
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش:

مردم را بشناسید حرف مردم 
شکایت از فساد و تبعیض است شنبه   21   بهمن ماه 1396 0 23  جمادی االول  1439 

سال اول شماره 144 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد:

اقدامات آبفای خراسان رضوی و 
افتتاح و کلنگ زنی 52 پروژه 

در دهه فجر

دستاوردهای صنعت حمل و نقل 
ریلی پس از انقالب

گزارش ویژه

فرهنگ

ادبی  نشست های  سلسله  از  دیگر  نشستی 
با  خانم«  »محترم  کتاب  نقد  موضوع  با  شمس، 
حضور نویسندة کتاب و جمعی دیگر از نویسندگان 
آستان  پژوهش های  بنیاد  محل  در  منتقدان  و 

قدس رضوی برگزار شد.
ایام  و  اسالمی  شکوهمند  انقالب  مناسبت  به 
نشست های  سلسله  از  دیگر  نشستی  فجر،  دهة 
»محترم  کتاب  نقد  محوریت  با  شمس،  ادب��ی 
خانم« با موضوع زندگی شهیده بتول چراغچی، با 
حضور مرضیه ذاکری نویسندة کتاب، سید علیرضا 
مهرداد در مقام مجری و کارشناس برنامه، خانوادة 
شهید و جمعی دیگر از کارشناسان، نویسندگان و 
منتقدان در محل بنیاد پژوهش های آستان قدس 

رضوی برگزار شد.
مظلوم ترین شهدای تاریخ

ابتدا مجری برنامه با بیان اینکه شهدای انقالب 
هستند  تاریخ  شهدای  مظلوم ترین  از  اسالمی 
آنان  خانوادة  دست  به  پیکرهایشان  حتی  گاه  که 
در  هم  اسم شان  آن��ان  از  بسیاری  و  نمی رسید 
فهرست شهدا ثبت نشده است، گفت: بسیار جای 
تقدیر دارد که به شهدای قبل از دفاع مقدس هم 
پرداخته می شود که باید از این بابت از نویسنده و 

ناشر کتاب تشکر کرد.
باید  ابتدا  ادبی،  اثر  یک  نقد  در  افزود:  مهرداد 
بدانیم آن نوشته چه گونة ادبی است و در چه قالبی 
می گنجد و سپس دربارة آن بحث کنیم؛ برای مثال 
اگر خاطره باشد یا قالب داستانی داشته  باشد، از 
داد:  ادامه  وی  می رود.  متفاوتی  انتظار  هرکدام 
روبرو  مخاطب  طیف  دو  با  کتاب ها  گونه  این  در 
هستیم؛ یکی خانوادة شهید و دیگری سایر افراد. 
شهید  از  را  داستانی  روایت  شهدا  خانوادة  عمومًا 
روایت  آنچه  می دهند  ترجیح  و  برنمی تابند  خود 
کرده اند بی کم و کاست و تغییر، عینًا در کتاب نقل 
چندان  صرف،  روایت  یک  که  صورتی  در  شود. 

جذابیتی برای سایر خوانندگان ندارد و...

در نشست »شمس« با موضوع نقد کتاب »محترم خانم« 
مطرح شد 

خاطره با کلی گویی 
جور در نمی آید!

گزارش »صبح امروز« از گره خوردن سیاست، ورزش و اقتصاد؛

نه به سامسونگ
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی: چشم بادامی ها مزدوری آمریکا را کردند

رئیس جمهور در مراسم آغاز عملیات بازآفرینی و نوسازی در شهرک شهید رجایی مشهد:

بنگاه های اقتصادی
 به مردم واگذار شود

6
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7

وجود 141 هزار هکتار سکونتگاه ناکارآمد در کشور
*

تاکید بر برنامه ریزی به جای پروژه محوری
*

تبدیل بافت های فرسوده به بافت های کارآمد شهری با مشارکت 
شهروندان

*
نوسازی بافت های فرسوده جز با تسهیل گری دولت و استفاده از ظرفیت 

شهرداری ها شدنی نیست
*

ساکنان بافت های فرسوده پول سپرده گذاری برای دریافت تسهیالت 
نوسازی را ندارند

*
قیمت باالی خدمات، چالشی پیش روی نوسازی بافت های فرسوده

8

بادگرامی

4

7

2

امام جمعه مشهد:

راهپیمایی 22بهمن به نص 
قرآن، بزرگترین عبادت است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:

دین بهترین راه برای
 اداره کشور

از نفس افتاده
رضا عنایتی پس از ناکامی در اولین تجربه سرمربیگری خود 

از هدایت مشکی پوشان استعفا داد

4

در راستا اجرای طرح پایلوت پیشگیری از تصادفات؛

رانندگی به سبک ایرانی
رانندگی ُپر خطر به سبک ایرانی حوادث زیادی در 

خیابان های مشهد به وجود می آورد



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

شهروندان عزیز می باشد  

100080888
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خبر

استاد حوزه علمیه مشهد: 

در دهه فجر جایگاه حضرت 
زهرا)س( تبیین شود

گفت:  مشهد  علمیه  ح��وزه  عالی  سطح  استاد 
حضرت  این  جایگاه  تبیین  ب��رای  است  ض��روری 
این  و  ش��ود  گرفته  نظر  در  مختلفی  برنامه های 
در  امیدواریم  ادا شود.  گرفته شده،  نادید  که  حقی 
تنها  پروردگار  فضل  به  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشوری است که افتخار دارد مذهب تشیع را دنبال 
هرچه  برنامه ها  این  فجر،  دهه  این  در  و  می کند 

بیشتر و با تبیین جایگاه آن حضرت دنبال شود.
افتتاحیه  مراسم  در  سیدان  جعفر  سید  ا...  آیت 
چهارمین سوگواره» نگین شکسته« در مشهد افزود: 
آن  خلقت  از  پیش  را  )س(  فاطمه  حضرت  خداوند 
خلقت  همین  به  اشاره  این  که  کرد  امتحان  حضرت 
نوری دارد، بنابراین شخصیت این بزرگواران از چنین 
ایشان  است.  برخوردار  واالی��ی  جایگاه  و  اهمیتی 
خلقت نوری داشته و پیش از خلقت در این عالم، در 
عوالم نوری برنامه های مهمی در ارتباط با حضرتش 
و پدر و همسر و فرزندان بزرگوار ایشان رخ داده است 

که در قرآن کریم نیز به این خلقت اشاره شده است. 
آیت ا... سیدان با بیان اینکه وجود مبارک ایشان 
به  اطعام  و  قربی  مباهله،  تطهیر،  آیات  مصادیق  از 
خطبه  در  ک��رد:  اظهار  اس��ت،  امت  تمام  تصدیق 
فدک یک دنیا معارف در مسائل مختلف الهی بیان 
کرده اند و دنیایی از عظمت علمی و اخالقی از خود 
امام حسن)ع(  وقتی  نوشته اند  داده اند؛ همه  نشان 
اقامه  مغرب  نماز  فاطمه)س(  حضرت  شد،  متولد 
کرده بودند و وقتی ایشان متولد شد، سپس حضرت 
برخواستند و نماز عشاء را به جا آوردند, این موضوع 

بدان معناست که ایشان پاک و مطهره بودند.
 وی با اشاره به آیه ۶۱، سوره آل عمران معروف به 
آیه مباهله اظهار کرد: مقصود از »نساءنا« در این آیه 
وجود مقدس حضرت فاطمه)س( است و با این آیه، 
اثبات کرد. گفتنی  را  می توان خالفت موال علی)ع( 
نگین  سوگواره  چهارمین  افتتاحیه  مراسم  است 
دکتر  االسالم  با حضور حجت  شکسته شب گذشته 
اساتید  از  سیدان  ا...  آیت  اطالعات،  وزیر  علوی؛ 
عالی حوزه علمیه، آیت ا... شب زنده دار و آیت ا... 
مومن از فقهای مجلس خبرگان رهبری، شهردار و 
مسئولین  از  جمعی  و  مشهد  شهر  ش��ورای  رئیس 

استانی برگزار شد. 
از  روزه  بازدید همه  عالقه مندان می توانند جهت 
تاریخ ۲۰ بهمن لغایت ۱ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۲۲ 
به نشانی مشهد، رضا شهر، بلوار شهید کاوه، ابتدای 

شهرک طالقانی، نبش میدان جوان مراجعه کنند.

تریبون

اطالعیه

امام جمعه سبزوار:

و  اقتدار  نمایش  بهمن   22 راهپیمایی 
عزت انقالب است

امام جمعه سبزوارگفت: راهپیمایی 22 بهمن نمایشی از 
اقتدار و عزت انقالب اسالمی است که دشمنان را از مداخله 

در امور کشور مایوس خواهد کرد.
در  مقیسه  غالمرضا  االس��الم  حجت  ایرنا،  گ��زارش  به 
فجر  دهه  گرامیداشت  با  سبزوار  جمعه  نماز  خطبه های 
بابصیرت  و  پرشور  حضور  با  ای��ران  انقالبی  مردم  اف��زود: 
نظام  عظمت  و  اقتدار  دیگر  بار  بهمن   22 راهپیمایی  در 
کرد:  اظهار  وی  داد.  خواهند  نشان  دشمن  به  را  اسالمی 
حضور گسترده مردم بیانگر جشن چهلمین سالروز انقالب 
فقیه،  والیت  ام��ام)ره(،  اندیشه های  به  مردم  پایداری  و 
آرمانها و ارزشهای انقالب و شهدا است. امام جمعه سبزوار 
گفت: این حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن همچنین 
پاسخ محکمی به یاوه گویی های ترامپ و حامیان جهانی و 

منطقه ای امریکا است.

دعوت خانه مطبوعات خراسان رضوی 
از مردم برای حضور در حماسه 22 بهمن
 22 آستانه  در  رضوی  خراسان  استان  مطبوعات  خانه 
بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی با صدور بیانیه ای از 
مردم برای حضور در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن دعوت 

کرد.
بیانیه خانه مطبوعات خراسان رضوی  از  در بخش هایی 
آمده است: »22 بهمن، یوم ا... است. مصداق تام و تمام 
این  مردم  که  روزی  النور".  الی  الظلمات  من  "ویخرجهم 

سرزمین، رخت از دیار تاریکی به وادی نور کشیدند و با در 
هم شکستن کاخ ستم، بنای رفیعی را بنا کردند که ان شاا... 

امتداد عدل را تا ظهور نمایندگی خواهد کرد.«
در ادامه این بیانیه آمده است: »22 بهمن، یوم ا... است. 
متعلق به مردمانی که به باور توحید در رفتار و اندیشه رسیده 
اند. این روز، هزار بار بزرگ تر از آن است که کسانی بتوانند آن 
را به مصادره خویش در آورند. این روز، بسط روشنی برای 
همه و همیشه است. شکرانه چنین روزی نیز حضور حماسی 
همه مردمان به هر سلیقه و گرایش و حتی دین و آییین در 

میدان است.«
خود  بیانیه  ادامه  در  رضوی  خراسان  مطبوعات  خانه 
داشته  ف��راوان  گله  اگر  حتی  می آییم  »پس  است:  آورده 
باشیم. می آییم و صریح و صادق می گوئیم که پای انقالب 
نشسته  انقالب  سفره  سر  بر  دیگران  اگر  حتی  ایستاده ایم 
باشند. ما پای انقالب، ایستاده ایم. به جان، به قلم، به آبرو 
از دریای غیرت  تا قطره ای  به هرچه که داریم. می آییم  و 
ملت باشیم. می آییم و همه خواهران و برادران هموطن را 
هم به آمدن، تشویق می کنیم که ایران امروز، همه فرزندان 
خود را پای کار می خواهد. می آییم و به نمایندگی از جامعه 
قلم های  از  نیابت  به  و  رضوی  خراسان  استان  رسانه ای 

بیداری آفرین همه را به امتحان حضور می خوانیم.«

اصالح  سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو  هرچند 
هماهنگی  شورای  اعضای  اکثریت  گوید  می  طلبان 
عالی  ش���ورای  ک��ار  ت���داوم  ب��ه  اص��الح��ات  جبهه 
سیاستگذاری اصالح طلبان باور دارند اما خبرهای 
شورای  طیف  که  دارد  آن  از  حکایت  شده  منتشر 
هماهنگی جبهه اصالحات به دنبال عملیاتی کردن 

ایده »پارلمان اصالحات« هستند.
درب��اره  رسولی  حسن  خبرآنالین،  گ��زارش  به 
تشکیل  تصویت  بر  مبنی  ش��ده  منتشر  خبرهای 
جبهه  هماهنگی  ش��ورای  در  اصالحات  پارلمان 
با  سیاستگذاری  عالی  شورای  مخالفت  و  اصالحات 
این ایده گفت: مدل انسجام بخشی به فعالیت های 
سیاسی اصالح طلبان به عنوان یک موضوع مفصل 
و قدیمی همواره مطرح بوده است. االن هم ممکن 
ولی  باشد  مطرح  اش  درب��اره  نظراتی  نقطه  است 
صورت  به  اخیر  سال های  در  اصالحات  جریان 
اجماعی به جمع بندی رسید که اعضای نهاد اجماع 
ساز مرکب از دو سوم دبیران کل احزاب اصالح طلب 

عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات و یک سوم 
چهره های ملی اصالح طلب باشند تا در کنار یکدیگر 
در  و  شد  تصویب  مدل  این  کنند.  ایجاد  افزایی  هم 
ریاست  انتخابات  دهم،  مجلس  انتخابات  پروژه   3
پنجم  شهر  شورای  انتخابات  و  دوازدهم  جمهوری 

مبنای عمل قرار گرفت.
پروژه  هر  از  بعد  اینکه  بیان  با  ب��اران  بنیاد  عضو 
مدل  عملی  و  نظری  ضعف  و  قوت  نقاط  انتخاباتی 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت، افزود: تالش این بود که نقاط 
قوت تشکیالت برای آینده تقویت و ایرادات احتمالی 
برطرف شود. این دوره هم بالفاصله پس از برگزاری 
شوراهای  و  دوازده��م  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پنجم، شورای عالی کارگروهی را موظف کرد تا این 
مأموریت را به انجام برساند، با اکثر دبیران کل احزاب 
آنها  خدمت  و  تنظیم  پرسشنامه هایی  و  صحبت 
فعال  و  پیشکسوت  بعضی چهره های  با  تقدیم شد، 
در  گرفت،  صورت  حضوری  مصاحبه های  سیاسی 
نهایت گزارش جمع بندی و به هیأت رئیسه شورای 

عالی سیاستگذاری تحویل شد.
این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
همچون  عالی  شورای  جلسه  اولین  در  کرد:  اظهار 
دفعات قبل گزارش کمیته ارزیابی عملکرد به بحث 
گذاشته خواهد شد و متناسب با نظر جمع، تقویت 
احتمالی  اشکاالت  رفع  و  شده  احصا  قوت  نقاط 
در  تا  می گیرد  قرار  توجه  مورد  گ��زارش  در  مندرج 

سازماندهی جدید لحاظ شود.
وی افزود: تا جایی که مطلعم اکثریت مطلق کسانی 
که در این موضوع مورد سئوال و مشورت قرار گرفته 
سیاستگذاری  عالی  شورای  کارآمدی  درب��اره  اند، 
کنیم  صبر  باید  داشتند.  نظر  اتفاق  طلبان  اصالح 
ارزیابی  ک��ارگ��روه  گ��زارش  تشکیل،  عالی  ش��ورای 
بعدی  فعالیت های  و  انتخابات  برای  و  ارائه  عملکرد 
اصالح طلبان در این مرجع تصمیمات اصالحی الزم 

گرفته شود.
شد:  ی���ادآور  طلب  اص��الح  سیاسی  فعال  ای��ن 
مرتبه  یک  گذشته  سال های  در  اصالحات  پارلمان 
توسط آقای الویری و یک مرتبه توسط آقای نجفی 
مطرح شده بود، نهایتا در کنار همه مدل های مطرح 
عالی  شورای  به  طلبان  اصالح  جمعی  خرد  شده، 
جلسات  در  من  که  جایی  تا  رسید  سیاستگذاری 
پارلمان  نام  به  جدیدی  طرح  شاهد  بودم  شورا  این 
این نیست که چنین  اما معنایش  نبودم.  اصالحات 

نظریه ای وجود ندارد.
حزبی  پایه های  زمانی  حال  هر  به  داد:  ادامه  وی 
به عنوان  نکردند  پیدا  را  ما استحکام الزم  در کشور 
یک جریان سیاسی برای اثرگذاری در حوزه سیاست 
داخلی باید از همه توان و ظرفیت مان استفاده کنیم، 
این ظرفیت و توان در دو بخش وجود دارد یک بخش 
شخصیت ها  هم  بخش  یک  و  است  اح��زاب  اصلی 
سازوکار  تأثیرگذار.  و  موثر  نفوذ،  ذی  چهره های  و 
شورای عالی سیاستگذاری به دنبال تجمیع این دو 

ظرفیت بوده و است.
رسولی درباره تصویب پارلمان اصالحات در شورای 
و  کار  روند  بر  تأثیرش  و  اصالحات  جبهه  هماهنگی 
چنین  گفت:  طلبان،  اصالح  عالی  ش��ورای  فعالیت 
خبری را نشنیدم، اتفاقا چون پیشنهاد تشکیل شورای 

عالی سیاستگذاری اصالح طلبان از بطن، دل و متن 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات در سال 93 خلق 
شد، همه نقطه نظرات احزاب و چهره های حزبی که 
به دبیرخانه شورای عالی اصالح طلبان رسید، جهت 
اظهارنظر به شورای هماهنگی جبهه اصالحات تقدیم 
شد و در این مورد نیز از این شورای رسما سئوال شد 
که آیا به تداوم کار شورای عالی سیاستگذاری اصالح 
طلبان همچنان پایبند است یا خیر؟ طبیعتا اگر جواب 
خیر بود دیگر نیاز به بحث های بعدی نبود، پاسخی 
که این مرجع ارائه داد، مثبت بود و بر اساس همین 
پاسخ های مثبت کارگروه گزارشش را تنظیم کرد و در 
جلسه آینده شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 

مطرح خواهد شد.
نیستم  هماهنگی  شورای  عضو  چون  افزود:  وی 
وجود  هم  دیگری  نظرات  نقطه  آنجا  است  ممکن 
داشته باشد اما اکثریت دوستان به تداوم کار شورای 
باور دارند چراکه  عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 

این مدل در اجرای 3 پروژه قبلی موفق بوده است.
طلبان  اصالح  سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو 
بین  فعالیت  تقابل  یا  کاری  موازی  احتمال  درباره 
عالی  شورای  و  اصالحات  جبهه  هماهنگی  شورای 
اگر  حتما  کرد:  اظهار  طلبان  اصالح  سیاستگذاری 
جمع  و  رسمی  تشکل  یک  که  هماهنگی  ش��ورای 
متمرکز  آنجا  در  طلب  اصالح  حزبی  ظرفیت های 
است، به یک نظر دیگری برسند و آن را ابالغ کنند 
عالی  ش��ورای  در  که  دوسومی  اکثریت  به  توجه  با 
دارند حتما تعیین کننده خواهد بود ولی من چنین 
گزارشی دریافت نکردم بلکه برعکس نقطه نظری که 
از دوستان به شورای عالی رسیده، مبتنی بر تداوم 
اصالح  سیاستگذاری  عالی  ش��ورای  سازوکار  کار 

طلبان است.

امام جمعه مشهد گفت: راهپیمایی دو روز آینده، 
پایمردی مردم  و  نظام  این  نمایش قدرت مردم در 
در  شما  خواهران،  و  برادران  است؛  نظام  این  پای 
حال عبادت هستید، رو به قبله نشستید و در حال 
انجام فریضه الهی هستید، راهپیمایی روز یکشنبه 

به نص صریح قرآن بزرگ ترین عبادت است.

در  جمعه  روز  علم الهدی  احمد  سید  آی��ت ا... 
خطبه های نماز جمعه در حرم مطهر رضوی افزود: 
نهادهای  و  تقلید  مراجع  رهبری،  معظم  مقام 
می گویم  من  کردند،  توصیه  اجتماعی  سیاسی 
مبارکه  سوره   120 آیه  صریح  نص  این ها،  از  باالتر 
توبه می گوید راهپیمایی 22 بهمن باالترین عبادت 
است، عناصر متحجری که به این انقالب نگرویدند 
به  اگر  و در راهپیمایی 22 بهمن شرکت نمی کنند، 
از  را  عبادت  فضیلت ترین  با  معتقدند،  قران  و  خدا 

دست می دهند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: در دهه فجر و مقارن با سالروز پیروزی انقالب 
و  کشور  ه��وای  و  ح��ال  هستیم،  اسالمی  مقدس 
جامعه ما را حال و هوای جشن های پیروزی انقالب 
فجر  نهمین  و  سی  این  اس��ت؛  فراگرفته  اسالمی 

قدم  انقالب  سال  چهلمین  در  قدم  و  است  انقالب 
می گذاریم، انقالبی که به صورت یک انسان 40 ساله 
به اوجی از کمال و قدرت طی 40 سال رسیده است.

ضرورت تربیت نسل سوم و چهارم انقالب
وی به اهمیت شناخت ماهیت انقالب برای نسل 
امروز  من  نظر  به  گفت:  و  کرد  تأکید  انقالب  جدید 
برای عزیزان ما مخصوصًا نسل سوم و چهارم انقالب 
اول،  توجه است؛ مطلب  شناخت سه مطلب مورد 
انقالب است، آنچه در روایت های  شناخت ماهیت 
انقالب  پیروزی  در سالگرد  تصویر همه ساله  و  صدا 
مردم  ازجان گذشتگی  و  فداکاری ها  ایثارگری ها،  از 
متدین و وابستگی های به مقام والیت و امام روایت 
ارائه  صداوسیما  و  رسانه ها  همه ساله  می شود، 

می دهند.
را  روز  آن  که  عزیزانی  برای  اف��زود:  علم الهدی 
همه  با  را  ستم شاهی  نظام  سیاه  دوران  و  ندیدند 
زندگی  فشار  و  مخمصه ها  بدبختی ها،  فالکت ها، 
نکردند  را درک  ندیدند، حتی 8 سال دفاع مقدس 

ما،  نسل  این  برای  نکردند،  زی��ارت  نیز  را  امام  و 
شناخت ماهیت این انقالب قابل اهمیت است.

 وی حرکت مردم را در راستای خواست و رضای 
خدا دانست و تصریح کرد: از همه حرف ها، تواریخ و 
خاطرات گذشته، اصل انقالب یک چیز بود، تطبیق 
رضایت مردم و رضایت خدا و حرکت مردم در جهت 
رضای خدا، این اصل ماهیت انقالب ماست؛ مردم 
در  و  می خواست  را  آن  خدا  که  خواستند  چیزی 
خشک  سینه  با  مردم  خواست،  این  تحقق  جهت 
به استقبال گلوله داغ حرکت کردند با تکیه بر خدا، 
این اصل انقالب ما است و این انقالب جز این هیچ 

ماهیتی ندارد.
 مردم پایه اصلی پیروزی انقالب

 امام جمعه مشهد یادآور شد: مردم نقش داشتند 
اما مردم به عنوان خداخواهی، دین خواهی و عشق 
به اهل بیت پیغمبر قدم در این مسیر گذاشته و وارد 
در  را  سینه اش  عاقلی  هیچ  واال  شدند  عرصه  این 

مقابل گلوله داغ قرار نمی دهد.

استاندار اسبق خراسان رضوی از انسجام بخشی به فعالیت  اصالحات روایت کرد:

پارلمانی با مخالفت شورای عالی سیاست گذاری

امام جمعه مشهد:

راهپیمایی 22بهمن به نص قرآن، بزرگترین عبادت است

    رضا شجاع
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خبر

کارآفرین نمونه کشوری در کاشمر:

بسیاری از ایرانیان با اصول 
بازرگانی آشنایی ندارند

متأسفانه  گفت:  کشوری  برتر  کارآفرین  یک 
بسیاری از ایرانیان با اصول بازرگانی آشنایی ندارند 

و به همین جهت ضرر بسیاری کرده اند.
به گزارش ایسنا، علیرضا نبی روز جمعه در آئین 
ابتکارات،  اختراعات،  جشنواره  سومین  اختتامیه 
بقعه  در  که  پژوهشی  دستاوردهای  و  نوآوری ها 
متبرکه سید حمزه کاشمر برگزار شد، افزود: هرچند 
انقالب را از مساجد شروع کردیم ولی بعد از انقالب 
انحصار تفکر خاصی قرار گرفت و آن  اماکن در  این 
امروز  نمی دهد.  انجام  دیگر  را  خود  واقعی  کارکرد 
در مساجد باید برنامه های علمی و پژوهشی برگزار 

شود.
نبی با اشاره به اینکه در کاشمر تمامی پتانسیل ها 
افزود:  است،  آماده  جوانان  برای  تالش  و  کار  برای 
و  صاحب نام  که  کاشمر  در  بسیاری  ظرفیت های 
پتانسیل ها  این  از  باید  فقط  دارد  وجود  است  آوازه 

به بهترین نحو استفاده کرد.
منتظر  بسیاری  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
این  و  بیفتد  برایشان  خوشایندی  اتفاق  هستند 
دارد،  وجود  کشور  تمام  در  بودن  منتظر  مرض 
باید  و  نمی شود  حل  مشکلی  انتظار  با  کرد:  اظهار 

اقدام کرد.
مصلحت  تشخیص  مجمع  ارشد  مشاوران  عضو 
برخی  می دانیم  اینکه  وجود  با  اینکه  اعالم  با  نظام 
تغییر عادت ها  از  اما  انسان خوب است  در  تغییرها 
عادت ها  برخی  متأسفانه  گفت:  می ترسیم، 

نمی گذارد خالقیت ها شکوفا شود.
وی با اشاره به اینکه هر کدام از ایرانی ها یک چاه 
دارند  نابی  بسیار  تفکرات  و  ایده ها  و  هستند  نفت 
فقط باید دکلی زد و این نفت را استخراج کرد، بیان 
به  را  خود  انگشت  و  می زنیم  غر  فقط  امروز  کرد: 
طرف دیگران گرفته و مدام دیگران را مقصر تمامی 

مشکالت معرفی می کنیم.
از  را  خودسازی  باید  اینکه  بر  تأکید  با  نبی 
 80 با  ایران  کشور  کرد:  عنوان  کرد،  شروع  خود 
 300 و  میلیارد  یک  معادل  جمعیت  میلیون 
به  تهران  و  انرژی  فقط  چین  جمعیت  نفر  میلیون 

اروپا آب مصرف می کند. قاره  اندازه کل 
به  خودمان  که  مشکالتی  برای  اینکه  بیان  با  وی 
وجود آورده ایم نباید غر آن را به مسئوالن زد، اظهار 
از  و  برگرداند  خود  سمت  به  را  انگشت ها  باید  کرد: 

خود شروع کرد.
آموزشی  دوره های  کننده  برگزار  و  مدرس  این 
کشور  کارآفرینی  و  فناوری  و  علم  حوزه های  در 
حاضر  ک��ش��اورزان  از  بسیاری  اینکه  اع��الم  ب��ا 
عادت  و  کنند  صادر  را  خود  محصوالت  نیستند 
خود  محصول  و  بنشینند  خود  سرزمین  کرده اند 
وقتی  کشورها  برخی  از  کرد:  بیان  بفروشند،  را 
و  می کند  تولید  راه  بین  در  می کند  حرکت  کشتی 
اما  فروش می رساند  به  را  در مقصد محصول خود 
آفت  یک  این  و  داریم  سنتی  تفکرات  همچنان  ما 

است.
می آوریم  تاجر  وقتی  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
هزینه  پول  اینکه  می گویند  که  چیزی  اولین 
متأسفانه  افزود:  است،  خودش  با  هتل  و  سفر 
بلد  را  بازرگانی  اصول  ایرانی ها  ما  از  بسیاری 

. نیستیم
مصلحت  تشخیص  مجمع  ارشد  مشاوران  عضو 
ک��ش��اورزان  از  ب��س��ی��اری  اینکه  ب��ی��ان  ب��ا  ن��ظ��ام 
نیستند  خوبی  بازرگان  چون  اما  هستند  حرفه ای 
نمی توانند  و  می ماند  دستشان  روی  محصوالتشان 
بخواهیم  اینکه  از  قبل  گفت:  برسانند،  فروش  به 
فکر  به  ابتدا  باید  برسانیم  انبوه  تولید  به  را  طرح 

فروش بود.
وی با اشاره به اینکه اگر فروش به بازار داخلی ختم 
شود همان ابتدا 50 درصد از توجیه اقتصادی را از 
دنبال  به  کشورها  تمامی  اگر  ولی  است  داده  دست 
اقتصادی  تولید  درص��د   100 باشد  محصوالتتان 
کارآفرینی  خانم  کاشمر  همین  در  کرد:  بیان  دارد، 
آوازه  آکادمیک  تحصیالت  داشتن  بدون  که  هست 

کشوری دارد.
نبی با اعالم اینکه برخی عادت کرده اند مسائلشان 
این  از  برخی  افزود:  کنند،  برایشان حل  دیگران  را 
کننده  تولید  اینکه  جای  به  و  نبوده  گذار  اثر  افراد 

باشند تنها مصرف کننده هستند.
از  بسیاری  ام��روز  که  همین  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاههایی که تنها در انحصار چند کشور از جمله 
آمریکا بود و ما مهندسی معکوس کرده و با کمترین 
آمریکا است،  بر  کنیم همان مرگ  تولید می  قیمت 
کردن  به شکوفا  نسبت  باید  غر زدن  به جای  گفت: 

توانایی ها تالش کرد.
برگزار کننده دوره های آموزشی در  این مدرس و 
حوزه های علم و فناوری و کارآفرینی کشور با اشاره 
به اینکه آمریکا با 130 سال تاریخ در برابر ایرانی با 5 
هزار سال قدمت و تمدن هیچ گاه نباید گمان کند که 
می تواند ایرانیان را با تحریم هایش زمین گیر کند، 
افزود: اینجا ایران سرزمین آرش کمانگیر، حافظ و 

سعدی است.
ب��رای  دانشجویی  اگ��ر  گفت:  پ��ای��ان  در  وی 
بود  مانده  خ��ود  سرویس  سلف  پ��ول  پرداخت 
هستم  مطمئن  چون  بگیرم  عکس  وی  با  حاضرم 
پدرش  که  جوانی  اگر  اما  دارد  روشنی  آینده 
به  بود  خریده  برایش  را  ماشین  مدل  آخرین 

هیچ جایی نمی رسد.

بهانه   به  آمیز  توهین  اقدامی  در  سامسونگ  شرکت 
شرکت  ایرانی  ورزش��ک��اران  بین المللی  تحریم های 
چانگ  پیونگ  زمستانی  المپیک  بازی های  در  کننده 
توهین آمیز  اقدام  این  از هدایای خود محروم کرد.  را 
واکنش  آن  به  نسبت  کشوری  مقامات  تا  شد  باعث 
نشان دهند. در اولین اقدام کیم سونگ هو سفیر کره 
فرازنده دستیار وزیر  تهران توسط محمود  جنوبی در 
امور خارجه و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه به وزارت امور 

خارجه فراخوانده شد.
اقدامات به صورت دیپلماتیک دنبال می شود

در ادامه این موضوع رئیس کمیته ملی المپیک ایران 
گفت قطعا برخوردی متناسب با رفتار ناشایست اتفاق 
افتاده در قبال ورزشکاران ایران در بازی های المپیک 
خواهد  انجام  سامسونگ  شرکت  مقابل  در  زمستانی 
تبعیض  رفتار  تشریح  به  امیری  صالحی  رضا  گرفت. 
پیونگ  زمستانی  المپیک  مسابقات  ش��روع  در  آمیز 
چانگ پرداخت و از اقدامات سریع و خوب این کمیته 
و  داد  خبر  ناپسند  رفتار  این  با  برخورد  برای  دولت  و 
کمیته  به  گزارش  این  رسمی  ارسال  محض  به  افزود: 
ملی المپیک، خیلی سریع رایزنی ها در این زمینه آغاز 
شد. به طور همزمان مکاتبات ما با کمیته بین المللی 
المپیک زمستانی  بازی های  برگزاری  المپیک و ستاد 
جناب  با  شخصا  خ��ودم  شد.  آغ��از  چانگ  پیونگ  در 
همراهی  قول  هم  ایشان  و  کردم  صحبت  ظریف  آقای 
سریع در این زمینه داشتند. به طوری که همین حاال 
ادای  برای  کره  سفیر  می کنیم،  صبحت  یکدیگر  با  که 

توضیحات به وزارت امور خارجه احضار شده اند.
ظریف، گوشی سامسونگش را خاموش می کند

ظریف  آقای  با  ما  داد:»ق��رار  ادامه  امیری  صالحی 
و  دقیق  توضیحات  ادای  تا  مسئله  این  که  شد  این  بر 
روشن از سوی دولت کره جنوبی و این شرکت تجاری 
هیات  به  مسئله  این  جامع  گزارش  و  کند  پیدا  ادامه 
اساس  بر  مسئله  این  باید  شود.  ارائه  دولت  محترم 
منافع ملی پیش برود. باید هویت ملی ما حفظ شده 
و برای این رفتار ناپسند عذرخواهی شود و البته باید 
مراقب باشیم مسئله را کامال دیپلماتیک پیش ببریم. 
فرمودند  ظریف  آقای  جناب  خارجه  امور  وزیر  حتی 
که  دارن��د  برند  این  از  همراه  تلفن  یک  خودشان  که 
و  شرکت  این  سوی  از  شده  ارائه  توضیحات  چنانچه 
از مردم شریف  نباشد و  دولت کره جنوبی قانع کننده 
ایران دلجویی نشود ، ایشان دیگر از این تلفن همراه 
در  می خواهند  هم  دولت  از  و  کرد  نخواهند  استفاده 

روابط با این شرکت کره ای تجدید نظر شود.«
برگزرای  مسئولین  چه  اگر  صالحی  امیری  گفته  به 
مسابقات در مکاتبات و تماس های خود با مقام های 
اند  اتفاق نقشی نداشته  ایرانی تاکید کردند که در این 
اما کمیته ملی المپیک به دنبال این است که جزئیات 
فضا  در  بسنجد.  را  الزم  تدبیر  و  مشخص  را  مسئله 
حمایت  برای  هم  هایی  کمپین  با  مسئله  این  مجازی 
ملی  کمیته  رئیس  افتاد.  راه  به  ایرانی  ورزشکاران  از 
المپیک ایران تاکید کرد باید همه به دنبال ایفای حق 
مان و همچنین عذرخواهی طرفی که باعث این رفتار 
مطمئن  بگیریم.  را  مان  حق  و  باشیم  بوده  ناشایست 
تا رسیدن به حق کشورمان ، پرونده را  باشید همه ما 
مردم  اطالع  به  را  ماوقع  گ��زارش  و  می کنیم  پیگیری 

عزیزمان می رسانیم.

واکنش وزیر صنعت:
سامسونگ در واردات محصولش تحریم را 

نمی شناسد

به  واکنش  در  نیز   تجارت  و  صنعت،معدن  وزی��ر 
اقدام توهین آمیز سامسونگ علیه ورزشکاران ایرانی 
است  تعجب  جای  گفت:   ۲۰۱۸ زمستانی  المپیک  در 
صادرات گوشی سامسونگ به ایران مشمول تحریم ها 
ورزشکاران  به  گوشی  دستگاه  چند  هدیه  ولی  نشده 

ایران با ممنوعیت مواجه می شود.
افزود: ممنوعیت ورزشکاران   محمد شریعتمداری 
المپیک  در  سامسونگ  های  گوشی  دریافت  از  ایرانی 
محکوم  حرکت  این  و  است  آمیز  توهین  زمستانی 

می شود و باید از ملت بزرگ ایران عذر خواهی کنند.
تا زمانی که عذرخواهی  بنده  وی خاطر نشان کرد: 
رسمی نشود همچون وزیر امور خارجه از گوشی تلفن 
جای  این  کرد.  نخواهم  استفاده  شرکت  این  همراه 
ایران  به  سامسونگ  گوشی  صادرات  که  است  تعجب 
مشمول تحریم ها نشده ولی هدیه چند دستگاه گوشی 
مواجه  ممنوعیت  با  ای��ران  المپیکی  ورزشکاران  به 

می شود.

دادستان کل کشور: 
مدیر سامسونگ در کشور احضار شود

طی  کشور  کل  دادستان  ها،  واکنش  این  ادامه  در 
عمومی  حقوق  در  خ��ود  معاون  به  وی��ژه ای  دستور 

خواستار پیگیری ویژه موضوع شد.
به   « است:  آمده  حشمتی  به  خطاب  نامه  این  در 
دنبال اقدام توهین آمیز شرکت سامسونگ کره جنوبی 
با ورزشکاران عزیزمان که نماینده ملت بزرگ و رشید 
سیاسی  سوء  آث��ار  پی  در  و  هستند  اسالمی  ای��ران 
به  توجه  با  و  المللی  بین  سطح  در  آن  اجتماعی  و 
فروش  در  مذکور  شرکت  ساالنه  سرشار  منافع  کسب 
محصوالت خود در جمهوری اسالمی ایران، مقرر می 
دارد در اولین فرصت مدیر شرکت سامسونگ در ایران 
بررسی  و  توضیح  اخذ  موضوع،  به  نسبت  و  احضار  را 

صورت گیرد.
نحو  به  معنوی  خسارت  جبران  به  متعهد  چنانچه 
زمان  شدند،  خ��ود  آمیز  اهانت  اق��دام  با  متناسب 

مناسبی را تعیین و به مرکز شرکت اعالم نمایند.
عنوان  به  سامسونگ  شرکت  ص��ورت  این  غیر  در 
الف ماده 8 و مواد  بند  شخصیت حقوقی و در اجرای 
11، 1٤ و ٦88 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 20 
و  به دادسرای عمومی  قانون مجازات اسالمی  و 1٤3 

انقالب تهران جهت بررسی موضوع معرفی شوند.«

وزیر ارتباطات پیشنهاد داد:
رجیستر نشدن گوشی سامسونگ

در ادامه این واکنش ها خبرآنالین مدعی شد که وزیر 
رجیستری  کارگروه  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
پیشنهاد »عدم ثبت گوشی های سامسونگ« را مطرح 

کرده است.
بود  شده  آن  خواستار  پنجشنبه  روز  جهرمی  آذری 
تا سامسونگ اشتباه خود را بپذیرد اما پس از گذشت 
مهلت داده شده، سامسونگ نه تنها عذرخواهی نکرده 
به  را  گوشی  هزار   4 آنها  که  شده   مدعی  بلکه  است، 
کمیته بین المللی المپیک داده و آنها گوشی نوت 8 را 

به 4 ورزشکار ایرانی نداده اند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
چشم بادامی ها مزدوری آمریکا را کردند

رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
درباره این اتفاق به »صبح امروز« گفت: رفتار سیاسی 
کره جنوبی و شکرت سامسونگ در رویدادی ورزشی 
این  وابستگی  دهنده  نشان  باشد،  سیاسی  نباید  که 
اقدام  این  با  می رسد  نظر  به  است.  آمریکا  به  کشور 
آمریکایی  م��زدور  یک  به  را  خود  نقش  سامسونگ 

کاهش داده است.
با  که  هاست  سال  اف��زود:  روشنک  حسین  محمد 
کره  دارن��د  تالش  ای��ران  در  اف��رادی  شاهدیم  تعجب 

جنوبی را الگوی توسعه برای ایران معرفی کنند.
دلیل  تاکنون  من  کرد:  تاکید  اقتصادی  فعال  این 
این تالش ها را نمی دانستم ولی اکنون که یک رویداد 
در  آمریکا  از  ای  کره جنوبی شعبه  کرد  اثبات  ورزشی 
به  عالقه  اظهار  که  ها  تالش  دلیل  هست  و  بوده  آسیا 

امریکاست مشخص شد. 
و  سیاست  حوزه  اشتراک های  به  اشاره  با  روشنک 
اقتصاد تاکید کرد: الگو قرار دادن نوچه های غیر علنی 
ایاالت  به  مستقیم  غیر  عالقه  اعالم  معنی  به  آمریکا 
متحده  و سیاست هایش در قبال ایران است. سیاسی 
شرکت هایی  و  جنوبی  کره  که  داد  نشان  ورزش  کردن 
سیاست های  کردن  پیاده  دنبال  به  سامسونگ  مثل 

خود که برگرفته به پیروی از آمریکا حرکت می کنند.

که  این  به  توجه  با  و  مقطع  این  در  کرد:  اضافه  وی 
ورزشکاران ما که نمایندگان یک کشور هستند در کره 
جنوبی مورد تحقیر قرار گرفته اند، مردم از دلسوزان و 
عالقمندان به این نظام انتظار دارند تا از حیثیت کشور 

دفاع کنند.
دارن��د  انتظار  م��ردم  ک��رد:  خاطرنشان  روشنک 
کره  تولیدات  جوالن  جلوی  حداقل  ایران  مسئولین 
محصول  که  ای  کره  خودروهای  و  سامسونگ  بویژه 
ایران  بازار  در  را  است  جنوبی  کره  و  آمریکا  مشترک 
بگیرند تا کره ای ها به خود اجازه تکرار چنین حرکتی 

را ندهند.
و  تریبون ها  تا  م��ی رود  انتظار  ک��رد:  اضافه  وی 
رسانه های کشور نیز در عظمی ملی، از هرگونه تبلیغ 
کره  که  بدانند  و  کنند  پرهیز  شرکت  این  محصوالت 
و  است  گرفته  پیش  در  که  سیاست هایی  با  جنوبی 
وابستگی ای که به ایاالت محتده دارد نمی تواند الگوی 
ما باشد. این فعال اقتصادی در پایان اظهار امیدواری 
بجای  ایران  تولید  کاالی  مصرف  با  ایران  مردم  کرد: 
آن  در  ها  صهیونیست  که  سامسونگ  تولید  ک��االی 
مشارکت دارند جواب بد اخالقی و بی ادبی کره ای ها 

را خواهند داد.
چه سرنوشتی درانتظار سامسونگ است؟

عذرخواهی  بر  ای��ران��ی  مقامات  تاکنون  چه  اگ��ر 
سامسونگ از ایران اصرار داشته اند، اما در بیانیه  این 
المپیک  بین المللی  کمیته  گردن  به  تقصیرها  شرکت 
است:  کرده  تصریح  سامسونگ  و  است  افتاده   )IOS(
بخشی  عنوان  به  را  خود  ایرانی  خانواده  »همواره 
به  و  شناخته  رسمیت  به  خویش  جهانی  هویت  از 
نیز  جریان  این  در  و  است  گذاشته  کامل  احترام  آنها 
نگرانی بجای مردم ایران را به اطالع کمیته بین المللی 
المپیک و دیگر مسئوالن این بازی ها رسانده است. ما 
همواره  و  کرده  قدردانی  ایرانی مان  کاربران  نظرات  از 
تمامی تالش خود را برای حل هرگونه مشکلی به کار 
خواهیم بست، حتی اگر خودمان نقشی در آن نداشته 
باشیم. حضور و تعهد ما در ایران و نوع عملکردمان در 
این کشور نشان می دهد تا چه حد حقوق تمامی افراد 
را برای دسترسی برابر و واقعی به فناوری، به رسمیت 

می شناسیم.«
جای  ب��ه  خ��ود  بیانیه  در  ش��رک��ت  ای��ن  واق���ع  در 
بوده  ماجرا  اصل  از  رفتن  طفره  دنبال  به  عذرخواهی 
است، حال باید منتظر بود تا ببینیم که واکنش مردم 
بازار  که محصوالتش 51 درصد  برندی  به  و مسئولین 
تحریمی  هرگونه  چیست؟  اس��ت،  ک��رده  اشتغال  را 
شرکت  این  نصیب  را  دالری  میلیارد  ضرری  می تواند 
برای محصوالت داخلی و  را  بازار  و  بادامی کند  چشم 

خارجی رقیب باز کند.

گزارش »صبح امروز« از گره خوردن سیاست، ورزش و اقتصاد؛

نه به سامسونگ
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی: چشم بادامی ها مزدوری آمریکا را کردند

واردات  تعرفه  اف��زای��ش  با  دول��ت  پیش  مدتی 
خودروهای خارجی سعی در حمایت از خودروهای 
داخلی داشت که »صبح امروز« در مصاحبه با سعید 
شورای  مجلس  در  تربت حیدریه  نماینده  باستانی 
و  معایب  تعرفه،  افزایش  این  به  تفصیل  به  اسالمی 

منافع آن پرداخت.
اما هفته گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی، 
تعرفه  افزایش  در  دولت  مصوبه  ابطال  موقت  رأی 
به  موظف  را  دولت  و  صادر  را  خودروها  واردات 
خودرو  واردات  جدید  تعرفه های  اج��رای  توقف 

کرد. 
زمان  تا  است  شده  موظف  دولت  اساس  این  بر 
واردات  تعرفه  دیوان،  سوی  از  قطعی  حکم  صدور 
واردات  و  بازگردد  پیشین  مصوبات  به  خودروها 

خودرو بر اساس تعرفه های گذشته صورت گیرد. 
نشان  واکنشی  حکم  این  خصوص  در  هنوز  دولت 
اما محمد شریعتمداری، وزیر صنعت،  نداده است، 
معدن و تجارت در صحبت های روز گذشته خود ادعا 
این  در  نمی تواند  و  ندیده  را  حکم  این  هنوز  که  کرد 

خصوص اظهار نظری داشته باشد.
ابطال ها  و  تصویب  و  کشمکش ها  این  کنون  تا 
نداشته  حوزه  این  فعاالن  سرگردانی  جز  نتیجه ای 
بازار دامن زده  به هم ریختگی و رکود  بر  تنها  و  است 
فعاالن  میان  به  امروز  صبح  راستا  همین  در  است. 
در  را  آن ها  روز  و  حال  و  رفته  مشهد  خودروی  بازار 

این شرایط جویا شده است.
استعالم  را  خودرو  قیمت  طال   مثل  هرروز 

می کنیم
احمدی که در خیابان گاز مشاوره اتومبیل است، 
فروش  و  خرید  بازار  رکود  که  است  سال  چند  گفت: 
خودرو را همچون دیگر اصناف در بر گرفته است. اما 
امسال شرایط عجیبی داشتیم، هر روز مثل طال باید 
حتی  می گرفتیم،  را  دالر  و  خودرو  قیمت  استعالم 
گاهی از ترس ضرردادن کال خرید و فروش را متوقف 

می کردیم.
خ��ودروی  قبل  مدتی  همین  داد:  ادام��ه  وی 
چینی که در نمایشگاه داشتم را به قیمتی مناسب 
باال  چنان  قیمت  هفته  یک  از  بعد  اما  فروختم 
کردم  دریافت  که  پولی  آن  کل  با  دیگر  که  رفت 
که  آن  به  برسد  چه  بخرم  را  آن  مثل  نمی توانم  هم 

سودم را بردارم.
کسی به سمت خرید خودرو نمی رود

نمایشگاه  خرمشهر  خیابان  در  که  محمدپور 
خسته  دیگر  هم  ما  گفت:  دارد  خارجی  خودروهای 
کم  مشتری  هم  ع��ادی  حالت  در  امسال  شدیم، 
داشتیم اما با این اتفاقاتی که در حال رخ دادن است 

اگر هم  که  نمی آید  به سمت خرید خودرو  هیچکس 
و  خرید  شرایط  شدن  ثابت  تا  می ترسیم  ما  بیاید 

فروش انجام دهیم.
می برد،  باال  را  قیمت  دالر  روز  یک  افزود:  وی 
یک  می برند،  باال  را  قیمت  کارخانه ها  روز  یک 
روز  یک  می کند،  پیدا  اف��زای��ش  تعرفه ها  روز 
می کند،  باطل  اداری  عدالت  دی��وان  را  تعرفه 
هیچ چیز در بازار نشان از ثبات ندارد و فقط این 
سیاست های  پای  به  که  هستند  مردم  و  کسبه 

می سوزند. غلط 
3میلیون افزایش قیمت فقط در یک سال

برای  مناسب  خ��ودروی  خرید  دنبال  به  که  رضا 
ماه  بهمن  پارسال  گفت:  است  عیدانه  مسافرت 
خودروی پژو پارسم را می خواستم بفروشم. قیمتی 
که روی آن می گذاشتند حدود 15 میلیون تومان بود 
برای همین از فروشش پشیمان شدم. اما امسال که 
ارزان تر  کهنه تر شدن  با  تنها  نه  بفروشم  می خواهم  
می توانم  تومان  میلیون   18 حداقل  بلکه  نشده 
بفروشمش. البته به همین میزان هم بقیه خودروها 
به  نسبت  من  برای  شرایط  هم  باز  و  شده اند  گران 

پارسال فرقی نکرده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهد:

آشفتگی و بی خبری از آینده
این  در  که  کسبه  و  م��ردم  حرف های  شنیدن  با 
نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس  سراغ  به  فعالند  بازار 
این  را در خصوص  نظر وی  و  رفتیم  اتومبیل مشهد 

بازار آشفته جویا شدیم.
مشهد  اتومبیل  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
و  سردرگمی  آنقدر  که  اس��ت  ای��ن  مشکل  گفت: 
است  قرار  نمی دانیم  هم  ما  که  دارد  وجود  آشفتگی 
داخلی  خودروهای  اخیرا  شود،  عمل  شکل  چه  به 

شدند،  گران  درصد   50 تا  تعرفه ها  افزایش  از  بعد 
خودروهای داخلی نیز چند ماه پیش افزایش قیمت 
داشت و هنوز افزایش جدیدی مشاهده نشده است 
و اگر افزایشی هم بوده هنوز با این قیمت خورو وارد 

بازار نشده است.
با  اختصاصی  گفت وگوی  در  حیدری  حمیدرضا 
قیمتی  افزایش  این  افزود:  امروز«  »صبح  خبرنگار 
به  که مطرح شده هنوز قطعی نیست و ممکن است 
اینکه مدتی قبل خودروی  بازگردد، کما  قیمت قبل 
به  کمی  مدت  در  اما  داشت  قیمت  افزایش  سراتو 
افزایش  این  می رسد  نظر  به  بازگشت.  سابق  قیمت 
باشد  ارز  ب��ازار  از  گرفته  نشات  شده  مطرح  قیمت 
بر  ثبت نامی  هنوز  اما  هست  آن  تثبیت  احتمال  و 
اساس این نرخ  جدید انجام نشده پس نمی توان آن 

را قطعی دانست.
دالر و افزایش تعرفه ها علل گرانی خوردو هستند

مخصوصا  خ��ودروه��ا  تمام  داد:  ادام��ه  حیدری 
افزایش  عامل  دو  اس��اس  بر  خارجی  خ��ودروه��ای 
تعرفه های  شدن  اضافه  اول  داشتند.  شدید  قیمت 
وارداتی که تا 50 درصد افزایش داشت و بعدی عدم 
نیز  تومان   150 تا  روز  یک  در  که  دالر  قیمت  ثبات 

افزایش پیدا می کند. 
اداری  عدالت  دیوان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
را  خ��ودرو  واردات  تعرفه  افزایش  توقف  حکم 
و  شده  قطعی  حکم  این  آیا  اما  است  کرده  صادر 
کنون  تا  است؟  شده  مجاب  امر  این  برای  دولت 
چیزی  و  نداده  نشان  خاصی  واکنش  دولت  هنوز 
قیمت  اس��اس  بر  هنوز  م��ردم  پس  نشده  قطعی 
فروش  و  خرید  دارد  وجود  که  تعرفه هایی  و  دالر 

. می کنند
مشهد  اتومبیل  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 

حکم  که  کند  اعالم  محترم  دولت  اگر  کرد:  تصریح 
شک  بدون  است  قطعی  و  االجرا  الزم  اداری  دیوان 
عید  بازار  نزدیک  طرفی  از  می کند.  افت  قیمت ها 
شهری  برون  سفرهای  فکر  به  عموما  مردم  هستیم، 
در  تحول  فکر  به  عموما  و  هستند  استانی  برون  و 
وسایل نقلیه خود هستند که باید موجب رونق شود 
اما من معتقدم با شرایطی که ایجاد شده نه تنها رونق 

نخواهیم داشت بلکه به رکود بیشتری وارد خواهیم 
شد.

را  بازار  رونق  اندک  اداری  عدالت  دیوان  حکم 
هم تبدیل به رکود کرد

وی با بیان این که بعد از اعالم حکم دیوان عدالت 
اداری همین مقدار کمی رونق هم که در بازار بود به 
رکود تبدیل شد و قطعا تا جواب قطعی مشخص نشود 
و دولت نظر خود را اعالم نکند رکود کامل حکم فرما 
رکود  و  گرانی  بازار  در  االن  کرد:  اظهار  بود،  خواهد 
شدید داریم و این تورم در رکود بخاطر رانت خواری 

یک عده در افزایش قیمت خودروها است.
اساس  بر  قیمت  افزایش  این  داد:  ادامه  حیدری 
قیمت دالر بخاطر تاثیر روانی بر مردم نیست، مردم 
این  دلیل  و  هستند  کننده  مصرف  دو  هر  اصناف  و 
نشات  اقتصادی  سیاست های  از  قیمت ها  افزایش 

می گیرد. 
از  تقصیر  اما  کیست  مقصر  بگویم  نمی توانم  من 
هم  درصد   95 تا  حتی  را  تعرفه ها  که  است  آنجایی 
و  از سه هزار  را  وقتی دالر  از طرفی  دادند،  افزایش 
بودن  رساندند  تومان   800 و  هزار   4 به  تومان   800

شک تاثیر بر قیمت ها خواهد داشت. 
سیاست های  مطمئنا  ک��رد:  تصریح  ح��ی��دری 
است  شده  حباب  و  تورم  این  بروز  باعث  اقتصادی 
تورم  و  دالر  گرانی  در  نقشی  هیچ  اصناف  و  مردم  و 

ندارد.
مالیات های ناحق به رکود بازار دامن زده است

این  اعضای  گذشته  سال  بازار  خصوص  در  وی 
داشته  رصدی  ما  صنف  بازار  بر  اگر  گفت:  اتحادیه 
نبوده  کننده  قانع  اصال  می شوید  متوجه  باشید 

است. 
اعتراضاتی که اعضای صنف ما دارند نشان می دهد 
اخذ  افزوده  ارزش  بخش  در  که  ناحقی  مالیات های 
می شود که هیچ سنخیتی با شغل ما ندارد و عوامل 
زیادی که در کنار نوسانات بازار و تورم  وجود دارد، 

رونق را از بازار ما گرفته است.
با این عوامل کارشناسانه  باید  حیدری ادامه داد: 
برخورد شود، قانونی مثل ارزش افزوده باید برای هر 
صنف شیوه ای مخصوص داشته باشد نه این که برای 

همه یکسان اجرا شود. 
اما  دارد  وجود  بازار  بخش های  تمام  در  رکود 
اگر  که  دنیاست  صنایع  مهم ترین  جزو  خ��ودرو 
کرد  خواهد  فلج  را  ب��ازار  شود  کامل  رکود  دچار 
کشورها  دیگر  در  را  اتفاق  این  شبیه  که  این  کما 

داشته ایم.
وی در پایان گفت: بخش عظیمی از اقتصاد کشور 
توجه  آن  به  باید  پس  است  متکی  خودرو  به  نیز  ما 
ویژه ای شود تا از این شرایط خارج شود تا مردم حق 

انتخاب داشته باشند. 

»صبح امروز« از گرانی های اخیر گزارش می دهد؛

ترمز بازار خودرو پشت دیوار اختالفات

افزایش قیمتی که مطرح شده 
هنوز قطعی نیست و ممکن 

است به قیمت قبل بازگردد، کما 
اینکه مدتی قبل خودروی سراتو 
افزایش قیمت داشت اما در مدت 
کمی به قیمت سابق بازگشت. به 
نظر می رسد این افزایش قیمت 
مطرح شده نشات گرفته از بازار 

ارز باشد و احتمال تثبیت آن 
هست اما هنوز ثبت نامی بر اساس 

این نرخ  جدید انجام نشده پس 
نمی توان آن را قطعی دانست.

    رضا شجاع

دستاوردهای صنعت حمل و نقل ریلی پس از انقالب

خراسان  آهن  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس ضیایی مهر مدیر کل راه آهن خراسان 
ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر گفت:به برکت 
اسالمی  جمهوری  شکوهمند  انقالب  پیروزی 
خراسان  استان  در  بزرگی  های  پروژه  ایران 
است  رسیده  برداری  بهره  به  و  احداث  رضوی 
که باعث توسعه و شکوفایی صنعت حمل و نقل 

ریلی درکشور و استان شده است.
پروژه  ترین  مهم  افزود:  مهر  ضیایی  مهندس 
هایی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی اجرایی 
شده است عبارتند از: احداث راه آهن مشهد-
های  کشور  اتصال  زمینه  که  سرخس-تجن 
خلیج  و  اروپایی  های  کشور  به  میانه  آسیای 
احداث  است،  نموده  ایجاد  را  فارس  همیشه 
ترافیک  سازی  هوشمند  همچنین  و  دوم  خط 
و مرکز  اجرای سیستم سیگنالینگ  با  ها  قطار 
سیستم  اجرای  )ctc(و  ها  قطار  ترافیک  کنترل 

مشهد  تردد  پر  مسیر  در  میانی  بالک  و    ACT

دو  حداقل  ظرفیت  افزایش  باعث  که  تهران    -
برابری و همچنین کاهش زمان سیر قطار های 
مسافری از ۱۶ به ۸ساعت گردیده است، احداث 
و بهره برداری از از راه آهن مشهد-بافق به طول 
کیلومتری   ۸۰۰ کاهش  ضمن  که  ۱۰۰۰کیلومتر 
عباس  بندر  سرخس-  ریلی   ترانزیتی  مسیر 
سنگان  بخصوص  غنی  معادن  اتصال  باعث 
پروژه  این  اجرای  با  آن  بر  عالوه  گردید  خواف 
زمینه اتصال استان های جنوبی و مرکزی کشور 
های  قطار  برقراری  بمنظور  مقدس  مشهد  به 

مسافری مستقیم ایجاد شده است.
از  گفت:  ادامه  در  خراسان  آهن  راه  کل  مدیر 
دیگر پروژه های بزرگ و مهمی که بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی اجرایی شده است،  رفع نقاط 
55دستگاه  احداث  با  استان  ریلی  خیز  حادثه 
تقاطع غیر همسطح،  توسعه و افزایش ظرفیت 

ایستگاه های  مهم راه آهن استان بویژه ایستگاه 
افزایش  باعث  که  سرخس  ریلی  المللی  بین 
جمهوری  المللی  بین  نقل  و  حمل  ظرفیت  
اسالمی ایران با کشورهای آسیای میانه از ۵/۳ 
۷ میلیون تن در سال گردیده است  به حداقل 
و توسعه ایستگاه راه آهن مشهد  از ۲ سکو و ۳ 
خط پذیرش و اعزام به ۷ سکو و۱۳ خط که باعث 
افزایش ظرفیت جابجایی مسافر از 4میلیون به 

۲۰ میلیون نفر در سال شده است. 
مهندس ضیایی مهر  تصریح کرد : در مجموع 
ریلی  خطوط  شده   ذکر  های  پروژه  اجرای  با 
استان از ۳۳۳ کیلومتر در قبل از انقالب به  ۱۵۰۰  
کیلومتر و حمل و نقل ریلی بار از ۸۰ هزار تن به 
۸ میلیون تن در سال و جابجایی مسافر از یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر  به ۱۳میلیون نفر در سال،  
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی ایران رسیده است .



    نیلوفر اقبال 
Nilouphar.eghbal@yahoo.com

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

عزیز می باشد  

100080888

در  رض��وی  خ��راس��ان  ک��ل  دادگ��س��ت��ری  رئیس 
وحیانی  به  توجه  گفت:با  انقالب  ب��زرگ  جشن 
برای  راه  دلیل  بهترین  اسالم  دین  بودن  وکامل 
و  دینی  مقررات  از  استفاده  کشور  اجتماع  اداره 
پیروی از آموزه های دینی است اگرچه امروزه گاها 
عمل کرد  از  ناشی  عواقب  و  کاستی ها  وجود  شاهد 
مسئوالن  از  معدود  عده ای  ونامطلوب  ناصحیح 

هستیم.
ایام  تبریک  ضمن  مظفری  علی  االسالم  حجت 
این  میهمانان  به  خیرمقدم  و  فجر  دهه  خجسته 
ایام  یادآوری  برای  دلیلی  فجر  دهه  افزود:  جشن 
چگونه  و  کجا  از  ما  بدانیم  اینکه  و  گذشته ست 
برچیده شدن  و  رسید  نقطه  این  به  انقالب  این 
و  مردم  زندگی  و  کشور  از  اسالم  دین  گام  به  گام 

انقالب  آمدن  بوجود  علت  را  حاکمان  وستیز  ظلم 
اسالمی دانست.

زبان  از  را  فجر  دهه  ایام  گرامی داشت  علت  وی 
برای  ما  کرد:  بیان  این گونه  رهبری   معظم  مقام 
دگرگونی  سبب  که  دینی  عوامل  به ویژه  عاملی  هر 
می  شوند  م��ردم  و  جامعه  موجود  وضع  بهبود  و 
آن ها  برای  عوامل  این  اکرام  و  یادبود  منظور  به 
را  اسالم  ازاین که  فجر  دهه  و  میگیریم  سالگرد 
و  کرد  تعریف  م��ردم  ب��رای  حاکمیتی  ص��ورت  به 
از  پس  اسالمی  حکومت  شدن  پیاده  مقدمات 
اهمیت  حائز  ظالمانه  حکومت  و  استبداد  قرن ها 
انقالب  جشن  برگزاری  برای  موجه  دلیلی   و  است 

است.
اسالمی  انقالب  بزرگ  جشن  مراسم  در  مظفری 
شورای  مجموعه  خانواده  و  کارکنان  جمع  در  و 
مشهدبا  والیت  قضایی  مجتمع  در  استان  قضایی 
اشاره به برکات عظیم انقالب اسالمی، این برکات 
و  نمود  ارزیابی  جغرافیایی  مرزهای  از  فراتر  را 

مخاطبش  و  بود  جهانی  انقالب  شعارهای  افزود: 
مظلومین همه دنیا بود و محدود به مرزهای ایران 
نمی شد وبه برکت فرهنگ انقالب اسالمی؛ شاهد 

خیزش مظلومان در اقصی نقاط جهان هستیم. 
دستگاه  کارکنان  ویژه  به  مسئوالن  وظیفه  وی 
قضایی را حرکت صحیح بر مدار ارزشهای انقالب، 
تمامی  دشمن  اف��زود:  و  دانست  رهبری  و  ام��ام 
کار  به  م��ردم  ک��ردن  ناامید  ب��رای  را  خ��ود  ت��الش 
مثال  بصیرت  به  توجه  با  و  تاکنون  که  است  بسته 
بین  همدلی  و  وحدت  و  ایران  بزرگ  مردم  زدنی 
دشمنان  پیاپی  های  شکست  شاهد  مسئوالن، 
شد  غفلت  آن  از  نباید  که  ای  نکته  اما  هستیم 
این ست که دشمن هرگز از دشمنی با مردم و نظام 
تالش  با  باید  مسئوالن  و  شد  نخواهد  خسته  ما 
اقدامات  کردن  اثر  بی  جهت  بیشتری  جدیت  و 
بیانات و تاکیدهای مقام معظم  به  با توجه  دشمن 

رهبری گام برداشته و اقدام نمایند.
پایان  در  رض��وی  خ��راس��ان  قضایی  ش���ورای 

سخنان  ختام  حسن  عنوان  به  و  انقالب  جشن 
انواع  به  توجه  با  که  برد  پایان  به  این گونه  خودرا 
نشان  خاطر  اسالمی  نظام  علیه  دشمنان  هجمه 
کردوگفت: این هجمه ها علیه مردم و ارکان نظام 
و  نیست  جدیدی  چیز  قضایی  دستگاه  ویژه  به 
سالهاست  قضائیه  قوه  در  مردم  به  خدمتگزاران 
که با اینگونه تهاجمات دشمنان دست و پنجه نرم 
نشینی  عقب  خود  ارزشهای  از  هرگز  اما  کنند  می 
این   و  نشسته اند  دست  خود  آرمانهای  از  و  نکرده 
مسئولین  بیشتر  سخت کوشی  سبب  باید  عوامل 

شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:

دین بهترین راه برای اداره کشور
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خبر

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد:

اداره  دانشگاه با مشارکت های 
مردمی در دستورکار است

دانشگاه  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
شود  اداره  دولت  توسط  تنها  نمی تواند  وجه  هیچ  به 
سریع تر  و  است  مستقل تر  باشد،  مردمی تر  هرچه  و 
ما  برنامه  از  یکی  بنابراین  می رسد،  خود  اهداف  به 
این است که دانشگاه را با کمک مردم اداره کنیم که 
تاسیس مجمع دانش آموختگان دانشگاه نیز در این 

راستا است.
در  روزگذشته  کافی  محمد  ایسنا،  گ��زارش  به 
آموختگان  دان��ش  بنیاد  عمومی  مجمع  نخستین 
دهه  گرامیداشت  ضمن  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
فردوسی  دانشگاه  افزود: 40 سال پیش  فجر  مبارک 
بود،  انقالب  به خاطر  زی��ادی  ش��وق  و  ش��ور  شاهد 
در  پررنگی  بسیار  نقش  دانشگاه  این  دانشجویان 
سال  داد:68  ادامه  وی  کردند.  ایفا  انقالب  پیروزی 
از عمر پر افتخار دانشگاه فردوسی می گذرد و دانش 
است،  داده  جامعه  تحویل  فرهیخته ای  آموختگان 
امروز سه نفر از اعضای کابینه دوازدهم حجت االسالم 
اطالعات،  وزی��ر  علوی،  محمود  سید  والمسلمین 
دکتر  و  کشور  وزیر  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا  دکتر 
از دانش  سید حسن قاضی هاشمی، وزیر بهداشت، 
دانشگاه  رئیس  هستند.  دانشگاه  این  آموختگان 
دانشگاه  چهره  ام��روز  کرد:  اضافه  مشهد  فردوسی 
عوض شده و تغییرات زیادی در زمینه های مختلف 
ثابت  که  چیزی  ولی  است،  آمده  وجود  به  دانشگاه 
مانده نقش دانشجویان این دانشگاه است؛ افتخاراتی 
بسیار  آفریدند،  دانشگاه  این  برای  دانشجویان  که 
بیشتر از خود دانشگاه است. دانشگاه فردوسی دارای 
بیشترین رتبه برتر علمی و تعداد انجمن علمی بوده و 
همچنین از نظر فعالیت های علمی، فرهنگی، ورزشی 
و نشریات ممتاز است و در حفظ مقام اسالمی رتبه 
باالیی دارد. وی بیان کرد: دانشگاه فردوسی مشهد 
به دنبال تحقق آن بوده، رسیدن به قله 512 تا سال 
1400 است؛ قرار گرفتن دانشگاه فردوسی مشهد در 
واقع  همچنین  و  کشور  برتر  جامع  دانشگاه  دو  میان 
جهان  برتر  دانشگاه   10 بین  در  دانشگاه  این  شدن 
اصلی  اه��داف  از  جهان  برتر  دانشگاه   500 و  اسالم 
است. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با اعالم اینکه 
در کشور  را  دیپلماسی علمی  برتر  رتبه  دانشگاه  این 
بین  دانشجوی  حدود 1400  کرد:  عنوان  است،  دارا 
المللی از 20 کشور دنیا در دانشگاه  فردوسی مشغول 

به تحصیل هستند.
و  بنیان  دان��ش  شرکت    120 اینکه  عالم  با  کافی 
کرد:  خاطرنشان  مستقرهستند،  دانشگاه  در  فناور 
بر آموزش و پژوهش،  امروز دانشگاه فردوسی عالوه 
ماموریت های دیگری از جمله فناوری، کارآفرینی و 
بین المللی سازی نیز برعهده دارد. دانشگاه فردوسی 
مشهد افتخار خود را منابع انسانی می داند، بنابراین 
و  شده  تشکیل  دانشگاه  پیشکسوتان  و  مفاخر  مرکز 
بنا داریم به جای توجه به خشت و گل به معیارهای 

انسانی توجه کنیم که قطعا مثمرتر خواهد بود.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به نخستین 
گردهمایی دانش آموختگان این دانشگاه، خاطرنشان 
و  اولین  گردهمایی  برگزاری  امروز  باید  شاید  کرد: 
از  یکی  را  فردوسی  دانشگاه  فارغ التحصیالن  آخرین 

بهترین روزهای حیات دانشگاه دانست.

نه آن قدر  بلند شدن قدت،  دنیایت می شود  تمام 
بلند  بازیکن زمین والیبال باشی نه، آن قدر  که تنها 
برای  موضوع  این  البته  برسد...  پدال  به  پایت  که 
دخترها کمی قانون مدارتر و داخل چارچوب است، 
بپرورانند  سر  در  را  سالگی   18 آرزوی  که  حدی  به 
گرفتن  برای  قانونی،  سن  اول  روزهای  همان  در  و 
گواهینامه اقدام کنند. از همین جا شروع می شود، 
دقت  و  سرعت  به  را  آئین نامه  آزم��ون  گزینه های 
که  است  همان  حرکت  بهتر  و  می کنیم  حل  باالیی 

سرهنگ کاردکس را به تو بدهد و بگوید قبولی!!
و  ندارد  خوبی  نشانه  عقربه ها  سرسام آور  سرعت 
عده ای از قبل توی گوشت خوانده اند که : »تا تصادف 
نکنی راننده نمی شوی!« و اگر شانس همراه باشد و 
تصادف جدی نباشد، با خودت می گویی حاال راننده 
با تو یار نباشد راهی بیمارستان یا  شدم و اگر بخت 
می دهد  رخ  کوتاه  ثانیه ای  در  چیز  همه  قبرستان! 
با  یا  ماشین  چرخ های  با  عمر  بقیه  دارد  بستگی  و 

چرخ های ویلچر در حال حرکت باشی.
ب��رچ��س��ب ه��ای»م��ن ی��ک آم���ات���ور ه��س��ت��م« و 
در  بسزایی  تاثیر  گواهینامه  اخذ  سخت گیری های 
از مدت ها  اما خوشبختانه پس  کاهشسوانح نداشت 
در  تصادفات  باالی  آمار  لحاظ  به  که  زمانی  درست 
راه  تصادف  بدون  شهر  کمپین  بودیم،  جدول  صدر 

افتاد و تلنگری به رانندگان پرخطر شهر زد.
برخورد بدون اغماض

قضایی  دستگاه  اینکه  بیان  با  شریعت یار  قاضی 
بدون هیچ گونه اغماضی با رانندگان پرخطر برخورد 
دستگاه های  ماه  بهمن  اوای��ل  از  گفت:  می کند، 
پایلوت  ط��رح  بهتر  هرچه  اج��رای  ب��رای  مسئول 

پیشگیری از تصادفات در محور وکیل آباد شد.
 سید هادی شریعت یار، معاون دادستان عمومی 
با توجه  با بیان این مطلب که  و انقالب مرکز استان 
سیاست گذاری  و  راه��ب��ردی  ش��ورای  مصوبات  به 
از  پیشگیری  طرح   ، استان  تصادفات  از  پیشگیری 
تصادفات هفته آینده به طور آزمایشی در بلوار وکیل 
آباد و آزادراه شهید شوشتری آغاز خواهد شد، گفت 
از دغدغه های مردم و مسئولین خسارت های  یکی 
جامعه  به  تصادفات  ناحیه  از  که  است  مالی  و  جانی 
وارد می شود و نیاز به مدیریت آن و فرهنگ سازی 
در  و  است  رانندگی  امر  در  ای  حرفه  اخالق  امر  در 
همین راستا دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان 
ورود  تصادفات  از  پیشگیری  موضوع  به   91 سال  از 
پیدا کرده است و تاکنون توفیقات زیادی در کاهش 

تصادفات فوتی و جرحی را شاهد بوده ایم.

برخ از  مسیرها مطلوب نیستند
های  طرح  از  یکی   : داد  ادامه  قضایی  مقام  این   
اجتماعی  باز  و  برخورد  طرح  راستا،  این  در  موفق 
کردن رانندگان پرخطر در سطح شهر مشهد و راههای 
نیز  مردم  استقبال  مورد  که  است  استان  مواصالتی 
واقع شده است. در تصادفات رانندگی عوامل مهمی 
دخیل است از جمله راه، خودرو و عامل انسانی که در 
امر راهداری در سطح استان وضعیت نسبتا مناسبی 
داریم که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم 
اما باز هم نسبت به وضعیت راه های کشور، وضعیت 
بهتری داریم و امیدواریم در سال 97 با مدیریت بهتر 
منابع و هزینه کرد درست بودجه شاهد بهبود وضعیت 

راه های استان باشیم.
نیز  خ��ودرو  عامل  خصوص  در  داد  ادام��ه  وی   
متاسفانه تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی به 
علت عدم کیفیت الزم خودروها باالست که امیدواریم 
در آینده شاهد بهبود کیفیت ایمنی خودروها باشیم 
.  قاضی شریعت یار در خصوص سومین ضلع مثلث 
مهمترین  گفت  انسانی  عامل  یعنی  تصادفات  علل 
فرهنگ  ارتقاء  نماییم  توجه  آن  به  باید  که  عاملی 

اخالق حرفه ای در امر رانندگی است .
وضعیت  که  هم  چقدر  هر  گفت  قضایی  مقام  این   
راههای استان را بهبود ببخشیم و یا ایمنی خودرو 
را افزایش دهیم باز هم تا فرهنگ رانندگی را تغییر 
تخلفات  ملموس  کاهش  شاهد  توانیم  نمی  ندهیم 
با  و  راستا  ای��ن  در  باشیم.  رانندگی  تصادفات  و 
شورای  اعضای  توسط  که  کارشناسانه  های  بررسی 
تصادفات  از  پیشگیری  سیاستگذاری  و  راهبردی 
برون  و  شهری  درون  محور  دو  در  است  شده  انجام 
از  ساز  حادثه  تخلفات  با  برخورد  بر  تاکید  با  شهری 
جمله تخطی از سرعت غیرمجاز ، سبقت غیرمجاز ، 

اجرای حرکت های نمایشی و مارپیچ ، عدم حرکت 
آغاز  آینده  هفته  از  مردم  همراهی  با  خطوط  بین 

خواهد شد.
 649 مورد فوت ناشی از تصادفات

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در ادامه 
در  را  رانندگی  سوانح  در  استان  باختگان  جان  آمار 
شش ماهه نخست امسال 649 نفر اعالم کرد و افزود: 
بوده  نفر  این رقم در مدت مشابه سال گذشته 639  

است.
در  تصادفات  از  ناشی  قربانیان  اینکه  بیان  با  وی 
بازه زمانی  با 227  مورد در  مسیر های درون شهری 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال،  نخست  ماهه  شش 
است،  داشته  درص��دی    3.9 افزایش  گذشته  سال 
با  شهری  برون  جاده های  در  آمار  همین  کرد:  بیان 
گذشته  سال  مشابه  مدت  آمار  به  نسبت  مورد    339

4.7  درصد کاهش داشته است.
فاجعه در خیابان های مشهد

گفت:  ادام��ه  در  جامعه شناسی  کارشناس  یک 
تلفات  سالیانه  متوسط  آمار  شنویم  می  که  زمانی 
جنگ  شدگان  کشته  میانگین  از  ایران  در  جاده ای 
با  ما  که  معناست  این  به  اس��ت،  بیشتر  تحمیلی 
وضعیتی فاجعه آمیز روبرو هستیم و براین اساس به 
دالیل گوناگون باید گفت که شیوه رانندگی در ایران 
از  که  هنگامی  است.  شده  تبدیل  ناهنجاری  یك  به 
شیوه رانندگی در ایران به عنوان پدیده ای ناهنجار 
رفتارهایی  مجموعه  به  اشاره  منظور  کنم،  می  یاد 
است که تخلفات جریمه شده تنها سهمی از آنها را 
ناهنجار در دو سوی یك  پدیده  این  گیرند.  دربرمی 
صحنه جان و مال این مردم را به بازی گرفته است، 
و خسارات  تلفات  را  نمایش  این  پرده  اگر یك سوی 
مادی و جانی و یا هزینه های بیمه پرداختی ببینیم، 

از آن نمی  متاسفانه در مورد پشت پرده که سخنی 
رود و یا بسیار کم مورد توجه قرار می گیرد؛ روندی 
پیچیده در جریان است که در آن تاثیرات متفاوتی 
تنش  بروز  یا  کوچك  اضطراب  و  هراس  یك  ایجاد  از 
و  درد  تا  فیزیکی  درگیری های  و  روحی  آزردگ��ی  و 
آزردگی ناشی از جراحت و در نهایت دلتنگی و رنج 
تاثیراتی پایدار و غیرقابل  از دست دادن عزیزی که 

جبران برجای می گذارد، قابل شناسایی است.
رانندگان سرخورده در شهر

به  اجتماعی  افزود:کجروی  سرآسیابان  ابوالفضل 
مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارات مشترك 
اعضای یك جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را 
ناپسند و نادرست می دانند، به دیگر سخن یك رفتار 
اکثریت  سوی  از  که  شود  می  قلمداد  ناهنجار  زمانی 
بتوانند  اکثریت  و  شود  شمرده  زشت  و  قبیح  جامعه 
آن را از رفتار بهنجار یا درست تمیز دهند که به نظر 
از  چه  ایرانی  رانندگان  از  ای  عمده  بخش  رسد  می 
نظر آگاهی و رفتاری، به چنین شناختی رسیده اند؛ 
بیان دو پدیده در سطح جامعه ایرانی تاییدکننده این 
دیدگاه است: نخست: تقریبا اکثریت مردم شهرنشین 
از وضعیت کنونی رانندگی در ایران سرخورده و دلزده 
ضرورت  به  نسبت  و  هستند  ناالن  وضعیت  این  از  و 

تغییر این شرایط اصرار دارند؟
زمان  در  آنکه  توجه  جالب  پدیده  کرد:  بیان  وی 
تصادفات بسیاری از مردم با جمع شدن به دور صحنه 
تصادفات، بدرستی و با دیدی فنی و کارشناسی می 
ظریف  نکته  لیکن  کنند،  شناسایی  را  مقصر  توانند 
در  تنها  گروهی!  برای  نظر  اظهار  این  که  اینجاست 
برای رعایت  نه  آید  بکار می  هنگام تشخیص مقصر 

در هنگام رانندگی! 
در  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی  جامعه شناس  این 
از  نمادی  به  ایران  در  رانندگی  شیوه  تاسف  کمال 
تبدیل  جامعه  اکثریت  شخصیتی  ویژگی  و  سرشت 
اگر  می شویم،  روبرو  انتقاد  با  که  زمانی  است؛  شده 
»همه  بدهند،می گویند:  پاسخ  بخواهند  محترمانه 
خودت  رانندگی  یا  و  کنند!  می  رانندگی  اینطوری 
مگر بی ایراد هست و...«. راهنما نزدن، عدم رعایت 
حق تقدم، حرکت ورود ممنوع و یکطرفه، حرکت به 
ناکرده  خدای  نه  )البته  ها  بزرگراه  خروجی  و  عقب 
برای صدمه زدن به دیگران، بلکه تنها برای جبران 
یك اشتباه کوچولو و صرفه جویی در وقت و بنزین!( 
از جمله رفتارهای رایجی است که نشان می دهند 
در ایران رعایت مقررات راهنمایی و واصول رانندگی 
)بخوانیم رعایت و احترام به قانون( در اندیشه مردم 
نشده  درونی  و  نهادینه  اصطالح  به  یا  نیفتاده  جا 
و  زرنگی  و  دقت  با  می کنیم  فکر  گاهی  حتی  است، 
این  سازیم،  وارد  آسیبی  دیگران  به  بی آنکه  البته 

مقررات را نادیده بگیریم.

در راستا اجرای طرح پایلوت پیشگیری از تصادفات؛

رانندگی به سبک ایرانی
رانندگی ُپر خطر به سبک ایرانی حوادث زیادی در خیابان های مشهد به وجود می آورد

خبر

در پی تنبیه بدنی دانش آموز مشهدی صورت گرفت؛

دلیل  به  مدرسه  مدیر  استعفای  پذیرش 
تاخیر در اطالع رسانی 

از  مشهد  سه  ناحیه  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
پذیرش استعفای مدیر مدرسه ای که در آن دانش آموز 

کالس نهمی مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بود خبر داد.
با اشاره به ماجرای تنبیه  منصوره شریف الحسینی 
غیر  مدارس  از  یکی  در  نهمی  کالس  دانش آموز  بدنی 
دولتی مشهد که چند روز پیش اتفاق افتاده بود، اظهار 
کرد: استعفای مدیر مدرسه را به جهت تاخیر در انجام 
وظایف قانونی اطالع رسانی به موقع  به اداره آموزش 
قرار  پذیرش  مورد  دانش آموز،  خانواده  و  پ��رورش  و 

داده ایم.
وی ادامه داد: همچنین پرونده موسس این مدرسه 
پرونده  و  ارجاع  استان  نظارت  شورای  در  طرح  جهت 
گزارش ها،  مستندات،  تمام  ح��اوی  که  ش��ده  تهیه 
اظهارات مکتوب مدیر، معلم، دانش آموزان و... است 
به مرجع ذی صالح تصمیم گیری  که هیات رسیدگی به 

تخلفات اداری است، ارجاع شده است.
مشهد  سه  ناحیه  پ��رورش  و  آم��وزش  اداره  رئیس   
با تاکید بر اینکه » ما اقدام این معلم  را به هیچ عنوان 
تایید نمی کنیم «، یادآور شد: تنبیه بدنی برای هدایت 
قانونی  نه  و  منطقی  نه  علمی،  نه  دان��ش آم��وز  رفتار 
است. در ناحیه سه آموزش و پرورش مشهد  35 هزار 

دانش آموزداریم و به ندرت چنین اتفاقاتی می افتد.

مسئول مرکز نوآوری ترشیز کاشمر:

محروم  مالی  پشتوانه  از  پژوهشگران 
هستند

اینکه  بیان  با  کاشمر  ترشیز  ن��وآوری  مرکز  مسئول 
برای  محکم  پشتوانه  یک  داشتن  از  پژوهشگران 
حمایت های مالی محروم هستند، گفت: اگر منابع مورد 
نیاز تأمین شود 50درصد طرح های مخترعین در کاشمر 

قابلیت تجاری سازی دارد.
در  بهمن ماه   19 عاقل  مجید  ایسنا،  گ��زارش  به 
اختراعات،  جشنواره  سومین  اختتامیه  آئین  مراسم 
با  که  پژوهشی  دستاوردهای  و  نوآوری ها  ابتکارات، 
حضور عضو مشاوران ارشد مجمع تشخیص مصلحت 
اختتامیه  آئین  کشوری  نمونه  کارآفرین  و  نظام 
و  نوآوری ها  ابتکارات،  اختراعات،  جشنواره  سومین 
دستاوردهای پژوهشی و دانش بنیان منطقه ترشیز در 
کاشمر برگزار شد، با اشاره به اینکه باید به فکر اشتغال 
با  شده  تالش  گفت:  بود،  دانشگاه  دانش آموختگان 
برپایی این گونه جشنواره ها که در واقع یک پاتوق علمی 
هستند دستاوردها و نوآوری های این دانش آموختگان 

دانشگاهی دیده شود.
ن��وآور،  و  خ��الق  نخبگان  متخصصین،  ج��ذب  وی 
ایجاد فرصت های جدید شغلی و کارآفرین، حمایت از 
تجاری سازی ایده ها، اختراعات و یافته های پژوهشی، 
کمک در ایجاد و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان 
سرمایه  صاحبان  نمودن  مرتبط  متوسط،  و  کوچک 
توسعه  دانشگاهی،  دانش آموختگان  با  کارآفرینان  و 
خدماتی،  مختلف  بخش های  در  نوین  فن آوری های 
ترشیز  ن��وآوری  مرکز  اهداف  جمله  از  را  و...  صنعتی 

دانست.
مسئول مرکز نوآوری ترشیز کاشمر با اشاره به اینکه 
نخبگان تا بخشی فعالیت خود را به خوبی پیش می برند 
فراهم  به  هستند،  حمایت  نیازمند  مدتی  از  بعد  اما 
و  کرد  اشاره  کاشمر  در  الزم  حمایت های  بستر  نبودن 
همایش ها  این گونه  برگزاری  با  می کنیم  تالش  گفت: 
که  کنیم  کاری  بتوانیم  نوآوران  و  نخبگان  شناسایی  و 
مسئوالن شهرستان حمایت هایی را در این حوزه داشته 
باشند. عاقل سطح اختراعات را مطلوب ارزیابی کرد و 
برتر  کارآفرینان  از  جشنواره  این  در  شده  سعی  افزود: 
سطح شهرستان حضور داشته باشند که دو نفر از این 

افراد بانوان هستند.
مخترع،  نفر   400 نام  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده  ثبت  شهرستان  اطالعات  بانک  در  نخبه  و  نوآور 
است، اظهار کرد: تالش می کنیم اختراعات شهرستان 
تجاری سازی شوند. مسئول مرکز نوآوری ترشیز کاشمر 
نگاه  اختراعات  بیشتر  به ظاهر  وقتی  متأسفانه  افزود: 
می کنم چهره و ظاهر مناسبی ندارند که بتواند وارد بازار 

شود که می طلبد در این خصوص بیشتر کار شود.
جشنواره  سومین  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  عاقل 
دستاوردهای  و  ن��وآوری ه��ا  ابتکارات،  اختراعات، 
پژوهشی و دانش بنیان با هدف شناسایی و توانمندسازی 
افراد نخبه، کارآفرین و نوآور برگزار شده است، بیان کرد: 
این نمایشگاه در سه قسمت شرکت های دانش بنیان، 

دانش آموزی و طرح های آزاد تقسیم بندی شده است.
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نشستی دیگر از سلسله نشست های ادبی شمس، با 
موضوع نقد کتاب »محترم خانم« با حضور نویسندة 
در  منتقدان  و  نویسندگان  از  دیگر  جمعی  و  کتاب 
محل بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار 

شد.
دهة  ایام  و  اسالمی  شکوهمند  انقالب  مناسبت  به 
ادبی  نشست های  سلسله  از  دیگر  نشستی  فجر، 
شمس، با محوریت نقد کتاب »محترم خانم« با موضوع 
مرضیه  حضور  با  چراغچی،  بتول  شهیده  زندگی 
ذاکری نویسندة کتاب، سید علیرضا مهرداد در مقام 
مجری و کارشناس برنامه، خانوادة شهید و جمعی 
دیگر از کارشناسان، نویسندگان و منتقدان در محل 

بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد.
مظلوم ترین شهدای تاریخ

انقالب  شهدای  اینکه  بیان  با  برنامه  مجری  ابتدا 
اسالمی از مظلوم ترین شهدای تاریخ هستند که گاه 
آنان نمی رسید و  به دست خانوادة  حتی پیکرهایشان 
بسیاری از آنان اسم شان هم در فهرست شهدا ثبت نشده 
است، گفت: بسیار جای تقدیر دارد که به شهدای قبل از 
دفاع مقدس هم پرداخته می شود که باید از این بابت از 

نویسنده و ناشر کتاب تشکر کرد.
باید  ابتدا  ادبی،  اثر  یک  نقد  در  اف��زود:  مهرداد 
قالبی  چه  در  و  است  ادبی  گونة  چه  نوشته  آن  بدانیم 
می گنجد و سپس دربارة آن بحث کنیم؛ برای مثال 
از  داشته  باشد،  داستانی  قالب  یا  باشد  خاطره  اگر 
داد:  ادام��ه  وی  م��ی رود.  متفاوتی  انتظار  هرکدام 
روبرو  مخاطب  طیف  دو  با  کتاب ها  گونه  این  در 
افراد.  سایر  دیگری  و  شهید  خانوادة  یکی  هستیم؛ 
از شهید خود  را  عمومًا خانوادة شهدا روایت داستانی 
کرده اند  روایت  آنچه  می دهند  ترجیح  و  برنمی تابند 
در  شود.  نقل  کتاب  در  عینًا  تغییر،  و  بی کم و کاست 
برای  جذابیتی  چندان  صرف،  روایت  یک  که  صورتی 
بیشتر  داستان گونه  روایت  و  ندارد  خوانندگان  سایر 

مورد اقبال عموم است. 
این کارشناس ادبی، به نبودن اسم نویسنده روی 
با  نویسنده  نام  وقتی  گفت:  و  کرد  انتقاد  کتاب  جلد 

عبارات مختلف مثل به کوشِش، تألیِف، مصاحبه و 
دارد ذیل  معنایی خاصی  بار  کدام  که هر  تدوین... 
مطلبی درج می گردد، به معنای این است که نویسنده 
مسئولیت نوشتة خود را به گردن می گیرد. حتی طرح 
جلد، عنوان، و به طور کل نسخة نهایی باید به تأیید 

نویسنده برسد.
»محترم خانم«؛ روایتی مردمی 

رضوی،  قدس  آستان  اسناد  مرکز  مدیر  سپس، 
را  آن  پس زمینة  و  جلد  و  کتاب  ظاهر  اینکه  ضمن 
پرداخت  کتاب  این  از  انتقاداتی  ارائه  به  کرد،  تحسین 
از  اما  است،  کتاب  جذابیت های  از  راوی��ان  تعّدد  گفت:  و 
طرفی روایت همة راویان شبیه به هم است و تفاوتی در 
زبان و لحن دیده نمی شود و از طرف دیگر، مخاطب 
عالوه،  به  کند.  برقرار  ارتباط  راویان  با  نمی تواند 
نویسنده باید در مقدمه کتاب، تعداد راویان و روش 

کار را توضیح می داد. 
وقتی  اینکه  بیان  با  حسن آبادی  ابوالفضل 
ساختار  یک  می شود  روایت  نویسنده  زبان  از  مطلب 
می گردد،  روایت  راوی  زبان  از  وقتی  و  می کند  پیدا 
نظر  به  داد:  ادام��ه  می یابد،  دیگری  ساختار 
شخصی  ح��الت  از  راوی��ان  کتاب،  این  در  می رسد 
کتاب  نام  عالوه،  به  شدند.  سازماندهی  و  درآمده 
تا  خواننده  و  ندارد  شهید  با  ارتباطی  اول  نگاه  در 
ارتباط  این  متوجه  نخواند،  را  ابتدا  صفحه  چند 

نمی شود. 
آمار  قسمت ها،  برخی  در  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
آن  نویسنده  می رسد  نظر  به  که  شده  ذکر  ارقامی  و 
کرده  نقل  راوی  زبان  از  و  استخراج  اسناد  دل  از  را 
است، توضیح داد: مستندنگاری ها و ارجاعات، بیشتر 
قطع  و  نوشتن  سبک  اول  نگاه  در  داشت.  کار  جای 
کتاب، این مسئله را به ذهن خواننده متبادر می کند 
نوشته  و جوان  نوجوان  برای مخاطب  کتاب  این  که 
با  رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  مدیریت  است.  شده 
برده شده،  نام  آنان  از  که  اینکه همة شهدایی  بیان 
کامل معرفی نشده اند، افزود: این کتاب، به زیبایی 
واقعه نه دی را از دل مردم روایت کرده است، در حالیکه 

و  نشده  نوشته  نه دی  از حادثة  روایت مردمی  تاکنون 
آنچه هست بیشتر روایت های رسمی است.

در ادامه، فاطمه خندان، به عدم رعایت سبک ادبی 
در کتاب اشاره کرد و گفت: عنوان این اثر، داستانی است 
به نظر می رسد  به خواندن می کنیم،  و وقتی شروع 
فرم  سوم،  فصل  و  شده  تنظیم  که  است  مصاحبه ای 
داستانی دارد که این یک دست نبودن سبک ادبی، اثر 

را دچار ضعف نموده است.
نویسنده نباید مقهور راوی شود

در ادامه یکی دیگر از خوانندگان کتاب، برخی از 
انتقادات واردشده را ُحسن دانست و گفت: گمان می کنم 
موضوع  به  پی  نمی توان  جلد  روی  عنوان  از  اینکه 
کتاب برد، یک ُحسن است؛ چه بسا اگر موضوع از همان 
خوانندگان  از  بسیاری  برای  باشد،  مشخص  ابتدا 

دافعه ایجاد کند. 
اینکه در نگاه اول عنوان با موضوع ارتباطی ندارد، 
برای خواننده کشش ایجاد می کند که آن را بخواند. 
به عالوه برایم جالب بود که از شهدایی در این کتاب 
پیش  و  بودند  گمنام  تاحدودی  که  شده  برده  نام 
توضیحاتی  اما  بودم،  نشنیده  آنان  از  نامی  این  از 
بیشتر از آنچه دربارة شهدا آمده، ممکن است خواننده 
کسب  به  عالقمند  خواننده ای  اگر  و  کند  خسته  را 
مراجعه  منابع  به  می  تواند  باشد،  بیشتر  اطالعات 

کند. 
منیره پرند ادامه داد: نباید یک کتاب را الزامًا در 
که ممکن است  کنیم؛ چرا  ادبی دسته بندی  گونة  یک 
را  روایی  قالب  و چند  بزند  ابداع  به  نویسنده ای دست 

باهم ترکیب کند.
مشهدی  منتقد  و  نویسنده  گجوان  براتی  علی 
کتاب  که  همین  داستان  ح��وزة  در  داد:  توضیح 
اما در حوزة خاطره، پسند  باشد کافیست،  عامه پسند 

یا عدم پسند عامه چندان مطرح نیست. 
َسم  خاطره  حوزة  در  کلی گویی  اینکه  بیان  با  وی 
صورت  به  اول  فصل  دو  در  کرد:  خاطرنشان  است، 
کلی به شخصیت اول پرداخته شده است، در صورتی که 
خواننده نیاز دارد جزئیات زندگی قهرمان را بخواند 

و بر این اساس است که فصل سوم کتاب جذابیت بیشتری 
برای خواننده دارد. اگر نویسنده پیش از مصاحبه، 
مصاحبه  موضوع  درب��ارة  کاملی  پژوهش  و  تحقیق 
نخواهد  راوی  مقهور  مصاحبه  هنگام  دهد،  انجام 
شد، بلکه بر او تسلط دارد و تعیین می کند که راوی 

چه بگوید و چگونه بگوید.
»محترم خانم«؛ روایتی صادقانه از زندگی 

بتول  شهیده  حسینی-نوة  ف��ی��روزة  ادام���ه  در 
با بیان اینکه کتاب از نظرش بسیار قابل  چراغچی- 
تحسین است، تصریح کرد: با اینکه دو کتاب دیگر نیز 
دربارة شهیده نوشته شده، این کتاب بسیار صادقانه 
داستان را روایت کرده و اصل ماجرا تحریف نشده است، 
اما بهتر بود نام راویان ابتدای هر روایت ذکر می شد تا 

خواننده سردرگم نگردد.

این  حاشیة  در  نیز  »محترم خانم«  نویسندة 
طور  به  اینکه  بیان  با  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نشست، 
و  می شود  خوانده  دقیق  کتابی  که  است  خوب  کلی 
کارشناسان دربارة آن نظر می دهند، گفت: بسیاری از 
توضیح  به  نیاز  برخی  اما  می دانم،  وارد  را  انتقادات 

داشت که فرصت نبود. 
اولین  کتاب،  این  ادامه داد: چون  مرضیه ذاکری 
اثر من است، این نشست بسیار برایم سودمند بود. این 
نشست هایی  چنین  برگزاری  افزود:  جوان  نویسندة 
به  کتاب ها  عمومی  سطح  باالبردن  به  زیادی  کمک 
قابل  بسیار  که  می کند  شهدا  زندگی  موضوع  با  ویژه 

تقدیر است.
گفتنی است که در خالل برنامه، دیگر حاضرین نیز 
به ارائه نظرات و انتقادات خود نسبت به »محترم خانم« 
از  برخی  به  کتاب  نویسندة  پایان،  در  که  پرداختند 

آنها پاسخ داد. 
از مهم ترین موارد مثبت کتاب، سلیس و روان بودن 
موفق  پردازش  و  نویسنده،  قلم  جذاب بودن  متن، 

شخصیت اول ذکر شد.

کتاب

کلینتون  ه��ی��الری 
که  وق��ای��ع��ی  ت��م��ام 
ترامپ  ت��ا  ش��د  سبب 
جمهوری  ریاست  به 
آمریکا  متحده  ایاالت 
شما  ب���رای  را  ب��رس��د 
از  او  می کند.  ب��ی��ان 
دنیای  در  ب��ودن  زن 
پرده  پشت  و  سیاست 

سیاست در آمریکا و همچنین علل شکست و موفقیت 
کمپین های انتخاباتی با شما صحبت می کند.

شرح  کتاب  ای��ن  در  که  دالیلی  به  گذشته،  »در 
عمومی  انظار  در  باید  می کردم  تصور  داد،  خواهم 
بسیار مراقب و محتاط باشم، مانند آکروبات بازی که 
روی یک سیم راه می رود بی آنکه توری در زیر پاهای 
او، برای فرو افتادنش آماده شده باشد. اما اکنون من 

سپر دفاعی ام را برداشته ام«.
تبعیض  ه��ی��الری،  با  همراه  سفر  ای��ن  در  شما 
و  ناامیدکننده  پستی های  خ��ش��م،  جنسیتی، 
بلندی های هیجان انگیز، پیچیدگی هایی عجیب تر از 
و شکستن  تخیلی، دخالت های روسیه  داستان های 
کرد.  خواهید  تجربه  را  حریف  توسط  قوانین  تمام 
کلینتون  هیالری  خاطرات  خصوصی ترین  این ها 

هستند.
مبارزه  نحوة  از  کتاب  این  در  کلینتون  هیالری 
را  اشتباهاتش  گفت،  خواهد  ترامپ  دونالد  علیه 
چگونه  که  گفت  خواهد  و  داد  خواهد  شرح  برایتان 
خردکننده  و  غریب  شکست  این  بر  است  توانسته 
خود  عادی  و  شاداب  زندگی  به  دیگر  بار  و  آید  فائق 
بودن  زن  که  گفت  خواهد  شما  به  هیالری  گردد.  باز 
روبه رو  چالش هایی  چه  با  را  او  سیاست،  عرصه  در 
ظاهرش  و  سن  صدا،  درباره  انتقادها  از  است،  کرده 
و همچنین کلیشه هایی خواهد گفت که دیگران بدان 
باور داشتند و از او نیز می خواستند آن ها را بپذیرد.

هیالری با مدارک و شواهد نشان می دهد که در این 
به  بی توجهی ها  و  اهانت ها  بی سابقه ترین  انتخابات 
دادن  قرار  هم  کنار  در  با  او  است.  شده  دموکراسی 
اتفاقات، نقشه ای را ترسیم می کند که نشان می دهد 
چه خطراتی در برابر آینده آمریکا قرار دارد و چرا باید 
آن ها را دریافت تا بتوان از دموکراسی در جهان آینده 

محافظت کرد...
کتاب »آنچه اتفاق افتاد« نوشته هیالری کلینتون با 
ترجمه فریبا جعفری نمینی در ۴۶۱ صفحه و به قیمت 
۳۹۹۰۰ تومان را انتشارات نسل نواندیش منتشر کرده 

است.

    جواد لگزیان

خبر

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی: 
استاد »شفیعی کدکنی« بخشی از 

شناسنامه خراسان است

و  دس��ت��ی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
جاذبه های  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  گردشگری 
کشوری  هر  ملی  سرمایه های  گردشگری  و  فرهنگی 
و  کشور  شناسنامه  و  تاریخ  جاذبه ها  این  و  هستند 

استان محسوب می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
رض��وی،  خ��راس��ان  گ��ردش��گ��ری  و  دستی  صنایع 
ابوالفضل مکرمی فر در دیدار با امام جمعه، شهردار 
اظهارداشت:  حیدریه  تربت  کدکن  شهر  بخشدار  و 
تربت حیدریه یکی از قطب های گردشگری خراسان 
جاذبه های  از  یکی  کدکن  شهر  و  اس��ت  رض��وی 
شهرستان  ای��ن  گردشگری  و  تاریخی  فرهنگی، 

محسوب می شود.
او افزود: یکی از تفاوت هایی که سبب می شود یک 
به دیگر شهرها شاخص شوند،  یا کشور نسبت  شهر 
سبب  که  است  فرهنگی  و  گردشگری  جاذبه های 

جذب گردشگر از نقاط مختلف دنیا می شود.
و  فرهنگی  جاذبه های  ک��رد:  تصریح  فر  مکرمی 
هستند  کشوری  هر  ملی  سرمایه های  گردشگری 
استان  و  کشور  شناسنامه  و  تاریخ  جاذبه ها  این  و 
شفیعی  استاد  مثال  عنوان  به  می شوند  محسوب 
آن  به  دنیا  و  ای��ران  و  است  کدکن  زاده  که  کدکنی 
افتخار می کنند به عنوان شخصیتی فرهنگی و ادبی 
بخشی از شناسنامه استان خراسان رضوی محسوب 

می شود.
و  دس��ت��ی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
گردشگری خراسان رضوی گفت: تمامی آثار تاریخی 
شناسنامه  عنوان  به  باید  و  هستند  توجه  مضاعف 

استان به آنها توجه شود.
بوژمهرانی  االسالم  حجت  نشست،  این  ادامه  در 
فرهنگی  میراث  همکاری  از  نیز  کدکن  جمعه  امام 
حوزه  ام��ور  پیگیری  و  انجام  در  حیدریه  تربت 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 

قدردانی کرد.

در نشست »شمس« با موضوع نقد کتاب »محترم خانم« مطرح شد

خاطره با کلی گویی 
جور در نمی آید!

    احمد صبریان
  )قسمت اول(

نجیب و بی ادعا )کامیون-کامبوزیا پرتوی(

وج��ود  ب��ا  پ��رت��وی  کامبوزیا  ساخته  جدید ترین 
اثری  روای��ت،  و  فیلم نامه  در  هایش  کاستی های 
را  مخاطبش  ک��ه  اس��ت  نجیب  و  شریف  ب��ی ادع��ا، 

نمی آزارد. 
پرتوی پس از ساخت »کافه ترانزیت« و دوری چند 
با  »کامیون«  جاده ای  فیلم  در  کارگردانی  از  ساله اش  
محور قرار دادن حمله داعش به ایزدی ها روایتی سر 

راست را به نمایش می گذارد. 
سکانس  ویژه  )به  زایدند  سکانس ها  برخی  چه  اگر 
سکانس  همچنین  و  کریمی   نیکی  حضور  تصنعی 
رقص و آواز مرد کاله مخملی در کافه که چونان وصله 
ناچسب  به فیلم سنجاق شده اند( و حذف آن ها هیچ  
لطمه ای  به فیلم نمی زند و در تدوین مجدد می تواند 
باشد  داشته  همراه  به  فیلم  ب��رای  م��وزون  ریتمی 
»کامیون« اثری دیالوگ محور است و  بی شک از دست 
دادن زیر نویس مخاطب را در فهم داستان دچار ابهام 

می کند. 
گاه سبب شده است برخی  نیز  حفره های فیلم نامه 
سر  منطق  و  رود  پیش  تصادف  حسب  بر  سکانس ها 
راستی برای یافتن مرد گمشده داستان وجود نداشته 

باشد. 
و  اصالنی  ت��ورج  برانگیز  تحسین  فیلمبرداری 
فضای  با  همخوان  موسیقی  نوازش،  چشم  قاب های 
فیلم و همچنین بازی حسی و گیرای سعید آقاخانی 
از امتیازات انکارناپذیر فیلم به شمار می رود. پرتوی 
جدی  حرف هایی  هنوز  می دهد  نشان  »کامیون«  در 
برای گفتن دارد و بی هیچ ادعایی و با احترام به شعور 
وانفسایی  در  می پردازد.  آن ها  بازگویی  به  مخاطب 
مدد  به  جشنواره  پرطمطراق  فیلم های  برخی  که 
به  را  خود  دارند   تالش  ویژه  جلوه های  و  تکنیک ها 
نهایت  در  پرتوی  »کامیون«  کنند  تحمیل  مخاطب 
بی درد  و  پرهزینه  فیلم های  برخی  داستان  صداقت  

تماشاگرش  برای  شریف  بسیار  را  امسال  جشنواره 
امروز  سینمای  شرایط  در  خود  این  و  می کند  روایت 

امتیاز کمی نیست.
یک شکست تمام عیار 

)شعله ور-حمید نعمت اله(
»ب��وت��ی��ک«،  س��اخ��ت  خ��وش  فیلم های  از   پ��س 
خواب«،  »رگ  ویژه  به  و  غلیظ«  »آرایش  »بی پولی«، 
ق��واره ه��ای  و  حد  از  کمتر  بسیار  نعمت اله  حمید 
در  منطقی  ای��رادات  از  پر  فیلمی  با   و  حرفه ای اش 
و  داستانی  نشیب های  و  ف��راز  روای��ت،  نامه،  فیلم 
یافته  حضور  امسال  جشنواره  در  شخصیت پردازی 
انتظارات  پاسخگوی  وجه  هیچ  به  »شعله ور«  است. 
نعمت اله  سینمای  عام  حتی  و  پسند  سخت  مخاطب 

نیست. 
ضعیف)به  بازی های  اضافی،  آدم های  مشت  یک 
نبود  پیکر،  و  در  بی  فیلم نامه  حیایی(،  امین  ویژه 
فیلمی  به  را  افکنی های الزم. »شعله ور«  گره  و  تعلیق 
بدل کرده است که هیچ حرفی برای گفتن ندارد. آدم 
احساس  آن ها  با  مخاطب  و  ندارند  شناسنامه  هایش 
همذات پنداری نکرده  و باورشان نمی کند.  تعجب بر 
انگیز تر این که فیلم با  ارائه و نمایش چهره ای زشت، 
پلشت و ناخوشایند از سیستان و بلوجستان  در تیتراژ 
عزیز  سرزمین  از  خطه  این  نجیب  مردم  به  آغازین 

کشورمان تقدیم شده است!!!  

ازدواج  در  که  مردی  داستان  روایت  با  »شعله ور« 
عشقی  درگیر  اینک  و  خورده   شکست  خود  نخست 
منتقدان  انتظار  تنها  نه  است  شده  اساس  و  پایه  بی 
بلکه  نمی انگیزد  بر  را  عام  مخاطب  حتی  و  حرفه ای 
از  سرشار  و  بار  کسالت  و  کند  ریتمی  با  متاسفانه 
ایراد های اساسی در خط روایی، فیلم نامه، بازیگری 
بی تردید  کارگردان،   دغدغه مندی  کمترین  از  فارغ  و 
یک شکست تمام عیار در گیشه و پسرفتی اساسی در 
کارنامه فیلمسازی کار بلد و حرفه ای به شمار می رود 
و  تماشاگران  نزد  سینمایش   از  خوبی  خاطرات  که 

منتقدان حک کرده است.  
برای  را  گمان  این  فیلم،  شمار   بی  ضعف های 
فیلم  خواب«  »رگ  شاید  که  می کند  ایجاد  مخاطب 
اتفاق  صرفایک  نعمت اله،  پیشین  بر انگیز  تحسین 
با »شعله  متاسفانه  که  بود  کارنامه وی  در  خوشایند 
کمرنگ  کامال  مخاطب  نزد  آن  خوب  خاطره  ور« 

شد.

عاشقانه ای نوستالژیک 
)بمب یک عاشقانه-پیمان معادی(

فیلم »برف روی کاج ها« نخستین تجربه کارگردانی 
پیمان معادی بازیگر از ظهور استعدادی خوش آتیه در 
سینمای ایران خبر داد. کارگردانی که توانمندی های 
الزم را برای پرداخت ایده های دراماتیک دارد. فیلم 
تحسین منتقدان و تماشاگران را بر انگیخت و سیمرغ 
کرد.  خود  آن  از  نیز  را  گ��ران  تماشا  برگزیده  فیلم 
با فیلم »بمب یک  پیمان معادی در جشنواره امسال 
و  شصت  دهه  زمانی  برهه  در  را  داستانش  عاشقانه« 

دوران موشک باران تهران روایت می کند. 
در  بحران  ایجاد  یعنی  داستان  دو  اثر  این  در  وی 
پیمان  و  حاتمی  لیال  بازی  با  جوان  زوج  یک  زندگی 
دل  در  را  پاک  و  نوجوانانه  عشقی  گرفتن  پا  و  معادی 
دوران دفاع مقدس به گونه ای شایسته به موازات هم 
فیلم نامه ای  دلنشین،  فضاسازی های  می برد.  پیش 
امتیازات   از  پر تعلیق و سکانس های طنز سرخوشانه 

فیلم است. 
و  حاتمی  لیال  گذار   تاثیر  و  چشمگیر  بازی های 
سیامک  روان  آفرینی های  نقش  و   معادی  پیمان 
ک��الری،  محمود  و  رض��ای��ی  حبیب  و  ان��ص��اری 
جلوه های ویژه میدانی، موسیقی همخوان با فضای 
»بمب  کالری  محمود  درخشان  فیلمبرداری  و  فیلم 
معرفی  کیفی  و  استاندارد  اثری   را  عاشقانه«  یک 

می کند. 
به  فیلم  پردازی  صحنه  و  برداری  فیلم  بی تردید 
سبب  بازه زمانی قصه )دوران موشک باران تهران( 
همچنین  و  است  برانگیز  تحسین  و  دش��وار  کاری 
تا  اثر  در   جاری  طنز  و  عاشقانه  ناب  سکانس های 
می کاهد.  مخاطب  نزد  جنگ   تلخی  از  زیادی  حد 
موشک  دوران  که  کسانی  ب��رای   فیلم   طرفی  از 
و  نوستالژیک  بسیار  کرده اند  تجربه  را  تهران  باران 

است.  خاطره انگیز 
ورود  همچون  موارد  پ��اره ای  در  فیلم نامه  چه  اگر 
)لیال  میترا  و  معادی(  )پیمان  ای��رج  خانه  به  دزد 
باشد،  دراماتیک  می توانست  که  پایانی  و  حاتمی(  
نمایش بحران در زندگی یک  کاستی هایی دارد  ولی 
خوبی  به  پ��ردازی  نماد  چاشنی  با  تحصیلکرده  زوج 
داستان  آدم های  زندگی  با  تماشاگر  و  می رود  پیش 
همراه  آنها  ناخوشایند  و  خوشایند  واکنش های  و 

می شود.

ایجاد  و  خ��ان��ه  ی��ک  در  م��وش��ک  آم���دن  ف���رود 
اگ��ر چ��ه تلخ و  اه��ال��ی  ب��رای  ف���روان  دردس��ره��ای 
 ، ک��ارگ��ردان  نقص  کم  نامه  فیلم  اما  است  ناگوار 
سرشار  و  دلنشین  فیلمی  را  عاشقانه«   یک  »بمب 
تماشاگرش  برای  شیرین  و  تلخ  نوستالژی های  از 

می کند. داشتنی  دوست 
روایت یک داستان زنانه با  نگاهی متفاوت 

)جاده قدیم-منیژه حکمت(
با  کار  گزیده  کارگردانی  عنوان  به  حکمت  منیژه 
ساخت دو فیلم »زندان زنان« و»سه زن« نشان  داد که 
در طرح  مشکالت زنان جامعه شناخت کافی  و الزم 
جزو  حدی  تا  که  برانگیز  حساسیت  فیلم هایی  دارد. 

تابو های سینمای ایران نیز هستند. 
امسال،  کارگردان جشنواره  تنها زن  به عنوان  وی 
مشکالت  طرح  به  بار  دیگر  قدیم«  »ج��اده  فیلم  با 
می  تحصیلکرده  زنی  اجتماعی  و  شخصی  زندگی 
نگرشی  و  نگاه  با  و  دارد  زنانه   فضایی  فیلم  پردازد. 
زنان  به  تجاوز  و  تعرض   تعدی،  موضوع  به  متفاوت 

می پردازد. 
»جاده قدیم« داستان زندگی مینو رئیس یک بانک 
مهتاب  گذار  تاثیر  و  و   متفاوت  درخشان،  بازی  با 
مورد  نو  سال  آستانه  در  که  می کند  روایت  را  کرامتی 
قرار  مجرم  راننده  مرد  یک  تجاوز  و  تعرض  تعدی، 

می گیرد. 
مشکالت  و  حقوق   که  روانشناختی  درام��ی  ملو 
وس��واس  دارد.  نظر  مد  را  زن��ان  جسمی  و  روح��ی 
سال  ده  از  پس  اثر  این  فیلم نامه  نگارش  در  حکمت 
سبب  آن  باره  چند  بازنویسی  و  کارگردانی  از  دوری 
نباشد. برو  رو  ضعیف  اثری  با  تماشاگر  است  شده 

مناسب،  شخصیت پردازی های  داستانی،  پیرنگ 
بر  کارگردان  تسلط  و  فرعی  داستان های  اف��زودن 
قدیم«  »جاده  مثبت  ویژگی های  از  بازیگران  هدایت 

است. 

حکمت عالوه بر داستان اصلی به موضوعاتی چون 
نیز  امروز  جامعه  در  نسل ها  گسست  و  اداری  فساد 
خواسته  خود  سکوت  چه  اگر  دارد.  چشمی  گوشه 
خودداری  و  آبرو  حفظ  برای  حقیقت  بیان  از  مینو  
فیلم  اصلی  گره  شده  روا  او  به  که  ظلمی  بازگویی  از 

است.
 فیلمبرداری  درخشان، تدوین حرفه ای و همچنین 
قابل  آفرینی   نقش  و  کرامتی  مهتاب  پذیر  باور  بازی 

رضا  محمد  پسیانی،  آتیال  چون  بازیگرانی  تامل 
غفاری، شیرین یزدانبخش، بهناز جعفری و پرویز پور 

حسینی از ویژگی های »جاده قدیم« است. 
خودداری  بر  کارگردان  حد  از  بیش  تاکید  چه  اگر 
بخش  اطرافیان   سکوت  و  حقیقت  گفتن  از  مینو 
می دهد  اختصاص  خود  به  را  داستان  از  عمده ای 
ستودنی  موضوع   این  طرح  در  حکمت  جسارت  اما 

است. 
شخصیت پردازی های پخته تر و حدف آدم هایی که 
ندارد  چندانی  نقش  داستان  روند  در  نبودشان  و  بود 
تری  رفته  فیلمی شسته  را  قدیم«  »جاده  می توانست 

کند. 
از طرفی تحول یکباره مینو نیز از میزان  تأثیرگذاری 
پایان غافلگیر کننده فیلم کاسته است.  منیژه حکمت 
با نگاه متفاوتش به  داستان »جاده قدیم« اثبات کرد 
هنوز  می توان با پرهیز از هزینه های گزاف، فیلمی کم 
برای  حرفی  که  ساخت  بی ادعا  و  دغدغه مند  و  خرج 
گفتن داشته باشد البته نباید از خاطر برد زاویه نگاه نو 
کارگردان در واگویی داستان، فیلمش را از آفت تاریخ 
مصرف داشتن رهانده و به ثبت فیلم خوب دیگری در 

کارنامه اش  منجر شده است .
فیلمی با یک برگ برنده 

)مصادره-مهران احمدی(

تجربه  نخستین  در  ب��ازی��گ��ر،  اح��م��دی  م��ه��ران 
سینمای  سراغ  به  امسال  جشنواره  در  کارگردانی اش 
رفته  کالمی  شوخی های  بر   مبتنی  موقعیت  کمدی 
است. سینمایی که در چند سال اخیر  با فیلم نامه ای 

و  داده  پس  را  خود  امتحان  شده  تعیین  پیش  از 
پاسخش  را از گیشه گرفته است. 

اگ��ر چ��ه ب��ه نظر م��ی رس��د  ک��ار گ��ردان 
طنز  گونه  در  است  کرده  تالش  »مصادره« 

با  دغدغه  بیشتری حرف جدیدی بزند اما 
متاسفانه به بیراهه رفته است. 

تجربه نخست کارگردانی مهران احمدی  
تا حدی خوش ساخت و به لحاظ تولید در 

مقایسه با فیلم های کمدی چند سال اخیر 
سینمای ایران پرهزینه تر است. 

لوکیشن های  ساخت  نیز  ادع��ا  ای��ن  گ��واه 
و  ای��ران  پنجاه  دهه  اواخ��ر  پرهزینه  و  زمان بر 

مسعود  فیلمبرداری  است.  ارمنستان  در  امریکا 
لباس  و  صحنه  طراحی  ولی  است  تامل  قابل  سالمی 

چندان خوب  از کار در نیامده و در برخی سکانس  ها 
فضاسازی باور ناپذیر به  فیلم صدمه زده است. 

کالمی  و  موقعیت  شوخی های  برخی  چ��ه  اگ��ر 
سینمای  دوس��ت��داران  برخی  ب��رای  نیز    »مصادره« 
به  اما  می گیرد  خنده  آنها  از  و  است  جذاب  کمدی  

شدت  سطحی  و سخیف است.
داستان فیلم کشدار و طوالنی و نیمه دوم به لحاظ 
تعلیق و منطق  ضعیف است. ساخت فیلم هایی چون 
بتوانند  فقط  شان  خاطرسوژه  به  شاید  »مصادره« 

مخاطبان را با سینما آشتی دهند. 
جنسی  متلک های  و  کالمی  شوخی های  وقتی  اما 
از  خنده  گرفتن  برای  دستاویز  و  بهانه  تنها  سخیف 
مخاطب باشد، بی  تردید سبب بالندگی و پویایی  ژانر 

کمدی نمی شود.
ساواک  خرید  ازکارمندان  یکی  روایتگر  »مصادره«   
زندان  و  اعدام  از  فرار  برای  انقالب  وقوع  با  که  است 
عباس آباد  در  زمینی  که  حالی  در  می رود،  آمریکا  به 
روندی  قصه  متفاوت  تیتراژ  وجود  با  دارد.  تهران 
کلیشه ای و تیپ های تکراری دارد تا فقط از مخاطب 

خنده بگیرد. 
رون���د ت��ن��د ج��وان��ی ت��ا پ��ی��ری رض���ا ع��ط��اران و 
آدم های  بیشتر  و  نیست  کامل  وی  شخصیت پردازی 

فیلم به تیپ  تنه می زنند. 
پیش  زمانی  دوره  دو  در  »مصادره«  فیلم  داستان 
تجربه  نخستین  می شود.  روای��ت  انقالب  از  پس  و 
بوی  و  رنگ  با  کمدی  یک  احمدی  مهران  کارگردانی 

سیاسی و چاشنی مهاجرت  است. 
یکی از ویژگی های فیلم همبازی شدن رضا عطاران 
»مصادره«  عجیب تر  نکته  ولی  است  سیدی  هومن  و 
حضور نرگس آبیار  فیلمساز سینمای دفاع مقدس به 
قطع  طور  به  بی تردید  است.  کارگردان  مشاور  عنوان 
تنها برگ برنده »مصادره« حضور رضا عطاران است که 
قرار است مخاطب را تا پایان فیلم با نوعی بازی همراه 

کند که آن را بهترین بازی عمرش می داند.

    مریم نیازپور

نجابت، شکست،جسارت و یک نوستالژی
یادداشت هایی درباره فیلم های به نمایش در آمده در پانزدهمین جشنواره فجر مشهد
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کوتاه از ورزش استان لیگ برتر

در  رضوی  خراسان  جودوکاران  حضور 
رقابت های بین المللی اصفهان

جام  ن��وج��وان��ان  ج���ودو  بین المللی  مسابقات 
 ۱۱ روز  از  شکن  خط  شهید   ۱۱۱ و  هزار  و  سرداران 
آغاز  اصفهان  فالورجان  شهر  میزبانی  به  بهمن ماه 
نوجوانان  جودو  تیم  رضوی  خراسان  از  و  است  شده 
ابوالفضل  صبوحی،  امیرحسین  ترکیب  با  استان 
محمد  ج��م��ع��ه ای،  زایی،محمدعیسی  عیسی 
باقری،  امیرحسین  ابراهیمی،  امیرحسین  ولی پور، 
راستگر  محمدمهدی  و  فرخان  چراغ  امیرحسین 
مهدی  و  مربی  عنوان  به  فراز  دل  مهدی  هدایت  و 
شرکت  رقابت ها  این  در  سرپرست  عنوان  به  وحدتی 

کرده است.

اعزام بانوان خراسان رضوی به رقابت های 
جودو جایزه بزرگ قم

کریمه  ی��ادواره  قم  بزرگ  جایزه  جودو  رقابت های 
بهمن   ۱۱ روز  از  معصومه)س(  حضرت  بیت  اهل 
محیا  حسینی،  محدثه  جامعی،  زهرا  آغاز  شد.  ماه 
دلیر،  فاطمه  ادیب،  فاطمه  آبرومند،  زهرا  اکبری، 
و  آقایی  سارا  ذوالفقاری،  الهام  و  الهه  عاقل،  فریبا 
فداکار از خراسان رضوی در این رقابت ها حاضر شده 
است. تکتم بیدل به عنوان سرمربی و زهره براشکی 
را  رضوی  خراسان  جودوکاران  سرپرست،  عنوان  به 
آذر  میکنند.  هدایت  قم  بزرگ  جایزه  رقابت های  در 
دلقندی و فاطمه بزوشکی داوران ارزنده جودو بانوان 

استان نیز در این رقابتها قضاوت خواهند کرد.

در  استان  اسکواش  مستعد  بازیکن  حضور 
اردوی مستعدین منتخب کشور

منتخب  مستعدین  اردوی  به  سلطانی  ستایش 
لغایت    17 تاریخ  از  اردو  این  شد.  دعوت  کشوری 
در  جنوبی  خراسان  اسکواش  هیات  میزبانی  به   20
مستعد  بازیکنان  که  شد  برگزار  بیرجند  شهرستان 
فدراسیون  استعدادیابی  کمیته  نظر  زیر  شده  دعوت 

به انجام تمرین های تخصصی اسکواش می پردازند.

پایان هفته دوم لیگ تنیس روی میز
هفته دوم لیگ باشگاه های استان خراسان رضوی 
با استقبال باشکوه ورزشکاران تنیس روی میز استان 

انجام شد و نتایج زیر بدست آمد: 
باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران 5 - آکادمی اساد1، 
رادقوچان  وحیدی3،  الکترونیک   -  5 غفاری  آکادمی 
)مرحوم چاالکی(5 -آکادمی جوانان 2، آکادمی پروانه 
5 سایوا گستر2. گفتنی است داوران این هفته رضایی، 

امید رادمنش، مجد لگزا و مهاجر بودند.

شکایت ذوب آهن از خورشیدی
مقابل  اشکان خورشیدی در دیدار جنجالی سایپا 
ذوب آهن، یک پنالتی مشکوک به ضرر ذوب آهن اعالم 
کرد، قلعه نویی و یکی از دستیارانش را اخراج نمود و 
از  کرد.  بسیار عصبی  را  اصفهانی  تیم  با سوت هایش 
آنجا که گفته می شود خورشیدی در فصول گذشته و 
در دیدار ذوب آهن مقابل پدیده و سپاهان در همین 
فصل نیز به زعم برنامه های کارشناسی داوری به ضرر 
از  ذوب آهن سوت زده است، اصفهانی ها قصد دارند 
خورشیدی شکایت کنند. باید دید سرنوشت ذوب آهن 
و خورشیدی در این فصل و در مورد این بازی حساس 

مقابل سایپا به کجا خواهد کشید.

حضور جنجالی عنایتی در نشست خبری
بود  ک��رده  اع��الم  لیگ  سازمان  اینکه  وج��ود  با 
حق  ندارند  آسیا   a مربیگری  مدرک  که  سرمربیانی 
را  بازی  از  بعد  و  قبل  خبری  نشست های  در  حضور 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  عنایتی  رضا  امروز  ندارند، 
قبل از بازی با پیکان حاضر شد. عنایتی به نشست 
این  در  خبرنگاران  س��وال  با  وقتی  و  رفت  خبری 
کرد.  ارائ��ه  جالبی  توضیح  شد،  مواجه  خصوص 
کتبی  صورت  به  »ما  گفت:  پوشان  مشکی  سرمربی 
خبری  نشست  این  در  حضورم  اجازه  و  زدیم  نامه 

صادر شد که اکنون در خدمت شما هستم.«

پورموسوی سال بعد هم سرمربی فوالد 
است

برتر  لیگ  ابتدای  در  که  پورموسوی  سیدسیروس 
برعهده  را  خوزستان  ف��والد  سرمربیگری  هفدهم 
امروز  کرده  امضا  فوالد  با  ساله  دو  قراردادی  گرفت، 
اعالم کرد در لیگ هجدهم نیز هدایت فوالد را برعهده 
خواهد داشت. پورموسوی گفت: »من فصل بعد هم 
که  صحبتی  در  فصل  ابتدای  هستم.  فوالد  سرمربی 
اشاره  این موضوع  به  دادم،  انجام  فوالد  با مسئوالن 
کار  مهم ترین  باشد.  ساله  دو  قراردادمان  که  کردم 
ما برای سال دوم بود، اما خدا را شکر می کنیم که با 
تالش مجموعه فوالد، بازیکنان، کادرفنی و حمایت 

هواداران، یک قدم از اهداف مان جلوتر افتادیم«.

پاسخ عجیب شفر به دروازه بان استقالل 
آسیا

استقاللی ها بعد از دیدار با سپیدرود باید در لیگ 
دروازه بان  هنوز  و  بروند  میدان  به  آسیا  قهرمانان 
نشست  در  شفر  نیست.  مشخص  آسیا  در  تیم  این 
بر  را  جمله  این  تنها  سوال  این  به  پاسخ  در  خبری 
شفر  ادعای  این  داریم«.  زمان  »هنوز  آورد:  زبان 
نشان می دهد که هنوز دروازه بان استقالل مشخص 
نیست و او قصد دارد با این صحبت ها به حسینی و 
ترکیب  در  حضور  برای  مضاعف  انگیزه ای  رحمتی 

آبی پوشان بدهد.

از نفس افتاده
رضا عنایتی پس از ناکامی در اولین تجربه سرمربیگری خود از هدایت مشکی پوشان استعفا داد

سوتیتر:سوتیتر: اصال و ابدا هیچ اتفاقی یا فشاری 
مشکی پوشان  با  که  مدتی  این  در  و  نبوده  من  روی 
و ما  به خوبی تحویل دهیم  را  تیم  بودم سعی کردم 
از نظر فوتبالی بازی خوبی را به نمایش می گذاریم، 
اما اینکه چرا هر بازی با وجود موقعیت صددرصدی 

نمی توانیم به گل برسیم
 95-94 فصل  اینکه  از  بعد  مشهد  پوشان  مشکی 
جانبه  همه  حمایت  و  کوشش  و  تالش  با   96-95 و 
برتر  لیگ  در  توانست  شانس  چاشنی  همچنین  و 
در  مدتهاست  در   97-96 لیگ  در  و  امسال  بماند، 
انتهای جدول جا خوش کرده و انگار نمی خواهد از 

جای خود تکان بخورد.
حتی مربیان مختلفی که از ابتدا روی صندلی این 
تیم نشستند هم نتوانستند به این تیم کمک کنند. 
اکبر میثاقیان، هادی مرزبان و این آخر رضا عنایتی. 
پوشان  مشکی  تیم  ک��ار  ت��ازه  و  ج��وان  سرمربی 
مشهدی  تیم  سرمربیگری  روز   72 از  بعد  مشهد 
نتوانست طاقت بیاورد و از سمت خود استعفا داد. 
این در حالی بود که ساعتی قبل از استعفای او دیگر 
مربی جوان لیگ نیز استعفای خود را روی میز تیم 
که  بود  درحالی  این  البته  بود.  گذاشته  سپیدرود 
استعفای این دو مربی کامال از دو جهت متفاوت بود. 
روزه  چند  این  که  جنجالی  خاطر  به  کریمی  علی 
به راه انداخته بود استعفای خود را به مدیران سپید 
در  پیکان  مقابل  باخت  از  پس  عنایتی  اما  داد  رود 
کنفرانس  در  را  خود  استعفای  قدس  شهر  ورزشگاه 

مطبوعاتی بعد از بازی اعالم کرد. 
عنوان  ب��ه  آذرم���اه  هشتم  از  ک��ه  عنایتی  رض��ا 
در  بود،  شده  انتخاب  مشکی پوشان  تیم  سرمربی 
طرافداران  دل  در  و  گرفت  قبولی  قابل  نتایج  ابتدا 

عنایتی  کرد.  روشن  را  امید  از  روزنه هایی  تیم  این 
روی  سرمربی  ع��ن��وان  ب��ه  ب��ازی   10 مجموع  در 
نیمکت مشکی پوشان نشست و در این 10 بازی، 5 
جنوبی جم،  پارس  پدیده،  تیم های  مقابل  شکست 
پرسپولیس، نفت و پیکان، 4 تساوی مقابل تیم های 
تراکتورسازی تبریز، گسترش فوالد تبریز، ذوب آهن 
اصفهان و فوالد خوزستان و در نهایت تنها یک برد 

مقابل سپید رود کسب کرد. 
در  پیکان  مقابل  باخت  ب��ازی  از  پس  عنایتی 
هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال در 
را  خود  استعفای  بازی  از  بعد  مطبوعاتی  کنفرانس 

اعالم کرد. 
رضا عنایتی پس از دیدار تیم های سیاه جامگان 
بازی  درباره  گفت:  مطبوعاتی  نشست  در  پیکان  و 
چه  نمی دانم  بگویم،  چیزی  چه  می کنم  فکر  هرچه 
باید گفت. جریان بازی طوری پیش رفت که ما از 8، 
9 موقعیتمان نتوانستیم استفاده کنیم و یک پنالتی 

در  بازی  که  دیدید  همه  خوردیم.  اشتباه  گل  یک  و 
بازی  بود.  ما  سود  به  کامال  طرفه  یک  دقایق  تمام 
فوق العاده ای را بچه های ما داشتند ولی وقتی توپ 
وارد دروازه نشود دیگر فایده ای ندارد چون ما خیلی 
زدیم  را هم  برد  یا  و حتی گل مساوی  کردیم  تالش 
و  گذشتیم  موقعیت هایمان  کنار  از  راحت  خیلی  که 
بازی را واگذار کردیم. به پیکانی ها تبریک می گویم 

و تالش می کنیم که در آینده این روند تغییر کند.
تیم  این  مربیگری  پذیرفتن  ریسک  درب��اره  او 
به هر  باید پاسخ دهد.  را مدیریت  این سوال  گفت: 
بود.  بزرگی  انتخاب مشکی پوشان یک ریسک  حال 
شما می توانید در نیم فصل اول بهتر نتیجه بگیرید 
امتیاز  دوم  فصل  نیم  در  اما  دهید  تغییر  را  شراط  و 
با  تیم ها  همه  و  می شود  سخت  العاده  فوق  گرفتن 
و  می گیرند  ق��رار  هم  مقابل  صددرصدی  شناخت 
امتیاز گرفتن واقعا خیلی سخت است. پیش خودم 
برعهده  را  هدایت  و  می کنم  را  ریسک  این  گفتم 

باشید  کرده  نگاه  را  ما  بازی های  اگر  می گیرم، چون 
 7  ،6 حدود  چیزی  بازی  هر  در  ما  که  دید  خواهید 
موقعیت داریم اما اتفاق نمی دانم چه هست که توپ 

هایمان داخل گل نمی رود.
عنایتی درباره ادامه همکاری خود گفت: از مردم، 
من  که  می کنم  تشکر  باشگاه  مدیریت  و   مسئولین 
سمت  از  که  می کنم  اعالم  اینجا  و  کردند  حمایت  را 
خودم استعفا می دهم، شاید نبود من کمک بیشتری 
به مجموعه مشکی پوشان کند و سعی کردم که تغییر  
و تحول ایجاد کنم و تا حدودی هم موفق شدم، اما 
به  برگردد  شاید  نمی شود  گل  موقعیت ها  چرا  اینکه 
اینکه من بدشانس هستم. جایم را به کسی می دهم 
فرصت  هنوز  کند.  کمک  تیم  این  به  می تواند  که 
برای  خوبی  پتانسیل  العاده  فوق  تیم  این  و  هست 
تیم  تا  کند  نبودن من کمک  و شاید  شوک  بقا دارد 
اتفاق  این  که  امیدوارم  گیرد.  قرار  در شرایط خوبی 
بابت  مشهدی  ه��واداران  همه  از  آنکه  ضمن  بیفتد 
تک  دست  و  می کنم  تشکر  تیم  و  من  از  حمایتشان 
می کنم  عذرخواهی  می فشارم.  را  عزیزان  این  تک 
اگر به کسی پرخاشگری کردم و امیدوارم در ادامه راه 

مشکی پوشان بتواند در لیگ بماند.
کادر  روی  فشار  درب��اره  مشکی پوشان  سرمربی 
اتفاقی  هیچ  ابدا  و  اصال  گفت:  تیم  این  مربیگری 
با  که  مدتی  ای��ن  در  و  نبوده  من  روی  فشاری  یا 
خوبی  به  را  تیم  ک��ردم  سعی  ب��ودم  مشکی پوشان 
به  را  خوبی  بازی  فوتبالی  نظر  از  ما  و  دهیم  تحویل 
وجود  با  بازی  هر  چرا  اینکه  اما  می گذاریم،  نمایش 
به  برسیم  گل  به  نمی توانیم  صددرصدی  موقعیت 
باعث  شوک  یک  شاید  می آید،  فشار  خیلی  خودم 
شود تیم به روال خودش بازگردد و در مسیر موفقیت 
پذیرفتن  احتمال  درباره  پایان  در  وی  گیرد.  قرار 
استعفای خود گفت: آن را باید از خودشان بپرسید 
و تصمیمی بود که خودم گرفتم و فکر می کنم در این 

لحظه باید این اتفاق بیفتد.

شاگردان علی دایی با 4 گل ذوب آهن را شکست 
قرار  سوم  رده  در  تیم  این  با  امتیاز  هم  تا  دادند 
لیگ،  پایان  تا  هفته   7 فاصله  در  معموال  بگیرند. 
تیم های دوم تا چهارم شانس رسیدن به قهرمانی 
اما وضعیت لیگ هفدهم متفاوت است.  را دارند 
پرسپولیس با اقتدار در صدر جدول است و حتی 

مدعیان نیز قهرمانی این تیم را باور دارند.
با  بازی  از  پس  خبری  نشست  در  دایی  علی 
گفت  و  کرد  تائید  را  موضوع  این  نیز  آهن  ذوب 

او  نیست.  شکی  پرسپولیس  قهرمانی  در  که 
تیم،  ای��ن  بازیکنان  و  ب��ازی  ن��وع  از  تمجید  با 
باکیفیت عنوان  مهره های خارجی پرسپولیس را 
به  نیز  آسیا  قهرمانان  لیگ  خصوص  در  اما  کرد 

آن ها هشدارهایی داد.
داخلی  لیگ  با  آسیا  قهرمانان  لیگ  که  گفت  او 
به  نسبت  شناخت  عدم  صورت  در  و  می کند  فرق 
حریفان، نمی شود موفق بود. این هشدار در حالی 
فصل  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس  که  شد  داده 

مرحله  تا  و  داشت  خوبی  بسیار  عملکرد  گذشته 
نیمه نهایی نیز پیش رفت و همین موضوع شاید 

انتظارات هواداران این تیم را باال برده است.
دایی  صحبت های  از  می توان  که  نکته ای  اما 
پرسپولیس در  بازیکنان  به  کرد، هشدار  برداشت 
مورد غرور است. کسب قهرمانی زود هنگام لیگ 
و نتایج درخشان فصل گذشته و همچنین سادگی 
ایرانی،  تیم های  به دیگر  گروه پرسپولیس نسبت 
شاید آن ها را کمی دچار غرور کند که البته برانکو 

این  با  خوبی  به  اخیر  فصل  سه  در  ایوانکوویچ 
موضوع مقابله کرده است.

بازی  اولین  پرسپولیس  اس��ت  ذک��ر  به  الزم 
آسیایی خود را روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی 

و مقابل نسف قارشی برگزار خواهد کرد.

هشدار دایی به پرسپولیس آسیایی

رئیس جمهور گفت: دولت خانه ساز خوبی نیست و 
ضرورت دارد بنگاه های اقتصادی به مردم واگذار شود.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در 
مراسم آغاز عملیات بازآفرینی و نوسازی شهری استان 
خراسان رضوی که به صورت همزمان با سراسر کشوردر 
شهرک شهید رجایی از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی 
برگزار شد، افزود: تمام حکومت ها برای خانه دار شدن 
شهروندان طرح هایی داشته اند. همه تالش کردند راه 
می کنم  تاکید  من  کنند.  پیدا  مسئله  این  برای  حلی 
دولت خانه ساز خوبی نیست کما اینکه تاجر و بنگاه دار 
خوبی هم نیست. هر کاری که به دولت سپرده شود و 

می توانستیم به مردم واگذار کنیم حتما ضرر می کنیم.
وی اضافه کرد: هم مرد باید در کنار همسر سکونت 
و آرامش را احساس کند و هم اینکه زن باید در کنار 
شوهرش احساس آرامش کند. همسر و زوج می توانند 
آرامش ایجاد کند و فرزند صالح و سالم آرامش بیشتری 

را ایجاد می کند.
دکتر روحانی با بیان اینکه برخی از مردم اجاره نشین 
بوده اند و می دانند برخورداری از نعمت مسکن چقدر 
مهم است، افزود: من خودم اجاره نشین بودم و چهار، 
سخت  اجاره نشینی  کردم.  تجربه  را  صاحبخانه  پنج 

است.
اینکه خانه دار شدن  بیان  با  رئیس دولت دوازدهم 
از  از آرزوی زوجین است و گاهی دعوای زن و شوهر 
همین مسئله مستاجری شروع می شود، عنوان کرد: 
یک وظیفه بسیار بزرگ ما خانه دار کردن جوانان ماست 

و نباید این مسئله طول کشد.
کارها  همه  تقریبا  کشاورزی  در  داد:  ادام��ه  وی 
اندک  دست مردم است و بخش های زیردست دولت 
هستند. در بخش صنعت بخشی دست مردم و بخشی 
دست دولت است و دولتی ها هم بنگاه ها را دو دستی 

چسبیده اند.
حس  من  اینکه  اینکه  ی��ادآوری  با  جمهور  رئیس 
دولتی ها  دست  از  را  اقتصادی  بنگاه های  که  می کنم 
گرفتن سخت است، بیان کرد: بنگاه های اقتصادی باید 
به مردم واگذار شوند. کار دولت بنگاه داری اقتصادی 
باید  هم  مسلح  نیروهای  و  عمومی  نهادهای  نیست. 
این کار را بکنند. ساخت مسکن هم باید به مردم واگذار 

شود. ما هم باید مردم را یاری کنیم.
در  ناکارآمد  سکونتگاه  هکتار  هزار   141 وجود 

کشور
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم از طریق ارتباط 
محله   2700 اینکه  به  اش��اره  با  کنفرانسی،  ویدئو 
سکونتگاه های ناکارآمد در کشور وجود دارد، گفت: بر 
این اساس 141 هزار هکتار از بافت های شهری را بافت 

سکونتگاهی ناکارآمد در کشور تشکیل می دهد.
عباس آخوندی افزود: ساخت شهرهای ایران برای 
کالبد شبکه های اجتماعی خرد در قالب محالت معنا 

می یابد و محله ها در ارتباط و همبستگی با هم اعتبار 
دارند. بر این اساس، در پیمایشی کلی که از وضعیت 
مشخص  گرفت  ص��ورت  ناکارآمد  سکونتگاه های 
هکتار  ه��زار   141 و  شهر   543 در  محله   2700 شد 

سکونتگاه های ناکارآمد در کشور وجود دارد.
اینکه 2میلیون و 500 هزار مسکن  به  با اشاره  وی 
خالی در کشور وجود دارد، بیان کرد: با این حال 19 

میلیون نفر در بدمسکنی به سر می برند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
ادامه  دارن��د،  حضور  فرسوده  بافت  در  نفر  میلیون   8
داد: بر این اساس 10 میلیون نفر در حاشیه شهرها در 

بدمسکنی سکونت دارند.
آخوندی با بیان اینکه امروز با بافت های فرسوده در 
شهرها  پیرامون  غیررسمی  سکونت گاه های  و  شهرها 
مواجه هستیم، اظهار کرد: سیاست ما در این رابطه باز 

آفرینی شهرها است.
وی با بیان اینکه شهرها مجموعه کالبدی نیستند 
تلقی  مشخص  هویت  با  اجتماعی  سازمان  یک  و 
دولت  بنیادین  سیاست  بنابراین  گفت:  می شوند، 
توانمند ساختن این سازمان اجتماعی در شکل جمعی 

و در شکل انفرادی است.
تاکید بر برنامه ریزی به جای پروژه محوری

شکل  در  اینکه  به  اش��اره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
جمعی بازگشت به هویت ایرانشهر و در شکل انفرادی 
مطرح  زندگی  بازآفرینی  در  ساکنان  توانمندسازی 
میلیون   27 کشور  در  حاضر  حال  در  گفت:  اس��ت، 
خانوار مسکن وجود دارد. این در حالیست که تعداد 
خانوارهای کشور حدود 25 میلیون خانوار است ولی 
مواجه  مسکن  چالش  با  کشور  شده  باعث  بد  توزیع 

باشد.
آخوندی با اشاره به طرح باز آفرینی شهرهای ایران، 
اجرایی  سال   10 ظرف  در  طرح  این  اگر  کرد:  اظهار 
شود، 6 میلیون نفر خانوار در 3 میلیون واحد مستقر 

خواهند شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح باید کار مردم 
را به خود آن ها واگذار و بخش خصوصی را فعال کنیم، 
گفت: یکی از انحرافات اصلی مسکن مهر پروژه محوری 
بودن دولت بود. اما در این طرح تاکید بر برنامه ریزی به 

جای پروژه محوری است.
تنها  دولت  کرد:  خاطرنشان  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مردم  به  پروژه ها  ساخت  و  کرد  خواهد  برنامه ریزی 

واگذار می شود.
به  ایران  شهرهای  بازآفرینی  کرد:  تاکید  آخوندی 
در  ما  و  بود  خواهد  جز  به  جز  و  کاری  منبت  صورت 
این طرح پروژه های بزرگ مقیاس و چند هزار واحدی 
با هر میزان آورده  بنابراین هر کسی  نخواهیم داشت 

می تواند در این طرح مشارکت کند.
وی با اشاره به تسهیالت بانک مسکن برای بهسازی 

شهرهای ایران گفت: ترتیبی اتخاذ شده است تا آورده 
افراد با کمک بانک مسکن در یک دوره مشخص 7 برابر 
شود. بنابراین به خانوارها اطمینان می دهیم که 6 برابر 
تسهیالت  مسکن،  بانک  صندوق  در  آن ها  انداز  پس 

پرداخت خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون 362 هزار 
نفر طی 2 سال در صندوق سپرده مسکن یکم ثبت نام 
کرده اند، گفت: از رئیس جمهور می خواهیم نرخ سود 
این تسهیالت از 8 درصد به 6 درصد کاهش یابد و دوره 

توقف از 6 ماه به 5 ماه کاهش یابد.
کارآمد  بافت های  به  فرسوده  بافت های  تبدیل 

شهری با مشارکت شهروندان
استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم بر تبدیل 
مشارکت  با  کارآمد  بافت های  به  فرسوده  بافت های 

شهروندان تاکید کرد.
خود  مشارکت  با  ک��رد:  اظهار  رشیدیان  علیرضا 
کارآمد  بافت های  به  را  فرسوده  بافت های  شهروندان 
مقاومت  لحاظ  از  باید  بافت ها  این  می کنیم.  تبدیل 
حیث  از  و  شود  کارآمد  طبیعی  آسیب های  برابر  در 
نوع دسترسی به خدمات شهری متناسب با فرهنگ 

اجتماعی و شهری موثر عمل کند.
و  بازآفرینی  پروژه  نخستین  امروز  داد:  ادامه  وی 
همراهی  با  رضوی  خراسان  استان  شهری  نوسازی 
قالب  در  رجایی  شهید  شهرک  در  مشهد  شهرداری 
205 واحد، با مشارکت بخش خصوصی و تامین زمین 
از سوی آستان قدس رضوی آغاز شد و امید است طی 

دو سال این پروژه آماده بهره برداری شود.
 5600 اینکه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
این  در  فرسوده  بافت  و  شهری  ناکارآمد  پهنه  هکتار 
استان وجود دارد، بیان کرد: به همین منظور عملیات 

اجرایی طرح بازآفرینی شهری آغاز شده است.
رشیدیان خاطر نشان کرد: 60 هزار واحد مسکونی 
طرح  سیاست های  اج��رای  راستای  در  ارزان قیمت 
نوسازی در دولت یازدهم و دوازدهم در اختیار مردم 

قرار گرفت.
نوسازی بافت های فرسوده جز با تسهیل گری دولت 

و استفاده از ظرفیت شهرداری ها شدنی نیست
بافت های  نوسازی  گفت:  مقدس  مشهد  شهردار 
فرسوده جز با تسهیل گری از سوی دولت و استفاده از 

ظرفیت شهرداری ها شدنی نیست.
نوسازی  داستان  اف��زود:  خامسی  تقی زاده  قاسم 
بافت های فرسوده داستان جدیدی نیست و همیشه 
در مورد این موضوع صحبت شده است اما باید توجه 
داشت که ما همیشه از تحوالت جامعه در این حوزه 

عقبیم.
وی ادامه داد: شهرداری ها ظرفیت های بسیار زیادی 
دارند که اگر دولت در کنار این ظرفیت شهرداری ها قرار 
متاسفانه  اما  خورد  خواهد  رقم  بزرگی  اتفاقات  گیرد 
دولت شهرداری ها را به حال خود رها نمی کند و از این 

ظرفیت استفاده بهینه ای نمی شود.
سپرده گذاری  پول  فرسوده  بافت های  ساکنان 

برای دریافت تسهیالت نوسازی را ندارند
اینکه سالهاست  با اشاره به  شهردار مشهد مقدس 
صحبت از چابک سازی دولت در میان است اما دولت 

دلش نمی خواهد که کوچک شود، تصریح کرد: نوسازی 
بافت های فرسوده با سه چالش مواجه است که تامین 
منابع مالی مورد نیاز یکی از آنهاست زیرا مردم ساکن 
سپرده گذاری  برای  کافی  پول  ناکارآمد  بافت های  در 

جهت دریافت تسهیالت بانکی را ندارند.
بجز  طرح  این  اینکه  بر  تاکید  با  خامسی  تقی زاده 
نیست،  شدنی  انجام  دولت  سوی  از  تسهیل گری  با 
موضوعات  حوزه  به  نیز  دوم  چالش  کرد:  خاطرنشان 
اجتماعی و عدم همراهی مردم با این طرح بر می گردد. 
از  آبکوه  فرسوده  بافت  در  امالک  خرید  مثال  طور  به 
به  مالکان  اکنون  اما  آغاز شد  تومان  متری 750 هزار 
متری سه میلیون تومان نیز زمین های خود را واگذار 

نمی کنند.
قیمت باالی خدمات، چالشی پیش روی نوسازی 

بافت های فرسوده
وی با بیان این مطلب که دولت، ظرفیت شهرداری ها 
را جدی نمی گیرد، اذعان کرد: یکی دیگر از چالش های 
پیش رو برای نوسازی بافت های فرسوده، بروکراسی 
موجود در دستگاه های تامین کننده منابع مالی مورد 

نیاز است که الزم است این بروکراسی کاهش یابد.
اینجاست  دیگر  مشکل  گفت:  خامسی  تقی زاده 
که قیمت خدمات باالست. تا تصمیم به احداث یک 
پروژه در این بافت ها گرفته می شود همه دستگاه ها از 
شهرداری گرفته تا آب و گاز و ... می خواهند از ِقَبل آن 

پروژه، منابع مورد نیازشان را تامین کنند.
ویژه  حمایت  نیازمند  فرسوده  بافت های  نوسازی 

دولت و کاهش بروکراسی تامین منابع مالی
از  ویژه ای  باید حمایت  فقط  کرد: دولت  تاکید  وی 
ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  بازآفرینی  و  نوسازی 
شهری انجام داده و بگذارد این کار مسیر خود را طی 
روسای  همانند  می زنیم  که  حرف هایی  با  وگرنه  کند 
جمهور پیشین امیدی در دل مردم ایجاد می کنیم و اگر 

طرح درست پیش نرود باعث ناامیدی مردم می شود.
باید  اینکه  به  اش��اره  با  مقدس  مشهد  ش��ه��ردار 
بروکراسی تامین منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده 
کاهش یابد، ادامه داد: در صورت تحقق این مهم، ما 
بانک  با  تا  در شهرداری مشهد مقدس آمادگی داریم 
مسکن همکاری نموده و بیشترین منابع بانکی را برای 

نوسازی بافت های فرسوده مشهد جذب کنیم.
همه امکانات شهرداری مشهد در خدمت دستگاه ها 

برای تسریع نوسازی بافت های فرسوده
تقی زاده خامسی سری نیز به آمار زد و خاطرنشان 
بافت  و 800 هکتار  هزار  دارای سه  کرد: شهر مشهد 
فرسوده دارای مسکن ناکارآمد شهری است که بالغ بر 
یک میلیون و 280 هزار نفر یعنی 40 درصد جمعیت 

شهر مشهد در این بافت ها سکونت دارند.
وی بیان کرد: اگر بانک مسکن و سایر دستگاه های 
آمادگی  ما  بگیرند  قرار  مشهد  شهرداری  کنار  متولی 
و  نوسازی  جهت  در  الزم  امکانات  همه  تا  داری��م 
بازآفرینی بافت های فرسوده را در همه مناطق مشهد 
در اختیار آنها قرار دهیم و با کاهش مدت زمان صدور 
پروانه ساختمانی تا دو روز و ایجاد تسهیالت مختلف 
نوسازی  سرعت  الزم،  مشوق های  گرفتن  نظر  در  و 
بافت های فرسوده در مشهد را به شدت افزایش دهیم.

رئیس جمهور در مراسم آغاز عملیات بازآفرینی و نوسازی در شهرک شهید رجایی مشهد:

بنگاه های اقتصادی به مردم واگذار شود

یادداشت

حین  ساختمان  پلیس  شتم  و  ضرب 
اعمال قانون

دو نفراز عوامل اجرایی پلیس ساختمان در محدود 
منطقه دوم شهرداری مشهد در حین اعمال قانون 
به  اقدام  که  ساختمانی  مالک  شتم  و  ضرب  مورد 

فک پلمب غیرمجاز کرده بود قرار گرفتند.
این  در  مشهد  ش��ه��رداری  دوم  منطقه  شهردار 
نظارت  دفتر  اجرایی  عوامل  دیروز  گفت:  خصوص 
حکم  داشتن  دست  در  با  منطقه  این  شهرداری 
در  را  متخلف  ملکی  قانونی  اعمال  قصد  قضایی 
خیابان شفا 58 داشتند که مورد ضرب و شتم قرار 
و  شده  پلمب  تخلفات  دلیل  به  ملک  این  گرفتند. 
کرده  پلمب  فک  به  اقدام  غیرمجاز  بطور  نیز  مالک 

بود.
ناحیه  از  اف��راد  این  از  یکی  اف��زود:  قربانی  جالل 
چشم و دست دچار جراحت و دیگری نیز از ناحیه 
بیمارستان  به  و  شدند  مجروح  گردن  و  دست  سر، 
انتقال یافتند. وی ادامه داد: ضرب و شتم پلیس 
منطقه  ای��ن  در  قانون  اعمال  حین  ساختمان 
قضایی  مسئوالن  از  لذا  است  افتاده  اتفاق  بارها 
برخورد  قاطعانه  خاطیان  با  شود  می  درخواست 
را  ضابطان  به  تعرض  اجازه  متخلفی  هر  تا  کنند 
شهرداری  دوم  منطقه  شهردار  ندهد.  خود  به 
از  مجروح  ماموران  ترخیص  به  همچنین  مشهد 
قانونی  پیگیری  ک��رد:  بیان  و  اش��اره  بیمارستان 

پیرامون این حادثه در جریان است.
دستگاه  یک  با  نقابدار  چهار  نیز  پارسال  ماه  دی 
خودرو پراید در پارکینگ اداره مهندسی و نظارت 
با  بر ساخت و سازها واقع در خیابان عامل مشهد 
چوب و چاقو به مسئول گشت محدوده کارخانه قند 
حمله ور شدند و پس از مجروح کردن وی از محل 

متواری شدند.
غرب  شمال  محدوده  در  دوم  منطقه  شهرداری 
به جاده صد  از شمال  این منطقه  واقع است.  مشهد 
شهید  بلوار  و  توحید  خیابان  به  جنوب  از  متری، 
از  آزادی،  بزرگراه  به  غرب  از  فردوسی،  و  قرنی 
وشهرکهای  قوچان  قدیم  ج��اده  به  غرب  شمال 
اقماری و از شرق به خیابان آیت ا... عبادی و خواجه 

ربیع محدود می شود.

اخبار کوتاه

سرویس دهی 300 دستگاه اتوبوس به 
راهپیمایان 22 بهمن ماه

از  مشهد  ات��وب��وس��ران��ی  س��ازم��ان  م��دی��رع��ام��ل 
با  سرویس دهی به راهپیمایان در روز 22 بهمن ماه 
ایجاد 5 پایانه موقت و آمادگی 300 دستگاه اتوبوس 

به شهروندان خبر داد.
علی اصغر نیشابوری بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی 
انجام شده سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی مشهد به 
شهروندان برای 22 بهمن ماه از نقاط مختلف شهر و از 
ساعت 7:30 صبح به کانون راهپیمایی میدان پانزده 
خرداد انجام خواهد شد. وی افزود: در این راستا 200 
دستگاه اتوبوس سرویس دهی را از 20 پایانه به همراه 
کانون  مقصد  به   ،brt یک  خط  ناوگان  دستگاه   100
سازمان  مدیرعامل  داد.  خواهند  انجام  راهپیمایی 
اتوبوسرانی مشهد تصریح کرد: سرویس دهی رفت از 
پایانه های الهیه، آزادی، وکیل آباد، سرافرازان، انقالب 
غدیر،  بیت المقدس،  میدان  مصلی،  صبا،  اسالمی، 
انتهای خطوط طرق، شهید مفتح، مسیر brt، انتهای 
انتهای  میامی،  پایانه   ، باهنر(  شهرک   ( بسکابادی 
فردوس�ی،  شهدا،  می�دان  مه�رگان،  شهرک  گلشهر، 
با  نیشابوری  می پذیرد.  انجام  زکری�ا  و  ربی�ع  خواجه 
اشاره به ایجاد 5 پایانه موقت برای بازگشت راهپیمایان 
در روز 22 بهمن ماه گفت: پایانه های موقت خیابان 
شیرازی، میدان بیت المقدس در مسیر brt، خیابان 
طبرسی ، خیابان نواب صفوی و تقاطع شهید اندرزگو 
به  ده��ی  سرویس  ب��رای  م��درس  چ��ه��ارراه  سمت  به 
است.  گردیده  مشخص  برگشت  مسیر  در  شهروندان 
خاتمه  از  پس  سرویس دهی  اول  مرحله  گفت:  وی 
بود.  خواهد  نماز  پایان  در  دوم  مرحله  و  راهپیمایی 
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد خاطرنشان کرد: 
عالوه بر اتوبوسرانان، نیروهای انتظامات و فنی سازمان 
و شرکت ها نیز در این روز به صورت آماده باش خواهند 

بود.

پیش بینی افزایش 10 درجه ای دما در 
خراسان رضوی

خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
این  مختلف  مناطق  در  دما  میانگین  گفت:  رضوی 
استان از فردا افزایش یافته و تا روزهای میانی هفته 

آینده به میزان 10 درجه افزایش می یابد.
گذشته  روز  دمای  بیشینه  افزود:  آهنگرزاده  زهرا 
که  است  بوده  سلسیوس  درجه  هفت  مشهد  هوای 
تا  و  یابد  می  افزایش  سلسیوس  درجه   12 به  امروز 
روزهای میانی هفته آینده به 17 درجه سلسیوس می 
رسد. وی بیشینه دمای هوای دیروز مشهد را 9 درجه 
سلسیوس ذکر کرد. وی بیان کرد: شب گذشته کمینه 
دمای مشهد 2 درجه افزایش یافته و تا روزهای میانی 
مرکز  کارشناس  رسد.  می  صفر  باالی  به  آتی  هفته 
پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی در ادامه گفت: 
و  نواحی کوهستانی  پراکنده و خفیف در  بارش های 
آینده  هفته  یکشنبه  برای  استان  این  غرب  و  شمال 

پیش بینی می شود.
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مدیر عامل شرکت آب فاضالب استان خراسان رضوی 
اعتباری  با  پروژه  امسال 52  فجر  مبارک  دهه  در  گفت: 
بالغ بر 500 میلیارد ریال مورد بهره برداری و کلنگ زنی 

قرار گرفت.
پیروزی  گرامیداشت سالگرد  اسماعیلیان ضمن  حسین 
شکوهمند انقالب اسال می به تشریح مهم ترین فعالیت های 
صورت گرفته در این حوزه پرداخت و افزود: امیدواریم با 
بهره برداری از این 52 پروژه رضایت هرچه بیشتر مردم و 

ارتقاء سطح کیفیت خدمات صورت را شاهد باشیم .
همه استان از آب شرب بهره مند است

اسماعیلیان، حوزه عمل شرکت آب و فاضالب استان را 
کلیه شهرهای استان خراسان رضوی به جز شهر مشهد 
برشمرد و گفت: درحال حاضر 73 شهر استان با جمعیتی 
بالغ بر یک میلیون و 800 هزار نفر تحت پوشش خدمات 
از  استان  جمعیت  صددرصد  همچنین  قراردارند،  ما 

خدمات آب شرب و بهداشتی سالم برخوردار هستند . 
اسماعیلیان ادامه داد: به لحاظ فاضالب هم در 11 شهر 
استان به جز مشهد، شبکه فاضالب در حال اجراست و 
30 درصد جمعیت شهرهای استان از خدمات جمع آوری 

و دفع بهداشتی فاضالب برخوردار هستند . 

استان  شهر  در11  فاضالب  مدرن  شبکه  اجرای 
خراسان رضوی 

مدیر عامل شرکت آب فاضالب استان خراسان رضوی 
استان  شهر  هیبچ  انقالب  پیروزی  از  قبل  داد:  ادامه 
درحال  ولی  ؛  نبود  برخوردار  فاضالب  مدرن  شبکه  از 
حاضردر 11 شهر استان شبکه فاضالب در حال اجراست 
و در 7شهر استان هم شبکه فاضالب بهره برداری  می شود 
.  وی افزود: 12٤ هزار نفر از جمعیت شهرهای استان از 
و تعداد  خدمات جمع آوری فاضالب برخوردار هستند 
تصفیه خانه های فاضالب به 7 مورد با 57 هزار مترمکعب 

ظرفیت تصفیه در شبانه روز رسیده است . 
کنترل کیفی و آب شرب بهداشتی سالم 

اسماعیلیان گفت: از جمله اقدامات مهم که به ویژه بعد 
ازتشکیل شرکت های آب و فاضالب در 25 سال گذشته 
در  که  است  شرب  آب  کیفیت  بحث  است،  شده  انجام 
تما می شهرهای استان به روش های مختلف آب شرب 

بهداشتی سالم در اختیارمردم قرار دارد . 
وی تصریح کرد: 17 آزمایشگاه فعال در سطح شهرهای 
استان مسئولیت کنترل کیفی آب تحویلی به مشترکین را 
به عهده دارد که درگذشته هیچ کدام از شهرهای استان، 

آزمایشگاه کنترل کیفی آب وجود نداشت. 
چالش ها و مشکالت 

مدیر عامل شرکت آب فاضالب استان ضمن بیان این که 
در سال 9٦ بالغ بر 130 راهبرد اقتصاد مقاومتی در دست 
اقدام است، گفت: یکی از مهم ترین چالش ها و مشکالت 
که  است  فاضالب  و  آب  بخش  در  تمام  نا  پروژه های  ما 
بخش  در  ویژه  به  پروژه ها  این  از  برخی  شروع  سابقه 
توجه  با  می گردد.  بر   قبل  سال  حدود 30  به  فاضالب، 
به روند تخصیص اعتبارات در سالیان گذشته، تکمیل و 
بهره برداری کامل از این پروژه ها با روند فعلی تخصیص 

اعتبار، نیاز به 30 سال زمان خواهدداشت . 
تاکید بر استفاده از بخش خصوصی 

راستای  در  که  محورهایی  مهم ترین  از  یکی  افزود:  وی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار شرکت قرار 
تکمیل  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  گرفته 

این پروژه ها است. فقط طی یک سال گذشته، دو پروژه 
مهم  سرمایه گذاری به مرحله عقد قرارداد و اجرا رسیده 
که پروژه تصفیه خانه شهر گلبهار با ظرفیت 30 هزار متر 
مکعب در شبانه روز و پروژه تصفیه خانه فاضالب شهرک 
شبانه  در  مترمکعب  هزار  ظرفیت 15  با  سبزوار  توحید 
داد:  ادامه  اسماعیلیان  است.  موارد  این  جمله  از  روز 
همچنین پروژه تکمیل شبکه فاضالب شهر تربت حیدریه 
با  سرمایه گذاری روز سه هزار میلیارد ریال به مرحله عقد 
به زودی  اجرایی آن هم  و عملیات  قراداد رسیده است 
با  شروع خواهدشد و تشریفات قانونی در ٦ پروژه دیگر 
اعتبار بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال در دست اقدام است 

که امیدواریم در سال 97 به مرحله اجرا برسد .
توجه ویژه بر سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی

بخش  به  پروژه ها  واگذاری  در  کرد:  تاکید  اسماعیلیان 
خصوصی، عالوه بر هدف تامین سرمایه، بحث افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه ها مورد توجه قرار گرفته است  
واگذار  خصوصی  بخش  به  که  پروژه هایی  که  طوری  به 
و  است  سال   30 تا   20 مدت  بلند  بازه  یک  در  می شود 
سرمایه گذار عالوه بر  سرمایه گذاری برای اجرا و تکمیل 
را  پروژه ها  از  بهره برداری  و  نگهداری  مسئولیت  پروژه 
در این مدت خواهد داشت. مهندس اسماعیلیان ادامه 
شبکه های  بتوانیم  ما  خواهدشد  باعث  کار  این  داد: 
فاضالب را هر چه زودتر به مدار بهره برداری وارد کنیم، 
بازچرخانی آب صورت بگیرد و بتوانیم از پساب فاضالب 
زیرزمینی   آب  منابع  آلودگی  موجب  معمول  بطور  که 
می شود، با جمع آوری و تصفیه الزم موجب استفاده از 
این پساب ها در بخش کشاورزی و صنعت فراهم کنیم و 
بصورت جایگرین از منابع آب کیفی بخش صنعت و بخش 

کشاورزی برای تامین آب شرب شهرها استفاده بشود. .
خدمات به مردم ؛ تسهیل و تسریع، شفاف سازی و 

سالمت
به  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  افزود:  اسماعیلیان 
جامع  سامانه  استقرار  با  پیشرو  شرکت  یک  عنوان 
خدمات مشترکین زمینه ارائه تمامی  خدمات بخش آب 
برای مردم شهرهای  را بصورت غیرحضوری  و فاضالب 
همچون  بسترهایی  طریق  از  است.  کرده  فراهم  استان 
اینترنت، تلفن های ثابت و همراه، بستر ussd و همچنین 
اداره  می توانند  به  دفاتر پیشخوان مردم بدون مراجعه 
ارائه   مردم  به  فاضالب  و  آب  بخش  در  که  خدمتی   23
می شود، دریافت کنند که این کار طی یک سال گذشته 
انجام شده است. وی ضمن تاکید بر این که سعی شده 
برسد،  حداقل  به  مشترکین  به  هم  شرکت  مراجعات 
گفت: یکی از اقدامات دیگری که انجام شده است بستر 
اعالم شماره کنتور توسط مشترک از طریق سامانه های 
از  کنتور  شماره  اعالم  صورت  در  که  می باشد  ارتباطی  
طرف مشترک، نیاز به مراجعه مامور شرکت آب و فاضالب 
عنوان  به  روش  این  نیست،  مشترکین  منازل  درب  به 
می هم  تما  اختیار  در  وب  تحت  و  انالین  سیستم  یک 

استانی های عزیز قرار دارد .
یک تجربه موفق

وی آبراز کرد: از اول سال 97 سامانه الکترونیکی قرائت 
و توزیع و پرداخت قبض در کل شهرهای استان خراسان 
اجرا خواهد شد .  این سیستم در حال حاضر به صورت 

آزمایشی در شهرهای طرقبه و درگز پیاده سازی شده و از 
اول سال در کل شهرهای استان بکار گرفته خواهد شد .

تالش برای کاهش هدر رفت آب 
این مقام مسئول از اقدامات مهم دیگر در بخش اقتصاد 
مقاومتی را تالش در جهت کاهش هدر رفت آب دانست و 
گفت: بخش قابل توجهی از آب استحصال شده از طریق 
هدررفت فیزیکی و ظاهری در شبکه های آب است که به 
حساب نمی آید و ما تالش داریم که این عدد که در حدود 

30 درصد است، را کاهش بدهیم.  
اسماعیلیان ضمن تاکید بر این که اقدامات موثری طی 
حدود  کشف  از  است،  گرفته  صورت  گذشته  سال  یک 
نسبت  عدد  این  گفت:  بوده  غیرمجاز  انشعاب  هزار  سه 
به دوره مشابه یک سال قبل رشد حدود شش برابری را 
نشان  می دهد .  مدیر عامل شرکت آبفا همچنین گفت: 
رسیدگی به وضعیت اتفاقات در سطح شهرهای استان 
نسبتا به روز شده و زمان رفع اتفاقات کاهش چشمگیری 

در طی یک سال گذشته داشته است. 
وی ادامه داد: تا پایان سال قریب به 20 هزار کنتور خراب 
مشترکین تعویض شود که تا کنون حدود 1٦ هزار کنتور 
طی ده ماه گذشته تعویض شده و پیش بینی  می شود 
درصد کنتورهای خراب مشترکین از چهار و نیم درصد به 
سه و نیم درصد کاهش یابد .  اسماعیلیان تصریح کرد: 
بخش قابل توجهی از اتفاقات و حوادث شبکه به انشعابات 
مشترکین برمی گردد و طی ده ماهه گذشته بالغ بر هفت 
است.  شده  اصالح  و  بازسازی  مشترکین  انشعاب  هزار 
همچنین حدود 50 کیلومتر از شبکه توزیع اصالح شده 
است و در مجموع بر خالف سال های قبل ما روند کاهشی 
اتفاقات را در طی چندماه گذشته نسبت به مدت مشابه 
شاهد هستیم . وی تصریح کرد: در مجموع پیش بینی  
می کنیم با اقدامات گسترده ای که صورت گرفته است، در 
پایان سال 9٦ به میزان دو و نیم درصد از میزان آب به 

حساب نیامده شرکت، کاسته شود .
تاکید بر مدیریت مصرف و تقاضای آب 

دیگر  بخش  در  فاتضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
سخنانش گفت: طی ده ماه گذشته میزان مصرف سرانه 
آب مشترکین تقریبا ثابت مانده است که به نسبت سال 
قبل نکته امید بخشی است که در بخش مدیریت مصرف 

مردم توجه الزم را دارند. 
با  استان  در  که  آبی  بحرانی  شرایط  تناسب  به  هرچند   
مقوله  به  جدی تر  بسیار  توجه  باید  هستیم،  مواجه  آن 

مدیریت تقاضا و مصرف آب داشته باشیم .
عبور از شرایط تنش آبی

عملکردهای  مهم ترین  از  یکی  اسماعیلیان،  مهندس 
شرکت آب فاضالب استان در راستای مسئولیت اصلی 
این شرکت که تامین آب شرب شهروندان است را عبور از 

شرایط تنش آبی در سال 9٦ برشمرد . 
وی گفت: در سال 9٦، 30 شهر استان به لحاظ وضعبت 
تامین آب در شرایط تنش قرار داشتند و اقدامات موثری 
برای گذر از این شرایط تنش آبی صورت گرفته است؛ از 
جمله حفر و جابجایی٤7 حلقه چاه، تجهیز و برق رسانی 
5٤ حلقه چاه، افزایش ظرفیت تامین آب به میزان هزار 
و 10٤ لیتر بر ثانیه، بهره برداری از 12 هزار متر مکعب 
 70 حدود  اجرای  و  بحرانی  شهرهای  در  ذخیره  مخزن 

کیلومتر خط انتقال، شرایطی را فراهم کرد که در تابستان 
نوبت  یا  و  با قطع  از شهرهای استان  سال 9٦ هیچ یک 

بندی آب مواجه نشد.
ناپایداری شرایط تامین آب

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تاکید کرد: شرایط 
استان، به دلیل ادامه روند خشکسالی و برداشت بی رویه 
برای  ناپایداری  وضعبت  زیرزمینی،  آب  سفره های  از 

تامین آب شهرها در سال های اتی رقم  می زند.
وی ضمن بیان این که ؛ درحال حاضر امکان افزایش و 
یا توسعه منابع آب در بسیاری از شهرهای استان مقدور 
تعداد  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر  گفت:  نیست، 
خواهد  شهر  به 53  درافق 1٤00  ما  دار  تنش  شهرهای 
تامین  ایجاد ظرفیت  برای  را  رسید و ما تالش ویژه ای 
آب باید در طی سال های اینده داشته باشیم. این مقام 
بحث  به  باید  ما  اقدامات  از  بخشی  کرد:  تاکید  مسئول 
مدیریت مصرف معطوف شود و مباحثی همچون مدیریت 
تقاضا، کاهش هدررفت آب، جداسازی آب فضای سبز 
در  بهداشت  از  شرب  آب  جداسازی  و  شرب  شبکه  از 
شهرهایی که نگرانی کیفی برای تامین آب وجود دارد از 

مهم ترین راهبردهای ما در چند سال آینده است . 
پیش بینی وضعیت نگران کننده برای تابستان 97 ! 

وارد  ما   9٦-97 آبی  سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
برنامه ریزی منسجمی  برای عبور از شرایط تنش آبی سال 
97 شدیم وقطعا با توجه به بارندگی نامناسب در چهارماه 
ابتدای سال آبی جاری، وضعبت نگران کننده تری را برای 

تابستان سال 97 پیش بینی  می کنیم . 
اسماعیلیان افزود: بر این اساس تمام برنامه ریزی هایی 
که انجام دادیم بر اساس شرایط بدبینانه است و از ابتدای 
مهرماه برنامه هایی را دردستورکار قرار دادیم که از جمله 
این  می توان به حفر، جابجایی، کف شکنی و بهره برداری 
از 3٤ حلقه چاه، احداث 11٦ کیلومتر خط انتقال، احداث 
که  کرد  اشاره  ذخیره  مخزن  مترمکعب  و 500  هزار   17
البته مهم ترین چالش ما کمبود اعتبارات است و امیدوارم 
با اختصاص اعتبارات مورد نیاز بتوانیم فعالیت های خود 
را طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از تابستان 97 به 

بهره برداری برسد. 
وضعیت حاد استان خراسان رضوی در کشور 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ضمن اشاره به 
وضعیت بحران آب در استان تاکید کرد: ما وضعیت خاصی 
نسبت به کشور داریم؛ هرچند کشور در کل دچار چالش 
است، ولی استان خراسان رضوی در وضعیت حادتری به 
سر  می برد .  وی گفت: با توجه به این که تمامی  وسعت 
استان دراقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، حدود 80 
درصد مصارف آب در بخش شرب، صنعت و کشاورزی 
از طریق سفره های آب زیرزمینی تامین  می شود و این 
آب  مخازن  کسری  میزان  بیشترین  شده  باعث  شرایط 
زیرزمینی متعلق به خراسان رضوی باشد و استان های 
دیگر بعد از ما قرار دارند .  به گفته این مقام مسئول، به 
طور متوسط ساالنه حدود یک متر در دشت های استان 
اسماعیلیان   . وجوددارد  زیرزمینی  آب  سفره های  افت 
متذکر شد: تمامی  دشت های استان از حیث منابع آب 
زیرزمینی در شرایط بحرانی و ممنوعه قرار دارد و ما آثار 
این افت سفره های زیرزمینی را در منابع تامین آب شرب 

شهرهای استان به وضوح  می بینیم .
تالش برای حفظ وضعیت موجود ! 

وی گفت: از سال 87 تاکنون 280 حلقه چاه کف شکنی، 
جابجایی و یا حفر جدید شد و حدود 5 هزار و 739 لیتر 
که  حالی  در  گرفته  صورت  آب  تامین  ظرفیت  ثانیه،  بر 
حداکثر ظرفیت تامین آب ما که در سال 87، ٦هزار و ٤31 
لیتر بر ثانیه بود هم اکنون به 7 هزار و ٦22 لیتر بر ثانیه 
رسیده است یعنی از آن 5 هزار و 739 لیتر بر ثانیه فقط 
هزار و 191 لیتر بر ثانیه به صورت موثر باعث افزایش کلی 
ظرفیت تامین شده و حدود ٤ هزار 5٤8 لیتر بر ثانیه بر 
اثر افت سفره های زیریرزمینی و خشکسالی های پی درپی 
از دست رفته است. وی گفت: تالش هایی که ما ساالنه 
و  است  موجود  وضعیت  حفظ  صرفا  می دهیم  انجام  
باعث ایجاد ظرفیت جدید تامین آب نمی شود، این در 
افزایش  و  و توسعه  حالیست که ما هر سال شاهد رشد 
جمعیت شهرها هستیم و نیاز آب هر سال نسبت به سال 

قبل افزایش پیدا  می کند .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد:

اقدامات آبفای خراسان رضوی و افتتاح و کلنگ زنی 52 پروژه در دهه فجر



8صفحه آخر 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

انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اسالمی صبح روز )پنج شنبه( و همزمان با سالروز بیعت 
تاریخی همافران نیروی هوایی در ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ 
با امام )ره(، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی 

هوایی و قررگاه پدافند هوایی ارتش دیدار کردند.
و  ا...  ای��ام  دی��دار،  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  ق��وام  مایه  را  اسالمی  انقالب  مهم  مناسبت های 
استحکام نظام دانستند و تأکید کردند: امسال به لطف 
الهی، ۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشایی خواهد 
بود. رهبر انقالب اسالمی حرکت ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ 
از  فراتر  را  انقالب اسالمی  و دیگر مناسبت های مهم 
یک خاطره افتخارآمیز دانستند و گفتند: همه ی این 
ایام ا...، چه مناسبت های دوران انقالب اسالمی و چه 
مناسبت های مهم ۳۹ سال گذشته، زمینه ساز افزایش 
بیشتر  استحکام  موجب  و  انقالب  سرمایه  و  ذخیره 
پایه های انقالب اسالمی می شوند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای، انقالب اسالمی را حقیقتی زنده دانستند و 
با تأکید بر اینکه استحکام و قوام امروز انقالب بیشتر از 
روزهای اول است، خاطرنشان کردند: انقالبیوِن امروز، 
ایستاده تر و آگاه تر و بصیرتر از انقالبیون روزهای اول 
انقالب هستند و بر همین اساس، انقالب پیش رفته و 
تکامل یافته است. رهبر انقالب اسالمی، تغییر و تحول 
انقالب  ذات  جزو  زنده،  موجودات  دیگر  همچون  را 
برشمردند و افزودند: اکنون که انقالب در حال ورود به 
چهل سالگی خود است، اصول و مبانی، ثابت و پایدار 
مانده، اما از این درخت تناور و ریشه دار، میوه های نو 

به نو و جدید بروز کرده است.
انقالب  با  دشمنان  مقابله  اصلی  کانون  ایشان 
اسالمی را جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و استمرار 
از  منظور  گفتند:  و  برشمردند  انقالب  استقامت  و 
انقالب  پیروزی  با  که  هستند  کسانی  همان  دشمنان 
این  در  آنها  مطیع  و  دست نشانده  حکومت  اسالمی، 
دولت  آنها  رأس  در  که  شد  سرنگون  حساس  منطقه 

امریکا قرار دارد.
متنوع  شیوه های  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
و گسترده دشمنان برای مقابله با انقالب خاطرنشان 
قالبی،  پ��ردازان  نظریه  نماها،  متفکر  از  آنها  کردند: 

روزنامه نگاران و قلم به مزدها، دلقک و همه امکانات 
تأثیر  م��ردم  بر  تا  کنند  می  استفاده  مجازی  فضای 
بگذارند اما ناگهان در برخی ایام ا... همچون ۲۲ بهمن 
و یا ۹ دی سال ۸۸ و یا ۹ دی امسال و راهپیمایی های 
سیل  آن،  از  بعد  پرهیجان  و  پرشور  و  خودجوش 
شعاری  دادن  سر  با  و  آیند  می  خیابانها  به  جمعیت 

واحد، همه محاسبات دشمنان را به هم می زنند.
بدخواهان  تالشهای  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
مجازی  فضای  در  اقدامات  از  فراتر  را  ای��ران  ملت 
دانستند و گفتند: آنها از تحریم نیز استفاده می کنند 
مردم  همین  اما  آورند،  بوجود  اقتصادی  مشکالت  تا 
به دلیل عشق به انقالب اسالمی، گسترده به خیابانها 
می آیند و موجب قوام و استحکام انقالب می شوند. 
ایشان راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را یک نمونه از عشق 
و ارادت مردم به انقالب دانستند و افزودند: امسال به 
و  امریکا  دولتمردان  از  برخی  های  گویی  یاوه  دلیل 
در  دشمن  که  کنند  می  احساس  مردم  امریکا،  غیر 
حال کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین 
الهی، حضور مردم در راهپیمایی  به حول قوه  علت، 
۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد 
بود و همه خواهند آمد. رهبر انقالب اسالمی در ادامه 
با تأکید بر اینکه سیاست های اصولی نظام برآمده از 
از جمله سیاست های  گفتند:  است،  اسالمی  انقالب 
اصولی نظام، »استقالل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و امنیتی«، »آزادی« و »پیشرفت همه جانبه مادی و 
معنوی« است که در برخی زمینه ها بویژه علم و فناوری 

پیشرفت های خوبی به دست آمده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »عدالت اجتماعی« را 
و  برشمردند  نظام  اصولی  سیاست های  از  دیگر  یکی 
فاصله  برداشتن  اجتماعی،  عدالت  از  هدف  افزودند: 
های میان مردم است که البته در این زمینه کم کاری 
و عقب ماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد، 
هنوز انجام نگرفته ولی همه بدانند که ما از این سیاست 
آن  به دنبال  جدیت  با  و  نکرده ایم  صرف نظر  اصولی 
هستیم. ایشان یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی 
را مبارزه با ظلم و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با 
ظلم و فساد بسیار سخت است و همانگونه که چند سال 

قبل گفتم، فساد همچون اژدهای هفت سر افسانه ها 
است که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر نیست 

ولی حتمًا باید انجام شود.
با ظلم  برخورد  تأکید کردند:  انقالب اسالمی  رهبر 
و  شدیدتر  باید  حکومتی  کارگزاران  میان  در  فساد  و 
جدی تر از بقیه موارد باشد و همه مسئوالن و مدیران 

کشور باید به این موضوع توجه کنند.
ظلم  برابر  در  »ایستادگی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
از  را  و رسوا کردن آن«  المللی  بین  و فساد در سطح 
کردند:  تأکید  و  برشمردند  اصولی  سیاستهای  جمله 
امروز ظالم ترین و بی رحم ترین مجموعه های دنیا، 
های  داعشی  از  بدتر  حتی  که  است  امریکا  حکومت 
وحشی است. حضرت آیت ا... خامنه ای با یادآوری 
این موضوع که داعش را امریکایی ها بوجود آوردند و 
رئیس جمهور فعلی امریکا در تبلیغات انتخاباتی به آن 
اشاره کرد، گفتند: امریکایی ها عالوه بر ایجاد داعش، 
از آنها پشتیبانی کردند و احتمااًل آموزش برخی شیوه 
وحشی  های  مجموعه  نیز  را  وحشیانه  و  خشن  های 
دولت  اما  داشتند  عهده  به  بلک واتر  همچون  امریکا 
سنگدلی ها،  و  بی رحمی ها  این  همه  وجود  با  امریکا 
در تبلیغات بین المللی مدعی حمایت از حقوق بشر و 
مظلومان و حقوق حیوانات است که باید با بیان حقایق، 
از ظلم ۷۰ ساله به  آنها را رسوا کرد. ایشان، حمایت 
ملت فلسطین و همچنین حمایت از کشتار مردم یمن 
و ظلم به آنان را نمونه های آشکاری از ظلم امریکایی ها 
دانستند و افزودند: زیرساخت های یمن و مردم مظلوم 
این کشور، به طور روزانه به وسیله هم پیمانان امریکا و با 
سالح های امریکایی بمباران می شوند اما دولت امریکا 
هیچ اعتراض و اعتنایی نمی کند ولی با کمال وقاحت با 
نمایش چند آهن پاره، ادعای بی دلیل ارسال موشک از 
ایران را مطرح می کنند. رهبر انقالب اسالمی گفتند: 
چگونه  هستند،  محاصره  در  یمن  مردم  که  حالی  در 
ا...  آیت  حضرت  دارد؟  وجود  موشک  ارسال  امکان 
خامنه ای تأکید کردند: البته بر اساس دستورات صریح 
اسالم باید در مقابل ظالم ایستاد و به مظلوم کمک کرد.

ایستادگی جمهوری  از ورود و  به یک نمونه  ایشان 
اسالمی ایران در قضایای منطقه اشاره کردند و گفتند: 

در قضیه مقاومت در منطقه غرب آسیا، آمریکایی ها 
ما  ام��ا  کنند  ریشه کن  را  مقاومت  داشتند  تصمیم 
ایستادیم و گفتیم اجازه نمی دهیم. امروز برای همه 
دنیا ثابت شده است که امریکا می خواست و نتوانست 

و ما خواستیم و توانستیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه به یک مسئله 
و  »مردمی  بزرگ  امتیاز  و  »مردم«  مسئله  یعنی  مهم 
دینی بودن« انقالب اسالمی پرداختند و گفتند: انقالب 
اسالمی، مردمی بود و مردِم معتقد به اسالم در همه 
مراحل همچون دفاع مقدس و شهادت فرزندانشان، 
صبر و شکر کردند، زیرا این دفاع و شهادت در راه خدا 
و امام حسین علیه السالم بود. رهبر انقالب اسالمی با 
تأکید بر اینکه در همه برنامه ها باید مردم در در اولویت 
باشند، گفتند: اسم مردم مکرر آورده می شود که البته 
تکرار و تکیه بر نام مردم در سخنان مسئوالن بسیار 

خوب است اما باید مردم را بشناسند و بشناسیم.
دوره  در  روشنفکران  فعالیت  به  اش��اره  با  ایشان 
کردند:  خاطرنشان  مردم،  از  آنان  زدن  دم  و  طاغوت 
آنها  آثار  و  روشنفکران  آن  مقابل  در  طاغوت  رژیم 
چندان سخت گیری نمی کرد زیرا نه روشنفکران حرف 
ولی  را،  آنها  حرف  مردم  نه  و  می فهمیدند  را  مردم 
امام بزرگوار که وارد میدان مبارزه شد، هم او مردم را 
شناخت و هم مردم سخن او را شناختند و با همه وجود 
وارد میدان شدند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید 
مجدد بر »شناخت مردم«، افزودند: مردم چه کسانی 
 ۲۲ حماسه  که  هستند  کسانی  همان  مردم  هستند؟ 
بهمن هر سال را بوجود می آورند، مردم همان کسانی 
هستند که پس از وارد شدن اغتشاشگران به صحنه، 
حتی اگر اعتراضی هم داشتند، خود را کنار کشیدند و 
در روز ۹ دی به میدان آمدند. مردم همین ها هستند. 
آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و 
برای رضای خدا، برای مردم کار کنید زیرا خداوند از 
ما مسئوالن خواسته است خادم مردم باشیم و به آنها 

خدمت کنیم. ایشان تأکید کردند: حرف مردم، شکایت 
از فساد و تبعیض است. مردم بسیاری از مشکالت را 
تحمل می کنند اما از فساد و تبعیض ِشکوه دارند و آن 
را تحمل نمی کنند، بنابراین مسئولین هر سه قوه باید 
ا...  آیت  کنند. حضرت  با فساد مبارزه  به طور جدی 
خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان، نیروهای مسلح 
در  سازندگی  گفتند:  و  کردند  توصیه  سازندگی  به  را 
درجه اول، خودسازی و ساخت نظامیانی در تراز نظام 
اسالمی یعنی نیروهایی مؤمن، شجاع، فداکار و با تدبیر 
ایستادگی  قدرت  کمال  با  دشمن  مقابل  در  که  است 
می کنند اما در مقابل دوستان هیچ گونه تکبری ندارند.

نیروی  درخشان  سابقه  به  اشاره  با  قوا  کل  فرمانده 
تجهیزات،  ساخت  و  خودکفایی  جهاد  در  هوایی 
افزودند: برخی کشورها تنها چیزی که دارند پول است 
اما از دین، اخالق، عقل، توانایی و مهارت بی بهره اند 
ولی شما جوانان، با استعداد و توانایی فکری و قدرت 
ابتکار می توانید تجهیزات و سازمان نیروی هوایی را 
نوسازی کنید و بدانید پیروزی با شماست. رهبر انقالب 
اسالمی تأکید کردند: در همه قضایای این سالها، به 
آِن خود  از  را  پیروزی  انقالبی  نیروهای  الهی،  توفیق 
کرده اند و در آینده نیز به کوری چشم دشمن، پیروزی 

متعلق به شما و متعلق به ملت ایران است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیرسرتیپ 
شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، تشکیل جهاد 
خودکفایی در نیروی هوایی را از تدابیر مهم و راهبردی 
دانست   ۱۳۵۸ سال  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
از توانمندی های نیروی هوایی در  با بیان گزارشی  و 
رزمی،  و  دفاعی  توان  همچنین  و  تجهیزات  ساخت 
گفت: نیروی هوایی در کمک به آسیب دیدگان زلزله 
کرمانشاه و همچنین کمک به مسلمانان مظلوم و جبهه 
پیمان  به  آماده ایم  و  دارد  فعال  حضوری  مقاومت، 
سربازی خود با برداشتن لکه ننگ رژیم صهیونیستی 

و جریان تکفیری از منطقه، عمل کنیم.
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اسرا

خداون�د جه�ان را با دواص�ل اس�تحکام وزیبای�ی آفرید 
ودوس�ت دارد که جانشین او در زمین انسان وارسته ای 
باش�د که معماری کارهای او فنی وزیباسازی های عمل 
اونیزهنرمندان�ه باش�د رعای�ت دواصل یاد ش�ده حافظ 
تمام اصول معیاری زیس�ت محیطی است زیرا استحکام 
وزیبای�ی مایه پاالیش فضای پال�وده پایدار خواهد بود 
هم�ان ط�وری که محی�ط آلوده زودن�ی و ازبی�ن رفتنی 

اس�ت. 
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

مردم را بشناسید حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

و  تاریخ  انقالب،  یک  اندازه  به  که  بهمنی  رسید،  راه  از  دیگر  بهمنی   22 دوباره 
تحوالتی ارزشمند را در دل خود دارد و پس از گذشت سال ها نه تنها کمرنگ نشده 

است بلکه استوار تر از قبل در تقویم تاریخ کشور می درخشد.
در چله انقالب باید بار دیگر حضور حماسی خود را در صحنه به اثبات برسانیم تا 
22بهمن، این روز رهایی بخش از چنگال طاغوتیان زمان، برگ زرین دیگری را در 

تقویم تاریخ کشور بر جای بگذارد.
گام های  با  همچنان  دهد  نشان  و  یاوه گویان  دهان  بر  شود  ُمشت  که  حضوری 

استوار و با اقتدار بیشتر در مسیر آرمان های انقالب در حرکت هستیم.
اکنون زمان افتخارآفرینی برای ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی فرا رسیده 
فریاد  تر،  بلکه پرشور  و  تا همانند سال های گذشته  بهمن  به وقت 22  است آن هم 
آزادگی خود را به گوش جهانیان برسانند و بگویند چهار دهه به پای آرمان های خود 

ایستادگی کردند و از این پس هم خواهند ایستاد.
از  هیچ یک  اما  داشت  وجود  نشیب هایی  و  فراز  دهه  چهار  این  طی  بگویند  تا 

دشمنان،  توطئه های  و  نشدند  دور  کرد،  ترسیم  انقالب  کبیر  معمار  که  مسیری 
جنگ، ترور، تحریم، مشکالت اقتصادی و... نیز نتوانست آنان را ناامید کند.

خطر  احساس  و  انقالب  بالندگی  و  نظام  دستاوردهای  زمان،  از  برهه  این  در   
انقالب عامل فروپاشی و اضمحالل دشمنان انقالب خواهد  اینکه این  از  استکبار 

شد، خود نشانه ای از حساسیت این روز حماسی است.
که  همان گونه  زد،  خواهند  رقم  را  ارزشمند  حضوری  و  آمد  خواهند  فردا  مردم 
نیروی هوایی، در  فران  تاریخی هما  بیعت  با سالروز  انقالب هم زمان  رهبر معظم 
روز 19بهمن ماه جاری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی 

ارتش، 22 بهمن امسال را از آن روزهای حماسی و تماشایی توصیف کردند.
از  برخی  یاوه گویی های  دلیل  به  امسال  کردند:  بیان  دی��دار  این  در  ایشان 
دولتمردان امریکا و غیر امریکا، مردم احساس می کنند که دشمن در حال کمین 
گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، به حول قوه الهی، حضور مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود و همه خواهند 
آمد.در همه قضایای این سال ها، به توفیق الهی، نیروهای انقالبی پیروزی را از آِن 
خودکرده اند و در آینده نیز به کوری چشم دشمن، پیروزی متعلق به شما و متعلق 

به ملت ایران است.

سرمقاله
حماسه حضور به وقت 22بهمن


