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رئیس خانه صنعت ایران در مشهد:

جای صنعتگر زندان
 نیست

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

مخالفین دولت اگر
 منصف باشند، از سخنرانی 

ترامپ درس می گیرند
سه شنبه   25   اردیبهشت ماه 1397 0 28  شعبان  1439 
سال اول شماره 208 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس 
تصویب شد؛

کمک یک میلیارد تومانی 
شهرداری برای ایاب و ذهاب 

دانش آموزان استثنایی

شکسته نستعلیق بهار 
خوشنویسی ایران

 رونمائی از آثار استاد علیرضا بهدانی در روز بزرگداشت فردوسی

معاون بازرسی سازمان صنعت خراسان رضوی خبر داد:

ثبت 490 شکایت از 
نمایندگی های خودرو در استان

در همایش آسیب شناسی و بررسی راهکارهای پیشگیری از کودک آزاری مطرح شد؛

قانون اساسی بندی
 برای حمایت از
 کودکان ندارد
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میز خبر

مردم عصبانی اند

الریجانی باید بجای مزاح 
مدیریت می كرد

آتش زدن برجام به عنوان قانون 
مصوب مجلس، توهین به پارلمان است

بازگشت 11 مدیر نجومی بگیر به كار

سرانه هر طلبه از بودجه كشور 
چقدر است؟

گفت و گوی ویژه

تحلیل روز

در گفت وگو با رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد مطرح شد: 

سنگینی دستورالعمل ها

عذر خواهی روحانی به جای ترامپ
آیت ا... هاشم زاده هریسی: بیانیه مربوط به عده ای از خبرگان است

»سپردن تعهد ارزی« سدی در برابر صادرات استان شده است. اگر وجود امتیازات خاص و شرایط نابرابر 
در عرصه تجارت را هم در نظر بگیریم، مشخص می شود که آینده نه چندان مثبتی در پیش روی اقتصاد 
می زنند،  هم  به  را  ساختارها  که  عجیبی  آیین نامه های  و  الساعه  خلق  قوانین  با  است.  گرفته  قرار  استان 

بازارهایی که در کشورهای هدف بعد از سال ها تالش به دست آمده است به ...

درست در شرایطی که روز یکشنبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، در پکن درگیر مذاکره 
به  را متمرکز  بایست تمامی حواس خود  نیز می  بود. و همچنین رئیس جمهور روحانی  با همتای چینی 
گفتگوی تلفنی با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا می کرد. تا اینکه بتواند طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 

شرایط را برای اخذ تضمین های معتبر از اروپایی ها فراهم آورد. خبر رسید که...



    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com
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 علی روغنگران

تحلیلخبرمجلس بانمجلس بان

سبحانی فر:

دولت در زمینه ساماندهی بازار ارز موفق 
بوده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
موفقیت دولت در تثبیت نرخ ارز می گوید: گزارش 
دهد  می  نشان  نیز  مجلس  تلفیق  کمیسیون  های 
دولت در زمینه ساماندهی بازار ارز و تثبیت قیمت 

ها موفق بوده است.
و  صنایع  کمیسیون  عضو  فر،  سبحانی  رمضانعلی 
معادن مجلس با اشاره به موفقیت دولت در تثبیت 
تلفیق  کمیسیون  های  گزارش  گوید:  می  ارز  نرخ 
مجلس نیز نشان می دهد دولت در زمینه ساماندهی 

بازار ارز و تثبیت قیمت ها موفق بوده است.
تک نرخی شدن ارز یکی از ضرورت های اقتصاد 
با  و  پیش  ماه  یک  از  مهم  این  و  است  بوده  کشور 
است.  کرده  پیدا  تحقق  ارزی  های  سیاست  اجرای 
این مساله موضوع  به دلیل اهمیت  و  این اساس  بر 
دولت  و  مجلس  بین  داغ  مباحث  از  همچنان  ارز 
است و جلسات بین دو قوه برای هماهنگی بیشتر در 
اجرای سیاست ها همچنان ادامه دارد. روز گذشته 
وزیر  همراه  به  جمهوری  رئیس  اول  معاون  نیز 
با  مرکزی  بانک  کل  رئیس  و  دارائی  و  اقتصاد  امور 
نمایندگان مجلس تشکیل جلسه دادند و به بررسی 

مسائل ارز پرداختند.
ساماندهی  در  دولت  اینکه  بیان  با  فر  سبحانی 
این شرایط  در  گوید:  بوده است می  ارز موفق  بازار 
ارز  موفقیت،  این  استمرار  برای  تا  است  ضروری 
بیشتر  سرعت  با  کارخانجات  و  ب��ازار  نیاز  م��ورد 

اختصاص پیدا کند.
وی با اشاره به برخی قیمت ها که در خصوص دالر 
در بازار آزاد گزارش می شود می گوید: این قیمت ها 
 ۲۰۰ تداوم ندارد و همان گونه که نرخ دالر ۴ هزار و 
تومانی در بازار تثبیت شد هیجانات کاذب بازار نیز 

فروکش می کند.
تسریع  ضرورت  به  ادامه  در  مجلس  نماینده  این 
در اجرای سیاست های ارزی و تامین ارز متقاضیان 
اشاره می کند و می گوید: در روزهای اخیر و با اخبار 
سیاسی منتشر شده در خصوص برجام شاهد برخی 
تحرکات بودیم که سعی دارند بازار را ملتهب نشان 
دهند و این در شرایطی است که قیمت های اعالم 
می  پایین  نیز  است  بازار  از  کوچکی  بخش  که  شده 
شدن  نرخی  تک  وی  است.   موقتی  واقع  در  و  آید 
ارز را باعث افزایش شفافیت در اقتصاد و مهمترین 

عامل ساماندهی بازار ارز عنوان می کند.

کریمی قدوسی:

تهران  اولویت عامالن حمله تروریستی 
حرم امام رضا)ع( بود

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
سرعت  به  که  داریم  انتظار  قضا  دستگاه  از  گفت: 

حکم عامالن حادثه تروریستی را اجرا کند.
و  امنیت  کمیسیون  عضو  کریمی قدوسی  جواد 
عامالن  حکم  صدور  به  اشاره  با  خارجی  سیاست 
اظهار  )ره(،  امام  و حرم  تروریستی مجلس  حادثه 
عوامل  امنیتی،  و  اطالعاتی  دستگاه های  کرد: 
در  و  شناسایی  را  تروریستی  حمله  این  اصلی 

اختیار قوه قضاییه قرار دادند.
از  توجهی  قابل  عدد  تقریبا  اینکه  بیان  با  وی 
سطح  در  داعش  تروریستی  گروه  با  مرتبط  افراد 
و دستگیر شده اند،  گرفته  قرار  تعقیب  کشور تحت 
متهمانی  به  مختصر  تنها  اف��راد  این  داد:  ادام��ه 
می شود،  رسیدگی  پرونده شان  به  دادگ��اه  در  که 

. نیستند
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
برای  اعزامی  تیم  آن  اولویت  اینکه   به  اشاره  با 
عملیات  انجام  مجلس  و  )ره(  امام  حرم  به  حمله 
بود،  )ع(  رض��ا  ام��ام  مطهر  ح��رم  در  تروریستی 
سومار  منطقه  از  تروریست ها  این  کرد:  تصریح 
خاک  زیر  را  سالح هایشان  و  شدند  کشور  وارد 
استان ها  مراکز  از  یکی  به  سپس  کردند،  مخفی 
حمله  ب��رای  که  بستند  عهد  آنجا  در  و  رفتند 
تروریستی با هم هماهنگ باشند که همه اقدامات 

آنان مستندسازی شده است.
با  کریمی قدوسی  خبرنگاران؛  باشگاه  گزارش  به 
تمام  امنیتی   و  اطالعاتی  اینکه دستگاه  های  بیان 
داد  قرار  قضا  دستگاه  اختیار  در  را  مستندات  این 
عامالن  برای  حکم  صدور  به  منجر  نهایت  در  که 
که  است  این  انتظار  کرد:   اظهار  شد،  جنایت  این 

به سرعت این احکام اجرا شود.

استاد ژئوپلتیک روس:

روسیه، ایران و چین در یک جبهه واحد 
قرار دارند

استاد ژئوپلتیک روس گفت: رویکرد چند قطبی 
گرایی، روسیه، ایران و چین را در یک جبهه واحد 
قرار داده و این کشورها از هویت جدای از غرب خود 

دفاع می کنند.
دوشنبه  روز  دوگین  الکساندر  ایرنا،  گ��زارش  به 
فردوسی  دانشگاه  دانشجویان  از  تعدادی  جمع  در 
مشهد افزود: چند قطبی گرایی مقابله با غرب نیست 
در  که  است  هژمونی  و  طلبی  استیال  با  مقابله  بلکه 

هیچ دورانی قابل قبول و منطقی نمی باشد.
وی اظهار کرد: در جهان تک قطبی همه چیز در 
کاپیتالیسم  به  ناتو است که معتقد  و  اختیار آمریکا 
دموکراسی  لیبرال  آنها  حکومت  شیوه  و  هستند 

است.
نظر  از  دموکراتیک  لیبرال  تفکر  در  گفت:  وی 
فرهنگی،  نظر  از  دالر،  امپریالیسم  اقتصادی، 
فردگرایی  نگاه  انسان،  از  درک  زمینه  در  و  هالیوود 

حاکم است.
فرایند جهانی  افزود:  ژئوپلتیک روس  استاد  این 
شدن در حال غربی کردن همه است و هر که در برابر 
آن مقاومت و یا به آن بی اعتنایی کند وحشی و بی 
فرهنگ خوانده می شود لذا اگر فکری به حال این 

چالش نکنیم خیلی دیر خواهد شد.
وی اظهار کرد: اما در تئوری جهان چند قطبی، 
مردم  زندگی  و  فرهنگ  ب��رای  الگو  و  قاعده  یک 
تواند  تنها غرب نیست که می  و  ندارد  جهان وجود 

الگوسازی کند. 
تفکر  مختلف  اشکال  تفکر  ای��ن  در  گفت:  وی 
رسمیت  به  بخواهند  مردم  که  صورتی  در  سیاسی 
شناخته می شود و لزومی ندارد که واحد پول یکسان 

مثل دالر در تمام دنیا حکومت داشته باشد.
وی افزود: در جهان چند قطبی، انسانیت، پلورال 

و متکثر است و تک بعدی و یک گونه نیست. 

فرمانده هنگ مرزی تایباد:

پایدار  امنیت  سایه  در  مرزی  مشکالت 
کاهش می یابد

یک  درج��ه  مرزبانی  و  م��رزی  هنگ  فرمانده 
با توجه به مشترکات دینی  شهرستان تایباد گفت: 
برقراری  افغانستان  و  ای��ران  کشور  دو  مذهبی  و 
امنیت پایدار در مرز دو کشور سبب کاهش مشکالت 

مرزنشینان می شود.
در  صمدی  کاظم  سرهنگ  ایسنا،  گ��زارش  به 
و  ایران  کشور  دو  مرزی  فرماندهان  نشست  حاشیه 
افغانستان که در سالن اجتماعات مهمانسرای هنگ 
تعامالت  سطح  کرد:  بیان  شد،  برگزار  تایباد  مرزی 
بسیار  امنیت  برقراری  راستای  در  کشور  دو  مرزی 
در  حساسیت  وجود  با  ولی  است  گسترده  و  خوب 
مرز طبیعی است که سوء استفاده هایی صورت گیرد 
سوء  برای  است  جوابی  تعاملی،  نشست های  این  و 
استفاده کنندگان و ما در مرز مشکلی که قابل حل 

نباشد نداریم .
وی در ادامه افزود: از مهم ترین اهداف دشمن به 
مرز  ویژه  به  ایران  مرزهای  در  ناامنی  آوردن  وجود 
با هوشیاری و  دوغارون در این شهرستان است که 
تالش های شبانه روزی نیروهای مرزبانی هردو کشور 

تاکنون به این نقشه شوم خود دست نیافته اند.
فرمانده هنگ مرزی تایباد با اشاره به اهداف این 
مرزهای  امنیتی  سطح  ارتقاء  کرد:  اظهار  نشست 
با  مرزنشینان  به  خدمات  ارائه  و  تسهیل  کشور،  دو 
رسانی  خدمت  و  دوغ��ارون  مرزی  بازارچه  توسعه 
در نقاط محروم مرزی و همکاری در مبارزه با ورود 
متجاوزان مرزی که از مبادی غیرقانونی قصد ورود 
به خاک کشور را دارند و همچنین قاچاق مواد مخدر 

از مهم ترین اهداف این نشست بود.
نیز  افغانستان  کشور  یک  درجه  مرزبانی  فرمانده 
در ادامه این گفت وگو بیان کرد: این قبیل نشست ها 
تعامالت بین دو مرزبانی را بیشتر می کند و این مهم 

سبب امنیت بیشتر می شود.
سرهنگ نورالحق هاشم زهی امنیت در مرز ایران 
را برقرار دانست و بیان کرد: این امنیت برای مردم 
کشور افغانستان بسیار بااهمیت است تا جایی که به 
از  گردشگری  و  اقتصادی  فعالیت های  برای  راحتی 

مرز دوغارون عبور می کنند.
وی اظهار کرد: وضعیت مرزهای دو کشور به دلیل 
تالش و همکاری خوب مرزبانی جمهوری اسالمی 
بین  تنگاتنگی  ارتباط  و  تعامل  و  مطلوب  ای��ران 

مرزبانان وجود دارد.

رئیس خانه صنعت ایران در مشهد:

جای صنعتگر زندان نیست
گفت:  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئیس 
معتقدیم  ما  کرد.  متوقف  مالیاتی  و  بانکی  فشار  باید 

که جای صنعتگر زندان نیست.
عبدالوهاب سهل آبادی روز دوشنبه در نشستی با 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  مدیر  هیئت 
شرایط  در  اف��زود:  شد،  برگزار  مشهد  در  که  رضوی 
نظام  اجتماعی،  تأمین  بانکها،  کنونی  حساس 
به  بایستی  رسان  خدمات  دستگاههای  و  مالیاتی 
شاهدیم  شرایط  همین  در  اما  بشتابند  تولید  کمک 
بر  عالوه  اجتماعی  تأمین  استان  ها  از  یکی  در  که 
است.  ک��رده  توقیف  را  کارخانه  یک  برند  ام��وال، 
اجتماعی  تأمین  که  داری��م  متعددی  گزارش های 
دفترچه بیمه کارگران را تمدید نمی کند. وی با اشاره 
بیرونی  کنونی  مشکالت  از  برخی  ریشه  که  این  به 
است تصریح کرد: تولیدکنندگان نقشی در ایجاد این 
مشکالت ندارند. باید فشار بانکی و مالیاتی بر آن ها 
خواسته  مهمترین  حاضر  حال  در  کند.  پیدا  کاهش 
ساله  یک  استراحت  ایران  معدنکاران  و  صنعتگران 
در پرداخت دیون است. رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران با بیان این که جای صنعتگر “زندان” 
قضایی  دستگاه های  حمایت های  اگر  افزود؛  نیست 
شکایت  با  تولیدکنندگان  از  بسیاری  اکنون  نبود 
»دستگاه های پول ستان« درگوشه زندان بودند. وی 
با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم 
برون سپاری فعالیت ها گفت: وزارت صنعت، معدن 
ظرفیت های  از  فعالیت ها  سپاری  برون  با  تجارت  و 
خانه های صنعت، معدن و تجارت به نحو مطلوبتری 
تسهیالت  اعطای  کنونی  رون��د  وی  کند.  استفاده 
گفت:  و  ندانست  مناسب  را  تولیدی  واحدهای  به 
سربازان تولید، پول و تسهیالت نمی خواهند، فقط 
دستگاه ها چوب الی چرخ تولید نگذارند، در همین 
موضوع تأمین اجتماعی شاهدیم که حتی بخشنامه 

وزیر را هم اجرا نمی کنند.
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی:

مشکل تولید؛ تحریم های داخلی است
در بخش دیگری از این نشست رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تعامل سازنده 
تقدیر  جای  تولیدکنندگان  با  استان  قضایی  دستگاه 
دارد. نتیجه این تعامل و تالش می تواند الگویی برای 

بسیاری از دستگاه های خدمات رسان باشد.
سید حسن حسینی با بیان اینکه بخش عمده ای از 
مشکالت تولید با دستگاههای اجرایی خدمات رسان 
دشمنان  تحریم های  تولید  مشکل  اف��زود:  اس��ت، 
رنج  را  تولیدکنندگان  همه  از  بیش  که  آنچه  نیست، 

می دهد، تحریم های داخلی است.
قائم مقام وزیر صنعت مطرح کرد:

برون سپاری به شرط قبول مسئولیت
در ادامه این نشست، قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
خصوصی  بخش  و  دولت  تعامل  بر  تاکید  با  تجارت  و 
جدید  گذاری  سرمایه  نمی توانیم  قانون  طبق  گفت: 

حتی اگر با انباشت مواجه شده باشد، بگیریم.
رضا رحمانی افزود: آماده واگذاری و برون سپاری 
و  به تشکل تخصصی خانه صنعت، معدن  فعالیت ها 

تجارت به شرط قبول مسئولیت هستیم.
دبیرکل خانه صنعت ایران:

برخی دستگاه های اجرایی »پول زور« می گیرند
در ادامه این نشست دبیرکل خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران گفت: در سال »حمایت از کاالی ایرانی« 
بدون  و  شعاری  دولتی  دستگاه های  برخی  روی��ه 
اقدامات عملی است و برخی دستگاه های خدماتی به 

جای حمایت از تولید، »پول زور« می گیرند.
از  بسیاری  مالیات در  افزود:  محمد رضا مرتضوی 
توسعه  ضد  ایران  در  اما  است  توسعه  ابزار  کشورها 
عمل می کند و در خدمت تولید و کارآفرینی نیست. 
وی با انتقاد از صدور بی رویه پروانه های بهره برداری 
و مجوز تأسیس اظهار کرد: در حالیکه در بسیاری از 
صنعت،  وزارت  مواجهیم،  تولید  انباشت  با  رشته ها 
این  می کند،  صادر  مجوز  همچنان  تجارت  و  معدن 
اقدام در حالی صورت می گیرد که در برخی از صنایع 
بیان  با  مرتضوی  داریم.  خالی  ظرفیت  ۷۰درصد  تا 
حمایت  جای  به  خدماتی  دستگاه های  برخی  اینکه 
خانه  کرد:  تصریح  می گیرند،  زور«  »پول  تولید،  از 
ایران حسب رسالت خود و  صنعت، معدن و تجارت 
در جهت حمایت از تولید با هیچ سازمانی که حقوق 
سازش  پس  این  از  نکند،  رعایت  را  تولیدکنندگان 

نمی کند.

زمزمه های تغییر در نرخ سود بانکی؛

یک سود برای همه؟
این روزها نوسان نرخ ارز و بازار طال موجب شده که 
بانک مرکزی از نرخ سود بانکی در بانک ها غافل شود 
)نه  روزشمار  سودهای  غفلت،  این  سایه  در  بانک ها  و 

بلندمدت( باالی ۱۸ درصد پرداخت کنند.
»نرخ سود بانکی یکسان می شود« این خبری بود که 
چندی پیش وزیر اقتصاد اعالم و تاکید کرد که نرخ سود 
بانکی سال قبل با نوسان هایی همراه بود اما امسال نرخ 
مسعود  خبرآنالین،  گزارش  به  می شود.  یکسان  سود 
کرباسیان در شرایطی از یکسان سازی نرخ سود بانکی 
سخن گفته است که به نظر می رسد با وجود الزام بانک ها 
به کاهش نرخ سود بانکی، این روزها نوسان نرخ ارز و بازار 
طال موجب شده که بانک مرکزی از نرخ سود بانکی در 
بانک ها غافل شود و بانک ها در سایه این غفلت، سودهای 
روزشمار )نه بلندمدت( باالی 18 درصد پرداخت کنند. 
این در حالی است که شهریور سال گذشته بانک مرکزی 
به کل سیستم بانکی ابالغ کرد که نرخ سود سپرده ها را 
پایین آورند و به این ترتیب شاهد کاهش 3 درصدی سود 
سپرده ها در کل نظام بانکی کشور بودیم. در این میان، 
برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این عقیده اند که در کنار 
شرایط سیاسی، کاهش شبه دستوری نرخ سود، عامل 
مهمی در افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر بوده است، 
چراکه کاهش نرخ سود و جذابیت سپرده های غیردیداری 
بانک ها و موسسات اعتباری سبب سیال شدن نقدینگی 
و افزایش تقاضای دارایی ها و کاالها و افزایش قیمت آنها 
خواهد شد. همین بود که کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی سرآغازی شد برای هدایت منابع بانکی مردم به 
سمت بازارهای مشابه مالی و به این ترتیب، قیمت ها 
اوج گرفت. اما در این شرایط، دولت اعالم کرد که شبکه 
بانکی باید اقدام به فروش اوراق مشارکت کند، آن هم 
اوراقی با نرخ سودهای باالتر از سودی که این نظام بانکی 
برای سپرده های سپرده گذارانش پرداخت می کرد. قرار 
بر این شد که شبکه بانکی اوراقی به متقاضیان بدهد که 
در سررسید این اوراق سودهای 20 درصدی به خریداران 

این اوراق پرداخت کند.
نرخ ایده آل سود بانکی

با این وجود، در حال حاضر این سوال مطرح است که 
چه نرخی بری سود بانکی ایده آل و مطلوب است که اثر 
مثبتی در سایر بازارها داشته باشد. هادی حق شناس، 
ایده آل  نرخ  »هرچند  است:  معتقد  بانکی  کارشناس 
سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی 
دارد، اما همان طور که قیمت کاال را بازار تعیین می کند، 
قیمت پول را هم بازار تعیین می کند.« با این حال به 
همین  یا  پول  قیمت  بر  متغیر  »مهم ترین  وی،  گفته 
نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در 
متذکر  حق شناس  است.«  اقتصاد،  واقعی  بخش های 
پول متمرکز  بازار  دنیا  بیشتر کشورهای  »در  می شود: 
فعالیت  بر  ناظر  نهاد  عنوان  به  مرکزی  بانک  و  است 
گیرندگان  و  سو  یک  از  پول  متولیان  همان  یا  بانک ها 
تسهیالت از سوی دیگر نظارت می کند تا در یک فضای 
اقتصادی  کارشناس  این  ش��ود.«  تعیین  نرخ  رقابتی 
تصریح می کند: »در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای نرخ ها 
دستوری تعیین نمی شوند، بلکه گیرندگان تسهیالت و 
پرداخت کنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این 
به معنای عدم نظارت بانک مرکزی نیست.« حق شناس 
افزایش  به  باال منجر  نرخ سود  »البته  یادآور می شود: 
هزینه سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده کاال و 
سفته بازی  بازار  که  شرایطی  در  اما  می شود،  خدمات 
ارز شکل گرفته، کاهش نرخ سود بانکی می تواند بر سایر 

بخش های اقتصادی مثل مسکن تاثیر بگذارد.«
کدام نرخ سود بهتر است؟

معتقد  نیز  اقتصادی  کارشناس  دینی ترکمانی،  علی 
تمایل  باشد،  پایین  بانکی خیلی  نرخ سود  »اگر  است: 
کمتری برای سپرده گذاری در بانک ها در مردم ایجاد و 
سرمایه ها در ملک و خودرو و طال و ارز انباشت می شود.« 
استادیار پژوهشکده بازرگانی درباره تغییر نرخ سود بانکی 
می گوید: »اگر نرخ سود بانکی خیلی باال باشد، به لحاظ 
اخالقی، زمینه ساز رباست و و نشان دهنده بیماری در 
اقتصاد است. چون نرخ باالی سود در اقتصاد یعنی اجزا 
و عناصر آن اقتصاد درست کار نمی کند.« وی اضافه کرد: 
»در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی 2 یا 3 درصد و 
حداکثر ۴ تا 5 درصد است، اما در مورد تناسب نرخ بهره 
و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود دارد که 
آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ بهره را باال برد یا این که 
باید عملکرد بخش واقعی  بدون دست کاری قیمت ها، 
اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداری و کاهش 
نظر  تحت  را  سرمایه  انباشت  فرآیند  سومدیریت ها، 
گرفت.« این کارشناس اقتصادی با بیان این که بانک ها 
است  ممکن  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  جبران  برای 
درصدی از سود سپرده ها را پایین نیاورند تا جبران آن 
سودی را کنند که از تس�هیالت به دست نیاوردند، اضافه 
کرد: »با این کار در واقع بار کاهش نرخ تسهیالت را روی 
دوش مردم می افتد، که این موضوع تاثیر منفی بر مردم 

دارد.«
ضرورت کشف نرخ سود ملی

بررسی تجربه دنیا درباره مدیریت نرخ سود بانکی نشان 
می دهد که کشور های موفق، سقف نرخ سود سپرده ها 
را متناسب با جایگاه مالی بانک یا موسسه پولی تعیین 
سود  نرخ  یک  اول  گام  در   FDIc آمریکا،  در  می کنند. 
ملی که میانگین تمام نرخ های سود  بازار است، تعیین 
یا  موسسه  مالی  قدرت  به  بسته  دوم،  گام  در  می کند. 
بانک تحت پوشش بیمه، عددی به این نرخ اضافه کرده 
و سقف نرخ سود موسسه را تعیین می کند. سقف نرخ 
موسساتی  از  پایین تر  ضعیف تر،  موسسات  برای  سود 
است که جایگاه مالی مناسب تری دارند. همین مکانیزم 
تعیین نرخ سود تناسبی باعث شده تا رقابتی درونی بین 
ایجاد  مالی  وضعیت  بهبود  سر  بر  بانک ها  و  موسسات 
شود. بررسی تجربه کشور های موفق حاکی از آن است 
که سیستم بانکی ایران دهه ها از دو ناکارآیی مشهود رنج 
می برد. اولین ناکارآیی نبود یک برنامه مدون به منظور 
»پیش گیری دائمی از بحران بانکی« و دومین ضعف در 
حیطه »مکانیزم مدیریت نرخ سود« است. این در حالی 
بانک های  تا  است که سیاست متناسب باعث می شود 
سالم با جذب سپرده گذاران درجه سالمت خود را بهبود 
بخشند و بانک های ناسالم به منظور بهبود نسبت کفایت 
ایجاد  باعث  این  بر  اف��زون  کنند.  تالش  خود  سرمایه 
به  ق��ادر  جامعه  آن  در  که  می شود  شفاف  محیط  یک 
اولویت بندی بانک ها خواهد بود و مساله شکست انتخاب 

موسسه سالم نیز برطرف می شود.
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صادرات  برابر  در  سدی  ارزی«  تعهد  »سپردن 
و  خاص  امتیازات  وجود  اگر  است.  شده  استان 
نظر  در  هم  را  تجارت  عرصه  در  نابرابر  شرایط 
چندان  نه  آینده  که  می شود  مشخص  بگیریم، 
گرفته  قرار  استان  اقتصاد  روی  پیش  در  مثبتی 
آیین نامه های  و  الساعه  خلق  قوانین  با  اس��ت. 
بازارهایی  می زنند،  هم  به  را  ساختارها  که  عجیبی 
به  تالش  سال ها  از  بعد  هدف  کشورهای  در  که 
سپرده  رقیبان  به  راحتی  به  اس��ت  آم��ده  دس��ت 
از  بوده است در خارج  قرار  که  می شود و محصولی 
این  ادامه  در  می شود.  تباه  برسد  فروش  به  کشور 
تاثیر  بررسی  و  مشکالت  این  یابی  ریشه  مطلب 
رئیس  زبان  از  را  دولت  اخیر  ارزی  سیاست های 
بارفروشان مشهد و که جزو صادرکنندگان  اتحادیه 

نمونه استانی و کشوری است، می خوانید.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد:

شرایط نابرابر، تاجران واقعی را زمین می زند
بازگشت  گفت:  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
شکل  دول��ت��ی،  سیستم  به  ص��ادرات  از  پس  ارز 
تمام  در  ام���روزه  که  اس��ت  ص���ادرات  اس��ت��ان��دارد 
وقتی  یعنی  می دهد.  رخ  دنیا  توسعه  کشورهای 
باز  مبدا  کشور  به  ارز  می کند  صادر  را  کاالیی  تاجر 
تجاری  تراز  کسب  و  آوری  ارز  موجب  و  می گردد 
است  اصولی  کامال  سیستم  این  می شود.  مثبت 
اما در کشور ما این کار دچار مشکالتی شده است.

»صبح امروز«  با  گفت گو  در  برجی  ساکن  حیدر 
افزود: ایجاد شرایط خاص و قائل شدن امتیازهای 
مثل  خاص  شرکت های  و  افراد  برای  ویژه   نابرابر 
واقعی  تاجران  ض��رر  باعث  مرزنشینان  تعاونی 
امتیاز  داشتن  بخاطر  افراد  این  یعنی  می شوند. 
ویژه، احتیاجی به بازگرداندن ارز به کشور ندارند. 
می کنند  تجارت  ارز  قیمت  تاثیر  بدون  افراد  این 
تجار  اختیار  در  خود  کارت های  دادن  قرار  با  یا  و 
می کنند  درآم��د  کسب  غیرایرانی   اتباع  و  ایرانی 
نمی دهند.  انجام  تجاری  کار  هیچ  که  حالی  در 
واردات  و  ویژه در حوزه صادرات  امتیازات  داشتن 

بازرگانان واقعی را از رقابت خارج می کند.
تجارت در شرایط نابرابر

از  بعد  تره بار  و  میوه  حوزه  در  داد:  ادامه  ساکن 
برخورد  ارز  چالش  به  امروز  فعالیت  سال  هجده 
کرده ایم چرا که اگر برای همه شرایط یکسان بود و 
امتیاز ویژه ای در کار نبود این امکان وجود داشت 
زیان،  و  سود  محاسبه  و  دالر  باالی  قیمت  با  که 
صادرات را انجام دهیم. اما وقتی افرادی با شرایط 
اگر  ناعادالنه می شود.  ویژه تجارت می کنند رقابت 
یکسان  صورت  به  همه  باید  باشد  تجارت  بر  قرار 
باشند و کسی امتیاز خاص و ویژه ای نداشته باشد.

در  ارز  قیمت  اساس  بر  ما  مبادالت  افزود:  وی 
کشور مقصد است و افت پول سایر کشورها از جمله 
با  بازگرداندن دالر  کنار  کشورهای آسیای میانه در 
و  دوچندان  را  زیان  کشور،  به  دولتی  ثابت  قیمت 
شرایط  این  با  است.  کرده  قفل  را  میوه  صادرات 
کار  مجبوریم  و  شده  ممکن  غیر  ما  برای  صادرات 
این  اگر  و  کنیم  تعطیل  شرایط  شدن  مساعد  تا  را 

اتفاق رخ دهد چند ده نفر بیکار خواهند شد.

امکانات ضعیف بانکی مانع انتقال سرمایه
کرد:  تصریح  ارز  مشکالت  خصوص  در  ساکن 
مطالبات ارزی ما که مربوط به سال های قبل است 
که  قبل  سال  چندین  از  است.  برخورده  مشکل  به 
کار  ترکمنستان  با  ما  نبود  مطرح  دالر  قاچاق  بحث 
 5 از  بیش  دالر  با  صادرات  واسطه  به  و  می کردیم 
اما  تومانی چند میلیون دالر طلبکار هستیم.  هزار 
برگرداندن  به  قادر  ضعیف  بانکی  امکانات  بخاطر 
پول  این  بازگشت  و  نیستیم  بانکی  طریق  از  پول 
کامال موجب  ما  برای  تومانی   200 و  ۴ هزار  با دالر 

ضرر خواهد بود.
مرز  دوس��وی  هر  در  ارز  قاچاق  داد:  ادام��ه  وی 
قبال  اس��ت.  ش��ده  عجیب  موضوعی  ب��ه  تبدیل 
خود  پول های  راننده ها  وسیله  به  می توانستیم 
از  بیش  داشتن  که  اکنون  اما  کنیم  کشور  وارد  را 
وقتی  می شود.  محسوب  قاچاق  دالر  ه��زار   10
ندارند  جابجایی  توان  ضعیف  بانکی  سیستم های 
باید  را  خود  دالری  میلیون  چند  سرمایه  چگونه 

وارد کشور کنیم؟
بسته بندی برای هر بازاری توجیه ندارد

تازگی  به  این که مشکل دیگری که  بیان  با  ساکن 

صادراتی  میوه های  بسته بندی  بحث  شده  ایجاد 
و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  اخیرا  که  اس��ت 
است،  ش��ده  اب��الغ  بخش نامه  ص��ورت  به  تجارت 
اشتباه  روش  یک  ای��ن  من  نظر  به  ک��رد:  اظهار 
سبک های  مختلف  کشورهای  بازار  که  چرا  است 
خرید  توان  و  سلیقه  یعنی  دارد،  متفاوتی  رقابتی 
اروپایی  و کشورهای  افغانستان  مردم کشوری مثل 
عمل  مناسب  شیوه های  به  باید  پس  است  متفاوت 

کرد.
میوه  ک��ه  اس��ت  خ��وب  بسیار  ای��ن  اف���زود:  وی 
با  و  باشد  داشته  حرفه ای  و  خ��وب  بسته بندی 
آیا  اما  بشود  جهانی  ب��ازار  وارد  ایرانی  برند  نام 
وجود  کشور  در  ک��ار  ای��ن  زیرساخت های  واقعا 
سیب  که  شده  بخش نامه  حاضر  حال  در  دارد؟ 
کیلویی   25 کیسه  یا  و  کارتنی  صورت  به  زمینی 
کیسه ها  که  حالی  در  شود  صادر  افغانستان  برای 
کشور  این  وارد  پاکستان  از  کیلیویی   100 از  بیش 
به  نسبت  استقبالی  و  می شود  مصرف  و  ش��ده 

نیست. خاص  بسته بندی های 
و  بسته بندی  قصد  واقعا  اگر  داد:  ادامه  ساکن 
تا  باشیم  پیگیر  جدیت  با  باید  داریم  برندسازی 
تمام میو ه ها خروجی از مرز ایران بدین شکل باشد 
خاص  افراد  برای  را  امتیازاتی  و  راه ها  که  این  نه 
فعالیت  سایرین  چارچوب  از  خارج  که  کنیم  ایجاد 
اگر چنین عزمی باشد یک سرمایه گذار تمام  کنند. 
و  بندی  بسته  با  و  می گیرد  عهده  بر  را  پروسه  این 
می کند  صادر  کشورها  سایر  به  را  میوه ها  بازاریابی 
صادرات  که  دارد  امکان  صورتی  در  فقط  این  اما 

فله ای از کشور وجود نداشته باشد.
انتقال  برای  یخچالی  کامیون  از  استفاده 

هندوانه منطقی نیست

مصادیق  سایر  درباره  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
تصریح  دولتی  ناپذیر  توجیه  دستورالعمل های 
وجود  مشکلی  چنین  نیز  هندوانه  بحث  در  کرد: 
با  محصول  این  شده  داده  دستور  که  چرا  دارد 
حالی  در  این  شوند.  حمل  یخچال دار  کامیون های 
با  را  هندوانه  تن   25 چادر  با  کامیون ها  که  است 
هزینه ای کمتر از کامیون یخچال دار حمل می کنند 
و نهایتا 20 تن توان بارگیری دارند. از طرفی تعداد 
این نوع کامیون برای حمل بار در افغانستان بسیار 
کم است که موجب افزایش کرایه ها می شود. اگر از 
تا هرات که120 کیلومتر است امکان خراب  مرز ما 
تری  طوالنی  مسیر  در  باید  هست،  هندوانه  شدن 
تا مشهد طی می شود  از جنوب  که در داخل کشور 

اعمال شود. کامیون های یخچال دار  قانون 
سیب  ص��ادرات  برای  که  این  داد:  ادامه  ساکن 
و  جعبه ها  در  تا  گرفته اند  نظر  در  جوایزی  درختی 
اقدام  شود  انجام  صادرات  کیلیویی   9 کارتن های 
افغانستان  ب��ازار  ب��رای  کار  این  اما  است  مثبتی 
در  باید  طرح  این  طرفی  از  ندارد.  اقتصای  توجیه 
این میوه در حال  حدود مهرماه اجرایی می شد که 
بندی  بسته  را  میوه  صادرکننده  تا  بود  برداشت 
کرده و در سردخانه نگهداری می کرد اما در شرایط 
فعلی میوه سردخانه ای را بسته بندی کردن موجب 
شده  تمام  قیمت  افزایش  و  محصول  کیفیت  افت 

می گردد. محصول 

مانع  زده  ش��ت��اب  دس��ت��ورال��ع��م��ل ه��ای 
سرمایه گذاری کالن است

باعث  تصمیمات  ای��ن  تمام  ک��رد:  تصریح  وی 
و  برود  باال  ایرانی  کاالی  شده  تمام  قیمت  می شود 
بازار را از دست ما خارج خواهند  کشورهای رقیب 
توسط  ش��ت��اب زده  دستورالعمل های  ای��ن  ک��رد. 
دولت های مختلف قطعا صادرات سنتی کشور ما را 
حاضر  کسی  می شود  باعث  و  می کند  مشکل  دچار 

به سرمایه گذاری کالن در این بخش نشود.
ضرورت تفویض اختیار به استان

برای  گفت:  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
که  می کنیم  پیشنهاد  ما  مشکالت  این  از  جلوگیری 
استاندار  محوریت  با  استانداری ها  در  کارگروهی 
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رضوی،  خراسان 
و  کشاورزی  جهاد  سازمان  مشهد،  کشاورزی  و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با 
ساعت ها  با  بتوانیم  تا  شود  تشکیل  تامه  اختیارات 
و  به توسعه صادرات طبق شرایط  و تحلیل  بررسی 

کنیم. کمک  استان  جغرافیای 
و  معدن  صنعت،  محترم  وزیر  از  من  افزود:  وی 
می کنم  خواهش  کشاورزی  محترم  وزیر  و  تجارت 
حوزه  در  نامه ها  بخش  و  دستورات  صدور  از  قبل 
کشورهای  در  که  کسانی  و  تجار  با  تره بار  و  میوه 
دیگر بازار این محصوالت را اداره می کنند مشورت 
و  تغییرات  برخی  اعمال  اجازه  همچنین  و  شود 
شود  تنفیذ  استانی  کارگروه های  به  نیز  مصوبات 
منطقه  مصالح  شناخت  اساس  بر  استان ها  در  تا 

شود. تصمیم گیری 

مبادالت ما بر اساس قیمت ارز در 
کشور مقصد است و افت پول سایر 
کشورها از جمله کشورهای آسیای 

میانه در کنار بازگرداندن دالر با 
قیمت ثابت دولتی به کشور، زیان 

را دوچندان و صادرات میوه را قفل 
کرده است. با این شرایط صادرات 

برای ما غیر ممکن شده و مجبوریم 
کار را تا مساعد شدن شرایط تعطیل 
کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد چند ده 

نفر بیکار خواهند شد

این که برای صادرات سیب درختی 
جوایزی در نظر گرفته اند تا در 

جعبه ها و کارتن های 9 کیلیویی 
صادرات انجام شود اقدام مثبتی 

است اما این کار برای بازار افغانستان 
توجیه اقتصای ندارد. از طرفی 
این طرح باید در حدود مهرماه 

اجرایی می شد که این میوه در حال 
برداشت بود تا صادرکننده میوه 

را بسته بندی کرده و در سردخانه 
نگهداری می کرد اما در شرایط فعلی 

میوه سردخانه ای را بسته بندی 
کردن موجب افت کیفیت محصول 

و افزایش قیمت تمام شده محصول 
می گردد

قاچاق ارز در هر دوسوی مرز تبدیل 
به موضوعی عجیب شده است. قبال 

می توانستیم به وسیله راننده ها 
پول های خود را وارد کشور کنیم 

اما اکنون که داشتن بیش از 10 هزار 
دالر قاچاق محسوب می شود. وقتی 

سیستم های بانکی ضعیف توان 
جابجایی ندارند چگونه سرمایه 

چند میلیون دالری خود را باید وارد 
کشور کنیم؟

عذر خواهی روحانی به جای ترامپ
آیت ا... هاشم زاده هریسی: بیانیه مربوط به عده ای از خبرگان است

خراسان  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
از  نتانیاهو  و  ترامپ  اینکه  است  معتقد  رض��وی 
برجام انتقاد می کنند و آمریکا از آن خارج می شود، 
در  ایران  دیپلماسی  مردان  حقانیت  نشان دهنده 

عرصه بین المللی است.
ایسنا سیدجواد حسینی در خصوص  گزارش  به 
برجام یک معاهده  اظهار کرد:  و فرجام آن  برجام 
توسط  دیپلماتیک،  تالش  ماه   22 از  پس  که  بود 
دیپلمات های فهیم و انقالبی ما به نتیجه رسید. نه 

در شورای  بلکه  کردند  امضا  را  توافق  6 کشور  تنها 
امنیتی  مرجع  باالترین  که  ملل  سازمان  امنیت 
دنیاست، نیز این معاهده به تصویب رسید و تایید 

شد.
تعهدهایش  اجرای  با  اسالمی  ایران  افزود:  وی 
به جهانیان نشان داد که در پی استفاده صلح آمیز 
در  بارها  ایران  وفاداری  است.  هسته ای  انرژی  از 
انرژی  بین المللی  آژان��س  توسط  اخیر  سال های 

اتمی تایید شد.
خراسان  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
این  با  رابطه  در  بخواهد  کس  هر  گفت:  رض��وی 
عمومی  افکار  به  باید  کند،  عهدشکنی  معاهده 
اولی  بار  این  باشد.  پاسخگو  جهان  دولت های  و 
می کند،  عهدشکنی  البته  آمریکا  ک��ه  نیست 
آن  بر  هم  جمهور  رئیس  و  رهبری  که  همانطور 
پیروزی  به  اسالمی  جمهوری  نظام  کردند  تاکید 
جمهوری  بین المللی  نظام  در  زیرا  یافته،  دست 
اسالمی بار دیگر حقانیت خود را ثابت کرد. کسانی 

که به این تعهدات عمل نکنند، از چشم مردم دنیا 
می افتند و خوشحالیم که وقتی از سوی آمریکا این 
اکثر  و  اروپا  اتحادیه  می شود،  گذاشته  کنار  تعهد 

کشورهای جهان در مقابل آن موضع می گیرند.
آمریکا  تصمیم  از  که  کشوری  تنها  اف��زود:  وی 
اینکه  ضمن  اس��ت،  عربستان  ک���رده،  حمایت 
دنبال  به  معمول  مطابق  هم  قدس  اشغالگر  رژیم 
آمریکاست.  بی اساس  و  خصمانه  سیاست های 
دنیا  کشورهای  تمام  که  است  خوشحال کننده 
به  را  اسالمی  جمهوری  پایبندی  و  قاعده مندی 

تعهدات بین المللی بار دیگر دیدند.
نگاه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  حسینی 
بررسی  را  شرایط  هفته  چند  مصلحت،  و  حکمت 
می کند و اگر با کشورهای دیگر به جز آمریکا منافع 
در  خللی  که  دهند  تضمین  آنها  و  شود  تامین  ما 
برجام وارد نخواهد شد، برجام ادامه خواهد یافت. 
یک  تنها  کرد،  تاکید  جمهور  رئیس  که  همانطور 
نتیجه ای  به  اگر  شد،  حذف  برجام  روند  از  مزاحم 

دیگر هم دست یابیم، چیزی را از دست نداده ایم 
داده ایم،  نشان  دنیا  به  را  خود  صداقت  دیگر  بار  و 
شدت  با  هم  هسته ای  راه  ادام��ه  اینکه  ضمن 

بیشتری ادامه خواهدیافت.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی 
ضمن محترم خواندن مخالفان دولت و نظراتشان 
اما  می کنیم،  استقبال  منتقدان  نظر  از  گفت: 
واقعیت این است که بر اساس گفتار ترامپ خیلی 
نیز  منتقد  عزیزان  از  برخی  شد.  روشن  مسائل  از 
ضرر  به  و  آمریکا  نفع  به  پیمان  این  که  می گفتند 
ایران است، اما دیدیم این آمریکا و رژیم اشغالگر 
خود  برای  توافق  بدترین  را  برجام  که  بودند  قدس 
دانستند و اذعان کردند که برجام ایران را در مسیر 

قدرت یافتن قرار داده است.
باشند،  اگر منصف  کرد: دوستان  تاکید  حسینی 
آمریکا  رفتار  همین  و  ترامپ  سخنرانی  همین 
مردان  حقانیت  نشان دهنده  برجام،  از  خروج  در 

دیپلماسی ایران در عرصه بین المللی است.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

مخالفین دولت اگر منصف باشند، از سخنرانی ترامپ درس می گیرند

درست در شرایطی که روز یکشنبه محمد جواد 
درگیر  پکن  در  کشورمان،  خارجه  وزیر  ظریف، 
رئیس  همچنین  و  بود.  چینی  همتای  با  مذاکره 
حواس  تمامی  بایست  می  نیز  روحانی  جمهور 
می،  ترزا  با  تلفنی  گفتگوی  به  متمرکز  را  خود 
بتواند  اینکه  تا  کرد.  می  بریتانیا  وزیر  نخست 
را  شرایط  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق 
برای اخذ تضمین های معتبر از اروپایی ها فراهم 
رهبری  خبرگان  مجلس  که  رسید  خبر  آورد. 
رئیس  آن  موجب  به  که  ک��رده   صادر  ای  بیانیه 
جانبه  یک  خروج  به  توجه  با  بایست  می  دولت 
ملت  از  آن،  از  ناشی  خسارات  و  برجام  از  آمریکا 
جمهور  رئیس  اینکه  کند.  خواهی  عذر  ای��ران 
هایش  کوتاهی  و  اشتباهاتش  دلیل  به  ملت  یک 
پسندیده  امر  کند  خواهی  عذر  کشورش  مردم  از 
ایست. اما آیا عذر خواهی روحانی در این شرایط 
از  خروج  صرف  دولت  توان  تمام  بایست  می  که 
بحران به وجود آمده شود، می تواند دردی را دوا 

کند؟ آیا این نظر همه خبرگان نظام است ؟
خبرگان مجلس  بیانیه  متن 

الرحیم  الرحمن  ا...  بسم 
َعَلى  ِإلَْیِهْم  َفانِبْذ  ِخَیاَنًة  َقْوٍم  ِمن  َتَخاَفَنّ  ا  َوِإَمّ  «

اْلَخاِئِنیَن « انفال/58 ُیِحُبّ  لَا  َه  الَلّ ِإَنّ  َسَواٍء 
و  عهد  نقض  ای���ران،  شریف  م��ردم  دیگر  ب��ار 
و  کردند  مشاهده  را  استکبار  جبهه  خیانت پیشگی 
دشمن  به  اعتماد  عدم  بر  مبنی  کریم  قرآن  توصیه 
معظم  مقام  نمودند.  لمس  خود  وجود  همه  با  را 
با تکیه بر تعالیم قرآن  العالی« نیز  رهبری»مد ظله 
با استکبار،  ارزشمند سالیان مبارزه  و تجربه  کریم 
تأکید  دشمنان  ب��ودن  اعتماد  قابل  غیر  بر  بارها 
ورزیده بودند. ایشان بارها تأکید کردند که به نتیجه 
اصرار  بجهت  صرفًا  و  نبوده  بین  خوش   مذاکرات 
دیگر  ای  تجربه  ایجاد  منظور  به  و  محترم  دولت 

برای مردم شریف ایران با برجام موافقت نمودند.
سال  چند  در  چه  اگر  کشور  دیپلماسی  دستگاه 
توافق  انجام  برای  را  خود  تالش  تمام  گذشته، 
مواردی  در  لکن  بست؛  کار  به  برجام  به  موسوم 
در  رهبری  معظم  مقام  نظر  مورد  قرمز  خطوط 
این توافق رعایت نگردید و در حالی که جمهوری 
بصورت  را  خود  تعهدات  تمامی  ای��ران  اسالمی 
طرف  از  الزم  تضمین  اما  گذاشت؛  اجرا  به  کامل 
خروج  برای  را  زمینه  و  نگردید  دریافت  مقابل 

از برجام فراهم نمود. آمریکا 
آمریکا  خروج  و  عهد  نقض  مسأله  خصوص  در 
شریف  مردم  اطالع  به  زیر  نکات  برجام،  توافق  از 

ایران می  رسد.
یک  در  که  بوده  جمعی  پیمان  یک  برجام   .1
داشتند  قرار   5+1 مقابل،  طرف  در  و  ایران  طرف 
همه  هر  التزام  به  منوط  پیمان  این  رعایت  و 
و  ب��وده  تعهدات  به  ق���رارداد،  ط��رف  کشورهای 
معنای  به  توافق،  از  طرفها  از  یک  هر  خ��روج 
که  شرایطی  در  خصوصًا  اس��ت؛  پیمان  نقض 
نقض  طرف  عهده  بر  مقابل  طرف  تعهدات  اکثر 
از  با خروج آمریکا  و  بوده  عهدکننده یعنی آمریکا 
این کشور در  برای  برجام، دیگر هیچ محدودیتی 
نخواهد  عزیز  ایران  راه  سر  بر  تراشی  مانع  جهت 
قرارداد  این  در  ماندن  کنونی،  شرایط  در  بود. 
بطور  روش��ن،  و  صریح  های  تضمین  اخذ  بدون 

بود. ما نخواهد  مسلم تضمین کننده منافع ملی 
در  خوبی  سابقه  برجام،  اروپایی  طرفهای   .2
سالهای  در  و  نداشته  اسالمی  جمهوری  با  تعامل 
جمهوری  منافع  خالف  بر  اقدامی  هیچ  از  گذشته 
اسالمی ایران فروگذار نکرده اند و اعتماد بر آنان 
تجربیات  انگاشتن  نادیده  برجام،  راه  ادامه  در 
می  نظر  به  هم  کنونی  شرایط  در  است.  گذشته 
اروپایی  و سه کشور  آمریکا  رسد اختالف ظاهری 
بر  و  است  آنان  بین  کار  تقسیم  نوعی  واقع،  در 
همین اساس در ادامه مذاکرات با آنان الزم است 
فرصت  اتالف  از  جلوگیری  ضمن  و  وقت  اسرع  در 
محکمی  و  جدی  های  تضمین  دشمن،  توسط 
این  غیر  در  ش��ود.  اخذ  توافق  در  ماندن  ب��رای 
قانونی  و  شرعی  تکلیف  برجام،  از  خروج  صورت، 

بود. خواهد  دیپلماسی  دستگاه 
3. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
خصوص  در  سریعتر  چه  هر  شود  می  خواسته 
نقض عهد آمریکا، تصمیمات الزم را اتخاذ نموده 
اقدام متناسب و متقابل دولت  در خصوص قانون 
پیگیری  برجام،  اج��رای  در  اسالمی  جمهوری 

جدی را معمول دارند.
خصوص  در  خواهیم  می  محترم  دولت  از   .۴
بخاطر  آمریکا  متحده  ایاالت  دولت  از  شکایت 
کشور  بر  گذشته  سالیان  طول  در  که  خسارتهایی 
داده،  انجام  را  الزم  اقدامات  است،  شده  وارد 
حقوقی  مجامع  در  را  مناسبی  حقوقی  پیگیری 

نمایند. آغاز  جهان 
5. الزم است رئیس جمهور محترم، صادقانه و 
با صراحت، نسبت به خسارتهای وارده در برجام 
ترسیمی  قرمز  خطوط  رعایت  عدم  بخاطر  که 
تضمین  اخذ  جمله  از  انقالب  معظم  رهبر  توسط 
متناظر  اقدام  رعایت  عدم  نیز  و   5+1 از  الزم  های 
ایران عذر  از مردم عزیر  آمد؛  پدید  گام،  به  گام  و 
راه  چراغ  را  برجام  توافق  تجربه  کرده،  خواهی 

آینده قرار دهند.
تقاضای  رهبری:  خبرگان  عضو  )تکمیلی( 
نظر  برجام  بابت  جمهور  رئیس  کردن  عذرخواهی 

نیست خبرگان  مجلس 
خبرگان  عضو  هریسی،  زاده  هاشم  ا...  آیت 
به  خبرگان  مجلس  بیانیه  به  واکنش  در  رهبری 
نام  به  و  نیست  رسمی  بیاینه  این  گفت:  جماران 
از  ای  عده  بیانیه  بلکه  نیست  خبرگان  مجلس 

است. خبرگان  مجلس  نمایندگان 
نمی  بیانیه  این  گفت:  رهبری  خبرگان  عضو 
تعداد  و  اس��م  باید  و  باشد  خبرگان  نظر  تواند 
باشد.  مشخص  اند  کرده  امضا  را  آن  که  افرادی 
که  بگویند  توانند  نمی  هم  کلی  صورت  به  حتی 

چند نفر از خبرگان این طور می خواهند.
آیا روحانی می تواند تاریخ ساز شود؟

کسانی  ت��اری��خ،  تاثیرگذار  س��ی��اس��ت م��داران 
تصمیمات  حساس،  های  بزنگاه  در  که  هستند 
زمینۀ  تصمیمات  این  با  و  می گیرند  استراتژیک 

عبور کشور خویش از خطر را فراهم ساخته اند.
دوباره  امضای  و  برجام  از  ترامپ  دونالد  خروج 
ایران  علیه  هسته ای  تحریم های  برگرداندن  برای 
علیه  اقدامات  پراهمیت ترین  از  یکی  توان  می  را 

ایران طی چهل سال اخیر قلمداد کرد.
که  شده  خارج  توافقی  از  ترامپ  جان  دونالد 
روحانی  دول��ت  دستاورد  مهم ترین  سو  یک  از 
این  شکست  دیگر  جانب  از  و  شد  می  محسوب 
و  کشور  برای  را  هایی  چالش  تواند  می  دستاورد 

ساختار سیاسی و اقتصادی آن ایجاد کند.
سیاسی  مزیت  سبب ساز  برجام  پسا  دوران  اگر   
در  ب��وده  او  دول��ت  و   روحانی  ب��رای  اقتصادی  و 
دوران پسا خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی 
ریاست جمهوری خود  سخت ترین شرایط دوران 

را تجربه خواهد کرد.
توافق  حصول  برای  مستمر  وگوی  گفت  دوسال 
جامعه  امید  لیکن  بود  دش��وار  اگرچه  هسته ای 
جمهور  رئیس  امید  و  نتیجه  به  رسیدن  ب��رای 
توافق  تحقق  از  پس  مسائل  حل  برای  روحانی 

انگیزه پیش روی را افزون می کرد.
پساخروج  دوران  در  که  اس��ت  درحالی  ای��ن 
امریکا از برجام این بیم وجود دارد که تاحدودی 
طوالنی  اقتصادی  رکود  دلیل  به  آینده  به  امید 
و  یابد  کاهش  ها  وعده  برخی  نیافتنن  تحقق  و  
در  ترامپ  بنام  کاراکتری  حضور  دیگر  سوی  از 
از  را  مسائل  حل  آمریکا  جمهور  رئیس  جایگاه 
- برد به شدت کاهش داده  طریق گفت وگوی برد 

است.
تاریخ  از  خاصی  موقعیت  در  روحانی  حسن 
اشتباهی  هر  که  جایی  قرارگرفته  ایران  معاصر 
می تواند  داخلی  و  خارجی  سیاست  عرصه  در 
دهد  سوق  فروپاشی  سمت  به  را  ای��ران  اقتصاد 
دنبال  به  اطرافش  نئوکان های  و  ترامپ  همانی که 
که  است  رسیده  آن  وقت  رو  این  از  هستند.  آن 
سیاسی  وزن  و  عیار  حتی  روحانی  جمهور  رئیس 

خویش را نمایان سازد.
حسن  ج��م��ه��وری  ری��اس��ت  س��ال  پنج  م���رور 
نشان  پیچیده  سیاست مداری  را  او  روحانی، 
شرایط  در  می تواند  بخواهد  اگر  اینکه  و  می دهد 

اتخاذ کند. را  سخت تصمیمات مهمی 
سال  از  روحانی  حسن  سیاسی  کارنامه  مرور 
امر  در  آگاه  و  مند  عالقه  فردی  را  او  تاکنون   82
ثمر  به  در  که  همانی  دهد  می  نشان  دیپلماسی 
در  و  کرد  ایفا  را  ای  ویژه  نقش  برجام  رساندن 
می تواند  نیز  برجام  از  ترامپ  پساخروج  زمان 

افتد. موثر  بسیار 
مطالبات  هسته ای  توافق  رسیدن  ثمر  به  با  اگر 
پررنگ  دیگر  بار  روحانی  از  اجتماعی  و  سیاسی 
از برجام ممانعت  شد در دوران پساخروج ترامپ 
مذاکره  و  تالش  و  کشور  اقتصادی  "فروپاشی  از 
حتی  جنگی  تحمیل  از  جلوگیری  ب��رای  جدی 

محدود به ایران" اهمیت بسیار یافته است.
از  بیش  که  بداند  خوبی  به  باید  روحانی  حسن 
شده  القا  گونه  این  اگرچه  و  دارد  رای  میلیون   2۴
را  حامیانش  از  بخشی  او   96 ماه  دی  وقایع  با  که 
از دست داده، لیکن در این برهۀ حساس، کنترل 
تنش و مدیریت بحران در حوزه سیاست خارجی 
دیگر  بار  تواند  می  داخل  در  اقتصادی  شرایط  و 

جایگاه او را ارتقا بخشد.
روحانی می تواند در شکل گیری اجماع داخلی 
های  ظرفیت  از  استفاده  با  و  باشد  موثر  کشور  در 
کشور  دیگر  نهادهای  با  مذاکره  امر  در  خویش 
ملی  اعتماد  ارتقای  راستای  در  را  مناسب  بستر 

فراهم سازد.
تاثیر  از  کاستن  برای  و  است  گذر  درحال  زمان 
جلب  آمریکا  سیاسی  و  اقتصادی  تحریم های 
باشد. راه گشا  اعتماد عمومی می تواند  حداکثری 

وقت آن رسیده است که حسن روحانی چرایی 
شفاف  طور  به  را   برجام  گیری  شکل  واهمیت 
زیرا  در دوران پساخروج،  بیان  کند   برای مردم 

آن شرایط ممکن است بار دیگر به وجود آید.
مورد  در  ترامپ  آس��ی��ب زای  تصمیم  تبعات 
نمی  کشور  در  خاصی  جناح  متوجه  تنها  برجام 
است.   مربوط  مردم  معاش  با  مستقیما  بلکه  شود 
ترامپ  خطرناک  امنیتی  و  سیاسی  تیم  که  جایی 

بسیار بر روی آن سرمایه گذاری کرده اند.
پاشنه ورنکشیده ها   در دوران پساخروج دیگر 
و  کنند  کمک  دولت  اهداف  پیشبرد  به  نمی توانند 
منطقه  به  را  کشور  آنها  مورد  در  اغماض  هرگونه 

می کند. نزدیک تر  خطرناک 
پیچیده  شرایط  در  بداند  باید  روحانی  حسن   
یا  او  متوجه  تنها  موفقیتش،  عدم  دیگر  فعلی 
می تواند  وی  شکست  بلکه  شد  نخواهد  او  دولت 
اصالحات  استراتژی  بلکه  طلبان  اصالح  فقط  نه 

در درون را به محاق برد.

معاون بازرسی سازمان صنعت خراسان رضوی خبر داد:

ثبت 490 شکایت از نمایندگی های خودرو در استان
از  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
خودروهای  فروش  نمایندگیهای  از  مشتریان  شکایت  مورد   490 تاکنون  پارسال  ابتدای 

داخلی و خارجی در این استان دریافت شده است.
از  مشتریان  شکایات  عمده  اف��زود:  دوشنبه  روز  باخرد  علی  ایرنا،  گ��زارش  به 
در  موتور  کرمان  و  سایپا  خودرو،  ایران  شرکت های  به  مربوط  خودرو  نمایندگی های 
خصوص عدم تحویل خودرو، معیوب بودن در زمان تحویل از جمله رنگ، نقایص ذاتی، 

فقدان کنترل در زمان تحویل و تامین نشدن قطعات مربوطه بود.
وی ادامه داد: به منظور رسیدگی به شکایات و از طرفی حمایت از تولیدات داخلی در 
ایرانی، امسال کارگروه رفع موانع و  از کاالی  راستای تحقق شعار سال مبنی بر حمایت 

در مشهد تشکیل شد. نمایندگیهای خودرو  مشکالت مشتریان 
اهدافی  کارگروه  این  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
به ساماندهی شرایط  نسبت  و دستورالعملها  قوانین  رعایت  به  نمایندگیها  الزام  از جمله 
موجود از جمله نحوه فروش به صورت اقساطی، پیش فروش)قطعی و عادی(، مشارکت 

در تولید، سفارش و همچنین ارائه خدمات پس از فروش را دنبال می کند.
برگزاری  با  خودرو  نمایندگی های  مشتریان  مشکالت  و  موانع  رفع  کارگروه  افزود:  وی 
نمایندگی های  با  برخورد  برای  اجرایی  تصمیمات  گرفتن  ضمن  مستمر  نشست های 

فرآیند  به  بخشی  شتاب  منظور  به  مشتریان  شکایات  به  رسیدگی  به  نسبت  غیرمجاز 
اقدام می کند.  تولیدکنندگان داخلی  از  نیز حمایت  و  رسیدگی 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  مسئولیت  با  کارگروه  نشست های  داد:  ادامه  باخرد 
خودرو  رسمی  واردات��ی  و  داخل  تولیدکننده  شرکت های  همه  نمایندگان  عضویت  و 

قرار  رسیدگی  مورد  کارگروه  این  در  دریافتی  شکایات  همه  ابتدا  در  و  می شود  برگزار 
و احقاق حقوق مشتریان توسط  نتیجه رسیدن موضوع شکایت  به  می گیرند. در صورت 
نمایندگی ها، موضوع به اتمام می رسد اما در غیر این صورت برخورد تعزیری با متخلف 

می شود.  انجام 

در گفت وگو با رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد مطرح شد:

سنگینی دستورالعمل ها
ساکن: قائل شدن امتیازات ویژه برای افراد خاص باعث قفل شدن صادرات شده است

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



 هدیه ریحانی
heDIe.s.reyhaNI@gmaIl.com

           عاطفه خافیان 
 ateFeh.khaFIaN@gmaIl.com  

 مرجان فرهمند
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کتاب خوان خبر

»به آواز باد گوش بسپار« اولین رمان هاروکی موراکامی 
است که باعث شناخته شدنش در ادبیات ژاپن شد. او این 
رمان را در سال 1979 منتشر کرد و توانست جوایز بسیار 
معتبری از جمله جایزهی اکوتاگاوا را از آن خود کند. این 
اثر داستانی است از یک فقدان و رابطه هایی که شکل نمی 
گیرند و ماجراهای یک نسل رمان در هجده روز از سال 
1970 اتفاق می افتد. در این رمان می توان آغاز تکنیکها 
و ظرافت های روایی این داستان نویس را به خوبی دید 
و یک اثر جذاب و پراتفاق را درک کرد. این رمان در سال 
1395 به قلم محمد حسین واقف به فارسی برگردانده و 

توسط نشر چشمه منتشر شد.
موراکامی روایت داستان به آواز باد گوش بسپار را اینگونه 
آغاز می کند: » »چیزی به نام نوشته ی کامل وجود ندارد؛ 
وجود  کامل  یأس  نام  به  چیزی  که  طور  همان  درست 
ندارد.« نویسنده ای که در دوران دانشگاه به او برخوردم، 
این چنین گفت. مدتها گذشت، تا توانستم منظورش را 
کامال درک کنم، اما باز هم در کلماتش تسال می یافتم که 
چیزی به نام نوشتن کامل وجود ندارد. با این همه، هرگاه 
به قصد نوشتن مینشستم، مأیوس می شدم. دامنه ای 
که از پسش برمی آمدم، بسیار محدود بود؛ برای مثال 
می توانستم چیزکی درباره ی یک فیل بنویسم، اما به مربی 
فیل که میرسیدم، هیچ تصوری نداشتم و این گونه چیزها.
هشت سال در این زنجیر گیر افتاده بودم؛ هشت سال، 
زمانی طوالنی. اگر کسی طبق این اصل عمل کند که همه 
چیز می تواند تجربه ای برای یادگیری باشد، پس پا به 
سن گذاشتن نباید آن قدرها هم دردناک باشد. دست کم 
دیگران به ما این طور می گویند. از بیست سالگی به بعد، 
با تمام توان سعی کردم مطابق این فلسفه زندگی کنم؛ در 
نتیجه، فریب خوردم و بد فهمیده شدم، از من استفاده و 
سوءاستفاده شد، بارها و بارها. البته، ماجراهای غریبی 
هم برایم به همراه داشت. همه گونه آدمی داستان های 
شان را برایم تعریف می کردند، سپس می رفتند و هرگز 
بازنمی گشتند؛ انگار، من چیزی نبودم جز پلی که آنها با 

هیاهو از آن گذر می کردند...«

را  خوب  تئاتر  یك  ویژگی  صادقی  قطب الدین 
جدا نبودن آن از جامعه می داند؛ او معتقد است، 
هنرمند واقعی به نیازهای درونی خودش پاسخ 
نیازهای  به  هنرمند  شبه  که  حالی  در  می دهد 

بیرونی خود توجه دارد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، قطب الدین 
همچنین  و  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  صادقی، 
استاد دانشگاه است. وی در گفت وگو با خبرنگار 
گفت:  خوب  تئاتر  یك  ویژگی های  درباره  ایسنا 
یك تئاتر خوب، قبل از هر چیز دارای موضوعی 
دل  و  مشکالت  زندگانی،  با  ارتباط  در  که  است 
مشغولی های مردم است؛ در هیچ دوره ای تئاتر 
از جامعه جدا نبوده و همواره کاری که کرده است 
بخش بزرگی از پرسش های سیاسی، اجتماعی، 
به  مربوط  ب��زرگ  مشغولی های  دل  یا  فلسفی 
به  بنابراین  ک��رده،  مطرح  را  فرهنگی  مباحث 

گونه ای به مردم آموزش داده است.
هر  از  قبل  ک��رد:  تاکید  تئاتر  ک��ارگ��ردان  این 
این  با  بتواند  که  است  هنری  جذاب،  هنر  چیز 
و  کند  ایجاد  تفنن  هم  بصری  و  فکری  لذت های 
مردم را سرگرم کند و مفرح باشد تا آن ها را از دل 
دور  کمی  زندگی  مسائل  و  مصائب  مشغولی ها، 
همچنین  و  آموزشی  ُبعد  این که  هم  و  دارد  نگه 
یا  پیام  از  باشد؛ خالی  برای گفتن داشته  حرفی 

ضد پیام نباشد، این دو مورد بسیار مهم است.
آثار  از  استفاده  درباره  ادامه  در  نویسنده  این 
تصریح  نیز  کشور  تئاتر  در  خارجی  و  ایرانی 
بزرگ  نویسندگان  از  نباید  را  کارهایمان  کرد: 
همجواری  طریق  از  که  دلیل  این  به  کنیم  جدا 
را  نمایش  هنر  می توانیم  آن ها  آثار  روی  کار  و 
به جریان های ممتاز  را  و خودمان  بفهمیم  بهتر 
یاد  اندیشه  آن ها  از  تنها  کنیم،  وصل  جهانی 
جوار  در  ما  بگیریم  یاد  نیز  تکنیك  بلکه  نگیریم 
بکشیم  دیوار  نباید  می کنیم،  رشد  که  آن هاست 
هدف  آن ه��ا  ول��ی  کنیم  زندانی  را  خودمان  و 
دست  باید  که  هستیم  خودمان  هدف  نیستند؛ 
به نوآوری و خالقیت بزنیم؛ هدف خودمانیم که 
وجود  به  را  نوین  خالقیت های  و  مهارت ها  باید 
بیاوریم و کشف کنیم و به معرض تماشا و داوری 
بشود  فراموش  نباید  این  بگذاریم؛  نسل  این 
فراموش  ایرانی  آثار  کل  به  حاضر  حال  در  اما 
یا  هستند  خارجی  آثار  مشغول  یا  است؛  شده 
تئاتر و مردم دور  از  را  ما  این  و  از آن ها  اقتباس 
می کند و تئاتر را به شکل یك هنر تجریدی شبه 
کننده  منعکس  دیگر  و  می آورد  در  روشنفکرانه 
مشکالت و بحران های فکری و روحی ما نیست 

در حالی که باید عکس این باشد.

معنوی  هنر  یک  به عنوان  همواره  خوشنویسی  هنر 
است.  بوده  همراه  زیبایی  و  معرفت  و  عشق  باجوهر 
نمونه های درخشان این هنر متعالی در قالب کتابت و 
کتاب آرایی نقش بسیار گسترده ای در ترویج شعر و ادب 
فارسی داشته و در قالب قطعه به فاخرترین شیوه رایج 
و موزه های معتبر  تاالرها  در هر دوره ای زینت بخش 

ایران و جهان بوده است.
و  سخت کوش  هنرمندان  جمله  از  بهدانی  علیرضا 
شایسته ای است که باذوق و قریحه ای توصیف ناپذیر و 
هوشی سرشار و سرانگشتانی توانا به معرفی قابلیت های 
خط شکسته معاصر همت گماشته است و جلوه های 
تازه ای از این هنر ظریف را در ترکیب بندی های نو و 
قطعه پردازی های کم نظیر ارائه می دهد. این هنرمند 
یافته  خستگی ناپذیر در دو دهه گذشته هرگاه فصتی 
است قابلیت های هنری و خالقیت های شخصی خود را 
با برنامه های هدفمند پی گرفته است و با بهره مندی از 
ذوق خدادادی و مهارت فراون در بن مایه های نقاشی 
و مینیاتور ایرانی شیوه های هنری و کاربردی و تزئینی 
مبتکرانه ای را عرضه می نماید که در نوع خود کم نظیر 
است و بی گمان فصل درخشانی از تجلی و تبلور یک 
این هنرمند خوشنویس ۴0  به شمار می رود.  هنرمند 
پند از اشعار زیبای فردوسی حکیم را به هنر خوشنویسی 
مزین و آثار زیبایی را خلق کرده است، که نمایشگاه این 

این  آرامگاه  در  فردوسی  بزرگداشت  روز  در  هنرمند 
شاعر بلندآوازه ایران زمین برپا و در معرض دید عموم 
قرار می گیرد. به همین مناسبت گفت و گویی با او انجام 

دادیم و او از برنامه ها و فعالیت های خود چنین گفت.
زندگی یک نابغه هنری 

شهرستان  در   1350 سال  متولد  بهدانی  علیرضا 
مجید  قرآن  برگزیده  خادم  به عنوان  و  است  بیرجند 
انتخاب شده است و دارای مدرک فوق ممتاز شکسته 
خوشنویس  او  فعالیت های  جمله  از  است.  نستعلیق 
دستنویس،  ط��الی  ق��رآن  کوچکترین  و  بزرگترین 
دستنویس،  طالی  نهج البالغه  بزرگترین  خوشنویس 
اسالمی،  مختلف  خطوط  با  ق��رآن   52 خوشنویس 
خوشنویس اولین قرآن معلی، خوشنویس اولین دیوان 
را  نقاشیخط  تابلوی  بزرگترین  اجرای  و  مطال  حافظ 

می توان برشمرد.
و  آموزشی  دوره ه��ای  با  رابطه  در  بهدانی  علیرضا 
همچنین اساتید خود بیان کرد: هنر خوشنویسی نزد 
اساتیدی چون یدا... کابلی خوانساری، محمد حیدری 
در تهران و علی اکبر رضوانی و عباسعلی صحافی مقدم 
در مشهد فرا گرفتم، در زمینه نقاشی استاد کاتوزیان، 
سال  در  بودند،  تاثیرگذار  حسنی  و  فرسادی  رفیعی، 
و  آموختم  فرشچیان  محمود  استاد  نزد  نگارگری   79
را  آقا میری  علیرضا  و  مرادی  محمدابراهیم  همچنین 
دوره های آموزشی دیدم. وی گفت: تاکنون بیش از 50 
نمایشگاه برگزار کردم و 52 قرآن کامل را کتابت کرده ام 

که طی صد سال گذشته، سابقه نداشته است. 
عشق و عالقه ذاتی به فردوسی

علیرضا بهدانی درباره چگونگی ایده برای خلق این 
آثار اظهار داشت: نمایشگاه اخیرم را با عنوان »مقصود 
سبک  به  تابلو   110 شامل  که  کردم  برگزار  آفرینش« 
خط شکسته و در قالب قطعه نویسی در مدح حضرت 
متفاوت تر  نظرم  به  و  علی)ع(  حضرت  و  رس��ول)ص( 
از دیگر آثار من بود. در این نمایشگاه اعضای انجمن 
صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی کارهای 
من را دیدند و پیشنهاد دادند که نمایشگاهی برای روز 
به خاطر تعصب و عالقه خاصی  و  فردوسی آماده کنم 
کاری  می کردم  آرزو  همیشه  و  داشتم  فردوسی  به  که 
قابل تحسین برای این شاعر بزرگ و نامدار انجام دهم، 
و  کردم  آماده  را  اثر  تعدادی  و  پذیرفتم  میل  کمال  با 

به صورت رایگان در اختیار آنان قرار دادم.
بهدانی درباره آثار ارائه شده در این نمایشگاه گفت: 
تابلو  انتخاب کردم و در هر  را  از شاهنامه  من ۴0 پند 
یکی از پندهای فردوسی را در قالب خرد و هنر با خط 
البته  که  نوشتم   120×90 ابعاد  در  نستعلیق  شکسته 
تمامی این آثار ظرف مدت 2 هفته طراحی و آماده شد 
و الزم به ذکر است که به عنوان سریعترین خوشنویس 

کشور لقب گرفتم.
خوشنویسی از نگاهی دیگر

و  ادبیات  میان  ارتباط  با  رابطه  در  بهدانی  استاد 
دو  این  داشت:  بیان  ایرانی  فرهنگ  در  خوشنویسی 
هنر به نظم تأثیر متقابلی دارند و چون خوشنویسی با 
کالم زیبا در ارتباط است تأثیر مثبت و خوبی در بیننده 
می گذارد، کالم خوب شنیدن جذابیتی دارد و زمانی در 

قالب هنر قرار بگیرد جذابیت آن چند برابر می شود.

بهدانی همچنین از تلفیق بین دو هنر نقاشی و خط 
اشاره ای کرد وگفت: خوشنویسی سنتی ما سالیان سال 
امروزه  و  می شود  انجام  خاصی  روال  یک  در  که  است 
این هنر در قالب دیگری اجرا بشود، زمانی  می طلبد 
و  جذابتر  حتم  به طو  می شود  ادغام  هنر  این  با  رنگ 
گذشته  سال های  در  بود.  خواهد  قبل  از  تأثیرگذارتر 
ممکن بود هنر خوشنویسی سنتی بیشتر مورد استقبال 
قرار می گرفت ولی اکنون این سبک هنری طرفداران 
زیادی را پیدا کرده است و شرایط زمانه ایجاب می کند 
که رنگ و مرکب با هم تلفیق شوند و چون هنری مدرنی 
می گیرد.  قرار  نیز  مردم  پسند  مورد  می آید  به حساب 
بیشترین فروش آثار هنری در هنر خوشنویسی مرتبط 
با نقاشیخط است و آن هم به خاطر تنوع در خط، نقاشی 
و گرافیک است که چندین هنر بصری را در خود جای 

داده است.
نستعلیق عروس خطوط اسالمی

استاد بهدانی در خصوص خط نستعلیق که خطی در 
کمال اعتدال و توازن است و تفاوت آن با خط شکسته 
حد  در  آن  ظرافت های  نستعلیق  خط  داشت:  اظهار 
اعالء است و کمترین ضعف و نقصانی از آن حالت زیبا 
و شکلیش خارج می کند و خط شکسته نستعلیق به بهار 
خوشنویسی ایران معروف است، خط شکسته عرفان 
ایران و سیر و سلوک های عالرفانه در آن  خوشنویس 
به نام خط عشاق معروف است  و  کامال دیده می شود 
و قابلیت های خاص خودش را دارد و در نقاشیخط و 
نگارگری این خط را ادغام کردم وکاری منحصر به فرد 

شده است.

هنرمندان بزرگ به نیازهای 
درونی خود پاسخ می دهند

شکسته نستعلیق بهار خوشنویسی ایران
 رونمائی از آثار استاد علیرضا بهدانی در روز بزرگداشت فردوسی

راهکارهای  بررسی  و  آسیب شناسی  همایش 
پیش گیری پدیده کودک آزاری در مشهد به میزبانی 
با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون 
دانشگاهی،  مجلس،چهره های  نماینده  حضور 
فعاالن  از  جمعی  و  قضایی  و  حقوقی  مسئوالن 

اجتماعی در تاالر شهر مشهد برگزار شد. 
سید محسن حسینی پویا عضو کمیسیون حقوقی 
این  میزبان  عنوان  به  مشهد  شهر  اسالمی  وشورای 
و  مشکالت  از  یکی  را  ک��ودک آزاری  همایش،پدیده 
و  دانست  کشوری  سطح  در  اجتماعی  آسیب های 
ما ه های  در  آسیِب اجتماعی  این  که  آنجا  اف��زود:از 
اخیر چندین مورد به صورت گسترده تر گزارش شد 
و فجیح بودن برخی از موارد گزارش شده مارا برآن 
داشت که در جهت حل این معضل و آسیب را مورد 

بررسی قرار دهیم. 
شهر  سطح  آسیب های  و  کمبودها  شناسایی  وی 
و ارائه راهکار را طبق قانون یکی از وظایف شورای 
و  وظیفه  این  راستای  گفت:در  و  برشمرد  شهری 
بررسی این آسیب ها و ارائه راهکارهایی به دستگاه ها 
دیگر  و  ش��ه��رداری  جمله  از  شهری  مدیریت  و 

ارگان های شهری است.
حسینی پویا ادامه داد:در قبال جرم کودک آزاری 
عکس العمل راحت و ابتدایی برخورد با مجرم و فاعل 
این جرم می باشد اما این سوال پیش می آید که آیا 
این برخورد کفایت میکند یا خیر که آمار 16هزاری 
کودک آزاری گزارش شده در سطح کشوری و حدود 
2هزار کودک آزاری در مشهد در سال گذشته جواب 
این  حل  راستای  در  می باشد  سوال  این  به  منفی 
باید  این آسیب  ریشه های  و  علل  بررسی  به  مشکل 

پرداخت. 
و  کیفری  پرونده های  بر  گذرا  نگاهی  گفت:با  وی   
ضرب و جرح در سطح کشور به این موضوع و اصل که 
سطح خشونت در جامعه باال می باشد و باید در جهت 
صورت  اعمالی  جامعه  در  خشونت  کنترل  و  کاهش 
گیرد و افزود روش آموزش به همه مردم جامعه نیز 
کفایت نمی کند و به نظر میرسد که جامعه باید خود را 

منطبق و منعطف با جامعه ای غیر خشن بکند. 
که  شهری  که  موضوع  این  بیان  با  پویا  حسینی   
ومردم  میبارد  دیوارش  و  در  از  عصبیت  و  خشونت 
انتظار  نمیتوان  جنگند  در  ناامیدی  و  ی��اس  با 
و  داشت  جامعه  این  در  را  کودکان  با  خوش رفتاری 
باید  موضوع  این  حل  و  کنترل  برای  داد:پس  ادامه 
تغییر  غمگین  شهر  این  از  را  شهری  منظر  و  سیما 
داده و به طرف رنگ های امیدوار و روشن پیش ببریم 
و در جهت کنترل آلودگی های محیطی و آب و هوایی 
که سبب خشمگینی مردم نیز میشود اعمالی صورت 

گیرد و شهر را به فضایی قابل سکونت تغییر دهیم. 
 وی در آخر سخنان خود را با بیان علت برگزاری 
این  برگزاری  داد:ب��ا  پایان  گونه   این  همایش  این 
و  دانشگاهی  اساتید  حضور  از  استفاده  و  همایش 
روانشناسی و جامعه شناسی و نیز از منظر حقوقی و 
عمومی و روانی این معضل مورد بررسی قرار گیرد که 
بتوانیم در  با روشن شدن زوایای پنهان این آسیب 

جهت حل این مشکل گامی موثر برداشت. 
قانون اساسی حامی کودکان نیست

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون 
ماده  یک  ما  اساسی  قانون  گفت:  مشهد  دادستان 
ایراد  یک  این  و  ندارد  کودکان  مورد  در  اصل  یک  و 

اساسی است.
ادامه  در  دادستان  معاون  بخشی محبی،  محمد 
همایش گفت: قانون اساسی ما یک ماده و یک اصل 
در موردکودکان ندارد واین یک ایراد اساسی است. 
همه چشم انظار هستیم قوه مقننه اقدامی انقالبی را 

در حصوص حمایت از کودکان داشته باشد.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیازمند یک ضمانت 
اجراهایی قوی هستیم و نمی شود مسائل را با زمینه 
فرهنگی و شعار مطرح کنیم. ساختار کاملی نسبت 
این هستیم  نیازمند  و  نداریم  کودکان  از  به حمایت 
کودکان  از  خمایت  خصوص  در  کامل  ساحتار  یک 

آزاردیده داشته باشیم.

مرا به خیر تو امید نیست لطفا شر مرسان 
دانشکده  علمی  هیئت  عضو  زند،  علیائی  شهین 
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی 
و بنیان گذار موسه پیش گیری از آزار جنسی کودکان 
و نوجوانان در خاورمیانه به عنوان اولین مهمان این 
همایش گفت:صحبت از کودک آزاری به ویژه از حوزه 
کاری من که آزار جنسی کودکان میباشد کاری بسیار 
تحقیقات  سال ها  تجربه  به  توجه  با  و  است  دشوار 
به  دنیا  جای  همه  در  مشکل  این  که  گفت  میتوان 

صورت سازمان یافته وجود دارد. 
مواد  قاچاق  از  بعد  روزه��ا  داد:ای���ن  ادام��ه  وی 
نصیب  را  درآمد  باالترین  کودکان  و  قاچاق  مخدر، 
و  میکند  جهان   در  انسان  تجار  و  قاچاق چیان 
این  با  دارد  دنیا وجود  این مشکل در همه  بنابراین 
صحبت  حیطه  این  در  میتوان  راحت تر  که  تفاوت 
کرد و برنامه هایی را ارائه داد که در ایران ما در این 
حوزه نیز دچار ضعف و مشکل هستیم.  علیائی زند 
ادبیات فارسی را مملو تاریخچه ای می داند از آن چه 
و  که شاعران معروف  ما گذشته است  کودکان  بر  که 
بنامی از کودک آزاری به عنوان مشکل جوامع زمان 
خود در اشعار خود صحبت به میان آورده اند و گفت: 
طبق تحقیقات انجام گرفته 25 درصد از زنان روسپی 
در سنین کودکی مورد آزار جنسی و جسمی در میان 

اعضای خانواده خود قرار گرفته اند. 
 اپیدمی آزار کودک در پدرخوانده ها

 وی ادامه داد:وسعت کودک آزاری جنسی در بین 
پدرخوانده ها به شدت افزایش یافته و غوغا می کند و 
با افزایش میزان طالق در جامعه آمار ازدواج مجدد 
افزایش  سبب  موضوع  همین  که  یافته  افزایش  نیز 
گزارش  مادر  دوستان  میان  از  جنسی  آزاری  کودک 

شده است. 
قبح  یک  ما  جامعه  میان  در  اف��زود:  زند  علیائی 
یک  در  قبح شکنی  این  که  داده  رخ  عظیم  شکنی 
که  می کند  عمل  ویروس  یک  طبق  کوچک  جامعه 
با  و  و  می کند  درگیر  نیز  را  جامعه  اندام های  دیگر 
تبدیل  معمول  یک  به  االن  جامعه  بدنه  به  سرایت 
و  جامعه  در  اتفاقاتی  وق��وع  کل  در  اس��ت.و  شده 
بی قراری  سبب  روان��ی  و  روح��ی  شرایط  دش��واری 
عمیقی در بین افراد جامعه میشود که این بی قراری 
ک��ودک آزاری  پدیده  و  اجتماعی  خشونت  تبعات  با 
عجین میباشد.  وی گفت:طی مطالعات اخیر متوجه 
این موضوع شدم که از میان هر۴نفر ایرانی یک نفر 
دچار اختالالت روانی می باشد که طبق این آمار و در 
طبیعی  بسیار  اتفاقاتی  این چنین  جامعه ای  چنین 
می باشد و به نظر من در جامعه ما تبعیض بیشتر از 
هر عامل دیگری مردم را تحت فشار روانی بسیار قرار 

می دهد. 
غفلت مادر علت اصلی

آزارجنسی  از  پیش گیری  موسسه  بنیان گذار  این 
از  یکی  عنوان  به  را  مادر  غفلت  و  داد:غیبت  ادامه 
اما  میبینم  ک��ودک آزاری  پدیده  عوامل  ترین  اصلی 
باید فراتر از این هارا بگویم که این گونه به نظر میرسد 

که در ایران شکل و شمایل کودک آزاری در دهه اخیر 
به شدت دچار تغییر به سمت سخت شدن است که 
از  از گسترده ترین عامل این خشونت استفاده  یکی 
مواد مخدر صنعتی میباشد.  وی درآخر خاطر نشان 
کرد: اگرافراد بتوانند آموزش ببینند و یاد بگیرند از 
هرچیز ساده ای لذت ببرند و خود را آرام کنند میتوان 
تا حدودی جلوی این بی قراری ها و بی حوصلگی ها 
را مانع شد و با کسب لذت و تدارک حوصله میتوان 
نق  نق  جای  به  و  بگذاریم  وقت  خود  کودکان  برای 
کردن و بچه ها را با گوشی و تبلت ساکت کردن آن ها 
به  آگاهی  این  البته  که  کنیم  آگاه  امور  جهت  در  را 

منزله بدبین شدن فرزندان نیست. 
 محمدفرجیها، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 
اتفاق  به االن یک  تا  و نظام سیاسی  گفت:در کشور 
نظر در خصوص موضوع کودک آزاری که امروزه یک 
ما  فرهنگ  نیز  و  ندارد  وجود  اجتماعی ست  مسئله 
چیزی  همچنین  انشا...  و  الپوشونی  فرهنگ  هنوز 
وجود  نیز  ما  تک  تک  در  که  می باشد  ن��دارد  وجود 
باشد  نداشته  وجود  اجماع  جامعه ای  در  تا  و  دارد 
این  اجتماعی ست  آسیب  و  مشکل  مسئله  این  که 
گذاری  سیاست  به  مشکل  این  حل  درصدد  جامعه 

نمی پردازد. 
وی افزود:آمار کودک آزاری در ایران خیلی بیشتر 
از آن چیزی است که در نهادها ثبت و اطالع رسانی 
در  کشورها  سایر  مانند  بتوانیم  اگر  و   است  شده 
مدارس خود به صورت پرسش نامه هایی بدون نام و 
نشان از محصالن بخواهیم به سواالت پاسخ بدهند 
به این اصل رسید که کودک آزاری در کدام  میتوان 
چه  در  و  شخصیتی  تیپ  چه  دارای  و  سنی  گ��روه 
همین  اساس  بر  و  میگیرد  صورت  بیشتر  شرایطی 

اصل به اتخاذ سیاست گذاری پرداخت. 
در حال تصویب الیحه حمایتی

خصوص  در  مجلس  نماینده  سیاوشی  طیبه   
فعالیت های قانونی در حال انجام در این حوزه  برای 
یکی  کودکان گفت:چالش کودک آزاری  ایجاد حریم 
مدنی  فعاالن  که  میباشد  آسیب هایی  مهم ترین  از 
توجه  آن  به  جهانی  عرصه  در  اجتماعی  حقوق  و 
قانونی  اقدامات  و  ها  فعالیت  نیز  ایران  در  که  دارند 
و  کودکان  حقوق  از  حمایت  قانون  تصویب  حد  در 
داد:ام��روزه  ادام��ه  وی  میگیرد.   صورت  نوجوانان 
الیحه  که  اس��ت  ب��وده  ای��ن  بر  ما  ت��الش  بیش ترین 
به  را  مانده  باقی  مجلس  در  حدود9سال  که  قانونی 
تصویب برسانیم که این الیحه در 5 فصل و 81 ماده 
تنظیم شده است که در فصل اول کلیات و تعاریفی 
از کودک آزاری و انواع آن بیان شده که ماده2 اشاره 
این  در  که  اف��رادی  حتی  نیز  و  سال  زیر18  افراد  به 
سنین ازدواج کرده  اند مورد حمایت قرار میگیرند اما 
متاسفانه تعریف دیگری از سن کودکی در این قانون 
نشده است.  این نماینده مجلس حاضر در همایش 
افزود:فصل2 این الیحه به تشکیالت پرداخته است 
نوجوانان  و  از کودکان  و بحث شورای عالی حمایت 
است که اعضای این شورا 20 دستگاه هستند و فصل 

3این الیحه 1۴ برنامه برای این فصل بیان شده که 
بحث  تا  و  می شود  آغاز  انسانی  کرامت  به  احترام  از 

پیش گیری و جبران خسارت هارا بیان میکند. 
وی گفت:در فصل ۴ جرایم و مجازات توضیح داده 
شده است و در فصل 5 نیز بحث تحقیق و رسیدگی 
نوجوانان  و  و کودکان  ارتکاب جرایم علیه اطفال  به 
تعبیه شده است اما در این جمع نیز این اتفاق نظر 
وجود دارد که بین بخش های حکومتی و حاکمیتی 
تعریف مشترک درستی از کودک آزاری وجود ندارد. 

 تویی نامهربان با من!
حقوق دان  زنان  کانون  مدیرعامل  محبی،  مرضیه 
مادران  گفت:  ادام��ه  در  دادگستری  وکیل  و  سودا 
را  خود  نوازش گونه  دست  همیشه  که  ما  سرزمین 
برسر کودکان خود می گذاشتند چه بر سرشان آمده 
که امروزه دست به خشونت و حتی قتل فرزندان خود 

می زنند . 
موجب  همیشه  که  م��ادران��ی  افزود:چطور  وی 
آرامش  قاتالن  به  تبدیل  میشدند  خانواده  آرامش 
دیروز  تا  که  همسایگانی  که  میشود  چه  و  میشوند 
قاتالن  به  ام��روزه  بودند  ما  محرم  و  همراه  و  همدم 

فرزندان و به نامحرم ترین افراد تبدیل میشوند. 
خیریه  وس��س��ه  مدیرعاملم  دان��ش��ور  فاطمه 
مهرآفرین پناه و عضو شورای شهرتهران گفت:طبق 
پدر  اگر  اخیر  مطالعات  و  شده  انجام  بررسی های 
و  بودن  زندانی  قبیل  از  مشکالتی  دچار  خانواده ای 
یا اعتیاد باشه خیلی راحت تر میتوان آن خانواده را 
از گریبان مشکالت و آسیب ها نجات داد اما اگر مادر 
باشد  اعتیاد  همچون  آسیب هایی  گرفتار  خانواده 
را  خانواده  کودکان  بتوان  که  است  دشوار  و  سخت 
نیز  آموزش  با  حتی  و  نگه داشت  مصون  آسیب ها  از 

نمیتوان این امر مهم را به راحتی انجام داد. 
معاون  ح��ق��دادی،  غالمحسین  از  آخ��ر  در  وی   
اجتماعی بهزیستی حاضر در جمع خواستار این شد 
رویه  در  اجتماعی  اورژانس  و  بهزیستی  سازمان  که 
خود تغییری ایجاد کند و منابع انسانی و تجهیزات 
خود را افزایش بده تا به خاطر نبودن این تجهیزات با 

تاخیر وارد عمل نشوند. 
به همین جلسات بسنده نکنیم

همچنین عباس شیخ االسالمی در ادامه گفت:در 
ک��ودک آزاری  به  راج��ع  اخیر  تلخ  ح��وادث  راستای 
وتشکیل این همایش باید متذکر این موضوع شد که 
این چنین همایشی با ختم جلسه به اتمام نرسد بلکه 
اهداف خود را دنبال کرده و به سیاست گذاری هایی 

دست بزنند و راه کارهایی ارائه دهند. 
کودک آزاری  موضوع  خصوص  در  داد:  ادامه  وی   
نیز  االن  تا  و  دارد  عملیاتی  جنبه  بیشتر  پروژه  این 
نباید  است.و  شده  عملیاتی  آن  از  قسمت هایی  نیز 
اگر  .و  کرد  نگاه  پدیده  این  به  جزا  و  حقوق  از  صرفا 
خال  ما  قانون  که  بشه  این  به  منجر  فقط  جلسه  این 
باید این جلسه رو  دارد یک دور باطل میباشد پس 
از جنبه های دیگر بررسی و تحلیل شد و امید است 
که نتیجه آن ارایه راهکاری موثر در این حیطه باشد.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل زندان های خراسان 
رضوی گفت: رویکرد اصلی این سازمان اصالح و 
تربیت است که فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در راس 
این  این چارچوب 9 مددجو در  آن قرار دارد و در 
استان حافظ کل و 150 نفر دیگر حافظ جزء های 

مختلف قرآن کریم هستند.
حجت االسالم محسن لزگی در بیست و هشتمین 
دوره مسابقه های قرآن مددجویان زندانی خراسان 
رضوی در سبزوار افزود: این موفقیت با ایجاد 13 
دارالقرآن در زندانهای سطح استان به دست آمده 

است. 
وی به رویکرد اقدامات تربیتی در زندانها با هدف 
بازگشت  و  زندانیان  شخصیت  اصالحی  ساختار 
شرافتمندانه آنها به زندگی اشاره و بیان کرد: برنامه 
مثبتی  آثار  زندانیان  برای  قرآنی  و  فرهنگی  های 
داشته و بازگشت دوباره آنها را به حداقل زمان رسانده 

است.
خراسان  زندانهای  کل  اداره  فرهنگی  اداره  رئیس 
رضوی ادامه داد: پارسال 500 زندانی در رشته های 
مختلف قرآنی آموزشهای الزم را فرا گرفته و پس از 
موفقیت در آزمون، گواهینامه رسمی دریافت کردند.
وی به اهمیت اقامه نماز در سطح زندانها نیز اشاره و 
بیان کرد: هم اینک 103 ائمه جماعات در سه نوبت 

نماز را در زندانهای خراسان رضوی اقامه می کنند.
بیست و هشتمین دوره مسابقه های قرآن زندانیان 
های  رشته  در  نفر   73 حضور  با  رضوی  خراسان 
قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سبزوار حال 
برگزاری است. سبزوار در فاصله 230 کیلومتری غرب 

مشهد قرار دارد.

مدیرعامل مؤسسه  خیریه  مهرآفرین گفت: در مورد 
خانواده های زندانیان هم سیاست گذاران دچار غفلت 

هستند.
فاطمه دانشور در حاشیه همایش آسیب شناسی و 
بررسی راهکارهای پیشگیری از کودک آزاری با تاکید بر 
شهر مشهد که در تاالر شهر برگزارشد، افزود: در هیچ 
کدام از برنامه های حمایتی به قشرهای بدسرپرست به 
صورت ویژه پرداخته نشده است و این اقشار از ناحیه 

سیاست گذاران دچار نوعی غفلت هستند.
هم  زندانیان  خانواده های  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
سیاست گذاران دچار غفلت هستند. کسی نمی رود 
سراغ خانواده زندانیان که چه بالیی بر سر آنها می آید. 
تهران  کارتن خواب های  م��ورد  در  تحقیق  یک  در 
مشخص شد که اکثر آنها از خانواده زندانیان بوده اند و 
حمایت نشدن منجر به اعتیاد، کارت خوابی و... شده 
است.غفلت از خانواده های بیماران روانی هم صورت 
گرفته است. همچنین در مورد اعتیاد الکل مطالعه 

جدی نکرده ایم.
مدیر عامل مؤسسه خیریه مهرآفرین  گفت: یکی از 
نهادهای  حمایتی که ضعیف شدید دارد و باید تقویت 
شود بهزیستی است. اورژانس اجتماعی به دلیل نبود 
نیروی انسانی، کمبود منابع و نبود تجهیزات همیشه 
با تاخیر به محل حادثه می رسد. اکثر خالفکاران انها 
جمعیت شناور هستند و به سرعت فرار می کنند. 
و  لباس  با  اجتماعی  اورژان��س  عوامل  که  هنگامی 
و  کودک  دادن  فراری  باعث  می روند    123 ماشین 
خانواده می شوند.اورژانس اجتماعی باید در رویه اش 

تغییر ایجاد کند.
دانشور با بیان اینکه »بسیاری از مردم تصور می کنند 
گزارش کودک آزاری را باید به کالنتری بدهند«، عنوان 
کرد: چرا آموزش نمی دهیم مردم کودک آزاری ها را به 
123 اطالع دهند؟. در کالن شهری همچون تهران 5 
نفر تماس های اورژانس اجتماعی را پاسخ می دهند. 
آنقدر مردم پشت این خط معطل می شوند که دیگر 
اورژانس  باید  می شوند.  پشیمان  گرفتن  تماس  از 
اجتماعی را توسعه دهیم. بهزیستی از دولت بخواهد 
بودجه اش را افزایش دهد. حتما اورژانس  و بهزیستی 
مطالبه  به  باید  را  موضوع  این  شوند.  تقویت  باید 

اجتماعی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه »مددکاران اورژانس اجتماعی 
تا دستور قاضی را نگیرند، قدرت مداخله ندارند«، 
تصریح کرد: این موضوع باعث فرار مجرمان و تأخیر در 
ورود مددکاران به محل حادثه می شود. به مددکاران 
اورژانس اجتماعی اعتماد و آنها را ضابط قضایی کنیم.
این  فعال اجتماعی خاطر نشان کرد: برخوردهای 
متفاوت در قضات صدور احکام کودکان وجود دارد و 
این موضوع باعث می شود در برخی موارد بچه خیلی 

راحت به خانواده کودک آزار بازگردانده شود.
دانشور یادآور شد: اگر در الیحه حمایت از کودکان 
خیلی م��وارد  گنجانده نشود یا برخی موارد حذف 
شود کمک زیادی نمی تواند کند. اگر این الیحه با این 
ضعف ها تصویب شود خیلی اثر گذار نخواهد بود چون 
خیلی از اقشار را که در معرض کودک آزاری هستند 

ممکن است نبیند.
وی ضمن پیشنهادی به شهرداری مبنی بر اینکه طرح 
شهر دوستدار کودک در مشهد اجرا شود، گفت: ما این 
طرح را در تهران انجام دادیم و نتایج خوبی گرفته ایم. 
به موضوعات کودکان متکدی، کودکان کار، مبلمان 

شهری و.. در این طرح می تواند پرداخته شود.
با تاکید بر ایجاد حمایت اجتماعی در جامعه  وی  
گری  مطالبه  به  منجر  اجتماعی  حمایت  اف��زود: 
اجتماعی می شود و مطالبه گری  باعث تغییر رویه های 

برنامه ریزان و سیاست گذاران خواهد شد.

   سحر مغانی
ایرانیان،  ما  رایج  و  پرکاربرد  سنت های  از  یکی 
در  است.  داشتن"  نگه  سرخ  سیلی  با  را  "صورت 

سخت ترین شرایط باید خودمان را به بهترین حالت 
و وجه ممکن نشان دهیم تا اصطالحا آبرویمان حفظ 
شود. این سنت در تمام امور زندگی مان کاربرد دارد؛ 

چه امور مادی باشد و چه امور معنوی. 
آبرو ها در  این حفظ  ما در مورد  امروز بحث  البته 
امور مادیست؛ حفظ آبرو و باال بردن آبرو. چطور؟ یک 

موقعیت ساده را در نظر بگیرید: 
و  دارند  پایینی  نسبتا  که سطح درآمد  خانواده ای 
کیفیت  با  خوراکی  حتی  نتوانند  است  ممکن  بعضا 
مناسب برای خود تهیه کنند. برای همین خانواده 
راه می رسد و آن جاست که مرد  از  آبرومند مهمانی 
قالب  فرهنگ  طبق  و  خانه  خانم  سفارش  به  خانه، 
اجتماعی، به بازار رفته و دار و ندار حاضر خود را صرف 
خرید موارد پذیرایی می کند. در واقع به صورتی خارج 
از منطق ساده )نسبت به موقعیت مالی اش( هزینه 
برای  فقط  می رساند  آزار  خود  به  اینگونه  و  می کند 

آن که "آبرویش" را حفظ کند. 
مثال های رایج دیگر 

از این مثال بسیار ساده می گذریم، به مثال هایی 
بر می خوریم که در آن ها این فشار بیشتر و وسیع تر وارد 
می شود؛ وام های کالن می گیریم و زیر بار قسط های 
اتوموبیلی  سوار  که  چه؟  که  می رویم  کمرشکن شان 
بشویم با ظاهر خوب و برند مطلوب که وجهه ای سطح 
باال داشته باشد و ما را در این مرکبه ی اعلی ببینند 
و بگویند که فالنی فالن ماشین را دارد و خالصه به 

اعتبار اجتماعی مان بیافزاییم.  
در واقع به همین منوال مصرف می کنیم و مصرف 
این هستیم که چه چیز  به  دنبال  می کنیم و هرروز 

مصرفی اعتبار اجتماعی مان را می افزاید. 
مصرف نمایشی چیست؟ 

این نوع از مصرف، مصرف نمایشی نام دارد. یعنی 
مصرف می کنیم تا چیزی را نشان دهیم. نشان دهیم 
که ما به چه قشری تعلق داریم یا دوست داریم که به 
از  چه قشری نسبت داده شویم. این نوع از مصرف 
قدیم و ندیم در همه ی جوامع وجود داشته اما زمانی 
دلیل  این  به  می کنیم،  زندگی  آن  در  که  قرنی  مثل 
تبدیل به مسئله می شود که دیگر تمام هم وغم بسیاری 
از افراد همین نوع از مصرف باشد و تالش افراد از ابراز 
بهتر  و  ریاکاری  برای  به تالش  اجتماعی شان  طبقه 

دیده شدن، تبدیل شود. 
عوامل تشدید کننده 

در حالی که رسانه های مختلف به طرق مستقیم و 
غیرمستقیم زندگی های لوکس و مصرف گرا را تبلیغ 
کرده و به آن ها ارزش می دهند، میل به مصرف نمایشی 
کاالهای لوکس افزایش می یابد و این در حالیست که 
ما عالوه بر این مسئله، از ریشه های فرهنگی "بهتر از 
آنچه هستیم باید دیده شویم" و "صورتمان را با سیلی 

سرخ نگه داریم" نیز برخورداریم. 
اجتماعی،  ارزش ه���ای  میان  کشاکش  ای��ن  در 
های  زمینه  در  مهارت  و  دانش  مانند  ارزش هایی 
علمی و هنری و فرهنگی، عمال به فراموشی سپرده 
می شوند. به این صورت که کسب این موارد همچنان 
خوب است اما تنها در شعارهایمان؛ اگر کسی سراغ 
عناوین  کسب  منظور  به  بیشتر  م��ی رود  تحصیالت 
دکتری و مهندسیست. یا اگر کتاب می خریم به منظور 
ایجاد فضایی در دکوراسیون خانه مان است که فروش 

کتاب های دکوری سندیست بر این نکته. 
ترس از قضاوت شدن 

همچنان که میل به مصرف نمایشی افزایش می یابد 
شبکه های  انواع  در  خود  مصارف  نمایش  با  افراد  و 
سبک  این  تبلیغ  به  حقیقی  و  مجازی  اجتماعی 
زندگی می پردازند، نگرانی ما از "قضاوت شدن توسط 
دیگران" عامل دیگریست که ما را بیشتر سمت این 

پدیده می برد. 
روی آوردن به عمل های زیبایی افراطی به گونه ای 
که بعضا تاکید می کنند بر اینکه این اعمال جراحی 
نمایان شود که چه  انجام شود که مخصوصا  طوری 
مخارج بسیاری صرف این عمل ها شده، یکی دیگر 
از مصادیق مصرف نمایشی است که اتفاقا امروزه از 
از  بعضی  برای  نمایشی  ماست.  جامعه  داغ  مسائل 
دخترانی که در تالش اند تا خود را از طبقات دیگری 
نشان دهند؛ طبقه ای که نشانه های اصلی آن را به 

درستی درنیافته اند. 
راه حل هایی که امتحان کردیم و نکردیم 

مادامی که دیگران را بر حسب مصارف شان قضاوت 
را  افراد دارای مصارف لوکس  و مادامی که  می کنیم 
مهم تر تلقی می کنیم، این سبک زندگی و این فشار 
خواهد  ما  گریبان گیر  مصر  نوع  این  از  ناشی  روانی 
در  افرادی  شدن  معروف  می شود  نتایج اش  از  و  بود 
شبکه های اجتماعی آن هم تنها به دلیل مصرف های 
نمایشی. آن وقت کمپین "احمق ها را معروف نکنیم" 
خطرناک  روند  این  از  که  آن  امید  به  می اندازیم  راه 
این  جلوگیری کنیم حال آن که توجه نمی کنیم که 
مشکل بسیار ریشه ای تر از این حرف هاست و کاری 
که به عنوان افراد اجتماعی باید بکینم تنها این است 
کنار  را  همیشگی مان  خام  قضاوت  از  نوع  یک  که 
بگذاریم، قضاوتی که تنها یک اصل دارد و آن "هرکه 
مخارج هنگفت تری برای امور لوکس دارد پس مهم تر 
و محترم تر محسوب می شود" است. چرا که تا زمانی 
که این تفکر پیرامون مصرف نمایشی نیروی فکری و 
مغزی جوان ما را در اختیار دارد، نسل جوان مان کمتر 
سراغ مسائل علمی و فرهنگی رفته و این مسئله به 
عقب ماندن جامعه و پیشرفت نکردن آن کمک خواهد 

کرد.
بارقه های امید 

نیازهای  طبق  که  هستند  ام��روزه  معدودی  افراد 
منطقی شان مصرف می کنند و همین که مرتب به نظر 
همین که  لباسشان،  پوشش  انتخاب  برای  بیایند 
انتخاب وسایل مختلف  اموراتشان انجام شود برای 
اهمیتی  چندان  و  می کنند  اق��دام  مصرفی شان 
مبنای  بر  چگونه  را  ایشان  دیگران  که  نمی دهند 
مصرفشان قضاوت می کنند. چرا که این افراد نسبتا 
ذهنی شان  انرژی  که  هستند  فکرانی  روشن  معدود 

متوجه مسائل عمیق تریست.

خبرخبر

ریشه های فرهنگ مان در نوع 
مصرف 

رئیس اداره فرهنگی زندان های خراسان رضوی:

159 مددجوی زندان های استان 
حافظ قرآن کریم هستند

مدیرعامل مؤسسه خیریه مهرآفرین:

از خانواده های زندانیان غفلت 
کرده ایم

در همایش آسیب شناسی و بررسی راهکارهای پیشگیری از کودک آزاری مطرح شد؛

قانون اساسی بندی برای حمایت از كودكان ندارد
در قانون اساسی هیچ کدام از مواد به حمایت از کودکان اشاره نکرده است

داماد  تازه  برای  تایلندی  ماساژ  دردس��ر 
مشهدی

همه دوستان نزدیکم که از گذشته با هم ارتباط 
داشتیم حتی برای یک بار، سفر به خارج از کشور 
را تجربه کرده بودند، آن ها چنان از مراکز تجاری 
که  گفتند  می  سخن  کشورها  برخی  تفریحی  و 
حس حسادت در وجودم ریشه می دواند و به آن 

ها غبطه می خوردم.
یک  توانستم  می  هم  من  کاش  کردم  می  آرزو 
بار به یکی از کشورهای اروپایی سفر کنم و عکس 
بگذارم.  اشتراک  به  مجازی  فضای  در  را  هایم 
داشت  زیادی  تفاوت  دوستانم  با  من  شرایط  اما 
نامزد داشتم و برای برگزاری مراسم  چرا که من 
این،  وجود  با  بودم.  مالی  تنگنای  در  ازدواج، 
روزی گویی دست سرنوشت به سوی من چرخید 
با دیدن یک آگهی در فضای مجازی، وسوسه  و 

شدم که ...
دام  در  شدن  گرفتار  با  که  ای  ساله   25 جوان 
سرمایه  و  ان��داز  پس  همه  اینترنتی  شیادان 
داده  دست  از  را  اش  عروسی  مراسم  برگزاری 
به  اینترنتی  دزدان  انداختن  دام  به  ب��رای  و 
کرمان  فتای  پلیس  تالشگر  و  زبده  کارشناسان 
تشریح  به  زده  غم  ای  چهره  با  بود،  آورده  پناه 
گفت:  و  پرداخت  تایلندی«  »ماساژ  ماجرای 

بودم  ک��رده  ان��داز  پس  تومان  میلیون  چندین 
مراسم  دیگر  ماه  چند  ازدواج  وام  گرفتن  با  تا 
را  مشترکم  زندگی  آغاز  و  کنم  برگزار  را  ازدواجم 
جشن بگیرم با وجود این، خیلی دوست داشتم 
سفر  کشور  از  خارج  به  بار  یک  دوستانم  مانند 
و  نداشتم  مناسبی  اقتصادی  شرایط  ولی  کنم 
از یک  و تمجیدهای دوستانم  تعریف  به  همواره 
در  کردم.  می  گوش  شرمندگی  با  خارجی  سفر 
همین اوضاع و احوال روزی هنگام گشت و گذار 
در فضای مجازی یک آگهی تبلیغاتی با مضمون 
»ماساژ تایلندی« توجهم را جلب کرد. با اشتیاق 

مشغول مطالعه شدم.
ای  انجام خدمات ماساژور حرفه  آگهی  آن  در 
که  شد  می  معرفی  چنین  اغواکننده  تبلیغاتی  با 
انگار به کشورهای خارجی سفر کردی. با خودم 
اندیشیدم در حالت های مختلف ماساژ تایلندی 
چند عکس سلفی می گیرم و با ارسال آن ها برای 
دوستانم وانمود می کنم که به خارج از کشور سفر 
را در  ام. در حالی که داستان های زیادی  کرده 
سفر  عنوان  به  را  ها  آن  تا  کردم  می  مرور  ذهنم 
آگهی  آن  کنم،  بازگو  دوستانم  برای  تایلند  به 
خواندن  با  و  ک��ردم  باز  اجتماعی  صفحه  در  را 
شدم  معرفی  وبالگی  به  خدمات  دریافت  شرایط 
که باید پنج هزار تومان برای دریافت فرم ویزیت 

می  واریز  الکترونیکی  پرداخت  درگاه  طریق  از 
کردم. بالفاصله عملیات مربوط به پرداخت وجه 
کسر  حسابم  از  مبلغی  هیچ  اما  دادم.  انجام  را 
شدم.  رو  روبه  ناموفق«  »عملیات  پیام  با  و  نشد 
عملیات  و  شدم  منصرف  دیگر  که  بود  گونه  این 
دوباره بانکی را ادامه ندادم. صبح روز بعد وقتی 
 7 برداشت  پیام  دیدن  با  رسیدم  کارم  محل  به 
گوشی  روی  ام  بانکی  حساب  از  تومان  میلیون 
ام  بانکی  کارت  که  تلفن همراه شوکه شدم. چرا 

را به کسی نداده بودم.
شد  مشخص  ک��ردم  مراجعه  بانک  به  وقتی 
بانکی  ساعت 2 بامداد به همه موجودی حساب 
رمز  از  کس  هیچ  که  درحالی  اند  زده  دستبرد  ام 
شکایت  طرح  با  سپس  نبود.  باخبر  کارتم  دوم 
زحمت  کارشناسان  پیگیری  و  فتا  پلیس  در 
توسط  مذکور  آگهی  شد  مشخص  پلیس،  کش 
ها  طعمه  کشاندن  برای  اینترنتی  کالهبرداران 
شده  بارگذاری  )فیشینگ(  بانک  قالبی  درگاه  به 
در  را  بانکی  اطالعات  همه  راحتی  به  من  و  بود 

اختیارشان قرار داده بودم.

خودکشی مشکوک جوان مشهدی
مرگ  ماجرای  شدن  روش��ن  ب��رای  تحقیقات 
گلوله  شلیک  با  که  ای  ساله   35 جوان  مشکوک 

روستای  در  واقع  اش  مسکونی  منزل  حیاط  در 
ص��دور  ب��ا  اس��ت،  ش��ده  کشته  مشهد،  ف��راگ��رد 
 208 شعبه  قاضی  سوی  از  ای  ویژه  دستورات 

دادسرای عمومی وانقالب مشهد ادامه دارد.
ساعت 2 بامداد یک شنبه گذشته، قاضی ویژه 
مرگ  از  انتظامی  نیروهای  تماس  با  عمد  قتل 
مشکوک جوانی در روستای فراگرد آگاه شد و به 

محل حادثه عزیمت کرد. 
 35 مرد  داد  می  نشان  مقدماتی  های  بررسی 
ساله با شلیک گلوله به ناحیه سرکشته شده است 

اما اسلحه ای در کنار جسد نبود. 
به  که  ن��ژاد  احمدی  قاضی  ح��ال  همین  در 
به  بود  شده  مشکوک  جوان،  این  مرگ  ماجرای 
تحقیق بیشتر از اعضای خانواده متوفی پرداخت 
تا این که مادر وی به ناچار اسلحه کلت کوچکی 
را که در گوشه دیگر حیاط بود، تحویل نیروهای 
انتظامی داد و مدعی شد پسرش خودکشی کرده 

است!
درب��اره  منزل  اهالی  نقیض  و  ضد  اظهارات 
شد  موجب  ساله،   35 مرد  خودکشی  چگونگی 
برای  بیشتر  تحقیقات  دستور  قضایی  مقام  تا 
کند  صادر  را  پرونده  این  پنهان  زوای��ای  کشف 
به  اقدام  برای  متوفی  اصلی  انگیزه  هنوز  که  چرا 

خودکشی مشخص نشده است!

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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منظور  به  شد  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری 
تسهیل در فرآیند تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، 
دانش  به  ذه��اب  و  ای��اب  خدمات  ارای��ه  به  نسبت 
آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه با نظارت سازمان 
مبلغ  سقف  تا  تاکسیرانی،  بر  نظارت  و  مدیریت 
اقشار  به  کمک  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   10

آسیب پذیر بودجه سال 97 اقدام نماید.
کمک یک میلیارد تومانی شهرداری برای ایاب 

و ذهاب دانش آموزان استثنایی
و  بیست  در  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
میلیارد  یک  کمک  به  خود  علنی  جلسه  چهارمین 
ایاب و ذهاب دانش آموزان  برای  تومانی شهرداری 

استثنایی در سال 97 رای مثبت داد.
ب��ه گ���زارش پ��ای��گ��اه اط��الع رس��ان��ی ش��ه��رداری 
علنی  جلسه  چهارمین  و  بیست  مشهدمقدس، 
شورای اسالمی شهر در دوره پنجم با سخنان و نطق 
پیش از دستور حمیدرضا موحدی زاده، نایب رئیس 
پیش  نطق  همچنین  و  علنی  جلسه  این  رئیس  و 
کمیسیون  رئیس  ریاضی،  مسعود  سید  دستور  از 
سخنرانی  با  و  شد  آغاز  توس  عمران  و  توسعه  ویژه 
وزارت  ساختمان  و  مسکن  امور  معاون  مظاهریان، 

راه و شهرسازی ادامه یافت.
دومین دستور کار این جلسه علنی بررسی نظریه 
و  حقوقی  و  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  مشترک 
کمیسیون حمل  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  نظریه 
بزرگراه  حریم  تحصیل  و  بازگشایی  زمینه  در  نقل  و 

آزادی بود.
اقتصادی،  امور  کمیسیون  رئیس  نوروزی،  احمد 
و مشارکت های شورای اسالمی شهر  سرمایه گذاری 
صنایع  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  مقدس  مشهد 
مطرح  را  مسایلی  و  نوشته  ن��ام��ه ای  غ��رب  محور 
کرده اند. به دلیل ضرورت تعامل به بخش خصوصی، 
آینده  هفته  و  خارج  کار  دستور  از  تا  داری��م  تقاضا 
بررسی شود. ما باید حافظ منافع مردم و شهرداری 

باشیم.
و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس  بهاروند،  مجتبی 
نیز اظهار کرد: شعار ما  ترافیک شورای شهر مشهد 
این  بررسی  برای  اما  بود  خصوصی  بخص  با  تعامل 
الیحه از بخش خصوصی دعوت نکرده ایم که قصوری 

در این زمینه صورت گرفته است.
و  م��ع��م��اری  م��ع��اون  ح��س��ی��ن ن��ژاد،  محمدرضا 
این  در  نیز  مقدس  مشهد  شهرداری  شهرسازی 
خصوص گفت: سابقه این موضوع به شورای گفتگوی 
ما  هدف  اینجا  در  می گردد.  بر  استانداری  صنعت 
شان  تا  است  بوده  آزادی  محور  سریع تر  بازگشایی 
نظر  در  پروژه های  و  شود  رعایت  رضا)ع(  امام  شهر 

گرفته شده در این محور اجرایی گردد.
و رای  اعضا  از  نفر  پیشنهاد 5  بر اساس  نهایت  در 
مثبت سایر اعضای شورای اسالمی شهر، این الیحه 

به مدت یک هفته از دستور کار خارج شد.
کمک یک میلیارد تومانی شهرداری برای ایاب 

و ذهاب دانش آموزان استثنایی
بررسی  به  نیز  علنی  جلسه  این  کار  دستور  دیگر 
طرح  خصوص  در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  نظریه 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک پیرامون نامه اداره 
موضوع  با  رض��وی  خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل 
دانش  به  ذه��اب  و  ای��اب  خدمات  ارائ��ه  درخواست 
اختصاص  وی��ژه  نیازهای  با  و  استثنایی  آم��وزان 

داشت.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  گندمی،  بتول 
اداره  درخواست  اساس  بر  گفت:  مورد  این  در  شورا 
کل آموزش و پرورش، مقرر شد بخشی از هزینه ایاب 
مشهد  شهرداری  توسط  استثنایی  کودکان  ذهاب  و 

پرداخت شود.
وی افزود: قبال تا سال 85 این هزینه توسط دولت 
از  است.  شده  قطع  زمان  آن  از  که  می شد  پرداخت 
تامین  را  هزینه ها  از  بخشی  مجددا  دولت   92 سال 
خانواده ها  هنوز  را  هزینه ها  از  درصد   ۴0 اما  کرده 

پرداخت می کنند.
در  تومان  میلیون   290 کرد:  خاطرنشان  گندمی 
که  استثنایی است  و ذهاب کودکان  ایاب  ماه هزینه 

توسط خانواده ها پرداخت می شود.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  برکچی،  وحید 
این خصوص گفت:  نیز در  شهرداری مشهد مقدس 
بهتر است کارگروهی متشکل از نمایندگان شهرداری 
و آموزش استثنایی تشکیل شود تا تقسیم این اعتبار 

صورت گیرد.
در نهایت پس از صحبت های موافقان و مخالفان، 
بر  و  شد  تصویب  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  نظریه 
شد  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری  به  آن  اساس 
کودکان  تربیت  و  تعلیم  فرآیند  به منظور تسهیل در 
به  و ذهاب  ایاب  ارایه خدمات  به  نسبت  استثنایی، 
دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه با نظارت 
سقف  تا  تاکسیرانی،  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان 
به  کمک  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   10 مبلغ 

اقشار آسیب پذیر بودجه سال 97 اقدام نماید.
تخفیف به ایثارگران و رزمندگان در استفاده از 

غرفه های بازارهای سیار شهرداری
جلسه  چهارمین  و  بیست  کار  دستور  چهارمین 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  نظریه  بررسی  علنی، 
طرح  خصوص  در  شهری  خدمات  کمیسیون  و 
به  تخفیف  زمینه  در  ایثارگران  وی��ژه  کمیسیون 
غرفه های  از  استفاده  در  رزمندگان  و  ایثارگران 

بازارهای سیار بود.
و  توسعه  ویژه  کمیسیون  رئیس  ریاضی،  مسعود 
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  توس  عمران 
ما  تا  هست  نیازی  چه  کرد:  عنوان  خصوص  این  در 
خدشه دار  را  جانبازان  شان  طرح،  این  تصویب  با 

نماییم.
ش��ورای  رئیس  نایب  م��وح��دی زاده،  حمیدرضا 
اسالمی شهر مشهد مقدس در باره این طرح تصریح 
کرد: این طرح به استناد طرح مصوب مجلس است. 

را  مجوز  این  ایثارگر  بعدا  که  نداریم  هم  کاری  ما 
خودش استفاده می کند یا می فروشد چه بسا که در 

وام های جانبازی نیز همین اتفاق رخ می دهد.
میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل  کیانی،  بهروز 
شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  و  بار  تره  و 
مشهدمقدس نیز در این باره عنوان کرد: حدود ۴25 
نفر ایثارگر شامل این مصوبه در بازارهای شهرداری 
 30 حدود  مالی  بار  مصوبه  این  که  هستند  شاغل 
کرد.  خواهد  تحمیل  ما  به  را  ماه  در  تومان  میلیون 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  برای  قبلی  مصوبه 
مالی  بار  تومان  میلیون   60 ماهیانه  هم  بهزیستی  و 
هر  از  جمع  سر  که  می شود  تحمیل  شهرداری  به 
ما  به  هزینه  تومان  میلیارد  یک  سالیانه  مصوبه  دو 

تحمیل می شود.
محیط  و  خدمات  معاون  کاظمی،  ا...  خلیل 
این  در  نیز  مقدس  مشهد  شهرداری  شهری  زیست 
داشته  صراحت  مصوبه  این  در  باید  گفت:  خصوص 
باشد که خود افرادی که مجوز دریافت می کنند فقط 
به  نتوانند  و  نمایند  استفاده  آن  از  بتوانند  خودشان 

دیگران واگذار نمایند.
تبصره های  به  تبصره  یک  نظریه،  این  تصویب  با 
اختصاصی بودجه سال 97 سازمان میادین، میوه و 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به شرح زیر الحاق 

شد:
تبصره دو الحاقی: شهرداری مشهد مقدس مکلف 
است به منظور حمایت از ایثارگران، نسبت به صدور 
وفق  تره بار  و  میوه  میادین،  سیار  بازارهای  مجوز 
ایثارگران و  به  مفاد 3۴ قانون جامع خدمات رسانی 

با اعمال 50 درصد تخفیف اقدام نماید.
با  نیز،  علنی  جلسه  این  کار  دستور  آخرین  در 
بررسی نظریه کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص 
شهر  شورای  پژوهش های  مرکز  امنای  هیئت  نامه 
بازنگری و اصالح اساسنامه این مرکز، این  بر  مبنی 

اساسنامه به تصویب رسید.

رضوی  خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
استان  زیستی  محیط  شده  حفاظت  مناطق  گفت: 

تحت نظارت 3 هزار دیده بان پیشگیری است.
انقالب مرکز  غالمعلی صادقی دادستان عمومی و 
حفاظت  منطقه   28 اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
نظارت  بر  ع��الوه  استان  ای��ن  زیست  محیط  ش��ده 
دستگاه های مسئول، تحت نظارت 3 هزار دیده بان 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  می گیرد،  قرار  نیز  پیشگیری 
توسط  مردمی  اطالعات  جامع  سامانه  راه ان��دازی 
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
قضاییه، تاکنون نزدیک به 3 هزار دیده بان پیشگیری 

در خراسان رضوی در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی با بیان اینکه ارسال گزارشات توسط دیده بانان 
تصرفات  محیطی،  زیست  جرایم  حاضر  حال  در 
اراضی ملی و منابع طبیعی صورت می گیرد، افزود: 
حفاظت  کل  اداره  بین  گرفته  صورت  هماهنگی  با 
دادستانی های  و  رض��وی  خراسان  زیست  محیط 
شده  حفاظت   مناطق  اس��ت��ان،  شهرستان های 
تصرفات  گ���زارش  ارس���ال  ب���رای  محیط زیستی 
این  به  اراضی  این  در  طبیعت  تخریب  و  غیرقانونی 

دیده بانان اعالم می شود.
رضوی  خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
دیده بانان  ارسالی  گزارش های  از  اینکه  به  اشاره  با 
افزود:  می شود،  استفاده  پیشگیرانه  اقدامات  برای 
این مناطق محیط زیستی از لحاظ گونه های گیاهی 
و جانوری بسیار حائز اهمیت است و باید در حفاظت 
و  دولتی  نهادهای  دستگاه ها،  همه  مناطق  این 

خصوصی  و همچنین آحاد مردم کوشا باشند.

مقابله دادستانی با تخلفات حاشیه کشف رود
وی ادامه داد: از جمله این مناطق حفاظت شده، 
تعرض  مورد  متاسفانه  که  است  کشف رود  رودخانه 
بی توجهی  و  گرفته  قرار  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
مدیران و نبود نظارت بر آن، امروز مشکالت عدیده 

محیط زیستی را برای منطقه ایجاد کرده است.
که  معضالتی  مهم ترین  داد:  ادام���ه  ص��ادق��ی 
هستند،  درگیر  آن  با  اط��راف  مناطق  و  کشف رود 
نابسامانی فاضالب سطح شهر مشهد است، به نحوی 
تانکری  فاضالب  ورود  شاهد  هنوز  متاسفانه  که 
برخی  فاضالب  همین  با  هستیم،  ک��ش��ف رود  در 
آبیاری  غیرمجاز  به صورت  کشاورزی  محصوالت 

می شوند.
خاطیان  با  برخورد  درخصوص  مشهد  دادستان   
طی  که  داشت  توجه  باید  گفت:  کشف رود  حوزه  در 
چند سال اخیر با ورود دادسرا به موضوع ساماندهی 
تغییرات  رودخانه  این  وضعیت  کشف رود،  رودخانه 

زیادی یافته است.
وی با بیان اینکه دادستانی با بسیاری از تصرفات 
جمع آوری  با  افزود:  کرده،  مقابله  رودخانه  این  در 
آل��وده  محصوالت  ب��ردن  ازبین  و  موتورتلمبه ها 
کشاورزی که با فاضالب خام آبیاری می شدند، امروز 
دیگر چنین وضعیتی را نمی بینیم و بخش زیادی از 
ساماندهی  امروز  کشف رود  رودخانه  بستر  و  حریم 

شده است.
احداث شهرک گلخانه ای در کشف رود

اقدامات  باید پذیرفت که  اما  صادقی تصریح کرد: 
مهم تر  همه  از  و  نبوده  کافی  مسئول  دستگاه های 

متوجه  پیشگیری  دیده بانان  گ��زارش  برابر  اینکه 
شهرک  ایجاد  برای  مجوزات  برخی  صدور  که  شدیم 
گلخانه ای در کشف رود با پیگیری خروج 80 کیلومتر 
از این رودخانه که در محدوده شهرستان مشهد واقع 
قرار گرفته که  کار برخی دستگاه ها  شده، در دستور 

موضوع در دادسرا در حال پیگیری است. 
بهسازی  و  حفاظت  قانون  در  داد:  توضیح  وی 
در  مستحدثات  هرگونه  اح��داث  زیست،  محیط 
اختیار  در  که  زیستی  محیط  شده  حفاظت  مناطق 
ممنوع  دارد،  قرار  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
بر همین اساس، در جلسه ای که در  اعالم شده  که 
پیشنهاد  شده،  برگزار  رضوی  خراسان  استانداری 
برای  پیگیری های الزم  این مشکل،  برای حل  شد، 
این رودخانه حفاظت شده در  از  خروج 80 کیلومتر 
محدوده شهرستان مشهد در دستور کار قرار گیرد و 
از همه مهم تر اینکه بخشی از آب مورد نیاز برای این 
شهرک از فاضالب جاری در کشف رود تامین شود که 

این یعنی به خطر انداختن سالمت مردم است.
برای  کشاورزی  جهاد  708هکتاری  مجوز   

کشت وکار گلخانه ای 
اراضی  در  المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  دبیر 
این  در جواب  منابع طبیعی خراسان رضوی  و  ملی 
گلخانه ای  تاکنون درراستای کشت وکار  آیا  که  سوال 
صادر  دستگاهی  سوی  از  مجوزی  نیز  کشف رود  در 
از زیرمجموعه های  بیان کرد: گویا یکی  شده است، 
سازمان جهاد کشاورزی مجوز 708 هکتار کشت وکار 
گلخانه ای را صادر کرده که موضوع در حال پیگیری 

است.

از  دیگر  دستگاه های  برخی  البته  داد:  ادامه  وی 
در  نیز  زیست  محیط  و  منطقه ای  آب  شرکت  جمله 
بررسی  باید  که  داشته اند  همکاری هایی  راستا  این 
برابر قانون صادر شده  شود، صدور چنین مجوزاتی 

است یا خیر.
موضوع  به  توجه  با  گفت:  استان  مرکز  دادستان   
کشاورزی،  م��زارع  به  تصفیه خانه ها  پساب  انتقال 
داده  ماموریت  نیز  استاندارد  اداره  به  ب��ه زودی 
می شود، درراستای بررسی وضعیت تصفیه خانه های 
مشخص  تا  کند  اقدام  کشف رود  محدوده  در  مشهد 
استاندارد  تصفیه خانه ها  از  خروجی  پساب  شود، 

الزم را دارد یا خیر.
تانکری  و  خام  فاضالب  اینکه  داد:  ادام��ه  وی 
بهانه  به  مسئوالن  و  باشد  ج��اری  کشف رود  در 
الزم  اهتمام  مربوط،  بودجه های  نیافتن  تخصیص 
مردم  قبول  مورد  باشند،  نداشته  مردم  سالمت  به 
نخواهد بود و مدیران موظفند پیگیری های الزم را 
باشند، دادسرای  وزارتخانه مطبوع خود داشته  از 
زمینه  این  در  را  الزم  همکاری  نیز  استان  مرکز 

خواهد داشت.
رضوی  خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
استان  مرکز  دادس��رای  رویکرد   97 سال  در  گفت: 
ورود جدی به بررسی عملکرد مدیران و مطالبه گری 
تدابیر  اتخاذ  و  عمومی  حقوق  از  دفاع  راستای  در 
زمینه  موضوع  این  ام��ی��دوارم،  اس��ت،  پیشگیرانه 
سطح  ب��ردن  باال  نیز  و  م��ردم  رضایمندی  ارتقای 
دستگاه های  و  سازمان ها  توسط  خدمت رسانی 

دولتی و غیردولتی را فراهم آورد.

در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس تصویب شد؛

کمک یک میلیارد تومانی شهرداری برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی:

مناطق حفاظت شده محیط زیستی استان تحت نظارت 3 هزار دیده بان پیشگیری است

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

خبر

هتل آپارتمان های  درصدی   50 تخفیف 
مشهد در جشنواره رمضان

نائب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد اعالم 
مشهد  شهرداری  با  گرفته  صورت  هماهنگی  با  کرد: 
جشنواره رمضان با تخفیف 50 درصدی هتل آپارتمان ها 

در این شهر برگزار می شود.
عضو  هتل آپارتمان های  کرد:  اظهار  آجیلیان  مهدی 
ماه  در  که  مسافرانی  ب��رای  را  تخفیف  این  اتحادیه، 

رمضان به مشهد سفر می کنند درنظر گرفتند.
هماهنگی  با  رمضان  جشنواره  کرد:  خاطرنشان  وی 
می شود  برگزار  اسکان  و  سوغات  با  مرتبط  صنف های 
به  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  که  کسانی  همه  شامل  و 
هتل آپارتمان های مشهد مراجعه یا به صورت اینترنتی 

اقدام به رزرو می کنند می شود.

28 اردیبهشت بازدید از موزه های استان 
رایگان است

 28 گفت:  رضوی  خراسان  موزه های  گروه  امور  مدیر 
از  بازدید  موزه ها،  جهانی  روز  با  همزمان  اردیبهشت، 
موزه ها و مجموعه های تاریخی خراسان رضوی رایگان 

است.
بخشنامه  براساس  کرد:  اظهار  پهلوان  محمدرضا 
میراث  سازمان  موزه های  اداره  کل  سوی  از  ابالغی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 18 می که 
به عنوان روزجهانی موزه ها نامگذاری شده، بازدید از 
تمامی موزه ها و اماکن فرهنگی- تاریخی رایگان است.
وی افزود: در خراسان رضوی بیش از 70 موزه تحت 
آستان  جمله  از  مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها  نظارت 
پ��رورش،  و  آم��وزش  زیست،  محیط  رض��وی،  ق��دس 
ملی  سازمان  فردوسی،  دانشگاه  فرهنگیان،  دانشگاه 
زمین شناسی فعالیت دارند که بیش از 25 موزه وابسته 

به میراث فرهنگی است.
کرد:  بیان  گروه موزه های خراسان رضوی  امور  مدیر 
موزه  و  فردوسی  آرامگاه  موزه  بزرگ،  خراسان  موزه 
و  خیام  مجموعه  آن،  موزه  و  نادرشاه  آرامگاه  توس، 
عطار نیشابور و موزه های مردم شناسی در شهرستان 
تربت  فریمان،  سبزوار،  گناباد،  جمله  از  استان  های 
خواف،  چناران،  قوچان،  تایباد،  حیدریه،  تربت  جام، 
از  استان  های  م��وزه  سایت  همچنین  ن��ادری،  کالت 
پذیرش  آماده  نیشابور  شادیاخ  درگزو  بندیان  جمله 

عالقه مندان به صورت رایگان است.
جهانی  )شورای  ایکوم  هرساله  که  این  بیان  با  وی 
موزه ها  برای  را  شعاری  یونسکو(  به  وابسته  موزه ها 
موزه های  امسال،  شعار  یادآورشد:  می کند،  اعالم 
تاکید  با  نو  رویکردهای  نو،  مردمان  با  تنیده  درهم 
بر  شعار  این  در  و  است  فرهنگ  و  شناسی  انسان  بر 
تاکید  بیشتر  مخاطب  جذب  برای  جدید  رویکردهای 

دارد.

تغییر ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی در 
ماه مبارک رمضان

ترافیک شهرداری  و  نقل  و  مدیرعامل سازمان حمل 
مشهد از تغییر ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی در ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
سید مهدی امامی میبدی در توضیح این برنامه کاری 
کاری  ساعت  رمضان  مبارک  ماه  با  همزمان  کرد:  بیان 

مراکز معاینه فنی خودروی مشهد تغییر خواهد کرد.
وی افزود: در این راستا مراکز معاینه فنی شهرداری 
مشهد در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح 

تا 1۴ برای خدمت رسانی به شهروندان فعال است.
ترافیک شهرداری  و  نقل  و  مدیرعامل سازمان حمل 
روزه��ای  مراکز  ای��ن  همچنین  ک��رد:  تصریح  مشهد 
پنجشنبه از ساعت 8 الی 13 و روزهای جمعه از ساعت 

9 تا 13 فعال است.
 5 حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  میبدی  امامی 
مرکز معاینه آزادی، مفتح، رباط طرق، رضویه، حافظ 
سرویس دهی  شهروندان  به  مشهد  شهر  در  بهمن  و 

می کند.

می  تشدید  رضوی  خراسان  در  ها  بارش 
شود

هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
پیشیابی  های  نقشه  اساس  بر  گفت:  رضوی  خراسان 
با رگبار  باران همراه  جوی و تصاویر ماهواره ای ریزش 
و رعد و برق در این استان طی امروز و فردا تشدید می 

شود.
هسته  تقویت  به  توجه  با  اف��زود:  آهنگرزاده  زهرا 
خراسان  از  بسیاری  مناطق  ب��اران  ب��ارش  بارشی، 
جاری  هفته  چهارشنبه  روز  تا  و  گرفته  فرا  را  رضوی 
به  توجه  با  داد:  ادام��ه  وی  داش��ت.  خواهد  ادام��ه 
حتما  شود  می  توصیه  شهروندان  به  ها  بارش  تشدید 
خودداری  ها  رودخانه  حاشیه  و  مسیلها  در  توقف  از 
کنند. کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
این  در  باد  وزش  همچنین  گفت:  رض��وی  خراسان 
خواهد  شدید  و  شدید  نسبتا  ساعات  برخی  در  مدت 
به 75  نقاط  باد در بعضی  بود بطوری که سرعت وزش 

کیلومتر در ساعت می رسد.
آینده بطور  نیز طی ۴8 ساعت  افزود: دمای هوا  وی 
میانگین بین چهار تا شش درجه کاهش می یابد به 19 
درجه سلسیوس در روز چهارشنبه آتی خواهید رسید.

قطار گردشگری عازم نیشابور می شود
میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
مقام خیام  بزرگداشت  با سالروز  که همزمان  کرد  اعالم 
26 اردیبهشت ماه دومین قطار گردشگری در سال ۹۷ 

از مشهد عازم نیشابور می شود.
و  برگزاری  منظور  به  کرد:  اظهار  بیدخوری  یوسف 
حکیم  مقام  بزرگداشت  مراسم  در  مندان  عالقه  حضور 
آهن  راه  ایستگاه  گردشگری  قطار  نیشابوری،  خیام 

مشهد را ترک و عازم نیشابور می شود.
را  مشهد   1۴ ساعت  گردشگری  قطار  این  افزود:  وی 

ترک و ساعت 22:30 دقیقه به مشهد بازمی گردد.
بیدخوری تصریح کرد: بازدید از زادگاه خیام، حضور 
با  خیام  آرام��گ��اه  گلباران  و  بزرگداشت  همایش  در 
حضور هنرمند مطرح کشور حجت اشرف زاده از جمله 

برنامه های این قطار گردشگری است.

اخبار کوتاه

عضو شورای شهر مشهد: 

احیا توس نیازمند عزم جدی است
در  توس  عمران  و  توسعه  ویژه  کمیسیون  رئیس 
احیا  و  بازسازی  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
معظم  مقام  ساله   20 تاکید  توس  تاریخی  منطقه 
رهبری است اما طی سالهای گذشته کم کاری صورت 
گرفته و تحقق آن نیازمند غیرت همگانی و عزم جدی 

است.
شهر  اسالمی  ش��ورای  نشست  در  ریاضی  مسعود 
اقدام  بر دو دهه هنوز  افزون  با گذشت  افزود:  مشهد 
از  پس  است.  نگرفته  صورت  توس  احیا  در  شاخصی 
شد  تشکیل  توس  احیا  عالی  شورای  رهبری  فرمان 
موفقیتی  معیوب  و  پیچیده  بروکراسی  دلیل  به  ولی 

حاصل نکرد.
شهرداری  و  شهر  پنجم  ش��ورای   : داد  ادام��ه  وی 
توس  احیا  امر  در  کرد  سعی  فعالیت  آغاز  با  مشهد 
عمران  و  توسعه  کمیسیون  رو  همین  از  شود  وارد 
تاکنون  و  شد  تشکیل  مشهد  شهر  شورای  در  توس 
اقداماتی صورت گرفته است. امروز اداره های کل راه 
نیز  و  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  شهرسازی،  و 
تالش  در  توش  منطقه  احیا  برای  مشهد  شهرداری 

هستند.
عضو شورای شهر ناآگاهی و فقدان شناخت کافی از 
فردوسی و توس را آفت توصیف و بیان کرد: برای رفع 
از پیش  باید بیش  نیاز است.  این آفت تالش زیادی 
در خصوص شناساندن فردوسی و شاهنامه به عنوان 

میراث کهن زبان فارسی و ایران زمین تالش کرد.
با  فردوسی  آرامگاه  پیشخوان  بازپیرایی  طرح 
مشارکت شهرداری مشهد و اداره کل میراث فرهنگی 
قرار  دستور  در  امسال  ماه  فرودین  رضوی  خراسان 

گرفته است.
* کمک 10 میلیارد ریالی به دانش آموزان استثنائی

مشهد  شهر  ش��ورای  ام��روز  نشست  در  همچنین 
آموزان  دانش  به  ذهاب  و  ایاب  خدمات  ارائه  'الیحه 

تا  ساالنه  شد  مکلف  شهرداری  و  مصوب  استثنائی' 
ایاب  خدمات  ارائه  به  نسبت  ریال  میلیارد   10 سقف 
و ذهاب به دانش آموزان استثنائی با نظارت سازمان 

تاکسیرانی تخصیص دهد.
اعضای  تصویب  با  همچنین  نشست  این  ادامه  در 
منظور  به  شد  مکلف  مشهد  شهرداری  شهر،  شورای 
مجوزهای  ص��دور  به  نسبت  ایثارگران  از  حمایت 
با  بار  تره  و  میوه  میادین،  سازمان  سیار  بازارهای 

اعمال 50 درصد تخفیف اقدام کند.

عضو شورای شهر مشهد:  

توقف پروژه های ملی صالح نیست
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس  نایب 
این  آینده  و  مشهد  صالح  به  ملی  های  پروژه  توقف 

کالنشهر نیست.
حمید رضا موحدی زاده روز گذشته در نطق پیش 
از دستور نشست شورای اسالمی شهر مشهد افزود: 
شهر  این  در  مسائلی  و  باشد  می  ملی  شهری  مشهد 

وجود دارد که فراتر از وظایف شهرداری است.
وی به ساخت جاده کمربند جنوبی مشهد و توقیف 
پروژه  بیان کرد: ساخت  و  اشاره  اجرایی آن  عملیات 
وزارت  بر عهده  در سایر شهرها  کمربند جنوبی  های 
این  برای اجرای  اما در مشهد  راه و شهرسازی است 
پروژه شهرداری تاکنون هزار میلیارد ریال هزینه کرده 

است.
پروژه  این  داد:  ادام��ه  مشهد  شهر  ش��ورای  عضو 
که  درحالیست  این  و  کرده  پیدا  نیز  حقوقی  مشکل 

توقف پروژه ملی به زیان شهر است.
وی گفت: شهر مشهد با پذیرایی ساالنه 27 میلیون 
زائر و گردشگر یک شهر ملی است و مسائل آن باید با 
به  این مهم  گاهی  در عمل  اما  بررسی شود  ملی  دید 

فراموشی سپرده می شود.
 نادیده گرفتن رای مردم به صالح نیست

سالروز  فرارسیدن  به  همچنین  زاده  موحدی 
یک  ح��دود  ک��رد:  بیان  و  اش��اره  پارسال  انتخابات 
ریاست  انتخابات  و  بود  پرشوری  روزهای  پیش  سال 
به  شد،  برگزار  مردم  حضور  با  شوارها  و  جمهوری 
از مشارکت صندوق  که مردم  نیست  صالح هیچکس 

رای ناامید شوند.
وی افزود: مشارکت در انتخابات پارسال و روی کار 
نظر  بیانگر  دوم  دوره  برای  امید  و  تدبیر  دولت  آمدن 
مردم بود، رقبا باید تحمل کنند انتقاد سازنده خوب 

است ولی نادیده گرفتن کل رای به صالح نیست.
همچنین  داد:  ادام��ه  مشهد  شهر  ش��ورای  عضو 
مختلف  دیدگاههای  بین  رقابت  پارسال  اردیبهشت 
فهرست  و  یافت  تبلور  مشهد  در  شهر  اداره  ب��رای 
این  قاطع  پیروزی  انتخابات شد.  وارد  برنامه  با  امید 
تقویت  بود.  تغییر  برای  مردم  نظر  بیانگر  فهرست 
فضای فرهنگی شهر، رونق نسبی در ساخت و ساز و 
شفاف سازی و تغییر در شیوه اداره شهر از مهمترین 
و در  بیان شد  امید  فهرست  توسط  که  است  مواردی 

شورای شهر نیز دنبال می شود.
سرمایه  انتخابات  در  م��ردم  مشارکت  گفت:  وی 
باید  را  اعتماد  و  مشارکت  این  که  است  اجتماعی 
پاس بداریم. موافقان و مخالفان باید پای رای مردم 
بایستند تا مردم دلگرم باشند، ناامیدی مردم ممکن 

است در انتخاباتهای بعدی مشکالتی ایجاد کند.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  حیدری  محمدرضا 
شورای  نشست  چهارمین  و  بیست  در  امروز  مشهد 
نداشت  حضور  کاری  سفر  و  ماموریت  دلیل  به  شهر 
زاده  موحدی  رضا  حمید  عهده  بر  جلسه  ریاست  و 

بود.
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را  شهر  های  کوچه  تمام  باران  ردپای  روزها  این 
پوشانده است و هوای دلچسب و خنک بهاری رنگ 
و روی امیدبخشی به زندگی داده است. اگرچه طبق 
شده  برکه  و  آبگیر  شبیه  شهر  های  خیابان  معمول 
و  شاکریم  آسمان  سخاوت  بابت  را  خدا  اما  است 
همچنان چشممان به دست ابرها است تا شاید کمی 

از تشنگی زمین کم کنند. 
اما آیا می توان به بارندگی های اخیر دلخوش بود؟ 
آمارها نشان می دهد بارندگی از ابتدای اردیبهشت 
سال جاری تاکنون 5.1 میلیمتر بوده است در حالی 
 17.9 گذشته  سال  مشابه  مدت  در  میزان  این  که 
از  کمتر  حتی  یعنی  این  و  است  شده  ثبت  میلیمتر 
یک سوم سال گذشته بارندگی داشته ایم. همچنین 
میلیمتر   128.3 تاکنون   96 سال  مهرماه  ابتدای  از 
در  در مدت مشابه خود  این عدد  و  است  ثبت شده 
کار  یعنی  این  است.  ثبت شده  سال 96-95 2۴9.6 
کرده  عبور  قرمز  خط  و  هشدار  آژیر  و  خطر  زنگ  از 
باقیمانده  فرصت  به  توجه  با  رسد  می  بنظر  است. 
در  بارش  آمار  به  شدن  نزدیک  حتی  اردیبهشت  از 
به فرض  و  اردیبهشت سال گذشته غیرممکن است 
وجود بارش های سیل آسا و مداوم در چندروز آینده 

به خسارت های فراوان آن نمی ارزد.
فوالد پر آب

با  که  است  درس��ت  نیست.  ماجرا  همه  این  اما 
تصمیم  برخی  باید  اما  جنگید  توان  نمی  طبیعت 
ها و فرایندها را اصالح کرد. در خراسان رضوی که 
ذاتا منطقه ای گرم و خشک است و سال ها است از 
پرمصرف  صنایع  وجود  برد،  می  رنج  خشسکسالی 
در  دخیل  اضالع  از  یکی  تواند  می  آب،  زمینه  در 
از  یکی  فوالد  صنعت  مثال  برای  باشد.  آب  کمبود 
درحال  استان  در  اتفاقا  که  است  پرمصرف  صنایع 
گسترش نیز هست. بر اساس شاخص جهانی فوالد 
است  نیاز  آب  لیتر  8هزار  آن،  از  تن  هر  تولید  برای 
که عددی قابل توجه است. اگرچه کارشناسان، این 
زایی  اشتغال  همچون  هایی  شاخصه  با  را  مسئله 
اما  کنند  می  توجیه  آن  صادرات  از  حاصل  درآمد  و 
خراسان،  سرزمین  خشک  بستر  در  رسد  می  بنظر 

حفظ ذخایر آب حتی از نان شب هم واجبتر است.
خربزه، هندوانه و حراج آب

کشاورزی  قطب  رضوی  خراسان  دیگر  طرف  از 
حرف  محصوالت  از  بسیاری  تولید  در  و  است  ایران 
هایی  چالش  با  صنعت  ای��ن  ام��ا  زن��د.  می  را  اول 
نامعقول کشت، حفر چاه  و  مانند روش های سنتی 
مناطق  در  بر  آب  محصوالت  تولید  و  غیرمجاز  های 
آورده  وارد  آبی  منابع  به  اساسی  ای  ضربه  آب،  کم 
کیلوگرم  یک  تولید  برای  بدانید  است  جالب  است. 

مصرف  آب  لیتر   500 تا   300 بین  هندوانه  و  خربزه 
تولیدکننده  بزرگترین  رضوی  خراسان  و  شود  می 
چهار  بین  ای��ران  و  است  ای��ران  در  محصوالت  این 
کشور برتر تولید این خوشمزه های پر آب و شیرین 
البته حاال به پای لرز آن نشسته است. آیا  است که 
واقعا تولید هندوانه و خربزه که در دسته محصوالت 
کشاورزی غیر استراتژیک قرار می گیرند و سود آن 

نیز برای تولیدکننده بسیار ناچیز است، جای توجیه 

دارد؟ 
به خودمان برمی گردد

از  نه  کشاورزیم  نه  که  ما  بگویید  خود  با  شاید 
های  تصمیمگیری  در  نقشی  نه  و  صنعتیم  اهالی 
کالن داریم پس کاری از دستمان برنمی آید؛ باید 
بدانیم قبل از هرچیز و هرکسی وظیفه مردم است 
که به سهم خود که سهم کمی هم نیست کمی این 
اگرچه  بدهند.  سامان  سرو  را  نابسامان  اوض��اع 
در  مهمی  نقش  که  شهرداری   مانند  ارگانی  وقتی 
از فضای  فرهنگ سازی مصرف آب دارد، قسمتی 
و  کند  می  آبیاری  آشامیدنی  آب  با  را  شهری  سبز 
سبز  فضای  گسترش  و  آرایی  گل  برای  را  خودش 
هالک  هستند  نیز  بر  آب  بسیار  که  چمن  کاشت  و 
متوجه  را  تقصیرها  تمام  ت��وان  نمی  کند،  می 
شهروندان دانست زیرا با این کارها اوضاع، زیادی 
به نظر می رسد و بقول یک کارشناس،  بلبل  گل و 
به  تا توسط مردم حس نشود صرفه جویی  آبی  کم 
معنای واقعی رخ نخواهد داد. اما بازهم این حرف 
را  آبی  منابع  حفظ  و  جویی  صرفه  مسئولیت  ها، 
مردم  از  بعد  نسل  به  آباد  سرزمینی  انتقال  برای 
صلب نمی کند. از همین لحظه روش های صحیح 
اینترنت  در  کوچک  سرچ  یک  با  که  را  آب  مصرف 
به  و  بیاموزیم  کرد  پیدا  دسترسی  آن  به  توان  می 
وارث سرزمینی  ما  آیندگان  کنیم  باور  ببندیم.  کار 

هستند که ما می سازیم.

کم بارشی، صنایع و محصوالت کشاورزی آب بر و فرهنگ کم جان صرفه جویی بالی جان منابع آبی شده است؛

پای لرز خربزه مشهدی
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جالب است بدانید برای تولید 
یک کیلوگرم خربزه و هندوانه بین 

300 تا 500 لیتر آب مصرف می 
شود و خراسان رضوی بزرگترین 

تولیدکننده این محصوالت در ایران 
است و ایران بین چهار کشور برتر 

تولید این خوشمزه های پر آب و 
شیرین است که البته حاال به پای لرز 

آن نشسته است
اسکیت  ه��ی��ئ��ت  رئ��ی��س  ان��ت��خ��اب  م��ج��م��ع 
اردیبهشت   23 یکشنبه  شامگاه  خراسان رضوی، 
فدراسیون  رئیس  محمدرضایی  بهمن  حضور  با 
ورزش  اداره  مدیرکل  صبوریان  کوروش  اسکیت، 
پورآزاد مشاور مدیرکل  استان، سروش  و جوانان 
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  مسئول  و 
و  ورزش  اداره  کل  دبیر  زارع��ی  امیر  اس��ت��ان، 
حسن  و  عجم خراسانی  محمد  استان،  جوانان 
نماینده های  کاندیدا،  عنوان  به  محمدی  دوست 
ورزشکاران  نماینده های  و  داوران  شهرستان ها، 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن  در 

خراسان رضوی برگزار شد. 
ایام  تبریک  ضمن  صبوریان  ک��وروش  ابتدا  در 
شعبانیه گفت: امیدواریم که در این ماه برکت همه 
بتوانیم مورد رحمت خداوند قرار بگیریم و تمامی 
همکاران و دست اندرکاران در حوزه ورزش که در 
قرار  خداوند  شفاعت  مورد  هستند  بیماری  بستر 

گیرند.
خراسان رضوی  گفت:  استان  اسکیت  درباره  وی 
به  دارد  رشته  این  ب��رای  خوبی  بسیار  ظرفیت 
تالش  و  همت  ما  ورزش��ک��اران  هربار  که  ط��وری 
کردند، توانسته ایم در حوزه های مختلف کشوری 

و بین المللی مقام آوری کنیم.
وی افزود: ما توجه خاصی به شهرستان ها داریم و 
قطعا مشهد را به عنوان تنها پایگاه نمی بینیم بلکه 

تمامی 28 شهرستان خود را پرورش می دهیم.

کرد:  اظهار  استان  بانوان  ورزش  درباره  صبوریان 
در  توانسته ایم  هزینه  کمترین  با  بانوان  حوزه  در 

تمامی رشته ها بهترین مقام ها را کسب کنیم.
که  محمدی  دوس��ت  حسن  انتخابات  ای��ن  در 
از  پیش  بود،  شده  اسکیت  هیئت  ریاست  نامزد 

رای گیری، به نفع عجم خراسانی از نامزدی کناره 
گرفت.

پس از رای گیری از اعضای مجمع انتخابی محمد 
عجم خراسانی توانست با کسب ۱۶ رای از مجموع 
۱۶ رای ماخوذه به مدت ۴ سال و برای دومین بار 
متوالی ریاست هیئت اسکیت خراسان رضوی را بر 

عهده بگیرد.
پس از رای گیری رئیس اسبق و حال حاضر هیئت 
اسکیت خراسان رضوی گفت: در دوره دوم تالش 
داریم تا با سرعت بیشتری برای توسعه اسکیت در 

استان تالش کنیم.
در  ب��از  اسکیت   1900 ح��دود  ک��رد:  اظهار  وی 
فعالیت  یافته  سازمان  صورت  به  خراسان رضوی 

می کنند.
اولویت  هیئت  برنامه  در  شهرستان ها  گفت:  او 
با  شهرستان ها  از  برخی  در  اما  دارن��د  وی��ژه ای 
مشکالتی روبه رو هستیم که در ۴ سال دوم تالش 
خواهیم کرد تا با رفع موانع، پیشرفت بیشتری را 

هر شهرستان شاهد باشیم.
خوبی  اتفاقات  شهرستان ها  برخی  در  افزود:  وی 
شهرداری  مثل  نهاد هایی  همکاری  با  و  داده  رخ 
توانسته ایم تا در بخش همگانی این رشته ورزشی 

اقدامات خوبی انجام دهیم.
و  پ��رورش  و  آم��وزش  با  تعامل  داد:  ادام��ه  عجم 
تاثیر  مختلف  کالس های  ب��رگ��زاری  و  دانشگاه 
در  توانستیم  ما  داشت.  استان  اسکیت  بر  خوبی 

برخی مدارس با همراهی آموزش و پرورش کالس 
سبب  روند  این  ادامه  قطع  کنیم.  برگزار  اسکیت 
خواهد شد تا استعدادهای خوبی جذب این رشته 
ورزشی شوند و عالوه بر این موضع توسعه خوبی 
خواهیم  ورزش��ی  رشته  این  همگانی  قسمت  در 

داشت.
تصریح  خراسان رضوی  اسکیت  هیئت  رئیس 
ایران  برترین های  جمع  در  که  است  سال   ۴ کرد: 
هستیم و قطعا با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان 
پیشرفت  ام��روز  تا  که  همانطور  خراسان رضوی 
کشور  سرآمد  می توانیم  هم  آینده  در  داشتیم 

باشیم.
در  موفقیت  و  م���داوم  حضور  داد:  ادام���ه  وی 
با  که  داشته ایم  کشوری  لیگ های  و  مسابقات 
ملی  تعداد  همچنین  یافت  خواهد  ادامه  قدرت 
پوشان ما افزایش خوبی داشته که این امر حاصل 

تالش مربیان استان است.
اسکیت  فدراسیون  رئیس  جلسه  این  پایان  در 
و  مدیرکل  حمایت  با  خراسان رضوی  کرد:  اظهار 
همدلی و همراهی خانواده اسکیت پیشرفت های 
بسیاری خوبی داشته و در سال های اخیر توانسته 
قرار  ایران  اسکیت  برترین های  جمع  در  همواره 

داشته  باشد.
استان  به  کمک  ب��رای  هرفرصتی  از  اف��زود:  وی 
استفاده خواهیم کرد اما انتظار برنامه عملیاتی و 
کاربردی داریم، استان خراسان رضوی، استانی با 
ظرفیت های مختلف و استعداد های فراوان است 

که باید برای جذب و پرورش آن ها استفاده کرد.
محمدرضایی خاطرنشان کرد: هیئت استان باید 
مانند ۴ سال گذشته به مسیر پیشرفت خود ادامه 
دهد و در این راه از مدیران استان خراسان رضوی 
استان  برای  را  پرمدال  رشته  این  که  می خواهیم 

ارزشمند و افتخار آفرین ببینند.
به  با توجه  رئیس فدراسیون اسکیت عنوان کرد: 
عالقه مندی جامعه و مقبولیت این رشته ورزشی 
در بین جوانان و نوجوانان دارد به راحتی می توان 
جامعه  در  را  رشته  این  مناسب  برنامه ریزی  با 
هیئت،  مسئولین  از  ما  انتظار  داد.  گسترش 
فعالیت موثر و مناسب در بخش همگانی این رشته 

ورزشی است.
شهرستان های  ظرفیت  از  باید  داد:  ادام��ه  وی 
باالی  به تعداد  با توجه  استان هم استفاده شود. 
شهرستان های استان قطع می توان با فعالیت در 
به  جدید  چهره های  معرفی  کنار  در  شهرستان ها 
اسکیت کشور برای برگزاری مسابقات و لیگ های 

استانی هم تالش کرد.

کوتاه از ورزش استان

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی، خراسان رضوی را یکی 
از اصلی ترین مدعیان در این رشته دانست و گفت: با افتتاح 
خانه ووشو استان و تمرین ورزشکاران در سالن استاندارد و 

تخصصی نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
محمد زحمتکش از افتتاح خانه ووشوی استان در مجموعه 
ورزشی کوثر خبرداد و اظهار کرد: با رایزنی  و صحبت هایی 
که با مدیر کل ورزش و جوانان استان داشتیم، خانه ووشوی 

خراسان  رضوی اوایل خردادماه افتتاح می شود.
وی افزود: یکی از مهم ترین مشکالت ووشوکاران خراسان 
رضوی نداشتن سالن اختصاصی بود با تالش و مساعدت 
مدیرکل ورزش وجوانان استان این مشکل حل شد و از این 
پس ورزشکاران ما می توانند روی تشک استاندارد تمرین و 

در فضای استاندارد نتیجه بهتری کسب کنند.
رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی از آمادگی برای حضور 
تمام  به  ک��رد:  بیان  و  گفت  کشور  قهرمانی  مسابقات  در 
شهرستان های استان ابالغیه دادیم که در سطح شهرستان 
خود مسابقاتی را برگزار و نفرات برتر شهر خود را به ما معرفی 
کنند، بعد از اعالم نفرات برتر شهرستان مسابقات انتخابی 

تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور را برگزار می کنیم.
تمام  آقایان در  و  بانوان  کرد: در بخش  زحمتکش تصریح 
رده های سنی ما نماینده برای حضور در مسابقات خواهیم 
و قهرمانان  داشت، خراسان رضوی همیشه جزو مدعیان 
اصلی ترین  از  یکی  ما  است،  بوده  کشور  در  سکو  صاحب 
قطب های ووشو در کشور هستیم و برای حفظ جایگاه خود 

برنامه  مدونی داریم.
وی از قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور 
خبرداد و خاطرنشان کرد: هفته گذشته یک دوره مسابقات 
قهرمانی کشور در سبک تای چی برگزار شد که تیم استان 
توانست قهرمان این دوره از مسابقات شود، ما برای حفظ 
آمادگی ورزشکاران استان مسابقات ووشو را در سه سبک 
برگزار می کنیم و همچنین دوره های ارتقا سطح مربیان و 
پایان سال  تا  و  نیز در دستور کار خود قرا دادیم  را  داوران 

آزمون ارتقا سطح را برای ورزشکاران نیز برگزار می کنیم.
رئیس هیئت ووشو استان عنوان کرد: در ترکیب تیم ملی 
جهت حضور در مسابقات آسیایی جاکارتا از خراسان رضوی 
در بخش بانوان و آقایان نماینده خواهیم داشت همچنین در 
راستای ایجاد انگیزه برای قهرمانان و مدال آوران ووشوکار 
استان برنامه تجلیلی ترتیب داده ایم که در خرداد ماه برگزار 

خواهد شد.
زحمتکش تاکید کرد: با مذاکراتی که با فدراسیون داشتیم 
قرار براین شد مسابقات بین المللی پارس در مشهد برگزار 
در  رض��وی  خراسان  میزبانی  احتمال  همچنین  و  شود 
مسابقات قهرمانی کشور زیاد است اما تصمیم نهایی از سوی 

فدراسیون اتخاذ نشده است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی از حضور 
دو تیم در مسابقات لیگ برتر جاده خبرداد.

برتر  لیگ  مرحله  اولین  ک��رد:  اظهار  روزبهان  مهدی 
استان  میزبانی  به  ج��اده  استقامت  س��واری  دوچرخه 

زنجان برگزار شد.
روز  از  تیم   ۱۴ حضور  با  که  رقابت ها  این  در  افزود:  وی 
آبی  آسمان  و  امیدنیا  تیم  دو  است  شده  آغاز  گذشته 
رقابت  به  سواران  دوچرخه  دیگر  با  رضوی  خراسان  از 
خواهد  ادامه  امروز  پایان  تا  رقابت ها  این  پرداختند، 

داشت.
گذشته  روز  کرد:  تصریح  دوچرخه سواری  هیئت  رئیس 
به  بهشت  شهر  تیم  که  شد  برگزار  کوهستان  لیگ  نیز 
شد،  حاضر  رقابت ها  این  در  رضوی  خراسان  نمایندگی 
را  سوم  مقام  جوانان  مقطع  در  توانست  جباری  علیرضا 

کسب کند.

محمد عجم خراسانی: 
شهرستان ها در برنامه هیئت 

اولویت ویژه ای دارند اما در برخی 
از شهرستان ها با مشکالتی 
رو به رو هستیم که در ۴ سال 

دوم تالش خواهیم کرد تا با رفع 
موانع، پیشرفت بیشتری را در هر 

شهرستان شاهد باشیم.

سالمت

ویژگی های کفش ورزشی مناسب       
     وحید داودی

پنج اشتباه کلی وجود دارد که معموال ورزشکاران 
در انتخاب کفش به آنها دچار می شوند:

- استفاده از هر کفشی که در دسترس بود: یکی از 
بزرگ ترین اشتباه ها این است که برای رفتن به دو، 
پیاده روی یا یک ورزش خاص، هر کفشی که از قدیم 
در اختیار دارید، استفاده کنید. کفش های قدیمی 
ممکن است آن کارایی که شما می خواهید را نداشته 

باشند و برای فعالیت شما نامناسب باشند.
- انتخاب کفش نامناسب برای ورزش انتخابی: شما 
باید کفشی که مناسب ورزش شماست انتخاب کنید. 
کفش دو خیلی متفاوت از کفش تنیس یا بسکتبال 
است.جو پولئو، نویسنده ” آناتومی دویدن ” می گوید: 
کفش های دو در قسمت جانبی پایدار نیستند، زیرا 
به هنگام دویدن پا به صورت افقی حرکت نمی کند 
و شما به سمت جلو حرکت داری��د. کفش های دو 
به  تردمیل  روی  بر  دوی��دن  برای  را  الزم  پایداری 
دوندگان می دهد. کفش های بسکتبال و تنیس باید 
در قسمت جانبی و پهلویی پایدار باشند، زیرا شما به 
طرفین حرکت می کنید.حتی کفش های پیاده روی 

نیز متفاوت از کفش های دو هستند.
مکان ها:  همه  در  ورزش���ی  کفش   از  -استفاده 
نباید  هستند  خاصی  ورزش  برای  که  کفش هایی 
برای کار دیگر استفاده شوند. اگر کفش ورزشی برای 
خرید رفتن یا پیاده روی عادی استفاده شود، زودتر 
استهالک پیدا می کند. برای خود یک کفش راحت 
خریداری کنید و کفش ورزشی را تنها برای ورزش 
استفاده کنید. اگر از ظاهر یک کفش خوشتان می آید 
اما کفش راحتی نیست از آن استفاده نکنید، زیرا به 

پاهای شما آسیب می زند.
بزرگ  اشتباه  کفش ها:  موقع  به  نکردن  -تعویض 
دیگری که افراد مرتکب می شوند این است که کفش 
خود را دیر عوض می کنند. زیرا ظاهر آن را دوست 
دارند. هنگامی که کفش مستهلک شود، استفاده 
از آن باعث درد در ناحیه زانو ، لگن و کمر می شود. 
دوندگان باید بعد از ۴۸۰ تا ۸۰۰ کیلومتر دویدن باید 
کفش خود را عوض کنند. یعنی اگر هر روز با کفش 
خود ورزش کنید باید بعد از شش ماه آن را عوض 

کنید.
-چک نکردن سایز پا: باید هر سال سایز پای خود را 
چک کنید. سایز پا با باال رفتن سن افزایش می یابد. 

بعضی از افراد باید از کفی های طبی استفاده کنند.
-انتخاب کفش با سلیقه شخصی: تا زمانی که کامال 
در ورزش خود تخصص پیدا نکرده اید، به تنهایی 
در خرید کفش تصمیم نگیرید. بهتر است به یک 
متخصص  یک  کمک  از  تا  بروید  ورزش  فروشگاه 
ورزش برای انتخاب کفش استفاده کنید. برای خرید 
کفش ورزشی فقط طول پا مهم نیست، بلکه عرض پا 

نیز در نظر گرفته می شود.
ادامه دارد...

مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال مردان از 
چهارم خردادماه آغاز می شود و تیم ملی والیبال 
ایران در پنج هفته این رقابت ها به مصاف 15 تیم 

شرکت کننده می رود.

والیبال،  فدراسیون  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
رویدادهای مهم  از  یکی  والیبال«  »لیگ ملت های 
سال 2018 والیبال است که در دو گروه مردان و زنان 
برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران به همراه 15 تیم 

دیگر در گروه مردان این رقابت ها شرکت می کند.
سال  والیبال  های  ملت  لیگ  مقدماتی  مرحله 
2018 مردان از چهارم خردادماه شروع می شود و تا 

سوم تیرماه در 20 گروه پیگیری می شود.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در 

دور مقدماتی به وقت تهران به قرار زیر است:
 هفته نخست: چهارم تا ششم خرداد

گروه یک: فرانسه)میزبان(، ژاپن، استرالیا و ایران
جمعه چهارم خردادماه: ساعت 22 و 30 دقیقه: 

فرانسه – ایران
شنبه پنجم خردادماه: ساعت 19 و 30 دقیقه: 

استرالیا – ایران
یکشنبه ششم خردادماه: ساعت 17 و 30 دقیقه: 

ایران – ژاپن
  هفته دوم: 11 تا 14 خرداد

و  ایتالیا  کانادا،  آرژانتین)میزبان(،  هفتم:  گروه 

ایران
شنبه دوازدهم خردادماه: ساعت ۴ و ۴0 دقیقه 

بامداد: آرژانتین – ایران
 ۴0 و  یک  ساعت  خردادماه:  سیزدهم  یکشنبه 

دقیقه بامداد: ایران – ایتالیا
 ۴0 و   23 ساعت  خردادماه:  سیزدهم  یکشنبه 

دقیقه: ایران – کانادا
 هفته سوم: 18 تا 21 خرداد

و  ایران  چین،  روسیه)میزبان(،  یازدهم:  گروه 
برزیل

جمعه 18 خردادماه: ساعت 16: چین – ایران
شنبه 19 خردادماه: ساعت 16: ایران – برزیل

و 30 دقیقه:  یکشنبه 20 خردادماه: ساعت 18 
روسیه – ایران

 هفته چهارم: 25 تا 28 خرداد
 ، صربستان  آمریکا)میزبان(،  پانزدهم:  گ��روه 

لهستان و ایران
شنبه 26 خردادماه: ساعت 3 بامداد: لهستان – 

ایران
شنبه 26 خردادماه: ساعت 23 و 30 دقیقه: ایران 

– صربستان

دوشنبه 28 خردادماه: ساعت 3 بامداد: آمریکا – 
ایران

  هفته پنجم: یکم تا سوم تیرماه
گروه نوزدهم: ایران)میزبان(، آلمان، بلغارستان و 

کره جنوبی
جمعه یکم تیرماه: ساعت 18 و 30 دقیقه: ایران 

– کره
شنبه دوم تیرماه: ساعت 18 و 30 دقیقه: ایران – 

بلغارستان
یکشنبه سوم تیرماه: ساعت 18 و 30 دقیقه: ایران 

– آلمان

برنامه کامل بازی های ایران در لیگ ملت های والیبال

 تمرین در سالن اختصاصی نتیجه بهتری 
دارد

کسب مقام سوم دوچرخه سوار خراسانی 
در لیگ برترکوهستان

مجمع انتخاب رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی برگزار شد

همدلی رمز موفقیت اسکیت استان

رده فیفا: 34
IrN :)نام مختصر )فیفا
بهترین رده فیفا: 15

بدترین رده فیفا: 122
jomhurI-ye eslamI-ye IraN :نام رسمی در فیفا

لقب: شیرهای پارسی
سال تاسیس: 1923

سال عضویت در فیفا: 1948
کنفدراسیون: آسیا

www.FFIrI.Ir :وب سایت رسمی
سرمربی: کارلوس کی روش

دستیاران: اوسیانو کروز
استادیوم خانگی: ورزشگاه آزادی

کاپیتان: اشکان دژاگه
بیشترین بازی: جواد نکونام )151(

بهترین گلزن: علی دایی )۱۰۹(
اولین بازی رسمی: افغانستان 0-0 ایران )کابل، افغانستان؛ ۱ ژانویه، 

)۱۹۴۱
بهترین برد: ایران 19-0 گوآم )تبریز، ایران؛ ۲۴ نوامبر، ۲۰۰۰(
بدترین باخت: ترکیه 6-1 ایران )استانبول، ترکیه؛ ۲۸ مه، ۱۹۵۰(

تیم ملی فوتبال ایران

رئیس فدراسیون: مهدی تاج
سخنگوی فدراسیون: علی جوادی 

دبیر کل: علیرضا اسدی
مدیر امور مالی: کوروش خزایی

مربی فوتبال زنان: مهناز امیرشقاقی
مدیر رسانه: محسن معتمد کیا

مدیر کمیته فوتسال: سید رضا افتخاری
مدیر کمیته داوران: فریدون اصفهانیان

تعداد داوران رسمی: 7
تعداد کمک داوران رسمی: 9

تعداد کل بازیکنان: 1,806,544
تعداد بازیکنان رسمی: 449,644

تعداد بازیکنان آزاد: 1,356,900
تعداد کل باشگاه ها: 120
تلفن: 88213308-021

فکس: 88053605-021
INterNatIoNal@FFIrI.Ir :ایمیل
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اطالعات فدراسیون

با توجه به نزدیک شدن  به مهمترین رویداد فوتبالی در دنیا قصد داریم 32 تیم راه یافته به این رقابت ها را به اختصار معرفی کنیم



   مردم عصبانی اند
محمد رضا تابش نایب رئیس فراکس��یون امید با انتقاد 
از خودس��ری ها گفت: اقدامات خودس��رانه در ش��رایط 
فعلی س��می مهلک اس��ت. م��ردم از دالر ب��االی 8 هزار 
تومان و سکه باالی 2 میلیون عصبانی اند، نباید جامعه 
را عصبانی ت��ر و مأیوس تر کنیم. متولیان امنیت کش��ور 
خودس��رها را می شناس��ند. مج��وز الزم برای مراس��م، 
کنس��رت و تجم��ع را حاکمیت صادر می کن��د./ اعتماد 

آنالین
   الریجانی باید بجای مزاح مدیریت می کرد
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون 
مس��تقلین گفت: در روزی که برجام را در مجلس آتش 
زدن��د بش��خصه از آق��ای الریجان��ی انتظ��ار داش��تم که 
بج��ای لبخند و مزاح مجلس را به گونه دیگری مدیریت 
می کردند و اگر جمعی هم بنا به تفکر شان می خواستند 
پرچم آمریکا یا سند بین المللی برجام را که هنوز محل 
مذاکرات دولت با غرب اس��ت در جایی خارج از مجلس 
آت��ش بزنند نه در بهارس��تان و محلی که قداس��ت خانه 

ملت را دارد! / همشهری
   کنایه وزیر ارتباطات به پیام رسان سروش

وزیر ارتباطات در مورد شائبه قطع خدمات زیرساختی 
به پیام رسان بومی سروش توضیح داد و گفت: این پیام 
رسان به جای حل فنی مش��کل، موضوع را به عملیات 
روانی کشانده است.وزیر ارتباطات در مورد شائبه قطع 
خدمات زیرساختی به پیام رسان بومی سروش توضیح 
داد و گفت: این پیام رس��ان به جای حل فنی مش��کل، 

موضوع را به عملیات روانی کشانده است.
محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در مورد 
ش��ائبه قطع خدمات زیرساختی برای شبکه پیام رسان 
بوم��ی س��روش گفت: ه��م اکنون تنه��ا یک پیام رس��ان 
در کش��ور نداریم و 5 پیام رس��ان بوم��ی در حال فعالیت 
هس��تند که یک��ی از آنها مرتب��ًا به جای اینکه مس��ئله را 
در جلس��ات فنی ح��ل کند، بح��ث را به عملی��ات روانی 
می کش��اند که به نظر می رسد این نه به سود آنها و نه به 
سود کشور خواهد بود. وی گفت: همکاران ما در وزارت 
ارتباط��ات و اپراتوره��ا بن��ا را ب��ر همکاری کام��ل با پیام 
رس��ان های بومی گذاش��ته اند و این مصوبه را به عنوان 
یک تکلیف ملی پیگیری می کنند اما مدلی که این پیام 
رسان بومی در حال پیگیری مطالبات خود است، خیلی 
مرس��وم نب��وده و ایج��اد ذهنی��ت منفی می کن��د و تاثیر 

منف��ی دارد. وزی��ر ارتباطات با اش��اره به اخب��اری که از 
س��وی پیام رسان بومی س��روش مبنی بر عدم همکاری 
وزارت ارتباطات در ارائه زیرساختها منتشر شده است، 
گفت: اگر مش��کلی وجود دارد باید منطقًا با اس��تدالل و 
اس��تناد به زیرمجموعه ه��ای وزارت ارتباط��ات منتقل 
ش��ود. هم اکن��ون ۴ پیام رس��ان دیگر به خوب��ی کار می 
کنند و تنها یک پیام رس��ان که ادعایی داشته و امروز به 
ادعایش نرسیده، ش��روع به پوروپاگاندا کردن می کند و 

انداختن مسئولیت گردن دیگران منطقی نیست.
   سیاستمدار خارجی که الریجانی او را یک 

ایرانی خواند
دوران دبیرکلی قلیچ بر اتحادیه بین المجالس اس��المی 
رو به اتمام است و قرار است از این به بعد کشور سنگال 
به عن��وان دبیرکل اتحادی��ه بین المجالس باش��د. علی 
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: آقای 
قلیچ از کشور ترکیه به مدت ۱۰ سال مسئولیت دبیرکلی 
اتحادی��ه بین المجال��س را بر عهده داش��ت، دورانی که 
منطقه با درگیری های تروریس��تی، جنگ، فش��ارهای 
رژیم صهیونیستی و توطئه های مختلف عجیبی مواجه 
ب��ود. طبیع��ی بود ک��ه در آن دوران بای��د بین المجالس 
اس��المی جلس��اتی را برگزار می کرد. ایشان با احساس 
مس��ئولیت این کار را به عنوان یک فرد مسلمان دنبال 

می کرد./ایسنا
   س�ایت خب�رگان مجب�ور به تغیی�ر عنوان 

بیانیه علیه دولت شد
س��ایت رس��می مجلس خبرگان رهبری عن��وان بیانیه 
منتس��ب ب��ه این مجلس را اصالح کرد.س��ایت رس��می 
مجلس خب��رگان رهبری عنوان بیانیه منتس��ب به این 
مجل��س را اصالح کرد. به گزارش ای��ران؛ پایگاه اطالع 
رس��انی مجلس خبرگان رهبری روز یکشنبه بیانیه ای 
را با عن��وان » واکنش مجلس خبرگان رهبری به خروج 
آمریکا از برجام« منتش��ر کرده بود که تنها امضای آیت 
ا... جنتی رئیس مجلس را داشت. برخی از خبرگزاری 
های کش��ور هم با اس��تناد به همین خبر بیانیه یاد شده 
- ک��ه در آن تی��م مذاک��ره کنن��ده متهم به عب��ور از خط 
قرمزها شده و از رئیس جمهوری هم خواسته شده بود 
ک��ه بابت خس��ارات برجام از مل��ت عذرخواهی کند- آن 
را موضع کلیت مجل��س خبرگان قلمداد کردند. اگر چه 
آیت ا... هاش��م زاده هریس��ی عضو مجلس خبرگان در 
یادداش��ت خود برای ایران تاکید کرد که آنچه در بیانیه 

آم��ده حداکثر م��ی تواند موضع هیئت رئیس��ه خبرگان 
باش��د نه کلیت اعضا. این قبیل انتقادات س��بب ش��د تا 
س��ایت مجلس خبرگان روز گذشته عنوان بیانیه مذکور 
را اصالح کند و بنویسد» واکنش رئیس مجلس خبرگان 

به خروج غیر قانونی آمریکا از برجام«.
   شناس�ایی خانواده ای ک�ه 30 هزار خودرو 

وارد کرده و مالیات ندادند
از  بازدی��د خبرن��گاران  ای در حاش��یه  قبل��ه  غالمرض��ا 
س��امانه های طرح جامع مالیاتی از مزایای س��امانه های 
الکترونیک��ی اطالعات مودیان مالیاتی خب��ر داد و گفت: 
به کمک س��امانه ه��ای طرح جامع مالیاتی، آن دس��ته از 
اف��رادی که فراره��ای مالیاتی داش��ته اند را شناس��ایی و 
مالیات آنها را دریافت کرده ایم. وی افزود: بر این اساس، 
یک خانواده س��ال گذش��ته شناسایی ش��دند که ۳۰ هزار 
خ��ودرو وارد ک��رده و یک ری��ال هم مالیات ن��داده بودند. 
به کمک این س��امانه آنها شناسایی ش��ده و عالوه بر اخذ 
مالیات به مراجع قضای معرفی شدند. این مقام مسئول 
اظهار داش��ت: همچنین ۷۷ نفر شناس��ایی ش��ده اند که 
معادل ۹۹۰ میلیارد تومان از آنها مالیات اخذ ش��ده است 
ضم��ن آنکه در تراکن��ش های مالیات��ی، وزارت اطالعات 
و دس��تگاه های مسئول در حوزه پولش��ویی اطالعاتی را 
در اختیار س��ازمان ام��ور مالیاتی ق��رار داده اند که پس از 
بررس��ی مالیات آنها را دریافت کرده ایم. وی خاطرنشان 
ک��رد: کل هزینه های اجرای طرح مالیاتی طی ۱۵ س��ال 
گذشته از محل برخی درآمدهای جدید مالیاتی شناسایی 

شده طی یک سال گذشته، پوشش داده شد./مهر
   س�ایپا و ای�ران خودرو 90 ه�زار خودرو را 

احتکار کرده اند!
قاضی پ��ور ، عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن گفت: 
خودروس��ازان در آذر ماه س��ال 96 با دالر 3 هزار و 200 
تومان��ی خودروهای جدید تولی��د کردند، اما هیچ کدام 
از ای��ن خودروه��ا را پیش فروش نکرده و ی��ا به روز و به 
صورت نقدی نفروختند. س��ایپا حدود 60 هزار و ایران 
خودرو 30 هزار خودرو احتکار کرده است. خودروهای 
داخل��ی ب��ه صورتمیانگین 10 تا 30 میلی��ون و برخی از 
ای��ن خودروها ه��م 40 میلی��ون توم��ان افزایش قیمت 
داش��تند که این موضوع گران فروش��ی، نارضایتی های 
اجتماع��ی ایج��اد ک��رده اس��ت. خودروس��ازان منتظر 
هس��تند، خودروهای خود را با قیمت دالر روز به مردم 

بفروشند./ بورس پرس

   پرداخ�ت پاداش 600 میلیونی به 200 مقام 
دولتی

رئی��س کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجل��س در گفتگوی 
وی��ژه خبری اظهار داش��ت: آنچه ک��ه در مجلس تصویب 
ش��د افزایش 20 درصدی کف حقوق کارمندان بود وبرای 
بقیه حقوق ها به روش پلکانی افزایش می یافت اما اکنون 
دول��ت افزایش حق��وق را بین 12 تا 6 درص��د اعمال کرده 
اس��ت. تاجگردون افزود: هرچه با دولت گفتگو می کنیم 
نمی پذیرد و پاس��خ جدی نمی دهد. 987 نفر در دستگاه 
ها و ش��رکت ه��ای دولتی و بانک ها پاداش بازنشس��تگی 
بی��ش از 400 میلیون توم��ان گرفته و آخر س��ال 96 خود 
را بازنشس��ت کرده اند. 200 نف��ر از این افراد بیش از 600 
میلیون تومان پاداش گرفته اند و فردی نیز یک میلیارد و 
280 میلیون تومان پاداش گرفته است. 14 نفر از کسانی 
ک��ه بی��ش از 400 میلیون تومان پاداش گرفت��ه اند و خود 
را در س��ال 96 بازنشس��ته کرده اند امس��ال دوب��اره به کار 
بازگش��ته اند. ارز 4 هزار و 200 تومانی توان پوش��ش نیاز 
کل ب��ازار را ندارد ک��ه این موضوع باید ب��رای جلوگیری از 

زیان بخش های مختلف تولید مدیریت شود.
   آت�ش زدن برجام به عن�وان قانون مصوب 

مجلس، توهین به پارلمان است
عبدالکریم حس��ین زاده، نایب رئیس فراکس��یون امید 
مجل��س در تویت��ر خ��ود نوش��ت: س��والم این اس��ت که 
آی��ا این ک��ه ی��ک س��ند بین المللی ک��ه توس��ط اکثریت 
نماین��دگان همین مجلس در دوره نه��م نیز به تصویب 
رس��یده اس��ت را آت��ش بزنی��م، بی حرمت��ی ب��ه جایگاه 
مجلس نیس��ت. این که نماین��دگان و مجلس قانونی که 
خودش��ان تصویب کرده اند را بس��وزانند. ممکن اس��ت 
زمان��ی به ای��ن نتیجه برس��یم ک��ه باید از برج��ام خارج 
ش��ویم ک��ه طبیعت��ًا باید اجم��اع کام��ل از مق��ام معظم 
رهب��ری تا دول��ت و نماین��دگان مجلس و دیگر ش��ئون 
حاکمی��ت صورت بگی��رد که در آن ص��ورت بحثی دیگر 
اس��ت اما آیا وقتی چنین اتفاقی نیافتاده، این اقدامات 
و آت��ش زدن برجام در ش��رایط کنون��ی، توهین به خود 

مجلس و حرمت قانون گذاری نیست؟!
   بازگشت 11 مدیر نجومی بگیر به کار

، رئی��س دی��وان محاس��بات کل کش��ور در  ع��ادل آذر 
خصوص پاداش نجومی برخی مدیران بازنشسته کشور 
و بازگشت آن ها به کار توضیح داد: در اولین نشست بعد 
از تعطیالت س��ال با اعضای کمیس��یون برنامه، بودجه و 

محاس��بات این موضوع مطرح شد و نمایندگان از دیوان 
محاسبات خواستند گزارشی از مدیرانی که بیش از ۳۰۰ 
میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند، تهیه کند. مبلغ 
دریافتی با احتس��اب پاداش خدم��ت و مرخصی ذخیره 
بود، معاونت های فنی دیوان گزارش��ی در س��طح ملی و 
اس��تانی تهی��ه کردند، این گ��زارش نهای��ی و دو هفته ای 
اس��ت که تقدیم کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ده است. 
در آن گزارش مش��خص شد، در س��طح استان ها مقامی 
که پ��اداش ۳۰۰ میلیون دریافت و به کار برگش��ته باش��د 
نداریم، اما در س��طح وزارتخانه ها ۱۱ نفر در پایان س��ال 
۹۶ بازنشس��ته ش��ده ان��د و باتوجه ب��ه اینک��ه از مقامات 
موضوع م��اده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کش��وری بوده 
ان��د، از ظرفیت تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان اس��تفاده کرده و به کار برگشتند. 
بازگش��ت به کار بع��د از دریافت پ��اداش خدمت در عرف 
اداری پس��ندیده نیس��ت، ای��ن ۱۱ نفر از فرص��ت قانونی 
برای حضور دوباره در کار اس��تفاده کردند. اگر کس��ی در 
جایگاه غیر مقام بازنشس��ته شود و مجددا به کار برگردد 
غیرقانونی است، اما در گزارشی که جمع آوری کردیم به 

چنین موردی برنخوردیم./مهر
   کنایه آیت ا... جوادی آملی به ترامپ

جمعی از ش��یعیان مقیم انگلس��تان، کانادا و بوسنی که 
جهت ش��رکت در همایش بین الملل��ی »تعلیم و تربیت 
اس��المی مبتنی بر ارزش ها و چش��م انداز اس��المی« به 
قم س��فر کرده اند، با حض��ور در بنی��اد بین المللی علوم 
وحیانی اس��راء با آیت ا... ج��وادی آملی دیدار کردند. 
آی��ت ا... ج��وادی آمل��ی در ای��ن دی��دار عن��وان کرد: 
خداون��د، عل��وم بس��یاری را در نهاد ما ب��ه ودیعه نهاده 
است؛ خدا ما را به عنوان لوح نانوشته خلق نکرده است 
بلکه صاحب خانه ای به ن��ام »َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها« 
در نه��اد وج��ودی م��ا آفرید. خداون��د متع��ال در قرآن 
فرمود آنچه یاد می گیرید مهمان شماس��ت، لذا شرک، 
کفر و ش��بهه که غارتگرند را به درون خود دعوت نکنید 
و علم��ی دعوت کنید که با صاحبخانه هماهنگ باش��د. 
ترام��پ یک مهمان ناخوانده ای به نام »غارتگری« را به 
درون خ��ود دع��وت کرده و صاحب خان��ه را در پای این 
مهمان کش��ته اس��ت و امروز زیر امضای خ��ود می زند، 
کاری ک��ه هی��چ کافری در دنی��ا انجام نمی ده��د چرا که 
عه��د، پیمان و وف��ای به عهد نزد همه انس��انها مطلوب 

و محترم است./ انتخاب

   خوش�حاالن از لغو برجام فرق�ی با ترامپ 
ندارند

مصطف��ی کواکبی��ان، عض��و فراکس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس گف��ت: ترامپ از پ��اره کردن 
برجام خوش��حال اس��ت، افرادی هم که مث��ل ترامپ از 
برهم خوردن این قرارداد بین المللی خوش حال باشند 
مثل ترامپ هس��تند. کس��ی که می گوید برج��ام از اول 
غل��ط بود تفاوتی ب��ا ترامپ ن��دارد. ام��ا از اول به پیش 
بینی نیاز داش��تیم، همانطور که رهبری هم پیش بینی 
کردند ب��ه نتیجه برج��ام خوش بین نیس��تند، اما اینکه 
افرادی بگویند برجام غلط بوده، قابل پذیرش نیس��ت.
اگر برجام توانس��ته ترام��پ را با آن خصوصیات رفتاری 
خش��مگین کند، اتقاقا نش��ان دهنده درس��ت بودن آن 
اس��ت. در مجموع اگر اف��رادی از برهم خ��وردن برجام 

خوشحال باشند فرقی با ترامپ ندارند./ ایلنا
   س�رانه ه�ر طلب�ه از بودجه کش�ور چقدر 

است؟
در متن��ی که توس��ط دولت منتش��ر ش��د، بودجه مصوب 
شورای عالی حوزه های علمیه برای سال جاری مجموعا 
چه��ار ه��زار و ۴6۴ میلی��ارد و ۵۵۷ میلی��ون ری��ال اعالم 
ش��ده اس��ت؛ کم��ی کمت��ر از چهارص��د و پنج��اه میلیارد 
تومان. آنگونه که مش��اور وزیر فرهنگ در امور روحانیون 
گفته بیش از 150 هزار روحانی در کش��ور داریم که با این 
ترتیب س��رانه هر روحانی از این بودج��ه رقمی در حدود 
س��ه میلیون تومان اس��ت که توسط ش��ورای عالی حوزه 
هزینه می شود.همچنین مرکز خدمات حوزه های علمیه 
که مسئول رسیدگی به »حق بیمه طالب و روحانیون غیر 
شاغل« اس��ت، حدود ۸۱۵ میلیارد تومان بودجه دارد که 
سرانه هر روحانی از این بودجه نیز 5 میلیون تومان است. 
سیدحسن ربانی ریاس��ت این مرکز را بر عهده دارد.دفتر 
تبلیغات اس��المی در ح��وزه علمیه قم که زی��ر نظر احمد 
واعظی، برادر محمود واعظی وزیر اداره می شود، حدود 
134 میلی��ارد توم��ان بودجه دارد. س��رانه ه��ر روحانی از 
این بودج��ه تقریبا یک میلیون تومان خواهد ش��د.البته 
نهاده��ای مذهب��ی و وابس��ته ب��ه روحانی��ون بودجه های 
دیگ��ری هم دارن��د. در دو مورد می ت��وان به حوزه علمیه 
خواه��ران و جامعه المصطف��ی اش��اره ک��رد ک��ه ه��ر کدام 
بودجه های مستقل خود را دارند. اما اگر فقط بودجه سه 
نهاد باال را محاسبه کنیم، سرانه هر روحانی تقریبا نزدیک 

به ده میلیون تومان در سال 97 خواهد شد./رویداد 24
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   انتقاد وزیر ازبرخورد فیزیکی با معلمان
پنجش��نبه ای که گذش��ت، تجمع مسالمت آمیز معلمان در هفته معلم روبه روی س��ازمان برنامه وبودجه با بازداشت معلمان و 
فعاالن کانون های صنفی معلمان پایان یافت.محمد بطحایی، وزیر آموزش وپرورش، در گفت وگویی با »شرق«، ضمن تأکید 
بر پیگیری وضعیت معلمان بازداش��تی می گوید از نیروی انتظامی انتظار خویشتن داری بیشتری داشته است.معلمان کشور 
در این تجمع در پی تحقق مسالمت آمیز مطالبات صنفی خود بودند؛ اما تجمع آنان در تهران به دستگیری 15 معلم و فعال 
صنفی منجر ش��د که تا این لحظه هنوز تعدادی از معلمان در بازداش��ت هس��تند و خبرها حکایت از  آن دارد که آنها ازجمله 

محمدتقی فالحی، رئیس کانون صنفی معلمان، با دستبند و پابند روانه زندان شده اند./شرق
   وضعیت حجاب و آرایش دختران در مدارس نامناسب شده است

ام��ام جمع��ه بجن��ورد تاکید کرد: حق الزحمه طلبه ه��ا در آموزش و پرورش باید پرداخت ش��ود. حتی اگر آن ها نگویند ش��ما 
حواستان به این موضوع باشد. ما جمع شدیم به مسائل کالن تر فکر کنیم و با ارائه راهکارها طرح نو بسازیم.یعقوبی تصریح 
کرد: برای جوان ها الگو باش��ید تا غفلت و جهالت٬ جوان ها را هدایت و تبدیل به جوان انقالبی کند. س��الن های ورزشی را در 
مدارس دو منظوره بس��ازید تا نماز هم در آن خوانده ش��ود.امام جمعه بجنورد با اش��اره به آس��یب های اجتماعی در مدارس 
گفت: وضعیت حجاب و آرایش دختران در مدارس نامناسب شده است. دختران را با امر به معروف و نهی از منکر به سمت 

حجاب ببرید تا حریم و حرمت مدرسه حفظ شود./خبرآنالین
   واکنش صدا و سیما به ممنوع التصویری »ناصر چشم آذر«

صداوسیما درباره ممنوع التصویری ناصر چشم آذر گفته است که تنها مجری است و این تصمیم مربوط به صداوسیما نیست.
محمدحسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در آغاز به این سوال که آیا موضوع ممنوع التصویری یا ممنوع الورودی 
ناصر چش��م آذر درس��ت بوده، گفته اس��ت: من خیلی بعید می دانم این موضوع درست باش��د، ضمن این که این را یادتان باشد 
اساسا صداوسیما مرجع این موضوعات نیست.محمدحسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در آغاز به این سوال 
که آیا موضوع ممنوع التصویری یا ممنوع الورودی ناصر چشم آذر درست بوده، گفته است: من خیلی بعید می دانم این موضوع 
درست باشد، ضمن این که این را یادتان باشد اساسا صداوسیما مرجع این موضوعات نیست. به گفته رنجبران اساسا اصطالح، 
ممنوع التصویری درس��ت نیس��ت و چیزی با این عنوان در صداوسیما وجود ندارد. توضیح بیشتر این مسئول در روابط عمومی 
س��ازمان صداوسیمای جمهوری اس��المی ایران این اس��ت که مرجع صدور ممنوعیت برای برخی چهره ها، نهادهایی خارج از 
صداوسیما هستند. او بر این موضوع اصرار داشت که: اگر برای چهره ای چنین موضوعی مطرح شود، در اصل به واسطه دستور 
و حکمی است که از سوی نهادهای قضائی یا امنیتی مانند وزارت اطالعات به صداوسیما رسیده است و ما فقط اجرا کننده این 

احکام یا دستورات هستیم آن هم نه سر خود بلکه مرجع بحث ما هم شورای عالی امنیت ملی است.

امام صادق )ع( فرمودند:
نزدیکترین حاالت بنده به پروردگارت حالت سجده است.

ش�هوت ش�هرت و عالقه به محبت کاذب جامعه، ع�ده ای را وامی دارد که 
برای نوشیدن جام جاه، جامه زهد در برکنند، در حالیکه نه در بامداد به 
فکر قناعت زاهدانه به سر برده اند نه در شامگاه به اندیشه زهد قانعانه، 
بلکه آزمدار و طمع محور و جاه خواه و مقام طلب بوده و جامه زهد را به 
غ�ارت برده و جامه زهد را به غارت ب�رده و در برکرده و به آن متقمص 

شده اند.
تسنیم، ج13، ص315

تو غم  از  خانقاه  پیر  انلهٔ  ای 
تو غم  از  گناه  بی  طفل  گرهیٔ  وی 

تو غم  از  گاه  صبح  خروس  افغان 
آه از غم تو! هزار آه ازغم تو! خاقانی


