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تحلیل روز

گزارش ویژه

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد:

660هزار نفر آموزش مهارتی در بخش 
های دولتی و خصوصی استان

  دبیر فدراسیون هاکی گفت: 

در ایران مشکل سخت افزاری
 وجود دارد

روحانی و چالش میزان محبوبیت

بازخوانی خاطرات وزیر فرهنگ و ارشاد دولت شهید رجایی 

روز مبارزه با تروریسم 

نشست خبری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و  نوجوان و بیست و 
هشتمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در 

سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی برگزار شد.

مشروح جلسه علنی مجلس در بررسی سوال از رئیس جمهور+ 

نمایندگان نه از پاسخ رئیس جمهور قانع شدند، نه با رای گیری علنی موافقت کردند

روزهای داغ جشنواره ای
 در مشهد
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شود.  می  برگزار  آینده  سال  یازدهم،  مجلس  انتخابات 
مشارکت  میزان  که  دهند  می  احتمال  سیاسی  تحلیلگران 
و  نباشد  دهم  مجلس  انتخابات  اندازه  به  انتخابات  این  در 

کاهش یابد. 

اسالمی  جمهوری  رسمی  تقویم  در  شهریور  هشتم  فردا 
ایران روز مبارزه با تروریسم نام گرفته است و این روز هرساله 
سالروز  است؛  ایرانیان  خاطرات  در  غم انگیز  تاریخی  یادآور 

انفجار دفتر نخست  وزیری...

گفتننـروز



 سرویس اقتصادی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: 
امید  و  تدبیر  های  دولت  در  تاکنون   92 سال  ابتدای  از 
بیش از 660هزار نفر آموزش های مهارتی در بخش های 

دولتی و آزاد در استان فراگرفته اند.
ضمن  رحیمی  افشین  ام����روز،  صبح  گ���زارش  ب��ه 
فرا  و  باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
آموزش  گستره  به  توجه  با  افزود:  دولت،  هفته  رسیدن 
مختلف  های  بخش  در  ساله  همه  ای  حرفه  و  فنی  های 
روستاها،  صنوف،  صنایع،  پادگان،  زن��دان،  جمله  از 
دانشگاه ها، کمپ ها و سکونت های غیر رسمی و آسیب 
دیدگان اجتماعی توسط بخش دولتی و خصوصی استان 
می  فرا  را  مهارتی  های  آم��وزش  نفر  120ه��زار  بر  بالغ 
امید  و  تدبیر  دولت  طی  در  تاکنون   92 سال  از  گیرند. 
بیش از 660هزار نفر آموزش های مهارتی را سپری کرده 

اند.
سازمان  های  ماموریت  به  باتوجه  ک��رد:  اظهار  وی 
شاخص  و  ترین  مهم  از  یکی  ای،  حرفه  و  فنی  آموزش 
ترین اقدامات انجام شده در این مدت را می توان انعقاد 
بیش از 68تفاهم نامه همکاری آموزشی با دستگاه های 
ارائه  برای  غیردولتی  بخش  و  عمومی  نهادهای  دولتی، 
آموزش های مبتنی بر سفارش محوری و نیازسنجی در 

جهت ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.
و  اموزش  ایران،  گاز  ملی  کرد: شرکت  تصریح  رحیمی 
کمیته   ، عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  پرورش، 
و  انتظامی  نیروهای  فرماندهی  خمینی)ره(،  امام  امداد 
و  فنی  آموزش  آموزشی  شرکای  جمله  از  استان  نظامی 
همکاری  های  نامه  تفاهم  قالب  در  که  هستند  ای  حرفه 
را آموزش داده  از جمعیت هدف خود  قابل توجهی  رقم 

اند.
کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  ای  حرفه  و  فنی  میرکل 
اشتغال  و  آموزی  مهارت  وقف،  یاوران  انجمن  تشکیل 
تشکیل  کل  اداره  این  همت  به  کشور  در  بار  اولین  برای 
شد و هدف از ایجاد آن سوق دادن به انگیزه های معنوی 

وقف به سمت اشتغالزایی برای جوانان بود.
و  مشهد  ه��ای  خیریه  مجمع  با  نامه  تفاهم  از  وی 
رویدادهای  از  دیگر  یکی  عنوان  به  تکاپو  نمایندگی 
تفاهم  این  کرد:  اظهار  و  یاد  دوازدهم  دولت  در  شاخص 
سرپرست  بانوان  برای  اشتغال  2ه��زار  ظرفیت  با  نامه 
خانوار که در صنعت پوشاک با رویکرد آموزش، اشتغال، 

بازاریابی و فروش به انجام رسیده است.
های  گاه  سکونت  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  رحیمی 
شهر  در  خاص  طور  به  و  رضوی  خراسان  در  غیررسمی 
مشهد اضافه کرد: این سکونتگاه ها یکی از اولویت های 
آموزش های مهارتی هستند و از ابتدای سال 92تاکنون 
مند  بهره  آموزش ها  از  مناطق  این  در  نفر  8هزار  بر  بالغ 
با همکاری وزارت کشور طرح  اند. در همین راستا  شده 
بزرگ اجرای آموزش های مهارتی معطوف به اشتغال به 

گاه  سکونت  در  ساکن  خانوار  سرپرست  زنان  برای  ویژه 
و  سبزوار  نیشابور،  مشهد،  شهرهای  غیررسمی  های 
تربت حیدریه به اجرا در آمد که بالغ بر 1500نفر در سه 
از  توانستند  شرایط  مشمولین  از  جاری  سال  اول  ماهه 

آموزش های رایگان مهارتی برخوردار شوند.
حاضر  حال  در  که  این  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
آن  با  جامعه  عموم  که  شده  تبدیل  معضلی  به  بیکاری 
که  موفق  های  طرح  از  یکی  هستند.  گریبان  به  دست 
رفع  به  کمک  جهت  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  سوی  از 
این معضل به اجرا درآمد طرح مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی بود که طی یک سال اجرای آن بالغ بر 4هزار 
های  اموزش  از  رضوی  خراسان  جوانان  از  780نفر  و 
بهره مند شدند  استان  این طرح در  قالب  مهارت ی در 
و از این تعداد رقم قابل توجهی توانستند وارد بازار کار 

شوند.
پایدار  اشتغال  ایجاد  راستای  در  کرد:  رحیمی تصریح 
جوار  دولتی  مرکز  اولین  اشتغال  ظرفیت  پایدارسازی  و 

صنعت در شهرک صنعتی چناران تجهیز و افتتاح شد.
مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی از صدور مجوز 
و افتتاح 3مرکز جوار دانشگاهی در دانشگاه های صنعتی 
آزاد اسالمی قوچان  آزاد اسالمی مشهد،  سجاد مشهد، 
همچنین  ک��رد:  اضافه  و  داد  خبر  دوازده��م  دول��ت  در 
شرکت  در  صنعت  شاغلین  آموزش  کارگاهی  جوار  مراکز 
مشهد  سیمان  خراسان،  خودرو  ایران  خراسان،  فوالد 
ارائه  مشغول  و  ایجاد  مشهد  داران  رستوران  اتحادیه  و 

خدمات آموزشی می باشد.
اقدامات  ترین  مهم  از  یکی  ک��رد:  تصریح  رحیمی 
مرکز  اولین  افتتاح  امید  و  تدبیر  دولت  در  گرفته  صورت 
کشور  سطح  در  کفش  تولید  و  طراحی  تخصصی  آموزش 

با همکاری سازمان صنعتی ملل متحد یونیدو در مشهد 
است.

دنیا  روز  تکنولوژی  با  همگامی  لزوم  به  اشاره  با  وی 
مهارت  سنجش  مراکز  توسعه  از  ام��ور  تسریع  جهت 
داد  خبر  استان  سطح  در  مرکز   19 ایجاد  و  الکترونیکی 
صدور  طرح  یازدهم  دولت  در  جهت  همین  در  گفت:  و 
از  که  خورد  کلید  الکترونیکی  مهارت  های  گواهینامه 
الکترونیکی  تاکنون 166 هزار و 628 گواهینامه  سال 94 

در استان صادر شده است.
وی وضعیت شاخص ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و 
حرفه ای در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم را 35مورد 
و وضعیت کنونی این شاخص را 171 مورد عنوان و اضافه 
کرد: ظرفیت اشتغال آموزشگاه های آزاد در مدت مذکور 

از 105 به 513 نفر افزایش یافته است.
مسابقات  از  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
ملی مهارت به عنوان شاخصی از وضعیت هر استان یاد 
تنها یک مدال  بیان کرد: در سال 92 خراسان رضوی  و 
به  موفق   96 سال  در  که  حالی  در  آورد  دست  به  را  طال 
کسب 8مدال طال شدیم و رتبه استان 9پله در کشور ارتقا 

یپدا کرد.
های  کارگاه  رسانی  روز  به  و  تجهیز  لزوم  از  رحیمی 
اهتمام  از  تکنولوژی  تغییرات  به  توجه  با  آموزشی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای به این مهم یاد و اضافه 
دستگاه   20 گذشته  سال  طی  راستا  همین  در  ک��رد: 
به  کارگاهی  تجیز  و  آموزشی  برداری  بهره  جهت  خودرو 
استان تحویل داده شد که در کارگاه های مکانیک خودرو 
سراسر استان توزیع شد، همچنین 12 موتور آموزشی و 
های  کارگاه  در  مدت  همین  در  نیز  آموزشی  گیربکس   7

مراکز به کار گرفته شده است.
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مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد:

660هزار نفر آموزش مهارتی در بخش های دولتی و خصوصی استان

انتخابات مجلس یازدهم، سال آینده برگزار می 
که  دهند  می  احتمال  سیاسی  تحلیلگران  شود. 
میزان مشارکت در این انتخابات به اندازه انتخابات 

مجلس دهم نباشد و کاهش یابد. 
حسن  محبوبیت  میزان  اخیر،  سال  یک  در 
است.  آمده  پایین  ملموسی  طرز  به  روحانی 
لغو  روحانی،  دول��ت  دستاورد  ترین  مهم 
چارچوب  در  ها  تحریم  از  مهمی  بخش 
"برجام" بود. این دستاورد، ایران را به طور 
و  داد  کرد،  بازارهای جهانی متصل  به  نسبی 
شد،  گرفته  سر  از  جهان  با  ای��ران  ستدهای 
گردشگران خارجی روانه ایران شدند، اندک 
ایران  در  خارجی  گ��ذاری  سرمایه  ان��دک 
نسبی  ثبات  به  ارز،  قیمت  گرفت،  شکل 

رسید و ... .
اما ناگهان ترامپ از راه رسید و در کنار 
ها  بدان  که  المللی  بین  معاهدات  تمام 
خارج  برجام  از  را  آمریکا  کرد،  پشت 
ساخت و جهان را تهدید کرد که اگر با 
ایران کار کنید، دیگر حق حضور در 

بازار آمریکا را نخواهید داشت.
دستاوردها  همه  سان،  بدین 
و  تهدید  معرض  در  ناگاه  به 

ایران  به  که  هایی  شرکت  گرفت،  قرار  فروپاشی 
آمده بودند، یکی پس از دیگری خارج شدند، روند 
سرمایه گذاری متوقف شد، نرخ ارز و مشخصا دالر 
و یورو سر به فلک نهاد و متعاقب آن، قیمت کاالها 

در کشور رو به فزونی گذاشت.
عملکرد  میان  این  در  نیز  اش  دولت  و  روحانی 
و  نگذاشتند  نمایش  به  از خود  قبولی  قابل  چندان 
قدرت  که  نیز  دولت  مخالف  جریان  میان،  این  در 
دارد،  اختیار  در  نظیری  بی  ای  رسانه  و  سیاسی 

روند تخریب دولت را تشدید کرد.
همه این ها دست به دست هم داده اند تا مردمی 
که سال گذشته با هزار امید و آرزو به روحانی رای 
داده بودند، از وی نا امید شوند و بدین سان میزان 
گذشته  سال   5 در  میزان  کمترین  به  او  محبوبیت 

برسد.
از  مهمی  بخش  یابد،  ادام��ه  وضعیت  این  اگر   
رای  صندوق  پای  احتماال  روحانی  دهندگان  رای 
اصالح  دهندگان  رای  از  تعدادی  آمد:  نخواهند 
جامعه  خاکستری  قشر  از  بیشتری  تعداد  و  طلب 
چند  در  ولی  اصولگرا  نه  و  اند  طلب  اصالح  نه  که 
وارد  طلبی  اصالح  جریان  نفع  به  اخیر  انتخابات 

گود شدند.
رای  که  آن  بر  عالوه  اصولگرا،  جریان  مقابل،  در 
دهندگان سنتی ثابت خود را دارد، از همین االن بر 
فاقد گرایش  روی رای بخش خاکستری جامعه که 
کرده  باز  ای  ویژه  حساب  هستند  سیاسی  خاص 
از دالیل-  فارغ   - اقتصادی  که فشارهای  است چرا 
آنها را از رای به جریان اصالح و اعتدال، پشیمان 

کرده است.
مسبوق  ایران  انتخابات  تاریخ  در  موضوع  این 
انتخابات  در  ای���ران  م���ردم  اس���ت.  سابقه  ب��ه 
 1378 1377)شوراها(،  جمهوری(،  1376)ریاست 
اصالح  به  جمهوری(  )ریاست   1390 و  )مجلس( 
آوردن  دست  به  در  چون  اما  دادن��د  رای  طلبان 
نرسیدند،  نتیجه  به  طلبانه  اصالح  مطالبات  سقف 
دلزده شدند و فردی مانند احمدی نژاد سر برآورد 
سان  بدین  نکرد.  وفا  هم  اصولگرایان  به  حتی  که 
سیاسی،  های  عرصه  در  کشور  دستاوردهای  تمام 
به  رو  روند  و  رفت  قهقرا  به  اجتماعی  و  اقتصادی 

نزول کشور آغاز شد.
تفاوت  این  با  هستیم  مشابهی  شرایط  در  اینک 
و  را دارد  انسجام قبلی  نه آن  که جریان اصالحات 
حداقلی  مطالبات  اصالحات،  مردمی  حامیان  نه 

دارند.
مشارکت  کاهش  موجود،  وضعیت  استمرار  با 
مردم در انتخابات و شکل گیری مجلسی با اکثریت 
مطلق اصولگرایان - و حتی اصولگرایان تندرو - دور 

از انتظار نیست.
تکیه  با  تواند  می  یازدهم  اصولگرای  مجلس 
از  ناشی  اقتصادی  وضعیت  از  مردم  نارضایتی  بر 
تا  کند  برکنار  و  استیضاح  را  روحانی  ها،  تحریم 
یک بار دیگر قصه اصالح طلبی در ایران، بدفرجام 
با  و  دیگر  شکلی  به  نژاد  احمدی  ماجرای  و  شود 
افرادی دیگر تکرار شود؛ پایانی که صد البته خود 
و  سهیم  آن،  گیری  شکل  در  نیز  طلبان  اصالح 

مقصرند.

#پیگیری-خبرخبرمجلس بان

رحیمیجهانآبادی:

آخوندی پس از جلسه استیضاح به عنوان 
»وزیر« از مجلس خارج نخواهد شد

گفت:  مجلس  قضایی  حقوقی  کمیسیون  عضو 
عباس  استیضاح  طرح  امضاهای  گذشته،  روز  تا 
۳۰ امضا رسیده بود و این نشان دهنده  آخوندی به 
صحن  در  باید  بار  سومین  برای  وی  که  است  آن 

مجلس شورای اسالمی حاضر شود.
طرح  جهان آبادی،درخصوص  رحیمی  جلیل 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: تا روز گذشته 
که بنده در جریان هستم، امضاهای طرح استیضاح 
این  و  ب��ود  رسیده  امضا   30 به  آخوندی  عباس 
باید  بار  برای سومین  نشان دهنده آن است که وی 

در صحن مجلس شورای اسالمی حاضر شود.
مشکالت  راه  وزارت  ح��وزه  در  اف��زود:م��ا  وی 
عدیده ای داریم؛ به جاده های مرزی توجه نمی شود 
اعتبار مواجه هستند. برخی پروژه های  با کمبود  و 
راه آهن در کشور با تعطیلی پروژه ها مواجه هستند.

همین  در  گفت:  مجلس  در  تربت جام  نماینده 
نتیجه  به  هم  وزارت خ��ان��ه  با  ما  ارتباطات  رابطه 
نرسیده و وزیر و تیم ایشان تعامل ضعیفی با مجلس 
پاسخگوی عملکردشان  باید  آخوندی  آقای  دارند. 
باشند. جهان آبادی درخصوص این موضوع که تنها 
راه و شهرسازی  از آخرین استیضاح وزیر  ماه  چند 
آقای  هم  بار  این  دارد  امکان  گفت:  است،  گذشته 
کند؛  کسب  را  نمایندگان  اعتماد  بتواند  آخوندی 
مستدل  پاسخ های  با  وزی��ر  ام��ی��دوارم  هم  بنده 
پاسخگوی عملکرد ضعیف خود و تیمش باشد اما با 
جوی که می بینم آخوندی پس از جلسه استیضاح، 

به عنوان وزیر از مجلس خارج نمی شود.

قاضیزادههاشمی؛

استیضاح وزیر صمت اعالم وصول نشده 
است

عضو هیئت رئیسه مجلس روند بررسی استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت را که درخواست آن هم 
اکنون به هیئت رئیسه تقدیم شده است، تشریح کرد.
تشریح  به  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین 
صنعت،  وزیر  شریعتمداری  محمد  استیضاح  روند 
به  تازگی  به  آن  درخ��واس��ت  که  تجارت  و  معدن 
گفت:  و  پرداخت  است  شده  وصول  رئیسه  هیئت 
یوسف  آق��ای  که  رئیسه  هیئت  در  مربوطه  دبیر 
بررسی  را  وزیر  استیضاح  محورهای  است،  نژاد 
با  مرتبط  و  روشن  واضح،  محورها  این  تا  کند  می 
نیز  امضاها  همچنین  باشد  وزیر  مربوطه  وظایف 
و  مشهد  مردم  نماینده  باشد.  واضح  و  مستند  باید 
اساس  همین  بر  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت 
هیئت  دبیر  سوی  از  بررسی  از  بعد  کرد:  تصریح 
مورد  این  )در  مربوطه  کمیسیون  به  سوال  رئیسه، 
می  ارجاع  مجلس(  معادن  و  صنایع  کمیسیون  به 
شود تا کمیسیون با حضور طرفین استیضاح کننده 

و استیضاح شونده تشکیل جلسه دهد.
از  کنندگان  استیضاح  نمایندگان  اگر  افزود:  وی 
را پس  قانع شوند، امضاهای خود  پاسخ های وزیر 
اگر قانع نشوند موضوع استیضاح برای  می گیرند و 

طرح در صحن علنی آماده می شود.
میان  این  در  داد:  ادام��ه  هاشمی  زاده  قاضی 
گزارش  ارائه  زمان  از  کننده  استیضاح  نمایندگان 
طرح استیضاح به هیئت رئیسه تا زمان اعالم وصول 
آن در صحن علنی که یک هفته است، فرصت دارند 
تا در صورت تمایل از استیضاح خود انصراف داده و 
امضای خود را پس بگیرند در غیر این صورت اجازه 

پس گرفته امضا وجود ندارد.
اسالمی  ش��ورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
وصول  اعالم  زمان  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
اینجا  )در  مربوطه  وزیر  علنی،  صحن  در  استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت( 10 روز فرصت دارد 
تا برای دفاع از خود در جلسه علنی استیضاح حاضر 
شود که نمایندگان تصمیم بگیرند آیا مجدد به وزیر 

اعتماد خواهند کرد یا خیر.

موالوردی:

امید اجتماعی حلقه مفقوده در جامعه 
امروز است

حقوق  ام��ور  در  جمهور  رئیس  وی��ژه  دستیار 
به  اجتماعی  امید  و  عمومی  اعتماد  از  شهروندی 

عنوان حلقه مفقوده جامعه امروز یاد کرد.
شهیندخت موالوردی در دیدار با نخبگان، فعاالن 
ضمن  جام  تربت  شهرستان  اجتماعی  و  سیاسی 
اعیاد  با  را  این مناسبت  تقارن  تبریک هفته دولت، 
در  گفت:  و  گرفت  نیک  فال  به  غدیر  و  قربان  سعید 
این  انتظار  و  داریم  قرار  انقالب  سالگی   40 آستانه 
پاسخگویی  شفافیت،  شعار  با  دولتمردان  که  است 
مردم  بین  در  است  هفته  این  شعار  که  کارآمدگی  و 
حضور یافته و با تشریح دستاوردهای نظام و دولت 

نشاط و امید را به ارمغان آورند.
وی با اشاره به جنگ اقتصادی تمام عیار و تشکیل 
چندین اتاق فکر در خارج از کشور با راهبرد افزایش 
همنوایی،  گونه  هر  اف���زود:  عمومی،  نارضایتی 
همصدایی، فرصت طلبی و سودجویی در این شرایط 
آب به آسیاب کسانی می ریزد که خیال خام فروپاشی 
تمامیت ارضی ایران را در سر می پرورانند. اینان با 
می  کشور  آینده  به  نه  ملی،  منافع  به  اعتنایی  بی 

اندیشند و نه به آینده مردم.
برای  مناسب  فرصتی  را  دولت  هفته  موالوردی،   
تبیین اقدامات و دستاورهای دولت دانست و عنوان 
کرد: باید از این مجال برای اعالم دالیل شعارهای بر 
زمین مانده، بیان چالش ها و موانع و سنگ اندازی 
گروی  در  دل  که  نظرانی  صاحب  از  گیری  بهره  و  ها 
به  تا  برد  را  استفاده  نهایت  دارن��د؛  اسالم   و  ایران 

سالمت از این گردنه تاریخی عبور کرد. 
مقاومتی  اقتصاد  های  مولفه  تحقق  به  توجه  وی 
با  رهبری  است  سال  چندین  که  را  آن  الزامات  و 
نامگذاری عناوین اقتصادی برای سال های متمادی 
ضروری  کنند،  می  گوشزد  همه  به  را  آن  اهمیت 
و  شعارها  این  با  ای  گونه  به  باید  گفت:  و  دانست 
عناوین رفتار شود که تاثیر و خروجی ملموس آن در 

کاهش مشکالت مردم دیده شود. 
حقوق  ام��ور  در  جمهور  رئیس  وی��ژه  دستیار 
یک  عنوان  به  ام��ی��دوار  شهروندان  از  شهروندی 
تاکید  و  کرده  یاد  توسعه  به  رو  برای جامعه  شاخص 
قابلیت ها و ظرفیت ها در  از  کرد: ما رنگین کمانی 
کشور داریم که باید با به رسمیت شناختن تنوع ها 
و تکثرهای موجود و پذیرش این واقعیت، به عنوان 
یک فرصت به آن نگاه کنیم .در این صورت است که 
شعار»ایران برای همه ایرانیان« و »همه برای ایران «، 

معنای خود را می یابد.
وی افزود: منشور حقوق شهروندی 22 حق و 120 
ماده دارد. مفاد این منشور برگرفته از فصل سوم و 
اصول 19 تا 43 قانون اساسی است و برای نخستین 
قوانین  دولت  یک  اسالمی  جمهوری  نظام  در  بار 
پراکنده در خصوص حقوق بشر و شهروندی را در یک 
سند گردآوری و با تدوین منشور، احقاق این حق ها 

را به عنوان تعهد خود تعریف کرد.
موالوردی توسعه کمی و کیفی انجمن های حقوق 
بزرگ در  را یک موفقیت  شهروندی در سطح کشور 
این بخش توصیف و بیان کرد: رشد این بخش منجر 
حقوق  خصوص  در  عمومی  مطالبه  گیری  شکل  به 
شهروندی و تبدیل آن به گفتمان حاکم و مسلط بر 
نیز  شهرستان  فرماندار  حمیدی  شود.  می  جامعه 
ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک دهه والیت، 
ابولوفا  جامی،  احمد  شیخ  زادگاه  جام  تربت  گفت: 
با  بلندآوزه  بوزجانی ، پایتخت وحدت کشور و شهر 
شهیدان  همچون  شهیدی،  سرداران  و  شهید   630
علیمردانی، شریفی و نماینده شهید علی اکبر دهقان 

که یار شهید مظلوم شهید بهشتی است. 
وی به ارائه گزارش از وضعیت شهرستان پرداخت 
در  خاصی  مشکل  گذشته  سال  ماه  دی  از  افزود:  و 
سیاسی،  های  گروه  تمام  و  ندارد  وجود  شهرستان 
هم  با  همیشه  از  تر  صمیمی  فرهنگی  و  اجتماعی 

همدل و هماهنگ هستند.
فرماندار تربت جام ادامه داد: در حوزه امنیتی با 
تدابیر و هماهنگی شورای تامین از امنیت پایداری 
عنوان  حمیدی   . هستیم  برخوردار  شهرستان  در 
 20 اعتبار  با  پروژه   60 امسال  دولت  هفته  در  کرد: 
میلیارد تومان در شهرستان در حوزه های سالمت، 
و  فشار  تحت  آبیاری  و  روستایی  آب  روستایی،  راه 

تقویت برق روستایی در حال افتتاح است .
خانگی  مشاغل  حوزه  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
12.5 درصد اعتبارت استان بالغ بر 27 میلیارد تومان 

به شهرستان اختصاص داده شده است. 
جامی،  احمد  شیخ  مزار  در  حضور  است؛  گفتنی 
پوشش  تحت  زوج   140 ازدواج  مراسم  در  شرکت 
های  توانمندی  بازارچه  از  بازدید  و  ام��داد  کمیته 
بانوان تربت جامی از دیگر برنامه های سفر یک روزه 
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی 

به این شهرستان بود.

رئیساتحادیهصادرکنندگانخراسانرضوی:

رانت از قلم های طالیی ایجاد می شود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
رانت عامل تمام فسادهای موجود در اقتصاد است، گفت: رانت 
از وجود قلم های طالیی و سازمان هایی که ذاتا رانتی هستند نیز 

ایجاد می شود.
رانت  اینکه  بیان  با  روشنک  محمدحسین  ایکنا،  گزارش  به 
نیست  قابل درمان  رانت هیچ زمان  افزود:  گوناگونی دارد،  ابعاد 
و نابودکننده است. رانت و شفافیت با هم پیوند داشته و رانت از 

عدم شفافیت شکل می  گیرد. 
وی افزود: در واقع رانت در زمانی که اقتصاد آزاد نیست، ایجاد 
می شود. هر جایی که تفاوت قیمت و مجوز و اجازه وجود داشته 
باشد، آن اجازه و مجوز خرید و فروش و تبدیل به رانت می شود.

رانت  گفت:  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
انسان  بدن  در  سرطان  که  اثری  همان  است.  سرطان  همچون 
با هم  این دو هیچ تفاوتی  اقتصاد می گذارد.  نیز در  دارد، رانت 
رانت  است،  انسان  نابودی  سبب  سرطان  که  همچنان  ندارند. 
از  رانت  گفت  می توان  حتی  می شود.  اقتصاد  نابودی  سبب  نیز 
سرطان نیز بدتر است. اکنون امیدی برای درمان سرطان وجود 
قابل  دیگر  بگیرد،  شکل  اقتصادی  در  رانت  که  زمانی  اما  دارد 

درمان نیست.
شکل گیری  و  رشوه خواری  ایجاد  سبب  رانت  کرد:  بیان  وی 
طبقات در کشور می شود. رانت قدرت رقابت، کار کردن و تالش 
و  نابود  نیز  را  اقتصاد  مثبت  نقاط  از  بسیاری  و  می برد  بین  از  را 
در مقابل بسیاری از نقاط و موضوعات منفی را به اقتصاد تزریق 

می کند.
روشنک با اشاره به اینکه رانت قابل درمان نیست، تصریح کرد: 
صنایع  است.  نابودکننده  و  نیست  درمان  قابل  زمان  هیچ  رانت 
رانت  از  ما  اقتصادی  بنگاه های  از  بسیاری  و  کشور  خودروسازی 
استفاده کرده و می کنند. رانت عامل تمام فسادهای موجود در 

اقتصاد است.
روشنک در خصوص راه های چگونگی جلوگیری از شکل گیری 
مانع  می تواند  که  عاملی  اولین  کرد:  عنوان  اقتصاد  در  رانت 
شکل گیری رانت در اقتصاد شود، شفافیت است. دومین راهکار 
حق  که  افرادی  است؛  مجوز  طالیی  قلم های  و  امضاها  شکستن 
دارند مجوز دهند. سومین عامل نیز حرکت به سمت اقتصاد آزاد 
است. هر جا که دو نرخی و سهمیه ای وجود داشته باشد، رانت 
شکل می گیرد. مبارزه با رانت جلوگیری از از بین بردن مجوزها 
و از بین بردن امتیازات نیز خواهد بود. اینگونه می توان با رانت 
مبارزه کرد. با شکلی که ما اکنون با رانت مبارزه می کنیم، راه به 
جایی نمی بریم. در واقع ما تالش می کنیم رانت را درمان کنیم اما 

رانت دیگری ایجاد می کنیم.
کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
طلبکارش  که  زمانی  تا  است  معوقه  بدهکار  فردی  که  زمانی 
است،  حرام  می دهد  مردم  به  که  غذایی  باشد،  نداشته  رضایت 
بدهکار معوقه  زیادی  اکنون عده  اما  دارد  و مکانش مشکل  نماز 
داریم که خود را مومن نشان می دهند در حالی که به فکر پرداخت 
بدهکاری معوقه خود نیستند زیرا از رانت استفاده می کنند. اگر 
من که مسئولیت دارم، در مقابل فردی که پول مردم را از بانک ها 
هم  من  واقع  در  کنم،  سکوت  نمی دهد،  پس  را  آن  و  برداشته 

مرتکب رانت شده ام.

 سرویس سیاسی 
روز  ایران  اسالمی  جمهوری  رسمی  تقویم  در  شهریور  هشتم  فردا 
تاریخی  یادآور  هرساله  روز  این  و  است  گرفته  نام  تروریسم  با  مبارزه 
غم انگیز در خاطرات ایرانیان است؛ سالروز انفجار دفتر نخست  وزیری 
به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر در سال 
1360 بهانه ای شد برای مروری دوباره بر شخصیت شهیدان رجایی و 
باهنر، شاید که بیشتر و بهتر بتوانیم روش و منش آن شهیدان را زنده 

نگه داریم.
شهید رجایی و شهید باهنر هر دو در سال 1312 متولد شدند، یکی 
سیاسی  مبارزات  وارد  چهل  دهه  از  دو  هر  قزوین.  در  یکی  کرمان  در 
شدند. مرحوم شهید رجایی با ورود به گروه های مسلح دهه چهل، در 
متن مبارازت جدی علیه رژیم شاه قرار داشت و سال ها در زندان رژیم 
اثر  پهلوی زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داشت که در سال 1357 در 
در  بازگشت.  ملت  مهر  پر  دامن  به  و  شد  آزاد  زندان  از  مردم  مبارزات 
سال 1358 موفق شد به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یابد 
و در سال 1359 به عنوان اولین نخست وزیر جمهوری اسالمی انتخاب 
به مقام ریاست جمهوری  از جانب مردم  بنی صدر،  از عزل  شد و پس 

رسید.
 1337 سال  در  و  شد  دانشگاه  وارد   1335 سال  در  هم  باهنر  شهید 
مبارزات  متن  در   1341 سال  از  و  کرد  اخذ  را  خود  الهیئت  دکترای 
چشید.  را  شکنجه  و  زن��دان  تلخ  طعم  بارها  و  قرارگرفت  اسالمی 
مسجد  جلیلی،  مسجد  ویژه  به  تهران  مساجد  در  او  روشنگری های 
بود. در سال 1350  عام  و  زبانزد خاص  تهران  و مسجد جامع  هدایت 
در  مهمی  نقش  انقالب  پیروزی  تا  و  شد  ممنوع المنبر  رژیم  سوی  از 
روحانیت  شورای  جانب  از  و  کرد  ایفا  مسلمان  نیروهای  سازماندهی 

موتلفه مسئول آموزش معارف اسالمی بود.
در سال 1357، پس از آزادی از زندان شهید باهنر و شهید بهشتی، 
به همراه برخی شخصیت های دیگر نسبت به تشکیل حزب جمهوری 
و  کردند  تهیه  را  آن  اساسنامه  و  مرامنامه  و  نمودند  اق��دام  اسالمی 
را  خود  فعالیت  رسما  اسالمی  جمهوری  حزب  تشکیالت  بدین وسیله 
آغاز کرد. نقش شهید باهنر در حزب بسیار تعیین کننده بود و در همه 
کارها با وی مشورت می شد. پس از شهادت شهید بهشتی در فاجعه 
خونین انفجار دفتر مرکزی حزب در هفتم تیر ماه سال 60، شهید باهنر 
به دبیرکلی حزب جمهوری اسالمی انتخاب شد و این مسئولیت را تا 

زمان پذیرش پست نخست وزیری به عهده داشت.
انتخاب  ب��رای  م��ردم   ،1360 خ��رداد   31 در  بنی صدر  عزل  از  پس 
نفربرای   یک  و  هفتاد  مجموعا  می شدند.  آماده  جدید  رئیس جمهور 
انتخابات  ثبت  نام  کردند که  شورای  نگهبان  از بین  آن ها صالحیت  چهار 
نفر یعنی عباس  شیبانی ، علی اکبر پرورش ، حبیب ا... عسکراوالدی  و 
محمدعلی  رجایی  را تایید و در تاریخ  یکشنبه 21 تیر 1360 رسما اعالم  

کرد.
شد.  برگزار   1360 مرداد    2 در  ریاست جمهوری   انتخابات   دومین  
شورای  نگهبان  در تاریخ  10 مرداد1360 صحت  انتخابات  را تایید و اعالم  

کرد که  رجایی  با اکثریت  مطلق  آراء اخذ شده ، به  عنوان  رئیس جمهور 
انتخاب  شده  و این  انتخاب  مورد تایید آن  شورا می باشد. در همین  روز 
وزارت  کشور تاییدیه  شورای  نگهبان  را به اطالع  امام  خمینی)ره ( رساند 
امام   با عید فطر در حسینیه  جماران ،  و روز 11 مرداد 1360 همزمان  

خمینی حکم ریاست جمهوری  رجایی  را تنفیذ کردند.
شورای   مجلس   علنی   جلسه   در   1360 مرداد  در12  رجایی  شهید 
شورای  درمجلس  آن  از  پس  و  آورد  جا  به   را  مراسم  تحلیف   اسالمی ، 
اسالمی دکتر محمد جواد باهنر را به سمت نخست وزیر منصوب و به 
مجلس شورای اسالمی معرفی کرد. شهید رجایی مجموعا 28 روز به 
توسط  سال  همان  8شهریور  در  و  نمود  خدمت  رئیس جمهور  عنوان 

منافقین به شهادت رسید.
متاسفانه کابینه شهید رجایی مدت زمان زیادی نتوانست به حیات 
خود ادامه دهد و در تاریخ هشتم شهریور سال 1360، منافقان، دفتر 
ریاست جمهوری را منفجر کردند و در نتیجه، رئیس جمهور و نخست 

وزیر به شهادت رسیدند.
به دنبال شهادت این دو شخصیت برجسته انقالب، امام خمینی)ره( 

بیاناتی در این ارتباط داشتند که بخشی از آن ها در زیر می آید:
» ... آقای رجایی یك نفر آدمی بود که دستفروشی )می کرد( در بازار 
آمد  نظرم  به  ایشان کردم  که در  گفتند. من در مطالعاتی  قراری که  از 
که از حال دستفروشی اش تا حال ریاست جمهوری، در روح او تاثیری 
حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای ده بشوند، تغییر 
می کنند به واسطه ضعفی که در نفس شان هست، تحت تاثیر آن مقامی 
که پیدا می کنند واقع می شوند، و اشخاصی هستند که مقام تحت تاثیر 
آن هاست از باب قوت نفسی که دارند. و آقای رجایی، آقای باهنر در 
نخست  یکی شان  بود،  رئیس جمهور  یکی شان  خوب،  که  حالی  عین 
آن ها  باشد،  کرده  تاثیر  آن ها  در  ریاست  که  نبود  این طور  بود،  وزیر 
چنگ  زیر  بودند  آورده  را  ریاست  آن ها  بودند؛  کرده  تاثیر  ریاست  در 
یک  این  و  خودش،  لوای  تحت  بود  نبرده  را  آن ها  ریاست  خودشان، 

درسی است که انسان باید از این ها یاد بگیرد... . «
دولت  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معادیخواه  عبدالمجید  حجت االسالم 
شهید  و  رجایی  شهید  با  همراهی  از  خاطراتش  درباره  رجایی   شهید 
مسئولیت  تصدی  برای  باهنر  شهید  کابینه  در  بنده  گوید:  می  باهنر 
وزارت ارشاد معرفی شدم. تا قبل از کابینه شهید باهنر، فرهنگ و هنر 
معاونتی بود که به وزارت علوم تفویض شده بود. وزارت ارشاد در این 
بود که  انقالب  این تصمیم مصوب شورای  و  زمینه مسئولیتی نداشت 
بعد از مشورت با شهید باهنر به این جمع بندی رسیدیم که این معاونت 
به وزارت ارشاد اضافه شود و این وزارتخانه به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تبدیل شود.
به یادآورد:  با شهید رجایی  اولین همکاری های خود  وی از خاطره 
با  امام  تبلیغات  دفتر  نام  به  نهادی  آمدند،  ایران  به  )ره(  امام  وقتی 
مسئولیت آیت ا... خامنه ای در مدرسه علوی تشکیل شد. من هم به 
زمان  آن  که  کارهایی  ولی  می کردم  فعالیت  نهاد  این  مقام  قائم  عنوان 
انجام می دادیم مرا قانع نمی کرد. در این فکر بودم که کاری فراتر انجام 

و  نظرات  آن  در  که  کنیم  تهیه  ویژه  بولتن  یک  گرفتیم  تصمیم  دهیم. 
رادیوهای  حتی  و  رسانه ها  و  روزنامه ها  در  که  مختلفی  حرف ها ی 
آن که  ضمن  دهیم،  انعکاس  می گویند  انقالب  و  امام  مورد  در  بیگانه 
صحبت های مردم را نیز در این بولتن مدنظر قرار دهیم. این کار باعث 
این  تهیه  برای  شود.  ایجاد  مردم  و  امام  بین  دوطرفه  تعاملی  می شد 
یادم  و رسانه ها شد.  روزنامه ها  از  بررسی یکی  نفر مسئول  بولتن، هر 
بسته نگار،  محمد  شیبانی،  دکتر  جعفری،  محمدمهدی  آقای  هست 
کادر  یك  مجموع  در  که  دوستان  از  دیگر  بسیاری  و  دستجردی  وحید 
14 الی 15 نفره بودند در تهیه این بولتن ما را کمک می کردند. شهید 
رجایی نیز مسئول مطالعه روزنامه اطالعات بود. از او درخواست کردم 
که روزنامه را به دقت بخواند و هر قسمت از آن که ممکن است برای امام 
جالب باشد استخراج کند تا در بولتن درج شود. خیلی سخت بود که به 
ایشان این پیشنهاد را بدهم ولی وقتی از ایشان خواستم که در ضمن 
کارهایی که انجام می دهند این زحمت را قبول کنند، ایشان در پاسخ 
که  می شوم  خوشحال  هم  بسیار  و  می پذیرم  میل  کمال  با  بنده  گفتند 
بتوانم کمک کنم. نکته جالب آن بود که برای ایشان اصال فرقی نمی کرد 
ریاست  مقام  در  چه  باشد  پستی  چه  در  انقالب  و  امام  به  خدمت  در 

جمهوری چه در حد جمع آوری مطالب از روزنامه ها.
عالی  شورای  در  باهنر  شهید  با  همکاری اش  دوران  درباره  وی 
از شورای هماهنگی  این شورا غیر  یادآور شد:  نیز  تبلیغات اسالمی 
زمان  آن  در  است.  اسالمی  تبلیغات  سازمان  یا  اسالمی  انقالب 
ایشان  با  نیز در آن جا  بنده  و  بود  این شورا  باهنر عنصر اصلی  شهید 
فعاالن  از  زیادی  افراد  نیز  هماهنگی  شورای  در  می کردم.  همکاری 
مصطفی  هاشمی،  طه  حجت االسالم  مانند  داشتند  حضور  امروز 
این  کار  حاصل  فجر  دهه  مراسم  اولین  که  دیگری  افراد  و  تاج زاده 
شورا بود. البته با شهادت مرحوم باهنر به طور کلی این مسیر تغییر 
جریان  می بینیم،  اسالمی  تبلیغات  سازمان  در  امروز  آن چه  و  یافت 

دیگری است.
از آن که وارد  نیز گفت: قبل  معادیخواه در مورد فعالیتش در کابینه 
سوادآموزی  نهضت  در  ایشان  همکاری  با  شوم  باهنر  شهید  کابینه 
نکته مورد توجه آن که  فراهم کردیم.  را  مقدمات سوادآموزی عمومی 
اصال قرار نبود نهضت سودآموزی به عنوان یک نهاد اجرایی پرهزینه 
عمل کند و بنا بر آن بود که ما فقط با یک سیستم اطالع رسانی دقیق 
از وضعیت و تعداد بی سوادان مطلع شویم. وقتی شهید باهنر پیشنهاد 
و  زحمت ها  که  پذیرفتم  شرطی  به  دادن��د  من  به  را  فرهنگ  وزارت 
سرپرستی  و  نشود  رها  نیمه کاره  شده  انجام  نهضت  در  که  تالش هایی 

برای آن انتخاب شود و ایشان نیز پذیرفت.
مکمل  که  بوده اند  هایی  شخصیت  تاریخ  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
هم به حساب می آمدند. در مورد شهید رجایی و باهنر نیز همین طور 
کامل  را  دیگری  هرکدام  اخالقی  ویژگی های  و  خصوصیات  و  است 
بود که  این دو چنین رقم خورده  و گویا در تقدیر و سرنوشت  می کرد 
با هم به  نیز  با هم مبارزه کنند و در آخر  با هم فعالیت کنند،   همواره 

شهادت برسند.

#بازار 

مقصر اصلی گرانی خودرو کیست؟
بازار ملتهب خودرو این روزها بیش از گذشته آشفته است و انگشت اتهام به 

سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت 
خودروهای  قیمت   و  بود  همراه  نسبی  ثبات  با   ۱۳۹۶ سال  در  خودرو  قیمت 
داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان 
سال نیز کارشناسان پیش بینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت 
افزایش قیمت های  اما شاید کمتر کسی چنین  بود،  خودروهای داخلی خواهد 

نجومی را برای بازار این خودروها پیش بینی کرده بود.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و 
کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می کرد و هرچند که بعضا نارضایتی هایی 
از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می آمد، اما مشکل چندانی در 
نیز درصد  زمینه قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها 

مشخصی افزایش پیدا می کرد.
اما در سال جاری نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریکا از برجام و لغو تعلیق 
تحریم های ایران از سوی رئیس جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت های بزرگ 
دنیا بار دیگر از سرمایه گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر کرده و روابط  شان 

را با ما کاهش دهند و بعضا به صفر برسانند.
شرکت های خودروساز خارجی که پس از تصویب برجام باری دیگر به دنبال 
انعقاد  مسیر  در  و  بودند  ایران  خودروسازی  صنعت  در  فعالیت  و  سرمایه گذاری 
قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی پس از دیگری 
دسترسی  اینکه  بر  عالوه  شد  سبب  موضوع  همین  و  کردند  ترک  را  ایران  بازار 
شود،  دشوار  تولیدشده  خودروهای  قطعات  از  بخشی  به  ایرانی  خودروسازان 

التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.
البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری 
این  تا  داد  افزایش  بازار  در  را  التهاب  و  نبود  بی تاثیر  اتفاق  این  در  نیز  به کشور 

تنش ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود.
در این میان، بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با 
افزایش بین 5.6 تا ۷.۱ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه 
خودروسازان  اصرار  و  خودرو  بازار  در  التهاب  شدن  بیشتر  با  اما  گیرد،  صورت 
بهای  چشم گیر  افزایش  و  خودرو  تولید  مسیر  در  آمده  وجود  به  مشکالت  بر 
قیمت  در  بازنگری  احتمال  از  رقابت  ش��ورای  رئیس  شیوا،  رضا  تمام شده، 

خودروهای داخلی خبر داد.
افزایش  با  بازار  اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در  این  از  چند روز پس 
که   ۱۳۱ سایپا  خودروی  قیمت  مثال  برای  طوریکه  به  شد  مواجه  چشم گیری 
حال  در  است،  تومان  هزار   ۷۰۹ و  میلیون   ۲۲ رقابت  شورای  مصوبه  براساس 
حاضر در بازار با قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش می رسد. البته این موضوع 
صرفا در خصوص خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی نیز با 
توجه به ممنوعیت واردات، در بازار بعضا تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو 

در کارخانه نیز می رسد.
صنعت،  وزارت  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  از  برخی  میان  این  در 
معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت 

را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این کاال می دانند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش 
قیمت خودرو، گفت: اعالم خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما 
توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن 

به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف کنندگان خودرو بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس، ادامه داد: بازار تولید، توزیع و مصرف خودرو 
شورای  رئیس  که  نیست  معنا  این  به  بازار  مدیریت  اما  شود،  کنترل  حتما  باید 
رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازنگری و افزایش چندباره قیمت خودرو 
سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشور به گونه ای نیست 

که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.

 علیروغنگران

روحانی و چالش میزان محبوبیت

بازخوانی خاطرات وزیر فرهنگ و ارشاد دولت شهید رجایی

روز مبارزه با تروریسم 

   رواب��ط عموم��ی انتق��ال خون خراس��ان رض��وی ، پایگاههای فع��ال اهدای 
خون اس��تان را در عید سعید غدیر خم اعالم نمود . در این اطالعیه ضمن عرض 
تبری��ک عید والیت ب��ه کلیه هموطن��ان و بویژه مجاوران و زائران ب��ارگاه ملکوتی 
حضرت رضا ) ع ( ، اعالم گردیده که در این ایام در مش��هد در مورخه 8 ش��هریور 
ماه مصادف با عید سعید غدیر خم پایگاه اهدای خون امید واقع در نبش خیابان 
ش��یرازی 3 طبقه منهای ی��ک مجتمع تجاری و اقامتی امی��د و نیز پایگاه اهدای 
خون امام رضا ) ع ( واقع درمیدان ش��ریعتی ) تقی اباد ( ابتدای خیابان دانشگاه 
و تیم سیار ) مستقر در در محل بزرگراه  صد متری خیابان صاحب دالن 2 مقابل 
بیمارس��تان 22 بهمن مس��جد جواد االئمه )ع( خیمه مذهبی فرهنگی غدیر ( در 
نوب��ت صبح ازس��اعت 8 الی 13 آم��اده پذیرش داوطلبان موم��ن و ایثارگر اهدای 
خون خواهند بود . ش��رایط عمومی اهدای خون ش��امل وزن بیش از 50 کیلوگرم 
، س��ن بین 18 تا 60 س��ال ، رعایت فواصل اهدای خون حداقل بمدت 8 هفته ، 
رعای��ت تع��داد نوبت مجاز اهدای خون در س��ال برای بانوان س��االنه 3 بار و برای 
آقایان س��االنه 4 بار ، پرهی��ز ار رفتارهای غیر بهداش��تی و همچنین برخورداری 
از س��المت عمومی جس��مانی و روانی اس��ت . در این اطالعیه تصری��ح گردیده تا 
داوطلب��ان اهدای خ��ون کارت ملی خوی��ش را در مراجعه به پای��گاه ها به همراه 

داش��ته باش��ند . 

" پایگاه های فعال اهدای خون استان در عید سعید غدیر خم

استانداری  زائران  امور  و مدیریت  سرپرست معاونت هماهنگی 
خراسان رضوی گفت: تالش کنیم فرهنگ میزبانی را ارتقا دهیم 
القا تبلیغات ناصحیح آلوده  با  و دامان زائران مسلمان خارجی را 

جلوه ندهیم.
سفر  خدمات  هماهنگی  ستاد  جلسه  در  حسینی  جواد  سید 
مصروف  را  تدبیرمان  و  تالش  و  همت  همه  باید  ما  گفت:  استان 
استانداردسازی کیفی خدمات به زائران مضجع منور رضوی کنیم.
کمیته  و  سفر  خدمات  ستاد  اعضا  خدمات  از  تقدیر  ضمن  وی   
های 12 گانه ذیل آن افزود: در اربعین امسال سهمیه  استان برای  
اعزام 65 هزار  زائر خواهد بود و احتمال حضور نزدیک به 5 میلیون 
باید در هر دو  که  دارد  نیز وجود  زائر در دهه آخر صفر در مشهد 

زمینه آمادگی داشته باشیم. 

زائ��ران   ام��ور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت  ح��وزه  سرپرست 
مسافرها،  خانه  ساماندهی  خواستار  رضوی  خراسان  استانداری 
و  زائرسراها  در  میهمانان  و  ها  ظرفیت  از  دقیق  آم��ار  ارائ��ه 

مهمانسراهای ادارات شد .
حسینی تاکید کرد: تمام تالش ها باید در بحث اسکان متمرکز بر 
کیفیت بخشی به مراکز اسکان رسمی و کاهش و ساماندهی مراکز 

اسکان های غیررسمی باشد.
وی در ادامه در خصوص ایجا دفضای روانی تبلیغی در خصوص 
واقع  غیر  برخی  مصاحبه  در  که  ها  عراقی  ویژه  به  خارجی  زائران 
اند؛ گفت:  آنان نسبت داده  به  نابهنجار را  بینانه تبلیغ رفتارهای 
برای  و  هشتم  امام  زیارت  عشق  به  زائران  این  باتفاق  قریب   اکثر 
یک زیارت معنوی و عرفانی به پابوس حضرت رضا)ع( مشرف می 

شوند. جانشین ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان رضوی در 
ادامه افزود: در بحث نظارت و تنظیم بازار باید تمام تالش ها به 
توزیع صحیح  و همچنین  عمومی  و خدمات  کاالها  ارزاق،  تأمین 

آن معطوف شود. 
به  اقالم  کیفیت  و  قیمت  بر  کافی  نظارت  داد:  ادامه  حسینی 
رسیدگی  در  سرعت  کاال،   احتکار  از  جلوگیری  اطراف،  در  ویژه 
به تخلفات و شکایات و تشکیل تیم های ترکیبی برای بازرسی و 

نظارت و خود ارزیابی توسط دستگاه ها را ضروری دانست. 
مورد   2938 تابستان  ماهه   3 همین  در  خوشبختانه  گفت:  وی 
بازرسی و نظارت از تأسیسات و گردشگری انجام و موجب شد از 

فعالیت 458 واحد اقامتی جلوگیری به عمل آید. 
زائ��ران   ام��ور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت  ح��وزه  سرپرست 

استانداری خراسان رضوی در ادامه در خصوص اطالع رسانی در 
کنار استفاده از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کیوسک های اطالع 
رسانی؛ تهیه اپلیکیشن های موبایل توسط دستگاه ها و کتیبه ها 
اطالعات  ارائه همه  داد.   حسینی، همچنین  قرار  تأکید  مورد  را 
ستاد  در  ها  دستگاه  همه  نمایندگان  حضور  و  زائر   رادیو  به  الزم 

طبرسی و ستاد فرمانداری مشهد را ضروری دانست. 
آژانس   450 گفت:  نیز  مسافرتی  های  آژانس  خصوص  در  وی 
در  و  جدی  شکل  به  باید  حج،  خدمات  نیزدفاتر  و  مسافرتی 
از فعالیت  و  نمایند  ارائه  را  چهارچوب قانونی خدمات کیفی خود 

دفاتر فاقد مجوز، جلوگیری بعمل آید.  
و  درون  نقل  و  حمل  موضوع  داش��ت:  بیان  ادام��ه  در  حسینی 
به  توجه  با  ویژه  به  اهمیت است؛  بسیار حائز  زائران  برون شهری 

نقل زمینی و عمومی استفاده  و  از حمل  زائران  اینکه 50 درصد  
می کنند. توجه به مراکز خطرپذیر و جلوگیری از تصادفات در این 
سفر  خدمات  هماهنگی  ستاد  جانشین  است.   مهم  بسیار  نقاط 
خراسان رضوی گفت: 200 کیلومتر جاده داورزن تا نیشابور که 40 
درصد تصادفات در این مسیر انجام می شود باید مورد توجه قرار 
گیرد و ایجاد مراکز رفاهی و ایستگاهی در این مسیر نقش بسیار 

مهم و بازدارنده ای را ایفا می کند.
المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  برگزاری  پایان،  در  حسینی 
مشهد  در  شهریور   15 تا   11 از  که  دستی  صنایع  و  گردشگری 
فرهنگی  میراث  مدیر  از  و  برشمرد  رامهم  شود  می  برگزار  مقدس 
و گردشگری برای برگزاری این نمایشگاه تقدیر کرد و همه دستگاه 

ها را به همکاری با این نمایشگاه فراخواند.

واکنش ها ادامه دارد

جلوگیری از آلوده جلوه دادن دامان زائران مسلمان خارجی

#پیگیری_خبر
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از 16 سالگی با پسر عمویم ارتباط داشتم تا اینکه شب 
خواستگار آن اتفاق افتاد

بیاید  شان  خانه  به  خواستگارش  اینکه  از  قبل  جوان  دختر 
قرار  دانست  نمی  اما  بود  داده  داماد  تازه  آنها  به  را  مثبت  جواب 

است در خانه شوهرش کیسه بوکس شود.
از  که  بودم چرا  گفته  به خواستگارم  را  نظر مثبت خودم  از قبل 
حدود دو سال پیش به او عشق می ورزیدم اما خانواده ام به شدت 
نداشتم  چاره ای  دیگر  که  من  می کردند  مخالفت  ازدواج  این  با 
تصمیم گرفتم خانواده ام را در تنگنای اخالقی قرار دهم به همین 
وقتی  شب  آن  کردم.  تعیین  خودم  را  خواستگاری  تاریخ  دلیل 
تعجب  از  گشود  را  خانه  در  مادرم  و  شد  بلند  منزل  زنگ  صدای 
جعبه  و  گل  دسته  که  خواستگارم  دیدن  با  او  شد  گرد  چشمانش 

شیرینی در دست داشت در شوک فرو رفته بود.
زندگی  دومین  دندان  و  چنگ  با  کرد  می  سعی  که  ساله   25 زن 
نمی خواهم  می کرد  بیان  که  حالی  در  کند  حفظ  را  خود  مشترک 
مددکار  و  مشاور  به  افکند  سایه  ام  زندگی  بر  دیگری  شکست 
سالگی   16 از  گفت:  مشهد  خان  میرزاکوچک  کالنتری  اجتماعی 
به پسر عمویم عالقه مند شدم اما این دلبستگی زمانی بیشتر شد 
این  وجود  با  است  عالقه مند  من  به  نیز  پسرعمویم  فهمیدم  که 
بود  برادرش موجب شده  و  پدرم  بین  اختالفات شدید خانوادگی 
از یکدیگر جدا کند.  را  تا کینه قدیمی و نفرتی آشکار خانواده ما 
شدت این اختالفات به حدی بود که ما نیز مجبور بودیم چشم بر 
خواسته هایمان ببندیم در این شرایط زن عمویم دیدی متفاوت 
داشت و کینه های قدیمی را در مسائل خانوادگی دخالت نمی داد 
با »منوچهر« بود ولی یک  این موضوع تنها امید من برای ازدواج 
سال بعد زن عمویم به دلیل بیماری فوت کرد و در حالی که امید 
شده  تبدیل  یأس  خاکستر  به  پسرعمویم  با  ازدواج  برای  نیز  من 
بود، منوچهر در یک مهمانی از من خواست تا به خواستگاری ام 

بیاید من که پاسخ پدر و مادرم را می دانستم برنامه ریزی کردم تا 
خانواده ام در تنگنای اخالقی قرار گیرند.

آن شب وقتی مادرم در منزل را گشود و منوچهر و خانواده اش 
را مقابلش دید شوک زده فقط به آن ها می نگریست با وجود این 
ام  کرده  برنامه ریزی  خواستگاری  برای  من  که  شد  متوجه  وقتی 
از رفتن خانواده عمویم کتک  بعد  اگرچه  کند  بداخالقی  نتوانست 
ندارد  عاقبتی  ازدواج  این  فریاد می کشید  مادرم  و  زیادی خوردم 
و روزی پشیمان می شوی، ولی من این حرف ها را نمی شنیدم 
های  نصیحت  که  کردم  می  شماری  لحظه  ازدواج  برای  چنان 
نشستم  عقد  سفره  پای  باالخره  بود  معنی  بی  برایم  ام  خانواده 
اما دوران شادی و خنده های من فقط چند ماه طول کشید چرا 
که با آغاز زندگی مشترک گویی من کیسه بوکس انتقام شده بودم 
این  کرد  می  پیکرم  روانه  را  مشتی  عمویم  خانواده  از  هرکسی  و 
درحالی بود که دیگر حمایت های منوچهر را از دست داده بودم 
بار  به طوری که هر  نیز زبانه می کشید  او  انتقام در وجود  و حس 
از خانه مادرش باز می گشت به بهانه های کوچک مرا زیر مشت و 
با  و  گرفتم  به طالق  که تصمیم  به جایی رسید  کار  گرفت  لگد می 
به  حتی  توانستم  نمی  دیگر  بازگشتم  ام  خانواده  نزد  سرافکندگی 

چشمان مادرم نگاه کنم.
او  با  از من خواست دوباره  دو سال بعد منوچهر پشیمان شد و 
زندگی کنم اما مهر او از دلم بیرون رفته بود در این شرایط سرکار 
مرتکب  را  دیگری  اشتباه  ولی  ببرم  خاطر  از  را  چیز  همه  تا  رفتم 
خواستگاری  به  ام  خانواده  های  نصیحت  به  توجه  بدون  و  شدم 
داشتم  خوبی  زندگی  ابتدا  اگرچه  دادم  مثبت  پاسخ  صاحبکارم 
اما طولی نکشید که فهمیدم همسر یکی از دوستان شوهرم که با 
با »یاسر«  آن ها رفت و آمد خانوادگی داشتیم رفتار غیرمتعارفی 

دارد.
مدت  در  شوهرم  رفتار  آمد  سرم  به  ترسیدم  می  چه  آن  از 
کوتاهی تغییر کرد و دیگر نه تنها شب ها دیر به خانه می آمد بلکه 
در  تاثیری  نیز  فرزندم  آمدن  دنیا  به  نداشت  من  به  توجهی  هیچ 
روابط سرد و بی روح ما نگذاشت همسرم دیگر بیشتر شب ها به 
از  با تلفنش صحبت می کند حاال در حالی  خانه نمی آید و مدام 
بازگشت  روی  وجه  هیچ  به  که  هراسانم  زندگی  در  دیگر  شکستی 

دوباره به خانه پدرم را ندارم.
بنا به این گزارش، به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی )رئیس 

کالنتری( این زن جوان به مرکز مشاوره ای پلیس معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری،خراسان رضوی

دستگیری ٣متهم که حساب دوستشان را خالی کردند
سه فردی که برای انتقام گرفتن از دوستی قدیمی نقشه شومی را 

طراحی کرده بودند، در مشهد دستگیر شدند.

و  ایستاد  پلیس آگاهی  کارآگاهان  مقابل  وقتی  میان سال  مرد 
به  شروع  مقدمه  بدون  کرد  تسلیمشان  را  دادسرا  قضایی  مرجوعه 
خدا  به  را  تو  نگذرد،  ازشان  »خدا  گفت:  و  کرد  ماجرا  کردن  بازگو 
کمکم کنید. پس انداز یک عمرم را دزدیدند. نمی دانم کار کدام از 
خدا بی خبری است و اصال نمی دانم چطوری توانسته اند این همه 
می پاشد،  هم  از  دارد  زندگی ام  کنند.  برداشت  حسابم  از  را  پول 
این پول ها را برای روز مبادا ذخیره کرده بودم و حاال نمی دانم چه 
کنم.«بررسی پرونده مال باخته نشان داد که ماجرای این سرقت از 
گم شدن کارت عابربانک و شناسنامه شاکی آغاز شده است و پیش 
از اینکه شاکی بتواند اقدامی قانونی برای اعالم مفقودی انجام دهد 
او مبلغ 355میلیون تومان  بانکی  نفوذ به حساب  با  افرادی  یا  فرد 
موضوع  روشن شدن  با  هم زمان  کرده اند.  برداشت  حسابش  از 
شکایت، با توجه به حوزه جغرافیایی وقوع جرم به دستور سرهنگ 
خراسان رضوی،  پلیس آگاهی  فرمانده  بیات مختاری،  حسین 
مأموریت  مشهد  در  پلیس آگاهی  سوم  پایگاه  کارآگاهان  از  گروهی 
اقدام  این  عامالن  یا  عامل  و  کنند  ورود  پرونده  این  به  تا  یافتند 

مجرمانه را شناسایی و دستگیر کنند.
کارآگاهان پلیس آگاهی در اولین اقدام عملی با همکاری سیستم 
بررسی های  از  پس  برآمدند.  پول ها  انتقال  محل  دنبال  به  بانکی 
پول ها  که  رسید  بانکی  حساب  سه  به  پلیس  در نهایت  تخصصی 
پس از برداشت به این حساب ها منتقل شده بود.با دستور قضایی 
برای  گسترده  تحقیقاتی  و  شدند  مسدود  حساب ها  بالفاصله 
شناسایی صاحبان این حساب های بانکی از سوی کارآگاهان آغاز 

شد.
این سرنخ های مهم توانست کارآگاهان را یک قدم جلوتر بکشاند 
و در گام بعدی مأموران با هماهنگی مقام قضایی موفق به شناسایی 
از  یکی  که  کرد  مشخص  بعدی  بررسی های  شدند  مظنون  چند 

مظنونان دارای سابقه کیفری است.
هدایت مظنونان به پلیس آگاهی

از  پس  مأموران  پرونده،  این  مظنونان  هویت  مشخص شدن  با 

دادند.  قرار  تعقیب  تحت  را  افراد  این  قضایی  مقام  با  هماهنگی 
کارآگاهان  سوی  از  افراد  این  مظنونان  زندگی  محل  شناسایی  با 
وضعیت  به  تا  شدند  منتقل  مشهد  در  پلیس آگاهی  سوم  پایگاه  به 

اتهامات آن ها رسیدگی شود.
هیچ کار  که  بودند  معتقد  افراد  این  بازجویی ها،  آغاز  با  هم زمان 
که  موجود  مستندات  و  م��دارک  ام��ا  ن��داده ان��د  انجام  اشتباهی 
بر  را  انکار  راه  می داد،  نشان  را  سرقت  در  افراد  این  دست داشتن 
سوی  از  تخصصی  بازجویی های  انجام  با  ادامه  در  و  آن ها بست 

کارآگاهان پلیس آگاهی به جرمشان اعتراف کردند.
انتقام جویی به علت کینه قدیمی

نداشتند  گریزی  راه  دیگر  و  بود  شده  رو  دستشان  که  متهمان 
با  » ما  کردند:  اعتراف  آن  علت  درباره  جرمشان  به  اعتراف  ضمن 
شاکی دوست قدیمی هستیم. ارتباط ما با یکدیگر خیلی خوب بود 
قرار  تحت الشعاع  را  دوستی ما  تمام  کوچک  اختالف  یک  اینکه  تا 
کنیم.  و فصل  را حل  اختالف  این  نتوانستیم  کردیم  داد. هر کاری 
به نوعی احساس می کردیم که سرمان کاله رفته و این رفیق قدیمی 
به ما نارو زده است. با طراحی این نقشه قصد داشتیم از او انتقام 

بگیریم.«
شگرد مکارانه با یک سرقت ساده

دستیابی  چگونگی  به  پی بردن  برای  پلیس آگاهی  کارآگاهان 
متهمان به حساب بانکی متهم، بازجویی ها را وارد مرحله جدیدی 
کردند که متهمان درباره شگردشان اعالم کردند: » چند وقت پیش 
را  متهم  شناسنامه  و  بانکی  کارت  توانستیم  صحنه سازی  یک  با 
نمی دانست  و  بود  نشده  موضوع  متوجه  فرد  این  کنیم.  سرقت 
گم  را  مدارک  این  که  داشت  وگمان  است  شده  سرقت  مدارکش 
به  خاطر  همین  به  نداریم  زیادی  فرصت  می دانستیم  است.  کرده 
سرعت دست به کار شدیم و با عکسی که از او داشتیم پس از جعل 
شناسنامه توانستیم، با مراجعه به بانک و جا زدن خودمان به جای 
به 3حساب  و  برداشت  از حسابش  تومان  شاکی مبلغ 330میلیون 
نکردیم و  پیدا  را  اما فرصت خرج کردن پول ها  دیگر منتقل کنیم. 

دستگیر شدیم.«
جزئیات  به  اش��اره  با  خ��راس��ان رض��وی  پلیس آگاهی  رئیس 
پرونده،  تشکیل  از  پس  افراد  این  کرد:  بیان  متهمان  دستگیری 
شدند.  معرفی  قضایی  مقام  به  جرمشان  به  رسیدگی  ب��رای 
قصد  که  سودجویانی  به  هشدار  با  بیات مختاری  حسین  سرهنگ 
رعایت  ضمن  شهروندان  کرد:  بیان  دارند  مجرمانه ای  اقدامات 
کارت های  و  شناسایی  مدارک  از  نگهداری  برای  ضروری  نکات 
می تواند  کوچک  اختالف  یک  که  باشند  داشته  توجه  بانکی شان، 
بروز  از  پیش  است  بهتر  باشد.  داشته  پی  در  سنگینی  تبعات 
حل  به  مشاوران  یا  بزرگ ترها  از  گرفتن  کمک  با  مشکلی  هرگونه 
و  کهنه  اختالفات  این  نگذارند  و  کنند  اق��دام  اختالف هایشان 

تبدیل به کینه شود..
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معاون  حضور  ب��ا  و  دول��ت  هفته  ب��ا  همزمان 
مدیرکل  و  رض��وی  خراسان  استانداری  عمرانی 
کتابخانه  رضوی،  خراسان  عمومی  کتابخانه های 
به  بردسکن  شهرستان  انابد  شهر  در  سینا«  »ابن 

رسید. بهره برداری 
خراسان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
رضوی در آیین بهره برداری از کتابخانه »ابن سینا« 
کتابخوانی  فرهنگ  اهمیت  به  اشاره  با  انابد  شهر 
این  در  که  نسلی  گفت:  جامعه  تعالی  و  رشد  در 
بهره مند  آن  خدمات  از  و  می یابد  پرورش  کتابخانه 
دانا  آینده ساز،  انقالبی،  جهادی،  نسلی  می شود، 
بسیاری  تربیت  و شاهد  باشد  فرزانه  و  اندیشمند  و 
اسالمی  جامعه  آینده  دانشمندان  و  مسئوالن  از 
این یک  و  باشیم  انابد  »ابن سینا«  کتابخانه  در دل 

ادعای بزرگ و آرزوی دست نیافتنی نیست.
با  سبزیان  علی اکبر  المسلمین  و  حجت االسالم 
بر  آرامش  و  آسایش  در  ما  همه  امروز  اینکه  بیان 
افزود:  نشسته ایم،  اسالمی  انقالب  بابرکت  سفره 
بتواند  تا  کنند  کمک  کتابخانه  این  به  باید  همه 
باید  و  دهد  پرورش  را  اسالمی  میهن  آینده سازان 
آینده  موقعیت های  می تواند  که  نسلی  کنیم  باور 
همین  دل  از  بزند  رقم  را  اسالمی  جامعه  و  کشور 

می آید. بیرون  کتابخانه ها 
این  با آغاز فعالیت  امیدواری کرد؛  ابراز  سبزیان 
شهر،  شورای  فرمانداری،  همکاری  با  و  کتابخانه 

شهرداری، خیرین و همه دست اندرکاران فرهنگی 
باشیم  شاهد  انابد،  شهر  و  بردسکن  شهرستان  در 
فرزانگی  و  دانش  و  دانایی  شهر  به  شهر  این  که 

مبدل شده است.
کل  اداره  ت��الش  ب��ه  اش���اره  ب��ا  همچنین  وی 
توسعه  برای  کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
کمی و کیفی کتابخانه ها، گفت: هفته دولت فرصت 

بی نظیر ارائه دستاوردها و خدمات دولت به مردم 
های  کتابخانه  کل  اداره  راستا  همین  در  و  است 
شده  انجام  اقدامات  و  پیگیری ها  با  نیز  عمومی 
با حضور  را در سطح استان  پنج پروژه کتابخانه ای 
مسئوالن کشوری و استانی افتتاح کرده و می کند.

عمومی  کتابخانه  دومین  کرد:  تصریح  سبزیان 
در  »فرهنگ«  عمومی  کتابخانه  مشهد،  سیار 

ا...  »آیت  عمومی  کتابخانه  جوین،  شهرستان 
کتابخانه  ق��وچ��ان،  شهرستان  در  ع��ط��اردی« 
و  گلبهار  جدید  شهر  در  بهشت«  »هشت  عمومی 
انابد  شهر  در  سینا«  »ابن  عمومی  کتابخانه  نیز 
بهره برداری  شاهد  امروز  که  بردسکن  شهرستان 
که  هستند  ای  کتابخانه  پروژه  پنج  هستیم،  آن  از 
سطح  در  دولت  هفته  ایام  در  آن ها  از  بهره برداری 

استان آغاز شده است.
رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
کتابخانه  کرد:  بیان  انابد  شهر  کتابخانه  مورد  در 
و  مربع  200متر  زیربنای  با  فضایی  در  سینا«  »ابن 
محل  از  تومان  میلیون   351 بر  بالغ  ای  هزینه  با 
اعتبارات دولتی و کمک های خیرین کتابخانه ساز، 
شده  تجهیز  تومان  میلیون   70 هزینه  با  و  احداث 
ترویج  به  فرهنگی  مرکز  یک  عنوان  به  تا  است 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در این شهر بپردازد.

عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  سخنان  از  پس 
معاون  توسط  انابد  سینا«  »ابن  کتابخانه  استان، 
حضور  با  و  رض��وی  خ��راس��ان  استاندار  عمرانی 

افتتاح شد.  مسئوالن استانی و محلی 
خیر  داودی  محمدحسن  م��راس��م  ای��ن  در 
کتابخوانی،  فرهنگ  ترویج  هدف  با  کتابخانه ساز 
جایزه  عنوان  به  را  معال  کربالی  به  سفر  دو  هزینه 
سطح  در  کتابخوانی  مسابقه  یک  برگزاری  برای 

انابد بر عهده گرفت. شهر 

با حضور معاون استاندار و مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛

کتابخانه »ابن سینا« شهر انابد بردسکن به بهره برداری رسید
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سامانه پیام کوتاه روزنامه

 صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و
  انتقادات شهروندان عزیز می باشد

           عاطفهخوافیان
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بین  جشنواره  یکمین  و  سی  خبری  نشست 
المللی فیلم کودک و  نوجوان و بیست و هشتمین 
حضور  با  رضوی  خراسان  استان  تئاتر  جشنواره 
اجتماعات  سالن  در  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 

برگزار شد.
ایجاد فضای شاد و نشاط انگیز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی 
جشنواره  یکمین  و  سی  گفت:  جلسه  ای��ن  در 
محل  در  ن��وج��وان  و  ک��ودک  فیلم  بین المللی 
شهریورماه   14 تا   10 از  گلشن  سینمایی  پردیس 
و هنری در  اجتماعی  نشاط  ایجاد فضای  با هدف 
این  افزود:  وی  شد.  خواهد  برگزار  مشهد  سطح 
تبلیغاتی،  مختلف  نهادهای  همکاری  با  جشنواره 
تدارکات،  فنی،  رسانی،  اطالع  بصری،  و  سمعی 
نشست های  و  کارگاه ها  ب��رگ��زاری  و  بازرگانی 

برگزار خواهد شد. تخصصی 
برگزاری جشنواره در  به  اشاره  با  جعفر مروارید 
وجود  کرد:  خاطرنشان  گلشن  سینمایی  پردیس 
بازار در پردیس سینمایی گلشن به شادی و رونق 
طول  در  و  کرد  خواهد  کمک  جشنواره  این  بیشتر 
را  عروسک ها  نمادین  حرکت  جشنواره  برگزاری 

داشت. خواهیم 
جشنواره  یکمین  و  س��ی  ک���رد:  اض��اف��ه  وی 
از  مشهد  در  نوجوان  و  کودک  فیلم  بین المللی 
بود و در محل  برخوردار خواهد  تبلیغات محیطی 
خواهد  ایجاد  خبری  ایستگاه  جشنواره  برگزاری 
شد. وی در ادامه تصریح کرد: در حاشیه برگزاری 
و  خاطره انگیز  فیلم های  از  تا   5 اکران  جشنواره 
کودکان  برای  برای  را  کودک  نوستالژیک سینمای 

داشت. خواهیم 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی 
جشنواره  این  برگزاری  با  همزمان  کرد:  عنوان 

اکران  افتاد و آن  اتفاق خواهد  نیز  رویداد دیگری 
و  پدر  برای  نوستالژیک  و  خاطره انگیز  فیلم های 
والدین  بین  منسجمی  احساس  که  است  مادران 
عباراتند  فیلم ها  آن  و  می کند  برقرار  کودکان  و 
پسرخاله،  و  قرمزی  ک��اله  عروسکها،  دزد  از: 
در  فیلم ها  ای��ن  ک��ه  گلنار   ،1 شهرموشهای 
پارک های سطح شهر به نمایش در خواهند آمد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی 
بین  جشنواره  برنامه های  دیگر  از  کرد:  اضافه 
برگزاری  مشهد،  در  نوجوان  و  ک��ودک  المللی 
حضور  ب��ا  تخصصی  نشست های  و  ک��ارگ��اه ه��ا 
فیلمسازان ایرانی و خارجی در پردیس سینمایی 

هویزه خواهد بود.
فرصتی مناسب در کنار کودکان

سینمائی  پردیس  مدیرعامل  جیرانی  فرزین 
پردیس  محل  ب��ه  توجه  ب��ا  ک��رد:  بیان  گلشن 
مناسبی  فرصت   ، خرید  مرکز  در  گلشن  سینمائی 
برای خانواده ها فراهم گردید تا ضمن بازارگردی، 
کوکان خود را به سینما بیاورند و از فضای شادی 
وی  کنند.  استفاده  دیدیم،  تدارک  آن ها  برای  که 
در  نوجوان  و  کودک  فیلم  جشنواره  اکران  برای 
برای  را  پدیس سینمائی گلشن گفت: سالن خیام 
استقبال  صورت  در  ولی  گرفتیم  نظر  در  اک��ران 
کرد.  خواهیم  منتقل  اصلی  سالن  به  را  فیلم ها 
هویزه  سینمائی  پردیس  با  را  تعامالتی  همچنین 
نشست های  و  کارگاهی  بخش  تا  دادی��م  انجام 

تخصصی را در این سینما برگزار کنیم.
خراسان رضوی قطب تاتر ایران

سینمایی  جریان  اینکه  به  اش��اره  با  مروارید 
پیش  ش���دن  تخصصی  س��م��ت  ب��ه  مشهد  در 
در  شهروندان  مختلف  سالیق  باید  می رود،گفت: 
بیشتر  هرچه  رشد  شاهد  تا  بگیریم  نظر  را  مشهد 
بر  براساس مطالبه نسل جوان  تولیدات سینمایی 
با  اساس توانایی های استان باشیم. وی در ادامه 
تئاتر  جشنواره  هشتمین  و  بیست  برگزاری  اشاره 
فضای  در  تئاتر  گفت:  رض��وی  خراسان  استان 
است  شده  جوشان  چشمه  یک  به  تبدیل  مشهد 

است.  ایران  تئاتر  قطب  خراسان  استان  شهر  و 
از  نشان  نمایشنامه ها  سطح  و  رونق  جهت  ازاین 
در  فضا  این  در  که  است  خالقی  و  پویا  جامعه ایی 

هستند. فعالیت  حال 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی 
افزود: امیدوارم در بحث تئاتر که پیشانی هنر در 
ابتکار  و  تکامل  که  مسئله  اصل  به  است  خراسان 

است بپردازیم و دچار حواشی نشویم. 
تئاتر  جشنواره  هشتمین  و  بیست  برگزاری 

استانی خراسان رضوی 
افشین تحفه گر در این نشست خبری بیان کرد: 
اثر   90 جشنواره  دبیرخانه  به  رسیده  آثار  تعداد 
و  مشهد  از  اثر   69 آثار  این  بین  از  که  است  بوده 
 58 افزود:  بوده است. وی  از شهرستان ها  اثر   10
که  کردند  آمادگی  اعالم  بازبینی  برای  نمایشی  اثر 
در نهایت از بین آن ها 12 اثر به جشنواره راه پیدا 

کردند.
استان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  معاون 
تئاتر  جشنواره  اینکه  به  اشاره  با  خراسان رضوی 
سال  طول  در  نمایشی  تولیدات  ویترین  استانی 
خودش  جای  استانی  تئاتر  جشنواره  گفت:  است 
این  خروجی  و  است  کرده  باز  هنرمندان  بین  را 
جشنواره  به  نمایشی  اثر   2 راه یابی  جشنواره 
که همین مسئله  بود  تئاتر فجر خواهد  بین المللی 

را بین هنرمندان جدی تر می کند. رقابت 
استان  در  ما  کرد:  ادامه خاطرنشان  در  تحفه گر 
خراسان رضوی بعد از تهران تنها استانی هستیم 
که بین 12 تا 15 اثر باهم رقابت می کنند، در سایر 
نمایشی  اثر   7 تا   5 بین  این رقم  استان های کشور 
هشتمین  و  بیست  در  امسال  افزود:  وی  است. 
بیش  رض��وی  خراسان  استانی  تئاتر  جشنواره 
از  نشان  که  می کنند  هنرنمایی  هنرمند   300 از 

است. استان  هنرمندان  توانمندی های 
استان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  معاون 
رضوی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  خراسان رضوی 
بیشترین تعداد نمایش را در جشنواره بین المللی 
نمایشی  اثر   8  ،95 در سال  گفت:  دارد  فجر  تئاتر 

و در سال 96 ده اثر در جشنواره تئاتر فجر حضور 
داشتند. وی اضافه کرد: خراسان پرمخاطب ترین 
بین  و هم اکنون  تئاتر است  استان کشور در حوزه 
روی  مشهد  در  همزمان  صورت  به  اجرا   16 تا   14

است. صحنه 
اینکه در جشنواره  به  با اشاره  پایان  تحفه گر در 
اثر   3 از شهرستان ها خراسان رضوی فقط  امسال 
خراسان  استان  ضعف  نقطه  گفت:  دارند،  حضور 
که  است  تئاتر بحث شهرستان ها  رضوی در حوزه 
برنامه   بپردازیم و  به آن  به عنوان یک آسیب  باید 

ارائه کنیم. ویژه ایی را برای شهرستان ها 
نمایشی آثار  بازبینی 

هنرهای  انجمن  رئ��ی��س  خ��ی��رآب��ادی  آرش 
روند  درب��اره  رض��وی  خراسان  استان  نمایشی 
سیاست  گذاری  ش���ورای  جلسات  شکل گیری 
»شورای  عنوان  تحت  شورایی  کرد:  بیان  تئاتر 
تاتر  جشنواره  بیست وهشتمین  سیاست گذاری 

گرفت. شکل  استانی« 
 وی افزود: بازبینی آثار ارسالی از ابتدای مرداد 
اثر   90 و  پذیرفت،  صورت  هفته   2 به مدت  امسال 
از شهرستان ها و مشهد بازبینی شد و بعضی از آن 
ها از گردونه جشنواره خارج شدند، در نهایت 64 
اثر   24 تعداد  این  از  و  رسید  بازبینی  مرحله  اثربه 
مشهد  به  متعلق  مابقی  و  شهرستان ها  به  مربوط 
اثر   44 نهایی  به صورت  بازبینی  جدول  بودند.در 
جشنواره  تاتر  به  نمایش   12 نهایت  در  و  رسید 

استانی راه پیدا کردند.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان 
این  در  شهرستان ها  تئاتر  حضور  درباره  رضوی 
تربت حیریه،  شهرستان های  از  گفت:  جشنواره 
شرکت  بازیگر   70 به  نزدیک  قوچان،کاشمر 
مدیریت  محوریت  ب��ا  جشنواره  ای��ن  ک��ردن��د. 
بازبینی  سیاست های  به  توجه  با  است،  آموزشی 
به  متفاوت  اصطالح  به  و  آمیز  ترحم  نگاهی 
بازبینی  سختگیری  با  و  نداشتیم  ها  شهرستان 
شهرستان ها  تاتر  که  است  این  معیارمان  و  کردیم 

باید در پایه قوی باشند.

خبرخبردر پستوی خبر

سعیدتشکری:

ادبیات ما در مرز گمشدگی قرار دارد

سعید تشکری گفت: ادبیات ما امروز در مرز گمشدگی 
قرار گرفته است.

نشست  در  که  حماسی  داستان های  جایزه  علمی  دبیر 
داستان های  جایزه  نخستین  برنامه های  تشریح  خبری 
در  می گفت  سخن  فردوسی  آرامگاه  محل  در  حماسی 
ادامه اظهار کرد: ما در سالیان اخیر اثری که در بین مردم 
گم نشده باشد نداریم؛ ادبیات ما به سمت جزیره ای شدن 
عمومی  سطح  به  را  خرد  سطح  نتوانسته ایم  و  رفته   پیش 

جامعه متصل کنیم.
در  بار  نخستین  برای  که  خوشحالم  من  داد:  ادامه  وی 
خراسان مکتب این استان دارد جدی گرفته می شود زیرا 
اخوان  و  فردوسی  استان  این  در  که  هستیم  آن  شاهد  ما 
آرمیده اند اما شاهد نویسنده ای در این سطح نیستیم که 

علت این امر همان بی توجهی به مکتب خراسان است. 
تشکری تصریح کرد: ادبیات در تمام دنیا با کهن الگوها 
جاودانه می شود و خود شاهنامه نیز چنین وضعیتی دارد 
و از آثار قبلی خود با نهایت امانت بهره برده است ولی ما 

خودمان را از کهن الگوهای خود محروم کرده ایم. 
این نویسنده خاطرنشان کرد: ما تصمیم گرفتیم که در 
این جایزه به طرح داستان توجه ویژه ای داشته باشیم و 
ما آثار را در حین نگارش هدایت خواهیم کرد و طرح های 
اثر کامل تبدیل  به یک  6 ماهه  بازه  پذیرفته شده در یک 

شود.
خود  اصلی  جایگاه  به  ما  ادبیات  اگر  کرد:  عنوان  وی 
خرد  جایگاه  نتوانسته ایم  که  است  این  آن  علت  نرسیده 
انجام داده  بزنیم کاری که شاهنامه  به عموم مردم گره  را 
رسوم  و  آداب  و  فنون  و  ایرانی  اسامی  امروز  ما  و  است 

مختلف خود را مدیون و مرهون این اثر هسستیم.
داستان نویسی  شگردهای  ک��رد:  اض��اف��ه  تشکری 
به  سالیان  ای��ن  در  م��ا  ک��ه  هستند  چیزی  شاهنامه 
کلید  می توانند  این ها  که  حالی  در  سپرده ایم  فراموشی 
نویسندگان  جدید  جریان  شکلگیری  برای  ما  راهگشای 

باشد. حماسی 
نیازمند  ادبیات  برای نجات  اینکه  بیان  با  نویسنده  این 
سراینده  شاهنامه،  از  باید  ما  گفت:  هستیم؛  فردوسی 
بتوانیم  تا  بطلبیم  استعانت  شاهنامه  خدای  و  شاهنامه 

ارتباط بین مردم و ادبیات را مجددا احیا کنیم. 
راهکارهای  خصوص  در  ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  وی 
ما  ادبیات  ریتم  کرد:  اظهار  مخاطبان  برای  ذائقه سازی 
لکنت دارد و جایزه های ادبی ما به گونه ای است که همه 
ما  رو  همین  از  و  کنند  شرکت  جشنواره ها  در  می توانند 
شاهد آن هستیم که هدف تعداد آثار شرکت کننده است 

ولی نگاه ما در این جایزه نخبگانی است.
سمت  به  جشنواره  این  در  ما  نگاه  داد:  ادامه  تشکری 
به طور  که  نویسندگانی  یعنی  نویسندگان حرفه ای است؛ 
طبیعی در جریان اقبال عمومی قرار دارند مورد توجه ما 

قرار می گیرند تا به سلیقه مخاطب نیز نزدیک شویم.
نوستالژیک  نگاه جایزه داستان های حماسی صرفا 

نیست
جایزه  نگاه  گفت:  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
دنبال  به  و  نبوده  نوستالژیک  صرفا  حماسی  داستان های 

ایجاد آثار هنری جدید مطابق با نیاز روز است.
اظهار  خبری  نشست  این  در  بیناباج  م��رادی  میثم 
اثر  این  به  توجه  و  شاهنامه خوانی  ایران  سراسر  در  کرد: 

ارزشمند ظهور و بروز داشته است.
این نشست  در شرایطی  که  داد: خوشحالیم  ادامه  وی 
برگزار می کنیم که در آستانه عید غدیر خم قرار داریم  را 
سید  عصر  هم  فردوسی  که  است  این  توجه  جالب  نکته  و 
رضی است که در زمانی که خلفای عباسی و اموی تالش 
می کردند تا یاد و نام امیرالمونین را به فراموشی بسپارند؛ 
و  البالغه  نهج  در  حضرت  کالم  آوری  جمع  با  رضی  سید 
و  نام  و  یاد  احیای  به  شاهنامه  در  اشعارش  با  فردوسی 

روش و منش علوی پرداخته اند.
کرد: مردم  رئیس حوزه هنری خراسان رضوی تصریح 
در سابقه تاریخی خود توجه خاصی به شاهنامه داشته اند 
وجود  شاهنامه  اشعار  در  که  ایران سازی  و  تمدنی  نگاه  و 

داشته همواره برای مردم ما راهگشا بوده است.
مرادی خاطرنشان کرد: نگاه صرفا نخبگانی به شاهنامه 
که  کنیم  کاری  باید  ما  و  نمی دهد  را  ما  جامعه  نیاز  کفاف 

مضامین شاهنامه به متن زندگی مردم راه پیدا کند.
حماسه های  به  باید  جامعه  در  ما  ک��رد:  عنوان  وی 
مضامینی  از  مردم  که  کنیم  کاری  و  کنیم  توجه  امروزی 

مثل غم و اندوه و... فاصله بگیرند.
ک��رد:  اض��اف��ه  رض��وی  خ��راس��ان  هنری  ح��وزه  رئیس 
در  ای��ران  که  س��رود  را  شاهنامه  شرایطی  در  فردوسی 
باید  رو  همین  از  و  است  بوده  گسترده  حمالت  معرض 
از  باید  ما  نیز  امروزی  شرایط  در  که  باشیم  داشته  توجه 
روش فردوسی یعنی بلند کردن علم ایستادگی و مقاومت 

در برابر دشمن استفاده کنیم.
در  خ��ود  عصر  در  ف��ردوس��ی  اینکه  بیان  ب��ا  م���رادی 
دارند  تاکید  امر  بزرگان  گفت:  ایستاد؛  استعمار  برابر 
ایرانی  هویت  و  فارسی  زب��ان  حفظ  ب��رای  فردوسی  که 
اثر  این  به  ام��روز  تا  ما  و  سرود  را  شاهنامه  اسالمی،  و 
مدیون هستیم و امیدواریم که بتوانیم از این منبع بزرگ 

استفاده های زیادی را ببریم.
میرزا  عباس  قیام  مانند  قیام هایی  در  کرد:  اظهار  وی 
برای  سربازان  که  هستیم  آن  شاهد  ما  جنگل  نهضت  یا 
این  و  می پرداختند  شاهنامه خوانی  به  روحیه  افزایش 
از  و  است  داشته  مصداق  نیز  دیگری  قیام های  در  مساله 
همین رو ما امیدواریم که بتوانیم در قالب این حرکت در 

این مسیر به ایفای نقش بپردازیم.
داد:  ادام���ه  رض��وی  خ��راس��ان  هنری  ح��وزه  رئیس 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همکاری  با  امیدواریم 
مسیر  در  خوبی  قدم های  بتوانیم  مفاخر  و  آثار  انجمن 
که  را  خالیی  بتوانیم  و  برداریم  حماسه  فرهنگ  احیای 
برطرف  است  داده  رخ  مجموعه  این  در  اخیر  سالیان  در 

کنیم.

نقدیبرتئاتربیستهزارفرسنگزیردریا:

راهی به درون خودمان

بیشتری  اهمیت  هنرها  دیگر  از  همیشه  برایم  تئاتر 
نفس  ب��ا  بازیگرانش  نفس  اینکه  و  دارد  و  داش��ت��ه 
درونی  حس  شود  می  و  شود  می  یکی  تماشاگرهایش 
میرد  می  شب  هر  تئاتر   . کرد  درک  و  فهمید  را  بازیگر 
دنیای  وارد  را  ما  تاریکی  از  و  شود  می  زنده  دوبارزه  و 
تاریکی مطلق وارد دنیای بیست  از   . خودش می کند 
و  نویسندگی  به  تئاتری   ، دری��ا  زی��ر  فرسنگ  ه��زار 
کارگردانی شادی غفوریان می شویم . بیننده در وهله 
رفته  هم  در  و  شکسته  آبی  های  لوله  اتصاالت  با  اول 
با  و   . هستند  کردن  چکه  حال  در  که  شود  می  مواجه 
اداره دارند می شود و در  از یک  تابلوهایی که حکایت 
و دیگر  بندد  نمایش نقش می  و مکان  ذهنش جایگاه 
. درینگ درینگ  است  برایش حل شده  مسئله مکان 
صدای زنگ تلفن که سرایدار پیر اداره را از روی تخت 
بیدار و چرخه  کارگزینی  با مسئول  و  بلند کرده  خوابی 
نمایش حول  نمایش در حال شکل گیری است.  قصه 
محور سه شخصیت سرایدار پیر و آبدارچی و تلفنچی 
اداره می چرخد . نویسنده از همان اول ما را با سیستم 
اداری فرسوده آشنا ساخته و ذهن بیننده را وارد چالش 
بیمار گونه اداری یک سیتم می کند . مکان اداره مراقبت 
از آبهای سطحی است و آب همچنان از سقف چکه می 
کند . سرایدار با رادیوی کوچکش و صدای گوینده روز 
خوشی را برای مردم نوید می دهد در تنگنای مراودات 
بافتن  حال  در  که  تلفنچی  دخترکی  حال  و   . انسانی 
شالی برای خواستگاری آن سوی آبها که اصال نگاهی به 
او ندارد . دخترک در تمام مدت در تخیل خود و مردی 
که دوستش دارد سپری می کند . دختر تلفنچی مانند 
همه ما در زندگی به دنبال رویاهای از دست رفته اش 
است . هرکاری می کند که بتواند از شفیره به پروانه ای 
تبدیل شود و آزاد در دنیای خودش سیر کند . روزها ی 
کسل کننده از پی هم می روند و کسالت زندگی روزمره 
بشری در ذهن مخاطب نقش می بندد همچون سنگی 
خارا . آبدارچی  نیز جوانکی است که مجرد و در خیال 
خود به دنبال یاری را جستجو می کند . قصه نمایش در 
حال تکوین و شکل گیری است و همه به دنبال آینده 
سرایدار  و  هستند  خود  روی  پیش  زندگی  از  مبهم  ای 
هنوز روزهای زیادی بابت مرخصی از اداره طلب دارد 
او  زندگی  مامن  اداره  همان  و  برود  که  ندارد  جایی  و 
شده. روزها رفتن عمر را با آمدن صبح و زندگی مالل 
با  را  تماشاگر  نویسنده   . دهند  می  نشان  اداری  آوار 
چالشی بزرگ روبرو می سازد که این چرخه مالل آور در 
زندگی امروزی ما برای همه بخوبی آشناست . چرخه 
رفتن و آمدن . چرخه رانده شدن از خود و رانده شدن 
از اجتماعی که خود نمی دانیم مسببش کیست . دختر 
تلفنچی فقط تنها کسی را که دارد برادر عقب مانده اش 
در خانه است و بس . عکسهایی که از برای استخدامش 
و  او  بعد  سال  هجده  چهره  و  داده  اداره  کارگزینی  به 
عکس هایی که دیگر باید در بایگانی ذهنش جایگزین 
شود و عمر رفته را در چهره خود در آینه کوچکش ببیند 

. آیینه زندگی همه ما در پیش رویمان است .
اعماق  به  را  ما  نمایش  ن��ام  به  اتکا  با  نویسنده   
و  تار  بر  جانکاه  دردی  و  س��ازد  می  آشنا  وجودمان 
ای  نویسنده  از  حکایت  نمایش   . افکند  می  پودمان 
به تمام مراسالت  اما  آنکه جوانی بیش نیست  با  دارد 
انسانی جامعه خود آگاه است و درد آشناست . بیشتر 
صحنه  در  سرایدار  پیرمرد  آنکه  با  نمایش  بازی  بار 
انیشمندانه  بسیار  بازی  و  اوست  دوش  بر  اما  نیست 
بر جای می ماند و حکایت  سرایدار در ذهن مخاطب 
کارگردانی  خود  که  حسینی  رضا  توانای  بازیگری  از 

تواناست پیش روی ما می نمایاند .
رنج  بیماری  همان  که  اوتیسم  بیماری  دخترک   
ارتباط است را دارد و  همچنان در اوهامات و آرزوهای 
خویش سپری می کند و قصد رفتن دارد و نه پولی و نه 
کسی که از برادرش نگاهبانی کند . روزها خسته کننده 
سپری شده اند و با مردن سرایدار و رفتن او دیگر تخت 
همیشگی او خالی و آبدارچی هم ناپدید شده و همه به 
دنبال او . و موسیقی مرگ و نورپردازی مرگ و نیستی 
در صحنه جان می گیرد و حال شاهد جشن عروسی و 
آماده شدن سرایدار پیر در لباس دامادی و دخترکی که 
شال را برای نامزدش می بافد و شال در گردن شاه داماد 
پیر جای خوش می کند . دخترک در طول نمایش فقط 
کارهای  و عینیت  را در تجسم  بافتن خیال  و  بافد  می 
روزانه اش جستجو می کند . و تازه تماشاگر وارد دنیای 
با فرو ریختن آب از لوله  خیالی بازیگرانش می شود و 
رخوت  زندگی  و  سیستم  بودن  پوشالی  به  سقف  های 
بار اداری یک جامعه پی می برد . طراحی صحنه یکی 
همذات  آن  با  مخاطب  که  است  نمایش  قوت  نقاط  از 
تا  پنداری کرده و نگاه نویسنده و کارگردان در ذهنش 
مدت ها نقش می بندد . نقص ارتباط در دنیای کنونی 
یکی از اهداف نویسنده است که رخ می نمایاند بر جامعه 
ما . همه ما در می مانیم از ارتباطی خوش با مخاطب 
کند  بسیار  نمایش  ریتم  اینکه  با   . خودمان  جامعه  و 
است اما تماشاگر این مشکل را حس نکرده و تا پایان 

با نمایش همراه می ماند .
خوش  همیشه  شاهنامه  پایان  اینکه  دیکر  نکته  و 
که  ج��وان  کارگردانی  و  نویسنده  ورود  آنکه  و  است 
نمایشی  و  تئاتری  جامعه  به  را  اس��ت  اندیشمند 
و آرزو کرد که  تلقی کرد  توان خبری خوش  کشور می 
همچنان افکار تعالی بخشش بر تار و پود جامعه بیمار 

گونه از ارتباط نقشی یادگار گونه ببندد .

دانشگاه  گفت:  مشهد  پیام نور  دانشگاه  رئیس   
و  نمایندگی دارد  نور در 54 کشور دنیا شعبه  پیام 
می  ایران  عالی  آموزش  سیستم  به  مندان  عالقه 
با  پیام نور در خارج کشور  همگام  مراکز  توانند در 

سیستم آموزش عالی کشور تحصیل کنند.
گذشته  روز  ام��روز«،  »صبح  روزنامه  گزارش  به 
خبری  نشست  در  علی  نژاد  عزیزا...  شهریور   6
روز  در  که  رسانه  اصحاب  با  ن��ور  پیام  مدیران 
دانشگاه  ای��ن  حقوق  دانشکده ی  در  سه شنبه 
دانشجو  پذیرش  مراکز  تمامی  افزود:  شد،  برگزار 
در تمامی مقطع کاردانی و کارشناسی را داردولی 
تعداد  در  مرکز  بر  عالوه  را  دکترا  و  ارشد  مقطع 
تربت  از جمله مشهد، قوچان،  از مراکز  محدودی 

حیدریه و نیشابور  پذیرش دانشجو دارد.
 ۹ منطقه ی  پیام نور  دانشگاه  کرد:  تصریح  وی 
شمالی  و  رضوی  خراسان  استان  چهار  از  مشهد 
طبق  که  است  شده  متشکل  سمنان  و  جنوبی  و 
حدود۴۰  کشور  عالی  آموزش  جدید  تقسیم بندی 

هزار دانشجو دارد.
جدیدی  سیاست های  در  داد:  ادامه  علی  نژاد 
خود  هدف گزاری  راستای  در  نور  پیام  دانشکاه  که 
با  دانشگاه  حرکت  چابک سازی  بر  سعی  داده  قرار 
آموزش  مراکز  دیگر  با  بیش تر  تعامل  و  هم فکری 
سمت  به  هستیم  مسیر  یک  در  قاعدتا  عالیکه 
همچنین  برویم.  پیش  خویش  اصلی  رسالت 
در  را  دانشجو  ۲۵هزار  مرکز   ۳۰ با  پیام نور  دانشگاه 
سه مقطع دارد که مشهد یکی از بزرگ ترین مراکز 

این دانشگاه است.
وی اظهار داشت: یکی از شاخصه های دانشگاه 
پیام نور کتاب محور بودن دانشگاه و نیز استاندارد 
بودن محتوای این کتاب ها بر اساس سر فصل های 
این  رعایت  و  اس��ت  ش��ده  تعریف  عالی  آم��وزش 
عدد  به  نزدیک  دانشگاه  این  کتاب های  در  اصول 
۹۰ درصدی است و برگزاری هماهنگ و سراسری 
امتحانات در سطح کشور از دیگر مریت های برتری 

این دانشگاه است.
500 مرکز پیام نور در تمام کشور

رئیس کل  دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام 
نور بزرگ ترین دانشگاه دولتی در سطح کشور است 
با  واحد  و  مرکز  حدود۵۰۰  کشور  سراسر  در  نیز  و 

۴۰۰هزار دانشجو مشغول به فعالیت است.
این  سامان دهی  کار  اف��زود:  زمانی  محمدرضا 
کمک  با  علمی   هیئت  عضو  هزار   چهار  را  مراکز 
انجام  را  خدوم  عنوان  به  پشتیبان  نیروی  هزار   ۱۰

می دهند.
پوشش  بر  ع��الوه  ن��ور  پیام  ک��رد:  تصریح  وی 
نمایندگی  نیز  جهان  کشور   54 در  ایران  سراسری 
به  عالقه مند  که  مرری  برون  دانشجویان  که  دارد 
آموزش  بستر  به  توجه  با  ایران  آموزشی  سیستم 

الکترونیکی می توانند شرکت و تحصیل کنند.
زمانی تاکید کرد: این دانشگاه با این حجم عظیم 

پتانسیل باید یک سیستم چاالک و کم هزینه را دارا 
باشد و البته نظارت بر عمل کرد نیز باید اولویت این 

سیستم آموزشی باشد.
ایجاد کمیته های مختلف جهت بهبود 

عمل کرد
بر  رهبر«  »فرهاد  خواسته   طبق  داد:  ادامه  وی 
پیگیری مصوبه آمایش آموزش عالی این دانشگاه 
قبل از پایان سال ۹۶ کمیته هایی را تشکیل داد تا 
بتواند عالوه بر عملکرد بهتر بر بخش های مختلف 

آمایش نظارت داشته باشد.
این گونه  را  آم��ده  به وجود  کمیته های  زمانی 
و  مراکز  کمیته  و  ساختار  کمیته  تشکیل  برشمرد: 
سیستم  این  اقدامات  جمله  از  رشته ها  کمیته  نیز 
ساختار  کمیته  موجب  ب��ه  و  اس��ت   آم��ورش��ی 
تقسیم  منطقه   ۱۰ به  کشور  کل  در  دانشگاه  این 

شده است.
شورای  آمایش   ۹ منطقه ی  در  داد:  ادامه  وی 
استان   ۳ و  رضوی  خراسان  که  فرهنگی   انقالب 
دبیرخانه تالش  با تشکیل  را شامل می شود  دیگر 
بر تمرکز زدایی از مراکز  را داریم که با زمان کم تر و 
صرفه جویب در هزینه ها با سیستم چاالک کیفیت 

آموزشی خود را بهبود بخشیم.
کارهای  تا  هستیم  ب��رآن  ک��رد:  مطرح  زمانی 
مناطق  از  نیر  امکان  حد  تا  مناطق  به  را  اجرایی 
الی۶۰   ۵۰ رمان  مناطق  تا  کنیم   واگ��ذار  مراکز  به 
بر  نظارت  به  معطوف  را  خود  وظایف  از  درصدی 

مراکز زیر مجموعه باشد.
حذف برخی رشته ها و جایگزینی جدید

وی شرح وظایف کمیته  آمایش مراکز را این گونه 
کشور  سطح  در  مرکز   ۵۰۰ ح��دود  داد:  توضیح 
از لحاظ کیفیت و تعداد دانشجو در یک  داریم که 
سطح نیستند  و طبق برآورد اولیه این مراکز باید 
تقویت  بحث  مراکز  برخی  در  و  شده  سامان دهی 
مراکز ضعیف را داریم که باید از آن ها حمایت کنیم 
را  الزم  شاخص های  مرکزی  اگر  و  بماند  پابرجا  تا 
وجود  آن  نزدیکی  در  که  مراکزی  با  باشد  نداشته 

دارد ادغام می کنیم.
رشته ها  آمایش  کمیته   بحث  در  گفت:  زمانی 
این  یا  و  نداریم  داوطلب  رشته ها  از  خیلی  در  ما 
نیازو  مورد  یا  و  اشباع شده  برای جامعه  رشته ها 
این  در  تا  داریم  تالش  و  نیست  کشور  ضرورت 
نیاز  مورد  که  رشته ای  بین  رشته های  خصوص 
از  ایجاد کنیم زیرا برخی  و  را تعریف  کشور است 
ندارند  دانشجو  که  است  ۳سال  از  بیش  رشته ها 
جایگزین  نیاز  م��ورد  و  الزم  رشته های  باید  و 

بشوند.
وی در خصوص دولتی بودن این دانشگاه توضیح 
داد: این بدان معنی است که تنها حقوق تعدادی 
با  دانشگاه  این  و  می پردازد  دولت  را  پرسنل  از 
دانشگاه ها  دیگر  بین  در  شهریه  حداقلی  دریافت 

حقوق پرسنل خود را این گونه تامین می کند.
تسهیالت بانکی و غیر بانکی ویژه دانشجویان

اکثر  اینکه  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  زمانی 
دانشجویان دانشگاه پیام نور وضعیت مالی مطلوبی 
ندارند و یا کارمند هستند، کمترین میزان شهریه 
نسبت به سایر دانشگاه ها می پردازند،عنوان کرد: 

کردیم  صحبت  دانشجویان  رف��اه  صنودق  با  ما 
افزایش  دانشجویانمان  برای  را  وام  سهیمه  که 
مذاکره  وارد  نیز  بانک  چند  با  دهند. همچنین 
کارمزد  با  تعداد  محدودیت  ب��دون  که  شده ایم 
تا یکساله وام اعطا کنند  2درصد در اقساط6ماهه 
تا دغدغه دانشجویان را از پرداخت شهریه کاهش 

دهیم.
ما  آموزشی  سیستم  که  دلیل  این  به  افزود:  وی 
مبتنی بر استفاده از بستر الکترونیک و استفاده از 
اینترنت هزینه بردار است و به همین دلیل با انعقاد 
استفاده  که  خصوصی  شرکت  بک  با  دادی  قرار 
عالوه  و  باشد  رایگان  دانشگاه  فضای  در  اینترنت 
کم ترین  قیمت  درصدزیر  با۱۵  منازل  برای  آن  بر 
و می توان هرکسی  بهره مند شویم  اینترنت  قیمت 
ویژگی  این  از  دانشگاه  مرکز  به  مکتوب  اعالم  با  را 

بهره مند کنیم.
خوب  خبر  دومین  را  کتاب  آنالین  خرید  زمانی 
از طریق سایت پیام  امروز  از  ادامه داد:  دانست و 
با  آنالین  ص��ورت  به  می توانند  دانشجویان  نور 
سفارش  را  خود  کتاب های  درص��دی   ۲۰ تخفیف 

داده و درب منزل دریافت کنند.
انتقالی به دیگر مراکز مجاز است

بی  و  آزم��ون  با  مراکز  تفاوت  خصوص  در  وی 
آزمون  در  دانشجویان  از  بعضی  گفت:  نیز  آزمون 
نمی شوند  قبول  دلیلی  به هر  و  کرده  مراکز شرکت 
دارند  پذیرش  آزمون  بدون  که  مراکزی  این  به  و 
رفته و ثبت نام می کنند و بعد از آن می تواند برای 
یا برای هر مدت که می خواهد به مراکز  امتحانات 

دیگر که آزمون ورودی دارد منتقل شود.
غیر  و  نیمه  را  دانشگاه  اصلی  ماموریت  زمانی 
حضوری بودن آن دانست و افزود: ما در این زمینه 
دست  در  نیز  منابع  باید  اما  داری��م  خوبی  بستر 
است  کاغذی  منابع  این  از  یکی  که  باشیم  داشته 
۲هزار  کنون  تا  که  الکترونیکی  محتوای  دیگری  و 
منبع الکترونیکی ایجاد کرده  تا دانشجویان از آن 

استفاده کنند.
دانشگاه  ماموریت  اصل  براینکه  تاکید  با  وی 
الکترونیکی  و  حضوری  نیمه  فعالیت  پیام  نور 
بستر  پیام نور  دانشگاه  در  ما  کرد:  است،اضافه 
ارتباط  زمینه  که  داری��م  خوبی  کنفرانس  ویدیو 
می کند  فراهم  را  کشور  سراسر  در  گروه ها  اساتید 
و امیدوارین این بستر دانشگاه را به سمت کیفیت 

و پژوهش سوق دهد.
افزایش شهریه

حداقلی  افزایش  ما  امسال  شد  آور  ی��اد  وی 
ادامه  و  داریم  را  شده  تعیین  ما  برای  که  شهریه 
سال  شرط۳۰  به  هارا  استادیار  داد:بازنشستگی 
۶۰ سالگی داریم اما در بحث دانشیار  کار و یا سن 
باید به سن 65 رسیده و خدمت ۳۰ ساله در این جا 
 ۷۰ سن  زیر  استادها  بازنشستگی  و  نیست  مالک 

سال غیر ممکن است.
وی با اعالم اینکه دانشگاه پیام نور در 54 کشور 
عالقه  ک��رد:  عنوان  دارد،  نمایندگی  شعبه  دنیا 
مندان به سیستم آموزش عالی ایران می توانند در 
با سیستم  نور در خارج کشور  همگام  مراکز پیاک 

آموزش عالی کشور تحصیل کنند.

مشاوره

رئیسادارهسرمایهانسانسرباز؛

خدمت  کسر  شرایط  جدیدترین 
فرزندان ایثارگران اعالم شد

انسانی  سرمایه  اداره  رئیس  الف:  خبری  پایگاه 
نیروهای  کل  ستاد  انسانی  نیروی  معاونت  سرباز 
فرزندان  خدمت  کسر  جدید  ضوابط  ابالغ  از  مسلح 

ایثارگران به نیروهای مسلح خبر داد.
افزود:  کمالی  موسی  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار 
به منظور فراهم کردن زمینه استفاده کلیه فرزندان 
ایثارگران از تسهیالت کسر خدمت، بنا به توافق به 
عمل آمده میان مجلس شورای اسالمی و ستاد کل 
نیروهای مسلح، به ازای هر درصد جانبازی، هر ماه 
به  خدمت  کسر  روز   ۱۲ رزمندگی  ماه  هر  و  اسارت 
فرزندان ایثارگران تعلق می گیرد که ضوابط اجرایی 

این مقررات به نیروهای مسلح ابالغ شده است.

مجلستصویبکرد؛

انتظار  در  نقدی  جزای  و  حبس 
قاچاقچیان کودکان و نوجوانان

جلسه  در  نمایندگان  انتخاب:  خبری  پایگاه 
ماده  اسالمی  شورای  مجلس  سه شنبه،  روز  علنی 
این  به  را  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  الیحه   ۱۲
شرح تصویب کردند: هر کس مرتکب قاچاق اطفال 
محکوم  سه  درج��ه  مجازات  به  شود  نوجوانان  و 
می شود.از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در جلسه با 
۱۲ رای ممتنع  و  ۱۳ رای مخالف  ۱۷۹ رای موافق، 

ماده فوق را تصویب کردند.
)سه شنبه(  ام��روز  علنی  جلسه  در  نمایندگان 
از  حمایت  الیحه   ۱۲ ماده  اسالمی  شورای  مجلس 
این شرح تصویب کردند:  به  را  نوجوانان  و  کودکان 
به  شود  نوجوانان  و  اطفال  قاچاق  مرتکب  کس  هر 

مجازات درجه سه محکوم می شود.
به  را  سه  درجه  مجازات  اسالمی  مجازات  قانون 

شرح زیر تعیین کرده است:

حبس، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش 
از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال است.

دبیرکلجمعیتمبارزهبااستعمالدخانیات:

روزانه 20 میلیارد تومان در کشور دود 
می شود

استعمال  با  م��ب��ارزه  جمعیت  دبیرکل  ای��رن��ا:  
روزانه  فعلی  اقتصادی  شرایط  در  گفت:  دخانیات 
سیگار  مصرف  برای  کشور  در  تومان  میلیارد   20
هزینه می شود  و حداقل 2 تا سه برابر این مبلغ را 

دولت برای درمان بیماری ها هزینه می کند. 
سیگار  قاچاق  اینکه  بیان  با  مسجدی  محمدرضا 
انجام  ش��ده  هدایت  ص��ورت  به  جهان  تمام  در 
علت  به  سیگار  قاچاق  داش��ت:  اظهار  می شود، 
سود فراوانی که دارد  در تمام کشورهای دنیا اتفاق 
و  نظارت  و  سیگار  داخلی  تولید  قدر  هر  می افتد. 
اعمال مقررات بیشتر باشد، نمی توان جلوی قاچاق 

را  گرفت. 

مدیرکلپزشکیقانونیاستانتهران:

حال  در  پزشکان  از  شکایت  میزان 
افزایش است

با  تهران  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل  فارس: 
حال  در  پزشکان  از  شکایت  میزان  اینکه  به  اشاره 
عوارض  مورد  در  پزشکان  گفت:  است،   افزایش 
جراحی با بیماران خود کمتر صحبت می کنند و این 
عارضه  کنند  گمان  افراد  که  می شود  سبب  مسئله 

پزشکی همان خطای پزشکی است.
شکایت هایی  با  ارتباط  در  قادی پاشا  مسعود 
در  آن  پرونده  و  می شود  پزشکی  جامعه  از  که 
اظهار  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد  قانونی  پزشکی 
داشت: علیرغم اینکه کادر درمانی در کشور زحمات 
زیادی می کشند ولی متأسفانه میزان شکایت ها از 

کادر درمانی در حال افزایش است.

رئیسمرکزاموربینالمللومدارسخارج
ازکشورتشریحکرد؛

برای  دلیل سختگیری وزارت کشور 
ثبت نام اتباع

مدارس  و  بین الملل  ام��ور  مرکز  رئیس  ایسنا: 
خارج از کشور در پاسخ به پرسشی درباره بخشنامه 
سختگیرانه وزارت کشور برای ثبت نام اتباع گفت: 
کشورها نباید مشوق ورود پناهنده ها به درون خود 
باشند. اصالحیه وزارت کشور ناظر بر این امر است 
بودند  ما  مدارس  در  گذشته  سال  که  کسانی  وگرنه 

خودبه خود می توانند وارد شوند و مشکلی ندارند.
خانواده های  برخی  اف��زود:  کریمی  غالمرضا 
پناهنده برنامه ریزی می کنند تا مهر به ایران بیایند 
وزارت  و  برود  بتواند  هم  مدرسه  به  فرزندشان  که 
کشور هم به لحاظ تدابیر امنیتی و دالیلی که گفته 
هماهنگی  اما  می کند  عمل  سختگیرانه  کمی  شد 
با کمترین  اتباع  تا  دارد  وزارت کشور وجود  با  الزم 

مشکل برای دریافت معرفی نامه مواجه باشند.

احساس بالتکلیفی دارم!

با سالم خدمت شما. راستش نمیدانم از کجا باید 
خوبی  زندگی  سالگی   13 تا  بچگی  در  کنم.  شروع 
که  صورتی  به  داشت  شدید  اعتیاد  پدرم   نداشتم 
می شدم  آب  خجالت  از  می آمد  مدرسه ام  به  وقتی 
هیچ وقت از یاد نمی برم یک روز وقتی در پارک بود 
من  و  دید  را  او  دوستم  بود،  زدن  چرت  حال  در  و 
از خجالت آب شدم. چند سال بعد پدرم فوت کرد 
می گفتند:  پدرم  خانواده  شد.  بیشتر  مسئولیتم  و 
به  توجهی  من  اما  می خورد؟«  درد  چه  به  »درس 
گوش  تحصیل  باره  در  آنان  ته  سر  و  بی  حرف های 
ندادم و در رشته الکترونیک قبول شدم. بعد از تمام 
شدن مقطع کارشناسی در شرکت های مختلف کار 
را شروع  انگلیسی  زبان  که  وقتی است  کردم. چند 
کردم و اطمینان دارم که به راحتی می توانم آیلتس 
این  هستم،  سالگی  سی  آستانه  در  حاال  بگیرم. 
برای  زیادی  اهداف  و  هستم  کمال گرا  که  موضوع 
خودم تعریف کرده ام نمی توانم ازدواج کنم. دنبال 
من  به  اقناع  و  آرام��ش  احساس  می گردم  چیزی 

بدهد.
حرف مشاور:

از زندگی خود  که  به توضیحاتی  با توجه  با سالم 
ارائه کردید به نظر می رسد که فردی با پشتکار باال 
هستید و اطمینانی که به خود دارید. قطعا پله های 
کامل  توضیحات شما  کرد  را طی خواهید  موفقیت 
نیست و ذکر نکرده اید که به چه منظور میخواهید 
امتحان آیتلس دهید و یا منظورتان از کمال گرایی 
چیست. از هدف های خود به ما نگفته اید و اینکه 
آیا برای ازدواج در حال حاضر کسی را در نظر گرفته 
اید یا خیر. ولی به طور کلی می توانم به شما بگویم 
که برای دنبال کار گشتن بهتر است از توقعات خود 
از  کنید  سعی  توانایی هایتان  به  توجه  با  و  کاسته 
برای  وسیله ای  عنوان  به  کم  درآمد  با  حتی  شغل 
ابزاری  و همچنین  کسب تجربه در مسائل مختلف 
استعدادهای  و  توانایی ها  شناخت  و  کشف  جهت 
بتواند چراغ راهنمایی برای  خود استفاده کنید که 
می کنم  توصیه  آخر  در  باشد.  بهتر  آینده  ساختن 
اضطراب  و  یاس  دچار  می کنید  احساس  چنانچه 
یک  یا  و  روانشناس  مشاور  یک  با  حتما  اید  شده 

متخصص روانکاو مشورت کنید.

نشست خبری  سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و  نوجوان و بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی برگزار شد.

روزهای داغ جشنواره ای در مشهد
در نشست خبری رئیس دانشگاه پیام نور مطرح شد؛

پیام نور در 54 کشور شعبه دارد
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جایزه  دوچرخه سواری  مرحله  سومین  برگزاری 
بزرگ کشوری در خراسان رضوی

بزرگ  جایزه  دوچ��رخ��ه س��واری  مرحله  سومین 
کشوری، توسط هیئت دوچرخه سواری طرقبه  شاندیز 
در روز پنجشنبه هشتم شهریورماه و به مناسبت هفته 

دولت برگزار خواهدشد.
رئیس ورزش و جوانان طرقبه و شاندیز با اشاره به 
برگزاری سومین مرحله دوچرخه سواری جایزه بزرگ 
رضوی  خراسان  در  جاری  هفته  پایان  در  کشوری 
گفت: هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی 
هیئت برتر کشور است و فعالیت های مناسبی در هر 
ماه دارد. سومین دوره مسابقات جایزه بزرگ کشوری 
با اسپانسری قصر مهرگان برگزار می گردد، امید داریم 
با محیا کردن زیرساخت های الزم در سال های آتی 
برگزار  بتوانیم  بین المللی  عنوان  تحت  را  مسابقات 

کنیم.
در  اف��زود:  سعیدی  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
استان آذربایجان غربی و شرقی، فرهنگ همکاری و 
حمایت از مسابقات و همایش های ورزشی مخصوصا 
دوچرخه سواری نهادینه شده و اکثر مسئولین استانی 

اتفاق  این  داریم  امید  دارن��د.  را  الزم  حمایت های 
در خراسان بزرگ نیز انجام شود و با فرهنگسازی و 
آماده کردن زیرساخت هایی از جمله تردد ماشین ها، 
داشته  نیز  را  بین المللی  مسابقات  میزبانی  بتوانیم 

باشیم.
سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس  روزبهانه،  مهدی 
دولت  هفته  مناسبت  به  کل  اداره  کرد:  بیان  استان 
هم  ما  و  کنیم  برگزار  را  برنامه ای  کرد  درخواست 
را  مهرگان  قهرمانی  کشوری  جام  برگزاری  پیشنهاد 
دادیم تا فرهنگ استفاده از دوچرخه را  ترویج دهیم.

و 7:30  شهریورماه  مسابقه 8  این  داد:  ادامه  وی 
حضور  با  شاندیز  مهرگان  قصر  تا  برق  فلکه  از  صبح 
برگزار  کشور  سراسر  از  حرفه ای  دوچرخه سواران 
می شود و مبلغ جایزه آن هم به نفرات برتر 8 میلیون و 

800هزار تومان خواهد بود.
محمدرضا بنا، مسئول برگزاری مسابقه جایزه بزرگ 
کشوری عنوان کرد: ممکن است در برنامه تغییراتی 

در مبلغ جایزه داشته باشیم.
مجتبی نصیری، مدیریت قصر مهرگان یادآور شد: 
است  ورزش  ترویج  مسابقه  این  برگزاری  از  هدف 

خصوص  به  خواهدبود.  جامعه  سالمت  مسبب  که 
و  بوده  بهترین ورزش ها  از  که یکی  دوچرخه سواری 
در زندگی روزمره می توان از آن به عنوان وسیله حمل 
هیئت  عمومی  روابط  فخار،  نمود.  استفاده  نقل  و 
دوچرخه سواری استان خاطر نشان کرد: پلیس راهور 
برای برگزاری این مسابقه همکاری بسیاری با هیئت 
داشته است و آماده سازی های الزم در جهت ایمنی 
را  الزم  تدارک های  و  کرده   پیش بینی  را  ترافیک  و 

دیده اند تا مشکلی پیش نیاید.
دوچرخه سواری  رئیس  نایب  دهنوی،  حمیدرضا 
ناجا و معاون فرماندهی پلیس راهور خراسان رضوی 
تصریح کرد: آمادگی هرگونه پوشش ترافیکی را در این 
مسابقه داریم. دوچرخه که پاک ترین نوع حمل و نقل 
است و به ادارات نیز می توان با دوچرخه رفت و آمد 
بین  در  رسانه ها  طریق  از  باید  فرهنگ  این  داشت، 

مردم گسترش یابد.
در  مبهمی  آینده  اینکه  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
ما،  خود  از  است  آن  بهتر  داریم.  ترافیک  خصوص 
مسئولین و رسانه ها شروع کنیم، در اولویت اول پیاده 
و  حمل  سوم  اولویت  دوچرخه،  دوم  اولویت  محور، 

نقل عمومی و در نهایت از وسیله شخصی در رفت و 
آمدهایمان استفاده کنیم و تغییر نگرش در استفاده 

از وسیله نقلیه شخصی داشته باشیم. 
گونه ای  به  شهر  ترافیک  ک��رد:  تصریح  دهنوی 
است که به طور عادی جوابگوی اینگونه مراسمات و 
مسابقات شهری نیست و حداقل بین 2هفته الی 1ماه 
و  تامین  را  مسابقه  ایمنی  تا  است  الزم  برنامه ریزی 

برنامه ریزی الزم را انجام دهیم.
قربانعلی رشید آبادی، رئیس پلیس راهور طرقبه و 
شاندیز بیان کرد: مردم خوب و بافرهنگی داریم و اگر 
فواید استفاده از دوچرخه و رعایت مسائل اینچنینی 
به  تا  کرد  خواهند  استفاده  قطعا  دهیم  آم��وزش  را 
جامعه و محیط زیست با استفاده از دوچرخه کمک 

کنند و آلودگی هوا و ترافیک نداشته باشیم.
وی یادآور شد: بین 1000 الی 1500نفر در روزهای 
تعطیل به سمت ییالقات طرقبه و شاندیز می آیند و 
ایام  از این طبیعت استفاده می کنند. امیدواریم در 
زیرساخت هایی  و  شرایط  مسیرها  این  در  تعطیلی 
محیا شود تا خودرویی تردد نکند و سبب شود این 

منطقه، بکر و تفریحی باقی بماند.

گفت:  مشکی پوشان  تیم  ج��دی��د  س��رم��رب��ی 
به سفارش هیچ کسی سرمربی نشدم.

حمید زوهانی درباره انتخابش به عنوان سرمربی 
از  و قبل  این  از  تیم مشکی پوشان گفت: من پیش 
در  حضور  برای  باشگاه  مدیران  با  یک  لیگ  شروع 
بنا  اما  تیم به عنوان سرمربی به توافق رسیده بودم، 
به شرایطی اعالم شد که تیم جدیدی قرار است بیاید 
و ۳ میلیارد هم پول تزریق کنند و سرمربی آنها فرد 

دیگری است. 
آن  در  افزود:  مشکی پوشان  تیم  جدید  سرمربی 
شرایط قبول کردم که نباشم، چراکه تیم شهرم برایم 
مهم بود، با وجود توافق کنار رفتم تا آقایان جدیدی 

به تیم بیایند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: بعد از مشکالتی 

اروند  مقابل  بازی  در  تیم  حضور  عدم  به واسطه  که 
خرمشهر به وجود آمد، دوباره از باشگاه با من تماس 
گرفتند و عنوان کردند، برنامه هایم را ارائه دهم، من 
خودشان  بلکه  نکردم،  تحمیل  به باشگاه  را  خودم 
با  را  جلسه ای  هم  دوشنبه  دیروز  آمدند،  به سراغم 
خداداد عزیزی و افراد دیگر کمیته انتقالی داشتم و 
آنها نیز با توجه به استعفای سرمربی قبلی با حضورم 
موافقت کردند. زوهانی درباره اینکه قرار است پول 
ارتباطی  چه  به من  گفت:  نیز  کند  تزریق  به باشگاه 
دارد که پول بیاورم، تیم قرار است از سوی شهرداری 
و شورای شهر حمایت شود و من هم کار مربیگری را 

انجام می دهم.
اینکه  درباره  مشکی پوشان  تیم  جدید  سرمربی 
او معرفی کرده و یکی  حامی مالی جدید باشگاه را 

و تزریق پول، سرمربی گری  از شرط های حضورش 
خودش بوده است؛ افزود: من نمی دانم این حرف ها 
باشگاه  مالی  حامی  اصال  من  می آورید،  کجا  از  را 
بین  چه صحبت هایی  ندارم  خبر  و  نمی شناسم  را 
آنها و کمیته انتقالی مطرح شده است، من مربی با 
مشهد  پرسپولیس  تیم  سرمربی  هستم،  تجربه ای 
بودم و سال ها دستیار علی دایی در لیگ برتر بودم، 
را  باشم  شده  سرمربی  پول  آوردن  به خاطر  اینکه 
قبول ندارم، چراکه با رزومه و برنامه هدایت تیم را 
قبول کردم، برخی از همین بازیکنان فعلی تیم نیز 
معرفی  را  خودم  نیست  الزم  بودند،  من  شاگردان 
خوب  بشناسند  را  من  باید  که  آنهایی  چراکه  کنم، 
شناخت دارند، دوست هم ندارم سوابقم را در بوق 
و کرنا کنم، حتما مدیران باشگاه در وجود من چیزی 

دیده اند که این مسؤولیت را به من سپردند.
موبایل  او  می شود  گفته  اینکه  درب��اره  زوهانی 
او  ب��رای  را  حواشی  موضوع  ای��ن  و  دارد  فروشی 
فروشی ام  موبایل  من  شد:  متذکر  دارد؛  به دنبال 
فوتبال  و  تیم  روی  را  تمرکزم  همه  تا  ام  فروخته  را 
بگذارم، قبال خیلی در این حوزه فعال بودم، اما حاال 

که آن را واگذار کردم.
وی درباره دستیارانش در تیم نیز گفت: با حسین 
کنارم  در  حضورش  تقریبا  و  کردم  صحبت  کاظمی 
قطعی است، تقوی هم مربی بدنساز است و سیروس 
سنگچولی هم به عنوان مربی دروازه بان ها به کارش 
ادامه می دهد، هر کس دیگری هم که قبال در کادر 
چند  که  چند  هر  بگیرد،  تصمیم  باید  خودش  بوده 

مربی دیگر راهم در نظر دارم.

موفقیتی  هر  پشت  است  معتقد  پدیده  هافبک 
یک تالش وجود دارد و ما از پیش فصل تمرینات 
آن  حاصل  نتایج  این  و  داده ای��م  انجام  سختی 

زحمات است.
در  ک��ه  ص��ادق��ی  اکبر  س��ه،  ورزش  گ��زارش  ب��ه 
کیفیت  همان  با  نیز  هجدهم  لیگ  ب��ازی ه��ای 
شرایط  درباره  می رود  میدان  به  خود  همیشگی 
بازیکنان در فصل  و همه  پدیده  تیم  پدیده گفت: 
گذشته تالش زیادی کردیم در مقاطعی هم خوب 
ظاهر شدیم هر چند در پایان فصل کسر آن شش 
امتیاز ما را خیلی اذیت کرد و در نهایت باعث شد 

تا در جایگاه اصلی خود قرار نگیریم. اما از ابتدای 
سازماندهی  تیم  یحیی  آقا  حضور  از  پس  و  فصل 
شد و نظمی را ایشان برقرار کردند و همین باعث 
نزدیک  کردیم  برنامه ریزی  که  موفقیتی  به  تا  شد 

شویم.
که  همانطور  گفت:  خود  عملکرد  با  رابطه  در  او 
درست  نظم  و  سازماندهی  یک  به  پدیده  معتقدم 
اسکلت  و  برسد  اوج  روزه��ای  به  تا  داش��ت  نیاز 
اکبر صادقی هم  نداشته  آنچنانی  تغییر  تیم  بندی 
همان بازیکن سال گذشته است و فقط انگیزه اش 
من  است.  کرده  پیدا  رشد  تیم  موفقیت  با  همراه 

اگر خوب کار می کنم حاصل تمرینات و دستورات 
گذشته  سال های  من  است.  تیم  سرمربی  درست 
درست تر  حاال  اما  می کردم  تالش  طور  همین  هم 
عملکردم  که  می دهم  انجام  را  کارم  بهتر  نظم  با  و 

خوب دیده می شود.
نیز  لیگ  بازی  در  مشهدی ها  موفقیت  درباره  او 
گفت: مطمئنا پشت هر موفقیتی یک تالش وجود 
انجام  سختی  تمرینات  فصل  پیش  از  ما  و  دارد 
است.  زحمات  آن  حاصل  نتایج  این  و  داده ای��م 
که  است  باز  دیدگاه  و  مسیر  روشنی  من  منظور 
رسیده  آن  به  پدیده  محمدی  گل  آقای  حضور  با 

نباشد  آن  پشت  تالشی  اگر  کاری  هر  قطعا  است. 
حاصلی ندارد.

مقابل  شان  آینده  هفته  دیدار  درباره  صادقی 
منظمی  بندی  قالب  ذوب آه��ن  گفت:  هم  ذوب 
بتوانیم  تا  ببریم  بین  از  را  نظم  این  باید  ما  و  دارد 
با  آقایحیی  قطعا  دهیم.  شکست  را  تیم  ای��ن 
که  گفت  خواهد  ما  به  تیم  این  از  خوب  شناختی 
این  از  بتوانیم  تا  دهیم  انجام  را  کار  این  چطور 
به  امتیازگیری  برای  فقط  ما  بگیریم.  امتیاز  بازی 
را  خوبمان  روند  می خواهیم  و  می رویم  اصفهان 

ادامه دهیم.
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شهرستان هاگردشگری

هم زمان با هفته دولت انجام شد: 

بهره برداری از ۴ پروژه گردشگری 
نیشابور

چهار  دولت،  هفته  از  روز  چهارمین  با  همزمان 
پروژه گردشگری دیگر در نیشابور به بهره برداری 

رسید. 
به گزارش صبح امروز اسماعیل اعتمادی رئیس 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  اداره 

نیشابور
در مراسم افتتاح همزمان این پروژه ها در محل 
مسئولین  حضور  با  که  جوری  بومگردی  اقامتگاه 
روستای  نواز  میهمان  اهالی  و  شهرستان  محترم 
جوری برگزار شد، گفت : این پروژه ها شامل فاز 
معادل  اعتباری  با  شادیاخ  صحرایی  موزه  اول 
سایت  فضایی  سازه  احداث  ریال،  میلیارد  یک 
ولی(  بکتاش  حاجی  فوشنجان)زادگاه  باستانی 
و  تکمیل   ، ریال  میلیارد  دو  معادل  اعتباری  با 
تجهیز میهمانسرای ابراهیمی با هزینه دومیلیارد 
در  ج��وری  بومگردی  اقامتگاه  افتتاح  و  ری��ال، 
میلیارد  یک  معادل  ای  هزینه  با  جوری  روستای 

ریال است.
مناسب  بسیار  ظرفیتهای  به  اش��اره  با  وی 
و  احداث  نیز  و  گردشگری   حوزه  در  شهرستان 
ابراز  امیران،  چهارستاره  هتل  از  ب��رداری  بهره 
راه  و  تکمیل  با  س��ال  پایان  کرد:تا  ام��ی��دواری 
اندازی چندین طرح بومگردی دیگر که در اقصی 
انجام  درحال  نیشابور  گردشگری  مناطق  نقاط 
شهرستان  این  در  مسافر  ماندگاری  میزان  است، 
منافع  و  یابد  اف��زای��ش  روز  شبانه  چندین  به 
فراهم  شهروندان  برای  نیز  پایداری  اقتصادی 

شود.
در ادامه این مراسم، مهندس شیبانی ، معاون 
تشکر  ضمن  نیز  نیشابور  فرماندار  و  استاندار 
میراث  اداره  نیز  و  جوریان  محترم  خانواده  از 
حوزه  در  سازی  ظرفیت  و  پیگیری  با  که  فرهنگی 
گردشگر  بیشتر  ج��ذب  موجبات  گردشگری، 
تمامی  همکاری  ل��زوم  میشوند،  نیشابور  در 
ایجاد  در  تسهیل  زمینه  در  اجرایی  دستگاههای 
گردشگری  مناطق  در  را  مکانهایی  اح��داث    و 

خواستار شد. 
اسب  آیینی  موسیقی  اج��رای   : است  گفتنی 
چوبی، اجرای دکلمه و شعرخوانی توسط نونهاالن 
آش  با  میهمانان  از  پذیرایی  نیز  و  محلی  لباس  با 
سنتی از دیگر برنامه های این مراسم باشکوه و به 

یادماندنی بود. 
بومگردی،  این واحد  افتتاح  از  آنکه قبل  ضمن 
پرده برداری از تندیس شیخ حسن جوری، رهبر 
زادگاه  در  هجری،   هفتم  قرن  در  سربداران  قیام 
نیز  ج��وری  روستای  در  واق��ع  ب��زرگ  مبارز  این 

توسط مسؤولین شهرستان انجام شد.

100 درصد روستاهای تایباد از نعمت 
آب لوله کشی بهره مند شدند

 35 این شهرستان مرزی  تایباد گفت:  فرماندار 
آب  حوزه  در  مشترک  هزار   10 از  بیش  با  روستا 
روز  پنجمین  در  امسال  و  دارد  روستایی  شرب 
لوله  آب  نعمت  از  آنها  صد  در  صد  دولت  هفته  از 

کشی بهره مند شدند.
دو  به  ایسنا،  با  گفت و گو  در  شرافتی راد  حسین 
کرد:  اظهار  و  اشاره  لوله کشی  آب  فاقد  روستای 
تایباد  کیلومتری   32 فاصله  در  آباد  کوه  روستای 
شرق  از  و  آبقه  روستای  به  غرب  از  که  قرارگرفته 
به روستای کرات متصل می گردد.  همچنین ایله، 
شهرستان  این  مرکزی  بخش  توابع  از  روستایی 
آبرسانی می شدند  تانکر  بوسیله  تاکنون  که  تایباد 
کشی  لوله  آب  نعمت  از  ام��س��ال  دول��ت  هفته 

بهره مند شدند.
روستای  لوله کشی  آب  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
از دو  با 219 خانوار، به طول 10 کیلومتر  کوه آباد 
باب مخزن  به حجم 600 کیلومتر تأمین می شود. 
همچنین روستای ایله با 77 خانوار آب مورد نیاز 
متر   100 باب مخزن  دو  از  کیلومتر  دو  به طول  را 

معبی تأمین می کند.
بیان  شهرستان  این  در  دولت  عالی  نماینده 
کرد: برای اجرای این دو طرح عمرانی و خدماتی 
حدود 17 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده 

است.
 6 به  آبرسانی  پ��روژه  اج��رای  به  اش��اره  با  وی 
بیان  ریال،  میلیارد   13 هزینه  با  مرزی  پاسگاه 
این  م��رزی  پاسگاه های  درص��د   95 اکنون  ک��رد: 
شهرستان از مزایای آب شرب لوله کشی بهره مند 
از  مرزی  پاسگاه   33 آشامیدنی  آب  و  می باشند 
طریق 200 کیلومتر شبکه انتقال تامین می شود.

شبکه  درص��دی   35 فرسودگی  از  شرافتی راد 
آب��رس��ان��ی روس��ت��ای��ی ت��ای��ب��اد ش��ام��ل م��خ��ازن، 
گفت:  و  داد  خبر  انتقال  خط  و  توزیع  شبکه های 
شبکه آب روستایی در تایباد، هشت هزار و 500 
کیلومتر   200 و  سازی  ذخیره  مخزن  مترمکعب 
 14 از  آب  تولید  حجم  نیز  و  دارد  توزیع  شبکه 
در  لیتر   130 شهرستان  این  روستایی  چاه  حلقه 

ثانیه است.

شهردار مشهد گفت: تا کنون صحبتی در خصوص 
نداشتم چرا که منتظر  وضعیت کمربند جنوبی شهر 
طی روال قانونی کار هستم اما به نظر نمی رسد امکان 

تغییر کاربری جاده کمربند جنوبی وجود داشته باشد.
خامسی  زاده  تقی  قاسم  ام��روز،  صبح  گ��زارش  به 
از پارک موضوعی  روز گذشته در حاشیه بهره برداری 
دانش، در واکنش به سوال خبرنگاران پیرامون امکان 
تغییر کاربری کمربندجنوبی با بیان مطلب فوق اظهار 
اطراف  سبز  فضای  پیرامون  نگرانی هایی  گرچه  کرد: 
کمربند جنوبی مطرح است که این همه نگرانی ها به 
جا است و آن ها را درک می کنم اما راهش تعطیلی کار 

نیست.
است  سال   8 داد:  ادام��ه  مقدس  مشهد  شهردار 
خوب  و  می گذرد  جنوبی  کمربند  اجرای  زمان  از  که 
پروژه  از شروع  اگر مخالفتی وجود داشت، پیش  بود 
مطرح می شد. در نتیجه این مقدار هزینه نیز صورت 

نمی گرفت.
باید  حاضر  حال  در  ک��رد:  نشان  خاطر  تقی زاده 
که  داد  انجام  باید  ک��اری  چه  دید  و  کرد  همفکری 

نگرانی ها برطرف شود.
شهردار مشهد مقدس با تاکید بر قانون مداری، بیان 
خصوص  در  نظری  اظهار  محترم  دادستان  اگر  کرد: 
است.گ،  قانون  برپایه  قطعا  داشته،  جنوبی  کمربند 
همانطور که انتظار نیز بر این است که او مظهر قانون 

باشد. 
تقی زاده با اشاره به ارسال مدارک الزم به دادستانی 
کرد:  امیدواری  اب��راز  جنوبی،  کمربند  خصوص  در 
بتوان کار را ادامه داد.اگر تمهیداتی مورد نیاز است، 
پیش بینی می شود تا بتوان مسیر را ادامه دهیم. این 
طرح قبل از امادن من شروع شده و اصوال باید مراحل 

قانونی را طی کرده باشد
کوهستان  مجموعه  خرید  برای  شهرداری  آمادگی 

پارک شادی
وضعیت  خصوص  در  مقدس  مشهد  ش��ه��ردار 
کوهستان پارک شادی نیز توضیح داد: کوهستان پارک 
متعلق به بانک دی است و به همین دلیل نامه ای به 
مدیرعامل محترم و اعضای هئیت مدیره بانک نگاشته 
و آمادگی خود را برای خرید این مجموعه اعالم کردیم.
بانک  ضمنی  موافقت  اعالم  به  اش��اره  با  تقی زاده 
دی در خصوص واگذاری مالکیت کوهستان پارک به 
کار  قانونی  مراحل  حاضر  حال  در  گفت:  شهرداری، 
طی می شود و امیدوارم با واگذاری این مجموعه، عالوه 
ک  پار  مجموعه  برای  مناسبی  کاربری  شهربازی  بر 
وکیل آباد و چهل بازه طراحی کنیم وی ابراز امیدواری 
کرد: مدیران بانک دی حس نوستالوژی که مردم خوب 

مشهد نسبت به کوهستان پارک شادی داشتند، درک 
مشهد  شهرداری  خواسته  به  سریعتر  چه  هر  و  کنند 
در این خصوص پاسخ دهند. شهردار مشهد مقدس 
در ادامه به پارک های موضوعی در جهان اشاره کرد و 
گفت: احداث چنین پارک هایی در دنیا مرسوم است و 
پارک دانش نیز در وسعت ۳.۸ هکتار و با نصب 45 نماد 
اندازی  راه  ریاضی  و  فیزیک، شیمی  در حوزه  علمی 
شد. تقی زاده با اشاره به هماهنگی با آموزش و پرورش 
پارک  آموزشی  جنبه های  از  بهره گیری  راستای  در 
دانش، بیان کرد: دانش آموزان باید مسائل درسی را 
در فضاهای آموزشی خارج از چارچوب کالس درس 
این  در  دقیقی  ریزی  برنامه  امیدوارم  و  کنند  تجربه 
چنین  از  شهر  دانش آموزان  بهره مندی  برای  راستا 

پارک هایی صورت گیرد.
تاکید استاندار خراسان رضوی بر توسعه پارک 
به عنوان ظرفیت کمک  و دانشی  های موضوعی 

آموزشی
خراسان  استاندار  رشیدیان  رضا  علی  چنین  هم 
رضوی در جریان بهره برداری پارک موضوعی دانش 
در مشهد افزود:مشابه این پارک را درشهرهای مختلف 
برای بهره مندی دانش آموزان نیاز داریم زیرا به طور 
قطع در نظام آموزشی جدید آموزش صرف در درون 

کالس کافی نیست .
 وی اظهار کرد : ایجاد مراکزی مانند این مجموعه 
امکانات و دستاوردهایی که در  با  در فضایی مناسب 
طول سال های گذشته تصویری ملموس از تحوالت 
دانشی و علمی و دستاوردهای بشری را در طول قرن 
ها از نزدیک ارائه کند برای دانش آموزان بسیار جذاب 
با آثاری ماندگار است و در این رابطه معلمان ،اساتید 
و شرکت های دانش بنیان که در تولید و ساخت این 
المان ها و نمادها به صورت علمی اقدام کرده اند نسبت 

به توسعه آن ومشارکت در این زمینه اقدام کنند.
و  آموزش  و  شهرداری  بین  که  تعاملی   : گفت  وی 
پرورش برای بهره گیری از ظرفیت این پارک برای امور 
کمک آموزشی انجام شده باید دنبال شده و توسعه یابد 
و برای شهرهای دیگر هم امکانات و زمین های مشابه 
فراتر  آموزان  دانش  و  شود  فراهم  برایشان  فضا  این 
از چهاردیواری کالس و تخته سیاه بتوانند بخشی از 

آموزش ها را دریافت کنند. 
بر اساس  اکنون  اینکه هم  به  با اشاره  ادامه  وی در 
اعالم شهرداری مشهد سرانه فضای سبز این کالنشهر 
قابل  رک��ورد  رقم   : اف��زود   ، است  رسیده  متر   16 به 
و سه  بزرگ شدن مشهد  به  توجه  وبا  است  افتخاری 
میلیون و 500 هزار نفر جمعیت ساکن و 30 میلیون 
زائر در سال ،این شهر نیازمند فضای سبزمناسب برای 

این  تا کنون در  و  برای مردم است  تامین هوای پاک 
رابطه تالش های زیادی شده و بخشی هم در برنامه 

است و امید است توسعه این فضاها ادامه یابد.
وی اظهار کرد : طبق این گزارش شهرداری مشهد 
هم اکنون 50 پارک در دست احداث دارد که 30 مورد 
در مناطق محروم و 20 پارک در مناطق برخوردار است 
که خود بیانگر رویکرد شهرداری و شورای شهر مشهد 
دررعایت  و تحقق عدالت توزیعی و برخورداری همه 
اهالی شهر بهشت از خدمات و امکانات و ظرفیت های 

شهری است که بسیار ضروری و مطلوب است.
ادامه داد : در واقع اختالف و تفاوت هایی که  وی 
بین پیرامون و مرکز در طول سالهای سال شکل گرفته 
، نیازمند توجه وعنایت بیشتر است تا این تفاوت ها 

کمتر و کمتر شود.
فضاهای  توسعه  قطع  طور  به   : اف��زود  رشیدیان 
بیشتر  ما  اجتماعی  آرامش  به  ها  پارک  مثل  عمومی 
کمک می کند زیرا هر چه مردم در فضاهای عمومی 
مناسب بیشتر حضور داشته باشند و با یکدیگر ارتباط 

و تعامل کنند در آرامش اجتماعی اثر بیشتری دارد.
وی همچنین در ادامه با تبریک هفته دولت گفت : 
این هفته نماد کار و تالش دست اندرکاران اجرایی و 
دولتمردان است چنانکه طی این مدت زمانی یک هزار 
استان  در  اجرایی  دستگاه  حدود 80  از  پروژه  و 500 

بهره برداری می شود.
این هفته آن  پیام روشن  اقع  : در   وی عنوان کرد 
است که کارگزاران و خادمان این مردم مشغول توسعه 
زیرساخت ها و روبناهای برای توسعه خدمت در این 
استان هستند و امید است این هفته زمینه ایجاد امید 

و نشاط بیشتر در بین مردم را فراهم کند .

 وی در ادامه  از همه خادمان نظام در بخش های 
دولتی و اجرایی ، شهرداری های ودهیاری ها قدردانی 

کرد .
افزایش سرانه فضای سبز مشهد به 16 مترمربع 

تا پایان سال
و محیط زیست  هم چنین معاون خدمات شهری 
شهرداری مشهد گفت: تا پایان سال سرانه فضای سبز 

مشهد به 16 مترمربع افزایش خواهد یافت.
فضای  توسعه  سرانه  اف��زود:   ، خلیل ا...کاظمی   
سبز مشهد در پایان سال96 به 15.5مترمربع رسید و 
امسال تالش می شود سرانه فضای سبز به 16 مترمربع 
باالتر  نیز  میانگین کشوری  از  که  برسد  پایان سال  تا 

است.
وی ادامه داد: تکمیل و توسعه باغ گیاهشناسی در 
این زمینه مورد توجه است و سرمایه گذاری بالغ بر 36 
میلیارد تومان برای این باغ برنامه ریزی شده است. 
میلیارد  بر 30  بالغ  تا  شده  گذرانده  مصوبه  همچنین 
پارک  المان های  توسعه  و  تکمیل  منظور  به  تومان 

مینیاتوری سرمایه گذاری صورت گیرد.
تکمیلی  طرح  اجرای  با  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی 
به 39  پارک  این  المان های  تعداد  مینیاتوری،  پارک 

المان می رسد، گفت: تالش برای مان
دگاری زائر و رفاه حال مجاوران مورد توجه است.

در  دانش  بوستان  از  بهره برداری  به  اش��اره  با  وی 
حاشیه بزرگراه امام علی )ع(، گفت: این بوستان 3.8 
برای  نیز  مساحتی  همچنین  دارد؛  مساحت  هکتار 
پارکینگ در نظر گرفته شده است. در این بوستان 45 
نماد و سازه طراحی و اجرا شده که نصب آن داستانی 

را القا می کند.

کوتاه از ورزش استانسالمت

پیاده روی کنید تا سالم بمانید

 وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

برای  ورزش  ساده ترین  و  بهترین  پ��ی��اده روی 
روند  بهبود  در  زیادی  تاثیر  که  است  سنین  تمامی 
این  دارد.  اف��راد  ان��دام  تناسب  داشتن  و  زندگی 
انجام  قابل  گروهی  و  نفره  به صورت تک  که  ورزش 
تسریع  را  بیماری ها  از  بسیاری  درمان  روند  است، 

می بخشد.
پیاده روی و تاثیر فوق العاده آن بر سالمت افراد

به  سنین  همه  برای  مناسب  ورزشی  پیاده روی 
کسی  کمتر  که  است  ورزش��ی  تنها  می آید،  شمار 
می تواند از انجام دادن آن به دالیل واهی فرار کند، 
اما اگر کسی هنوز نیاز دارد تا دالیل محکمی برای 
ضرورت پیاده روی بداند، توصیه می کنیم تا انتهای 

مطلب با ما همراه باشد.
ب��ه ع��ن��وان م��ادر  اف���زون چ��اق��ی  اف��زای��ش روز 
بیماری های قبلی عروقی، دیابت، سرطان و پوکی 
چاره  به  راه  محققان  از  بسیاری  و...  استخوان 
کردن  پررنگ  است  داشته  م��ورد  این  در  جویی 
نقش پیاده روی به عنوان بخشی از زندگی روزمره، 
باشد.  مشکل  ای��ن  رف��ع  چ���اره ی  ی��ک  می تواند 
کرده  کمک  خون  بهتر  گردش  به  سریع  پیاده روی 
بر  و  است  مناسب  اکسیژن  مصرف  افزایش  برای  و 

شدت ضربان قلب می افزاید.
پیشگیری از بیماری با پیاده روی

پیاده روی و پیشگیری از دو نوع دیابت
که  داده اند  نشان  دیابت  از  پیشگیری  برنامه های 
 7 فقط  کاهش  و  هفته  طی  پیاده روی  دقیقه   150
کیلوگرم"   7 تا   5 "حدود  بدن  وزن  از  درصد  دقیقه 
می تواند تا 58 درصد خطر ابتال به دیابت را کاهش 

دهد.
می سازد.  نیرومند  را  شما  قلب  روی  پیاده روی 
مطالعه ای که در این خصوص روی تعدادی پرستار 
یا  ساعت   3 که  اف��رادی  داد  نشان  شد،  اعالم  زن 
بیشتر در طول هفته پیاده روی داشتند، در مقایسه 
با پرستاری که پیاده روی نداشتند، 35 درصد کمتر 

دچار مشکالت قلبی شدند.
مفید برای عملکرد مغز

مطالعه ای نشان داد زنانی که معادل یک ساعت 
عملکرد  داشتند،  پیاده روی  هفته  طول  در  نیم  و 
از  کمتر  که  زنانی  با  مقایسه  در  را  بهتری  ذهنی 
نشان  داشتند  پیاده روی  هفته  طول  در  دقیقه   40

دادند، پیاده روی برای استخوان ها مفید است.
کاهش عالئم افسردگی 

30  دقیقه پیاده روی، 3 تا 5 در هفته به مدت 12 
کاهش  درصد   47 حدود  را  افسردگی  عالئم  هفته، 

می دهد.
کاهش خطر ابتال به سرطان روده 

و  سفید  سرطان  به  ابتال  خطر  میزان  پیاده روی 
زمانی  می دهد.  کاهش  را  بزرگ"  ی   "روده  کولون 
در  نیم  ساعت  دو  تا  ربع  و  ساعت  یک  معادل  که 
هفته پیاده روی دارند، نسبت به زمان بی تحرک 18 
درصد در معرض خطر کمتری برای ابتال به سرطان 
می دهد:  کاهش  را  بزرگ"  "روده ی  کولون  و  سینه 
و  ساعت  دو  تا  ربع  و  ساعت  یک  معادل  که  زمانی 
نیم در هفته پیاده روی سریع دارند، نسبت به زمان 
برای  کمتری  خطر  معرض  در  درصد   18 بی تحرک 
ابتال به سرطان سینه قرار دارند مطالعات بسیاری 
سرطان  از  می تواند  ورزش  که  است  داده  نشان 
این  به  مبتال  اف��راد  در  و  کند  پیشگیری  کولون 
افزایش  شکل  به  منظم  ورزش  اثرات  نیز  بیماری 
از  ناشی  و میر  و کاهش میزان مرگ  کیفیت زندگی 

این بیماری خود را نشان می دهد.
تعریق زیاد 

یکی دیگر از فواید پیاده روی سریع، تعریق است 
و  کرد  دفع  را  بدن  سموم  می توان  طریق  این  از  که 

روند آب کردن چربی های بدن را سرعت بخشید.
 سالمت عمومی

بهبود  را  ب��دن  عمومی  س��الم��ت  پ��ی��اده روی 
 30 بار  هر  و  هفته  طول  در  بار   3 فقط  می بخشد: 
می تواند  چشمگیری  صورت  به  پیاده روی  دقیقه 

سالمت سیستم قلبی و ریوی را تنظیم کند.

دانش آموزان  زنی  طناب  تیم  قهرمانی 
خراسان رضوی در رامسر

شهید  )آموزشگاه  ابتدایی  زن��ی  طناب  تیم 
و  سی  در  استان  نماینده  تبادکان(  اسالمی 
که  کشور  آموزی  دانش  رقابت های  دوره  پنجمین 
شد.  کشور  قهرمان  شد،  برگزار  رامسر  میزبانی  به 
رئیس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی خراسان 
آموزان  دانش  گفت:  مطلب  این  بیان  با  رضوی 
دست  به  پیروزی های  کسب  با  رضوی  خراسان 
آمده در رقبات های ورزشی در سال جاری کارنامه 
را  رضوی  خراسان  آموزان  دانش  ورزشی  کاروان 

رنگین کردند.
رضا علیزاده افزود: در بخش رقابت های دختران 
در دو مقطع متوسطه که به میزبانی شهرکرد برگزار 
کاران  میدانی  و  دو  نصیب  کشور  اول  سکوی  شد 

خراسان رضوی شد.
و  ابتدایی  شنا  تیم های  شد:  آور  یاد  علیزاده 
در  نیز  استان  دختران  اول  متوسطه  ژیمناستیک 
بیست و نهمین دوره رقابت های ورزشی کشور که 
به میزبانی شهر کرد برگزار شد به مقام سوم دست 

یافت.

خراسان  نوجوانان  جودوی  رقابت های 
رضوی برگزار شد

خراسان  نوجوان  مدعیان  جودوی  رقابت های 
جعفریان  مرحوم  ورزش��ی  مجموعه  در  رض��وی 
استان  برتر  جودوکاران  و  برگزار  مشهد  گلشهر 

معرفی شدند.
قالب  در  جودوکار   ۷۰ گفت:  محمودی  حسین 
۱۴ تیم برای انتخابی تیم استان به منظور شرکت 
در رقابت های کشوری که ۱۰ شهریورماه در تهران 
رقابت  باهم  روز  یک  مدت  به  می شود،  برگزار 

کردند.
محمد  رقابت ها  پ��ای��ان  در  داد:  ادام���ه  وی 
رمضانی،  یوسف  ب��رخ��وردار،  محمد  نظام پور، 
امیررضا طوسی، نصرا... گل بارو، علی وحاباتی، 
اوزان  در  ترتیب  به  بابادی  محمد  و  شفاهی  امین 
نخست  مقام  به  کیلوگرم   ۹۰ مثبت  تا   ۵۰ منهای 

رسیدند.

تیم هیئت کاراته خراسان رضوی برترین تیم 
هفته دوم لیگ برتر کشور

برتری  از  رضوی  خراسان  کاراته  هیئت  رئیس 
تیم استان در هفته دوم لیگ برتر خبرداد.

خراسان  تیم  اینکه  به  اشاره  با  حجتیان  محمد 
رضوی در هفته دوم این رقابت ها با اقتدار حریفان 
در  استانمان  نماینده  گفت:  داد  شکست  را  خود 
دیدار نخست خود با نتیجه ۱۵ بر 5 نماینده استان 
با  نیز  ایران  بتنی  اسکلت  داد.  شکست  را  مرکزی 
انگیزه  با  و  جوان  بازیکنان  مغلوب   ۹ بر   ۱۲ نتیجه 

خراسان رضوی شد.
وی با بیان اینکه باشگاه انقالب قم نیز در دیدار 
داشت:  اظهار  نشد  حاضر  استانمان  نماینده  با 
عالوه بر کسب عنوان برترین تیم هفته با مربیگری 
استاد هادی امیری، عنوان برترین بازیکن هم به 

کاراته کا استانمان رسید.
بازیکن  امیر اسالمی  کاراته گفت:  رئیس هیئت 
کشور  و  رضوی  خراسان  کاراته  دار  آینده  و  جوان 
عنوان  حریفانش  مقتدرانه  شکست  با  توانست 
برترین بازیکن هفته دوم لیگ برتر کشور را از آن 

خود کند.

اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جانبازان 
و معلولین در مشهد

رضوی  خراسان  دوچرخه سواری  هیئت  رئیس 
سواری  دوچرخه  ملی  تیم  اردوی  برگزاری  از 

جانبازان و معلولین در مشهد خبر داد.
مهدی روز بهان در خصوص این اردو اظهار کرد: 
معلولین،  و  حانبازان  سواری  دوچرخه  ملی  تیم 
در  موفق  حضور  برای  را  خود  آماده سازی  اردوی 
بازی های آسیایی۲۰۱۸ جاکارتا در مشهد برپا کرده 

است.
هیئت  میزبانی  ب��ه  اردو  ای��ن  اف����زود:  وی 
پیست  در  رض��وی  خ��راس��ان  دوچ��رخ��ه س��واری 
دوچرخه سواری ثامن االئمه )ع( در حال برگزاری 

است و تا ۲۲ شهریورماه ادامه می یابد.
خ��راس��ان  س���واری  دوچ��رخ��ه  هیئت  رئ��ی��س 
روز  است  قرار  همچنین  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
دوچرخه  کشور  قهرمانی  مسابقات  ۱۶شهریورماه 
پیست  میزبانی  به  معلولین  و  جانبازان  سواری 

ثامن و شهر مشهد برگزار شود.

قهرمان  نایب  دوچرخه سوار خراسانی 
کشور شد

رضوی  خراسان  سواری  دوچرخه  هیئت  دبیر 
این  جوان  سوار  دوچرخه  جباری  علیرضا  گفت: 
مقام  به  کشور  کانتری  کراس  مسابقات  در  استان 

دوم دست یافت.
افزود: مسابقات کراس کانتری  مجید روح پرور 
در  و  کشور  استان های  از  تیم   18 حضور  با  کشور 
آغاز  امروز در سنندج  بزرگساالن  و  بخش جوانان 

شد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی با سه دوچرخه 
سوار در بخش بزرگساالن و 2 نفر در بخش جوانان 
مسابقات  این  افزود:  دارد،  شرکت  مسابقات  این 

فردا هم در بخش دانهیل دنبال می شود.
250 دوچرخه سوار به صورت سازمان یافته در 
آنها  از  نفر   70 که  دارند  فعالیت  رضوی  خراسان 

بانوان هستند.
سواری  دوچرخه  رشته های  از  کانتری،  کراس 

کوهستان است.

 سرویس ورزشی
 مجمع انتخابی رئیس هیئت هاکی خراسان رضوی با حضور ۱۳ عضو 
مجمع انتخابی از جمله حمیدرضا بخارائی دبیر فدراسیون هاکی، معاون 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، نماینده ورزشکاران، داوران، 
مربیان، شهرستان ها، کارگران، آموزش و پرورش، آستان قدس رضوی و 
دیگر اعضا در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 

برگزارشد.
جایگاه رشته هاکی در بخش بانوان

حمیدرضا بخارائی دبیرفدراسیون هاکی در جمع خبرنگاران و اصحاب 
رسانه درباره برگزاری این رشته ورزشی در بخش بانوان اظهارکرد: بانوان 
ایرانی در رشته ورزشی هاکی در آسیا دارای رتبه پنجم هستند، نزدیک 
بگزار  زیر 25 سال  را در رده سنی  بانوان  تیم ملی  اردوی  ماه قبل  به 1 

کردیم و این نشان از برنامه ریزی بلندمدت هیئت را دارد.
در  مستمر  به صورت  بانوان  لیگ  مسابقات  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
حال برگزاری است و امیدواری در دوره بعدی جام ملت های آسیا شرکت 
از  نشان  باشگاهی  تیم های  تمامی  با  برتر  لیگ  دوه   11 کنیم.برگزاری 

فعالیت هیئت را دارد. 
بخارائی درباره جایگاه تیم های آسیائی در جهان افزود: تاکنون هیچ 
تیم  تنها  و  است  نکرده  کسب  را  ممتازی  مقام  جهان  در  آسیا  از  تیمی 
قزاقستان در بازی های جهانی حضور داشته است و همیشه بین 12 تیم 

شرکت کننده مقام دوازدهم را کسب کرده است.
برنامه های فدراسیون هاکی

دبیرفدراسیون هاکی درباره چشم انداز و برنامه های آینده فدراسیون 
عنوان کرد: از سال گذشته سنین پایین را مالک کار قرار دادیم و اردوها 
 95 سال  در  و  کردیم  برگزار  پایین تر  سنی  رده ه��ای  در  را  مسابقاتی  و 
مسابقات بانوان در رده سنی نوجوانان داشتیم. وی درباره برنامه اردوی 
تیم ملی گفت: برای تیم ملی برنامه ریزی مدونی انجام دادیم تا بتوانند در 

بازی های بعدی جام آسیا شرکت کنند.
برنامه  یازدهمین  گفت:  فدراسیون  برنامه های  دیگر  درباره  بخارائی 
بخش  در  مسابقات  برگزاری  همچنین  و  آقایان  و  بانوان  بین  برتر  لیگ 
مربیگری  کالس های  درباره  وی  است.  بانوان  و  آقایان  قسمت  در  پایه 
بیان کرد: برگزاری کالس های مربیگری  با توجه به نیاز استان ها است، 
همچنین  برگزاری سمینار مربیان در مهرماه که اولین بار برگزار می گردد 
داوری  دوره  یک  کرد.  خواهیم  استفاده  خانم  و  آقا  مربیان  تجارب  از  و 
بین المللی با حضور مدرس بین المللی از کندواسیون آسیا برگزار خواهیم 

کرد.

وی در ادامه وی با اشاره به مشکالت سخت افزاری در ایران اظهار کرد: 
این رشته  که در  تمامی وسایلی  و  داریم  ایران مشکل سخت افزاری  در 
ورزشی در پاکستان تهیه و تولید می شود و با توجه به مشکالت جامعه 
در  حال  این  با  است.  مشکل  و  سخت  کمی  کشور  به  وسایل  این  ورود 
بخش سالنی خیلی فعال هستیم و در بخش چمنی نیز مشکالت برطرف 

می گردد.
بخارائی درباره فعال ترین هیئت های ورزشی در سطح کشور بیان کرد: 
و  شرقی  آذربایجان  و  سمنان  کرمانشاه،  همدان،  مرکزی،  استان های 
غربی جزء فعالترین استان ها هستند و خراسان رضوی به علت وقفه ای 
که داشت کمی از این استان ها عقب تر است و البته در نیمه باالی جدول 

قرار دارد.
شهرداری حامی مالی در رشته هاکی

رضوی  خراسان  هاکی  هیئت  جدید  رئیس  عدالتی نسب  مهدی 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  هاکی  هیئت  برای  برنامه هایش  خصوص  در 
مشکالت اصلی هیئت هاکی عدم وجود اسپانسر و حامی مالی  است که 
کرد  خواهیم  تالش  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کمک  با 

این مشکل را حل کنیم. وی افزود: درخصوص این حوزه از ظرفیت های 
کرد و سعی خواهیم  استفاده  نیز می توان  اسپانسر  به عنوان  شهرداری 
قرار  شهرداری  در  ورزشی  رشته های  اولویت های  جزو  را  هاکی  داشت 
دهیم، به امید خدا هیئت هاکی به جمع ورزش های حمایت شده توسط 

شهرداری خواهدپیوست.
مهدی عدالتی نسب ادامه داد: در خصوص استعدادیابی با دانشگاه های 
پیگیر  ک��رد،  خواهیم  برقرار  تعامل  آم��وزش و پ��رورش  و  استان  سطح 
بود.  خواهیم  نیز  آنان  مالی  معضل های  حل  و  شهرستانی  هیئت های 
برگزاری کارگاه های آموزشی و اجرای تقویم آموزشی فدراسیون هاکی نیز 

جزو وظایف هیئت به شمار می رود.
 در این مجمع مهدی عدالتی تنها کاندید حضور در مجمع بود، امیر 
حجازی دیگر کاندید ریاست هیئت هاکی در این مجمع حضور نداشت. 
در پایان پس از مجموع ۱۳ رای اخذ شده، مهدی عدالتی نسب با ۱۱ رای 
توانست ریاست هیئت هاکی را برعهده بگیرد. همچنین  امیر حجازی 
کاندیدای غائب این مجمع یک رای توانست کسب کند. یک رای نیز به 

عنوان باطل اعالم شد. 

  دبیر فدراسیون هاکی گفت: 

در ایران مشکل سخت افزاری وجود دارد

محمدرضا عباسی

لحظه لحظه مشکی پوشان برایم خاطره است

سرمربی جدید تیم مشکی پوشان:

به سفارش هیچ کسی سرمربی نشدم

صادقی: 

هنوز هم همان بازیکن سابق هستم

شهردار مشهد مقدس؛

امکان تغییر کاربری جاده کمربند جنوبی وجود ندارد
تقی زاده خامسی: نگرانی های پیرامون فضای سبز کمربندجنوبی به جاست و درک می کنیم اما راهش تعطیلی نیست
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  جدول شرح در متنجدول سودوکو / هیتوری
شمــاره

97 شمــاره
97

حل جدول 
شماره 96

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.

در  باقیمانده  جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اع��داد 
ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده باشد.
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غالمحسین باغبان
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روزگذشته نمایندگان، بررسی طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار قرار 
داده و از پاسخ های رئیس جمهور به 4 سوال از مجموع 5 سوال قانع نشدند.

رئیس  از  سوال  طرح  بررسی  شهریور(   6 )سه شنبه  علنی  جلسه  در  نمایندگان 
جمهور را که در 5 محور تنظیم شده است را در دستور کار قرار دادند.

گفتنی است در دقایق آغازین جلسه علنی محمود علوی وزیر اطالعات و سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در صحن حضور یافتند.

اعضای  از  تعدادی  همراه  به   ، مجلس  کار  دستور  اعالم  از  بعد  جمهور  رئیس 
نوبخت  محمدباقر  جمهور،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دولت،  هیئت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
صنعت  وزیر  شریعتمداری  محمد  کشاورزی،  جهاد  وزیر  حجتی  محمود  کشور، 

وارد صحن مجلس و با استقبال مطهری روبرو شد.
سوال کنندگان 

روند  تشریح  از  بعد  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  فراهانی  آب��ادی  امیر  احمد 
رسیدگی به طرح سوال از رئیس جمهور، محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه 

را به عنوان نخستین سوال کننده برای ایراد نطق دعوت کرد.
ارز  نبوده چرا لیست دریافت کنندگان  نبرده و فسادی  اگر کسی رانتی  دهقان: 

دولتی را منتشر نکردید
جاری  سال  در  را  درصد   ۶۰ نقطه  به  نقطه  تورم  جامعه  واقعیت های  فرهنگی: 

مطرح می کند
دولت  ملت،  روز  امروز  کشور/  مسائل  همه  ام الفساد  بیکاری،  و  اشتغال  نقوی: 

و مجلس است
کرم پور: آقای روحانی خطر قاچاق کاال جدی است/ باید با جدیت با آن مبارزه 

شود
بخش  برای  ذوالنور  مجتبی  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  اعالم  طبق 

دوم صحبت های سوال کنندگان پشت تریبون قرار گرفت.
مخالفت با رای گیری علنی و با ورقه

بعد از پایان صحبت های رئیس جمهور، تعداد 22 نفر از نمایندگان درخواست 
رای گیری درباره پاسخ های رئیس جمهور به سواالت مطروحه به صورت علنی و 
با ورقه را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. در نهایت رای گیری به 

صورت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت.
قانع  از مجموع 5 سوال  را  پاسخ های رئیس جمهور  از  تنها یکی  مجلس 

کننده دانست
در  که  شد  گذاشته  مجلس  نمایندگان  رای  به  جمهور  رئیس  از  سوال  محور   5
بانکی را قانع  نهایت نمایندگان تنها پاسخ رئیس جمهور به استمرار تحریم های 
ارزش  کاهش  ارز،  و  کاال  قاچاق  کنترل  درباره  سواالت  به  پاسخ  و  دانسته  کننده 

پول ملی، کاهش نرخ بیکاری و وضعیت رکود اقتصادی را قانع کننده ندانستند.
جلسه  رسید،  مجازی  فضای  به  نوبت  مجلس  در  دموکراسی  روز  اتمام  از  بعد 

بسیاری  های  حاشیه  مجازی  فضای  در  جمهوری  رئیس  از  مجلسیان  سوال 
دیگر  شماری  و  مسئوالنه  و  شفاف  را  روحانی  مواضع  و  ها  پاسخ  برخی  داشت، 
آرای اخیر نمایندگان در خصوص قانع نشدن امروز و اسیضاح های اخیر، بیداری 

مجلس تعبیر کردند.
ارزیابی پرسش ها از رئیس جمهوری؛ 

رئیس جمهور بازنده شد ولی مجلس نیز برنده نشد 
بود  صدا  و  سر  پر  نیز  مجازی  فضای  که  نبودند  تکاپو  در  مجلسیان  فقط  امروز 
برخی چهره های سیاسی کشور در صفحات خود نفس سوال از رئیس جمهور را 
زیر سوال بردند و درباره اینکه سوال و جواب های مجلس حرف دل مردم نبود، 
نوشتند. برخی از رودست خوردن رئیس جمهوری در سیاست گفتند، شماری به 

اصل یک صد و دهم قانون اساسی اشاره کردند.
در همین زمینه آذر منصوری فعال سیای اصالح طلب نوشت: »پایان شاهنامه 
ای که امروز نمایندگان بیت اول آن را برای رئیس جمهور نوشتند، اجرای بند 10 

اصل یکصدودهم قانون اساسی است.
نوشت:  مجلس،  در  جمهوری  رئیس  حضور  به  اشاره  با  نیز  آشنا  الدین  حسام 
او  پرداخت.  را  کشور  در  تنش  ایجاد  عدم  و  آرامش  هزینه  دیگر  یکبار  »روحانی 
مسیر  اصالح  گرو  در  دولت  موفقیت  باشد.  آسیاب  زیرین  سنگ  باید  که  داند  می 
اگر  شکند  سالمت  می  سرخم  است.  مردم  و  مجلس  با  تعامل  و  تدبیر  ارتقای  و 

سبویی«.
محمد علی ابطحی فعال سیاسی نیز توئیت کرد: »آقای روحانی امروز بدجوری 
منبر-  واقعا   - منبر  یک  جدی  توضیح  هر  جای  به  خورد.  دست  رو  سیاست  توی 
ولی مخالفانش در عوض سکوت  بود.  امین شده  ناصح  در فضیلت وحدت رفت. 
کردند و چراغ خاموش و بدون هزینه فقط رای ندادند. فاعتبروا یا اولی السیاسه«.
 5 به  روحانی  جمهور  »رئیس  کرد:  توئیت  خود  صفحه  در  نیز  ابتکار  معصومه 
از برجام را هم مطرح  دی ماه 96 مجددا امروز اشاره و حمالت ترامپ در خروج 
کرد؛ ولی حاضر نشد به نفع خودش یا خوشنودی مجلس یا تفرقه داخلی بیشتر 

صحبت کند.«
به  نمایندگان  اکثریت  نوشت:  نیز  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  راد  شکوری  علی 
گیری  رای  بودند  کرده  تقاضا  که  شفافیت  طرفدار  نمایندگان  از  نفر   22 پیشنهاد 
ندادند.  رای  باشد،  علنی  ورقه  با  سواالت  به  جمهور  رئیس  های  پاسخ  مورد  در 
معنایش این است که حاضر نیستند مسئولیت رای خود را بپذیرند رئیس جمهور 

بازنده شد ولی مجلس نیز برنده نشد.
سعید شریعتی فعال سیاسی نیز توئیت کرد: »فرایت ان الصبر علی هاتا احجی 
صبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی..خار به چشمش می کنند و استخوان 
مقامات  نمی شوند روحانی مثل همه  قانع  به همین هم  و  گذارند  گلویش می  در 
مسئول در اداره امور اشتباه داشته است اما با فاصله از همه مقامات در برابر امروز 

و فردای ایران مسئوالنه تر عمل کرده است.«
نه سوال ها و نه پاسخ ها مردم را قانع نکرد 

 90 اصل  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  و  شیراز  مردم  نماینده  پارسایی،  بهرام 
مجلس با اشاره به حضور امروز رئیس جمهوری در مجلس، نوشت: »ماه ها برای 
سوال از ریس جمهور فریاد زدند و امروز پرسشگر و پاسخگو همه از »مردم« سخن 
گفتند اما واکنش ها نشان می دهد که نه سوال ها و نه پاسخ ها مردم را قانع نکرد 
و شاید اصال حرف دل مردم نبود. آیا این احساس که امروز مجلس و دولت صدای 

واقعی مردم نبود، نتیجه نظارت استصوابی نیست؟«
توئیتری  کاربران  از شخصیت ها و چهره های سیاسی، دیگر  این میان غیر  در 
به این جلسه امروز سوال از رئیس جمهوری واکنش نشان دادند، برخی با اشاره 
نوشتند  و  شدند  یادآور  را  نمایندگان  آرا  شفافیت  مجلس،  گیری  رای  نتیجه  به 

»یادگاری از مجلسی که نمایندگانش به شفافیت نه گفتند«
برخی نیز در جمالتی کنایه آمیز، جلسه امروز را هزینه تراشی برای بیت المل 
یک  زنند،  می  حرف  موبایل  با  ها  نماینده  سوم  نوشتند»یک  نیز  برخی  و  دانسته 
جناحی  منافع  به  کردن  فکر  حال  در  ای  عده  زنند،  می  حرف  همدیگر  با  سوم 
می  گوش  نماینده  چند  اصال  است؟  ملی  منافع  نگران  نماینده  ...چند  و  هستند 

کنند به توضیحات رئیس جمهور؟!«
مجلس از خواب زمستانی بیدار شده است

-باخت  باخت  بازی  تله  در  مدتهاست  روحانی  نوشت:  نیز  وکیلی  علی  محمد 
گرفتار شده و در حقیقت به مشاورین خود باخت  اگر تجدید نظر نکند باخت های 

بزرگتری در انتظار است!
جواد کریمی قدوسی نیز در توئیتی، قانع نشدن نمایندگان از پاسخگویی رئیس 
در  اسالمی  شورای  نوشت:»مجلس  و  کرد  تعبیر  مجلس  بیداری  به  را  جمهوری 
عدم  به  رای  در  نمایندگان  هویاری  است.  زمسستانی  خواب  از  بیدارشدن  حال 
وزیر  استیضاح  و  گذشته  استیضاح  دو  و  جمهور  رئیس  های  پاسخ  از  شدن  قانع 
صمت و راه و ترابری در روزهای آینده ملت را به توانایی مجلس امیدوار می کند.«
به رئیس جمهوری نوشت: آقای رئیس  نیز خطاب  سید حسین نقوی حسینی 

جمهور ما می توانیم تحریم های را دور بزنیم اینقدر مرعوب نباشید.«
حمید رسایی نماینده سابق مجلس نیز نوشت: امروز توی مجلس انقدر حسن 
روحانی خوب جواب داد که بعد از جلسه سوال قیمت دالر 700 تومان رفت باال/ 
میرفت  شد،  مطرح  که  قبل  روز  بیست  واال  نیست  نمایندگان  سوال  اصال  علتش 

باال.
جلسه سوال از روحانی با تمام حاشیه ها و سر و صدایی که براه انداخته بود تمام 
شد رئیس جمهور به مجلس رفت و بدون هیچ حاشیه ای پاسخ گفت و نمایندگان 
مردم قانع نشدند. در روزی که همه چیز آرام پیش رفت یک نکته باقی ماند چرا 
نمایندگان رای گیری شفاف را نپذیرفتند. و در پایان باید دید این پرسش و پاسخ 

چه کمکی به بهبود شرایط موجود می کند.

نمایندگان نه از پاسخ رئیس جمهور قانع شدند، نه با رای گیری علنی موافقت کردند

مشروح جلسه علنی مجلس در بررسی سوال از رئیس جمهور
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