
عضو شورای اسالمی شهر مشهد:

 بدحجابی به مجرایی برای
 اعتراض اجتماعی تبدیل شده است

امام جمعه مشهد

 بدترین مرض در جامعه
 روحانیت سکوالریسم است
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استاندارخراسان رضوی در دیدار با سرکنسول ترکیه مطرح کرد؛

توسعه گردشگری و استمرار 
مناسبات اقتصادی

در گفت وگو با رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد مطرح شد:

نسخه ای جدید برای 
»اجرت«

همچون  نیز  طال  بازار  ارز،  بازار  اخیر  نوسانات  پی  در 
شد  شدیدی  شوک  دچار  دیگر  صنف های  از  بسیاری 
طال  مصنوعات  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  بازار  در  و 
رکود شدیدی ایجاد شده است. اما بحثی که مدتی است 
است،  کرده  ایجاد  نظر  اختالف  ب��ازار  این  فعاالن  بین 
که  است  مبلغی  »اجرت«  است.  ساخت  اجرت  موضوع 
ساخت  هزینه  عنوان  به  طال  شده  تمام  قیمت  روی  بر 
هنگام  که  اینجاست  جالب  می شود.  لحاظ  مصنوعات 
خرید مصنوعات طال »اجرت« از مبلغ خرید کم می شود.

اقتصاد

گزارش ویژه

گزارش ویژه
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

اداره کردن شهر بر مبنای شیوه 
آزمون و خطا اشتباه است

یک اتفاق نادر در مجلس؛ 

نماینده ای حکم ارتداد 
دیگری را داد؟!

جشن های نیمه شعبان در بهشت رضا)ع( باشکوه تر از گذشته در راه است؛

روزهای روشن اردیبهشت

بهشتی در مراسم گشایش موزه مفاخر دانشگاه فردوسی مشهدمطرح کرد 

موزه تبار و کیان دانشگاه
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بازهم انحصار به 
نفع رسانه ملی 

تاریخ گفت وگویی بی پایان میان گذشته، اکنون و آینده است و آنچه این گفت و گو را امکان 
پذیر می سازد، حقظ اسناد و آثار تاریخی است. موزه دانشگاه فردوسی مشهد در جهت رسیدن 
به این مهم و نیز با هدف نمایش پیشینه درخشان علمی و فرهنگی و ارایه دستاوردهای پژوهشی 
و  این موزه سیر تحول دانشگاه، چهره روسا، مفاخر  تاسیس شده است. در  فناوری دانشگاه  و 

استادان تاثیرگذار،وسایل اهدایی استادان برجسته و...

این روزها بوی عید می دهد. عطری که منتظران را بیشتر از هر زمان دیگری سر ذوق می آورد و 
شهر نیز رنگ و روی دیگری می گیرد. اما مشهد پایتخت سنتی کهن است که از دیرباز در خراسان 
رواج داشته است. زیارت اهل قبور و توزیع خیرات و نذورات برای کسانی که دستشان از زندگی دنیوی 
کوتاه است همیشه در سه روز منتهی به نیمه شعبان در قالب مراسمی ویژه توسط مردم مشهد و نقاط 

دیگر استان برگزار می شود. بهشت رضا)ع( که اصلی ترین ...
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 سرویس اقتصادی
ترکیه  سرکنسول  و  رض��وی  خراسان  استاندار 
محوری  را  فرهنگی  مراودات  و  گردشگری  توسعه 
اقتصادی  مبادالت  استمرار  و  تقویت  برای  ای  پایه 

و سیاسی دانستند.
دی��دار  در  چهارشنبه  روز  رشیدیان  رض��ا  علی 
وی  با  مشهد  در  ترکیه  جدید  سرکنسول  معارفه 
افزود: این تعامالت و تبادالت فرهنگی و ارتباط دو 
مناسبات  حوزه  بر  ای  گسترده  تاثیر  می تواند  ملت 

سیاسی و اقتصادی دارد.
و  مشهد  فرهنگی  هفته های  برگزاری  گفت:  وی 
زمینه های  جمله  از  ترکیه  استان های  با  خراسان 
ظرفیت های  معرفی  به  که  است  متقابل  تعامل  این 
تبادل  توسعه  و  طرف  دو  فرهنگی  و  گردشگری 

گردشگر می انجامد.
موضوع  در  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  استاندار 
وترکیه  استان  بین  هیئت هایی  گردشگری  توسعه 
اما  گرفته  صورت  الزم  تفاهم های  و  شده  مبادله 

هنوز اجرایی نشده است .
مناطق اقتصادی استان فرصتی برای 

سرمایه گذاری
ترکیه  از  هیئتی  بود  مقرر  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
برای اجرایی شدن این موضوع و بندهای این تفاهم 
است،  نشده  انجام  کنون  تا  که  کند  سفر  استان  به 
گذاری  سرمایه  حوزه  در  حال  عین  در  کرد:  عنوان 
دارد  وجود  خوبی  ظرفیت های  استان  در  مشترک 
که می تواند زمینه توسعه بیش از پیش روابط شود.
و  فرهنگی  ت��ع��ام��الت  توسعه  زمینه  در  وی 
امروز  گفت:  امر  این  از  استقبال  با  هم  دانشگاهی 
مرکز  و  دانشگاه   250 از  بیش  استان  سطح  در 
اموزش عالی با بیش از 300 هزار دانشجو و 12 هزار 

دانشجوی خارجی وجود دارد.
توجه  با  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  استاندار 
بین  فرهنگی  تعامالت  گسترش  از  ظرفیت  این  به 

دانشگاه های استان و ترکیه استقبال می کنیم .
گذاری  سرمایه  ظرفیت های  جمله  از  رشیدیان 
برای  مشترک  تولید  پاک،  انرژی های  را  استان  در 
افزود:  و  کرد  عنوان  منطقه  کشورهای  به  صادرات 
در  سرخس  یعنی  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  دو 
از  افغانستان  با  ترکمنستان و دوغارون هم مرز  مرز 

مشترک  گذاری  سرمایه  برای  ظرفیت ها  این  جمله 
است.

امیدواری به جذب سرمایه های ترک
تسهیل  ب��رای  استان  سطح  در  داد:  ادام��ه  وی 
صورت  ای  گسترده  اقدامات  نیز  گ��ذاری  سرمایه 
گرفته و ضوابط خوبی وجود داردبه گونه ای که سال 
شده  جذب  گذاری  سرمایه  تعداد  بیشترین  گذشته 
گذاران  سرمایه  است  امید  و  داشتیم  را  استان  در 
کشورهای  از  حوزه  این  فعاالن  سایر  کنار  در  ترکیه 

مختلف واردعمل شوند.
 استاندار خراسان رضوی افزود: امسال بر اساس 
سرمایه  تضمین  منظور  به  دول��ت  دستورالعمل 
خارجی  گذاری  سرمایه  از  کشور،  داخل  در  گذاری 
با قوت حمایت می شود و هیچ مقاومت و مانع جدی 

در این مسیر وجود ندارد.
هیئت های  تبادل  توسعه  همچنین  رشیدیان 
با  آشنایی  و  معرفی  در  را  طرف  دو  بین  تجاری 
ظرفیت ها و ارتقا سطح روابط اقتصادی بسیار مهم 
و  نمایشگاه ها  برگزاری  بر روی  باید   : گفت  و  خواند 
شرکت هیئت ها و فعاالن اقتصادی در آنها هم در دو 

سو برنامه ریزی شود.

نیاز به حل مشکل مبادله پول
وی حل مشکل مبادله پول بین دو کشور و بی نیاز 
از ارز دیگر کشورها را از جمله ضرورت ها در توسعه 
اقتصادی خواند و گفت: تحقق آن قدمی  مناسبات 
بزرگی است که در مبادالت تجاری دو کشوربرداشته 

می شود و منجر به توسعه روابط می گردد.
استاندار خراسان رضوی همچنین ابراز امیدواری 
استان  در  حضور  مدت  در  جدید  سرکنسول  کرد: 
فرهنگی،  اقتصادی،  تعامالت  توسعه  در  بتواند 
و  باشد  موقر  ترکیه  و  استان  این  بین  گردشگری 
بخش  شرکت های  و  اقتصادی  هیئت های  تبادل 
خصوصی را که نقش مهمی در گشایش مبادالت دو 

جانبه دارد تقویت نماید.
سرکنسول جدید در مشهد مطرح کرد:

تالش برای معرفی کردن ظرفیت ها در ایران 
سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در مشهد هم در 
این دیدار گفت: جمهوری اسالمی ایران و خراسان 
ظرفیت های  دارای  گردشگری  نظر  از  رض��وی 
ما  و  است  مذهبی  و  ،فرهنگی  تاریخی  گسترده 

خواستار معرفی این ظرفیت ها در ترکیه هستیم .
خواهان  ما  اینکه  بیان  با  یورولماز  فرهان  محمت 

طرف  دو  بین  آن  بیشتر  رونق  و  گردشگری  توسعه 
از  توجهی  قابل  جمعیت  ام��روز  اف��زود:  هستیم، 
انتظار  اما  می کنند  سفر  ترکیه  به  ساله  هر  ایرانیان 
است شهروندان ترکیه هم سفرهای گسترده تری را 

به ایران بویژه خراسان رضوی داشته باشند.
وی اظهار کرد: تبادل توریست فقط بعد اقتصادی 
ب��رادری  تقویت  و  آن  فرهنگی  آث��ار  بلکه  ن��دارد 
پیگیر  راستا  این  در  و  است  بیشتر  کشور  دو  بین 
پروژه هایی برای معرفی عینی ظرفیت های خراسان 
اینکه  بیان  با  وی    . هستیم  ترکیه  مردم  به  رضوی 
زیادی  اهمیت  از  ترکیه  تاریخ  در  خراسان  منطقه 
درستی  به  خطه  این  باید   : افزود   ، برخورداراست 
فقط  نه  و.  شود  معرفی  ترکیه  در  ظرفیت ها  تمام  با 
این  به  سفر  از  ترکیه  شهروندان  سایر  بلکه  علویان 

خطه استقبال کنند.
نزدیکی فرهنگی ایران و ترکیه

قدرتمند  ترکیه  و  ایران  اینکه  بیان  با  یورولماز 
نظر  از   : گفت  هستند،  منطقه  کشورهای  ترین 
نزدیک  هم  به  بسیار  کشور  و  ملت  دو  این  فرهنگی 
بوده و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور هم روند 
رو به رشدی دارد اما هنوزبه نسبت ظرفیت ها بسیار 
این  تقویت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی  است.  پایین 
استان  سه  خراسان)  منطقه  حوزه  در  گفت:  روابط 
 ، اقتصادی  از  اعم  مناسبات  این  توسعه   ) خراسان 
بسیاری  مثبت  و  مستقیم  اثر  گردشگری  و  فرهنگی 

در تقویت روابط دو کشور دارد.
معرفی  ک��ن��ار  در  ای��ن��ک��ه  ب��ی��ان  ب��ا  ادام���ه  وی 
گسترده  پیگیری  خطه  این  گردشگری  ظرفیت های 
این  توانمندی های  معرفی  و  شناسایی  برای  ای 
اتصال  و  ارتباط  برقراری  و  ای  تجارترکیه  به  استان 

به فعاالن اقتصادی خراسان رضوی هستم.
 وی خواستار تسهیل روند سرمایه گذاری ترک ها 
با  تسهیل شود  امر  این  اگر   : افزود  و  استان شد  در 
سرمایه های   ، ترک  گذاران  سرمایه  اقبال  به  توجه 

زیادی از کشور ما به این سمت سوق می یابد.
وی توسعه مناسبات فرهنگی و وروددانشگاه ها به 
خواندگی  خواهر  و  فرهنگی  مناسبات  توسعه  حوزه 
این  شدن  اجرایی  و  ترکیه  و  استان  شهرهای  بین 
راستا  در  عینی  پروژه های  گیری  شگل  و  تفاهمات 

گسترش روابط دو جانبه را هم خواستار شد.

امام جمعه مشهد

بدترین مرض در جامعه روحانیت سکوالریسم است

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد؛

آمادگی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق

امام جمعه مشهد گفت: بدترین مرض ما در جامعه 
سکوالریسم  بیماری  سیاسی،  جامعه  و  روحانیت 
است، این بیماری هم متدینین و هم متأسفانه برخی 

چهره های روحانی ما را گرفته است.
علم الهدی  آی��ت ا...   ،AlAmolhodA.com گزارش  به 
صبح امروز در همایش روسای دفاتر شورای هماهنگی 
برگزاری  ستادهای  و  کشور  سراسر  اسالمی  تبلیغات 
این مراسم که دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 
تبلیغات،  هماهنگی  شورای  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
و  بوده  به عهده آن  تبلیغ  راهبرد  و  تبلیغ  کل جریان 
شورایی که تشکیل شد، همه سیاست های تبلیغی چه 
در حوزه فعالیت های مراسمی و چه تبلیغات حوزه، 
عمل  و  سیاست گذاری  تصمیم گیری،  شورا  این  در 

می شد.
وی ادامه داد: معتقدم خاصیت شورای هماهنگی 
از  فراتر و گسترش یافته تر  به مراتب  تبلیغات اسالمی 
در  عمومی  مراسم  اداره  حوزه  در  تنها  که  است  این 
کشور باشد، امروز روزی است که اقتضا می کند، شما 
در  تبلیغ  عرصه  سیاستمداران  به عنوان  بزرگواران 

عرصه های مختلف حضور پیدا کنید.
کرد:  بیان  رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
هرچه بر قدرت ما در دنیا افزوده می شود، مخالفت ها 
ما  سالح  تنها  و   می شود  اف��زوده  ما  با  درگیری ها  و 
باز  برایمان  که  تازه ای  جبهه  مقابل  در  تبلیغ  مسئله 

می شود،  است.

باید روزبه روز و ماه به ماه، وضعیت  وی اضافه کرد: 
راهبرد تبلیغی و سیاست گذاری تبلیغات ما در کشور 

با تغییر و تحولی روبه رو شود.
انقالب  گسترش  به  اش��اره  با  علم الهدی  آی��ت ا... 
ه��زار  چندین  روزی  اف���زود:  دن��ی��ا،  در  اس��الم��ی 
در  ما  جبهه  و  بود  دشمن  پای  زیر  ما  کیلومترمربع 
غرب  در  را  جبهه  آن  بود،  تشکیل شده  کشور  درون 
به عقب راندیم تا جایی رسید که جبهه ما به ساحل 
مقابل  در  منتقل شده است، دشمن  دریای مدیترانه 
پیشرفت، تعالی و اقتداری که در توسعه قدرت و نفوذ 
انقالب اسالمی از نظر مقابله با استکبار جهانی و قوای 

کفر پیداکرده ایم، آرام نمی نشیند.
وی بابیان این که دشمن فهمیده نمی تواند با انقالب 
اسالمی مقابله فیزیکی داشته باشند، ادامه داد: امروز 
دنبال کشیدن ستون خیمه نظام هستند و این موضوع 
خود را در جبهه جنگ نرم نشان داده و ابزار ما نیز در 

این عرصه، مسئله تبلیغ است.
امام جمعه مشهد مقدس بابیان این که مشکل امروز 
کرده،  گم  را  خود  راه  تبلیغ،  مسئله  که  است  این  ما 
خاطرنشان کرد: بدترین مرض ما در جامعه روحانیت 
این  است،  سکوالریسم  بیماری  سیاسی،  جامعه  و 
بیماری هم متدینین و هم متأسفانه برخی چهره های 
حوزه های  ابعاد  بعضی  به  گرفته،  را  ما  روح��ان��ی 
بالی  دچار  نیز  ما  سیاسی  جریان  واردش��ده،  علمیه 
سکوالریسم شدند و به خاطر آن با تمام مبانی نظام 

زاویه پیداکرده اند.
نظام خودمان  نتوانیم جریان  اگر  کرد:  وی تصریح 
را در عمق دین باوری جامعه وارد کنیم، در این جبهه 
شکست خورده ایم و اگر مردم از این نظام جدا شدند، 
عده  یک  است؛  آمریکا  روز  نصف  خوراک  نظام  این 
آقایان تا بحث مبارزه می شود، می گویند »اآلن مسئله 
اقتضا نمی کند و صالح نیست«، حتی متدینین، وقتی 
پیدا  زاوی��ه  ایشان  با  می شوند،  عرصه  وارد  رهبری 
می کنند که اآلن وقتش نیست، نباید با دنیا درگیر شد 

و ازاین دست حرف ها.
آیت ا... علم الهدی بابیان این که امروز که دشمن از 
پنجره جنگ نرم واردشده، می گویند نباید با منکرات 
شرعیه مقابله کرد، خاطرنشان کرد: وقتی می گوییم 
کنسرت نباید در حرم امام رضا )ع( برگزار شود و باید 
فروشگاه  یک  می کنند؛  وارد  هجمه  شود،  براندازی 
لباس زیر زنانه می خواست افتتاح شود، برای افتتاح 
آن، یک شرکت سینمایی از اداره ارشاد مجوز گرفته 
به عنوان برگزاری یک مراسم در حدود 1.5 کیلومتری 
و  قرعه کشی  »افتتاح،  نوشته  مجوزش  در  که  حرم 
آقای  آوازخ��وان��ی  دقیقه   20 با  بک  پلی  دو  اج��رای 

ابراهیم زاده«.
وی ادامه داد: فسق و فجور فاحشی در مشهد انجام 
می دهند، تا حرفی می زنیم، ده جریان سیاسی برای 
دفاع به میدان می آیند، اآلن طرف جنگ ما چه کسی 
علما،  از  می کنند،  نصیحت  را  من  هم  همه  است؟ 

بزرگان، سیاستمداران و اصولگرایان که ول کن، چرا 
نفر نمی گوید چرا این مجوز صادر  تند می روی، یک 

می شود، من که می گویم، می شود تندروی!
تأکید  با  رض��وی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
شریعت  به  عالقه مند  و  دی��ن دار  ما  مردم  این که  بر 
هستند، گفت: جریان طالیه داران در نوروز، 76 هزار 
مورد   60 تنها  داشتند،  منکر  از  نهی  و  امربه معروف 
درگیری داشته که در سطح مصالحه حل شده است، 

مردم و جامعه ما پذیرای دین هستند.
متدین  مسؤوالن  برخی  با  این که  علت  افزود:  وی 
درگیر هستیم، این است که آنان در مقابل دشمن در 
انقالب صبغه دینی  اگر  باخته اند؛  را  این عرصه خود 
نظام جدا می شوند،  از  از دست بدهد، مردم  را  خود 
این زمینه را داریم از دست می دهیم چون عزیزان ما 

در مقابل جریان ها عقب نشینی کردند.
نگاه  از  انتقاد  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
یک سویه مسؤوالن به شادی جوانان و بی اعتنایی به 
اولویت های جامعه، اظهار کرد: شادی به چه قیمت؟ 
مردم شاد شوند و خدا غضبناک شود؟ در این مملکت 
شادی جوانان به قیمت غضب خدا تمام می شود، اگر 
انقالب  از  دین  ربط  که  برود  پیش  این طور  قصه  این 
نمی خواهند،  را  آن  مردم  دیگر  شود،  گرفته  نظام  و 
آمریکا اخیراً به این نتیجه رسید که فقط چهره و صبغه 
دین را از نظام و انقالب بگیرند و متأسفانه عزیزان ما 

در عرصه ها مختلف به این نکته توجه ندارند.

استاندار خراسان رضوی گفت : این استان با توجه 
به ظرفیت وتوان قابل توجه تخصصی در حوزه های 
های  پ��روژه  در  مشارکت  آمادگی  توسعه  و  عمران 
مختلف و توسعه همکاری ها و تقویت صدور خدمات 

فنی و مهندسی به عراق را دارد.
سرکنسول  معارفه  دیدار  در  رشیدیان  رضا  علی 
شرکت  حضور  به  اش��اره  با  مشهد،  در  عراق  جدید 
های فنی و مهندسی استان در برخی از پروژه های 
عراق گفت: امید است در شرایط جدید فضایی بهتر 
و مناسب تر برای حضور شرکت های استان درپروژه 

های عمرانی عراق فراهم شود.
وی اظهار کرد: در راستای تقویت حوزه مبادالت 
اقتصادی و تجاری تا کنون مواردی از تبادل هیئت 
طرف  دو  های  نمایشگاه  در  وحضور  اقتصادی  های 
انجام شده اما به نسبت ظرفیت های خراسان رضوی 

و نیز عراق خیلی اقناع کننده نیست.
گستردگی  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 

بالقوه استان گفت: می توان در تولید  ظرفیت های 
که  نمود  عمل  ای  دو مرحله  به صورت  کاالها  برخی 
در  دیگر  بخشی  و  استان  داخل  در  تولید  از  بخشی 

عراق انجام شود.
تجار  های  نگرانی  برخی  به  اش��اره  با  رشیدیان   
کاالهای  تعرفه  تغییر  ح��وزه  در  بویژه  خراسانی 
توسعه  افزود:  عراق،  به  استان  صادراتی  بازرگانی 
صادرات و همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک 
بازرگانان  و  تجار  و  است  شرایط  تسهیل  نیازمند 
های  ظرفیت  از  استفاده  به  زی��ادی  تمایل  استان 

همکاری در عراق در فضایی مناسب دارند.
 وی ابراز امیدواری کرد: سرکنسول جدید عراق در 
مشهد در گسترش تعامالت خراسان رضوی به عنوان 
عراق  مذهبی  شهرهای  با  کشور  استان  ترین  شرقی 
نقش  غیره  و  کاظمین  سامرا،  کربال،  نجف،  چون 

موثری ایفا نماید.
زائران  سفر  بحث  در  رضوی  خراسان  استاندار   

عراقی به مشهد هم گفت: در استانداری برای تقویت 
ایجاد  زائران  امور  هماهنگی  معاونت  زیارت،  بحث 
برای  را  شرایط  بهترین  است  آن  بر  تالش  و  شده 
شود  فراهم  استان  میهمانان  بعنوان  زائران  حضور 
و  داخلی  از  اعم  زائ��ران  این  به  خدمت  ما  وظیفه  و 

خارجی است.
در  ع��راق  اسالمی  جمهوری  جدید  سرکنسول   
مشهد هم گفت: طی سال های اخیر روابط جمهوری 
اسالمی ایران و عراق رشد بسیار خوبی داشته است 
بهم  نوعی  به  فرهنگی  و  سیاسی  بعد  از  کشور  دو  و 

پیوندی محکم یافته اند.
دوره  در  چند  هر  اف��زود:  الصیف  شریف  یاسین   
و  دوستی   ، محبت  شد  تالش  بعث  رژی��م  و  ص��دام 
اما در سال های اخیر  برود  بین  از  برادری دو کشور 
پیوندها  این  حسینی  اربعین  مناسبت  در  بویژه 
گسترش یافت و محبت امام حسین )ع( دوباره این 

محبت را بین دو ملت و کشور برقرار کرد.

 وی عنوان کرد: در این راستا ساماندهی امور زائران 
به  سفر  در  ایرانی  زائران  و  مشهد  به  سفر  در  عراقی 

عتبات از جمله محورهای ماموریتم در مشهد است.
 وی اظهار کرد: طی چهار ماهه اخیر صدور ویزا در 
کنسولگری عراق نسبت به همین زمان در سال قبل  

رشدی حدود سه برابری داشته است.
به  خدمت  ب��رای  را  خود  تالش  تمام  گفت:  وی 
نیز  اربعین  از  قبل  ایام  در  و  دهم  می  انجام  زائران 
امور  تا  کرد  خواهیم  فعالیت  روزی  شبانه  صورت  به 

مربوط به زوار به درستی مدیریت شود.
 710 وجود  به  اش��اره  با  ادام��ه  در  الصیف  شریف   
مشکالت  رفع  خواستار  مشهد  در  عراقی  دانشجوی 
سفر  و  تردد  به  مربوط  امور  انجام  در  تسریع  و  آنان 
به کشورشان شد و افزود: همچنین بخش زیادی از 
بیماران صعب العالج عراقی به مشهد سفر می کنند 
که آنان نیز مشکالتی در بحث تمدید اقامت دارند و 

نیاز است به این موضوع توجه بیشتری شود.

مجلس بانمجلس بان

خبر

یک اتفاق نادر در مجلس؛ 

نماینده ای حکم ارتداد دیگری را داد؟!
مطهری: پارسایی سهو لسان داشت، 

پژمانفر هم قصد فتوا دادن نداشت

سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  درب��اره  گیری  رای 
تذکر  یکباره  که  بود  شده  تمام  جنگلداری  و  مراتع 
عضو  یک  اینکه  به  اعتراض  در  مجلس  نماینده  یک 
را  فضا  است،  داده  را  او  ارتداد  پایداری حکم  جبهه 

تغییر داد.
به گزارش خبرآنالین، ماجرا به اختالف نظر این دو 
نماینده درباره نوع برخورد نیروی انتظامی در اجرای 
امر به معروف و نهی از منکر مربوط بود که این روزها 
در فضای سیاسی و اجتماعی کشور حاشیه ساز شده 
است. از همان روزی که فیلم فحاشی و کتک کاری 
یک مامور گشت ارشاد با یک دختر منتشر شد، این 
اختالف نظرها باال گرفت. بهرام پارسایی سخنگوی 
فراکسیون امید روز گذشته در تذکری گفته بود قرآن 
داده  قرار  کعبه  حرمت  از  مهمتر  را  انسانی  کرامت 
ترویج  از منکر،  نهی  و  بهانه حجاب  به  نباید  و  است 
رود.  می  سوال  زیر  انسان  حرمت  و  شود  می  منکر 
نماینده شیراز همچنین گفت: از برخورد زشت مامور 
کنیم  دق  باید  که  نگوییم  اگر  مسلمان  فردی  با  ناجا 
بر  فرع  که  زمانی  بپوشیم.  مشکی  حداقل  باید  ولی 
اصل مقدم شود و مستحب فدای واجب شود، دچار 

مشکل می شویم.
نصرا... پژمانفر عضو جبهه پایداری هم در پاسخ 
به این تذکر گفته بود که امر به معروف و نهی از منکر 
از واجبات است و که اگر کسی امر به معروف را واجب 
و  گرفته  صورت  دین  ضروری  انکار  نوع  یک  نداند، 

حکم کلی آن ارتداد است.
همین سخنان دیروز پژمانفر بود که داد پارسایی را 
بار دیگر درآورد. او در تذکر امروزش گفت که پژمانفر 
او را به ارتداد محکوم کرده و در مجلس او را دادگاهی 
خواست  پایداری  جبهه  عضو  این  از  او  است.  کرده 
همکاران  دلیل  بی  و  کند  رعایت  را  مجلس  شان  تا 

دیگرش را تهدید نکند.
مشهد  نماینده  به  امید  فراکسیون  سخنگوی 
انتخابیه  حوزه  در  تهدیدها  اینگونه  که  شد  متذکر 
کاربرد دارد، نه در مجلس. پارسایی گریزی به سابقه 
حضورش در جبهه های جنگ زد و گفت: اگرچه این 
دشمن  های  گلوله  از  تر  وحشتناک  شما  ادعاهای 

نیست، اما از تریبون مجلس دردناک است!
بر  را  جلسه  ریاست  که  مطهری  علی  از  سپس  او 
و  آزاده  فرد  یک  عنوان  به  تا  خواست  داشت  عهده 
فرزند شهید مطهری به این موضوع ورود کرده و مانع 
فتوایی داده  تریبون مجلس چنین  از  که  از آن شود 

شود چرا که چنین ادبیاتی وهن مجلس است.
مفهوم  که  گفت  او  به  پاسخ  در  هم  مطهری  علی 
به  امر  کسی  اگر  گفته  که  بوده  کلی  پژمانفر  سخنان 
ضروری  انکار  به  نوعی  به  نداند  واجب  را  معروف 
نایب  است.  ارت��داد  آن  کلی  حکم  و  پرداخته  دین 
بوده  الطفات  با  پژمانفر  لحن  که  رئیس مجلس گفت 
و منظورش پارسایی نبوده و تنها گفته است که این 
حرف لوازمی دارد و نماینده شیراز را متهم به ارتداد 

نکرده و توهین صریحی صورت نگرفته است.
البته پارسایی خواستار بررسی سخنان پژمانفر از 

سوی هیئت نظارت بر نمایندگان شد و کوتاه نیامد.
پژمانفر هم با اصرار خواستار پاسخگویی به او شد 
نداد.  کفاف  هم  مطهری  علی  های  گری  میانجی  و 
بر  من  گفت:  و  شد  روشن  پژمانفر  تریبون  باالخره 
نیروهای  بین  ما  که  معتقدم  پارسایی  آقای  خالف 
نظامی و انتظامی، نباید پلیس خوب و بد ایجاد کنیم 
و بگوییم برخی را تایید می کنیم و برخی را نه. ایشان 
و  است  شده  مستحب  یک  فدای  واجبی  یک  گفت 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  بود  این  منظورش 
شنیدند.  عزیزان  همه  را  حرف  این  است.  مستحب 
من هم عرض کردم که اگر کسی بخواهد حکم دین را 
عوض کند، یعنی از دین خارج شده. آقای پارسایی 
که مجتهد نیست. امر به معروف واجب است و نمی 
توان گفت که مستحب است. اگر کسی عامدا و عالما 
این کار را بکند و امر به معروف را واجب نداند، خطا 

کرده است.
های  ح��رف  اینکه  ب��اب  در  پارسایی  سخنان  او 
را  مجلس،  نه  خورد  می  انتخابیه  حوزه  درد  به  او 
»پوپولیستی« خواند و گفت: روحانیت حریت دارد؛ 
برخی  اینکه  ولو  ایم  کرده  دفاع  دین  از  همیشه  ما 

بخواهند چنین حرف های پوپولیسیتی بزنند.
پارسایی  حرف  که  کرد  تاکید  پایداری  جبهه  عضو 
کامال غلط و غیرشرعی بوده و باید دفاع او از دین را 

نیز در هیئت نظارت بر نمایندگان بررسی کنند. 
داد  ادامه  به مطهری  نماینده مشهد خطاب  البته 
حرف  ولی  نبوده  پارسایی  به  خطابش  اصال  من  که 
شود.  بررسی  مساله  این  باید  و  بوده  غلط  کامال  او 
 8 اصل  گفت:  پارسایی  به  خطاب  ادامه  در  پژمانفر 
اگر  دارد؛  اشاره  معروف  به  امر  به  نیز  اساسی  قانون 
شما به این مساله دینی توجه ندارید، الاقل به قانون 
پاسدار  باید  نمایندگان  چون  باشید  پایبند  اساسی 

قانون اساسی باشند.
این  وارد  دیگر  بار  مطهری  وی  سخنان  از  پس 
که  گفت  یکسو  از  مجلس  رئیس  نایب  شد.  مناظره 
دیگر  سوی  از  و  بوده  لسان  سهو  پارسایی  سخنان 
فتوا  صدور  منظور  به  پژمانفر  گیری  موضع  که  گفت 

نبوده است.

 نماینده گناباد در مجلس:  

صادرات در گرو  کیفیت است
شورای  مجلس  در  بجستان  و  گناباد  نماینده 
کاالهای  از  استفاده  ض��رورت  بر  تاکید  با  اسالمی 
پروژه های  تکمیل  و  تولید مسکن  در  ساخت داخل 
ملی می تواند  تولیدات  کیفیت  ارتقا  عمرانی، گفت: 

ارز آوری از محل صادرات را منجر شود.
حمید بنایی افزود: استفاده از محصوالت داخلی 
برای  اشتغال  تولید  ضمن  عمرانی  پروژه های  در 

کشور می تواند در رونق اقتصادی نیز موثر باشد.
به  اشاره  با  دهم،  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
97، تصریح  پروژه های عمرانی در سال  بودجه  رقم 
کرد: هر چند رقم 127 هزار میلیارد تومانی بودجه 
کافی  پروژه ها  تکمیل همه  برای  عمرانی  پروژه های 
نیست اما باید از این اعتبارات نیز در مسیر تکمیل 

طرح ها با هدف رونق اقتصادی استفاده کرد.
جهش خوبی در تکمیل طرح های عمرانی صورت 

خواهد گرفت
بنایی با بیان اینکه با توجه دولت به نتایج تکمیل 
هر چه سریع تر طرح های عمرانی جهش خوبی در 
دولت  گفت:  داد،  خواهد  رخ  طرح ها  اتمام  روند 
وارداتی  نوع  هر  که  باشد  واقف  موضوع  این  به  باید 
آن  مشابه  که  عمرانی  طرح های  تکمیل  حوزه  در 
تولید  تا  شده  متوقف  باید  می شود  تولید  داخل  در 
را  هدف  بازار  وجود  با  تولید  انگیزه  داخلی  کننده 
در  بجستان  و  گناباد  مردم  نماینده  باشد.  داشته 
ارتقا کیفیت  اینکه  بیان  با  مجلس شورای اسالمی، 
تولیدات داخلی می تواند ارز آوری از محل صادرات 
در  اف��زود:  ش��ود،  منجر  را  ملی  تولید  محصوالت 
شرایط فعلی که بسیاری از کشورهای منطقه جنگ 
با  بتوانیم  باید  دارند  قرار  بازسازی  مرحله  در  زده 
تقویت رایزنی های کارآمد سهم بیشتری از صادرات 

محصوالت داخلی داشته باشیم.
مختلف  شهرهای  در  عمرانی  عملیات  از  بسیاری 
انجام  داخلی  مهندسان  و  ایرانی  مصالح  با  عراق 

می شود
به  مجلس  عمران  کمیسیون  سفر  به  اشاره  با  وی 
بسیاری  خوشبختانه  کرد:  تصریح  عالیات،  عتبات 
با  عراق  مختلف  شهرهای  در  عمرانی  عملیات  از 
می شود  انجام  داخلی  مهندسان  و  ایرانی  مصالح 
صورت  نیز  کشورهای  سایر  در  باید  موضوع  این  که 

بگیرد.
اینکه  بیان  با  نماینده مردم در مجلس دهم،  این 
ما  کشور  با  م��راوده  خواهان  کشورها  از  بسیاری 
رایزنی ها  در  بتوان  که  صورتی  در  گفت:  هستند، 
ثابت قدم بوده و تولیدات با کیفیت در کشور صورت 
بازارهای  جذب  در  رقبا  دست  حتم  طور  به  بگیرد 

منطقه کوتاه خواهد شد.
اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
از تالش کمیسیون عمران مجلس برای رایزنی های 
بیشتر با کشورهای مختلف در مسیر صادرات کاالها 
ساختمانی  فراورده های  حوزه  در  داخل  تولیدات  و 
سایر  در  ای��ران��ی  مهندسان  حضور  همچنین  و 

کشورهای منطقه خبر داد.

اشتغال بیش از 2200نفر در خوشه های 
صنعتی خراسان رضوی

خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
معنوی  و  م��ادی  حمایت های  ب��ا  گفت:  رض��وی 
در  نفر   2290 ب��رای  گذشته،  سال  در  شرکت  این 
جواهرات،  زعفران،  مبلمان،  صنعتی  خوشه های 

کفش و فرش در استان ایجاد اشتغال شد.
مسعود مهدی زاده مقدم افزود: ایجاد خوشه های 
هدف  با  محصوالت  کیفیت  افزایش  باعث  صنعتی 
میزان  و  شده  خارجی  و  داخلی  بازارهای  توسعه 

صادرات افزایش چشمگیری داشته است.
خوشه های  در  پ��روژه  یک  هر  ک��رد:  اضافه  وی 
ظرف  و  داشته  اقتصادی  زمینه  باید  حتما  صنعتی 
باشد.  ملموس  آن  اث��رات  س��ال   2 تا  م��اه   6 م��دت 
در  باالیی  پتانسیل  گرفته  ص��ورت  حمایت های  با 
اکثر  و  گرفته  شکل  استان  صنعتی  خوشه های 

خوشه ها صادرات گرا هستند.
تولید،  هزینه  کاهش  کرد:  بیان  مقدم  مهدی زاده 
تولیدکنندگان،  بین  انسجام  هماهنگی  و  ایجاد 
ظرفیت های  از  استفاده  و  تجربیات  و  دانش  انتقال 
و  اهداف اصلی  از  نیز صادرات محصوالت  و  یکدیگر 

مهم در خوشه های صنعتی استان است.
شرکت  م��دی��رع��ام��ل  و  م��دی��ره  هیئت  رئ��ی��س 
خاطرنشان  رض��وی  خراسان  صنعتی  شهرک های 
خوشه های  توسعه  و  رشد  جهت  مناسب  بستر  کرد: 
برنامه ریزی دقیق و مستمر  با  و  صنعتی فراهم شده 
روند  همین  به  صادراتی  و  صنعتی  توسعه  راه  باید 

ادامه داشته باشد.

سامانه پایش سطح توسعه یافتگی در 
خراسان رضوی راه اندازی می شود

هماهنگی  معاونت  برنامه ریزی  حوزه  سرپرست 
خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
توسعه  سطح  پایش  سامانه  راه ان���دازی  از  رض��وی 

یافتگی در استان خبر داد. 
محمد صادق براتی در حاشیه گردهمایی معاونان 
استانداری ها  منابع  توسعه  و  اقتصادی  هماهنگی 
افزود: در این سامانه ۵۵۱ شاخص تعریف شده که به 
ارزیابی  و  بارگذاری  و یک ساله  ۳ماه، 6ماهه  صورت 

می شود.
استان  در  سامانه  این  استقرار  از  پس  افزود:  وی 
اطالعات  قانونی  شوراهای  ظرفیت  از  استفاده  با 
و  درج  و  جمع آوری  استان  توسعه ای  شاخص های 

ارزیابی صورت می گیرد.
هماهنگی  معاونت  برنامه ریزی  حوزه  سرپرست 
خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
در  روزه   یک  گردهمایی  این  ک��رد:  عنوان  رض��وی 
سطح  پایش  سامانه  نمودن  عملیاتی  راس��ت��ای 
داشبورد  و  سراسرکشور  استان های  یافتگی  توسعه 
و  هماهنگی  ایجاد  هدف  با  گردهمایی،  مدیریتی 
اعظم  پیامبر  سالن  محل  در  الزم  آموزش های  ارایه 

وزارت کشور برگزار شد.

از  نمی توان  که  است  بااهمیتی  مقوله  رسانه« 
شد؛  غافل  مختلف  بخش های  در  آن  تاثیرگذاری 
می دهد  پیوند  هم  به  را  انسان ها  که  است  رسانه 
و  سیاسی  فرهنگی،  علمی،  تبادالت  ساز  سبب  و 
به ویژه اقتصادی و اجتماعی است. شاید در گذشته 
رسانه در اختیار اقشار معدودی قرار داشت که از آن 
برای رساندن پیام خود استفاده می کردند اما اکنون 
رسانه دیگر یک طرفه نیست وبا پیشرفت تکنولوژی 

نمی توان انحصاری برای آن قائل شد. 
انحصار طلبی 

تولید  در  ضعف  دلیل  به  وسیما  صدا  که  سالهاست 
رسانه های  سایر  با  رقابت  در  ناتوانی  و  محتوا 
که  است  این  دنبال  به  همواره  خارجی  و  داخلی 
عرصه  این  در  خود  برای  بیشتری  انحصارهای 
فراهم کند تا ضعف های خود را پوشش دهد و از راه 
با  می کند.  استفاده  امر  این  برای  نیز  گوناگون  های 
وجود اینکه انحصار رسانه ای صداو سیما در تمامی 
انتقاد بسیاری بوده است اما روز  این سال ها مورد 
یکشنبه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی 
به موجب آن مسئولیت صدور  که  را تصویب کردند 
فضای  در  تصویر  و  صوت  مقررات  تنظیم  و  مجوز 
صدا  اختیار  در  انحصارًا  را  آن  بر  نظارت  و  مجازی 
و  دخل  هر  با  مصوبه  این  اگر  می گیرد.  قرار  سیما  و 
انحصار  تنها میزان  نه  برسد  اجرا  به مرحله  تصرفی 
نظر  از  بلکه  می دهد  افزایش  را  ملی  رسانه  این  در 
هم  مجازی  فضای  در  محدودیت  میزان  افزایش 

تاثیر شگرفی خواهد داشت. 
در  صداوسیما  اهالی  از  صحبت هایی  گاهی  از  هر 
خصوص تبعات منفی شبکه های مجازی و تداخلی 
که در فعالیت صداوسیما ایجاد کرده اند، شنیده ایم. 
این در حالی است که صدا وسیما به عنوان سازمانی 
تومان  میلیارد   110،  97 بودجه  در  دولت،  علیه 
بودجه دریافت کرده است. با این حال این سازمان 
بزرگ همچنان از رقابت با رسانه های کوچک موجود 
در شبکه ها ی مجازی عاجز است. چندی پیش هم 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی طرحی 
صوتی  آثار  پخش  بر  صداوسیما  نظارت  مبنای  بر 
طبق  کرد.  مصوب  مجازی  فضای  در  تصویری  و 
نظارت  طرح  چهار  ماده  در  کمیسیون  این  مصوبه 
رادیویی  برنامه های  فراگیر  پخش  صداوسیما،  بر 
انحصار  در  کشور  از  خارج  و  داخل  در  تلویزیونی  یا 
سازمان صداوسیما است و مسئولیت صدور مجوز و 
تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت 
بر آن هم منحصرًا بر عهده سازمان صداوسیما است 
رادیویی  فراگیر  نوین پخش  ارائه خدمات  و هرگونه 
اطالعات  ملی  شبکه  بستر  بر  الزامًا  تلویزیونی  و 

منحصر و محدود می شود. 

واکنش ها به مصوبه مجلس
الزم به گفتن است، در مدت اندکی که از انتشار 

این خبر می گذرد بسیاری از چهره های سیاسی 
که  داشتند  اظهاراتی  آن  خصوص  در  رسانه ای  و 

در مجموع تعداد زیادی از آنها با این مصوبه موافق 
نیستند. 

استفاده از غیبت اعضای کمیسیون 
وزیر  جهرمی  آذری  جواد  محمد  که  است  گفتنی 
این  با  ربطه  در  که  بود  کسی  نخستین  ارتباطات 
صفحه  طریق  از  وی  داد.  نشان  واکنش  مصوبه 
شخصی اش در توییتر، درباره این مصوبه کمیسیون 
فرهنگی مجلس عنوان کرد: »ضمن احترام به نظر 
فرهنگی  کمیسیون  محترم  نمایندگان  از  جمعی 
تصویر  و  صوت  اختیارات  قانون  تصویب  مجلس، 
فراگیر برای صدا و سیما، بدون ذکر تعریف دقیقی 
در  بزرگی  مانع  فراگیر،  تصویر  و  صوت  مصادیق  از 
ملی  شبکه  محتوای  و  خدمات  الیه های  تحقق 
اطالعات خواهد بود.« اما این پایانی بر ماجرا نبود 
فرهنگی  کمیسیون  اعضای  سایر  ادامه،   در  چراکه 
و  کردند  اظهارنظر  اتفاق  این  با  رابطه  در  مجلس 
چنین عنوان می کنند که این مصوبه به دلیل غیبت 
به  رسید.  تصویب  به  کمیسیون  اعضای  از  جمعی 
خصوص  این  در  وکیلی  محمدعلی  مثال،  عنوان 
اظهار کرد: »مصوبه روز گذشته کمیسیون فرهنگی 
درگیری  دلیل  به  ما  که  رسید  تصویب  به  حالی  در 
در  قوه  سه  مشترک  نشست  مراسم  برگزاری  برای 
جلسه حضور نداشتیم و این باعث شد این موضوع 
برسد.«  تصویب  به  بود  اختالفی  بندهای  جزو  که 
کمیسیون  مصوبه  از  که  روایتی  »البته  افزود:  وی 
دارد،  این  فاصله  واقعیت  با  می شود  ارائه  فرهنگی 
خبرگزاری ها  و  مجازی  فعالیت های  شامل  مصوبه 
صداوسیما  انحصار  معنی  به  واقع  در  و  نمی شود 
دیجیتالی  تلویزیون  و  رادیو  مجوز  صدور  برای 
است که هنوز هم کامل نشده است.« وکیلی با بیان 
سازمان  بر  نظارت  و  اداره  مشی،  خط  طرح  اینکه 

دستور  در  همچنان  صداوسیما 
دارد،  قرار  فرهنگی  کمیسیون  کار 
این  بررسی  جلسات  ادامه  در  ما  گفت: 
طرح ابهامات موجود را برطرف خواهیم کرد.« 

 محدودیت های بیشتری در راه است
ساکت  هم  رسانه  اهالی  صحبت ها  این  به  توجه  با 
اظهاراتی  مصوبه  این  خصوص  در  و  ننشستند 
عملی  حتی  مصاحبه ها  از  برخی  در  داشتند. 
از  کردند.  ذکر  ناممکن  را  اقدامی  چنین  بودن 
به  می تواند  اقدام  این  برخی  زعم  به  دیگر،  طرف 
بزند،  فعالیت های رسانه ای صدا و سیما هم ضربه 
جذب  در  سازمان  این  امر  اینجای  به  تا  چراکه 
تولید محتوا مناسب عمل نکرده است.  و  مخاطب 
هم  مجازی  فضای  در  محتوا  تولید  دیگر،  سوی  از 
بسیاری مواجه خواهد  و محدودیت های  با مشکل 
شد و محدودیت همواره مانعی بر سر راه خالقیت 
است  ممکن  حساب،  این  با  می شود.  محسوب 
و  سازمان  تکرار  بیماری  به  هم  مجازی  فضای 
سکون سازمان صدا و سیما دچار شود. در همین 
پیشکسوت  روزنامه نگار  بهزادی  بهروز  راستا، 
مجلس  مصوبه  درباره  داشت  که  گفت وگویی  در 
است  ممکن  که  آسیب هایی  از  »فارغ  کرد:  عنوان 
به فضای رسانه ای وارد شود، این کار اصال عقالنی 
و درست نیست و نمی تواند عملیاتی شود.« وی با 
در  انسانی  کرامت  و  آزادی  به  توجه  لزوم  به  اشاره 
باشند  آزاد  باید  »افراد  شد:  یادآور  بشری  جوامع 
افراد  بخواهیم  اگر  کنند.  استفاده  تکنولوژی  از  که 
را  خودمان  بیشتر  واقع  در  کنیم  محدود  مدام  را 
این  در  ما  حال  هر  به  روبه روکرده ایم.  مشکل  با 
سال ها اعتراضات مردمی را نسبت به محدودیت ها 
محدودیت  نوعی  هم  کار  این  می بینیم.  جامعه  در 
بیاورد.«  رای  مجلس  در  نمی تواند  قاعدتا  و  است 
کلی  طور  »به  افزود:  پیشکسوت  روزنامه نگار  این 
افرادی  می شوند؛  تقسیم  دسته  دو  به  انسان ها 
که  افرادی  مقابل  در  و  معتقدند  آزادی  به  که 

مجلس  اخیر  مصوبه  این  دارند.  باور  را  محدودیت 
باور  محدودیت  به  عده  این  که  می دهد  نشان  نیز 

دارند.« 
 صدا و سیما به دنبال قدرت بیشتر

مصوبه  این  در  که  مواردی  بنابر  اوصاف،  این  با 
آپارات  از جمله  مطرح شده است، تمامی سایت ها 
رقبای  از  یکی  که  تصویری  رسانه  یک  عنوان  به 
از  باید  می شود،  محسوب  صداوسیما  موفق  نسبتا 
راستا،  همین  در  کند.  دریافت  مجوز  سازمان  این 
و  آپارات  مدیرعامل  مقدم،  شکوری  محمدجواد 
برای  سیما  و  صدا  هدف  اینکه  به  اشاره  با  فیلیمو 
بیشتر  قدرت  داشتن  انحصاری،  چنین  دریافت 
عنوان  است،  زمینه  این  در  قانون گذاری  توانایی  و 
همواره  اخیر  سال های  در  سازمان  »این  کرد: 
اما  کند  پیدا  دست  جایگاه  این  به  تا  داشته  تالش 
اشکال  موضوع  این  ذات  است.  نکرده  عمل  موفق 
است.  ویدئو  به  متعلق  محتوا،  آینده  چراکه  دارد 
انحصار، آینده محتوای  این  با داشتن  صدا و سیما 
آینده  ویدئو  گرفت.  خواهد  اختیار  در  را  اینترنتی 
وب است و من که چندین سال است در این زمینه 
»صوت  عبارت  از  دقیقی  تعریف  هنوز  دارم  فعالیت 
ادامه  در  وی  نکرده ام.«  دریافت  فراگیر«  تصویر  و 
انحصار، جریان  این  افزود: »در صورت شکل گیری 
و  شد  خواهد  یک سویه نگری  دچار  کشور  محتوایی 
آورد.«  خواهد  بار  به  زیادی  خسارات  موضوع  این 
وجود  که  »واقعیتی  کرد:  تصریح  آپارات  مدیرعامل 
بسته تر  سیما،  و  صدا  تفکر  نوع  که  است  این  دارد 
از وزارت ارشاد است. در حال حاضر وزارت ارشاد 
دلیل  همین  به  و  می دهد  را  ویدئو  محتوای  مجوز 
است که ما اکنون سریالی مثل شهرزاد داریم که از 
که  داریم  سینمایی  یا  و  نمی شود  پخش  تلویزیون 
بیشتر فیلم هایش در صدا و سیما جایگاهی ندارند. 
قرار  سیما  و  صدا  اختیار  در  انحصار  این  اگر  حال 
نخواهد  تولید  طیف  این  با  محتوایی  دیگر  بگیرد، 
سریالی  ساخت  مسئولیت  سیما  و  صدا  چراکه  شد 
صاحب  اگر  نمی گیرد.  برعهده  را  شهرزاد  مانند 
مردم  سلیقه  مطابق  سریال های  و  هستیم  سینما 
جریان های  که  است  علت  این  به  می شود،  ساخته 
فکری مختلف در حال کار هستند ولی صدا و سیما 

جریان فکری مختلف ندارد.« 
با توجه به اظهارات صورت گرفته در روزهای اخیر 
می توان چنین برداشت کرد که چنین طرحی هنوز 
بررسی  مورد  شاید  و  باید  که  آنطور  و  است  خام 
و  گستردگی  هرچه  است.  نگرفته  قرار  کارشناسانه 
شکنی  قانون  باشد،  بیشتر  هم  قانون  این  فراگیری 
پایان  این  اما  می یابد.  افزایش  هم  حوزه  این  در 
اساس  بر  نیست.  اتفاق  این  پیرامون  مشکالت 
بسیاری از آمارگیری های صورت گرفته در سال های 
به عنوان  به سازمان صدا وسیما  اخیر، مردم دیگر 

یک رسانه اعتمادی ندارد.

در گفت وگو با رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد مطرح شد:

نسخه ای جدید برای »اجرت«

جهانگیری:

واردات کاالهای موردنیاز به کشور تسهیل می شود

نیز  طال  ب��ازار  ارز،  ب��ازار  اخیر  نوسانات  پی  در 
شوک  دچار  دیگر  صنف های  از  بسیاری  همچون 
شدیدی شد و در بازار تولیدکنندگان و فروشندگان 
اما  ایجاد شده است.  مصنوعات طال رکود شدیدی 
بازار اختالف  بحثی که مدتی است بین فعاالن این 

نظر ایجاد کرده است، موضوع اجرت ساخت است.
تمام  قیمت  روی  بر  که  است  مبلغی  »اج��رت« 
مصنوعات  ساخت  هزینه  ع��ن��وان  ب��ه  ط��ال  ش��ده 
خرید  هنگام  که  اینجاست  جالب  می شود.  لحاظ 
از مبلغ خرید کم می شود.  مصنوعات طال »اجرت« 
را  آن  باید  مشتری  فقط  که  است  ای  هزینه  یعنی 

بپردازد.
شدن  متضرر  م��وج��ب  م��وض��وع  ای��ن  طبیعتا 
مبلغ  از  درصد  هفت  که  چرا  می شود  مصرف کننده 
با  مدت  این  در  طال  اگر  و  می شود  کاسته  خرید 
بسیار  ضرر  که  باشد  شده  مواجه  نیز  قیمت  افت 

محسوس تر خواهد شد. 
حل این مشکل در جهت حمایت از مصرف کننده 
شده  طال  بازار  فعاالن  محافل  نقل  که  است  مدتی 
در  ت��ازه ای  انگیزه  می تواند  آن  حل  که  چرا  است 
مصرف کنندگان این مصنوعات ایجاد کند. به همین 
مشهد  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس  سراغ  به  بهانه 
این  در  تصمیم گیری ها  وضعیت  آخرین  از  تا  رفتیم 

خصوص مطلع شویم.
افزایش اجرت بر التهاب بازار دامن می زند

رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد گفت: کارگران 

طالسازی بابت تبدیل یک شمش طال به مصنوعات 
دریافت  اجرت   ... و  گردن بند  النگو،  مثل  مختلف 
صورت  به  کارمزد  یا  اجرت  این  مقدار  که  می کنند 
گران  با  جهت  همین  در  می شود.  حساب  درصدی 
به  از گرمی 120 هزار تومان  شدن اخیر قیمت طال 
تا  نیز در حدود 40  گرمی 170 هزار تومان، کارمزد 
50 درصد افزایش یافته است که این امر بر فشار بر 

مصرف کننده و التهاب بازار دامن می زند.
خبرنگار  ب��ا  گفت وگو  در  ن��ژاد  معبودی  باقر 
یک  اتفاق  این  شک  ب��دون  اف��زود:  »صبح امروز« 
اجحاف بزرگ در حق مصرف کننده است چرا که باید 

طال را با ارزش باال بخرد و با زیان بسیار بفروشد. 
نیز  سازندگان  دیگر  سوی  از  ک��رد:  تاکید  وی 
دستگاه هایی  و  کارگر  هزینه  که  چرا  دارن��د  حق 
ما  راستا  همین  در  شود.  تامین  باید  می خرند  که 
برگزار  مشهد  و  یزد  تهران،  در  را  بسیاری  جلسات 

و  مصرف کننده  که  برسیم  راه حلی  به  تا  کردیم 
سازنده متضرر نشوند.

مقدار اجرت باید ریالی باشد نه درصدی
معبودی نژاد ادامه داد: راه حلی که برای حمایت 
گونه  این  شد  مطرح  تولیدکننده  و  مصرف کننده  از 
و  ریالی  و  نقدی  صورت  به  اجرت  مقدار  که  بوده 
طال  بتواند  طالساز  تا  شود  پرداخت  »درصدی«  نه 
بخرد و جایگزین کند و اگر قیمت طال افزایش یافت 
برای  نیز  »درص��دی«  ترتیب  بدین  نشود.  متضرر 
نیز  کننده  مصرف  تا  نمی شود  اعمال  کننده  مصرف 

در خرید و فروش طال متضرر نشود.
وی تصریح کرد: نباید به بهانه گرانی طال کل مبلغ 
باشد،  ریالی  باید  اجرت  مبلغ  برد.  باال  را  اجرت 
هر  با  است  تومان  هزار   20 گرمی  اجرت  اگر  یعنی 
قیمتی از طال همین مبلغ باقی بماند. اما با روشی 
که االن در حال اجرا است، اجرتی که گرمی 20 هزار 

تومان بوده به 34 هزار تومان رسیده که یک اختالف 
فاحش است.

کرد:  اظهار  مشهد  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
تخصصی  کارگروه  خصوص  این  در  تصمیم گیری 
زودی  به  امیدواریم  و  شده  مطرح  کشور  اتحادیه 
پرداخت  ریالی  صورت  به  اجرت  که  شود  مصوب 
شود. در واقع در این طرح طالساز متضرر نمی شود 
ایجاد  تغییری  بیمه  یا  و  کارگر  دستمزد  در  که  چرا 
باال  اج��رت  طال  قیمت  افزایش  با  اما  است  نشده 

می رود که به مصرف کننده فشار وارد می کند.
اتحادیه تهران در مقابل حذف درصد از اجرت 

مقاومت می کند
موضوع  این  با  مشهد  اتحادیه  در  ما  اف��زود:  وی 
موافق هستیم اما متاسفانه اتحادیه تهران در قبال 
عمده  که  چرا  می دهد  نشان  مقاومت  موضوع  این 
کاراهای لوکس در تهران تولید می شود و واحدهای 
آن ها از دریافت درصد سود باالیی دریافت می کنند. 
من از تمام مقامات دولتی تقاضا می کنم به اتحادیه 
درصدی  بجای  را  اجرت  تا  کنند  وارد  فشار  تهران 
و  کارگاه  منافع  که  کنند  پرداخت  ریالی  صورت  به 

مصرف کننده به صورت همزمان حفظ شود.
افزایش اجرت رغبت در خرید را کاهش می دهد

افزایش  ای��ن  گفت:  پ��ای��ان  در  م��ع��ب��ودی ن��ژاد 
به  رغبت  شدن  کم  موجب  اصولی  غیر  قیمت های 
به شکلی مدیریت  را  بازار  باید  خرید طال می شود. 
کرد که هم مصرف کننده رغبت به خرید طال داشته 
نبیند.  ضرر  کارگر  هم  و  کنیم  ضرر  کمتر  هم  باشد، 
امیدواریم در جلسات هفته آینده با طرح نهایی که 
تصویب  به  شده  مطرح  تولیدکنندگان  با  توافق  در 

برسد.

اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کاالهای  تأمین  زمینه  در  کشور  در  کمبودی  هیچ 
اجرای  گفت:  شد،  نخواهد  ایجاد  دارو  و  اساسی 
شفافیت  ایجاد  ضمن  ارزی  جدید  سیاست های 
نیاز  مورد  کاالهای  واردات   ، خارجی  تجارت  در 

به داخل کشور را تسهیل خواهد کرد.
جهانگیری  اسحاق  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
روز چهارشنبه در ادامه سلسله جلسات اقتصادی 
ورود  ت��داوم  به  اش��اره  با  ارزی  ام��ور  ساماندهی 
به  ما  دول��ت  کشور،افزود:  به  اساسی  کاالهای 
سرعت  به  را  دارو  و  اساسی  کاالهای  ارز  التفاوت 
اند  شده  موظف  بانک ها  و  کرد  خواهد  پرداخت 
کاال های  ارز  التفاوت  مابه  پرداخت  به  نسبت 
تومان   ۴۰۰ دالر  هر  ازاء  به  را  دارو  و  اساسی 
وارد  و  کنند  پرداخت  کنندگان  وارد  و  تجار  به 
نگرانی  هیچگونه  زمینه  این  در  نباید  کنندگان 

باشند.  داشته 
ارز  بازار  اخیر  تحوالت  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
بنگاه های  تدریجی  ورود  داشت:  اظهار  سکه  و 
اقتصادی به نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما(، 
اقتصاد  چرخه  به  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 

قاچاق  کاهش  سکه،  قیمت  نزولی  شیب  کشور، 
لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز 
ارزی  نوین  سیاست های  مطلوب  نتایج  از  کشور 

است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد. 
صنعت،  وزیر  گ��زارش  به  اش��اره  با  جهانگیری 

معدن و تجارت مبنی بر تامین کاالهای مورد نیاز 
بودن  پر  و  رمضان  مبارک  ماه  برای  جامعهبویژه 
کرد؛  امیدواری  ابراز  اساسی  کاالهای  از  انبارها 
از  دولت  حمایت های  و  اخیر  تحوالت  به  توجه  با 
 ۹۷ سال  در  کشور  صادرات  میزان  صادرکنندگان 

از سال قبل پیشی گیرد. 
ویژه  کارگروه  افزود:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
و  دهد  جلسه  تشکیل  روزانه  باید  ارز  بازار  رصد 
برای حل مسائلی که ممکن است در خالل اجرای 
بالفاصله  و  تهیه  راهکار  بیاید  پیش  سیاست ها 
تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط 

کند.  ابالغ 
صنعت: وزیر 

نگرانی از بابت تامین کاالی اساسی وجود ندارد
نیز  و تجارت  وزیر صنعت، معدن  این جلسه  در 
کشور  واردات  و  صادرات  روند  از  گزارش  ارائه  با 
گفت: روند واردات و صادرات کشور روند مطلوب 
و مناسبی است و میزان واردات کاالهای اساسی 

قابل توجه است.
بابت  از  نگرانی  هیچگونه  افزود:  شریعتمداری 
نیاز  م��ورد  کاالهای  بخصوص  اساسی  کاالهای 
جامعه برای ماه مبارک رمضان نداریم و انبارهای 
کشور از کاالهای اساسی پر است و مشکل خاصی 
ستاد  آنکه  ضمن  ن��دارد.  وج��ود  زمینه  این  در 
بازار نیز بر قیمت کاالها نظارت کافی دارد  تنظیم 

با متخلفین برخورد خواهد کرد.  و 

استاندارخراسان رضوی در دیدار با سرکنسول ترکیه مطرح کرد؛

توسعه گردشگری و استمرار مناسبات اقتصادی
#پیگیری-خبر

موضع شما چیست؟

اعتراض  برای  مجرایی  به  بدحجابی  رمارم: 
اجتماعی تبدیل شده است

رضوی  خراسان  طلب  اصالح  زنان  مجمع  رئیس 
گفت: موضوع حجاب در جامعه امروز ما بیشتر از آن 
که یک مسئله دینی و پوششی باشد، به یک مجرای 
افراد برای دیده شدن  اعتراضی تبدیل شده است و 
این  از  ناعدالتی های اجتماعی،  به  و اعتراض کردن 

مجرا استفاده می کنند.
با ایسنا منطقه- خراسان  شهناز رمارم در گفت وگو 
در رابطه با عملکرد گشت ارشاد تا به امروز اظهار کرد: 
با توجه به شرایط پیش آمده می توان گفت که گشت 
و  نبوده است و حجاب  ارشاد در عملکرد خود موفق 
خیلی  امروز  با  پیش  سال  چندین  دختران  پوشش 
خود  تمرکز  ارشاد  گشت  افزود:  وی  است.   متفاوت 
حوزه  در  و  نموده   معطوف  سلبی  برخوردهای  بر  را 
جامعه  در  که  خروجی  در  و   است  نکرده  کار  ایجابی 
وجود دارد نمره قابل قبولی در رسیدن به هدف هایی 
که برای خودش پیش بینی کرده نمی گیرد.                           

در  ک��رد:  خاطرنشان  شهر  ش���ورای  عضو  ای��ن 
فرهنگ  زندگی  سبک  و  رفتار  پوشش،  حوزه های 
افراد  که  زندگی  سبک  و  است  نیاز  آموزش  و  سازی 
فرهنگ   و  آم��وزش  یک  حاصل  می کنند  انتخاب 

چندین ساله است. 
نگرش  رفتاری حاصل یک  کرد: هر  رمارم  تصریح 
سازی ها  فرهنگ  و  آموزش ها  را  نگرش  این  و  است 
پیدا  جامعه  در  فرد  که  شناختی  و  می دهند  شکل 
نگرش  آن  و  دارد  پی  در  او  برای  را  نگرشی  می کند 
بنابراین جایگزین این  رفتارهایش را شکل می دهد، 
افراد  نگرش های  تغییر  و  شناخت ها  تغییر  مسئله 
که  است  این  مسئله  دومین  شد:  یادآور  وی  است.  
وقتی خداوند افراد را در انتخاب عقیده آزاد گذاشته 
ولی  کرد،  تحمیل  افراد  به  را  چیزی  نمی توان  است، 
رسمی  پوشش  و  حجاب  مراعات  و  قانون گرایی  لزوم 
به  دادن  تن  و  است  قانونی  مالعام  در  و  جامعه  در 
قانون نیازمند آموزش های خاص و فرهنگ سازی در 
رفتارهای مردم شهر است.  رئیس مجمع زنان اصالح 
طلب خراسان رضوی  با بیان اینکه همان گونه که مردم 
در سایر حوزه ها رفتار غیرقانونی و خالف عرف انجام 
می دهند در مورد حجاب هم ممکن است قانون زیر پا 
گذاشته شود، گفت: موضوع حجاب در جامعه امروز 
ما بیشتر از آن که یک مسئله دینی و پوششی باشد، 
افراد  و  است  شده  تبدیل  اعتراضی  مجرای  یک  به 
ناعدالتی های  به  کردن  اعتراض  و  شدن  دیده  برای 
اجتماعی، از این مجرا استفاده می کنند و می خواهند 
برای  جایگزین  بهترین  من  نظر  به  و  باشند  متفاوت 
رفتارهای  آم��وزش  و  سازی  فرهنگ  ارش��اد،  گشت 
ایجابی است.  رمارم تصریح کرد: اگر هر کدام از ارکان 
کشور از جمله پلیس و گشت ارشاد رفتاری انجام دهد 
که حقوق و شان و کرامت مردم را رعایت نکنند، بین 
مردم و نهاد حاکمیت فاصله ایجاد می شود و طبیعتا 
هر رفتاری که در مالعام انجام شود و بازخورد ظاهری 
بیشتری  صدمه  باشد،  داشته  بیشتری  رسانه ای  و 

می زند.
اظهار  آموزشی،  مراکز  عملکرد  به  اشاره  با  رمارم 
کرد: هر زمانی که به جای تالش برای نهادینه کردن 
افراد  به  نماد  عنوان  به  صرفا  را  رفتاری  ارزش،  یک 
با  فرد  که  می شود  این  نتیجه اش  دهند،  آم��وزش 
خروج از آن مرکز، خالف رفتار نمادینی که به او یاد 
داد:  ادامه  شهر  شورای  عضو  می کند.   عمل  دادند 
نظام آموزشی ما در سال های اخیر گرفتار آفت شعار 
به شناخت  را  افراد  اینکه  از  بیشتر  و  اند  زدگی شده 
آن  و  گیرد  شکل  فرد  آن  فکری  زیربنای  که  برسانند 
فکر رفتار آنان را شکل دهد، به سمت و سوی شعار 
رفته اند. بدون اینکه فلسفه آن کار را در طول زمان 

آموزش دهند و فرد را به شناخت برسانند. 
رضوی  خراسان  طلب  اصالح  زنان  مجمع  رئیس 
رسمی   غیر  و  رسمی  آموزش های  همچنین  گفت:  
پرورش  و  آم��وزش  نیست؛  جهت  هم  ما  کشور  در 
می دهند  ارائ��ه  را  رسمی  آموزش های  دانشگاه  و 
و  صدا  رسانه ها،  توسط  غیررسمی  آموزش های  و 
و  کتاب ها  تئاترها،  سینما،  فیلم ها،  مجالت،  سیما، 
تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به مردم ارائه می شود 
و وقتی همه این ها هم جهت کار نمی کنند در نتیجه 
پیامدهایی  غیررسمی  و  رسمی  آموزش های  تفاوت 

دارد.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

کارگران بازوان اصلی تحقق حمایت از 
کاالی ایرانی هستند

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تحقق  اصلی  بازوان  کارگران  گفت:  رضوی  خراسان 

حمایت از کاالی ایرانی هستند. 
کارگر  از هفته  سید جواد حسینی در نخستین روز 
در حاشیه کمیسیون کارگری استان، لزوم ارتقا کمی و 
کیفی برنامه های این هفته را با رویکرد تقویت روحیه 
امید و نشاط در محیط های کارگری، ضروری دانست. 
برای  تالش  و  تولید  رونق  تداوم  کرد:  اضافه  وی 
ایجاد 110 هزار فرصت شغلی، توجه به ظرفیت های 
سرمایه  جذب  و  ارزی  درآمدهای  افزایش  صادراتی، 
سال  اولویت های  جمله  از  خارجی  و  داخلی  گذاران 

جاری است.  
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
حوزه  در  اشتغال  به  توجه  گفت:  رض��وی  خراسان 
کار،  و  کسب  فضای  بهبود  بنیان،  دانش  شرکت های 
اقتصادی،  حوزه های  در  اداری  فرآیندهای  تسهیل 
اتخاذ ساز و کار مناسب برای جذب دو هزار میلیارد 
اقتصادی مناطق محروم روستایی،  تومان طرح های 
همچنین  و   18 تبصره  تومان  میلیارد   840 و  هزار 
و  تکاپو  طرح  قبیل  از  مختلف  طرح های  و   16 تبصره 
محورهای  دیگر  از  اعتباری  و  فنی  کمک های  یارانه 

برنامه دولت در سال جاری است. 
حسینی با تاکید بر ایجاد انگیزه و نشاط در جامعه 
نشاط  و  انگیزه  ما  کارگران  اگر  کرد:  تصریح  کارگری، 
نداشته باشند تولید از رونق خواهد افتاد و برنامه های 
و  کارگران  تکریم  راستای  در  باید  کارگر  و  کار  هفته 

ایجاد انگیزه و نشاط در جامعه کارگری باشد.
وی خاطر نشان کرد: برگزاری هفته کار و کارگر ارج 
انقالب  در  که  است  زحمت کش  قشر  این  به  نهادن 
مقام  فرموده  به  بنا  داشته اند،  مهمی  نقش  اسالمی 
انجام می دهد، حتی  کاری  که  معظم رهبری هرکس 

اگر مدیر هم باشد، باز کارگر محسوب می شود.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان رضوی با بیان اینکه کارگر باید وجدان کاری 
داشته باشد و مسئولیت هایش را به نحو مطلوب انجام 
کرد:  تصریح  و  اشاره  جامعه  در  کار  فرهنگ  به  دهد، 
برای کار و کارگر باید ارزش قائل شد به طوریکه باید 
تالش  خانواده اش  و  حالل  روزی  برای  که  هرکس  از 

می کند، قدردانی شود.
احیای  در  کارگران  نقش  از  اینکه  بیان  با  حسینی 
کرد:  عنوان  شد  غافل  نباید  تولیدی  واح��ده��ای 
کارگران بخش مهمی از جامعه هستند و سرمایه بدون 

کارگر مفهومی ندارد.
رغم  علی  گذشته  س��ال  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
در  ای  عمده  پیشرفت های  شاهد  موجود  مشکالت 
ایجاد  تجاری،  ت��راز  شدن  مثبت  که  بودیم  استان 
و  بیکاری  ن��رخ  کاهش  کشور،  اشتغال  درص��د   16
این  جمله  از  صنعت  در  گذاری  سرمایه  باالی  حجم 

پیشرفت ها می باشد.
خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
با  کار  محیط  ایمنی  بحث  در  نظارت  تقویت  رضوی 
توجه به اهمیت جایگاه نیروی کار را خاطر نشان کرد 
و گفت: آموزش قوانین کار ویژه کارگران و کارفرمایان 
حقوق  با  آشنایی  راستای  در  کارگری  تشکل های  و 
کاهش  موجب  و  اس��ت  ض��روری��ات  از  خ��ود  قانونی 

اختالفات این حوزه خواهد شد.

فرماندار بجستان: 

مردم و مسئولین در »حمایت از کاالی 
ایرانی« پیشگام باشند

فرماندار بجستان گفت: همه آحاد مردم و مسئوالن 
باید با دغدغه مندی در حمایت و خرید کاالی ایرانی 
تقویت  موجب  ک��ار  ای��ن  چ��راک��ه  باشند،  پیشگام 

اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اشتغال می گردد.
به گزارش ایسنا، حسین ابراهیمی کردیانی با اشاره 
به فرمایش مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ضرورت 
ایجاد  اقتصادی،  رونق  جهت  در  سال  شعار  تحقق 
کشور  زای  درون  اقتصاد  به  کمک  و  پایدار  اشتغال 

است.
با همه توان و ظرفیت های  بایستی  ادامه داد:  وی 
موجود، بسترهای تحقق حمایت از کاالی ایرانی را با 
رفع موانع و توسعه کمی و کیفی تولید و سرمایه گذاری 

هموار کرد.
به کیفیت کاالی داخلی  با اشاره  فرماندار بجستان 
سوئی  و  سمت  به  باید  نیز  تولیدکنندگان  گفت:  نیز 
رفته که کاالیی تولید کنند که نسبت به مشابه خارجی 
را  مشتری  نظر  و  بوده  برخوردار  الزم  کیفیت  از  آن 
بها  نیز  تولیدکننده  به  باید  اینکه  ضمن  کند،  جلب 

داده شود.
از  غلطی  فرهنگ  متاسفانه  داد:  ادامه  ابراهیمی 
گذشته وجود داشت که کاالی خارجی دارای کیفیت 
از بهترین تولیدات  با این نگرش حتی برخی  است و 
می رسیدند،  فروش  به  خارجی  مارک  با  ما  کشور  در 
بسیار  کیفیت  از  ایرانی  مشابه  اجناس  که  حالی  در 

مطلوبی برخوردار هستند.
مشارکت  فرهنگ سازی  با  باید  اینکه  بیان  با  وی 
داد،  افزایش  ایرانی  کاالی  از  حمایت  در  را  مردم 
تقاضا  نبود  و  بحث  این  به  توجه  عدم  کرد:  تصریح 
تولید  انبوده  حجم  با  تولیدکننده  که  می شود  باعث 
دوش  روی  آن  اقتصادی  مشکل  و  ش��ده  م��واج��ه 

شهرستان برخواهد گشت.
فرماندار بجستان تأکید کرد: بعضی از فرایندهای 
و  رفته  و خانگی  اشتغال های خرد  به سمت  اشتغال 
در این راستا از 6 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 
شده در سال 96 در این شهرستان، 4 و نیم میایارد 
شده  پرداخت  خانگی  و  خرد  اشتغال های  به  تومان 

است.

بازهم انحصار به نفع رسانه ملی
 علی روغنگران

    رضا شجاع
rezA.sh410@gmAil.com

100080888سامانه پیامک مردمی
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نیلوفر اقبال  •
تحصیلی  وضعیت  وال��دی��ن،  از  زی��ادی  ع��ده ای 
و  نمی دانند  ثمر  به  مثمر  و  مطلوب  را  خود  فرزندان 
گاهی همه چیز را به پای فرزند خودشان و گاهی نیز 

به گردن معلم و اولیای مدرسه می اندازند. 
رفتن های  راه  از  بنشینی  که  پای درِد دل معلمان 
بی اجازه سرکالس گرفته تا فرو کردن مداد در چشم 
همکالسی، حرف هایی که جایش در مدرسه نیست و 
گله مند هستند.  دانش آموزان سخت   ِ کنترل سخت 
این همه خرجش   » میان می گویند:  این  در  والدین 
همین  از  تعدادی  اما  شد!«  این  هم  آخرش  کردیم، 
کامپیوتری،  پزشکی،  هنری،  نخبه  دانش آموزان، 
ریاضی و غیره از آب در می آیند و این وسط گلوله ای 
بزرگی از هجمه به سمت نظام آموزشی است. برخی 
تحصیل فرزندان خود را در مدارس دولتی و عده ای 
با امکانات دولتی صالح  دیگر در مدارس غیردولتی 
با  داشتیم  گفت وگویی  زمینه  ای��ن  در  می دانند. 
و  پرورش  و  آموزش  غیرانتفاعی  مدارس  کارشناس 

یک مدیر دبستان غیرانتفاعی در مشهد. 
اقبال مردم به تحصیل در مدارس غیردولتی

غیردولتی  مراکز  و  مدارس  بر  نظارت  دبیر شورای 
و  آموزش  غیردولتی  مدارس  مسئول  کارشناس  و 
پرورش خراسان  رضوی گفت: در حال حاضر حدود  
مدرسه   1281 حدود  دبستانی،  پیش  مرکز   1680
دبستانی،  پیش  در  نوآموز   51932 غیردولتی، 
استان  دولتی  غیر  مدارس  در  آموز  دانش   109745

خراسان  رضوی داریم.
این  در  آموزش  کیفیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
افزود: کیفیت و عملکرد مدارس غیردولتی  مدارس 
که  است  نبوده  زمانی  هیچ  و  داشته  رشد  ساله  هر 
در  یابد.  کاهش  مدارس  این  به  نسبت  مردم  اقبال 
زودتر  ثبت نام  این مدارس، ظرفیت های  از  بسیاری 
از فصل ثبت نام، تکمیل می شود؛ به ویژه در مدارسی 
کیفیت  و  کنند  می  ارایه  تری  متفاوت  خدمات  که 
بیشتر  آن ها  در  حضور  برای  اقبال  دارن��د،  بهتری 

است.
مدارس  وجود  کرد:  تصریح  اسالمی نژاد  علیرضا 
قدرت  و  شرایط  نیز  خانواده ها  ب��رای  غیردولتی، 
در  همچنین  است.   کرده  فراهم  را  بهتری  انتخاب 
مدارس  زمینه  در  خراسان رضوی،  استان  سطح 
اصطالح  به  و  برجسته  که  داریم  غیردولتی مدارسی 
گوناگونی  خدمات  نوع  دلیل  به  این  و  هستند  برند 
تنوع خدمات است  و همین  ارائه می دهند  که  است 
دارد  را  خود  خاص  مندان  عالقه  م��دارس  این  که 
مانند: »استخر ویژه دانش آموزان در فضای مدرسه، 
از  زمین فوتسال ویژه در فضای مدرسه و خدماتی« 

این قبیل است.
کلی  فرایندهای  و  اهداف   « اینکه  به  اشاره  با  وی 
همانند  درواقع  غیردولتی  مدارس  در  آموزش  و  کار 
برنامه  فوق  خدمات  در  اما  است  دولتی  م��دارس 
درسی و غیردرسی تنوع بیشتری داریم«، افزود: یک 
مؤسسه خصوصی می تواند پس از ثبت درخواست و 
مجوزی  پ��رورش،  و  آم��وزش  اساسنامه   براساس  
با همان شیوه و روش مدارس  دریافت کرده و کاماًل 

دولتی، عمل کند.
چرا شهریه مدارس غیردولتی متغییر است؟

و  آموزش  غیردولتی  مدارس  مسئول  کارشناس   
مدارس  برای  کرد:  بیان  خراسان  رضوی  پ��رورش 
حدود  که  شده  تعریف  شاخص  یک سری  غیردولتی 
دخل  عنوان  هیچ  به  شخص  که  است  شاخص   13
براساس  غیردولتی  مؤسسه  هر  و  ن��دارد  تصرفی  و 
مدرسه،  اجاره  مانند  دارد،  که  خدماتی  و  هزینه ها 
شهریه هایی  و...  بیمه  حق  دبیر،  به  پرداختی 
مشخص می شود. شهریه مدارس  براساس هزینه ها 
و خدماتی که ارائه می دهند، متفاوت است. برهمین 
مبنا مؤسسان، هزینه های خود را در سامانه وزارتی 
شهریه ثبت می کنند و پس از تایید منطقه، استان 
و وزارت متبوع براساس شرایطشان شهریه مشخص 
وظیفه  م��دارس  شهریه ها  تأیید  از  پس  می شود. 
دارند تا بنری شهریه  مشخص شده را در مدرسه و در 

معرض دید مراجعین قرار دهند.
و  آم��وزش  سامانه   های  که  زمانی  از  اف��زود:  وی 

وارد  عنوان  هیچ  به  است  شده  راه ان��دازی  پرورش 
شهریه های  تفاوت  نشده ایم.  درصدی  شهریه های 
چشمگیر  چندان  مشهد  شهر  در  غیردولتی  مدارس 

نمونه در طرقبه میزان حداقل شهریه  برای  نیست. 
یک  ناحیه  در  تومان،  هزار   880 غیردولتی  مدارس 
در  که  است  تومان  هزار   900 و  میلیون  دو  مشهد، 
می کند.  پیدا  کاهش  یا  افزایش  گوناگون،  مقاطع 
حدود  از  غیردولتی  مدارس  شهریه  حداقل  درواقع 

یک میلیون تومان شروع می شود.
م��دارس  ق��دم��ت   و  پیشینه  داد:  توضیح  وی 
غیردولتی به مکتب خانه ها برمی گردد که خود مردم 
از  قبل  و  داشتند  عهده  بر  را  فرزندانشان  آم��وزش 
انقالب شکوهمند اسالمی مدارس ملی وجود داشت 
و پس از انقالب و در دوران دفاع مقدس و با توجه به 
درنتیجه  داشتیم؛  جمعیتی  افزایش  خاص،  شرایط 
مدارس سه نوبت و گاهی چهارنوبت بوده اند. با این 
این  و  احساس  غیردولتی  مدارس  به  نیاز  شرایط، 
برای  غیردولتی  مدارس  وجود  شد.  ایجاد  مدارس 
اما  است،  بوده  پرورش  و  آموزش  به  یاری رساندن 
پا به پای مدارس دولتی در حال  امروز این مدارس 
را  پرورش  و  آموزش  از  بزرگی  بار  و  هستند  فعالیت 

برعهده گرفته اند.

با  جاری  سال  در  کرد:  خاطرنشان  اسالمی نژاد 
توجه به تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی، 
آموزش،  خدمات  خرید  مجوز،  صدور  های  سامانه 
وزارت  توسط  همگام  نظارت  و  غیردولتی  مراکز 
آموزش و پرورش در حال راه اندازی است. در ضمن 
نیز در سال  مراکز غیردولتی  و  قانون جدید مدارس 
و  تصویب  اسالمی  ش��ورای  مجلس  توسط   1395
پس از تایید شورای نگهبان، توسط ریاست محترم 

جمهور ابالغ شده است.
سوابق  و  امکانات  براساس  شهریه  نرخ  تعیین 

مدرسه 
غیرانتفاعی  دبستانی  پیش  و  دبستان  یک  مدیر 
به  در مشهد گفت:  نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی 
صورت ساالنه توسط اداره آموزش و پرورش تعیین و 
ابالغ می شود. این نرخ براساس امکانات و تجهیزات 
مدرسه، متراژ، فضای کالسی، تعداد دانش آموزان، 
مشخص  دیگر  شاخص ها  سایر  و  مدرسه  سابقه 

می شود. 
با اشاره به موضوع که مبلغ شهریه  عباس قاسمی 
افزود:  دارند،  تفاوت  بایکدیگر  مختلف  نواحی  در 
و  دبستانی  پیش  مقطع  در   97-96 تحصیلی  سال 
دو  حداکثر  تا  میلیون  دو  مبلغ  حداقل  دبستانی 
البته  است.  ثابت  صورت  به  تومان  میلیون  نیم  و 
مدیریت  توسط  که  برنامه ای  فوق  آموزشی  جلسات 
نظر  در  جداگانه ای  مبلغ  شده،  پیش بینی  مدرسه 
ثابتی که توسط آموزش  با شهریه  گرفته می شود که 

و پرورش معین می شود، تفاوت دارد. 
بیان کرد: نرخ شهریه در مقطع های  ادامه  وی در 
می شود  آغاز  تومان  میلیون  سه  از  دبیرستان  پایه 
ارائ��ه  مدرسه  آن  در  که  خدماتی  ن��وع  به  بسته  و 
متغییر  تومان  میلیون  نیم  و  چهار  سقف  تا  می شود 
حدود  از  دانشگاهی  پیش  مقاطع  همچنین  است. 
و  امکانات  نوع  به  بسته  و  شروع  تومان  میلیون  پنج 

کالس های فوق برنامه متفاوت است. 
شما  نظر  که:»به  سوال  این  به  پاسخ  در  قاسمی 
تحصیل در مدارس غیرانتفاعی بهتر است یا مدارس 
دولتی«، بیان کرد: متاسفانه نه تنها من، بلکه سایر 
دولتی  مدارس  در  که  معتقدیم  اتفاق  به  همکارانم 
و  می شود  ارائ��ه  مطلوب  بازدهی  بی هیچ  آم��وزش، 
معلم به دلیل حضور در کالس هاس 30  یا 40 نفره، 
و  می کند  کالس  کنترل  صرف  را  خود  ان��رژی  تمام 
می یابد.  کاهش  زیادی  میزان  تا  آموزشی  مطلوبیت 
نظم  و  دسته بندی  دلیل  به  غیرانتفاعی  مدارس  در 
زمان  معلم  عوامل،  سایر  و  تعداد  دان��ش آم��وزان، 
و  می دهد  اختصاص  دان��ش آم��وز  به  را  بیشتری 
و  نهایت حاصل می شود، مطلوب تر  نتیجه ای که در 

کیفی تر است. 
تثبیت نابرابری در آموزش

در  خود  اجتماعی  صفحه  در  شناس  جامعه  یک 
رابطه با میزان شهریه مدارس غیرانتفاعی و نوع ارائه 

بعضی خانواده ها سؤال  از  نوشته:  آموزشی  خدمات 
شهریه  چقدر  فرزندشان  تحصیل  برای  که  می کنم 
پرداخت می کنند، با شنیدن پاسخ، بی اختیار سوت 
به  را  سرم  و  می کنم  نگاه  زمین  به  می زنم!  ممتدی 
چپ و راست تکان می دهم. 5، 10، 15 ، 20 میلیون 
باالتری  مبلغ  که  کسانی  از  سال!  یک  برای  تومان 
ازای  در  را  پول  این  که  می پرسم  کرده اند  پرداخت 

دریافت چه خدماتی پرداخت می کنید؟
معلم  می دهند،  یاد  خارجی  زبان  »دو  می گویند:   
می دهند،  یاد  موسیقی  است،  فالنی  نقاشی شان 
اس��ت،  باشگاه  ف��الن  در  ورزش��ش��ان  ک��الس ه��ای 
فرد  و  انتخاب  را  یکی  می توانند  هنرها  ان��واع  از 
بدهد،  درس  آن ها  به  هنر  آن  در  شناخته شده ای 
غذایشان تحت نظر یک متخصص تغذیه است، آن ها 
می برند،  کتاب فروشی ها  و  گالری ها  موزه ها،  به  را 
وضعیت پزشکی شان مدام چک می شود، برنامه های 
مشترک هنری با حضور ما ترتیب می دهند، برایشان 
می کنند  برگزار  شاهنامه خوانی  و  قصه گویی  کالس 

و...«
یکسان  توانمندی  پرورش  و  آموزش  وظیفه 

دانش آموزان
ب��وردی��و؛  اف����زود:  ادام���ه  در  علیخواه  ف��ردی��ن 
نقد جدی  به  فرانسوی چند دهه قبل  جامعه شناس 
که  بود  معتقد  او  پرداخت.  فرانسه  آموزشی  نظام 
را  آموزان  دانش  که  است  آن  آموزشی  نظام  کارکرد 
کند  توانمند  دانشگاه  یا  مدرسه  از  پس  زندگی  برای 
را  بودن  فرهیخته  برای  الزم  مهارت های  آن ها  به  و 
و  منش ها  کسب  فرهیختگی،  از  او  منظور  بیاموزد. 
با  که  بود  مهارت هایی  نیز  و  جهان،  درک  شیوه های 
با  مقایسه  در  که  نکنند  احساس  افراد  آن ها  داشتن 
پس  آموزان  دانش  مثاًل  دارند.  کم  چیزی  سایرین 
خارجی  زبان  یک  به  بتوانند  تحصیل  دوره  اتمام  از 
حرف بزنند، وقتی یک تابلوی نقاشی دیدند بگویند 
که این تابلو در چه سبکی نقاشی شده است، اگر به 
یک موسیقی گوش کردند بگویند که این موسیقی در 
چه سبکی است، نام سازهای موسیقی را به درستی 
ارتباط  ایجاد  نظیر  اجتماعی  مهارت های  با  بدانند، 
اجتماعی  موقعیت های  در  رفتار  نیز  و  اجتماعی 
آشنا  هنری  گالری های  یا  رستوران  نظیر  مختلف 
عرصه  از  رمزگشایی  توانایی  درمجموع  باشند. 

اجتماع و هنر را کسب کنند. 
با توان و قابلیت های  از نظر او همه دانش آموزان 
یکسانی وارد نظام مدرسه نمی شوند. برخی از آن ها 
روشن  و  هستند  فرهیخته ای  خانواده  دارای  قبل  از 
دانش  به  چیزهایی  چنین  مدرسه  در  اگر  که  است 
تکمیل  صرفًا  آنان  توانایی ها  شود  داده  یاد  آموزان 
برخوردارند.  الزم  زمینه های  از  چون  شد  خواهد 
در  که  هستند  هم  آم��وزان  دان��ش  از  ع��ده ای  ول��ی 
به  و  نیاموخته اند  را  چیزهایی  چنین  اصاًل  خانواده 
نظام  وظیفه  داشته اند.  فقیری  خانواده  تعبیری 
آموزش وپرورش آن است که روی این دانش آموزان 
بیشتر کار کند. به آنان بیشتر آموزش بدهد تا همپای 
آنرا  برخی  امری که  اول شوند.  دانش آموزان دسته 
باید  آموزش وپرورش  نظام  تبعیض مثبت می دانند. 
دانش  درنهایت  تا  ببرد  پیش  عادالنه  را  وضعیت 
به  را  تحصیل  دوره  مشابهی  توانایی های  با  آموزان 

اتمام برسانند. 
به تدریج،  ای��ران  در  مدرسه  گفت  باید  پایان  در 
اجتماعی  نابرابری های  تثبیت  سیستم  به  تبدیل 
با  خانواده هایی  در  که  مرغوب  ژن ه��ای  می شود. 
به  می کنند  رشد  باال  اقتصادی  و  فرهنگی  سرمایه 
اقتصاد  وارثان  می شوند  و  می روند  مطلوب  مدارس 
و هنر، و ژن های نامرغوب که والدین مرغوبی ندارند 
فقر!  وارثان  می شوند  و  می روند  ضعیف  مدارس  به 
مراقب باشیم. برخی از این مدارس چنین به والدین 
القاء می کنند که پدر و مادر خوب بودن یعنی کسی 
فرزندانش  برای  را  قیمتی  گران  خدمات  چنین  که 

فراهم کند.

مصرف کنندگان اصلی خون و فرآورده های آن 
در ایران

1 – بیماران تاالسمی
2 – بیماران مبتال به انواع هموفیلی

3 – بیماران دیالیزی
4 – بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ ) قلب ، 

کلیه ، مغز استخوان ، و زنان (
5 – مبتالیان به بیماری های خونریزی دهنده

ناسازگاری  از  ناشی  زردی  به  مبتال  نوزادان   –  6
خون مادر و جنین
7 – پیوند اعضاء

8 – سوختگی های شدید
9 – کم خونی های مزمن

10 – انواع سرطان ، به خصوص در مرحله شیمی 
درمانی

از اهدای  دستورالعمل برای اهداء کنندگان بعد 
خون :

1 -  چند ساعت بعد از اهدای خون میزان مایعات 
بیشتری نسبت به قبل بنوشید. ) بدون الکل (

2 – بعد از اهدای خون غذای سالمی میل کنید.
اهدای خون  از  بعد  یك ساعت  الی  نیم  برای   –  3

سیگار نکشید.
4 – اگر در محل اهدای خون خود ) بازو( خونریزی 
وجود دارد دست خود را 3 تا 5 دقیقه باال بگیرید و 

فشار دهید.
صورتی  به  داری��د  گیجی  یا  غش  حالت  اگر   –  5
بنشینید که سر شما بین زانوهایتان قرار گیرید. و یا 
به نحوی دراز بکشید که سر شما پایین تر از بدنتان 

قرار بگیرد.
بعد  توانید  می  را  خود  معمول  های  فعالیت   –  6
از هرگونه  بگیرید. در هر حال  از سر  نیم ساعت  از 

فعالیت شدید در ادامه روز خودداری کنید.
نداشتید  خوبی  حال  خون  اهدای  از  بعد  اگر   –  7
،  می توانید با مرکز انتقال خون محل خود تماس 
بگیرید و با پزشك یا پرستار حاضر در مرکز مشاوره 

کنید.
پوست  زیر  در  خونریزی  یا  خونمردگی  اگر   –  8
از   ، اهداء  از  بعد  اول  ساعت   24 در   ، شد  مشاهده 
کمپرس سرد برای محل مذکور استفاده کنید. بعد 
از 24 ساعت اول ، استفاده از کمپرس گرم در رفع 

عالئم کمك می کند.

دانشگاه  خیابان   ، السالم   علیه  رضا  امام  پایگاه 
روبروی خیابان کفایی          

مجتمع   3 شیرازی  خیابان  نبش  امید،  پایگاه 
تجاری اقامتی امید طبقه منهای یک        

پایگاه میالد، ازادشهر بلوار استقالل بین 2 و 4             
پایگاه مهر، نبش ابوطالب33                

پایگاه شهید کریمی، قاسم آباد نبش شریعتی28             

بعدازظهر  و   12:45 تا   7:45 ساعت  پذیرش 
14:30 تا 18:45 عصر

پایگاه امام رضا علیه السالم و پایگاه امید * صبح 
و بعداز ظهر 

پایگاه های دیگر فقط صبح

خراسان  در  سنجش  سازمان  تام االختیار  نماینده 
کنکور  داوطلب  هزار  از 51  بیش  رقابت  آغاز  از  رضوی 
کارشناسی ارشد 97  در سطح این استان از فردا خبر داد.

کل  تعداد  اف��زود:  گنجعلی  علی  ایسنا،  گ��زارش  به 
داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 
97 در کشور 791 هزار و 634 نفر است که از این تعداد 51 
درصد را آقایان و 49 درصد را بانوان تشکیل می دهند. 
تعداد شرکت کنندگان 158 هزار و 528 نفر نسبت به سال 

گذشته در کشور کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد داوطلبان کنکور ارشد 51 هزار و 
462 نفر در استان  است که 51 درصد را مردان و 49 درصد 
آنان را زنان تشکیل می دهند، عنوان کرد:  از این  تعداد،  
38 هزار و 47 نفر را داوطلبان مشهدی شامل می شوند که 
در چهار حوزه امتحانی دانشگاه های فردوسی، پیام نور، 
آزاد اسالمی و دانشگاه غیردولتی خیام با یکدیگر به رقابت 

خواهند پرداخت.
ادامه داد: تعداد داوطلبان کنکور ارشد در  گنجعلی 
سایر شهرستان های استان به ترتیب  در سبزوار  3893 
هزار نفر، تربت حیدریه  3272 هزار نفر، نیشابور2665 
هزار نفر، قوچان 1916 هزار نفر، کاشمر 967 نفر و گناباد 

702 نفر است .
خراسان  در  سنجش  سازمان  االختیار  تام  نماینده 
رضوی تاکید کرد: داوطلبان راهنمای شرکت در آزمون 
را به صورت کامل مطالعه کنند و از مصرف غذاهای فوری 
پیش از آزمون پرهیز کنند؛ چند مداد سیاه نرم پررنگ 
و کارت شناسایی  به جلسه  پاکن، کارت ورود  و  تراش 

معتبر به همراه داشته باشند.
حوزه  به  ورود  درب ه��ای  شدن  بسته  از  گنجعلی، 
امتحانی در ساعت ۷ برای شیفت صبح و ساعت ۱۴ بری 
شیفت عصر خبر داد و خاطرنشان کرد: کارت های ورود به 
جلسه از روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه بر روی سایت 
اینترنتی سازمان سنجش قرار گرفته است و داوطلبان می 

توانند تا قبل از آزمون کارت خود را دریافت کنند.
ی  پرونده  اطالعات  که  داوطلبانی  کرد:  تصریح  وی 
آنان ناقص است و یا به هردلیل مغایرت دارد،  یاموفق 
به دریافت کارت ورود به جلسه خود نشده اند، می توانند 
با مراجعه به باجه های رفع نقص نسبت به دریافت و یا 

اصالح کارت خود اقدام کنند.
خراسان  در  سنجش  سازمان  االختیار  تام  نماینده 
از  صبح  ها  باجه  این  کاری  ساعات  یادآورشد:  رضوی 
ساعت 8:30 لغایت ۱۲:۳۰ و عصر از ساعت ۱۴لغایت ۱٨ 
خواهد بود این باجه ها در مشهد در ساختمان مدیریت 

آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد دایر است.

با تغییر ساختار نظام آموزشی  به 6-3-3 با مشکالتی 
مواجه شدیم که با همت همکاران برطرف شد، البته به 
جهت اینکه پایه دوزادهم پایه خروجی آموزش و پرورش 
و متصل به بازار کار یا ادامه تحصیل است مسئله استقرار 

را باید جدی تر پیگیری کرد.
اصرار داشتیم  ازمون استخدامی را زودتر برگزار کنیم و 
امیدواریم در این آزمون با جذب 17 تا 18هزار نفر بخشی 

از کمبود را برطرف کنیم.
در  ماه  تیر  پایان  تا  درس��ی  های  کتاب  اف  دی  پی 
سایت دفتر تالیف قرار خواهد گرفت و امسال بر خالف 
سال گذشته که فقط نمایندگان معلمان به این نسخه ها 
دسترسی داشتند دسترسی برای همه معلمان ایجاد می 

شود .
به شخصه با تدریس مدیران و معاونین موافق نیستم اما 
امسال شرایط ویژه ای وجود دارد که باید بتوانیم کمبود 
نیروی انسانی را فراهم کنیم و لذاباید از این ظرفیت نیز 

استفاده کنیم.
امتحانات نهایی به پایه دوازدهم منتقل شده و ساعت 
یافته که در  افزایش  آموزشی مابه 36 ساعت در هفته 
شاخه های فنی حرفه تا 40 ساعت افزایش پیدا می کند 
و با توجه به این موضوع  تالش خواهیم کرد کنکور 98 را 
به دهه سوم تیرماه منتقل کنیم تا  فاصله کافی برای دانش 

آموزان ایجاد شود.

علیخواه: از نظر او همه دانش 
آموزان با توان و قابلیت های 

یکسانی وارد نظام مدرسه 
نمی شوند. برخی از آن ها از 

قبل دارای خانواده فرهیخته ای 
هستند و روشن است که اگر 

در مدرسه چنین چیزهایی به 
دانش آموزان یاد داده شود 
توانایی ها آنان صرفًا تکمیل 

خواهد شد چون از زمینه های 
الزم برخوردارند. ولی عده ای از 
دانش آموزان هم هستند که در 
خانواده اصاًل چنین چیزهایی را 

نیاموخته اند و به تعبیری خانواده 
فقیری داشته اند. وظیفه نظام 

آموزش وپرورش آن است که روی 
این دانش آموزان بیشتر کار کند

خبرخبر

زندگی سرخ

پایگاه های اهدای خون

نماینده تام االختیار سازمان سنجش در استان خبر داد؛

رقابت بیش از 51 هزار داوطلب 
آزمون ارشد در خراسان رضوی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
در جمع معاونین اموزشی مناطق آموزش و پرورش 

خراسان رضوی مطرح کرد :

احتمال تغییر زمان برگزاری 
کنکور 98 به دهه سوم تیرماه

چرا نرخ شهریه مدارس غیردولتی متغییر است؛

هرچقدر پول بدهید آش می خورید!

https://telegram.me/

Sobhedaily

رابطه کثیف مرد زن دار با دختر جوان مشهدی
بیش از یک سال و نیم است که صاحبکارم از من 
سوءاستفاده می کند، روزی که فریب چرب زبانی 
هایش را خوردم هیچ گاه تصور نمی کردم این گونه 
خوار و ذلیل شوم تا جایی که دیگر نتوانم برای آینده 

خودم تصمیم بگیرم.
وارد  م��ادرش  همراه  به  که  ای  ساله   25 دختر 
با  مخفیانه  ارت��ب��اط  راز  ت��ا  ب��ود  ش��ده  کالنتری 
صاحبکارش را فاش کند در حالی که بیان می کرد 
با این ارتباط شرم آور آینده ام را به تباهی کشاندم، 
در تشریح ماجرای آشنایی خود با مرد 48 ساله به 
مشهد  ناجای  کالنتری  اجتماعی  مددکار  مشاور 
گفت: دختر نوجوانی بودم که پدر و مادرم به دلیل 
از یکدیگر جدا شدند.  اختالفات شدید خانوادگی 
داشتم  شدیدی  وابستگی  مادرم  به  من  زمان  آن 
به همین علت هم زندگی در کنار مادرم را انتخاب 

کردم.
از سوی دیگر هم نزد مادرم آزادی های بیشتری 
داشتم و می توانستم آزادانه با دوستانم رفت و آمد 
کنم. اگرچه در یک خانواده متوسط بزرگ شده بودم 
اما باز هم از نظر مالی مشکلی نداشتم و با دوستانم 
به تفریح و خوشگذرانی می پرداختم و در پارتی ها 
و مهمانی های خاص شرکت می کردم. عالقه زیادی 
به عکاسی داشتم و همواره سعی می کردم عکس 
به  کنم.  تهیه  خاص  های  سوژه  از  ای  حرفه  های 
همین دلیل در بین دوستانم به عکاس باشی معروف 

بودم. وقتی تحصیالتم در مقطع متوسطه به پایان 
رسید در کالس های آموزشی عکاسی شرکت کردم 
و پس از آن تصمیم گرفتم به صورت تجربی وارد بازار 

کار شوم.
این بود که در یکی از عکاسی های مشهدکه صاحب 
صاحبکارم  شدم.  کار  به  مشغول  بود  نشانی  و  نام 
مردی میان سال و دارای همسر و فرزند بود. او در 
به کارم در عکاسی چنین  همان روزهای اول آغاز 

وانمود می کرد که به من عالقه مند شده است.
من هم که به اشتباه تصور می کردم اگر با او ازدواج 
کنم آینده بهتری خواهم داشت به درخواست های 
او برای داشتن یک رابطه پنهانی پاسخ مثبت دادم. 
از آن روز به بعد ارتباط های من در حالی آغاز شد که 
صاحبکارم به من قول داد همسرش را طالق دهد و 

با من ازدواج کند.
با این چرب زبانی ها و نیرنگ های صاحبکارم هر 
روز بیشتر از گذشته به او وابسته می شدم و به امید 
این که روزی لباس عروسی بپوشم به همه خواسته 
های شرم آورش تن می دادم تا این که دیگر از این 
طوری  نیز  دیگر  سوی  از  اما  شدم  خسته  شرایط 
به او عالقه مند بودم که می ترسیدم اعتراض کنم. 
خالصه بیشتر از یک سال و نیم از این ماجرا گذشت 

ولی او به قول و قرارهایش عمل نکرد.
به همین دلیل من هر روز با وجدانم درگیر بودم 
و نمی خواستم به این رابطه عاطفی ادامه بدهم. با 
وجود این وقتی موضوع ازدواج را با صاحبکارم در 

میان گذاشتم او خیلی راحت گفت هیچ گاه به ازدواج 
با او فکر نکنم از سوی دیگر هم مرا تهدید می کند 
که اگر با کس دیگری ازدواج کنم مرا نقص عضو می 
کند. آن جا بود که فهمیدم به عشقی سراب گونه دل 
بسته ام اما باز هم می ترسیدم او انتقام سختی از من 

بگیرد.
به همین علت بهترین چاره را در آن دیدم که باز 
ماجرای  که  بود  گونه  این  کنم.  تکیه  مادرم  به  هم 
کالنتری  به  و  کردم  بازگو  م��ادرم  برای  را  ارتباطم 

آمدیم تا ...

قوچان  در  افیونی  مواد  توزیع  خانوادگی  باند 
منهدم شد

فرمانده انتظامی قوچان از انهدام باند خانوادگی 
تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف هشت 8 کیلوگرم 
مواد افیونی در همین ارتباط در این شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ رضا قدمگاهی گفت: پس از کسب خبری 
مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط دو مرد جوان 
همراه مادر سالخورده در یکی از مناطق حاشیه شهر 
قوچان موضوع به  صورت ویژه در دستور کار پلیس 

مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
از  پس  میدانی  تحقیقات  پی  در  اف���زود:  وی 
این  اعضای  توسط  مجرمانه  فعالیت  از  اطمینان 
خانواده با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی ضربتی 

پلیس وارد عمل شد و مجرمان را در پناهگاهشان 
دستگیر کرد. 

و 40  برادر 35  دو  عملیات  این  در  داد:  ادامه  او 
ساله همراه مادر 60 ساله  دستگیر و در بازرسی از 
منزلشان هشت کیلو و 465 گرم تریاک کشف شد. 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان 

قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

دستگیر  بینالود  در  دزدی  فقره   20 با  سارقان 
شدند

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: یک گروه 
حرفه ای دزدی از باغ ویالها و ساختمان های در 
حال ساخت با 20 فقره سرقت در شهرستان بینالود 

متالشی شد.
سردار قادر کریمی گزارش داد: در پی اعالم چند 
فقره سرقت از باغ ویالهای روستای زشک، ماموران 
یکی از سارقان را هنگام انتقال محموله تیرآهن در 
شاندیز دستگیر کردند که به همدستی سه نفر دیگر 

در این جرائم اعتراف کرد.
وی با اشاره به دستگیری دیگر متهمان، بیان کرد: 
این افراد به 20 فقره سرقت اعتراف کردند و 2 مالخر 

نیز در جریان این پرونده دستگیر شدند.
به  اش��اره  با  رض��وی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
این  در  تحقیقات  افزود:  مالباخته،   12 شناسایی 

خصوص ادامه دارد.
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کتاب خوان

سنگی بر گوری نام کتابی کوتاه از جالل آل احمد 
است گه در شش فصل نوشته شده است. آل احمد 
درآورد،  نگارش  به   ۱۳۴۲ سال  در  را  کتاب  این 
از  پس  سال   ۱۲ درست   ،۱۳۶۰ سال  تا  کتاب  ولی 
گویی  تک  کتاب،  ماجرای  نشد.  منتشر  مرگش، 
)سیمین  همسرش  و  خودش  درباره  است  راوی 
دانشور( که بچه دار نمی شوند. کتاب با این جمله 
آغاز می شود: هر آدمی سنگی است بر گور پدرش!
جالل آل احمد در خالصه داستان کتاب آورده 
است: ما بچه نداریم. من و سیمین. بسیارخوب. 
همین جا  به  کار  آیا  اما  است.  واقعیت  یک  این 
کالفه  را  آدم  که  است  همین  اصاًل  می شود؟  ختم 
خوب  بسیار  هست.  چیزی  وقت  یک  می کند. 
باید  که  است  چیزی  آن  سر  بر  بحث  اما  هست. 
که  تومارها  چه  فلسفه  در  ببینید  بروید  باشد. 
واقعیت.  و  حقیقت  از  ساخته اند.  قضیه  این  از 
کمیت  چرا  که  می دهند  نشان  را  این  کم  دست 
واقعیت لنگ است. عین کمیت ما. چهارده سال 
است که من و زنم مرتب این سؤال را به سکوت از 
خودمان کرده ایم؛ و به نگاه؛ و گاهی با به روی خود 
نیاوردن. نشسته ای به کاری؛ و روزی است خوش؛ 
و دور برداشته ای که هنوز کله ات کار می کند؛ و یک 
خالی  بدجوری  خانه  که  می کنی  احساس  مرتبه 
است؛ و یاد گفته ی آن زن می افتی – دختر خاله ی 
بود  آمده  پیش  سال  چند  نمی دانم  که   – م��ادرم 
سراغمان و از زبانش دررفت که: »تو شهر، بچه ها 
شما  و  بلولند  نمی توانند  فسقلی  خانه های  توی 
حیاط به این گندگی را خالی گذاشته اید… و حیاط 
مربع است.  متر  بیست  و  گندگی چهارصد  این  به 
اما چه فرق می کند؟ چه چهل متر چه چهل هزار 
متر. وقتی خالی است، خالی است دیگر. واقعیت 

یعنی همین!«

خبر

رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: فاز نخست 
مطالعاتی مرمت سرای عزیزا... اف قرار است تا 

تیرماه ارائه شود.
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  دیناری  احمد 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان مشهد در 
این رابطه گفت: در سه بخش شهرستان مشهد، 
اضطراری  مرمت  به  نیاز  که  تاریخی  خانه های 
بهتری  شرایط  دارای  که  را  خانه هایی  و  دارند 
میراث  معاونت  به  سپس  و  جداسازی  هستند، 
منعکس کرده ایم و به مرور زمان اعتباراتی برای 

مرمت اختصاص پیدا می کند.
دیناری عنوان کرد: در کل شهرستان مشهد، 
حدود 250 اثر تاریخی داریم که در فهرست آثار 
تملک  در  آثار  این  از  برخی  شده اند؛  ثبت  ملی 
میراث فرهنگی هستند و برخی دیگر در تملک 
برای  هستند؛  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
مثال بقعه ای در بخش مرکزی شهرستان مشهد 
مربوط به اداره اوقاف است که اگر طرحی برای 
همکاری  ما  با  باشند  داشته  توسعه  یا  و  مرمت 

دارند و بر این اساس آن مکان را احیا می کنند.
وی افزود: از سوی دیگر بخشی از این آثار مثل 
"خانه ملک" در اختیار خودمان است که از اینها 

کرده  دایر  آنجا  در  کارگاه  یا  و  کرده  بهره برداری 
"کارگاه گردی"  تورهای  و  را مستقر  و هنرمندان 
بازدید  می توانند  نیز  مردم  و  می کنیم  برگزار 
هنرمندان  سوی  از  آموزش  مورد  حتی  و  کنند 
با  متناسب  را  اینها  می کنیم  سعی  و  گیرند  قرار 

اعتبارات خود احیا کنیم.
عزیزا...  سرای  وضعیت  آخرین  مورد  در  وی 
ثامن،  تاریخی  پایگاه  است  قرار  کرد:   بیان  اف 
را  اف  ع��زی��زا...  س��رای  مطالعات  نخست  فاز 
نیز اطالع رسانی الزم  و شهرداری  صورت دهد 
این  ایمنی  باشد زیرا  به کسبه و مردم داشته  را 
زمینه  این  در  شهرداری  و  دارد  مشکل  مکان 
اعالم آمادگی کرده است تا فضاهایی را در اختیار 
مالکان قرار دهد و سپس بعد از پایان کار مرمت 
ادامه  سرا  این  در  خود  فعالیت  به  مطالعات  و 
مرمت  مطالعاتی  طرح  نخست  فاز  تهیه  دهند. 
سرای عزیزا... اف را با رویکرد استحکام بخشی 
سپس  و  دهیم  ارائه  امسال  تیرماه  تا  است  قرار 
بعد از تامین اعتبار، طرح تکمیلی مرمت را ارائه 

دهیم.

تاریخ گفت وگویی بی پایان میان گذشته، اکنون و 
آینده است و آنچه این گفت و گو را امکان پذیر می 

سازد، حقظ اسناد و آثار تاریخی است.
رسیدن  جهت  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  موزه 
به این مهم و نیز با هدف نمایش پیشینه درخشان 
و  پژوهشی  دستاوردهای  ارایه  و  فرهنگی  و  علمی 
موزه  این  در  است.  شده  تاسیس  دانشگاه  فناوری 
سیر تحول دانشگاه، چهره روسا، مفاخر و استادان 
و  برجسته  اس��ت��ادان  اهدایی  تاثیرگذار،وسایل 
قدیمی،  وسایل  از  تعدادی  ایشان،  های  خانواده 
و  کتابها  ترین  قدیمی  و  مهمترین  از  ای  نمونه 
در  دانشگاه  اخبار  و  رویدادها  بازتاب  نشریات، 
مطبوعات و نقش دانشگاه در انقالب اسالمی 1357 
و جنگ تحمیلی به نمایش در آمده است. همچنین 
در بخش دیداری، شنیداری، فیلم ها و نماهنگهای 
معرفی دانشگاه و مفاخر آن به نمایش در می آید و 

کارگاه های اموزشی مختلف برگزار می شود.
تاالر  در  فردوسی  دانشگاه  موزه  گشایش  مراسم 
دانشگاه  اقتصادی  و  اداری  علوم  دانشکده  فارابی 
بهشتی  محمد  مهندس  حضور  با  مشهد  فردوسی 
کشور،  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشگاه  رئیس 
دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات 
ریاست  فر  مکرمی  ابوالفضل  مهندس  فناوری،  و 
رئیس  کافی  محمد  دکتر  فرهنگی،  میراث  سازمان 
اساتید،  از  زیادی  وتعداد  مشهد  فردوسی  دانشگاه 

پیشکسوتان، دانشجویان برگزار شد.
احترام به بزگان و اندیشمندان جامعه

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم درباره 
افتتاح موزه مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
متأسفانه بعضی از مدارک و اسناد مرتبط به اساتید 
و مفاخر مربوط به قبل از دهه 70 ثبت نشده است 
و امروزه دیگر در دسترس نمی باشد واین کمبودی 
این  البته  و  است  مشهد  فردوسی  دانشگاه  برای 
موزه مفاخر هرچند دیرهنگام است ولی عملی قابل 

پسندیده می باشد. 
دانشگاه  مفاخر  م��وزه  درب��اره  باقری  عبدالرضا 
فردوسی مشهد بیان داشت: از این دانشگاه که جزء 
بهترین دانشگاه های کشور است انتظاری بیشتر از 
این است که با توجه به مسئولیت های بین المللی در 
همه کارها پیش قدم باشد و حرکتی نو و جدید انجام 
دهد.وی افزود: بزرگداشت کسانی که تمام عمرشان 

صرف آموزش و تربیت جوانان این کشور کردند باید 
باشد.  کشور  دانشگاه های  و  عالی  آموزش  سرلوحه 
زمانی احترام  بزرگان و اندیشمندان را پاس بداریم 
پیدا خواهد  کاهش  بداخالقی های جامعه  از  خیلی 
خواهد  الگوپذیری  دانشگاهیان  ما  از  جامعه  و  کرد 

گرفت.
وزارتخانه  سیاست های  به  علوم  وزیر  مقام  قائم 
وزارتخانه  در  گفت:  و  ک��رد  اش��اره  عالی  آم��وزش 
 5 و  دانشگاه   5 که  می کنیم  دنبال  را  سیاستی 
رتبه  در  و  برسند  بین المللی  طراز  به  پژوهشکده 
در  و  بگیرند  ق��رار  جهان  برتر  دانشگاه های  برتر 
برنامه توسعه ششم اقتصادی هم این تقسیم بندی 
داشت:  اظهار  وی  است.  گرفته  شکل  دانشگاه ها 
دانشگاه فردوسی از زمره دانشگاه هایی است که در 
در  لذا  و  می کند  فراوانی  تالش ها  بین المللی  سطح 
موزه دانشگاه مکانی برای نشان دادن فعالیت هایی 
دورتاکنون  گذشته های  از  بین المللی  حوزه  در  که 

انجام شده است به نمایش گذاشته شود.
خارجی  دانشجویان  درب��اره  باقری  عبدالرضا 
دانشگاه  امروز  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در 
که  است  کشور  سطح  در  دانشگاه  دومین  فردوسی 
بیشترین دانشجوی خارجی را دارد و باید به کیفیت 
تحصیل به دانشجویان خارجی بپردازیم و در آینده 
شناخته  به خوبی  منطقه  در  فردوسی  دانشگاه  نام 
قابل  استانداردهای  با  خارجی  دانشجویان  و  شود 

قبول بین المللی فارغ التحصیل شود. 

تبار وکیان دانشگاه در موزه مفاخر
مهندس محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه سازمان 
ابتدا این سوال را پرسید  میراث فرهنگی کشور در 
گفت:  و  می خورد؟»  دردی  چه  به   موزه  کل  »در  که 
در عرف جامعه وقتی شیء یا چیزی کارایی نداشته 
همه  در  و  است  خوب  موزه  برای  می گویند  باشد 
که  دارد  وجود  موزه  در  اعتبار  این  به  اشیاء  موزه ها 
نمی گیرد  قرار  عموم  کردن  استفاده  ب��ه درد  دیگر 

وبه خاطر ارزش بودن آن در موزه قرار می گیرد.
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور در 
رابطه با موزه دانشگاه فردوسی اظهار داشت: افتتاح 
موزه دانشگاه فردوسی نشانه بلوغ، مدنیت و نشان 
دهنده آوازه و ریشه دار بودن این دانشگاه است، و 
دانشگاه فردوسی با این موزه می خواهد بگوید این 
به همین دانشگاه هستند  مفاخر و اساتید منحصر 
دانشگاه  این  کیان  و  تبار  فردوسی  دانشگاه  موزه  و 
را معرفی می کند و از این جهت قابل اهمیت است. 
معدودترین  جزء  فردوسی  دانشگاه  اف��زود:  وی 
دانشگاه های است که به فکر ایجاد موزه افتاده است 
و باید با استانداردهای درست جهانی پیش بروید و 

با کمیته موزه های ایران همکاری کنید.
موزه دانشگاه مکانی برای تجلیل مفاخر

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی 
دانشگاه  آسمان  موزه،  این  افتتاح  آیین  در  مشهد 
مفاخر  و  بزرگان  از  کهکشانی  دارای  را  فردوسی 
دکتر  یوسفی،  دکتر  چون  بزرگانی  افزود:  و  دانست 

استاد  زاده،  واعظ  استاد  فاطمی،  استاد  فیاض، 
آشتیانی، استاد مدیرشانه چی و دکتر علی شریعتی 
اکنون  و  اند  پرداخته  تدریس  به  دانشگاه  این  در 
وظیفه ما است که این پیشینه درخشان را به بهترین 

شکل به نسل بعدی معرفی کنیم.
دکتر سلمان ساکت افزود: در این موزه سیر تحول 
دانشگاه، چهره روسا، مفاخر و استادان تاثیرگذار، 
خانواده های  و  برجسته  استادان  اهدایی  وسایل 
آنان، تعدادی از وسایل و اشیای قدیمی دانشکده ها 
و واحدهای مختلف دانشگاه، نمونه ای از مهم ترین 
رویدادها  بازتاب  نشریات،  و  کتابها  قدیمی ترین  و 
در  دانشگاه  نقش  و  مطبوعات  در  دانشگاه  اخبار  و 
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی به نمایش درآمده 

است.
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی 
معرفی  های  نماهنگ  و  ها  فیلم  نمایش  از  مشهد 
دانشگاه و مفاخر آن و همچنین برگزاری کارگاههای 
آموزشی در بخش دیداری و شنیداری این موزه خبر 
به موزه  اختصاص داده شده  داد. وی گفت: فضای 
دانشگاه محدود است لذا اشیا و مدارک مختصری در 
این فضا به نمایش گذاشته شده که در فواصل زمانی 

مشخص، این اشیاء تغییر خواهد کرد.
موزه  مخاطبان  داد:  ادام��ه  ساکت  سلمان  دکتر 
و  پیشکسوت  استادان  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
آموختگان  دانش  کارکنان،  دانشجویان،  شاغل، 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  بزرگ  خانواده  اعضای  و 
از این پس میزبان مهمانان  هستند و این مجموعه 
داخلی و خارجی دانشگاه، مدیران شهری و کشوری و 
همچنین گروههای محدود دانش آموزی خواهد بود.

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی، 
افتخارات  و  تاریخ  تجلیگاه  را  دانشگاه  این  م��وزه 
نمایش  هدف  با  موزه  این  گفت:  و  دانست  دانشگاه 
ارائ��ه  و  فرهنگی  و  علمی  درخ��ش��ان  پیشینۀ 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد شده 

است.
ساکت ایجاد موزه را فرصتی مناسب برای باروری 
فردوسی  دانشگاه  بزرگ  خانواده  اعضای  فرهنگی 
یک  عنوان  به  دانشگاه  موزه  گفت:  و  خواند  مشهد 
و  آگاهی  ارتقای سطح  به  پژوهشی  و  فرهنگی  مرکز 
دانش بازدید کنندگان یاری خواهد رساند و خدمات 
مختلفی به بخش های گوناگون دانشگاه ارائه خواهد 
موزه  مربعی  متر   550 ساختمان  گفت:  وی  ک��رد. 
دانشگاه فردوسی مشهد پس از تغییر کاربری از سال 
1395 در اختیار مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه قرار 
گرفت که 450 متر¬ مربع آن به فضای نمایشگاهی و 
100 متر¬ مربع از آن به فضای اداری اختصاص یافته 

است.

آغاز فاز نخست مرمت 
»سرای عزیزا... اف« مشهد

بهشتی در مراسم گشایش موزه مفاخر دانشگاه فردوسی مشهدمطرح کرد 

موزه تبار و کیان دانشگاه

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

تکرار نشده باشد.

در  باقیمانده  ج��دول  در  که  بزنید  خط  ج��دول  در  ط��وری  را  تکراری  اع��داد 
ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده باشد.

8 9 5 6
3 2 8

7 3 4
9 4 2
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5 6 8
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4 1 3
7 4 8 1
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جواب

8 3 6 9 8 3 7 9 7
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 سرویس درشهر 
این روزها بوی عید می دهد. عطری که منتظران 
را بیشتر از هر زمان دیگری سر ذوق می آورد و شهر 

نیز رنگ و روی دیگری می گیرد.
اما مشهد پایتخت سنتی کهن است که از دیرباز در 
خراسان رواج داشته است. زیارت اهل قبور و توزیع 
خیرات و نذورات برای کسانی که دستشان از زندگی 
دنیوی کوتاه است همیشه در سه روز منتهی به نیمه 
شعبان در قالب مراسمی ویژه توسط مردم مشهد و 

نقاط دیگر استان برگزار می شود.
شهر  آرامستان  ترین  اصلی  که  رض��ا)ع(  بهشت 
چهارم  یک  بر  بالغ  جمعیتی  میزبان  هرساله  است 
این  به  قبور  اهل  زیارت  برای  که  است  مشهد  مردم 

مکان می آیند.
اجرای برنامه های فرهنگی با محور مهدویت

مدیرعامل سازمان فردوس ها در نشست صمیمی 
با اصحاب رسانه که برای اطالع رسانی سلسله جشن 
های  برنامه  گفت:  شد،  برگزار  شعبان  نیمه  های 
امسال سازمان فردوس ها در بهشت رضا با محوریت 
اهل  زیارت  امام زمان)عج( در ضمن  فرج  برای  دعا 

قبور خواهد بود.
دامغانی  مهدوی  حسین  دکتر  االس��الم  حجت 
با وسعت 200 هکتار میزبان  افزود: بهشت رضا)ع( 
که  داشت  توجه  باید  البته  است،  مراسم  این  اصلی 
اموات  کار سازمان فردوس ها تجهیز  ماهیت اصلی 
است لذا تمهیداتی اندیشیده شده است تا تداخلی 

بین برنامه ها صورت نگیرد.
خراسان  در  دیرینه  رسم  طبق  کرد:  اضافه  وی 
برای  شعبان   14 12الی  مردم   مشهد  شهر  ویژه  به 
زیارت اهل قبور به آرامستان ها می روند لذا برنامه 

ریزی برای پذیرایی از آنها ضرورت دارد.
به  توجه  با  افزود:  ها  فردوس  سازمان  مدیرعامل 
تولد  شعبان  نیمه  با  است  مصادف  ایام  این  که  این 
های  برنامه  محور  نیزاست  )ع��ج(  حجت  حضرت 
های  جشن  برگزاری  بر  رضا)ع(  بهشت  در  را  خودر 
زیارت  کنار  در  مردم  تا  ایم  گذاشته  مهدویت  دهه 

قبور بستگان خود بهر فرهنگی نیز برده باشند.
در  فقیه  ولی  نماینده  با  دی��دار  به  اش��اره  با  وی 
ا..  آیت  دیدار  این  در  کرد:  اضافه  رضوی  خراسان 
در  مهدویت  فرهنگ  ترویج  به  برتوجه  الهدی  علم 
ایام  دراین  لذا  تاکیدداشتند  قبور  اهل  زیارت  کنار 
در بهشت رضا)ع( وبهشت جواداالئمه )ع( نمایشگاه 

هایی برپا می شود.
مهدوی دامغانی تصریح کرد: با توجه به این که در 
موتفیات  به  مربوط  روزانه  کارهای  برات  چراغ  ایام 

از  شود  می  انجام  مشهد  های  آرامستان  در  نیز 
می  مراجعه  ها  مکان  این  به  که  قبور  اهل  زائ��ران 
کنند درخواست می کنیم زمان بندی مناسبی انجام 
دهند تا تداخلی در امور متوفیان صورت نگیرد البته 

برنامه ریزی هایی در این زمینه انجام شده است.
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
به  بهتر  گفت: همچنین در راستای خدمات رسانی 
سالمت  غرفه  )ع(  رضا  بهشت  در  قبور  اهل  زائران 
کودک  وغرفه  وغربالگری  خون  فشار  کنترل  جهت 
گرفته  درنظر  کودکان  فراغت  اوقات  گذراندن  برای 

شده است.
حدود  کنیم  می  بینی  پیش  که  این  بیان  با  وی 
برات  چراغ  ایام  در  قبور  اهل  نفرزائر  میلیون  یک 
در بهشت رضا)ع( حضور پیدا کنند افزود: براساس 
درایام  شود  می  بینی  پیش  گذشته  سال  آمارهای 
ب  خودرو  70ه��زار  ورود  شاهد  روزان��ه  برات  چراغ 

بهشت رضا )ع( باشیم.
رسانی  اط��الع  پایگاه  س��وال  ب��ه  درپ��اس��خ  وی 
ایام  این  در  هایی  برنامه  چه  که  مشهد  شهرداری 
است  شده  درنظرگرفته  مشهد  رض��وان  بهشت  در 
در  250متوفا  از  کمتر  که  این  به  توجه  با  اظهارکرد: 
نیز  این قبرستان دفن شده وراه دسترسی مناسبی 
این  در  برنامه خاصی  ندارد  آرامستان وجود  این  به 
اولویت  از  یکی  اساس  برهمین  نداریم  آرامستان 
راه دسترسی مناسب  ایجاد  ما در سال جاری  های 
به آرامستان رضوان مشهد است که قرارداد بهسازی 

آن به مبل 7میلیارد تومان منعقد شده است .
از  یکی  س��وال  ب��ه  درپ��اس��خ  دامغانی  م��ه��دوی 
)ع(  رض��ا  بهشت  در  قبر  قیمت  ک��ه   خبرنگاران 
قبر  برای  رض��ا)ع(  بهشت  در  ما  گفت:  چقدراست 
ازجمله  خدمات  برای  بلکه  کنیم  نمی  دریافت  پول 
به  بسته  متوفا  ونقل  وحمل  ودفن  وکفن  شستشو 
درخواست بستگان متوفا هزینه ای بین 800هزارتا 

یک میلیون و400هزارتومان دریافت می کنیم .
آرامستان  به  قبوررا  اهل  زائران   450اتوبوس 

ها ی مشهد جابه جا می کنند

معاون  این نشست خورشاهی  ادامه  در  همچنین 
بهره برداری سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهدنیز 
با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده این سازمان 
طی  اظهارکرد:  شعبان  ونیمه  برات  چراغ  درای��ام 
اتوبوس  405دستگاه  12،13و14شعبان  روزه��ای 
به  را  قبور  اهل  زائ��ران  ودر12مسیر  12پایانه  از 
آرامستان های بهشت رضا )ع( وخواجه ربیع منتقل 

خواهند کرد.

وی افزود: این پایانه ها عبارتند از پایانه های انقالب 
،فردوسی،شهید  ،مفتح  مصلی   ، ،آزادی  اسالمی 
چراغ  ایام  طی  که  وذکریا  آباد  ،وکیل  نژاد  هاشمی 
برات به شهروندان جهت عزیمت به بهشت رضا )ع( 

وجواداالئمه سرویس دهی می کنند .
21به  ساعت  تا  ها  ات��وب��وس  گفت:  خورشاهی 
خواهند  رسانی  خدمات  مسیرها  این  در  شهروندان 
هنگام  کنیم  می  درخواست  وج��ود  این  با  کرداما 
برگشت از آرامستان ها به گونه ای برنامه ریزی کنند 

تا با ازدحام جمعیت روبرو نشوند.
مشهد  شهرداری  اتوبوسرانی  برداری  بهره  معاون 
رسانی  اطالع  پایگاه  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در 
شهرداری مشهد در خصوص سرویس دهی به زائران 
اهل قبور در بهشت رضوان)ع( اظهارکرد: باتوجه به 
تا  آرامستان  این  به  دسترسی  راه  بودن  مناسب  نا 
داده  انجام  دهی  سرویس  آرامستان  این  به  کنون 
تعداد  که  این  به  توجه  با  نیز  حاضر  ودرحال  نشده 
تردد  مسیر  این  در  وخودروسنگین  کامیون  زیادی 
اتوبوس  با  رسانی  خدمات  ایمنی  نظر  از  کنند  می 

های شهری در این مسیر امکان پذیر نیست. 
بهشت  به  منتهی  بزرگراه  در  برات  چراغ  ایام 

رضا)ع( عوارض دریافت نمی شود

شهرداری  های  فردوس  سازمان  اجرایی  معاون 
در  تسهیل  جهت  برات  چراغ  ایام  در  گفت:  مشهد 
ازبزرگراه  تردد  شرایط  ترافیک  وکاهش  آمد  رفت 
از  مدت  این  ودر  ش��ده   فراهم  خودروهایی  ب��رای 

خودروهاعوارض دریافت نمی شود.
ک��رد:  بیان  نشست  ای��ن  در  کیخاژاله  مهدی 
انجام  اس��ت��ان  راه���ور  پلیس  ب��ا  ک��ه  هماهنگی  ب��ا 
روز  س��ه  ط��ی  ترافیکی  ه��ای  م��ح��دودی��ت  ش��ده 
بهشت  به  فریمان  محورجاده  در  12،13و14شعبان 

رضا)ع( اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد" همچنین در این مدت پلیس راهور 
این  90مامور  با  وموتوری  خودرویی  های  گشت  با 

منطقه را تحت پوشش ترافیکی قرارخواهند داد.
با اشاره به هماهنگی های انجام شده با شایر  وی 
این  براساس  اظهارکرد:  خدماتی  ه��ای  دستگاه 
اورژان��س   ، نشانی  آتش  خودروهای  ها  هماهنگی 
وهالل احمر در آرامستان های مشهد مستقر خواهند 
شد ودرکنار آن تیم های بازرسی مرکز بهداشت نیز بر 
وبهشت  )ع(  رضا  بهشت  در  نزورات  بهداشتی  توزیع 

جواداالئمه )ع( نظارت خواهند کرد. 
تعداد  حضور  به  توجه  با  کرد:  تصریح  خیرخواه 
در  قبور  اه��ل  زی��ارت  ب��رای  شهروندان  از  زی��ادی 
با سازمان مدیریت  برات  ایام جراغ  آرامستان هادر 

پسماند شهرداری مشهد جهت جمع آوری پسماند 
واستقرارایستگاه سیار جمع آوری زباله های خشک 
هماهنگی های الزم انجام شده است که درراستای 
فرهنگ سازی تفکیک زباله برای کودکاننیز ایستگاه 

نقاشی برپا می شود.
اهدا  فرهنگ  گسترش  برای  همچنین  گفت:  وی 
انتقال  سازمان  با  هایی  وهماهنگی  مکاتبات  خون 
خون استان انجامشده تا بااستقرار پایگاه اهدا خون 

در بهشت رضا)ع( از این ظرفیت استفاده کنند.
)ع(  رضا  دربهشت  شعبان  نیمه  بزرگ  جشن 

برگزار می شود

های  ف��ردوس  س��ازم��ان  فرهنگی  اداره  رئیس 
میالد  بزرگ  جشن  برگزاری  از  نیز  مشهد  شهرداری 
بهشت  در  14شعبان  )ع(  الزمان  صاحب  حضرت 

رضا)ع( خبرداد.
سعید بیژنی گفت: با توجه به این که رویکرد ما در 
که  طلبد  می  است  فرهنگی  رویکردی  ها  آرامستان 
در زمان حضور مردم در آرامستان ها به ویژه در ایام 
درنظر  را  ومعنوی  فرهنگی  های  برنامه  برات  چراغ 
بگیریم تا زائران اهل قبور دست خالی بیرون نروند.

بر اساس  افزود: سیاست سازمان فردوس ها  وی 
تدبیر مدیرعامل سازمان محور قراردادن جشن های 
غرفه  بود  نیاز  راستا  این  در  لذا  است  مهدویت  دهه 
هایی را پیش بینی کنیم که بزرگترین غرفه درپایانه 
غرفه  شامل  رض��ا)ع(  بهشت  در  واقع  اتوبوسرانی 

سالمت ،طب سنتی و رادیو بهشت برپا خواهدشد.
روز  س��ه  درط����ول  3ج��ش��ن  ب���رگ���زاری  ب��ه  وی 
اش��اره  )ع(  رض��ا  بهشت  در  12،13و14ش��ع��ب��ان 
مهدی  حضرت  میالد  شب  مناسبت  به  واظهارکرد: 
در  14شعبان  ظهر  بعداز  جشن  بزرگترین  )ع��ج( 

آرامستان بهشت رضا )ع( برپا می شود.
های  غرفه  برپایی  درکنار  ک��رد:  تصریح  بیژنی 
امسال  فرهنگی  ه��ای  برنامه  واج���رای  مختلف 
دینی  سئوالت  به  پاسخ  برای  دینی  مبلغان  حضور 
بینی شده   وایجاد حلقه های معرفت پیش  وشرعی 
نماز  رض��ا)ع(  بهشت  از  نقطه  درهفت  وهمچنین 
جماعت برگزار ومیان مراجعان بسته های فرهنگی 

با رویکرد معادتوزیع خواهدشد.
های  ف��ردوس  س��ازم��ان  فرهنگی  اداره  رئیس 
اطالع  درراستای  همچنین  گفت:  مشهد  شهرداری 
آرامستان  مختلف  درنقاط  شهروندان  به  رسانی 
اهل  زائران  راهنمای  های  کیوسک  رضا)ع(  بهشت 
قبور جهت اعالم آدرس وبلوک های متوفیان درنظر 

گرفته شده است.

اخبار شهرستان ها

پیشکوه برند ملی تربت حیدریه
 اعالم شد

شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس   
شرایط  و  امکانات  به  توجه  با  گفت:  حیدریه  تربت 
موجود، منطقه گردشگری پیشکوه بهترین و منطقی 
تربت  شهرستان  ملی  برند  معرفی  برای  گزینه  ترین 

حیدریه است.
هنوز  ارتباط  این  در  چند  هر  افزود:  امانی  محمد 
نرسیده،  تصویب  به  شهر  شورای  در  ای  مصوبه  هیچ 
در  شده  تعریف  پروژه  هکتار   67 منطقه  این  در  اما 
زمین،  تحویل  محض  به  که  داریم  گردشگری  حوزه 

قابل اجرا هستند.
دیدگاه  اختالف  سری  یک  اکنون  البته  گفت:  وی 
هایی وجود دارد که مسئوالن شهر دارند به یک جمع 
بندی های خوب و نهایی می رسند تا این 67 هکتار را 

به شرکت واگذار کنند.
امانی در پاسخ به این سوال که چرا در شورای شهر 
بزرگی  بود، میدان  اعالم شده  و شهرداری دوره قبل 
تربت  ملی  برند  عنوان  به  زعفران  میدان  عنوان  به 
شد،  خواهد  اج��را  ب��زودی  و  شده  تصویب  حیدریه 
گفت: چون عضو شورای قبل نبودم، هیچ مسئولیتی 
در قبال اظهارات همکاران آن دوره ندارم، اما موضوع 
توسط  که  اس��ت  خاصی  فرایند  دارای  نامگذاری 
شورای نامگذاری به نتیجه می رسد که در این شورا 
و  عضو  یک  عنوان  به  هم  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 

دارای یک رای است.
و  اشتباهات  قبل  های  دوره  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  ها  خیابان  نامگداری  زمینه  در  هایی  انگاری  سهل 
میدان ها صورت گرفته که باید سعی شود دیگر تکرار 
نشود، گفت: مثال در تربت حیدریه میدان باغسلطانی 
نام  به  را  دژبان  میدان  و  علی)ع('  'امام  میدان  به  را 
میدان 'حر' تغییر نام داده اند که نتیجه آن شده هنوز 

شهروندان با نام های جدید بیگانه هستند.
فوق  های  میدان  بهتر  عبارت  به  اف��زود:  امانی 
)فرهنگ  گفتاری  و  )اداری(  کاغذی  اسم   2 دارای 
که شهروندان چون  و در حالی  اند  عامه پسند( شده 
نسبت  دارند،  زیادی  خاطرات  باغسلطانی  میدان  از 
به نامگذاری جدید بی اعتنایی کرده و از سوی دیگر 
شورای نامگذاری تربت حیدریه در حق امام علی)ع( 

نیز، جفا کرده است.
وی گفت: در خصوص زعفران نیز نمی شود میدانی 
بزرگی را که قبال نامگذاری شده، به نام زعفران تغییر 
المانی  بدنبال  است  شایسته  روی  این  از  و  داد  نام 
به  آن  اج��رای  با  هم  و  باشد  عملیاتی  هم  که  برویم 
زعم  به  حیث  این  از  و  نشود  وارد  لطمه  شهر  ترکیب 
من منطقه گردشگری تربت حیدریه به لحاظ وسعت 
و پروژه هایی که در آن تعریف شده، قابلیت معرفی به 

عنوان برند یا شاخصه اصلی تربت حیدریه را دارد.
شده  تعریف  های  برنامه  اهم  به  ادام��ه  در  امانی 
و  اشاره  حیدریه  تربت  در  جاری  سال  برای  فرهنگی 
اظهار کرد: غالب برنامه های ما جنبه مشارکتی دارند 
استفاده  نیز  ها  دستگاه  دیگر  ظرفیت  از  بتوانیم  تا 
کنیم که بر این اساس می توان به اجرای برنامه های 
آموزش  شهروندی،  فرهنگ  ارتقای  تقویت  وررشی، 

خانواده و نیز برنامه های مناسبتی اشاره کرد.
وی گفت: در راستای تقویت فرهنگ شهروندی که 
برنامه ذاتی ما است، برپایی مسابقه کاریکاتور،  جزو 
نیز  و  شهروندی  های  آم��وزش  کتابخوانی  مسابقه 
ساخت کلیپ هایی با لهجه تربتی با موضوعاتی چون 
فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ رانندگی صحیح و 
چگونه زباله کم تولید کنیم و انتشار آن ها در فضای 

مجازی در دستور کار قرار دارند.

گردشگران فرانسوی از آثار تاریخی 
سبزوار دیدن کردند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
فرانسوی در  گردشگری سبزوار گفت: چهار گردشگر 
سفری یک روزه از آثار تاریخی این شهر دیدن کردند.
سفر  در  گردشگران  این  افزود:  حسینی  سیدرضا 
یک روزه خود از خانه های تاریخی، آرامگاه اسرار و 
کاشفی، مسجد جامع و پامنار، موزه مردم شناسی و 

مناره خسروگرد بازدید کردند.
گردشگر   430 امسال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  وی 
سفر  سبزوار  به  سیاحتی  و  زیارتی  حوزه  در  خارجی 

کرده اند.
که  است  این  ما  تالش  تمام  کرد:  عنوان  حسینی 
تجهیز  و  سبزوار  گردشگری  های  جاذبه  معرفی  با 
خارجی  گردشگران  پذیرای  کافی  زیرساختهای 

بیشتری باشیم.

سرما و سیل در نیشابور 335 میلیارد 
ریال خسارت زد

سرما  اثر  بر  گفت:  نیشابور  کشاورزی  جهاد  مدیر   
به  ریال  میلیارد   335 امسال  فروردین  اواخر  سیل  و 
کشتزارها و باغهای این شهرستان خسارت وارد شده 

است.
چارچوب  این  در  اف��زود:  فرهمندراد  محمدعلی 
هکتار   161 و  هزار  چهار  و  مزرعه  هکتار   175 و  هزار 

باغ خسارت دید.
وی ادامه داد: باغها و مزارعی که زیر پوشش بیمه 
بیمه  صندوق  از  کشاورزی  جهاد  تایید  با  اند  بوده 

کشاورزی غرامت دریافت خواهند کرد.
76 نوع از 83 نوع محصول تولیدی استان خراسان 
 508 و  هزار   91 کشت  می شود.  نیشابور  در  رضوی 
هکتار زمین در نیشابور زیر کشت محصوالت کشاورزی 
است. از این سطح 13 هزار و 208 هکتار کشت دیم و 
بقیه کشت آبی می باشد. بخش کشاورزی نیشابور در 
خیار،  پنبه،  جو،  گندم،  همچون  محصوالتی  تولید 
و  گالبی  سیب،  سبزیجات،  کدو،  بادمجان،  سیر، 
گیالس رتبه های نخست تا سوم را در خراسان رضوی 
کیلومتری غرب مشهد  فاصله 127  در  نیشابور  دارد. 

واقع است.

اخبار کوتاه

افزایش شوراهای اجتماعی محالت به 
180 محله با افزایش مناطق شهری

مشهد  محالت  اجتماعی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
با  محله  به 180  محالت  اجتماعی  شورای  افزایش  از 

اجرای طرح 17 منطقه ای شدن مشهد خبر داد.
سید مجتبی منتظری در نشست دویست و پنجاه 
با موضوع »نقش  که  و اجتماع  و ششم شهر، فرهنگ 
شورای اجتماعی محالت در حکمروایی خوب شهری« 
مشهد  شهر  حاضر  حال  در  ک��رد:  بیان  شد،  برگزار 
دارای 158 محله در قابل 36 ناحیه در دل 13 منطقه 
اجتماعی  شورای  آنها  همه  برای  که  است  شهرداری 
محالت تشکیل شده است و در سال جاری این تعداد با 
17 منطقه ای شدن شهر مشهد، به 180 محله و شورای 

اجتماعی محالت افزایش خواهد یافت.
فعال  محالت  اجتماعی  شوراهای  در  اف��زود:  وی 
فعلی، یک هزار و 500 نفر به عنوان عضو فعالیت دارند 
که 41 درصد از این اعضا را بانوان و 59 درصد را آقایان 
تشکیل می دهند. منتظری با اشاره به اینکه در سال 
شوراهای  توسط  جلسه   450 و  هزار  یک  از  بیش   96
اجتماعی محالت تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: 
به طور میانگین در هر محله در سال گذشته 10 جلسه 
سال  در  شده  برگزار  جلسات  خروجی  که  شده  برگزار 

گذشته، یک هزار و 223 مصوبه اجرا شده بوده است.
اساس  بر  محالت  اجتماعی  شورای  داد:  ادامه  وی 
بند 7 ماده 76 وظایف و اختیارات شوراها تشکیل شده 
است که تقویت فعالیت های جمعی و مشارکت مردمی 
جلب  و  محله ای  هویت  تقویت  و  آن  اولیه  اهداف  از 
از  شهر  شورای  تصمیم سازی  در  شهروندان  مشارکت 

اهداف مشخص شده برای سال جاری است.
اشاره  با  اجتماعی محالت  دبیرخانه شورای  رئیس 
به اینکه این شورا دارای شورای راهبری 9 نفره بوده و 
نام دبیرخانه داشت، مدیریت  توسط اداره ای که قبال 
می شود، اذعان کرد: طرح محله آباد از دو سال گذشته 
بودجه  درصد   5 آن  اساس  بر  که  است  خ��ورده  کلید 
محالت  مردمی  پیشنهادهای  با  شهرداری  عمرانی 
اولویت بندی و هزینه می شود. منتظری گفت: پیگیری 
روز محله، کتاب محله و پورتال هویت هر محله را در 

سال 97 پیگیری خواهیم کرد.

فعالیت 688 خانه مسافر در مشهد
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری شهرستان مشهد گفت: در حال حاضر ۶۸۸ 
خانه مسافر در مشهد با ظرفیتی حدود 18 هزار نفر شب 

اقامت در حال فعالیت هستند.
سال  فروردین  ابتدای  از  کرد:  اظهار  دیناری  احمد 
بازدید  هزار  بر  بالغ  ماه،  اردیبهشت  چهارم  تا  جاری 
نظارتی از خانه مسافرها و منازل شخصی فاقد مجوز 
مطهر  حرم  پیرامون  رینگ  چهار  در  مسافر  پذیرنده 
رضوی انجام شده است که در نوع خود قابل مقایسه 

با اقدامات نظارتی هیچیک از شهرهای کشور نیست.
مستمر،  ه��ای  بازرسی  ای��ن  از  ه��دف  اف��زود:  وی 
شناسایی و جلوگیری از فعالیت واحدهای فاقد مجوز 
زایر، کاهش  پذیرش  برای  استانداردهای الزم  فاقد  و 
تاحدودی  بعضا  و  اجتماعی  فرهنگی،  پیامدهای 
امنیتی واحدهای غیرمجاز، ساماندهی و مدیریت آنها، 
جلوگیری از سواستفاده های احتمالی مالی از زایران، 
نظارت بر نحوه ارایه خدمات و عملکرد خانه مسافرها 

)واحدهای رسمی( است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
حال  در  کرد:  تصریح  مشهد  شهرستان  گردشگری 
حدود  ظرفیتی  با  مشهد  در  مسافر  خانه   ۶۸۸ حاضر 
18 هزار نفر شب اقامت در حال فعالیت هستند و به 
طور مستمر مورد بازدیدهای نظارتی قرار می گیرند. 
این  کلیه  به  و  واص��ل  شکایت   ۲۷ تعداد  همچنین 
شکایت ها به صورت لحظه ای رسیدگی و رفع مشکل 

شده و رضایت مسافران تامین شده است.
رئیس میراث فرهنگی شهرستان مشهد خاطرنشان 
کرد: این حجم بازدیدهای کنترلی و نظارتی از طریق 
۲۰ بازرس رسمی و افتخاری و همچنین کمیته مشترک 
فاقد  اقامتی  واحدهای  فعالیت  از  جلوگیری  اجرایی 
مجوز مشهد انجام شده و بنا داریم در سال ۹۷ کیفیت 
بازدیدها را ارتقا دهیم تا رضایت و کسب تجربه شیرین 
زایرین از اقامت در مشهد مقدس بیش از پیش افزایش 

یابد.

را  موقوفات  اجاره  افزایش  قصد 
نداریم

گفت:  رضوی  قدس  آستان  اراضی  و  امالک  معاون 
را  موقوفات  اجاره  افزایش  قصد  رضوی  قدس  آستان 
کم  بسیار  آن  مقدار  که  باشد  افزایشی  هم  اگر  و  ندارد 
است، از سوی اداره کل دارایی و براساس نرخ معامالت 
منطقه ای مشخص شده و این موضوع در اختیار آستان 

قدس رضوی نیست.
دریافت  مبنای  کرد:  اظهار  رحمتی زاده،  غالمرضا 
حقوق اجاره موقوفات متعلق به آستان قدس رضوی 
به منظور تعیین محاسبات نرخ اجاره بهای ساالنه، از 
سوی اداره کل امور مالیاتی استان مشخص می شود و 
افزایش آن در اختیار ما نیست. وی افزود: مستاجران 
می توانند با اقدام به موقع در تعیین میزان نرخ اجاره 
قانونی،  و  به تکالیف شرعی  بهای مزبور، ضمن عمل 
شوند.  بهره مند  محاسبات  ای��ن  زمانی  مزایای  از 
رحمتی زاده در رابطه با مستاجرانی که به منظور تجدید 
اجاره ملک خود در زمان مناسب مراجعه نکرده و مدت 
اجاره آن ها انقضاء یافته نیز گفت: چنانچه مستاجران به 
هر دلیلی برای تجدید اجاره بهای اراضی موقوفه آستان 
قدس رضوی اقدام نکنند و مشمول گذشت زمان شوند، 
هنگام مراجعه برای تجدید اجاره بها، محاسبات الزم 
صورت  آنان  مراجعه  زمان  به  مربوط  نرخ  اساس  بر 
در  تاخیر  هرگونه  داد:  ادام��ه  رحمتی زاده  می گیرد. 
حقوق  پرداخت  میزان  افزایش  مستلزم  مراجعه، 
موقوفه متناسب با زمان مراجعه مستاجران خواهد بود 
و موجب بروز مشکالتی برای مستاجران از جمله نبود 
امکان در رهن قرار گرفتن سند اجاره در نزد بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری و... برای مستاجران خواهد 
شد. معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی افزود: 
مستاجران با مراجعه به موقع ضمن جلوگیری از اتالف 
مورد  آسان  و  سریع  انتقال  و  نقل  از  می توانند  وقت، 

اجاره و دیگر موارد مربوط بهره مند شوند.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس گفت: 
خطا  و  آزمون  شیوه  اساس  بر  شهرها  کردن  اداره 

اشتباه است.
محمدرضا حیدری با بیان این مطلب در نشست 
مشترک شورای اسالمی شهر مشهد با شهرداران و 
روسای شورای اسالمی استان یزد که در تاالر شهر 
اساس  بر  نمی توان  دیگر  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
آزمون و خطا شهرها را اداره کرد. امروزه باید راه را 

کوتاه کرده و از تجربیات شهرها استفاده نمود.
درصد   70 حاضر  ح��ال  در  اینکه  بیان  با  وی 
جمعیت کل کشور در شهرها زندگی می کنند، افزود: 
مستقر  کالنشهرها  در  نیز  جمعیت  این  درصد   70
جمعیت  درصد   60 تا   50 شهرداری ها  و  هستند 

شهرها را خدمات دهی می کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس با اشاره 
به اینکه با رشد روز افزون جمعیت، شاهد افزایش 
مشکالت در شهرها هستیم، بیان کرد: عدم توجه 
به موضوع آمایش سزرمین، نابرابری در اختصاص 
بودجه و عدم توازن در خدمات دهی سبب افزایش 
نرخ رشد مهاجرت در برخی استان ها به ویژه تهران 
و خراسان شده و این امر سبب شده شهرها با چالش 

مواجه شود.
هر  متوسط  طور  به  ک��رد:  نشان  خاطر  حیدری 
مقدس  مشهد  را  ایران  جمعیت  کل  یک بار  سال   3
کل  برابر   3 نیز  امسال  ن��وروز  در  می کند.  میزبانی 
جمعیت شهر، میهمان داشتیم. وی اظهار کرد: با 

این حال وضعیت برخی مناطق شهر به لحاظ عدم 
باید  که  موضوعی  است.  بحرانی  مهاجرت  و  توازن 
فکر اساسی برای آن صورت گیرد و اگر چنین نشود، 
مشکالت تشدید می گردد. وی افزود: شورای پنجم 
همیاری  و  همکاری  پشتیبانی،  درون��ی،  انسجام 
تنگاتنگی با شهرداری را در دستور کار قرار داده و در 
حوزه های مختلف عمرانی، خدمات شهری و اصالح 

فرآیندها این موضوعات مورد توجه قرار دارد.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس با بیان 
فرهنگ  افزایش  و  فرهنگی  رویکرد  به  توجه  اینکه 
گفت:  است،  اولویت  و  اهمیت  دارای  شهروندی 
بدون توجه به فرهنگ و ارتقای فرهنگ شهروندی 

نمی توان به اهداف توسعه دست یافت.
شهرداری  و  اسالمی  ش��ورای  آمادگی  حیدری 
مشهد را در انتقال تجربیات به شهرهای استان یزد 

اعالم کرد.

طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
آتش سوزی  گفت:  رضوی  خراسان  آبخیزداری  و 
سال  به  نسبت  گذشته  سال  در  استان  جنگل های 

95 حدود 82 درصد کاهش داشته است.
امین رمضانیان اظهار کرد: در سطح جنگل های 
خراسان رضوی در نقاط بحرانی که به شمال استان 
هکتار   870 حدود   95 سال  در  می شود،  مرتبط 
آتش سوزی داشتیم که این رقم در سال گذشته با 

کاهش 82 درصدی به 140  هکتار رسید.
حریق  بخش  در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
راستا کمیته  نیستیم، در همین  روبه رو  با مشکلی 

تمام  و  دادی��م  تشکیل  استان  سطح  در  را  حریق 
کردیم  را موظف  ارگان های دولتی در سطح کشور 
بروز حریق در عرصه های ملی همیار  که در جهت 

سازمان ما باشند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان رضوی بیان کرد: در ارتفاعات 
انجام  خوبی  بسیار  اقدامات  سال   3 حدود  جنوب 
داده ایم و آنچه که در ارتفاعات جنوب شهر از قدیم 
تصرف شده بود را تخریب کردیم. همچنین در ایام 
که  خاقانی  بلوار  انتهای  در  دام��داری  چند  نوروز 

متصرف بود را تخریب کردیم. 

صحرایی  ع��ل��ی رض��ا  نشست  ای��ن  ادام���ه  در   
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  سرپرست 
خراسان رضوی، اظهار کرد: در خصوص ارتفاعات 
جنوبی مشهد یک توافقی با شهرداری انجام دادیم 
و 10 هزار هکتار از ارتفاعات جنوبی مشهد در حال 

کمربند  قالب  در  که  است  شهرداری  به  واگ��ذاری 
عالی  سبز  فضای  به  آن  هکتار   1000 حدود  سبز، 
برای  تنفس گاهی  عنوان  به  که  است  شده  تبدیل 
آن  از  مشهد  ه��وای  و  آب  معضل  رف��ع  به  کمک 

استفاده کنیم.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

اداره کردن شهر بر مبنای شیوه 
آزمون و خطا اشتباه است

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی:

کاهش 82 درصدی آتش سوزی 
جنگل های استان
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مشکی  فصل  این  بازیکن  علی عسکری  حمیدرضا 
پرسپولیس  تیم  در  بازی  سابقه  که  مشهد  پوشان 
علی  حمیدرضا  دارد.  کارنامه  در  نیز  را  تهران 
به  تهران  نفت  تیم  با  فصل  ابتدای  در  که  عسگری 
این  در  انفعاالت  و  فعل  از  پس  می پرداخت  تمرین 
تیم، قرارداد خود را فسخ کرد تا در تیم دیگری به 
با  توافق  از  پس  او  دهد.  ادامه  خود  فوتبال  دوران 
تا در  این تیم درآمد  به عضویت  تیم مشکی پوشان 
لیگ هفدهم زیر نظر اکبر میثاقیان به بازی بپردازد. 
برای  خوبی  های  بازی  توانست  نیز  فصل  طول  در 
این تیم انجام دهد و در بازی مقابل استقالل تهران 
با شوتی از راه دور دروازه این تیم صاحب نام تهرانی 

را باز کرد.
علی عسگری پیش از این نیز در تیم مشکی پوشان 
عضویت داشت و در نیم فصل دوم لیگ پانزدهم و 
نیم فصل اول لیگ شانزدهم برای این تیم به میدان 
ابتدای  می گوید  مشکی پوشان  تیم  مدافع  رفت. 
با آقای کریمی صحبت کردم و چون این تیم  فصل 
در جمع تیم های آسیایی قرار داشت بنا شد که به 

این بروم اما ناگهان همه چیز تغییر کرد.
فوتبال  تیم  م��داف��ع  علی عسگری  حمیدرضا 
به  پدیده  مقابل  شکست  مورد  در  مشکی پوشان 

مشهد  دربی  آخرین  بازی  این  گفت:  ما  خبرنگار 
دوب��اره  وق��ت  چه  دی��د  و  ماند  منتظر  باید  و  ب��ود 
چه  و  کرد  خواهد  صعود  لیگ برتر  به  مشکی پوشان 
بود.  خواهیم  شاهد  مجددا  را  مشهد  دربی  زمان 
داشتیم  اول  نیمه  در  ما  و  بود  خوبی  بازی  کل  در 
داریم  که  مشکلی  متاسفانه  که  می کردیم  کار  خوب 
یعنی بعد از دریافت گل شیرازه تیم به هم می ریزد 
نهایت  در  و  افتاد  اتفاق  هم  بازی  این  در  برایمان 
البته در این بازی  بازی را به حریف واگذار کردیم. 
نداشتن  اما  برگردیم  بازی  به  توانستیم  مقطعی  در 
از  تعدادی  نبودن  بی انگیزگی،  تیمی،  انسجام 
نتوانیم  شد  باعث  تیم  روحی  شرایط  و  بازیکنان 
آنطور که باید و شاید از گلی که به ثمر رساندیم دفاع 

کنیم و سریع گل های بعدی را دریافت کردیم.
اینطور  هم  مشکی پوشان  عملکرد  م��ورد  در  وی 
که  داشتم  دوست  خیلی  خودم  شخصه  به  گفت: 
این چند هفته پایانی را با عملکردی خوب به پایان 
که  شرایطی  دلیل  به  ما  تیم  متاسفانه  ولی  برسانم 
بی انگیزه  یک  واقع  در  نیست.  خوب  حالش  دارد 
زیادی در تیم وجود دارد و هر کدام از بچه ها تالش 
کردند تا این اتفاقات را کمتر کنیم متاسفانه نشده. 
اتفاق  برایش  جم  پارس  نه  آخر  هفته  در  امیدوارم 

می کنیم  سعی  و  مشکی پوشان  نه  و  بیفتد  خاصی 
یک بازی خوب را در این هفته داشته باشیم و فصل 

را با خاطره ای خوش به پایان برسانیم.

و  است  تیمی  بازی  یک  فوتبال  گفت:  ادامه  در  او 
شما هرچقدر که خوب کار کنید باز هم عملکردتان 
تماما  بچه ها  می دهد.  نشان  را  خودش  تیم  دل  در 
در طول فصل کاری را که باید انجام داده اند و اینکه 

عملکرد بازیکنان مشکی پوشان زیرسوال رفته است 
به خاطر اوضاع غم انگیز تیم است. من تمام تالشم 
دیگر  اما  می دهم  انجام  تیمم  برای  آخر  روز  تا  را 
نخواهد  چشم  به  عنوان  هیچ  به  ما  خوب  عملکرد 

آمد.
علی عسگری در رابطه با سقوط نفت و مشکی پوشان 
هم اضافه کرد: شرایط تیم نفت را به هیچ وجه نباید 
با مشکی پوشان مقایسه کرد، آنها ابتدای فصل هیچ 
صورتی  در  نداشتند  خودشان  سر  باالی  صاحبی 
سال  نسبت  به  امسالش  اوضاع  مشکی پوشان  که 
اتفاقات  متاسفانه یکسری  بود.  بهتر  گذشته خیلی 
باعث شد تا تیم نتیجه نگیرید حاال از بدشانسی در 
بسته  خوب  مربی،  تعویض  تا  بگیرید  نتیجه گیری 
نشدن تیم و خیلی عوامل دیگر باعث شد که اینطور 

سقوط کند.
سمت  به  را  انتقادش  انگشت  مشکی پوشان  مدافع 
فوتبال  نظرم  به  گفت:  و  برد  فوتبال  مسئولین 
تیم هایی  تا  کند  بهتر  را  شرایطش  کمی  باید  ایران 
واقعا  که  تیم هایی  و  استقالل خوزستان  نفت،  مثل 
نکنند  تیم داری  لیگ برتر  در  ندارند  مالی  توانایی 
هم  و  می کند  پیدا  کاهش  لیگ  کیفیت  هم  چون 
کرده  سقوط  تیم  در  که  بازیکنان  از  یکسری  اینکه 

حضور دارند متضرر می شوند.
و  شود  برنامه ریزی  یک  باید  نظرم  به  اف��زود:  وی 
جمع بندی  و  انتقاالت  و  نقل  فصل  شروع  از  پیش 
اتفاقاتی  چنین  تا  شود  انجام  تمهیداتی  تیم ها 
نخورد.  رقم  لیگ  ابتدایی  در دو، سه هفته  آن هم 
یکی از کسانی که بابت چنین موضوعی متضرر شده 
پیشنهادات  نمی گویم  حاال  هستم،  من  خود  است 
خوبی  پیشنهادات  مطمئنا  اما  داشتم  آنچنانی 
داشتم که می توانستم انتخابی درست و بجا داشته 

باشم.
او در پایان تصریح کرد: ابتدای فصل با آقای کریمی 
تیم های  جمع  در  تیم  این  چون  و  کردم  صحبت 
آسیایی قرار داشت بنا شد که به این بروم اما ناگهان 
آقای  و  رفتند  کریمی  آقای  و  کرد  تغییر  چیز  همه 
مالی،  شرایط  و  آمدند  ایشان  جای  به  درخشان 
بعد  نداشت  باشگاه  این  ... هیچ چیزی  و  مدیریت 
امسالم  متاسفانه  که  آمدم  مشکی پوشان  به  آن  از 
را از دست دادم. می خواهم بدانم مقصر ضرری که 
من کردم چه کسی است؟ من با تیمی قرارداد بستم 
استارت  خوب  خیلی  را  تمریناتم  و  بود  آسیایی  که 
شد  اینطور  اوضاع  چرا  نمی دانم  ادامه  در  اما  زدم 
به  کرد!  تغییر  چیز  همه  شب  یک  در  ناخودآگاه  و 
این شرایط خارج شود،  از  باید  ایران  فوتبال  نظرم 
ما اکنون جایگاه خوبی در کنفدراسیون آسیا داریم 
و حیف است که اینطور اتفاقات دامن گیر فوتبال ما 

شود.

مصاحبه

شهاب گردان گلر تیم پدیده که نمایش خوبی در دیدار برابر 
مشکی پوشان داشت و چند بار دروازه تیمش را از فروپاشی 
نجات داد، در مورد این بازی گفت: خودمان هم فکر نمی کردیم 
بازی اینطور خوب و محکم باشد. صحنه های زیادی داشت و 
بازی تماشاگرپسندی بود و هواداران لذت بردند. از نظر جدولی 
حساس نبود ولی دربی مشهد بود و با ترکیب کامل رفته بودیم 
تا در این بازی برنده باشیم و در نهایت توانستیم سه امتیاز را 

بگیریم.
گردان در مورد نمایش خود افزود: چند تا توپ خوب گرفتم 
ولی صحنه هایش هیچ جا نیست و واقعا فکر نمی کردم نباشد. 
ولی خدا را شکر خیلی خوشحالم، چون یک مدت دور بودم 
و آقای مهاجری هم تصمیم گرفت از من استفاده کند. در 

مجموع خیلی راضی بودم.
گلر سابق سپاهان در مورد روزهایی ابتدایی تیم پدیده که برای 
رسیدن به عنوان های باالی جدول تالش می کرد و روزهایی 
انتهایی که در خط سقوط قرار گرفته بود، عنوان کرد: ما در 
ابتدای فصل هفته ها در رتبه های باالی جدول بودیم و نمی دانم 
چراهمه اتفاق ها یک دفعه برای تیم ما افتاد. تیم های دیگر هم 
بدهی دارند ولی از پنجره نقل و انتقاالت محروم می شوند، اما 
یک دفعه از تیم ما 6 امتیاز کم کردند و حتی صحبت هایی در 
مورد کم کردن 6 امتیاز دیگر هم بود که ما را نگران می کرد. این 
یکی از دالیل افت تیم ما بود ولی فقط همین موضوع نبود، االن 
که دارم با شما صحبت می کنم فقط 15درصد گرفتم. درست 
است که 6 امتیاز تاثیرگذار بود ولی نه به اندازه مسائل دیگر. تیم 
ما همان نفرات بود و نیم فصل اول نتایج خوبی گرفتیم. همیشه 
هم همین طور بوده است و تیمی که هزینه نمی کند و نظمش را 
از دست می دهد، نتیجه نمی گیرد. در نهایت هم این مدل تیم 

داری 2،3 سال دوام می آورد.
گردان ادامه داد: مشخص است چه سرنوشتی برای این گونه 
تیم ها با این مدیریت پیش می آید. همین امسال هم تیم هایی 
سقوط کردند که بازیکنان بسیار باتجربه ای داشتند و ملی پوش 
هم بودند ولی متاسفانه می بینیم که تیم فوتبال فقط بازیکن 
نیست و پشتیبانی هم مهم است تا بازیکن بتواند با تمام تمرکز 

وارد زمین شود.
گلر تیم پدیده در مورد تزریق 800 میلیون تومان به تیم طی 
روزهای اخیر افزود: من در جریان نیستم ولی اگر هم تزریق 
شده هنوز به بازیکنان داده نشده و هنوز اتفاقی نیفتاده و شاید 
در آینده اتفاقی بیافتد. هر روز اینقدر از این حرف ها می شنویم 

که دیگر باور کردن آنها سخت شده است.
گردان در مورد اینکه تصمیمش برای فصل آینده چیست، 
گفت: نمی دانم، اما خدا را شکر می کنم که سالمتی ام را به 
دست آوردم و دوباره می توانم بازی کنم. االن مهم ترین چیز 
همین است، بازی آخر هم اگر خدا بخواهد و بعد ببینیم چه 

اتفاقی می افتد.

من با تیمی قرارداد بستم که 
آسیایی بود و تمریناتم را خیلی 

خوب استارت زدم اما در ادامه 
نمی دانم چرا اوضاع اینطور شد و 
ناخودآگاه در یک شب همه چیز 

تغییر کرد

سالمت

      وحید داودی
برای سوزاندن نیم کیلوگرم چربی 

باید چقدر ورزش کنیم؟
حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کالری اضافی را باید با انجام فعالیت 

جسمی سوزاند تا نیم کیلوگرم چربی بدن کاهش یابد.
پیاده روی یا دویدن آرام )جاگینگ( حدود ۱۰۰ کالری را 

به ازای هر ۱/۶ کیلومتر می سوزاند.
نیم  بدن  پیاده روی،  کیلومتر  هر 56  ازای  به  تقریبا 
کیلوگرم چربی از دست می دهد به شرطی که میزان 

دریافت غذا و سایر فعالیت های جسمی ثابت بماند.
اگر پیاده روی سریع با سرعت 6/5 کیلومتر در ساعت، 
به مدت نیم ساعت 5 روز از هفته انجام دهید، حدود 
۱۶ کیلومتر در هفته خواهید پیمود و در پایان ۳ هفته و 
نیم، حتی اگر میزان کالری های مصرفی تان ثابت بماند، 

احتماال نیم کیلوگرم از وزنتان کاهش خواهد یافت.
اگر در همین مدت، میزان غذایی که می خورید، در حد 
چند صد کالری در روز کاهش دهید، سرعت کاهش 

وزن بیشتر هم می شود.
 روزانه چقدر باید ورزش کرد؟

برای اغلب افراد بزرگسال سالم این اصول راهنما را 
می توان برای تعیین میزان ورزش به کار برد:

تمرین های هوازی: حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت 
هوازی در حد متوسط یا ۷۵ دقیقه در هفته فعالیت 
به  می توانید  همچنین  دهید.  انجام  شدید  ه��وازی 
ترکیبی از فعالیت متوسط و شدید بپردازید سرعت 

انجام تمرین ها را در طول هفته افزایش دهید.
تمرین های قدرتی: تمرین های قدرتی را حداقل ۲ بار 
در هفته انجام دهید. مدت زمان خاصی برای هر بار 

انجام تمرین های قدرتی تعیین نشده است.
فعالیت هایی  شامل  متوسط  حد  در  ه��وازی  ورزش 
با  چمن  کردن  کوتاه  یا  شنا  سریع،  پیاده روی  مانند 
ماشین چمن زنی است و ورزش هوازی شدید شامل 

فعالیت هایی مانند دویدن یا آیروبیک می شود. 
تمرین های قدرتی نیز استفاده از ماشین های وزنه زنی 

یا فعالیت هایی مانند صخره نوردی هستند.
به عنوان یک هدف کلی، حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت 
جسمی در هر روز الزم است. اگر می خواهید وزن کم 
کنید یا به درجه معینی از آمادگی بدنی برسید، ممکن 
است الزم باشد بیشتر ورزش کنید. آیا می خواهید 
با  می توانید  کنید؟  تعیین  خود  برای  باالتری  هدف 
افزایش مدت ورزش به ۳۰۰ دقیقه در هفته، سالمت 

بیشتری پیدا کنید.
فعالیت ورزشی  بار  یک سوال دیگر درباره مدت هر 
است. پرداختن به ورزش کوتاه مدت در چند نوبت بهتر 
است یا ورزش طوالنی مدت در دفعات کمتر؟ پاسخ این 
است که فرقی نمی کند، حتی دوره های کوتاه مدت 
فعالیت جسمی هم مفید است مثال اگر نمی توانید ۳۰ 
دقیقه مداوم پیاده روی کنید، می توانید ۳ بار پیاده روی 
۱۰ دقیقه ای انجام دهید. مهم ترین نکته این است که 
فعالیت جسمی را مرتب انجام دهید و ورزش به بخشی 

از زندگی روزانه تان تبدیل شود.
ادامه دارد...

گردان: ما  که چیزی از 800 میلیون ندیدیم 
بازیکن مشکی پوشان از حال و روز این روزهای خود می گوید

این فصل را به راحتی از دست دادم
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میز خبر

  مسکن بازنشستگان در دستور کار 
     سال 97

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گف��ت: ب��ه منظور 
ایران��ی، وام ه��ای درازم��دت وی��ژه  از کاالی  حمای��ت 
بازنشس��تگان و جامعه کارگری پیش بینی ش��ده است. 
وی عن��وان کرد: مس��کن بازنشس��تگی، بیم��ه فراگیر و 
افزایش امنیت ش��غلی را از برنامه های مهم و در دستور 

کار سال 97 وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.
  دارو با دالر 3800 تومانی 

     وارد می شود
مدی��ر کل دارو و مواد مخدر س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: 
متاس��فانه بس��یاری از خط��وط کارخانه ه��ای دارو ب��ه 
تدریج در حال بس��ته شدن هستند و این خطری است 

که جامعه داروسازی کشور احساس می کند.
وی عن��وان ک��رد: هم��ه داروه��ای واردات��ی ک��ه ب��ا ارز 
مبادله ای وارد می ش��ود با قمیت ارز ثابت ۳۸۰۰ تومان 
تامین ش��ده و مابه التفاوتش را دولت پرداخت می کند. 
در ح��ال حاض��ر ای��ن پ��ول تامی��ن و به حس��اب وزارت 

بهداشت واریز شده است.
  هزینه های انتخاباتی کاندیداها 

     شفاف می شود
س��ید سلمان سامانی س��خنگوی وزارت کشور از نهایی 
ش��دن الیحه جام��ع انتخابات در کمیس��یون سیاس��ی 
دفاع��ی دول��ت خب��ر داد و اظهار داش��ت: الیحه جامع 
انتخاب��ات به صح��ن دولت ارائه ش��ده و بررس��ی آن در 
دس��تور کار هیئت وزی��ران قرار گرفته اس��ت. س��امانی 
از شفاف س��ازی هزینه ه��ای انتخابات��ی کاندیداه��ا ب��ر 
اس��اس الیحه جدی��د خب��ر داد و گفت: عدم ش��فافیت 
در هزینه ه��ای انتخابات��ی از جمل��ه مس��ائلی ب��ود ک��ه 
همواره از س��وی گروه ها و اقشار مختلف از آن به عنوان 
ی��ک ضعف یاد می ش��د ک��ه بدین ترتی��ب در این الیحه 
پیش بینی ش��ده ک��ه ه��ر ی��ک از کاندیداها ملزم ش��دند 
شماره حس��اب انتخابات��ی خ��ود را دریک��ی از بانک ه��ا 
افتت��اح ک��رده و نماین��ده مالی خ��ود را هم جه��ت ارائه 
گ��زارش مالی انتخاباتی معرفی کنند. وی تأکید کرد: با 
اجرای این س��ازوکار جدید هر یک از کاندیداها ملزم به 
ارائه گزارش مالی هزینه های انتخاباتی خود می ش��وند 
ک��ه ای��ن مس��ئله منج��ر ب��ه شفاف س��ازی هزینه ه��ای 
انتخاباتی برای مردم و گروه ها و جریانات خواهد شد./

فارس
  انتقاد تند کرباسچی از انتخاب نشدن 

     محسن هاشمی
کارگ��زاران  غالمحس��ین کرباس��چی، دبی��ر کل ح��زب 
انتخ��اب  ماج��رای  درب��اره  یادداش��تی  در  س��ازندگی 
ش��هردار، نوشت: بعد از اس��تمزاج و روشن شدن آرای 
اعضای شورای ش��هر، آقای محسن هاشمی یک رفتار 
اخالق��ی انجام داد. ایش��ان نمی خواهد متهم ش��ود که 

ب��رای تصاح��ب ریاس��ت ش��هرداری، موج��ب اختالف 
اعضای شورا ش��ده اس��ت، اما او نیز به عنوان یک عضو 
و رئی��س ش��ورا بای��د این س��ؤال را پاس��خ بده��د که در 
مدت زمان حضورش در ش��ورا،  آیا شهر تهران به خوبی 
اداره شده و از مشکالت شهر کاسته شده؟ ایشان نباید 
نگ��ران ای��ن حرف وحدیث های دوس��تان باش��د و باید 
راه های حل مش��کالت م��ردم را ولو با مایه گذاش��تن از 
آبروی خ��ود دنبال کن��د. خدمت به م��ردم از همه چیز 
مهم تر اس��ت و سوگند همه اعضا اس��ت. آقای هاشمی 
هم نس��بت ب��ه کارنامه خ��ود باید پاس��خگو باش��د. اگر 
زمان گذش��ت و کار درستی انجام نشد کسی به موضوع 
اختالف��ات توج��ه نمی کند. مه��م، کارنامه ش��هرداری 
ته��ران و ش��ورای اصالح طلب��ان اس��ت ک��ه آی��ا کارنامه 
قاب��ل قبول��ی دارند؟ اگر این گونه نباش��د، ب��رای جریان 
اصالح طلب��ی و حتی رهبران آن موجب سرشکس��تگی 
اس��ت. برخی از اعضای ش��ورای ش��هر و نی��ز جریانات 
سیاسی علت اصلی مخالفتش��ان با شهردار شدن آقای 
هاش��می را میثاق نامه اعضا می دانن��د، اواًل بنا بر گفته 
خود ایش��ان، آقای هاش��می ای��ن میثاق نام��ه را امضا 
نکرده اس��ت.مضاف بر ای��ن توجه کنی��م در انتهای کار 
ش��ورای پنجم مردم درباره میثاق نامه نمی پرس��ند که 
چ��ه بوده و چه کس��ی رعایت کرده اس��ت. طبق قانون، 
اعضای ش��ورای ش��هر قس��م یادکرده اند که جهت اداره 
صحیح ش��هر و منافع مردم با اهتمام کامل عمل کنند،  
ای��ن قس��م باالت��ر از میث��اق نامه اس��ت؛ هرچن��د آقای 
هاش��می این میث��اق نام��ه را امض��ا نکرده و بر اس��اس 
ویژگی ه��ای ف��ردی و جایگاه خانوادگی در لیس��ت قرار 

گرفته است./ سازندگی
  به خاطر برخورد گشت ارشاد 

     با آن دختر،  باید مشکی بپوشیم
به��رام پارس��ایی، نماین��ده م��ردم ش��یراز در مجلس با 
اشاره به کلیپ منتشرشده در فضای مجازی در برخورد 
یک مأمور با یک زن بدحجاب، گفت: مگر نه این است 
ک��ه ق��رآن کریم حرمت انس��ان را باالت��ر از حرمت کعبه 
می دان��د. به نام حجاب و به بهان��ه نهی از منکر منجر به 
ترویج منکر می شوند. وقتی به نام دین و حکومت، فرع 
بر اصل مقدم می ش��ود واجب فدای مستحب می شود. 
بن��ده تذکر می دهم با توجه به این مورد پیش آمده باید 
ب��ا مأمور خاطی برخورد ش��ود و از فردی که مورد هتک 
حرمت ق��رار گرفته اس��ت دلجویی ش��ود. ب��ه مأموران 
ارش��اد بای��د آموزش داده ش��ود. ب��ا توجه ب��ه اینکه در 
فض��ای آزاد چنی��ن برخوردی می ش��ود انتظ��ار نظارت 
بیشتر و دقت بیشتر برای حفظ کرامت انسانی و حقوق 

شهروندی را داریم./خانه ملت
  اگر جسد کشف شده مومیایی باشد

     پهلوی اول است
احم��د ابوحم��زه، ری ش��ناس گف��ت: منطق��ه ای ک��ه 

عملیات در آن انجام می شد، جنازه دیگری دفن نبوده 
اس��ت. در منابعی که من به آن رجوع کرده ام گفته شده 
در آن نقطه فرد دیگری به ش��کل مومیایی دفن نش��ده؛ 
بنابراین، اگر این جنازه کشف شده مومیایی باشد، صد 
درصد مربوط به پهلوی اول اس��ت. به خصوص که آنجا 
هیچ وقت محل تدفین مومیایی نبوده اس��ت. آنچه من 
می دانم این اس��ت که دوستان آس��تان گفته اند که یک 
جسد پیداشده و حتی آقای خلیل آبادی، رئیس کمیته 
میراث فرهنگی ش��ورای ش��هر ته��ران ه��م تأیید کرده 
اس��ت. در این عملی��ات عمرانی آن محوط��ه را 10 متر 
حفر کرده اند. اینجا همان نقطه ای است که قباًل مقبره 
اصل��ی پهل��وی اول بود و هم��ان اوایل انقالب از س��وی 
انقالبی ها تخریب ش��د. حوزه علمی��ه در روزهای اخیر 
درس��ت در هم��ان منطقه در ح��ال بازس��ازی بود. من 
حدس می زنم با توجه به ش��ور انقالب��ی مردم آن زمان 
فقط مقب��ره را تخریب کردند و دنبال جنازه نگش��تند، 
پ��س اگر جن��ازه تاریخی باش��د، مربوط ب��ه پهلوی اول 

است./ شهروند
  کشف و جمع آوری دستگاه های شنود 

     در منزل »رئیس دولت اصالحات«
حمیدرض��ا ترقی، عضو ارش��د ح��زب مؤتلف��ه به تازگی 
در ویدئویی از ش��نود جلس��ات خصوص��ی رئیس دولت 
اصالح��ات گفته بود؛ ح��اال یک منب��ع آگاه و نزدیک به 
رئیس دولت اصالحات، ش��نود محل کار و زندگی سید 
محم��د خاتمی را تأیید و در همین ح��ال تأکید کرد که 
رئی��س دولت اصالحات مس��ئله ای ب��رای پنهان کردن 
ندارد. او گفت: »با توجه به اینکه دستگاه های امنیتی -

اطالعاتی در کش��ور ما متعدد است بنابراین چهره های 
حس��اس حکومت��ی به ط��ور طبیع��ی م��ورد ش��نود قرار 
می گیرن��د و این تنها اختصاص به آقای خاتمی ندارد و 
حتی در رده های پایین تر هم موارد شنود وجود داشته 
است.« او اضافه کرد: »به خصوص بعد از انتخابات سال 
88 که دستگیری ها گسترده شد بسیاری از اتهامات که 
به افراد زده ش��د بر اساس ش��نود بود؛ بنابراین، شنود 
مس��ئله تازه ای نیس��ت.« ای��ن در حالی اس��ت که ترقی 
بع��د از انتش��ار اظهاراتش در جهت توجی��ه آن برآمد و 
گف��ت: »منظ��ور من ش��نود نب��ود؛ بلکه کس��انی از خود 
اصالح طلبان که در جلس��ات خصوص��ی خاتمی حضور 
دارن��د حرف ه��ای خصوصی خاتم��ی را به گ��وش نظام 
می رس��انند« ام��ا این منبع آگاه می گوید ابزار ش��نود در 
دفتر کار و محل زندگی س��ید محمد خاتمی کشف شده 

است./ ایران آنالین
  نظر نوه امام درباره شبکه های اجتماعی

س��ید حس��ن خمینی گفت: امروز الزم نیست دولت ها 
ب��رای انتقال اطالعات اقدام کنن��د. به نظرم درمجموع 
س��خت افزارها، دنیا را به جای بهتری تبدیل کرده اند. 
ش��بکه های اجتماعی، انحصار را شکس��ته اند. انحصار 

موجب می ش��ود میل ش��خصی ب��ر عقل غلب��ه بیابد اما 
وقت��ی به خ��رد جمعی برس��د، فرصت رش��د هیتلرها و 
صدام ها فراهم نمی ش��ود و یک اپلیکیشن تلفن همراه 
ممکن اس��ت از ده ها ش��بکه تلویزیونی جلوتر باشد. در 
این ش��رایط دیگر مهم نیس��ت که ش��ما حرفتان را کجا 
بزنید، مهم این اس��ت که چه حرفی برای گفتن دارید. 
کاره��ای بزرگ س��ینمای ایران، کارهایی نیس��ت که به 
جن��گ تکنیک هالی��وود م��ی رود بلکه جایی اس��ت که 
دست گذاشته روی درد بشریت. این است که جذابیت 
ایج��اد می کند. س��ینمای ای��ران، س��ینمای درد محور 
اس��ت و ش��یرین نیس��ت و نبای��د هم باش��د؛ فیل��م باید 
زمین��ه همذات پن��داری ایجاد کن��د و انس��ان را به فکر 

وادارد/ جماران
  هشدار ظریف محاسبات ترامپ را پیچیده 

کرد
روزنامه »تایمز« نوشت: ایران اعالم آمادگی کرده است 
ک��ه برنامه هس��ته ای خ��ود را در صورت خ��روج آمریکا 
از برج��ام ‘با جدیت دنب��ال کند’. به نظر می رس��د این 
اظه��ارات به گونه ای حساب ش��ده مطرح گردی��ده تا کار 
رئیس جمه��وری آمریکا که خود را برای گفت وگو با کیم 
جون��گ اون درباره برنامه هس��ته ای کره ش��مالی آماده 

می کند دشوار کند.
  ش�رط آیت ا... مکارم ب�رای فیلتر نکردن 

شبکه های اجتماعی
آیت ا... مکارم ش��یرازی: مردم خواس��تار فضای سالم 
هس��تند ن��ه فضای��ی ک��ه دارای بدآم��وزی، اهان��ت ب��ه 
مقدسات و برای جاسوس��ی و ایجاد تفرقه باشد، مردم 
ب��اور کردند که باید از فضای مجازی خارجی عبور کرد، 
البته برای هر نفی باید اثبات و جایگزینی وجود داشته 

باشد واال تأثیری ندارد.
 وی ب��ا تأکی��د ب��ر این ک��ه همه بای��د دست به دس��ت هم 
دهند تا ش��بکه های مجازی ایرانی پربار و غنی باش��د، 
بی��ان کرد: باید دسترس��ی به این پیام رس��ان ها آس��ان 
باش��د و به م��ردم ثابت ش��ود که حری��م خصوصی آن ها 
اهمیت دارد و این موضوع باید تبیین شود، شبکه های 
اجتماعی داخلی باید دسترس��ی آس��ان و ارزان داشته 
باش��ند و موردحمایت قرار گیرن��د. این مرجع عالی قدر 
ش��یعه عنوان کرد: اگر تس��هیالت و امکانات الزم برای 
ش��بکه های بوم��ی فراهم ش��ود ش��اید نیازی ب��ه فیلتر 
هم نباش��د، دسترس��ی آس��ان و ارزان باید مورد تأکید 
مس��ئوالن باشد، اگر ش��بکه های اجتماعی داخلی زیاد 
و نیروها پخش شوند شاید نتیجه الزم را در پی نداشته 

باشد.
   برج�ام حفظ می ش�ود و بندهای جدید به 

آن اضافه می شود
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر ب��ه نق��ل از ریانووس��تی، 
»کریس��توفر فورد« مش��اور امنیت بین المل��ل وزیر امور 

خارج��ه آمری��کا اظهار داش��ت ک��ه آمریکا قص��د ندارد 
توافق هسته ای با ایران را بازنگری کند، اما می خواهد 
ت��ا بنده��ای بیش��تری ب��ه آن اضاف��ه کند. ف��ورد گفت: 
آمری��کا قصد مذاکره مجدد و یا تغییر ش��رایط برجام را 
ن��دارد. ما به دنب��ال یک توافق اضافی هس��تیم که یک 
س��ری قوانین و محدودیت های جدید را ایجاد خواهد 
کرد. به گفته وی، هدف آمریکا این اس��ت که در برجام 
باق��ی بماند تا نقاط ضعفش را از بین ببرد. ش��ایان ذکر 
اس��ت، در حالی ک��ه آژانس بین المللی ان��رژی اتمی تا 
کن��ون قریب ب��ه ۱۰ بار در گ��زارش ه��ای جداگانه خود 
پایبن��دی ایران ب��ه توافق هس��ته ای ۱۴ جوالی س��ال 
۲۰۱۵ )۲۳ تیرم��اه ۱۳۹۴( موس��وم به »برج��ام« را مورد 
تأئید قرار داده اس��ت، ترامپ تهدید کرده اس��ت که در 
صورت عدم بازبین��ی در این توافق در مهلت مقرر خود 
یعنی ۱۲ ماه می به صورت یکجانبه از برجام خارج می 

شود.
»پورمحمدی« از شبکه سه سیما می رود

»علی اصغر پورمحمدی« مدیر ش��بکه س��ه س��یما طی 
روزهای آتی ج��ای خود را به مدیر جدید می دهد.قرار 
اس��ت ط��ی روزهای آتی ب��ا تصمیم مرتض��ی میرباقری 
معاون س��یما، »علی اصغر پورمحمدی« با ش��بکه س��ه 
س��یما خداحافظی کند.»علی اصغر پورمحمدی« مدیر 
61 س��اله ش��بکه س��ه س��یما پس از س��ال ها فعالیت در 
بخش ه��ای مختل��ف س��ازمان صداوس��یما و همچنین 
تصدی پس��ت های مختلف از روز اول ش��هریورماه سال 
۹۵ بازنشس��ته ش��د و درحال حاضر مدیریت شبکه سه 
س��یما را بر عه��ده دارد.بنا بر این گ��زارش، »علی اصغر 
پورمحم��دی« متول��د 1336، رفس��نجان فرزند حجت 
االس��الم و المس��لمین حاج ش��یخ عب��اس پورمحمدی 

است./فارس
  نظر زیباکالم درباره شهردار شدن هاشمی
ص��ادق زیب��اکالم در ب��اره مخالفتهای برخ��ی اعضای 
شورای ش��هر با شهردارشدن محس��ن هاشمی گفت: 
ک��ه نم��ی خواهن��د محس��ن  برخ��ی معتقدندکس��انی 
هاش��می شهردار ش��ود تداوم همان داستان مخالفت 
اصالح طلب��ان تن��درو ب��ا مرح��وم آی��ت ا... هاش��می 
دوم  و  اصالح��ات  دوران  ب��ه  ک��ه  اس��ت  رفس��نجانی 
خ��رداد و مس��ائلی ک��ه س��ر انتخاب��ات مجلس شش��م 
به وج��ود آم��د، برمی گ��ردد. کارگ��زاران و طرف��داران 
گفت��ه  ک��ه  اینه��ا  معتقدن��د  هاش��می  محس��ن  آق��ای 
می ش��ود که یکپارچگی ش��ورا از بین م��ی رود، عذر و 
بهانه هایی اس��ت برای پوشش دادن به علت مخالفت 
با آقای محس��ن هاش��می. یعن��ی معتقدن��د که حزب 
اتحاد یعن��ی اصالح طلبان دارند بهانه جویی می کنند 
و اینه��ا را ب��ه عنوان ع��ذر و بهانه ب��رای توجیه کردن 
مخالفت ش��ان با آقای محسن هاشمی می آورند. من 
آن بدبین��ی را ندارم که اینها هم��ان بغض و کینه های 

مرحوم هاش��می رفس��نجانی اس��ت .نکته دوم اینکه 
م��ن معتق��دم ک��ه از بی��ن تم��ام کس��انی که ب��ه عنوان 
نام��زد بالقوه ش��هردار تهران معرفی ش��ده اند، ش��اید 
ت��ا ح��دودی به اس��تثنای آق��ای پیروز حناچ��ی واقعا 
آقای محس��ن هاش��می یک س��ر و گردان از تمامشان 
باالت��ر می ایس��تد. ه��م ب��ه واس��طه اینک��ه ایش��ان به 
ه��ر حال ی��ک چیزی حدود 10، 12 س��ال ب��ه عنوان 
مدیرعام��ل مت��رو عمل ک��رده و چه زمانی که ایش��ان 
مدیرعام��ل مترو بوده و چه قبل و بعد از آن زمانی که 
ایش��ان معاون ط��رح و برنامه دانش��گاه آزاد بوده اند، 
عملک��رد خوب��ی داش��ته اند. واقع��ا محس��ن هاش��می 
دو تا نکته بس��یار بس��یار اساس��ی و مه��م در خصوص 
مدیریت شان دارند که مطرح می شود. یک( ظرفیت 
ت��وان اجرای��ی بس��یار باالی مهندس هاش��می اس��ت 
ک��ه واقع��ا حتی مخالفان ایش��ان هم اذع��ان دارند که 
از نظ��ر توان مدیریتی بس��یار توانمند هس��تند. دوم( 
ب��ه همان میزان که مهندس محس��ن هاش��می از نظر 
اجرای��ی توانمن��د اس��ت، به نظ��رم و تجربه و س��وابق 

ایش��ان نش��ان می دهد که بس��یار پاکدس��ت اس��ت.
  دولت می  خواس�ت با تالط�م ارز مردم رابه 

خیابان بکشند!
رئی��س  و  کوهدش��ت  نماین��ده  ملک ش��اهی  ا...ی��ار 
خواس��تار  تذک��ری  در  #مجل��س  قضای��ی  کمیس��یون 
ب��ه  ب��رای رس��یدگی  تش��کیل کمیت��ه ای در مجل��س 
تذک��رات و نط��ق ه��ای نماین��دگان ش��د ت��ا وزرا را ب��ه 
مجلس فرا بخوانند و مش��خص ش��ود ک��ه در واکنش به 
ای��ن تذکرات چه کرده اند؟ ملک ش��اهی ب��ا بیان اینکه 
جامعه به دلیل س��وء مدیریت یا تعم��د برخی مدیران 
گاه��ی دچار الته��اب می ش��ود، گفت: اخی��را نرخ ارز 
چنی��ن تالطمی را ایجاد کرد در حالیکه یک ش��به می 
توانس��تند ارز را کنترل کنند. به نظر می رس��د دس��ت 
ه��ای پنهان و غیرپنهانی هس��ت که می خواهند مردم 
را ب��ه ک��ف خیاب��ان بیاورن��د و نارضایتی ایج��اد کنند. 
بروی��د ببینی��د ک��ه اخاللگران ب��ازار ارز چه وابس��تگی 
هایی به بانک مرکزی داشتند و افراد خاطی به دادگاه 

معرفی ش��وند./ خبرآنالین
  خاتمی چیزی برای پنهان کردن ندارد

ج��الل میرزای��ی ،رئی��س کمیت��ه سیاس��ی فراکس��یون 
امی��د مجلس گف��ت: این ن��وع کارها )ش��نود( کمکی به 
همبس��تگی ملی نمی کند. آقای خاتم��ی چیزی براین 
پنه��ان ک��ردن ن��دارد. تم��ام اقدام��ات و تصمیم��ات او 
در هش��ت س��ال ریاس��ت جمهوری در راس��تای مناف��ع 
ن��دارد و  اکن��ون ه��م اختی��ارات اجرای��ی  ب��ود.  مل��ی 
بیش��تر مشغول نشس��ت و برخاس��ت با افراد سیاسی و 
نهادهای مدنی اس��ت و هیچ ی��ك از اینها جنبه امنیتی 
ب��ه خصوصی ن��دارد و تقریبا می توان گفت که همیش��ه 

مواضع شفاف داشته است/اعتماد

امام حسن عسکری)ع( فرمودند:
جدال مكن كه ارزشت می رود و شوخی مكن كه بر تو دلیر شوند.

كس�ی كه دعا با جانش نیامیخته بلكه برای او حرفه و عادت ش�ده است 
به گونه ای كه  پس از هر نماز دعا می خواند و همراه با حاجتی كه از خدا 
می طلبد  به اس�باب و علل مادی  و عادی نیز دل خوش اس�ت در حقیقت 
خدا را اصال نخوانده یا خالصا نخواس�ته اس�ت، بر خالف كس�ی كه تنها 
خ�دا را می خوان�د و فق�ط به آنچ�ه نزد اوس�ت اطمینان دارد ن�ه به آنچه 
در دس�ت خ�ود دارد:»فكن بما فی یدا... عزوج�ل اوثق منک بما فی یدیک« 
وثوق و اطمینان انس�ان به آنچه در خزانه غیب الهی است و نه به آنچه 

در دست دارد نشانه زهد و موجب اخالص در دعاست. 
تسنیم ج9، ص420

آنم که مرا هن دل هن جان و هن تنست
رب من ز من از صفات هستی بدنست

ات ظن نبری که هستی من ز منست
آن ساهی ز من نیست که از پیرهنست سنایی

  بخش اعظمی از مردم از جرم موسوی و کروبی نمی گذرند
یک روزنامه اصولگرا در باره اظهاراتی که در روزهای اخیر در باره رفع حصر بیان ش��ده اس��ت نوش��ت: بسیاری از مردم اتفاقًا با 
رفع حصر مخالف هستند. بسیاری دیگر هم اصاًل دغدغه شان امر دیگری است و به سران فتنه نمی اندیشند. از طرفی دیگر، 

بخش اعظمی از جرم موسوی و کروبی حق الناس است و چطور اصالح طلبان راحت از آن می گذرند؟ 
نکته مهم دیگر آنکه حصر یک اقدام تأمینی برای حفظ امنیت جامعه از آش��وب طلبی س��ران فتنه بود و نه مجازات جرم های 
ارتکابی آنها؛ لذا رفع حصر به خودی خود محلی از اعراب ندارد و رفع حصر باید منجر به محاکمه این افراد شود. یعنی مسیر 

بعد از رفع حصر ، دادگاه خواهد بود./ روزنامه جوان
  هشدار رهامی به اصالح طلبان: سهم خواهی را کنار بگذارید

محسن رهامی فعال سیاسی اصالح طلب گفت: برخی دوستان اصالح طلب می گفتند این خطر و نگرانی وجود دارد، اگر آقای 
هاش��می ش��هردار شود، آقای چمران جای او را در شورا می گیرد و اگر او نیز انصراف دهد، آقای دبیر وارد شورای شهر خواهد 
ش��د، در این صورت مس��ائل و اسناد ش��ورا بیرون می آید و این مسئله باعث تضعیف ش��ورا خواهد بود اما موافق این استدالل 
نیس��تم و آن را قانع کننده نمی دانم چون ش��ورا اسنادی ندارد که بیرون آید. جلسات شورا علنی است، حتی اگر یک یا دو نفر 
مخالف در مقابل 20-19 رأی موافق باشند، ضمن آنکه تأثیری در تصمیم گیری ها نخواهد داشت، این مسئله باعث شفافیت 

بیشتر در عملکرد شورا می شود.
 البته این دوس��تان می گویند میثاق نامه ای امضا ش��ده و باید به آن پایبند بود، منتها پاس��خ من به آنها این اس��ت که اگر ما به 
این نتیجه برس��یم »مصالح تهران ایجاب می کند ش��خصی انتخاب ش��ود که ارتباطات خوبی با بدنه و ارکان باالی نظام، نهاد 
رهبری، دولت، مجلس، قوه قضائیه دارد«، چنین کسی بهتر از بقیه می تواند تهران را اداره کند. پس اصالح طلبان در چنین 
حالتی باید مصالح کلی مردم تهران را بر مصالح تش��کیالتی خود ترجیح دهند. با توجه به اینکه از بیرون هم روی ش��هرداری 
تهران فش��ار زیاد اس��ت بنابراین همه جریانات اصالح طلب و همه احزاب سهم خواهی ها را کنار بگذارند و تمام قد از شهردار 

منتخب حمایت کنند.
 البته حتی اگر اصالح طلبان تمام قد از ش��هردار تهران حمایت کنند مش��خص نیست که نهایتا بتوانیم در مدیریت شهر تهران 
موف��ق باش��یم چون ش��هرداری محل نظر و توجه خیل��ی جریان ها و مراکز قدرت اس��ت. اگر بتوانیم کمک کنیم آقای محس��ن 
هاش��می ب��ا ارتباطات��ی که با بی��ت مقام معظم رهب��ری، دولت و مجل��س دارد، این ارتباطات م��ی تواند به عن��وان آورده برای 

شهرداری باشد./خبرآنالین


