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معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت :

به زیرساخت های تولید
 و بسته بندی یارانه می دهیم

رهبر انقالب؛

»وحدت« و »پیشرفت علمی« 
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سال اول شماره 206 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران مطرح کرد:

نیاز مشهد به سبک ویژه 
در معماری

مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

خبرداد؛

کسب رتبه اول کشور در 
ترویج زایمان طبیعی

تخفیف 30 تا 60 درصدی 
هتل های مشهد در ماه رمضان

»صبح امروز« بررسی می کند؛

 چین و ترکیه ریشه 
پوشاک ایران را 

سوزاندند
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میز خبر

زندگی ترامپ در دست 
رهبرانقالب

نهادهای انتظامی و امنیتی 
سعه صدر کافی ندارند

 تخریب ویالی غیرمجاز یک 
مسئول در ساوجبالغ

الریجانی برای 1400 
موضعش را مشخص کند

گزارش ویژه

تحلیل روز

به مناسبت روز جهانی پارکینسون؛

پیری و زلزله های پی درپی

به منظور گرفتن تظمین های بیشتر کلید خورد

آغاز مذا کرات ظریف با 4+1

خیلی از ما لرزش دست پدربزرگ و مادربزرگ هایمان را در پیری دیده ایم. پدر بزرگ ها و مادربزرگ 
هایی که به سختی حرکت می کنند و موقع غذا خورردن قاشق از ...

مذاکرات  آمریکا،  دولت  گرایی  یکجانبه  برابر  در  ایستادگی  و  برجام  در  ایران  منافع  تضمین  گرفتن  برای 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با 5 کشور عضو برجام آغاز می شود.
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    رضا شجاع
reza.sh410@gmail.com

 علی روغنگران

یادداشتیادداشتمجلس بان

رحیمی جهان آبادی پاسخ داد:

ایران  شامل  ملل  سازمان  منشور   7 فصل 
نمی شود

مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
اعتقاد دارد سازمان ملل صرفا پیرو تصمیمات آمریکایی ها 
نیست از این رو ایران با تایید آژانس فعالیت های شفافی 
حال  شامل  ملل  سازمان  منشور   ۷ فصل  و  داده  انجام 

کشورمان نمی شود.
جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص میزان نفوذ آمریکا 
در سازمان ملل متحد و امکان قرار گرفتن پرونده کشورمان 
تحت فصل 7 منشور این سازمان، گفت: در نفوذ آمریکایی 
ها در سازمان ملل شکی نیست زیرا یک چهارم بودجه این 
شورای  دائم  عضو  همچنین  و  کنند  می  تامین  را  مجموعه 
امنیت هم تلقی می شود. همچنین باید یادآور شد ایاالت 
متحده جزء طراحان سازمان ملل محسوب شده و با همکاری 

برخی کشورها بعد از جنگ جهانی دوم آن را بنیان گذاشتند.
سازمان ملل صرفا پیرو تصمیمات آمریکایی ها نیست

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: البته باید اذعان کرد سازمان ملل صرفا 
پیرو تصمیمات آمریکایی ها نیست زیرا این کشور همه کاره 

دنیا محسوب نمی شود.
آژانس  حکام  ش��ورای  شد  ی��ادآور  باید  داد:  ادام��ه  وی 
بین المللی انرژی اتمی فعالیت های کشورمان را غیرشفاف 
تلقی کرد و پس از محکوم شدن پرونده کشورمان، این مهم به 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد که سبب ایجاد 

اجماع جهانی علیه ایران و صدور قطعنامه تحریم ها شد.
ایران با تایید آژانس فعالیت های شفافی انجام داده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه شرایط 
است،  شده  متفاوت  گذشته  با  ای��ران  اسالمی  جمهوری 
های  فعالیت  آژانس  تایید  با  ایران  اکنون  هم  کرد:  تصریح 
شفافی انجام داده و به برجام متعهد بوده است لذا پرونده 
این  در  و حکمی  گردد  نمی  بر  به چرخه گذشته  کشورمان 

خصوص صادر نمی شود.
فصل 7 منشور سازمان ملل شامل حال کشورمان نمی 

شود
منشور   7 فصل  اینکه  به  اشاره  با  آبادی  جهان  رحیمی 
به  زی��را  ش��ود  نمی  کشورمان  ح��ال  شامل  ملل  سازمان 
گزارش  نیز  آژانس  و  ایم  بوده  متعهد  برجام  در  تعهداتمان 
های متعددی در این راستا صادر کرده است، افزود: البته 
اگر شورای امنیت اقدامات کشورمان در منطقه را تهدید علیه 
صلح و امنیت بین المللی محسوب کند، امکان دارد مجدد 

پرونده ایران به چرخه بیفتد.
تصریح  اسالمی  ش��ورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که پرونده کشورمان صرفا 
با نفوذ آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل نرفت زیرا در 
دنیا مقرراتی حاکم است و کشورها بر اساس آن تصمیمات 
باید شفافیت سازی در  بنابراین  اتخاذ می کنند؛  مختلفی 
سیاست ها و محدودیت ها در روابط با دیگران را بپذیریم 
زیرا نمی توان درمنطقه هر رفتاری انجام شود و بعد بگوییم 
اگر پرونده کشورمان در شورای امنیت باز شد آن را محکوم 

می کنیم.

اتفاق پشت لنز

تصاویر  با  تا  پیش آمده  هم  شما  برای  حتما 
ب��رخ��ورده��ای  از  ناراحت کننده  و  ت��اس��ف ب��ار 
ن��ام��ت��ع��ارف ب��رخ��ی م��ام��وری��ن ش���ه���رداری با 
در  آن  شبیه  برخوردهایی  یا  دس��ت ف��روش��ان 
که  تصاویری  شده باشید.  روبه رو  مجازی  فضای 
دل هر کدام از شما را به دردآورده و شاید باعث 
شده باشد.  هم  مجازی  فضای  در  شما  واکنش 
دارند  دوش  بر  که  رسالتی  به  بنا  خبرنگاران  اما 
خود  خبررسانی  مسئولیت  آن  انتشار  با  تنها  نه 
پرسشگر  یک  مقام  در  بلکه  می دهند  انجام  را 
در  آن  پیگیری  و  گ��زارش  انتشار  با  اجتماعی 
حضور  برخورهایی  چنین  با  مبارزه  اول  صف 
اتفاق  و  می کند  تغییر  شرایط  گاهی  اما  دارند. 
اولی  بار  که  مساله ای  میافتد.  لنز  پشت  درست 
با  غیراخالقی  برخورهای  می دهد؛  رخ  که  نیست 

و عکاسان خبری. خبرنگاران 
پوشش  ب���رای  ک��ه  عکاسی  ی��ا  خ��ب��رن��گ��اری 
جا  همان   در  درست  و  می شود  دعوت  رخدادی 

مورد توهین و بی حرمتی قرار می گیرد.
مجلس  راه روه���ای  در  نه  اتفاق  ای��ن  این بار 
همین  در  بلکه  تهران  در  نه  و  اسالمی  شورای 
مشهد و برای یکی ازبهترین و آرام ترین عکاسان 
با  عکاس  بیات  وحید  افتاد.  اتفاق  شهرم  خبری 
از  گزارشی  تهیه  خالل  در  دی��روز  که  سابقه ای 
توهین  و  بی احترامی  مورد  خبری  رخداد  یک 
که  از رخدادی  برای عکاسی  آن هم  گرفت.  قرار 
وقتی  است  تلخ  چقدر  دعوت  شده بود.و  برایش 

بیافتد... لنز  پشت  اتفاق 
صفحات  و  پیج ها  به  گ��ذرا  نگاهی  اگر  شاید 
همان  در  خبری  ه��م��ک��اران  دیگر  خصوصی 
و  حمایت  متوجه  بیندازیم،  اولیه  ساعت های 
گسترده  حمایت  بشویم.  آن��ان  ناراحتی  اب��راز 
ازاین  دلشان  که  خبرنگاری  و  عکاس  دوستان 
کدامشان  هر  شاید  و  آمده  تنگ  به  برخوردها 
که  چیزی  ول��ی  ش��ده ان��د.  مواجه  آن  با  روزی 
واکنش  ع��دم  مانده است  خالی  بسیار  جایش 
انتظاری  است.  لحظه  این  تا  مربوطه  نهادهای 
هرجای  از  بیشتر  مطبوعات  خانه  از  الاقل  که 

دیگری می رود.
البته ناگفته نماند که امام جمعه محترم مشهد 
مطلع  جریان  از  که  ابتدایی  لحظات  همان  در 
از  تشکر  ضمن  دادن��د.  دستورپیگیری  شدند 
تلنگری  عملکرد  این  امیدوارم  ایشان  عملکرد 
برخورهای  با  مواجهه  در  خیلی ها  سکوت  به 

باشد. خبرنگاران  با  ناشایست 

قوانین طالیی جهش در کسب وکار

 احمد دیناری 
متخصص، مشاور و مدرس بازاریابی ، فروش و 

برندسازی شخصی
 - اول  ب��خ��ش 
قانون اول : کاری 
که  انجام دهید  را 
عاشقش هستید!

ب�������ازار  در 
امروزی ایران، به 
همچون  دالیلی 
ش����دت گ��رف��ت��ن 
افزایش  رقابت، 
مشتریان،  آگاهی 

خدمات،دسترسی  و  محصوالت  بودن  دسترس  در 
به اینترنت و امکان کسب اطالعات و مقایسه قیمت 
دلیل  به  مشتریان  بین  در  گرایی  شک  افزایش  ها، 
عرضه خدمات و محصوالت ناقص توسط افراد فاقد 
تخصص و تجارب کافی و با نگاه صرف کاسب مآبانه، 
یا  و  احتیاطی  درآمدهای  کاهش  و  اقتصادی  رکود 
ثابت  باالی  های  هزینه  بازار،  نوسانات  و  انداز  پس 
و  عملکردی  و  اف��زوده  ارزش  بر  مالیات  ج��اری،  و 
... صاحبان و مدیران کسب و کارها با چالش های 
تجارت  حیات  ادامه  و  فروش  افزایش  برای  اساسی 
خود روبرو هستند. در چنین شرایطی دو راه بیشتر 

متصور نیست :
الف- واگذاری کسب و کار یا اعالم تعطیلی آن که 

منش افراد حرفه ای نیست
و  راهبردها  کارگیری  به  با  فعالیت  ادام��ه  ب- 

استراتژی های نوین 
با شناخت و آگاهی  گزینه معقول برای کسانی که 
عبارتی  به  و  اند  شده  خود  کار  و  کسب  وارد  الزم 
باشد.  می  دوم  گزینه  هستند،  خود  شغل  عاشق 
لذا ما هم  بایستی قبول کنیم که زمانه تغییر کرده، 
خود  های  استراتژی  و  ها  نگرش  افکار،  در  بایستی 
و کسب و کارمان تغییراتی را ایجاد نماییم.حقیقت 
این است که کیفیت کسب و کارمان را کیفیت تفکر 
روبه  نگرش  چنانچه  و  کند  می  تعیین  نگرشمان  و 
جلو و نوین را درپیش نگیریم، یک گام و چه بسا گام 
به  محکوم  و  داشت  برخواهیم  عقب  به  متعدد  های 

فنا خواهیم شد.
با بکارگیری  با قبول واقعیت فوق، می توان  حال 
وراهکارها،  قوانین  از  تعدادی  به  توجه  و  تاکید  و 
ایجاد  کارمان  و  کسب  در  گیری  چشم  تحوالت 
سروگردن  یک  رقابت،  پر  بازار  همین  در  و  نماییم 
ایجاد  رقابتی  مزیت  چنان  و  باشیم  رقبایمان  باالتر 
نداشته  را  ما  با  رقابت  توان  راحتی  به  رقبا  که  کنیم 
باشند و روندی صعودی و رو به پیشرفت و ترقی را 

در کسب و کار طی نماییم.
برای  مهم  و  طالیی  قانون   5 به  مطلب  ادامه  در 
اینکه در مقایسه با رقبا، یک سروگردن باالترباشیم 

ذکر شده است :
عاشقش  که  دهید  انجام  را  کاری   : اول  قانون   .1

هستید!
شور،  بدون  و  ندارید  دوست  را  کارتان  اگر  لطفا 
شوق، هیجان و انگیزه آن را انجام می دهید، همین 
کار هم خدمت  این  با  را رها کنید. چراکه  امروز آن 

بزرگی به خود کرده اید و هم به جامعه !
ندارد،  کار  انجام  برای  حرارتی  و  شور  که  کسی 
کارش را درست انجام نمی دهد و در حقیقت جایش 
آنجا نیست. یادمان باشد ، پول یک محصول جانبی 

است، هدف نیست!
کسی که کارش را دوست دارد با عشق می فروشد 

و به فرموده امام علی )ع( کار برایش تفریح است.
اگر عاشق کاری باشید که انجام می دهید، برخی 
افراد بیشتر به شما جذب می شوند و این جذابیت 

برای شما پولساز خواهد بود.
به  برای  هرگز  من   «  : گوید  می  برانسون  ریچارد 
اندازم،  نمی  راه  کار  و  کسب  ثروت،  آوردن  دست 
چراکه می دانم اگر کاری را که از آن لذت می برم را 

انجام دهم، ثروت از راه می رسد«.
دهید  می  انجام  که  کاری  به  اگر  دیگر  عبارتی  به 
آن  م��ورد  در  و  بدارید،  دوستش  و  باشید  متعهد 
برای  نیاز  م��ورد  ان��رژی  باشید،  داشته  هیجان 
نوآوری  و  بهبود  توانمندسازی،  مداوم،  یادگیری 
خواهید داشت و بدین طریق کسب و کارتان دارای 
باالترین کیفیت، متمایز و متفاوت، سازگار با رسالت 
و ارزش های شما و ارزشمند برای مشتریانی که از 

خدمات شما بهره می برند، خواهد بود.
اگر   « گوید:  می  زیبا  چه  باره  این  در  لوترکینک 
گونه  همان  باید  شود،  می  نامیده  رفتگر  شخصی 
آنژ نقاشی  خیابان ها و معابر را جارو کند که میکل 
شکسپیر  و  ساخت  می  سمفونی  بتهوون  کرد،  می 
شعر می سرود. او باید آنگونه خیابان ها را جارو کند 
که تمامی موجودات آسمانی و زمینی مکثی کنند و 
بگویند: اینجا رفتگری کارمی کرد که کارش را خوب 

انجام می داد!«
و استیوجابز هم می گوید :» تنها در یک حالت می 
توانی کارهای بزرگ انجام دهید و آن زمانی است که 

کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید.
برای  عالی  روش   21 کتاب  در  هم  تریسی  برایان 
اینکه کسب و کار موفق خودتان را راه بیاندازید می 
نویسد : کاری را انتخاب کنید که برای شما مناسب 
است و سپس هرکاری را که ممکن است انجام دهید 

تا موفقیت کسب و کارتان تضمین شود . 
پرفروش خود  کتاب  عنوان  در  نیز  مارث سینیتار 
از این جمله استفاده کرد : کاری را که دوست دارید 

انجام دهید، ثروت به دنبال آن خواهد آمد!
دوست  را  کارشان  که  هایی  انسان  اینکه  باالخره 
دارند، چنان از کارشان لذت می برند که حتی شب 
ها هم نمی خواهند به خانه بازگردند و به هیچ عنوان 
نیستند و چنانچه ثروت و  تغییر شغلشان  به  حاضر 
یا پول کالنی هم به دستشان برسد، آن را در جهت 
راه  جهت  در  نه  و  گیرند  می  کار  به  خود  کار  رونق 

اندازی کسب و کاری جدید.
تمرکز  باشیم،  نداشته  عالقه  کارمان  به  زمانیکه 
الزم را نخواهیم داشت و این خود باعث دلسردی و 

نهایتا تغییر پی در پی شغل  خواهد شد.
ادامه دارد...

یکشنبه 23  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره 206 Vol.1،No.206  May.13،2018  Vol.1،No.206  May.13،2018  206 یکشنبه 23  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره

و  برجام  در  ای��ران  منافع  تضمین  گرفتن  ب��رای 
آمریکا،  دولت  گرایی  یکجانبه  برابر  در  ایستادگی 
مذاکرات محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با 

5 کشور عضو برجام آغاز می شود.
بر این اساس ظریف برای گفتگو درخصوص آینده 
و  کرده  و روسیه سفر  به چین  ابتدا  برجام،  احتمالی 
از آنجا عازم بلژیک خواهد شد. نشست وزیران امور 
خارجه ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام نیز روز 

سه شنبه در بروکسل برگزار خواهد شد.
در این نشست عالوه بر وزیران امور خارجه انگلیس، 
آلمان و فرانسه، »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا هم حضور خواهد داشت.
»دونالد  که  می شود  برگزار  آن  از  پس  نشست  این 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا پس از یک سال و نیم 
تهدید، روز سه شنبه وعده خود برای خروج این کشور 

از برجام و بازگشت تحریم های ایران را عملیاتی کرد.
این اقدام نسنجیده، انتقاد تند کشورهای اروپایی، 
نهاد های  و  دولت ها  دیگر  و  متحد  ملل  سازمان 

بین المللی را به همراه داشت.
روسیه و آلمان بر حفظ برجام تاکید کردند

رئیس جمهوری روسیه و صدراعظم آلمان هم روز 
برجام  حفظ  اهمیت  بر  تلفنی،  گفتگویی  در  جمعه 
تاکید کردند. دو طرف بر اهمیت اصولی حفظ برجام 
ازنقطه نظر امنیت بین المللی و منطقه ای تاکید کردند.
صدراعظم آلمان همچنین گفت که خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام، اطمینان به نظم جهانی را تضعیف 

می کند.
آن  مورد  در  که  توافقی  یکجانبه  لغو  افزود:  مرکل 
به  ملل  سازمان  امنیت  ش��ورای  در  و  شده  موافقت 
تصویب رسیده است، کار درستی نیست. این مساله 

باعث کم شدن سطح اعتماد به نظم جهانی می شود.
زیست  توافق  از  آمریکا  خروج  به  اش��اره  با  مرکل 

محیطی پاریس گفت: اگر همواره بگوئیم که مسائلی 
را نمی پسندیم و نمی توانیم به نظم جدید بین المللی 
دست یابیم، در آن صورت هر کس هر کاری دوست 
جامعه  برای  بدی  اخبار  این  و  می دهد  انجام  دارد 

جهانی است.
فرانسه: اروپا دست نشانده آمریکا نیست

»برونو لومر« وزیر اقتصاد فرانسه هم روز جمعه گفت 
در  آمریکا  دولت  اقدام  به  باید  اروپایی  کشورهای  که 
نشانده  و همچون دست  کنند  اعتراض  برجام،  مورد 
واشنگتن عمل نکنند. وی ضمن ابراز تمایل به ادامه 
به رغم  ایران  با  اروپایی  مبادالت تجاری شرکت های 
خروج آمریکا از برجام، یادآور شد که اروپا نباید بپذیرد 

که آمریکا، ژاندارم اقتصادی جهان است.
تشکیل  پیشنهاد  همچنین  فرانسه  اقتصاد  وزیر 
نهادی اروپایی را داد که از قدرت مشابه با قدرت وزارت 
دادگستری آمریکا برای مجازات شرکت های خارجی 

به دلیل فعالیت های تجاری شان، برخوردار باشد.
فرانسه  جمهوری  ریاست  کاخ  ح��ال،  همین  در 
)الیزه( با صدور بیانیه ای اعالم کرده است که پاریس 
تمام تالش خود را برای حفاظت از منافع شرکت های 
فرانسوی در ایران در برابر تهدیدهای واشنگتن به کار 

خواهد بست.
شورای اروپا تاکید کرد: تعلیق تحریم های ایران 

ادامه دارد
شورای اروپا هم با صدور بیانیه ای ضمن ابراز تاسف 
از  خروج  بر  مبنی  آمریکا  دولت  یکجانبه  تصمیم  از 
توافق هسته ای، بر حمایت قاطع خود از این توافق و 

ادامه لغو تحریم های ایران تاکید کرد.
در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است: اتحادیه 
بر  آمریکا مبنی  از تصمیم رئیس جمهور  اروپا عمیقا 
این  ایران متاسف است.  با  توافق هسته ای  از  خروج 
سازمان  امنیت  شورای   2231 قطنامه  در  که  توافق 
ملل با حمایت کامل مواجه شد، پایه ای اساسی برای 
منع اشاعه سالح هسته ای در جهان به شمار می رود و 

می تواند امنیت منطقه را به خوبی تامین کند.
همه  به  تاکنون  ایران  است:  آمده  بیانیه  این  در 
تعهدات این توافقنامه بین المللی پایبند بوده است 

و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آن را تائید کرده 
است. تا زمانی که به آن وفادار باشد، اتحادیه اروپا 
خواهد  متعهد  توافق  این  کارآمد  و  کامل  اجرای  به 

ماند.
لغو  اس��ت:  آم��ده  اروپ��ا  بیانیه ش��ورای  ادام��ه  در 
از  برنامه هسته ای بخشی مهم  با  تحریم های مرتبط 
شود.  فراموش  موضوع  این  نباید  و  است  توافق  این 
اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده لغو تحریم های هسته ای 
ایران تاثیرات مثبت بسیار زیادی بر تجارت و مراودات 
اقتصادی با ایران دارد. توافق بین المللی وین نتیجه 
به خوبی  اکنون  12 سال دیپلماسی فشرده است که 
به هدف خود رسیده و اتحادیه اروپا مصمم است تا با 
همکاری با جامعه بین المللی، از آن صیانت و حفاظت 

کند.
 روسیه: اعضای باقیمانده در برجام برای حفظ 

آن تالش کنند
با  هم  روسیه  خارجه  ام��ور  وزی��ر  ح��ال،  همین  در 
مناسب دانستن پاسخ ایران به خروج آمریکا از برجام، 
از اعضای باقیمانده در این توافق خواست تا گام های 

جدی را برای حفظ آن بردارند.
شرایط  در  که  معتقدیم  ما  گفت:  الوروف  سرگئی 
در  باقیمانده  طرف های  تا  است  مهم  بسیار  کنونی 
یکدیگر  با  آن  م��ورد  در  و  ارزیابی  را  شرایط  برجام 

مشورت کنند.
الوروف همچنین افزود که وی در گفت وگو با همتای 
آلمانی خود در مورد برجام و نیز خروج آمریکا از این 
کرد:  تاکید  او  کرده است.  بین المللی گفت وگو  توافق 
آن  حفظ  راستای  در  را  گام هایی  باید  برجام  اعضای 

بردارند.
وزیر خارجه روسیه ادامه داد: تحریم های یکجانبه 
اتحادیه  و  آمریکا  میان  روابط  ایران،  علیه  واشنگتن 
خواهد  تضعیف  را  روسیه  با  آمریکا  همچنین  و  اروپا 

کرد.
لغو  مورد  در  نباید  بازبینی  همچنین  وی،  گفته  به 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران انجام شود. بنابر 
ارزیابی پاسخ مناسب  اعالم الوروف، مسکو در حال 

ایران به خروج آمریکا از برجام است.

چین: به اجرای برجام ادامه می دهیم
به  واکنش  در  هم  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
تصمیم آمریکا برای خروج از برجام گفت پکن به این 
ادامه  را  آن  اجرای  و  پایبند می ماند  توافق هسته ای 

می دهد.
 سفیر اروپا در چین: نقض برجام از سوی آمریکا 

توافق را تکه پاره نمی کند
از  انتقاد  ضمن  هم  چین  در  اروپ��ا  اتحادیه  سفیر 
رئیس  ترامپ  دونالد  تخطی  و  هسته ای  توافق  نقض 
جمهوری آمریکا از یک سند بین المللی، گفت که به 
رغم این اقدام ضد جامعه بین المللی، برجام تکه و پاره 

نخواهد شد.
هانس دیتمار شویتزگوت یادآورشد که اگرچه دولت 
آمریکا این توافق را زیر پا گذاشت اما این طور نیست که 

بتواند این سند را بی اعتبار کند.
وی افزود: توافق هسته ای موسوم به برجام یک سند 
و توافق متعلق به کل جامعه بین المللی است و به این 
شکل نیست که وقتی کسی از آن تخطی کرد و آن را 

کنار گذاشت از هم فروپاشیده شود.
هوشمندی ایرانی ها

پدید  اصل  نماند،  چه  و  بماند  پابرجا  چه  برجام، 
فوق العاده  هوشمندی  ده��ن��ده  نشان  آن  آم��دن 
و  تاریخی  پیمان  این  در  ایرانی  مذاکره کننده  گروه 
بین المللی است. برای اثبات این واقعیت همین بس 
که رئیس جمهور آمریکا آن را برای کشورش بدترین 
توافق می داند و به خاطر اینکه طرف ایرانی توانسته 
خود  دارائی های  از  زیادی  مبالغ  ماهرانه ای  روش  با 
آمریکا یک  برای  را  آمریکا خارج کند آن  از چنگ  را 
بدون  داخلی  مخالفان  چند  هر  می نامد.  »فاجعه« 
آنکه منطق قابل ارائه ای داشته باشند تالش می کنند 
مانند ترامپ، برجام را یک فاجعه بدانند ولی تفاوت 
فاجعه می دانند  ایران  برای  را  آن  اینها  که  است  این 
ولی رئیس جمهور آمریکا معتقد است مذاکره کنندگان 
ایرانی با شکل دادن برجام توانستند آمریکا را با یک 
اگر هیچ دلیل  به همین جهت،  فاجعه مواجه کنند. 
دیگری هم وجود نداشته باشد می توانیم برجام را برای 

مذاکره کنندگان ایرانی یک سند افتخار بدانیم.

بوده  تمدن  دارای  پیش  سال  هزار   10 از  ایرانیان 
در  را  بشر  دستاوردهای  از  بسیاری  ریشه  رو  و  اند 
ابزار  نخستین  مثال  برای  یافت.  میتوان  تمدن  این 
نزدیکی  در  کمربند  غار  در  بافندگی  و  ریسندگی 
از  پیش  سال  هزار   7 به  که  است  شده  یافت  بهشهر 

باز میگردد. میالد مسیح 
ایرانیان نخستین کسانی بودند که کت آستین دار 
و شلوار میپوشیدند در حالی که مردمان تمدن های 
رومیان(  و  یونانی ها  )بابلی ها-آشوری ها-  دیگر 
آغاز  ای��ران  از  پارچه  بافتن  نمیپوشیدند.  شلوار 
فراورده های  مهمترین  از  صفوی  دوره  در  تا  شد 
صادراتی ایران شد. ایرانیان نخستین کسانی بودند 
تی  به  رفته  رفته  که  میپوشیدند  ورزشی  لباس  که 

شرت امروزی تبدیل شد. 
سابقه  قرنها  که  کشوری  دارد  تاسف  بسیار  جای 
صادرکننده  قبل  دهه  چند  تا  و  دارد  پوشاک  تولید 
جایی  به  امروز  بوده،  کشورها  سایر  به  پوشاک  انواع 
پوشاکش  ب��ازار  بر  ترکیه  نظیر  کشوری  که  رسیده 
برای  تولیدکنندگانش  حتی  و  ک��رده  پیدا  سلطه 
نام برندهای خارجی  به  باید  فروش محصوالت خود 

کنند.  کار 
سال  رهبری  معظم  مقام  جانب  از  که  سالی  در 
به  توجه  گرفته،  لقب  ایرانی«  ک��االی  از  »حمایت 
زیادی  بسیار  تاثیر  میتواند  پوشاک  بزرگ  صنعت 
در  باشد.  داشته  اشتغالزایی  و  کشور  اقتصاد  بر 
به  حوزه  این  مشکالت  بررسی  برای  و  راستا  همین 
اتحادیه  رئیس  طوسی،  لسان  مهدی  سید  سراغ 
گفتوگو  به  با وی  و  رفتیم  پوشاک مشهد  فروشندگان 

نشستیم که در ادامه متن آن را میخوانید.
با دمپینگ ریشه صنعت پوشاک  چین و ترکیه 

را سوزاندند
گفت:  مشهد  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
شکنی،  قیمت  دامپینگ)  با  ترکیه  و  چین  متاسفانه 
پوشاک  صنعت  ریشه   ) پایین  بسیار  قیمت  با  عرضه 
با  رقابت  توان  تولیدکننده  وقتی  را سوزاندند،  کشور 
کند؟  تولید  چگونه  ندارد  را  ترک  و  چینی  قیمتهای 
باشد  هم  بیشتر  ایرانی  کاالی  کیفیت  که  هرچند 
زمینگیر  را  تولیدکننده  قیمت  فاحش  اختالف  اما 

. میکند
با  گ��ف��ت��وگ��و  در  ط��وس��ی  ل��س��ان  م��ه��دی  س��ی��د 
ارائه  کارخوب  کارگاهی  وقتی  افزود:  »صبحامروز« 
زبانها میافتد بالفاصله دارایی  بر سر  نامش  و  میکند 
موجب  امر  همین  میکنند.  وارد  فشار  او  به  بیمه  و 
خفا  در  و  بترسد  برندسازی  از  سرمایهگذار  می شود 
تا  شوند  قائل  مزیت  برندسازی  برای  باید  کارکند. 
برند در کشور قدرت بگیرد، بعد وارد مقوله صادرات 
خارجی  برندهای  با  را  بازار  میخواهیم  اگر  شود. 
تا  بیاوریم  را  دنیا  مطرح  برندهای  باید  کنیم  رقابتی 

کنیم. ایجاد  رقابت 
وی ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد 
که ما مزیتهای بسیاری برای تولید در کشور داریم. 
نشان  داشتیم  ترکیه  کشور  درخصوص  که  تحقیقاتی 
کارگر،  ما در قیمت  اولیه، کشور  بجز بحث مواد  داد 
انرژی و حتی در مالیات و بیمه نیز نسبت به ترکیه و 

بسیاری از کشورهای دیگر مزیت دارد،
مانع »قیمت گذاری روی کاال« 

روی  دنیا  نقطه  هیچ  در  تصریحکرد:  لسانطوسی 
اساس  بر  تولیدکنندهها  و  نمیشود  قیمتگذاری  کاال 
فروش  به  و  تولید  را  اجناس  دارند  هم  با  که  رقابتی 
متفاوت  تخفیفهای  مختلف  فصلهای  در  و  میرسانند 

دارند.
نکردن  رشد  باعث  ناخودآگاه  رقابتی  بازار  این   

میشود.  کیفیت  ه���رروزه  رفتن  ب��االر  و  قیمتها 
دستور  داخ��ل  تولید  ک��االی  نکردن  قیمت گذاری 
صورت  امر  این  که  وقتی  تا  و  است  وزی��ر  شخص 
خواهد  شکل  همین  به  تولید  روز  و  حال  نپذیرد 

ماند.
العاده  فوق  فروش های  و  حراجها  درخصوص  وی 
حراج های  اکثر  کرد:  اظهار  شهر  سطح  وتخفیفهای 
ما  کشور  در  وقتی  اس��ت،  واقعی  غیر  شهر  سطح 
میگویند قیمت باید بر اساس 20 درصد سود باشد، 
سود  به  رسیدن  ب��رای  میشود  ناچار  تولیدکننده 
به  مربوط  قانون  این  بکاهد.  کاال  کیفیت  از  منطقی 
مثل  نیز  ما  تورم  و  مخارج  آیا  است،  قبل  سال   40
بر همین اساس  نهایی  40 سال قبل است که قیمت 

شود؟  تعیین 
لسان طوسی ادامه داد: به خاطر نقص در قوانین 
هیچ حراج و فروش ویژهای در کشور واقعی نیست. 
این  به  اتفاق رخ میدهد  این  دیگر  در کشورهای  اگر 
نمیشود  لحاظ  قیمتی  و  سود  سقف  که  است  خاطر 
با 20 درصد سود چگونه تخفیف 50  اما در کشور ما 
مربوط  فقط  کار  این  میشود؟  لحاظ  درصدی   70 و 
قدیمیکه  جنسهای  که  است  بزرگ  فروشگاههای  به 
غیر  قیمت  با  را  ندارد  خریدار  چندان  بازار  در  دیگر 
دست  سرمایه اولیه  به  تا  می رساند  فروش  به  واقعی 

کند.  پیدا 

در  مشهد  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
ظرفیت  از  پس  باید  گفت:  صادرات  بازار  خصوص 
چند  ترکیه  باشیم  صادرات  دنبال  بررسی  و  شناسی 
ما  تولید  قدرت  مقابل  در  جایگاهی  هیچ  قبل  دهه 
برنامهریزی  و  آسیبشناسی  تحلیل،  با  ولی  نداشت 
ما  بازار  حتی  و  گرفته  سبقت  ما  از  توانست  صحیح 
جلسات  تمام  در  ما  مسئولین  بگیرد.  اختیار  در  را 
می گویند باید وارد حوزه صادرات شویم و بازارهای 
اقدامی برای  هر  از  قبل  کنیم.  پیدا  جدید  هدف 
ما  وقتی  بود.  بازارداخل  فکر  به  باید  ابتدا  تقویت 
از دست  را  بازار داخلی خودمان  نفر  هشتاد میلیون 

بازارهای خارجی شویم؟ دادهایم چگونه وارد 
و  احیاکنیم  را  داخلی  بازار  ظرفیت  ابتداباید   

مازاد آن را صادر کنیم.
دولت ها  دنیا  کشورهای  تمام  در  داد:  ادامه  وی 
اما  هستند،  تولیدکننده  و  سرمایهگذار  دنبال  به 
که  اکنون  میشود.  طی  برعکس  روال  ما  کشور  در 
همین  رفتن  بین  از  تا  نفس  دو  تنها  من  اعتقاد  به 
سمت  به  اندکی  دولت  داریم،  فاصله  تولید  ته مانده 
راستا  همین  در  و  است  شده  متمایل  تولیدکننده 
صنفی  نظام  وقانون  مالیاتی  قوانین  در  اصالحات 
امیدواری  جای  خود  این  که  است،  اجرا  درح��ال 

قرار  متخصص  مدیران  امور  همه  در  ما  اگر  است. 
می دادیم امروز کشور به این وضع دچار نمیشد. 

و  نامهربانیها  این  تمام  با  کرد:  تصریح  لسانطوسی 
حوزه  و  اطراف  کشورهای  به  نیز  اکنون  ما  مشکالت 
زیرزمینی  نیز  آن  اما  داریم  صادرات  میانه  آسیای 
رقابت  قابلیت  و  ت��وان  هنوز  ما  یعنی  این  اس��ت. 
رئیس  که  قولهایی  اساس  بر  البته  داری��م.  پذیری 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  و  فراکسیون 
اول  از  که  راهاست  در  اصالحات  اند  داده  اسالمی 

تیرماه اجرایی خواهد شد.
مالیات باید برای رونق کار اصناف صرف شود

مالیاتی  مشکالت  خصوص  در  طوسی  لسان 
دیگر  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بحث  کرد:  اظهار 
است،  گرفته  قرار  تولید  راه  سر  که  است  مشکالتی 
بازخورد  و  شد  اجرا  آزمایشی  صورت  به  که  طرحی 
میدهند.  ادامه  را  آن  همچنان  اما  نداشت  خوبی 
مالیات  البته اصناف مالیات محور هستند و همواره 
مالیات  این  کاش  اما  می کنند  پرداخت  موقع  به  را 
برای رونق کسب وکار صرف شود و در نهایت به خود 
نه  اصناف  مولد.  غیر  بخش های  نه  گردد  باز  دولت 
میخواهند و نه میتوانند فرار مالیاتی داشته باشند، 
و  هستند  خواص  جزو  دارند  مالیاتی  فرار  که  کسانی 

دارند. روابط قدرتمندی 
لسان طوسی ادامه داد: متاسفانه در اداره دارایی 
ما  راستا  همین  در  میشود،  ظلم  ما  واحدهای  به 
کمیسیونهای  در  را  افرادی  رایگان  کامال  صورت  به 
دفاع  افراد  این  حق  از  که  گذاشتهایم  اختالف  حل 
کمیسیون  به  رفتن  از  را  مودی  اداره  این  در  کنند. 
با  را  موضوع  این  رسانی  اطالع  با  ما  اما  میترسانند 
خود  درالیحه  در  که  کرده ایم  اعالم  اتحادیه  اعضای 
حضور  کمیسیون  در  اتحادیه  نماینده  که  کنند  ذکر 
اتحادیه  به  امضا  حق  یک  شکل  بدین  باشد.  داشته 
الیحه  در  هم  را  نکته  این  اگر  حتی  می شود.  داده 
در  اعضا  منافع  از  دفاع  برای  ما  هم  باز  نکنند  ذکر 

یافت. خواهیم  حضور  کمیسیون ها  این 
به صادرات برسیم میتوانیم دوساله 

تصریح  مشهد  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
جلو  به  رو  حرکت  اقتصاد  میخواهد  دولت  اگر  کرد: 
حرکت  کننده  تولید  با  گام  به  گام  باید  باشد  داشته 
ما  میدهم  قول  من  دهد  رخ  اتفاق  این  اگر  کند، 
چندسال  برسیم.  ص��ادرات  ظرفیت  به  ساله  دو 
اما  میکردند  کار  روزی  شبانه  ما  تولیدیهای  پیش 
انداخت.  روز  این  به  را  تولید  مختلف  ضربههای 
دولت  میگوید  تولیدکننده  که  رسیده  جایی  به  کار 

به کمک نداریم. نیازی  سنگاندازی نکند، ما 
ندارند مردم در جمهوری اسالمیجایگاهی 

ما  کشور  و  استان  شهر،  در  متاسفانه  افزود:  وی 
مجتمعهای  اکثر  نمیگیرد.  صورت  کارشناسی  کار 
اما همچنان در حال  تجاری ما ظرفیت خالی دارند 
سرمایهگذاریها  چرا  هستیم!  مراکز  اینگونه  ساخت 
این  دچار  تا  نمیشوند  هدایت  دیگری  سمتها  به 
افرادی  منافع  شک  بدون  نشویم؟  کالن  زیانهای 
ای��ن  نمیخواهند  ک��ه  اس��ت  ب��خ��ش  ای��ن  درگ��ی��ر 

بگیرد، صورت  کارشناسیها 
صنفی  حریم  قبل  سالهای  کرد:  ابراز  لسانطوسی 
برای واحدهای صنفی وجود داشت ولی دولت برای 
باعث  و  برداشت  را  سقف  این  بیشتر  درآمد  کسب 
 300 از  بیش  با وجود  اکنون  این واحدها شد.  تعدد 
مجتمع تجاری فعال و 200 مجتمع در حال احداث 
عرضه  نمایشگاه  سال  مختلف  ای��ام  در  همچنان 

امری عجیب است. که  کاالبرگزار می کنند  مستقیم 
اف��راد  وج��ود  نمایشگاه ها  ای��ن  ب��رگ��زاری  علت 

است نما  وکارشناس  غیرمتخصص 
با  مشهد  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
پوشاك  صنفی  واحد  هزار   6 نماینده  ما  که  این  بیان 
نمایشگاه  برگزاری  مقابل  میخواهند  ما  از  که  داریم 

منافعشان  که  افرادی  هرچند  کرد:  اظهار  بایستم، 
سعی  حتی  و  میکنند  مخالفت  ما  با  میشود  تهدید 
در رد صالحیت کردن من دارند اما از حقوق اعضای 
گذشت  نخواهم  دادهاند  رای  ما  به  که  اتحادیهای 
کاری  این  کردهاند.  اعتماد  ما  به  افراد  این  چون 
صنفی  اتحادیه های  مدیره  هیئت  وظیفه  که  است 
خصوصی  بخش  نمایندگان  ما  است،  اصناف  اتاق  و 

نباید سلیقه ای عمل کنیم. و  هستیم 
شهرداری نباید شب بازار و محیط دستفروشی 

کند ایجاد 
مشکالتی  نیز  شهرداری  با  ما  که  این  بیان  با  وی 
شهردار  از  نقل  به  خبری  پیش  مدتی  گفت:  داریم، 
مشهد  در  بازار  شب  بزرگترین  افتتاح  از  که  خواندم 
در  غ��ذا  خیابان  نیز  ن��وروز  ای��ام  در  و  میداد  خبر 
ضرر  کسبه  به  اقدامات  دست  شد.این  ایجاد  شهر 
است  پاسخگو  زمانی  اقدامات  این  میزند.  بسیاری 
در  آیا  باشد،  نیاز  حد  از  کمتر  صنفی  واحدهای  که 
داریم؟  کم   پوشاک  یا  غذا  ارائ��ه  واحدهای  مشهد 
در  کنید  ساماندهی  را  دستفروشان  میخواهید  اگر 

کنید. اشتغالزایی  کارگاها  و  کارخانهها 
افراد  حضور  شاهد  ساله  هر  افزود:  طوسی  لسان 

آنها  که  هستیم  درنمایشگاه ها  واسطه  و  دالل  تبعه 
انبارها  تهمانده  یا  و  بیکیفیت  اجناس  خرید  با 
نمایشگاه  در  دیگر  افراد  کسب  جواز  با  و  وکارگاهها 
ما مقرر  اعتراضات پی درپی  با  پیدا میکنند.  حضور 
اختیار  در  را  پوشاک  غرفههای  صالحیت  تایید  شد، 
ما قرار دادند اما باز هم شاهد اجاره غرفهها به افراد 
به  کمک  برای  نمایشگاهها  این  بودیم.  ناشایست 
شخصی  منافع  تامین  برای  تنها  بلکه  نیست  مردم 

افرادی خاص ایجاد میشود.
گفت:  مشهد  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
بهترین  کاالهای  بهترین  نمایش  برای  نمایشگاه 

به  ک��اال  عرضه  ب��رای  و  اس��ت  بنکدارن  به  برندها 
توسط  باید  کار  این  نیست،  مناسب  مصرفکننده 
نوع  یک  این  بگیرد.  پروانه دارصورت  کننده  توزیع 
تولید  برای  مانع  معنای  به  و  است  داخلی  دامپینگ 

داخلی است.
لسان طوسی افزود: یکی دیگر از مشکالتی که کل 
فروشگاههای  است  داده  قرار  الشعاع  تحت  را  بازار 
را  جنس  باید  فروشگاهها  این  است،  زنجیرهای 
به  سود  درصد   20 لحاظ  با  بخرند،  تولیدکننده  از 
با  روند  این  که  برسانند  فروش  به  مقطوع  صورت 
خواهد  مصرفکننده  نفع  به  واسطه  حذف  به  توجه 
فروشگاهها  این  ویژه  تخفیفهای  شاهد  اما  بود. 

هستیم که امری کامال اشتباه است. 
»روابط« جای »ضوابط« را گرفته است

که  کنیم  قبول  باید  ام���روز  ک��رد:  تصریح  وی 
باید  و  شده  خارج  سابق  سنتی  شکل  از  کسبوکار 
باید  کنیم،  رشد  دیگر  پیشرفتهای  با  همگام  نیز  ما 
نیاز  و  شده  علم  یک  به  تبدیل  اقتصاد  که  بپذیریم 
یکسری  اکنون  دارد.  الزم  زیرساختهای  ایجاد  با 
این  از  ذینفوذ  افراد  و  ندارند  گمرک  ما  مرزهای  از 
زمانی  تا  و  میدهند  انجام  واردات  راحتی  به  مبادی 
باشد هیچ  گرفته  را  روابط جای ضوابط  در کشور  که 

گرفت. نخواهیم  نتیجهای 
دستگاه  یک  وج��ود  با  داد:  ادام��ه  لسانطوسی 
در  که  کاال  کانتینر  چهارهزار  از  گمرکات  در  ایکس 
در  آورد  عمل  به  بازرسی  نمیتوان  می شود  وارد  روز 
نتیجه سایر محموله ها بر اساس اظهارات خود افراد 
مبادی  در  فقط  مشکل  این  حل  می شود  کشور  وارد 

ورودی امکان پذیر است. 
  بیشترین کنترل و نظارت باید از مبدا صورت 

گیرد
وی افزود: افراد صاحب نفوذ کاال را از مرزها عبور 
به  من  دست  به  تا  میکنند  توزیع  بازار  در  و  میدهند 
تمام  رسید  من  به  وقتی  برسد.  کننده  عرضه  عنوان 
میشود  ضبط  کاال  میشود،  متمرکز  من  روی  نظارتها 
حالی  در  این  میشوم.  جریمه  مبلغ  برابر  چند  من  و 
سود  و  کرده  را  خود  کار  اصلی،  کننده  وارد  که  است 

الزم را کسب کرده است.
نداریم گران فروشی 

در  مشهد  پوشاک  فروشنگان  اتحادیه  رئیس 
بازار  در  ما  امروز  البته  قیمتها گفت:  گرانی  خصوص 
قدری  به  بازار  شرایط  که  چرا  نداریم  گرانفروشی 
جنس  سود  کمترین  با  حاضرند  همه  که  شده  سخت 
جاری  هزینههای  پاسخ  بتوانند  تا  بفروشند  را  خود 
ناچار  تولیدکننده  کنونی  رکود  با  بدهند.  را  خود 
است تولید کند و اگر رکود به همین شکل باشد باید 
نتیجه  در  بفروشد  کم  سود  یا  شده  تمام  قیمت  با 
رکود  از  که  این  مگر  بود.  نخواهد  قیمتی  افزایش 

نمیشود. این پیشبینی  خارج شویم که فعال 
وی افزود: این رکود به صورت ناخواسته یک بازار 
رسیدن  دنبال  به  همه  و  است  کرده  ایجاد  رقابتی 
رکود  این  از  امیدواریم  هستند.  مناسبتر  قیمت  به 
رفتن  باال  کنار  در  رقابتی  بازار  این  و  شویم  خارج 
تا  بگیرد  قرار  دولت  تصدیگری  شدن  وکم  کیفیت 
پوشاک  تولید  و  مدیریت  رشد  روند  شاهد  درنهایت 

باشیم. در کشور 

»صبح امروز« بررسی می کند؛

 چین و ترکیه ریشه پوشاک ایران را سوزاندند
لسان طوسی: اگر دولت حمایت کند، دو ساله به صادرات می رسیم

 وقتی کارگاهی کارخوب ارائه میکند 
و نامش بر سر زبانها میافتد بالفاصله 

دارایی و بیمه به او فشار وارد 
میکنند. همین امر موجب می شود 
سرمایهگذار از برندسازی بترسد و 

در خفا کارکند. باید برای برندسازی 
مزیت قائل شوند تا برند در کشور 

قدرت بگیرد، بعد وارد مقوله صادرات 
شود

به خاطر نقص در قوانین هیچ حراج 
و فروش ویژهای در کشور واقعی 

نیست. اگر در کشورهای دیگر این 
اتفاق رخ میدهد به این خاطر است 

که سقف سود و قیمتی لحاظ نمیشود 
اما در کشور ما با 20 درصد سود 

چگونه تخفیف 50 و 70 درصدی 
لحاظ میشود؟ این کار فقط مربوط 

به فروشگاههای بزرگ است که 
جنسهای قدیمیکه دیگر در بازار 
چندان خریدار ندارد را با قیمت 

غیر واقعی به فروش می رساند تا به 
سرمایه اولیه دست پیدا کند

به   : گفت  تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزارت  برنامه  طرح  معاون 
منظور حمایت و تقویت چرخه تولید تا صادرات به زیرساخت های 

تولید و بسته بندی امسال یارانه داده می شود .
رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت صنعت پوشاک و سوغات 
خراسان رضوی افزود : امسال به منظور تقویت صادرات اقداماتی 
دو  این  به  یارانه  اختصاص  آنها   جمله  از  که  است  انجام  دست  در 

بخش است .
وجود  نیازهایی  پیش  صادرات  توسعه  برای  داد:  ادامه  رحمانی 
ها  ظرفیت  و  تولیدات  های  نمایشگاه  برپایی  آنها  جمله  از  که  دارد 
با هدف معرفی توانمندی هاست و در کنار آن توسعه و ارتقا کیفیت 

وکمیت بسته بندی و فرآوری می باشد.
 وی اظهار کرد : در عین آنکه امسال به صادر کنندگان یارانه و نیز 
جوایز صادراتی اعطا می شود . هیچ سهمیه بندی هم در این زمینه 
اعمال نمی شود و هر استان به تناسب ظرفیت ها و توانمندی ها و 

فعالیت در این حوزه می تواند از این منابع و یارانه ها  بهره گیرد.
بنگاه  درصد   11 امروز   : گفت  پوشاک  حوزه  به  اشاره  با  رحمانی 
درصد   5 وجود  با  و  است  فعال  حوزه  این  در  کشور  صنعتی  های 
سرمایه گذاری صنعتی کشور 13 درصد اشتغال این بخش را به خود 
درصد   13 گذاری  سرمایه  درصد   5 با  وقتی   . است  داده  اختصاص 
این  که  است  آن  مفهوم  به  است  پوشاک  بخش  اختیار  در  اشتغال 
حوزه می تواند با سرمایه گذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد کند و 

فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ایجاد شغل را داراست.
وی ادامه داد : هم اکنون برنامه عملیاتی راهبردی صنعت ، معدن 
می  را  خود  نهایی  مراحل  و  است  تدوین  دست  در  کشور  تجارت  و 
ارتقا  رضوی  خراسان  های  اولویت  از  یکی  آن  اساس  بر  و  گذراند 

پوشاک است.
سوغاتی  سبد  در  خرید  سهم  بیشترین  اینکه  بیان  با  رحمانی 
از  استان  این   : گفت   ، دهد  می  تشکیل  پوشاک  را  استان  زائران 
قطب های پوشاک کشور است و باید قدرت رقابت پذیری و کیفیت 

بازار خود در  برده و در عین در اختیار گرفتن  باال  را  تولیدات خود 
عرصه صادرات هم حضوری درخور داشته باشد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود : امسال برای حمایت 
از تولید داخل به صورت ویژه و گسترده با قاچاق پوشاک مقابله می 
در  هم  بخش  این  صنایع  بهسازی  و  نوسازی  آنکه  عین  در  و  شود 

برنامه ریزی ها دنبال می شود.
جدا  گردشگری  از  سوغات  بازار  اینکه  بیان  با  نیز  ادامه  در  وی 
نیست ، افزود : وجود بارگاه منور رضوی و 30 میلیون زائر ظرفیتی 
بهره  برای  ها  دستگاه  و  ها  بخش  همه  باید  که  است  توجه  قابل 
خراسان  باید  شوند.  عرصه  وارد  فرصت  و  نعمت  این  از  مطلوب 
های  ظرفیت  همه  و  شود  کشور  سوغات  صادراتی  پایگاه  رضوی 

سوغات کشور در اینجا خطه عرضه و از اینجا صادر شود که این خود 
فرصت بسیار ارزشمندی برای ایجاداشتغال نه تنها در این استان 

که برای کشور است.
استاندار خراسان رضوی :

تشکیل کارگروه ویژه سوغات زیارت در استان
منظور  به   : گفت  رضوی  خراسان  استاندار  جلسه  این  ادامه  در 
ساماندهی و برنامه ریزی بازار سوغات و در راستای مطالبه رئیس 
جمهوری در این حوزه کارگروه ویژه سوغات زیارت در زیر مجموعه 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان فعال می شود.
معاونت  مسئولیت  با  کارگروه  این   : افزود  رشیدیان  علیرضا 
باید  کارگروه  این   . شود  می  فعال  استان  زیارت  نیز  و  اقتصادی 

و  ها  بخش  بین  مشخص  کار  تقسیم  تا  اجرایی  برنامه  تدوین  از 
رئیس  تاکید  مورد  مباحث  به  برای رسیدن  مربوطه  دستگاه های 
ایجاد  برای  ظرفیت  این  از  گیری  بهره  و  حوزه  این  در  جمهوری 

اشتغال مناسب اقدام جدی و موثری انجام دهد.
و  رض��وی  منور  بارگاه  وج��ود  با  استان  این   : کرد  تصریح  وی   
طبیعی  های  جاذبه  تنوع  و  فرهنگی  و  تاریخی  آثار  انبوه  حجم 
تاکید  به  گردشگری  ح��وزه  در  ای  گسترده  های  ظرفیت  دارای 
نباید  و مسافر در سال  زائر  میلیون  با ظرفیت 30  رئیس جمهوری 
کار  به  امکانات  و  توان  همه  باید  راستا  این  در  و  باشد  بیکارداشته 

گرفته شود..
سوغات  بازار  تومان  میلیارد  هزار  سه  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
باید   : افزود  امروز عموما در اختیار کاالهای خارجی است،  استان 
قرار  داخل  کنندگان  تولید  اختیار  در  و  یافته  تغیییر  شرایط  این 
گیرد. بدین منظور نیازمند برنامه ریزی ، تقسیم کار مناسب و ایجاد 
مشوق های الزم برای ورود سرمایه گذاران به حوزه سوغات و حفظ 
و تقویت تولیدات موجود به تناسب نیاز و سلیقه زائران است . در 
این میان موضوع سوغات فرهنگی از جمله ضرورت هایی است که 

طی این برنامه ریزی ها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخشی دیگر از این جلسه در موضوع صنعت پوشاک استان 
به  را  استان  صنعت  درصد  چهار  که  آن  وجود  با  نساجی  گفت:  نیز 
که  باشد  را دارا می  اما 6 درصد اشتغال  خود اختصاص داده است 
تولید  باید  اما  دارد  اشتغال  برای  این حوزه  از ظرفیت خوب  نشان 

داخل ترغیب و حمایت شده و کیفیت کاالها ارتقا یابد.
و  ریزی  برنامه  اساس  بر   : کرد  تصریح  استاندار خراسان رضوی   
کننده  عرضه  های  نمایندگی  همه   97 بودجه  قانون  بر  حاکم  روح 
فروش  میزان  از  درصد   20 باید  استان  در  فعال  خارجی  برندهای 
اگر  حتی  کنند.  تامین  استان  داخل  تولیدی  واحدهای  از  را  خود 
از نظر امکانات و تجهیزات واحدهای تولیدی مورد نظر این برندها 

شرایط مناسبی نداشته باشند آمادگی داریم از آنها حمایت کنیم .

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت :

به زیرساخت های تولید و بسته بندی یارانه می دهیم            قاسم شمسایی 
ghasem.shamsaii@gmail.com به منظور گرفتن تظمین های بیشتر کلید خورد

آغاز مذاکرات ظریف با 4+1



 هدیه ریحانی
hedie.s.reyhani@gmail.com

    نیلوفر اقبال 
nilouphar.eghbal@yahoo.com
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قدیمی ها خوب می گفتند که موقع عصبانیت، یک 
لیوان آب خنک بخور! باید باور داشت که همین توصیه 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  است  کاربردی  چقدر  کهنه، 
جا و مکان، همیشه خدا هم جواب می دهد. شرایط 
اجتماعی، فشارهای مختلف و شیوه زندگی، به ویژه 
گیرت  دیوار  گوشه  باالخره  اقتصادی  و  مالی  مسائل 
می آورند و یقه ات را محکم می چسبند! از شخصی که 
همین حاال کنار شما نشسته تا کسی که در همین لحظه 
پشت میله های زندان نشسته و زانو هایش را بغل گرفته 
به اشتباه اتفاق افتاده ای فکر می کند، همه در مراحل 
مختلف زندگی، عصبانیت، خشم، مشکالت و سایر 
سر  پشت  را  "اعصاب خردکن"  اصطالح  به  چیزهای 
گذاشته اند. گاهی حرف های کوچکی که هیچ وقت به 
مرحله عمل نرسیده چنان آشفته بازاری درست کرده 
کند.  جمعش  نتوانسته  کسی  بعدی  سال های  تا  که 
ماشین هم ترمز دارد چه برسد به انسان! قبل از اینکه 
دستت را باال ببری، لبی باز کنی، قدمی به جلو برداری 
یا اینکه برگردی زیر گوشش بخوابانی، بهتر است ترمز 

کنی و بپرسی این همه عصبانیت جایی دارد؟
روانشناسی  ارشد  کارشناس  خزائنی،  گشتاسب 
بالینی در گفتگو با صبح امروز به بررسی نظریه های 
مختلف از خشونت و ویژگی های آن پرداخته است تا 
شاید با شناخت این خصوصیات، بتوان در مرحله بعد 

گامی مؤثر برای کنترل درست آن برداشت.
خشونت، افسار گسیخته هیجانات درونی

خزائنی با بیان این که خشونت تعاریف مختلفی دارد 
و در هر حوزهای می توان متناسب با آن، خشونت را 
تعریف کرد، گفت: بعضی از تحلیلگران و کارشناسان 
و  عوامل  به  اعتراض آمیز  پاسخ  نوع  یک  را  خشونت 
را  آن  ای  و عده  بیرونی می دانند  و  فشارهای درونی 
واکنشی نسبت به تهدیدهای بیرونی تعریف می کنند. 
گروهی نیز در روانشناسی اجتماعی، خشونت را هر 
گونه رفتاری می دانند که به قصد آسیب رساندن روانی 

یا جسمانی به فرد یا جسمی دیگر انجام می شود.
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با تأکید بر این 
که خشونت، ابراز رفتاری هیجانی به نام خشم است، 
دیدگاه ها درباره این رفتار را متنوع دانست و افزود: با 
توجه به رویکرد خیلی معروف در این حوزه که خشم را 
تحت عنوان نظریه سرخوردگی، پرخاشگری یا ناکامی 
افراد معتقدند که وقتی فرد برای دست  می شناسد، 
مواجه  مانعی  با  و  می کند  تالش  هدفی  یک  به  یابی 
در  که  و حالت هیجانی  ناکامی شده  می گردد، دچار 
پی این به وجود می آید، خشم است و ابراز آن به شکل 

رفتارهای خشونت آمیز صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: وقتی خشم باعث بروز رفتارهای 
پرخاشگرانه و به عبارتی خشونت می شود، این ابراز 
به دو صورت قابل مشاهده است، نوع اول زمانی است 
که دقیقًا فرد با عامل ناکام کننده برخورد می کند، به 
عنوان مثال در رفع نیاز تشنگی، کسی مانع نوشیدن 

آب بوده و شما با آن عامل مستقیمًا مقابله می کنید و 
در نوع دوم، به قدری مواجه شدن با آن عامل سخت 
و غیر ممکن است که در بروز این خشم جابجایی را 
انجام می دهیم، مانند وقتی که در محل کار، مدیر مانع 
اهداف و رفتارهای مورد نیاز شما می شود که مقابله با 
شخص وی می تواند عواقب بدتری را به دنبال داشته 
باشند که در نتیجه فرد خشم خود را متوجه شخص 
اصطالح  در  نوع  این  به  که  می کند  دیگری  چیز  یا 

پرخاشگری جابجاشده می گویند.
 توجه به رفتار با کودکان برای کنترل خشونت

خزائنی با تأکید بر این که الزامًا هر ناکامی منجر به 
کرد،  کنترل  را  آن  می توان  و  نمی شود  پرخاشگری 
اضافه کرد: نظریه دیگر از دیدگاه اجتماعی است که 
معتقد هستند افراد ذاتًا خشمگین نیستند بلکه خشم 
را یاد می گیرند. من به عنوان یک کودک، نوجوان یا 
جوان در شرایطی، رفتار خشونت آمیز یا پرخاشگرانه 
را می بینم و یاد می گیرم. کارشناس ارشد روانشناسی 
در  کودک  یک  کنید  فرض  کرد:  خاطرنشان  بالینی، 
خانه  به  و  می کند  دعوا  کالسی هایش  هم  با  مدرسه 
به  از وضعیت کودک پی  که  والدین  می آید. در خانه 
موضوع می برند، واکنش آن ها بسیار مهم است. اگر 
والدین کودک را بخاطر عدم تقابل درست با همکالسی 
مالمت کرده و او را به خشونت بیشتر در صحنه های 
مشابه دعوت کنند، به نوعی با این واکنش به کودک 
انجام رفتار خشونت آمیز را آموزش داده اند اما می توان 

با صحبت کردن و روش حل مسائل را یاد او داد.
جریان  این  شاهد  خانه  در  فرزند  کرد:  تأکید  وی 
یا  به عنوان مثال پدر درخواست های بی جا  که  است 
غیر منطقی خود را از سایر اعضای خانواده با خشونت 
مطرح کرده و با تکیه بر این نوع ابراز موفق هم می شود، 
و در نتیجه کودک نیز این تصور را دریافت می کند که 
می تواند با ابراز خشونت آمیز خواسته هایش به آن ها 

دست پیدا کند، هر چند که آن درخواست ها غیر معقول 
و ناحق باشند. خزائنی با اشاره به این که کارشناسان 
معتقد هستند که رفتار پرخاشگری از ابتدای کودکی 
توسط فرد آموخته می شود و تا بزرگسالی به استفاده از 
آن تحت عنوان یک الگوی رفتاری ادامه می دهد و در 
نهایت به یک الگوی اجتماعی تبدیل می شود، گفت: 
گاهی خشونت در سطح یک خانواده مطرح می شود، 
اما گاهی مانند کشور ما متاسفانه بر اساس آمارهای 
اعالم شده درصد خشونت به عنوان یک معضل و آسیب 

اجتماعی نسبتًا متراکم شناخته می شود.
رشد تساعدی خشونت در جامعه

ب��االی  م��ی��زان  اف���زود:  روانشناسی  کارشناس 
پرونده های قضایی موجود در این باره و حتی حداقل 
جامعه  در  روزم��ره  طور  به  ما  که  رفتارهایی  همان 
مشاهده می کنیم گویای تبدیل شدن خشونت به یک 
الگوی اجتماعی است و در این زمان تأثیر آن بسیار 
بیشتر است و بر تمام تک تک اعضای جامعه در تمام 
اگر یک  این زمان  را دارد. در  اثر  این  اقشار  و  سنین 
نگاه  دور  جریان  این  از  را  فرزندش  بخواهد  خانواده 
دارد، نمی تواند چون در جامعه وجود داشته و قابل 
کنترل نیست و فرد وقتی وارد جامعه شود با آن مواجه 
است. به عبارتی در چنین وضعیتی خشونت یک نوع 
رفتار رفت و برگشتی می شود که فرد از جامعه خشونت 
را یاد گرفته و در همان جامعه آن را ابراز می کند که 
به همین دلیل نیز با سرعت فراگیر شده و کنترل آن 
سخت است. وی با تأکید بر اینکه نظرات و دیدگاه های 
مختلفی درباره خشونت مطرح بوده که نمی توان به 
طور یقین به یک نظریه تکیه کرد و باید آن را در ابعاد 
مختلف مورد بررسی قرار داد، تصریح کرد: بعضی از 
خشونت  پژوهشگران،  و  روانشناسی  پردازان  نظریه 
را به عنوان یک نوع عنصر ذاتی در انسان می دانند و 
معتقدند که در ذات انسان خشونت وجود داشته و به 

همین دلیل هم آن را در شرایطی ابراز می کند. آن ها 
این توجیه را دارند که به دلیل حفظ شرایط زیستن و 
حفظ بقا، آن چه که انسان ها از اعصار قدیمی داشتند 
و به خاطر شرایط مجبور بوده اند تا قوه درگیر شونده یا 
خشونت را در خود تقویت کنند. برخی نظریه پردازان 
نیز معتقد هستند که خشونت ریشه در ترس دارد و در 
واقع این ترس است که خشونت را به دنبال خود در 

فرد ایجاد می کند.
خشم وراثتی یا اکتسابی؟

خزائنی با بیان این که برخی خشونت را خصوصیتی 
مبتنی بر افراد جامعه دانسته و به این دلیل آن را در 
می کنند،  بندی  تقسیم  خانوادگی  و  فردی  سطوح 
ادامه داد: خشونت های خانوادگی با عوامل فیزیکی، 
روحی و روانی، تحقیرکردن ها و رفتارهایی علیه زنان، 
کودکان و در مقایاس کم حتی علیه مردها، نمود پیدا 
کم  خیلی  خانواده  در  مردها  علیه  خشونت  می کند. 
مورد توجه و بیان قرار می گیرند اما در کشور بر اساس 

تحقیقات جدید رشد نیز داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: رفتارهای خشونت آمیز مردها 
علیه زن ها بیشتر فیزیکی و با آسیب رساندن جسمی 
زنان  خشونت های  مقابل  طرف  در  ولی  است  همراه 
علیه مردها بیشتر به دلیل شرایط فیزیولوژیک آن ها، 
بیشتر روحی و روانی صورت می گیرد که از آن جمله 
برای همسرانشان  زنان  به شرط گذاری های  می توان 
تحقیر  نوعی  به  را  مرد  عملی  طور  به  که  کرد  اشاره 
استرس  تحت  و  کرده  محدود  را  شخص  و  می کنند 
یکی  متاسفانه  می دهند.  ق��رار  روان��ی  فشارهای  و 
خشونت  جامعه،  در  خشونت  اب��راز  نوع  بدترین  از 
دفاع ترین  بی  کودکان،  واقع  در  که  است  کودکان  با 
ما  و  می شوند  سپرده  ما  دست  که  هستند  آدم هایی 
متاسفانه رفتارهایی ناصحیح را در قبال آن ها انجام 

می دهیم.

   سرویس اجتماعی
مادربزرگ  و  پدربزرگ  دست  ل��رزش  ما  از  خیلی 
هایمان را در پیری دیده ایم. پدر بزرگ ها و مادربزرگ 
غذا  موقع  و  می کنند  حرکت  سختی  به  که  هایی 
افتد  می  مهربانشان  های  دست  از  قاشق  خ��ورردن 
می  فکر  ما  بیشتر  ری��زد  می  لباسشان  روی  بر  غذا 
کنیم بخشی از عوارض پیری دست و پنجه نرم کردن  
با  لرزش ها، خشک شدن و درد دست و پا است اما 
بهتر است بدانیم بسیاری از این لرزش ها نه تنها در 
رخ  هم  جوانی  یعنی  آرزو  و  امید  سن  در  بلکه  پیری 
می دهند این از دست و پا افتادن ها، این لرزش های 
دست و سر نشانه یک بیماری تخریب کننده مغز به نام 

پارکینسون است. 

بسیاری از ما ما نام بیماری پارکینسون را شنیده ایم 
بیماری  البته  داری��م.  اطالعاتی  آن  م��ورد  در  یا  و 
باشد. تشخیص آن هم  تواند مرموز  پارکینسون می 
بسیار سخت است زیرا تنها راه برای  اینکه مطمئن 
آزمایش  است  داشته  پارکینسون  شخصی  شویم 
به  کسی  اگر  اس��ت.   مرگ  از  پس  او  مغز  از  فیزیکی 
شما بگوید به بیماری پارکینسون مبتال شده اید این 
تشخیص ممکن است ولی نمی تواند قطعی باشد زیرا 

اثر این بیماری بر روی هر شخص متفاوت است.
پارکینسون معمواًل بعد از 5۰ سالگی تشخیص داده 
می شود و هر چه سن افراد باال تر می رود درصد آن 
نیز بیشتر می شود. این بیماری زمانی اتفاق می افتد 
ببینند.  که سلول های تولید کننده دوپامین آسیب 

به  در یک مغز سالم، سلول های عصبی )نورون ها( 
شما کمک می کنند به اطراف حرکت کنید که مربوط 
به یک ماده شیمیایی به نام دوپامین است. دوپامین 
به عنوان یک پیام رسان عمل می کند، یعنی سیگنال 
ها را از یک بخش از مغز به بخش دیگر ارسال می کند.

البته در افرادی  با بیماری پارکینسون ، این نورون 
آسیب دیده و یا  حتی مرگ خاموش برایش اتفاق می 
دوپامین  کمبود  با  عمر  پایان  تا  شما  بنابراین  افتد. 
مواجه خواهید بود و الگوی عادی پیام رسانی در مغز 
به  توانید  نمی  شما  نتیجه  در  شود.  می  مختل  شما 

راحتی در اطراف حرکت کنید.
ابتدایی، حرکات فرد کند خواهد شد و  در مراحل 
او کارهایش را به آهستگی انجام خواهد داد. صورت 

او نیز حالتی بی تفاوت پیدا می کند و به همین دلیل 
با  ابتدایی  مراحل  در  پارکینسون  م��وارد،  بیشتر  در 

افسردگی اشتباه گرفته می  شود.
به تدریج که بیماری پیشرفت می کند، این کندی ها 
هم بیشتر می شود و فرد کارهایش را آهسته تر انجام 
می دهد. به مرور زمان و بعد از گذشت چند سال نیز 
کم کم لرزش هم به این عالئم اضافه خواهد شد. البته 
ابتدا فقط زمانی که فرد دستش را در حالت استراحت 
قرار داده یا در حال راه رفتن است، دستش می لرزد 
و هنگامی که می خواهد کاری انجام دهد این لرزش 
این  داشت  توجه  باید  ضمن  در  می شود.  بهتر  کمی 
لرزش ها حالتی مانند شمردن پول یا گرداندن تسبیح 
دارد و اغلب در یک سمت بدن بیشتر دیده می شود 

و بعد از مدتی، دو طرفه خواهد شد. عالوه بر اینها، 
معرض  در  فرد  وقتی  لرزش ها،  ان��واع  سایر  مانند 
شدیدتر  لرزشش  می گیرد،  قرار  اضطراب  و  استرس 
نیز  عالئم  این  بیماری،  پیشرفت  با  و  بود  خواهد 

پیشرفت خواهد کرد.
تشخیص بیماری پارکینسون بر اساس شرح حال و 
معاینه است و مواردی که شک به بیماری های شبیه 
پارکینسون وجود دارد، پزشک به کمک تصویربرداری 
هایی مانند ام آر آی یا از آزمایش خون شک خود را 
یبوست،  ادراری،  اختالل  همچنین  برد  می  بین  از 
اختالل بویایی، اختالل خواب و کاهش وزن از دیگر 
بویایی  اختالل  است،  پارکینسون  غیرحرکتی  عالئم 
یکی از مهمترین نشانه های ابتال به پارکینسون است 

زیرا اختالل بویایی درست در زمان قبل از بروز عالیم 
حرکتی رخ می دهد و مدت ها بعد عالئم پارکینسون 
درمان  برای  زمان  بهترین  زمان  این  کنند  می  بروز 
این بیماری است. بهتر زمانی که عالئم این بیماری 
احساس می شود، سریعا به متخصص مغز و اعصاب 

مراجعه کرد.
الزم به ذکر است که در ایران آمار دقیقی از تعداد 
در  داریم  تصمیم  مرکز  در  ما  و  ندارد  وجود  بیماران 
این  اپیمدیولوژی  میزان  و  بیماران  تعداد  از  آینده 
کنیم.  آوری  جمع  را  اطالعاتی  ای��ران   در  بیماری 
بین یك هزار تا دو هزار بیمار به مرکز تحقیقات مغز 
و اعصاب مراجعه می کنند و حدود 200 بیماری در 

تحقیقات مرکز شرکت می کنند.

رضوی  خراسان  کاربردی  علمی  دانشگاه  رئیس 
متوالی  دوره  چند  طی  که  رشته هایی  کد  گفت: 
متقاضی ندارند، از لیست دانشگاه حذف می شوند. 
به گزارش ایسنا، محمدجواد سلجوقی، با اشاره به 
شرایط افزودن رشته جدید و حذف برخی رشته ها  
افزود:  استان،  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  در 
مقطع دار  دوره ه��ای  زمینه ی  در  دانشگاه  امسال 
در صدد تدوین وایجاد رشته های جدید با توجه به 
نظام آمورزشی پودمانی، نیازسنجی از بازار است و 
براساس آن اقدام به پذیرش می کند و رشته هایی 
که طی چند دوره متوالی دانشجو نداشته اند، حذف 

شده اند.
وی اضافه کرد: در هر ترم رشته هایی که متقاضی 
طی چند دوره متوالی ندارند، حذف می شوند، زیرا 
دیگر نیازی به برگزاری این رشته ها وجود ندارد و 
پذیرش دانشجو تنها با توجه به وجود متقاضی و 

نیاز بازار برای آن رشته انجام می شود. 
خراسان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
رضوی با تاکید براینکه این دانشگاه در سال جاری 
برنامه گسترش دانشگاه را با توجه به ماموریت گرایی 
کرد:  اظهار  کرد،  خواهد  دنبال  کیفیت  تضمین  و 
دانشگاه طی سال جاری در حوزه پژوهشی مراکز 
رشد و نوآوری خود را توسعه خواهد داد و در حوزه 
نیاز سنجی هایی  به  توجه  با  اجتماعی  و  فرهنگی 
معارف  ارزش��ی،  زمینه های  در  ش��ده  انجام  که 
برنامه ها  اسالمی  انقالب  بیشتر  شناخت  و  قرآنی 
همچنین  کرد.  خواهد  اجرا  را  جشنواره هایی  و 
فستیوال ها،  برگزاری  نیز  بدنی  تربیت  حوزه   در 

مسابقات و المپیاد ها را خواهد داشت .
عالی  شورای  اخیر  تصمیم  کرد:  تاکید  سلجوقی 
اداری که مبنی بر محدودیت فعالیت دانشگاه های 
علمی- کاربردی دولتی است به معنی حذف آن ها 
نیست بلکه این به مفهوم انتقال این مراکز به بخش 

خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعملی مبنی بر ادغام 
ارسال نشده است،  ما  برای  کاربردی  مراکز علمی 
ولی مراکز باتوجه به شرایط و تناسبی که بایکدیگر 
دارند، می توانند ادغام شوند چراکه برای بسیاری از 
مراکز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر خواهد 
بود زیرا امکانات تجمیع و تعداد دانشجو افزایش 
و  می کند  پیدا  کاهش  متغیر  هزینه های  و  یافته 

می تواند راه حلی برای برخی مراکز ما باشد .

دانشگاه  درمان  معاونت  مامایی  اداره  مسئول 
علوم پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی مشهد گفت: 
توانسته رتبه اول کشور را در ترویج زایمان طبیعی 

کسب کند.
ماه  اردیبهشت   22 گذشته  روز  فرخی  فریده 
در  که  ماما  جهانی  روز  بزرگداشت  همایش  در 
برگزار  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  سفید  برج 
روزی  ماما  جهانی  »روز  اینکه  به  اش��اره  با  شد، 
ماماها  افزود:  است«،  حیات بخش  خدمات  برای 
مراحل  تمام  در  نوزاد  ه��زاران  نزدیک  همراهان 
زندگیشان هستند و نقش آن ها تنها به بارداری و 
دوران بارداری محدود نمی شود و در تمام مراحل 
رشد کودک و مسائل درمانی و بهداشتی می توانند 

مثمر ثمر باشند. 
برای  کلیدی  خدماتی  را  مامایی  اقدامات  وی 
با مطالعه  افزود:  ماما  و  بیمار توصیف کرد  نجات 
حقوق مادران در پی این است که با انجام زایمانی 
سالم و صحیح و از خودگذشتگی های الزم، نقشی 

موثر در حفظ وجود مادر و خانواده داشته باشد.
دانشگاه  درمان  معاونت  مامایی  اداره  مسئول 
زایمان  ترویج  کرد:  تصریح  مشهد  پزشکی  علوم 
سالمت  تحول  ط��رح  نتیجه  مهم ترین  طبیعی 
بوده است که خوش بختانه دانشگاه علوم پزشکی 
توانسته در این زمینه رتبه اول را  در ترویج زایمان 

طبیعی کسب کند. 
برای  رو  پیش  سال  در  باید  کرد:  تاکید  فرخی 
حفظ این رتبه و ارتقای آن تالش کنیم. مهم ترین 
امری که باعث اختالل در زایمان طبیعی می شود، 
غیرضروری  مداخالت  و  بی دلیل  سرعت بخشی 
است و حذف این موارد باعث حفظ حقوق مادران 

می شود.
حمیدرضا  مراسم  ای��ن  از  دیگری  بخش  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  بهرامی، 
بهداشت  حوزه  بین  تفکیک  کرد:  عنوان  مشهد 
دانشگاه  نیست.  علمی ای  و  صحیح  کار  درمان  و 
مرگ ومیر  کاهش  حیطه  در  مشهد  پزشکی  علوم 

قابل پیشگیری توانسته رتبه اول را کسب کند. 
به  سالمت  نظام  در  که   74 سال  از  گفت:  وی 
به  وقتی  داشتم  را  مختلفی  وظایف  نحوی  یک 
این  به  می خواهم  و  می کنم  نگاه  خود  تجربه  این 
پرسش که »کدام یک از این فعالیت ها و وظایف در 
طول این سال ها مهم تر و تاثیرگذارتر بوده« پاسخ 
بدهم، اولین چیزی که به ذهنم می رسد، مراقبت 

از مادر است.

خبرخبر

مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خبرداد؛

کسب رتبه اول کشور در ترویج 
زایمان طبیعی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی 
مطرح کرد:

حذف رشته های بدون متقاضی از 
دانشگاه علمی کاربردی استان

ازخشمتابحران؛

تجمع بی اعصاب ها ممنوع!
آمارهاازافزایشخشونتدرخانوادهایرانیخبرمیدهد

بهمناسبتروزجهانیپارکینسون؛

پیری و زلزله های پی درپی
لرزشدستهایسالمندانبهخاطرپیریوکهولتسننیستبلکهنشانگربیماریپارکینسوناست

ارتباط شوم مرد مشهدی با زنان فاش شد
زن ۲۳ ساله ای که آثار ضرب و جرح و کبودی گسترده 
دور چشم بر صورتش نمایان بود، در حالی که تقاضای 
معرفی به پزشکی قانونی را داشت، ماجرای اختالفات 
اجتماعی  مددکار  و  مشاور  ب��رای  را  اش  خانوادگی 

کالنتری مشهد تشریح کرد.
وی گفت: ۱۷ ساله بودم که با »شاهپور« آشنا شدم. 
او  که  بود  شده  شروع  هنرستان  سال  آخر  امتحانات 
خانواده اش را به خواستگاری ام فرستاد، من هم که 
شوق ازدواج داشتم بالفاصله پاسخ مثبت دادم. این 
گونه بود که تنها طی چند روز مراسم عقدکنان ما برگزار 

شد و دو ماه بعد نیز پا به خانه بخت گذاشتم.
در آغاز زندگی خودم را خوشبخت تر از همه دوستانم 
می دانستم و به همسرم عشق می ورزیدم. یک سال 
بعد و در حالی که پسر زیبایی به دنیا آورده بودم به 
خانه  به  وقتی  او  شدم.  مشکوک  همسرم  رفتارهای 
بود.  دیگر  افراد  با  کردن  در حال چت  مدام  آمد  می 
در  تلفنی  تاکسی  مشتریان  با  بود  مدعی  »شاهپور« 
ارتباط است و قرارهای کاری با آن ها می گذارد چرا که 
همسرم در یکی از تاکسی تلفنی های مشهد مشغول 
کار بود. با این وجود هیچ وقت فکر نمی کردم او به من 

خیانت کند.

روزها و ماه ها سپری می شد و من در حالی که همه 
فهمیدم  را  ماجرایی  روزی  بود  فرزندم  دو  به  توجهم 
که تحمل آن برایم زجرآور شد. آن روز شاهپور تلفن 
همراهش را در خانه جا گذاشته بود و من پیامک زشتی 
را از یک شماره آشنا روی گوشی او دیدم. وقتی پیام ها 
را بررسی کردم سرم سوت کشید چرا که محتویات این 
پیام ها نشان می داد شاهپور با دوست من ارتباط دارد.

همان لحظه به در منزل دوستم رفتم و پیام ها را به 
او نشان دادم. »آتنا« با گریه گفت: این همسر توست که 
دست از سرم برنمی دارد و زندگی مرا نیز به هم ریخته 
است! با این وجود »آتنا« ارتباطات دیگر همسرم را نیز 
لو داد و من فهمیدم که شاهپور با زن جوان دیگری که به 

تازگی از همسرش طالق گرفته ارتباط دارد.
این گونه بود که دریافتم زندگی ام از مدت ها قبل به 
تاراج رفته و تنها من از آن بی خبر بودم. بعد از مدتی 
تحقیق پی بردم آن زن مطلقه نیز در تاکسی تلفنی 
صمیمانه  رواب��ط  همسرم  با  و  است  کار  به  مشغول 
با  را  موضوع  و  نیاوردم  تاب  دیگر  شب  آن  دارد.  ای 
عصبانیت برای شاهپور بازگو کردم، این در حالی بود که 
از حدود دو ماه قبل اختالفات ما به خاطر همین مسائل 
رنگ قهر و آشتی داشت اما آن شب شاهپور به صراحت 
از ازدواج با آن زن سخن گفت. ابتدا فکر کردم شوخی 

می کند ولی بعد از آن که فیلم عقدکنان را نشانم داد 
تازه فهمیدم دیگر کار از کار گذشته است به همین دلیل 
مشاجرات ما شدت گرفت و شاهپور در حالت عصبانیت 
سرم را به دیوار کوبید و از من خواست بدون گرفتن حق 

و حقوقم از او جدا شوم.
او می گفت من به خانواده همسر دومم گفته ام که 
به دلیل نداشتن تفاهم در زندگی در کشاکش طالق با 

همسر اولم هستم و ...

ازدواج با دختر مهاجر کار دست جوان مشهدی داد
دوست دارم به پای پدر و مادرم بیفتم و فریاد بزنم 
»غلط کردم! مرا ببخشید!« عشق و عاشقی احمقانه، 
هم  ای  لحظه  برای  کاش  بود!  کرده  کور  را  چشمانم 
می  ها  آن  دلسوزانه  های  نصیحت  عمق  به  شده  که 

اندیشیدم.
با آن که  بیان می کرد  جوان 23 ساله در حالی که 
روزگار پدرم را با رفتارها و خیره سری هایم سیاه کرده 
ام بازهم او تاوان ندانم کاری های مرا پس می دهد، 
میرزاکوچک  کالنتری  اجتماعی  مددکار  و  مشاور  به 
خان مشهد گفت: 19 ساله بودم که بنا به دالیلی محل 
سکونتمان را جا به جا کردیم و در یکی از خیابان های 

ساکن  مشهد  طالب  متری  سی  به  معروف  منطقه 
شدیم.

آن زمان در یکی از دانشگاه های مشهد و در رشته 
مهندسی رایانه مشغول تحصیل بودم. روزگار شیرینی 
و  داشتم  خوبی  خانواده  که  چرا  کردم  می  تجربه  را 

مشکلی در زندگی ام وجود نداشت.
برای آن که مستقل بار بیایم و ایستادن روی پای 
با  خصوصی  شرکت  یک  در  کنم،  تجربه  را  خ��ودم 
معرفی پدرم و به صورت پاره وقت مشغول کار شدم 
تا از این طریق حداقل بخشی از هزینه های تحصیل 
و مخارج روزانه ام را تامین کنم. در حالی که درهای 
رویم  به  دیگری  از  پس  یکی  خوشبختی،  و  سعادت 
گشوده می شد، ناگهان نگاه خیابانی و طنازانه دختری 
مرا  و  شد  تنیده  اطرافم  به  عنکبوت  تارهای  چون 
کالس  تا  که  ساله  دختر 17  آن  کرد.  خودش  گرفتار 
سوم ابتدایی تحصیل کرده بود هر روز در مسیر کار و 
دانشگاهم قرار می گرفت و با نگاه ها و لبخندهایش، 

دلم را فرو می ریخت.
زمانی به خود آمدم که دیگر دلباخته آن دختر مهاجر 
تبعه خارجی شده بودم به طوری که او را با خودم به 
کالس درس دانشگاه می بردم و لحظه ای نمی توانستم 
از او جدا شوم. این درحالی بود که از نظر فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی هیچ سنخیتی با یکدیگر نداشتیم 
باالیی  تحصیالت  ما  خانواده  اعضای  همه  که  چرا 

داشتند و از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار بودند.
رابطه پنهانی من و سکینه زمانی لو رفت که با افت 
نگران  که  پ��درم   . شدم  رو  روب��ه  شدیدی  تحصیلی 
تحصیالتم شده بود، با زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای 
من، پی به وجود سکینه در زندگی ام برد. او بعد از آن 
که از نصیحت کردن هایش نتیجه ای نگرفت، به سراغ 
خانواده سکینه رفت و پیشنهادهای متفاوتی به آن ها 
داد تا برای جدایی دخترشان از من کاری انجام بدهند.

با وجود این من تصمیم به ازدواج با سکینه گرفتم و او 
قول داد مدارک قانونی برای اقامت خودشان را در ایران 
ارائه کند اما بعدها فهمیدم که او فکر می کرد پس از 
ازدواج با من می تواند شناسنامه ایرانی بگیرد! خالصه 
بدون حضور خانواده ها یا اطرافیانم، سکینه را عقد 
کردم و خودم را در گرداب فالکت انداختم چرا که همه 
اعضای خانواده پرجمعیت سکینه و به ویژه برادرانش 
درگیر مواد افیونی بودند. آن ها خیلی زود مرا هم به 
دام اعتیاد کشیدند و من در حالی که از سوی خانواده ام 

طرد شده بودم، زندگی مشترکم را آغاز کردم.
پدر و مادرم که روزگار سیاهم را می دیدند مدام در 
سوی  از  همواره  من  شدند.  می  بستری  بیمارستان 

خانواده سکینه تحقیر می شدم و اختالفات ما به دلیل 
بیکاری من شدت می گرفت. در این شرایط پدرم مرا به 
یکی از مراکز ترک اعتیاد معرفی کرد تا من به روزهای 
خوش گذشته بازگردم. خانواده سکینه نیز پس از آن 
که از من شکایت کرده بودند به دلیل اقامت غیرقانونی 
در ایران به کشور خودشان بازگردانده شدند، حاال من 

مانده ام و ...

تیراندازی مرگ بار در میدان جمهوری اسالمی
مرکز اطالع رسانی پلیس خراسان رضوی اعالم کرد، 

تیراندازی خیابانی در مشهد امنیتی نبوده است.
در گزارش ظهر روز گذشته مرکز اطالع رسانی پلیس 
خودروی  سرنشینان  که  است  آمده  رضوی  خراسان 
اسالمی  جمهوری  میدان  در  پ��ژوپ��ارس  به  پراید 
از  را  پژو جان خود  تیراندازی کردند که دو سرنشین 

دست دادند.
تاکید  با  رضوی  خراسان  پلیس  اطالع رسانی  مرکز 
بر این موضوع که این تیراندازی امنیتی نبوده است، 
اعالم کرد با توجه به سرنخ های موجود، تالش برای 
ادامه  تیراندازی  این  عامالن  دستگیری  و  شناسایی 

دارد که به زودی اخبار تکمیلی اعالم می گردد.

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

تکرار نشده باشد.

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

باشد.
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کتاب خوان خبر

     هدیه ریحانی
مجموعه داستان »فرار« نوشته »آلیس مونرو« نویسنده 
پرآوازه کانادایی، یکی از تواناترین نویسندگان داستان کوتاه 
دوران معاصر است. این کتاب شامل هشت داستان است با 
عنوان هایی ساده که گویای مضامین شان است. فرار چون 
اغلب داستان هایش روایتگر زندگی زنان در مراحل مختلف 
عمر است، با روایتی سرشار از لحظه های آرام روشنگر 
که هم طنز آلود است و هم دردناک با حقایق تلخ و دشوار 
زندگی زنان سر و کار دارد. فرار که نخستین داستان این 
مجموعه است، سرگشتگی دختری جوان در وادی تزلزل 

و بی تصمیمی را روایت می کند.
آلیس مونرو، برنده جایزه نوبل ادبی سال 2013، نویسنده 
توانایی است که کارهایش را با چخوف مقایسه می کنند 
و به اعتقاد بسیاری از منتقدان، داستان هایش به لحاظ 
داستان  نزدیک است.  رمان  به  احساسی  و  ادبی  قدرت 
های آلیس مونرو، اگرچه غالبا در گذشته و در فضاهای 
روستایی و شهرهای کوچک کانادا اتفاق می افتد، داستان 
همه ی آدم ها در همه زمانهاست. او قادر است داستان 
هایی خلق کند که برای خوانندگان نخبه و معمولی به یک 
میزان لذت بخش اند. همین است که هر کتاب جدیدش به 
حادثهای ادبی تبدیل می شود و در فهرست آثار پرفروش 
جای می گیرد. مونرو در طول فعالیت حرفه ای خود جوایز 
ادبی متعددی به دست آورده است. مجموعه داستان فرار 
نیز در سال 2004 دومین جایزه گبلر را برایش به ارمغان 
آورد. آلیس مونرو در این مجموعه، چون اغلب آثارش، 
روایتگر زندگی زنان در مراحل مختلف عمر است؛ روایت 
هایی همراه با واقعگرایی و صداقتی کم مانند، و سرشار از 
لحظه های روشنگر که هم طنز آلودند و هم دردناک. گویی 
دریچه ای رو به دنیا می گشاید و بی آنکه پلک بزند خوب 
نگاه می کند و آنچه را که می بیند نشان می دهد. مجموعه 
سرآمد  و  مطرح  مترجم  دقیقی  مژده  را  »ف��رار«  داستان 
کشور و دانش آموخته رشته علوم سیاسی از دانشگاه شهید 
بهشتی که در ترجمه آثار ادبی  نویسندگان آمریکای شمالی 
به زبان فارسی تسلط دارد ترجمه کرده و انتشارات نیلوفر 

این کتاب را منتشر کرده است.

با حضور مدیر کل کتابخانه های استان خراسان رضوی 
اولین  به خصوص  و  کتابخانه سیار  سه بخش کودک، 
بخش نابینایان جنوب خراسان در کتابخانه امام علی)ع( 

کاشمر افتتاح شد.
مراسم  این  در  خراسان،  منطقه  ایسنا-  گ��زارش  به 
که در محل کتابخانه امام علی)ع( برگزار شد مدیرکل 
گروه  به  توجه  رضوی  خراسان  استان  کتابخانه های 
نابینایان به عنوان بخش حائز اهمیت و قابل توجه در 
کشور را نکته ای مهم که مبناء نظر نهاد کتابخانه های 

عمومی است دانست.
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر سبزیان با اشاره 
به اینکه برای کاشمر یک افتخار محسوب می شود که 
اولین بخش نابینایان در بین شهرهای استان به عنوان 
سه شهر اول و در جنوب خراسان به عنوان اولین شهر 
در این شهرستان افتتاح می شود، بیان کرد: امیدواریم 
ارتباط با این گروه از جامعه که نیاز ویژه ای به کتابخانه 

دارند بیشتر شود.
در ادامه مراسم رئیس کتابخانه های عمومی کاشمر 
با بیان این که تاکنون جنوب خراسان رضوی از داشتن 
بخش ویژه مخصوص نابینایان محروم بوده است، افزود: 
در این خصوص بسیاری از والدین و فرهنگیان مراجعاتی 
داشته اند که با پیگیری های انجام شده توانستیم اولین 
بخش ویژه نابینایان جنوب خراسان رضوی را با اعتبار 
320 میلیون ریال در کتابخانه امام علی)ع( کاشمر راه 

اندازی کنیم.
محمدرضا بدیع زادگان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
نیازمند کتاب های گویایی هستیم که نابینایان بتوانند 
از آن ها استفاده کنند، اظهار کرد: هرچند کمبود فضا 
داشته ایم اما با کمک شهردار کاشمر این مشکل رفع شد.
رئیس کتابخانه های عمومی کاشمر با اشاره به اینکه 
حدود 320 نسخه کتاب بریل در این کتابخانه وجود دارد، 
اظهار کرد: در حال حاضر به استریو ضبط صدا نیاز مبرم 
داریم. وی همچنین از افتتاح بخش کودک کتابخانه امام 
علی)ع( با اعتبار 350 میلیون ریال خبر داد و گفت: با نظر 
مساعد اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان 13 
باب کتابخانه کودک در سطح استان پیش بینی شد که 

یکی مربوط به کاشمر بود.
از این  اینکه به نسبت گذشته استقبال  بیان  با  وی 
کتابخانه بسیار افزایش یافته است به طوریکه در دو سال 
گذشته با تغییرات انجام شده درجه کتابخانه از درجه 9 به 
شش ارتقاء یافته است، بیان کرد: تعداد اعضاء کتابخانه 
امام علی)ع( از 120 عضو به 900 نفر افزایش یافته است.

بدیع زادگان با اعالم اینکه اکنون بخش کودک با 3700 
نسخه کتاب در وضعیت مطلوبی به سر می برد، عنوان 
کرد: در بخش نابینایان از سازمان های مردم نهاد که در 

این حوزه فعالیت دارند درخواست همکاری داریم.

قالب  در  مشهد  در  موسیقی  آلبوم های  رونمایی 
مراسمی ساده، بدون اجرای موسیقی و نشست  پرسش 
و پاسخ برگزار می شود. با این وجود، هنرمندان و عالقه 
مندان به این هنر با حضور پرشور خود در رونمایی ها، از 
هنرمندان و دوام موسیقی در مشهد حمایت می کنند. 
در سال های اخیر، سطح سلیقه و دانش موسیقیایی 
مردم به دلیل عدم اطالع رسانی و کمبود آگاهی بخشی 
پایین آمده و گرایش موسیقیایی عموم جامعه به ویژه 
قشر نوجوان و جوان به سمت شنیدن موسیقی هایی 
است.  رفته  محتوا  بدون  و  معمولی  ساختارهای  با 
این اتفاق به هنرمندان ممتاز کشور ضربه های جدی 
وارد کرده  اما با وجود تمام محدودیت ها و مشکالت 
موجود، هنرمندان همچنان به آینده امیدوار هستند و 
با خالقیت، تالش و هزینه شخصی، موسیقی خود را به 

طور مستقل تولید، تهیه و عرضه می کنند.
در این هفته، پویان قندی از اولین آلبوم موسیقی خود 
با نام »گمشده ابدی« در گالری رادین مشهد رونمایی 
کرد. این آلبوم که شامل هفت ترک اینسترومنتال راک 
است در هفت پرده موسیقی داستانی را روایت می کند 
و  آورده   آلبوم  کاور  دفترچه  در  را  آن  شرح  قندی  که 
ترک  به  تصمیم  »آلفا«   « می خوانیم:  ادامه  در  را  آن 
زمین داشت. او نقاشی است که پس از ادعای عجیب 
ربوده شدن کودک درونش، نزد پلیس برای مدتی در 
و اسکیزوفرن شناخته شد.  آسایشگاه روانی بستری 
خانه  به  سراسیمه  آسایشگاه  از  گریختن  از  پس  آلفا 
لباس و سفینه ای  نقاشی خود،  لوازم  با  باز می گردد. 
می سازد تا با ترک زمین، در پی یافتن کودکی گمشده 

ی خود، سرگشتگی جدیدی را دنبال کند...«
پس از خواندن داستان کلی، در پایین دفترچه، نام 
ترک های آلبوم خودنمایی می کنند: »داستان شب«، 
»باختن رایگان است«، »روز کرومی«، »رویای بی پروا«، 
گمشده«  »کودکان  و  سرکش«  »تقالی  فرار«،  »طلسم 
هفت قطعه موسیقی سازی و بدون کالم هستند که به 
گفته قندی، راک اینسترومنتال بهترین سبک ممکن 
و  است  ها  ترک  این  از  یک  هر  داستان  روای��ت  برای 
مخاطب می تواند با توجه به نام هر قطعه و فضای آن، 

تصویر سازی دلخواه خودش را از کارها انجام دهد.
در مراسم رونمایی گمشده ابدی، چهره های مطرح 
جواد  محمد  جمله  از  استان  موسیقی  آشنای  نام  و 
جاللی،  جواد  برقی،  سیامک  برقی،  صمد  نژاد،  سام 
امیراشکان غالمی، سیامک بغدادی، علیرضا احمدزاده 
و رضا عابدین زاده و... حضور داشتند و جشن امضای 

آلبوم با استقبال فوق العاده مخاطبان همراه شد. 
پویان قندی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده متولد 
1365 و دانش آموخته مهندسی متالوژی از دانشگاه 
امیراشکان  با  همکاری  سابقه  وی  است.  فردوسی 
و  آهنگساز  عنوان  به  را   »23 »کیلومتر  گروه  و  غالمی 
نوازنده در کارنامه هنری خود دارد و با  موزیسین ها و 
گروه هایی از جمله بادزنگ، ماینس وان، هادی پاکزاد، 
در  است.  کرده  همکاری  تاکنون  و...  مسرور  شهریار 
جوان  و  ذوق  خوش  موزیسین  این  با  مراسم،  پایان 
درباره اولین آلبوم مستقلش به گفت و گو نشستم که 

شرح آن را در ادامه می خوانید: 
 فعالیت خود را از چه زمانی در زمینه موسیقی 

شروع کردید؟
من از 11 سالگی موسیقی را با یادگیری گیتارکالسیک 
شروع کردم و از آنجایی که عالقه  و گرایشم به موسیقی 
گیتار  نوازندگی  و  یادگیری  به  آن  از  پس  بود،  راک 

الکتریک پرداختم و حدودا 10 سال است که با بندها و 
خواننده های مختلف به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده 
و نوازنده همکاری می کنم. آلبوم »گمشده ابدی« اولین 
آلبوم شخصی من است که به صورت مستقل و با تولید 

و تهیه شخصی وارد بازار شده است.
و  موزیسین ها  با  همکاری  گیری  شکل  درباره 

عوامل آلبوم بفرمایید.
من  خوب  دوستان  از  همگی  آلبوم  این  نوازندگان 
و از موزیسین های برجسته مشهد هستند. پویا قلی 
کمانچه«،  برقی»نوازنده  صمد  درام��ز«،  نژاد»نوازنده 
و  اس��ت  ب��اس«  گیتار  ش��ی��رازی»ن��وازن��ده  حمیدرضا 
سینت  و  آکوستیک  گیتار  الکتریک،  گیتار  نوازندگی 
استودیو  در  را  کارها  داده ام.  انجام  خودم  را  سایزر 
و  میکس  کردیم؛  رکورد  نژاد  سام  جواد  نظر  زیر  سام 
مسترینگ و نوازندگی کیبورد و پیانو را آرمین رحیم 
زاده انجام داده و طراحی گرافیک آلبوم هم، هنر مونا 

انتخابی است.
انتخاب موسیقی  دلیل  و  اثر  کلی  درباره فضای 

سازی و بدون کالم برای این آلبوم بفرمایید.
من شخصا آهنگسازی و تنظیم ترک های این آلبوم 
را انجام داده ام و به طور کلی وقتی می خواهم موزیکی 
بسازم فقط به خود کار و حس شخصی ام فکر می کنم 
آلبومم در  بازخوردها، سلیقه عموم و فروش  و اصوال 
گیشه را در نظر نمی گیرم. ابتدا برای ساخت یک اثر 
داستان  به  را  آن  بتوانم  که  کنم  پیدا  دغدغه ای  باید 
تبدیل کنم و در ادامه آن داستان را به وسیله موسیقی 
روایت کنم. در این مجموعه من نیاز به کالم ندیدم. 
به  پرده  هفت  در  که  است  داستان  یک  ابدی  گمشده 
وسیله موسیقی گفته می شود و این امکان را به شنونده 
می دهد که خودش با داستان، عناوین و فضای ترک ها 

تصویر سازی کند.

پروسه تهیه و تولید آلبوم چه مدت زمان برد؟ 
پروسه تولید آلبوم از زمان شروع آهنگسازی کارها 
تا االن حدودا دو سال زمان برد. درباره تهیه کنندگی 
آلبوم را به طور  این  آلبوم، همانگونه که اشاره کردم، 
که  چرا  ک��رده ام  عرضه  شخصی  هزینه  با  و  مستقل 
گذاری  سرمایه  موزیکی  روی  همیشه  ها  کننده  تهیه 
مختلف  های  مکان  در  باشند  مطمئن  که  می کنند 
مردم  استقبال  مورد  کنسرت ها  در  می شود،  پخش 
قرار می گیرد و فروش باالیی دارد. متاسفانه مهم ترین 
یا  ندارند   را  آن  دغدغه  کننده ها  تهیه  اکثر  که  چیزی 
می توان گفت این دغدغه برایشان در اولویت آخر قرار 
دارد، کیفیت ساختار موسیقی و میزان تفکری است که 

پشت تولید یک اثر هنری نهفته است.
پس از این، چه برنامه هایی پیش رو دارید؟

و  هستم  دومم  آلبوم  تولید  درگیر  حاضر  حال  در 
این  با  اما  اس��ت،  اولویت  در  برایم  پ��روژه  این  اتمام 
وجودگذاشتن اجراهایی با پرفورمنس مالتی مدیا در 
قالب موسیقی همراه با تصویر، جزو برنامه هایی است 

که در آینده دارم.
و حرف آخر شما؟

مجوز  گرفتن  ب��رای  که  است  سال  یک  ح��دود  من 
رونمایی ساده  و مجوز یک  کنم  آلبوم تالش می  این 
موزیسین ها  به  ارش��اد  اداره  سوی  از  سختی  به  هم 
داده می شود. این شرایط، حقیقتی تلخ برای جامعه 
موسیقی و هنرمندان است. در این شرایط خوشحالم 
جا  هر   ، دارد  که  باروری  هسته  دلیل  به  موسیقی  که 
که بماند و بسته شود ریشه می کند، از هر دیواری باال 
مخاطبانش  و  شنونده  گوش  به  را  خودش  و  می رود 
راه  موسیقی  که  خوشحالم  بابت  این  از  می رساند. 
امیدوارم  و  می کند  پیدا  شرایطی  هر  در  را  خودش 

اتفاق های خوبی برای جامعه موسیقی بیافتد.

اولین بخش نابینایان جنوب 
خراسان در کتابخانه امام 
علی)ع( کاشمر افتتاح شد

گمشده ای در دنیای موسیقی
اولینآلبومپویانقندیبانام»گمشدهابدی«درگالریرادینمشهدرونماییشد.
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مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با 
 – باند دوم محور خواف  از 21 کیلومتر  برداری  بهره 

سالمی تردد در این مسیر ایمن تر شده است.
مطلب  این  بیان  با  عبدا...یان  اخوان  محمدرضا 
با  سالمی  خ��واف  محور  دوم  باند  پ��روژه  اف��زود: 
راه  وزارت  مشارکت  با  تومان  میلیارد   220 اعتبار 
ایمیدرو(  شرکت  خصوصی)  بخش  و  وشهرسازی 

اجرا و طی چند روز اخیربهره برداری شده است.
این پروژه 26هزار  وی گفت: آسفالت مصرفی در 
نیز 55هزار  متر مکعب  و حجم عملیات زیر اساس 

متر مکعب است.
مدیرکل راه و شهرسازی درباره مزیت های اجرای 
ایمنی مسیر، سهولت تردد  ارتقاء  این پروژه گفت: 
توسعه  به  کمک  مسیر،  سرویس  سطح  افزایش  و 
نقل  و  حمل  های  زیرساخت  ارتقاء  منطقه،  پایدار 
صنایع  رونق  و  منطقه  اقتصادی  رونق  به  کمک  و 
معدنی منطقه ازجمله ویژگی های این پروژه است.
استان  های  جاده  ایمنی  ارتقاء  یادآورشد:  وی 
یکی از ضرورت ها و اولویت های این اداره کل است 
با توجه  که به صورت جدی این موضوع پیگیری  و 

به این اولویت اعتبارات نیز تخصیص می یابد.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
دوم  باند  پروژه  اجرای  ضرورت  و  اعتبارات  کمبود 
وزارت  و  ایمیدرو  با مشارکت شرکت  خواف سالمی 

راه و شهرسازی این پروژه تعریف و اجرا شد.
شرکت بالغ بر 9 هزار نفر در آزمون ورود به حرفه 

مهندسی
گفت:  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بالغ بر 9  هزار نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسی 
اردیبهشت  و21   20 جمعه  و  پنجشنبه  روزهای  که 

ماه سال جاری برگزار شد، شرکت کردند.

ورود  آزمون   داشت:  اظهار  عبدا...یان  اخوان 
ساختمان  فنی  کاردان های  مهندسان،  حرفه  به 
روز ه��ای  در  تجربی  معماران  صالحیت  تعیین  و 
سال  ماه  اردیبهشت   21 و   20 جمعه،   و  پنجشنبه 

جاری در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.
در  نفر   350 و  هزار   9 جاری  سال  در  افزود:  وی 
رشته های و مقاطع مختلف شرکت کردند که از این 
میان یک هزار و 778 نفر زن و 7 هزار و 572 نفر را 

مردان تشکیل می دادند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه با پیگیری به عمل آمده، امسال این آزمون 
عالوه بر مشهد مقدس، در شهرستان های  سبزوار، 
نیشابور و تربت حیدریه نیز برگزار شد، گفت: تعداد 

داوطلبین خارج از شهر مشهد، یک هزار و 435 نفر 
خوب  استقبال  دهنده  نشان  موضوع  این  که  بوده 

مهندسان از این موضوع است.
اخوان عبدا...یان خاطر نشان کرد: در رشته های 
معماری )نظارت، طراحی و اجرا( درمجموع 2825 
)نظارت  عمران  نفر،   105 شهرسازی  نفرآزمون، 
آزمون،  نفر   4516 مجموع  در  محاسبات(  اجراو   ،
مجموع  وطراحی(در  مکانیکی)نظارت  تأسیسات 
431 نفرآزمون، تأسیسات برقی)نظارت وطراحی ( 
ترافیک  و  نفر   111 برداری  نقشه  نفرآزمون،   1365
کار  به  اشتغال  پروانه  اخذ  متقاضیان  برای  نفر   5
پروانه  اخذ  متقاضیان  ب��رای  )پایه۰(  مهندسی 

اشتغال به کار برگزار می شود.

نیاز  مورد  حرفه ای  کار  سابقه  اینکه  بیان  با  وی 
برای این آزمون مطابق با ماده5 آیین نامه آجرایی 
نحوه  و  بود  نظام مهندسی ساختمان خواهد  قانون 
تحصیلی  مدرک  اخذ  ازتاریخ  الزم  سنوات  محاسبه 
چنانچه  و  می باشد  ماه  اردیبهشت   21 روز  پایان  تا 
ورود  با  الزم  شرایط  نداشتن  صورت  در  متقاضی 
نمره  و  اقدام  نام  ثبت  به  نسبت  نادرست  اطالعات 
یکن  لم  کان  نامبرده  قبولی  نماید،  کسب  قبولی 
مقررات  و  ضوابط  با  مطابق  وی  با  و  شده  تلقی 

برخورد خواهد شد.
و  راه  وزارت  نظر  طبق  دوره  این  در  اف��زود:  وی 
و  ساختمان  فنی  های  ک��اردان  ب��رای  شهرسازی 
آزمونی  تعیین صالحیت حرفه ای معماران تجربی 
و  مهندسی  نظام  اداره  رئیس  گ��ردد.  نمی  برگزار 
نوین  فناوری های  توسعه  و  مقررات ملی ساختمان 
رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساخت 
مذکور  آزمون  در  مهندسان  نام  ثبت  خصوص  در 
صورت  به  آزمون ها  این  ثبت نام  داش��ت:  اظهار 
مقررات  امور  دفتر  از طریق وب سایت  الکترونیکی 
آدرس  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  ملی 

www.inbr.ir صورت پذیرفته است.

دفتر  اع��الم  طبق  که  کرد  اظهار  وی  همچنین   
و  راه  وزارت  ساختمان  کنترل  و  ملی  م��ق��ررات 
تاریخ  تا  تستی  ه��ای  آزم��ون  نتایج  شهرسازی، 
97/5/1 از طریق وبسایت مذکور اعالم خواهد شد.

از  یکی  مذکور  آزم��ون  در  قبولی  اس��ت  گفتنی 
در  متقاضی  و  ب��وده  اشتغال  پروانه  اخذ  شرایط 
شرایط  سایر  اح��راز  و  آزم��ون  در  قبولی  ص��ورت 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  در  شده  مشخص 
ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال بکار خواهد 

شد.

مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
دوره  اول��ی��ن  گفت:  مشهد  ش��ه��رداری  ب��ح��ران 
در  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  تخصصی 

شد. برگزار  مشهد 
ش��ه��رداری  اط��الع رس��ان��ی  پایگاه  گ���زارش  ب��ه 
مطلب،  این  بیان  با  عزیزی  امیر  مشهدمقدس، 
دفتر  و  ف��ردوس��ی  دانشگاه  همکاری  با  گفت: 
حضور  با  و  شهرداری  سازمانی  نوسازی  و  تحول 
تخصصی  دوره  اولین  کشور  سطح  از  اساتیدی 
مشهد  در  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 

شد. برگزار 
کارشناسان  از  نفر   50 حضور  به  اش��اره  با  وی 

سازمان ها  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 
دوام  سرگروه های  شهرداری،  13گانه  مناطق  و 
این  این گروه ها در  فعال  اعضای  و  رابطان  و  ثامن 
شهروندان  از  نفر   200 همچنین  اف��زود:  دوره، 
این  در  نیز  ایمنی  مباحث  به  عالقه مند  مشهدی 

کردند. شرکت  دوره 
مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
این  در  اینکه  بیان  با  مشهد  شهرداری  بحران 
شد،  ارائه  مختلفی  آموزش های  ساعته   10 دوره 
تئوری  مباحث  فشرده  دوره  این  در  داد:  توضیح 
مطرح شد و در پایان روز نیز کارگاه مانورعملیاتی 

گردید. برگزار  دورمیزی 

مانور  این  برپایی  از  هدف  خصوص  در  عزیزی 
شد  تالش  اساس  این  بر  داد:  توضیح  عملیاتی، 
سازمان های  و  مناطق  نیروهای  همکاری  نحوه 
حین  در  ثامن  دوام  گروه های  کنار  در  شهرداری 

کنند. عمل  هماهنگ تر  و  شده  سنجیده  بحران 
اصول  روزه،  یک  دوره  این  در  داد:  ادامه  وی 
شهری،  م��خ��اط��رات  و  ب��ح��ران  مدیریت  اول��ی��ه 
مشهد  شهر  در  زمین  ساختار  و  ایران  زلزله های 
و مبانی پدافند غیرعامل،  زلزله، اصول  با رویکرد 
و  بحران  مدیریت  جامع  سامانه  از  رونمایی 
نقش  و  ب��ح��ران  مدیریت  غیرعامل،  پدافند 
تشکل های  و  دولتی  اضطراری  واکنش  تیم های 

آشنایی  و  اضطراری  اسکان  و  خروج  در  مردمی 
رویکرد  با  بحران  مدیریت  روش های  و  استرس  با 

فردی آموزش داده شد.
مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
با  آشنایی  اف���زود:  مشهد  ش��ه��رداری  ب��ح��ران 
مردمی  مشارکت  توسعه  ج��ذب  راه��ک��اره��ای 
دیگر  از  ش��ه��ری  م��خ��اط��رات  در  ع��م��وم��ی  و 
سرگروه های  ویژه  که  است  آموزشی  سرفصل های 

برگزار شد. ثامن  دوام 
ابراز امیدواری کرد: دوره های تخصصی  عزیزی 
روز   45 هر  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 

گردد. برگزار  مستمر  صورت  به  یک بار 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی مطرح کرد:

افزایش ایمنی با بهره برداری از 21 کیلومتر باند دوم خواف - سالمی

با حضور 250 نفر از عالقه مندان به مباحث ایمنی و بحران صورت گرفت؛

برپایی اولین دوره تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در مشهد

سامانهپیامکوتاهروزنامهصبحامروز
آمادهدریافتپیشنهاداتوانتقادات
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45 درصد آب در طرقبه و شاندیز بدون 
درآمد است

رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  طرقبه  درشهرهای  تولیدی  آب  از  درصد   45 گفت: 
شاندیز آب بدون درآمد است که در شبکه توزیع مصرف 

می شود اما درآمدی برای شرکت ندارد.
این  از  ای  عمده  بخش  افزود:  اسماعیلیان  حسین 
میزان مربوط به هدررفت ظاهری و انشعابهای غیرمجاز 
این  در  بزرگ  غیرمجاز  انشعاب  یک  روزانه  است.  آب 
و  ویالها  باغ  به  مربوط  که  شود  می  شناسایی  شهرها 
رستورانها است.  وی به معرفی این انشعابها به مرجع 
قضایی اشاره و بیان کرد: آب مورد نیاز طرقبه و شاندیز 
تامین  پمپاژ  مرحله  چند  با  و  کیلومتری   30 فاصله  از 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  شود.  می  توزیع  و 
خراسان رضوی ادامه داد: طرقبه و شاندیز از شهرهای 
دارای مشکل در تامین و توزیع آب هستند لذا امسال 
200 میلیارد ریال پروژه برای توسعه شبکه آبرسانی و 
و  تجهیز  حفر،  است.  شده  بینی  پیش  آنها  آب  تامین 
مهندسی مجدد چند حلقه چاه، اجرای بخشی از خط 
انتقال اصلی آب طرقبه، نصب شیر فشارشکن و اصالح 

شبکه از جمله این طرحها هستند. 
وی گفت: با این وجود دغدغه تامین آب آینده طرقبه 

و شاندیز همچنان باقی است.

35تن گل محمدی در جوین برداشت شد

زراعی  سال  گفت:  جوین  کشاورزی  جهاد  رئیس 
جاری 35 تن محصول گل محمدی از سطح 17 هکتار 

از گلستانهای این شهرستان برداشت شد.
علیرضا هاشم آبادی میانگین برداشت گل محمدی را 
دو تن از هر هکتار اعالم و بیان کرد: با توجه به بحران 
آب و کاهش سفره های آب زیرزمینی کشت گونه های 
در  منطقه  اقلیم  با  متناسب  پربازده  و  آب  کم  زراعی 
دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد. وی به سیاستهای 
ترویجی آموزشی جهاد کشاورزی در کشت گیاهان کم 
بازده اشاره و بیان کرد: برای محصول  آب طلب و زود 
و  دار  یارانه  نهال  توزیع  کاشت،  اجرای  محمدی  گل 
برگزار  کشاورزان  برای  آموزشی  های  دوره  همچنین 

شده است.
این  مشکالت  از  یکی  جوین  کشاورزی  جهاد  رئیس 
شهرستان را نبود کارگاههای فراوری گل محمدی ذکر 
به  ف��رآوری  ب��رای  محمدی  گل  محصول  ک��رد:  بیان  و 
می  منتقل  جاجرم  و  سبزوار  گیری  گالب  کارگاههای 

شود که به زیان کشاورزان است.

مردم  برای  گناباد  زیبد  تاریخی  منطقه 
ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است

و  تاریخی  اشتراکات  به  مشهد  در  ترکیه  سرکنسول 
فرهنگی مردم ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: منطقه 
تاریخی زیبد گناباد با توجه به سابقه و یادآوری بخش 
های مهمی از وقایع تاریخی شاهنامه فردوسی در آن، 
و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ترکیه  مردم  برای 
معرفی  بین المللی  عرصه  در  بیشتر  مزیت ها  این  باید 

شوند.
ترهان پورلماز در جشن بزرگداشت فردوسی با حضور 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کنسولگری  فرهنگی  مسئول  رض���وی،  خ��راس��ان 
نماینده  همچنین  و  ترکیه  سرکنسولگری  افغانستان، 
پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  کمیساریای 
زیبد  تاریخی  روستای  محل  در  که  رضوی  خراسان 
اگر توانمندی  برگزار شد، اظهار کرد:  شهرستان گناباد 
به  بیشتر  هم افزایی  با  ترکیه  و  ایران  منطقه ای  م های 
بخش  کیفی  و  کمی  توسعه  در  شود  معرفی  گردشگران 
وی  است.  مؤثر  بسیار  توریست  جذب  و  گردشگری 
همچنین گفت: گناباد با توجه به قدمت تاریخی خود از 
ظرفیت های بسیاری در بخش های فرهنگی، اقتصادی 
جذب  مهم  نقاط  از  یکی  و  ب��رخ��وردار  گردشگری  و 

گردشگر خارجی است 

اخبار کوتاه

تخفیف 30 تا 60 درصدی هتل های مشهد 
در ماه رمضان

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی از تخفیف 
مبارک  ماه  در  مشهد  هتل های  درص��دی   60 تا   30

رمضان خبر داد.
ماه  در  اینکه  به  باتوجه  کرد:  اظهار  قانعی  محمد 
رمضان میزان مسافران هتل ها کاهش می یابد، بیشتر 
تخفیف  این  خود  مسافران  برای  مشهد  هتل های 
ماه  تخفیفات  اینکه  بیان  با  وی  می کنند.  اعمال  را 
رمضان با این هدف که مردم بتوانند از فضای هتل ها 
استفاده  بیشتر  یا  رمضان  ماه  از  روز   10 طول  در 
این  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  گرفته  درنظر  کنند 
تخفیفات شامل مسافرانی که از طریق اینترنتی رزرو 

می کنند نیز می  شود.

در  جوی  وضعیت  با  مرتبط  حادثه   43
مشهد رخ داد

 43 گفت:  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
حادثه مرتبط با تغییرات جوی طی 24 ساعت گذشته 

در این کالنشهر رخ داده است.
گذشته  روز   2 طی  اف��زود:  جعفری  حسن  آتشپاد 
آتش  فرماندهی  ستاد  با  تماس  مورد  و 272  هزار  دو 

نشانی مشهد برقرار شد.
وی ادامه داد: در پی این تماسها 69 مورد عملیات 
شهری  حوادث  به  مربوط  آن  مورد   43 که  شد  انجام 
ناشی از وضعیت جوی بود. مدیرعامل سازمان آتش 
در  محبوسی  درخ��ت،  سقوط  گفت:  مشهد  نشانی 
آسانسور به دلیل قطع برق و سقوط ایرانیت و تیرآهن 
بوده  مدت  این  در  فراوانی  بیشترین  دارای  حوادث 
اند. این حوادث که با اقدام آتش نشانان امدادرسانی 

شدند خسارت جانی نداشته اند.
از  که  برق  و  رعد  و  تندباد  وزش  رگباری،  بارشهای 
خراسان  شهرستان   11 در  گذشته  شب  پنجشنبه 
رضوی آغاز شده تا روزهای میانی هفته جاری ادامه 

دارد.

اس��تانداری  زائ��ران  فرهنگ��ی  ام��ور  مدی��رکل 
خراسان رضوی مطرح کرد:

ترک ها به دنبال سفر ارزان به ایران
خراسان  استانداری  زائران  فرهنگی  امور  مدیرکل 
و  ایران  میان  گردشگر  تبادل  توسعه  درباره  رضوی 
ایران  به  ارزان  سفر  دنبال  به  ترک ها  گفت:  ترکیه 

هستند.
حمید موسوی درباره گسترش ارتباطات گردشگری 
استان  و  ایران  به  کشور  این  علویون  ورود  و  ترکیه  با 
گسترش  زمینه  در  ک��رد:  اظهار  رض��وی،  خراسان 
مسافرتی  آژانس های  میان  گردشگری،  ارتباطات 

اختالفاتی وجود دارد.
پروازهای  میزان  حاضر  حال  در  شد:  ی��ادآور  وی 
افزایش  و  اس��ت  یکسان  ص��ورت  به  ترکیه  و  ای��ران 
تعداد پروازها و سفرها از سوی آژانس های مسافرتی 

نیازمند هماهنگی های بیشتر است.
با  نهایی  تفاهم نامه  هنوز  که  این  بیان  با  موسوی 
انتظاراتی  گفت:  است،  نشده  منعقد  ترکیه  طرف 
و  دارد  وج��ود  ترک ها  سوی  از  ارزان  سفر  بر  مبنی 
آنها معتقدند که باید سفر به ایران برای آنها ارزان تر 
را دنبال  نیز منافع ملی خود  ما  از سویی  تمام شود، 
نیز  سیاسی  مسایل  البته  داد:  ادامه  وی  می کنیم. 
مسافرتی  شرکت های  هستند،  دخیل  زمینه  این  در 
و مردم ترکیه به دنبال سفر ارزان و هزینه های کمتر 
نیازمند  کشور  دو  میان  تفاهم نامه  انعقاد  و  هستند 

شکل گیری ارتباطات گسترده تر است.
خراسان  استانداری  زائران  فرهنگی  امور  مدیرکل 
رضوی یادآور شد: حاج بکتاش ولی در نیشابور زاده 
شده و محل دفن اش در کشور ترکیه است و در ترکیه 
و شبه جزیره بالکان بیش از 30 میلیون شیعه علوی و 

طرفدار بکتاش ولی زندگی می کنند.
حوزه  در  پاکستان  با  تفاهم نامه  عقد  درب��اره  وی 
پاکستانی ها  با  تفاهم نامه  موضوع  گفت:  گردشگری 
پیشرفت بیشتری داشته و خوشبختانه در این حوزه 
توانستیم دو شرکت مسافرتی را فعال کنیم که به طور 
حوزه  در  را  خود  فعالیت  آینده  هفته  دو  از  عملیاتی 
جذب توریست انجام می دهند و تفاهم نامه نهایی نیز 
در سفر ما به پاکستان بعد از ماه مبارک رمضان امضا 

می شود.

تانکری  با  مشهد  سبز  فضای  درصد   12
آبیاری می شود

مدیر نظارت بر امور پارکها و فضای سبز شهرداری 
فضای  مساحت  از  درصد   12 آبیاری  گفت:  مشهد 
سبز این کالنشهر با استفاده از تانکر و بقیه آن توسط 

سامانه تحت فشار انجام می شود.
مهدی یعقوبی افزود: کل اعتبار عمرانی امسال در 
ریال  میلیارد   160 و  هزار  مشهد  سبز  فضای  بخش 

است و تالش می شود آبیاری تانکری حذف شود.
آبیاری  نیاز  مورد  آب  تامین  برای  داد:  ادامه  وی 
فضای سبز مشهد ساخت 15 تصفیه خانه با مشارکت 
عملیات  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  خصوصی  بخش 

اجرایی دو تصفیه خانه از این تعداد آغاز شده است.
مدیر نظارت بر امور پارکها و فضای سبز شهرداری 
خانه  تصفیه   15 این  از  برداری  بهره  با  گفت:  مشهد 
مشهد  سبز  فضای  آبیاری  برای  نیاز  مورد  آب  تمام 
سبز  فضای  مساحت  افزود:  وی  شد.  خواهد  تامین 
هکتار   851 و  هزار  چهار  مشهد  شهرداری  تملک  در 

و سرانه فضای سبز در این شهر 14 مترمربع است. 
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مدرس  تربیت  دانشگاه  معماری  گروه  دانشیار 
شهرهای  از  یکی  عنوان  به  مشهد  گفت:  تهران 
و  سبک  خ��ود  ب��رای  باید  اس��الم  جهان  در  الگو 
نقطه  از  یکی  باشد،  داشته  معماری  ویژه  جریان 
این  نداشتن  دارد،  وجود  مشهد  در  که  ضعف هایی 

است.  الگوها 
حاشیه  در  م��ه��دوی ن��ژاد  محمدجواد  دک��ت��ر 
شهرسازی  و  »معماری  بین المللی  کنگره  اختتامیه 
معاصر پیشرو در کشورهای اسالمی«، عنوان کرد: 
این کنگره یک مفهوم اساسی و بسیار مهم را مورد 
سوال قرار داد که این مفهوم را ما با عنوان پیشرو 
بودن می شناسیم با توجه به اینکه در دوره معاصر 

جریان های زیادی وجود دارد که فعال هستند. 
بیست  چ��ش��م ان��داز  سند  در  داد:  ادام���ه  وی 
توسعه،  برنامه  و  ای��ران  اسالمی  جمهوری  ساله 
محورهای بسیار مهمی برای معماری و شهرسازی 
برای  ما  شهرسازی  و  معماری  اس��ت،  شده  ذکر 
ساله  بیست  چشم انداز  مقیاس  طبق  بتواند  آنکه 
بسیار  تحوالت  به  نیاز  کند  عمل  توسعه  برنامه  و 

فراوانی دارد. 
و  م��ع��م��اری  بین المللی  کنگره  علمی  دب��ی��ر 
اسالمی  کشورهای  در  پیشرو  معاصر  شهرسازی 
معماری  جامعه  در  موجود  جریان های  کرد:  بیان 
که  زیادی  بسیار  دالیل  به  اغلب  ما  شهرسازی  و 
معاصر  شهرسازی  و  معماری  بین المللی  کنگره  در 
بحث  آن ها  مورد  در  اسالمی  کشورهای  در  پیشرو 
در  نمی توانند  که  هستند  ضعف هایی  دارای  شد 
چیزی  آن  و  ساله  بیست  چشم انداز  صنعت  قامت 
از حرفه مندان معمار و شهرساز  که جامعه عمومی 

انتظار دارد ظاهر شود. 
جریان  ی��ک  تنها  ک��رد:  اظ��ه��ار  م��ه��دوی ن��ژاد 
و  جوان  نسل  بر  مبتنی  که  جریانی  دارد،  وجود 
جریانی  است،  دانشگاه ها  جوان  فارغ التحصیالن 
ایران  کشور  در  که  کسانی  از  را  خود  تجربه  که 
تغذیه  کرده اند  کسب  تجربه  و  دیده اند  آم��وزش 
پیشرو  جریان  عنوان  به  را  جریان  این  می کند، 
به  نگاه  یا  خارج  به  نگاه  جای  به  و  می شناسیم 
آن  از  و  می کند  نگاه  ای��ران  آینده  به  گذشته، 
یا  سرآمد  شهرسازی  و  معماری  عنوان  به  می توان 

یاد کرد.  معماری پیشرو 
مجموعه  و  ک��ن��گ��ره  ای��ن  ک���رد:  ت��ص��ری��ح  وی 
برنامه ریزی  کشور  در  هدف  این  با  که  کنگره هایی 
مهم  اتفاق  این  پاس داشت  برای  همه  است  شده 
در کشور است که خوشبختانه در کمیته علمی و در 
تبیین  به خوبی  این مسئله  دیگر بخش های کنگره 
شهرسازی  و  معماری  کنگره های  اس��ت،  ش��ده 
این  به  دوباره  تفکر  داد  انجام  که  کاری  مهم ترین 

حرفه است. 
مدرس  تربیت  دانشگاه  معماری  گروه  دانشیار 
که  مهمی  بسیار  اتفاق  کرد:  خاطرنشان  تهران 
پیشرو  مفهوم  شفاف سازی  افتاد  اخیر  کنگره  در 
که  اس��الم��ی  کشورهای  میان  ب��ودن  پیشتاز  و 
شده  بیان  ما  کشور  در  که  ساله  بیست  چشم انداز 

را شفاف کرده است. 
اندک  بسیار  امکانات  کرد:  عنوان  مهدوی نژاد 
مقیاس  در  فعال  ک��ه  کنگره ها  ب��رگ��زاری  ب��رای 
قبل  از  بهتر  توانستیم  می شوند،  برگزار  دانشگاهی 
همچنین  و  برسانیم  دیگران  گوش  به  را  نکته  این 
کمی  موج های  می شود  باعث  منابع  محدودیت 
در  الزم  موج  ایجاد  برای  شود،  ایجاد  جامعه  در 
و  کنفرانس ها  باید  مدت  طوالنی  در  کشور  تمام 
تاثیر  و  دامنه  با  و  بزرگ تر  مقیاس  در  کنگره هایی 

برگزار کرد.  باالتر 
وی اظهار کرد: معماری اسالمی با معنا و مفهوم 
کشورهای  در  نیست،  ما  نظر  م��ورد  آن  گذشته 
یک  می توان  که  شود  تبیین  باید  الگو  این  اسالمی 
زمینه  از  که  معماری  یک  داشت،  پیشرو  معماری 
خود برآمده است و وابسته به شرق و غرب نیست. 

و  م��ع��م��اری  بین المللی  کنگره  دبیرعلمی 
اسالمی  کشورهای  در  پیشرو  معاصر  شهرسازی 
است،  مهمی  بسیار  شهر  مشهد  ک��رد:  عنوان 
آن  با  تاکنون  که  مشکالتی  از  یکی  متاسفانه 
فارغ التحصیالن  نبودن  می کرده  نرم  دست وپنجه 
ما  اک��ن��ون  ام��ا  اس��ت  ب���وده  شهر  س��اخ��ت  ب���رای 
شهرسازی  و  معماری  رشته  فارغ التحصیالن 

بسیاری در شهر داریم. 
در مشهد جریان معماری غربی و گذشته در 

حال قوت گرفتن است
تالش  باید  مشهد  کرد:  خاطرنشان  مهدوی نژاد 
اختیار  در  را  خود  و  گیرد  قرار  مقدم  صف  در  کند 
و  غربی  معماری  اختیار  در  نه  و  پیشرو  معماری 
امروز در مشهد  که  قرار دهد، مسئله ای  گذشته گرا 
معماری  جریان  گرفتن  قوت  هستیم  آن  شاهد 
معماری های  از  ب��رخ��ی  گرفتن  ق��وت  و  غ��رب��ی 

است.  گذشته گرا 
در  مسئولین  م��ی رود  انتظار  ک��رد:  اظهار  وی 
مشهد از جمله شهرداری، استانداری، فرمانداری 
و دیگر نهادها در حیطه اختیارات خود و همچنین 
از  که  ندایی  این  به  تخصصی  گروه های  تمامی 

و  دهند  مثبت  پاسخ  است  شده  آغاز  دانشگاه ها 
چشم انداز  سمت  به  و  کنند  استقبال  ایده  این  از 

کنند.  بیست ساله حرکت 
مدرس  تربیت  دانشگاه  معماری  گروه  دانشیار 
مشهد  در  کنگره هایی  چنین  برگزاری  تهرانافزود: 
این  به  مربوط  اقدامات  آغاز  برای  کوچکی  قدم 
اتفاق  مهم ترین  است،  ساله  بیست  انداز  چشم 
مشهد  در  تاریخی  و  فرسوده  بافت های  ب��رای 
است  غربی  شده  کپی  و  نادرست  الگوهای  تغییر 
پیدا  گرایش  پیشرو  الگوهای  سمت  به  باید  که 

 . کند
با  معتقدند  اف��رادی  ک��رد:  عنوان  مهدوی نژاد 
یا  و  آن ها  دوب��اره  ساخت  و  ساختمان ها  تخریب 
که  حالی  در  می شود  احیا  بافت  بناها  ظاهر  ترمیم 
نیازهای  پاسخگوی  و  است  نادرستی  عملکرد  این 
ما در مشهد نیست و بجای آن ها نیاز به یک برآیند 

داریم.  بهتر 
خوبی  بسیار  استقبال  شهرداری  کرد:  بیان  وی 
نادرست  درک  واقع  در  و  است  کرده  ایده ها  این  از 
بودن فرمول های وارداتی بخش مهمی از پاسخ ما 

در این مسئله است.

دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران مطرح کرد:

نیاز مشهد به سبک ویژه در معماری
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رئیس فدراسیون کشتی گفت: باز هم طبق معمول هر 
اتفاقی بیفتد و محرومیتی دامن گیر قهرمانان ایران شود، 

بر گردن کشتی گیر، مربی و فدراسیون است.
 رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد که در چند روز اخیر نظاره گر عملکرد کشتی 
گیران در رقابت های انتخابی تیم ملی بود، بار دیگر در 
پایان این رقابت ها بر مواضع قبلی خود تاکید کرد. او معتقد 
است مسئوالن به هشدارهای او توجهی نکرده و اقدامی 

برای حمایت از کشتی گیران نداشته اند.
 • نواقص فنی کشتی گیران نگرانمان کرده است

برگزاری مسابقات  برای  از چند سال تالش  بعد  امسال 
انتخابی تیم ملی به عنوان مبنای اصلی پوشیدن پیراهن 
تیم ملی برای کشتی گیران مدعی در هر وزن، مسابقات 
انتخابی در شرایط مناسب تری با حضور مدعیان جوان و 
با تجربه در اوزان مختلف برگزار شد. گرچه برخی اشکاالت 
و نواقص فنی، نگرانی هایی را برای حضور کشتی گیرانی 
که دارای کالس جهانی باشند در مسابقات بین المللی 
پیشرو، برای کادر های فنی تیم های ملی ایجاد کرده است. 
اما به هر حال امیدی در بخش فنی در کشتی کشور برای 
پوشیدن پیراهن تیم ملی ایجاد شده است که موجب شده 

کشتی گیران با تمام توان بر روی تشک مبارزه می کنند.
• انتخابی به نفع کشتی خواهد بود

و  فراز  شاید  هرچند  است  ارزشمند  بسیار  موضوع  این 
همراه  به  ایران  کشتی  فنی  بخش  برای  را  نشیب هایی 
داشته باشد، اما در نهایت برگزاری مسابقات انتخابی هم 
خواست  هم  است،  ایران  دوست  کشتی  مردم  خواست 
تمام  نفع کشتی  به  فنی  لحاظ  به  و هم  خانواده کشتی 
گذشته،  سال های  نشیب های  فراز  البته  شد.  خواهد 
امسال به کادرهای فنی تیم های ملی در بند سیزدهم از 
بخش توضیحات "فرآیند انتخابی تیم ملی"، اختیارات 

بیشتری نسبت به سال های قبل داده است.
 • تنها مالک کادرفنی انتخابی نیست

بند که مصوب هیئت های کشتی  این  براساس  واقع  در 
استان های کشور می باشد، گرچه مسابقات انتخابی تیم 
ملی مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی است، اما 

کادرهای فنی می توانند براساس عملکرد و کارنامه خارجی 
کشتی گیران برتر هر وزن در رقابت های انتخابی تیم ملی و 
نیز عملکرد فنی و انضباطی کشتی گیران مذکور در اردوها، 
در نهایت کشتی گیر واجد شرایط برای پوشیدن پیراهن 
تیم ملی را از میان کشتی گیران برتر هر وزن در مسابقات 
انتخابی تیم ملی تشخیص داده و به شورای فنی جهت 
تصمیم گیری نهایی معرفی کند، البته بدیهی است باز هم 
در تصمیم گیری های نهایی نتیجه انتخابی تیم ملی مالک 
اول خواهد بود اما عملکرد و کارنامه خارجی نیز در تعیین 
ملی پوش هر وزن از میان نفرات برتر انتخابی تیم ملی در 

اوزان مختلف، تاثیر بسیار جدی خواهد داشت.
 • شورای فنی درباره غایبان انتخابی تصمیم می گیرد

کشتی گیرانی که با اعالم هیئت کشتی مربوطه و تا پیش 
از زمان مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، مجوز پزشکی 
داشته اند و این مجوز به تائید کمیته ویژه پزشکی رسیده 
است باید بدانند که طبق فرآیند انتخاب تیم های ملی، 

بود،  خواهد  فنی  شورای  موضوع  این  تشخیص  مرجع 
شورای فنی و کادرهای فنی در ارتباط با تعیین و تکلیف 
چنین کشتی گیرانی در جلسات مربوطه تصمیم گیری 

خواهند کرد.
 • جلساتم با اللوویچ تلخ به پایان می رسد

جلسه های با اللوویچ )رئیس اتحادیه جهانی کشتی(بعد از 
داستان علیرضا کریمی در مسابقات لهستان و ورود کشتی 
ایران به محرومیت های جدید و سنگین ، دیگر مانند قبل 
به  از موارد مربوط  نیست. در این جلسات شاید برخی 
فعالیت های بین المللی کشتی ایران هم که قبال از مهم 
ترین موضوعات کشتی ما بود، حل و فصل شود، اما با 
توجه به شرایط جدیدی که پیدا کرده ایم، به هر حال برای 

ما تلخ به پایان می رسد.
 • هیچ پاسخی برای سواالت اللوویچ نداشتم

طبیعتا بخشی از زمان جلسه من با اللوویچ به بیان موضوع 
اصرار و پیگیری کمیته بین المللی المپیک درباره مساله 

رویارویی کشتی گیران با نمایندگان رژیم صهیونیستی 
گذشت. وقتی اللوویچ بر پیگیری های کمیته بین المللی 
بیان  باره  این  در  مستنداتی  و   می کند  تاکید  المپیک 
می دارد که نشان از تهدیدات جدی دارد که کشتی ایران 
ممکن است بزودی با آن مواجه شود و بعد می پرسد شما 
برای این شرایط جدید و جرائم سنگینی که با آن مواجه 
کرده اید؟ مسئوالن سیاسی شما چه  خواهید شد، چه 
می خواهند بکنند؟ هیچ پاسخی نیست که به او بدهیم. 
اللوویچ کامال متوجه تنها بودن کشتی ایران در این میدان 
بزرگ سیاسی شده است و این موضوع به شدت بر مواضع 

کشتی ایران در این جلسات اثر دارد.
 • رجال سیاسی هیچ پیگیری نکردند

رجال سیاسی که بارها و بارها از آنها خواسته شده است 
برای دفاع از قهرمانان ملی کشتی ایران به میدان بیایید 
نمایندگان  از  متشکل  که  را  وی��ژه ای  دیپلماسی  تیم  و 
بین  روانه کمیته  سازمان های دیپلماتیک کشور است، 

المللی المپیک کنند، تاکنون هیچ پیگیری نکرده اند.
 • بازهم کشتی گیر و مربی باید محروم شوند؟

احتماال در نهایت، چند روز دیگر می خواهند با فرستادن 
نمایندگانی از کمیته ملی المپیک و یا وزارت ورزش برای 
بگویند  المپیک،  المللی  بین  کمیته  با  جلسه ای  انجام 
فعالیت دیپلماتیک خود را در حمایت از قهرمانان ملی 
و  بیفتد  اتفاقی  هر  معمول  طبق  هم  باز  و  دادند  انجام 
محرومیتی دامن گیر قهرمانان ایران شود، بر گردن کشتی 
گیر، مربی و فدراسیون باشد و آقایان آنقدر دور بایستند که 
دیده هم نشوند. باید صریحا از مسئوالن مربوطه خواست؛ 
رجال محترم، لطفا چنین اشتباهی را نکنید. همه خوب 
موضوع  چنین  دیپلماتیک  مسئولیت  بار  که  می دانیم 
انداخت.  ورزش  دستگاه  دوش  بر  نمی توان  را  مهمی 
دستگاه ورزش برای ورود به چنین موضوع پیچیده ای نه 
ابزار دیپلماتیک دارد و نه اختیارات دیپلماتیک. دستگاه 
ورزش فقط می تواند نقطه اتصال دستگاه دیپلماسی به 
کار  پای  باید  آقایان  باشد.  المللی ورزش  بین  نهادهای 
خودشان بایستند و برای قهرمانان ملی مردم به میدان 

بیایند و صادقانه کمک کنند.

کوتاه از ورزش استان

مسابقات  از  بانوان  کورسی  تریل  تایم  مسابقه  دوره  اولین 
رنکینگ استان با حضور ۱۷ دوچرخه سوار در دو رده سنی 
جوانان و بزرگساالن در مجموعه ورزشی ثامن مشهد برگزار 

شد.
در پایان این مسابقات و در رده سنی جوانان پارمیدا نیکفر از 
تیم چرخ سبز، یگانه غالمرضایی و لیال حیدری از تیم آسمان 

آبی به ترتیب مقام  های اول تا سوم را از آن خود کنند.
همچنین در رده بزرگساالن آزاده مزاری از تیم آسمان آبی، 
مریم محمدی از مشهد و فرزانه بنا از تیم هیئت طرقبه و شاندیز 

توانستند عناوین برتر را به خود اختصاص دهند.

مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی بزرگساالن برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
جاکارتا و رقابت های جهانی ۲۰۱۸ مجارستان طی روزهای ۱۹ 
تا ۲۱ اردیبهشت ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار 

شد.
محمد متقی نیا و علی ابراهیمی در وزن های ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم 
به روی تشک رفتند که با توجه به کشتی های حساس و رقیبان 
سرسخت، هر دو کشتی گیر خراسانی مقام چهارمی را بدست 

آوردند.
الزم به ذکر است، اسماعیل نجاتیان در رشته کشتی آزاد نیز به 

خاطر مصدومیت نتوانست در این رقابت ها حضور پیدا کند.
همچنین مسلم نادری خادم در وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی 
به خاطر درخششی که در دوره های قبلی داشت، با نظر کمیته 
فنی مستقیم به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن 

درآمد.

مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری گلمکان روز گذشته با 
شرکت ۶۰ ورزشکار از استان های مختلف کشور در منطقه 
چشمه سبز گلمکان در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن برگزار 

شد.
در پایان در رده سنی جوانان، فرزاد خدایاری از استان فارس، 
حسن سیف ا...ی از استان آذربایجان شرقی و سجاد طاهری 

از استان مرکزی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در رده سنی بزرگساالن نیز محمد حسین اسکندری از استان 
فارس، علیرضا جباری از خراسان رضوی و عرفان امینی از 

استان فارس به ترتیب اول تا سوم شدند.
در مسابقه روز گذشته، پریموث اشترانکار سرمربی تیم ملی 
دوچرخه سواری ایران، اعضای تیم ملی، مدیر تیم های ملی و 

مسئوالن شهرستان گلمکان و چناران حضور داشتند.

سالمت

ویژگی های کفش ورزشی مناسب                 
      وحید داودی

بدن  دوم  قلب  »پا  که  شنیده ایم  بارها  را  جمله  این 
نکته  مهم ترین  پا،  ماندن  سالم  برای  است«  انسان 
فعالیت  هر  مخصوص  و  مناسب  کفش  از  استفاده 
است، چرا که هر فعالیتی نیروهای مختلفی به پا وارد 
می آورد که اگر این نیروها به وسیله کفش مخصوص به 
خوبی مهار نشود، آسیب های بسیاری متوجه پا و سایر 
اعضای بدن می شود. کفش ورزشی یکی از لوازم بسیار 
در  اشتباهاتی  معموال  است.  ورزش  انجام  برای  مهم 
خرید یا نگهداری این کفش صورت می گیرد که اگر بر 
طرف نشوند باعث آسیب دیدگی  می شوند. مهم ترین 
وسیله ورزشی که برای هر ورزش متفاوت است، کفش 
ورزشی است. برای انجام هر ورزشی چه دو و ایروبیک 
است.  نیاز  مناسب  کفش  به  بسکتبال  و  تنیس  چه  و 
همین  و  می کند  بیشتر  را  ورزش  تاثیر  مناسب  کفش 
ورزشکار  دی��دن  آسیب  باعث  نامناسب  کفش  طور 
نامناسب  ورزشی  کفش  از  ناشی  فشارهای  می شود. 
می شود،  برابر  چند  ورزشی  فعالیت های  انجام  حین 
در حالی که یك کفش ورزشی مناسب می تواند فشار 
وارد بر زانو و لگن را تعادل بخشد. اما در فعالیت های 
ورزشی به غیر از بحث مراقبت از پاها به وسیله انتخاب 
آن  و  دارد  وجود  نیز  مهم تری  مساله  درست  کفش 
افزایش توانایی ها و قابلیت ها است که کفش مناسب 
باشد.معموال  خصوص  این  در  مهمی  عامل  می تواند 
صورت  به  را  خود  کفش های  حرفه ای  ورزش��ک��اران 
سفارش به شرکت های بزرگ و معتبر تولیدکننده تهیه 
ابتدا، قالب  می کنند. به این صورت که این شرکت ها 
براساس  سپس  و  نموده  تهیه  را  ورزشکار  آن  پاهای 
اندازه، فرم و شکل پای شخص، کفش مخصوص آن 

ورزشکار را می سازند.
نکاتی در مورد کفش ورزشی خوب:

مطلوب  شکلی  و  ان��دازه  با  مناسب  کفش  انتخاب 
یکی از نکات قابل توجه برای افرادی است که ورزش 
چه  باید  مناسب  ورزشی  کفش  راستی  به  می کنند، 
شاخص هایی داشته باشد و آن را چگونه انتخاب کنیم؟ 
تهیه کفش ورزشی مناسب که امروزه به عنوان یکی از 
ابزار اصلی هر رشته ورزشی مطرح است برای اجرای 
بهتر ورزش بسیار مهم بوده و دارای سه کارکرد اصلی 
حفاظت از پا، راحتی و حمل وزن بدن است. به طور 
کلی عناصر آناتومیک و فیزیولوژیک به طور همزمان 
فاکتور  سه  درحرکت  می شوند.  موثر  حرکت  سبب 
بسیار  کیفیت  با  حرکت  و  موثر  حرکت  ایمن،  حرکت 

مهم است.
ساختار کفش ورزشی

توجه  باید  درحرکت  مهم  فاکتور  سه  رعایت  برای 
زیادی به پا داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف 
باید کفش مناسبی را انتخاب کنیم. یک کفش ورزشی 
مناسب دارای آناتومی خاص خود بوده که قسمت های 
داخل  پاشنه،  پشت  پا،  شست  محل  شامل  آن  مهم 
زائده  و  پا  مچ  گردنی  کفی،  خارج  کفی،  وسط  کفی، 

پاشنه است.
چند نکته برای انتخاب کفش مناسب ورزشی:

کفش باید اندازه پا باشد نه اینکه صرفًا زیبا باشد.
در هنگام خرید هر دو لنگه کفش را امتحان کنید.

وقتی کفش را پوشیدید بایستید و مطمئن شوید که 
در پنجه پا سه تا ۱۲میلیمتر از انگشت شصت پا فضای 

خالی وجود دارد.
هرگز کفش تنگ به امید اینکه جا باز می کند نخرید.

کفشی بخرید که برای ورزش مورد نظر طراحی شده 
باشد.

به  م��ی آورد  فشار  کفش  روی  چرم  به  شما  پای  اگر 
طوری که سبب بیرون زدگی از کفش می شود آنرا کنار 

بگذارید.
کفشی بخرید که به اندازه کافی حرکت را کنترل کند.

استفاده  کفش هایی  از  زیاد  پای  کف  قوس  با  افراد 
کنند که انعطاف پذیری باالیی داشته باشد و از پوشیدن 

کفش هایی که پا را محدود می کند خودداری کنند.
الیه  دارای  کفش  باید  صاف  پای  کف  دارای  افراد 
میانی بسیار سفت برای کنترل حرکت و کاهش میزان 

چرخش داخلی بپوشند.
افرادی که دارای قوس کف پای طبیعی هستند باید 

کفش هایی بپوشند که برآمدگی مختصر دارد.
ادامه دارد...

آیین نامه اختتامیه بیست و نهمین دوره رقابت های 
علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی خراسان رضوی 
با حضور دکتر سلطانی معاون تربیت بدنی و سالمت، 
رضا علیزاده رئیس اداره تربیت بدنی، کشتی دار رئیس 
هیئت ورزش دانش آموزی، جهاندار کارشناس مسئول 
تربیت بدنی دختران و جمعی از مسئوالن تربیت بدنی 
در  ماه  اردیبهشت  جمعه 22  شهرستان ها  و  نواحی 

مجتمع فرهنگی ورزشی اندیشه برگزار شد.
رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان با 
بیان این مطلب و با اشاره به هدف برگزاری این رقابت ها 
ارتقای سطح  این مسابقات  برگزاری  از  گفت: هدف 
علمی، مهارتی، دانشی، آمادگی جسمانی، ایجاد نشاط 

و انگیزه درمیان همکاران است.
از تاریخ 19تا 21  افزود: این رقابت ها  رضا علیزاده 
اردیبهشت به صورت تیمی و انفرادی با حضور 160 نفر 

از معلمان تربیت بدنی برگزار شد.
وی یاد آورشد: در پایان این رقابت ها در بخش تیمی 
آقایان شهرستان نیشابور به مقام نخست دست یافت و 
تیم های ناحیه 7 مشهد و شهرستان قوچان به ترتیب 

رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
وی تصریح کرد: در بخش تیمی بانوان تیم ناحیه 6 
به مقام اول دست یافت و تیم های تبادکان و نیشابور 

رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان نیز 

ادامه داد: این رقابت ها در بخش انفرادی برگزار و نفرات 
برتر در گروه های سنی مختلف معرفی شدند.

در قسمت انفرادی برادران:
رده سنی اول:

مقام اول: محسن فرهمند - بجستان
مقام دوم: حسن خاکزادی - نیشابور

مقام سوم: محسن رضوانی کلوخی - تبادکان
رده سنی دوم:

مقام اول: رضا غالمی - بردسکن
مقام دوم: رضا عشقی نقاب - قوچان

مقام سوم: علیرضا الهی - نیشابور
رده سنی سوم:

مقام اول: حسین جوشنی - کاشمر
مقام دوم: مهدی حسن زاده - جلگه رخ

مقام سوم : جواد قاسمی - گناباد
رده سنی چهارم:

مقام اول: قاسم عزیزی - ناحیه 4
مقام دوم: محمد حسن متقی - ناحیه 7

مقام سوم: سید اسماعیل حسینی - نیشابور
رده سنی پنجم:

مقام اول: امیر سرابی نژاد - قوچان
مقام دوم: ابوالحسن صفایی - ناحیه 4

مقام سوم: علی اصغر مهرانی پور – نیشابور
رده سنی ششم:

مقام اول: محمدحسین رحیمیان – نیشابور
مقام دوم : سیدهادی جالل نیا – گناباد

مقام سوم: مهدی آنت – ناحیه 7
مقام اول آزمون عملی: محمدحسین رحیمیان – 

نیشابور
در قسمت انفرادی خواهران:

رده سنی اول:
مقام اول: اعظم آبنوش - تبادکان

مقام دوم: ساجده محتشمی – ناحیه 6
مقام سوم: حلیمه مقیمی نیا – تربت جام

رده سنی دوم:
مقام اول: بی بی زهرا معصوم – ناحیه 1
مقام دوم: بهاره خسروی راد - تبادکان

مقام سوم : مونا صحت – ناحیه 2
رده سنی سوم:

مقام اول: سمیه سمیعی - تبادکان
مقام دوم: ناهید لطفی - نیشابور

مقام سوم: مهال قدسی – ناحیه 2
رده سنی چهارم:

مقام اول: آرزو محمدیان – ناحیه 6
مقام دوم: زهره بیگم سجادی - قوچان

مقام سوم: ملیحه جمالی – ناحیه 7
رده سنی پنجم:

مقام اول: سیما ایوبی – ناحیه 6
مقام دوم: شفیعه محدثی – ناحیه 7
مقام سوم: جلوه شیبانی - تبادکان

رده سنی ششم:
مقام اول: مهین قیامی – ناحیه 4
مقام دوم: ناهید صادق - نیشابور

مقام سوم: مریم علی بمان – ناحیه 6
*مقام اول آزمون عملی: سیما ایوبی – ناحیه 6

رئیسادارهتربیتبدنیآموزشوپرورشاستانخبرداد:
پایان رقابت علمی و تخصصی  160 مربی تربیت بدنی آموزش و پرورش

برگزاری اولین مسابقه تایم تریل کورسی 
بانوان استان

مقام چهارمی کشتی گیران خراسانی در 
انتخابی تیم ملی

پایان مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه 
سواری در گلمکان

هیچپاسخیبرایسواالتاللوویچنداشتم!
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         مجید خروشی



   نهادهای انتظامی و امنیتی س�عه صدر 
کاف�ی ندارن�د

آم��وزش  کمیس��یون  عض��و  س��عیدی،  فاطم��ه 
مجل��س در واکنش به بازداش��ت برخی از معلمان 
گف��ت: »م��ا معتقدیم ح��ق اعتراض ب��رای تمامی 
اقش��ار جامع��ه باید محترم ش��مرده ش��ود. این از 
معیاره��ای اصالح طلبی و اص��ول حکمرانی خوب 
اس��ت. جریان��ی ک��ه خود هم��واره ب��رای اعتراض 
کردن به شیوه اداره کردن کشور در گذشته هزینه 
داده باید برای به رس��میت شناختن حق اعتراض 
پیش قدم باش��د.« او با بیان اینکه معلمان ش��اغل 
و بازنشس��ته نی��ز همواره نس��بت ب��ه تبعیض های 
ن��اروا معت��رض بوده ان��د ک��ه در بس��یاری از موارد 
ح��ق با آن ها بوده، ب��ه »اعتمادآنالین« گفت: »آیا 
رواس��ت ک��ه معلمان ش��اهد افزایش حق��وق دیگر 
کارمن��دان دولت باش��ند در حالی که معیشتش��ان 
ب��ا مخاط��رات ج��دی روب��رو اس��ت؟« س��عیدی با 
بیان اینکه متاس��فانه از س��وی نهادهای مس��ئول 
انتظامی و امنیتی س��عه ص��در کافی وجود ندارد، 
گف��ت: »من حتم��ًا از وزیر اطالعات درب��اره نحوه 
برخورد ب��ا معترضین پیگی��ری خواهم کرد.« این 
نماینده فراکس��یون امید تاکید ک��رد: »باید معلوم 
شود چه گروهی مسئول برخورد خشن با معلمان 
هس��تند. اگر لباس ش��خصی هس��تند باید هویت 
آن ها معلوم ش��ود و اگر نیروهای رس��مِی مس��ئول 
تأمین امنیت چنین کاری کرده اند باید مسئولیت 
کار خود را بپذیرند.« س��عیدی گف��ت که در اولین 
روز کاری مجل��س از وزرا و دس��تگاه های مربوطه 

پیگیری ه��ای الزم را درب��اره بازداش��ت معلم��ان 
انج��ام خواه��د داد./اعتمادآنالی��ن

   زندگی ترامپ در دس�ت رهبرانقالب
ی��ک تصوی��ر از رهب��ر انق��الب در نمایش��گاه کتاب 
مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت. تصویری 
که رهب��ر انقالب را در حال مطالع��ه کتاب »آتش و 
خشم« نوشته مایکل ولف نشان می دهد با واکنش 
رس��انه های آمریکای��ی مواج��ه ش��د. س��ی بی اس 
آمریکا نوش��ت: روز جمعه تصوی��ری از رهبر ایران 
منتش��ر ش��د ک��ه د رآن در ح��ال مطالع��ه ترجم��ه 
فارس��ی کتاب »آت��ش و خش��م؛ درون کاخ س��فید 
ترام��پ« اس��ت. این در حالی اس��ت ک��ه تنها چند 
روز از اعالم خروج آمریکا از توافق هسته ای توسط 
دونال��د ترامپ می گ��ذرد. این رس��انه آمریکایی با 
بی��ان اینکه کت��اب ول��ف در لیس��ت پرفروش ترین 
کتاب های آمازون در ماه ژانویه قرار گرفت نوشت: 
در این کتاب نویسنده مدعی است که از جزییاتی از 
درون کاخ سفید اطالع دارد. سی بی اس در ادامه 
این گزارش نوش��ت: »هفته گذش��ته رهبر ایران در 
پاس��خ به بیانیه ترامپ درباره خروج از برجام گفته 
بود ک��ه در این اعالمیه دس��ت ک��م 10 دروغ بزرگ 
بیان ش��ده اس��ت و اظهارات ترامپ را تهدید علیه 
م��ردم ای��ران و جمهوری اس��المی خوان��ده و گفته 
بودن��د که ب��دن این مرد، ترامپ خ��وراک مار و مور 
خواهد ش��د در حال��ی که جمهوری اس��المی هنوز 
پابرجاس��ت.«»ای ب��ی س��ی »ه��م ب��ه انتش��ار این 
تصوی��ر واکنش نش��ان داد و نوش��ت: »رهب��ر ایران 
در نمایش��گاه کتاب پایتخت حض��ور پیدا کرد و در 

حالی که یکی از کپی های کتابی درباره آشوب های 
کاخ س��فید تحت ریاس��ت جمهوری ترامپ را ورق 

می زد از او عکسی گرفته و منتشر شد.«
را  موضع�ش   1400 ب�رای  الریجان�ی     

مش�خص کند
احم��د حکیم��ی پ��ور دبی��رکل ح��زب اراده مل��ت 
ای��ران گفت: از نظ��ر بنده آق��ای الریجانی یکی از 
پخته ترین سیاس��تمداران حاضر در کش��ور اس��ت 
ولی اش��کال این دوس��تان این اس��ت که به شکل 
محوری عمل می کنند و یک تش��کیالت سیاس��ی 
ندارن��د. کاری ک��ه احمدی نژاد انج��ام داد به نظر 
م��ن اق��دام خوب��ی نیس��ت و نبای��د اینگون��ه تلقی 
ش��ود که عدم وابس��تگی به هیچیک از حزب های 
فع��ال در کش��ور نوع��ی فضیلت محس��وب ش��ود. 
چرا که فعالیت سیاس��ی یک کار جمعی اس��ت. ما 
معتقدی��م که اگر آق��ای الریجانی قص��د حضور در 
انتخاب��ات را دارد از همین ح��ال باید موضع خود 
را به صراحت مش��خص کند چراکه روند سیاس��ی 
کش��ور در این س��ال ها به سمت و س��ویی رفته که 
ام��روز صداقت ب��رای مردم م��ا از اهمی��ت باالیی 

برخوردار است./تس��نیم
   تخریب ویالی غیرمجاز یک مس�ئول 

در س�اوجبالغ
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: ویالی غیرمجاز 
ب��ه  یک��ی از وزرا در روس��تای فش��ند س��اوجبالغ 
دستور دادستانی س��اوجبالغ تخریب شد. معاون 
دادس��تان س��اوجبالغ گفت تخریب بی��ش از 100 
وی��الی غیرمج��از ب��ه منظ��ور آزادس��ازی اراض��ی 

هی��چ  قان��ون  و طب��ق  گرف��ت  کش��اورزی ص��ورت 
تبعیض��ی قائ��ل نمی ش��ویم. تالش اس��تاندار البرز 
و فرمان��دار س��اوجبالغ برای جلوگی��ری از تخریب 
وی��الی غیرمج��از بی نتیج��ه مان��د. جال��ب اینک��ه 
صاح��ب این ویال، خ��ود یکی از متولی��ان مقابله با 

ساخت و سازهای غیرمجاز است.
   ش�وخی معنادار عارف در مراس�م 

س�خنرانی
ش��دن  قط��ع  ب��ه  واکن��ش  در  ع��ارف  محمدرض��ا 
سیس��تم صوتی در مراسم س��خنرانی اش با کنایه 
معن��اداری گف��ت: طب��ق معم��ول مش��کل صوتی 
ه��م تقصی��ر م��ن اس��ت! روز گذش��ته در جری��ان 
برگزاری مراس��م بزرگداش��ت معلم که با سخنرانی 
محمدرض��ا عارف هم��راه بود، در آغاز س��خنرانی 
وی وقت��ی ص��دای او ب��ه دلی��ل اش��کال صوتی به 
وض��وح به گوش حض��ار نمی رس��ید و حاضرین در 
جلس��ه اعالم کردند ص��دای عارف را نمی ش��نود، 
رئی��س فراکس��یون امی��د ب��ه ش��وخی و ب��ا حالت 
معن��اداری گفت:”احتم��ااًل طبق معمول مش��کل 
صوت��ی ه��م تقصی��ر م��ن اس��ت!!”این قس��مت از 
اظهارات کنایه آمیز عارف با تش��ویق حضار همراه 

ش��د./خبرآنالین
واکنش یک سیرفروش ارومیه ای به اقدام ترامپ!
ی��ک س��یرفروش ارومی��ه ای در اقدام��ی جالب با 
پالکارد »به کوری چش��م ترامپ س��یر ارزان شد!« 
ب��ه خ��روج آمری��کا از برج��ام واکنش نش��ان داد. 
تصویر این پ��الکارد را »خبرآنالین« منتش��ر کرده 

اس��ت.

میزخبر

خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی صبح دیروز )ش��نبه( در دیدار شرکت کنندگان در کنگره ی بین المللی 
»نقش ش��یعه در پیدایش و گس��ترش علوم اس��المی«، مهم ترین نیاز امروز دنیای اسالم را »وحدت و یکپارچگی« و همچنین 
»حرکت جدی برای پیشرفت علمی در همه ی علوم« دانستند و تأکید کردند: امروز »بیداری« در دنیای اسالم به وجود آمده 
است و به رغم تالش غربی ها برای انکار آن، این بیداری زمینه ساز گرایش بیشتر به اسالم و نویدبخش آینده ای بهتر است.

رهب��ر انقالب اس��المی با قدردانی از دس��ت اندرکاران و پدیدآورندگان این همایش، به ویژه ش��خص حض��رت آیت ا... مکارم 
ش��یرازی، گفتند: امروز هر حرکتی که موجب ش��ناخت بیشتر گروه ها و فرقه های اسالمی از یکدیگر شود، یک حسنه است و 

این گردهمایی از مصادیق حرکت در جهت اتحاد امت اسالمی است.
حض��رت آی��ت ا... خامنه ای با اش��اره به تالش دیرینه ی دش��منان ب��رای روَدررو قرار دادن مس��لمانان، افزودن��د: در چنین 
ش��رایطی، ه��ر عملی که موجب ش��ناخت مس��لمانان از نقاط ق��وت یکدیگر و زمینه س��از هم افزایی آن ها ش��ود، به وحدت و 
یکپارچگی امت اس��المی کمک خواهد کرد. ایش��ان به نقش شیعه در طول تاریخ برای اعتالی علوم اسالمی و طبیعی اشاره 
و خاطرنش��ان کردند: این آثار و خدمات گران بها باید به امت اس��المی معرفی ش��وند زیرا مایه ی افتخار و موجب یکپارچگی 
خواهن��د بود. رهبر انقالب اس��المی ب��ا تأکید بر لزوم مراقبت جدی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه ش��ائبه و گالیه میان ِفَرق 
اس��المی، گفتند: یکی از مس��ائل بسیار مهم و مورد نیاز کنونی دنیای اس��الم، موضوع پیشرفت علمی و حرکت جدی در این 
زمینه اس��ت. حضرت آیت ا... خامنه ای، علت اصلی تحت س��لطه قرار گرفتن دنیای اسالم را عقب ماندگی علمی دانستند و 
افزودند: دنیای غرب بعد از قرن های متمادی عقب ماندگی علمی، توانس��ت با استفاده از پیشرفت های علمِی دنیای اسالم، 
ثروت و قدرت علمی، نظامی، سیاس��ی و تبلیغاتی خود را افزایش دهد و در نهایت با اس��تعمار، وضعیت کش��ورهای اسالمی 
را به شرایط کنونی برساند. ایشان با اشاره به زورگویی قدرت های غربی به کشورهای اسالمی و دنباله روی بسیاری از حکام 
این کشورها از زورگویان بین المللی، تأکید کردند: این شرایط باید به واسطه ی پیشرفت علمی کشورهای اسالمی تغییر کند 

و دنیای اسالم می تواند بار دیگر در قله ی تمدن بشری قرار گیرد.
رهبر انقالب، حرکت در مس��یر پیش��رفت علمی را وظیفه ی حکومت های اسالمی و نخبگان آن برشمردند و گفتند: نخبگان 
دنیای اس��الم باید یک حرکت عظیم فکری و یک خواس��ت عمومی برای پیشرفت علمی و رسیدن به قله ی علم و دانش را به 
وجود آورند. حضرت آیت ا... خامنه ای از حرکت جمهوری اس��المی ایران در مس��یر پیش��رفت علمی به عنوان یک نمونه ی 
موفق یاد کردند و افزودند: بر اس��اس گزارش های مراکز علمی جهانی، ش��تاب حرکت علمی ایران در س��ال های گذشته، ۱۳ 
برابر متوس��ط جهانی بوده اس��ت. ایشان خاطرنشان کردند: ما این مسیر را تا رسیدن به مرزهای علم و دانش ادامه خواهیم 

داد و ایران برخالف غربی ها، آمادگی انتقال دستاوردها و پیشرفت های علمی خود را به دیگر کشورهای اسالمی دارد.
رهبر انقالب، پیش��رفت در علوم اس��المی و علوم طبیعی را ضروری خواندند و افزودند: یکی از مواردی که اسالم می تواند در 
مس��ائل مختلف بش��ری »حرف نو« داشته باشد، در زمینه ی مسائل فقهی اس��ت که باید در این زمینه کار بیشتر و جدی تری 
انجام ش��ود. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در زمینه ی فلس��فه و علوم عقلی، سرعت حرکت علمی افزایش 
یابد، گفتند: غربی ها، فلس��فه ی خود را تا عرصه های مختلف مس��ائل سیاسی و اجتماعی امتداد داده اند و ما نیز باید چنین 

کاری را انجام دهیم زیرا فلسفه ی اسالمی، قوی تر، ریشه دارتر و مستحکم تر از فلسفه ی غربی است.
ایشان با اشاره به گسترش بیداری در دنیای اسالم و افزایش گرایش به اسالم در جهان، خاطرنشان کردند: امروز جوانان در 
دنیا، س��ؤال های زیادی دارند که می خواهند پاس��خ آن ها را در چارچوب اسالم بیابند، بنابراین باید حرکت علمی در دنیای 
اس��الم ش��تاب بگیرد و امت اسالمی بار دیگر به اوج اقتدار علمی و تمدنی خود برسد تا دشمنان اسالم و آمریکایی ها نتوانند 

به رؤسای کشورهای اسالمی دستور بدهند و »باید و نباید« بگویند.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، حجت االس��الم والمس��لمین اعرافی رئیس ش��ورای سیاس��تگذاری کنگره ی »نقش 
ش��یعه در پیدایش و گس��ترش علوم اسالمی« گفت: »پاسخ به ش��بهات«، »تعمیق تفاهم میان مذاهب اسالمی«، »بازشناسی 
س��رمایه های فکری ش��یعه و مس��لمانان« و »دس��تیابی به نقاط قوت برای تکمیل و ارائه ی علوم اس��المی« جزو اهداف اصلی 

کنگره بوده است.
همچنین حجت االسالم دکتر رضایی دبیر کنگره گزارشی از اهداف و برنامه های این همایش بیان کرد.

رهبر انقالب؛

»وحدت« و »پیشرفت علمی« 
مهمترین نیاز دنیای اسالم

پیامبراکرم )ص( فرمودند:
بهترین یاران کس�ی اس�ت که ناس�ازگاریش اندک باش�د و س�ازگاریش 

بسیار

انقالبیون وفادار، رکن دوم انقالب
اوصاف انقالبیون راس�تین در بیانات نورانی سخنگوی وحی، حضرت 
امیرالمومنی�ن )ع( آم�ده اس�ت آن حض�رت در مقام توصیف پارس�ایان 
چنی�ن می فرمای�د: هنگامی که ش�ب فرا رس�ید، م�ردان با تقوی س�رگرم 
تالوت وحی هس�تند: مردان باتقوی هنگام شب با تالوت آیات، استثاره 
می کنن�د، یعنی به فکر ثوره و انقالب قلب و پاس�خگویی به ندا و صالح 
رهبران انقالب هس�تند آنها به این فکر نیس�تند که فقط ق�رآن بخوانند، 
ی�ا ف�رآن را فهمیده و به دیگ�ران بفهمانند، آنان تنها ب�ه فکر تهذیب نفس 
نیس�تند، بلک�ه به فکر اس�تثاره )ت�الوت آی�ات، تعلیم کت�اب و حکمت و 

تهذیب دل( هستند
امام خمینی بنیان مرصوص، ص225

رب جان من از بار بال چیست که نیست
رب فرق من از تیر قضا چیست که نیست

گویند تو را چیست که انلی شب و روز
از محنت روز و شب مرا چیست که نیست خاقانی


