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گزارش ویژه

ورزش

مدیر کل ورزش و جوانان استان در مجمع سالیانه هیئت 

همگانی خراسان رضوی

دسترسی به ورزش 
همگانی تسهیل می شود

به دنبال سخنان معاون اول رئیس جمهور مطرح شد؛ 

ضرورت گفت وگوی ملی
روز دوشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به نقد عملکرد دولت در موضوع گفت وگو با 
جریان های سیاسی کشور و نخبگان پرداخت و گفت: »ما به خودمان هم این نقد را وارد می کنیم که به 
عنوان دولت گفت وگویی با اصولگرایان، اصالح طلبان و نخبگان نداریم و باید خال گفت وگو را پر کنیم. 
عبور از چالش ها ممکن است و اصالحات اقتصادی و سیاسی که باید اتفاق بیفتد در همین چارچوب 

موجود ممکن است ولی...

به  اسفندماه  ایرانی، چهارم  از 50 هنرمند زن  اثر  از ٧0  بیش  نمایش  با  آوانگارد«  »ایران  نمایشگاه 
صورت همزمان در محل دو گالری شهر دوسلدورف و با سخنرانی شهردار این شهر آغاز به کار کرد. 

عنوان  به  ایران  موقعیت  به  اشاره  با  خود  سخنرانی  ابتدای  در  دوسلدورف  شهردار  مراسم  این  در 
و  هنری  جنبه های  از  تأثیرگذار  تمدنی  و  درخشان  تاریخی  اصیل،  فرهنگی  دارای  و  کهن  کشوری 

فرهنگی، گفت: برای دوسلدورف...

»زنان ایران آوانگارد« در دوسلدورف آلمان
گزارشی از نمایشگاه نقاشی های زنان هنرمند و هنرآفرین ایرانی که اروپایی ها را به تماشا کشانده است
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نخستین همایش بین المللی "حمایت و حاکمیت قانون" در مشهد برگزار شد؛

معضلی به نام
 پریشانی در سرمایه گذاری

نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون با حضور بیش از 200 حقوقدان 
داخلی و خارجی در مشهد برگزار شد
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نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور: 

مهمترین کاربرد  وقف 
اقتصادی است

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد:

اگر بازار را به اصناف 
بسپارند، مدیریت می شود

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

کفتربازان اطراف فرودگاه 
مشهد، جمع آوری می شوند

روز  رضوی  خراسان  همگانی  هیئت  سالیانه  مجمع 
گذشته در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد. مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: اولویت اصلی و 
تاکید ما حضور خانواده ها و تمامی اقشار در برنامه های 
با  استان  در  همگانی  ورزش  توسعه  و  است  ورزش��ی 
در  صبوریان  کوروش  می شود.  پیگیری  اولویت  این 
مجمع سالیانه هیئت همگانی خراسان رضوی والدت 
مقام  گرامیداشت  هفته  و  زهرا)س(  حضرت  باسعادت 

زن و روز مادر را تبریک گفت و...
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 علی روغنگران

یک مانع بزرگ برای عدم استقبال 
از پیشنهاد اصالح طلبان می بینم و 
آن این است که اصالح طلبان هنوز 

مواضع خود را نسبت به فتنه 88 
اعالم نکرده و به نحوی آن مسیر 

را ادامه می دهند.« از این موافقان 
نیم بند که بگذریم مخالفان چنین 

گفت وگویی در میان اصولگرایان کم 
نیست.

مجلس  در  شاندیز  و  طرقبه  چناران،  نماینده 
شورای اسالمی به تشریح زیروبم طرح دو فوریتی 
که  پرداخت  مسئوالن«  نامشروع  ام��وال  »اع��اده 
قرار  و  کرده  کسب  نمایندگان  از  امضا   ۱۰۲ تاکنون 
رئیسه  هیئت  به  دقیق  کارشناسی  از  بعد  است 

تقدیم شود.
تشریح  به  دهقان  محمد  ملت،  خانه  گزارش  به 
اموال  »اعاده  فوریتی  دو  طرح  اهمیت  و  ضرورت 
طول  در  گفت:  و  پرداخت  مسئوالن«  نامشروع 
قانون  اصول  از  برخی  به  نسبت  گذشته  سال   39
باید  مسئوالن  اینکه  علیرغم  و  شد  غفلت  اساسی 
از  برخی  باشند،  پایبند  قانون  این  اصول  تمام  به 
از  و  بوده  توجه  بی  قوانین  از  برخی  به  نسبت  آنها 

آن غفلت کردند.
اموال  بررسی  برای  که  اساسی  قانون  از  اصولی 

مسئوالن مغفول مانده است
نماینده مردم چناران وطرقبه شاندیز در مجلس 
طرح  اینکه  بیان  با  ادام��ه  در  اسالمی  ش��ورای 
 142 و   49 اصول  اج��رای  به  مربوط  شده  تدوین 
قانون   49 اصل  کرد:  عنوان  است،  اساسی  قانون 
که  اموالی  است  موظف  دول��ت  می  گوید  اساسی 
ناشی از اختالس، رشوه، سوءاستفاده و یا هرگونه 
آن  صاحب  از  باید  باشد  دیگر  مشروع  غیر  طریق 
حق  اصلی  صاحب  یا  المال  بیت  به  و  شده  گرفته 

بازگردانده شود.
نیز  اساسی  قانون   142 اصل  داد:  ادام��ه  وی 
می  گوید رئیس قوه قضاییه باید به اموال مسئوالن 
به  که  کند  رسیدگی  آنها  مسئولیت  از  بعد  و  قبل 
وجود  علیرغم  لذا  باشد  نکرده  پیدا  افزایش  ناحق 

این دو اصل قانون اساسی تا کنون برای هیچ کدام 
تاکنون قانون متناسبی وضع نشده واین دو اصل به 

درستی اجرا نشده اند.
اموال و دارایی  بررسی  برای  تا کنون عزم جدی 
مسئوالن در دوران پیش از مسئولیت و بعد از آن 

وجود نداشت
دهقان در ادامه با بیان اینکه در سال 63 قانونی 
تحت عنوان »نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی« 
اظهار  شود،  اجرا  اصل  این  تا  رسید  تصویب  به 
اطالق  متاسفانه   قانون  این  حال  این  با  داشت: 
اصل ۴۹ را نادیده گرفته و این اصل را صرفا معطوف 

به مسئوالن پیش از انقالب کرده است.
با  ادامه  در  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
قانون   142 اصل  درب��اره   94 سال  تا  اینکه  بیان 
بیان  نداشت،  وجود  قانون  خط  یک  نیز  اساسی 
رسیدگی  طرح  هفتم  مجلس  در   84 سال  از  کرد: 
به اموال مسئوالن یعنی همان طرح »ازکجا آورده 
ای« مطرح شد که در آغاز سال 86 به صحن علنی 
آمد و تصویب شد اما بعد ازایراد شورای نگهبان در 
مجلس هشتم بر آن  اصرار کردیم و به مجمع رفت 
و آنها نیز سوالی از مجلس کردند که در مجلس نهم 
از  وبعد  دادیم  را  سوال  پاسخ  قضایی  کمیسیون  از 
گذشت 10 سال از طرح آن و 8 سال پس از تصویب 
آن در مجلس باالخره در سال ۹۴ مجمع تشخیص 

با تغییرات بسیار آن را به تصویب رساند.
ام��وال  مسئوالن  نامشروع  ام��وال  اع��اده  ط��رح 
بررسی  الیه  دو  در  را  کشوری  و  لشگری  مسئوالن 

می کند
این  که  نیز مدت 2 سال است  اکنون  افزود:  وی 

رئیس  سوی  از  نامه  آیین  تنظیم  انتظار  در  قانون 
در  و  است  نشده  انجام  هنوز  که  است  قضاییه  قوه 
قضائیه  قوه  رئیس  توسط  قانون  آن  که  صورتی 
برای  و  است  آینده  به  مربوط  فقط  درآید  اجرا  به 
گذشته  سال   ۳۹ به  نسبت  کشور  مسئوالن  دارایی 
الزم  رو  این  از  داریم   قانونی  خالء  حاضر  حال  در 
اموال  به  مربوط  که   142 اصل  اجرای  برای  است 
وارد  مجلس  است  گذشته  سال   ۳۹ در  مسئوالن 
۴۹ قانون اساسی که برای  شود که به استناد اصل 
ام��وال  تحصیل  و  المال  بیت  خسارات  جبران 
نامشروع توسط برخی مسئوالن در 39 سال گذشته 

این طرح قانونی ارائه شده است.
اموال  »اع��اده  طرح  تشریح  به  ادامه  در  دهقان 
نامشروع مسئوالن« پرداخت و گفت: در این طرح 
نخست  که  اند  شده  تقسیم  الیه  دو  به  مسئوالن 
وزرا  آنها،  مشاوران  و  معاونان  قوا،  روسای  شامل 
و معاونان آنها، شهرداران و استانداران و معاونان 
همچنین  می  شود  کنون  تا  انقالب  ابتدای  از  آنها 
و  مقامات  همه  و  اجرایی  مسئوالن  دوم  الیه  در 

مسئوالن کشور قرار می  گیرند.
دارایی های  و  اموال  متعارف  مازاد  از  گزارشی 
مسئوالن در دوران پیش از مسئولیت و بعد از آن 

تهیه می شود
همچنین  دهم  مجلس  در  م��ردم  نماینده  این 
با  اس��ت  ممکن  ک��ه  ط��رح  ای��ن  در  ک��رد:  تصریح 
کارشناسی های بیشتر تغییراتی داشته باشد، مقرر 
نماینده  یک  و  قوه  سه  نمایندگان  از  هیئتی  است 
تشکیل  ایشان  اذن  با  رهبری  معظم  مقام  دفتر  از 
شود که نخست اموال الیه اول مسئوالن، همسر و 
فرزندان و وابستگان را بررسی کرده و بعد به بررسی 

دارایی های سایر مسئوالن نظام بپردازد.
به اطالعات موثقی  افزود: هرگاه این هیئت  وی 
دستگاه های  در  مقامی  یا  مسئولی  فرد  که  برسد 
اموالی  مسلح  نیروهای  فرماندهان  یا  حکومتی 
و  گ��زارش  است،  متعارف  حد  از  م��ازاد  که  داشته 
اطالعاتی  مقامات  توسط  هیئت  به  آن  اطالعات 
نیز  آنها  اموال  به  هیئت  و  می  شود  ارائه  ونظارتی 

رسیدگی می  کند.

داشت:  اذعان  متعارف  اموال  تعریف  در  دهقان 
سایر  و  س��واری  خ��ودروه��ای  و  مسکونی  منازل 
دارند  جامعه  متوسط  اف��راد  که  زندگی  امکانات 
مورد  باید  آن  مازاد  و  می  آید  حساب  به  متعارف 
روشن  مال  تحصیل  منشأ  و  گیرد  قرار  رسیدگی 

شود.
وی ادامه داد: البته این پیش بینی صورت گرفته 
که بحث ارث و میراث از این قضیه مستثنی شود و 
و دارایی خود  اموال  به صورت صوری  اگر کسی  یا 
شده  بررسی  ک��رده  منتقل  دیگری  شخص  به  را 
در  اگر  حتی  و  شود  گرفته  بازپس  نیز  اموال  این  و 
استفاده  رانت هایی  از  و  داشته  این مسیر شرکایی 
اموال  که  بررسی خواهد شد ودر صورتی  نیز  کرده 
وابستگان به افراد موضوع قانون هم نامشروع باشد 

این هیئت به آن رسیدگی خواهد کرد.
نامشروع  ام���وال  »اع����اده  ف��وری��ت��ی  دو  ط��رح 

مسئوالن« تا کنون 102 امضا جمع کرده است
دهقان در ادامه با بیان اینکه طرح »اعاده اموال 
تبصره   13 و  واحده  ماده  یک  مسئوالن«  نامشروع 
دارد که محتوای  آن را به رویت نمایندگان رسانده 
و تا کنون 102 امضا برای این طرح دو فوریتی جمع 
کرده ایم، عنوان کرد: همچنان راه برای اظهارنظر 
و  عدالتخواهان  نخبگان،  نمایندگان،  سایر 
دلسوزان باز است و به ویژه از دانشجویان واساتید 
انتظار داریم در اظهار نظر و نیز حمایت از این طرح 
وارد میدان شوند چرا که بنای ما این است تا بعد 
همه  با  هماهنگی  با  و  مختلف  نظرات  تجمیع  از 
نمایندگان امضا کننده این طرح را درموقع مناسب 

به هیئت رئیسه تقدیم کنیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
طرحی  هر  طبیعتا  کرد:  تصریح  پایان  در  اسالمی 
که  آنها  می  کنیم  بینی  پیش  که  دارد  مخالفانی 
تحصیل  مستضعفان  اموال  از  قارونی  ثروت های 
شروع  طرح  این  رد  ب��رای  را  توطئه ها  اند  ک��رده 
عدالتخواه  نمایندگان  از  جمعی  حال  این  با  کنند 
طرح  اصل  از  تاکنون  سیاسی  جریان های  همه  از 
حمایت کرده اند و این طرح تا کنون مورد استقبال 

نمایندگان از فراکسیون های مختلف بوده است.

رضا شجاع
اگر  بارفروشان مشهد گفت:  اتحادیه صنف  رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی بازار عید را به دست اصناف 
بدهد و در تنظیم بازار دخالت نکند هیچگاه نوسان 
با مدیریت  اصناف  و  نخواهیم داشت  فاحش  قیمت  
کمی و  شاخص های  نمودن  لحاظ  و  تقاضا  و  عرضه 

کیفی بازار را با قیمت مناسب تنظیم خواهند کرد.
جمع  در  سه شنبه  روز  س��اک��ن ب��رج��ی  ح��ی��در 
اول  روز  جز  به   ۹۷ نوروز  ایام  در  افزود:  خبرنگاران 
دو  در  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  خدمات  فروردین 
نوبت صبح و عصر انجام می شود و بازرسان اتحادیه، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  و  اصناف  ات��اق 

نظارت کامل را بر بازارهای سطح شهر دارند.
امسال 50 واحد پلمب شده است

اتحادیه  این  اعضای  خصوص  در  ساکن برجی 
اتحادیه  در  عضو   ۷۵۰ حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
فعالیت  فروش  عمده   صورت  به   مشهد  بارفروشان 
مجموعه  زیر  رسته های  در  نیز  عضو   100 و  دارند 
هستند.  وغ��الت  طیور  دان  مثل  داری��م  اتحادیه 
 500 تعداد  تاکنون   ۹۴ سال  از  بارفروشان  اتحادیه 
جامعی  نظارت  و  است  داشته   پروانه  صدور  مورد 
از  نظارت ها  این  راستای  در  دارد.  خود  اعضای  بر 
به  پلمب  ۲۵۰ اخطار  از  تاکنون بیش  امسال  ابتدای 
متخلفان داده شد که از این تعداد ۵۰ واحد نیز پلمب 

شده است.
اینکه  بیان  با  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
انواع میوه، تره بار و سیفی  ۳۵۰۰ تن  از  روزانه بیش 
هیچ  کرد:  خاطرنشان  می شود،  مشهد  وارد  جات 
کم و کاستی ای برای تامین میوه شب عید نخواهیم 
میوه  بحث  در  دخالت  کشاورزی  جهاد  اگر  و  داشت 

بازار شب عید  نداشته باشد شاهد نوسان قیمت در 
نخواهیم بود!

سالمت مردم اولویت صنف بارفروشان است
آبیاری  فاضالب،  با  که  سبزیجاتی  بحث  در  وی 
گونه  این  که  است  مدت ها  ما  کرد:  تصریح  می شود 
کشت را ندیده ایم و مواردی که در سال های گذشته 
دیده شد تماما گزارش شده که سازمان های ذی ربط 
که  می دهیم  را  اطمینان  این  اما  کرده اند  برخورد 
عرضه  محصوالت  کامل  سالمت  ما  صنف  اولویت 

شده است.
در  گفت:  میوه  قاچاق  خصوص  در  ساکن برجی 
سوی  از  ضعف هایی  شاهد  هم  میوه  قاچاق  بحث 
میوه  در  قاچاق  البته  هستیم.  ک��ش��اورزی  جهاد 
که  است  این  در  جهاد  ضعف  نیست.  زیاد  چندان 
در  ویا  نیست  داخ��ل  در  آن  تولید  که  محصوالتی 
آن  نگهداری  امکان  و  شده  تمام  برداشت  که  زمانی 
مجاری  از  مشابه  کاالی  باید  ندارد،  وجود  محصول 
مجاز و قانونی با تعرفه مناسب ودر جهت حمایت از 
تولید داخلی امکان ورود داشته باشد تا قاچاقی که 
افراد  سالمت  به  هم  و  تولید  به  هم  زیادی  خسارت 

جامعه میزند وارد نگردد.
بارفروشان  اتحادیه  فعالیت  به  اش��اره  با  وی 
با  ک��رد:  تاکید  ف��روش��ی،  عمده   بخش  در  مشهد 
ایجاد  بسته بندی  حوزه  در  که  پیشرفتی  به  توجه 
ولی  نداریم  فروشی  خرده  که  این  رغم  علی  و  شده 
بسته بندی های مناسب برخی محصوالت را داریم و 
با وجود آنکه کارمان عمده فروشی است، اما با توجه 
آنها،  مراجعه  و  خواست  به  احترام  و  مردم  نیاز  به 

خدمات ارائه می شود.
مسئولین به وعده خود عمل نکردند

بنا  کرد:  بیان  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
دست  و  شده  حمایت  داخلی  تولیدکننده  از  که  بود 
واسطه ها قطع شود، اما مسئوالن به این وعده عمل 
سازمان  در  کنندگان  عرضه  کل  واقع  در  نکردند. 
متاسفانه  و  نیستند  تولیدکننده  بازارها  در  میادین 
از  سودجویان  سوءاستفاده  شاهد  بخش  این  در 
به  منجر  که  بودیم  هم  بارفروشان  اخ��الق  ُحسن 

کاله برداری های میلیاردی شده است.
از شهرداری گالیه مندیم

ساکن برجی گفت: از شهرداری و سازمان میادین 
در برخی موارد گالیه مند هستیم. در فروشگاه های 
اتفاقاتی  شاهد  ش��ه��رداری  توسط  ش��ده  ای��ج��اد 
فروشگاه ها  این  نیست،  شایسته  اصال  که  هستیم 
اما به جای  برای تسهیل خرید مردم ایجاد شده اند 
شهرداری توسط پیمانکارانی اداره می شود که هیچ 
تعهدی به مردم ندارند و متاسفانه توسط شهرداری 

نظارتی مناسب و اثرگذار صورت نمیپذیرد.
ادعای رسانه های شهرداری با کیفیت کاالها 

مطابقت ندارد
عده ای  به  فروشگاه ها  این  غرفه های  افزود:  وی 
اجاره داده شده و خرید کاال نیز در دست پیمانکاران 
نه  به دنبال سود هستند  تنها  دیگری است که همه 
منفعت مردم که این موضوع در کیفیت کاالها کامال 
مشهود است. کاالیی که در این فروشگاه ها فروخته 
ذکر  شهرداری  رسانه های  در  که  چیزی  با  می شود 
کامال  کیفی  لحاظ  از  می شود  قیمت گذاری  و  شده 

متفاوت است.
عجیبی  طرح های  حتی  داد:  ادامه  ساکن برجی 
معابر  سطح  در  شده  ایجاد  شهری  بازارهای  مثل 
عمومی که نه مالیات پرداخت میکنند و نه عوارض 

و ..  هرگز نتوانستند موفق عملکرده و به نفع شهروند 
و با قیمت مناسب محصول را به مشتری برسانند.

یک  پسماند  ماهانه  هزینه  تومان  میلیون   80
میدان بار

تومان  میلیون   ۸۰ ماهانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هزینه پسماند و دفع می دهیم، افزود: با این وجود 
در قبوض دریافتی هزینه های ناعادالنه ای درج شده 
است و به واقع چنین برخوردهایی بسیار ظالمانه و 

ناعادالنه بوده است.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد با اشاره به اینکه 
در سخت ترین شرایط ممکن وظیفه خود می دانیم 
که شایسته ترین خدمت را به زائران و مجاوران امام 
حمایت  به  نیازی  هیچ  گفت:  دهیم،  ارائه  رضا)ع( 
نخواهیم داشت  روستایی  تعاون  و  جهاد کشاورزی 
اخذ  بر  پایانی  که  است  این  درخواستمان  تنها  و 

تصمیمات ناعادالنه شان داشته باشند.

نظر  زیر  خصوصی  بخش  شرکت  کرد:  تاکید  وی 
ص��ادرات  و  توزیع  عرضه،  جهت  کشاورزی  جهاد 
اعضای  از  یکی  و  شد  فعال  کشاورزی  محصوالت 
در  ام��ا  اس���ت،  خ���ودم  ش��رک��ت  آن  ام��ن��اء  هیئت 
جویا  را  مجموعه  این  نظر  خود  تصمیم گیری های 
نشدند و تنها در ظاهر این عضویت را در این شرکت 

داریم.
خاطرنشان  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
سایت  دو  در  ت��م��ام��ی ق��ی��م��ت گ��ذاری ه��ا  ک���رد: 
نشانی های  ب��ه  مشهد  ب��ارف��روش��ان  ات��ح��ادی��ه 
 www.esbm.ir و  www.mftu.ir اینترتی 
اعضای  قیمت  می توانند  مردم  و  است  موجود 
تلفن های  همچنین  کنند؛  مقایسه  بازار  با  را  ما 
سواالت،  پاسخگوی  هم   ۲ ۰۵۱۳۷۲۸۲۹۹۱الی 
خواهند  مردم  شکایات  و  انتقادات  پیشنهادات، 

بود.

در  جغتای  و  جوین  س��ب��زوار،  نماینده 
مجلس گفت: قطار توسعه آموزش و پرورش 
باید با اجرای سند تحول بنیادین به حرکت 

در بیاید.
علمی  توسعه  سبحانی فر  رمضانعلی 
ضروری  را  م��دارس  در  تربیتی  و  آم��وزش 
ماه   6 عملکرد  باید  دولت  افزود:  و  دانست 

در  و  دهد  قرار  ارزیابی  مورد  را  خود  وزرای 
کارآمدی،  عدم  ناهماهنگی،  دیدن  صورت 
و  سیاست ها  اجرای  در  کوتاهی  و  کاری  کم 
به آن ها گوشزدهای الزم را داده و  برنامه ها 

به ترمیم کابینه دولت اقدام شود.
و  جوین  جغتای،  سبزوار،  مردم  نماینده 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوشاب 

دولت  از  بیشتری  انتظارات  مجلس  اینکه 
دارد اما متاسفانه دولت تاکنون در بسیاری 
نمایندگان  و  مردم  خواسته  نتواسته  موارد 
انتظارات  داد:  ادامه  کند،  برآورد  را  آن ها 
بسیاری از آموزش و پرورش در ابعاد مختلف 
و  فرهنگیان  وضعیت  به  رسیدگی  همچون 
وجود  تربیتی  و  آموزشی  کیفیت  افزایش 

سطح  از  بطحایی  آق��ای  عملکرد  اما  دارد 
انتظارات پایین تر است.

محتوای  مصادیق  تعیین  کمیته  عضو 
مجرمانه اضافه کرد: قطار توسعه آموزش و 
بنیادین  تحول  سند  اجرای  با  باید  پرورش 
تاکنون  متاسفانه  اما  بیاید  در  حرکت  به 

خروجی قابل تاملی دیده نشده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: اگر 
ادامه  را  کنونی  شیوه  همین  بطحایی  آقای 
دهد به یقین تا پایان دولت دوازدهم موفق 
و حتی  بنیادین  تحول  کردن سند  به عملی 
قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش 

و پرورش نخواهد شد

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
ارزش  بر  مالیات  از  بخشی  کنیم  می  تالش  گفت: 

افزوده فوالد خراسان به فیروزه اختصاص داده شود.
به گزارش مهر، حمید گرمابی افزود: شهرک صنعتی 
مسئولین  تالش های  با  فیروزه  شهرستان  در  عطار 
جانی تازه گرفته و تمامی  زمین های آن به فروش رفته 

و آماده ی توسعه است.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: خوشبختانه تجمیع تعدادی از زمین ها در 
برای  خوب  نمونه ای  مالکین  توسط  سروالیت  بخش 
رفع مشکل خرده مالکان و استفاده از تسهیالت دولتی 
برای آبیاری مکانیزه ی زمین ها است. با وجود بحران 
گلخانه ای  کشت  و  فشار  تحت  آبیاری  جز  راهی  آب 

نیست.

و معادن در مجلس شورای  عضو کمیسیون صنایع 
وعده ی  جوانان  و  ورزش  وزارت  کرد:  اظهار  اسالمی 
ورزشی  تجهیزات  شامل  کمکی  بسته های  دریافت 
حوزه   در  جانبی  کمکی  که  است  داده  نیشابور  برای 

ورزش خواهد بود.
برزنون  گرماب،  روستاهای  ارتقای  کرد:  ابراز  وی 
که  توانمندی هایی  به  توجه  با  شهر،  به  اسحاق آباد  و 

تقسیمات  مسئوالن  و  است  پیگیری  دست  در  دارند 
جدید  سال  آغاز  در  را  منطقه  از  بازدید  قول  کشوری 
افزود:  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این  اند.  داده 
شهرستان  طاغنکوه  از  شده  جدا  روستای   4 بازگشت 
این  بازگشت  اما  است  دش��واری  کار  بسیار  فیروزه 
هرچه  امیدواریم  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  روستاها 
زودتر این اقدام صورت پذیرد.متاسفانه زمانی که این 

را  آن  اجازه ی  نباید  شهرستان  مسئوالن  افتاد  اتفاق 
می دادند.

به گزارش مهر، نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس 
از  درص��دی  اختصاص  گفت:پیگیر  اسالمی  ش��ورای 
شهرستان  به  خراسان  فوالد  شرکت  اف��زوده   ارزش 
از عوارض آن  تاثیرپذیری  فیروزه به دلیل مجاورت و 

هستیم که عادالنه و بر مبنای اصول قانونی باشد.

نگاهی به »اعاده اموال نامشروع مسئوالن«؛

چگونه بیت المال اعاده می شود؟

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد:

اگر بازار را به اصناف بسپارند، مدیریت می شود

نماینده سبزوار در مجلس:

»سند تحول بنیادین« قطار آموزش و پرورش را به حرکت در می آورد
نماینده نیشابور در مجلس خبر داد:

پیگیری تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده فوالد خراسان به فیروزه

روز دوشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
گفت وگو  موضوع  در  دولت  عملکرد  نقد  به  جمهور 
و  پرداخت  نخبگان  و  کشور  سیاسی  جریان های  با 
می کنیم  وارد  را  نقد  این  هم  خودمان  به  »ما  گفت: 
اصولگرایان،  با  گفت وگویی  دول��ت  عنوان  به  که 
گفت وگو  باید خال  و  نداریم  نخبگان  و  اصالح طلبان 
را پر کنیم. عبور از چالش ها ممکن است و اصالحات 
همین  در  بیفتد  اتفاق  باید  که  سیاسی  و  اقتصادی 
پیش  عنوان  به  ولی  است  ممکن  موجود  چارچوب 
باب  و  کنیم  را ترمیم  اجتماعی  سرمایه  باید  نیاز 
گفت وگو را باز کنیم که مطمئنم با همدلی و همراهی 

نخبگان کشور ممکن می شود.«
نقش تکثرگرایی در دمکراسی

پلورالیسم یا همان تکثرگرایی یکی از پارامترهای 
است.  جهان  سیاسی  نظام های  در  دموکراسی  مهم 
متفاوت  افکار  و  اندیشه  با  گوناگون  احزاب  این که 
فرصت دست یابی به قدرت را داشته باشند و در یک 
رقابت سیاسی نظر مردم را به خود جلب کنند تا در 
باشند.  خود  سرنوشت  گیرنده  تصمیم  مردم  نهایت 
حزب  دو  دست کم  دموکراسی  یک  شکل گیری  برای 
انحصاری  دولت  یک  تشکیل  از  مانع  تا  است  الزم 

شود.  
هرج  معنای  به  تکثرگرایی  این  که  است  بدیهی 
در  جریان ها  و  اح��زاب  و  نیست  سیاسی  م��رج  و 
یکدیگر  با  اساسی  قانون  با  مطابق  دموکراسی ها 
رقابت می کنند. هرکدام از آنها روش های خاص خود 
نمی کنند.  قربانی  را  ملی  منافع  اما  پیش می برند  را 
اما  نیست  کننده  تعیین  احزاب  دارای  اگرچه  ایران 
تعیین  ام��روز  سیاست  صحنه  در  اصلی  جبهه  دو 
در  که  اصولگرایان  و  طلبان  اصالح  هستند.  کننده 
دست یابی به قدرت و در میدان هایی چون انتخابات 

با یکدیگر رقابت می کنند. 
با  مختلف  موضوعات  در  که  سیاسی  جریان  دو 
اگر یک تحلیل محتوا  تفاوت دیدگاه دارند.  یکدیگر 
خارجی،  سیاست  اقتصاد،  نظیر  موضوعاتی  روی 
موضوعات  مجازی،  فضای  سیاسی،  ب��از  فضای 
میان  تفاوت  خوبی  به  شود  انجام  زنان  و  شهروندی 

شد.  خواهد  احساس  یکدیگر  با  جریان  دو  ای��ن 
تفاوت ها در سایر کشورها نیز ذیل همین موضوعات 

یا مواردی دیگر قابل رویت است.
ضرورت بازگشت تکثر

گفت وگوی  به نام  موضوعی  است  مدتی  کشور،  در 
ملی مطرح شده است. هرچند ابتدا با نام آشتی ملی 
مطرح شد اما درنهایت آنچه امروز در محافل سیاسی 
بر گفت وگوی ملی  تاکید  و رسانه ای مطرح می شود 
نوعی  به  منجر  گذشته  سال های  ح��وادث  اس��ت. 
شد.  کشور  مدیریت  در  اصولگرایان  یک جانبه گرایی 
 92 سال  در  اعتدال  و  اصالحات  ائتالف  حال  این  با 
از  کشور  سیاسی  صحنه  تغییر  به  منجر  دیگر  بار 

یک جانبه گرایی به تکثر شد. 

در واقع با حضور حسن روحانی در پاستور بار دیگر 
شرایط برای بازگشت اصالح طلبان به عرصه سیاسی 
با  همچنان  اصالحات  جریان  هرچند  شد  فراهم 
گفت  نمی توان  و  روست  روبه  محدودیت ها  برخی 
را دارد  با اصولگرایان  رقابت  برابر شانس  به طور  که 
با این حال اصالح طلبان توانستند انتخابات ریاست 
اما  کنند.  مدیریت  را   96 شهر  شورای  و  جمهوری 
آیا  می کند؟  دنبال  را  اهدافی  چه  ملی  گفت وگوی 
رقابت  برای  را  برابری  می تواند شرایط  گفت وگو  این 
ملی  وگوی  گفت  آیا  کند؟  فراهم  سیاسی  جریان  دو 
موضوعاتی  در  بیشتر  انسجام  به  منجر  می تواند 

چون امنیت ملی شود؟ جایگاه قانون اساسی در این 
گفت وگو کجاست؟ 

یک بام و دو هوای اصولگرایان
چنین  با  اصولگرایان  اکثریت  گفت  م��ی ت��وان 
باهنر  محمدرضا  هستند.  مخالف  گفت وگویی 
نماینده اصولگرای ادوار مجلس از موافقان محسوب 
گفت وگو  در  خود  مصاحبه  آخرین  در  او  می شود. 
به  را  اصالح طلبان  گفت:»ما  خراسان  روزنامه  با 
قابل  عارف  آقای  مثال  نمی دانیم،  فتنه گر  عام  طور 
مصلحت  تشخیص  اعضای  برخی  یا  است  مذاکره 
باالتر  رده ه��ای  در  حتی  انصاری  مجید  مثل  نظام 
مثل موسوی خوئینی ها. او شخصیتی است که کامال 

می شود مورد مذاکره قرار بگیرد.« 
مصباحی  غالمرضا  حجت االسالم  این  از  پیش 
که  نیز  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی  مقدم 
بزرگ  مانع  بود:»یک  گفته  گفت وگوست  از موافقان 
برای عدم استقبال از پیشنهاد اصالح طلبان می بینم 
و آن این است که اصالح طلبان هنوز مواضع خود را 
نسبت به فتنه 88 اعالم نکرده و به نحوی آن مسیر را 
بگذریم  که  نیم بند  موافقان  این  از  می دهند.«  ادامه 
مخالفان چنین گفت وگویی در میان اصولگرایان کم 

نیست.
حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسالمی 
گفته  ملی  گفت وگوی  درباره  سوال  یک  به  پاسخ  در 
حزب  این  اینکه  صرف  بیخود  را  مردم  بود:»وقت 
از  نگیرید.«  کند،  آشتی  و  صحبت  ح��زب  آن  با 
محمدعلی  آی��ت ا...  ماه  آذر  اواخ��ر  در  دیگر  سوی 
با  مبارز  روحانیت  جامعه  کل  دبیر  کرمانی  موحدی 
اشاره به ادعای مطرح شده مبنی بر آمادگی جامعه 
مبارز،  روحانیون  مجمع  با  گفت وگو  برای  روحانیت 
گفت:»به هیچ عنوان چنین بحثی که جامعه روحانیت 
مطرح  کند،  گفت وگو  روحانیون،  مجمع  با  بخواهد 
نبوده است و بنده به عنوان دبیر کل چنین موضوعی 

را از اساس تکذیب می کنم.«
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  اسبق  نماینده 
رسانه ها  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اسالمی 

نوشته اند  مقدم  مصباحی  حجت االسالم  از  نقل  به 
مجمع  با  گفت وگو  برای  منعی  روحانیت  جامعه  که 
به  اظهارات  این  گفت:»نمی دانم  ندارد،  روحانیون 
نقل از آقای مصباحی مقدم درست نقل شده است یا 
ایشان چنین حرفی زده، حرفش اشتباه  اگر  اما  نه، 
بوده است چون ما به هیچ عنوان چنین بنایی نداشته 

ونداریم.
استقبال اصالح طلبان از طرح گفت وگوی ملی

گفت وگویی  چنین  از  طلبان  اصالح  اکثریت  اما 
عارف  محمدرضا  این  از  پیش  اند.  کرده  استقبال 
در  ملی«  »گفت وگوی  کمیته  تشکیل  به  اشاره  با 
مدت ها  از  موضوع  این  پیگیری  و  امید  فراکسیون 
گفت وگوی  تحت عنوان  ابتدا  کرد:»از  اعالم  قبل، 
مسئله  این  به  و  کردیم  دنبال  را  بحث  این  ملی 
در  تهران  مردم  اصالح طلب  نماینده  داریم.«  باور 
این  کرد:»بر  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس 
شدن  فراهم  درص��ورت  که  هستیم  آن  بر  اس��اس 
از  بیرون  را  مهم  این  مجلس،  در  الزم  زمینه های 
اصالح  که  درحالی  کنیم.«  پیگیری  نیز  مجلس 
شورای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  پیروز  طلبان 
شهر بوده اند چرا اصالحات از لزوم گفت وگوی ملی 

می گوید؟
 ثبات در سایه وحدت ملی

باید ذیل  را دقیقا  به نظر می رسد گفت وگوی ملی 
ایران  ملی  منافع  حفظ  جهت  در  و  اساسی  قانون 
قلمداد کرد. در واقع قرار نیست هیچ یک از طرفین 
موضوعات  در  را  خود  خواسته های  یا  ایدئولوژی 
به  مختلفی چون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... 
دیگری تحمیل کنند. این گفت وگو می تواند شرایطی 
با ریسک کم دو  را فراهم کند که در محیط سیاسی 
واقع  در  کنند.  حرکت  جامعه  بهبود  جهت  در  طرف 
آنچه اهمیت دارد تقویت سیاست داخلی و خارجی 
ایران در محیط آنارشیک جهان و به ویژه خاورمیانه 
یک  تنها  گفت وگو  این  برای  دلیل  همین  به  است. 
ایران  منافع  آن  و  کرد  تصور  می توان  را  پیش شرط 

است. 

با  فناوری  و  علم  وق��ف  ملی  همایش  نخستین 
علوم،  وزیر  مقام  قائم  باقری  عبدالرضا  دکتر  حضور 
و  فقیه  ولی  نماینده  محمدی  علی  حجتاالسالم 
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، دکتر ناصر 
برنامه ریزی  و  باقری مقدم معاونت سیاست گذاری 
تاالر  در  کشور  علمی  جامع  نقشه  راهبردی  ستاد 
همایش هروی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 

مشهد برگزار شد. 
همت خیرین در زیرساختارهای علمی

 4 در  گفت:  تحقیقات  و  علوم  وزی��ر  مقام  قائم 
مربع  متر  هزار   650 بر  بالغ  خیرین  گذشته،  سال 
ایجاد  به  کشور  سراسر  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  در 
پژوهشی  و  دانشگاهی  خوابگاهی،  زیرساخت های 

کمک کرده اند.
باقری در این همایش ملی افزود: وقف  عبدالرضا 
آموزش در گذشته های  و  اندیشه  فرهنگ،  در حوزه 
دور هم وجود داشت ولی به شکل جدید نبوده است.
خیرین  توجه  نیز  دور  گذشته های  از  افزود:  وی   
و  است  بوده  جاری  کشور  این  در  فناوری  و  علم  به 
ساخت  و  پرورش  و  آموزش  به  توجه  نیز  انقالب  در 
یا   30 طی  گرفت،  قرار  بیشتری  توجه  مورد  مدرسه 
40 سال گذشته، واقفین و خیرین در حوزه آموزش و 

فرهنگ، فعالیت های گسترده ای انجام داده اند.
قائم مقام وزیر علوم و تحقیقات بیان کرد: در حوزه 
به همت خیرین  دو دهه گذشته  فناوری طی  و  علم 
و  است  شده  انجام  بزرگی  کارهای  عالی  آموزش  در 
توسط  تقریبا  یزد  و  باهنر  دانشگاه  مثال،  عنوان  به 

خیرین ساخته شده است. 
گذشته،  س��ال   4 در  اینکه  به  اش��اره  با  باقری 
و  دانشگاه ها  در  مربع  متر  هزار   650 بر  بالغ  خیرین 
زیرساخت های  ایجاد  به  کشور  سراسر  علمی  مراکز 
خوابگاهی، دانشگاهی و پژوهشی کمک کرده اند. در 
حال حاضر، بالغ بر 110 پروژه خیرین در دانشگاه ها 
مربع  متر  هزار   130 حدود  که  بوده  احداث  حال  در 
اضافه  وی  است.  شده  اح��داث   96 سال  در  پ��روژه 
کرد: برخی دیگر از این پروژه ها نیز در سال آینده به 
بهره برداری می رسد و در بیش از 60 دانشگاه کشور 
طی 4 سال گذشته، بنیادهای حامیان علم و فناوری 
گرفته  شکل  دانشگاه ها  سلیقه  اقتضای  به  خیرین  و 

است.
در  شد:  یادآور  تحقیقات  و  علوم  وزیر  مقام  قائم 
سطح جهانی به طور متوسط در آمریکا و اروپا بیش 
موقوفات  منابع  از  دانشگاه ها  منابع  درصد   30 از 
در  که  بوده  نیکوکاران  و  خیرین  سرمایه گذاری  و 
حال  در  همچنین  اس��ت.  شده  انجام  دانشگاه ها 
کشور  دانشگاه های  منابع  درصد   70 بر  بالغ  حاضر 
نیز  منابع  درصد   30 و  می شود  تامین  دولت  توسط 

خدمات  طریق  از  می شود،  تولید  دانشگاه ها  توسط 
از  و درآمدها حاصل  آموزش  به جامعه،  ارائه دهنده 
به مدل های  اگر  تحقیقات در عرصه های مختلف که 

جهانی فکر کنیم باید به 60 درصد برسد.
باقری با بیان اینکه در حوزه وقف علم و فناوری باید 
اقداماتی انجام شود تا منابع پایدار برای دانشگاه ها 
انجام  کمک های  اینکه  بر  عالوه  گفت:  شود،  ایجاد 
بوده،  زیرساخت ها  و  خوابگاه ها  ساخت  در  شده 
و  علمی  امور  برای  پایدار  منابع  تولید  آن  از  مهم تر 
امور  و  اوقاف  و سازمان  دانشگاه ها است  فناوری در 
قرار  طریق  از  تا  کند  کمک  می تواند  کشور  خیریه 
از  ناشی  درآمدهای  پایدار،  به صورت  منابعی  دادن 
در  بتوانند  ما  دانشگاه های  که  کند  ایجاد  موقوفات 
به  اشاره  با  وی  شوند.  موفق  فناوری  و  علم  توسعه 
اینکه در گذشته تعداد دانشجویان دکتری اندک بود 
نیروهای  تمام  حوزه ها  تمام  در  تقریبا  کرد:  تصریح 
متخصص در کشور تربیت می شود و این توانایی در 
کشور ما وجود دارد، اما کمبود منابع و زیرساخت ها 
وجود دارد که می تواند مورد توجه خیرین قرار گیرد.

از  اینکه  بیان  با  تحقیقات  و  علوم  وزیر  مقام  قائم 
کنند،  ورود  می توانند  خیرین  که  دیگری  اقدامات 
بخش  در  پژوهش،  و  آموزش  کمی  توسعه  بر  عالوه 
ادام��ه  شوند،  وارد  نیز  دانشگاه ها  کیفی  ارتقای 
ویژه  تحصیلی  بورس  ارائ��ه  به  خیرین  کمک  داد: 
دانشجویان برتر کنکور از جمله فعالیت هایی است که 
به آن ورود پیدا کنند، چراکه این  خیرین می توانند 
موضوع می تواند فضای رقابت علمی را در دانشگاه ها 
ایجاد کند، همپنین تقدیر از اساتید برتر دانشگاه و 
نیز  خیرین  توسط  دانشگاه ها  برتر  فارغ التحصیالن 

می تواند به توسعه کیفی دانشگاه ها کمک کند.
تاکید رهبری مبنی  به  توجه  با  کرد:  اضافه  باقری 
خیرین  باشد،  مردم  خدمت  در  دانشگاه ها  اینکه  بر 
می توانند به عنوان حلقه واسط عمل کنند تا ارتباط 
انتقال  باید  همچنین  شود،  زیاد  جامعه  با  دانشگاه 
بین  ارتباط  ایجاد  و  دانشگاه ها  به  جامعه  نیازها 
ایجاد  جامعه  نیازهای  تامین  با  همراه  دانشگاه ها 
شود، این موضوع مهم ترین موردی است که باید در 
عصر جدید مورد توجه قرار گیرد و می تواند به توسعه 
علم و فناوری در دانشگاه ها هم در ابعاد کمی و کیفی 
امروز  معضالت  از  یکی  این  بر  ع��الوه  کند.  کمک 
اشتغال فارغ التحصیالن است و باید مراکز رشد و نو 
آوری در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تقویت 

و بیشتر توجه شود.
از  گ��ف��ت:  تحقیقات  و  ع��ل��وم  وزی���ر  م��ق��ام  ق��ائ��م 
خدمات  بهتر  ارائ��ه  برای  سودمند  اقدامات  جمله 
حوزه  در  دانشجویان  معیشت  تامین  دانشگاهی، 
بی بضاعت  دانشجویان  درم��ان  و  سالمت  تغذیه، 
با  همراه  صعب العالج  بیماری های  برای  به خصوص 
به  بسته  که  است  تحصیلی  امکانات  و  منابع  تامین 
سلیقه خیرین می تواند در حوزه علم و فناوری ورود 

پیدا کنند.وی تاکید کرد: محیط دانشگاه، حساس، 
اثرگذار با ظرافت های خاص است و حضور خیرین را 

در دانشگاه ها باید جدی بگیریم.
ایرانیان  ظرفیت  از  استفاده  به  اش��اره ای  باقری 
مقیم خارج از دانشگاه داشت و افزود: تمام ایرانیان 
به توسعه کشور عالقه مند هستند  از کشور که  خارج 
می توانند به توسعه علم و فناوری کشور کمک کنند، 
بین المللی  با ضوابط  را  نهادهای خیرین داخل  باید 
در  کشور  از  خارج  ایرانیان  ظرفیت  از  تا  دهیم  وفق 

توسعه علم و فناوری استفاده کنیم.
تغییر نگرش در موقوفات

در  محمدی  علی  والمسلمین  االس��الم  حجت 
»همایش ملی وقف و علم و فناوری« بیان کرد: اولین 
همایش وقف و فناوری در جوار بارگاه ملکوتی ثامن 
مبارکی  طلیعه  برنامه  این  و  شود  می  برگزار  الحجج 
سود  موقوفه  یک  اگر  است.  مهم  موضوع  این  برای 
توان  می  آن  کنار  در  باشد  داشته  عواید  و  منافع 
اقدامات فرهنگی و اجتماعی انجام داد، در غیر این 
و  تدریج مستهلک می شود  به  صورت اصل سرمایه 

از بین می رود.
گفت:  و  کرد  اشاره  همایش  این  محورهای  به  وی 
تبیین ضرورت توسعه وقف علم وفناوری ، ضرورتش 
معصومین  ائمه  وسخنان  قرآن  در  که  است  این  در 
شده  العاده ای  فوق  توجه  دان��ش  و  علم  به  نسبت 
بزرگوار  پیامبر  از  روایتی  زمینه  ای��ن  در  و  اس��ت 
سرآمد  دانش  و  »علم  فرماید:  می  که  است  اسالم 
که  علی)ع(  حضرت  از  روایتی  و  خووبیهاست«  تمام 
موفقیتی  هر  اساس  و  پایه  دانش  و  »علم  فرمودند: 
است«. ممکن برای بعضی افراد هزینه کردن و وقف 
تمایل  و  است  نیفتاده  جا  فناوری  و  علم  زمینه  در 
دارند که حسنیه و مسجد بسازند، ولی در نظر داشته 
و  مساجد  ساخت  از  کارکمتر  نوع  این  ثواب  باشند 

حسنیه نیست.
حوزه  در  گفتمان  اج��رای  توسعه  الگو  بعد  نکته 
موقوفات   8000 از  بیش  و  است  وفناوری  علم  وقف 
علمی و فرهنگی در کشور وجود دارد و همه ما از این 
تاریخ شاهد  بریم. در طول  بهره کافی می  موقوفات 
بودیم تعدادی از واقفین بخشی از اموال خود را وقف 
ساخت مساجد، حسنیه و ... می کردند و این الگوی 

مناسبی برای ما است.
موقوفات  کاربرد  در  تغییرنگرش  درباره  محمدی 
کار  وقف  که  گویند  می  طور  این  جامعه  در  گف: 
فرهنگی است ولی این موضوع غلط است زیرا یکی 
کاربرد  بیشتر  و  باشد  می  فرهنگی  آن  کاربردهای  از 
افراد  نگاه  نوع  باید  زمینه  این  در  و  دارد  اقتصادی 
اقتصادی  وقف  کاربرد  مهمترین  پس  کند،  تغییر 

است.
محمدی در ادامه مراسم اظهار داشت : افزون بر 
1400 مرکز درمانی موقوفه و 133 بیمارستان وقفی 
در کشور وجود دارد، ساختمانهای مختلفی وقف می 
شوند و بعد از اینکار ارزش آن پایین می آید در حالی 
که عواید وقف به نفع همه مردم است و همه بهره مند 
از  بیش  وقفی  ارزش یک ساختمان  باید  می شوند. 
پیش شود، این امور نشان می دهد در موضوع وقف 

به خوبی فرهنگ سازی نکرده ایم.
به  باید  گفت:  امور خیریه  و  اوقاف  رئیس سازمان 
وقف در عرصه علم و فناوری نیز توجه کنیم، موضوع 
تولید علم و فناوری فقط برای دانشگاه ها نیست بلکه 

در حوزه های علمیه هم این کار ضرورت دارد. 
کشور  تاریخ  طول  در  واقفان  برکت  به  افزود:  وی 
هم  ام��روز  و  ایم  ب��رده  بهره  وقف  عواید  از  ما  همه 
تاسیس  است  فناوری الزم  و  علم  موقوفات  صندوق 
دست  بیشتری  توفیقات  به  علم  مسیر  در  تا  شود 
موضوعی  هر  در  است  بوده  چنین  همیشه  یابیم. 
تا یک مشکل را حل  نداریم  را  که علم و دانش الزم 
کنیم دشمن فشار می آورد لذا راه مقابله دستیابی به 

فناوری و تولید علم است.
نقش رسانه ها در توسعه موقوفات

ستاد  گ��ذاری  سیاست  و  ری��زی  برنامه  معاون 
این  در  نیز  کشور  علمی  جامع  نقشه  راه��ب��ری 
همایش گفت: هم اکنون هفت دهم درصد از تولید 
اختصاص  فناوری  و  علم  تولید  به  ملی  ناخالص 
به  رقم  این  باید   1404 سال  تا  که  حالی  در  دارد 

چهار درصد برسد.
دنیا  کشورهای  بیشتر  اف��زود:  مقدم  باقری  ناصر 
نیمی از منابع مورد نیازشان در تولید علم و فناوری 
از طریق مردم و امور خیریه است و ما هم باید بیش 
و  علم  تولید  صحنه  وارد  را  خیران  و  مردم  پیش  از 
مطبوعات  و  رسانه ها  داد:  ادامه  کنیم.وی  فناوری 
به  مربوط  مفاهیم  ترویج  و  توسعه  در  مهمی  نقش 
از ظرفیت  باید  وقف در عرصه علم و فناوری دارند. 

آنها در این عرصه بیش از بیش استفاده شود.
معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری ستاد راهبری 
عالی  ش��ورای  در  گفت:  کشور  علمی  جامع  نقشه 
تولید  عرصه  در  الزم  گذاری  ریل  فرهنگی  انقالب 
علم و فناوری انجام شده است تا این کار حول ستاد 
کمیسیون ویژه وقف در علم و فناوری و بدون موازی 

کاری انجام شود.
تا  فناوری  و  علم  وق��ف،  ملی  همایش  نخستین 
پنل  چند  ب��رگ��زاری  با  چهارشنبه  روز  بعدازظهر 
خود  کار  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  تخصصی 

پایان داد.

خبرخبر

نماینده مشهد و کالت در مجلس:

»قانون« هر کشوری ناموس آن است

ش��ورای  مجلس  در  ک��الت  و  مشهد  نماینده   
آن  ناموس  کشوری،  هر  »قانون«  گفت:  اسالمی 
و  است  کشور  آن  ثبات  عامل  مهمترین  و  کشور 
میزان پایبندی به »قانون« و حساسیت در اجرای 
آن در هر کشوری نشان دهنده اوج اقتدار آن کشور 

است.
پژمانفر  نصراله  المسلمین  و  حجت االسالم 
قانون،  آشکار  نقض کنندگان  اصلی  هدف  افزود: 
ورود  برای  عمیق  ساختارشکنی  و  هنجارشکنی 
به عرصه های دیگر به خصوص ایستادگی در برابر 
سنگینی  سرمایه گذاری  آن  روی  که  است  نظام 

شده است.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اقتدار 
شد  یادآور  را  یافته  توسعه  کشورهای  در  »قانون« 
جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  »قانون«  افزود:  و 
فاقد  وجود  با  توسعه یافته  کشورهای  در  ویژه  به 
می شود  تالش  اما  بودن  منطقی  پشتوانه  و  اصول 
اجرا شود. نمونه این کشورها، انگلستان است که 
قوانین بی پایه و اساسی را برای مراسم های دربار 

و ملکه دارد.
کرد:  تاکید  مجلس  در  مشهد  م��ردم  نماینده 
پادشاهی  نظام  حفظ  می دهد  نشان  مسئله  این 
به قوانین دربار و ملکه  پایبندی  انگلستان در گرو 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  در  متاسفانه  اما  است 
حجاب  و  عفاف  خصوص  به  قوانین  که  وج��ودی 
به آن  انسانی«  به چشم یک »ارزش  امروز دنیا  که 
از آن گذشته ماهیت منطقی، عرفی و  می نگرد و  
هنجارشکن  دختران  معدود  توسط  دارد،  عقلی 
می شود  خدشه دار  و  شده  هتک  حجاب  زمینه  در 
زنجیره ای  روزنامه های  و  کانال ها  برخی  توسط  و 

معاند نیز ترویج می شود.
منطق  سایت ها  و  افراد  این  اگر  شد:  متذکر  وی 
داشته باشند، می نشینند و درباره منطق و چرایی 

تصویب قانون فوق صحبت می کنند.
هدف  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
و  هنجارشکنی  را  »قانون«  آشکار  نقض کنندگان 
عرصه های  به  ورود  برای  عمیق  ساختارشکنی 
نظام  ب��راب��ر  در  ایستادگی  خ��ص��وص  ب��ه  دی��گ��ر 
مسئله  این  روی  نظام  دشمنان  افزود:  و  دانست 

سرمایه گذاری سنگینی کرده اند. 
این  ک��ردن  پیاده  و  طرح ریزی  از  آن��ان  هدف 
ایده ها جز ایستادگی در برابر نظام اسالمی نیست  
و بسیار طبیعی است که باید  در برابر این جریان 

ایستاد.
ادامه داد: هنجارشکنان در حالی عبور  پژمانفر 
جای  هیچ  در  که  می کنند  مطرح  را  »قانون«  از 
پشتوانه  قوانین شان  که  کشورهایی  در  حتی  دنیا 
در  نمی تابند.  بر  را  چیزی  چنین  ندارد  منطقی 
این کشورها هرگز از تمایل داشتن یا نداشتن افراد 
بلکه  نمی شود  گفته  سخن  »قانون«  اجرای  برای 
همه آحاد جامعه مسئول و ملتزم به رعایت قانون 

هستند.
مجلس  والی��ی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
روحیه  برابر  در  امروز  بنده  کرد:  نگرانی  اظهار 
نظارتی  و  امنیتی  دستگاه های  تساهل  و  تسامح 
ایده  برابر  در  سکوت  و  قانون شکنان  برابر  در 
تالش  و  قانون شکنان  با  »مباحثه«  و  »مذاکره« 
قانون،  اج��رای  برای  آنان  کردن  متقاعد  برای 
پی  در  آنان  می دهد  نشان  مسئله  روح  نگرانم. 
قانون  از  تخطی  کردن  عمیق  و  کردن  نهادینه 
این  هستند.  اجتماعی  مختلف  طبقات  بین 
و  است  کشوری  هر  نظام   در  »انحراف«  مسئله 

باید در برابر آن محکم ایستاد.
انعطاف  مجلس،  در  مشهد  م��ردم  نماینده 
گلستان  خیابان  اغتشاشات  در  انتظامی  نیروی 
بنده  اف��زود:  و  داد  ق��رار  اش��اره  م��ورد  را  هفتم 
بدون  و  منعطف  رفتار  که  اف���رادی  خ��الف  بر 
هنجارشکن ها،  برابر  در  انتظامی  نیروی  سالح 
تخریب  با  که  دست ها  به  اسلحه  و  قانون شکن ها 
اموال شخصی و عمومی مردم در خیابان گلستان 
امتیاز  را  آوردند  وجود  به  ناامنی  و  آشوب  هفتم 
نقطه ضعف می دانم،  را   و آن  می دانند، مخالفم 
چنین  قانون شکن ها  برابر  در  دنیا  جای  هیچ  در 

ندارند. رفتاری 
ادامه  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
حرمت  و  احترام  هنجارشکن  برای  برخی  داد: 
نوعی  بنده  نظر  به  ک��ار  ای��ن  می شوند،  قائل 
استدالل  ظاهر  در  که  ک��اری  اس��ت.  »مغالطه« 
خطا  دارای  ولی  می رسد  صحیح  نظر  به  و  دارد 
قانون  کننده  نقض  چون  است  »دلیل آوری«  در 
و  نیست  پایبند  کشور  قوانین  و  ارزش ه��ا  به 
نمایش  به  عام  مالء  در  را  قانون  به  بی احترامی 

است. گذاشته 

نگاهی به مصوبه اخیر مجلس:

»سهم درمان کارگر« شفاف می شود

اسالمی،  اخیر مجلس شورای  اساس مصوبه  بر 
بیمه  کارگران  درم��ان  سهم  که  است  شده  ق��رار 
روند  تا  واریز شود  به خزانه  اجتماعی  تامین  شده 
و  شفاف  کامال  کارگران،  به  درمان  سهم  تخصیص 

شیشه ای باشد.
ش��ورای  مجلس  اخ��ی��ر  م��ص��وب��ه  اس���اس  ب��ر 
درم��ان  سهم  ک��ه  اس��ت  ش��ده  ق��رار  اس��الم��ی، 
خزانه  به  اجتماعی  تامین  شده  بیمه  کارگران 
به  درم��ان  سهم  تخصیص  رون��د  تا  شود  واری��ز 
این  و  باشد  شیشه ای  و  شفاف  کامال  کارگران، 
هزینه  درمان،  حوزه  از  غیر  مسیرهایی  در  سهم 

نشود. 
نیز  مخالفت ها  برخی  با  تصمیم  این  اگرچه 
این  با  مجلس  قاطبه  ام��ا  اس��ت،  ش��ده  همراه 
موافق  سالمت  ح��وزه  در  س��از  تاریخ  تصمیم 
تواند  می  تصمیم  این  که  دارن��د  تاکید  هستند 
و  ببخشد  ارتقا  را  شده  بیمه  کارگران  سالمت 
امیدوارند این مصوبه در شورای نگهبان هم رای 
بیاورد و خیال کارگران را از جهت درمان هنگام 

کند. راحت  بیماری ها 
هزینه  نحوه  از  بهداشت  وزارت  مسئوالن  بارها 
اجتماعی،  تامین  شدگان  بیمه  درمان  سهم  کرد 
انتقاد کرده و گالیه کرده اند که سهم درمان کارگران 

در مسیرهایی غیر از درمان هزینه می شود. 
نیز  پزشکی  علوم  دان��ش��گ��اه ه��ای  روس���ای 
بیمه  درمان  سهم  اگر  که  اند  کرده  تاکید  بارها 
پیدا  اختصاص  درمان  حوزه  به  واقعا  شده ها، 
پرداخت  در  طوالنی  تاخیر  آنگاه  ک��رد،  می 
اتفاق  درمان،  کادر  و  بیمارستان ها  مطالبات 

افتاد. نمی 
مصوبه ای برای حمایت از حقوق کارگران

درصورتی که تصمیم اخیر مجلس درباره واریز 
شورای  تایید  به  خزانه  به  کارگران  درمان  سهم 
نگهبان هم برسد، در آن صورت سهم ۹ بیست و 
بیمه  درمان  به  کانال خزانه  از  بیمه ها  هفتم حق 
صورت،  آن  در  و  کند  می  پیدا  تخصیص  شدگان 
نمایندگان مجلس امیدوارند که این اتفاق بتواند 
مطالبات  پرداخت  روند  به  بخشیدن  سرعت  با 
طرح  از  حمایت  جهت  در  گامی  بیمارستان ها، 

باشد. تحول سالمت 
نماینده تربت حیدریه، تایباد و باخرز در مجلس 
شورای اسالمی در این باره معتقد است: شاید اگر 
کارگران  کرد سهم درمان  نحوه هزینه  شبهاتی در 
و  نداشت  وجود  اجتماعی  تامین  سازمان  توسط 
اطمینان پیدا می کردیم که این پول صرف درمان 
آنان می شود، لزومی به جدا کردن سهم نبود، به 
هر حال سهم درمان کارگران، حقوق آنان است و 

باید رعایت شود.
داشت  وجود  شبهاتی  اف��زود:  باستانی  سعید 
و  درمان  به  کارگران  پرداختی  سهم  واقعا  آیا  که 
صرف  یا  می کند  پیدا  اختصاص  آنان  از  حمایت 
مقاصد دیگری می شود، اما این جداسازی ابهام ها 

را برطرف می کند.
رفتار دوگانه تامین اجتماعی

عضو  و  مجلس  در  بردسکن  کاشمرو  نماینده 
تاکید  هم  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
کارگران  درم��ان  سهم  جداسازی  بحث  دارد: 
دولت  شد،  مطرح  مجلس  تلفیق  کمیسیون  در 
تامین  مدیران  و  داد  انجام  را  الزم  بررسی های 
این  برآیند  و  کردند  استدالل  نیز  اجتماعی 
در  و  شد  گذاشته  رای  به  مجلس  در  تفکرات 
را  تلفیق  کمیسیون  پیشنهاد  نیز  مجلس  نهایت 

کرد. تایید 
در  مجلس  مصوبه  بنیادی  بهروز  گفته  به 
کارگران  درم��ان  سهم  ک��ردن  نشاندار  راستای 
کارگران  درم��ان  سهم  شدن  مشخص  دلیل  به 
بهداشت  وزارت  به  اجتماعی  تامین  بدهی  و 
به  بروز  پرداخت های  اجتماعی  تامین  است. 
بیمارستان های  درم��ان  ک��ادر  و  بیمارستان ها 
مورد  در  را  کار  همین  اما  داشت،  را  خود  ملکی 
این نوع  انجام نمی داد و  بیمارستان های دولتی 
تبعیض  باید  چرا  که  بود  اعتراض  مورد  برخورد 
تا   ۸۰ که  است  حالی  در  این  باشد،  داشته  وجود 
۸۵ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات 
بیمارستان های  از  را  خود  نیاز  م��ورد  درمانی 

دولتی دریافت می کنند.

خبرمجلس بان

نماینده تربت جام در مجلس:

درباره fAtf باید به اجماع برسیم

مجلس  در  باخرز  و  تربت جام،تایباد  نماینده 
شورای اسالمی معتقد است که موافقت یا مخالفت 
اگر  و  باشد  اجماع  با  همراه  باید   fAtf خصوص  در 
المللی  بین  عرصه  در  باشد،  نداشته  وجود  اجماع 

اثری ندارد.
اینکه  خصوص  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
شده  تمدید   fAtf سیاه  لیست  از  ای��ران  تعلیق 
 fAtf خصوص  در  کارشناسی  کار  افزود:  است، 
از  گزارشی  و  رسیده  پایان  به  پژوهش  ها  مرکز  در 
ار  قر  بررسی  و مورد  ارائه  به کمیسیون قضائی  آن 

گرفت.
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: برخی از نهادها 
و دیگر سازمان ها نیز نظرات خود را مطرح کردند 
اتمام  به  قضائی  کمیسیون  در  رسیدگی  ول��ی 
شورای  در  بودند  معتقد  نمایندگان  زیرا  نرسید، 
عالی امنیت ملی نیز این موضوع باید بررسی شود 
قرائت  صحن  در  کمیسیون  گ��زارش  آن  از  بعد  و 

شود.
و  سازمان ها  بررسی  مرحله  در  اکنون  افزود:  وی 
نهادهایی هستیم که صاحب نظر هستند تا جوانب 

کار سنجیده شود.
نگاه های متفاوت به fAtf  / از دغدغه های 

امنیتی تا رضایت نهادهای بانکی
نظر  اینکه  بیان  ب��ا  آب���ادی  جهان  رحیمی 
سیاست  دس��ت��گ��اه  مانند  سیاسی  ن��ه��اده��ای 
و  است  مثبت   fAtf خصوص  در  کشور  خارجی 
ادامه  دارند،  مثبتی  دیدگاه  نیز  بانکی  نهادهای 
به   fAtf زمینه  در  کشور  امنیتی  نهادهای  داد: 
برخی  و  موافق  برخی  و  می شوند  تقسیم  گروه  دو 
و  قضائی  کمیسیون  در  دارند،  دغدغه هایی  نیز 

دارد. وجود  موافقت  فضای  نیز  حقوقی 
و  قضائی  کمیسیون  الملل  بین  کمیته  رئیس 
اینکه  بیان  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  حقوقی 
گزارشی  به  بسته  شود  ارائه  صحن  در  که  آنچه 
ارائه  مختلف  نهادهای  و  کمیسیون  از  که  است  از 
بندی ها  جمع  که  است  این  مهم  گفت:  می شود، 
به  بستگی  و  چیست  صحن  به  ارائ��ه  از  پیش 
در  که  نتیجه ای  نمی توان  اکنون  دارد،  شرایط 

کرد. پیش بینی  را  می دهد  رخ  صحن 
fAtf دغدغه هایی  وی با بیان اینکه در خصوص  
وجود دارد که به دلیل منافع ملی و امنیت ملی باید 
این  افزود: در  نگاه کرد،  به آن  با دیدی فراجناحی 
زمینه بحث جناح های سیاسی مطرح نیست و باید 
با هر نتیجه ای  این مسئله را به دقت بررسی کرد و 
همگانی  اجماع  که  است  الزم  می آید  صحن  به  که 

داشته باشد.
موافقت یا مخالفت در خصوص fAtf باید 

همراه با اجماع باشد
با  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
خصوص  در  مخالفت  چه  و  موافقت  چه  اینکه  بیان 
اینگونه  اگر  و  باشد  اجماع  با  همراه  باید   fAtf

نباشد در عرصه بین المللی اثری ندارد، بیان کرد: 
آن ها  و  می کنیم  کار  جهان  در  مالی  سیستم های  با 
نیز قوانین مربوط به خود را دارند و موضوع مبارزه 
با پولشویی و مقابله با تروریسم سازمان یافته دارای 

اهمیت است.
اینکه  ب��ی��ان  ب��ا  آب����ادی  ج��ه��ان  رح��ی��م��ی 
از  و  کنیم  مدیریت  باید  را  داریم  دغدغه هایی 
است  حساسیت  دارای  موضوع  این  که  آنجایی 
ادامه  کنیم،  عمل  احساسات  از  دور  به  باید 
و  سیاسی  گروه های  برخی  مانند  نباید  داد: 
سفیدی  ی��ا  سیاه  نگاه  مسئله  ب��ه  مطبوعات 
می  تواند  آن  پ��ذی��رش  و  رد  و  باشیم  داش��ت��ه 
پذیرش  که  همانگونه  کند،  ایجاد  را  مشکل هایی 

باشد. مفید  می تواند  آن 
fAtf بعد از برجام ایجاد نشده و قراردادی 

بین المللی است
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
بعد   fAtf اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
و  المللی  بین  ق��راردادی  و  نشده  ایجاد  برجام  از 
از  مجموعه ای  گفت:  است،  المللی  بین  نظارتی 
منعقد  را  قرارداد  این  باال  مالی  گردش  با  کشورها 
زیادی  مالی  مبادالت  که  کشورهایی  و  کرده اند 
نگاهی  نیم  نیز  هستند  توسعه  حال  در  و  دارن��د 
این  که  داشت  توجه  باید  دارن��د،  پیمان  این  به 
موضوع به صورت مستقیم ربطی به برجام ندارد.

نماینده قوچان در مجلس:

سفارتخانه ها باید در کارکرد اقتصادی 
موفق شوند

شورای  مجلس  در  ف��اروج  و  قوچان  نماینده 
مباحث  اهمیت  ب��ه  ت��وج��ه  ب��ا  گ��ف��ت:  اس��الم��ی 
امیدواریم  کشور  ملی  منافع  تامین  در  اقتصادی 
عالوه  دنیا  نقاط  اقصی  در  ایران  نمایندگی های 
اقتصادی  کارکردهای  در  انجام وظایف سیاسی  بر 

باشند. موفق  نیز 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  شوشتری،  هادی 
در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
خصوص نقش و جایگاه رایزن های اقتصادی، اظهار 
فراغت  با  دوازده��م  دولت  تشکیل  ابتدای  از  کرد: 
نسبی که وزرات امور خارجه از فرآیند مذاکره ایران 
با گروه 1+5 پیدا کرد، دو اولویت در دستور کار این 

وزارتخانه قرار گرفت.
وی ادامه داد: موضوع اول بازتعریف روابط و یا به 
محیط  پیرامون  کشورهای  به  بخشی  اولویت  نوعی 
جغرافیایی ایران بود و موضوع بعدی هم تغییر و باز 
مهندسی ساختار وزارت امور خارجه بوده است به 
این معنا که معاونت های سیاسی منطقه ای مختلف 
ادغام شدند و معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت 

اقتصادی اضافه شد.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مقاطعی  در  داد:  توضیح  اسالمی  شورای  مجلس 
ما در وزارت امور خارجه معاونت اقتصادی داشته 
این  وزارتخانه  این  ساختار  نوع  علت  به  اما  ایم، 
این  اما  است،  نکرده  عمل  موفق  چندان  معاونت 
با یک تعریف جدید و مهندسی ساختاری این  بار 
کار صورت گرفته که امیدواریم این معاونت بتواند 

باشد. موفق 
سنتی  و  کالسیک  لحاظ  به  کرد:  بیان  شوشتری 
در کارکرد سفارت بحث اقتصادی مورد تعریف قرار 
نمی گرفت، اما به تدریج در دهه های اخیر با توجه 
تامین  در  اقتصادی  مباحث  کردن  پیدا  اهمیت  به 
و  کارکرد سفارت  بازنگری در  منافع ملی یک کشور 

همچنین سفیران صورت گرفت.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  عضوکمیسیون 
کرد:  تصریح  پایان  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
از  بخشی  واقع  در  سفارت  یک  اقتصادی  کارکرد 
و سفیر  ذاتی یک سفارت  ماموریت های  و  وظایف 
تغییر  با  جدید  پروسه  در  می شود،لذا  محسوب 
ساختاری که صورت گرفته است امیدواریم شاهد 
این باشیم که نمایندگی های ایران در اقصی نقاط 
دیپلماسی،  و  سیاسی  وظایف  انجام  بر  عالوه  دنیا 
برنامه خودشان داشته  نیز در  را  اقتصادی  کارکرد 

باشند.

به دنبال سخنان معاون اول رئیس جمهور مطرح شد؛ 

ضرورت 
گفت وگوی ملی

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور:

مهمترین کاربرد  وقف 
اقتصادی است
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نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت 
و  داخلی  حقوقدان   200 از  بیش  حضور  با  قانون 

خارجیدر مشهد برگزار شد.
از مشهد فوری؛ استاندار خراسان رضوی  به نقل 
قانون  حاکمیت  و  حمایت  المللی  بین  همایش  در 
گذاری  دالرسرمایه  میلیون   580 جذب  به  اشاره  با 
باتوجه  گفت:  استان  در  امسال  ماهه  درنه  خارجی 
درح��وزه  رض��وی  خراسان  راه��ب��ردی  موقعیت  به 
گذار  سرمایه  جذب  شرایط  وتسهیل  مختلف  های 
اول  رتبه  نزدیک  ای  آینده  در  بتوانیم  امیدواریم 

کشوری رادراین حوزه بدست آوریم
خراسان  اکنون  :هم  اف��زود  رشیدیان  رضا  علی 
درکشور  اقتصادی  های  تعدادطرح  نظر  از  رضوی 
درابعاد  نو  های  ایده  تزریق  وبایدبا  است  پیشتاز 
الملل وجذب  بین  به حقوق تجارت  مختلف وتوجه 
سرمایه گذار به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنیم 

.
رفع  اجرائی  راهکارهای  و  ها  چالش  بررسی 

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
در   : گفت  همایش  این  دبیر  زاهدیان،  مجتبی 
و  علمی  های  عرصه  صاحبنظران  که  همایش  این 
تجارت  و  اقتصاد  گذاری،  سرمایه  حقوق،  اجرایی 
در  اجرائی  راهکارهای  و  ها  چالش  دارن��د  حضور 
ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  موانع  رفع 
از  قانونی  های  حمایت  افزایش  شود.  می  بررسی 
و خارجی  اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی  توسعه 
و افزایش روابط اقتصادی داخلی و خارجی با هدف 
شکوفایی  و  رشد  اقتصادی،  های  فرصت  افزایش 

اقتصادی از اهداف این همایش است.
موضوعات  با  200مقاله  شود:  می  نشان  خاطر 
همایش به دبیرخانه ارائه شده است که 20 مقاله آن 

به صورت سخنرانی ارائه می شود .
برگزاری چهار کارگاه حقوق بانکی و ضمانت نامه 
الملل  بین  داوری  الملل،  بین  تجارت  بانکی،  های 
مهد  از  حقوق  استادان  حضور  با  اقتصادی  جرائم  و 
این  های  برنامه  ازدیگر  کشورفرانسه  دنیا  حقوق 

همایش است.
قانون"  حاکمیت  و  "حمایت  المللی  بین  همایش 
در مشهد در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه 
گذاری امروز با حضور بیش از 200 حقوقدان داخلی 
و خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد آغاز به کار 

کرد و تا فردا ادامه دارد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: افرادی که به دنبال 
در  را  آرامش  و  نظم  می خواهند  و  هستند  شرارت 
ناجا  که  بدانند  بزنند  برهم  سوری  چهارشنبه  شب 
از  مانع  قضایی  هماهنگی  و  صحیح  برنامه ریزی  با 

حرکت آنها شده و با آنها برخورد خواهد کرد.
انتظامی  نیروی  فرمانده  فوری،  گزارش مشهد  به 
و  هستند  ش���رارت  دن��ب��ال  ب��ه  ک��ه  اف���رادی  گفت: 
چهارشنبه  شب  در  را  آرام��ش  و  نظم  می خواهند 
برنامه ریزی  با  ناجا  که  بدانند  بزنند  برهم  سوری 
صحیح و هماهنگی قضایی مانع از حرکت آنها شده 

و با آنها برخورد خواهد کرد.
همایش  حاشیه  در  اش��ت��ری  حسین  س���ردار 
و  م��ردم  به  ناجا،  ستاد  در  عملیات  معاونت های 
داشته  را  الزم  مدیریت  که  کرد  توصیه  خانواده ها 
باشند و باعث اخالل در نظم و امنیت محله و شهر 
خود نشوند. وی در خصوص کشفیات مواد محترقه 
گفت:  امسال کشف انواع مواد محترقه نسبت به سال 
گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته است؛  البته 
شده  شناسایی  خصوص  این  در  نیز  محموله  چند 
صورت  الزم  برخورد  آنها  با  آینده  روز  چند  در  که 

می گیرد.
این  از کسبه درخواست کرد که در  و  از مردم  وی 
سعی  و  باشند  داشته  را  الزم  مراقبت های  زمینه 
صوتی  خسارت  باعث  که  محترقه ای  مواد  از  کنند 
و  نکنند  استفاده  می شوند،  م��ردم  به  فیزیکی  و 
تا  کنند  مراقبت  را  فرزندان خود  نیز تحرکات  اولیاء 

خدای نکرده مشکل و نقص عضوی به وجود نیاید.
خصوص  در  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین 
مأموریت های پلیس 110 گفت: تأکید ما این است 
که وقتی تماسی با فوریت های 110 صورت می گیرد، 
با کمترین زمان پلیس حاضر شود؛ مأموران ما این 
و  افزایش  را  نیروها  کرده ایم  سعی  دارند،  را  همت 
تجهیزات را نیز بیشتر کنیم؛ البته برخی نقاط زمان 
نرمال  سمت  به  داریم  سعی  اما  می رود،  بیشتری 

پیش رویم.

وزیر  هماهنگی  و  راهبردی  برنامه ریزی  معاون 
مهم  بخش های  از  »یکی  اینکه  بیان  با  بهداشت 
گفت:  اس���ت«،  م��ردم  نشاط  س��الم��ت،  ح��وزه  در 
که  است  این  می شود  مطرح  اینجا  در  که  پرسشی 
دانشگاه  از  خراسانی  و  مشهدی  سیاست مداران  آیا 

علوم پزشکی مطالبه نشاط اجتماعی داشته اند؟
امروز  ظهر  خراسان،  ایسنا-منطقه  گ��زارش  به 
علی اکبر حق دوست در همایشی با عنوان »کنفراس 
مقاومتی«  اقتصاد  رویکرد  با  نوآوری  و  تحول  ملی 
اگر  ک��رد:  اظهار  شد،  برگزار  ابن سینا  ت��االر  در  که 
نظر  مد  را  اقتصاد  بین المللی  ادبیات  بخواهیم 
توجه  پایه  سه  به  که  است  نیازمند  باشیم  داشته 
هدایت  راستای  در  مدیریت  مورد،  نخستین  کنیم؛ 
است  این  بعدی  گزینه  سازمان هاست.  رهبری  و 
دارد؟،  وجود  اعتماد  میزان  چه  سیستم  یک  در  که 
از  یکی  سازمان ها  عملکرد  به  اعتماد  واق��ع  در 
سازمانی  در  اگر  و  است  مهم  و  اساسی  فاکتورهای 
خواهد  هم  از  باشد  نداشته  وجود  درونی  استحکام 
پرسش  این  به  ،پاسخگویی  دیگر  پایه  اما  پاشید. 
کار  به  به صورت عملی  از دانش  است که چه میزان 
گرفته می شود؟ یک سازمان براساس دانش مدیریت 

می شود یا تجربه و یا سلیقه؟.
از  را  اجتماعی  نشاط  خراسانی  سیاستمداران 

دانشگاه علوم پزشکی مطالبه کنند
مردم  سالمت  غایی،  »ه��دف  اینکه  بیان  با  وی 
است« بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی نیازمند هستیم 
ارزان  بیماری  یابد، مدیریت  کاهش  بیماری  بروز  تا 
کند.  پیدا  افزایش  جامعه  اعضای  کارآیی  و  شود 
بلند  و  ارزان  را  سالمت  محصول  می خواهید  اگر 
بیمارستان  نیازمند ساخت  ارایه دهید، صرفا  مدت 
حوزه  در  مهم  بخش های  از  یکی  بلکه  نیستیم 
اینجا  در  که  پرسشی  است.  مردم  نشاط  سالمت، 
سیاست مداران  آیا  که  است  این  می شود  مطرح 
مشهدی و خراسانی از دانشگاه علوم پزشکی مطالبه 
باید  ما  راستا  این  در  داشته اند؟  اجتماعی  نشاط 

ایرانیزه شدن نشاط را مدنظر داشته باشیم.  
فقدان آینده نگری در میان مسئوالن کشوری

اینکه »مردم جامعه ما خندان  بیان  با  حق دوست 
می خواهیم  ما  داد:  ادام��ه  نیاموخته اند«  را  بودن 
دهیم  ارایه  سریع تر  و  ارزان ت��ر  را  سالمت  محصول 
سیستم  در  بسیاری  فرصت سوزی های  حالی که  در 
ما وجود دارد و نیازمند اصالح است. ناهماهنگی در 
ساماندهی نیروی انسانی بسیار است و همین عامل 
ایجاد  سیستم  در  را  انعطاف  عدم  که  می شود  باعث 
کند، که بسیار آزار دهنده و خشک است. مسئوالن 
از  بسیاری  مصرف  تاریخ  و  ندارند  آینده نگری  ما 

اولویت های کشور ما گذشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: اورژانس 
کاشمر،  گناباد،  شهرستان   9 می تواند  گناباد  هوائی 
آباد،  خلیل  آباد،  فیض  بجستان،  خواف،  فردوس، 

بردسکن و رشتخوار را پوشش دهد.
بازدید  حاشیه  در  باذلی،  جواد  ایسنا،  گزارش  به 
اورژانس  هوائی  پد  از  کشور  هوائی  اورژانس  رئیس 
سال  چندین  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  گناباد 
اورژانس  استقرار  دنبال  به  دانشگاه  این  که  است 
به  شهرستان  این  اس��اس  همین  بر  و  ب��وده  هوائی 
عنوان یکی از 44 نقطه طرح موضوع شده در سطح 

کشور مطرح شده است.
واقع  گناباد  موقعیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
و  جنوبی  های  استان  پرتردد  مسیرهای  در  شدن 
جنوب شرق کشور با مشهد مقدس و تصادفات جاده 
ای متعددی که همه ساله رخ می دهد ضرورت ایجاد 
اورژانس هوائی در این منطقه اجتناب ناپذیر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد تصریح کرد: به 
دلیل قرار گرفتن گناباد در مسیر راه  های مواصالتی 
شاهد  ساله  همه  کشور،  شرق  و  جنوب  های  استان 
ناگواری هستیم که در برخی  وقوع حوادث جاده ای 
نیازمند  ح��وادث  مصدومان  ج��ان  نجات  م��وارد 
استفاده حداکثری از زمان و انتقال مصدومان است.
باذلی افزود: راه اندازی اورژانس هوایی در منطقه 
بسیار  نقش  بخش  این  به  بالگرد  اختصاص  و  گناباد 
دیدگان  حادثه  به  امدادرسانی  تسریع  در  مهمی 
احتمالی  مترقبه  غیر  حوادث  و  منطقه  در  جاده ها 
کرد:  عنوان  همچنین  وی  دارد.  زلزله  و  سیل  نظیر 
بالگرد اختصاص یافته برای شهرستان گناباد از نوع 
BK117 از بالگردهای به روز اروپا بوده و قرار است تا 

پایان فروردین ماه در این شهرستان مستقر شود.
خاطرنشان  گناباد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  مشهد  هوایی  اورژان��س  پایگاه های  از  بعد  کرد: 
می تواند  گناباد  هوایی  اورژانس  راه اندازی  سبزوار، 
خراسان  در  رسانی  ام��داد  فرآیند  کننده  تکمیل 

رضوی باشد.

 سرویس اجتماعی
المللی  بین  همایش  در  رض��وی  خراسان  استاندار 
حمایت و حاکمیت قانون که در محل آمفی تئاتر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مشهد برگزار شد، با اشاره به جذب 580 
میلیون دالرسرمایه گذاری خارجی درنه ماهه امسال در 
استان گفت: باتوجه به موقعیت راهبردی خراسان رضوی 
درحوزه های مختلف وتسهیل شرایط جذب سرمایه گذار 
امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک رتبه اول کشوری 

رادراین حوزه بدست آوریم.
اکنون خراسان رضوی  افزود :هم  علی رضا رشیدیان 
است  پیشتاز  درکشور  اقتصادی  های  تعدادطرح  نظر  از 
وبایدبا تزریق ایده های نو درابعاد مختلف وتوجه به حقوق 
تجارت بین الملل وجذب سرمایه گذار به سمت توسعه 

اقتصادی حرکت کنیم .
رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

این  در   : گفت  همایش  این  دبیر  زاهدیان،  مجتبی 
اجرایی  و  علمی  های  عرصه  صاحبنظران  که  همایش 
دارند  حضور  تجارت  و  اقتصاد  گذاری،  سرمایه  حقوق، 
جذب  موانع  رفع  در  اجرائی  راهکارهای  و  ها  چالش 
می شود.  بررسی  ای��ران  در  خارجی  سرمایه گذاری 
همچنین افزایش حمایت های قانونی از توسعه اقتصادی، 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش روابط اقتصادی 
داخلی و خارجی با هدف افزایش فرصت های اقتصادی، 

رشد و شکوفایی اقتصادی از اهداف این همایش است.
با  200مقاله  ک��رد:  نشان  خاطر  دانشگاه  استاد  این 
که 20  است  شده  ارائه  دبیرخانه  به  همایش  موضوعات 

مقاله آن به صورت سخنرانی ارائه می شود .
غیر از اقتصاد مقاومتی مسیر دیگری وجود ندارد

زمانی  گفت:  همایش  این  ادامه  در  مشهد  دادستان 
برجام  به  هم  خوردن  آب  برای  مردم  که  می شد  عنوان 
وابسته هستند اما امروز همه این اتفاق نظر را دارند که آن 

حرف ها اشتباه و آن نظرات انحراف بود.
پوشیده  کسی  هیچ  بر  امروز  افزود:  صادقی  غالمعلی 
نیست که اگر در مسائل اقتصادی ضعف و کوتاهی وجود 
داشته باشد، ضربه ای که متوجه نظام، مردم، ارزش ها و 
کشور  خواهد بود، ممکن است این ضربه را دشمن نتواند 
وارد کند. زمانی عنوان می شد که مردم برای آب خوردن 
هم به برجام وابسته هستند اما امروز همه این اتفاق نظر را 
دارند که آن حرف ها اشتباه و آن نظرات انحراف بود. امروز 
که دانشگاه ها و حوزه دانش و علم به سراغ این ضرورت و 
نیاز کشور آمده این را به فال نیک می گیریم تا با هماهنگی 
و حمایت های مراجع مختلف و تغذیه علمی دانشگاه ها 
بتوانیم قدم های بهتری را دراین حوزه نسبت به گذشته 

برداریم.
این   اقتصادی  اینکه در بحث  بیان  با  دادستان مشهد 
انتظار وجود ندارد که طی یک مدت کوتاه تمام مشکالت 
رفع شود، عنوان کرد: تکیه مقام معظم رهبری طی چند 
سال در صحبت های اول سال خود در مشهد بر اقتصاد 
مقاومتی است اما اقتصاد مقاومتی زمان می برد. هر کشور 
توفیق هایی  و  برداشته  اگر قدم هایی  امروز  نظامی هم  و 
حاصل کرده کار دو سال نبوده و این مسیر باید با تحمل، 

سرعت و دقت طی شود.
صادقی با اشاره به اینکه من قصد ندارم که عنوان کنم در 
اقتصاد مقاومتی هیچ گامی برداشته نشده است، تصریح 
کرد: متاسفانه براساس اسناد قضایی،حرکتی که تاکنون 
داشتیم مطلوب نبوده و اگر قرار باشد به این شکل حرکت 
کنیم راهی چندین ساله در پیش داریم که نه مردم این را 
می پذیرند، نه مورد پسند مقام معظم رهبری است و نه 
نیاز امروز کشور این را اقتضا می کند که در چندین سال 

آینده این مسیر  طی شود.
 وی ادامه داد: اگر مشکالت در اقتصاد مقاومتی به دو 
دسته تقسیم شود، تقصیرات از قصورات بیشتر است که 
این جای تاسف دارد. تا زمانی که این قضیه حل نشود، 
انتظار خروجی از همایش ها و جلسات، شاید انتظار به 
در  برداشتن  قدم  برای  را  آمادگی خود  ما  نباشد.  جایی 

این راه اعالم می کنیم. کاری به سیاست ها و حرکت های 
را  حوزه  و  مصداق  چند  استان  در  باید  نداریم.  کشوری 
در  سرمایه  و  انسانی  منابع  توانایی،  کنیم.این  مشخص 

استان وجود دارد.
پریشانی نقدینگی در کشور

صادقی گفت: امروز اگر نقدینگی در کشور به هر سمتی 
این  به  می گذارد  جا  به  را  مخربی  آثار  و  می آورد  هجوم 
دلیل است که ما در حوزه اقتصاد مقاومتی نتوانستیم این 
روز  کنیم. یک  به مسیر صحیح خود هدایت  را  سرمایه 
سکه و یک روز ارز دارای مشکل است. یک روز نیز  اگر 
نقدینگی و صاحبان نقدینگی متوجه شوند زمین و مسکن 
ممکن است بستر مناسبی برای سرمایه گذاری باشد به 

این سمت هجوم می آورند.
دادستان مشهد با اشاره به اقداماتی که تاکنون انجام 
شده است، تصریح کرد: در اوایل دهه 90 در ارتباط با 
موسسات  شرکت های  و  بانک ها  سرمایه  که  انحرافاتی 
تهدید  را  کشاورزی  و  تجارت   ، تولید  ،اقتصاد،  مالی 
و  مکاتبه  زمان   همان  از  دارد.  وجود  اسنادی  می کرد 
هشدار شروع شد. در بحث شرکت های سرمایه گذاری 
اقدام صورت دادیم زیرا برای ما روشن بود که شرکت ها 
دچار  را  کشور  که  این  از  غیر  به  بادکنکی  تبلیغات  و 
ما  برای  مساله  این  و  ندارد  حاصلی  هیچ  کند  مشکل 

مسلم بود .
وی افزود: بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی کرد، همه 
بر اساس اسناد قبول دارند که حداقل 30 درصد نقدینگی 
هیچ  که  است  مجاز  غیر  تعاونی های  اختیار  در  کشور 
استان  از  اقدامات  این  نیست.  بر آن ها حاکم  ضابطه ای 
شروع شد و دستگاه اجرایی و استاندار نیز کمک کردند. 
پرونده های  و  اجرایی  اقدامات  با  انحرافی  مسیرهای 
باید  ما  نیست.  محرمانه  نکاتی  این  شد.  بسته  قضایی 
خودمان متوجه باشیم که چه اشتباهاتی مرتکب شدیم 
اعتماد  این  کند،  گذاری  که می خواهد سرمایه  فردی  تا 

برایش ایجاد شود.
داخلی  سرمایه گذار  به  اینجا  ما  اینکه  بیان  با  صادقی 
مقدورات  ان��دازه  به  استان  در  می کنیم  اعالم  وخارجی 
به  کرد:  عنوان  می کنیم،  برخورد  انحرافی  مسیرهای  با 
سرمایه گذاران و هر فردی که نقدینگی دارد اعالم می کنیم 
که در حد مقدورات از آن ها حمایت می کنیم. کمیته ای 
تشکیل دادیم که کارخانه ها و واحدهای تولیدی را در این 
زمینه حمایت کردیم. اگر قرار است کاری را در این زمینه 

شروع کنیم باید مبادرت هایی داشته باشیم.
به جوان  ها میدان دهیم

داد،  میدان  جوان  قشر  به  باید  اینکه  بیان  با  صادقی 
عنوان کرد: اگر پشت تریبون اعالم می کنید که جوان ها 
وارد میدان شوند عمال این کار را انجام دهید. ما در دادسرا 

این کار را انجام دادیم و اگر کادر دادسرا با دو سال قبل 
مقایسه شود دیده می شود در کادر ما امروز طیف جوان 
وجود دارند. در بحث اقتصاد نیز باید همین کار صورت 
شود.  گذاشته  کنار  باید  سیاسی  و  حزبی  مسائل  گیرد. 
حزب و سیاست با اقتصاد سازگار نیست، کار اقتصاد باید 
دست اقتصاد و فعال اقتصادی باشد. اعتقاد ما این است 
که اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی وافزایش درآمد جزو  
حقوق عمومی و حق مردم است. باید در استان و کشور 
با این سرمایه منابع انسانی و زیرساخت ها از این سرمایه 
و نقدینگی استفاده بیشتری برده شود ومردم از بهره های 
بر  نیز  دادستانی  در  ما  بنای  باشند،  برخوردار  بهتری 

سیاسی کاری و مسامحه کاری نیست.
در پایان الزم به ذکر است برگزاری چهار کارگاه حقوق 
الملل،  بین  تجارت  بانکی،  های  نامه  ضمانت  و  بانکی 
استادان  حضور  با  اقتصادی  جرائم  و  الملل  بین  داوری 
حقوق از مهد حقوق دنیا کشورفرانسه ازدیگر برنامه های 

این همایش است.
مبنای رشد و کارآمدی، ارتباطات جهانی است

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: مبنای رشد و 
کارآمدی، ارتباطات جهانی است، اگر تاریخ تجارت اروپا 
را مطالعه کنیم به این موضوع پی می بریم که آن ها ابتدا 
تجارت بین الملل را آغاز کردند و در نهایت تجارت قاره ای 

توسعه پیدا کرده است.
افتتاحیه پنجمین  امروز در  القلم ظهر  محمود سریع 
همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب 
و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار 
کرد: اگر بخواهیم موضوع  کسب و کار را مطرح کنیم باید 
آن آناتومی و اسکلت کالنی که در این حوزه وجود دارد را 

مدنظر خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: کسب و کار در چه قالبی می تواند بهتر 
عمل کند این سوال مهمی است هر دانشجو و سیاستمدار 
و... به بخواهد رشد کند باید در مدارهای بین المللی قرار 

گیرد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: مبنای رشد 
و کارآمدی، ارتباطات جهانی است اگر تاریخ تجارت اروپا 
را مطالعه کنیم به این موضوع پی می بریم که آن ها ابتدا 
تجارت بین الملل را آغاز کردند و در نهایت تجارت قاره ای 

توسعه پیدا کرده است.
سریع القلم عنوان کرد: ما در حاکمیت کشور به نتیجه 
نرسیدیم و الزم است بگویم حکمرانی یک امر تخصصی 
نیست و انتقال ان از طریق خویشاوندی و دوستی میسر 
را  حکمرانی  دانش  و  توسعه  که  کشورهایی  و  نمی شود 

مدنظر قرار دادند توسعه را نیز تجربه کردند.
پیدا  جهان  در  کشوری  هیچ  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
نمی شود که 20 درصد از تجارتش با چین نباشد و آن ها 

توانستند مساله جدی اولویت بندی خود را در حاکمیت 
بدون  بگویم هیچ حاکمیتی نمی تواند  باید  رعایت کند، 

مشارکت با بخش خصوصی به جایی برسد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران تاکید کرد: ما باید 
در نهایت دانش حاکمیت را نسبت به آینده ایران گسترش 

دهیم که آینده ایران در گرو تفکرات حاکمیت است.
سریع القلم تصریح کرد: برای ما جای بسی سوال دارد 
که بین هویت، امنیت و اقتصاد چه نوع تقسیم بندی وجود 
دارد؟ همه ما می شنویم که می گویند  باید به فکر امنیت 
باشیم اما کشوری که ثروت تولید نکند نمی تواند از امنیت 

و هویت خود دفاع کند .
وی گفت: اصول توسعه یافتگی بر تجربه بشری شامل 
ساالری،  شایسته  کارآمد،  بوروکراسی  شدن،  صنعتی 
هماهنگی میان سه قوه، توزیع عادالنه امکانات، محوریت 
سیاسی  غیر  اقتصادی  تصمیم گیری  و  فناوری  و  تولید 

می شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه وظیفه 
ما دانشگاهی ها و فعاالن بخش خصوصی این است که فهم 
و دانش را از مسائل بین المللی تغییر دهیم، تاکید کرد: 
باید بگویم که بسیاری از پارادایم های فکری ما نیازمند 
تغییر است و همچنین عالوه بر این موارد باید تعریف را 
از جهان و ساختارها تغیر دهیم تا بتوانیم رشد را حس و 

تجربه کنیم.
سریع القلم بیان کرد: یکی از وظایف مهم ما این بوده 
که باور خود را نسبت به نظام بین الملل و مفهوم حکمرانی 
تغیر دهیم و این مفهوم کامال غیر سیاسی و در راستای 

توسعه بوده است.
همایش،  طریق  از  ساالری  شایسته  کرد:  اضافه  وی 
از راه  بلکه  آید  به دست نمی  نامه و سخرانی و...  آیین 
بین المللی بودن میتوان آن را لمس کرد، اگر نظام های 
آموزشی و دانشگاهی و بخش خصوصی به جهان متصل 

شوند شایسته ساالری محقق می شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران اظهار کرد: بنیان 
های فکری در مورد اجماع شامل قفل شدن به کشورهای 
تخصصی،  متمرکز  فعالیت  شدن،  المللی  بین  دیگر، 
با  تبادل  سیاسی،  قدرت  از  اقتصادی  قدرت  تفکیک 
طبقه  پیشتیبانی  و  آوری  فن  و  سرمایه  کار،  بازارهای 

متوسط و اقشار حرفه ای جامعه می شود.
سریع القلم اظهار کرد: امروزه ما نیازمند سیاست های 
خارجی هستیم که منجر به توسعه شود و عالوه بر آن اگر 
می خواهیم مرزهای ایران و هویت آن در امنیت باشد، 

باید در تعامل با جهان باشیم.
وی گفت: اگر پشتوانه یک دولت کارآفرینان باشند رشد 
را شاهد خواهد بود اگر این اصل مهم را در نظر نگیرد به 

درد پوپولیسم دچار می شود.

خبرخبر

برگزاری نخستین همایش
 بین المللی "حمایت و حاکمیت 

قانون" در مشهد

اولتیماتوم پلیس به اخاللگران نظم و آرامش؛

آشوب در چهارشنبه سوری را از 
سرتان بیرون کنید

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر 
بهداشت:

سیاست مداران خراسانی نشاط 
اجتماعی را از دانشگاه علوم 

پزشکی مطالبه کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

اورژانس هوائی گناباد، می تواند 9 
شهرستان را پوشش دهد

نخستین همایش بین المللی "حمایت و حاکمیت قانون" در مشهد برگزار شد؛

معضلیبهنام»پریشانیدرسرمایهگذاری«
نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون با حضور بیش از 200 حقوقدان داخلی و خارجی در مشهد برگزار شد

سیلی جوان یک محله را در مشهد به هم ریخت
نزاع  یک  در  که  چهل وپنج ساله  م��ردی  خانواده 
خیابانی به ضرب چاقو کشته شده بود پس از گذشت 
یک سال از تحقیقات قضایی و اظهارات صریح متهم 

ردیف اول پرونده...
گذشته  سال  مردادماه  هجدهم   23 حدود  ساعت 
دستگاه  یک  راک��ب  بی مورد  گ��ازدادن ه��ای  که  بود 
موجب  مشهد  صابر  خیابان  در  موتورسیکلت 
رفقای  و  پرونده،  این  اصلی  متهم  نیما،  نارضایتی 
کوچه  این  در  را  مرگباری  درگیری  و  شد  نوجوانش 

رقم زد.
چند  همراه  به  دوستانش  از  یکی  خانه  در  نیما 
از  ناشی  صدای  که  بود  نشسته  خود  رفقای  از  نفر 
گاز دادن های بی مورد راکب موتورسیکلت آن ها را به 

بیرون از خانه کشاند.
وقتی راکب موتور که حسن نام داشت به اعتراض 
نیما و رفقایش واکنش تندی نشان داد ، از سوی نیما 
پاسخی دندان شکن دریافت کرد و صورتش از ضربه 
این پاسخ قهرآمیز سرخ شد. حسن که در مقابل چند 
پسر نوجوان خوار و خفیف شده بود به خانه برگشت 
و ماجرا را برای پدر و دایی اش تعریف کرد. پدر این 
اینکه  برای  فرزندش  دایی های  همراه  به  جوان  پسر 
محل  راهی  بدهند  رفقایش  و  نیما  به  عبرتی  درس 

دعوا می شوند.
آن ها  به  نیز  آشنایان  از  دیگر  نفر  چند  مسیر،  در 
به خانه  این مردان خشمگین  اینکه  تا  ملحق شدند 
دوست نیما رسیدند. جر و بحث ها باال گرفت. ناگهان 
درگیری آغاز شد. نیما که ختم این غائله را چیزی جز 
تیغه چاقو نمی دید، دست به جیب برد و چاقویش را 
چند  سمت  به  حمله  با  جوان  پسر  این  آورد.  بیرون 
نفر از طرف مقابل، با تیغ عصبانیت، آن ها را از خود 
این میان،  نیز زخمی شدند. در  نفر  دور کرد و چند 
شدت  علت  به  که  بود  حسن  دایی  زخمی ها  از  یکی 
جراحات ناشی از برخورد چاقو با بدنش، روی زمین 

افتاد و نیما و رفقایش که متوجه عمق فاجعه  شدند 
بالفاصله فرار کردند.

جان باختن مقتول در فارابی
با وخیم شدن حال امیر که مردی چهل وپنج ساله 
بود، بالفاصله با اورژانس تماس گرفتند و او به همراه 
مختلف  نواحی  از  که  مصدومان  دیگر  از  نفر  چند 
به بیمارستان فارابی مشهد  بدن چاقو خورده بودند 
قلب  به  جراحت  اینکه  به  توجه  با  شدند.  منتقل 
رسیده بود، متأسفانه کاری از دست پزشکان برنیامد 
و امیر جانش را از دست داد. با کشته شدن این مرد 
دادسرای  قاتل  ویژه  بازپرس  به  موضوع  میان سال، 
عمومی و انقالب مشهد اعالم شد. پس از اعالم این 
بیمارستان  بازپرس جنایی دادسرا در  خبر و حضور 
و  شد  انجام  جسد  اولیه  بررسی های  مشهد،  فارابی 
اصابت  وی  به  چاقو  ضربه  چندین  که  شد  مشخص 
کرده و صورت و سینه او نیز دچار جراحات سطحی 

و عمقی شده است.
با مشاهده آثار جراحت روی پیکر متوفی، فرضیه 
قتل مطرح شد و تیمی از مأموران اداره جنایی پلیس 

آگاهی مشهد مسئول رسیدگی به این پرونده شدند.
فرار قاتل جوان به مینودشت

کارآگاهان پلیس در همان دقایق اولیه حضورشان 
در بیمارستان به سراغ چند مصدوم این حادثه که از 
نواحی دست و پا چاقو خورده بودند رفتند و تحقیقات 
مشترک  اظهارات  کردند.  آغاز  افراد  این  از  را  خود 
آن ها حاکی از آن بود که پسری حدودا بیست  ساله به 

هویت نیما این قتل را انجام داده است.
با به دست آمدن این سرنخ تیم جنایی پرونده به 
محل ارتکاب جرم رفت. در محل نیز آثار خون مقتول 
مشاهده  نوشابه  شکسته  شیشه  چند  و  زمین،  روی 
در  که  ماجرا  از شاهدان  نفر  این، چند  شد. عالوه بر 
قاتل  فرد  داشتند  حضور  محل  در  جرم  وقوع  زمان 
و اعالم  نیما معرفی کردند  به هویت  را پسری جوان 
کردند که او به همراه سه نفر از دوستانش در این دعوا 

شرکت داشته  است. با به دست آمدن این اطالعات، 
دستور جلب متهم و همدستانش صادر شد و طولی 
شدند.  دستگیر  نیما  دوستان  از  نفر  سه  که  نکشید 
اطالعاتی  اینکه  تا  داشت  ادامه  مأموران  تحقیقات 
پس  او  شد  مشخص  و  آمد  دست  به  فراری  متهم  از 
مینو دشت  شهرستان  سمت  به  قتل،  ارتکاب  از 
گریخته است. پس از به دست آمدن این اطالعات، 
کارآگاهان  از  تیمی  و  گردید  ص��ادر  قضایی  نیابت 
زبده پلیس آگاهی مشهد وارد عمل شد. هم زمان با 
شروع بخش دوم تحقیقات این پرونده نتیجه بررسی 
شد  مشخص  و  اعالم  قانونی  پزشکی  سوی  از  جسد 
و  قلب  برنده درون  رفتن جسم  فرو  اثر  بر  متوفی  که 
عوارض ناشی از آن جان خود را از دست داده است. 
تا  داشت  ادامه  پرونده  تحقیقاتی  تیم  بررسی های 
اینکه متهم اصلی در شهرستان بجنورد شناسایی و 

دستگیر، و سپس به مشهد انتقال داده شد.
اظهارات متهم دهه هفتادی

نیما که متولد 1376 است در مواجهه با مستندات 
بود  اظهار کرد: آن روز ساعت 8 شب  ادله موجود  و 
و  شب نشینی  برای  دوستانم  از  تعدادی  اتفاق  به  که 
شرب  خمر به باغی در خارج از شهر رفته بودیم. من 
سه ساعت بعد به شهرک ناجا برگشتم. ساعت تقریبا 
11 بود که به همراه یاسر و سجاد به خانه دوستمان 
میالد رفتیم و مشغول کشیدن قلیان شدیم. صدای 
روی  به شدت  موتوری  یک  بی مورد  گ��ازدادن ه��ای 
او  به  و  رفتم  سراغش  به  همین،  برای  بود.  اعصابم 
بود  جوان  پسری  که  موتور  راکب  اما  کردم  اعتراض 
حاضر به عذرخواهی نشد و با من جر و بحث کرد. من 
که حسابی از دست او کالفه شده بودم یک سیلی به 

صورتش زدم و دعوا تمام شد.
این پسر بیست ساله ادامه داد: ساعتی نگذشته بود 
برگشت. آن ها همه  اقوامش  از  نفر  با چند  که حسن 
با دیدن من  زنجیر و پنجه بکس در دست داشتند و 
به طرف ما حمله کردند. نمی خواستیم  و دوستانم، 

کم بیاوریم. برای همین، یک سیلی به صورت یکی 
میان،  همین  در  ریختند.  سرم  به  که  زدم  آن ها  از 
ابتدا یک ضربه به بازوی همان  چاقویم را درآوردم. 
مردی که از من سیلی خورده بود زدم و بعد یک چاقو 
به  اینکه  تا  داشت  ادامه  دعوا  زدم.  پیرمرد  یک  به 
سمت مقتول رفتم و با چاقو یک ضربه به زیر شکمش 
از  سریعا  افتاد،  مقتول  خون  به  چشمم  وقتی  زدم. 

محل فرار کردم و به سمت مینو دشت رفتم.
٣ تا ١0 سال حبس در انتظار نیما

پرونده پس از سیر مراحل ابتدایی بررسی ها و نیز 
همراه  به  جرم  صحنه  بازسازی  و  تحقیقات  تکمیل 
صدور  برای  دم  اولیای  سوی  از  قصاص  درخواست 
عمد  قتل  وی��ژه  نظر  اظهار  شعبه  به  کیفر خواست 
ارسال  مشهد   2 ناحیه  انقالب  و  عمومی  دادس��رای 
خبرنگار  به  دراین باره  صفری  صادق  قاضی  که  شد 
مراحل  همه  در  پرونده  این  اصلی  متهم  گفت:  ما 
تحقیقات در دادسرا و پلیس آگاهی با علم و آگاهی از 
جرم ارتکابی اش صراحتا به قتل اعتراف کرد و حتی 
در بخشی از اظهاراتش، گفت تنها کسی بوده که در 

شب دعوا چاقو در دست داشته است.
مقتول  خ��ان��واده  اینکه  به  توجه  با  اف���زود:  وی 
فرزندشان  و  پدر  قاتل  برای  بازپرسی  جلسات  در 
مراحل  طی  از  پس  بودند،  کرده  قصاص  درخواست 
تحقیقات و ارسال پرونده به این شعبه، نظر خود را 
تغییر دادند و از قصاص متهم گذشتند. لذا بر اساس 
جرم،  عمومی  جنبه  حیث  از  و  موجود  مستندات 
برای این پسر جوان از سه تا 10 سال حبس از محاکم 

کیفری درخواست شده است.
نیز  پرونده  این  تحقیقات  ادامه  به  صفری  قاضی 
این  بررسی های  جریان  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
هشتم  تا  دوم  ردیف  متهمان  که  نفر  هفت  پرونده، 
هستند به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی 
که  شده اند  معرفی  دادگاه  به  و  دستگیر  نیز  قتل  به 

هم زمان به پرونده این افراد نیز رسیدگی می شود.

نمایشگاه »ایران آوانگارد« با نمایش بیش از ٧0 اثر از 50 
هنرمند زن ایرانی، چهارم اسفندماه به صورت همزمان در 
محل دو گالری شهر دوسلدورف و با سخنرانی شهردار این 

شهر آغاز به کار کرد. 
افتخاری برای دوسلدورف آلمان

در این مراسم شهردار دوسلدورف در ابتدای سخنرانی 
خود با اشاره به موقعیت ایران به عنوان کشوری کهن و دارای 
از  تأثیرگذار  و تمدنی  تاریخی درخشان  فرهنگی اصیل، 
جنبه های هنری و فرهنگی، گفت: برای دوسلدورف افتخاری 
است تا بتواند هویت خود را به عنوان یکی از شهرهای فرهنگی 
آلمان با اجرای اینگونه از ابتکارات احراز کند. توجه به هنر 
در سرزمین هایی متفاوت از اروپا این امکان را به ما می دهد 
تا بتوانیم زمینه های مشترک نگرش افرادی که با احساسی 
متفاوت از کلیت جامعه مسائل را مورد توجه قرار می دهند 
دریافته و با توجه به نوع نگاه ظریف هنرمندان، تصویر واقعی 

خود را از جوامع دیگر تصحیح کنیم.
وی افزود: این نمایشگاه برای من از این جنبه نیز اسباب 
افتخار است که جلوه ای متفاوت از ایران را نمایندگی می کند. 
قریب به 50 هنرمند زن جوان متعلق به فرهنگ و جامعه ای 
دیگر توانسته اند آثاری را خلق کنند که امروز با نگاه به آنها 
می توانیم تحسین خود را در رابطه با تالشی که آنها به عمل 

آورده اند، بیان کنیم.
شهردار دوسلدورف افزود: دوسلدورف شهری است با موقعیت 
کلیدی و فرهنگی، برگزارکننده نمایشگاه های متفاوت و 
نشست های متنوع و امروز این نمایشگاه اگرچه در قیاس با 
نمایشگاه های بین المللی شهر ما کوچک به نظر می رسد؛ 
ولی با محتوایی متفاوت تصویری تازه را از کشوری بزرگ 
به نام ایران به نمایش می گذارد و به ما یادآور می شود که 
بایستی در تالش خود برای شناخت بیشتر جامعه ایران که 
جمعیتی از ایرانیان را نیز امروز در دوسلدورف به عنوان 

شهروندان خود میزبانی می کنیم، به عمل آوریم.
هنر و دلتنگی برای کودکی

در ادامه این برنامه افتتاحیه که با حضور بیش از 150 
نفر از شخصیت های فرهنگی و هنری شهر دوسلدورف و 
نقاشان و عالقمندان برگزار شد، سید علی موجانی، رایزن 
فرهنگی ایران در آلمان گفت: سه دلیل آشکار برای پذیرش 
دعوت و حضور در جمع شما و این فعالیت فرهنگی وجود 
داشت. نخستین دلیل آن بود که هنرمندان خالق این آثار زنان 
جوان ایرانی بودند که کوشیدند تصویری تازه اما دقیق توأم 
با نگاه به جزئیات و درک همه زوایای هویتی و فرهنگی خود 
را به معرض نمایش قرار دهند. زنان از ویژگی متفاوتی در 
قیاس با جامعه مردان برخوردارند. آنها با دقت می نگرند، به 
جزئیات توجه دارند و با درک خود و احساسات، هر پدیده را 
به نوعی در خلق آثاری تازه و بیانی متفاوت منتقل می کنند.

وی افزود: عامل دوم برای حضور در اینجا سفر به سرزمین 
رنگ ها بود. نقاشی برای ما بازگشت به کودکی است. ما از کودکی 
با رنگ ها و نقاشی آشنا می شویم و نخستین نقاشی های ما 
با استفاده از رنگ هایی متنوع و جذاب حاصل دوران کودکی 
ماست. گاهی در مسیر این هنر همچون خالقان آثاری که امروز 
مجموعه نقاشی های آنها به نمایش درآمده است حرکت و فعالیت 
خود را دنبال می کنیم و گاهی مسیر زندگی ما را از رنگ ها به 
دور می کند و در امتداد جریان رونده هستی به زندگی وارد 

می شویم. سرنوشت دنیای مدرن متأسفانه گاه سبب می شود 
که زندگی برای ما دیگر آن تصویرهای جذاب و رنگین دوران 
کودکی را نداشته باشد و دنیا گاهی با دو ویژگی سیاه و سفید 

خود را به ما  نمایاند.

موجانی ادامه داد: سومین عامل دلیل برای حضورم در 
این نمایشگاه این نکته آشکار است که از شما آقای شهردار، 
از برگزارکنندگان ایرانی و آلمانی و از افرادی که با انگیزه وقت 
خود را نهاده اند تا این آثار را مورد توجه قرار دهند و ستایش 
کنند، با حضور خود و همکارانم قدردانی کنم. در حقیقت شما 
با این کار خود یک پیام روشن را به همه ما می دهید و آن 
چیزی نیست جز اینکه زبان شناخت مردم دیگر نباید صرفاً رسانه 
و تبلیغات باشد؛ بلکه ذات هنر از آن میزان ظرفیت برخوردار 
است که بتواند نماینده خوبی برای معرفی کشور یا فرهنگی 

باشد.
رایزن فرهنگی کشورمان تأکید کرد: اگر ما از زبان و پنجره 
و  درک  به  بشناسیم،  را  فرهنگی  و  جامعه  بخواهیم  هنر 
نایل خواهیم شد و این  قضاوتی کاماًل متفاوت و متمایز 
همان چیزی است که در این نمایشگاه به عنوان پیامی تازه 
خود را نشان می دهد. اگر ما بتوانیم همین میزان تغییر در 
نگرش را دنبال کنیم به نظر می رسد با دنیایی تازه و به دور 

از خشونت و در تعامل و تفاهم جمعی زندگی تازه ای را آغاز 
خواهیم کرد.

حرکتی هنرمندانه برای هنر
با مریم کافی مهدوی، کریتور و برگزار کننده این نمایشگاه 
گفت وگویی داشتیم و او در تشریح چگونگی برگزاری این 
نمایشگاه تصریح کرد: یک سال است که به همت »موسسه 
فرهنگی هنری فرازین« و همکاری گالری »فرشته« در تهران 
با مدیریت صبا مبینی، تعداد ٧0 اثر از 50 هنرمند زن ایرانی 
این هنرمندان ساکن  از  نفر  جمع آوری شد که تعداد 10 
خارج ایران هستند و از کشورهای کانادا، هلند، انگلیس، 
آلمان و چند کشور دیگر آثاری برای نمایش ارسال کرده اند. 
در ایران از شهرهای مشهد، تهران، سبزوار، نیشابور و چند 
شهر دیگر هم آثاری وجود دارد. در دوسلدورف دو گالری

KHP و »دمیته« به صورت همزمان برای این نمایشگاه اعالم 

آمادگی کردند و خانم دکتر اشتال پوپشکا و آقای دکتر روالن 
برای برگزاری با ما همکاری داشتند.

اتفاق  این  اف��زود:  فرازین  هنری  فرهنگی-  مرکز  مدیر 
کامال به شکل خصوصی برگزار شده است اما از اداره ارشاد 
خراسان رضوی و سازمان ارتباطالت اسالمی هم باید برای 

همکاری هایی که داشتند تشکر کنم. 
مهدوی تأکید کرد: این نمایشگاه برای اولین بار است که در 
آلمان و حتی شاید اروپا برگزار شده و استقبال خوبی داشته 
است و خیلی ها به تماشای آن آمده اند تا حدی که باید بگویم 
این رویداد برای خود آلمان حیرت انگیز بوده است و صحبتی 
که با من کردند این بوده که برای نخستین بار چنین رویدادی 

در این شهر برگزار می شود. 
حمایت نمی شویم!

در ادامه با مشاور برگزار کننده این رویداد هم صحبت کردیم. 
رویا دلخوش مشاور برگزار کننده این نمایشگاه و یکی از 
نقاشان این رویداد هنری گفت: من در این مسیر مشاور خانم 
مهدوی بودم و باید بگویم با پی گیری های ایشان دو گالری 
تمایل به برگزاری این نمایشگاه پیدا کردند.این نمایشگاه از 
مشهد آغاز شده است و بعد هنرمندانی از تهران و کشورهای 
دیگر به آن پیوسته اند. تقریبا یک ماه قبل دکتر موجانی 
رایزن فرهنگی ایران در آلمان را از این برنامه مطلع کردیم 
تا از این کار سوء استفاده نشود. در آلمان شبکه های خبری 
تمایل داشتند این کار را پوشش دهند اما سعی کردیم ابتدا 

اخبار به رسانه های داخلی ارسال شود و همین طور هم شد. 
البته به شخصه خبر را برای همه خبرگزاری ها ارسال کردم 
و فقط تعدادی از آنها آن را منتشر کردند. هنرمندان این 
نمایشگاه همگی مستقل هستند و به همین دلیل عنوان 
»زنان ایران آوانگارد« روی آن گذاشته شده است. البته این 
عنوان یک جورهایی ایران مستقل را نشان می دهد تا زنان 
مستقل ایران چون آوانگارد بعد از ایران آمده است و در واقع به 

آوانگارد بودن ایران اشاره دارد.
دلخوش خاطرنشان کرد: سبک های مختلفی از رئال، 
سمبولیسم، سبک های مدرن، انتزاعی و اکسپرسیونیسم 
در این نمایشگاه موجود است و برای سبک محدودیتی 
از لحاظ تکنیک هم رنگ وروغن، آکرولیک،  نگذاشتیم. 
میکس مدیا و هر تکنیکی در این آثار استفاده شده است. 
ایران  زنان  تمانمندی های  دادن  نشان  بیشتر  ما  هدف 
بود که با شرایط سختی که وجود دارد و محدودیت هایی که 
می شناسیم کارهای آنان قابل توجه و تأمل است. من به 
شخصه در شش کشور دنیا برای همین نقاشی ها دعوت 
شده ام که هندوستان و کره جنوبی را توانستم بروم. در حال 
حاضر دوباره دعوت شده ام و در سال 2018 برنامه هایی در 

همین رابطه دارم.
وی افزود: باید تأکید کنم که تمام فعالیت های ما فردی و 
مستقل است و هیچ حمایتی از هیچ ارگانی نمی شویم. در 
کره جنوبی سفیر ایران خیلی از کارمان استقبال کردند و 
من به ایشان گفتم که از ما حمایتی نمی شود  و حتی اگر 
فعالیت هایمان را عنوان کنیم شاید حتی مانع ما هم بشوند. 

همه این ها در حالی است که در جهان از هنر ایرانی به 
روز  در  نمایشگاه  از  استقبال  می شود.  استقبال  خوبی 
دوسلدورف  شهر  شهردار  و  بود  خوب  خیلی  افتتاحیه 
و  بود  جذاب  خیلی  آلمانی ها  برای  داشت.  حضور  هم 
کردند  ارسال  من  برای  مهدوی  خانم  که  عکس هایی 
به  کارها هم  از  تعدادی  و  استقبال خوب دارد  از  نشان 

فروش رسیده است.
شهر  در  هنوز  که  نمایشگاه  ای��ن  در  اس��ت  گفتنی 
خراسانی  هنرمندان  از  آث��اری  برپاست،  دوسلدورف 
موجود است. زهرا قیاسی، زیبا پاکزاد، همابذرافشان، 
نجوا  احمدی،  مهناز  احمدی،  سمانه  یزدانیان،  الهام 
عرفانی، سروناز منزوی، سپیده سحر، شیدا حسن پور، 
مهتاب فیروزآبادی، فرناز جهانی، شراره صباغ پور، الناز 
بندگی، ندا چایچی و پردیس شفیعیون از خراسان در 

این نمایشگاه آثارشان را به نمایش گذاشته اند.

کتاب

اصالحیه

مونا  از  کتابی  ترجمه  مطالعات  دایرة المعارف 
تخصص  از  گرفتن  کمک  با  سالدنیا  گابریئال  و  بیکر 
 ۳۰ از  رشته  این  صاحبنظر   ۹۰ از  بیش  مهارت  و 
کشور جهان و یک هیئت مشاوران ارشد بین المللی 
از  یکی  از  معتبر  و  موشکافانه،  تمام عیار،  گزارشی 
به  انسانی  علوم  گسترش  به  رو  به سرعت  رشته های 
دست می دهد و مسیرهای تازه این رشته را مشخص 

می سازد.
تمام  برای  ارزشمند  بسیار  مرجعی  کتاب  این  در 
دانشجویان و استادان رشته ترجمه کتبی و شفاهی، 
مسائل  می خوانیم:  اجتماعی  نظریه  و  ادبی،  ترجمه 
تعادل،  )مانند  ترجمه  نظریه های  مهم  و  عمده 
ترجمه پذیری، واحد ترجمه(؛ مفاهیم اساسی )مانند 
فرهنگ، هنجارها، اخالقیات، ایدئولوژی، تغییر بیان، 
کیفیت ترجمه(؛ رویکردهایی به ترجمه های کتبی و 
زبانی،  جامعه شناختی،  رویکردهای  )مانند  شفاهی 
نقشمند(؛ انواع ترجمه کتبی )مانند ترجمه های ادبی، 
سمعی � بصری، علمی و فنی(؛ انواع ترجمه شفاهی 
اشاره، گفت وگو، دادگاهی(؛  زبان  )مانند ترجمه های 
جنسیت  جهانی   سازی،  )مانند  جدید  مدخلهای 
کلیدی،  اصطالحات  سانسور(؛  جنسی،  امیال  و 

نمودارها، نمایه و کتاب شناسی کامل.
مونا بیکر استاد رشته مطالعات ترجمه در دانشگاه 
سرپرستان  و  مؤسسان  از  و  بریتانیا  در  منچستر 
مقاالت  از  گذشته  اس��ت.  ِج��روم  َسنت  انتشارات 
آثار  رسانده  چاپ  به  علمی  نشریات  در  که  بسیاری 
دیگر،  بیان  به  جمله:  از  است،  نوشته  نیز  متعددی 
وی  تعارض.  و  ترجمه  روایت  ترجمه،  درسی  کتاب 
همچنین در زمره سرپرستان نشریه ترجمه: مطالعه 
حاضر  حال  در  و  است  بوده  بین المللی  ارتباطات 
ترجمه  مطالعات  بین المللی  انجمن  نایب رئیس 
مدرس  سالدینا  است.گاوریئال  شفاهی  و  کتبی 
و عضو  بیرمنگام  رشته مطالعات ترجمه در دانشگاه 
ترجمه  مطالعات  در  نو  آراء  نشریه  تحریریه  هیئت 
ترجمه  بین المللی  انجمن  اینترنتی  نشریه  که  است 
و مطالعات میان فرهنگی است. همچنین سردبیری 
نشریه  نیز  و  ترجمه  مطالعات  چکیده های  نشریه 

کتاب شناسی مطالعات ترجمه را بر عهده دارد.
مونا  از  کتابی  ترجمه«  مطالعات  »دایرةالمعارف 
کاشانیان  حمید  ترجمه  با  و  سالدنیا  گابریئال  و  بیکر 
توسط نشر نو در 994 صفحه و با قیمت 25 هزار تومان 

به چاپ رسید.

در  و  امروز  صبح  روزنامه  ماه  اسفند   8 شماره  در 
»اسطوره   های  عنوان  با  گزارشی  فرهنگ  صفحه 
نام  که  است  شده  منتشر  بیضایی«  بهرام  خاکستری 
نویسنده آن به اشتباه از قلم افتاده است. این گزارش به 
_ دانشجوی دکتری ادبیات  خانم فاطمه محمدزاده 

حماسی. تعلق دارد.

شهردار دوسلدورف: قریب به 
٥0 هنرمند زن جوان متعلق 
به فرهنگ و جامعه ای دیگر 

توانسته اند آثاری را خلق کنند 
که امروز با نگاه به آنها می توانیم 

تحسین خود را در رابطه با تالشی 
که آنها به عمل آورده اند، بیان کنیم

دلخوش: در کره جنوبی، سفیر 
ایران خیلی از کارمان استقبال 

کردند و من به ایشان گفتم که 
از ما حمایتی نمی شود  و اگر 

فعالیت هایمان را عنوان کنیم شاید 
حتی مانع ما هم بشوند!

    جواد لگزیان

شعر

دبیر هنری چله نمایش »ما« گفت: در این طرح رویکرد 
به  و  می کنیم  دنبال  را  نمایش  هنر  در  مردمی  تئاتر 

دنبال آشتی مردم با تئاتر هستیم.
محمد ملتجی در گفت وگو با خبرنگار تئاتر ایسنا- منطقه 
درهای  انقالب  پیروزی  از  بعد  کرد:  اظهار  خراسان، 
سالن های تئاتر به روی مردم باز شد و مردم با فضای 
در  تئاتر  از  مردم  استقبال  و  شدند  آشنا  تئاتر  سالم 
تدریج  به  آن  از  بعد  اما  بود  و ٧0 خوب  دهه های 60 
با اجرای  ما  اکنون  تئاتر فاصله گرفتند  از  توده مردم 
چله نمایش »ما« به دنبال این هستیم که مردم دوباره 
که در مرحله  و احساس می کنم  کنند  تئاتر آشتی  با 

اول اجرای این طرح به هدفمان نزدیک شدیم.
وی عنوان کرد: طرح چله نمایش ما که مخفف شده 
عنوان چله »نمایش انقالب« است به مدت 40 روز از 
برگزار  مرحله  دو  در  اسفندماه   22 تا  ماه  بهمن   12
سهیلی  مسعود  شهید  یادمان  طرح  این  می شود، 

هنرمند شهید عرصه تئاتر خراسان است.
دبیرخانه  افزود:  »ما«  نمایش  چله  هنری  دبیر 
فراخوان چله نمایش »ما« به مناسبت آغاز چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با هدف احیای تئاتر 
مردمی از همه گروه های نمایشی حرفه ای، مسجدی 
و دانش آموزی جهت اجرای آثار نمایشی دعوت کرد.

و  وقایع  فراخوان  این  محورهای  داد:  ادامه  وی 
رضوی،  خراسان  و  مشهد  در  انقالب  شخصیت های 
استکبارستیزی  حرم،  مدافع  قهرمانان  و  حماسه ها 
با تاکید بر سابقه جنایت های آمریکا در ایران و منطقه، 
جایگاه و پیشرفت های ایران امروز در منطقه و جهان، 
امتداد حماسه های  ایرانی،  کاالهای  و مصرف  تولید 
ایرانی از شاهنامه تا امروز و هویت خانواده ایرانی بودند.
به  طرح   83 اول  مرحله  در  کرد:  اضافه  ملتجی 
دبیرخانه رسید، 53 طرح در بازخوانی و بازبینی قبول 
شد و 30 طرح به مرحله اجرا رسید که از جمله آن ها 
می توان به نغمی دیگر، برای خویشتن و معرکه عشق 

اشاره کرد.
وی اظهار کرد: مرحله اول این طرح با استقبال خوب 
جوانان و تئاتری های این شهر همراه بود و آثار از نظر 
کمی و کیفی هم در حوزه تکنیک و هم در حوزه محتوا 
آثار قابل قبول و خوبی بودند که از جمله آنها  می توان 
تئاتر  جشنواره  در  که  کرد  اشاره  »بوکس«  نمایش  به 
فجر نیز حضور داشت و کاندیدای دریافت سیمرغ هم بود.
دوم  مرحله  کرد:  بیان  »ما«  نمایش  چله  هنری  دبیر 
آغاز  فراخوان  اعالم  با  ماه  بهمن  از 25  نیز  این طرح 
اعالم  دبیرخانه  به  رسیده  آثار  ماه  بهمن   28 شد، 
شد، 30 بهمن ماه بازبینی آثار انجام می شود و دوم 
اسفند ماه اسامی طرح های راه یافته به مرحله اجرا 
آغاز  اجراهای آن  اسفندماه  از 5  و  اعالم خواهد شد 

خواهد شد.
به  نمایشی  طرح   83 مرحله  این  در  افزود:  وی 
دبیرخانه رسید که از این تعداد، 5٧ طرح مورد قبول 
هیئت بازخوان قرار گرفته و قرار است بازبینی شوند 
و پیش بینی می شود حدود 30 تا 35 طرح به مرحله 
اجرا راه پیدا کنند. از طرح های رسیده به مرحله دوم 
در  »تفریح  بابا«،  و  »من  به  می توان  ما  نمایش  چله 
یاس«  سوگ  »در  »دورهمی«،  »شهرفرنگ«،  پارک«، 

و »مردان خدا« اشاره کرد. 
نمایش  هر  طرح  این  اول  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
فرصت 13 اجرا یافت که این نمایش ها صبح و بعدازظهر در 
مکان هایی نظیر مساجد، مدارس و معابر شهری اجرا 
شدند و در مرحله دوم نیز برای هر نمایش راه یافته 
1٧ اجرا را پیش بینی کرده ایم. در ضمن این طرح با 
انجام  و سپاه  همکاری حوزه هنری خراسان رضوی 

می پذیرد. 
وی تصریح کرد: مشکل عمده تئاتر کشور کمبود متن 
خوب است و در این طرح سعی داریم به تولید متون 
طرح  این  جنبی  بخش  در  همچنین  برسیم،  خوب 
کارگاه های آموزشی نمایش نامه نویسی و کارکردانی را 
برگزار خواهیم کرد و نشست های تخصصی با کارگردانان 
جوانان نیز خواهیم داشت و به این گونه به صورت موازی 

هم تولید و هم اجرا را در دستور کار داریم. 
دبیر هنری چله نمایش »ما« در پایان گفت: اختتامیه 
با هفته  این طرح در فروردین ماه سال 9٧ همزمان 
هنر انقالب اسالمی برگزار خواهد شد که طی آن 10 
و  نویسندگی  کارگردانی،  حوزه های  در  برگزیده  کار 
مربی  سه  همچنین  و  شد  خواهند  انتخاب  بازیگری 
پرورشی مدارس و سه ناحیه فعال آموزش و پرورش 

در حوزه تئاتر نیز معرفی خواهند شد.

سلسله  قالب  در  رض��وی  داستان نویسان  عصرانه 
نشست های تبلیغی- ترویجی »در پناه کلمات« و با حضور 
سعید تشکری نویسنده و مدرس ادبیات داستانی و عضو 
در  هفته  هر  شنبه  سه   ITCA منتقدان  کانون  بین المللی 
فروشگاه مرکزی کتاب به نشر انتشارات آستان قدس رضوی 
برگزار می شود. در این نشست های هفتگی بررسی، نقد 
»عصرانه  عنوان  تحت  رضوی  داستان نویسی  آم��وزش  و 
ادبیات  به  عالقه مندان  حضور  با  رضوی«  داستان نویسان 

داستانی صورت می گیرد. 
نقد در داستان  نویسی 

در آخرین جلسه از این نشست که روز گذشته برگزار شد، 
سعید تشکری درباره ساختار و شیوه داستان نویسی به نکاتی 
اشاره کرد و گفت: زمانی نویسنده شروع به نوشتن داستان 
بلند می کند، به قولی بیشتر حرف ها و دغدغه های شخصی 
خود را در قالب داستان بیان می کند و ممکن است هیچ 
ارتباطی با موضوع داستان نداشته باشد. در این جلسات نقد 
و بررسی، داستان های بلند که در قالب 1000 کلمه نگارش 
شده باشد در جایی آسیب می بیند و حاضرین نمی توانند 

روی آن تمرکز کنند، لذا داستان ها باید کوتاه نوشته و خوانده 
شود تا از حوصله جمع خارج نشود.

این منتقد و داستان نویس در ادامه اظهار داشت: هدف 
از برپایی این نشست های ادبی به معنا و مفهوم تخریب یک 
داستان نیست، بلکه زمانی نقدی به داستان وارد می شود 
به خاطر رفع اشکاالت موجود در داستان است و نویسنده 

متوجه نواقص و خطاهای داستانش بشود.
تکرار کلمات ممنوع

تشکری در رابطه با طرح این سوال که »چطور می توان 
داستان خوب نوشت؟« بیان داشت: زمانی داستانی توسط 
خود نویسنده خوانده می شود، همزمان با خوانش داستان 
تغییراتی در متن به وجود می آید و در حقیقت در همان لحظه 
ویراستاری توسط خود نویسنده انجام می شود و بازنویسی 
کالمی صورت می گیرد. وقتی نویسنده ای در داستان خود 
این احساس را دارد که بعضی از کلمات در متن کاربرد اضافی 
دارند، این حس به خواننده نیز منتقل می شود و به خاطر 

همین در داستان نویسی باید از تکرار کلمات پرهیز کنیم.
این منتقد و داستان نویس اشاره ای به تمایل بعضی از 

نویسندگان به خاطره نویسی کرد و گفت: بخش بزرگی از 
کردن  بازگو  و  نوشتن  به  تمایل  کشور  نویسندگان  جامعه 
به  شروع  و  دارن��د  داستان  قالب  در  زندگیشان  خاطرات 
خاطره گویی می کنند. باید به این افراد اجازه دهیم که این 
بشوند  که خودشان متوجه  تا جایی  ادامه دهند  را  روش 
حرفی برای گفتن و خاطره نویسی ندارند و آن گاه شروع به 

ذکر داستان هایی بکنند که برای دیگران حرفی دارد.
وی افزود: برای اینکه داستان نویس موفقی بشویم باید 
زیاد بنویسیم و تا زمانی شروع به نوشتن نکنیم نقاط ضعف 
ما شناخته نمی شود، نوشتن و فکر کردن نوعی تمرین و 
ممارست است و در این راه نباید ترس و استرس از نقد داشته 

باشیم.

هدف از برپایی این نشست های 
ادبی به معنا و مفهوم تخریب یک 
داستان نیست، بلکه زمانی نقدی 

به داستان وارد می شود به خاطر 
رفع اشکاالت موجود در داستان 
است و نویسنده متوجه نواقص و 

خطاهای داستانش بشود

    نوید موسوی
Navid.mousavi 64@

خاطره نویسی در تقابل با داستان
نشست ادبی »در پناه کلمات« با حضور سعید تشکری به بررسی برخی مولفه های داستان سرایی پرداخت

حضور بهنوش بختیاری برای حمایت از فیلم »اسرافیل« در پردیس سینمایی اطلس، جمعه 11اسفند، از ساعت 17 الی 19.

دبیر هنری چله نمایش »ما«:
هدف ما آشتی مردم با تئاتر است

»زنان ایران آوانگارد« در دوسلدورف آلمان
گزارشی از نمایشگاه نقاشی های زنان هنرمند و هنرآفرین ایرانی که اروپایی ها را به تماشا کشانده است

 مرجان فرهمند



لیگ قهرمان فصل آینده تغییرات زیادی خواهد 
ساعت  دو  در  گروهی  مرحله  در  بازی ها  داش��ت. 
مختلف برگزار می شوند. دو دیدار در ساعت ۲۰:۳۵ 
مهم  تغییر  می شوند.  انجام   ۲۳:۳۰ دیدارها  بقیه  و 
در مرحله گروهی یا بازی های رفت و برگشت حذفی 
نخواهد بود و این اتفاق در صعود به مرحله نهایی رخ 

خواهد داد.
چهار لیگ بزرگ قاره اروپا )اللیگا، بوندسلیگا، لیگ 
این  در  حضور  برای  ایتالیا(   A سری  و  انگلیس  برتر 
مرحله نیازی به شرکت در پلی آف نخواهند داشت و 

هر یک چهار سهمیه مستقیم خواهند داشت.
۱۶ سهمیه دیگر به شکل زیر تقسیم می شود:

و  فرانسه  لیگ های  نخست  تیم  دو  تیم(  )چهار 
روسیه.

پرتغال،  لیگ های  قهرمان های  تیم(  )چهار 
اوکراین، بلژیک و ترکیه.

قهرمان لیگ قهرمان اروپا در فصل گذشته.

قهرمان لیگ اروپا در فصل گذشته.
چهار تیم از ۴۴ تیمی که در پلی آف لیگ قهرمانان 
قهرمان  های  تیم  شامل  که  کرد  خواهند  رقابت 
به  آنها  شود.  می  یوفا  پایین  رنکینگ  با  کشورهای 
صورت جداگانه در چند مرحله حذفی رقابت خواهند 
کرد و در نهایت چهار تیم شانس حضور در دور گروهی 
را پیدا خواهند کرد. دو تیم از ۱۱ تیمی که در پلی آف 
لیگ ها رقابت خواهند کرد که شامل تیم های سوم 
کشورهای رنک پنج و شش یوفا و نیز تیم های دوم 

رنکینگ های هفتم تا پانزدهم می شود.
با  دارن��د  سهمیه  چهار  که  کشورهایی  همچنین 
اروپا  لیگ  و  قهرمانان  لیگ  در  تیمشان  قهرمانی 
می توانند با پنج سهمیه در این بازی ها حضور داشته 
کرده  کسب  را  سهمیه  قهرمان  تیم های  اگر  باشند. 
باشند قهرمان رنکینگ ۱۱ یوفا جایگزین خواهد شد یا 
تیم سوم رنکینگ پنجم یوفا، یعنی فرانسه راهی این 

رقابت ها می شود.

ک��وراش  و  جوجیتسو  ج���ودو،  هیئت  رئیس 
به  استان  کار  کوراش   ۵ اعزام  از  رضوی  خراسان 
رقابت های آسیایی پونام هند در روزهای آغازین 

سال ۹۷ خبر داد.
قهرمانی  مسابقات  گفت:  محمودی  حسین 
 ۵ تا   2 روزه��ای  در  آسیا  زن��ان  و  م��ردان  ک��وراش 

فروردین 97 در شهر پونام هند برگزار می شود.
وی با اشاره به درخشش کوراش کاران خراسانی 
آقایان  اردوهای تیم های ملی کوراش  انتخابی  در 
از  این مرحله  افزود: در  بانوان کشور در تهران،  و 
بانوی  یک  و  مرد  کار  کوراش   ۴ ملی  تیم  اردوی 
راه  کشور  ملی  تیم  نهایی  ترکیب  به  کار  کوراش 

یافتند.
ک��وراش  و  جوجیتسو  ج���ودو،  هیئت  رئیس 
آبادی،  فیروز  جعفر  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
به  پهلوانی  جعفر  و  اح��دی  قاسم  تزتک،  امید 
۹۰ و +۹۰ کیلوگرم بخش   ،۸۱ اوزان ۶۶،  ترتیب در 

۵۲ کیلوگرم بخش  مردان و فاطمه شبانی در وزن 
رقابت های  در  را  کشور  ک��وراش  ملی  تیم  زن��ان 

آسیایی هند همراهی خواهند کرد.
مهرپور  مهری  و  دلیر  خسرو  ک��رد:  بیان  وی 
مربیان ارزنده کوراش خراسان رضوی نیز هدایت 
این  در  را  ای��ران  زن��ان  و  م��ردان  ملی  تیم های 
رقابت ها که مهمترین مسابقات پیش از بازی های 
می شود،  محسوب  اندونزی  جاکارتای  آسیایی 

هدایت خواهند کرد.
م��ح��م��ودی خ��اط��ر ن��ش��ان ک���رد: ب��ا ت��وج��ه به 
هماهنگی های انجام شده با فدراسیون، پنجمین 
دوره اردوی تیم های ملی بانوان و آقایان بزرگسال 
کشور برای کسب آمادگی های نهایی پیش از اعزام 
 ۲۰ شرکت  با  هند،  آسیا  قهرمانی  رقابت های  به 
تا۲۸   ۱۲ از  زن  پوش  ملی   ۱۵ و  مرد  پوش  ملی 
برگزار  رض��وی  خراسان  میزبانی  به  ماه  اسفند 

خواهد شد.

تغییراتاساسیلیگقهرماناناروپااز
فصلآینده

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

100080888
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قهرمانی  سالن  داخ��ل  میدانی  و  دو  مسابقات 
 ۲۰۱۸ و   ۲۰۱۷ سال  های  برترین  حضور  با  جهان 
بیرمنگام  در  اسفندماه   ۱۲ شنبه  روز  بامداد  از 

انگلستان برگزار می شود.
حسن تفتیان، قهرمان طالیی دوی سرعت آسیا، 
از  دوره  این  در  ای��ران  میدانی  و  دو  نماینده  تنها 
رقابت ها است که در ماده ۶۰ متر به رقابت با برترین 

های سرعت دنیا خواهد پرداخت.
هشتمین  در  ثانیه   ۶.۵۱ رکورد  ثبت  با  تفتیان 
قهرمانی  سالن  داخل  میدانی  و  دو  مسابقات  دوره 
آسیا) تهران ۲۰۱۸( به عنوان قهرمانی رسید تا پس 
را در رنک چهارم  این رکورد، جایگاه خود  از ثبت 
بهترین رکوردهای ۶۰ متر دنیا در سال ۲۰۱۸ تثبیت 

کند.
آتی  هفته  شنبه  روز  صبح  ایران  مرد  سریعترین 
در  و  یافت  خواهد  حضور  متر   ۶۰ مقدماتی  دور  در 
صورت صعود به مرحله نیمه نهایی، ساعت ۲۲:۴۱ 
دور  شد.  خواهد  حاضر  شروع  خط  در  روز  همان 
روز  بامداد   ۰۰:۳۹ ساعت  نیز  مسابقه  این  نهایی 
و در صورت  برگزار می شود  اسفندماه   ۱۳ یکشنبه 
شاهد  رقابت ها،  این  در  ایران  نماینده  تنها  حضور 

خواهیم  ایران  میدانی  و  دو  تاریخ  در  خوبی  اتفاق 
بود.

عیسی موتاز بارشیم، مرد سال منتخب از سوی 

۲۰۱۷ یکی از ستاره های  فداسیون جهانی در سال 
پرش  ورزشکار  این  بود.  خواهد  بیرمنگام  سالن 
ارتفاع قطری که چندین هفته ی پیش در مسابقات 

آسیایی داخل سالن در تهران توانست پرش ۲.۳۸ 
سال  داخل  جهانی  مسابقات  در  کند،  ثبت  را  متر 

بیرمنگام شرکت خواهد کرد.
با نیزه که رکورد  رینولد الویلنی، رکورددار پرش 
ثبت  به  لهستان  در  پیش  سال  دو  را   ۶.۰۲ جهانی 
در  جهان  قهرمان  کندریکز  سام  همراه  به  رساند، 
حضور  بیرمنگام  جهانی  مسابقات  در   ۲۰۱۷ سال 

خواهند داشت.
در  نفر  اولین  مانیونگا،  لووو  نیز  طول  پرش  در 
رنکینگ جهانی و جاریون الوسون که در رنکینگ 
مسابقت  این  در  دارد  قرار  دوم  جایگاه  در  جهانی 

شرکت می کنند.
سلمون بارگا اتیوپایی، قهرمان جوانان ۳۰۰۰ متر 
که ماه پیش در مسابقات داخل سالن فرانسه اولین 
تجربه ی داخل سالن خود را پشت سر گذاشت و در 
رنکینگ جهانی در مقامن نخست قرار دارد، در این 

مسابقات حضور خواهد داشت.
آلمیر دوس سناتوس برزیلی، رکورددار جهان در 
رنکینگ  در  که  استانک،  توماس  و  گام،  سه  پرش 
این  در  دارد  را  اول  مقام  وزن��ه  پرتاب  جهانی 

مسابقات حضور خواهند داشت.

تفتیانتنهانمایندهدوومیدانیایران

لژیونرهاکوتاه از ورزش استان

انتقالجهانبخشبهناپولیجدیترشد

انتقال ستاره ایرانی باشگاه آلکمار به سری A ایتالیا 
هر روز جدی تر از گذشته می شود تا جایی که بسیاری 
او را شکار بزرگ صدرنشین ایتالیا در تابستان معرفی 
جهانبخش  علیرضا  است  تالش  در  ناپولی  می کنند. 
که  ادعایی  بگیرد.  به خدمت  را  آلکمار  ایرانی  ستاره 
تبدیل  رسانهها  برای  جذاب  ای  سوژه  به  روزها  این 
از  یکی  انتقال  موضوع  حاال  که  جایی  تا  است  شده 
ستاره های جوان ایران به سری A جدی تر از همیشه 

مطرح می شود.

مصدومیتبدموقعستارهایرانی
به  السد  تیم  ایرانی  مدافع  پورعلی گنجی،  مرتضی 
علت مصدومیت سه هفته از میادین دور خواهد بود. 
با بررسی هایی که تیم پزشکی السد انجام داده، این 
بازیکن از ناحیه ران با مصدومیت مواجه شده است و 
سه هفته زمان برای درمان خود نیاز دارد. در ادامه 
آمده که مصدومیت این مدافع ضربه ی خیلی قوی به 
السد وارد کرده است. این تیم روز پنج شنبه مقابل 
الدحیل، صدرنشین لیگ قطر قرار می گیرد و با توجه 
به فاصله دو امتیازی بین این دو تیم، نبرد آن ها برای 

قهرمانی در لیگ ستارگان قطر خواهد بود. 

پشتپردهنیمکتنشینیلژیونرایرانی
لورفت

لیگ  هجدهم  هفته  حساس  دیدارهای  از  یکی  در 
اختیار  در  را  رفیعی  سروش  که  الخور  قطر  ستارگان 
الخور  رفت.  صدرنشین  الدحیل  مصاف  به  داشت 
این  در  که  چیزی  شد.  متحمل  را  سنگینی  شکست 
رفیعی،  سروش  نشینی  نیمکت  بود  عجیب  دی��دار 
بازیکن کلیدی و تاثیر گذار الخور بود که اصال فرصت 
الرای  روزنامه  نکرد.  پیدا  را  میدان  در  کردن  بازی 
نوشت که سرمربی الخور عالوه بر سروش دو بازیکن 
به  از ترس دریافت کارت زرد  را  الخور  خارجی دیگر 
در  که  می دانست  الخور  سرمربی  نفرستاد.  میدان 
هیچ حالتی تیمش رقیب الدحیل قدرتمند نمی شود 
به  را  خود  تیم  کلیدی  بازیکنان  خاطر  همین  به  و 
برابر  حساس  بازی  آماده  را  آنها  تا  نفرستاد  میدان 

السیلیه کند.

طارمیبرایپرداختپولپرسپولیساز
اینباشگاهمهلتگرفتهاست

مهدی طارمی برای جدایی از باشگاه پرسپولیس و 
رفتن به الغرافه قطر باید ۱۰۰ هزار دالر به این باشگاه 
پرداخت می کرد که هنوز این اتفاق رخ نداده است. این 
در حالی است که باشگاه الغرافه در نهایت مبلغی را که 
باید پرداخت می کرد به حساب پرسپولیس واریز کرد. 
اشاره هنوز فرصت  مورد  مبلغ  پرداخت  برای  طارمی 
دارد چرا که از باشگاه پرسپولیس مهلت گرفته تا بتواند 

این پول را به حساب باشگاه واریز کند.

استقبالدانیالارزانیازپوشیدنپیراهن
تیمملیاسترالیا

دانیال ارزانی، پدیده ایرانی - استرالیایی مسابقات 
اینکه  به  توجه  با  استرالیا  ِای لیگ  باشگاهی  فوتبال 
شانس  و  دارد  قرار  نیز  کی روش  کارلوس  توجه  مورد 
دارد،  را  ای��ران  فوتبال  ملی  تیم  پیراهن  پوشیدن 
دعوت  استرالیا  ملی  تیم  به  که  صورتی  در  می گوید 

شود، آماده بازی برای ساکروس است.
هافبک نفوذی ایرانی تیم فوتبال ملبورن سیتی که 
انتخاب تیم  از این پاسخی قطعی در خصوص  پیش 
ملی استرالیا برای بازی کردن نداده بود، در تازه ترین 
تیم  به  می شوم  خوشحالم  خیلی  گفت:  نظر  اظهار 
ملی استرالیا دعوت شوم و حس می کنم آماده هستم 
لحاظ  به  می کنم  فکر  ماند.  خواهم  آماده  همیشه  و 
به لحاظ ذهنی  اما  بهتر شوم  فیزیکی می توانم کمی 

هر چه جلوتر می روم، بهتر می شوم.

به  رضوی  خراسان  بوکس  تیم  اعزام 
مسابقات کشور

جهت  رض��وی  خ��راس��ان  نونهاالن  دون��ف��ره  تیم 
شرکت در مسابقات کشور که درگلستان، شهرستان 
شد.  اعزام  می شود  برگزار  روز   ۳ به مدت  گالیکش 
امیر محمد بردبار، توسلی زاده به سرپرستی و مربی 
شدند.  مسابقات  این  راهی  ملک زاده  سعید  گری 
این  در  نیز  رضوی  خراسان  ملی  داور  فالح  عباس 

مسابقات قضاوت می کند.

برگزاری دوره مربیگری درجه 2 
فدراسیون تنیس در مشهد

دوره مربیگری درجه ۲ فدراسیون تنیس زیر نظر 
خراسان  استان  میزبانی  به  مربیان  آموزش  کمیته 
رضوی برگزار می شود. این دوره از ۱۱ تا ۱۹ اسفندماه 
این  مدیریت  و  برگزار  سجاد  ورزشی  مجموعه  در 
هیئت  رئیس  نایب  حق نظر  سلطنت  برعهده  دوره 

تنیس  خراسان رضوی است.

چهل خانه ورزش روستایی بزودی تجهیز 
می شوند

بومی  وبازی های  روستایی  ورزش  هیئت  رئیس 
ورزش  ۴۰خانه  تجهیز  خصوص  در  استان  محلی  و 
پیگیری های  از  یکی  خوشبختانه  گفت:  روستایی 
مهم و موثر هیئت تجهیز خانه ورزش در روستاهای 
مساعدت  با  راستا  این  در  که  است  رضوی  خراسان 
ورزشی  مکان   ۴۰ استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

درسطح روستاهای استان تجهیز خواهند شد.
ل��وازم  ای��ن  داد:  ادام��ه  باطن  محمدرضاخوش 
عبارت است از میز پینگ پنگ، میز فوتبال دستی، 
میز شطرنج، دارت، تاتامی، توپ فوتبال، فوتسال و 
والیبال که امید است این اقدام ارزشمند در توسعه و 
گسترش ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی 

در سطح خراسان رضوی موثر باشد.

با شهردار  پدیده  باشگاه  اعضای  جلسه 
مشهد

مدیر  سرمربی،  مدیرعامل،  هیئت مدیره،  اعضای 
روز  ظهر  پدیده  باشگاه  روابط عمومی  مدیر  و  تیم 
گذشته با مهندس تقی زاده خامسی، شهردار محترم 

مشهد دیدار کردند. 
و  همدلی  اهمیت  بر  جلسه  ای��ن  در  حاضرین 
برتری  لیگ  سهمیه  حفظ  راستای  در  همکاری 
مشهد  شهردار  و  کردند  تاکید  خراسان  فوتبال 
حضور  تداوم  و  حرفه ای  ورزش  از  را  خود  حمایت 

باشگاه های لیگ برتری مشهد اعالم کرد.

شروع جدال هفته بیست و چهارم لیگ از 
فردا

هفته بیست و چهارم بازی های این هفته لیگ برتر 
فوتبال ایران جام خلیج فارس از فردا آغاز می شود. 

رضوی  خراسان  همگانی  هیئت  سالیانه  مجمع 
روز گذشته در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد. 
گفت:  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تمامی  و  ما حضور خانواده ها  تاکید  و  اصلی  اولویت 
ورزش  توسعه  و  است  ورزشی  برنامه های  در  اقشار 

همگانی در استان با این اولویت پیگیری می شود.
هیئت  سالیانه  مجمع  در  صبوریان  ک���وروش 
حضرت  باسعادت  والدت  رضوی  خراسان  همگانی 
زهرا)س( و هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر را 
تبریک گفت و اظهار کرد: در حوزه ورزش همگانی 
برای  جوانان  و  ورزش  وزارت  توسط  خوبی  برنامه 
دالیل  از  یکی  است،  شده  مدون  جامعه  در  توسعه 
سطح  مختلف  حوزه های  در  شده  باعث  که  خوبی 
وزارت  جدی  اهتمام  کند  پیدا  نمود  ورزش  کشور 
ورزش  فدراسیون  آن  طبع  به  جوانان  و  ورزش 
همگانی در رشد و توسعه ورزش همگانی در سطح 

کشوراست.
وی افزود: یکی از مهم ترین اهداف و برنامه وزارت 
که  همگانی  ورزش  فدراسیون  و  جوانان  و  ورزش 
این  می رسد  نظر  به  مشهود  کامال  و  می کنند  دنبال 
تسهیل  را  ورزش  به  دسترسی  بتوانیم  ما  که  است 
کنیم و طوری شود که همه اقشار جامعه در هر رده 

سنی بتوانند ورزش کنند.
با  مدیر کل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: 
نیست  مناسب  ما  ساخت های  زیر  اینکه  به  توجه 
در  خوبی  اتفاقات  شده  تالش  سال ها  این  در  اما 
فدراسیون  در  خوبی  برنامه ریزی  و  بیفتد  ورزش 
رئیس  از  باید  ک��ه  ش��د  ان��ج��ام  همگانی  ورزش 
خوبی  اتفاقات  توانستند  که  کرد  تشکر  فدراسیون 
رشته های  شامل  که  همگانی  ورزش  توسعه  در 
تصور  گذشته  در  بزنند،  رقم  است  زیادی  ورزشی 
از ورزش همگانی پیاده روی بود اما االن دیگر این 

نیست. چنین 
صبوریان بیان کرد: ما باید بستر را فراهم کنیم که 
مردم در هر سن و در هر شرایطی بتوانند به محیطی 
کنند،  پیدا  دسترسی  دهند  انجام  ورزش  آن  در  که 
آسان ترین ممکن و در سریع ترین زمان تا بتوانند 
برای  باشند،  داشته  پویایی  و  تحرک  مکانی  هر  در 

این مهم برنامه ریزی های خوبی انجام گرفته است.
دسته  در  متفاوتی  رش��ت��ه ه��ای  اف����زود:  وی 
تالش  باید  که  دارد  وج��ود  همگانی  ورزش ه���ای 
واسطه  به  کار  این  بشناسانیم  مردم  به  را  آنها  کرد 
شروع  دادن��د  تشکیل  که  کمیته هایی  و  فعالیت ها 

شده است، چون رشته های ورزش همگانی جذاب 
و فراگیری هستند و آسان بودن آن کمک می کند که 
قشر جوان به آن توجه ویژه ای داشته باشند که این 
باعث امیدواری است. ما هرچه تالش کنیم نشاط را 
اجتماعی جلوگیری  از آسیب های  بیاریم  در جامعه 
و  ورزش  وزارت  پشتیبانی  با  امیدواریم  می کند 
همگانی  ورزش  فدراسیون  برنامه های  از  جوانان 

شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
ازغالم رضا  وی��ژه ای  تشکر  ک��رد:  بیان  صبوریان 
وزارت  همگانی  ورزش  توسعه  معاون  بهار  شعبانی 
و  دلسوز  اف��راد  از  یکی  که  دارم  جوانان  و  ورزش 

به توسعه ورزش همگانی در سطح کشور  عالقه مند 
باز  آغوش  با  داشتیم  برنامه ای  ما  زمان  هر  است 
پذیرفتند و به ما کمک کردند از آقای کمانه هم تشکر 

می کنم که امروز در مجمع حضور پیدا کردند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان خاطر نشان کرد: 
روند  رضوی  خراسان  در  همگانی  ورزش  رشد  روند 
افزایی خوب در  نشان دهنده هم  که  صعودی است 
بدنی  تربیت  مسئولین  از  باید  است،  استان  سطح 
شهرداری بابت دیدگاه خوبی که به ورزش دارند و به 
از  همچنین  می کنند،  کمک  توان مند  بازوی  عنوان 
فرمانداران شهرستان ها که به توسعه ورزش همگانی 
عالقه مند هستند و همه دستگاه های که به نوعی به 
ما کمک می کنند تشکر کنم و امیدوارم این روند رو 

به رشد ادامه پیدا کند.
خوبی  کادر  بابت  آذری��ان  رضا  به  باید  همچنین   
رضوی  خراسان  امیدوارم  و  گفت  تبریک  دارد  که 

همچنان در صدر ورزش همگانی کشور بدرخشد.
ورزش ه��ای  فدراسیون  رئیس  نایب  ادام��ه  در 
همگانی خراسان رضوی گفت: راه اندازی شوراهای 
ورزش همگانی در شهرستان ها باید در اولویت باشد 
در  زمینه  این  در  خوبی  اقدامات  خوشبختانه  که 

خراسان رضوی انجام شده است.
در  فعالیت  ب��رای  اف��زود:  کمانه  غالمرضا  سید 
حوزه ورزش های همگانی باید سایر دستگاه ها هم 
هر  همگانی  هیئت  باید  راستا  این  در  و  کنند  کمک 
سایر  با  همکاری  و  تعامل  برای  استان  و  شهرستان 

تیمی  از  باید  هیئت  همچنین  کند  تالش  ها  ارگان 
اجرایی و عملیاتی باشد که بتواند هر برنامه ای را در 

سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.

کمانه خاطرنشان کرد: ورزش خانواده ها و حضور 
خانواده ها در ورزش باید سرلوحه کار باشد و باید تا 

حد توان برنامه ها با این رویکرد انجام شود.
همگانی  ورزش ه��ای  فدراسیون  رئیس  نایب 
وضعیت  بررسی  ک��رد:  تصریح  رض��وی  خراسان 
مثبت  رضوی  خراسان  در  همگانی  ورزش  توسعه 
و  ورزش  مدیرکل  کمک  با  خوبی  اقدامات  و  بوده 
استان  این  که  شده  انجام  رضوی  خراسان  جوانان 
کرده  تبدیل  کشور  برتر  استان های  از  یکی  به  را 

است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در مجمع سالیانه هیئت همگانی خراسان رضوی

دسترسی به ورزش همگانی تسهیل می شود

کوروش صبوریان: رشته های 
متفاوتی در دسته ورزش های 

همگانی وجود دارد که باید تالش 
کرد آنها را به مردم بشناسانیم 

این کار به واسطه فعالیت ها و 
کمیته هایی که تشکیل دادند 

شروع شده است

سید غالمرضا کمانه: ورزش 
خانواده ها و حضور خانواده ها در 

ورزش باید سرلوحه کار باشد و 
باید تا حد توان برنامه ها با این 

رویکرد انجام شود
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     سهیال ساقی
sAgHisoHeilA@yAHoo.com

 اینکه حال و روز پرندگان در باغ 
پرندگان مشهد آسف بار است را قبول 

نداریم و کامال کذب است

فرماندار مشهد گفت: فکر می کنیم همیشه زائر 
وجود دارد و این مسئله ما را تنبل کرده و خالقیت 

و ابتکاری وجود ندارد. 
مجمع  دومین  در  که  ن��وروزی��ان  محمدرحیم 
با  مشهد  شهرستان  رسانه  اصحاب  مشورتی 
در  گردشگری  و  زی��ارت  سفر،  خدمات  موضوع 
تصریح  می گفت،  سخن  مشهد  فرمانداری  محل 
کرد: گاهی به نظر می رسد ما تنها در زیارت تمرکز 
کرده ایم. به هر حال زائران نیز به تفریح نیاز دارند 
است.  کاریکاتوری  نگاه  یک  بعدی  تک  نگان  و 
کم  ما  گردشگری  و  تفریحی  مراکز  امروز  همین 

است. ما در موضوع تفریحات فقر داریم. 
دهیم  دس��ت  از  زی��ارت  در  را  محوریت  نباید 
تغییر  را  محور  این  بخواهیم  هم  ما  اگر  که  اگرچه 
زیرا  بود  نخواهد  شدنی  این  و  نمی توانیم  دهیم 
و  خورده  گره  رض��ا)ع(  امام  با  مقدس  مشهد  نام 
نباید این را تقابل را بین تفریح و زیارت  بنابراین 

ایجاد کرد. 
مهمترین مشکل ما عدم اجماع است

گفت:  مشهد  ف��رم��ان��دار  و  اس��ت��ان��دار  م��ع��اون 
فکری  اجماع  عدم  مشهد  در  ما  مشکل  مهمترین 
جمله  از  مختلف  مسائل  خصوص  در  نظری  و 

گردشگری است.
رویکرد  ما  ک��رد:  اظهار  ادام��ه  در  ؛  ن��وروزی��ان 
این  و  برسیم  اجماع  این  به  باید  نداریم.  واحدی 
داشته  دکترین  باید  کنیم.  مشخص  را  موضوع 
باشیم و تفاهم داشته باشیم. ما نیازمند این نگاه 

واحد هستیم.
داشت.  نظر  اختالف  شود  می  داد:  ادامه  وی 
حاصل  اجماع  این  اجتماعی  آسیب های  مورد  در 
شده است ولی در موضوع زیارت هنوز این اجماع 

موجود نیست.
معاون استاندار و فرماندار مشهد عنوان کرد: در 
به  امر  نیز ریشه  فعالیت بخش خصوصی  خصوص 
اجماع باز می گردد. بخش خصوصی باید بسیاری 
از جاذبه ها و نمادها را توسعه دهد زیرا تمایالت و 

تفریحات مردم در کشور ما متفاوت است. 
لزوم ایجاد تفکیک بین بافت تاریخی و 

بافت فرسوده
در  که  مشکالتی  از  یکی  کرد:  تصریح  نوروزیان 
مشهد وجود دارد این است که بین بافت تاریخی 
مساله  این  ندارد.  وجود  تفکیکی  فرسوده  بافت  و 
دیده  مشهد  شهر  به  مربوط  مباحث  همه  در 
بافت  این ها  همه  داش��ت  توجه  باید  نمی شود. 
فرسوده  بافت  باید  و  نمی شود  محسوب  تاریخی 

نوسازی شود. 
که  است  این  امر  واقعیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
مدیریت  خصوص  این  در  فرهنگی  میراث  باید 
فرهنگی  میراث  ابتدا  اینکه  باشد.  داشته  ویژه ای 
می  عنوان   34 سپس  و  مورد   28 را  تاریخی  بافت 
در  نیز  شهرداری  نیست.  صحیحی  اق��دام  کند، 
بافت  مورد   24 ابتدا  که  است  مدعی  خصوص  این 

تاریخی مشخص شده بود. 
نوسازی  و  آثار  حفظ  مبنا  همین  بر  شهرداری 
بافت تاریخی را صورت می دهد. این مسائل گاهی 
خلط می شود و تحلیل نادرست و اطالعات غلطی 
می کند.  ایجاد  ذهنیت  که  می شود  داده  مردم  به 

و  کرده  کوتاهی  فرهنگی  میراث  خصوص  این  در 
اینکه  نه  کند  مشخص  درستی  به  را  آثار  این  باید 
وقتی اثری تخریب شد، در مورد آن تصمیم گیری 

شود.
بخش  در  مشهد  فرماندار  و  استاندار  معاون 
جلسه ای  در  ک��رد:  عنوان  سخنانش  از  دیگری 
صنف  مشکل  کردیم،  برگزار  اتحادیه ها  با  که 
حداکثر  شرایط  بهترین  در  که  بود  این  هتل داران 
60 درصد ظرفیت این هتل ها پر می شود. از دیگر 
سو حدود 200 واحد اقامتی در مشهد وجود دارد 
که ادارات و دستگاه ها آن را برپا کرده اند. این به 
نوعی هتلداری است و هم هزینه هایی را بر دوش 
خصوصی  بخش  که  حالی  در  می کند  بار  نهاد  آن 
گذاری  میلیاردی سرمایه  به صورت  این حوزه  در 
هستیم  مساله  این  پیگیری  دنبال  ما  است.  کرده 
این  گذاری هایی  سیاست  و  گیری ها  جهت  با  تا 

مساله حل شود.

داشت  توجه  باید  البته  کرد:  اضافه  نوروزیان 
هتل  از  استفاده  به  قادر  نیز  ما  کشور  مردم  همه 
متناسب  خدماتی  بتوانند  هتل ها  اگر  نیستند. 
این  از  نیز  م��ردم  دهند،  ارای��ه  م��ردم  درآم��د  با 
سعی  باید  البته  کرد.  خواهند  استقبال  وضعیت 
اسکان  جلوی  اگر  تا  شود  ارایه  نیز  خدماتی  کرد 
مسافر در مساجد و حسینیه ها گرفته شد، هتل ها 

بتوانند به مردم خدمات دهند.
وی گفت: در حال حاضر نیز از طرف فرمانداری 
دستگاه های  که  گرفته  صورت  ابالغ  این  مشهد 
ارای��ه  ندارند  حق  وج��ه  هیچ  به  خدمات رسان 
مدارا  با  باید  و  کنند  قطع  را  هتل ها  به  خدمات 
موضوع  این  کنار  در  البته  و  کنند  حل  را  مسائل 
داشته  درستی  تعریف  زائر  با  ما  ارتباط  نوع  باید 
مختلف  گ��روه ه��ای  م��ورد  در  مساله  ای��ن  باشد. 

اجتماعی دیده می شود.
ما  ارتباطات  ک��رد:  عنوان  مشهد  فرماندار 
حداکثر در سطوح دوگانه است. به عنوان نمونه با 
هنرمندان، اصناف، سیاسیون، رسا نه ها و... این 
در  نمی کند.  کفایت  این  ولی  داریم.  را  جلسات 
با کسانی که  اغتشاشات اخیر ما هیچ وقت  همین 
در این اغتشاش بودند تاکنون گفت و گو و نشستی 
ما  و  شنوند  می  را  ما  سخن  نه  این ها  نداشته ایم. 

هم مسائل آن ها را نمی بینم.
زوار  ارتباط  مساله  در  ما  داد:  ادامه  نوروزیان 

است  این  ما  داریم. یک دغدغه  را  این مساله  نیز 
زوار  فرهنگ  و  ما  اقتصاد  و  ما  محصوالت  باید  که 
رادیو  اندازی  راه  راه  کنیم. یک  ارایه  ایشان  به  را 
که  نیست  مفهوم  این  به  مساله  این  ولی  بود.  زائر 
ارتباط به طور کلی برقرار شد. زیرا ما هنوز در این 
زمینه اینکه دغدغه زائر چیست هم مساله داریم. 
 20 حداقل  ساالنه  شهر  این  اینکه  بیان  با  وی 
ورودی های  میزان  آمار  گفت:  دارد؛  زائر  میلیون 
از  که  است  صورت  این  به   96 ماهه   10 در  مشهد 
نفر که   46٧ و  935 هزار  2 میلیون و  طریق ریلی: 
از طریق هوایی: 2  رشد 8 درصدی داشته است؛ 
رشد؛  درصد   5 با  نفر   ٧39 و  هزار   ٧٧8 و  میلیون 
 58 و  ه��زار    ٧٧4 و  میلیون   5 زمینی:  طریق  از 
طریق  از  و  داشته؛  درصد  یک  منفی  رشد  که  نفر 
و  هزار   102 و  میلیون   1٧ شخصی:  خودروهای 
213 نفر وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ٧ درصد رشد داشته است.
ورودی  کل  جمع  کرد:  اظهار  مشهد  فرماندار 
بوده  نفر   4٧٧ و  هزار   590 و  میلیون   28 مشهد 
است و در زمینه گردشگر خارجی 1 میلیون 699 
و  غیرمسلمان   4003 و  مسلمان  نفر   ٧44 و  هزار 
این  در مجموع: یک میلیون ٧3٧ هزار و ٧45 در 

مدت وارد مشهد شده اند.

چیست  زائر  دغدغه  دید  باید  اینکه  با  نوروزیان 
وی  های  برنامه  و  چیست  آن  ماندگاری  مبنای  و 
این  می توان  صورت  این  کرد:در  تصریح  چیست؛ 

نظرات را در ستادها ارایه کرد. 
مشهد در موضوع زائران تنبل شده است

در  گردشگری  شدن  رمق  کم  به  اش��اره  با  وی 
همین  به  هتلداران  با  جلسه  در  کرد:  بیان  کشور 

مساله اشاره شد که همیشه فکر می کنیم همیشه 
و  خالقیت  و  کرده  تنبل  را  ما  و  دارد  وجود  زائر 

ابتکاری وجود ندارد. 
ما  می رسد  نظر  به  گاهی  کرد:  تصریح  نوروزیان 

تنها در زیارت تمرکز کرده ایم. 
به هر حال زائران نیز به تفریح نیاز دارند و نگان 
همین  اس��ت.  کاریکاتوری  نگاه  یک  بعدی  تک 
ما  کم است.  ما  گردشگری  و  تفریحی  مراکز  امروز 

در موضوع تفریحات فقر داریم. 
دهیم  دس��ت  از  زی��ارت  در  را  محوریت  نباید 
تغییر  را  محور  این  بخواهیم  هم  ما  اگر  که  اگرچه 
زیرا  بود  نخواهد  شدنی  این  و  نمی توانیم  دهیم 
و  خورده  گره  رض��ا)ع(  امام  با  مقدس  مشهد  نام 
نباید این را تقابل را بین تفریح و زیارت  بنابراین 

ایجاد کرد. 
در موضوع عیاشی اعراب اغراق شد

شده  مطرح  مطالب  به  اشاره  با  مشهد  فرماندار 
در خصوص عیاشی برخی اعراب در مشهد عنوان 
در  است.  شده  بزرگنمایی  موضوع  این  کمی  کرد: 
شهر  این  و  می دهد  رخ  اتفاقات  این  شهرها  همه 

هم 3 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد. 
داریم.  تخلفات  و  جنایات  هم  شهر  این  در  ما 
آن ها  بین  آیند  می  شهر  این  به  که  هم  اع��راب 
تعدادی افراد مشکل دار پیدا می شود. مگر سایر 
مساله  این  از  بخشی  اما  نیستند؟  چنین  زائرین 
راه  عجم  و  عرب  دع��وای  تا  است  شده  طراحی 

افتد. 
نگاه  می خواهد  دشمن  کرد:  خاطرنشان  وی 
دلیل  ب��ه  ک��ه  مخصوصا  کند.  ای��ج��اد  بدبینانه 
کشورهای  حضور  گرفت  ص��ورت  که  اقداماتی 

حاشیه خلیج فارس در ایران محدود شد. 
ولی این موضوع در شورای تامین استان مطرح 
شد که نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی روی 
اینگونه  اسم مشهد  تا  باشند  این موضوع حساس 

نباشد. 
دشمنان این موضوع را ترویج می کنند و برخی 
این  اما  کردند  پخش  را  آن  هم  ن��ادان  دوستان 

مساله در حدی نبود که اصال قابل اعتنا باشد.
نوروزیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به بودجه زیارت؛ خاطرنشان کرد: دولت در الیحه 
که  بود  کرده  بینی  پیش  تومان  میلیارد   15 خود 

باید ببینیم نتیجه آن چیست.
ما  مسائل  از  یکی  کرد:  اضافه  مشهد  فرماندار 
اطالعاتی  بانک  باید  است.  اطالعات  در  شفافیت 
این  واقعا  اگر  مطمئنا  و  باشیم  داشته  شفافیت  و 
 15 و  نیست  میلیون   30 مشهد  زائ��ر  که  باشد 

میلیون است آن را اعالم کنیم.

فرماندار مشهد از کم رمق شدن گردشگری گالیه کرد؛

صنعت تنبل

پیگیری آخرین وضعیت یکی از جاذبه های مهم گردشگری مشهد

باغ پرندگان آب ندارد

ب��رای  تفریحی  و  گردشگری  مکانهای  ای��ج��اد 
ارائه  و  گردشگر  جذب  تکاپوی  در  که  کالنشهرهایی 
هستند،  ها  توریست  به  فرد  به  منحصر  خدمات 
شهر  پرندگان  باغ  باشد،  می  اهمیت  حائز  نکات  از 
باغ  نخستین  و  از مکان های خاص  یکی  مشهد هم 
ای  هزینه  با  که  است  کشور  شرق  منطقه  پرندگان 
بالغ بر 1میلیارد و پانصد میلیون تومان ساخته شده 

است. 
باغ پرندگان مشهد صدر جدول از لحاظ کمترین 

تلفات ساالنه است
نیاز  به  با اشاره  باغ پرندگان مشهد  مدیر مجموعه 
گردشگری  جاذبه های  ایجاد  به  مشهد  افزون  روز 
گفت: مجموعه باغ پرندگان مشهد با مساحت 6هزار 
نگهداری  مخصوص  60جایگاه  دارای  مربع،  متر 
مقایسه  در  مشهد  پرندگان  ب��اغ  اس��ت.  پرندگان 
کمتری  تلفات  از  اصفهان  شهر  در  خود  مشابه  با 
توسط  پرندگان  تمامی  روزان��ه  اس��ت.  ب��رخ��وردار 
و  غذایی  لحاظ  از  مجموعه  در  مستقر  دامپزشکان 
سالمت چکاپ می شوند،امسال با شیوع آنفلوانزا در 
میان پرندگان به یمن مراقبت های ویژه همین کادر 
پزشکی آنفلوانزا گریبانگیر هیچ یک از پرندگان نشد. 
این  در  رسیدگی  عدم  دسته  از  شایعاتی  بنابراین 

مجموعه کذب است. 
باغ پرندگان اصفهان از حمایت های شهرداری 

بهره مند است
یوسف دینکو در ادامه افزود: این باغ در بردارنده 
آسیایی  ایرانی،  کمیاب  های  گونه  با  پرندگان  انواع 
200میلیون  از  بیش  اعتباری  ارزش  و  آفریقایی  و 
تومان می باشد که حضور تیم های پزشکی به صورت 
شبانه روزی جهت تامین سالمتی بازدیدکنندگان و 
پرندگان است، در نتیجه عدم رسیدگی و بی توجهی 
زیست  هم  و  اقتصادی  لحاظ  از  هم  ها  گونه  این  به 
نکته  این  دیگر  سویی  از  است.  ما  ضرر  به  محیطی 
اداره کل دامپزشکی  با مجوز  پرندگان مشهد  باغ  که 
مشهد  زیست  محیط  سازمان  و  رض��وی  خراسان 
به  است  نموده  کار  به  شروع  که  است  سال  چندین 

این  افزاید.  می  مجموعه  این  استانداردهای  صحت 
کمال کم لطفی هارا به این مجموعه می رساند زیرا 
و  رسانی  خدمت  حال  در  روزی  شبانه  پرسنل  که 
در  فعالیت  گفت  توان  می  هستند  وظایفشان  انجام 
محسوب  سخت  مشاغل  جز  ها  مجموعه  گونه  این 
می شود. این که مجموعه باغ پرندگان اصفهان رتبه 
باالتری دارد به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا که 
اداره  لحاظ  از  که  است  40سال  باغ  این  های  چراغ 

شخصی خاموش شده است. 
قصه عوارض600میلیونی شهرداری و پلمپ 

مجموعه
اصلی  دلیل  را  مسئوالن  حمایت  ع��دم  دینکو 
بیان  و  دانست  پرندگان  باغ  اداره  های  دش��واری 
است  سال  سالیان  اصفهان  پرندگان  باغ  داش��ت: 
است  مانده  پابرجا  شهرداری  های  حمایت  با  که 
هیچ  تنها  نه  مشهد  شهر  شهرداری  متاسفانه  اما 
حمایتی از ما نکرده بلکه سنگ هم جلوی پای ما می 
بار این مجموعه پلمپ شده  اندازد، تاکنون چندین 
مطالبه  دلیل  به  50روز  به  نزدیک  مثال  برای  است 

اندازی  راه  ابتدای  در  عوارض  تومان  600میلیون 
درب مجموعه توسط شهرداری پلمپ شد، مسئوالن 
شهر مشهد به جای حمایت و استفاده از کارآفرینان 
شهری  به  شهر  این  تبدیل  جهت  در  اشتغالزایان  و 
توریستی بیشتر دشواری و سختی ایجاد می کنند، 
اشتغالزایی  سبب  پرندگان  باغ  مجموعه  گفت  باید 

برای بیش از 10خانوار گردیده است. 
باغ پرندگان مشهد آب ندارد

تمام  با  مشهد  پرندگان  داش��ت:ب��اغ  اذع��ان  وی 

و  پابرجاست  همچنان  ها  حمایت  عدم  و  ها  سختی 
به بهترین نحو در حال میزبانی از عالقه مندان است 
بار  آسف  مجموعه  این  در  پرندگان  وضعیت  که  این 
برای عدم  ما  نداریم، زیرا تالش های  را قبول  است 
تاثیر شرایط حاد ایجاد شده بر پرندگان بازگوی این 
قصه است، شاید اگر شهروندان بدانند که آب در این 
تومان  3میلیون  ماهانه  و  نیست  موجود  مجموعه 
تر  آب خریداری و جابه جا می گردد کمی منصفانه 

قضاوت کنند،
معضلی که به دلیل عدم همکاری اداره آب و ارائه 
انشعاب های میلیونی و گران به مجموعه ایجاد شده 

است. 
باغ پرندگان مشهد مشکل حادی ندارد

محیط  فعال  یک  و  کارشناس  طیرانی،  محسن 
مشهد  پرندگان  باغ  وضعیت  خصوص  در  زیست 
خاصی  و  ویژه  شرایط  پرندگان  از  نگهداری  گفت: 
زیست  شرایط  به  بسته  پرنده  هر  طلبد،  می  را 
محیطی و آب و هوای اقلیمی خود زندگی می کند 
برای مثال نیاز به نور خورشید و جایگاهی نزدیک 
نگهداری  در  اهمیت  حائز  اصول  از  زیستگاه  به 

طوطی سانان است. 
ویژگی  از  باید  پرنده  هر  های  جایگاه  ساخت 
خورشید  نور  تابش  از  که  باشد  برخوردار  هایی 
مناسب  شرایط  نور  به  نیاز  زمان  در  یا  و  امان  در 
شکاری  پرندگان  ب��رای  یا  باشد،  ش��ده  طراحی 
با ارتفاعات معین نیاز است، بنابراین  جایگاه های 
قبول  قابل  مشهد  پرندگان  باغ  زیباسازی  ساختار 
قابل  که  مواردی  در  تنها  گفت  بتوان  شاید  و  است 
کارشناسانه  نظرات  به  نیاز  کمی  باشد  می  هم  حل 
تقویت  برای  کافی  فضای  و  وسعت  که  زیرا  دارد 

کیفی آن در دسترس است. 
تمامی جانمایی های مجموعه باغ پرندگان توسط 
اداره کل محیط زیست تایید گردیده است، همچنین 
جز  داشتم  تفریحی  مکان  این  از  که  بازدیدهایی  در 
در مواردی، محیط سازی اصولی در راستای انتقال 
مشکلی  هیچگونه  بازدیدکنندگان  به  بهتر  احساس 
مذکور  موارد  اصالح  با  تنها  و  است  نشده  مشاهده 
خاطرجمع  پرندگان  وضعیت  از  هم  بازدیدکنندگان 

خواهند شد.

اخبار کوتاه

درختکاری در 4 نقطه شهر مشهد 
با حضور معلوالن و توان یابان

معلوالن  امور  در  مقدس  مشهد  شهردار  مشاور 
نقطه  چهار  در  درختکاری  هفته  مراسم  برگزاری  از 
 15 و   14 روزه��ای  در  معلوالن،  حضور  با  شهر  از 

اسفندماه جاری خبر داد.
درختکاری،  هفته  به  اش��اره  با  تنهایی  فرشته 
راستای  در  مقدس  مشهد  شهرداری  ک��رد:  بیان 
در  را  مختلفی  برنامه های  فرصت ها،  برابرسازی 
دست اجرا داشته است که ما نیز همان برنامه ها را 

تقویت کرده و ادامه می دهیم. 
همان  معلول  شهروندان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه  دارند،  دیگر  شهروندان  که  دارند  را  حقوقی 
روز  جمله  از  برنامه ها  همه  در  برابرسازی  این  داد: 
و هفته درختکاری جامه عمل پوشانده خواهد شد 
این مراسم  بتوانند در  توان یابان  و  تا همه معلوالن 

حضور یابند. 
درختکاری  راس��ت��ا  همین  در  گفت:  تنهایی 
معلوالن و توان یابان در چهار منطقه شهری شامل 
منطقه 5، درختکاری در مدرسه کودکان اسنثنایی 
نهال  کاشت   ،2 منطقه  اسفند،   14 روز  در  سعادت 
کاشت  و  اسفند   14 روز  در  فتح المبین  خیریه  در 
اسفند،   8 روز  در  تقوا  نابینایان  مدرسه  در  نهال 
منطقه ٧، کاشت نهال در مدرسه معلوالن استقالل 
کاشت   ،9 منطقه  در  همچنین  و  اسفند   15 روز  در 
نهال در بیمارستان اکبر در روز 14 اسفند با حضور 

معلوالن صورت خواهد گرفت.

کفتربازان اطراف فرودگاه مشهد، جمع 
آوری می شوند

در راستای اجرای پرواز های ایمن برای هواپیماها 
نژاد  هاشمی  شهید  فرودگاه  بازپرس  مسافرین،  و 
و  آوری  جمع  بر  مبنی  قضایی  دستورات  مشهد 
برخورد با دارندگان کبوترهای اطراف فرودگاه مشهد 

تا شعاع ۱۰ کیلومتری به ضابطین قضایی صادر کرد.
محمدحسن اصولی صفار بازپرس جرایم فرودگاه 
ایمنی  اولویت  نظرگرفتن  در  به  توجه  با  مشهد 
پروازها چندی قبل نیز دستور برخورد جدی و قاطع 
با کسانی که با نور لیزر برای خلبان ها ایجاد مزاحمت 

میکنند را صادر کرده بود.

74 درصد حجم مخازن سدهای 
خراسان رضوی خالی است

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
550میلیون  و  میلیارد  یک  مجموع  از  گفت:  رضوی 
مترمکعب گنجایش مخازن سدها در این استان ٧4 

درصد حجم مخازن آنها خالی است.
افزود:  سبزوار  در  خبری  نشستی  در  جم   کاظم 
میزان  تاکنون  م��اه(  زراعی)مهر  س��ال  ابتدای  از 
این  بود.  میلمتر   39 رضوی  خراسان  در  بارندگی 
میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه 64 درصد و در 
به میزان 63 درصد  با دوره آماری 30 ساله  مقایسه 

کمتر شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
 500 و  هزار   16 استان  سطح  در  داد:  ادامه  رضوی 
حلقه چاه مجاز وجود دارد که از این تعداد 10 هزار 
سایر  و  کشاورزی  چاههای  به  مربوط  حلقه   100 و 

چاهها مربوط به بخشهای شرب و صنعت است.
نصب  در  را  رض���وی  خ��راس��ان  همچنین  وی 
کشور  در  کشاورزی  چاههای  هوشمند  کنتورهای 
پیشرو اعالم و بیان کرد: 9 هزار حلقه چاه کشاورزی 
تمام  شامل  که  شده  هوشمند  استان  این  سطح  در 

چاههای کشاورزی است. 
جم به هجدهمین سال تداوم پدیده خشکسالی و 
کرد:  بیان  و  اشاره  کشور  شرق  در  آبی  منابع  بحران 
از دریای  انتقال آب  این کمبود ها سبب شده طرح 
عمان در دستور کار قرار گیرد. مطالعات اولیه طرح 
ماه  سه  ظرف  و  دارد  پیشرفت  درصد   80 حدود  در 
نخست سال آتی به پایان می رسد. اجرای این طرح 
میلیارد  هزار   150 هزینه  و  خصوصی  بخش  ورود  با 

ریال صورت می گیرد.
وی گفت: دستگاههای آب شیرین کن در سواحل 
مکران مستقر خواهد شد و پس از لوله گذاری هزار 
و 600کیلومتری مسیر، آب دریای عمان به خراسان 

رضوی و استانهای شرقی کشور منتقل می شود.

آمادگی ستاد اسکان نوروزی سبزوار 
برای استقبال از مسافران نوروزی

معاون توسعه و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش 
این شهرستان،  نوروزی  سبزوار گفت: ستاد اسکان 
نوروز  ایام  در  مسافر  و  زائر  هزار   30 اسکان  آمادگی 

را دارد. 
سفر  خ��دم��ات  ستاد  نشست  در  مهری  حسن 
کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  سبزوار  شهرستان 
برای  شرایط  الزم  های  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  با 
اسکان 14 هزار مسافر در هر شبانه روز در شهرستان 

سبزوار فراهم شده است. 
درس،  کالس   30٧٧ مدرسه،   40 داد:  ادامه  وی 
دو  فرهنگیان،  رفاهی  اقامت  مرکز  یک  هتل،  دو 
خوابگاه های  ادارات،  مهمانسرای  مهمانپذیر، 
گردی  بوم  اقامتگاه  دو  زائرسرا،  پنج  دانشجویی، 
شده  سازی  آماده  ن��وروزی  مسافران  اسکان  برای 
آموزش  اداره  پشتیبانی  و  توسعه  معاون  اس��ت.  
دوم  موج  آغاز  به  توجه  با  گفت:  سبزوار  پرورش  و 
سفرهای نوروزی و افزایش حضور زائران و مسافران 
از  نیاز  تا در صورت  برنامه ریزی شد  در شهرستان، 

مساجد نیز برای اسکان زائران استفاده شود. 
تا  نوروزی  مسافران  اسکان  طرح  داد:  ادامه  وی 
مسافران  و  دارد  ادام��ه  فروردین  تعصیالت  پایان 
می توانند از خدمات ستاد اسکان شهرستان سبزوار 

بهره مند شوند.

خبر

مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان 
حفاظت محیط زیست مدعی شد؛

افزایش بالیای طبیعی مقصر جدید 
بحران های زیست محیطی

سازمان  گردوغبار  پدیده  با  مقابله  ملی  مدیر 
بالیای  افزایش  گفت:  زیست  محیط  حفاظت 
طبیعی موجب تشدید بحران های زیست محیطی 

کشور شده است.
دکتر ضیاء الدین شعاعی در دومین همایش زمین 
و  مشهد  شهر  زیست  محیط  و  مهندسی  شناسی 
نشست تخصصی فرونشست زمین در دشت مشهد 
برگزار شد،  که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی 
سال  از  طبیعی  بالیای  وق��وع  کرد:افزایش  تاکید 
و  گرد  طوفان های  تشدید  موجب   )2001(1382
 90 شدن  خشک  آبی،  منابع  شدید  کاهش  غبار، 
درصد تاالب ها و دریاچه ارومیه، کاهش منابع آبی و 
تهدید امنیت غذایی، افزایش وقوع زمین لغزش ها و 

فرونشت زمین شده است.
تغییرات  گزارشات،  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
جو  در  گلخانه ای  گازهای  افزایش  و  هوایی  و  آب 
می شود  زمین  سطح  در   هوا  دمای  افزایش  باعث 
که این تغییرات در مناطق مختلف متفاوت خواهد 
بود، تصریح کرد: نتیجه این افزایش درجه حرارت 
جهانی می تواند منجر به افزایش خطر خشکسالی 
مرطوب،  جریان های  تغییر  باالتر،  باد  سرعت  با 
مدل های  شدید  تغییر  و  گرم  جبهه های  تشدید 

بارش شود.
سازمان  گردوغبار  پدیده  با  مقابله  ملی  مدیر 
حفاظت محیط زیست افزود: پیامدهای این تغییر 
بسیار زیاد است و تغییر الگوهای بارش، کاهش منابع 
از آشامیدنی و کشاورزی، کاهش تولید در  اعم  آب 
جدید  بیماری های  شیوع  دامی،  و  بخش کشاورزی 
و خشک  گرم  افزایش شرایط خیلی  کننده،  تهدید 
از  غذایی  امنیت  تهدید  مربوط،  و  سرد  خیلی  یا  و 

پیامدهای این تغییرات است. 
کره  شدن  گرم  آثار  از  یکی  کرد:  اظهار  شعاعی   
زمین تغییر در الگوهای بارش در سطح کره زمین 
جایی  در  می تواند  دما  افزایش  که  طوری  به  است 
افزایش  و  جو  به  بیشتری  آب  ورود  و  گرما  موجب 
منجر  دیگر  نقطه ای  در  و  گ��ردد  بارش ها  شدت 
شود.  خشکسالی  و  آبی  منابع  رفتن  دست  از  به 
موتور  تواند  می  دریا  سطح  شدن  گرمتر  همچنین 
طوفان های  و  باد  سرعت  افزایش  برای  محرکی 
 1980 سال  از  کرد:  بیان  وی  گ��ردد.  گرمسیری 
دمای سطح آب اقیانوس ها  0.3 درجه سانتیگراد 
افزایش یافته و طبق مدل توان بادی طوفان ها را 

تا 1 گره افزایش داده است.
سازمان  گردوغبار  پدیده  با  مقابله  ملی  مدیر   
اقداماتی  باید  کرد:  اضافه  زیست  محیط  حفاظت 
در راستای سازگاری با شرایط جدید که در سطح 
پذیرد  صورت  است،  الزم  کالن  ریزی های  برنامه 
رشد  برای  هزینه ای  عنوان  به  نباید  هزینه ها  و 
سرمایه  عنوان  به  بلکه  گ��ردد  محسوب  اقتصاد 

گذاری سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. 
شامل  باید  برنامه ها  این  شد:  ی��ادآور  شعاعی   
بسیج گسترده برای مقابله با کاهش تاثیرات افزایش 
دما، افزایش بهره وری از آب و جبران کاهش منابع 
آب، گسترش پوشش سبز، افزایش ریسک پذیری 
و  طبیعی  منابع  از  استفاده  بهبود  محلی،  جوامع 

مراقبت های ویژه از محیط شهری باشند.
اقتصادی  رشد   2050 افق  در  کرد:  تاکید  وی 
تنها زمانی استمرار می یابد که دولت ها، بازیگران 
پیشگیری  اق��دام��ات  محلی،  جوامع  و  سیاسی 
و  آب  تغییرات  به  نگرش  با  طبیعی  بالیای  از 
متصل  ملی  رش��د  ه��ای  استراتژی  به  را  هوایی 
ویژه  به  ملی  های  سرمایه  از  استفاده  با  و  کنند 
به  را  اقتصادی  رشد  مثبت  روند  انسانی،  سرمایه 
جایگزین رشد منفی و پیشرفت اقتصاد جوامع در 

مقیاس های مختلف نمایند.

به کارگیری افراد خاطی به منظور 
ارائه خدمات عام المنفعه در 

شهرداری مشهد
معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری 
مابین  فی  همکاری  تفاهم نامه  امضای  از  مشهد 
دادگستری کل استان خراسان رضوی و شهرداری 
حبس  جایگزین  مجازات های  خصوص  در  مشهد 

در راستای کاهش جمعیت کیفری خبر داد.
این  ام��ض��ای  م��راس��م  در  کاظمی  خ��ل��ی��ل ا... 
تفاهم نامه بیان کرد: خردسندم که امروز در تعامل 
کاهش  هدف  به  دادگستری  با  مشترک  و  مناسب 

جرم و جنایت نزدیک می شویم.
و  سازمان ها  تمامی  حاضر  حال  در  اف��زود:  وی 
به  باید  فرآیند  این  مجموعه های کشوری دخیل در 
و  جرم  واقعیت  در  که  کنند  سیاست گذاری  گونه ای 
جنایت کاهش پیدا کند و اگر به هر دلیلی جرمی انجام 
برای کاهش  از قوانین موجود زمینه  با استفاده  شد 
آسیب ها از محل مجازات به خود مجرم و خانواده های 
فراهم  عمومی  منفعت های  ایجاد  همچنین  و  آنان 
شهری  زیست  محیط  و  خ��دم��ات  م��ع��اون  ش��ود. 
شهرداری مشهد تصریح کرد: در شهرداری مشهد بالغ 
بر ٧0 درصد وظایف در راستای فعالیت هایی است که 
می توان از آن به جای مجازات حبس استفاده کرد. 
کاظمی گفت: این تفاهم نامه جدا از اینکه برای ما در 
و  اهداف  به  راستای رسیدن  مجموعه شهرداری در 
برنامه ها مساعدت خواهد کرد باعث رونق فعالیت ها 
می شود؛ همچنین در کنار آن حضور افراد خاطی در 
عرصه تعریف شده مسلما در رفتارهای بعدی آنها تاثیر 

مثبت خواهد داشت.
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  ک��رد:  تاکید  وی 
اینکه  ب��رای  می دانیم  این  به  ملزم  را  خودمان 
این  چارچوب  در  کنیم  تقویت  را  مهم  اقدام  این 
تفاهم نامه تعهدات خود را به درستی انجام دهیم.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری 
پیش بینی  تفاهم نامه  این  در  کرد:  تصریح  مشهد 
شده روزانه حداقل بین 10 تا 20 نفر از افراد تعیین 
خدمات  در  فعالیت  برای  دادگستری  توسط  شده 
مختلف شهرداری مانند فضای سبز، پاکبانی و ... 

معرفی و کار خود را آغاز کنند.

در خصوص فعالیت بخش خصوصی 
نیز ریشه امر به اجماع باز می گردد. 

بخش خصوصی باید بسیاری از 
جاذبه ها و نمادها را توسعه دهد زیرا 

تمایالت و تفریحات مردم در کشور 
ما متفاوت است. 

در حال حاضر نیز از طرف فرمانداری 
مشهد این ابالغ صورت گرفته که 

دستگاه های خدمات رسان به هیچ 
وجه حق ندارند ارایه خدمات به 

هتل ها را قطع کنند و باید با مدارا 
مسائل را حل کنند و البته در کنار 

این موضوع باید نوع ارتباط ما با زائر 
تعریف درستی داشته باشد.

پارس جنوبی جم - ذوب آهن
ساعت: 15:00 زنده از شبکه ورزش

تراکتورسازی - پیکان

پدیده - سپیدرود

استقالل خوزستان - نفت تهران

سایپا - فوالد
سپاهان - گسترش فوالد

صنعت نفت - سیاه جامگان

استقالل - پرسپولیس
ساعت: 15:45 زنده از شبکه سه

پنجشنبه 10 اسفند

جمعه 11 اسفند

شنبه 12 اسفند

جام خلیج فارس

15:30

15:00

15:30

15:30

15:45

17:40
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خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا

مشهد      اذان ظهر: 11:44         غروب آفتاب: 17:26       اذان مغرب: 17:44         اذان صبح فردا: 04:37       طلوع آفتاب: 06:01

Poetry Dayشعر روز

میز خبر

امام حسین )ع( فرمودند:
هـر یـک از دو نفـری که میان آنها نزاعی واقع ی و یکـی از آن دو رضایت 

دیگری را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

دانـش دو قسـمت اسـت: بخشـی از بیـرون می آیـد و بخشـی از درون 
می جوشـد و تا انسان از درون عالم نباشد علم بیرونی نافع نیست. تا 
زمانی که علم در جان انسـان شـکوفا نباشد و نور نتابد، مکتب رفتن و 
در محضر استاد نشستن، کتاب خواندن و سخن آموختن سودی ندارد 
بلکـه افزودن حجابی بر حجاب اسـت. تا هنگامی کـه از فطرت و درون، 
دانشـی نجوشـد و پرتو هوشـیاری نتابد، علم بیرونی در سیر انسان 
به جهان سـرمد سـودی ندارد. او باید بداند که موجود سـرمدی است و 
حجـاب بدون عمل، مانع از دیدن جهان سـرمد و فراهم کردن توشـه آن 

است. 
حکمت علوی،ص114

ید با می  مرا  که  کس  ن  آ ز  ا م  ید د غم 
ید بگشا من  ل  د ات و  ز  ا م  ید ببر

ید بگزا همی  مرا  و  ا ن  ید د ان 
ید آ پیش  ات  چه  کنم  شتیی  آ گ  گر
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  واکن�ش وزی�ر دول�ت احمدی ن�ژاد ب�ه خبر 
احتمال انتصابش به ریاست دانشگاه آزاد

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت 
محمود احمدی نژاد نس��بت به خبر احتم��ال انتصابش 
ب��ه ریاس��ت دانش��گاه آزاد اس��المی واکنش نش��ان داد.
س��یدمحمد حس��ینی در گفت وگو با اعتمادآنالین اعالم 
کرد که هنوز صحبتی برای انتصابش بر ریاست دانشگاه 
آزاد اسالمی با او نشده است.حسینی درباره اینکه اگر با 
او دراین باره صحبت کنند، چه نظری دارد، تصریح کرد 
که چون هنوز این اتفاق نیافتاده اس��ت نمی تواند دراین 

باره اظهار نظری کند.
  احمدی نژاد به دنبال تسویه حساب شخصی با 

برادران الریجانی است
اصولگ��را  سیاس��ی  فع��ال  آش��تیانی،  واع��ظ    امیررض��ا 
و عضوح��زب موتلف��ه اس��المی ب��ا اش��اره به نام��ه اخیر 
محم��ود  احمدی نژاد ب��ه رهبرانق��الب، گف��ت: باالخره 
بخش��ی از تحرکات و عملکرد احمدی ن��ژاد را می توانیم 
به روحیات او در گذش��ته مرتبط بدانیم، منتهی روحیه 
گذشته او پنهان بوده اس��ت. ولی در شرایط فعلی افکار 
ایش��ان کامال روشن اس��ت و من اعتقادم بر این است که 
او ب��ه دنبال هزینه تراش��ی برای نظام اس��ت. آدم برخی 
از مواق��ع فک��ر می کن��د که ای��ن احمدی نژاد کج��ای این 
پازل قرار دارد؟آش��تیانی با بیان اینکه احمدی  نژاد باید 
مراقبت در گفتار و رفتار داشته باشد، تصریح کرد: وقتی 
احمدی نژاد بحث انتخابات زودهنگام را مطرح می کند، 
باید یکی از او سوال کند که او کجای این نظام قرار دارد؟ 
چه مس��ئولیتی دارد که چنین حرفی را مطرح می کند؟ 
ب��رای همه روش��ن و مبرهن اس��ت که ایش��ان ب��ه دنبال 
تس��ویه حساب سیاس��ی، خصوصا با بردارن الریجانی و 
خصوصا با آملی الریجانی اس��ت. احمدی نژاد به دنبال 
کار خیر و مثبت نیس��ت و فقط به دنبال تس��ویه حساب 

است./رویداد 24
  بالتکلیف�ی م�ال باخت�گان موسس�ات مال�ی و 

اعتباری و نقش یک بانک خصوصی
بررس��ی ها نش��ان می ده��د که نزدی��ک به س��ه میلیون 
حس��اب در موسسات مالی افتتاح ش��ده بود درحالی که 
جم��ع مال باخت��گان در حدود یک میلی��ون و 267 هزار 
نفر اس��ت.برخی از این افراد در این موسس��ات مالی دو 
یا سه حساب داشته اند.بررسی سپرده گذاری ها نشان 
م��ی دهد ک��ه از 50 هزار تومان تا نزدی��ک به 30 میلیارد 
توم��ان در این موسس��ات س��پرده گذاری ش��ده اس��ت.
مجموع بدهی موسسات مالی اعتباری 11 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت که این رقم از »صندوق توس��عه ملی« 
برداش��ت شده است!تاکنون نزدیک به 98 درصد سپرده 
ه��ا با پرداخت نزدی��ک به 5 هزار میلی��ارد تومان تعیین 
تکلیف شده است که این 98 درصد سپرده هایی کمتر از 
200 میلیون تومان داشته اند.اما 6 هزار میلیارد تومان 
به رغم برداش��ت از صندوق مذکور، در اختیار یک بانک 
خصوصی ق��رار دارد و هنوز صاحبان س��پرده های 200 
میلیون تا 30 میلیارد تومانی بالتکلیف مانده اند!/پارس

  حاجی: خودروی خریداری ش�ده، متعلق به 
همشهری است

درپ��ی خب��ری که چندی پیش »یاش��ار س��لطانی« مدیر 
مسئول سایت »اسکان نیوز« درباره ی خریداری ماشین 
۱۲۱ میلیون تومانی از جیب مردم توسط مرتضی حاجی 
پس از استخدام پسرش در همشهری منتشر کرده بود، 
مرتض��ی حاجی طی تماس��ی به این ادعا واکنش نش��ان 

داد.مدیر عامل موسسه ی همشهری به خبرنگار انصاف 
نی��وز گف��ت: خب��ر خرید خ��ودرو درس��ت اس��ت و تأیید 
می کن��م، اما ای��ن خودرو متعلق به ش��رکت همش��هری 
اس��ت.او گف��ت: اینک��ه کس��انی ای��ن خبر ها را منتش��ر 
می کنند بس��یار خوب است و از دلس��وزی آن ها است، و 
مردم نیز ح��ق دارند در رابطه با این مس��ائل پرس و جو 
کنند. اما خودروی خریداری ش��ده متعلق به من نیست 

و برای شرکت است.
  دف�اع رهب�ر، از اخراج اس�اتید و محدودیت 

پوشش برای دانشجویان
فره��اد رهب��ر صب��ح روز گذش��ته در نشس��ت معاون��ان 
فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد گفت: استاد سر کالس 
می رود و ه��ر اراجیفی می خواهد می گوید و اگر چیزی 
به او بگوییم بعد اعالم می شود وا اسالما آزادی در خطر 
اس��ت. وی افزود: هر کسی در این قالب بخواهد خدشه 
ای ب��ه دی��ن، ق��ران و پیغمب��ر وارد کند لحظ��ه ای آن را 
تحمل نمی کنیم. در دانش��گاه های معتبر دنیا نیز افراد 
نمی توانند با هر شکل و نمادی در دانشگاه حضور یابند 
اما اینجا اگر به دانشجویی بگوییم حق ندارد با لباسی که 
دیشب به مجلس رفته در محیط دانشگاه وارد شود می 
گوین��د اینها جلوی آزادی را گرفت��ه اند. ولنگاری خیلی 
کش��نده تر از اس��لحه و قداره بندی در دانش��گاه اس��ت. 
رئیس دانش��گاه آزاد تاکید کرد: شمش��یر زبان امروز در 
کالس های درس ما اعتقادات دانشجویان را قلع و قمع 
می کند. وی گفت: با استفاده از بیان، هنر، پول، نمره، 
ایجاد شخصیت کاذب برای یک استاد و ایجاد کاریزمای 
واهی ب��رای یک اس��تاد قصد دارن��د اعتق��ادات و ایمان 
دانش��جویان را تح��ت تاثیر قرار دهند. رئیس دانش��گاه 
آزاد گف��ت: تمام��ی حرکت ه��ا در دانش��گاه آزاد باید بر 
اس��اس فرهنگ ش��کل گیرد به عنوان مثال رابطه میان 
اس��تاد با استاد، استاد با دانش��جو و دانشجو با کارمند./

مهر
  وزیراطالع�ات بای�د صریحا نظ�رش رادرباره 

جاسوس بودن سیدامامی بگوید
عبدالرضا هاش��م زایی نماینده مجلس که ریاس��ت سنی 
دو روزه مجل��س را نی��ز ب��ر عهده داش��ت گف��ت: توضیح 
مس��ئوالن ش��فاف نیس��ت. مثال در کهریزک ابتدا گفتند 
یکی مننژیت گرفته، بعد دیدیم ماجرا جور دیگری بود. 
هنوز درباره کهریزک شفاف س��ازی الزم صورت نگرفته. 
در افکار و ذهن جوانان س��ؤال های زی��ادی باقی مانده. 
در مورد اخیر – س��یدامامی- توضیح ش��فافی برای افکار 
عمومی ارائه نش��د و این ابهام ها روی هم تلنبار می شود 
و تبعات��ش روزی ذخی��ره س��رمایه و اعتم��اد اجتماع��ی 
مردم را نش��انه خواهد رفت. اینکه استاد دانشگاهی که 
در کتاب های��ش طرفدار انقالب بوده، یکباره جاس��وس 
می ش��ود، چن��دان قابل قب��ول نیس��ت. من نماین��ده از 
ش��نیدن این خبر ش��وکه ش��دم و هنوز برایم قابل تصور 
نیس��ت. در باالتری��ن س��طح نیروه��ای امنیت��ی و ق��وه 
 قضائیه باید مسئله را برای مردم شفاف سازی کنند. اگر 
جاسوسی مطرح  شده، وزیر اطالعات باید نظر صریحش 
را مطرح کند. ما نمی توانیم از قوه  قضائیه س��ؤال کنیم، 
ام��ا دایره جاسوس��ی وزارت اطالعات بای��د توضیح دهد 
اس��تاد دانش��گاه چطوری جاسوس��ی می کرده ک��ه اینها 
مطلع نبوده اند یا اگر مطلع بوده اند، این مسائل را خیلی 
شفاف با ما در میان بگذارند. این استاد دانشگاه و فعال 
حوزه محیط زیست مگر چه اطالعاتی داشته و چطور تا 
اینجا نظارتی نبوده اس��ت. االن دنیا، دنیای  هزار س��ال 

پیش نیست. دنیای انفجار اطالعات است و باید بتوانیم 
افکار عمومی نسل جوان را قانع کنیم./ شرق

  واکن�ش م�کارم ش�یرازی ب�ه واژه »حج�اب 
اجباری«

آیت ا... مکارم ش��یرازی صبح روز چهارشنبه در درس 
خارج اصول در مس��جد اعظم قم به موضوع حاشیه های 
اخیر درباره حجاب پرداخ��ت و گفت: اخیرا در برخی از 
رس��انه های داخلی و خارجی بر روی مس��ئله بی حجابی 
س��رمایه گ��ذاری ک��رده و می گوین��د: »چرا حج��اب باید 
اجباری باش��د؟ در اس��الم چیزی به نام اجبار نیس��ت و 
حجاب هم نباید اجباری باش��د« ک��ه باید گفت این افراد 
کلمه اجبار را به غلط در این مس��ئله اس��تفاده می کنند. 
آیت ا... مکارم ش��یرازی خاطرنش��ان ک��رد: بی حجابی 
در صحنه اجتماع، فعالیتی عمومی اس��ت و باید نهی از 
منکر انجام داد؛ اما اینکه بگوییم این شخص آزاد است و 
بی حجابی جزو زندگی خصوصی او است، سخن درستی 
نیس��ت؛ بی حجابی همانند رش��وه خواری اس��ت که باید 
در مقابل آن ایس��تاد. این مفس��ر قرآن کریم اظهار کرد: 
برخی اظهار می کنند که ماش��ین حریم خصوصی است 
و می توان بی حجاب بود که در پاس��خ باید گفت: اگر این 
ماش��ین در پارکینک منزل شماس��ت، حریم خصوصی 
اس��ت و کس��ی نمی توان��د حرفی بزن��د؛ اما ماش��ینی که 
بی��رون آم��ده و همه چی��ز در آن پیداس��ت، دیگر حریم 
خصوصی نیس��ت؛ خصوصی آن اس��ت ک��ه از دید مردم 

پنهان باشد./ایسنا
  مواظب درختان باشید، عوارض ندهید!«

سه س��ال مراقب��ت از درخ��ت جل��وی مغ��ازه، یک س��ال 
معافی��ت از پرداخ��ت ع��وارض. این پیش��نهاد ش��هردار 
بندرترکمن اس��ت تا مغ��ازه داران به نگه��داری از 7 هزار 
نهال کوچکی که همین تازگی در این بندر کاش��ته شده، 
تشویق شوند؛ پیشنهادی که مردم از آن استقبال کردند 
و در فض��ای مج��ازی ه��م بازخوردهای مثبتی داش��ت.

در روزه��ای منتهی به بهار، کس��به بندرترکمن به ماجرا 
عالقه مند ش��ده اند و چند نفری از آنان بع��د از فراخوان 
عمومی، ب��رای ثبت ن��ام به ش��هرداری رفته ان��د. منیره 
قلی پ��ور، یک��ی از فع��االن محیط زیس��ت بندرترکمن از 
استقبال شهروندان این طور می گوید: »چندین مغازه را 
دیدم که در ش��هر مشغول کاش��ت نهال شده اند و دورش 
حصاره��ای توری و فنس کش��یده اند. ش��اید نخس��تین 
جرقه تشویق مردم به این کار بعد مالی ماجرا بوده باشد 
اما مطمئنا بعد از این همه نسبت به فضای سبز احساس 
نی��از می کنند و ب��ه حذف درخت��ان راضی نمی ش��وند./

شهروند 
  واکن�ش انص�اری ب�ه برخ�ی ادعاه�ای در 

خصوص مرحوم احمد خمینی
بعد از ش��هادت آی��ت ا... حاج آقا مصطف��ی خمینی که 
بح��ق ایش��ان یک عال��م متعبد و ی��ک فقیه و فیلس��وف 
ب��ود مرحوم حاج احمد آقا س��المتی، زندگی، هس��تی و 
آرام��ش فک��ری اش را وقف ام��ام کرد. در زم��ان امام هر 
وقت می خواس��تند هجمه کنند اول اسم حاج احمد آقا 
را م��ی آورند. حاج احم��د آقا فانی در ام��ام بود و بعضی 
از تاری��خ ن��گاران قالبی م��ی گویند ایش��ان از اول به فکر 
رهبری ب��وده؛ وجدان اخالقی و انس��انی اینها کجا رفته 
اس��ت؟ ما از پرویز ثابتی توقع نداریم که بگوید ش��کنجه 
گر بودم ولی کس��انی که نان انق��الب و نظام را خورده اند 
چ��را ب��ه خاطر مناف��ع خودش��ان همه همه ک��س و همه 
چیز را خراب می کنند.چرا کس��انی که حقایق را پنهان 

و جنایات دوس��تان خ��ود را در قتل انس��ان های بیگناه 
نادیده و با وسوسه و طراحی آیت ا... منتظری را از امام 
جدا کردند به اشتباهات تاریخی خود اعتراف نمی کنند 
و ام��روز نظریه سیاس��ت محوری ام��ام و اخالق محوری 

آیت ا... منتظری را مطرح می کنند؟/جماران
  توضی�ح آی�ت ا... ن�وری همدان�ی درب�اره 

»نخاله« خواندن برخی زنان
یک مرجع تقلی��د که اخیرا زنانی ک��ه در خیابان حجاب 
خ��ود را برداش��تند »نخال��ه« خوانده ب��ود دی��روز درباره 
اظه��ارات خ��ود توضیحات��ی داد.ی��ک مرج��ع تقلید که 
اخی��را زنان��ی ک��ه در خیابان حج��اب خود را برداش��تند 
»نخال��ه« خوانده بود روز گذش��ته درب��اره اظهارات خود 
توضیحاتی داد. آیت ا... حس��ین ن��وری همدانی پیش 
از ظهر دیروز در درس خارج فقه در مس��جد اعظم قم به 
موضوع حج��اب پرداختند و گفتند: نکته ای در روز های 
گذش��ته درباره حج��اب بیان کردیم و منظ��ور ما این بود 
ک��ه امر به معروف باید به صورت عمل��ی در جامعه پیاده 
شود.او اظهار کرد: حجاب در قرآن، روایات و سیره اهل 
بیت )ع( آمده و از مس��لمات اس��الم است و ارزشی است 
که الزم اس��ت عملیاتی شود.این مرجع تقلید ابراز کرد: 
باید حجاب اس��المی مانند سایر احکام اسالم در جامعه 
عملی ش��ود و کسانی که مس��ئولند و قدرت دارند، برای 
حفظ و عملیاتی ش��دن پوشش و حجاب اسالمی در کل 

مملکت تالش کنند./اعتمادآنالین
  بی�ش از ۴ه�زار آق�ازاده در انگلیس تحصیل 

می کنند
اکبر ولی زاده استادیار دانشگاه تهران گفت: در انگلیس 
بی��ش از 4هزار آقازاده در حال تحصیل هس��تند. عمده 
آنه��ا ب��ه کش��ور بازمی گردن��د و س��هم خواهی می کنند. 
حض��ور پررن��گ ای��ن آقازاده ه��ا در ارکان تصمیم گیری 
از  یک��ی  ای��ن  و تصمیم س��ازی، بحران س��از می ش��ود. 
مش��کالتی است که در کشور اصاًل دیده نمی شود و آن را 

نقد نمی کنند. 
  اخراج اساتید مطرح با هدف جذب

 بورسیه ها
در پی روند اخراج اساتید مطرح از دانشگاه آزاد اسالمی 
گودرز افتخار جهرمی اس��تاد سرش��ناس حقوق نیز خبر 
از اخ��راج خود از واح��د علوم و تحقیقات دانش��گاه آزاد 
اس��المی داد.دکتر گ��ودرز افتخار جهرمی ب��ا تائید خبر 
اخراج��ش از دانش��گاه آزاد اس��المی گف��ت: اب��الغ همه 
اس��اتید نیمه وقت را کنس��ل کرده اند و بیشتر اساتیدی 
که در واح��د علوم و تحقیقات در مقطع ارش��د و دکتری 
تدریس می کنند نیمه وقت هستند.وی در پاسخ به این 
سوال که نامه اخراج به شما ابالغ شده است یا نه، گفت: 
هنوز این حکم به دست خود ما نرسیده یا کال به ما ابالغ 
نکرده اند، اما به رئیس دانش��کده ابالغ کرده اند.وی در 
پاس��خ به این پرسش که به نظر شما این اخراج ها با چه 
هدفی انجام می ش��ود، اظهار داش��ت: آقای دکتر رهبر 
مصاحب��ه ای ک��رده بودند که درآن هدف اخراج اس��اتید 
را اعالم کرده اند. ایش��ان گفته بودند بورسیه هایی که از 
طرف وزارت علوم در سال های قبل انجام شده است در 
س��ال های اخیر در دانشگاه های دولتی استخدام نشده 
اند، ما هدفمان این است که این بورسیه ها را استخدام 

کنم./جماران
  عذرخواهی شهردار جنجالی از استقاللی ها

شهردار بابلسر که با اظهارات نسنجیده خشم استقاللی 
ها را برانگیخت از آنه��ا عذرخواهی کرد.اخیرا فیلمی از 

اظهارات ش��فیعی ش��هردار بابلسر در مراس��م افتتاحیه 
جش��نواره گل و گیاه منتش��ر ش��د که عصبانیت شدید و 
البته به حق استقاللی ها را به همراه داشت.این شهردار 
که از عالقمندان به پرس��پولیس اس��ت در آس��تانه دربی 
اقدام به کری خوانی کرد و در اظهارنظری ناپس��ند اعالم 
ک��رد اس��تقاللی ها از ابت��دای فصل برای دی��دن جایگاه 
پرس��پولیس به باال نگاه کرده اند و این دلیل شکس��تگی 
گردن پادووانی بوده است!به دنبال این اظهارنظر موجی 
از اعتراض به این شهردار شکل گرفت تا جایی که مجبور 
ش��د صفحه اینس��تاگرام خود را از دس��ترس خارج کند.
مدیران اس��تقالل نیز در تازه تری��ن اظهارات خود اعالم 
کرده اند ش��ورای ش��هر بابلس��ر باید برای برکن��اری این 
ش��هردار اق��دام کند.دیروز ش��فیعی با انتش��ار یک فیلم 
اعالم کرد صحب��ت هایش صرفا در حالت ش��وخی بیان 
ش��ده و قصد جس��ارت ب��ه ورزش��کاران را نداش��ته و اگر 
مطل��ب وی باعث ناراحتی طرفداران اس��تقالل ش��ده از 
آنها عذرخواهی می کند و همچنی��ن برای پادووانی نیز 

آرزوی سالمتی کرد./نامه نیوز
   چه کسانی رشت الکتریک را خوردند؟

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه تجربه 
نشان داده که در واگذاری ها و کاهش حجم دولت دقت 
الزم انج��ام نش��ده و بعضا بیت المال حی��ف و در برخی 
جا ها میل ش��ده اس��ت، گف��ت: نمونه ب��ارز این موضوع 
رش��ت الکتریک اس��ت که ب��ا برند ه��ای خارجی مطرح 
در صنع��ت الکتریک رقابت می کرد که از جمله می توان 
به برند دلند آلمان اش��اره کرد.نماینده مردم رش��ت در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه ایرانی ها همیشه 
رش��ت الکتریک را ب��ه دلند آلم��ان ترجی��ح می دادند، 
اف��زود: متاس��فانه ای��ن کارخان��ه ک��ه یک��ی از بهتری��ن 
کارخانه های صنعتی دنیا بود و حتی صادرات محصول 
داش��ت، ارزآور ب��ود و خوب کار می ک��رد در اولویت اول 
واگذاری قرار گرفت.جعفرزاده با اش��اره به اینکه اسناد 
مثبته نش��ان می دهد وابس��تگان درجه یک مس��ئوالن 
کش��وری به خرید این کارخانه اقدام کردند، ادامه داد: 
تمام کارخانه را خوردند و تنها زمین آن باقی ماند و اگر 
ای��ن زمین قابل خوردن و بردن بود نیز این کار را انجام 
می دادن��د، البته در حال حاضر اخبار واصله حکایت از 
این دارد که برای زمین این مجموعه نقشه های شومی 
کش��یده اند، اما م��ردم، نماین��دگان آن ها و مس��ئوالن 
اج��ازه نمی دهن��د ک��ه زمین رش��ت الکتریک ب��ه تاراج 
برود.وی با بیان اینکه کارگران رش��ت الکتریک پس از 
دو دهه مطالباتی از مسئوال کشوری دارند که مطالبات 
آن ها پرداخت نش��ده اس��ت، یادآور ش��د: فازغ از همه 
این ه��ا ای��ن برند که متعلق به مردم رش��ت ب��ود به یغما 
رف��ت، لذا امی��دوارم که این اخبار ش��نیده ش��ده دروغ 
و خالف واقع باش��د و اگ��ر واقعی��ت دارد انتظار می رود 
دادس��تان به عن��وان مدعی العم��وم ورود کن��د و اجازه 

چنین کاری را ندهد./خانه ملت
   زنان مشمول رجل سیاسی نمی شوند

محمدعل��ی پورمخت��ار در واکن��ش به اعالم س��خنگوی 
ش��ورای نگهبان مبنی بر تعیین مصادیق رجل سیاسی 
و مذهبی و معرفی آن تا پایان س��ال گفت: معنای رجل 
سیاسی و مذهبی طبق آنچه در قانون اساسی ذکر شده 
به نظر می رسد به معنای در برگیری مردان برای ریاست 
جمهوری باش��د.نماینده م��ردم کبودرآهن��گ و بهار در 
مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: ما 
هم��واره از زنان در حوزه های مختلف مدیریتی حتی در 

سطوح وزارتی استفاده کرده ایم و مقام معظم رهبری و 
هی��چ یک از علما نی��ز در آن ایرادی ندیده ان��د از این رو 
بان��وان می توانند در این عرصه ه��ا حضور پیدا کنند.وی 
ادامه داد: پیش از این نیز شورای نگهبان رجل سیاسی 
را صرفا به مردان اطالق می کرد از این رو به نظر نمی رسد 
در این نظر خود تغییری اعمال کرده باشد.پورمختار در 
ادامه با اش��اره به توانمندی زنان عنوان کرد: قطعا عدم 
اج��ازه حضور ب��ه زنان در عرص��ه کاندیداتوری ریاس��ت 
جمهوری به معنای ناتوانی آن ها نیست بلکه تجربه های 
خوب��ی از حضور آن ها در حوزه های وزارتی و مدیریتی و 

فرمانداری داشته ایم./خانه ملت 
دریافت�ی  می�زان  در  هم چش�می  و  چش�م    

خانم جلسه ای ها
فرزان��ه س��ادات نیکوب��رش، رئی��س اقش��ار اجتماع��ی 
سازمان تبلیغات اسالمی درباره مبالغ دریافتی مبلغان 
خاطرنش��ان کرد: افرادی که از طریق س��ازمان تبلیغات 
معرف��ی می ش��وند بین 50 ت��ا 100 هزار توم��ان دریافت 
می کنن��د و ای��ن یک قیم��ت معمول اس��ت ک��ه دریافت 
می ش��ود، اما افرادی ک��ه خارج از س��ازمان تبلیغات کار 
می کنن��د، قیمت ه��ای متفاوت��ی دریاف��ت می کنند و به 
صورت توافقی مبالغ دریافت می ش��ود و معموال چش��م 
و هم چش��می هم در این فضا دیده می ش��ود عده ای هم 
با این ادع��ا که این مبلغ را صرف ام��ور خیریه می کنند، 
مبالغ س��نگینی از صاحبخانه دریافت می کنند حتی در 
یکی از موارد یک خانه در ولنجک توس��ط صاحبخانه به 

مبلغه اهدا شده بود. 
  کنایه کیهان به اصالح طلبان

روزنام��ه کیه��ان خط��اب به اص��الح طلبان نوش��ت: اگر 
مب��ارزه ب��رای آزادی حج��اب و اس��تادیوم رفت��ن خوب 
اس��ت، چ��را فرزندان مس��ئوالن دولت��ی و اصالح طلبان 

پیش قدم نمی شوند. 
  عصبانیت وزیر از سؤال درباره دارایی هایش

حجت االسالم نصرا... پژمان فر نماینده مردم مشهد با 
تأکید بر اهمیت طرح اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن 
ب��ه بیت الم��ال گفت: ای��ن ط��رح در واقع هم��ان قانون 
از کج��ا آورده ای اس��ت و به دنب��ال مطالب��ات مردم در 
راس��تای شفاف س��ازی اموال مس��ئوالن تهیه و تدوین 
شده اس��ت.وی افزود: رهبر معظم انقالب بر این نکته 
تأکید داشتند که عدالت ما همگام با توسعه و پیشرفت 
در عرصه های مختلف کشور به پیش نرفته و الزم است 
تا توسعه و عدالت همگام با هم به پیش رود و این طرح 
در راستای شفاف سازی و ایجاد عدالت درکشور است.
س��خنگوی فراکس��یون روحانیت مجلس اظهارداشت: 
این طرح هم مس��ئوالن فعلی و هم مس��ئوالن پیش��ین 
موض��وع م��اده 71 قان��ون مدیری��ت خدم��ات کش��وری 
در م��ورد بحث و بررس��ی قرار می ده��د و در صورتی که 
مس��ئولی مال��ی را به ص��ورت ناحق و نامش��روع تصرف 
کرده باش��د این مال به بیت المال باز می گردد.پژمان فر 
در پای��ان خاطرنش��ان کرد: روزی به یک��ی از وزرا گفتم 
که درست است که شما خدمات زیادی را در جمهوری 
اس��المی داشته اید اما دارایی شما در حال حاضر بیش 
از 1000 میلی��ارد و بیش��تر از حق��وق دریافتی ش��ما از 
ابت��دای پی��روزی انقالب ت��ا کنون اس��ت و در مورد این 
افزایش دارایی و علت و چگونگی آن از وی سوال کردم 
ک��ه وی ناراحت و عصبانی ش��د و بر س��ر م��ن داد زد که 
ش��ما دارید من را متهم می کنید و این در حالیس��ت که 

من خمس می دهم و ... ./فارس

  اخراج یک استاد برجسته دیگر از دانشگاه آزاد
در پی روند اخراج اس��اتید مطرح از دانش��گاه آزاد اسالمی گودرز افتخار جهرمی استاد سرشناس حقوق نیز خبر از اخراج خود 
از واحد علوم و تحقیقات دانش��گاه آزاد اس��المی داد. دکتر گودرز افتخار جهرمی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، با تائید خبر 
اخراجش از دانش��گاه آزاد اس��المی گفت: ابالغ همه اساتید نیمه وقت را کنس��ل کرده اند و بیشتر اساتیدی که در واحد علوم و 
تحقیقات در مقطع ارش��د و دکتری تدریس می کنند نیمه وقت هس��تند. وی در پاسخ به این سوال که نامه اخراج به شما ابالغ 
شده است یا نه، گفت: هنوز این حکم به دست خود ما نرسیده یا کال به ما ابالغ نکرده اند، اما به رئیس دانشکده ابالغ کرده اند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر شما این اخراج ها با چه هدفی انجام می شود، اظهار داشت: آقای دکتر رهبر مصاحبه 
ای کرده بودند که درآن هدف اخراج اساتید را اعالم کرده اند. ایشان گفته بودند بورسیه هایی که از طرف وزارت علوم در سال 
های قبل انجام شده است در سال های اخیر در دانشگاه های دولتی استخدام نشده اند، ما هدفمان این است که این بورسیه 

ها را استخدام کنم. 
  وزیر ارشاد دولت دهم:ای کاش احمدی نژاد خودشیفتگی راکنار می گذاشت

وزیرفرهنگ وارشاداس��المی دولت دهم با انتش��ار نامه ای به نامه احمدی نژاد واکنش نش��ان داد. در بخش��ی از نامه سرگشاده 
س��یدمحمد حس��ینی به محمود احمدی نژاد می خوانیم: ای کاش احمدی نژاد خودش��گفتی، خودش��یفتگی، خود برتربینی 
واشتباه محاسباتی راکنار می گذاشت و به سخن صادقانه وخیرخواهانه خادمان واقعی ملت دردولت نهم ودهم وجبهه انقالب 
گوش فرا می داد و یا درس های اخالق عالم ربانی مرحوم آیت ا... حائری شیرازی درجلسات چهارشنبه دولت را که جالبخش 
قلب ها و امیدبخش دل ها برای س��عی ومجاهدت بیش��تر و اس��تقامت وپایم��ردی خالصانه تر بود، مرور می ک��رد و یا به نزد هر 
روحانی فاضل واس��تاداخالقی که قب��ول دارد، می رفت ونظرات وحاالت خودراعرضه می کرد تا ببیند به چه میزان ازاندیش��ه 

های اسالم ناب ،مکرمتهای اخالقی وتعادل روحی فاصله گرفته است!
  زنان دربی را در ورزشگاه خواهند دید؟

پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برای مسابقه دربی فردا میان استقالل و پرسپولیس به وزارت ورزش 
پیشنهاد داده ایم سهمی برای حضور بانوان تماشاگر در نظر بگیرند. سلحشوری در گفت و گو با خبرنگار »انتخاب« با اشاره به 
حضور بانوان تماش��اگر در دیدار بس��کتبال ایران و عراق گفت: فراکس��یون زنان به ویژه زنان عضو کمیسیون فرهنگی از ابتدای 
مجلس دهم به طور مرتب پیگیر موضوع حضور بانوان در ورزش��گاه ها بود و تالش کردیم تا با گفتمان س��ازی و فرهنگ سازی، 
حقی را که در سال های گذشته از بانوان سلب شده بود به آنها بازگردانیم. او ادامه داد: تالش ما این است که عالوه بر ورزشگاه 
های سرپوشیده، بتوانیم زمینه حضور بانوان در ورزشگاه های بزرگ مانند فوتبال را نیز فراهم کنیم چراکه این موضوع را یک 

حق طبیعی برای بانوان می دانیم.


