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برای اولین بار در میان شهرداران کشور؛

شهردار مشهد مقدس
 سفیر اتیسم شد

تولیت آستان قدس رضوی:

راهبرد آستان قدس رقابت 
یکشنبه   19   فروردین ماه 1397 0 21  رجب  1439 با بخش خصوصی نیست

سال اول شماره 179 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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گزارش ویژه

جامعه

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش :

بیگداربهآبنمیزنیم!
مصوبه حذف آزمون های زائد دارای توجیه علمی و 

مبنای پژوهشی است

در گفت وگو با مدرس موسیقی در مشهد مطرح شد

موسیقیمردانهوسلیقهمخاطب

در دیدار صمیمانه مدیران صبح امروز و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مطرح شد:

حفظمیراثفرهنگیوظیفههمگانیست

امروزه زنان در ایران بخش قابل توجهی از هنرجویان در عرصه های مختلف آموزشی موسیقی را همچون 
مانند  گوناگونی  زمینه های  در  زنان  می دهند.  تشکیل  خصوصی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  هنرستان ها، 
نوازندگی، موسیقی شناسی و آهنگسازی مشغول به تحصیل هستند. اما مرحله پس از آموزش، فراگیری 
و فارغ التحصیلی، ورود و جذب به عرصه بازار کار خواهد بود و باید دید که آیا این دربرگیرندگی جنسیتی و 

حضور پررنگ در عرصه کاری نیز ادامه می یابد یا خیر. 

با آلودگیهای زیست محیطی  حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در عصر حاضر که دوران مبارزه 
است، یک ضرورت حیاتی است.انجام چنین کاری منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی 

دارد که به عنوان عاملی مؤثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می کند.
با مدیر محترم  ای  امروز دیدار صمیمانه  به همت مدیر مسئول روزنامه صبح  صبح روز چهارشنبه 

میراث فرهنگی و گردشگری استان، در دفتر ایشان صورت گرفت. 
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ضرورتاصالح
قانونانتخابات
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اعتراضسمنهایمحیط
زیستیبهادامهساختوساز
درارتفاعاتجنوبیمشهد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر 
مشهدمقدس مطرح کرد؛

استقبالبینظیرمردماز
برنامههایاستقبالازبهار97

دبیر خانه صنعت خراسان رضوی:

بایدپیشنیازهایاشتغالرا
فراهمکنیم

و  آموزش  عالی  شورای  کل  دبیر  ادهم  نوید  مهدی 
رابطین  امروز در گردهمایی آموزشی توجیهی  پرورش 
این  رضوی،  خراسان  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای 
افزود:شورای  و  دانست  دستگاهی  فرا  نهادی  را  شورا 
و  تعلیم  سیاستگذاری  مرکز  پ��رورش  و  آم��وزش  عالی 
مجموعه  ترین  اصلی  بنیادین  تحول  سند  تربیت،و 

سیاستی آموزش و پرورش است.
آموزش  عالی  شورای  تشکیل  قانون  به  اشاره  با  وی 
نظام  راه  در  فرهنگی  انقالب  ضرورت  گفت:  پرورش  و 
پرورش  و  آموزش  ،رسالت  اسالمی  جمهوری  مقدس  7

بازهم پدیده ،بازهم پرسپولیس
 بازهم قهرمانی
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خبر

# پیگیری خبر

مجلس بان

مدیر بازرسی اصناف خراسان رضوی:

22هزارواحدصنفیدرنوروز
بازرسیشدند

رضوی  خراسان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
در  رضوی  خراسان  اصناف  اتاق  بازرس   ۳۵ گفت:  

طرح نوروزی بر عملکرد بازار نظارت داشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال کاظمی ظهر 
بیان  با  رسانه،  اصحاب  با  خبری  نشست  در  شنبه 
از دهم اسفند ماه سال گذشته  اینکه طرح نوروزی 
طول  به  روز   ۳۵ مدت  به   ۹۷ سال  فروردین   ۱۵ تا 
این  در  استان  اصناف  اتاق  بازرس   ۳۵ و  انجامید 
طرح به فعالیت پرداختند، افزود: همزمان با اجرای 
بازرسی  ۲۲ هزار واحد صنفی  این طرح در مجموع 

شدند و دو هزار و ۵۲ پرونده تخلف تشکیل شد.
۴۷۲ واحد صنفی پرونده  وی افزود: برای هزار و 
نظارتی  گ��زارش  آن  ازای  در  و  نشد  تنظیم  تخلف 
تنظیم شد و به صورت ارشاد با این دست واحدهای 

صنفی برخورد به عمل آمد.
رضوی  خراسان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
نظارت  طرح  شامل   ۹۷ ن��وروزی  طرح  داد:  ادام��ه 
نمایشگاه  عملکرد  بر  نظارت  ثامن،  محدوده  در 
عملکرد  بر  بازرسی  مجاوران،  حوزه  المللی،  بین 
و همچنین دو موضوع دیگه  بود  نمایشگاه سوغات 
نیز در این ایام به حوزه کاری ما افزوده شد که این دو 
بر عملکرد خیابان  بازرسی  و  موضوع شامل نظارت 
غذا و همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای مرتبط 

به روز طبیعت بود.
پرونده  ریال  ارزش  اینکه مجموع  به  اشاره  با  وی 
های تشکیل شده بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بوده است 
حوزه  در  تخلفات  بیشترین  گذشته  مانند  اف��زود: 

تقلب و گران فروشی شناسایی شده است.
کاظمی در توضیح شکایات صورت گرفته از سمت 
شده  دریافت  شکایات  مجموع  از  گفت:  نیز  مردم 
و  است  شده  انجام  تلفنی  صورت  به  شکایت   ۵۲۴
۱۷۶ مراجعه حضوری نیز به ۸ پایگاه فعال در طرح 
از این طریق شکایات خود را  نوروزی انجام شده و 
ثبت کردند. وی با بیان اینکه حوزه فنی و خدماتی 
در اولویت دوم حوزه بازرسی اتاق اصناف قرار دارد، 
نیز  این بخش  اقدامات صورت گرفته در  در توضیح 
پرونده   ۷۵۶ نیز  خدماتی  و  فنی  حوزه  در  گفت: 

تخلف تنظیم شد.
رضوی  خراسان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
مدت  در  اساسی  کاالهای  عرضه  امسال  اف��زود: 
قرار  رصد  مرود  نیز  ها  شهرستان  در  طرح  اجرای 
تنها  که  بگوییم  توانیم  می  اساس  این  در  که  گرفت 
در چهار شهرستان قیمت کاالهای اساسی از مصوبه 
رفت  می  باالتر  مواقع  برخی  در  بازار  تنظیم  ستاد 
ها  کشتارگاه  از  ها  آن  بودن  دور  علت  به  هم  آن  و 
مجموع  در  داد:  ادامه  وی  بود.  کنندگان  عرضه  و 
و  شد  انجام  مشترک  گشت   ۲۶۰ های  شهرستان 
شهرستان  در  صنفی  واحدهای  از  بازرسی   ۷۴۲۰
تنظیم  به  منجر  که  شد  انجام  مسافران  مسیر  های 
و  میلیارد  یک  مجموع  ریال  ارزش  به  پرونده   ۴۷۴

پانصد میلیون تومان بوده است.
کاظمی تصریح کرد: تاکید همیشگی اتاق بر حوزه 
سالمت بود و امسال نیز همین رویه را ادامه دادیم 
و بر این اساس ۵۸۷ پرونده در حوزه سالمت تنظیم 
فعال  حوزه  این  در  که  نیز  صنفی  واحد   ۷ و  کردیم 
بودند را با حضور بازرس بهداشت و قاضی تعزیرات 
پلمب کردیم. ۴ واحد از این ۷ واحد، واحدهای غیر 
مجازی بودند که به صورت موقتی و فقط برای این 
کیلوگرم   ۲۰۰ و  بودند، همچنین هزار  برپا شده  ایام 
شیرینی از این واحدهای صنفی معدوم شد و هزار و 
۴۰۰ کیلوگرم گوشت و فرآورده های پروتئینی فاسد و 

غیر قابل استفاده نیز کشف و معدوم شدند.

بانک مرکزی ابالغ کرد:

وام15میلیونتومانیازدواج
بودجه  قانون   ۱۶ تبصره  ”الف“  بند  مرکزی،  بانک 
مبلغ  آن  ب��راس��اس  که  را  کشور  کل   ۱۳۹۷ س��ال 
از  هریک  ب��رای  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 
زوج ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده 

است به شبکه بانکی ابالغ کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بند 
از قانون بودجه سال جاری آمده است: »به منظور 
جمهوری  مرکزی  بانک  جوانان،  ازدواج  از  حمایت 
و موسسات  بانکها  کلیه  ایران موظف است  اسالمی 
از  خود  سهم  اندازه  به  کند  ملزم  را  کشور  اعتباری 
و  جاری  انداز،  پس  اختیار  در  منابع  کلیه  مجموع 
تسهیالت  پرداخت  در  بانکها  الحسنه  قرض  سپرده 
قرض  تسهیالت  و  ک��رده  مشارکت  الحسنه  قرض 
قرار  پرداخت  نخست  اولویت  در  را  ازدواج  الحسنه 

دهند.
از  هریک  برای  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 
ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد   ۱۳۹۷ سال  در  زوجها 

با دوره بازپرداخت پنجساله است.«
 ۹۷.۴۷۷۳ شماره  بخشنامه  براساس  و  بنابراین 
مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۴ بانک مرکزی، پرداخت تسهیالت 
پرداخت  نخست  اولویت  در  ازدواج  الحسنه  قرض 
بانکها  تمام  و  دارد  قرار  الحسنه  قرض  تسهیالت 
تسهیالت  پرداخت  به  ملزم  اعتباری  موسسات  و 
سپرده های  مجموع  محل  از  ازدواج  الحسنه  قرض 
قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند. مبلغ این 
پنجاه  و  یکصد  زوجین،  از  یک  هر  برای  تسهیالت 
میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله )۶۰ ماهه( 

و نرخ کارمزد ۴ درصد است.
جامع  قانون   ۵۰ ماده  مفاد  به  توجه  با  همچنین 
این  در  مندرج  افراد  ایثارگران،  به  رسانی  خدمات 
قانون، مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به میزان 
دو برابر افراد عادی )مبلغ سیصد میلیون ریال و با 
رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای این تسهیالت( 

هستند.
جاری،  سال  در  که  اف��رادی  است  ذکر  به  الزم 
می کنند،  دریافت  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 

مشمول سقف های مقرر در قانون جدید می باشند.
الحسنه  ق��رض  تسهیالت  دریافت  متقاضیان 
https://ve.cbi. ازدواج می توانند با مراجعه به آدرس

ir/ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

نماینده سبزوار در مجلس مطرح کرد:

حرکتارتباطاتبهسمتکاالهای
ساختداخل

نماینده سبزوار، جوین و جغتای از احصاء لیست 
تجهیزات ایرانی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

در کمیته متبوعش خبر داد.
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  فر  سبحانی  رمضانعلی 
تجهیزاتی  لیست  احصاء  از  ملت،  خانه  خبرگزاری 
وجود  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  که 
کمیسیون  ارتباطات  کمیته  گفت:  و  داد  خبر  دارد 
توجه  با  اسالمی،  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  داخلی  تولیدات  به 
بررسی  را  آن  واردات��ی  مشابه  کاالهای  اطالعات، 
می کند تا متناسب با حجم تولید داخلی و برآورده 
استفاده  داخلی  تولیدات  از  داخلی  نیازهای  کردن 

شود و واردات کاالهای مشابه آن ممنوع شود.
و  صنایع  کمیسیون  ارتباطات  کمیته  رئیس 
معادن مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه کمیته 
جلسه  سال  از  پیش  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
ای درباره تولیدات داخلی حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات برگزار کرد تا کاالهای داخلی در این حوزه 
سال  در  ارتباطات  کمیته  اف��زود:  شوند،  احصاء 
جاری جسله ای با وزیر ارتباطات، صنعت و گمرک 
در این باره برای حمایت از کاالی ایرانی برگزار می 
توانایی  کشور  در  که  کاالهایی  تولید  موضوع  تا  کند 
از  آن  اساس  بر  بتوان  تا  شود  مشخص  دارند  تولید 

تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.
برای  بهره  کم  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱۴۰

تولیدکنندگان قرار می گیرد
سبحانی فر با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از 
تولید داخل در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
تعلق  ارتباطات  وزارت  به  بودجه  اختصاصی  ردیف 
میلیارد   ۱۴۰ زمینه  این  در  داد:  ادامه  است،  گرفته 
ارتباطات  از سوی وزارت  بهره  تومان تسهیالت کم 
این  که  گیرد  می  ق��رار  تولیدکنندگان  اختیار  در 

موضوع در بودجه سال ۹۷ آمده است.
تولید  و  اف��زار  نرم  بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 
اپلیکیشن تولیدات داخلی حرفی برای گفتن داشته 
بازارهای  به  را  خود  تولیدات  توانند  می  حتی  و 
خارجی صادر کنند، یادآور شد:هم اکنون در حوزه 
نرم افزار فعالیت های خوبی در کشور شکل گرفته که 
باید از آن حمایت کرد و نباید در این بخش از پلت 

فرم های خارجی استفاده کرد.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: پس از جلسه 
از  گزارشی  دریافت  و  صنعت  و  ارتباطات  وزرای  با 
کارگروهی  حوزه  این  در  داخلی  تولیدات  وضعیت 

موضوع را بررسی می کند./

در سالی که به نام »حمایت از کاالی ایرانی« مزین 
چهارچوب های  طرح  و  سیاست گذاری  است.  شده 
روز  است.  ضرورت  یک  اقتصادی  فضای  برای  الزم 
از عالی  گذشته وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان یکی 
ترین مقاماتی چالش ها و دستاوردها را مطرح کرده 

است.
خوردن  برهم  اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
ثبات بازارها و نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت ها، 
است،  کرده   مخدوش  را  کارآفرینان  ذهنی  فضای 
گفت: به زودی مسیر به ریل باثبات و قابل پیش بینی 

باز می گردد.
به گزارش اقتصادآنالین، مسعود کرباسیان با اشاره 
به سال حمایت از کاالی ایرانی افزود: به نظر می رسد 
باید طی سال  ایرانی،  کاالی  از  برای تحقق حمایت 
پیش روی به صورت جدی به موضوع توسعه صادرت 
از  مهمی  بخش  اینکه  خصوص  به  شود؛  پرداخته  
نظام اقتصادی کشورهای توسعه یافته، بر پایه تولید 
صادرات محور استوار است و بنابراین، نباید فراموش 
سال  در  ای��ران  اقتصاد  موضوع  مهمترین  که  کرد 
آفرینی  اشتغال  و  داخلی  کاالی  از  حمایت  جاری، 
دو  هر  اف��زود:  دارای��ی  و  اقتصادی  امور  وزیر  است. 
این موارد هم، به صورت مستقیم وابسته به صادرات 
بازارهای خارجی است؛ در صورتی  به  ایرانی  کاالی 
و  منطقه  بازارهای  بتواند  ایرانی  تولیدکننده  که 
فرامنطقه ای را تصاحب کند، هم ارزآوری برای کشور 

و هم سودآوری برای بخش تولید رقم می خورد.
کیفیت،  با  ایرانی  کاالی  البته  اف��زود:  کرباسیان 
سوی  آن  به  می تواند  که  است  مطلوب  و  رقابتی 
تولید  که  است  حالی  در  این  کند؛  پیدا  راه  مرزها 
جدیت  و  دول��ت  حمایت  ب��ه  نیز  ک��االه��ا  ن��وع  ای��ن 
بخش خصوصی در کار با بهره وری باال و دقیق وابسته 
 است و مولفه هایی مانند افزایش بهره وری در سطح 
و  روزآمدتر  تکنولوژی های  از  استفاده  تولید،  و  کار 
همچنین توجه به نیازهای بازارهای مقصد است که 
می تواند در کنار تسهیل فرآیند صادرات، زمینه های 

توسعه این بخش را فراهم آورد.
دولت و بخش خصوصی نیازمند بازنگری هستند

که  بگویم  صداقت  با  باید  امروز  کرد:  تصریح  وی 
بازنگری  نیازمند  بخش خصوصی  هم  و  دولت  هم 
راستای  در  دولت  البته  هستند؛  مولفه ها  برخی  در 
اجرایی سازی شعار امسال، با تمام توان سعی اش را 
به کار گرفته که مسئولیت های خود در جهت حمایت 

از تولید صادرات محور را انجام دهد.
نظر  جلب  برای  مذاکرات  در  کرباسیان،  گفته  به 
 ۴۰۰ بازار  برموضوع  عموما  خارجی  گذاران  سرمایه 
ایران  زیرساخت های  همچنین  و  منطقه  میلیونی 
تمرکز شده  است. وی گفت: نکته مهم این است که 
تولیدکننده و کارآفرین داخلی هم باید توجه داشته 
در  مطلوب تری  شکل  به  امکانات  این  تمام  که  باشد 
اختیار او نیز قرار دارد. قطعا اگر تولیدکننده داخلی 
بتواند با استفاده از این پتانسیل ها به بازارهای هدف 
هم  خارجی  سرمایه گذار  است.  او  با  اولویت  برسد، 
بازارهای  شناخت  سودبیشتر،   دنبال  به  شک  بدون 
جدید و بهره مندی از مزایای ایران است که دستیابی 
و  خارجی  سرمایه گذار  میان  همکاری  طی  آنها  به 

داخلی هم ممکن است.
ایران  اقتصاد  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
خصوص  به  اس��ت؛  سرمایه  تامین  مشکل  دچ��ار 
به  دسترسی  موانع  برخی  جهت  به  تولید  بخش 
تحریم های  اث��رات  همچنین  و  بانکی  تسهیالت 
سرمایه  به  خود  فعالیت های  توسعه  برای  گذشته، 
جدید نیاز دارد. در این میان، یک راه حل مشخص 
شریک  مساعد  نظر  جلب  داخلی،  تولیدکننده  برای 
دلیل  به  خارجی  سرمایه گذار  اما  اس��ت؛  خارجی 
می دهد  ترجیح  عموما  ای��ران،  بومی  مشخصات 
را  مجموعه ای  ایرانی  کارآفرین  با  شراکت  در  که 
باشد؛  داشته   سرمایه گذاری  آن  در  یا  کند  تاسیس 
بافت  از  کافی  اطالعات  سرمایه گذارخارجی  چراکه 
سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه ای، قوانین 
ندارد و حتی همین  ایران  کار در  و اصول  و مقررات 
موضوعات گاهی باعث می شود که او قید کار در ایران 
را بزند. این یک سیاست ملی است که بهره مندی از 
مزیت های خارجی با همکاری بخش خصوصی ایرانی 

صورت گیرد.
به  طرف  دو  هر  روش  این  در  داش��ت:  اظهار  وی 
ایجاد  هم  کشور  سهم  و  می رسند  کار  از  رضایت 
معیشتی  وضعیت  بهبود  جوانان،  ب��رای  اشتغال 

منطقه  کشورهای  با  اقتصادی  پیوند  افزایش  مردم، 
و تقویت موقعیت سیاسی ایران است. در این میان 
کارآفرینان ایرانی در سال جاری که شعار حمایت از 
تولید ایرانی برای آن انتخاب شده، باید از این امکان 

بهترین استفاده را ببرند.
میدان جذب سرمایه را به بخش خصوصی 

می سپاریم 
گالیه  کرد:  تصریح  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
گذشته  سال های  طی  که  است  این  بخش خصوصی 
میان  خ��ارج��ی  ق���رارداده���ای  و  م��ذاک��رات  عمده 
سرمایه گذارخارجی و بخش دولتی یا شبه دولتی در 
کشور امضاء شده  است؛ اما باید توجه داشت حداقل 
سرمایه گذاران  شناخت  دوره  گذشته،  س��ال  سه 
قوی  تضامین  به  آنها  بود.  ایران  اقتصاد  از  خارجی 
از  پس  که  داشتند  نیاز  ای��ران  در  همکاری  ب��رای 
وزارت  ام��روز  آوردن��د.  بدست  را  آن  دوره  این  طی 
می کند  اعالم  قطع  طور  به  دارایی  و  اقتصادی  امور 
سرمایه گذار  ج��ذب  در  بخش خصوصی  پشتیبان 
می تواند  بخش خصوصی  راه  این  در  است.  خارجی 
وزارت  مشاوره ای  و  قانونی  فنی،  امکانات  تمام  از 
اقتصاد استفاده کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از این پس تنها وقت خود را صرف شناسایی نمی کند 
اقدامات  و قطعا حل و فصل مشکالت را در پیشانی 
هیئت  عملکرد  گزارش  اینکه  ضمن  می دهد؛  قرار 

مقررات زدایی را به صورت مرتب اعالم می کنیم
وزارت  مجموعه  اینکه  مثال  شاهد  کرد:  بیان  وی 
ترجیح  روسیه،  به  خارجی  سفر  آخرین  در  اقتصاد 
بیشترین  دولتی،  مدیران  با  همراهی  جای  به  داد 
و هیئت هم  بگذارد  برعهده بخش خصوصی  را  نقش 
با مشارکت، محوریت و همراهی صاحبان کسب وکار 

به روسیه اعزام شد.
در  را  خود  اقتصاد  وزارت  کرد:  تاکید  کرباسیان 
خدمت صاحبان کسب  و کار می داند و با توجه به نیاز 
در  ایرانی  کاالی  و  تولید  از  حمایت  به  کشور  حیاتی 
سال جاری بیشترین تالش را به کار خواهد بست که 
تولیدکننده کشور بتواند در محیطی مناسب به کسب  
شناخت  به  ما  که  است  این  واقعیت  بپردازد.  کار  و 
معنای  به  رسیده ایم.  کار  و  کسب   موانع  از  دقیقی 
فرآیندهای  زای��د،  قوانین  کشف  مرحله  دقیق تر 
اقتصادی  فضای  در  اختالل زا  بسترهای  و  مزاحم 
داریم  نیاز  آن  به  آنچه  شده است.  شناسایی  کشور 
برطرف  برای  دستگاه ها  همه  همکاری  و  جدی  عزم 
کردن این موانع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از این پس تنها وقت خود را صرف شناسایی نمی کند 
اقدامات  و قطعا حل و فصل مشکالت را در پیشانی 

قرار می دهد.
و  کرد  اشاره  مقررات زدایی  هیئت  موضوع  به  وی 
گفت: در این موضوع، مسئولیت وزارت اقتصاد این 
قوانین  بخش نامه ها،  وضعیت  بررسی  با  که  است 
کارشناسی  اظهارنظر  استماع  از  پس  و  مقررات  و 
مورد  آن  حذف  یا  حفظ  مورد  در  ذی ربط  نهادهای 
قانونی تصمیم گیری کند. طی سال گذشته با جدیت 
این هیئت را فعال کرده و تعداد زیادی از انواع قانون، 
مجوز، بخش نامه و آیین نامه که بی جهت مخل فضای 
کسب  و کار بود را منتفی کردیم. وزارت اقتصاد مکلف 
کند؛  نگاه  عملیاتی  دید  با  سال  شعار  به  که  است 
بنابراین در جهت حمایت از تولید به هیچ عنوان تن 

به اقدامات زمان بر وحتی شعاری نخواهیم داد.
به  را  ق��ول  ای��ن  ک���رد:  خاطرنشان  کرباسیان 

زمانی  فواصل  در  که  می دهم  کشور  کارآفرینان 
هیئت  این  وضعیت  از  دقیقی  گزارش های  مشخص 
این است  ارائه دهیم. عزم جدی تمام کشور  آنها  به 
که کارآفرین ایرانی، کاالی با کیفیت و مطلوب تولید 
کند و قطعا خریدار ایرانی هم به دلیل حفظ اشتغال 
و ارزش آفرینی برای کشور به سمت این کاال می رود.

فرآیند  در  ن��دارد  قصد  دول��ت  داد:  ادام��ه  وی 
عمل  یک طرفه  ط��ور  به  ای��ران  اقتصاد  ب��ازس��ازی 
اقتصاد  سیاست های  اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  کند. 
حرف  سازی  برنامه خصوصی  همچنین  و  مقاومتی 
روشن و آشکاری دارند که مبنای آن واگذاری امور به 
بخش خصوصی است. همه این فرآیندها ممکن است 
در مراحل اجرا با مقاومت هایی روبرو شده باشند. اما 
در سال ۹۷ این اجماع در مجموعه دولت وجود دارد 
که تمام اصالحات ساختاری را با جدیت پیگیری کند 

و به نتیجه برساند.
ثبات اقتصادی؛ یک مطالبه ملی است

کرباسیان بیان داشت: حفظ ثبات اقتصادی کشور 
و  ملی  مطالبه  به  بخش خصوصی  صرف  مطالبه  از 
دولت  مجموعه  از  مردم  شده است.  تبدیل  عمومی 
انتظار دارند که فضایی امن، آرام و پیش پیینی پذیر 
جامعه  روانی  آرامش  بسازد.  را  کشور  اقتصاد  برای 

ایران امروز در گرو همین ثبات اقتصادی است.
دولت  رفتارهای  شاخص  کرد:  تصریح  کرباسیان 
روانی  جو  زننده  برهم  و  ناگهانی  اقدامات  از  پرهیز 
جهت  در  که  ماست  رسالت  این  است.  ملی  اقتصاد 
ابالغ بخشنامه،  هرگونه  از  اقتصادی  ثبات  حفظ 
صورت  به  که  اقدامی  هر  و  رویه ها  تغییر  آیین نامه، 
آنی نظم اقتصاد را برهم می زند، دوری کنیم. وزارت 
این مهم توجه خواهد داشت و می توانیم  به  اقتصاد 
طور  به  که  بدهیم  مردم  و  کارآفرینان  به  را  قول  این 
بدون  عنوان  هیچ  به  تصمیم گیری ها  فرآیند  حتم 
اطالع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی 
براساس  این موضوع  به  توجه  که  البته  بود.  نخواهد 
قانونی  بهبود مستمر فضای کسب وکار تکلیف  قانون 

دولت نیز است.
این موضوع را رد نمی کنیم که برهم خوردن ثبات 
بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت ها، 
مخدوش  را  شهروندان  و  کارآفرینان  ذهنی  فضای 
کرده است. اما این اطمینان را به صاحبان کسب وکار 
نیست  بی تفاوت  عنوان  هیچ  به  دولت  که  می دهیم 
پیش بینی  قابل  و  ثبات  با  ریل  به  مسیر  ب��زودی  و 

بازخواهد گشت
نهاد  دولت  گفت:  دارای��ی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
ناظر است و این مسئولیت نباید با دخالت در اقتصاد 
مخدوش شود؛ در این میان کارآفرینان کشور یقین 
خصوصی سازی  هم  جاری  سال  در  دولت  که  بدانند 
فضای  بهبود  هم  می کند،  دنبال  جدیت  با  را  واقعی 
و دقیق هدایت  فاز عملیاتی سریع  به  را  کار  و  کسب  
با تمام قوا  با فساد را  خواهد کرد و هم اینکه مبارزه 

به  پیش می راند.
باید  خاطر  اطمینان  این  داد:  ادام��ه  کرباسیان 
دولت  که  داشته باشد  وجود  کارآفرینان  و  مردم  در 
به  نسبت  و  می کند  رصد  را  بازارها  وضعیت  دقت  به 
و  تورم  نرخ  کاهش  نیست.  بی تفاوت  تحولی  هیچ 
وضعیت  بهبود  رقمی،  تک  نرخ های  در  آن  حفظ 
افزایش  و  گذشته  سال های  با  قیاس  در  اشتغال 
نسبی درآمدسرانه شهروندان همگی محصول تدابیر 
وجود  این  با  است.  بوده  دوازده��م  و  یازدهم  دولت 

حتی  و  بازارها  ثبات  خوردن  برهم  که  نمی کنیم  رد 
نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت ها، فضای ذهنی 
اما  کرده است.  مخدوش  را  شهروندان  و  کارآفرینان 
این اطمینان را به صاحبان کسب  و کار می دهیم که 
دولت به هیچ عنوان بی تفاوت نیست و بزودی مسیر 
گشت  بازخواهد  پیش بینی  قابل  و  ثبات  با  ریل  به 
اجماع،  مهم،  این  به  دستیابی  شرط  پیش  البته  که 
وحدت و پیروی از اصول منطقی رفتار اقتصادی در 
چنین  قطعا  که  است  ایران  اقتصاد  موثر  ارکان  تمام 

هم خواهد شد.
کشور  کارآفرینان  درددل  پای  بارها  اف��زود:  وی 
ایران  اقتصاد  در  مشکل  نوع  دو  به  آنها  نشسته ایم؛ 
اشاره می کنند؛ یک گروه مربوط به موانع ساختاری 
است. بخصوص اینکه همین موانع ساختاری منجر 
به بدترشدن رتبه ایران در فضای کسب وکار می شود 
برای  هم  خارجی  سرمایه گذار  میل  نهایت  در  و 
به طور مشخص  را کاهش می دهد.  حضور در کشور 
دقیق  پایش  به  اق��دام  اقتصاد  وزارت  مجموعه  در 
 ۳۳ تعریف  کرده ایم.  کشور  در  کار  و  فرآیندکسب  
مشکالت  همین  حل  جهت  در  نیز  راهبردی  پروژه 

است.
امسال رفتار مدیران وزارت اقتصاد را به دقت 

رصد می کنم
اولویت  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
وحدت  ما  نیاز  امروز  گفت:  کسب وکار  فضای  بهبود 
عبور  و  مشکالت  این  حل  برای  دستگاهها  تمام  در 
امسال  است.  ساختاری  اصالحات  سخت  دوره  از 
اصالحات  این  فرآیند  مورد  در  کشور  کارآفرینان  به 
متوجه  نیز  آنها  تا  داد  خواهیم  دقیقی  گزارش های 
بی اعتنا  دغ��دغ��ه ای  هیچ  به  نسبت  دول��ت  شوند 
است؛  رفتارها  به  مربوط  موانع  دوم  گروه  نیست. 
خواست  هم  و  باالدستی  احکام  هم  قوانین،  هم 
مسیر  در  حرکت  برمحور  کشور  عالی رتبه  مسئوالن 
نیز  آن  دقیق  و  آشکار  نمونه  است.  استوار  توسعه 
اشاره مقام معظم رهبری به حمایت از کاالی ایرانی 
است؛ اما برخی مواقع ذهنیت مدیران و کارشناسان 
نیست.  همگن  دقیق  صورت  به  اصول  این  با  دولتی 
هم  فردی  رفتارهای  برخی  از  ایران  بخش خصوصی 
بسترهای  با وجود  که  کرده  اشاره  بارها  و  گالیه دارد 
کارش  دولتی  نهاد  یا  استانی  اداره  یک  مثال  قانونی 
امور  وزارت  مجموعه  در  امسال  راه نمی اندازد.  را 
را  رفتار مدیران  به صورت دقیق  دارایی  و  اقتصادی 

پایش خواهیم کرد.
قرار  وقتی  کرد:  بیان  دارایی  و  اقتصادی  وزیرامور 
قابل  و  کیفیت  با  صادراتی،  طراز  در  کاالی  که  است 
فضای  باید  کنیم،  تولید  جهانی  بازارهای  در  رقابت 
رقابت را هم بسازیم. رقابت به شفافیت، رانت زدایی، 
کسب وکار  فضای   بخصوص  و  فساد  با  جدی  مبارزه 
این نیست  نیاز دارد. قصد دولت  نه مزاحم  و  همراه 
مسئله  صورت  کشور  اقتصادی  وضعیت  مورد  در  که 
است  صحیح  بخش خصوصی  تذکر  این  کند.  پاک  را 
می شود.  ک��ار  از  مانع  ف��ردی  رفتارهای  گاهی  که 
و  پشتیبانی  انگیزه،  به  هرچیز  از  بیش  کارآفرینی 
نباید  کشور  کارآفرین  دارد.  نیاز  حمایت  احساس 
کارآفرینان  دل  باشد.  کسب وکار  فضای  از  دل زده 
اقتصاد  برای  این  و  از دلمشغولی هاست  ایرانی مملو 
در  و  زحمت کش  گروه  این  که  نیست  مطلوب  ملی 

خدمت منافع ملی اینگونه رنجیده خاطر باشند.
کرباسیان اظهار کرد: هیچ مقام مسئولی دروزارت 
امور اقتصادی و دارایی نه می تواند و نه باید از خود 
سلب مسئولیت کند؛ چراکه خدمت به مردم، حمایت 
اشتغال  ایجاد  به  کمک  همچنین  و  ایرانی  کاالی  از 
می یابد.  معنا  ایرانی  کارآفرین  از  حمایت  با  همگی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سعی ما این است 
عنوان  به  گمرک  و  مالیاتی  امور  سازمان  امسال  که 
به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  موثر  مجموعه  دو 
را  بخش خصوصی  با  خود  همکاری  سطح  باالترین 
ارتقاء دهند. هر دو این مجموعه ها هم چند اولویت 
دیگری  و  فساد  و  رانت  با  مبارزه  یکی  که  دارند  مهم 
فرآیندهای  به  بیشتر  هرچه  مسیراتکای  در  حرکت 
هوشمند  جامع  سامانه  تبدیل  است.  الکترونیکی 
گمرکی از پروژه سازمانی به ملی نیز در همین راستا 

صورت گرفته است.
رویکرد  با  جدید  سال  تا  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
صادرات محور و تولید کاالی با استاندارهای جهانی 
به پایان برسد و مردم هم در نظام اقتصادی با ثبات 
و مسئول طعم آرامش را در زندگیشان احساس کنند

وعده وزیر اقتصاد؛

بهریلثباتبازمیگردیم
کرباسیان: در سال 97، رویکرد صادرات محور و تولید کاالی با استاندارهای جهانی را در پیش می گیریم

خبر
فرماندار نیشابور:

کیفیتنیازمندآموزشاست

با  نیشابور  وی��ژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ایرانی«،  کاالی  از  »حمایت  سال  شعار  به  اشاره 
توجه به کاالهای انحصاری را که در نیشابور تولید 
و  دانست  شهرستان  توسعه  برای  گامی  می شود، 
پژوهش  و  دانش  آموزش،  نیازمند  کیفیت  گفت: 
بیفتد  اگر  اتفاق  این  است،  تولیدی  واحدهای  در 
خواهد  رشد  نیز  ما  صادرات  بخش  خود  به  خود 

کرد.
این  اف��زود:  شیبانی  سعید  ایسنا،  گ��زارش  به 
حمایت  آن  ظاهر  شده،  طرح  دقیق  بسیار  شعار 
از خرید کاالی ایرانی است اما در باطن به تقویت 
شعار  این  می شود.  ختم  ایرانی  کاالهای  کیفیت 
واحدهای  است.  کیفیت  تقویت  در  بلند  گام  یک 
واسطه  به  شاید  شوند  فعال تر  باید  ما  تولیدی 
با کاالهای خارجی کیفیت  فقدان تقاضا یا رقابت 

کاالهای ما رشدی پیدا نکرده است. 
آموزش،  نیازمند  کیفیت  قطعا  کرد:  عنوان  وی 
دانش و پژوهش در واحدهای تولیدی است، این 
ما  صادرات  بخش  خود  به  خود  بیفتد  اگر  اتفاق 
مصرف کننده،  که  شرطی  به  کرد  خواهد  رشد  نیز 
کاالی  کیفیت  بردن  باال  به  مجبور  را  تولید کننده 

خود کند.
ما  افزود:  نیشابور  فرماندار  و  استاندار  معاون 
که  داریم  توجهی  قابل  تولیدی  موارد  نیشابور  در 
در  سختی  کار  می کند.  تامین  را  بازارمان  مصرف 
امیدوارکنیم  را  تولیدکنندگان  باید  داریم،  پیش 
پژوهش  کیفیت،  روی  نیز  آن ها  که  شعار  این  به 
کیفیت  با  کاالهای  ما  البته  کنند.  برنامه ریزی  و 
زیاد داریم اما اگر همین کاالها نیز تقویت شوند، 
و...  اصناف  طرف  از  هم  و  ارزی  زمینه  در  هم 
به  بود. دقت  را شاهد خواهیم  بیشتری  پیشرفت 
این شعار و عمل به آن چرخه تولید را نیز آسان تر 

خواهد کرد.
موقعیت  و  انحصاری  کاالهای  به  توجه  شیبانی 
مهم ترین  از  را  نیشابور  در  اقالم  برخی  تولیدی 
اظهار  و  برشمرد  برداشت،  می توان  که  گام هایی 
منطقه  در  که  را  فیروزه  سنگ  مثال  برای  کرد: 
مراحلی  داریم  فیروزه  و  نیشابور  شهرستان های 
دسته بندی،  جمله  از  دارد  دادن،  سامان  برای 
اقداماتی  این ها  و  آموزشی  دوره ه��ای  و  تراش 
باید  نیشابور  در  شعار  همین  واسطه  به  که  است 

صورت بگیرد.

خراسان  وتجارت  معدن  صنعت،  خانه  دبیر 
شغل  واقعی  معنای  به  بخواهیم  اگر  گفت:  رضوی 
که  می شود  محقق  صورتی  در  تنها  کنیم،  ایجاد 

پیش نیازهای آن نیز انجام شود. 
به گزارش ایسنا، فیروز ابراهیمی روز شنبه افزود: 
ایجاد شغل باید همراه سایر اقداماتی مانند منطقی 
دستگاه های  مهربانانه  رفتار  س��ود،  ن��رخ  ک��ردن 
پول ستان، بهبود فضای کسب وکار و از همه مهم تر 

افزایش معیشت و قدرت خرید مردم صورت گیرد.
در  که  خوبی  و  مهم  وقایع  به  اشاره  با  ادامه  وی 
سال گذشته رخ داده است، عنوان کرد: نرخ بیکاری 
استان بعد از چندین سال از دو رقمی به تک رقمی 
صادرات  درصدی   16 افزایش  همچنین  رسیده، 
در  که  بوده  خوبی  و  مهم  بسیار  وقایعی  از  استان 

سال گذشته رخ داده است.
خراسان  وتجارت  معدن  صنعت،  خانه  دبیر 
گذاری های  سیاست  در  کرد:  نشان  خاطر  رضوی 
از  شغل  165هزار  رضوی  خراسان  استان  اشتغال 
درصد  که  شده  ریزی  برنامه  گذشته  سال  ابتدای 
تحقق این آمار درصد قابل قبولی برای استان بوده، 

بیکاری  نرخ  گذشته  سال  چهار  در  که  طوری  به 
استان دورقمی بوده اما در سال گذشته شاهد تک 

رقمی شدن آن بوده ایم.
سود  باالی  نرخ  با  اینکه  به  اش��اره  با  ابراهیمی 
باز  ما  صنعت  مشکالت  از  گره ای  نمی توان  بانکی 
 96 سال  در  که  وقایعی  دیگر  از  داد:  ادام��ه  کند، 
میلیارد  ه��زار   15 مرز  به  رسیدن  افتاده،  اتفاق 
که  بوده  معدن  و  صنعت  در  سرمایه گذاری  تومان 

رخ  بانک ها  همکاری  علی رغم  رویدادها  این  تمام 
بوده که تسهیالت  این  بر  ما  اعتقاد  لذا  داده است. 
موجود گره گشای مشکالت کنونی صنعت ما نیست، 
زیرا نرخ سود بانکی 18 درصدی پاسخگوی صنعت 
ما نخواهد بود.  وی با بیان اینکه یکی از علت های 
استان ها،  برخی  در  بیکاری  ب��االی  ن��رخ  اصلی 
معضالت بانکی است، عنوان کرد: گاهی بانک ها با 
شیوه های متفاوت این 18 درصد نرخ سود بانکی را 

به 23 تا 2۴ درصد می رسانند. در نتیجه این دسته 
تسهیالت دردی از صنعت ما دوا نخواهد کرد. نرخ 
از  ناشی  استان ها  سایر  در  باال   رقمی  دو  بیکاری 

همین معضالت بانکی است. 
ابراهیمی با اشاره به دلیل ایجاد این رویکردها در 
استان افزود: نظام مالیاتی ما یک نظام ممیزمحور 
فکر  به  و  دارند  استانی  عرق  که  مدیرانی  اما  است، 
اقتصادی  رشد  واق��ع  در  و  هستند  بیکار  جوانان 
است،  مدیران  این  مدنظر  عمومی  رفاه  و  استان 

تغییرات رویکردی را ایجاد می کنند. 
نرخ  از  صنعت  کردن  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد،  اقتصادی  توجیه  بانکی  تسهیالت  باالی 
به  نیاز  که  صنعت  از  بخشی  ک��رد:  خاطرنشان 
بهره  تسهیالت  این  از  دارد،  نوسازی  و  بازسازی 
نمی برند و همچنین اگر آن بخش صنعت که نیازمند 
سرمایه در گردش بوده به نظام بانکی بدهکار نباشد 
برای  را  جدیدی  تسهیالت  که  نباشد  ناچار  و 
هیچگاه  کند،  دریافت  قبلی  تسهیالت  پرداخت 
تسهیالت  این  از  ما  اقتصادی  فعاالن  و  ما  صنعت 

استفاده نخواهند کرد.

دبیر خانه صنعت خراسان رضوی:

بایدپیشنیازهایاشتغالرافراهمکنیم

ضرورتاصالحقانونانتخابات

در شرایطی که سال آینده انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و خبرگان رهبری را پیش رو داریم، بار دیگر 
انتخابات به بحث داغ  بحث بازنگری و اصالح قانون 
این روزها بدل شده است. رهبر انقالب طی دیداری 
با اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص موضوع 
تعیین صالحیت ها تاکید کردند: ))بررسی صالحیت 
قانونی  اشکال  یک  روز  بیست  مدت  در  نفر  هزار   12
نشان می  این موضوع  برطرف شود((.  باید  که  است 
دهد که فرایند قانون انتخابات عاری از مشکل نیست. 
مورد  در  نیز  دیگری  اشکاالت  از  کارشناسان  البته 

قانون انتخابات سخن می گویند. 
بنیادی: باید به سمت تحزب رفت

اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
انتخابات آینده، مجلس شورای  برای  اینکه  با اعالم 
اسالمی به دنبال اصالح قانون انتخابات است، گفت: 
سعی خواهد شد تا نمایندگان حتما عضو یک حزب 

باشند.
اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  بنیادی  بهروز 
برخی افراد به اسم یک حزب به مجلس راه پیدا می 
حزب  اه��داف  به  و  روند  می  را  خود  مسیر  اما  کنند 
توجهی ندارند، افزود: متاسفانه کسی هم نیست که 
بپرسد وقتی با حمایت یک حزب وارد مجلس شدید 

چرا اکنون ساز مخالف می زنید.
یا  و  گاهی سخنان  افراد  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آرائی می دهند که همه ناامید می شوند، اظهار کرد: 

در سطح کالن کشور باید به سمت تحزب رفت.
برای  مکان هایی  باید  اینکه  بر  تاکید  با  بنیادی 
گفتمان های بین احزاب داشته باشیم، عنوان کرد: 
حزب  سوی  از  اف��راد  به  دادن  مسئولیت  اینگونه 
خواهد  همراه  به  را  گری  مطالبه  و  گری  پرسش 

داشت.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه اگر می گوئیم اصالح طلبان به معنی 
این چند سال  نیست، گفت: در  افراد  محدود کردن 
و  استفاده  ها  سیاست  و  افکار  تمامی  از  شده  تالش 

عدالت رعایت شود.
تمامی  از  اینکه  اعالم  با  امید  فراکسیون  عضو  این 
طلبان  اصالح  جمع  در  کنیم  می  دعوت  دلسوزان 
می  همفکری  و  گو  و  گفت  با  اف��زود:  شوند،  حاضر 
توان این مسیر را پیش برد و محدود به افراد خاصی 

نیست.
بنیادی آینده جهان را در دست بانوان توصیف کرد 
و افزود: در اروپا بسیاری از مناصب در دست بانوان 

است، بدون شک در کشور ما هم چنین اتفاقی خواهد 
آقایان  از  بهتر  زمان  آن  در  زنان  امیدوارم  و  افتاد 

امتحان پس دهند.
 ))احراز صالحیت (( اولین چالش

نکته  یک  این  گفت،  باید  بحث  به  ورود  عنوان  به 
رد  را  کسی  ما  می گوید  نگهبان  ش��ورای  که  ظریف 
احراز  افراد  این  صالحیت  بلکه  نکرده ایم  صالحیت 
شد و صالحیت برخی افراد احراز نشد؛ در نوع خود 
قابل بررسی است. حال اگر به قانون اساسی نگاه کنید 
می بینید که چیزی به نام احراز صالحیت در آن وجود 

ندارد.
ذکر  را  تحصیلی  و  سنی  ش��رط  اساسی  قانون 
نماینده  وزیر،  کاندیداها،  بین  در  بعضا  می کند. 
تایید  ولی  دارد  وج��ود  دانشگاه  استاد  و  مجلس 

نمی شوند.  صالحیت 
احراز  مفاهیم  به  تنها  انتخابات  قانون  ابهامات 
و  اشکاالت  بلکه  نمی یابد  اختصاص  صالحیت  یا 
از  بسیاری  زعم  به  که  دارد  وجود  زیادی  ابهام های 

کارشناسان باید آنها را اصالح کرد. 
بحث داغ اصالح قانون اساسی با موضوع انتخابات 
اصالح  طرح  بررسی  خ��ورد.  گره  جمهوری  ریاست 
در  پیش  ماه ها  از  که  مجلس  در  انتخابات  قانون 
گذشته  س��ال  م��اه  آذر  ب��ود،  ش��ده  آغ��از  ملت  خانه 
انتخابات  از  پیش  ب��ار،  نخستین  رسید.  پایان  به 
ریاست جمهوری یازدهم، یعنی پاییز و زمستان سال 
انتخابات  قانون  اصالح  طرح  نهم  مجلس  که  بود   91
ریاست جمهوری را وارد دستور خود کرده بود. قانونی 
که در آن زمان تاکید می شد باید به انتخابات خرداد 
حتی  و  نداد  رخ  هیچگاه  اما  اتفاق  این  برسد.   92
مجلسی ها بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی 
البته  هم  هشتم  مجلس  نرساندند.  هم  پایان  به  را 

کارنامه مشابهی در این خصوص دارد.
چند سال پیش و زمانی که قرار بود ترکیب مجلس 

نهم در روز ۴ اسفند 90 مشخص شود، نمایندگان آن 
زمان چند ماهی قبل از موعد انتخابات وارد بررسی و 
اصالح قانون انتخابات مجلس شدند و البته توانستند 
تغییرات اندکی از جمله شرط سنی و شرط تحصیل 

هم در آن بدهند.
اولویت اصلی احزاب، اصالح قانون انتخابات

بیان  با   ، اصالحات  دولت  تعاون  وزیر  صوفی  علی 
اینکه در قانون احزاب اصالحاتی صورت بگیرد گفت: 
قانون  اصالح   ،۹۷ سال  در  احزاب  اصلی  اولویت   «
انتخابات باشد؛ چراکه این قانون نواقص زیادی دارد 
انتخابات  برای  شایسته  کاندیداهای  حضور  مانع  که 

مجلس آتی می شود«. 
صوفی اصالح قوانین را یکی از وجوهات رسیدن به 
باور است که چون در  این  بر  و  عدالت کامل می داند 
بحث عدالت کوتاهی کرده ایم باید در کامل کردن آن 
را  عدالت  کردن  کامل  راه های  از  یکی  و  باشیم  کوشا 

اصالح قانون انتخابات می داند. 
احزاب  سایر  فعالیت های  به  اش��اره  با  سپس  وی 
سیاسی به ویژه احزاب اصالح طلب در سال پیش رو، 
اح��زاب،  اصلی  اول��وی��ت  باید  من  نظر  »ب��ه  گفت: 
که  کسانی  و  اح��زاب  باشد،  انتخابات  قانون  اصالح 
به  باید  هستند  حزبی  فعالیت های  دست اندرکاران 
قانون موجود احزاب توجه کنند؛ چرا که  این قانون 
کاندیداهای  حضور  مانع  و  دارد  فراوانی  نقص های 
رقابت های  در  حضور  برای  شرایط  واجد  و  شایسته 

انتخاباتی مجلس می شود«.
اصالح قانون انتخابات امری که از آن گریزی 

نیست
شورای  به  مصوبه ای  هر  که  باشد  اینگونه  نباید 
بر  نقدی  کسی  یا  شخصی  اگر  بلکه  برود،  نگهبان 
می تواند  نگهبان  شورای  آنگاه  داشت  قانون  این 

ورود کند.
نمی شود قانون را به لحاظ مقطعی تغییر داد، قانون 

یک شاکله ای دارد که به امهات مساله قانونی از آن یاد 
کنندگان،  انتخاب  شرایط  انتخابات،  مثال  می کنند. 
شرایط انتخاب شوندگان، مرجع برگزاری انتخابات و 

دیگر موارد از یک کل به جزء رفتن است.
 قانون انتخابات در چندین نوبت دچار تغییر شده 
است، اگر قانون سال 136۴ را مبنا قرار دهیم، در آغاز 
هر انتخابات یا زمانی نزدیک به آن نسبت به وقایع آن 
سال اصالحاتی در جهت محدودیت در آن وارد شده 
و یا برخی شرایط تغییر کرده است و یک بازنگری های 
مقطعی در آن به وجود آمده است. این بازنگری های 
مقطعی یک حرکت منسجم نبوده بلکه نظر  گروهای 
خاصی بوده که در آن مقطع این توان را داشتند که در 

تغییر قانون انتخابات تاثیرگذار باشند.
بازمی گردد  مرجعی  تشخیص  به  اشکال  نخستین 
انتخاب شونده  برای  را  انتخابات  در  شرکت  مجوز  که 

می دهد. 
در تمام دنیا برای انتخاب شوندگان مطلبی ندارند 
و همه جا این شرایط یکسان است. احراز هویت هم 
بسیار آسان است اما انتخاب شوندگان یا کاندیداهای 
می کنند  کوشش  دنیا  تمام  در  که  هستند  انتخاباتی 
فضا به طرفی برده شود که همه بتوانند شرکت کنند. 
بنابراین قانون انتخابات ما نه با این شرایطی که االن 
تغییر  باید  عمیق  خیلی  صورت  به  بلکه  دارد،  وجود 

کند.
اولویت شورای نگهبان درسال 97باید اصالح 

قانون انتخابات باشد
بدون شک ابهام ها و از همه مهمتر کاستی هایی در 
قانون انتخابات وجود دارد که گریزی از آن نیست و 
دیر یا زود باید نسبت به اصالح این کاستی ها دست 

به اقدامی عملی زد. 
البته نه تنها فعالین سیاسی بلکه سخنگوی شورای 
نگهبان هم به صورت رسمی به وجود کاستی های مهم 
در قانون انتخابات اذعان کرد. نجات ا... ابراهیمیان 
11 بهمن ماه سال گذشته در تلویزیون گفت: » باید 
او  اشکال است«.  دارای  انتخابات  قانون  که  بپذیریم 
در ادامه گفت: » چگونه می شود در مدت 10 روز به 
کم  مهلت  این  کرد.  رسیدگی  نفر  هزار  صالحیت 12 
است بنابراین بخشی از اشکاالتی که متوجه ماست، 
مربوط به ایرادات قانون است و قانون انتخابات ما نیاز 

به بازبینی جدی دارد«. 
 اولویت شورای نگهبان در سال 97 را باید بازبینی 
و اصالح قانون انتخابات دانست، آنگونه که در قانون 
آمده نظر شورای نگهبان در تفسیر یا بازبینی قانون 
در حصر شورای نگهبان است. پس پیش از هر چیز 
برطرف  راستای  در  که  است  نگهبان  ش��ورای  این 
می  انتخابات  قانون  کاستی های  و  ابهامات  کردن 
بایست کوشا باشد و دست به اقدام بزند، تا بتوان یک 

انتخابات بدون حاشیه برگزار کرد.

خبر

تولیت آستان قدس رضوی:

راهبردآستانقدسرقابت
بابخشخصوصینیست

از  مهم تر  گفت:  رض��وی  ق��دس  آستان  تولیت 
بخش  از  حمایت  و  توانمندسازی  خصوصی سازی، 
مدیریت  در  مفقوده  حلقه  یک  که  بوده  خصوصی 

کشور است.
با  دیدار  در  رئیسی  ابراهیم  سید  حجت االسالم 
حرکت  داشت:  اظهار  رضوی  قدس  آستان  مدیران 
حرکت  مانند  برنامه  و  راهبرد  بدون  سازمان  یک 
حرکت  تطبیق  و  و  ناخداست  قطب نما  بدون  کشتی 
راهبردهای  با  رضوی  قدس  آستان  بخش های  همه 

جدید ضروری است.
با  رقابت  قدس  آستان  راهبرد  داد:  ادام��ه  وی 
باید  نیست،  تصدی گری  و  خصوصی  بخش  فعالین 
کارآمدی  و  تحرک  عامل  که  کنیم  اقدام  به گونه ای 

فعالین مردمی در  بخش های مختلف باشیم.
از  مهم تر  کرد:  بیان  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
بخش  از  حمایت  و  توانمندسازی  خصوصی سازی، 
مدیریت  در  مفقوده  حلقه  یک  که  است  خصوصی 

کشور است.
درصد   ۴۸ تنها    ،۹۴ سال  در  شد:  یادآور  رئیسی 
شده  محقق  بودجه  در  شده  پیش بینی  درآمدهای 
افزایش  درصد   ۷۶ به   ۹۵ سال  در  رقم  این  که  بود 
 ۹۰ از  بیش  به  میزان  این  گذشته  سال  در  و  یافت 

درصد رسید.
را  نظارتی  اینکه عملکرد دستگاه های  بیان  با  وی 
نمی دانم، متذکر شد:  و جرات مدیران  ابتکار  مخّل 
به  مقید  را  خود  مدیر  و  باشد  علمی  و  متقن  اگر  کار 
قانون بداند، زمینه های ابتکار و اقدام جهادی فراهم 

است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: کاالها و خدمات 
اولویت  در  آستان  مختلف  بخش های  در  نیاز  مورد 
اول باید از تولیدات داخل خود آستان تامین شود، 
نیازمندی ها در داخل آستان  اگر  اولویت بعدی،  در 
تولید نمی شد، فقط باید از کاالهای ایرانی استفاده 
محسوب  تخلف  باید  اصل  این  اجرای  عدم  و  شود 

شود.
رئیسی تصریح کرد: آستان قدس در سال گذشته، 
۲۴ درصد افزایش صادرات داشته است و باید تالش 
بازارهای  به  دسترسی  افزایش  با  را  عدد  این  کنیم، 

خارجی افزایش دهیم.

مجلس بان

نماینده مردم تربت جام در مجلس:

ظرفیتقوانینبرایکمکبهپناهجویان
غیرقانونیایرانیچقدراست؟

و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مشکالت  به  اظهار  دارد  اعتقاد  مجلس  حقوقی 
آنها  پناهجویان،  سوی  از  اعتقادی  سیاسی، 
گرفتار  غیرقانونی  های  مهاجرت  سراب  در   را 

کند. می 
با  وگ��و  درگ��ف��ت  ج��ه��ان آب��ادی  رحیمی  جلیل 
خصوص  در  خانه ملت،  خ��ب��رگ��زاری  خبرنگار 
به  خارجی  کشورهای  در  ایرانیان  سرگردانی 
درخواست  رد  و  قانونی  غیر  های  مهاجرت  دلیل 
امروزه  انسان  قاچاق  متاسفانه  گفت:  پناهندگی، 
و  موضوع  این  با  مواجه  در  اما  شده  شایع  امری 
کشور  که  دید  باید  ابتدا  هموطنانمان،  به  کمک 
مقصدی که ایرانیان در آنجا گرفتار شده اند حاضر 

یا خیر. به همکاری دیپلماتیک است 
باخرز  و  تایباد  ج��ام،  تربت  م��ردم  نماینده 
به  اش���اره  ب��ا  اس��الم��ی  ش���ورای  م��ج��ل��س  در 
بشری  حقوق  قانونی  های  محدودیت  اینکه 
تا  کند  می  وادار  را  آنها  اروپایی  کشورهای 
کرد:  تصریح  بپذیرند،  را  کشورها  دیگر  اتباع 
و  سودجویی  ب��ا  اف��راد  برخی  اس��اس  ای��ن  ب��ر 
و  سیاسی  مشکالت  مانند  هایی  بهانه  اظهار 
قانونی  ظرفیت  این  از  کنند  می  تالش  غیره 

کنند. استفاده 
به  کمک  ب��رای  اینکه  ب��ر  تاکید  ضمن  وی 
غیرقانونی  های  مهاجرت  دلیل  به  که  افرادی 
برند  می  سر  به  کشور  از  خارج  های  زندان  در 
کرد،  استفاده  دیپلماتیک  ظرفیت  از  توان  می 
ظرفیت  از  ت��وان  می  عبارتی  به  داد:  ادام��ه 
به  و  برد  بهره  غیره  و  عفو  درخواست  یا  تبادل 

کرد. کمک  افراد  این 
کرد:  اظهار  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
به  اظهار  افراد  وقتی  که  کرد  فراموش  نباید  البته 
کنند،  می  غیره  و  اعتقادی  سیاسی،  مشکالت 
دهه  در  که  پناهندگان  کنوانسیون  مانند  قوانینی 
1950به تصویب رسیده و بسیاری از کشورها عضو 
را  کشور  به  افراد  بازگرداندن  امکان  هستند،  آن 
که  اند  کرده  عنوان  افراد  این  زیرا  کند  می  سخت 

خانشان در خطر است.
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اکنون  اداره بهزیستی تربت حیدریه گفت:  رئیس 
توانبخشی  ب��رای  مرکزی  هیچ  شهرستان  این  در 
کودکان اتیسم وجود ندارد، اما قرار است اواخر ماه 
که  گیرد  صورت  گسترده  طور  به  غربالگری  جاری 
نتیجه آن ممکن است در ایجاد یک مرکز موثر باشد.
تربت حیدریه فاقد مرکز توانبخشی کودکان اتیسم 

است
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  شنبه  روز  نیا  اقبال  زهره 
باید  حداقل  که  است  خاطر  بدان  این  اف��زود:  ایرنا 
دارای 30 فرد مبتال به اتیسم داشته باشیم که مجوز 

احداث و راه اندازی برای شهرستان صادر شود.
وی ضمن بیان اینکه اکنون 11 نفر مبتال به اتیسم 
وجود  شهرستان  این  بهزیستی  در  پرونده  دارای 
دارند، گفت: از این تعداد سه نفر دختر و هشت نفر 
کاردرمانی،  های  هزینه  از  قسمتی  که  هستند  پسر 
گفتاردرمانی و تحصیلی آن ها را پرداخت می کنیم.

سطح  در  اکنون  کرد:  اظهار  همچنین  نیا  اقبال 
کشور میزان افراد مبتال به اتیسم یک درصد ) از هر 
صد نفر یک نفر مبتال متولد می شود( است و تعداد 

پسران نیز چهار برابر تعداد دختران است.
عالئم هشدار دهنده اتیسم :

حتی کودکان یک سال نیز توانایی اجتماعی شدن 
را دارند.

بنابراین برای شناسایی عالئم اتیسم باید تعامالت 
اجتماعی کودک با جهان پیرامون را باید مورد برسی 

قرار داد.
جهت  به  برگشت  ع��دم  و  ن��دادن  نشان  واکنش 
نگاه  خود،  نام  به  نسبت  واکنش  عدم  مادر،  صدای 
نکردن به چشم دیگران، فقدان اشاره یا قان و قون 
تا یک سالگی و فقدان لبخند یا سایر عالئم اجتماعی 
در  اتیسم  احتمالی  عالئم  جمله  از  دیگران  برابر  در 

کودکان است.
کودکان فاقد اتیسم نیز می تواند چنین عالئمی را 
از خود نشان بدهند اما بهتر است در صورت نگران 

شدن با پزشک کودکان مشورت شود.
شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 

کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.

از  بیش  اسکان  از  گناباد  پرورش  و  آموزش  مدیر 
9000 نفر در مدارس این شهرستان در نوروز 97 خبر 

داد.
اف����زود:  راب���ط���ه  ای���ن  در  م��ح��م��دپ��ور  ه����ادی 
اسکان  ستاد  مسئولیت  گناباد  آم��وزش وپ��رورش 
داشته،  عهده  بر   97 سال  در  را   شهرستان  نوروزی 
با  و  تهیه  اسکان  جهت  نیز  تخت   500 اینکه  ضمن 
استفاده از فضاهای خوابگاه های مجهز سعی بر تکریم 

بیشتر مهمانان شده است.
وی ادامه داد: این اداره آماده سازی 12 آموزشگاه، 
شهرهای  سطح  در  معلم  خانه  و  رفاهی  مرکز  سه 
و  پذیرایی  همچنین  و  بیدخت  و  کاخک  گناباد، 
عهده  بر  را  نوروزی  مراجعین  و  مهمانان  از  میزبانی 

داشته است.
آموزشگاه  بار  اولین  برای  کرد:  تصریح  محمدپور 
نوروزی  اسکان  جهت  هم  ریاب  گردشگری  روستای 
و همچنین استفاده از فضای مدرسه جهت پارکینگ 
استفاده  مورد  دستی  صنایع  بازارچه  و  گردشگران 
آموز  دانش   50 حدود  همچنین  است.  گرفته  قرار 
و  مسافرین  راهنمای  نقش  انگلیسی  زبان  به  آشنا 
توریست های بازدید کننده از قنات قصبه را بر عهده 

داشته اند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح 
پیشگیری از تصادفات در مشهد کاهش 22 درصدی در 

تصادفات منجر به فوت داشته ایم.

علی رضا حاجی زاده افزود: با اجرای طرح پیشگیری از 
تصادفات در مشهد تعداد تصادف های منجر به فوت در 
بازه زمانی 25 اسفند تا 1۴ فروردین نسبت به مدت زمان 

مشابه سال گذشته 22 درصد کاهش داشته  است.
به  سفر  تقاضای  زیاد  حجم  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
خراسان رضوی و شهر مشهد، طرح های پیشگیری از 
تصادفات بسیار اثربخش و مفید بوده است. بنابراین برای 
سال های آینده نیز چنین طرح هایی اجرا خواهد شد. 
تالش می کنیم تا ایرادات این طرح  را رفع و نقاط مثبت را 

تقویت کنیم تااثربخشی بیشتری داشته باشد.
اینکه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  راهور  پلیس  رئیس 
»میزان ورود مسافران به استان  1۴ میلیون و 600 نفر و به 
مشهد حدود 8 میلیون و ۴00 نفر بوده است«، خاطر نشان 
کرد: حدود 11 درصد در استان  و 12 درصد در مشهد 
افزایش مسافر نسبت به سال گذشته داشته ایم، بنابراین 
اجرای طرح های خاص در کاهش تعداد تصادفات تأثیر 

مثبت داشته است. 
حاجی زاده گفت: در بازه زمانی 25 اسفند تا 1۴ فروردین 
ماه، تعداد تصادفات در سطح استان 1۴ درصد نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است. 
به فوت 11 درصد  همچنین در تعداد تصادفات منجر 
و  کاهش  درصد  جرح 12  به  منجر  تصادفات  افزایش، 

تصادفات منجر به خسارت 20 درصد کاهش داشته ایم.
استان  در  تصادفات  وقوع  علت  مهمترین  اف��زود:  وی 
خراسان رضوی، عدم توجه راننده به جلو و همچنین عدم 
رعایت حق تقدم است. عدم توجه به جلو می تواند ناشی 
از خواب آلودگی و استفاده از تلفن همراه باشد که پلیس 
نمی تواند در این زمینه اقدامی انجام دهد بلکه این موضوع 

به خود مردم برمی گردد تا این مسائل را رعایت کنند.
باتوجه  بیان کرد:  خراسان رضوی  راهور  پلیس  رئیس 
بوده  موفقیت آمیز  طرح ها  استان،  به  سفر  تقاضای  به 
است، اما نباید به این شرایط قانع بود بلکه باید کوشش 
کرد تا از همه ظرفیت های پلیس استفاده شود. موفقیت 
خود را مدیون همراهی مردم، مشارکت های اجتماعی 
زمینه  در  ملی می دانیم. همچنین  نقش رسانه های  و 
اطالع رسانی، پارکینگ ها و جابه جایی مسافرها ایده های 

نوینی اجرا شده است.
افزود: فرهنگسازی، آموزش همگانی و مشارکت   وی 

مردم بسیار یاری دهنده در زمینه کاهش تصادفات است.

گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار  سیاسی  معاون 
استان  سالمت  مجمع  ماه  فروردین   ۲۰ تا  خوشبختانه 
در تمامی شهرستان های خراسان رضوی ایجاد خواهد 

شد.
خبری  نشست  در  شنبه  ظهر  حسینی  ج��واد  سید 
این  استانداری  در  که  رضوی  خراسان  سالمت  مجمع 
به  مقوله  سه  دنیا  در  امروز  افزود:  شد،  برگزار  استان 
امنیت  از  پس  که  می رود  پیش  شدن  اجتماعی  سمت 
ترین  از مهم  یکی  عنوان  به  تربیت، سالمت  و  تعلیم  و 
شدن  اجتماعی  به  نیاز  که  می شود  محسوب  م��واردی 
که  شده  ایجاد  نیز  ما  دولت  در  اخیرا  نگاه  این  و  دارد 
از  نمودی  بهداشت  وزارت  در  اجتماعی  معاونت  ایجاد 

آن است.
وی افزود: مجمع سالمت خراسان رضوی نیز با همین 
استان  هشت  و  شده  ایجاد  شهرستان   ۲۰ در  رویکرد 
افتتاح خواهند شد.  ۲۰ فروردین ماه  تا  نیز  باقی مانده 
همچنین مجمع سالمت استان نیز ۲۳ فروردین ماه با 

حضور هزار نفر از شرکا سالمت ایجاد خواهد شد.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اجتماعی کردن سالمت  کرد:   خراسان رضوی تصریح 

این  که  است  گرفته  صورت  اصلی  محور   6 به  عنایت  با 
محورها گسترش موضوعی سالمت با اشاره به این نکته 
که سالمت فقط جسمانی نیست بلکه ابعاد روانی معنوی 
نیز دارد وگفتمان سازی سالمت، تا از این طریق سالمت 
به گفتمان غالب جامعه تبدیل شود و از طریق این مجمع 
اغنا سازی سالمت در جامعه صورت گیرد و در آخر توجه 

به همه عوامل موثر بر سالمت را شامل می شود.
کردن  اجتماعی  محور  چهارمین  به  اش��اره  با  وی 
امر  گونه  قلمرو  و  مفهومی  گسترش  یعنی،   سالمت 
توجه  باید  اما  کرد:  تاکید  سالمت  موضوع  در  مشارکت 
داشت که منظور از مشارکت صرفا مشارکت های مالی 
نیست با وجود اینکه  سال گذشته خیرین حوزه سالمت 
حدود ۳۵ میلیارد تومان به حوزه سالمت کمک کرده اند 
اما هدف ما  از مشارکت در مجمع سالمت استان صرفا 
کمک های مالی نیست بلکه مشارکتی مورد نظر است 
که همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مالی و حتی سیاسی 

سالمت را در بر گیرد.
کردن  اجتماعی  محور  پنجمین  داد:  ادامه  حسینی 
سالمت، نظام یافتگی در امر مشارکت و آخرین مورد آن 

توجه بر رفتار های ایجاد کننده سالمت است.

ایجاد  برای  گرفته  صورت  تمهیدات  به  اشاره  با  وی 
۵۰ نوروزگاه  ایام نوروز  نشاط در مردم گفت: امسال در 
بر این اخیرا به ورزش های بومی  برگزار شدند و عالوه 
و محلی به صورت جدی پیگیری می شوند که این ها در 

ایجاد شور و نشاط برای مردم بسیار موثر هستند.
این  ادام��ه  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نشست گفت: مجمع سالمت استان با هدف اجتماعی 

کردن سالمت در سطح استان تشکیل شده است.
با  استان  سالمت  مجمع  اف��زود:  داراب��ی  حمیدرضا 
هدف اجتماعی کردن سالمت ایجاد شده است و در نظر 
دارد از ظرفیت همه نهاد های مرتبط با سالمت در این 

راه استفاده کند.
وی با بیان اینکه تمام نهاد ها باید به این باور برسند 
تعهد  پس  بدهند  سالمت  ح��وزه  در  را  خود  سهم  که 
سالمت  کردن  اجتماعی  اصلی  شرط  ها،  نهاد  اخالقی 
است افزود: امروز اجتماعی کردن سالمت در حال طی 
آن  بخش  ترین  مهم  و  است  خود  اولیه  مراحل  کردن 
بتواند  اگر  استان  سالمت  مجمع  است.  سازی  فرهنگ 
در کمیته اجرای و برنامه ریزی خود موضوع فرهنگ را 
مورد آسیب شناسی قرار دهد، در ایجاد جامعه سالم و با 

نشاط برای مردم موفق خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به جریان 
منفی که علیه سالمت فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: 
می  تالش  آن  ارتقا  برای  ما  همه  که  سالمتی  مقوله  در 
کنیم، جریانی وجود دارد که آن را تنزل میدهد و به آن 
علیه  جریانی  اخیرا  نمونه  عنوان  به  رساند.  می  آسیب 
واکسیناسیون و حتی مسواک کردن در فضاهای مجازی 
بنیادهای  کارها  از  دست  این  که  است  آمده  وجود  به 

بهداشتی ما را زیر سوال می برند.
تحول  طرح  در  ما  مشکالت  از  یکی  کرد:  تاکید  وی 
نظام سالمت که وزیر بهداشت نیز به آن اذعان داشتند، 
عدم وجود در آمد پایدار برای اجرا این طرح بود با این 
وجود ما تمام تالش خود را می کنیم تا با صرفه جویی و 

مدیریت مناسب طرح های خود را اجرایی کنیم.
باید  سالمت  حوزه  در  اینکه  بر  تاکید  ضمن  دارابی 
یک انقالب ایجاد شود گفت: ما باید فرهنگ سازی را 
از خود مراقبتی آغاز کنیم و کم کم آن را به درون جامعه 
در  انقالب  این  تا  و  دارد  هزینه  کارها  این  همه  ببریم، 
انجام نخواهد  نهاد ها ایجاد نشود در عمل هیچ کاری 

شد.

خبرخبر

مدیر آموزش و پرورش گناباد خبر داد:

اسکان نوروزی بیش از 9000 نفر 
در مدارس گناباد

رئیس اداره بهزیستی تربت حیدریه:

تربت حیدریه فاقد مرکز 
توانبخشی کودکان اتیسم است

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر داد؛

کاهش 22 درصدی تصادفات 
فوتی در مشهد

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

مجمع سالمت در تمامی شهرستان های استان ایجاد می شود
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و  آموزش  عالی  شورای  کل  دبیر  ادهم  نوید  مهدی 
پرورش امروز در گردهمایی آموزشی توجیهی رابطین 
این  رضوی،  خراسان  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای 
افزود:شورای  و  دانست  دستگاهی  فرا  نهادی  را  شورا 
و  تعلیم  سیاستگذاری  مرکز  پرورش  و  آموزش  عالی 
مجموعه  ترین  اصلی  بنیادین  تحول  سند  تربیت،و 

سیاستی آموزش و پرورش است.
آموزش  عالی  شورای  تشکیل  قانون  به  اشاره  با  وی 
نظام  راه  در  فرهنگی  انقالب  ضرورت  گفت:  پرورش  و 
پرورش  و  آموزش  ،رسالت  اسالمی  جمهوری  مقدس 
در راه رشد و خودکفایی، لزوم برقراری شرایط تعلیماتی 
برای توسعه علوم و فنون، اصالحات تربیتی بر مبنای 
اعتقادات دینی و ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان، 
مربیان و صاحب نظران در تعلیم و تربیت از اصلی ترین 

دالیل تشکیل این شوراست.
نوید ادهم در تبیین اصول،سیاست ها و خط مشی 
کرد:در  اظهار  پ��رورش  و  آم��وزش  عالی  ش��ورای  های 
شورای عالی آموزش و پرورش به دنبال تعلیم و تربیت 
پژوهش  راه  این  کنیم در  و تالش می  اسالمی هستیم 
و  ها  ،فعالیت  ها  بررسی  مبنای  و  ک��رده  عمل  محور 

مصوبات پژوهش باشد.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن تاکید 

به  مطلوب  حرکت  ترسیم  و  نگاری  آینده  ضرورت  بر 
سمت آینده در آموزش و پرورش تصریح کرد: بی شک 
در آینده نقش تعلیم و تربیت پررنگ تر می شود و مردم 
خود  فرزندان  پرورش  و  آموزش  به  نسبت  خانواده  و 
حساس تر می شوند و لذا آموزش و پرورش برای حفظ 

مرجعیت خود باید بیش از پیش بکوشد.

در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اده��م  نوید 
مقطع  از  زائ��د  ه��ای  آزم��ون  ح��ذف  مصوبه  توضیح 
 5 با  واحده  ماده  یک  مصوبه  این  عنوان کرد:  ابتدایی 
زائد  آزمون های  حذف  آن  بر  حاکم  روح  که  است  بند 
سند  اجرای  دنبال  به  امروز  است.  ابتدایی  مقطع  در 
تحول بنیادین آموزش و پرورش هستیم و در این سند 

اصلی ترین کار تبدیل نظام آموزشی به نظام فرهنگی 
،تربیتی است که تربیت در آن اصل است و در ساحت 
های 6 گانه معنا پیدا می کند و بنابراین بر اساس این 
باور که بهترین دوره تربیتی دوره آموزش ابتدایی است 
باید همه موانع در این راه برطرف شود که یکی از اصلی 
که  آزمون های شبه کنکور است  و  ترین آن ها کنکور 
برداشتیم.  خیز  ها  آن  کردن  برطرف  و  حذف  برای 
دوره  در  زائ��د  های  آزم��ون  حذف  مصوبه  همچنین 
چراکه  دارد  پژوهشی  مبنای  و  علمی  توجیه  ابتدایی 
ما به دنبال روش های تلفیق به جای روش جداسازی 

استعدادها هستیم.
با  همواره  تغییرات  دست  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نشان  خاطر  است  بوده  روبرو  اجتماعی  های  مقاومت 
کرد:این مصوبه گروه های مخالف و موافق زیادی دارد 
از  بزرگی  و جمع  اکثریت جامعه علمی متخصصین  که 

معلمین و خانواده جزو موافقان آن هستند.
همچنین  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  کل  دبیر 
آزم��ون  در  نفر  ه��زار   250 گذشته  ک��رد:س��ال  اضافه 
از این میان 15 هزار نفر  نام کردند که  تیزهوشان ثبت 
این  و  گشتند  تیزهوشان  مدارس  به  راهیابی  به  موفق 
را  شکست  طعم  نفر  هزار   235 که  است  معنی  بدین 

تجربه کرده اند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش :

بی گدار به آب نمی زنیم!
مصوبه حذف آزمون های زائد دارای توجیه علمی و مبنای پژوهشی است

عملیات شبانه پلیس برای کشف محموله سنگین مواد 
مخدر

تعقیب و گریز مسلحانه قاچاقچیان منجر به کشف ۵۶۷ 
کیلو و ۷۵۰ گرم مواد افیونی در ورودی شهر مشهد شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ماموران مرکز 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامی 
اطالعاتی به سرنخ هایی از حمل محموله سنگین مواد 
افیونی به وسیله خودروی پژو ۴۰۵ که یک خودروی سمند 
نیز راه پاک کن آن از استان سیستان و بلوچستان بود دست 

یافتند. 
های  کنترل  و  تعقیب  اف��زود:  کریمی  ق��ادر  سرتیپ 
نامحسوس ماموران تا ورودی شهر مشهد ، منطقه گلمکان 
ادامه یافت. ماموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر خراسان رضوی در عملیات شبانه خود برای 
دستگیری ۴سوداگر مرگ وارد عمل شدند و با توجه به 
فرار متهمان،با استفاده از قانون  بکارگیری سالح اقدام به 

تیراندازی کرده و ۲خودرو را توقیف کردند. 
سردار کریمی گفت: در بازرسی از پژو ۴۰۵ مقدار ۴۴۴ 
۱۲۳ کیلوگرم تریاک کشف و  و  ۷۵۰گرم حشیش  و  کیلو 
۴قاچاقچی را دستگیر کردند. تحقیقات پلیسی در این باره 

ادامه دارد.

دستگیری زوج قاچاقچی با 642 گرم شیشه و هروئین 
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از دستگیری زوج 

قاچاقچی و کشف 6۴2 گرم شیشه و هروئین خبر داد. 
سرهنگ حسین بیات مختاری گفت: با کسب خبری 
مبنی بر فعالیت گسترده زوجی جوان در امر تهیه وتوزیع 
در  موضوع  شهریور  خیابان 17  محدوده  در  مخدر  مواد 
دستور کار تیمی از پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی 

قرار گرفت.
پلیس  عملیات  و  اطالعات  دایره  ماموران  افزود:  وی 
مبارزه با مواد مخدر پس از تحقیقات میدانی و اطمینان از 
صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی، متهمان35 و 32 
ساله را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه شان مقدار تقریبی 
321 گرم هروئین و 321 گرم شیشه که به صورت ماهرانه ای 

در منزل جاساز شده بود، کشف کردند .
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اشاره به معرفی 
متهمان به دادسرا خاطر نشان کرد: امروز دیگر هیچ نقطه 
و مکانی برای سوداگران مرگ امن نبوده و پلیس برابر قانون 
با جدیت و برخورد قاطع به دنبال شناسایی و دستگیری 

قاچاقچیان مواد مخدر می باشد.

2قاچاقچی  از  مخدر  مواد  کیلو  از11  بیش  کشف 
مسافرنما 

از وسائل  بازرسی  پلیس شهرستان تربت حیدریه در 
همراه 2 قاچاقچی مسافرنما بیش از 11کیلوگرم مواد مخدر 

کشف کرد.
سرهنگ غالمرضا خرقانی، جانشین فرمانده انتظامی 
شهرستان تربت حیدریه گفت: صبح روز گذشته مأموران 
هنگام  کامه  شیردل  شهید  بازرسی  ایستگاه  در  مستقر 
کنترل خودروهای عبوری به 2 مسافر یك دستگاه اتوبوس 
که از استان های جنوبی به سمت مشهد در حال حرکت 

بود، مشکوک شدند.
وی افزود: ماموران ایستگاه پس از هدایت 2 مرد جوان به 
داخل ایستگاه در بازرسی وسائل همراه آنان مقدار 11 کیلو 
و 200گرم مواد مخدر از نوع تریاك که بطرز ماهرانه ای در 

داخل وسایل همراه آنان جاسازی شده بود، کشف کردند.
سرهنگ خرقانی با اشاره به معرفی متهمان 25و 35 ساله 
به دادسرا از شهروندان خواست با ارائه اطالعات در زمینه 
هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر 

یاریگر پلیس در این مبارزه بی امان باشند.

کشف 13 تن چوب قاچاق 
فرمانده انتظامی شهرستان درگز از کشف 13تن چوب 

قاچاق در بازرسی از یک دستگاه کامیون خبر داد. 
سرهنگ حسین احمدی، فرمانده انتظامی شهرستان 
درگزگفت: روز گذشته مأموران گشت کالنتری مرکزی این 
فرماندهی هنگام کنترل خودرو های عبوری در ورودی 
شهر درگز به یك دستگاه کامیون بنز نارنجی رنگ حامل 

چوب مشکوك شدند.
وی افزود: مأموران گشت کالنتری مرکزی پس از بررسی 
مدارك بار خودرو که از شهرستان درگز به مقصد یکی از 
استانهای شمالی کشور بارگیری شده بود مقدار 13 تن 
چوب درخت توت قاچاق و فاقد هر گونه مجوز حمل به 

ارزش تقریبی تقریبی ۴5 میلیون ریال را کشف کردند.
وی با اشاره به توقیف خودرو کامیون خاطر نشان کرد : 
پلیس درگز در راستای برخورد با قاچاق از هیچ گونه تالشی 
کوتاهی نکرده و شهروندان نیز در صورت اطالع از هر گونه 
خبری در این زمینه به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطالع 

رسانی کنند.

گفت وگوبا زالوی کثیف
همه از من نفرت دارند! حتی مجرمان هم به گونه ای 
دیگر نگاهم می کنند! کابوس های وحشتناک رهایم نمی 

کند! اگر مادرم ماجرای این حادثه را بشنود، نمی دانم...
 این ها بخشی از اظهارات مرد ۴1 ساله ای است که نهم 
فروردین به اتهام قتل و آزار و اذیت دختر 6 ساله ای به نام 
»ندا« در مشهد دستگیر شد. آنچه می خوانید حاصل گفت 
وگوی 2 ساعته خبرنگار خراسان با »ع- الف« است که بعد 
از وقوع این جنایت هولناک در محله خودشان به »زالوی 

کثیف« معروف شد.

چند سال داری؟ متولد سال 1355 هستم.
چقدر سواد داری؟ تا کالس پنجم ابتدایی درس خواندم و 

بعد هم درس و مدرسه را رها کردم.
اهل مشهدی؟ خانواده ام اهل تربت حیدریه هستند اما 
من از زمانی که به خاطر دارم از همان کودکی در مشهد 

بودم.
یعنی در قلعه ساختمان؟ نه! ساکن منطقه خواجه ربیع 
بودیم ولی بعد از آن که مادر و برادرم سهم مرا از منزل ارثیه 
پدری خریدند من هم به قلعه ساختمان )شهرک شهید 

رجایی( آمدم.
پدرت فوت کرده است؟ بله! حدود دو ماه بعد از آن که من 

ازدواج کردم. او هم فوت کرد.
بیمار بود؟ بله! سرطان خون داشت.

چند خواهر و برادر هستید؟ پدرم دو بار ازدواج کرد به 
همین خاطر تعداد خواهران و برادرانم زیاد است.

بعد از ترک تحصیل چه می کردی؟ شاگرد خیاطی شدم و 
پیراهن دوزی را آموختم تا آن که به خدمت سربازی رفتم.

بعد از پایان سربازی هم همین شغل را ادامه دادی؟ بله! 
برای کار به جنوب کشور رفتم و در بندرعباس در یک شرکت 

پیراهن دوزی می کردم! 
چرا در مشهد نماندی؟ آن جا پیراهن ایرانی می دوختیم 
و مارک خارجی می زدیم تا بهتر بخرند!! ولی نمی دانم 

صاحبکارم پیراهن ها را کجا می فروخت!
یعنی به کشورهای دیگر صادر می کرد؟ نمی دانم اما همه 

آن ها مارک تقلبی داشتند.
پول هایت را چه می کردی؟ همه را خرج می کردم، البته 

گاهی مقداری هم به مادرم می دادم.
مدت  در  ولی  نه!  زمان  آن  بودی؟  نکرده  ازدواج  مگر 
کوتاهی بعد از آن که از بندرعباس آمدم، با یکی از بستگان 
پدرم ازدواج کردم. تقریبا 21 ساله بودم که پای سفره عقد 

نشستم.
یعنی خودت در ماجرای ازدواج دخالتی نداشتی؟ چرا! 
همسرم را به خاطر رفت و آمدهای فامیلی در تربت حیدریه 

دیده بودم.
می خواهی بگویی، همسرت انتخاب تو نبود؟ ما از دوران 
خردسالی به نام یکدیگر بودیم. یعنی پدرم زمانی که من 
دخترتان  که  بود  گفته  همسرم  خانواده  به  بودم  کوچک 
عروس من است!! تا این که یک روز برای او خواستگار آمد. 
پدرم که بیماری سرطان داشت و می ترسید عروسی مرا 
نبیند بالفاصله دست به کار شد و مرا به تربت حیدریه بردند 

که در آن جا هم ازدواج کردیم.
االن هم با همان همسرت زندگی می کنی؟ نه! او از من 
طالق گرفت. البته چهار سال نامزد بودیم و سه سال هم 

زندگی مشترک داشتیم. بعد از آن طالقش را گرفت.
چرا ؟ چون فرزندی نداشتیم و خانواده او هم دوست 

داشتند که دخترشان فرزندی داشته باشد!
معتادی ؟ بله!!

چه چیزی مصرف می کنی؟ تریاک و شیره!

آن زمان هم اعتیاد داشتی؟ بله! وقتی همسرم را به عقد 
خودم درآوردم با برخی از بستگانم پای بساط می نشستم. 
چرا؟ فریبم دادند! آن ها می گفتند مصرف تریاک و شیره 
لذت خاصی دارد. من هم ادامه دادم تا این که معتاد شدم.

همسرت از ماجرای اعتیاد تو خبر داشت؟ نه ! او نمی 
دانست و من به طور پنهانی مصرف می کردم تا این که روزی 

فهمید و زمانی از من طالق گرفت که معتاد شده بودم.
چرا دوران نامزدی شما تا چهار سال طول کشید؟ دست 
مراسم  خواست  می  هم  دیگر  سوی  از  بود  خالی  پدرم 
عروسی خواهرم را برگزار کند به همین دلیل من بعد از 

خواهرم، زندگی مشترک را آغاز کردم.
سه سال زمان خیلی اندکی است تا »ب��ارداری« انگیزه 
مهمی برای طالق شود؟ البته همسرم بعد از من با فرد 
دیگری ازدواج کرد و صاحب فرزند شد ولی از من طالق 

گرفت.
پدرت زنده بود که طالق گرفتی؟ نه! پدرم حدود دو ماه 

بعد از ازدواج من فوت کرد.
اولین سیگار را کجا کشیدی؟ اولین بار یکی از دوستانم 
در دوران خدمت سربازی سیگار تعارفم کرد و بعد از آن هم 

دیگر خودم می خریدم!
چه مدت گذشت تا دوباره ازدواج کردی؟ فقط دو روز! 

چرا؟ به خاطر لج بازی با خانواده همسر سابقم! 
یعنی از قبل زمینه را آماده کرده بودی؟ نه! درست دو 
روز بعد از آن که مهر طالق در شناسنامه ام ثبت شد و به 
قول معروف هنوز جوهر این مهر خشک نشده بود که سوار 
اتوبوس یکی از بستگان مادرم شدم تا از تربت به مشهد 
بیایم. در بین راه با راننده صحبت می کردم که از دادگاه می 
آیم و چنان و چنان! او هم خندید و گفت: امشب با مادرت 
به خانه فالنی بیایید )او هم از بستگان مادرم بود( تا برای 

خواستگاری صحبت کنیم.
همان شب به توافق رسیدید؟ بله! به خاطر فامیلی از 

یکدیگر شناخت داشتیم .
از  قبل  سال  چهار  حدود  او  نه!  بود؟  مجرد  همسرت 

همسرش طالق گرفته بود درحالی که یک دختر داشت.
بعد از ازدواج، دختر همسرت هم با شما زندگی می کرد؟ 
نه! حضانت او را شوهر سابق همسرم به عهده داشت. البته 
بعد از ازدواج، گاهی او را به خانه می آوردم تا مدتی را کنار 
مادرش باشد. االن هم 1۴ ساله است و به تازگی نامزد کرده 

است.
خودت چند فرزند داری؟ 3 پسر 12، 10 و 3.5 ساله 

دارم.
چه شد که به میوه فروشی روی آوردی؟ بیکار بودم، کار 
ساختمانی انجام می دادم ولی به دلیل اعتیادم و این که کار 
کم بود بیکار مانده بودم تا این که 500 هزار تومان از خواهرم 
قرض گرفتم و داخل حیاط منزلم میوه فروشی راه انداختم. 

البته دیسک کمر هم دارم.
مواد مصرف می کنی؟ کم حدود 5 هزار  روزی چقدر 
تومان! همسرت از ماجرای اعتیادت خبر دارد؟ بله! او می 

داند البته گاهی از قرص های ترک اعتیاد هم استفاده می 
کنم!

چند بار ترک کرده ای؟ نمی دانم ! ولی عید پارسال ترک 
کردم که نشد و دوباره به مصرف شیره ادامه دادم.

»ندا« )مقتول( را می شناختی؟ آن ها همسایه نزدیک 
ما بودند پدرش افغانی بود و منزلشان چند حیاط بیشتر 
با خانه ما فاصله نداشت به همین خاطر کامال خانواده اش 

را می شناختم!
انگیزه ات چه بود؟ خودم هم نفهمیدم! وقتی »ندا« را در 
کوچه دیدم که برای گرفتن نان می رود شیطان وارد جلدم 
شد. قبل از آن نزد خرده فروشی مواد رفته بودم و مقداری 
شیره خریدم. بعد از مصرف مواد، وقتی »ندا« )دختر 6 
ساله( درحال بازگشت به خانه اش بود او را به بهانه دادن 

غذا به منزل اجاره ای ام کشاندم.
چرا او را کشتی؟ ترسیده بودم! او گریه می کرد و من 
می ترسیدم رسوا شوم چون گفت موضوع را به مادرش 

می گوید.
گونی  کیسه  داخ��ل  ک��ردی؟  چه  را  دختربچه  جسد 
گذاشتم و در کوچه خلوت رها کردم البته همیشه آن کوچه 
شلوغ بود ولی آن لحظه خیلی خلوت شده بود. زنبیل نان 

و کفش هایش را هم پشت بام انداختم.
نمی  اما  بودم  شده  پشیمان  رفتی؟  کجا  قتل  از  بعد 
دانستم چه کنم فقط آرزو می کردم که زنده شود! بعد 
از رها کردن جسد، به خانه مادرزنم رفتم چون همسر و 
فرزندانم آن جا بودند و من برای بردن غذاهای مانده از 

ظهر به خانه آمده بودم که این حادثه رخ داد.
ماجرا را به کسی هم گفتی؟ فقط به برادرزنم گفتم. بعد 

چه شد؟ دوباره به محل رها کردن جسد بازگشتم.
فکر می کردم شاید زنده شده باشد اما با دیدن مردم 

دوباره به خانه مادرزنم رفتم و به هیچ کس چیزی نگفتم.
چگونه دستگیر شدی؟ روز بعد وقتی به همراه خانواده 
و برادرزنم به خانه آمدم تا کسی به من شک نکند ناگهان 

افسر آگاهی دستبند را به دستانم گره زد.
چرا همراه خانواده ات وارد حیاط نشدی؟ من رفتم 
نوشابه بخرم و از ترس اطراف را هم نگاه می کردم! فکر 
می کردی به همین زودی دستگیر شوی؟ نه! چون هیچ 
کس مرا هنگامی که ندا را به داخل حیاط بردم یا جسد 
را انداختم، ندیده بود. نمی دانم افسر آگاهی چگونه مرا 

دستگیر کرد.
اگر کسی با یکی از اعضای خانواده خودت این کار را 

بکند چه می کنی؟ نگویید! دیوانه می شوم!!
به افراد دیگری که مانند تو سودای چنین کار کثیفی را 

در ذهن دارند چه می گویی؟ 
عاقبت مرا ببینند! حتی مجرمان دیگر به من می گویند 
حیف است تا فردا زنده باشی! باید زودتر اعدامت کنند. 
چند  که  چرا  بینم.  می  کابوس  شب ها  و  می ترسم  من 
خانواده را به هم ریختم و بدبخت کردم! شیطان فریبم 

داد!!

از هنرجویان  قابل توجهی  ایران بخش  زنان در  امروزه 
همچون  را  موسیقی  آموزشی  مختلف  عرصه های  در 
تشکیل  خصوصی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  هنرستان ها، 
نوازندگی،  مانند  گوناگونی  زمینه های  در  زنان  می دهند. 
موسیقی شناسی و آهنگسازی مشغول به تحصیل هستند. 
اما مرحله پس از آموزش، فراگیری و فارغ التحصیلی، ورود 
و جذب به عرصه بازار کار خواهد بود و باید دید که آیا این 
دربرگیرندگی جنسیتی و حضور پررنگ در عرصه کاری نیز 

ادامه می یابد یا خیر. 
عمیق  تأثیر  از  نشان  شواهد  و  تجربیات  متأسفانه 
کلیشه های جنسیتی در بازار کار موسیقی و مشارکت زنان 
دارد. در چنین فضایی زنان به آسانی، وارد بازار کار نمی شوند 
و تبعیض های جنسیتی متفاوتی در سطوح و ابعاد مختلف 
بر آنها اعمال می شود. این ابعاد را می توان بر ابعاد رسمی 
و غیررسمی تقسیم کرد. در ُبعد رسمی ممنوعیت هایی در 
قبال حضور زنان موسیقیدان در صحنه های فرهنگی ایران 
وجود دارد. این ممنوعیت های قانونی تا حدی بر مردان 
و  زنان  بر  آن  اجرای  و  اعمال  اما مرز  اعمال می شود،  نیز 
که  آنست  بر  شواهد  است.  متفاوت  موسیقیدان  م��ردان 
محدودیت ها و تبعیض های نامشهود می توانند، در مقایسه 
با محدودیت های قانونی، اثر مخرب تری برفضای موسیقایی 

جامعه داشته باشند.
تهران   ۱۳۶۱ ویولن،متولد  ،مدرس  آقا  حاجی  سیمین 
،فوق لیسانس زبان وادبیات فارسی است، آموزش ویولن 
را از سال ۱۳۷۹ زیر نظر استاد امیرناصر آشتیانی و گذراندن 
متدها و تکنیک های ویولن ایرانی ازسال  ۱۳۸۲ زیرنظر صمد 
برقی، آموزش ویولن کالسیک  زیرنظر ، مازیار ظهیرالدینی 
و بابک کوهستانی گذرانده، سابقه تدریس در آموزشگاه های 
مشهد از سال 1388 تا کنون و اجرای کنسرت های موسیقی 
زیبایش  پنجه  لذت  دارد.  را  ایران  نقاط  اقصی  در  ایرانی 
بر ویلون و صحبت هایش هرگز از یادم نخواهد رفت .با او 

گفت وگویی داشتم که می خوانید.
• نقش زنان در موسیقی ایران امروز را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در  تاثیرگذاری  نقش  طبعا  ام��روز  به  تا  گذشته  از  زنان 
موسیقی داشته اند. در زمینه ها و عرصه های مختلف مرتبط 
با موسیقی چه در عرصه ترانه سرایی، نوارندگی، خوانندگی 
فرهنگ  از  جزیی  واقع  در  و  داشته اند  چشمگیری  نقش 
موسیقی اصیل ایران بوده اند. البته بعداز انقالب در طی 
سال های طوالنی به دلیل یه سری تفکرات و عقاید سیاسی 
و اجتماعی و البته که دینی و مذهبی حضور زنان در عرصه 
موسیقی بسیار کم رنگ شد تا جایی که کامال نقش زنان 
در این فرایند بزرگ فرهنگی محو می شود اما خوشبختانه 
چندین سال است  که زنان مجددا تا حدودی جایگاه خود رو 
درزمینه موسیقی باز یافته اند از جمله نوازندگی و همینطور  

تدریس موسیقی چه بصورت تئوری موسیقی چه به شکل 
آموزش ساز البته نظر شخصی من اینگونه است که هنوز 
جایگاه و شان زنان در جامعه موسیقی نادیده گرفته می شود 
بانوان هنرمند ایرانی بسیار سخت کوش و  با وجود اینکه 
تالشگر در تمام زمینه ها به خصوص در عرصه موسیقی در 

ایران ظاهر شده اند.
•  فکر می کنید چه مشکالتی در پیش روی نوازندگان 

خانم وجود دارد؟
با توجه به دالیلی که پیشتر اشاره کردم  قطع به یقین 
بزرگترین مشکل سرراه نوازندگان خانم این است که به نسبت 
آقایان از سابقه کاری کمتری برخوردارند و همین سابقه 
کمتر موجب می شود تا دراین عرصه کمتر دیده شوند؛ دیگر 
اینکه نوازندگان خانم به نسبت آقایان از روابط محدودتری 
در جامعه برخوردارند و همین روابط محدود قدرت فعالیت 
دیگر  از  می کند.  رنگ  کم  را  موسیقی  زمینه  در  خانم ها 
مشکالت عمیق و بزرگ که برسرراه نوازندگان خانم همین 
زن بودن این قشر از جامعه هنری است که به دلیل  بعضی 
از تفکرات دینی و مذهبی و بعضا اعمال سلیقه های فردی 
از حضور زنان برروی صحنه جلوگیری می شود و مثال بارز 
آن شهر  محل سکونت خودمان است که هنرمندان نوازنده 
خانم دراین شهر فقط به عنوان تماشاچی وارد سالن های 
اجرا می شوند و این درصورتی است که بانوان جزئی از جامعه 
موسیقی هستند والبته فکر می کنم این بخش از صحبت های 
من دردل تمام دوستان و همکاران هنرمندم دراین شهر 
است که البته همین مساله باعث شده با موجی نه چندان 
آرام نوازندگان خانم در برگزاری کنسرت های موسیقی حذف 
شوند که البته گاها بحث حجاب مطرح نیست و صرفا مشکل 

زن بودن این قشر جامعه است.
•  زنان درایران به سوی چه سازهایی گرایش دارند؟

از نظر من پراکندگی در زمینه انتخاب ساز خیلی نسبی 
است و بیشتر به عالقه و ذائقه فردی برمی گردد اما شاید در 

گذشته گرایش خانم ها بیشتر به سمت سازهای اصیل ایرانی 
و سنتی بوده اما چیزی که امروز من می بینم  اینگونه است 
که به طور نسبی همه سازها چه ایرانی و چه سازهای جهانی 
هرکدام مخاطب خاص خود را دارد و به طور قطع و یقین 

نمیتوان ساز  خاصی را نام برد.

•  چرا دف نزد بانوان بیشتر طرفدار دارد؟
یا درکل  باشد که دف  اینگونه  البته من گمان نمی کنم 
سازهای کوبه ای در بین خانم ها از جایگاه خاصی برخوردار 
باشد باز به نظر من مطابق سوال گذشته شما سلیقه و ذائقه 
در این امر نقش چشمگیری دارد. اعتقاد و نظر شخصی من 
این است که به همان نسبت که هنرجویان خانم می توانند به 

سازهای کوبه ای عالقمند باشند هنرجویان آقا نیز می توانند. 
پس دلیلی هم نمی بینم که بانوان به نسبت آقایان بیشتر به 
فراگیری سازهای کوبه ای یا به قول شما دف عالقمند باشند. 
و شاید این سوال شما مربوط می شود به سالیان دور اما در 
جامعه امروز چنین چیزی صحت ندارد و ساز دف به همان 

نسبت در بین خانم ها مخاطب دارد که دیگر سازها...
•  جامعه چه برخوردی با نوازنده خانم دارد؟

در هرصورت با باالرفتن سطح آگاهی و اطالعات عموم 
جامعه در همه زمینه ها در این مقوله نیز شاهد رشد فکری 
هستیم که نوازندگی مطابق هنرهای دیگر شکل یک حرفه و 
پیشه جدی بخود گرفته است. من اینطور استنباط می کنم 
که برای عموم جامعه نیز مهارت و شایستگی مالک برتری 
است نه جنسیت. و از نظر من، مردم نقش نوازنده خانم در 
جامعه را پذیرفته اند و به آن ها اعتماد کرده اند و شاید حتی 
بخاطر اینکه زنان در جامعه در زمینه موسیقی محدود تر 
باشد.  تر  چشمگیر  عموم  نظر  در  هم  تالششان  هستند 
بطوریکه در مقوله تدریس موسیقی هم شاهد  این ادعا 

هستیم.
جوان  یک  نگاه  از  را  ایران  امروز  سنتی  موسیقی    •

هنرمند موسیقی چگونه می بینید؟
موسیقی  از  شما  منظور  باشم  شده  متوجه  درست  اگر 
سنتی همان موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی دستگاهی 
است.این شاخه از موسیقی که شامل دستگاه ها و نغمه ها و 
آوازهایی است از قرن ها پیش تا به امروز سینه به سینه در 
متن مردم ایران جریان داشته وبه طور قطع و به جد فرهنگ 
و تمدن ایران عزیزاست که همانند میراث باستانی باید از 
آن حفاظت  و نگهداری شود تا نسل های بعد از فیض آن 
بی بهره نمانند اما من به عنوان مدرس موسیقی در نهایت 
تاسف میتوانم بگویم که بسیاری از جوانان ما اصال شناختی 
دراین باره ندارند و کامال با این میراث فرهنگی عظیم غریب و 
بیگانه اند و البته قسمتی از آن فارغ از بحث سلیقه، برمی گردد 
به احساس راحت طلبی که فراگیری موسیقی اصیل بسیار 
زمان بر و نیاز به تالش و صبر و شکیبایی زیاد دارد، اما در این 
فرصت میتوان بخشی از تقصیر را به گردن رسانه ها گذاشت 
که خواسته یا ناخواسته ذائقه بعضی از اقشار جامعه را تغییر 
داده اند تا جایی که متاسفانه فاخرترین آثار موسیقی اصیل به 

گوش نسل های جدید غریب و بیگانه است.
اگرچه ُبعد غیررسمی و نامشهود تبعیض های جنسیتی 
آن  به  اما  است  قانونی  محدودیت های  از  متأثر  حدی  تا 
محدود نمی شود و در بسیاری از الیه های جامعه موسیقی 
ایران حضوری خاموش اما محسوس دارد، تبعیض هایی 
که آگاهانه و ناآگاه درحق زنان موسیقیدان اعمال می گردد. 
اگرچه قطعًا  گذشت زمان، تغییرات تربیتی و دیدگاه های 
نسل های جوان تر در این زمینه مؤثر خواهد بود.  شاید نسل 
جدیدتر با آشنایی بیشتر با فضای جهانی موسیقی بتوانند )و 
توانسته باشند( بخشی از این محدودیت ها و تبعیض های 
فرهنگی را پشت سر بگذارند اما برای رفع تبعیض هایی از این 
دست، نیاز به زمینه یابی های فرهنگی عمیق تر و توجه بیشتر 

تمام قشرها از هر جنسیتی وجود دارد.

کتاب

نوروساینس یا علم عصب شناسی در آغاز برای فعالیتهای 
پزشکی در محیطهای کلینیکی مورد توجه قرار گرفت، اما به 
مرور و اینك، دامنه ی کاربردهای آن به موضوعات "کاروکسب" 
سازمانی   - صنعتی  محیطهای  و  کاروکسب"  در  "رهبری  و 
توسعه ی  معنای  به  این  می یابد.  گسترش  بیشتر  روزب��ه روز 
مطالعات بین رشته ای است از یك سو، و از دیگر سو، ظرفیتهای 
وسیع مطالعات علمی مارکتینگ و مدیریت را آشکار می سازد.
حاصل آنکه دانش عصب شناسی در پیوند با حوزه ی مطالعاتی 
و...  طراحی،  بسته بندی،  تبلیغات،  مارکتینگ،  مدیریت، 
گسترش یافته و امروزه با عناوین نورومنیجمنت، نورومارکتینگ، 
یاد  آن  از  و...  نورودیزاین  نوروپکیجینگ،  نوروادورتایزینگ، 

می کنیم.
ارژنگ قدیری، مؤلف ایرانی این کتاب، به همراه همکارانش 
که استادان زبده ای هستند، نخست کتاب را به زبان آلمانی، و 
سپس به زبان انگلیسی برای مدیران نوشتند و انتشارات معروف 
اسپرینگر آن را چاپ و منتشر کرد. مخاطب اصلی این کتاب، 
جامعه ی دانشگاهی و مراکز علمی نیستند. از این رو، کتاب در 
فضایی نرم از واژه ها و عبارتها، و به دور از پیچیدگیهای فنی، 
اطالعات ذی قیمتی را در اختیار مدیران و رهبران کاروکسب 

قرار می دهد.
مغز  )نورولیدرشیپ؛ سهم  کتاب  متنوع  و  متعدد  صفحات 
در رهبری کاروکسب(، از آغاز تا پایان این توجه را می دهد که 
همه چیز را در "مغز" جستجو کنید و برای ترغیب رفتار کارکنان، 
شما را برمی انگیزد که در دیدگاههایتان تجدیدنظر اساسی کنید. 
برای مثال در صفحه ی 89 می خوانید:پاداش، توجه، و انگیزه، 
همگی ارکان دوپامین و سیستم پاداش هستند. بدین ترتیب، 
دیدگاه بسیاری از شرکتها نسبت به انگیزه های انسان باید مورد 

بازنگری واقع شوند.
با این تغییر نگرش، نورولیدر، رهبری است که توانایی شناخت 
مغز و عوامل درونی تر را دارد. و بنابراین بهتر می تواند از این 
پتانسیل در تك تك نیروهای سازمانی استفاده کند. آگاهی از 
سیستمهای پاداش افراد، نورولیدر را قادر خواهد ساخت که 
بهتر به انگیزه های درونی کارکنان و رضایتمندی تك تك آنها توجه 

کنید.

من اینطور استنباط می کنم که 
برای عموم جامعه نیز مهارت و 

شایستگی مالک برتری است 
نه جنسیت. و از نظر من، مردم 
نقش نوازنده خانم در جامعه را 

پذیرفته اند و به آن ها اعتماد 
کرده اند و شاید حتی بخاطر اینکه 
زنان در جامعه در زمینه موسیقی 

محدود تر هستند تالششان هم در 
نظر عموم چشمگیر تر باشد

    جواد لگزیان

یادداشت     

پیتر ایلیچ چایکوفسکی
رومنس اپوس پنج romance op5 را برای خواننده سوپرانو 
که نتیجه عالقمندی چایکوفسکی به او بوده، نوشته است 
که هیچ وقت این عالقمندی به ثمر نمی رسد. این قطعه 
رومنس به این شخص تقدیم شده است. توصیف عشق 
و کشش های عاشقانه در آثار چایکوفسکی موج می زند. 
شاگردان  از  یکی  با  نافرجام  ازدواج  یک  چایکوفسکی 
به  نامه ای  این شخص  کنسرواتوار مسکو داشته است. 
چایکوفسکی می نویسد که اگر با من ازدواج نکنی خودکشی 
می کنم. چایکوفسکی کسی که مهربانی و قلب بسیار رئوف 
او با عث دردسرهای زیادی برایش شده است، برای اینکه 
این شخص خود کشی نکند، تن به ازدواج با او می دهد 
که خیلی هم باعث آزار و اذیت چایکوفسکی می شود. دو 
هفته بعد چایکوفسکی، به قصد آنکه از سینه پهلو بمیرد 
خود را به آب های یخ زده رودخانه مسکو می زند اما بنیه 

قوی او به نجاتش می آید و به سن پترزبورگ می گریزد.
در آنجا بر اثر تشنج عصبی دو روز به اغما می رود.از 
همسرش جدا می شود و دیگر او را نمی بیند. اما مسئله 
عجیب دیگری وجود دارد؛ یکی از دوستداران موسیقی 
چایکوفسکی به نام خانم »نادژدا فن مک« طی نامه ای 
اعالم حمایت مالی از چایکوفسکی و آثار او می کند و شرط 
می گذارد که هیچ گاه همدیگر را نبینند.این ندیدن و نامه 
نوشتن ها و کمک ها هفده سال طول می کشد و این دو 
فقط یک بار همدیگر را از دور می بینند که چایکوفسکی 
به احترامش کاله از سر بر می دارد. مجموعه این نامه ها 
ازدواج  دیگر  نظری  )از  می رسد.  عدد  ه��زار  چند  به 
چایکوفسکی  با این دختر فقط برای پوشیده نگه داشتن 

تمایالت همجنس گرایانه  اش بوده است(.
کلود دبوسی

دو زنی که با آنها رابطه داشت دست به خودکشی زدند 
و این در پاریس رسوایی هایی بزرگ به پا کرد. معشوقه 
قدیمی اش خود را با گلوله زد، زیرا دبوسی او را رها کرده 
بود و با »روزایی تکسیه« خیاط زنانه ای که نخستین همسر 
او شد، صمیمیت یافته بود.»روزایی تکسیه« نیز به نوبه ی 
خود با دل بستن دبوسی به "اما باردوک"_زنی هوشمند، با 
استعداد  و اعیان زاده_خود را با شلیک گلوله مجروح کرد.

یوهان سباستین باخ
باربارا"را  "ماریا  و زنش  و سه پسر  »باخ« دختر جوان 
دوم��ش  زن  ب��ا  ازدواج  از  بعد  م��ی ده��د.  دس��ت  از 
"آناماگدالنا"دوباره چهار دختر و سه پسرش را از دست 

می دهد.یعنی یازده فرزند دوست داشتنی!
سال 18۴9:دوستان دوران خردسالیش همه به بالین او 
شتافته اند.دلفین آن جادوگر سال های جوانیش گریه را در 
گلوی خود خفه می کند. »دلفین به تو گفته بودم که دوست 
دارم پیش تو بمیرم. در لحظاتی که در حال مرگم لطفی 

بزرگ به من بکن و برایم آواز بخوان.«

               سعید بابایی

ماجراهای عشقی بزرگان موسیقی

در گفت وگو با مدرس موسیقی در مشهد مطرح شد

موسیقیمردانهوسلیقهمخاطب
               محمد ضروری

حل جدول 
شماره 1

جدول سودوکو / هیتوری

که در ستون های  قرار دهید  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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غالمحسین باغبان  جدول شرح در متن
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در  شهردار  اولین  عنوان  به  خامسی،  تقی زاده 
میان شهرداران کشور، سفیر اتیسم شد. 

ایرانی  میزبانی  فرهنگ  ملی  ط��رح  نشست 
معرفی  و  سالمت  گردشگری  رویکرد  با  اسالمی 
بهداشت،  جهانی  روز  مناسبت  به  اتیسم  سفیران 
و  شهری  و  استانی  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با 

خیران سالمت در هتل سی نور برگزار شد.
شعری  با  را  سخنانش  مقدس  مشهد  شهردار 
به دلیل  همسرش  با  همراه  که  موحد،  به  خطاب 
اتیسم  خیریه  بنیاد  اتیسمی،  فرزندی  داشتن 
بیماری  به دلیل  ولی  کرده اند  راه ان��دازی  را  رشد 
حاضر  نشست  این  در  تنهایی  و  بغض  با  همسرش 

که  انگیزد،  لشکر  غم  اگر  کرد:  آغاز  است،  شده 
و  یازیم  هم  به  ساقی  و  من  ریزد/  عاشقان  خون 

براندازیم. بنیادش 
ادامه همراهی خود و همه  تقی زاده خامسی در 
و  رشد  اتیسم  خیریه  بنیاد  با  را  خیران  و  مدیران 
موحد  آق��ای  به  خطاب  و  کرد  اع��الم  آن  موسس 
ایجاد  امید  که  است  خنده  فقط  زیرا  بخند  گفت: 

می کند. همه ما به امید نیاز داریم. 
خراسان  استاندار  رشیدیان  آقای  از  افزود:  وی 
پیش  را  امور  نحوی  به  که  دارم  درخواست  رضوی 

ببرند که سالمت در مشهد کاالی ارزانی باشد.
میزبانی  فرهنگ  ملی  طرح  نشست  پایان  در 
سالمت،  گردشگری  رویکرد  با  اسالمی  ایرانی 
و  رض��وی  خراسان  استاندار  رشیدیان  علیرضا 
عنوان  به  مشهدمقدس  شهردار  خامسی  تقی زاده 

سفیران اوتیسم معرفی شدند. 
میزبانی  فرهنگ  ملی  طرح  پروتکل  همچنین 
مقدس  مشهد  شهردار  امضای  به  اسالمی  ایرانی 
ایرانی  میزبانی  فرهنگ  کمیته  رئیس  عنوان  به 

اسالمی و استاندار رسید.

برای اولین بار در میان شهرداران کشور؛

شهردارمشهدمقدسسفیراتیسمشد

6در شهر W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rورزش 7

اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهدمقدس گفت: اعداد و ارقام گزارش شده 
سنوات  به  نسبت  بی نظیری  استقبال  از  حکایت 
گذشته دارد و این نشان می دهد، کیفیت گردشگری 

با برنامه ریزی ارتقا یافته است.
برنامه های  از  رضایت  اب��راز  ضمن  گندمی  بتول 
در  گفت:   ،1397 سال  بهار  از  استقبال  مختلف 
برنامه ها  در  امسال  را  بیشتری  تاثیر  فرهنگی  حوزه 
اقبال  و  استقبال  با  برنامه ها  و  ببینیم؛  توانستیم 
غ��ذا،  خیابان  مانند  ب��ود  ش��ده  م��واج��ه  بیشتری 
زائر،  از  استقبال  ایستگاه های  خان،  هفت  کارناوال 
از زائر در گذشته هم بوده  که ایستگاه های استقبال 

است اما امسال رویکرد کامال متفاوت بود.
وی ادامه داد: اعداد و ارقام گزارش شده حکایت 
از استقبال بی نظیری نسبت به سنوات گذشته دارد 
و این نشان می دهد علی رغم مدت کوتاهی که ورود 
مشخص  صورت  به  گردشگری  کیفیت  کرده،  پیدا 

خیلی جدی و خیلی با برنامه، بوده است.
برنامه های  پیرامون  مشهد  شهر  ش��ورای  عضو 

و  خیابانی  تئاترهای  گفت:  بهار  از  استقبال  هنری 
المان ها،  همچنین  و  بود  گرفته  صورت  که  کارهایی 
گرچه تعداد المان ها کم بود و نتوانست از نظر تنوع 
و تعداد نظر مردم را جلب کند اما باز هم متفاوت بود 
رضایت  بود،  شده  اجرا  که  امسال  نمایشنامه های  و 

شهروندان را به همراه داشت.
فرهنگی،  های  برنامه  اجرای  حوزه  در  گندمی، 
کارهایی که در بوستان ها و پارک ها صورت گرفته بود 
را متفاوت از گذشته دانست و افزود: نسبت به تزئین 
با  امسال  بهار  از  استقبال  برای  شهر  شدن  آماده  و 
رویکردی که آقای شهردار داشتند و بحث استقبال 
و  بود  متفاوت تر  خیلی  بهار  دختر  عنوان  با  بهار  از 
شعف و شادی بیشتری را می توانستیم در کاری که 

در میادین و بوستان ها صورت گرفته بود، دید.
وی ادامه داد: بنده حداقل می توانم بگویم که اکثر 
البته  و  را که رفتم  بهار  از  بوستانها و مراکز استقبال 
هیچ  نشدم  مواجه  که  انتقاد  و  گالیه  با  غذا،  خیابان 
بلکه با حجم زیادی از شهروندانی که کارهای انجام 

شده امسال تشکر می کردند.

اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
به  شهر مشهدمقدس پیرامون تفاوت امسال نسبت 
آماده  شهر  گذشته  سال های  در  گفت:  گذشته  سال 
و  شهرداری  بین  ارتباطی  اما  بهار  ب��رای  می شد 

شهروندان خیلی برقرار نمی شد.
ما  که  آماری  غذا،  خیابان  بحث  در  گفت:  گندمی 
کردند.  مراجعه  نفر  125ه��زار  حدود  چیزی  داریم 
یعنی یک کار کوچک شهرداری باعث ارتباط برقرار 

کردن شهرداری و شهروندان شده است.
وی در بحث استقبال از زائران عنوان کرد: اعداد 
تنوع  که  برنامه ها  که  دارد  این  از  حکایت  ارق��ام  و 
گفتگو  و  زائ��ر  توقف  باعث  اس��ت  داشته  بیشتری 
های  خانه  در  که  کارهایی  حوزه  در  مثال  می شود. 
تاریخی صورت گرفته بود نشان از این دارد که ارتباط 

خوب بوده است.
مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  در  م��ردم  نماینده 
تمام  اسکان،  محل های  و  غدیر  کمپ  از  کرد:  بیان 
سرد،  شب های  در  حتی  خدماتی،  سرویس های 
محل ها و نمازخانه ها را بازدید کردم. سطح بهداشت 

دو  فقط  و  بود.  خوب  انصافا  خدمات  ارائه  کیفیت  و 
سه مورد شهروندانی بودند که نسبت به عدم وسعت 
ساخت  و  چادرها  برپایی  راستای  ب��رادر  خدمات 
کانکس های بیشتر، گالیه داشتند. اما همه از فضای 

دلپذیر و مفرح پارک ها ابراز خوشحالی می کردند.
مصاحبه ها  در  بار  چندین  البته  گفت:  گندمی 
و  کند  نظرسنجی  باید  حتما  شهرداری  که  گفته ام 
که  رضایتی  این  که  چرا  بپردازد  خودارزیابی  یک  به 
که  شود  این  باعث  نباید  است  شده  حاصل  ام��روز 
سطح خدماتمان در سال 98 به همین اندازه باشد و 
قطعا باید خدمات و ارائه برنامه ها متنوع تر و بیشتر 

و با یک کیفیت باالتری صورت بگیرد.
باید برنامه هایی که  وی تاکید کرد: روز به روز هم 
تدوین می شود با نگاه به مردم و نگاه به این که مردم 
چه می خواهد باشد و این گونه نباشد که ما چه فکر 
می کنیم و ما چه چیزهایی را می توانیم انجام دهیم. 
این  و  نیست  مهم  ما  ذهنی  خواست  و  ما  توانستن 
خواست مردم است که مهم است و این می تواند در 

اجرای برنامه ها به ما کمک کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهدمقدس مطرح کرد؛

استقبالبینظیرمردمازبرنامههایاستقبالازبهار97

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888
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عصر  در  طبیعی  و  فرهنگی  میراث  از  حفاظت 
حاضر که دوران مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی 
است، یک ضرورت حیاتی است.انجام چنین کاری 
بسیار زیادی  و فرهنگی  اقتصادی، اجتماعی  منافع 
دارد که به عنوان عاملی مؤثر نقش خود را در ایجاد و 

برقراری توسعه پایدار ایفا می کند.
صبح روز چهارشنبه به همت مدیر مسئول روزنامه 
صبح امروز دیدار صمیمانه ای با مدیر محترم میراث 
فرهنگی و گردشگری استان، در دفتر ایشان صورت 
خوش  و  شایسته  مدیر  مکرمی  ابولفضل  گرفت. 
برخورد میراث فرهنگی از برنامه های خود در جهت 
بهبود وضعیت گردشگری استان و همچنین دغدغه 

هایش در خصوص میراث فرهنگی سخن گفت.
توسعه گردشگری 

گردشگری  توسعه  خصوص  در  مکرمی  ابوالفضل 
به  مسلمانان  حضور  تا  هستیم  ت��الش  در  گفت: 
،هند،  پاکستان  نظیر  همسایه  کشورهای  خصوص 
لبنان و افغانستان را در مشهد افزایش دهیم، چرا که 
با وجود حرم مطهر امام رضا )ع(، این کشورها عالقه 
خود را در جهت همکاری به منظور افزایش توریسم، 
این  در  نیز  دیدارهایی  و  مکاتبات  و  اند  داده  نشان 
خصوص صورت گرفته که نتایج مثبتی داشته است.

همچنین کشور گرجستان نیز تمایل خود را برای 

با  توان  می  که  نموده  ابراز  فرهنگی  هفته  برگزاری 
حضور  افزایش  باعث  استان  های  جاذبه  معرفی 

گردشگر و رونق صنعت توریسم شد.
در  اف���زود:  همچنین  استان  گردشگری  مدیر 
کرد  خواهیم  سعی  نیز  داخلی  گردشگری  خصوص 
زمینه  تمامی  رسانی  اطالع  گسترش  به  نسبت  که 
حرم  بر  عالوه  گردشگران  تا  بگیریم  نظر  در  را  ها 
نیز  استان  به جاذبه های دیگر  مطهر رضوی نسبت 

اطالعات مفیدی کسب کنند. 
وی تصریح کرد: اولویت ما معرفی میراث معنوی و 

گسترش و تعمیم آن در سطح کشور است. 
وجود 1600 اثر ثبت ملی

مکرمی فر همچنین گفت: پیش بینی می شود در 
داشته  وجود  تاریخی  اثر  هزار  یکصد  حدود  استان 
باشد که تنها 1600 مورد از آنها به ثبت ملی رسیده 
رقم  این  که  داریم  ثبت جهانی  است ویک مورد هم 

بسیار کم است. همچنین در خصوص مردم شناسی 
 95 به  باید  که  است  درصد   5 عدد  این  بگویم  باید 

درصد دیگر ان پرداخته شود. 
وی افزود: بسیاری از داشته هایمان دارد از یادها 
ها،  ائین  ها،  رباعی  ها،  افسانه  ها،  قصه  رود.  می 
موسیقی و... که باید به صورت جدی به ان پرداخته 

شود.
نمی دانم در کدام پاگرد هستم 

وضعیت  که))  سوال  این  به  پاسخ  در  فر  مکرمی 
سازمان در هنگامی که آن را تحویل گرفتید چگونه 
بوده و در حال حاضر چگونه است ؟(( گفت: مدیریت 
در یک سازمان مثل پاگردهای یک پلکان می ماند. 
به عنوان مثال اگر یک ساختمان 17 طبقه را درنظر 
سعی  مدیری  هر  دارد.  پاگرد   30 از  بیش  بگیرید 
االن  من  ببرد.  باال  پاگرد  چند  تا  را   سازمان  میکند 
را  ولی تالش خودم  پاگرد هستم  کدام  در  دانم  نمی 

برای رسیدن به قله اهداف خواهم کرد.
اهمیت میراث فرهنگی 

مدیر میراث فرهنگی استان از همه مردم خواست 
که در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی کوشا باشند. 
نظارتی  سازمانی  ما  گفت:  خصوص  ای��ن  در  وی 
هستیم و میراث فرهنگی در حقیقت متعلق به همه 
مردم است. میراث فرهنگی میراث ملی است و حتی 
قبال  ، جهان هم در  ثبت جهانی می رسد  به  وقتی 
ما  پیدا می کند. مردم همیشه همراه  آن مسئولیت 
افتخارات  بزرگترین  از  یکی  این همراهی  و  اند  بوده 

ماست.

در دیدار صمیمانه مدیران صبح امروز و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مطرح شد:

حفظمیراثفرهنگیوظیفههمگانیست
خبرخبر

بازدیدبیشاز25هزارگردشگراز
باغنادری

با  مشهد  نادری  تاریخی  فرهنگی  مجموعه  مدیر 
نوروز 97  در  گردشگران  تعداد  افزایش  آمار  به  اشاره 
این  از  داخلی  نفرگردشگر   90 و  هزار   25 بازدید  از 

مجموعه خبرداد.
حسین اصغری ثانی با بیان این مطلب افزود: از 29 
و  هزار   25 فرودین  سیزدهم  روز  پایان  تا   96 اسنفند 
از  گردشگرخارجی  نفر  و 110  داخلی  گردشگر  نفر   90
مجموعه فرهنگی- تاریخی نادری بازدید کرده اند که این 
آمار به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 
تاریخی  مجموعه  این  مختلف  بخش های  درب��اره  وی 
فرهنگی اظهار کرد: آرامگاه نادرشاه افشار، آرامگاه کلنل 
محمدتقی خان پسیان، موزه نادری، فروشگاه صنایع 
دستی، چایخانه، غرفه عکاسی و مرکزفروش محصوالت 
فرهنگی از بخش های داخلی و مورد بازدید گردشگران 
است. اصغری ثانی با اشاره به آمار افزایش گردشگران 
شهرداری  کمک  با  امسال  گفت:  مجموعه  ای��ن  در 
بازپیرایی شد و  از فضای سبز مجموعه  مشهد بخشی 
گل کاری های زیادی در مجموعه انجام شد که یکی از 
دالیل افزایش گردشگران بهبود وضعیت فضای داخلی 
این مجموعه بوده است. وی تصریح کرد: قیمت بلیت 
برای  و  تومان  هزار   2 ایرانی ها  برای  مجموعه  ورودی 
گردشگران خارجی 15 هزار تومان است. اصغری ثانی با 
اشاره به برنامه های سال 97 این مجموعه گفت: احیای 
فرهنگی و بهبود وضعیت تاسیسات، باغ و فضای سبز 

مجموعه اولین اقدام خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین طرح نورپردازی مجموعه 
تامین  و  اداری  روال  طی  از  بعد  که  شده  آماده  نیز 

اعتبار مورد نیاز اجرایی خواهد شد.

فرهنگسازی،راهحلترافیکگناباد
رئیس شورای اسالمی شهر گناباد مشکل اصلی این 
شهر را عدم فرهنگ سازی برای استفاده از پارکینگ ها 

و یا استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی دانست.
گناباد  در  ما  کرد:  اظهار  پورهاشمی  سیدحسین 
است  این  مشکل  اما  داریم  متعددی  پارکینگ های 
نزدیکترین  از  و  نمی کنند  استفاده  آنها  از  مردم  که 
این  برای پارک خودرو استفاده می کنند که در  را  جا 

خصوص باید فرهنگ سازی کنیم.
وی ادامه داد: وجود مراکز تجاری و اداری در هسته 
مرکزی شهر یک مشکل اساسی در گناباد بوده و مردم 
اینکه  ضمن  دارند،  اعتراض  خصوص  این  در  حق  به 
صورتی  در  رفته  شهر  مرکز  سمت  به  ما  تمرکز  تمام 
با ایجاد مشوق هایی مراکز تجاری را به  که می توانیم 

حاشیه ها و یا نقاط کمتر توسعه یافته شهر ببریم.
رئیس شورای اسالمی شهر گناباد خاطرنشان کرد: 
 ۴00 از  بیش  ظرفیت  با  شهر  این  طبقاتی  پارکینگ 
مردم  که  این  دلیل  به  اما  است  شده  ایجاد  خ��ودرو 
کنند  استفاده  خیابان ها  حاشیه  از  می توانند  راحت 
پورهاشمی  است.  نشده  استقبال  پارکینگ  این  از 
برای  شهر  شورای  برنامه های  از  یکی  کرد:  تصریح 
پارکینگ های  از  استفاده  سمت  به  مردم  دادن  سوق 
است  حاشیه ای  پارکینگ های  طرح  اجرای  عمومی 
خیابان  حاشیه  در  بخواهد  کسی  اگر  که  معنا  این  به 
پارک کند ملزم به پرداخت هزینه ای خواهد بود. وی 
ادامه داد: شوای اسالمی شهر به سرمایه گذارانی که 
در این حوزه بخواهند کار کنند به عنوان مثال ساخت 
پارکینگ های طبقاتی مشوق ها و مجوزهای رایگانی 
می دهد.  انجام  نیز  دیگری  کمک های  و  داد  خواهد 
آمار  خصوص  در  گناباد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بدست آمده از 1670 مغازه در هسته مرکزی شهر که 
فاقد پارکینگ است، نیز اظهار کرد: این آمار صحیح 
است و این مغازه ها در گذشته احداث شده بدون این 
که به بحث ترافیکی و پارکینگ آن توجه شود که امروز 

برای شهرداری و مردم یک معظل شده است.
مصوبه  و  قانون  براساس  کرد:  تصریح  پورهاشمی 
شورای شهر در صورت ساخت و ساز بدون پارکینگ 
باید  پایان کار دریافت می شود که  هزینه ای در زمان 
تنها در همین راستا توسط شهرداری هزینه شود که 
ما نیز به عنوان مثال از مجتمع تجاری که در هسته 
مرکزی شهر احداث شد و فاقد پارکینگ بود این مبلغ 
زمین  یک  آن  به  نزدیک  ای  فاصله  در  و  گرفتیم  را 

جهت پارکینگ خریداری شد.

کار دستور در شاندیز جایگاه ارتقاء
شهرداری

های  ساخت  زیر  به  گفت:باتوجه  شاندیز  شهردار 
ای  منطقه  عنوان  به  شاندیز  شهرستان  نامناسب 
در  خصوص  به  شاندیز  جایگاه  ارتقاء   ، گردشگری 

بحث گردشگری در دستور کار شهرداری می باشد.
بهرام نکاحی در نشست خبری اختتامیه جشنواره 
بومی  هویت  از  کرد:صیانت  بیان  ایرانیان  میراث 
منطقه،پایداری از ارزش های ایرانی اسالمی،توسعه 
جایگاه  ارتقاء  نهایت  در  و  گردشگری  های  ظرفیت 
است در  گره خورده  گردشگری  با موضوع  که  شاندیز 

دستور کار شهرداری شاندیز قرار دارد
وی با اشاره به بکر و زیبا بودن پارک طبیعت شاندیز 
افزود:مجموعه شهرداری به این جمع بندی رسیده که 
این پارک را با عنوان مجموعه بزرگ طبیعت شاندیز در 
ظرف مدت حداکثر سه سال به یک هدف جاذب برای 
گردشگران تبدیل کند. مدیر روابط عمومی شهرداری 
میراث  جشنواره  جزییات  خصوص  در  نیز  شاندیز 
ایرانیان اظهار کرد: این جشنواره با ۱۱۰ غرفه در قالب 
۷۰ مجموعه از هنرمندان،تولید کنندگان صنایع دستی 
و گردشگری از تاریخ ۲۹ اسفند سال ۹۶ الی ۱۵ فروردین 
سال جاری در محل پارک طبیعت شاندیز برگزار گردید. 
مشهد  شهرهای  از  داران  افزود:غرفه  قصابیان  افشین 
در  مشهد  اطراف  روستاهای  و  ،شاندیز،تربت،شیراز 
بخش های صنایع دستی،سوغات،خوراکی و عشایر و 
سیاه چادر حضور داشتند ،همچنین بخش های جنبی 
شامل سرگرمی ،حرکات آیینی ،جشن و جنگ در کنار 

این جشنواره برگزار شد.
در  نمایشگاه  این  بار  اولین  داد:ب��رای  ادام��ه  وی 
که  شد  برگزار  ورودی  چندین  با  پارک  روباز  فضای 
سختی های زیادی را برای برگزار کنندگان به همراه 
داشت با این وجود در نوع خود برای اهالی و زایران 
و گردشگران همراه با لحضات  شاد و مفرح و برگزاری 

جشن ها در ساعات مختلف در این ایام بود.

اعتراضسمنهایمحیطزیستیبه
ادامهساختوسازدرارتفاعاتجنوبی

مشهد
زیستی  محیط  مردمی  انجمن های  اعضای 
ای��ن  از  ب����رای ج��ل��وگ��ی��ری  خ���راس���ان رض����وی 
ساخت وسازها پیگیری بسیار کردند که اواخر سال 
گذشته نتیجه داد و براساس حکم دادستانی مشهد 
و  اعالم  این منطقه ممنوع  در  هرگونه ساخت وساز 
تعدادی از دستگاه های فعال در این منطقه پلمپ 

شدند. 
که  می رسد  خبر  جنوبی  ارتفاعات  از  حال  این  با 
دوباره دستگاه ها مشغول به تخریب کوه ها هستند. 
اعضای شبکه سمن های محیط زیستی مشهد هم 
طی بیانیه ای نسبت به این موضوع اعتراض کرده و 

از دادستانی خواستار پیگیری موضوع شدند.
متن این بیانیه به این شرح است:

فعاالن،  م��ردم ن��ه��اد،  س��ازم��ان ه��ای  ما  ام��روز   
و  ورزشکاران  زیست،کوهنوردان،  محیط  حافظان 
در  تا  شده ایم  جمع  هم  گرد  طبیعت دوست  مردم 
بر  می کنیم  برگزار  جنوبی  ارتفاعات  از  که  بازدیدی 
از  از دوسال  که بیش  قانونی خود  و  مطالبات بحق 

پیگیری آن می گذرد تاکید کنیم:
همانطور که مستحضرید پروژه کمربند جنوبی بر 
محیط  حفاظت   که  اساسی  قانون   50 اصل  خالف 
دانسته و  فردا وظیفه عمومی  برای نسل  را  زیست  
فعالیت های  اقتصادی  و غیر آن  که  با آلودگی  محیط 
را  باشد  همراه  جبران   غیرقابل   تخریب   یا  زیست  
ممنوع کرده  است، دست به تخریب منابع طبیعی 
این  و  است  نسل های  به  متعلق  که  زده  کوه هایی  و 

تخلف در کمربند جنوبی کامال مشهود است.
همچنین این پروژه که بخش عظیمی از ارتفاعات 
و  است  زیستی  پیوست محیط  فاقد  کرده،  نابود  را 
صرفا با داشتن تائیدیه  شورای ترافیکی همتا اقدام 

به تخریب ارتفاعات کرده اند. 
لطمات  و  ت��ه��دی��دات  از  بخشی  ذی��ل  م���وارد   
برای  بزرگراه  این  احداث  که  ناپذیری است  جبران 
پی  در  شهر  به  متصل  طبیعت  و  شهر  و  شهروندان 

دارد:
از بین رفتن بیش از ۴۰ آبراهه و تخریب چشمه ها 
آب  سفره های  تغذیه  موجب  که  آب هایی  روان  و 

زیرزمینی می گردد.
ایجاد گسست بین شهر و طبیعت و از بین رفتن 
امکان دسترسی راحت مردم به تفرجگاهی طبیعی 
به  گرفتن مناطق مشرف  قرار  در معرض سیالب 

ارتفاعات و هجوم ریزگردها 
از  بیش  گسترش  و  بی رویه  سازهای  و  ساخت 

پیش شهر که معضالت متعددی درپی دارد.
از  که  غالب  بادهای  وزش  محل  کردن  مسدود 
جابه جایی  از  جلوگیری  و  م��ی وزد  شهر  جنوب 
آلوده  سطح شهر که  با هوای  ارتفاعات  هوای پاک 
باعث ایجاد جزیره گرمایی روی سطح شهر شده و 
تمرکز آلودگی ها را شدت بخشیده و موجب به خطر 

افتادن جدی سالمت شهروندان می شود. 
زی��را  ت��راف��ی��ک��ی؛  گ��ره  رف��ع  ن��داش��ت��ن  توجیه   
جاده  این  اح��داث  نماز  بلوار  اح��داث  با  همزمان 
می کند  تداعی  را  موضوع  این  و  نداشته  توجیهی 
کنترل  و  شهری  دقیق  برنامه ریزی  جای  به   که 
شهری  حمل ونقل  ارتقای  و  ترافیک  و  ماشین ها 
هر دوسال باید یک جاده زده  و بالطبع عده ای با 
رفتن  بین  از  قیمت  به  اطراف  زمین های  تصاحب 
و  بیماری  و  طبیعت  نابودی  شهر،  نفس کش های 

مرگ شهروندان، به نان و نوایی برسند!!!
پیوست  و  زیستی  محیط  پیوست  ط��رح  ای��ن 
منطقه،  طبیعت  و  ارتفاعات  و  نداشته  فرهنگی 

پوشش گیاهی و جانوری را نابود می کند.
استان  ب��ازرس��ی  س��ازم��ان  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
و  بیت المال  حقوق  حفظ  ش���ورای  خ��راس��ان، 
به  را  فکر  اتاق  نظرات  استان  محترم  دادستانی 

صورت مکتوب تایید کرده اند.
حال با توجه به مصوبه اخیر شورای حفظ حقوق 
بیت المال که در ۲۳ اسفند ۹۶ دستور توقف عملیات 
اجرایی در کمربند جنوبی را صادر کرده  است ضمن 
کوش  سخت  معاونت  و  محترم  دادستانی  از  تقدیر 
دادستانی، جناب دکتر بخشی محبی که موجی از 
شادی و امید به همراه داشت، متاسفانه مشاهدات 
سرعت  با  و  همچنان  تخریبات  می دهد  نشان 

بیشتری به طور شبانه روزی ادامه دارد.
ادامه تخریبات و بی اعتنایی  به  با توجه  بنابراین 
مطالبات  و  ش��ورا  ای��ن  مصوبه  به  ط��رح  مجریان 

مردمی بیدار از دادستانی تقاضا داریم:
مجازات  قانون   ٦90 و   57٦ و   598 م��اده  طبق 
دانسته  جرم  را  زیست  محیط  تخریب  که  اسالمی 
قانون  و  قضایی  دستورات  اجرای  از  جلوگیری  و 
مهم تر  آن  از  و  برشمرده  کیفری  تعقیب  قابل  را 
حقوق  تضییع  موجب  که  تفریط  و  اهمال  هرگونه 
عمومی و بیت المال شود را قابل مجازات دانسته، 
مصوبه  برابر  پ��روژه  وقت  اسرع  در  براینکه  عالوه 
شورای حفظ حقوق بیت المال کامال  متوقف شود، 
با  قانون  برابر  و  رسیدگی  پ��روژه  این  تخلفات  به 

متخلفین برخورد شود.
شبکه سمن های محیط زیستی خراسان رضوی 
در ادامه  از پیگیری های دادستانی و شورای حفظ 
حقوق بیت المال مجددا سپاسگزاری کرده و براین 
باور است که دست خداوند از آستین  خدمت گزاران 
راستینش بیرون آمده و حمایتگر مردمی مظلوم و 

صبور خواهد بود.
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صبحامروزدرصفحهاینستاگراماعضایشورایشهرمشهد

سوت پایان مسابقه به صدا در آمد. هفدهمین قهرمان 
لیگ برتر در مشهد مشخص شد. آواز قهرمانی در ورزشگاه 
طنین انداز شد و تماشاگران تیم پیروز میدان که قهرمان 
شده بودند به شادی می پرداختند. قهرمان مشهدی نبود. 
اما توانسته بود برای دومین بار متوالی قهرمان لیگ شود. 
پرسپولیس تهران برای دومین بار روبروی پدیده توانست 
به دومین عنوان قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر دست 
پیدا کند و یازدهمین قهرمانی خود را در ادوار لیگ جشن 

بگیرد.
30 فروردین سال گذشته بود که پرسپولیس در تهران 
و  دهد  شکست  گل  چهار  با  را  مشهد  پدیده  توانست 
در  بگیرد.  جشن  فصل  پایان  از  زودتر  را  خود  قهرمانی 
آن بازی هر چهار گل در نیمه دوم به ثمر رسید و کمال 
کامیابی نیا، علی علیپور، مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده 
گلزنان پرسپولیس در آن بازی بودند. چهار گلی که به مزه 

شیرینی قهرمانی پرسپولیس طعمی دیگر داد. 
مشهد  ثامن  ورزشگاه  در  پرسپولیس  گذشته  روز  اما 
و  ورزشگاه  در  حاضر  تماشاچی  هزاران  چشمان  مقابل 
میلیون ها بیننده پای تلویزیون توانست به پیروزی مهمی 
دست پیدا کند و برای دومین بار متوالی قهرمان لیگ برتر 
شود.  شاگردان برانکو در شرایطی وارد این بازی شدند که 
برای قطعی شدن قهرمانی نیاز به یک امتیاز داشتند و پس 
از دو هفته ناکامی در کسب این تک امتیاز، به مشهد رفته 
بودند. سرانجام این بازی که با عملکرد خوب و تهاجمی 
پرسپولیس در نیمه دوم همراه شده بود، با تک گل وحید 
به  پرسپولیس  سفیدپوشان  سود  به  صفر  بر  یک  امیری 
مشهد  شهر  در  تیم  این  قهرمانی  جشن  و  رسید  پایان 
دیده  بازی  این  در  که  جالبی  نکات  از  یکی  شد.  برگزار 
شد، این بود که پروفسور کروات سرخ ها ترکیب معمول 
به زمین فرستاد و حاضر  بار دیگر  را  و مورد اطمینانش 
نشد با ترکیبی که مقابل سایپا بازی کرده بود، در این بازی 
حاضر شود.  در ادامه بازی هم برانکو همان شخصیتی بود 
که از روال چند ماه اخیر او انتظار می رفت و آمدن احمد 
نورا...ی تنها تغییر در ترکیب تیم قهرمان لیگ را در بازی 
حساس رسیدن به قهرمانی رقم زد. عدم استفاده مجدد 
از  استفاده  کنار  در  مسلمان،  محسن  و  منشا  گادوین  از 
بازیکنانی که ماه های گذشته همیشه در ترکیب فیکس 
پرسپولیس بوده اند، نشان داد پروفسور تغییری در عقاید 
اخیرش نداده و همان ترکیب مطمئن و کم ریسک را به 

ایجاد تغییرات ناگهانی ترجیح می دهد.
برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری بعد از بازی با پدیده 
و بعد از قهرمانی تیمش گفت: از ۲ ماه پیش قهرمانی ما 
قطعی شده بود و از جا دارد از هواداران و بازیکنانم تشکر 

کنم.
وی ادامه داد: امروز روز فوق العاده ای برای بازیکنان، 
هواداران و بنده بود. امیدوارم جشن قهرمانی را با حضور 

تماشاگران مان به زودی برگزار کنیم.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: امروز ما در سخت ترین 
شرایط ثابت کردیم بهتر هستیم، به سیدجالل حسینی 
در  قهرمانی  رک��ورد  چون  بگویم  وی��ژه ای  تبریک  باید 
لیگ برتر را شکست. کاپیتان تیم ما یعنی سید جالل 6 
قهرمانی در کارنامه دارد و جا دارد از صمیم قلب به وی 
تبریک بگویم. معتقد هستیم پرسپولیس با این بازیکن 
قدرتمند است. من هم از قهرمانی در لیگ برتر خوشحال 
هستم چون انصافا دفاع از عنوان قهرمانی بسیار سخت 

است .
برانکو گفت: ما با کسب سوپرجام و حضور در جمع ۴ تیم 
برتر آسیا شروع کردیم و حاال قهرمان لیگ هم شده ایم، از 
سوی دیگر به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا هم رسیدیم 

و همچنان معتقدم این فصل بهترین فصل ما بود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: نمی دانستم 
این  برای من مهمتر  اما  سید جالل حسینی رکورد زده 
است که او االن در ایران به یک رکورد خوب رسیده است. 

نقش او در تیم ما بزرگتر است.
مسلمان  و  منشا  نکردن  بازی  دالیل  خصوص  در  وی 

گفت: من فقط بازیکنانی را که در حال حاضر بهتر از بقیه 
هستند را بازی می دهم. اگر آنها مشکل انضباطی داشتند 

اصال روی نیمکت ما هم جایی نداشتند.
وی در خصوص اینکه امروز سالن کنفرانس و میز آن 
حسابی خیس شده بود گفت: در ابتدا از اینکه این اتفاق 
در نشست رخ داده عذر خواهی می کنم ولی این اتفاق در 

همه جای دنیا بعد از قهرمانی ها رخ می دهد.
برانکو در پایان از هیئت مدیره، مدیرعامل و کسانی که 
در این قهرمانی آنها را همراهی کردند تشکر کرد و گفت: 
باز هم باید بگویم بیشترین تبریک ما به بازیکنان است و 

آینده روشنی پیش روی آنها است.
بهترین  گفت:  مشهدی  تماشاگران  حضور  درباره  وی 
هواداران ما بعد از تهران در مشهد هستند و همیشه از 
ما پشتیبانی و حمایت خوبی می کنند. ناراحتم که خیلی 
اصلی  جشن  شاهد  تهران  در  نمی توانند  ها  مشهدی  از 

قهرمانی ما باشند.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا از این 
پس بازی ها را جدی می گیرد یا خیر گفت: از این پس فقط 
به برد فکر می کنیم و از ۲ ماه پیش قهرمانی ما مشخص بود 

اما کسی نمی دانست.
برانکو در خصوص اینکه عضو هیئت مدیره این باشگاه 
گفته لیست برانکو به دست ما رسیده گفت: این ها مسائل 
بزنم  حرف  االن  موردش  در  نمی شود  و  است  باشگاهی 
چون باید همه چیز را آنالیز کنم. ابتدای فصل هم گفتم 
نیمکت با ارزشی داریم و امسال مشخص شد که چقدر 

بازیکنان ما با ارزش بودند.

اما پرسپولیس بازهم رکوردهایی را در این فصل جابجا 
کرد. نمایش ضعیف پرسپولیس در دو بازی با استقالل و 
سایپا، باعث ناراحتی هواداران این تیم شده بود اما همین 
حاال هم آن ها بدون رقیب، صاحب همه عناوین تیمی و 

فردی لیگ هفدهم هستند.
بیشترین امتیاز

پرسپولیس با ۶۰ امتیاز، رسما قهرمان لیگ برتر شده 
و هیچ اتفاقی، نمی تواند جلوی قهرمانی آن ها را بگیرد. 
هم  را  دیگر  امتیاز   ۹ کسب  فرصت  فصل  پایان  تا  آن ها 

دارند.
بهترین خط حمله

خط  بهترین  صاحب  را  پرسپولیسی ها  گل،   ۴۳ زدن 
حمله فصل کرده است. ذوب آهن با یک و استقالل با ۴ 
گل اختالف نسبت به پرسپولیس، پشت سر آن ها هستند 
و تیم برانکو برای حفظ این عنوان باید در هفته های آینده 

دوباره موتور گلزنی تیمش را روشن کند.
بهترین خط دفاع

خط  بهترین  صاحب  را  پرسپولیس  خ��ورده،  گل   ۱۲
 ۱۵ با  استقالل  پرسپولیس  از  بعد  است.  کرده  هم  دفاع 
گل خورده در رده بعدی قرار دارد. سخت می توان انتظار 
از  را  عنوان  این  آینده،  بازی های  در  پرسپولیس  داشت 

دست بدهد.
بهترین تفاضل

صاحب بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع لیگ،  
طبیعتا صاحب بهترین تفاضل هم هست. تفاضل مثبت 
۳۱ که فاصله زیادی با تفاضل مثبت ۲۳ استقالل دارد و 

برای رقبا دور از دسترس به نظر می رسد.
بهترین گلزن

محسوب  لیگ  گل  آق��ای  زده  گل   ۱۸ با  علیپور  علی 
می شود و مرتضی تبریزی با ۱۳ گل، فاصله بسیار زیادی 
با او دارد. برای سومین سال پیاپی، آقای گل لیگ برتر 

پرسپولیسی خواهد بود.
بهترین گل ساز

نیمکت  زی��اد  هفته های  وج��ود  با  مسلمان  محسن 
نشینی، با ۹ پاس گل بهترین گل ساز این فصل لیگ برتر 
بوده است. نزدیک ترین رقیب او هم وحید امیری، دیگر 
بازیکن پرسپولیس با 6 پاس گل است و این عنوان، بین 

بازیکنان سرخپوش دست به دست می شود.
بیشترین کلین شیت

بهترین  صدر  در  شیت،  کلین   ۱۶ با  بیرانوند  علیرضا 
حسین  و  دارد  قرار  برتر  لیگ  فصل  این  دروازه بان های 
حسینی با ۱۰ کلین شیت، هرگز به او نخواهد رسید تا این 

عنوان هم، قطعا در اختیار پرسپولیسی ها باشد.

کوتاه از ورزش استان

اولین مسابقات آدینه سال ۹۷ تنیس روز گذشته با 
حضور ۱۲ تیم در مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار 
این مسابقات تیم های مصطفی حسینی علی  شد. در 
راه  فینال  به  گودرزی_مهدی رحمانی  و عماد  معیری 
پیدا کردند. در پایان تیم مصطفی حسینی علی معیری 
با نتیجه ۲ بر صفر پیروز و قهرمان اولین دوره مسابقات 

آدینه سال ۹۷ شدند.

طبق  گفت:  خبر  ای��ن  اع��الم  با  شایگان  محمد 
فروردین  در  نوروزی  جام  مسابقات  گذشته  سنوات 
و  همگانی  ورزش  توسعه  و  رش��د  ه��دف  ۹۷با  م��اه 
استعدادیابی  با  قهرمانی  ورزش  سمت  به  جهش 
مرکزی  بخش  روستاهای  و  بخش  شهر،  سطح  در 
اسالمی  وشورای  دهیاری ها  باهمکاری  وکوهسرخ 
نوروزی  جشنواره  ودرقالب  ومفرح  شاد  برنامه های 
برگزار  روستاها  وجوانان  نوجوانان  باحضوراستقبال 

گردید.
کرد:  بیان  کاشمر  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
بخشداری  با  وهماهنگی های  برنامه ریزی های  طبق 
جام  مسابقات  روستاها  دهیارها  از  جمعی  و  مرکزی 
از  و جام شهدای روستا در رشته های ورزشی  نوروز 
کشتی،  والیبال،  محلی،  و  بومی  بازی های  جمله 
روی  پیاده  همایش  فوتبال،  و  فوتسال  طناب کشی، 

خانوادگی برگزار شد.
شایگان اظهار داشت: مسابقات جام نوروز دربیش 
از  افزود: جدا  گردید،  برگزار  کاشمر  از۲۰ روستاهای 
برنامه های خانوادگی و همگانی، در مجموع بیش از 
۷۰ تیم در قالب مسابقات نوروزی شهرستان با هم به 

رقابت پرداختند.
را  ن��وروزی  جام  مسابقات  برگزاری  از  هدف  وی 
ایجاد شور و نشاط در میان جوانان و پر کردن اوقات 
فراغت در سطح شهر، بخش ها و روستاها عنوان کرد 
و گفت: در این ایام جشنواره بازی های بومی-محلی 
امید  و  مفرح  فضای  ایجاد  برای  همگانی  ورزش  و 
بخش در روستاهای شهرستان کامال پرشور و پررونق 

برگزار شد.
کاشمر  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
باکشف  ن����وروزی  مسابقات  اف����زود:  درخ��ات��م��ه 
آینده  در  میتواند  ش��ده  شناسایی  استعدادهای 
شایان  ایفامیکند  موثری  نقش  شهرستان  ورزش 
مدیرکل  مساعدت  با  روستا  ورزش  خانه   ۲ ذکراست 
توابه  از  فروتقه  استان درروستاهای  ورزش وجوانان 
بخش مرکزی و نیز روستای دهمیان رخش کوهسرخ 
ب��رداری  بهره  وم���ورد  تجهیز  کاشمر  شهرستان 

قرارگرفت.

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال جوانان در حالی 
از ۲۰ فروردین ماه برگزار می شود که اسامی ۲۰ بازیکن 
دعوت شده به این اردو اعالم شد و نام دو فوتسالیست 
خراسانی نیز در این لیست به چشم می خورد. بر این 
خراسان  از  پور  عادلی  سجاد  و  سرباز  سجاد  اساس 
ماه  ۲۳ فروردین  تا   ۲۰ از  که  اردو  این  باید در  رضوی 

در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود، شرکت نمایند.

دوره  دو  در   ۹۷ سال  ابتدای  از  که  محجوب  جواد 
است،  کرده  شرکت  پری  گرند  المللی  بین  مسابقات 
گرندپری  مسابقات  در  نیز  یکشنبه  فردا  است  قرار 
گرند  این مسابقات چهارمین  کند.  پیدا  ترکیه حضور 
 ۱۹ ۱۷تا  روزه��ای  طی  که  باشد  می   ۲۰۱۸ سال  پری 
ترکیه  کشور  آنتالیا  شهر  میزبانی  به  ماه  فروردین 
برگزار می شود، محجوب نیز در این مسابقات در وزن 
به مصاف حریفان خود خواهد  کیلوگرم   ۱۰۰ اضافه  به 
رفت. این جودوکار خراسانی در سال جدید موفق شد 
در مسابقات گرندپری تفلیس به مدال نقره دست پیدا 
پله   ۱۷ با  جودو  جهانی  فدراسیون  رنکینگ  در  و  کند 

صعود در جایگاه ۲۴ قرار گرفت.

خامس با قراردادی دو ساله به صورت قرضی راهی بایرن شده و باواریایی 
ها در تالش هستند که قرارداد او را دائمی کنند و ستاره کلمبیایی را از رئال 
بخرند. بندی در قرارداد خامس وجود دارد که بایرن می تواند با ۴5 میلیون 

یورو او را بخرد؛ ولی به نظر خامس از آینده اش مطمئن نیست.
او گفت:» بازگشت به مادرید؟ نمی دانم، در آینده ممکن است هر اتفاقی 
رخ دهد. باید به مسائلی که در حال حاضر در باشگاه فعلی ام رخ می دهد، 
فکر کرد. من در بایرن خوشحالم، بیش از پیش اینجا بازی می کنم و فقط 

به بایرن فکر می کنم.«
و 5 گل و 11 پاس  انجام داده  بایرن  برای  بازی  هافبک 26 ساله، 29 
گل به ثبت رسانده است. چلسی و یونایتد نیز از مشتریان پر و پا قرص 

او هستند.

قهرمانی  شود،  آگزبورگ  بر  غلبه  به  موفق  فردا  بایرن  اگر 
معتقد  هاینکس  و  شود  می  قطعی  بوندسلیگا  در  تیم  این 
در  قهرمانی  ریبری،  سالگی   35 تولد  برای  کادو  بهترین  است 

بوندسلیگا خواهد بود.
تولدش  برای  ریبری  برنامه  دانم  نمی  »من  گفت:  هاینکس 
در  قهرمانی  او  ب��رای  ک��ادو  بهترین  احتماال  ام��ا  چیست، 
در  قهرمانی  جشن  هشتمین  برگزاری  بود.  خواهد  بوندسلیگا 
بائر  بکن  و حتی  العاده است  ریبری فوق  برای  سن 35 سالگی 
نیز به چنین رکوردی دست نیافته. از روز اول رابطه ویژه ای با 
الزم  او  مدیریت  برای  چیزی  چه  دانستم  می  و  داشتم  ریبری 
است. ما به هم اعتماد متقابل داریم و از وقتی که من برگشتم، 
او انگیزه بیشتری از همیشه داشته است و شما می توانید نتایج 
را ببینید. او روز شنبه مقابل بورسیا دورتموند و سه شنبه برابر 
تا  کنم  صحبت  ریبری  با  باید  بنابراین  است  کرده  بازی  سویا 
احساس او را بسنجم. شاید او به عنوان دستیار کنار من روی 

نیمکت نشست!! 

یوپ هاینکس در انتهای فصل هدایت بایرن را رها خواهد کرد و مسئوالن باشگاه مونیخی 
اعالم کرده اند که تا یک ماه دیگر سرمربی فصل بعد را معرفی خواهند کرد. گزینه ای که یا آلمانی 

زبان است یا اینکه به این زبان تسلط دارد.
از مربیان زیادی به عنوان جانشین هاینکس یاد شده، از جمله توماس توخل، سرمربی 
سابق باشگاه دورتموند. گفته می شود که اگر توخل سرمربی بایرن شود، مت هوملس، مدافع 
بازگردد.  به دورتموند  این تیم ساز جدایی سر خواهد داد و ممکن است حتی  سرشناس 
هوملس فصل 16-2015 در دورتموند زیر نظر توخل کار می کرد و این دو رابطه چندان خوبی 

بهم نداشتند.
مدافع ملی پوش بایرن در واکنش به این شایعات گفت:» اختالف با توخل؟ دروغ است. 
چند روز پیش و در جریان وقفه بازی های ملی با توخل دیداری داشتم و می توانم بگویم که 

گفت وگوی بسیار خوبی هم انجام دادیم. من هیچ مشکلی با او ندارم.«

سالمت

هر نوع ضربه، جراحت، شوک، آسیب و حادثه وارد شده بر 
بدن در علم پزشکی تروما )trauma( محسوب می شود، مشروط 
به اینکه از خارج به بدن وارد شده باشد و عامل درونی، علت 
ایجاد آسیب نباشد. به عبارت دیگر تروما هر آسیبی است که 
در اثر افزایش انرژی ورودی به بدن ایجاد می شود. این انرژی 
ممکن است از نوع ضربه ای، مکانیکی، حرارتی )سوختگی(، 
شیمیایی یا انواع دیگر باشد. اهمیت تفاوت این موضوع در 
اورژان��س و فوریت های پزشکی مشخص می شود، مثال در 
برخورد با بیمار دچار سنکوپ و یا شوک اگر عامل بیماری باشد 
امدادگر به راحتی می تواند اقدام به جابجایی بیمار کند. ولی در 
شرایط تروما به علت وجود احتمال آسیب های شدید مانند 
قطع نخاع هرنوع جابجایی و حرکت بیمار بدون حمایت و ثابت 

نمودن بدن و توسط اشخاص غیر مجرب ممنوع است.
تروما را می توان براساس مکانیسم آسیب )حوادث ترافیکی، 
سقوط، حوادث منزل، ...(، محل آسیب ) سر، شکم و ...( و 
یا بر اساس ویژگی های عامل ایجادکننده تروما )ترومای نافذ 
شکم ) با شئ ُبرنده( یا ترومای غیرنافذ )بالنت( و همچنین 

ترومای حرارتی یا فشاری و غیره( تقسیم بندی نمود.
بدنبال ضربه چه آسیب هایی ممکن است در مفصل ایجاد 

شود:
آسیب هایی که بدنبال ضربه به مفصل وارد میشود بترتیب 
شدت ضایعه دررفتگی، نیمه دررفتگی و کشیدگی یا رگ به رگ 
شدن مفصل است. البته شکستگی داخل مفصلی هم نوعی 
آسیب مفصل است که در این مورد به تفصیل در دیگر مقاالت 

بحث شده است.
دررفتگی

برده میشود.  بکار  رفتگی فقط در مورد مفصل  کلمه در 
بسیاری اوقات شنیده میشود که استخوانی شکسته و دررفته 
است. استخوان شکسته، در نمیرود بلکه جابجا میشود. در 
هر مفصل، دو استخوان در کنار یکدیگر به گونه ای قرار گرفته 
به یکدیگر جابجا  که گرچه حرکت میکنند ولی نسبت  اند 
نمی شوند. به بیان دقیقتر زاویه آنها نسبت به یکدیگر قابل 
تغییر است ولی همیشه در تماس نزدیک با هم بوده و از هم 

دور نمی شوند.
دو  آناتومیک  ارتباط  که  میاید  بوجود  وقتی  دررفتگی 
استخوان در ناحیه ای که با یکدیگر مفصل میشوند از بین 
رفته و دو استخوان، دیگر با یکدیگر تماس ندارند و نخواهند 
توانست به راحتی در کنار یکدیگر حرکت یکنواختی داشته 

باشند.
نیمه دررفتگی

این کلمه هم مانند دررفتگی فقط در مورد مفصل بکار برده 
میشود و منظور از آن وضعیتی مشابه دررفتگی ولی خفیف 
تر از آن است. در نیمه دررفتگی قسمتهایی از سطح مفصلی 
دو استخوانی که یک مفصل را میسازند، همچنان با یکدیگر 
تماس دارند ولی به علت تماس ناکامل دو سطح مفصلی، 
حرکت هماهنگ و نرم دو سطح مفصلی در کنار یکدیگر از 
بین رفته، درد و محدودیت حرکتی بوجود میآید. این وضعیت 
معموال در روماتیسم و یا در عفونت های مفصلی دیده می شود.

رگ به رگ شدن
کلمه رگ به رگ شدن در مورد مفصل بکار برده میشود و 
برای فهم بهتر آن باید ابتدا توضیح مختصری در مورد لیگامان 
ها داده شود. لیگامان ها بافت هایی به شکل طناب یا نوار 
هستند که دو استخوانی را که با یکدیگر مفصل میشوند به 
هم وصل میکنند. لیگامان ها در کناره های سطوح مفصلی 
به استخوانها میچسبند و وظیفه آنها نگه داشتن دو سطح 
مفصلی در کنار یکدیگر است. بنابر این اهمیت زیادی در حفظ 
پایداری مفصل دارند. در رگ به رگ شدن، به علت حرکت 
شدید و نابهنجار مفصل این لیگامان ها بصورت ناکامل پاره 
میشوند و نتیجه آن درد و تورم در کنار مفصل، در نتیجه پارگی 
لیگامان و خونریزی ناشی از آن است. رگ به رگ شدن بطور 

شایعی در ناحیه مچ پا و در اثر پیچ خوردن مچ دیده میشود.

روز  چند  از  را  خود  کار  شرایطی  در  والیبال  ملی  تیم 
قبل برای رویدادهای پیش رو در سال ۹۷ آغاز کرده که 
ایگور کوالکوویچ از فدراسیون خواسته تیم تحت نظر او 
فقط در لیگ جهانی و مسابقات جهانی حضور پیدا کند.

را  آسیایی  های  ب��ازی  در  حضور  ملی  تیم  سرمربی 
تیم  برای   ۲۰۱۸ جهانی  های  رقابت  با  نزدیکی  دلیل  به 
اصلی به صالح نمی داند و به نظر می رسد فدراسیون هم 

خواسته مرد مونته نگرویی را پذیرفته است.
امیر خوش خبر، سرپرست تیم  با اعالم  از سوی دیگر 
ملی  تیم  از  بازیکنی  نباید  کرده  اعالم  کوالکوویچ  ملی، 
برگزار می  اواسط مردادماه  باشگاه های آسیا که  در جام 

شود، شرکت کند.
این  درباره  ایران  والیبال  کارشناس  محمودی،  بهنام 
که کوالکوویچ خواسته، تیم اصلی در بازی های آسیایی 
۲۰۱۸ جاکارتا شرکت نکند، می گوید: »قطعا برای مردم 
و همچنین کمیته ملی المپیک طالی بازی های آسیایی 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. ما می توانیم از 
لیگ جهانی به عنوان یک میدان تدارکاتی استفاده کنیم 

صورت  آن  در  دهیم.  میدان  هم  را  تر  جوان  بازیکنان  و 
بازی های آسیایی هم می تواند برای تیم ملی حکم یک 
تورنمنت آماده سازی قبل از مسابقات جهانی را داشته 
باشد. در این میان کادرفنی با آماده نگه داشتن بازیکنان 

چند  به  استراحت  همچنین  و  روان��ی  و  روح��ی  نظر  از 
بازیکن خاص شاید بتواند مدیریت خوبی داشته باشد.«

که  این  بر  مبنی  کوالکوویچ  گفته  به  واکنش  در  وی 
برود،  آسیا  های  باشگاه  جام  به  نباید  پوشی  ملی  هیچ 

عنوان  به  تیمی  چه  نیست  معلوم  که  »هنوز  افزاید:  می 
قطعا  رود.  می  آسیا  های  باشگاه  جام  به  ایران  نماینده 
سطح این رقابت ها از بازی های آسیایی پایین تر است 
ایران شرایط  نماینده  به  با کمک  تواند  و فدراسیون می 
بازیکنان  نیست  قرار  اگر  حتی  آورد.  فراهم  را  خوبی 
حداقل  بروند،  خود  باشگاهی  تیم  به  اصلی  ملی  تیم 
خط  ملی  تیم  از  که  بازیکنانی  از  تواند  می  فدراسیون 
استفاده  باشگاهی  تیم  در  کمکی  یار  عنوان  به  خوردند 
برنامه  و  کنیم  انگیزه  ایجاد  ها  باشگاه  برای  باید  کند. 
سرمایه  از  را  آنها  که  این  نه  باشیم؛  داشته  خوبی  ریزی 

گذاری در این رشته دل سرد کنیم.«
هم  »من  کند:  می  خاطرنشان  ملی  تیم  سابق  بازیکن 
قبول دارم یک بازیکن در طول چند ماه نمی تواند 5 بار 
به اوج آمادگی برسد؛ اما فدراسیون باید در برنامه ریزی 
خود تمام جوانب را در نظر بگیرد. اینطور نیست که فقط 
و  باشد  داشته  اهمیت  ملی  تیم  سرمربی  های  خواسته 
طالی بازی های آسیایی و خواسته های یک باشگاه هم 

برای ما باید از اهمیت باالیی برخوردار باشد.«

بازهم پدیده، بازهم پرسپولیس، بازهم قهرمانی
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میز خبر

     واکن�ش س�پنتا نیکن�ام به حض�ورش در 
صحن شورای یزد

س��پنتا نیکنام عضو ش��ورای ش��هر ی��زد در توییتر خود 
ب��ه اخبار اخی��ر در برخی رس��انه ها واکنش نش��ان داد.
وی در واکن��ش ب��ه خب��ر برخ��ی کانال ها و س��ایت های 
خبری که از حضورش در صحن ش��ورای ش��هر یزد خبر 
داده بودند نوش��ت: »این خبر کذب است. من تا زمانی 
تکلی��ف عضوی��ت اقلیت ه��ا در دوره های بعد ش��ورای 
ش��هر مشخص نشود به شورای ش��هر نمی روم.«نیکنام 
که عضویتش در ش��ورای ش��هر ی��زد به دلی��ل به حالت 
تعلی��ق در آم��ده بود ادام��ه داد: »موضوع دیگر س��پنتا 
نیس��ت؛ موض��وع حق��وق اقلیت های مذهب��ی در ایران 
اس��ت.«پیش تر ش��ورای نگهب��ان نس��بت ب��ه عضویت 
اقلیت های دینی در ش��وراهای اس��المی ش��هر و روستا 
ایراداتی را وارد کرده بود، با ش��کایت یکی از نامزدهای 
شکس��ت خ��ورده در انتخاب��ات ش��ورا ش��هر ی��زد علیه 
منتخب زرتش��تی این ش��ورا در دیوان عدال��ت اداری، 
عضوی��ت این عضو زرتش��تی ش��ورای به حال��ت تعلیق 

درآمده بود./ایلنا
    س�وتی فوتبال�ی عادل فردوس�ی پور در 

برنامه دورهمی!
تقریب��ا همه عادت داری��م که عادل فردوس��ی پور همه 
دورهم��ی  برنام��ه  در  او  بدان��د.  را  فوتبال��ی  اتفاق��ات 
وقتی مه��ران مدیری گفت از بین فوتبالیس��ت ها فقط 
شوچنکو را می شناس��د، وارد شوخی کالمی با مدیری 
بر س��ر خوش��گلی این بازیکن ش��د و در نهایت هم گفت 
االن کار سیاس��ی می کن��د. دوره ای مربی بوده و دیده 
موف��ق نیس��ت، ول ک��رده رفته س��راغ سیاس��ت.جالب 

ب��ود که عادل به یاد نداش��ت آندره ش��وچنکو س��رمربی 
تیم ملی فوتبال اوکراین اس��ت! بر ای ع��ادل که تقریبا 
همه طرفداران روی س��کوهای ورزش��گاه ها را هم می 
شناس��د، این یک لحظه تردید شاید بعید به نظر برسد 
اما خیلی از اهالی فوتبال این قدر به عادل اعتقاد دارند 
که ش��اید اصال با خودش��ان ش��ک نکردند شوچنکو این 
روزه��ا مربیگری م��ی کند و دوب��اره از سیاس��ت فاصله 

گرفته است./خبرآنالین
    آزاد بودن تلگرام برابر با قاچاق دختران!

رئی��س دانش��کده صداوس��یما:دفاع از آزادی تلگ��رام، 
یعن��ی بانده��ای قاچاق دخت��ران آزاد باش��ند در فضای 
مج��ازی فعالیت کنند و پلیس هی��چ امکانی برای مقابله 
ب��ا آنه��ا نداش��ته باش��د.یعنی کالهبردار ها آزاد باش��ند 
حساب های بانکی مردم را خالی کنند اما قانون نتواند با 
آنها برخورد کند.یعنی داعش و القاعده از طریق تلگرام 
ب��رای بمب گ��ذاری و آدم کش��ی س��ازماندهی و عملیات 
کنند اما تلگرام موظف نباش��د هی��چ اطالعاتی از آنها در 
اختیار پلیس ایران قرار دهد.یعنی افراد فاسد و منحرف 
بتوانند تصاوی��ر پورنوگرافی کودکان را در فضای مجازی 
منتش��ر کنند و هیچ راه قانونی برای شناسایی و برخورد 
با آنها نباشد.هزینه این همه جرم و جنایت که جمعیت 
دهها میلیونی کاربران تلگرام را تهدید می کند، به منافع 

آزادی تلگرام برای عده ای خاص می ارزد؟
    2.۵ میلی�ون توم�ان بدهی�د، ب�ه جم�ع 

الکچری ها وارد شوید
نیم��ه  از  حال��ی  در   »luxuryniyum« عن��وان  ب��ا  س��ایتی 
اس��فندماه ۹۶ آغ��از به کار کرده اس��ت ک��ه در وهله اول 
برای عضویت در این سایت، از افراد تقاضای 5 میلیون 

تومان حق عضویت می کرد. ورود به این سایت، منوط 
به ثبت و پرداخت حق عضویت اس��ت و هیچ کسی قبل 
از پرداخت، حق ورود ندارد.این س��ایت به نام شخصی 
با اس��م مجتبی رسولی ثبت شده و ش��ماره تماس یک 
ش��رکت خصوصی با نام فراس��و سامانه پاس��ارگاد هم به 
عنوان پش��تیبان سایت درج ش��ده است.نکته جالب تر 
در خصوص این س��ایت این اس��ت که ب��ه لحاظ نگارش 
 »wordpress« نرم اف��زاری، ای��ن باش��گاه تح��ت س��امانه
ک��ه س��اده ترین نوع نگارش س��ایت بوده و بیش��تر برای 
سایت های ش��خصی و وبالگ ها استفاده می شود، درج 
ش��ده اس��ت.از آنجایی ک��ه ورود به این س��ایت با مبلغ 
ورودی��ه 5 میلی��ون تومانی، هواداری نداش��ته اس��ت. 
مالک س��ایت، پ��س از مدت��ی مبلغ عضوی��ت را به ۲.5 
میلیون تومان کاهش داده است. این در حالی است که 
تنها یک ماه از آغاز به کار این سایت گذشته و به لحاظ 
بازدید، نش��ان می دهد که اعضای چندانی در آن وجود 
ندارند.البت��ه این تمام ماجرا نیس��ت؛ نکته این اس��ت 
که پس��ت خاصی در این س��ایت وجود ندارد و مشخص 
نیس��ت ک��ه در ازای پرداخت ای��ن ۲.5 میلیون تومان و 
عضویت در س��ایت، چ��ه خدماتی به اعض��ای الکچری 
آن داده خواهد ش��د، اما یک کان��ال تلگرامی که به نظر 
می رس��د وابسته به همین س��ایت باشد، عکس هایی از 
خودرو ه��ا و کاال های لوک��س که مربوط ب��ه برخی افراد 

خاص است را درج کرده است./آنا
     بانک ه�ا وام 1۵ میلی�ون تومان�ی ازدواج 

نمی دهند 
عل��ی اصغر یوس��ف نژاد، س��خنگوی کمیس��یون تلفیق 
بودجه گفت:بانک ها از دریافت درخواس��ت وام ازدواج 

۱۵ میلی��ون تومان��ی ازجانب زوج ها امتن��اع می کنند. 
قانون بودجه س��ال ۹۷ در خصوص وام ازدواج صراحت 
الزم و کاف��ی را دارد و بان��ک ه��ا بای��د وام ۱۵ میلی��ون 
تومانی را با اقس��اط 5 س��اله به زوج ه��ا پرداخت کنند. 
موضوع وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی را ش��خص رئیس 
جمه��ور ب��ا حض��ور در وزارت اقتص��اد مطرح ک��رد و در 
مجل��س نمایندگان با آن موافقت کردن��د که به نظر می 
رسد این وام از جمله مطالبات مردم است. وام ازدواج 
قابلی��ت اجرایی دارد و انتظار می رود دولت نس��بت به 
اج��رای هر چه س��ریعتر ای��ن قانون اقدام کن��د. اجرای 
قوانین دو هفته بعد از ابالغ آن از س��وی رئیس جمهور 
جنب��ه عملیات��ی م��ی گی��رد، در واق��ع در ح��ال حاضر 
پرداخت وام ازدواج مراحل تدوین آیین نامه و دس��تور 

العمل را پشت سر می گذارد./ خانه ملت
    ماج�رای دیدار عوامل پایتخت با س�ردار 

سلیمانی
س��یروش مقدم، کارگ��ردان پایتخت گفت: نظر س��ردار 
قاس��م س��لیمانی در خص��وص س��اخت »پایتخ��ت 5« 
مثبت بود و فقط یک نگرانی داش��تند ک��ه انتهای قصه 
چ��ه می ش��ود که م��ا گفتی��م خان��واده نقی با رش��ادت و 
جانفش��انی خودشان را از مهلکه جنگ نجات می دهند 
و در نهایت یک بالگرد سوری این خانواده را از مخصمه 
نجات می دهد. س��ازمان اوج همفکر و ناظر بر کار بود و 
قس��مت به قسمت فیلمنامه، هم به اوج و هم تلویزیون 
داده می ش��د و کامال هماهنگ بودیم.نظر سردار قاسم 
س��لیمانی در خصوص ساخت »پایتخت 5« مثبت بود و 
فقط یک نگرانی داش��تند که انتهای قصه چه می ش��ود 
ک��ه م��ا گفتی��م خان��واده نقی ب��ا رش��ادت و جانفش��انی 

خودش��ان را از مهلک��ه جن��گ نج��ات می دهن��د و در 
نهای��ت یک بالگرد س��وری ای��ن خان��واده را از مخصمه 
نجات می دهد. س��ازمان اوج همفکر و ناظر بر کار بود و 
قس��مت به قسمت فیلمنامه، هم به اوج و هم تلویزیون 

داده می شد و کامال هماهنگ بودیم.
از ابت��دا ق��رار ب��ود اوج کمک ه��ای م��ادی، معن��وی و 
همفک��ری داش��ته باش��د و مس��لما بودجه این س��ریال 
هم به اطالع دیگران و س��ردار س��لیمانی رسیده بود که 
ایش��ان در جریان بودند، وگرنه دلیلی نداش��ت ایش��ان 
بخواهند مرا ببینند. اتفاقا یک صبح زود خدمت ش��ان 
رس��یدیم، زیرا می خواستند سرش��ان خلوت تر باشد و 
مفصل صحب��ت کنند. من از فحوای کالمش��ان متوجه 
شدم پایتخت های دیگر را هم دیده اند. ایشان نظراتی 
داش��تند که بحق هم درس��ت ب��ود. ضمن این ک��ه به ما 
مش��اورانی برای کار معرفی کردن��د و فقط نگران فینال 

قصه بودند که قهرمانان نجات پیدا کنند.
جلس��ات مفصل��ی ب��ا فرمانده��ان داش��تیمبارها من و 
محس��ن تنابن��ده جلس��ات مفصلی ب��ا رده ه��ای باالی 
عملیات س��وریه داش��تیم و پای خاطرات آنها نشستیم 
و نوش��تیم، حتی خودم یک بار پیش س��ردار سلیمانی 

رفتم و راجع به پایتخت و داعش صحبت کردیم.
    فقر مطلق در ۳۳ درصد جمعیت کشور

یک پژوهش��گر و اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینکه بخش 
قاب��ل توجه��ی از مش��کل س��وء تغذی��ه ب��ه خاط��ر فق��ر 
نیس��ت بلکه به خاطر تغذیه نامناس��ب ایجاد می شود، 
تصریح ک��رد: برای مثال این افراد به جای مصرف مواد 
ریزمغذی کافی، تنق��الت مصرف می کنند. روش های 
مختلفی برای محاسبه فقر وجود دارد زیرا در محاسبه 

فقر برخی شاخص ها می تواند روی تعداد کسانیکه زیر 
خط فقر هستند تاثیر گذار باشد اما پایین ترین چیزی 
ک��ه در س��الهای اخی��ر محاس��به ک��رده ای��م ۳۳ درصد 
جمعی��ت کش��ور دچار فق��ر مطل��ق هس��تند و 6 درصد 
نیز دچار گرس��نگی هس��تند که این تع��داد نزدیک به 5 

میلیون نفر  است.
حس��ن راغفر با اش��اره به اینکه تعیین ش��اخص میزان 
س��بد غذای��ی برعه��ده انس��تیتو تغذیه اس��ت، توضیح 
داد: ب��رای مثال ه��ر فرد باید ۲۰۸۰ کیل��و کالری در روز 
دریافت کند، اما این می��زان فقط با خوردن نان تامین 
نمی ش��ود بلکه ریز مغذی هایی ه��م دارد. این مبنایی 
است که ببینیم چه درصدی از کل مخارج خانوارها غذا 
بوده اس��ت؟. برای مثال اگر یک س��وم آن غذا بوده، دو 
سوم دیگر آن س��ایر مخارج خانوار است. پس اگر سبد 
پای��ه غ��ذا را تعیین کنیم از روی آن م��ی توانیم حداقل 

درآمدها را برای سایر مخارج نیز تعیین کنیم./ ایسنا
    کنایه معنادار مطهری به سریال پایتخت

عل��ی مطه��ری همچنی��ن ب��ا تاکید ب��ر ض��رورت تبیین 
اندیش��ه های ش��هید مطهری در زمین��ه حجاب، گفت: 
برگ��زاری کارگاه ه��ای حج��اب بخص��وص در ش��رایطی 
ک��ه مس��ائلی مانند حج��اب اختیاری مطرح ش��ده الزم 
ب��ه نظ��ر می رس��د.نایب رئی��س مجل��س همچنی��ن در 
واکنش به اظهارات نمایندگان برخی دستگاه ها درباره 
محدودیت های بودج��ه ای برای برگزاری مراس��م های 
بزرگداشت ش��هید مطهری گفت: مثال همان طوری که 
برای س��ریال پایتخت هزینه می ش��ود،  می ت��وان برای 
ترویج اندیش��ه های ش��هید مطه��ری نیز هزین��ه کرد./

ایسنا

     راکتور تحقیقاتی تهران جوان شد
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: راکتور تحقیقاتی تهران با بهره گیری از توان داخلی بازسازی شد.

عل��ی اکبر صالحی با بیان اینکه س��ن راکتور تحقیقاتی تهران ۴۰ س��ال بود، گفت: در یک س��ال گذش��ته ب��ا تالش محققان و 
جوان��ان ایران��ی این راکتور به طول کامل بازس��ازی ش��ده و امروز راکتوری ج��وان در خدمت فعالیت های تحقیقاتی کش��ور 

اس��ت.
وی افزود: در کنار نوس��ازی این راکتور، نخس��تین بار مدار آزمایش س��وخت هس��ته ای ایجاد و نصب شده است تا تاب آوری 

سوخت تولیدی برای استفاده در نیروگاه ها نیز در این راکتور تحقیقاتی انجام شود.
صالحی خاطرنشان کرد: مدار نصب شده در این مجموعه توان ایجاد فشار ۲۰ تا ۳۰ اتمسفر فشار و آزمایش تاب آوری سوخت 

تولیدی در برابر حرارت و تشعشعات راکتور را دارد.
وی س��اخت این تجهیزات را افتخاری جدید برای محققان ایرانی دانس��ت و افزود: این تجهیزات تس��ت س��اخته ش��ده برای 
راکتورهای تحقیقاتی قابل اس��تفاده اس��ت و گام نخس��ت برای طراحی و ساخت تجهیزات تس��ت در ابعاد بزرگتر با تاب آوری 

۱۶۰ اتمسفر برای استفاده در روند تولید سوخت نیروگاهی است.
گزارش ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی که با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت وگو می کرد، با بیان اینکه تمامی مراحل 
طراحی و کارگاهی س��اخت این تجهیزات مدار تست سوخت هس��ته ای به همت جوانان ایرانی انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: این مدار به فرایندی ضروری در روند تولید سوخت نیروگاهی است و سوخت پیش از تکمیل فرایند تولید باید آزمایش 

های تاب آوری در برابر حرارت، فشار و تشعشعات راکتور را پشت سر بگذارد.
    دعوت از “جوانان “ برای برخورد با یک فعال اصالح طلب

امیرابراهیم رس��ولی، مس��ئول روابط عموم��ی و تبلیغات “جمنا” )جبهه مردمی نیروه��ای انقالب( در هنگام انتخابات ۹۶ 
و رئیس دفتر غالمعلی حداد عادل، از “جوانان غیرتمند” خواس��ت با مصطفی تاج زاده برخورد کنند.این فعال اصولگرا، 
با انتش��ار سلس��له توییت های متعددی در انتقاد از مصطفی تاجزاده و توییت هایش، “خودکش��ی” او را پیش بینی کرده 
و با انتقاد از “نهادهای مس��ئول” به خاطر “س��کوت” در برابر آقای تاجزاده نوش��ته: “جوانان غیرتمند چگونه حاضرند او 
امنی��ت مل��ی را بازیچه خود کند؟” مصطفی تاجزاده در واکنش به انتش��ار چنین مطالبی نوش��ته “به ای��ن تهدیدها عادت 
دارد و آنه��ا را به پش��یزی نمی گیرد”، اما مایل اس��ت بدان��د آیا آقای حدادعادل مواضع رئیس دفت��رش را تایید می کند یا 

خی��ر.

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
وصول به خداوند عزوجل س�فری اس�ت که جز با عبادت در شب حاصل 

نگردد.

منظ�ور از دنی�ا ک�ه راس هر خطیئه اس�ت همان توجه به غیر خدا اس�ت 
زیرا همان طور که آخرت درجاتی دارد و بعضی فراتر و باالتر از بعضی 
دیگر اس�ت دنی�ا نیز درکاتی دارد ک�ه برخی از برخی فروتر و پس�ت تر 
اس�ت و ش�رط اصلی جهاد در راه خدا اجتهاد در تشخیص آخرت با همه 
درکات آن و تمی�ز آخ�رت با همه درجات آن و س�پس اقدام به داد و س�تد 
و ازدس�ت دادن دنیا که در حقیقت رهیدن از درکات ان اس�ت و به دس�ت 

آوردن آخرت که در واقع رسیدن به درجات آن است می باشد.
شت حماسه و عرفان ص40  عشق آمد و عقل رفت و منزل بگذا

غم رخت فرو نهاد و دل، دل ربداشت
شت وصلی که رد اندیشه نیارم پندا

گاشت نقشی است که آسمان هنوزش نن
خاقانی


