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روسیه  و  ترکیه  ایران،  جمهور  روسای  اجالس  دومین  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
و  عنوان  صریح  و  مفید  بسیار  را  اجالس  این  در  شده  مطرح  مطالب  سوریه،  درباره 
خاطرنشان کرد: افزایش کمک به مجروحان جنگ سوریه از توافقات این اجالس است.
حسن روحانی رئیس جمهوری عصر چهارشنبه در نشست خبری روسای جمهوری 
ایران، روسیه و ترکیه بعد از دور دوم مذاکرات سه کشور درباره تحوالت اخیر سوریه 
که در آنکارا برگزار شد، با اشاره به وضعیت منطقه طی سال های گذشته، اظهار کرد: 
منطقه ما در سال های اخیر مبتال به معضل بسیار مهمی به نام تروریسم شد آن هم 
تروریست هایی که از سوی برخی از کشورها تربیت شده بودند و به آنها پول داده می شد 
و سالح های مدرن در اختیارشان قرار می گرفت؛ تروریست هایی که می توانستند نفت 
مردم سوریه را بفروشند، موزه های گران قیمت این کشور را منهدم کنند و اشیای آن 

را در بازار بفروشند.
از  می خواستند  نیز  آمریکا  جمله  از  جهانی  بزرگ  کشورهای  از  برخی  افزود:  وی 
برای  ابزارشان  عنوان  به  منطقه  این  در  النصره  و  داعش  مثل  تروریستی  گروه های 
سال های طوالنی استفاده کنند اما ملت های بزرگی چون ملت سوریه و ملت عراق با 

کمک کشورهای دوست این توطئه بزرگ را خنثی کردند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: امروز دیگر قدرتی به نام داعش وجود ندارد؛ گرچه باقی 
 مانده هایی از آنها هنوز در گوشه و کنار وجود دارد. امروز بعد از چند سال امید مردم 

منطقه برای مبارزه پیگیر علیه تروریسم از همیشه بیشتر شده است.
مبارزه  مسیر  در  گفت:  سوریه،  درباره  روسیه  آستانه  اجالس  به  اشاره  با  روحانی 
با تروریسم حدود 15 ماه پیش در آستانه اجالسی تشکیل شد و در آن روندی مورد 

نظر قرار گرفت که این روند منتهی شد به نوعی آتش بس و کاهش تنش در چهار منطقه 
سوریه. در این روند کشورهای روسیه، ترکیه و ایران نقش اساسی را ایفا کردند و در 
را در  اولین نشست سران  کارشناسی وزرا،  فراوان در سطح  برگزاری جلسات  ضمن 
نوامبر گذشته در سوچی تشکیل دادند. وی با اشاره به آثار اجالس سوچی، افزود: از 
آثار مهم این اجالس، تشکیل کنفرانس ملی میان معارضین سوریه و نمایندگان دولت 
سوریه در سوچی بود. این گامی امیدبخش بود که باید آن را ادامه دهیم. از آن زمان 
تاکنون تحوالت بسیار زیادی در سوریه اتفاق افتاده که برخی خوشایند و برخی نیز تلخ 
بوده اند، اما من خوشحالم که در مجموع امروز امید مردم سوریه نسبت به گذشته برای 

صلح بیشتر شده و مردم امید بیشتری به بازگشت به خانه خود دارند.
رئیس جمهوری گفت: بسیار خوشحالم که امروز سران سه کشور در آنکارا، دومین 
اجالس را تشکیل دادند. ما در جلسات سه جانبه بحث های بسیار مفید و صریح نسبت 
برای من  امروز  لحظات  که خوشحال کننده ترین  کردیم  آن مطرح  آینده  و  به سوریه 
لحظه ای بود که سه کشور توافق کردند بیش از گذشته برای کمک رسانی به مردم مظلوم 
سوریه و نجات مجروحین با هم همکاری کنند. امیدوارم این توافق را در مقام عمل به 

گونه ای اجرا کنیم که بتوانیم مردم مظلوم سوریه به ویژه مجروحان را کمک کنیم.

وی تصریح کرد: از دید جمهوری اسالمی ایران که همواره تکرار کرده ایم سوریه، 
راه حل نظامی ندارد، بلکه از راه حل سیاسی باید موضوعات سوریه حل و فصل شود و 
همه باید کمک کنیم که جنگ در سوریه متوقف و راه حل صلح آمیز دنبال شود و مردم 
آواره و ستمدیده به خانه های خود باز گردند. باید همه کمک کنیم که مردم احساس 

آرامش در زندگی خود داشته باشند.
وحدت  ملی،   حاکمیت  ارضی،  تمامیت  که  می کنیم  تاکید  ما  کرد:  اظهار  روحانی 
و استقالل سوریه که خواست مردم سوریه نیز هست باید به عنوان اهداف مهم مورد 
توجه همگان باشد. باید مبارزه با تروریسم ادامه یابد و باقیمانده های آنها از سوریه رانده 

شوند.
رئیس جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه هیچ کشوری حق ندارد برای آینده 
سوریه تصمیم بگیرد، خاطرنشان کرد: کاری که ما باید انجام دهیم، کمک برای آینده 
سوریه است. آینده سوریه متعلق به مردم آن است و این مردم سوریه هستند که در 
نهایت با رای دادن به اصالح قانون اساسی و شرکت در یک انتخابات آزاد برای آینده 

خود تصمیم بگیرند.  
وی گفت: ما کشورهای سه گانه ضامن روند آستانه به تالش های خود ادامه خواهیم 

داد و روز جشن بزرگ برای منطقه روزی است که پایان جنگ و درگیری در سوریه باشد 
و تروریست ها از این کشور رخت بربسته باشند و دروازه های سوریه به روی همه آوارگان 

باز شود و مردم در یک انتخابات آزاد آینده و سرنوشت خود را تعیین کنند.
روحانی  با تقدیر از روسای جمهور ترکیه و روسیه جهت حضور در این اجالس و اتخاذ 
تصمیمات درباره سوریه تقدیر و برای ادامه تالش ها نسبت به برقراری ثبات و امنیت در 

منطقه اظهار امیدواری کرد.
رئیس جمهور درباره سیاست ایران در قبال تحوالت سوریه، گفت: ما معتقدیم باید 
با تروریست ها مبارزه شود و به دولت ها و نیروهایی که با تروریست ها مقابله می کنند، 
باید سرنوشت  نباید تغییر کند و نظرات مردم  کمک شود. نقشه جغرافیایی منطقه 
سوریه را بسازد. امیدواریم نقشه دشمنان برای تجزیه سوریه و نگه داشتن تروریست ها 

در این کشور ناموفق باشد و به زودی شاهد منطقه امن و سوریه امن باشیم.
رئیس جمهوری ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آوارگان سوریه با اشاره به 
اینکه کشورهایی که از آوارگان سوریه کمک و نگهداری کردند باید مورد تقدیر و تشکر 
قرار گیرند، اظهار کرد: من در این زمینه از جمله از ترکیه تشکر می کنم که بار سختی را 

تحمل کرد و شاید ما در ایران بیشتر درک کنیم که این بار چقدر سنگین است.
وی افزود: در ایران بیش از 39 سال است که بیش از سه میلیون مهاجر افغانی زندگی 
می کنند و بیش از 20 هزار افغانی در دانشگاه های ما تحصیل می کنند و 300 هزار کودک 

افغانی نیز به طور رایگان در مدارس ما مشغول تحصیل هستند.
روحانی تاکید کرد: به هر حال این کار، کار مهمی است و کشورهای اروپایی هم در این 

زمینه باید کمک کنند و اگر قول دادند باید آن را کامل عملی کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد خبرداد؛

مناطق فاقد ایستگاه قطار 
شهری اولویت بی آر تی

نماینده چناران در مجلس، مسیر حمایت از کاالی ایرانی را تشریح کرد:

مبارزه ملی دربرابر 
پنجشنبه   16   فروردین ماه 1397 0 18  رجب  1439 قاچاقچیان

سال اول شماره 177 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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گفت و گوی ویژه

گزارش ویژه

فرهنگ

یک هفته برای فردوسی 
و ادب فارسی

نشست خبری برنامه های پاسداشت روز »زبان و ادب 

فارسی« برگزار و برنامه های این هفته اعالم شد

ناگفته هایی از زندگی شخصی و روابط فامیلی 
رهبری از زبان برادرش

لیگ برتر بدون مشهدی ها!!! 
بررسی وضعیت تیم های قعر نشین جدول لیگ برتر فوتبال کشور

ساده  زندگی  دیگر،  برادر  سه  با  روابطش  از  مثلث  نوروزی  سالنامه  با  گفتگو  در  انقالب  رهبر  برادر 
برادر  ای  خامنه  حسن  محمد  سید  از  است.  کرده  ...روایت  و  فامیل  با  ایشان  ارتباط  نوع  رهبری، 
کوچکتر رهبر معظم انقالب تا کنون چندان مصاحبه یا اظهار نظر رسانه ای دیده یا شنیده نشده بود. 
گفتند ایشان همزمان با رهبر انقالب و دیگر برادرشان در زندان کمیته مشترک بوده اند. گفتند ایشان 

به دلیل مانوس بودن با برادر شریف شان ناگفته های زیادی دارد از...

مشکی پوشان با شکست این هفته اش مقابل استقالل خوزستان با لیگ برتر وداع کرد. درست است 
بازی  اگر چهار  تیم  این  نشان می دهد  اما وضعیت جدول  است  نکرده  تیم هنوز رسما سقوط  این  که 
باقمیانده خود را هم ببرد بازهم در لیگ برتر باقی نمی ماند.عالوه بر مشکی پوشان که به زودی سقوطی 
زودهنگام را تجربه می کند، سایر تیم های نیمه دوم جدول هم خطر سقوط را احساس می کنند. از بین 

این هفت تیم یک تیم رفتنی خواهد شد.
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پاسخی برای نگرانی جامعه از فیلترینگ 

تلگرام
 تیتر یک رسانه ها 

2
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یک جامعه شناس مطرح کرد

تاتو برای تایید اجتماعی
یک جامعه شناس گفت: افراد با »تاتو کردن« به دنبال

 تایید اجتماعی هستند

آبونمان مشترکان گاز در 
خراسان رضوی برگردانده شد

تاجرنیا:  

احمدی نژاد از نجابت رهبر 
سوءاستفاده می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
برنامه های پاسداشت روز زبان و ادب فارسی و بزرگداشت 
روز فردوسی در قالب هفته فردوسی برگزار می شود. سید 
سعید سرابی در جلسه شورای سیاستگذاری بزرگداشت 
روز پاسداشت زبان و ادب فارسی و بزرگداشت فردوسی 
در سالن اجتماعات این ادارهکل با اشاره به سخن مقام 
تجلیل  »ف��ردوسى«  از  که  موافقم  »من  رهبری  معظم 
شود؛ شاهنامه تحلیل شود و حکمت فردوسى استخراج 
یا  است  اسالمى  حکمت،  این  که  بدانند  همه  تا  گردد 

غیراسالمى« گفت: باید تالش شود با...
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نشست خبری روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه

روحانی: نقشه جغرافیایی منطقه نباید تغییر کند
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نماینده چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مبارزه ملی در برابر قاچاقچیان و واردکنندگانی که در حکومت نفوذ 

دارند،پیام نامگذاری سال ۹۷ است.
 ۹۷ سال  نامگذاری  خصوص  در  دهقانی  محمد  مهر،  گزارش  به 
افزود: خوشبختانه سال ۹۷ توسط رهبر معظم انقالب به نام سال 
حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شد. نفس این نامگذاری موجب 
می شود جبهه از حمایت از تولید داخلی و حمایت از کاالی ایرانی 
در کشور ایجاد شود و کسانی که تا االن برای حمایت از کاالی ایرانی 
مانع ایجاد کردند و در برابر تولید ملی به خاطر سودجویی ها و منافع 

شخصی مقاومت کردند، مقاومت شان سست شود.
اصل  اینکه  بیان  با  مجلس  در  و شاندیز  طرقبه  نماینده چناران، 
نامگذاری سال به نام حمایت از تولید ملی نوعی مبارزه در برابر کسانی 
است که با قاچاق کاال و واردات کاالهای غیرضرور به دنبال منفعت 
هستند، گفت: در سال های اخیر مقام معظم رهبری اسامی سال ها را 
در راستای رشد اقتصادی نامگذاری کردند که این اقدام موجب شده 
نوعی مبارزه و مقاومت اقتصادی در کشور شکل بگیرد هر چند تا االن 
آنگونه که توقع داشتیم در این مبارزه پیشرفت نکرده ایم در عین حال 

اگر این نامگذاری ها نبود وضعیت بدتری داشتیم.
داشت:  اظهار  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نائب 
در حال حاضر دو جبهه در کشور داریم جبهه اول، جبهه حمایت از 
استقالل، آزادی، تولید داخلی، اعتماد به نفس ملی، مقابله با زیاده 
با زیاده خواهی قاچاقچیان  خواهی های دشمنان خارجی و مقابله 
کاال و وارد کنندگان، در جبهه مقابل افرادی مقابل عدالت خواهی در 
تمام این آرمان ها ایستاده اند و این دو جبهه در مقابل یکدیگر صف 
آرایی کردند. وی قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی که در داخل تولید 
می شود را دو عامل تضعیف تولیدات داخلی خواند و گفت: قاچاق 
از تولیدات داخلی است متاسفانه  از موانع اصلی حمایت  کاال یکی 
افراد با نفوذ در دستگاه دولت تمایلی به حمایت از تولید ملی ندارند 
و تمام هم و غم آنها در راستای واردات کاالست این امر نشان می دهد 
جریان پرنفوذی در کشور که به مسئولیت های باالیی رسیده اند اگرچه 
در شعار بیانیه حمایت از کاالی ایرانی می دهند اما درواقع به دلیل 
باندهای واردات و قاچاق که اطراف آن ها شکل گرفته است در راستای 

حمایت از تولید ملی گام بر نمی دارند.
جریان پرنفوذ شریک در باند های قاچاق

یا  پرنفوذ  اف��راد  این  بعضا  ک��رد:  اظهار  مجلس  حقوقدان  این 
امر  این  و  و قاچاق هستند  باندهای واردات  نزدیکانشان شریک در 
موجب می شود تمایلی به این شعارها نداشته باشند و در عمل این 
افراد نه تنها کاری در راستای حمایت از تولید نمی کنند بلکه تا جایی 

که بتوانند در راستای حمایت از کاالی ایرانی مانع تراشی می کنند.
 ۹۷ مقام معظم رهبری سال  آنکه  از  بعد  افراد  این  دهقان گفت: 
را سال حمایت از کاالی ایرانی نامیدند بالفاصله بیانیه دادند که ما 

حمایت می کنیم اما در عمل این کار را نکردند.
ایرانی  از کاالی  باید  که رهبری می فرمایند  ادامه داد: زمانی  وی 
نباید در  از مسئوالن بخشنامه می دهند  تازه یکسری  کرد  استفاده 
ادارات از کاالهای خارجی استفاده شود، مگر این مساله لزوم عدم 
استفاده از کاالهای خارجی در ادارات اینقدر پیچیده بوده که بعد از 

اعالم رهبری برخی به فکر بخشنامه دادن بیافتند؟ 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بی توجهی 
مسئوالن به این موضوع دو علت دارد یا تا االن درک این موضوع را 
نداشتند که نباید در دستگاه های دولتی از کاالهای خارجی استفاده 
شود که البته مسئوالن ما فهمشان باالتر از این مساله است، علت دوم 
این است که این افراد اصوال اعتقادی به این مساله ندارند. به تمام 
دستگاه های دولتی که مراجعه می کنید می بینید اکثر کاالهای مورد 
استفاده در این دستگاه ها خارجی است. در صورتی که معادل ایرانی 

همه این کاالها در بازار وجود دارد.
داشت:  اظهار  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نائب 
جبهه  یک  در  که  دارد  وجود  کشور  داخل  در  سختی  بندی  جبهه 
حامیان کاالی ایرانی و تولید ملی و اعتماد به نفس ملی قرار دارند این 
افراد معتقدند باید با قاچاق و واردات کاالهای غیرضرور مبارزه کرد، 
در جبهه مقابل هم مسئوالنی قرار دارند که معتقدند فقط با تعرفه 
به گونه ای  نیز  باید جلوی واردات گرفته شود، تعرفه گذاری  گذاری 
انجام می شود که باندهای خودشان بتوانند استفاده کنند، نمونه آن 
افراد نفوذی  تعرفه گذاری برای واردات خودرو بود که در آن ماجرا 
ابتدا برای واردات خودرو ثبت نام کردند و بعد دوستان شان در دولت 
تعرفه ها را باال بردند. این امر نشان می دهد تعدادی از تعرفه گذاری ها 
و  است  واردکنندگان  میلیاردی  هزار  چند  استفاده های  راستای  در 
شریک  می کنند  ریزی  برنامه  را  سفارش  ثبت  دولت  در  که  افرادی 

واردکنندگان هستند.
جلوی  که  داشتند  تأکید  رهبری  معظم  مقام  داد:  ادامه  دهقان 

واردات کاالیی که در داخل کشور تولید می شود، گرفته شود. وزارت 
صنعت با همه ُکندی ها و اتهاماتی که در جریان عدم حمایت از تولید 
ملی به این وزارتخانه وارد است، لیست ۸۵۰ قلم کاالی وارداتی که 
مشابه داخلی آن وجود دارد به رئیس جمهور ارائه داد تا ایشان دستور 
دادند جلوی واردات آنها گرفته شود اما فشارهایی که در داخل دولت 

وجود داشت مانع از ایجاد ممنوعیت کامل واردات شد.
مبارزه ملی در برابر قاچاقچیان 

از  حمایت  راستای  در   ۹۷ سال  نامگذاری  مجلس  حقوقدان  این 
کاالی ایرانی را کاماًل هوشمندانه خواند و گفت: طبق فرموده رهبری 
برابر قاچاقچیان و  باید مبارزه ملی در  باید مردم وارد میدان شوند 
واردات چیانی که در حکومت نفوذ دارند و فاسدانی که تولید کننده 
ثروت  است  مهم  آنها  برای  آنچه  و  ندارد  اهمیتی  آنها  برای  ایرانی 
اندوزی و ساختن کاخ های مجلل برای خودشان و اطرافیانشان است، 
شکل گیرد و ملت در برابر آن ها قیام کنند. برای این افراد، انقالب، 
نظام و ایرانیان هیچ اهمیتی ندارند. نائب رئیس فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس گفت: نامگذاری امسال هم مسئوالن دلسوز را به این 
مبارزه شریک می کند.  این  را در  و هم مردم  مبارزه دعوت می کند 
پیش از این چون در حمایت از تولید داخل فقط مسئوالن مخاطب 
بودند موفق نبودیم و بخش مهمی از کارخانجات ما در سال ۹۶ تعطیل 
شدند. برای حمایت از اشتغال باید دولت حمایت کند و بانکها را بسیج 
کند تا به تولید و اشتغال تسهیالت بدهند. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز باید طرح هایی را متناسب با هر منطقه ارائه کند و جوانان را 
تشویق کرده و آموزش دهد تا اشتغال ایجاد شود. مسئول تحقق این 

شعار دولتی ها بودند که متأسفانه موفقیتی در آن نداشتند.
این  باشند  نداشته  را  قاچاق  با  مبارزه  اراده  که مسئوالن  تازمانی 

کشور روی خوش حمایت از کاالی ایرانی را به خود نخواهد دید
وی اظهار کرد: در سال حمایت از کاالهای ایرانی مردم باید وسط 
میدان بیایند و قاچاقچیان را محدود کنند تا زمانی که ۳۰ میلیارد 
با آمارسازی اعالم  دالر کاالی قاچاق وارد کشور شود و دولت فقط 
کند که مانع قاچاق شده است، این کشور روی خوش حمایت از کاالی 
ایرانی را به خود نخواهد دید. دهقان با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با 
قاچاق کاال کامال روشن است اظهار داشت: طبق این قانون باید همه 
کاالهایی که وارد کشور می شوند دارای شناسه باشد تا مردم بدانند 
که کاالهایی که در داخل کشور وجود دارد کدام داخلی است و کدام 
انجام نمی دهد.  اما دولت  کار بسیار ساده است  این  قاچاق است. 
دست قاچاقچیان در برخی دستگاه ها مانع این اقدامات است. کار به 
جایی رسید که رئیس جمهور نامه ای کتبی زد که چرا در داخل کشور 

با قاچاق مبارزه می شود. فقط باید در مرزها با قاچاق مبارزه شود.
200 گمرک کشور بدون دستگاه ایکس ری 

 ۲۰۰ شده،  رها  مرزها  کرد:  اظهار  مجلس  حقوقدان  نماینده  این 
گمرک در کشور وجود دارد که دستگاه ایکس ری هم در آن ها وجود 
ندارد. بیش از ۲۰ میلیارد دالر فقط از گمرکات کشور کاال وارد می شود. 
باید  از کوله بران ته لنجی ها نیز اجرا نشده است.  طرح ساماندهی 
دولت از کولبران و ته لنجی ها دفاع کند و رابطه آنها با قاچاقچیانی که 

پشت این افراد زحمت کش پنهان شده اند را قطع کنند.
مسافر  همراه  کاال  دالر  میلیارد   ۱۰ تا   ۵ بین  شد:  ی��ادآور  دهقان 
داخل کشور می شود که ساماندهی نشده است. کشور ما به بهشت 
قاچاقچیان تبدیل شده است. ادعای حمایت از کاالی ایرانی در این 

شرایط ادعای بی ربطی است.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه مبارزه 

با قاچاق کاال نیازمند اراده مبارزه با فساد است گفت: باید مشخص 
شود که مسئوالن کشور و اطرافیان و فرزندانشان غیر از کار دولتی در 
چه بخش هایی چه کار می کنند. آیا فرزندان وزراء، نمایندگان، قضات 
و مقامات کارشان واردات و صادرات است یا خیر؟ باید جلوی واردات 

کاالها توسط افراد پرنفوذ گرفته شود.
کاهش فساد برای حمایت از کاالی ایرانی

این حقوقدان مجلس تاکید کرد: واردات کاال توسط افراد پرنفوذ 
موجب سوءاستفاده می شود. افرادی که یک پایشان در حکومت است 
و خودشان تعرفه می گذارند و یک پایشان در بازار است. خودشان از 
رانت واردات و قاچاق سوءاستفاده های عجیبی می کنند. این افراد از 
گمرک بدون پرداخت حقوق گمرکی کاال وارد می کنند و با یک تلفن 

بارهای شان از گمرک خارج شود.
دهقان تصریح کرد: باید شفاف شود که سالطینی که در واردات کاال 
فعالیت می کنند چه کسانی هستند. بعد از مبارزه با سالطین واردات 
می توان صحبت از حمایت از کاالی ایرانی کرد. وی با تأکید بر اینکه 
مبارزه با فساد در همه زمینه ها به ویژه در زمینه حمایت از کاالی ایرانی 
مهم است گفت:برای حمایت از کاالی ایرانی باید فساد در سیستم 
اداره کشور به شدت کاهش یابد تا مسئوالن انگیزه ای برای حمایت از 
واردات نداشته باشند. نائب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی با بیان 
اینکه در راستای حمایت از کاالی ایرانی باید قراردادهای و مناقصه ها 
شفاف باشندگفت: طبق قانون برنامه ششم و قانون مبارزه با فساد و 
ارتقاء سالمت اداری باید تمام فعالیت های اقتصادی و مناقصه ها در 

دولت شفاف باشد اما تاکنون این قوانین اجرایی نشده است.
مشخص شود که فرزندان مسئولین متولی واردات هستند یا 

نه؟
دهقان شفافیت اقتصادی را مهمترین ابزار مبارزه با فساد خواند و 
گفت: مبارزه با فساد یکی از راه های اصلی حمایت از تولید در کشور 
است. وقتی تولید کننده برای دریافت مجوز و برای دریافت وام، رشوه 
بدهد نمی تواند کار کند. زمانی که دست هایی در کشور وجود دارد که 
وام ها را خرید و فروش می کند، تولید کننده نمی تواند فعالیت کند زیرا 
این وام آنقدر گران تمام می شود که فقط برای داللی و دزدی خوب 

است. نه برای تولید.
این حقوقدان مجلس با تأکید بر اینکه یکی از موانع اصلی حمایت 
از کاالی ایرانی، فساد است، گفت: راه مبارزه با فساد، شفافیت است، 
تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، ما نمی توانیم ادعای مبارزه 
انواع متعدد است؛ شفافیت  با فساد داشته باشیم. شفافیت دارای 
معامالت دولتی، شفافیت ثروت های مسئوالن، شفافیت قراردادهای 
نفتی و قراردادهای صنعتی، شفافیت در درآمدهای مسئولین کشور، 

در همه این موضوعات قوانین وجود دارد.
نائب رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی اجرای سامانه شفافیت 
حقوق  مسئوالن را امری ضروری خواند و گفت: باید شفاف شود که 
آیا فرزندان مسئوالن کشور، دست اندر کار واردات هستند یا خیر اگر 
هستند باید در سامانه فعالیت های آنها شفاف باشد، واردکنندگان 
اصلی در واقع از مسئوالن کشور هستند، نمی روند پول حالل یا حرام 
خود را صرف تولید کنند، بلکه این درآمدها را صرف واردات می کنند؛ 

این کار خیانت مضاعف است.
شود.  شفاف  تجاری  آزاد  مناطق  اداره  نحوه  باید  داد:  ادامه  وی 
بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شفاف نیست. ما در بودجه سال 
۹۷ تأکید کردیم که سازمان برنامه و بودجه بر نحوه هزینه کرد اعتبارات 

در مناطق آزاد تجاری نظارت داشته باشد.

اداره حکومت در اتاق شیشه ای باشد
دهقان تأکید کرد: اگر اداره حکومت را در اتاق شیشه ای قرار دهیم 
و همه چیز برای مردم شفاف باشد و رسانه ها نیز آزاد و شفاف باشند، 
گام مهمی در مبارزه با فساد برداشته ایم. متأسفانه افرادی با پول های 
حرام، رسانه ها را در خدمت اغراض سیاسی خود قرار می دهند از این 
با  این نماینده حقوقدان مجلس  بیرون نمی آید.  رسانه ها شفافیت 
تأکید بر لزوم شفافیت در اموال مسئوالن گفت: باید مشخص شود که 
مسئوالن قبل و بعد از دوره مسئولیت خود چه ثروتی فراهم آورده اند 
تصویب  به  مسئوالن  اموال  به  رسیدگی  قانون  خصوص  این  در  که 

رسیده است.
در۴۰  مسئوالن  اقتصادی  عملکردد  مورد  در  داشت:  اظهار  وی 
سال گذشته نیز طرحی در دستور کار مجلس است که بر اساس آن، 
اموال مسئوالن مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که افرادی با 
فساد، ثروتی به دست آورده باشند، ثروتشان به بیت المال بازگردانده 

می شود؛ این شفافیت ِسره را از ناسره مشخص می کند.
رسانه ها منشا ثروت مسئولین را پیگیری کنند

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: اگر رسانه ها 
دنبال  به  نباشند،  ثروت ها  صاحبان  و  کاخ ها  صاحبان  اختیار  در 
حقیقت خواهند رفت و پیگیری خواهند کرد که این ثروت مسئوالن از 
کجا آمده است. وقتی که طرحی برای اعاده اموال نامشروع مسئوالن 
داده می شود، برخی  رسانه ها حمایت می کنند و برخی دیگر نه تنها 
حمایت نمی کنند، بلکه نگران می شوند و مقابله می کنند. این افراد 
به صاحبان ثروت های کالن متصل هستند و نمی توان از آنها انتظار 
داشت به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد باشند. وی تأکید کرد: برای 
حمایت از تولید ملی، مردم وسط میدان نیامدند، زیرا برای این کار 
بیشتر دولت باید برنامه ریزی می کرد و اقداماتی را انجام می داد اما 
برای حمایت از کاالی ایرانی، باید مردم پای کار بیایند. مردم تا جای 
ممکن نباید کاالی خارجی خریداری کنند. باید به سمت کاالی ایرانی 
بروند و قاچاقچیان را تحریم کنند. دهقان استفاده از کاالهای ایرانی را 
تنها راه حل معضل بیکاری جوانان خواند و گفت: در هر خانواده ایرانی 
تعدادی جوان بیکار وجود دارد، اما پدر و مادرهای آنها کاالی خارجی 
می خرند؛ برای رفع مشکل بیکاری باید کاالی ایرانی خرید. با خرید 
اگر همه  بیکاری رفع می شود.  و  یافته  اشتغال رونق  ایرانی،  کاالی 
ایرانیانی که جوانان بیکار در خانه دارند، اراده کنند و به خاطر جوان 
خودشان و آینده کشور، خرید کاالی خارجی را تحریم کنند، عزم ملی 
شکل می گیرد که به معنای تحریم قاچاقچیان و وارداتچی هایی است 
که جز پول پرستی، هیچ چیزی نمی فهمند. اراده مردمی کار را یکسره 
می کند. اگر اراده مردمی شکل بگیرد، می توانیم ادعا کنیم که از کاالی 

ایرانی دفاع شده است.
امیدواریم مردم قاچاقچیان را تحریم کنند

این حقوقدان مجلس تصریح کرد: از تفکر مدیریتی مسئوالن راهی 
را برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی باز نمی شود متاسفانه برخی 
مسئوالن خودشان دست اندرکار واردات و قاچاق هستند، بنابراین 
از این افراد نمی توان توقع داشت اقدامی راستای حمایت از کاالی 
ایرانی انجام دهند، کما اینکه در سال های گذشته نیز اقدامی در این 
و  دادند  انجام  قاچاق  قاچاقچیان  داد:  ادامه  وی  نشد.  انجام  راستا 
فرزندان مسئوالن به دنبال واردات هستند. امیدی به این سیستم 
اداری برای حمایت از کاالی ایرانی نیست. اما امید داریم که مردم 
این عزم راسخ را در خودشان ایجاد کنند و قاچاقچیان و وارداتچیان 

بی رحم را تحریم کنند.
1128کانتیر قاچاق در سال های اخیر توقیف شده است

دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: یکی از اشکاالتی 
که در کشور وجود دارد، این است که مسئوالن متعهد نیز نسبت به 
قاچاق، واردات و فساد، بی تفاوت هستند و اراده ای برای مبارزه با آن 
ندارند و تفکرات غلط آنها را احاطه کرده است؛ نگران میز و پست و 
مقام خود هستند که حرف هایی نزنند، میزشان به خطر بیفتد و پست 
والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نائب  بدهند.  دست  از  را  خود 
مجلس گفت: وزارت اطالعات اعالم کرد که ۱۱۲۸ کانتینر کاالی قاچاق 
در سال های اخیر توقیف شده است؛ این آمار فاجعه ای بزرگ است. 
این آمار زنگ خطر برای کشور است که کانتینر کانتینر کاالی قاچاق 
وارد کشور می شود، این کانتینرها از گمرک رسمی وارد کشور شده اند. 
باندهایی در گمرک  کارشان قاچاق است. این امر نشان می دهد که 

وضعیت کشور در زمینه قاچاق و واردات خوب نیست.
وی ادامه داد: دولت باید تعداد گمرکات را از ۲۰۰ گمرک به ۵ گمرک 
کاهش دهد. حداکثر وجود ۱۰ گمرک در کشور کافی است. ۲۰۰ گمرک 
و تعداد زیادی مناطق آزاد در کشور وجود دارد که از آن ها مقادیری 
در   ۹۷ سال  در  را  کار  یک  همین  دولت  می شود.  انجام  هم  قاچاق 
راستای کاهش گمرکات انجام دهد، ِدین خود را به حمایت از کاالی 

ایرانی اَدا کرده است.

نماینده چناران در مجلس، مسیر حمایت از کاالی ایرانی را تشریح کرد:

مبارزه ملی دربرابر قاچاقچیان

فیلترکردن یا نکردن تلگرام«؛ این موضوع مورد بحث میان سیاسیون و مسئوالن 
در روزهای بعد از تعطیالت نوروزی است.

دید  به  روزها  این  که  تلگرام  فیلترینگ  به  مربوط  مباحث  ادامه  آنکه  جالب 
عیدانه  دیدار  در  حاال  بود،  یافته  راه  هم  نوروزی  عیددیدنی های  و  بازدیدها  و 
رییس جمهور با جمعی از وزرا، استانداران و مدیران اجرایی نیز نمود یافته و به 
از سخنان  تیتر رسانه ها  به  این جلسه،  عنوان مهم ترین موضوع مطرح شده در 
عیدانه روحانی تبدیل شده است. آنجا که پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری تا 
بسیاری از خبرگزاری ها به این موضوع پرداخته و درحالی که اصولگرایان بیشتر 
روی بخشی از سخنان رییس جمهور درمورد لزوم رفع انحصار در استفاده از تلگرام 
مانور دادند، اصالح طلبان تاکید ویژه حسن روحانی بر اینکه این رفع انحصار لزوما 
از بحثی  الگویی کوچك  به معنای فیلترینگ تلگرام نیست را تیتر کردند؛ اشل و 
اساسی که این روزها، به موضوع اصلی رسانه ها و افکار عمومی بدل شده، ناظر بر 

دو نوع نگاه متفاوت به موضوعی مشترك!
روحانی : مردم ولی نعمت مسئولین هستند

حسن روحانی، رییس جمهوری البته به جز این یك جمله، به مسائل دیگری 
وحدت  و  امنیت  اصلی  عامل  و  مسئوالن  ولی نعمت  را  مردم  او  پرداخت.  نیز 
جامعه دانست و با تاکید بر اینکه همه تالش ها باید در راستای خدمت به مردم 
و ایجاد فضایی امن تر و توام با آرامش و آسایش بیشتر برای آنان باشد، گفت: 
خواست مردم از دولتی که به آن رای داده اند، تالش بیشتر برای تقویت رفاه و 
امنیت است. روحانی همچنین گام برداشتن در مسیر گسترش بیشتر دسترسی 
تاکید  و  خواند  ضروری  را  مردم  انتخاب  قدرت  و  اطالعات  ارتباطی،  فضای  به 
و  مشکل  بتوانند  که  ارزان  و  امن  توانمند،  ایرانی،  پیام رسان های  داشتن  کرد: 
و هدف  بود  افتخار همگان خواهد  باعث  بی تردید  کنند،  را حل  نیازهای مردم 
کردن  مسدود  یا  فیلتر  داخلی،  پیام رسان های  و  نرم افزارها  تقویت  و  ایجاد  از 
انجام  پیام رسان ها  در  انحصار  رفع  هدف  با  باید  بلکه  باشد،  نباید  دسترسی ها 
تدوین  و  مجازی  فضای  از  بهینه  استفاده  آم��وزش  رییس جمهوری،  شود. 
محتوای مناسب و خوب برای انتشار در این فضا را نیز ضروری خواند و گفت: 
فضای مجازی خوب با تولید محتوای خوب، جذاب و مفید و نه صرفا با انحصار و 

محدود کردن آن، تامین خواهد شد.
هدف رفع انحصار است، نه فیلتر کردن 

دیگر  بخشی  به  شد،  منتشر  جماران  سایت  در  که  کوتاه  خبری  در  همزمان 
خبر  این  پایه  بر  شد.  اشاره  شنبه  سه  دیدارهای  در  رییس جمهوری  سخنان  از 
روحانی گفته است: بنای نظام بر رفع انحصار از فضای پیام رسان ها بوده است، نه 
فیلتر و بستن فضای مجازی. کام مردم را با اینگونه حرف ها تلخ نکنید، در فضای 

بحران بیکاری، تیشه به ریشه اشتغال نزنید.
بر  تلگرام،  رفتن  یا  ماندن  بحث  درحاشیه  که  نکته ای  شاید  اما  میان  این  در 
اهمیت موضوع افزود، تاکیدی بود که از ابتدای سال جاری بر حمایت از کاالی 
ایرانی صورت گرفت و پس از تبدیل شدن این بحث اساسِی فرهنگی- اقتصادی 
به شعار و رویکرد اصلی سال 97 ازسوی مقام معظم رهبری، توسط دولت و سایر 

فرهنِگ  این  اجرای  برای  الگویی  به  قانونی،  بخشنامه های  قالب  در  نیز  نهادها 
اقتصادی مجهز شد.

همزمان با این مباحث بود که جدال موافقان و مخالفان تلگرام بیش از پیش 
سال،  شعار  به  اتکا  با  مخالفان  که  آن جا  تا  گرفت.  خود  به  سیاسی  بوی  و  رنگ 
استفاده از این پیام رسان خارجی را در مغایرت با این سیاست اصولی در فرهنِگ 
موافقان  که  شد  آن  به  منجر  بحث  همین  اتفاقا  و  کرده  ارزیابی  کشور  اقتصادی 
و  تلگرام  از  همزمان  استفاده  امکان  توجیه  در  خود  استدالل های  ارایه  ضمن 
ارایه  نیز  سال  شعار  از  دقیق تر  تحلیلی  داخلی،  قدرتمند  و  امن  پیام رسان های 
کرده و به این اعتبار تاکید کردند که حمایت از کاالی داخلی، لزوما به معنای سلب 
استفاده از کاالی خارجی نیست و فراتر از آن، اساسا این حمایت و رویکرد ملی در 
اقتصاد، بدون ایجاد امکان رقابت برای محصوالت داخلی با نمونه های خارجی 
ازقضا هنگامی محصوالت داخلی مورد پذیرش  که  بود. آن چنان  میسر نخواهد 
و مقبولیت عمومی قرار می گیرند که در رقابتی واقعی با رقبای خارجی، مشتری 
ایرانی را متقاعد به استفاده از نمونه داخلی کنند تا آنچنان که رییس جمهور درباره 
با  این محصوالت  از  افتخار  با  ایرانیان  گفته است،  پیام رسان داخلی  از  استفاده 

کیفیت داخلی استفاده کنند.
نمونه وطنی باید با ورژن خاجی قابل رقابت باشد

که  بود  آن  بر  رییس جمهور  ویژه  تاکید  نیز  شعارسال  بحث  در  که  همان طور 
هنگامی می توان از مشتری ایرانی انتظار داشت که با تعصب کاالی وطنی را به 
با آن ورژن خارجی قابل  این نمونه داخلی  بیگانه ترجیح دهد که کیفیت  نمونه 
رقابت باشد. نیز همانطور که روحانی روز سه شنبه در انتهای سخنانش درجمع 
از  یکی  عنوان  به  جهان  و  همسایگان  با  سازنده  تعامل  بر  ن��وروزی،  میهمانان 

سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد و گفت: با تعامل

با همسایگان و جهان، بی تردید منافع و سود بیشتریعاید کشور می شود و این 
سیاست به ویژه در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی، بیش از پیشپیگیری خواهد 
شد. صحبت های روز گذشته رییس جمهور اما درحالی عمدتا به مسائل مربوط به 
فیلترینگ یا ادامه فعالیت تلگرام اختصاص یافت که مستند به عکس های خبری 
از مسئوالن  از دیدارهای نوروزی صبح سه شنبه روحانی، چندنفر  منتشر شده 
ارشد تصمیم گیر در مباحث مربوط به فضای مجازی ازجمله این میهمانان بودند 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  آذری جهرمی،  محمدجواد  میان،  این  در  که 
چهره های  جمله  از  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر  فیروزآبادی،  ابوالحسن  و 

برجسته این جمع بودند.
طیبه سیاوشی :فیلترینگ در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی 

نیست
طیبه سیاوشی، نماینده تهران می گوید: شورای عالی فضای مجازی وظایفی 
مانند نظارت را برعهده دارد اما فیلترینگ در حیطه اختیارات و جزو وظایف آن 
نیست. این عضو فراکسیون امید در گفت وگو با رویداد 24 درباره تصمیم احتمالی 
تلگرام  فیلتر  شایعه  درباره  گفت:  تلگرام  فیلتر  برای  مجازی  فضای  شورای عالی 
من  اما  دارد  وجود  »احتمالش  که  گفت  ایشان  کردم،  سوال  ارتباطات  وزیر  از 
بشدت با فیلتر به عنوان تنها راهکار مخالفم« و البته معتقدم بقیه مسئولین هم 
باید موضع خود را اعالم کنند. در حال حاضر اکثریت مجلس دهم با فیلترینگ 
تلگرام و محدود کردن آزادی بیان مخالف هستند. عضو فراکسیون زنان مجلس 
در ادامه افزود: بحث شایعه فیلتر تلگرام پس از ناآرامی ها بارها مطرح شده است. 
ولی نمی دانم شایعه آخر در کجا مطرح شد؛ اما آنچه مسلم است این که از طریق 
از  موضوع  این  اساسا  چراکه  نشده،  اعالم  مطلبی  مجازی  فضای  شورای عالی 

وظایف این شورا نیست.
فیروز آبادی :فیلترینگ احتمالی تلگرام شایعه نیست

سخنان سیاوشی مبنی بر این که »فیلترینگ در حیطه اختیارات شورای عالی 
فضای مجازی نیست« در حالی مطرح می شود که دیروز ابوالحسن فیروزآبادی، 
صداوسیما  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  کشور  مجازی  فضای  شورای عالی  دبیر 
فیلترینگ  که  شد  مشخص  کرد،  ارایه  که  توضیحاتی  با  و  گذاشت  کنار  را  تعارف 
احتمالی تلگرام شایعه نبوده، بلکه قطعی است. فیروزآبادی در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: »تلگرام با بخش خصوصی ما دشمنی دارد و هیچوقت حاضر 
بخش  از  منظورش  نداد  توضیح  وی  البته  کند.«  کار  ما  خصوصی  بخش  با  نشد 
خصوصی مورد نظر چه شرکت یا موسسه ای بوده و آنها چه پیشنهادی برای تلگرام 

داشته اند.
برداشت رسانه میلی از سخنان روحانی

بخش  این  پوشش  به  تنها  سیما،  شبانگاهی  اخبار  که  است  حالی  در  این 
انحصار  داخلی،  پیام رسان های  تقویت  با  که  پرداخت  روحانی  سخنان  از 
بخش های  سایر  انعکاس  از  و  داد،  کاهش  می توان  را  خارجی  پیام رسان های 

سخنان رئیس جمهوری خودداری کرد.
تلویزیون در واقع در گزارش  خود چینش ها را به گونه ای قرار داد که رویداد، 
این گونه به مخاطب منتقل شود که رئیس جمهوری کشور نیز با فیلترینگ موافق 
شده است. این درحالی است که روحانی در سخنان خود تاکید کرده بود که هدف 
کردن  مسدود  یا  فیلتر  داخلی،  پیام رسان های  و  نرم افزارها  تقویت  و  ایجاد  از 

دسترسی ها نباید باشد.

پاسخی برای نگرانی جامعه از فیلترینگ 

تلگرام، تیتر یک رسانه ها 

ناگفته هایی از زندگی شخصی و روابط فامیلی رهبری از زبان برادرش

سامانه
 پیامک مردمی
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 علی روغنگران

از  مثلث  نوروزی  سالنامه  با  گفتگو  در  انقالب  رهبر  برادر 
روابطش با سه برادر دیگر، زندگی ساده رهبری، نوع ارتباط 

ایشان با فامیل و ...روایت کرده است.
از سید محمد حسن خامنه ای برادر کوچکتر رهبر معظم 
انقالب تا کنون چندان مصاحبه یا اظهار نظر رسانه ای دیده 
با رهبر انقالب و  یا شنیده نشده بود. گفتند ایشان همزمان 
گفتند  اند.  بوده  مشترک  کمیته  زندان  در  برادرشان  دیگر 
ناگفته  شان  شریف  ب��رادر  با  بودن  مانوس  دلیل  به  ایشان 
های زیادی دارد از سبک زندگی، اندیشه سیاسی، فرهنگی 
مشهد  راهی  تا  شد  موجب  اینها  همه  ایشان.  اجتماعی  و 
مقدس شوم و با او در یک گفت وگوی طوالنی از ناشنیده های 

زندگی رهبر انقالب بپرسم. 
در ادامه بخش هایی از این گفت وگو را بخوانید:

مورد  در  حضرتعالی  با  وگویی  گفت  که  است  این  ما  بنای 
حال  به  تا  کم  خیلی  شما  باشیم.  داشته  بزرگوارتان  برادر 
اش  دانستن  که  دارید  هایی  ناگفته  قطعا  اید.  گفته  سخن 

جذاب و خواندنی است.
اگر شما دقت کرده باشید در احواالت اخوی بزرگ، هادی 
اند،  گفته  اینطوری  برادرمان  نگفتیم  وقت  هیچ  من  و  آقا 
بچه  گفتند،  آقای هاشمی  برادران  میگوید.  آنطور  برادرمان 
های آقای هاشمی گفتند، ایشان بچه هایشان هم نگفته اند. 
بنابراین این مشی ما نیست. ما خانه و بیرونمان تقریبا یکی 
است، یعنی خیلی تفاوتی بین اخالق داخلی و اخالق بیرونی 
مان  بیرونی  و  اندرونی  یعنی  نیست.  ها  خیلی  برخالف  مان 

یکی است.
اخت  بیشتر  شما  بزرگوار  اخوان  این  از  یک  کدام  با 

بودید؟
من به لحاظ ته تغاری بودن، عزیزدردانه همه شان بودم. 
االن هم احساس میکنم آقایان عنایت ویژه به من دارند. این 
و  بزرگ  اخوی  هم  که  است  این  من  حس  است،  من  اعتقاد 
کمتر،  شاید  هادی  آقا  حاال  جور،  یک  آقا  هادی  آقا،  هم 
خواهرمان یک جور و دیگران این یک مساله، مساله دیگری 
که هست، فاصله سنی ما، رعایت کوچکتر و بزرگتر؛ مثال من 
با هادی آقا در واقع یک حالت همبازی شبه همبازی داشتیم 
گرچه چند سال فاصله سنی با هم داشتیم، اما یک جاهایی 
مشترک بودیم و بازی های خانه و بحث های خانگی، بچگی، 
12-10 سالگی و مثال ایشان بزرگتر بود، مثال 14 سالش بود و 
من 10 سالم بود. اما آقا و اخوی بزرگ به لحاظ فاصله سنی، 
یک حالت بزرگتری هم بر من داشتند. مثال من را زیر بالشان 
بگیرند، یک وقت من را جایی ببرند، محبتی کنند، مسافرتی 
بروند و سوغاتی برای من بیاورند؛ مثال می گویم، این حالت 

محبت گونه آنها به من بود. 
خانواده سیاسی هم بودید از همان اول؟

خانواده سیاسی که قطعا.
مبارزات سیاسی اخوی های محترم و خودتان را بفرمایید 

که از چه موقع شروع شد، از چه سالی بود؟
خودشان  گروه  در  آقا  بودند.  مبارز  اینها  اول  از  که  مبارزه 
هم  بودند،  عالم  هم  بودند،  مدرس  هم  چون  بودند،  لیدر 
مشهد  در   42 از  بعد  سالهای  از  بودند،  مشخص  افراد  جزو 
ایشان شاخص بودند، طلبه فعال، جوان و سرحال و انقالبی 
بودند. منبر میرفتند، سخنرانی میکردند؛ حاال نه منبرهای 
حرفه ای، همین منبرهای فصلی که طلبه ها می روند. چون 
منبری ها بعضی ها شغلشان منبر است، بعضی ها نه، برای 
تبلیغ می روند منبر. یعنی ایام محرم و صفر یا ماه رمضان، 
بخش تبلیغی، البته درآمد هم داشت، ولی بخش تبلیغی اش 

سنگینتر است و هدفهای مشخص تری در داخلش است.
در مورد بازداشت هم می فرمایید؟

ما از وقتی یادمان می آید، ایشان یا فراری بوده یا زندان 
را  او  دیدیم  می  بعد  منبر،  زاهدان  مثال  میرفت  است.  بوده 
یا  منبر  سبزوار  میرفت  آمد.  می  تهران  از  خبرش  گرفتند، 
کاشمر بعد خبرش می آمد که گرفتند و بردند تهران. دائما، 

حاال کوتاه و زمان ها متفاوت بود، زمانها معموال سه ماه، دو 
ماه و 40 روز متفاوت بود. ایشان خودشان بهتر میدانند که 
چقدر بودند و من هم از آن موقع خیلی یادم نیست و اگر هم 
دیدم،  را  ها  زندگینامه  و  خواندم  را  ایشان  خاطرات  بگویم، 

میگویم، ولی خودم را هم که دیدم، اینطوری بود.
آقا  هادی  جای  به  بردند  اشتباهی  را  من  دیگر  بار  یک 
او را می زدند، من را  بازجویی کنند که شانس آوردم، چون 
بودند،  را می زدند و خیلی هم شکنجه کرده  او  بودند.  نزده 

خبر داشتم.
کمونیست  او  بود.  شده  اعدام  ای  خامنه  آژنگ  بیژن  یک 
بعدا  بیرون  بودند.  چسبانده  من  به  را  او  ای  خامنه  آن  بود. 
شایع شده بود که حسن را اعدام کرده اند. اصال ما اعدامی که 
هیچی، کشیده بخور هم نبودیم. یک عدد در تهران کشیده به 
من نزدند، چون کاری با ما داشتند، ولی بیخودی نگه داشته 

بودند.
همچنان روابط با حضرت آقا برقرار بود؟ یعنی رفت و 

آمد داشتید؟
ها  رابطه  آمدیم.  می  و  رفتیم  می  بودند.  تهران  ایشان 
رابطه برادری است، االن هم هست. منتها االن ایشان گرفتار 
هستند، من مشهد هستم، هر چند ماه یک بار ممکن است 
همدیگر را ببینیم. یا روزی که من فرصت دارم، تهران هستم 
و بروم، ایشان خسته است، گرفتار است؛ نه اینکه وقت نمی 
دهند، می گوییم، می گویند اگر میشود پس فردا بیایید. خب 
قرار  است.  اینطوری  نمیروم.  و  مشهد  میروم  فردا  پس  من 

میگذاریم. مشهد هم همینطوری است.
وجود  که  ای  فاصله  جهت  به  شد  محدودتر  روابط 

داشت؟
نبود.  که  بیکار  ایشان  اینکه  هم  و  مکانی  فاصله  هم  بله، 
اولش که شورای انقالب بود، حاال آن وقتها بیشتر تهران که 
شدیم.  محدودتر  بعدها  ولی  ایشان،  منزل  میرفتم  میرفتم، 
و  گیر  برویم،  نمیتوانستیم  بود،  جمهوری  ریاست  ایشان 
اینکه نمیرفتیم. ولی  نه  البته می رفتیم،  دارش بیشتر بود؛ 
بزنیم. معطلی داشت  برویم در خانه زنگ  که  نبود  اینطوری 
تهران  وقت  هر  من  بود.  سخت  ما  برای  اش  معطلی  شاید  و 
شب  یک  هرکدامشان  خانه  هستند،  برادر  تا  سه  میرفتم، 
میرفتیم. از برادر بزرگ میگرفتم تا هادی آقا هر شب میرفتم 
خانه یکی از آنها؛ تا این اواخر. بعد هم که خودم تهران زندگی 
کردم، تهران خانه داشتیم، زندگی داشتیم، مثل میهمانی؛ 
آنها می آمدند، ما میرفتیم، بچه هایشان، خانواده، مجالسی 

که داشتیم، در مجموع با هم رفت و آمد داشتیم.
حضرت آقا در این روابط فامیلی چطور هستند؟

بسیار صمیمی.
االن این مشغله بزرگی که ایشان دارند، باعث شده که 

نباشند؟
دور نیستند. ایشان مقید هستند و هر وقت مشهد تشریف 
می  را  شان  خانواده  یا  پدری  یا  مادری  فامیل  آورن��د،  می 
بینند. حاال بستگی دارد، یک وقت فرصتشان بیشتر است، 
در دو نوبت، یعنی یک مقدار مفصل تر، یک وقت ادغام می 

شود. همه با هم، فامیل، همه می روند. 
االن روابط بین اخوی ها چطور است؟

خوب است.
همان روابط گذشته را دارند؟

ماه  میکنند،  دعوت  روند،  می  است.  برادرانه  روابط  بله، 
رمضان ها یک افطاری ایشان خودشان را موظف کرده اند که 
حتما افطاری دهند. کسی هم توقعی ندارد، ولی حتما این 
داشته  را  امکانش  وقتی  یک  یا  مردانه  میدهند.  را  افطاری 
فامیل  است.  مردانه  نباشد  اگر  اما  است،  هم  زنانه  باشند 
می  اخ��وان  مواقع  بعضی  حاال  برادرها.  ا،  برادرزادهه  ها؛ 
روند، بعضی موقع ها اخوان نمیروند که آنها هم گرفتاریهای 
داماد  خواهر،  داماد  ها،  جوان  ها،  بچه  دارند.  را  خودشان 

برادر، داماد این برادر، عروس آن برادر، همه میروند.

روابطشان با آقازاده ها هم خیلی جالب است. 
من از نزدیک زیاد ندیدم. همین چیزی که بیرون میآید و 
آقازاده های مثال  با  تفاوت دارد  به نظرم خیلی  ما میبینیم، 

دیگر مسئوالن و شخصیتها و این نظر من است.
پیش هم می نشینید، صحبت فیلم یا کتاب هم می کنید؟
وقتی  من  بگویم.  آقا  به  نسبت  را  موضعم  من  بگذارید 
جواب  من  نکنند،  س��وال  ایشان  تا  میرسم،  آق��ا  خدمت 
به  اگر  نیستم.  زننده  حرف  و  کننده  ش��روع  من  نمیدهم. 
صورت استثنا یک مطلبی را در ذهنم پرورانده باشم، آن هم 
درونی  احساس  یک  چیست،  احساسم  حاال  دارد.  موقعیت 
که همه شان  اخوانم  با  بودم. من  اینگونه  بچگی  از  که  است 
رفاقت  هستند،  عزیز  من  برای  شان  همه  و  هستند  محترم 
رفیق  هم  با  بزرگ  اخوی  و  آقا  وقت.  هیچ  بکنم  نتوانستم 
اند،  بوده  طلبه  هستند،  حجره  هم  برادری،  از  غیر  هستند، 
با هم بودند، می رفتند، می آمدند، گعده هایشان با آنها بود. 
هادی آقا با آنها رفاقت ندارد، یعنی همنشین نبوده، نشست 
فاصله  دلیل  به  من  خودش.  دالیل  به  نداشته،  برخاست  و 
سنی ام. بعضی از رفقای من با هادی آقا رفیق هستند. من 
لطیفه تعریف کنم، هادی آقا نمیخندد، ولی همان لطیفه را 
رفیق هایم تعریف می کنند، خنک تر، می خندد، چون قرار 
اینها را میدانم و  باز نشود. من هم  او  به  است روی برادرش 
هرچه  میرسم،  که  آقا  خدمت  من  میدانند.  هم  خودشان 
مسن تر شدم، چون عقلم بیشتر شده، به مشکالت ایشان، 
به مسائل و درگیری های ایشان بیشتر واقف هستم، بنابراین 
برای ایشان حاضر نیستم مزاحمت ایجاد کنم، حتی مثال یک 
وقتی اصرار میکنند که حتما برویم دیدن آقا، میگویم من آقا 
را در تلویزیون دیدم. برویم خانه، مزاحمت است. چون آقا 
نشینند  می  و  آورند  می  تشریف  میرویم،  وقتی  است،  مقید 
روی صندلی، ما هم مینشینیم روی صندلی، نیم ساعت، سه 
ربع، کمتر، بیشتر، باید ایشان بنشینند. حرفی هم میزنند، 
ما هم استفاده میکنیم، ولی من می دانم، خب ایشان خسته 
است. صبح مثال دو، سه ساعت جلسه داشتند، سه ساعت 
مالقاتی داشتند، چهار تا مالقاتی داشتند، مطالعه داشتند. 
که در حسینیه درس خارج میدهند،  دارند. حاال هم  درس 
خب آنها هم مطالعه دارد، زحمت دارد، حوصله می خواهد، 
فقط  و  نمیدانند  را  اینها  جوانها  خب  باشد.  آزاد  فکر  باید 

میگویند برویم آقا را ببینیم.
و  سوخت  آقا  برای  دلتان  خیلی  ای  برهه  چه  در  شما 

احساس کردید خیلی مظلوم شدند؟
آقا مظلوم نیستند. گفتند من مظلوم نیستم، نگویید این را.

شده  اجحاف  ایشان  به  خیلی  کردید  احساس  کجا 
است؟

معرفتی  بی  خب  کردند،  معرفتی  بی  نشده،  هم  اجحاف 
مظلوم  آقا  دهد.  انجام  است  ممکن  معرفتی  بی  آدم  هر  را 
نیستند، آقا در اوج قدرت هستند. االن ایشان در اوج قدرت 

معنوی هستند.
آنها  از  وارد شد.یکی  ایشان  به  زیادی  امسال هجمه های 

انتشار فیلم جلسه خبرگان بود.
من هم در فضای مجازی دیدم.

نکنند  قبول  دارند  اصرار  آقا  حضرت  که  هست  بخش  یک 
آقا  که  کردند  شیطنت  خیلی  ها  آنطرفی  حاال  را.  پست  این 
نگاه  اگر  طرف  این  از  ولی  ندارد.  قبول  را  خودش  خودش، 
کنید، نشان دهنده تقوای باالی ایشان است. این فیلم اتفاقا 
خیلی به نفع حضرت آقا شد. یعنی من برداشتم این است که 

هرکس دید، برگشت گفت یک تواضعی دیده میشود.
است.  خدا  کار  اینها  همه  میگویید.  شما  که  است  همین 
کسی که برای خدا فداکاری میکند، کار میکند، برای خدا از 
چیزی دریغ نمیکند مهمترینش جان و آبرو است، از بچه و از 
پول و از ثروت مهمتر است؛ آبرو و جان، این دو عزیز است. 
ایشان هیچ دریغی ندارند. در نمازجمعه بعد از 88 هم ایشان 

صراحتا گفتند و قطعا خالصانه گفتند.

گرایش سیاسی دارید؟
از  قبل  هستم.  والیتی  منتها  هستم  راست  من  دارم.  بله، 
اینکه راست باشم، والیت یام. با چپی ها نیستم، با اینهایی 
که االن گروه اصالح طلبی هستند، اصالح طلب نیستم. ذاتم 
هایم  بچه  و  من  نیستم.  اصولگرا  دیگر  االن  اصولگراست. 

سعی میکنیم منش آقا را دنبال کنیم.
زندگی  میکنند،  زن��دگ��ی  س��اده  خیلی  آق��ا  میگویند 
مثال  یا  بودند.  گفته  خوردوخوراک  در  حتی  شخصیشان، 

میهمانی های خودمانی میروید، خیلی تشریفات ندارند.
خرید  من  گفتند  من  به  گفتند،  من  به  را  ای  نکته  یک  آقا 
میوه  معموال  ایشان  ک��ردم.  ح��ذف  خانه  در  را  شیرینی 
اینجا که پذیرایی  دیدارهایشان دو رقم بیشتر نیست. حتی 
میکنند، دو رقم است، سه رقم نیست. غذا هم یک رقم؛ یک 

خورشت.
یعنی حتی وقتی فامیل هم می روند؟

بله، فقط یک خورشت. یعنی تجمالت مطلقا. تجمالت و 
شما  وقت  یک  باشد.  تواند  نمی  این  از  غیر  ودن  تکلفب  بی 
برایتان آشپزخانه تان همیشه کباب و بگیروببند و گرم بوده، 
یک وقت نه، اصال بند این چیزها نبودید. به فکر این چیزها 
نبودید که حاال چون ما اینجا ریاست جمهوری شدیم، باید 
ایشان  که  نیست  قضیه  این  اصال  یعنی  نه.  باشد؛  اینطوری 
آن  که  خودش  برای  دارد  ای  ویژه  تشریفات  یک  تشریفات؛ 
تشریفات برای ایشان نیست، برای جایگاه است که آن جدا 

است.
محافظان، خودی، بگیروببند و حتی اتومبیل، یعنی حتی 
اتومبیل هم مربوط به ایشان نمی شود. ایشان همین است، 
ایشان همین است که می بینید. غیر از اینکه شما میبینید، 
اینکه حتما دمپایی فالن مدل  در  یعنی سعی  همین است. 
باشد، نه. سعی در اینکه حتما مثال فرض کنید فرش داشته 
گلیم است، موکت  در خانهشان  واقعا  االن  نه. همین  باشد، 
اگر پایین خانه  اندرونش هم  است در کتابخانه ای که است، 
است، آن هم همین است. ایشان مبل ندارند، در آشپزخانه 
پایین  این صندلی های پالستیکی است که  از  شان احتماال 
برایشان.  فرستادم  و  خریدم  من  که  پارکینگ  گوشه  دیدید 
برای  چون  بخرند،  هم  را  آن  حتی  نبودند  حاضر  خودشان 
شخصیشان را که نمیگویند ریاست جمهوری یا دفتر رهبری 
یعنی  بخرد.  نمیخواست  بخرند؛  شان  جیب  از  باید  بخرند، 
صندلی  آن  ح��اال  اس��ت.  ای  معمولی  صندلی  صندلیاش 
صندلیهای  این  از  دارم  تهران  هم  من  که  است  اینطوری 
اینطوری، من چهار تا از آن را دارم. همان پشت حسینیه هم 
صندلی  هم  آنها  میگذارند،  را  صندلیها  آن  میبینید  شما  که 

پالستیکی است که برای دفتر است.
مبل هایشان هم مبل های ساده ای است. ایشان یک نکته 
ای را هم گفته اند که ما مثال روی همین مبلها، نشستیم، بلند 
این  تا االن، طوری شده؟  از زمان ریاست جمهوری  شدیم، 
طوری شده خیلی مهم است، این لغت طوری شده را ما باید 

این را بدانیم.
واسطه  حال  به  تا  داشتید،  که  نسبتی  واسطه  به  شما 

شدید برای حل مساله ای یا اصال ورود نکردید؟
نه. من سعی کردم خدمت آقا کمتر چیزی ببرم و بیاورم. 
من  اما  برد،  می  و  گیرد  می  نامه  اوقات  گاهی  همسرم  البته 

مخالفم.
آقا  با  که  دیداری  اولین  در  شما  شدند،  رهبر  که  آقا 

داشتید، چه فرقی دیدید با گذشته؟
هیچی؛ هیچی به خدا.

در یک جمله اگر بخواهید برادرتان را که رهبر انقالب 
اسالمی هستند را بیان کنید، چه میگویید؟

بنده مخلص  انسان مخلص، یک  بگویم. یک  نمیدانم چه 
که  اخالصی  همین  مخلص،  باحقیقت،  من؛  نظر  به  خدا 
بندگی  بنده مخلص، فقط وظیفه  گفتید. یک  را شما  لغتش 

اش را ایشان به نظر من انجام میدهد.

دولت در نظر دارد تا برای سال ۱۳۹۷ یک میلیون 
این  عمده  که  کند  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   ۳۳ و 
طرح های  در  سرمایه گذاری  طریق  از  اشتغال زایی 

تولیدی و عمرانی خواهد بود.
با نهایی شدن بودجه 97 و ابالغ آن، از اینک دولت 
موظف است که تا پایان سال یک میلیون و 33 هزار 
شغل ایجاد کند؛ این براساس تعهدی است که دولت 

در بودجه سال 1397 دارد.
به گزارش خبرآنالین، اولین بار محمدباقر نوبخت، 
سال  دی م��اه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
گذشته در تشریح جزییات بودجه سال 1397، از این 
»برنامه ریزی های  و گفت:  کرد  رونمایی  هدف گذاری 
الزم برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل در سال 

1397 انجام شده است.«
راستا  این  در  »پیش بینی ها  نوبخت،  گفته  به  بنا 
است که در سال جاری 838 هزار نفر متقاضی جدید 
باید نرخ بیکاری  بازار کار شوند و در این راستا  وارد 
تقلیل پیدا کند.« نرخ بیکاری امسال براساس بودجه 

11.2 درصد پیش بینی شده است.
ایران  آمار  مرکز  رئیس  که  است  شرایطی  در  این 
اسفندماه سال گذشته اعالم کرد که »در حال حاضر 
مجموعه بیکاران مطلق کشور 3 میلیون و 226 هزار 
نفر است؛ ضمن این که در 9 ماهه ابتدای سال 1396، 
تعداد شاغالن 3.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش داشت.«
دفتر  رئیس  واع��ظ��ی،  محمود  اس��اس،  ای��ن  بر 
بیش  که  بیکاران  جمعیت  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
از 3 میلیون نفر است، تاکید کرد: »همه دستگاه های 
رفع  برای  ایرانی  کاالی  از  استفاده  به  موظف  دولتی 

نیازمندی هایشان هستند.«
ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل چگونه؟

بیکار و وضعیت  از جمعیت  این آمارها  به  با توجه 
اقتصاد کشور، در حال حاضر این سوال مطرح است 
که چگونه یک میلیون و 33 هزار شغل در سال جاری 
ایجاد خواهد شد؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه در 

دستور  به  »سازمان  است:  گفته  موضوع  این  توضیح 
و  نظارت  با  تا  متعهد می داند  را  رئیس جمهور، خود 
یک  جدید  سال  در  مختلف  دستگاه های  طریق  از 
در  شود.«  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   33 و  میلیون 
تولیدی  طرح های  »در  نوبخت،  گفته  به  راستا  این 
و  هزار   73 که  شد  خواهیم  سرمایه گذاری  عمرانی  و 
400 میلیارد تومان به طرح های تولیدی و 2۵4 هزار 
داده  تخصیص  عمرانی  طرح های  به  تومان  میلیارد 
میلیارد  و 400  تولیدی 17 هزار  شد.« در طرح های 
میلیارد  هزار   1۵ انرژی،  حامل های  محل  از  تومان 
 3۵ ملی،  توسعه  صندوق  تسهیالت  محل  از  تومان 
هزار میلیارد تومان از محل تسهیالت حساب بانکی 
از  حمایت  قانون  از  دیگر  تومان  میلیارد  هزار   6 و 
توسعه و اشتغال پایدار تامین می شود که در مجموع 
تولیدی  به طرح های  تومان  میلیارد  و 400  73 هزار 

اختصاص خواهد یافت.
اجتماعی  رف��اه  و  کار  تعاون،  وزی��ر  ربیعی،  علی 
از  فراگیر  اشتغال  طرح  اج��رای  ب��زرگ  خیز  از  نیز 
است:  گفته  و  داده  خبر   97 سال  اردیبهشت ماه 
»نتایج این طرح در سال پیشرو به خوبی قابل رویت 

خواهد بود.«
وی با ذکر این نکته که ایجاد اشتغال اولویت اصلی 
روند  این  و  بوده   1396 و   139۵ سال های  در  دولت 

در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت، عنوان کرده 
بیکاری  رفع  اشتغال افزایی  نتیجه  »هرچند  است: 
هم  از  جدا  مقوله  دو  بیکاری  و  اشتغال  ولی  است، 

هستند.«
کرده  تصریح  اجتماعی  رف��اه  و  کار  تعاون،  وزی��ر 
است: »دولت با وجود تمامی تالش ها هنوز نتوانسته 
ایجاد  زمینه  در  اما  کند،  غلبه  بیکاری  پدیده  بر 

اشتغال به نسبت موفق عمل کرده است.«
با  مرتبط  طرح های  اج��رای  به  اش��اره  با  ربیعی 
کاج،  اشتغال،  فراگیر  رشد  قبیل  از  اشتغال  بحث 
شده  متذکر  غیره،  و  کار  واقعی  محیط  در  آموزش 
ایجاد  و  برنامه ریزی  به  توجه  با  »امید می رود  است: 
بسترسازی های الزم سال پیشرو، سال پر رونقی در 

بحث اشتغال افزایی در کشور باشد.«
دولت دست از طرح های جدید بردارد

است؟  هموار  شغل  میلیون  یک  ایجاد  مسیر  آیا 
بازار کار در  حمید حمید حاج اسماعیلی، کارشناس 
دو  آینده  سال  برای  »دولت  می گوید:  خصوص  این 
رویکرد،  یک  دارد.  رو  پیش  در  را  اساسی  رویکرد 
باید  توسعه  ششم  برنامه  اساس  بر  که  است  تعهدی 
دوره  طی  شغل  میلیون   ۵ ایجاد  آن،  و  کند  دنبال 
است.  شده  سپری  آن  سال  یک  که  است  برنامه 
دومین برنامه کوتاه مدت دولت، هدف گذاری ساالنه 

در بودجه 97 است که حدود 900 هزار شغل را شامل 
تحقق  برای  را  جدیدی  برنامه  باید  دولت  می شود. 

این تعداد شغل در سال آینده مطرح کند.«
قالب  در  دول��ت  فعالیت  »عمده  وی،  گفته  به 
روستایی  اشتغال  برای  شده  انجام  اعتبار  تخصیص 
خواهد بود. به دلیل این که منابع آن از محل صندوق 
توسعه ملی است که حدود 1.۵ میلیارد دالر است، 
نرخ این تسهیالت به مراتب خیلی کمتر از تسهیالت 
بسیار  اعتبار  میزان  اساس،  این  بر  است.  بانک ها 
قابل توجه است؛ البته مبلغ جداگانه ای که دولت در 
هزار   60 دارد،  نظر  در  عمومی  اشتغال  برای  بودجه 
برابر  سه   96 سال  به  نسبت  که  است  تومان  میلیارد 

شده است.«
طور  »به  می شود:  متذکر  کار  بازار  کارشناس  این 
معمول و بنابر سنوات گذشته، اعتبارات اشتغال زایی 
و  نیست  مطمئن  چندان  مختلف  دالیل  به  بودجه 
کرد.  حاصل  اطمینان  مبلغ  این  تحقق  از  نمی توان 
بخشی از تردیدها مرتبط به همکاری نکردن بانک ها 
است و بخشی هم به منابع اعتبار مربوط است؛ گرچه 
پیش بینی  غیر  حوادث  و  افسارگسیخته  هزینه های 
این  با  هستند.  فوق  مشکل  بر  مزید  کشور  در  شده 
را دنبال کند، نمی توان  اگر دولت روند گذشته  حال 
روش ه��ای  چون  داش��ت،  انتظار  را  زی��ادی  توفیق 
اجرایی گذشته در تقویت بنگاه ها و بازار کار ناموفق 

بوده است.
هم  هنوز  »م��ن  می کند:  تاکید  حاج اسماعیلی 
طرح های  از  دست  دولت  که  است  این  پیشنهادم 
از  حمایت  روی  را  تمرکز  بیشترین  و  بردارد  جدید 
کار هزینه  این  بگذارد.  بنگاه های موجود  و  کارگاه ها 
ریسک  حال،  عین  در  و  دارد  دولت  برای  کمتری 

تخصیص منابع را به شدت کاهش می دهد.«
وی عنوان می کند: »تاسیس و راه اندازی بنگاه های 
سرمایه گذاری  به  نیاز  باال،  ریسک  بر  عالوه  جدید 
کمتر  فعلی  شرایط  در  که  دارد  خصوصی  بخش 

داوطلبی را در کشور دارد.«

هدف گذاری دولت برای سال97 چیست؟

ایجاد یک میلیون و 33هزار فرصت شغلی
مجلس بانمناظره مجلس بان

تاجرنیا: 
احمدی نژاد از نجابت رهبر سوءاستفاده می کند

علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصالح طلب و عباس سلیمی نمین فعال سیاسی 
محمود  از  حمایت  در  اصولگرایی  جریان  عملکرد  به  مناظره ای،  در  اصولگرا 

احمدی نژاد در دوران مدیریت هشت ساله اش پرداختند.
به گزارش خبرآنالین، خالصه این مناظره با عنوان »پدیده ای به نام محمود 

احمدی نژاد« را که در سالنامه شرق منتشر شده در ادامه می خوانید:
پدیده احمدی نژاد ماحصل یک خال سیاسی و اتفاقی در سال 84 بود یا یک 

سازماندهی اندیشیده شده از سوی جناح اصولگرا؟
تاجرنیا: از جناح اصولگرا پذیرفته نیست که بگویند احمدی نژاد به ما ربطی 
ندارد به ویژه که آقای احمدی نژاد فردی برخاسته از درون جریان اصولگرا بوده 
از 4 سال  بعد  اینکه  از آن،  بدتر  بوده است.  و عضو جامعه اسالمی مهندسین 
آقای  پشت  اصولگرایی  جریان  همه   88 در  بازهم  احمدی نژاد  آقای  عملکرد 

احمدی نژاد رفتند.
سلیمی نمین: بحث مهمی در کشور در سال 84 مطرح شد و آن این بود که 
از نسلی به  انتقال مدیریت  باید مدیریت کشور به سمت جوانگرایی برود یا در 
نسل دیگر پیش برویم. این را مقام معظم رهبری خیلی پیش از آنکه اصاًل بحث 
احمدی نژاد در میان باشد مطرح می کردند. حتی رهبری برای برخی، پیام هایی 
ارسال کردند که اجازه دهید نسل نو بیاید. برخی به غلط این گونه تفسیر می کنند 

که مراد از بحث جوانگرایی، احمدی نژاد بود.
تاجرنیا: احمدی نژاد توانست خودش را با زیرکی از البه الی برخی دعواها و 
مناقشه ها باال بکشد. اگر جریان کارگزاران و برخی اصالح طلبان درایت رهبری را 
می پذیرفتند و به دعوای دو نسل دامن نمی زدند آقای احمدی نژاد باال نمی آمد.

فکر نمی کنید اصولگرایان از زمانی با احمدی نژاد زاویه پیدا کردند که دیدند 
دیگر نمی توانند او را مدیریت کنند؟ 

سلیمی نمین: نخیر قبول ندارم. به نظذم ما االن داریم او را مدیریت می کنیم. 
با پشتوانه 20 و خرده ای میلیون رأی به جایی رسیده که هیچ فرد  او از آدمی 
خیلی  روان شناسانه،  تحلیل  در  نیست.  اطرافش  دیگر  اندیشه ای  و  تفکر  اهل 
از رفتارهای احمدی نژاد از آنجا ناشی می شود که او روز به روز احساس تنهایی 
دور  را  عده ای  طریق  این  از  که  می کند  غیرمعمولی  کارهای  می کند.  بیشتری 
خودش جمع کند؛ مثل مخالفان حاد نظام. این ابتکار عمل او نیست. بلکه به 
معنی آن است که آقای احمدی نژاد را که دارای موقعیت خاصی در تاریخ انقالب 
نیست و موقعیت فکری خاصی ندارد بلکه فقز یک مدیر اجرایی است را می توان 

کنترل کرد.
آقای  گردن  انداخته اید  ابتدا  همان  از  را  احمدی نژاد  ظهور  شما  تاجرنیا: 
هاشمی و طیف کارگزاران. این مسئولیت ناپذیری است. کنار رفتن آقای قالیباف 

را من به دلیل تخریب جریان آقای هاشمی نمی دانم.
اصولگرایان از شکل گیری تا تقویت و ادامه احمدی نژاد از او حمایت کردند. 
اتفاقًا اصولگریان چون دنبال تقابل با هاشمی بودند و آقای قالیباف این مدلی 
نبود، کسی را می خواستند که بایستند و به آقای هاشمی و خاتمی فحش بدهد. 
آنها این را می خواستند چون قرار بود به هر قیمتی پیروز بشوند. اما اصولگریان 
آقای  که  اول  دولت  و  مسیر  ابتدای  در  یکی  بریدند،  احمدی نژاد  از  جا  دو 
احمدی نژاد چهره های اصولگرا را در بدنه دولت بازی نداد و یکی هم در دولت 

دوم، تا جایی که احمدی نژاد قهر 11 روزه رفت که شرع تقابل بود.
مقابل  در  بارها  اصولگرایان  گفته ام  و  کرده ام  مصاحبه  بارها  سلیمی نمین: 
کنید،  متورم  کاذب  شکل  به  هم  را  جوان  نیروی  اگر  کردند.  خطا  احمدی نژاد 
دچار خودشیفتگی کاذبی می شود که می تواند خطرات جدی آنی داشته باشد. 
ما در ایجاد خودشیفتگی در آقای احمدی نژاد مقصریم. تردیدی ندارم حتی قوه 

قضاییه در این قضیه مقصر جدی است.
آقای احمد توکلی در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد با او مسئله دار شده 
بود. ایشان به شدت در قبال او واکنش نشان می داد و او را آدم ناقض العهدی 
می دانست اما مجبور شد از او حمایت کند. چون در آن مقطع بیش از آنکه بحث 
حمایت از احمدی نژاد مطرح باشد، تقابل با چرخش قدرت مطرح بود. البته 
من معتقدم کسانی که معتقد بودند ایشان از سر اعتقاد این کارها را می کند باید 
جلوی برخی رفتارش را می گرفتند. مثال با این که هاله نور می دید باید برخورد 

می کردند.
تاجرنیا: چه کسانی باید جلوی او را می گرفتند؟

جلوی  اما  می کردند  حمایت  او  عمرانی  کارهای  از  باید  سلیمی نمین: 
بعد  می داد  یارانه  اینکه  مثل  می گرفتند.  را  مردم  اعتقادات  از  او  سوءاستفاده 

می گفت پول امام زمان است و خرجش نکنید.
این  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سرمایه  های  احمدی نژاد  آقای  تاجرنیا: 
کشور را منهدم کرد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بود که برخالف مجلس 
و تصمیم گیری های مجلس عمل می کرد. شما می گویید آقای مشایی در زمان 
شهرداری تذکر گرفت، آقای مشایی دست راست آقای احمدی نژاد در همان دور 
اول بود. آقای بذرپاش که یک دکان اداره نکرده بود، شد مدیر سایپا؛ آیا اینها در 

راستای جوان گرایی بود یا منهدم کردن سرمایه های کشور؟
فاصله گرفتن اصولگرایان از احمدی نژاد براساس منافع ملی این کشور نبوده 
است. وقتی از او فاصله گرفتید که متوجه شدید دیگر نمی توانید او را مدیریت 
را  اصولگرایی  که کل جریان  به جریانی شود  تبدیل  کم کم  و ممکن است  کنید 
هم بخورد و ببرد. احساس کردید احمدی نژاد که برای اصولگریان فرصت بود و 
هاشمی را شکست داد و خاتمی را تخریب کرد، تبدیل شده به احمدی نژادی که 

قدرت بزرگی شده است که خود ما را هم کم کم به حاشیه می برد.
سلیمی نمین: باید روحانیت در زمان خود توی دهن احمدی نژاد می زد که از 
مقدسات سوءاستفاده نکند یا وقتی سی دی ظهور نزدیک است را منتشر کردند، 
روحانیت یا به طور خاص آن جریان جبهه پایداری که به برخی روحانیون متصل 
بود، باید جلوی او را می گرفت. شخص بنده بارها با آنها درگیر شدم. من برای 
به کار بردن واژه »متوهم شدن« برای احمدی نژاد دادستان تهران برای من شش 
احمدی نژاد  با  شدن  درگیر  بودند  معتقد  اصولگرایان  نظرم  به  برید.  حکم  ماه 

پرهزینه است.
قضایی  دستگاه  مصلحت اندیشی  و  رهبری  نجابت  از  احمدی نژاد  تاجرنیا: 

سوءاسفتاده می کند.
احمدی نژاد  نباید  هم  حد  همین  در  قوه قضاییه  معتقدم  من  نمین:  سلیمی 
از  به هم ریختگی شده است. کسی  به طور طبیعی دچار  او  را تحریک می کرد. 
آن اوج پایین افتاده و برای خودش هم آینده ای متصور نیست. او دچار نوعی 
بی تعادلی شده است. اگر بیشتر تحریکش کنیم هزینه اش برای جامعه بیشتر 
می شود. او خودش می فهمد دچار چه وضعیتی شده. برای همین به هر وضعیتی 
چنگ می زند تا خودش را اپوزیسیون کند. آیا با دستگیری ایشان مشکلی حل 
می شود؟ خیر، فقط باعث مظلوم نمایی او می شود و جلوی آگاهی توده هایی را 

که با او همراه بوده اند، می گیرد. تجربه و پدیده احمدی نژاد باید تحلیل شود. 
مردم  شوم  صالحیت  رد  اگر  که  بود  این  تصورش  احمدی نژاد  تاجرنیا: 
فرودست قیام می کنند و... اما چرا نشد؟ چون مردم پذیرفتند که دو جریان 
امسال صداهایی  اما  است  این دو جریان  بین  که قدرت  داریم  اصلی  سیاسی 
دال بر عبور مردم از این دو جریان شنیدیم. احمدی نژاد هم سال 96 از جریان 
اصولگرایی عبور کرد. در حالیکه سال 88 وقتی جلوی مهندس موسوی نشست 
برخورد  او  با  که اصولگرایان  بود  کار زشت و خطایی  را درآورد، آن  برگه  و آن 

نکردند، بلکه کف هم زدند.
بماند.  باید همیشه  کرد  احساس  احمدی نژاد چون کیش شخصیت داشت، 
نیامده بود که یک دور بیاید و برود. قبول نکرده بود که رئیس جمهور سابق باشد. 
برای اینکه دچار مشکا نشویم، نباید اجازه دهیم پدیده هایی مثل احمدی نژاد 

بار دیگر شکل بگیرند.
قضاییه  قوه  با  هاشمی  آقای  چون  کرد  می  تصور  احمدی نژاد  سلیمی نمین: 
سر ماجرای تخلفات فرزندش تقابل داشت و آقای روحانی و معاون اولش سر 
برادرانشان، با این قوه تقابل دارند؛ برای همین اصال وارد درگیری با دولت نشده 
است. احمدی نژاد نوک حمالتش را به سمت قوه قضاییه برد یا به تعبیر رساتر، 
هدفش  قضیه،  این  در  داد.  قرار  ها  الریجانی  خانواده  و  خودش  بین  را  تقابل 
این بود که به علت اشتراکاتی که تصور می کرد با اصالح طلبان دارد، حمایت 
آنها را جذب کند. از یکسو فکر می کرد آقایان علی و صادق الریجانی آن عقبه 
حزبی- گروهی قوی ای هم ندارند؛ در حالیکه اگر با روحانی وارد دعوا می شد، 
یک جریان قوی سیاسی پشت روحانی است که آنها نمی توانند در برابرش قرار 

بگیرند.

رئیس خانه احزاب خراسان رضوی تاکید کرد:
ایجاد فضا برای رقابت کاالی ایرانی 

با مشابه خارجی
مهم  گفت:  رضوی  خراسان  اح��زاب  خانه  رئیس 
ترین راهکار برای تحقق شعار امسال مبنی بر حمایت 
از کاالی ایرانی ایجاد امکان رقابت برای بخش تولید 

با کاالهای مشابه خارجی است.
چهارشنبه  روز  منش  آرین  جواد  ایرنا،  گزارش  به 
نخست  وهله  در  امسال  شعار  تحقق  ب��رای  اف��زود: 
فرهنگ سازی الزم است که این مهم جزو رسالتهای 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظیر  فرهنگی  نهادهای 
می باشد  ملی  رسانه  و  مکتوب  رسانه های  اسالمی، 
تولیدات  از  حمایت  و  ملی  عرق  تقویت  جهت  در  تا 

داخلی برنامه سازی کنند.
کردن  عملی  ب��رای  دوم  راهکار  داد:  ادام��ه  وی 
نامگذاری  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  منویات 
تا  زیرا  است  داخلی  تولیدات  کیفی  ارتقای  امسال 
با  را  پذیری  رقابت  امکان  داخلی  تولیدات  که  زمانی 
داخلی  کاالهای  و  نداشته  خارجی  مشابه  کاالهای 
قطع  بطور  باشند  باال  قیمت  و  نازل  کیفیت  دارای 
نیز  کننده  مصرف  و  آید  نمی  بوجود  رقابت  امکان 
کیفیت  کم  ک��االی  ب��اال  هزینه  با  ش��ود  نمی  حاضر 

خریداری کند.
رقابت  رفتن  باال  ض��رورت  بر  سیاسی  فعال  این 
عنوان  به  خارجی  مشابه  کاالهای  با  داخلی  تولیدات 
سومین راهکار تاکید و بیان کرد: خودروسازی نمونه 
بارزی از ناتوانی رقابت کاالی ایرانی با کاالی خارجی 
است. در حالی که 2 برابر قیمت تعرفه واردات برای 
مصرف  هم  باز  می شود  دریافت  خارجی  کاالهای 
کننده ایرانی ترجیح می دهد خودروی خارجی سوار 

شود.
برآمده  وی گفت: مدتهاست خودروسازان درصدد 
کیفی  سطح  به  را  داخلی  خ��ودرو  تولید  کیفیت  اند 
خودرو خارجی برسانند اما ناموفق بوده اند و همواره 

از انحصار سوءاستفاده کردند.
آرین منش افزود: راهکار چهارم برای تحقق شعار 
سال تقویت بخش خصوصی برای ارتقای کیفی کاال، 
کاهش قیمت آن و کنار رفتن دولت و نهادهای شبه 

دولتی از صحنه رقابت با بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: راهکار پنجم برای تحقق شعار سال 
از  دولت  حمایت  تولید،  مسیر  در  قانونی  موانع  رفع 
و  واردات  کنترل  بانکی،  نظام  اصالح  تولیدکننده، 
کاهش سود بانکی برای بخش تولید است که می تواند 

در جهت عملیاتی شدن شعار سال موثر باشد. 
تفاوتی  گفت:  رضوی  خراسان  احزاب  خانه  رئیس 
با  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  امسال  نامگذاری  که 
سال های گذشته دارد این است که »حمایت از کاالی 
ایرانی« شعاری کامال ملموس و قابل درک برای عموم 
مردم است و نیازی به تفاسیر گوناگون از این موضوع 
ساالنه  نامگذاری های  برخی  معمول  بطور  نیست. 
می شود  تابلو  به  تبدیل  انقالب  معظم  رهبر  توسط 
شعار  تحقق  لذا  گیرد  نمی  خود  به  اجرایی  شکل  و 
نیازمند  ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  بر  مبنی  امسال 

عزم ملی است.
مردم،  که  است  معنا  این  به  ملی  عزم  افزود:  وی 
ش��ورای  مجلس  شامل  گانه  سه  ق��وای  رسانه ها، 
خصوصی  بخش  و  قضایی  دستگاه  و  دولت  اسالمی، 
تالش  شعار  ای��ن  ش��دن  عملی  ب��رای  همه  و  همه 
مجدانه ای داشته باشند تا آن شکل اجرایی پیدا کند.
شعار  تحقق  ص��ورت  در  داد:  ادام��ه  منش  آری��ن 
»حمایت از کاالی ایرانی« نخستین اثر آن در جامعه 
جامعه  در  بیکاری  کاهش  و  شغلی  فرصتهای  ایجاد 
است. هر ساله مبالغ زیادی بابت کاالهایی که امکان 
تولید آن وجود دارد از کشور خارج می شود لذا تحقق 
شعار امسال مبنی بر »حمایت از کاالی ایرانی« مانع 

خروج سرمایه می شود.
ایجاد فرصت  و  ایرانی  کاالی  از  گفت: حمایت  وی 
نیز  اجتماعی  آسیب های  کاهش  موجب  شغلی 
می شود زیرا علت عمده بروز آسیبهایی مانند اعتیاد 
و طالق، مشکالت اقتصادی و نبود فرصت های شغلی 

است.
از  »حمایت  بر  مبنی  امسال  شعار  تحقق  افزود:  او 
کاالی ایرانی« منجر به ایجاد درآمد پایدار برای کشور 
در  و  می شود  نفتی  درآمدهای  به  وابستگی  کاهش  و 
کاهش  و  اقتصادی  استقالل  سمت  به  کشور  نهایت 

وابستگی به کشورهای دیگر پیش می رود.
وی ایجاد فضای امیدوارانه و افزایش امید مردم به 
نظام را از دیگر اثرات تحقق شعار امسال ذکر و بیان 
فضای  ایجد  به  منجر  ایرانی  کاالی  از  حمایت  کرد: 
امیدوارانه و چشم انداز روشن برای جوانان و کاهش 
می شود.  اقتصادی  رک��ود  از  جوانان  سرخوردگی 
رکود  رفتن  بین  از  به  منجر  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
اقتصادی به عنوان مشکل عمده کشور نیز می شود و 

مسیر را برای رونق اقتصادی هموار می کند.

ماموریت الریجانی به کمیسیون اقتصادی مجلس:
نوسانات ارزی را بررسی کنید

اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  نماینده 
گفت: دکتر الریجانی به کمیسیون اقتصادی ماموریت 

داده تا نوسانات ارزی را پیگیری و بررسی کند.
به  اش��اره  با  زاده هاشمی  قاضی  حسین  امیر  سید 
نوسانات ارزی در هفته های اخیر افزود: پیش از پایان 
سال 96 و پیرو سوال ۵ محوری از ریسس جمهور که 
اقتصادی  کمیسیون  بود  ارزی  نوسانات  آنها  از  یکی 
را  نوسانات  این  مجلس  سوی  از  که  یافت  ماموریت 
پیگیری کرده و با متخلفان برخورد کند. عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی، به برگزاری چند جلسه 
نوسانات  بررسی  برای  اقتصادی  کمیسیون  سوی  از 
ارزی پیش از پایان سال 96 اشاره کرد و افزود: رئیس 
برای  را  اقتصادی  کمیسیون  اسالمی  شورای  مجلس 
علنی  صحن  در  ارز  نرخ  نوسانات  پیگیری  و  بررسی 
مجلس مامور کردند که این کمیسیون جلساتی در این 
باره تشکیل شده است. نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجل شورای اسالمی، با بیان اینکه در هفته های اخیر 
نرخ ارز حدود 30 درصد گران شده است، تصریح کرد: 
مجلس پیش از نوسانات ارز در ایام نوروز برای بررسی و 

پیگری این التهابات چاره اندیشی کرده بود.

نماینده نیشابور در مجلس:
راه  پایین،  قیمت  و  باالی  کیفیت 

حمایت از تولید داخلی است
 نماینده فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر می خواهیم تولید داخلی حمایت شود باید 
محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم 

قرار گیرد.
حمید گرمابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
را  مسئوالن  و  مردم  همه   همت  امسال  شعار  تحقق 
می طلبد و همانگونه که مردم از تولیدکنندگان داخلی 
حمایت می کنند ، تولیدات هم باید با کیفیت و قیمت 
مناسب ارائه شود. وی افزود: به دلیل مهاجرت بیش از 
حد روستاییان به شهرها، مسئوالندولتی به این نتیجه 
رسیده اند که باید جلوی این روند گرفته شود و حمایت 
از اشتغال روستایی و ارائه  تسهیالت با بهره  6 درصد را 

در پیش گرفته اند.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
برنامه های پاسداشت روز زبان و ادب فارسی و بزرگداشت 

روز فردوسی در قالب هفته فردوسی برگزار می شود.
سیاستگذاری  ش��ورای  جلسه  در  سرابی  سعید  سید 
بزرگداشت روز پاسداشت زبان و ادب فارسی و بزرگداشت 
به  اشاره  با  ادارهکل  این  اجتماعات  سالن  در  فردوسی 
سخن مقام معظم رهبری »من موافقم که از »فردوسى« 
تجلیل شود؛ شاهنامه تحلیل شود و حکمت فردوسى 
این حکمت، اسالمى  که  بدانند  تا همه  گردد  استخراج 
است یا غیراسالمى« گفت: باید تالش شود با همکاری 
تمامی دستگاه های عضو مراسم باشکوهی را در شان این 

حکیم برگزار کنیم.
وی با تاکید برآنکه باید از پراکندگی در برنامه ها پرهیز 
تقویمی  و  بندی  زمان  برنامه ریزی  افزود: شورای  شود، 
را براساس راهبردهای پیش بینی شده داشته باشند تا 

برنامه ها از نظم و هماهنگی بیشتری برخوردار گردد.
برنامه های بخش خصوصی  با اشاره به تقویت  سرابی 
و  سمن ها  توسط  که  برنامه هایی  تمامی  باید  گفت: 
برگزار می شود  انجمن ها  و  و هنری  موسسات فرهنگی 
رصد شود تا فعالیت های فرهنگی و هنری که به مناسبت 
این روز در سطح شهر انجام می گیرد منسجم برگزار گردد.

وی با اشاره به مراسم اعطای جایزه فردوسی اظهار کرد: 
شهرداری در این خصوص می تواند حضور پررنگ تری را 
نسبت به سال های گذشته داشته باشد و در اهدای جوایز 
این دبیرخانه را یاری رساند چرا که معتقدیم اگر همکاری 
محقق  درستی  به  امر  این  نباشد  یکدیگر  با  دستگاه ها 

نخواهد شد.
ارشاد اسالمی خراسان رضوی در  و  فرهنگ  مدیرکل 
حوزه تبلیغات تاکید کرد و افزود: پوستر مشترکی با آرم 
همه دستگاه های عضو ستاد چاپ شود و از تعدد پوسترها 

پرهیز شود.
وی بر نقش شهرداری مشهد و حوزه هنری خراسان 
تا  توس  از  شعر  کنگره  شدن  برگزار  باشکوه  در  رضوی 
نیشابور و بر نگارش سوگند نامه روز زبان و ادب فارسی و 
بزرگداشت روز فردوسی  و قرائت آن در مدارس تاکید کرد.

و  هنری  و  فرهنگی  برنامه های  امسال  افزود:  سرابی 
علمی در خصوص پاسداشت  روز زبان و ادب فارسی و 
اجرا  فردوسی   هفته  قالب  در  فردوسی  روز  بزرگداشت 

خواهد شد.
این جلسه آیت ا... سید احمد حسینی خراسانی   در 
عضو خبرگان اظهار کرد: شاهنامه یک شاهکار ادبی است 

که از هر تریبون قابل ارائه و دفاع است.

وی ابوالقاسم فردوسی را یک نابغه خواند و افزود: این 
که فردوسی یکی از نوابغ بشری است حرفی است که جای 

انکار ندارد او نابغه ای کم نظیر در آفرینش است.
آیت ا... حسینی خراسانی ادامه داد: توس سرزمین 
را  فردوسی  حکیم  باید  ما  و  هاست  نابغه  و  ها  استعداد 
بشناسیم و به جامعه بشناسانیم تا دنیا بداند این چنین 

نبوغی بودند و هستند.
شمردن  بزرگ  اف��زود:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
فردوسی بزرگ شمردن ادب و دانش، نبوغ و استعدادهای 
برجسته انسانی است که نتیجه آن رسیدگی به خودباوری، 
شکوفایی  برای  بستر  نمودن  فراهم  و  نفس  به  اعتماد 

استعدادهای نهفته نسل جوان خواهد بود.
ابوالفظل مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
برنامه های  بیان  با  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
این اداره کل در روز فردوسی گفت: در حال برنامه ریزی 
برگزاری همایشی را با سخنرانی اساتید و فرهیختگان در 
خصوص نسخ شاهنامه طهماسبی، فاخرترین و مهم ترین 

اثر ملی، فرهنگی و هنری تاریخ ایران هستیم.
های  شاهنامه  نسخ  از  نمایشگاهی  داد:  ادام��ه  وی 
تا  کرد  خواهیم  برگزار  خراسان  موزه  در  نیز  فردوسی 
اهمیت شاهنامه از قرون گذشته تا معاصر را مورد توجه 

قرار دهیم.
وی در پایان پیشنهاد کرد: به نظر کار ارزشمندی خواهد 
بود که تمامی روسای دانشکده های ادبیات کشور در این 

ایام در روز فردوسی گردهم آیند و به بیان ویژگی های این 
روز بپردازند.

در ادامه دکتر محمد جعفر یاحقی موسسه فرهنگی-
 هنری خردسرای فردوسی با اشاره به برنامه هایی که این 
کرد،  برگزار خواهد  فردوسی  بزرگداشت  روز  در  موسسه 
از  از کشور  افزود: همایش های علمی در داخل و خارج 
جمله در ترکیه، بلغارستان، هندوستان برگزار خواهد شد 
علمی خوبی  مقاالت  فردوسی،  دانشگاه  در همایش  که 

دریافت شده و قرار است در قالب کتابی جمع آوری شود.
در ادامه دکتر رضا اشرف زاده از اساتید برجسته زبان و 
ادبیات فارسی با اشاره به جایگاه زبان و ادب فارسی اظهار 
کرد: ویژه نامه ای به نام عطار نیشابوری توسط دانشکده 
ادبیات چاپ می شود که در این ایام با نگاه ویژه به روز ادب 

فارسی و روز بزرگداشت فردوسی منتشر می شود.
در ادامه محمد کریمی اورعی رئیس سازمان فرهنگ 
رضوی  خراسان  استان  نمایندگی  اسالمی  ارتباطات  و 
قاره  شبه  و  همجوار  کشورهای  از  است  ضروری  گفت: 
مهمان هایی را داشته باشیم که اگر ستاد به نظر اجماعی 

رسید این سازمان  همکاری الزم را انجام خواهد داد.
در این نشست ناصر نبی زاده قائم مقام مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بر فعال شدن حضور رایزن های فرهنگی 
و  کرد  تاکید  فردوسی  هفته  در  زبان  فارسی  کشورهای 
افزود: باید دبیران زبان فارسی در این ایام بیشتر فعال 
شوند و در معرفی زبان و ادب فارسی و فردوسی تالش 

کنند .
وی بر توجه ویژه صداو سیما در این ایام تاکید کرد و 
افزود: ویژه برنامه هایی در خصوص این رویداد فرهنگی 
باید توسط صدا و سیما پخش شود و ویژه نامه هایی توسط 

رسانه های مکتوب منتشر شود.
نبی زاده همچنین بر اکران المان های شهری به صورت 
دائمی و موقت با موضوع فردوسی و زبان و ادب فارسی 

تاکید کرد.
اینکه  بیان  با  مشهد  فرماندار  نوروزیان  رحیم  محمد 
متاسفانه به فردوسی به عنوان یک سرمایه عظیم توجه 
نکرده ایم افزود: باید برنامه ریزی های دبیرخانه به گونه ای 
باشد که مردم از این ظرفیت برای شناخت این حکیم بهره 

گیرند.
وی در پایان افزود: ضروری است دبیرخانه دائمی در 

این راستا با راهبردها و اهداف مشخص، شکل گیرد.
در ادامه علیزاده نماینده صداوسیمای مرکز خراسان 
رضوی بر همکاری در این برنامه تاکیدکرد و افزود: این 
سازمان مانند سنوات گذشته در هفته فردوسی برنامه های 

پوشش خبری و ضبط برنامه ها را انجام خواهد داد .
همچنین نماینده شهرداری مشهد در جلسه ضمن ارائه 
فردوسی  خصوص  در  شده  اجرا  های  برنامه  از  گزارشی 
گفت: در شورای اسالمی شهر مشهد کمیسیون ویژه ای 
به عنوان توس شکل گرفته است و برنامه های این حوزه 
را مورد توجه قرار می دهد که در این راستا دیوارنگاری 
میدان فردوسی، کاروان هفت خوان و نیز اپرای رستم و 
سهراب مهمترین برنامه ها بوده است. برگزاری همایش 
کشور،  از  خارج  و  داخل  در  نقاالن  و  خوانان  شاهنامه 
حضور کاروان هفت خوان در مدارس شهر و نواختن زنگ 
شهرداری  نماینده  پیشنهادات  از  مدارس  در  فردوسی 

مشهد بود.
مدیرکل  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون  امینی  یوسف 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بر باشکوه برگزار 

شدن کنگره شعر از توس تا نیشابور تاکید کرد.
نماینده آموزش و پرورش به بیان پیشنهاداتی از جمله 
تمامی  در  سوگندنامه  قرائت  فردوسی،  زنگ  نواختن 
مدارس و نیز اجرای نقالی در مدارس توسط برگزیده های 

مسابقات نقالی پرداخت.
گزارشی  ارائه  ضمن  هنری  حوزه  نماینده  همچنین 
آثار  برنامه های پژوهشی در خصوص شاهنامه گفت:  از 
موضوع  با  گذشته  سال   ۵0 طی  که  هنری  و  فرهنگی 
فردوسی اجرا شده رصد کرده ایم و امیدواریم بتوانیم تا 

اردیبهشت ماه بخشی از آن را به نمایش بگذاریم.

کتاب خبر

که  داشت  سال  ده  رودمین  استر   ،1941 درسال 
سیبری  به  و  دستگیر  را  اش  خانواده  و  او  ها  روس 
منتقل کردند. این داستان واقعی پنج سال از زندگی 
که  این  داستان  گذشت.  تبعید  در  که  هاست،  آن 
چگونه روحیه شان را حفظ کردند و شجاعت به خرج 

دادند با این که پا برهنه و گرسنه بودند. 
ترمیم  خصوصیت  از  است  زنده ای  سند  کتاب  این 
پذیری روح انسان و به منزله » سند انسانی برجسته 
و اثری بزرگ و تاثیر برانگیز که مدت ها در خاطره هر 

خواننده ای باقی می ماند« تحسین بر انگیز است.
با  هوتزیگ  استر  نوشته  بی انتها«  »استپ  رمان 
با شمارگان  ۲۷۹ صفحه  در  ترجمه شهال طهماسبی 
ققنوس  نشر  در  تومان  هزار   ۱۷ قیمت  و  نسخه   ۱۱۰۰

منتشر شده است.  

    جواد لگزیان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
برگزاری  برای  کرد:  اعالم  و  پیشنهاد  رضوی  خراسان 
همایش و نمایشگاه نسخ خطی شاهنامه در موزه خراسان 

بزرگ آمادگی داریم.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابوالفضل  رضوی»  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
مکرمی در شورای سیاست گذاری مراسم روز بزرگداشت 
فردوسی و روزپاسداشت زبان فارسی که در محل اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار شد، با بیان این 
مطلب افزود: در این همایش می توانیم از حضور افرادی 
مانند دکتر حجت که برخی نسخ خطی را از حراجی لندن 

خریداری کرده اند، بهره مند شویم.
دکتر  مانند  افرادی  این همایش،  در  کرد  پیشنهاد  او 
شفیعی کدکنی و استادان دانشکده های زبان و ادبیات 
فارسی نیز دعوت شوند و در کنار همایش، نمایشگاهی از 

نسخ خطی در موزه خراسان بزرگ برگزار شود.
مکرمی فر هم چنین برای فعالیت اتوبوس های نقالی 
خوانی و حضور این اتوبوس ها در مدارس گفت: نقالی و 

شاهنامه خوانی را پیگیری می کنیم.

گناباد- ایرنا- فرماندار گناباد گفت: 306 هزار و 1۵0 
نفر در تعطیالت نوروزی امسال از جاذبه های تاریخی 
و گردشگری این شهرستان بازدید کردند. این تعداد 
رشد  درصد   24 پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 

یافت.
با  گفت وگو  در  چهارشنبه  روز  پور  نبی  محمدعلی 
جاذبه های  از  بازدید  بیشترین  افزود:  ایرنا  خبرنگار 

تاریخی، گردشگری و زیارتی 
گناباد از بقعه امام زاده سلطان محمدعابد کاخک، 
روستای هدف گردشگری ریاب، قنات جهانی قصبه، 
قوژد  و  سنو  روستاهای  جاذبه های  و  صوفه  درب 

صورت گرفت.
اقامتی،  مراکز  در  اقامت  میزان  داد:  ادام��ه  وی 
اقامتگاههای بوم گردی، مدارس و بقاع متبرکه گناباد 
در همین مدت در مقایسه با میزان مشابه سال قبل با 

69 درصد رشد به 31 هزار و 212 مورد رسید. 
جاذبه های  از  بازدید  افزایش  دالیل  مهمترین  او 
تاریخی و گردشگری و اقامت در اماکن اقامتی گناباد 
آیین جشن  برگزاری  را  امسال  نوروزی  تعطیالت  در 
انجام  روستایی،  و  شهری  مناطق  در  نوروزگاه ها 
تبلیغات و حضور مداوم در نمایشگاه های گردشگری 

در سطوح استانی و ملی ذکر کرد. 
و  بومی  بازی های  و  نوروزگاه  جشن   2۵ گفت:  وی 
محلی در مناطق شهری و روستایی گناباد برگزار شد 
که در مهمترین آنها نوروزگاه روستای بیلند بود که در 
تقویم آیین نوروزگاه های استان خراسان رضوی قرار 

گرفت. 
در  نیز  گناباد  خیریه  ام��ور  و  اوق��اف  اداره  رئیس 
زائران  حضور  درصدی   18 رشد  از  ایرنا  با  گفت وگو 
در   1397 نوروز  طی  شهرستان  این  متبرکه  بقاع  در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد .
آرامش  طرح  افزود:  تقوی مند  حسن  االسالم  حج 
متبرکه  بقعه  شش  در  نوروزی  تعطیالت  طی  بهاری 
متبرکه  بقاع  به  نفر   ۵79 و  هزار   137 و  شد  برگزار 

مراجعه و 26 هزار و 283 تن در آنها اسکان یافتند.
وی بر پایی شش خیمه معرفت با حضور 10 هزار و 
۵42 بازدید کننده ، 88۵ مورد پاسخگویی به مسائل 
نماز  اقامه  نوبت   1۵2 وقف،  مشاوره   439 شرعی، 
ایستگاه  در  پذیرائی  مورد   3۵0 و  هزار   33 جماعت، 
نفر کودک در خیمه  صلواتی، حضور 11 هزار و 17۵ 
فرهنگی،  مسابقه   12 برگزاری  نوجوان،  و  ک��ودک 
اجرایی  عملیات  آغاز  اهدایی،  فرهنگی  اقالم  توزیع 
سید  متبرکه  بقعه  شهداء  نفری   2۵00 سالن  احداث 
ضریح  عطرافشانی  و  غبارروبی  و  کاخک  محمدعابد 

مطهر بقاع دیگر این برنامه ها به شمار می روند.
از مجموع 2۵0 اثر تاریخی شناسایی شده در گناباد 
144 مورد آنها در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده 
اند. ۵700 موقوفه و رقبه هم در گناباد پذیرای مردم 
و زائران است. گناباد در فاصله 287 کیلومتری جنوب 

مشهد واقع است.

پرده خوانی  و  نقالی  بساط  دیگر  که  سال هاست 
و  رادی���و  سال هاست  ش��ده،  جمع  معرکه گیری  و 
کرده.  کساد  را  آنها  کار  تئاتر  و  سینما  و  تلویزیون 
مروج  قدیم  در  معرکه گیرها  و  پرده خوان ها  و  نقاالن 
فرهنگ و آداب و رسوم بودند اما حاال که جایشان را 
کشور  از  گوشه ای  در  اگر  داده اند  نوین  رسانه های  به 
این که  نه  می دهند  انجام  دلی  کاری  فقط  شوند  پیدا 
این شغل را حرفه رسمی و اصلی خود بدانند و از آن 

طریق کسب درآمد کنند.
تعداد  ب��ه  م��ردم  سرگرمی  اس��ب��اب  ک��ه  قدیم  در 
داستان های  نقال ها  نمی رسید،  دست  انگشتان 
حماسی شاهنامه را در کوچه و خیابان و قهوه خانه ها 
ارسالن  امیر  یا  شب  یک  و  هزار  قصه  و  می خواندند 
ذکر  برای  پرده خوان ها  و  می کردند  تعریف  را  نامدار 
مصیبت های  بیان  یا  ایرانی  س��رداران  دالوری ه��ای 
کربال، با لحنی آهنگین از روی تصاویر کشیده شده بر 
پرده های بزرگ پارچه ای داستان هایی وزناک تعریف 
می کردند و معرکه گیران مارها را به بازی می گرفتند و 
زنجیر پاره می کردند و سینی های کلفت را تا می زدند 

و دعوای استاد و شاگردی راه می انداختند تا مردم را 
سرگرم کنند.

وداع  که  قدیم اند  روزگار  طالیی های  حنجره  اینها 
حاکمیت  عصر  در  و  کرده اند  ای��ران  م��ردم  با  تلخی 
تکنولوژی بعید است که دوباره کمر راست کنند. نقالی 
بنام  فردی  که  است  پیشه ای  و  کار  معنی  به  لغت  در 
نقالی کاال و یا چیزی را از جایی به جای دیگر می برد و 
نقل می کند، اما در اصطالح به پیشه و هنر کسی گویند 
که داستان ها و واقعه  های هیجان انگیز و جذابی را که 
شنیده و یا خوانده است برای سرگرم کردن مردم نقل 
و بیان می کند. این قصه گو را نقال می نامند واژه های 
از زمان قاجار در زبان و ادبیات فارسی  نقال و نقالی 
لغت  یا  و  تاریخی  متن های  در  زیرا  شده  کاربردی 

نامه های پیش از آن به این شکل نیامده است. 
زمان های  از  که  است  فرهنگی  جریان  یک  نقالی 
نقاالن  اس��ت.   داشته  رواج  ای��ران  جامعه  در  دور 
و  دینی  ملی،  قومی،  حماسه های  از  داستان هایی 
واقعه های تاریخی شبه تاریخی و مذهبی را با کالمی 
سنجیده و آهنگین و بیانی گرم و رسا در میان جمع 
مردم و در فضاهای عمومی یا محفل های خصوصی، 
و  داستان ها  نقل  در  نقاالن  می کنند.  روایت  و  نقل 
انگیز  هیجان  رخدادهای  القای  و  واقعه ها  بازنمایی 
طرز  بیان  شیوه  در  و  داشتند  فروانی  هنر  و  استعداد 

نمایش واقعه ها و تقلید حرکات و رفتار صاحب ذوق 
مجلس  هر  در  که  می دانستند  آن ه��ا  بودند.  هنر  و 
مجلس  جماعت  فرهنگی  شعور  اقتضای  به  نقل 
نقل  در  آنها  آوردند  در  تقلید  و  بگویند  سخن  چگونه 
می پرداختند  زبان آوری  و  پردازی  بداهه  به  روایت ها 
و موضوع های داستان را با پند و اندرز و مثل و شوخی 
و لطیفه می آمیختند و در نشان دادن شخصیت های 
بزرگی  بخش  می آوردند.  در  تقلید  و  بازی  داستان 
صورت  به  امروز  که  ایران  ادبی  فرهنگی-  میراث  از 
مکتوب، به ما رسیده داستان ها و افسانه هایی هستند 
شده  نوشته  و  شینده  نقاالن  این  بیان  و  زبان  از  که 
پدیده  را  نقالی  ادبیات  این داستان ها مجموعه  است 

آوردند. 
از  پیش  دوره  به  می توان  را  نقالی  تاریخچه  کل  در 
پیش  دوره  در  کرد.  تقسیم  اسالمی  دوران  و  اسالم 
دوره گ��ردی  خنیاگران  باستان  ای��ران  در  و  اسالم  از 
دوره  در  می کردند  خوانی  قصه  آواز  و  ساز  با  بودندکه 
و  حماسی  داستان های  که  را  خنیاگرانی  اشکانی 
می نامیدند.  می کردندگوسان  نقل  مردم  برای  رزمی 
در دوره ساسانی نیز خنیاگرانی بودندکه حماسه ها و 
با آواز و نغمه سازی برای  داستان های قومی وملی را 
مردم می خواندند. این خنیاگران قصه گو به سرزمین 
و  حماسی  داستان های  و  می رفتند  هم  دیگر  هایی 

پهلوانی ایرانیان را برای مردم بیان و نقل می کردند. 
کننده  روایت  دهقانان  و  راوی��ان  اسالمی  دوران  در 
داستان های پهلوانی و رزمی کهن ایرانی بودند حتی 
فردوسی از بعضی از آنان که راوی داستان های رستم 
و خانداند گرشاسب و داستان های قهرمان دیگر بودند 
که  بودند  نیز  زمان قصه خوانانی  این  در  یاد می کند. 
حکایت  می کردند  همراه  ساز  ن��وای  با  را  قصه  نقل 
قصه گویی مروزی در قرن سوم هجری که پس از نقل 
بر  هر قصه تنبورش را بر می گرفت و نغمه هایی شاد 
با  آواز  و  ساز  همراهی  از  نمونه ای  می نواخت  سازش 

قصه خوانی است. 
تا  یازدهم  قرن  اوایل  از  خانه  قهوه  رونق  عصر  در 
از  بزرگی  شمار  چهاردهم  قرن  دهه های  نخستین 
نقالی  پایگاه  را  آن  و  آوردند  روی  نهاد  این  به  نقاالن 

و شاهنامه خوانی کردند در این دوره قهوه خانه نهاد 
مذهبی  و  ملی  کهن  ادب  و  فرهنگ  انتقال  در  فعالی 
شمار  به  س��واد  کم  یا  بی سواد  م��ردم  ت��وده  به  ای��ران 
می رفت و در آموزش آداب زندگی گذشتگان اخالق و 
منش پهلوانان و جوانمردان به افرادی که به قهوه خانه 

می رفتند نقش مهمی داشت. 
امروزه با گسترش روابط تجاری و ورود تکنولوژی و 
تکنیک های مختلف برای ارایه یک اثر در نمایش های 
می رود  شدن  کمرنگ  به  رو  نقالی  اعتبار  صحنه ای 
روایات  انتقال  و  ارتباط  ابراز  نقاالن  این  از  پیش  تا 
بودند اما اکنون شمار نقاالن نیز بسیار کم شده است 
و متاسفانه بسیاری از پیشکسوتان این هنر دیگر در 
بین ما نیستند و شرایط الزم برای آموزش نسل های 

بعدی وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی: 

همایش و نمایشگاه نسخ 
خطی شاهنامه در موزه بزرگ 

خراسان برگزار شود 

بازدید 306 هزار نفر از 
جاذبه های تاریخی گناباد در 

ایام نوروز

نقالی و پرده خانی پشت پرده خاطرات

یک هفته برای فردوسی و ادب فارسی
نشست خبری برنامه های پاسداشت روز »زبان و ادب فارسی« برگزار و برنامه های این هفته اعالم شد

»محمد عاقبتی« هنرمند مشهدی تئاتر کشور، نمایش »ماهی سیاه کوچولو« را در نیویورک روی صحنه خواهد برد. خوانش نمایشنامه »ماجراهای گاالپاگوس به روایت سلطان مارک« به کارگردانی »محمد نیازی« تا پایان هفته جاری در 
پردیس تئاتر مستقل مشهد تمدید شدبرد.

اجراهای مجدد تئاتر »علیمردان خان« به کارگردانی عباس جانفدا و منصور جهانبخش از شانزده فروردین، 
هرشب ساعت20 در پردیس سینمایی اطلس مشهد

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

 سعید بابایی

رفتاری  مد  اف��زود:  اکبری  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
جمعی است که به علت وجود بعضی مسائل اجتماعی 
و فرهنگی در جامعه بروز می یابد و پس از مدتی الگویی 
دیگر جایگزین می شود. بررسی علل اینکه چرا بعضی 
رفتارها در یک بازه زمانی بین افراد رواج می یابد و سپس 

از بین می رود، مربوط به حوزه رفتارهای جمعی است. 
رفتارهای  بعضی  از  نباید  را  تاتو  رواج  داد:  ادامه  وی 
مشابه با آن جدا کرد. تاتو، پوشیدن لباس های خاص، 
مدل موهای نامتعارف و دیگر مواردی که در جامعه مد 
می شوند در یک رده قرار می گیرند. تاتو کردن امروزه در 
میان جوانان مد شده و از نظر آن ها ارزش اجتماعی دارد. 

افراد با انجام این کار به دنبال تایید اجتماعی هستند.
این جامعه شناس در خصوص علل رواج تاتو خاطرنشان 
کرد: یکی از دالیل رواج تاتو، همنوایی است. افراد سعی 
می کنند با چیزی که در جامعه مد شده همنوا شوند و 
تصور می کنند اگر به آن اهمیت ندهند از موضوع مهمی 
غافل شده اند. جوانان در میان دوستان و در شبکه روابط 
اجتماعی خود سعی می کنند مطابق مد عمل کنند تا 

دیگران در آن ها کمبودی را حس نکنند.
از مد  از دالیلی که جوانان  اف��زود: یکی دیگر  اکبری 
از  می کنند  سعی  آن ها  که  است  این  می کنند  تبعیت 
رفتارهای الگوهای مرجع و مطلوب خود پیروی کنند. 
یاد می گیرند و  را  آن ها رفتارالگوهای مورد عالقه خود 

سعی در تقلید آن دارند. 
وی در خصوص علل روانی پیروی از مد گفت: عموما 
افرادی که به دنبال تایید اجتماعی هستند و نوعی از خود 
کم بینی در آن ها وجود دارد، از تاتو کردن و دیگر رفتارهای 
مشابه با آن لذت می برند. آن ها تمایل دارند با اینگونه 
رفتارها خالهای درونی خود را جبران  کنند. افرادی که 
شخصیت سالم و متعادلی دارند به انجام این کارها گرایش 

نمی یابند.
این جامعه شناس در خصوص تاثیر رواج تاتو در جامعه 
بیان کرد: تاتو کردن یک الگوی نابهنجار رفتاری است 
نیست  ما سازگار  و مذهبی جامعه  با فرهنگ سنتی  و 
دادن  انجام  می شود.  ناهم خوانی  نوعی  ایجاد  باعث  و 
اعمال نامتعارف در حقیقت الگوی رفتاری افراد را تغییر 
می دهد و آن ها مجبور می شوند کارهای دیگری را نیز 
برای هماهنگی با مد و رفتار مورد عالقه خود انجام دهند. 
مجموعه این رفتارها ممکن است باعث انحراف افراد و 

آسیب رسیدن به جامعه شود.

استاد علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد از برگزاری 
مسابقات شهر ریاضی در دو کشور لهستان و فرانسه در 

آینده نزدیک خبر داد.
برگزاری  افزود:  میرزاوزیری  مجید  ایسنا،  گزارش  به 
مسابقه شهر ریاضی در آبان ماه ۹۶ در برزیل باعث شد که 
مقدمات برگزاری مسابقه شهر ریاضی به صورت بین المللی 

در آینده ای نه چندان دور فراهم گردد.
وی افزود: دو ریاضیدان معروف از دانشگاه agh  شهر 
کراکوف کشور لهستان برای بازدید از مسابقه شهر ریاضی 
گراف  نظریه  زمینه  در  زمستانی  مدرسه  یک  برگزاری  و 
دعوت شدند، تا زمینه برگزاری این مسابقه در تابستان ۹۷ 
در کشور لهستان مورد بررسی قرار گیرد. استقبال این دو 
ریاضیدان از نحوه برگزاری مسابقه شهر ریاضی باعث شد 
که برگزاری این مسابقه برای دانش آموزان لهستانی مورد 

موافقت قرار گیرد.
بنیان گذار مسابقات شهرریاضی ادامه داد:  اعطای نشان 
شهروند افتخاری شهر ریاضی از سوی این مجموعه به این 
دو ریاضیدان لهستانی از جمله برنامه های ویژه این بازدید 

بود.
میرزاوزیری عنوان کرد : دعوت دانشگاه g-Scop شهر 
گرونوبل کشور فرانسه برای برگزاری مسابقه شهر ریاضی 
در این کشور زمینه آشنایی دانش آموزان دیگر کشورها را 

نیز فراهم کرده است.
وی اظهار کرد : اهدای لوح تقدیر و مدال از سوی دانشگاه 
فردوسی مشهد در مسابقات مقدماتی و بورسیه تحصیلی 
برای دانش آموزان رتبه برتر کشوری که دانشجوی دانشگاه 
فردوسی مشهد گردند و جوایز نقدی باعث شده که این 

مسابقه اهمیت ویژه ای در بین دانش آموزان پیدا کند.
استاد علوم ریاضی خاطرنشان کرد:  برگزاری مرحله سوم 
المپیاد دانش آموزان متوسطه اول استان خراسان رضوی 
به صورت مسابقه شهر ریاضی با همکاری اداره کل آموزش 
و پرورش استان خراسان رضوی نیز از اقداماتی بوده که در 

دو سال گذشته بر اعتبار این مسابقه افزوده است.
میرزا وزیری با اشاره به تاریخچه مسابقه شهر ریاضی، 
بیان کرد: مسابقه شهر ریاضی برای اولین بار در سال ۱۳۸۱ 
با حضور ۲۱ شرکت کننده در قالب ۷ تیم ۳ نفری برگزار شد. 
شهرریاضی  مسابقات  برگزاری  نحوه  خصوص  در  وی 
افزود: نحوه برگزاری مسابقه در یک سالن ورزشی، امکان 
تبادل اطالعات شرکت کنندگان در طول مسابقه، تیمی 
بودن مسابقه و تصحیح همزمان پاسخ شرکت کنندگان در 
طول مسابقه باعث می گردد تا ایرادات عمده امتحانات 
اضطراب آفرین ریاضی در این مسابقه برطرف شود و از این 
رو هر ساله تعداد بیشتری از دانش آموزان برای شرکت در 

مسابقه ریاضی جذب می گردند.
برگزاری  به  اشاره  با  شهرریاضی  مسابقات  بنیان گذار 
مسابقات شهر ریاضی در کرمانشاه، تاکید کرد :در سال ۹۷ 
به دعوت خانه ریاضیات کرمانشاه و با هماهنگی با همکاران 
ریاضی این استان قصد داریم به منظور ایجاد انگیزه در 
دانش آموزان زلزله زده این مسابقه را در شهر سرپل ذهاب 

برگزار کردیم. 

     آرزو حیدریان
خیرین  مجمع  زنان  مشارکتهای  شورای  رئیس 

سالمت استان
به یقین همین  »سالمتی، حکومت پنهان است«؛ 
جمله از ولی نعمت ما امام علی بن موسی الرضا)ع( 
است،  تندرستی  و  سالمتی  اهمیت،  دهنده  نشان 
پی  آن  به  نشویم  بیماری  درگیر  تا  شاید  که  نعمتی 

نمی بریم.
َتنُدُرستی یا َسالَمت عبارت است از تأمین رفاه کامل 
جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. بنا بر تعریف 
فقدان  تنها  تندرستی  جهانی،  بهداشت  سازمان 
بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه »تندرستی 
نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی 

و سالمت جسمانی برای هر فرد جامعه است«.
"سالمتی"نام  م��ل��ی  روز  م���اه  ف���روردی���ن   18
جامعه  مسائل  مهمترین  از  یکی  زنان  داردوسالمت 
محسوب میشود زیرازنان به عنوان قلب تپنده خانواده 
وجامعه باید به سالمت خود اهمیت بدهند تا بتوانند 
سالمت دیگر اعضای خانواده را تضمین کنند. سالمت 
زنان شامل تغذیه مناسب، حفظ تناسب اندام، انجام 
آزمایش های غربالگری، انجام چکاپ های ماهیانه و 

توجه به زیبایی و سالمت پوست و مو می باشد.
پیدا  ویژه ای  اهمیت  بلوغ،  دوران  از  زنان  سالمت 
برای  باید  ج��وان،  دختران  که  آنجایی  از  می کند. 
برای  بیشتری  پیگیری  به  نیاز  آماده شوند،  بارداری 
حفظ سالمتی خود دارند. روزانه ۳۰ دقیقه ورزش و 
تغذیه مناسب می تواند به حفظ سالمت زنان و تناسب 
انها  روان  بهداشت  کندو ضامن  آن ها کمک  در  اندام 
مقاطع  در  زنانه  دوره های  دلیل  به  زنان،  اکثر  باشد. 
که  هستند  کمبودهایی  دچار  زندگی،  سنی  مختلف 
باید به آن ها توجه شود و در این حوزه تمامی اعضای 
ایفا  را  مهمی  بسیار  نقش  مردان  خصوصا  و  خانواده 

می نمایند.
ب���رای ت��وج��ه ب��ه س��الم��ت زن���ان، ن��ی��از ب��ه انجام 
آزمایش هایی از قبیل تست پاپ اسمیر، ماموگرافی، 
غربالگری  ی  آزمایش ها  خ��ون،  کامل  آزم��ای��ش 
نظر  از  زن��ان  سالمت  اس��ت.  زن��ان��ه  س��رط��ان ه��ای 
زنان،  از  بسیاری  شود.  تأمین  باید  نیز  روانشناختی 
روزمرگی  به  ابتال  دلیل  به  خانه دار،  زن��ان  وی��ژه  به 
سایر  به  بد  حس  همین  و  می شوند  افسردگی  دچار 
بیماری هایی  می شود.  منتقل  نیز  خانواده  اعضای 
مشکالت  و  استخوان  پوکی  دیابت،  چاقی،  مانند 
قلبی عروقی همیشه در کمین زنان هستند. سالمت 
ویژه ای  اهمیت  از  نیز  یائسگی  سنین  در  حتی  زنان 

برخوردار است.
در این دوران تغییرات هرومونی باعث بروز بسیاری 
مشکالت از جمله پوکی استخوان می شود. به همین 
باید به سالمت زنان  از دوران جوانی  خاطر است که 
اهمیت داد تا در دوران سالمندی با مشکالت زیادی 
ملزومات  از  یکی  ورزش  طرفی  از  نشوند.  روب��ه رو 
از  بسیاری  توسط  متأسفانه  که  است  زنان  زندگی 
می شود.  گرفته  نادیده  ما  کشور  در  خصوصا  جوامع 
دوچرخه  پیاده روی،  یوگا،  شنا،  مانند  ورزش هایی 
سالمت  حفظ  برای  گزینه  بهترین  ایروبیک  سواری، 
بانوان هستند. زنانی که به این امر توجه دارند کمتر 
دچار اضافه وزن و چاقی که مادر بسیاری از بیماری ها 

است، می شوند.
بر  مستقیم  کامال  تاثیری  زنان  سالمت  طرفی  از 
حمایت،  و  تربیت  بر  عالوه  دارد،  فرزندان  سالمت 
بزرگ  در  مادر  و  پدر  وظایف  مهمترین  از  دیگر  یکی 
که  است  کودکان  سالمت  به  توجه  فرزندان،  کردن 
در این راه مادر نقشی بسیار بیشتر و پررنگ تر دارد. 
که  هستند  بی پناهی  و  حساس  موجودات  کودکان، 
برای  دارند.  مادر  و  پدر  ۱۰۰ درصدی  به حمایت  نیاز 
اینکه سالمت کودکان تضمین شود، بهترین کار این 
است که از همان دوران بارداری و حتی پیش از آن، 
به نیازهای کودک توجه شود. سالمت کودکان، شامل 
از جمله سالمت جسم، سالمت  حوزه های مختلفی 
روان، نحوه برخورد با کودکان و تربیت آن ها می شود. 
موظف  والدین  کودکان،  سالمت  حفظ  منظور  به 
فراهم  کودک  برای  را  زندگی  شرایط  بهترین  هستند 
نیازهای  تأمین  امن،  و  آرام  محیطی  ایجاد  کنند. 
کودک از نظر پوشاک، خوراک و تحصیل و رسیدگی به 
امور تربیتی کودک، فاکتورهای اولیهٔ تضمین سالمت 

کودکان هستند.
این ها تنها بخشی از دغدغه های جامعه جهانی در 
حوزه سالمت است که در کشورهای در حال توسعه 
مانند ایران، بسیار پررنگ تر می شود چرا که در کشور 
و  ورزش  نه  و  دارند  مناسبی  تغذیه  نه  زنان  اغلب  ما 
تحرک کافی و این موضوع تقریبا می توان گفت ارتباط 
دغدغه  که  اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  با  چندانی 
سطح  هر  با  افراد  و  ندارد  است،  ایرانیان  از  بسیاری 
رفاه اقتصادی می توانند حداقل ورزش و تغذیه سالم 

را داشته باشند.
با  کشورمان،  عزیز  مردم  تمامی  که  روزی  امید  به 
مراقبت  خود  روان  و  جسم  سالمتی  از  الزم  آگاهی 

نمایند.

نهضت  سازمان  رئیس   97 سال  آغازین  روزه��ای  در 
 97 سال  کاری  اولویت های  تشریح  ضمن  سوادآموزی 
خبر داد و گفت: تصمیم داریم که تحصیل تا پایان سال 

دوازدهم اجباری کنیم.
 ۹۷ اتخاذ سیاست های سال  به  اشاره  با  باقرزاده  علی 
کنی  ریشه  ملی  سند  در  مندرج  اه��داف  چارچوب  در 
بی سوادی اظهار کرد: در این راستا سیاست های اجرایی 
نهضت سوادآموزی را در قالب محورهای سند راهبردی و 

رویکردهای مدنظر تهیه کرده ایم.
وی افزود: تمرکز زدایی و کاهش تصدی گری، توسعه 
سوادآموزی  روش های  در  پذیری  انعطاف  و  مشارکت ها 
سال  در  سازمان  فعالیت های  اصلی  رویکردهای  از 
هاییادگیری،  فرصت  گسترش  همچنین  است.  جدید 
ارتقای کیفی آموزش ها و تثبیت جایگاه سوادآموزی در 
برنامه های توسعه کشور از جمله اهداف استراتژیک ما در 

سال ۹۷ هستند.
تدوین کتاب ویژه غیرفارسی زبانان

در  اینکه  بیان  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
هزار   ۷۰ از  بیش  توانمندسازی  و  آموزش  گذشته  سال 
آموزش دهنده و تهیه و تولید بیش از ۱۵۱ عنوان کتاب 
درسی، کمک درسی، راهنمای آموزشی و مهارت آموزی 
آموزش  برای  فیزیکی  پرونده  انجام شد، گفت: تشکیل 
جدیدتوانمندسازی  دوره  برای  برنامه ریزی  دهندگان، 
برای آموزش دهندگان با رویکرد سواد چند گانه، جذب 
نیروی جدید در سازمان، پیگیری افتتاحیه و اختتامیه در 

طرح های مشارکتی آموزش اتباع، تهیه کتاب ویژه آموزش 
زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، تهیه کتاب فرآیند تولید 
کتب ساده و کاربردی، برگزاری کارگاه های نقد و بررسی 
کتب درسی، تدوین و ابالغ آیین نامه رسیدگی به تخلفات 
آموزش دهندگان و اجرای برنامه مدون و منسجم برای 
ترویج نماز و آموزش عملی آن تنها بخشی از اولویت های 

پیش رو هستند که به جد آنها را دنبال می کنیم.
رشد 13 درصدی بی سوادی

باقرزاده افزود: طی سال های ۹۱ تا ۹۵ نرخ سوادآموزی 
رشد ۲.۸۵ درصدی پیدا کرد و یک میلیون و ۴۸۰ هزار 

حالی  در  این  کرد.  پیدا  کاهش  بی سوادان  آمار  از  نفر 
 ۹۰ تا   ۸۶ سال های  طی  باسوادی  رشد  نرخ  که  است 
حدود ۰.۲ درصد بوده و متاسفانه نرخ بی سوادی در ۱۳ 
استان افزایش پیدا کرده است. به گفته وی، طبق نتایج 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، در گروه 
سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی 
سواد شناسایی شده است که حدود ۴۰۰ هزار نفرشان را 
اتباع خارجی تشکیل می دهند. اما در مجموع در همه 
گروه های سنی هشت میلیون و ۸۰۰ هزار بی سواد مطلق و 
۱۱ میلیون کم سواد در کشور داریم. رئیس سازمان نهضت 
سوادآموزی افزود: میانگین تحصیل ایرانیان هشت سال 
بوده و الزم است زمینه اجباری شدن تحصیالت تا پایان 

سال دوازدهم فراهم شود.
آمار دقیقی در دست نیست

پرورش  و  آم��وزش  کل  اداره  ابتدایی  آم��وزش  معاون 
خراسان رضوی در گفتگو با »صبح امروز« با اشاره به آمار 
بازماندگان از تحصیل در استان، گفت: آماری که ما داریم 
با آن چیزی که به صورت پراکنده منتشر می شود متفاوت 
است و آن ها هرگز مورد تأیید ما نیستند. بر اساس آخرین 
به ما اعالم  از سمت وزارت آموزش و پرورش  آماری که 
ابتدایی  استان در مقطع  آموز  شده است، 4783 دانش 
بازمانده از تحصیل بوده اند که حدود 48 درصد این تعداد 

را دختران شامل می شوند.
ابوالحسن حقیقی با تأکید بر تالش همه جانبه آموزش و 
پرورش و مسئولین برای بازگشت به مدرسه این بازماندگان 
از تحصیل در استان، افزود: بعد از اینکه به طور رسمی 
کد  همراه  به  آم��وزان  دانش  این  به  مربوطه  آمار  وزارت 
ملی آن ها را اعالم کردند، ما به 47 منطقه در استان این 
اطالعات ارسال کردیم و خوشبختانه تا االن بیش از 8۵ 
درصد این دانش آموزان شناسایی و جذب تحصیل شده 

و به مدرسه بازگشته اند و 1۵ درصد باقیمانده هم پس از 
شناسایی در مسیر انجام فرایند برای جذب قرار دارند. در 
مورد آمارهای بازماندگان از تحصیل، باید توجه کنیم که 
کودکان )و نوجوانان( بازمانده از تحصیل دو گروه اند: الف( 
کودکانی که اصاًل رنگ مدرسه ندیده اند. ب( کودکانی که 
در مدرسه ثبت نام کرده اند، اما در طول 12 سال تحصیلی 
در  که  مهمی   اتفاق  کرده اند.  ترک  را  مدرسه  دالیلی  به 
سال های اخیر رخ داده است این است که اواًل آموزش و 
پرورش وجود موضوعی به نام کودکان بازمانده از تحصیل 
را پذیرفته و ثانیًا مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش نیز رقم 
دقیق بازماندگان از تحصیل در 6 سال ابتدایی را اعالم کرده 
است؛ اما متأسفانه آمار ترک تحصیل دانش آموزان دوره 
راهنمایی و دبیرستان اعالم نشده است. بدون دستیابی 
به آمار صحیح »کودکان بازمانده از تحصیل« در هر منطقه 
کشور و به تفکیک جنسیت و نوع سکونت شهری/ روستایی 
و تغییرات این آمار در سال های مختلف، نمی توان ارزیابی 
درستی از وضعیت آموزش و پرورش کشور داشت. اولین و 
اصلی ترین وظیفه آموزش و پرورش پوشش تحصیلی همه 

کودکانی است که در ایران زندگی می کنند.
و  ایرانی  هرکودک  باید  تنها  نه  پ��رورش  و  آم��وزش 
غیرایرانی را که به مدرسه دولتی مراجعه می کند، ثبت نام 
کند، بلکه باید کودکانی که به دلیل فقر خانواده ها یا زندگی 
در روستاهای کم جمعیت و دورافتاده یا تعصبات والدین 
و به هر دلیل دیگری از تحصیل بازمانده اند، را شناسایی 
کرده و روی نیمکت مدرسه بنشاند. تحلیل هر مسئله ای 
بدون  تحصیل،  از  بازمانده  نوجوانان  و  کودکان  جمله  از 
دسترسی به آمار قابل اعتماد، مانند راه رفتن در تاریکی 
آمارهای مخدوش و  بر اساس  از آن تحلیل  بدتر  است. 
اشتباه  تحلیلی  نتایج  به  که  است  گمراه کننده  تبلیغاتی 

منجر می شود.

حقیقی: آماری که ما داریم با 
آن چیزی که به صورت پراکنده 

منتشر می شود متفاوت است 
و آن ها هرگز مورد تأیید ما 

نیستند. بر اساس آخرین آماری 
که از سمت وزارت آموزش و 

پرورش به ما اعالم شده است، 
4783 دانش آموز استان 

در مقطع ابتدایی بازمانده از 
تحصیل بوده اند که حدود 48 

درصد این تعداد را دختران 
شامل می شوند

یادداشتخبر

ستاد علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد:

برگزاری مسابقات »شهرریاضی« 
در کشورهای اروپایی

به مناسبت روز ملی سالمتی یک جامعه شناس مطرح کرد

تاتو برای تایید اجتماعی
یک جامعه شناس گفت: افراد با »تاتو کردن« 

به دنبال تایید اجتماعی هستند

بی سوادی زدایی اولویت آموزش و پرورش در سال 97؛

کـم لطـفی می کنـید!
آمار دقیقی از تعداد بازماندگان از تحصیل وجود ندارد و میزان اعالم شده از سوی وزارت  آموزش و پرورش پراکنده است

و  محتویات  سارقین  دستان  بر  پلیس  دستبند 
قطعات خودرو

داخل  سارق  چهار  مشهد  های  کالنتری  مامورین 
خودرو را دستگیر نمودند.

مشهد  انتظامی  فرمانده  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
از طریق سیستم  ماموریتی  روز گذشته  گفت: صبح 
حافظیه  خیابان  در  ناجا  شهرک   ۳۶ کالنتری  ۱۱۰به 
اعالم، که اکیپ گشت کالنتری سریعًا در محل حاضر 
و فرد تماس گیرنده مراجعه و اظهار می دارد مردی 
شکستن  با  و  شده  منزلش  پارکینگ  وارد  ناشناس 
شیشه خودرو اش قصد سرقت داشته که وی متوجه 

شده و متهم نیز متواری می شود.
این  در  داشت  اظهار  ادامه  در  آقابیگی  سرهنگ 
حین، مامورین متوجه خودروی پراید مشکوکی در 
نزدیکی منزل شاکی شده و پس از بررسی مشخص 
می شود خانم جوانی در آن حضور دارد که جوابهای 
بازرسی  در  دهد.  می  مامورین  سواالت  به  متناقض 
تلفن  و  تبلت   ۵ و  باند خودرو   4 تعداد  نیز  از خودرو 
همراه هوشمند و یک ساعت مچی  یافت می شود. 
نیز  زن  آن  که  ش��ود  می  مشخص  ترتیب  بدین  و 

همدست متهم متواری است.
مرد  که  متواری  متهم  اهالی  کمک  با  آن  پی  در 
کالنتری  به  سارقین  و  شد  دستگیر  است  جوانی 
ماده  کمی  مقدار  نیز  آنها  از  بازرسی  در  که  داللت 
کشف  پایپ(   ( آن  استعمال  آالت  و  شیشه  مخدره 
سرقت  فقره  چندین  به  بازجویی  در  متهمین  و  شد 

اعتراف کردند.
دیگری  خبر  تشریح  در  مشهد  انتظامی  فرمانده 
گذشته  روز  آبکوه  کالنتری  گشت  مامورین  گفت: 
خودروی  دستگاه  یک  به  ماموریت  انجام  حین  در 
پراید نقره ای رنگ با دو مرد جوان مشکوک و جهت 
قصد  آنها  لیکن  و  دهند  می  توقف  دستور  بررسی 

و  گردند  می  مانع  مامورین  که  داشته  شدن  متواری 
در بازرسی بعمل آمده یک باطری خودرو، یک قبضه 
می  کشف  مخدر  ماده  کمی  مقدار  و  پایپ   و  چاقو 
متهمین مشخص می شود  بررسی سوابق  در  شود. 
آنها دارای چندین سابقه سرقت قطعات  از  که یکی 

خودرو  می باشد.
که  خواست  مردم  از  خاتمه  در  آقابیگی  سرهنگ 
مورد  هرگونه  انتظامی،  هشدارهای  رعایت  ضمن 
مشکوک را از طریق تماس تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطالع 

دهند.

محموله مشروب الکلی در مشهد کشف شد

با  گفت:  مشهد  ان��ق��الب  دادس���رای  سرپرست 
مشروب  ب��زرگ  محموله  قاچاقچی  دو  دستگیری 

الکلی در مشهد کشف و ضبط شد.
قاضی مهدی خدابخشی افزود: طبق ردزنی منابع 
اطالعاتی دادسرا 2 توزیع کننده مشروب الکلی قصد 
از استانهای غربی به مشهد را  ورود محموله قاچاق 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  داشتند.ماموران 
در  را  پرونده  متهم   2 رضوی  خراسان  آگاهی  پلیس 
خیابان فرامرز عباسی مشهد ردزنی کردند و دیشب 
در بازرسی از یکی از مخفیگاههای متهمان تعدادی 

بطری مشروبات الکلی کشف کردند.
او با اشاره به دستگیری متهمان افزود: در بازرسی 
نیز  باشی  حسین  خیابان  در  واقع  دیگر  مخفیگاه  از 
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کشف و ضبط شد.

فیلمبرداری مرد بی غیرت از یک خلوت زشت
زوج اخاذ پس از فریب مردان هوسران از آنها فیلم 
می کردند.  اجرا  را  سیاهشان  نقشه  و  تهیه  عکس  و 
از  میلیونی   300 اخاذی  در  ناکامی  از  پس  متهمان 

یک پزشک دستگیر شدند.

زنی  پیش  س��ال  دو  از  گفت:  پلیس  به  شاکی 
هر  زن  این  می آمد.  مطبم  به  مرتب  درم��ان  برای 
بود،  مدعی  و  می گفت  زندگی اش  مشکالت  از  بار 
زندگی  هزینه  تامین  ب��رای  و  شده  فوت  شوهرش 
هر  هم  من  روبه روست.  مشکل  با  فرزندانش  و  خود 
به  کمک  برای  پولی  می آمد،  مطبم  به  زن  این  وقت 
را  او  به وی عالقه مند شده و مدتی  او می پرداختم. 
به عقد موقت خودم درآوردم. وقتی همسرم متوجه 
ازدواج مجدد من شد، مجبور به ترک همسر موقتم 

شدم.
تماس  او هرازگاهی  از جدایی هم  بعد  افزود:  وی 
به  پولی  که  می کرد  کمک  درخواست  و  می گرفت 
من  با  مردی  مدتی  از  بعد  می کردم.  واریز  حسابش 
تماس گرفت و خودش را شوهر این زن معرفی کرد. 
او مدعی شد، از رابطه من و همسرش فیلم و عکس 
فیلم  نکنم،  به خواسته هایش عمل  اگر  و  کرده  تهیه 
و عکس ها را در تلگرام منتشر و سی دی آن را برای 

همسرم ارسال می کند.
تهدیدها  این  به  اوایل  کرد:  تصریح  پزشک  مرد 
و  فیلم ها  از  بخشی  که  زمانی  اما  نکردم،  توجهی 
تعدادی از عکس ها را برایم فرستاد، شوکه شدم. با 
تلفن آن زن تماس گرفتم، اما پاسخگو نبود. خانه اش 
را هم عوض کرده بود و کسی از او خبری نداشت. از 
خصوصی،  عکس های  و  فیلم  شدن  منتشر  ترس 
چند بار به حساب این مرد پول واریزکردم تا این که 
300 میلیون تومان دیگر پول خواست و چند روزی 
به  قادر  اما من  داد.  پول فرصت  این  تهیه  برای  هم 
با  که  و شوهرش  از زن شیاد  نبودم.  مبلغ  این  تهیه 
همدستی یکدیگر از من کالهبرداری کرده اند و قصد 

اخاذی 300 میلیونی دارند، شکایت دارم.
همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیس 
فتا برای شناسایی و دستگیری زوج اخاذ آغاز شد تا 
پلیس  ماموران  گذشته  هفته  پایانی  روز های  این که 
شناسایی  به  موفق  رضوی  خراسان  استان  فتای 

مخفیگاه زوج اخاذ شدند و هردو را دستگیر کردند.
بازبینی  و  آنها  خانه  از  ب��ازرس��ی  در  م��ام��وران 
بر  ع��الوه  اخ��اذ،  زوج  این  همراه  تلفن  گوشی های 
فیلم  پزشک،  مرد  از  شده  تهیه  عکس های  و  فیلم 
این  می رسید  نظر  به  که  دیگری  افراد  عکس های  و 
زوج دست به کالهبرداری و اخاذی از آنها دست زده 

بودند نیز کشف کردند.
فتای  پلیس  به  تحقیقات  ادام��ه  ب��رای  متهمان 

تا  شدند  بازجویی  و  منتقل  رضوی  خراسان  استان 
این که دو روز پیش این زوج سکوت خود را شکستند 
افراد  و  پرونده  شاکی  از  اخاذی  و  کالهبرداری  به  و 

دیگری اعتراف کردند.
نقشه  شوهرم  و  من  گفت:  پلیس  به  زن  متهم 
کشیدیم افراد پولدار و کسانی که موقعیت اجتماعی 
باالیی داشتند، شناسایی و با ترفندهای خاص آنها 
را به دام بیندازیم. من مدتی صیغه شان می شدم و 
به عناوین مختلف از آنها پول می گرفتم. در جریان 
رفت و آمد آنها به خانه مان نیز همسرم مخفیانه فیلم 

و عکس تهیه می کرد.
وی اضافه کرد: بعد از جدایی از سوژه ها، شوهرم 
و  فیلم  از  بخشی  حتی  و  تهدید  را  آنها  تلگرم  در 
و  می کرد  ارسال  برایشان  را  شده  تهیه  عکس های 
و عکس ها،  فیلم  برای منتشر نشدن  و  ترفند  این  با 
همین  هم  طعمه مان  آخرین  می کرد.  اخاذی  ازآنها 
پزشک جراح بود که می خواستیم بعد از چند مرحله 
اخاذی از او برای آخرین بار 300 میلیون تومان پول 

به دست بیاوریم که ماجرا لو رفت.
گفت:  بازجو  افسر  به  نیز  متهم  شوهر  ادام��ه  در 
می کرد،  کالهبرداری  آنها  از  همسرم  آن که  از  بعد 
را  همسرم  شما  می گفتم  و  می رفتم  سراغشان  من 
فریب داده و زندگی ام را نابود کرده اید و تهدیدشان 
آنها  از  شکایت  و  عکس ها  و  فیلم  انتشار  با  می کردم 
ترس  از  که  می برم  را  آبرویشان  قضایی،  محاکم  در 
می خواستم،  پول  چه  هر  ارتباطشان،  نشدن  برمال 

پرداخت می کردند.
فتای  پلیس  رئیس  جهانشیری،  جواد  سرهنگ 
صدور  با  گفت:  باره  این  در  رضوی  خراسان  استان 
قرار قانونی برای این زوج، تحقیقات تکمیلی از آنها 
برای مشخص شدن دیگر جرایمشان و نیز شناسایی 

دیگر شاکیان ادامه دارد.

https://telegram.me/

Sobhedaily
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مشهد  شهرداری  ارزیابی  و  تحلیل  آم��ار،  مدیر 
واحدهای  واح��دی  ه��زار   116 رش��د  شاهد  گفت: 

مسکونی در مشهد هستیم.
جمعیتی  ساختار  به  اشاره  با  عبدا... زاده  حسین 
اخیر  سال های  در  آن  خانوار  تعداد  و  مشهد  شهر 
جمعیت   ،9۵ تا   90 سال  سرشماری  از  کرد:  اظهار 
در  است.  شده  افزوده  مشهد  شهر  به  توجهی  قابل 
شهرستان  ان��دازه  به  جمعیتی  سال،   ۵ این  مدت 
سبزوار به شهر ما اضافه شده، یعنی حدود 2۵0 هزار 

نفر جمعیت شهری افزایش یافته است.
وی با اشاره به تعداد بعد خانوارها ادامه داد: این 
میزان افزایش جمعیتی در سال های اخیر، با توجه 
به  خانوار  هزار   114 حدود  تقریبا  خانوارها،  بعد  به 
مشهد افزوده شده که در واقع به طور متوسط ساالنه 
22 هزار و 883 خانوار به تعداد خانوارهای این شهر 

اضافه می شود که این تعداد  قابل تامل است.
مشهد  شهرداری  ارزیابی  و  تحلیل  آم��ار،  مدیر 
در  متوسط  طور  به  خانوار  هر  بعد  اینکه  بر  تاکید  با 
مشهد 3.3 است، عنوان کرد:  البته باید ذکر شود که 
عنوان  به  دارد.  نیز  مناطق  به  بستگی  تغییرات  این 
از  مثال بعد خانوار در منطقه ۵ شهر مشهد، بیشتر 
از  میزان  این  حتی  است؛  بوده   3.6 یعنی  میانگین 

میانگین کشوری نیز کمی بیشتر است.
عبدا... زاده با تاکید بر اینکه میزان رشد جمعیتی 
با افزایش واحدهای مسکونی یکسان است، تصریح 
کرد: همانطور که طی پنج سال، 114 هزار خانوار به 
شهر مشهد افزوده شده، تقریبا به همان میزان نیز به 
تعداد واحدهای مسکونی اضافه شده است؛ در واقع 

شاهد رشد 116 هزار واحدی واحدهای مسکونی در 
مشهد هستیم.

وی با بیان اینکه مشهد، شهری مهاجرپذیر است، 
مسکونی  واحدهای  افزایش  این  کرد:  خاطرنشان 
مطابق با نیاز جمعیتی در شهر مشهد بوده است. با 
جمعیت  از  بخشی  شهر،  بودن  مهاجرپذیر  به  توجه 
آن مربوط به رشد جمعیت خود شهر است و بخش 
نسبت  است.  آن  بودن  مهاجرپذیر  رشد  نیز  دیگر 
کمی  کشور  به  نسبت  مشهد  جمعیتی  رشد  افزایش 

بیشتر است.

مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی شهرداری مشهد ادامه 
داد:  نرخ رشد جمعیت در مشهد حدود 1.7 درصد 
افزون تری  رشد  کشور  و  استان  به  نسبت  که  بوده 
داشته که به ترتیب 0.29 و 0.48 درصد بوده و این 
تفاوت جمعیتی در مشهد نسبت به استان و کشور به 

علت ورود مهاجرینی به شهر است.
عبدا... زاده با اشاره به پروانه های ساخت  و ساز در 
سال های 9۵ و 96 اظهار کرد: این میزان در 9 ماهه 
افزایش  درصد   9 حدود   9۵ به  نسبت   96 سال  اول 
یافته است؛ یعنی تعداد پروانه های ساخت  و ساز از 

بازه  این  3360 به 3661 فقره رسیده و همچنین در 
زمانی مساحت ها نیز حدود 2 درصد افزایش داشته 
بوده  متفاوت  مختلف  درمناطق  رشد  این  که  است 

است.
وی در خصوص پایان کار عنوان کرد: در این بخش 
نیز در 9 ماهه اول سال 96 رشد یک درصدی را شاهد 
دیگر  و  مثبت  رشدی  مناطق  برخی  در  که  بودیم 
مناطق این رشد منفی بوده است. بنابراین نرخ رشد 
واحدهای مسکونی شهر متناسب با میزان جمعیت 

شهر بوده که روال عادی خود را طی می کند.
با  مشهد  شهرداری  ارزیابی  و  تحلیل  آمار،  مدیر 
مسائل  از  حاصله  درآمدهای  روند  اینکه  به  اشاره 
کاهش  و...(  پایان کار  ساختمان)پروانه،  با  مرتبط 
وصولی  درآم��دی  ک��رد:   خاطرنشان  اس��ت،  یافته 
به  نسبت  پایانکار  و  پروانه  محل  از  شهرداری ها 
رشدی   ،93 سال  مثال  عنوان  به  پیشین  سال های 
نداشته، بلکه در واقع در سال 93 درآمدهای حاصل 
از تعداد پروانه های ساخت وساز و پایان کارها بیش از 

سال 96 بوده است.
رکود  با  که  اخیر  سال  چهار  تا  سه  در  افزود:  وی 
مواجه بودیم، به تبع آن نیز رونق ساخت و ساز کمتر 
بوده و تعداد مراجعه کنندگان کاهش یافته و آنچه که 
مدنظر  و...  کارها  پایان  از  حاصل  درآمدهای  از  ما 
داشته و پیش بینی کرده بودیم، رخ نداده است. لذا 
امیدواریم در بخش ساخت و ساز  رونقی اتفاق افتد 
و مراجعه کنندگان ما افزایش یابند تا درآمد و بودجه 

ما محقق شود.

مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی شهرداری مشهد:

افزایش واحدهای مسکونی مطابق با نیاز جمعیتی مشهد است

وضعیت طرح ساماندهی دستفروشان در مشهد به روایت "صبح توس"؛

شب بازاری که دیگر نان شب هم در نمی آورد

گزارش منتخب هفته

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  
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شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
ایستگاه های  فاقد  که  مناطقی  گفت:  مشهد  شهر 
راه ان��دازی  اولویت  در  هستند،  قطارشهری  خطوط 

اتوبوس های تندرو قرار خواهند گرفت.
مجتبی بهاروند با اشاره به وجود بارگاه منور رضوی 
و حضور ساالنه 27 میلیون زائر داخلی و خارجی در 
مشهد اظهارکرد: این ظرفیت، بستر بسیار مناسبی را 
برای توسعه گردشگری شهر فراهم آورده است. آنچ�ه 
ک�ه در ای�ن زمین�ه حائ�ز اهمی�ت بوده، رابطه مس�تقیم 
ن�اوگان  بهینه س�ازی  و  گردش�گری  توس�عه  میان 

حم�ل ونق�ل ش�هری اس�ت.
وی افزود: از ای�ن رو ک�ه فراهم س�اختن بس�ترهای 
ش�هری  حم�ل ونق�ل  کیفی  س�طح  ارتقاء  ب�رای  الزم 
می توان�د نق�ش مح�وری را در توس�عه گردش�گری ایف�ا 
کن�د و رون�ق را در ب�ازار ب�ه وج�ود آورد، در حال حاضر 
حمل و نقل عمومی مش�هد نیازمند گس�ترش اس�ت و 

در ای�ن راس�تا باید از ابزاره�ای مختلف�ی به�ره  ب�رد.
شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس   
قطارشهری  و   brT خطوط  به  اش��اره  با  مشهد  شهر 
گفت: توس�عه این خطوط و همچنین قطارش�هری از 
جمله رویکردهایی اس�ت ک�ه در چابک سازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی مشهد مورد توجه قرار گرفته است 
و تصور آن می  رود ک�ه ب�ا بهبود مس�یرهای ارتباط�ی 
و  سرمایه گذاری  برای  الزم  زمین�ه  ش�هری،  درون 

فعالیت های اقتصادی فراهم شود.
وی با بیان اینکه »خطوط brT و قطارشهری مشهد 
حمل و   ناوگان  بتوانیم  ت�ا  می دانیم  یکدیگر  مکمل  را 

از  گفت:  ببخشیم«،  سامان  را  ن شهر  کال  این  نقل 
این رو اولوی�ت احداث خطوط تن�درو اتوبوسرانی در 
مناطق�ی خواه�د ب�ود ک�ه فاق�د پوش�ش ایس�تگاه های 
قطارشهری هس�تند. در پیش گرفتن چنین سیاستی 
حیاتی  و  مهم  مراکز  س�وی  به  را  جمعیت  می توان�د 
ب�ه  نس�بت  شهروندان  رغبت  و  ده�د  س�وق  ش�هر 

اس�تفاده از حمل ونق�ل عمومی را دوچندان کن�د.
ب�ه  قطارش�هری  دو  و  یک  خط�وط  اتصال  بهاروند 
یکدیگر با هدف افزایش ظرفیت مس�افران را از دیگ�ر 
برنامه ه�ای ش�ورای پنج�م ب�رای بهینه س�ازی ناوگان 
از  کامل  بهره برداری  افزود:  و  کرد  عنوان  حمل ونقل 
مبنای   97 س�ال  ت�ا  مش�هد  قطارش�هری  دوم  خط 

توسعه این کالن شهر را نظمی دوباره خواهد بخشید. 
رویک�رد ش�ورا نس�بت به توس�عه خطوط قطارش�هری 

مثب�ت اس�ت.
هیئت  رویکرد،  همین  براساس  کرد:  تصریح  وی 
دولت موفق به جذب فاینانس خارجی 1206میلیون 
قطارشهری مشهد شده  اجرای خط سوم  برای  یورو 
است. از ی�ک س�و، مطالعات�ی ب�رای اح�داث اتوبوس 
ه�ای برق�ی ی�ا »ترام�وا« نی�ز در کالن ش�هر مش�هد آغ�از 
شده  و به نظ�ر می رس�د ک�ه در ص�ورت نهای�ی ش�دن 
ای�ن مطالع�ات و یافت�ن س�رمایه گذار مناس�ب بتوانی�م 
ب�ر مزیت ه�ای حم�ل و نقلی و فعالی�ت اقتص�ادی در 

ش�هر بیافزاییم.

عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه »اکن�ون روند 
توس�عه و گس�ترش ش�هرها ب�ه س�وی کس�ب وکاره�ای 
ح�وزه  گفت:  اس�ت«،  ک�رده  حرک�ت  آنالی�ن  و  نوین 
و  نب�وده  مس�تثنی  قاع�ده  ای�ن  از  نی�ز  حم�ل ونق�ل 
گام های�ی را در ای�ن راس�تا برداش�ته اس�ت؛ از ای�ن رو، 
از  ب�ه عنوان یکی  از کس�ب و کاره�ای نوین  حمای�ت 

سیاس�ت های ش�ورای پنجم محس�وب می شود.
بهاروند درخصوص تاکسی های اینترنتی اظهارکرد: 
ظهور تاکس�ی های آنالین را می توان یکی از مهمترین 
مش�هد  کالن ش�هر  نقل  و  حم�ل  ح�وزه  ظرفیت های 
بی�ن  س�ازنده  تعامل  با  ک�ه  ظرفیتی  ک�رد،  قلم�داد 
مدیریت ش�هری و بخش خصوصی در ح�ال توس�عه 
ارائ�ه  ش�هروندان  ب�ه  را  باکیفیت�ی  خدم�ات  و  اس�ت 

می ده�د.
نیازمن�د  س�����ب��ب  همی�ن  ب�����ه  اف�����زود:  وی 
که  هس�تیم  مش�هد  کالن ش�هر  در  زیرس�اخت هایی 
و  آورده  ارمغان  به  را  هوش�مند  نقل  و  حمل  بتواند 
در  باشد.  شهری  مدیریت  یاری گر  آن،  تحقق  در 
مجموع مدیریت ش�هری در تالش اس�ت ت�ا تکه های 
و  چیده  یکدیگر  کنار  در  درس�تی  به  را  توس�عه  پازل 
و  اقتصادی  فعالیت ه�ای  ب�رای  را  مناس�بی  فضای 

س�رمایه گذاری در حوزه های مختل�ف فراه�م کند.
حمل ونقل  ناوگان  بهینه س�ازی  گفت:  بهاروند 
پازل  ای�ن  تکه ه�ای  مهمتری�ن  از  یک�ی  ش�هری 
برنامه ریزی  ک�ه  اس�ت  امی�د  و  می ش�ود  محس�وب 
ه�ای ای�ن ح�وزه، متناس�ب ب�ا نیازه�ای ش�هروندان 

و فعاالن اقتصادی باش�د.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد خبرداد؛

مناطق فاقد ایستگاه قطار شهری اولویت بی آر تی
خبرخبر

بارش های رگباری در خراسان رضوی
هواشناسی خراسان رضوی برای روزهای آینده در 
با رعدوبرق و  بارش های رگباری همراه  سطح استان 

وزش باد شدید پیش بینی کرده است.
رضوی  خراسان   هواشناسی  کل  اداره  اعالم  بر  بنا 
مدل های  و  نقشه ها  آخرین  تحلیل  و  بررسی  طبق 
هواشناسی از امروز استان تحت تاثیر سامانه بارش زا 
و ناپایدار قرار خواهد گرفت، به طوری که پیش بینی 
با  ت��وأم  رگباری  ب��ارش ه��ای  ش��روع  شاهد  می شود 
با  رعدوبرق و وزش باد شدید در پاره ای نقاط همراه 

گردوخاک، از نواحی شمال غربی استان باشیم.
بارش های این سیستم تا روز جمعه به طور متناوب 
پیش یابی  مدل های  طبق  که  اشت  خواهد  ادام��ه 
ظهر  تا  امروز  بعدازظهر  طی  بارش   حجم  بیش ترین 

روز جمعه در نیمه شمالی انجام خواهد شد.
سامانه  نفوذ  با  آینده  هفته  شنبه  روز  از  هم چنین 
ناپایدار دیگری به استان انتظار می رود شاهد شروع 
نقاط  غالب  در  رعدوبرق  با  توأم  رگباری  بارش های 
و  شدت  با  سامانه  این  بارش های  که  باشیم  استان 

ضعف تا اواسط هفته آینده در استان ادامه می یابد.

در  بوم گردی ها  ظرفیت  درصد   100
نوروز اشغال شد

و  دس��ت��ی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  م��دی��رک��ل 
گردشگری خراسان رضوی گفت: امسال اقبال خوبی 
از سوی مردم به بوم گردی ها صورت گرفت، به طوری 
اقامتگاهی که  تنها  اقامتی مختلف،  که در بین مراکز 
به صورت 100 درصد اشغال شد، بوم گردی ها بودند.

میزان  امسال  ک��رد:  اظهار  مکرمی فر  ابوالفضل 
سال  به  نسبت  تاریخی  بناهای  از  بازدیدکنندگان 
اماکن  صدر  در  است،  داشته  افزایش  درصد   10 قبل 
داشت،  را  بازدیدکننده  آم��ار  بیشتر  که  توریستی 
دارد؛  ق��رار  ن��ادری  و  ف��ردوس��ی  آرام��گ��اه  مجموعه 
همچنین میزان بازدیدکنندگان از اماکن تاریخی 1۵ 

درصد و اماکن تفریحی 3 درصد افزایش یافت.
اماکن  بازدیدکنندگان  آم��ار  ک��رد:  بیان  وی 
به  و  داش��ت  افزایش  درص��د   6 نیشابور  توریستی 
از  خانوادگی  رالی  نیشابور  مفاخر  پاسداشت  منظور 
ماشین ها  سرعت  شد،  برنامه ریزی  نیشابور  تا  توس 
از  ب��ازدی��د  بلکه  نبود  توجه  م��ورد  رال��ی  ای��ن  در 
جاذبه های میان راهی و کاهش تخلفات در آن دارای 

امتیاز ویژه بود.
و  دس��ت��ی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  م��دی��رک��ل 
سطح  در  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  گردشگری 
در  گفت:  دارد،  وجود  بوم گردی  اقامتگاه   24 استان 
شهرستان  چند  و  مشهد  و  رادکان  شاندیز،  گناباد، 
این  ساخت  مجوز   ۵2 و  دارد  وجود  اقامتگاه  دیگر 
است،  شده  ص��ادر  رض��وی  خراسان  در  اقامتگاه ها 
مردم  س��وی  از  خوبی  اقبال  امسال  خوشبختانه 
تنها  که  ط��وری  به  گرفت  ص��ورت  ب��وم گ��ردی ه��ا  به 
شد  اشغال  درص��د   100 ص��ورت  به  که  اقامتگاهی 

بوم گردی ها بودند.
 22 در  ن��وروزگ��اه  جشن  امسال  شد:  ی��ادآور  وی 
ن��وروزی  جشن  این  افتتاح  شد،  انجام  شهرستان 
در  جشن ها  این  از  یکی  بود،  فردوسی  آرامگاه  در 
تلفیقی  اجرای  با  افغانستان  و  ایران  صفر  مرز  نقطه 

آیین های نوروزی ایران و افغانستان برگزار شد.
از  شکایات  میزان  اینکه  به  اش��اره  با  مکرمی فر 
عنوان  یافت،  کاهش  درصد   8 گردشگری  تاسیسات 
استاندار  ریاست  به  استان  سفر  خدمات  ستاد  کرد: 
برای  برگزار و 84 مصوبه  را  خراسان رضوی 7 جلسه 

مشهد و 260 مصوبه برای شهرستان ها تصویب کرد.
وی خاطرنشان کرد: 13 میلیون و 438 هزار و 672 
نفر از 2۵ تا 13 فروردین ماه به استان و هفت میلیون 
کردند،  سفر  مشهد  به  مسافر   793 و  ه��زار   966 و 
مسافر   7۵1 و  ه��زار   417 و  میلیون  سه  همچنین 
نوروزی از اماکن تاریخی، تفریحی و توریستی استان 

بازدید کردند.

خراسان  در  گاز  مشترکان  آبونمان 
رضوی برگردانده شد

رضوی  خراسان  گاز  شرگت  عمومی  روابط  رئیس 
مرداد  از  'آبونمان'  عنوان  با  که  مبالغی  تمام  گفت: 
دریافت  و  گنجانده  مشترکان  قبضهای  در  پارسال 

شده بود، به شهروندان برگردانده شده است.
اخیرعنوان  قبضهای  در  افزود:  علوی  احمد  سید 
مقابل  در  که  مبلغی  و  شده  گنجانده  گذشته'  'بدهی 
مشترکان  که  اس��ت  که  بهایی  مجموع  آم��ده  آن 
'آبونمان'  عنوان  تحت  بعد  به  پارسال  م��رداد  از 
مشترکان  گاز  مصرفی  بهای  از  و  کردند  پرداخت 

کسر می شود.
طی  مشترکان  آبونمان  بازپرداخت  داد:  ادامه  وی 
2 مرحله در قالب قبضهای اسفند 96 و فروردین 97 
اعمال شده است. با توجه به گستردگی و تعداد زیاد 
مشترکان این کار در 2 مرحله انجام شد و هم اکنون 
شود  می  صادر  مشترکان  برای  که  گاز  قبضهای  در 
عنوان 'آبونمان یا هزینه خدمات مستمر' حذف شده 

است.
از  نقل  به  تلگرامی  کانالهای  برخی  در  ام��روز 
عنوان  این  با  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  سخنگوی 
نحوه  درب��اره  ای  ابالغیه  هیچ  هنوز  که  شد  منتشر 
عنوان  تحت  مشترکان  دریافتی  وجوه  بازگرداندن 
ابالغ  استان  به  مستمر  خدمات  هزینه  یا  آبونمان 

نشده است.
کرد  اع��الم  پارسال  بهمن  اداری  عدالت  دی��وان 
آبونمان  است  موظف  اینکه  بر  عالوه  گاز  ملی  شرکت 
حذف  عنوانی  هر  تحت  مشترکان  گاز  قبضهای  از  را 
 ۲۴ از  را  قالب  این  در  شده  دریافت  مبالغ  باید  کند 
طبیعی  گاز  شبکه  مشترکان  به  بعد  به   ۹۶ ماه  مرداد 

بازگرداند.

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و  رئیس 
گردشگری:

رشتخوار در ایام نوروز میزبان بیش از 
31 هزار گردشگر بود

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
رشتخوار گفت: این شهرستان در ایام نوروز 97 میزبان 31 

هزار و 800 گردشگر بوده است.
با اشاره به اینکه شهرستان رشتخوار  کاظم کامیاب 
دارای 270 جاذبه تاریخی، طبیعی و گردشگری است 
که از این میان 2۵0 اثر تاریخی و 20 تفرجگاه طبیعی 
این  نخورده در  بکر و دست  به صورت  که  دارا است  را 
ساالنه  وجود  این  با  کرد:  اظهار  دارن��د،  قرار  منطقه 
گردشگران زیادی از این منطقه بازدید می کنند. با توجه 
به اینکه در نوروز سال گذشته حدود 2۵ هزار گردشگر 
از این مناطق بازدید کردند و همچنین با تمهیداتی که 
داشته ایم و جلساتی که با فرمانداری تشکیل شد یقین 
گردشگران  چشمگیر  رشد  شاهد  امسال  که  داشتیم 
بارندگی هایی  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی  بود.  خواهیم 
که اواخر اسفندماه 96 رخ داد و همچنین قرار گرفتن 
نامساعد  به  و دره ها منجر  تفرجگاه ها در دامنه کوه ها 
که  ش��د  مناطق  ای��ن  ب��ه  منتهی  مسیرهای  ش��دن 
خوشبختانه با اقداماتی که به انجام رسید، تفرجگاه ها 
به صورت کامل آماده سازی شدند و همچنین به دلیل 
عوامل  و  دارند  قرار  بکری  مکان  در  مناطق  این  اینکه 
انسانی کمتری در آن نفوذ داشته است، مواردی هستند 
مناطق  این  جذب  بیشتری  گردشگران  شد  باعث  که 
شوند و از آن ها بازدید داشته باشند. رئیس ادراه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رشتخوار با اشاره 
به جاذبه های موجود در این شهرستان عنوان کرد: از 
جمله آثار تاریخی این شهرستان می توان به خانه قرایی 
که در واقع یکی از خانه های شاخص منطقه خراسان 
در  نیز  قاجار  دوره  معماری  سبک  و  می رود  شمار  به 
آن به کار رفته است و همچنین مسجد جامع تاریخی 
رشتخوار که یکی از مساجد دو ایوانی منطقه خراسان 
است، اشاره کرد. همچنین با توجه به سبک معماری و 
همچنین کاوش های باستان شناسی که در آن جا انجام 
شده به دلیل اینکه این مناطق در محور اصلی شهر قرار 
دارند گردشگران زیادی به این شهر سفر و از جاذبه های 
آن نیز بازدید می کنند. کامیاب تصریح کرد: پل تاریخی 
قاجاریه  زم��ان  در  و  رسیده  ملی  آث��ار  ثبت  که  س��االر 
سبک  از  و  شده  ساخته  قرایی  خان  مالعلی  توسط 
نیز برخوردار است، روستای تاریخی  معماری خاصی 
سنگان که یک مجموعه تاریخی شامل ارگ تاریخی، 
حمام، آب انبار و مسجد تاریخی مربوط به دوره قاجار 
این  از  و  است  شده  ساخته  قرایی  خان  عیسی  توسط 
منطقه به عنوان انبار غله در جنوب خراسان استفاده 
می کردند، مجموعه اکبر آباد که شامل قلعه تاریخی و 
آب انبار قدیمی است، آرامگاه شاه سنجان که به دوره 
سلجوقیان باز می گردد که یکی از عرفای آن دوره بوده 
است و بنای آن نیز در دوره تیموریان نیز احداث شده، 
آرامگاه امان قلی خان که یکی از عرفای زمان نادرشاه 
افشار بوده، امامزاده قوام الدین که بنایی مربوط به دوره 
از زیارتگاه های شاخص  را دارا است و یکی  تیموریان 
منطقه و شهرستان به شمار می آید، زیارتگاه فاضل مند 
و امامزاده دو برادر در احمد آباد آستانه قرار گرفته اند، 
از جمله جاذبه های گردشگری دیگر در این شهرستان 

هستند که می توان به آن ها اشاره کرد. 
در  موجود  طبیعی  تفرجگاه های  به  اش��اره  با  وی 
رشتخوار نیز خاطرنشان کرد: یکی از تفرجگاه هایی که 
نوروز  ایام  در  ویژه  به  زیادی  گردشگران  استقبال  مورد 
قرار می گیرد تفرجگاه پیریاهو و یا گرماب که دارای آبشار 
استفاده  آن  از  درمانی  بحث  برای  که  است  گرم  آب  و 
می شود، همچنین کال سوهه و تنگه قرقاب نیز از دیگر 

تفرجگاه های زیبایی هستند که می توان از آن ها نام برد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
رشتخوار عنوان کرد: گفتنی است که در منطقه سنگان 
یک تفرجگاه بسیار زیبایی به نام کوهسنگ و تفرجگاه 
سیاه دره قرار دارد که دارای چشمه های آبی و جنگل های 
سرو است و همچنین وجود جاذبه های طبیعی مانند 
پراکندگی بوته های گیاهی و گیاهان دارویی در آن منطقه 
نیز باعث شده که گردشگران زیادی از جاذبه های تاریخی 

و گردشگری منحصر به فرد این شهرستان بازدید کنند.
کامیاب افزود: در همین راستا نیز جاذبه هایی که قابلیت 
بازدید داشتند را به صورت کامل شرایط اولیه آن مهیا شد 
تاریخی  مجموعه های  و  شهر  داخل  تاریخی  بناهای  و 
روستای اکبرآباد و سنگان آمادگی کامل را جهت استقبال 
با تمهیداتی که  را داشتند که خوشبختانه  از مسافران 
انجام شد پایگاه های اطالع رسانی در سطح شهر دایر 
که این عامل نیز باعث شد که اکثر گردشگرانی که در این 
مسیر تردد می کنند با مراجعه به پایگاه ها بروشورهایی که 
در آن تمامی جاذبه ها در آن معرفی شده است دریافت 
تمامی جاذبه های موجود  از  بتوانند  به راحتی  تا  کنند 

بازدید داشته باشند.
هزار  ح��دود 11  اس��اس  همین  بر  ک��رد:  تصریح  وی 
بروشور، کتابچه راهنما و پوستر تاریخی و گردشگری در 
بین گردشگران نوروزی توزیع شد و با توجه به مقایسه ای 
با جمعیت گردشگران نوروز سال گذشته داشته ایم  که 
امسال خوشبختانه حدود پنج درصد در بحث جاذبه های 
تاریخی و در بحث اقامتی شهرستان هم نسبت به سال 

گذشته حدود 6درصد شاهد افزایش جمعیت بوده ایم.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  اداره  رئیس 
که  است  گفتنی  کرد:  خاطرنشان  رشتخوار  گردشگری 
جاذبه هایی چون خانه قرایی، مسجد جامع رشتخوار، 
آباد،  اکبر  قلعه  انبار،  آب  اکبرآباد،  تاریخی  مجموعه 
قوام الدین،  میر  امامزاده  سنگان،  تاریخی  مجموعه 
تفرجگاه گرماب و جنگل آباد بیشترین گردشگران را به 

خود جذب کرده اند. 
کامیاب تاکید کرد: البته جای خوشحالی است که در 
بین گردشگران داخلی نیز گردشگران خارجی از کشور 

سوئد دیده شده است.
وی عنوان کرد: همچنین جشنواره های خوبی همچون 
جشنواره بهترین سبزه، تخم مرغ رنگی، جشن نوروزگاه 
در  محلی  بومی  بازی های  انجام  و  سنگان  روستای  در 
روستای کریم آباد و سنگان از جمله برنامه هایی بود که 
در طی ایام نوروز امسال برگزار شد و در واقع تالش ما 
این بود که بتوانیم گردشگران و شهروندان را با آداب و 
رسوم محلی که در منطقه بوده و اکنون هم تا حدودی 
به فراموشی سپرده شده است را زنده و شور و نشاطی 
که  باعث شدند  نیز  این عوامل  کنیم، که همه  ایجاد  را 

گردشگران بسیاری از این برنامه ها استقبال کنند.

مشهد  بازارهای  شب  کنند  می  گمان  ای  عده 
مدتی است که جمع آوری شده است و کمتر کسی 
است که بداند این شب بازارها به قوت به حیات خود 
ادامه می دهند و تنها از محل اصلی خود در گذشته 

مکان دیگری خود را تغییر داده اند.
به گزارش صبح توس؛ مشهد مقدس، شهری که 
بعد از ویژگی زیارتی خود یک ویژگی دیگری به نام 
بازار خرید البسه را نیز به خود گرفته است، عالوه بر 
و ساختمان های  برج ها  و  و طویل  بازارهای عریض 
بلند تجاری اقصی نقاط شهر، بازارهای دیگری نیز 

وجود دارد.
و  پدر  خصوصًا  قدیمی ترند،  کمی  که  آن هایی 
و  است  خورده  گوششان  به  بازار«  »شب  نام  مادرها 
بعید است که کسی اهل خرید و بازار رفتن باشد اما 
شب بازارهایی که در چند نقطه از شهر مشهد است 

را نرفته باشد.
مشهد  بازارهای  شب  کنند  می  گمان  ای  عده 
کسی  کمتر  و  اند  شده  آوری  جمع  که  است  مدتی 
است که بداند این شب بازارها به قوت به حیات خود 
ادامه می دهند و تنها از محل اصلی خود در گذشته 
انتهای  و  ملت  پارک  حاشیه  بزرگ  بازار  شب  مانند 

کوی طالب تنها مکان خود را تغییر داده اند.
افتادن  رونق  از  سبب  نیز  محل  تغییر  این  البته 
بدون  بازارها  شب  زیرا  است  شده  نیز  ها  بازار  شب 
داده  انتقال  دیگری  محل  به  مناسب  رسانی  اطالع 
شدند و همین نقل و انتقاالت باعث از دست دادن 
شاید  و  است  شده  نیز  فروشندگان  از  برخی  شغل 
از  بازارها کمتر  از شب  تعداد فروشندگان در برخی 

یک پنجم گذشته باشد.
برای روشن شدن موضوع به یکی از شب بازارهای 

این  از  مشهد در حاشیه پارک امت مشهد که پیش 
در انتهای سی متری طالب در محل بازار فردوسی 
فعلی بود رفتیم و با یکی از فروشندگان قدیمی آن 

محل به گفتگو نشستیم.
میانسال  زن  احمدی  معصومه  خانم  ما  مخاطب 
که  است  سال   10 به  قریب  که  است  ای  ساله   ۵0
بازار کاسبی می کند و هم اکنون به فروش  در شب 

البسه کودکان می پردازد.
وی در پاسخ به اینکه برای اشتغال در این محل 
برای  کرد:  اظهار  کنیم،  مراجعه  شهرداری  به  باید 

سازمان  و  شهرداری  به  باید  بازارها  شب  در  کرایه 
شب  از  یکی  و  کنید  مراجعه  میادین  و  مشاغل 
بازارهای مشهد را انتخاب کنی تا به شما تجهیزات 

تحویل بدهند.
تمام  در  ها  محل  این  ماهیانه  هزینه  افزود:  وی 
ماه های سال ماهیانه 21۵ هزار تومان بابت محل 
و 1۵ هزارتومان هزینه برق که در مجموع می شود 
230 هزارتومان را شهرداری از ما دریافت می کند 
ما  برای  هزینه  این  فعلی  بازار  به  توجه  با  واقعا  که 

زیاد است.

این فروشنده با بیان اینکه اکثر افرادی که در این 
گفت:  هستند،  مجبور  کنند  می  فروشندگی  بازار 
خود من دو پسر دانشجو و یک دختر دم بخت دارم 
و مجبورم که در این محل حتی با وجود سود بسیار 
حتی  و  امکانات  و  مزایا  هیچ  کنم،  فروشندگی  کم 
برای فروشندگان در نظر گرفته  تخفیف خاصی هم 
نشده است، البته همه فروشندگان از کرایه زیاد گله 
دارند. وی ادامه داد: ما از ساعت ۵ بعد از ظهر می 
توانیم کار خود را شروع کنیم تا 10 شب، بیشتر از 
بازار خاموش  این نیز اجازه حضور نداریم زیرا برق 
می شود و اگر بیش تر بمانیم حتی جریمه مان نیز 

می کنند که البته حق دارند.
بازار ها  این  آیا  اینکه  به  خانوم احمدی در پاسخ 
بیان کرد: خداروشکر در شب  یا خیر،  امنیت دارد 
بازارها پلیس بازار که از نیروی انتظامی است حضور 
دارد و امنیت نسبی برخوردار هستیم اما متاسفانه 
پلیس اکثر اوقات در مقابل چشم نیست زیرا حضور 

او عامل بازدارند برای دزدی ها است.
بازار  شب  تعدادی  مشهد  در  کرد:  تصریح  وی 
امت،  بلوار  جمله  از  هایی  محل  در  که  دارد  وجود 
انتهای امامت، طبرسی، بلوار هدایت موجود است 
با توجه به نزدیکی در محل می توان بازار مورد  که 

نظر را انتخاب کرد.
برخوردار  مناسبی  رون��ق  از  دیگر  بازارها  شب 
ب��ازاره��ای  وج��ود  دلیل  ب��ه  نیز  م��ردم  و  نیستند 
رنگارنگ در سطح شهر از آن ها استقبال نمی کنند، 
امیدواریم مسئولین شهرداری و سایر سازمان های 
وابسته سختگیری های بی مورد را در خصوص این 
ها  آن  امورات  به  و  بگذارند  کنار  طبقه ضعیف شهر 

بیشتر رسیدگی کنند.

مقابل  هفته اش  ای��ن  شکست  ب��ا  مشکی پوشان 
استقالل خوزستان با لیگ برتر وداع کرد. درست است 
که این تیم هنوز رسما سقوط نکرده است اما وضعیت 
جدول نشان می دهد این تیم اگر چهار بازی باقمیانده 

خود را هم ببرد بازهم در لیگ برتر باقی نمی ماند.
سقوطی  زودی  ب��ه  ک��ه  مشکی پوشان  ب��ر  ع��الوه 
دوم  نیمه  تیم های  سایر  می کند،  تجربه  را  زودهنگام 
جدول هم خطر سقوط را احساس می کنند. از بین این 

هفت تیم یک تیم رفتنی خواهد شد.
نفت تهران: پانزدهم، ۲۴ امتیاز، تفاضل گل: ۱۱-

بازی های باقیمانده: سایپا- نفت تهران، نفت تهران- 
تهران-ذوب  نفت  تهران،  نفت  جنوبی-  پارس  پدیده، 

آهن
گرفت.  سامان  افاضلی  هومن  آمدن  با  تهران  نفت 
از منطقه  بازی  از چهار  امتیاز  با کسب هشت  تیم  این 
نبردن  هفته  شش  و  متوالی  باخت  دو  شد.  دور  خطر 
دوباره نفت را به منطقه سقوط وارد کرد. این تیم حاال 

کاندیدای اصلی سقوط است.
بیشتری  امتیاز  باالتر  تیم های  به  نسبت  باید  نفت 
سخت اند  همه  نفت  باقیمانده  بازی های  کند.  کسب 
بازی  سه  تیم  این  است.  امیدوار  آینده  به  افاضلی  اما 
در تهران دارد و این یک موضوع امیدوار کننده است. 
بازی دارد  با سایپا که برای سهمیه می جنگد  این تیم 
میدان  به  جم  در  سپس  است.  سختی  دیدار  کامال  که 
می رود. در بازی یکی مانده به آخر به مصاف پدیده ای 
با  بازی آخر هم  می رود که خودش در خطر است. در 
نایب قهرمانی است.  به فکر  بازی دارد که  ذوب آهنی 
نفت اگر می خواهد بماند حتما باید پدیده را ببرد و در 
امتیاز  پنج  حداقل  یا  امتیاز  شش  هم  دیگر  بازی  سه 

بگیرد.
تفاضل  امتیاز،   ۲۶ چهاردهم،  خوزستان:  استقالل 

گل: ۱۷-
خوزستان-گسترش  استقالل  باقیمانده:  بازی های 
استقالل  خ��وزس��ت��ان،  پ��ی��ک��ان-اس��ت��ق��الل  ف���والد، 

خوزستان- سپاهان، نفت آبادان- استقالل خوزستان
دو برد متوالی استقالل خوزستان مقابل نفت تهران 
و مشکی پوشان این تیم را از رده پانزدهم باال کشید و 
میزبان  بعد  تیم هفته  این  امیدوارند.  بقا  به  کامال  آنها 
گسترش فوالد است و با یک برد خانگی می تواند رقبا 
را تحت فشار دهد. استقالل خوزستان نسبت به نفت 
تهران کمی بازی های راحت تری دارد. گسترش فوالد 
و نفت آبادان دو رقیب این تیم نه شانس آسیایی شدن 
می تواند  موضوع  این  و  سقوطند  خطر  در  نه  و  دارد 
استقالل  می شود  باعث  آنچه  کند.  کمک  ویسی  به 
این  پایین  گل  تفاضل  کند  ناامنی  احساس  خوزستان 
تیم است. اگر در پایان هفته سی ام تفاضل گل استقالل 
خوزستان با نفت تهران یا سپیدرود برابر شود این تیم 
یک  خوزستان  استقالل  آخر  بازی  می کند.  سقوط 
مزیت  یک  می تواند  هم  آن  و  است  خوزستانی  داربی 

برای ویسی باشد.
سپیدرود: سیزدهم، ۲۶ امتیاز، تفاضل گل: ۱۰-

سپیدورد،  آه��ن-  ذوب  باقیمانده:  ب��ازی ه��ای 
س��پ��ی��درود-ت��راک��ت��ورس��ازی، س��پ��ی��درود-ف��والد، 

پرسپولیس-سپیدرود

داشته  جلویی  به  رو  روند  کریمی  علی  با  سپیدرود 
شده  باعث  خوزستان  استقالل  بردهای  ام��ا  اس��ت 
سپیدورد نتواند از منطقه خطر فاصله بگیرد. سپیدرود 
با استقالل خوزستان هم امتیاز است و تنها دو امتیاز 
تیم  خانه  در  سپیدورد  دارد.  تهران  نفت  از  بیشتر 
از خانه می بازد. این تیم  قدرتمندی است و در خارج 
برای  تراکتورسازی و فوالد دارد که  با  بازی خانگی  دو 
بازی  باشد.  بازی  دو  آن  در  پیروزی  فکر  به  باید  بقا 
هفته بعد در خانه ذوب آهن و دیدار هفته آخر مقابل 
سه  روی  کریمی  که  نیست  دیدارهایی  پرسپولیس 

امتیاز آنها حساب باز کند.
پدیده: دوازدهم، ۲۶ امتیاز، تفاضل گل: ۱-

نفت  پدیده-پرسپولیس،  باقیمانده:  ب��ازی ه��ای 
فوالد- گسترش  پدیده-مشکی پوشان،  تهران-پدیده، 

پدیده
موفق  تیم  داد.  پدیده  دست  کار  امتیاز  شش  کسر 
نیم فصل اول حاال باید برای فرار از سقوط تالش کند. 
 ۲۶ استقالل خوزستان  و  مانند سپیدرود  تیم هم  این 
پرسپولیس  میزبان  هفته  این  پدیده  است.  امتیازی 
است. سه بازی بعدی این تیم به ترتیب با نفت تهران، 

مشکی پوشان و گسترش است که می تواند به برد در آن 
بازی ها فکر کند، به ویژه داربی مشهد می تواند بهترین 
فرصت برای پدیده برای همراه نشدن با مشکی پوشان 
در  را  تهران  نفت  بتواند  اگر  پدیده  باشد.  سقوط  در 
تهران شکست دهد به احتمال زیاد در لیگ برتر باقی 
می ماند و نفت تهران را به دسته یک نزدیک می کند. 

آن بازی دیدار مرگ و زندگی پدیده است.
سپاهان: یازدهم، ۲۷ امتیاز، تفاضل گل: ۱-

تراکتورسازی-سپاهان،  باقیمانده:  ب��ازی ه��ای 
خوزستان-  استقالل  آب��ادان،  نفت  سپاهان-صنعت 

سپاهان، سپاهان-استقالل
دارد؟  ق��رار  سقوط  منطقه  در  ه��م  سپاهان  آی��ا 
امتیاز  یک  تنها  برتر  لیگ  تاریخ  تیم  پرافتخارترین 
خوزستان  استقالل  و  سپیدرود  پدیده،  از  بیشتر 
امتیاز  سه  تنها  هم  نفت  از  امتیازهایش  اندوخته، 
در  قطعا  سپاهان  می دهد  نشان  جدول  است.  بیشتر 
مقابل  تیم  این  آخر  هفته  بازی  است.  خطر  منطقه 
فاجعه  یک  نمی خواهد  اگر  سپاهان  است.  استقالل 
یا شش  پنج  بعدی  باید در سه هفته  بدهد  برایش رخ 
به  پایانی  با خیالی آسوده در هفته  و  کند  امتیاز جمع 

دیدار استقالل برود.
تراکتورسازی : دهم، ۲۹ امتیاز، تفاضل گل: ۵-

تراکتورسازی-سپاهان،  باقیمانده:  ب��ازی ه��ای 
نفت  تراکتورسازی-صنعت  سپیدرود-تراکتورسازی، 

آبادان، فوالد- تراکتورسازی
می کند.  خطر  احساس  کمی  هم  تراکتورسازی 
مانند  باقیمانده  ب��ازی  چهار  در  اگ��ر  تراکتورسازی 
نتایج  پایین تر  امتیاز بگیرد و تیم های  هفته های اخیر 

خوبی بگیرند این تیم به رده های پایین تر می رود. 
خطر  منطقه  با  امتیازی  پنج  فاصله  تراکتورسازی 
یا   ۳۰ با  تیم  بعید است  دارد که فاصله مناسبی است. 
۳۱ امتیاز سقوط کند و تراکتورسازی برای محکم کاری 

به یک برد دیگر در چهار بازی باقیمانده نیاز دارد.

سامانه پیامک مردمی
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کوتاه از ورزش استان

خراسان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس 
از  کشور  جوانان  جودو  ملی  تیم  اردوی  گفت:  رضوی 
دیروز 14 فروردین ماه در سالن شهید کبکانیان تهران 

آغاز شده است.
حسین محمودی افزود: با دعوت فدراسیون، مرتضی 
مختارزاده، یاسین تقوی، علی پرهیزگار، وحید جدی، 
تا 21  رضوی  خراسان  از  کامیابی  امین  و  قلی پور  علی 

فروردین ماه در این اردوی آمادگی حضور دارند.
وی ادامه داد: همزمان با این اردو، تیم ملی نوجوانان 
کشور نیز در سالن کبکانیان تهران اردو زده است که علی 
حسنی، محمدمهدی راستگر، امیر حسین چراغ فرخان 
و امیر حسین ابراهیمی از خراسان رضوی در این اردو 

شرکت دارند.
وی بیان کرد: اردوی تیم ملی کاتا بانوان کشور نیز از 14 
تا 17 فروردین ماه درتهران پیگیری می شود که حمیده 
فهیمه  و  دهستانی  زینب  رفاهی،  سمیه  حسن پور، 

نیک بین از خراسان رضوی در آن شرکت می کنند.
محمودی گفت: اردوی تیم ملی بانوان بزرگسال کشور 
نیز که از 6 فروردین ماه در تهران آغاز شده است و روز 19 
فروردین ماه به پایان می رسد، محدثه حسینی، محیا 
اکبری، زهرا آبرومند به عنوان جودوکار و تکتم بیدل به 

عنوان مربی تیم ملی در این اردو حضور دارند.
وی خاطر نشان کرد: اردوی تیم ملی بزگساالن کشور 
و جواد  پایان می رسد که جالل  به  تهران  امروز در  نیز 
محجوب و حیدر زحمتکش از خراسان رضوی در این 

اردو حضور داشتند.

در فینال مسابقات فوتسال جام فجر نشتیفان خواف 
شهید  سالن  درمحل  پرسپولیس  و  آسایش  تیم  دو 
رفتند  به مصاف یکدیگر   ۱۹ از ساعت  نشتیفان  بیانی 
که در نهایت تیم آسایش موفق شد با نتیجه 4 بر۱ تیم 
پرسپولیس را شکست و مقام قهرمانی این دوره مسابقات 

را از آن خود کند.
قبل از این دیدار دو تیم پیروزی و جوانان محمدرسول 
تیم  پایان  در  که  کردند،  برگزار  را  بندی  ا... دیدار رده 
بر۲   4 نتیجه  با  شد  موفق  ا...  محمدرسول  جوانان 
پیروزی و مقام سوم مسابقات را از آن خود کند. همچنین 
از  دوره  این  اخالق  تیم  عنوان  کویر)ب(به  طوفان  تیم 
مسابقات انتخاب شد. این مسابقات با شرکت ۱۲ تیم در 

4 گروه از۱۴ بهمن ماه ۹۶ آغاز شده بود.

اظهار  رضوی  خراسان  دوچرخه سواری  هیئت  رئیس 
کرد: جلسه هم فکری پیرامون برگزاری هرچه بهتر مسابقه 
کشوری جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان به میزبانی 
مجموعه تفریحی توریستی چالیدره و هیئت دوچرخه 

سواری طرقبه شاندیز برگزار شد.
مهدی روزبهانه افزود: این مسابقه در اواخر فروردین ماه 
جاری برگزار خواهد شد، به همین منظور جلسات متعددی 
تاکنون جهت هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد بزرگ 

ورزشی انجام گرفته است.
رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی تصریح 
۱۴ فروردین جلسه ای با حضور شهردار و معاونین  کرد: 
جلسه  این  در  که  شد  برگزار  چالیدره  مدیریت  و  طرقبه 
رجب زاده رئیس هیئت دوچرخه سواری طرقبه شاندیز 

شرایط میزبانی و نحوه برگزاری مسابقه را تشریح کرد.

بیست و دومین دوره مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی 
در  ماه  فروردین   ۲۰ هسته ای  شهدای  کشورگرامیداشت 
توابع بخش طاغون کوه  از  پهلوان ش��ورورزی گرماب  گود 
 ،۷۴  ،۶۶ اوزان  این مسابقات در  برگزار می شود.  فیروزه 
۸۴، ۹۶و ۹۶ + کیلوگرم با یک کیلو ارفاق برگزار می شود. 
داشتن کارت بیمه ورزشی سال ۹۷ الزامی، داشتن شال و 
لباس چوخه برای ورزشکاران و داشتن معرفی نامه از اداره 
ورزش و جوانان شهرستان مربوطه از شرایط حضور در این 

مسابقات است.

محمدرضا کرمی دروازه بان جوان مشکی پوشان در رابطه با چرایی عدم حضور 
خود پس از بازی خوبی که برابر استقالل تهران در دور رفت انجام داد، گفت: 
این نظر کادرفنی بود. من افت نکردم ولی از بعد از آقای مرزبان، آقای عنایتی 
چندان اعتقادی به جوانان نداشت. حاال هم با آقای مهابادی شرایط خوب است 

و امیدوارم بیشتر بازی کنم.
وی در مورد اینکه در مقابل استقالل شانس بازی دارد یا خیر افزود: »نمی دانم 
و بستگی به نظر کادر فنی دارد. هیچ بازیکنی از بازی نکردن راضی نیست ولی به 

تصمیم کادرفنی احترام  می گذارم.«
مشکی پوشان فصل را در شرایطی با میثاقیان آغاز کرد که ناصری و عین افشار 
گلرهای اول و دوم تیم بودند، پس از مصدومیت ناصری، عین افشار سنگربان 
این تیم شد و با حضور مرزبان، کرمی فرصت نشان دادن توانایی های خود را 
مقابل استقالل پیدا کرد ولی در ادامه با تغییراتی که رخ داد، بار دیگر عین افشار 

سنگربان اول تیم شد.
در حال حاضر مشکی پوشان به عنوان نامزد اصلی سقوط به دسته پایین تر 
به شمار می رود و شکست برابر استقالل در ورزشگاه آزادی به منزله تیر خالص 
برای آنها به شمار خواهد رفت. از همین رو شاید داود مهابادی که در مدت 
حضورش از عین افشار به عنوان سنگربان اصلی تیم بهره برده است، در مقابل 
استقالل تهران برای باال بردن انگیزه های تیم بار دیگر به این گلر جوان و سایر 
بازیکنان کم تجربه تر تیم میدان دهد تا شاید با استفاده از انگیزه دادن به بازیکنان 

بتواند در ورزشگاه آزادی کاری سخت را مقابل شاگردان شفر انجام دهند.

هافبک مشکی پوشان می گوید در لیگ هفدهم شانس با تیم مشهدی یار نبوده است و آنها مسیر 
دشواری برای بقا در لیگ برتر دارند.

حسین زامهران درباره اولین دیدار مشکی پوشان در فصل جدید که با شکست مقابل استقالل 
خوزستان همراه شد گفت: این بازی در نیمه ما ۵ موقعیت صد در صد گل داشتیم. در هفته های اخیر 
تمامی بازی های ما اینطور بوده و حق ما باخت نیست. نمی دانم بدشانسی یا هر چیز دیگری است ما 

نتوانستیم برنده شویم. اگر در بیست دقیقه اول گلزنی می کردیم شرایط کامال فرق می کرد.
هافبک مشکی پوشان در ادامه گفت: کار ما از هفته های گذشته سخت شده بود و این بازی هم به 

آنها اضافه شد. 
زامهران درخصوص انتخاب داوود مهابادی به عنوان سرمربی مشکی پوشان اظهار داشت: قبل 
سابقه همکاری با ایشان را داشتم و در مس رفسنجان به همراه ایشان بودم. از آقای مهابادی شناخت 

داشتم و شاگردانشان بودم و می شود گفت فوتبال حرفه ای ام را به ایشان مدیونم. 
بازیکن مشکی پوشان امیدوار است در تقابل با استقالل، آنها امتیازگیری کنند. زامهران افزود: آنها 
چندین هفته روی دور هستند و خیلی خوب بازی می کنند. تیم قابل احترامی هستند اما برای اجرای 

فوتبال خوب در ورزشگاه آزا
دی حاضر می شویم و امیدواریم همراه با نتیجه مناسب باشد.

زامهران در ادامه درخصوص شرایط نابسامان تیم قعرنشین گفت: ما روی کاغذ شانس داریم اما کار 
خیلی سختی داریم. باید چهار بازی پیش رو را برنده شویم و بقیه تیم های پایین جدولی ببازند. این 

سخت است و تالشمان را انجام می دهیم.
نسبت به دو سال قبل که در این تیم بودم مشکالت مالی کمتر بود ولی از نظر فوتبالی شانس نداشت. 
مشکی پوشان سه سال است برای سقوط نکردن می جنگد و اگر اینگونه پیش برویم نتیجه نمی دهد.

دوچرخه سواری  ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی 
از  رک��اب��زن   ۲ حضور  با  ف��روردی��ن   ۲۰ از  سرعت 
استان ها  سایر  از  زن  رکاب   ۷ و  رضوی  خراسان 
آغاز می شود. اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم 
بازی های  به منظور حضور در  آقایان  ملی سرعت 
آسیایی جاکارتا از ۲۰ فروردین تا سوم اردیبهشت 

به میزبانی استان کرمان برگزار می شود.
ورزشکاران دعوت شده به شرح زیر است: 

۱- محمد دانشور )خراسان رضوی( 
۲- احمد نصر ابادی )خراسان رضوی(

۳- علیرضا رفیعی )چهار محال وبختیاری(
۴- احسان خادمی )خوزستان( 

۵- فرشید فارسی نژادیان )کرمان( 
۶- رضا رشنو)خوزستان(

۷- علی علی عسگری )البرز( 
۸- کسری باقر پور )لرستان(

۹- رضا جبرئیلی )مازندران( 
کادر فنی: 

محمد ابو حیدری )سرمربی( 
حسنعلی ورپشتی )مربی(

احد ریحانی )سرپرست(

سالمت

تعطیالت به پایان رسیده است و زمان بازگشت به 
تمرین فرا رسیده. حال سوال این است که چگونه به 
آغاز  را  خود  تمرین  باید  چطور  و  برگردیم  تمرینات 
با شدت  باید  کنیم؟ آیا به محض بازگشت به باشگاه 
معمول تمرین کنیم؟ آیا الزم است تغییری در تمرین 

اعمال شود؟ 
روزها  این  که  شرایطی  به  پرسش ها  این  به  پاسخ 
ربط  دارید  که  آمادگی  سطح  و  گذاشته اید  سر  پشت 

دارد.
بنابراین در دو حالت کلی مسئله را بررسی می کنیم 
صدق  افراد  از  زیادی  تعداد  مورد  در  بیش  و  کم  که 

می کند.
برخی از شما در طول تعطیالت تمرینات مختصری 
در  را  بدنتان  آمادگی  اینصورت  در  داده ای��د،  انجام 
سطح خوبی حفظ کرده اید و تقریبًا به محض بازگشت 
را  خود  معمول  تمرین  برنامه  می توانید  باشگاه  به 
بهتر است حداقل در  این وجود  با  بگیرید،  در پیش 
از شدت تمرین  کار روی هر بخش بدن،  اول  جلسه 
ناتوانی  تا  رفتن  پیش  از  و  ک��رده  استفاده  کمتری 
اجتناب کنید، خصوصًا مقدار وزنه های مورد استفاده 
جابجا  تعطیالت  از  قبل  آنچه  با  مقایسه  در  را  خود 

می کردید، حدود 20 الی 30 درصد کاهش دهید.
این روزها  از شما در طول  در مقابل عده ای دیگر 
صورت  این  در  بوده اید.  دور  تمرین  از  کامل  بطور 
بدن شما دچار  بی تمرینی  بواسطه  که  طبیعی است 
به  بازگشت  برای  بیشتری  زمان  و  شده  افت  کمی 

آمادگی مطلوب نیاز دارید.
برای یک  با شروع مجدد تمرین،  توصیه می کنیم 
الی دو هفته از تمرین سنگین اجتناب کنید و تمرین 
را با حجم و شدت کمتر انجام دهید، یعنی با انجام 
تعداد ست ها و حرکات کمتر شروع کنید، و وزنه هایی 
معادل ۵0 الی 60 درصد مقدار باری که بطور معمول 
در طول تمرین جابجا می کردید را مورد استفاده قرار 
دهید، به تدریج در هر جلسه حدود 10 الی 20 درصد 
بر حجم و بار تمرین بیافزایید تا اینکه پس از دو هفته 

به سطح پیشین خود باز گردید.

خشکی زانو
است.  زان��و  درد  علت های  از  یکی  زان��و  خشکی 
عملکرد  و  پایداری  در  اهمیت  با  نقش  رباط  چهار 
صلیبی  رباط های  از  عبارت  که  دارن��د  زانو  مفصل 
قدامی و خلفی، و رباط های طرفی خارجی و میانی 

می باشند. 
قفل شدن زانو

در  شخص  آن  در  که  است  این  زان��و  ک��ردن  قفل 
هنگام صاف کردن زانو خود با رسیدن به یک زاویه 

مشخصی زانو درد شدیدی را حس میکند. 
درد جلوی زانو و زیر کشکک 

است  زانو  انواع شایع درد  از  یکی  زانو  درد جلوی 
را  درد  این  دارند،  درد  زانو  که  افرادی  اکثر  واقع  در 
زانو  احساس  می کنند.  حس  خود  زانوی  جلوی  در 
حس  زانو  جلویی  قسمت  تمام  در  است  ممکن  درد 
یا به صورت دردی تیر کشنده در یک ناحیه  شود و 

احساس شود. 
خالی کردن زانو

ناگهانی و غیر منتظره  به طور  این معناست که  به 
زانو نمیتواند وزن شخص را تحمل کند و زانو یکباره 
خم می شود و منجر به لغزش یا افتادن فرد می شود.
مختلفی  دالیل  اثر  بر  می تواند  زانو  کردن  خالی 
پارگی  مانند  زانو  رباط  آسیب  جمله  از  شود  ایجاد 
رباط صلیبی زانو ، جابه جایی کشکک زانو و آرتروز 

زانو 
ورم پشت زانو یا کیست بیکر

کیست بیکر یک برآمدگی است که بر اثر برجسته 
ایجاد  زان��و  پشت  در  مفصلی  مایع  تجمع  و  شدن 

می شود.
افزایش  و  زانو  تورم  موجب  که  عاملی  هر  تقریبا 
کیست  ایجاد  میتواند  شود  زانو  مفصلی  مایع  مقدار 

کند. 
سندرم پلیکا

plica SyNdrome بیماری است که در  سندروم پلیکا 
درحالت  که  زانو  درون  در  پلیکا  نام  به  پرده  یک  آن 
در  درد  بروز  منشا  نمی کند  ایجاد  مشکلی  معمولی 

زانو می شود.
درد پشت زانو

مشکالت  نتیجه  در  می تواند  زان��و  پشت  درد 
اثر  بر  گاهی  زانو  پشت  درد  بیاید،  پیش  گوناگونی 
و  می گیرد  شکل  زمان  مرور  به  بیماری  یک  وجود 
آسیب  شدن  وارد  اثر  بر  نیز  گاهی  و  می یابد  شدت 

است. 
آب آوردن زانو 

اتفاق  زمانی  زانو  آوردن  آب  اصطالح  در  یا  افوژن 
اطراف  یا  درون  زی��ادی  مفصلی  مایع  که  می افتد 
مفصل زانو ترشح شود و موجب ورم زانو شود. دالیل 
داشته  وجود  می تواند  زانو  آوردن  آب  برای  زیادی 
باشد از جمله آرتروز زانو، آسیب به رباط های زانو یا 
منیسک و یا تجمع مایع در بورس های درون مفصل 
زانو. )بورس ها کیسه های بافتی ظریفی حاوی مایع، 
و  دادند  قرار  مفاصل  اطراف  در  عمدتا  که  هستند 

وظیفه آنها تسهیل حرکت تاندون ها است.

عملکرد  البته  و  اسپانیایی  ستاره های  درخشش 
فوق العاده رونالدو در بازی مقابل یوونتوس باعث شد 
این دیدار  اتفاقات  به  کارلوس کی روش خیلی زود  تا 
ایران در جام جهانی واکنش نشان دهد.  و بازی های 
کی روش سرمربیانی چون علی کریمی، برانکو و قلعه 

نوئی را نیز از کنایه های خود بی نصیب نگذاشت.
متن پست او به شرح زیر است:

زمان عذرخواهی )فصل اول(
برای  حاال  مادرید،  رئال  و  یوونتوس  دیدار  از  پس 
همه واضح است که سطح  لیگ ایران مثل اروپا است. 
شبیه  بسیار  لیگ  دو  شدت  و  حدت  و  ریتم  سرعت، 
به هم هستند. سطح آمادگی بازیکنان و نمایش آنها 
دقیقا مثل هم هستند. زمان آن رسیده که از فوتبال 
قلعه  )برانکو،  تنور  سه  خصوص  به  ایرانی،  دوستان 
عذر  اشتباهم  نظرات  و  دیدگاه  برای  کریمی(  و  نوئی 
بخواهم. من همچنین باید عذرخواهی فروتنانه خود 
بودم  معتقد  من  دارم.  ابراز  ملی  تیم  بازیکنان  از  را 
مشخص  سازی  آماده  برنامه  یک  برای  جنگیدن  که 
تیم  ساختن  بهتر،  سازی  آماده  موقعیت  ایجاد  برای 
با توجه به این ظرفیت  قابل و رقابت در جام جهانی 

درخشان، وظیفه من است. حاال زمان عذرخواهی از 
بازیکنان تیم ملی است، زیرا آنها نیازی به یک برنامه 
ویژه برای آماده سازی در راه جام جهانی ندارند و ما 
بازیکنان  دیگر  و  ایسکو  رونالدو،  با  رویارویی  برای 

آماده هستیم.
چند نکته از بیانیه کارلوس کی روش

کی روش در این بیانیه از عبارت تیری تنور )اشاره 
ایتالیایی(  خوانده   3 شامل  اپرا  مشهور  گروه  یک  به 
او 3 شخص شاغل در  اشاره کرده که احتماال منظور 
فوتبال ایران )برانکو، علی کریمی و قلعه نوئی( بوده 

است.
)زم��ان  ع��ب��ارت  ب��ا  ک���ی روش  فیسبوکی  پست 

بدان  این  و  می شود  آغاز  اول(  بخش  عذرخواهی، 
این  در  نیز  را  دیگری  پست های  او  که  معناست 

خصوص منتشر خواهد کرد.
یوونتوس  مقابل  رونالدو  گذشته  شب  درخشش  با 
قابل پیش بینی بود که کارلوس کی روش از این روش 
پایان  در  اما  کند،  پافشاری  خود  نظر  مورد  برنامه  بر 
این پست سرمربی پرتغالی به نوعی خبر از لغو اردوی 
شد  مدعی  و  است  داده  جهانی  جام  س��ازی  آم��اده 
بازیکنان نیازی به این برنامه ندارند و شاید این جمله 
نه به معنای لغو، بلکه افزایش حساسیت برای قطعی 

شدن برنامه باشد.
اینکه سازمان لیگ و سازمان تیم های ملی دخالتی 
است.  عجایب  جز  نیز  نمی کنند  مجادله  ای��ن  در 
بازی های  م��ورد  در  جزئیاتی  هیچ  حاضر  حال  در 
تاریخ  کی روش،  نظر  مد  بازیکنان  تعداد  تدارکاتی، 
حضور ملی پوشان استقالل، پرسپولیس و ذوب آهن 

که درگیر لیگ قهرمانان هستند منتشر نشده است.
انفعال  با  داش��ت؟  خواهد  ادام��ه  مجادله  این  آیا 
تخاصمات،  موج  گرفتن  باال  و  فوتبال  فدراسیون 

ظاهرا چنین است.

لیگ برتر بدون مشهدی ها!!! 
بررسی وضعیت تیم های قعر نشین جدول لیگ برتر فوتبال کشور 

دروازه بان جوان مشکی پوشان به 
دنبال اثبات جایگاه

مشکی پوشان سه سال است برای سقوط 
نکردن می جنگد

2 خراسانی در اردوی 
جدید تیم ملی دوچرخه 

سواری

برنامه ویژه آماده سازی تیم ملی لغو شد؟

بعد از تعطیالت چگونه تمرینات را 
شروع کنیم؟

دالیل گوناگون دردهای زانو 

دعوت از 20 جودوکار خراسان رضوی 
به اردوی تیم ملی

در  فجر  فوتسال جام  مسابقات  پایان 
خواف

جایزه بزرگ دوچرخه سواری کشور به 
میزبانی مشهد

فیروزه میزبان مسابقات کشتی با چوخه 
قهرمانی کشور
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میز خبر

   بعید اس�ت رهبری در امور اجرایی همچون 
فیلترینگ مداخله کنند  

صادقی، در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه فیلترینگ تلگرام 
چقدر جدی اس��ت، گفت: اخبار ض��د و نقیضی در این 
زمینه مطرح ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر لحن سخنان 
آق��ای بروجردی به گونه ای اس��ت که تصمی��م گیری در 
ای��ن باره از س��وی رهبری اتخاذ ش��ده اس��ت؛ که البته 
بعی��د اس��ت که رهب��ری در چنی��ن امور اجرای��ی ریزی 
همچون فیلترینگ مداخله کرده باش��ند. وی در ادامه 
اف��زود: به نظر می رس��د رهبری انتظ��ار و انتقاد خود از 
شورای عالی مجازی را از اینکه فعاالنه عمل نمی کنند، 
مطرح کرده اند. اما اینکه دستوری داده اند یا خیر، من 
در جریان نیستم. به نظر می رسد بخواهند این موضوع 
را ب��ه نوعی به گ��ردن ای��ن و آن بیاندازن��د. باید منتظر 
ماند تا ببینیم در روزه��ای آینده چه تصمیماتی اتخاذ 
خواهد ش��د، فک��ر می کنم مس��ئوالن مربوط��ه درحال 
رایزنی در س��طوح باال و رهبری در این زمینه هستند./

رویداد 24
  روحانی جلسات گفت وگوی ملی را کلید زده 

است
عرب س��رخی، فعال سیاس��ی اصالح طلب در پاس��خ به 
این س��ؤال که چ��را خود آقای روحان��ی متولی برگزاری 
گفت وگوی ملی نمی ش��وند، گفت: فعاًل جلساتی برگزار 
شده اس��ت. پیشنهادات آن هم مطرح ش��ده و حتی با 
طیف ه��ای مختل��ف نشس��ت ها و گفت وگوهایی صورت 
گرفته است. اما به هرحال این موضوع چیزی نیست که 
فکر کنیم با دس��تور یا فرمان یک نفر انجام می پذیرد./

رویداد 24
  سبک زندگی یک اختالسگر نفت!

اختالس��گر ش��رکت نف��ت ک��ه مدتی اس��ت ب��ه همراه 
خانواده اش متواری اس��ت، در طول سال های حضور 
و زندگ��ی اش در ایران نحوهٔ گذران زندگی اش چندان 
دولت��ی  کارمن��دان ش��رکت های  دیگ��ر  ب��ه  ش��باهتی 
نداش��ته اس��ت. طب��ق اخب��ار و تصاوی��ر رس��یده ب��ه 
خبرن��گار انصاف نی��وز، فرزند او هزینهٔ زندگی بس��یار 
باالیی داش��ته اس��ت؛ عالقهٔ زیاد به ماشین های قرمز 
رن��گ باعث ش��ده بود ت��ا کلکس��یونی از ماش��ین های 
لوک��س دنیا به رنگ قرمز را در پارکینگ خود داش��ته 
باش��ند؛ ای��ن کلکس��یون ها تنه��ا مختص ای��ران نبود 
بلک��ه در دب��ی و انگلیس هم ای��ن مجموعه ها را جمع 

کرده بودند. آن ها برای خود کش��تی تفریحی داشتند 
که به نام پسرش��ان بوده و هنوز هم هس��ت و بسیاری 
از میهمانی ه��ا و دورهمی های دوس��تانه و خانوادگی 
بر روی آن برگزار می ش��ده اس��ت. بری��ز و بپاش های 
خانوادهٔ آق��ای »ر« عجیب ب��ود؛ مثاًل مس��افرت هایی 
ک��ه برای ه��ر آدم عادی ممکن اس��ت ۴۰۰ دالر هزینه 
داش��ته باش��د، او و خان��واده اش ب��ه ای��ن دلی��ل که با 
فرس��ت کالس ه��ای اسپش��یال س��فر می کنند ش��اید 
برای همان بلی��ط هربار ۳۰، ۴۰ میلیون تومان هزینه 
می کنند. نحوهٔ زندگی آن ها در انگلس��تان هم بس��یار 

دس��ت و دلبازانه بوده اس��ت.
 به این بهانه که پسرش��ان اقامت تحصیلی در انگلستان 
داش��ته اس��ت رفت و آمد زیادی به این کشور داشته اند 
و س��رمایه گذاری های کالنی می کردند. اگر دانشجویی 
معمول��ی در انگلس��تان با ماهی ۱۰۰۰ پون��د می تواند در 
آن کشور زندگی کند، فرزند او فقط ۱۰ هزار پوند هزینهٔ 
کلوپ های ش��بانه و خوش��گذرانی هایش بوده است. در 
ای��ران هم وضعی��ت زندگی ش��ان تفاوتی با کش��ورهای 
دیگر نداشته است؛ تعداد قابل توجهی ملک داشته اند 
که میزانی که از آن ها ضبط ش��ده است صحه ای بر این 
موضوع اس��ت. این مدیر اختالس��گر ش��رکت اکتش��اف 
نفت، بر خالف اخبار منتشر شده اقامت کانادا را ندارد 
و احتم��ال می رود که همچنان در امارات باش��د. پیش 
از ف��رار هم بیش��تر رفت وآم��د آن ها به انگلس��تان بوده 

است./انصاف نیوز
  فیلم جلسه محرمانه خبرگان را احمدی نژاد 

لو داد؟
مج��ری و تحلیلگ��ر برنام��ه ص��دای آمری��کا از ماجرای 
انتش��ار فیلم��ی محرمان��ه از جلس��ه خب��رگان رهب��ری 
برای تعیین جانش��ین امام خمینی )ره( در رس��انه های 
خارجی پرده برداش��ت. زمس��تان سال گذش��ته بود که 
فیلم��ی محرمان��ه از جلس��ه مجل��س خب��رگان رهبری 
در س��ال ۶۸ منتش��ر ش��د، که به موضوع انتخاب رهبر 
جمه��وری اس��المی ایران پ��س از رحلت ام��ام خمینی 
)ره( اختصاص داش��ت. این فیلم را نخستین بار شبکه 
فارسی زبان bbc منتشر کرد و در دیگر رسانه ها بازنشر 
شده و حتی دس��ت به دست در فضای مجازی چرخید 
و واکنش های زیادی را در پی داش��ت. بسیاری افراد با 
طرح این سؤال که چرا فیلم جلسه ای محرمانه این گونه 
باید در فضای رس��انه ای منتشر ش��ود، به دنبال یافتن 

پاس��خ به این س��ؤال بودند ک��ه چگونه این فیلم س��ر از 
بی بی س��ی در آورده است؟ با گذش��ت چندماه، یکی از 
ایرانیان خارج نش��ین به این س��ؤال پاس��خ داده است. 
در فیلمی که س��ایت خبری انتخاب منتش��ر کرده است 
علیرضا ن��وری زاده، مجری و تحلیلگر ش��بکه فارس��ی 
برنام��ه خب��ری- از  آمری��کا در بخش��ی  زب��ان ص��دای 

تحلیلی اش گفت: »همین ماجرای فیلم خبرگان را کی 
فرس��تاد؟ حداقل ب��رای ما از جانب آق��ای احمدی نژاد 
آمد. چون کسی که فرستاد می شناسمش. رامین خان 
س��الم علیکم.« البته او نگفت که منظورش از »رامین« 

چه کسی است!
   کی روش مشتری جدید پیدا کرد

ی��ک س��ایت آفریقای��ی از کارل��وس کی��روش ب��ه عنوان 
یک��ی از گزینه ه��ای هدایت تی��م ملی فوتب��ال کامرون 
س��خن به میان آورد. تیم ملی فوتب��ال کامرون یکی از 
ج��ا مانده های بزرگ جام جهانی ۲۰۱۸ روس��یه در قاره 
آفریق��ا ب��ود و این تیم نتوانس��ت ج��واز حض��ور در این 
رقابت ه��ا را به دس��ت بی��اورد. در حالی که فدراس��یون 
فوتب��ال کام��رون فراخوانی برای آمادگ��ی مربیان برای 
حضور در روی نیمکت مربیگری این تیم داشت، بیش 
از ۶۰ مربی از جمله ویلی س��انیول و کلود ماکلله، اعالم 
آمادگی کردند و گفته ش��ده است که کارلوس کی روش، 
سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران هم یکی از همین 
گزینه هاس��ت. کارل��وس ک��ی روش موزامبیک��ی االصل 
پیش ت��ر هدایت تیم ملی فوتب��ال آفریقای جنوبی را بر 

عهده داشت./خبرآنالین
   چ�را تلویزی�ون س�خنان رئیس جمه�ور را 

تحریف کرد؟
در  فرودین م��اه(   ۱۴( سه ش��نبه  روز  روحان��ی  حس��ن 
دیدار نوروزی جمعی از وزیران، اس��تانداران و مدیران 
دس��تگاه های اجرای��ی کش��ور، در بخش��ی از س��خنان 
خ��ود ب��ا بیان اینک��ه »خواس��ت م��ردم از دولت��ی که به 
آن رأی داده ان��د، ت��الش بیش��تر ب��رای تقوی��ت رفاه و 
امنیت اس��ت«، گام برداش��تن در مسیر گسترش بیشتر 
دسترس��ی ب��ه فض��ای ارتباط��ی، اطالع��ات و ق��درت 
انتخاب مردم را ضروری دانست و اظهار کرد که داشتن 
پیام رسان های ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند 
مش��کل و نیازهای م��ردم را حل کنن��د، بی تردید باعث 
افتخ��ار هم��گان خواه��د بودروحانی با تأکی��د بر این که 
بنای نظام ب��ر رفع انحصار از فضای پیام رس��ان ها بوده 

اس��ت ن��ه فیلت��ر و بس��تن فض��ای مج��ازی، ادام��ه داد 
ک��ه »کام م��ردم را ب��ا این گون��ه حرف ها تل��خ نکنید، در 
فضای بحران بیکاری تیش��ه به ریش��ه اش��تغال نزنید. 
این در حالی اس��ت که اخبار ش��بانگاهی سیما، تنها به 
پوش��ش این بخش از س��خنان روحان��ی پرداخت که با 
تقویت پیام رس��ان های داخلی، انحصار پیام رسان های 
خارج��ی را می ت��وان کاه��ش داد، و از انع��کاس س��ایر 
بخش ه��ای س��خنان رئیس جمهوری خ��ودداری کرد. 
تلویزی��ون در واق��ع در گزارش دیش��ب خ��ود چینش ها 
را به گون��ه ای قرار داد که روی��داد، این گونه به مخاطب 
منتقل ش��ود که رئیس جمهوری کشور نیز با فیلترینگ 
موافق ش��ده اس��ت. این درحالی اس��ت ک��ه روحانی در 
سخنان خود تأکید کرده بود که هدف از ایجاد و تقویت 
نرم افزاره��ا و پیام رس��ان های داخلی، فیلتر یا مس��دود 

کردن دسترسی ها نباید باشد./ایسنا
   واکنش مش�اور وزیر کشور به برهم خوردن 

برخی از کنسرت ها
روح ا... جمع��ه ای مش��اور وزیر کش��ور با اش��اره برهم 
خوردن مراس��م کنس��رت موس��یقی در برخ��ی مناطق 
کش��ور در ایام ن��وروز گف��ت: طبق قانون هر مراس��می 
ک��ه دارای مج��وز قانون��ی می باش��د از تمام��ی حق��وق 
قانون��ی و رس��می برخ��وردار ب��وده وهرگون��ه اخالل و 
تالش ب��رای بره��م زدن آن اقدام��ی مجرمان��ه و قابل 
پیگ��رد می باش��د. وی ماهی��ت برگزاری مراس��م هایی 
مانن��د کنس��رت را ع��الوه ب��ر ایج��اد فضای بانش��اط و 
ش��اد در جامع��ه، اقدام��ی فرهنگ��ی دانس��ت و گفت: 
هر جامعه ای برخوردار از س��الئق و خ��رده فرهنگ ها 
و برداش��ت های متن��وع از ع��رف و ی��ا آیین هاس��ت اما 
فقط قانون، مالک و معیار درس��تی و نادرستی اعمال 
س��الیق اس��ت و تصوی��ب قان��ون نی��ز دارای مراحل��ی 
اس��ت که در جمهوری اسالمی ایران ش��ورای نگهبان 
با حض��ور فقهای عالم و حقوقدانان ح��اذق بر تصویب 
قوانین نظ��ارت دارند لذا هرگونه اق��دام علیه اقدامات 
قانونی در گام اول بی اعتبار دانس��تن مراجع قانونی و 

نهادهای قانونگذار اس��ت.
 جمعه ای افزود: از س��وی دیگر مراسم هایی که دارای 
مجوز قانونی از مراکز ذیصالح می باش��ند و با اس��تقبال 
م��ردم روب��رو می ش��وند از مظاهر زیبای مردمس��االری 
دینی می باشد و برهم زدن و هرگونه تالش برای اخالل 
در آن مص��داق بارز تضییع ح��ق الناس یا همان حقوق 

شهروندی می باشد و الزم است مراجع ذیصالح نسبت 
ب��ه جلوگی��ری از توهین و اهانت به قوانی��ن و مقررات و 

تضییع حقوق مردم اقدام نمایند./ایسنا
  ادع�ای برخ�ی رس�انه ها مبن�ی بر دس�تور 
روحانی برای فیلتر تلگ�رام »دروغ و تحریف« 

است
این منب��ع آگاه در گفت و گو با »ایران آنالین« به خبری 
که از دیدار روز سه شنبه در پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری منتش��ر شد، اشاره کرد و گفت: »همانطور که 
رئیس جمهوری در این جلسه گفتند، رویکرد، نه فیلتر 
کردن، بلکه باید عدم هر گونه انحصار در رسانه ها و پیام 
رس��ان ها و نیز تمرکز بر تولید محتوای مناسب باشد.« 
ی ادعای رس��انه ها درباره دس��تور فیلترشدن تلگرام را 
»دروغ و تحری��ف« توصیف کرد و اف��زود: »آنچه در این 
جلسه از سوی رئیس جمهوری مطرح شد، یک راهبرد 
درخصوص کل فضای مجازی و پیام رس��ان ها اس��ت.« 
مروز برخی رس��انه ها از جمله »وطن امروز« و »کیهان« 
با تحریف سخنان رئیس جمهوری در دیدار عیدانه روز 
گذش��ته با برخی از مدیران اجرایی و نمایندگان مدعی 
ش��دند ک��ه روحانی بر فیلترین��گ تأکید کرده و دس��تور 

فیلترشدن تلگرام را داده است.
  برگزاری جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی 

درباره تلگرام
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت  مجل��س گف��ت: کمیس��یون 
خارجی مجلس دوش��نبه ۲۰ فروردین س�اعت ۱۰ تا ۱۲ 
نشس��ت مش��ترکی را با کمیس��یون اقتصادی ب��ا عنوان 
بررس��ی تهدیدهای اقتصادی ش��بکه تلگرام و ضرورت 
تأمی��ن امنیت اطالعات ش��خصی افراد در ش��بکه های 
پیام رس��ان داخلی برگزار می کند. این جلس��ه با حضور 
محمدج��واد آذری جهرمی؛ وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و فیروزآبادی؛ دبیر مرکز عالی فضای مجازی 
برگ��زار خواه��د ش��د و در آن سیاس��ت ها و راهبردهای 
برخ��ورد با تلگ��رام و تهدیدها و فرصت های این ش��بکه 

مجازی مورد بررسی قرار می گیرد./ایسنا
   تس�هیالت و درآم�د یک نماین�ده مجلس 

چقدر است؟
محمدرض��ا صباغیان نماینده مهری��ز و بافق در کانال 
تلگرام��ی اش جزییات دریافتی و هزینه های دوس��ال 
نمایندگ��ی خ��ود را منتش��ر ک��رد. او نوش��ته مجل��س 

ب��ه نماین��دگان وام خرید س��وزوکی و س��راتو و آل ۹۰ 
می دهد. طبق نوش��ته این نماینده، وی در س��ال 96 
ماهیانه بالغ ب��ر 26 میلیون تومان از مجلس دریافتی 
داش��ته ک��ه ح��دود 7 میلیون آن ب��ه دو کارمن��د دفتر 
پرداخ��ت ش��ده ع��الوه برای��ن مبال��غ نماین��دگان در 
ابت��دای دوره نمایندگ��ی 280 میلی��ون توم��ان کمک 
هزین��ه مس��کن دریاف��ت می کنن��د ای��ن مبال��غ عالوه 
ب��ر تس��هیالتی اس��ت ک��ه ی��ک نماین��ده می توان��د رد 
ط��ول نمایندگی خود دریاف��ت کند./کان��ال تلگرامی 

محمدرض��ا صباغی��ان
  ابراهیم تاتلیسس به ایران می آید

رحی��م ش��هریاری، خواننده پ��اپ آذربایجان��ی، درباره 
حواش��ی یک��ی از پس��ت های صفح��ه ش��خصی اش ک��ه 
 )ibrahim TaTliSeS( در آن از حض��ور ابراهی��م تاتلیس��س
در ای��ران خب��ر داده ب��ود گف��ت: چ��ون دی��دم ص��دای 
سحرآمیز ابراهیم تاتلیس��س از رسانه ملی پخش شد، 
روز س��یزدهم فروردی��ن تصمیم گرفتم ای��ن موضوع را 
به عنوان دروغ س��یزده مطرح کنم تا ش��اید به زودی به 
واقعیت بپیوندد! من همیش��ه موافق حضور چهره های 
ب��زرگ در ایران ب��وده و هس��تم و قطعًا حض��ور ابراهیم 
تاتلیس��س می تواند صنعت توریس��ت تبریز را به شدت 

گسترش دهد./ خبرآنالین
  خبرن�گاران »اینترنت بدون فیلتر« دریافت 

می کنند
ب��ا درخواس��ت معاون��ت مطبوعات��ی وزارت فرهن��گ 
ارتباط��ات  وزارت  پیگی��ری  و  اس��المی  ارش��اد  و 
مصادی��ق  تعیی��ن  کارگ��روه  اطالع��ات،  فن��اوری  و 
محت��وای مجرمان��ه ب��ا ارائ��ه اینترن��ت ب��دون فیلت��ر 
ب��ه ۱۰۰ روزنامه ن��گار، موافق��ت ک��رد. این کارگ��روه با 
توج��ه ب��ه ض��رورت دارا ب��ودن اینترنت ب��دون فیلتر 
ب��رای فعالی��ت روزنامه ن��گاری، اع��الم ک��رد: از ای��ن 
پس ب��رای خبرنگاران م��ورد تأیی��د وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی، اینترنت بدون فیلتر ارائه می شود. 
بر این اس��اس، خبرنگاران می توانن��د در صورت نیاز 
ت��ا پای��ان فروردی��ن، نام��ه درخواس��ت و مش��خصات 
شناس��نامه ای، هم��راه با نام رس��انه و ش��ماره همراه 
خ��ود را ب��ه اداره خبرن��گاران اداره کل مطبوع��ات و 
خبرگزاری های داخلی ارس��ال کنند ت��ا پس از احراز 
هوی��ت و تأیی��د فعالی��ت حرف��ه ای، جه��ت دریاف��ت 

اینترن��ت ب��دون فیلت��ر معرف��ی ش��وند./خبرآنالین

  بهتر است نماینده مشهد خود درباره مؤسسات غیرمجاز توضیح دهد
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رش��ت در پاس��خ نصرا... پژمان فر نماینده مش��هد و عضوجبهه پایداری که حوادث دی ماه را 
به خاطر عدم طرح سؤال از رئیس جمهور دانسته بود گفت: همین آقایانی که مدعی سؤال از رئیس جمهوری بابت مؤسسات 
غیرمجاز هستند، کاش قبل از هر چیز می آمدند و می گفتند که این مؤسسات وابسته به کجاها بودند؟ چه اشخاصی با چه نوع 
نفوذ و جایگاهی پشت آن ها قرار داشتند؟ در کدام دولت و تحت حمایت چه کسانی بود که این مؤسسات مثل قارچ شروع به 
رشد کردند؟ این ها را نمی گویند و فقط می خواهند موضوع را به بحث بازپرداخت سپرده ها تقلیل دهند. اما ما می گوییم قبل 
از پیش کش��یدن بحث بازپرداخت ها، بیایید توضیح دهید چه کس��انی این س��پرده ها را از میان مردم جمع کردند و نهایتًا کجا 
بردند؟ اتفاقًا مش��هد هم پایتخت و بهش��ت مؤسس��ات غیرمجاز بود. آقایی که نماینده مشهد اس��ت، بهتر است اول از هر چیز 
توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که مؤسساتی مثل میزان یا مجموعه هایی مثل پدیده شکل گرفته اند؟ 
ریش��ه درصد باالیی از این مؤسس��ات در مش��هد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیس��ت؟ یعنی ایشان نمی تواند در این 

رابطه توضیح دهد؟/خبرآنالین
غفاری: میرحسین هر آن چه را که گفت، درست گفت

ه��ادی غف��اری گفت: هرگز این کش��ور را اینقدر کوچک و پایین نمی دانس��تم. باور نمی کردم که احمدی نژاد کوتوله سیاس��ی 
رئیس جمهورش ش��ود. میرحسین هر آن چه را که گفت، درس��ت گفت. من معتقدم میرحسین یکی از پاک ترین آدم ها است 
و هرگز با بیگانه و به فرمان بیگانه هم نبود، البته طبیعی اس��ت که خیلی وقت ها ش��اید من حرفی را بزنم، فردا بیگانه هم آن 

را علم بیگانه می کند اما این دلیل نمی شود که من عنصر بیگانه ام؛ ولی میرحسین بسیار مرد پاکدامنی است/عصر ایران
 ورود اصولگرایان به انتخابات 1400 با چند کاندیدا

پورمختار گفت: بعید می دانم که اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری به یک نفر بسنده کنند و ممکن است که چند نفر 
معرفی شوند. احتمال دارد مانند انتخابات اخیر که چند نفر را معرفی کردند در انتخابات 1400 نیز همین اقدام را انجام دهند. 
البته درست هم همین است که محدود به یک نفر نشوند. او ادامه داد: ممکن است که چهره های جدیدتری الزم باشد که برای 
انتخابات 1400 بیایند که اثرگذارتر باش��ند و به نظر می رس��د اگر چهره جدیدی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 از سوی 
اصولگرایان معرفی شود بهتر است. این نماینده اصولگرای مجلس درباره آغاز به کار جمنا برای انتخابات 1400 گفت: فعالیت 
جمنا ش��روع خواهد ش��د و جمنا در این قضیه منس��جم تر عمل خواهد کرد و از شکل قبلی بیرون آمده و خواهد آمد. پورمختار 
ادامه داد: زمانیکه جمنا بخواهد برای انتخابات اقدامی انجام دهد تعداد گزینه های بیش��تری را مدنظر قرار خواهد داد. منتها 

ممکن است که در نهایت نتواند همه گزینه ها را معرفی کند و نوبت به انتخاب از میان افراد برسد./اعتمادآنالین

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.

ای�ن انقالب گرانقدر که ثمره مجاهدات خس�تگی ناپذیر جوانان، پیران و 
زن�ان و مردان این س�رزمین به رهبری نایب ام�ام عصر)عج( امام راحل 
اس�ت، هدفی جز زمینه سازی برای ظهور آن وجود مبارک ندارد اما باید 
دانست که این نظام مقدس وقتی زمینه ظهور بقیه ا... )عج( را فراهم می 
آورد که فرهیختگان فرهنگی آن، جامه علم صحیح و کسوت عمل صالح 
را در پی�روی از مع�ارف الهی و احکام نورانی اس�الم در برکنند و لباس 
کهن�ه و فرس�وده دوران طغیان را برکنند  و نی�ز پیراهن مدرن جاهلیت 
نوین را دربرنکنند، تا تجربه کارآمد جمهوریت را در محضر اسالم ناب، 

بی افراط و تفریط به جهانیان ارایه کنند.
امام مهدی موجود موعود، ص162

ای مه تویی از چهار گوهر شده هست
زینست که رد چهار جایی پیوست

رد چشم آبی و آتشی اندر دل
رب سر خاکی و بادی اندر کف دست سنایی

جـذب نـیـرو


