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تحلیل روز

گزارش ویژه

فرهنگ

»گوشت قرمز«
استخوان هایی که دور 

نمی ریزیم!

»صبح امروز« بررسی می کند؛

مبارزه با فساد اداری در حد شعار

جانمائی عجیب مسکن مهر قوچان در مسیر سیالب و خطراتی که ساکنان را تهدید می کند؛  

خانه های روی آب

این روزها نگرانی ناشی از کم کاری بعضی از دستگاه ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی 
برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا 
مسئولین ناکارآمد بالفاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی شوند.  واقعا جای پرسش دارد که چرا 
در ایران نمی توانیم فساد را ریشه کن کنیم؟ چرا دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس در مبارزه با 

فساد عزمی جدی ندارند؟ چرا در دولتی که با شعار عدالت آمد...

این طرح در مسیر سیالب و زمینی که  و اجرای  نامناسب مسکن مهر شهرستان قوچان   جانمایی 
خاک مناسب ندارد موجب ترک خوردگی واحدها، سلب آسایش و نگرانی ساکنان آن شده است. به 
نقل از ایرنا، مسکن مهر طرحی بود که در دولتهای نهم و دهم برای خانه  دار شدن اقشار کم  درآمد با 
واگذاری قطعه زمین رایگان به آنها به اجرا درآمد اما این پروژه در طول سالهایی که از اجرای آن می 

گذرد با مشکالت متفاوت و متعدد در ساخت، واگذاری و پرداخت...
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در جلسه شورای راهبردی و سیاست گذاری پیشگیری از تصادفات استان مطرح شد؛

دست و پنجه نرم کردن 
با صحنه سازی!

 بیشتر تصادفاتی که در سطح شهر مشهد اتفاق می افتد، با صحنه سازی و به نیت اخاذی از
 بیمه است و این موضوع مهم ترین چالش پیش رو در پرونده های تصادفات است
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جشن پیوند مهر و دوستی
 ایرانیان

آیین سنتی چهارشنبه سوری نیازمند بازشناسی 
فرهنگی است 

برای اولین بار در تاریخ دو و میدانی ایران اتفاق افتاد

تنها 16 صدم ثانیه  تا 
طالی جهان

وزیر ارتباطات:

باید انحصار اقتصادی کنار 
گذاشته شود

تماشای  به  سال  آخر  شب های  همین  از  یکی  در 
که  رفتم  غفوریان  مهسا  نوشته  قرمز«  »گوشت  نمایش 
چیز  همه  می کرد.  کارگردانی  را  آن  فتاحی  مرتضی 
از  عزای  در  خانواده ای  شد.  آغاز  شب  یک  سکوت  با 
دست دادن یکی از عزیزانشان بودند و شخصیت هایی 
صحنه  روی  ام��روزی  مخاطب  به  نزدیک  و  باورپذیر 
و  خنده ها  خانه،  اهل  کشاکش  میان  در  می آمدند. 
سکوت های مخاطباِن نمایش گاه و بی گاه اوج می گرفت 
و فرو می نشست. اینکه داستان عزاداری یک خانواده 
مخاطب  بود،  شده  همراه  طنز  از  ظریفی  چاشنی  با 
داستان  نمایش  داستان  می کرد.  ترغیب  تماشا  به  را  3
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»صبحامروز«بررسیمیکند؛

مبارزه با فساد اداری در حد شعار

نمایندهتربتجامدرمجلس:

ایران هزینه وحدت مسلمانان را می پردازد

استاددانشگاهفردوسی؛

باید به گفتمان های ایجاد شده توجه کرد

از  بعضی  ک��م ک��اری  از  ناشی  نگرانی  روزه��ا  ای��ن 
مفاسد  و  تخلفات  اخبار  انتشار  نیز  و  دستگاه ها 
اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش 
در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد 
یا مسئولین ناکارآمد بالفاصله پس از شناسایی، عزل 

و برکنار نمی شوند. 
واقعا جای پرسش دارد که چرا در ایران نمی توانیم 
و  دولتی  های  دستگاه  چرا  کنیم؟  ریشه کن  را  فساد 
جدی  عزمی  فساد  با  مبارزه  در  مجلس  نمایندگان 
آمد، شاهد  عدالت  با شعار  که  دولتی  در  ندارند؟ چرا 

مبارزه با فساد در سطحی گسترده نیستیم ؟ 
آخوند  ب��ه  م��ع��روف  خراسانی  کاظم  محمد  م��ال 
در   « که:  بود  گفته  مشروطیت  زم��ان  در  خراسانی 
جمهور  حِق  غیبت  زمان  در  حکومت  عمومی  حوزه 
مردم است.« و بی شک تدبیر حوزه عمومی به عهده 
بخواهد  کس  هر  و  است،  مردم  منتخب  نمایندگان 
آحاد  که  آن  مالکان  از  باید  کند  تصرف  حوزه  این  در 
شهروندان هستند اجازه بگیرد، یعنی اجازه از مردم، 
طریق  از  و  کنند  می  تکلیف  تعیین  که  هستند  آنها  و 

نمایندگان حق نظارت دارند،
از نظر آن ها این ارجاع و رجوع هم حکم شرع است 
مردم  وکالی  یا  مجلس  نمایندگان  عقل.  حکم  هم 
نوعیه  مصالح  ملیه،  مصالح  نظارت  نهادینه  وظیفه 
و  مملکت  حفظ  همچنین  و  دارند  را  وطنیه  مصالح  و 
وطن و دفاع از مرزهای کشور نیز بر عهده آنان است. 
اساسی  اصول  از  یکی  و  مهم  عمومی  حوزه  در  آنچه 
برای  ایی  ویژه  حق  هیچ  عمومی  حوزه  در  که  است 

احدی نمی توان قائل شد .
دستگاه  مختلف  های  الیه  در  فساد  شاهد  اکنون 
کشور  در  اشخاص  برخی  حتی  و  مالی  و  اداری  های 
هستیم، که گویا علت های مزمنه هستند که در جسد 
اند.  کرده  حلول  ایران  کلمه-  عام  معنای  دول��ت-در 
نمایندگان  از  ایران  اصلی  مالکان  عنوان  به  نیز  مردم 
انتطار دارند  و وکالی مجلس هستند،  خود که دولت 
در رفع و درمان این علت اقداماتی انجام دهند و از این 
شود.  جلوگیری  سوزی  عافیت  و  سوزی  فرصت  همه 
عملی  اقدام  زمینه  این  در  نتوانیم  که  مادامی  که  چرا 

انجام دهیم، عوض کردن این نماینده با نماینده دیگر 
یا این رئیس جمهور با رئیس جمهور دیگر هیچ فرقی 

به حال جامعه ندارد.
باور  این  بر  سیاسی  و  اقتصادی  کارشناسان  برخی 
انگلِی  رانتی  اقتصاد  »یک  شاهد  ایران  در  که  هستند 
قلدر  به دوران رسیدِه  تازه  و ظهور یک طبقه  فسادزا 
اعتبارات  نامناسب  »توزیع  با  که  هستیم  باجگیر«  و 
در بودجه های ساالنه منجر به عدم توازن در طبقات 
بودجه های  با  سال  به  سال  اس��ت.  شده  اجتماعی 
در  می شود.  تشدید  غنا  و  فقر  شکاف  کشور  ساالنه 
شفافیت  ب��رای  قدم هایی  چه  اگ��ر   97 س��ال  بودجه 
برداشته شده است اما کماکان ساز و کارهای مبهم و 
است  حالی  در  این  دارد.  وجود  بودجه  در  غیرشفاف 
باور  این  بر  سیاست  علم  علمای  و  پردازان  نظریه  که 
دموکراتیک  نظم  اصلی  عناصر  تز  یکی  که  هستند 
میان  تبعیض  »عدم  عقالیی«،  حقوق  نظام  »وج��ود 

افراد برابر قانون« است. 
دور زدن قوانین از سوی برخی مسئولین اداری 

اقتصادی  فساد  اند،  گفته  کارشناسان  که  گونه  آن 
قوانین  افراد  وقتی  است.  قوانین  زدن  دور  به نوعی 
ناظر  آنها  بر  هم  بازرسی  سازمان  و  می زنند  دور  را 
نیست نتیجه تداوم و تکرار فسادهای اقتصادی است. 
بنابراین ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم. خالهای 
افراد  تا  باعث شده  قانونی شاید وجود دارد که همان 
از این خال ها استفاده کنند. بنابراین احساس می شود 

مشکل در اراده بر اعمال این قوانین است.  
مشکل مداخله قدرت در ثروت و حضور افراد فاسد 
در مناصب قدرت را میتوان یکی از اصلی ترین دالیل 
هزار   100 حدود   . دانست  شرایطی  چنیین  پیدایش 
نشان دهنده  خود  بانکی،  معوقه  دیون  تومان  میلیارد 
بهترین شاخص بروز فساد و مداخله قدرت در قوانین 
حالی  در  اتفاق  این  اس��ت.  روش��ن  که  است  بانکی 

صورت گرفته که قوانین سفت و محکمی وجود دارد که 
در حیطه بانکی این تخلفات و مشکالت ایجاد نشود. 
زمانی که قدرت وارد می شود و قوانین و مقررات را دور 
می زند طبیعی است که مشکل ما، فقط مشکل قوانین 

نیست.
مردم هزینه می دهند

بدون شک در این زمینه آنکه زیان بیشتری خواهد 
هستند.  ایران  مالکان  عنوان  به  مردم  »جمهور«  دید 
چرا که وقتی در جامعه ای فساد بیداد کند نشان از آن 
دولت  یعنی  مردم  که  هایی  گوش  و  ها  چشم  که  دارد 
به  اند.  کرده  انتخاب  خود  برای  مجلس  نمایندگان  و 
اند لذا فساد پاشنه  وظیفه خود به خوبی عمل نکرده 
آشیل مفهومی به نام »جمهوری« است و تا کنون آنچه 

مورد ظلم قرار گرفته است مردم بوده اند و الغیر.  
توانیم  می  نه  کنیم  کن  ریشه  را  فساد  نتوانیم  تا  ما 
دهیم  نجات  را  ایران  سیاست  نه  و  را  ایران  اقتصاد 

کرد.  پیاده  را  مقاومتی  اقتصاد  توان  نمی  حتی  و 
مطمئنا در این راستا یک عزم ملی و کارشناسانه نیاز 
موفق  امر  این  کلی  کردن  ریشه کن  در  بتواند  تا  است 
کوزه  از   «  : فرزانه ای  استاد  تعبیر  به  اگرنه  باشد.  
ببرون  مکرر  اندیشگی  بی  جز  مزمن  اندیشگی  بی 

نخواهد تراوید.«
دیدگاه مقام معظم رهبری در باره مبارزه با فساد

دیدار  در   83 خ��ردادم��اه   27 رهبری  معظم  مقام 
فساد  با  مبارزه  باره  در  هفتم  مجلس  نمایندگان  با 
جمله   »از  گفتند:  و  کردند  مطرح  را  مهمی  سخنان 
مهم ترین کارها، مبارزه  با فساد است. مبارزه  با فساد، 
یک جنبه  اخالقی محض نیست؛ اداره  کشور متوقف به 
مبارزه  با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه 
را درباره  مبارزه  با فساد به مسئوالن کشور نوشتم، به 
دنبال یک کار طوالنی و یک بررسی و مطالعه  وسیع و 
همه  جانبه بود. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با 

فساد مبارزه نشود، همه  کارها لنگ خواهد ماند. 
گیرد  می   انجام  کشور  در  دارد  خوب  کار  همه  این 
وجود  اما   . نیست  کم  گرفته،  انجام  که  کارهایی   .
را  استخری  کند.  می   خنثی  را  آنها  از  بعضی  فساد، 
در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله  های چند 
اینچی مرتب در آن آب ریخته می  شود، اما استخر ُپر 
نمی شود. وقتی نگاه می  کنید، می  بینید بدنه  استخر 
ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف 
کانال  به  م��ی رود؛  بیرون  طرف  آن  از  می ریزید،  آب 
هایی که شما در نظر گرفته  اید آبیاری کنید، اصاًل آب 

نمی  رسد. فساد در جامعه، این طوری است. 
فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید 
با آن مبارزه کرد. باید با فساد مبارزه  جدی کرد. یک 
پایه  مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مساله  مبارزه  
شورای  مجلس  که  بود  این  توقعم  گفتم،  را  فساد  با 
میدان  این  در  و  بیاید  و جلو  کند  اسالمی سینه سپر 
دنبال  باشیم  نداشته  احتیاج  دیگر  ما  تا  کند  حرکت 
شما  نکردند،  آنها  نشد.  این طور  متاسفانه  اما  کنیم؛ 
سنج مان،  نکته   و  ظریف  برادر  قول  به  البته  بکنید. 
اگر  کرد.  تمیز  را  شیشه  شود  نمی   کثیف  دستمال  با 
انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه  اول 
نگیرد. داخل  را  که فساد دامن خودش  باشد  مراقب 
پاک،  دست  باشید.  مراقب  مجلس  درون  و  خودتان 
توانست  خواهد  پاک  چشم  و  پاک  زبان  پاک،  دامن 
را  چیز  همه  دارید،  شما  که  وسیعی  اقتدار  حوزه   در 

پاک کند.«

دو شب گذشته تعدادی از طرفداران فرقه شیرازی 
تعرض  لندن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  به 
نموده و با شکستن پرچم، شعار علیه مقامات کشور، 
و توهین به مقدسات مسلمانان اهل سنت به سفارت 
کشورمان بی حرمتی نمودند. به گزارش خانه ملت، 
با  عده ای  که  کردند  اعالم  خبری  منابع  از  تعدادی 
عنوان حمایت از بیت سید صادق شیرازی و اعتراض 

در  و  لندن  در  شیرازی،  حسین  سید  دستگیری  به 
مورد  را  شهر  این  در  ایران  سفارت  اعتراضی  عملی 
سفارت  دیوار  از  رفتن  باال  با  و  اند  داده  قرار  حمله 

پرچم های خود را به نمایش آوردند.
گفت:  مجلس  در  سنت  اه��ل  فراکسیون  رئیس 
حمله به سفارت ایران در لندن ناشی از واکنش فرقه 
در  تشیع  و  سنت  اهل  برادری  و  وحدت  به  شیرازی 

نظام اسالمی است.
جلیل رحیمی جهان آبادی درباره حمله متعرضان 
توسط  که  اتفاقی  افزود:  لندن  در  ایران  سفارت  به 
فرقه شیرازی در لندن رخ داد هزینه ای است که نظام 
جهان  در  همدلی  و  وحدت  برای  اسالمی  جمهوری 

اسالم پرداخت می کند.
توهین به مقدسات اهل سنت حرام است

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به بیانات صریح مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه توهین به مقدسات اهل سنت 
حرام است، تصریح کرد: جمهوری اسالمی در طول 
چهل سال گذشته تالش کرده تا تعصبات میان شیعه 
و سنی کاهش دهد تا از توهین به مقدسات یکدیگر 
و  محبت  کینه،  و  دشمنی  بجای  و  کنند  خ��ودداری 

برادری را ترویج نمایند.
و  اسالمی  وحدت  کنفرانس  برگزاری  اف��زود:  وی 
سایر فعالیتهای متعدد مجمع جهانی تقریب مذاهب 
تا  بوده  تالشی  گذشته  سال  چهل  ظرف  نیز  اسالمی 
فضای برادری و محبت در جهان اسالم شکل گیرد، 
اهل  میان  در  متعددی  افراطی  گروه های  هرچند 
بر  مبتنی  و  میانه روی  سیاست  این  با  شیعه  و  سنت 

وحدت و همدلی نظام مشکل دارند.
به  آشکارا  توهین  شیرازی  فرقه  اعتقاد 

مقدسات اهل سنت است

گروه های  این  شد:  ی��ادآور  جهان آبادی  رحیمی 
افراطی به بیان مخالفت های خود پرداخته و به نظام 
است  همدلی  و  وحدت  محور  که  اسالمی  جمهوری 

آسیب  می رساندند.
اسالمی،  ش��ورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
ادامه داد: این گروه افراطی معتقدند که هیچ برادری 
و وحدتی بین شیعه و اهل سنت مطرح نیست لذا به 
اختالفات بین شیعه و اهل سنت در همه امور دامن 
با  شیعیان میانه رو که قمه  البته این گروه  می زنند. 
مورد  سیاق  و  سبک  به  عزاداری  در  و  نمی کنند  زنی 
برخورد  گونه  افراط  کنند،  نمی  فرقه عمل  این  تاکید 

می کنند.
برخی  و  شیرازی  افراطی  طیف  این  اف��زود:  وی 
نظام  به  عمده  آسیب  تشیع  و  سنت  اهل  افراطین 
به  حمله  آن  نمونه  یک  که  می کنند  وارد  اسالمی 
رفتار  برابر  در  گروه  این  بود.  لندن  در  ایران  سفارت 
اسالمی  جمهوری  نظام  برادری  و  وحدت  بر  مبتنی 

واکنش نشان داده اند.
علمای اهل سنت باید آشکارا بر مواضع وحدت 

طلبانه رهبری تاکید و ازایشان حمایت کنند
از  قدردانی  و  حمایت   ضمن  جهان آبادی  رحیمی 
،از  رهبری  معظم  مقام  آگاهانه  و  دلسوزانه  مواضع 
همه علما و دانشمندان اهل سنت  و شیعه در داخل 
و خارج از کشور درخواست نمودند تا عالوه بر حمایت 

از مواضع رهبری، وحدت و همدلی در جهان اسالم  
افراط گری های  با  که  دهند  نشان  و  نموده  ترویج  را 

دشمان اسالم میانه ای ندارند.
قضایی  کمیسیون  عضو  و  م��ردم  نماینده  ای��ن 
گروه های  که  هنگامی  گفت:  مجلس،  حقوقی  و 
افراطی شیعه به نظام فشار وارد می کنند و در عرصه 
بین المللی با حیثیت نظام بازی می کنند، باید تالش 
حمایت  ونیز   همدلی   و  وح��دت  افزایش  ما  همه 
آشکارا از مواضع وحدت طلبانه نظام و رهبری باشد.
دولت انگلیس پاسخگوی خسارت سفارت ایران در 

لندن باشد
الملل کمیسیون قضایی مجلس  رئیس کمیته بین 
در ادامه نحوه پیگیری این حادثه را به لحاظ حقوق 
کنوانسیون  اساس  بر  گفت:  و  کرد  تشریح  بین الملل 
دیپلمات  اشخاص  و  دیپلماتیک  اماکن   ، وین   1961
تعرض  عدم  و  مصونیت  از  میزبان  کشور  خاک  در 
دولت  توسط  باید  دیپلماتیک  اماکن  لذا  برخوردارند 

میزبان حفاظت گردد.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون قضایی، تصریح کرد: 
دولت میزبان موظف است بر اساس کنوانسیون وین 
این حادثه  در  لذا  کند  دیپلماتیک حفاظت  اماکن  از 
دولت  کردند،  کوتاهی  لندن  پلیس  و  بریتانیا  دولت 
ایران  دولت  برای  مساله  این  قبال  در  باید  بریتانیا 

جبران خسارت نماید.

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
به  باید  و  دارند  وجود  اجتماعی  عرصه  در  گفتمان ها 

گفتمان های ایجاد شده توسط مردم توجه شود.
با  رابطه  در  نجف زاده  مهدی  ایسنا،  گ��زارش  به 
بدین  گفتمان  مفهوم  افزود:  سیاسی  گفتمان  منشور 
معنا نیست که ما گفتگو را بسازیم زیرا گفتمان فاعلیت 

ندارد، بلکه باید نقش عاملیت را در آن از بین ببریم.
می شود،  ایجاد  خود  گفتمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  می شود  درس��ت  خود  گفتمان  ک��رد:  خاطرنشان 
یکباره  که  است  ناپیدایی  و  می جوشد  مردم   دل  از 
سردرمی آورد؛ به محض اینکه عاملیت و فاعلیت وارد 
گفتمان شود آن را وارد ساختار کردیم و زمانی که آن 
را تبدیل به ساختار کنیم تبدیل به یک ساختار سخت 

پیچیده آهنین  می شود. 
دولت باید از حوزه عمومی جوشش کند

به  که  پردازانی  نظریه  افزود:  دانشگاه  استاد  این 

گفتمان قائل هستند، نظریاتشان مبتنی بر این است 
ببرند و من توصیه می کنم  از بین  که نقش فاعلیت را 
ایجاد  گفتمان های  به  گفتمان،  شدن  علمی  ب��رای 
شده توسط مردم توجه شود زیرا گفتمان ها در عرصه 
اجتماعی وجود دارند و باید دیده شوند و دیگر نیازی 

به ساخت گفتمان و منشور نیست.
نجف زاده با بیان اینکه جامعه یک دست آزاد دارد 
که خودش تصمیم می گیرد، گفت: در تمام جوامع به 
جامعه  عرصه  در  عمومی  حوزه  که  است  صورت  این 
وجود دارد ولی در کشور ما در رابطه با حوزه عمومی 
نیز اشتباهاتی می کنند و می خواهند حوزه عمومی را 
در  مردم  که  است  مکانی  عمومی  حوزه  کنند،  ایجاد 
کنار هم می نشینند و با هم گفتگو می کنند و وارد یک 

مجادله می شوند.
عمومی  حوزه  از  دولت  ها  غرب  در  داد:  ادامه  وی 
برخواستند ولی ما در ایران می خواهیم حوزه عمومی 

دولت  بخواهیم  اگر  و  کنند  ایجاد  ما  برای  دولت ها  را 
دموکراتیک داشته باشیم باید دولت از حوزه عمومی 
جوشش کند و برآیند دولت، برآیند نظرگاه های مردم 

در خصوص سیاست باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: در 
غرب دولت از دل جامعه مدنی برآمده است و جامعه 
به  سلطه  بدون  آزادانه  مردم  که  است  حوزه ای  مدنی 
گفتگو در مورد موضاعات فراتر از اشخاص مشغول اند 
المللی  بین  و  ملی  محله ای،  شامل  موضوعات  این  و 

می تواند باشد.
جامعه ایران، گفتگومحور نیست

کار  سر  که  دولتی  وضعیتی  چنین  در  اف��زود:  وی 
یعنی دولت  اجتماعی است  برآیندی  واقع  می آید در 
ایران  در  ما  ولی  نیست  اجتماع  بدنه  از  خارج  چیزی 
حوزه  و  مدنی  جامعه  یک  که  می خواهیم  دولت  از 
همگانی را ایجاد کند و این شرایط ناگواری است برای 
نمی تواند  و  دارد  قرار  معذوریت هایی  در  دولت  اینکه 
همکاری  جامعه  که  زمانی  تا  و  دهد  انجام  را  کار  این 

نداشته باشد این موضوع پیش نمی رود.
جامعه  اینکه  به  اشاره  با  سیاسی  علوم  استاد  این 
ایران جامعه گفتگو محوری نیست، عنوان کرد: ایران 
جامعه ای حراف است ولی گفتگو و استدالل نمی کند 
و در حقیقت ما در وضعیتی قرار داریم که بدون سلطه 
و  کنیم  استدالل  همدیگر  با  نمی توانیم  ایدئولوژی  و 
حرف های هم را بشنویم و به یک نتایجی برسیم؛ ما 
در حقیقت صداهای زیادی در ایران داریم ولی عمال 
یک وضعیت ابهام گونه وجود دارد و تا زمانی که گفتگو 
نمی تواند  دولت  باشد  نداشته  وجود  جامعه  مستعد 

گفتگو را ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: از لحاظ تاریخی حوزه عمومی 
در دوره هایی در ایران بوده ولی به مرور زمان از بین 
رفته است از جمله عوامل موثر در این رابطه استبداد، 
و  بودند  بیگانه  عوامل  نقش  مذهب،  حوزه  گسترش 

راه  اولین  ایران  در  عمومی  حوزه  بازگرداندن  برای 
حل این است که دولت پای خود را از حریم شخصی 
سیاسی،  حوزه  زیرا  کشد  بیرون  اف��راد  خصوصی  و 
را  دارن��د  مختلف  منطق های  که  ف��ردی  اجتماعی، 

نمی توان با یک تعبیر بررسی کرد.
حوزه  و  خصوصی  حوزه   : کرد  اظهار  زاده  نجف    
این  باید  دول��ت  و  هستند  ازه��م  جدا  کامال  عمومی 
ظهور  زمینه های  و  بشناسد  رسمیت  به  را  حوزه  دو 
جدید  ارتباطی  تکنولوژی های  و   کند  فراهم  را  مردم 
می کند؛  کمک  می تواند  عمومی  حوزه  گسترش  به 
رسمیت  به  و  ارتباطی  تکنولوژی های  گسترش  پس 
این  به گسترش  توسط دولت  شناختن حوزه عمومی 

روند کمک می کند. 
اگر حوزه عمومی شکل نگیرد احزاب معنایی ندارند

به  اش��اره  با  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
در  گفت:  ای��ران،  در  قوی  اح��زاب  شکل گیری  عدم 
ایران بحث شده که چرا احزاب شکل نمی گیرد، یکی 
این است که حوزه  احزاب  از دالیل عدم شکل گیری 

همگانی وجود ندارد.
جمع  مردم  که  است  جایی  حزب  داد:  ادام��ه  وی 
به  رسیدن  برای  و  مشترک  منافع  سر  بر  و  می شوند 
و  ایدئولوژی ها  عالئق،  باید  و  می کنند  تالش  قدرت 
پایگاه های مشترک داشته باشند ولی در ایران حزب ها 
را مانند گفتمان درست می کنیم و مردم فکر می کنند 
که  حالی  در  است  آن ها  از  بیرون  مسئله  یک  حزب 
هم  با  مردم  که  همین  است،  جوامع  داخل  در  حزب 
برخی  خواستار  و  بنویسند  برنامه  یک  و  کنند  گفتگو 

مداخالت سیاسی باشند حزب تشکیل می شود.
از  که  است  این  دیگر  نکته  یادآورشد:  زاده  نجف 
و   ندارد  حزب  استعداد  ایران  شناختی  جامعه  لحاظ 
به نظر من حلقه های سیاسی بهتر جواب می دهد؛ ما 
را داریم که حلقه ها  در فرهنگ سیاسی مفهوم حلقه 
اقتصادی، اجتماعی شکل می گیرند و  در بحران های 

زیر زمینی هستند ولی منسجم و قابل تحرک به شمار 
می آیند و مسیر تشکیل احزاب باید از داخل حلقه ها 

بگذرد.
ایرانی  جامعه  در  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
بدی  احساس  که  دارد  وجود  اجتماعی  ناامنی  یک 
نسبت به سیاست و مسائل سیاسی داریم و در نتیجه 
سازی  حلقه  طریق  از  ولی  نداریم  احزاب  به  تمایلی 
کنیم  تبدیل  بزرگتر  های  حلقه  به  را  حلقه ها  اینکه  و 
پیش  احزاب  تشکیل  برای  را  مسیری  یک  می توان 

برد.
اعتراضات موضوعی سیاسی نیست

با بیان اینکه یکی از دلیل بروز ناآرامی ها این   وی 
است که مردم معبرهایی برای فکر کردن، حرف زدن 
و اعتراض کردن پیدا نمی کنند، اظهار کرد: اگر حوزه 
می کند،  گفتگو  هرکسی  باشد  داشته  وجود  همگانی 
و  می رسد  نتایجی  به  و  می کند  اقناع  می شود،  اقناع 
این جزایر متعدد اعتراضات باید معبر و حوزه ای برای 

گفتگو داشته باشند.
من  نظر  ب��ه  ک��رد:  ع��ن��وان  سیاسی  علوم  اس��ت��اد 
موضوعات  و  نیست  سیاسی  موضوعات  اعتراضات 
این  و  است  اقتصادی  و  اجتماعی  اخیر  اعتراضات 
را  نباید یک زبان و منطق  این است که  نشان دهنده 
برای آن ها به کاربرد بلکه باید با منطق همان موضوع 

آن مسئله را حل کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی بیان کرد: این 
می تواند  البته  دارند  اجتماعی  خواستگاه  اعتراضات 
باید  حاکمیت  و  شوند  نیز  سیاسی  خواست  به  منجر 
خواست اجتماعی و اقتصادی را حل کند و نگذارد به 
خواست سیاسی تبدیل شود؛ زیرا اگر این جزایر به هم 
گره خورند آنگاه حل و فصل کردن آن ها بسیار مشکل 
اجتماعی  و  اقتصادی  منطق  با  اکنون  ولی  می شود 
این  پیوستن  هم  به  از  و  داد  پاسخ  آن ها  به  می توان 

جزایر اعتراضی جلوگیری کرد.

مجلس بان

واکنش متفاوت نماینده نیشابور در مجلس؛

ایجاد خراسان مرکزی، ضرورتی ندارد
 سرویس سیاسی

ایجاد  به  مربوط  زمزمه های  گذشته  روزه��ای 
نمایندگان  از  تن  دو  زبان  از  را  مرکزی  خراسان 
انعکاس  و  شنیدیم  مجلس  در  رض��وی   خراسان 

دادیم. 
در  کاشمر  م��ردم  نماینده  پیش  هفته  یکشنبه 
مجلس شورای اسالمی خبر داد که پیشنهاد ایجاد 
وزیر  توسط  نمایندگان  سوی  از  مرکزی  خراسان 
کشور برای انجام مطالعات به معاون سیاسی وزارت 

کشور ارجاع شده است.
مخالفت ها به خاطر ناآگاهی است

در  قبل  چندی  اینکه  بیان  با  بنیادی  بهروز 
بر  مبنی  پیشنهادی  استان  نمایندگان  با  گفت وگو 
اظهار  است،   شده  مطرح  مرکزی  خراسان  ایجاد 
توسعه  ب��رای  پیشنهاد  و  تفکر  این  هرچند  ک��رد: 
منطقه است اما افسوس می خورم که عده ای بدون 
اطالعی  مرکزی  خراسان  ایجاد  مزایای  از  اینکه 
به  طرح  این  با  مخالفت  به  ندانسته  باشند  داشته 

پاخاسته اند.
داشتن  با  جنوبی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
چند  این  در  و  شده اند  استان  یک  شهرستان  چند 
کرد:  اظهار  داشته اند،  بسیاری  تغییرات  سال 
علیه  مطالبی  و  می شوند  قلم  به  دست  که  کسانی 
این تصمیم می نویسند باید دقت نظر داشته و ابتدا 
محقق  بر  و  بگیرند  نظر  در  را  آن  مثبت  جنبه های 

شدن این طرح پافشاری کنند.
خراسان مرکزی راه توسعه است

برای  را  مرکزی  خراسان  استان  داشتن  بنیادی 
اینکه  ب��رای  اف���زود:  و  دان��س��ت  ض��روری  توسعه 
به  کشور  سطح  از  الزم  شاخص های  و  بودجه ها 
نیاز  اتفاق ها  گونه  این  به  بگیرد  تعلق  شهرستان 

داریم.
وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم مردم را در این 
انجام  اقدامات  این  باید  داریم  نگه  پایدار  مناطق 
شود، بیان کرد: غیر از این باشد جمعیت مشهد از 
۳.۵ میلیون نفر به ۴.۵ میلیون نفر افزایش خواهد 
شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده  یافت. 
دید  طرح  این  به  نسبت  باید  اینکه  بیان  با  اسالمی 
در  همیشه  گفت:  داش��ت،  اندیش  مثبت  و  بازتر 
زندگی باید امیدوار باشیم، شاید این طرح به زودی 
به ثمر نرسد اما در تاریخ ثبت خواهد شد که عده ای 
و  مطرح  را  طرح  این  خود  منطقه  ارتقاء  دنبال  به 

پیگیری کردند.
این که  خصوص  در  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
مرکزی  خ��راس��ان  قالب  در  شهرستان هایی  چه 
این  مرکز  شهرستان  ک��دام  و  شوند  ساماندهی 
گفت:  است،  نشده  مطرح  صحبتی  باشد،  استان 
خراسان مرکزی شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، 
از  دیگر  برخی  و  خواف  تربت حیدریه،  بردسکن، 

شهرستان های خراسان رضوی را شامل می شود.
از نظر بودجه ای به نفع ماست

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
این مساله است  موافقان  از  اسالمی هم یکی دیگر 
و در این باره گفت: از نظر بودجه، تصمیم گیری در 
خواهد  ما  نفع  به  مرکزی  خراسان  ایجاد  خصوص 
باید آن  بود، چرا که فرصتی است که به عقیده من 

را مثبت تلقی کنیم.
ط��رح  خ��ص��وص  در  بحرینی  محمدحسین 
اظهار  مرکزی،  خراسان  ایجاد  بر  مبنی  پیشنهادی 
پیدا  ارتباطی  مجلس  به  کشوری  تقسیمات  کرد: 
نمی کند و در خصوص آن دولت تصمیم می گیرد که 

یک استان به دو یا سه استان تقسیم شود.
عقیده  به  کارشناسی  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی 
اعتقاد  به  کرد:  عنوان  است،  خوبی  پیشنهاد  من 
بوده  محروم  اما  وسیع  استانی  رضوی  خراسان  من 
عقب  توسعه یافتگی  شاخص های  حوزه  در  یعنی 

مانده است.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
خراسان  که  قبلی  تجربه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
بود،  موفقی  مورد  شد  تقسیم  استان  سه  به  بزرگ 
خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد یعنی دولت 
به این جمع بندی برسد که خراسان رضوی تقسیم 
)یک  تشکیالت  به  استان  این  بار  از  بخشی  و  شود 
و  امر  شود  منتقل  دیگری  فرماندار(  و  استاندار 

تصمیم خوبی خواهد بود.
با  تصمیم گیری  حال  هر  به  داد:  ادامه  بحرینی 
استان  دو  به  را  استان  یک  وقتی  بود  خواهد  دولت 
می شود.  بیشتر  مدیران  ان��رژی  می کنید  تقسیم 
بیشتری  امکانات  رویداد  این  با  متناسب  همچنین 
به وجود می آید. در حال حاضر مجموع بودجه سه 
استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان 

شمالی بیش از بودجه خراسان بزرگ است.
مرکزی  خراسان  استان  ایجاد  ب��رای  ضرورتی 

احساس نمی شود
مجلس  در  ف��ی��روزه  و  نیشابور  م��ردم  نماینده 
است،  مخالف  موضوع  ابن  با  اما  اسالمی  شورای 
طرح  به  توجه  با  گفت:  باره  این  در  گرمابی  حمید 
امکانات  و  بودجه ها  توزیع  با  رابطه  در  جدید کشور 
نخواهد  کمکی  استان  ایجاد  جمعیت،  براساس 
کرد. حمید گرمابی در خصوص پیشنهاد نمایندگان 
افزایش  افزود:  مرکزی  خراسان  استان  ایجاد  برای 
نیاز  مجلس  تاییدیه  به  و  نیست  راحتی  کار  استان 
امر  این  توجه  قابل  هزینه های  به  توجه  با  که  دارد 

بعید به نظر می رسد.
سوم  دو  نیازمند  استان  افزایش  داد:  ادامه  وی 
دارد  وج��ود  کمی  احتمال  که  است  مجلس  رای 
جدید  استان  تا  بدهد  رای��ی  چنین  مجلس  که 
در  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این  شود.  ایجاد 
احساس  استان  ایجاد  برای  ضرورتی  حاضر  حال 
نمی شود، عنوان کرد: خراسان بزرگ به سه استان 
که  نیست  طوالنی  چندان  مسیرها  و  شده  تقسیم 
کار  این  برای  ضوررتی  بنابراین  کند  ایجاد  مشکلی 

وجود ندارد.
به طرح جدید کشور  با توجه  گرمابی عنوان کرد: 
براساس  امکانات  و  بودجه ها  توزیع  با  رابطه  در 
استان  ایجاد  که  می رسد  نظر  به  بعید  جمعیت، 
نخواهد  ایجاد  چندانی  تفاوت  و  کند  کمکی  بتواند 

شد.

آستان دل هاخبر

پارلمان

امام جمعه گناباد:

راهکار  داخلی  محصوالت  خرید 
ایجاد اشتغال است

با مشکل اشتغال  گناباد گفت: کشور  امام جمعه   
اشتغال،  ایجاد  های  راهکار  از  یکی  و  بوده  رو  روبه 

خرید محصوالت داخلی است.
صادقی  حسن  االس��الم  حجت  مهر،  گ��زارش  به 
نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمایت 
از  حمایت  بهترین  افزود:  داخلی  تولیدکنندگان  از 
ایرانی  محصوالن  از  استفاده  داخلی  تولیدکنندگان 
نباید در  تنها  ایام عید  این موضوع فقط در  و  است 
از  مردم  باید  سال  طول  در  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 

محصوالت داخلی حمایت کنند.
از  بیشتر  با حمایت  باید  نیز  افزود: مسئوالن  وی 
تولید کنندگان و رفع موانع تولید و اشتغال بیش از 
پیش به وظیفه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی عمل 
کنند تا کشور بتواند در مقابل به حربه های دشمن 

ایمنی بیشتری کسب کنند.
ما  کننده  تولید  اگر  کرد:  ابراز  گناباد  جمعه  امام 
و  کیفیت  روی  بر  باید  خواهد  می  را  مردم  حمایت 
خدمات ارائه شده به مشتری دقت بیشتری داشته 
باشد و اگر این موضوعات را در دستور کار قرار دهد 

مردم نیز از محصوالت آنها حمایت خواهند کرد.
خرید  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  نسب  صادقی 
کاالهای  خرید  ک��رد:  اظهار  خارجی  محصوالت 
خارجی عالوه بر افزایش نیاز جامعه ما به بیگانگان، 
موجب خروج سرمایه و ارز از کشور می شود و رونق 
اقتصادی برای دیگر کشورها و رکود تدریجی اقتصاد 

و تولید کشور ما را به همراه دارد.
را  افزود: مردم وظیفه دارند کاالهای داخلی  وی 
خریداری کنند وباید بدانیم هر محصولی که مشابه 
خریداری  خارجی  جنس  ما  ولی  داش��ت  داخلی 

کردیم کار حرامی انجام داده ایم.
در  که  حالی  در  کرد:  تصریح  گناباد  جمعه  امام 
از  یکی  هستیم  رو  روب��ه  اشتغال  مشکل  با  کشور 
راهکاری های ایجاد اشتغال در جامعه همین خرید 

محصوالت داخلی است.
حمایت  و  توجه  کرد:  نشان  خاطر  نسب  صادقی 
از تولید ملی از مهم ترین و کلیدی ترین مولفه هایی 
کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  سبب  که  اس��ت 
چرخ های  درآم��دن  گ��ردش  به  با  چراکه  می شود 
تولیدی کشور، بسیاری از مسائل و بحران های فعلی 

اقتصادی جامعه از بن بست خارج خواهد شد.
خرید  اهمیت  خصوص  در  گناباد  جمعه  ام��ام 
داخلی  تولید  از  وقتی  کرد:  عنوان  داخلی  تولیدات 
همراه  به  را  جامعه  توسعه  و  رشد  کنیم  استفاده 
و  تر می شود  ارزان  کاال  انبوه،  تولید  با  دارد، چون 
وقتی کاال ارزان است قدرت خرید همه باال می رود 
و جامعه به رفاه متناسب می رسد و این ساده ترین 

دلیل استفاده از جنس داخلی است.

82 جواز تاسیس در حوزه صنعت و 
معدن نیشابور صادر شد

نیشابور  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
گفت: امسال در حوزه صنعت و معدن 82 فقره جواز 
میلیارد   362 و  هزار  سه  گذاری  سرمایه  با  تاسیس 

ریال در این شهرستان صادر شد.
اشتغال  ظرفیت  ایمانی  سعید  ایرنا،  گزارش  به 
پیش بینی شده برای این حوزه را 2 هزار و 20۵ نفر 
عنوان کرد و افزود: در این حوزه 17 فقره پروانه بهره 
برداری با سرمایه گذاری 1۵2 میلیارد و ۴2 میلیون 
ریال با ظرفیت اشتغال 173 نفر و چهار طرح توسعه 
ای با سرمایه گذاری 77 میلیارد و 8۵ میلیون ریال با 

پیش بینی اشتغال ۵6 نفر صادر شده است. 
پروانه  دارنده  واحد   ۴9 امسال  کرد:  تصریح  وی 
یکهزار  متقاضی  شهرستان  این  در  ب��رداری  بهره 
بودند  تولید  رونق  تسهیالت  ریال  میلیارد   810 و 
اسمی  اشتغال  با ظرفیت  آن  ریال  میلیارد  که 317 

2هزار و ۵99 نفر مورد تایید قرار گرفت. 
در  تاسیس  ج��واز  دارن��دگ��ان  اینکه  بیان  با  وی 
 389 درخواستی  تسهیالت  با  واح��د  نیشابور1۵ 
میلیارد ریال هستند اظهار کرد: از این میزان 217 
نفر   820 اسمی  اشتغال  ظرفیت  با  ریال  میلیارد 

تایید شد.
متقاضی  واحدهای  افزایش  به  اشاره  با  ایمانی 
افزود:  نیشابور  در  نوسازی  و  بازسازی  تسهیالت 
2۴ واحد دارنده پروانه بهره برداری درخواست 6۵9 
استان  کارگروه  که  کردند  را  ریال تسهیالت  میلیارد 
برای 60 میلیارد ریال آن با ظرفیت اشتغال اسمی 2 

هزار و 197 نفر تاییدیه صادر کرد.
فقره مجوز مشاغل  وی گفت: در سال جاری 89 
 220 و  ه��زار  چهار  مبلغ  به  تسهیالتی  با  خانگی 
واحد   2۵ و  شد  صادر  شهرستان  در  ریال  میلیون 
دریافت  ب��رای  ک��ارا  سامانه  در  نام  ثبت  طریق  از 
و  ریالی  میلیون   ۵0 و  میلیارد   6 ثابت  تسهیالت 
سرمایه در گردش 1۵ میلیارد و 600 میلیون ریالی 

معرفی شدند. 
 ۵20 و  هزار   16 امسال  کرد:  نشان  خاطر  ایمانی 
این  بازرسی  و  نظارت  از طریق حوزه  بازرسی  مورد 
و  هزار  یک  خصوص  این  در  که  گرفت  صورت  اداره 
100 فقره پرونده به ارزش 6 میلیارد و 69۵ میلیون 
کم  گرانفروشی،  عناوین  تحت  ریال  هزار   ۴81 و 
فاکتور  ص��دور  ع��دم  و  قیمت  درج  ع��دم  فروشی، 

تشکیل شد. 
خصوص  در  شهرستان  در  گشت   30 افزود:  وی 
 ۵۴ تاکنون  که  هستند  فعال  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
ضبط  و  کشف  به  منجر  که  اند  داشته  گزارش  مورد 
ریال کاالی قاچاق شامل  ۵09 میلیون و ۵93 هزار 
بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  پتو،  تنباکو،  دخانیات، 

شده است.

رئیسی:

به آستان قدس  را  پای حسابرسی 
باز کردم

تولیت آستان قدس رضوی گفت: پای حسابرسی 
قدس  آستان  شرکت های  و  بخش ها  تمام  به  را 

رضوی باز کرده ام.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم و المسلمین 
به  احکام  اعطای  مراسم  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
اطراف  مشاهده  اف��زود:  رضوی  منور  بارگاه  خدام 
حرم برای بنده بسیار رنج آور است، فضای فرهنگی 
با حرم بیگانه و متفاوت  نباید  و معنوی حریم حرم 
رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  باشد. 
تصریح کرد: بازار و تعامالت اجتماعی اطراف حرم 
باید متناسب با فضای معنوی و اسالمی حرم مطهر 
باید  آن  اطراف  ارزشمند  و  فرهنگی  بافت  و  باشد 
احیا و صیانت شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
باید در جهت  اقتصاد آستان قدس  ابراز کرد:  نظام 
گره گشایی از مشکالت مردم ساماندهی شود. اقدام 
برای تولید داروهای مرتبط با بیماری های خاص که 
عموما هزینه گزافی برای بیماران دارد، مشارکت در 
احداث  و  قوچان  چناران-  مشهد-  آزادراه  ساخت 
کرده ایم. وی  آغاز  را  تربیتی  فرهنگی-  اردوگاه های 
کارخانجات  و  شرکت ها  تمام  از  کرد:  خاطرنشان 
آستان قدس رضوی خواسته ام با راه اندازی خطوط 
تولید جدید زمینه استخدام و اشتغال افراد بیشتری 

را فراهم آورند.
بنده  گفت:  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تمام بخش های آستان قدس  به  را  پای حسابرسی 
رضوی باز کرده ام و هیچ شخص، شرکت و جایگاهی 

در این آستان از حسابرسی مصون نیست.

نماینده درگز در مجلس:

هر فردی نمی تواند در جایگاه وزیر 
کشاورزی باشد

اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
این  جامعیت،  این  با  نمی تواند  فردی  هر  گفت: 
عرصه وسیع را در کشور که بیش از 30درصد مردم 
در آن مشغول به کار هستند و دولت نیز در حد اعال 
به آن فضا کم توجهی می کند، سازماندهی کند.        

درخصوص  حاتمیان  عبدا...  ایسنا،  گزارش  به 
آقای  استیضاح  اف��زود:  کشاورزی  وزیر  استیضاح 
به  روز  چند  ظرف  وی��ژه ای  ضرب العجل  با  حجتی 
چرخش افتاد و بناست این هفته در مجلس مطرح 
محور   ۴6 استیضاح  این  در  داد:  ادامه  وی  شود. 
از  کمتر  شود  جمع بندی  که  زمانی  و  است  مطرح 
در  توانایی  عدم  چون  نقدهایی  می شود.  محور   10
تنظیم محصوالت داخلی کشاورزی به علت واردات 
توانایی  عدم  کشاورزان،  شدن  متضرر  و  بی رویه 
داخلی،  محصوالت  برای  صادراتی  بازارهای  ایجاد 
عدم توجه به گزارشات سازمان بازرسی در تخلفات 

مالی در برخی شرکت ها و... وارد است. 
بیان  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  نماینده  ای��ن 
استیضاح  در  دفاع  برای  جمهور  رئیس  آقای  اینکه 
خواهد  رای  استیضاح  کرد:  عنوان  دارن��د،  حضور 
جهادکشاورزی  نیست.  صد  و  صفر  موضوع  آورد. 
در  و  کرده  کار  انگیز  شگفت  زمینه ها  از  بسیاری  در 
بسیاری از زمینه ها نیز انتظاراتی که در جامعه بوده 
اگر  که  نیست  بدین معنی  این  برآورده نشده است. 
می توانست  بود  حجتی  آقای  جای  به  دیگر  فردی 
ایشان  از  بهتر  باشد  اگر فرد دیگری  یا  بهتر کار کند 
کار خواهد کرد. وی تصریح کرد: وجود یک میلیون و 
600 هزار تن ذخیره شکر از تولید داخلی در انبارها، 
و  مکانیزاسیوم  سطح  ارتقا  گندم،  در  خودکفایی 
به  که  سنگینی  شوک های  علی رغم  بازارها  تنظیم 
بازار  ساماندهی  مثال  طور  به  می شود  وارد  ب��ازار 
تخم گذار،  مرغ  قطعه  میلیون   26 شدن  تلف  از  بعد 
جهاد  ح��وزه  در  که  است  کم نظیری  عملکردهای 

کشاورزی اتفاق افتاده است. 
جهاد  گفت:  ک��ش��اورزی  کمیسیون  عضو  ای��ن 
کود  ش��دن  گ��ران  از  س��ال  پنج  ای��ن  در  ک��ش��اورزی 
جلوگیری کرده است البته این امکان وجود دارد که 
تولیدکنندگان کود مشکالتی داشته باشند، اما سود 
را پوشش  افزایش  این عدم  که  بوده  به حدی  آن ها 
در  است.  نکرده  تغییری  کشاورز  نفع  به  کود  دهد. 
زمان آقای خاتمی تراکتور چهار میلیون تومان بود 
تومان  میلیون   ۵0 به  احمدی نژاد  آقای  زمان  در  و 

رسید. 
حاتمیان افزود: علی رغم مشکالتی که در صندوق 
نیز  بیمه محصوالت کشاورزی وجود داشت و هنوز 
بیمه  صندوق  به  را  خود  سهم  دولت  که  دارد  وجود 
تا  کرده  تالش  کشاورزی  جهاد  اما  نکرده  پرداخت 
کند.  حفظ  کشاورز  سر  باالی  را  محدود  چتر  این 
آبیاری،  مختلف  زمینه های  در  کشاورزی  جهاد 
تحت فشار است با این حال حدود 80 درصد سطح 

آبیاری تحت فشار کشور را افزایش داده است.
وی با اشاره به اینکه در کنار این موارد مشکالتی 
از  یکی  در  ک��رد:  تصریح  اس��ت،  داشته  وج��ود  نیز 
مشکالت  به  که  ش��ده  عنوان  استیضاح  بندهای 
کشاورزان زلزله زده در مناطق زلزله زده توجه نشده 
دارد  آقای حجتی  با  ارتباطی  این قضیه چه  است. 
زده  زلزله  کشاورز  اگر  دهد؟  انجام  کاری  چه  باید  و 
خریداری  دیگر  مناطق  توسط  که  داشته  محصولی 
وجود  انتظاراتی  مسائل  از  برخی  در  است.  شده 

داشت که برآورده نشد.  
الگوی  اجرای  عدم  مثال  طور  به  داد:  ادامه  وی 
با  ک��ش��اورزان  از  ج��دی  حمایت  ع��دم  و  کشت 
که  در کشور  مناسب کشت  نحوه  در  سیاست گذاری 
در این زمینه اشکال بسیاری وجود دارد. این انتظار 
سرزمین  با  متناسب  کشتی  الگوی  که  دارد  وجود 
خشک ایران وجود داشته باشد. الگوی کشت نباید 

لزوما الگوی کشت کشاورزی باشد.
فضا  این  در  کالنی  الگوی  اینکه  بیان  با  حاتمیان 
الزم است که مجموعه دولت باید در این زمینه ورود 
پیدا کند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضعف های 
آقای حجتی این است که نیروسازی در دوره ایشان 
ایشان  به  مربوط  آن  از  بخشی  که  نیفتاده  اتفاق 

است.

حال  در  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
روزی  که  می کنیم  حرکت  سمت  این  به  ما  حاضر 
و  شود  گذاشته  کنار  حوزه  این  در  اقتصادی  انحصار 

وزارت خانه صرفا نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.
ظهر  جهرمی  آذری  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
در  خود  سراسری  و  خط  بر  نشست  اولین  در  امروز 
اف��زود:  تی  آی  مهندسان  نظام  تشکیل  خصوص 
و  باال  ظرفیت  با  صنفی  تشکیل  شاهد   ICT حوزه  در 
ضرورت  بخش  این  در  نبوده ایم  مشخص  خروجی 
در  که  می شود  احساس  خوبی  به  صنف  یک  ایجاد 
حال  در  ما  فناوری  و  ن��وآوری  معاونت  حاضر  حال 

پیگیری این موضوع است. 
وی در خصوص برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه 
برای حمایت از کسب و کارهای نوپا نیز عنوان کرد: 
پارک  از  شعبه  یک  ماه  اردیبهشت  در  که  شده  بنا 
مشهد  در  است  تجاری  ن��وآوران��ه  پ��ارک  که  سجاد 
 ۵۰۰ میزان  به  شرکت ها  تا  شود  راه ان��دازی  مقدس 

میلیون تومان بتوانند وارد آن بشوند. 
داد:  ادام��ه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزی��ر 
با کمک وزارت  همچنین اجرا و پیگیری طرح تکاپو 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مد نظر ما بوده که در 7 
رقم  را  مثبتی  نتایج  توانسته  که  شده  پیاده  استان 

بزند.
لوایح  ض��رورت  و  تصویب  درب��اره  جهرمی  آذری 
توسط  الیحه  این  کرد:  تصریح  نیز،  سایبری  حقوق 
در  قضاییه  قوه  پژوهشگاه  همکاری  با  ما  همکاران 
بخش فاوا اخیرا تهیه شده و مراحل اصالحی را طی 
اولین دستورهایی است  این ۵ الیحه جزو  و  می کند 

که در سال 97 به هیئت دولت ارسال می شود.
وی افزود: عالوه بر آن یک تیم از وزارت ارتباطات، 
برای  نوپا  کارهای  و  کسب  و  رایانه ای  صنفی  نظام 
بررسی الیحه نظام مالکیت فکری شکل گرفته است 
که با سیگنال های بسیار خوبی که از مجلس دریافت 
و   دارد  وج��ود  فعلی  الیحه  اص��الح  امکان  کرده ایم 

نیازی به الیحه جدید نخواهد بود.
اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  مصوب  برنامه   براساس 
از  باید  خانوارها  ششم  برنامه  پایان  تا  مقاومتی 
کرد:  تاکید  شوند،  بهره مند  ۲۰مگابیت  اینترنت 
ظرفیت  درص��د  پنج  و  ب��وده   ADSL ما  تکنولوژی 
خدمات  برثانیه  مگابیت   ۱۶ می توانند  ما  مشترکان 

دریافت کنند. 
تسهیالت برای پیام رسان های داخلی

 ۲۰ از  مفهوم  اینکه  به  اش��اره  با  جهرمی  آذری 
مگابایت این است که باید تکنولوژی تغییر کند و به 
سمت VDSL یا FTTH حرکت کنیم، گفت: باید در این 
راستا نیز شرکت ها را برای استفاده از ظرفیت بورس 
و جذب سرمایه خارجی جهت سرمایه گذاری در این 
حوزه تشویق کنیم. امیدواریم تا پایان سال ۹۷ بیش 

از ۲ میلیون پورت پرسرعت سرویس دهد.
وی درباره اختصاص وام به پیام رسان های داخلی، 
پیام رسان های  کرد: مرکز ملی فضای مجازی  اظهار 
کم،  سود  با  وام هایی  تا  کرده  اعالم  ما  به  را  مجاز 
حداقل تضمین های الزم و بازپرداخت بلند مدت به 
پست بانک معرفی شوند و از دید ما مشکلی اکنون در 

این حوزه وجود ندارد. 
کرد:در  اضافه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

از آن ها ضمانت نامه های مرسوم خواسته شده  ابتدا 
بود که ما در دو مرحله این موضوع را تقلیل دادیم و 
در حال حاضر به سفته رسیده است. اکنون مشکالت 
حقوقی برای امضای سفته ها وجود دارد که شرکت ها 
این موضوع را حل می کنند و مبالغ آماده پرداخت در 

پست بانک است.

آذری جهرمی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی فصل الخطاب تکالیف دستگاه ها بوده، 
بومی  پیام رسان  حوزه  در  مثال  طور  به  کرد:  عنوان 
عده ای معتقدند که این کار بر عهده  وزارت ارتباطات 
بوده اما وظیفه آن صرفا ایجاد زیرساخت است و باید 
ما  وظیفه  ترویج  و  کاربرد  و  اعتمادسازی  که  بگوییم 

نیست .
وی در خصوص ارز دیجیتالی یا ارز رمز نگاری شده 
ملی نیز بیان کرد: موضوع ارز، موضوع بانک مرکزی 
است اما وقتی دیجیتالی شود بعد تکنولوژیکی پیدا 
می کند که در حوزه فناوری اطالعات است. ما بارها 
اعالم کردیم در فضای مجازی، سطح دانش مردم از 

سطح دانش مسئوالن در این حوزه بیشتر است.
کرد:  تاکید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
بانک مرکزی تالش  خوبی برای حمایت از فین تک ها 
داشته است. اما نظام بانکی ما جدا از بانک مرکزی و 
دستگاه های نظام مالی، الزم است نسبت به تحوالت 

فین تک  ها و ارز دیجیتال آگاهی داشته باشند.
راستا  این  در  ک��رد:  خاطرنشان  جهرمی  آذری 
بانکی  و  پولی  پژوهشگاه  و  بانک  پست  با  تعامالتی 
پیاده سازی  را  دیجیتال  ارز  از  نمونه ای  تا  داشته ایم 
تا  کنیم  معرفی  را  آن  کشور  مسئوالن  برای  و  کرده 

بانک مرکزی در این حوزه عمل کند.
وی در خصوص وضعیت توسعه فیبر نوری، گفت: 
چهارم  اپراتور  در  سرمایه گذاری  برای   MTN شرکت 
اولیه  تفاهم نامه  راستا  این  در  و  کرده  تمایل  اظهار 
توافق  نیز  ق��رارداد  عقد  ضمن  شروط  و  شده  انجام 
استقبال  خارجی  سرمایه گذار  از  ما  اس��ت  ش��ده 
MTN و شرکت های داخلی  اما تفاوتی میان  می کنیم 

قائل نخواهیم شد.

اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
از  کشور  باند  پهنای  تامین  برای  مناقصه  برگزاری 
تاکید  است،  شده  انجام  گذشته  از  زیرساخت  سمت 
استعالم  طریق  از  نیز  خریدها  حاضر  حال  در  کرد: 

قیمت است. 
حذف دالل های پهنای باند

بین  گذشته  در  ک��رد:  تصریح  جهرمی  آذری 
خارجی  باند  پهنای  کنندگان  تامین  و  زیرساخت 
پهنای  خرید  قیمت  که  داشتند  وجود  واسطه هایی 
باند را با البی و رانت ۱۰ برابر می کردند اما در یک سال 
و نیم گذشته همه این شبکه داللی را حذف کردیم و 

قیمت ها به طور قابل قبولی کاهش یافته است.
برای  زیرساخت  انحصار  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
تامین پهنای باند داخلی براساس مباحث حقوقی و 
فنی است، بیان کرد:در حال حاضر ما به این سمت 
این  در  اقتصادی  انحصار  روزی  که  می کنیم  حرکت 
حوزه کنار گذاشته شود و دولت صرفا نقش حاکمیتی 

خود را ایفا کند.
خصوص  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

SerVCo ها، اظهار کرد: این مشکالت حل  مشکالت 
است  نبوده  کافی  FCPها  سرمایه گذاری  و  می شود 
دو  ارائ��ه  و  مجوزها  تجمیع  در  ما  هدف  همچنین 
الزم  مشوق های  که  بود  این   SerVCo و   FCP مجوز   
برای ادغام شرکت ها و سرمایه گذاری بیشتر در این 
انجام گیرد و بخش ثابت کشور رشد بیشتری  حوزه 

داشته باشد.
بازار  که  بود  این  ما  برداشت  افزود:  آذری جهرمی 
چون  اما  ن��دارد  نیاز   FCP اپراتور   6 از  بیش  کشور 
شرکت   ۱۷ هر  شویم  رقابت  مانع  نمی خواستیم 
طبیعتا  و  شدند  پذیرش  پ��روان��ه،  ای��ن  متقاضی 
بازگشت  ظرفیت  شرکت   ۱۷ این  همه  سرمایه گذاری 
سرمایه را ندارد وی با بیان اینکه کسب و کارهایی که 
 SerVCo به صورت خرد وجود داشتند در قالب پروانه
فعال شدند گفت: فعاالن این حوزه اعالم کرده اند که 
حق امتیاز پروانه، محدودیتی برای فعالیتشان ایجاد 
کرده است و سبب شده فعالیت در این عرصه برایشان 
مقرون به صرفه نباشد. این حرف قابل بررسی است و  
در کمیسیون تنظیم مقررا ارتباطات هم این موضوع 
ارتباطات  مقررات  تنظیم  سازمان  شد  قرار  و  مطرح 
و  SerVCo ها چیست  فعالیت  که  گزارش دقیقی دهد 

چگونه مشکالت آنها را برطرف کنیم.
کرد:  تاکید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
سرمایه گذاری  و  بوده  موفق  ها   FCP فعالیت  تاکنون 
اندازه  به  سرمایه گذاری  البته  کرده اند.  هم  خوبی 
به  نمی توان  باشد.  این  از  بیش  باید  و  نبوده  کافی 
این  در  سرمایه گذاری  خواستار  فرمایشی  صورت 

حوزه شد. 
آذری جهرمی با اشاره به اثر مصوبه ۲۶۶ رگوالتوری 
 ۶۰ داخلی  محتوای  مصرف  میزان  آن،  اجرای  با  که 
درصد رشد کرده است، خاطرنشان کرد: میزان رشد 
اینترنت ۲۰ درصد بوده البته هنوز موانعی برای رشد 
سرویس های داخلی داریم و سازمان تنظیم مقررات 

ارتباطات باید کار بیشتری در این حوزه انجام دهد.
سه  هر  مشترک  تصمیم  نیازمند  توییتر  فیلتر  رفع 

قوه است
ترافیک  که  سایت هایی  فهرست  اینکه  بیان  با  وی 
آن ها به صورت نیم بها محاسبه می شود، باید شفاف 
حوزه  این  در  سلیقه ای  صورت  به  شرکت ها  و  شود 
نکنند، عنوان کرد: همچنین در خصوص رفع  عمل 
ملی  مرکز  در  موضوع  این  که  گفت  باید  توییتر  فیلتر 
فضای مجازی در حال بررسی است و نیاز به تصمیم 

مشترک هر سه قوه دارد.
خصوص  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
و  ارتباطات  وزارت  در  شصتی ها  دهه  کارگیری  به 
فناوری اطالعات خاطر نشان کرد: سن مدیریتی در 
وزارت ارتباطات را ۱۰ سال کاهش داده ایم و این سن 

را پنج سال دیگر هم کاهش خواهیم داد.
آذری جهرمی در خصوص راه اندازی ارز دیجیتال 
نتیجه  این  به  بانک مرکزی  اگر  بیان کرد:  نیز  تلگرام 
برسد فعالیت ارز مجازی تلگرام مخرب باشد، با تمام 
وجود دستور قانونی را اجرا خواهیم کرد و اغماضی 
این  در  باید  مرکزی  بانک  نمی کنیم.  حوزه  این  در 
کارگروه  به  را  نظرش  و  بدهد  تخصصی  نظر  حوزه 
امنیت  عالی  ش��ورای  یا  مجرمانه  مصادیق  تعیین 
ملی ارجاع دهد و ما هم دستورات آنها را حتما اجرا 

می کنیم.  

وزیر ارتباطات:

باید انحصار اقتصادی کنار گذاشته شود

ایام نوروز نزدیک است و بازار کاسبی مشهدی ها 
خیابان های  می شود.  پررونق تر  و  داغ تر  روز  به  روز 
مشهد بخاطر میلیون ها زائری که ساالنه به این شهر 
تجاری  مجتمع های  و  مغازه ها  از  شده  پر  می آیند 
کاسبی  به  مشغول  آن  در  اصناف  انواع  که  مختلف 
که  هستند  اف��رادی  از  اصناف  صاحبان  هستند. 

مستقیم با زائرین در ارتباط اند.
بعضی کاسبان غریبه ها را طعمه می بینند 

مشهد  به  کشور  شمالی  شهرهای  از  که  احمدی 
از شهرهای ساحلی  آمده گفت: من خودم در یکی 
به مسافرت  نوروز  برای همین قبل  و  کاسب هستم 
از  میزبانی  و  کاسبی  به  بتوانم  ن��وروز  ایام  تا  آمدم 
برای  یکبار  سالی  حداقل  من  بپردازم.  مسافران 
زیارت به مشهد می آیم و به این شهر آشنا هستم اما 
از اولین حضورهایم در مشهد خاطره خوشی ندارم.

وی افزود: چندبار اولی که به مشهد آمدم راننده ها 
کرایه  من  از  زی��ادی  میزان  فرودگاه  و  ترمینال  در 
که  میبردند  هتل آپارتمان هایی  به  مرا  و  می گرفتند 
مبالغ زیادی کرایه می گرفتند. اطراف حرم سوغاتی 
می خریدم اما به خیابان های دیگر شهر که می رفتم 

متوجه می شدم کاله سرم رفته است. 
بی انصاف  کسبه  هم  شمال  کرد:  تصریح  احمدی 
دارد این فقط مخصوص مشهدی ها نیست، نمی دانم 
چرا اما کسبه محلی به غریبه ها به چشم طعمه نگاه 
با داشتن  افراد می توانند  این  که  می کنند در حالی 
آنها  و همیشگی  منبع درآمد ساالنه  خاطره خوش 

باشند.
آموزش های کاسبی باید در دانشگاه ها داده شود

بلکه  نیست  مسافران  به  مربوط  تنها  امر  این 
بسیاری از ما نیز در نقاط مختلف شهر و البته کشور 
با چنین کسبه ای درگیر بوده ایم. در همین راستا به 
سراغ یکی از کسبه قدیمی مشهد رفتیم تا دلیل این 

امر را از نظر ولی جویا شویم.
یکی از کسبه قدیمی مشهد در این خصوص گفت: 
کاسبی ها نسبت به گذشته تغییری نکرده است و این 
از  آدم ها هستند که تغییر کرده اند. در گذشته قبل 
اخالقی  اصول  و  می خواندند  مکاسب  شدن  کاسب 
و حرفه ای کار خیلی بیشتر رعایت می شد اما دوره 
تحصیل  دانشگاه ها  در  اف��راد  االن  و  شده  عوض 

می کنند و آن جا باید این آموزش ها را ببینند.
صنف ها  همه  در  البته  افزود:  علوی  محمد  سید 
افراد  خود  به  صحیح  کاسبی  و  هست  بد  و  خوب 

بستگی دارد، قدیمی ها بسیار مقید به اصول کاسبی 
بودند ولی االن این اصول فراموش شده اند. امروزه 
جوانان دنبال کار کمتر و پول بیشتر هستند و این جز 
با تقلب و خیانت در کار ممکن نیست. رزق حالل به 
راحتی به دست نمی آید و اساتید ما نیز اول اصول 
اخالقی و ایمان را مد نظر داشتند و بعد کار و تالش 

مداوم.
مشتری فرستاده خداست

و معتمد  از کسبه قدیمی  یکی  به سراغ  ادامه  در 
بازار مشهد رفتیم  که رئیس اتحادیه رستوران داران، 
چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد نیز هست 
و به نحوی تمام زائران و مجاوران با واحدهای صنف 
وی در ارتباط هستند و در خصوص کاسبی صحیح و 

حالل نظر وی را جویا شدیم.
چلوکباب،  رس���ت���وران داران،  اتحادیه  رئیس 
آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد گفت: کاسب همیشه 
به تکریم ارباب رجوع و مشتری اعتقاد ویژه دارد چرا 
و  است  خدا  فرستاده  و  کاسب  مهمان  مشتری  که 
چنین  با  و  آمده  خانه  به  که  دارد  را  مهمان  حکم 
رویکردی از او باید استقبال کرد. از طرفی نیز کاسب 
حبیب ا... است و کاسب پا جای پای پیامبر گذاشته 

است پس متقابال کاسب هم باید تکریم شود.
حسن امیریان در گفت وگو با خبرنگار »صبح امروز« 
از  حالل  رزق  تهیه  برای  صبح ها  افراد  این  افزود: 
خانه خارج می شوند و حتی روایت داریم اگر در اثر 
حادثه ای کشته شود چون به نیت تهیه رزق حالل 
پس  می شود،  محسوب  شهید  شده  خارج  خانه  از 

کاسب نیز مثل مشتری باید تکریم شود.
حبیب ا... بودن شروطی دارد

بودن  حبیب ا...  کاسب  البته  داد:  ادامه  امیریان 
گران فروشی  یا  کم فروشی  نباید  دارد،  نیز  شروطی 
داشته باشد، مشتری را مهمان خود بداند و اصول 
کاسبی صحیح را رعایت کند. در گذشته افراد قبل از 
ورود به کسب و کار باید کتاب مکاسب را می خواندند 

و آموزش کسب و کار صحیح و حالل می دیدند.
سازمان  تالش  با  و  خوشبختانه  البته  افزود:  وی 
فنی و حرفه ای اکنون افراد باید قبل از ورود به یک 
حرفه آموزش های مخصوص به آن را ببیند چرا که به 
این نتیجه رسیده اند که آموزش بسیار مهم و اساسی 

است.
شبه  یک  را  صدساله  ره  می خواهند  جوانان 

بروند

چلوکباب،  رس���ت���وران داران،  اتحادیه  رئیس 
در  کرد:  تصریح  مشهد  حلیم  و  کباب  آشپزخانه، 
و  دارند  حضور  بد  و  خوب  افراد  لباسی  و  صنف  هر 
با  بتواند  که  است  این  اتحادیه  و  مجموعه  یک  هنر 
از هم جدا  را  بد  و  نظارت خوب  و  گزارش  بازرسی، 
مدت ها  کار  یک  آموزش  برای  فرد  گذشته  در  کند. 
عرق  و  می کشید  سختی  می دید،  آم��وزش  باید 
اما  برسد.  بازار  در  مناسبی  اعتبار  به  تا  می ریخت 
در  وقتی  جوانان  و  نیست  اینگونه  اکنون  متاسفانه 
صد  ره  می خواهند  می شوند  وارد  مختلف  مشاغل 

ساله را یک شبه طی کنند.
جای  و  کسبه  ب��رای  آم��وزش  خصوص  در  وی 
سال  یک  حدود  ما  صنف  در  گفت:  مکاسب  خالی 
آموزشی  کالس های  جدید  کسبه  ب��رای  که  است 
تشکیل می شود. اگر هنوز واحد افتتاح نشده باشد 
کالس ملزومات صنف را خواهند گذراند که در این 
از شروع  افراد توصیه می شود قبل  این  به  کالس ها 
قدیمی تر  واحدهای  در  را  چندماهه  دوره های  کار 
فعالیت کنند تا با شرایط بازار آشنا شوند و به زیر و 

بم کار آشنایی دقیق پیدا کنند.
شده  افتتاح  صنفی  واحد  اگر  داد:  ادامه  امیریان 
باشد کالس های مربوط به اماکن و بهداشت را باید 
افراد بگذرانند و آموزش مکاسب و شرایط و اصول 
کسب به این افراد نیز بر عهده من است تا افراد کامال 
کالس ها  این  پایان  در  شوند.  آشنا  کار  شرایط  به 
افراد یا تمام این موارد را می پذیرند و یا با آگاهی از 
شرایط و مشکالت از افتتاح واحد صنفی صرف نظر 

می کنند. 
کسانی که در کالس های آموزشی نباشند دچار 

مشکل می شوند
وی افزود: در اتحادیه رستوران داران افراد زیادی 
بودند که با بهانه تراشی و به دالیل مختلف از شرکت 
کار  وارد  آم��وزش  بدون  و  زدند  سرباز  کالس ها  در 
در  ناآگاهی  همین  بخاطر  مدتی  از  پس  ولی  شدند 
به تعطیل کردن واحد  ناچار  کار شکست خوردند و 

صنفی شدند.
همکاری  با  اصناف  اتاق  البته  کرد:  ابراز  امیریان 
مختلف  مشاغل  ب��رای  فنی وحرفه ای  س��ازم��ان 
مدیریتی،  آموزش های  و  کرده اند  دایر  کالس هایی 
انجام  وارد  تازه  اف��راد  برای  را  دارای��ی  و  بهداشت 
می دهند اما چندماهی است که مکاسب نیز در آن ها 

تدریس می شود.

دانش آموزان باید در واحدهای صنفی آموزش 
ببینند

چلوکباب،  رس���ت���وران داران،  اتحادیه  رئیس 
جای  داد:  ادامه  مشهد  حلیم  و  کباب  آشپزخانه، 
خالی  بسیار  دبیرستان  پایه  در  کسب وکار  آموزش 
دنبال  به  فارغ التحصیلی  از  پس  ج��وان  تا  اس��ت 
پشت میزنشینی نباشد. اگر برنامه ای طراحی شود 
در  عملی  آم��وزش  هفته  در  ساعت  چند  ج��وان  تا 
به  می تواند  بسیار  ببیند  صنفی  مختلف  واحد های 
موفقیت او کمک کند. البته این آموزش ها فقط برای 
جوانان نیست افراد کهنه کار نیز باید خود را با تحول 

ارتباطات در دنیا تطبیق دهند.
زائران از نظارت ها مطمئن باشند

به  گفت:  زائران  حقوق  به  توجه  خصوص  در  وی 
زائرین محترمی که به مشهد وارد می شوند اطمینان 
می دهم که ما نظارت کامل و دقیق به واحد ها داریم 
و حداقل تا شعاع 10 کیلومتری حرم هر روز توسط 
10 کارشناس بازرسی و نظارت خواهد شد و با توجه 
به این که در هر خیابان تنها 20 تا 30 رستوران داریم 
اما  گرفت.  خواهد  صورت  جامع  و  دقیق  نظارت ها 
از مکان هایی غذای  برای اطمینان خودشان حتما 
خود را تهیه کنند که پروانه کسب دارند. وی افزود: 
واحد  چون  ما  اتحادیه  و  شغل  در  راستا  همین  در 
نظارت  دارد  ارتباط  مردم  سالمت  و  غذا  با  صنفی 
نظارت ها  این  و در رستای  کرده ایم  بسیار شدید  را 
افتخاری  ب��ازرس   26 و  تخصصی  ب��ازرس   9 اکنون 
و  دارند  مختلف  مناطق  بر  دائمی  نظارت  که  داریم 
برای ما تفاوتی ندارد که در ایام شلوغی کار باشد یا 
نه، چرا که مهم ترین مسئله تکریم مشتری و سالمت 
مردم است. البته در ایام پیک نظارت ها بخاطر حجم 
باالی کار واحدها بیشتر خواهد شد و گشت مشترک 
بازرسان ما و اتاق اصناف، بهداشت و تعزیرات همراه 

هم این نظارت ها را انجام خواهند داد.
منشا مشکالت در عدم آموزش است

در پایان می توان این گونه برداشت کرد که منشا 
بسیاری از مشکالت و نارضایتی ها از کسبه می تواند 
این  در  پایه ای  کار  و  افراد  صحیح  آموزش  عدم  در 
گذشته  در  که  است  حالی  در  این  است.  خصوص 
مکاسب  کتاب  باید  ب��ازار  به  ورود  ب��رای  کاسبان 
مطالعه  را  دزفولی  انصاری  مرتضی  شیخ  نوشته 
نشود  ضایع  کسی  از  حقی  کاسبی  در  تا  می کردند 
این  باشند.  حبیب ا...  واقع  به  بتوانند  گونه  این  و 
به  رسانه ها  و  مجازی  فضای  از  ت��وان  می  روزه��ا 
و  باتجربه  های  نسل  بین  ارتباط  برای  پلی  عنوان 
جوان اصناف استفاده کرد تا چهره مشهد درخشان 

تر از همیشه بدرخشد.

بررسی »صبح امروز« از کسب  وکار در مشهد؛

کاسب حبیب   خداست     رضا شجاع
rezA.SH410@gMAIL.CoM

مرکز ملی فضای مجازی 
پیام رسان های مجاز را به ما اعالم 

کرده تا وام هایی با سود کم، حداقل 
تضمین های الزم و بازپرداخت بلند 

مدت به پست بانک معرفی شوند و از 
دید ما مشکلی اکنون در این حوزه 

وجود ندارد

برداشت ما این بود که بازار کشور 
بیش از 6 اپراتور FCP نیاز ندارد 

اما چون نمی خواستیم مانع رقابت 
شویم هر 17 شرکت متقاضی این 

پروانه، پذیرش شدند و طبیعتا 
سرمایه گذاری همه این 17 شرکت 

ظرفیت بازگشت سرمایه را ندارد



    نیلوفر اقبال 
NILouPHAr.egHbAL@yAHoo.CoM
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گناباد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
گفت: تبیین آیین سنتی چهارشنبه سوری نیازمند 
از  باید  و  اس��ت  فرهنگی  بازشناسی  و  مهندسی 
نخبگان و صاحبنظران برای نهادینه سازی آن بهره 

گرفت.
اف��زود:  شفیعی  ابوالقاسم  ای��رن��ا،  گ���زارش  ب��ه 
در  ای��ران  کهن  تاریخ  طول  در  س��وری  چهارشنبه 
ولی  بوده  همراه  خاص  های  آئین  با  مختلف  نقاط 
پیام مشترک این آیین ها، اتحاد، همدلی و تحکیم 

دوستی بین ایرانیان در آستانه سال نو است.
تدریج  به  آیین  این  سنتی  رسوم  کرد:  اظهار  وی 
توانست  می  که  آیینی  و  شده  سپرده  فراموشی  به 
شود  اجتماعی  انسجام  و  ملی  همایش  به  تبدیل 
از  تدریج  به  اشخاص  برخی  استفاده  سوء  دلیل  به 
دلهره  به  تبدیل  و  شده  خارج  خود  وجودی  فلسفه 

ترین رویداد ایرانی شده است.
تاریخ  وی گفت: نخبگان مصلح اسالمی در طول 
تالش کردند، آیین  ایرانی را با آیین  اسالمی تلفیق و 
آمیزه ای زیباتر از پیش خلق کنند و پیش روی مردم 
قرار دهند و مردم ایران هم در سده های گذشته این 
پذیرفتند.این  باز  آغوش  با  را  شده  غنی  فرهنگ 
قرائت قرآن و دعای  را در  مهندسی دقیق و ظریف 
تحویل سال نو و بسیاری مناسبت های دیگر شاهد 
هستیم.  وی اظهار کرد: پریدن از روی آتش در شب 
نشاط  پر  آیین  یک  دیرباز  از  سال  آخر  چهارشنبه 
از  آن،  انجام  بار  هر  با  که  بوده  فامیلی  و  خانوادگی 
خدای یگانه، استمداد سالمتی می  شده است ولی 
این آیین کهن ناخواسته به دست فراموشی سپرده 
بسیار  های  تغییر  دستخوش  زمان  گذر  در  و  شده 
گشته و یک سری آتش بازی های خطرناک جای آن 

را گرفته است. 
به  س��وری  چهارشنبه  سنتی  آیین  گفت:  وی 
سال  آستانه  در  رویداد،  این  نکردن  مدیریت  دلیل 
با رفتارهای  ناگوار اجتماعی همراه  واقعه  به یک  نو 

خشونت بار و تنفر انگیز تبدیل شده است.
محترقه  مواد  و  نارنجک  پرتاب  اف��زود:  شفیعی 
آیین  با  تناسبی  بیمارگونه  اذی��ت  ه��ای  و  آزار  و 

مهرورزی و خردمندانه چهارشنبه سوری ندارد.
وی اظهار کرد: دمل چرکین خشونت و دگرگونی 
نامطلوب در این آیین کهن محرز شده و باید با بهره 
مهندسی  و  بازشناسی  و  نخبگان  ظرفیت  از  گیری 
سوری  چهارشنبه  سنتی  و  متنوع  آیین  فرهنگی، 

دوباره در جامعه و بین مردم و جوانان احیا شود.
مختلف  های  آیین  در  شرکت  با  افراد  گفت:  وی 
و  داده  انجام  را  خود  تکلیف  کنند  می  احساس 
از طرفی  و  آورند  به دست می  نوعی رضایت مندی 
پیوندد  به جمع می  فرد  ها،  آیین  این  در  با شرکت 
آیین سنتی  برگزاری  و  گیرد  تا هویت جمعی شکل 
نظیر چهارشنبه سوری باعث تقویت و تایید دوباره 
شود  می  ها  ارزش  رشته  یک  به  جامعه  پایبندی 
اضطراب،  کاهش  و  روان��ی  های  حمایت  زمینه  و 
ترس و دلهره در میان اعضای جامعه فراهم شده و 

کشمکش های اجتماعی کاهش می یابد.
سه  آخرین  غ��روب  جشن  به  چهارشنبه  س��وری 
شنبه )شب چهارشنبه( هر سال اشاره دارد که طبق 
تا  و  افروخته  بزرگی  آتش  روز  این  در  باستان  آیین 
صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگه داشته می 
خواهان  آتش،  این  روی  از  پریدن  با  مردم  و  شد 
تطهیر و دوری از بدی و پلیدی، بیماری و غم و رنج 

بوده اند.

رضوی  خراسان  دادگستری  وکالی  کانون  رئیس 
دادگستری، ضربه  وکال  کانون  استقالل  گفت: ضربه 
به حاکمیت و قوه قضاییه است. حفظ این استقالل 
ما  اصلی  وظایف  جزو  آینده  وکالی  به  آن  تحویل  و 

است.
وکالی  کانون  استقالل  جشن  در  عامری  مهدی 
6۵امین  تبریک  ضمن  رضوی  خراسان  دادگستری 
اظهار  دادگستری  وکالی  کانون  استقالل  سالگرد 
که  طور  همان  عادالنه،  دادرس��ی  یک  ب��رای  ک��رد: 
هم  مستقل  وکیل  یک  ضروری،  مستقل  قاضی  یک 
استانداردهای  لحاظ  به  داد:  ادامه  وی  است.  الزم 
می تواند  استقالل  این  حفظ  و  داشتن  هم  جهانی 
جایگاه ما را در داوری های بین المللی ارتقا بخشد. 
به  احترام  با  مساوی  وکال  کانون  استقالل  همچنین 
حقوق شهروندی است. عامری با بیان اینکه حذف 
آزمون وکالت یعنی تبدیل کردن لیسانسه های بیکار 
به  و  است  بزرگ  مفسده ای  خود  که  بیکار  وکالی  به 
لیسانسه  های  از  خطرناک تر  بیکار  وکالی  مراتب 
کمپین های  تشکیل  ک��رد:  عنوان  هستند،  بیکار 
زیرا  ن��دارد،  اع��راب  از  محلی  وکالت  آزم��ون  حذف 
و  موکل  و...  ناموس  ج��ان،  حافظ  وکالت  آزم��ون 
مردم است. رئیس کانون وکالی دادگستری خراسان 
با تاکید بر جایگاه وکالی پایگاه یک، عنوان  رضوی 
کرد: تنها وکیل مورد قبول، وکالی پایه یک هستند، 

وکیل خودی و ناخودی نداریم.
اف���زون  روز  اف���زای���ش  ب��ه  اش����اره  ب��ا  ع��ام��ری 
ایجاد  ک��رد:  بیان   حقوق،  رشته  فارغ التحصیالن 
 ۵00 از  التحصیل  فارغ  نفر  هزار   30 برای   اشتغال 

دانشکده حقوق بر عهده کانون وکال نیست.
سوی  به  ای  رسانه  هجمه های  به  اش��اره  با  وی 
خود  برنامه های  در  صداوسیما  امروز  گفت:  وکالت 
ناشایست  اف��رادی  را  وکال  و  دون  شغلی  را  وکالت 

معرفی می کنند.
رضوی  خراسان  دادگستری  وکالی  کانون  رئیس 
اظهار کرد: آیین نامه تعرفه  های وکالت از سال 1386 
هزینه هایی  در  که  است  حالی  در  این  نیافته،  تغییر 
از قبیل تمبر و... با افزایش روبرو بوده ایم. در حال 
تعداد  این  از  که  یک  پایه  وکیل  نفر   1918 حاضر  
فعالیت  حال  در  خانم  نفر   ۵70 و  آق��ا   نفر   13۴2
هستند که تعداد وکالی خانم افزایش خوبی داشته 
این  از  که  نفر،   332 وکالت  کارآموزان  تعداد  است. 

تعداد 171 نفر آقا و 106 نفر خانم هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد از آغاز 
های  شهرستان  سطح  در   97 ن��وروزی  سالمت  طرح 

گناباد و بجستان خبر داد.
به  طرح  این  اف��زود:  مرادی  ایرج  ایرنا،  گزارش  به 
منظور حفظ سالمت شهروندان و مسافران نوروزی و با 
هدف حفظ و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه 

تا 1۵ فروردین سال آینده اجرا می  شود.
وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، بازرسان 
به صورت روزانه  بازرسی  اکیپ  قالب 1۵  بهداشت در 
از  تعطیل  ایام  و  اداری  روزهای  در  تا 20  ساعت 8  از 
اماکن عمومی، مراکز تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی، 
آرایشی و بهداشتی و اماکن بین راهی، ترمینال  ها و 
رستوران  های شهرستان  های گناباد و بجستان بازدید 
با  مناسب  قانونی  برخورد  تخلف،  وجود  صورت  در  و 

متخلفین اعمال می  گردد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: 
با نزدیک شدن سال جدید و ایام تعطیالت نوروزی، 
و  عرضه  تهیه،  مراکز  و  عمومی  اماکن  اغلب  فعالیت 
بایستی  لذا  و  یافته  افزایش  نیز  غذایی  مواد  فروش 

بازرسی  ها و کنترل مواد غذایی تشدید یابد.
مرادی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح 
در ایام نوروز امسال، دو هزار و ۵2 مورد بازدید از مراکز 
و اماکن و سامانه  های آبرسانی انجام شد، گفت: در این 
مدت عالوه بر صدور اخطارهای الزم، 367 مورد کارت 
بهداشت نیز صادر شد. معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد از مسافران نوروزی و شهروندان محترم 
عدم  و  تخلف  نوع  هر  مشاهده  صورت  در  تا  خواست 
تلفن  شماره  به  را  موضوع  بهداشتی،  مسائل  رعایت 

 های 190 و ۵7220986 و ۵7223۵13 اطالع دهند.
حرفه   و  محیط  بهداشت  مدیرگروه  مردانی،  حسن 
ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز 
نوروزی، 30نفر  کرد: در راستای طرح سالمت  بیبان 
از بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشت 
1۵اکیپ  قالب  در  بجستان  و  گناباد  های  شهرستان  

نسبت به بازرسی اقدام می  کنند.
برای  ش��ده  انجام  برنامه  ری��زی  طبق  گفت:  وی 
اطمینان از سالمت مسافران نوروزی، اماکن پذیرایی 
بین  راهی، اماکن پذیرایی حساس و اقامتی حداقل سه 
بار و سایر اماکن حداقل یک بار در طول یک ماه اجرای 
قرار می  بازرسی  و  پایش  نوروزی مورد  طرح سالمت 
 گیرند. مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه  ای معاونت 
با  همچنین  گناباد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
اشاره به فعال بودن آزمایشگاه  بهداشت آب گناباد در 
ایام نوروز 97، تصریح کرد: نظارت بر سالمت آب شرب 
شهروندان و مسافران در این ایام با جدیت دنبال می  

شود.

شورای  جلسه  ششمین  اسفندماه   19 گذشته،  روز 
تصادفات  از  پیشگیری  سیاست گذاری  و  راهبردی 
مشهد  انقالب  و  عمومی  دادس��رای  محل  در  استان 
برگزار شد. در این جلسه جمعی از مسئولین قضایی به 
ویژه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پلیس 

راه و پلیس راهور و... حضور داشتند. 
قمری،  محسن  سرهنگ  جلسه،  این  ابتدای  در 
جانشین رئیس پلیس راهور با اشاره به کثرت تصادفات 
گفت:  استان  حادثه خیز  نقاط  در  فوتی  و  جرحی 
مختلف  طرح های  اجرای  با   89 سال  از  خوشبختانه 
برای پیشگیری از تصادفات، با کاهش آمار افرادی که 
در سوانح رانندگی فوت می شوند مواجه هستیم. سال 
89 حدود 616 نفر در 10 ماه ابتدای سال و در 96 حدود 
بودیم و  را شاهد  337 مورد فوتی در صحنه تصادفات 
در  صحیحی  روند  در  که  است  این  نشانگر  آمار  این 

کاهش تصادفات دنبال کردیم. 
عدم  تصادفات  علت  بیشترین  افزود:  ادامه  در  وی 
تقدم،  حق  رعایت  عدم  پلیس،  هشدارهای  به  توجه 
به  همچنین  است،  عقب  دنده  و  ناگهانی  مسیر  تغییر 
استناد شواهد موجود حدود 20درصد از تصادفاتی که 
احتماال  و  اتفاق می افتد، صحنه سازی  در شهر مشهد 
الزم  دلیل  همین  به  است.  بیمه  یا  دیه  دریافت  برای 
به  تصادفات  بروز  دلیل  به  که  پرونده هایی  در  است 
مرجع قضایی ارجاع می شوند، احتمال قانون شکنی و 

اخاذی از بیمه را در نظر گرفت.
سرهنگ قمری بیان کرد: از مجموع تصادفات سال 
جاری حدود ۴3 درصد تصادف با عابرپیاده و 39درصد 
موتور  با  تصادف  21درص��د  و  نقلیه  وسیله  با  تصادف 
به  مربوط  که  تصادفاتی  در  همچنین  است.  سیکلت 
افزاینده و نگران کننده ای دارد،  موتور سیکلت و آمار 
موتور،  با  برخورد  در  پیاده  عابرین  فوت  ۴3/۵درص��د 
از موارد فوتی مربوط  29درصد فوت راکبان و 6درصد 

به فرد پشت راکب موتور سیکلت است. 
سنی  رده  به  اشاره  با  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
شدند،  فوت  تصادفات  در  که  سیکلت  موتور  راکبان 
تصریح کرد: گروه سنی 18 تا 27 سال بیشترین میزان 
باید  البته  به خود اختصاص دادند.  را  فوتی  تصادفات 
موتور  آمار  گذشته  سال   8 در  متاسفانه  که  کنم  تاکید 
سیکلت های  موتور  از  کمتر  شده  پالک  سیکلت های 
دلیل  به  نشان می دهد  که  است  بوده  پارکینگ  داخل 
اینکه این وسیله در حال حاضر ارزان ترین نوع وسائل 
انجام  سند  با  ندرت  به  آن  فروش  البته  که  است  نقلیه 
و  بیمه نامه  بدون  واسطه ای،  صورت  به  معموال  و  شده 

قولنامه ای خریداری که می شود. 
این  در  سبزوار  دادستان  اردم��ه،  حسین  ادامه  در 
میزان  باالترین  حال حاضر  در  ک��رد:  بیان  جلسه 
پرونده های در دادگستری سبزوار مرتبط با گواهینامه 
شهر  این  در  قضایی  پرونده  ه��زار   ۴ ح��دود  که  است 
بیشتر  متاسفانه  اس��ت.  داده   اختصاص  خود  به  را 
گواهینامه  فاقد  شهر  این  دبیرستانی  دان��ش آم��وزان 
این  در  است  الزم  و  می نشینند  سیکلت  موتور  پشت 
سرسختانه ای  برخورد  متخلفان  با  و  کنیم  ورود  زمینه 

سیکلت های  موتور  اکثر  این  بر  عالوه  باشیم.  داشته 
فاقد بیمه نامه معتبر هستند و طبق قانون هیچ وسیله 
هرگونه  و  نداشته  حرکت  حق  بیمه نامه  بدون  نقلیه 

تخدی جرم محسوب می شود. 
در  می توانیم  ما  نظرم  به  اف��زود:  سبزوار  دادستان 
داشته  سیکلت  موتور  معامالت  بنگاه های  با  تعاملی 
بیمه  با  همراه  موتور  فروش  بر  تاکید  ضمن  که  باشیم 
معتبر بخواهیم که کاله کاسکت حتی با آرم بیمه نامه به 
صورت رایگان در اختیار خریداران قرار دهند. در این 
صورت هم طبق موازین قانونی تمامی خریداران موتور 
سیکلت وسیله ای را می خرند که بیمه شده و هم کاله 

ایمنی دریافت می کنند. 

در ادامه با اشاره به طرح پیشگیری و شناسایی رفتار 
رانندگان پرخطر و اجرای طرح پیشگیری از تصادفات 
و  آمار  شوشتری  شهید  آزادراه  و  آباد  وکیل  بلوار  در 

سیاست های راهبردی ارائه شد. 
بلوار وکیل آباد به عنوان یکی از مهم ترین معابر تردد 
خودروهایی  برخی  جوالنگاه  هاست  مدت  مشهد،  در 
و  نیست  مهم  برایشان  دیگران  حال  رعایت  که  است 
سانحه  ندارد.  اهمیتی  برایشان  هم  سانحه  بروز  انگار 

و  راننده  و  ش��ود  می  واژگ��ون  خ��ودرو  ده��د،  می  رخ 
سرنشین را به کام مرگ می کشاند، مرگی که گاه نصیب 
گاه  و  شود  می  متخلف  خ��ودروی  سرنشین  و  راننده 
آخر  خط  به  را  دیگری  خ��ودروی  گناه  بی  سرنشینان 

زندگی می رساند.
سرهنگ قمری در این رابطه گفت: سرعت خودروها 
بولوار  در  تصادفات  میزان  بودن  باال  عامل  ترین  مهم 
دیگری  عوامل  زیاد  سرعت  بر  عالوه  است.  آباد  وکیل 
بودن  محدود  پیاده،  عابران  عرضی  ت��ردد  همچون 
تقاطع های متعدد  و زیر گذر و وجود  پل های رو گذر 
این  در  تصادفات  بروز  در  بولوار،  به  منتهی  همسطح 
محور  این  در  مالیم  شیب  دارد.همچنین  نقش  محور 
باال  با سرعت  رانندگی  برای  افراد  باعث اشتیاق برخی 

می شود.
دوربین های  نصب  جمله  از  پلیس  اقدامات  به  وی   
کنترل سرعت با هماهنگی سازمان ترافیک شهرداری، 
عالیم  نصب  نامحسوس،  کنترل  ماموران  استقرار 
راهنمایی و رانندگی و ایجاد زیر ساخت ها اشاره کرد 
و افزود: با وجود این، متاسفانه برخی از افراد به ویژه 
مسیرهای  از  که  هنگامی  شب  اواخ��ر  در  جوان  قشر 
به  اقدام  شوند،  می  بولوار  این  وارد  شاندیز  و  طرقبه 
رانندگی با سرعت باال می کنند و باعث تصادفات منجر 

به جرح و فوت می شوند.
هشت  حدود   ۹6 سال  کرد:  تصریح  قمری  سرهنگ 
درصد  تصادفات منجر به فوت درمشهد در بولوار وکیل 
از  درصد  دو  حدود  همچنین  است،  افتاده  اتفاق  آباد 
تصادفات منجر به جرح و حدود چهار درصد منجر به 
این  که در  را  رانندگانی  خسارت شده است. همچنین 
متعدد  های  تخلف  و  کنند  تردد  باال  سرعت  با  محور 
و  کنیم  می  معرفی  قضایی  مراجع  به  دهند،  انجام 
خواهد  توقیف  طوالنی  مدت  به  ها  آن  های  خ��ودرو 
این  به  البته  استان  راهور  پلیس  رئیس  جانشین  شد. 
نکته اشاره می کند که میزان تصادفات در بولوار وکیل 
شدت  بودن  باال  دلیل  به  اما  نیست  باال  چندان  آباد 
با  معموال  منطقه  این  در  رانندگی  حوادث  تصادفات، 

واژگونی خودرو همراه است.
گفت:  بحث  این  ادام��ه  در  یار  شریعت  هادی  سید 
رانندگان  رفتار  و شناسایی  از تصادف  پیشگیری  طرح 
است.  راستا  این  در  موفق  های  طرح  از  یکی  پرخطر 
از  است  دخیل  مهمی  عوامل  رانندگی  تصادفات  در 
جمله راه، خودرو و عامل انسانی که در امر راهداری در 

سطح استان وضعیت نسبتا مناسبی داریم که البته تا 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم اما باز هم نسبت 
و  داری��م  بهتری  وضعیت  کشور،  راههای  وضعیت  به 
هزینه  و  منابع  بهتر  مدیریت  با   97 سال  در  امیدواریم 
کرد درست بودجه شاهد بهبود وضعیت راه های استان 
باشیم.  این مقام قضایی گفت هر چقدر هم که وضعیت 
یا ایمنی خودرو را  راههای استان را بهبود ببخشیم و 
افزایش دهیم باز هم تا فرهنگ رانندگی را تغییر ندهیم 
نمی توانیم شاهد کاهش ملموس تخلفات و تصادفات 

رانندگی باشیم.
داد:  ادامه  تصادفات  از  پیشگیری  کارگروه  رئیس   
شورای  اعضای  توسط  که  کارشناسانه  های  بررسی  با 
تصادفات  از  پیشگیری  سیاست گذاری  و  راهبردی 
برون  و  شهری  درون  محور  دو  در  است  شده  انجام 
شهری با تاکید بر برخورد با تخلفات حادثه ساز از جمله 
اجرای  غیرمجاز،  سبقت  غیرمجاز،  سرعت  از  تخطی 
حرکت های نمایشی و مارپیچ، عدم حرکت بین خطوط 

با همراهی مردم از ابتدای اسفندماه آغاز شده است. 

شهید  آزادراه  در  تصادفات  از  پیشگیری  ط��رح 
طرح  این  است.  اجرا  حال  در  اکنون  هم  شوشتری 
حرکت  مانند  تخلفاتی  طرح  این  اجرای  چارچوب  در 
مجاز،  سرعت  از  تخطی   ، خطوط  بین  خودرو  نکردن 
خط  تغییر  جاده،  حاشیه  در  خودرو  غیرمجاز  توقف 
حرکت خودرو بدون عالمت، حرکات نمایشی خودرو، 
رعایت  غ��روب،  از  پیش  خ��ودرو  چراغ  نکردن  روشن 
مسافری  و  باری  ناوگان  حرکت  طولی،  فاصله  نکردن 
طول  در  ایمنی  کمربند  نبستن  و  آزادراه  سوم  باند  در 
آزادراه 38 کیلومتری مشهد - باغچه از طریق گشتهای 
ثبت  دوربینهای  و  راه  پلیس  نامحسوس  و  محسوس 
تخلف اعمال قانون می شوند. رانندگانی که رفتارهای 
پرخطر ترافیکی دارند عالوه بر توقیف خودروی آنان به 
مدت 72 ساعت، به دادسرا معرفی شده تا در خصوص 

آنان احکام قضایی اجرا شود.

 اردمه: در حال حاضر باالترین 
میزان پرونده های در دادگستری 
سبزوار مرتبط با گواهینامه است 

که حدود 4 هزار پرونده قضایی 
در این شهر را به خود اختصاص 

داده  است. متاسفانه بیشتر 
دانش آموزان دبیرستانی این 

شهر فاقد گواهینامه پشت موتور 
سیکلت می نشینند و الزم است 

در این زمینه ورود کنیم و با 
متخلفان برخورد سرسختانه ای 

داشته باشیم

بیشترین علت تصادفات عدم 
توجه به هشدارهای پلیس، 

عدم رعایت حق تقدم، تغییر 
مسیر ناگهانی و دنده عقب 
است، همچنین به استناد 

شواهد موجود حدود 20درصد 
از تصادفاتی که در شهر مشهد 

اتفاق می افتد، صحنه سازی و 
احتماال برای دریافت دیه یا بیمه 

است. به همین دلیل الزم است 
در پرونده هایی که به دلیل بروز 

تصادفات به مرجع قضایی ارجاع 
می شوند، احتمال قانون شکنی و 

اخاذی از بیمه را در نظر گرفت

خبرخبر

رئیس کانون وکالی دادگستری خراسان رضوی:

ضربه به استقالل کانون وکال؛ 
ضربه به قوه قضائیه است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد خبر داد؛

آغاز طرح سالمت نوروزی 
در گناباد

جشن پیوند مهر و دوستی ایرانیان

آیین سنتی چهارشنبه سوری 
نیازمند بازشناسی فرهنگی است

درجلسهشورایراهبردیوسیاستگذاریپیشگیریازتصادفاتاستانمطرحشد؛

دستوپنجهنرمکردنباصحنهسازی!
بیشترتصادفاتیکهدرسطحشهرمشهداتفاقمیافتد،باصحنهسازیوبهنیتاخاذیازبیمهاستواینموضوعمهمترینچالشپیشرودرپروندههایتصادفاتاست

کشف 34 کیلوگرم مواد افیونی درتربت حیدریه 
جانشین فرماندهی انتظامی تربت حیدریه از کشف 

3۴ کیلو و 200گرم مواد مخدر از نوع تریاك خبر داد. 
سرهنگ» غالمرضا خرقانی« با اعالم این خبر گفت: 
ماموران حفاظت اطالعات این فرماندهی درپی کسب 
خبری مبنی بر قاچاق و توزیع مواد افیونی در یکی از 
منازل حاشیه شهر تربت حیدریه برای بررسی موضوع 
پس  انتظامی  ماموران  افزود:  وی  شدند.  عمل  وارد 
موضوع  صحت   از  اطمینان  و  گسترده  تحقیقات  از 
در  را  مخدر  مواد  توجهی  قابل  مقدار  متهم  دریافتند 
منزلش نگهداری و قصد توزیع آن در  شهرستان تربت 
حیدریه  دارد. ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی 
و  مقدار 3۴کیلو  ساله"  متهم"36  منزل  از  بازرسی  در 
200 گرم مواد مخدر از نوع تریاك که به طرز ماهرانه ای 

درانباری منزلش پنهان کرده بود بودکشف کردند.
وی گفت:  متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده 
معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی   مراحل  سیر  برای 
شد.یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه 
حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر 
عموم  از  و  است  جامعه  سوز  خانمان  بالی  عنوان  به 
شهروندان خواست خادمین خود را در این مبارزه بی 
امان با ارائه اخبار و اطالعات از طریق سامانه 110و128 

یاری کنند.
کشف ۲۲ هزارعدد انواع موادمحترقه در شهرستان 

جوین
فرمانده انتظامی شهرستان جوین از کشف ۲۲هزار 

عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی غالم زاده گفت:با کسب خبری مبنی 
بر ورود یک محموله مواد محترقه به یکی از باربری های 
سطح شهرستان جوین ، موضوع در دستور کار تیمی 
قرار  فرماندهی  این  امنیت عمومی  پلیس  ماموران  از 
گرفت. وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت 
وارد  ضربتی  اقدام  در  قضایی  های  هماهنگی  خبربا 
انبار این باربری تعداد۲۲  عمل شدند و در بازرسی از 
فرد  کردند.  کشف  محترقه  مواد  انواع  عدد  هزارو۱۶ 
متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به دادسرا معرفی شد.
سرهنگ غالم زاده در پایان با توجه به نزدیک شدن 
به چهارشنبه آخرسال و هم چنین به منظور پیشگیری 
از بروز هرگونه حوادث تلخ از مردم فهیم این شهرستان 
خواست در صورت آگاهی از هرگونه اخبار در خصوص 
را  مراتب   ، سودجو  افراد  توسط  محترقه  مواد  توزیع 
تا  اطالع   ۱۱۰ پلیسی  های  فوریت  مرکز  به  بالفاصله 

برخورد قانونی صورت گیرد.
معاون دادستان مشهد خبرداد؛

دستگیری اعضای باند قاچاق اسلحه در مشهد
قاچاق  باند  اعضای  دستگیری  از  حیدری  قاضی 
مخفیگاه های  از  بازرسی  در  گفت:  و  داد  خبر  اسلحه 
مربوط  انواع مهمات  قلم  ۴۰ هزار  قاچاقچیان، حدود 
به سالح های جنگی و شکاری و ۶۰ قبضه انواع سالح 

کشف و ضبط شد.
با اشاره به  قاضی حیدری، معاون دادستان مشهد 
و  بررسی های میدانی  با  افزود:  این عملیات  جزئیات 
اطالعاتی و هماهنگی دستگاه قضایی و تالش گسترده 

سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات 
خراسان رضوی اطالعاتی به دست آمد مبنی براینکه 
قاچاقچیان اسلحه به دلیل تنگنا های اطالعاتی، مسیر 
انتقال سالح های مرگبار به کشور را به مرز های شرقی 
تغییر داده اند بنابراین از چند ماه گذشته، فعالیت ها 
استان  شرقی  مرز های  در  قاچاقچیان  تحرکات  و 
گمنام  سربازان  اطالعاتی  چتر  زیر  رضوی  خراسان 
امام زمان )عج( قرار گرفت و این مرز ها به صورت کامال 
از امکانات و تجهیزات شناسایی  یا استفاده  پوششی 
زیر ذره بین اطالعاتی رفتند.  قاضی حیدری با اشاره 
به حمایت های گسترده رئیس کل دادگستری استان 
خراسان رضوی و راهنمایی های دادستان مرکز استان، 
برای تامین امنیت کشور در نقاط حساس و مرز های 
اطالعاتی  و  قضایی  اقدامات  کرد:  اضافه  زمین  ایران 
با رصد های امنیتی نشان می داد که قاچاقچیان برای 
خأل های  برخی  از  دارند  قصد  کشور  به  اسلحه  انتقال 
موجود استفاده کنند، بنابراین حامالن سالح از نقطه 
همه  تا  گرفتند  قرار  اطالعاتی  چتر  زیر  مرزی  صفر 
شناسایی  موجود  خأل های  همچنین  و  باند  اعضای 

شود. 
یک  ابتدا  کرد:  خاطرنشان  مشهد  دادستان  معاون 
در  قاچاق  سالح های  انواع  حامل  خ��ودروی  دستگاه 
)عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  محاصره  به  مشهد 
به  اقدام  بود  ماجرا شده  که متوجه  راننده  اما  درآمد، 
تیراندازی کرد و درگیری مسلحانه درحالی رخ داد که 
یکی از ماموران نیز با اصابت گلوله مجروح شد و به مرکز 

درمانی انتقال یافت. 
قاضی حیدری افزود: با دستگیری راننده خودروی 

حامل چندین قبضه سالح، ادامه عملیات به دستگیری 
پنج عضو دیگر این باند انجامید و همه اعضای باند در 
چنگ قانون گرفتار شدند. این مقام قضایی گفت: در 
هزار   ۴۰ حدود  قاچاقچیان،  مخفیگاه های  از  بازرسی 
قلم انواع مهمات مربوط به سالح های جنگی و شکاری 

و ۶۰ قبضه انواع سالح کشف و ضبط شد.
دستگیر  میان  در  اف��زود:  مشهد  دادستان  معاون 
شدگان فردی وجود دارد که در پوشش خرید و فروش 

سالح های مجاز، اقدام به قاچاق اسلحه می کرد. 
وی با بیان این که از اعضای این باند مقادیر زیادی 
شوکر، دستبند، سرنیزه، اسپری و... نیز کشف شده 
است، تصریح کرد: تحقیقات بیشتر برای ردیابی عوامل 
دیگر مرتبط با باند های قاچاق سالح در مشهد ادامه 

دارد.
بر  مجروح  پنج  سبزوار  جاده  در  رانندگی  سانحه 

جای گذاشت
فوریتهای  و  ح��وادث  مرکز  عمومی  رواب��ط  مسئول 
اثر  بر  گفت:  سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
برخورد خودرو پیکان وانت با پژو ۴0۵ در مقابل پلیس 

راه سبزوار پنج نفر مجروح شدند.
سعید فکور افزود: این حادثه ساعتی پیش در پنج 
کیلومتری جاده سبزوار - شاهرود رخ داد و بالفاصله 
نیروهای امدادی سر صحنه حاضر شدند.  دو مجروح 
حادثه به صورت سرپایی مداوا و سه مجروح دیگر پس 
شهید  بیمارستان  به  درمانی  اولیه  خدمات  انجام  از 

بهشتی سبزوار منتقل شدند. 

جاده  در  حادثه   6 تاکنون  جاری  اسفند  ابتدای  از 
های غرب خراسان رضوی رخ داده که بر اثر آن 17 نفر 

مجروح شده و 2 نفر جان باخته اند.
مرز  در  مخدر  مواد  کشف  درصدی  افزایش40 

خراسان رضوی
ابتدای  از  گفت:  رضوی  خراسان  مرزبانی  فرمانده 
امسال افزون بر سه تن و 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
در حوزه مرزبانی این استان کشف و ضبط شد که نسبت 
کرده  پیدا  افزایش  درصد  پارسال ۴0  مشابه  مدت  به 

است.
سردار ماشاءا... جان نثار روز شنبه در جریان بازدید 
دوغارون  مرز  در  تایباد  مرزی  هنگ  های  پاسگاه  از 
افزود: بیشترین کشفیات مواد مخدر شامل کریستال و 
هروئین بود که 90 درصد آن مربوط به حوزه استحفاظی 

هنگ مرزی تایباد بوده است. 
 600 و  هزار  چهار  همچنین  امسال  داد:  ادامه  وی 
به  نسبت  آمار  این  که  شدند  دستگیر  مرزی  متجاوز 
افزایش داشته است.  پارسال 30 درصد  مدت مشابه 
خراسان رضوی با وجود داشتن مرزهای طوالنی، یکی 

از امن ترین مرزهای کشور را دارد.
نیروهای  آمادگی  سطح  ارتقای  به  نثار  جان  سردار 
ارتقای  کرد:  بیان  و  اشاره  رضوی  خراسان  مرزبانی 
مرز  تجهیز  استفاده،  مورد  ابزارهای  فناوری  سطح 
از  پیشرفته  تجهیزات  و  الکترونیکی  های  پایش  به 
مهمترین برنامه های این مرزبانی برای افزایش ضریب 

امنیت در مرز بوده است.

در یکی از همین شب های آخر سال به تماشای نمایش 
مرتضی  که  رفتم  غفوریان  مهسا  نوشته  قرمز«  »گوشت 
فتاحی آن را کارگردانی می کرد. همه چیز با سکوت یک 
شب آغاز شد. خانواده ای در عزای از دست دادن یکی از 
عزیزانشان بودند و شخصیت هایی باورپذیر و نزدیک به 
مخاطب امروزی روی صحنه می آمدند. در میان کشاکش 
اهل خانه، خنده ها و سکوت های مخاطباِن نمایش گاه 
داستان  اینکه  می نشست.  فرو  و  می گرفت  اوج  بی گاه  و 
عزاداری یک خانواده با چاشنی ظریفی از طنز همراه شده 
بود، مخاطب را به تماشا ترغیب می کرد. داستان نمایش 
خانوادگی،  دعواهای  ماست،  از  خیلی  زندگی  داستان 
شدن های  غیرتی  اعتبار،  و  حیثیت  و  آبرو  از  صحبت 
نزدیکان و تعصب ها و خشم ها و خنده ها... دل نگرانی های 
بزرگ ترها و شیطنت های کوچکترها، غم عشق و عاشقی 
جوان ترها و غربت دلتنگی برای خواهری که دیگر زنده 
نیست، همه و همه برای همه ما آشناست. »گوشت قرمز« 
را شاید بشود حکایت مثلی قدیمی دانست که گوشت هم را 

می خورند و استخوان های هم را دور نمی ریزند!... 
بازی  کمتر  که  چهره هایی  نمایش  بازیگران  میان  در 
می کنند دیده می شود. از صدرا یوسفی و رضا حسینی تا 
مسعود حکم آبادی که مدت هاست روی صحنه تئاتر نرفته  
است... بعد از تماشای نمایش گفت وگویی داشتم با چند 

تن از بازیگران و کارگردان این نمایش که می خوانید.
کارگردان در نقش بازیگر

رضا حسینی، پیشکسوت تئاتر و کارگردان بیش از ۵0 
نمایش، در حاشیه یکی از اولین اجراها گفت: شاید بازی 
در این نمایش اتفاقی بود که در جشنواره استانی امسال رخ 
داد. دوستانی که این نمایش را کار می کردند با من تماس 
گرفتند و گفتند دارند این نمایش را تمرین می کنند و در 
دو نقش برای بازی به مشکل خورده اند. از من خواستند 
نقش را قبول کنم و چون بیشتر کارگردانم تا بازیگر، ابتدا 
خیلی تمایل نداشتم اما وقتی متن را خواندم نظرم تغییر 
کرد. یک نمایشنامه رئالیستی ایرانی با روایتی امروزی از 
مردم جامعه ما. این سبک را در کارهای خودم هم دارم و 
بیان تلخ و شیرین واقعیت جامعه همیشه برایم مهم بوده 
و هست. چون معتقدم تماشاگر دوست دارد مسائلی را 
ببیند که خودش درگیر آن است. به گونه ای این نمایش 
به باور مخاطب نزدیک است. از این نگاه واقع گرایانه خانم 
تعریف  نمایش همان  گونه ای  به  و  آمد  غفوریان خوشم 
ساده رئالیسم بود که آیینه ای در مقابل زندگی می گذارد. 

این طور بود که قبول کردم در نمایش بازی کنم.
بازی در کنار همکار قدیمی

حسینی ادامه داد: من و صدرا یوسفی سال ها همکار 
بودیم و قبل از آن هم که ایشان فعالیت تئاتری می کرد با 

او آشنا بوده ام. او از ظرفیت های باالیی برخوردار است. 
هم در تئاتر و هم در موسیقی و زمینه های دیگر که من 
می دانم بسیار با اندیشه است. او تحصیل کرده تئاتر هم 
هست و بازیگری را به خوبی می شناسد و بازی کردن کنار 
کسی که بازیگری را بشناسد برای هر کسی فرصت است و 
او را کمک می کند. صدرا یوسفی به نظر من بازیگر موفقی 
است که متأسفانه شاید این فرصت کمتر مهیا می شده که 
به بازی بپردازد چون در این سال ها خیلی درگیر کارهای 
اداری شده است. شاید سبب ساز حضورش هم من شدم 
که به او پیشنهاد دادم این نقش را بازی کند. در »گوشت 
قرمز« یکی از نقش هایی که درست هم بازی می شود نقش 
»محسن« است که صدرا بازی می کند و آن منطقی دارد که 

درونش کشف شده و بیرونش درک می شود.
در نقش »حبیب« که من آن را قبول کردم وجه شخصیت 
خاصی دیده می شود. وجهی که من تا کنون آن را بازی 
نکردم. می دانستم که باید آدمی را خلق کنم که با روحیاتم 
چون  بود.  جالب  برایم  تفاوت  همین  و  است  متفاوت 
در اصل بازیگری در ذات خودش یک فرایند مکاشفه و 
سلوک است و شما باید زمانی را طی کنی تا به آن چیزی 
که هست برسی. بازیگر خودش یک رنگ دارد و نقش او 
رنگ دیگری است و تلفیق این دو رنگ، رنگ سومی را 
می آفریند. تناقضی که در »حبیب« می دیدم برایم جذاب 
بعد  دوباره  اگر  که  کنم  بازی  را  نقشی  و می خواستم  بود 
از چند سال روی صحنه می آیم، برای کسانی که من را 
می شناسند جدید باشد. حبیب یک نقش خاکستری دارد 

که این خاکستری بودن را خیلی دوست دارم.

در این شب ها دوستانی که تجربه بازیگری دارند و نمایش 
را دیدند، خوششان آمده و نمی دانم چقدر تعارف و چقدر 
جدی است که همه از این نمایش و نقش »حبیب« راضی 
بودند. در مجموع، آنچه تا االن اتفاق افتاده بازتاب های 
مثبت و خوب بوده است. اغلب تعریف می کنند اما در شب 
جشنواره که اجرا کردیم، یکی از دوستانم به من گفت: 
»تو کاش بازیگر می شدی و فقط بازی می کردی«!... این 
جمله برای من خیلی زیبا بود و به یادگار ماند. در یکی از 
همین شب های اجرا هم چندتایی از مخاطبان که آشنا هم 
بودند، بعد از پایان نمایش به شوخی روسری شان را جلو 
کشیدند و خودشان را از »حبیب« نمایش پوشاندند که به 

نظرم شوخی قشنگی بود.
مثل همیشه مشکالت مالی!

حسینی تأکید کرد: تئاتر از هنرهای سخت است چون 
گروهی است و شما با مجموعه ای از افراد روبرو هستید 
که هر کدام شرایط خاص خودشان را دارند و این که در 
یک ساعت کنار هم قرار بگیرند و چند ماه با هم کار کنند 
برای هر گروهی مشکالت خاص خودش را هم دارد. این 
مراتب  به  می شود  ایجاد  مالی  مشکالت  وقتی  سختی 
شدت می گیرد. بعضی از مشکالت تئاتر مربوط به تمام 
گروه های هنری می شود و متأسفانه 70 و 80 درصد آن 
می شود  باعث  همین  می گردد.  بر  اقتصادی  شرایط  به 
تئاتر به سمت کارهایی می روند  از هنرمندان  که خیلی 
که شاید خودشان نپسندند و فقط برای مسائل مالی به 
نمایش هم  سمت آن کشیده شوند. در داستان همین 
یکی از مسائل مهمی که همه درگیر آن می شوند، مسائل 
مالی است. بخشی از سختی ها هم به مشکالت گروه مثل 
زمان اجرا، مکان اجرا، امکانات و تهیه کننده و بقیه موارد بر 
می گردد. ما در جشنواره مشکلی نداشتیم و خوشبختانه با 

گروه جوانی که فعالیت می کرد مشکلی ایجاد نشد. 
تنها چیزی که در پایان دوست دارم به آن اشاره کنم این 
است که تئاتر هنری است که نباید بی اعتنا به نیاز مخاطب 
و جامعه اش باشد. من بعضی از نمایش ها را می بینم که 
ارتباط چندانی با مخاطب و جامعه ندارند و به نظرم این 
وقت تلف کردن است. تئاتر نمی تواند بی اعتنا به روزگار و 
نیاز مخاطب باشد. تئاتری تئاتر خوب است که پرسش گر 
باشد. هم محتوای خوب داشته باشد و هم در فرم اجرایی 
قرمز«  »گوشت  می کنم  فکر  برود.  صحنه  روی  به  خوب 
نمایشی است که به این پارامترها جواب مثبت می دهد 
و در اعتنای کامل به روزگار خودش نوشته شده است و 
تئاتری است که نگاهی ظریف به جامعه امروز و مسائل و 

مشکالت روز جامعه دارد.
در نهایت باید از حضور موثر مهدی ضیا چمنی هم در 

تمرین ها و پیش بردن کار یاد کنم که بسیار ارزشمند بود.
شخصیت هایی که واقعی اند

با یکی دیگر از بازیگرهای نمایش گفت وگو کردم. صدرا 
»محسن«  نقش  بازیگر  و  تئاتر،  تحصیل کرده  یوسفی، 
درباره حضورش بعد از سال ها روی صحنه گفت: با رضا 

حسینی جلسه ای داشتیم که بعد از آن به دلیل دوستی ای 
که داریم صحبتی شد و گفتند نمایشی دارند و گویا نقشی 
خالی دارد. برای من جذاب شد چون تحصیالت مقطع 
فعالیت هایم هم  اولین  و  است  بازیگری  کارشناسی من 
از  بعد  شدم  ترغیب  است،  بوده  بازیگری  در  مشهد  در 
ده-دوازده سال به عالقه قدیمی ام بپردازم. قبول کردم، 
رضا  کنار  در  بازی  آغاز شد.  کار  و  خواندم  را  نمایشنامه 
حسینی تجربه خوبی است چون او هم بازیگر توانمندی 
است و هم هنرمندی با اخالق و منظم است که همه اینها 
در جریان کار موثر و مفید واقع شد. من در کنار او تجربه ای 
ارزشمند داشتم. در مورد نمایش باید بگویم متنی که خانم 
غفوریان آن را انتخاب کرده، متن خوبی است که به جامعه 
با  نزدیک است. شخصیت هایی که در نمایش هستند، 
توجه به تعدد آنها، همگی واقعی و ملموس اند. این نقش 
)نقش محسن( هم خوب نوشته شده و هم جای کار دارد. 

در نهایت برای من فرصت خوبی بود که آن را ارائه کنم.
نقد حرفه ای نداریم!

یوسفی ادامه داد: واقعیت این است که جریان نقد در 
منتقد  که  دارم  نیست. من دوست  استان خیلی جدی 
بیاید و کار را ببیند و نقد حرفه ای نوشته شود اما این اتفاق 
نمی افتد. بازی یک بازیگر و ارائه یک اثر هنری را نگاه 
منتقدانه و علمی می تواند کامل کند. قطعا کاستی هایی 
بازتاب های  امروز  تا  اما  باید مطرح شود،  وجود دارد که 
خوبی گرفتم و به نظرم کار به مراتب به پختگی بیشتری هم 
خواهد رسید. من نقش را دوست داشتم. با این که نمایش 
کمدی دارد شخصیت محسن وارد این کمدی نمی شود و 

حالتی پدرانه به خود می گیرد. 
در پایان باید بگویم حسی که می بینی مخاطب از ارائه 
کار لذت برده و تشویق شده که باز هم به سالن تئاتر بیاید 

واقعا لذت بخش است. 
کمدی روی لبه تیغ

اما حضور مسعود حکم آبادی، کسی که همه تئاتری ها 
او را در کسوت تهیه کننده می شناسند تا بازیگر، در این 
البته شاید عجیب بود.  نمایش از آن چیزهای جالب و 
نقشی در لباس طلبه ای جوان که سعی می کند در گیر و دار 
جنجال خانوادگی پادرمیانی کند و رفتارش بی آنکه حتی 
خودش بداند، شیرینی خوشمزه ای به نمایش می افزاید. 
با او گفت وگو کردم و خودش داستان حضورش در نمایش 
را تشریح کرد. حکم آبادی تصریح کرد: من کار تئاتر را از 
سال 8۴  با بازی در نمایش »مثنوی سرخ« به کارگردانی 
رضا حسینی در سالن اصلی تئاتر شهر تهران آغاز کردم 
و بعد از آن از بازیگری کنار کشیدم چون احساس کردم 
نمی توانم در این حرفه موفق باشم. در واقع بازیگری را 

در خودم ندیدم و کنار کشیدم و به کار تهیه پرداختم و در 
این سال ها از کارنامه ای که به جا گذاشتم راضی ام. از سال 
9۵ که مجبور شدم به جای یکی از بازیگرها چند شب بازی 
کنم، دیگر روی صحنه نرفته بودم و باید بگویم بعد از حدود 
13 سال به بازیگری برگشتم و آن هم به دعوت کارگردان 

کار بود. 
می کنم  احساس  و  می بینم  خ��وب  را  نمایش  ای��ن 
این  در  من  نقش  می آید.  خوشش  نقش  از  تماشاچی 
نمایش کامال متفاوت است و بر لبه تیغ راه می رود چون 
نه باید زیاد آن را کمدی کنیم و نه باید خیلی ساده از کنار 
بگذریم. یک روحانی است که ملبس نشده و طلبه  آن 
حوزه است. بازی کردن آن سخت بود و من فکر می کنم با 
راهنمایی دوستانم کار طوری شد که مخاطب آن را دوست 

داشت. 
دشواریهای کارگردانی

در پایان مرتضی فتاحی کارگردان این اثر قبول کرد تا 
دقیقه ای با هم گفت وگو داشته باشیم. او گفت: »گوشت 
قرمز« در ابتدا یک طرح بود که توسط مهسا غفوریان به 
بنده ارائه شد. من از طرح خوشم آمد و در تمرین هایی 
صحنه  به  صحنه  گرفت.  شکل  کم  کم  متن  داشتیم  که 
و  انجام می شد  نویسی ها توسط خانم غفوریان  دیالوگ 
این طور شد که کار را برای جشنواره استانی آماده کردیم. 
بازیگری دوم  در جشنواره چندین جوایز کسب کردیم. 
مرد رضا حسینی و صدرا یوسفی مشترکا. خانوم مهسا 
اکبرپور بازیگر دوم، طراحی صحنه، سوم کارگردانی و سوم 
نویسندگی از جمله عناوینی بود که توسط این گروه کسب 
شد. من تا به حال در 7 دوره جشنواره نمایشنامه خوانی 
یعنی از سال 83 تا 90 کار داشتم ودر بخش صحنه ای سال 
خداحافظی«  »بدون  نمایش  با  استانی  جشنواره  در   90
شرکت کردم اما بیشتر فعالیت من در زمینه آهنگسازی 
بیقرار«،  پای  »سندروم  چون  نمایش هایی  است.  بوده 
»بیستون می تازد«، »پناهنده« و چند نمایش دیگر از این 
وجود  با  نمایش  کنترل  قرمز«  »گوشت  در  است.  جمله 
پیشکسوت  بازیگران  این  از  دوتا  اینکه  و  زیاد  بازیگران 
واقعا  هستند  کودک  دیگر  بازیگران  از  نفر  دو  و  هستند 
کار  این  ببینید  شد.  شیرینی  تجربه  ولی  است  مشکل 
که  دلیل  این  به  کرده  برقرار  خوبی  ارتباط  تماشاچی  با 
جریان های این نمایش در بیشتر خانوادها اتفاق میفتد. 
مردم این را به خوبی حس می کنند. و از نظر اجرا هم چه 
مخاطب عام و چه مخاطب خاص از آن راضی بودند. در 
پایان باید تأکید کنم حضور رسانه در پوشش رویدادهای 
تئاتری، به ویژه  نمایش ها، می تواند اثرگذاری خیلی خوب 

و معناداری در آینده ایجاد کند.

کتاب

در میان مجموعه کتاب هایی که برای فیزیک پایه 
دنیای  »در  فیزیک  کتاب  جلد  شش  شده اند،  نوشته 
ما« جایگاه ویژه ای دارند. این کتاب ها برای آنان که 
مدرن  وسایل  بدانند  مایل اند  اما  نخوانده اند  فیزیک 
زندگانی امروزی چگونه کار می کنند و اصول فیزیکی 
حاکم بر آن ها چیست، بسیار مفید تواند بود. هر جا 
کادرها،  داخل  در  کتاب،  متن  از  جدا  بوده،  الزم  که 
اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان ساده توضیح 
داده شده اند. سیر تحول تاریخی ساخت هر کدام از 
و  ویژگی های منحصربه فرد  از  نیز یکی  این وسیله ها 

خواندنی این مجموعه است.
رنگین کمان  است؟  قرمز  غروب  و  آبی  آسمان  چرا 
چگونه تشکیل می شود؟ سراب چیست؟ لیزر چیست 
و چگونه پزشک از آن در جراحی )برای مثال لیزیک( 
مدرن  برقی  قطارهای  و  خودروها  می کند؟  استفاده 
کار  چگونه  همراه  تلفن های  می کنند؟  کار  چگونه 
می کنند و در آن ها پیام رسانی به چه شیوه ای صورت 
می گیرد؟ سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟ 
چگونه پی برده ایم که جهان هستی در حال انبساط 
پاسخ  پرسش ها  این گونه  به  کتاب  این  در  اس��ت؟ 

می دهیم.
»نور و اپتیک« نوشته کایل کرکلند با ترجمه جمیل 
و  نسخه   ۱۱۰۰ شمارگان  با  صفحه،   ۱۷۶ در  آریایی 
چاپ  به  مازیار  انتشارات  در  تومان  هزار   ۱۳ قیمت 

رسیده است.

حسینی: تئاتر هنری است که 
نباید بی اعتنا به نیاز مخاطب و 

جامعه اش باشد. من بعضی از 
نمایش ها را می بینم که ارتباط 

چندانی با مخاطب و جامعه ندارند 
و به نظرم این وقت تلف کردن 

است. تئاتر نمی تواند بی اعتنا به 
روزگار و نیاز مخاطب باشد. تئاتری 

تئاتر خوب است که پرسش گر 
باشد. هم محتوای خوب داشته 

باشد و هم در فرم اجرایی خوب به 
روی صحنه برود

    جواد لگزیان

چهل و یکمین همایش میان فصلی موسسه خردسرای 
فردوسی »همزمان با میالد فرخنده حضرت زهرا)س(« 
در  شد.  برگزار  مشهد  ساپکو  همایش های  سالن  در 
موسسه  مدیر  یاحقی  محمدجعفر  دکتر  همایش  این 
خردسرای فردوسی، دکتر محمدرضا راشدمحصل، دکتر 
علیرضا قیامتی، دکتر هما زنجانی زاده، دکتر گیتی فالح 
رستگار، تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر مشهد، 
اساتید، فرهیختگان و عالقه مندان در حوزه فرهنگ و 

تاریخ و ادبیات حضور داشتند.
شاهنامه و فرهنگ ملی

دکتر قیامتی درباره نقش شاهنامه در فرهنگ و هویت 
ملی اظهار داشت: هیچ اثری مانند شاهنامه در تدوین 
ملیت ایرانی نقش ندارد و البته نام ایران و ایرانی بیش 
از  نشان  این  و  است  آمده  شاهنامه  در  مرتبه  از 1700 
دوراندیشی و خرد فردوسی است که از همان ابتدا آرمان 
به جرات می توان  و هدف خود را مشخص کرده است. 
گفت این فردوسی و شاهنامه است که روح ایران کهن را 
در تار و پود وکالبد ایرانیان دمید و تا روزگار ما هویت ایرانی 

و  فرهنگ  تثبیت  به واقع  شاهنامه  است.  داشته  نگه  را 
هویت ایرانی است و اعالم استقالل ایرانی است. شاهنامه 
ققنوس وار، هویت ایرانی را از خاکستر برکشید و به اوج 
رساند، شاهنامه در اصل جهان آرمانی ایرانیان و سراسر 
گردن  و  پهلوانی  دادگ��ری،  و  خردمندی  شادی،  و  شور 

فرازی است. 
این شاهنامه پژوه و استاد ادبیات درباره ارزش شاهنامه 
قبایل  و  اقوام  یورش  وجود  با  نبود  شاهنامه  اگر  گفت: 
بیگانه به این سرزمین، چه بسا اساطیر و فرهنگ آنان در 
اذهان مردم رسوب می کرد و باقی می ماند و زبان، هویت 
و اسطوره های آنان جایگزین فرهنگ ایرانی می شد و آن 
زمان دیگر سخن از ایران و ایرانی بی معنا بود و افتخار 
به گذشته باستانی جایگاهی نداشت. کار شاهنامه نسبت 
به فرهنگ ایرانی در اصل شگفت انگیز و در حد اعجاز و 
معجزه قرار داشت. شاهنامه برای ایرانیان در طول تاریخ، 
تاریخ واقعی و مدون بوده است و خود حکیم هم چنین 
پادشاهی  هیچ گاه  ایرانیان  برای  است.  داشته  نگاهی 
فریدون و منوچهر اسطوره نبوده است و از واقعیت های 
زندگی قرار داشت، به همین خاطر در بیشتر مواقع به آن 
پناه می بردند و شاهنامه و فردوسی پناهگاه ملی ایرانیان 

است. 

شاهنامه  در  اخالقی  آموزه های  به  اش��اره ای  قیامتی 
صنایع  و  الفاظ  به  شاهنامه  ارزش  ما  برای  وگفت:  کرد 
و  شاهکار  بخش  آن  البته  که  نیست  ادبی  آرایه های  و 
شاهنامه  ارزش  ولی  است،  فردوسی  سخن  خداوند گار 
در آرمان فردوسی نهفته است، در دادگری و آموزه های 
انسانی نهفته است، و در هویت ایران شکل گرفته است. 
وی بیان داشت: شعر فردوسی غزل نیست که احساسات 
و  عنصری  قصیده  فردوسی  شعر  کند،  بیان  را  شخصی 
فرخی نیست که ستایش حاکمان بیگانه را بکند، شعر 
فردوسی هویت و شناسنامه ملی ایرانیان است. فردوسی 
می توانست با همراهی غزنویان به بهترین امکانات دنیوی 
برسد، ولی چه اتفاقی افتاد که در زمانه ای که ایران دوستی 
گناه بزرگی بود و پایبندی به آیین های ملی گناهی بس 
نابخشودنی شمرده می شد فردوسی تمام وجود خودش را 
وقف شاهنامه می کند و تمام هم و غم خود را در شاهنامه 
می گذارد. تمام دغدغه فردوسی در این است تا خدواند 
عمری به او بدهد که این نامه شهریاران و فرهنگ ایرانی 
به نسل های بعدی منتقل کند وتمام سرمایه خود را در 
شاهنامه می گذارد.  استاد دانشگاه درباره مقایسه شاهنامه 
با دیگر حماسه های برتر دنیا گفت: زمانی شاهنامه را با 
ارزش  متوجه  می کنیم  مقایسه  دنیا  حماسه های  دیگر 

کار فردوسی می شویم، هیچ شاعر حماسه سرایی نیست 
تا تمام عمرش را صرف یک کتاب و یک آرمان و هدف 
بکند و فردوسی فرهنگ ایران زمین را زنده نگه داشت. با 
وجود هومر تمدن یونان منقرض می شود ولی با شاهنامه 
تمدن ایرانی باقی ماند وهیچ گاه محو نشد، به خاطر همین 
بسیاری از حماسه پژوهان معتقدند شاهنامه فردوسی 

برتر از حماسه ایلیاد و اودیسه است. 
گفت:  شاهنامه  در  زن  مقام  و  جایگاه  درباره  قیامتی 
محور بعضی جنگ ها در حماسه ایلیاد و اودیسه جنگ 
برای تصاحب زن است ولی در شاهنامه زنان در باالترین 
موقعیت قرار دارند، در آن جا زنان در بند هوس مردان 
گرفتار هستند ولی در شاهنامه زنی چون »گردآفرید« گاه 
در میدان رزم و یا چون تهمینه و رودابه در مقام و جایگاه 

رفیع همسری و مادری قرار دارند. 
مسائل اجتماعی زنان

در ادامه مراسم دکتر هما زنجانی زاده به بررسی مسائل 
میالدی  سال 1970  از  وگفت:  پرداخت  زنان  اجتماعی 
مسائل زنان توسط زنان مورد بحث قرار می گیرد نه با این 
هدف که درباره زنان باشد بلکه برای زنان باشد و به منظور 
تغییر موقعیت آنان در جامعه باشد. وقتی به مسائل زنان و 
برای آنان برنامه ریزی بشود منظور تمام جامعه است ولی 
مسائل زنان قدمت تاریخی دارد و اگر امروز مطرح می شود 
نه به معنای نبود آن در گذشته است. این استاد جامعه 
شناس اشاره ای به وضعیت بحران در جامعه کرد و گفت: 
بحران  مانند  دارد  جامعه  در  گوناگونی  انواع  بحران  این 
این  و...  اقتصادی  بحران  خانوادگی،  بحران  آموزشی، 
بحران وضعیت بسیار خطرناکی ایجاد می کند و اگر عناصر 

درون سیستم تغییری نکند، تمام سیستم از بین خواهد 
رفت. طبیعی است زن و مرد از لحاظ فیزیولوژی متفاوت 
باشند ولی این تفاوت سبب نمی شود یکی تمامی امتیازها 

و قدرت در دست داشته باشد و دیگری تابع او باشد. 

حوزه  در  دختران  تحصیالت  به  اشاره ای  زنجانی زاده 
دانشگاهی کرد وگفت: زنان و دختران در تنها سیستمی 
است،  آم��وزش��ی  ح��وزه  درخشیدند  خ��وب  بسیار  که 
هنوز  تکمیلی  و  پیشرفته  به آموزش  دسترسی  هرچند 

راهی بسیار است و برابری رسیدن به این فرصت ها در 
سیستم آموزشی وجود ندارد. در هرصورت دختران ما 
این قدر در حوزه دانشگاهی پیشرفت کردند و جلو رفتند 
تا جامعه مردان احساس خطر کردند و اکنون 6۵ درصد 
متأسفانه  ما  دختران  هستند.  دختران  دانشجویان  از 
نتوانستند در بعضی از رشته های دانشگاهی ورود پیدا 
کنند ولی باز هم برای جامعه زنان و دختران ایرانی خوب 
است که مجهز به سالح دانش هستند،  البته دانش دیگری 
برای زنان و دختران ما الزم است و آن مجهز شدن به تفکر 
انتقادی و منظور از تفکر انتقادی یعنی شناخت از مسائل 

روز جامعه است.
در حاشیه این مراسم اجرای شاهنامه خوانی زورخانه ای 
توسط مهدی ارغوانی انجام شد، همچنین بانوی روشندل 
سمانه مصدقی به اجرای زیبای شاهنامه خوانی پرداخت 
و در پایان این برنامه نقل حماسی ترکمنی توسط گروه 
»نوای صحرای گلستان« انجام شد که مورد استقبال زیاد 
طرف  از  یادبود  به رسم  و  گرفت  قرار  سالن  در  حاضرین 

خردسرای فردوسی از تمامی این هنرمندان تقدیر شد.

قیامتی: محور بعضی جنگ ها در 
حماسه ایلیاد و اودیسه جنگ 
برای تصاحب زن است ولی در 

شاهنامه زنان در باالترین موقعیت 
قرار دارند، در آن جا زنان در بند 
هوس مردان گرفتار هستند ولی 

در شاهنامه زنی چون »گردآفرید« 
گاه در میدان رزم و یا چون تهمینه 

و رودابه در مقام و جایگاه رفیع 
همسری و مادری قرار دارند 

»گوشت قرمز«
استخوان هایی که دور نمی ریزیم!
گفتوگوباکارگردانوچندبازیگرنمایش»گوشتقرمز«کهاینشبهادر»پردیستئاترمستقل«مشهدرویصحنهمیرود

استاد شاهنامه شناس در مشهد تأکید کرد:

»شاهنامه« پناهگاه ملی ایرانیان است

جشناستقبالازسالنو،باحضورعلیرضابدیع)ترانهسرایقطعهماهوماهی(،موسیقی،تئاترو...

20اسفند؛ساعت17الی20،تاالررودکیدانشگاهفردوسیمشهدبرگزارمیشود. بهمناسبتسومینسالگردافتتاحموزهبزرگ؛تمبراختصاصیموزهبزرگخراسانمنتشرمیشود.

    نوید موسوی
Navid.mousavi 64@
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 جانمایی نامناسب مسکن مهر شهرستان قوچان 
و اجرای این طرح در مسیر سیالب و زمینی که خاک 
سلب  واحدها،  خوردگی  ترک  موجب  ندارد  مناسب 

آسایش و نگرانی ساکنان آن شده است.
در  که  بود  طرحی  مهر  مسکن  ایرنا،  از  نقل  به 
کم  اقشار  شدن  خانه  دار  برای  دهم  و  نهم  دولتهای 
 درآمد با واگذاری قطعه زمین رایگان به آنها به اجرا 
اجرای  از  که  سالهایی  طول  در  پروژه  این  اما  درآمد 
آن می گذرد با مشکالت متفاوت و متعدد در ساخت، 

واگذاری و پرداخت تسهیالت مواجه شده است.
از  نیز  اجرای پروژه مسکن مهر شهرستان قوچان 
آغاز  سازی  محوطه   با  رسمی  به  صورت   1389 سال 
 1390 سال  در  آن  واحد   6۵0 و  هزار  یک  ساخت  و 
انبوه  به صورت  باجگیران   - ابتدای جاده قوچان  در 

سازی شروع شد.
پروژه  این  واحدهای  برخی  خوردگی  ترک  اینک 
این  ساکنان  آرامش  خوردن  برهم  و  نگرانی  موجب 

واحدها و اعتراض آنان شده است.
 احتمال تخلیه کامل مسکن مهر قوچان

باره  این  در  قوچان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
از مجتمع ترک  خورده مسکن مهر  بازدید  گفت: در 
با خطر مواجه  این مجتمع  مشخص شد که ساکنان 
هستند لذا به پیمانکار پروژه برای نقل  مکان ساکنان 
پنج  مدت،  این  در  که  شد  داده  ساعته   2۴ مهلت 
خانوار از محل نقل مکان کردند و انتقال یک خانوار 

نیز در حال انجام است.
علی آذری، سهل  انگاری در واگذاری زمین با توجه 
به نوع خاک آن منطقه را علت بروز مشکالت مسکن 
مهر قوچان دانست و افزود: سطح آبهای زیرزمینی 
شده  ساخته  آن  در  مهر  مسکن  که  ای  منطقه  در 
باالست و بعد از بروز این مشکالت، مهندسان پروژه 
به وضعیت خاک اسفنجی و مشکالت دفع فاضالب 
در  فاضالب  مخزن  اجرای  فکر  به  و  برده  پی  منطقه 

این پروژه افتاده  اند.
ترک  تنها  پ��روژه  ای��ن  مشکل  ک��رد:  اظهار  وی 
تمام  بلکه  نیست  واح��د  چند  نشست  و   خوردگی 
واحدهای مسکن مهر این شهرستان امنیت الزم را 
ندارند و نباید فقط بر روی 6 واحد یا یک ساختمان 

متمرکز شد.
بر  قوچان  شهرستان  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
روی گسل زلزله قرار دارد، وقوع یک زلزله می تواند 

بیشترین خسارت را در این منطقه بر جای گذارد.
ورود  از  هدف  قوچان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
دادستانی به موضوع مسکن مهر را حل مشکل ایجاد 
شده به  صورت کارشناسی عنوان کرد و افزود: پس از 
بررسی، اگر امکان سخت سازی خاک و زمین وجود 
داشت این امر الزم  االجراست و در غیر این صورت 
برای  جانی  خطرات  ساختمانها  ای��ن  در  اسکان 

ساکنان به همراه دارد.
نظر  ب��راس��اس  که  صورتی   در  ک��رد:  اظهار  وی 
خطرها،  این  رفع  امکان  متخصصان،  و  کارشناسان 

نباشد،  ممکن  فاضالب  دفع  و  زمین  سازی  سخت 
احتمال تخلیه تمام واحدهای مسکن مهر شهرستان 

قوچان وجود دارد.
 اداره راه و شهرسازی قوچان پیگیر مشکالت 

مسکن مهر این شهرستان است
گفت:  هم  قوچان  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس 
انتخاب  قوچان  مهر  مسکن  احداث  برای  که  زمینی 
 شده از گونه خاصی است که محتمل است بروز چنین 

مشکالت ناشی از نوع خاک این منطقه باشد.
که  گذشته  ماه   2 از  اف��زود:  فتحی  محمد  ب��رات 
مهر  مسکن  واح��د  چند  در  ریز  های  ترک  گ��زارش 
دریافت شد مکاتبه با نهادهای مربوطه در این زمینه 

صورت گرفت.
با بیان اینکه هم اکنون 2 ساختمان 6 واحده  وی 
از مسکن مهر قوچان دچار این مشکل شده اند اظهار 
کرد: به علت احتمال بروز حادثه و برای بررسی علت 
گذشته  روز  چند  طی  آن،  بازسازی  و  ترک  ایجاد 
نقل  مکان  و  پنج واحد  به  جایی ساکنان  قرارداد جا 
انتقال  برای  و  انجام  شد  جدید  ساختمان  به  آنها 

ساکنان یک واحد نیز رایزنی ها در جریان است.
استان  مرکز  از  اعزامی  ژئوتکنیک  گروه  گفت:  وی 
زمین  نشست  نوع  و  سازه  روی  را  الزم  بررسیهای 
تا  اما  داد  خواهد  ارائه  را  الزم  راهکارهای  و  انجام 
انجام کار کارشناسی هیچ  گونه اقدامی انجام نخواهد 

شد.
در  مشکل  این  شدن  برطرف  زمان  افزود:  فتحی 
زمان  تا  اما  نیست  مشخص  بررسی  تحت  واحدهای 

ساختمان  ساکنان  بهای  اجاره  مشکل،  کامل  حل 
پرداخت  شهرسازی  و  راه  اداره  توسط  خورده  ترک 

می  شود.
نامناسب  جانمایی  دارای  قوچان  مهر  مسکن   

است
گزارشهای  گفت:  باره  این  در  قوچان هم  فرماندار 
به  توجه  با  که  است  آن  از  حاکی  کارشناسی  اولیه 
ترکهای ایجاد شده در قسمتهایی از ساختمان یکی 
محاسبات  شهرستان،  این  مهر  مسکن  بلوکهای  از 
ساختمان سازی و مالحظات خاک شناسی در پروژه 
نشست  احتمال  و  نشده  گرفته  نظر  در  مهر  مسکن 
خاک  به  شده  وارد  های  تنش  اساس  بر  ساختمان 

وجود دارد.
این  مهر  مسکن  پروژه  در  افزود:  قامتی  علیرضا 
این  و  نگرفته  صورت  مناسب  مکان  یابی  شهرستان 
از نظر موقعیت زمین  شناسی  بر آن که  پروژه عالوه 
در مکان مناسبی قرار ندارد به علت قرار داشتن در 

مسیر سیل همواره در معرض خطر است.
می   مشکالت  این  وجود  رغم  به  کرد:  اظهار  وی 
مسیر  و  کرد  حل  را  مشکل  فنی  محاسبات  با  توان 
سیالب را تغییر داد و زمین را مقاوم نمود که در این 
زمینه از مجموعه راه و شهرسازی به  عنوان مسئول 
مستقیم در پروژه مسکن مهر خواسته شده مطالعات 

فنی را در دستور کار قرار دهد.
پیمانکار  با  شهرسازی  و  راه  اداره  گفت:  وی 
انجام  و  رس��ی  خ��اک  جنس  زمینه  در  مکاتباتی 
به  و  داد  انجام  خاک  رفتار  ب��رای  الزم  تمهیدات 

بر  که  داد  چاه  حلقه  چهار  حفر  پیشنهاد  پیمانکار 
برای  چاه  حلقه  چهار  به  جای  اولیه  گزارش  اساس 
جذب رطوبت و آب از زیر پی  های ساختمان، فقط 2 

حلقه چاه حفر شده است.
شهرسازی  و  راه  اداره  اولیه  نظریه  افزود:  قامتی 
در این زمینه در حال بررسی توسط تیم کارشناسی 
نتایج  اع��الم  منتظر  مسئوالن،  اکنون  هم  و  است 
و مقاومت خاک  ژئوتکنیک، محاسباتی  آزمایشهای 
هستند تا برای تصمیم گیری نهایی به مراجع ذیربط 

ارجاع دهند.
 تایید نقشه مسکن مهر وظیفه نظام  مهندسی 

قوچان نبود
اینکه  بیان  با  نیز  قوچان  نظام  مهندسی  رئیس 
مسئوالن  توسط  مهر  مسکن  نقشه  های  طراحی 
مشخص  شرکت  یک  و  شهرسازی  و  راه  اداره  سابق 
مهندسی  نظام   وظیفه  گفت:  اس��ت  انجام  ش��ده 
ساختمان، تأیید نقشه نیست و مهندسان ناظر تنها 
نظارت  نقشه  بر اساس  بر اجرای طرح  وظیفه دارند 

کنند.
بررسیهای  طبق  افزود:  زاده  محمدتقی  محسن 
و  راه  اداره  س��وی  از  اب��الغ��ی  نقشه  ش��ده  ان��ج��ام  
شهرسازی با اجرای آن متناسب است اما محاسبات 
از طریق سازمان نظام  مهندسی انجام  نشده بلکه به 

شکل مستقل صورت گرفته است.
پروژه مسکن مهر شهرستان قوچان شامل هزار و 
6۴0 واحد می باشد که بیش از 300 واحد آن واگذار 

شده است.

مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیسه  هیئت  عضو 
مقدس گفت: زنان و مردان باید در کنار هم شهر را 
بسازند و امیدوارم زنان ما فقط حق انتخاب نداشته 

باشند، شانس انتخاب شدن را هم داشته باشند.
بوستان  در  که  »مهربانو«  جشن  در  رمارم  شهناز 
مشهد   8 منطقه  شهرداری  همت  به  و  کوهسنگی 
سال   ۵0 از  بیش  زنان  مساله  کرد:  بیان  شد،  برگزار 
است که در دنیا مطرح شده و تا قبل از سرمایه داری، 

زنان در کنار مردان کار می کردند.
افزود: بحث خانه داری زنان زمانی پیش آمد  وی 
زن  بحث  و  شد  دور  خانه  محیط  از  کار  محیط  که 

خانه دار مطرح شد.
کشور  در  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
صندلی های  درصد   6۵ اسالمی  انقالب  برکت  به  ما 
دانشگاه در اختیار زنان قرار گرفته، اما از این تعداد 

تنها 12 درصد آنان مشغول به کار هستند.
رمارم ادامه داد: این تعداد کم شاغل شدن بانوان 
تخصص  دختری  وقتی  دارد؛  دنبال  به  آسیب هایی 
کسب  را  الزم  های  مهارت  زمینه ای  در  و  می گیرد 

دچار  ن��دارد  وجود  برایش  کاری  ب��ازار  اما  می کند 
مشکالت روحی شده و به سمت افسردگی می رود.

وی گفت: اگر قرار است سیستم به مدارش برگردد 
باید زنان هم در کنار مردان دیده شوند. زنان در کنار 
مردان این شهر را بسازند. به امید روزی که برابری 
زنان  امیدوارم  ببینیم.  سطوح  همه  در  را  جنسیتی 
انتخاب  باشند، شانس  نداشته  انتخاب  ما فقط حق 

شدن را هم داشته باشند.
شهردار منطقه 8 مشهد نیز در این مراسم تصریح 
تعالیم  و  بانوی  واالترین  )س(  زهرا  حضرت  کرد: 
مادران  است؛  زنان  مطلوب  الگوی  بهترین  ایشان 
پرورش  و  آم��وزش  مربیان  عنوان  به  سرزمین  این 
جامعه در هشت سال دفاع مقدس جلوه پر فروغ زن 

مسلمان ایرانی را به نمایش گذاشتند.
والدت  سالروز  در  ک��رد:  اضافه  فرقانی  حجت 
صدیق  پیروان  تکریم  در  و  آفتاب  و  عشق  م��ادر 
شهری  مدیریت  برای  بزرگی  افتخار  حضرت  آن 
ایثار  اسوه  خود  که  شهید  مادران  تکریم  در  است 

هستند. مقاومت  و 

جانمائیعجیبمسکنمهرقوچاندرمسیرسیالبوخطراتیکهساکنانراتهدیدمیکند؛

خانه های روی آب

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

زنان و مردان باید در کنار هم شهر را بسازند

خبر ویژه

انجمن های علمی  اتحادیه  رئیس هیئت مدیره 
منابع طبیعی و محیط زیست کشور در مشهد:

تبدیل منابع ملی به اراضی کشاورزی، 
جنایتی علیه کشور است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علمی منابع 
طبیعی و محیط زیست ایران گفت: در برنامه ششم، 
۵00 هزار هکتار از منابع ملی بایستی در اختیار بخش 
زیستی  تنوع  به  طرح  این  در  که  گیرد  قرار  کشاورزی 
علیه   جنایتی  اقدام  این  که  نشد  توجهی  کشورهیچ 

کشور است.
علی سالجقه در نشستی با عنوان »تشکیل وزارتخانه 
در  که  خیر«  یا  آری  زیست؛  محیط  و  طبیعی  منابع 
دانشگاه  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  دانشکده 
فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در چند سال 
اعتبارات  و  مطرح  جنگل  از  دام  خروج  طرح  گذشته 
مگر  اما  شد،  گرفته  نظر  در  طرح  این  برای  بسیاری 
این  درواقع  گرفت؟  انسان ها  از  را  حیات  حق  می شد 

طرح، مردم را از اکوسیستم جنگل محروم می کرد. 
به  طبیعت  حیات  که  داشت  توجه  باید  اف��زود:  وی 
بسیار  اثرات  طرح  این  متأسفانه  دارد.  تعلق  همگان 
منفی برای جنگل داشت. از سوی دیگر در حوزه آب، 
زمانی آب کشور دچار مشکل شد که نام صنعت آب را 
بر آن نهادند. امروز بسیاری از سیالب های کشور در 
حال از بین رفتن هستد و این یکی  از بخش هایی است 
که آب با کیفیت بدون توجه برای حفظ و نگهداری از 

دست می رود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علمی منابع 
از  پس  ک��رد:  اضافه  ای��ران  زیست  محیط  و  طبیعی 
سیالب سد دز، ورودی سد 9 هزار متر مکعب آب را در 
هر ثانیه وارد سد می کرد. محاسبه کردیم که در زمان 
بارندگی مداوم ۵ روزه حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب 
وارد حوزه آبخیز سد دز شد، اما متأسفانه به دلیل سوء 
مدیریت برای جلوگیری از سرریز شدن آب سد،  این 
آب با کیفیت را به داخل خلیج فارس هدایت کردند. 
امیرکبیر آب در  اندازه 20 سد  حال آنکه می توانست 

اختیار کشور قرار بگیرد.
سالجقه با بیان اینکه »باید منابع آب خود را بشناسیم 
و ظرفیت ها و کمبودهایش را شناسایی کنیم«، ادامه 
داد: گفتنی است که زمین های کشور به دلیل برداشت 
بی رویه آب های زیرزمینی دچار نشست شده است و 
اگر این بهره برداری بی رویه ادامه یابد حتمی است که 
شهرها در گسل ها فروروند. یکی از مشکالت در حوزه 
آب، عدم توجه به آبخیزداری کشور است که به دلیل 

ضعف در مدیریت صورت می گیرد. 
از بین رفتن 18 میلیون هکتار از منابع ملی توسط 

وزارت کشاورزی
وزارت  گذشته،  سال  چند  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  هکتار  میلیون   18 که  است  کرده  اعالم  کشاورزی 
منابع ملی را زیر کشت برده است. درواقع 18 میلیون 
هکتار از زمین های باکیفیت کشور که دارای آب و خاک 
باکیفیت بود را از دست دادیم. درواقع اگر ما این میزان 
بایستی جمعیت  باشیم پس  داشته  زیر کشت  زمین 

چند برابری کشور را تأمین کند. 
120  میلیون هکتار زمین، نیاز غذایی کشور 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علمی منابع 
طبیعی و محیط زیست ایران ادامه داد: 120 میلیون 
متأسفانه  اما  ماست،  کشور  غذایی  مواد  نیاز  هکتار 
است،  رفته  کشت  زیر  که  هکتار  میلیون  میان 18  از 
این زمین ها یا تغییر کاربری داشتند، یا وارد مسائل 
توسعه ای چون ایجاد کارخانه شدند. متأسفانه به دلیل 
اینکه مسئوالن این حوزه، متخصص منابع طبیعی و 
محیط زیست نیستند، یک اشتباه را چندین بار تکرار 

می کند.
سالجقه اضافه کرد: کشور هلند هم اکنون مواد غذایی 
تمام اروپا را تأمین می کند درحالی که مساحت اندکی 
دارد. برای این کار از کشاورزی ارتفاعی استفاده کرده 
و  داریم  کشاورزی  زمین  میلیون هکتار  ما 18  است. 
به دلیل اینکه تخصصی وجود ندارد، طرح هایی چون 
کوبا را اجرا می کنند و بخشی از اراضی ملی را به دست 
افرادی می دهند که فرصت طلبند و به نام طرح کوبا 
زمین ها را دریافت می کنند و با گرفتن وام زمین را رها 
می کنند.  وی با بیان اینکه »طرح ۵00 هزار هکتاری از 
جمله طرح های اشتباه دیگری است که در برنامه ششم 
مطرح شد«، اظهار کرد: براساس این طرح ۵00 هزار 
هکتار از منابع ملی بایستی در اختیار بخش کشاورزی 
عدم  دلیل  به  تنها  نادرست  طرح  این  و  گیرد  ق��رار 
تخصص وزیر کشاورزی است. درواقع این گونه طرح ها 
به دلیل ضعف وزیر و عدم توانایی در تولید و افزایش 
کند،  اشتغال زایی  نمی تواند  درواق��ع  اس��ت.  تولید 
چون ظرفیتی در بخش کشاورزی برای اشتغال زایی 
نمی بیند، بنابراین موضوع تبدیل منابع ملی را طرح 

می کند که جنایتی است علیه کشور.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علمی منابع 
برنامه  در  داد:  ادامه  ایران  زیست  محیط  و  طبیعی 
پنج ساله ششم، ۵00 هزار هکتار از منابع ملی باید به 
این طرح  ارائه  با  که  گفتنی است  تبدیل می شد.  باغ 
به تنوع زیستی کشور هیچ توجهی نشد. درواقع باید 
مراتع را از چرای دام نجات داد. شایان ذکر است که 
مراتع به صرف چرای دام نیست. مراتع زیست بومی 
منابع  از  درصد  است. 7  باال  بسیار  توانمندی های  با 
به  زیست  محیط  سازمان  بخش  اختیار  در  طبیعی 
عنوان مستأجر است. درواقع مالکیت از آن سازمان 
زیست  ارزیابی  بحث  متأسفانه  است.  طبیعی  منابع 
آنکه  حال  است.  شده  فانتزی  ما  کشور  در  محیطی 
منابع  که  است  یافته  توسعه  کشوری  امروز  جهان  در 

محیطی غنی داشته باشد.
تنها 250 میلیارد تومان اعتبار بخش محیط زیست 

و منابع طبیعی است
ما  اجرایی  تشکیالت  متأسفانه  کرد:  بیان  سالجقه 
منابع  اعتبارات  کل  ندارند.  کشور  شرایط  به  توجهی 
تومان  میلیارد   2۵0 کشور  زیستی  محیط  و  طبیعی 
بوده است. منابع طبیعی ۴ رکن اساسی دارد پوشش 
گیاهی، خاک، آب و هوا و ... باید این چهار رکن را با 

هم در نظر گرفت. 
وی تاکید کرد: تفکر مدیریتی مبتنی بر این است که 
نباید مردم را از طبیعت محروم کرد و متأسفانه اصال 
سوزی  آتش  آب،  رفت  هدر  طبیعی،  منابع  به  کسی 
نیاز است که  بنابراین  جنگل ها و ... توجه نمی کند. 
ساختارها تغییر پیدا کند و منابع طبیعی از زیرمجموعه 

بخشی مصرفی و تولیدی خارج شود. 

اخبار کوتاه

پیشنهادشهرداربرایچهارشنبهسوری:
همه شهر در اختیار  شهروندان است

ش���ه���ردار م��ش��ه��د ب�����رای اج������رای م��راس��م 
چهارشنبه سوری پیشنهاد داد این مراسم به صورت 

محلی برگزار شود.
پیشنهاد  به  اش��اره  با  خامسی  ت��ق��ی زاده  قاسم 
نظر  در  بر  مبنی  مشهد  شهرستان  تأمین  ش��ورای 
گرفتن مکان هایی در سطح شهر برای اجرای مراسم 
اختیار  در  شهر  همه  کرد:  اظهار  چهارشنبه سوری 
شهروندان است برای اینکه مراسم خود را به خوبی، 

به سالمتی و با ایمنی برگزار کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه »چه اماکنی 
پیشنهاد  منظور  ای��ن  ب��رای  ش��ه��رداری  س��وی  از 
می شود؟«، گفت: به نظر من هر کس در محله خود 
ایمن تر  مساله  این  دهد.  انجام  را  کار  این  می تواند 
حوادث  بروز  موجب  میان  این  در  اف��رادی  تا  است 
را  یکدیگر  همه  معموال  محالت  در  زی��را  نشوند 
دوران  مانند  که  است  این  ما  پیشنهاد  می شناسند. 

قدیم این کار به صورت محلی انجام شود.

رئیساتحادیههتلداراناستاناعالمکرد:
رزرو 60 درصد هتل های مشهد برای 

ایام عید
اعالم  رضوی  خراسان  هتلداران  اتحادیه  رئیس 
هتل های  ظرفیت  درصد   60 حدود  تاکنون  که  کرد 
شده  رزرو   97 سال  نخست  روزه��ای  ب��رای  مشهد 

است.
مشهد  هتل های  رزرو  کرد:  اظهار  قانعی  محمد 
هم اکنون  و  می گیرد  انجام  محدودیتی  هیچ  بدون 

امکان پذیرش در اغلب هتل ها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد شبکه رزرو الکترونیکی 
و آنالین هتل های مشهد باعث شده است که اقامت 
کلیه  دیگر  سوی  از  یابد،  افزایش  قبلی،  رزرو  با 
رزرو  عملیات  شده  تعیین  فرمول  اساس  بر  هتل ها 
را انجام می دهند، دارای نرخنامه هستند و دریافت 
تخلف  تعیین شده،  نرخنامه  این  جز  به  نقد  وجه 

به شمار می رود.
درباره  رضوی  خراسان  هتلداران  اتحادیه  رئیس 
در  اقامت  ک��رد:  عنوان  هتل ها  در  اقامت  قیمت 
هزار   7۵ یک ستاره  هتل های  معمولی  اتاق های 
است  تومان  هزار   ۴۵0 ۵ ستاره  هتل های  و  تومان 
که  خدماتی  و  اتاق   نوع  به  باتوجه  قیمت  این  البته 

ارائه می شود متفاوت است.
در  نرخی  افزایش  هیچ  امسال  ک��رد:  تاکید  وی 
حوزه اقامت در هتل نداریم، سال گذشته نیز هتل ها 
از  و موردی که خارج  نرخنامه عمل می کردند  طبق 

نرخنامه وجهی را دریافت کند نداشتیم.

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیمشهدخبرداد:
آمادگی کلیه ناوگان اتوبوسرانی مشهد 

همزمان با نوروز 97
آمادگی  از  مشهد  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
 97 نوروز  با  همزمان  مشهد  اتوبوسرانی  ناوگان  کلیه 

خبر داد.
سرویس دهی  خصوص  در  نیشابوری  اصغر  علی 
با  کرد:  بیان  نوروز  ایام  در  شهروندان  و  زائ��ران  به 
حضور  و  ن��وروز  روزه��ای  به  شدن  نزدیک  به  توجه 
برای  وی��ژه ای  برنامه ریزی  مشهد  شهر  در  زائ��ران 
منظور  به  اتوبوسرانی  ناوگان  از  حداکثری  استفاده 

سرویس دهی به مسافران انجام شده است.
افزایش  به  توجه  با  راستا  ای��ن  در  اف��زود:  وی 
خریدهای نوروزی و به منظور تامین خدمات رسانی 
روز   1۵ و  اسفندماه   16 از  شهروندان  حال  رفاه  و 
کاری  ساعت  کشور  رسمی  ساعت  تغییر  از  زودت��ر 
افزایش  ساعت  یک  اتوبوسرانی  سرویس دهی  پایان 
اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل  است.  کرده  پیدا 
تحویل  لحظه  در  ک��رد:  تصریح  مشهد  شهرداری 
برای  فوق العاده  اتوبوس  دستگاه   3۵0 نیز  سال 
گرفته  نظر  در  رضوی  مطهر  حرم  تا  سرویس دهی 
شده است. نیشابوری گفت: همچنین 2۵0 دستگاه 
اتوبوس به منظور سرویس  دهی ویژه همایش دیدار 

با مقام معظم رهبری آماده شده است.
وی گفت: در کنار آن خطوط موقت از 6 پایانه شهر 
انقالب،  پایانه  آزادی،  پایانه  مصلی،  پایانه  شامل 
به  پایانه خواجه ربیع  و  پایانه مفتح  پایانه فردوسی، 
رضا)ع(  بهشت  آرامستان  به  سرویس دهی  منظور 
بر  عالوه  سال  تحویل  اول  روز  چهار  در  بالعکس  و 

روزهای پنج شنبه و جمعه راه اندازی خواهد شد.
مشهد  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
 100 شده،  انجام  برنامه ریزی  طبق  کرد:  تصریح 
به  دربستی  اتوبوس های  قالب  در  اتوبوس  دستگاه 
مبادی  در  کاروانی  زائران  به  سرویس دهی  منظور 
پایانه مسافربری و راه آهن در  از جمله  ورودی شهر 

نظر گرفته شده است.

مدیرخدماتشهریشهرداریمشهدخبرداد:
»خانه تکانی« شهر با مشارکت مردم 

و مسئوالن 
اجرای  از  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات  مدیر 
شهرداری  در  بار  اولین  برای  تکانی«  »خانه  طرح 
لوازم  جمع آوری  کلی  عنوان  دو  قالب  در  مشهد 
و  مردم  مشارکت  با  شهر  تنظیف  و  منازل  مستعمل 

مسئوالن خبر داد.
علیرضا صحراگرد در این خصوص بیان کرد: برنامه 
لوازم  جمع آوری  عنوان  با  تکانی«  »خانه  طرح  اول 
نوع دوستی  حس  تقویت  هدف  با  منازل  مستعمل 
لوازم  جمع آوری  طریق  از  نیازمند  اقشار  به  کمک  و 
خیریه های  بین  توزیع  و  استفاده  قابل  مستعمل 
مورد تایید و مجاز و نهایتا تحویل به جمعیت هدف 
بود،  خواهند  شهر  واقعی  و  آبرومند  نیازمندان  که 

طراحی شده است.
ایستگاه های  دیروز  از  منظور  این  به  افزود:  وی 
از  ثبت نام  محل  و  برپا  مناطق  سطح  در  مهربانی 
شهروندان متقاضی تحویل وسایل مازاد شده است.

تصریح  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات  مدیر 
به  که  ایستگاه ها  محل  در  خدمت  این  کنار  در  کرد: 
موضوعات  هستند،  متحدالشکل  سازه   38 تعداد 
آموزش و اطالع رسانی به شهروندان به منظور تعامل 
کار  دستور  در  شهری  مدیریت  و  شهروندان  بیشتر 

است.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر 
جزو  را  برد  برد  قاعده  سازی  پیاده  مقدس  مشهد 
دانست  اقتصادی  مشارکت  این  اصلی  معیارهای 
سرمایه  در  رضایت مندی  احساس  ایجاد  گفت:  و 
آمار  افزایش  مشوق  و  محرکه  نیروی  گ��ذاران 

مشارکت در سرمایه گذاری است.
را  از تشکیل ستاد تسهیل  نوروزی هدف  احمد 
عنوان  گذاران  سرمایه  روی  پیش  مشکالت  رفع 
منابع  به  اتکا  با  صرفا  مشهد  توسعه  افزود:  و  کرد 
بود و الزم  امکان پذیر نخواهد  شهرداری و دولت 
و  سرمایه  ای��ده،  دارای  که  کسانی  تمامی  است 
امکانات هستند دست به دست یکدیگر در توسعه 

شهر مشارکت کنند.
وی پیاده سازی قاعده برد برد را جزو معیارهای 
ایجاد  داشتد:  بیان  و  دانست  مشارکت  این  اصلی 
احساس رضایت مندی در سرمایه گذاران نیروی 
محرکه و مشوق افزایش آمار مشارکت در سرمایه 

گذاری است.
توسعه  و  مشارکت  مندی،  رضایت  ن��وروزی 
مشهد الرضا )ع( را سرلوحه کار و شعار کمیسیون 
به  یافتن  دست  اظهارکرد:  و  معرفی  اقتصادی 
پروژه  و  ها  طرح  اجرای  و  مدت  دراز  های  برنامه 
های بنیادی سرمایه گذاری فقط با حل مشکالت 

سرمایه گذاران در شهر میسر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر 
مشهد، کسب رضایت و حصول موفقیت در سرمایه 
گذاری و برقراری قاعده برد برد برای هر دو طرف 
جهت  مثبت  آالرم  را  گذار  سرمایه  و  شهر  یعنی 
ایجاد جو اعتماد بخشی به جامعه و بویژه سرمایه 

گذاران دانست.
مواجه  و  سرمایه  بازگشت  عدم  نارضایتی،  وی 
با مشکالت متعدد را آالرم منفی و هشدار دهنده 

برای جذب سرمایه گذاران اعالم کرد.
مختلف  جلسات  برگزاری  توضیح  در  ن��وروزی 
گذاران  سرمایه  با  تاکنون  گفت:  تسهیل،  ستاد 
ح��رم،  پیرامون  ط��رح  س���ازان،  ان��ب��وه  اص��ن��اف، 
گ��ذاران  سرمایه  از  حمایت  انجمن  و  آب��ادگ��ران 
ارزیابی  که  است  شده  برگزار  متعددی  جلسات 
این جلسات حاکی از فضای منفی سرمایه گذاران 

نسبت به شهرداری بود.
وی بنیانگذاری ستاد تسهیل را حاصل نشست 
سرمایه  اقتصادی،  معاون  شهردار،  با  مشترک 
به  تفحص  اعضای شورا شهر درراستای  و  گذاران 
منظور ریشه یابی و رفع مشکالت سرمایه گذاران 
بررسی  تسهیل  ستاد  وظیفه  اف��زود:  و  دانست 
در  نهایی  گیری  تصمیم  و  بندی  جمع  مشکالت، 

گذاری  سرمایه  های  پ��روژه  مشکالت  خصوص 
است.

های  کمیسیون  اع��ض��ای  داد:  ادام���ه  وی 
معاون  شهرسازی،  و  عمران  حقوقی،  اقتصادی، 
و  شهردار  شهرسازی  و  عمران  معاون  و  اقتصادی 
تسهیل  ستاد  اعضای  خصوصی  بخش  نمایندگان 

هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر 
مشهد مقدس، در توضیح تقسیم بندی مشکالت 
سرمایه گذاران، گفت: مسائل مربوط به اختیارات 
و قراردادهای قبلی با شهرداری، قراردادهایی که 
نیازمند اصالحات و  با توجه به تغییرات در پروژه 
که  هایی  پروژه  و  است  شهر  شورای  مصوبه  کسب 
نیازمند  آنها  خاص  مشکالت  و  مسائل  به  توجه  با 

بررسی در کمیسیون های مختلف است.
وی گفت: 12 پروژه در ستاد تسهیل مطرح شد 
و مورد بررسی قرار گرفت که مشکالت برخی حل 

وبرخی دیگر در دست اقدام است.
از  متفاوت  ب��رداش��ت��ه��ای  ک���رد:  تصریح  وی 
پروژه  اجرای  روند  در  تغییرات  ایجاد   ، قراردادها 
داد  قرار  انعقاد  از  بعد  مقررات  و  تغییرضوابط   ،
اولیه مهمترین گره های پروژه های سرمایه گذاری 

است.

دادهای  قرار  به  شورا  پایبندی  بر  تاکید  با  وی 
ساختمانی  های  پ��روژ  ک��رد:  اظهار  شده  منعقد 
داد  ق��رار  انعقاد  زم��ان  قوانین  و  اص��ول  براساس 
لذا  است  داشته  اقتصادی  توجیه  و  شده  ساخته 

قانون و ضوابط عطف به ماسبق نیست.
نوروزی ادامه داد : شورای شهر با تکیه بر سیره 
نبوی که بر پایبندی و وفا به قراردادها توصیه می 
بخش  و  شهرداری  مابین  فی  قراردادهای  کند، 

خصوصی را محترم می شمارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

قاعده برد برد معیار اصلی مشارکت اقتصادی است

مشکیپوشان
احیامیشوند؟!

ازبرترینهایسال96جودو،جوجیتسووکوراش
خراسانرضویتجلیلشد

تیم فوتبال مشکی پوشان فصل هفدهم را با اکبر 
میثاقیان آغاز کرد ولی پیش از پایان نیم فصل این 
مربی را برکنار کرد و علیرضا مرزبان را جایگزین 
او کرد. مرزبان البته بیش از چند هفته در مشهد 
دوام نیاورد تا دستیار او رضا عنایتی سکان هدایت 
او  اما  بگیرد،  برعهده  را  مشهدی  پوشان  مشکی 
هم نتوانست نتایج خوبی با مشکی پوشان کسب 
کند و پس از شکست سنگین برابر سپاهان برای 
دومین بار استعفا داد. پس از خروج رضا عنایتی، 
مشهدی ها با هدایت آرمین رهبر یک دیدار را برابر 
نفت آبادان با شکست ۴ بر 1 پشت سر گذاشتند 
و این مربی هم تنها عمر یک بازی روی نیمکت 
مشکی پوشان را داشت. تا اینکه روز گذشته خبری 
مبنی بر انتخاب سرمربی جدید تیم مشکی پوشان 
روی خروجی سایت ها قرار گرفت. »داود مهابادی 
سرمربی مشکی پوشان شد«. دیری نگذشت تمام 

رسانه ها خبر را انعکاس دادند.
نساجی  هدایت  از  تازگی  به  که  مهابادی  داود 
عنوان  به  ب��ود،  ش��ده  گذاشته  کنار  م��ازن��دارن 
چهارمین مربی مشکی پوشان طی تنها یک فصل 

معرفی شود.
مشکی پوشان مشهدی در پایان هفته بیست و 
پنجم با 1۵ امتیاز در قعر جدول رده بندی حضور 
دارند و مهابادی با توجه به اینکه تنها ۵ بازی تا 
برای  دشواری  بسیار  کار  مانده  باقی  لیگ  پایان 
خواهد  رو  پیش  رقابت های  در  تیم  این  حفظ 

داشت.
 ۳۰ مهابادی  داود  کیست؟  مهابادی  داود  اما 
در  وی  آمد.  دنیا  به  تهران  در   ۱۳۵۲ سال  مرداد 
زمان بازیگری در پست دفاع انجام وظیفه می کرد. 
آهن  راه  تیم های  در  بازی  سابقه  مهابادی  داود 
را  خوزستان  فوالد  و  اصفهان  ذوب آهن  تهران، 

دارد. وی بعد از بازی در زمین فوتبال، به سمت 
مربیگری آمد و با تربیت یزد در کسوت سرمربی 
در نیمکت این تیم نشست. مهابادی در کارنامه 
مربیگری، سابقه حضور در تیم راه آهن را نیز دارد. 
در فصل 1389- 1388 لیگ برتر، مسئوالن باشگاه 
جذب  در  ناکامی  از  بعد  شیراز  سپاسی  مقاومت 
با داود مهابادی  اکبر میثاقیان،  و  یاوری  محمود 
به توافق رسیدند و وی به عنوان سرمربی این تیم 

انتخاب شد. 
تیم هایی  داری  سکان  او  مربیگری  سابقه  در 
فجر سپاسی،  ت��رب��ی��ت ی��زد،  راه آه����ن،  مانند 
پیام مشهد، گهرزاگرس، مس سرچشمه، استقالل 

اهواز، پاس همدان دیده می شود.
مشکی پوشان در پنج هفته آخر لیگ، باید در 
بگیرد که  قرار  مشهد مقابل استقالل خوزستانی 
است.  ج��دول  انتهای  در  آن ه��ا  مستقیم  رقیب 
این دیدار 6 امتیازی تا حد بسیار زیادی تکلیف 
کرد.  خواهد  مشخص  لیگ  در  را  مشکی پوشان 
هفتم  و  بیست  هفته  در  مهابادی  شاگردان  اما 
تهران  استقالل  مقابل  و  می کنند  سفر  تهران  به 
به  توجه  با  کرد.  خواهند  برگزار  را  سختی  بازی 
شرایط دو  تیم، کسب تساوی هم نتیجه ایده آلی 
تیم  این  می شود.  محسوب  مشکی پوشان  برای 
دیگر  مقابل  و  می گردد  باز  مشهد  به  بالفاصله 
تیم باالی جدول یعنی سایپا، بازی هفته بیست 
مشکی پوشان  می کند.  برگزار  را  خود  هشتم  و 
و  پدیده  مقابل  و  مشهد  در  هم  پایانی  هفته  دو  
پارس جنوبی جم قرار می گیرد و امید دارد با اتکا 
به بازی های خانگی خود در لیگ برتر باقی بماند. 
را در  پایانی ۴ دیدار  مشکی پوشان در ۵ هفته ی 
در  باید  لیگ  در  بقا  برای  و  می کنند  برگزار  خانه 

همه ی این بازی ها پیروز شوند.

مراسم تجلیل از قهرمانان، مدال آوران، مربیان، 
داوران و کمیته های برتر هیئت جودو، جوجیستو 
کوراش خراسان رضوی با حضور مسئوالن ورزش و 

جوانان استان برگزار شد.
فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
جودو،  های  برترین  از  تجلیل  آئین  زه��را)س(، 
شب 16  در  رضوی  خراسان  کوراش  و  جوجیتسو 
شاندیز  پدیده  های  همایش  سالن  در  ماه  اسفند 
برگزار شد. در این مراسم با اهدای جوایزیادبودی 
از قهرمانان و مدال آوران ملی و بین المللی رده های 
بخش  در  خراسان رضوی   96 سال  مختلف  سنی 
و  جوجیتسو  ج��ودو،  رشته های  آقایان  و  بانوان 
کوراش و همچنین برترین مربی، داور و کمیته های 
هیئت  رئیس  شد.  تقدیر  استان  هیئت  اجرایی 
جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان  رضوی در این 
مراسم ضمن خیرمقدم به مهمانان، پیشکسوتان 
کرد:  عنوان  هیئت  ب��زرگ  خ��ان��واده  اعضای  و 
خوشبختانه در سال جاری افتخاراتی زیادی توسط 
بانوان  قهرمانان استان در بخش آقایان و به ویژه 
کسب شده است، که با تالش و پشتکار و همدلی 
بخش بزرگی از زحمتکشان این رشته میسر شده 
است. حسین محمودی با یادی از استاد غالمرضا 
اسدی، سید رضا مرتضوی، اصغر دهقان و محمود 
خراسان  جودو  ارزن��ده  پیشکسوتان  زندروحانی 
رضوی، بیان کرد: حضور گرانقدر این سرمایه های 
انسانی و فنی ارزشمند همواره مایه امیدبخشی به 
مسئوالن هیئت، مربیان سازنده و جوانان استان 
بوده و حاصل تالش ها و پایه گذاری های آنان در 
ورزشکاران  امروز  روزافزون  موفقیت های  گذشته 
تمامی  از  تقدیر  با  وی  دارد.  پی  در  را  خراسانی 
اداری،  بخش  در  جودواستان  خانواده  اعضای 
فنی، قهرمانی، مربیان ، داوری، آزمون، آموزش و 

همچنین تالشگران شهرستان های مختلف، خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه درخشش ها و موفقیتهای 
جودو،  رشته های  خراسانی  ورزشکاران  شاخص 
و  مختلف  عرصه های  در  ک��وراش  و  جوجیتسو 
فعالیتهای که توسط مسئوالن کمیته های هیئت در 
بخش های گوناگون انجام شده و رضایتمندی قابل 
قبولی را در ارزیابی های کشوری و استانی در پی 
داشته است که باید از که این عزم، اراده وهمراهی 
و همزبانی همگانی در خانواده بزرگ جودو استان 
قدردانی شود. معاون امورتوسعه ورزش قهرمانی 
اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی نیز در این 
مراسم عنوان کرد: انصافا باید بگوییم که تالش ها 
و اقدامات خوبی توسط هیئت جودو، جوجیسوو 
کوراش استان در چند سال اخیر صورت گرفته  که 
همواره آن را جز هیئت های برتر استان قرار داده 
است. امیر زارعی با تقدیراز زحمت کشان این هیئت 
ادامه داد: مدال ها و افتخارات کسب شده توسط 
در  هیئت  این  پوشش  تحت  رشته های  قهرمانان 
سطح استان و کشور و حتی رقابت های بین المللی 
زحمات  کنار  در  و  ب��وده  شاخص  بسیار  مختلف 
دست اندرکاران هیئت، مربیان و داوران زحمتکش 
باالبودن  و  موفقیت  در  در  موثری  نقش  استان، 
جایگاه این هیئت در میان هیئت های ورزشی دیگر 

داشته است.
م��راس��م تجلیل  ب��رگ��زاری  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی 
ورزش   96 س��ال  قهرمانان  و  م�����دال آوران  از 
خراسان رضوی خبر داد و افزود: این مراسم در روز 
21 اسفند ماه با همکاری شهرداری مشهد و اداره 
کل ورزش و جوانان استان برنامه ریزی شده است 
و از برترین ها و افتخارآفرینان بین المللی رشته 
های مختلف سال جاری در دوبخش اقایان و بانوان 

تجلیل خواهد شد.

کوتاه از ورزش استان

اهدای مدال های جهانی سلیمی و هاشمی 
به موزه آستان قدس

تیم  بردار  وزنه  دو  هاشمی  علی  و  سلیمی  بهداد   
آمریکا  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  که  ایران  ملی 
خود  مدال های  شدند،  مدال  کسب  به  موفق   ۲۰۱۷
را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند. سلیمی 
نفر سوم جهان و هاشمی قهرمان جهان در مراسمی 
موزه  به  را  خود  مدال های  شد  برگزار  مشهد  در  که 
آستان قدس رضوی اهدا کردند. این دو وزنه بردار 

هم چنین خادم حرم امام رضا )ع( شدند.

 پایان مسابقات بین المللی فردوسی
بین المللی  شطرنج  مسابقات  نهم  دور  پایان  در 
فلیپه  ان��درس  شد،  برگزار  مشهد  در  که  فردوسی 
میخائیل  شد.  قهرمان  امتیاز   ۷ با  کلمبیایی  گالگو 
مچدلیشویلی گرجستانی و کریل استاپک بالروسی 
نیز با 6.۵ امتیاز دوم و سوم شدند. نیما فندرسکی 
با ۵.۵ امتیاز در رده دهم قرار گرفت و این  از ایران 
بهترین عنوان شطرنج بازان ایرانی در این مسابقات 
از  فردوسی  المللی  بین  بود. مسابقات شطرنج جام 
باز  از ۴۵ شطرنج  با حضور بیش  ۱۸ اسفندماه  تا   ۱۲
قزاقستان،  ارمنستان،  کلمبیا،  ایران،  کشورهای  از 
اتریش،  روسیه،  آذربایجان،  پرتغال،  گرجستان، 
اوکراین، بالروس،  تاجیکستان،  اسپانیا، سنگاپور، 

مالزی، تونس در ۹ دور پیگیری شد.

نفرات برتر مسابقه اندرو معرفی شدند
استان  در  بار  اولین  برای  که  مسابقات  از  دوره  این 
برگزار گردید با حضور 60 ورزشکار از شهرستان های 
و  فریمان  حیدریه،  تربت  سبزوار،  نیشابور،  مشهد، 
تایباد و در 7 کالس ) 200سی سی اندورو، 250 سی 
سی اندورو، 500سی سی اندورو، پیشکسوتان، آزاد 
و گروه Aوb بانوان( برگزار شد که در پایان این رقابت ها 

نفرات برتر به شرح ذیل مشخص شدند:
کالس 200 سی سی اندرو

1- سیدسجاد احمدی 2- مجتبی نوغانی 3- مهدی 
ابراهیم پور 

کالس 250سی سی اندورو
1- محمد پورکت داد 2- مجتبی کدخدایی 3- افشین 

اشرافیان
کالس 500 سی سی اندرو

حسام   -3 حسینی  مال  رضا   -2 نصیری  رسول   -1
نیکویی

کالس پیشکسوتان
 -3 کاخك  علیزاده  صادق   -2 نصیری  محمدرضا   -1

حمیدمحمدخانی
کالس آزاد

1- سید علی شریعت 2- عماد رجبعلی زاده 3- فرهاد 
امیری نصب

A کالس بانوان گروه
مهناز   -3 سجادی  صفورا   -2 فر  زارع��ی  ن��دا   -1

قدمگاهی
b کالس بانوان گروه

محدثه   -3 مقدم  علوی  سحر   -2 صدقی  فاطمه   -1
عظیمیان

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در  مشهد
سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس  روزبهان،  مهدی 
دوچرخه  مسابقات  دوره  یک  گفت:  رضوی  خراسان 
به میزبانی شهر مشهد برگزار  سواری استقامت جاده 
از  سوار  دوچرخه   ۱۲۰ از  بیش  مسابقه  این  در  شد. 
سرتاسر استان خراسان رضوی و نمایندگانی از خراسان 
شمالی در قالب ۱۶ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.  
بزرگساالن  سنی  رده  در  سواران  دوچرخه  افزود:  وی 
، جوانان و نوجوانان پس از طی مسیر ۸۵ کیلومتری 

مسابقه را طی یک رقابت پرشور به پایان رساندند. 
رضا  بزرگساالن  در  برتر  نفرات  داد:  ادامه  روزبهان 
خانزاده از تیم آسمان آبی مشهد، احمد نورمحمدی 
چرخ  تیم  کوکبی  سجاد  شاندیز،  و  طرقبه  هیئت  از 
سبز مشهد مقام های اول تا سوم این رقابت ها را به 
خود اختصاص دادند. در این مسابقات در رده سنی 
جوانان  امیرحسین محمدی از تیم چرخ سبز مشهد 
نفر اول، محمدرضا زارع از تیم برند بایک مشهد نفر 
نفر  مشهد  سبز  چرخ  تیم  از  دمیرچی  عرفان  دوم، 
سوم این مسابقه بودند و در رده سنی نوجوانان سینا 
از  آبی مشهد، داوود محمدآبادی  از آسمان  غالمی 
هیئت نیشابور و عماد محمدی از چرخ سبز مشهد 

نفرات اول تا سوم شدند.

 تمدید قرارداد مارکو رویس تا 2023
زنبورها  به  وف���اداری  علت  به  که  روی��س  مارکو 
هواداران  بین  فراوان  پیشنهادهای  داشتن  علیرغم 
به  را  به شدت محبوب است، قرارداد خود  تیم  این 
مدت ۴ سال دیگر تا سال 2023 تمدید کرد. مارکو 
رویس در این خصوص گفت: »از سال 2012 لباس 
اعالم  که  مفتخرم  حاال  و  دارم  تن  بر  را  دورتموند 
خواهم  تن  بر  را  پیراهن  این   2023 سال  تا  کنم 
مارکو  است.«  من  باشگاه  و  خانه  دورتموند  داشت. 
رویس شروع فوق العاده ای در دورتموند داشت، اما 
مصدومیت های متعدد باعث شد او هیچگاه قادر به 
ایجاد استمرار در نمایش های درخشان خود نباشد.

احتمال ماندن هاینکس در بایرن مونیخ در 
فصل بعد

اع��الم   2013 س���ال  در  ک��ه  ه��ای��ن��ک��س  ی���وپ 
بازنشستگی کرده بود، بعد از اخراج کارلو آنچلوتی 
را  باواریایی ها  هدایت  دیگر  بار  گذشته،  پاییز  در 
اوج  روزهای  به  بایرن  او  هدایت  با  گرفت.  برعهده 
برگشت و تیمش در حال حاضر با 20 امتیاز برتری، 
در صدر جدول بوندس لیگا قرار دارد. هاینکس که 
تازگی  به  دارد،  قرارداد  بایرن  با  فصل  این  پایان  تا 
خود  جانشینی  گزینه  عنوان  به  توخل  توماس  از 
فصل  است  ممکن  که  کرد  اعالم  اکنون  اما  برد،  نام 
خبرنگاران  به  او  بماند.  آرنا  آلیانس  در  هم  آینده 
هنوز  چیز  هیچ  که  بگویم  می توانم  »تنها  گفت: 
نگفتم  اصال  به حال من  تا  زیرا  است،  نشده  قطعی 
توافق  به  تنها  می شوم.  بازنشسته  تابستان  در  که 
معتبر  هنوز  که  کردم  اشاره  قبل  سال  از  نامه مان 
از  تنها  من  بیلد،  اشپورت  با  مصاحبه ام  اس��ت. 
را  او  زی��را  ک��ردم،  تعریف  توخل  توماس  همکارم 

خیلی خوب می شناسم.«

 من بهترین مهاجم آلمانم!
در  شد  بایرن  راهی  زمستان  در  که  واگنر  ساندرو 
معتقد  و  شده  گل   3 زدن  به  موفق  اخیر  هفته های 
ماریو  و  ورن��ر  مانند  ستاره هایی  از  باالتر  او  است 
قرار  جهانی  جام  در  ملی  تیم  ترکیب  در  باید  گومز 
گل   10 یا   ۵ زدن  نمی کنم  »فکر  گفت:  واگنر  گیرد. 
مهاجم  یک  و  باشد  مهم  ملی  تیم  در  حضور  برای 
لوو  باشد. یوواخیم  را داشته  باالترین موقعیت  باید 
می داند  او  و  می کند  ارزیابی  خوب  بسیار  را  شرایط 
که می تواند روی من حساب کند. من فقط به خودم 
نگاه می کنم. من در چند سال گذشته خیلی خوب 
من  رسانده ام.  ثمر  به  را  زیادی  گل های  و  کرده  کار 
در هر باشگاهی موفق بودم چه در دارمشتات برای 
حاال  و  اروپ��ا  لیگ  در  هافنهایم  برای  چه  و  صعود 
دلیل  همین  به  داشته ام.  خوبی  عملکرد  بایرن  در 
معتقدم شایستگی حضور در ترکیب تیم ملی را دارم 
و  هستم  آلمان  مهاجم  بهترین  گفته ام  بار  هزاران  و 
این تفکرم تغییر نمی کند. هر تصمیمی یوواخیم لوو 
بگیرد، من خواهم پذیرفت، اما روحیه بسیار مثبتی 

دارم«.

 تمدید قرارداد کیمیچ با بایرن
از  رسمی  صورت  به  امروز  مونیخ  بایرن  باشگاه 
قرارداد  داد.  خبر  کیمیچ  جاشوا  ق��رارداد  تمدید 
و  بود  معتبر   2020 تا  ساله   23 بازیکن  این  قبلی 
سال  سه  مدت  به  را  او  ق��رارداد  شد  موفق  باشگاه 
کارل  کند.  تمدید   2023 تابستان  تا  یعنی  دیگر 
کیمیچ  ق��رارداد  تمدید  از  پس  رومنیگه  هاینتس 
توانسته  جاشوا  اخیر  نیم  و  سال  دو  »در  گفت: 
او  اینکه  از  ما  شود.  تیم  ارکان  از  یکی  به  تبدیل 
داشت  خواهیم  اختیار  در  زی��ادی  زمان  مدت  را 
ق��رارداد  امضا  از  پس  هم  کیمیچ  خوشحالیم.« 
جدید گفت: »از اینکه خیلی زود قراردادم را تمدید 
و  باشگاه  که  دهد  می  نشان  این  خوشحالم،  کردم 
مسئوالن آن به من اعتماد بسیار باالیی دارد و من 
موفقیت  برای  تیم  مهم  عناصر  از  یکی  عنوان  به  را 
های پیش رو در نظر گرفته اند و من به این افتخار 
می کنم. هدف های من و باشگاه برای سالیان آتی 
بسیار بلند پروازانه است و می خواهم بخشی از آن 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  توانم  تمام  از  و  باشم 

استفاده کنم.«

قهرمانی  رقابت های  در  ایران  دونده  سریع ترین 
۱۶ صدم  تنها  او  و  تاریخ ساز شد  داخل سالن جهان 

ثانیه با کسب مدال طالی جهان فاصله دارد.
حسن  ایران  دوومیدانی  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
تفتیان توانست به فینال دوهای سرعتی رقابت های 
قهرمانی داخل سالن جهان راه یابد. حسن تفتیان 
ایران  دوومیدانی  نمایندگان  تنها  قاسمی  رضا  و 
رقابت های  سرعتی  دوی  در  توانسته اند  که  هستند 
تفتیان  کنند.  شرکت  جهان  سالن  داخل  قهرمانی 
۲۰۱۶ در این مسابقات غیبت داشت. او در  در سال 
سال ۲۰۱۴ به همراه قاسمی در رقابت ها داخل سالن 
جهان در لهستان حاضر شد اما آن دو تنها تا مرحله 

نیمه نهایی پیش رفتند.
کاهش  و  پیشرفت  حال  در  روز  به  روز  تفتیان 
نزدیک  موفقیت  به  پله  پله  و  است  رکوردهایش 
زیادی  موفقیت های  سال  یک  این  در  او  می شود. 
بازی های  آسیا،  قهرمانی  طالی  مدال  سه  همچون 
را  آسیا  سالن  داخل  قهرمانی  و  آسیا  سالن  داخل 
کسب کرد. تفتیان توانست در مسابقات داخل سالن 
رکورد  ثبت  با  فینال  در  و  کند  سازی  تاریخ  جهان 
۶.۵۳ ثانیه در جایگاه پنجم قرار گرفت. تفتیان تنها 
۱۶ صدم ثانیه با نفر اول و کسب مدال طالی جهان 

فاصله داشت. 
بازی های  در  باید  آینده  سال  در  تفتیان  حسن 
با دو دونده چینی  آسیایی جاکارتا به میدان برود و 
که در رقابت های داخل سالن جهان باالتر از او و در 
رده های دوم و چهارم جهان قرار گرفتند رقابت کند. 
آسیا  در  تفتیان  اصلی  رقبای  از  چینی  سو  بیگتاین 
است. دونده سرعتی ایران باید با در اختیار داشتن 
امکانات بهتر و بیشتر، خود را برای این رقابت آماده 
به  و  بردارد  رو  پیش  از  را  خود  رقبای  بتواند  تا  کند 

مدال بازی های آسیایی دست یابد.
در ادامه نگاهی به حضور نمایندگان ایران در دوی 

۶۰ متر داخل سالن جهان می اندازیم. 
 -  ۲۰۱۸ جهان  سالن  داخل  قهرمانی  رقابت های 

بیرمنگام

با  ۶۰ متر  تفتیان در مرحله مقدماتی دوی  حسن 
به  و  گرفت  قرار  دوم  خود  گروه  در   ۶.۴۷ زمان  ثبت 
نیمه نهایی راه یافت. تفتیان در نیمه نهایی ماده ۶۰ 
متر رقابت های قهرمانی جهان با رکورد ۶.۵۷ در رده 
دوم دسته خود ایستاد و به فینال رسید. او در فینال 

با ثبت زمان ۶.۵۳ در رده پنجم ایستاد.
  ،۶.۳۷ رک��ورد  با  آمریکایی  کولمن  کریستین 
بایکر  رون��ای   ،۶.۴۲ رک��ورد  با  چینی  سو  بیگتاین 
آمریکایی با رکورد ۶.۴۴ و ژینیه ژی چینی با رکورد 
با  تنها  تفتیان  گرفتند.  قرار  تفتیان  از  باالتر   ۶.۵۲
رده  در  اول  نفر  به  نسبت  اختالف  ثانیه  صدم   ۱۶
نصیب  بار  اولین  برای  رتبه  این  و  گرفت  قرار  پنجم 

دوومیدانی ایران شده است.
بیگتاین سو و ژینیه ژو چینی که در این رقابت ها 
باالتر از تفتیان قرار گرفتند از رقبای او در بازی های 

آسیایی جاکارتا هم خواهند بود.
 -  ۲۰۱۶ جهان  سالن  داخل  قهرمانی  رقابت های 

آمریکا
سالن  داخ��ل  قهرمانی  رقابت های  در  تفتیان 
دوره  این  در  داش��ت.  غیبت  آمریکا   ۲۰۱۶ جهان 
ترایون برومل آمریکایی با رکورد ۶.۴۷، آسافا پاول 

مونته  جیتس  رامون   ،۶.۵۰ رکورد  با  جامائیکایی 
قرار  سوم  تا  اول  رده های  در   ۶.۵۱ رکورد  با  گرویی 

گرفتند.
 ۲۰۱۴ جهان  سالن  داخ��ل  قهرمانی  رقابت های 

-  لهستان
رقابت های  در  قاسمی  رض��ا  و  تفتیان  حسن 
شرکت  لهستان   ۲۰۱۴ جهان  سالن  داخل  قهرمانی 
 ۶.۶۹ رکورد  با  دوم  دسته  در  تفتیان  حسن  کردند. 
در رده چهارم گروه خود قرار گرفت و به نیمه نهایی 
با  دوم  دسته  در  نهایی  نیمه  در  تفتیان  یافت.  راه 
فینال  به  و  ایستاد  ششم  رده  در   ۶.۶۲ زمان  ثبت 
 ۶.۵۸ با رکورد  نرسید. قاسمی نیز در دسته چهارم 
در رده دوم قرار گرفت و به نیمه نهایی رسید، او در 
دسته  هفتم  رده  در   ۶.۶۲ زمان  ثبت  با  نهایی  نیمه 
نخست قرار گرفت و از رسیدن به فینال بازماند. در 
قرار  تفتیان  گروه  در  چینی  سو  بینگتاین  دوره  این 
داشت و با رکورد ۶.۵۵ در رده نخست گروه ایستاد. 
در پانزدهمین دوره این رقابت ها در لهستان ریچارد 
از  بریسی  ماروین   ،۶.۴۹ رکورد  با  بریتانیایی  کیلتی 
رکورد  با  قطری  اگنود  فمی  و   ۶.۵۱ رکورد  با  آمریکا 

۶.۵۲ در رده های اول تا سوم ایستادند.

 –  ۲۰۱۲ جهان  سالن  داخل  قهرمانی  رقابت های 
ترکیه

 ۲۰۱۲ جهان  سالن  داخل  قهرمانی  دررقابت های 
ایران  ۲۰۱۰ دوحه رضا قاسمی تنها نماینده  و  ترکیه 
در   ۶.۸۷ رک��ورد  با  هفتم  دسته  در  قاسمی  ب��ود. 
در  اما  رسید،  نهایی  نیمه  به  و  گرفت  قرار  دوم  رده  
خود  گروه  ششم  رده  در   ۶.۷۹ رکورد  با  نیمه نهایی 

قرار گرفت و به فینال راه نیافت.
نستا   ،۶.۴۶ رکورد  با  آمریکایی  گاتلین  جاستین 
چامبرز  دویان  و   ۶.۵۴ رکورد  با  جامائیکایی  کارتر 
سوم  تا  اول  رده های  در   ۶.۶۰ رکورد  با  بریتانیایی 

ایستادند.
سال  های  بازی  برای  تفتیان  باید  امروز  همین  از 
آینده استارت تمرینات خود را بزند تا بتواند در آن 
خراسان  ورزش  و  ایران  برای  افتخاری  مسابقات 
شد  غافل  موضوع  این  از  نباید  البته  کند.  کسب 
با  رقابت  توان  تنهایی  به  ایران  مرد  سریعترین  که 
کسب  و  مبارزه  برای  پیشنیازهایی  و  ندارد  را  رقبا 
میدانی  و  دو  فدراسیون  دست  که  دارد  الزم  افتخار 
را می بوسد. باید همه تالش کنند و پشتیبان حسن 
با تمرکز بیشتر و نیروی بیشتر  تفتیان باشند تا وی 
بتواند تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر مربیان 
آینده  سال  بتوانیم  تا  کند  برگزار  خارجی  و  داخلی 

مدالی خوش رنگ را بر گردن او ببینیم. 

برایاولینباردرتاریخدوومیدانیایراناتفاقافتاد

تنها 16 صدم ثانیه  تا طالی جهان
تفتیان در این یک سال 

موفقیت های زیادی همچون سه 
مدال طالی قهرمانی آسیا، بازی های 

داخل سالن آسیا و قهرمانی داخل 
سالن آسیا را کسب کرد
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حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای رهب��ر معظ��م انق��الب 
اس��المی صبح دیروز در دیدار جمعی از دانش آموزان 
و دانشجویان ش��رکت کننده در کاروانهای راهیان نور، 
دوران دف��اع مق��دس را قطع��ه ای نوران��ی و برگ زرین 
از تاری��خ کش��ور و انق��الب خواندند و با تأکی��د بر اینکه 
کاروانهای راهیان نور یکی از جلوه های پاسداش��ت آن 
دوران اس��ت، گفتند: قدرت های بین المللی، جنگ ۸ 
س��اله را با هدف از بین بردن انقالب اس��المی، به ملت 
ای��ران تحمی��ل کردند اما عظم��ت، ف��داکاری، ایمان، 
تدبیر، شجاعت و بصیرت جوانان موجب شد که جنگ 
به نفع ملت تمام و انقالب اس��المی ریش��ه دارتر و قوی 

تر از گذشته شود.
امنی��ت،  اقت��دار،  ع��زت،  اس��المی،  انق��الب  رهب��ر 
اس��تقالل، آزادی و س��المت ام��روِز کش��ور و مل��ت را 
مرهون ۸ س��ال دفاع مقدس دانس��تند و تأکید کردند: 
دوران دفاع مقدس یک ذخیره اس��ت که باید برخالف 
خواس��ت دش��منان که درصدد بفراموش��ی سپردن آن 
هس��تند، برای پیشرفت کش��ور و رش��د ملی و آمادگی 
مردم و جوان��ان در میدان های مختل��ف، همواره زنده 

بماند و مورد تجلیل قرار گیرد.
ایش��ان، کاروانه��ای راهیان ن��ور را یک مب��ارزه عظیم 

مردم��ی برای زن��ده نگ��ه داش��تن آن دوران پرعظمت 
خواندن��د و با اش��اره ب��ه ابعاد گوناگ��ون و ناگفت��ه دفاع 
مق��دس، افزودن��د: یکی از ای��ن ابع��اد، تحلیل چرایی 
آغاز جنگ تحمیلی است که علت آن را باید در عظمت 
و ابه��ت انق��الب اس��المی و مرعوب ش��دن و وحش��ت 

قدرت های مسلط آن زمان در دنیا، جستجو کرد.
ایش��ان ب��ا اش��اره ب��ه حمایت ه��ای گس��ترده مال��ی و 
تس��لیحاتی و اطالعاتی امریکا و اروپ��ا بویژه انگلیس، 
فرانسه و آلمان و همچنین شوروی سابق از رژیم بعثی 
صدام، گفتند: در اواسط جنگ، فرانسه پیشرفته ترین 
هواپیماه��ا و بالگرده��ای خ��ود، و آلمان رس��مًا و علنًا 
مواد ش��یمیایی در اختیار صدام قرار داد که هنوز پس 
از گذش��ت ۳۰ س��ال از پایان جنگ، بازماندگان زیادی 
گرفتار آثار آن هس��تند و تعداد زی��ادی نیز بر اثر همان 

مواد سّمی شهید شدند.
رهبر انقالب اس��المی یک��ی دیگر از ابع��اد ناگفته دفاع 
مق��دس را کیفی��ت و نوع دف��اع رزمندگان برش��مردند 
و تأکی��د کردن��د: دف��اع جوانان مل��ت ای��ران در جنگ 
۸ س��اله، دارای ویژگی ه��ا و خصوصی��ات ف��وق العاده 
ای ب��ود ک��ه عبارت اند از »ع��زم و اراده ق��وی«، »ایمان 
مس��تحکم«، »شجاعت و فداکاری«، »ابتکار و نوآوری« 

و »عبادت و توسالت معنوی«.
حضرت آی��ت ا... خامن��ه ای، دوران دف��اع مقدس را 
انس��ان س��از خواندند و افزودند: همت ه��ا، خرازی ها، 
باکری ها، برونسی ها، چیت سازیان ها و هزاران جوان 
دیگر، انس��ان های معمولی بودند ک��ه جنگ آن ها را به 
اس��طوره های عظیم و چهره های ماندگار و ستاره های 

درخشان تبدیل کرد.
رهبر انقالب اس��المی در بیان ویژگی های بارز جواناِن 
دوران دف��اع مق��دس گفتن��د: عب��ادت، خردمن��دی و 
تدبی��ر، دلیری و ش��جاعت، ف��داکاری و ایس��تادگی، و 
بصی��رت ویژگیه��ای ممتاز این جوانان ب��ود که از آنان، 
شیران روز و عابدان شب ساخته بود و بر همین اساس 
امام )ره( با ن��گاه عمیق خود، تربیت چنین جوانانی را 

فتح الفتوح خواندند.
جوان��ان  ب��ه  خط��اب  ای  خامن��ه  ا...  آی��ت  حض��رت 
خاطرنش��ان کردند: آینده کش��ور متعلق به شما است. 
اگ��ر خود را ب��ا چنین خصوصیاتی پ��رورش دهید قطعًا 
کشور در آینده نزدیک، در همه زمینه ها، به اوج تعالی 

و کمال خواهد رسید.
ایش��ان افزودند: دشمنان و بدخواهان این ملت، قصد 
داشتند هنگامی که نوبت به جوانان این نسل می رسد، 

نامی از اس��الم و انقالب باقی نماند و امریکا مس��لط بر 
همه امور کش��ور باش��د و حمالت سخت و نرم خود را با 
این نیت ادامه دادند اما اکنون با نس��لی مواجه هستیم 
که ایمان، اس��تعداد و شکوفایی و اقتدار او از نسل اول 
بیش��تر اس��ت و این نس��ل برای عقب راندن دش��من از 

نسل های قبل آماده تر هستند.
رهب��ر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: با وج��ود چنین 
جوانانی و با حرکت هایی همچون راهیان نور، دش��من 
در مقابل ملت ایران، همچون چهل سال گذشته، هیچ 

غلطی نمی تواند بکند.
حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای افزودن��د: البت��ه آزار و 
اذیت هایی همچون تحریم های اقتصادی و یا تبلیغات 
س��وء خواهند کرد ام��ا این آزارها، حرک��ت عظیم ملت 

ایران را متوقف نخواهد کرد.
ایش��ان در پایان س��خنان خ��ود توصیه های��ی هم برای 

کاروانهای راهیان نور داشتند.
رهب��ر انقالب اس��المی گفتند: همه دس��تگاه ها به این 
حرکت کمک کنن��د، ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان 
نور هرچه بیش��تر تعمیق شود، در روایتگری حوادث و 
مس��ائل، امانت رعایت و از اغراق پرهیز شود، حوادث 
درس  کتاب ه��ای  در  مق��دس  دف��اع  دوران  برجس��ته 

گنجانده ش��وند، و ایمنی مس��افران کاروانهای راهیان 
نور حتمًا رعایت شود.

پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، س��ردار کارگر 
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
راهیان نور را ظرفیتی ب��رای افزایش توان بازدارندگی 
و قدرت دفاعی کش��ور دانست و گفت: در سال گذشته 
حدود ش��ش میلی��ون نفر ک��ه اکثریت آن��ان را جوانان 

تشکیل می دادند، از ۵۷ یادمان دفاع مقدس در هفت 
استان کشور بازدید کردند.

خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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Poetry Dayشعر روز

امام حسین )ع( فرمودند:
آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد 

و نگرانیها به او رو می آورد.

از ع�ارف کام�ل مرح�وم می�رزا آقاج�واد ملکی تبری�زی نقل ش�ده که در 
توصیه ه�ای اخالق�ی خ�ود می فرم�ود: اگ�ر کس�ی در کن�ار پناهگاه�ی 
مستحکم باشد و مورد حمله درنده ای قرار گیرد و پیوسته بگوید از شر 
ای�ن درنده ب�ه این پناهگاه پناه می برم، هرگز نج�ات پیدا نمی کند، بلکه 

باید اقدام عملی بکند و وارد پناهگاه بشود تا محفوظ بماند.
زین رفتن جان ربای ردد افزایتادب فنای مقربان، ج1، ص418
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میزخبر

  ش�رایط تغییری نکرده که نماینده ها تصمیم 
به اس�تیضاح دارند

مرتضی افقه گفت: جمعی از نمایندگان تصمیم گرفته 
ان��د در روزه��ای پایانی س��ال وزی��ر رفاه را اس��تیضاح 
کنن��د. س��اده اندیش��انه اس��ت ک��ه ب��اور کنی��م دالیل 
اس��تیضاح صرفًا همان اس��ت که گفته شده است، چرا 
ک��ه همی��ن نمایندگان هفت م��اه پیش ب��ه ربیعی رای 
اعتماد دادند و بعید اس��ت از نمایندگان که در فرصتی 
این چنین کوتاه انتظار برآورده شدن موارد استیضاح 
را داش��ته باشند. در واقع، اگر این موارد در زمان رای 
اعتم��اد ه��م وجود داش��ته و با ای��ن وصف، به ایش��ان 
رای اعتم��اد داده ش��ده که باید خ��ود نمایندگان مورد 
اس��تیضاح قرار گیرند چ��را که قصد دارند در حس��اس 
ترین زمان و شرایط، مدیریت وزارتخانه ای کلیدی را 
بعد از هفت ماه دچار بی ثباتی مدیریتی کنند. به نظر 
می رس��د که علی ربیعی در یک توافق ناگفته استیضاح 
م��ی ش��ود. ربیعی وصله ناچس��ب ب��ه برخ��ی تفکرات 
اقتصادی اس��ت که بدون توجه به واقعیات اجتماعی، 
سیاس��ی، و فرهنگ��ی کش��ور و در خ��الء ادع��ای ح��ل 
مش��کالت اقتصادی را دارد و در این مسیر به له شدن 
طبقات فقیر و محروم هم اعتنائی ندارد. این تفکر در 
ده��ه هفتاد هم نس��خه هائی تجویز کرد ک��ه نتیجه آن 
شکس��ت و و ناکامی در اهداف بود و تورمی بی س��ابقه 

به کش��ور تحمیل کرد./ خبرآنالین
  محکومی�ت محمدعل�ی طاه�ری به 5 س�ال 

حب�س ب�ه ج�ای اع�دام
وکیل مدافع س��رکرده گ��روه عرفاه حلق��ه از محکومیت 
موکل��ش به 5 س��ال حب��س از س��وی ش��عبه 15 دادگاه 
انقالب خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو 

با ایس��نا، اظهار کرد: امروز آقای خس��روی دیگر وکیل 
پرون��ده با مراجع��ه به ش��عبه 15 دادگاه انق��الب، رایی 
را دریاف��ت ک��رد که بر اس��اس آن، محمدعل��ی طاهری 
به 5 س��ال حبس محکوم ش��ده، رای دادگاه به اس��تناد 
تبصره ماده 286 قانون مجازات اس��المی، صادر ش��ده 
اس��ت. وی گف��ت: پرون��ده تاکنون دو مرحل��ه به دیوان 
عالی کش��ور رفته و دیوان صراحتًا اعالم کرده که موکلم 
مشمول ماده 286 نمی ش��ود؛ زیرا موکل از سال 89 در 

زندان بسر می برد، ولی مجدد رأی صادر شده است.
  نجف�ی ب�ه خاط�ر »برنام�ه ب�رج می�اد« ب�ه 

دادس�را احضار ش�د
دادستان تهران از تشکیل پرونده در دادسرای تهران 
برای ش��هردار خبر داد و گفت: شهردار و دیگر عوامل 
برنامه مبتذل در جش��ن ش��هرداری تهران به مناسبت 
روز زن احضار ش��دند و حس��ب گزارش واصله، در روز 
جاری از شهردار تهران تحقیق به عمل آمد. دادستان 
تهران در س��ی امین جلسه ش��ورای معاونان دادسرای 
ته��ران، ک��ه روز ش��نبه نوزده��م اس��فندماه ب��ا حضور 
معاونان و سرپرس��تان نواحی دادس��رای تهران برگزار 
شد از شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار 
نظارت کند. وی با خاطرنش��ان کردن ساختارش��کنی 
از طری��ق اج��رای برنامه مبتذل در جش��ن ش��هرداری 
تهران به مناس��بت روز زن، با رد توجیهات ارائه ش��ده 
از س��وی ع��ده ای ب��رای این بخ��ش از مراس��م، اظهار 
داش��ت: عده ای در صدد توجی��ه برآمده اند و از جمله 
گفته ان��د ک��ه رقص توس��ط چند ک��ودک به عم��ل آمده 
اس��ت و یا اینکه، شادی در اس��الم حرام نشده است و 
لذا فاقد اش��کال اس��ت؛ این توجیهات بی اساس است 
چ��را که اس��الم ب��ا ش��ادی مخالف نیس��ت ام��ا حتما با 

ابت��ذال مخالف��ت دارد.
جمنا تجدید س�ازمان می ش�ود

عض��و هیئت رئیس��ه جبه��ه مردم��ی نیروه��ای انقالب 
اس��المی گفت: ما نقش خود را نه تنه��ا برای انتخابات 
آین��ده بلک��ه برای کل مس��ائل انق��الب ان ش��اءا... ایفا 
می کنی��م. غالمعل��ی ح��داد ع��ادل عضو هیئت  رئیس��ه 
جبه��ه مردم��ی نیروه��ای انق��الب اس��المی ، با اش��اره 
ب��ه برنامه ه��ای پس��اانتخاباتی جبهه مردم��ی و نقش و 
جای��گاه این تش��کل در بی��ن نیروه��ای انق��الب اظهار 
داش��ت: ما ادعا نمی کنی��م که هر کاری انج��ام داده ایم 
بی عی��ب بوده اس��ت ب��ه همین دلی��ل تجدید س��ازمان 
جبه��ه مردم��ی نیروه��ای انقالب اس��المی در دس��تور 
کار داریم. عضو هیئت رئیس��ه جبه��ه مردمی نیروهای 
انقالب اس��المی افزود: اگر رقبای انتخاباتی بر ما عیب 
بگیرن��د و بدگوی��ی کنن��د، از آن ها انتظ��اری غیر از این 
نداری��م و این امر طبیعی اس��ت، اما برخی از دوس��تان 
خود ما باید مراقب باش��ند حرف های آن ها از زبان این 

افراد خارج نشود.
  راه�کار به�زاد نب�وی ب�رای بس�تن پرونده 

انتخابات در س�ال 88
به��زاد نب��وی گفت: در زن��دان و ح��دود یك م��اه بعد از 
انتخابات من را برای بازجویی بردند. یك سوال مکتوب 
روب��ه روی م��ن ق��رار دادن��د. » ش��ورای نگهب��ان نتایج 
انتخابات را تایید کرده است، نظر شما چیست؟« پاسخ 
مکتوب دادم: »با وجود اعتراضی که به نتایج انتخابات 
دارم، ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ش��ورای نگهب��ان عالی ترین 
مرج��ع رس��یدگی و تصمیم گی��ری در م��ورد انتخاب��ات 
اس��ت، به نظر آن ش��ورا تمکین می کن��م. « نه اینکه آن 
را قبول دارم، بلکه تمکی��ن می کنم. بعد از این ماجرا، 

ی��ك الی دو نفر از بازجویانی ک��ه از من بازجویی کردند، 
به من گفتند که راه حلی را برای مش��کالت موجود پیدا 
کن��م. راه حل��ی که برد ب��رد باش��د. هیچ ی��ك از طرفین 
احس��اس باخت نکنند. من در جهت همان پاسخی که 
به آن سوال داده بودم، پیش��نهاد مکتوبی به آنها دادم 
که خوب است، رهبری خیلی جدی و محکم از مجلس 
بخواهد قانون انتخابات را بررس��ی کند و مش��کالتی که 
آزادی انتخابات را مخدوش و محدود می کند، برطرف 
کنند و با یك رویکرد مثبت مش��کل نظارت اس��تصوابی 
را حل کند. در مقابل آقایان موس��وی، خاتمی و کروبی 
و س��ایر معترضی��ن اعالم کنن��د؛ ضمن اینکه ب��ه نتایج 
انتخاب��ات اعت��راض دارند، اما ب��ا توجه ب��ه تایید نتایج 
انتخاب��ات از س��وی ش��ورای نگهبان، به نتای��ج تمکین 
می کنند. مساله انتخابات جمع بشود و تغییرات جدی 
در جهت دموکراتیك شدن و بهتر کردن قانون انتخابات 
ص��ورت بپذیرد. این پیش��نهاد را ارای��ه دادم و در ابتدا 
هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت، اما ظاهرا از طرف 
مقامات باال اس��تقبال نش��د. کال این نظر م��ن در مورد 
چگونگ��ی خاتم��ه دادن ب��ه اعتراضات س��ال 88 بود./

اعتماد
  کنایه صادق زیبا کام به رئیس صدا وس�یما 

درب�اره پارزی�ت
ص��ادق زیب��ا کالم ب��ا کنایه ای ب��ه رئیس صدا و س��یما 
و موض��وع مخاطب��ان رادی��و و تلویزی��ون ب��ا هش��تگ 
صدا و س��یما و پارازی��ت در صفحه توئیترش نوش��ت: 
جن��اب  س��خنرانی  از  نق��ل  ب��ه  رادی��و  امروزصب��ح 
عس��گری مدیر عامل صداوس��یما در مراس��م برگزاری 
۸۵درصد  جش��نواره بهترینهای صداوس��یما فرمودند 
م��ردم برنامه های م��ا را م��ی بینند)درس��ت خواندید 

۸۵درصد(. خواس��تم از ایش��ان بپرس��م پس این همه 
پارازیت و بدبختی که س��المت مردم را تهدید می کند 

برای آن  ۱۵ درصد اس��ت؟
  آخوندی استیضاح مجلس را به استیضاح کشید
عب��اس آخون��دی، وزی��ر راه و شهرس��ازی در مطلب��ی 
تاکی��د کرد: نماین��دگان چگونه و ب��ا چه مدرکی به این 
نتیج��ه رس��یدند مقص��ر س��قوط هواپیم��ای آس��مان 
جریم��ه  جه��ت  خ��الف  در  حرک��ت  قطع��ا  هس��تم؟ 
س��نگینی دارد.درباره س��قوط هواپیمای آس��مان در 
مس��یر تهران �� یاس��وج باید گفت: بر اس��اس ماده 22 
قان��ون هواپیمای��ی کش��وری و آیین نام��ه اجرای��ی آن 
پس از وقوع س��انحه، س��تاد رس��یدگی به س��انحه باید 
ش��کل گیرد تا به آن رس��یدگی نماید.دقیقا همان روز 
1396/11/29 اولین اقدامی که از س��وی اینجانب طی 
ابالغ به س��ازمان هواپیمایی کش��وری ص��ورت گرفت، 
تش��کیل ستاد رسیدگی به سانحه بود که اولین گزارش 
را نیز انتش��ار داد. به موجب قانون، استیضاح کنندگان 
می بایس��ت تامل می کردند تا گزارش این ستاد انتشار 
می یافت و براس��اِس آن قاصران و یا مقصران احتمالی 
شناس��ایی و آن گاه اقدام به اس��تیضاح و یا استفاده از 

س��ایر ابزارهای نظارتی می نمودند.
  پش�ت پرده تاش برای اس�تیضاح س�ه وزیر

ش��هاب الدی��ن بیمق��دار نماینده م��ردم تبری��ز و عضو 
فراکس��یون امی��د مجل��س درباره اس��تیضاح س��ه وزیر 
دولت گفت: متاس��فانه برخی نماین��دگان به دلیل یك 
سری مسائل کوچك قصد دارند وزرا را استیضاح کنند 
و ای��ن درس��ت نیس��ت. اگر ای��ن اتفاق در ای��ن ایام که 
نزدیك به س��ال جدید اس��ت رخ دهد س��بب می ش��ود 
س��ه وزارتخانه مهم دولت با چالش رو به رو شود. رای 

آوردن اس��تیضاح یعنی آنکه ای��ن وزارتخانه ها باید با 
سرپرس��ت اداره ش��وند و با توج��ه به زمان نا مناس��ب 
ای��ن موضوع، ای��ن س��ه وزارتخان��ه حداقل ت��ا خرداد 
ماه وزی��ر نخواهند داش��ت. نمی توان ای��ن موضوع را 
ب��ه صورت قاطع بیان کرد اما متاس��فانه و در ظاهر یك 
س��ری مس��ائل و منافع ش��خصی در این اس��تیضاح ها 
وجود دارد. جریان سیاس��ی نیز در این موضوع مطرح 
نیس��ت زی��را از هر دو جری��ان اصالح طل��ب و اصولگرا 
نمایندگانی متقاضی این اس��تیضاح هستند.برخی به 
دلیل منافع ش��خصی به استیضاح عالقه پیدا کرده اند 
و برخ��ی دیگر نیز به دلیل آنکه توجه رییس جمهوری 
را به خود جلب کنند این موضوع را مطرح کرده اند که 

این روش درس��ت نیس��ت./عصرایران
  واکنش ش�هردار ارومیه به تخریب منزل سه 

نات�وان ذهن�ی
محم��د حض��رت پ��ور، ش��هردار ارومی��ه در واکن��ش به 
تصاویری در خصوص تخریب منزلی در ش��هرک ایثار، 
ضمن ع��ذر خواهی از خان��واده محت��رم آن منزل که از 
اقدام مامورین س��ازمان پیش��گیری متضرر ش��ده اند، 
تاکی��د ک��رد هرچن��د کار ماموری��ن در چارچ��وب انجام 
وظایفش��ان بود اما میتوانس��تند با س��عه ص��در اقدام و 
خانواده محترم را برای اخذ مجوز به شهرداری مربوطه 
هدای��ت نمایند .وی افزود: ص��دور مجوز برای خانواده 
ه��ای تحت پوش��ش بهزیس��تی و کمیته ام��داد رایگان 
است و شهرداری در این زمینه به صورت رایگان پروانه 
ص��ادر م��ی کند.حضرت پ��ور در پای��ان گفت: ب��ه اداره 
بازرس��ی ش��هرداری دس��تور داده ام در خص��وص ای��ن 
موضوع بررس��ی الزم را انجام دهند و بعد از آن گزارش 

دقیق را به مردم ارومیه خواهم داد./فرارو

رهبرانقالبدردیدارجمعیازدانشآموزانودانشجویانشرکتکنندهدرکاروانهایراهیاننور:

نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از نسل اول آماده تر است

  اگر روحانی نبود االن وضعیت کش�ور مانند دانش�گاه آزاد بود
روانه سلحش��وری«، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی، در جلسه بررسی فراکسیون امید در سخنانی گفت: شرایط 
دانش��گاه آزاد را مش��اهده کنید، اگر در حال حاضر حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران نبود کش��ور هم مثل دانشگاه آزاد بود. 
البته مطالباتی که ما از رئیس جمهور داشتیم در حال حاضر به صورت کامل برآورده نشده است. او در ادامه با انتقاد از دولت 
محمود احموی نژاد گفت: در دوران احمدی نژاد 700 میلیارد بودجه نفت را به کسی دادند که مشخص نشد، صرف چه هزینه 
هایی در کش��ور ش��د. او در ادامه تاکید کرد: همان طورکه آزادی گفتمان برای احمدی نژاد فراهم است، باید برای سایر اقشار 

جامعه نیز فراهم شود. هویت ملی ما متأسفانه به صورت وحشتناکی در حال تهدید شدن است./برنا
  ش�کایت روحانی از چند روحانی!

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: شکایت رئیس جمهور از برخی روحانیون در جریان است و پیگیری می شود.لعیا جنیدی معاون 
حقوقی رئیس جمهور با اشاره به موضوع شکایت رئیس جمهور از برخی روحانیون که در دولت یازدهم مطرح شده بود، اظهار گفت: 
این شکایت در جریان است و پیگیری می شود.معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در برخی موارد به نتیجه ای رسیدیم و احکامی 
هم صادر شده، اما روند دادرسی این پرونده طوالنی شده است.گفتنی است، انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم 

از شکایت این معاونت از برخی روحانیون به اتهام آنچه توهین به رئیس جمهور خوانده می شود، خبر داد./افکار خبر
  دالی�ل بی اعتنای�ی روحان�ی ب�ه اصاح طلب�ان

عل��ی صوف��ی گفت: »در انتخابات اردیبهش��ت ماه اصالح طلبان به بهانه فضاس��ازی رقیب بدون پیش ش��رط از آقای روحانی 
حمایت کردند و دودس��تی همه اعتبار خود را به پای ایش��ان ریختند.«علی صوفی، عضو کابینه دولت اصالحات تأکید دارد 
دلی��ل بی توجهی دولت به خواس��ته های اصالح طلبان و بدنه اجتماعی آنان، خود آنان هس��تند؛ به گفته او فراکس��یون امید 
و چهره ه��ای ش��اخص جری��ان اصالحات اقداماتی کردند که حس��ن روحانی دس��ت باال را داش��ته باش��د و در جهت برآورده 
ک��ردن خواس��ت اصولگرای��ان گام بردارد.او گف��ت: »آقای عارف ب��ه تازگی نزد آقای خاتم��ی از اینکه دولت ب��ا اصالح طلبان 
تعاملی ندارد گالیه کردند، اما من معتقدم علت این مس��ئله در درجه اول متوجه اصالح طلبان اس��ت؛ چرا که آنان به صورت 
هیجانی از آقای روحانی حمایت کردند و هیچگاه برای حمایت خود ش��رط و ش��روطی تعیین نکردند.«صوفی با اظهار اینکه 
»اصالح طلب��ان در حمای��ت از روحانی بیش��تر هیجانی برخورد کردن��د تا منطقی« تصریح کرد: »با وج��ودی که آقای روحانی 
صراحتًا از انتس��اب به اصالح طلبان تبری جس��تند و جایی نگفتند من اصالح طلب هس��تم، اما اصالح طلبان طوری برخورد 
کردند که گویی آقای روحانی یک کاندیدای اصالح طلب تمام عیار اس��ت و تمام تخم مرغ های خود را در س��بد او گذاش��تند؛ 
بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی نمی توانستند با روحانی بنشینند و درباره ائتالف چانه بزنند. اصالح طلبان طوری 

برخورد کردند که هیچ منطقی برای گفتگو و ش��رط و ش��روط وجود نداش��ته باش��د.«/اعتمادآنالین


