
تولیت آستان قدس رضوی: 

 حسابرسی، سالمت سازمان
 را تضمین می کند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد خبر داد:

 شناسایی 182 ساختمان 

پرخطر در مشهد دو شنبه   21   اسفند ماه 1396 0 23  جمادی الثانی  1439 
سال اول شماره 168 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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تحلیل روز

گزارش ویژه

فرهنگ

»گراف گربه« در پرانتز ممیزی
گفت وگو با مولف و منتقد ادبی درباره لغو جلسه نقد و 

بررسی کتاب »گراف گربه« در مشهد

رنسانس سیاسی در ملی کردن صنعت نفت

رئیس هیئت بیلیارد، بولینگ و بولس استان مطرح کرد  

بزرگترین آکادمی  بیلیارد کشور در مشهد

بررسی پرونده نهضت ملی شدن صنعت نفت و ابعاد بین المللی آن با حضور دکتر داوود هرمیداس 
باوند از پیشگامان نهضت ملی نفت و عضو هیئت موسس انجمن علوم سیاسی ایران در خانه احزاب 
ایران  نفت  صنعت  کردن  ملی  طرح  تاریخی  بررسی  با  الملل  بین  حقوق  استاد  شد.  برگزار  مشهد 
با منابع داخلی هر طور  از ایران به عنوان مستعمره خود استفاده و  گفت: انگلیس، آمریکا و شوروی 

می خواستند رفتار می کردند ولی ...

رئیس هیئت بیلیارد، بولینگ و بولس استان در اختتامیه جام تکریم مقام مادر، دومین رنکینگ بزرگ 
برگزار  که  قبلی  مسابقات  گفت:  حاضرین  تمام  به  مقدم  خیر  ضمن  اسنوکر  رشته  در  کشور  استان های 
کردیم، مجموعا 100 نفر شرکت کرده بودند که بزرگترین مسابقه استانی استان های کشور بود. اما این بار 
128 نفر شرکت کننده فقط در بخش آقایان در این مسابقات داشتیم که خیلی بزرگتر از چیزی است که در 

استان های دیگر محقق می شود، بود...

7

2

3

رئیس مجلس در مشهد مطرح کرد؛

حمایت از صادرات برای 
4نجات از بودجه نفتی

6

4

انتخاب صحیح همسر اولین گام سالمت و پیشگیری 
از آسیب؛ 

بی رودربایستی در بزنید
 

علت حذف تصویر ابتهاج 
و بزرگ علوی از قاب های 
شهرداری مشهد چه بود؟

رئیس آموزش و پرورش:

در صورت اثبات تنبیه بدنی 
دانش آموز با معلم
 برخورد می شود

هادی  نوشته  گربه«  »گراف  کتاب  بررسی  و  نقد  جلسه 
تقی زاده هفته گذشته خیلی سریع و ناگهانی لغو شد. به 
دنبال بررسی دلیل لغو این جلسه گفت وگویی داشتیم با 
مولف این کتاب و یکی از نویسندگانی که قرار بود به عنوان 
آنچه  باشد.  داشته  حضور  جلسه  این  در  اصلی  منتقد 
می خوانید گفته های هادی تقی زاده و سروش مظفر مقدم 
اداره  به  را بی پرده و صریح  انتقادهای خودشان  است که 

فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد معطوف کردند.
»گراف گربه« از تولد تا انتشار

هادی تقی زاده ابتدا درباره چاپ مجموعه داستان »گراف 
گربه« و جریان دریافت مجوز برای انتشار آن گفت... 3
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خبرخبر

نمره عضو شورای بورس به عملکرد 
اقتصادی دولت؛

7 از 10 
اگر  گفت:  بهادار  اوراق  و  بورس  عالی  عضو شورای 
بخواهیم به دولت نسبت به تالش هایی که انجام داده 
نمره ای بدهیم از نظر من آن نمره از 10 نمره، هفت 

است.
به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی افزود: دولت 
برای سرعت گرفتن اشتغال با محدودیت های بسیاری 
کار  به  آماده  افراد  تعداد  که  چرا  است؛  بوده  روب��ه رو 
عرضه  بین  توازنی  واقع  در  و  است  فراوان  جامعه  در 
وجود  با  داد:  ادامه  وی  ندارد.   وجود  کار  تقاضای  و 
اینکه گفته می شود حداقل 900 هزار نفر در استان به 
اشتغال مشغول شده اند، اما تعداد بیکاران به همین 
تعداد اضافه خواهد شد زیرا تقاضای کار در کشور ما 
قابل مالحظه است. عضو شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار افزود: تصمیمی که دولت در خصوص ارز گرفته 
است لزوما به نفع اشتغال نیست، ولی به دلیل آنکه 
یک چشم انداز بلندمدت را در نظر داشته این تصمیم 
کرد:  خاطرنشان  تبریزی  عبده  است.  کرده  اتخاذ  را 
بنابراین می توان گفت دولت به دلیل محدودیت هایی 
که داشته در رابطه با شعاری که برای امسال در نظر 
گرفته شد در برنامه های خود این امر را محقق نکرده 
قرار  آن  که دولت در  کرد: شرایطی  تاکید  است. وی 
بین المللی،  باید فشارهای  که  گونه ای است  به  دارد  
مشکالت  منطقه ای،  مسائل  ترامپ،  سوی  از  فشار 
حوزه خاورمیانه و افریقا و مسائل اقتصاد و سیاسی را 
تحمل کند و این عوامل بر محقق نشدن اهداف دولت 

تاثیر گذاشته است.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی: 

استارتاپ ها می توانند به خلق ثروت 
معنوی منجر شوند

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی گفت: 
بومی  و  ترجمه  درستی  به  اگر  استارتاپ ها  جریان 
شوند می توانند به جریانی فراتر از جریان خلق ثروت 
و توسعه تجارت منتهی خواهد شد و به خلق ثروت 

معنوی و تولید علم منتهی خواهد گردید.
والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گ��زارش  به 
مسعودی در حاشیه نخستین رویداد نوآوری در علوم و 
معارف اسالمی با بیان اینکه امروز حرکت ها می توانند 
افزود:  باشد،  تیمی  و  گروهی  سازمانی،  یا  و  فردی 
یک  معتقدیم  ف��ردی  حرکت های  به  احترام  ضمن 
حرکت زمانی موفق است که در کنار مؤلفه هایی مانند 
نوآوری، دقت، پایبندی به ارزش ها و واقع نگری، یک 

حرکت راهبردی نیز باشد.
به  رضوی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رئیس 
راهبردی  حرکت های  مؤلفه های  و  مختصات  بیان 
پرداخت و اظهار کرد: یکی از مؤلفه های حرکت های 
راهبردی، مبتنی بر فکر مولد بودن آن هاست یعنی 
قرار  نظر  مد  را  تفکری  بلکه  نمی کنند  تفکر  صرفًا 
دستاوردهای  و  نتایج  سری  یک  مولد  که  می دهند 
باشد.  مسائل  ح��ل  مسیر  در  ملموس  و  عینی 
مؤلفه  افزود:  مسعودی  والمسلمین  حجت االسالم 
این  که  است  این  راهبردی  فکر  و  جریان  یک  دوم 
برای دستاوردهای مشخص عینی در مسیر  جریان 
دیگر  عبارت  به  باشد  راهگشا  جامعه  معضالت  حل 
و  مسائل  به  پاسخگویی  دنبال  به  و  محور  مسئله 

نیاز های جامعه و انسان باشد.
در  مؤلفه  سومین  عنوان  به  را  نگری  آینده  وی 
مؤلفه  این  طبق  کرد:  اب��راز  و  معرفی  راهبردی  فکر 
رصد  فراملی  و  ملی  تحوالت  و  جهان  تحوالت  باید 
فرهنگی،  اجتماعی،  واقعیات  با  مطابق  کارکردی  و 
اسالمی  تبلیغات  دفتر  رئیس  بخورد.  رقم  سیاسی 
اگر  استارتاپ ها  جریان  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان 
آنگاه  شوند  بومی سازی  و  ترجمه  فهم،  درستی  به 
موقعیت های  و  نهادها  توسط  اجتماعی  فضای  در 
و  دانشگاه ها  علمیه،  حوزه های  مانند  فرهنگ ساز 
از  فراتر  جریانی  به  می توانند  اجتماعی  تشکل های 
منتهی  کار  بازار  رونق  و  توسعه  و  ثروت  خلق  جریان 
ادامه  مسعودی  والمسلمین  حجت االسالم  شوند. 
داد: استارتاپ ها می توانند در عرصه فرهنگ و ایجاد 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی مؤثر باشند و به جریان 

تولید فکر منتهی شوند.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی تأکید 
از  است  موظف  رضوی  خراسان  تبلیغات  دفتر  کرد: 
ایده هایی که در جریان فرهنگی کشور به ایجاد ارزش 
و تعالی می پردازد و باعث تکامل حرکت های تیمی 
از ناحیه حوزویان و  در عرصه های مختلف و به ویژه 

روحانیت می گردد حمایت کند.

رئیس اتحادیه خشکبار مشهد:

نمایشگاه بهاره به ضرر واحدهای 
صنفی است

مشهد  خشکبار  و  آجیل  صنف  اتحادیه  رئیس 
گفت: نمایشگاه های بهاره به ضرر واحدهای صنفی 
بر این است که اگر  سطح شهر هستند و عقیده من 
صورت  صنفی  واحد های  در  فوق العاده  فروش های 
نمایشگاه های  به  نسب  بهتری  تاثیرگذاری  گیرد، 

بهاره خواهد داشت.
بیان  با  ممقانی  ارزانی  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
نمایشگاه های  که  است  این  بر  بنده  اعتقاد  اینکه 
عنوان  ندارند،  تاثیری  گونه  هیچ  ب��ازار  در  بهاره 
کرد: یک واحد صنفی که تصمیم به شرکت در این 
غرفه  هزینه  بایستی  باشد،  داشته  را  نماشگاه ها 
چگونه  حال  کند.  پرداخت  را  دیگر  هزینه های  و 
امکان دارد این واحد صنفی با وجود این هزینه ها، 
محصوالت خود را زیر قیمت بازار به فروش برساند؟
وی با بیان اینکه سال جاری تخلف زیادی در صنف 
آجیل و خشکبار وجود نداشته است، افزود: افزایش 
که  طوری  به  بوده  عوامل  این  از  یکی  بازار  در  رکود 
با قیمت  واحدهای صنفی قیمت محصوالت خود را 
خرید  به فروش می رسانند، لذا گران فروشی و مسائلی 
از این قبیل وجود نداشته و در نتیجه این رکود  باعث 
رئیس  اس��ت.  ش��ده  صنف  ای��ن  در  تخلفات  کاهش 
اتحادیه صنف آجیل و خشکبار مشهد با اشاره به اینکه 
در بازار فعلی گرانی نداریم، خاطر نشان کرد: قیمت  
محصوالت آجیل و خشکبار نسبت به اول اسفند ماه 
بوده  مواجه  محصوالت  قیمت  10درصدی  کاهش  با 
وارداتی  محصوالت  در  بیشتر  قیمت  کاهش  این  که 
بوده است. ارزانی ممقانی گفت: خوشبختانه در سال 
لذا  نبوده ایم،  حباب گونه  قیمت های  شاهد  جاری 
قیمت محصوالت این صنف از تعادل نسبی برخوردار 
که  مجاز  غیر  فروشگاه های  خصوص  در  وی  است. 
غیر  محصوالت  و  آجیل  فروش  به  اقدام  عید  ایام  در 
بهداشتی می کنند گفت: این فروشگاه ها معموال آجیل 
و خشکبار غیربهداشتی توزیع کرده که از این جهت با 
سازمان صنعت، معدن  و تجارت بازرسی ویژه ای از 
این فروشگاه های غیرمجاز و عرضه کننده محصوالت 
غیربهداشتی که معموال پرنمک و رنگی بوده خواهیم 
خشکبار  و  آجیل  صنف  اتحادیه  رئیس  داش��ت. 
مشهدخاطرنشان کرد: به جرات می توان گفت که در 
آستانه عید برای تامین آجیل مورد نیاز مردم کمبودی 
نرخ  خصوص  در  ممقانی  ارزان��ی  داش��ت.  نخواهیم 
اختصاص یافته به محصوالت این اتحادیه عنوان کرد: 
قیمت آجیل مخلوط در حدود 25 تا 65 هزار تومان، 
مغز بادام درختی با میانگین قیمتی 60 هزار تومان، 
 45 تا   35 فندوق  تومان،  هزار   80 تا   40 بین  پسته 
هزارتومان، تخمه ژاپنی 15 الی 35 هزار تومان، مغز 
تخمه کدو گوشتی 20 تا 30 هزارتومان و  بادام 45 تا 
55 هزار تومان است.  وی با بیان اینکه ایران در عرضه 
محصوالت آجیل و خشکبار دارای رتبه مطلوبی است، 
افزود: بیشتر محصوالت این صنف از تولیدات داخل 
از این رو در تولیداتی مانند پسته رتبه اول و  است. 
بسیار  رتبه های  که  داشته  را  چهارم  رتبه  فندوق  در 

مطلوبی به شمار می آیند.

فرماندار نیشابور:

اشتغالزایی بر مبنای نیاز بازار باشد
این  در  اشتغالی  ایجاد  اگر  گفت:  نیشابور  فرماندار 
بازار  نیاز  بر  مبتنی  باید  گیرد  می  صورت  شهرستان 
باشد. به گزارش مهر، سعید شیبانی افزود: مطابق با 
شعار سال باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را در شهرستان 
نهادینه کنیم ، برای اشتغال زایی در روستاها اقدامات 
بسیار خوبی انجام شده که نتایج مثبتی نیز به دنبال 
اشتغال  توسعه  و  ایجاد  اف��زود:  وی  اس��ت.  داشته 
اگر  و  است  نیشابور  مسئولین  همه  اصلی  مسئولیت 
ایجاد شغلی در شهرستان صورت می گیرد باید مبتنی 
آینده  بازارهای  و  نیازها، خالقیت ها  بر ظرفیت ها، 
باشد فرماندار نیشابور بیان کرد: سامانه کارا مهمترین 
به  و  بوده  به حوزه اشتغال  برای ورود متقاضی  بستر 
همین دلیل این سامانه باید به صورت مستمر توسط 

دستگاه های مربوطه نظارت و کنترل شود.
شیبانی ابراز کرد: شناسایی طرح های ویژه و رقابتی 
می تواند زمینه جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم 
کند که باید در این راستا تمامی سازمان ها و ادارات 
است  زمینه  این  در  که  هایی  طرح  از  و  کنند  تالش 
حمایت کنند. وی گفت: نیشابور ظرفیت بسیار خوبی 
در حوزه ایجاد اشتغال پایدار دارد و می توان با توجه 
برای  پایداری  به اشتغال خرد در شهرستان مشاغل 

شهروندان ایجاد کرد

چند روز بیشتر تا پایان سال 96 باقی نمانده و این 
خط بطالنی بر تمام وعده های مسئولین برای خروج 
سالی  در  است.  جاری  سال  در  رکود  از  مسکن  بازار 
طرح های  رکود  و  بحران  از  خروج  برای  گذشت  که 
کافی  اثرگذاری  هیچکدام  اما  شد  مطرح  مختلفی 
راستا  همین  در  نشد.  عملی  اصال  یا  و  نداشت  را 
طرح هایی چون سامانه رهگیری خانه های خالی نیز 
مطرح شد که در سال جاری مجالی برای اجرا نیافت 
اثرگذاری آن ها در سال  بر  اقتصادی چشم  و فعاالن 

آینده دارند.
مواجه  بسیاری  نقدهای  با  طرح ها  این  که  هرچند 
با  دولت  اما  نمی دانند  موثر  را  آن ها  برخی  و  است 
ایجاد وام های مسکن کم بهره در مبالغ باال در سال 
آینده برای زوج های جوان کورسوی امیدی را برای 

فعاالن بخش مسکن ایجاد کرده است.
باال رفتن بهره  بانکی مسکن را به رکود کشاند

اتحادیه  رئیس  س��راغ  ب��ه  خصوص  همین  در 
در  را  وی  نظر  و  رفتیم  مشهد  ام��الک  مشاورین 
خصوص طرح  هایی که برای سال آینده در دست اجرا 

است و میزان اثر گذاری این طرح ها جویا شدیم.
گفت:  مشهد   ام��الک  مشاورین  اتحادیه  رئیس 
مدتی بازار مسکن تحرکاتی داشت و امیدها را برای 
خروج از رکود زنده کرده بود اما باال رفتن سود بانکی 
دوباره شرایط را به سمت رکود برد و از اوایل اسفند 
بردن  باال  شد.  حاکم  مسکن  بازار  بر  عمیقی  رکود 
بازار  از سرمایه گذاری در  بهره موجب می شود مردم 
خودداری کنند و به سمت گرفتن پول بدون استرس 

از بانک ها باشند.

صبح امروز  خبرنگار  با  گفت وگو  در  م��رادزاده  علی 
نیز  آینده  تیرماه سال  تا  این شرایط  احتماال  افزود: 
تا  دهد  رخ  اتفاقی  که  این  مگر  باشد،  داشته  ادامه 
پیدا  بهتری  شرایط  عرضه  به  نسبت  تقاضا  درصد 
است  بعید  می شود  دی��ده  که  شرایطی  با  اما  کند 
یا نرخ  بازار راکد کنونی رخ دهد و  اتفاقی خاصی در 
شرایط  این  در  کند.  پیدا  کاهش  مجددا  بانکی  بهره 
بازار دالر  پول های سرگردان بجای مسکن به سمت 

و سکه بیشتر می روند.
ضریب  خالی  خانه های  رهگیری  سامانه  طرح 

خطای باالیی دارد
رهگیری  سامانه  ط��رح  خصوص  در  م���رادزاده 
خانه های خالی تصریح کرد: مدتی است که اداره راه 
سامانه  ایجاد  دنبال  به  دارایی  اداره  و  شهرسازی  و 
رهگیری خانه های خالی هستند تا با اخذ مالیات از 
این خانه ها آن ها را وارد بازار عرضه و تقاضا کنند اما 

هنوز این موضوع وارد حوزه اتحادیه ها نشده است و 
ما نمی توانیم اظهار نظر دقیق داشته باشیم.

برای  می توانیم  تنها  ما  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
امالکی که توسط مالک اعالم می شود بازاریابی کنیم 
اما اجازه بررسی پر یا خالی بودن خانه ها را نداریم. 
راهی  چون  نمی آید  منطقی  چندان  کار  این  نظر  به 
این  برای  نیست.  خالی  خانه های  تشخیص  برای 
موضوع بحثی مطرح شد تا از کارکرد کنتورهای آب، 
برق و گاز خالی بودن خانه تشخیص داده شود حال 
این که این موضوع بسیار چالشی است و راه گریز و 

ضریب خطای بسیاری دارد.
حل  راه  می تواند  قراردادها  رهگیری  کد 

مناسب تری باشد
مرادزاده در خصوص راه حل بهتر برای این موضوع 
در  رهگیری  کد  صدور  ما  پیشنهادی  حل  راه  گفت: 
قرادادهای پرینتی در تمام معامالت ملکی است. در 

این شرایط می توان ملک های خالی و مالکان آن ها 
عرضه  در  هم  می تواند  روش  این  کرد.  شناسایی  را 
و تقاضا موثر باشد و هم به قیمت های مناطق ثبات 
غیر  قیمت های  پرداخت  به  وادار  مردم  تا  ببخشد 
اصولی نشوند و حقوق خود را به راحتی مطالبه کنند، 
اما بحث مالیات در شناسایی خانه های خالی چندان 
مشاورین  اتحادیه  رئیس  باشد.  پاسخگو  نمی تواند 
امالک مشهد  در خصوص اجاره واحدهای مسکونی 
توسط مشاورین امالک به زائرین اظهار کرد: اتحادیه 
چنین اجازه ای به واحدهای تحت نظارت خود نداده 
است و این موضوع در سرفصل کاری واحدهای تحت 
برای  کار  این  البته  است.  نشده  تعریف  ما  نظارت 
ممکن  اما  ندارد  نیز  اقتصادی  توجیه  ما  واحدهای 
فعالیت  نوروز  ایام  تورگردان هایی که در  است برخی 
که  کنند  اجاره  مدتی  برای  را  مکانی  بخواهند  دارند 

البته اصولی نیست.
اطالع  نوروز  در  تخلف  مشاهده  صورت  در 

رسانی کنید
در  امالک  مشاورین  اتحادیه  فعالیت  مورد  در  وی 
نوروز  ایام  در  که  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح  نوروز 
برای اتحادیه ما وظیفه ای تعیین نشده است در پنج 
روز اول نوروز سیستم اداری اتحادیه تعطیل است اما 
بنا به درخواستی که اتاق اصناف از ما داشت بازرسی 
بررسی  جهت  تعطیل  ایام  در  کشیک  عنوان  به  را 
مشکالت احتمالی زائرین به واحد بازرسی و شکایات 

اتاق اصناف معرفی خواهیم کرد.
در  همشهری ها  اگ��ر  گفت:  پایان  در  م���رادزاده 
واحدهای  جانب  از  تخلفی  و  مشکل  ن��وروز  ای��ام 
شماره های  با  می توانند  کردند  مشاهده  ما  صنفی 
حاصل  تماس   05137655730 و   05137650185
کنند تا همکاران ما به موارد مطرح شده رسیدگی و با 

فرد متخلف برخورد کنند.

بررسی صبح امروز از بازار سرپناه در روزهای پایانی سال؛

چشم مسکن به سال نوست

ما  اینکه  بیان  با  رض��وی  ق��دس  آستان  تولیت 
معتقدیم حسابرسی برای آستان قدس مفید است، 
گفت: حسابرسی، سالمت این سازمان را تضمین و 

شفافیت را عملیاتی می کند. 
برنامه  ابراهیم رئیسی در  به گزارش ایسنا ، سید 
»نگاه یک« رسانه ملی، که پیرامون اقدامات تولیت 
شد،  پخش  اخیر  سال  دو  در  رضوی  قدس  آستان 
برای  اخیر  دوسال  در  که  اقداماتی  از  یکی  افزود: 
انجام شد این بود که عالوه بر حسابرسی  بار  اولین 
حسابرسی  ق��دس،  آستان  در  اقتصادی  داخلی 
بیرونی تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری در تمام 
فعال  آستان قدس  اقتصادی  موسسات  و  شرکت ها 
بیرونی  و  درونی  حسابرسی  حجم  باالترین  و  شد 

آستان قدس طی دو سال اخیر صورت گرفت. 
برای  حسابرسی  معتقدیم  ما  اینکه  بیان  با  وی 
حسابرسی،  اف���زود:  اس��ت،  مفید  ق��دس  آستان 
سالمت این سازمان را تضمین و شفافیت را عملیاتی 
شعار  یک  فقط  شفافیت  موارد  برخی  در  می کند، 
معرض  در  قدس  آستان  بخش های  تمام  اما  است 
حسابرسی هستند، به طوری که عملکرد اقتصادی 
به  موقوفات  درآمدهای  و   95 سال  در  سازمان  این 

صورت ریز مشخص شده است.
که  این  به  پاسخ  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
قدس  آستان  سوی  از  مالیات  پرداخت  پیرامون 
رضوی، گفت: تا دو سال قبل و پیش از حضور من 
در آستان قدس، بر مبنای استفتایی که تولیت فقید 
از محضر امام)ره( کرده بودند، آستان قدس در طی 
معاف  مالیات  پرداخت  از  گذشته  سال  چند  و   30
بود، بعد از حضور بنده در آستان قدس، از حضرت 
آقا استعالم کردم و برخالف آنچه که از لسان برخی 
پرداخت  مالیات  قدس  آستان  می شود،  شنیده 

می کند.
به  اف��زوده  ارزش  بر  مالیات های  داد:  ادامه  وی 
به  نیز  عملکردی  مالیات های  سایر  و  کامل  صورت 
صورت جمعی- خرجی پرداخت و در دفاتر اقتصاد 
و دارایی ثبت می شود. کمکی که نیز به مستضعفان 
برابر مالیاتی است که پرداخت  انجام می گیرد چند 
می شود و اقداماتی که در بنیاد کرامت و مستضعفان 
و همچنین ساخت مدرسه  و بیمارستانی که صورت 

می گیرد، وظایف مستقیم دولت است.

کرد:  اضافه  مالیات  پ��رداخ��ت  درب���اره  رئیسی 
اطالعات مالیاتی از سوی اقتصاد و دارایی در رفت و 
آمد است، صحبت هایی در برخی از رسانه ها مطرح 
شد و من این تهمت ها را شمردم، برخی آقایان تا 11 
مورد تهمت ناروا به من زدند که بنا نداشتم به آن ها 
پاسخ دهم و مالیات یکی از آنها بود، باید اشاره کرد 
بلکه  نیستیم  خصوصی  بخش  رقیب  مطلقا  ما  که 

حامی آن ها هستیم.
شرکت ها  رضوی  قدس  آستان  کرد:  اظهار  وی 
وقف نامه  دارای  و  موقوفه  که  دارد  موسساتی  و 
از  و  نیستند  وقفی  شرکت ها،  از  برخی  هستند، 
درآمد وقف ایجاد شدند، در این راستا مشکالت این 
شرکت ها را شناسایی، به وضعیت آن ها ساماندهی و 

راهکارهایی را ارائه کردیم.
سال  کرد:  تصریح  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
قدس  آستان  شرکت های  عمومی  مجامع  تمام   95
شرکت ها  این  اکثر  که  شد  مشخص  و  برگزار  رضوی 
زیان ده هستند، فقط شش شرکت سوده بودند و ما 
باتوجه به وجود مشکالت در حوزه تولید، نگذاشتیم 
این شرکت ها تعطیل شوند و بحران کارگری به وجود 

بیاید.
وی با اشاره به این مطلب که برخی از سهام آستان 

را واگذار کردیم،  از مراکز تجاری  قدس در تعدادی 
نیستند  موقوفه  که  شرکت هایی  برخی  داد:  ادامه 
از آنها، مانند  البته برخی  را می توان واگذار کرد که 
پروژه  صرف  را  آن  سرمایه  و  واگ��ذار  را  مشهدمال 

ساخت بزرگراه کردیم.
دارو  تولید  بخش  تقویت  دنبال  به  گفت:  رئیسی 
هستیم، به همین دلیل تالش می کنیم ثامن دارو را 
به مرحله ای برسانیم که داروهایی بیماران سرطانی 
به  کند، همچنین  تولید  ارزان  قیمت  با  را  ام اس  و 
ایجاد  مشهد  در  درمانگاه   8 که  هستیم  آن  دنبال 

کنیم.
وی با بیان اینکه در حکم انتصابم به عنوان تولیت 
آستان قدس رضوی، برخی محورها مورد تاکید قرار 
گرفت، افزود: یکی از این محورها، زیارت و توجه به 
زائران این بارگاه است، از این رو تسهیل زیارت برای 
مشتاقان داخلی و خارجی و زیارت از مبدا تا مبدا 

مورد توجه قرار گرفت.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه روزانه 
مشهد  به  زائراولی ها  از  زی��ادی  شمار  ورود  شاهد 
از  دسته  آن  تا  شد  فراهم  امکانی  افزود:  هستیم، 
همه  از  نداشتند  زی��ارت  امکان  که  هموطنانمان 
برسد  روزی  امیدواریم  و  بیایند  مشهد  به  استان ها 

امام  زیارت  به  که  نیست  اعالم کنیم هیچ فردی  که 
رضا)ع( نیامده باشد. اکنون امکانی فراهم  شده است 
مشهد  به  میرجاوه  مرز  از  نیز  پاکستانی  زائران  که 

بیایند.
وی گفت: مشکل اسکان زائران کم درآمد همچنان 
پابرجا است، کمپ هایی در اطراف مشهد وجود دارد 
امام  زائر  شان  در  کمپ ها  این  می کنیم  تصور  ما  و 
رضا)ع( نیست، از این رو اقدام به ساخت شهرک های 
با  زائر  شهرک  یک  فاز  از  بهره برداری  کردیم،  زائر 
ظرفیت بیش از 20 هزار نفر انجام گرفت و همچنین 
یک زائرشهر درون مشهد با ۸ هزار ظرفیت تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.
استان  اقتصاد  اساس  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی 
قدس بر نذر و وقف است و آستان قدس هیچ شرکتی 
ندارد مگر منشا ان نذر و وقف باشد، گفت: امسال 
با وجود  و  یافت  افزایش  ۲۵ درصد  نذورات مردمی 
افزایش  با  نبود  خوب  مردم  اقتصادی  وضع  اینکه 

نذورات مردمی مواجه شدیم.
جا  عمومی  افکار  در  که  آنچه  برخالف  گفت:  وی 
ما  ندارد،  پولی  آنچنان  قدس  آستان  است  افتاده 
اما  نداریم،  بودجه  هم  دولت  ه��زارم  یک  از  کمتر 
معتقدیم با همین بودجه می توانیم اقداماتی را انجام 

دهیم.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: به همین منظور 
مفهوم خدمت را توسعه دادیم زیرا معتقدیم خدمت 
به زائران، منحصر به حرم رضوی نیست، از این رو 
گروه های جهادی در کسوت مهندسی، پزشکی و ... 
به خدمات ساخت و ساز، درمان و ... می پردازند، 
عنوان  با  دانشگاهی  اساتید  قدس  آستان  در  حتی 
خادم علمی داریم و تاکنون ۷۰ هزار خادمیار جذب 
شدند و پیش بینی می کنیم به یک میلیون نفر نیز 

برسند.
وی درباره صحبت هایی که پیرامون دفاتر آستان 
شده  فعال  مختلف  استان های  در  که  رضوی  قدس 
مطرح است، گفت: این دفاتر فقط دفتر است، افراد 
بلکه  نیستند،  فعال در آن، استخدام آستان قدس 
شناسایی  به  اقدام  افراد  این  و  هستند  خادمان  از 
زیارت اولی ها، خدمت به محرومان و مستضعفان و 
انجام ماموریت های فرهنگی می کنند و برداشت های 

نادرستی از ایجاد این دفاتر می شود.

تولیت آستان قدس رضوی: 

حسابرسی، سالمت سازمان را تضمین می کند

    رضا شجاع
reza.sh410@gmail.com

از  حمایت  ل��زوم  بر  اسالمی  ش��ورای  مجلس  رئیس 
زمینه  در  جدی  حرکت  تا  گفت:  و  کرد  تأکید  صادرات 
نفتی  درآمدهای  به  متکی  بودجه  نشود  انجام  صادرات 

خواهد بود.
علی الریجانی یکشنبه شب در فرودگاه شهید هاشمی 
تا  شد  حاصل  توفیقی  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  نژاد 
عرض ادبی به ساحت مقدس امام رضا )ع( داشته باشم 

و همچنین به تمامی مردم استان خراسان سالم دارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به حضورش در 
یادواره شهدای شهرستان قوچان افزود: در این سفر از 
نزدیک در جریان کارهای توسعه ای استان خراسان قرار 

خواهیم گرفت.
مدت  در  بودجه  الیحه  بررسی  به  اشاره  با  الریجانی   
امور  از  خ��ارج  تا  شد  فرصتی  گفت:  مجلس  در  اخیر 
دیوانی به صورت مستقیم تر در جریان نیازها و کارهای 
استان  این  شهرهای  و  رضوی  خراسان  استان  عمرانی 

قرار گیریم.
وی ادامه داد: حدود یک ماه است که در صحن علنی 
البته  گرفته  ق��رار  بررسی  م��ورد  بودجه  الیحه  مجلس 
های  کمیسیون  در  کل  در  الیحه  این  ماه   3 به  نزدیک 
تخصصی و تلفیق نیز بررسی شده و تقریبا بررسی الیحه 
در حال نهایی شدن است و اشکاالت شورای نگهبان نیز 
می  نیز  بودجه  خصوص  در  و  گرفته  قرار  رسیدگی  مورد 

توان گفت نکات خوبی در بودجه سال 97 قرار دارد.
 الریجانی تصریح کرد: این امکان در بودجه سال 97 
در  گیری  تصمیم  کشور  های  استان  در  که  شده  فراهم 
و  شود  دنبال  بیشتر  شتاب  با  عمرانی  کارهای  خصوص 
داده  ها  استان  به  کافی  اختیارات  بودجه   19 تبصره  در 

شده است.
 97 سال  بودجه  در  اف��زود:  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
تا پروژه های  بانکی شده  از نظر تسهیالت  حمایت الزم 
نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ساز 
و کارهایی در نظر گرفته شده که متمایز از گذشته است و 
به نحوی تقسیم بندی شده که به چه میزان از پروژه های 

عمرانی هر استان واگذار شود.
کردن  فعال  زمینه  در  کرد:  تصریح  الریجانی  دکتر 
گرفته  خوبی  97تصمیمات  سال  بودجه  در  نیز  معادن 
شورای  تشکیل  نیز  توسعه  برنامه  قانون  در  و  شده 
است  شده  طراحی  استاندار  ریاست  به  معادن  استانی 
معدن  بخش  که  است  این  مهم  این  انجام  از  هدف  که 

شود. متحول 
وی ادامه داد: در بودجه سال 97 همچنین به سازمان 
تأمین اجتماعی و صندوق های بیمه بازنشستگان توجه 
از مشکالت  بازنشستگی  این صندوق های  شده چرا که 
تمهیداتی  بودجه  در  بنابراین  برند  می  رن��ج  مزمن 
افزایش  ها  صندوق  سرمایه  منابع  از  تا  شده  اندیشیده 

یابد و بدهی های دولت به صندوق های مذکور مسترد 
شود تا بتوانند صندوق های بازنشستگی روی پای خود 
در شرایط  اقتصادی  فعالیت  انجام  با  بتوانند  و  بایستند 

مطلوب قرار گیرند که نیازهای بازنشستگان رفع شود.
مورد  در  اف��زود:  اسالمی  ش��ورای  مجلس  رئیس 

ها  ی��اران��ه  هدفمندی  ب��ودج��ه  و  ه��ا  ی��اران��ه 
می  باعث  که  داش��ت  وج��ود  مشکالتی 

نشود  تأمین  نیاز  مورد  منابع  که  شد 
برای  را  مسائلی  موضوعات  این  که 
کرده  ایجاد  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بود و توجهی به سهم وزارت بهداشت 
نمی  اشتغال  یا  شهری  نقل  و  حمل  یا 

شد که در بودجه سال 97 سهم وزارت 
بهداشت و حمل و نقل شهری و اشتغال 
شده  طراحی  نحوی  به  و  شده  مشخص 

برنامه  سازمان  اختیار  در  منابع  که 
گیرد  ق��رار  بودجه  و 

بتواند  ک��ه 
منابع 

ا  ر

منابع  که  است  این  بیانگر  که  کند  تقسیم  مشکل  بدون 
برنامه و  از اختیار شرکت ها خارج و در اختیار سازمان 

بودجه قرار گرفت.
بودجه سال  کار مهم دیگر در   الریجانی تصریح کرد: 
داشت  توجه  باید  و  بود  ص��ادرات  از  حمایت   97
ص��ادرات  توسعه  ب��رای  ج��دی  حرکت  ت��ا 
به  بودجه  همچنان  نشود  انجام  کشور 
بود  خواهد  متکی  نفتی  درآمدهای 
طراحی  پایداری  منابع  رو  این  از 
صادرات  پشتوانه  بتواند  که  شده 
استفاده  به  نیاز  دیگر  و  گیرد  قرار 
از درآمد فروش نفت و اخذ مالیات 
به  و  نباشیم  ص��ادرات  رون��ق  ب��رای 
منابع مستمر دست یابیم که اگر تجربه 
تبدیل  حتما  بدهد  خوبی  جواب  مذکور 
اشخاص  که  ش��ود  می  دائمی  قانون  به 
از  بتوانند  صادرات  زمینه  در  فعال 
بینی  پیش  قابل  شرایط 
حمایت  نظر  از 
ص���ادرات  از 
ب���رخ���وردار 

باشند.

فروش  سود  هفتم  مرحله  گفت:  تایباد  فرماندار 
حساب  به  رض��وی  خراسان  مرزنشینان  سوخت 
سرپرستان خانوارهای واجد شرایط در شهرستان 

های تایباد، تربت جام و خواف واریز شد.
به گزارش ایرنا، حسین شرافتی راد روز یکشنبه 
مشموالن این مرحله واریزی را اهالی 24 روستای 
تایباد با پنج هزار و 721 خانوار، 66 روستای تربت 
در  روستا  هشت  و  خانوار   230 و  هزار   10 با  جام 

شهرستان خواف با 2 هزار و 897 خانوار ذکر کرد.
های  ریزی  برنامه  با  مبلغ  این  کرد:  اظهار  وی 
صورت گرفته توسط دستگاه های متولی شهرستان 
با پایان سال به حساب آنان واریز شده  و همزمان 

است.
مرحله  این  در  را  نفر  هر  برای  واریزی  مبلغ  وی 
مرحله  در  ک��رد:  بیان  و  اع��الم  ری��ال  میلیون  یک 
و 848 خانوار مرزنشین  اجرای طرح 18 هزار  دوم 
دریافت  را  سوخت  فروش  از  حاصل  سود  منطقه 

کرده بودند. 
تنها  رضوی  خراسان  داد:  ادامه  تایباد  فرماندار 
استان کشور است که سه شهرستان مرزی آن زیر 
پوشش طرح فروش سوخت مرزنشینان قرار دارند. 
تا  واقع  روستاهای  شامل  طرح  این  گفت:  وی 
شعاع 25 کیلومتری مرز است و مدت زمان و مبلغ 

فروش  میزان  به  بستگی  نیز  مرحله  هر  در  واریزی 
سوخت دارد. 

فرآورده  چهارچوب  این  در  افزود:  راد  شرافتی 
مرکزی  کمیته  مصوب  نرخهای  طبق  نفتی  های 
کشور  به  مرزنشینان  تعاونی  طریق  از  نرخ،  تعیین 

افغانستان صادر می شود. 
وی گفت: این طرح عالوه بر ایجاد درآمد در کنار 
مرزنشین،  روستاهای  برای  دولت  یارانه  پرداخت 
به خارج  قاچاق سوخت  کاهش 60 درصدی  باعث 
به داخل  از شهرها  از کشور و مهاجرت روستاییان 

روستاهای مرزی شده است. 
فرماندار تایباد به استقبال خانوارهای مرزنشین 
اجرای  آغ��از  در  ک��رد:  بیان  و  اش��اره  طرح  این  از 
برای  مرزنشین  خانوار   34 و  ه��زار   15 طرح  این 
شمار  اینک  هم  که  بودند  ک��رده  نامنویسی  آن 
 18 به  طرح  این  مزایای  از  برخوردار  خانوارهای 

هزار و 848 خانوار رسیده است. 
میلیون  یک  طرح  نخست  مرحله  در  افزود:  وی 
در  شد،  واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به  ریال 
مرحله دوم 600هزار ریال و در مرحله سوم نیز یک 
میلیون ریال و در مراحل چهارم، پنجم و ششم هر 
سرپرست خانواده در این مناطق یک میلیون ریال 

دریافت کردند.

فرماندار تایباد:

هفتمین مرحله سود فروش سوخت، واریز شد
رئیس مجلس در مشهد مطرح کرد؛

حمایت از صادرات برای نجات از بودجه نفتی
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استیضاح حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت است

رنسانس سیاسی در ملی کردن صنعت نفت

مدیر کل پدافند غیر عامل استان:

خراسان رضوی توان پاسخگویی  به تمام تهدیدات را دارد

وزیر  سه  استیضاح  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
و  شهرسازی  و  راه  اجتماعی،  رف��اه  و  کار  تعاون، 
آن  اسالمی،  ش��ورای  مجلس  در  کشاورزی  جهاد 
خدمات  تبیین  برای  فرصتی  و  نمایندگان  حق  را 
از  استفاده  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  دانست  دولت 
که رعایت  قانون  و لب  با لحاظ روح  قانونی  این حق 
است،  ملی  منافع  و  عمومی  مصالح  کشور،  مصلحت 

انجام شود.
ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گ��زارش  به 
حسن  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  جمهوری، 
که  دولت  هیئت  یکشنبه  عصر  جلسه  در  روحانی 
حمایت  اعالم  ضمن  داشت،  برعهده  را  آن  ریاست 
وزرای  وزی��ر،  سه  هر  از  دول��ت  قاطع  پشتیبانی  و 
روشن  و  دقیق  توضیحات  ارایه  به  را  شده  استیضاح 
از خدمات خود توصیه و مردم را در کنار نمایندگان، 
از  مردم  آگاهی  و  کرد  ذکر  سخنان  این  مخاطبان 
را  استیضاح  مورد  های  دستگاه  و  دولت  خدمات 

مورد تأکید قرار داد.
رئیس جمهوری با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس 

رأی  وزرا  همین  به  قبل  ماه  شش  اسالمی  ش��ورای 
تردید  برای  زمان کمی  را  این مدت  اند،  داده  اعتماد 
در اعتماد به آنها دانسته و اظهار امیدواری کرد که این 
وزرای  به  نمایندگان  اعتماد  رأی  با  هم  باز  استیضاح 

مورد نظر همراه باشد.
آقای  خدمات  به  اش��اره  با  ادام��ه،  در  روحانی 
خدمات  جاده،  آهن،  راه  های  حوزه  در  آخوندی 
بنادر، مسکن و شهرسازی در خالل  هوایی، توسعه 
دوازدهم،  کوتاه دولت  در مدت  نیز  و  یازدهم  دولت 
اعتنا  درخور  ها  محدودیت  همه  رغم  علی  را  آنها 
تا  خ��واس��ت  شهرسازی  و  راه  وزی��ر  از  و  دان��س��ت 
درخصوص این خدمات به نمایندگان و مردم شریف 

دهد. توضیح 
وزیر  حجتی  آقای  از  همچنین  جمهوری  رئیس 
درخصوص  گزارشی  تا  خواست  کشاورزی  جهاد 
گندم،  تولید  افزایش  در  وزارتخانه  این  خدمات 
و  واردات  تجاری  تراز  بهبود  کلزا،  روغ��ن،  شکر، 
به  نیل  غذایی،  مواد  تأمین  غذایی،  مواد  صادرات 
پرورش  کشاورزی،  محصوالت  صادرات  خودکفایی، 

ترویج  و  ای  گلخانه  کشت  توسعه  دری��ا،  در  ماهی 
ارایه  مردم  و  نمایندگان  برای  کشت  نوین  الگوهای 

نماید.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزی��ر  ربیعی  آق��ای  به  روحانی 
خدمات  توسعه  درباره  که  کرد  توصیه  نیز  اجتماعی 
بیمه بویژه در اقشار ضعیف و محروم، بهبود وضعیت 
بازنشستگی،  های  صندوق  ساماندهی  ک��ارگ��ران، 
دهک  سطح  در  ب��وی��ژه  رف��اه��ی  خ��دم��ات  اف��زای��ش 
زنان  و  سرپرست  بی  کودکان  پایین،  درآم��دی  های 
تأمین اجتماعی  ارتقای  و  سرپرست خانوار، معلوالن 
طرح  بویژه  اشتغال  نوین  ه��ای  ط��رح  همینطور  و 
اشتغال در مناطق روستایی که در ماه های نخست آن 
هستیم، با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مردم 

ایران سخن بگوید.
رئیس جمهور در عین حال رأی قاطع به همه وزرای 
استیضاح شده را موجب استحکام نظام و تقویت امید 
پایانی  بویژه در روزهای  به آینده در جامعه دانسته و 
به  توجه  با  که  خواست  مجلس  نمایندگان  از  سال 
استمرار خدمات  را در مسیر  ارزنده، وزیران  خدمات 

یاری کنند.
*تعرفه های گمرکی سال 97 تعیین شد

گمرکی  حقوق  مجموع  وزی��ران،  هیئت  تصویب  با 
مقررات  کتاب  در  درج  جهت  کاالها  بازرگانی  سود  و 

صادرات و واردات سال 1397 تعیین شد.
کاال  قلم   328 ورودی  حقوق  مصوبه،  این  براساس 
افزایش و 133 ردیف کاهش یافت و 639 ردیف شامل 
اصالح شرح تعرفه، حذف، ایجاد و اصالح مندرجات 
و  صادرات  مقررات  کتاب  فصول  یادداشت  های  ذیل 

واردات )بدون تغییر حقوق ورودی( تعیین شد.
خودروهای موجود در گمرکات کشور تعیین 

تکلیف می شوند
تکلیف  تعیین  م��ن��ظ��ور  ب��ه  وزی����ران  هیئت 
ورود  زمان  در  که  گمرکات  در  موجود  خودروهای 
فنی  ضوابط  و  شرایط  واجد  و  سفارش  ثبت  دارای 
محدودیت  دلیل  به  ولیکن  بوده  خ��ودرو  واردات 
کرد  مصوب  اند،  نداشته  ورود  امکان  سفارش  ثبت 
سفارش  ثبت  دارای  سواری  خودروهای  ترخیص 
گمرکی،  اماکن  در  معتبر  انبار  قبض  یا  معتبر 

تجاری  آزاد  مناطق  و  اقتصادی  وی��ژه  مناطق 
با  آن  از  قبل  و   1396/  10/  9 تاریخ  به  صنعتی 
شرایط  بودن  دارا  و  ورودی  حقوق  پرداخت  رعایت 
زمان  در  خ��ودرو  واردات  فنی  ضوابط  نامه  آئین 

به کشور مجاز است. ورود خودرو 

همچنین خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی 
ورود  زمان  در  معتبر  سفارش  ثبت  دارای  که  کمتر  و 
و  اقتصادی  ویژه  مناطق  گمرکی،  اماکن  به  خ��ودرو 
به  الزام  بدون  و  بوده اند  صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق 
بیشتر  باارزش  خودروهای  به  مربوط  مصوبه  رعایت 
از 40 هزار دالر با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد 
قابل  ورودی،  حقوق  مأخذ  بر  م��ازاد  بازرگانی  سود 

ترخیص هستند.
تهاتر مطالبات و بدهی های چند شرکت دولتی 
با سازمان های خصوصی  سازی و امور مالیاتی 

کشور
های  شرکت  مطالبات  وزی��ران،  هیئت  تصویب  با 
مدیریت تولید برق طوس، تولید برق پره سرمپنا، گهر 
پاسارگاد،  شمس  برق  انرژی  تولید  سیرجان،  انرژی 
و  کیش  مهر  اعتماد  ان��رژی  توسعه  مکانیک،  شیراز 
رفاه  و  انداز  پس  بازنشستگی،  های  صندوق  مؤسسه 
با  ذی ربط  دولتی  های  شرکت  از  نفت  صنعت  کارکنان 
امور  و  سازی  خصوصی  های  سازمان  به  آنها  بدهی 

مالیاتی کشور تهاتر شد.

و  نفت  صنعت  شدن  ملی  نهضت  پرونده  بررسی 
هرمیداس  داوود  دکتر  حضور  با  آن  بین المللی  ابعاد 
هیئت  عضو  و  نفت  ملی  نهضت  پیشگامان  از  باوند 
احزاب  خانه  در  ایران  سیاسی  علوم  انجمن  موسس 

مشهد برگزار شد.
طرح  تاریخی  بررسی  با  الملل  بین  حقوق  استاد 
ملی کردن صنعت نفت ایران گفت: انگلیس، آمریکا 
و شوروی از ایران به عنوان مستعمره خود استفاده و 
با منابع داخلی هر طور می خواستند رفتار می کردند 
کشورهای  دست  نفت،  صنعت  شدن  ملی  با  ول��ی  

خارجی از نفت ایران قطع شد. 
قدرت ایرانی در ملی کردن صنعت نفت 

باوند اظهار کرد: محمد مصدق نفت را  هرمیداس 
ملی کرد تا همه ایرانیان از آن استفاده کنند و ایران 
را به سمت و سویی پیش برد که بین قدرتهای جهانی 
خواست  افزود:  وی  باشد.  داشته  گفتن  برای  حرفی 
معنی  به  و  مشارکت  و  آزادی  نوعی  برای  ایرانیان 
دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  پس  واقعی  انتخابات 
هدف  کرد.  پیدا  تجلی  نفت  صنعت  ملی  نهضت  در 
مصدق  دکتر  که  همان طور  نفت  صنعت  کردن  ملی 
آن  در  هدف  چند  و  بود  سیاسی  رنسانس  کرد  اعالم 
قدرت  مستمر  نفوذ  کردن  متوقف  ابتدا  داشت:  قرار 
سیاسی  روند  در  انگلستان  به خصوص  خارجی ها 
اولیه  اصول  احیای  سپس  بود.  ای��ران  اجتماعی  و 

باید  شاه  بودند  معتقد  که  بود  مشروطیت  انقالب 
حکومت  ایجاد  دیگری  حکومت.  نه  و  کند  سلطنت 
آزاد  انتخاب  مجلس  در  که  حکومتی  یعنی  قانون 
باشند.  م��ردم  منتخب  نمایندگان  و  باشد  داشته 
رفاه  تأمین  و  اقتصادی  توسعه  بحث  هدف  آخرین 
عمومی و به عبارت دیگر نوعی روند مردم ساالری  و 
فرآیندهایی  مجموعه  این  بود.  ایران  در  دموکراسی 
تحقق  نفت  صنعت  شدن  ملی  در  بود  انتظار  که  بود 

را  کار  این  مصدق  دکتر  خاطر  همین  به  و  کند  پیدا 
رنسانس سیاسی معرفی کرد.

پایان قرارداد امتیازهای انحصاری
 1945 سال  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  هرمیداس 
شد  برگزار  واشنگتن  در  انرژی  بین المللی  کنفرانس 
انگلستان  که  امتیازاتی  بودند  متقاضی  آمریکائیها 
دولت  ق��درت  دست  در  که  ع��راق  نفت  از  فرانسه  و 

کشورهای  بین  جنگی  غنائم  باید  ب��ود،  عثمانی 
این  در  و  بدهند  کننده در جنگ جهانی دوم  شرکت 
کنفرانس استدالل آمریکایی ها این بود که به قرارداد 
امتیازهای انحصاری پایان داده بشود ولی در نهایت  
مقادیر  که  دادن��د  قول  ولی  نپذیرفتند  انگلیسی ها 
امریکائی  به کمپانی های  ارزان  با قیمت  نفت  زیادی 
پذیرش  م��ورد  زی��اد  عمل  ای��ن  البته  و  بفروشند 

آمریکایی ها قرار نگرفت.
ایران  سیاسی  علوم  انجمن  موسس  هیئت  عضو 
گفت:  نکته مهم بین کمپانی های نفتی و به خصوص 
که  داشت  وجود  خواهر  هفت  به  معروف  شرکت های 
ولی  نبودند  یکدیگر  جایگاه  خلع  مقام  در  هیچ گاه 
یک  رقابت  مسئله  این  بود،  مشارکت  برای  رقابت 
  1944 سال  در  افزود:  وی  بود.  شده  شناخته  روند 
و  آمدند  ای��ران  به  آمریکایی  و  انگلیسی  شرکت  دو 
و  بلوچستان  نفت  امتیاز  گرفتن  برای  ها  انگلیسی 
ایران  شمال  نفت  امتیاز  گرفتن  برای  آمریکایی ها 
وارد  شوروی  از  هیئتی  یک  حال  همین  در  و  بودند 
نفت  امتیاز  گرفتن  متقاضی  نیز  آن ها  و  شد  ای��ران 
شمال ایران بودند. دراین زمان دولت ایران با وضع 
و  آمریکایی  شرکت های  و  شد  روب��ه رو  نامطلوبی 
انگلیسی ایران را ترک کردند و برای رفع این بن بست 
و  داد  پیشنهادی  طرح  یک  مجلس  در  مصدق  دکتر 
نیروهای  زمانی که  تا  اساس که:  براین  شد  تصویب 
نیست  مجاز  دولتی  هیچ  هستند  ایران  در  خارجی 
وارد مذاکره و قرارداد با شرکت های خارجی یا دولت 
پیگیری  قابل  بکند  کاری  چنین  اگر  و  شود  خارجی 

است.
اهمیت به منافع ملی ایران

بیان داشت:  پایان این استاد حقوق بین الملل  در 
امیرکبیر و مصدق ایجاد یک مکتب فکری برای نسل 
آزادی  نهضت  از   1357 انقالب  وقتی  و  کردند  آینده 
اجتماعی  مقبولیت  و  شناخت  عنوان  به  ملی  جبهه 
هنوز  مکتبی  تاریخی  سوابق  این  و  کرد  استفاده 
ارزیابی  را  جریان ها  زمانی  اف��زود:  وی  است.  پویا 
است  طلبش  در  جامعه  اه��داف  آن  به  تا  می کنیم 
و  تفاهم  به  آزادی  اصول  به  راجع  هنوز  ولی  برسیم 
توافق نرسیده ایم و نکته دیگر همیشه کشورمان را در 
فرازها و فرودهای تاریخی می بینیم. مسائل مهم ما 

از  حیاتی  منافع  این  اگر  و  است  ایران  حیاتی  منافع 
بین بروند دیگر قابل برگشت نیست. االن در وضعیت 
قرار  خارجی  و  داخلی  وضعیت  از  کننده ای  نگران 
قدم  مستقیم  مشی  خط  در  است  ما  وظیفه  و  داریم 
ایران  اعتالی  جایگاه  و  موجودیت  حفظ  و  برداریم 
واقع یک  به خصوص در  باشیم.  بین المللی  نظام  در 
این  و  هستیم  مختلف  زوایای  از  منطقه  برتر  قدرت 
ایران  برای  فاجعه ای  هر  که  کنیم  درک  را  واقعیت 
در  و  می شوند  خوشحال  همسایگان  بیفتد  اتفاق 

منطقه به طور کل تنها هستیم. 

گفت:  رضوی  خراسان  عامل  غیر  پدافند  کل  مدیر 
توان  جمعی  خرد  با  و  هوشمندانه  رضوی  خراسان 

پاسخگویی به تمام تهدیدات را دارد.
درخصوص  احمدی  ابوالفضل  ایسنا،  گ��زارش  به 
چشم اندازها و اهداف سند راهبردی پدافند غیرعامل، 
استانی  رضوی  خراسان  استان   ،1400 افق  در  افزود: 
شده،  ترسیم  استان ها  سایر  به  الگودهنده  و  پیشرو 
و  است  هوشمند  دفاعی  سامانه  دارای  که  استانی 
تمام  به  پاسخگویی  توان  با خرد جمعی  و  هوشمندانه 

تهدیدات را دارد.
افق هنوز چهار  این  به  برای رسیدن  داد:  ادامه  وی 
غیرعامل  پدافند  میدان  در  بازی  و  باقی  فرصت  سال 
است.  امکان پذیر  حوزه  این  اصلی  بازیگران  توسط 
مردم  عامل  غیر  پدافند  زیرساخت  و  اصلی  بازیگران 
مشارکت  سهم  هستند.  دستگاه ها  باالتر  الیه  در  و 
افزایش  عامل  غیر  پدافند  برنامه های  در  دستگاه ها 
برنامه ریزی  نظام  یک  استقرار  طریق  از  است.  یافته 
تمام دستگاه ها ترغیب و تشویق شده اند به سوی اینکه 
برای هر سال برنامه و اقدامات اجرایی خود را تدوین 
حوزه  در  برنامه ریزی  نظام  هیچ  گذشته  سال  تا  کنند. 

پدافند در استان وجود نداشت.
احمدی با بیان اینکه  ایده آل این است که 100درصد 
دستگاه های استان هر ساله برای سال بعد خود برنامه 

 90 مجموع  در  اکنون  ک��رد:  عنوان  باشند،  داشته 
دستگاه در سطح استان شناسایی شده که 64 دستگاه 
در اولویت یک ما بوده است. 57 دستگاه از مجموع 90 
دستگاه وارد چرخه نظام برنامه ریزی در حوزه پدافند 
دستگاه ها،  این  بین  رنکینگ  در  و  شدند  غیرعامل 
برق  آن ها  از  یکی  که  استان  زیرساختی  دستگاه های 
گرفته اند.  قرار  طبقه بندی  یک  رتبه  در  اکنون  است، 
برق، گاز و آب 100درصد اهداف مورد انتظار سال 96 

را پوشش دادند.
اشاره  با  پدافند غیرعامل خراسان رضوی   مدیر کل 
به اینکه تهدید و پاسخگویی به تهدیدات سیال است، 
تصریح کرد: هیچ زمانی در پدافند غیرعامل نمی توان 
تهدیدکننده  زیرا  داد  تهدیدات  به  100درص��د  پاسخ 
غیر  پدافند  اما  می کند  دفاع  که  است  فردی  از  جلوتر 
پایه  به صورت دانش  استان خراسان رضوی  عامل در 
در حال مدیریت است. یکی از فرصت های بسیار قوی 

ما، اشراف کامل استاندار در این حوزه است.
قرار  پدافند  اصلی  مسیر  در  استان  داد:  ادامه  وی 
گرفته است. بیش از 60درصد دستگاه های استان وارد 
چرخه پدافند شده و برنامه دارند. در سالی که گذشت 
سبب  گذشته  سال  به  نسبت  دستگاه ها  مشارکت  این 
و  شد  تقاضامحوری  به  عرضه محوری  از  رویکرد  تغییر 
دستگاه ها به سمت ما آمدند. اکنون در 10 ماهه سال 

خود  که  داشت  رشد  درصد   202 رزمایش  مانور   ،96
دستگاه ها به صورت خودجوش انجام دادند.

می تواند  که  شرایطی  از  یکی  اینکه  بیان  با  احمدی 
مانور  دارد،  نگه  آماده  تهدیدها  مقابل  در  مدام  را  ما 
است، عنوان کرد: 142 رزمایش برگزار شده که در سال 
گذشته 47 رزمایش بوده است. کارگاه های آموزشی در 
استان  604 درصد افزایش داشته، 324 کارگاه آموزشی 
کارگاه   46 گذشته  سال  که  شده  برگزار  ماه   10 طی  در 
بوده است. 105 نمایشگاه برگزار شده که نسبت به سال 

گذشته با 208درصد رشد همراه بوده است.
بسیار  پدافند  نمایشگاه  برگزاری  ک��رد:  بیان  وی 
سخت است. دانشگاه فردوسی امسال یکی از بهترین 
کرد.  برگزار  عامل  غیر  پدافند  هفته  در  را  نمایشگاه ها 
رشد  درصد   64 تخصصی  همایش های  تقریبا  امسال 
کرد. اینها بخشی از اقدامات خودجوش دستگاه ها بود 

که شیب آن در حال افزایش است.
در  صنعتی  شهرک های  شرکت  داد:  ادامه  احمدی   
دستگاه   6 جزء  و  رسید   20 به   26 جایگاه  از  ماه  چهار 
برتر شد. اگر برای شرکت شهرک های صنعتی تهدیدی 
رخ دهد و بتوانند واکنش سریع نشان دهند و خدمات 
را  استان  پایداری  این  نشود،  به مردم قطع  اضطراری 

رقم می زند.
بیان  با  خراسان رضوی   غیرعامل  پدافند  مدیرکل 

عنوان  است،  متنوع  کامال  پدافند  حوزه های  اینکه 
روی  یک  در  اس��ت.  سکه  یک  روی  دو  پدافند  ک��رد: 
و  ایمنی  الی��ه  موجود،  زیرساخت های  بحث  سکه 
بر  کلی  چتر  که  دارد  وجود  عامل  غیر  پدافند  و  امنیت 
روی آن ها است. روی دیگر سکه وضعیت وقوع تهدید 
است. یکی از تهدیدهای موجود در استان، تهدیدات 
گفت  می توان  و  است  بیوتروریستی  مباحث  و  زیستی 
جزء استان های پیشروی کشور در حوزه پاسخگویی به 

شرایط و تهدیدات زیستی هستیم.
ساختمان ها  برخی  جابه جایی  خصوص  در  احمدی 
در مشهد در راستای اهداف پدافند غیرعامل، تصریح 
اجزای  از  جزء  یک  عنوان  به  ساختمان  مقوله  کرد: 
ما  که  است  بخشی  آن  پدافند  حوزه  گانه   40 تقریبا 
هستیم.  پیشرو  آن  در  مقررات  و  آئین نامه  لحاظ  به 
پدافند  ساختمان  ملی  مقررات   21 مبحث  موضوع 
ایجاد  ساختمان های  از  انبوهی  با  ما  است.  غیرعامل 
شده در طول سال های متعدد مواجه هستیم که چنین 
مقررات و آئین نامه ای وجود نداشته و اجرا شده است. 

این ساختمان ها دارایی های شخصی مردم هستند.
آئین نامه  عمر  از  که  است  سال  سه  داد:  ادامه  وی 
از  میزان  چه  اینکه  و  می گذرد  غیرعامل  پدافند  جدید 
ساختمان  اکنون  دارد.  تامل  جای  می شود  اجرا  آن 
خاصی که به جابه جایی نیاز داشته باشد، وجود ندارد. 

برخی  برای  نیز  موازی  و  هم طراز  دارایی های  موضوع 
فرد  به  منحصر  که  کلیدی  و  حیاتی  زیرساخت های  از 
هستند، مطرح است. این به عنوان یک راهبرد در سند 
استان وجود دارد که دارایی های منحصر به فرد باید در 
سطح استان شناسایی شوند و در طرح های توسعه به 

فکر یک سامانه موازی و جایگزین برای آن ها باشند.
 مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی بیان کرد: 
که  کردیم  درخواست  و  ابالغ  شهرداری  به  را  نامه ای 
تشکیل  را  کمیته ای  مهندسی  نظام  سازمان  با  همراه 
چند  در  که  کند  توجه  مسائلی  به  کمیته  این  و  دهند 
اتفاق  سلمان  برج  و  پالسکو  چون  بزرگ  ساختمان 
افتاد. ساختمان های اصلی و کلیدی حساس شهر را به 
غیرعامل  پدافند  و  بحران  آتش نشانی، مدیریت  کمک 
به آن ها داده  با ممیزی فرصت هایی  و  کنند  شناسایی 
موارد  این  شاید  دهند.  انجام  را  اصالحاتی  که  شود 
بیشتر در مواجهه با تهدیدات جاری مثل مسائل ایمنی 

و امنیت لحاظ باشد. 
احمدی درخصوص برنامه های پدافند غیرعامل برای 
بهینه سازی  آینده  سال  کرد:برای  عنوان  جدید،  سال 
سال  برنامه های  و  گرفته  انجام  برنامه ریزی  نظام  در 
اول  طبقه  است.  شده  طبقه بندی  کالس  سه  در   97
برنامه های عمومی هستند که مشمول تمام دستگاه ها 
و فرمانداری های استان یعنی 128 عضو شورای اداری 

عملیاتی  برنامه   14 میان،  این  در  که  می شوند  استان 
همایش های  مانور،  رزمایش،  است.  شده  طراحی 
تخصصی و طرح پاسخ به شرایط اضطرار در این طبقه 
قرار می گیرد. برنامه این الیه تدوین و مراحل تصویب 
ابالغ  دستگاه ها  به  هفته  ای��ن  در  و  ش��ده  انجام  آن 

می شود.
برنامه های تخصصی است. 11  افزود: الیه دوم  وی 
وجود  غیرعامل  پدافند  شورای  در  تخصصی  کارگروه 
کارگروه ها  این  دارند.  فرصت   97 فروردین  تا  که  دارد 
تا  را  خود  ویژه  تخصصی  برنامه  سه  تا  یک  بین  باید 
پدافند  ش��ورای  تایید  از  بعد  و  کنند  تهیه  فروردین 
این  شمول  دامنه  شود.  ابالغ  دستگاه ها  به  غیرعامل 
از  تعدادی  نیست و ممکن است خاص  دستگاه ها عام 

دستگاه های عضو این کارگروه ها باشد.
ادامه  رض��وی  خراسان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
توسط  که  اس��ت  خ��اص  برنامه های  س��وم  الی��ه  داد: 
می شود.  تولید  فرمانداری ها  و  دستگاه ها  خ��ود 
دارند  فرصت  ماه  فروردین  تا  اداری  شورای  اعضای 
و  تدوین   97 سال  برای  را  خود  خاص  برنامه های  که 
برای استان ارسال کنند. برای سال 96 امتیازبندی و 
اعالم  برنامه های  بر  متمرکز  تنها  دستگاه ها  رتبه بندی 
این  بین  امتیاز  اما در سال 97  بود  شده توسط استان 

سه الیه تقسیم می شود.

خبر

امام جمعه مشهد:

شهدا سرمایه های دین هستند

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه شهدا سرمایه 
و  شهادت  فرهنگ  باید  گفت:  هستند  دین  های 

ایثار در راه دین در جامعه گسترش یابد. 
به گزارش مهر آیت ا... علم الهدی شنبه شب در 
رضوان  بهشت  تا  لبنان  از  رض��وان؛  حاج  همایش 
یک  به  باید  خود  کمال  مسیر  در  انسان  اف��زود: 
موجود باالتر و برتر تبدیل شود و آن موجود برتر در 
قالب یک حدیث قدسی برای ما معرفی شده و آن، 

مثل خدا شدن است.
وی اضافه کرد: بهشت، همین نقطه کمال انسان 
است، مسیر مثل خدا شدن متفاوت است، برخی با 
۷۰ سال عبادت این مسیر را طی می کنند  و عده ای 

با یک جهش آن را می پیمایند.
جهش  این  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
را  کمال  مسیر  طوری  شهید  و  است  »شهادت«  را 
قابل تصور  دیگر  افراد  برای  که  می کند  طی  پرواز  با 

نیست.
علم الهدی بیان کرد: توصیفاتی که از نعمت های 
به  که  اس��ت  انسان  جسمی  کمال  ش��ده،  بهشت 
این  بهشتی  انسان،  روحی  کمال  می رسد،  لذت ها 
هر  و  شده  یکی  خداوند  اراده  با  اراده اش  که  است 
چه بخواهد محقق می شود، این همان »مثل اعالی 

خدا« شدن است.
نیست،  تصادف  و  اتفاق  یک  شهادت  گفت:  وی 
یک  در  تصمیم  بدون  و  اراده  بدون  عده ای  البته 
شدند  شهید  و  رفتند  جبهه  به  احساسی  جریان 
و  می شود  بمباران  هستند،  شهری  در  عده ای  یا 
انسانی  کمال  نقطه  که  شهادتی  اما  می شوند  شهید 

معرفی شده، »شهادت ارادی« است.
مغنیه  عماد  شهید  کرد:  تاکید  مشهد  جمعه  امام 
به  نیز  فرزندش  و  گذشت  جهاد  در  عمرش  تمام 
شهادت رسید؛ او هم طراح، هم مباشر و هم مجری 
بود، از ابتدا در مسیر شهادت قرار داشت، شهادت 

برایش آرزو نبود بلکه نقطه نهایی کمال بود.
تنها  کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
خدمت  نیست،  درس��ت  داشتن  شهادت  آرزوی 
است،  انسان   اصلی  هدف  مسلمین   و  اسالم  به 
نقطه کمال این است که در خط اسالم با همه توان 
نهایت  در  و  کنیم  خدمت  کنیم،  مجاهده  بایستیم، 
شهید  و  بدهیم  دست  از  اسالم  راه  در  را  جانمان 
مهم  بسیار  مسیر  اما  است  مقصد  شهادت  شویم، 

است.
بودند، کسانی  وی گفت: شهدا سرمایه های دین 
در  و  کردند  تالش  اسالم  برای  کردند،  مجاهده  که 
است  ازاین جهت  کردند،  فدا  را  خود  هستی  نهایت 

که شهدا ارزشمند هستند.
امام جمعه مشهد بیان کرد: باید حواسمان باشد 
که شهدا بازخواست کننده ما هستند پس اول باید 
فرزندشان  به پای  را  خود  هستی  که  مادرانشان  از 
کرد،  اسالم  فدای  را  جانش  فرزند  آن  و  ریختند 

تقدیر شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: صرف 
بلکه  نیست  فضیلت  و  ارزش  ب��ودن  شهید  فرزند 
فضیلت فرزندان شهدا در تداوم راه پدرشان است.

 مرجان فرهمند

هرمیداس باوند: محمد مصدق نفت 
را ملی کرد تا همه ایرانیان از آن 

استفاده کنند و ایران را به سمت و 
سویی پیش برد که بین قدرتهای 

جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد

دولت با توجه به سیاست راهبردی 
خود در حمایت از تولید و اشتغال 

و ضرورت حمایت منطقی و همه 
جانبه از تولیدات داخل که همواره 
مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز 

بوده است و پس از هماهنگی با کلیه 
دستگاه های ذیربط، پیشنهادهای 

تغییرات تعرفه ای را مورد بررسی و 
تصویب قرار داد.
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نوشته هادی  گربه«  »گراف  کتاب  بررسی  و  نقد  جلسه 
تقی زاده هفته گذشته خیلی سریع و ناگهانی لغو شد. به 
دنبال بررسی دلیل لغو این جلسه گفت وگویی داشتیم با 
مولف این کتاب و یکی از نویسندگانی که قرار بود به عنوان 
آنچه  باشد.  داشته  حضور  جلسه  این  در  اصلی  منتقد 
می خوانید گفته های هادی تقی زاده و سروش مظفر مقدم 
است که انتقادهای خودشان را بی پرده و صریح به اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد معطوف کردند.
»گراف گربه« از تولد تا انتشار

داستان  مجموعه  چاپ  درب��اره  ابتدا  تقی زاده  هادی 
»گراف گربه« و جریان دریافت مجوز برای انتشار آن گفت: 
این کتاب را نخستین بار در سال 90 برای دریافت مجوز به 
اداره ارشاد فرستادم و همانجا به آن ایرادهای گرفتند و از 
من خواستند در تشریح برخی قسمت های کتاب موخره ای 
بنویسم. از کتاب خوششان آمده بود اما تأکید داشتند که 
برخی موارد در آن لحاظ شود. چون کتاب محتوایی فانتزی 
و البته اجتماعی دارد و برخی شخصیت ها در آن خوب 
جا نیفتاده بود، آنها را کمی توضیح دادم و در نهایت قبول 
کردند با درج موخره ای چاپ شود. ابتدا این موخره حدود 
30 صفحه بود که الزم نمی دیدم با این حجم باشد و از ارشاد 
خواستم آن را به صورت چکیده در دو صفحه توضیح بدهم. 
توافق شد و در نهایت کتاب مجوز چاپ و نشر خودش را از 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی دریافت کرد. 
بعد از آن با نشر روزنه وارد گفت وگو شدم و کتاب در نهایت 

سال 91 به چاپ رسید. 
جوایز  برنده  امروز  تا  کتاب  این  کرد:  تصریح  تقی زاده 
متعددی بوده است که برخی از مهم ترین های آنها جایزه 
در  شده  تحسین  رم��ان  و  تهران  در  متفاوت«  »ادبیات 
»مهرگان ادب« را می شود برشمرد. بعد از نخستین چاپ، 
دو چاپ دیگر هم داشته است و تا کنون در چندین نوبت 

مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
کتابش گفت:  کلی  و فضای  در مورد موضوع  تقی زاده 
»گراف گربه« شخصیتی دارد به نام قاسم که شخصیت اصلی 
کتاب است. چون گراف به معنای نقشه است تمام آنچه در 
این کتاب رخ می دهد، نقشه هایی است که این گربه می کشد 

و برای آن چیزی در سر دارد.
لغو یک نشست فرهنگی

او ادامه داد: در تهران و کرج تا کنون چند جلسه نقد 
برای این رمان برگزار شده است و به هیچ مشکلی برنخورده 
بودیم تا اینکه هفته گذشته دقیقا نیم ساعت قبل از برگزاری 
جلسه نقد و بررسی کتاب »گراف گربه«، به من گفتند که 
جلسه کنسل شده است.  داستان از اینجا شروع شد که 
تعدادی از دوستانم به من گفتند جلساتی برای نقد کتاب در 
مشهد برگزار می شود و می خواهیم »گراف گربه« هم یکی از 
همین کتاب هایی باشد که نقد می شود. ابتدا قرار بود جلسه 

در فرهنگسرای رسانه برگزار شود اما گفتند به بازار کتاب 
گلستان منتقل شده است. برای من فرقی نمی کرد و قبول 
کردم، اما آنجا هم متأسفانه فراهم نشد و به من خبر دادند 
که جلسه کنسل شده است. یکی از دوستانم که نمی خواهم 
نامی از او برده شود گفت نامه ای از اداره ارشاد مشهد آمده 
که در آن با برگزاری این جلسه مخالفت شده است. برای 
من کمی سخت بود باور این ماجرا چون مجوز کتاب از خود 
اداره ارشاد خراسان رضوی و از مشهد گرفته شده است و 

حاال چرا باید نقد کتاب مجوز نداشته باشد. 
کتاب در  بررسی  و  نقد  برگزاری جلسات  داد:  ادامه  او 
رونق  و  دارد  مهمی  نقش  مشهد  ادبی  و  فرهنگ  فضای 
تمام  وس��ط  بی شک  فرهنگی  و  هنری  و  ادب��ی  فضای 
تفریح های ناسالم این روزها، فضایی فرهنگی ایجاد می کند 
تا جوانان با حضور در آن به جای وقت تلف کردن در پارک ها 
و خیابان ها دقیقه ای را هم به کتاب و گفت وگو پیرامون آن 
بگذرانند. من اگر جای اداره ارشاد بودم ضمن صدور مجوز، 
زمینه سازی برای تسهیل برگزاری آنها را هم مهیا می کردم. 
از سوی دیگر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه از کار 
مسئولین دولتی کم می کند و این روزها خیلی مهم است 
که بتوانیم مشارکت بخش خصوصی را هم در فعالیت های 

فرهنگی جذب کنیم.
تعطیلی بدون توضیح!

سروش مظفرمقدم، نویسنده، منتقد و یکی از مدعوین 
کرد.  نظر  اظهار  ب��اره  این  در  هم  کتاب  نقد  جلسه  این 
مظفر مقدم ضمن انتقاد صریح از عملکرد مدیران فرهنگی 
در این باره گفت: هفته قبل دوستان جوانمان که از دوستان 
مشهد  شهر  فرهنگی  فعاالن  از  و  ایرانیان«  امید  »بنیاد 
رمان هادی  نقد  که در جلسه  از من خواستند  هستند، 
تقی زاده شرکت کنم و من هم پذیرفتم و قرار بود که این 
جلسه پنجشنبه هفته قبل در فرهنگسرای رسانه مشهد 
برگزار شود، حتی تبلیغاتی هم شده بود و تراتک هایی در 
فضای مجازی منتشر شد. قرار بود درباره این رمان نقد 
شود و سایرینی هم که آن را خوانده اند، در مورد آن به اظهار 
نظر بپردازند اما متأسفانه دوستان با من تماس گرفتند و 
گفتند مکان جلسه تغییر کرده است و به بازار کتاب گلستان 
و سالن همایش این مکان منتقل شده است اما متأسفانه با 
خبر شدیم حتی در این مکان هم برگزار نمی شود و جلسه 

لغو شده است.
مظفرمقدم خاطرنشان کرد: آنچه من استنباط کردم 
مشکل از سوی حراست اداره کل ارشاد ایجاد شده است 
و  فرهنگ  اداره  رئیس  که  شدم  متوجه  طریقی  از  من  و 

ارشاد اسالمی مشهد خواسته است که این جلسه برگزار 
نشود. مسئله این است که ما چرا باید با جلسه نقد کتابی 
که مجوز گرفته است مشکل داشته باشیم. مگر هنرمند و 
نویسنده باید چه مسئله ای را مطرح کند که مخل امنیت 
باشد. تا کنون جلسات نقد کتاب در پاتوق های فرهنگی، 
و  برگزار شده  بسیار  فرهنگی  و موسسات  کتابفروشی ها 

مشکلی هم ایجاد نکرده است. 
او افزود: سئوال من اینجاست که اداره فرهنگ و ارشاد 
کند  عمل  هنرمند  و  هنر  حامی  عنوان  به  باید  اسالمی 
یا سنگ انداز بر زیر پای هنرمند؟ آیا باید از حرکت های 
اینچنینی حمایت کند و شرایط را تسهیل کند یا اینکه 
را  جلسات  لغو  موجبات  و  بیندازد  مسیر  این  در  سنگ 
فراهم آورد. رئیس اداره ارشاد مشهد در این زمینه باید 
پاسخگو باشد. چرا باید جلسه ای که مجوز داشته است و 
هماهنگی های آن انجام شده برگزار نشود آنهم در حالی که 

شهرداری هم همراهی کرده است.

مظفرمقدم تأکید کرد: متأسفانه هیچ توضیح درستی 
از سمت  ندادند. وقتی  ما  به  درباره کنسل شدن جلسه 
حراست انگشت روی چیزی می گذارند دیگر توضیحی هم 
نمی دهند و اینجا فقط وظیفه اداره ارشاد است که پی گیر 
این جریان باشد چون متولی اصلی فرهنگ در سطح شهر 
است. در کل معتقدم مقوله فرهنگ نه تنها هیچ خطری 
برای مخاطبانش ندارد، بلکه زمینه رشد و توسعه فکری آنها 
را فراهم می کند و حیات یک جامعه بستگی به گستردگی 
عنصر فرهنگی دارد. فرهنگ می تواند روح جدیدی در 
کالبد جامعه بدمد و جامعه را به سمت دیالوگ، اندیشه 
و مفاهمه سوق دهد و فاکتورهای مثبت، امید به زندگی 
و نشاط را افزایش دهد. جامعه شناسان، مردم شناسان، 
فالسفه، نویسندگان و شعرا بر این قضیه تأکید دارند و این 
خیلی بد است که ادراه فرهنگ و ارشاد اسالمی به جای پا 
در میانی مانع در این مسیر ایجاد کند. همه ما انتظار داریم 

که اداره ارشاد در این زمینه پاسخگو باشد چون سکوت 
جایز نیست. به ویژه زمانی که فضای فرهنگی شهر به سمت 
شکوفایی متمایل شده است. آیا درست است که ما این 
جوانان را ناامید کنیم و بعد از آنها انتظار داشته باشیم که 

خودشان را مفید احساس کنند و امید داشته باشند.

آخر و عاقبت کار
این نویسنده مشهدی ادامه داد: تعطیلی این جلسات 
به نظرم تبعات سنگینی دارد. باعث می شود ابتدا فضای 
یأس و حرمان احیا شود. فضای فرهنگی ما اُفت کند و نازل 
شود. وقتی فعاالن فرهنگی ببینند درها بسته است، مجدد 
در الک رخوت و سکوت فرو می روند و این سکوت می تواند 
مشهد  شهر  دیگر  طرف  از  کند.  وارد  جدی  آسیب های 
که تشنه فرهنگ است را از مسیر طبیعی رشد و توسعه 
و پیشرفت باز می دارد و سبب ساز جلوگیری از فرهنگ 
مطالعه می شود. مگر مدعیان فرهنگ مدام بر طبل اهمیت 
مطالعه نمی کوبند؟ پس چرا با تعطیلی جلساتی از این 
دست به بدنه فرهنگی شهر آسیب می رسانند. این عملکرد 
دوگانه چه توضیحی دارد؟ از یک سو وعده های مختلف و 
رنگارنگ و از سوی دیگر یک عملکرد مخرب؟! مردم شهر 
ما و جوانان و اهالی فرهنگ و هنر انتظار دارند ما شاهد 
یک جهش فکری و فرهنگی باشیم و این حرکت ها موجب 

نارضایتی می شود و آسیب های بعدی به همراه دارد. 
می شد،  برگزار  جلسه  این  اگر  کرد:  بیان  مظفرمقدم 
تعدادی می آمدند و معرفی و رونمایی کتاب بود و جلسه 
تمام می شد اما تعطیلی آن موجب اعتراض برگزار کنندگان 
و مخاطبان آن می شود و بعد ابعاد بیشتری پیدا می کند تا 
اینکه فعاالن فرهنگی با اداره ای که نهاد متولی فرهنگ شهر 
است قهر کنند. من مصرا می خواهم که این موارد توضیح 
داده شود. ما باید گفت وگو کنیم و به این گفت وگو نیاز داریم. 
من باور ندارم که قطع رابطه ایجاد شود و معتقدم باید وارد 
گفت وگو شد و به روشنی و صراحت و صداقت با هم صحبت 
کنیم تا مسائل و مشکالت حل شود. در پایان، از رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد می  خواهم تا بشینیم 

و این مسائل را آسیب شناسی کنیم.

کتاب

نوین  کیهان شناسی  روزنگار  داستان  کتاب،  این 
که  است  هستی  جهان  منشاء  نظرّیه ی  واپسین  و 
آلن  را  داستان  است.  یافته  جهان شمول  مقبولّیت 
گوث استاد برجسته ی کیهان شناسی و فیزیک ذّرات 
دانشگاه ام آی تی روایت می کند که خود در پرداخت 
آن نقش به سزایی دارد. برای آنانی که عالقه مندند 
از  و  می گیرند  شکل  چگونه  علمی  نظرّیه های  بدانند 
چه فراز و نشیب هایی می گذرند تا این که دست آخر 
می تواند  کتاب  این  می پذیرند،  را  آن ها  دانشمندان 
کیهان شناسی  پیچیده ی  بس  مفاهیم  باشد.  مفید 
توصیف می شوند.  عاّمه فهم  زبان  به  ذّرات  فیزیک  و 
گیتی ها  آفرینش  و  “ِکرم چاله ها  فصل  در  که  آنگاه 
با  تا  می کند  تالش  گوث  پروفسور  آزمایشگاه”  در 
در  را  ما  هستی  جهان  است  پرداخته  که  نظرّیه ای 
اوج  به  داستان  کند،  بنا  نو  از  خیالی  آزمایشگاه 

هیجان خود می رسد.
»جهان تورمی )کاوشی برای نظریه ی جدید منشا 
کیهانی(« کتابی است از آلن اچ. گاث با ترجمه  جمیل 
آریایی که در 400 صفحه و توسط انتشارات مازیار به 

چاپ رسیده است.

مظفرمقدم: مگر مدعیان فرهنگ 
مدام بر طبل اهمیت مطالعه 

نمی کوبند؟ پس چرا با تعطیلی 
جلساتی از این دست به بدنه 

فرهنگی شهر آسیب می رسانند. 
این عملکرد دوگانه چه توضیحی 

دارد؟ از یک سو وعده های مختلف 
و رنگارنگ و از سوی دیگر یک 
عملکرد مخرب؟! مردم شهر ما 
و جوانان و اهالی فرهنگ و هنر 

انتظار دارند ما شاهد یک جهش 
فکری و فرهنگی باشیم و این 

حرکت ها موجب نارضایتی می شود 
و آسیب های بعدی به همراه دارد

    جواد لگزیان

یادداشت     

 صالح موسویان
هنرمندانی با نگاهی به آثار خلق کرده و پستویی که 
زنگار غم و خاک زمانه بر روی تابلوهای آنان نشسته را 
در نظر بگیرید؛ با تابلوهای بدون قاب در انتظار دیدار 
هنردوستانی که آنان را با چشم هنرمندی ببینند و شاید 
یکی دست در جیبی کرده و آن را برای تزیین و یا فخر 
فروشی بر دیوار و یا سالن پذیرایی خودش خریداری 
و تابلو بی زبان را خوشایند آید و برای صاحب اثر اندک 
روزی و لقمه قوتی داشته باشد و دلخوش کند که اثرش 
فروخته شده است. نگاه مات و مبهوت شده هنرمند 
به بی شمار آثارش، و بر عنکبوتی که تارهایش از پس 
چندین چوب بوم نمایان است. نگاه هنرمند از اینکه 
یک اتفاق تازه و خوش آیند در حال افتادن در وادی هنر 

نقاشی در شهرش است.
بعد از یک رویداد مهم نمایش آثار جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر در بهمن امسال در شهر مشهد خوشبختانه 
شاهد یک رویداد  مهم دیگر در بخش هنرهای تجسمی 
استان بودیم، اکسپوی فروش آثار هنرمندان در محدوده 
خصوص  به  هنری  روی��دادی  هر  امر  بدو  در  استانی، 
هنرهای تجسمی برای من فرخنده و خوش شگون و 
نیک است، شاید خیلی دور از ذهن نباشد که بتوانیم نام 
مشهد در سطح کشور و ای بسا در منطقه را با عنوان حراج 
و یا بهتر بگویم چوب حراج بر آثار نقاشی مشهد را کانون 

توجهات مجموعه داران و خریداران آثار هنری کنیم.
اما این دنیای آرزو و سراب  برای فروش آثار هنری در 
مشهد تا چه اندازه در دنیای حقیقی امکان پذیر است؟! و 

چه مسیرهایی را برای ورود به این بازار  باید طی کرد؟! 
مالی  تبادالت  به  باید  پرسش ها  این  به  پاسخ  برای 
امروز در دنیای بازار هنر توجه داشته باشیم. در جهان 
امروز در بحث اقتصاد هنر سهم سه کشور  مهم آمریکا 
و انگلیس و چین را در نظر گرفت که حدود ۷۰ درصد از  
حجم مبادالت هنری دنیا است و ۳۰ درصد باقی مانده نیز 

مجموع مبادالت هنری همه کشورهای دنیا است! 
در این میان سهم کشورمان  آنقدر ناچیز و بی مقدار 
رقم خرید  کارشناسان می گویند علی  برخی  که  است 
ما  می بینیم  پایتخت  در  که  خوبی  نسبتا  فروش های 
کمی  از مجموع8 هزار و 200 میلیارد دالر تنها کمی از 
صفر درصد باال قرار گرفته ایم. بنابراین برای پر کردن این 
فاصله به تالش جدی توام با برنامه ریزی های جدی در دو 
بخش خرد کالن هستیم.  برای ورود به این بازار اگر چه 
بسیار تعلل داشتیم اما متاسفانه تاکنون هیچ برنامه ای 
جدی و طوالنی برای بدست آوردن سهم کوچکی از این 
بازار دیده نمی شود بجز چند مورد موفق در فروش های 
آرت نت و چند حراجی از جمله حراجی تهران که در سال 
۹۲ حدود شش و نیم میلیارد و در سال جاری با بیست 
میلیارد دالر تومان افزایش به بیست و شش میلیارد 
تومان رسید اما دومین اکسپوی تهران  به ۱۳۵ میلیون 

تومان هم رسیده بود.
حال می ماند که برنامه ریزی فرهنگی در این باب و 
سیاستگذاری های صورت گرفته در مقوله فروش آثار 
چگونه خواهد بود. اکنون باید دید گردانندگان اکسپوی 
مشهد چه سیاستگذاری در خصوص آثار و مخاطبان 
برای  را  جامعه  از  سطحی  چه  و  اندیشیده اند  مشهد 
فروش آثار در نظر گرفته اند، آیا آثار شرکت داده شده در 
اکسپو با نام هنرمندان این آثار توانسته مجموعه داران 
ترغیب  برای سرمایه گذاری در بخش هنر  را  شخصی 
یا  کند؟!  ایجاد  آینده  برای  خرید  حساسیت  یا  کند!؟ 
اینکه هنرمندمان که تابلوش بر دیوار اکسپوی خراسان 
جای خوش کرده و هر روز به دیدار آن در سالن تنها و 
خالی از هنردوستی می رود، همچنان تنهاست... و با 
اندوخته دانایی هنری اش بر روی صندلی تنهایی خویش 

می نشیند. 
چه  اگر  اکسپو  این  پایان  در  پرسش ها  این  پاسخ 
ممکن است جواب داده نشود ولی درصورت  تداوم ین 
گونه رویدادها و نیز مطالعه بیشتر روی جامعه با رویکرد 
جامعه شناختی هنر و کار روی مخاطبان  بالخره به ثمر 

خواهد نشست!؟
به امید آن روز...

    جواد اشکذری
بازیگری  تئاتر مشهد ستاره های بی نظیری در عرصه 
داشته و سهم زنان تئاتر این دیار از موفقیت تئاتر مشهد 
غیرقابل انکار است. در تاریخ تئاتر مشهد، بازیگران زن در 
موقعیت های مختلف شرایط خاصی داشته اند. از بازیگران 
قبل از انقالب می توان از مینو گنجی، طاهره سنجرانی، 
محبوبه بیات و فاطمه کریم زاده نام برد که ستاره های صحنه 

تئاتر -در زمان خود- لقب گرفتند. 
رفت.  کشور  از  خارج  به  انقالب  پیروزی  اوایل  گنجی 
سنجرانی بعد از انقالب فقط مقابل دوربین رفت و تا یک 
از آخرین  دهه پیش هم در این عرصه فعالیت می کرد. 
کارهای او می توان به سریال »گلمراد و صنم« ساخته زنده یاد 
اصغر میرخدیوی اشاره کرد. اما کریم زاده که در تئاتر به رؤیا 
صابری معروف بود، در همان یک دهه فعالیتش، توانست 
نامش را در تاریخ تئاتر مشهد ماندگار کند. حضور زنان 
بازیگر تئاتر مشهد در بعد از انقالب اما به گونه دیگری رقم 

خورد. از سال ۵۷ تا ۶۰ که دوران رخوت و رکود تئاتر مشهد 
لقب گرفته، کمتر تئاتری روی صحنه رفت اما از سال ۶۱ که 
اولین دوره جشنواره ملی تئاتر فجر در تهران برگزار شد تا 
۸ سال بعد از آن، تمام نمایش هایی که تولید شدند و روی 
صحنه رفتند، همه مردانه بودند و از بازیگر زن استفاده 
نمی کردند. تئاترهای »خانات« و »مظلوم پنجم« اثر رضا 
صابری، »پیشنهاد« اثر جواد اردکانی، »شکست خورده ها« 
اثر محمد الهی، »بعضی ها اینجورین« اثر مهدی صباغی، 
اثر حسن  و »میلیترها«  »افسانه زمینی«  »بازی شبانه«، 
حامد، »در شهر خبری نیست«، »دلبران« و »بادبان« اثر رضا 
سعیدی، »شگرد آخر« اثر انوشیروان ارجمند، »راز درخت 
مقدس« و »پرنده و فیل« اثر داود کیانیان و »با شب تا صبح« 
اثر سعید سهیلی از مهم ترین آثار پرافتخار آن سال ها بودند 
که بدون حتی یک بازیگر زن تولید و اجرا شدند و در این 
ناپیدایی بازیگران زن، بازیگران مرد تئاتر مشهد چون رضا 
سعیدی، مهدی صباغی، علی آزادنیا، انوشیروان ارجمند 

و بعد از آن محمد الهی درخشش بی نظیری در این رویداد 
داشتند. 

بعد از این سال ها علی آزادنیا در سال ۶۸ و در هشتمین 
دوره تئاتر فجر از سپیده پرور به عنوان بازیگر در تئاتر »نقل 
تلخ« استفاده کرد و در سال ۶۹ همین بازیگر توانست در 
اثر دیگر آزادنیا با عنوان »شقایق دره«، جایزه منتقدان را 
از آن خود کند تا اولین درخشش بازیگران تئاتر مشهد 
بعد از مدت ها رقم بخورد. در دهه ۶۰ که بازیگران زن روی 
کرد.  ایرانی ظهور  راضیه  نمی شدند،  تئاتر دیده  صحنه 
بازیگر توانایی که بعد از کسب رتبه اول جشنواره تئاتر فجر 
در سال 66 با نمایش »آب، باد، خاک« از زاهدان، در سال 
۶۷ به مشهد آمد و با همسر هنرمندش تا االن در این شهر، 
آثار بسیاری را خلق کرد و افتخارات زیادی در کارنامه هنری 

خود به دست آورد. 
سال های آخر دهه ۶۰ و نیز دهه ۷۰ بازیگران بسیاری، 
مانند ناهید ظهوریان آمدند و بسیار درخشیدند و رفتند یا 
بازیگرانی چون زهره مرادی که در اغلب آثار رضا صابری 
بازی کرده و هنوز هم در مشهد به فعالیتش ادامه می دهد 
یا بازیگرانی که مانند آیدا قهرمان، سارا صوفیانی، فرح 
بهشتی، ندا کوهی، پروا محزون، شهره مکری، سپیده 

موسوی و عارفه معماریان برای همیشه به تهران رفتند و 
کم و بیش، شاهد آثاری از آن ها در عرصه  صحنه و تصویر 

هستیم. 
مطرحی  اما  جوان  بازیگران  کنون  تا   ۸۰ دهه  نیمه  از 
چون سحر رضوانی، الهه پژوهی، روشنک سه قلعگی، ندا 
محمدی، ستایش رجایی نیا، منیره آالداغی و پرستش 
سلطانی در تئاتر مشهد ظهور کردند که توانستند جوایز 
همه  با  کنند.  کسب  ملی  جشنواره های  از  را  بسیاری 

افتخارآفرینی های بانوان تئاتر مشهد، مهسا غفوریان بعد 
از مدت ها توانست جایزه ارزشمندی را از جشنواره تئاتر 
فجر کسب کند و توانایی های بازیگران ما را به رخ تئاتر کشور 
بکشاند. امیدواریم نسل جدیدتر تئاتر مشهد چون سپیده 
کاللی، محبوبه سلطانی، مهشید شریفی، مهسا اکبرپور، 
فائزه علی آبادی و زینب مشعل دار که در چند سال اخیر 
عنوان های بسیاری کسب کرده اند، بتوانند در سال های 

آینده در مسیر موفقیت تئاتر گام های خوبی بردارند.

»گراف گربه« در پرانتز ممیزیدر انتظار رونق اقتصاد هنر
گفت وگو با مولف و منتقد ادبی درباره لغو جلسه نقد و بررسی کتاب »گراف گربه« در مشهد

زنان خراسانی صحنه نمایش
نگاهی اجمالی به حضور بازیگران زن تئاتر مشهد

نمایش مجسمه طاووس فوالدی زرکوب در موزه بزرگ خراسان حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در همایش »تئاتر درمانی«

یک دندان پزشک گفت: حفظ دندان های شیری باعث 
می شود دندان های دائم زیرین در فرصت و زمان مناسب 

تکامل یابند.
به گزارش ایسنا، ایمان پریسای افزود: توجه و مراقبت 
از دندان های شیری در سنین کودکی اهمیت بسیاری 
دارد. در زمان رشد دندان های شیری، برای اینکه آن ها 
بهتر تکامل یابند، کودکان باید تغذیه سالم و مناسبی 
داشته باشند. حفظ دندان های شیری به کودکان کمک 

می کند تا از نظر جسمی رشد بهتری داشته  باشند.
عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، ادامه داد: حفظ دندان های شیری باعث 
می شود دندان های دائم زیرین در فرصت و زمان مناسب 
تکامل یابند. اگر از دندان های شیری به خوبی مراقبت 
نشود و کودک آن ها را زود از دست بدهد، ممکن است 
دندان های دائمی که جایگزین آن ها می شوند، به طور 
مرتب کنار یک دیگر رشد نکنند و وی به ارتودنسی نیاز 
پیدا کند. وی در رابطه با اهمیت توجه به دندان های 
شیری افزود: حفظ دندان های شیری به دالیل متعددی 
اهمیت دارد از جمله اینکه به تکلم کودک کمک می کند، 
اگر کودک در سنی دندان های شیری خود را از دست 
بدهد که تازه شروع به صحبت کردن کرده ممکن است در 

ادا کردن بعضی از واژه  ها دچار مشکل بشود.
پریسای بیان کرد: همچنین حفظ دندان های شیری 
به دلیل اهمیت آن ها در زیبایی نیز مهم است. کودکانی 
تصویر  می دهند  دست  از  زود  را  خود  دندان های  که 
خوبی از خود در جامعه و در میان همساالنشان ندارند، 
در نتیجه ممکن است سالمت روانی آن ها تحت تاثیر 
قرار بگیرد و منزوی شوند. اگر دندان های شیری کودک 
آسیب ببینند، او به راحتی نمی تواند غذا را بجود. ممکن 
است او در حین غذا خوردن دردهایی را احساس، و در 

نتیجه از غذاخوردن امتناع کند.
دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
علوم پزشکی مشهد در خصوص رعایت بهداشت دهان 
از  عاری  کودکان  دندان های  اگر  اظهارکرد:  دن��دان  و 
پوسیدگی باشد و بهداشت دهان به خوبی رعایت شود، 
دندان های دائمی در آینده در محیطی رشد می کنند 
که میکروب کمتری وجود دارد و پوسیدگی در آن ها نیز 
کمتر روی خواهد داد. وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور 
ما و بعضی از دیگر کشورهایی که در حال توسعه هستند، 
کمتر به مقوله بهداشت دهان و دندان در کودکان توجه 
دندانپزشک  به  که  کودکانی  بیشتر  ام��روزه  می شود. 
مراجعه می کنند از مشکل پوسیدگی دندان رنج می برند. 
بعد از ایجاد پوسیدگی با وجود هزینه های فراوانی که 
آنان  دندان های  گاهی  می کنند،  پرداخت  خانواده ها 

سالمت اولیه را به دست نمی آورد.
پریسای اظهارکرد: در کشورهای توسعه یافته افراد 
و  می کنند  رعایت  را  بهداشت  بیشتر  اینکه  دلیل  به 
پیشگیری کردن برای آن ها اهمیت ویژه ای دارد، کمتر از 

مشکل پوسیدگی دندان رنج میبرند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت:  تغییر نام 
در استان در طول سال جاری انجام شده و در سه سال 
گذشته در کل کشور تا اول سال 96 ، 90 هزار نام تغییر 

کرده است.
هماهنگی  ش��ورای  در  گذشته  روز  نیری  حسین 
احوال  ثبت  سازمان  استان،افزود:  حیاتی  وقایع  ثبت 
طبق توصیه های بین المللی اقدام به طراحی و اجرای 
برنامه هایی نموده که هدف اصلی آن ارتقای سطح پوشش 
و کیفیت ثبت رویدادها در کشور است. در ثبت وقایع 
حیاتی پدیده های دیر ثبتی و کم ثبتی یا ثبت غیر همزمان 

چالش پیش روی ثبت احوال است.
نیری با بیان اینکه »ثبت وقایع حیاتی مطابق قانون 
فعالیتی بین بخشی و نیازمند همکاری مراجع مختلف 
چارچوب  عنوان  به  که  عناصری  کرد:  عنوان  اس��ت«، 
اساسی تحت عنوان وقایع حیاتی می توانند کمک کنند، 
خانه های  درمانی،  مراکز  زایشگاه ها،  بیمارستان ها، 
آرامستان ها،  ،دهیاران،  اسالمی  ش��ورای  بهداشت، 
ماماهای رسمی و دفتر خانه های ازدواج و طالق هستند. 
مدیر کل ثبت احوال استان خراسان رضوی با اشاره به 
اینکه »طبق قانون ثبت  احوال، مهلت ثبت والدت 15 و 
وفات 10 روز است«، تصریح کرد: بسیاری از صاحب نظران 
جمعیتی وجود مهلت برای ثبت وفات و والدت را ضعف 
با رخداد هستند،  به ثبت همزمان  و معتقد  می دانند 
امری که با فعالیت مراجع ذکر شده می تواند در آینده 
محقق شود. وی افزود: مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی 
وضعیت پوشش رویدادهای حیاتی، نسبت والدت های 
والدت های  کل  وقوع،  از  پس  سال  یک  در  شده  ثبت 
ثبت شده، نسبت فوت های ثبت شده بعد از وقوع، کل 
فوت های ثبت شده نسبت به والدت های ثبت شده در 

مهلت قانونی 15 روز پس از وقوع است. 
گفت:  رضوی  خراسان  استان  احوال  ثبت  کل  مدیر 
در  که  گواهی والدت��ی  که  این هستیم  دنبال  ام��روز  ما 
بیمارستان تنظیم می شود دقیق باشد و تایپی انجام شود 
تا اشتباهات کمتری داشته باشد.  مرجع صدور گواهی 
والدت، علوم پزشکی و مراکز زایمانی است. در استان 
هر ماه 12 تا 12 هزار و 500 والدت ثبت می شود. طرحی 
در ثبت والدت داریم که افرادی را در بیمارستان هایی 
شش  در  کنیم.  مستقر  دارن��د  والدت  از 20  بیش  که 
بیمارستان در سطح شهر این کار صورت گرفته است. از 
حدود 6500 والدت در مشهد، 3000 تا 3500 والدت در 

بیمارستان های مستقرانجام شده است.
که  زمانی  مستقر  بیمارستان های  در  اف��زود:  وی   
زایمانی صورت می گیرد تا زمانی که مادر مرخص می شود 
شناسنامه را صادر می کنند و ادامه کار با پست است. به این 
ترتیب 4000 تا 5000 مسافرت زائر درون شهری کم شده 
است. این طرح در بیمارستان حکیم نیشابور نیز در حال 
پیگیری است. در سایر شهرستان ها وبیمارستان های 
مشهد نیز دو نفر هر روز به بیمارستان مراجعه و نسبت 
به جمع آوری وقایع و مدارک اقدام می کنند. در اینجا نیز 
سه تا 3500 رفت و آمد در داخل شهر کم شده و ده هزار 

مسافرت زائر از بین رفته است. 

در  گفت:  گناباد  پ��رورش  و  آم��وزش  اداره  رئیس 
از  تنبیه بدنی دانش آموز یکی  اثبات تخلف  صورت 
دبستان های این شهرستان توسط معلم وی، با فرد 

خاطی برخورد می شود.
هادی محمدپور افزود: در پی اطالع از تنبیه بدنی 
معلم  توسط  دبستان  مقطع  آموزان  دانش  از  یکی 
معلم  گرفت.  قرار  رسیدگی  اولویت  در  مراتب  وی 
مربوطه در مواجهه با خانواده این دانش آموز منکر 
رسیدگی  واحد  توسط  موضوع  اما  شده  بدنی  تنبیه 
به صورت  گناباد  و پرورش  اداره آموزش  به تخلفات 

خاص در دست بررسی است.
این  بدنی  تنبیه  اثبات  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
شکایت  از  خانواده  نکردن  نظر  صرفه  و  آموز  دانش 
خود از معلم، این فرد به واحد رسیدگی به تخلفات و 

مرجع قضایی معرفی و با وی برخورد می شود.
دبستان  آموزان  دانش  از  یکی  بدنی  تنبیه  پی  در 
دانش  پدر  وی،  معلم  توسط  گناباد  مقیمی  شهید 
آموز روز شنبه در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس 
از  هایی  نسخه  که  شهرستان  این  پرورش  و  آموزش 
حراست  و  گناباد  فرمانداری  و  جمعه  امام  برای  آن 
ارسال  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
این  با  برخورد  و  موضوع  به  رسیدگی  خواستار  کرد 

معلم شد.

بخواهیم  اگر  رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
مالکی نظیر کنکور را به صورت کلی کنار بگذاریم، مقدور 
نیست، ولی ساماندهی نحوه برگزاری این آزمون و دادن 
اختیارات به دانشگاه ها می تواند در این زمینه مطلوب 

باشد.
محمد کافی افزود: بسیاری از کشورهای دنیا هستند 
که به شکل ما کنکور سراسری ندارند، ولی دانشگاه های 
معیار  که  دارند  مالک هایی  یکسری  خود  برای  آن  ها 
انتخاب دانشجویان است؛ معموال این مالک ها معدل 
امتحانات  در  لذا  اس��ت،  متوسطه  تحصیالت  دوره 
سراسری مراقبت ویژه انجام می شود تا حق داوطلبی 

ضایع نشود.
وی ادامه داد: دربعضی از کشورها یک امتحان عمومی 
برگزار می شود که دانش عمومی و دانش کلی هر داوطلب 
مالک قرار می گیرد و نتیجه آن آزمون در هر جا قابل 
ارائه است؛ در اکثر کشورها نظام آموزشی بر مبنای نظام 
آمریکایی و یا انگلیسی است که براساس آن امتحانات 
دوره دبیرستان بسیار دقیق و با مراقبت انجام می گیرد و 
دانشگاه ها اعالم می کنند که تا چه رتبه ای از دبیرستان ها 
پذیرش می کنند  و برای دوره تحصیالت تکمیلی، معدل 

دوره کارشناسی کنکور می شود. 
اگر  ک��رد:  تصریح  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
بخواهیم مالک گزینش نظیر کنکور را برداریم و هر کسی 
هر کجا خواست برود، قطعا امکان پذیر نیست، زیرا برای 
بعضی از رشته ها و دانشگاه های ما تقاضا زیاد است که 
امکان جذب این تعداد متقاضی وجود ندارد، بنابراین 
اینکه مالکی نظیر کنکور را به صورت کلی کنار بگذاریم، 
مقدور نیست، اما این امکان وجود دارد که ما معیارهای 
جایگزین کنکور سراسری را طی چند سال آینده داشته 

باشیم. 
کافی عنوان کرد: در حال حاضر دو فردی که در شهر و 
روستا تحصیل کرده اند، در نهایت طی آزمون سراسری 
در قیاس با یکدیگر سنجیده می شوند و تمام شرایط آنان 
درنظر گرفته می شود؛ چنین چالشی در نمره دبیرستان 
میان  وزن��ی  هم  یک  باید  نهایت  در  ب��ود،  خواهد  نیز 

متقاضیان انجام شود و براساس آن رتبه ها تعیین شود.
به روش  افزود: درحال حاضر کنکور در کشور  وی 
و  ساماندهی  بنابراین  می شود،  برگزار  سنتی  بسیار 
است،  مطلوب تر  مدرن   روش  یک  با  آن  جایگزینی 
چهار  صورت  به  کنکور  برگزاری  نظرم  به  مثال  برای 
تکمیلی  تحصیالت  مقطع  دانشجویان  برای  جوابی 
ساماندهی  می رسد  نظر  به  لذا  است،  شده  منسوخ 
مختلف  دانشگاه های  به  اختیارات  دادن  و  کنکور 

مطلوب باشد.

 گذشت آن زمان هایی از پشت پرده، بله را می گرفتند 
همدیگر  دس��ت  ت��وی   را  نفر  دو  دس��ت  هل کشان  و 
هم  به  شبیه  ویژگی های  دو  آن  خ��واه  می گذاشتند. 
ملزم  مهم  و  اساسی  تفاوت های  با  ناخواه  و  داشتند 
دوران  بودند.  سقف  یک  زیر  مرگ،  زمان  تا  زندگی  به 
شهرهای  در  حداقل  شمایل  این  با  سنتی  ازدواج ه��ای 
بزرگ و بیشتر استان ها سر آمده. خانواده ها برای مالک 
آن ها  برای  و  قائلند  زیادی  احترام  فرزندشان  سلیقه  و 
توجهی  قابل  هزینه های  حتی  و  صرف  زی��ادی  زم��ان 
می پردازند. چیزی که در خانواده های امروزی و پای بند 
آشنایی  برای  گذاشتن  وقت  می شود،  دیده  ازدواج  به 
هرچه بیشتر دختر و پسر است. قرار نیست با چشم های 
بسته یک عمر زندگی کرد، از یک جایی به بعد تنها ضعف 
و قوت است که خودنمایی می کند. سوال این جاست که 
از  پیشگیری  و  ازدواج  برای  را  گزینه  بهترین  چطور 

آسیب  های مختلف را به بهترین صورت ممکن برگزید؟
حقیر،  علیرضا  با  داشتیم  گفت وگویی  زمینه  این  در 
اهمیت  به  اشاره  با  وی  که  مشاورخانواده  و  روانشناس 
وقت  به  ازدواج  در  صحیح  مالک های  و  همسر  انتخاب 

گذاشتن در این مسئله تاکید کرد. 
یک انتخاب عاقالنه

انتخاب  و  اتفاق  ویژه ترین  گفت:قطعا  ابتدا  در  وی   
شاید  و  برمی گردد  او  ازدواج  به  انسانی  هر  زندگی 
بزرگترین دلیل این جایگاه برای این است که بیشترین 
حوزه  در  انسانی  هر  غیرحضوری  و  حضوری  تعامل 
می گیرد  صورت  همسران  بین  روابط  خصوصا  خانواده 
ناراضی  خود  زندگی  در  چیزی  هر  از  شما  اگر  که  چرا 
از  ساعاتی  نهایتا  یا  زمانی  دوره  یک  به  مربوط  باشید 
دوستان،  شغل،  از  رضایت  عدم  مثل  بود  خواهد  روز 
همکاران، رشته تحصیلی و... اما درگیری های عاطفی 
متفاوت  جنسی  و  رنگ  همسر،  با  به ویژه  خانوادگی  و 
تا  نیست  مکان  و  دوره  و  زمان  به  محدود  که  چرا  دارد 
جایی که ممکن است شما در ماموریتی باشید با هزاران 
اگر در حوزه خانواده  از منزل خود ولی  کیلومتر فاصله 
دل مشغولی وجود داشته باشد قطعا توانایی انجام سایر 

امور خود به نحو احسن رو از دست خواهید داد. 
حقیر در ادامه افزود: این موضوع بیانگر اهمیت باال 
داشتن  با  همسر  صحیح  انتخاب  ارتباط  ناپذیر  انکار  و 
سعی  بنابراین  است  آسیب ها  از  پیشگیری  و  سالمت 
اصلی  مالک های  و  درست  مراحل  اینجا  در  می شود 
از بحث  فارق  را شرح دهیم.  انتخاب همسر  و عمومی 
حداقل  یکسری  داشتن  و  نیاز  احساس  خودشناسی، 
هایی برای قبل از فرایند انتخاب همسر، الزم است به 

مراحل زیر در این فرایند توجه ویژه شود. 
عینک ُشسته برای انتخاب درست

و  تیپ  اول،  مرحله  ک��رد:  تصریح  روانشناس  این 
انتخاب  در  گام  اولین  یعنی  است.  ظاهری  مشخصات 
همسر این است که شما در لحظه ورود خود به مراسم 
از مواجهه  آقا  یا  عنوان خانم  به  خواستگاری حال چه 
دریافت  را  حسی  چه  خود  ازدواج  کاندیدای  فرد  با 

می کنید. 
قید  بی  تقدم  به  معتقد  ما  که  نیست  معنا  بدان  این 
وشرط پسند ظاهری هستیم و قرار است همسر خود را 

صرفا بر اساس تیپ و زیبایی انتخاب کنیم ، نه، اما از 
ظاهر به عنوان اولین محرک قبل از بررسی مالک ها یاد 
می کنیم و قطعا متاهل ها به این امر شهادت خواهند 
داد که لحظاتی در زندگی مشترک به وجود می آید که 
اینجا  و  گرفت  تصمیم  منطق  براساس  صرفا  شود  نمی 
یار  شده  پسند  مورد  ظاهر  که  جاییست  همان  دقیقا 
و همسر شما به کمک خواهد آمد و شما فارق از تمام 
مالک  که  البته  می کنید.  عبور  خود  ناراحتی  از  مسائل 
های ظاهری و تایید زیبایی در انسان ها بسیار متفاوت 
هم  کنار  در  ها  انسان  پوشش  باعث  امر  همین  و  است 

خواهد بود. 
و  عقل  انتخاب،  این  دوم  مرحله  کرد:  بیان  حقیر 
بررسی های منطقی است. در دومین گام و پس از عبور 
کیس ازدواج شما از دریچه چشمان ، نوبت به مسائل 

منطقی می رسد که خود سه زیر شاخه دارد. 
مصاحبه اولیه 

با اطالع خانواده  این بدان معناست که دختر و پسر 
و  زم��ان  در  یا  خواستگاری  مراسم  همان  در  یا  حال 
خود  کلی  های  دغدغه  و  مسائل  به  راجع  دیگر  مکانی 
صحبت می کنند و از هم نظر می پرسند . این که چه 
مطالبی گفته شود خود یک فصل جداگانه ای است که 
اشاره  یک  با  ولی  نوشتیم  آن  مورد  در  آینده  در  شاید 
در  حداقل  بایست  می  فردی  هر  گفت  توان  می  کوتاه 
3موضوع ورود کند . اول محاسن  و معایبی که در خود 
این جا پیش  تا  باعث شده  و فرد مقابل دیده است که 
بیایند،دوم خواسته های بلد و بزرگ و با اهمیت خود را 
مطرح کردن و در آخر ترسیم خطوط قرمز و حساسیت 
ها، و  چنانچه تا اینجا اختالفات ساختاری یا سلیقه ای 
عجیب یا بزرگی دیده نشد به مرحله بعدی بررسی های 

منطقی می رویم. 
مشاوره قبل از ازدواج با متخصص متعهد

اینجاست که نقش مشاورخانواده متخصص و متعهد 
در فرآیند انتخاب همسر شروع می شود، و با مصاحبه 
و تست و مشاوره، بحث سالمت روان و در تقابل نبودن 
شخصیت ها و مالک های عمومی و خصوصی این دو را 

می سنجد. 
شدن  امروز،کم  ماشینی  های  زندگی  که  راستی  به 

شناخت های محلی و پیچیدگی انسان ها اهمیت این 
مرحله را چندین برابر کرده است تا جایی که حتی دیگر 
به جمله هایی مانند ما نسبت نزدیک داریم یا این پسر 
یا دختر دوست برادر یا خواهر من است نمی تواند مهر 
تاییدی بر گذشتن از مرحله مشاوره خانواده و پیش از 
ازدواج باشد و آمار موجود از اختالفات و جدایی های 

زوجین کامال صحت این گفته را تایید می کند.  
تحقیقات 

تحقیق هم از جمله کارهای واجب است که می بایست 
در محل کار،زندگی و تحصیل فرد انجام شود. البته که 
زندگی های شهری کمی این مرحله را دچار مشکل کرده 
امری  به  اشتهار  یا  باشد  اجتماع  ضد  فرد  چنانچه  اما 
با  باشید  مراقب  بنابراین  یافت  را  آن  توان  می  ناپسند 

توجیح و دلیل تراشی از آن به سادگی عبور نکنید.  
پا روی دلتان نگذارید

این مشاوره خانواده مشهدی بیان کرد: مرحله سوم 
توجه به "دل" است و باید برای رویاها و خواسته دلمان 
اهمیت قائل شویم. در نهایت و پس از عبور از مراحلی 
که ذکر شود وقت آن است تا به دل خود رجوع کنید و 
ارزیابی کنید که آیا دل من از این ازدواج رضایت دارد یا 
خیر.  نکته مهم در اینجا این است که چنانچه در مراحل 
یا نگران کننده خاص و ویژه ای یافت  قبل نکته مبهم 
نشده ولی شما در حال حاضر دو دل هستید می توان 
اسم این را استرس و اضطراب پیش از ازدواج گذاشت و 
جواب مثبت را داد ، اما اگر در مراحل قبل نکاتی هست 
که راجع به آنها دلهره دارید یا مشاور زنگ خطرهایی را 
برای شما به صدا درآورده الزم است به عقب برگشته و 
منصرف  ازدواج  این  از  یا  دهید  انجام  مجددی  بررسی 
انتخاب  های  مالک  به  که  است  آن  نوبت  حال  شوید.  
همسر که در خالل مراحل توسط خود افراد و همچنین 
شود  می  بررسی  متخصص  توسط  مشاوره  فرآیند  در 
دسته  دو  به  ها  مالک  که  است  ذکر  به  الزم  بپردازیم.  
عمومی و اختصاصی هر فرد تقسیم می شود که در این 
انتخاب  عمومی  های  مالک  کردن  عنوان  ما  هدف  جا 
واجب  و  مشترک  افراد  ی  همه  برای  که  است  همسر 
است و قطعا هر انسانی به تناسب شخصیت و فرهنگ 

خود خواسته ای اختصاصی هم دارد. 

تفاوت های فرهنگی را نادید نگیریم 
تفاوت  بحث  اصلی  های  مالک  از  یکی  گفت:  حقیر 
هرچه  طبیعتا  است.  خانواده  دو  بین  فرهنگی  های 
خانواده ها از نظر آداب و رسوم و سبک زندگی و میزان 
متقابل  درک  باشند  تر  نزدیک  هم  به  و...  دینداری 
یکدیگر  از  پسر  و  دختر  آن  تبع  به  و  هم  از  ها  خانواده 
بیشتر خواهد شد. از این روی در این آیتم ازدواج های 
فامیلی یا هم محلی و همشهری کمی سرعت بیشتری 

در تطابق را  از خود نشان می دهند. 
3 تا 7 سال فاصلِه کافی

نیز  این روانشناس خانواده عنوان کرد: تفاوت سنی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این که بهتر است 
مرد بین 3تا7 سال از خانم بزرگتر باشد تقریبا در بین 
تمام صاحب نظران حوزه ازدواج و خانواده توافق وجود 
حال  در  ازدواج  که  سنی  مثل  دیگری  شرایط  اما  دارد 
اجتماعی  و  عقلی  سن  بررسی  همچنین  و  است  انجام 
و.... هم در کم و زیاد شدن این فاصله موثر خواهد بود. 
حقیر با توجه به اهمیت تفاوت تحصیلی افزود: یکی 
از الزمه های امروز برای ازدواج و انتخاب صحیح همسر 
امر  این  است.  تحصیلی  های  تفاوت  گرفتن  نظر  در 
هم  بایست  می  لزوما  شوهر  و  زن  که  نیست  معنا  بدان 
مقطع یا هم رشته باشند )که البته در صورت بودن هم 
مدرکی و هم رشته شغلی بودن می توانند بهتر همدیگر 
ممکن  که  خاص  مشاغل  در  خصوصا  کنند  درک  را 
و  رشته  آن  های  الزمه  و  جزئیات  از  اطالع  عدم  است 
کفوی  هم  بلکه  کند(  ایجاد  را  هایی  سوئتفاهم  شغل 
آقا تحصیالت  اگر  تر مثال  زبان ساده  به  یا  مطرح است 
دانشگاهی دارد بهتر است )تاکید می شود( بهتر است 

خانم هم وارد دانشگاه شده باشد . 
کدام طبقه؟

این روانشناس مشهدی عنوان کرد: در تفاوت مالی 
این مدنظر است  دو خانواده ای که قصد وصلت دارند 
))اختالف طبقاتی وجود نداشته باشد((. بدان معنا که 
داشتن چیزی برای یکی از طرفین آرزو نباشد و برای 
به  یا  آب  خوردن  راحتی  به  آوردنش  دست  به  دیگری 
روایت دیگر میزان دارایی ها مطرح نیست بلکه طبقه 

اجتماعی مطرح است. 
شرم و مسائل جنسی 

جنسی  ت��رازی  هم  مقوله  در  گفت:  ادام��ه  در  حقیر 
مباحث بسیار گسترده است و به دلیل حیای موجود در 
جوانان ایرانی خصوصا دختر خانم ها این مبحث مهم 
باعث  ازدواج  از  بعد  نزدیکی  آینده  در  و  مانده  مغفول 
اختالفات بزرگ و دلسردی های عظیم می شود.توصیه 
هایی که در این باره وجود دارد این است که اوال هر فرد 
با مطالعه و تحقیق راجع به سردی یا گرمی مزاج خود 
اطالعاتی کسب کند و دوم اینکه با دادن اطالعات دقیق 
به مشاور در فرآیند مشاوره قبل ازدواج  به خود کمک 

کنند تا از آسیب های آینده پیشگیری بشود.  
های  مالک  و  ازدواج  مراحل  بحث  اینکه  آخر  نکته 
صحیح بسیار گسترده بوده و زمان بر، اما برای سرمایه 
گذاری جهت ایجاد  یک زندگی آرام بررسی های چند 
هفته ای نمی تواند زمان زیادی محسوب شوند و ذکر 
نسبی  شده  گفته  نکات  تمامی  که  است  الزم  نکته  این 
هستند و هر کیس ازدواج می بایست در شرایط روحی 
و جسمی و شخصیتی و فرهنگی و منطقه ای خود مورد 
بررسی قرار گرفته و تصمیم و نسخه نهایی را برایشان 

تجویز کرد.

خبرخبر

مدیرکل ثبت احوال استان خبرداد؛

3215 تغییر نام 
در خراسان رضوی

رئیس آموزش و پرورش:

در صورت اثبات تنبیه بدنی دانش 
آموز با معلم برخورد می شود

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد:

کنکور به جای حذف باید 
ساماندهی شود

دندان پزشک مشهد عنوان کرد؛

سالمت دندان های دائمی
 در گرو حفاظت از دندان های شیری

انتخاب صحیح همسر اولین گام سالمت و پیشگیری از آسیب؛ 

بی رودربایستی در بزنید

نگاهی به قوانین جزایی کشور در آستانه 
#چهارشنبه_ سوری

مواد  فروش  و  توزیع  حمل،  نگهداری،  *خرید، 
منفجره و  مواد محترقه جرم است و مرتکبین مطابق 
مهمات،  و  اسلحه  قاچاق  مجازات  قانون   12 ماده 

مجازات خواهند شد.
اماکن  در  محترقه  و  منفجره  مواد  از  *استفاده 
عمومی، اخالل در نظم و آسایش عمومی محسوب 
مستوجب  اسالمی  مجازات  قانون   618 ماده  برابر  و 

حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شالق است.
*چنانچه بر اثر استفاده از مواد منفجره و محترقه 
در اماکن عمومی برای اطفال و زنان مزاحمت ایجاد 
مجازات  قانون   619 ماده  مطابق  مرتکبین  شود، 
تا 74 ضربه شالق  و  ماه  تا 6   2 از  به حبس  اسالمی 

محکوم خواهند شد.
*آتش زدن اموال متعلق به دیگران به وسیله مواد 
منفجره طبق ماده 678 قانون مجازات اسالمی 2 تا 

5 سال حبس دارد.
محترقه  و  منفجره  م��واد  از  استفاده  *چنانچه 
به دیگران شود  و جانی  بدنی  ایراد صدمات  موجب 
محکوم  دی��ه  یا  قصاص  به  م��ورد  حسب  مرتکب، 

خواهد شد

دستگیری فردی سودجوء با 50 میلیون ریال 
زغال چوب 

دستگیری  از  داورزن  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فردی سودجوء و کشف 50 میلیون ریال زغال چوب 

قاچاق خبر داد. 
گفت:  الشریعتی  معتمد  جمال  سید  سرهنگ 
باشتین  انتظامی  پاسگاه  انتظامی  گشت  ماموران 
"حین گشت زنی در محدوده روستای باشتین مردی 

جوان در حال آتش زدن مقداری چوب درخت طاق از 
گونه های تحت حمایت محیط زیست مشاهده و وارد 

عمل شدند.
با مشاهده تیم گشت پلیس  وی افزود: مرد جوان 
را  او  فرار  از  قبل  فرماندهی  این  ماموران  که  متواری 
دستگیر کردند. طاق به ارزش 50 میلیون ریال کشف 

دادسرا  به  پرونده  تشکیل  از  پس  ساله   27 متهم  و 
معرفی شد.

رد رشوه 20 میلیون ریالی پلیس بینالود 
رد  از  استان  انتظامی  فرماندهی  بازرسی  رئیس 
شهرستان  پلیس  مأموران  ریالی  میلیون   20 رشوه 

"بینالود" خبر داد. 
طرح  اجرای  در  گفت:  تقوی  سیدمهدی  سرهنگ 
امداد  یگان  گشت  تیم  اجتماعی،  امنیت  ارتقای 
گشت  هنگام  بینالود  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
زنی در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو 
را  آن  و  شده  مشکوک  سرنشین   4 با  هیوندا  سواری 

متوقف کردند.
استان  انتظامی  فرماندهی  ب��ازرس��ی  رئ��ی��س 
بازرسی  در  گشت  مأموران  اف��زود:  خراسان رضوی 
و  کردند  کشف  الکلی  مشروبات  مقادیری  خودرو  از 
هنگام انتقال متهمان به مقر انتظامی، راننده خودرو 
برای رهایی خود و همدستانش مبلغ 20 میلیون ریال 
وجه نقد به یکی از مأموران به عنوان رشوه پیشنهاد 

می کند.
مأمور  عمل  صحت  با  کرد:  تصریح  تقوی  سرهنگ 
پس  متهمان  و  رد  پیشنهادی  رشوه  شناس،  وظیفه 
مقام  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از 

قضائی معرفی شدند.

برخورد مرگبار موتورسیکلت با کامیون 
برخورد  از  سبزوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سبزوار  محور  در  کامیون  با  موتورسیکلت  مرگبار 

-روداب با 2 کشته خبر داد. 
سرهنگ سید محمد هاشمی گفت: در پی گزارش 
به  -روداب  سبزوار  محور  در  فوتی  تصادف  فقره  یک 
مرکز فوریت های پلیسی 110، بالفاصله عوامل گشت 
پاسگاه "قصبه شرقی" به همراه نیروهای امدادی به 
محل حادثه اعزام شدند.در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت با یك دستگاه 

کامیون به صورت رخ به رخ برخورد کرده است.
سرهنگ هاشمی تصریح کرد: در این حادثه راکب 
جراحات  شدت  علت  به  موتورسیکلت  سرنشین  و 
سردخانه  به  اجسادشان  و  کردند  فوت  دم  در  وارده 

شهرستان سبزوار منتقل شد.

کشف بیش از 12 هزار عدد انواع مواد محترقه 
کشف  از  آباد  خلیل  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

بیش از 12 هزار عدد انواع مواد محترقه خبر داد . 
اله غالمی گفت: در پی گزارش  سرهنگ دوم ولی 
مواد  فروش  و  خرید  و  نگهداری  بر  مبنی  شهروندان 
در  موضوع   ، متخلف  صنفی  واحد  یک  در  محترقه 
دستور کار تیمی از کارکنان پلیس امنیت عمومی این 

فرماندهی قرار گرفت.
از  پس  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
وارد  قضائی  مقام  هماهنگی  با  خبر  صحت  بررسی 
یك  و  صنفی  واحد  یك  از  بازرسی  در  و  شدند  عمل 
توزیع کننده مواد محترقه که با موتورسیکلت اقدام به 
توزیع مواد محترقه می کرد تعداد 12 هزار و 250 عدد 

انواع ترقه و مواد آتش زا خطرناک را کشف کردند.
سرهنگ غالمی در پایان با توجه به نزدیك شدن به 
چهارشنبه آخر سال و به منظور پیشگیری از بروز هر 
از شهروندان خواست در صورت  ناگوار  گونه حوادث 
توزیع  و  فروش  خصوص  در  اخبار  هرگونه  از  آگاهی 
مواد محترقه، مراتب را بالفاصله به مرکز فوریت های 

پلیسی 110 اطالع تا برخورد قانونی صورت گیرد .

انهدام باند سارقان به عنف احشام 
باند  انهدام  از  انتظامی شهرستان چناران  فرمانده 

سرقت به عنف احشام خبر داد. 
سرهنگ برات اویسی گف : در پی گزارشی یک فقره 
شورک  روستای  محدوده  در  احشام  عنف  به  سرقت 
تیمی از پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل 

شد.
وی افزود: در بررسی های عوامل انتظامی مشخص 
از ضرب و  با سر و صورت پوشیده پس  5 مرد جوان 
شتم چوپان گله 14 رأس گوسفند را سرقت و با یک 
دستگاه وانت نیسان متواری شدند. کارآگاهان دایره 
بجا  آث��ار  بررسی  با  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه 
مانده از صحنه سرقت و یک سری تحقیقات گسترده 
عملیاتی  در  و  شناسایی  را  خ��ودرو  راننده  میدانی 

ضربتی دستگیر کردند.
کرد:  عنوان  چناران  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
بود،  ابتدا منکر هرگونه جرمی  متهم 30 ساله که در 
در مواجهه با مدارک و ادله موجود به سرقت به عنف 
تیم  کرد.  اعتراف  دوستانش  از  نفر   4 همدستی  با 
با اطالعات بدست آمده طی  رسیدگی کننده پرونده 
چند عملیات مجزا غافلگیرانه همدستان متهم را در 

یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد دستگیر کردند.
به کشف احشام مسروقه  با اشاره  اویسی  سرهنگ 
خاطر نشان کرد: با هماهنگی مقام قضائی تحقیقات 
ادامه  احتمالی  جرائم  دیگر  کشف  برای  متهمان  از 

دارد.

مزاحم سایبری به دام افتاد 
سریالی  های  مزاحمت  عامل  نیشابور  فتا  پلیس 
سایبری برای خانم جوان را شناسایی و دستگیر کرد. 
انتظامی  بیات مختاری، فرمانده  سرهنگ حسین 
خانمی  شکایت  پی  در   : گفت  نیشابور  شهرستان 
از  پروفایلی وی  برداشت عکس های  بر  جوان مبنی 
شبکه اجتماعی تلگرام و سوء استفاده از آن ها تیمی 
شناسایی  فرماندهی،  این  فتا  پلیس  کارشناسان  از 

متهم را دستور کار خود قرار دادند.
پرونده  شاکی  اظ��ه��ارات  بررسی  در  اف��زود:  وی 
پروفایلی  ایجاد  با  ناشناس  ف��ردی  شد،  مشخص 
جعلی عکس های پروفایلی او را برداشت و ضمن سوء 
ایجاد  مزاحمت  دیگران  برای  وی  هویت  از  استفاده 
می کند. کارشناسان پلیس فتا با استفاده از مستندات 
دیجیتالی بجا مانده متهم را شناسایی و با هماهنگی 

قضائی احضار کردند.
در  است  دانشجو  که  ساله   22 جوانی  که  متهم 
بزه  قبول  ضمن  پلیس  مستندات  و  ادله  با  مواجهه 
انتسابی اعالم داشت شاکی استاد وی می باشد که از 

روی کنجکاوی مرتکب این اقدام شده است.
به  اشاره  با  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  یکی  خاطرنشان کرد:  دادس��را  به  متهم  معرفی 
خصوصیات فضای مجازی گمنامی کاربران می باشد 
اجازه  به خود  کاربران  که  نیست  معنا  آن  به  این  اما 
انجام اعمال مجرمانه دهند زیرا هیچ عملی در این 

فضا از چشم تیز بین پلیس پنهان نخواهد ماند.
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گفت: 182  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
ساختمان پرخطر در شهر مشهد شناسایی و برای آنها 

اخطار پلمب صادر شده است.
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  جعفری  حسن  آتشپاد 
با معرفی این پروژه ها به دادستانی مشهد، برای آنها 
دست  در  پروژه  جز 47  به  که  شد  صادر  پلمب  اخطار 
ساخت، مابقی مراحل ایمن سازی و رفع خطر را می 

گذرانند.
شهر  سطح  در  بازار   320 همچنین  کرد:  بیان  وی 
بازار نسبت به  از 20  اند که کمتر  مشهد اخطار گرفته 
ایمن سازی اقدام کرده اند. جعفری خاطرنشان کرد: 
گذشته  در  که  هستند  قدیمی  اغلب  مشهد  بازارهای 
روند قانونی دریافت تاییدیه های الزم را طی کرده اند 

ولی نسبت به شرایط روز ضوابط ایمنی را ندارند.
در  نیز  مسافر  خانه  هزار   2 از  بیش  کرد:  بیان  وی 
مشهد فعال است که از نظر ضوابط ایمنی مشکل دارند 
در  ای  مرحله  صورت  به  سازی،  ایمن  به  آنها  الزام  و 

دست انجام است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد با بیان اینکه 
میلیارد   90 درآمد  و  بودجه  نظارتی  حوزه  در  امسال 
ریالی برای سازمان آتش نشانی پیش بینی شده بود که 
هم اکنون 100 درصد این رقم تحقق یافته و 60 درصد 
و 40  آالت  ماشین  و  تجهیزات  خرید  برای  مبلغ  این 

درصد در حوزه جاری هزینه می شود. وی خاطرنشان 
 190 و  هزار   15 امسال  نیز  پیشگیری  حوزه  در  کرد: 
بازدید پیشگیرانه از اماکن مختلف در سطح شهر انجام 

داشته  افزایش  درصد   47 پارسال  به  نسبت  که  شده 
است.

مدیرعامل سازمان اتش نشانی مشهد ادامه داد: در 

ماه های اخیر حوزه ایمن سازی شهری از سوی شهردار 
و دادستان به شهرداران مناطق واگذار شده و اقدامات 

مناسبی در این خصوص صورت گرفته است.
جعفری ادامه داد: در مجموع امسال حدود 15 هزار 
و 500 عملیات آتش نشانی در سطح شهر انجام شده که 
حدود 43 درصد آتش سوزی و 57 درصد حادثه بوده 
تعداد  این  های  فوتی  تعداد  اینکه  بیان  با  وی  است. 
آتش سوزی و حادثه 93 نفر بود، افزود: 818 نفر نیز در 
این حوادث مصدوم شدند و هشت هزار و 325 نفر نیز 

در این عملیات ها نجات یافته داشتیم.
آتشپاد جعفری بیان کرد: همچنین امسال 22 حادثه 
انجامید  به عملیات  در شهر مشهد  زمین  فرونشست 
این  در  که  داشتیم  گازگرفتگی  حادثه  نیز  مورد   72 و 
عملیات ها هفت نفر جان خود را از دست دادند و سه 

نفر نیز مصدوم شدند.
از  کرد:  خاطرنشان  مشهد  نشانی  آتش  مدیرعامل 
ابتدای امسال 612 هزار تماس با سازمان آتش نشانی 
این تماسها مزاحمت  برقرار شد که 87 درصد  مشهد 
امدادرسانی  به  بود، 3.6 درصد منجر  یا غیرمرتبط  و 

عملیاتی و 10 درصد نیز مشاروه ای بود.
جعفری در خصوص تمهیدات چهارشنبه آخر امسال 
نیز گفت: به این مناسبت آتش نشانان این سازمان در 

49 ایستگاه در حال آماده باش خواهند بود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد خبر داد:

شناسایی 182 ساختمان پرخطر در مشهد
خبر ویژه

بودجه المان های نوروزی در 
طرح های ماندگار هزینه شده است

شهردار بیدخت گفت: بودجه تخصیص یافته شده به 
المان های موقتی نوروزی را صرف اجرا و تکمیل پروژه 

های ماندگار کرده ایم.
کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  میربیدختی  محمد 
برای  را  ریال  میلیارد  یک  مبلغ  بیدخت  شهرداری 

تکمیل پروژه های ماندگار هزینه کرده است.
استاندارد  جهت  ریال  میلیون   600 تخصیص  از  وی 
150میلیون  افزود:  و  داد  خبر  وحدت  پارک  نمودن 
ریال جهت خرید  50 عدد صندلی جهت نصب در نقاط 
پر تردد شهروندان، 150میلیون ریال جهت خرید گل 
و گیاه و 100میلیون ریال جهت رنگ آمیزی جداول و 

لکه گیری آسفالت هزینه شده است.
شهردار بیدخت تصریح کرد: پاکسازی  ورودی شهر و 
مسیر بیدخت تا گناباد با برنامه ریزی صورت گرفته به 
منظور خدمات چشمگیر به شهروندان و ارتقاء سیمای 
قالب طرح  و زیبایی بصری محل سکونت در  شهری 
عنوان  بیدختی  میر  شود.  می  اجرا  بهار  از  استقبال 
کرد: طرح ویژه پاکسازی شهر بیدخت در قالب طرح 
پایانی  روزهای  در  شهرداری  توسط  بهار  از  استقبال 
سال آغاز می شود. وی همچنین تصریح کرد: با توجه 
به پیگیری و هماهنگی های صورت گرفته با آموزش و 
پرورش مدرسه رضوان دختران بیدخت جهت اسکان 
فرهنگیان تجهیز و آماده استقبال از مسافران نوروزی 
می باشد؛ غرفه های صنایع دستی در محل پارک امت 

بیدخت نیز برپا خواهد شد.

آبخی��زداری  و  طبیع��ی  مناب��ع  اداره  رئی��س 
شهرستان چناران عنوان کرد؛

توزیع 35 هزار اصل نهال در شهرستان 
چناران

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان  در  نهال  اصل  هزار   35 توزیع  از  چناران 

چناران خبر داد.
مصطفی معینی صالح در مراسم کاشت نهال به مناسبت 
هفته منابع طبیعی در این خصوص اظهار کرد: امسال 
35 هزار اصل نهال در سطح شهرستان چناران توزیع 
به  نهال  اصل  ه��زار   15 ح��دود  تعداد  این  از  که  شد 
شهرداری چناران و باقی آن به شهرداری های گلبهار، 
گلمکان و همچنین آموزش و پرورش، شهرک صنعتی، 
داد:  ادامه  وی  شد.  واگذار  متقاضیان  دیگر  و  مردم 
خوشبختانه با نظارت در توزیع این نهال ها سعی بر این 
شده است تا نهال در اختیار گروه و ارگان هایی قرار گیرد 
که از امکانات کشت و نگهداری نهال برخوردار هستند. 
از 15  امسال  نهال  کاشت  کرد:  تصریح  صالح  معینی 
گروه  مردمی،  مختلف  گروههای  حضور  با  ماه  اسفند 
شهریاران جوان چناران، مدارس، شهرک صنعتی و 
واحدهای صنعتی شروع شده است و امید است تا آخر 

اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

اخبار کوتاه

تقویت بارش در خراسان رضوی و احتمال 
آبگرفتگی پیش بینی می شود

خراسان  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز 
رضوی با صدور اطالعیه ای از افزایش تقویت سامانه 
ناپایدار جوی فعال در سطح استان و افزایش حجم 
شدن  سیالبی  و  معابر  آبگرفتگی  احتمال  بارشها، 

مسیلها خبر داد.
از  هواشناسی  مدلهای  و  نقشه ها  بررسی  طبق 
سطح  در  فعال  جوی  ناپایدار  سامانه  تقویت  دیروز 
طی  ویژه  به  بارش   حجم  افزایش  به  منجر  استان 
اغلب  در  جاری  هفته  شنبه  سه   و  دوشنبه  روزهای 

مناطق خراسان رضوی می شود.
نفوذ  ب��ا  ج��وی  سامانه  فعالیت  اس��اس  ای��ن  ب��ر 
جریانهای شمالی همراه است و کاهش محسوس دما 
خواهد  پی  در  را  سلسیوس  درجه   10 تا  هشت  بین 
وقت  اوای��ل  می شود  پیش بینی  که  بطوری  داشت 
کمینه  جاری  هفته  چهارشنبه  و  شنبه  سه   روزهای 
دمای هوا در نواحی سردسیر و کوهستانی خراسان 

رضوی به صفر درجه سلسیوس کاهش یابد.
بر پایه این پیشبینی ها بارش  به شکل رگبار توام 
با رعد و برق با احتمال بارش تگرگ بوده که احتمال 
سطح  در  مسیلها  شدن  سیالبی  و  معابر  آبگرفتگی 
سه  شنبه  و  دوشنبه  روزهای  طی  رضوی  خراسان 

دور از انتظار نیست.
خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز  گزارش  به 
می رود  انتظار  دوشنبه  روز  وقت  اواخ��ر  از  رضوی 
به  استان  کوهستانی  و  سردسیر  نواحی  در  بارشها 
سامانه  این  فعالیت  با  دهد.  رخ  برف  و  باران  شکل 
نقل  و  حمل  سامانه  در  اختالل  احتمال  ج��وی 
باران  و  برف  باران  بارش  علت  به  رضوی  خراسان 
و  دید  کاهش  مه،  تشکیل  سردسیر،  های  جاده  در 

همچنین وزش باد به نسبت شدید وجود دارد.

علت حذف تصویر ابتهاج و بزرگ علوی از 
قاب های شهرداری مشهد چه بود؟

گفت:  اجتماعی شهردار مشهد  و  فرهنگی  معاون 
قاب های  در  ملی  مشاهیر  تصاویر  از  استفاده  پروژه 
ام��ا تصاویر  پ���روژه ای ادام���ه دار اس��ت  ش��ه��رداری 

مشاهیر به نوبت تعویض می شوند.
هادی بختیاری ضمن بیان این مطلب عنوان کرد: 
به پروژه ای  اکران های مورد اشاره در سوال مربوط 
فرهنگی  علمی  مفاخر  آن  در  است  ق��رار  که  است 
نمایش  به  شهر  عمومی  فضای  در  ماه  هر  هنری  و 
گذاشته شوند. وی ادامه داد: اما این اکران ها به علت 
ترافیک  و  فرهنگی  تبلیغات  فضای  در  محدودیت 
با  روز  چند  گذشت  از  پس  اسفندماه،  موضوعات 
محتواهای دیگر جایگزین می شوند؛ به عنوان نمونه 
ا...  آیت  مانند  ماه  اسفند  دیگر  مفاخر  از  تن  چند 
غالمحسین  استاد  یا  و  حسابی  پروفسور  طالقانی، 
بنان در نوبت اکران قرار دارند، که به مرور جایگزین 

محتواهای قبلی می شوند.

انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری مشهد مقدس از اختصاص بودجه 896 
برای احداث خطوط قطار شهری  میلیارد تومانی 

در سال 97 خبر داد.
تشریح  در  خبر  این  اعالم  با  شیخ  آل  شهریار 
پیش بینی  توسعه ای  و  عمرانی  هزینه های  عمده 
 97 س��ال  ب��ودج��ه  در  مشهد  شهر  ب���رای  ش��ده 
بودجه  از  سهم  بیشترین  اف���زود:  ش��ه��رداری، 
عمرانی شهر در سال آینده به احداث خطوط مترو 
در  شهرداری  پیشنهادی  بودجه  دارد.  اختصاص 
افزایش  به  بود که  این ردیف، 669 میلیارد تومان 
اسالمی  شورای  در  تومانی  میلیارد   200 از  بیش 

شهر به رقم 896 میلیارد تومان رسید.
 337 آینده،  سال  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
سبز  کمربند  و  پارک  احداث  برای  تومان  میلیارد 
پیشنهادی  رقم  که  است  شده  داده  اختصاص 

شهرداری در این حوزه 234 میلیارد تومان بود.
احداث  ب��رای  تومان  میلیارد   127 اختصاص 

پارکینگ در سال 97 در مشهد
بودجه  تصویب  و  پیشنهاد  به  اشاره  با  شیخ  آل 
پارکینگ های  احداث  جهت  تومانی  میلیارد   127
عمومی در سال 97، عنوان کرد: شورای اسالمی 
شهر مشهد مقدس، با یک میلیارد تومان افزایش، 
 121 به  را  آینده  سال  در  اتوبوس  خرید  بودجه 

در  کرد:  تصریح  وی  داد.  افزایش  تومان  میلیارد 
حوزه احداث کمربندی، خیابان  های اصلی، فرعی 
و  شهر  اسالمی  شورای  نظر  نیز  آسفالت  اجرای  و 
تومان  میلیارد   141 مبلغ  اختصاص  بر  شهرداری 

بودجه در این خصوص در سال آینده قرار گرفت.
با  هوشمند  شهر  زی��رس��اخ��ت ه��ای  توسعه 

اختصاص 40 میلیارد تومان
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
با  همچنین  کرد:  بیان  مقدس  مشهد  شهرداری 
تومان  میلیارد   48 شهر،  اسالمی  شورای  تصویب 
به احداث سالن های ورزشی و فرهنگسراها و 40 
شهر  زیرساخت های  توسعه  به  نیز  تومان  میلیارد 

هوشمند در سال 97 اختصاص یافت.
آل شیخ با اشاره به پیش بینی مبلغ 35 میلیارد 
تومانی برای احداث مسیل و کانال در سطح شهر، 
نیز  تومان  آینده مبلغ 37 میلیارد  افزود: در سال 
تجهیزات  خرید  جهت  مشهد  شهرداری  سوی  از 

کنترل ترافیک اختصاص می یابد.
مبلغ  پیش بینی  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
و خرید  ایستگاه   احداث  برای  تومانی  میلیارد   21
برای  تومان  میلیارد   9 آتش نشانی،  تجهیزات 
 6 همچنین  و  شهر  سطح  پیاده روهای  اح��داث 
هنری  المان های  اجرای  برای  نیز  تومان  میلیارد 

طی سال 97 در شهر مشهد اختصاص یافت.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری نیشابور گفت: هیچ مرمت اصولی روی 
مقبره خیام از زمان ساخت این بنا صورت نگرفته 

و اگر هم   انجام شده بسیار جزئی بوده است.
گردشگری  نقاط  از  عطار  و  خیام  آرامگاه های 
محسوب  نیشابور  شهرستان  مهم  بسیار 
مرمت  نیازمند  عطار  و  خیام  مقبره  می شود، 
فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  گفته  به  و  است 

بنا  این  کامل  برای مرمت  اعتبار  نیشابور، میزان 
نیست. پاسخگو 

به نقل از ایسنا، هادی شریفان عنوان کرد: هیچ 
ساخت  موقع  از  خیام  مقبره  روی  اصولی  مرمت 
این بنا انجام نشده و اگر هم اتفاق افتاده به صورت 
خیلی جزئی بوده است. تصمیم بر این گرفته شد 
که یک مرمت کلی نیز داخل و همچنین در خارج 
کاشی کاری  فرد  خوشبختانه  بگیرد؛  صورت  بنا  از 

که برای مرمت بنا انتخاب شده در زمان ساخت بنا 
نیز در آنجا حضور داشته است.

بنا  این  کامل  مرمت  برای  ما  اعتبار  افزود:  وی 
امری مهم  این مسئله  از سویی  و  نیست  پاسخگو 
همین  به  شود،  انجام  دقت  با  و  آرام  باید  و  است 
این  بر  ما  سعی  و  می شود  طوالنی  کار  روند  دلیل 
است که تا عید نوروز قسمت های داخلی را تکمیل 
تکمیل  آینده  سال  در  نیز  بیرونی  قسمت  و  کنیم 

خواهد شد.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
الی   200 تقریبا   کرد:  تصریح  نیشابور  گردشگری 

300 میلیون برای مرمت این بنا الزم است.
شریفان گفت: در این دوره مرمت صورت گرفته 
رسیدگی  خود  این  که  شده  احساس  آن  به  نیاز  و 
است. آخرین مرمتی که روی این بنا صورت گرفته 

مربوط به 2 الی3 سال پیش است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد مقدس خبر داد:

اختصاص بودجه 896 میلیارد تومانی برای احداث خطوط مترو در سال 97 

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور:

طی 52 سال، مرمت اساسی بر مقبره خیام صورت نگرفته است
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لیگ برتر انگلیس اخبار کوتاه

اعتراض کلوپ به داوری

که  شد  یونایتد  مغلوب   2-1 شرایطی  در  لیورپول   
نایب  کسب  و  رسید  امتیاز   5 به  دوم  تیم  با  فاصله 
قهرمانی برای مرسی سایدی ها دور از دسترس شد. 
کلوپ گفت: »2 گل یونایتد در نیمه اول کار را برای ما 
را  زیبایی  لحظات  ما  بازی  جریان  در  اما  کرد  دشوار 
نیز خلق کردیم و در 2 موقعیت در نیمه اول لیورپول 
اول  نیمه  در  ما  کند.  تمام  بهتر  را  کار  می توانست 
گلزنی نشدیم و مجبور شدیم در 45 دقیقه  به  موفق 
مقابل  در  ک��ردن  ب��ازی  کنیم.  بیشتری  تالش  دوم 
است.  دش��وار  بسیار  منچستریونایتد  مانند  تیمی 
خطای فلینی روی مانه قطعا دشوار بود و داور باید در 
زیرا  می کرد  اتخاذ  درست  تصمیمی  شرایطی  چنین 
نهایت شکست  ما در  و  بود  کننده  تعیین  این صحنه 

خوردیم.«

 خط و نشان غیر مستقیم کونته 
برای هازارد !

هازارد بعد از دیدار با سیتی از تاکتیک های چلسی 
انتقاد  کرد  بازی  آن  در  وی  که  نوک  مهاجم  پست  و 
با گفتن خاطره ای در این خصوص  کرد و حاال کونته 
پاسخ داد. کونته گفت: »زمانی که خودم فوتبال بازی 
می کردم چنین اتفاقی برایم رخ داد. در جدال با رم 
با  آنها صدر و ما دوم بودیم، یوونتوس  و در حالی که 
بازی  از  بعد  شد.  پیروز   3-1 دیدنی  نمایشی  ارائ��ه 
علیرغم برتری من خوشحال نبودم زیرا از پستی که 
بازگشت  هنگام  نبردم.  لذت  می کردم  بازی  آن  در 
مقابل  در  را  من  شدت  به  لیپی  مارچلو  تورین،  به 
و  باشگاه  به  شد  مدعی  و  کرده  تنبیه  بازیکنان  دیگر 
نیز  تمرینات  از  بعد  و  کرده ام  توهین  تیمی هایم  هم 
بازی  در  همچنین  کرد.  بازخواست  را  من  باشگاه 
بعدی یوونتوس برابر پیاچنزا، من مسابقه را از روی 

نیمکت تماشا کردم.«

اجرای طرح استعدادیابی فوتسال 
در زاوه

این طرح با حضور بیش از ۲۰۰ بازیکن در رده های 
روز  یک  مدت  به  جوانان  و  نوجوانان  نونهاالن،  سنی 
درسالن شهیدان یزدان پرست زاوه برگزارشد. هدف از 
برگزاری این طرح  معرفی استعدادهای برتر فوتسال، 
با توجه به وجود استعدادهای شایسته به ویژه در بین 
دانش آموزان با رویکرد توسعه ورزش قهرمانی و تقویت 
تیم های شهرستان، حضور در سطوح باالتر مسابقات، 
شناسایی حمایت و پرورش استعدادهای ورزش دانش 
منتخب  تیم  برنامه  این  پایان  در  اجراشد.  آم��وزان 
منتخب  تیم  با  دوستانه ای  دی��دار  شهرستان  این 

شهرستان های مشهد و فیروزه برگزار کرد.

پایان کالس مربی گری درجه 2 
فدراسیون تنیس در مشهد

از  که  تنیس  ۲فدراسیون  درجه  مربی گری  کالس 
شده  آغاز  سجاد  ورزشی  مجموعه  در  ماه  ۱۱اسفند 
با برگزاری آزمون کتبی و عملی پایان یافت. در  بود 
زنجان،   استان های  از  ۱۷نفر  کالس ها  از  دوره  این 
شمالی،  خ��راس��ان  سمنان،  ق��زوی��ن،  م��ازن��دران، 
گلستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
حاجبی،  فرید  دوره  این  م��درس  داشتند.  حضور 
مدرس فدراسیون بود. تکنیکی و تاکتیکی، آمادگی 
جسمانی، تمرینات ذهنی، بیومکانیک، آنالیز کردن 
بازیکنان و رفع ایراد بازیکنان سرفصل هایی هستند 

که در این دوره آموزش داده شد.

 برگزاری همایش پیاده روی ویژه بانوان 
در خواف

به مناسبت والدت باسعادت حضرت فاطمه)س(، 
طبیعی  منابع  هفته  همچنین  و  مادر  روز  زن،  هفته 
برگزار  خ��واف  در  بانوان  وی��ژه  پ��ی��اده روی  همایش 
بانوان  از  کثیری  جمع  حضور  با  همایش  این  شد. 
عالقمند شهرستان برگزار و شرکت کنندگان در این 
همایش مسیر میدان معراج خواف و جاده سالمت را 
پیمودند، برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی توسط 
به  مراسم  پایان  در  شد.  اجرا  نیز  دختر  ورزشکاران 
جوایزی  قرعه  قید  به  کنندگان  شرکت  از  تعدادی 
و  ورزش  اداره  رئیس  شهرستان،  مسئولین  توسط 
و  همگانی  هیئت  اعضای  مرکزی،  بخشدار  جوانان، 

کارشناس ورزش بانوان اهدا شد.

رئیس هیئت ورزش سه گانه خراسان رضوی گفت:

هنوز این رشته ورزشی درکشور شناخته نشده است

مجید خروشی
با  والدت  س��ال��روز  داش��ت  گ��رام��ی  مناسبت  ب��ه 
از  تقدیر  مراسم  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  سعادت 
مربیان، مدیران و ورزشکاران برتر هیئت بدن سازی 

باشگاه های طرقبه و شاندیز برگزار شد.
مراسم تقدیر از بانوان ورزشکار با حضور حسینی 
فرماندار، عنابستانی مشاور امور بانوان و خانواده در 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  سعیدی  استانداری، 
و  مدیران  از  400نفر  از  بیش  و  شاندیز  و  طرقبه 
طرقبه  سحاب  هتل  در  گذشته  شنبه  ورزشکاران 

برگزار شد. 
از  بیش  که  ای��ن  به  اش��اره  با  طرقبه  فرماندار 
50درصد جمعیت طرقبه و شاندیز را بانوان تشکیل 
بانوان  ورزش  به  که  است  ضروری  گفت:  می دهند، 

توجه بیشتری شود.
با  ورزشکار  بانوان  اف��زود:  حسینی  حسن  سید 
تقدیم  را  سالم تری  فرزندان   ، خود  ورزشی  اخالق 
اجتماعی  امروز چالش های  که  جامعه می کنند چرا 
اقتصادی  و  سیاسی  چالش های  از  بیش  جامعه  در 

مهم می باشند.
در  برای  را  خود  تالش  و  سعی  تمام  اف��زود:  وی 
بانوان ورزشکار  به  اختیار گذاشتن امکانات ورزشی 
تالش  در  و  برد  خواهیم  کار  به  شاندیز  و  طرقبه 
در  حضور  و  ورزش��ی  تیم های  تقویت  با  هستیم 
میادین ورزشی بانوان را تشویق به حضور مستمر در 

سالن های ورزشی نماییم.
وی با اشاره به این که بسیاری از مشکالت جامعه 
ریشه اجتماعی دارد، گفت: متاسفانه ظرفیت صبر و 
تحمل اجتماعی ما کاهش یافته است، به طوری که 
در اثر کوچکترین برخورد به جان یکدیگر می افتیم 
با  بانوان  است  الزم  این  بنابر  نیست.  خوب  این  و 
تحمل  و  صبر  صدر،  سعه  ورزشی  جامعه  در  حضور 
خود  فرزندان  و  همسران  به  را  مشکالت  برابر  در 
بلوغ سالم اجتماعی دست پیدا  به  تا  آموزش دهند 
کنیم که این امر امکان ندارد مگر با حضور بانوان در 
با کار گروهی و تیمی شیوه های  تا  میادین ورزرشی 

پهلوان منشی را فرا بگیرند و انتقال دهند.
وی خاطرنشان کرد: نهادها و سازمان هایی که در 

امر ورزش سرمایه گذاری می کنند قطعا از حمایت ما 
نیز برخوردار خواهند شد.

نیز  اداره ورزش و جوانان طرقبه و شاندیز  رئیس 
در این مراسم ضمن تبریک هفته زن و روز مادر به 
همه ورزشکاران و مربیان بانوان هیئت بدن سازی، 
گفت: امروز خیلی خوشحالم که با تالش و زحمات 
رئیس  اخوان  مهندس  آن  رأس  در  و  اجرایی  کادر 
شهرستان  این  ان��دام  پ��رورش  و  بدن سازی  هیئت 
جمعی دوستانه و صمیمی از بانوان ورزشکار را گرد 
هم آوردیم تا از زحمات و تالش های آنان در عرصه 

ورزش شهرستان تقدیر نماییم.
محمد رضا سعیدی با اشاره به اینکه بانوان ورزش 
میادین ورزشی  و  گرمشان در سالن ها  با حضور  کار 
در  خانواده  حضور  برای  خوبی  مشوق  می توانند 
امیدواریم  گفت:  باشند،  جامعه  و  ورزش  میادین 
در  خانواده  حضور  برای  را  خود  تالش  تمام  بانوان 

جمع میان ورزشکاران انجام دهند.
در  خ��ان��واده  ام��ور  مشاور  مراسم  ای��ن  ادام��ه  در 
استانداری گفت: خوشبختانه امروز بانوان با حضور 
داده اند  نشان  کشور  اجرایی  مسندهای  در  جدی 
برخوردار  زیادی  توانایی  و  لیاقت  شجاعت،  از  که 

هستند. 
حجاب  رعایت  با  ما  بانوان  اف��زود:  عنابستانی 

در  ورزشی  بی شمار  افتخارات  کسب  با  و  اسالمی 
سطح جهان بسیاری از مسئوالن و دست اندرکاران 
در  اسالمی  حجاب  پذیرش  به  مجاب  را  ورزش��ی 

مسابقات برون مرزی کردند. 
را  بانوان  میان  در  سالمتی  رازه��ای  از  یکی  وی 
بانوان  کرد:  تصریح  و  دانست  ورزش  به  پرداختن 
داشته  سالم  تنی  باید  پس  هستند  منزل  مربیان 
سامان  را  منزل  بیشترمدیریت  روحیه  با  تا  باشند 

دهی نمایند.  
طرقبه  اندام  پرورش  و  بدن سازی  هیئت  رئیس 
تشکر  و  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  نیز  شاندیز  و 
پذیرای  مجتمع  جمله  از  هیئت  مالی  حامیان  از 
شهرداری،  فرهنگی  سازمان  شاندیز،  مهرگان  قصر 
نشاط  باشگاه  و  مهر  آذر  بانوان  تخصصی  آکادمی 
شاندیز با ارائه گزارش کاملی از نشست ها و برگزاری 
گفت:  سال  یک  طی  بانوان  میان  ورزشی  مسابقات 
بانوان  اندازی  برگزاری مسابقات مچ  اولین دوره  در 
اندازی  مچ  تیم  شد،  برگزار  ماه  تیر  که  عفاف  جام 
بانوان طرقبه و شاندیز موفق به کسب مقام سوم شد.
 35 بودن  دارا  با  هیئت  افزود:  اخوان  امیرحسین 
و  از مربیان، مدیران  بانوان که  عضو فعال در بخش 
استان  سطح  در  هستند،  ورزشی  رشته  این  فعاالن 

حضوری موفق در میادین ورزشی دارند.

جام  اختتامیه  در  استان  بولس  و  بولینگ  بیلیارد،  هیئت  رئیس 
تکریم مقام مادر، دومین رنکینگ بزرگ استان های کشور در رشته 
به تمام حاضرین گفت: مسابقات قبلی که  اسنوکر ضمن خیر مقدم 
برگزار کردیم، مجموعا 100 نفر شرکت کرده بودند که بزرگترین مسابقه 
استانی استان های کشور بود. اما این بار 128 نفر شرکت کننده فقط 
در بخش آقایان در این مسابقات داشتیم که خیلی بزرگتر از چیزی 
است که در استان های دیگر محقق می شود، بود. استطاعت بیلیارد 
در استان بسیار باالست به طوری که می توانیم حرف اول را در کشور 

بزنیم. 
رنکینگ  دومین  که  اسنوکر  بر  عالوه  ما  داد:  ادامه  دوانلو  علیرضا 
استانی را برگزار کردیم، مسابقات پاکت بیلیارد استان را نیز داشتیم. 
با مشهد حضور داشتند که 40 ورزشکار  از کل استان 12 شهرستان 
از شهرستان ها و بقیه ورزشکاران از مشهد در این مسابقات شرکت 
دارند. عالوه بر این ها مسابقات به صورت ثبت نامی بوده و بعد از قرعه 
کشی و تعیین گروه ها نفرات برتر از گروه به دور حذفی راه پیدا کرده و 
در مرحله حذفی با یکدیگر رقابت کردند که در نهایت دو نفر به فینال 

مسابقات راه پیدا کردند. 
وی افزود: یکی دیگر از ویژگی های خاص این مسابقات طراحی نرم 
افزاری توسط خود استان برای این مسابقات است که بسیار دقیق و 
با حداکثر دقت امتیاز دهی انجام شد که همه چیز بسیار شفاف بود و 

برای کسی شبهه ای ایجاد نشد. 
رئیس هیئت بیلیارد، بولینگ و بولس استان بیان داشت: جایگاه 
بیلیارد استان سال هاست که راکد بوده است و اکنون با فعالیت دوباره 
از  بسیاری  و  آورده ان��د  روی  سمت  این  به  عالقه مندان  تمام  هیئت 
پیشکسوتان نیز در این رشته دوباره فعالیت خود را از سر گرفته اند. 
خواهیم  آنها  از  بیشتر  آینده  در  که  داریم  اکنون  هم  را  پدیده هایی 

شنید. 

نشان  را  کشور  در  ما  جایگاه  ما  امسال  موفقیت های  گفت:  دوانلو 
مشهد  از  کشور  اسنوکر  و  بیلیارد  پاکت  مسابقات  قهرمان  می دهد. 
بوده است. چندین مقام سومی، چهارمی  در کشور داریم. در لیگ 
برتر کشور چهارم شدیم و به مسابقات جهانی اعزام داشتیم. جایگاه 
العاده تغییر کرده است. برای  خراسان در بیلیارد کشور امسال فوق 

اولین بار در کشور رده زیر 18 سال رشته اسنوکر سوم شدیم. 
وی افزود: در این مسابقات یک مورد بریک 128 داشتیم که توسط 
است.  بوده  بی سابقه  استانی  مسابقات  در  و  شد  زده  کاشانی  میالد 
در طول سال 1396 مسابقات زیادی را برگزار کردیم که از جمله آن 
می توان به برگزاری دو مسابقه اسنوکر و سه مسابقه پاکت بیلیارد بود. 
6 کار بزرگ آموزشی در این سال داشتیم. سه دوره آموزش توجیهی 

داشتیم و دو دوره آموزش مربی برگزار کردیم که در کشور بی سابقه 
جذابی  بسیار  رشته  بولس  داشتیم.  بولس  آموزش  دوره  یک  است. 
است که این رشته بسیار قابل گسترش است و نگرش ما این است که 
در پایان سال 97 به جایگاهی برسیم که بسیاری از خانواده ها عالوه 
این رشته ورزشی هرکدام یک دست توپ بولس  با  بر آشنایی کامل 
در خانه داشته باشند تا بتوانند این ورزش را به صورت یک تفریح با 

خانواده انجام دهند. 
دوانلو به مهمترین برنامه های سال 97  اشاره کرد و گفت: می توان به 
مسابقات لیگ استانی که بسیار مهم است اشاره کرد، همچنین در این 
سال میزبانی مسابقات کشوری را نیز خواهیم داشت. در حوزه بانوان 
با برگزاری دوره های آموزشی مربیگری افتتاح باشگاه های مخصوص 

بانوان و حتی برگزاری مسابقات ویژه بانوان را خواهیم داشت و امروز 
توانایی میزبانی از مسابقات آسیایی را داریم. 

هستیم،  جلوتر  دیگر  استان های  بعضی  از  بولینگ  در  افزود:  وی 
کمی سخت تر  آن  توسعه  است  زیاد  بولینگ  هزینه های  چون  منتها 
نسبت به بیلیارد است. بولینگ ورزشی گران، بیلیارد ورزشی حرفه ای 

و بولس ورزشی همگانی است. 
هم  داشت:  اظهار  استان  بولس  و  بولینگ  بیلیارد،  هیئت  رئیس 
اکنون چهار باشگاه فعال در بولینگ داریم و دو باشگاه دیگر نیز در 
حال افتتاح هستند. مسابقات بولینگ را با حضور حدود 50 ورزشکار 
برگزار کردیم که در تالش هستیم تا سال آینده مسابقات ماهانه در دو 
بخش آقایان و بانوان در بولینگ برگزار کنیم. در بخش بانوان از صفر 

شروع کردیم و سال آینده با یک ظزفیت 30 نفره برنامه های خود را 
پیگیری خواهیم کرد.

دوانلو ادامه داد: بولس دیگر ورزشی است که در سال 96 فعال شد 
و ورزشی همگانی و پرتابی است. 6 توپ متوسط و یک توپ کوچک 
دارد که تمام ورزش با این توپ ها انجام می شود. این ورزش هم در 
مجموع آقایان و بانوان بالغ بر 50 نفر فعال هستند. برای توسعه این 
ورزش نوپا در مشهد و شهرستان ها از خشنودی رئیس کمیته بولس 
فدراسیون که مربی بین المللی این رشته دعوت کردیم تا به صورت 
فشرده در یک دوره دو روزه آموزش های الزم را به عالقه مندان این 

رشته آموزش دهد. 

بخش  سه  شامل  هیئت  چون  اعتبارات  بحث  در  کرد:  اضافه  وی 
مختلف است کار کمی سخت شده است. در سال 1396 هیچ کمکی 
به ما نکرده اند و هیئت کامال به صورت خود کفا تا این لحظه عمل کرده 
است. فدراسیون و اداره ورزش و جوانان کمک های خوبی در بحث 

اداری به ما کرده اند. 
دادیم  انجام  که  رایزنی هایی  با  گذشته  سال  ن��وروز  در  گفت:  او 
باشگاه ها از تجاری بودن خارج کردیم که این کار باعث رونق باشگاه ها 

و توسعه بیلیارد در سطح استان شد. 
امسال نیز یک عیدی به تمام ورزشکاران و مردم خواهیم داد و آن 

افتتاح بزرگترین آکادمی  بیلیارد کشور در مشهد است. 
تمام کارها در این خصوص انجام شده و به زودی این آکادمی افتتاح 

خواهد شد. 
در پایان این مسابقات از مقام های برتر این مسابقات تقدیر به عمل 
دوم،  مقام  کاشانی  میالد  اول،  مقام  اسماعیل نژاد  ارسالن  که  آمد 

مجتبی شیخی مقام سوم و حائز رتبه های برتر شدند. 
لوح  و  تندیس  بر  عالوه  مسابقات  این  اول  رتبه  به  است  گفتنی 
لوح  تندیس،  دوم  مقام  تومانی،  میلیون  دو  نقدی  جایزه  تقدیر 
مقام  و  تومانی  هزار  چهارصد  و  میلیون  یک  نقدی  جایزه  و  تقدیر 
سوم مسابقات نیز تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی هشت صد هزار 

تومانی اهدا شد.
ضمنا مقام های سوم تا هشتم این مسابقات به شرح زیر می باشد: 
فرهاد طاهری، جعفر نورمحمدی، محمود خوشی، شهاب ابوذریان، 

وحید شاهین فر.

مراسم تقدیر از بانوان ورزشکار هیئت بدن سازی طرقبه و شاندیز برگزار شد

بدن سازی برای پرورش فرزندان

رئیس هیئت بیلیارد، بولینگ و بولس استان مطرح کرد

بزرگترین آکادمی  بیلیارد کشور در مشهد

خراسان  سه گانه  ورزش  هیئت  خبری  نشست 
و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن  محل  در  رضوی 

جوانان خراسان رضوی برگزار شد.
سه گانه  ورزش  هیئت  رئیس  حسین زاده  سیدعلی 
سه گانه  ورزش ه��ای  هیئت  گفت:  رضوی  خراسان 
خود  فعالیت های  درکارنامه  برنامه  چند  سال 96  در 
دارد و اولین پایه و اساس کار ما در قسمت همگانی، 
وقت  و  انرژی  تمام  که  هستند  نوجوانان  و  نونهاالن 

خود را صرف این گروه سنی می گذاریم.
رضوی  خ��راس��ان  سه گانه  ورزش  هیئت  رئیس 
برگزاری 4 مرحله  امسال  برنامه در  اولین  کرد:  بیان 
نبود دریاچه  به  با توجه  و  بود  لیگ دو گانه در هیئت 
برگزار  به صورت دوگانه  مصنوعی در مشهد ورزش ها 
 5 در  دوم  مرحله  فروردین،   25 در  اول  مرحله  شد. 
اردیبهشت، مرحله سوم لیگ دوگانه در 23 تیرماه و 

مرحله نهایی لیگ در 13 بهمن 96 برگزار شد. 
وی تصریح کرد: برگزاری مراحل لیگ دوگانه نتیجه 
مثبت و رشد صعودی دا شت که ابتدا با 110 نفر لیگ 

 260 با  بهمن   13 در  ولی  کردیم،  شروع  را  دو گانه 
ورزشکار این مراحل به پایان رسید.

شنا  رشته  در  افراد  استعدادیابی  به  اشاره ای  وی 
افراد  استعدادیابی  بعدی  برنامه  در  افزود:  و  داشت 
جوانان  و  نوجوانان  نونهاالن،  وی��ژه  شنا  رشته  در 
و  گرفت  قرار  افراد  این  اختیار  در  کوثر  استخر  و  بود 
کردند  شرکت  استعداد یابی  برای  که  نفری   150 از 
حدود 30 نفر انتخاب شدند و زیر نظر دو مربی شنا 
و دوچرخه سواری و دوومیدانی دوره ها را گذراندند و 
خروجی و نتیجه این  کار شرکت این افراد در مسابقات 

ملی و سراسری در استان قم بود.
حسین زاده در ادامه به مسابقات قهرمانی بانوان در 
استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در تاریخچه 
برای  مسابقه ای  چنین  شبیه  استان  سه گانه  هیئت 
این  امسال  م��رداد   8 در  که  نداشتیم  استان  بانوان 
از  ثامن  ورزش��ی  مجموعه  در  که  داد  روی  اتفاق 
سه  شاندیز  و  طرقبه  خلیل آباد،  کاشمر،  شهرهای 
تیم از مشهد هم یک تیم حضور داشتند و حدود 50 
نوجوانان،  نونهاالن،  سنی  رده  درچهار  بانوان  از  نفر 
دوگانه  قهرمانی  مسابقه  در  بزرگساالن  و  جوانان 
بانوان استان شرکت کردند. بعد از این مسابقات تیم 
زیر نظر خانم عابدی به تمرینات ادامه داد. مسابقه 
ورزشی قهرمانی بانوان کشور 24 اسفندماه امسال در 

سرکار  حضور  با  تهران  در  آزادی  ورزشگاه  مجموعه 
اتحادیه  اسپانیایی  رئیس  کاسادو  ماریسول  خانم 
جهانی ورزش سه گانه برگزار می شود. با حمایت اداره 
برای  مشکلی  رضوی،  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل 
اعزام ورزشکاران به مسابقات نداریم و در چهار رده 
سنی نونهاالن، نوجوانان، امید و بزرگساالن بین 3 تا 

12 ورزشکار را می توانیم اعزام کنیم.
فرهنگی  برنامه های  درباره  حسین زاده  ادامه  در 
هیئت ورزش سه گانه اظهار داشت: کارگاه آموزشی در 
مجموعه فرهنگی رأفت در 27 مهر امسال بین 30 نفر 
از ورزشکاران برگزار و به هرکدام از آن ها گواهی حضور 
داده شد. برنامه دیگر فرهنگی اعزام 12 ورزشکار در 
ایام پیاده روی اربعین حسینی بود که تا مرز مهران با 
دوچرخه  با  را  عراق  کشور  زیارتی  مسیرهای  و  قطار 

رکاب زدند.
سنگینی  رشته   را  سه گانه  ورزش  اینکه  ضمن  وی 
دانست افزود: هنوز این رشته درکشور شناخته نشده، 
نونهاالن،  سنی  رده  از  را  استعدادیابی  طرح  ما  اما 
نوجوانان و جوانان آغاز کرده ایم. با هیئت های شنا، 
داریم،  خوبی  تعأمل  دوومیدانی  و  دوچرخه سواری 
همین  از  ابتدا  در  مستعدین  شناخت  اولویت  ولی 

رشته است، چرا که ورزشکاران موفق تر هستند.
شهرستان های  ک��رد:  خاطرنشان  حسین زاده 

کاشمر  و  حیدریه  تربت  شاندیز،  طرقبه،  نیشابور، 
اما  هستند،  رض��وی  خراسان  در  فعال  مراکز  جزو 
متاسفانه رکورد ورزشکاران شهرستان با ورزشکاران 
مشهد اختالف زیادی دارد، به همین دلیل ورزشکار 
اعزامی از شهرستان نداشته ایم، اولویت ما ابتدا رونق 
و  است  استان  شهرستان های  در  ورزشی  رشته  این 
امیدواریم در آینده از خراسان رضوی دعوت به تیم 

ملی و حتی به المپیک داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، بانوان در ورزشگاه 
متاسفانه  می کنند،  تمرین  موحد  در  آقایان  و  ثامن 
بخش  به  دولتی  اماکن  واگ���ذاری  قانون  براساس 
این  در  تمرینات  و  نداریم  تمرین  استخر  خصوصی 
شناخت  کار  از  درصدی  است.  شده  تعطیل  شاخه 
استعدادها  این  حفظ  بخش  مهم ترین  و  مستعدین 
است، که نیاز به ابزار و امکانات دارد، امیدوارم مشکل 

نبود سخت افزار برای هیئت حل شود.
لباسی  کرد:  عنوان  سه گانه  ورزش  هیئت  رئیس 
برای بانوان طراحی شده است تا بتوانیم در بخش شنا 
رعایت  اسالمی  شئونات  که  کنیم  استفاده  آن  از  نیز 
تأثیر  آن ها  رکورد  و  عملکرد  بر  لباس  این  اما  شود، 
سنگین  آب  از  خروج  از  بعد  چون  می گذارد،  منفی 
و 2 مربی خانم در  آقا  است. در حال حاضر 6 مربی 

سطح استان فعالیت می کنند.

جایگاه بیلیارد استان 
سال هاست که راکد بوده است 

و اکنون با فعالیت دوباره 
هیئت تمام عالقه مندان به 
این سمت روی آورده اند و 

بسیاری از پیشکسوتان نیز 
در این رشته دوباره فعالیت 

خود را از سر گرفته اند

در نوروز سال گذشته با 
رایزنی هایی که انجام دادیم 

باشگاه ها از تجاری بودن 
خارج کردیم که این کار باعث 

رونق باشگاه ها و توسعه 
بیلیارد در سطح استان شد

 مرجان فرهمند
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Poetry Dayشعر روز

امام حسین )ع( فرمودند:
جز به یکى از س�ه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى 

که اصالت خانوادگى داشته باشد.
ادب عب�د، ذاکر خدا بودن اس�ت، اگر کس�ی تادبا به یاد ح�ق بود و بر اثر 
مناجات و انس با خدا و لذت یاد حق نیاز خود را از یاد برد و از خدا چیزی 
نخواس�ت، خدای سبحان نیاز او را برآورده می کند زیرا خداوند حاجت 

همگان را می داند و هرگز آن را از یاد نمی برد:) و ما کان ربک نسیا(
ر اندیشهتسنیم ج7، ص540 گفتی که تو را شوم مدا

دل خوش کن و رب صبر گمار اندیشه
کو صبر و چه دل، کنچه دلش می خوانند

یک قطرهٔ خون است و هزار اندیشه حافظ
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میز خبر

  کسانی که صدای مرحوم هاشمی را 
     تقلید می کنند، نیز احضار کنند

مصطف��ی کواکبیان عضو کمیس��یون حقوق��ی و قضایی 
مجلس گفت: متاسفانه در بعضی از سایت ها استیضاح 
را ج��وری جلوه می دهند که ان��گار بعضی از نمایندگان 
قصد باج خواهی دارند. اس��تیضاح حق مجلس اس��ت و 
مجلس ب��ه دنبال حاکمیت قانون اس��ت. البته من این 
اس��تیضاح ها را امضا نک��رده ام و ش��اید رای مخالف نیز 
بدهم. اما این سایتها نیز به ناحق می نویسند و مجلس 
به دنبال این حرف ها نیست و به دنبال حاکمیت قانون 
اس��ت.آن کس��انی که ش��هردار تهران را احضار کردند، 
آنهایی را که صدای مرحوم هاش��می رفس��نجانی را نیز 

تقلید می کنند، احضار کنند. خانه ملت
  رفع حصر برای مردمی که نان شب ندارند، 

     اولویت نیست
عبدا... نوری وزیر کش��ور دولت اصالحات گفت: برای 
مردمی که نان ش��ب ندارند، دغدغ��ه هایی حتی مانند 
رفع  حص��ر    کمتر مطرح  اس��ت، هیچ کس انتظ��ار ندارد 
کس��ی ک��ه چن��د ج��وان بی��کار در  خان��ه دارد، اولوی��ت 
  اولش  رفع حصر باش��د، اما  جای س��وال است که وقتی 
 مس��ئوالن کش��ور می دانند   مش��کالت جدی  و پیچیده 
و بزرگی در کش��ور وجود دارد،  ایج��اد محدودیت  برای 
آق��ای خاتم��ی و ت��داوم   حص��ر “آقایان مه��دی کروبی، 
میرحس��ین موس��وی و خانم رهن��ورد”، چ��ه   کمکی به 
رفع  مش��کالت و بحران های اساسی کشور می کند؟بی 
تردی��د فس��اد، تبعیض و بی عدالتی به   ویژه در  اش��کال 
اقتصادی و سیاس��ی آن، از بحران های   مهمی است  که 
کش��ور را تهدید   می کند و بی    اعتمادی عمومی را در پی 
 داش��ته  است. این بحران ها بیش از هر چیز   می تواند از 
    نهادهای��ی سرچش��مه بگی��رد که بدون نظارت  و پاس��خ 
گوی��ی   قانونمن��د، قدرت��ی   فراقانون��ی  دارن��د و  از ان��واع 
امتیازات و رانت ه��ا برخوردارند.پیش��نهاد می کنم که 
موضوع رس��یدگی   به دارایی تمامی مس��ئولین دستگاه 
ه��ای  اجرایی، قضایی، قانونگذاری، نهادها و دس��تگاه 
  های دیگر اعم از لش��کری و کشوری و همه  ارگان هایی 
ک��ه به نوعی در ارتباط با حاکمیت   بوده اند و از امکانات 
عموم��ی و بیت المال بهره برده اند و  تمامی وابس��تگان 
آن ه��ا از آغ��از   انق��الب تاکنون ب��رای یکب��ار و بگونه ای 
شفاف، علنی و البته غیرجناحی و باندی رسیدگی و در 
 اختیار مردم قرار گیرد. در  این  راس��تا حتی می توان از 
مردم نیز ب��رای جمع آوری اطالعاتی که  احیانا از طرق 
عادی غیر قابل  دسترس��ی باشد، کمک خواست. وقتی 
اس��م رفران��دوم و مراجعه ب��ه رأی م��ردم در موضوعات 
اختالف��ی به می��ان می آید نبای��د با واکنش تن��د روبرو 

 شود./رویداد 24
  صداوسیما با نفی چهارشنبه سوری، موضوع 

     را داغ تر نکند
کوروش محمدی، جامعه شناس و رئیس انجمن آسیب 
شناس��ی اجتماع��ی کش��ور:آئین چهارش��نبه س��وری، 
در ذات خ��ود ب��ه هیچ عنوان قائل به ایجاد خس��ارت یا 
آس��یب به دیگران نیست، صدا و سیما نباید با توصیف 
منفی در مورد چهارشنبه سوری، این موضوع را داغ تر 
کند. چهارش��نبه س��وری به عنوان ی��ک آئین چندصد 
س��اله، پا به پای نوروز، از جمله مراس��ِم آئینِی ایرانیان 
بوده اس��ت، این آئیِن کهن دارای هویت و تاریخچه ای 
اس��ت ک��ه ارتباطی به مس��ائل سیاس��ی روِز م��ا ندارد. 
مش��کل اصلی اینجاس��ت که م��ا امروز با نس��لی مواجه 

هس��تیم که هیچ چیز از چهارش��نبه س��وری نمی داند، 
اما هیجاناتش را می شناس��د و با این آئین بعنوان یک 
پارامتر و مولفه هیجانی مواجه است و آن هیجاناتی که 
به هر دلیل در نس��ل نوجوان و ج��واِن امروِز ما جاری و 
گاهی نیز غلیان ش��ده اس��ت، خود را بصورت سرکش و 
یاغ��ی در قالب و چارچوب تعقیب و گریز نش��ان داده و 
موجب بروز انحرافاتی از آئین واقعی چهارشنبه سوری 

شده است./ایلنا
  کنایه میرلوحی به صداوسیما درباره ماجرای 

      مراسم برج میالد
محمود میرلوحی عضو ش��ورای ش��هر تهران میرلوحی 
با اش��اره به اینکه رس��انه ملی لحظه ب��ه لحظه در حال 
بررسی و گزارش از حواشی ایجاد شده پیرامون مراسم 
ب��رج میالد اس��ت،گفت: س��وال این اس��ت چرا رس��انه 
ملی با وجود گذش��ت این هم��ه زمان از رخداد ماجرای 
مربوط امالک نجومی و دس��تگیری قائم مقام ش��هردار 
س��ابق هنوز به این دو حادثه ورود نکرده است. در ابتدا 
در شرایطی وارد ش��دیم که شهرداری 52 هزار میلیارد 
تومان بدهی داش��ت و اس��تخدام ها نیز فش��ار شدیدی 
ب��ه مدیری��ت ش��هری وارد کرده ب��ود. بار اول ک��ه آقای 
نجف��ی را دیدیم اعالم کردند که معضل پرداخت حقوق 

کارمندان شهرداری در شهریورماه را دارند./ایلنا
  توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره 

     بازداشت معلمان
س��یدمحمد بطحایی درباره بازداش��ت یکی از معلمان 
در روزه��ای گذش��ته گفت: ما ب��رای هم��ه معلمانی که 
ب��ه دالیل مختلف زندان هس��تند تالش های��ی را انجام 
داده ای��م و انج��ام می دهیم. بس��یار امی��دوارم با توجه 
به حس��ن نظری که دوس��تان ما در دس��تگاه قضایی به 
آم��وزش و پ��رورش و جای��گاه معلم��ان دارن��د، بتوانیم 
قدم ه��ای موث��ری را در این زمین��ه برداری��م. او گفت: 
تع��دادی از هم��کاران م��ا به دالی��ل مختلف ام��روز در 
زندان هس��تند. به نظ��رم می آید بخش��ی از این دالیل 
قابل حل و رفع اس��ت. به ش��رط آنکه معلم��ان عزیز ما 
در تش��کل ها در حوزه های صنفی، حرفه ای و تخصصی 
کار کنن��د. اگ��ر در ای��ن زمینه ه��ا فعالیت ه��ای صنف��ی 
باش��د، بعید اس��ت کس��ی بتواند اتهامی بزند. به عنوان 
مثال معلمی درباره شایستگی های معلمان یا معیشت 
معلمان اظهارنظر کند،  کسی نمی تواند به او خدشه ای 
وارد کن��د ک��ه چرا در ح��وزه تخصصی اظه��ار نظر کرده  
است. بطحایی گفت: اما وقتی فراتر از حوزه حرفه ای و 
تخصصی به نام حرفه معلمی وارد می شویم و اظهارنظر 
می کنیم، بعضا اتفاقاتی می افتد که برطرف کردن آنها، 
خ��ارج از توانای��ی وزیر آموزش و پرورش اس��ت. من به 
عنوان یک هم��کار وظیفه دارم پیگیر وضعیت همکارم 
که گرفتار ش��ده و بازداش��ت است،  باش��م. باید با توجه 
ب��ه ارتباطاتی که دارم، موض��وع را از جایگاه های باالتر 
در ح��وزه قضای��ی و اطالعات��ی و امنیت��ی پیگیری کنم 
تا ببینم مش��کل چیس��ت و ب��ه چه ترتیبی اس��ت. فکر 
می کن��م موفقیت های��ی در آینده در این زمینه داش��ته 

باشیم.
  انتقاد حبیبی از حضور دوتابعیتی ها در 

     ارکان مهم کشور
حبیب��ی، دبی��رکل ح��زب موتلف��ه اس��المی: در قان��ون 
دوتابعیتی ه��ا داریم که ب��ه هیچ وجه اینه��ا نمی توانند 
کارمن��د دولت باش��ند. چگونه اس��ت برخ��ی از آنها در 
مقام��ات ب��االی کش��ور ج��ا خ��وش کرده ان��د. در قانون 

دوتابعیتی گفته شده امول آنها باید مصادره شود و حق 
ندارند مالک چیزی باشند � ایسنا

  آیت ا... سیستانی شناسنامه ایرانی دارد
ندارن��د،  عراق��ی  شناس��نامه  االن  سیس��تانی  آق��ای 
شناس��نامه ایران��ی دارن��د. ول��ی خودش��ان خان��واده و 
پس��ران و نوه هایش��ان در ع��راق اقامت دارند. نش��ریه 
عصر اندیشه در بخشی از گفتگو با شیخ حسون نوشت: 
ایش��ان همیشه بر این مس��ئله اصرار دارند که همه باید 
تابع قانون باش��ند. اگر همه تابع قانون باش��ند مشکلی 
پی��ش نم��ی آید و خودش��ان ه��م به عن��وان اولی��ن نفر 
تابع قانون هس��تند. این ح��تى الگویی برای بقیه می 
شود. آقای سیس��تانی االن شناس��نامه عراقی ندارند، 
شناس��نامه ایران��ی دارن��د. ول��ی خودش��ان خان��واده و 
پس��ران و ن��وه هایش��ان در ع��راق اقام��ت دارن��د. االن 
اگ��ر اقام��ت نگیرند. چه کس��ی م��ی تواند به آی��ت ا... 
سیس��تانی چیزی بگوید؟ خود ایش��ان االن رهبر عراق 
هس��تند و حت��ی وقت��ی گذرنام��ه ش��ان را ب��رای اقامت 
می دهند. مس��ئوالن عراق می گوین��د اصال اقامه الزم 

نیست. اما ایشان می گویند نه. باید قانون باشد.
  واکنش شورای نگهبان به اظهارنظرها درباره 
صالحیت احمدی نژاد و رئیس دولت اصالحات
در پ��ی انتش��ار برخی اخبار ح��اوی گمانه زنیه��ا درباره 
عملک��رد ش��ورای نگهب��ان، رواب��ط عمومی این ش��ورا 
اطالعی��ه ای صادر ک��رد. متن اطالعی��ه اداره کل روابط 
عموم��ی ش��ورای نگهب��ان به ش��رح زیر اس��ت: حجت 
االس��الم مجتبی ذوالنور اخیرا در گفت وگویی با اش��اره 
به عملکرد شورای نگهبان در بررسی صالحیت محمود 
احم��دی نژاد برای انتخابات ریاس��ت جمهوری دهم با 
تاکی��د بر این ک��ه »باید م��الک همه در تایی��د صالحیت 
ها در انتخابات ریاس��ت جمهوری نظر شورای نگهبان 
باش��د«، گفت��ه ب��ود ک��ه ش��ورای نگهب��ان در آن زم��ان 
س��ندی ب��ه دس��تش نرس��ید ک��ه بخواه��د احمدی نژاد 
را رد صالحی��ت کن��د و در ادام��ه مدع��ی ش��د: درب��اره 
خاتم��ی نیز همین اتفاق افتاد. ش��ورای نگهبان دالیل 
محکمه پس��ندی نداش��ت که ب��ه مس��تند آن خاتمی را 

ردصالحیت نماید.
 اعضای ش��ورای نگهب��ان آن زمان به اتف��اق آرا معتقد 
بودن��د که خاتمی صالحیت ریاس��ت جمهوری در دوره 
دوم را ندارد اما معتقد بودند که تایید نکردن او بحرانی 
را برای کش��ور درس��ت می کرد، یعنی تایی��د خاتمی بد 
بود و تایید نکردنش برای کشور بدتر. وی با بیان این که 
»چنین شرایطی برای احمدی نژاد حاکم نبود« در عین 
حال گفت: اگر رئیس جمهور منتخب را در دوره دوم رد 
صالحیت کنند مش��کل و ضعف قانونی ب��رای ادامه کار 
ایجاد می ش��د چون ش��ورای نگهبان باید ناظر به وضع 
موج��ود نظر ده��د. اگر بخواه��د رئیس جمهور مس��تقر 
را ردصالحی��ت کن��د عمال ادام��ه کارش در هش��ت ماه 
باقیمان��ده ت��ا تحوی��ل به دوره بع��دی معنای��ی نخواهد 
داش��ت. از ط��رف دیگ��ر ش��ورای نگهب��ان نمی تواند بر 
اس��اس آینده نظر دهد. اگر قرار باش��د رئیس جمهوری 

برکنار شود باید او را عزل کنند.
  سردار جعفری: وضعیت درونی سپاه یکی از 

     دغدغه های رهبری است
سرلش��کر جعف��ری فرمانده س��پاه، در مراس��م تودیع و 
معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت االسالم حاج 
صادقی را گزینه مطلوب برای مسئولیت نمایندگی ولی 
فقیه در س��پاه دانس��ت و گفت: امیدواریم با این تحول 

مدیریتی که س��رآغاز برنامه های جدید اس��ت، بتوانیم 
برنامه ه��ای گذش��ته را با قدرت و عمق بخش��ی بیش��تر 
ادام��ه دهیم. س��ردار جعف��ری افزود: وضعی��ت درونی 
سپاه یکی از دغدغه های رهبری است که نیازمند عمق 
بیشتر معنویت و روحیه جهادی است. وی تاکید کرد: 
قدرت و صالبت سپاه در عرصه های مختلف نیز مدیون 
روحی��ه معنوی در کنار تجهیزات اس��ت و ما امیدواریم 
در مدیری��ت جدی��د ب��ا هماهنگی و کم��ک و هم فکری 

بیشتر، برنامه ها را با قدرت و کیفیت ادامه دهیم.
  شهردار تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه 

     حضور یافت
محم��د عل��ی نجف��ی، ش��هردار ته��ران صبح دی��روز در 
دادس��رای فرهنگ و رس��انه حضور یافت. دو روز پیش 
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از احضار 
و تش��کیل پرونده قضایی برای ش��هردار ته��ران بخاطر 
جش��ن روز زن در ب��رج میالد خبر داده ب��ود و گفت: در 
دادسرای تهران برای شهردار و دیگر عوامل این مراسم 
پرونده تشکیل شده اس��ت و به دادگاه احضار شده اند. 
دادس��تان تهران توضیحات نجفی درباره حاش��یههای 
جش��ن روز زن در ب��رج می��الد را مردود دانس��ته و گفته 
بود: بر حس��ب تحقیقات به عمل آمده، شهردار تهران 

از مراسم مذکور اطالع قبلی داشته است.
  شام نوبخت به نمایندگان مجلس 

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س از دعوت به ش��ام جمعی ار نمایندگان توس��ط 
نوبخ��ت س��خنگوی دولت خبر داد و گف��ت: این دعوت 
نامه به نام حزب اعتدال و توس��عه انجام شده، اما محل 
شام سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.سید حسین 
نق��وی حس��ینی نماین��ده ورامی��ن در مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه امروز با خبر شدیم که محمد باقر 
نوبخت س��خنگوی دول��ت و رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی برخی از نمایندگان از جمله امضا کنندگان 

استیضاح سه وزیر را به شام دعوت کرده، است.
وی اف��زود: اینک��ه در آس��تانه اس��تیضاح س��ه وزی��ر، 
س��خنگوی دول��ت برخ��ی از نماین��دگان از جمله امضا 
کنندگان اس��تیضاح را به شام امشب دعوت کند، جای 
س��وال دارد و ای��ن موضوع به ذهن متبادر می ش��ود که 

شاید بده و بستانی صورت گیرد.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س ب��ا بیان اینک��ه دع��وت نامه را در دس��ت یکی 
از نماین��دگان دی��ده، اف��زود: دولت بهتر اس��ت بدون 
ه��ر گون��ه اق��دام ش��ائبه انگی��ز ب��ه مطالب��ات م��ردم و 
اس��تیضاح کنندگان پاس��خ دهد.برخ��ی نمایندگان در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا س��خنگوی دولت از همه 
نماین��دگان دعوت به عم��ل آورده یا برخ��ی گفتند: از 
ما دعوتی نش��ده اگر هم می ش��د در این شرایط شرکت 

نمی کردی��م.
اس��تیضاح علی ربیع��ی و زیر تعاون و عب��اس آخوندی 
وزیر راه و شهرس��ازی روز س��ه ش��نبه در صحن مجلس 
مطرح می ش��ود. همچنی��ن اس��تیضاح محمود حجتی 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی در دس��تور کار روز چهارش��نبه 

مجلس قرار دارد./الف 
  انتقاد حداد عادل از مجالس عروسی 

    100 میلیونی
حدادعادل تصریح کرد: در این چند س��ال اخیر سبک 
زندگی اس��المی به عن��وان یک گفتم��ان، مظلوم مانده 
اس��ت با این وج��ود معتقدم ب��ه جای نوح��ه خواندن و 

تعصب در س��بک زندگی اس��المی باید بگویی��م که باید 
چ��ه ک��رد تا این س��بک محقق ش��ود. در هر ح��ال بهتر 
اس��ت که ب��ه جای کلی گوی��ی به مصادی��ق توجه کنیم، 
چون آنچه که زندگی را می سازد عرصه مصادیق است.
وی بیان کرد: باید جا های مختلف را وارس��ی و بررسی 
کنی��م و ببینی��م که کجای آن ه��ا اس��المی و کجای غیر 
اس��المی اس��ت مثال در این رابطه می توانی��م ازدواج و 
زندگ��ی خانوادگی را ب��ه عناصر مختل��ف تجزیه کنیم و 
ببینیم که چه قدر این عناصر اس��المی و یا غیراسالمی 
هس��تند. س��وال این اس��ت ک��ه آی��ا برگ��زاری مجالس 
پرهزینه عروس��ی ک��ه به خاط��ر آن برخی ها یک ش��ب 
صد میلیون هزینه می کنند متناس��ب با س��بک زندگی 
اس��المی است؟ و این در حالی است که ما مدعی اسالم 
هستیم و نباید این کار ها را بکنیم./خبرگزاری دانشجو
   نیازی به بازداشت تجمع کنندگان روز زن 

      نبود
نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به اینکه 
تجمع��ات اخیر مقاب��ل وزارت کار آرام و مس��المت آمیز 
بوده تاکی��د کرد که نیازی به برخورد ب��ا تجمع کنندگان 
نبوده است.علی مطهری با اشاره به بازداشت تعدادی 
از زن��ان و خبرنگاران در مقابل وزارت کار طی چند روز 
گذشته اعالم کرد: با توجه به اینکه تجمع صورت گرفته 
آرام و مسالمت آمیز بوده به نظر من نیازی به بازداشت 
افراد و تجمع کنندگان نبوده اس��ت.وی افزود: طبیعتا 
اگر دس��ت به تخری��ب زده بودند موض��وع فرق می کرد. 
اما اینطور که ما ش��نیدیم تجمع آرام بوده و خش��ونتی 
اتف��اق نیفت��اده اس��ت.نایب رئی��س مجل��س ش��ورای 
اس��المی خاطرنش��ان کرد: با توجه به غیرخشونت آمیز 
بودن تجمع، موضوع را پیگیری می کنیم و از مسئوالن 
مربوطه در این رابطه س��وال خواهی��م کرد.مطهری در 
پای��ان گفت: البته تاکنون ش��خصا پیگی��ری خاصی در 
مورد بازداشت ش��دگان نداش��ته ام، اما طبیعتا در ادامه 
موض��وع را دنب��ال ک��رده و از مس��ئوالن س��وال خواهم 

کرد./ایلنا
   واکنش خداکرمی به احضار نجفی

ناهید خداکرمی، رئیس کمیته س��المت ش��ورای ش��هر 
ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه حواش��ی مراس��م روز زن در ب��رج 
می��الد گف��ت: مس��ائل فرهنگ��ی را ب��ه بحران سیاس��ی 
ب��دل نکنی��د. ناهی��د خداکرم��ی صب��ح دی��روز در تذکر 
خود ب��ا بیان اینکه ب��ه دنبال اجرای برنام��ه روز زن در 
برج میالد و احضار محمدعلی نجفی توس��ط دادستانی 
ش��اهد عکس العمل ه��ای زیادی بودیم، گف��ت: از همه 
مس��ئوالن و نهاد ه��ای قضایی، ش��هری و دولتی تقاضا 
دارم ت��ا مدیری��ت ش��هری را کم��ک کنن��د تا ب��ه دور از 
هیجانات و در راس��تای ایجاد نشاط و ثروت آفرینی در 
چهارچ��وب قانون و ب��ه دور از بحران ها به فعالیت خود 
بپردازد.وی با بیان اینکه مس��ائل فرهنگی را به بحران 
سیاس��ی بدل نکنی��د گفت: مردم نیاز ب��ه آرامش دارند 
ت��ا ایده ه��ای خ��ود را بیان کنن��د و نباید با ان��گ زدن و 

قضاوت کردن، کار را بر مردم تنگ کنیم./ایسنا
  احتمال هدایت استیضاح ها توسط 

     رئیس  دفتر روحانی
غالمرض��ا حی��درى نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس 
ش��وراى اسالمى، با اش��اره به در پیش بودن استیضاح 
دو وزیر در مجلس،گفت: استیضاح حق قانونى و ابزار 
نظارتى نمایندگان است. اینکه استیضاح راى بیاورد 
ی��ا خیر را اکن��ون و تا دقای��ق آخر راى گی��رى نمی توان 

ب��ه صورت قاطعان��ه بیان ک��رد. زیرا در هم��ان لحظات 
آخر ممکن اس��ت نماینده اى نظ��رش تغییر کند. اما به 
هرحال اکنون فضاى مجل��س تند و امیدواریم هرآنچه 
که به خی��ر و صالح مردم اس��ت رخ دهد.حیدرى با بیا 
اینک��ه تفس��یرهاى متف��اوتى در خصوص اس��تیضاح 
وج��ود دارد و نمی ت��وان قض��اوت قط��عى در این مورد 
عن��وان ک��رد، تصری��ح ک��رد: س��ناریوهاى متف��اوتى 
می ت��وان در این ب��اره عن��وان ک��رد ام��ا نمی توان قس��م 
حض��رت عباس خورد و گفت کدام یك از این س��ناریوها 
درس��ت اس��ت.نماینده م��ردم ته��ران در مجل��س، ب��ا 
اش��اره به ارتباط دولت با فراکس��یون امید، خاطرنشان 
کرد: بع��د از انتخاب مجدد روحانى ب��ه عنوان رییس 
جمه��ور، زمانى که ایش��ان می خواس��تند رئیس دفتر 
جدید را انتخاب کنند من چندین مصاحبه انجام دادم 
و گفتم که این موضوع براى ش��ما حاش��یه س��از است و 
با دس��ت خود براى شخص خودت حاشیه سازى نکن. 
به هرح��ال این موض��وع را آقاى روح��انى باید عنوان 
کنند که آیا خواس��ته یا ناخواس��ته این حاشیه سازى ها 

را انجام داده اند. 
قب��ل از اینک��ه آقاى روحانى حکم مس��ئول دفتر خود 
را بده��د، ما هش��دارهاى الزم را به ایش��ان داده بودیم 
و گفتی��م ک��ه این رئی��س دفتر براى ش��ما حاش��یه هاى 

بسیارى را ایجاد می کند.
حی��درى ادام��ه داد: ی��كى از س��ناریوها در خصوص 
اس��تیضاح که می تواند »محتمل« باش��د این اس��ت که 
»ش��اید« از س��وی ریاس��ت دفتر رئیس جمهور هدایت 
می ش��ود، اما قطع��ی نمی توان این موض��وع را عنوان 
کرد.حی��درى با بی��ان اینک��ه تاکنون فراکس��یون امید 
نظ��ر و جمع بندى خود در مورد اس��تیضاح دو وزیر را 
عنوان نکرده اس��ت، تصریح کرد: ممکن اس��ت برخى 
از اعضا نظرات متفاوتى داش��ته باشند اما فراکسیون 
هنوز به جمع بندى در این خصوص نرس��یده اس��ت./

روی��داد 24
  پاسخ دختر شفر به یک هوادار درباره 

     حضور در ایران
پ��س از درب��ی وینف��رد ش��فر اسکرین ش��اتی از تصوی��ر 
روزنام��ه های��ی که دخت��رش برایش فرس��تاده بود و در 
آنها به دربی اشاره شده بود را منتشر کرد. این موضوع 
باعث ش��د تا هواداران آی دی اینس��تاگرام دختر ش��فر 
را کش��ف کنن��د و ب��ه صفحه او برون��د و ه��زاران کامنت 
برای��ش بگذارند که اکث��ر آنها دعوت از دختر س��رمربی 
برای حضور در ایران است.دختر وینفرد شفر اما پاسخ 
جالبی به یکی از این کامنت ها داده اس��ت. او نوش��ته: 
زمان��ی به ایران می آیم که زن ها بتوانند در اس��تادیوم 

حضور پیدا کنند. 
  یک کارخانه با ۷کیلو چک برگشتی

رئی��س انجمن نس��اجی ب��ه تس��نیم گف��ت : بزرگترین 
کارخانه نخ مش��هد شادیلون بسته شده است، صاحب 
ش��ادی لون یک روز آم��د انجمن و جل��وی همه اعضای 
هیئ��ت مدیره ب��ا چک  های برگش��تی  روی ت��رازو رفت 
و 73 کیل��و ب��ود وقتی ب��دون چک ها خودش را کش��ید 
66 کیل��و ب��ود. می  دانی��د 7 کیل��و چک برگش��تی یعنی 
چ��ه؟ می گفت “من ب��ا این چک ها چگون��ه تولید کنم؟ 
س��رمایه من ی��ک مش��ت کاغذ اس��ت، چه کس��ی را به 
زن��دان بیندازم؟”، می گفت “م��ن می  توانم پول کارگر، 
پ��ول بیمه و پول برق و آب بدهم؟”، در نهایت کارخانه 

را بس��ت و رفت.

  عدم حضور سران 3 قوه در جلسات در اعتراض به حضور احمدی نژاد 
عبدا... گنجی مدیرمس��ئول روزنامه جوان نوش��ت:خبرهای متواتر حاکی از آن اس��ت که سران سه قوه در سه جلسه پی در پی 
مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام حض��ور نیافته اند. ه��م از تحلیل  ه��ا و هم از اخب��ار چنین برمی آی��د که عدم حض��ور آنان در 
جلس��ات مجم��ع در اعتراض به حضور احمدی نژاد اس��ت.اگر علت عدم حض��ور منظم و هماهنگ آن��ان در اعتراض به چرایی 
حض��ور احمدی نژاد در این جلس��ات اس��ت باید گفت ش��ما عین��ًا از منطق احمدی نژاد به��ره برده اید و یا منط��ق وی را توجیه 
و قابل پذیرش کرده اید.احمدی نژاد با شخصی س��ازی مس��ائل با رؤس��ای قوا و خصوصًا دس��تگاه قضا به آنان هجمه می کند و 
حتی برایش مهم نیس��ت که منصوب کننده رئیس دس��تگاه قضا )رهبری( درباره سخنان وی چه نظری دارد.اگر سران سه قوه 
معترضند که چرا رهبری احمدی نژاد را در مجمع منصوب نموده یا چرا اخراج نمی کند و به همین دلیل از حضور و تأثیر خود 
در مجمع صرف نظر می کنند. آنان نیز مانند احمدی نژاد فکر می کنند.یعنی همانگونه که احمدی نژاد آنان را غاصب می داند، 

سران قوا هم احمدی نژاد را غاصب یک کرسی مجمع می دانند؟
  حمله هکرها به توئیتر شهردار تهران ناکام ماند

محمدعلی نجفی ش��هردار تهران، در صفحه تلگرامش درباره ناکام ماندن حمله هکرها به توئیترش نوش��ت: »حمله هکرها در 
شب گذشته ناکام ماند«.

  آیت ا... جنتی از امامت جمعه تهران کناره گیری کرد
رهبر معظم انقالب با کناره گیری آیت ا... جنتی از امامت جمعه تهران موافقت کردند.

آیت  ا... احمد جنتی در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به ۲۵ سال توفیق خدمت در سنگر امامت جمعه تهران 
و با تش��کر از اعتماد و عنایات حضرت آیت ا... خامنه ای در طول این مدت، درخواس��ت کناره گیری از امامت جمعه تهران را 

مطرح کرد که رهبر معظم انقالب اسالمی با این درخواست موافقت کردند.
الزم به ذکر است که حجت االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد اخیرا به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد./ انتخاب

  صدور کیفرخواست علیه حیدری فرد، سردار رویانیان و متهمان ارزی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی اکبر حیدری فرد قاضی پرونده کهریزک با شش عنوان اتهامی خبر داد 
و با اش��اره به این که این دومین پرونده مفتوح برای نامبرده اس��ت، افزود: کیفرخواستی که در پرونده اول وی صادر شده بود، 

منتهی به صدر حکم محکومیت گردیده است و هم اکنون وی در زندان به سر می برد.
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده س��ردار رویانیان با س��ه عنوان اتهامی، با اذعان به طوالنی ش��دن زمان رسیگی به این 

پرونده، این اطاله را ناشی از ضرورت حسابرسی و کارشناسی اقدامات مالی در پرونده اعالم نمود.
وی هم چنین از صدور 12 فقره کیفرخواست در پرونده های متهمان ارزی اخیر خبر داد./ انتخاب


