  برای  گاهی  افزود:  وی 
به کتابفروشی ها سفارش کنیم تا پس از مدتی برایمان 
فراهم کنند. در تهران به علت سبک زندگی و فرهنگ 
بهتر  بسیار  هنری  پیشرفت  و  کار  زمینه  مردم  عامیانه 
از مشهد است و متأسفانه در این شهر محدودیت های 

زیادی وجود دارد.
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کتاب

از صد سال است که جنبش ضدسرمایه دارِی  بیش 
دولتی  سرمایه داری  ایدئولوژیِک  حزب  در  کارگر  طبقه  
آنچه  بر اساس  و استحاله شده است.  دگردیسی   یافته 
بیرونی  علت  دو  دگردیسی  این  آم��ده،  حاضر  کتاب  در 
سرمایه داری  هجوم  همانا  درون��ِی  علت  دارد.  درونی  و 
جهانی، اعم از خصوصی و دولتی، برای حفظ سلطه بر 
طبقه ی کارگر است. اما علت مهم تر درونی به ضعف و 
ناتوانِی تاریخی خوِد جنبش کارگری و به طور مشخص به 
دوپارگی این جنبش بر اثر تقسیم کار فکری و کار مادی 
شرایط  بودن  فراهم  باوجود  هم اکنون  می شود.  مربوط 
مادی و عینی برای غلبه بر این دوپارگی، جنبش کارگری 
در سطح جهان همچنان درحال پسرفت و عقب نشینی 
در مقابل سرمایه است. بررسی حاضر درواقع شرح این 
پسرفت و عقب نشینی است، با این نتیجه گیری پایانی که 
تنها سازمان یابی شورایی و سرمایه -ستیزانه ای که متضمن 
وحدِت برای خود کار مادی و کار فکری باشد می تواند این 
پسرفت را به دورخیزی برای پیشروی جنبش کارگری و 

غلبه بر سرمایه داری تبدیل کند.
»پیشروی به سوی الغای تقسیم کار به فکری و مادی به 
عنوان یکی از مهم ترین شرایط تکیه کارگران به نیروی خود 
در مبارزه با سرمایه مستلزم آن گونه تشکلی است که آحاد 
کارگران را در هرمرکز کار و تولید بسیج کند و سازمان دهد. 
این تشکل باید با تکیه بر قدرت و نیروی سازمان یافته ی 
توده کارگران آموزش امور فکری و نظری به کارگران خط 
تولید از یک سو و آموزش تولید مادی به کارگران فکری از 
سوی دیگر را در محیط های کار بر سرمایه داران تحمیل 
کند، و به این ترتیب با فراهم کردن زمینه ها ی جابه جایی 
کارگران یدی و فکری دیواری را که تقسیم کار صنعتی 
در میان کارگران به وجود آورده به تدریج از میان بردارد. 
افزون بر این، این تشکل باید با اِعمال و اجرای دموکراسی 
مستقیم در میان توده کارگران زمینه دخالتگرِی حداکثر 
آنان در تمام مسائل مربوط به تولید را فراهم سازد، به 
گونه ای که توده ی کارگران کنترل تولید را به دست گیرند 
و عالوه بر نظارت بر تمام حساب وکتاب ها و انبارهای 
سرمایه داران در این مورد که چه چیزی با چه کیفیت و 
کمیتی و با کدام هدف تولید و توزیع شود فعاالنه دخالت 
کنند. به این ترتیب، این تشکل با اِعمال این گونه کنترل 
تولید زمینه ی الغای بیگانگی کارگران با تولید را فراهم می 
سازد. افزون بر این، برخالف تشکل هایی که سازوکارشان 
بر تحمیل اراده ی جمع بر فرد استوار است، این سازمان 
اتحاد جمعِی کارگران را به عاملی برای رشد و شکوفایی  
توانمندی های فردِی آنان تبدیل می کند. تضمین رشد 
و شکوفایی توانمندی های فردی این فرصت را به کارگران 
می دهد که در مبارزه با سرمایه روی پای خود بایستند و به 
احزاب سیاسی وابسته نشوند. نزدیک ترین تشکل به این 
سازمان کارگری همان است که کارگران خود آن را شورای 

کارگری می نامند«.
»دگردیسی کمونیسم مارکس« نوشته محسن حکیمی را 
انتشارات اختران در 400 صفحه و با قیمت 320,000ریال 

رهسپار بازار کتاب کرده است.

: یکی از مشکالت ما هنرمندان 
این است که از سمت مردم درک 

نمی شویم و کار و هنرمان را جدی 
نمی گیرند و متأسفانه به حالت 

تفریحی و تفننی به آن نگاه 
می کنند. وضعیت جالب و قابل 

تعریفی نداریم و کسی که در این 
راه قدم می گذارد باید این قدر قوی 

و بااراده باشد تا شاید در سالیان 
دور بتواند حرفی برای گفتن داشته 

باشد و در کنار هنرش امرارمعاش 
بکند 

    جواد لگزیان

یادداشت

خبر

محمدرضا پهلوان، مدیر موزه بزرگ خراسان 
نقش حیاتی موزه ها در جذب و ماندگاری گردشگران بر 
کسی پوشیده نیست. موزه ها آئینه ای تمام نما از گذشته 
محسوب  آینده  و  گذشته  بین  ارتباطی  پل  و  هستند 
می شوند و هر یک از اشیای موزه ها، سند معتبری از 

تاریخ، فرهنگ و هنر یک قوم یا یک ملت است.
موزه بزرگ خراسان یکی از مقاصد مهم گردشگری 

مشهد
محلی  به  قدیم  یونان  در  و  است  یونانی  کلمه  موزه 
موزه گفته می شده که در آنجا به مطالعه صنایع و علوم 
می پرداختند. ایکوم شورای جهانی موزه هادر تعریف موزه 
آورده است: »مؤسساتی دائمی که اهداف مادی ندارند 
و در آن به روی همگان گشوده است و برای خدمت به 

جامعه و پیشرفت آن، فعالیت می کنند.« 
اولین موزه هایی که در دنیا شکل گرفتند هدف خاصی 
همچون  مقدسی  پرستشگاه های  و  اماکن  نداشتند، 

کلیسای کاتولیک، معابد یونان و ژاپن را در بر گرفتند. 
اولین مجموعه شخصی دنیا در سال ۱۶۸۳ میالدی در 
آکسفورد انگلستان به نام موزه اشمولین به صورت عمودی 
در آمد و بعد از دوره رنسانس موزه ها هم مورد توجه قرار 

گرفتند. 
ایجاد اولین موزه در ایران را باید در دوره قاجاریه و 
پادشاهی ناصرالدین شاه جستجو کرد. به دستور او در 
بخشی از کاخ گلستان آثار موزه ای را به نمایش گذاشتند 
که با غنی شدن این مجموعه، موزه همایونی شکل گرفت. 
وزه ها صرفا یک مکان نیستند که اشیا در آن به نمایش 
در بیایند بلکه باید مجتمعی آموزشی و پژوهشی باشند که 
در باال بردن سطح آگاهی و دانش بازدید کنندگان، ایفای 
نقش نمایند و در حقیقت باید فرهنگ آموزش موزه ها را 
گسترش داد و یک وابستگی و دلدادگی فرهنگی بین اشیا 

و بیننده به وجود آورد. 
موزه ها باید تاریخ و فرهنگ اقوام و ملل مختلف را به 
نمایش بگذارند و اشیای تاریخی همدیگر را در معرض 

دید بازدید کنندگان قرار دهند. 
یکی از موزه های مهم کشور موزه بزرگ خراسان است 
این موزه در مشهد و در بوستان کوهسنگی احداث شده 

است. 
برنامه ریزی ایجاد این موزه به قبل از انقالب بر می گردد. 
در سال ۱۳۵۶ پیشنهاد اولیه این موزه مطرح شده که با 
توجه به شرایط انقالب و دفاع مقدس انجام این امر محقق 

نشد. 
پس  و  شد  مطرح  ای��ده  این   ۱۳۷۱ سال  در  مجدداً   
میان  از  عمومی،  فراخوان  با  و  مسابقه ای  برگزاری  از 
طرح های متعدد و متنوع، طرح زنده یاد محمد امین 

می ر فندرسکی برگزیده شد. 
این طرح الهام گرفته از بنای عمارت خورشید شهرستان 
کالت است. با شهرداری مشهد توافق حاصل شده و ۴۹۰۰ 
مترمربع از اراضی بوستان کوهسنگی در اختیار اداره کل 
میراث فرهنگی خراسان قرار گرفت و در نیمه دوم سال 

۱۳۸۲ کلنگ احداث این موزه به زمین زده شد. 
به صورت  در سال ۱۳۸۴ توسط شرکت مشهد سازه 

رسمی ساخت این موزه اغاز شد. 
این موزه با استفاده از فناوری های نوین موزه داری و در 
باال ترین حد استاندارد با ۱۸۰۰۰ مترمربع زیر بنا، ۵۳ متر 
ارتفاع در ۱۲ طبقه ساخته شد و ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ افتتاح 

شد. 
موزه بزرگ خراسان در بر گیرنده بخش های مختلف 
اجتماعات،  سالن  تاریخی،  ام��وال  مخزن  همچون 
کتابخانه، کارگاه و آزمایشگاه مرمت آثار و تاالر های مختلف 

نمایش آثار است. 
هم اکنون و از ابتدای سال ۲۰۱۷ که مشهد پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم نام گرفت نمایشگاه هنر و تمدن و 

تاریخ ۱۴ قرن دورهٔ اسالمی را در حال نمایش دارد. 
این نمایشگاه کم نظیر برای اولین بار در تاریخ موزه داری 
اداره کل  مجرب  کار شناسان  توسط  آن  اشیای  و  ایران 
موزه های سازمان میراث فرهنگی از موزه های مختلف 
جمع آوری و به نمایش در آمده است و یکی از زیبا ترین 

نمایش آثار موزه ای در جهان محسوب می شود. 
 این نمایشگاه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل 

موزه بزرگ خراسان نمایش عمومی خواهد داشت. 
مشهد مقدس و خراسان رضوی که افتخار میزبانی 
زائران و گردشگران میلیونی ایران را دارد و سالیانه حدود 
۳۰ میلیون زائر و گردشگر به مشهد می آیند فرصت بزرگی 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  حوزه های  همه  در 

گردشگری ایجاد کرده است. 
بدون تردید یکی از بزرگ ترین این ظرفیت ایجاد شده 
بزرگ  موزه  کشور  حتی  و  مشهد  گردشگری  حوزه  در 
خراسان است که با توجه به قرار گرفتن در فضای مناسب 
و بدون مشکل رفت و آمد شهری، زائ��ران به سهولت 
می توانند پس از زیارت، از این موزه بزرگ دیدن کنند و با 

خاطره بازدید از این مکان مشهد را ترک کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
از اکران 23 فیلم در جشنواره فیلم فجر مشهد خبر 

داد.
ارش��اد  و  فرهنگ  مدیرکل  سرابی  سعید  سید 
بر  افزود:  بیان این خبر  با  اسالمی خراسان رضوی 
فیلم سینماییاز  انجام شده 22  رایزنی های  اساس 
بخش مسابقه  و یک فیلم انیمیشن در این جشنواره 

در مشهد اکران خواهد شد.
پیگیری  طبق  داشت:  اظهار  سرابی  سعید  سید 
اکران  کشور  سینمایی  سازمان  با  شده  انجام  های 

فیلم های این جشنواره در دو سینما خواهد بود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
فجر  فیلم  جشنواره  که  این  به  توجه  با  داد:  ادامه 
امسال در تهران افتتاحیه نخواهد داشت افتتاحیه 
همزمان  صورت  به  استانها  مراکز  در  جشنواره  این 
برگزار  با حضور هنرمندان سینما  ماه  بهمن  در 12 

می شود.
مهمترین  تماشاگران  آم��ار  افزایش  گفت:  وی 
امیدواریم  باشد  می  جشنواره  از  دوره  این  هدف 
تعداد  بتوانیم  سیما  و  صدا  و  ها  رسانه  همکاری  با 
مخاطبین جشنواره را افزایش دهیم و این دوره از 
جشنواره پر مخاطب ترین دوره جشنواره در ادوار 

گذشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
تولیدات  از  حمایت  راستای  در  اف��زود:  پایان  در 
سینمایی استان ،در کنار اکران آثار جشنواره برخی 
می  اکران  استانی  سینمایی  یکساله  فاخر  تولیدات 

شود .

یک پیشکسوت تئاتر در مشهد گفت: : من به همه 
توصیه می کنم که تالش کنند این پدیده را به صورت 
موردنظر  حرفه  روز  دانش  به  و  فرابگیرند  آکادمیک 
و  نباشیم  دانش مسلط  آن  به  اگر  مجهز شوند؛ چون 
از  دارند  دانش  که  کسانی  توسط  نباشیم،  آشنا  آن  با 
میدان رقابت خارج می شویم و محکوم به فنا هستیم.

رضا حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا – منطقه 
تاثیر  و  تئاتر  آموزش  اهمیت  خصوص  در  خراسان، 
دنیای  در  کرد:  تصریح  عرصه  این  هنرمندان  بر  آن 
مدرن امروز که همه چیز به شکل رقابتی است و همه 
عرصه ها، عرصه هایی هستند که رقابت در آن ها حرف 
به  باید  رقابت  این  در  موفقیت  برای  می زند،  را  اول 

داشته  کامل  اشراف  موردنظر  رشته  ابزار  و  دانش  آن 
باشیم.

کنید،  فکر  شما  که  زمینه ای  هر  در  داد:  ادامه  وی 
که  می کنند  سعی  همه  و  دارد  وجود  سنگینی  رقابت 
تا  کنید  تالش  باید  شما  و  بگیرند  سبقت  یکدیگر  از 
مسئله  این  از  نیز  تئاتر  باشید.  بهترین  رشته  آن  در 
بسیار  رقابت در آن  که  و عرصه ای است  نیست  مجزا 
تاثیرگذار است و همه در تالش هستند که از دیگری 
باشیم،  بهترین  ما  این که  ب��رای  و  بگیرند  سبقت 
الزمه اش این است که با دانش روز و پدیده و فن آن 
رشته آشنا باشیم و برای این که با آن دانش روز آشنا 
و به آن مجهز باشیم، باید آموزش آن رشته راببینیم و 
البته من منکر تجربه نمی شوم و دانش و تجربه در کنار 

هم کارساز و مفید هستند.
حسینی خاطرنشان کرد: من به همه توصیه می کنم 
آکادمیک  ص��ورت  به  را  پدیده  این  کنند  تالش  که 
فرابگیرند و به دانش روز حرفه موردنظر مجهز شوند؛ 
آشنا  آن  با  و  نباشیم  مسلط  دانش  آن  به  اگر  چون 
نباشیم، توسط کسانی که دانش دارند از میدان رقابت 

خارج می شویم و محکوم به فنا هستیم.

وی افزود: آموزش دیدن و دانش آکادمیک؛ چه در 
تئاتر و چه در هنرهای دیگر بسیار مفید است؛ ضمن 
این که تجربه هم به کمک این دانش می آید و این کار 
دانش  بدون  که  حالی  در  می کند؛  بهتر  برابر  دو  را  ما 
جایی  به  راه  و  بود  نخواهیم  کارساز  ما  کم،  تجربه  و 

نخواهیم برد.
با این که ممکن است  این مدرس تئاتر اضافه کرد: 
آموزش در حوزه تئاتر هرگز به رسمیت شناخته نشود 
اما این مسئله چیزی را تغییر نخواهد داد، ممکن است 
که اکنون همه بخواهند بدون آموزش، کار تئاتر انجام 
دهند ولی راه به جایی نمی برند. در نتیجه آموزش را 
چه به حساب بیاوریم و چه نیاوریم، بسیار مهم است؛ 
پیدا  حیات  ادامه  هنر  این  در  این که  برای  بنابراین 
باشیم؛  مسلط  روز  دانش  به  که  هستیم  ناچار  کنیم، 

وگرنه بازنده هستیم.
وی اظهار کرد: به نظر بنده با توجه به این که مشهد 
و  می شود  محسوب  شهر  بزرگ ترین  تهران  از  بعد 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم نیز هست، باید توجه 
هنری  دانش های  متاسفانه  ولی  بشود  آن  به  خاصی 
البته  است؛  کم  مشهد  در  تئاتر  دانش های  جمله  از 
ممکن است که آموزشگاه های خصوصی فعالیت هایی 
این  چون  نیست؛  کارساز  این  ولی  باشند  داشته  را 
آموزشگاه ها، کار دانشگاه را که یک رشته خاص را در 
درون خودش داشته باشد، انجام نمی دهند؛ بنابراین 
اکنون  که  است  ممکن  هم  خصوصی  آموزشگاه های 

را  اصلی  دانشگاه  یک  کار  هیچ کدام  ولی  باشند  فعال 
انجام نمی دهند و مشکل اصلی ما نبود دانشگاه هنر 
با گرایش تئاتر است که متاسفانه در مشهد این یکی از 

بزرگ ترین معضالت ماست.
زمینه  در  عدالت  رعایت  درب��اره  تئاتر  مدرس  این 
آموزش  کرد:  تصریح  کشور  مختلف  نقاط  در  آموزش 
انتها ندارد؛ همانطور که دانش و علم پژوهی و عقالنیت 
پایانی ندارد و نباید گمان کنیم که در تهران می توانیم 

به تکامل برسیم.
و  آم��وزش  که  است  این  بر  اصل  اف��زود:  حسینی 
فراگیری دانش روز، یک رشته مهم و اساسی است و  
جایی  به  راه  نباشند،  متکی  دانش  این  به  که  کسانی 
انسان  کند،  پربارتر  را  دانشش  کس  هر  و  نمی برند 

موفق تری است و در این شکی نیست.
وی در خصوص حمایت از هنرمندان و اساتید این 
رشته ادامه داد: این به خواست خود ماست که انزوا یا 
پویایی و تحرک را انتخاب کنیم؛ چون شرایط هرکسی 
را خودش برای خودش تعیین می کند و خود فرد برای 

جنبه آموزش خویش تصمیم گیرنده است.
به  توجه  با  گفت:  تئاتر  پیش کسوت  کارگردان  این 
قدمت و تاریخ خراسان و از آنجا که مهد تمدن در ایران 
نیز محسوب می شود، آموزش عالی و مسئولین باید به 
ضرورت وجود دانشگاه تئاتر در مشهد دست یابند و 
البته که نهادها می توانند با قانون گذاری به این قضیه 

کمک کنند.

 مرجان فرهمند

موزه بزرگ خراسان یکی از 
مقاصد مهم گردشگری مشهد

اکران ٢٣ فیلم در جشنواره فیلم 
فجر مشهد

»مغموم« از کسب درآمد
نگاهی به نمایشگاه نقاشیهای هانیه رحیمیان و شیوا اباذریان که در نگارخانه آذرنور مشهد برپاست  

یک مدرس و پیش کسوت تئاتر در مشهد تأکید کرد:

تئاتر را آکادمیک بیاموزیم

نمایش »سفارش برای اشتراک 138« به کارگردانی ایمان رمضانی این شب ها در تماشاخانه بهار مشهد اجرا می شود

هنرمند نقاش معلول که بدون داشتن استاد نقاشی می کشد 

روستای عبدل آباد مه والت در خراسان رضوی؛ عکاس: احمد شجاعی

پرورش  و  آموزش  اداره  کل  ابتدایی  آموزش  معاون 
خراسان  رضوی گفت: هم اکنون هزار و 35 دانش آموز 6 

تا 10 ساله بازمانده از تحصیل در این استان وجود دارند.
سال  ابتدای  آم��ار  طبق  اف��زود:  حقیقی  ابوالحسن 
تحصیلی جاری، چهار هزار و 783 نفر در این گروه سنی 

بازمانده از تحصیل هستند.
وی با اشاره به اینکه امسال 80 درصد افراد این گروه 
سنی در مقطع ابتدایی جذب و مشغول تحصیل شده اند، 
بیان کرد: امسال سه هزار و 748 بازمانده از تحصیل جذب 

شده اند.
و پرورش  آم��وزش  اداره ک��ل  ابتدایی  آم��وزش  معاون 
از مجموع 47  اکنون  کرد: هم  تصریح  خراسان  رضوی 
منطقه آموزشی در خراسان رضوی در 21 منطقه آموزشی 

هیچ بازمانده از تحصیلی وجود ندارد.

رئیس اداره پست قوچان مطرح کرد؛

قوچان مجری طرح پست قضایی
رئیس اداره پست قوچان گفت: این شهرستان تنها 
اجراکننده 'طرح پست قضایی' در خراسان رضوی با هدف 
خدمت  رسانی بهتر و آسان برای حفظ کرامت انسانی 

است.
نیابتی  اف��زود: یکی ازخدمات  سیدمحمود حسینی 
پست توزیع ابالغیه های دادگستری است که تاکنون تنها 
در سه شهرستان رامسر، بابل و قوچان اجرایی شده است. 
اجرای این طرح در قوچان با حمایت دستگاه قضایی برای 
حفظ آبروی مردم و رساندن مرسوالت و ابالغیه ها صورت 
با هیات ها و مؤسسات داوری  نیز  ق��راردادی  می  گیرد. 
منعقد شده تا آرا صادره از این طریق به دست مخاطبین 

برسد.
رئیس اداره پست قوچان قدام نیابتی توسط اداره پست 
را موجب کاهش خودپستچی گری و موازی کاری در این 
حوزه توصیف و بیان کرد: پست تنها شبکه مویرگی توزیع 
از موارد  انواع مرسوالت است که می  تواند در بسیاری 
کمبود نیرو در سازمان ها و نهادها را با این اقدام نیابتی 
جبران کند.در چارچوب اجرای طرح نیابتی در قوچان 
بین  ابالغیه  ابالغیه شهری و 607  تاکنون 925  امسال 

 شهری در این شهرستان توزیع  شده است .

عصر روز عصرارتباطات است که جزئی ترین خبرها 
در کم ترین زمان ممکن در جهان منتشر شده  ودر 
مثبت  پیامدهای  و  انعکاس  می توان  زمان  حداقل 
عموم  رفتار  در  را  اخبارانتشاریافته  این  منفی  و 
مشاهده کرد وبه دلیل همگانی بودن این رسانه های 
جمعی و به راحتی در دسترس عموم قرارگرفتن است 
پیش  از  بیش  را  فضا  این  آسیب شناسی  اهمیت  که 
میکند. از مهم ترین این آسیب ها می توان به عواقب 
ناشی از عدم آموزش فرهنگ استفاده از این رسانه ها 
در کشوراشاره کرد که گاهی متأسفانه به دلیل همین 

عدم آگاهی شایعات را اشاعه می دهند. 
اما دغدغه  این روزهای جامعه عدم رعایت اخالق 
مشکلی  است.  مجازی  فضای  در  اجتماعی  آداب  و 
اجتماعی  آسیب شناسان  ذهن  پیش  ازسال ها  که 
به  از قبیل حمله  را درگیر خود کرده است. کارهایی 
صفحات شخصی افراد معروف در عرصه بین المللی، 
افراد  تصادفات  از  بار  تأسف  تصاویر  یا  و  فیلم  انتشار 
تنها  و  ...تنها  و  آنها،  دادن  جان  لحظه  یا  مشهور 
نیاز به جلب توجه  از فقر فرهنگی  و  می تواند حاکی 
دیگران در استفاده از این رسانه های اجتماعی ا ست 

که نتیجه ای چون ذبح اخالق در پی ندارد. 
با توجه به اهمیت این موضوع، آسیب اجتماعی را 
از  دو دیدگاه قانونی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل 
قرار داده که در همین راستا با آسیب شناس اجتماعی 
و وکیل فضای مجازی وجرائم رایانه ای به گفت وگویی 
باالبردن  آن  نتیجه  است  برآن  امید  که  پرداخته ایم 
سطح آگاهی و فرهنگ برای استفاده صحیح و به جا 
از فضای مجازی باشد رفته رفته به این سطح فرهنگ 
این  ک��ردن  فیلترینگ  به جای  که  برسیم  آگاهی  و 
نرم افزارها مردم خودخواسته از درون این برنامه های 

مخرب را فیلترکنند. 
وآسیب شناس اجتماعی  رفتارشناس  ابهری  مجید 
از  درباره پیامدهای منفی فضای مجازی گفت: قبل 
ورود هرفناوری به جامعه ابتدا باید فرهنگ استفاده 
این صورت  درغیر  شود  وارد  اجتماع  به  آن  وکاربرد 
عوارض و آسیب های ناشی از حضور فناوری نو بیشتر 

از محاسن و امتیازات آن خواهد بود. 
وی یکی از این فرآیندهای جدید را اینترنت و فضای 
آسیب هاو  حاضر  حال  در  اف��زود:  و  دانست  مجازی 
از  بخشی  گریبان گیر  جدید  تکنولوژی  این  عوارض 
حدود40میلیون  که  آن جا  از  است.  گردیده  اف��راد 
و  تلگرام  مثل  اجتماعی  شبکه های  در  ایرانی  کاربر 
ازاین  استفاده  فرهنگ  که  عضوهستند  اینستاگرام 
شبکه های اجتماعی به درستی به فرزندان ما آموخته 
نشده که در نتیجه متاسفانه شاهد رفتارهای ناپسند 

ناشی از فقدان سواد اینترنتی هستیم. 
گروه های  در  حضور  و  هرزگویی،تشکیل  وی 
افراد  از  بعضی  حیثیت  و  آبرو  با  بازی  غیراخالقی، 
پریشانی  و  طالق  خودکشی،  مرحله  به  آن ه��ارا  که 
نادرست  استفاده  پیامد  را  خانواده ها  از  بسیاری 
فروش  و  خرید  هم چنین  افزود:  و  دانست  فضا  ازین 
دوستی های  تقلبی،  هویت  طرفدار)فالوور(اظهار 
آسیب های  و  نامشروع  روابط  به  اغلب  که  اجتماعی 
بدزبانی-هرزه گویی  نیز  و  می شود  ختم  ان  بعداز 
بهانه  به  اینستاگرام  به خصوص  مجازی  فضای  در 

شاخ سازی را نتیجه عدم سواد این فضا برشمرد. 

تشریفات  و  م��ص��رف گ��رای��ی  مسابقه  اب��ه��ری 
دیگر  از  و  معروف  بچه  عنوان  تحت  واش��راف زدگ��ی 
هرزه نگاری،  گفت:  برشمردو  را  فضا  این  آسیب های 
بدزبانی، ضرب گویی، سواستفاده از عکس ها و مدارک 
ضعف  ع��وارض  این  مهم ترین  را  دیگران  خصوصی 
و  هرزه گویی  است.  زمینه  دراین  کاربردی  فرهنگ 
بدزبانی به بهانه الیک کردن اتفاق می افتد و بعضی از 
افراد که دچار بیماری کمبود توجه و عقده خود نمایی 
معروف  چهره های  و  دیگران  به  بدزبانی  با  هستند 
که   کشیده  میدان  به  نیز  را  دیگران  تا  می کنند  سعی 
و  نوجوانان  بین  در  فرهنگی  ویروس  این  متسفانه 

جوانان درحال همه گیری شدن است. 
آسیب ها  این  شدن  همه گیری  به  باتوجه  ابهری 
خواستار اقدامات جدی از خانواده ها-رسانه ها به ویژه 
صداوسیما و نهادهای  فرهنگی مثل آموزش پرورش-

وزارت جوانان در این زمینه خاص شد. 
چرا فحاشی؟

فرهنگ  توجه،فقر  کمبود  اف��زود:  ادام��ه  در  وی   
ارزش ه���ای  ب��ودن  خ��ان��وادگ��ی،ک��م  تربیت  وضعف 
جامعه  و  خانواده  نشاط  سطح  بودن  معنوی،پایین 
را دالیل عمده این پیامد منفی دانست و یادآور شد 
خانواده ها  و  رسانه ها  توسط  الزم  آموزش های  با  که 
به  را  آسیب ها  این گونه  می توان  پرورش  آموزش و  و 
پیش گیری  آن  آینده  ع��وارض  از  و  رسانده  حداقل 
این  بیان  با  اجتماعی  شناس  رفتار  ای��ن  نمود.  
به8سال  همراه  گوشی  از  استفاده  سن  که  موضوع 
اینترنت  به  دسترسی  توانایی  به  توجه  با  و  رسیده  
توسط گوشی های تلفن همراه را تهدید بزرگ تربیتی 

فرزندان نسل جدید برشمرد .
یک  پایه  وکیل  خ��اک��س��اران،  ج��واد  ادام���ه  در   
در  انفورماتیک  حقوق  ارشد  وکارشناس  دادگستری 
فضای  در  فحاشی  پدیده  با  موجود  قوانین  با  رابطه 

مجازی افزود: رکن قانونی جرم مزبور است که البته 
متاسفانه به صراحت در قانون فحاشی نیامده ولی در 
رسیدگی قضایی از این مواد قانونی استفاده میشود.و 
سنتی  و  مجازی  جرائم  دیگر  هم چون  فحاشی  قطعا 

جرم محسوب شده و قابل پیگیری ست. 

مجازات  قانون   608 م��اده  طبق  داد:  ادام��ه  وی 
و  فحاشی  قبیل  از  اف���راد،  به  »توهین  اس��الم��ی: 
قذف  حد  موجب  چنانچه  رکیک،  الفاظ  استعمال 
نباشد، به مجازات شالق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا 

یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.

با  قانونگزار  ماده،  این  بر  افزود:عالوه  خاکساران 
توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری 
 ،513 م��واد  جمله:  از  اس��ت،  ک��رده  تصویب  نیز  را 
قانون   42 ماده  اسالمی،  مجازات  قانون   609 و   514
وکالت، ماده 20 الیحه قانونی استقالل کانون وکالی 
دادگستری و ماده 30 قانون مطبوعات ماده 16 قانون 
به وسیله  جرائم رایانه ای مقرر کرده است: »هر کس 
یا  صوت  یا  فیلم  مخابراتی،  یا  رایانه ای  سامانه های 
را  آن  و  کند  تحریف  یا  دهد  تغییر  را  دیگری  تصویر 
به  کند،  منتشر  تحریف  یا  تغییر  به  علم  با  یا  منتشر 
نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس 
از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 
40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد.

شماره  رویه  وحدت  رأی  داد:  ادام��ه  خاکساران 
کشور  عالی  دیوان  عمومی  21/4/1390هیات   �  721
تلفن  وسیله  به  اشخاص  برای  مزاحمت  بزه  »وقوع   :
 641 ماده  موضوع  دیگر،  مخابراتی  دستگاه های  یا 
قانون مجازات اسالمی، منوط به آن است که نتیجه 
آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، 
از یک حوزه قضایی  اجرای مزاحمت  که  مواردی  در 
شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، 
محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب 
و مناط صالحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر 

خواهد بود.« 
پیگیری فحاشی چرا و چگونه؟

تعقیب  صورتی  در  زمان،  مرور  گفت:  خاکساران 
جرائم موجب تعزیر را متوقف می کند که از تاریخ وقوع 
جرم تا انقضای مواعد مقرر در قانون تعقیب نشده یا 
انقضای  تا  یا تحقیقی  اقدام تعقیبی  تاریخ آخرین  از 
این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد. 
درصورتی که توهین و فحاشی از مواردی باشد که به 
قابل  و  خصوصی  جرائم  از  و  گرفته  صورت  اشخاص 
گذشت تلقی گردد ، مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات 
انگاری  جرم  در  مجازاتها  بندی  تقسیم  در  اسالمی 
به  که  میگیرد  قرار  جرائم   6 درجه  در   ، مزبور  جرم 
موجب ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسالمی ، اگر متضرر 
از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم 
و  شده  ساقط  او  کیفری  شکایت  حق  نکند،  شکایت 

شامل مرور زمان می شود.
خاکساران در آخر افزود: البته اگر جرم مزبور شامل 
نظم  با  مخالفت  لحاظ  به   ، باشد  نیز  عمومی  جنبه 
عمومی و اخالق حسنه قابل پیگیری بوده که در این 

صورت مرور زمان آن پنج سال است.
جرم  خیابانی  فحاشی  هم چون  مجازی  فحاشی 
که  تفاوت  این  با  است  اثبات  قابل  و  شده  محسوب 
به  زمان  آن  در  حاضر  افراد  از  خیابانی  فحاشی  در 
عنوان شاهد استفاده میکند  اما در فحاشی در فضای 
مجازی اثبات این دعوی به عهده کسی ست که آن را 
مطرح میکند بدین گونه که با عکسی از صفحه چت و 
یا پرینت طرح دعوی میکند تا به آن رسیدگی گردد.  

وی تصریح کرد: اگر به نوعی اطالع رسانی صحیحی 
مسائل  این گونه  ش��ود  داده  ج��وان ه��ا  و  م��ردم  ب��ه 
این چنینی کم خواهدشد و قاعدتا میشه از وقوع این 
که  افرادی  از  خیلی  که  چرا  کرد  جلکوگیری  ها  جرم 
در این فضاهای اجتماعی حضور دارند از جرم بودن 
این اعمال خبر ندارند.  اطالع رسانی در این بخش 
به شدت ضعیف بوده و حتی کسانی که در جامعه از 
در  چندانی  اطالع  نیز  برخوردارند  عالیه  تحصیالت 
رسانی  اطالع  عدم  به  نیز  این  که  ندارند  زمینه  این 

صحیح و گسترده در جامعه برمی گردد.

در حال حاضر آسیب هاو عوارض 
این تکنولوژی جدید گریبان گیر 
بخشی از افراد گردیده است. از 
آن جا که حدود40میلیون کاربر 
ایرانی در شبکه های اجتماعی 

مثل تلگرام و اینستاگرام 
عضوهستند که فرهنگ استفاده 

ازاین شبکه های اجتماعی به 
درستی به فرزندان ما آموخته 

نشده که در نتیجه متاسفانه 
شاهد رفتارهای ناپسند ناشی از 

فقدان سواد اینترنتی هستیم

خبر خبر

رئیس مرکز پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم 
اکنون موفقیت پیوند قلب در این مرکز حدود 90 درصد گزارش 
شده است که این در بین مراکز همانند در کشور منحصر به فرد 

است.
محمد عباسی تشنیزی افزود: میزان مرگ ومیر در مرکز پیوند 
قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد مستقر در بیمارستان امام 
رضا)ع(، پایین است و بیشتر بیمارانی که قلب پیوندی دریافت 
کرده اند، اکنون زندگی عادی خود را می گذرانند. هم اکنون سه 
مرکز در دانشگاههای علوم پزشکی تهران؛ شیراز و مشهد پیوند 
قلب را انجام می دهند که پیوندهای قلب از طریق اهدای اعضای 

بیماران مرگ مغزی انجام می شود.
این پزشک متخصص قلب و عروق بیان کرد: در پنج سال 
گذشته 38 عمل پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
انجام شده  را زیر پوشش دارد،  که شرق و شمال شرق کشور 
است. مرکز پیوند قلب این دانشگاه عالوه بر پیوند قلب بر روی 
بزرگساالن، موفقیت های زیادی در پیوند قلب اطفال داشته، 
که هفته گذشته یک کودک 6 ساله در عملی موفقیت آمیز در این 

مرکز، قلبی پیوندی را دریافت کرد.
قلب در دانشگاه علوم  پیوند  انجام  پیشینه  اظهار کرد:  وی 
پزشکی مشهد به سال 1383 برمی گردد که تا سال 91 تنها پنج 
عمل پیوند قلب انجام شد، اما جراحی پیوند قلب در مشهد پس 
از وقفه ای چند ساله در سال 1391 دوباره آغاز شد که از آن 
زمان تاکنون 38 عمل صورت گرفته است. بیشتر بیمارانی که در 
فهرست انتظار پیوند قلب قرار می گیرند مبتال به نارسایی شدید 

قلبی و غیرقابل درمان هستند.
وی ادامه داد: نارسایی قلبی ممکن است در اثر بیماری عروق 
کرونری، بیماری های مادرزادی قلب، عفونت ویروسی قلب یا 

بیماری های دریچه ای و ماهیچه های قلب ایجاد شود.

رئیس اتحادیه سفره خانه های سنتی مشهد گفت: موردی از 
کله پاچه قاچاق در مشهد دیده نشده؛ واحدهای ما تمامًا تحت 

پوشش نظارتی بهداشتی و قضایی هستند.
ابوالفضل دهستانی افزود: موردی از کله پاچه قاچاق در مشهد 
دیده نشده؛ واحدهای ما تمامًا تحت پوشش نظارتی بهداشتی 
و قضایی هستند و تمامی کله پاچه مورد نیاز در مشهد از طریق 
موسسه صنعتی گوشت تهیه می شود و موردی از قاچاق تاکنون 

مشاهده نشده است.
رئیس اتحادیه سفره خانه های سنتی مشهد با اشاره به اینکه 
دام های مورد استفاده نیز از هر نظر تائید شده است، بیان کرد: 
دامپزشکی در این زمینه نظارت مستقیم دارد و از نظر نرخ نیز 
مورد نظارت هستند و حتی در واحدهای جگرکی نیز تاکید داریم 

صرفًا و فقط از گوشت گوسفندی استفاده شود.
دهستانی ادامه داد: تعداد 150 واحد طباخی در مشهد فعال 
هستند که از نظر بهداشتی، کنترل و نظارت می شوند و به صورت 
هفتگی و یا گزارشی از این واحدها نظارت داریم و با توجه به اینکه 
خدماتی در رابطه با شهروندان و مجاوران دارند باید عرضه مواد 

غذایی و محیط کاماًل بهداشتی باشد.
وی با اشاره به اینکه این واحدها مورد نظارت و بازرسی اتاق 
اصناف نیز قرار می گیرند ادامه داد: با توجه به اینکه در نیمه 
دوم سال مقداری کمبود عرضه داریم، قیمت نیز اندکی افزایش 
داشته است اما در مجموع محصول ارائه شده در طباخی های 
مشهد به نسبت کیفیت و همچنین قیمت از بسیاری نقاط دیگر 

کشور دارای درجه کیفی باالتری است.
سنتی  غذاهای  ترویج  ما  اقدامات  از  یکی  گفت:  دهستانی 
است و در این زمینه می خواهیم ذائقه جوانان مشهد را با این 
غذاها آشنا کنیم تا از این نوع غذاها استفاده کنند و بیشترین 
هدف ما این است که انواع آشکده ها و سفره خانه های مشهد را 
مورد حمایت قرار دهیم و مجوز گرفته ایم دیزی سراها نیز با متراژ 

کمتری فعالیت کنند و به صورت کترینگی خدمات اراده دهند.
وی افزود: برخی غذاهای سنتی ارزش غذایی باالیی دارند و 
می خواهیم زمینه طبخ آنها و ارائه آن را در مشهد فراهم کنیم و در 

زمینه جشنواره غذاهای سنتی نیز فعال بوده ایم.

شده  پرداخت  هزینه  گفت:  دانشجویی  ازدواج  ستاد  رئیس 
ساالنه توسط این ستاد به منظور ازدواج دانشجویی در سطح 

کشور حدود 100 میلیارد ریال است.
حجت االسالم محمد خادمی در نشست خبری آغاز بیست 
ازدواج  اردوه��ای  ویژه  تا بهشت'  'طرح همسفر  و یکمین دوره 
دانشجویی در مشهد افزود: از این میزان 40 میلیارد ریال هزینه 
کالسها و دوره های آموزشی در دانشگاه های مختلف و 60 میلیارد 
ریال صرف اردوهای دانشجویی 'همسفر تا بهشت' در مشهد و 

شمال کشور می شود.
وی ادامه داد: این رقم به ان��دازه ای نیست که توزیع آن بین 
دانشجویان ازدواج کرده بتواند در زندگی آنها تاثیر خاصی داشته 
باشد اما با کمک آن می توان دوره های آموزشی مفیدی را برای 

دانشجویان و جوانان راه اندازی کرد.
وی افزود: ظرف چند سال گذشته با عنایت رهبر فرزانه انقالب 
تمامی زوجین دانشجوی سراسر کشور در بازه زمانی پنج ماهه 
به مشهد مقدس می آیند و از آموز ش های این مرکز به صورت 
حضوری استفاده می کنند که 'طرح همسفر تا بهشت' نامگذاری 
شده است. یکی از اهداف این طرح آن است که مشهد قطب 
امام  کنار  از  را  خود  زندگی  آغاز  هرکسی  تا  شود  کشور  ازدواج 
مهربانی ها امام رضا علیه السالم و در سایه عنایت آن حضرت 

شروع کند.
رئیس شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ثبت نام 
بیست و یکمین دوره طرح همسفر تا بهشت از اول دی جاری به 

مدت یک ماه آغاز شده و تا سی ام همین ماه ادامه خواهد یافت.
رئیس شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
که  زوج  هزار  پارسال 28  گفت:  رضوی  خراسان  دانشگاه های 
حداقل یکی از آنها دانشجو بود در این طرح ثبت نام کردند. از 18 
هزار نفر آنها در مشهد میزبانی شد و امسال نیز تاکنون 13 هزار نفر 
در این طرح ثبت نام کرده اند و امید است که میزبان حداقل 20 
هزار زوج جوان در مشهد باشیم. مشهدی ها و اهالی استان های 
خراسان برای برنامه سفر ازدواج دانشجویی به سواحل شمالی 
کشور اعزام می شوند. پارسال از شهر مشهد 1300 زوج در قالب 

طرح همسفر تا بهشت به شمال کشور اعزام شدند.

خیانت به همسر کار دست مرد مشهدی داد
گناهان  و  زش��ت  ک��اره��ای  از  تنها  نه  همسرم 
بلکه  است  نکرده  توبه  و  نشده  پشیمان  کبیره اش 
هم اکنون نیز مرا تهدید می کند که اگر زندانی شود 

روزگارم را سیاه خواهد کرد!
دیگر  را  همسرش  های  خیانت  که  ساله   25 زن 
می کرد  بیان  که  درحالی  دانست  نمی  تحمل  قابل 
پاشیدن  هم  از  موجب  که  نوینی  فناوری  هر  از 
و  مشاور  به  دارم  نفرت  شود،  می  خانواده ها  کانون 
گفت:  مشهد  الهیه  کالنتری  اجتماعی  کارشناس 
اگرچه در کشور هلند متولد شدم اما از همان دوران 
نوزادی به همراه خانواده ام به ایران بازگشتیم و من 

هیچ گاه خودم را یک فرد خارجی تصور نکردم.
و  رسوم  و  آداب  همه  با  و  است  ایران  من  وطن 
مشکلی  هر  بنابراین  ام.  شده  بزرگ  ایرانی  اخالق 
اما  کنم  تحمل  مشترک  زندگی  در  توانستم  می  را 
قابل  برایم  مرد  خیانت  ایرانی  های  زن  همه  مانند 
سال  هفت  از  هم  من  زندگی  ماجرای  نبود.  تحمل 
پیش زمانی وارد مرحله جدیدی شد که من در یک 
آداب و رسوم کامال سنتی با »کیهان« ازدواج کردم. 
آن زمان وارد دانشگاه شده بودم و در مقطع کاردانی 
تحصیل می کردم.چند ماه بعد در حالی که همسرم 
را عاشقانه دوست داشتم زندگی مشترکمان را آغاز 

کردیم.
تا اینکه پای پسر عمه کیهان به خانه ما باز شد. 
به  از نگاه کردن  او قیافه خشنی داشت و من حتی 
چهره او وحشت داشتم. بیشتر نقاط بدن امیر جای 
حتی  زخم ها  این  بود.  چاقو  با  خودزنی  های  زخم 
و  ساعد  و  داشت  وجود  نیز  صورتش  و  دست  روی 
دلیل  همین  به  بود  شده  خالکوبی  نیز  بازوهایش 
با چنین آدمی رفت و آمد  دوست نداشتم همسرم 

کند.
وقتی موضوع را به کیهان گفتم با عصبانیت فریاد 
کشید »هر وقت او به خانه ما آمد تو به خانه پدرت 
برو!« یک روز وقتی از بیرون آمدم کیهان و پسرعمه 

اش مشغول نصب ماهواره بودند.
با چهره درهم کشیده گفتم مگر قرار نبود خانه ما 

جای این طور چیزها نباشد؟ ولی او با خنده ای تلخ 
گفت: عصر فناوری است چطور می گویی این چیزها 
نباشد! گویی با ورود آنتن ماهواره آسایش و آرامش 
در  کیهان  پسرعمه  روز  هر  دیگر  رفت  ما  زندگی  از 
خانه ما بود و من هم به خانه پدرم می رفتم. با آن 
که فرزندم متولد شده بود اما کیهان همه اوقاتش را 
با پسرعمه اش جلوی ماهواره می گذراند. زمانی که 
به خانه باز می گشتم اتاق خوابم کامال به هم ریخته 
پاسخ  لگد  و  با مشت  را  اعتراض هایم  کیهان  و  بود 
می داد. بارها با تنی مجروح و دلی پر از غم به خانه 
پدرم می رفتم اما هر بار به صبوری دعوت می شدم 

و به خانه ام باز می گشتم.
دیگر  که  شد  متولد  درح��ال��ی  ف��رزن��دم  دومین 
فیلم های مستهجن و مواد مخدر نیز به بساط شان 
افزوده شده بود و من هر روز باید ساعت زیادی را در 
خانه پدرم می ماندم. بارها کیهان و پسرعمه اش را 
با یک معذرت  بار  هر  ولی  با زن های دیگری دیدم 
فرزندانم  خاطر  به  من  شدو  می  تمام  کار  خواهی 
وقتی  بار  آخرین  که  این  تا  بودم  تحمل  به  مجبور 
برای برداشتن لباس و لوازم شخصی به منزلم رفتم 
دوباره همسرم را با زن غریبه ای دیدم. این بود که 

با پلیس 110 تماس گرفتم و...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق حاجی 
به  پرونده  این  مشهد(  الهیه  کالنتری  )رئیس  زاده 

مراجع قضایی ارسال شد.

به 54  کارشناس رسمی دادگستری  محکومیت 
ماه زندان

خراسان  دادگستری  رسمی  کارشناسان  از  یکی 
به مقام قضایی  واقع  گزارش خالف  به جرم  رضوی 
سال   4.5 تحمل  به  رسمی،  اسناد  جعل  حکم  در 
زندان محکوم شد و رای صادر شده روز گذشته به 

اجرا درآمد.
زمانی   1394 سال  بهمن  از  پرونده  این  ماجرای 
از پرونده های قضایی در  آغاز شد که محکوم یکی 
قانونی  اخطارهای  وجود  با  و  شد  متواری  مشهد 
خود را به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب 

مشهد معرفی نکرد. پیگیری موضوع بیانگر آن بود 
که محکوم مذکور با سپردن وثیقه به دادسرا تا زمان 
طی مراحل دادرسی آزاد شده بود اما ضامن وی نیز 

قادر به معرفی محکوم نبود.
دادس��را  احکام  اج��رای  قضات  دلیل  همین  به   
ماجرا  این  دقیق  بررسی  به  و  شدند  موضوع  وارد 
ملکی  سند  ضبط  با  را  وثیقه  مبلغ  تا  پرداختند 
بود  آن  بیانگر  قضایی  تحقیقات  ولی  کنند  وصول 
که ارزش سند وثیقه ای که به دادسرا سپرده شده و 
مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری در امور راه 
و ساختمان و نقشه برداری قرار گرفته، بسیار کمتر 
از ارزش واقعی آن ملک است و اختالف فاحشی با 

واقعیت دارد.
مشکل  دچار  حکم  این  اجرای  پرونده  بنابراین 
به  و  موضوع  حساسیت  و  اهمیت  به  توجه  شد.با 
دادستان  )معاون  عندلیب  مجتبی  قاضی  دستور 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  احکام  اجرای  امور  در 
چگونگی  درباره  ای  گسترده  های  بررسی  مشهد( 
تعیین ارزش ریالی وثیقه مذکور و تخلفات احتمالی 
در حالی وارد فاز جدیدی شد که شاکی پرونده نیز 
شکایتی را علیه کارشناس رسمی دادگستری مطرح 
کرد و بدین ترتیب سرنخی از گزارش خالف واقع به 

مقام قضایی به دست آمد.
رسمی  )ک��ارش��ن��اس  ن«  »محسن-  ب��ااح��ض��ار 
دادگستری( به دادسرا، روند رسیدگی قانونی به این 
می  نشان  مقدماتی  های  بررسی  شد.  آغاز  پرونده 
داد که متهم مذکور در سال های گذشته دارای چند 
سابقه در زمینه ارزشیابی غیرواقعی امالک و گزارش 
جزای  پرداخت  به  نیز  بار  هر  که  است  واقع  خالف 
نقدی محکوم شده است اما این بار به دستور قاضی 
خراسان رضوی(  مرکز  )دادستان  صادقی  غالمعلی 
مورد  خاصی  حساسیت  و  دق��ت  با  پ��رون��ده  ای��ن 
رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد که متهم در یکی 
از پرونده های کارشناسی، ارزش ملکی را حدود 17 
برابر بیشتر از قیمت واقعی آن گزارش کرده است. 
صدور  با  ساله   65 متهم  پرونده  که  بود  گونه  این 
کیفرخواست در حالی به دادگاه کیفری 2 ارسال شد 

که وی با سپردن وثیقه به دادسرا و تا زمان رسیدگی 
کامل به پرونده اش آزاد شد.

قاضی دادگاه کیفری نیز پس از برگزاری چندین 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  و  محاکمه  جلسه 
رسمی  کارشناس  ای��ن  متهم،  سوابق  همچنین 
دادگستری را به تحمل 4.5 سال زندان محکوم کرد 
اما رای صادر شده از سوی دادگاه با اعتراض متهم 
تر  دقیق  بررسی  برای  مذکور  پرونده  و  شد  رو  روبه 
به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال 
شد ولی قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر نیز پس 
از بررسی دقیق دفاعیات متهم، رای صادر شده از 
سوی دادگاه بدوی را تایید کردند و بدین ترتیب این 
پرونده با قطعیت یافتن حکم صادر شده، به شعبه 
13 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
قاضی  توسط  آن  به  رسیدگی  رون��د  و  شد  ارج��اع 

محمدرضا مجرد ادامه یافت.
با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، اخطارهای 
قانونی از سوی مقام قضایی در اجرای احکام برای 
اجرای   13 شعبه  به  را  خود  تا  شد  صادر  محکوم 
که  می داد  نشان  بررسی ها  اما  کند  معرفی  احکام 

محکوم مذکور به مکان نامعلومی گریخته است.
سوی  از  وی  دستگیری  دستور  دلیل  همین  به 
ماموران  از  ای  زبده  گروه  و  شد  صادر  مجرد  قاضی 
عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  وی��ژه  عملیات 
سرهنگ  مستقیم  سرپرستی  به  رضوی  خراسان 
محکوم  دستگیری  عملیات  حسینی،  محمد  سید 
فراری را آغاز کردند. در این عملیات ابتدا ماموران 
از  استفاده  با  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس 
محکوم  این  ردیابی  به  فنی  و  تخصصی  شگردهای 
پرداختند و مکان های احتمالی تردد وی را زیرنظر 
ماموران  که  این  تا  نبود  وی  از  نشانی  اما  گرفتند 
انتظامی با رصدهای اطالعاتی به سرنخ هایی دست 
)محکوم  ن«   – »محسن  داد  می  نشان  که  یافتند 
فراری( در یکی از روستاهای اطراف مشهد مخفی 

شده است.
روز  رض��وی  خ��راس��ان  مرکز  دادس��ت��ان  معاون 
 – »محسن  محکوم  خبرگفت:  این  تایید  با  گذشته 

و  راه  امور  در  دادگستری  رسمی  کارشناس  که  ن« 
ساختمان و نقشه برداری است امروز )روز گذشته( 
پس از دستگیری برای تحمل کیفر روانه زندان شد.
کارشناس  این  اف��زود:  عندلیب  مجتبی  قاضی 
رسمی به اتهام گزارش خالف واقع به مقام قضایی 
سال   4.5 تحمل  به  رسمی  اسناد  جعل  حکم  در 
شدن  قطعی  از  بعد  او  اما  بود  شده  محکوم  زندان 
قاضی  نهایت  در  که  شد  متواری  شده،  صادر  حکم 
دستگیری  دستور  کیفری  احکام  اجرای   13 شعبه 

وی را صادر کرد.

خریداران خانه اعضای "باند شب" بودند
مردی میانسال با مراجعه به یکی از کالنتری های 
فروش  قصد  پیش  چندی  از  شد:  مدعی  مشهد، 
و یک خانم  مرد  روز حادثه  سه  را داشتم؛  خانه ام 
شدند  مدعی  و  کردند  مراجعه  خانه ام  در  به  جوان 
که  این خیال  با  آمده اند. من هم  برای دیدن خانه 
گشودم.  رویشان  به  را  در  فرستاده،  را  آن ها  بنگاه 
دقایقی بعد یکی از این افراد که به بیرون رفته بود، 
با چند آب میوه بازگشت و یکی هم به من داد. هنوز 
چندجرعه بیشتر نخورده بودم که دیدم تار شد و به 
زمین افتادم و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش 
کارت  و  پول ها  اف��راد  این  که  شدم  متوجه  آم��دم 
عابربانکم را که رمزش را هم کنارش نوشته بودم از 

من دزدیده اند«.
مأموران توانستند چهره فرضی متهمان را ترسیم 
کنند و اعضای این باند را که معروف به »باند شب« 
داشتند،  دست  هم  مخدر  مواد  توزیع  در  و  بوده 
با شناسایی عضو زن این  تحت تعقیب قرار دهند. 
در  او  و  آغاز  تعقیب و گریز  عملیات  خیابان  در  باند 
میدان نوفل لوشاتو دستگیر شد. دختر جوان که به 
مواد مخدر اعتیاد دارد، با اعتراف به جرمش متهم 
دیگر این پرونده را هم به پلیس معرفی کرد.تیمی 
از مأموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند. 
این فرد که قصد مقاومت داشت، با چاقو به مأموران 

حمله ور شد و در نهایت دستگیر شد.

هزار و ٣5 دانش آموز بازمانده از 
تحصیل در خراسان رضوی

رئیس مرکز پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خبرداد؛

موفقیت 90 درصدی پیوند قلب 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رئیس اتحادیه سفره خانه های سنتی مشهد:

هیچ موردی از "کله پاچه قاچاق" 
در مشهد مشاهده نشده است

رئیس ستاد ازدواج دانشجویی خبرداد؛

 100 میلیارد ریال ساالنه صرف 
ازدواج های دانشجویی می شود

آسیب شناسی فحاشی در فضای مجازی؛

ذبح اخالق در زندگی مجازی
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خبر

 سرویس درشهر 
شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
گسترش  ما  هدف  اگرچه  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
برای  تردد  بیشتر  سهولیت  و  عمومی  نقل  و  حمل 
پارکینگ در محدوده  با ساخت  اما  شهروندان است 

مرکز شهر و مناطق پرترافیک موافق نیستیم.
این  در  پارکینگ  ساخت  افزود:  بهاروند  مجتبی 
از خودروی  استفاده  به  را  نقاط می تواند شهروندان 
شخصی و تک سرنشین در نقاط پرتردد تشویق کند 
و معضالتی مانند آلودگی هوا و ترافیک تشدید شود.
فرهنگ  گسترش  بطرف  باید  ما  داد:  ادام��ه  وی 
و  ب��روی��م  پیش  س���واری  دوچ��رخ��ه  و  پ��ی��اده روی 
مجبوریم  عمومی  نقل  و  حمل  گسترش  ب��رای 

محدودیت هایی را قائل شویم.
بهاروند درباره مصوبات اخیر شورای شهر در حوزه 
حمل و نقل از جمله دشوارتر شدن شرایط پذیرش 
رانددگان خطوط فرودگاه بیان کرد: فرودگاه پیشانی 
و ویترین شهر است. افرادی که با پروازهای خارجی 
نیازمند  و  دارن��د  خاصی  شرایط  می آیند  ای��ران  به 
در  مثال  برای  هستند.  خود  خاص  رسانی  خدمات 
فرودگاهی  خطوط  رانندگان  دنیا  کشورهای  اکثر 
ما  اهداف  از  یکی  هستند؛  انگلیسی  زبان  به  مسلط 
در  توریست  حضور  و  گردشگری  گسترش  مشهد  در 
شهر است و اگر رانندگان ما از دانش کافی برخوردار 

نباشند نمی توانند با آن ها ارتباط برقرار کنند. 

شورای  وترافیک  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
مصوبه  درخصوص  همچنین  مشهد  شهر  اسالمی 
از شهروندان را  الیت  اخیر شورا که دریافت هزینه 
و  کرده است  موکول  خودرو  پالک  تعویض  زمان  به 
در  الیت  هزینه  اینکه  گفت:با  هزینه  این  انباشت 

شود  اعالم  خودرو  صاحب  به  مشخص  زمانی  دوره 
اگر  و  می گیرد  صورت  کار  این  معموال  و  موافقم 
می دهیم  تذکر  باشد  شده  زمینه  این  در  کوتاهی 
خود  پارک  حق  شهروندان  اکثریت  شود.  انجام  تا 
که  هستند  نیز  ع��ده ای  اما  کنند  می  پرداخت  را 

این  اما  می زنند.  باز  سر  عمدا  یا  سهوا  کار  این  از 
اینکه  برای  و  است  قانونی  مطالبات  جزو  هزینه 
را  خود  عوارض  منظم  بصورت  که  شهروندانی  حق 
به تصویب  این طرح  پرداخت می کنند ضایع نشود 

رسیده است.    

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی 
گفت:

85 درصد بدهی های صنعت برق مربوط 
به بخش تولید و بانک ها

رضوی  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
گفت: هم اکنون حدود 85 درصد از بدهی های صنعت 
برق کشور مربوط به بدهی های بخش تولید و بانک ها 

است.
ک��ارگ��روه  جلسه  در  م��ت��ول��ی زاده  حسن  محمد   ،
ایران و شرکت برق منطقه ای  سندیکای صنعت برق 
خراسان در محل ساختمان مرکزی این شرکت اظهار 
کرد: تا هنگامی که اقتصاد برق و مدل تعرفه های برق 
چالش  با  همچنان  کشور  برق  صنعت  نشود،  اصالح 

روبرو خواهد بود.
وی ادامه داد: باید تالش شود ضمن کاهش هزینه ها 
زمینه  در  خصوصی،  و  دولتی  بخش های  تمام  در 

افزایش بهره وری تالش مضاعفی نیز صورت گیرد.
رضوی  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
بدهی های  از  درص��د   85 ح��دود  هم اکنون  اف��زود:  
صنعت برق کشور مربوط به بدهی های  بخش تولید و 
بانک ها است و اگر سرمایه گذاری جدید در این بخش 
بر سایر  اقتصادی  برای چند سال کنترل شود ، فشار 

بخش های این صنعت نیزکاهش می یابد.
متولی زاده خاطرنشان کرد: تمرکز بر روی مدیریت بار 
و پیک مصرف برق، توجه دولت و مجلس را می طلبد 
برق  صنعت  بر  اقتصادی  فشار  از  می تواند  امر  این  و 
نیز  را  بخش ها  سایر   به  بیشتر  توجه  امکان  و  بکاهد 

فراهم کند.
متداول  رویه  براساس  برق  صنعت  کرد:  بیان  وی 
برای  و  دارد  بار  پیک  به  پاسخگویی  به  جدی  توجه 
بخش  در  سرمایه گذاری  به  برق  مصرف  پیک  تامین 
بر سایر  زیادی  امر فشار  این  که  آورده اند  تولید روی 

بخش های این صنعت وارد کرده است. 
با  رضوی  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه مصرف برق کشور در سال جاری حدود 
تصریح  گرفت،  پیشی  تولیدی  ت��وان  از  ساعت   45
)پیک  محدود  ساعات  این  در  برق  تامین  برای  کرد: 
بحرانی (، نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی هستیم که 
این سرمایه گذاری ها جلوگیری  از  با مدیریت مصرف 

 می شود. 
متولی زاده با اشاره به نرخ برق تاکید کرد: در صورت 
کاهش  در  موثر  اق��دام  ع��دم  و  موجود  رون��د  ادام��ه 
انتظار  برق،  تعرفه  اصالح  عدم  همچنین  و  هزینه ها 
می رود بدهی صنعت برق کشور تا سال 1400 از مرز 

75 هزار میلیارد تومان بگذرد. 
وی گفت: عدم وجود هماهنگی اثربخش بین دولت و 
بخش خصوصی یکی از چالش های مهم صنعت برق 
موانع  رفع  قانون  مانند  ظرفیت هایی  وجود  و  بوده 
تولید، قانون اصالح الگوی مصرف، قانون حمایت از 
امری  برنامه ششم توسعه کشور  قانون  و  برق  صنعت 
مهم بشمار می آید، امیدواریم تا با اجرای این قوانین 
کاهش فشار اقتصادی و رونق درصنعت برق کشور را 

شاهد باشیم. 
در ادامه این جلسه مهندس مجید سعادتمند معاون 
خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  برق  توسعه  و  طرح 
رضوی اظهار کرد: تقویت مالی و فنی تولیدکنندگان 
و پیمانکاران باید مورد توجه قرار بگیرد و سندیکای 
صنعت برق ایران در فراهم کردن زمینه اعتمادسازی 

سرمایه گذاران خارجی نقش بسزایی دارد.
وی با اشاره به ضرورت وجود تعامل بین بخش دولت 
به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  اف��زود:  سندیکا،  و 
می تواند  پیمانکاران  و  تولیدکنندگان  نماینده  عنوان 
در انعکاس نظرات و رسیدگی به مشکالت آنان نقش 

موثری داشته باشد.
منطقه ای  برق  شرکت  برق  توسعه  و  طرح  معاون 
کیفی  نظارت  افزایش  پایان  در  رض��وی  خراسان 
از تکنولوژی های جدید  به استفاده  و توجه  سندیکا 
حمایت  تحت  تولیدکنندگان  محصوالت  تولید  در 

سندیکا را خواستار شد.
سندیکای  رئیس  بخشی،  علی  جلسه  این  ادامه  در 
صنعت برق ایران با بیان اینکه سندیکا بازوی اجرایی 
دولت در بخش خصوصی است، تصریح کرد: در دوره 
به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  جدید 
همچنین  شده،  توجه  دولت  با  تعاملی  روابط  ایجاد 
و  دولت   ، هماهنگ  استراتژی  بایک  تا  است  الزم 
صنعت  در  سیاست گذاری  دنبال  به  خصوصی  بخش 

برق باشند. 
پژوهشی  معاونت  دو  راستا  این  در  کرد:  عنوان  وی 
شده  تشکیل  ایران  برق  صنعت  درسندیکای  وعلمی 
که این دو معاونت با نگاه تعاملی با دولت به دنبال حل 

چالش های صنعت برق کشور هستند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل وترافیک شورای اسالمی شهر مشهد:

با ساخت پارکینگ در مناطق پر ترافیک موافق نیستم
اخبار کوتاه

دمای هوا افزایش می یابد
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
از  افزایش تدریجی دما  خراسان رضوی گفت: روند 
امروز 19 دی در این استان آغاز شده و تا پایان هفته 

جاری ادامه دارد.
زهرا مبشری افزود: دمای هوای مشهد تا روز جمعه 
آتی به 14 درجه می رسد. کمینه دمای هوای این شهر 
نیز طی امشب و چند شب آتی بین یک تا سه درجه زیر 
صفر در نوسان است. وی ادامه داد: بارش های پراکنده 
باران برای فردا، عصر و شب پنجشنبه در شمال غرب 
خراسان رضوی پیش بینی شده است. همچنین روز 
پنجشنبه وزش باد در نوار شمالی و شرقی به نسبت 

شدید همراه با گردو خاک پیش بینی می شود.

از  خارجی  سرمایه گذار   ۴٠ بازدید 
پروژه های شهری مشهد

معاونت  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مدیر 
اقتصادی شهرداری مشهد گفت: پس از برجام قریب 
پروژه های  از  خارجی  سرمایه گذاری  هیئت   40 به 

شهری بازدید داشته اند. 
مشارکت  به  اش��اره  با  محمدی مقدم  محمدهادی 
شهرداری در 45 پروژه مشارکتی اظهار کرد: در سال 
شهر  شورای  مصوبه  با  مشارکتی  پروژه  نخستین   88
مشهد شروع به فعالیت کرد و اکنون نیز در 19 پروژه 
مشارکتی فعال در شهر به صورت مستقیم برای 3000 
نفر اشتغال زایی شده است.  وی با تاکید بر اینکه ارتباط 
با سفارت خانه ها و نهادهای داخلی و خارجی که پیگیر 
موضوعات اقتصادی هستند از دیگر موضوعات مورد 
معاونت  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مدیر  توجه 
بسته های  راستا  ای��ن  در  گفت:  اس��ت،  اقتصادی 

سرمایه گذاری در مشهد پیش بینی شده است.

در  آزادی  بزرگراه  حاشیه  بازگشایی 
محل شرکت نیسان شرق تا پایان سال

مدیر ساماندهی بزرگراه آزادی از بازگشایی حاشیه 
بزرگراه آزادی در محل شرکت نیسان شرق تا پایان 

سال خبر داد.
در  گفت:  مطلب،  این  بیان  با  خطیب  محمدناصر 
کارخانه  با  گرفته  صورت  توافق  با  و  امسال  مهرماه 
همکاری  با  کارخانه  ای��ن  شمال  قسمت  پپسی، 
در  مسیر  و  شد  بازگشایی   10 منطقه  شهرداری 
خدمت مردم قرار گرفت. در حال حاضر نیز با توجه 
در  شرق،  نیسان  شرکت  با  شده  حاصل  توافق  به 
صورت صدور و تحویل پروانه تجدید بنا وفق مقررات 
بابت  مالک  طلب  عوض  به  شده  صادر  مجوزهای  و 
عقب نشینی، شاهد بازگشایی حاشیه بزرگراه آزادی 
پایان سال خواهیم  تا  نیسان شرق  در محل شرکت 
برای  گرفته  به تالش های صورت  اشاره  با  بود.  وی 
رفع این معضل در سال گذشته، افزود: از آنجایی که 
بود،  پایانکار صادر شده  این ملک گواهی  برای  قبال 
عقب نشینی،  رعایت  و  مسیر  در  عرصه  برای  باید 
جبران خسارت صورت می پذیرفت که به دلیل عدم 

تامین اعتبار در سنوات گذشته این امر میسر نشد.
کرد:  نشان  خاطر  آزادی  بزرگراه  ساماندهی  مدیر 
ضلع  از  بود  شده  سبب  شرق  نیسان  کارخانه  وجود 
شمال ملک معبر 35 متری به معبر 3 متری تبدیل 
شود. اما با اجرای این توافق ضمن بازگشایی مسیر 
کندروی حاشیه بزرگراه آزادی و تامین ایمنی تردد، 
اجرایی  نیز  سطحی  آب های  هدایت  پروژه  اجرای 
مسیر  همچنین  ک��رد:  بیان  خطیب  شد.  خواهد 
احداث  غیرهمسطح  دوربرگردان های  به  ورودی 
شده که فعال به صورت طرح موقت است و برابر طرح 

مصوب به صورت کامال ایمن اجرایی می شود.

ساخت  برای  رایگان  مجوز  اعطای 
اقامتگاه های بوم گردی

گفت:  چ��ن��اران  فرهنگی  م��ی��راث  اداره  رئیس 
این  گردشگری  ظرفیت  دارای  روس��ت��اه��ای  ب��ه 
گردی  بوم  های  اقامتگاه  ساخت  برای  شهرستان، 
محمد طاهریان مقدم  شود.  می  داده  رایگان  مجوز 
برای  رایگان  مجوز  برایاعطای  اقدام  نخستین  افزود: 
ساخت اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای چناران 
حضور گردشگران در روستاهای این شهرستان ساخت 
روستاهای  گفت:  او  است.  بوم گردی  اقامتگاه های 
رادکان، اخلمد، بقمچ، اسجیل، دولت آباد، فریزی و 
با توانایی بوم گردی در این  گاه و گاش  از روستاهای 
شهرستان است. رئیس اداره میراث فرهنگی چناران 
افزود: این اداره به متقاضیان ساخت اقامتگاه در این 

مناطق مجوز  می دهد.

مدیر مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت 
می  سوغات  گفت:  خراسان  فناوری  و  علم  پارک 
تواند یک مصداق بومی برای صنایع فرهنگی در 
با هدف  رو  این  از  باشد،  بویژه شهر مشهد  ایران 
سوغات  م��دل  زی��ارت  مفهوم  تعمیق  به  کمک 
کمی  توسعه  طرح  قالب  در  رضوی  زائر  فرهنگی 
و کیفی زیارت توسط این پارک طراحی و تدوین 

شده است.
این  ارائه  به  اشاره  با  عربشاهی  جاوید  علیرضا 
طرح استانداری خراسان رضوی، بیان کرد: پروژه 
مطالعه سوغات فرهنگی رضوی بخشی از این طرح 
مطالعاتی بود که در سال 1390 توسط پارک علم و 
فناوری انجام شد و راهبردها و راهکارهایی برای 
سوغات زائر در آن گنجانده شد. وی دستیابی به 
فرهنگی  'سوغات  از  مستدل  و  مناسب  مفهومی 
در  فرهنگی  سوغات  نقش  تبیین  رض��وی'،  زائ��ر 
اصلی  های  شاخص  به  دستیابی  زیارت،  فرهنگ 
سوغات فرهنگی زائر رضوی در حوزه های محتوا، 
حوزه  این  در  راهبردهایی  ارائه  و  قالب  مخاطب، 
فرهنگی  سوغات  مطالعه  پروژه  کلی  اهداف  از  را 
های  فناوری  رشد  مرکز  مدیر  برشمرد.  رضوی 
خراسان  فناوری  و  علم  پارک  زی��ارت  و  فرهنگی 
گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد که کمبود 
اطالع از جانمایی بازارها در سطح شهر، نرخ گذاری 
نامناسب کاال، بی ثباتی قیمت ها، حمایت ناکافی از 
تولید صنایع دستی در مشهد و کمبود مجتمع های 
ارائه انواع سوغات، عمده مشکالت خرید سوغات 
ادامه داد:  را تشکیل می دهد.  وی  زائر  از سوی 
'ادویه هفت قلم، زعفران و زرشک، انواع خشکبار 
خوراکی  های  سوغاتی  زمره  در  جات'  شیرینی  و 
و 'انگشتر و زیورآالت فیروزه و عقیق، پرچم های 
مذهبی، جام چهل کلید، عبای روحانی و نمازی، 

خلعت آخرت، عطریات، سجاده، جانماز و مهر و 
تسبیح، صنایع دستی' از سوغاتی های غیرخوراکی 
مشهد به شمار می روند.  وی گفت: برای رسیدن 
در  رضوی  زائر  فرهنگی  سوغات  نهایی  نمونه  به 
طرح توسعه کمی و کیفی زیارت که توسط پارک 
از  شد،  تنظیم  و  طراحی  خراسان  فناوری  و  علم 
با شاخص های رسانه  زائر  یک سو شاخص های 
و از سوی دیگر شاخص های زائر با شاخص های 
محتوا سنجیده می شود و این سه بخش در ترکیبی 
معنادار در کنار یکدیگر قرار می گیرد.  مدیر مرکز 
در  داد:  ادامه  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رشد 
نهایت از تلفیق دو جریان مزبور خروجی سیستم به 
عنوان یک محصول دارای شاخص در هر سه حوزه 
آنجا  از  کرد:  اظهار  عربشاهی  شد.   خواهد  ارائه 
بومی  مفاهیم  کشور  در  فرهنگی  صنایع  برای  که 
نداشتیم، دیدگاه ما در پارک علم و فناوری این بود 
که موضوع سوغات با ظرفیت بزرگی که دارد، می 
تواند پیوندی بین صنایع فرهنگی و مبحث زیارت 

برقرار کند. 
برای  پیشنهادی  راهبرد  چهار  به  اشاره  با  وی   
زائر  فرهنگی  سوغات  الگویی  م��دل  یک  ارائ��ه 
رضوی در طرح توسعه کمی و کیفی زیارت گفت: 
تعمیق نگرش و دیدگاه های حاکم بر تدوین مبانی 
راهبردی و برنامه ریزی توسعه سوغات فرهنگی، 
در  عمومی  آگاهی  گسترش  و  س��ازی  فرهنگ 
شناخت و بهره گیری از سوغات مطلوب فرهنگی 
بخش  مشارکت  جلب  و  فعالسازی  رض��وی،  زائر 
نخبگان  و  مردمی  مستقل  تشکلهای  خصوصی، 
سوغات  ان��واع  توزیع  و  تولید  در  هنر  و  فرهنگ 
فرهنگی، بسترسازی و توسعه زیرساختهای الزم 
از  زائر رضوی  تولید و عرضه سوغات فرهنگی  در 

پیشنهادهای ارائه شده در این طرح است.

اسالمی  ش��ورای  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
شهر مشهدمقدس گفت: سعی ما تا امروز ایجاد 
بوده  گ��ذاری  سرمایه  فضای  در  ثبات  و  امنیت 

است.
نشست  دومین  در  پویا  حسینی  محسن  سید 
اقتصادی منطقه  فعاالن و سرمایه گذاران حوزه 
موسسات  برای  که  اتفاقی  کرد:  اظهار  ثامن، 
تا  شد  باعث  افتاد  مشهد  در  اعتباری  و  مالی 
مشهد  از  خوشی  خاطره  هیچ  گ��ذاران  سرمایه 
گذاری  سرمایه  حاضر  حال  در  و  باشند  نداشته 
ما در  از مشکالت  و یکی  این شهر قفل شده  در 
مشکالت  فصل  و  حل  سرمایه گذاری  کمیسیون 
گذشته است. وی کار پیش رو را بسیار سخت و 
افزود: طی سال های  و  کرد  پیچیده ای توصیف 
تزریق شده  بدنه شهر  به  تفکری  گذشته همواره 
در  و  کرده  خطاب  زالوصفت  را  سرمایه گذار  که 
سرمایه گذاران بدبینی ایجاد کرده است، ما باید 

چنین فضایی را از بین ببریم.
ادامه داد: در حال حاضر تالش  پویا  حسینی 
کار  اما  این جو شکسته شود  تا  کنیم  را می  مان 
های  حرف  که  خرسندیم  امروز  است،  سختی 
امیدوارکننده ای از سرمایه گذاران می شنویم و 

نتیجه زحمات 5 ماهه خود را می بینیم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر 
سرمایه  رونق  برای  کرد:  تصریح  مقدس  مشهد 
مثال  برای  است،  توجه  قابل  نکته  چند  گذاری 
باید توجه کرد که سرمایه گذاری نیازمند سرعت 
میلیاردی  چند  گذاری  سرمایه  در  رکود  و  است 
درازمدت  منافع  باید  همواره  ما  است.  فاجعه 
از منافع زودگذر چشم  را مورد توجه قرارداده و 

پوشی کنیم.
در  که  دیگری  موضوع  کرد:  خاطرنشان  وی 

باشد  می  امنیت  موضوع  است  مطرح  حوزه  این 
چرا که سرمایه گذار اگر بداند ثبات قانون گذاری 
را احساس  امنیت  دارد،  در حیطه محلی وجود 
کرده و سرمایه گذاری میکند. اینکه هرروز قانون 
جدیدی در رابطه با پروانه، اضافه بنا و ... وضع 

شود امنیت را از سرمایه گذار خواهد گرفت.
سهولت  دیگر  نکته  داد:  ادامه  پویا  حسینی 
زائد  مقررات  زدودن  و  گ��ذاری  قانون  روند  در 
است و در کنار این موضوع باید به بحث تنوع در 
ساز  و  ساخت  در  کرد،  توجه  نیز  گذاری  سرمایه 
باید به مواردی غیر از تجاری و اقامتی از جمله 
زعفران،  بحث  داری،  رستوران  س��ازی،  برند 
کمیسیون  عضو  کرد.  توجه  نیز   ... و  خشکبار 
با  مشهدمقدس  شهر  اسالمی  شورای  اقتصادی 
شهر  در  بسیاری  داران  مجموعه  اینکه  به  اشاره 
هستند که متاسفانه فضایی برای عرضه سرمایه 
خود ندارد، افزود: در بحث فرهنگی می توان از 
توان  می  مثال  برای  کرد،  استفاده  ظرفیت  این 
موزه  رستوران  به  را  تاریخی  و  فرهنگی  بناهای 
تبدیل کرد. وی با بیان اینکه ما به دنبال منافع 
افزود:  نبال رونق هستیم،  به  شهرداری نبوده و 
سرمایه گذاری صرفا ساختن ساختمان نیست و 
به عقیده بنده بافت پیرامونی حرم مطهر از این 
در  که  است  رویکردی  این  و  شده  اشباع  حیث 
نیز  بین اعضا و شهردار مشهد و شهردار منطقه 

وجود دارد.
پرونده  تا  است  نیاز  کرد:  عنوان  پویا  حسینی 
های گذشته را مجدد مورد بررسی قرار دهیم اما 
باید به این نکته نیز توجه کنیم که این امر سبب 
سرمایه  شویم؛  متوقف  حال  زمان  در  میشود 
با ایجاد سندیکا کمک حال اعضای  باید  گذاران 

شورا شوند.

کوتاه از ورزش استان

نام چهار خراسانی در لیست تیم ملی 
فوتبال دختران زیر 15 سال

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران زیر 15 
سال از روز 21 دی ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می 
شود که معصومه جهانچی، سرمربی این تیم اسامی 
میان  کرد. در  اعالم  را  اردو  به  بازیکنان دعوت شده 
دعوت شدگان که از استان های مختلف کشور هستند 
می  دیده  هم  خراسانی  فوتبالیست  دختر  چهار  نام 
سرور  فاطمه  دیدار،  سارا  محمدزاده،  مهدیه  شود. 
زاده و شروین افخمی بازیکنان خراسانی دعوت شده 

به اردوی تیم ملی دختران زیر 15 سال هستند. 

پرواز پرسپولیس به مشهد

به نقل از س��ایت رس��می باشگاه پرس��پولیس، مدافع 
عنوان قهرمانی و صدرنش��ین لیگ برتر فوتبال ایران، 
از س��اعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز جمعه مهمان تیم مشکی 
پوش��ان خراس��ان خواه��د بود. اعض��ای تی��م فوتبال 
پرس��پولیس روز پنجش��نبه ب��ا پ��رواز س��اعت ۱۳:۳۰ 
دقیق��ه تهران را به مقصد  مش��هد ترک می کنند و روز 
جمعه نیز پس از برگزاری مس��ابقه با پرواز س��اعت ۲۱ 

راهی تهران می شوند.

صاحب  رضوی  خراسان  پنگ  پینگ  هیئت 
سالن اختصاصی می شود

محمد حسین زینل فامیله گفت: هیئت پینگ پنگ 
دو  در  پینگ پنگ  خانه  راه ان��دازی  خراسان رضوی، 
از  قسمتی  پرداخت  و  سبزوار  و  قوچان  شهرستان 
این هزینه ها را انجام داده که در راستای تاسیس این 
سالن ها، دو نونهال و نوجوان خوب در سطح کشوری 
خراسان رضوی  تنیس  هیئت  دبیر  می کنند.  فعالیت 
هشت  به  همراه  سجاد  در  ورزشی  سالن  یک  گفت: 
میز به این هیئت اختصاص داده شده و هم اکنون در 
حال گذراندن مراحل خود بوده و هیئت پینگ پنگ 
خراسان رضوی در سال 97 صاحب این سالن ورزشی 
کمبود  مشکل  ک��رد:  خاطرنشان  زینل  می شود. 
خراسان رضوی  پینگ پنگ  هیئت  در  مالی  منابع 
به مقدار بسیار اندکی وجود داشته و هیئت خواستار 
این هیئت در  با تالش  اما  اندکی است  اسپانسرهای 
لغو  به هیچ وجه  برنامه های اجرایی  تمامی زمینه ها، 

یا معوق نمی شوند.

کردن  متوقف  برای  عنایتی  اندیشه های 
صدرنشین بالمنازع لیگ برتر

دی��داری  ج��اری  هفته  جمعه  روز  پوشان  مشکی 
از  عنایتی  رضا  دارن��د.  پرسپولیس  برابر  حساس 
آینده داری  مربی  قطعًا  که  داده  نشان  ابتدا  همین 
است و توانسته امتیازات حساس و روحیه بخشی را 
با مشکی پوشان تجربه کند. همچنین مشکی پوشان 
گرجستانی  مهاجم  یک  اخیر  روزهای  در  توانستند 
این  از  استفاده  با  تا  ک��رده  اضافه  خ��ود  تیم  به  را 
سهمگین تر  را  خود  حمله  خط  آتش  خارجی  مهره 
از  بیشتری  ضریب  دوم  فصل  نیم  در  بتواند  و  کند 
به  می شود  تیمش  نصیب  که  را  پایانی  موقعیت های 
جمعه  پوشان  مشکی  و  پرسپولیس  کند.  تبدیل  گل 
هفته جاری از ساعت 14:30 در ورزشگاه ثامن مشهد 

رودر روی یکدیگر قرار می گیرند.

تقدیر شورا از 3 پیش کسوت کشتی مشهد

با  هم زمان  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  اعضای 
نشست  در  تختی،  جهان پهلوان  درگذشت  سالگرد 
توکل،  حمید  از  مراسمی  طی  خود  دوشنبه  روز 
کشتی  پیش کسوتان  زینل نیا،  ناصر  و  توکلیان  امیر 
خراسان رضوی، تقدیر کردند. حمید توکل، پهلوان 
پیش کسوت نامی خراسان و از مدال آوران بین المللی 
مهد  همواره  خراسان  گفت:  مراسم  این  در  کشتی، 
ولی  بوده،  ایران  کشتی  در  بزرگ  پهلوانان  پرورش 
شده  واقع  مظلوم  اخیر  دهه  چند  طی  کشتی  ورزش 
مورد  کشتی  که  است  چندسالی  اف��زود:  وی  است. 
مورد  مالی  مسائل  به دلیل  و  نمی گیرد  قرار  توجه 

بی مهری واقع شده است.

اللیگا

ستاره  روی  کوتینیو  انتقال  عجیب  تاثیر 
یوونتوس! 

یورو  میلیون   160 کوتینیو  خرید  برای  بارسا 
کردن  جدا  کار  حاال  اینکه  جالب  و  کرد  هزینه 
شده  همیشه  از  دش��وارت��ر  یوونتوس  از  دیباال 
که  کرد  ادع��ا  اسپورت  توتو  نشریه  ام��روز  اس��ت. 
فروش  به  عالقه ای  هیچ  هرچند  یوونتوسی ها 
تابستان  اگر  ولی  ندارند  خود  آرژانتینی  ستاره 
 175 از  کمتر  به  شوند،  وی  انتقال  به  مجبور  بعد 
آنها،  نگاه  از  داد.  نخواهند  رضایت  یورو  میلیون 
رقم  و  است  کوتینیو  از  ارزشمندتر  بازیکنی  دیباال 
بود.  خواهد  یورو  میلیون   160 از  بیش  او  جدایی 
به  مند  عالقه  تیم های  یونایتد،  و  مادرید  رئال 

هستند.  دیباال  جذب 

راهکار عجیب گریژمان برای پیوستن به 
بارسلونا

طبق ادعای میرر، گریژمان به مسئوالن یونایتد 
میلیون   22 دریافت  صورت  در  تنها  که  است  گفته 
آنها  با  به امضا قرارداد  یورو خالص در سال حاضر 
 100 او  درخواست  اینکه  به  علم  با  شد.  خواهد 
این  به  شد.  خواهد  روبرو  منفی  پاسخ  با  درصد 
ترتیب او پس از نا امید کردن یونایتد، می تواند به 

رویای خود که پیوستن به بارساست دست یابد.

واکنش رئال مادرید به انتقال کوتینیو
قصد  مادرید  رئال  که  کرد  ادعا  اسپورت  اسکای 
خریدهای  به  دستن  آینده  تابستان  در  دارد 
ادن  و  کورتوا  تیلو  لیست،  راس  در  که  بزند  برگی 
هازارد 2 ستاره بلژیکی چلسی قرار دارند. این دو 
تا به حال  بازیکن علیرغم تالش چلسی هیچ کدام 
نکرده اند  تمدید  لندن  آبی های  با  را  خود  قرارداد 
کورتوا  و  هازارد  سبز  چراغ  را  تعلل  این  بسیاری  و 
اینکه  ضمن  می دانند.  مادرید  به  مهاجرت  برای 
زیادی  بسیار  عالقه  وی  ه��ازاد  پدر  گفته  طبق 
کورتوا  فرزندان  همچنین  دارد.  مادرید  رئال  به 
اتفاقات  این  و  هستند  ساکن  مادرید  در  اکنون 
جمع  در  بازیکن  دو  این  حضور  زمینه  می توان  را 

دانست. مادریدی ها 

خطر سقوط رئال مادرید تقریبا برابر با 
قهرمانی!

تساوی 2-2 برابر سلتا بدان معنا بود که علیرغم 
صدر  با  کهکشانی ها  اختالف  کمتر،  ب��ازی  یک 
اما نکته عجیب  امتیاز رسیده است.   16 به  جدول 
بارسلونا  با  مادرید  رئال  فعلی  فاصله  که  اینجاست 
 17 سقوط  منطقه  با  تیم  این  فاصله  و  امتیاز   16
حاضر  حال  در  هفدهم  تیم  آالوس،  است.  امتیاز 
15 امتیاز دارد و رئال مادرید 32 امتیاز جمع کرده 
شانس  امتیازی،   48 بارسلونای  با  مقایسه  در  که 
بسیار کمی برای تکرار موفقیت دارد. رئال مادرید 
نیز  را  قهرمانان  لیگ  در حال حاضر کسب سهمیه 

در خطر می بیند.

سه گزینه پرز برای جانشینی زیدان در 
رئال

دوم  تیم های  با  و  است  جدول  چهارم  تیم  رئال 
نه  رئال  دارد.  اختالف  امتیاز   5 و   7 نیز  سوم  و 
دچار  نیز  بازی  شکل  در  که  نتیجه گیری  در  تنها 
سلتا  برابر  تساوی  اس��ت.  شده  محسوسی  افت 
حریفان  خانه  در  رئال  برد  بدون  بازی  چهارمین 
با  پرز  که  کرد  ادعا  السستا  همچنین  امروز  بود. 
انتهای  تا  تنها  دارد،  زیدان  به  که  عالقه ای  وجود 
فصل  رئال  اگر  و  داد  خواهد  فرصت  وی  به  فصل 
کونته)چلسی(،  آنگاه  کند،  تمام  جام  ب��دون  را 
پوچتینو)تاتنهام(،  نیز  و  آلمان(  لو)ملی  یوآخیم 

برای جانشینی زیزو خواهند بود. او  گزینه های 

سرمربی تیم ملی کشتی بزرگساالن:

خیلی از اتفاقات ناخوشایند از داخل هدایت می شود
چند هفته قبل بود که مجمع فدراسیون کشتی با 
رای قاطع خود به رسول خادم نشان داد ک ه اعتماد 
برای  خادم  حاال  دارد.  فدراسیون  رئیس  به  کاملی 
داشت.  خواهد  رو  پیش  سختی  راه  آینده  سال   4
ملی  تیم  سرمربیگری  دیگر  بار  ویژ ه اینکه  اخیرا  به 
این  قبول  دلیل  کرد ه است.  قبول  هم  را  آزاد  کشتی 
سمت از سوی خادم با وجود مشغله های زیادی که 
دارد،  جهانی  اتحادیه  حتی  و  کشتی  فدراسیون  در 
به گفته خیلی از کارشناسان نبود مشابه  او در بخش 
فنی است. حاال رئیس فدراسیون این روزها باز هم 
برخالف سال جاری  آینده  تا سال  آمده  کنار تشک 
آزاد  کشتی  برای  گیری  نتیجه  نظر  از  خوبی  سال 

ایران باشد.
تمرینات برای من کامال جدی است

کشتی  ملی  تیم  هم  و  آزاد  کشتی  ملی  تیم  هم 
حضور  برای  را  خود  م��رح��ل ه اردوی  اولین  فرنگی 
کشتی  بین  در  کرده اند.  آغاز  آسیایی  مسابقات  در 
گیرانی که هم اکنون در اردوی تیم های ملی هستند، 
کشتی  تختی  جام  در  است  قرار  که  هستند  نفراتی 
بگیرند. همچنین جمعی از این نفرات هم در کشتی 
آزاد و هم فرنگی اوایل سال 97 باید در جام جهانی 
رو  پیش  مسابقات  به  توجه  با  طبیعتا  کنند.  شرکت 
چون  گرفته  است.  خود  به  جدی  شکل  تمرینات 
زمان زیادی تا مسابقات آسیایی قرقیزستان نداریم.

مدعیان هر وزن باید خودشان را نشان دهند
رقابت های  ب��ه  اع��زام��ی  ن��ف��رات  انتخاب  ب��رای 
فرصتی  که  این  می کنیم  برگزار  انتخابی  آسیایی، 
نشان  را  خودشان  تا  هست  وزن  هر  مدعیان  برای 
دهند. نفراتی که هم اکنون در اردو هستند، از مدال 
آوران جهان و المپیک، نفرات برتر قهرمانی کشور و 
مسابقات عمومی انتخاب شدند تا مربیان روی آنها 
کار کنند و نکات الزم را گوشزد کنند. باید نواقصی که 

کشتی گیران در کارشان دارند، رفع شود.
با توجه به سابقه پیرمردی سرمربی شدم

فعال با تشخیص شورای فنی برای اینکه دوستان 

بیشتری  زمان  با  مناسب تر  بندی  جمع  به  بتوانند 
برسند، بنده در خدمت تیم ملی کشتی آزاد هستم 
و این مسئولیت را برعهده گرفتم. با سابقه پیرمردی 
قرار است مسئولیت  این بخش داشتم،  در  بنده  که 
فنی تیم ملی کشتی آزاد را دنبال کنم. البته در کنار 
و دوستان دیگر  علیرضا رضایی  من محمد طالیی، 
هم هستند. فکر می کنم بهتر است کمی زمان دهید 
امیدوارم  بگیرد.  صورت  الزم  بندی های  جمع  تا 
در  دارند،  را  انتظارش  مردم  که  نتیجه ای  بهترین 

مسابقات پیش رو اتفاق بیفتد.
سرمربیگری تیم بزرگساالن کار هر کسی نیست

اینکه کارشناسان یا کشتی گیران می گویند فردی 
است.  لطفشان  نظر  نداریم،  ایران  در  خادم  مثل 
بنده در این اندازه ها نیستم که بگویم مثل من وجود 
که  باشیم  متوجه  باید  معتقدم  حال  این  با  ندارد. 
نیست  مسئولیتی  بزرگساالن  ملی  تیم  سرمربیگری 
که حتی به سادگی بتوان به مربیان بزرگ اعطا کرد 
داد.  پرورش  سمت  این  قبول  برای  را  مربیانی  یا 
محسوب  باالیی  سطح  مربیان  که  هستند  خیلی ها 
جوانان  سنی  رده های  مربیان  می توانند  و  می شوند 
و نوجوانان باشند، اما وقتی به بزرگساالن می رسیم، 

 3 بین  در  دارند  انتظار  مردم  است.  متفاوت  ماجرا 
در  فنی  موضوع  بنابراین  باشیم.  جهان  برتر  تیم 
مثل  دیگری  فاکتورهای  می گیرد.  قرار  آخر  اولویت 
مدیریت و شخصیت خود سرمربی تاثیر بسزایی در 

نتیجه گیری تیم دارد.
رسیدن به جایگاه محمد بنا کار آسانی نیست

ما محمد بنا را به عنوان یک مربی موفق در کشتی 
میدان  جوان تر  مربیان  به  حاال  داشتیم.  فرنگی 
بنا  بزرگی مثل  بتوانند جای مربی  آنها  تا  داده شده 
را بگیرند. با این حال ممکن است خیلی از مربیان 
چنین تالشی بکنند، اما در جایگاه سرمربیگری تیم 
می گویم  من  باشند.  موفق  نتوانند  بزرگساالن  ملی 
پرورش فردی برای سرمربیگری تیم ملی بزرگساالن 
با  نیست.  آسانی  کار  فرنگی  در  هم  و  آزاد  در  هم 
این حال امیدوارم در آینده مربیانی در هر 2 رشته 
تیم های  در  بتوانند مدیریت خوبی  تا  باشیم  داشته 

ملی داشته باشند و موفقیت کسب کنند.
سوریان را هم محمد بنا پرورش داد

ما اخیرا تصمیم گرفتیم برای پاسداشت زحمات 2 
بزرگ کشتی ایران یعنی عبدا... موحد و محمد بنا، 
خانه کشتی شماره یک و 2 را به نام این 2 نفر کنیم. 

که  گفته  خود  تواضع  روی  از  بنا  محمد  که  شنیدم 
نام حمید سوریان می شد.  به   ای کاش خانه کشتی 
باید بگویم که محمد بنا زحمات زیادی برای کشتی 
در  ما  قهرمان های  از  خیلی  مربی  و  کشیده  فرنگی 
سوریان  حمید  همین  بود ه  است.  جهان  و  المپیک 
باز  اگر  ما  می داند.  خودش  استاد  را  بنا  محمد  هم 
باشیم،  داشته  خودمان  کشتی  در  بنا  محمد  هم 
قهرمان هایی  که  داش��ت  خواهیم  را  قابلیت  این 
قاسم  و  ن��وروزی  امید  س��وری��ان،  حمید  همچون 
رضایی را پرورش دهیم. این کمترین کاری است که 
فدراسیون کشتی می توانست برای قدردانی از مربی 

بزرگی مثل محمد بنا انجام دهد.
بحث تعلیق کشتی همچنان جدی است

کشتی  تعلیق  بحث  ک��ه  کنیم  ف��رام��وش  نباید 
همچنان جدی است. فقط برای این بررسی پرونده 
ما در اتحادیه جهانی به تاخیر افتاد که با تعطیالت 
تا  هستیم  منتظر  شد.  همزمان  میالدی  نوی  سال 
امیدوارم  می شود.  گرفته  تصمیمی  چه  که  ببینیم 
که  اتفاق بدی برای کشتی ایران رخ ندهد. ما منتظر 
در  اداری  فعالیت های  شروع  با  که  ببینیم  هستیم 
خواهد  اتخاذ  تصمیمی  چه  میالدی  جدیدی  سال 

شد و پیگیر ماجرا هستیم.
هدایت  داخل  از  ناخوشایند  اتفاقات  از  خیلی 

می شود
ورزش  وزارت  مسئوالن  با  که  بررسی هایی  طبق 
به  ماجرا  ای��ن  داشتیم،  ش��ده  برگزار  جلسات  در 
المللی  بین  کمیته  در  فعال  سیاسی  جریان های 
المپیک و جریان های اقتصادی ذی نفوذ برمی گردد. 
در  گ��زارش ه��ای��ی  ه��م  کشور  داخ��ل  متاسفانه  از 
تصمیم  و  المللی  بین  نهادهای  دست  به  این باره 
اتفاقاتی  از  خیلی  متاسفانه  رسید ه  است.  گیرنده 
صورت  به  ما  کشور  برای  المللی  بین  بخش  در  که 
هدایت  کشور  داخ��ل  از  می دهد،  رخ  ناخوشایند 
این  می شود.  حمایت  داخل  از  حداقل  یا  می شود 

اصال موضوع خوشایندی نیست.

گفت:  ای��ران  والیبال  ملی  تیم  اسبق  بازیکن 
موفق ترین  والیبال  فدراسیون  حاضر  ح��ال  در 

فدراسیون کشور می باشد. 
جبار قوچان نژاد در گفت و گو با ایسکانیوز افزود: 
مختلف  رده ه��ای  ملی  تیم های  سطح  در  نتایج 
نشان دهنده این موضوع است که این مهم به خاطر 
مدیریت صحیح و تداوم این مدیریت در سه دهه 
جدایی  با  خوشبختانه  که  است  بوده  اخیر 
مدیریت  ص��در  از  داورزن���ی  محمدرضا 
رسیده  فردی  به  آن  ریاست  والیبال، 
که سال ها در کنار والیبال و رئیس آن 
روند  ادامه  این سابقه، عامل  و  بوده 

موفقیت والیبال خواهد بود.
به  شدن  نزدیک  به  اش��اره  با  وی 
مهم ترین  اف���زود:  المپیک2020 
والیبال،  روی  پیش  مسابقات 
است  توکیو   2020 سال  المپیک 
مدیریت  با  رون��د  همین  اگ��ر  که 
احتمال  به  باشد،  ضیایی  احمد 
سکوهای  از  یکی  ب��ه  ف���راوان 

المپیک خواهیم رسید، ولی اگر در المپیک به سکو 
نرسیدیم، نمی توانیم آن را شکست والیبال بدانیم، 
چون رسیدن به سکوی المپیک برای والیبال دیگر 

رویا پردازی نیست.
مشکل  مهم ترین  کرد:  خاطرنشان  قوچان نژاد 
بازیکنان  نداشتن  المپیک  در  کشورمان  والیبال 
جایگزین  بازیکنان  ویژه  به  پست  چند  در  مناسب 
سید محمد موسوی و میر سعید معروف است و در 
پیدا  به دنبال  باید  المپیک، کوالکویچ  تا  این مدت 
کردن استعداد جدید برای حضور موثر در تیم ملی 
باشد، در این راه نقش مربیان رده پایه در پرورش 

استعداد بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تیم های باشگاهی 
دادن  سامان  و  سر  گفت:  نیز  برتر  لیگ  در  والیبال 
از  یکی  باید  والیبال  باشگاهی  تیم های  وضعیت  به 
والیبال  تیم های  تا  باشد  کاری ضیایی  اولویت های 
از حالت مصرف کننده در آمده و باعث پویایی لیگ 
کشورمان  والیبال  ضعف  مهم ترین  شوند،  والیبال 

عدم ثبات تیم داری در سطح باشگاهی است.
قوچان نژاد با اشاره راهکارهای تضمین ماندگاری 

تیم های باشگاهی والیبال تصریح کرد: اگر تیم های 
لیگ برتر دارای امتیاز خرید و فروش مانند تیم های 
تا  شد  خواهد  باعث  موضوع  این  شوند،  فوتبال 
کشور،  کننده های  تولید  یا  و  کارخانجات  صاحبان 
و  داده  تشکیل  والیبال  لیگ  در  حضور  برای  تیمی 
با جبران برخی از هزینه هایشان با رغبت بیشتری 

به ادامه فعالیت در والیبال بپردازند.
وی افزود: زمانی که یک تیم بدون هیچ پیشینه 
والیبالی تشکیل می شود و سرمایه گذار تیم موفق 
نیز  سریع  خیلی  نمی شود،  سرمایه اش  برگشت  به 
از بین می رود و حتی شاهد بودیم که تیم هایی در 
لیگ برتر حتی نتوانستند لیگ را به اتمام برسانند.

مشهد  والیبال  طرفداران  به  اشاره  با  قوچان نژاد 
تیم های مشهدی  بازی های  اکثر  کرد:  نشان  خاطر 
برگزار می شود و حدود سه  در سالن مهران مشهد 
ولی  می مانند،  سالن  بسته  درهای  پشت  نفر  هزار 
معضالت  و  والیبال  در  تیم داری  مشکالت  علت  به 
موسسه اعتباری ثامن، جای تاسف دارد که والیبال 
مشهد پس کسب نتایج درخشان در لیگ برتر بدون 

تیم بماند.

مدیر مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان خبر داد:

طراحی محصول فرهنگی برای 
زائران رضوی

عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهدمقدس:

سعی ما ایجاد امنیت و ثبات در فضای 
سرمایه گذاری است

جبار قوچان نژاد: تداوم مدیریت عامل موفقیت والیبال

  تحرک بدنی موجب تقویت حافظه می شود
طبق نتایج جدید، تحرک فیزیکی عالوه بر بدن 
و مغ��ز، برای اف��راد مبتال به اختالل ش��ناختی 

خفیف هم سودمند است.
 غالب��ا در اف��راد با افزایش س��ن، مه��ارت های 
فک��ری و حافظ��ه هم کاهش می یاب��د. اختالل 
ش��ناختی خفی��ف ش��دت کمت��ری نس��بت ب��ه 
دمانس )زوال عقل( دارد. اما محققان معتقدند 
اختالل ش��ناختی خفیف ممکن است منجر به 

زوال عقل شود.
دکتر رونالد پترس��ون، سرپرست تیم تحقیق از 
کلینی��ک مای��و در ایالت مینه س��وتا آمریکا، در 
این باره می گوید: »جالب اس��ت که ورزش می 
تواند به بهبود حافظه در این مرحله کمک کند، 
چراکه هرکسی در هر شرایطی می تواند ورزش 
کن��د و ورزش ک��ردن برای س��المت عمومی هم 

فایده دارد.«

وی در ادام��ه می افزای��د: »از آنجائیکه اختالل 
ش��ناختی خفیف به مرور تبدیل ب��ه زوال عقل 
می ش��ود، مهم اس��ت که این اخت��الل زودتر از 

موعد تشخیص داده شود.«
محققان دریافته اند بیش از ۶ درصد افراد دهه 
۶۰ س��ال و بیش از ۳۷ درصد افراد ۸۵ س��ال به 

باال مبتال به اختالل شناختی خفیف هستند.
پترس��ون می گوی��د: »توجه کنید ک��ه اگر دچار 
فراموش��ی می ش��وید و در انجام برخی وظایف 
دچار مش��کل هستید، حتما به پزشک مراجعه 
نمایید و آن را بخشی از روند عادی افزایش سن 

تلقی نکنید.«
در دس��تورالعمل جدی��د ک��ه از س��وی انجم��ن 
آلزایم��ر آمریکا تایید ش��ده اس��ت، عن��وان می 
شود که پزش��کان باید به افراد مبتال به اختالل 

شناختی خفیف ورزش منظم را تجویز کنند.

  خطر ورزش در هوای آلوده را جدی بگیرید

سالمت

ی��ک فوق تخص��ص ریه با تش��ریح اث��رات منفی 
آلودگ��ی هوا بر سیس��تم تنفس توصی��ه کرد: در 

هوای آلوده باید از ورزش کردن اجتناب کرد.
جعفر اصالنی فوق تخصص ریه در خصوص تاثیر 
آلودگی هوا بر عملکرد سیس��تم تنفس��ی اظهار 
داش��ت: انس��ان ها روزانه هوای زی��ادی را برای 
حیات سلول های بدن خود دریافت می کنند که 

حجم این هوا به ده متر مکعب می رسد.
وی گف��ت: تنف��س ه��وا از طری��ق بین��ی باع��ث 
تهویه هوای وارد ش��ده می ش��ود ام��ا باید توجه 
داش��ت ذراتی که اندازه آن ها از 7 الی 8 میکرون 
کوچک تر باش��ند می توانند از طری��ق بینی وارد 

دستگاه تنفسی شوند.
اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه ا... گفت: 
آلودگ��ی ه��وا در درجات متفاوتی وارد سیس��تم 
تنفس��ی افراد می ش��ود که هرچه میزان غلظت 
آالینده های هوا بیش��تر باش��د تنفس س��خت تر 
خواه��د ش��د. ای��ن ف��وق تخص��ص ری��ه ادام��ه 
داد: اف��رادی ک��ه از بیماری آس��م، برونش��یت و 
بیماری ه��ای قلب��ی و عروقی رن��ج می برند باید 
بیشتر مرقب باشند زیرا وارد شدن این ذرات به 
ریه آن ها می تواند ترکیبات اسیدی را ایجاد کند.
اصالن��ی در ادامه توضیح داد: س��وزش چش��م، 

خ��ارش گلو و بین��ی از جمل��ه ع��وارض ابتدایی 
اثر آلودگی بر سیس��تم تنفس��ی اس��نان به شمار 
م��ی رود، تحقیقات انجام ش��ده نش��ان می دهد 
آلودگ��ی هوا در کوت��اه مدت باعث ب��روز بیماری  
نخواد شد و اثرات این آلودگی در بلندمدت خود 
را نشان می دهد. وی در خصوص مواد غذایی که 
باعث پیشگیری از بیماری های ناشی از آلودگی 
هوا می شود گفت: استفاده از آنتی اکسیدان ها، 
می��وه، س��بزی ت��ازه و لبنی��ات می توان��د از بروز 

عوارض ناشی از آلودگی هوا بکاهد.
این متخصص داخلی افزود: اگر چه اس��تفاده از 
ماسک ها در هوای آلوده توصیه می شود اما این 
وسایل نمی توانند به طور کامل مانع ورود هوای 

آلوده به ریه ها شوند.
وی توصیه کرد: از ورزش ک��ردن در هوای آلوده 
باید به شدت اجتناب کرد به دلیل اینکه در حین 
ورزش افراد مجبورند از دهان تنفس انجام دهند 
و ای��ن موضوع باعث ورود بیش از حد آلودگی به 

سیستم تنفسی خواهد شد.
اصالنی در پایان گفت: افرادی که از بیماری های 
تنفس��ی و قلب��ی و عروق��ی رن��ج می برن��د اگر در 
مواجهه با هوای آلوده بیماری ش��ان تشدید شد 

باید سریع به پزشک متخصص مراجعه کنند.
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8کسب وکار

فرصت های  بهترین  از  یکی  مفید  و  وقت  پاره  کار 
معمول  مشغله های  تمامی  کنار  در  زندگی،  در  رشد 
خوب  فرصت های  این  از  ما  معمواًل  است.  روزمره  و 
آنها چشم پوشی  از  به دالیل مختلف  و  غافل هستیم 
یک  ایجاد  وقت  پاره  از  منظور  حقیقت  در  می کنیم. 
زمان جدید در زندگی برای شیفت دوم یا سوم کاری 
نیست، بلکه بر خالف تصور عموم، استفاده بهینه از 
ناکارآمد،  وقت های  اتالف  یا  زندگی  مرده  زمان های 
باعث ایجاد زمان های مفید و کار پاره وقت می شوند.  
درک این نکته که افراد موفق، هیچ کدام زمان زندگی 
وقت  ات��الف  صرفًا  و  ندارند  ما  به  نسبت  بیشتری 
کمتری دارند، برای اغلب ما بسیار سخت است. آنها 
زندگی را هدر نمی دهند بلکه به طرز زیبا و مفیدی آن 

را مدیریت می کنند.
“این نکته درس های بزرگی در دل دارد که ما را با 

فرآیند جادوی کار پاره وقت آشنا می کند.”
برجسته ترین  از  ی��ک��ی  اینشتین”  “آل��ب��رت 
متحول  را  علم  جهان  که  بیستم  قرن  شخصیت های 
بارز  مثال های  از  کرد  دریافت  را  نوبل  جایزه  و  کرد 

استفاده از همین جادوی کار پاره است.
او در سال های نوجوانی و جوانی، عالقه زیادی به 
عادی  افراد  از  دیرتر  بسیار  و  نداشت  خواندن  درس 
شرایط  متعدد،  دالیل  به  گرفت.  را  دیپلمش  مدرک 
در  و  نداشت  را  علمی  مراکز  از  بسیاری  در  استخدام 
بخش  در  توانست  اق��وام  از  یکی  وساطت  با  نهایت 
به  اختراعات در سوئیس مشغول  ثبت  اداره  بایگانی 
زمان های  از  صحیح  استفاده  جادوی  اما  شود.  کار 
آلبرت  شد  باعث  وقت  پاره  کار  عبارتی  به  یا  مرده 
در  او  آید.  بوجود  می شناسیم  امروزه  که  اینشتینی 
تمام این سال ها قبل از اینکه به آمریکا مهاجرت کند 

و  عام  نسبیت  زمینه  در  نظریه شخصی خود  بر روی 
خاص)نظریات معروف آلبرت اینشتین( کار می کرد. 
تقریبًا تمامی اوقات بیکاری خود را در فضای خارج 
مطالعه  مشغول  شخصیش  منزل  در  و  مؤسسه  از 
زمان های  از  او  بود.  زمینه  همین  در  تحقیقات  و 
مرده زندگیش که به طور معمول صرف اتالف وقت، 
صحیح  استفاده  می شود  و…  گذرانی  وقت  تلویزیون، 
را  نوبل فیزیک  ۱۹۲۱ جایزه  نهایت در سال  کرد و در 
اصلی  مسیر  این،  که  باشد  خاطرمان  نمود.  دریافت 
با  معمولی  کارمند  یک  صرفًا  او  نبود.  آلبرت  زندگی 
که  بود  نظری  فیزیک  زمینه  در  معمولی  تحصیالت 
زندگی عادی را می گذراند و تا پیش از بیان نظریاتش 
جایی  دانشمندان  جمع  در  نوبل  جایزه  دریافت  و 
نداشت. اما استفاده صحیح از زمان های غیر کاریش 
که ما آن را زمانی برای اتالف وقت می پنداریم، باعث 
شد در جایگاه افراد تأثیرگذار قرن بیستم قرار بگیرد 

و مسیر تاریخ علم را عوض کند.
یا  مشاغل  است!  وقت  پاره  کار  جادوی  همان  این 
زندگی  در  قدری  به  گاه  وقت  پاره  مفید  فعالیت های 
ما نقش پر رنگی را ایفا می کنند که حتی ممکن است 
مانند آلبرت مسیر زندگی خود و تاریخ را تغییر دهند. 
شخصی  زندگی  در  بنگریم،  نیک  اگر  که  درصورتی 
که  پاره وقت  کار  این  از  صحیح  استفاده  بدون  آلبرت 
به صورت خودجوش برای خود تدارک دیده بود هیچ 
نمی شد.  ثبت  تاریخ  در  اینشتین  آلبرت  از  نامی  گاه 
اتالف وقت در زندگی اغلب ما بسیار زیاد است. این 
همان زمان های مرده ایست که با ایجاد کار پاره وقت 
در  ما  قوت  و  بودن  مفید  نقاط  بزرگترین  به  می تواند 

زندگی تبدیل شود.
جادوی  همین  از  نتورک مارکتینگ  مانند  مشاغلی 

کار پاره وقت سر چشمه می گیرند!
در سال ۲۰۰۲ یکی از موفق های نتورک مارکتینگ، 
بازاریابی  صنعت  معرفی  زمینه  در  سمیناری 
شبکه ای و فروش مسقیم در استرالیا برگزار کرد)که 
احتماال اغلب افراد مشغول به حرفه در ایران آن را 
 LIVE( سمینار   در  گیج”  “رندی  اند(.  کرده  مشاهده 
صحیح  استفاده  به  صراحت  به   )YOUR DREAMS

پاره  کار  ایجاد  عبارتی  به  یا  مرده  زمان های  این  از 
از این سمینار رندی  وقت اشاره می کند. در بخشی 
را  وقتتان  آنکه  جای  به  می توایند  شما   ” می گوید: 
شغل  این  به  بگذرانید،  دیگران  با  و  تلویزیون  پای 
اشاره  نکته  این  به  دیگری  جای  در  یا  بپردازید.” 
می کند: ” مانند بسیاری از مردم که آخر هفته خود 
را به دیدن فیلم بعد از فیلم و خوردن انواع خوراکی 
نکنید!  عمل  می گذرانند  سالمتی  برای  مضر  های 
کنید!”  پر  مفید  فعالیت های  این  با  را  خود  وقت 
به  رندی  نیز  سمینار  این  از  دیگر  بخش  چندین  در 
همین نکات اشاره می کند. این بدان معنی است که 
نتورک مارکتینگ یکی از فعالیت های بسیار مؤثر در 
پر کردن زمان های مرده زندگی تک تک افراد است. 
در بسیاری از کشورها این حرفه به عنوان شغلی پاره 
بودنش  وقت  پاره  عین  در  که  می شود  معرفی  وقت 
متأسفانه  است.  کرده  متحول  را  بسیاری  زندگی 
تعداد زیادی از افراد کار پاره وقت را شغلی بی ارزش 
مشاغل  که  صورتی  در  می دانند.  سوددهی  فاقد  و 
پاره وقت در حقیقت می توانند مسیر زندگی شما را 
تغییر دهند. اغلب افراد، دارای مشاغلی هستند که 
آن شغل را بر اساس نیاز انتخاب کرده اند و اگر کمی 
از  زی��ادی  تعداد  می شویم  متوجه  باشیم  ژرف نگر 
انسان ها به هیچ عنوان از شغل خود راضی نیستند و 

حتی ممکن است از آن متنفر نیز باشند. جادوی کار 
جای  به  می شود.  نمایان  زمان  همین  در  وقت  پاره 
اتالف وقت در زندگی و گذارندن اوقات مفید زندگی 
به مسائلی که شاید هیچ آینده ای در بر ندارند، باید 
مرده  زمان های  این  برای  را  مفیدی  فعالیت های 
باعث پیشرفت و سازندگی شوند. در  تعریف کرد که 
افراد، که بعضًا حتی سعی در مفید  از  واقع بسیاری 
کردن این زمان ها دارند، ساعات خود را به مشاغل 
افزوده  ارزش  که  می دهند  اختصاص  کارهایی  یا 
ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، شخصی که از درآمد 
جبران  برای  می برد،  رنج  خود  ثابت  شغل  معمول 
شرکت های  در  کردن  کار  یا  مسافرکشی  رنج،  این 
دوم و سوم را انتخاب می کند. این خود نوعی اتالف 
زمانی  پاره وقت  کار  ج��ادوی  است.  مضاعف  وقت 
به  شما  اضافه،  زم��ان  این  در  که  می شود  نمایان 
را  شما  پیشرفت  و  اعتبار  که  بپردازید  فعالیت هایی 
به تناسب خواسته های قلبی شما تضمین  در آینده 
کند. مفهوم این جمله در این است که زمان خود را 
صبورانه  و  زمان  مرور  به  که  کنید  پر  فعالت هایی  با 
شما  برای  امروز  شرایط  به  نسبت  را  بهتری  آینده 
اگر اهل دنیای علم هستید، مانند آلبرت  بزند.  رقم 
درس  به  معمولتان،  شغل  از  خود  فراغت  اوقات  در 
خواندن، مطالعه و پیشرفت تحصیلی بپردازید. این 
موضوع هم به لحاظ حسی شما را ارضا خواهد کرد 
برای  متفاوت  آینده ای  سازندگی،  لحاظ  به  هم  و 
شما رقم خواهد زد. اگر به دنبال کسب و کار و اهل 
نسبت  که  کنید  انتخاب  را  مشاغلی  هستید  تجارت 
و  باشد  داشته  شده تری  تضمین  آینده  اول  شغل  به 
شما  است  ممکن  دهد.  تغییر  را  شما  زندگی  بتواند 
یک مخترع گمنام باشید که کارمند سازمانی دولتی 
در  می شود.  او  آزار  باعث  شرایطش  همواره  و  است 
کاری  ساعت  از  بعد  و  بپردازید  خود  کار  به  روز  طی 
هر روز و هر روز وقت خود را صرف اختراعات خود 
کنید. شغل اول شما هیچ گاه باعث سازندگی زندگی 

کنید  نگاه  روزمره  چشم  به  را  آن  شد،  نخواهد  شما 
قرار  کاری  روی  بر  را  خود  اصلی  تمرکز  عوض  در  و 
می سازد.  متفاوت  انسانی  شما  از  مرور  به  که  دهید 
است.  همین  نیز  نتورک مارکتینگ  مهم  خصوصیت 
وقت  پاره  شغل  یک  عنوان  به  می توانید  ابتدا  در 
بگیرید  جدی  را  آن  که  زمانی  اما  کنید.  نگاه  آن  به 
دهید  اختصاص  آن  به  را  خود  مرده  زمان  تمام  و 
میزان  که  آن  اول  رسید.  خواهید  مهم  دونتیجه  به 
ساعات مرده زندگی ما و اتالف وقتمان بسیار بیشتر 
مرور  به  که  آن  دوم  و  می پنداشتیم  که  است  آن  از 
پاره وقت  کار  ج��ادوی  ماه  چند  مدت  طی  و  زمان 
را  شما  زندگی  و  شد  خواهد  نمایان  صنعت  این  در 

متحول خواهد کرد.
آینده شما  و  “در یک کالم آن چیز که زندگی شما 
است  زمان هایی  همین  دقیقًا  ساخت،  خواهد  را 
می پردازید.  پاره وقتتان  مفید  فعالیت های  به  که 
روزمرگی در نهایت باعث فرسودگی شما خواهد شد. 
به جای نادیده گرفتن زمان های مهم خود در زندگی 
مفید  فعالیتی  زندگیتان،  مفید  ساعات  دادن  هدر  و 
در  تا  بگیرید  نظر  در  ساعات  این  برای  را  پاره وقت  و 

نتیجه بتوانید نوبل زندگی خود را دریافت کنید.”
در انتها به کتابی اشاره می کنیم با عنوان "جادوی 
و  شده  نگارش  ران  جیم  قلم  به  که    " وقت  پاره  کار 
مترجم کتاب اقای امیر ضا هاشمی است. توصیه می 

کنیم این کتاب را مطالعه کنید.

کار پاره وقت، یک فرصت بزرگ
W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

ابزار رشد فردی
 شما هم می خواهید هر روز رشد کنید و خودتان را بهتر کنید؟

آم��ده ای��د!  خوبی  جایی  پس  اس��ت،  اینطور  اگ��ر 
سلستین چاو یکی از افرادیست که معتقد است هدف 
از زندگی، رشد فردی و هر روز بهتر شدن است و در 
بعد  او  به خودش و دیگران کمک می کند.  این زمینه 
از سال ها به این نتیجه رسیده که این سفر برای رشد 
چیزی  همیشه  نمی رسد.  انتها  به  هیچوقت  فردی 
کنیم،  بهترش  می توانیم  که  دارد  وجود  ما  درم��ورد 
هیچ  دیگر  که  نمی رسیم  نقطه ای  به  هیچوقت  یعنی 
خوب  که  موردی  هر  در  نباشد.  پذیر  امکان  رشدی 
سلستین  خانم  بشویم.  هم  بهتر  می توانیم  هستیم، 
در  عملی  نکته  چند  قالب  در  را  تجربیاتش  حاصل 
اختیار افرادی که مشتاق رشد و توسعه فردی هستند 
قرار داده، که با هم مرور می کنیم. بعضی از آن ها انقدر 
ساده هستند که می توانید از همین االن شروع کنید و 

بعضی هایشان هم به تالش بیشتری نیاز دارند.
1. هر روز کتاب بخوانید. کتاب ها منبع دانش و خرد 
بیشتری  بخوانید، دانش  بیشتر کتاب  هستند. هرچه 
در چنته خواهید داشت. می توانید از کتاب هایی مثل 
“چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟” و “هفت عادت” شروع 

کنید و بعد طبق سلیقه خودتان پیش بروید.
یک  زبان  یادگیری  بگیرید.  یاد  جدید  زبان  یک   .2
تجربه عالیست. فرآیند آشنا شدن با یک زبان جدید و 

یک فرهنگ جدید، ذهن شما را باز می کند.
به جز  کنید.  انتخاب  جدید  سرگرمی های   -3
که  هست  جدیدی  چیز  معمول تان  سرگرمی های 
مثل  جدید؟  ورزش  یک  یا  کنید؟  انتخاب  بتوانید 
یک  اینکه  یا   . و…  س��واری  اس��ب  اسکی،  فوتبال، 
سفالگری،  مثل  کنید،  انتخاب  تفریحی  سرگرمی 
چیزهای  یادگرفتن  وب.  طراحی  و  رقص  آشپزی، 
می دهد،  رش��د  را  شما  مختلف  جنبه های  جدید 

جنبه های فیزیکی، روحی و احساسی.
کنید.  شرکت  جدید  آم��وزش��ی  دوره  یک  در   .4
دوره های آموزشی یک راه عالی برای یاد گرفتن دانش 
هم  جدید  آدم ه��ای  با  هستند،  جدید  مهارت های  و 
بلندمدت  دوره  یک  که  نیست  الزم  می شوید.  آشنا 
یکی-دو  سمینارهای  و  کارگاه ها  در  می توانید  باشد، 

روزه شرکت کنید.
روحیه  شما  اتاق  کنید.  الهام بخش  را  اتاق تان   .5
محیط  یک  در  اگر  می کند.  تعیین  را  شما  حاالت  و 
به  جدید  چیزهای  واقعًا  کنید،  زندگی  الهام بخش 

نور  تا  بزنید  کنار  را  پرده ها  مثاًل  می رسد.  ذهنتان 
خورشید اتاق تان را روشن کند، تابلوهایی با نوشته ها 
برای  بزنید٬  دیوارتان  به  الهام بخش  عکس های  یا 
مبل ها و صندلی از رنگ های روشن استفاده کنید و … .

ترس هایی  ما  همه  کنید.  غلبه  ترس هایتان  به   .۶
داریم، ترس از صحبت در جمع، ترس از بالتکلیفی، 
متوقف  را  ما  ترس ها  ای��ن  ک��ردن.  ریسک  از  ت��رس 
کنید،  شناسایی  را  ترس هایتان  اگ��ر  می کنند. 
حوزه هایی که نیاز به رشد دارید هم خواهید شناخت. 
در واقع ترس مثل قطب نمای رشد عمل می کند. اگر از 
چیزی می ترسیم، نشان دهنده چیزی است که باید در 

آن زمینه رشد کنیم.
بیشتر  هرچقدر  دهید.  ارتقا  را  مهارت هایتان   .7
قوی تر  و  بهتر  مهارت هایتان  در  کنید،  تمرین 
کردن  بهتر  و  تمرین  فکر  به  حتما  پس  می شوید. 

مهارت هایتان باشید.
 ۶-5 )مثال  شدن  بیدار  زود  باشید.  سحرخیز   .8
کمک  شما  زندگی  کیفیت  و  کارآمدی  به  واقعا  صبح( 
از خواب بیدار می شوید،  می کند. وقتی که صبح زود 
به  و  می کند  پیدا  ادامه  شب  تا  سرزندگیتان  و  انرژی 

همه کارهای روزانه تان می رسید.
9. برنامه ورزشی روزانه داشته باشید. هرچه زودتر 
حداقل  است.  بهتر  باشید،  آمدن  فرم  روی  فکر  به 
هفته ای سه بار و هر بار نیم ساعت برای ورزش کردن 
پیاده روی،  مثل  دیگر  فعالیت های  اگر  بگذارید.  وقت 
که  کنید  اضافه  هم  شنا  و  سواری  دوچرخه  دویدن، 

عالی می شود.
بنویسید. شروع  راهنما  کتاب  زندگی تان  برای   .10
را  شما  زندگی  که  ضروری  چیزهای  نوشتن  به  کنید 
مقاصدتان  و  ارزش ها  اهداف،  از  مثال  می کند.  کامل 
برای  راهنما  دفترچه  یک  مثل  درس��ت  بنویسید، 
زندگی. هر از چندگاهی به آن مراجعه کنید و ببینید 

چقدر طبق آن عمل می کنید.
بنویسید. خودتان را  نامه  11. برای خوِد آینده تان 
در پنج سال دیگر کجا و چطور می بینید؟ همینطور که 
االن هستید می مانید؟ تغییر می کنید؟ چه جور آدمی 
می شوید؟ برای خوِد یک سال دیگرتان نامه بنویسید، 
روی تقویمتان عالمت بگذارید که یک سال دیگر آن 
را باز کنید. بعد شروع کنید به تالش کردن تا به همان 

شخصی در نامه نوشته اید تبدیل شوید.

12. راحت طلب نباشید. رشد واقعی فقط با تالش و 
عرق ریختن زیاد به دست می آید. اینکه خیلی راحت 
بیشتر  هم  شما  نمی کند.  چندانی  کمک  ما  به  باشیم 
می روید  بیرون  وقتی  یا  می مانید،  خانه  در  وقت ها 
سعی می کنید فاصله تان را با دیگران حفظ کنید؟ اگر 
اینطور است کمی از برنامه همیشگی تان خارج شوید، 
واقع  در  دهید.  انجام  جدید  کارهای  شوید،  متفاوت 
عمل  جدید  موقعیت های  در  چطور  بگیرید  یاد  وقتی 

کنید، رشد می کنید.
از  یکی  رقابت  بکشید.  چالش  به  را  دیگران   .13
انتخاب کنید  راه های رشد است. یک چالش  بهترین 
با  و  غیره(  و  مالی  چالش های  ورزش،  وزن،  )کاهش 
یکی از دوستان عالقمندتان قرار بگذارید تا ببینید چه 
کسی زودتر به هدف می رسد. با این کار، هر دوی شما 
خیلی زودتر از انفرادی کار کردن پیشرفت می کنید و 

به هدف تان می رسید.
14. نقاط کورتان را شناسایی کنید. همانطور که از 
ببینیم.  نمی توانیم  را  کور  نقطه  است،  معلوم  اسمش 
از  که  هستند  چیزهایی  کور  نقاط  فردی،  رشد  نظر  از 
آن ها بی اطالع هستیم. شناختن نقاط کور به ما کمک 
نیاز دارند را  می کند تا در واقع چیزهایی که به بهبود 
این  در  می توانید  که  تمرین هایی  از  یکی  بشناسیم. 
زمینه انجام دهید این است که تمام چیزها، اتفاقات 
یا  عصبی  خسته،  را  شما  روز  طول  در  که  اف��رادی  و 
کور  نقاط  همین ها  کنید.  شناسایی  می کنند  ناراحت 
ما هستند. در قدم بعدی باید به آن ها رسیدگی کنیم.

سعی  هم  هرچقدر  بخواهید.  نظر  دیگران  از   .15
ممکن  هم  باز  کنید،  کار  کورتان  نقاط  روی  کنید 
پرسیدن  بمانند.  پنهان  دیدتان  از  چیزهایی  است 
می توانید  می دهد.  بهتری  دی��د  ما  به  دیگران  از 
حتی  یا  رئیس،  همکاران،  دوستان،  خ��ان��واده،  از 
آشنایانتان نظرشان را بپرسید، احتماال بدون تعصب 

و پیش داوری به شما پاسخ خواهند داد.
1۶. روی لیست کارهای روزانه تان متمرکز بمانید. 
روزتان را با نوشتن لیست کارهایی که باید انجام دهید 
شروع کنید و در طول روز روی آن ها متمرکز بمانید. 
زمان  باشید،  نداشته  برنامه ای  روزت��ان  ب��رای  اگر 
مثل  برنامه هایی  از  می توانید  می شود.  تلف  بیشتری 
Free Sticky Notes استفاده کنید که رایگان هستند و 

استفاده از آن راحت است.
تعیین  جسورانه  و  بزرگ  اهداف  خودتان  برای   .17
مرزهایتان  از  را  شما  جسورانه  و  بزرگ  اهداف  کنید. 
از  خ��ارج  کمی  است  ممکن  یعنی  می کنند،  خ��ارج 
توانایی شما باشند و باید بیشتر از معمول تالش کنید 

تا بتوانید به آن ها دست یابید.
نقص هایی  ما  همه  بپذیرید.  را  نقص هایتان   .18
داریم. مهم این است که آن ها را بفهمیم و قبول کنیم. 

روی  می کنید؟  فکری  چه  نقص هایتان  مورد  در  شما 
کدام هایشان می توانید کار کنید؟

19. وارد عمل شوید. بهترین راه برای یاد گرفتن و 
بهتر شدن این است که وارد عمل شویم. قصد انجام 
نکرده اید؟  شروع  هنوز  و  داشته اید  را  کارهایی  چه 
کردن  صبر  شوید؟  عمل  وارد  سریع  می توانید  چطور 
نتایج  به شما  وارد عمل شدن  نمی کند.  را دوا  دردی 
سریعی می دهد که می توانید از آن ها چیزهای زیادی 

یاد بگیرید.
20. از افرادی که مورد قبولتان هستند یاد بگیرید. 
بگیرید،  نظر  در  را  هستند  قبولتان  مورد  که  افرادی 
ویژگی هایی  آن ها  می کنید.  تحسینشان  که  افرادی 
دارند که شما هم احتمااًل برای خودتان می خواهید. 
داشته  که  داری��د  دوس��ت  را  ویژگی های شان  ک��دام 
دست  به  را  ویژگی ها  این  می توانید  چطور  باشید؟ 

آورید؟
دارید  بدی  کنید. عادت  ترک  را  بد  21. یک عادت 
نکردن؟  ورزش  خوابیدن؟  زیاد  کنید؟  ترک  باید  که 

همیشه دیر رسیدن؟ سیگار کشیدن؟
ع��ادت ه��ای  کنید.  پیدا  خ��وب  ع��ادت  ی��ک   .22
ورزش  بودن،  سحرخیز  خواندن،  کتاب  مثل  خوبی 
چه  می کنید  فکر  خودتان  غیره.  و  مدیتیشن  کردن، 

عادت های دیگری برای بهتر شدن الزم هستند؟
رآن  جیمز  کنید.  دوری  منفی  آدم ه��ای  از   .23
نویسنده معروف می گوید “ما متوسط 5 فردی هستیم 
که  هرجا  می گذرانیم”.  آن ها  با  را  وقتمان  بیشتر  که 
بروید آدم های منفی هستند، اگر حس می کنید حال 
فاصله  آن ه��ا  از  می دهند  ق��رار  تاثیر  تحت  هم  شما 

بگیرید.
بیایید.  کنار  مشکل دار  آدم های  با  بگیرید  یاد   .24
مواقعی پیش می آید که افراد مشکل داری در نزدیکی 
بگیرید،  فاصله  آن ها  از  نمی توانید  که  هستند  شما 
مثال در محیط کاری یا حتی آشنایان نزدیک شما. 

یاد بگیرید که چطور با آن ها کنار بیایید.
افراد  همه  بگیرید.  یاد  دوستانتان  از   .25

دارند.  خود  در  منحصربه فردی  ویژگی های 
هم  هستند  شما  اطراف  که  دوستانی  همه 
یاد  آن ها  از  می توانید  که  دارند  چیزهایی 

بگیرید. همین االن به یک دوست خوب فکر 
کنید. به یکی از ویژگی های مثبت او که شما هم 

می خواهید به دست آورید فکر کنید. چطور می توانید 
با آن ها  اگر الزم است  او یاد بگیرید؟  از  را  این ویژگی 
کمک  شما  به  بتوانند  اینکه  از  حتمًا  کنید،  صحبت 

کنند خیلی خوشحال می شوند.
نوشتن  بنویسید.  خاطرات  دفتر   .2۶

خود  به  رسیدن  برای  عالی  راه  یک 
می نویسید،  که  وقتی  است.  آگاهی 

دیدگاه  از  نوشتن  از  بعد  و  بگذارید  آزاد  را  فکرتان 
شخص سوم آن را بخوانید تا بینش بیشتری نسبت به 
خودتان به دست آورید. می توانید دفترخاطراتتان را 
خصوصی نگه دارید یا آن را منتشر کنید، مثال وبالگ 
بگویید،  همه  برای  را  پیشرفت هایتان  از  و  بنویسید 

شاید به افراد دیگری هم کمک کند.
می گذرانید  چت  برنامه های  در  که  را  زمانی   .27
کاهش دهید. اکثر افراد وقت زیادی را در برنامه های 
وات���س آپ.  وای��ب��ر،  تلگرام،  می کنند،  تلف  چ��ت 
می توانید این وقت را صرف فعالیت های بهتری کنید و 
به کارهای مهم تری برسید. بهتر است گزینه باز شدن 
خودکار )start-up( این برنامه ها را غیرفعال کنید و هر 

وقت واقعًا الزم است، آن  ها را باز کنید.
استراتژیک  بازی  هر  )یا  بگیرید  یاد  شطرنج   .28
یاد  برای  عالی  بازی های  از  یکی  شطرنج  دیگری(. 
تنها  نه  است.  ذهن  قدرت  بهبود  و  استراتژی  گرفتن 
لذت بخش است، بلکه مهارت های تحلیلی تان را هم 
بازی های  از  می توانید  را  استراتژی  می دهد.  تمرین 
 Othello، Chinese Chess، WarCraft مثل  کامپیوتری 

هم یاد بگیرید.
تلویزیون  کردن  ترک  نکنید.  تماشا  تلویزیون   .29
پیشنهاد  اس��ت،  بخش  رهایی  تجربه های  از  یکی 
تبلیغات  و  برنامه ها  کنید!  امتحان  حتمًا  می کنم 
وقت  همین  ندارند.  چندانی  ارزش  واقعًا  تلویزیونی 
تماس  ورزش،  مثل  دیگر  کارهای  صرف  می توانید  را 

خ��ان��واده  و  ن��زدی��ک  دوس��ت��ان  ب��ا  و گرفتن 
کارهای لذت بخش دیگر کنید.

مدیتیشن  کنید.  مدیتیشن   .30
به شما کمک می کند که آرام تر و 

آگاه تر باشید.

ناراحتی  گذشته  از  اگر  کنید.  رها  را  گذشته   .31
کنید.  رها  را  آن  که  است  وقتش  داری��د  شکایتی  و 
چسبیدن به آن ها، شما را از پیش رفتن و بهتر شدن 
را  خودتان  کنید،  فراموش  را  گذشته  م��ی دارد.  باز 

ببخشید و به راهتان ادامه دهید.
بودن  مهربان  باشید.  مهربان  اطرافیان تان  با   .32
ما  بیشتر  واقع،  در  نمی شود.  حد  از  زیاد  هیچوقت 
خیلی با اطرافیان مان مهربان نیستیم. مهربان بودن 
به دست آوردن ویژگی هایی مثل دلسوزی، صبوری و 
عشق را هم به همراه دارد. همین االن بعد از خواندن 
این مقاله، سعی کنید با اطرافیان تان مهربان تر باشید 
و ببینید که چطور واکنش نشان می دهند، ببینید که 

خودتان هم چه حس خوبی دارید.
خیلی  هم  شما  بدهید.  استراحت  خودتان  به   .33
باید  کنید  رشد  می خواهید  اگر  می کنید؟  کار  سخت 
نداشته  بنزین  ماشینتان  اگر  بشناسید.  را  نیازهایتان 
انرژی  به  هم  شما  بروید.  جایی  نمی توانید  باشید، 
در  خودتان  برای  هفته  در  را  زمانی  پس  دارید.  نیاز 
برای کارهای پیش رو  و  بگیرید، استراحت کنید  نظر 

آماده شوید.
هیچکس  بمانید.  متعهد  فردی تان  رشد  به   .34
پس  نیست.  فردیشما  رشد  مسئول  خودتان  جز  به 
به  و  کنید  رشد  می خواهید  که  بگیرید  تصمیم  باید 
یک  این  که  باشد  یادتان  بمانید.  پایبند  تصمیم تان 
برای تمام عمر روی آن  باید  برنامه یک روزه نیست، 
تغییری  بالفاصله  که  است  ممکن  کنید.  ریزی  برنامه 
احساس نکنید، اما بعد از مدتی تاثیر این برنامه را در 

خودتان و زندگی تان خواهید دید.
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Lesson from Imamدرسی از  امام

امام هادی )ع( فرمودند:
هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی 

سبك آید، گر چه تکه تکه شود.
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