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نماینده تربت جام در مجلس:

نمی توان بی حساب مجوز
 صادر کرد

رهبر انقالب در دیدار مردم آذربایجان شرقی:

 انتقاد مردم از شخص حقیر هم 
منافاتی با ایستادگی پای 

نظام ندارد
دو شنبه   30   بهمن ماه 1396 0 2  جمادی الثانی  1439 

سال اول شماره 151 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

82

گزارش ویژه

سیاست

ورزش

رضوی  خراسان  خصوصی  روزنامه  تنها  در 
نیمی  توانمندی های  به  پرداختن  خالی  جای 
این  ما  توانمند  زنان  می شد.   حس  جامعه  از 
در  که  پیشرفتی  و  شایستگی  واسطه  به  روزها 
هر  از  بیشتر  آورده ان��د،  دست  به  نابرابر  شرایط 
هستند.  ش��دن  دی��ده  مستحق  دیگری  زم��ان 
زنان  معرفی  در  تا  است  مفتخر  ام��روز«  »صبح 
اما  کوچک  هرچند  گامی  آنان  دستاوردهای  و 
جوان  بانوی  هوشمند«  »سارا  ب��ردارد.  مستمر 
عنوان  به  پیش  چندی  که  اس��ت  مستعدی  و 
استاندار  تقدیر  مورد  استانی  برتر  دانشجوی 
نور  پیام  دانشگاه  رئیس  و  رض��وی  خ��راس��ان 
موضوع  همین  و  گرفت  ق��رار  رض��وی  خراسان 
دارنده  این  شد.  ما  گفت وگوی  برای  بهانه ای 
کسب  که  افتخاری  درب��اره  رضوی  علمی  مدال 
کرده است، گفت: این مقام که من در دوره دکترا 
کسب کردم حاصل کار این چند ساله نیست بلکه 
حداقل از 20 سال قبل من با شرکت در دوره های 
مقاالت  که  بودم  مهارت  کسب  حال  در  مختلف 
برتر  پژوهشگر  کتاب،  ترجمه  و  تالیف  مختلف، 
من  علمی  فعالیت های  بسیاری  و  نانو  فناوری 
شاهد این موضوع است. وی اضافه کرد: من در 
سال 95 به عنوان دانشجوی نمونه سال دانشگاه 
پیام نور انتخاب شده بودم که قبل از گرفتن این 
خوبی  رزومه  رضوی  علمی  جشنواره  در  مدال 
علمی  جشنواره  پارامترهای  اما  بود.  من  برای 
رضوی آموزشی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی 
بود که هیئت داوران با امتیازدهی بین 300هزار 
دانشجوی  عنوان  به  را  من  استان  دانشجوی 
با  داد:  ادامه  هوشمند  کردند.  انتخاب  نمونه 
این که مراسم های تقدیر بسیاری در طول سال 
پژوهشگران  که  است  بار  اولین  این  اما  داریم 
این  بابت  و  گرفتند  قرار  تقدیر  مورد  دانشگاهی 
جامع  شبکه  و  محترم  استاندار  از  باید  موضوع 
دانشگاه های استان خراسان رضوی تشکر کرد.

گفت وگو با دارنده مدال علمی رضوی:

بدونهیچچشمداشتی
تالشمیکنیم

جوانمردی،جامانده
درگودزورخانه

به بهانه برگزاری نشست خبری هیئت پهلوانی و زورخانه ای 

خراسان رضوی

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد:

تاپایانسالگرانینداریم

تذکر نماینده چناران، پاسخ الریجانی و پورمحمدی؛

مجلسبدهیدولت
رامشخصمیکند؟
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روز گذشته بحث بر سر فلسفه اوراق مشارکت و 
میزان بدهی دولت به سوژه ای مورد جدال در خانه 

ملت تبدیل شد.
روز  علنی  نشست  در  نقندر  دهقانی  محمد 
جریان  در  اس��ام��ی  ش���ورای  مجلس  یکشنبه 
بودجه  الیحه  هزینه ای  بخش  جزئیات  بررسی 
قانون   5 اصل  به  استناد  با  اخطاری  در   97 سال 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   8 ماده  مطابق  اساسی 
در خصوص اوراق مشارکت، گفت: ما برای انتشار 
باید  اوراق  این  که  کردیم  مصوب  قانونی  اوراق 
انتفاعی و سودده صادر  و  برای طرح های عمرانی 
و  برنامه  سازمان  از  متشکل  کمیته ای  حتی  شود 
بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نظارت 
بر طرح هایی که این اوراق برای آنها صادر می شود 

تشکیل شده است.
دولت مبلغ 657 هزار و 836 میلیارد تومان 

بدهی دارد

مجلس  در  شاندیز  و  طرقبه  چناران،  نماینده 
طبق  دیگر  طرفی  از  داد:  ادامه  اسامی  شورای 
قانون برنامه ششم نباید نسبت  بدهی های دولت 
طبق  آنکه  ضمن  باشد  بیشتر  آن  درآمدهای  به 
گزارش خزانه داری کشور در انتهای سال 95 مبلغ 
657 هزار و 836 میلیارد تومان بوده و طبق گزارش 
یک  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  مرکزی  بانک 
میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان 

سال ۹۵ بوده است.
دهقان افزود: بر اساس این آمار، نسبت بدهی 
دولت به شرکت های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ 
 ۴۰ درصد است که این میزان بدهی نباید بیش از 

درصد باشد.
ادامه  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
نیز  بدتر  سال96  در  آمار  این  برآوردها  طبق  داد: 
می شود بنابراین نباید بی پروا اسناد خزانه و اوراق 

را منتشر کرد.
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دندانهاییکهگازتان
میگیرند!

نقاش مشهدی به شرح آثار و سبک هنری اش در نقاشی هایی 
پرداخت که به زندگی حیوانی انسان طعنه می زند!

فروداضطراریپرواز
مشهد-ایالمدرفرودگاه

کرمانشاه

واحدهایاقامتیدستگاهها
درمشهدبایدبرچیدهشود

نشست خبری هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان 
و  ورزش  کل  اداره  محل  در  گذشته  روز  ظهر  رضوی 
جوانان خراسان رضوی برگزار شد. به همین بهانه در 
و زورخانه ای در  باستانی  به ورزش  کوتاه  ابتدا گذری 
ایران خواهیم داشت تا اگر فردی آشنایی خاصی با این 
ورزش ندارد با آن آشنا شود و حتی اگر عالقمند به این 

ورزش شد بتواند در این رشته ورزشی فعالیت کند.
ورزش  ن��ام  به  را  آن  که  ای���ران  باستانی  ورزش 
بر این که فعالیتی  زورخانه ای هم می شناسیم، عالوه 
جسمانی  آمادگی  و  عضالت  نیرومندسازی  جهت 

است، به مثابه
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واکاوی پدیده مقصرپروری در جامعه؛

چهکسیبهگردنمیگیرد؟

حضرت  جانسوز  شهادت  سالروز 
باد تسلیت  زهرا)س( 



    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com

 علی روغنگران
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نرخ های  با  سپرده  ج��ذب  ب��رای  بانک ها  تحرک 
کلید  دوب��اره  اعتبار  و  پول  ش��ورای  مصوب  از  باالتر 
مشتریان  با  شعب  کارمندان  تماس تلفنی  و  خورده 
نرخ های  پای  هم  باز  که  دارد  ازآن  خاص،حکایت 

جذاب سود در میان است.
برای  بانک ها  به  مرکزی  بانک  سبز  چ��راغ  اگرچه 
به  ۲۰ درصد  با نرخ سود  اوراق مشارکت ریالی  فروش 
بازار دیروز روشن شد؛  دلیل مسائل ارزی و آشفتگی 
اما برخی از شعب بانکها در تاشی جداگانه، اقدام به 
با نرخ سود  برای اخذ سپرده  با مشتریان خود  تماس 

باالتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کرده اند.
بود  امسال  شهریورماه  بیستم  مهر،  گ��زارش  به 
سود  ن��رخ  تا  ک��رد  مصوب  اعتبار  و  پ��ول  ش��ورای  که 
۱۰ درصد و نرخ سود  سپرده های کوتاه مدت بانکی به 
البته  ؛  یابد  کاهش  درصد   ۱۵ به  یکساله  سپرده های 
قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیات نیز کاهش یابد؛ 
اتفاق  ایران  بانکی  نظام  در  هنوز  البته  که  موضوعی 

نیفتاده است.
همگی  بانک ها  سود،  نرخ  کاهش  این  موازات  به 
مرکزی،  بانک  نظارت  سایه  در  تا  شدند  پیمان  هم 
و  نگذارند  فراتر  شده  تعیین  حدود  و  حد  از  را  پا 

این  به  شده،  که  هم  خود  بقای  تداوم  برای  همگی، 
بانکها،  از  شعبی  معدود  تنها  و  بودند  پایبند  نرخ 
البته  کردند.  باالتر  نرخ  با  سپرده  جذب  به  اقدام 
بانک  زمانی  فرجه  که  بود  شرایطی  در  این ها  تمام 
اعتبار،  و  پول  شورای  مصوبه  اجرای  برای  مرکزی 
و  داد  کاهش  بانکها  برای  را  کار  روانی  بار  از  اندکی 
تا  را  بیشتری  سپرده  می توانند  تا  کردند  تاش  آنها 
را  شرایطی  و  کنند  جذب  ۱۱شهریور  قانونی  مهلت 
بانکی،  مشتریان  اغوای  بر  عاوه  که  آورند  فراهم 
آنها را برای تبدیل سپرده های خود از کوتاه مدت به 

نمایند. ترغیب  و  تشویق  بلندمدت 
بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشاکت را صادر کرد
به  مرکزی  بانک  که  رفت  پیش  جایی  تا  چیز  همه 
بانک ها اجازه داد تا در فواصل زمانی مشخص و البته 
به میزان محدود، اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۶ درصد 
ساالنه و ۱۴ درصد پیش از موعد، اقدام نمایند و همین 
امر هم با وجود افزایش یک درصدی نرخ، اما باز هم 

برای برخی سپرده گذاران جذاب بود.
تصمیم  مرکزی  بانک  ارز،  بازار  آشفتگی  با  اینکه  تا 
 ۲۰ ساالنه  سود  نرخ  با  بانکی  مشارکت  اوراق  تا  گرفته 
عاقمند  که  مشتری  هر  و  نماید  منتشر  را  درصدی 

باشد پیش از موعد سپرده خود را بردارد، می  تواند آن 
را با نرخ سود ۱۴ درصدی تسویه کند.

اکنون اما، عاوه بر فرصتی که بانکها در اختیار دارند 
تا منابع مردم را به بهانه اعطای نرخ ۲۰ درصدی سود، 
حداکثری  بهره برداری  فرصت  این  از  و  نمایند  جذب 
با  تلفنی  تماس  در  بانکها  از  برخی  دهند،  صورت  را 
مشتریان خود، پیشنهاد گشایش حساب های ویژه ای 
و  پول  شورای  مصوب  از  باالتر  نرخ  با  سپرده  سود  با 

اعتبار را مطرح می  کنند.
سود  با  ویژه  سپرده  حساب های  گشایش های 

باالی 18 درصد
برخی  در  م��ی ده��د  نشان  میدانی  ب��ررس��ی ه��ای 
به لحاظ  بانک های مشکل دار  بانک ها که عموما جزو 
ترازنامه ای هم محسوب می شوند، سه نرخ سود برای 
این  بر  می  شود.  اعمال  خاص  مشتریان  سپرده های 
اساس سپرده های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود 

۱۸ درصد، سپرده های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ 
سود ۲۰ درصد و سپرده های ۳۰۰ میلیون به باال نیز نرخ 

سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می  کنند.
حال  در  می  گوید:  بانکی  شعب  کارمندان  از  یکی 
از  بسیاری  ارز،  ب��ازار  شدن  آشفته  از  پس  و  حاضر 
بانک ها بعد از جلب موافقت و سپرده گذاری مشتریان 
باز  برای آن ها  به صورت همزمان  را  خود، دو حساب 
می  کنند که در اولی سود مصوب شورای پول و اعتبار 
را پرداخت کرده و هر سه ماه یک بار در حساب دوم، 
مشتری  به  که  آنچه  با  مصوب  سود  نرخ  التفاوت  مابه 
وعده داده اند را واریز می  نمایند و به این ترتیب، بانک 

مرکزی را دور می  زنند.
بانک ها  به  را  سبز  چراغ  خود  دولت  می  افزاید:  وی 
جذب  را  بیشتری  سپرده های  بتوانند  تا  داده  نشان 
نموده و نقدینگی رو به افزایش در آستانه سال نو را که 
به بازار ارز سرازیر شده، با این روش کنترل کرده و به 

نظام بانکی وارد کنند.
روزهای  در  مرکزی  بانک  و  دولت  می  افزاید:  وی 
اعزام  با  اعتبار،  و  پول  شورای  مصوبه  اجرای  ابتدایی 
تاش  بانکی  شعب  به  نامحسوس  بازرسان  و  ناظران 
کردند تا جلوی تخلفات را بگیرند، اما به نظر می  رسد 
که اکنون روند این نظارت کمرنگ شده است و دولت 
بانکی،  سود  نرخ  رفتن  باال  با  که  آید  نمی  بدش  هم 
بخشی از نقدینگی سرگردان بازار را کنترل نموده و در 

بانکها نگهداری کند.
البته این یک دور باطل است و وقتی  او می  افزاید: 
نرخ  یابد،  افزایش  بانکی  سپرده های  سود  نرخ  که 
تامین پول هم باال رفته و بانکها به دلیل اینکه مجبور 
به پرداخت نرخ سود باالتری به مشتری هستند، باید 
قرار  تولید  اختیار  در  باالتری  نرخ  به  را هم  تسهیات 

دهند و این مشکل را دوچندان می  کند.
گفته های  میان،  این  در  اهمیت  حائز  نکته  اما 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت،  محمدباقر 
از  یکی  با  خود  تفصیلی  گفتگوی  در  او  است.  کشور 
پاسخ  در  است،  شده  منتشر  تازگی  به  که  روزنامه ها 
 ۱۵ مصوبه  بانک ها  »عمًا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به 
و  کنند  نمی  رعایت  را  بانکی  س��ود  ن��رخ  درص��دی 

هم  دولتی  بانک های  حتی  مختلف  ترفند های  با 
از  می  دهند.  سپرده ها  به  را  درصد   ۲۰ سود  همچنان 
که  پولی  ارزش  اخیر  هفته  چند  در  تنها  دیگر،  سوی 
۲۵ درصد  از  بیش  ارز  نسبت  به  بوده  در دست مردم 
بانک  طرح  شرایط  این  در  است.  کرده  پیدا  کاهش 
گفته  کند؟«،  ایجاد  مردم  در  رغبتی  می  تواند  مرکزی 
است: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام 
بانک ها  رسمًا  و  باش��د  درصد   ۱۵ از  بیش  بانک ها  در 

سود باالتر بدهند.
رسمًا  بانک ها  که  سوال  این  به  پاسخ  در  هم  باز  او 
مشروط  دولتی  بانک های  برخی  می  کنند.  را  کار  این 
بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی باالتر باشد 
حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد 
می  دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری 
س��قف  با  بانک ها  وقتی  بدهم.  پاسخ  شما  به  هم 
سود  درصد   ۲۰ مردم  به  هم  هنوز  درصدی،   ۱۶ سود 
که س��ود  دارد  احتمال هم وجود  این  می  دهند، پس 
کنند.  پرداخت  درصد   ۲۵ هم  را  رس��می  درصد   ۲۰
درصد   ۴ باالخره  می  خواهیم!.  ما  که  همین  می  شود 
اتفاق  این  است  ممکن  هم  باز  و  پذیرفته ایم  رسمًا  را 

بیفتد.

آغاز تماس های بانکی با مشتریان؛

پاینرخسودهایجذابدرمیاناست

مجلس  در  باخرز  و  تایباد  تربت جام،  نماینده 
ش����ورای اس��ام��ی گ��ف��ت: ب��ا ت��وج��ه ب��ه وج��ود 
بدون  توان  نمی  سیاسی،  و  امنیتی  دغدغههای 

نظم و بی حساب مجوز صادر کرد.
خصوص  در  آب���ادی   جهان  رحیمی  جلیل 
و  تجمعات  به  مربوط  الیحه  نویس  پیش  تهیه 
هم اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست 
اساسی،  قانون   ۲۷ اصل  تحقق  براى  جمهوری 
اساسی  قانون  در  گوناگونی  ظرفیتهای  گفت: 
وجود دارد که مغفول مانده است؛ به عنوان مثال 
امر  این  بارز  مصداق  شوراها  به  مربوط  ظرفیت 
است که نشان داد مردم چه نقش خوبی در اداره 

امور ایفا میکنند.
در  باخزر  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه باید حق 

مردم در این زمینه احیا شود، اظهارکرد: بنابراین 
عام  حق  بگیرد  این  بر  را  فرض  باید  کشور  وزارت 
بر اساس آن  برای مردم وجود دارد که  و گسترده 

میتوانند تجمعات برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه نمی توان بدون نظم و بی 
عبارتی  به  داد:  ادامه  کرد،  صادر  مجوز  حساب 
دارد  وجود  که  سیاسی  و  امنیتی  دغدغههای  باید 

و احتمال آسیب دیدن کشور است برطرف شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: 
با توجه به حوادث اخیر کشور اگر صدای مردم را 
زخمی  به  تبدیل  کم  کم  نشود،  توجه  و  نشنویم 

و  کرده  استفاده  سوء  کشورمان  دشمنان  که  شود 
به نظام آسیب برسانند.

عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسامی 
هفتم  و  بیست  اصل   اساس  بر  اینکه  بیان  ضمن 
قانون اساسی تشکیل  اجتماعات  و راه  پیمایی ها، 
بدون  حمل  ساح ، به  شرط آن  که  مخل  به  مبانی  
بعدی  مصوبات  در  اما  است   آزاد  نباشد  اس��ام  
مجلس محدود شد، افزود: این مهم در حالیست 
که در قانون اساسی صراحتا به این موضوع اشاره 
در  حقوقی  و  حقیق  افراد  برای  حق  این  و  نشده 

نظر گرفته شده است.

وقتی  اینکه  به  اشاره  با  آبادی  جهان  رحیمی 
صحبت از حضور تشکلهای صنفی، نهاد، حزب و 
در تجمعات مطرح میشود، بحث مسئولیت  غیره 
مجوز  ف��ردی  شاید  ک��رد:  تصریح  اس��ت،  پذیری 
را  فرد  نتوان  مشکل  بروز  از  پس  و  کند  دریافت 
و  احزاب  دهیم  اجازه  که  است  عاقانه  کرد.  پیدا 

گروههای صنفی سخنانشان را بیان کنند.
قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
اینکه  به  اش��اره  با  اسامی  ش��ورای  مجلس  در 
کلیات تهیه پیش نویس الیحه مربوط به تجمعات 
بررسی  دقیق  آن  جزئیات  باید  اما  است  خوب 
شود، خاطر نشان کرد: باید اجازه دهیم مردم در 
قالب قانون حرفشان را بیان کنند اما دغدغه های 
پیش  مشکلی  تا  شود  برطرف  باید  نیز  امنیتی 

نیاید.

دوخته  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
مشهد گفت: در ایام پایانی سال و شب های عید، 
با  و  دارد  وجود  بازار  در  که  شرایطی  به  توجه  با 
شهر  سطح  در  که  اجناسی  و  بازار  بر  حاکم  رکود 

دپو شده، افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت.
در  طوسی  لسان  مهدی  سید  ایسنا،  گزارش  به 
پوشاک  اتحادیه  در  پوشاک  صنف  خبری  نشست 
در  ماه  اسفند  هشتم  انتخابات  با  اف��زود:  مشهد 
تولیدکنندگان  اتحادیه  یک  پس  زین  اتحادیه، 
پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  ی��ک  و  پ��وش��اک 
قرار  بعدی  نوبت  در  همچنین  داشت.  خواهیم 
است با همت و تاش هیئت مدیره اتحادیه تبدیل 
به یک اتحادیه واحد شود تا بتوانیم تولید و توزیع 
توزیع  و  تولیدکنندگان  و  داشته  را  الزم  اطاعات 
تا  دهیم  قرار  هم  مقابل  واسطه  بدون  را  کنندگان 

سود آن را مصرف کننده ببرد.
از  اتحادیه  این  انتخابات  آخرین  گفت:  وی 
مجددا  باید  و  است  اعتبارنامه  دارای   91 سال 
2 سال است  اما حدود  برگزار می  شد   95 در سال 
نشانه  این  و  دارد  تاخیر  ما  انتخابات  برگزاری  که 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ضعف 

است. 
تضعیف حقوق اصناف

وظایف  از  یکی  اینکه  بیان  با  طوسی  لسان 
صنفی  واحدهای  دهی  سامان  اتحادیه ها  ذاتی 
فرا  به  توجه  با  کرد:  عنوان  است،  بازار  تنظیم  و 
در  تقاضا  شدن  اضافه  و  سال  پایانی  ایام  رسیدن 
خصوص  این  در  ویژه ای  تمهیدات  ساله  هر  بازار 
وظایف  از  یکی  همچنین  می  شود.  اندیشیده 
و  کسبه  برای  اقتصادی  امنیت  ایجاد  دولت  مهم 
اصناف است تا اصناف با آسودگی خاطر نسبت به 
افزایش درآمدها  با  و  افزایش درآمدها تاش کند 
متاسفانه  بگیرد.  مالیات  موضوع  این  از  دولت 
انقاب همه جا  ابتدای  از  اصناف  اینکه  علی رغم 
روز  حاضر  حال  در  اما  اند  بوده  پیشگام  و  پیشرو 

به روز حقوق این صنف تضعیف شده و با توجه به 
ظلم  کاال  مستقیم  عرضه  نمایشگاه های  برگزاری 

بزرگی به اصناف می  شود.
فریب مردم در نمایشگاه های عرضه مستقیم
دوخته  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
عرضه  بحث  در  نوعی  به  همه  کرد:  اضافه  مشهد 
نمایشگاه  هستیم.  مطلق  اشتباه  در  کاال  مستقیم 
معنای نمایش دارد و در همه جای دنیا به صورت 
تولیدکنندگان  یعنی  می  شود  برگزار  تخصصی 
اینگونه  در  می  کنند  تولید  جدید  که  را  اجناسی 
محل  از  عرضه  و  می  دهند  نمایش  نمایشگاه ها 
پروانه  دارای  صنفی  واحدهای  یا  کارخانه  درب 

شکل می  گیرد.
که  مسایلی  از  یکی  ک��رد:  بیان  طوسی  لسان 
تنظیم  نمایشگاه ها می  شود،  این  برگزاری  موجب 
بازار است اما در واقع در برگزاری این نمایشگاه ها 
کنار  در  چ��ون  می  زنند  گ��ول  نوعی  به  را  م��ردم 
تولیدکننده،  عنوان  هیچ  به  نمایشگاه ها  این 
نخواهند  منتفع  کننده  مصرف  و  کننده  عرضه 
یعنی  می  گیرند  قرار  تولیدکننده  مقابل  زیرا  شد 
که  قیمت هایی  با  عنوان  هیچ  به  تولیدکننده 
اجناس را به نمایشگاه می  برند، نمی تواند چنین 
اجناسی تولید کند چون این اجناس را واسطه ها 
برگزاری  آن ه��ا  فعالیت  و  ک��ار  که  دالل ه��ای��ی  و 
با قیمت های یک دهمی  نمایشگاه هاست،  همین 
می  فروشند.  برابری   5 قیمت های  با  و  خریداری 
با این نگاه که قیمت این اجناس حدود  نیز  مردم 
را  اجناس  این  است،  تر  پایین  بازار  از  درصد   30
خریداری می  کند که کیفیت و کمیت الزم را از نظر 

قیمت ندارد.

نظارت مستمر در ایام پایان سال
در  نظارت  سال  پایانی  ایام  در  شد:  یادآور  وی 
و  می  گیرد  صورت  بیشتر  ظهر  از  بعد  و  صبح  نوبت 
اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم 
وارد عمل می  شوند. بازرسی ها با توجه به اینکه در 
و  جنب  دارای  بازار  و  بیشتر  تقاضا  سال  آخر  ایام 
جوش فراوان تری است، با دخالت ها و پیشنهادات 

اتحادیه شکایت محور شده است.
دوخته  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
مشهد ادامه داد: در حال حاضر بازار رقابتی شده 
و محصوالت به اندازه کافی در بازار وجود دارد. در 
صنفی  واحد  یک  نفر   20 هر  تعداد  به  حاضر  حال 
داریم و نیازی به برگزاری نمایشگاه نداریم. لسان 
طوسی تصریح کرد: هم اکنون 6000 واحد صنفی 
این  از  واحد   ۴500 که  است  فعال  اتحادیه  این  در 
تعداد دارای پروانه دائم است و صدور پروانه 1500 
واحد  تعداد  این  است.  اقدام  دست  در  نیز  واحد 
قطعا نیاز شهری همچون مشهد را برآورده می  کند. 

مبارزه با قاچاق پوشاک در مبادی ورودی
دوخته  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
اظهار  قاچاق  کاالهای  واردات  مشهد در خصوص 
در  باید  موضوع  این  که  است  این  ما  تفکر  کرد: 
مرزها و مبادی ورودی کنترل گردد و همانگونه که 
الکی  مشروبات  و  مخدر  مواد  ورود  عدم  بحث  در 
کنترل های سفت و سخت وجود دارد، باید در این 

حوزه نیز به همین شیوه برخورد شود.
تنها   50 ده��ه  در  ای���ران  گفت:  طوسی  لسان 
از  بعد  با دامی که چین  اما  بود  صادرکننده پوشاک 
با تدابیری که در جهت  و  برای ما پهن کرد  انقاب 
این  توانست  داد،  انجام  ما  پوشاک  ب��ازار  گرفتن 

ناجوانمردانه  با روشی  بگیرد. چین  ما  از  را  را  بازار 
تولیدکنندگان ما را یکی پس از دیگری از رده خارج 
کرد. وی بیان کرد: از مشهد نیز صادرات داریم اما 
واحد های صادرکننده ما تمایلی برای شناخته شدن 
ندارند زیرا به محض اینکه مشخص شود، شخصی 
صادرکننده است ابتدا سازمان امور مالیاتی و پس از 
آن بیمه، تامین اجتماعی و سایر موارد به سراغ وی 
گذاری های  سیاست  رغم  علی  متاسفانه  می  روند. 
هر ساله به در حوزه های اقتصادی هیچ حمایتی از 

تولید اتفاق نیفتاده است.
داخل  در  را  پوشاک  نیاز  تمام  می توانیم 

تامین کنیم
دوخته  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
دارای  وام ه��ای  با  تولیدکنندگان  اف��زود:  مشهد 
ادام  فعالیت  به  توانند  نمی  درص��د   18 کارمزد 
به  که  اس��ت  ای��ن  ما  اعتقاد  ح��ال  ای��ن  با  دهند. 
و  نداشته  پوشاک  واردات  به  نیازی  عنوان  هیچ 
پوشاک  نیاز  تمام  می  توانیم  لذا  داشت  نخواهیم 
به  را  مملکت  دره��ای  و  کنیم  تولید  را  ای��ران  در 
اینکه  دلیل  به  متاسفانه  ببندیم.  واردات  روی 
کاالهای  ما  تولیدی  صنفی  واحدهای  از  برخی 
به  توانند  نمی  اما  می  کنند  تولید  کیفیت  با  بسیار 
هستند  مجبور  لذا  بفروشند  را  آن  واقعی  قیمت 

به اجناس خود برچسب برندهای خارجی بزنند.
ایام پایانی سال و شب های  وی تصریح کرد: در 
با توجه به شرایطی که در بازار وجود دارد و  عید، 
که در سطح شهر  اجناسی  و  بازار  بر  رکود حاکم  با 
داشت.  نخواهد  وجود  قیمتی  افزایش  شده،  دپو 
را  مشترک  گشت های  بازرسی  جهت  همچنین 
هفته ای دو بار با حضور نماینده اداره اماکن برگزار 
می  کنیم و با واحدهای فاقد پروانه برخورد خواهد 
دادستان  دستور  با  و  اخیر  بازرسی های  در  شد. 
برخی  از  زی��ادی  نامتعارف  لباس های  مشهد 
فروشگاه های سطح شهر جمع آوری شده و نظارت 
بر مزون ها و تولیدی های زیر زمینی در دستور کار 

است.

نماینده تربت جام در مجلس:

نمیتوانبیحسابمجوزصادرکرد

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد:

تاپایانسالگرانینداریم
لسان طوسی: نیازی به برگزاری نمایشگاه نداریم

روز گذشته بحث بر سر فلسفه اوراق مشارکت و 
میزان بدهی دولت به سوژه ای مورد جدال در خانه 

ملت تبدیل شد.
روز  علنی  نشست  در  نقندر  دهقانی  محمد 
جریان  در  اس��ام��ی  ش���ورای  مجلس  یکشنبه 
بودجه  الیحه  هزینه ای  بخش  جزئیات  بررسی 
قانون   5 اصل  به  استناد  با  اخطاری  در   97 سال 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   8 ماده  مطابق  اساسی 
در خصوص اوراق مشارکت، گفت: ما برای انتشار 
باید  اوراق  این  که  کردیم  مصوب  قانونی  اوراق 
صادر  سودده  و  انتفاعی  و  عمرانی  طرح های  برای 
و  برنامه  سازمان  از  متشکل  کمیته ای  حتی  شود 
بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نظارت 
بر طرح هایی که این اوراق برای آنها صادر می شود 

تشکیل شده است.
دولت مبلغ 657 هزار و 836 میلیارد تومان 

بدهی دارد
مجلس  در  شاندیز  و  طرقبه  چناران،  نماینده 
طبق  دیگر  طرفی  از  داد:  ادامه  اسامی  شورای 
بدهی های دولت  نسبت   نباید  برنامه ششم  قانون 
طبق  آنکه  ضمن  باشد  بیشتر  آن  درآمدهای  به 

گزارش خزانه داری کشور در انتهای سال 95 مبلغ 
657 هزار و 836 میلیارد تومان بوده و طبق گزارش 
یک  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  مرکزی  بانک 
۳۰۰ میلیارد تومان در پایان  ۲۷۲ هزار و  میلیون و 

سال ۹۵ بوده است.
بدهی  نسبت  آمار،  این  اساس  بر  افزود:  دهقان 
دولت به شرکت های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ 
 ۴۰ از  نباید بیش  درصد است که این میزان بدهی 

درصد باشد.
ادامه  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
نیز  بدتر  سال96  در  آمار  این  برآوردها  طبق  داد: 
می شود بنابراین نباید بی پروا اسناد خزانه و اوراق 

را منتشر کرد.
الریجانی: 

با وجود داشتن قانون نباید بودجه های جاری 
کشور را به اوراق بند کرد

به  پاسخ  در  اسامی  ش��ورای  مجلس  رئیس 

آقای  صحبت های  گفت:  نماینده  ای��ن  اخطار 
درباره  بارها  که  آن  ضمن  است  توجه  قابل  دهقان 
اوراق این است که  اوراق بحث شده است. فلسفه 
برای پروژه های عمرانی سودآور باشند در غیر این 

صورت دلیلی برای پخش اوراق وجود ندارد.
خرید  ب��رای  اکنون  داد:  ادام��ه  الریجانی  علی 
تضمینی گندم نیز اوراق داده می شود که این روش 
درستی نیست چرا که در این خصوص قانون وجود 
دارد لذا نباید از این روش ها استفاده کرد؛ در واقع 
بودجه های  نباید  که  است  این  دهقان  آقای  ایراد 
اوراق  به  داریم  قانون  که  زمانی  تا  را  کشور  جاری 

بند کنیم.
رئیس مجلس شورای اسامی در پایان گفت: با 
این خصوص  آمارهای متعددی در  اینکه  به  توجه 
ارائه شد، آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق 
بررسی های الزمه را انجام داده و برای روشن شدن 

موضوع در صحن گزارشی ارائه دهند.

پورمحمدی: 
تومانی  میلیارد   600 بدهی  عنوان  هیچ  به 

درست نیست
صحن  در  دولت  نماینده  پورمحمدی  همچنین 
سوی  از  شده  ارائه  اطاعات  اینکه  بیان  با  علنی 
گفت:  نیست،  صحیح  چناران  نماینده  دهقان، 
درست  تومانی  میلیارد   600 بدهی  عنوان  هیچ  به 
هزار   200 کردند  اعام  که  زمانی  بانک ها  نیست، 
میلیارد تومان بدهی دارند که در سال 95 سازمان 
میلیارد  کرد صرفًا طلب 50 هزار  اعام  حسابرسی 
بیرون  در  دیگران  که  آنچه  می شود.  تأیید  تومانی 
پشت  مجلس  نمایندگان  توسط  و  می کنند  بیان 
پیدا  اصالت  جامعه  در  شود  می  اع��ام  تریبون 
خواهد کرد چرا که فکر می کنند حاکمیت و دولت 

نمی تواند بدهی های خود را پرداخت کند.
دولت،  بدهی های  سرجمع  اینکه  بیان  با  وی 
GDP است،  نهادها و شرکت های دولتی 27 درصد 
که  داریم  اسامی  صکوک  نوع   15 ما  که  آن  ضمن 
اوراق مشارکت اشاره کردند  به  آقای دهقانی فقط 

اما موارد دیگری نیز وجود دارد.

تذکر نماینده چناران، پاسخ الریجانی و پورمحمدی؛

مجلسبدهیدولترامشخصمیکند؟

در  رهبری  و  ام��ام  خط  پ��ی��روان  جبهه  رئیس 
مستقیم  گفت وگوی  گفت:  رضوی  خراسان  استان 
در  مردم  هم  که  می شود  سبب  مردم  و  مسئوالن 
نظر  و  رای  جریان  در  مسئوالن  هم  و  امور  جریان 

مردم قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، محسن بنی هاشمی در خصوص 
افزود:  استان ها  به  سیاسی  گفت گوی  منشور  اباغ 
گروه ها  افراد،  بین  گفت وگو  سبب  که  ابتکار  نوع  هر 

و جناح های سیاسی شود کاری پسندیده ای است .
معدودی  تعداد  و  گفت وگو  یک  با  تنها  افزود:  وی 
ص��ورت  ملی  گفت وگوی  سیاسی  گ��روه  ی��ا  اف���راد 
باید  سیاسی  جریان  و  گروه  فرد،  هر  بلکه  نمی گیرد 
 ، کند  استفاده  گفت وگو  انجام  برای  موقعیتی  هر  از 
ابهامات   ، می شود  دوستی  سبب  گفت وگوها  زیرا 
را  اشتراک  نقاط  و  خنثی  را  شایعات  برطرف،  را 

مشخص میکند .
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه گفت وگوی 
مستقیم مسئوالن و مردم از بهترین گفت گوها است، 
عنوان کرد: در این صورت هم مردم در جریان امور 
قرار  م��ردم  نظر  و  رای  جریان  در  مسئوالن  هم  و 
و  مسئوالن  گفت وگوی  نوع  بهترین  از   . می گیرند 

مردم نیز گفت وگوی مسئوالن با تشکل های سیاسی 
و اجتماعی است زیرا این تشکل ها واسطه بین دولت 

و ملت هستند.
حاضر  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با  بنی هاشمی 
برای  این  ک��رد:  تصریح  شده اند،  دور  هم  از  همه 
فردی  هر   . نیست  خوب  اصا  دولت  و  نظام  مردم، 
در هر موقعیتی که قرار دارد باید باب ارتباط را باز و 

منصفانه و معقوالنه با دیگران صحبت کند . 
و  می زنند  فریاد  تنها  همه  اکنون  داد:  ادامه  وی 
و  دولت  نیست،  خوب  اصا  این  و  میکنند  اعتراض 

ملت باید با یکدیگرهمکاری کنند.
رضوی  خراسان  مهندسین  اسامی  انجمن  دبیر 
قوه  قضائیه، قوای مسلح  اگر دولت، مجلس،  گفت: 
گروه های  و  احزاب  مردم،  سوی  به  جمعه  امامان  و 
باز  را  گفتگو  باب  و  بیاورند  رو  اجتماعی  و  سیاسی 
کنند ، قطعا مورد استقبال قرار می گیرند و این سبب 

بهتر شدن حال ملت و دولت خواهد شد .
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه گفت وگوی 
بین احزاب سیاسی نیازمند بانی است، عنوان کرد: 
باید  و  دارند  بالقوه در کشور وجود  بانی هایی  چنین 

بالفعل شوند .

 سرویس سیاسی
» متاسفانه فقر در حال افزایش است و در جامعه 
هر روز بر تعداد فقرا افزوده می شود به همین دلیل 
کمک  و  مددکاری  ب��رای  بیشتری  ی��اوران  و  یار  به 

نیازمند هستیم.«
امام  امداد  کمیته  رئیس  که  است  سخنانی  اینها 
کرد  مطرح  اصفهان  در  پیش  چندی  خمینی)ره( 
از  خارجی  رسانه های  در  را  خبررسانی  از  موجی  و 
دنبال  به  دیگر  معاندین  و  فارسی  بی بی سی  جمله 

داشت. 
نامزدی  گزینه های  از  را  او  عده ای  که  فتاح  پرویز 
دیدار  حاشیه  در  می دانند  آتی  انتخابات  های  در 
و  مطرح  را  سخنان  این  حججی  شهید  خانواده  با 
از  کرد:  درخواست  شهید  این  خانواده  به  خطاب 
امداد  کمیته  ب��رای  می خواهم  شهید  این  همسر 
حال  در  فقر  متاسفانه  کند.  آغاز  را  خود  فعالیت 
افزایش است و مددکاری یکی از خصوصیات اصلی 

شهدا است.
این سخنان روز گذشته با واکنش نماینده کاشمر، 
اسامی  ش��ورای  مجلس  در  خلیل آباد  و  بردسکن 

مواجه شد.

بهروز بنیادی درنشست علنی روز یکشنبه مجلس 
کمیته  رئیس  به  خطاب  تذکری  در  اسامی  شورای 
که  کردید  مطرح  جنابعالی  افزود:   ره(   ( امام  امداد 
مدیران  وقتی  است،  کرده  پیدا  افزایش  فقرا  تعداد 
میلیون   5 باالی  حقوق  کوچک  شهرهای  در  شما 
کامل  ک��ار  اضافه  وقتی  میکنند،  دریافت  تومان 
بیداد  امداد  دریافت میکنند. وقتی فساد در کمیته 
بدسرپرست  خانوادههای  به  کمک  وقتی  میکند؛ 
حاضر  و  میکنند  نامه  ط��اق  ارای��ه  به  منوط  را 
وقتی  کنند،  حمایت  آنها  از  ماه   6 از  بیشتر  نیستند 
قطع  مددجویان  مستمری  مختلف  بهانههای  به 

میشود، باید تعداد فقرا افزایش پیداکند.
تاکید  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
کمیته  در  پاشی  پول  سر  هفت  اژدهای  وقتی  کرد:  
وامهای  نیست  مشخص  وقتی  دارد،  وجود  امداد 
به  میکنند  مصوب  نمایندگان  که  الحسنهای  قرض 
چه کسی پرداخت میشود، چه توقعی دارید که تعداد 
فقرا افزایش پیدا نکند؛ شما باید از مجموعه کمیته 
امداد بیشترمراقبت کرده و باید به داد کارمندان جزء  
خود برسید، متاسفانه هیچ گونه قانون خاصی برای 

استخدام و قطع ارتباط دراین نهاد وجود ندارد.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

گفتوگویسیاسی»بانی«میخواهد
نماینده کاشمر به سخنان فتاح اعتراض کرد؛

ازکمیتهامدادبیشترمراقبتکنید!
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»صبحامروز«بررسیمیکند؛

سیاستزدگی؛سدراهپیشرفت

مفهوم سیاست زدگی در ایران این معنا را به ذهن 
متبادر میکند که همه چیز به صورت توهم آمیزی به 
سیاست وصل میشود .اگر امری خوب پیش برود یا 
نظر  در  آن  برای  سیاسی  منشایی  صورت  هر  در  بد 
گرفته میشود. البته این انتقاد به این معنا نیست که 
مشکالت و موفقیتهای ما ریشه سیاسی ندارند بلکه 
به این معناست که ریشههای سیاسی ، نه حال و نه 
قبل ،هیچ گاه توضیح دهنده کل قضیه نبوده است. 

برخی معتقدند سیاست یک تولید اجتماعی است .
انتظارات زیاد مردم از سیاست 

زیادی  انتظارات  ایران علی رغم  از جامعه  بخشی 
به سیاست  ،بدبینی زیادی هم  از سیاست دارند  که 
زدگی  سیاست  دچ��ار  هم  .یعنی  دارن��د  ای��ران  در 
امر  این  علت  گریزی.  سیاست  دچار  هم  و  هستند 
مردم  از  بخشی  بین  که  است  متناقضی  رابطه  در 
است  کشورهایی  جزو  ایران   . دارد  وجود  دولت  و 
که  داشته  مرکزیای  سیستم  و  دول��ت  قدیم  از  که 
سازماندهی جامعه را به عهده داشته است. دولت به 
مردم خدماتی میداد و مردم هم در جنگها به کمک 
برای  سیاسی  رابطه  بنابراین   . میشتافتند  دولت 
مردم ایران یک رابطه بیگانه نبود ولی در عین حال 
نوعی اختالط  ایران میشود  وارد  وقتی دولت مدرن 
بین دولت باستانی و مدرن در ذهنیت مردم ما شکل 
گرفته است. رابطه بخشی از مردم ما با دولت ،رابطه 
عشق و نفرت است .گروهی از مردم ما از یک طرف 
همه چیز را از دولت میخواهند و از سوی دیگر دولت 
عامل  آنها  میدانند.  خود  مشکالت  همه  مسئول  را 
اصلی فقر و رشد اقتصادی را دولت میدانند و نه کم 
کاری خودشان . اما از سوی دیگر به شدت از فراوانی 
در  تعطیالت  سیستم  میکنند.  استقبال  تعطیالت 
در  کشوری  هیچ  اس��ت.  نامناسبی  سیستم  ای��ران 
داشته  تعطیل  روز  همه  این  که  نیست  مدرن  جهان 
میخواهند  طرف  یک  از  ما  مردم  از  بخشی   . باشد 
به  دیگر  طرف  از  و  بکند  کار  همه  آنها  برای  دولت 
شدت از دولت فاصله میگیرند و دولت را چیزی جدا 
از خودشان میدانند. رفتاری که در نهایت نه به سود 

آنهاست و نه به سود دولت و کشور . 
سیاست به تخصص مردم بدل شده است

کم  که  »سیاست«  طمطراق  پر  و  مهم  واژه  برای 
شده،  تبدیل  ما  م��ردم  اکثر  اصلی  تخصص  به  کم 
که  اند  کرده  ارائه  را  متعددی  تعاریف  اندیشمندان 
شاید چکیده همه آنها را بتوان در چهار کلمه »شیوه 

اداره امور مملکت« خالصه کرد.
این  ما،  جامعه  مردم  اکثریت  باور  طبق  متاسفانه 
وابسته  شدت  به  مملکت«  ام��ور  »اداره  یعنی  امر 
نگرش  این  پی  در  و  رو  این  از  اس��ت.  »دول��ت«  به 
نادرست، دولتهای ما هم هرروز بزرگتر میشوند و ما 
هم انتظار داریم با هرچه بزرگتر شدن »دولت« برای 
خود و فرزندان و نوادگانمان در آن جایی برای حقوق 
میزان  دقیقا  و  کنیم  پیدا  اشتغال(  همان  )یا  گرفتن 
غلبه همین نگرش است که باعث میشود کاندیداهای 
ریاست  ایران  مثل  کشوری  )در  دولت  سردمداری 
جمهوری( قبل از هرچیز دغدغه پاسخگویی به این 
وعدههای  با  و  باشند  داشته  خود  در  را  عجیب  نیاز 
شعارهای  سرلوحه  در  را  »اش��ت��غ��ال«  مختلف، 

انتخاباتی خود قرار دهند.
رابطه پیچیده دولت و مردم

ناگهان  ما  کشور  در  که  میشود  این  هم  آن  نتیجه 

انتخابات،  قبیل  از  با آن  و پدیدههای مرتبط  دولت 
اخبار مرتبط با صالحیتها و رد صالحیتها، مصوبات 
و  مناظرهها  ضبطی  یا  زن��ده  پخش  اخبار  دول��ت، 
غیره به دغدغه اصلی مردم جامعه تبدیل میگردد و 
ناخواسته بخش مهمی از توان و انرژی فعال جامعه 
که باید در قالب بخش خصوصی، صرف فرآیندهای 
درگیر  شوند،  »تولید«  محوریت  با  مهمتری  بسیار 
توان  ذاتا  و  عمال  که  )دولت(  میشود  دیگری  پدیده 

پاسخگویی واقعی به نیازهای آنها را ندارد.
تلقی  ارزش  کم  معنای  به  جمالت  این  بیان  البته 
با  هم  آن  کشورما،  در  انتخابات  مهم  فرآیند  نمودن 
درجه اهمیت استراتژیک باال نیست بلکه معنای آن 
اقتصادی«  »توسعه  آرمان  کشور  وقتی  که  است  این 
دارد  رو  پیش  در  را  »تولید«  و  »اشتغال«  پرتو  در 
و  شود  محدود  بیشتر  چه  هر  دولت،  سازوکار  باید 
فعال  برای  آمدن شرایط مناسب  فراهم  با  در عوض 
ردگیری  از  مردم  دغدغه  خصوصی،  بخش  شدن  تر 
مشابهی  دستگاههای  و  دولت  رفتارهای  افراطی 
به  معطوف  ش��وراه��ا،  یا  و  مجلس  انتخابات  مثل 
را  »اشتغال«  و  »تولید«  رونق  که  شود  فرآیندهایی 

سبب میشود.
و  یافته  توسعه  کشورهای  در  اوض��اع  بررسی 

مردم  اجتماعی  رفتار  با  آنها  تطبیقی  مقایسه 
بدون  مثال  بطور  اس��ت.  جالبی  م��وارد  بیانگر  ما 
سیاست  جزئیات  از  ما  م��ردم  که  میزان  آن  شک 
رفتار  از  ژاپنی  یک  هستند  مطلع  دولت  خارجه 
ادارات  نیست.  خبر  با  خود  کشور  سیاستمداران 
کاری  ساعت  ابتدای  همان  از  ببینید.  را  ما  دولتی 
کارمندان پشت دستگاههای رایانه خود نشسته اند 
و با اینترنت رایگان! دنبال صحت و یا سقم اخباری 
مراقبت  یا  و  اند  شنیده  تاکسی  در  صبح  که  هستند 
ایران  درباره  خارجی  سیاستمدار  فالن  که  میکنند 
او  به  جوابی  چه  ایرانی  سیاستمدار  آن  و  گفته  چه 
سخنان،  شدن  بدل  و  رد  که  این  نهایتا  این  و  داده 
در  است؟!  داشته  تاثیری  چه  سکه  قیمت  در  مثال 
کاری  ادامه  با  را  صبح  ژاپنی  کارمند  یک  که  حالی 
آغاز میکند که همکار او در شعبه دیگر شرکت شان 
اکنون وظیفه  او  و  نیمه رسانده  به  نیم کره دیگر  در 

تکمیل آن را دارد.
مالی  گردش  میزان  میبینیم  که  است  گونه  این 
بر شش  بالغ  تنهایی  به  ژاپن  در  تویوتا  مثل  شرکتی 
میشود  گذشته  سال  یک  در  ما  نفتی  درآم��د  برابر 
)تقریبا معادل 237 میلیارد دالر(. این نگرش از قضا 
وظیفه  وزیر  نخست  آن  در  که  هم  ژاپن  دولت  برای 
اداره امور مملکت را دارد بهتر است. مردم ژاپن و یا 
کشورهای توسعه یافته مشابه دریافته اند که وظیفه 
در  وظیفه  این  بلکه  نیست.  اشتغال«  »ایجاد  دولت 
واقع برعهده بخش خصوصی است. آنها دریافته اند 
که دولتشان تا حدامکان باید کوچکتر و چابکتر شود 
تا بتواند در عوض شرایط مناسب را برای اشتغال و 
زندگی بهتر را فراهم کند نه آنکه خود متولی زندگی 
مردم باشد. جالب اینکه این امر در قانون اساسی ما 
ذیل بندهای مرتبط با اصل 44 به صراحت بیان شده 
و به عنوان بخشی مهم در »راهبرد اقتصاد مقاومتی« 

مورد تاکید قرار گرفته است.
به  هنوز  ما  جامعه  مردم  جمعی  نگاه  حال  این  با 
این  و  است  دولتمردان  شعارهای  و  دولت  دستان 
طبیعی  منابع  این  با  کشوری  زیبنده  وجه  هیچ  به 
سرشار و نیروی کار متخصص نیست. »صبح امروز« 
صاحبین  و  مسئولین  سراغ  به  آتی  شماره های  در 
را  موضوع  این  بیشتر  ابعاد  تا  رفت  خواهد  اندیشه 

دنبال و راهکاری ارائه کند.

خبر# شهربانو

گفت وگو با دارنده مدال علمی رضوی:

بدونهیچچشمداشتیتالشمیکنیم

در تنها روزنامه خصوصی خراسان رضوی جای 
خالی پرداختن به توانمندی های نیمی از جامعه 
به  روزه��ا  این  ما  توانمند  زن��ان  می شد.   حس 
واسطه شایستگی و پیشرفتی که در شرایط نابرابر 
دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  آورده ان��د،  دست  به 
ام��روز«  »صبح  هستند.  ش��دن  دی��ده  مستحق 
دستاوردهای  و  زنان  معرفی  در  تا  است  مفتخر 

آنان گامی هرچند کوچک اما مستمر بردارد.
و مستعدی است  بانوی جوان  »سارا هوشمند« 
استانی  برتر  به عنوان دانشجوی  که چندی پیش 
رئیس  و  رضوی  خراسان  استاندار  تقدیر  مورد 
و  گرفت  قرار  رضوی  خراسان  نور  پیام  دانشگاه 

همین موضوع بهانه ای برای گفت وگوی ما شد.
این دارنده مدال علمی رضوی درباره افتخاری 
در  من  که  مقام  این  گفت:  است،  کرده  کسب  که 
دوره دکترا کسب کردم حاصل کار این چند ساله 
با شرکت  از 20 سال قبل من  بلکه حداقل  نیست 
بودم  مهارت  کسب  حال  در  مختلف  دوره های  در 
کتاب،  ترجمه  و  تالیف  مختلف،  مقاالت  که 
پژوهشگر برتر فناوری نانو و بسیاری فعالیت های 

علمی من شاهد این موضوع است.
عنوان  به   95 س��ال  در  من  ک��رد:  اضافه  وی 
انتخاب  نور  پیام  دانشگاه  سال  نمونه  دانشجوی 
شده بودم که قبل از گرفتن این مدال در جشنواره 
اما  ب��ود.  من  ب��رای  خوبی  رزوم��ه  رض��وی  علمی 
آموزشی،  رضوی  علمی  جشنواره  پارامترهای 
هیئت  که  بود  فرهنگی  اجتماعی،  پژوهشی، 
دانشجوی  300ه��زار  بین  امتیازدهی  با  داوران 
انتخاب  نمونه  دانشجوی  عنوان  به  را  من  استان 

کردند.
هوشمند ادامه داد: با این که مراسم های تقدیر 
بار  اولین  این  اما  داریم  سال  طول  در  بسیاری 
قرار  است که پژوهشگران دانشگاهی مورد تقدیر 
گرفتند و بابت این موضوع باید از استاندار محترم 
خراسان  استان  دانشگاه های  جامع  شبکه  و 

رضوی تشکر کرد.
به  مدیریتی  پست های  30درصد  بود  قرار 

بانوان برسد
وی در خصوص نگاه   جنسیتی در استان گفت:  
در دانشگاه های استان نگاه جنسیتی وجود ندارد 
خواهد  بهتری  جایگاه  باشد  برتر  که  هرکس  و 
جنسیتی  نگاه های  هنوز  جامعه  در  اما  داشت 
وجود دارد. کما این که طبق برنامه ششم توسعه 
خانم ها  از  استانی  مدیران  درصد   30 بود  قرار 
سرانجام  به  هنوز  موضوع  این  اما  شوند  انتخاب 

نرسیده است.
اجحاف در حق دانشجویان پیام نور

دانشجوی برتر استان در سال 96 گفت: با یک 
آزمون  در  دانشگاه ها  قبولی  درصدهای  به  نگاه 
بین  ساده  تحقیق  یک  با  یا  و  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه ها می توان به پتانسیل باالی این دانشگاه 
پی برد. اما سیستم به شکلی است که برخی  فقط 
با یدک کشیدن نام یک دانشگاه دولتی به راحتی 
جذب ارگان های مختلف می شوند که این ظلم به 

دانشجویان پیام نور است.
به  بسیاری  ظلم های  متاسفانه  اف��زود:  وی 
دانشگاه پیام نور شده است از جمله این که برخی 
مدرک این دانشگاه را معتبر نمی دانند و یا آن را 
پیام نور  دانشگاه  می خوانند.  دور  راه  از  آموزش 
اخیرا کمک های بسیاری به شرکت ها دانش بنیان 
کرده است و ما توانسته ایم مقاالت علمی زیادی را 
در مجات معتبر جهان به چاپ برسانیم در حالی 
دانشگاه  با  مقایسه  قابل  امکانات  از  خیلی  در  که 

فردسی و یا دانشگاه آزاد اسامی نیستیم.
بدون هیچ چشم داشتی تالش می کنیم

استان خراسان  البته در  کرد:  هوشمند تصریح 
سیاسی،  معاون  حسینی،  دکتر  وجود  با  رضوی 
رضوی  خراسان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
مشورتی  پارلمان  و  است  کمتر  بسیار  مشکات 
زنان حاصل تاش ایشان است که در آینده نتیجه 
با  آن را خواهید دید چرا که منتخب زنان استان 
جدیت و بدون چشم داشت در حال تاش هستند 
تا کمک مشورتی خوبی برای بدنه اجرایی استان 
تاش  از  مهم  این  به  رسیدن  در  قطعا  و  باشند 

کوتاهی نخواهند کرد.

انتقاد نماینده نیشابور:

شرایطوامروستاییاندشواراست

شرایط  از  مجلس  در  نیشابور  م��ردم  نماینده 
پرداخت وام اشتغال روستاییان انتقاد کرد.

 هاجر چنارانی درنشست علنی عصر روز یکشنبه 
مجلس شورای اسامی افزود: منابع مالی که برای 
به  شده  گرفته  نظر  در  روستاییان  به  وام  پرداخت 
بسیاری از آنان پرداخت نمی شود، چرا که شرایط 
سوال  حال  دارد،  را  خود  خاص  شرایط  وام  این 
بعد  روستایی  یک  است  ممکن  مگر  که  است  این 
از سال 79 تغییراتی در منزل خود نداشته باشد؟ 
مجلس  مصوبه  اجرای  شرایط  باید  صورت  هر  در 
فراهم شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
از  قدردانی  با  اسامی  ش��ورای  مجلس  خارجی 
حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: 
مسئوالن کشور قدردان مردم باشند و تاش خود 
بیکاری  مشکل  و  اقتصادی  مسائل  رفع  صرف  را 
مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده  کنند. 
از  که  سوالی  اولین  داد:  ادام��ه  اسامی  ش��ورای 
درخصوص  شد  مطرح  دهم  مجلس  در  علوم  وزیر 
دانشگاه  التدریسی  حق  نیروهای  تکلیف  تعیین 
این  به  سال   2 از  بعد  باید  که  بود  حرفه ای  و  فنی 
 9 در  امنا  هیئت  شود،  جدی  رسیدگی  موضوع 
بهمن ماه جلسه ای برگزار کرد و مقرر شده کارگروه 
علوم  وزارت  و  کند  پیگیری  را  کارها  شده  تعیین 
ساماندهی الزم را انجام دهد. چنارانی در تذکری 
به وزرای کار و جهاد کشاورزی تصریح کرد: وزارت 
نکاتی  به  باید  اما  کرده  تعریف  را  کارا  سامانه  کار، 
توجه داشت، به طور مثال براساس آمار مرکز آمار 
در  اشتغال  برای  باالیی  ظرفیت  و  امکان  ایران، 
باید توجه  اما  بخش دامپروری کشور وجود دارد، 
داشت که روستاییان کشور نمی توانند از وام های 
کرده،  مصوب  مجلس  را  آن  قانون  که  اشتغالزایی 

استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

برخیگرانیهاجنبهروانیدارد
گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
می کند،  پیدا  افزایش  قیمت ها  عید  شب  معموال 
چرا  باشد  شده  کنترل  افزایش  این  امیدواریم  اما 
برای  دلیلی  که  دارد  روانی  ُبعد  گرانی ها  برخی  که 
آن وجود ندارد اما برخی گرانی ها به دلیل افزایش 

تقاضا است که عادی است.
ایام  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  گرمابی  حمید 
تنظیم  برای  دولت  اقدامات  خصوص  در  ن��وروز، 
بازار شب عید افزود: به نظر می رسد برای تنظیم 
بازار شب عید، برنامه ریزی های الزم را انجام داده 
و مواد مختلف مورد نیاز مردم در ایام نوروز را تهیه 
کرده باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه برای تنظیم بازار نیاز 
به واردات برخی کاالها داریم، عنوان کرد: به نظر 
کرد  وارد  برنج  عید،  شب  نیاز  برای  باید  می رسد 
البته دولت اعام کرده است که به قدر کافی برنج 
انبارها  در  کافی  قدر  به  اگر  حساب  این  با  داریم، 
برنج  واردات  به  نیازی  دیگر  باشیم  داشته  برنج 
نداریم. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس 
دهم شورای اسامی با اشاره به شیوع آنفوالنزای 
مرغ  تامین  زمینه  در  گفت:  برفکی،  تب  و  مرغی 
به واردات مرغ  باید نسبت  نیاز در شب عید  مورد 
اقدام کرد. وی در خصوص نحوه نظارت مجلس و 
عید،  شب  بازار  تنظیم  به  صنایع  کمیسیون  ورود 
اظهار داشت: کمیسیون قصد ورود به این موضوع 
وجود  مشکلی  اگر  مجلس  کلی  نگاه  در  و  ندارد  را 
اگر مشکلی  اما  کند  نمی  نیز دخالت  باشد  نداشته 

گزارش شود قطعا وارد می شویم.
حال  این  با  ک��رد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
معموال تاش می کنیم این امور را به دولت واگذار 
کنیم مگر اینکه دولت به درستی به وظایفش عمل 

نکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان 
خصوص  در  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفت وگو 
داشت:  بیان  عید،  شب  بازار  در  گرانی  احتمال 
می کند،  پیدا  افزایش  قیمت ها  عید  شب  معموال 
چرا  باشد  شده  کنترل  افزایش  این  امیدواریم  اما 
برای  دلیلی  که  دارد  روانی  ُبعد  گرانی ها  برخی  که 
آن وجود ندارد اما برخی گرانی ها به دلیل افزایش 

تقاضا است که عادی است./

خبر مجلس بان

رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی خبر داد:

تسهیالت تومان 415میلیارد پرداخت
درسالجاری

و تجارت خراسان  رئیس سازمان صنعت، معدن 
تاریخ  تا  ارسالی  گزارشات  اساس  بر  گفت:  رضوی 
1۴ بهمن ماه سال جاری، مبلغ ۴15 میلیارد تومان 
تسهیات در سال 96 به 6۴7 واحد صنعتی پرداخت 

گردیده است.
موفقیت  درص��د  به  اش��اره  با  علیرضایی  راضیه 
تسهیات رونق تولید و انحرافات آن افزود: تاکنون 
رضوی  خراسان  در  شده  پرداخت  تسهیات  میزان 
کشور  در  پرداختی  تسهیات  از  درصد   3.۴ حدود 
میلیارد   316 اکنون  هم  نیز  آن  بر  ع��اوه  اس��ت. 
حال  در  واح��د   ۴25 به  مربوط  تسهیات  تومان، 
به  که  شده  داد  قرار  عقد  و  مصوب  بعضا  و  بررسی 

تدریج پرداخت می  گردد.
ادامه داد: مبالغ مذکور شامل مواردی است  وی 
برابر  و  گردیده  نام  ثبت  بهین یاب  سامانه  در  که 
مکاتبات انجام شده سیستم بانکی، مبالغ پرداختی 
بوده  شده  ذکر  ارقام  برابر  چندین  صنعت  حوزه  به 

است.
و تجارت خراسان  رئیس سازمان صنعت، معدن 
تولید  رون��ق  تسهیات  میزان  اش��اره  با  رض��وی 
براساس  ک��رد:  تصریح  استان  در  شده  پرداخت 
گزارشات ارسالی تا تاریخ 1۴ بهمن ماه سال جاری، 
به   96 سال  در  تسهیات  تومان  میلیارد   ۴15 مبلغ 
6۴7 واحد صنعتی پرداخت گردیده است که از این 
مبلغ 98 میلیارد تومان آن به 212 واحد که عمدتا 
شده  پرداخت  ان��د،  ب��وده  بانکی  مشکات  دارای 

است.
مشکات  ترین  عمده  خصوص  در  علیرضایی 
تسهیات  این  کننده  دریافت  تولیدی  واحدهای 
برخی  برای  تسهیات  باالی  نرخ  کرد:  خاطرنشان 
نیز  واحدها  از  برخی  و  نبوده  توجیه پذیر  واحد  از 
در تامین وثایق و فراهم کردن تضامین الزم مشکل 
داشته اند. در برخی از موارد نیز به دلیل عدم تسویه 
تسهیات قبلی استان بهره مندی کامل از تسهیات 

معرفی شده جدید ایجاد نگردیده است.
و تجارت خراسان  رئیس سازمان صنعت، معدن 
شده  پرداخت  م��وارد  تمام  ک��رد:  عنوان  رض��وی 
واحدها  به  تسهیات  پرداخت  از  موفقی  نمونه های 
بوده که بخشی از مشکات موجود واحد را از جمله 
مرتفع  و...  دستمزد  و  حقوق  اولیه،  مواد  خرید 

نموده است.

منطقه ایجاد برای دولت سبز چراغ
ویژهاقتصادیدرتربتحیدریه

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار تربت 
 ، آمده  عمل  به  پیگیری های  پیرو  گفت:  حیدریه 
مقدمات ایجاد منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت 
برای این شهرستان فراهم شده و حال باید سرمایه 

گذاران بخش خصوصی وارد کار شوند.
یکشنبه  روز  عباسپور  مهدی  ایرنا،  گ��زارش  به 
 51 در  اقتصادی  ویژه  منطقه  ایجاد  دولت  افزود: 
امیدواریم  و  دارد  اق��دام  دست  در  را  کشور  نقطه 
زمینه  در  خصوصی  بخش  و  حقوقی  بخش های 
سایر  به  نسبت  حیدریه  تربت  در  مجوز  کسب  اخذ 

شهرهای کشور پیشقدم باشند. 
نام  به  قطعی  مجوز  اخذ  از  بعد  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت حقوقی، مراحل بعدی کار از جمله واگذاری 
زمین توسط فرمانداری انجام خواهد گرفت، تصریح 
کرد: کلیه شرکت های حقوقی که توان پیگیری امور 
جاری  ماه   30 تا  دارند  را  گذاری  سرمایه  به  مربوط 
و  ریزی  برنامه  معاونت  در  حضوری  اعام  فرصت 

اداری مالی فرمانداری تربت حیدریه را دارند.

پیش بینی کریمی قدوسی:

روابطلبنانوسعودیهاکاهشمییابد

شورای  مجلس  در  کات  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسامی با اشاره به اینکه 1۴ مارس به ظرفیت های 
روابط  گفت:سطح  است،  برده  پی  لبنان  داخلی 

لبنان و سعودی ها کاهش می یابد.
جواد کریمی قدوسی  در رابطه به ارزیابی شرایط 
افزود:  سعودیها  با  کشور  این  روابط  و  لبنان  آینده 
سعد حریری استعداد هضم شدن در عرصه سیاسی 
آل سعود را دارد زیرا بخشی از سرمایه مادی وی در 
اما حکمت شخصیتی  انباشت شده است  عربستان 
مانند آقای حسن نصراله اجازه هضم شدن حریری 

در سیاست عربستان را نداد.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
حتما  لبنان  آینده  انتخابات  اظهارکرد:  مجلس 
انتخابات موثری خواهد بود و قطعا جریان مقاومت 
قرار  مدنظر  را  لبنان  ملی  امنیت  پیمانانشان  هم  با 

خواهند داد.
آمریکا چندی  وزیر خارجه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ا...  ح��زب  که  ک��رد  عنوان  اظهاراتش  در  پیش 
نادیده  را  آن  توان  نمی  که  است  لبنان  در  واقعیتی 
است  عطفی  نقطه  اظهارات  این  داد:  ادامه  گرفت، 
که بیانگر شکست ناپذیری مقاومت در منطقه است؛ 
البته در این بین آمریکاییها به دنبال باز کردن باب 

گفتگو برای حفظ امنیت اسرائیل هستند.
کرد:  تصریح  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
لبنان،  به  سفر  در  پیش  چندی  که  شد  یادآور  باید 
حزب  حضور  به  کشور  این  جریانهای  از  بسیاری 
اعتراض  داع��ش  با  مقابله  ب��رای  سوریه  در  ا... 
داشتند اما امروزه مشاهده میشود که تحلیل آقای 
نمی  عرصه  وارد  اگر  اینکه  بر  مبنی  نصرا...  حسن 
تروریستها  با  بعلبک  و  سیدا  سور  در  باید  شدند 

میجنگیدند.
اسامی  شورای  مجلس  والیی  فراکسیون  عضو 
افزود: بر این اساس باید اذعان کرد که آینده لبنان 

درخشان تر از شرایط کنونی خواهد بود.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
روابط  آینده  به  اش��اره  با  اسامی  ش��ورای  مجلس 
به  توجه  با  ک��رد:  خاطرنشان  عربستان،  و  لبنان 
در  سعودی  های  سیاست  پی درپی  های  شکست 
جریان  آگاهی  البته  و  عربستان  تضعیف  و  منطقه 
به  گذشته  از  بیش  باید  اینکه  بر  مبنی  مارس   1۴
ظرفیتهای داخلی لبنان توجه کند، میتوان گفت که 
این دو کشور کاهش خواهد  سطح روابط و دوستی 

یافت

نماینده سبزوار درمجلس: 

استیضاحوزیرکارراپیگیریمیکنم

مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  نماینده 
وزیر  استیضاح  طرح  پیگیری  از  اسامی  ش��ورای 

تعاون، کار و امور اجتماعی خبرداد.
حسین مقصودی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دالیلی با 35 امضاء  
مطرح شد، افزود:  پس از ارسال طرح به کمیسیون 
مربوطه و بررسی جهت اعام وصول به هیئت رئیسه 
بنا به برداشتهای مختلف  ارسال شد، اما متاسفانه 
از سوی هیئت رئیسه درخصوص آئین نامه داخلی 

مجلس این طرح از دستور کار خارج شد.
نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسامی، 
تعداد  که  بود  معتقد  مجلس  رئیسه  هیئت  افزود:  
پیدا  کاهش  تعاون  وزی��ر  استیضاح  امضاءهای 
قوانین  طبق  اما  است،  افتاده  نصاب  ازحد  و  کرده 
شود؛  وصول  اعام  استیضاح  طرح  که  زمانی  تا 
لحظه  آن  تا  بنابراین  است،  ماک  امضاء ها  میزان 
اما  بود؛  کار  وزیر  استیضاح  طرح  پای  امضاء    11
اعام  را  استیضاح  این  رئیسه  هیئت  هرصورت  در 

وصول نکرد.
مجدد  وزیرکار  استیضاح  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
با 9 محور در دستور کار بررسی قرار گرفت، تصریح 
استیضاح  طرح  نمایندگان  از  نفر   35 حدود  کرد:  
اعام  برای  طرح  این  آینده  هفته  و  کرده  امضاء  را 
اما  میشود،  مجلس  رئیسه  هیئت  تحویل  وصول 
که  است  آن  استیضاح  طرح  درپیگیری  مهم  نکته 
که  شده  مطرح  رسانهها  درفضای  شایعات  برخی 
پیگیری کنندگان استیضاح ربیعی با زد و بندهایی و 

البی گری از طرح استیضاح منصرف شده اند.
کشور،  داخلی  ام��ور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
کنندگان  استیضاح  نفر   35 از  اینکه  به  اش��اره  با 
منصرف  طرح  پیگیری  از  نفر   22 اول  درمرحله 
نبودم،  دهندهها  انصراف  جزء  من  گفت:   شدند، 
نمایندگان  برخی  انصراف  دلیل  از  هم  اطاعی 
شخصی  هنوز  استیضاح،  دوم  درمرحله  اما  ندارم؛ 
نه درمرحله  بنده  اینکه  نداده است، ضمن  انصراف 
از  مرحله  دراین  دارم  قصد  نه  و  داده  انصراف  اول 
پیگیری انصراف دهم؛ به طور جدی این استیضاح 
را دنبال خواهم کرد، زیرا معتقدم حقوق روستاییان 
و  بازنشستگان  و  کارگران  حقوق  روستایی،  دربیمه 
کار  وزارت  تابعه  شرکتهای  و  شستا  در  داران  سهام 
ضایع شده است. متاسفانه وزیر فعلی وزارت کار به 

جوان گرایی قائل نیست.

استاندار خراسان رضوی گفت: تا ابتدای سال 97 
نیمی از پروژه های هدف گذاری شده در حوزه تولید 
صنایع فوالدی استان، محقق شده و به بهره برداری 

می  رسد.
برنامه ریزی ها  اساس  بر  افزود:  رشیدیان  علیرضا 
در ابتدای سال 97 میزان تولید کنسانتره در استان 
تن  میلیون   13 گندله  و  تن  میلیون   12 از  بیش  به 

می رسد .
وی اضافه کرد: تا کنون در حوزه تولید کنسانتره در 
استان سه واحد احیا سپاهان با ظرفیت 2.1 میلیون 
تن، اپال پارسیان با ظرفیت 2.6 میلیون تن و شرکت 
صنعتی معدنی توسعه ملی با ظرفیت 2.5 میلیون تن 

بهره برداری شده است.

ک��رد:  نشان  خاطر  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��دار 
پروژ ه های صنایع معدنی فوالد سنگان هم با ظرفیت 
را  خود  نهایی  مراحل  اکنون  هم  نیز  تن  میلیون   5
بهره برداری  به   97 سال  اول  نیمه  در  و  می  کند  طی 

می رسد.
ظرفیت  واحدها  این  راه اندازی  با  گفت:  رشیدیان 
تن  میلیون   12.2 حدود  به  استان  کنسانتره  تولید 
افزایش می یابد که رقمی معادل نیمی از کل ظرفیت 

22.7 میلیون تنی کنسانتره آهن در استان است.
اکنون  هم  نیز  گندله  تولید  حوزه  در  اف��زود:  وی 
سنگان  فوالد  معدنی  صنایع  یعنی  موجود  واحد  دو 
یک  هر  که  رسیده  بهره برداری  به  پارسیال  اپال  و 

ظرفیت تولید 5 میلیون تن گندله را دارد .

واح��د  ک��رد:  تاکید  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��دار 
میلیون   2.5 ظرفیت  به  خراسان  فوالد  گندله سازی 
بهره برداری  زودی  به  و  رسیده  انجام  به  هم  تن 
می شود و واحد "قائم امید نور" هم به ظرفیت 6 دهم 
میلیون تن در اوایل سال 97 بهره برداری خواهد شد 

.
میزان  دو  این  راه ان��دازی  با  کرد:  بیان  رشیدیان 
افزایش  تن  میلیون   13.1 به  استان  در  گندله  تولید 
برای  ارزشمندی  و  توجه  قابل  ظرفیت  که  می یابد 
استانی است که در حوزه صنایع فوالدی تا چند سال 

قبل جایگاهی نداشت.
در  واحدها  این  از  بهره برداری  با  کرد:  اضافه  وی 
واقع نیمی از ظرفیت 21.8 میلیون تنی تولید گندله 

در استان به انجام و بهره برداری می رسد.
مجموع  در  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  استاندار 
طرح  پنج  گندله،  فعال  تولیدی  واحد  دو  کنار  در 
استان در دست  در  تن  میلیون  با ظرفیت 11.8  نیز 
انجام است که دو واحدها آن به انجام رسیده و آماده 

بهره برداری است.

اولین  میزبان  مشهد  شهر  ت��االر  گذشته  جمعه 
رویداد تد-اکس امید بود. به این بهانه گفت وگویی را 
با دبیراجرایی این رویداد ترتیب دادیم تا از تجربیات 

و اهداف این رویداد برای ما بگوید
رویداد  این  گفت:  تداکس  روی��داد  اجرایی  دبیر 
فضایی را برای افرادی که می خواستند ایده ها و رمز 
موفقیت خود را با افراد دیگر که قصد پیشرفت دارند 
خوشبحتانه  بود.  کرده  فراهم  بگذارند،  اشتراک   به 
و  سیاسی  جناح بندی  هرنوع  از  فارغ  نیز  صحبت ها 

مذهبی و بدون هیچ گونه تبلیغات بود.
»صبح امروز«  با  گفت وگو  در  زیبایی  محمدرضا 
شد  مطرح  روی��داد  این  در  که  صحبت هایی  اف��زود: 
توسط  که  بود  خاقانه ای  ایده های  و  تفکرات  فقط 
از  ما  انگیزه  است.  شده  کشف  دنیا  افراد  موفق ترین 
این رویداد ایجاد یک فضای صمیمی برای رشد افراد 
نام  به  بین المللی  رویداد  یک  قالب  در  جامعه  خاق 

تد بود.
تداکس اولین بار در سطح استاندارد برگزار شد
رویداد  که  بود  باری  اولین  این  داد:  ادامه  زیبایی 
این  البته  شد،  برگزار  استاندارد  سطح  در  تداکس 

رویداد در سطح دانشگاهی در مشهد برگزار شده بود 
اما قطعا با سطح استاندارد فاصله بسیاری دارد. در 
سطح استاندارد همه مردم می توانند شرکت کنند و 
تا  شوند  انتخاب  تخصص ها  انواع  در  سخنرانان  باید 

تجربیات ارزشمند خود را با مردم شریک شوند.
بودند  ناچار  مراسم  این  سخنرانان  اف��زود:  وی 
مردم  خواسته های  سمت  به  را  خود  صحبت های 
مطلوب  سمت  به  شد  باعث  خود  این  و  دهند  سوق 
حرکت کند اما شاید آن دسته از افراد که این رویداد 
را در سطح بین المللی دنبال می کردند به آن میزان از 

رضایت که مد نظر داشتند دست نیافتند.
70 درصد مخاطبان رضایت کامل داشتند

در  م��راس��م  ای��ن  ب��ازخ��ورد  خصوص  در  زیبایی 
از  که  بازخوردی  مجموع  در  کرد:  اظهار  مردم  بین 
باالی 70  که  بود  این  کردیم  دریافت  مخاطبان خود 
این  که  داشتند  کامل  رضایت  حاضر  اف��راد  درصد 
موضوع خوشحال کننده است. در سی درصد مابقی 
حدود 10 درصد رضایت تقریبی داشتند و 20 درصد 

نیز انتقادات سازنده ای نسبت به مراسم داشتند.
نظر  خصوص  در  تداکس  روی��داد  اجرایی  دبیر 
سخنرانان این مراسم در مورد استقبال مردم مشهد 
اشتیاق  و  شوق  از  جلسه  سخنرانان  کرد:  تصریح 
مردم مشهد شگفت زده شده بودند و از جوانانی که 

باعث برگزاری این مراسم شدند بسیار تقدیر کردند. 
آن ها عقیده داشتند که موج مثبت و شادی که در این 
رویدادهای  به  نسبت  گرفتند  مشهد  مردم  از  مراسم 

مشابه شهرهای دیگر بسیار بیشتر بود.
این رویداد به هیچ فرد و ارگانی وابسته نیست

به  که  این  به  توجه  با  رویداد  این  کرد:  اضافه  وی 
هیچ فرد یا ارگانی وابسته نیست و هنوز در شهر جا 
نیفتاده چون برای اولین بار اجرا می شد بسیار راضی 
بیشتر در شهر  تد  باید رویدادهایی مثل  بود.  کننده 
متعلق  رویدادها  گونه  این  که  چرا  بدهد  رخ  کشور  و 
راستای  به جامعه در  و می تواند  به خود مردم است 
افزایش تولید ناخالص کشور کمک های زیادی بکند.
زیبایی ابراز کرد: قطعا در دوره ای که ارتباطات بین 
اطاعات  و  اخبار  و  می گیرد  شکل  سریع  بسیار  مرد 
در  باید  می شود  جابجا  باالیی  سرعت  با  مختلف 
راستای رویکرد فرهنگی جامعه در برابر گوش شنوا و 
تفکر عمیق حرکت کرد. من به عنوان دبیر اجرایی این 
رویداد بسیار خوشحالم که توانستم این خدمت را به 

شهرم بکنم و این تجربه را به همشهریانم هدیه کنم.
این  از  مردم  استقبال  امیدوارم  داد:  ادام��ه  وی 
در  نخبگان  معموال  چون  ش��ود،  بیشتر  روی��داده��ا 
دنباله رو  و مردم  را مطرح می کنند  ایده هایی  جامعه 
آن می شوند. باید از کسانی که در گسترش این شکل 

رویدادها تاش کردند از جمله دوستان ما در تهران و 
کیش که پیشروی این جریان بودند تشکر کرد.

نسبت به زمان برگزاری استقبال عالی بود
دبیر اجرایی رویداد تداکس در خصوص استقبال از 
مراسم گفت: با توجه به این که این رویداد را در بعد 
از ظهر جمعه 27 بهمن برگزار کردیم که عده زیادی 
هم بخاطر انتهای سال مشغله های زیادی دارند و هم 
در عصر جمعه مشغول استراحت هستند، استقبال 
خوبی شد که جای تشکر از مردم عزیز شهرمان دارد. 
عمده عزیزان در انتهای این مراسم ضمن تشکر از ما 
تا در سال  تکرار شود  این رویداد حتما  تا  خواستند 

97 شاهد سطح باالتری از این رویداد باشند. 
حاصل  مراسم  ای��ن  ک��رد:  اظهار  پایان  در  وی 
فردوسی،  دانشگاه  شهرداری،  استانداری،  حمایت 
و  امروز  صبح  روزنامه  استان،  صنعت ومعدن  خانه 
تشکل های بخش خصوصی بود که اگر این حمایت ها 
و  نبودیم  کیفیت  این  در  مراسم  این  شاهد  نبود 
حمایت ها  این  نیز  آینده  سال های  در  که  امیدوارم 

مستدام باشند.

استاندار خراسان رضوی:

نیمیازپروژههایفوالدیاستانتاسالآیندهمحققمیشود

دبیر اجرایی »تداکس امید« درباره برگزاری این رویداد مطرح کرد:

استانداردوفارغازجناحبندی
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نقاشی هایش  نمایشگاه  درب��اره  صادقی  ایمان 
عنوان  گفت:  شد،  برگزار  تهران  در  تازگی  به  که 
در  و  نفره  دو  نمایشگاهی  و  »متابولیسم«  نمایشگاه 
واقع نمایشگاهی انفرادی از آثار من و علی رازقندی 
بود چون هر دو در یک سالن کارهایمان را به نمایش 
گذاشتیم و در آن هر کس نمایشگاه انفرادی خودش 
را داشت. 17 اثر از من و 1۴ اثر از علی رازقندی به 
نمایش گذاشته شده بود که نگارخانه »آرته« تهران 

پذیرای آن شد.
بهمن ماه  اواخ��ر  نمایشگاه  این  اف��زود:  صادقی 
به  نقاشی هایی  آن  در  و  انجامید  طول  به  امسال 
به نظرم پیامی متفاوت داشت.  نمایش گذاشتم که 
نوع  یک  مجموعه  این  در  من  نقاشی های  سبک 
مفهومی  هنر  از  تأثیراتی  که  است  شخصی  سبک 
علی  کارهای  در  دارد.  وجود  آن  در  سورئالیسم  و 
او  می شود.  دیده  بدوی  حالت  یک  هم  رازقندی 
نقاشی خودآموخته است که با تشویق اساتیدی که 
نقاشی  به  کند،  کار  رشته  این  در  خواسته اند  او  از 

پرداخته است. 
این نقاش مشهدی تصریح کرد: اشتراکی که بین 
حالت های  و  انسان  موضوع  هست  علی  و  من  آثار 
فیگوراتیو است و اغزاقی شدید و دیدی انتقادی در 
هر دو دسته آثار دیده می شود. اگرچه نوع سبک ما 
او  کارهای  باشد.  با هم ممکن است خیلی متفاوت 
خیلی تخت و دوبعدی تر است اما کارهای من بیشتر 
مجموعه ای  این ها  البته  است.  پرداخته  حجم  به 
در  و  ب��ودم  پرداخته  آن  به  این  از  پیش  که  است 
نمایشگاهی با عنوان »گره« آن را در مشهد به نمایش 
گذاشتم. این نقاشی ها نوعی انتقاد به زندگی انسانی 
است که تنها می خواهد زندگیش را ادامه دهد و تنها 
نیازهای اولیه اش را می بیند و در نظر می گیرد و تنها 
در  زندگی اش  در  را  شهوت  و  خشم  و  خواب  و  خور 
به  و  نمی بیند  و  دارد  این چنینی  دارد. سبکی  نظر 

آن سمت حرکت می کند.
صادقی ادامه داد: عنوان را »متابولیسم« انتخاب 
برقرار  مجموعه  دو  هر  با  ارتباطی  چ��ون  کردیم 
و  ساز  و  سوخت  چون  مفهومی  عنوان  این  می کند. 
تحوالت شیمیایی در بدن را دارد که موجب رشد و 
تولید مثل و حفظ ساختار و زنده ماندن یک موجود 
ارتباط  یک  می تواند  دیدیم  چون  و  می شود  زنده 
انتخاب  را  آن  کند  ایجاد  کارهایمان  بین  مفهومی 

کردیم.

گفت:  نقاشی  در  کاری شا  سبک  مورد  در  صادقی 
المان هایی  از  نقاشی هایم  از  مجموعه  این  در  من 
نشان  این  و  می کنم  استفاده  دهان  و  دندان  چون 
دهنده همین توجه به نیازهای زیستی انسان است. 

زندگی  وضعیت  همین  مبین  عنوان  این  واقع  در 
انسان  باقی مانده  اولیه  نیازهای  سطح  در  و  روزمره 

است.
وی درباره اینکه چرا تهران را برای نمایش آثارش 

بیشتر  انتخاب کرده است، گفت: مهمترین دلیلش 
بود،  تهران  هنری  فضای  در  شدن  دی��ده  بهتر  و 
و  وسیع تر  قشر  داره  عاقه  هنرمندی  هر  بهرحال 
حرفه ای تری کارهایش را ببینند و از نقد و نظر آنها 
با  اثر خودش  ارتباط  بهتر چگونگی  تا  کند  استفاده 
نگارخانه   700 تعداد  تهران  در  بفهمد.  رو  بیننده 
از  شهر  این  خوشبختانه  یا  متاسفانه  و  دارد  وجود 
می شود   باعث  که  کرده  پیدا  مرکزیتی  هنری  نظر 

هنرمندان را به سمت خودش جذب کنئد. 
من  کرد:  تأکید  نمایشگاهش  مخاطبان  درباره  او 
معموال در نمایشگاه بازدید کننده ها را به دو بخش 
تقسیم می کنم دسته اول دوستان و اقوام و آشنایان 
با  ارتباطشان  بخاطر  بیشتر  که  هستند  هنرجوها  و 
شخص من به نمایشگاه می آیند و دسته دوم کسانی 
که با کارهای من ارتباط خوبی بر قرار می کنند و فقط 
در  خب  می آیند،  نمایشگاه  به  دیدن  نقاشی  برای 
تهران طبیعتا دسته اول بسیارکمتر هستند و بیشتر 
به  مجموع  در  اما  می آیند،  نمایشگاه  به  دوم  دسته 
عنوان اولین نمایشگاه انفرادی در تهران از استقبال 
هنری  زندگی  در  خوبی  اتفاق  را  این  و  بودم  راضی 
خودم می دانم، از نظر فروش هم تهران خیلی بهتر 
بود، متاسفانه اقتصاد هنر در مشهد وضعیت خوبی 

ندارد.
افزود:  و  کرد  ارزیابی  خوب  را  بازخوردها  صادقی 
باز خوردهای خوبی مخاطبان نقاشی هایم در تهران 
گرفتم و باعث شد انگیزه بیشتری برای ادامه دادن 

کارم پیدا کنم.
او پرسیدم که آیا دنیا به همین تلخی است که  از 

دنیا  کلی  بطور  نه،  گفت:  و  می گوید  نقاشی هایش 
نظر من خاکستری  از  دنیا  نمی بینم،  آنقدر سیاه  را 
است، ترکیب تضادهاست و در آن هم خوبی هست 
هم بدی، من هم سعی می کنم هر دو را ببینم. گاهی 
و  آرامش ها  گاهی  و  می کشم  تصویر  به  را  تلخی ها 
کردم  سعی  هم  مجموعه  این  در  حتی  را،  شادی ها 
با یک نوع نگاه طنز در اجرا کارها رو تلطیف کنم که 

امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرار گرفته باشد.

کتاب

مردان ویفری؟ ویفر دقیقا همان شکلی است که یک 
مرد در زندگی با آن مواجه می شود! 

که  شده  تقسیم  جعبه هایی  به  مردان  ذهن  و  فکر 
فقط و فقط ظرفیت یک موضوع را دارد. وقتی مردی 
در  او  جعبه های  از  یکی  تنها  است  کار  به  مشغول 
فعالیت است. دانشمندان علوم اجتماعی این پدیده 
دادن  قرار  دیگر  عبارت  به  می نامند،  »جداسازی«  را 
کوچک تر.در  محفظه های  در  مسیولیت ها  و  زندگی 
به زندگی مانند بشقابی  این رویکرد، زنان  با  مقایسه 
از اسپاگتی نگاه می کنند. اگر به بشقاب اسپاگتی نگاه 
کنید، با رشته های زیادی روبه رو خواهید شد و حتی 
ممکن است بدون آنکه متوجه شوید، رشته دیگری را 

دنبال کنید. زنان اینگونه با زندگی روبه رو می شوند. 
متصل  دیگر  موضوعات  به  نحوی  به  موضوعی  هر 
شده است. برخاف مردان، زندگی برای زنان بیش از 
یک بعد در آن واحد است.زنان به همین دلیل، نسبت 
بهتر عمل می کنند.  فعالیت  انجام چند  به مردان در 
هنگام  در  زن��ان  که  اس��ت  دلیل  همین  به  درس��ت 
و  ارتباطی  احساسی،  منطقی،  جنبه های  گفت وگو 
با صحبت های  و  ربط می دهند  بهم  را  روحی مسایل 
طوالنی می توانند مسایل را درک کنند. چرا که اینگونه 
کنند.در  جدا  می توانند  را  پیچیده  درهم  رشته های 
به  شخصی  و  جداگانه  صورت  به  مردان  حال  همین 
سراغ جعبه های خود می روند و بررسی شان می کنند«.
تفاوت بین زنان و مردان و چگونگی تفکر آنها درباره 
مسایل ممکن است باعث اختاف شود. چرا که آنها 
به یک مسئله مشترک به شکلی متفاوت نگاه می کنند 
و این را نمی دانند! این کتاب به درک و شناخت این 

تفاوت ها کمک می کند.
»مردان ویفری زنان اسپاگتی« نوشته بیل و پم فارل 
قیمت  به  و  صفحه   ۲۶۱ در  پزشکی  بهزاد  ترجمه  با 
۱۸۹۰۰ تومان را انتشارات نسل نواندیش منتشر کرده 

است.

ایجاد گناباد در شناسی باستان موزه
میشود

و  دستی  صنایع  فرهنگی  م��ی��راث  مدیرکل 
م��وزه  اح��داث  از  رض��وی  خ��راس��ان  گردشگری 

خبرداد. گناباد  شهرستان  در  شناسی  باستان 
میراث  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
خراسان  وگردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی، 
با  دی��دار  در  صبح  مکرمی فر  ابوالفضل  رض��وی، 
توجه  با  اظهارداشت:  گناباد  شهرستان  فرماندار 
ماندگاری  باید  گناباد،  شهرستان  ظرفیت های  به 
فرهنگی،  میراث  مشارکت  با  گناباد  در  گردشگر 
افزایش  شهرستان  این  فرمانداری  و  شهرداری 

کند. پیدا 
دستور  در  شناسی  باستان  م��وزه  اف��زود:  او 
دارد  قرار  گناباد  شهرستان  فرهنگی  کارمیراث 
بود  خواهیم  موزه  این  احداث  شاهد  زودی  به  و 
گناباد  قصبه  انبار  آب  موزه  احداث  اینکه  ضمن 

است. شده  تصویب  این  از  پیش  نیز 
انبار  آب  نوردی،  کرد:کویر  تصریح  فر  مکرمی 
صنایع  و  سنتی  هنرهای  گناباد،  قصبه  قنات 
ماندگاری  در  توانند  می  شهرستان  این  دستی 
نیز  شوند  احیا  روستاها  اگر  کنند  کمک  گردشگر 

بود. خواهند  گردشگرموثر  جذب  در 
رضوی  خ��راس��ان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
جذب  روستاها  ساخت  ب��رای  افزود:اعتباری 
صورت  حوزه  این  در  خوب  اقدامات  و  است  شده 
اعام  فرهنگی  میراث  رو  این  از  گرفت  خواهد 
این  روستاهای  احیای  در  مشارکت  برای  امادگی 

دارد. شهرستان 
گفت:  نیز  گناباد  فرماندار  پور  نبی  علی  محمد 
بوم  حوزه  در  ریاب  روستای  در  خوبی  اقدامات 
روستای  اینکه  ضمن  است  گرفته  صورت  گردی 
بسیار  گردی  بوم  و  کویرنوردی  حوزه  در  نیز  قوچ 

است. فعال 
و  گناباد  ارزشمند  روستاهای  از  صنو  افزود:  او 
در  که  است  گردشگری  هدف  ازروستاهای  یکی 
کمک  بسیار  تواند  می  گردشگر  جذب  افزایش 

. کند
بخشی  استحکام  اینکه  بیان  با  گناباد  فرماندار 
گفت:  دارد  قرار  کار  دستور  در  گناباد  قصبه  قنات 
قصبه  ازقنات  نفر  100هزار  از  بیش  نوروز  ایام  در 
خراسان  جهانی  ثبت  اثر  تنها  عنوان  به  گناباد 

کردند. بازدید  رضوی 

    جواد لگزیان

خبر

کاریکلماتور

کاریکلماتورهایخواندنی
 سهراب گل هاشم

کاریکلماتور  نبود  ساخته  کاری  کلمات  از  چون 
متولد شد.

 زیر خط فقر خیلی شلوغ شده است.
اما  ه��م��وار،  و  ص��اف  اس��ت  ج���اده ای  عشق   

بعضی ها در این راه لیز می خورند.
 بی صداترین تار را عنکبوت می نوازد.

را  ک��س��ی  آرای��ش��گ��ره��ا  از  ت��ر  س��ر ش��ن��اس   
نمی شناسم.

پاپوش  هنوز  ما  اما  دارند  »پوتین«  ها  روس   
می دوزیم.

 اگر زندان نبود از دست این آزادی به کجا پناه 
می بردیم.

 بدون عینک تمام سازها را »تار« می بینم.
 معموال قبل از خودم شستم خبردار می شود.

در  ریگی  که  چرا  دارم  دوست  را  پابرهنه ها   
کفششان نیست.

 دهانم پر از حرف است اما با دهان پر هم نباید 
سخن گفت.

تفلون  ظروف  مثل  قدرتمند  مداران  سیاست   
هستند هیچ اتهامی به آنها نمی چسبد.

 شاید غیبت همان مشروح اخبار باشد.
 با یک ریال دو ریال ، سریال نمی توان ساخت.
خش  خش  ص��دای  خواب ها،  کارتن  الالی��ی   

جاروی رفتگر است.
 ای کاش تیر نگاه یار مشقی بود.

از  پس  روحش  بود  آلوده  شهر  آسمان  چون   
مرگ به آسمان نرفت.

گردنش  به  عزرائیل  رسید  خط  آخر  به  وقتی   
مدال آویزان کرد.

 بعضی از نگاه ها صدای قشنگی دارند.
 بهترین بازی زندگی اش زبان بازی بود.

 قبل از عاشق شدن حتما به تاریخ انقضاء دقت 
کنید!

دندان هایی که گازتان می گیرند!
نقاش مشهدی به شرح آثار و سبک هنری اش در نقاشی هایی پرداخت که به زندگی حیوانی انسان طعنه می زند!

خبر

بهدلیلشرایطنامساعدجویصورتگرفت

فروداضطراریپروازمشهد-ایالم
درفرودگاهکرمانشاه

مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه 
فرودگاه  در  ایام   - مشهد  مسیر  هواپیمای  فرود  از 
فرودگاه  جوی  نامساعد  شرایط  دلیل  به  کرمانشاه 

ایام خبر داد.
مجتبی بیاتی افزود: یک فروند هواپیما متعلق به 
شرکت هواپیمایی "آسمان"  در مسیر مشهد به ایام 
در  ایام،  فرودگاه  جوی  نامساعد  شرایط  دلیل  به 

فرودگاه کرمانشاه نشست.
و 50 دقیقه  این هواپیما ساعت 9  داد:  ادامه  وی 
تمام  و  نشست  کرمانشاه  فرودگاه  در  بهمن(   29(

مسافران آن به سامت و بدون مشکل پیاده شدند.
در  شدید  باد  وزش  و  بارندگی  به  اشاره  با  بیاتی 
شرایط  این  رغم  علی  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه، 
و  نشست  و  اس��ت  فعال  کرمانشاه  ف��رودگ��اه  ج��وی 

برخاست ها بدون مشکل انجام می شود.

رئیسادارهآموزشدورهاولمتوسطهاستانخبر

داد؛

شرکت188هزاردانشآموز
خراسانیدرالمپیادهایعلمی

و  اول متوسطه آموزش  اداره آموزش دوره  رئیس 
پرورش خراسان رضوی گفت: 188 هزار و 56 نفر از 
دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره اول 
متوسطه از این استان در سه المپیاد علمی ادبیات 

فارسی، علوم تجربی و ریاضی شرکت کردند.
سعید سلطانی افزود: این سه المپیاد علمی امروز 
علمی  المپیادهای  شد.  برگزار  همزمان  صورت  به 
و  علمی  بنیه  تقویت  هدف  با  متوسطه  اول  دوره 
و  هشتم  هفتم،  های  پایه  در  استعدادها  شناسایی 

نهم امروز و فردا 30 بهمن در حال برگزاری است. 
را  المپیادیها  این  از  نفر  هزار  داد: 108  ادامه  وی 
آموزان  را دانش  نفر  و 80 هزار  آموزان دختر  دانش 
المپیادهای  این  دوم  مرحله  اند.  داده  تشکیل  پسر 
خراسان  علمی  لیگ  بزرگترین  نوعی  به  که  علمی 
رضوی محسوب می شود با شرکت 10 درصد از کل 
داوطلبان مرحله اول، اردیبهشت آتی برگزار خواهد 

شد.
آموزش  متوسطه  اول  دوره  آموزش  اداره  رئیس 
این  سوم  مرحله  گفت:  رضوی  خراسان  پرورش  و 
المپیادهای علمی با رویکرد مهارتی نیز شهریور سال 
آتی با شرکت 600 نفر برگزار می شود. همچنین روز 
دوشنبه 30 بهمن جاری المپیاد ریاضی با شرکت 60 

هزار و 333 نفر برگزار خواهد شد.

معاونآموزشمتوسطهاستان:

طالی مدال مشهدی آموز دانش
فیزیکدانانجوانایرانراکسبکرد

و  آم��وزش  کل  اداره  متوسطه  آم��وزش  معاون 
آموز  دان��ش  یک  گفت:  رض��وی  خراسان  پ��رورش 
جوان  فیزیکدانان  مسابقات  طای  مدال  مشهدی 
ایران را کسب کرد و موفق به ورود به تیم مقدماتی 

تورنمنت بین المللی فیزیکدانان جوان)iyPt( شد.
افزود: »هستی هنری« دانش  رضا صابری توالیی 
آموز ناحیه چهار مشهد است که موفق به کسب این 

مقام شده است.
 iNterNatioNal youNG یا   iyPt داد:  ادام��ه  وی 
المللی  بین  مسابقه  یک   Physicists' tourNameNt

فیزیک بین دانش آموزان مقطع متوسطه در سطح 
جهان است که نخستین بار در سطحی کوچکتر سال 
1988 از روسیه آغاز شد و امروزه به یک رقابت بزرگ 

علمی در سطح جهان گسترش یافته است.
معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
 PyPt گفت: مسابقات فیزیکدانان جوان ایران با نام
می  برگزار  دبیرستان  مقطع  آموزان  دانش  بین  در 
مسابقات  دو  هر  در   2007 سال  از  ایران  تیم  شود. 
سالهای   iyPt مسابقات  در  و  نموده  شرکت  مذکور 
کسب  به  موفق  ایران  در   2011 و  اتریش  در   2010

مدالهای نقره شد.
هنری«  »هستی  مشهدی  آموز  دانش  افزود:  وی 
در  نیز  خوارزمی  جوان  جشنواره  در  این  از  پیش 
هم  وی  بود.  کرده  کسب  برتر  رتبه  کشوری  سطح 
و  ریاضی  رشته  یازدهم  پایه  آم��وز  دان��ش  اکنون 
و  آموزش  چهار  نورناحیه  ثامن  دبیرستان  فیزیک 

پرورش مشهد است.

چرا حاضر نیستیم، اشتباهات خود را قبول کنیم؟ 
چرا نمی پذیریم که هر یک از ما ممکن است اشتباه 
کنیم؟ به راستی آیا شما تا به حال اشتباه نکرده اید؟ 
برای جبرانش،  و  اقرار  آن  به  اید  کرده  اشتباه  اگر  و 

اقدامی کرده اید؟
کدام  هر  و  نیست  تازه ای  موضوع  پروری،  مقصر 
این  با  خودمان  زندگی  در  بار  چندین  حداقل  ما  از 
صحنه مواجه شدیم که حتی دو کودک، بعد از انجام 
و می گویند:»  نشانه می گیرند  را  یکدیگر  کار خطای 
موضوع  این  بود!«.  او  پیشنهاد  یا  بود،  اون  تقصیر 
انگار در زوایای پنهان زندگی، بزرگ و کوچک پنهان 
شده و حتی گاهی خودمان درگیر این قبیل مسائل 

می شویم. اما ریشه آن کجاست؟
همه ما ممکن الخطا هستیم

معتقدم  گفت:  رابطه  این  در  دانشجو  جوان  یک 
مگر  نیست،  اشتباه  و  خطا  از  مصون  فردی  هیچ 
که  من  مثل  فردی  برای  اما  باشد.  معصوم  که  این 
رفتار، کردار و حتی گفتارم مملو از اشتباه است باید 
قبول  را  اشتباهم  که  آمده  پیش  زمانی  کمتر  بگویم 
و  کاذب  غرور  که  کنم  اعتراف  باید  متاسفانه  کنم. 
خودخواهی عامل این موضوع بوده است و نمی دانم 
باید  شد؟البته  خواهد  رفع  مشکل  این  زمانی  چه 
ها  خیلی  برابر  در  اما  نیستم  لجبازی  فرد  که  بگویم 
که ادعا دارند و خیلی به خود می بالند سعی می کنم 
به هیچ وجه به اشتباهم اعتراف نکنم. نمی دانم این 
کار درست است یا نه؟ ولی یقین دارم که همه اشتباه 

می کنند.
اشتباه  بگوید  کس  هر  افزود:  فرد  رجایی  سعید 
نمی کنم، دروغ می گوید. البته باید دید که تعبیر و 
تعریف هر یک از ما از واژه » اشتباه« چیست؟ ممکن 
خودش  نظر  به  ولی  دهد  انجام  کاری  نفر  یک  است 
را  او  کار  ها،  خیلی  اما  نباشد،  اشتباه  وجه  هیچ  به 
اشتباه بدانند. بنابراین باید اشتباه را به خوبی و به 
درستی تعریف و مشخصات آن را بیان کرد. بسیاری 
از اشتباهات به خوبی مشخص است اما بحث ما این 
با  دوستی  مثل  اشتباهاتی  مسئولیت  چرا  که  است 
یک  در  بودن  مقصر  کشیدن،  سیگار  ناباب،  افراد 
تصادف، حقه و نیرنگ و... که هر یک کاری اشتباه و 

حتی آ لوده به گناه است را قبول نمی کنیم؟
تن  دو  با  داشتیم  گفت وگویی  زمینه  ای��ن  در 
م��ردم  شناسی  و  شناسی  جامعه  کارشناسان  از 

مشهدی.
»آدم« به دنبال مقصر

علوم  مطالعات  مرکز  و  زندگی  فرهنگ  بنیاد  مدیر 
فرافکنی  خصلت  خصوص  در  انسانی  پیشرفته 
اینگونه توضیح داد: پدیده مقصرپروری و فرافکنی 
به اسطوره عالم حضرت آدم برمی گردد که در ماجرا و 
داستان آدم و حوا شاهد اولین ماجرای مقصرپروری 
خود  تقصیر  رفع  برای  آدم  که  گونه  این  به  هستیم 

حوارا خلق کرد.
نظر  به  گاهی  دیگری  شناختن  مقصر  و  فرافکنی 
زیرا  می کند  عمل  آرام بخش  صورت  به  که  آید  می 

هم  و  می مانی  ودرامان  مصون  تقصیر  این  بار  از  که 
قربانی محسوب می شوی و همین حس قربانی بودن 
به  و  شدم  قربانی  من  که  دارد  همرا  به  را  لذتی  نیز 
من ظلم شده و یا من را نادیده گرفتن که تمام این 
به سمت و سویی حرکت  جمات که سبب می شود 
این  بشناسانیم  مقصر  را  دیگری  فرد  اکر  که  کنیم 

مسئله رفع و حل خواهد شد.
سهیل رضایی افزود: اما واقعیت ماجرا این است 
باقی  خود  سرجای  در  و  نشده  حل  مسئله  اصل  که 
میماند و این خرده را نیز می توان به نظام آموزشی 
به  و  دارد  وجود  مسئله  حل  برای  جایی  که  گرفت 
ارتباطی  و  زندگی  مسائل  حل  زمینه  در  فرزندان 
در  معضل  یک  شکل  به  که  نمیشود  آموزی  مهارت 
به  میتوانیم  ما  زمانی  می شود.  دیده  آموزشی  نظام 
فرزندان خود و دیگران بقبوالنیم که برای مشکات 
و اشتباهات خود دنبال مقصر نباشند که خود نیز به 
مسئله و مشکات به شکل و عنوان یک فرصت نگاه 
عنوان  به  جامعه  در  را  مسئله  و  مشکل  این  و  کرده 
آسیب نشناسیم تا نیز فرزندان ما این شیوه و نگرش 
را از ما بیاموزند و در زندگی و ارتباطات خود نیز به 

کار ببرند.
چه کسی به گردن می گیرد؟

ما  جامعه  در   حاضر  درح��ال  داد:  ادام��ه  وی 
متاسفانه فعال بودن در ادارات و در کارهای گروهی 
کارمند  یک  عنوان  به  خود  شخصی  وظایف  انجام  و 
در شرکت ها یک حماقت محسوب می شود و ازکار و 
مسئولیت شانه خالی کردن و از وقت کار به اصطاح 
دزدین زرنگی و سیاست شناخته میشود پس نتیجه 
شکل  این  به  مسئله  حل  و  کار  فرهنگ  گرفتن  فرم 
نمی توانیم از افراد و انسان ها توقع داشت که مسئله 
را دوست داشته باشند و به جای دنبال مقصر رفتن 

این مسئولیت را خود به عهده بگیرند.
نظام  در  اگر  اما  افزود:  زندگی  سبک  محقق  این 
آموزشی کم کم و به بچه ها روش حل مسئله آموزش 
حل  قبال  در  که  بدهند  یاد  ها  آن  به  و  شود  داده 
و  ریاضی   مسائل  نه  البته  شود  داده  پاداش  مسئله 
زندگی  و  اجتماع  در  که  مسائلی  حل  بلکه  آموزشی 
به آن ها برخورد خواهند کرد در این صورت افراد به 
نه به شکل  با نگاه یک فرصت نگاه میکردند  زندگی 
خالی  شانه  آن  مسئولیت  بار  زیر  از  که  آسیب  یک 

کنند وبه عبارتی از حل مسئله فرار کنند.

خانواده  در  اشتباه  تربیتی  مسیر  خصوص  در  وی 
ها نیز بیان کرد:که در خانواده ها یک رفتار قدیمی 
زمانی  هر  که  ص��ورت  بدین  اس��ت  ش��ده  نهادینه 
یافتن  برای  بیشتر  بزند  سر  خانواده  در  اشتباهی 
و  به دنبال عضوهای کوچک خانواده هستیم  مقصر 
شکل  صورت  این  به  فرزندان  رفتار  و  افکار  در  این 
دنبال  به  مسئله  حل  کردن  پیدا  برای  که  میگیرد 
بزرگ ترها باشند که از آن ها جویای علت این مسئله 
بشوند و باید در نظام خانواده و اموزشی به این شیوه 
به فرزندان آموزش داده شود که مسئله یک فرصت 

است و مسئله حل کن یک قدرت میباشد.
قربانی بودن و مظلوم نمایی لذت بخش!

رضایی در آخر افزود: اگر بتوانیم این روش و مسیر 
را طی کرده مسلما درخانواده و جامعه شاهد بهبود 
این گونه مسائل باشیم و در نیجه این مقصرشناختن 
بود  خواهیم  نیز  بعدی  های  آسیب  شاهد  دیگری 
است  گرفته  صورت  وی  به  افترا  و  تهمت  که  زیرا 
توسط  باید  روش  این  که  نیست  شیرینی  وحس 
نظام آموزشی و تربیتی انجام پذیرد و آموزش داده 
کودکی  ابتدای  همان  از  ما  که  صورت  این  به  شود 
رفتن  راه  آم��وزش  ابتدای  در  فرزندمان  که  زمانی 
دستان  گرفتن  جای  به  می خورد  زمین  به  وقتی 
رفتن  راه  برای  وی  بیشتر  تاش  و  آموزش  و  کودک 
زمین را مقصر می شناسیم و می گوییم ای زمین بد 
و این شیوه در ناخواد آگاه کودک شکل می گیرد که 
خود  از  غیر  به  مقصری  دنبال  مسائل  برای  همیشه 
باشد. متاسفانه در جامعه شاهد این مسئله هستیم 
که افراد بر این باور غلط هستند که همه باید به وی 
خدمات بدهند و در مقابل خدمت کردن به دیگران 
روز  نیز  جامعه  بستر  در  که  نمی داند  خود  وظیفه  را 
افراد  تمامی  که  گونه  این  به  تر می شود  پررنگ  بروز 
جامعه حتی اشخاص عالی مقام جامعه حس قربانی 

بودن را دارند.
پای تربیت در میان است

یک کارشناس ارشد مردم شناسی در ادامه گفت: 
و  برمی گردد  تربیتی  مباحث  به  پروری  مقصر  این 
پدران و مادراند عمده ترین و کان ترین نقش را بر 
عهده دارند که در حقیقت زمانی که مباحث تربیتی و 
الگوهای ذهنی که به فرزندان آموزش داده می شود 
الگوهای درستی نباشد بدین معنا که چینش منظم 
کار  به  تربیتی  و معارف  مباحث  تعریف  از  و دقیقی 

مسایل  از  خیلی  شدن  جا  جابه  شاهد  نشود  برده 
میشویم.

گاها  جایی  به  جا  این  افزود:  زاده  شعبان  نسرین 
عموما  و  می شود  نیز  وال��د  خود  سردرگمی  سبب 
پذیرای  که  هستند  موضوع  این  دنبال  افراد  همه 
را  موضوع  یک  نمی توانیم  که  زمانی  اما  باشند  حق 
این خوب  نتیجه  که  ببینیم  به شکل واضح و خوبی 
این  متوجه  که  است  خوب  تشخیص  عدم  ندیدن 
معارف  اساس  بر  چگونه  و  کجا  که  نشویم  جریان 

درستی و یا بالعکس آن پیش می رویم.
شعبان زاده ادامه داد:درجامعه در مبحث تقصیر 
و مقصر بودن آدم هایی را داریم که حتی در مسایل 
مقصرشناخته  آن  به  نسبت  که  آنچه  نیز  مره  روز 
می شوند را به خوبی و راحتی می پذیرند  چرا که از 
وجود و احساسات درونی خودآگاهی دارند و نسبت 
و  شخص  اگر  هستند.  واقف  خود  رفتار  و  اعمال  به 
کاما  خود  تربیتی  تعاریف  و  احساسات  به  فردی  
و  سبب  که  کنند  گوشزد  وی  به  که  زمانی  باشد  آگاه 
است  تو  رفتار  مشخصا  مشکل  و  موضوع  این  عامل 
وی از به عهده گرفتن مسئولیت اشتباه خود واهمه 
ای ندارد و این مسئولیت را برعهده می گیرد اما اگر 
کسی نسبت به چیدمان درونی خود از آگاهی نسبی 
به  اتفاقی  چنین  صورت  در  نباشد  برخوردار  خوبی 
دنبال مقصرشناختن کسی به غیر از خود است تا به 

محوی از این مسئولیت شانه خالی کند.
کسی از بیرون

یک  دنبال  به  فرد  این  داد:  ادام��ه  زاده  شعبان 
بار  می کند  احساس  که  چرا  می گردد  بیرونی  مقصر 
این به اصطاح ناحقی بردوش وی سنگینی می کند 
این  که  است  این  موضوع  این  عامل  ترین  عمده  که 
مباحث تربیتی به درستی برای وی تعریف نشده که 
را  طبیعتا نمی توانند جایگاه اجتماعی درست خود 
در خانواده و محل کار ویا حتی در اجتماع بزرگتر در 
مواجهه با جامعه پیدا کنند. این اتفاق مقصرپروری 
به عهده گرفتن  نیز عدم  و  و مقصرشناختن دیگران 
پیدا  رواج  اف��راد  گونه  این  در  مختلف  موضوعات 
می کند و نمی توانند قبول کنند که ممکن است این 
اشتباه و خطا حاصل کار آنها بوده و باید مسئولیت 

حل آن را برعهده بگیرند.
شخصی  تربیت  والدین  اگر  گفت:  زاده  شعبان 
باشند  نداشته  را  درس��ت��ی  و  صحیح  وج���ودی  و 
مختلف  های  زمینه  در  را  خود  فرزندان  نمی توانند 
شخص  اینکه   مگر  کنند  تربیت  درستی  به  تربیتی 
خود به بلوغ فکری  آنالیز فکری برسد که این روش 
تربیتی اشتباه است و در مقابل روش تربیتی صحیح 

حل مسائل را را طی کند.
تعاریف  عدم  و  وج��ودی  نظم  عدم  زاده  شعبان 
مقصرپروری  عامل  را  تربیتی  مفاهیم  صحیح 
با  نظم  معنی  افزود:گاهی  و  دانست  فرافکنی  و 
به  نظم  می شویم  متوجه  اشتباه  را  ب��ودن  مرتب 
و  عواطف  جایگاه  به  نسبت  ما  که  معناست  این 
هر  بدانیم  و  باشیم  داشته  آگاهی  خود  احساسات 
شدید  یا  ضعیف  ما  در  حد  چه  تا  ویژگی  و  خصلت 
نظم  از  تری  پایین  مرتبه  ب��ودن  مرتب  اما  است 
مرتب  چیدمانی  یک  با  فقط  که  معنا  بدین  میباشد 

کنار هم چیده شده اند.

با مواد مخدر استان  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
برنامه های  از  حمایت  به   اش��اره  با  رضوی  خراسان 

گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه  در  محور  پژوهش 
افغانستان  در  مخدر  مواد  تن  هزار   9 از  بیش  تولید 

خطر جدی را متوجه استان کرده است.
ابراهیم قربان زاده با اشاره به اولویت مبارزه با مواد 
افزود:  اجتماعی  اعتیاد در حوزه آسیب های  و  مخدر 
طبقه بندی  در  العالی(  )مدظله  انقاب  معظم  رهبر 
بین  در  ایجاد دغدغه  و  اعتیاد  اجتماعی،  آسیب های 
مسئوالن برای مبارزه با مواد مخدر را اولویت نخست 

مقابله با آسیب های اجتماعی اعام نمودند.
کان  های  سیاست  به  توجه  با  اف��زود:  زاده  قربان 
سطوح  تمامی  در  مخدر،  مواد  با  مبارزه  امر  در  کشور 
مقابله، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های اعتیاد 
مطلوب  شرایط  تا  پذیرد  انجام  متوازن  نگاه  بایستی 
برای سالم سازی جامعه با عزم جدی و همت همگانی 

و همکاری دستگاه های  ذی ربط صورت گیرد.
زمینه ی  در  فعالیت ها  رصد  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
تصریح  اعتیاد،  و  اجتماعی  های  ازآسیب  پیشگیری 
شدن  اجتماعی  برنامه های  اجرای  راستای  در  کرد: 
امر مبارزه با موادمخدر، نهادینه کردن نقش مشارکت 
موادمخدر  با  مبارزه  ح��وزه  برنامه های  در  عمومی 
نقش مهم و اساسی دارد و می بایست از این ظرفیت 

استفاده بهینه صورت پذیرد
وی آموزش و پژوهش را دو رکن اساسی هر سازمان 
و  کارآمد  باید  کاربردی،  آموزش ها  گفت:  و  خواند 
تخصصی باشند تا سیاست های کان علمی منطبق بر 

سیاستهای کان آن مجموعه تحقق یابند.
آگاهی و دانش  افزایش  اینکه  بر  تاکید  با  دبیر شورا 
مردم در مقابله با همه آسیب ها از جمله اعتیاد  بسیار 
سطح  باید  داش��ت:  اظهار  می باشد،  اثرگذار  و  مهم 
اعتیاد  به  نسبت  جامعه،  م��ردم  اطاعات  و  آگاهی 
و  به  سمت  تا مردم خودشان  یابد  افزایش  موادمخدر 
مطالعات  و  تحقیقات  همچنین  نروند .  اعتیاد  سوی 
جدید نشان می دهد که باید برای جلوگیری از بروز و 
شیوع مصرف مواد مخدر همیشه اقدامات پیشگیرانه 

در اولویت برنامه ریزی ها باشد.
وی پیشگیری اولیه را اصلی ترین اولویت و سیاست 
افزود:  و  کرد  عنوان  توسعه  ششم  برنامه  در  کلیدی 
جلوگیری از بروز اعتیاد و شیوع، دو هدف مهم در این 
طول  در  نیز  اعتیاد  درصدی  کاهش 25  و  بوده  زمینه 

برنامه پنج ساله، هدف گذاری شده است.

از 9 هزار تن مواد مخدر در  تولید بیش  افزود:  وی 
و  است  کرده  استان  متوجه  را  جدی  خطر  افغانستان 
مباحث  به  همزمان  باید  اعتیاد  آسیب   با  مقابله  برای 
و  درم��ان  و  عرضه  با  مقابله  پیشگیری،  و  فرهنگی 

کاهش آسیب در جامعه توجه جدی شود.
عوامل  و  علل  بررسی  کرد:  خاطرنشان  قربان زاده 
و  اعتیاد  سن  کاهش  مخدر،  مواد  مصرف  به  گرایش 
دقیق  پژوهشی  کار  به  نیاز  و...  زنان  اعتیاد  افزایش 
اولویت  با  را  الزم  اقدامات  آن  نتایج  با  بتوان  که  دارد 
فردوسی  دانشگاه  میان  این  در  که  داد  انجام  بندی 
داشتن  با  مرتبط  پژوهشی  و  تحقیقی  مراکز  و  مشهد 
بخشی  اثر  و  مهم  نقش  تخصصی  و  علمی  پشتوانه 

دارند.
با  ش��ورا  دبیرخانه  س��ال ج��اری،  در  وی؛  گفته  به 
استان،  علمی   مراکز  و  ها  دانشگاه  و  ستاد  حمایت 
از  یکی  عنوان  به  را  مطالعاتی  و  پژوهشی  برنامه های 
مشارکت  با  و  منظور  دار  اولویت  و  اصلی  های  برنامه 
را  بخش  این  خدمات  ها  دانشگاه  اجرایی  و  اعتباری 

توسعه کمی و کیفی خواهد بخشید.

واکاویپدیدهمقصرپروریدرجامعه؛

چه کسی به گردن می گیرد؟

باوجودتولیدبیشاز9هزارتنموادمخدردرافغانستان

خطر در کمین ما است

خبر

مدیرکلاوقافوامورخیریهخراسانرضوی:
تئوریاتاقشیشهایدرادارهکل

اوقافعملیشدهاست
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: 
شیشه ای  اتاق های  درون  به  مدیران  که  تئوری  این 
ارایه  خصوص  در  جمهور  رئیس  توسط  که  بروند 
منشور حقوق شهروندی مطرح شده بود در سازمان 

اوقاف محقق شده است.
المسلمین  و  حجت االسام  ایسنا،  گ��زارش  به 
سیاسی  معاون  با  نشست  در  اح��م��دزاده  محمد 
این  محل  در  رضوی  خراسان  استانداری  امنیتی 
اداره کل سخن می گفت در ادامه، افزود: اوقاف یک 
سازمان دولتی مردم نهاد است که از شبکه  گسترده 
مردمی بهره می برد و از آن به عنوان پشتوانه ای برای 

پیشبرد اهداف خود استفاده می کند.
وی ادامه داد: در مجموعه اداره کل اوقاف و امور 
بزرگ  سالن  یک  در  را  همکارانمان  تمام  ما  خیریه 
راندمان  افزایش  برای  عزیزان  این  تا  کردیم  مستقر 
در کنار هم به فعالیت بپردازند که این موضوع منجر 

به هم افزایی و افزایش کارایی مجموعه شد. 
از مدیرکل  قرارگاه  این  کرد: در  احمدزاده تصریح 
مشغول  هم  کنار  در  همگی  کارمندان  و  معاونین  تا 
که  می شود  باعث  موضوع  این  که  هستند  فعالیت 
به  راحتی  به  بتواند  و  شده  معطل  کمتر  ارباب رجوع 

کار خود برسد.
رضوی  خراسان  خیریه  ام��ور  و  اوق��اف  مدیرکل 
به  ما  برای  قرارگاهی  فعالیت  اباغ  کرد:  خاطرنشان 
مدت سه ماه بود ولی ما  با توجه به افزایش راندمان 
فعالیت  که  گرفتیم  تصمیم  مدت  این  در  مجموعه 

خود را به صورت دائمی به این شکل ادامه بدهیم.
باعث  مجموعه  این  کاری  سبک  کرد:  عنوان  وی 
بتوانند  همه  و  باشد  شفاف  چیز  همه  تا  است  شده 
از نحوه فعالیت هم آگاه شوند و در کنار آن با توجه 
فعالیت های  تمام  موقوفات  جامع  سامانه  وجود  به 
ما روشن و شفاف در اختیار مردم قرار دارد و تمام 
می شود.  ثبت  سامانه  این  در  نیز  ما  مالی  مبادالت 
و خروجی  میزان ورودی  لحظه  که در هر  نحوی  به 
مراکز  از  تعدادی  اس��ت.  مشخص  سازمان  مالی 
گرفته اند  پیش  در  را  رویه  همین  نیز  ما  شهرستانی 
که منجر به افزایش کیفیت این مجموعه ها نیز شده 

است. 
در  رضوی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
اوقاف،  ارتباطی  و  اطاعاتی  شبکه  امنیت  خصوص 
سامانه  یک  موقوفات  جامع  سامانه  ک��رد:  بیان 
در  را  مجموعه  این  از  س��روری  ما  و  است  کشوری 
نیز  سامانه  این  فعالیت های  البته  نداریم.  اختیار 
نحوی  به  ما  و  است  شده  تعریف  اینترانت  بستر  در 
به  متصل  سیستم های  که  ک��رده ای��م  برنامه ریزی 
کاما  اینترنت  به  از سیستم های متصل  ما  اینترانت 

تفکیک شده باشند. 
به  بهتر  چه  هر  خدمت رسانی  برای  اف��زود:  وی 
سایت  در  را  حضوری  غیر  خدمات  سامانه  ما  مردم 
طریق  از  نیز  آن  اپلیکیشن  و  کردیم  طراحی  اوقاف 
است.   دسترسی  قابل  مردم  عموم  برای  بازار  کافه 
مثل  است  داشته  ورود  مختلف  حوزه های  در  وقف 
بهداشت، درمان، سامت، تفریح، علم، کتاب و ... 
و ما نیز در همه زمینه ها اجرای امینانه نیات واقفان 
را مدنظر داشته ایم. که این موضوع منجر شده تا در 
شرایطی که در سال 1388 میزان کل موقوفات کشور 
200 مورد بوده است این رقم در سال جاری فقط در 

خراسان رضوی به بیش از 200 مورد برسد.
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ویژه شهادت حضرت زهرا)س(

دست  از  و  مصیبت هاست  بزرگ ترین  من  نزد  تو  »هجران 
با  گریه  من  است.  مرده  فرزند  از  سخت تر  فاطمه  ای  تو  دادن 
که  دوستی  بر  نمود  خواهم  گلوگیر  نوحه  و  کرد  خواهم  حسرت 
یاری  من  به  و  کن  احسان  چشم!  ای  است.  رفته  بلند  راهی 
گریه  دوست  به  و  است  دائمی  من  حزن  که  گریه کردن؛  در  نما 

می کند«.
را  او  جای  دیگری  دوست  هرگز  که  بود  دوستی  من،  »زهرای 

نخواهد گرفت و جز او کسی در دل من جایی ندارد.«
زه������را س���ام ا... ع���ل���ی���ه���ا، ت��ن��ه��ا دخ�����ت پ��ی��ام��ب��ر 
علیه السام  علی  همسر  تنها  نبود؛  صلی ا... علیه وآله وسلم 
بود،  خدا  دین  پناه  و  پشت  او  که  نبود؛  امامت  مادر  تنها  نبود؛ 
ظرافت  عین  در  والیت،  از  حمایتش  که  علی  خانه  یگانه  بانوی 
علی  سام ا... علیها،  زهرا  جفت  داشت.  مرد  صد  غیرت  زنانه، 
بانوی  منزلت  و  قیمت  و  قدر  که  بود  علی  و  بود  علیه السام 
از  را  قدردانی  این  می دانست؛  خوبی  به  را  خانه اش  آسمانی 

البه الی کام موال در وصف همسر می توان شنید.
تلخ جدایی لحظات 

امیرمؤمنان علی علیه السام بر بستر بانوی خود نشسته است 
و برای او از تنهایی هایش می گوید: »جان من با آه و ناله هایش 
ناله ها  با  هم  من  جان  کاش  ای  است.  زندانی  من  اندرون  در 
از  من  و  نیست  زندگی  در  خیری  تو  از  بعد  شود.  خارج  بدنم  از 

ترس این که مبادا زندگی ام به طول انجامد، گریه می کنم«.
سالم ا... علیها زهرا  مظلومیت 

عالمین،  بانوی  دفن  حین  در  علیه السام  علی  امیرمؤمنان 
اندوه، روزهای مظلومیت زهرا سام ا... علیها  از  لبالب  با دلی 
»خداوندا!  می گفت:  دل  راز  خود  خدای  با  و  کرده  مرور  را 
وحشت  و  تنهایی  به  را  او  خصم  راضیم،  تو  پیامبر  دختر  از 
پیوند  را  او  تو  بریدند؛  او  از  مردم  بده،  انس  را  او  تو  انداخت؛ 
داوری  او  درباره  احکم الحاکمین  ای  تو  کردند؛  ستم  او  به  ده، 

کن«.

سالم ا... علیها زهرا  مصائب 
برای  امتت  چگونه  که  می دهد  خبر  تو  به  دخترت  زودی  »به 
و حال  بپرس  او  از  را  گروه شدند، پس همه چیز  او هم  بر  ستم 
ما را از او جویا شو، و این چنین کردند؛ درحالی که از رحلت تو 

چیزی نگذشته و یاد تو از میان نرفته است«.
صلی ا... علیه وآله وسلم رسول  امانت  بازگرداندن 

»سام بر تو ای رسول خدا! از من و دخترت که اینک در جوار 
تو فرود آمده و شتابان به تو ملحق شده است. ... اینک امانت 

تو؛ زهرا علیهاالسام بازگشت، و گروگان دریافت شد«.
پایان رسیدن صبر موال علیه السام به 

را  خود  حامی  و  همدرد  و  هم خانه  و  همسر  متقیان،  موالی 
ناله  و  داده  قرار  خطاب  را  خدا  رسول  می سپارد،  خاک  به  که 
دختر  مصیبت  در  من  شکیبایی  خدا!  رسول  »ای  می دهد:  سر 
برگزیده تو کم شد، و طاقت و توانایی من در فقدان او از دست 
فقدان  و  مفارقت  و  عظیم  مصیبت  از  پس  مرا  آن که  جز  رفت، 

به  تو  )مصیبت  هست  تسلیت  جای  دیگری  مصیبت  هر  در  تو، 
قرار  تحت الشعاع  را  دیگری  مصیبت  هر  که  است  بزرگ  قدری 
مدفون  آرامگاهت  در  خود  دست  به  را  تو  چراکه  می دهد(؛ 
ِه َو ِانَّا ِالَْیِه راِجُعوَن"«. ساختم و در آغوش من جان دادی، "ِانَّا لِلَّ

علیه السام  بر موال  بزرگ ترین مصائب 
می سرود:  این گونه  حامی اش  مهربان  فراغ  در  خیبر  فاتح 
دادن  دست  از  و  مصیبت هاست  بزرگ ترین  من  نزد  تو  »هجران 
با حسرت  از فرزند مرده است. من گریه  تو ای فاطمه سخت تر 
راهی  که  دوستی  بر  نمود  خواهم  گلوگیر  نوحه  و  کرد  خواهم 
در  نما  یاری  من  به  و  کن  احسان  چشم!  ای  است.  رفته  بلند 
گریه کردن؛ که حزن من دائمی است و به دوست گریه می کند«.

روزگار پس از زهرا سام ا... علیها  
را  سام ا... علیها  زهرا  از  پس  خود  روزه��ای  امیرمؤمنان 
اندوه من جاودانی است  این پس  »از  این گونه توصیف می کند: 
به  مرا  خداوند  که  آن گاه  تا  گذشت  خواهد  بیداری  به  شبم  و 

سرایی که تو در آن اقامت داری ببرد«.
همسر با  علیه السالم  امیرمؤمنان  واگویه های 

مظلوم اولین عالم، شبهای بی زهرابودن را در کنار مزار همسر 
با خود زمزمه  سر کرده و عاشقانه هایی از جنس غم و جدایی را 
امیرمؤمنان  تنهایی  و  می کرد؛ اشعاری که عمق غم و مظلومیت 
را نشان می دهد: »چرا من ایستاده ام به قبر حبیبم سام می کنم 
و او جواب مرا نمی دهد؟ اى دوست! چرا جواب ما را نمی دهى؟ 
آیا چون از پیش ما رفتى، دوستى را فراموش کردى؟ دیگر ما 
قول محبوب  از  بعد خود حضرت،  و  نداریم؟«  تو جایى  در دل 
مگر  دارى؟  من  از  که  است  انتظارى  چه  »این  می دهند:  پاسخ 

نمی دانى که من در زیر خروارها خاک محبوس هستم؟«
بهتر  م��ی ت��وان  زمانی  را  م��وال  تنهایی  و  دلتنگی  عمق  و 
فاطمه  وصف  در  موال  کام  این  بیاوریم  یاد  به  که  کرد  احساس 
سام ا... علیها را: »هرگاه به فاطمه علیهاالسام نگاه می کردم، 

غم و اندوه از من زدوده می شد«.

عاشقانه های سوزناک امیرمؤمنان علی)ع( در فراق زهرای مرضیه)س(

برنامه ه��ای جش��نواره  از سلس��له  دومی��ن خوان��ش 
»جیگی جیگ��ی«  نمایش��ی  هنره��ای  بین الملل��ی 
ب��ا  »گنج��کک اشی مش��ی«  نمایش��نامه  ب��ا خوان��ش 
نویس��ندگی داود کیانی��ان، به هم��ت گ��روه کوچ��ه به 
کارگردانی ش��اپور ترکمنی سرابی و سرپرستی راضیه 
ایرانی در پردیس تئاتر مستقل مشهد برگزار شد. در 
این مراسم اس��اتید تئاتر،پیشکسوتان، هنرمندان و 

عاقه مندان حضور داشتند.
خالقیت در سطح بین المللی

ش��اپور ترکمن س��رابی در حاش��یه برگ��زاری دور دوم 
خوانش ه��ای جش��نواره جیگ��ی جیگ��ی در پردی��س 
تئاتر مس��تقل در جمع خبرنگاران با ابراز خرس��ندی 
نس��بت ب��ه برگ��زاری جش��نواره »جیگی جیگ��ی« در 
مش��هد گف��ت: دبی��ر ای��ن جش��نواره »محمدبرومند« 
فردی بس��یار خ��اق و مبتکر در زمینه تئاتر اس��ت و 
او اولین کس��ی اس��ت که س��الن خصوصی تئاتر را در 

مشهد راه اندازی کرد. 
او  اف��زود:  جیگی جیگ��ی  ش��خصیت  درب��اره  وی 
شخصیتی مردمی دارد و همه قدیمی ها اورا به خوبی 
می شناس��ند و متأس��فانه امروزه به دس��ت فراموشی 
س��پرده ش��ده اس��ت، ولی محم��د برومن��د در عملی 
پس��ندیده دوب��اره قداس��ت جیگی جیگ��ی را برای ما 
متبل��ور می کن��د و در قالب یک جش��نواره بین المللی 
ن��ام و ی��اد او را زنده نگه م��ی دارد، و ب��رای من باعث 

افتخار اس��ت چنین حرکتی به عنوان اولین جشنواره 
خصوصی در سطح بین الملل برگزار شود.

جایگاه نویسنده در تئاترکودک
این کارگردان تئاتر اشاره ای به دو شخصیت نویسنده 
تئات��ر کودک و نوجوان کرد و گفت: به جرأت می توان 
گف��ت داوود کیانی��ان و حمید قلعه ی ب��ا توجه به آثار 
متعددی که در زمین��ه کودک و نوجوان دارند در حق 
آن ه��ا کوتاهی ش��ده اس��ت، هرچن��د جایگاه بس��یار 
باالئ��ی در زمین��ه فعالی��ت در کان��ون پ��رورش فکری 
ک��ودک و نوج��وان و آم��وزش و پرورش دارن��د. داوود 
کیانی��ان س��بک و ش��یوه کارش بیش��تر آموزش��ی و 
مس��ائلی را در آثارش بازگو می کند مناسب با جامعه، 
خانواده و نس��ل جوان امروز ما اس��ت و حمید قلعه ی 
نزدیک به 200 کار برای این گروه سنی دارد که خیلی 

از آن ها ناشناخته است. 
وی درباره نمایش��نامه »گنجشکک اشی مشی« گفت: 
ای��ن داس��تان مجموع��ه ای از چند داس��تان فولکلور 
ایرانی اس��ت و بخش های از آذربایجان تا خراسان را 
شامل می شود، نویسنده داستان در قالب یک کارکتر 
گنجشکک داستان را سرجمع می کند و در این زمینه 

خاقانه عمل می کند. 
نادیده شدن تئاتر کودک

راضیه ایرانی به عنوان سرپرس��ت گروه درباره جایگاه 
تئاتر کودک و نوجوان گفت: نمایش امروز به انتخاب 
آق��ای برومن��د برگ��زار ش��د و س��عی کردی��م اج��رای 
دلنش��ین و گوش��نوازی را ب��رای مخاطبی��ن داش��ته 
باش��یم و حق مطلب نسبت به متن استاد کیانیان ادا 
کنیم. وی درباره بخش اول جش��نواره و نویس��ندگان 

تئاترگف��ت: حمید قلعه  ای و داوود کیانیان در پاس��خ 
به سواالت کودک امروز و آن چه را که به آن نیاز دارد 
در متون خود اس��تفاده کردند. کیانیان با جمع آوری 
داس��تان ها، موس��یقی ها و ترانه های قدیمی در قالب 
نمای��ش ب��ه دیگران معرف��ی می کند و حمی��د قلعه ی 

داستان هایی را از لحاظ اخاقی به آن می پردازد.
ایرانی اش��اره ای به ادبیات نمایش��ی کودک و نوجوان 
ک��رد و گف��ت: چندوق��ت قب��ل در مکانی تع��دادی از 
اس��اتید دکترای ادبیات نمایش کودک و نوجوان ابراز 
می کردن��د ای��ران از لحاظ متون ادبی ب��رای این گروه 
س��نی دارای ضعف و کمبودهایی است و در این مورد 

متأس��فانه آن ه��ا از جایگاه دو نویس��نده فعال در این 
حوزه اطاع چندانی نداشتند. 

وی ب��ا اش��اره به چ��اپ ک��م نمایش��نامه های کودک و 
نوجوان در خراسان رضوی اظهارکرد: حمید قلعه  ای 
ب��رای  را  خوب��ی  نمایش��نامه های  کیانی��ان  داوود  و 
ک��ودکان و نوجوان��ان می نویس��ند که عاوه ب��ر جنبه 
س��رگرمی برای این گروه س��نی، نکات آموزشی قابل 
توجهی را نیز برای جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان 
دارد، ول��ی متأس��فانه تنها به لطف جش��نواره کودک 
و نوج��وان و در نمایش ه��ای آم��وزش و پرورش دیده 

می شود.

راضیه ایرانی در خصوص حمایت مسئولین فرهنگی 
هنری از تئات��ر کودک و نوجوان، بی��ان کرد: حمایت 
مالی از س��وی مسئولین از این نوع نمایش نمی شود، 
البته مس��ئولین ه��م مقصر نیس��تند، چراک��ه بودجه 

ادارات فرهنگی بسیار پایین است.

زندگی دوباره»جیگی جیگی« در خاطره ها
نمایشنامه »گنجشکک اشی مشی« به  همت گروه »کوچه« در مشهد خوانش شد

ترکمن سرابی: به جرأت 
می توان گفت داوود کیانیان 

و حمید قلعه  ای با توجه به 
آثار متعددی که در زمینه 
کودک و نوجوان دارند در 

حق آن ها کوتاهی شده 
است، هرچند جایگاه بسیار 

باالیی در زمینه فعالیت در 
کانون پرورش فکری کودک و 

نوجوان و آموزش و پرورش 
دارند

 در این مجموعه از 
نقاشی هایم از المان هایی 

چون دندان و دهان استفاده 
می کنم و این نشان دهنده 

همین توجه به نیازهای 
زیستی انسان است. در 

واقع این عنوان مبین همین 
وضعیت زندگی روزمره و 

در سطح نیازهای اولیه 
باقی مانده انسان است

 مرجان فرهمند

آثاری از هنرمند خراسانی، علیرضا بهدانی
)علیرضا بهدانی متولد سال 1350 در بیرجند است.او فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ادبیات بوده ودر رشته های مختلف هنری فعالیت می کند. بهدانی خوشنویسی، نگارگری، نقاشی و تذهیب را به ترتیب نزد آقایان یدا... کابلی، محمد حیدری، عباسعلی صحافی 

مقدم و علی اکبر رضوانی، محمود فرشچیان، عباس کاتوزیان، رحیم نوه سی، کریم نصر، علیرضا آقامیری آموخته است. وی که به عنوان خادم برگزیده قرآن برگزیده شده است، نگارش 48 مرتبه قرآن، بزرگترین قرآن طال، بزرگترین نهج البالغه مطال و کوچکترین 
قرآن طال را در کارنامه افتخارات خود دارد. بهدانی تاکنون 20 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور برگزار و در چندین نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی شرکت کرده است. این هنرمند عالوه بر کتابت 50 دیوان شعر و نقاشی صدها تابلوی هنری، مقام های 
گوناگونی در مسابقات و جشنواره های مختلف به دست آورده است. علیرضا بهدانی سابقه همکاری با موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در زمینه برگزاری دو نمایشگاه انفرادی در نگارخانه رضوان، شرکت در کارگاه عملی )ُورکشاپ گروهی( را دارد.
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amirsalmaNiyaN2278@Gmail.com

در  پدیده  فصل  این  بازیکن  خلعتبری  محمدرضا 
حال  در  ما  گفت:  تیمش  روزهای  این  شرایط  مورد 
پیگیری تمرینات مان هستیم و این خبر که در فضای 
رسانه ای پیچیده و از اعتصاب بازیکنان ما می گوید ، 

درست نیست.
پرداخت  روند  به  تنها  ما  بازیکنان  داد:  ادامه  او 
از  را  آنها چک هایی  دارند.  اعتراض  قراردادهایشان 
باشگاه دریافت کرده بودند که هیچکدام پاس نشده 
این  از  را  ناراحتی اش  دارد  حق  بازیکن  خب  است. 
مدیرعامل  کریمویی  آقای  اتفاقا  کند.  بیان  موضوع 
تیم هم سر تمرین حاضر شدند و جلسه خوبی را با 
موضوع  مورد  در  خلعتبری  کردند.  برگزار  بازیکنان 
20 درصد جریمه باشگاه به دلیل نتایج ناامید کننده 
تیمش در هفته های اخیر گفت: هنوز چیزی به طور 
رسمی به ما ابالغ نشده و من این را از شما می شنوم! 
اما به نظرم قبل از اینکه بخواهند به خاطر کسب این 
نتایج ما را جریمه کنند، بهتر است ریشه یابی کنند که 
چرا تیم به این وضعیت دچار شد. وی افزود: ما شب 
با رتبه چهارمی لیگ خوابیدیم و صبح بیدار شدیم 
دیدیم دهم هستیم! شما چطور می خواهید این تیم 
در  می تواند  امتیاز  یک  وقتی  کنید  جور  و  جمع  را 

سقوط یا بقا یک تیم تعیین کننده باشد؟
خلعتبری در مورد رویایی اش با ذوب آهن در این 
از  سال   5 من  گفت:  برتر  لیگ  رقابت های  از  هفته 
بهترین دوران فوتبالی ام را در این تیم سپری کردم و 
با ذوبی ها تا فینال آسیا رفتم. این تیم هم مدیرعامل 
کارکشته ای دارد و هم سرمربی کاربلدی را در راس 
اهمیت  برایمان  بازی  این  امتیاز  اما  می بیند.  خود 

زیادی دارد. هرچند کسب مساوی در اصفهان مقابل 
خوبی  نتیجه  می تواند  هم  برگشت  دور  تیم  بهترین 
باشد. او در مورد تقابل با اکبر ایمانی هافبک سابق 
زحمات  اول  فصل  نیم  در  اکبر  کرد:  تصریح  پدیده 
زیادی را برای ما کشید. نه اینکه از او دلخور باشیم 
اما اکبر می توانست خیلی دوستانه تر از تیم جدا شود. 
او بازیکن موثر تیم ما بود و خب حق انتخاب داشت تا 
درباره آینده اش تصمیم بگیرد و ما هم برای او آرزوی 
موفقیت می کنیم. خلعتبری که با هیجان خاصی از 
دیدار بزرگ این هفته بین سپیدرود و سایپا صحبت 
می کرد، در مورد تقابل علی کریمی و دایی گفت: واقعا 
نمی توان هیجان این بازی را کتمان کرد، من هم مثل 
تقابل  این  می خواهد  دلم  فوتبالدوستان  از  خیلی 
بزرگ را ببینم. این دو اسطوره های فوتبال ما هستند 
بازی  برنده  بود،  شایسته  که  تیمی  هر  امیدوارم  و 
برنامه 90  در  کریمی  علی  حضور  پیرامون  او  باشد. 
خاطر نشان کرد: به نظرم علی آقا حرف های خوبی 
را مطرح کرد و همه چیز در اوج احترام بین ایشان و 
آقای ساکت در جریان بود، اما کی روش کاری را کرد 
با تقبیح رفتار کی روش  نباید می کرد! خلعتبری  که 
خاطرنشان کرد: در اینکه او مربی بزرگی در فوتبال 
جهان است، حرفی نیست. کی روش مرا در آستانه 
جام جهانی خط زد ولی کوچکترین اعتراضی نکردم 
و به تصمیمش احترام گذاشتم. اما نه او و نه هیچ کس 
ندارد.  را  ما  فوتبال  اسطوره  به  توهین  حق  دیگری 
را  توهین  این  و من  کریمی هموطن من است  علی 
نمی پذیرم. مطمئن باشید دیگر مانند علی کریمی از 

مادر زاییده نمی شود.

 امیدواریم در اعزامی تیم ملی نماینده
داشته باشیم

خلعتبری: هیچ کسی حق توهین به اسطوره 
ما را ندارد
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وعده  معجردار،  حوض  مسجد  تخریب  پی  در 
مسجدی  ساخت  بر  مبنی  مشهد  شهری  مدیریت 

نزدیکی همان محل تحقق مییابد. جدید در 
مسجد  ریالی،  میلیاد   1۴ اعتبار  تخصیص  با 
 ۴۴۴ مساحت  به  زمینی  در  الزمان)عج(  صاحب 
درنزدیکی  مترمربع   7۴0 زیربنای  در  و  مترمربع 
احداث  معجردار،  حوض  شده  تخریب  مسجد 

خواهد شد.
خصوص  این  در  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
نوسازی  و  بهسازی  طرح  مجری  مجموعه  گفت: 
از ابتدای مسیر  بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
اختیارات  و  حدتوان  در  و  همواره  طرح  اجرای 
و  مذهبی  اماکن  ب��رای  وی��ژه��ای  اهمیت  خ��ود 

اجتماعی موجود در منطقه قائل بوده است.
مسجد   60 وجود  به  اشاره  با  نعمتی  مصطفی 
بیان  ثامن،  منطقه  سطح  در  فعال  حسینیه  و 
از  برخی  قرارگیری  دلیل  به  است  ممکن  کرد: 
این مراکز و اماکن در مسیر اجرای طرح، تخریب 
خصوص  در  قانونی  مجوزهای  اخذ  بر  وی  شوند. 
گفت:  داشتند،  را  وضعیت  این  که  مساجدی 
تبدیل  بر  مبنی  قانونی  مجوزهای  اساس،  براین 
امر  متولیان  از  خرد  مساجد  تجمیع  و  احسن  به 

دریافت شده است.

مسجد  تخریب  به  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
پیش،  چندی  ک��رد:  اظهار  معجردار،  ح��وض 
صاحب  مسجد  ی��ا  م��ع��ج��ردار  ح��وض  مسجد 
الزمان)عج( نیز در مسیر اجرای راستگرد ورودی 

حسنی  حاجی  شهید  بولوار  یا   ۴ قطاع  شارستان 
کارگر قرار داشت که تخریب شد.

به  زمینی  در  جدید  مسجد  اف��زود:  نعمتی 
بولوار  اب��ت��دای  در  و  مترمربع   ۴۴۴ مساحت 

و  فرهنگی  مجتمع  جنب   ،3 کارگر  حسنی  حاجی 
آموزشی امامت احداث خواهد شد.

اخذ  با  حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
بنای  طراحی  مرحله  پ��روژه،  مشاور  و  ط��راح 
میلیارد   7 اعتبار  تامین  با  و  شده  انجام  مسجد 
اجرایی  عملیات  آینده  سال  ابتدای  از  ریالی 

پروژه آغاز خواهد شد.
اجرای  اف��زود:  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
 1۴ بر  بالغ  هزینهای  مسجد  ساختمان  کامل 
زیربنای  در  مسجد  این  میطلبد.  ریال  میلیارد 
رفاهی  امکانات  نظرگرفتن  در  با  و  مترمربع   7۴0

بنا خواهد شد. و بهداشتی مجهز، 
دیگر  مسجد   2 اح��داث  به  اش��اره  با  نعمتی 
در  هادی)ع(  امام  مسجد  دو  تاکنون  کرد:  بیان 
امام  مسجد  و  امیرالمومنین)ع(  بولوار  حاشیه 
و  معروف  به  امر  میدان  حاشیه  در  خمینی)ره( 
نهی از منکر در قطاع 3، احداث و به بهرهبرداری 

رسیده است.
موقتی  مکان  حاضر  حال  در  است؛  ذکر  شایان 
در ابتدای تقاطع شارستان قطاع 3 تجهیز شده و 
تا زمان احداث و تکمیل ساختمان جدید مسجد 
قرار  نمازگزاران  اختیار  در  صاحبالزمان)عج( 

است. گرفته 

تحقق وعده مدیریت شهری در پی تخریب مسجد حوض معجردار؛

اختصاص14میلیاردریالاعتباربرایساختمسجدجدیدصاحبالزمان)عج(

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

100080888
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کوتاه از ورزش استان

دانشوربهفینالنرسید

آسیا  قهرمانی  پیست  سواری  دوچرخه  مسابقات 
میان  از  است،  برگزاری  درح�ال  مالزی  در  که   ۲۰۱۸
کردند،  رقابت  کایرین  ماده  در  که  ایرانی  رکابزنان 
تنها دانشور به نیمه نهایی صعود کرد که او هم در این 
مرحله نتوانست راهی فینال مسابقات شود. دانشور 
مرحله  راهی  و  شد  دوم  خود  گروه  در  و  اول  دور  در 
نیمه نهایی شد. دانشور در دور اول باالتر از واتانابه 
از ژاپن، یکی از رقبای اصلی اش ق�رار گرفت، اما در 

نیمه نهایی چهارم شد و از صعود به فینال بازماند.

پایانمسابقاتپرورشاندامباشگاههای
نیشابور

قهرمانی  فیزیک  و  ان���دام  پ���رورش  مسابقات 
شهید  سالن  در  ماه  بهمن   ۲۷ نیشابور  باشگاه های 
برگزار  اندام  پرورش  و  فیزیک  بخش  دو  در  بهشتی 
قدی  دسته   6 در  که  فیزیک  رشته  تیمی  بخش  در  و 
و  آریا  باشگاه  شرق،  ستاره  باشگاه  بود  شده  برگزار 
باشگاه بهروز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب 
۱۳ وزن برگزار  اندام که در  کردند و در رشته پرورش 
شد باشگاه آرین و ستاره شرق با امتیاز برابر مقام اول 

و باشگاه آریا و قهرمان به ترتیب دوم و سوم شدند.

دوخراسانیدراردویپاراوزنهبرداری

به  معلولین  وزن��ه ب��رداری  ملی  تیم  اردوی  اولین 
بازی های  در  حضور  ب��رای  آمادگی  کسب  منظور 
از  ورزشکار  دو  حضور  با  جاکارتا   ۲۰۱۸ پاراآسیایی 
خراسان رضوی برگزار می شود. این اردو از ۲۸ بهمن 
رضوی  خراسان  از  که  می شود  برگزار  اسفند   ۸ تا 

امیرسجاد یوسفی  زاده و علی سیفی حضور دارند.

طالیمسابقاتقهرمانیکشوردرتفنگ
بادیدردستنمایندهخراسانرضوی

رشته  انفرادی  بخش  کشور،  قهرمانی  مسابقات 
فدراسیون  محل  در  م��اه  بهمن   ۲۶ ب��ادی  تفنگ 
رضوی  خراسان  نماینده  که  شد  برگزار  تیراندازی 
انفرادی رشته  در بخش  توانست  سیده زهرا هاشمی 
تفنگ بادی با کسب مدال طا در مسابقات اول شود. 
همچنین در بخش تیمی تفنگ بادی بانوان، از بین 
محجوب  حضور  با  رضوی  خراسان  تیم  استان   ۳۱
سادات جالی، سیده زهرا هاشمی و صفیه صحراگرد 

توانست جایگاه سوم را از آن خود کند.

معرفیباشگاههایبرتردرمسابقات
بدنسازیسبزوار

گفت:  س��ب��زوار  ج��وان��ان  و  ورزش  اداره  رئیس 
فیزیک  و  کاسیک  بادی  ان��دام،  پرورش  مسابقات 
محل  در  گذشته  روز  سبزوار  باشگاه های  قهرمانی 
سالن شهید مشکانی با حضور عاقمندان برگزار شد.
از  دوره  این  در  افزود:  ادامه  در  نصراله زاده  مجید 
مسابقات بیش از ۵۰ شرکت کننده برتر از باشگاه های 
سطح شهرستان با هم به رقابت پرداختند و در پایان 
این مسابقات باشگاه های آران، سبان و اکسیژن به 
ترتیب با کسب بیشترین مدال های بدست آمده مقام 

های اول تا سوم را از آن خود کردند.

ورزشبانواندرخراسانرضویدرمسیر
پیشرفتاست

گفت:  رضوی  خراسان  وزنه برداری  هیئت  رئیس 
وزنه بردار،   ۱۳ از  تیمی متشکل  ماه  بهمن  چهاردهم 
۳داور و سرپرست به رکوردگیری کشوری اعزام شد. 
نماینده  اوزان  همه  در  تقریبًا  که  بودیم  استانی  تنها 
داشتیم و توانستیم امتیاز خوبی را کسب کنیم در رده 
نوجوانان و جوانان ۲ وزنه بردار از خراسان رضوی به 
اردوهای تیم ملی که در خوزستان برگزار خواهد شد 

دعوت شدند. 
عباسی  طوبی  کرد:  خاطرنشان  قاسمیان  احسان 
 ۶۳ ناصری در دسته  ریحانه  کیلوگرم،   ۵۳ در دسته 
اسطوری  مینا  همراه  به  قلی زاده  سکینه  کیلوگرم، 
به  مسابقات  از  دوره  این  در  کیلوگرم   ۹۰ دسته  در 
دسته  در  قادری پور  ندا  یافتند.  دست  سوم  مقام 
یافت.  دست  قهرمانی  نائب  مقام  به  کیلوگرم   ۵۸
شیرین توالیی در دسته ۶۹ کیلوگرم، مرضیه قنبری 
در دسته ۷۵ کیلوگرم و نگین ولیان در دسته مثبت 
از مسابقات  این دوره  قهرمانی  مقام  به  کیلوگرم   ۷۵

رسیدند.

ونگر:گواردیوالدرآستانهپیوستنبه
آرسنالقرارداشت

مربی  و  کاپیتان  فوتبالی  فلسفه  از  تمجید  با  ونگر 
سابق بارسا، مدعی شد که او در آستانه پیوستن به 
با  بارها  ››من  گفت:  او  است.   داشته  قرار  آرسنال 
درباره  تا  آمد  خانه ام  به  بار  یک  کرده ام،  صحبت  او 
خیلی  تیم  او  کنیم.  صحبت  آرسنال  به  پیوستنش 
او  را تمرین داده است.  آنها  به خوبی  و  خوبی دارد 
دیدگاه مشخص و مثبتی درباره فوتبال دارد. حتی 
برای  نباشد،  پیروز  فوتبالی اش  فلسفه  خاطر  به  اگر 

خودش و تاثیرش بر فوتبال احترام قائل هستم.‹‹

پوگبابهرئالمادریدنمیرود

و  اخیر  ماه های  در  پوگبا  از  مورینیو  انتقادهای 
باعث  فرانسوی  ستاره  این  خوب  چندان  نه  نمایش 
شد اخباری در مورد اختاف او و سرمربی یونایتدها 
منتشر شود، اما پوگبا به دوستان نزدیک خود گفته 
باقی  اولدترافورد  در  مدت  طوالنی  برای  دارد  قصد 
هنوز  پوگبا  سبک،  در  تفاوت هایی  علیرغم  بماند.  
به  و  کند  کار  مورینیو  نظر  زیر  می دهد  ترجیح  هم 
رئال  راهی  بعد  تابستان  در  حداقل  او  دلیل  همین 

مادرید نخواهد شد. 

لیورپولمهاجمجدیدمیخواهد

 63 رساندن  ثمر  به  با  لیورپول  حمله  خط  مثلث 
گل عملکردی عالی داشته ولی بارنز معتقد است که 
لیورپول باید یک مهاجم به خدمت بگیرد. او گفت: 
نیاز  بیشتری  بازیکنان  به  حمله  خط  در  ››لیورپول 
فکر  ولی  است،  عالی  تیم  حمله  خط  مثلث  دارد. 
سال  سه  دو  طول  در  روند  همین  به  آنها  نمی کنم 
و  نیست  نوک  مهاجم  صاح  بدهند.  ادام��ه  آینده 
دوره  یک  در  بتواند  که  باشد  بازیکنی  نمی کنم  فکر 
نداریم.  اینگونه  بازیکنی  ما  کند.  گلزنی  طوالنی 
که  چند  هر  داریم،  را  مانه  و  صاح  مثل  بازیکنانی 
بازیکن گلزنی  مانه مقابل پورتو هت تریک کرد ولی 
و  شود  جذب  نوک  مهاجم  یک  اگر  نظرم  به  نیست. 
خیلی  تیم  اوضاع  کند،  بازی  عقب تر  کمی  فیرمینو 

بهتر می شود و تناسب در تیم ایجاد می شود.‹‹

کونته:بایدبینقصباشیم
در  ح��س��اس  دی���داری  در  ب��رت��ر  لیگ  قهرمان 
کار  و  رفت  خواهد  بارسلونا  مصاف  به  چمپیونزلیگ 
کونته  حال  بود.  خواهد  آنها  روی  پیش  دش��واری 
مدعی شد که چلسی برای نتیجه گرفتن مقابل آبی 
باید بی نقص کار کند. او گفت: ››مطمئنا  اناری ها، 
صحبت  جهان  تیم های  بهترین  از  یکی  به  راجع  ما 
نقص  بی  نمایشی  که  کنیم  تاش  باید  ما  می کنیم. 
با توپ شخصیت ویژه ای دارند  آنها  باشیم.  داشته 
ولی مطمئنا بدون توپ نقاط ضعفی دارند و باید به 

دنبال این نقاط ضعف باشیم.‹‹

بوسکتس:چلسیخیلیمارااذیت
خواهدکرد

غلبه  به  تساوی در اللیگا موفق  از 2  بعد  بارسلونا 
داستان  است  معتقد  بوسکتس  اما  شد،  ایبار  بر 
بود.  خواهد  متفاوت  چلسی  برابر  هفته  این  دیدار 
مسابقه  چلسی  برابر  ››دی���دار  گفت:  بوسکتس 
دشواری دیگر با رویکردی متفاوت است. اما ما برای 
امیدواریم  و  زده هستیم  بسیار هیجان  این مسابقه 
اتفاقات خوب پیش برود. چلسی تیم باکیفیتی است 

و قطعا ما خیلی اذیت خواهیم شد.‹‹

غیبتهافبکچلسیمقابلبارسلونا
هافبک  باکایوکو  تیمو  غیبت  کونته،  برای  بد  خبر 
بارسلونا  مقابل  رو  پیش  دی��دار  در  چلسی  ج��وان 
غایب  نیز  برابر هال سیتی  دیدار  در  باکایوکو  است. 
بعید است  و کونته در مصاحبه ای اعام کرد که  بود 
در دیدار مقابل بارسلونا، امکان استفاده از باکایوکو 
که  داشت  اذعان  کونته  البته  باشد.  داشته  وجود 
چلسی  اسپانیایی  مدافع  آلونسو،  مارکوس  مشکل 
رفع شده و او می تواند در مسابقه سه شنبه شب برابر 

بارسا به میدان برود.

نشست خبری هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان 
و  ورزش  کل  اداره  محل  در  گذشته  روز  ظهر  رضوی 
بهانه  همین  به  شد.  برگزار  رضوی  خراسان  جوانان 
در ابتدا گذری کوتاه به ورزش باستانی و زورخانه ای 
در ایران خواهیم داشت تا اگر فردی آشنایی خاصی با 
این ورزش ندارد با آن آشنا شود و حتی اگر عالقمند 
به این ورزش شد بتواند در این رشته ورزشی فعالیت 

کند.
ورزش  ن��ام  به  را  آن  که  ای��ران  باستانی  ورزش 
زورخانه ای هم می شناسیم، عالوه بر این که فعالیتی 
جسمانی  آمادگی  و  عضالت  نیرومندسازی  جهت 
قلمداد  نیز  معنوی  و  روحی  فعالیتی  مثابه  به  است، 

می شود و از تقدس قابل توجهی برخوردار است.
با تزکیه نفس  ارتباط میان تعلیم جسمانی همراه 
می نویسد:  گزنفون  می یابیم:  زیر  گفته های  در  را 
فرا  را  ورزش���ی  دانستنی های  اق��س��ام  »ای��ران��ی��ان 
می گذراندند  را  مراحل  این  تمام  چون  و  می گرفتند 
به خصال پهلوانی متمایز می گشتند و آنان را ُگرَدک 

یعنی جوان ُگرد می نامیدند.
ورزشکاران  ب��رای  زورخ��ان��ه ای،  باستانی  ورزش 
اندامی  به  یافتن  برای دست  تنها وسیله ای  باستانی 
برای  وسیله ای  بلکه  نیست،  سالمتی  و  مناسب 
ارتباط معنوی با خداست. زورخانه، که مکان ورزشی 
باستانی مقدس ایرانیان و جایگاه زور و قدرت است، 
گیران  کشتی  آن  در  که  است  تاریخی  محلی  عنوان 
ایرانی تحت تعلیم و تعلم قرار می گیرند. این ورزش 
و  سازی  بدن  نامتعارف  حرکات  شبیه  اول  نگاه  در 
آئروبیک به نظر می رسد. اما حرکات باستانی کاران، 
ترکیبی از حرکات چرخشی همراه با ضربات آهنگین 
در داخل  را  آن  که  است  وزنه های چوبی سنگینی  و 

گود چرخانده و به هوا پرتاب می کنند.
فعالیت های  جز  پهلوانی  حرکات  انجام  و  ورزش 
بوده  است.  باستان  دوران  در  ایرانیان  روزمره  اصلی 
ورزشکارانی  برای  خاصی  ارزش  زمان  آن  جامعه 
روحی  شجاعت  و  بدنی  قدرت  برای  که  می شد  قائل 
برپایه  ب��وده ان��د.  شکرگزار  داشتند،  دراختیار  که 
پیش)قرن  سال  هفتصد  حدود  در  زورخانه  تاریخ، 
7خورشیدی( بوسیله محمود معروف به پوریای ولی 
که ظاهرًا از مردم خوارزم بوده و گویا در سال772ه.ق. 
در گذشته  است به صورت امروزی بازسازماندهی شد. 
با این حال بر پایه رفتار و منش تاریخی و اسطوره های 
ایران زورخانه می تواند حداقل در ایران تاریخی بسیار 

کهن تر داشته باشد.
خیلی  زمانهای  به  می گردد  بر  زورخانه  پیدایش 
تعلیم  و  انجام می شد  تن  به  تن  که جنگ های  قدیم 
فنون جنگی در آن عصر به سبک و شیوه مخصوص 
انجام می گرفت، زیرا عملیات جنگی آن روز عبارت 
بود از اسب سواری، چوگان بازی، تیراندازی، کشتی 

و... که تعلیمات آن برای هر مملکتی ضروری بود.
گرفته  الهام  کاربردی،  اداوات  باستانی،  ورزش  در 
شده از ادوات جنگی است، مثاًل »میل« صورت تغییر 
یافته گرز است، »کباده« همان »کمان« است، »سنگ 
زورخانه« همان »سپر« است و »طبل زورخانه« یادآور 
طبل جنگی یا همان کوس است و گود زورخونه محلی 
برای پرورش تن و روح اما در این میان خواندن اشعار 
هم حکم همان رجزخوانی میادین جنگی را به خوبی 
ایفا کرده است، با این تفاوت که در اشعار رجزخوانی 
هدف ترساندن حریف و غلبه بر او بوده، اما در اشعار 

کاران  ورزش  به  نیرو  و  توان  القای  هدف  زورخانه ها 
است که در این میان اشعار مورد نظر را با چاشنی پند 

و اندرز در مسیر غلبه بر نفس در نظر گرفتند.
مرشد در زورخانه حکم صوفی یا عارفی را دارد که با 
خواندن اشعاری حماسی هدفش القای توان و نیروی 

ورزش است.
ورزش  آن  در  م��ردان  که  اس��ت  جایی  زورخ��ان��ه 
می کنند و بیشتر در کوچه پس کوچه های شهر ساخته 
شده است. بام آن به شکل گنبد و کف آن گودتر از کف 
کوچه است. درب آن کوتاه و یك لختی است و هر که 
بخواهد از آن بگذرد و داخل زورخانه بشود باید خم 
شود. می گویند در زورخانه را از این رو کوتاه می گیرند 
که ورزشکاران و کسانی که برای تماشا به آنجا می روند 
به احترام ورزش و ورزشکاران و آن مکان خم شوند. 
باز  کوتاه  سقف  با  باریك  راه��روی  یك  به  درب  این 

می شود و آن راهرو به »سردم زورخانه« می رود.
 درمیان زورخانه گودالی هشت پهلو و گاهی شش 
یا 4 متر و پهنای 4 متر و ژرفای 3  پهلو به درازی 5 
چارك تا یك متر کنده شده که »گود« نامیده می شود. 
در کف گود چند الیه بوته و خاشاك گذاشته و روی آن 
بوته و خاشاك خاك رس ریخته و هموار کرده اند. بوته 
و خاشاك را برای نرمی کف گود می ریزند و هر روز روی 
این کف را پیش از آن که ورزش آغاز شود با آب »گل 

نم« می زنند تا از آن گرد برنخیزد.
لبه  و  است  شده  اندود  ساروج  گود  دیواره  سراسر 
آن به جای هزاره آجری با چوب پوشانده شده است 
بخورند  گود  لب  به  ورزش  هنگام  ورزشکاران  اگر  تا 
غرفه هایی  گود  دور  و  باال  در  نشود.  زخمی  تنشان 
ساخته شده که جای نشستن تماشاچیان و گذاشتن 
آنان  پوشیدن  تنکه  بستن  لنگ  و  ورزشکاران  جامه 
جایگاه  نیز  غرفه ها  این  از  غرفه  دو  یکی  اس��ت. 
افزارهای ورزشی است.  سر دم زورخانه در یکی از 
غرفه های چسبیده به راهروی زورخانه درست شده 

کف  از  کف اش  که  گرد  نیم  است  صفه ای  آن  و  است 
در  است.  بلندتر  متر  نیم  و  یك  تا  متر  یك  زورخانه 
و  به آن زنگ  که  جلوی »سر دم« چوب بستی است 
بر  است.  آویخته  قو  پر  و  سپر  و  زره  و  پلنگ  پوست 
روی سکو زیر چوب بست اجاقی کنده شده که در آن 
منقلی  باشند  نداشته  اجاق  هرگاه  و  می ریزند  آتش 
با  را  خود  تنبك  مرشد  و  می گذارند  بست  چوب  زیر 
آتش اجاق یا منقل گرم می کند تا صدای آن رساتر 
درآید.پس از آشنایی جزئی با این ورزش ایرانی به 
سراغ جلسه روز گذشته هیئت پهلوانی و زورخانه ای 
فعالیت  این یک سال گذشته  در  ببینیم  تا  می رویم 

این هیئت چطور بوده است.
خراسان  ای  زورخ��ان��ه  و  پهلوانی  هیئت  رئیس 
پهلوانی  هیئت  خبری  نشست  در  امروز  ظهر  رضوی 
طول  در  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  زورخانه ای  و 
یک سال گذشته که در هیئت حضور داشتم اتفاقات 
خوبی افتاد اما می توانست بهتر هم باشد. قطعا مسیر 
سختی داریم اما خراسان رضوی دارای ظرفیت های 
فراوانی است. امیر حسین فیروزیان افزود: خراسان 
بر  کشوری  مسابقات  در  بود  سال   ۱۰ از  بیش  رضوی 
توانستیم  یکسال  همین  در  اما  بود  نرفته  سکو  روی 
در بزرگساالن، جوانان و نوجوانان بر روی سکو برویم 
این  شویم.  آفرین  افتخار  رضا)ع(  امام  شهر  برای  و 
موفقیت در حالی رخ داد که ما با تالشی کوچک به این 
افتخارات رسیدیم و هنوز از تمام ظرفیت ها استفاده 
نشده است. فیروزیان تاکید کرد: خراسان رضوی از 
لحاظ سخت افزار و نیروی انسانی هیچ کمبودی ندارد 
و جفایی در حق شهر مشهد و ورزشکاران استان است 
نداشته  حضور  کشوری  مسابقات  در  نتوانیم  ما  که 

باشیم و یا کمرنگ ظاهر شویم.
رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی 
گفت: قطعا مشهد باید به قطب ورزش باستانی تبدیل 
برگزاری  و  میزبانی  برای  باالیی  پتانسیل های  شود، 

مسابقات مختلف در مشهد و استان خراسان رضوی 
وجود دارد که باید قطعا بر این موضوع توجه کرد.

فیروزیان خاطرنشان کرد: ما هر زمان نیازی داشتیم 
اداره کل ورزش و جوانان و مدیرکل از هیچ تالشی دریغ 
دولتی  بودجه  به  نباید  ما  کردند.  ما کمک  به  نکردند 
چشم داشته باشیم باید برای ورود خیرین و مدیریت 
تالش  ورزش  این  دوستداران  مشارکت  با  هزینه ها 
کرد. وی تصریح کرد: امروزه متاسفانه در ورزش گاهی 
هیچ کسی  خوشایند  که  می دهد  رخ  اتفاقاتی  اوقات 
نیست، در این ورزش هم با توجه به قدمت و منشی 
اما  باشد،  نباید  چیزی  چنین  دارد  وجود  آن  در  که 
گاهی اوقات متاسفانه در این ورزش هم شاهد برخی 
اتفاقات هستیم که بسیار کم است و تالش ما بر این 
که  برخوردهایی  برسد.  صفر  به  اتفاقات  این  تا  است 
نه تنها در هیچ ورزشی زیبا نیست بلکه در این ورزش 
که جایگاه باستانی در ایران و عرفانی دارد هم خیلی 
بسیاری  برنامه های  شهرستان ها  ب��رای  اس��ت.  بد 
در  ولی  است،  نشده  کامال محقق  اما هنوز  داشته ایم 
حال حاضر فضای خوبی در شهرستانها با همکاری و 
همراهی مسئولین با یکدیگر به وجود آمده است که 
داشته  بیشتری  پیشرفت  بتوانند  ادامه  در  امیدواریم 
زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش  هئیت  رئیس  باشند. 
خراسان رضوی ادامه داد: یکی از اهداف ما راه اندازی 
در  رشته  این  باید  زیرا  بوده،  باستانی  ورزش  مدرسه 
بین نوجوانان و نونهاالن گسترش یابد، در این ورزش 
تمامی ارزش های فرهنگی و مذهبی ما وجود دارد و 
قطعا با ورزش به بهترین شکل به جامعه و نسل های 

بعد انتقال می یابد.

فیروزیان افزود: ما در مدارس برنامه های مختلفی 
را اجرا کردیم و در حال حاضر در چندین مدرسه شهر 
اجرایی  مختلفی  جلسات  هفتگی  صورت  به  مشهد 

می شود.
و  خانواده ها  ورود  برای  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
جامعه به گود و آشنایی با این ورزش تالش کرد قطعا 
مذهبی  و  تاریخی  فرهنگی،  جلوه های  زورخانه  گود 
بسیاری دارد که اگر فضایی برای اشنایی تمامی افراد 

جامعه به وجود اید تاثیر خوبی خواهد داشت.
فیروزیان خاطرنشان کرد: در شهر مشهد ۲ زورخانه 
در حاشیه شهر در حال احداث است به نوعی ما تاکید 
ویژه داریم بر توسعه این ورزش در مناطق محروم و 
تا  همکارانم  تالش  با  که  ورزش  این  شدن  همگانی 

حدودی این امر محقق شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ گود فعال در استان 
فعال هستند که از این تعداد ۱۶ گود در مشهد فعالیت 
خواهد  افزایش  گود   ۲۰ به  آینده  سال  که  کنند  می 

یافت.

جوانمردی،جاماندهدرگودزورخانهواحدهایاقامتیدستگاههادرمشهدبایدبرچیدهشود
به بهانه برگزاری نشست خبری هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهد:

بودجه97شهرداری،14اسفندبهصحنعلنیمیرود

و  رضوی  خراسان  استاندار  معاون  ایرنا-  مشهد- 
فرماندار ویژه مشهد گفت: در چهار سال اخیر معادل 
مشهد  شهر  حاشیه  در  ریال  میلیارد   700 و  هزار   9
هزار  حدود  اعتبار  با  نیز  طرح   50 و  شده  اجرا  طرح 
و 30 میلیارد ریال هم اکنون در این مناطق در حال 

اجرا است.
دهمین  در  نوروزیان  محمدرحیم  ایرنا،  از  نقل  به 
جلسه شورای اداری مشهد افزود: تنها در دهه فجر 
مناطق  در  طرح  ریال  میلیارد  هزار  چهار  امسال 
که  رسید  ب��رداری  بهره  به  مشهد  شهر  ای  حاشیه 
نشان از توجه مسئوالن به خدمت رسانی به ساکنان 

محروم حاشیه شهر دارد.
را  شهر  حاشیه  به  امید  و  تدبیر  دولت  توجه  وی 
این  در  اجتماعی  آسیبهای  گفت:  و  دانست  ارزنده 
دولت از زیر میز به روی میز آمد و در معرض دید و 

کانون توجه همگان قرار گرفت.
شهر  حاشیه  در  شده  اجرا  های  پروژه  عمده  وی 
فاضالب،  و  آب  ه��ای  بخش  به  مربوط  را  مشهد 
بنیاد   ، امام)ره(  حضرت  امداد  کمیته  رسانی،  برق 
اداره  بسیج،  و  سپاه  ساز،  مسکن  خیرین  مسکن، 

پست و نیروی انتظامی عنوان کرد.
نفری  میلیون   3.5 جمعیت  از  سوم  یک  ح��دود 
شهر  این  حاشیه  در  پهنه   66 در  مشهد  کالنشهر 

سکونت دارند. 
ای 20  بودجه  ردیف  اختصاص  از  فرماندار مشهد 
به  شهر  حاشیه  امنیت  تامین  برای  ریالی  میلیارد 
صورت  اقدامات  با  گفت:  و  داد  خبر  بسیج  و  سپاه 
ارتکاب  میزان  مربوط،  دستگاههای  توسط  گرفته 
به  نسبت  امسال  ماه   9 در  مذکور  مناطق  در  جرائم 

مدت مشابه پارسال کاهش داشته است. 
نفری  میلیون   3.5 جمعیت  به  اشاره  با  نوروزیان 
تامین  در  انتظامی  نیروی  ک��رد:  تصریح  مشهد، 
امنیت این کالنشهر که به تنهایی به اندازه یک استان 
کالنشهری  است،  کرده  عمل  بخوبی  دارد،  جمعیت 
امنیتی  و  مذهبی  سیاسی،  حساسیتهای  دارای  که 
انجام  به  را  شهر  این  بارها  دشمنان  و  است  باالیی 
اند که موفق به اجرای  اقدامات امنیتی تهدید کرده 

آن نشده اند.

مشکالت  مردم  کرد:  نشان  خاطر  مشهد  فرماندار 
منکر  نیز  ما  البته  که  دارند  جامعه  در  کمبودهایی  و 
اعتراض کجاست  راه  دانند  آنها می  اما  نیستیم  آنها 
و نارضایی خود را در پای صندوقهای رای نشان می 

دهند . 
وی تاکید کرد: سهم هر دستگاه در ایجاد اشتغال 
حدود80  ایجاد  و  است  شده  اعالم  جاری  سال  در 
به  باید  دستگاهها  لذا  است  مشهد  سهم  شغل  هزار 
پایبند  اشتغال  زمینه  در  شده  تعیین  اهداف  تحقق 

باشند.
باید  مشهد  در  دستگاهها  اقامتی  واحدهای   *

برچیده شود
در  زائ��ران  حضور  اوج  در  گفت:  مشهد  فرماندار 
پر  شهر  این  اقامتی  اماکن  درصد   70 تا   60 مشهد 
می شود با این وجود بسیاری از ادارات برای اسکان 
کارکنان خود از سراسر کشور در مشهد هزینه کرده و 

اقدام به راه اندازی اماکن اقامتی می کنند.
دستگاههای  داری  هتل  از  شدید  انتقاد  با  وی 
این  از  اقامتی  واحدهای  افزود:  مشهد  در  مختلف 
دست باید جمع شود و امکان این کار نیز وجود دارد. 
موظفند  دستگاهها  همه  داشت:  اظهار  نوروزیان 
در راستای قانون و شفاف سازی اگر اطالعاتی طبقه 
جمله  از  متقاضیان  اختیار  در  را  آن  نباشد  بندی 
بر  اقدام  و  دهند  قرار  تشکیالت  دیگر  و  خبرنگاران 

خالف این امر، غیرقانونی و قابل پیگیری است. 
رسان  خدمات  دستگاههای  گفت:  همچنین  وی 
از  مطالباتی  که  صورتی  در  ندارند  حق  وجه  هیچ  به 
به قطع  اقدام  اولین مرحله  دارند در  مشترکان خود 

خدمات خود کنند.
در  گفت:  نیز  مشهد  فرماندار  سیاسی  معاون 
و  داریم  قرار  مشهد  در  آب  جدی  بحران  یک  آغاز 
است  گیری  شکل  حال  در  آن  مهار  برای  ای  کمیته 

مختلف  دستگاههای  برای  کمیته  این  مصوبات  و 
قطع  خواستار  نیت،  خوش  حیدر  االجراست.  الزم 
از لوازم کاهنده مصرف  فعالیت آب نماها و استفاده 
آب در ادارات مختلف بویژه مراکز آموزش و پرورش 

شهرستان مشهد شد.
و محیط زیست شهری شهرداری  معاون خدمات 
 26 ن��وروز  ایام  در  گفت:  مراسم  این  در  نیز  مشهد 
سطح  در  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  و  کیوسک 
به  رسانی  اطالع  آم��اده  ساعته   24 صورت  به  شهر 

زائران و مسافران هستند.
ن��وروزی  حضور  به  اش��اره  با  کاظمی  ا...  خلیل 
باید  اف��زود:  مشهد  در  شهرها  دیگر  از  متکدیانی 
آوری  جمع  به  نسبت  تا  شود  صادر  قضایی  مجوزی 
و نگهداری موقت متکدیان سطح شهر در حدفاصل 
25 اسفند امسال تا 25 فروردین 97 در مراکز مربوطه 

اقدام کنیم.

شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
بودجه  بتوانیم  هستیم  ام��ی��دوار  گفت:  مشهد 
علنی  صحن  ب��ه  اسفندماه   14 را  ش��ه��رداری 

برسانیم.
خصوص  در  گندمی  بتول  ایسنا،  از  نقل  به 
کرد:  اظهار  شهرداری   97 بودجه  بررسی  وضعیت 
را  شهرداری  خود  بودجه  بتوانیم  هستیم  امیدوار 
14 اسفندماه و بودجه سازمانها را تا پایان سال به 

برسانیم. صحن علنی شورای شهر 
وی با بیان اینکه »جلسه کمیسیون تلفیق شورای 
شهر در خصوص بررسی بودجه 97 شهرداری آغاز 
ما  تخصصی  داد:کمیسیونهای  ادامه  است«،  شده 
آغاز  را  خود  بررسیهای  هستند،  کمیسیون   10 که 
کمیسیون   به  بررسیها  نتایج  از  بخشی  و  کردهاند 

تلفیق شورا رسیده است. 
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مشهد در خصوص اصالحات بودجه 97 شهرداری، 
کردهایم.  بررسی  را  درآمدی  منابع  کرد:   عنوان 
باید  شد.  خواهد  تغییرات  دچار  منابع  این  قطعًا 
سهم  شود.  دیده  بیشتر  پایدار  درآمد  منابع  سهم 
در  سهم  این  باید  و  است  بوده  کم  هم  دولت  کمک 

مصارف  بخش  در  یابد.  افزایش  مختلف  کدهای 
این  با  را  هزینهها  کاهش  داریم.  انقباضی  نگاه  هم 
افزایش درآمد  به نوعی  رویکرد که کاهش هزینهها 

است، مدنظر داریم. 

هزینهها  دقیق  »بررسی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کمیسیونها  کار  دستور  در  متعدد  برنامههای  در 
ما  نگاه  که  دلیل  ای��ن  به  ک��رد:  تصریح  اس��ت«، 
از  بخشی  بتوانیم  هستیم  امیدوار  است  انقباضی 

گونهای  به  دهیم،  کاهش  هم  را  جاری  هزینههای 
در  موضوع  این  البته  برسیم،   96 سال  نقطه  به  که 
است  این  ما  تأکید  شد.  خواهد  مشخص  بررسیها 
ایجاد  مصارف  ه  حوز  در  را  کاهشی  بتوانیم  که 

کنیم.
 96 سال  جاری  »بودجه  اینکه  بیان  با  گندمی 
است«،  ب��وده  تومان  میلیارد   1160 شهرداری، 
برنامهها  از  بخشی  در  بتوانیم  اگر  کرد:  خاطرنشان 
تغییر ایجاد کنیم و روندهای بخشی از خدماتی که 
تحول  و  تغییر  دچار  میکنیم  ارایه  شهروندان  به 
میلیارد   110 افزایش  جلوی  میتوانیم  شوند، 
تومانی که در بودجه جاری امسال است را بگیریم 
اولین سال تالش کنیم بودجه جاری  برای  و شاید 

باشد.  نداشته  کاهشی  ما 
است  بررسی  حال  در  موضوع  این  افزود:  وی 
قطعی  هنگامی   اس��ت.  نشده  قطعی  هنوز  و 
علنی  صحن  و  تلفیق  کمیسوین  در  که  شد  خواهد 
اصلی  دغدغههای  از  یکی  ام��ا  ش��ود،  تصویب 
کمیسیونها  سایر  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
جاری  هزینههای  امکان  حد  تا  که  اس��ت  ای��ن 

نکند. پیدا  افزایش 

اخبار کوتاه

بارشبرفوبارانواحتمالآبگرفتی
درخراسانرضوی

با  رضوی  خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز 
صدور اطاعیه ای نسبت به بارش برف و باران همراه 
با وزش باد شدید و احتمال آبگرفتگی معابر در این 

استان هشدار داد.
رضوی،  خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز 
هواشناسی  مدلهای  و  ها  نقشه  تحلیل  به  توجه  با 
انتظار می رود از امروز این استان تحت تاثیر سامانه 
ابرناکی  افزایش  ضمن  که  شود  واقع  جوی  ناپایدار 
در  برف  و  باران  بارش  به  منجر  شدید،  باد  وزش  و 

بیشتر نقاط استان خواهد شد.
عصر  از  رود  می  انتظار  ها  بینی  پیش  این  پایه  بر 
روز دوشنبه با تقویت و گسترش ناپایداری ها بارشها 
بارش  با احتمال  و  برق  و  با رعد  توام  به شکل رگبار 
که  دهد  رخ  رضوی  خراسان  نقاط  اغلب  در  تگرگ 
و  آبگرفتگی  وقوع  بارشها  بودن  رگباری  به  توجه  با 
سیابی شدن مسیلها در سطح استان دور از انتظار 
بینی هواشناسی  مرکز پیش  گزارش  پایه  بر  نیست. 
خراسان رضوی از روز دوشنبه بر شدت وزش باد در 
سطح استان افزوده می شود، به طوری که در برخی 
ساعات وزش باد شدید و به ویژه در نوار شرقی و نیمه 
جنوبی همراه با گرد و خاک و کاهش دید خواهد بود.
همچنین در نواحی سردسیر و کوهستانی خراسان 
رضوی بارش ها به شکل باران و برف پیش بینی می 
کوالک  احتمال  باد  وزش  شدت  به  توجه  با  که  شود 
برف، کاهش دید، لغزندگی معابر و همچنین اختال 

در شبکه حمل و نقل استان وجود دارد.

سفر1.8میلیونزائرخارجیبهمشهد
زائ���ران  فرهنگی  ام���ور  هماهنگی  م��دی��رک��ل 
استانداری خراسان رضوی گفت: در 10 ماهه امسال 
کشورهای  از  خارجی  زائر  هزار   800 و  میلیون  یک 

مختلف جهان به مشهد مقدس سفر کردند.
سیدحمید موسوی افزود: ساالنه به طور متوسط 
27 میلیون زائر داخلی و خارجی به مشهد سفر می 
زائران  آنان  نفر  میلیون   2 میانگین  طور  به  که  کنند 

خارجی هستند.
وی با اشاره به وجود ۴00 میلیون شیعه در سطح 
جهان گفت: حضور ساالنه 2 میلیون زائر خارجی در 
مشهد با توجه به تعداد شیعیان در جهان و جایگاه 
و  نیست  توجهی  قابل  آمار  تشیع،  جهان  در  مشهد 
باید بستر مناسب برای جذب بیشتر زائران خارجی 

فراهم شود.
وی بیان کرد: برای رسیدن به شمار درخور زائران 
رسانه  دولت،  نزدیک  همکاری  نیازمند  مشهد،  در 
و  امکانات  تامین  منظور  به  خصوصی  بخش  و  ها 

زیرساختها و اطاع رسانی مطلوب هستیم.
زبان  آم��وزش  شهر،  س��ازی  مناسب  از  موسوی 
زائ��ران،  به  رسانی  خدمت  متولیان  به  انگلیسی 
از  شایسته  میزبانی  صحیح  فرهنگ  آداب  ترویج 
به  مقدس  مشهد  در  زیارت  آداب  آموزش  زائ��ران، 
برای  الزم  اقدامات  از  برخی  عنوان  به   ... و  زائران 
پذیرایی مناسب از زائران خارجی یاد کرد. مدیرکل 
هماهنگی امور فرهنگی استانداری خراسان رضوی 
گفت: به منظور میزبانی شایسته از زائران نیز انجام 
مشهد  شهرداری  و  شهر  ش��ورای  با  مشترکی  کار 
بین  زبان  آموزش  افزود:  موسوی  است.   شده  آغاز 
و  حمل  رانندگان  به  زائران  میزبانی  آداب  و  المللی 
نقل عمومی توسط شهرداری مشهد و دوزبانه کردن 
جمله  از  شهر  سطح  در  رانندگی  و  راهنمایی  عائم 
فعالیتهای نهادهای مرتبط با این موضوع در خراسان 
رضوی است.  وی ادامه داد: از آنجا که رسانه نقش 
فرهنگ  ترویج  و  زائ��ران  تکریم  در  مهمی  بسیار 
کارگروه رسانه  کارگروهی تحت عنوان  دارد  میزبانی 
زیارت رضوی نیز با اهداف کان زیارت تشکیل شده 
طرحهای  اجرای  مجموع  در  افزود:  موسوی  است. 
امام  زائران  از  میزبانی  فرهنگ  ارتقای  برای  زیادی 
کیفی  و  کمی  ملی  سند  از  بخشی  عنوان  به  رضا)ع( 
توسعه زیارت بتازگی شروع شده است و تا رسیدن به 

هدف نهایی فاصله زیادی وجود دارد. 
کیفی  و  کمی  توسعه  سند  کرد:  نشان  خاطر  وی 
انجام مطالعات فراوان  از  بعد  زیارت در سال 139۴ 
با گستره و کارگروه های مختلف به عنوان یک سند 
سند  این  رسید.  تصویب  به  زیارت  حوزه  باالدستی 
در قالب 821 پروژه، 13 برنامه عملیاتی، 10 راهبرد 
اجرایی  با مشارکت 62 دستگاه  و 39 سیاست کان 

در خراسان رضوی در حال اجراست.

تجهیزپلهایهواییبهآسانسوربراساس
اولویتتردد

شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
گفت:  مشهد  شهرداری  کشاورزی  فرآوردههای  و 
درخواست  پیامی  ارس��ال  با  شهروندان  از  برخی 
بوستان  جنب  و  جهاد  میدان  هوایی  پل  دو  تجهیز 
رجا به آسانسور را داشتند که مدیران شهری تجهیز 
امکانپذیر  تردد  اولویت  صورت  در  را  هوایی  پلهای 

دانستند.
 بهروز کیانی در این خصوص بیان کرد: در سطح 
شهر مشهد به منظور رفاه حال شهروندان و افزایش 

ایمنی عابران پیاده پل هوایی نصب میشود.
وی افزود: در راهاندازی این پلهای هوایی نهایت 
این  پرتردد  و  مهم  نقاط  در  تا  میشود  انجام  تاش 
اقدام، اجرایی شود. مدیرعامل سازمان ساماندهی 
شهرداری  کشاورزی  فرآوردههای  و  شهری  مشاغل 
برای  آسانسور  نصب  حاضر  حال  در  گفت:  مشهد 
اعام  اما  است  سازمان  این  وظیفه  هوایی  پلهای 
اولویت برای انجام این اقدام توسط سازمان حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری مشهد اعام میشود.
وی ادامه داد: همچنین به منظور افزایش ایمنی 
و آسایش شهروندان در پلهای هوایی جدید به جای 
ادامه  در  میشود.  استفاده  آسانسور  از  برقی  پله 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد نیز در خصوص اولویتدهی به نصب آسانسور 
برای  آسانسور  نصب  کرد:  بیان  هوایی  پلهای  برای 
وجود  همچون  اولویتهایی  به  بستگی  هوایی  پلهای 
باالی  ت��ردد  و  مسجد  م��دارس،  مسکونی،  منازل 

شهروندان دارد.

اخبار شهرستان ها

نمایشگاهدستاوردهاومحصوالتخانگی
زنانروستاییکاشمرافتتاحشد

نمایشگاه  افتتاح  از  کاشمر  مرکزی  بخشدار 
خانگی  محصوالت  و  دستاوردها  صنایعدستی، 
زنان روستاها و عشایر بخش مرکزی این شهرستان 

خبر داد.
با  نمایشگاه  این  افتتاح  سعید چیتی در حاشیه 
با همکاری بخشداری و  این نمایشگاه  اینکه  بیان 
دهیاریهای بخش مرکزی با رویکرد توانمندسازی 
یافته  گشایش  مقاومتی  اقتصاد  و  روستایی  زنان 
 3 تا  بهمن   29 از  نمایشگاه  این  اف��زود:  اس��ت، 
و  صبح   11 تا   9 ساعت  از  روزه  همه  اسفندماه 
واقع  تاالرمهراد  در  تا 20   از ساعت 16  بعدازظهر 

در خیابان قائم دایر است.
وی با اعام اینکه در این نمایشگاه 18 روستا از 
نمایشگاه  افزود:  نمودهاند،  شرکت  مرکزی  بخش 
غرفه  یک  و  روستایی  توانمندی  غرفه   17 در 

توانمندی عشایری برپا شده است.
زنان  اینکه  به  اشاره  با  کاشمر  مرکزی  بخشدار 
به  را  خود  توانمندیهای  غرفهها  این  در  روستایی 
عرضه  نمایشگاه  کرد:  اظهار  گذاشتهاند،  نمایش 
هنرهای دستی و محصوالت خانگی زنان روستایی 

برای اولین بار است که در کاشمر برپا شده است.
وی با بیان اینکه شرکتکنندگان در این نمایشگاه 
کشمش،  طبیعی،  عسل  مانند  محصوالتی 
عروسکهای  چوبی،  صنایع  و  دستساز  زی��ورآالت 
قرار  عموم  دید  معرض  در  را  و...  قالی  دستساز، 
نشان  راستای  در  هرچند  داد:  ادام��ه  دادهاند، 
جمله  از  اقداماتی  روستایی  توانمندیهای  دادن 
حد  تا  هنوز  ام��ا  ش��ده  انجام  نمایشگاه  برپایی 
با  ایدهآل فاصله بسیاری داریم. چیتی  مطلوب و 
اشاره به در تاش هستیم هر چند روستا با یکدیگر 
افزود: سعی  برسانند،  ثبت  به  تعاونی  یک شرکت 
میکنیم در هر روستا چند تا از صنایع را به عنوان 
برند معرفی کنیم تا روستاییان بتوانند از وامهای 6 
درصد توسعه روستایی استفاده کنند. وی با اعام 
به  تعاونی در منطقه  تاکنون شرکت  اینکه هرچند 
انجام  دست  در  را  اولیه  کارهای  اما  نرسیده  ثبت 
چندین  سال  هر  میکنیم  تاش  گفت:  داری��م،  
و  داخل  در  را  روستایی  توانمندیهای  نمایشگاه 

خارج شهر برگزار کنیم.
 بخشدار مرکزی کاشمر با بیان اینکه هرچند در 
هر روستا بیش از 100 نفر برای دریافت تسهیات 
تائید  مرحله  در  اما  کردهاند  ثبتنام  روستایی 
ماه  سه  طی  در  کرد:  عنوان  هستیم،  اف��راد  این 
روستا  در  که  دولتی  ساختمانهای  تمامی  گذشته 
اختیار  در  رایگان  طور  به  را  نبوده  استفاده  قابل 
قرار  روستایی  زن��ان  خصوص  به  تولیدکنندگان 
دادهایم. وی با اشاره به اینکه برنامهریزی میکنیم 
توانمندیهای  برای  آینده  سال  تابستان  بتوانیم  تا 
روستایی در مشهد نمایشگاه داشته باشیم، افزود: 
بانوان  را  کاشمر  مرکزی  بخش  جمعیت  از  نیمی 
تشکیل میدهند که 20 درصد آنها از توانمندیهای 

الزم برخوردار هستند.
برنامهریزیهایی  با  میتوان  اینکه  اعام  با  چیتی 
داد،  افزایش  را  آمار  این  است  اقدام  دست  در  که 
گفت: در روستاها کاسهای مختلفی برای مشاغل 
خانگی برگزاری میکنیم. وی با اشاره به اینکه در 
هر روستا از جمله در روستای نای که در رشته آش 
فعالیت دارند، روستای مغان در تولیدات گیاهی و 
کاسهای  میکنند  بافی  فرد  که  عارفآباد  روستای 
مربوط را جهت ارائه آموزشهای الزم برگزار کنیم، 
و  آبادی   10 روستا،   26 دارای  کاشمر  کرد:  اظهار 

۴2 هزار نفر جمعیت است.

تاکیدبرضرورتساماندهیدستدوم
فروشانتربتحیدریه

حیدریه  تربت  ویژه  فرماندار  و  استاندر  معاون 
بساطی  و  صنفی  واحدهای  ساماندهی  خواستار 

های عرضه کننده لباس های دست دوم شد.
احمد علی موهبتی در جلسه کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال گفت: ارایه فاکتور خرید کاال، رعایت 
تکات بهداشتی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی 
و رعایت قانون سد معبر مورد نظر شهرداری مهم 
صنف  این  ساماندهی  در  که  است  مواردی  ترین 
باید مسئوالن مورد توجه قرار بدهند. وی با بیان 
اینکه بنا نداریم مانعی برای کسب و کار این افراد 
ایجاد  حال  عین  در  اظهارکرد:  بیاوریم،  وجود  به 
نظم در هر جا همیشه اعتراض عده ای را به دنبال 
خواهد داشت و اگر خواستار شهری زیبا و قانونمند 
هستیم، باید بدون توجه به سازهای ناکوک اقلیتی 
فرصت طلب، کارها را پیشبرد زیرا بنای ما رعایت 

حقوق حقوق عموم مردم است.
اعضای  از  یکی  پیشنهاد  رد  ضمن  موهبتی   
بررسی  ویژه  کارگروه  تشکیل  بر  مبنی  کمیسیون 
کرد:  اظهار  حیدریه،  تربت  فروشان  البسه  شغل 
اداری  بروکراسی  بدیهیئت،  برای  نیست  شایسته 
زیرا  کنیم  تراشی  هزینه  دولت  برای  و  پیچیده  را 

همه اینها با اندکی قاطعیت برطرف می شوند.

محلدفنزبالههایشهرنیشابور
استانداردنیست

های  زباله  دفن  محل  گفت:  نیشابور  شهردار 
استاندارد  هرگونه  فاقد  نفری  هزار   263 شهر  این 
اساس  ای��ن  بر  اس��ت.  متعدد  معایب  دارای  و 
و  آن  بهسازی  و  فعلی  زباله  دفن  محل  ساماندهی 
یا شناسائی محل جدید برای دفن زباله در دستور 

کار شهرداری قرار دارد.
تن   210 تا   170 بین  روزانه  افزود:  نجفی  علی 
زباله در نیشابور تولید می شود. از این مقدارحدود 

30 تن زباله قابل استحصال و بازیافت است.
برای  تبدیلی  صنایع  اندازی  راه  داد:  ادامه  وی 
ندارد  اقتصادی  توجیه  تولیدی  زباله  مقدار  این 
آن  فروش  و  مبدا  از  زباله  بازیافت  فرآیند  در  ولی 
 50 درآم��دی  سالیانه  خصوصی  بخش  طریق  از 
میلیارد ریالی حاصل می شود که بخش عمده ای 
نیشابور  از هزینه های سازمان پسماند شهرداری 

را تامین می کند. 

در  رضوی  خراسان  بازی  شمشیر  هیئت  رئیس 
 ۹۷ سال  برای  هیئت  این  اصلی  هدف  خصوص 
 ۹۷ مرداد  کشور  قهرمانی  رقابت های  کرد:  اظهار 
ملی  تیم  اردوی  به  برتر  نفر   ۸ و  برگزارمی شود 
نیز  مشهدی  شمشیربازان  شد  خواهند  دعوت 

پتانسیل حضور در جمع نفرات برتر را دارند.
برای  گذشته  سال  کرد:  تصریح  یعقوبیان  علی 
و  برتر  لیگ  در  استان  تاریخ  در  بار  نخستین 
امسال  ولی  داشتیم  شرکت  اپه  اسلحه  در  تنها 
نوعی  به  که  کنیم  شرکت  اسلحه   ۳ در  توانستیم 
و  انگیزه  ایجاد  ب��رای  خوبی  فضای  و  ظرفیت 
به  مشهد  شهر  و  استان  شمشیربازان  در  رقابت 

وجود آمد.
اعتماد به شمشیربازان نونهال و نوجوان

وی در ادامه افزود: ما می توانستیم از شهرهای 
بازیکن  با  یا  و  قدرت مند  شمشیربازان  دیگر 
پیدا  حضور  بازی  شمشیر  برتر  لیگ  در  خارجی 
دو  این  در  ما  هدف  اما  کنیم  کسب  مقام  و  کنیم 
وبیشتر  نبود  برتر  لیگ  در  نتیجه  کسب  تنها  سال 
همین  به  بود.  مطرح   ، استان  تیم  سازی  آماده 
استان  در  هایمان  هدف گذاری  راستای  در  خاطر 
حضور  لیگ  در  مشهد  بومی  ورزشکاران  با  تنها 

پیدا کردیم.
گرایی  بومی  این  کرد:  خاطرنشان  یعقوبیان 
پیاپی  دوره  در چند  نونهاالن  رده  در  تا  باعث شد 
نو  رده  به  نونهاالن  همان  حاال  شویم  قهرمان 
جوانان وجوانان رسیده و تیم را تشکیل داده اند. 
درست است امسال در لیگ نتیجه نگرفتیم اما در 

مرداد ماه سال آینده که مسابقات قهرمانی کشور 
در  مشهد  شهر  از  می توانیم  قطعا  می شود  برگزار 
از  نشان  این  و  باشیم  داشته  نماینده  ملی  تیم 
اعتماد ما به شمشیربازان نونهال و نوجوان دارد.

وضعیت رو به پیشرفت
یعقوبیان در خصوص رشد این رشته در استان 
روند  استان  در  بازی  شمشیر  شرایط  کرد:  عنوان 
سالن  دو  ما  اس��ت.  گرفته  پیش  در  رشد  به  رو 
ورزشی  مجموعه های  در  شمشیربازی  اختصاصی 
را  تمرینات  که  داریم  مشهد  تختی  و  صدر(  کوثر) 
به صورت روزانه و منظم پیگیری می کنیم. هدف 
گذاری های مناسبی انجام شده و ما امید به کسب 

نتیجه داریم.
وی علت عدم فعالیت شهرستان ها را نبود مربی 
حاضر  حال  در  اف��زود:  و  دانست  اف��زار  سخت  و 
نمی توانیم استعدادیابی را در شهرستان ها انجام 
دهیم چرا که مستلزم هزینه و سرمایه گذاری است 
سخت  و  مربی  کمبود  با  رشته  این  در  همچنین  و 
هیچ  در  تاکنون  بستر  این  و  هستیم  مواجه  افزار 
تمام  خاطر  همین  ،به  است  نشده  فراهم  استانی 

تمرکزمان مشهد است.
آکادمی  اولین  ک��رد:  خاطرنشان  یعقوبیان 
اختصاصی شمشیر بازی را سال گذشته در مشهد 
تیم ملی  اردوی  توانستیم میزبان  و  افتتاح کردیم 
روسیه  و  ازبکستان  کشور  دو  حضور  با  بزرگساالن 
باشیم وامسال نیز در هفته گذشته میزبان اردوی 
و  جوانان  نونهاالن،  سنی  رده  سه  در  ملی  تیم 

بزرگساالن در همان آکادمی بودیم.

دوشنبه 30  بهمن ماه 1396- سال اول -  شماره 151 Vol.1،No.151  Feb.19،2018  151 دوشنبه 30  بهمن ماه 1396- سال اول -  شماره Vol.1،No.151  Feb.19،2018  

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز
100080888آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  

باید برای ورود خانواده ها و جامعه به 
گود و آشنایی با این ورزش تالش کرد 

قطعا گود زورخانه جلوه های فرهنگی، 
تاریخی و مذهبی بسیاری دارد که اگر 

فضایی برای اشنایی تمامی افراد جامعه 
به وجود اید تاثیر خوبی خواهد داشت



خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا

مشهد      اذان ظهر: 11:46         غروب آفتاب: 17:14       اذان مغرب: 17:33         اذان صبح فردا: 04:52       طلوع آفتاب: 06:16

Poetry Dayشعر روز

میز خبر

امام صادق )ع( فرمودند:
براس�تی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به س�بب شدت محبت 

او به فرزندش.

تاثی�ر زن آگاه ب�ا فضیل�ت در مح�دوده خان�واده ی�ا مح�ل کار خالصه 
نمی ش�ود. بلک�ه در تمام ش�ئون جامعه جل�وه می کند، انتظ�ار می رود 
زن�ان هوش�مند مس�لما در فراگی�ری علوم اس�المی قصور نکنن�د و از 
تهذیب روح غفلت نورزند و در تربیت فرزندان صالح س�اعی باشند و 
در همس�رداری ساده زیستن را رعایت کنند و در تمام صحنه های الزم 
سیاس�ی و اجتماعی که مایه تقویت نظام اسالمی است، در کمال عفاف 
و حج�اب حاضر باش�ند، تا به خاندان عصمت و طه�ارت )ع( اقتدا کرده 
و به اس�وه همه انسان های صالح یعنی حضرت فاطمه)ع( و زینب )ع( 

تاسی کرده باشند.
سروش هدایت ج1، ص229 

ب خوا ضع  مو نبد  چشم  رد  و  مد  آ ب  خوا
ب آ و  تش  آ رپ د  بو چشم  تو  ز  ا  ری ز

ب سیما ن  چو لی  د د ید د ل  د نب  جا شد 
ب خرا چه  و  ب  خرا ید  د تن  نب  جا شد  مولوی

Sobhe-emrooz.ir
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید 
محتوای آن نمی باشد.

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما 
مخاطبان ارجمند می باشد.
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رهبرانقالبدردیدارمردمآذربایجانشرقی:

انتقاد مردم از شخص حقیر هم منافاتی با ایستادگی پای 
نظام ندارد/ در جریان گله ها و ِشکوه های مردم هستیم/ 

تشکر رهبرمعظم انقالب از ظریف
و  متدین  مردم  از  نفر  هزاران  پرشور  دیدار  در  )یکشنبه(  صبح  اسامی  انقاب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقابی تبریز، درک عمیق و انقابی ملت در تفکیک میان »انقاب و نظام« با »عملکرد تشکیات و دستگاه های مختلف« را 
از علل اصلی حضور متفاوت و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن امسال خواندند و سخنان مهمی در 
چهار محور »انقاب و کارکرد اصلی آن«، »آسیب شناسی انقاب«، »اولویت های مقطع کنونی« و »آینده انقاب« بیان کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ابتدای این دیدار با اشاره به تقارن این ایام با شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(، مقام واالی 
آن بانوی بزرگ را به عنوان برتریِن زنان اهل بهشت مورد توافق همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی دانستند و گفتند: درس 

آن بانوی دو عالم به همه مسلمانان، درس شجاعت، فداکاری و معرفت آموزی است.
رهبر انقاب اسامی در ادامه قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ را سرنوشت ساز و تاریخ آفرین خواندند و خاطرنشان 
کردند: اگر این قیام پرعظمت نبود، به احتمال زیاد حادثه ۱۹ دِی قم فراموش و مسیر تاریخ کشور عوض می شد، بنابراین 
۵۷ و  ۲۲ بهمن  به  با قیام و فهم درست و اقدام بموقع توانستند حرکت عظیمی را بوجود آوردند که آن حرکت  تبریزی ها 
پیروزی انقاب اسامی منتهی شد. ایشان سپس به راهپیمایی پرشور و متفاوت مردم در ۲۲ بهمن امسال اشاره کردند و 
گفتند: چنین حضور مردمی در دفاع از انقاب اسامی آن هم در آستانه ۴۰ سالگی انقاب، شبیه معجزه است و در هیچ یک 
از انقاب های دنیا نظیر ندارد. رهبر انقاب اسامی، علت حضور با انگیزه تر مردم در راهپیمایی امسال را بروز دشمنی های 
گوناگون از داخل و خارج از جمله از جانب امریکا و برخی همسایگان ناخلف و بدعهد خواندند و افزودند: البته مردم به برخی 
مسائل جاری کشور انتقاد دارند و ما کامًا از انتقادها، گایه ها و شکوه های آن ها مطلع هستیم اما وقتی پای انقاب و نظام 
در میان است، مردم اینگونه در دفاع از انقاب به صحنه می آیند. ایشان، حضور خردمندانه مردم را ناشی از وجود »آگاهی 
انقابی« و »کمال سیاسی« در ملت و توانایی آن ها در تفکیک »نظام انقابِی امت و امامت« با »تشکیات دیوانساالری کشور« 
دانستند و گفتند: نه فقط از دولت و قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردی از شخص حقیر نیز انتقاد داشته باشد اما 
انتقاد هیچ منافاتی با ایستادگی پای نظام اسامی و انقابِی برآمده از پایداری ملت و فداکاری صدها هزار شهید ندارد و به 
همین علت، مردم با همه وجود از این انقاب دفاع می کنند. ایشان با اشاره به عظمت و ابعاد خارج از درک انقاب اسامی 
و تاش فراوان دشمنان برای انکار خدمات و کارکردهای آن، مهم ترین کار انقاب اسامی را »تبدیل نظام طاغوت به نظام 

مردم ساالر« برشمردند و افزودند: مردمساالری یعنی در همه چیز »مردم« اصل هستند.
رهبر انقاب اسامی، انتخابات و رأی مردم در تعیین مستقیم یا غیرمستقیم رهبری، رئیس جمهور و سایر مسئوالن را 
تنها بخشی از مردم ساالری دانستند و گفتند: مردم ساالری یعنی »مردم را در همه امور زندگی صاحب رأی و تدبیر و تصمیم 
قرار دادن« و این درست در نقطه مقابل هیچ کاره بودن مردم و استبداد مطلق ساطین و طواغیت در قرن های متمادی قبل 
از انقاب است. ایشان با یادآوری اضافه شدن سلطه و نفوذ خارجی به استبداد داخلی از اواسط دوران قاجار و همه کاره شدن 
امریکایی ها در دوره پهلوی، افزودند: مردم ساالری اجازه استبداد و سلطه خارجی را نمی دهد و عاوه بر تغییر اساسی در 
اداره سیاسی کشور، اثر آن در خدمات شهری و روستایی و زنده کردن روحیه کارهای بزرگ همچون تشکیل سپاه پاسداران، 
جهاد سازندگی و بسیج نمایان است. ایشان، ابهت و عزت و عظمت ملت ایران را یکی دیگر از کارکردهای انقاب اسامی 
دانستند و گفتند: امروز یک کشور منطقه با وجود فروش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت و در اختیار داشتن خزانهٔ پر از پول، 
عمومی  نگاه  در  دینی،  مردم ساالری  اثر  در  اما  نیست  دنیا  در  آن  ملت  از  خبری  و  حرف  هیچ  و  است  عقب مانده  کشوری 
به کشور، مردم ایران برجسته و پیش برنده انقاب اند. رهبر انقاب اسامی افزودند: به علت وجود این واقعیت، دشمنِی 
دشمنان با مردم ایران است و اینگونه نیست که امریکایی ها فقط با شخص حقیر یا چند مسئول دولتی دشمن باشند، زیرا 

همه کارهایی که آنان را به خشم و غضب وامی دارد، کار ملت ایران است.
ایشان پیشرفت کشور را نتیجه مردم ساالری دینی خواندند و با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقاب به نام »دهه پیشرفت 
اقرار  »عدالت«  زمینه  در  اما  داده  کلمه رخ  واقعی  معنای  به  در عرصه های مختلف  پیشرفت  کردند:  و عدالت« خاطرنشان 
به خاطر عقب  از خداوند و مردم  بر ضرورت عذرخواهی  تأکید  با  ا... خامنه ای  می کنیم که عقب مانده ایم. حضرت آیت 
با همت مسئوالن و مردان و زنان کارآمد و مؤمن در این زمینه نیز پیشرفت  افتادن در زمینه عدالت افزودند: ان شاءا... 
خواهیم کرد. رهبر انقاب اسامی افزودند: پیشرفت یعنی یک ملت با اتکاء به تصمیم و اراده و دانش و ظرفیت خود، به 

صفوف مقدم برسد که این واقعیت در ایران محسوس است.
رهبر انقاب اسامی افزودند: دشمنان ایران از پیشرفت های چهار دهه اخیر مطلع اند اما ملت ها از این پیشرفت ها بخوبی 

آگاه نیستند چراکه ما در تبلیغات ضعیف، کم کار و کم ابتکار هستیم که باید جبران کنیم.
ایشان در همین زمینه به مسئوالن توصیه کردند: به صورت عملی و هنرمندانه، و نه با مبالغه و نه صرفًا گزارش های زبانی، 
پیشرفت های مختلف کشور را بازگو کنند تا برخی غافان که نادانسته در این مسائل تشکیک می کنند، واقعیت ها را درک 
کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای در نوعی جمع بندی از این بخش سخنانشان افزودند: انقاب، کشور را از فاکت و ملت 
را از حالت توسری خوری و ذلت خارج کرد و ملت امروز سربلند و سرافراز، به تأثیرگذاری در همه امور مشغول است و این 

بزرگ ترین دستاورد انقاب است.
بخش دوم سخنان مهم حضرت آیت ا... خامنه ای به »آسیب شناسی انقاب« اختصاص داشت.

و  خواندند  قبلی  اوضاع  به  بازگشت  و  توقف  سست شدن،  معنای  به  »ارتجاع«  را  انقاب ها  همه  آفت  مهم ترین  ایشان 
خاطرنشان کردند: تقریبًا همه انقاب های شناخته شده جهان در همان سالهای نزدیک به این بلّیه دچار شده اند.

رهبر انقاب اس��امی، اس��تحکام و اس��تمرار ش��عارهای اصلی انقاب را در طول چهار دهه اخیر بی نظیر خواندند اما هشدار 
دادند: خطراتی انقاب را در معرض آس��یب قرار می دهد. ایش��ان »حرکت به س��مت اش��رافی گری«، »دل سپردن به طبقات 
مرف��ه به جای توجه به مس��تضعفان و قش��رهای ضعیف« و »تکی��ه و اعتماد به خارجی ها به جای تکیه ب��ر مردم« را نمونه های 
حرکت ارتجاعی خواندند و تأکید کردند: نخبگان جامعه حواسشان جمع باشد، مدیران کشور به شدت مراقب باشند و مردم 

هم با حساسیت، رفتار ما مسئوالن و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا اینگونه حرکات ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد.
حضرت آیت ا... خامنه ای روی کار بودن »آدم های سابقًا انقابی« اما عوض شدن خط و راه انقاب را به معنای ارتجاع 
دانستند و خاطرنشان کردند: انقاب نشده است که عده ای بروند و ما بیاییم، بلکه انقاب یعنی دگرگونی، تغییر مسیر و 

حرکت به سمت اهداف واال که اگر این اهداف فراموش شود، انقاب معنایی ندارد.
»اشرافی گری  دادند:  پایان  کننده  تعیین  و  مهم  جمات  این  با  را  سخنانشان  از  بخش  این  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
و  است  ضدانقابی  حرکاتی  مستضعف«،  طبقه  به  توجهی  »بی  و  المال«  بیت  به  مباالتی  »بی  مسئوالن«،  طلبی  امتیاز  و 
ا... خامنه ای در سومین بخش  انقاب حرکت کنند. حضرت آیت  به سمت اهداف  نگاه  این  با  باید  همه تشکیات نظام 

سخنانشان در تبیین »اولویت های کنونی کشور«، مسئله »اقتصاد« را بسیار مهم دانستند.
اقتصاد مقاومتی  افزودند:  و  اقتصادی خواندند  راه اساسی حل مشکات  را  بر ظرفیت های درونی و مردم  ایشان، تکیه 
همانگونه که بارها گفته ایم و همه مسئوالن نیز سیاست های آن را تصدیق کردند، به معنای محصور شدن در داخل نیست 
بلکه درون زا و برونگراست بنابراین نگویند می خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، زیرا ارتباط با دنیا در اقتصاد مقاومتی 
وجود دارد اما اعتماد و تکیه باید بر مردم باشد نه به بیگانگان. ایشان بکارگیری استعدادها، ظرفیت ها و سرمایه های درونی 
را نیازمند تدبیر خواندند و افزودند: رونق اقتصاد داخلی نیازمند صادرات خوب، واردات در حد نیاز و جلب سرمایه گذاری 

خارجی هست اما سررشته و تدبیر کار باید دست مدیران داخلی باشد و کار به بیگانگان سپرده نشود.
رهبر انقاب با اشاره به سود نبردن کشور از اتکاء و اعتماد به خارج در برجام و مذاکرات هسته ای افزودند: ما نتیجه اتکاء 
به خارجی ها را در قضیه برجام مشاهده کردیم و در قضیه مذاکرات هسته ای به آن ها اعتماد کردیم اما سودی نبردیم البته 
خوشبختانه مسئوالن برخورد خوبی با این مسئله دارند و وزیر امور خارجه که باید از او تشکر کرد، با خباثت امریکایی ها و 

به نعل و به میخ زدن اروپایی ها، برخورد خیلی خوب و قوی دارد که این راه باید ادامه یابد.
رهبر انقاب گفتند: باید از بیگانه بهره برد اما نباید به او اعتماد و تکیه کرد چرا که از راههای مختلف بر سرنوشت کشور 

مسلط می شود و همه مسئوالن باید این مسئله بسیار مهم را در کانون توجه داشته باشند.
و  دادند  قرار  تأکید  را مورد  بر دیوانساالری«  »ترجیح مدیریت جهادی  کنونی،  اولویت های  تبیین دیگر  انقاب در  رهبر 
افزودند: قوای مجریه، قضاییه و همه بخش ها باید با مدیریت جهادی یعنی پرکاری همراه با تدبیر، کار را دنبال کنند و برای 
پیشبرد کارها اصطاحًا شب را از روز نشناسند. »ترجیح متن مردم به اهداف و منافع جناحی و حزبی« و »اولویت خدمت 

رسانی به قشرهای ضعیف و مناطق محروم« دو توصیه مهم دیگر رهبر به مسئوالن بود.

  کمال�ی: م�ردم ب�ه اصالح طلب�ان چک 
س�فید امضا نداده اند

حس��ین کمال��ی رئیس ش��ورای هماهنگ��ی جبهه 
اصالحات درباره نگاه اص��الح طلبان به انتخابات 
مجل��س آین��ده، گفت:م��ردم ب��ا امی��دواری و ب��ا 
انتظارات��ی ک��ه از اص��الح طلب��ان داش��تند ب��ه ما 
روی آورده و ب��ه کس��انی که از س��وی آنان معرفی 
ش��ده بودند رای دادند. م��ردم امروز می خواهند 
اث��رات مثب��ت آن را ب��ر زندگ��ی خ��ود ببینند ولی 
متاس��فانه ای��ن اتفاق نیفت��اده اس��ت و قطعا این 
اص��الح  ری��زش رای  باع��ث  توان��د  م��ی  موض��وع 
طلبان در انتخابات آتی باش��د.همچنین عملکرد 
دول��ت بر آرای اصالح طلب��ان در انتخابات آینده 
مجلس اثر خواهد گذاش��ت چرا ک��ه دولت با رای 
اصالح طلبان روی کار آمده اس��ت. از سوی دیگر 
عملک��رد فراکس��یون امی��د ه��م ب��ر آرای اص��الح 
طلب��ان موثر خواهد بود. نبای��د فرض کنیم مردم 
به اصالح طلبان چک سفید امضا داده اند، مردم 
ب��ه م��ا ماموریت دادن��د تا در خدمتش��ان باش��یم 
و وظای��ف خود را عم��ل کرده در جه��ت عمران و 
آبادانی کش��ور خدمت کنیم و اگ��ر ماموریت خود 
را ب��ه خوبی به انجام نرس��انیم بدیهی اس��ت که از 

ما رویگران خواهد ش��د./نامه نیوز
ب�ا  برخ�ورد  ب�رای  دادس�تان  دس�تور    

مقصران مرگ س�یدامامی
عباس جعفری دولت آبادی در بیست و هشتمین 
از  ته��ران،  دادس��رای  معاون��ان  جلس��ه ش��ورای 
محم��د ش��هریاری سرپرس��ت دادس��رای جنایی 
خواس��ت در پرون��ده ف��وت کاووس س��یدامامی با 
انج��ام تحقیق��ات الزم و تس��ریع در جم��ع  آوری 
ادل��ه و تحقی��ق از افراد مرتبط با زندانی، نس��بت 
به هرگونه مس��امحه و قص��ور در نظارت بر زندانی 

و تعقی��ب اف��راد مقص��ر اق��دام نمای��د.
وی ادام��ه داد: قاض��ی وی��ژه  دادس��رای جنای��ی 
ب��ه مح��ل حادث��ه مراجع��ه ک��رد و ضم��ن تحقیق 
ب��ه عن��وان مطل��ع و  به��داری زن��دان  از پزش��ک 
هم چنی��ن از مأموری��ن مراق��ب، پرون��ده قضای��ی 
تش��کیل ش��د؛ اظهارات اولی��ای دم نیز اس��تماع 

ش��ده و تحقیقات پرونده ادامه دارد.
»کاووس سیدامامی« اس��تاد دانشگاه امام صادق 
19 بهم��ن م��اه در زن��دان اوین درگذش��ت. علت 

مرگ او، خودکش��ی اعالم ش��ده اس��ت.
عب��اس جعف��ری دول��ت آب��ادی دادس��تان تهران 
پیش��تر گفته بود ک��ه س��یدامامی از جمله افرادی 
بود ک��ه در جری��ان بازداش��ت ش��ماری از فعاالن 
محیط زیس��ت به اته��ام جاسوس��ی و جمع آوری 

اطالعات طبقه بندی ش��ده دس��تگیر ش��ده بود.
ب��ه گفت��ه وی، س��یدامامی » ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
می دانس��ته اس��ت اعترافات زیادی ه��م علیه وی 
ش��ده و هم خود اعترافاتی داش��ته، متاس��فانه در 

زندان دس��ت به خودکش��ی زده اس��ت.«/ایرنا
  کنایه محمود صادقی به مستند جنجالی 

صدا و س�یما
محم��ود صادق��ی در نشس��ت علن��ی عصرش��نبه، 
مجل��س ش��ورای اس��المی در تذکر ش��فاهی خود 
گفت: ابتدا ی��ک موضوع را به هم��کاران نماینده 
مجلس ی��ادآور میش��وم که معم��وال با اس��تناد به 

اص��ل 110 قان��ون اساس��ی، قواع��د ع��ام حقوقی 
را اس��تثنا می کنیم و دس��تگاه ه��ای زیرمجموعه 
و وابس��ته ب��ه رهب��ری را از ش��مول قوانین خارج 
می کنیم.نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی ادام��ه داد: بای��د تمام��ی اص��ول قانون 
اساس��ی را م��د نظ��ر ق��رار دهی��م از جمل��ه اص��ل 
107، 19، 20 ، بن��د 6 و 9 اصل س��وم، اصل 107 
در س��طر آخر مقرر ش��ده که رهبر در برابر قوانین 
با س��ایر افراد کش��ور مس��اوی اس��ت، رهبر معظم 
انق��الب اخی��را فس��اد را ب��ه اژده ه��ای هفت س��ر 
افس��انه ها تش��بیه کرده که هر س��رش را ک��ه بزنید 
ب��ا س��رهای دیگ��ر حمل��ه می کند.صادق��ی اضافه 
کرد: ب��ه نظر می رس��د خارج س��اختن بخش��ی از 
دس��تگاه ها و ایج��اد تبعیض، خارج س��اختن آنها 
از ش��مول قوانین یکی از عوامل فس��ادها اس��ت، 
و  اطالع��ات  دادگس��تری،  وزرای  ب��ه  همچنی��ن 
کش��ور در خص��وص اص��ول 35، 37 و 38 قان��ون 
اساس��ی تذک��ر می ده��م، ظ��رف م��دت کوتاه��ی 
اخی��را چند نفر از بازداش��ت ش��دگان در زندان ها 
و بازداش��تگاه ها به دالی��ل نامعلوم ف��وت کردند، 
بی مباالت��ی  توجی��ه  ج��ای  ب��ه  قضای��ی  مقام��ات 
در  مق��رر  وظیف��ه  ب��ه  بان��ان  زن��دان  و  ضابط��ان 
اص��ل 156 قانون اساس��ی عمل کنن��د و از حقوق 
ف��ردی و اجتماعی و آزادی مش��روع ش��هروندان 
دف��اع کنند.ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم 
اف��زود: بای��د توضیح داده ش��ود که چرا کس��ی که 
س��الم بازداش��ت می ش��ود، جن��ازه او را تحوی��ل 
خان��واده اش می دهند. همچنین به صدا و س��یما 
تذک��ر می دهم ک��ه به جای نق��ض حریم خصوصی 
ش��هروندان و ایراد اته��ام و نقض اص��ول مختلف 
قانون اساس��ی از جمل��ه اصل 22 قانون اساس��ی 
ی��ک ب��ار هم که ش��ده از حق��وق حقه م��ردم دفاع 
کنند.صادق��ی یاداور ش��د: بعض��ی از کدهایی که 
در برنامه اخیر صدا و س��یما وجود دارد به شدت 
ای��ن موضوع را مس��ئله برانگیز می کن��د که صدا و 
س��یما موضوع محیط زیس��ت و بازداشت ش��دگان 
و  اقلیم��ی  بحران ه��ای  ب��ه  را  محیط��ی  زیس��ت 
خشکس��الی ها ارتباط می دهد. اتفاق��ا اگر چنین 
ش��بهه ای باش��د ش��بهه بیش��تر در م��ورد کس��انی 
اس��ت که به مناطق حفاظت ش��ده محیط زیس��ت 

تعرض می کنند./ایس��نا
  واکن�ش ب�ه خب�ر کناره گی�ری آیت ا... 

جنت�ی از امام�ت جمع�ه
س��یدباقر پیش نم��ازی، رئیس س��تاد نماز جمعه 
ته��ران در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه » س��یدرضا 
اکرم��ی اعالم کردند آقای جنتی دیگر خطبه نمی 
خواند،آی��ا ایش��ان از س��مت ام��ام جمع��ه تهران 
کن��اره گیری کرده اند؟« گف��ت: »هنوز این خبر به 

صورت رس��می به ما اعالم نشده اس��ت.«/اعتماد
   عل�ت افزای�ش دروغ ه�ا و تهاجم�ات 

دش�منان به رهبر انقالب
آی��ت ا... خاتم��ی در پاس��خ ب��ه اینکه چرا بیش��تر 
انق��الب  حم��الت دش��من متوج��ه رهب��ر معظ��م 
می ش��ود، گف�ت: دلیلش آن است که می بینند آن 
بزرگ��ی که رهبری مردم را به عهده دارد، چراغ راه 
هم هس��ت. به موقع هش��دار می دهد، خط دشمن 
را بی��ان می کن��د و می خواهند این چراغ روش��نگر 

نباشد. اینها درس��ت فهمیدند که خیمه ارزشمند 
بران��دازی  پ��ی  در  و  اس��ت  والیت فقی��ه  انق��الب 
هس��تند. از جمل��ه گام هایی که ب��رای براندازی بر 
می دارند تخریب والیت اس��ت که بحمدا... مردم 
ما روز به روز بر وفاداری ش��ان افزوده ش��ده است.
وی اضافه ک��رد: به عنوان مثال یک��ی از اقداماتی 
که اخیرًا ب��رای هجمه به ولی فقیه انجام می دهند 
راه ان��دازی ش��ایعات بی پایه  و مضحک��ی همچون 
طرح مسئله جانش��ینی ایشان در مجلس خبرگان 
اس��ت. باالخره این مس��تکبرین و مزدورانشان در 
ه��ر برهه ای به دس��تاویزی برای هجمه به ایش��ان 
نیاز دارند.عضو هیئت رئیس��ه خبرگان تاکید کرد: 
البته این رویکرد امروز و دیروز دش��منان نیس��ت 
و از ابتدای انقالب دروغ پردازی و ش��ایعه پردازی 
یک��ی از ام��ورات ج��اری و روزم��ره آنه��ا ب��وده اما 
الحم��دهلل م��ردم م��ا بصی��رت دارن��د و هر خب��ری را 
ب��اور نمی کنن��د بخصوص خبرهایی ک��ه در فضای 
مج��ازی از س��وی بیگانگان هدایت می ش��ود و چه 
بس��ا از ای��ن خبرس��ازی ها همچنان ادامه داش��ته 

باشد./تس��نیم
   احس�اس عدم خوشبختی در جامعه رو 

به فزونی اس�ت
محج��وب نماین��ده م��ردم ته��ران گف��ت: از زمان 
اج��رای برنام��ه خصوصی س��ازی، احس��اس عدم 
خوش��بختی در جامع��ه رو به فزونی گذاش��ت. به 
تدری��ج ای��ن احس��اس، ب��ه س��رخوردگی، یأس و 
بدبینی منجر شده است. به نظر من، خوشبختی 
یک احس��اس اس��ت و لزومًا کس��انی که بیشترین 
ح��س خوش��بختی را دارن��د، ثروتمندترین افراد 
ویتن��ام در س��ال های  مث��ال می زن��م.  نیس��تند. 
اخیر رش��د اقتصادی خوبی را تجربه کرده اس��ت 
ام��ا طب��ق گزارش ه��ای جهانی، مردم این کش��ور 
چه در دوران جنگ خانمان س��وز ب��ا آمریکا و چه 
در س��ال های بع��د از آن و چ��ه در دوران اخی��ر، 
در  یعن��ی چ��ه  احس��اس خوش��بختی می کنن��د؛ 
دوران ن��داری و چ��ه در دوران بهره مندی فعلی، 

از این حس بهره مند هس��تند./ایلنا
  تی�م اقتص�ادی دول�ت یازده�م از تیم 

فعل�ی چابک ت�ر ب�ود
محمدرض��ا بادامچ��ی، نماین��ده ته��ران راج��ع به 
اینک��ه تی��م اقتص��ادی دول��ت دوم آق��ای روحانی 
نس��بت ب��ه دوره گذش��ته تقوی��ت ش��ده ی��ا خی��ر، 
گف��ت: من تی��م اقتصادی دولت یازده��م را از تیم 
اقتصادی دولت کنونی قوی تر و چابک تر می دانم. 
دکتر طیب نی��ا، وزیر امور اقتص��اد و دارایی دولت 
یازده��م ف��ردی دانش��مند، باتجرب��ه و نوگ��را بود. 
البت��ه جایگزین��ی که در دول��ت دوازدهم در حوزه 
اقتص��اد صورت گرف��ت را نامناس��ب نمی بینم ولی 
مطمئنًا این تغییر نس��بت به دوره قبل بهتر نبوده 
اس��ت. آقای طیب نیا، رئیس کمیسیون اقتصادی 
ریاس��ت جمهوری بودن��د و خیلی خوب به وظایف 
خ��ود عم��ل می کردن��د و متاس��فانه ام��روز ش��اهد 
حض��ور ایش��ان در بدن��ه اصل��ی اقتص��ادی دول��ت 
نیس��تیم.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
درباره اینکه مهمترین ضعف تیم اقتصادی دولت 
دوازده��م در چیس��ت اف��زود: نوگرای��ی در وزارت 
اقتص��اد بس��یار پایی��ن اس��ت. از طرفی و ب��ه نظر 

م��ن، رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه خیلی به 
دنبال تحول اقتصادی در کشور نیست و همچنان 
ش��اهدیم که سیستم این سازمان به صورت سنتی 
و قدیمی اداره می ش��ود. من معتقدم اگر برخی از 
افرادی که در تی��م اقتصادی دولت یازدهم حضور 
داش��تند و امروز در راس کار نیس��تند، می ماندند 
و تا حدی هم تقویت می ش��دند چش��م انداز خوبی 
را می توانس��تیم در ای��ن حوزه متصور ش��ویم. اگر 
در همی��ن رابط��ه ب��ا صاحب نظ��ران دیگ��ری ه��م 
صحبت ش��وید بس��یاری از آن ها هم همین اعتقاد 

را دارند./روی��داد 24
  »اعظ�م جنگ�روی عض�و مجم�ع زن�ان 

اص�الح طل�ب نب�ود«
ی��ک عض��و مجم��ع زن��ان اص��الح طل��ب عضویت 
ای��ن مجم��ع رد ک��رد.  »اعظ��م جنگ��روی« را در 
اعظم جنگروی یک��ی از دختران معترض معروف 
روز  ک��ه  اس��ت  انق��الب«  خیاب��ان  »دخت��ران  ب��ه 
پنجش��نبه در تقاط��ع خیاب��ان وص��ال و خیاب��ان 
انق��الب روس��ری خود را ب��ه نش��انه ی اعتراض به 
حج��اب اجباری از س��ر درآورد.زه��را صدراعظم 
ن��وری، توضی��ح داد: جنگ��روی در انتخابات ۹6 
هم��ان طور ک��ه هم��ه ی جوانان حضور داش��تند، 
حضور داش��ت و به نوعی با مجمع آش��نا شد.وی 
ادام��ه داد: اما به هر صورت نظر من بر این اس��ت 
که حرکت ایش��ان نوعی مطالبه ی اجتماعی است 
و بای��د ب��ه آن پاس��خ داد. مادام��ی ک��ه مس��اله ی 
نادی��ده گرفت��ه  حج��اب در کش��ور ح��ل نش��ود و 
ش��ود، ش��اهد این نوع حرکات خواهی��م بود. این 
ح��رکات نوع��ی هنجار ش��کنی اس��ت و در صورت 
پاس��خگو نبودن، اتفاق خواه��د افتاد. ما اگر حق 
ش��هروندی را ب��رای تمام��ی افراد قایل هس��تیم، 
زن��ان ما ب��ه عنوان ش��هروندان این کش��ور دارای 
حقوق��ی هس��تند. بای��د ش��رایط به نوع��ی در نظر 
گرفت��ه ش��ود ک��ه ب��ا حف��ظ حرمت ه��ا و ش��ئونات 
کش��ور همه ی زنان ما حق انتخاب داشته باشند. 
خواس��ته ی آنان باید م��د نظر گرفته ش��ود. البته 
در چارچ��وب رعای��ت حق��وق ش��هروندی و حفظ 
ارزش های اسالمی.این عضو شورای شهر تهران 
با تاکید بر»لزوم خروج مس��اله ی حجاب در کشور 
از وضعی��ت فعل��ی«، گفت: حجاب باید در کش��ور 
ش��کل درس��ت و منطقی ت��ری به خ��ود بگیرد. ما 
در جامع��ه ای زندگ��ی می کنی��م که نس��ل جوان و 
تفکرات متفاوت بس��یاری دارد. جوانان مس��ایل 
مختلف��ی دارن��د ک��ه باید آنان پاس��خ داده ش��ود. 
تمام��ی ای��ن گروه های متف��اوت باید به رس��میت 
ش��ناخته ش��وند. صرف پاک کردن صورت مساله 
ادام��ه  باش��د.وی  مناس��بی  ح��ل  راه  نمی توان��د 
داد: اینک��ه چگونه می ش��ود خواس��ته ی دختران 
در  را  انق��الب«  خیاب��ان  »دخت��ران  ب��ه  مع��روف 
چارچوب ارزش های اس��المی که تاکید بر حجاب 
دارد، پاس��خ داد؛ نی��از به گفت وگو ونشس��ت های 
پی درپی دارد. اعتقاد خود من این اس��ت که این 
مس��اله باید در کش��ور حل ش��ود. چراک��ه مادمی 
که این مس��اله نادیده گرفته می ش��ود، هر اتفاقی 
در کش��ور ام��کان وقوعش وج��ود دارد؛ که خیلی 
قاب��ل دفاع نخواهد بود و نمی ش��ود با آن برخورد 

مناس��بی کرد./انصاف نیوز


