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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 2 بخوانید

ما منتظریم آپاندیسیت های نفوذی نظام را 
جراحی کنیم

امروز استاندار خراسان رضوی 
مشخص می شود؟

گفت وگو با پژوهشگر ادبیات معاصر

ادبیات و زدودن رنگ روزمرگی

هویت سازه مکشوفه در منطقه 
ثامن مشهد در حال بررسی است 

حسینی: استعفا داده ام

نمایندگان تئاتر خراسان 
در فجر امسال را بشناسید

واکنش خداداد عزیزی به ماجرای 
جکی چان

معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: هر فردی که ایده و اختراعی دارد در هر جای 
کشور و استان باید بتواند از تسهیالت و امکانات آن استفاده کند و در واقع تمام شهر 

پارک است...

جابه جایی های این روزهای برخی مسئولیت ها گمانه زنی ها درباره تغییرات ریاست 
آستان قدس و قوه قضاییه را شدت بخشیده است...

تمام شهر 
پارک است 

آخرین گمانه زنی ها 
درباره تغییرات در آستان قدس

علیرضا  انتصاب  پیشنهاد  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
رضــوی  خــراســان  اســتــانــدار  به عنوان  حسینی  رزم 
ارائه  دولت  هیئت  به  کشور  وزارت  سوی  از  روزگذشته 

شده است...

مقوله  همیشه  آن  های  نباید  و  باید  و  فارسی  ادبیات 
 ، بوده  ادبیاتی  کاربران  و  شاعران  و  ادیبان  نزاع  محل 

هست و خواهد بود...

خبر ویژه 2

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

گفت و گوی ویژه5

معاون علمی رئیس جمهور در مشهد

رئیسی: شما اگر خبری دارید به ما هم بدهید!

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد 

بنیادی در نطق میان دستور

روزهای بد کشتی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از وجود 
نفاق در برخی اعضای گروه ۱+۵ که در ظاهر با ایران دوست 
هستند از تشکیل خاورمیانه جدید...

در صفحه  6  بخوانید

هویت  عنصر  شاهنامه 
مذهبی و  ملی  انسجام  و 

در نشست خبری نمایندگان شورای سیاست گذاری همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه 
جاده ابریشم مطرح شد



ــدف تجمیع  بــا ه ایــرانــیــان کــه  ســـرای آســـان 
جهت  در  مشترک  سقفی  زیــر  در  استارتاپ ها 
رویارویی با تسهیلگران و سرمایه گذاران در راستای 
ایجاد هم افزایی و مشارکت آنان تشکیل شده است، 
این هفته در رویداد اران استارتاپ اکسپو که از ۱2 
رویداد  و  کام  ایران  رویداد  کنار  در  دی ماه   ۱6 الی 
شهر هوشمند در سالن بهار نمایشگاه بین المللی 

مشهد برگزار می گردد، در کنار مردم خواهد بود.
این رویداد که با هدف کنار هم قرار دادن ایده های 
افراد باسابقه و یا افراد تازه کار در کنار صنعتگران و 
توسعه گران زمینه بهتری را برای پرورش این ایده 
ها مهیا سازد معتقد است که با وجود رفتن دنیا به 
سمت استارتاپ ها و کسب و کارهای آنالین نیاز به 
این  دادن  قرار  کنار هم  برای  ای منسجم  مجموعه 

ایده ها وجود دارد.
گذران  سرمایه  جذب  با  است  امیدوار  مرکز  این 
صاحبان  بین  پیوند  ایجاد  و  آنان  معرفی  و  داخلی 
ایده بتواند مسیری نو در جهت اشتغالزایی را فراهم 

کند.
سرای  مدیرعامل  امیدفر  علیرضا  راستا  همین  در 
آسان ایرانیان که مجری برگزاری این رویداد نیزهست 
در مصاحبه اختصاصی با صبح امروز عنوان کرد: ما 
در  ای  جزیره  های  حرکت  کردن  منسجم  دنبال  به 
افراد  پتانسیل  به  بخشیدن  انسجام  برای  راستا  این 

صاحب ایده های نوآور و استارتاپی هستیم.

امیدواریم بتوانیم با عملی کردن این هدف افراد 
را در کنار سرمایه گذاران و تسهیل گران و منتورها 
قرار دهیم تا با ایجاد جریان اصلی و موثر به سرمایه 
منجر  که  دهیم  جدیدی  شکل  استارتاپی  گذاری 
به عقد قرارداد یا همکاری های جدی در بین آنان 

باشد.
ایده ها  این  اجرایی ساختن  و  پرورش  افزود:  وی 
در نهایت منجر به فراهم سازی بازاری مناسب و در 

نهایت اقتصادی پویا خواهد بود.
ارتباطات  کل  مدیر  روحبخش  حمیدرضا  سید 
رضوی  خراسان  استانداری  اطالعات  وفناوری 
جریان  به  دولت  بخشیدن  اهمیت  بر  تاکید  با  نیز 
استارتاپ ها گفت: از نگاه توسعه دولت الکترونیک 
بخش  با  مشارکت  المللی  بین  مستندات  براساس 
خصوصی و استارتاپ های فعال حوزه ICT با بخش 
مردم  بر  آسان  و  سهل  خدمت  ارائه  برای  دولتی، 
خصوص  این  در  خوشبختانه  که  است  شده  تاکید 
اجرای طرح تسکایو )توسعه کسب و کار و اشتعال 
سال  ابتدای  از  اطالعات  فناوری  رسته  در   ) پایدار 

96 در دستور کار دولت قرار گرفت.
 وی افزود: حمایت های الزم از کسب و کارهای 
نوپای حوزه ICT استان انجام شده است به نحوی 
بومی  استارتاپ  و  کار  و  کسب   323۱ ثبت  با  که 
به  رضوی  خراسان  استان   ICT حوزه  در  استان 
تهران  استان  از  بعد  کشور  در  رتبه  دومین  کسب 

دست یافته است.
این  از  هریک  قطعا  داد:  ادامـــه  روحبخش 
استارتاپ ها چالشی را به شکل فناورانه و با استفاده 
از یک برنامه کاربردی توسط موبایل و یا وب سایت 

مستقیم  صورت  به  که  است  کرده  حل  را  اینترنتی 
به  خدمت  جهت  در  الکترونیکی  خدمات  رائه  با 
دولت  توسعه  که  آنجا  است.از  برداشته  گام  مردم 
مجریه،  قوه   3 دولتی  نهادهای  کلیه  الکترونیک 
قضائیه و مقننه را شامل می شود و عمالً پلت فرم 
مردم،  جمله  از  ذی نفعان  تمامی  است  ــوآوری  ن
صاحبان کسب و کار و بدنه دولت را با هم مرتبط می 
کند که این یکی از بهترین اقدامات در جهت گذر 
از دولت فنی به دولت الکترونیکی در نوسازی حوزه 
های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان است.

کانون  مــشــاورعــالــی  جــانــی درمــیــان  محمود 
به  اشــاره  ضمن  نیز  رضــوی  خراسان  کارآفرینان 
اهمیت استارتاپ ها و تاثیر بخصوص آنان در فضای 
کسب  یک  استارتاپ  گفت:  کشور  اقتصاد  کنونی 
محور  حول  عموما  که  است  نــوآور  و  جدید  کار  و 
عموما  ارزش،  ایجاد  با  و  گرفته  شکل  تکنولوژی 
وی  شود.  می  طراحی  بازار  در  نیاز  یک  رفع  برای 
از  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  کرد:  تاکید 
کسب  رسیدن  و  کارآفرینی  زمینه  در  رویدادها  این 
و کارهای نوآور و بازار پذیر حمایت ویژه ای خواهد 

داشت.
وی تاکید کرد: در دنیای امروزی، تکنولوژی، علم 
تواند سرعت پیشرفت  و دانش در کنار سرمایه می 
رقابت  و  بزند  رقم  را  کشور  یک  اقتصادی  بخش 
سازی  تجاری  و  اطالعات  کسب  واقــع  در  اصلی 
زیادی  نخبگان  نیز  ما  کشور  در  بود.  خواهد  آنها 
هستند که شاید به دلیل عدم حمایت کافی از آنان 
چنین  این  لذا  نکرده اند  پیدا  دست  هدف  بازار  به 
تعامل  جهت  فضایی  ایجاد  به  منجر  رویدادهایی 

و  با سرمایه گذاران  استارتاپ ها  کارآفرینان،  بیشتر 
تسهیل گران خواهد شد.

رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  مشاورعالی 
خاطر نشان کرد: حمایت  بخش های دولتی از افراد 
یا مجموعه هایی که در این زمینه ایده و طرح نوآور 
و فن آور دارند می تواند  باعث ایجاد بستری برای 
شکل گیری جریان ایده تا بازار بصورت مداوم باشد. 
نیز  این راستا کانون کارآفرینان خراسان رضوی  در 

در کناراستارتاپ ها و کارآفرینان خواهد بود.
اشتغال  و  کارآفرینی  معاون  بابایی  امین  محمد 
اداره کل  تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
نیز ضمن اشاره بر تعامل بخش خصوصی و دولتی 
تجاری  راستای  این دو بخش در  میزان  : هر  گفت 
سازی ایده های استارتاپی ، هم راستا باشند روند 
انجام کار و ایجاد انگیزه در زمینه این مقوله بیشتر 

خواهد شد . 
وی تاکید کرد ضمن حمایت از چنین رویدادها، 
نظرات،  که  ــم  داری تقاضا  خصوصی  بخش  از  ما 
مشاوره و پیشنهادات اثرگذار خود را در جهت بهبود 
نیز  ما  و  نمایند  ارایه  ثروت  به  ایده  تبدیل  جریان 
عالوه بر بهینه سازی روش ها و تسهیل در رسیدن 

به بازار هدف حمایت خواهیم کرد .

خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی  بــهــرام 
با  خبری  نشست  در  دوشنبه  روز  کشورمان 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  داخلی  رسانه های 
است  موضوع  این  بیانگر  اخبار  از  برخی  اینکه 
کرده اند  سفر  تهران  به  طالبان  از  گروهی  که 
من  گفت:  داشته اند  تهران  در  را  مذاکراتی  و 
به  شمخانی  آقای  سفر  از  بعد  که  می کنم  تایید 
شهر  سه  در  ایشان  که  دیدارهایی  و  افغانستان 
یکشنبه  روز  شد،  منتشر  نیز  آن  اخبار  و  داشتند 
وزارت  در  حضور  با  افغانستان  از  هیاتی  نیز 
سیاسی  معاون  با  را  مفصلی  مذاکرات  خارجه 

داشتند. عراقچی  آقای  خارجه  وزیر 
این  اینکه  بیان  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
و  بــوده  افغانستان  دولــت  اطــالع  با  مذاکرات 
راهکاری  یافتن  و  رسیدن  آن  انجام  از  هدف 
زمینه  تسهیل  و  افغانستان  در  صلح  ایجاد  برای 
افغانستانی  گروه های  بین  گفت وگو  انجام  برای 
است،  دولت  پیشبرد  جهت  کشور  این  دولت  با 
این  با  رایزنی ها  و  مذاکرات  این  کرد:  اظهار 
گروه به معنای یکسان بودن مواضع و همسویی 
منطقه  شرایط  به  توجه  با  نیست.  گروه  این  با 
گفت وگوها  این  که  بود  الزم  جاری  وضعیت  و 

شود. انجام 
پاسخ  در  ادامه  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مذاکرات  انجام  با  ارتباط  در  دیگری  سوال  به 
و  افغانستان  طالبان  و  ایران  بین  گرفته  صورت 
است  معنا  این  به  مذاکرات  این  انجام  آیا  اینکه 
پروسه  در  طالبان  باید  است  معتقد  ایران  که 
باشد  داشته  مشارکت  افغانستان  در  حکومت 
سوی  از  و  اســت  داده  هویت  گــروه  ایــن  به  و 
تروریستی  گروه های  جزو  طالبان  گروه  دیگر 
با  مذاکره  آیا  و  است  ملل  سازمان  فهرست  در 
برای  حقوقی  تبعات  که  نیست  ممکن  گروه  این 
کرد:  نشان  خاطر  باشد؟  داشته  همراه  به  ایران 
گفت و گو  کردم  اعالم  این  از  پیش  که  همانطور 
انجام شده  افغانستان  با اطالع دولت  با طالبان 
را  الزم  زمینه های  می کند  سعی  ایران  و  است 
و  افغانستان  دولت  بین  گفت وگو  انجام  برای 
در  و  کند  ایجاد  افغانستانی  مختلف  گروه های 
درصد   ۵0 اکنون  کند.  کمک  روند  این  پیشبرد 
ما  و  است  طالبان  اختیار  در  افغانستان  خاک 

را در راستای کمک  انجام داده ایم  اقداماتی که 
افغانستانی  گروه های  و  افغانستان  دولت  به 
مسالمت آمیز  صــورت  به  بتوانند  تا  می دانیم 
فصل  و  حل  را  خود  مسائل  مذاکره  میز  پای  در 
ثبات تر  با  افغانستانی  شاهد  ما  چنانچه  کنند 
طالبان  با  که  نیستیم  کشوری  تنها  ما  باشیم. 
کشورهای  از  بسیاری  تاکنون  می کنیم  صحبت 
طالبان  با  منطقه  کشورهای  همچنین  و  اروپایی 
بنابراین  داشتند    را  گفت و  گوهایی  و  مــراودات 
با  که  نیست  کشوری  تنها  و  کشور  اولین  ایران، 

. می کند  مذاکره  طالبان 
کشورها دیگر  با  طالبان  مذاکرات 

تایید مذاکرات ایران با طالبان در حالی انجام 
نمایندگان  مذاکرات  گذشته،  هفته  که  می شود 
شد.  انجام  ابوظبی  در  آمریکا  و  طالبان  گروه 
از  نمایندگانی  روزه  ســه  ــرات  ــذاک م ــن  ای در 
از  نمایندگانی  قطر،  در  طالبان  سیاسی  دفتر 
آمریکا  نمایندگان  گروه،  این  نظامی  شاخه های 
عربستان  پاکستان،  کشورهای  از  نمایندگانی  و 
دولــت  چند  هــر  داشــتــنــد.  شــرکــت  ــارات  امـ و 

نمایندگان  مذاکرات  این  در  هم  افغانستان 
چند  انتشار  با  طالبان  اما  بود  فرستاده  را  خود 
هیات  با  نیستند  حاضر  که  کرد  تاکید  اطالعیه 

کنند. گفت وگو  افغانستان  دولت 
ماه  آبـــان  در  ایـــن،  ــر  ب عـــالوه 
گفت وگوهای  نیز  ــاری  ج ــال  س
در  افغانستان  جانبه  چند  صلح 
نمایندگانی  مشارکت  با  مسکو 
عالی  شــورای  و  طالبان  گروه  از 
این  شد.  برگزار  افغانستان  صلح 
از  هیاتی  که  بــود  بــار  نخستین 
رسمی  صــورت  به  طالبان  گــروه 
شرکت  مسکو  در  نشستی  در 
این  در  افغانستان  دولت  می کرد. 
و  نداشت  رسمی  حضور  نشست 
نهاد  عنوان  به  صلح  عالی  شورای 
این  در  شرکت  به  تصمیم  مستقل 
حال،  همین  در  گرفت.  نشست 
امنیت  عالی  شــورای  دبیر  سفر 
در  افغانستان  به  کشورمان  ملی 

پیرامون  مهم  مذاکرات  که  شد  انجام  حالی 
و  انجام  حال  در  کشور  دو  میان  راهبردی  سند 
سند  این  اساس  بر  است  قرار  و  است  پیگیری 
و  کابل  میان  بسیاری  اختالفات 
حل  مختلف  زمینه های  در  تهران 

و فصل شود. 
می  مذاکره  طالبان  با  ایران  چرا 

؟ کند
همسایه  کشور  عنوان  به  ایران 
با  زمــیــنــی  ــرز مــشــتــرک  مـ کــه 
اعالم  همواره  دارد،  افغانستان 
هــای  زمــیــنــه  در  اســـت  کـــرده 
و  اقتصادی،  جمله  از  مختلف 
دولت  به  دارد  آمادگی  امنیتی 
این  تــا  کند  کمک  افغانستان 
دست  بیشتری  ثبات  به  کشور 
افغانستان  اینکه  تا  کند،  پیدا 
کشوری  ایران  همسایه  عنوان  به 

امن و به دور از هر تنش باشد.
گرفتن  نظر  در  با  باید  روند  این 

از  آمریکا  خروج  اعالم  جانبه   چند  معادالت 
عنوان  به  خارجی  نیروهای  خروج  افغانستان، 
کابل  دولت  تمایل  مذاکره،  برای  طالبان  شروط 
بقایای  انتقال  تمایل  طالبان،  با  مذاکره  به 
استراتژی  همچنین  و  افغانستان  به  داعــش 
قرار  تحلیل  مورد  خاورمیانه  در  ترامپ  آمریکای 

گیرد.
غربی  کشورهای  برخی  میان  این  در  شاید 
نگران  منطقه  در  داعــش  شکست  با  که  دیگر 
به کشورهای خود  تروریست های غربی  بازگشت 
به  باقیمانده  تروریست های  انتقال  با  هستند، 
مشکلی  افغانستان  جمله  از  دیگر  کشورهای 

باشند. نداشته 
ساختن  محقق  بــرای  تالش ها  و  طــرح  ایــن 
باشد  خطرناک  فرآیندی  سرآغاز  می تواند  آن، 
فرو  جدیدی  امنیتی  آشــوب  در  را  منطقه  که 
هم  و  همکاری  که  است  دلیل  همین  به  برد. 
زمان  هر  از  بیش  منطقه  کشورهای  افزایی 
مذاکرات  در  رسد.  می  نظر  به  ضروری  دیگری 
ملی  امنیت  شورای  رئیس  محب  حمدا...  میان 
از  نیز موضوعاتی  و دریابان شمخانی  افغانستان 
که  منطقه ای  امنیتی  نشست  از  حمایت  جمله؛ 
ایران،  ملی  امنیت  مشاوران  و  دبیران  حضور  با 
افغانستان، روسیه، چین و هند که چندی پیش 
نشست  دومین  است  قرار  و  شد  برگزار  تهران  در 
بر  تاکید  همچنین  شــود.  برگزار  کابل  در  آن 
افغانستان  در  داعش  نفوذ  دامنه  گسترش  خطر 
مرزی  پاسگاه های  گسترش  و  تقویت  حفظ،  و 
که  بسیاری شد  تاکید  مرزها،  امنیت  برای حفظ 

از درک دو جانبه این خطر دارد. نشان 
در  طالبان  با  ایران  مذاکرات  کردن  علنی  با 
حضور  و  افغانستان  به  شمخانی  اخیر  سفر 
پیش  سناریو  دو  تهران  در  طالبان  نمایندگان 

شود: می  بینی 
مذاکرات  کننده  تسهیل  عنوان  به  ایران  ـ   ۱
برخالف  تا  کند  می  عمل  کابل  و  طالبان  میان 
با  تعامل  وارد  آسیا،  در غرب  مناقشات  و  مسائل 

شود. آمریکایی  ـ  عربی  جبهه 
رضایی  محسن  های  صحبت  به  توجه  با  ـ   2
تا  ترامپ  فریب  مورد  در  محرمانه  موضوعی  از 
پایان امسال یا سال آینده این فکت مهم، نشان 
آمریکا  با  افغانستان  در  ایران  جدید  رویارویی  از 

است. عربستان  و 
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همانطور که پیش از این 
اعالم کردم گفت و گو با 
طالبان با اطالع دولت 
افغانستان انجام شده 

است و ایران سعی 
می کند زمینه های الزم 
را برای انجام گفت وگو 

بین دولت افغانستان 
و گروه های مختلف 

افغانستانی ایجاد کند 
و در پیشبرد این روند 

کمک کند

,,

کنیم می  مذاکره  طالبان  با  که  نیستیم  کشوری  تنها 
سخنگوی وزارت خارجه دیدار نمایندگان طالبان با عراقچی در تهران را تایید کرد

انتصاب  پیشنهاد  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
خراسان  استاندار  به عنوان  حسینی  رزم  علیرضا 
هیئت  به  کشور  وزارت  سوی  از  روزگذشته  رضوی 

دولت ارائه شده است.
پیشنهاد  این  با  دولت  هیئت  تصویب  صورت  در 
به عنوان  رزم حسینی  انتصاب  امروز  کشور،  وزارت 

استاندار خراسان رضوی رسمًا اعالم می شود.
علیرضا رزم حسینی )زاده ۱3۴0 کرمان(، استاندار 
استان کرمان در دولت یازدهم و سال ابتدایی دولت 
کارشناسی  تحصیلکرده  وی  است.  بوده  دوازدهــم 
باهنر  شهید  دانشگاه  از  بازرگانی  و  اقتصادی  علوم 

کرمان است.
عراق  و  ایــران  جنگ  سال های  طی  رزم حسینی 
جبهه   ۱3۵9 سال  در  مهدی  امام  عملیات های  در 
بیت المقدس،  االئمه،  ثامن  عملیات  و  سوسنگرد 
فتح المبین، رمضان، بدر و خیبر حضور داشته است. 
وی از بنیان گذاران مهندسی مخابرات عملیات جنگ 
در جبهه های جنوب بود و از هم رزمان سرداران احمد 
کاظمی، حسین خرازی، احمد متوسلیان و هم رزم و 
دوست حسن باقری بوده است. وی قائم مقام فرمانده 
لشکر ۴۱ ثارا... کرمان )قاسم سلیمانی( و جانشین 
و  بود  جنگ  دوران  در  خاتم االنبیا  قرارگاه  عملیات 
سوی  از  فتح  نشان  و  شد  جانباز  خیبر  عملیات  در 
علی خامنه ای، رهبر ایران دریافت کرد. رزم حسینی 
پس از جنگ، اقدام به پایه گذاری بنیاد حفظ آثار و 

ارزش های دفاع مقدس کرد.
سوابق اجرایی

از سوابق اجرایی رزم حسینی در بخش خصوصی 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان 
کرمان

مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره مجتمع صنعتی 
کرمان

مدیر عاملی شرکت ماشین آالت راه سازی کرمان
مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان

آلیاژ  فلزی  صنایع  شرکت  مدیره  هیئت  ریاست 
کاران دوهزار

مدیر عاملی شرکت تکنوپروم )ویرجین ایلند(
مدیر عاملی شرکت تکنوپروم جنرال تریدینگ

مدیر عاملی شرکت ماشین آالت راه سازی کاترپیالر
نایب رئیسی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان 

ماشین آالت ساختمانی و معدنی کشور
ریاست مجمع شرکت آستانه ریل

همیار  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
ماشین

شنیده ها
امروز استاندار خراسان رضوی 

مشخص می شود؟

نهایت مجازات برای عدم رعایت تحریم ها چه خواهد بود، عدم سفر به آمریکا؟! برای ما اهمیتی ندارد به آمریکا نرویم

,,

عضو ناظر مجلس در کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
معتقد است برای تعیین نحوه فیلتر 
مجازی  فضای  عالی  شورای  صرفا  مجازی  شبکه های 
صالحیت  یارانه ای  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کارگروه  و 

دارند.
اظهارنظرهای  از  انتقاد  با  سبحانی   فر  رمضانعلی 
شخصی درباره فیلتر شبکه های مجازی گفت: در نظام 
و  ها  دستگاه  نقش  کشور  قوانین  و  اسالمی  جمهوری 

نهادها در تصمیم سازی ها مشخص شده است.
مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه 
تعیین  کارگروه  مجازی،  های  شبکه  و  ها  سایت  فیلتر 
مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی 

تعیین کننده بوده و این مجموعه ها مشخص می کنند 
که چه زمانی، کدام شبکه مجازی فیلتر شده یا رفع فیلتر 

شود.
وی افزود: سایر اظهارنظرها درباره نحوه فیلتر شدن 
شبکه های مجازی صرفا نظر شخصی بوده و باعث برخی 

فضاسازی ها می شود.
عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه در پایان با تأکید بر اینکه اظهارنظرهای شخصی 
درباره فیلتر شبکه های مجازی باعث عدم اعتماد میان 
جامعه می شود، خاطرنشان کرد: نیت افراد درباره این 
اظهارات متفاوت است و برخی به دنبال ایجاد جایگاه 
برای خود هستند اما باید توجه داشت که اینگونه اظهارات 
اعتماد را در میان مردم سلب کرده و باعث می شود نهادها 
نتوانند به وظایف خود طبق قانون به درستی عمل کنند.

سیاسی  ــق  ــاب س مــعــاون 
ــوی  ــان رض ــراس ــدار خ ــان ــت اس
عنوان  به  حاضر  حال  در  گفت: 
خراسان  فرهنگیان  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
فعالیت  قصد  و  هستم  فعالیت  مشغول  رضــوی 

اجرایی ندارم.
حسینی  سید جواد  ــوری،  ف مشهد  ــزارش  گ به 
اظهار داشت: در حال حاضر به عنوان عضو هیئت 
علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی مشغول 

فعالیت هستم و مسئولیت اجرایی نداریم.
استانداری  در  ماه   27 کرد:حدود  تصریح  وی 
معاون  مانند  سمت هایی  در  و  رضــوی  خراسان 
سیاسی و مشاور استاندار و معاونت زیارت خدمت 

داشتم؛ از سمت معاونت زیارت استانداری خراسان 
رضوی 2 بار استعفا دادم و بار سوم استعفای بنده 
پذیرفته شد و اکنون نیز قصد فعالیت اجرایی ندارم.
وی با اشاره به اینکه می خواهم به عنوان هیئت 
علمی  فعالیت  کرد:  تصریح  کنم  فعالیت  علمی 
این  در  و  بوده  بنده  عالقه  مورد  همواره  آموزشی  و 

حوزه اکنون فعال هستم.

خط  پیروان  جبهه  دبیرکل 
جدایی  ــاره  درب رهبری  و  امــام 
نظام  در  گفت:  جمنا  از  قالیباف 
حزب  چند  نداشتن  ما  مشکل  دینی  ساالری  مردم 
برای  بنابراین  است  دار  چارچوب  و  قدرتمند  فراگیر 
احزاب  هستم.  نگران  دینی  ــاالری  س مــردم  آینده 
کوچک و محلی زیاد داریم اما حزبی که برنامه داشته 
آن  مسئله  این  های  آسیب  جمله  از  داریم.  کم  باشد 
است که جریانات سیاسی در نزدیکی انتخابات برای 
انرژی  صرف  خود  درونــی  های  مجموعه  همگرایی 

کنند.
باهنر افزود: هر از چند گاهی می بنیم جبهه متحد 
اسالمی، جمنا و جبهه وحدت عناوین مختلفی است 
کنند.  می  پیدا  ظهور  و  بروز  انتخابات  زمان  در  که 

و جریانات  احزاب  و  انتخابات مجلس است  سال 98 
باید  کنند.  می  آماده  مقطع  آن  برای  را  خودشان  نیز 
بیاید. جلسات  وجود  به  اصولگرایان  از  بزرگ  ائتالفی 
می  تشکیل  اساس  همین  بر  اصولگرایان  راهبردی 
جلسات  در  موثر  حقوقی  و  حقیقی  ــراد  اف و  شــود 
حضور پیدا می کنند اما هنوز به نام تشکیالتی قوی 
نرسیدند. به نظر می رسد شورای وحدت از درون آن 
به  وحدت  این  که  داریم  زیادی  امیدواری  بیاید.  در 

وجود بیاید.
وی با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم جمنا برچیده 
شاید  و  بماند  جمنا  اسم  است  ممکن  گفت:  شد 
با  مرکزیت  ایجاد  هدف  اما  کند  تغییر  کمی  ساختار 

همه طیف های اصولگرا است.

سبحانی فر تأکید کرد

باهنر: برای آینده مردم ساالری دینی نگران هستمحسینی: استعفا داده ام ضرورت پرهیز از اظهارنظرهای شخصی درباره فیلتر شبکه های مجازی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از 
وجود نفاق در برخی اعضای گروه ۱+۵ که در ظاهر با 
ایران دوست هستند از تشکیل خاورمیانه جدید و تجزیه 
کشورهای منطقه به عنوان هدف نهایی آمریکا یاد کرد.

 ۱۱ شنبه  )سه  روز  علنی  نشست  در  بنیادی   بهروز 
دی ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور 
خود خطاب به رئیس جمهور، گفت: نزدیک به هشت 
امیدی  نظر  به  و  برجام گذشت  از  آمریکا  از خروج  ماه 
به برجام اروپایی هم نیست و حتی اگر عملیاتی شود 
بود، دو عضو دیگر گروه ۵+۱  آنچنان راهگشا نخواهد 
فقط اوضاع را رصد کردند تا موعد تحریم های آبان ماه 
برسد، حال سوال این است که با این شرایط و بعد از بروز 
آثار اولیه تحریم ها چه آثار دیگری را باید در زندگی آینده 

مردم چشم انتظار باشیم؟
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد در مجلس 
داد:  ادامه  رئیس جمهور،  به  اسالمی، خطاب  شورای 
همراهی ما مجلسیان را خواستار بودید تا تیم اقتصادی 
تان تجدید قوا کند، این خواسته شما به مدد رای بی 
توانست  آیا خواهید  اما  نماینگان صورت گرفت،  نظیر 
هر  دوم  پرچم  نقش  که  ملی  پول  ارزش  کاهشی  روند 
کشوری را دارد، متوقف کنید و ترمز قطار افسارگسیخته 

نقدینگی را بکشید.
نکند به نقشه اقتصاد جهانی ونزوئالی دیگر اضافه شود

جهانی  اقتصاد  نقشه  به  نکند  یادآورشد:  بنیادی 
ونزوئالی دیگر اضافه شود و شاهد رکود تورمی شدید 
باشیم که در این صورت اشتغال و صنعت و تولید قربانی 

خواهند شد.
وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: شما نمی 
دانید که هزینه های افزایش یافته تحریم ها را عمال مردم 
و بخش خصوصی باید بپردازند، اگر نمی دانید وای بر ما 

و اگر می دانید چرا با پیچیده تر کردن رویه های تجاری 
و قیمت گذاری مزد رنج های آنها را می دهید، بجای 
را جذابتر  اقتصادی  فعالیت  و  را چابک تر  اقتصاد  آنکه 
کنید، متاسفانه بانک مرکزی و تعدادی از وزارتخانه های 

شما اقتصاد را بمباران بخش نامه ای کرده اند.
بنیادی افزود: هیچ می دانید در ماه های گذشته چند 
الیه بر رویه های تجارت خارجه اضافه شده است؟ مگر 
تیم اقتصادی شما نمی داند که باید تاب آوری اقتصاد را 
در برابر شوک های بیرونی افزایش دهد؟ پس چرا فضای 
کشور مملو از نااطمینانی است و هیچ کس قادر به پیش 

بینی آینده کوتاه مدت نیست؟
شفابخش  نسخه  تجویز  مردم  برای  سیر  شکم  افرادی 

اشکنه می کنند
وی اظهار کرد: سوالی که هنوز هیچ پاسخی برای آن 
نیافته ایم تداوم افزایش و یا حداقل عدم کاهش قیمت 
ها در عین کاهش نسبی قیمت ارز است، دردآور آنکه در 
این فشار اقتصادی افرادی شکم سیر برای مردم تجویز 
نسخه شفابخش اشکنه و لوم کرده و نمک بر زخم ناسور 
نمایندگان هم  بر علیه  و مکرر  پاشند  پر درد مردم می 

لجن پراکنی می کنند.
با وجود  یادآورشد:  رئیس جمهور  به  بنیادی خطاب 
همه مشکالتی که تنها به گوشه ای از آنها اشاره کردم 
هنوز هم مردم بهترین راه حل ها را به شما می دهند، 
۱- بازسازی امید و بازگرداندن اعتماد به جامعه و تقویت 
سرمایه اجتماعی، بدانید که اگر امروز مردم وارد خیابان 
ها نمی شوند ناشی از شعور باالی سیاسی، اجتماعی و 

حس وطن پرستی آنها است.
اعتراضات  کردن  امنیتی  از  پرهیز  کرد:  بیان  وی 
صنفی و مدنی تا فریادهای خفته برمال کردند و آزادی 
نگردد،  ها  جمجمه  درون  به  محدود  نقدها  و  بیان 

وطن،  عاشق  و  تقوا  با  جوانان  به  اعتماد  و  بکارگیری 
حمایت همه جانبه از کارگران در بند استثمار برخی از 
ها  دخالت  رساندن  حداقل  به  خصولتی،  های  شرکت 
در سبک زندگی فردی و اجتماعی مردم، تامین آزادی 
مومیایی  فرهنگ  نجات  و  سانسور  حذف  و  مطبوعات 
گرفته  را  آن  دورتادور  که  بندهایی  از  سرزمینمان  شده 
است، واگذاری مدیریت بازار به اصناف مومن و بخش 

خصوصی امین و صدیق.
بنیادی خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: در زمان 
تحریم ها عدم داشتن دوست واقعی به همه ما ثابت شد 
نه استعمار سرخ و سیاه نه اژدهای زرد هیچ کدام قدمی 
تماشاچی خوشحال  فقط  و  برنداشته  ما  برای  اساسی 
مبارزه ما با آمریکا بوده و خواهند بود، برچسب فرانسه، 
زمان در بحث  را در همین  ایتالیا  و  دانمارک  انگلیس، 
سالح  تنها  با  مخالفتشان  و  مخدر  مــواد  تروریسم، 

دفاعیمان را شاهد هستیم.
سبز  چراغ  دادن  با  هم  روسیه  کرد:  خاطرنشان  وی 
پایگاه های  به رژیم جعلی اسرائیل تماشاچی بمباران 
مدافعان مقاومت ما در سوریه است و هدف اصلی خود 
در بازار نفت و گاز جهان را که خارج کردن ایران از این 
هم  ها  چینی  کند،  می  تعقیب  خوبی  به  را  است  بازار 
در  گذاری  سرمایه  ادامه  از  آمریکا  فشار  کوچکترین  با 
پارس جنوبی خودداری کردند و آمریکا هم با همدستی 
رژیم صهیونیستی و ریال های صعودی به دنبال بردن 
مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است 
و تاکنون دو بار این نمایش را روی صحنه آورده است تا 
با سایر اعضای گروه ۵+۱  پنهانی  با هماهنگی  بتواند 
هدف نهایی خود را که تشکیل خاورمیانه جدید و تجزیه 
دام  در  ما  نکند  کند  عملی  را  است  منطقه  کشورهای 

جنگ زرگری این قدرت ها آسیب جدی تری را ببینیم.

آسیب  گــزارش  بنابر  و  ها  این  همه  گفت:  بنیادی 
اسالمی  شــورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز  شناسی 
برای  دیگری  قهرمانانه  تدبیر  باید  حاکمیت  یعنی 
صنایع  های  زیرساخت  به  جدی  آسیب  از  پیشگیری 

بزرگ کشور همچون نفت، گاز، معادن و خودرو بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، خطاب به رئیس 
های  ابرقدرت  تمایل  که  بدانید  باید  گفت:  جمهور، 
ما  با  شرط  پیش  بدون  رابطه  و  گو  و  گفت  برای  جهان 
به معنی صحه گذاشتن بر ابرقدرت بودن ما است، که 
باشد  در دل می  مردم  از حضور  برخواسته  این قدرت 
و خداروشکر که این ملت تاکنون پای تمام سختی ها 
ایستادگی کرده، اما نکند خدای ناکرده ادامه این گونه 
سیاست خارجی و داخلی شیرینی ابرقدرتی ما و لبخند 
شیرین شما را که لبخند همه ملت ایران برای چرخیدن 

همزمان چرخه اقتصاد و سانترفیوژها بود تلخ نماید.
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
اسالمی، تاکید کرد: بعضی تندرویان و فرصت طلبان 
حق  مرفه  طبقه  و  خانگی  دشمنان  همان  یعنی  ابله 
به آالف و علوفی  از مال همین ملت  به ناحق  نشناس 
ما  ولی  هستند،  روحانی  آرام  پایان  منتظر  اند  رسیده 
منتظریم تا این آپاندیسیت های نفوذی نظام را جراحی 
کنیم و تصمیم بزرگی بگیریم تا یکپاچگی ملت را حفظ 
کنیم خود را از زیر سلطه دولت در سایه خارج کنید و 
بدانید همیشه صداقت بر وفاداری افضل است و ملت 
حاکم صادق خود را پشتیبان خواهد بود، حال که قرار 
است گوشه ای از تاریخ بزرگ کشور ایران را بنویسید و 
نام خود را در کنار امیرکبیرها و مدرس ها و مصدق ها 
ماندگار کنید و بدانید مردم ساالری با تغییر زنده خواهد 

ماند.

مجلس بانخبر
بنیادی در نطق میان دستور

نگاهما منتظریم آپاندیسیت های نفوذی نظام را جراحی کنیم

ها  مسئولیت  برخی  روزهــای  این  های  جایی  جابه 
گمانه زنی ها درباره تغییرات ریاست آستان قدس و قوه 

قضاییه را شدت بخشیده است.
پس  و  گذشته  روز  چند  طی  خبرآنالین  گــزارش  به 
آملی  ا...  آیت  شاهرودی،  هاشمی  ا...  آیت  وفات  از 
مجمع  رییس  انقالب  رهبرمعظم  حکم  با  الریجانی 
تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان 
در  وی  مسئولیت  دوران  یافتن  پایان  به  توجه  با  و  شد 
و  قوه  رییس  تغییر  بر  مبنی  ها  زنی  گمانه  قضاییه  قوه 

جایگزینی سید ابراهیم رییسی قوت گرفت.
اما  است  نشده  تایید  موضوع  این  هنوز  که  هرچند 
قوه  رییس  انتخاب  اینکه  به  توجه  با  معتقدند  برخی 
قضاییه در این دوره قریب به یقین از درون قوه صورت 
می گیرد محتمل ترین گزینه با توجه به سوابق مشخص 
و روشن، ابراهیم رییسی خواهد بود و باز این گمانه زنی 
استعفای  امروز  صبح  که  گرفت  بیشتری  شدت  وقتی 
سید مرتضی بختیاری قائم مقام آستان با سوابق روشن 
از ماهها اصرار  در قوه قضاییه و وزارت دادگستری بعد 
وی و مخالفت رییسی پذیرفته شد و احتمال حضور وی 

در قوه را در کنار رییسی تقویت کرد.
از طرفی این سوال مطرح می شود که با رفتن ابراهیم 
رییسی از آستان قدس چه کسی جایگزین وی می شود؟ 
در این خصوص هم رسانه های مختلف برخی گمانه زنی 
اما آنچه تاکنون به عنوان گزینه  اند.  ها را مطرح کرده 

های محتمل تر مطرح شده اند سه نفر هستند.
المسلمین  و  االســالم  حجت  ها  گزینه  این  از  یکی 
سعیدی تولیت آستان حضرت معصومه)س( است. نفر 

موقت  جمعه  امام  فرد  ابوترابی  االسالم  حجت  بعدی 
تهران می باشد و نفر دیگری هم حجت االسالم محمدی 
تازگی  به  که  است  اوقاف  سازمان  سابق  رییس  سیرت 
سابق  رییس  خاموشی  االسالم  حجت  به  را  خود  جای 

سازمان تبلیغات اسالمی داده است.
لذا با همه این اخبار و گمانه زنی ها به نظر می رسد که 
دو جایگاه مهم آستان قدس رضوی و قوه قضاییه طی 
هفته های آینده دستخوش تغییراتی خواهند بود که هر 
و  مادی  حوائج  رفع  در  تاثیرگذاری  جایگاه  دارای  کدام 

معنوی مردم دارند.
از همان هایی که این خبر را منتشر کرده اند، بپرسید

شایعه  به  واکنش  در  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت 
های  شبکه  در  قضاییه  قوه  رئیس  عنوان  به  انتصابش 
مجازی تصریح کرد: از همان هایی که این خبر را منتشر 

کرده اند، بپرسید.
با  گو  و  گفت  در  رئیسی  سیدابراهیم  االسالم  حجت 
ایسنا در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی شهرک علم 
و نوآوری عالم آل محمد)ص( در واکنش به این پرسش 

اظهار کرد: آیا شما چیزی در این خصوص شنیده اید؟
وی در ادامه تاکید کرد: از همان هایی که این خبر را 

منتشر کرده اند، بپرسید.
البته خبر دیگری هم دقیقا با همین پرسش در فضای 
مجازی به چشم می خورد که در آن به نقل از خبر فوری 
مشهد تولیت آستان قدس رضوی درباره شایعه انتصاب 
وی به عنوان رئیس قوه قضائیه گفت: گمانه زنی های 
اگر  شما  اطالعم.  بی  بنده  اما  می گیرد  انجام  بسیاری 

خبری دارید به ما هم بدهید!
قدس  آستان  در  خدمت  جز  حسی  هیچ  افزود:  وی 

رضوی ندارم.
شما  به  قضائیه  قوه  ریاست  اگر  که  سوال  این  وی 

پیشنهاد شود، نمی پذیرید؟ را بی پاسخ گذاشت.

آخرین گمانه زنی ها درباره تغییرات در 
آستان قدس 

رئیسی: شما اگر خبری دارید به ما هم بدهید!

معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: هر فردی که 
ایده و اختراعی دارد در هر جای کشور و استان باید 
در  و  کند  استفاده  آن  امکانات  و  تسهیالت  از  بتواند 

واقع تمام شهر پارک است.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه  در  ستاری  سورنا 
و  محیط  کردن  فراهم  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
اصلی  عامل  فرهنگی  توسعه  و  مناسب  اکوسیستم 
که  در حالی  است  بنیان  دانش  اقتصاد  گیری  شکل 
افزود: در  در اقتصاد نفتی عامل محوری پول است، 
این میان تفاوت جدی اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد 
نفتی در حجم قابل توجه ارزش افزوده و درآمد باالی 

صادراتی و سرمایه گذاری اندک آن است.
وی تصریح کرد: امروز باید کارآفرینی تبدیل به یک 
از آن رو که سرمایه گذاری و تالش برای  ارزش شود 
یک  حتی  بستن  میان  این  در  و  است  اشتغال  ایجاد 
کسب و کار خیانت به کشور و جوانان این مرز و بوم 

است.
معاون علمی رئیس جمهور اضافه کرد: در واقع باید 
برای تک تک آحاد یک جامعه کارآفرینی ارزش باشد 
افتخارشان  بخش ها  و  سازمان  همه  که  روحیه  این  و 
بستن یک کسب و کار با هر عنوان باشد خود معضلی 

جدی برای توسعه و ارتقا فضای کسب و کار است.
استارت آپ ها با مشکل بیمه و گمرک مواجهند

ستاری با بیان اینکه شرکت های فناور و استارت آپی 
امروز با مشکالتی اعم از بیمه و گمرک و غیره مواجهند 
که برخی بسیار جزئی است، اظهار کرد: باید تالش 
شود این مسائل حل شده تا محیط کسب و کار برای 

این بخش ها فراهم گردد.
 وی با بیان اینکه اگر کارآفرین محترم و کارآفرینی 
دهد  نمی  اجازه  خود  به  کسی  شود  شمرده  مقدس 
که کرکره واحد کارآفرینی را پایین کشیده و یا آنها را 
به اشکال مختلف اعم از گرفتن مالیات و بیمه و غیره 
تحت فشار بگذارد زیرا این فرد،کارآفرین و ایجاد کننده 
ارزشی  با  و  مفید  انسانی  و  اقتصادی  رونق  اشتغال، 

برای جامعه محسوب می شود.
معاون علمی رئیس جمهوری گفت: برای ایجاداین 
فضا باید همه بخش ها اعم از بانک ها، بیمه ها، ادارات 
اماکن، شهرداری و بسیاری سازمان ها و دستگاه هایی 
در  هستند  موثر  و  دخیل  کار  و  کسب  فضای  در  که 
راستای بهبود این فضا نه ایجاد، گیر و مشکل حرکت 

کنند.
تمام شهر، پارک است

از  برای حمایت  وی گفت: شکل گیری سیستمی 
فرزندان این جامعه و تقویت توانمندی و تخصص آنها 
در توسعه کشور و ارتقا اشتغال و رونق تولید ضرورتی 

برای حفظ و ماندگاری این نیروی انسانی در استان و 
نیز در سطح کشور است.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری فقط یک محیط 
ندارد که حتما یک  افزود: دلیلی  و کار است،  کسب 
فضای فیزیکی محدود باشد، بلکه هر فردی که ایده 
و اختراعی دارد در هر جای کشور و استان باید بتواند 
از تسهیالت و امکانات آن استفاده کند و در واقع کل 

شهر پارک است.
 وی ادامه داد: وقتی شهر هوشمند و فناور استارت 
آپی داشته باشیم همه مباحث و مسائل، فرصتی برای 
تفکر  نوعی  آپ ها  استارت  که  چنان  است  اشتغال 
معضالت  از  استفاده  و  معضالت  حل  برای  فرهنگی 

برای ایجاد شغل و توسعه می باشند.
ستاری با بیان اینکه آموزش در شهر هوشمند امری 
روز  هر  شهر  این  ساکنان  واقع  در  افزود:  است،  مهم 
تحت آموزش های جدید قرار می گیرند و از امکانات و 

ظرفیت های آن بهره می گیرند.
با پول نفت نمی شود اقتصاد را درست کرد 

کرد:  خاطرنشان  ستاری 
نفت  بــه  وابستگی  فرهنگ 
فرهنگ،اقتصاد و دانش کشور 
ما را نابود می کند و با پول نفت 
کرد  درست  اقتصاد  شود  نمی 
و  هیثم ها  ابن  سیناها،  ابن  و 
خوارزمی ها و غیره هم با تفکر 
نفتی و منبع زیر زمینی پرورش 
نیافته اند و نمی شود دانش را 

با پول نفت خرید.
این  باید  کرد:  تصریح  وی   
تفکر اصالح شود و شرکت هایی 
سرمایه های  با  دانــش  پایه  بر 
تومان  میلیارد  هــزار  چندین 

شکل گیرد و امروز کل شهر مشهد با همه ظرفیت ها 
می تواند پارک علم و فناوری باشد چنان که در تهران 
کامل  طور  به  ناحیه،  یک  و  شد  اجرایی  موضوع  این 

فناور شده است.
وی با بیان اینکه ایران ظرفیت های بالقوه بسیاری 
دارد، گفت:امروز زبان فارسی زبان نهم دنیا در حوزه 

اینترنت و فضای مجازی است.
50درصد کاربری های خاورمیانه، ایرانی هستند

نام های  تعداد  درصد  از ۵0  بیش  کرد:  عنوان  وی 
کاربری اینترنت در خاورمیانه متعلق به ایرانیان است، 
حال آنکه کشورهای عرب زبان با دارا بودن بیش از دو 
برابر جمعیت ما و درآمدهای نفتی هنگفت عقب تر از 

ما هستند.
استارت  بزرگترین  امــروز  ــرد:  ک اظهار  ستاری 
میلیارد  هزار  چندین  سرمایه های  با  منطقه  آپ های 
نانو،  از  اعم  مختلف  حوزه های  در  که  داریم  تومانی 
آن  مانند  و  فناوری  پزشکی،  تجهیزات  بیوتکنولوژی، 

فعال هستند.
جمهوری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
گفت: این زمینه ها جایی است که می توان 
مغزها و فرزندان این آب و خاک را نگه داشت 
و محیط را فراهم کرد اما در مواردی اشتباه 
کردیم و به زود صنعت را به جاهایی بردیم 
که اصال ماهیت اقتصادی ندارد و نمونه آن 
اصفهان است که بیش از هر نقطه ای دارای 

ظرفیت های فرهنگی گسترده بود.
گذاری  سرمایه  برای  خوبی  شریک  دولت   

نیست
توسعه  و  پــژوهــش  حـــوژه  کلید  وی   
در  فــنــاوررا  و  بنیان  ــش  دان شرکت های 
سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست و 
گفت: ما با سرمایه گذاری دولت در بخش 

مطلوب  نتیجه  وقتی  رسیم  نمی  جایی  به  پژوهش 
ریال سرمایه گذاری دولت  ازای هر  به  می گیریم که 
چندین برابر توسط بخش خصوصی هزینه و سرمایه 

گذاری شود.
بودن سرمایه  اقتصادی  و  اهمیت  بر  تاکید  با   وی 
استارت  شرکت های  گفت:  حــوزه  این  در  گــذاری 
آپی که امروز بزرگ شده اند دو سال و سه سال قبل 
حوزه  این  در  گرفتند  تصمیم  که  کسانی  و  نبودند 
اقتصادی  شم  دارای  واقع  کننددر  گذاری  سرمایه 

باالیی بودند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری باید توسط بخش 
خصوصی و با استفاده از تسهیالت دولتی باشد اما 
نباید دولت سهام دار شود، زیرا دولت شریک خوبی 
راستای  در  باید  فقط  و  نیست  گذاری  سرمایه  برای 

درست کردن اکو سیستم کسب و کار اقدام نماید.
و  برای تبدیل مشهد به شهر هوشمند، فناور  آمادگی 

نوآور
باالیی  پتانسیل  رضوی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
شامل  بنیان  دانش  شرکت های  و  فناوری  حوزه  در 
انسانی، ظرفیت های مرزی گسترده، فرهنگ  نیروی 
کارآفرینی قوی است، از آمادگی کامل معاونت علمی 
ریاست جمهوری برای تبدیل مشهد به شهری نوآور، 

فناور و هوشمند خبر داد.
وی تصریح کرد: امروز بسیار مهم است که سیستم 
اقتصاد سنتی در کسب و کار بداند که باید روی جوانان 
نخبه و دانش آموخته و متخصص سرمایه گذاری کند 
نه آنکه جلوی آنان بایستد یک روز با فیلترینگ و روزی 
با قوانین دست و پاگیر و غیره که در این صورت خواهد 

باخت.
از اقتصاد سنتی فاصله بگیریم

اپلیکیشن های  ورود  شاهد  روز  هر  ــزود:  اف وی   
و  نانو  و  پزشکی  حوزه های  در  نو  داده هــای  و  جدید 
غیره هستیم و این ابزار ها دست مردم قرار می گیرد و 

استفاده می کنند.
ستاری اظهار کرد: امروز زمان ایجاد مانع نیست و 
برای تحقق مشهد هوشمند باید فرآیند ها و بوروکراسی 
صندوق  شود،  اصالح  منابع  به  شرکت ها  دسترسی 
پژوهش و فناوری استان تقویت گردد و ما هم به طور 
قطع در صندوق سرمایه گذاری می کنیم تا از جوانان 

حمایت نماییم .
 وی تصریح کرد: این یک موقعیت استثنایی برای 
استان است که از طریق آن می تواند از اقتصاد سنتی 
ایجاد  اقتصادی  حــوزه  در  جهشی  و  گرفته  فاصله 
کند و از این رو باید همه کمک کنند محیط کسب و 

کارمناسب را ایجاد نماییم .

معاون علمی رئیس جمهور در مشهد:

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی:تمام شهر پارک است 
قطعه ای برای تحویل وجود ندارد

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: 
کمبود بسیار فراوان است و در انبارها قطعه ای برای 
داشته  وحشتناکی  افت  تولید  ندارد.  وجود  تحویل 
با مشاهده آمار  از علل آن نیز این است که  و یکی 
از  آنان  تولید  می شوید  متوجه  خودروسازان  بازار 
۵0 هزار در ماه به 20 هزار آن هم همراه با نواقص 
شده  تمام  قیمت  من  عقیده  است.به  شده  تبدیل 
بیشتر  بسیار  نیست،  واقعی  قیمتی  خودروسازان، 
از مقدار واقعی و علت آن در نحوه مدیریت دولتی 
که  آن  از  بیشتر  امر  این  من  عقیده  به  که  بوده 
ریشه اقتصادی داشته باشد، امری سیاسی است. 
در  شــکــورزاده  محمدمهدی  ایسنا،  ــزارش  گ به 
بازار  افزود:  قطعات  بازار  کنونی  وضعیت  خصوص 
اما در رابطه  را تعیین می کند  قیمت قطعات یدکی 
حال  در  قطعه سازان  خودرو،  به  مربوط  قطعات  با 
تاکنون  که  هستند  خودروسازان  با  تفاهم  ایجاد 
اجرایی نشده است.  وی افزود: تاکنون ۱۵ تا 20 
با  رابطه  در  خودرو سازان  با  قطعه سازان  از  درصد 
ثانویه  ارز  اساس  بر  قیمت ها  آنالیز  و  کردن  روز  به 
قیمت ها  در  را  اصالحاتی  تا  رسیده اند  تفاهم  به 
بر  که  نیست  قطعی  حکمی  این  اما  آورند  بوجود 

اساس آن تمامی قیمت ها به روز شود.
به  بانکی  مسائل  و  تحریم ها  کرد:  اضافه  وی 
و  کرده  سخت تر  را  کار  و  بیشتر  را  مشکل  شدت 
و  مشتری  کشور،  در  موجود  قوانین  تحریم ها، 
همچنین  و  قطعه ساز  با  خودروساز  و  خودروساز 
قابل  شکل  این  به  نقدینگی  به  مربوط  مشکالت 
خراسان  قطعه سازان  انجمن  رئیس  نیست.  حل 
تحریم ها  با  که  باشد  قرار  اگر  کرد:  تصریح  رضوی 
این  به  پازل  این  شود،  ایجاد  اشتغالی  و  مقابله 
تولید  سیاست  مخالف  و  نیست  جوابگو  شکل 

است.
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قسمت دهم
حمیدرضا محمدیان، معاون بازرگانی هواپیمایی آسمان 

–پایگاه مشهد
سیلندرهای دی اکسید کربن

 ( کاربری  منظور  به  کربن  اکسید  دی  سیلندرهای 
یك  نیاز  رصورت  د  چنین  هم  مصنوعی.  پا(  و  دست 
سیلندر یدك با سایز مشابه به منظور اطمینان ا زمیزان 

کافی در مدت طول پرواز.
دستگاه تنظیم ضربان قلب

دستگاه تنظیم ضربان قلب ایزوتوپ پرتو افشان و یا سایر 
 ۱600WH وسایل، که توسط باتری های لیتیوم پایین تر از
که در بدن فرد قرار گرفته است و یا داروهای رادیو اکتیو که در 

نتیجه درمان پزشکی بدن فرد را در بر می گیرد.
دماسنج پزشکی

برای  جیوه،  حاوی  چك  کو  پزشکی  سنج  دما  یك 
مصرف شخصی، وقتی که داخل پوشش محافظ قرار 

گرفته است.
وسایل الکتریکی 

ماشین  )ساعت ها،  مصرفی  الکتریکی  وسایل 
و  تاپ  لپ  همراه،  تلفن های  بین ها،  دور  حساب ها، 
غیره( دارای باتری لیتیوم و یا یون لیتیوم زمان حمل 
مصرف  منظور  به  کــرو  اعضای  یا  مسافران  توسط 
شخصی. ضمنًا باتری های یدك تك تك باید بسته بندی 
از  تا  باشند  یا برروی دستگاه نصب  و محافظت شوند 
ایجاد مدار کوتاه ممانعت به عمل آید و  فقط در با دستی 

حمل گردند.
اضافه بار

هزینه بارهمراه مضاف بر بار مجاز رایگان مسافر با نرخ 
مصوب و به تاریخ صدور برگه اضافه بار بر اساس وزن 
یا تعداد بسته اخذ می گردد.در صورت پردخت هزینه 
اضافه بار، بار اضافه پذیرش می گردد. محاسبه بار مجاز 
رایگان و نرخ اضافه بار برای کل سفر بر مبنای تعرفه های 
برگشت  بلیط  دارای  مسافران  می باشد.  المللی  بین 
هوایی می توانند هزینه اضافه بار مسیر بر گشت خود را 
بر اساس کالس پروازی بیزینس، معمولی طبق قوانین 
هواپیمایی و بر مبنای نرخ تبدیل ارز آن منطقه، پیش ا 
زپرواز پرداخت نمایند . برای چنین مسافرانی برگه اضافه 
بار مجزا برای مسیر برگشت صادر می گردد. مالیات های 
کاربردی مقصد نیز اعمال می شود. در صورت به همراه 
داشتن مقدار اضافه بار بیشتر ازبرگه اضافه بار صادره در 
مسیر برگشت، به ازای مقداز اضافی قبل از خروج پرواز 
از مسافر ضافه بار اخذ شده و برگه اضافه بار جدیدی 
صادر می گردد. در صورت به همراه داشتن مقدار اضافه 
بار کمتر از برگه اضافه بار صادر در مسیر برگشت، فقط 
در محل صدور برگه اضافه بار با ارائه تگ های جامدان ما 

به تفاوت بازگشت داده می شود.

آسمان
نکات پرواز

بهادار  اوراق  ــورس  ب مدیر 
و  رضوی  خراسان  استان های 
آذر  طی  گفت:  شمالی  خراسان 
ماه امسال یک میلیارد و ۱97 میلیون سهم به ارزش 
بورس معامله  این  ریال در  میلیارد  چهار هزار و 2۱0 

شد.
تعداد  این  افزود:  روز سه شنبه  حسین خدادوست 
سهام توسط 29 هزار و 3۱0 نفر خریداری شد که از 
این تعداد هزار و ۴2۵ نفر، سهامدار جدید بودند و کد 

سهامداری دریافت کردند. 
وی میانگین ارزش خرید و فروش روزانه سهام طی 
ریال  میلیون   ۵96 و  میلیارد   22۱ را  امسال  ماه  آذر 
کارگزاری  ماه 6۵  این  در  اظهار داشت:  و  کرد  اعالم 

بهادار  اوراق  بورس  در  معامالتی  ایستگاه  عنوان  به 
فعال  شمالی  خراسان  و  رضوی  خراسان  استانهای 

بودند.
معامالت  این  در  استانی  شرکت   ۱۴ گفت:  وی 
آنها در پایان آذر ماه  حضور داشتند که ارزش بازاری 

98هزار و 33۴ میلیارد ریال بود.
در  سهام  قیمت  کل  شاخص  ــزود:  اف خدادوست 
و  رضــوی  خراسان  استانهای  بهادار  اوراق  بــورس 
عدد  به  امسال  ماه  آذر  پایان  در  شمالی  خراسان 

۱۵6هزار و 83 رسید.
های  استان  بهادار  اوراق  بــورس  داد:  ادامــه  وی 
خراسان رضوی و خراسان شمالی طی آذر ماه امسال 

2 ساعت دوره آموزشی برای 2۵ نفر برگزار کرد.

و  آب  ــت  ــرک ش ــت  ــرس ــرپ س
ــوی  ــالب خـــراســـان رض ــاض ف
شرب  آب  مصرف  میزان  گفت: 
این  شهرهای  در  مختلف  های  بخش  مشترکان 
مشابه  مدت  به  نسبت  تاکنون  امسال  طی  استان 

پارسال ۱2 درصد کاهش یافته است.
با  گو  و  گفت  در  شنبه  سه  روز  مهری  عباس 
اجرای طرح های  را  این کاهش  ایرنا علت  خبرنگار 
شبکه  بازسازی  نیز  و  آب  توزیع  و  مصرف  مدیریت 

آبرسانی اعالم کرد.
مشترک  هر  شرب  آب  مصرف  متوسط  افزود:  وی 
در  خــدمــات  و  صنعت  خانگی،  ــای  ه بخش  در 
شهرهای خراسان رضوی امسال طی این مدت ۱۴ 

بوده  مترمکعب   ۱6 پارسال  میزان  این  و  مترمکعب 
است.

رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
مشترک  هر  شرب  آب  مصرف  متوسط  داد:  ادامه 
خانگی نیز در خراسان رضوی در همین مدت از ۱3 
نسبت  که  یافت  کاهش  مترمکعب   ۱2 به  مترمکعب 

به پارسال 7.7 درصد کمتر شده است.
میلیون   78 بر  افزون  مدت  این  طی  گفت:  وی 
شد.  مصرف  استان  این  شهرهای  در  آب  مترمکعب 
همچنین با حفاری ۱6حلقه چاه و تجهیز ۱۱ حلقه 
خراسان  آبفای  شرکت  آب  تولید  توان  دیگر  چاه 

یافت. افزایش  برثانیه  لیتر   2۵3 رضوی 

رضوی  خراسان  گمرک  ناظر 
گذشته  مـــاه   9 ــی  ط گــفــت: 
هزار   ۱89 و  میلیون  دو  امسال 
از  دالر  میلیون   769 و  میلیارد  یک  ارزش  به  کاال  تن 
گمرکات و بازارچه های مرزی این استان صادر شد که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال در وزن ۴0 درصد و 

در ارزش 2۵ درصد بیشتر است.
طی  پارسال  افزود:  شنبه  سه  روز  جهانخواه  امید 
همین مدت یک میلیون و ۵63 هزار تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و ۴۱7 میلیون دالر کاال از خراسان رضوی 

صادر شده بود.
»زعفران،  را  امسال  صادراتی  کاالهای  عمده  وی 
کفپوش های منگوله باف، روغنهای سبک و فرآورده 
های نفتی به جز بنزین« ذکر و بیان کرد: بیشتر این 

و  عراق  ترکمنستان،  افغانستان،  کشورهای  به  کاالها 
امارات متحده عربی صادر شده اند.

همچنین  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  گمرک  ناظر 
طی امسال ۱90 هزار تن کاال به ارزش 2۵2 میلیون 
رضوی  استان  مرزی  های  بازارچه  و  گمرکات  از  دالر 
وارد کشور شد که نسبت به پارسال در وزن ۱9 درصد و 

در ارزش هشت درصد کمتر شده است.
وی میزان واردات پارسال کاال از گمرکات و بازارچه 
های مرزی استان را نیز 236 هزار تن به ارزش 27۴ 
میلیون دالر ذکر و بیان کرد: پنبه، برنج، لوبیا چیتی و 
لوبیا قرمز عمده کاالهای وارداتی به کشور در 9 ماهه 
امسال بودند که بیشتر از ترکیه، امارات متحده عربی، 

روسیه و آلمان وارد شده اند.

ارزش صادرات خراسان رضوی به 1،7 میلیارد دالر رسیدمصرف آب در خراسان رضوی کاهش یافتیک میلیارد و 197 میلیون سهم در بورس خراسان مبادله شد

ایده هایتان را تجاری کنید خبرخبرخبر
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فصل  آغــاز  از  گفت:  جوین  کشاورزی  جهاد  مدیر 
برداشت 367 هزار تن چغندر از سوی کشاورزان تحویل 
از  ریــال  میلیارد   800 تاکنون  و  جوین  قند  کارخانه 

مطالبات چغندرکاران از این بابت پرداخت شده است.
شنبه  سه  روز  آبادی  هاشم  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
افزود: تاکنون 73 درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت 

شده لذا میزان پرداخت ها نسبت به سالهای گذشته به 
موقع و سریعتر بوده است. وی با اشاره به اینکه قیمت 
هر کیلوگرم چغندرقند سه هزار ریال است اظهار داشت: 
چغندر  محصول  تن  هزار  تن ۴00  هزار  حدود  امسال 

تحویل کارخانه قند جوین می شود.
هاشم آبادی گفت: میانگین عیار سنجی چغندرهای 
تحویلی نسبت به پارسال به علت گرمای هوا و ماندگاری 
متوسط  عیار  و  داشته  کاهش  تابستان  در  آن  بــاالی 

چغندرهای امسال ۱7،27 بوده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب الوار و چوب 
نیاز  مورد  اولیه  مواد  درصد   80 گفت:  مشهد  بران 
با  و  تامین می شود  از خارج کشور  برای لوازم چوبی 
تغییر نرخ ارز هزینه تولید در این رسته نسبت به سال 

گذشته 2 تا سه برابر شده است.
به گزارش ایرنا، محمد جواد صبوری روز سه شنبه 
افزود: چوب هایی مانند ملج، راش و گردو که در رسته 
و  است  وارداتی  گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  چوب 
لوازم  تولید  برای  نیاز  مورد  چوب  از  محدودی  مقدار 
اظهار  وی  شود.  می  تامین  کشور  داخل  از  چوبی 
چوب  کشور  در  ها  کارخانه  از  محدودی  تعداد  کرد: 
'ام.دی.اف' از تنه های درخت های باغات تولید می 
کنند اما 80 درصد ام.دی.اف مورد نیاز سازندگان در 

رسته چوب از خارج کشور تامین می شود.
وی گفت: طی چند ماه اخیر که قیمت ارز افزایش 
ارز  به  منحصر  را  چوب  به  ارز  تخصیص  دولت  یافت، 

از  آنچه  اما  کرد  نیما  سامانه  طریق  از  تومانی   8800
طریق ارز نیمایی به این رسته تولیدی اختصاص می 
عمده  افــزود:  صبوری  نیست.  نیاز  جوابگوی  یابد، 
نیاز  مورد  مواد  چوب،  رسته  در  مشهد  تولیدکنندگان 
خود از قبیل چوب، ام.دی.اف، چسب و روکش را از 
نوع مواد در  این  تامین می کنند که قیمت  آزاد  بازار 
اظهار  افزایش داشته است. وی  برابر  تا سه  آزاد  بازار 
 ۱60 از  ام.دی.اف  ورق  یک  مثال  عنوان  به  داشت: 
هزار تومان در سال گذشته به ۴۵0 هزار تومان رسیده 
و قیمت هر مترمکعب چوب در حال حاضر نسبت به 
سال گذشته تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. 
با  مستقیم  ارتباط  مسکن  بازار  که  آنجا  از  گفت:  وی 
تولیدات رسته چوب دارد لذا به دلیل رکود ساخت و 

ساز فروش وسایل چوبی نیز کاهش یافته است.
صبوری افزود: به دلیل کسادی بازار و عدم فروش 
کافی، از ابتدای امسال تاکنون ۱0 درصد از دارندگان 
چوب  و  بران  چوب  اتحادیه  پوشش  زیر  کسب  جواز 

فروشان مشهد پروانه کسب خود را باطل کرده اند.

800 میلیارد ریال مطالبات 
چغندرکاران جوینی پرداخت شد

هزینه تولید وسایل چوبی افزایش یافت

ستاری: اگر کارآفرین 
محترم و کارآفرینی 

مقدس شمرده شود کسی 
به خود اجازه نمی دهد 

که به اشکال مختلف اعم 
از گرفتن مالیات و بیمه و 
غیره کارآفرینان را تحت 

فشار بگذارد

,,
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اجرای  گفت:  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
از معلوالن به ۱2 هزار و ۵00  قانون جامع حمایت 
اولین   98 سال  و  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
اعتبار  قانون،  این  اجــرای  بــرای  که  است  سالی 

تخصیص داده می شود.
به  خــود  سفر  حاشیه  در  پوریوسف  حمیدرضا 
شهرستان خواف افزود: سال 98 اولین سالی است 
معلوالن،  از  حمایت  جامع  قانون  اجرای  برای  که 
منظور  این  به  شــود؛  می  داده  تخصیص  اعتبار 
تومان  میلیارد   ۱۱00 اختصاص  دولت،  پیشنهاد 
از  حمایت  جامع  قانون  اجــرای  که  هرچند  است 
بودجه  تومان  میلیارد   ۵00 و  هزار   ۱2 به  معلوالن 

نیاز دارد.
که  اعتباری  همین  با  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
بهزیستی  شــده،  پیش بینی  آتی  سال  بودجه  در 
بتواند حق پرستاری و کمک هزینه شهریه دانشگاه 

معلوالن و برخی موارد دیگر را پرداخت کند.
وی بیان کرد: ۱7۱ هزار خانوار شامل ۴70 هزار 
بهزیستی خراسان رضوی هستند  نفر تحت پوشش 
که از این تعداد ۱۱۵ هزار نفر افراد معلول هستند.

بهزیستی  راهبردهای  از  یکی  گفت:  پوریوسف 
معلوالن  اشتغال  و  توان بخشی  رضــوی،  خراسان 

اجتماعی  آسیب های  و  اعتیاد  از  پیشگیری  و  است 
استراتژی دیگر این اداره کل است که همراه با نگاه 

به تامین مسکن و امورجاری به پیش می رود.

عنوان  رضــوی  ــان  ــراس خ بهزیستی  مدیرکل 
اطالعات  ثبت  زمینه  در  خــواف  شهرستان  کــرد: 
صورت  به  یارانه ها  هدفمندی  و  مستمری بگیران 

مطلوب عمل کرد و حدود 200 درصد رشد داشت 
که از میانگین استانی و کشوری باالتر بود.

نشست هایی  سفر  این  در  کرد:  اظهار  پوریوسف 
و  داشتیم  بهزیستی  همکاران  و  محلی  مسئوالن  با 
ساخت  و  شهیدارشاد  مرکز  توسعه  طرح  شد  مقرر 
به  افزود:  وی  شود.  بررسی  شده  خریداری  زمین 
به  خواف،  در  معدنی  صنایع  و  معادن  وجود  لحاظ 
بخش  این  خیرین  مشارکت  دنبال  به  جدی  طور 
راهکارهایی  محلی  مسئوالن  مشورت  با  و  هستیم 
مساعدت های  از  بتواند  بهزیستی  تا  شد  مشخص 
بهره مند  معدنی  شرکت های  اجتماعی  مسئولیت 

شود.
وی ادامه داد: دو تشکل مردم نهاد تحت عناوین 
حرکتی  جسمی  معلوالن  به  متعلق  معلوالن  جامعه 
مهم ترین  کم بینایان،  به  مربوط  امید  روشن سرای  و 
معلوالن  به  می توانند  و  هستند  خواف  تشکل های 
شد  قرار  سبب  همین  به  و  بدهند  بهتری  خدمات 
یک سری فعالیت ها را به این تشکل ها واگذار کنیم 

و کمک هایی نیز به آن ها بشود.
همچون  توان بخشی  ــوازم  ل گفت:  پوریوسف 
ویلچر، سمعک و از این قبیل وسایل، تا پایان سال 

جاری به بهزیستی خواف خواهیم داد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:

سال 98 قانون حمایت از معلوالن اجرایی می شود
خبر

طی حکمی از سوی سرپرست استانداری خراسان 
خارجی  مهاجران  و  اتباع  امــور  کل  مدیر  ــوی،  رض

استانداری منصوب شد.
به  را  قاسمی  علی  سید  حکمی  در  میرزایی  قربان 
سمت مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری 

منصوب کرد.
متن کامل حکم به شرح زیر است:

جناب آقای سید علی قاسمی
سالم علیکم

با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند خدمتی 
و بنا به پیشنهاد معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، به 
موجب این حکم به سمت مدیر کل امور اتباع و مهاجران 

خارجی استانداری منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب 
آرمان  و  اهــداف  تحقق  راستای  در  و  مصوب  وظایف 
های نظام مقدس جمهوری اسالمی و سیاست های 
رهبر  فرامین  و  منویات  تحت  امید؛  و  تدبیر  دولــت 
معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا... خامنه ای) مد 
ظله العالی( موفق باشید.  گفتنی است روز گذشته با 
حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان رضوی و طی مراسمی از خدمات 
محمد عجمی تقدیر و سید علی قاسمی به عنوان مدیر 
استانداری  خارجی  مهاجران  و  اتباع  امور  جدید  کل 
عمومی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  به  شــد.  معرفی 
این  در  قامتی  رضا  علی  رضوی،  خراسان  استانداری 
مراسم گفت: عملکرد ادارات کل امور اتباع و مهاجران 
خارجی به عنوان سفیران جمهوری اسالمی در عرصه 
های بین المللی رصد می شود. وی افزود: تمام تالش 
دست اندرکاران این حوزه بر اساس آموزه های دینی و 
دکترین جمهوری اسالمی ایران، ایجاد شرایط مناسبی 

برای اتباع خارجی حاضر در استان است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
های  سال  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  استانداری 
سال است که کشور ما و استان به دلیل شرایط جنگ 
و نا امنی در افغانستان میزبان جمعیت قابل توجهی 
از مهاجران افغانی است. قامتی ادامه داد: امروز بالغ 
بر 300 هزار پناهجو از افغانستان در این استان زندگی 
می کنند و حدود 80 هزار دانش آموز آنان در مدارس و 
6 هزار دانشجوی افغان در دانشگاه های ما تحصیل می 
کنند که مدیریت و ساماندهی امور آن ها بر عهده اداره 

کل امور اتباع و مهاجران خارجی است.
در  کل  اداره  این  مطلوب  عملکرد  از  تقدیر  با  وی 
استان، تصریح کرد: در واقع فعالیت این مجموعه، میان 
بخشی و بین دو وزارتخانه امور خارجه و کشور است و به 

همین جهت از حساسیت باالیی برخوردار است.

خبر
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی 
استانداری خراسان رضوی منصوب شد

تربت  در  تحصیل  بازماندگان  از  نفر   520
 حیدریه جذب نهضت سوادآموزی شده اند

ــرورش  پ آمـــوزش و  مــعــاون مــدیــرکــل و رئــیــس 
این  جمعیت  از  نفر   ۵20 گفت:  تربت حیدریه 
شهرستان به دالیل مختلف از تحصیل بازمانده اند که 
فراگیری  برای  را  آنان  سوادآموزی صددرصد  نهضت 

علم و دانش جذب کرده است.
به  توجه  با  افزود:  نیرویی  ایسنا، سعید  به گزارش 
به  که  باشند  افرادی  دارد  امکان  هم  هنوز  آمار  این 
دالیلی مانند کوچ کردن یا مهاجرت های فصلی برای 

ادامه تحصیل امکانات الزم را نداشته باشند.
خانواده  کنار  در  تحصیل  طرح  کرد:  اضافه  وی 
با هدف  و  ــی ســوادان  ب از  ــروه  گ ایــن  ــرای جــذب  ب
هم بستگی اعضای خانواده با کمک سه نفر در منازل 

انجام می شود.
وی مراکز یادگیری محلی در تربت حیدریه را چهار 
مراکز  این  قبل  از سه سال  و گفت:  کرد  اعالم  مرکز 
و  کرده اند  آغاز  شهرستان  این  در  را  خود  فعالیت 
ضمن  تا  شد  خواهد  دایر  دیگر  مرکز  یک  بــه زودی 
آموزش مهارت های مختلف، زمینه اشتغال زندانیان 

را بعد از آزادی فراهم کند.
نیرویی اظهار کرد: آشپزی، مهارت زندگی، اصول 
شیرینی پزی  گلیم بافی،  قالی بافی،  شهروندی، 
اچ آی وی  ویروس  با  آشنایی  قبیل  از  روز  مسائل  و 
مدرسان  کمک  با  اجتماعی  و  فــردی  بهداشت  و 
متخصص و کارشناسان نیروی انتظامی و دادگستری 
داده  ــوزش  آم فراگیران  به  ــوزی  ــوادآم س کنار  در 

می شود.
نهضت  افتخارات  از  دیگر  یکی  کرد:  عنوان  وی 
در  کشوری  برتر  رتبه  کسب  شهرستان  سوادآموزی 
کتاب خوانی بود که با توجه به پایین بودن آمار سرانه 
ضروری  امری  حوزه  این  تقویت  جامعه  در  مطالعه 

است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

دارو و ملزومات پزشکی هدفمند تامین می شود
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نیاز  و مورد  و ملزومات پزشکی ضروری  گفت: دارو 
مراکز درمانی و شبکه های بهداشتی درمانی به طور 

هدفمند و برنامه ریزی شده تامین می شود.
و  بهداشت  شبکه  از  بازدید  در  اخگری  عباس 
ریزی  برنامه  با  اینکه  به  اشــاره  با  فریمان  درمــان 
های انجام شده و مدیریت مناسب دارو و ملزومات 
های  شبکه  و  درمانی  مراکز  نیاز  مــورد  پزشکی 
تامین  سال  پایانی  برای6ماه  درمانی  و  بهداشتی 
مشکالت  از  بسیاری  بروز  از  و  شد  سازی  ذخیره  و 
ریزی  برنامه  حاضر  حال  در  افزود:  شد،  جلوگیری 
برای تامین دارو و ملزومات ضروری برای ایام نوروز 

و سه ماهه نخست سال آینده در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران شبکه های بهداشتی 
مورد  ملزومات  و  دارو  هدفمند  تامین  در  درمانی  و 
این  در  کرد:  تصریح  دارند  مهمی  بسیار  نقش  نیاز 

راستا تمامی خریدهای این حوزه در شهرستان ها 
باید با هماهنگی مدیریت های ستادی انجام شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
مردم  به  مناسب  خدمات  ارائــه  اینکه  بر  تاکید  با 
خاطر  شود  می  دنبال  که  است  هدفی  مهمترین 

هماهنگی  و  مشارکت  با  حتم  طور  به  کرد:  نشان 
و  و مدیران در حوزه های ستادی  تمامی مسئوالن 
را  بهترین شکل خدمات  به  توان  شهرستان ها می 

به مردم ارائه داد.
و  رضوی  خراسان  استان  اینکه  بیان  با  اخگری 

مشهد مقدس به دلیل حضور ساالنه میلیون ها زائر 
از شرایط ویژه ای در حوزه سالمت برخوردار است 
تصریح کرد: به همین منظور باید تمام اقداماتی که 
در این حوزه صورت می گیرد به صورت برنامه ریزی 

شده و هماهنگ باشد.
وی با بیان اینکه حضور در شهرستان ها و بازدید 
از روند ارائه خدمات در دستور کار معاونت قرار دارد 
های  مدیریت  ها  بازدید  این  اساس  بر  کرد:  اظهار 
ستادی بخش های مختلف در شبکه های بهداشت 
از بیمارستان ها، کارخانه های تولید  و درمان اعم 
مواد غذایی و داروخانه ها را مورد بررسی و ارزیابی 

قرار می دهند.
غذایی،  ــواد  م تولید  هــای  کارخانه  از  بازدید 
دیگر  از  بیمارستانی  و  خصوصی  های  داروخانه 
برنامه های معاون غذا و دارو و مدیران این حوزه در 

شهرستان فریمان بود.

دو تشکل مردم نهاد تحت عناوین جامعه معلوالن متعلق به معلوالن جسمی حرکتی و روشن سرای 
امید مربوط به کم بینایان، مهم ترین تشکل های خواف هستند و می توانند به معلوالن خدمات 
بهتری بدهند و به همین سبب قرار شد یک سری فعالیت ها را به این تشکل ها واگذار کنیم و 

کمک هایی نیز به آن ها بشود

,,

سرویس فرهنگی

ادبیات فارسی و باید و نباید های آن همیشه مقوله 
بوده  ادبیاتی  کاربران  و  شاعران  و  ادیبان  نزاع  محل 
و  مدرن  ادبیات  در  ویژه   به   . بود  خواهد  و  هست   ،
معاصر که به نظر میرسد چه در حوزه ساختار و چه در 
مقوله ی محتوا، اهالی ادبیات خیال رسیدن به یک 
مبصری«  روحبخش  »علی  ندارند.  را  مشترک  نقطه 
تا  که  است  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتری  دانشجوی 
کنون 3تالیف از او به بازار نشر آمده و مطالعات او در 
مقاله  چندین  نگارش  به  منجر  معاصر  ادبیات  حوزه 
علمی پژوهشی شده است. حاصل گفتگوی ما با این 

دانش آموخته  ادبیات از نگاه گرامیتان می گذرد.
جایگاه ادبیات در جامعه  فعلی را چگونه می بینید؟

ادبیات  باید  پرسش،  این  به  گفتن  پاسخ  از  پیش 
را تعریف کنیم)مثال در حیطه شعر( و دوم جامعه را. 
به بیان بهتر، ابتدا باید بدانیم درباره چگونه ماده ای 
جامعه  در  را  ادبیات  جایگاه  سپس  می گوییم  سخن 

تبیین کنیم.
دریا  »ساکنان  می گوید:  اشکلوفسکی  ویکتور 
صدای امواج را نمی شنوند« به زبان دیگر، کاری که 
ادبیات انجام می دهد زدودن رنگ روزمره از دنیاست 
را جایی  این جهان  تا  بازتعریف کند.  را  این جهان  تا 
برای خوب زیستن جلوه دهد. مثالی می زنم؛ وقتی 
برای نخستین بار وارد خانه ای می شوید همه جوانب 
آن را به دقت می نگرید و از کوچک ترین لکه های آن 
هم نمی گذرید اما بعد از چند سال سکونت در همان 
خانه تا حدی آن را می بینید که به در و دیوارش برخورد 
نکنید. اگر در ادبیات استعاره ای بیش از دوبار تکرار 
شود آن را استعاره مرده می نامیم. روح ادبیات اینگونه 

مردگی را بر نمی تابد.
یعنی روح ادبیات، روح تغییر طلبی است؟

بله، ادبیات به دنبال تغییر است و الزمه این تغییر، 
انتقاد به اوضاع فعلی است. البته ابتدا باید بپذیریم 
که نیاز به تغییر وجود دارد تا بتوان به حیات دوباره و 
زندگی بهتر دست یافت. این نگاه، ذات ادبیات است.

پیش از انقالب را در نظر بگیرید. شاعری می گوید: 
» سال بد/سال باد/سال اشک/ سال شک« و دیگری 
می گوید: » هوا بس ناجوانمردانه سرد است« یا » اینجا 
چرا می تابی ای مهتاب! برگرد / این کهنه گورستان 
غمگین، دیدنی نیست..« و آن دیگر که چه مومنانه 
می نویسد: »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« اینها، 
آن  در  ادبیات  طلب  تغییر  روح  از  است  نمونه هایی 

سال ها.
این ذات تغییر، شکلی از ادبیات متعهد نیست؟ بهتر 

نیست که بگوییم ادبیات متعهد؟
البته منظورم در اینجا ادبیات متعهد نیست که این 
خود فصل مجزایی است. منظورم از روح تغییر طلب 
ادبیات، بازتعریف جهانی است که دیگر زیبا نیست. 
می شود،  زندگی   از  غیر  چیزی  زندگی ات  که  آنگاه 

ادبیات، ذات خود را رو می کند.
در مورد ادبیات متعهد هم از زبان شاملو می گویم که 
ذات هنر تعهد پذیر نیست ولی هنرمند باید متعهد به 

کاری که انجام می دهد باشد.
ماده جامعه را چگونه تعریف کنید؟

ببینید، من جامعه را به سه بخش تقسیم می کنم. 
و  است  جامعه  سیاست گذار  بخش  نخست،  بخش 
بخش دوم، بخش سیاست پذیر؛ و اما بخش سوم که 
همان وصله های ناجورند. نه توانایی سیاست گذاری 
دارند و نه تاب پذیرفتن سیاستی که چون روز اشتباه 

آن روشن است)دست کم به زعم ایشان(.
را  ــود  خ اســت.  روشــن  نخست  جامعه  تکلیف 
همه چیزدان می داند. بنابراین تحمل شنیدن مخالف 
ندارد  را  می کنید"  "اشتباه  شنیدن  تحمل  ندارد؛  را 
کرده  وضع  خود  آنچه  در  را  زیستن  درست  فلسفه  و 
است می بیند. برای این گروه، هنر وسیله ای ست که 
بنابراین  بخشد.  تعالی  را  شده شان  وضع  قانون های 
اندیشه های  مبلغ  می شود.  مبلغ  حد  در  هم  ادبیات 

ایشان.
کنم.  روشن  پرانتز  رادر  نکته ای  همین جا  بگذارید 
نمی گویم هنرمندان و شاعران، همه چیزدان هستند، 
هستند  خریدارش  دکه هایی  که  می دانیم  چیزهایی 
دکه ای  هیچ  و  نمی دانیم  که  چیزهاست  بسیاری  و 
فروشنده اش نیست. قصه من نگاه دانای کل نیست 
آزاد  و  مشکالت  به  است  ادبیات  انتقادی  نگاه  بلکه 
گذاشتن آن برای پرداختن به رسالت اش و بهتر از من 

معاصر،  شعر  به  را  انتقادها  سخت ترین  که  می دانی 
شاعران  جامعه  بنابراین  نوشته اند؛  شاعران  همین 
روح ادبیات را در انجمن های ادبی شان خوب تمرین 

کرده اند.
که  هستند  آنهایی  هم  جامعه  دوم  بخش  امــا 
و  پسندیده اند  را  جامعه  نخست  بخش  سیاست های 
آنها را قبول دارند و اینگونه می زی اند و شهروند خطاب 

می شوند. می ماند گروه سوم.
به هنجارگریزی  گروه سوم، گروهی ست که متهم 
اندیشیدن  دیگرگونه  گناهش  تنها  که  گروهی  است! 
بودن  زنــده  زندگی،  از  سهم اش  که  گروهی  اســت! 
هنجارگریز،  گروه  این  که  اینجاست  جالب تر  شده. 
گروهی ست که به زعم گروه نخست، مصالح مملکت 

را هم نادیده گرفته است.
حاال که ماده ادبیات و تاریخ را توضیح دادید برگردیم به 

پرسش نخست.
بله، اکنون این ساختارشکنی و آشنازدایی شاعرانه 
طلبی  سکون  ذات  کنار  بگذارید  را  ادبیات  روح  و 
گروه نخست و بدنه ای از گروه دوم)نه همه آنها( که از 
هرگونه تغییری در ساختارهای شکل گرفته ذهنی شان 
ترس و وحشت دارند و البته گریز؛ روشن است که این 
دو نگاه نه تنها در تضاد بلکه در تناقض اند. حال پاسخ 
روشن می شود که جایگاه ادبیات در جامعه فعلی ما 

کجاست.
و  تبلیغات خود می دانند  بلندگوی  را  آن  یک گروه 
گروهی مهر تاییدی به پذیرش گروه نخست. گروهی 
ادبیات را کاالی ویترینی می انگارند و گروهی کار عبث 

و بیهوده که با آن نمی توان روزگار گذراند!
و زالل ترین  پاکیزه ترین  که  ببینید،اگر آب چشمه، 
ساکن  و  کنید  حبس  گودالی  در  را  است  مایعات 
را  جا  همه  تعفن اش  بــوی  و  می گندد  نگه دارید، 
چنین  می شود.  بیماری  شیوع  منبع  و  می کند  پر 
جامعه ای که ادبیات را نه یک راهکار جدی برای برون 

رفت از وضعیت آلوده فعلی، بلکه یک کاالی ویترینی 
فرهنگی  بیماری های  انواع  گرفتار  می داند  بیهوده  و 
بیماری های  درمــان  برای  اینکه  جالب تر  می شود. 
می آورند!  روی  غیرفرهنگی  ابزاری  به  هم  فرهنگی 
مهم ترین علتی که فساد تمام ارکان این گونه جوامع 
را فرامی گیرد همین نوع نگاه به هنر و هنرمند است 
نگاهی که هیچ گاه ادبیات را راهگشا ندانست و اگر به 

ادبیات دست برد، گزینشی و تبلیغاتی بود.
نمونه های خوبی هم از  نگاه درست به ادبیات و هنر در 

جهان داریم.
کرد.  چه  کبیرش  انقالب  از  بعد  فرانسه  دقیقا. 
چون  چــرا؟  نویسندگان.  بــرای  شــد  پناهگاهی 
جز  راهــی  هیچ  فرانسه  ساختن  ــرای  ب می دانست 
یا  نیست.  جامعه  فرهنگ  برای  ادبی  زبان  ساختن 
آلمان برای محو کردن نام هیتلر و نازی به چه روی آورد 
غیر از فلسفه و موزیک؟!  آندره موروا به درستی گفت: 
» کشوری که کلید زبان خود را در دست دارد، کلید 
استقالل خود را در دست دارد.«و ادبیات حد متعالی 

زبان و بازتابنده فرهنگ یک ملت است.
آیا ما نویسنده و هنرمند کم داریم؟ ما می توانیم با 
فروش  از  را  کشور  این  درست،  ادبی  سیاست  اتخاذ 
طرحی  چنین  اجرای  بفرمایید  باور  کنیم.  بری  نفت 
که  هزینه هایی  از  است  هزینه تر  کم  و  آسان تر  بسیار 
این  در  اقتصادی  و  اخالقی  انحرافات  اصالح  صرف 
زبان  که  بود  ادبیات  کشور می کنیم. همین سیاست 
فارسی را برای ما نگه داشت. آنجا که یعقوب لیث صفار 
در برابر مدحی به زبان عربی، تجاهل العارفانه گفت: 
»چیزی را که من اندر نمی یابم چرا بایست گفت؟!« 
نابود  فارسی  زبان  تا  بود  کافی  ادبی  سیاست  همین 
نشود. زنده کردن اقتصاد این جامعه از این هم ساده تر 
است. کافی است کمی به ادیبان و جامعه ادبی کشور 
نگرششان  و  بینش  نوع  از  فارغ  شود.  بهتری  نگاه 

امکانات الزم را در اختیارشان قرار دهند.
ما،  فلسفه  »شبه  کدکنی  شفیعی  استاد  گفته  به 
و  هنری  و  فرهنگی  جریان های  بر  اثری  کوچکترین 
اجتماعی مملکت ما نداشته است« چرا ؟ پاسخ روشن 

است. بها ندادن به هنرمندان مستقل و سانسور آنها.
منتقدین  و  زشتی ها  کنندگان  منعکس  وقتی 
چگونه  می کنیم  اسیر  سانسور،  قفس  در  را  راستین 
انتظار اثربخشی هنر را می توان داشت؟ این سانسور 
هنری  کار  شدن  قیچی  معنی  به  تنها  می گویم  که 
مسکوت  هنرمند،  از  نکردن  حمایت  بلکه  نیست 
به  را  او  یا  خود  به  خود  هنری اش،  اثر  گذاشتن 
متوجه  را  وی  شدن  دیده  برای  یا  و  می کشاند  انزوا 

خودسانسوری می کند.

گفت وگو با پژوهشگر ادبیات معاصر؛

ادبیات و زدودن رنگ روزمرگی
به  پرداختن  گفت:  یاحقی  محمدجعفر  دکتر 

فردوسی اهتمام به دیانت و مذهب نیز هست.
گذرگاه  در  شاهنامه  بین المللی  همایش  رئیس 
برنامه های  تشریح  خبری  نشست  در  ابریشم  جاده 
بین المللی  همایش  ســیــاســت گــذاری  شـــورای 
مسیر  افــزود:  ابریشم  جاده  گذرگاه  در  شاهنامه 
است.  شده  شناخته  شاهنامه  فضای  در  ابریشم 
مناطق  کــه  ــت  اس فرهنگی  شــیــرازه  شاهنامه 
به  و  را پوشش داده  آسیا  تا غرب  از شرق  مختلفی 

هم متصل کرده است.
آوایــی  هم  شــده  برنامه ریزی  داد:  ــه  ادام وی 
به  شود.  مطرح  همایش  در  مختلف  فرهنگ های 
منظور  این  به  شاهنامه  از  استفاده  جهت  همین 
تالش  همایش  این  در  گرفت.  قــرار  تایید  مــورد 
شاهنامه  دل  از  را  جهانی  آمیز  صلح  پیام  می شود 

عرضه  کنیم. جهانیان  به 
گذرگاه  در  شاهنامه  بین المللی  همایش  رئیس 
به  اشاره  با  شده  سعی  کرد:  عنوان  ابریشم  جاده 
دعوت از نمایندگان فرهنگی کشورهای مختلف در 
همایش،  این  در  شرکت  برای  ابریشم  جاده  حوزه 
و  تر  گسترده  لحاظ  این  از  امسال  همایش  گفت: 

دارای غنای بیشتر خواهد بود. 
که  اردیبهشت  دوم  نیمه  در  داد:  ادامه  یاحقی 
و  ملی  2 شخصیت  از  است  برگزاری همایش  زمان 
ختم  اینکه  ضمن  آید.  می  عمل  به  دعوت  جهانی 
خیام  روز  ماه  اردیبشهت   28 روز  در  نیز  همایش 

برنامه ریزی شده است.
شاعرانی  معدود  جزو  فردوسی  کرد:  اظهار  وی 
است  یکی  دیانت  در  ما  با  اینکه  بر  که عالوه  است 
فکر  دلیل  همین  به  و  است  همسان  نیز  مذهب  در 
و  دین  به  اهتمام  فردوسی  به  پرداختن  می کنم 

دیانت و مذهب ما نیز هست.
گذرگاه  در  شاهنامه  بین المللی  همایش  رئیس 
ابریشم  افزود: از کشورهای آسیای مرکزی،  جاده 
مانند  اروپایی  کشورهای  ترکیه،  پاکستان،  هند، 
را  برجسته  شاهنامه پژوهان  لهستان  و  ایتالیا 
دعوت کرده ایم و همچنین از کشور هلند و روسیه، 
در  خودمان  هم وطنان  همچنین  و  آلمان  و  ژاپن 
آمریکا مانند دکتر امید ساالر و خالقی مطلق برای 

این همایش دعوت شده است.
برجسته  اعــضــای  از  مــن  ــرد:  ک بیان  یاحقی 
دعوت  شخصا  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
داشته  حضور  رویــداد  این  در  تا  آورده ام  عمل  به 

باشند.

»نام من سرخ« کتابی از اورهان پاموک نویسنده به 
نام ترکی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2006 است.

این کتاب دارای پنجاه و نه فصل است که هر فصل 
حتی  و  اشیا  یا  انسان  از  اعم  راوی  یک  زبان  از  آن 

تصاویر نقاشی شده روایت می شود.
از  یکی  که  مقتولی  زبان  از  اول  فصل  در  داستان 
نقاشان نقاش خانه ی سلطان مراد عثمانی است آغاز 
می شود. سلطان مراد مخفیانه نقاشی هایی به سبک 
ونیزی به فردی به نام انیشته سفارش می دهد. او نیز 
چهار نقاش برجسته را به خدمت می گیرد. نقاشانی 
که هر یک عهده دار ترسیم گوشه ای از یک نقاشی 
این  اصول  برخی  با  غربی  اما سبک جدید  هستند، 
به قتل های مرموزی  و منجر  نیست  نقاشان سازگار 
ما شاهد داستان عاشقانه ی  بین  این  در  می شود، 

شکوره دختر انیشته و کارا هستیم که...
روایت  به  خود  داستان  راستای  در  سرخ  من  نام 
ایران  بخصوص  شرق  نقاشان  از  زیبا  هایی  حکایت 
می پردازد و استادانه دنیای آنها و اصول و عقایدشان 

را به تصویر می کشد.
در  ماهرانه  که  رنگی  اســت،  سرخ  نامش  کتاب 
داستان  این  تاریخی  و  عاشقانه  ماجراهای  تمامی 

خودش را نشان می دهد.
پاموک که در جوانی عالقه زیادی به نقاشی داشته 
خلق  به  دست  خود،  بدیع  های  فضاسازی  با  است 
اثری پر نقش و نگار زده است که خواننده را مجذوب 

خود می کند.
کتاب  این  جذاب  های  شخصیت  از  یکی  شکوره 
می گوید: چاره ی دیگری نداشتیم. عشق نافرجام، 
به نافرجامی اش پی می برد و دلی که قاعده سرش 

نمی شود، می فهمد که دنیا بر چه قرار است.

خبر
جعفر یاحقی:

پرداختن به فردوسی اهتمام به دیانت 
و مذهب نیز هست

»نام من سرخ«

جاکتابی

 8 )زادٔه  فرخ زاد  فروغ الزمان 
دی ۱3۱3، تهران — درگذشتٔه 
2۴ بهمن ۱3۴۵، تهران(، معروف 
به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. 
قابل  نمونه های  از  که  کرد  منتشر  شعر  دفتر  پنج  وی 
در  فرخزاد  فروغ  هستند.  فارسی  معاصر  شعر  توجه 

32سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت.
فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب 
با  آشنایی  سپس  کرد.  آغاز  را  خود  کار  نیمایی  شعر 
ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم ساز سرشناس ایرانی، 
و همکاری با او، موجب تحول فکری و ادبی در فروغ 
شد. وی در بازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجموعٔه 
تولدی دیگر، تحسین گسترده ای را برانگیخت. سپس 
منتشر  را  سرد  فصل  آغاز  به  بیاوریم  ایمان  مجموعٔه 

به عنوان  ایران  معاصر  شعر  در  را  خود  جایگاه  تا  کرد 
شاعری بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان های 
انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، 

ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده اند.
هنگام   ۱3۴۵ بهمن،   2۴ دوشنبه  ــرخ زاد،  ف فروغ 
جاده  در  گلستان،  ابراهیم  جیپ  خــودروی  رانندگی 
اتومبیل  با  نکردن  تصادف  بــرای  قلهک،   - دروس 

مهدکودک، از جاده منحرف شد و جان باخت.
زنی تنها

در آستانه ی فصلی سرد
در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یأس ساده و غمناک آسمان
و ناتوانی این دستهای سیمانی

زمان گذشت...

به  که  فریرا«  ریبامار  »خوزه 
نام »فریرا گوالر« شهرت داشت، 
از برجسته ترین چهره های فرهنگی 
تاثیرگذارترین  از  »گــوالر«  می شد.  محسوب  برزیل 
شعر  جنبش  بنیان گذار  برزیل،  بیستم  قرن  شاعران 
جنبش  سپس  و   )ConCreTe( کانکریت  یا  تجسمی 

هنری نئو ـ کانکریک به حساب می آمد.
او فعالیت های ادبی خود را از سال ۱9۴9 با چاپ 
»شعر  کرد.  شروع  مقاله  و  نمایشنامه ،  داستان  شعر،  
کثیف« مهم ترین اثر اوست که در سال ۱97۵ منتشر 
آورد.  ارمغان  به  برایش  را  »کامیوس«  جایزه  و  شد 
پرتغالی زبان  ادبیات  در  جایزه  مهم ترین  »کامیوس« 

محسوب می شود. 
تو از یک توپ کاغذ سیگار نقره ای زیبا تری/تو از 

از  یک چاله ی شفاف آب در مخفی گاه/زیباتری/تو 
بویینگ  وحشی/یک  ی  گربه  بچه  خر/یک  گوره  یک 
یک  از  آزاد/زیباتری/تو  هوای  هفت/در  و  صد  هفت 
باغ گل در کنار ساحل ایپاناما زیباتری/تو از پاالیشگاه 
اورسوال  زیباتری/از  سوزد  می  شب  در  که  پتروباس 
تر/ زیبا  دم،  سپیده  قصر  آلوارادو،  زیباتر/از  آندرس 
جمهوری  کبوِد  دریای  زیباتر/از  خورشید  طلوع  از 

دومینیکن
زیباتر
ببین

تو از شهر ریو دو ژانیرو در اردیبهشت ماه زیباتری
و تقریبًا

به اندازه ی انقالب کوبا
!زیبایی

می  تــو  چشم  از  ــرا  م گــنــاه 
اندازد

مثل تگرگ که شکوفه ها را از چشم درخت.
و گردنم را می شکند

مثل باد پاییزی که گردن برگ ها را.
گناه

مرا به زمین گرم می کوبد
مثل زلزله که ارگ قدیمی بم را.

از گناه می ترسم
که عشق های زمینی

ابر را به خاک سیاه می نشاند....
                                          )محسن رضایی(

قرینه  شعربه  اول  پاره  سه  در  فعل   سه  که  این  با 
حذف شده است وتا حدودی ایجاز کالم رعایت شده 
و  میدهد  توضیح  زیاد  شعر  که  رسد  می  نظر  به  اما 
به  ساختنی  حدودی  تا  پاره  سه  همین  در  تشبیهات 
به خاک  را  ها  ابر  زمینی  نظر می رسد." عشق های 
در  که  دستوری  اشتباه  از  فارغ  نشاند"  می  سیاه 
استخدام فعل با صیغه مناسب دارد و به نوعی سهل 
این  خوب  های  فراز  شود؛از  می  شاعرتلقی  انگاری 
از  ای  بریده شده  این چند سطر،   شعر است.البته  

یک شعر بلندتر است

شعر روز ...نقد روز شعر جهان/»خوزه ریبامار فریرا«شاعر معاصر/فروغ فرخزاد

محمدرضا سرساالری

 »باغ خونی«

باغ خونی نام محله ای قدیمی در مشهد است که 
شاهد جنایت عظیمی در دهه دوم قرن اخیر بوده. 
به این بهانه بد نیست این واقعه را بررسی کنیم تا در 
باهم  و درک  بلوغ  به  اثر  نشانه گذاری های  خوانش 

قدم زنیم.
در جریان بازگشت رضا شاه پهلوی در سال ۱3۱3 
وزیرش،  نخست  پایمردی  به  او  ترکیه،  از  شمسی 
محمدعلی فروغی تصمیم به انجام رشته ای از امور 
گرفت تا به زعم خود، ایران را از آنچه "مظاهر تمدن 

غرب" خوانده می شد، بهره مند گرداند.
تغییرات از کشف حجاب و به میان آمدن کاله شاپو 
فردوسی،  هزاره  جشن  تهران،  دانشگاه  تاسیس  تا 
تاسیس فرهنگستان ایران و پیمان سعدآباد، جملگی 
ره آورد این سفر بوده اند اما در شهری مذهبی چون 
مشهد، اجرای فرمان کشف حجاب و سر کردن کاله 
فرنگی به سهولت انجام نپذیرفت و پیرامون اجرای آن 
میان دو قدرت در خراسان اختالف عقیده شدیدی 

در گرفت.
این تفاوت نظر میان نایب التولیه آستان قدس و 
استاندار وقت استان بر سر اعمال زور و اجبار و توسل 
به خشونت بود طوری که با تایید شاه درگیری بین 
مردم و رژیم باال گرفت و به نشانه اعتراض، معتقدین 
هم  گرد  گوهرشاد  مسجد  در  تیرماه  نوزدهم  شب 
در  نشینی  بست  به  بهلول  شیخ  منبر  پای  و  آمدند 
اینکه  تا  دادند  ادامه  روزی  چند  رضوی  طهر  حرم 

که  رسید  صریح  دستور  مشهد  نظامی  ماموران  به 
چنانچه تا سپیده صبح متحصنین را پراکنده نسازند، 

به باالترین مجازات نظامی گرفتار خواهند شد.
حاضر  جمعیت  پراکندگی  حکم  تهدید،  این  پیرو 
صادر شد اما مردم مقاومت کرده و فرمان نبردند. از 
این رو مسجد گوهرشاد در محاصره نیروی نظامی در 
آمد و تیراندازی به سوی زائران و بست نشینان آغاز 
شد که برآورد شده این فاجعه افزون بر دو هزار کشته 
داشته و حکومت پیکر آنان را بدون رعایت آیین های 
شرعی در گوری دسته جمعی در محله خشت مال ها 
می توان  حال  سپرد.  خاک  به  مشهد  خونی  باغ  و 
نمایش باغ خونی را که از تولیدات انجمن هنر های 
نمایشی ایران با حمایت آستان قدس رضوی است، 
نشانه  به  بسترش  در  که  دانست  عاشقانه  روایتی 

گیری یک واقعه تاریخی مهم پرداخته است.
روایتی عاشقانه از واقعه ای تاریخی

نویسندگی  و  بشیری  امیر  کارگردانی  به  اثر  این 
محمد نقایی با حضور بازیگران نام آشنای تئاتری و 
سینمایی پایتخت و مشهد در سالن اصلی تئاتر شهر 

هر شب در دو سیانس به روی صحنه می رود.
از  تفتی  کامران  پور،  فالحی  پرویز  الهی،  محمد 
از  به خوبی  که  نمایش هستند  این  بازیگران  جمله 
سعید  همچنین  اند.  برآمده  خویش  کاراکتر  عهده 
جواد  زاده،  کریم  جالل  محاسبتی،  امیر  صادقی، 
مجید  سلطانی،  محبوبه  مرادی،  زهره  محمدزاده، 
بخششیان، مهشید شریفی، احسان امیرپور، مهران 
نقش  ایفای  به  اثر  این  در  انتظاری  سجاد  و  مطیع 

پرداخته اند.
متن روایت، بازی ها، طراحی گریم و لباس کامال به 

شیوه رئالیستی اتفاق افتاده اما آنچه در تقابل با این 
شیوه ناکوک به چشم می آید، طراحی صحنه و دکور 
است که در تلفیق فضاسازی های متنوع مثل بازار یا 
باغ یا مسجد گوهرشاد و منزل ملک التجار که غالبا از 
چند طیف متفاوت در سبک طراحی باید برخوردار 
این  است.  کرده  عمل  ناهمگن  و  ناموفق  باشند، 
تفاوت برخورد در طراحی صحنه متاسفانه منجر به 
باورناپذیری و تصنعی قلمداد شدن صحنه ها گشته 
که موازی و همسو با جان اثر نیست و عمق و روح 
ندارد. متن نمایش نقطه قوت اثر بوده از این رو که 
از آفت شعارزدگی رنج نمی برد و دیالوگ ها از عمق، 

محتوا و زبان یکدستی بهره می برند.
یک  روایــت  بستر  در  که  تاریخی  تــراژدی  این  در 
عشق  جریان  پیوسته،  وقوع  به  خانوادگی  عاشقانه 
لیال،  فرزندش  به  ملک التجار  اردشیرخان  معنوی 
شهرداری چی  نریمان  یاور  زمینی  و  یکطرفه  عشق 
معشوق  به  لیال  آسمانی  عشق  نهایت  در  و  لیال  به 
به  ظلم ستیزی  و  دانایی  داالن  از  گذر  در  حقیقی 
ترازوی قضاوت گذاشته می شود و آنچه این سه تن 
را از یکدیگر متمایز می سازد، در ظرفیت مواجهه با 

عشق و درجه پختگی آنان نهفته است.
و  آشفتگی  علی رغم  فالحی پور  پرویز  همچنین 
و  ثابت  خطی  در  نمایش،  عناصر  در  ناهماهنگی 

حرفه ای بازی قابل قبولی از خود ارائه داده است.
میزانسن  طراحی  در  بشیری  امیر  اینکه  وجود  با 
قوی  چندان  اکــت  و  صحنه  در  نشانه گذاری  و 
ظاهر نشده اما باغ خونی به هر دلیل و ترفندی در 
خنداندن مخاطب متوسل نمی شود و در چند صحنه 
از لهجه و ویژگی های بیانی چنین کارکردی می گیرد 

که فی نفسه می تواند بجا باشد اما استفاده از واژگان 
اخیر  سال  چند  نمایش های  اغلب  در  که  سخیف 
و  جدیت  با  موضوعی  در  شده،  رایج  منظور  این  به 
اهمیت این نمایش پسندیده و گوارا به مزاج مخاطب 

حرفه ای تئاتر نمی آید.
نمایش در کنار  آغازین  به طور ضمنی در صحنه 
میزانسن های نه چندان عمیق و بازی های سطحی 
لزوم  اینکه  چه  می آید  چشم  به  بیشتر  نقیصه  این 
خنداندن تماشاگر در هر اثری ولو جدی و به ویژه در 
روایت یک تراژدی درک نمی شود و از تاثیر خوانش 
خطوط نانوشته و مستتر در متن توسط مخاطب در 

خالل گفتگو و اکت ها به شدت می کاهد.
لحظه ای  خنداندن  از  فراتر  را  هنر  رسالت  اگر 
تماشاگر بدانیم باید گفت باال بردن ذائقه مخاطب، 
هنرمندان  دوش  بر  که  است  خطیری  مسئولیت 
این شهر همواره سنگین و پررنگ است و این مهم 
جز با تعلق خاطر و دغدغه مندی نسبت به پرداخت 
مردم  ایــن  بــه روز  معضالت  و  اصلی  موضوعات 
امکان پذیر نیست و در پایان شما را به پاره ای دیالوگ 
در متن ارجاع می دهم که در تایید این ادعا، اشاره 
دارد به دغدغه اجتماعی و بزرگی از جنس عشق به 

وطن و آبادی اش.
بله "آدم بی وطن مثل بلبل بی چمن" است و چه 
و  قهرمانان  برای  پایانی جز هالکت  این عشق  بسا 
اندازه در قهرمان شدن و  تا چه  اما  ناجیانش ندارد 

ناجی بودن داوطلب عاشق داریم؟
ــداف  اه در  پاسخش  کــه  ــت  اس پرسشی  ــن  ای
کشور  و  شهرستان ها  امروز  نمایش های  سازندگان 

مستتر است.

 آوانسننقد تئاترخبر

برنامه زنده تصویری اینترنتی آونسن این هفته میزبان 
جشنواره   هفتمین  و  سی  به  یافته  راه  کارگردان های 

بین المللی تئاتر فجر بود و با آنان به گفتگو نشست.
در ابتدای این بخش از برنامه مصطفی ابهری کارگردان 
گفت:  »سردسیر«  نمایش  خصوص  در  مشهد  تئاتر 
تمرین های این نمایش را از شهریورماه شروع کردیم و 
بعد از اجرای عموم نتیجه تصمیمی که با خرد جمعی 
به همراه اعضای گروه گرفتیم این بود که سردسیر را به 
جشنواره بفرستیم و خودمان را در این آوردگاه بسنجیم. 

اما احتماال تغییراتی در کارگردانی خواهد داشت.
ابهری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر کم کاری َاش 
در سال های اخیر بیان کرد: من معموال به سراغ متن های 
آقای نقایی می روم و صبر می کنم تا ایشان نمایشی را 
به رشته تحریر در آورند و از آنجایی که آقای نقایی کم 

می نویسند؛ طبیعی است که من هم کم کار می شوم.
نقایی در خصوص چگونگی ورودش به تئاتر گفت: به 
تجربه در تئاتر معتقدم؛ تئاتر نیاز به نیروهای پراگماتیک 
وعملگرا دارد و به گمانم پذیرفتن ما در فجر پاسخ درستی 
است به دوستانی که در همین برنامه راجع به سردسیر 
صحبت کردند و ما را به اقلیم خاصی نسبت دادند. تئاتر 

نیاز به لب و دهن ندارد؛ بلکه به نیروهای عملگرا دارد.
»ما داریم از این خونه میریم« یک سکانس پالن است

در  مشهد  تئاتر  مطرح  کــارگــردان  اکبرپور  حسین 
خصوص نگارش نمایش »ما داریم از این خونه می ریم« 
کرد:  اظهار  آقاجانی  بهزاد  با  چگونگی همکاری اش  و 
در  را  عروسک«  »خانه  نمایش  آقاجانی  آقای  زمانیکه 

جشنواره استانی داشت، با ایشان آشنا شدم و او را جوان 
تحصیلکرده و کاربلدی دیدم، چند ماه قبل که شنیدم 
به مشهد آمده باهم قراری گذاشتیم و گپ زدیم واز این 
رشته  به  نمایشنامه  نسخه  پنج  به  قریب  گپ و گفت ها 
منتج  تا خروجی اش  ریختیم  دور  را  آنها  که  آمد  تحریر 
شد به »ما داریم از این خونه میریم«. این نسخه هم در 
تمرین ها تغییرات زیادی پیدا کرد تا اینکه با ندا محمدی، 
محمد جهانپا و سپهر مالحسینی و منصور جهانبخش 
تمرین ها را به طور رسمی شروع کردیم و بعد از 20 روز 
تمرین جانانه کار تقریبا بسته شد و بعد کار را فرستادیم 
به دبیرخانه فجر و خدارا شکر مورد توجه بازبین ها قرار 

گرفت.
این کارگردان که سال گذشته نمایش اتاق ورونیکا را در 
بخش مرور جشنواره فجر به اجرا در آورد درباره اجرای 
عموم جدیدترین اثر خود افزود: به واسطه دکور این اثر 
مجبور هستیم نمایش »ما داریم از این خونه می ریم « 
را در پردیس تئاتر مستقل مشهد به صحنه ببریم و برای 
اینکار منوط  بر اینکه در فجر پذیرفته نشویم، برای دوم 
بهمن با سالن به توافق رسیدیم. اما حاال که نمایش به 
فجر رسید به خاطر دهه فاطمیه و ایام جشنواره فجر، 
احتماال بعد از سال نمایش را برای اجرای عموم آماده 
خواهیم کرد. اکبرپور پایه هر نمایشی را نمایشنامه آن 
دانست و اضافه کرد: هر کارگردان با انتخاب درست متن 
می تواند خیلی روبه جلو به پیش برود و کارگردانی اش را 

در آن متن بهتر نشان دهد.
این فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر، با اشاره به مسیر 
درست ورود به هنر تئاتر گفت: از سال 83 و 82 که وارد 
این حرفه شدم منشی صحنه بودم؛ مدیر صحنه بودم؛ 
دکور را جابه جا کردم و از این کارها ِابایی ندارم زیرا تمام 
اینها تجربه ای بوده که رایگان بدست آوردم و از هرکدام از 

آن نمایش ها آموخته هایی را برداشت کردم . 

نمایندگان تئاتر خراسان در فجر امسال 
را بشناسید



فضای  کاربران  شوخی های  به  عزیزی  ــداداد  خ
مجازی در روزهای اخیر واکنش نشان داد.

سینمایی  فیلم  یک  اخالقی  غیر  صحنه های  پخش 
در شبکه کیش در روزهای اخیر سر و صدای زیادی به 
پا کرده است و کاربران زیادی در فضای مجازی به این 
نشان  زیادی  واکنش های  صداوسیما  عجیب  اشتباه 
بین شوخی های فضای مجازی، عده ای  داده اند. در 
دلیل  به  را  سینمایی  فیلم  این  بازیگر  جکی چان، 

شباهت چهره ای با خداداد عزیزی مقایسه کرده اند!
با  شوخی ها  ــازار  ب شدن  گرم  تسنیم،  گــزارش  به 
تا  شده  باعث  کیش  تلویزیونی  شبکه  عجیب  اشتباه 
نام پیشکسوت مشهدی فوتبال ایران یکبار دیگر برای 

شباهتش به جکی چان بر سر زبان ها بیفتد.
فوتبال  شوخ طبع  پیشکسوت  عزیزی  خــداداد 
داده  نشان  جالبی  واکنش های  موضوع  این  به  ایران 
جکی چان  فیلم  این  بازیگر  خدا  به  گفت:  او  است. 
چرا  نمی دانم  نکرده ام.  بازی  فیلم  این  در  من  و  بوده 
عده ای  است؟  کرده  بازی  خــداداد  می گویند  ملت  
این  را تخریب کنند, من فکر می کنم  می خواهند من 
ناروا  تهمت  من  به  تا  بوده  شده  برنامه ریزی  قضیه 
بزنند. فکر کنم کار آمریکاست! )به شوخی و با خنده(
در  مجازی  فضای  شوخی های  وسعت  درباره  وی 
رابطه با این موضوع اضافه کرد: ما ایرانی ها در سوژه 
داریم.  را  اول  مقام  مجازی  فضای  در  کردن  درست 
بگویم  و  کنیم  منتشر  را  عکس  یک  است  کافی  فقط 
کار  به  دست  همه  آنوقت  کنید,  سوژه  را  عکس  این 
درست  مختلف  سوژه های  عکس  این  از  تا  می شویم 

کنیم.
قبال  در  کــه  ســـؤال  ــن  ای ــه  ب پــاســخ  در  عــزیــزی 
و  او  مقایسه  بــرای  مــجــازی  فــضــای  شــوخــی هــای 

فقط  گفت:  می دهد,  نشان  واکنشی  چه  چکی جان 
می خوانم و به آنها می خندم. دوستان صمیمی ام این 
متوجه  اینکه  از  قبل  می کنند.  ارسال  برایم  را  پیام ها 
دوستانم  از  یکی  شوم,  کیش  شبکه  در  اشتباه  این 
»خداداد  بود  نوشته  آن  در  که  فرستاد  را  پیامی  برایم 
که  من  گفتم  خودم  به  شد«  ممنوع التصویر  عزیزی, 
باید  چرا  نمی کنم,  خاصی  کار  و  هستم  مشهد  در 

باشم! ممنوع التصویر 
مصاحبه اش  از  دیگری  بخش  در  عزیزی  خداداد 
تا  ایران در فاصله ۴ روزه  تیم ملی فوتبال  به وضعیت 
آغاز جام ملت های آسیا اشاره کرد و گفت: شرایط تیم 
ملی خیلی خوب است. تیم ملی ایران همیشه خوب 
 3 ما  است.  جام  این  مدعیان  جزو  هم  االن  و  بوده 
دوره قهرمانی آسیا را در کارنامه داریم و االن هم فکر 
این  به  می توانیم  داریم  که  خوبی  شرایط  با  می کنم 
دارد  خوبی  نفرات  ملی  تیم  کنیم.  پیدا  دست  عنوان 
که در جام جهانی هم بازی کرده اند و البته کی روش 

هم کارش را بلد است و رزومه مشخصی دارد.
برای  ملی  تیم  که  بود  مواقعی  کــرد:  عنوان  وی 
اما می دانم  قهرمانی به مسابقات آسیا اعزام نمی شد 
و  است  ملی  تیم  قهرمانی  کــی روش  تفکر  االن  که 
بازهم  ایران  فوتبال  برای  خوب  اتفاق  این  امیدوارم 
روی  را  باری  صحبت هایم  با  خواهم  نمی  شود.  تکرار 
دوش تیم ملی بگذارم, چون عده ای با حرف های شان 
و  می شناسند  را  من  همه  اما  هستند  اهدافی  دنبال 
خاصی  هدف  اجــرای  بــدون  را  حرفم  که  می دانند 

می زنم.
ادامه  در  ایــران  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  بازیکن 
قهرمان  را  ملی  تیم  می تواند  کی روش  کرد:  تصریح 
ما  است.  قهرمانی  شایسته  واقعا  تیم  این  چون  کند 

و  جوان  بازیکنان  حضور  با  خوبی  خیلی  حمله  خط 
بسیار خوبی  در شرایط  آنها  که همگی  داریم  باتجربه 
پست ها  همه  در  تیم  این  که  می دانم  من  هستند. 

پتانسیل قهرمان شدن در آسیا را دارد.
عزیزی درباره اینکه کی روش گفته بود »رویای ایران 
کرد:  خاطرنشان  است«  آسیا  نهایی  نیمه  در  حضور 
نیمه  در  حضور  ایرانی ها  ما  رویای  که  نمی کنم  فکر 
به  موفقیت  ایران  فوتبال  وقت ها  خیلی  باشد.  نهایی 
دست آورده است. آن موقع که برج های دوقلو وجود 
نبود ما قهرمان آسیا بودیم. کی روش یک خصوصیت 
و  می دهد  انجام  را  کارها  همیشه  که  دارد  اخالقی 
به نظر می رسد, چون  حرف های را می زند که عجیب 
است  نهایی  نیمه  در  حضور  نه  ما  رویای  واقعیت  در 
این  از  باالتر  خیلی  ایرانی ها  ما  رویای  قهرمانی,  نه  و 
حرف هاست. البته شاید کی روش این صحبت را کرده 

تا بازیکنان تیم ملی را تحریک به تالش بیشتر کند.

نخبگان  و  از جوانان  استفاده  شهردار مشهد گفت: 
نوآوری  مرکز  در  ظرفیت  این  اگر  ماست  مدنظر  قطعا 
راه اندازی  برای  نیازی  دیگر  شاید  بیفتد  اتفاق  شهری 

دوباره گروه مشاوران جوان نباشد.
مراسم  حاشیه  در  کالئی  محمد  ایسنا  گــزارش  به 
پارک  هنر  چارسوق  در  که  شهری  نوآوری  مرکز  افتتاح 
به این پرسش  کوهسنگی مشهد برگزار شد، در پاسخ 

که »آیا گروه مشاوران جوان شهرداری دوباره راه اندازی 
خواهد شد«؟، اظهار کرد: استفاده از جوانان و نخبگان 
قطعا مدنظر ماست اما اینکه این موضوع در چه قالبی 
این  اگر  بگویند.  ما  به  باید  جوانان  خود  را  شود  انجام 
ظرفیت در مرکز نوآوری شهری اتفاق بیفتد شاید دیگر 
جوان  مشاوران  گروه  ــاره  دوب راه انــدازی  برای  نیازی 

نباشد.
وی با بیان اینکه »باید محیط های مختلف را فراهم 
استقبال  بیشتر  یک  کدام  از  جوانان  ببینیم  و  کنیم 
سومین  شهری  نــوآوری  مرکز  داد:  ادامــه  می کنند«، 
ایجاد شده. هر جایی  برای جوانان  محیطی است که 
که جوانان  بیشتر می پسندند همانجا باید تقویت شود. 
حدس من این است مرکز نوآوری شهری شلوغ ترین جا 

برای حضور جوانان  و نخبگان باشد.
شهردار مشهد در خصوص اینکه »به جز مرکز نوآوری 

شهری ، دو محیط دیگری که برای جوانان فراهم شده 
کجاها هستند«؟، عنوان کرد:  فضا را برای شهر خالق 
شهر  در  جوانان  ایده های  شکل گیری  و  کردیم  فراهم 
خالق فراهم شد. نکته دوم توجه به حضور جوانان در 

بخش های مختلف مدیریت شهری است. 
نوآوری  »مرکز  که   پرسش  این  به  پاسخ  در  کالئی 
شهری مشهد چقدر به حل مشکالت این شهر کمک 
خواهد کرد«؟، گفت: هدف اصلی ما در این مرکز حل 
مشکالت شهری است. فناوری که خروجی مرکز است 
بایستی مسائل شهری مثل فساد، ترافیک نابرابری و... 
را حل کند. هدف ما همین است که محیطی را فراهم 
مسائل  حل  سمت  به  شهر  جوانان  و  مردم  که  کنیم 

حرکت کنند.
وی در مورد حمایت هایی که مرکز نوآوری شهری از 
جانب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیاز دارد، 

یادآور شد: ما در این زمینه خواستار دو مسئله هستیم. 
اول اینکه می خواهیم این معاونت به بومی سازی ای که 
می توانیم داشته باشیم کمک کند. نکته دوم این است 
که دانش انباشته ای که این معاونت در اختیار دارد در 
اختیار مرکز نوآوری شهری قرار دهد که بتواند شتاب 

خود را در رشد بیشتر کند.
فردوسی  دهنده  شتاب  خصوص  در  مشهد  شهردار 
فعالیت  رکن  های  از  یکی  این شتاب دهنده  کرد:  بیان 
در  فردوسی  شتاب دهنده  است.  شهری  نوآوری  مرکز 
سال های اخیر عملکرد بهتری داشته و نشان داده بهتر 
آنها  خالقیت  از  حمایت  و  نخبگان  جذب  در  می تواند 
گام بردارد. ما هم امروز با امضای تفاهم نامه ای حمایت 
خود را از این شتاب دهنده تشدید می کنیم. اما این باب 
برای تمام شتاب دهنده ها و شرکت های نوآور که به مرکز 

بپیوندند، باز است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: هم 
در محدوده سکونتگاه  های  مهارتی  پایگاه   87 اکنون 

فعالیت  استان  این  شهرهای  حاشیه  و  رسمی  غیر 
در  گذشته  روز  رحیمی  افشین  ایرنا  گزارش  به  دارد. 
جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای امسال تاکنون چهار 
هزار و 3۱8 نفر در حاشیه شهرهای مشهد، نیشابور، 
فراگرفته  را  فنی  مهارت  های  سبزوار  و  حیدریه  تربت 

اند.
وی اظهار داشت: آموزشهای مهارتی در چهار بخش 
فرهنگ و هنر، صنعت، خدمات و کشاورزی به عالقه 

مندان ارائه می شود.
هدف  با  مهارتی  آموزشهای  ارائه  اینکه  بیان  با  وی 
رفع فقر مهارتی در جامعه و ارتقای دانش و توانمندی 

شود  می  انجام  مختلف  حرفه  های  انجام  در  افــراد 
گفت: در این راستا 79 مرکز و کارگاه جوار دانشگاه، 
96 قرارگاه مهارت و ۱2 مرکز مهارت آموزی در زندان 

در این استان فعالیت دارد.
و  هزار   2 تاکنون  امسال  ابتدای  از  افزود:  رحیمی 
873 نفر در استان آموزشهای مهارتی و فنی را در این 

مراکز فرا گرفته اند.
وی اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و ۱۵0 واحد 
صنفی این استان نیز اقدام به پذیرش مهارت آموزان 

کرده اند.
ارائه شده  آموزشهای مهارتی  وی گفت: ۴7 درصد 

در مراکز دولتی منجر به اشتغال متقاضیان می شود.
تاکنون  امسال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  رحیمی 
استان  دولتی  مراکز  در  نفر   277 و  هزار   ۵2 از  بیش 
آموزشهای مهارتی را فرا گرفته اند افزود: بر این اساس 
هفت میلیون و ۱۱ هزار و ۵7۵ نفر ساعت آموزش در 
مراکز دولتی استان به صورت رایگان ارائه شده است.

نفر   607 و  هزار   ۴9 همچنین  داشت:  اظهار  وی 
را  مهارتی  آموزشهای  خصوصی  آموزشگاه  های  در 

فراگرفته اند.
هم اکنون ۵2 مرکز دولتی و 889 آموزشگاه آزاد فنی 

و حرفه ای در استان خراسان رضوی فعالیت دارد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد
معابر دوطرف بازار رضا)ع( پیاده محور 

می شود

شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
منظور  به  امکان سنجی  شهر مشهد گفت: مطالعات 
که  شده  انجام  شهر  معابر  از  برخی  کردن  پیاده مدار 
از جمله آنها می توان به معابر موجود در دو طرف بازار 

رضا)ع( اشاره کرد.
و  عمران  کمیسیون  رئیس  مهدی نیا،  محمدهادی 
شهرسازی شورای شهر مشهد صبح امروز از سازمان 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری بازدید و با مدیرعامل و 

معاونین این مجموعه گفتگو کرد.
مهدی نیا در این بازدید با بیان اینکه موضوع حمل 
و نقل و ترافیک یکی از موضوعات مهم حوزه شهری 
توسط  که  مطالعاتی  براساس  اظهارکرد:  ــت،  اس
دغدغه مندی  های  از  یکی  شده،  انجام  پژوهشگران 
ساکنان کالنشهرها، بویژه شهر مشهد مربوط ترافیک 
است چراکه به صورت روزمره با آن در ارتباط هستند 

و با مشکالت ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند.
حوزه  در  بتوانیم  مثبتی  گام  های  اگر  افــزود:  وی 
ترافیک برداریم، بدون شک پاسخ  های زودهنگامی از 

سوی مردم دریافت خواهیم کرد.
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مشهد با تاکید بر اینکه رویکردهای جدید حوزه ترافیک 
پیاده محوری  و  انسان محوری  ایمنی،  حول  بر  بیشتر 
حوزه  در  متاسفانه  پیاده مداری  گفت:  می چرخد، 
آکادمیک و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است و در 

حوزه اجرا نمودهای آن را مشاهده نمی کنیم.
مهدی نیا خاطرنشان کرد: نگاه پیاده محور بدون شک 
در آینده غالب می شود و معضالت ترافیکی و آلودگی 

هوا سبب تاکید بر اهمیت این مهم خواهد شد.
افزایش  به  صرف  توجه  مقابل  در  اینکه  بیان  با  وی 
باید  تقاضای سفر  باید  ترافیکی  حوزه  زیرساخت  های 
و  وسایل حمل  از  استفاده  به  را  مردم  و  مدیریت شود 
نقل عمومی تشویق کنیم، تصریح کرد: اتخاذ چنین 
بوده،  نیز  شهر  شــورای  تاکید  مورد  که  رویکردهایی 
موجب آرام سازی ترافیک و تحقق شهری انسان مدار و 
قابل زندگی برای تمامی افراد می شود؛ بسیار خرسندیم 
که طرح  های متعددی نیز پیرامون همین موضوع در 

حال تهیه است.

داریم  آمادگی  استان:   فرهنگی  میراث  مدیرکل 
را  شاهنامه  با  ابریشم  جاده  مرتبط  مسیرهای  که 

ثبت ملی و جهانی کنیم.
و  فرهنگی  ســازمــان  رئیس  و  شــهــردار  مــعــاون 
عناصر  برخی  گفت:   مشهد  شهرداری  اجتماعی 
ایرانی  فرهنگی  ــای  ارزش  ه و  معماری  از  هویتی 
وجود  خطا  و  غفلت  این  گاهی   ، است  اسالمی  و 
داشته که اگر به یک عنصر بپردازیم دیگر ساحت ها 
ضعیف می شود و گاهی برخی مغرضانه تبلیغ کرده 
موجب  بپردازیم  هویتی  ملی  عناصر  به  اگر  که  اند 
این  که  حالی  در  شود  می  مذهبی  عناصر  تضعیف 

دو مکمل یکدیگرند.
به گزارش صبح امروز هادی بختیاری در نشست 
همایش  گذاری  سیاست  شورای  نمایندگان  خبری 
که  ابریشم  جاده  گذرگاه  در  شاهنامه  المللی  بین 
در ساختمان شورای شهر مشهد برگزار شد، با بیان 
شهری  مدیریت  جدید  دوره  در  افزود:  مطلب  این 
نگاهی جامع  که  پیگیری سیاست جدیدی هستیم 

به هویت در شهرها داریم.
معبری  ابریشم  جاده  گذشته  در  داد:  ادامه  وی 
با این  برای کارگذاری اقتصادی بوده است، افزود: 
شمار  به  نیز  فرهنگی  گذرگاه  ابریشم  جاده  حال 
انتشار  از  بسیاری  برکات  امروزه  اینکه  چه  می رود. 
آموزه های دینی، میراث فرهنگی و مذهبی شاهدیم 

که از طریق جاده ابریشم تبادل یافته است.
در محیط شهری  کرد: پس  بختیاری خاطرنشان 
بود  غافل  شهر  کالبدی  و  تاریخی  عناصر  از  نباید 
تبدیل  گفتمان  به  را  موضوع  این  می شود  تالش  و 
صدر  در  را  مهم  این  باید  شهری  مدیریت  و  کنیم 

نشانده و در اولویت قرار دهد.
جاده  مرتبط  مسیرهای  جهانی  و  ملی  ثبت  آمادگی  

با شاهنامه  ابریشم 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  چنین  هم 
دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: اتفاقات 
وجود  ابریشم  جاده  مسیر  در  زیادی  رخدادهای  و 
داشته که در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به 
مسیرهای  که  داریم  آمادگی  است،  شده  اشاره  آن 
و  ملی  ثبت  را  شاهنامه  با  ابریشم  جــاده  مرتبط 

جهانی کنیم.
و  شهر  شــورای  افـــزود:  فر  مکرمی  ابوالفضل 
برای  را  ارزشمندی  اقــدامــات  مشهد  شــهــرداری 

می  و  داده  انجام  فردوسی  آرامگاه  و  توس  احیای 
دهند که این موارد می تواند در راستای احیا هویت 

تاریخی و فرهنگی مشهد و خراسان باشد.
ایران  از  ابریشم   جاده  شروع  که  این  بیان  با  وی 
به سمت شرق و غرب بوده است، اظهارکرد: عالوه 
براین که ایران یک محور ترانزیت بود ه است ابریشم 
از ایران به کشورهای شرقی و غربی صادر می شده  

است.
مکرمی فریادآور شد:  در روستایی به نام زیبد که 
در شاهنامه از این مکان نام برده شده و نبرد۱۱ رخ 
در این روستا انجام شده است، در روز فردوسی نبرد 
۱۱ رخ برگزار شد و به نمادی هویتی برای مردم این 

منطقه تبدیل شده است.
دستی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  کــل  مــدیــر 
که  ــن  ای بیان  بــا  ــوی  رض خــراســان  گردشگری  و 
می  که   دارد  وجود  نوع   این  از  زیادی  رویدادهای 
که  کنیم  می  پیشنهاد   گفت:  کنیم،  احیا  توانیم 
نیز  شاهنامه  با  که  ابریشم  جاده  گذرگاه  و  مسیر 
ثبت  به  جهانی  و  آثارملی  فهرست  در  است  مرتبط 

برسد.
و  ملی  ثبت  که  این  بیان  با  ــزود:  اف فر  مکرمی 
جهانی جاده ابریشم می تواند پیام صلح و دوستی 
– اسالمی و زبان و ادبیات فارسی را  ایرانی  فرهنگ 

گسترش دهد.
همکاری  و  کمک  با  امیدواریم  داد:  ادامــه  وی 
حمایت  و  پیشتیبانی  و  فردوسی  دانشگاه  علمی 
به  را  ابریشم  جاده  ثبت  پرونده  مشهد  شهرداری 

عنوان میراث معنوی به جریان بیندازیم.
شاهنامه  از  گیری  بهره  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

گفت: اگر بسیاری از کشورها کتابی مانند شاهنامه 
فیلم  ها  صد  داشتند  فردوسی  مانند  شخصیتی  و 
ما  متاسفانه  اما  ساختند  می  آن  با  مرتبط  سریال  و 
مانند  هایی  شخصیت  و  هایی  سریال  دنبال  اکنون 

جومونگ هستیم و از شاهنامه بهره نمی بریم.
بود  این همایش شروعی خواهد  کرد:  اظهار  وی 
هویت  با  مرتبط  که  شاهنامه  از  دیگری  فصول  که 
تاریخی و فرهنگی و اسطوره ای ماست را احیا کنیم.

شاهنامه شیرازه ای فرهنگی است
پیشکسوت  استاد  جعفریاحقی  محمد  چنین  هم 
فردوسی  دانشگاه  پژوه  شاهنامه  و  فارسی  ادبیات 
جاده  مسیر  گفت:  همایش  این  رئیس  و  مشهد 
را  علم  غرب  و  شرق  که  بگیریم  نظر  در  را  ابریشم 
نقشه ای  یک  شاهنامه  و  کرد   می  وصل  یکدیگر  به 
است،  داده  جای  خود  در  را  ابریشم  جاده  که  دارد 
تواند  می  که  است  فرهنگی  شیرازه ای  شاهنامه 

سرزمین  های مختلف را به یکدیگر متصل کند.
یاحقی تاکید کرد: شاهنامه تلفیقی از خداباوری 
اعتقادی  ــای  ــ ارزش  ه و  ــرد  خ  ، ــت  اس ملیت  و 
و  دینی  فرهنگی  دوبال  و  زند  می  موج  درشاهنامه 

ملی وجود دارد.
گذرگاه  در  شاهنامه  بین  المللی  همایش  رئیس   
تا  مندان  عالقه  و  پژوهشگران  گفت:  ابریشم  جاده 
دهم اسفند ماه امسال می توانند مقاالت و آثار خود 

را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
همایش  دبیرعلمی  قیامتی  علیرضا  چنین  هم 
بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت: 
جایگاه جهانی شاهنامه ، حکمت و اخالق شاهنامه 
نیز مورد توجه باید قرار گیرد و این که شاهنامه برای 

مکارم اخالق سروده شده است و به زیستن را برای 
ما به یادگار گذاشته شده است.

وی با بیان این که 37 پژوهشگر و شاهنامه شناس 
بین  همایش  گفت:  اند،  شده  دعوت  الملی  بین 
دو   2۴ ابریشم  جاده  گذرگاه  در  شاهنامه  المللی 
و شهرداری  را شورای اسالمی شهر  اردیبهشت   2۵
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  همکاری  بــا   مشهد 
فردوسی  خردسرای  و  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ 
برگزار می کند. وی تاکید کرد: این رویداد می تواند 

گامی در مسیر ثبت جهانی توس  نیزباشد.
اتصال شرق و غرب با گذرگاه جاده ابریشم

رئیس  ریاضی  مسعود  دکترسید  چنین  هم   
که  این  بیان  با  نیز  توس  عمران  ویــژه  کمیسیون 
و  شرق  به  را  ما  تمدن  و  فرهنگ  ابریشم  گذرگاه 
اکنون  گفت:    ، است  کرده  می  وصل  عالم  غرب 
نیز در گذرگاهی قرار داریم که تاریخ ما را از گذشته 
به  توجه  برای  که  فرصتی  با  و  کند  متصل  آینده  به 
شاهنامه و فردوسی به وجود آمده است این ظرفیت 
داد:  ادامه  .وی  گرفت  خواهد  قرار  استفاده  مورد 
اقداماتی که اکنون در توس انجام می شود در ۱00 

سال اخیر بی نظیر است.
اقداماتی  از  را  جلوخان  بازپیرایی  طرح  ریاضی 
پردیس،  ساماندهی  و  شده  اجرایی  که  برشمرد 
اجرای طرح دسترسی به کهندژ، بازپیرایی و اجرای 
تاریخی  شهر  محل  در  رود  کشف  ــارک  رودپ طرح 
دروازه  طراحی  و  شاهنامه  باغراه  اجــرای  و  توس 
معاصر در سه راه فردوسی را از برنامه  های در دستور 
اداره  و  مشهد  شهرداری  شهر،  شورای  مشترک  کار 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 

خراسان رضوی عنوان کرد.
آغاز در اسفند پایان در اردیبهشت

گردشگری  معاون  شالچیان  نرگس  چنین  هم 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت: 
آغاز  از اسفند ماه  این همایش  با  برنامه  های مرتبط 
 28 در  آن  خاتمه  و  کند  می  پیدا  ادامه  نوروز  در  و 

اردیبهشت خواهد بود.
مهم   رویداد  این  راستای  در  که  این  بیان  با  وی 
برگزار  شهر  سطح  در  هایی  جشنواره  و  ها  جشن 
خواهد شد، ادامه داد: تورهای خوبی را برای مشهد 
شناسی و مشهدگردی در دستور کار قرار داریم هم 
در فضای سنتی  را  خارجی  مهمانان  اسکان  چنین 

پیش بینی کرده ایم.
در پایان این نشست پوستر همایش رونمایی شد.
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مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: از 
ابتدای امسال تا اول دی ماه 33 هزار متر مربع پیاده رو 
سازی در معابر، پارک و  مسکن  های مهر اجرایی شده 
است. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید 
گلبهار، مهندس گریوانی مدیرعامل این شرکت با اشاره 

به اینکه از ابتدای امسال این حجم از پیاده روسازی 
مجتمع  های  الله،  پارک  افــزود:  است،  شده  اجرایی 
مسکن مهر غدیر ۱ و 2، مهر ۱98،علوم پزشکی، صنعت 
ساختمان، حاشیه بلوار کشاورز و استقالل و محوطه 
مهر ۱96، تالشگران یاران خراسان و مجتمع آموزش و 
پرورش پیاده رو سازی اجرا شده است. وی خاطرنشان 
کرد: تاکنون 3۵ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه  های 

پیاده رو سازی هزینه شده است.

رییس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای 
شهر مشهد گفت: دستان شوراهای اجتماعی محالت باید در 

دستان شورای شهر باشد.
رمضانعلی فیضی در نشست در فصلی شوراهای اجتماعی 
محالت منطقه 2 با بیان اینکه این منطقه دارای بافت دوگانه 
برخوردار و کم برخوردار است، گفت: ما در مدیریت شهری 
جدید و شورای پنجم اولویت خدمت رسانی و ارتقای سطح 

رفاه اهالی مناطق پیرامونی قرار داده ایم.
وی افزود: مردم مناطق پیرامونی و حاشیه شهر را زنان 
و مردان مومن و انقالبی تشکیل داده اند که ما در شورای 

اسالمی پنجم مدافع حقوق آنان خواهیم بود.
رییس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای 
شوراهای  فصلی  جلسات  در  کــرد:  تصریح  مشهد  شهر 
اجتماعی محالت مناطق نظرات تمامی اعضای شورا در 
خصوص مشکالت محالت جمع آوری خواهد شد و براساس 
اولویت و مهم ترین مشکل از نزدیک به بازدید محالت می رویم 

و آنها را پیگیری و رسیدگی می کنیم.

فیضی با بیان اینکه دستان شوراهای اجتماعی محالت 
باید در دستان شورای شهر باشد، گفت: ما می توانیم همه 
مشکالت را با مشارکت، صبر و شکیبایی و اولویت بندی از سر 
راه برداریم و با اراده بیشتر خدمتگذار زائران و مجاوران امام 

رضا)ع( باشیم.
در ادامه شهردار منطقه 2 مشهد نیز گفت: با گسترش 
شهرها و شهرنشینی طبیعتا انجام همه امور با منابع انسانی و 
امکانات ادارات دولتی کار سختی است و شوراهای اجتماعی 
محالت نقش موثری در خدمت رسانی مطلوبتر خواهند 

داشت.
جالل قربانی افزود: شوراهای اجتماعی محالت نمایندگان 
ارتباطی میان مردم و  حقیقی و حقوقی شهروندان و پل 
از  بسیاری  در  می توانند  که  می شود  محسوب  شهرداری 

برنامه ریزی های شهری کمک شایانی داشته باشند.
وی گفت: برای تصمیمات کالنشهری باید به جزئیات توجه 
کرد که این موثر نمی شود مگر وقتی که مردم خودشان در 

قالب شورای محالت مشارکت داشته و تصمیم گیری کنند.
در ادامه جلسه پرسش و پاسخی میان اعضای شوراهای 
اجتماعی محالت منطقه 2 با مسووالن انجام شد که در آن 
نمایندگان محالت جانباز، عامل، آیت ا... عبادی، ایثارگران، 
نوید و فدک در خصوص مشکالت موجود در محله خود 

پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کردند.

اجرای 33 هزار متر مربع پیاده رو سازی 
در شهر جدید گلبهار

رییس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر 
مشهد:

دستان شوراهای اجتماعی محالت باید در 
دستان شورای شهر باشد

در نشست خبری نمایندگان شورای سیاست گذاری همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم مطرح شد: 

شاهنامه عنصر هویت و انسجام ملی و مذهبی
خبر

نائب رئیس کمیسیون برنامه، 
بودجه، فناوری اطالعات و منابع 
انسانی شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: نگاه شورای پنجم بر حمایت از شرکت  های دانش 
بنیان استوار شده است.محمدحسین ودیعی با اشاره به 
افتتاح مرکز نوآوری شهری مشهد اظهارکرد: عصری که 
ما در آن زندگی می کنیم، عصر فناوری اطالعات، شتاب 
دهنده ها و شرکت  های دانش بنیان است و مرکز نوآوری 
از فضاهای  نیز در همین راستا و برای استفاده  شهری 
موجود در این زمینه به بهره برداری رسیده است.وی با بیان 
این که رهیافت این مجموعه باید برای رفاه حال شهروندان 
باشد، ادامه داد: این مرکز از یک طرف با شتاب دهنده  های 
مختلف، جوانان صاحب فکر و ایده و استارت آپ هایی 
که می توانند در حوزه مدیریت شهری راهگشا باشند در 

ارتباط است و از یک سو می تواند مسائل و مشکالت شهر 
را ریشه یابی و آسیب شناسی کند.نائب رئیس کمیسیون 
اقتصادی،  سرمایه گذاری و مشارکت  های شورای اسالمی 
شهر مشهد تاکید کرد: باید با ارائه راه کارهای مثمرثمر و 
ایده  های ناب، موضوعات مختلف شهر رصد شده و در 
مسیر عملیاتی کردن این نوآوری ها در جهت تجاری سازی 
و رونق اقتصاد گام  های اساسی برداشته شود.وی با اشاره 
به حمایت هایی که شورای پنجم شهر مشهد از طرح  های 
نوآورانه در طی یک سال اخیر داشته است، خاطرنشان 
کرد: نگاه این مجموعه در راستای حمایت از شرکت  های 
دانش بنیان است و در این مسیر معتقدیم که شتاب دهنده 
ها می توانند در چابک سازی بدنه سازمان  های مرتبط با 

شهرداری مشهد طرح  های خوبی داشته باشند.

گردشگری  معاونت  سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی 
و   مسافرتی  خدمات  شرکت  یک  فعالیت  مجوز  لغو  از  
پس  شرکت  این  گفت:  و  خبرداد  استان  در  گردشگری 
از صدور رای لغو مجوزبه رای صادره بدوی اعتراض کرد، 
که پس از برسی در کمیسیون عالی تجدید نظر لغو مجوز 

شرکت تائید شد.
یوسف بیدخوری افزود:  با توجه به بررسی پرونده این 
شرکت و عدم پیگیری جهت رفع نواقص ابالغی این شرکت 

لغو مجوز شده است.
وی ادامه داد: پیرو بند 9 رای اولین جلسه کمیته فنی 
دفاتر خدمات مسافرتی  و به استناد ماده ۱۱ و 20 آئین 
نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و 

مقررات اجرائی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری  مجوز فعالیت آن شرکت لغو شده است.

وی با بیان این که  این شرکت در مهلت قانونی ۱۵ روزه 
به رای بدوی اعتراض کرده است افزود: پرونده این شرکت 
جهت بررسی مجدد به  کمیسیون عالی تجدید نظر ارسال 

و رای لغو مجوز این شرکت مورد تائید قرار گرفته است.
بیدخوری تاکید کرد: با توجه به این که رای کمیسیون 
عالی تجدید نظر مبنی بر لغو مجوز به مدیرعامل شرکت 
خدمات مسافرتی و گردشگری ثالثی و شرکاء ابالغ شده 
است این شرکت مکلف است در اسرع وقت نسبت به جمع 
آوری تابلوی سردرب و عالئم و هرگونه نام و نشان اقدام و 
از فعالیت در زمینه فعالیتهای مندرج در بند "ب" ماده 
یک آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات 
مسافرتی مصوب هیئت محترم وزیران جدًا خودداری کند.

توسعه  و  ریــزی  برنامه  معاون 
مشهد  شهرداری  انسانی  نیروی 
علوم  دانشکده  همکاری  با  گفت: 
ریاضی طی سه ماه آینده نرم افزار شهروندی شامل کیف 
پول که قابلیت ارائه خدمات شهری از جمله پرداخت کرایه 
اتوبوس، قطارشهری و سایر موارد را خواهد داشت رونمایی 

خواهد شد.
شهریار آل شیخ در مراسم افتتاح مرکز نوآوری شهری 
شهرداری مشهد افزود: فاز دوم تا پنجم این مرکز با همکاری 
وزارت ارتباطات، دانشگاه فردوسی و بخش خصوصی اجرا 
خواهد شد، امروز شاهد افتتاح مرکز نوآوری شهری مشهد 
در فاز اول هستیم که فاز دوم آن با همکاری وزارت فنآوری 
ارتباطات و اطالعات و مجموعه ای از بخش خصوصی اجرا 

خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین فاز سوم با همکاری دانشگاه 
فردوسی مشهد و فاز چهارم با مشارکت بخش خصوص 
اجرا خواهد شد و فاز پنجم نیز در حال انجام مطالعات قرار 

دارد.
وی با بیان اینکه در عرصه مدیریت شهری با سه بخش 
ایده ها، مساله ها و پیشنهادها روبرو هستیم، اظهار کرد: 
در حال حاضر ۵00 مساله در مجموعه مدیریت شهری 
با  دارد  پژوهش  به  نیاز  که  آنهایی  که  است  شده  احصا 
پژوهش، بخشی که نیاز به صنعتی شدن دارد از طریق 
بخش صنعت و مسائلی که به استفاده از شتاب دهنده 
ها دارد توسط بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.وی 
تصریح کرد: کمک و حمایت  های شهرداری مشهد در این 
زمینه در بخش vC است که برای اولین بار با سازمان تامین 

اجتماعی تفاهم نامه ای در این حوزه امضا خواهیم کرد.

نگاه شورای پنجم بر حمایت از شرکت  های دانش بنیان استوار شده 
است

 نرم افزار شهروندی طی 3 ماه آینده رونمایی خواهد شد لغو مجوز فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی در استان
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نشست خبری

نشست خبری

شهردار مشهد مطرح کرد: 

فعالیت مشاوران جوان شهرداری شاید جایی دیگر

مهارت آموزی در حاشیه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
که  ســازه ای  تاریخی  هویت  گفت:  رضوی  خراسان 
از  کشف شد  مشهد  ثامن  منطقه  در  دیروز دهم دی 
ابوالفضل  است.  بررسی  حال  در  کارشناسان  سوی 
مکرمی فر روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
این سازه که در بررسیهای اولیه پوسته گنبدی شکلی 
انبار است در جریان  انبار یا حوض  از یک خانه، آب 
شهرداری  ثامن  منطقه  در  فاضالب  شبکه  حفاری 

مشهد نمایان شد. 
وی به بازدیدهای اولیه کارشناسان و یگان حفاظت 
کرد:  بیان  و  ــاره  اش ســازه  ایــن  از  فرهنگی  میراث 
و  برداری  نقشه  با  تر سازه مدفون  بررسی  های دقیق 
انجام  امروز  علمی  و  دقیق  صورت  به  مستندسازی 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شود.   می 
و گردشگری خراسان رضوی به طاق و سقف قوسی 
شکل این بنا اشاره و بیان کرد: ارائه هرگونه اطالعات 
بیشتر در مورد آن نیازمند بررسی دقیق تر و مستندات 

است. 
وی ادامه داد: هم اکنون اجرای پروژه فاضالب در 
انجام  برای  هماهنگی  و  شده  متوقف  محدوده  این 

نقشه برداری کارشناسی صورت گرفته است. 
هزار و ۵00 اثر تاریخی خراسان رضوی در فهرست 
آثار ملی ثبت رسیده است. کهنترین دست افزارهای 
مکشوفه در این استان متعلق به 800 هزار سال پیش 
است. قدمت اغلب محوطه ها در خراسان رضوی نیز 
از حدود شش هزار سال پیش آغاز می شود و تا دوران 

اسالمی را دربرمی گیرد. 
.

قلع و قمع درختان بوستان شمشماد 
فعال متوقف می شود

زمان  تا  گفت:  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادستان 
عملیات  مشهد  شهرداری  شکایت  تکلیف  تعیین 
قلع و قمع درختان بوستان شمشماد در منطقه ۱0 
مشهد فعال متوقف می شود.  غالمعلی صادقی گفت: 
توقف  بر  مبنی  مشهد  شهردار  درخواست  به  نظر 
در  واقع  سبز  فضای  قمع  و  قلع  حکم  اجرای  موقت 
بولوار اندیشه شهرک غرب، تا تعیین تکلیف شکایت 
سرپرست  به  موضوع  بوستان،  این  درباره  شهرداری 
اجرای احکام مدنی دادگستری این شهر ارسال شده 
است. وی افزود: با توجه به درخواست شهرداری و به 
منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و پیشگیری 
سرمایه  که  شده  یاد  بوستان  درختان  قمع  و  قلع  از 
عمومی محسوب می شود، اجرای حکم قلع و قمع 
در این بوستان با هماهنگی حوزه دادستانی متوقف 

می شود.

اخبار
هویت سازه مکشوفه در منطقه ثامن 

مشهد در حال بررسی است
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ورزش  ــه  ــع ــوس ت ــاون  ــعـ مـ
وزارت  حــرفــه ای  و  قهرمانی 
طبق  گفت:  جــوانــان  و  ورزش 
شورای  مجلس  و  جمهوری  ریاست  از  که  استعالمی 
استان ها  ــی  ورزش هیئت های  داشتیم،  اسالمی 
کارگیری  بــه  منع  قــانــون  شامل  شهرستان ها  و 

نمی شوند. بازنشستگان 
محمدرضا داورزنی در خصوص وضعیت هیئت های 
که  استعالماتی  از  بعد  گفت:  شهرستانی  و  استانی 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  و  محاسبات  دیــوان  از 
مشمول  به  ــع  راج که  نظری  اختالف  و  داشتیم 
در  شهرستانی  و  استانی  ورزشی  هیئت های  شدن 
رئیس  به  نامه ای  بود،  بازنشستگان  قانون  خصوص 

به  توجه  با  که  کردیم  ارسال  مجلس  رئیس  و  جمهور 
مراکز  در  هیئت   ۱۴00 وجود  و  نظرها  اختالف  این 
و  شهرستانی  هیئت  هــزار   ۱۴ حــدود  و  استان ها 
دستگاه  به  پاسخگویی  خصوص  در  آنها  بالتکلیفی 

نظارتی، تکلیف روشن شود.
خانم  پیش  روز  چند  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور پاسخ استعالم 
توجه  با  استانی  هیئت های  کردند  اعالم  و  دادند  را 
بازنشستگی  قانون  شامل  ــد  دارن که  ماهیتی  به 
کماکان  می توانند  بازنشسته  ــراد  اف و  نمی شوند 
و  استان ها  ورزشــی  هیئت های  مسئولیت های  در 
ورزش  و  دهند  ادامه  خود  فعالیت  به  شهرستان ها 

کشور از ظرفیت این افراد استفاده کند.

و  کشور  مستعدین  اسامی 
در  ملی  تیم  اردوی  به  یافته  راه 
پنج رشته ورزشی تکواندو، راگبی، 
و میدانی  و دو  با کمان، دوچرخه سواری  تیراندازی 

معرفی شدند.
تیم  اردوی  به  یافته  راه  و  کشور  مستعدین  اسامی 
ملی در پنج رشته ورزشی تکواندو، راگبی، تیراندازی 
معرفی  میدانی  و  دو  و  ســواری  دوچرخه  کمان،  با 
توجهی  قابل  تعداد  رضوی  خراسان  از  که  شدند 

ورزشکار به این اردو دعوت شدند.
دررشته راگبی، پریسا رضایی نیک، فاطمه سادات 
زهرا  محمدی،  علی  مهشید  خیاط،  ملینا  شرفی، 
ایرانلو و ملیکا فتحعلی پور به عنوان ورزشکار و زهرا 

قربانی به عنوان مربی به اردو دعوت شدند.

علیرضا  طوسی،  متین  سواری،  دوچرخه  رشته  در 
قدمگاهی، سپهر نظافتی، حسین سعادت فر،بنیامین 
و  حیدری  لیال  نوری،  ابولفضل  خانی،  سپهر  فنایی، 

یکتا غالمرضایی نفرات برتر از خراسان رضوی بوند.
حدیثه  جوانمرد،  لیال  میدانی،  و  دو  رشته  در 
نویدی،  سوگل  شادکام،  سیما  فاطمه  سیده  رئوف، 
سید  براتی،  یونس  محروقی،  مهال  رستگار،  نرگس 
و  یونسی  عرفان  مشهدی،  سجاد  ناصری،  عرفان 
به  شده  دعوت  نفرات  جمله  از  ماماقلی  امیرحسین 

اردو می باشند.
و  میرزایی  نیز صوفیا  با کمان  اندازی  تیر  در رشته 

امیر عباس دانشور به اردو دعوت شدند.
در رشته تکواندو نیز 3 دختر در اوزان هفتم، نهم و 

دهم از نفرات برتر دعوت شده به اردو بودند.

پدیده  فوتبال  تیم  کاپیتان 
امتیاز  انتقال  خبر  با  گفت: 
خــودرو  شهر  به  خراسان  پدیده 
این  می کنم  فکر  و  بازگشت  ما  اردوی  به  امیدواری 

خبر به همه بازیکنان و هواداران تیم ما چسبید.
داشت:  اظهار  فوق  مطلب  بیان  با  ناصحی  رضا 
خبرهای  مدت ها  از  بعد  که  می کنم  شکر  را  خدا 
هفته  تعطیالت  در  چه  اگــر  که  شنیدم  خوبی 
تا  دیروز  از  اما  بودیم  مضطرب  مدام  تیم  گذشته 
همه  هم  فردا  انشاا...  و  بردهایم  لذت  کلی  االن 
خیال  تا  شد  خواهد  انجام  رسمی  صورت  به  چیز 

شود. راحت  همه 
به  تعطیالت  در  که  هستیم  تیمی  تنها  افزود:  وی 

درگیر  بدنسازی،  و  ترمیم  و  یارگیری  دغدغه  عوض 
فنی  کــار  در  طبیعتا  که  بودیم  مدیریتی  مسائل 
اخیر  خوشحال کننده  خبرهای  اما  بود  تاثیرگذار 
روحیه تیم را دوچندان کرد که جا دارد همین جا از 
امام جمعه مشهد، آقای برادران، حمیداوی و ... که 
و  تقدیر  بودند  شده  مصمم  ما  مشکل  حل  به  نسبت 

تشکر کنم.
کاپیتان پدیده با بیان اینکه باید آماده سازی خوبی 
آقا  تدابیر  باید  گفت:  باشیم  داشته  فصل  نیم  برای 
یحیی پیاده شود و امیدوارم همه به آقای حمیداوی 
آخرین  تا  و  باشند  او  کنار  در  صادقانه  و  کنند  کمک 
را  اول  فصل  نیم  خوب  نتایج  تا  کنند  کمک  لحظه 

تکرار کنیم.

ناصحی: خبر انتقال امتیاز به ما و هواداران چسبیدمستعدین کشور در رشته    های مختلف معرفی شدندداورزنی: هیئت های ورزشی از قانون بازنشستگان معاف شدند

شدت  به  خــراســان  پیام  والیبال  تیم  سرمربی 
شهرداری  مقابل  بازی  در  تماشاگرنماها  رفتار  از 
آنها حرمت مردم ورامین  انتقاد کرد و گفت:  ورامین 

را زیر سئوال بردند.
شانزدهم  هفته  دیدارهای  در  مهر،  گــزارش  به 
میزبان  مشهد  پیام  والیبال،  برتر  لیگ  رقابت های 
تیم رده دومی خاتم اردکان خواهد بود. پیامی ها که 
بازی مقابل  از  پانزدهم خاطره تلخی  در دیدار هفته 
برای حفظ جایگاه  تیم شهرداری ورامین دارند فردا 

و حتی ارتقا در جدول تالش خواهند کرد.
جبار قوچان نژاد سرمربی تیم پیام خراسان درباره 
میزبانی مقابل تیم خاتم اردکان گفت: بازی حساسی 
برای هر دو تیم است، رقابت نزدیکی در جدول داریم 
و این بازی بسیار حائز اهمیت است. ما میزبان خاتم 
هستیم. تا به حال فقط یک بازی را در خانه شکست 
خورده ایم و می خواهیم فصل را با همین یک باخت 
در خانه به اتمام برسانیم. به همین دلیل کار سختی 
خاتم  داشت.  خواهیم  تماشاگرانمان  چشم  مقابل 
تیم توانمندی است که ملی پوشان خوبی در اختیار 
تیم  هرچند  کنیم  برگزار  خوبی  بازی  امیدوارم  دارد. 
ما لطمه بدی از بازی هفته قبل مقابل تیم شهرداری 
بتوانیم  خوب  بازی  ارائه  با  شاءا...  ان  خورد.  ورامین 

جایگاه خود را در جدول حفظ و حتی ارتقا دهیم.
سرمربی تیم والیبال پیام خراسان در ادامه درباره 
شهرداری  تیم  مقابل  بــازی  در  داده  رخ  اتفاقات 
بازی  از  قبل  شب  در  خوبی  اتفاقات  گفت:  ورامین 
تیم  سایر  نــداد.  رخ  ورامین  شهرداری  تیم  مقابل 
بازی  از  قبل  دارند.  اعتراض  وضعیت  این  به  نیز  ها 
مسابقه  از  قبل  روز  تمرین  بودیم  داده  درخواست 
-۱00 حدود  اما  شود  برگزار  تماشاگر  حضور  بدون 

البته  داشتند.  حضور  سالن  در  تماشاگر   200
از مردم ورامین جداست.  تماشاگرنماها  این  حساب 
کردند.  ما  تیم  با  خواست  دلشان  که  کاری  هر  آنها 
را لگد زدند  بازیکنان ما  تونل  ایجاد  با  تماشاگرنماها 

و کارهای زشت غیر اخالقی نیز رخ داد.
فدراسیون  به  قطعا  کــرد:  تاکید  ــه  ادام در  وی 
می  منتشر  نیز  را  نوشته  دل  یک  و  شکایت  والیبال 
که  بود  بد  شرایط  قدری  به  تمرین  روز  در  کنیم. 
نرویم  سالن  به  گفتند  موسوی  و  من  به  بازیکنان 
قوچان  و  "موسوی  کردند  اعالم  تماشاگرنماها  چون 
باشیم".  هم  آنها  منتظر  باید  و  اند  نیامده  هنوز  نژاد 

خیابان  در   ۱7:30 ساعت  تا  موسوی  همراه  به 
اتومبیل  با  و  پلیس  هماهنگی  با  تا  ماندیم  منتظر 
روانی  شرایط  در  شویم.  سالن  وارد  انتظامی  نیروی 

کردیم. تمرین  بدی  بسیار 
گذشته  ساعت   2۴ تمام  در  ــزود:  اف نــژاد  قوچان 
مدام  و  بودند  وضعیت  نگران  بازیکنان  بازی  از  قبل 
ترین  ضعیف  پرسیدند.  می  محل  در  پلیس  بودن  از 
محل  تا  هتل  از  گذاشتیم.  نمایش  به  را  فصل  بازی 
برگزاری مسابقه با اسکورت پلیس رفتیم و این تاسف 
زیر  را  ورامین  مردم  حرمت  نماها  تماشاگر  است.  آور 

سئوال بردند.

خبرخبر خبرگزارش واکنش خداداد عزیزی به ماجرای جکی چان
سرمربی تیم والیبال پیام خراسان

از هتل تا سالن مسابقه با اسکورت پلیس رفتیم

کوتاه از ورزش استان

فصل  شاکله  پدیده  گفت:  بادامکی  حسین 
گذشته خود را حفظ کرد.

شاید هنوز حسین بادامکی برای خداحافظی از 
مستطیل سبز تصمیم جدی نگرفته اما  او همیشه 
بوده  برتر  لیگ  کیفیت  با  فوتبالیست های  جزو 
است، چه زمانی که در ابومسلم و در اوج جوانی 
درخشید و چه  هنگامی که به پرسپولیس پیوست 
و در این تیم خوش درخشید، او همراه پرسپولیس 

قهرمانی لیگ برتر را تجربه کرد.
با  او  بود  غیرت  و  تعصب  او  ویژگی های  از  یکی 
از سقوط  برتر  لیگ  روز  آخرین  در  دست شکسته 

مشکی پوشان به لیگ دسته اول جلوگیری کرد.
این روزها حسین بادامکی با انحالل تیم مشکی 
پوشان عمال حضور فیزیکی در فوتبال ایران ندارد 
دارد  مربی گری  به  که  عالقه ای  به  توجه  با  اما 
توانست اخیرا با موفقیت دروه مربی گری B آسیا 

را پشت سر بگذارد.
فوتبال  در  درست  مدیریت  نبود  از  که  بادامکی 
نبود  خال  تا  گرفته  تصمیم  دارد  گالیه  مشهد 
تکمیل  با  را  مشهد  فوتبال  در  درست  مدیریت 
صورت  به   مربی گری  عرصه  در  خود  اطالعات 
اصولی و به روز برای آموزش فوتبال به کودکان شهر 
خاطر  به  است  معتقد  بادامکی  کند،  تالش  خود 
استعدادهای  استان  در  فوتبال  مدیریت  ضعف 

زیادی در خراسان رضوی می سوزد.
در  جدیت  با  بادامکی  حاال  فارس،  گزارش  به 
و در حالی  کالس های مربی گری شرکت می کند 
به  دارد  تردید  فوتبال  دادن  ادامه  بر سر  هنوز  که 
برای موفقیت در عرصه  را  نظر می رسد عزم خود 
مربی گری جزم کرده تا همان  طور که در پا به توپ 

شدن موفق بود در مربی گری هم موفق باشد.
جدی  چقدر  مربی گری  عرصه  به  شما  ورود 

است؟
لیگ  پوشان در  با مشکی  زمانی که  و  سال 9۵ 
آسیا   C مربی گری  دوره  در  داشتیم  حضور  برتر 
که  اتفاقاتی  به  توجه  با  فصل  این  و  کردم  شرکت 
انحالل  به  نهایت  در  و  افتاد  پوشان  مشکی  برای 
روند  فوتبالی  نظر  از  من  شرایط  شد،  منجر  تیم 

متفاوتی را در پیش گرفت.
یعنی حسین  بادامکی از فوتبال خداحافظی کرده 

است؟
دیگر  ولی  کنم  بازی  فوتبال  هنوز  داشتم  قصد 
شاید  نیست  کردن  بازی  فوتبال  من  اولویت  االن 
خداحافظی کنم شاید هم نه، اما دلیلی نمی بینم 
که حتما یک بیانیه منتشر کنم و خداحافظی خود 

را  اعالم کنم، به هر حال همین که بازی نمی کنم 
یعنی خداحافظی کردم.

نمایندگان  نیمکت  روی  نشستن  برای  تمایلی 
استان دارید؟

ویترین فوتبال استان تیم پدیده است و شرایط 
خوبی  نتایج  تیم   همراه  فنی   کادر  دارد،  خاصی 
ادامه داشته  این مشکالت  اگر  کسب کردند ولی 
آینده دیگر در  باشد همین تیم هم در چند سال 
لیگ برتر شاید حضور نخواهد داشت، همان طور 
رفتند،  بین  از  پیام  و  ابومسلم  که مشکی پوشان، 
اما  کنم  فعالیت  برتر  لیگ  در  دارم  تمایل  نیز  من 
خوب عجله ای ندارم که از همان ابتدا در لیگ برتر 
برنامه و  برتر جزو  باشم ولی قطعا حضور در لیگ 
باید  ابتدا  است،  مربی گری  درعرصه  من  اهداف 
خودم را ثابت کنم و به قول معروف به رشد کافی 
گفتن  برای  حرفی  بتوانم  که  برسم   مربی گری  در 

داشته باشم.
مهم ترین مشکل فوتبال استان چیست؟

است،  مدیریت  مشهد  فوتبال  اصلی  مشکل 
می شود  تکرار  بار  چندین  اتفاق  یک   وقتی 
وقتی  تا  می کنم  فکر  هست،  مشکلی  حتما 

مسؤوالن  بــرای  فوتبال  و  نشود  اولویت بندی 
روال  همین  نشود  تعریف  ما  استانی  و  شهری 
که  می آید  مدیر  یک  ــت،  داش خواهد  ــه  ادام
فوتبال را دوست دارد و از ورزش حمایت می کند 
در  تغییر  با  اما  است  فوتبال  رشد  آن  حاصل  که 
نیز قطع شود و  مدیریت ممکن است حمایت ها 

باشد. زیادی  تغییرات مشکالت  این  حاصل 
من معتقدم پتانسیل خراسان رضوی خیلی باال 
در مضیقه  مالی  و  معنوی  نظر حمایت  از  و  است 
نیست، ولی اولویت برای مدیران متفاوت است و 
مانند سایر استان ها نیست، سال گذشته سپاهان 
این موضوع  به  نتیجه نگرفت و استاندار اصفهان 
ورود کرد و بعد از آن اصفهان نگاه ویژه ای به این 
تیم داشت به همین خاطر امسال شرایط سپاهان 
اصفهانی  تیم  حامی  استان  همه  و  شد  متفاوت 

شدند.
شــورای  و  اســتــانــداری  شــهــردار،  من  نظر  به 
اما  هستند  کار  پای  و  می کنند  کمک  خوب  شهر 
است  میان  در  منافع شان  چون  افراد  سری  یک 
و  کند  رشد  این  از  بیشتر  پدیده  نمی خواهند 
که  است  وقتی  باشد، چند  داشته  بهتری  شرایط 

این  ولی  شده  مطرح  پدیده  تیم  واگــذاری  بحث 
خیلی  شخصی  منافع  چون  نگرفت  شکل  اتفاق 
در عدم رشد فوتبال استان ما تاثیر دارد، به عنوان 
برای  دارم  دوست  باشم  جایی  خودم  اگر  مثال 
نباشم  خودم   اگر  اما  کنند  هزینه  مجموعه  آن 
عالقه ای هم ندارم در آن مجموعه هزینه شود، این 
طرز فکر در استان ما زیاد دیده می شود و خیلی از 

ما گرفتار این نوع تفکر هستیم.
بازیکن  ملی  سطح  در  دیگر  خراسان  فوتبال  چرا 

ندارد ؟
کشور  فوتبال  در  که  نسلی  آخرین  می کنم  فکر 
هم موفق شد نسل ما بود و بعد از تیم های استان 
چند  اما  رسیدیم  ملی  تیم  حتی  و  تیم ها  سایر  به 
سالی می شود بازیکن خاصی از استان به تیم ملی 
نرسیده است، فکر می کنم این جا بیشترین ضرر 
نبود  دلیل  به  چون  است  استان  جوانان  متوجه 
چند نماینده از استان در لیگ برتر تا حدی رشد 
استعدادها  این  نباشد  تیمی  وقتی  اما  می کنند 
حتی  برتر  لیگ  در  بود  سالی  چند  ما  می سوزند، 

یک سهمیه هم نداشتیم.
تا این طرز فکر که هرکس به فکر منافع شخصی 

باشد در فوتبال استان حاکم است این قصه ادامه 
فوتبال  برای  خوبی  آینده  اوضــاع  این  با  و  دارد 
فکر  طرز  اینکه  مگر  نمی بینم  رضوی  خراسان 
عوض شود، از ورزشکار گرفته تا باالترین سطح که 

مدیران هستند.
در  شما  نظر  مشهدی  فوتبالیست  یک  عنوان  به 

مورد تیم پدیده و نتایج این فصل تیم چیست؟
فصل  شاکله  پدیده  است  مشخص  که  چیزی 
سه  دو  که  حالی  در  کرد،  حفظ  را  خود  گذشته 
بازیکنانی  مقابل  در  ولی  شدند  جدا  بازیکن 
یا  بودند  باشگاه  خود  بدنه  از  شدند  اضافه  که 
به  شدند  اضافه  باشگاه ها  سایر  از  که  بازیکنانی 
خوبی با تیم هماهنگ شدند، به نظرم تیم خوب 
هماهنگ شده و یک تیم کامل هستند که از روز 
مقابل  اول  نتایج خوبی گرفتند، حتی هفته  اول 
و  کردند  بازی  خوب  باختند  که  هم  پرسپولیس 
فوق العاده ای  نتایج  پدیده  بودند،  راضی  مردم 
سابقه  استان  تیم های  بین  در  که  است  گرفته 
است،  بعد  به  االن  از  مهم  مسئله  ولی  نداشته 
نیم  و  کردند  پیدا  شناخت  پدیده  از  تیم ها  همه 
جذب  جدید  بازیکن  اینکه  به  توجه  با  دوم  فصل 
آنالیز دارند  از پدیده  می کنند قوی تر می شوند و 
قرار  پدیده  اختیار  در  که  امکاناتی  همین  برای 
می گیرد خیلی مهم است و باید پشتیبانی خوبی 
تیم  اصلی  ترکیب  باید  گیرد،  صورت  تیم  این  از 

حفظ شود.
تیم ها  نتایج خوب پدیده قطعا سایر  به  با توجه 
برای جذب بازیکنان این تیم اقدام می کنند، باید 
برای  وی  دست  و  شود  حمایت  تیم  سرمربی  از 
مالی  نظر  از  باید  هم  بازیکنان  باشد،  باز  خرید 

تامین باشند تا با فراغ بال بازی کنند.
امیدوارم مدیران شرایط این تیم را درک کنند تا 
خدایی نکرده اتفاقی که برای برق شیراز در چند 
کرد  سقوط  تیم  این  نهایت  در  و  افتاد  قبل  فصل 
برای پدیده تکرار نشود، شایدسقوط نه اما ممکن 
است این جایگاه در پایان لیگ برای پدیده نباشد، 
مطمئنا تیم هایی مثل استقالل و تراکتورسازی به 
مسؤوالن  سوی  از  چون  هستند  خود  تقویت  فکر 
استانی و حتی کشوری حمایت می شوند، ما باید 
باهوش باشیم چون مردمی که االن با اوج گرفتن 
پدیده خوشحال هستند و هر هفته استادیوم را پر 
این  راحتی  به  نباید  هستند،  ما  سرمایه  می کنند 
برطرف  با  باید  پس  بدهیم،  دست  از  را  سرمایه 
پدیده  موفقیت  ادامــه  به  کاستی ها  و  کم  کردن 

کمک کنیم.

بازیکن سابق تیم فوتبال مشکی پوشان

کند رشد  فوتبال  نمی گذارند  گوشه نشینان  اعزام تیم خراسان رضوى به مسابقات 
تورینگ سافارى کشور

تیم خراسان رضوی جهت حضور در مسابقات تورینگ 
و سافاری قهرمانی کشور به آذربایجان غربی اعزام شدند.

سافاری  و  تورینگ  مسابقات  سری  از  دوره  سومین 
غربی)منطقه  آذربایجان  استان  در  کشور  قهرمانی 
آزاد ماکو( در روزهای پنج شنبه و جمعه ١٣و ١۴ دی 
ماه برگزار می شود. تیم خراسان رضوی با ترکیب علی 
اسماعیل  مرتضی  مقصودی،  حامد  مقدم،  رستگار 
زاده، مصطفی حمامچیان، سعید استکانی، محمدرضا 
لودی، حسن حمامچیان و سیدرسول حسینی راهی این 

مسابقات شدند.
.

مسابقات گامرنج در هیئت شطرنج مشهد 
برگزار شد

نفره ای است،  بازی فکری دو  مسابقات گامرنج که 
داما می باشد، در  و  اتللو  بازی شطرنح،  از سه  ترکیبی 

هیئت شطرنج مشهد برگزارشد.
در  آقایان  بخش  در  نفر   ۴2 حضور  با  مسابقات  این 
هیئت شطرنج مشهد برگزار و به نفرات اول تا ششم به 
رسم یادبود هدیه هایی اعطا شد. در دور اول این مسابقات 
دانیال  گرفت،  صورت  دی  نهم  اله  یوم  مناسبت  به  که 
ساقی، احسان اسماعیلی، جواد جلیلی، سید عبدالرضا 
شریعتمداری، هادی معتمدی، حسین حافظ به ترتیب 
اول تا ششم شدند. گفتنی است؛ این بازی توسط شطرنج 

باز پیشکسوت خراسانی ابداع شده است.
.

افتتاح چهارمین خانه ورزش روستایی 
در سبزوار

هدف  با  گفت:  سبزوار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
ترویج ورزش و نشاط چهارمین خانه ورزش روستایی در 

این شهرستان تجهیز و فعال شد.
این  کرد:  اظهار  خصوص  درایــن  زاده  نصرا...  مجید 
مکان های ورزشی با 20 متر تشک تاتامی، میزهای شطرنج، 
پینگ پنگ، فوتبال دستی و صفحه دارت تجهیز شده و در 
روستاهای ابارش، رازقند، ایزی و دارین بخش های مرکزی 

و روداب این شهرستان به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: برای هر خانه ورزش روستایی در مرحله 
نخست 70 میلیون ریال هزینه شده که در مراحل بعد 
در صورت استقبال روستائیان و استفاده آنها از تجهیزات 

ورزشی این اعتبار افزایش می یابد.
با  کرد:  تصریح  سبزوار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
بیان اینکه هدف از تجهیز و راه اندازی خانه های ورزش 
آسیب های  کاهش  و  نشاط  ورزش،  ترویج  روستایی، 
اجتماعی در روستاها است، گفت: در صورت مشارکت 
به  ورزشی  وسایل  مناسب،  فضای  ایجاد  و  دهیاری ها 

روستاهای واجد شرایط اهدا می شود.

من معتقدم پتانسیل خراسان رضوی خیلی باال است و از نظر حمایت معنوی و مالی در مضیقه نیست، ولی اولویت برای مدیران متفاوت 
است و مانند سایر استان ها نیست
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱397603060۱300۱۴98۴ – 
۱397/08/۱2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا خانی کاخکی بشماره شناسنامه 236 و کدملی 088897930۴ صادره از قاینات فرزند حسین در ششدانگ یک باب باغ منزل به مساحت 326/63 مترمربع پالک 
باقیمانده شماره ۱876 فرعی از ۱۵۴ اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد علی هاشمی کاخکی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

مزایده نوبت اول
بموجب کالسه پرونده 97/2۴09 اجرا روح اله عسکری فرزند علی اکبر بپرداخت مبلغ 6.۱۱۵.۵00 ریال بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیرتادیه درحق ابوالفضل ابراهیمی 
فرزند عزیزاله محکوم که به جهت عدم پرداخت محکوم به یک خط تلفن بشماره 09۱20382۱96 توقیف که بمبلغ ۴.۵00.000 ریال ارزیابی و مقرر است مورخه 97/۱0/29 ساعت 
۱8:30 در این اجرا بفروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد.۱0درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهدشد.

) م الف 97/۱00/۱603(
اجرای احکام شورای حل اختالف سبزوار

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه پرونده 9700859- اجرای ثبت سبزوار
از:  از شعبه ۱0 شورای حل اختالف سبزوار عبارتند  وراثت شماره ۵8/۵0۴-97/6/۱3 صادره  انحصار  برابر گواهی  ورثه مرحوم مسلم خیرآبادی فرزندحسین که  به  بدینوسیله 
حسین  و  خیرآبادی  حسین  والیت  با  خیرآباد  روستای  نشان  به  متولد۱380/۱۱/8  ملی 078۱008786  شماره  شناسنامه078۱008786  پدرمسلم،شماره  نام  خیرآبادی  فاطمه 
خیرآبادی نام پدراکبر،شماره شناسنامه7 شماره ملی0793886767 متولد۱32۵/۱/2 به نشانی روستای خیرآباد و صدیقه خیرآبادی نام پدررجبعلی،شماره شناسنامه۱202 شماره 
ملی07907۴8۱69 متولد۱332/6/۱0 به نشان روستای خیرآباد ابالغ می شود که خانم صغری خیرآبادی جهت وصول مبلغ شش میلیون ریال به استناد سند ازدواج شماره ۱۴798-
73/۱/۱۵ سبزوار که طبق درخواست بستانکار وبرابر آئین نامه الحاق یک تبصره به ماده ۱082 قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند ازدواج بمبلغ دویست و شصت وهشت 
میلیون و پانصدوسی هزار و ششصدودوازده ریال محاسبه گردید علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 97008۵9 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
97/9/28 اداره پست سبزوار، محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده و ابالغ واقعی اجرائیه به ورثه میسر نگردیده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 و ۱9 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به 

پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.)م الف97/۱00/۱۴99(
تاریخ انتشار: چهارشنبه1397/10/12

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3976030627۱002۱27 

مورخ ۱397/06/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 

پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری رحیمیان فرزند خداداد  بشماره شناسنامه 23 صادره از سرخس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت۱۴2متر مربع 

قسمتی از پالک 67 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بین رسالت 67 و 69 کوچه اول سمت چپ پالک 7۱  اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه خزانه داری محرز 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 

میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۱037

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/27

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

اصالحیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 97/159

به موجب پرونده اجرائی کالسه 97/۱۵9چهارده قسمت از هشتاد و هشت قسمت مشاع از ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک 8۱0 فرعی از 9۵ فرعی از ۱66-اصلی واقع در شهر 
تربت جام بخش سیزده مشهد به مساحت ششدانگ دویست و پنجاه متر مربع به نشانی : تربت جام - خیابان شهید نصرا...ی که سند آن ذیل ثبت 3880۴ صفحه پانصد و هفتاد و هفت 
دفتر دویست و سی و دو به شماره چاپی ۴۱367 بنام آقای حمید جامی ریزه ئی ثبت و صادر گردیده طبق سند ازدواج شماره ۱2۱20-۱376/0۵/23 تنظیمی دفتر خانه ازدواج هجده 
تربت جام در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال اصل بدهی بابت مهریه خانم فاطمه احمدی خواه و همچنین مبلغ شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال نیم عشر 
اجرائی به انضمام دو عشر اضافه بازداشت و ششدانگ پالک فوق، به مساحت عرصه دویست و پنجاه متر مربع که طبقه همکف مسکونی با مساحت یکصد و نه مترمربع و زیر زمین به 
مساحت دوازده متر و پنجاه دسیمتر مربع و اعیان تجاری همکف ایرانیت پوش به مساحت بیست و هشت متر مربع دارای امتیازات آب و دو امتیاز برق و دو امتیاز گاز می باشد ، ساختمان 
آجر آهن پوش و به صورت مسکونی و دارای نمای سیمان بری است ملک دارای سند ششدانگ بوده و کاربری آن در طرح تفصیلی مسکونی و دارای پروانه ساختمانی شماره ۱۵830-  
۱388/08/20 می باشد و چهارده قسمت از هشتاد و هشت قسمت مشاع از ششدانگ پالکه فوق الذکر به مبلغ 6۵8/۵۵7/000 ریال ارزیابی شده که برابر گزارش مامور اجرا ملک 
مذکور در تصرف مالک می باشد، چهارده قسمت از هشتاد و هشت قسمت مشاع از ششدانگ پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز یکشنبه مورخ ۱397/۱0/23 در شعبه اجرای اداره ثبت 
اسناد و امالک در تربت جام روبروی اداره گاز از طریق مزایده به فروش می رسد، مزایده به شرح فوق از مبلغ 6۵8/۵۵7/000 ریال و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1397/10/01

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
نظر رئیس شورای شهر تهران درخصوص حوادث دانشگاه آزاد/اولین سفیر ایران که هم زن، هم بلوچ و هم اهل سنت است

پیشنهاد ترکیبی یک کارگردان درباره احمدی نژاد و روحانی/ادعای فاطمه هاشمی درمورد فوت پدرش

نظر رئیس شورای شهر تهران درخصوص 
حوادث دانشگاه آزاد

محسن هاشمی رفسنجانی در پایان یکصد و یازدهمین 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  تهران  شهر  شورای  جلسه 
آرامی  با  جلسه  و  بود  خوب  حالشان  همه  امروز  کرد: 
برگزار شد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که شما 
پیش  مشکالت  و  آزاد  دانشگاه  درباره  اظهارنظری  چه 
ربطی  پسر  به  پدر  کار  شد  قرار  گفت:  دارید  آمــده اش 
با  ارتباط خود  از عدم  در حالی  باشد. هاشمی  نداشته 
طرح   ،۱392 سال  از  که  می گوید  سخن  حوادث  این 
کارمندان  و  دانشجویان  جابجایی  سیستم  جایگزینی 
اتوبوس به حمل ونقل کابلی  از  واحد علوم و تحقیقات 
)تله کابین( را به عنوان معاون عمرانی وقت دانشگاه آزاد 

مطرح کرده بود.
افزایش قیمت بنزین، شاید وقتی دیگر

  

شــورای  مجلس  در  رشــت  ــردم  م نماینده  الهوتی، 
اسالمی گفت: از آنجایی که دولت در بودجه ارائه شده 
خود، درآمدی از منبع افزایش قیمت حامل های انرژی 
پیش بینی نکرده، به نظر نمی رسد در آینده نزدیک )دو یا 
سه ماهه اخیر( این افزایش بهای سوخت انجام شود. باید 
دولت  اقتصادی  زیر ساخت های  ببینیم  تا  برویم  جلوتر 
برای افزایش نرخ و یا حتی دو نرخی شدن حامل های 
نمایندگان  ما  می شود.  اجرایی  زمانی  چه  از  ــرژی  ان
درصورتی تن به افزایش نرخ حامل های انرژی می دهیم 
که دولت هم نگرانی ما از بابت معیشت مردم و تورم ناشی 

از این افزایش نرخ را برطرف کند. /خانه ملت
تصویب طرح »تشدید مجازات اسیدپاشی« 

در کمیسیون قضایی
مجازات  »تشدید  طرح  طراح  حسینی  فاطمه  سیده 
اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن« با اشاره به 
جلسه عصر امروز )سه شنبه( کمیسیون حقوقی و قضایی 
تصویب  با  افزود:  طرح،  جزئیات  بررسی  برای  مجلس 
مجلس،  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  طرح،  جزئیات 
گزارش آن را برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی 
به هیئت رئیسه ارائه می کند. نماینده تهران در مجلس در 

تشریح جزئیاتی از این طرح، گفت: در موضوع تشدید 
با  یا عضو،  بر قصاص نفس  مجازات اسیدپاشی، عالوه 
تعزیری  حبس های  بدن،  اعضای  دیه  میزان  به  توجه 
درجه ۱ تا ۴ پیش بینی شده است. به گفته حسینی، 
بر مبنای یکی از مواد این طرح، تشدید مجازات معاونت 
در جرم اسیدپاشی پیش بینی شده است. وی در ادامه 
از بزه دیدگان ناشی  به مواد مربوط به حمایت  با اشاره 
راهکار هایی  بینی  پیش  به  این طرح،  در  اسیدپاشی  از 
در زمینه تامین هزینه های درمان بزه دیده و همچنین 
خسارات روانی و اجتماعی وارد بر وی اشاره کرد و توضیح 
داد: همچنین پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم 
دسترسی یا شناسایی مرتکب نیز در این طرح مورد توجه 

قرار گرفته است./ایسنا
اولین سفیر ایران که هم زن، هم بلوچ و هم 

اهل سنت است
به  سفر  جریان  در  ــروز  ام ظهر  جهانگیری  اسحاق 
قصرقند اظهار داشت: حمیرا ریگی فرماندار شهرستان 
قصرقند به عنوان سفیر ایران در برونئی معرفی می شود. 
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: حکم معرفی حمیرا 
ریگی به عنوان سفیر ایران در برونئی امشب در زاهدان 

قرائت می شود.
هشدار نماینده تبریز به نامزد بازی برخی 

دختران با شهداء
انتشار  به  واکنش  در  ایسنا  با  درگفت وگو  ساعی  زهرا 
اخباری مبنی بر نامزدی برخی دختران با شهدا، گفت: 
این موضوع، امری غیرعادی و غیرعقالنی است که فرد 
با فردی که درگذشته نامزد کند و مشخص هم  زنده ای 
نیست که این افراد تحت تاثیر چه نوع تفکری به این امر 
مبادرت می کنند. انتظار داریم، متولیان امر با این نوع 
اقدامات برخورد کرده و این مشکل را ریشه یابی کنند، 
بنیاد شهید باید به عنوان حافظ حرمت و شأن شهدا و 
ایثارگران به طور خاص به این موضوع ورود کرده و نیروی 
انتظامی هم باید با این نوع اقدامات برخورد و در صورت 
لزوم این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند 
تا افرادی که باعث ترویج این نوع تفکر شده اند، شناسایی 

این موضوع  به  به سرعت  باید  شوند. مسئوالن مربوطه 
رسیدگی کنند و چنانچه افرادی که به این امر مبادرت 
ورزیده اند، فریب خورده و در پی این افکار پوچ با شهدا 
پیوند عاطفی بسته اند، شناسایی شوند تا ریشه افکارشان 
مشخص شود، در غیر این صورت باید تحت آموزش های 
بازپروری قرار بگیرند تا افکار و نگرشی که دارند، تغییر پیدا 
کند و از این توهم وحشتناک رها شوند، ترویج افکاری از 
این قبیل، تنها باعث انحطاط و انحراف می شود و نفع 
دیگری دارد. این اقدامات می تواند هدایت شده و تحت 
و  گروه ها  شکل گیری  پی  در  و  القائات  و  تفکرات  تاثیر 
دسته هایی با هدف تنزل جایگاه شهدا یا سوء استفاده از 
مقام آن ها شکل گرفته باشد و امکان دارد که پشت پرده 
این اقدامات، اهدافی دنبال شود که جوانانمان را از این 

طریق شستشوی مغزی دهند. 
درباره  کارگردان  یک  ترکیبی  پیشنهاد 

احمدی نژاد و روحانی
و  احمدی نژاد  دربــاره  گفت وگویی  در  تبریزی  کمال 
احمدی نژاد  مثل  کسی  من  اعتقاد  به  گفت:  روحانی 
مشکل این جامعه را حل نمی کند شاید فردی با ترکیب 
بیان و کالم روحانی و عمل احمدی نژاد بتواند مشکالت 
موجود  وضعیت  از  ــردم  م مثل  هم  کند.من  حل  را 
دلخورم، اما یک نکته وجود دارد تصور اینکه آدمی مثل 
هویت  که  مردمی  جمهوری  رئیس  بشود  احمدی نژاد 
دارند  جهان  در  یک  درجه  فرهنگی  هویت  و  تاریخی 
ما  توهین آمیز است. همان حرف شاملوست که  خیلی 
را  احمدی نژاد  دوره  یعنی  نداریم  تاریخی  حافظه  ملت 
می کشیم  امروز  آنچه  که  رفته  یادمان  و  کردیم  فراموش 
بخشی اش ناشی از گرفتاری های آن دوران است. حاال 
تو که طرفدار احمدی نژاد هستی را نمی دانم. نه من که 
طرفدار احمدی نژاد نیستم، کامالً مشخص است، همه 
که  اینجاست  نکته  ولی  می داند،  هم  خودش  می دانند 
شما وقتی می توانی این حرف را بزنی که تحزب و تعصب 
جناحی نداشته باشی؛ تعصب جناحی که داشته باشی 
نزنی که  باشی حرفی  مراقب  و  دائم محاسبه کنی  باید 
جناحی که به آن وابسته ای ناراحت شود. از حق نگذریم 

تنها دوره ای که فیلمسازان ما ماهی یک بار می توانستند 
در جلسه شورای عالی سینما رئیس جمهوری را مالقات 
کنند دوره گذشته بود حاال کاری به ترکیب این شورا و 

خودی و غیرخودی بودن آن ها ندارم.
ظریف: من به نتانیاهو حمله می کنم و شما 

به من! دمتان گرم!
پیرامون  او  به  اخیر  حمالت  به  واکنش  در  ظریف 
اظهاراتش درباره اسرائیل، گفت: آقایان می آیند حرفی 
را  همان  من  و  است  امــام  حرف  و  است  صریح  که  را 
تکرار کرده ام، دست می گیرند و حمله می کنند؛ شروع 
کرد!  عوض  را  ایران  سیاست  فالنی  می گویند  می کنند 
من کجا سیاست ایران را عوض کرده ام. من عین سیاست 
ایران را بیان می کنم، من دارم به نتانیاهو حمله می کنم 

شما به من حمله می کنید، دمتان گرم!
انتقال آیت ا... مومن از قم به تهران

وضعیت  گفت:  مومن  ا...  آیت  دفتر  اعضای  از  یکی 
ایشان بعد از انتقال به تهران تا حدودی ثابت و هوشیاری 
افزایش یافته است. یکی از اعضای دفتر آیت ا... مومن 
آیت ا...  به آخرین وضعیت  اشاره  با  با تسنیم  در گفتگو 
به  انتقال  از  بعد  ایشان  وضعیت  داشت:  اظهار  مومن 
تهران تا حدودی ثابت و هوشیاری افزایش یافته است. 
وی با بیان اینکه پزشکان معالج ایشان از شرایط آیت ا... 
ابراز کرد: ان شاا... در  امیدواری می کنند،  مومن اعالم 
روز های آینده با ثابت شدن شرایط و پایدار شدن وضعیت 

ایشان بهتر خواهد شد.
قرار  آزاد:  دانشگاه  حادثه  درباره  هاشمی 

شد اقدامات پدر به پسر ربطی نداشته باشد
اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  محسن هاشمی 
در خصوص حادثه دانشگاه علوم تحقیقات که در زمان 
صحبتی  چرا  بود  شده  ساخته  پدرتان  هاشمی  آیت ا... 
ربطی  پسر  به  پدر  اقدامات  قرار شد  نداشته اید، گفت: 

نداشته باشد.
نظر عارف درباره فیلترینگ اینستاگرام

فراکسیون  رییس  و  تهران  نماینده  عارف  محمدرضا 
بحث های  از  انتقاد  با  اسالمی  شــورای  مجلس  امید 

مطروحه پیرامون فیلترینگ اینستاگرام، گفت: اطالعی 
از اینکه قرار است اینستاگرام فیلتر بشود یا خیر ندارم. 
در  اجتماعی  شبکه های  از  که  است  این  انتظارمان  اما 
چارچوب قانون حداکثر استفاده را کنیم.محمد مصدق 
به  اعالم کرد که  تیرماه  اول دادستان کل کشور  معاون 
دلیل کاله برداری عده ای از کاربران در فضای مجازی، 
دادستانی  این  کار  دستور  در  اینستاگرام  فیلترینگ 
قرارگرفته است. بعد از آن محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
که  نوشت  توییتر خود  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
»موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس های مختلف 
انتظار  توئیتر در صف  فیلتر  رفع  ندارد.  تازگی  اینترنتی 
تازگی  آنچه  دارد.  قرار  مصادیق  تعیین  کارگروه  جلسه 
رسانه ها  برخی  توسط  قدیمی  موضوع  یک  طرح  دارد 
برای انحراف افکار عمومی از مطالبه گری شفاف سازی 

سوءاستفاده کنندگان ارزی اخیر است.«
و  »اشکنه«  تجویز  از  نماینده  یک  انتقاد 

»لنگ« برای مردم
نماینده مردم کاشمر در مجلس متذکر شد: آقای رییس 
جمهور آیا نمی دانید که هزینه های افزایش یافته تحریم ها 
عمال از جیب مردم و بخش خصوصی تامین می شود؟ 
چرا با پیچیده تر کردن رویه های تجاری و قیمت گذاری 
را  اقتصاد  آنکه  جای  به  می دهید؟  را  رنج هایشان  مزد 
بانک  کنید،  جذاب تر  را  اقتصادی  فعالیت  و  چابکتر 
مرکزی و تعدادی از وزارتخانه های دولت شما، اقتصاد را 
بمباران بخشنامه ای کرده اند. هیچ می دانید چند الیه بر 
رویه های تجارت خارجی کشور اضافه شده است؟ مگر 
تیم اقتصادی نمی داند که تاب آوری اقتصاد داخلی را در 
برابر شوک خارجی افزایش دهد چرا فضای کشور مملو 
از نااطمینانی است و هیچ کس قادر به پیش بینی آینده 
کوتاه مدت نیست؟بنیادی از رییس جمهور پرسید: چرا 
شاهد تداوم افزایش قیمت کاال یا الاقل کاهش نیافتن 
ارز هستیم؟ در چنین  با وجود کاهش قیمت  قیمت ها 
فضایی برخی افراد برای مردم تجویز »اشکنه« و »لنگ« 
می کنند و نمک بر زخم ناسور رنج مردم می پاشند و علیه 

نمایندگان مجلس هم لجن پراکنی می کنند.

و  صدا  شده  برکنار  مدیر  برای  تازه  ِسمت 
سیمای کیش

و  صدا  سازمان  استان های  امور  معاون  دارابــی  علی 
سیما در حکمی، علیرضا نجابت اصل را به  سمت مشاور 
معاونت امور استان های صدا وسیما منصوب کرد.نجابت 
اصل دو روز پیش به  دلیل پخش صحنه ای غیراخالقی 
از صداوسیمای کیش، از مدیرکلی این مرکز برکنار شده 
و  سوابق  حسن  به  نظر  است:»  آمده  حکم  این  بود.در 
تعهدی که دارید، به  موجب این حکم به سمت »مشاور 
در  امیدوارم  می شوید.  منصوب  استان ها«  امور  معاون 
سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( در پیشبرد اهداف 
رسانه  ملی و رسیدن به افق مطلوب در چشم انداز آینده 
خداوند  از  باشید.  موثر  و  موفق  استان ها  امور  معاونت 

سبحان توفیقات روز افزون الهی را برای شما خواهانم.«
ادعای فاطمه هاشمی درمورد فوت پدرش

همان  آبان ماه  گفت:  هاشمی  ا...  آیت  مرحوم  دختر 
سال، دو نفر از آقایانی که ادعا می کردند از بچه های جبهه 
و جنگ هستند، به دفتر من در دانشگاه آمدند و گفتند که 
»قصد ترور پدرتان را دارند و این پیغام را به ایشان برسانید.« 
من این مسأله را در شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح 
کردم.فاطمه هاشمی در پاسخ به این سئوال که »به بحث 
رحلت آیت ا... بپردازیم که در آن مقطع تلخ ترین روزها را 
تجربه کردیم، بعد از آن اتفاق پرونده ای در شورای عالی 
امنیت ملی تشکیل شد که حاشیه های زیادی به دنبال 
داشت. یعنی با اظهاراتی که از سوی شما و سایر نزدیکان 
آیت ا... صورت گرفت، ابهاماتی ایجاد شد و حال سوالی 
که مطرح است، چگونگی وضعیت این پرونده در آن شورا 
است؟« گفت: من فکر می کنم که آن پرونده را در شورای 
عالی امنیت ملی، بستند و سال گذشته، آخرین باری 
که آن شورا ما را دعوت کرد، اعالم کرد که این پرونده را 
یا  ریاست جمهوری  ناحیه  از  که  نمی دانم  اما  می بندد. 
جایی دیگر این پرونده به جریان افتاده یا نه؟ ولی من با 
شواهدی که در این مدت به دست آوردم، مطمئن هستم 

که مرگ ایشان، مرگی طبیعی نبوده است./جماران

امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده است و 
تنها آن كس بخشنده است كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشد ؛ زیرا كه بخشندگی پرتو نور 

یقین است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

ما را زج نقش تو رد نظر نیادم 
ما را زج کوی تو رهگذر نیادم 

خواب ارهچ خوش آدم همه را رد عهدت
حقا هک هب چشم رد نیادم ما را
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اسرا

صالبت، استواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن است... چنین مران دین باور از آسیب نسیان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا مصون اند، 
چنین نام آورانی كه اهل سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، زیرا تقوا كلید 

استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
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