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»موسیقی« هنر پیدای پنهان 
در مشهد

آلبوم جدید ساالر عقیلی به نام »پیدای پنهان« در شهر کتاب مشهد 

رونمایی شد

گزارش ویژه

تحلیل روز

در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

نگاهی جامعه شناسانه
 به بلوغ

مدل های دیگری از 
"پارک حاشیه ای" در مشهد

 در حال بررسی است

خواب ترامپ برای برجام

در واکنش به قتل »محمدحسین« مطرح شد؛

خانواده مسئول  امنیت کودکان است
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استاندار خراسان رضوی :

سهل انگاری در انتقال آب 
خیانت به آیندگان است

هر چند افکار عمومی و رسانه ها از ترامپ به عنوان یک فرد بی تجربه و تاجرپیشه یاد می کنند و حتی 
او را در مواردی به دیوانگی متهم می کنند اما فارغ از این تحلیل های رسانه ای باید خاطرنشان کرد که 
ترامپ در طول یکسال گذشته نشان داده است که از استراتژی آشوب، دکترین ابهام و در نهایت تحریک 
و ضربه زدن پیروی می کند. از سوی دیگر ساختار آمریکا را نیز نباید از خاطر دور داشت و گمان کرد که 
این تنها رئیس جمهوری است که می تواند یک تنه به صورت محیرالعقول وارد میدان شده و به ایفای 

نقش بپردازد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد گفت: باید توجه داشت که در زمینه امنیت، مهم ترین 
نقش بر عهده خانواده است. صفیه رکنی در مورد قتل محمد حسین ، دانش آموز 10 ساله مشهدی 
بیگانه، سهل انگاری  افراد  به  اندازه  از  بیش  اعتماد  از جمله  اجرایی  کرد: یکسری عوامل  اظهار 
سرویس دانش آموز و برخی سهل انگاری های دیگر در بروز چنین رویدادهایی دخیل هستند اما 
ریشه این جرم در فکر و اندیشه فردی است که مرتکب چنین قتلی شده است؛ درواقع بررسی 

اتفاقاتی که در...

بازیکن سابق ابومسلم و تیم ملی

مشکی   پوشان همان  
ابومسلم است

رئیس سازمان فوتبال باشگاه مشکی پوشان گفت: 
نه  که  کرد  سقوط  سالی  در  مشکی پوشان  متاسفانه 
مشکل مالی داشت، نه مشکل مدیریتی و نه مشکل 
از  که  بود  تیمی  نخستین  مشکی پوشان  مالکیتی. 
سهمیه  دو  از  یکی  تا  کرد  سقوط  فوتبال  برتر  لیگ 
مشهد را با سقوط مستقیم به لیگ یک کم کند. این 
تیم از ابتدای فصل در رده های پایین جدول حضور 
یافت و خیلی زود از دیگر تیم ها فاصله گرفت تا چهره 

یک تیم سقوط کننده را به خود بگیرد. 6



سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آم��اده دریاف��ت پیش��نهادات و انتق��ادات 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

اقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

https://telegram.me/

Sobhedaily

پیام رسان خداحافظی  این  با  که  ا... علم الهدی  آیت  تلگرام   کانال 
کرده بود دوباره به تلگرام بازگشت. دفتر امام جمعه پیشتر اعالم کرده 
پیام رسان های داخلی منتشر خواهد شد.  اخبار وی صرفًا در  که  بود 
آغاز  را  خود  کار  مجددًا  پیامی  انتشار  با  وی  تلگرام  کانال  اما  دیروز 
پیام  به  مخاطبان  اقبال  عدم  »بخاطر  است:  آمده  پیام  این  در  کرد. 

رسان های داخلی تا کنون، فعاًل همزمان در تلگرام نیز فعالیت خود را 
ادامه می دهیم و اطالعیه قبلی نیز به همین منظور بود.«کانال تلگرام 
آیت ا... علم الهدی در ادامه این پیام تأکید کرده است: »تالش جبهه 
از  حمایت  بهانه  به  ارزشی  رسانه های  راندن  به  ارزشی  غیر  رسانه ای 
پیام رسان های داخلی از تلگرام، نباید منجر به ترک این بستر شود. 

لذا ضمن حمایت و فعالیت حداکثری خود در پیام رسان های داخلی 
به ناچار برای رساندن پیام به مخاطبان مجبور به استفاده از ظرفیت 
تلگرام هستیم.«بازگشت امام جمعه مشهد  به  تلگرام در حالی است که 
دو هفته پیش نیز نظرسنجی این کانال درباره پیام رسان های داخلی و 

خارجی خبرساز شده بود.

2سیاست W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i r

    رضا شجاع
reza.sh410@gmail.com

 علی روغنگران
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در  تعلل  گونه  : هر  استاندار خراسان رضوی گفت 
پیگیری و اجرای طرح بلند مدت حوزه آبی از جمله 
انتقال آب از دریای عمان به استان با توجه به بحرانی 
آیندگان  بویژه  مردم  حق  در  ظلم  منطقه  این  آبی 

است. 
ستاد  جلسه  در  شب  یکشنبه  رشیدیان  علیرضا 
سرمایه گذاری خراسان رضوی افزود: اجرایی شدن 
این طرح با توجه به اینکه بخشی از مطالعات آن به 
انجام رسیده و تامین منابع اعتباری آن نیز با جدیت 
از سوی استان پیگیری می شود باید در اولویت قرار 

گیرد.
چاره ای جز انتقال آب از دریای عمان نیست

برای مدیریت  برنامه ریزی  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
کالن و یک پارچه آب های استان در سطوح مختلف 
کوتاه، میان و بلندمدت تا افق ۱۴۲۰ انجام شده است، 
اظهار کرد: در دراز مدت نه فقط برای خراسان رضوی 
وضعیت  به  توجه  با  کشور  استان های  از  بسیاری  که 
بارش ها و افزایش دما و بحران منابع آب زیرزمینی 
چاره جز انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس و 

مانند آن نیست.
وی افزود : امروز نیازمند نگاه و مدیریت کالن در 
موضوع آب هستیم و باید این فرهنگ و روحیه فراگیر 
شود که موضوع آب را باید در کشور به صورت کالن 
اینصورت نمی توان  و کشوری مدیریت کنیم در غیر 
 : کرد  عنوان  رضوی  خراسان  استاندار  شد.  موفق 
کشور  جنوبی  حاشیه  کشورهای  از  بسیاری  ام��روز 
گسترده  بسیار  که  می کنند  برداشت  فارس  خلیج  از 
دست  در  کشور  سطح  در  که  طرح هایی  اگر  و  است 
مطالعه و یا اجراست ، به انجام برسد، سال ها به طول 

می انجامد که سهم مناسبی از برداشت از این حوزه 
آبی برسیم .

وی با بیان اینکه وضعیت بارش ها طی سال آبی 
بوده  بی سابقه  گذشته  سال   40 طول  در  استان  در 
با  است، تصریح کرد: امسال را به هر سختی باشد 
و  کوتاه  طرح های  با  و  می کنیم  طی  شرایط  همین 
در  اما  کرد  خواهیم  تامین  را  آبی  نیاز  مدت  میان 
عمان  دریای  از  آب  انتقال  جز  چاره ای  مدت  دراز 
داخلی  استان   17 ب��رای  آبی  منبع  این  نداریم. 
مورد  می تواند  آبی  مطمئن  منبع  یک  عنوان  به 

استفاده قرار گیرد.
اظهار نظر مشاور وزیر کارشناسی شده نبوده

استاندار خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه در 
از  آب  انتقال  طرح  برای  ردیفی  جاری  سال  بودجه 
شده  دیده  کشور  شرقی  استان های  به  عمان  دریای 

با وجود ایجاد  نیرو  است، گفت: این که مشاور وزیر 
نظر  اظهار  انتقال آب،  این طرح  برای  بودجه  ردیف 
جایگاه  از  مصوب  طرح  خالف  بر  و  ک��رده  شخصی 
مشاور وزیر اعالم نظر نموده و آن را انعکاس می دهد، 
کار شایسته ای نیست، اگر نظری پیرامون طرح هست 

باید در کارگروه های کارشناسی طرح و بررسی شود.
به  جمهور  رئیس  سفر  در  ارائه  آماده  طرح   90

خراسان رضوی است
الوقوع  قریب  سفر  به  اشاره  با  ادامه  در  رشیدیان 
رئیس جمهور به خراسان رضوی گفت: در این سفر 
برای پیشنهاد  و  اقتصادی در استان آماده  90 طرح 
به هیئت دولت و وزارتخانه های مربوطه آماده شده 
و  هزار   9 گذاری  سرمایه  نیازمند  طرح   22 که  است 
321 میلیارد تومانی و994 میلیون یورو اعتبار ارزی 

است.. 

همچنین  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  استاندار 
10 طرح نیازمند مجوز ، 55 طرح نیاز به استفاده از 
تسهیالت و 3 طرح معدنی نیز نیازمند سرمایه گذاری 

برای تکمیل مطالعات است .
وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش هایی مانند آب 
و فاضالب و حمل نقل هر کدام با پنج طرح بیشترین 
خود  به  پیشنهادی  اقتصادی  طرح های  در  را  سهم 
اعتبار  پیگیری  مباحث  از  یکی  داده ان��د.  اختصاص 

مربوط به طرح انتقال آب از دریای عمان است.
هدف گذاری های برنامه ششم، نیازمند 12 هزار 

میلیارد سرمایه گذاری است
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به هدف 
برای  توسعه  ششم  برنامه  اساس  بر  امسال  گذاری 
ایجاد 110 هزار شغل جدید در استان گفت : در سال 
97 و مطابق هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه 
نیازمند تحقق 12 هزار میلیارد تومان  ششم توسعه 
سرمایه گذاری در استان هستیم .در این راستا تالش 
سرمایه  این  مختلف  منابع  و  تسهیالت  از  است  آن 

گذاری تامین و محقق شود.
باید از پیوستن به اوراسیا برای توسعه صادرات 

استفاده کرد
وی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی در 
اوراسیا  اتحادیه  عضو  کشورهای  به  پیوستن  حال 
است، افزود : باید از فرصت هایی چون حوزه معدنی 

و صنایع معدنی برای توسعه صادرات استفاه کنیم.
رشیدیان به طرح های عمرانی در شهرداری مشهد 
و حوزه انرژی های نو اشاره و بیان کرد: اگر به درستی 
زمینه ها  این  از  می توان  شود  مطرح  حوزه ها  این 
گذاری  سرمایه  جذب  جهت  در  مناسبی  شکل  به 
استفاده کرد. تمامی طرح های آماده شده برای سفر 
رئیس جمهوری در نشست با وزارتخانه های مربوطه 

بررسی و ارزیابی می شود.

 سرویس سیاسی 
بیست و نهمین جشنواره امتنان و تقدیر از کارگران 
نمونه، گروه های نمونه و واحدهای تولیدی نمونه در 

سالن تالش مجموعه کارگران مشهد برگزار شد.
امنیت اقتصاد درتولید و اشتغال 

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نمونه  کارگران  از  تقدیر  مراسم  در  رضوی  خراسان 
و  امنیت  برای  کشور  اصلی  اولویت  گفت:  استانی 

اقتصاد تولید و اشتغال است.
باب  گشودن  با  دولت  افزود:  حسینی  جواد  سید 
حفظ  تکریم،  جهت  در  کارگری  جامعه  با  گفت و گو 
از  گره گشایی  و  کارگران  اجتماعی  منزلت  ارتقاء  و 
مشکالت آنان گام برداشت. در همین راستا شورای 
میز  کنار  در  دول��ت  و  خصوصی  بخش  گفت و گوی 
رضوی  خراسان  در  کارگری  و  کار  جامعه  با  گفت و گو 
می داند  دولت  داد:  ادام��ه  وی  است.  گرفته  شکل 
ارتقای  جهت  در  و  نداند  تولید  منشاء  را  کارگر  اگر 
در  موفقیتی  هیچ  نکند  کار  آن  معیشتی  و  تخصصی 
تولید و  به دست نمی آورد زیرا اشتغال،  تولید  بخش 
و  است  کشور  در  امنیت  حفظ  نخست  مقوله  اقتصاد 
گیریهای  جهت  رضوی  خراسان   در  عرصه  این  در 

مناسبی شده است.
پارسال  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
در  جرائم  درص��د   10 و  اعتیاد  شیوع  درص��د  دو 
در  طالق  درص��د   12 و  غیررسمی  سکونتگاه های 
آن  دالیل  از  یکی  که  یافت  کاهش  رضوی  خراسان 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  برای  طرح ها  اجرای 
هم  افزود:  وی  است.  بوده  کارگران  حقوق  احقاق  و 
خراسان  در  کارگری  و  کار  تشکل   100 و  هزار  اینک 

رضوی وجود دارد.
جامعه کارگری ایستاده در برابر مشکالت

اجتماعی خراسان  امور  و  رفاه  کار،  تعاون  مدیرکل 
رضوی گفت: هفته کار و کارگر بهانه و فرصتی است که 
همه باید به این نکته توجه کنیم که هر آنچه در زندگی 
روزانه خود استفاده می کنیم به همت افراد و اقشاری 

است که ممکن است چندان به آنها توجه ای نکنیم. 
معظم  مقام  فرمایشات  در  افزود:  سنجری  محمد 
و  جامعه  فقرات  ستون  عنوان  به  کارگران  از  رهبری 
و وظایف  ما نقش  کارگری  یاد شده است قشر  کشور 
از  مختلف  عرصه های  در  را  خود  شغلی  و  انقالبی 
و  است  کرده  ایفا  درستی  به  تاکنون  انقالب  ابتدای 
جامعه  افراد  متعهدترین  از  یکی  گفت  بتوان  شاید 
در دستاوردهای نظام و انقالب هستند که در دوران 
مختلف از زمان جنگ تحمیلی و دوران سازندگی تا 
بودیم  اقتصادی  جنگ  درگیر  که  گذشته  سال  چند 

نقش پررنگی داشته اند. 
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان 
و  نظام  افتخار  باعث  کارگران  اینکه  بیان  با  رضوی 
که  مشکالتی  علی رغم  کرد:  تصریح  هستند،  انقالب 
در  و  هستند  نظام  اصول  به  پایبند  آنها  دارد  وجود 
به مناسبت های  به حضور است  قرار  هر عرصه ای که 
مختلف ملی و مذهبی پیشتاز این عرصه هستند. در 
چند سال اخیر بحث فشارها و مشکالت اقتصادی را 
برابر این  داشتیم اما جامعه کارگری بسیار محکم در 
فشارها ایستادگی کرده و از موثرترین اقشار در توسعه 
اقتصادی کشور است. وی گفت: بحث منابع انسانی در 
هر جامعه ای ارزشمندترین سرمایه است و اگر رشدی 
ایجاد می شود ناشی از این سرمایه ها است، کارگران 
در تحوالت اقتصادی در تمام عرصه ها پیشگام و عنصر 
مولد اصلی جامعه صنفی ما هستند و خط مقدم جبهه 

کار و تالش در همه عرصه ها بوده اند.
هر  سرمایه   ارزشمندترین  ک��رد:  بیان  سنجری 
بخشی را جامعه کارگری تشکیل می دهد و خالقیت، 
والیت  و  پشتکار  و  کاری  انظباط  و  وج��دان  تعهد، 
استان  کارگری  جامعه  بارز  ویژگی های  جز  مداری 
تولید  کار،  فرهنگ  بهبود  در  کارگری  نقش  است. 
جامعه  اصلی  نماد  عنوان  به  اقتصادی  استقالل  و 
کرد:  خاطرنشان  وی  اس��ت.  پررنگ  بسیار  نقش 
تحقق اقتصاد مقاومتی در گروی تالش کارگران است 

به  آنها  از  می توانیم  ما  دارند،  آن  در  موثری  نقش  و 
عرصه ها  همه  در  مقاومتی  اقتصاد  بارز  نمونه  عنوان 

یاد کنیم. 

سنجری با اشاره به اینکه نقش جامعه کارگری در 
کنار مردم و مسئولین در تحقق شعار سنوات گذشته 
در  افزود:  است،  پررنگ  بسیار  امسال  مخصوصا  و 
اقتصادی  بنگاه های  در  ما  کارگری،  جامعه  کنار 
این  که  هستیم  کارگری  بسیج  پررنگ  حضور  شاهد 
آن  از  دفاع  و  ارزش ه��ا  حافظ  همواره  مردمی  نهاد 
بسیج  که  رسالتی  مهمترین  گفت:  وی  است.  بوده 
کارگری در بخش صنعت دارد اسالمی کردن محیط 
بهره وری  بردن  باال  و  کیفیت  و  فرهنگ  کار،  ارتقای 
کمک  کارگری  جامعه  به  بتوانیم  که  این  برای  است، 
کنیم تا بخشی از مسائل و مشکالت آنان تعدیل شود 
دولت و مردم وظایف و رسالت هایی را دارند، ما باید 
بدانیم رسالت ما در کنار انتظارمان از ارتقای کیفیت 

و کمیت تولید، فرهنگ کار و بهره وری چیست. 
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
بسیار  تالش  گذشته  سال  چند  از  دولت  کرد:  بیان 
و  داشته  اقتصادی  مباحث  تعدیل  جهت  در  زیادی 
در حوزه رفع موانع به صورت جدی ورود پیدا کرده 
فضای  بهبود  آیین نامه های  تدوین  بحث  در  است، 
کسب و کار نقش کلیدی را داشت. وی اضافه کرد: ما 
اقتصادی  بنگاه های  در گردش  تامین سرمایه  شاهد 
درقالب رونق تولید هستیم که منابع بسیار خوبی در 
سال گذشته به بنگاه های اقتصادی در جهت تعدیل 
در  می تواند  که  شد  تزریق  خارجی  روابط  بهبود  و 
بخشی  و  فناوری  و  تکنولوژی  و  مالی  منابع  تامین 
زیادی  بسیار  تاثیر  اقتصادی  بنگاه های  مشکالت  از 

داشته باشد.
تالش  شاهد  ما  ام��روز  اف��زود:  ادام��ه  در  سنجری 
بهبود وضعیت خود هستیم، در حوزه اشتغال  برای 
از سال گذشته تدوین بسته فراگیر اشتغال را داشتیم 

و منابع بسیار خوبی در دولت در حوزه ایجاد اشتغال 
اشتغال های  چه  و  متوسط  و  خرد  اشتغال های  چه 

روستایی و بنگاه های متوسط به استان تزریق شد. 
ناهمخوانی دستمزد کارگران با تورم

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر  فرهنگی  مشاور 
اکنون  که  است  این  دولت  توفیقات  از  یکی  گفت: 
را  اخالف ها  همه  کارفرمایی  و  کارگری  تشکل های 
پشت سر گذاشتند و برسر دستمزد کارگران به توافق 

رسیده اند.
حجت االسالم عبدالرحیم شهسواری افزود: اکنون 
کارگر در ماه یک میلیون و 111 هزار  کف حقوق هر 
سازگاری  تورم  با  میزان  این  البته  که  است  تومان 
با  متناسب  کارگران  دستمزد  می شود  تالش  و  ندارد 

مخارج زندگی شود. 
گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور 
ایجاد شد و معادل  پارسال 700هزار شغل در کشور 

صادر  اجتماعی  تأمین  بیمه  دفترچه  هزار   700 آن 
شده،  ایجاد  مشاغل  همه  که  می پذیریم  گرچه  شد، 

ممکن است پایدار نباشند.
حقوق  اف��زای��ش  ش��ه��س��واری  ح��ج��ت االس��الم 
توفیقات  دیگر  از  را  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
حقوق  ک���رد:  ب��ی��ان  و  ذک��ر  ام��ی��د  و  تدبیر  دول���ت 
هزار   500 حداقل  از  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
تومان در ماه به یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده 
از  کارگر  هزار   200 و  میلیون  یک  گفت:  وی  است. 
هزار   180 در  کشور  کارگران  میلیونی   40 جمعیت 

واحد تولیدی و صنعتی این استان فعالیت دارند.
درک متقابل بین کارفرما و کارگر

در  نیز  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
اخیر  ساله  چند  توفیقات  از  یکی  گفت:  مراسم  این 
و  کارگر  بین  یافتن دعوای  کارگری خاتمه  در جامعه 
کارفرماست و اکنون این دو قشر درک متقابل دارند 

و به همدیگر احترام می گذارند.
فرد  ک��ارف��رم��ا  اف���زود:  روش��ن��ک  حسین  محمد 
خویش  زندگی  فکر  بر  عالوه  که  است  زحمتکشی 
کارفرمایان  ام��روزه  باشد.  نیز  کارگران  فکر  به  باید 
به  توجه  با  و  هستند  روب��ه رو  فراوانی  مشکالت  با 
را  کارشان  محیط  تا  هستند  مصمم  تحوالت  این 
معامالتی،  بنگاه  درب  همیشه  و  بدهند  سروسامان 

کارخانه و هتل و ... باز باشد و کارگران شان در آن جا 
مشغول به کار باشند. 

مشکالت  اکنون  داشت:  بیان  ادامه  در  روشنک 
فراوانی وجود دارد ولی نباید خیلی سیاه نمایی کنیم 
می کنند  درک  را  همدیگر  کارفرما  و  کارگر  امروز  و 
ودیگر آن مشکالت گذشته در بین آن ها وجود ندارد. 
وی ادامه داد: امسال که به نام »حمایت از کاالی 
و  کاال  فقط  منظور  است  شده  نامگذاری  ایرانی« 
بلکه  نیست  ایرانی  ک��االی  خرید  به  م��ردم  اجبار 
منظور حمایت از خدمات ارائه شده برای تسهیل در 
ارتقای کیفیت تولید نیز می باشد .قوای سه گانه باید 
و  قوانین  اجرای  قوانین،  حوزه  در  مطلوب  خدمات 
رسیدگی به شکایات ارائه دهند تا تولید داخلی مورد 
افتخار  یک  ایرانی  کاالی  خرید  و  گیرد  قرار  حمایت 

برای ایرانیان باشد.

پرشدن خالء بین دستمزد کارگران 
دبیرکل عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز در این 
جامعه  با  دولت  گوی  و  گفت  میز  ان��دازی  راه  مراسم 
کارگری را از اقدامات شایسته دولت ذکر کرد و گفت: 
اقدام  و  ندارد  وجود  دنیا  جای  هیچ  در  میز  نوع  این 
دولت برای گوش دادن به مشکالت کارگران و مطالبات 
تشکلهای کارگری بجا و درخور تحسین است. هادی 
ابوی به تشکیل دبیرخانه مشترک مجمع نمایندگان 
استان در مجلس و کانون بازنشستگان و انجمن های 
صنفی اشاره و بیان کرد: نابرخورداری کارگران از بیمه 
تکمیلی یکی از مشکالت مهم این قشر بود که به همت 
این دبیرخانه موضوع پیگیری شد و طی دو روز آینده 
ادامه  در  گذاشته می شود.  وی  اجرا  به  در کل کشور 
گفت: باید خالء بین دستمزد کارگران با خط فقر در 
حقوق  افزایش  طریق  از  مهم  این  که  شود  پر  جامعه 
کارگران در بازه زمانی سه تا پنج ساله قابل انجام است 
ضمن اینکه باید این افزایش متناسب با میزان تورم 
لحاظ شود.  دبیرکل عالی انجمن های صنفی کارگران 
گفت: امنیت شغلی کارگران با امنیت سرمایه گذاری 
در کشور گره خورده است و هر زمان که ضریب امنیت 
نسبت  به همان  یافت  ارتقا  در کشور  گذاری  سرمایه 
عضو  کارگر  هر  باید  می شود.  تضمین  کارگران  شغل 
یکی از تشکلهای کارگری باشد و مطالبه گری جامعه 
تشکل های  طریق  از  و  قانونی  مجرای  از  کارگری 

کارگری مطرح و پیگیری شود.
وی گفت: سختی معیشت و نداشتن امنیت شغلی 
قراردادهای  و  است  کشور  کارگران  بزرگ  مشکل  دو 
شغل  حفظ  برای  آنان  از  را  انگیزه  کارگران  موقت 
به  روزه   15 ق��رارداده��ای  اینک  هم  اس��ت.  گرفته 
اتاق های عمل و کارگران در پوشش تکنسینهای اتاق 

عمل نیز رسیده است.
کار  قانون   7 م��اده   2 تبصره  اف��زود:  اب��وی  ه��ادی 
قراردادها  باید  مستمر  فعالیت های  در  می گوید 
پس  ش��ود  منعقد  مستمر  ص��ورت  ب��ه  ک��ارگ��ران  ب��ا 
کارگران در  با  چگونه است که در کشور ما قراردادها 
به صورت موقت و حتی 15  نیز  فعالیت های مستمر 
روزه بسته می شود. وی ادامه داد: خط فقر در کشور 
برخورداری از حقوق ماهیانه سه میلیون و 700 هزار 
تومان اعالم شده در حالی که حقوق کارگران در ماه 

حداکثر یک میلیون و 200 هزار تومان است.

خبرمجلس بان

قاضی زاده:

دولت ترجمه صحیح پالرمو را در قالب 
الیحه جدید ارائه کند

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت باید 
اصالح  ترجمه  بررسی  برای  را  جدیدی  درخواست 
شده الیحه پالرمو به مجلس ارائه کند، گفت: این بار 
اولی نبود که در ترجمه متون خارجی در لوایح شاهد 
متن  بار  چند  دولت  نیز  برجام  در  و  بودیم  ایراداتی 

ترجمه ارسالی به مجلس را عوض کرد.
مردم  نماینده  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین 
اشتباه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد 
صورت گرفته در ترجمه الیحه عضویت دولت جمهوری 
جرائم  با  )مبارزه  پالرمو  کنوانسیون  در  ایران  اسالمی 
سازمان یافته فراملی( توسط دولت، گفت: دولت باید 
ترجمه الیحه پالرمو را اصالح کند و متن اصالح شده 
افزود:  ارسال کند. وی  به مجلس  بررسی  برای  را  آن 
ما شاهد بودیم که دولت در موضوع برجام نیز در بحث 

ترجمه متن دچار اشتباه شدند و متن را عوض کردند.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در ارتباط 
با برجام دولت متنی را که به عنوان ترجمه به مجلس 
ارسال کرده بود دوبار اصالح کرد و تغییر داد. قاضی زاده 
خاطرنشان کرد: دولت در ارتباط با الیحه پالرمو نیز باید 
با اصالح ترجمه قبلی موضوع را در قالب یک ترجمه و 

درخواست جدید آن را به مجلس ارائه کند.

پژمانفر:

60 درصد پهنای باند ما در اختیار تلگرام 
بوده است

 ۶۰ گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
درصد پهنای باند ما در اختیار تلگرام بوده است و در 
و  امنیت  اقتصاد،  که  کرده ایم  گذاری  سرمایه  فضایی 

فرهنگ مردم را تهدید می کند.
نصرا... پژمان فر درباره راهکارهای رفع انحصار از پیام 
رسان خارجی تلگرام اظهارداشت: توقع داریم به همان 
اندازه که تاکنون زیرساخت در رابطه با پیام رسان تلگرام 
فراهم بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات همین 
زیرساخت را در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهد 
که اگر اینگونه بود، اکنون وضعیت به اینجا نمی رسید و 
مردم دچار زحمت نمی شدند. وی با بیان اینکه ما سال ها 
فضای کشور را کامال در اختیار پیام رسانی قرار دادیم که 
مصالح کشور را به خطر بیندازد، تصریح کرد: تا امروز 60 
درصد پهنای باند ما در اختیار تلگرام بوده است و نتیجه 
هم همین است که ما در فضایی سرمایه گذاری کرده ایم 
می کند.  تهدید  را  مردم  فرهنگ  و  امنیت  اقتصاد،  که 
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس با تاکید بر اینکه 
الزم است این ظرفیت در اختیار پیام رسان های داخلی 
قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با حمایت از پیام رسان های 
داخلی هم به اقتصاد جوانان کشورمان خدمت کردیم تا 
بر اساس باورهایشان نیازهای کشور را به مراتب باالتر از 

چیزی که تلگرام ارائه می دهد به مردم ارائه دهند.

گامی جدید در راستای تسهیل روابط بانکی

سه بانک ایرانی در آلمان شعبه می زنند
سفیر جمهوری اسالمی ایران در آلمان اعالم کرد: 
سه بانک ایرانی برای تسهیل مراودات تجاری ایران 
با شرکای خارجی بویژه اروپا در آلمان شعبه تاسیس 

کنند.
علی ماجدی که برای شرکت در ششمین همایش 
تجاری ایران و اروپا به تهران سفر کرده است، افزود: 
بانک  بانک خاورمیانه در شهر مونیخ و  برنامه،  طبق 
سامان در شهر فرانکفورت شعبه می زند اما بانک سینا 
به  است.  نکرده  تعیین  را  خود  نظر  مورد  شهر  هنوز 
گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، وی یادآور شد، 
پیش از بانک های خصوصی و پس از اجرای برجام، 
شعبه  سپه  بانک  و  در هامبورگ  ای��ران  ملی  بانک 
فرانکفورت در حوزه تجارت خارجی و عملیات ارزی 
ایران فعال شده اند و بانک »تجارتی ایران و اروپا« نیز 
در این عرصه فعالیت دارد به گونه ای که بخش قابل 
توجهی از مراودات ارزی ایران پس از برجام به همت 
شعبه بانک ملی در آلمان و بانک مشترک ایران و اروپا 

انجام شده است.
ماجدی، سطح روابط تجاری ایران و آلمان در سال 
گذشته میالدی را 3.4 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: 
رشد  شاهد  میالدی  جاری  سال  نخست  ماهه   2 در 
12.5 درصدی سطح مراودات تجاری دو کشور بوده 

ایم.
بزرگترین  جزو  تحریم ها،  اعمال  از  پیش  تا  آلمان 
اجرای  و  تحریم ها  لغو  با  بود؛  ایران  تجاری  شریکان 
برجام در دی ماه 1394 این کشور تالش کرد بار دیگر 
در بازار ایران حضور یابد. بر اساس آمار گمرک، آلمان 
میلیون   84 و  میلیارد  سه  از  بیش  گذشته  سال  در 
دالر کاال به ایران صادر کرد و در رده پنجم بزرگترین 
حال  این  با  گرفت؛  قرار  ایران  به  کاال  صادرکنندگان 
هنوز در حوزه واردات از ایران بویژه خرید نفت چندان 
پیشتاز نبوده و در فهرست پنج کشور برتر واردکننده 

کاال از ایران قرار ندارد.
** صادرات ایران به اروپا بعد از برجام ۱۰ برابر شد

فدرال  جمهوری  برشتولد،سفیر  کلور  میشائیل 
کرد، صادرات  اعالم  روز یکشنبه  نیز  ایران  آلمان در 
مقابل  در  و  شد  برابر   ۱۰ برجام  از  بعد  اروپا  به  ایران 
صادرات اروپا به ایران نیز بعد از سال ۲۰۱۵ و اجرایی 

شدن برجام بیش از ۶۰ درصد رشد را تجربه کرد.
بانکی  و  تجاری  همایش  از  روز  دومین  در  که  وی 
کرد  تاکید  می گفت،  سخن  تهران  در  اروپ��ا   - ای��ران 
نیازمند  جهانی  اقتصادی  به  ای��ران  کامل  پیوستن 
 )FaTF( بهبود جایگاه تهران در گروه ویژه اقدام مالی
مبارزه  حوزه  در  گیر  تصمیم  مرجع  نهاد  عنوان  به 
این  در  و  است  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی  با 
تجربه  را  برجام  از  بیشتری  مزایای  ای��ران  ص��ورت، 

خواهد کرد.
با  مرتبط  استانداردهای  رعایت  خواستار  وی 
سرمایه  تا  شد  ایرانی  بانک های  در  مالی  شفافیت 
سرمایه  به  نسبت  بیشتری  اعتماد  با  بتوانند  گذاران 

گذاری و روابط مالی اقدام کنند.
سفیر آلمان در تهران تاکید کرد: آلمان توافق برجام 
با متعهد ماندن در  را جدی می داند و تالش می کند 
و  ایران  بین  را  فعالی  و  سازنده  نقش  برجام،  اجرای 

اتحادیه اروپا برعهده گیرد.

پرداخت ۵0درصد از مطالبات گندمکارن 
به صورت الحساب

گفت:  گندمکاران  توانمندسازی  ملی  بنیاد  رئیس 
کشاورزان  از  گندم  تن  هزار   ۴۵۰ روزشنبه  تا  دولت 
تحویل گرفته و ۵۰درصد مطالبات آن ها را به صورت 

الحساب پرداخت کرده است.
با بیان  به گزارش اقتصاد آنالین، علی قلی ایمانی 
صورت  به  گندم  تضمینی  خرید  قیمت  هنوز  اینکه 
دولت  سخنگوی  اف��زود:  است،  نشده  اعالم  رسمی 
از خرید گندم به قیمت یک هزار 300 تومان مطابق 
با سال گذشته خبر داده است اما، همین قیمت نیز 
همچنان  و  است  نشده  ابالغ  متولی  دستگاه های  به 

کشاورزان در بالتکلیفی به سر می برند.
قبول  م��ورد  قیمت  ای��ن  البته  ک��رد:  تاکید  وی 
گندمکاران و وزارت جهاد کشاورزی نیست چرا که با 
در نظر گرفتن تورم10 درصدی و افزایش هزینه تولید 
نباید  گندم  تضمینی  خرید  نرخ  درصدی   20 حدود 

کمتر از یک هزار و 430 تومان باشد.
تغییر  بدون  گندم  اگر قیمت خرید  ایمانی  گفته  به 
را  گندم  قیمت  از  درصد   30 معادل  کشاورزان  بماند 
به دولت یارانهمی دهند به عبارت دیگر قیمت خرید 

گندم از کشاورزان 910 تومان خواهد بود.
نهاده های  از  برخی  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
کشت، اضافه کرد: در سال زراعی جاری تنها دو نهاده 
بذر گندم حداقل 14 درصد و سموم 60 تا 80 درصد 

گران شد.
کاالی  از  حمایت  امسال)  شعار  به  اشاره  با  ایمانی 
داخل  تولید  از  حمایت  که  سالی  در  افزود:  ایرانی(، 
قیمت  تعیین  باشد  دول��ت  اق��دام��ات  مبنای  باید 
کاری  کمتر  کشاورزان  دسترنج  خرید  برای  منصفانه 

است که می تواند انجام دهد.
با  گندمکاران  توانمندسازی  ملی  بنیاد  رئیس 
پذیر  آسیب  اقشار  جزء  کشاورزان  اینکه  ی��ادآوری 
هستند، فصل الخطاب آن ها با دولت را اجرای تمام 
کشاورزی  محصوالت  تضمنی  خرید  قانون  بندهای 

دانست.
از  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  از  انتقاد  با  ایمانی 
آن ها خواست تا صدای کشاورزان باشند و نسبت به 
تضمنی  خرید  نرخ  اعالم  در  دولت  ماه   8 تا   7 تاخیر 

محصوالت کشاورزی واکنش نشان دهند

به عنوان  ترامپ  از  و رسانه ها  افکار عمومی  هر چند 
یک فرد بی تجربه و تاجرپیشه یاد می کنند و حتی او 
را در مواردی به دیوانگی متهم می کنند اما فارغ از این 
تحلیل های رسانه ای باید خاطرنشان کرد که ترامپ در 
طول یکسال گذشته نشان داده است که از استراتژی 
ضربه  و  تحریک  نهایت  در  و  ابهام  دکترین  آشوب، 
زدن پیروی می کند. از سوی دیگر ساختار آمریکا را 
نیز نباید از خاطر دور داشت و گمان کرد که این تنها 
رئیس جمهوری است که می تواند یک تنه به صورت 
محیرالعقول وارد میدان شده و به ایفای نقش بپردازد.
بسیاری از کارشناسان طی ماه های اخیر تاکید کرده اند 
که خروج احتمالی آمریکا از برجام باعث انزوای این 
کشور خواهد شد و این کشور قادر نخواهد بود که یک 
توافق بین المللی را به صورت یکجانبه کنار بگذارد. در 
این رابطه و با دقت بر شواهد یکسال اخیر، می توان 
با  گفت که برای دولت پست نومحافظه کار آمریکا که 
شعار » اول آمریکا« روی کار آمده است، یکجانبه گرایی 
ترامپ  آمریکای  است.  محوری  راهبردهای  از  یکی 
هوایی  و  آب  توافق  از  خروج  با  نیز  کار  همینجای  تا 
پاریس، ایجاد خلل در پیمان نفتا، شروع یک جنگ 
در  که  رویکردی  و  خود  قدیمی  متحدان  با  تجاری 
قبال ناتو و سازمان ملل پیش گرفته است نشان داده 
که با اتکا به هژمونی بین المللی خود هراسی از انزوای 
مانور  یک  با  اکنون  اینکه  خصوص  به  ندارد،  جهانی 
وسیع رسانه ای در حال گفت و گو برای تنش زدایی 
آمریکا  امنیتی  مهم  اولویت  عنوان  به  کره شمالی  با 

هستند.
 اروپا در مقابل آمریکا

برجام  موضوع  که  می شود  گفته  دیگر،  سوی  از 
به  مربوط  آنکه  از  بیش  آن،  کنونی  چالش های  و 
اروپاست. هر چند  و  باشد، بحث میان آمریکا  ایران 
آمریکایی ها مایل هستند که هزینه های شکست برجام 
را تمامًا بر دوش ایران بیاندازند، اما با توجه به رویکرد 

واشنگتن  اروپا،  و  آمریکا  میان  فعلی  فراآتالنتیکی 
به  کردن  وارد  فشار  برای  برجام  از  استفاده  خواستار 
اروپاست. استدالل این امر آن است که آمریکا برای 
پرونده  یعنی  دیگر  مساله  دو  ایران  به  آوردن  فشار 
موشکی و نقش ایران در منطقه خاورمیانه را به عنوان 
بهانه در اختیار دارد که در این موضوعات نیز با اروپا 

پیوندهایی جدی نیز دارند.
 اروپایی ها برجام را بیش از هر چیز دستاوردی اروپایی 
اروپایی ها  تجویزی  الگوی  چارچوب  در  که  می دانند 
و  اجبار  دیپلماسی  یعنی  بحران ها  مدیریت  برای 
راهبرد کالن این اتحادیه در رابطه با ایران که عبارت 
مهار،  سیاست  بر  تعامل  سیاست  ترجیح  از  است 

تحقق یافته و باید از آن پاسداری شود. 
سوق  سمت  این  به  بین المللی  نظم  که  میزانی  به 
بحران ها  مدیریت  برای  اروپایی  الگوی  و  کند  پیدا 
و  کنشگری  امکان  گیرد،  قرار  موردپذیرش  بیشتر 
نقش آفرینی آن ها نیز افزایش پیدا می کند. اما حاکم 
به  امروز  ترامپ  که  آمریکایی  یک جانبه گرایی  شدن 
دنبال آن است، نه تنها نقش آفرینی اروپا را محدود و 
بی اثر خواهد کرد بلکه اعتماد و اعتبار این اتحادیه را 
نزد کشورهایی مانند ایران در صورت لغو توافق از بین 
خواهد برد. در همین رابطه است که یک مساله مهم در 
این میان نمود پیدا می کند. اینکه علیرغم اختالفات 
و واگرایی هایی که میان این دو بلوک وجود دارد، در 
نهایت آنچنان پیوندهای عمیق فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی میان اروپا و آمریکا وجود دارد که در مرحله 
غایی چسبندگی زیادی میان آنها مشاهده می شود. به 
همین واسطه است که اروپایی ها سعی دارند عالوه بر 
همچون  دیگری  موارد  در  برجام،  حفظ  برای  تالش 
آمریکا  با  ایران  منطقه ای  نقش  و  موشکی  مساله 
همسویی داشته باشند تا بتوانند عالوه بر تقویت گفت 
و گوها با آمریکا در خصوص چالش های فراآتالنتیکی، 
ترامپ را متقاعد کنند که بدون همکاری اروپا، آمریکا 

قادر به مواجهه با مسائل ایران نخواهد بود.
 نقشه دوم اروپا

گزینه بعدی اروپا در صورت شکست چنین راهبردی، 
تهیه مقدمات خروج نرم آمریکا از برجام خواهد بود که 
در راستای آن مانند زمان های قبل از تحریم های همه 

جانبه علیه ایران، اروپا 
محدود  همکاری های 
تجاری خود را با ایران 
سازوکارهای  قالب  در 
اتحادیه  درون  قانونی 
سوی  از  و  داده  ادامه 
خصوص  در  مقابل 
سایر واگرایی ها با ایران 
و آمریکا در یک حالت 
بینابینی تعامل داشته 

باشد.
است  دلیل  همین  به 
تحلیل گران  برخی  که 
این  بر  تکیه  با 

اروپایی  راهبردهای 
معتقدند که دولت کنونی آمریکا آنچنان با نگاه هزینه 
و فایده به مراودات جهانی می نگرد که قصد ندارد به 
سادگی این اهرم فشار را از دست بدهد. آنها می گویند 
که ترامپ با دانستن این موضوع و علیرغم چینش تیم 
ضد برجامی و ایرانی خود از این توافق خارج نشده و 
این حالت برزخ گونه را تا جایی که امکان داشته باشد 
برای گرفتن امتیازهای بیشتر از سایر شرکای برجام 

ادامه خواهد داد.
ضرورت صبر استراتژیک برای ایران

بازی  این  در  ایران  عملکرد  مهم  نکته  رابطه  این  در 
پیچیده است. هر چند بنا بر گفته مقامات کشورمان، 
ایران گزینه هایی را برای خروج احتمالی آمریکا روی 
میز دارد و می تواند در عرض 4 روز به غنی سازی 20 
درصد بازگشته یا حتی از NPT خارج شود، اما سوال 
مهم در این میان آن است که این اقدامات که همگی 
برای  فایده  و  قابل تحقق است چه میزان هزینه  نیز 

کشور در بر خواهد داشت.؟
همگان واقفند که مذاکرات هسته ای در فضایی کاماًل 
به  ایران  نابرابر  فضای  این  در  و  گرفت  شکل  نابرابر 
با  همچنین  یافت.  دست  نیز  مهمی  دستاوردهای 
رجوع به پیشینه سیاست های غرب در قبال کشورهای 
وقتی  که  است  مبرهن  امر  این  ناهمسو  اصطالح  به 
آن  از  پس  می شود،  مطرح  موشکی  مذاکرات  بحث 

بهانه حقوق بشر و پس از حقوق بشر مساله  و بهانه ای 
دیگر برای مقابله همه جانبه علیه ایران پیش کشیده 
می شود. اما در این میان وارد یک کارزار همه جانبه 
شدن با آنها نیز می تواند بسیار برای ایران در شرایط 

کنونی هزینه افزا و فرساینده باشد.
سوی  از  استراتژیک  صبر  لزوم  اینجا  در  نتیجه  در 
می یابد.  اهمیت  ایران  خارجی  سیاست  دستگاه 
گفتنی است صبر استراتژیک در این روزهای دشوار 
منطقه  شرایط  به  توجه  با  ایران  خارجی  سیاست 
خاورمیانه به معنی انفعال نیست، بلکه ضرورت عدم 
ورود به بازی پیچیده و تشدید بحران است. بهترین 
راهکار برای خنثی کردن یک راهبرد منفی علیه خود، 
عدم ورود به آن بازی است، امری که به نظر می رسد 
در اواسط دهه  1380 توجه کافی به آن نشد و سلسله 
وقایع مطلوب غرب برای اجماع جهانی علیه ایران را 
در  تهدید  ادبیات  اتخاذ  وضعیتی  چنین  در  زد.  رقم 
بر  گذاشتن  صحه  مقابل  طرف  تهدیدهای  به  پاسخ 
از  پس  تا  بود  خواهد  ایران  منطقه ای  رقبای  مدعای 
مسائل هسته ای، موضوع موشکی بهانه ای برای ایجاد 
در  باشد.  ایران  استراتژیک  ظرفیت  تخلیه  و  اجماع 
اینجا بهترین گزینه برای غرب، قرار گرفتن ایران میان 
پلیس خوب- بد اروپا و بازیگر دیوانه آمریکا خواهد بود 
برای تنگ تر کردن حلقه محاصره و  را  آنها  که دست 

افزایش فشارها علیه ایران بازتر می کند.

استاندار خراسان رضوی :

سهل انگاری در انتقال آب، خیانت به آیندگان است

معاون استاندار خراسان رضوی:

اولویت اصلی کشور امنیت و اقتصاد برای تولید و اشتغال است

خبرخبر

#مجلس بان

#پیگیری خبر

رئیس دادگستری خراسان رضوی:

 دستگاه قضا سیاسی کاری نمی کند
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: زدن 
اقدام  یک  قضا  دستگاه  به  کاری  سیاسی  برچسب 
زیرا دستگاه  بزرگ است  و یک خیانت  ناجوانمردانه 

قضا به هیچوجه سیاسی کاری نمی کند.
روز  رضوی  خراسان  دادگستری  ایرنا،  گزارش  به 
علی  والمسلمین  االسالم  حجت  از  نقل  به  یکشنبه 
مظفری گزارش داد: پس از قطعی شدن آراء پرونده 
به  رسمی  صورت  به  را  مسائل  بعضی  خاص  های 
دستگاه  شود  معلوم  تا  رساند  خواهیم  مردم  اطالع 
سیاسیون  برخی  یا  کند  می  کاری  سیاسی  قضایی 
شان  گ��ذاردن  پا  زیر  و  عمومی  منافع  کردن  فدا  با 
برای  امن  حاشیه  ایجاد  دنبال  مردم  خدمتگذاری 

خود، استفاده از رانت و دور زدن قانون هستند.
به  ظلم  مسئوالن  ک��اری  کم  هرگونه  اف��زود:  وی 
مردم و تعدی به حقوق عمومی است. دلیل موفقیت 
در  استقامت  رضوی  خراسان  در  قضایی  دستگاه 
و وظیفه دستگاه  باشد  و فشارها می  ها  برابر هجمه 

قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون است.
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
تامین  از جمله در زمینه  اقدامات دستگاه قضا  همه 
با  قضایی  اماکن  تاسیس  و  مراکز  تجهیز  امکانات، 
مدیران  است.  مردم  به  خدمات  ارائه  تسهیل  هدف 
هرچه  ارائه  هدف  با  اقدامات  تمام  کنند  دقت  باید 
ساماندهی  مردم  به  قضایی  و  حقوقی  خدمات  بهتر 
قبول  قابل  زمینه  این  در  قصوری  هرگونه  و  شود 

نخواهد بود.
کاری  کم  دلیل  به  مردم  حقوق  هرکجا  گفت:  وی 
به  قضایی  دستگاه  شود  تضییع  دچ��ار  مسئوالن 
شدن  وارد  از  تا  کرد  خواهد  ورود  مسئله  به  ناچار 
عمل  به  پیشگیری  عمومی  حوزه  به  جدید  آسیب 
احساس  موضوع  امنیت،  تامین  کنار  آورد.در 
توجه  مورد  باید  و  دارد  اهمیت  بسیار  نیز  امنیت 
عمومی  افکار  با  مواجهه  در  ویژه  به  امر  متولیان 

گیرد. قرار 
مطالب  انعکاس  از  افزود:  مظفری  االسالم  حجت 
علیه دستگاه قضایی در رسانه ها هیچ نگرانی نداریم 
هجمه  و  معمول  شانتاژهای  به  توجه  ب��دون  زی��را 
به  تا حدودی سازماندهی شده، خود را مکلف  های 
اعمال قانون و شرع مقدس می دانیم. در هر صورت 
در  را  قضاوتها  بهترین  عمومی  افکار  که  معتقدیم 
مورد سیاسی کاری برخی مسئوالن خواهند داشت.
وی همچنین با تقدیر از عملکرد دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد در زمینه برخورد بهنگام و قانونی با 
و  سلمان  برج  مسئله  جمله  از  مختلف  موضوعات 
تالش  گفت:  متخلف،  منتخبان  از  یکی  با  برخورد 
دور  برای  قضایی  دستگاه  بر  فشار  هدف  با  زیادی 
این  اما  رسید  انجام  به  ها  زمینه  این  در  قانون  زدن 
مصمم  تخلفات  و  مفاسد  برخورد  در  را  ما  اقدامات 

تر کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی خبر داد؛

معرفی 90 طرح و پروژه سرمایه گذاری 
به نهاد ریاست جمهوری

اقتصادی  امور  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
رضوی  خراسان  استانداری  سرمایه گذاری  و 
گفت: ژئوفیزیک و اکتشافات معدنی از مهم ترین 

پیشنهادات ما در نهاد ریاست جمهوری است.
به گزارش ایسنا، علی رسولیان در جلسه ستاد 
خراسان  استانداری  در  استان  سرمایه گذاری 
جمهوری  ریاست  نهاد  مهمان  ما  افزود:  رضوی 
با حضور دکتر واعظی رئیس دفتر  و  بود  خواهیم 
سرمایه گذاری،  شرکت های  و  جمهور  رئیس 
ملی  سطح  اقتصادی  دستگاه های  و  بانک ها 
برای  را  خ��ود  پیشنهادات  و  ط��رح  که  هستیم 

سرمایه گذاری در استان ارائه خواهیم داد.
پروژ ه های  و  طرح ها  کلیات  داد:  ادام��ه  وی 
مختلف  دستگاه های  از  مورد   90 ما  پیشنهادی 
که هیچ  بر آن داشتیم  و سعی  کردیم  جمع بندی 

پروژه ای را حذف نکنیم.
اقتصادی  امور  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
رضوی  خراسان  استانداری  سرمایه گذاری  و 
افزود: مجموع مبلغ این 90 طرح 24 هزار و 345 

میلیارد تومان معادل 1352 میلیون یورو است.
رسولیان خاطرنشان کرد: طرح های ما در چهار 
فرصت های  آن  اول  بخش  که  دارد  قرار  بخش 
مختلف  بخش های  در  پیشنهادی  سرمایه گذاری 
میلیارد   9321 مبلغ  با  طرح   22 دارای  که  بوده 
 994 و  ریالی  سرمایه گذاری  مجموع  تومان 

میلیون یورو از لحاظ ارزی پیشنهاد می شود.
طرح های  دوم  بخش  در  ک��رد:  ع��ن��وان  وی 
این بخش دارای  نیازمند تسهیالت قرار دارد که 
55 طرح بوده 6174 میلیارد تومان مجموع ارزش 
میلیون   18 همچنین  است  طرح ها  این  ریالی 
پیشنهاد  ارزی  لحاظ  از  یورو  میلیون   40 و  دالر 

خواهیم کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و 
تاکید  رضوی  خراسان  استانداری  سرمایه گذاری 
مجوز  نیازمند  طرح های  سوم  بخش  در  ک��رد: 
 8850 و  می شود  طرح   10 شامل  که  گرفتند  قرار 
ارزش  نیز  یورو  میلیون   318 و  تومان  میلیارد 

دالری آن است.
رسولیان بیان کرد: در بخش آخر نیز طرح های 
مطالعات  تکمیل  جهت  سرمایه گذاری  نیازمند 
سازمان  به  طرح  این  اصلی  اساس  که  دارد  قرار 

صنعت، معدن و تجارت باز می گردد.
که  دیگری  بخش  همچنین  ک��رد:  اضافه  وی 
دارد  ق��رار  ما  اولویت  استان  برنامه  به  باتوجه 
که  بوده  معدنی  اکتشافات  و  ژئوفیزیک  موضوع 
الزامات توسعه معدنی استان بشمار می آید  جزو 

که در این جلسه پیشنهاد خواهیم کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و 
سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت : 
ویژه دوغارون  تبدیل مناطق  این موارد  بر  عالوه 
و سرخس به منطقه آزاد و طرح های فاینانس نیز 

از اولویت های مهم ما محسوب می شود.

نماینده گناباد در مجلس:

قطار تحول گناباد روی ریل افتاده است
اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  گناباد  نماینده 
ریل  روی  گناباد  تحول  قطار  خوشبختانه  گفت: 

افتاده است.
به گزارش مهر، حمید بنایی در مراسم افتتاح 
کالنتری ۱۲ قصبه گناباد افزود: پروژه های بزرگی 
مانند فرودگاه گناباد، دو بانده شدن محور مهنه 
زمینه  توانسته  گناباد  آهن  راه  و  آباد  فیض  به 
اشتغال خوبی را در این شهرستان بوجود آورد.
اسالمی،  ش��ورای  مجلس  در  گناباد  نماینده 
به  مهنه  محور  شدن  دوبانده  پروژه  برای  افزود: 
میلیارد   ۱۰۰ مجموع  در  گناباد  رآهن  و  آباد  فیض 
تومان اعتبار تخصیص یافته که فقط در پروژه راه 
آهن گناباد بیش از ۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند.

ریل  روی  گناباد  در  تحول  قطار  کرد:  ابراز  وی 
راستا  این  در  که  دارد  خوبی  حرکت  و  افتاده 

خیرین نیز کمک شایانی داشته اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به 
شهرستان  در  خیرین  که  پروژه هایی  و  اقدامات 
از  گناباد  خیرساز  پروژه های  تعداد  افزود:  دارند 
دارد  اقدام  دست  در  دولت  که  پروژه هایی  تعداد 

نیز بیشتر است.
وی تصریح کرد: در گناباد نیازمند یک کالنتری 
و  خیرین  کمک  با  امیدواریم  که  هستیم  دیگر 

نیروی انتظامی این کالنتری احداث شود.

بازگشت امام جمعه مشهد به تلگرام

خواب ترامپ برای برجام

شهسواری : اکنون کف حقوق هر 
کارگر در ماه یک میلیون و 111 هزار 

تومان است که البته این میزان با 
تورم سازگاری ندارد و تالش می شود 

دستمزد کارگران متناسب با مخارج 
زندگی شود حسینی: دولت می داند اگر کارگر را 

منشاء تولید نداند و در جهت ارتقای 
تخصصی و معیشتی آن کار نکند هیچ 

موفقیتی در بخش تولید به دست 
نمی آورد زیرا اشتغال، تولید و اقتصاد 

مقوله نخست حفظ امنیت در کشور 
است و در این عرصه در خراسان  

رضوی جهت گیریهای مناسبی شده 
است

 روشنک : خوشبختانه امروز کارگر 
و کارفرما همدیگر را درک می کنند 

ودیگر آن مشکالت گذشته در بین 
آن ها وجود ندارد



 هدیه ریحانی
hedie.s.reyhani@gmail.com

فرهنگ 5W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m 4جامعه W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

حل جدول 
شماره 18

غالمحسین باغبان  جدول شرح در متنجدول سودوکو / هیتوری

شمــاره
19 جدول

شمــاره
19

دو شنبه 10  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره 197 Vol.1،No.197  Apr.30،2018  Vol.1،No.197  Apr.30،2018  197 دو شنبه 10  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره

ناحیه چهار مشهد گفت:  پرورش  و  آموزش  مدیر 
باید توجه داشت که در زمینه امنیت، مهم ترین نقش 

بر عهده خانواده است.
 ، حسین  محمد  قتل  م���ورد  در  رک��ن��ی  صفیه 
یکسری  کرد:  اظهار  مشهدی  ساله   10 دانش آموز 
عوامل اجرایی از جمله اعتماد بیش از اندازه به افراد 
برخی  و  دانش آموز  سرویس  سهل انگاری  بیگانه، 
رویدادهایی  چنین  بروز  در  دیگر  انگاری های  سهل 
اندیشه  و  فکر  در  جرم  این  ریشه  اما  هستند  دخیل 
است؛  شده  قتلی  چنین  مرتکب  که  است  ف��ردی 
این  اتفاقاتی که در گذشته و کودکی  بررسی  درواقع 
فرد اتفاق افتاده و باعث شکل گیری چنین شخصیتی 
تا  می شود  موجب  عواملی  چه  اینکه  است،  شده 
فجیعی  عمل  چنین  به  دست  کرده  تحصیل  جوانی 

بزند.
برای  مسائل  چنین  از  مورد  یک  حتی  افزود:  وی 
به  نسبت  بایستی  بنابراین  است،  زیاد  ما  جامعه 
نظر  در  باید  داد.  خ��رج  به  زی��ادی  حساسیت  آن 
روحی،  لحاظ  به  نمی تواند  فردی  چنین  که  گرفت 
دچار  قطعا  و  باشد  سالم  انسانی  تربیتی  و  روان��ی 
نابهنجاری های شدیدی است که بایستی در گذشته 

او بررسی شود.
خانواده در راس آموزش و تربیت

مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد با بیان 
برای  الزم  تمهیدات  همه  به  باید  »جامعه  اینکه 
کرد:   خاطرنشان  بیاندیشد«،  امنیت  بیشتر  اجرای 

اهمیت  از  دان��ش آم��وزان  به  آم��وزش  راستا  این  در 
زیادی برخوردار است. همچنین نباید نقش برجسته 

واحد  مرکزی ترین  چراکه  گرفت؛  نادیده  را  خانواده 
است.  خانواده  مسائل  این  بر  نظارت  و  کنترل  برای 
سازمان ها  و  نهادها  از  بسیاری  به  خانواده  آموزش 
و پرورش  نهادها، آموزش  این  از  و یکی  بازمی گردد 
است. آموزش و پرورش در آگاهی رسانی به خانواده 

و کودکان تالش هایی داشته، اما ناکافی است. 
آموزش  عنوان  با  دوره هایی  کرد:  تصریح  رکنی 
آموزش  به  که  می شود  برگزار  م��دارس  در  خانواده 
مسائل تربیتی می پردازد. آنچه که در این زمینه حائز 
وسیله  به  عمومی  افکار  آگاهی رسانی  است  اهمیت 
جامعه  در  مسائلی  چنین  بایستی  رسانه هاست. 

پخش و برجسته شود تا ایجاد حساسیت کند. 
لزوم عبور از برخی تابوها در آموزش کودکان

مشهد  چهار  ناحیه  پ���رورش  و  آم���وزش  مدیر 
در  شرایطی  به  بنا  ملی  رسانه  شاید  کرد:  تشریح 
چندانی  توجه  رویدادهایی  چنین  برجسته سازی 
و  آموزش  و  رسانه ها  دیگر  تا  است  الزم  اما  ن��دارد. 
را  الزم  آم��وزش  مسائلی،  چنین  مورد  در  پ��رورش 
تابوهای  برخی   از  و  دهند  ارائ��ه  دان��ش آم��وزان  به 
موجود در جامعه عبور کنند. تا بدین وسیله بتوانیم 
آگاهی های الزم را در اختیار کودکانمان قرار دهیم و 

خطرات را برای آن ها گوشزد کنیم.
وی تصریح کرد: خانواده  و جامعه نسبت به رعایت 
توجه  باید  باشند.  داشته  حساسیت  کودک  حقوق 
داشت که در زمینه امنیت، مهمترین نقش بر عهده 
هرکس  به  راحتی  به  نبایستی  اینکه  است.  خانواده 

اعتماد کنند از مطمئن بودن افرادی که با کودکانشان 
ارتباط دارند اطمینان حاصل کنند و در این راستا به 

کودکان خود نیز آموزش الزم را بدهند. 
به  ساالنه  پلیس،  »همکاران  اینکه  بیان  با  رکنی 
ویژه در هفته نیروی انتظامی در تمام مدارس حضور 
مورد  در  الزم  آموزش های  دانش آموزان  به  و  دارند 
ادامه داد: همچنین  ارائه می دهند«،  را  این مسائل 
دارد  وجود  پلیس  همیار  نام  به  طرحی  مدارس  در 
ایمنی  نکات  رعایت  زمینه  اولیه در  آموزش های  که 
برای  از سویی دیگر  گفته می شود.  دانش آموزان  به 
رانندگان سرویس مدارس، همایش آموزشی برگزار 
می شود. گفتنی است که آموزش و پروش همکاری 

نزدیکی با پلیس اجتماعی دارد.
تذکر کتبی برای راننده سرویس

مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد توضیح 
مدارس،  سرویس  راننده های  قانون  مطابق  داد: 
محل  در  نمی توانند  دلیلی  هر  به  اگر  دارند  وظیفه 
کار خود حضور داشته باشند به شرکتی که عضو آن 
هستند اطالع دهند تا شرکت، راننده ای را جایگزین 
کرده و به خانواده دانش آموز نیز اطالع دهد. در این 
دانش آموز  خانواده  به  حادثه،  قبل  روز  راننده  مورد 
خطایی،  چنین  ارتکاب  دلیل  به  است.  داده  خبر 
که  شرکتی  ب��رای  کتبی  تذکر  پ��رورش  و  آم��وزش 
فرستاده   دارد  حضور  آن  در  دانش آموزان  سرویس 
است و اقدامات بعدی از طریق قانون پیگیری خواهد 

شد. 

کارشناسی  اقبال)دانشجوی  کریمیان  نگین 
روانشناسی(

دندان خراب به دندان پزشکی می بریم، قلب مریض 
به متخصص قلب نشان می دهیم، دست و پای شکسته 
را خودمان جا نمی اندازیم و حتی درمان سرماخوردگی 
اما ترجیح می دهیم  به پزشک می سپاریم،  را  ساده 
خودمان به تنهایی بار تمام مشکالت روحی، فکری، 
شخصیتی را به دوش بکشیم. آنجایی که جایش نیست 
از  فریاد می کشیم،  و جای دیگری  سکوت می کنیم 
افسردگی رنج می بریم و امید، تنها حباِب کوچک و 
خالی در دلمان است. حرف نمی زنیم و سرسختانه به 
تحمل دشواری های زندگی ادامه می دهیم، در حالی 
که نمی دانیم همه چیز با حرف زدن حل می شود. همه 
درهایی را که دستمان نمی رسد می زنیم و اما سراغ 

پزشک حاذِق روحمان را نمی گیریم. 
که  دکترهایی  روز  اس��ت،  روانشناس  روز  ام��روز 
سینه هایشان را وقف عام کرده اند و اگر روزی قلبشان 
را بشکافی، با کوه عظیمی از درد و رنج و اندوه مواجه 
می شوی. امروز روز اتاقی ساکت و ساده، با کاناپه ای 
که هزاران نفر روی آن نشسته و رازهای چشم هایشان 
را با مشاور درمیان گذاشته اند. روی آن بغض کرده اند،  
اشک ریخته اند، حرف زده اند و گاهی کنار آمده اند. 
اتاقی امن، با میزبانی فردی مهربان و پذیرنده، کسی که 

فارغ از خود به آرامش انسان ها فکر می کند.
و  دگ��م  رفتارهای  کشیدن  چالش  به  روز  ام��روز 
آسیب زننده به حیات انسان است. روز تفکر در ماهیت 
و چیستی فکر انسان و آنچه به آن فکر می کند. مشاور و 
روانشناس کسانی هستند که جدا از سایرین تو را به باد 
قضاوت نمی رنجانند، چیزی را به تو تحمیل نمی کنند و 
در الیه الیه زندگی تو، در کودکی و نوجوانی، در جوانی 
و میانسالی و حتی پیری قدم به قدم با تو راه می آیند. 
کسانی که به دردهای بی کران می اندیشند و چراغی را 

روشن می کنند. 
سخت است با عینک روانشناس روی آسفالت های 
خیابان های این شهر راه بروی، فیلترهای سیگاِر کِف 
پیاده رو را بشماری و به این فکر کنی که چه کسی آنها را 
تا ته کشیده، تلخی ها را دود کرده و فیلتر را زیر پایش له 
و خاموش! به این فکر کنی که چند دختر و پسر دیگر را 
می توانی از خودکشی منصرف کنی، با چند زن رنج دیده 
از آزارهای همسر، همدلی کنی. چند زوج دیگر را به 
سازش تشویق و به چند مادر دیگر تسکین دهی. نگران 
تمام نزاع های اتفاق نیوفته  شهر باشی و دستت به جایی 

بند نباشد. 
قاتِل  حرف های  و  باشی  روانشناس  است  سخت 
کنی.  تحلیل  و  تجزیه  را  »ن��دا«  و  «محمدحسین« 
می توانی حوادث ناگوار را تصور کنی اما زورش را نداری 
که جلوی همه قتل ها و آدم ربایی ها و مشکالت این 
شهر را بگیری! با اینکه در قرن بیست و یکم و عصر 
تکنولوژی به سر می بریم هنوز عده ای، حل مشکالت 
روحی و روانی خودشان به دست مشاور و روانشناس 
در  مشاور  یک  حضور  ع��ده ای  هنوز  نمی سپارند. 
مراحل مختلف زندگیشان را به رسمیت نمی شناسند. 
امیدوارم روزی از راه برسد که مراجعه به روانشناس 
یا مشاور مثل مراجعه به سایر پزشکان عادی شود. 
کسی دانشجویان روانشناسی را به خاطر انتخاب این 
رشته سرزنش نکند و این علم جای خودش در زندگی 
و مشکالت همه افراد جامعه باز کند و شاهد عقده های 
تلنبار شده ای که باعث بروز جرم، رفتارهای خشونت 
آمیز و آزاردهنده که نتیجه تلخی چون به دیوار زدن 
همه  نباشیم.  ن��دارد،  بیگناهان  تسلیِت  پرچم های 
رفتارهای غلط، افسردگی، تعصبات بی جا، خشونت ها 
و رفتارهای جنون آمیز و مشکالت روحی و روانی در 

نطفه خاموش شوند.

رضوی  خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  مدیرکل 
استان  فرهنگیان  ب��زرگ  جامعه  انتظار  گفت: 
رسیدگی قاطع دستگاه قضایی برای جلوگیری از 

تکرار چنین فجایعی است.
به خانواده  را  پیام تسلیتی  قاسم علی خدابنده 
محمد حسین اعمی ازغدی، دانش آموز 10 ساله 
مشهدی که به قتل رسیده است، صادر کرد. متن 

این پیام به شرح زیر است:
»کل نفس ذائقه الموت«

فرزندانمان  از  یکی  برای  که  اتفاقی  ناگوار  خبر 
خاطرمان  آزرده  سخت  و  دل  افتاد،پژمرده 
و  قواعد  تمام  گاه  بشری  توحش  خوی  ساخت. 
بی  را  انسانی  و حتی  قانون های عقالنی،منطقی 
انسان  که  اینجاست  و  کند  می  مال  لگد  رحمانه 

هیچ ندارد جز رحمت پروردگارش...
اعمی  حسین  محمد  مرحوم  عزیز  مادر  و  پدر 
ازغدی، گل شما فرصت آزمودن و آزموده شدن 
سوی  به  معصومش  و  پاک  روح  عروج  اما  نیافت 
برین بی شک جز حکمت ربوی و آزمون  بهشت 
تنها  طریق  این  در  بدانید  یقین  اما  نیست  الهی 
که  چرا  شماست  همراه  پرودگار  دست  و  نیستید 
این وعده حق اوست که بندگانش را تنها نخواهد 

گذاشت.
صبر  برایتان  و  همدردم  شما  با  قلبم  اعماق  از 
فرهنگیان  بزرگ  جامعه  .انتظار  دارم  مسئلت 
برای  قضایی  دستگاه  قاطع  رسیدگی  استان 

جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است.

قاسمعلی خدابنده 
«مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی«

رضوی  خراسان  اجتماعی  تامین  درم��ان  مدیر 
مراکز  به  مراجعان  از  درصد   70 اکنون  هم  گفت: 
درمانی زیر پوشش این سازمان در استان از طریق 

طرح ارجاع داخلی معاینه می شوند.
حمیدرضا داستانی افزود: مدیریت درمان تامین 
طرح  کردن  عملیاتی  در  رضوی  خراسان  اجتماعی 
ارجاع خدمات درمانی در سطح کشور پیشرو  نظام 

است.
وی بیان کرد: در قالب طرح ارجاع ابتدا بیماران 
پزشک  توسط  درمانی،  مراکز  به  کننده  مراجعه 
پزشک  به  نیاز  ص��ورت  در  و  شده  معاینه  عمومی 
متخصص ارجاع داده می شوند. اجرای طرح ارجاع 
مراکز  در  گذشته  سال  از  درمانی  خدمات  داخلی 
درمانی زیر پوشش تامین اجتماعی خراسان رضوی 
آغاز شده که طبق برنامه ریزی بناست همه بیماران 

به این شیوه درمان شوند.
دهی  نوبت  سامانه  بودن  فعال  به  اش��اره  با  وی 
اجتماعی  تامین  درمانی  مراکز  تمامی  در  تلفنی 
افزود: اکنون دو سوم ظرفیت نوبت دهی به سامانه 
شدن  نهادینه  با  و  یافته  اختصاص  داخلی  ارجاع 
معاینه  طریق  بدین  بیماران  همه  ارجاع  فرهنگ 

خواهند شد.
وی کل مراجعان به مراکز درمانی تامین اجتماعی 
سه  از  بیش  را  گذشته  س��ال  در  رض��وی  خراسان 
این  کرد:  اظهار  و  عنوان  نفر  هزار   141 و  میلیون 
میزان نسبت به سال قبل آن بیش از هشت درصد 
تعداد  این  از  نفر  هزار   50 است.  داشته  افزایش 
بستری شده اند و 30 هزار نفر نیز زیر عمل جراحی 

قرار گرفته اند.
اجتماعی  تامین  مراکز  در  شاغل  پزشکان  وی 
متخصص  پزشک   300 شامل  را  رضوی  خراسان 
تعداد  ای��ن  از  پزشک   180 که  دانست  عمومی  و 

متخصص و بقیه پزشک عمومی هستند.

روز  نشان!«  »مارمولک  به  معروف  پرونده  متهم 
ساله   10 آموز  دانش  قتل  از  خود  انگیزه  گذشته 

مشهدی را آزار جنسی وی بیان کرد.
روز  ازغ��دی  محمدحسین  قتل  پرونده  متهم 
گذشته در حالی انگیزه خود از قتل این دانش آموز 
که  کرد  بیان  وی  جنسی  آزار  را  مشهدی  ساله   10
به  و  شدم  رو  روبه  کودک  مقاومت  با  چون  گفت: 
قتل  به  را  او  عصبانیت  شدت  از  نرسیدم،  هدفم 

رساندم.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز خراسان 
رضوی به انگیزه متهم پرونده معروف به »مارمولک 
های  بررسی  از  پس  گفت:  و  کرد  اش��اره  نشان« 
دقیق پرونده و بازجویی های متعدد درباره انگیزه 
متهم از این جنایت هولناک، وی که مدعی بود به 
خاطر ندادن کرایه کودک معصوم را به قتل رسانده 
است، در نهایت در برابر شواهد و دالیل مستندی 
و  آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  توسط  که 
جمع  عمد  قتل  ویژه  تجربه  با  قاضی  دستورات  با 
آوری شده بود، دوام نیاورد و انگیزه خود از ارتکاب 
قتل کودک 10 ساله مشهدی را آزار و اذیت جنسی 

اعالم کرد.
اعترافات  در  متهم  افزود:  حیدری  حسن  قاضی 
مقابل  از  را  کودک  که  ای  لحظه  از  کرده  بیان  خود 
منزلشان سوار کردم نگذاشتم روی صندلی بنشیند 
نگیرد  قرار  دید  معرض  در  که  این  خاطر  به  بلکه 
به  وقتی  بنشیند.  خودرو  کف  روی  خواستم  او  از 
بود  شده  من  قصد  متوجه  او  رسیدیم  فرعی  جاده 
به همین دلیل می خواست خودش را از خودرو به 

بیرون پرت کند ولی موفق نشد چون او را گرفتم.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین 
به بخش دیگری از اعترافات جدید متهم پرداخت 
ادامه  در  ساله   27 مجرد  جوان  این  کرد:  اضافه  و 
متوقف  را  خودرو  جاده  کنار  در  گفت:  اعترافاتش 
و  آوردم  بیرون  تنش  از  را  کودک  های  لباس  کردم 
با بستن دست و پاهایش با طناب قرمز رنگی که از 
قبل داشتم او را به درون صندوق عقب انداختم تا 
به مکان خلوتی در جاده خاکی  و  نکند  و صدا  سر 
جا  آن  و  بردم  سازی  بتن  کارخانه  یک  کنار  فرعی 
هم  باز  که  بدهم  قرار  آزار  مورد  را  او  داشتم  قصد 
دیگر  که  من  شدم  رو  روبه  کودک  آن  مقاومت  با 
را  خودم  نتوانستم  بودم  شده  عصبانی  شدت  به 
کنترل کنم به همین دلیل با سنگی که کنار دستم 
بود ضرباتی به سرش وارد آوردم و سپس با همان 
بودم  بریده  را  قرمز  طناب  که  خوری  میوه  چاقوی 
چند ضربه نیز بر پیکر کودک فرود آوردم و از محل 

گریختم.

 مطابق قانون راننده های 
سرویس مدارس، وظیفه دارند 

اگر به هر دلیلی نمی توانند در 
محل کار خود حضور داشته 

باشند به شرکتی که عضو آن 
هستند اطالع دهند تا شرکت، 

راننده ای را جایگزین کرده 
و به خانواده دانش آموز نیز 

اطالع دهد. در این مورد راننده 
روز قبل حادثه، به خانواده 

دانش آموز خبر داده است. به 
دلیل ارتکاب چنین خطایی، 
آموزش و پرورش تذکر کتبی 

برای شرکتی که سرویس 
دانش آموزان در آن حضور دارد 

فرستاده  است.

یادداشت 

خبر

خبر

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی:

70 درصد مراجعان در قالب طرح 
ارجاع معاینه می شوند

معاون دادستان ابعاد جدیدی از پرونده قتل دانش آموز 
مشهدی را تشریح کرد؛

قاتل کودک ۱۰ ساله از انگیزه 
کثیفش گفت

به مناسبت روز روانشناس و مشاور؛

با من حرف بزن!

پیام تسلیت مدیرکل آموزش 
و پرورش استان به خانواده 

»محمدحسین«

100080888سامانه پیامک مردمی

در واکنش به قتل »محمدحسین« مطرح شد؛

خانواده مسئول  امنیت کودکان است

مصدوم  پنج  مشهد  در  منزلی  سوزی  آتش 
داشت

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: در 
عملیات مهار آتش سوزی سنگین منزل مسکونی 3 
نفر از ساکنان منزل مسکونی و یک آتش نشان مصدوم 
نیز  نشان  آتش  یک  و  شدند  منتقل  بیمارستان  به  و 

دچار دودگرفتگی شد.
گسترده  سوزی  آتش  این  اف��زود:  رضایی  مهدی 
خیابان  در  مسکونی  ساختمان  یک  در  امروز  بامداد 

مطهری جنوبی رخ داد.
وی بیان کرد: با توجه به گستردگی آتش، 4 نفر از 

و  بودند  شده  محبوس  آن  داخل  ساختمان  ساکنان 
یک نفر نیز خود را به بیرون و به روی درختی پرتاب 
کرده بود. آتش با تالش نفس گیر آتش نشانان مهار و 
محبوسان به محل امن منتقل شدند. علت بروز آتش 

سوزی در دست بررسی است.

خراسان  فتای  پلیس  ویژه  عملیات  رئیس 
رضوی:

در  اخالقی  گسترده  های  استفاده   سوء  عامل 
فضای مجازی دستگیر شد

ب��ه سوء  اق���دام  ت��ل��گ��رام  ف��ض��ای  ک��ه در  ف���ردی 
پلیس  استفاده های گسترده اخالقی می کرد توسط 

فتا شناسایی و دستگیر شد.
فتای  پلیس  ویژه  عملیات  رئیس  زاهدی  سرگرد 
خراسان رضوی گفت : فردی با عضو کردن چندین 
هزار شماره در یک کانال غیر اخالقی و ایجاد ارتباط 
خصوصی با اعضا ضمن جلب اعتماد ،  پس از مدتی 

اقدام به سوء استفاده از آنان می کرد.
این  در  که  جوانی  و  نوجوان  دختران  افزود:  وی 
گروه ها با وی چت خصوصی داشتند به دلیل تهدید 
به  قربانی  خانواده  به  پیام ها  محتوای  افشای  برای 

ارسال  به  اقدام  و  داده  تن  متهم  شوم  تقاضا های 
عکس و فیلم می کردند.

سرگرد زاهدی درادامه گفت: قربانیان این فرد از 
اند و تحقیقات در این زمینه  ایران بوده  همه جای 
چه  تا  که  نیست  مشخص  و  دارد  ادام��ه  چنان  هم 
قربانیان  از  اخالقی  و  مالی  استفاده  سوء   میزان 

صورت گرفته است.
رئیس عملیات ویژه پلیس فتای خراسان رضوی 
سواستفاده های  پ��رون��ده ه��ای  درص��د   70 گفت: 
رسان  پیام  به  مربوط  مجازی  فضای  در  اخالقی 

تلگرام است.

مشهد  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در 
جشن امضای کتاب »زنانگی و بدن« نگاهی جامعه 
منصوره  کتاب  نویسنده  توسط  بلوغ  به  شناسانه 
موسوی و  با بررسی پدیدارشناسانه بدن در اندیشه 
نقد و بررسی  نژادان مورد  غرب توسط علی عظیم 

قرار گرفت.
در بخشی از این کتاب آمده است: » بلوغ دختران 
در جامعه ی ایران در هاله ای از باورهای مذهبی، 
اسطوره، تابو و نیز هنجارها و ارزش های اجتماعی 
ای  عرصه  به  و  شده  پوشیده  پیشامدرن  و  مدرن 
وهم آلود و مرزی ناشناخته برای تفکیک کودکی از 
بزرگسالی تبدیل شده است. این عرصه ی وهم آلود 
سبب می شود دختر بچه ها گاه خیلی زودتر از آن 
این  در  بگذارند.»  گام  بزرگسالی  به دنیای  باید  چه 
کتاب تالش شده است رویارویی دختران نوجوان را 
با تغییراتی  که در بدن آن ها اتفاق می افتد و عوامل 
اجتماعی که در این راستا منجر به از خود بیگانگی 
آن ها با بدن و جنسیت شان می شود، مورد بررسی 

قرار گرفته است.
عظیم نژادان به عنوان کارشناس به جامعه شناسی 
بدن اشاره کرد و گفت: در بحث جامعه شناسی بدن 
به مسائل زنانه و به خصوص دختران در زمان بلوغ 
ای  جامعه  در  و  می اندیشند  چگونه  که  دارد  اشاره 
برزخی که تکلیف در آن مشخص نیست و به همین 
بحران  دچار  می رسند  بلوغ  مسئله  به  وقتی  خاطر 
در  که  کلیدی  های  بحث  در  افزود:  وی  می شوند. 

بلوغ  بخش دوم این کتاب اشاره شده است بحران 
و  نیست  جوامع  همه  خاص  بحران  این  و  است 
جوامع قبیله ای که به طور کامل از فضای شهرنشینی 
و صنعتی شدن دور شدند به هیچ عنوان این بحران 
ابتدایی  به صورت  که  جوامعی  نمی کنند.  تجربه  را 
را  بلوغ  بحران  مثل  بحران های  می کنند  زندگی 
در  که  است  جوامعی  برای  بحران  اصل  در  ندارند. 
حال گذر از سنت به مدرنیته هستند و یا  از مدرنیته 
جوامع  این  در  می شوند،  وارد  جدیدتر  مرحله  به 
جنبه  هم  و  دارد  مثبت  جنبه  هم  خاص  بحران  و 

منفی.
کتاب  نویسنده  گفت:  عظیمی نژادان  ادام��ه  در 
اجتماعی  مهم  مسائل  از  یکی  است  کرده  تالش 
به  کمکی  و  کند  تحلیل  وارادات��ی  علم  با  را  ای��ران 

جامعه ایرانی انجام دهد.

در ادامه برنامه منصوره موسوی در رابطه با جامعه 
شناسی بدن گفت: تنها کسی که در این زمینه کار 
در  هایی  کتاب  و  است  بوردیو»  »پیتر  است  کرده 
زبان  البته  و  است  شده  ترجمه  فرد  این  از  ای��ران 
واژه  از  خودش  نظریات  بیان  برای  و  دارد  خاصی 
استفاده  تاکنون  که  می کند  استفاده  جدیدی  های 
باید  شناس  جامعه  اس��ت  معتقد  و  اس��ت  نشده 
کند  علم  وارد  و  بسازد  را  جدیدی  مفاهیم  خودش 
و به همین خاطر اصطالحات جدیدی استفاده می 
کند. »بوردیو« نظری  به عنوان بدن طبقاتی دارد و 
می گوید در مطالعات طبقاتی و اجتماعی بدن باید 
در نظر بگیریم و نوع برخورد با بدن خیلی متفاوت 
آمدن  به وجود  باعث  اجتماعی  طبقات  در  و  است 

نوعی تمایز اجتماعی می گردد. 
موسوی نکته دیگری درباره جامعه شناسی بدن 

گفت: اوج جنبش های جوانان در دهه 1960 است 
و در واقع شروع یک نوع حرکت فمینیستی است و 
بعدها به عنوان انقالب جنسی شناخته می شود و از 
آن زمان به بعد بحث بدن در جامعه شناسی مطرح 
می شود، کسانی مثل »میشل هوگو« وارد این عرصه 
می شوند و این موضوع را وارد مطالعات اجتماعی 
انسان  که  است  این  جنبش  تمام  حرف  و  می کنند 
بدنشان  به  نسبت  داری  پروسه سرمایه  ها در طی 
بیگانه می شوند و سرمایه داری یک سری الگوهای 
زنانگی و مردانگی را مطرح می کند و جداسازی بین 
آن ها می شود که هروز این دو جنسیت از هم فاصله 
می گیرند و دور می شوند. وی افزود: فمنیست ها 
معتقدند که نه تنها زنان ستمدیده نسبت به کارشان 
و  بیگانه اند  بدنشان  به  نسبت  که  هستند  بیگانه 
می گیرند.  ق��رار  جنسی  ستم های  ان��واع  برابر  در 
است  مرد  و  زن  بدن  بحث  می گویند  ها  فمنیست 
که در واقع مرد و مردانگی را دارای ارزش می کنند 
و بدن زنان را فاقد هرگونه ارزش دانسته و هرچیزی 
مرتبط به زنان را پست می داند و این یک فرایند زن 
ها را نسبت به بدنشان بیگانه می کند، مگر بخواهند 
رفتار  طوری  بدنشان  با  که  شوند  ای  پروسه  وارد 
کنند که به آن ارزشمندی بدن مردان برسند. زنانی 
این  در  و  دارند  خودشان  زنانگی  با  فاصله  این  که 
فاصله گیر کردند و ارزش های زنانگی با ارزش های 
مردانگی نزدیک کنند آن ها دچار از خود بیگانگی 
هستند و دارند ارزش های خودشان را به فراموشی 

می سپردند. 
در پایان این مراسم جلسه پرسش و پاسخ و جشن 

امضای کتاب برگزار شد.

در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

نگاهی جامعه شناسانه به بلوغ
که در ستون های  مرجان فرهمند قرار دهید  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 

2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 
تکرار نشده باشد.

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.
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کتاب خوان

عسگری)ع( حسن  ام��ام  عمومی  کتابخانه 
کتابخانه  از  یکی  کتابخانه  مقدس،این  مشهد 
که  باشد  می  مشهد  شهرستان  روستایی  ه��ای 
مردم  ب��رای  خدمات  ی  ارائ��ه  به   1378 س��ال  از 
همچنین  و  عسگریه  روستای  دوس��ت  فرهنگ 
با مساحت  روستاهای مجاور می پردازد.کتابخانه 
640مترمربع و زیربنای 250 متر مربع دارای بخش 
کودک،مرجع،نشریات،سالن  ویژه  مخزن،بخش 
به  سرعت  پر  اینترنت  ،خدمات  مجزا  مطالعه 
مراجعین می باشدکه توسط خانم علی پور مسئول 
بیش  دارای  شود.کتابخانه  می  اداره  کتابخانه 
 460 و  نشریه  عنوان   30 و  کتاب  نسخه  از13ه��زار 
عضو فعال میباشد.همچنین  فعالیتهای فرهنگی 
کتابخانه شامل قصه گویی،برگزاری نمایشگاههای 
کتاب،نشست های کتابخوان مدرسه ای و کتابخانه 
و  کتابخوانی  تقویتی،مسابقات  های  ای،ک��الس 
کودک  مهدهای  و  مدارس  مداوم  نقاشی،بازدید 

و.... می باشد.
قدیم  ج���اده  کتابخانه،کیلومتر18  آدرس 
18و20  عسگریه  عسگریه،بین  قوچان،روستای 

جنب مدرسه شهید محمد زاده
تلفن تماس 32493678

خبر

معاون صداوسیمای خراسان رضوی گفت: مشهد 
در آثار هنری، تئاتر عروسکی، تئاتر زنده، سینمایی 

و فیلم کوتاه، ظرفیت و هنرمندان بسیار خوبی دارد.
به گزارش ایسنا-  منطقه خراسان، علیرضا ابوترابی 
نشست  در  اردیبهشت ماه  هشتم  گذشته  روز  عصر 
خبری به مناسبت آغاز ضبط برنامه تلویزیونی "شهر 
عسل" در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی)ره(، 
اظهار کرد: یکی از آرزوهای استان خراسان با توجه به 
ظرفیتی که وجود دارد، تولید آثار نمایشی عروسکی، 

مجموعه و سریال است. 
وی افزود: آغاز این کار توسط مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری آستان قدس کامال هوشمندانه و به 
جا است زیرا حوزه عروسک، حوزه ای فانتزی است و 
بچه ها بسیار خوب با حوزه آثار فانتزی ارتباط برقرار 
می کنند. مفاهیمی که قرار است در این مجموعه کار 
توسط  دینی  و  اخالقی  مفاهیم  ارائه  شود،  تولید  و 
عروسک ها و شخصیت ها به صورت غیرمستقیم برای 

کودکان است که قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
ابوترابی با بیان اینکه کار گروه از نظر فنی و هنری 
از  کار  کرد:  عنوان  است،  شده  شروع  خوب  بسیار 
و  عروسک گردانی  عروسک،  ساخت  دک��ور،  نظر 
است.  سراسری  شبکه های  سطح  در  صداپیشگی 
خراسان و به خصوص مشهد ظرفیت بسیار خوبی در 

تولید آثار عروسکی دارند. 
وی ادامه داد: به طور کل مشهد در آثار هنری، تئاتر 
عروسکی، تئاتر زنده، سینمایی و فیلم کوتاه، ظرفیت 
و هنرمندان بسیار خوبی دارد و متاسفانه بسیاری از 
هنرمندان به این دلیل که کمتر کار می شود و دنبال 
پیشرفت و ارائه هنر خود بودند به تهران کوچ کردند و 
آنجا مشغول به کار شدند در حالی که خراسان ظرفیت 
بسیار خوبی است که باید حمایت شود تا بتوانیم این 
حوزه  در  کودک  برای  هنر  تاثیرگذارترین  که  را  هنر 
فانتزی است، ادامه دهیم تا رشد پیدا کند و زنده تر 

شود. 
معاون سیمای خراسان رضوی در خصوص پخش 
تا  می کنیم  سعی  تولید  از  بعد  گفت:  مجموعه،  این 
که در حوزه کودک  از شبکه های تخصصی  را  برنامه 
برنامه دارند با رایزنی از طریق رسانه ملی پخش کنیم 
و حتما این مجموعه در شبکه خراسان رضوی پخش 

خواهد شد.
ابوترابی با اشاره به محتوای این مجموعه، تصریح 
ایرانی  کاالی  تولید  بحث  به  کار  این  محتوای  کرد: 
شهر  و  عسل  "شهر  نام  به  مجموعه  این  می پردازد. 
زنبورها" و موضوع آن، تولید است. پرداختن به این 
موضوع در حال حاضر برای این قشر و مخاطب در این 

سن تاثیرگذارخواهد بود.

آلبوم »پیدای پنهان« تازه ترین اثر ساالر عقیلی به 
آهنگسازی احسان انوریان، با حضور هنرمندان استان 
و استقبال پرشور عالقه مندان و طرفداران در شهرکتاب 
مشهد رونمایی شد. مراسم رونمایی و جشن امضای 
این آلبوم در حالی برگزار شد که حریر شریعت زاده، 
همسر ساالر عقیلی و رضا انسان، نوازنده برجسته تار در 
آنجا حضور داشتند و جمعی از کودکان آسایشگاه فیاض 
بخش و گروهی از سالمندان مشهد از این خواننده بزرگ 

کشور تقدیر کردند.
درباره آلبوم

آلبوم »پیدای پنهان«، تازه ترین اثر ساالر عقیلی، 
شامل شش قطعه موسیقی سنتی با اشعاری از عطار، 
مهشیدالسادات کسایی، حافظ و فائز دشتستانی است. 
آهنگ های این آلبوم توسط موزیسین جوان، آهنگساز 
موفق خراسانی »احسان انوریان« ساخته شده است و 
این کارها توسط »گروه خسروان« به سرپرستی احسان 
انوریان)نوازنده سنتور(، رضا انسان)نوازنده تار(، علی 
فریوسفی)نوازنده  پدرام  کالرینت(،  فربودنیا)نوازنده 
مهرداد  عود(،  غسالی)نوازنده  بابک  آلتو(،  و  ویولن 
عالمی)نوازنده ویولنسل(، یاشار شکرریز)نوازنده بم تار(
و مرجان خوش اندام)نوازنده دف، تنبک و کوزه( نواخته 

شده اند.
شرحی از رونمایی

ساالر عقیلی و همراهانش با تشویق حضار وارد سالن 
شدند. جمعیت انبوهی در سالن حضور داشتند و ساالر 
جایگاه  محل  تا  پیوسته،  تشویق های   با  را  ایران  آواز 
همراهی کردند. عقیلی و انوریان در جایگاه سخنرانی 
نشستند. پس از مراسم خوش آمدگویی، این هنرمند 

برجسته چند کالمی برای مردم سخن گفت.
ساالر عقیلی ضمن ابراز خوشحالی از رونمایی آلبوم 
جدیدش در مشهد، موسیقی خراسان را غنی و خاک 
آلبوم  رونمایی  گفت:  و  دانست  پرور  هنرمند  را  آن 
و  می گیرم  نیک  فال  به  را  مشهد  در  پنهان«  »پیدای 
بسیار خوشحالم که امروز در شهر بزرگترین استاد آواز 
ایران، استاد »محمدرضا شجریان« هستیم. خراسان، 
هنرمندان و بزرگان بسیاری در زمینه شعر و موسیقی 
دارد و بسیاری از ما هنرمندان، مدیون موسیقی این 
خطه هستیم. امیدوارم خداوند، به استاد محمد رضا 
شجریان سالمتی و طول عمر بسیار عطا کند و هرچه 
زودتر ایشان را در عرصه  هنر و هنرنمایی ها حاضر و 
سالمت ببینیم. برای من همکاری با »احسان انوریان« 
آهنگساز جوان و خوش ذوق باعث خوشحالی است چرا 
که برای تولید آلبوم زحمت بسیار کشیده است. من در 
این مدت همیشه شاهد عشق و تالش انوریان در کار 

بودم. او برای ضبط این اثر، مرتب بین مشهد و تهران 
در رفت و آمد بود تا بتوانیم کاری ماندگار و شایسته شما 
مردم عزیز آماده و منتشر کنیم. امیدوارم پیدای پنهان 
را بپسندید و یادگاری خوبی برای شما عزیزان به جا 
گذاشته باشیم. سپس، ساالر عقیلی تریبون خود را به 

آهنگساز آلبومش واگذار کرد.
دغدغه های یک آهنگساز مشهدی

احسان انوریان، ضمن تشکر از حضور گرم و استقبال 
و گفت:   داد  کلی  توضیحی  آلبوم  درباره  پرشور مردم 
تولید »پیدای پنهان« در سال 92 شروع شد. با وجود 
تالش بسیار، تولید آن کمی زمان برد و االن، در سال 
97 پس از پنج سال منتشر می شود. امیدوارم از نقص 
های آن چشم پوشی کنید و فضایی که در ذهن و حال 
و حس من جاری بود و تالش کردم آن را به موسیقی 

تبدیل کنم بپسندید.
خاص  افرادی  از  ادامه،  در  خواهم  می  افزود:  وی 
که در این مسیر همراه ما بودند تشکر کنم چرا که اکثر 
ما انسان ها گمان می کنیم وقتی یک اثر هنری تولید 
می شود و به گوش و چشم ما می رسد، تنها عوامل تولید 
و عرضه آن، هنرمندانی هستند که روی صحنه حضور 
دارند. اما من، ساالر عقیلی و نوازنده ها تنها بخشی از 
عوامل تولید و تهیه این آلبوم هستیم و همیشه در پشت 
صحنه هر اثر هنری، اتفاق هایی می افتد و کسانی در 

روند خلق اثر به تولید کننده ها انرژی می دهند که در 
نهایت این اثر می تواند راه خودش را برای انتشار پیدا 

کند.
یکی از مهم ترین کسانی که در این مسیر همراه من 
بود، پدرم است. ایشان هر دو بعد مادی و معنوی اثر را 
به دوش کشیدند. هرموقع من خسته می شدم با انرژی 
گرفتن از ایشان و حال خوشی که به من می دادند به 
ادامه مسیر امیدوار می شدم. تولید یک آلبوم، امروزه 
واقعا کار دشواری شده است به این دلیل که مردم آلبوم 
ها را نمی خرند و به دنبال دانلود کردن آن ها هستند؛ 
غافل از اینکه با دانلود کردن این آلبوم ها به هنرمند 
آسیب می رسانند و هنرمند وقتی آسیب ببیند با در 
نظر گرفتن روحیه حساسی که دارد، دلسرد می شود و 

انگیزه اش را برای کار کردن از دست می دهد.
مشهد،  در  داد:  ادامه  جوان  و  موفق  آهنگساز  این 
شرایط به گونه ای شده است که هنرمندان ما دیگر کار 
نمی کنند و فقط دغدغه تدریس دارند؛ دلیل آن، موانع 
تولید  برای  هنرمند  راه  سر  که  است  بسیاری  سخت 
آلبوم وجود دارد و حتی پس از پشت سر گذاشتن این 
موانع هم، با بی مهری از سوی مسئولین و مردم همراه 
می شود. در این شرایط، هنرمند ناامید می شود و با 
خودش می گوید: این آخرین کاری است که تولید می 

کنم. 

تهیه  زاده،  حسن  اسماعیل  از  انوریان  دوم  تشکر 
کننده و اسپانسر این آلبوم بود و گفت: امروز در جمع 
ما، اسماعیل حسن زاده حضور ندارد اما می خواهم از او 
که اسپانسر پیدای پنهان شد و در تهیه این آلبوم همراه 
من بود تشکر کنم. اسپانسرها معموال سرمایه هایشان 
و  مالی  بازگشت  برایشان  که  کنند  می  خرج  جایی  را 
پیدا کردن  نظر من  به  باشد  س��ودآوری وجود داشته 
اسپانسر مالی برای یک حرکت فرهنگی در ایران یک 
اسپانسرها  این  که  چرا  است؛  عجیب  اتفاق  و  پدیده 
می دانند پولشان را در راهی خرج می کنند که سود 
و بازگشتی ندارد و صرفا برای عشقی که به موسیقی 
این حمایت  از موزیسین ها حمایت می کنند.  دارند 
فقط از انسانی یگانه با روح و منشی بزرگ بر می آمد و از 
اسماعیل حسن زاده به دلیل طبع بلندش و اینمه به مِن 

جوان و تازه کار اعتماد کرد تشکر می کنم.
»خسروان«  گروه  از  من  سوم  تشکر  داد:  ادامه  وی 
است. تلفظ درست این کلمه »خسرُوان« است و معنای 
آن پادشان. اما در افکار و لهجه ما، آن را »خسَروان« 
می دانند و تلفظ می کنند. به نظر من گروه خسروان 
واقعا گروه پادشاهان است زیرا اعضای آن دغدغه ای جز 
موسیقی و هنر ندارند. البته از آنجایی که ساختار این 
آلبوم در سال 93 شکل گرفته و بسته شده است، ترکیب 
گروه خسروان در اعضایی که در آلبوم معرفی شده اند 
با گروه خسروان امروزی کمی متفاوت است. ولی آنچه 
اتفاق افتاده است این هست که دوستان هنرمندم به 
من اعتماد کردند و حتی من را تشویق کردند که این 

آلبوم را تولید کنم و این پروژه به سرانجام برسد.
او در پایان از مدیریت شهر کتاب حمیدرضا باالپژوه 
تشکر کرد و گفت: تشکر آخر من از آقای باالپژوه است 
که این مجموعه را برای رونمایی در اختیار ما قرار دادند. 
در آخر، می خواهم یک گالیه کنم چون هیچوقت به ما 
تریبونی نمی دهند که از دغدغه هایمان بگوییم. در 
خراسان فضا به گونه ای است که ما باید برای گرفتن 
بارها  برویم،  ارشاد  اداره  به  آلبوم  مجوز یک رونمایی 
تعهد بدهیم که هیچ اتفاقی خارج از موازین  وشئونات 
ارشاد خراسان  که  راهی  بگوییم  و می توانم  نمی افتد 
پیش روی هنرمندان می گذارد راه اشتباهی است و باید 
از آن برگردد. موسیقی در خراسان از ریشه در نمی آید. 
موسیقی درخت نیست. موسیقی مثل آب است و اگر 
راهش را ببندید، از نقطه ای دیگر راه خودش را پیدا می 
کند و جاری می شود. من اصرار داشتم این آلبوم را در 
مشهد رونمایی کنیم چون این رویدادها حق مردم این 
شهر است. رونمایی آلبوم در تهران، کار سختی نیست 
چون آلبوم های زیادی طی هر سال در تهران رونمایی 
می شود ولی در مشهد باید این حرکت پایه گذاری شود 
و اگر به ما هنرمندان اجازه اجرای صحنه  ای نمی دهند 
باید با آلبوم هایمان حرف ها و دغدغه هایمان را به گوش 

مردم برسانیم.

خراسان و به خصوص مشهد 
ظرفیت بسیار خوبی در تولید آثار 

عروسکی دارند

»موسیقی« هنر پیدای پنهان در مشهد
آلبوم جدید ساالر عقیلی به نام »پیدای پنهان« در شهر کتاب مشهد رونمایی شد
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
100080888آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  
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صدسال پیش در چنین روزهایی شهر مشهد که 
نسبت به این روزها بسیار کوچکتر بود صاحب یک 
سوغاتی  درواقع  بلدیه  شد.  بلدیه  بنام  متفکر  مغز 
خود  با  فرنگ  از  قاجار  شاه  ناصرالدین  که  است 

آورد. 
شهری  »مدیریت  کتاب  در  طرفان  بی  محمد 
در  بلدی  انجمن های  تجربه  به  که  ایران«  در  نوین 
شاه  این  است:  آورده  پردازد  می  مشروطیت  دوره 
فردی  فرنگ،  دوم  سفر  از  بازگشت  در  قاجاری 
ایتالیایی را به اسم کنت دمنت فرت به ایران آورده 
می کند.  مامور  تهران  در  پلیس  اداره  تشکیل  به  و 
است.  کنت  قلم  به  نظمیه  و  بلدیه  دستورالعمل 
البته پیش از این ها نیز ساختاری به نام احتسابیه 
اواخر  نهاد در  این  و  امور شهر رسیدگی می کرد  به 

قرن اول و اوایل قرن دوم قمری پا گرفته است. 
برای  شهروندان  از  ع��وارض  گرفتن  م��اج��رای 
رسیدگی به امور شهر نیز براساس الگوی غربی آن 
بصورت  باید  مردم  و  خورد  کلید  ها  سال  همان  از 
کردند.  می  پرداخت  مشخص  ای  هزینه  سالیانه 
ای  بودجه  هرساله  شهر  امور  اداره  برای  نیز  دولت 
زیرنظر  که  احتسابیه  اداره  کرد.  می  پرداخت  را 

اولین  و  کم مستقل شد  کم  کرد  فعالیت می  نظمیه 
نفوذ  هدف  با  بلدیه  قانون  مشروطیت  دوره  مجلس 
درواقع  و  شد  گذاری  پایه  شهرها  در  جریان  این 
بعدها  شد.  آغاز  ایران  چهره  تحول  در  نوینی  عصر 
دچار  بلدیه  قانون  شمسی  هجری   1309 سال  در 
دگرگونی شد و انجمن بلدیه شکل گرفت که از میان 
نیز  این انجمن  انتخاب می کردند؛  خود شهردار را 
توسط  نیز  بلدیه  و  گرفت  می  شکل  مردم  توسط 
وزارت داخله نظارت می شد. چیزی شبیه شورای 
نسبت  ابتدایی  بسیار  ساختاری  که   کنونی  شهر 
بخش  اولین  که  اینجاست  جالب  داشت.  امروز  به 
و  تنظیف  اداره  گرفت،  شکل  بلدیه  در  که  هایی 
حوزه  دو  این  اهمیت  دهنده  نشان  که  بود  اطفائیه 

است.
اداره فخیمه بلدیه

دایره  اداره مرکزی شامل:   از  نیز  بلدیه   ساختار 
مراسالت،  ارسال  ضبط،  پرسنل،  شعبه  کابینه، 
بلدی  گارد  تشریفات،  نشریات،  صنعتی،  قسمت 
دایره  شامل:  عمومی  صحیه  اداره  مباشرت؛  و 
دارال��رض��اع��ه،  ام���دادی،  پست های  پ��رورش��گ��اه، 
فنی،  دایره  دارالمجانین،  مریضخانه،  زایشگاه، 
نقلیه،  قسمت  اطفائیه،  قسمت  روشنایی،  دایره 
شعبه  شامل  نیز  محاسبات  اداره  و  میاه؛  قسمت  و 
اصناف  و  ارزاق  اداره  میاه،  محاسبات  ملزومات، 

تشکیل می شد.
فرهنگستان  تشکیل  با   1314 سال  در  بلدیه  نام 

دیگر  جالب  نکته  یافت.  تغییر  شهرداری  به  زبان 
خود  ساختارها،  این  تمام  تشکیل  از  پیش  اینکه 
اساس  بر  و  بودند  شهر  امور  اداره  دار  عهده  مردم 
سنت ها، عادت ها و آداب و رسوم محدوده زندگی 
خود را اداره و تمیز می کردند اما با گسترش شهرها 

این مسیر عوض شد.
مشهد از 100سال پیش

درواقع  و  شد  بلدیه  دارای   1297 سال  در  مشهد 
صاحب  که  است  ای��ران  شهرهای  اولین  از  یکی 
شهری  شد.  خود  اداره  برای  سازمان  و  ساختار 
مانند  ها  آن  از  برخی  نیز  امروزه  که  محله   7 6یا  با 
پایین خیابان با شکل و شمایلی متفاوت از گذشته، 
وجود دارند. براساس اطالعات جمع آوری شده در 
قدیم«  مشهد  مردم  یا  اقدس  ارض  نفوس   « کتاب 
نفر  60ه��زار  به  نزدیک  ها  سال  آن  در  شهر  این 
کنونی  مناطق  از  بسیاری  و  است  داشته  جمعیت 
نیز  شهر  گسترش  متولیان  ذهن  در  حتی  احتماال 

وجود نداشته است. 
سرتیپ  ک��ه  خ��ود  ش��ه��ردار  اول��ی��ن  از  مشهد 
امروزش  شهردار  تا  است  داشته  نام  کاشف الملک 
کسوت  در  را  مرد   67 خامسی،  زاده  تقی  یعنی 
آن  زم��ان  ترین  کوتاه  که  اس��ت  دی��ده  مدیریت 
ه��ادی  سرپرستی  روزه   15 دوره  ب��ه  م��رب��وط 
مهندس  به  مربوط  آن  بلندترین  و  قمصریان 
شهر  کننده  اداره  نهاد  بر  ریاست  سال   6 با  پژمان 

است.

خود  به  عظیم  و  گسترده  تحوالتی  شهر  این 
13 منطقه وسیع  دیده است و مشهد امروز شامل 
نیز  این  از  جامع  طرح  براساس  که  است  شهری 
تشکیالتی  ام��روز،  شهرداری  شود.  می  بزرگتر 
های  فعالیت  که   است  پیچیده  و  طویل  و  عریض 
هنر  و  فرهنگ  ورزش،  اقتصاد،  زمینه  در  مهمی 
آن  در  نفر  15ه��زار  از  بیش  و  ده��د  می  انجام 
حدود  در  جمعیتی  با  مشهد  هستند.  کار  مشغول 
 350 از  بیش  و  نفر  ه��زار  دویست  و  3میلیون 
و  ایران  کالنشهر  دومین  امروزه  وسعت  کیلومتر 
شهرداری  است.  کشور  گردشگری  و  مذهبی  قلب 
گردشگر  و  زائر  میلیون   25 به  ساالنه  شهر  این 
هرسال  میزان  ای��ن  که  کند  می  ارائ��ه  خدمات 
نهاد  این  جایگاه  دهنده  نشان  و  باید  می  افزایش 
کار  سختی  و  کشور  های  شهرداری  تمام  بین  در 

باال در این شهر است.
عصری  آغاز  و  شهر  اسالمی  شورای  تشکیل   

جدید
شوراهای  تشکیل  پیشینه  شد  گفته  که  همانطور 
در  ملی  شورای  مجلس  اول  دوره  به  امروزی  شهر 
دوران مشروطه و تشکیل انجمن بلدیه برمی گردد 
اما عصر نوین آن در قالب شوراهای اسالمی شهر و 
روستا از سال 1377 و اولین انتخابات آن آغاز شد. 
تا امروز 5 دوره از عمر شورای شهر می گذرد و این 
در  مردم  مشارکت  برای  پلی  تصمیمگیری،  نهاد 

اداره شهر است. 

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت: براساس 
پارک  از  دیگری  مدل های  گرفته،  صورت  فراخوان 

حاشیه ای در مشهد در حال بررسی است.
ساماندهی  داش��ت:  اظهار  حیدری  محمدرضا 
که  است  قانونی  اصل  یک  حاشیه ای  پارک های 
بر روی روش و شیوه اجرای  اما  باید مدیریت شود 
فراخوان،  براساس  دارد.  وجود  جدی  نقدهای  آن 
در  حاشیه ای  پ��ارک ه��ای  از  دی��گ��ری  م��دل ه��ای 
پارک های  مدیریت  کنار  در  تا  است  بررسی  حال 
حاشیه ای، نارضایتی های مردم از الیت کاهش یابد. 
مشهدمقدس  شهر  اس��الم��ی  ش���ورای  رئیس 
شهروندی  هوشمند  کارت  هفته  این  کرد:  بیان 
این  از  می توانند  مردم  کرد.  خواهیم  رونمایی  را 

پرداخت  ب��رای  شهروندی  هوشمند  ک��ارت ه��ای 
اتوبوس  بهای خدمات شهرداری مانند بهای بلیت 
افزود: در حوزه  کنند. وی  استفاده  و قطار شهری 
آلودگی هوا نیز اقداماتی انجام شده که یکی از آنها 
افزایش سرانه فضای سبز شهر مشهد تا پایان سال 
جاری به 16 و نیم مترمربع و تا پایان سال 1400 به 

18 متر می رسد که عدد قابل قبولی است. 
و  ریلی  خطوط  توسعه  ک��رد:  بیان  ح��ی��دری 
بازسازی ناوگان اتوبوسرانی از دیگر اقدامات انجام 
عمر  اتوبوس،  دستگاه   200 شدن  وارد  با  که  شده 
با  یافت.  کاهش  سال   6 به  مشهد  اتوبوس های 
استاندارد  به  ناوگان  عمر  دیگر،  سال  یک  کاهش 

خود خواهد رسید.

خبر

کاشمر همچنان بدون فرماندار اداره 
می شود

ماه  چهار  از  بیش  کنیم  مرور  را  تقویم  شمار  روز  اگر 
است که کاشمر روزهای بدون فرماندار را تجربه می کند 

روزهایی که برای شهرستان بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش ایسنا، بیستم آذرماه سال گذشته با حکم و 
امضاء استاندار نوزدهمین فرماندار غیربومی کاشمر به 
عنوان فرماندار درگز معرفی شد و از همان زمان تاکنون 
فرمانداری دومین شهر زیارتی استان توسط سرپرست 

اداره می شود.
این شهر حدود  و مسئوالن  مردم  از  بسیاری  اگرچه 
200 هزار نفری رفع مشکالت این منطقه را در داشتن 
فرماندار بومی می دانند و شاید به نظر می رسد استاندار 

خراسان رضوی تمایلی به معرفی فرماندار بومی ندارد.
روز  آخرین  تا  حتی  پیشین  فرمانداران  از  برخی 
مسئولیت شان در سال های اخیر نام برخی روستاهای 
بخش کوهسرخ را نمی توانستند به درستی تلفظ کنند 
و بعضی از آن ها پای شان هم به چند ده روستای دور 
شک  بدون  که  آن  حال  بود.  نیفتاده  شهر  این  افتاده 
در شهری که سالیانه پذیرای 3.5 میلیون زائر است  و 
حتی خود مسئوالن استان اذعان دارند کاشمر شهری 

پویاست دیگر در آن جای آزمون و خطا نیست.
بدیهی است؛ نماینده  مردم کاشمر در مجلس شورای 
اسالمی، پس از انتقال فرماندار پیشین، با در نظر گرفتن 
تمامی جوانب گزینه  پیشنهادی خود را برای تصدی این 
با داشتن  تا  کرد  معرفی  استانداری خراسان  به  سمت 
و  مجرب  کشوری،  وزارت  مردمی،  بومی،  چهره ای 
متخصص و... کاشمر به جایگاه استحقاقی خویش در 
سایه  همدلی و هم فکری برسد اما همچنان شاهدیم که 
شهر زیارت و سیاحت )کاشمر( افزون بر چهار ماه است 

که چون فرزندی ناتنی، بالصاحب مانده است.
 این همه در حالی است که مردم کاشمر مدت هاست 
دل به آن خوش کرده اند که در دولت تدبیر و امید، یکی 
فرمانداری  داشتن  خصوص  در  بزرگ شان  آرزوهای  از 

بومی برآورده شود.
فرماندار  معرفی  با  خراسان  استاندار  امیدوارم 

بومی موافقت کنند
نماینده مردم کاشمر در مجلس  در همین خصوص 
روند  از  انتقاد  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
اظهار  شهرستان  این  فرماندار  معرفی  شدن  طوالنی 
به  وابسته  خیلی  کشور  اداری  سیستم  شاید  کند؛  می 
فرد نباشد اما چون در ابتدای هر ساله باید برنامه ریزی 
های هر شهرستان مشخص شود و کمیته برنامه ریزی 
تشکیل و پروژه ها تعریف شود حضور فرماندار در این 
بخش جهت دیدار با مدیران استانی و تفاهم بر سر پروژه 

ها بسیار ضروری است.
بهروز بنیادی با بیان اینکه اکنون کارهای فرمانداری 
توسط سرپرست اداره می شود و در این زمینه مشکلی 
حتما  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته  برای  اما  نداریم 
افرادی  باشد، می گوید:  باید فرد اصلی حضور داشته 
برای تصدی فرمانداری این شهر به استاندار  و معاونت 
حال  در  اکنون  هم  و  شدند  معرفی  استاندار  سیاسی 
امیدواری  اعالم  با  وی  هستند.  نهایی  های  بررسی 
نسبت به اینکه بیستمین فرماندار کاشمر در درجه اول 
بومی و با پشتکار و توانمند باشد، بیان می کند: معتقدیم 
فرزندان دیار خودمان توانمندی قبول کردن مسئولیت 

فرمانداری این شهر را دارند.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
اشاره به اینکه هرچند چهار فرماندار استان از کاشمر 
هستند قابل پذیرش نیست که خود شهرستان نتواند 
از این استعدادها به خوبی استفاده کند، ابراز امیدواری 
فرماندار  معرفی  با  رضوی  خراسان  استاندار  کند؛  می 

بومی برای کاشمر موافقت کند.
مجلس  در  مردم  نماینده  معموال  اینکه  بیان  با  وی 
مورد  استاندار  سوی  از  انتصابات  و  اجرایی  امور  در 
اینکه  رغم  به  دهد:  می  ادامه  گیرد،  می  قرار  مشورت 
استاندار اولین کسی است که حق دارد به عنوان مدیر 
ارشد اجرایی استان فرماندار را انتخاب کند اما معموال 
با نماینده شهرستان و سایر افراد منطقه مشورت می 
شود و براساس یک قانون نانوشته و تنها برا ی احترام به 

یکدیگر در این خصوص تفاهمی صورت می گیرد.
برای  افراد  در معرفی  تاکنون   معتقد است؛  بنیادی 
ام  کرده  سعی  شهرستان  فرمانداری  سکان  سپردن 
ابتدا ویژگی بومی بودن و برنامه داشتن و توانمندی  را 
داراباشد، لذا با این تفاسیر امیدوارم به زودی فرماندار 

کاشمر معرفی شود.
داشتن  در  محروم  مناطق  مشکالت  رف��ع 

فرمانداری بومی
برگزیدن فرماندار بومی برای کاشمر، فردی از جنس 
خودشان، همزاِد بوم شان، کسی که در این اقلیم زندگی 
کرده و جغرافیایش را بشناسد؛ جغرافیای طبیعی را، 
و  صنعت  را،  روستایی  و  شهری  را،  انسانی  جغرافیای 
معدن و کشاورز و دامدار را، فرهنگ عامیانه و عوام را، 
تحصیل کرده و توانمند و خواص را و ... را از انتظارات 
و درخواست های مردم و حتی مسئوالن این شهرستان 
است. در همین خصوص بخشدار کوهسرخ که یکی از 
محروم ترین بخش های استان است می گوید: هرچند 
معتقدیم فرماندار قبل از اینکه بخواهد بومی یا غیر بومی 
فرماندار  اما قطعأ مزیت  باشد  توانمند  باید  ابتدا  باشد 

بومی برای شهرستان بسیار بیشتر است.
رضا رمضانی با بیان اینکه اگر نیروی بومی بتواند کار 
می  رفع  بهتر  مشکالت  دهد  انجام  درستی  به  را  خود 
شود، ادامه می دهد: اگر بررسی شود بعد از گذشت چند 
برای بخش کوهسرخ  بومی  انقالب که بخشدار  از  دهه 
معرفی شده با توجه به رابطه و شناختی که از منطقه 
دارد مشکالت راحت تر رفع می شوند تا اینکه بخواهد 
بومی  افراد  اینکه  اعالم  با  وی  باشد.  بومی  غیر  فردی 
غیر  افراد  از  بیشتر  بسیار  منطقه  مردم  با  ارتباطشان 
بومی است، عنوان می کند: معتقدم نیروی بومی بهتر 

می تواند در موقعیت فعلی کاشمر مثمر ثمر واقع شود.
اینکه  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  کوهسرخ  بخشدار 
معرفی فرماندار کاشمر در اولویت آقای استاندار باشد، 
می گوید: با توجه به اهمیتی که کاشمر در سطح استان 

دارد می طلبد فرماندار این شهرستان بومی باشد.
بدون شک معرفی گزینه بومی، اصلح و مورد وثوق و 
اعتماد مردم  برای اداره امور منطقه ضرورتی انکارناپذیر 
است که با طوالنی شدن روند آن و  عدم معرفی فرماندار، 
موضوع به یک مطالبه جدی از سوی مردم تبدیل شده 
احترام  انتظار مردم  و  به خواسته  امید می رود  و  است 

گذاشته شود.

اخبار کوتاه

نایب رئیس ش��ورای ش��هر مش��هد در گفتگو با 
برنامه رادیویی »صبح بخیر خراسان«:

شورای پنجم امانت دار رای مردم 
خواهد ماند

برنامه  با  گفتگو  نایب رئیس شورای شهر مشهد در 
پنجم  شورای  گفت:  خراسان«  بخیر  »صبح  رادیویی 
از  و  ماند  خواهد  م��ردم  رای  ام��ان��ت دار  مشهد  شهر 

پیمان های خود با شهروندان کوتاه نمی آید.
حمیدرضا موحدی زاده با بیان اینکه شوراهای شهر و 
روستا برکات زیادی را تاکنون برای کشور، مردم و شهر و 
روستاهای ما داشته اند، اظهارکرد: نهم اردیبهشت ماه 
رو  این  از  و  شده  نامگذاری  شوراها  ملی  روز  بعنوان 
بشمار  شوراها  فواید  و  کارکرد  یادآوری  برای  فرصتی 
از فواید شوراهای  اینکه یکی  به  با اشاره  می آید. وی 
نمایندگان  که  است  این  ما  مردم  برای  روستا  و  شهر 
ایشان اداره شهرها را به دست گرفته اند، گفت: درواقع 
این مهم، حق انتخاب مردم را نشان می دهد؛ امروز با 
یکهزار  از  بیش  اداره  شوراها  مردم،  مستقیم  انتخاب 

شهر و 30 هزار روستا را در ایران بعهده گرفته اند.
موحدی زاده شکل گیری بستر مشارکت فعال مردم 
دانست  شوراها  فواید  دیگر  از  را  خود  سرنوشت  در 
شوراهای  و  شورایاری ها  بواسطه  بستر  این  گفت:  و 
اجتماعی محالت فراهم شده است؛ بیش از 157 محله 
در شهر مشهد داریم که دارای شورای اجتماعی محالت 
شوراها  از  مشهد  شهر  شورای  رئیس  نایب  هستند. 
کشور  انتخابی  نهاد  گسترده ترین  و  بزرگترین  بعنوان 
یادکرد و افزود: اکنون بیش از 200 هزارنفر از نمایندگان 
مردم در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند 

و طبق قانون از اختیاراتی نیز برخوردارند.
که  »سالی  المثل  ضرب  به  اش��اره  با  م��وح��دی زاده 
زائران  کرد:  تصریح  پیداست«،  بهارش  از  نکوست، 
از  متفاوت  را  امسال  بهار  مشهدالرضا)ع(  مجاوران  و 
سالهای پیشین دیدندو تحرک و امید مولفه شاخص 
کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  بود.  شهر  فضای  در  نوروز 
شورای شهر مشهد منبع تولید امید، اعتماد و نشاط 
اجتماعی است؛ همچنان امانتدار رای مردم خواهیم 
کوتاه  بستیم  شهروندان  با  که  هایی  پیمان  از  و  ماند 

نخواهیم آمد؛ امیدواریم مردم را خوشحال تر ببینیم.

محدودیتهای ترافیکی ایام چراغ برات 
در مشهد اعالم شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی محدودیتهای ترافیکی مرتبط با ایام 

چراغ برات در مشهد را اعالم کرد.
سرهنگ علیرضا حاجی زاده گفت: با توجه به مراجعه 
شهروندان در این ایام برای زیارت اهل قبور همزمان با 
یازدهم  و  دهم  نهم،  روزه��ای  یعنی  برات  چراغ  ایام 
ترافیکی  ویژه  طرح  راه��ور  پلیس  جاری  اردیبهشت 
برای مسیرهای منتهی به آرامستانهای بهشت رضا)ع(، 
خواجه اباصلت، خواجه مراد، خواجه ربیع، گلزار شهدا 

و حرم مطهر رضوی را در مشهد به اجرا می گذارد.
وی افزود: به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان 
روزهای یکشنبه نهم و دوشنبه دهم اردیبهشت جاری 
از ساعت 14 تا ساعت 20 و روز یازدهم اردیبهشت از 
ساعت هفت تا 24 طرح ویژه ترافیکی در هسته مرکزی 
شهر مشهد یا همان مسیرهای منتهی به حرم مطهر 

رضوی به اجرا در خواهد شد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: طی 
این سه روز حرکت خودروهای سنگین در طول بزرگراه 
ضرورت  ص��ورت  در  و  است  ممنوع  کالنتری  شهید 
از میدان  و خودروهای سنگین در مشهد  ها  اتوبوس 

حافظ به بلوار صبا هدایت می شوند.

2 دفتر مسافرتی خراسان رضوی مجوز 
تور جام جهانی دارند

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
خدمات  دفتر   2 گفت:  خراسان  رضوی  گردشگری  و 
مسافرتی در این استان، که در مشهد مستقرند، مجوز 

برگزاری تورهای جام جهانی 2018 روسیه را دارند.
هماهنگی  با  دفاتر  این  کرد:  اظهار  زاده  ولی  سعید 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
فدراسیون فوتبال به عنوان مجری برپایی تورهای جام 
جهانی 2018 روسیه انتخاب شده و مجوز دریافت کرده 
اینترنتی و  نام  از ثبت  اینکه مردم  بر  تاکید  با  اند. وی 
اعتماد به تبلیغات غیرواقعی در این زمینه به شدت پرهیز 
کنند، افزود: عالوه بر این واریز وجه به صورت اینترنتی 
برای خرید بلیت و نام نویسی در تورهای جام جهانی 
روسیه باید با کسب صحت و درستی فعالیت و خدمات 
دفتر مذکور انجام شود. ولی زاده گفت: دفاتر مجاز می 
توانند با توجه به تفاوتی که در نوع هتل محل  اقامت، 
خدماتی  کیفیت  و  تور  برگزاری  زمان  مدت  و  پروازها 
که ارائه می دهند با توجه به مصوبات اعالم شده، نرخ 
متفاوت تورهای خود را به عالقه مندان اعالم نمایند. 
وی بدون اشاره به آمار ثبت نام عالقه مندان شرکت در 
این تورها در استان، افزود: با توجه به نوسانات نرخ دالر 
استقبال فراوانی از شرکت و نام نویسی از این تورها نشده 
ضمن اینکه بسیاری از متقاضیان، شرکت در این تورها را 
از تهران در برنامه خود تنظیم کرده اند که در این رابطه 

نیز آمار مشخصی نمی توان ارائه کرد.

مدیرکل امور شهری استانداری خراسان رضوی:

شوراها سرمایه اجتماعی تاثیرگذار هستند
رضوی  خراسان  استانداری  شهری  امور  مدیرکل 
اجتماعی  به عنوان یک سرمایه  از شوراهای اسالمی 
مثبت و تاثیرگذار در جامعه یاد کرد و گفت: این بدان 
هماهنگ  اسالمی  شوراهای  وظیفه  که  است  خاطر 
کننده بین دستگاه های اجرایی و همسوکننده رفتار آن 

ها با سیاست های کلی نظام است.
شوراهای  اعضای  از  تجلیل  آیین  در  قربانی  وحید 
همین  از  اف��زود:  حیدریه  تربت  شهرستان  اسالمی 
قدرت  کردن  متمرکز  اسالمی  شوراهای  وظیفه  روی 
و  به طراحی، سازماندهی  نیز کمک  و  اجتماعی ملی 

سیاست گذاری در راستای اهداف متعالی نظام است.
وی با بیان اینکه یکی از برکات و شاخصه های های 
نظام جمهوری اسالمی افزایش سطح مطالبات مردم 
است، گفت: این موضوع جزو ذات نظام های مبتنی بر 

آرای عمومی و به خصوص ایران است.

کمپین  شدن  فعال  از  مشهد  دادستان  معاون 
شهر بدون تصادف در کارگروه پیشگیری از حوادث 

دادستانی مشهد خبر داد.
ایمنی  ملی  روز  همایش  در  شریعت یار  هادی 
بدون  شهر  کمپین  شدن  فعال  از  نقل،  و  حمل 
تصادف در کارگروه پیشگیری از حوادث دادستانی 
با هدف  کمپین  این  کرد:  اظهار  و  داد  مشهد خبر 
کاهش حوادث و تلفات فعال شده است و همه ما 
معتقد بر این هستیم که پیشگیری بهتر از درمان 
خالصه  شعار  در  تنها  نباید  سخن  این  اما  است، 

شود، بلکه باید در عمل هم دیده شود.
با بیان اینکه در سال های گذشته متاسفانه  وی 
افزود:  داشتیم  جاده ای  حوادث  در  زیادی  تلفات 
به  تنها  می کنیم  پخش  را  تصاویر  این  که  وقتی 
اما  بوده،  حادثه  تکرار  عدم  و  عبرت  درس  جهت 
متاسفانه برخی ها برداشت منفی دارند و می گویند 
آن  داغ��داران  و  م��ردم  دل  تصاویر  این  پخش  با 

حادثه را جریحه دارتر می کنید. 
شریعت یار بیان کرد: متاسفانه مشاهده می شود 
همان کسانی که این اعتراض را دارند خودشان با 
ایجاد  عامل  مطمئنه  سرعت  عدم  و  بی احتیاطی 

حوادث بعدی می شوند.
موضوع  در  داد:  ادامه  مشهد  دادستان  معاون 
از  م��ردم  تمام  ساله   ۷ بچه  پسر  علیرضا  قتل 
و  شدند  حادثه  این  درگیر  مجازی  فضای  طریق 
خواستار قصاص و اشد مجازات برای قاتل و حتی 

خانواده اش شدند و این قتل ناخواسته در حوادث 
هم به وجود می آید و در اینجا خطاب به رانندگان 
پر خطر که حادثه منجر به فوت دارند هم می گوییم 
با  بازی  غیرعمد  و  عمد  قتل  همچون  جمالتی  با 
کلمات نکنید، آیا با عذر موجه درد آن خانواده که 

عزیزی را از دست داده است کم می شود؟
از دل یک تصادف  اینکه  به  اشاره  با  شریعت یار 
طالق،  نفقه،  دی��ه،  همچون  زی��ادی  مشکالت 
مشکالت  دیگر  و  خ��ان��واده  چند  میان  اختالف 
مسیر  در  اگر  اف��زود:  می آید،  به وجود  اجتماعی 
اینگونه  شاهد  کنیم  عمل  درس��ت��ی  ب��ه   ق��ان��ون 

حضور  که  می طلبد  و  ب��ود  نخواهیم  مشکالت 
جدی تر مسئوالن را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: وقتی حادثه های تلخی همچون 
تهران-یاسوج  هواپیمای  سقوط  و  سانچی  کشتی 
می شود  اعالم  عمومی  عزای  روز   ۳ می افتد  اتفاق 
ج��اده ای  ح��وادث  در  نگاه   ن��وع  ای��ن  متاسفانه  و 
وجود ندارد و روزبه روز شاهد افزایش این حوادث 
ارزان  مرگ  شده  عنوان  که  نحوی  به  هستیم، 

می شود.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  دادستان  معاون 
تشویق  ج��اده ای  سفرهای  افزایش  به  را  مردم 

به وجود  زمانی  امنیت  و  ایمنی  احساس  و  کنیم 
شاهد  را  بی حادثه  و  ایمن  سفرهایی  که  می آید 
ظرفیت های  از  باید  کرد:  خاطرنشان  باشیم، 
خودروها  داخ��ل  در  ایربگ  همچون  مردمی 
اس��ت��ف��اده ش��ود و ک��ن��ت��رل ه��ای اج��ت��م��اع��ی و 
گذشته  از  بیش  باید  ایمنی  و  فنی  آموزش های 
خودشان  باید  رانندگان  که  معتقدیم  و  باشد 

باشند. الگوساز 
و  پیشگیرانه  اقدامات  ک��رد:  بیان  شریعت یار 
و  باشد  توجه  مورد  همواره  باید  جاده ها  ایمنی 
پلیس  خودروسازان،  ازجمله  مجموعه ها  تمامی 
و  بیمه ها  ج��اده ای،  نقل  و  حمل  و  راه��داری  راه، 
بسیار  موضوع  این  به  مرتبط  مجموعه های  دیگر 
مهم توجه کنند و دستگاه قضایی هم در این مسیر 

طبق قانون با متخلفان برخورد می کند.
و  وکیل آباد  بولوار  پایلوت  طرح  کرد:  عنوان  وی 
که  شده  آغاز  اسفند   ۹ از  شهیدشوشتری  آزادراه 
آن  از  قبل  سال  مشابه  مدت  نسبت  به  و  تاکنون 
به  جرحی  مورد   ۱۷ مورد،   ۲۳ به  حادثه  مورد   ۴۷
۸ مورد، ۳ مورد فوتی به یک مورد، ۸۲ مورد اخذ 
مدرک خالف باال به ۲۱۹ مورد، 45 مورد خودروی 
توقیفی به ۸۲ مورد و ۷ هزار مورد اعمال قانون به 
۹۶۰۰ مورد رسیده است و داریم به سمت و سویی 
تا  شود  گران  تصادف  هزینه  که  می کنیم  حرکت 
در  را  مطمئنه  سرعت  با  همراه  و  بیشتر  ایمنی 

رانندگی ها شاهد باشیم.

معاون دادستان مشهد خبر داد

کمپین شهر بدون تصادف در مشهد

مدل های دیگری از 
"پارک حاشیه ای" در مشهد

 در حال بررسی است
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به بهانه گذشت یک قرن از تاسیس شهرداری مشهد و روز شورا؛

صدسال به این سال ها

رئیس سازمان فوتبال باشگاه مشکی پوشان گفت: 
نه  که  کرد  سقوط  سالی  در  مشکی پوشان  متاسفانه 
مشکل مالی داشت، نه مشکل مدیریتی و نه مشکل 

مالکیتی.
لیگ  از  که  ب��ود  تیمی  نخستین  مشکی پوشان 
برتر فوتبال سقوط کرد تا یکی از دو سهمیه مشهد 
تیم  این  کند.  کم  لیگ یک  به  با سقوط مستقیم  را 
حضور  جدول  پایین  رده ه��ای  در  فصل  ابتدای  از 
تا  گرفت  فاصله  تیم ها  دیگر  از  زود  خیلی  و  یافت 
بگیرد.  خود  به  را  کننده  سقوط  تیم  یک  چهره 
سرانجام مشکی پوشان نخستین تیمی بود که غزل 
سرنوشت  تا  خواند  را  مسابقات  این  از  خداحافظی 

خود را از فصل آینده در لیگ دسته اول دنبال کند.
خداداد عزیزی رئیس سازمان فوتبال این باشگاه 
به واکاوی دالیل سقوط این تیم و سیاستگذاری های 
این تیم برای فصل آینده و همچنین فوتبال مشهد 

پرداخت و توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.
قطعا سرمربی جدیدی می آوریم

۱۰ روز هیچ اقدامی نمی کنیم  فعال تا یک هفته تا 
گذراندیم  را  سختی  فصل  کنیم.  تازه  نفسی  یک  تا 
وارد  باشگاه  به همه مجموعه  زیادی  و فشار روحی 
شد. بعد از هفت، هشت روز با مالک باشگاه جلساتی 
را  آینده  فصل  سیاست های  تا  داشت  خواهیم  را 
مشخص کنیم. تغییرات گسترده ای خواهیم داشت 
تغییرات در کادر فنی هم  این تحوالت  اما قطعا در 

سرمربی  یک  با  آینده  فصل  برای  است.  شده  دیده 
جدید کارمان را دنبال می کنیم.
از نظر مالی مشکلی نداشتیم

می کنند  فکر  خیلی ها  شاید  که  آنچه  خالف  بر 
به  مالی  نظر  از  فصل  این  در  مشکی پوشان  باشگاه 
در  چیزی  ما  بازیکنان  نداشت.  مشکل  وجه  هیچ 
گرفته اند.  را  قراردادشان  مبالغ  درصد   ۷۰ حدود 
گرفتن ۷۰ درصد قرارداد در فوتبال ایران یعنی همه 
راحتی  به  ایران  فوتبال  در  که  می دانند  همه  پول. 
مالی  شرایط  گرفت.  را  قرارداد  درصد   ۷۰ نمی توان 
باشگاه مشکی پوشان خوب بود اما متاسفانه از این 

شرایط خوب استفاده بهینه ای نشد.
در نقل و انتقاالت تیم را زمین زدند

اتفاقات  گفت  می توان  اما  نباشد  قشنگ  شاید 
خوبی در ابتدای فصل برای تیم در نقل و انتقاالت 
انتقاالت  و  نقل  در  را  باشگاه  سر  که  تاجایی  نیفتاد 
کاله گذاشتند. تیمی که در ابتدای فصل بسته شد در 
حد لیگ برتر که هیچ، در حد لیگ یک هم نبود. در 
نقل و انتقاالت ضربه مهلکی به تیم زدند. به اعتقاد 
سقوط  انتقاالت  و  نقل  همان  در  مشکی پوشان  من 

کرد نه در مسابقات.
بازگشت زودهنگام به لیگ برتر

مشکی پوشان در واقع همان ابومسلم است. همه 
و  هستند  مشکی پوشان  هوادار  ابومسلم  هواداران 
این تیم در مشهد یک تیم مردمی است. هدف کالن 

و اولیه ما در این باشگاه احیای دوباره مشکی پوشان 
است.  برتر  لیگ  به  زودهنگام  بازگشت  و  اس��ت 
تمهیدات الزم را برای این موضوع اندیشه می کنیم 
تا با قدرت در لیگ یک حضور یافته و خیلی زود به 

لیگ برتر بازگردیم.
مدیریت در فوتبال مشهد ضعیف است

ضعف عمده فوتبال در مشهد که می تواند یک قطب 
در فوتبال ایران باشد، ضعف مدیریت است. مثال اگر 
اصفهان یک تیم با بحران روبرو شود همه مسئوالن 
تیم  مشکالت  تا  می آیند  میدان  به  هم  استاندار  تا 
این  شاهد  مشهد  در  اما  کنند.  حل  را  فوتبال شان 
نیست.  فوتبال  فکر  به  هیچکس  و  نیستیم  اتفاق 
فوتبال مشهد فقط خاص مشکی پوشان  مشکل در 
نیست. شما ببینید که پدیده هم تا حدود زیادی از 
همین مشکالت رنج می برد. اگر تیم های دیگری هم 

بودند باز هم با مشکالتی داشتند.
حق پرسپولیس قهرمانی بود

خوبی  اتفاق  برتر  لیگ  در  پرسپولیس  قهرمانی 
مقام  این  به  توانست  شایستگی  با  تیم  این  بود. 
لیگ  در  پرسپولیس  به جز  تیمی  و حق هیچ  برسد 
در  هم  استقالل  و  آهن  ذوب  نبود.  قهرمانی  برتر 
و  دوم  رده های  همان  و  جدول  باالی  تیم های  حد 
سوم بودند و در باالی جدول تیم هایی ایستادند که 

شایسته آن رده ها بودند.
برای سپاهان ناراحت هستم

هیچ  به  که  داشتیم  هم  تیم هایی  فصل  این  در 
و  سپاهان  جمله  از  نبودند.  خودشان  حد  در  وجه 
تراکتورسازی. من نگران این تیم ها هستم. ضعیف 
به  تراکتورسازی  و  سپاهان  مثل  تیم هایی  شدن 
آن  داشتن  با  تراکتورسازی  می زند.  ضربه  فوتبال 
هوادار ۵۰ در صد از همه تیم های مدعی پیش است. 
هوادارانش  بوده  قهرمانی  کورس  در  تیم  این  هرگاه 
حتی در ورزشگاه آزادی هم اکثریت سکوها را مقابل 
تیم  یک  هم  سپاهان  می کنند.  اشغال  سرخابی ها 
ساختار  بهترین  از  که  است  هوادار  دارای  و  قدیمی 
این  در  تیم  این  برای  است.  برخوردار  مالی  نظم  و 
چهاردهم  جایگاه  نیفتاد.  خوبی  اتفاقات  هم  فصل 
دوران  بدترین  تیم  این  و  نبود  سپاهان  درحد  اصال 

فوتبالی اش را گذراند.
استقالل شانس زیادی برای قهرمانی آسیا دارد

ایران  فوتبال  روزهای  این  تیم  بهترین  استقالل 
است. این تیم چشم نواز و با برنامه بازی می کند. 
است.  زیاد  آسیا  در  قهرمانی  برای  تیم  این  شانس 
البته به جز استقالل پرسپولیس هم شانس خوبی در 
آسیا دارد. حتی برای قهرمانی. اما باز هم می گویم 
در  شدن  قهرمان  برای  باالیی  شانس  استقالل  این 
ضعیف ترین  سپاهان  گفتم  که  همانطور  دارد.  آسیا 
را می گذراند، همانطور هم می گویم  دوران خودش 
را  اخیرش  سال  چند  دوران  بهترین  هم  استقالل 

می گذراند.

کوتاه از ورزش استان

روز گذشته اعضای هیئت مدیره باشگاه پدیده مشهد تشکیل 
جلسه دادند و بر این اساس وطنخواه به عنوان مدیرعامل این 
باشگاه معرفی شد. پیش از این پویا پارسا به عنوان سرپرست 
این اساس وطنخواه  بر  این باشگاه مدتی فعالیت داشت و 
مدیریت عامل این باشگاه را برعهده خواهد داشت. وطنخواه 

این خبر را در گفت وگو با خبرنگار فارس در مشهد تایید کرد.

ویژه  دوچرخه سواری  کشور  قهرمانی  رقابت های  دوره  اولین 
از  شرکت کنندگانی  حضور  با   )id(میانه هوش  با  ورزشکاران 
خراسان  مرکزی،  بویراحمد،  و  کهگیلویه  تهران،  استان های 
رضوی، گلستان، گیالن، البرز، بوشهر، زنجان و یزد در مجموعه 

ورزشی تختی تهران در رشته تایم تریل برگزار شد. 
در پایان این رقابت ها تیم خراسان رضوی قهرمان شد، گلستان 
و  کهگیلویه  و  داد  اختصاص  خود  به  را  قهرمانی  نایب  عنوان 
بویراحمد سوم شد. نفرات برتر این مسابقات برای دعوت به 

اردوهای تیم ملی انتخاب شدند.

ان��دورو،  سوپر  موتورسواری  مسابقات  سرى  از  دوره  اولین 
قهرمانى کشور در استان قزوین برگزار شد. در این مسابقات 
شرکت کنندگانی از شهرهای مختلف کشور حضور داشتند. در 
این رقابت ها تیم خراسان رضوى که براى اولین بار به این دوره از 
مسابقات اعزام شدند، موفق به کسب دو مقام انفرادی و یک مقام 
تیمی شدند. براین اساس در کالس 250cc این مسابقات امید 
پورکت داد مقام اول را به دست آورد و در کالس cc 500 نیز رسول 
نصیرى نایب قهرمان شد. در بخش تیمی نیز تیم خراسان رضوی 

موفق به کسب مقام سوم شد.

سالمت

     وحید داودی

۱۰ وسیله ای که باید در ساک 
ورزشی تان باشد

باالخره عزم خودتان را جزم کردید تا در باشگاه ثبت نام 
بکنید و چربی های اضافی را آب کنید اما وسایل الزم برای 
ورزش کردن را در اختیار ندارید. با ما باشید تا به شما 
بگوییم برای درست ورزش کردن به چه وسایلی احتیاج 

دارید:

۱ - ساک ورزشی
اول از همه باید خود ساک را تهیه کنید. اگر قرار است به 
استخر بروید و فقط به یک حوله و مایو و شامپو احتیاج 
دارید که ساک مخصوص استخر را تهیه کنید، اما اگر برای 
ورزش کردن به وسایل بیشتری احتیاج دارید باید یک 
ساک ورزشی بزرگتر بخرید. موقع انتخاب ساک حتمًا به 

کیفیت دسته ها، زیپ ها و بدنه توجه کنید.

۲ - لباس ورزشی با کیفیت
هیچ چیزی بدتر از این نیست که بخواهید نیم ساعت 
لباس های  جنس  ب��ودن  بد  خاطر  به  اما  کنید  ورزش 
ورزشی تان عرق سوز شوید. شلوارک جین پاره می پوشید 
و به باشگاه می روید تا اسکات بزنید اما وسط کار به ران ها و 
زانو های تان بیخودی فشار می آید. جنس بعضی لباس ها 
مانع از این می شود که حرکات کششی را به خوبی انجام 
که  می  گذرد  این  به  باشگاه  در  وقت تان  نصف  بدهید. 
لباس تان را تنظیم کنید. بعد هم که به خانه رفتید احساس 
می کنید وقت تان را هدر دادید و اصاًل خوب تمرین نکردید. 
چاره کار این است که همیشه لباس مناسب ورزش کردن 
داشته باشید. اکنون لباس های ورزشی بسیار با کیفیتی 
در بازار وجود دارد که از الیاف خاصی ساخته می شوند. 
پارچه لباس های ورزشی باکیفیت از فن آوری ای به نام 
“قابلیت تنفس” )BreaThaBiliTy( بهره می برند. قابلیت تنفس 
به این معنی است که البسه شما رطوبت را به بیرون انتقال 
می دهد و هوای تازه را به داخل می کشد. این خاصیت 
باعث می شود شدت تعریق زیاد شما را از ورزش کردن باز 
ندارد و دیگر در حین ورزش کردن زجر نکشید. لباس های 
باکیفیت را مقایسه کنید با لباس های ارزان قیمتی که انگار 
از جنس پالستیک هستند و به سرعت دمای سطحی بدن 
را به ماکزیمم می رسانند و فعالیت های ورزشی را دچار 
از اهداف ورزش  اختالل می کنند. از طرف دیگر، یکی 
کردن، خوش تیپی است. خیلی ها ورزش می کنند تا در 
کنار سالمتی، قادر باشند لباس های مد روز را بپوشند. 
مطمئنًا با شلوار کردی هم می توان ورزش کرد اما وقتی 
وارد یک مجموعه ورزشی یا پارک می شوید بد نیست کمی 
هم تریپ کار را رعایت کنید. اما همیشه کارایی را به تیپ 

ترجیح بدهید.

۳- کفش ورزشی مناسب
کفش ورزشی که از لباس هم واجب تر است. هر ورزشی 
کفش مناسب خود را دارد. اگر تمرین های هوازی نظیر 
دویدن را انجام می دهید باید کفش running بخرید. اگر 
آخر هفته ها با دوستان تان فوتبال سالنی بازی می کنید 
کفش مخصوص سالن بخرید. هرگز با کفش های رسمی یا 
دمپایی ورزش نکنید. پا قلب دوم بدن است، در مورد آن 

بی خیال نباشید.

وطنخواه مدیرعامل باشگاه فوتبال 
پدیده شد

قهرمانی رکاب زنان معلول در 
مسابقات کشوری

درخشش خراسانی ها درمسابقات 
موتورسواری

بازیکن سابق ابومسلم و تیم ملی

مشکی   پوشان 
همان  ابومسلم 

است
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میز خبر

   اتهام »عباس عدالت« امنیتی است
خبرن��گاری در رابطه با دس��تگیری فردی ب��ه نام “عباس 
عدالت” به عنوان جاسوس و اینکه آیا این فرد ارتباطی با 
پرونده محیط زیست داشته است یا خیر پرسید که اژه ای 
در پاس��خ اظهار کرد: اته��ام این فرد امنیتی اس��ت و وی 
بازداش��ت اس��ت و بنده در این مورد تأیید می کنم، چون 
در بعضی رس��انه ها می دیدم که نسبت به اینکه بازداشت 
هست یا خیر تردید داشتند. اتهام این فرد امنیتی است 
و از بی��ان جزئی��ات ب��ه دلی��ل محدودیت قانون��ی معذور 
هس��تم تا ببینیم اتهامی که عنوان ش��ده ثابت می شود و 
چه میزان ثابت می ش��ود و با چه افراد یا احیانًا جریاناتی 
مرتبط هستند که این ها مسائل بعدی است. فعاًل ایشان 
بازداش��ت اس��ت و عنوان اتهام��ی وی امنیتی اس��ت و از 

لحاظ قانونی نیز برای بیان جزئیات معذور هستم.
وی در ادامه در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری در رابطه با 
اینکه دستگاه قضا در راستای حمایت از کاالی ایرانی در 
سالی که به این عنوان نامیده شده، چه اقداماتی را انجام 
داده و یا در دس��تور کار دارد تصریح کرد: دس��تورالعملی 
در نیمه دوم س��ال گذش��ته از س��وی ریاس��ت محترم قوه 
قضائیه درخص��وص اقتص��اد مقاومتی ابالغ ش��د در این 
دس��تورالعمل چگونگ��ی برخورد ب��ا قاچ��اق، حمایت از 
فع��االن اقتص��ادی که بصورت س��الم فعالی��ت می کنند و 

بخصوص حمایت از تولید داخلی پیش بینی شده است.
س��خنگوی قوه قضائیه افزود: این دستورالعمل، با وجود 
آنکه قبل از آغاز س��ال جدید ابالغ ش��ده، اما مس��ائلی که 
در آن عنوان ش��ده مربوط به مصرف کاالی تولید داخل و 
حمایت از تولید ملی اس��ت و بر تولید داخلی و حمایت از 

آن تأکید بسیاری شده است.
    مبارزه با مفاس�د گمرکی و بانکی در اولویت 

است
مع��اون اول دس��تگاه قض��ا مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز، 
حمایت از فعاالن اقتصادی س��الم و برخورد با مفاس��د را 
در این دس��تورالعمل مورد توجه ق��رار داد و گفت: در این 
دستورالعمل در رابطه با تخلفات بانکی و هر موضوعی که 
مربوط به تولید داخلی می ش��ود پیش بینی هایی صورت 
گرفته؛ اما در عین حال این دستورالعمل امسال با توجه به 
شعار سال تکمیل می شود و با توجه به اینکه مقام معظم 
رهبری امس��ال هم حمای��ت از کاالی داخل��ی و حمایت 
از تولی��د مل��ی را مد نظر ق��رار داده اند این دس��تورالعمل 
تکمیل می شود و انشاءا... در سه محور مبارزه با قاچاق، 
حمای��ت از فع��االن اقتصادی س��الم و برخورد با مفاس��د 
مخصوصًا مفاس��د گمرکی و بانکی و بخصوص کس��انی که 
با سوِءاس��تفاده و دور زدن قانون به واردات بی رویه اقدام 

می کنند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
وی اف��زود: یک��ی از مس��ائلی ک��ه ب��ه واردات بی رویه کاال 
مرب��وط می ش��ود و در آن مؤث��ر اس��ت قاچاق کاالس��ت و 
موضوع بعدی کسانی هستند که با دور زدن قانون و برخی 
زد و بنده��ا می توانند واردات بی رویه و غیرضرور داش��ته 
باشند که این مسائل در دستور کار و اولویت سال ۹۷ قرار 

دارد.
    هیچ پرونده بالتکلیفی نداریم

س��خنگوی قوه قضائیه در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری 
مبن��ی بر اینکه پرونده تعاونی مس��کن ش��رکت مخابرات 
ب��ا ۷ ه��زار عضو، ۱۱ س��ال بالتکلیف اس��ت در رابطه با آن 
توضیح دهید، تصریح کرد: مکرراً عرض کرده ام که گاهی 
وقت ها کس��انی که کاله سرش��ان می رود و کالهبردار هم 
تحت تعقیب قرار می گیرد و دس��تگیر می ش��ود و پرونده 
مورد رسیدگی قرار می گیرد، وجهی برای کسانی که پول 

از دستش��ان رفته شناس��ایی نمی ش��ود که به این شرایط 
بالتکلیفی نمی شود گفت.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده اموال 
به میزان طلب طلبکاران شناسایی نشده و ما متأسفانه از 
اینگونه پرونده ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی را از 
مردم می گیرند تا فعالیتی بکنند و سودی به آن ها بدهند، 
ولی نمی توانند به وعده ای که داده اند عمل کنند و از اصل 
پول مردم سود می دهند و بازداشت می شوند؛ اما مالی از 
آن ها شناسایی نمی شود؛ بنابراین این پرونده بالتکلیف 
نیست. بالتکلیف این اس��ت که پرونده ای تشکیل شود، 
اما در مورد آن کار و تحقیق نش��ود و کارشناس��ی و احضار 

صورت نگیرد.
ادام��ه  اژه ای  المس��لمین محس��نی  و  االس��الم  حج��ت 
داد: معم��واًل هی��چ ی��ک از پرونده ه��ا بالتکلیف نیس��ت؛ 
برخی اوق��ات به دلیل ارزیابی ها روند رس��یدگی مقداری 
طوالنی تر می ش��ود، ولی هیچ کدام بالتکلیف نیس��تند. 
قوه قضائیه ردیفی ندارد که از بودجه خودش بتواند طلب 
طلبکاران را پرداخت کند. باید اموال شناس��ایی ش��ود تا 
اگر شناس��ایی ش��د پرداخت صورت گیرد که متأسفانه در 
پرونده این تعاونی نیز به می��زان ادعایی که اعضا دارند تا 

االن اموال شناسایی نشده است.
    تمرد از دس�تور پلیس جرم اس�ت؛ درست 

مثل تعدی و تخلف پلیس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری 
مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه در مورد انتش��ار تصاویر 
و فیلم های��ی مث��ل برخ��ورد مام��وران با برخ��ی دختران 
چیس��ت، گفت: نی��روی انتظامی امروز ش��بانه روز تالش 
می کند که امنیت مردم را حفظ کند؛ از سر مرزها گرفته، 
مرز آبی، خاکی، فرودگاه ها و همه ش��هرها و روستاها، در 

کوه و بیابان شبانه روز کار می کند.
حجت االس��الم و المس��لمین محس��نی اژه ای ادامه داد: 
امروز با یکی از کس��انی که در بخ��ش مبارزه با مواد مخدر 
در نی��روی انتظام��ی کار می کند کنار هم نشس��ته بودیم؛ 
جلس��ه ای بود؛ از تعداد ش��هدای خودش��ان فق��ط در آن 
بخش خبر می داد و عنوان داشت که شهدای ما در رابطه 
با مواد مخدر به مرز نزدیک به 4 هزار تن رس��یده اس��ت. 
از نیرویی که اینگونه تالش می کند و زحمت می کشد باید 
از آن تقدیر کرد و بنده به ش��خصه از همه خدمات نیروی 

انتظامی تشکر می کنم.
س��خنگوی قوه قضائی��ه در ادامه افزود: در هم��ه دنیا و از 
جمله در کشور ما تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی 
جرم است. هم از نظر منطق و هم از نظر حق و هم از نظر 
قانون کس��ی که در مقابل پلیس تمرد کند و از دس��تور او 
س��رپیچی نماید، قابل تعقیب و مجازات اس��ت. افرادی 
هس��تند که عالوه بر اینکه ممکن اس��ت تم��رد کنند این 
رفتار را اشاعه هم می دهند که این اقدام یک گناه مضاعف 
است و چنانچه سازمان دهی هم شده باشد، بدتر؛ یعنی 
فرض کنید فرد یا افرادی می آیند با صحنه سازی یا بدون 
صحنه س��ازی در مقابل پلیس ایستادگی می کنند و افراد 
دیگ��ری نیز از قبل ب��ا برنامه ریزی قبل��ی از این صحنه ها 

فیلم تهیه کرده و آن را منتشر می نمایند.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: اصل مقابله با پلیس 
و تمرد از دستور پلیس جرم است و قابل تعقیب می باشد 
و اگر سازمان یافته باشد بدتر است و اگر اشاعه پیدا کند باز 
بدتر است. طبیعی است که پلیس هم باید مطابق قانون 
عم��ل کند و اگر از قان��ون و مقرراتی که به او تعلیم دادند و 
قانون برایش مقرر کرده، تخلف کند و تعدی نماید، قابل 

تعقیب و قابل پیگرد است.

    مس�أله ارز ب�ه تنهایی با بگی�ر و ببنند حل 
نمی شود

خبرنگاری درباره اینکه دستگیری و برخورد با اخاللگران 
بازار ارز چه تأثیراتی داشته است و آیا مدیران دولتی نیز 
در این زمینه دست داشته اند و شناسایی شده اند، پرسید 
ک��ه حجت االس��الم و المس��لمین اژه ای در پاس��خ گفت: 
در مس��أله ارز عوام��ل مختلف��ی همچون عوام��ل داخلی 
و خارجی دخیل هس��تند ک��ه بانک مرکزی و مس��ئولین 
قوه مجریه به آن اش��اره کرده اند؛ بناب��ر این در اینجا وارد 
بحث پیرامون عوامل مختلف این موضوع نمی ش��وم؛ اما 
آنچه مس��لم اس��ت این که یکس��ری ازافراد دالل و برخی 
از صرافی ه��ای غیر مجاز و اف��راد قاچاقچی در این زمینه 

فعالیت دارند.
مع��اون اول قوه قضاییه افزود: ق��وه قضاییه بیان کرده که 
نهایت همکاری خ��ود را با دولت، بانک مرکزی و بانک ها 
در ای��ن مورد انجام می دهد، ب��ه طوری که با قید فوریت، 
قاطعی��ت بیش��تر و ص��رف نیروی بیش��تر این مس��ائل را 
پیگی��ری می کن��د. البته طبیعی اس��ت که مس��ئله ارز به 
تنهایی با بگیر و ببنند حل نمی ش��ود، چون این مس��أله 
عوامل زیادی دارد. حتمًا برخورد قضایی درجهت کنترل 
وتثبی��ت نرخ ارز مؤث��ر بوده؛ ام��ا اینکه این می��زان چند 
درصد بوده را نمی توانم، بگویم و باید متخصصین امر در 

این باره اظهار نظرکنند.
س��خنگوی دس��تگاه قضا تصریح کرد: طب��ق اطالعی که 
از دادس��تان دریاف��ت ک��ردم درجری��ان برخ��ورد اخیر با 
متخلفان ارزی برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است 
و تعدادی از پرونده ها نیز اتهام آن ها از نظر ما محرز است 
و اگر در نهایت احراز شد کیفرخواست صادر خواهد شد. 
بنده نش��نیده ام و اط��الع ندارم که از افراد دس��ت اندر کار 

کسی به عنوان متهم به قوه قضاییه معرفی شده باشد.
   ممنوعی�ت خروج کاوه مدنی با درخواس�ت 

رسمی وزارت رفع شد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
کاوه مدنی در پرونده فعاالن محیط زیس��تی از کشور فرار 
کرد، آیا این فرد اکنون در دادس��را پرونده ای دارد یا خیر 
و اگر داش��ته است چرا ممنوع الخروج نشده است، گفت: 
گزارش های��ی در م��ورد این ف��رد مطرح بود ک��ه در مظان 
اتهام اس��ت. بنا بر این پرونده ای تش��کیل می شود و قبل 
از احض��ار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج می ش��ود. در 
تاریخ 30/11/96 بخش مربوطه وزارت اطالعات رس��مًا و 
کتبًا از دادستان تقاضای رفع ممنوع الخروجی می کند؛ بر 
این اساس دادستانی اقدام می کند و این فرد با گذرنامه و 

به صورت رسمی از کشور خارج می شود.
وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه آیا ای��ن فرد )کاوه 
مدن��ی( ه��م اکن��ون پرون��ده ای دارد؟ گف��ت: پرون��ده ای 
تش��کیل ش��د؛ اما ای��ن پرونده ب��ه آن صورت نب��ود که به 
مرحله ای برسد که از این فرد تحقیق و تفهیم اتهام شود. 
وی درمظ��ان اتهام بوده اس��ت و اینکه این فرد قصد دارد 
برگ��ردد یا خیر را نمی دانم؛ ولی ش��واهدی وجود دارد که 

نمی خواهد برگردد.
    پاسخ سخنگو به »مرجع تشخیص جاسوس 

کیست؟«
خبرن��گاری پرس��ید در دول��ت یازدهم و دوازده��م موارد 
مختلف��ی از اخت��الف بین قوه قضایی��ه و وزارت اطالعات 
کانال ه��ای  مدی��ران  موض��وع  همچ��ون  درموضوعات��ی 
تلگرامی و مدیران دوتابعیتی مطرح بوده است. همچنین 
وزی��ر اطالع��ات صراحت��ًا اع��الم کرد ک��ه مرجع رس��می 
تش��خیص جاس��وس در کش��ور معاون��ت ضد جاسوس��ی 

وزارت اطالعات است؛ توضیح دهید که مرجع تشخیص 
این موضوعات چه کس��ی اس��ت. سخنگوی دستگاه قضا 
پاس��خ داد: اینکه وزارت اطالعات مرجع تش��خیص این 
باش��د که کسی جاسوس است یا خیر غلط است. در هیچ 
کجای قانون هم نیامده اس��ت، بلکه ممکن اس��ت وزارت 
اطالعات از منظر کارشناس��ی خودش مس��ائلی را مطرح 
کند؛ اما اینکه فردی به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار 
گیرد و محاکمه ش��ود کار قوه قضاییه است. در این زمینه 
اختالفی وج��ود ن��دارد. وزارت اطالعات در م��واردی که 
تش��خیص دهد فردی اقدامات مجرمانه ضد امنیتی اعم 
از امنیت داخلی یا خارجی انجام داده اس��ت، گزارش آن 
را به قوه قضاییه ارس��ال می کند و ق��وه قضاییه موضوع را 
بررس��ی می کن��د و در صورتی که اتهام ثابت ش��ود آن فرد 

محاکمه و در غیر این صورت تبرئه می شود.
مع��اون اول ق��وه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم س��ال ۶۳ 
وزارت اطالعات تش��کیل شده و ش��روع به کار کرده است 
و گزارش��اتی را ب��ه ق��وه قضاییه ارس��ال کرده اس��ت و این 
موض��وع اختص��اص به ی��ک دوره خاص ن��دارد و در همه 
مقاطع، وزارت اطالعات گزارش هایی را ارائه می دهد که 
قوه قضاییه به آن رس��یدگی می کند و ممکن است برخی 

گزارشات در دادسرا و دادگاه ثابت نشود.
س��خنگوی دس��تگاه قض��ا افزود: ممکن اس��ت س��ازمان 
اطالعات س��پاه پرونده ای داش��ته باش��د و به قوه قضاییه 
بفرس��تد ک��ه وزارت اطالع��ات از آن خب��ردار نباش��د و یا 
ممکن است هیچ کدام اطالعی نداشته باشند و به عنوان 
مثال ناجا در جریان باشد؛ اما در نهایت مرجع قضایی قوه 
قضاییه است و تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر با 

دادگستری به معنای اعم است.
وی تصری��ح ک��رد: س��ایر دس��تگاه ها از جمل��ه س��ازمان 
بازرس��ی کل کشور نیز گزارش��اتی می دهند. در اینجا نیز 
ممکن اس��ت برای برخی گزارشات س��ازمان بازرسی کل 
کشور در دادس��را و یا دادگاه قرار منع تعقیب صادر شود؛ 
بنابراین الزامًا اینگونه نیست که هر کسی گزارشی داد آن 
گزارش ثابت شود، اختالفی وجود ندارد و مسأله سیاسی 
نیست، ضابط می تواند گزارش بدهد و از آن دفاع کند، اما 

نمی تواند با قوه قضاییه اختالف کند.
حج��ت االس��الم و المس��لمین اژه ای خاطرنش��ان ک��رد: 
اگر دس��تگاه های ذیرب��ط امنیتی و نظارتی ب��ا هم تبادل 
اطالعات کنند آن بحث دیگری است؛ البته در چند سال 
اخیر دستگاه های نظارتی شورایی دارند که جلساتی را نیز 

برگزار می کنند و موضوعات را با هم هماهنگ می کنند.
    کاوه مدنی تنها مظنون بوده و تحت تعقیب 

نیست
معاون اول قوه قضاییه درپاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه 
کاوه مدنی بعد از خروج از کش��ور مدعی شده که در ایران 
ب��ه وی اجازه کار داده نش��ده اس��ت، تصریح کرد: س��ؤال 
ش��ما مربوط به بنده نمی شود از خود فرد باید بپرسید که 
چرا نمی تواند کار کند. همه افراد کار می کنند و از این امر 

استقبال نیز می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه 
وزارت اطالعات تحت چه عنوانی درخواست رفع ممنوع 
الخروج��ی ای��ن ف��رد را داده، گف��ت: وزارت اطالع��ات 
درخواس��ت کرده است و اینکه به چه انگیزه ای بوده است 
نمی دانم؛ ممکن است دادستان تهران بداند. پرونده ای 
ک��ه منجر ب��ه احضار این فرد ش��ود به ق��وه قضاییه واصل 
نشده است. تنها گزارشی مبنی بر مظنونیت می رسد و بر 
آن اساس این فرد ممنوع الخروج می شود که بعد تقاضای 

رفع آن می شود.

وی بی��ان ک��رد: اگ��ر اس��ناد و مدارک��ی از س��وی وزارت 
اطالع��ات یا جای دیگر مبنی بر تقویت آن ظِن س��وء و یا 
اثبات آن باشد آن مسائل دنبال می شود؛ اما اگر گزارشی 
از مرجع دیگر ی��ا وزارت اطالعات ارائه نش��ود، لزومی به 

تعقیب وجود ندارد.
    افزوده ش�دن اتهامات مرتضوی بستگی به 

دفاع و توجیهش دارد
حجت االسالم و المسلمین اژه ای در ادامه یکصد و بیست 
و شش��مین نشست خبری خود در پاس��خ به این پرسش 
که اقدام��ات قوه قضایی��ه درباره حکم جل��ب مرتضوی و 
دس��تگیری وی را توضی��ح بدهی��د، بیان داش��ت: وقتی 
فردی احضار می ش��ود و به وقت مقرر حاضر نمی ش��ود و 
عذر موجه نیز از ناحیه او یا وکیل وی ارائه نمی شود، برگه 

جلب صادر می شود.
مع��اون اول قوه قضاییه افزود: در ای��ن پرونده هم به این 
دالیل حکم جلب صادر و فرد دس��تگیر شده است؛ مثل 
س��ایر متهمین که این گونه عمل می ش��ود. درباره افزوده 
ش��دن اتهام��ات به وی نیز بس��تگی ب��ه دف��اع و توجیه او 
دارد؛ چ��ون کس��انی که احضار می ش��وند و نمی آیند، اگر 
هم��ان موقع اع��الم کنند و از طرف وکیل یا خود ش��خص 
عذر موجه بیان شود، برگه جلب صادر نمی شود و چه بسا 

متوقف شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: همچنین ممکن است 
عذر موجهی داش��ته باشند و ثابت کنند که اگر ثابت شود 
ع��ذر موجهی بوده آن یک بحث دیگر اس��ت، اما س��خن 
دیگ��ر این که بدانند علت نیامدن چه بوده و چطور ش��ده 

است.
    درب�اره دوازده پرون�ده مورد ادعای اعضای 

شورا از خودشان بپرسید
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دراین مورد که اعضای 
ش��ورای ش��هر درباره ش��هردار اس��بق تهران مکرر اعالم 
کرده اند که ۱۲ پرونده به قوه قضاییه ابالغ ش��ده است این 
موضوع را توضیح بدهید، گفت: شما از آن ها سؤال کنید 
ک��ه این ۱۲ پرونده ط��ی چه نامه هایی به قوه ارجاع ش��ده 

است؛ آن ها نیز این سؤال شما را جواب بدهند.
حج��ت االس��الم و المس��لمین اژه ای بیان کرد: کس��انی 
که می گویند ۱۲ پرونده به قوه قضاییه ارجاع ش��ده اس��ت 
ش��ماره نامه ها را بدهند تا پیگی��ری کنیم. اما طبق آنچه 
بن��ده اطالعات دارم و قباًل هم گفت��ه ام یک پرونده بوده و 
از مابقی خبر ندارم. این یک پرونده نیز درحال رسیدگی 

است و در دادسرا مفتوح است.
    توضی�ح اژه ای درب�اره پرون�ده مش�ایی، 

احمدی نژاد و برادر رئیس جمهور
مع��اون اول قوه قضاییه در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری 
درباره آخرین روند رس��یدگی به پرونده مشایی، احمدی 
ن��ژاد و برادر رئیس جمهور گفت: ت��الش قوه قضاییه این 
اس��ت که بدون تبعی��ض پرونده ها را رس��یدگی کند. دانه 
درش��ت و غی��ر دانه درش��ت ه��م اصطالحی اس��ت که در 
رس��انه ها و از قلم شما مطرح می شود. در حالی که جرم، 
جرم اس��ت؛ البته انگیزه و ش��رایط جرم ف��رق می کند که 
اگر کس��ی واقعًا در ش��رایطی مرتکب جرمی شود که قابل 
تخفیف و ارفاق باش��د، ای��ن موضوع در قانون پیش بینی 

شده است.
وی اظهار کرد: اما مواردی هست که کسی مرتکب جرمی 
ش��ده ولو اینکه بزرگ و درشت هم نیست، اما قابل ارفاق 
ه��م نیس��ت. در این ش��رایط ق��وه قضاییه موظف اس��ت 
رس��یدگی کند. اگر از ش��اکی خصوصی ش��کایت کند یا از 
مراجع رسمی گزارشی برسد یا مدعی العموم مطلع شود 

که جرمی واقع شده، باید تعقیب کند؛ چه این جرم سبک 
یا س��نگین باشد. اگر شرایط تخفیف وجود داشته باشد، 

می تواند به اقتضای شرایط تخفیف را لحاظ کند.
مع��اون اول ق��وه قضایی��ه ادام��ه داد: کس��انی ک��ه تحت 
تعقی��ب ق��رار می گیرن��د چه وابس��ته ب��ه مجلس ی��ا قوه 
قضاییه یا قوه مجریه باشند پرونده آن ها دنبال می شود، 
لیکن در برخی موارد نوع جرم یا ش��رایطی که جرم واقع 
ش��ده تحصیل دلیل، آسان نیست و مواردی است که به 
راحت��ی برای تحصیل دلیل نمی توان وارد ش��د و مرجع 
قضایی باید س��ؤال کند یا استعالم بگیرد که این ها همه 

زمانبر است.
س��خنگوی دس��تگاه قضا در ادامه اضافه کرد: در مواردی 
فردی مرتکب جرم ش��ده اس��ت که زرنگ ب��وده و اثری از 
خود باقی نگذاش��ته اس��ت. پس تحصیل دلیل در برخی 
از پرونده ها مش��کل اس��ت و چنین پرونده ای کمی طول 
می کش��د و پرونده ای نیز که ش��ما اش��اره کردی��د درحال 
رس��یدگی اس��ت و هیچ یک ب��ه دادگاه نرفته اس��ت. مثاًل 
پرونده مشایی در تحقیقات دادسراست؛ در مورد پرونده 
احم��دی نژاد آنچه قباًل توضیح داده بودم و چیز جدیدی 
در مورد آن مطرح نیست و پرونده برادر رئیس جمهور هم 

درحال تحقیقات در دادسراست.
   احکام قضات متخلف قطعی نشده که اعالم 

نکرده ایم
وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی در خص��وص اعالم ن��ام قضات 
متخل��ف و علنی ش��دن دادگاه ها گف��ت: در این زمینه دو 
موضوع مطرح است: یکی بحث قطعی شدن پرونده ها و 
دیگری قبل از قطعی شدن را داریم و بعد از اینکه احکام 
قطعی شد طبق ماده ۳۶ اعالم اسامی متخلفان اشکالی 

ندارد.
حجت االسالم و المسلمین اژه ای بیان کرد: از بهمن ماه 
سال گذشته تا االن افرادی از جمله قاضی، وکیل و کارمند 
دستگیر شده اند؛ اما هنوز احکام آن ها قطعی نشده و اگر 

قطعی شد اعالم می کنیم.
مع��اون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما اعتق��اد داریم برای 
بازدارندگی بیش��تر، ش��فافیت بیش��تر، منفعت جامعه و 
ق��وه قضاییه و منفعت قاض��ی و در مواردی منفعت متهم 
محاکمات آنجایی که اصل ۱۶۵ قانون اساسی اجازه دهد 
و قانون هم اجازه بدهد، جریان دادگاِه علنی پخش شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در حال حاضر دادگاه علنی 
برگزار می ش��ود و م��ا درخواس��ت کردیم این ه��ا در زمان 
محاکمه منتشر شوند و رسانه ملی و هر رسانه دیگری آن 

را منعکس کند، اما االن قانون جلوی آن را گرفته است.
وی گفت: در مجلس، س��ال گذش��ته به ماده ۳۵۳ قانون 
آیی��ن دادرس��ی یک تبصره اضاف��ه کردند ک��ه آن موارد با 
توج��ه ب��ه اص��ل ۳۶۵ و با همان م��واردی که در م��اده ۳۶ 
قانون مجازات اس��المی آمده با اجازه دادگاه اس��م متهم 
را ذک��ر کن��د که البت��ه این موضوع مورد اش��کال ش��ورای 
نگهبان قرار گرفت و این شورا گفت: اطالق این تبصره ای 
که مجلس تصویب کرده مخالف اصل ۱۶۵ قانون اساس��ی 
است و مجلس شورای اسالمی اصرار ورزید که اگر خالف 
قانون اس��ت، اما مصلحت جامعه است که این موضوع در 
مجمع مطرح ش��د که شما می گویید در خبر آمده که این 

رد شده است.
حجت االسالم و المسلمین اژه ای بیان کرد: این مربوط 
به احکام قطعی نیس��ت، مربوط به کسانی است که هنوز 
حک��م درباره آن ها قطعی نش��ده؛ اما اگر کس��ی حکمش 
قطعی ش��د طبق مواردی که درماده ۳۶ آمده پخش آن 

اشکال ندارد.

   آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
اژه ای در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در چه مرحله ای قرار دارد گفت: 
امروز نیز پرس و جو کردم. این گزارش هنوز به قوه قضاییه نرس��یده اس��ت. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک س��رمایه از 
مدت ها پیش قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و امیدوار هستیم پرونده به زودی تکمیل و به دادگاه ارسال شود و 

چنانچه گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه برسد اگر الزم باشد تحقیق مجدد صورت می گیرد.
حجت االسالم و المسلمین اژه ای در توضیح این مطلب تصریح کرد: در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه، آموزش وپرورش موظف 
ش��ده بود برای کمک به فرهنگیانی که بازنشس��ته و یا بازخرید می شوند و یا در موارد دیگر که در این تبصره به آن اشاره شده است 
صندوق تأس��یس کند. در س��ال 74 با مصوبه هیأت وزیران این صندوق تشکیل می شود و کار خود را شروع می کند، عمده فعالیت 

این صندوق اقتصادی بوده و شرکت های مختلفی داشته که حدود 48 درصد سهام بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و 
هر ساله دولت موظف بوده است، به همان میزان به این صندوق واریز کند. البته در برخی از سال ها دولت سهم خود را واریز نکرده 
که باید واریز کند. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آن طور که به بنده گزارش داده اند این صندوق 900 هزار عضو دارد و متأسفانه 
از سال 78 به بعد صندوق دچار مشکالتی می شود و یکی از گرفتاری های آن تغییر مدیرعامل و افرادی که در آنجا مسئولیت داشته 
اند بوده است. به طوری که در طول ده سال حدود 13 مدیرعامل در آنجا تغییر کرده اند، این تخلفات در سال 87 و 89 به تدریج تا 

سال 92 شتاب می گیرد و درسال 94 به اوج خود می رسد و در سال 95 دستگاه قضایی وارد می شود.
وی خاطر نش��ان کرد: در س��ال های مختلف سازمان بازرسی کل کش��ور به آموزش و پرورش و بانک مرکزی تذکر و اخطار می دهد. 
آماری که در گزارش پرونده به بنده داده اند به نحوی است که در سال 89 بازرسی کل کشور اولین نامه و تذکر خود را به وزیر آموزش 
و پرورش وقت می دهد و در زمان آقای حاجی بابایی دوباره تذکر می دهد که آن ها جواب می دهند که این صندوق شخصیت حقوقی 

و مستقل دارد و مسائل آن را خودشان باید حل و فصل کنند. البته بنده از محتوای نامه اطالعی ندارم.
حجت االسالم و المسلمین اژه ای خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور درسال 93 به بانک مرکزی، بانک سرمایه و صندوق 
دوباره اخطار می دهد. در سال 94 گزارشی تهیه می شود که این موضوع از تخلف گذشته و به جرم منتهی شده است که دادسرا ورود 
می کند و در حال حاضر 47 نفر درصندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفتند که به آن ها تفهیم اتهام و از آن ها تحقیق شده است؛ البته 
کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعداد هستند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمینه به سرپرست مجتمع 
تاکید کردم که در مواردی که ارتباط مستقیم وجود ندارد به پرونده ها جداگانه رسیدگی کنند و همه آن ها را در یک پرونده تجمیع 

نکنند که قول داده اند و انشاءا... به زودی پرونده تکمیل وبه دادگاه ارسال خواهد شد.

امام علی )ع( فرمودند:
از اطمین�ان به خودت بپرهیز ؛ زیرا كه آن از بزرگترین دام  هاى ش�یطان 

است.
ه�ر گون�ه كمال عملی یا علمی ب�رای اهل بیت عصمت)ع( ب�ه عنوان اهل 
بیت طهارت )ع( ثابت شود مانند همتایی آنان با قرآن كریم حدیث ثقلین 
و همانندی آنها با س�فینه نوح كه حركت و س�کون آن با نام خدا بود، نه 
ب�ا عل�ل و عوامل طبیعی؛ مثل اهل بیتی كمثل س�فینه ن�وح و... حضرت 

فاطمه همسان امیرالمومنین)ع( مشمول آن مقام های منیع خواهد بود.
رویت ردیای حسن و لعلت مرجانسرچشمه اندیشه، ج2، ص84

ن زلفت عنبر، صدف دهن، رد دندا
اربو کشتی و چین پیشانی موج

گرداب بال غبغب و چشمت توافن
رودکی


