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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 4 بخوانید

240هزار زندانی در کشور

ربط دادن انتقادات به انتخابات؟
مواضع واعظی نسبت به اصالح طلبان هر روز تندتر 

می شود، روحانی مشاوران خوبی ندارد

 رئیس هیئت تیراندازی خراسان رضوی 
در گفت و گو با »صبح امروز«

بانوان،تیراندازان ماهرتری هستند

خواننده ای که هنوز زندگی اش پر از معماست

سرنوشت عجیب خالق »گلنار«

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد خبر داد

اکران 450 تابلوی 
کمپین »لبخند شهر« 

در فضاهای تبلیغاتی مشهد

در جلسه ستاد تدابیر ویژه استان صورت گرفت

بلوار »نماز« بازگشایی می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد

تعیین تکلیف بلندمرتبه سازی 
در بزرگراه آزادی

»اشتغال ناقص«، »دستمزد پائین« و »عدم پوشش بیمه بازنشستگی« از عوامل بروز و 
گسترش پدیده شاغالن فقیر است؛ این در حالی است که اکنون، »میزان درآمد افراد« از 

سواالت آمار نیروی کار هم حذف شده است...

عضو هیأت رئیسه فراکسیون روحانیت گفت: آقایانی که د ر رأس مجلس هستند علی رغم 
این که لبخندهای زکام می زنند و دائما خود ر ا د ر یک فضای تحمل و سعه صدر نشان 

می دهند، ا ما اصال دوست ندارند صدای منتقد بشنوند...

پدیده شاغالن فقیر

منتقدانی که دوست 
دارند با الریجانی به سفر 

خارجی بروند 

تحلیل روز 2

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

پس از استرداد از آمریکا

گفت و گوی ویژه

40 درصد طبقه پایین جامعه از پوشش بیمه ای محرومند

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد 

رئیس سازمان زندان ها در مشهد خبر داد

روزهای بد کشتی

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: 
جمعیت کیفری کشور بیش از 240 هزار نفر است که سه درصد آنان را 
زنان تشکیل می دهند...

در صفحه  6  بخوانید

منشی   هخا ز با سر
شود می  ها  خراسانی  میهمان 



گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  گناباد  نماینده 
هنوز  گناباد  شهر  جمله  از  کشور  سطح  در  امروز 
با  مشکالتی  مهر  مسکن  متقاضیان  از  بسیاری 
این  در  مردم  پاسخگوی  کسی  و  دارند  تعاونی ها 

حوزه و پول های پرداخت شده نیست.
در  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  بنایی  حمید 
انتقاد  با  ملت،  با خبرنگار خبرگزاری خانه  گفت وگو 
توسط  مسکن  جامع  طرح  تکلیف  تعیین  عدم  از 
گذشت  از  بعد  متأسفانه  گفت:  مجلس،  و  دولت 
درست  استراتژی  دارای  کشور  هنوز  دهه،  چندین 
در حوزه ساخت مسکن نیست و این مسئله موجب 
شده  بخش  درایــن  متفاوت  سیاست های  اجــرای 

است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای 
قابل  کارهای  راه  خوشبختانه  داد:  ادامه  اسالمی 
و  مسکن  تولید  برای  توسعه  ششم  برنامه  در  قبولی 
اما  این بخش دیده شده،  اقتصادی در  ایجاد رونق 
صورت  به  مطروحه  موضوعات  از  یک  هیچ  تاکنون 

است. نشده  درست عملیاتی 
وی تصریح کرد: یکی از اولویت های اصلی وزارت 
پروژه  تکمیل  کنونی  شرایط  در  شهرسازی  و  راه 
مسکن مهر است، البته بر اساس گزارش قائم مقام 
وزیر راه، پروژه مسکن مهر تا مهر ماه سال آینده به 

می رسد. اتمام 
سیاست  و  عملکرد  نوع  به  توجه  با  افزود:  بنایی 

می دانم  بعید  من  مسکن،  حوزه  مسئوالن  گذاری 
سال  ماه  مهر  تا  آن ها  وعده  طبق  مهر  مسکن  که 
تنها  مهر  مسکن  مشکالت  زیرا  برسد،  اتمام  به   98
ساختمان  تکمیل  و  اجرایی  عملیات  به  معطوف 

نیست.
داد:  ادامــه  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
هنوز  گناباد  شهر  جمله  از  کشور  سطح  در  امروز 
با  مشکالتی  مهر  مسکن  متقاضیان  از  بسیاری 
این  در  مردم  پاسخگوی  کسی  و  دارند  تعاونی ها 
همچنین  نیست،  شده  پرداخت  پول های  و  حوزه 
و  کرده  رها  را  کار  پیمانکار  پروژه ها،  از  برخی  در 

دادگاهی شده است.
از  یکی  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
مسئله  کشور،  در  مهر  مسکن  تکمیل  اصلی  موانع 
برای  کافی  بودجه  اگر  رو  این  از  است،  اعتبارات 
تکمیل بخش های باقی مانده و توسعه زیرساخت ها 
مسکن  تکلیف  تعیین  به  توان  نمی  نشود،  پرداخت 

امید داشت. مهر 

»اشتغال ناقص«، »دستمزد پائین« و »عدم پوشش 
پدیده  گسترش  و  بروز  عوامل  از  بازنشستگی«  بیمه 
اکنون،  که  است  حالی  در  این  است؛  فقیر  شاغالن 
هم  کار  نیروی  آمار  سواالت  از  افــراد«  درآمد  »میزان 

حذف شده است.
»طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران« 6آذرماه 
شد  وصول  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس  در  امسال 
و  ریزان  برنامه  آن، حساس کردن  اجرای  از  که هدف 
سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغالن و ارائه راهکار 
از  گروه  این  معیشتی  وضعیت  بهبود  برای  حمایتی 

جامعه است.
به  طرح  این  بررسی  با  مجلس  پژوهش های  مرکز 
است:  کرده  اعالم  کار  بازار  اطالعات  و  آمار  استناد 
فقیر،  شاغالن  نظیر  پدیده هایی  حاضر  حــال  در 
گسترش  به  رو  غیررسمی  اشتغال  و  دستمزدپائین 
از  یکی  چند  هر  کلی  طــور  به  اینکه  ضمن  اســت؛ 
مهمترین علل فقر خانوار، »بیکاری سرپرست خانوار« 
است؛ اما داشتن شغل، لزوما نمی تواند خانوار از از فقر 

رهایی دهد.
مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه بندی می کند؛ 
نخست خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار کار 
هستند و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند 
که بر این اساس، این گروه 40 درصد از فقرا را تشکیل 

می دهند.
گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست شاغل و یا 
سرپرست جویای کار هستند؛ این گروه از خانوارهای 
فقیر، 60 درصد از فقرا را تشکیل می دهند. بر اساس 
نظر  از  چند  هر  فقیر  شاغالن  پژوهشی،  مطالعه  این 
اقتصادی، فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تامین 
اشتغال،  عدم  عامل  سه  اما  دارنــد؛  را  خود  خانواده 
اشتغال ناقص و درآمد کم از مهمترین عوامل فقیر بودن 

این خانوارها محسوب می شود.
می دهد  نشان  مجلس  پژوهشی های  مرکز  گزارش 
که 6۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در 
بخش مشاغل مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی، 
بخش  در  مستقل  کارکن  عنوان  به  درصد   ۱4 حدود 
کشاورزی و حدود ۱9 درصد به عنوان کارکن مستقل 

در بخش های غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
نتایج منتشر شده در این گزارش حاکی از آن است 
سرپرست  دارای  فقیر  خانواده های  از  درصد   ۵۳ که 
شاغل و ۷ درصد از سرپرستان این خانوارها، جویا کار 
فقیر  خانواده های  از  توجهی  قابل  بخش  که  هستند 
اشتغال  مانند  این وجود دالیلی  با  را شامل می شود؛ 
ناقص، دستمزد پائین، عدمپوشش بیمه بازنشستگی 

این  بودن  فقیر  عوامل  مهمترین  از  باال،  تکفل  بار  و 
خانوارها محسوب می شود.

بر اساس تعریف آماری، افراد دارای اشتغال ناقص 
اقتصادی  به دالیل  که  تمام شاغالنی می شود  شامل 
نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، 
از  موارد کمتر  یا سایر  قرار داشتن در فصل غیرکاری 

می کنند  کار  هفته  در  ساعت   44
هفته  در  کامل  اشتغال  خواهان  و 

هستند.
گزارش،  این  استناد  به  همچنین 
از  دیگر  یکی  پائین«  »دستمزد 
شاغالن  ــود  وج عوامل  مهمترین 
نیازمند حمایت است؛ به نحوی که 
آمارگیری  طرح  اساس  بر  متاسفانه 
ایران،  آمار  مرکز  توسط  کار  نیروی 
سئوال های مربوط به دستمزد افراد 
شاغل حذف شده است و نمی توان 
وضعیت  به  نسبت  درستی  اطــالع 
کشور  در  کار شاغل  نیروی  درآمدی 

داشت.
با این حال، بررسی آمار کارگاهها 
صنعتی ۱0 نفر کارکن و بیشتر نشان 
می دهد که در سال 9۳ کارگران در 
 ۵00 از  کمتر  صنعتی  بنگاه   ۱98

هر  می کرده اند؛  دریافت  دستمزد  ماه  در  تومان  هزار 
چند نسبت به سالهای 9۱ و 92، تعداد بنگاههای با 
دستمزد  با  بنگاههای  و  کاهش  به  رو  پائین  دستمزد 
باال رو به افزایش بود اما وضعیت فعلی نشان می دهد 
صنعتی  کارگاههای  در  شاغل  کارگران  از  بخشی  که 
زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به کار هستند 
قابل  تفاوت  درآمد،  میزان  لحاظ  به  و 

توجهی با بیکاران ندارند.
همچنین بر اساس آنچه که گفته شد 
سرپرستان  فقرا،  از  درصد   40 حدود 
همین  به  و  هستند  کار  بازار  از  خارج 
دلیل تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند؛ 
این گروه از افراد در جمعیت غیرفعال 
اقتصادی قرار دارند، به عبارتی در گروه 

افراد شاغل یا بیکار قرار ندارند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، بررسی دقیق این گروه از افراد 
نشان می دهد میانگین سن سرپرست 
خانوار این گروه از جامعه یعنی فقرای 
بیکار، 68 سال است؛ بنابراین عمده 
دلیل فقر این خانوارها می تواند ناشی 
از بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد. 
در این زمینه نقش بیمه در حمایت از 

افراد می تواند بسیار با اهمیت باشد.

بر این اساس وضعیت شاغالن بازار کار نشان می دهد 
طی سال های 84 تا 9۵، به رغم افزایش تدریجی سهم 
از  درصــد   4۷ متوسط  طور  به  شــده،  بیمه  شاغالن 
شاغالن، بیمه و ۵۳ درصد از شاغالن فاقد بیمه بوده 
اند؛ همچنین 6۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، 
شاغل هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاههای 
صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به کار 

هستند.
طرح  مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارش  اساس  بر 
ایرادهای  دارای  بیکاران  و  فقیر  شاغلین  از  حمایت 
حقوقی، ابهامات و مغایرت هایی با اصول ۱26، ۱۵8، 
۵۷، 60 و ۷۵ قانون اساسی است و با وجود آنکه در 
مقدمه توجیهی طرح بر حمایت از شاغل فقیر تاکید 
شده؛ اما در محتوای طرح، راهکار مشخصی در این 

خصوص ارائه نشده است.
این  این گزارش خود  پژوهش های مجلس در  مرکز 
کردن  برطرف  و  اصالحات  اعمال  صورت  در  را  طرح 

ایرادهای قانونی تایید می کند.
در  پیشنهادهایی  کردن  اضافه  مرکز  این  همچنین 
چارچوب سیاست های بازار کار جهت کم شدن اشتغال 
شدگان،  بیمه  نرخ  و  رسمی  اشتغال  افزایش  ناقص، 
تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت های منطقه ای شغلی را 
در راستای بهبود وضعیت معیشتی شاغالن را ضروری 

می داند.

از  یکی  گفت:  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
شرکتهای فناور مقیم در مرکز رشد فناوری جامع این 
پارک موفق به بومی سازی طراحی، ساخت تجهیزات 

و راه  اندازی خط تولید تیرگرد بتنی پیش تنیده شد.
رضا قنبری روز سه شنبه افزود: از جمله ویژگی های 
به  نسبت  بیشتر  عمر  طول  تنیده  پیش  برق  تیرهای 
تیرهای برق سنتی )تیرH(، وزن کمتر، شکل هندسی 
مقاومت  شهری،  مبلمان  با  بیشتر  سازگاری  زیباتر، 
و  باد  نیروی  ویژه  به  وارده  نیروهای  به  نسبت  بیشتر 

افزایش امنیت به دلیل دشواری صعود از آن است.
وی با بیان اینکه شرکت 'تجهیز بتن مهدی' به عنوان 
مرکز  عضو  شرکت های  از  تیرگرد  این  سازنده  و  طراح 
رشد فناوری  جامع پارک علم و فناوری خراسان است، 
تنیده،  پیش  بتنی  تیرگرد  تولید  برای  داشت:  اظهار 
پس از آماده سازی قفسه آرماتور )شامل مفتول  های 
پیش تنیدگی PC Wire و خاموت فنری پیچیده به دور 
آن( و قرار دادن آن درون قالب، عملیات بتن  ریزی و 

بستن قالب انجام می شود.
دستگاه  روی  بر  قالب  سپس  داد:  ادامـــه  وی 
سانتریفیوژ قرار داده شده و عملیات چرخش قالب و 
تراکم بتن )توسط نیروی گریز از مرکز( انجام می  پذیرد.
وی با بیان این که این شرکت موفق شده است تمام 
تجهیزات الزم برای ساخت تیرگردهای بتنی از جمله 
افزود:  کند،  سازی  بومی   را  آن  سانتریفیوژ  دستگاه 
قیمت تمام شده این محصول نیز ۵0 درصد ارزانتر از 

نوع چینی آن است.
از  درصد   ۱0 حدود  اکنون  هم  داشت:  اظهار  وی 
تیرهای برق کشور از نوع پیش  تنیده است و بازار این 
محصول با توجه به کارآمدی آن در حوزه برق به شدت 

در حال گسترش است.
وی با بیان اینکه صادرات تجهیزات بتنی این شرکت 
به کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و عراق 
نیز انجام می شود، گفت: از جمله نیازهای این شرکت 
برای افزایش تولید، توسعه فضا و ماشین آالت است 
که در این راستا خدماتی از جمله پرداخت تسهیالت، 
مشاوره و برگزاری کالسهای آموزشی توسط پارک علم 

و فناوری به آنان ارائه می شود.
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ساخت تیرگرد بتنی پیش تنیده در 
مشهد بومی  سازی شد قسمت سوم
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40 درصد طبقه پایین جامعه از پوشش بیمه ای محرومند؛

فقیر شاغالن  پدیده 
خبر

شد،  گفته  قبل  شماره  در  که  همانطور 
اعتبار  صدور  تاریخ  از  یکسال  مدت  به  بلیت 
بلیت  این  در  دیگری  ترتیب  اینکه  مگر  دارد. 
شرایط  در   ، کننده  حمل  تعرفه های  در   ،
شده  پیش بینی  مربوطه  مقررات  در  یا  حمل 
قبل  تا  شرایط  این  طبق  حمل  کرایه  باشد. 
کننده  حمل  است.  تغییر  قابل  حمل  آغاز  از 
پرداخت  مقرر  کرایه  که  صورتی  در  می تواند 

نماید. خودداری  حمل  از  باشد  نشده 
حداکثر  می نماید  تعهد  کننده  حمل   -9
توشه  و  مسافر  حمل  در  را  خــود  کوشش 
اوقات  آورد.  عمل  به  امکان  حدود  در  وی 
دیگر  هرجای  یا  پرواز  برنامه های  در  مندرج 
قــرارداد  این  از  جزئی  و  نمی شود  تضمین 
بدون  می تواند  کننده  حمل  نمی رود.  بشمار 
کنندگان  حمل  تعویض  و  تبدیل  در  اخطار 
نقاط  لزوم  صورت  در  و   ، اقدام  هواپیما  یا 
یا  دهد  تغییر  را  بلیت  این  در  مندرج  توقف 
اطالع  بدون  پرواز  برنامه های  نماید.  حذف 
کننده  حمل  می باشد.  تغییر  قابل  قبلی 
ارتباط  برقرارسازی  در  مسئولیتی  هیچگونه 

نمی گیرد. عهده  به 
مقررات  رعایت  به  موظف  مسافر   -۱0
کلیه  باید  و  بوده  مسافرت  به  مربوط  دولتی 
را  الزم  مدارک  سایر  و   ، ورود  و  ج  خرو اسناد 
طرف  از  که  ساعتی  رأس  در  و  نماید  ارائه 
وقتی  چنانچه  و  گردیده  مقرر  کننده  حمل 
کافی  دقــت  رعایت  با  باشد  نشده  تعیین 
فرودگاه  در  ــرواز  پ تشریفات  انجام  ــرای  ب

یابد. حضور 
نماینده  یا  مستخدم  کارگزار،  هیچ   -۱۱
یا  اصـــالح   ، تغییر  ــازه  اجـ کننده  حمل 
این  مفاد  از  هیچیک  از  ــردن  ک صرفنظر 

ندارد. را  قراداد 

دارد... ادامه 

هواپیمایی آسمان
مقررات حمل بار

53 درصد از 
خانواده های فقیر دارای 

سرپرست شاغل و 7 
درصد از سرپرستان 

این خانوارها، جویا کار 
هستند که بخش قابل 

توجهی از خانواده های 
فقیر را شامل می شود؛ با 

این وجود دالیلی مانند 
اشتغال ناقص، دستمزد 
پائین، عدمپوشش بیمه 
بازنشستگی و بار تکفل 

باال، از مهمترین عوامل 
فقیر بودن این خانوارها 

محسوب می شود

,,

مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه بندی می کند؛ نخست خانوارهایی که سرپرست آنها 
خارج از بازار کار هستند و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند که بر این اساس، این گروه ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل می دهند

,,

مرغ  صنفی  انجمن  رییس 
نظر  بــه  گفت:  ــران  ایـ گوشتی 
بزرگترین  تعلل  ــه  ادام با  می رسد 
واردکننده نهاده های دامی در عرضه نهاده ها به بازار، هفته 

آینده مرغداران در تامین دان با مشکل جدی رو به رو شوند.
 محمد یوسفی با بیان اینکه مرغداران در پی شوکی که 
تصمیم وارداتچی معرف به بازار نهاده وارد کرد در چند روز 
اخیر نهاده های دامی را گران خریده اند، افزود: به دلیل عدم 
تامین به موقع نگرانی برای کمبود یا نبود دان در هفته آینده 

به مشکل گرانی افزوده است.
وی ادامه داد: در شرایطی هستیم که هر کس یک قیمت 
برای نهاده های دامی می دهد و مرغدارانی که در میانه دوره 

تولید هستند چاره ای جز خرید ندارند.
در  مرغ ها  گرسنگی  تکرار  اینکه  بر  تاکید  با  یوسفی 

واحدهای مرغداری التهاب در بین تولید کنندگان ایجاد 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  دارد  ضرورت  افزود:  است،  کرده 
شرکت پشتیبانی امور دام و بانک مرکزی سریعتر تدبیری 

بیندیشند.
 به گفته وی؛ در حال حاضر راه حل اختصاص و انتقال 
سریع ارز به واردکنندگان است تا از کمبود نهاده دامی در 
بازار جلوگیری شود.رییس انجمن صنفی مرغ گوشتی ایران 
پیش بینی کرد که اگر همین امروزدولت اقدام به پرداخت 
ارز مورد درخواست واردکنندگان کند قیمت نهاده ای که به 
دست مرغدار می رسد گران تر از یک هفته گذشته خواهد 
بود چرا که دموراژ کشتی بر هزینه تمام شده واردات نهاده ها 
اضافه می شود. در حال حاضر تعداد کشتی های حامل 

نهاده دامی معطل مانده در بنادر ۱۵ فروند است.

فیروزه  فرمانداری  سرپرست 
گفت: 80 درصد تعهدات امسال 
این شهرستان در حوزه ایجاد اشتغال 

محقق شده است.
ابوالفضل حکیم پور روز سه شنبه در بیست و چهارمین 
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان فیروزه 
دولتی  دستگاههای  مجموعه  در  اساس  این  بر  افــزود: 
شهرستان و از طریق بخش کاریابی برای ۵۷۱ نفر اشتغال 
ایجاد شده که بیشترین آمار مربوط به جهاد کشاورزی، 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و اداره صنعت، معدن و تجارت 

است.
وی اظهار کرد: امسال شهرستان فیروزه با اجرای 80 
درصد از تعهد تعیین شده در بخش مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی رتبه ششم استان و با بکارگیری 2۵ نفر در مراکز 

و واحدهای تولیدی متقاضی ۱9 درصد بیش از تعهد پیش 
بینی شده و رتبه چهارم استان را به خود اختصاص داد.

وی گفت: در این مدت در بخش تسهیالت تبصره ۱6 
کمیته امداد و بهزیستی به ترتیب ۱۷ میلیون و 4۵0 هزار 
ریال تسهیالت به 90 نفر و چهار میلیون و 400 هزار ریال به 
2۷ نفر از مددجویان زیرپوشش در این شهرستان پرداخت 

شده است.
حکیم پور افزود: در بخش جذب تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی از ۵۱6 طرح مصوب در کارگروه های شهرستانی و 
استانی با ۱۱۵ طرح به ارزش 80 میلیارد ریال قرارداد منعقد 
شده است.وی ادامه داد: از این تعداد تاکنون ۱۱۱ طرح با 
دریافت ۷2 میلیون و ۵۷0 هزار ریال تسهیالت زمینه اشتغال 
۱۷۱ نفر را فراهم کرده و بیش از 9۷ درصد تعهد شهرستان 

در این بخش محقق شده است.

صنایع،  بازرگانی،  اتــاق  عضو 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی 
درآمــدهــای  به  اتکا  کاهش  گفت: 
نفتی، مولفه مثبت الیحه بودجه 98 برای پایداری در برابر 

تحریم هاست.
علی پورفتح ا... روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در شرایطی که تحریم های ظالمانه باعث ایجاد بحران 
اقتصادی در کشور شده است، باید برنامه ریزی نیز مطابق با 

شرایط بحرانی باشد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که براساس الیحه بودجه، اتکا 
به درآمدهای نفتی در سال آینده کاهش یافته است، سوال 
اینجاست که این میزان کاهش از چه محلی تامین خواهد 
شد و اگر از محل افزایش مالیات باشد، این افزایش برای چه 

قشری خواهد بود.

وی گفت: اگر قرار است اتکا به درآمدهای نفتی در سال 
آینده کاهش یابد، باید برنامه ریزی شود که میزان کسری را 

بتوان با رونق و حمایت از تولید جبران کرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
تمام  نیمه  پروژه های  اجرای  واگــذاری  داد:  ادامه  مشهد 
دستگاه های دولتی به بخش خصوصی را نیز می توان از 

مولفه های مثبت الیحه بودجه سال 98 برشمرد.
پورفتح ا... با اشاره به چند نرخی بودن ارز و تاکید بر ثبات 
قیمت آن گفت: هم اکنون کاالیی که ارز دولتی 4200 
تومانی می گیرد، به دست مصرف کننده نمی رسد لذا باید 

سیستم توزیع مناسب برای کاالهای اساسی تعریف شود.
وی افزود: بهتر است کاالبرگ الکترونیکی ایجاد و کاالهای 
اساسی با ارز 4200 تومانی از طریق این کاالبرگ توزیع شود 

تا به دست مصرف کننده واقعی برسد.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی:80 درصد تعهدات فیروزه در حوزه اشتغال محقق شدهفته ای سخت پیش روی مرغداران
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مولفه مثبت بودجه 98 است

دارید؟  دوست  را  آن  یا  شده اید  خسته  کارتان  از 
اینطور  اگر  است؟  تکراری  و  خسته کننده  کارتان 

باشد، جای نگرانی دارد.
بنا به نظر جان پولیانو، نویسنده و مدیر مالی "هر 
انجام  پیش بینی پذیر  و  معمول  طور  به  که  کاری  نوع 
تا  پنج  در  توسعه یافته،  کشور های  در  حداقل  شود، 
ده سال آینده می تواند با الگوریتم های ریاضی انجام 

شود".
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فرادید، پولیانو، 
جمله   از  بحث انگیز  کتاب هایی  مجموعه  نویسنده ٔ 
برای  بشر  بقای  راهنمای  می رسند:  راه  از  "ربات ها 
فهرست  اتوماسیون"  دوران  در  بهره وری  بهترین 
شغل هایی که از نظر او در معرض تهدید قرار دارند را 
ارائه داده است؛ این فهرست شامل بعضی شغل هایی 
مطمئن  و  امــن  شغلی  را  آنها  امــروز  تا  که  اســت 
دانش  مهارت  و  به  نیاز  آنها  کسب  و  می دانستیم 

حرفه ای باالیی داشته است، مانند پزشکی و وکالت.
نمی روند  میان  از  وکال  و  "پزشکان  گفت:  پولیانو 
اینجا  در  می شود".  محدود  آنها  کاری  زمینه های  اما 
فهرست مورد نظر پولیانو از هفت شغلی که پیشرفت 
اثر منفی خواهد گذاشت و همچنین  آنها  بر  فناوری 

چند تایی را که باقی خواهند ماند، آورده ایم.
معرض  در  عمومی  پزشکان  شغل  پولیانو  نظر  به 

خطر است
۱. پزشکان

شاید این به نظرتان باور نکردنی برسد، چون همیشه 
به پزشکان نیاز وجود دارد، بخصوص در دنیای امروز 

که روزبه روز جمعیت جهان سالخورده تر می شود.
عرصه های  بعضی  که  است  باور  این  بر  پولیانو  اما 
تشخیص  در  خودکار  ابزار های  پیشرفت   با  پزشکی 

او  می گیرند.  قــرار  نابودی  معرض  در  بیماری ها 
می گوید: "نیاز به پزشکان و امدادگران در بخش های 
مثل  زمینه هایی  متخصصان  همچنین  و  ــس  اورژان

جراحی ادامه پیدا خواهد کرد".
2. وکال

بسیار  وکــالی  آینده  در  که  می کند  فکر  پولیانو 
کمتری در جریان بررسی پرونده ها و مدارک و کارهای 

مربوط به آن حضور خواهند داشت.
کمتری  تخصص  و  تجربه  به  نیاز  قانونی  ــور  ام
خواهد داشت و بسیاری از آنها با برنامه های مختلف 

کامپیوتری اجرا خواهد شد.
جان پولیانو می گوید فقط معماران نوآور و خالق در 

آینده در این عرصه باقی می مانند
۳. معماران

طراحی ساختمان های ساده می تواند با برنامه های 
کامپیوتری انجام شود.

پولیانو بر این باور است که در آینده فقط معمارانی 

که مهارت های نوآورانه و خالق و هنرمندانه دارند در 
این حرفه باقی خواهند ماند.

4. حسابداران
در  که  حسابدارانی  که  است  اعتقاد  این  بر  پولیانو 
زمینه امور مالیاتی پیچیده تخصص دارند در کار خود 
خواهند ماند اما آنهایی که امور مالیاتی افراد معمولی 
را انجام می دهند به دلیل کمبود تقاضا، احتماال کار 

خود را از دست خواهند داد.
۵.خلبانان هواپیما های جنگی

هواپیما های بدون سر نشین، )پهپادخا( اکنون جای 
حضور خلبان ها در مأموریت های خطرناک را گرفته و 
چنین به نظر می رسد که در آینده جنگ افزار ها بیشتر 

و بیشتر خودکار و اتوماتیک شوند.
معمول  وظایف  جــای  مدار بسته  سیستم های 

مأموران پلیس و کارآگاهان را می گیرند
6. پلیس و کارآگاهان

وظیفٔه پلیس برای مراقبت های روزمره و همینطور 

سیستم های  به  را  خود  جای  کم تخصص  کارآگاهان 
تکنولوژیکی پیچیده خواهند داد.

نخواهند  بین  از  مشاغل  این  که  می گوید  پولیانو 
رفت اما نیاز به آنها کاهش پیدا خواهد کرد.

۷. بنگاه های معامالت ملکی
وب سایت ها  کــاال،  فــروش  دیگر  عرصه های  مثل 
خریداران و فروشندگان را به هم معرفی می کنند و در 
این میان جلوی سود های مرسوم بنگاه های معامالت 

ملکی گرفته می شود.
بیش از همه مدیران میانی این شرکت ها و بنگاه ها 
آسیب خواهند دید، گروهی که حرفه ٔ آنها مدتی است 
به طور کلی دراقتصاد متأثر از تکنولوژی و فناوری ها، 

در خطر قرار گرفته است.
هوش  گوناگون  زمینه های  طراحان  آینده،  در 
پر طرفدار  آی تی  حفاظت  متخصصان  و  مصنوعی 

خواهند بود
چه مشاغلی با تکنولوژی و فناوری شکوفا خواهند 

شد؟
بعضی  که  نسبت  همان  به  که  دارد  بــاور  پولیانو 
شغلی  موقعیت های  می روند،  نابودی  به  رو  مشاغل 

دیگری شکوفا خواهند شد.
ــرای طــراحــان  ــده بـ ــن ــه آی ــد ک ــی ده او ادامـــه م
الگوریتم های  یــا  هوش مصنوعی  سیستم های 
بود.  بسیار درخشان خواهد  کامپیوتری  و  نرم افزاری 
همچنین برای مهندسانی که در حفاظت و نگهداری 

سیستم ها فعالیت می کنند.
شغل های  بــرای  تقاضا  که  است  معتقد  پولیانو 
مرسوم مورد نیاز روزمره مانند لوله کش ها، برق کار ها 
و سازندگان ماهر ادامه پیدا خواهد کرد و این مشاغل 
همچنان از جمله شغل های پر طرفدار باقی می مانند.

خبرچه شغل هایی در معرض نابودی اند؟خبرخبر
با اختراع محققان گروه ارتوپدی داشنگاه علوم پزشکی مشهد 

محقق می شود؛

کاهش مرگ ومیر در سالمندان مبتال به 
شکستگی های هیپ

سرویس سیاسی

به تازگی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، در 
موضعی آشکار اصالح طلبان را متهم کرده است که برای 
کسب رای در انتخابات از دولت انتقاد می کنند. به گفته 
واعظی "کسانی که االن فکر می کنند که انتقاد از دولت 

در انتخابات به نفع آن ها می شود، اشتباه می کنند."
این  به  پاسخ  در  رئیس جمهور همچنین  رئیس دفتر 
دولت  و  طلبان  اصالح  مشترک  کمیته  چرا  که  سوال 
کمیته  این  تشکیل  از  »ما  گفت:  نمی شود  تشکیل 
این کمیته  نمی دانم چرا هنوز  ولی  استقبال می کنیم، 
تشکیل نشده است. به هرحال همه چیز دو طرف دارد؛ 
ما  و یک طرف هم  )اصالح طلبان(  یک طرف همان ها 
هستیم. همان زمان با من صحبت کردند و من گفتم که 
این کمیته مشترک می تواند مثبت باشد، االن هم همین 
عقیده را دارم.« البته او توضیحی نداده است که به عنوان 
رئیس دفتر رئیس جمهور چه تالشی برای تشکیل این 
کمیته انجام داده است. واعظی در واکنش به انتقادات 
گفت:  دولت  عملکرد  از  طلبان  اصالح  اخیر  ماه های 
»عده ای اکنون انتقاد کرده و خودشان هم مقداری دولت 
انتقاد  این  که  می کنند  فکر  آن ها  می کنند.  تضعیف  را 
موجب رای آوری در انتخابات می شود در حالی که این 

روند هم به ضرر خودشان می شود و هم به ضرر دولت.« 
دو  در  روحانی  حسن  اصلی  حامیان  طلبان  اصالح 
این  اگر  ناظران معتقدند که  بودند.  انتخابات 92 و 96 
حمایت نبود روحانی نمی توانست پیروز انتخابات شود. 
با این حال به نظر می رسد حلقه نزدیک به رئیس جمهور 
و توسعه تشکیل  اعتدال  را اعضای حزب  که بیشتر آن 
اصالح  اخیر  ماه های  در  دارنــد.  دیگری  نظر  اند  داده 
طلبان انتقادات زیادی را از این حلقه به خصوص محمود 
واعظی و محمد باقر نوبخت انجام داده اند، حتی طیف 
این  به  طلب  اصــالح  گــروه  نزدیک ترین  که  کــارگــزاران 
حلقه به حساب می آید از دولت فاصله گرفته اند.اصالح 
طلبان معتقدند پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 رویکرد حسن روحانی به کلی تغییر کرده است و او 
به عنوان رئیس دفتر خود و  انتصاب محمود واعظی  با 
باقر نوبخت رئیس  افزایش قدرت محمد  از طرف دیگر 
سازمان برنامه و بودجه از نقش مهمترین چهره آن ها در 
دولت، یعنی اسحاق جهانگیری کاسته است. البته این 
فقط یکی از انتقادهاست و اصالح طلبان روند حرکتی 
آن ها  برند.  می  سوال  زیر  اخیر  سال  یک  در  را  دولت 
معتقدند دولت در یک سال گذشته مرتکب اشتباهات 
مهلک اقتصادی شده است. محسن صفایی فراهانی از 

چهره های شاخص اصالح طلب در اظهار نظری گفته 
است: »انتقاداتی که امروز مطرح می شود بیشتر به دلیل 
اتفاقاتی است که چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل 
عملکرد های  طبیعتا  و  است  افتاده  اجتماعی  سیاسی 
است.« اصالح طلبان  ایجاد کرده  را  انتقادات  ضعیف، 
می گویند نزدیکان روحانی یعنی محمود واعظی، محمد 
باقر نوبخت و محمد نهاوندیان بیشترین نقش را در شکل 
گیری این وضعیت داشته اند. البته تقصیر شخص رئیس 
هم  را  او  طلب  اصالح  اول  معاون  مواردی  در  و  جمهور 

نادیده نمی گیرند. به نظر می رسد حتی 
اختالفات در دولت را هم به همین طیف 
عباس  استعفای  داد.  نسبت  می توان 
قاضی  استعفای  راه،  ــر  وزی آخوندی 
نارضایتی  بهداشت،  وزیر  هاشمی  زاده 
اسحاق جهانگیری که ظاهرا چند باری 
این  از   ... و  است  رفته  استعفا  پای  تا 
دست اختالفات هستند. انتقاد دیگری 
که به حسن روحانی وارد شده است، از 
سوی عباس عبدی است. او روز دوشنبه 
در روزنامه اعتماد نوشت: »از سوی دیگر 
سیاستمدار باید به دیگران اعتماد کند؛ 
به  بی اعتمادی  احتیاط،  حفظ  با  البته 

در  می شود.  متقابل  بی اعتمادی  موجب  همراهانش 
شرایط کنونی جامعه ایران، هر سیاستمداری باید بکوشد 
که دو مخالف خود را تبدیل به یک مخالف کند و هزار 

دوست خود را تبدیل به ۱0 هزار نماید.«
به عقیده او "این کار لزوما معادل نادیده گرفتن اصول 
نیست. چه بسا با یک گفت وگوی صمیمانه و یک برخورد 
انسانی و اخالقی می توان بسیاری از این اهداف را محقق 
درست  و  انسانی  ادبیات  از  استفاده  همه  از  بهتر  کرد. 
است که عاری از توهین و تحقیر باشد. این ها رمز نفوذ 

سیاستمدار در همراهان است."
اســت:  نوشته  ــه  ادامـ در  عــبــدی 
این  حیث  از  روحانی  آقای  »متاسفانه 
حیث  از  مشخص  به طور  و  ویژگی ها 
جلب مشارکت و همراهی با دیگران و 
نهادینه کردن اعتماد در دولت و سایر 
نهاد های مرتبط و نیز استفاده از ادبیات 
همدالنه، در حد مورد نیاز شرایط امروز 

ایران عمل نکرده است.«
نارضایتی های  و  انتقادات  وجود  با 
دولــت  عملکرد  از  طلبان  اصـــالح 
تاکنون نمی شد استنباط کرد که این 
انتقادات در راستای انتخابات مجلس 

و ریاست جمهوری آینده است، در واقع ادعای واعظی 
ادعایی تازه است. باید گفت که واعظی منتها علیه راست 
جریان وابسته به روحانی است. او در تیم رئیس جمهور 
حساب  به  اجرایی  نیروی  راست ترین  و  اصولگراترین 
می آید. اخیرا محمود واعظی در خصوص انتخابات 92 
و 96 اعالم کرده که رای روحانی متعلق به خودش بوده 

است و اصالح طلبان در این زمینه نقشی ندارند.
به همین دلیل اظهار نظر جدید او هم چندان جای 
تعجب ندارد. اتفاقا یکی از موانع اصلی تعامل و ارتباط بین 
اصالح طلبان و روحانی، محمود واعظی است. هر زمانی 
اصالح طلبان خواسته اند موضوعی را با روحانی در میان 
بگذارند از طریق جهانگیری این کار انجام شده است و 
عمال دفتر رئیس جمهور هیچ کاری در این رابطه انجام 
نداده و هیچ وقت کانال ارتباطی اصالح طلبان و روحانی 
نبوده است. البته این نکته را هم باید گفت که روحانی هم 
در دولت دوم خود انگیزه ای برای تعامل نداشته است. 
درباره این بخش از ادعای رئیس دفتر رئیس جمهور که 
گفته انتقاد اصالح طلبان از دولت برای کسب رای است، 
باید گفت که با توجه به سابقه اصولگرایی واعظی، او دارد 
پیام همبستگی خود و  روحانی را به اصولگرایان اعالم 

می کند. 
محمود واعظی از همه اعضای حزب اعتدال و توسعه 

به جریان اصولگرایی نزدیک تر است. او نیروی رشد یافته 
توسط علی اکبر والیتی است و عمال از لحاظ دیدگاهی 
از  اظهارات  این  نیست.  والیتی  و  واعظی  بین  فرقی 
فعالیت  او  که  است  دلیل  این  به  واعظی  محمود  سوی 
تشکیالتی خودشان را در همسویی و همراهی با بخشی از 
اصولگرایان مانند علی الریجانی، باهنر و... برای انتخابات 

98 و ۱400 برنامه ریزی می کند.
البته روحانی هم در یک سال اخیر حرفهایی زده که 
پیشتر عادت داشتیم از زبان تندروهای جریان اصولگرا 
بشنویم، برخالف ادعای خودش که می گوید به دنبال 
سیاسی  جریان  دو  بین  حرکت  و  اعتدال  روی،  میانه 
جمهور  رئیس  رسد  می  نظر  به  است.  کرده  حرکت 
حاکمیت  و  دولت  روی  پیش  بحران های  به  توجه  با 
دغدغه این را دارد که این دو سال را به سالمت پشت 
سر بگذارد.  روحانی مایل است که بعد از هشت سال 
داشته  توجهی  قابل  جایگاه  کشور  سیاسی  هرم  در 
باشد. او نه مثل رئیس دولت اصالحات  دغدغه حضور 
نژاد  احمدی  مثل  نه  و  دارد  را  مدنی  جامعه  در  فعال 
است که همچنان دیدگاه انتقادی خود را حفظ کرده 
و مشاوران  بنابراین اشکال در ذهنیت روحانی  است؛ 
و اطرافیانش است. متاسفانه روحانی به جامعه مدنی 
جمهوری  ریاست  دوم  دور  در  خودش  میلیونی   24
غالب  برداشت  اســت.  بــوده  توجه  بی  بسیار  بسیار 
بعد  به   96 اردیبهشت  از  که  است  این  طلبان  اصالح 
رئیس جمهور، دیگر دغدغه تعامل را ندارد. روحانی با 
عملکرد سیاسی، اقتصادی و حتی بین المللی که در 
توجهی  قابل  ریزش  داشته  گذشته  سال  یک  از  بیش 
این  در  است.  داشته  را  اجتماعی  اعتماد  و  اقبال  از 
شرایط که دولت باید پشتوانه مدنی اش را قوی تر کند، 

ناآگاهانه در تضعیف این پشتوانه تالش می نماید. 
یکی از اشکاالت عمده حسن روحانی نداشتن ستاد 
فکری و برنامه ریزی فکری مناسب برای دولتش است. 
این در حالی است که در دولت اصالح طلب اتاق فکر 
یا گروه مشاورانی وجود داشت که در مواقع خاص و ویژه 
ابتدا  از  حلقه  این  می دادند.  مشورت  جمهور  رئیس  به 
که  کرد  فراموش  نباید  نگرفت.  روحانی شکل  دولت  در 
در همان سال های اول و دوم ریاست جمهوری، زمانی 
که حسن روحانی با مقامات عالی کشور از جمله سران 
زمان  علنی می شد، همان  بحث  و  وارد جدل  قوا  دیگر 
نیز اصالح طلبان انتقاد می کردند که این نحوه مواجهه 
رئیس جمهور در ساختار سیاسی کشور مطلوب نیست. 
علت این افت و خیز رفتاری روحانی این بود که هیچ وقت 
اتاق فکر منسجمی که بتواند به او خط و مشورت مناسبی 

بدهد را نداشت.

واعظی: کسانی که االن 
فکر می کنند که انتقاد 
از دولت در انتخابات 
به نفع آن ها می شود، 

اشتباه می کنند

,,

عضو ارشد حزب موتلفه گفت: هر رییس جمهور که سر کار 
می آید، برای اداره کشور حداقل به ۱۵ هزار نیرو نیاز دارد؛ اگر 
که  شریف  دانشگاه  یا  )ع(  صادق  امام  دانشگاه  به  صرفا  بخواهیم 
نقش نخبه پروری و کادرسازی بیشتری در نظام داشته اند، اتکا کنیم، باید گفت: 
این ها برای نیاز کشور کفایت نمی کند و مجبور هستیم از نیرو هایی که درصد باالیی 

از آن ها توان مدیریت ندارند، استفاده کنیم.
به گزارش انتخاب، حمیدرضا ترقی درباره اظهارات اخیر آیت ا... مصباح که گفته 
بود برای آینده انقالب، با برنامه دقیق نیروسازی نکرده ایم و چاره ای نیست، باید 
به  ربطی  ا... مصباح  آیت  نیست« گفت: صحبت  آل  ایده  که  کنیم  انتخاب  فردی 
مصادیق ندارد و یک مسئله کلی است. ما در زمینه کادرسازی در کشور ضعیف عمل 
کرده ایم. متاسفانه دانشگا ها نیرو های تراز انقالب تربیت نمی کنند؛ زیرا هم محتوای 
آموزش ها محتوای مناسب نظام نیست و هم استادها، استاد هایی نیستند که بتوانند 

عناصر تراز انقالب را برای مدیریت مطلوب در یک دولت اسالمی تربیت کنند.
وی ادامه داد: بنابراین اشکالی که آیت ا... مصباح بیان کرده اند، اشکال واردی 

است. وقتی می خواهیم یک نظام را در درازمدت اداره کنیم، باید گردش نخبگان به 
طور مستمر در آن صورت بگیرد و طبیعتا باید به طور مستمر نسبت به تولید نیروی 

انسانی تراز انقالب برنامه ریزی داشته باشیم.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: هر رییس جمهور که سر کار می آید، برای 
اداره کشور حداقل به ۱۵ هزار نیرو نیاز دارد؛ این ۱۵ هزار نیرو باید به طور مستمر در 
گردش باشند و نسل جوانی تربیت شوند که بیایند و جای آن ها را بگیرند. بنابر این 

موضوع اصلی آیت ا... مصباح ایراد به این نقص در کشور است.
یا دانشگاه شریف که  امام صادق )ع(  به دانشگاه  اگر بخواهیم صرفا  افزود:  وی 
نقش نخبه پروری و کادرسازی بیشتری در نظام داشته اند، اتکا کنیم، باید گفت: 
این ها برای نیاز کشور کفایت نمی کند و مجبور هستیم از نیرو هایی که درصد باالیی از 
آن ها توان مدیریت ندارند، استفاده کنیم. ترقی درباره اینکه آیا صحبت های آیت ا... 
مصباح بدین معناست که حمایت اصولگرایان از کاندیدا های خود مانند احمدی نژاد 
و جلیلی از روی ناچاری بوده، گفت: من چنین چیزی از صحبت های ایشان برداشت 

نمی کنم و فکر نمی کنم که نظر ایشان اشاره به مصادیق باشد.

رئیس بنیاد امید ایرانیان در خراسان رضوی گفت: برخی هنوز 
نگران شخصیت آیت ا... هاشمی و طرز تفکر ایشان هستند و سعی 

در خاموش کردن این چهره خاموش نشدنی دارند.
حسین امینی با اشاره به اینکه مرحوم آیت  ا... هاشمی رفسنجانی بخشی از تاریخ 
انقالب اسالمی هستند و مرد دوران های سخت و مرد عمل بودند، اظهار کرد: ایشان 
نقش بسیار مهمی در سازندگی و خودکفایی کشور داشتند و هر روز که می گذرد ما جای 
خالی ایشان را بیشتر احساس می کنیم. وی با بیان اینکه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
توسعه کشور نقش اساسی داشتند، عنوان کرد: ایشان معتقد بودند که اقتصاد کشور باید 
به شکلی رشد کند و با کشورهای همجوار و همسایه پیوند بخورد که دشمنان طمع لطمه 
زدن به اقتصاد کشور را نداشته باشند. ایشان معتقد بودند که اگر برخی از مسائل ایران 
چون نفت، گاز و راه آهن با کشورهای منطقه به صورت مشترک لوله گذاری و ریل گذاری 
و از آنجا به کشورهای دیگر متصل شود، استکبار و دشمنان انقالب طمعی برای لطمه 
زدن به اقتصاد کشور نخواهند کرد. این حاکی از دیدگاه های عمیق ایشان است که 
می تواند برای کشور موثر باشد. این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی دنیا را به خوبی می شناختند زیرا هم قبل از انقالب و هم بعد از آن مبارزه کرده 
بودند، به خصوص شناخت عمیقی از کشورهای عربی داشته و رابطه بسیار دوستانه ای 
با پادشاه آن زمان عربستان داشتند و آن ها با دیده احترام به ایشان نگاه می کردند، به 
عنوان شخصیتی بزرگ او را می شناختند و اصرار داشتند که ایشان نسبت به ایران و جهان 
تحلیل های واقع بینانه  ای دارند. رئیس بنیاد امید ایرانیان در خراسان رضوی ادامه داد: 
با این احترامی که برای آیت ا... هاشمی و شخصیت ایشان قائل بودند، آقای هاشمی 
می توانستند مشکالت بین ایران، عربستان و کشورهای عربی را رفع کنند. از جمله در 
دوران رئیس جمهور قبل چندین بار جهت رفع مشکالت بین ایران و عربستان اقدام کردند 
که متاسفانه دولت وقت نه تنها استفاده ای نکرد بلکه در جهت ایجاد تنش بیشتر نیز اقدام 
کرد. وی با اشاره به اینکه آقای هاشمی از معدود افراد معتقد به آرای مردم بودند و بیشترین 
رای اعتماد را از مردم گرفتند، تصریح کرد: ایشان دو دوره به عنوان رئیس جمهور، چندین 
دوره به عنوان نماینده مجلس و رئیس مجلس شورای اسالمی و پنج دوره به عنوان نماینده 
خبرگان قانون اساسی از مردم رای اعتماد گرفتند. مدتی طوالنی نیز از طرف امام)ره( و 

مقام معظم رهبری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند.

ترقی
منظور آیت ا... مصباح این نیست که حمایتش از احمدی نژاد از روی ناچاری بوده 

رئیس بنیاد امید ایرانیان در خراسان رضوی
عده ای می خواهند چهره خاموش نشدنی آیت ا... هاشمی را خاموش کنند

انتخابات؟  به  انتقادات  دادن  ربط 
مواضع واعظی نسبت به اصالح طلبان هر روز تندتر می شود، روحانی مشاوران خوبی ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نبود قانون 
مخصوص چگونگی فعالیت در فضای مجازی را یک خال 
دانست و گفت: باید وزارت ارشاد هر چه سریعتر با کمک 
سایر وزارت خانه ها، قانونی را برای فعالیت در فضای مجازی 

طراحی کنند.
به گزارش صبح توس، بهروز بنیادی در خصوص ولنگاری 
فضای مجازی اظهار داشت: مطمئنًا تکنولوژی روز که در 
جهان مورد استفاده قرار می گیرد آسیب ها و منافعی به 
دنبال دارد و قطعًا ارتباط برقرار کردن با این تکنولوژی نیاز 

به فرهنگ سازی دارد.
وی با بیان اینکه قبل از اینکه بخواهیم در موارد سلبی 
نیاز به فرهنگ سازی  نظیر فیلترینگ وارد شویم قطعًا 
استفاده از این فضا داریم، خاطرنشان کرد: این فرهنگ 
سازی ابتدا بایستی در همه سطوح مختلف اعم از آموزش 
و پرورش، دانشگاه ها، مساجد و از تریبون های مختلف به 

مردم آموزش داده شود.
نماینده مردم خلیل آباد، کاشمر و بردسکن در مجلس 
همه  از  بیشتر  کرد:  تصریح  همچنین  اسالمی  شورای 
مختلفی  سرگرمی  تواند  می  که  هایی  کانال  بایستی 
برای مردم در سنین مختلف فراهم کند توسط نهادهای 
فرهنگی، تبلیغات اسالمی، کانون پرورش و... راه اندازی 

شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر خالهایی که وجود دارد را پوشش 
دهیم قطعًا جوانان و نوجوانان به سمت مسائل حاشیه 
ای فضای مجازی رانده نمی شوند، تشریح کرد: پر کردن 
خالهایی که در فضای مجازی وجود دارد بخشی از آن 
وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد و بخشی دیگر وظیفه سازمان 
های فرهنگی دیگر و حوزه ها است که باید در این زمینه کار 

بیشتری صورت گیرد.
بنیادی با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان یک مرکزی 
که همه روزه با مردم در ارتباط است بایستی زمینه انتقال 
مسائل آموزشی در این زمینه را برای سنین مختلف فراهم 
کند، اذعان کرد: تا چند سال آینده ممکن است بحث ورود 
اینترنت جهانی را داشته باشیم که به هیچ عنوان نمی توانیم 

در بحث فیلترینگ و محدودیت دسترسی ورود کنیم.
بنیادی با بیان اینکه باید فضای مجازی را به عنوان یک 
واقعیت بپذیریم و نحوه مقابله با آسیب های آن نیازمند 
آموزش است، اظهار کرد: در هر عرصه ای که آموزش را کنار 

بگذاریم قطعًا دچار آسیب خواهیم شد.
وی آموزش چگونگی استفاده از فضای مجازی را بسیار 
حائز اهمیت دانست و ابراز کرد: بسیاری از خانواده ها 
ممکن است آشنایی کامل با سایت های ضروری مورد 
استفاده را نداشته باشند و باید در این زمینه آموزش های 

الزم انجام گیرد.

خبر
اخال قانون چگونگی فعالیت در فضای 

مجازی حس می شود

اصالح طلبان حامیان اصلی حسن روحانی در دو انتخابات 92 و 96 بودند. ناظران معتقدند که اگر این حمایت نبود روحانی 
نمی توانست پیروز انتخابات شود. با این حال به نظر می رسد حلقه نزدیک به رئیس جمهور که بیشتر آن را اعضای حزب اعتدال 

و توسعه تشکیل داده اند نظر دیگری دارند

,,

مجلس بان

گفت:  روحانیت  فراکسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
این که  علی رغم  هستند  مجلس  رأس  د ر  که  آقایانی 
یک  د ر  ر ا  خود  دائما  و  می زنند  زکام  لبخندهای 
فضای تحمل و سعه صدر نشان می دهند، ا ما اصال 

بشنوند. منتقد  ندارند صدای  دوست 
مردم  نماینده  پژمانفر  نصرا...  حجت االسالم 
اینکه  بیان  اسالمی،                                                                                                   با  شورای  مجلس  د ر  مشهد 
برخی ها د ر کشور                                                 د ر مقابل انتقاد سعه صدر ندارند 
برخورد  انتقاد  قبال  د ر  نه تنها  افــراد  این  گفت:  
آنها  بلکه  ندارند،  منتقدین  به  نسبت  تشکر آمیزی 
با بی انصافی د ر مضیقه و محدودیت قرار می دهند.

و  رئیس  عملکرد  روحیه  عدم  از  انتقاد  با  و ی 
رئیسه  هیأت  افزود                                                                                                                                                                                                            :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عملکرد  مجلس  رئیسه  هیأت 
از  مجلس  رئیس  شخص  عملکرد  و  سو  یک  از 
متأسفانه  است                                                                                                                                                                                     .  بررسی  و  بحث  قابل  دیگر  سوی 
انحصار  د ر  مجلس  رئیس  که  اختیاراتی  به  توجه  با 
مسائل  با  ارتباط  د ر  نیز  رئیسه  د ارد،                                                                                          هیأت  خود 
ر ا  دیگران  نظرات  پذیرش  و  انصاف  رعایت  مختلف 

نمی کنند.
مجلس  روحانیت  فراکسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
که  دیوارکشی هایی  مثال  عنوان  داشت:                     به  اظهار 
نیست  این گونه  گرفته  صــورت  مجلس  اطــراف  د ر 
بسیاری  با شد،  شده  انجام  کارشناسی  نظر  با  که 
و  غیرفنی  کامال  ر ا  اقـــدام  ــن  ای کارشناسان  از 
غیرکارشناسی دانسته اند. ا ما رئیس مجلس با توجیه 

پدافند غیرعامل بر این دیوارکشی ها تأکید د ارد.
قراردادهایی  مورد  د ر  کرد:  خاطرنشان  پژمانفر 
نمایندگان  به  که  شده  امضا  درمانی  مراکز  با  که 

منتقد  نماندگان  به  دهند،  ارائه  درمانی  خدمات 
این خدمات  از  ندارید  اجازه  که شما  گفته می شو د 
اعتراضی  نماینده ای  ا گر  کنید.  استفاده  درمانی 
داشته با شد عنوان می شو د که خدمات درمانی اش 
بلکه  منطقی  رفتار  نه  رفتارها  این  که  شو د  قطع 
عموما  دستو رات  این  است.  دیکتاتوری  رفتاری 
حتی  و  مــی شــو د  د ا ده  مجلس  رئیس  جانب  از 
می کنم،  صحبت  که  رئیسه  هیأت  دوستان  با  من 
یا مخالفت کردن  هم  می گویند    به ما اجازه موافقت 

نمی دهند                                                                                                                                                                                                                          . ر ا  این گونه موضوعات  با 
افراد  از  برخی  به  خدماتی  مجلس  د ر  ا فزود:  و ی 
د ا ده می شو د که دیگران از آن محروم هستند، بر ا ی 
مثال د ر رابطه با سفرهای خارجی، تعدادی از افراد 
خارجی  سفرهای  این  به  مجلس  رئیس  با  مرتب 
و  منتقد  که  کسانی  از  نفر  چند  می روند.                                                                                                                                                                                                            تاکنون 
به  توانسته اند  بو دند  مجلس  رئیس  نظرات  مخالف 
که  است  حالی  د ر  این  بروند.  خارجی  سفرهای 
نیست  نماینده تر  دیگر،  نماینده  از  نماینده ای  هیچ 
هستند  نماینده  بعضی ها  مجلس  رئیس  نگاه  از  ا ما 

غیرنماینده. بعضی ها  و 
پایان  د ر  روحانیت  فراکسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
علی رغم  هستند  مجلس  رأس  د ر  که  آقایانی  گفت: 
د ر  ر ا  خود  دائما  و  می زنند  زکام  لبخندهای  این که 
ا ما  می دهند،  نشان  صدر  سعه  و  تحمل  فضای  یک 
روحیه  و  بشنوند  منتقد  صدای  ندارند  دوست  اصال 
نتیجه  و  است  پایین  آنها  د ر  شدت  به  انتقادپذیری 
جایگاه  هیچ  که  است  این  آقایان  رفتارهای  این 

ندارند. مردمی 

»صبوری« و »تدبیر« با شخصیت او عجین شده بود؛ 
شخصیتی که از قبل و بعد از انقالب تالش های زیادی 
برای کمرنگ کردن نقش و تاثیرگذاری افکار و اندیشه های 
او بر جامعه صورت گرفت اما هیچ گاه موفق نبوده است. 
حتی اکنون هم که در قید حیات نیست برخی با ذهنی 
کوچک نمی توانند بزرگی او را درک کنند و باز هم درصدد 
حذف نام و یاد او هستند اما این تالش ها همانند آنچه 
نتیجه ای  دادند،  انجام  هاشمی  آیت ا...  حیات  زمان  در 
جز سرشکستگی و طرد شدن از سوی جامعه برای آنها 
چرا  ندارد  شدن  حذف  قابلیت  هاشمی  آیــت ا...  ندارد. 
که اگر چنین شود باید سال ها سازندگی، آبادانی، رشد 

اقتصادی، علمی، فرهنگی و... را هم حذف کرد.
تاکید امام

هاشمی  آیت ا...  اسالمی،  انقالب  از  پیش  مبارزات  در 
همیشه در صف نخست مبارزه و در کنار امام خمینی بود. 
او از سال ۱۳2۷ با امام خمینی، آشنایی و مراوده داشته و 
خودش نیز متولد ۱۳۱۳ بوده، یعنی از ۱4 سالگی با امام 
ارتباط داشت. ترور نافرجام آیت ا... هاشمی در خرداد ۵8 
سبب ناراحتی بنیانگذار انقالب اسالمی شد به نحوی که 
دوران  مظلوم  قهرمان  مدرس،  شهید  با  را  هاشمی  امام، 
حاال  »مــدرس  می فرماید:  و  می کند  مقایسه  رضاخانی 
هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده هستند.« از نظر 
امام، هاشمی نیز چون مدرس از مردان تاریخ سازی است 
بر غیرقابل حذف  تاکید  بود.  زنده خواهد  تا همیشه  که 
بودن هاشمی در کالمی دیگر از امام هم مشخص است: 
»بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است چون نهضت 
زنده است«. این فرمایشات امام بی دلیل نبود بلکه برخاسته 
و  آیــت ا... هاشمی داشتند  از  ایشان  بود که  از شناختی 

می فرمودند: »من آقای هاشمی را بزرگ کردم«. امام خمینی 
اطمینان داشت که هاشمی اسیر فضاسازی های سیاسی 
نمی شود و خود را مبرا از انتصاب به یک گروه می کند چرا که 

آگاه است وحدت جامعه در رشد تمام گروه هاست.
تیرهای چپ و راست

بسیاری  کنون  تا  انقالب  ابتدای  از  هاشمی  مخالفان 
تالش کردند تا دوره ای از زندگی او را زیر چتر اصولگرایی 
بر  اما  کنند  معرفی  اصالحات  همراه  را  دیگری  بخش  و 
منصفان و آگاهان هویدا بود که آیت ا... هیچ گاه خود را 
بلکه در هر  نکرد  محصور در جناح های مرسوم سیاسی 
به همفکری  به کمک داشتند  نیاز  این گروه ها  که  دوره 
مشکالت  از  خروجشان  برای  راهکارهایی  ارائه  و  آنان  با 
این موضوع  و در  بود  می پرداخت. هاشمی ستون نظام 
شکی وجود ندارد. مردی که همیشه در مسیر میانه حرکت 
زمان های  در  سیاسی  جناح  دو  هر  سوی  از  اما  می کرد 
خاص موضوعاتی به او نسبت داده می شد که با لبخند 
واقعیت  روزی  می دانست  که  چرا  می گذشت  آن  کنار  از 
عیان می شود و آنگاه است که سیاسیون و حتی دلواپسان 
افسوس روزهای حضور او را خواهند خورد. برخی اما پس 
از رفتن هاشمی هم او را رها نکردند و با طرح ادعاهایی 
سعی در آگاه نشان دادن خود داشتند چرا که خیالشان 

راحت بود آیت ا... دیگر نیست تا ادعاهای آنان را رد کند.
تدبیر هاشمی

هاشمی هیچ گاه از مشکالت نهراسید و عقب نشینی 
نکرد. دوران حضور او در دولت دوران درخشانی بود که با 
مدیریت قوی و تدبیر بجا وضعیت کشوری که درگیر جنگ 
تحمیلی بود به شرایط بحرانی نرسید و پس از آن بود که اداره 
کشور در دولت هاشمی مثالی برای سوق دولت های بعدی 
تاکید داشت:  آیــت ا... هاشمی  به عملکرد مطلوب شد. 

»در اسناد مذهبی خیلی صریح آمده است که فقر و کفر 
برادر یکدیگر هستند و وقتی فقری به جامعه رفت، کفر به 
دنبالش می رود« اما او به این جمالت بسنده نمی کرد و در 
گام بعدی به بیان تجربیات خود می پرداخت: »پس از پایان 
جنگ و آغاز دوران سازندگی و ترمیم خرابی های کشور، نکته 
مهمی درباره تأمین اجتماعی انسان های نیازمند به ذهنم 
رسید که پس از بررسی های اولیه دریافتم که در کشورهای 
اسکاندیناوی به خوبی جواب داده است«. بی تردید نباید 
آگاهی آیت ا... در بسیاری از امور را نادیده گرفت که این 
آگاهی حاصل حضور در بخش های مختلف و استفاده از 
دیدگاه های کارشناسان بود به عنوان نمونه زمانی که درباره 
بیمه بهداشتی همگانی سخن می گفت، چرایی بیان لزوم 
تحقق آن را فراموش نمی کرد و تاکید می کرد: »در این طرح، 
تمام نیازها و ضرورت های افراد از بدو تولد تا لحظه مرگ از 
جمله درمان، مسکن، بهداشت، شغل، حقوق و تحصیل که 

مهم ترین راه رسیدن به زندگی بهتر است، تأمین می شود«.
مرد روزهای سخت

هاشمی مرد روزهای سخت بود و اصولگرا و اصالح طلب 
به این واقعیت اذعان دارند. چنان که مهدی چمران در وصف 
آیت ا... هاشمی می گوید: »آیت ا... هاشمی مرد طوفان ها 
و بحران های قبل و بعد از انقالب بودند، مردی که در دوران 
دفاع مقدس و بعد از آن نیز همواره خدمات شایسته ای به 
انقالب و نظام اسالمی ما کرده بود«. سیدمحمدرضا بهشتی 
هم با ذکر اینکه هاشمی مرد بحران ها بود، اذعان داشت: 
»او در شرایط دشوار کسی بود که به دلیل افق بلندی که 
داشت و نیز به برکت این سعه  صدری که خداوند به  او داده 
بود وضعیت ممتازی پیدا کرد که در انقالب کمتر کسی را 
همانند او می بینیم.« در برهه های حساس کشور و زمانی 
که مشکلی مطرح می شد نگاه ها به سمت هاشمی می رفت 

چرا که از یک سو از دلسوزترین شخصیت ها بود و از سوی 
دیگر تدابیر مثال زدنی داشت. در شرایطی مانند حوادث 
آرام  با هدایت دو طرف ماجرا سبب  بود که  88 هاشمی 
شدن کشور شد که بر همین اساس در اعتراضات دی ماه 
سال گذشته جای خالی او بسیار احساس می شد. چرا که او 
در بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال های پس از دفاع 
مقدس خوش درخشید و توانست سازماندهی اقتصادی 

خوبی داشته باشد.
اسطوره در روابط خارجی

هاشمی در عرصه بین المللی هم اسطوره بود و در تنش 
زدایی با کشورهای دیگر همتایی نداشت و ندارد. آن طور 
که کارشناسان عرصه روابط خارجی می گویند هاشمی 
روابط  و  سیاست  خویش  تعامل  اهل  و  میانه رو  مشی  با 
خارجی کشورمان را به گونه ای هدایت کرد که تنش ها با 
همسایگان و سایر کشورها به حداقل برسد و در فضایی 
فراهم  و سازندگی کشور  پیشرفت  باثبات، شرایط  و  امن 
شود. بی شک به دلیل همین ویژگی ها و خدمات، نام وی در 
تاریخ ایران، منطقه و جهان ثبت خواهد شد. حضور ایشان 
در صحنه های خطیر و اصلی نظام جمهوری اسالمی، با 
وجود انتقادات و جفاهای فراوانی که دید، جایگاه او را در 
تاریخ با نام نیک و آوازه بلند ثبت خواهد کرد. بسیاری از 
او قائل  سران کشورهای صاحب نام احترام ویژه ای برای 
بودند و در تصمیمات خود دیدگاه های آیت ا... را مدنظر 
قرار می دادند چرا که آنها هم به خوبی می دانستند مسیر 
هاشمی جز صلح و تامین منافع مشترک در جهان با رد 
مختلف  کشورهای  مسئوالن  نیست.  اشغالگری  و  ظلم 
با آیت ا... را در صدر  که به ایران سفر می کردند مالقات 
او  تاثیرگذاری  به  که  چرا  می دادند  قرار  خود  برنامه های 

اشراف کامل داشتند.

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی نگاهخبر

مردی از جنس اعتدال
منتقدانی که دوست دارند با الریجانی به سفر خارجی بروند



و  ارزش  که  امنیت  تولید  در  مهم  بسیار  مفاهیم  از  یکی 
می  محسوب  ما  اسالمی  انقالب  نماد  و  شاخصه  و  هنجار 
شود و می توان از آن به محور و چارچوب امنیت اجتماعی 

نام برد، "حجاب" است.
همیاری اجتماعی با نهادینه سازی رفتارهای شهروندی 
محقق  اجتماعی  خوب  زندگی  در  هدفمندی  و  مناسب 
می شود و پلیس جامعه محور نیز بر این اساس و در قالب 
و عملیاتی در  اجرایی  برنامه های  تبیین  و  سیاست گذاری 
حوزه فرهنگی و اجتماعی، وظیفه ای خطیر و سنگین بر 

عهده دارد.
آنچه به عنوان نقطه هدف در برنامه ریزی های اجتماعی 
پلیس محسوب می شود این که افکار عمومی و شهروندان 
و  خودآگاهی  اصل  بر  اعتقاد  و  شناخت  با  مــدار  قانون 
ماهرانه،  آگاهانه،  همکارانه،  رفتار  فرآیند  در  کنترلی  خود 
ارزشمندمحور و هنجارمندانه نقش خود را در تامین و تولید 

امنیت اجتماعی به خوبی ایفا کنند.
در این عرصه سیستم های آموزشی و تربیتی نیز همگام 
و همراه با سیاست های فرهنگی و اجتماعی پلیس و دیگر 
سازمان های مسئول در تولید امنیت، باید نقش محوری خود 
را در یادگیری مفاهیم ارزشی و هنجاری و شناخت اهمیت 
ابعاد آن در افراد جامعه ایفا کرده و برنامه ها به گونه ای تبیین 
و تعریف شوند که افراد با تشریك مساعی، مفاهمه، مذاکره و 

استداالل الزم، پیشگام در فرآیندهای مشارکتی باشند.
یکی از مفاهیم بسیار مهم در این فرآیند که ارزش و هنجار 

و شاخصه و نماد انقالب اسالمی ما محسوب می شود و می 
برد،  نام  اجتماعی  امنیت  چارچوب  و  محور  به  آن  از  توان 

"حجاب" است.
با  قدرتمند  ایران  نظام  معاندان  و  اسالم  دشمنان  امروزه 
احساس خطر از توان و هوشیاری ایرانیان غیور و غیرتمند، 
برنامه ریزی های گسترده ای را در حوزه جنگ هوشمندانه 
علیه ملت ایران با جدیت بیشتری از قبل دنبال می کنند 
بهره  خصوص  به  ضدفرهنگی  هجمه های  با  کوشند  می  و 
فکر  و  ذهن  در  مجازی،  فضای  بستر  و  زمینه  از  بــرداری 
جوانان و جوانان این مرز و بوم نفوذ کرده و با تخریب روحیه 
حماسی و ارزشی، به مقاصدی چون خودبیگانگی، احساس 
بی قدرتی، انزوای ارزشی و پوچی و ناامیدی در جامعه هدف 

خود برسند.
مهم ترین اصل و زیربنای هجوم و حرکت نرم دشمن در 
کردن  متزلزل  و  اخالقی  ارزش هــای  تخریب  عرصه،  این 
امنیت اخالقی است که در بطن تفکر و نیت شوم دشمن، 
در  را  حیا  و  شرم  و  عفت  کردن  دار  خدشه  و  حجاب  اصل 

جامعه ایرانی، به عنوان نقطه هدف، قرار می دهد.
استثمارگران یاوه گو و دشمنان نظام مقدس ایران، اینك 
اسالمی  ایران  حکومت  با  نظامی  رویارویی  از  سرخورده 
بین  در  نارضایتی  موج  ایجاد  و  اقتصادی  تحریم های  به 
آحاد مردم یکی از شیوه هایی است که بی هویتی اخالقی 
حمله های  دیگر  چاشنی  را  مردم  اجتماعی  و  فرهنگی  و 
اسالمی  نظام  و  انقالب  پیکره  به  زدن  ضربه  برای  تخریبی 
و  هوشیاری  نیازمند  نیز  رابطه  ایــن  در  که  اســت  کــرده 

مراقبت های هوشیارانه هستیم.
و  هنری  فرهنگی،  علمی،  راهبردهای  به  باید  امروز  ما 
اجتماعی برای دفاع از ارزش و آرمان مقدس و معتبر حجاب 
در جامعه اسالمی مان باشیم تا فرصت سوء استفاده برای 
در  اسالمی  ایــران  توانمند  و  مقتدر  نظام  از  که  دشمنان 

هراسند فراهم نشود.
در  اجتماعی  سرمایه های  بیداری  و  هوشیاری  شك  بی 
امنیت عمومی و سالمت اجتماعی الزمه و زیربنای این جهاد 
معنوی است و هر چه بیشتر خانواده های عزیز و شهروندان 
گرامی، رسانه های متعهد و سیستم های آموزشی و پرورشی، 
آگاهی و شناخت بیشتری در باب ضرورت حفظ و پاسداشت 
حریم و حرمت حجاب کسب کنند توان و آمادگی و عظمت 
و شکوه اقتدار ایران اسالمی بیشتر به رخ جهانیان کشیده 

می شود.
بی توجهی به این اصل، زمینه را برای خطاهای رفتاری 
فراهم  کاری ها  بزه  و  جرایم  و  اجتماعی  آسیب های  بروز  و 
اخالقی  اصول  نکردن  رعایت  از  مشکل  این  که  سازد  می 
و  اخالقی  اصول  آموزش  ضعف  خانواده ها،  در  مذهبی  و 
و  اعمال  بر  نظارت  ضعف  نوجوانان،  و  جوانان  به  مذهبی 
رفتار و روابط فرزندان، خالء های عاطفی و ناآگاهی والدین 
به  منجر  که  خانواده  کانون  در  ارتباطی  مهارت های  از 
بردن  بین  از  زناشویی می شود،  و  اختالف های خانوادگی 
قبح روابط غیر اخالقی و نامشروع در بستر فضای مجازی، 

پرخاشگری در مراودات روزمره و ... ناشی می شود.
نکته مهم این که فرزندان از والدین خود الگوبرداری می 
بدحجابی،  از  پرهیز  برای  خانواده ها  وظیفه  اینجا  و  کنند 
و اصول  پا گذاشتن مفاهیم  زیر  و  بندوباری، درغگویی  بی 
بیش  اسالمی  زندگی  سبك  به  تقید  و  اخالقی  و  مذهبی 
با پذیرش اصل  از پیش نمایان می شود و ما وظیفه داریم 
روز  دنیای  از  صحیح  و  درســت  ــرداری  ب بهره  و  ــدی  روزآم
ارتباطات و اطالعات، الگویی مناسب برای خود و خانواده 
روحیه  و  اسالمی  و  ایرانی  هویت  تا  باشیم  مان  دوستان  و 
و  اقتدار  این شکوه  نهیم که  ارج  و  بداریم  را پاس  حماسی 
و  پایدار  آینده  سال های  تا  دور  سالیان  از  را  مان  عظمت 

جاودانه می سازد.
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رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
گفت: جمعیت کیفری کشور بیش از 240 هزار نفر است که 

سه درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.
به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه شنبه در مراسم 
تکریم و معارفه مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 
خراسان رضوی افزود: زندانیان جرائم مواد مخدر با ۳9 درصد 
بیشترین تعداد زندانیان کشور را به خود اختصاص داده و 
زندانیان جرائم مربوط به سرقت و جرائم علیه اشخاص نیز با 
20 و ۱0 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
وی اظهار داشت: سهم ۱0 درصدی جرائم علیه اشخاص 
آموزش های  ارتقای  به  توجه  لزوم  دهنده  نشان  کشور  در 
فرهنگی در جامعه است، بسیاری از پرونده ها به خاطر توهین 
تشکیل می شود لذا باید تالش شود بخشهای فرهنگی در این 
زمینه بیشتر فعالیت کنند تا امور جزئی موجب هدر رفت بیت 

المال نشود.
وی گفت: کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه های 
دستگاه قضایی است که ذهن همگان در این مجموعه را به 

خود مشغول کرده است.
جهانگیر به رشد 2 درصدی جمعیت زندانیان کشور اشاره 
کرد و افزود: این افزایش مرتبط با مشکالت اقتصادی جامعه 
بوده که بخشی از آن به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکاست 

که برای کنترل آن تالش شده است. 
وی اظهار داشت: باید نگاه تحولی به جمعیت کیفری در 
کشور انجام شود که این تغییر باید با اصالح قوانین و مدیریت 
همکاران و اصالح قوانین و فعالیتهای اقتصادی همراه گردد. 
وی گفت: برخی به عنوان مجرمین جرائم اقتصادی و 
برخی بواسطه جرائم غیرعمد نباید پایشان به زندان باز شود 
و حتی در بخشی از جرائم عمد نیز الزم به زندانی شدن 

محکومان نیست. 
کشور  قوانین  در  گذشت  قابل  غیر  جرائم  به  جهانگیر 
اشاره کرد و افزود: این جرائم جمعیت انبوهی از محکومین 
در زندانها را به خود اختصاص داده است و همکاران ما در 
دستگاه قضایی باید از ظرفیت مجازات های جایگزین به جای 

زندان استفاده کنند.
ایجاد  بــرای  مناسب  سازوکارهای  داشــت:  اظهار  وی 
مجازات های جایگزین حبس فراهم نشده است از جمله 
اینکه بودجه الزم برای آن در نظر گرفته نشده و با مشکل در 

این زمینه مواجه هستیم. 
وی همچنین گفت: زندانیان جرائم مواد مخدر ۳4 درصد 
را به خود  از زندانیان خراسان رضوی  و سرقت 2۷ درصد 

اختصاص داده است.
جهانگیر با قدردانی از کاهش میانگین جمعیت محکومین 
مواد مخدر در این استان نسبت به کشور افزود: افزایش هفت 
درصدی سرقت در این استان با توجه به مسافر پذیر بودن 
شهر مشهد نیازمند توجه بیشتر مسئوالن به رفع مشکالت 

اقتصادی است.
وی ادامه داد: بیشتر سرقت های رخ داده در این استان 
خرد است که مربوط به مسافر پذیربودن شهرهایی همچون 
مشهد است و جا دارد در حوزه معیشت مردم در شهرهای 

مسافرپذیر و مذهبی اقدامات بیشتری انجام شود.
جهانگیر میانگین متهمان بالتکلیف در کشور را 20 درصد 
عنوان کرد و افزود: این آمار در استان خراسان رضوی با تالش 

همکاران به ۱۷ درصد رسیده است که جای تقدیر دارد.
وی گفت: استان خراسان رضوی چشم امید کشور است و 
هر حادثه مثبت یا منفی در این استان می تواند کشور و حتی 

جهان اسالم را متاثر کند.

ضرورت وضع ممنوعیت برای ورود تلفن همراه به زندان
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
در حاشیه این مراسم گفت: ورود تلفن همراه به زندانها از 
دغدغه های این سازمان بوده اما ممنوعیت قانونی برای آن 

پیش بینی نشده است.
تلفن  با وجود خالء قانونی کسانی که  وی اضافه کرد: 
همراه وارد زندان می کردند پس از دستگیری و برخورد با آنان 
به مجازاتی محکوم نشده اند لذا قانونگذار باید در این زمینه 
بازنگری کند و ما نیز پیشنهاداتی در این باره ارائه کرده ایم تا 

بازدارندگی در این زمینه را افزایش دهیم.
برای  تمهیداتی  زندانها  سازمان  ــت:  داش اظهار  وی 
جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه به داخل زندان فراهم کرده 
است اما این اشیا به طرق مختلف وارد می شود که کنترل آن 

بسیار سخت است.
وی گفت: از آنجایی که بخشی از زندانها در حریم شهرها 
قرار داشته و ارتباط نزدیک با منازل مسکونی دارند گاهی 
انتقال اشیای ممنوعه یا مواد مخدر از طریق پرتاب به داخل 
زندان صورت می گیرد که با انتقال زندانها به خارج از شهرها 

این مشکل رفع خواهد شد.
جهانگیر افزود: در صورتی که بودجه الزم در این زمینه 
تامین شود امنیت زندانهای کشور ارتقا می یابد و همچنین 
به دنبال تقویت نیروی انسانی و تامین تجهیزات الزم در این 

عرصه هستیم.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
اظهار داشت: برای جلوگیری از برخی فعالیتهای زندانیان 
توسط تلفن های همراه که به اشکال مختلف وارد زندانها شده 
است، کارگروهی در دادستانی کشور فعال شده و با همکاری 
مخابرات و دستگاههای امنیتی در حال پیگیری هستیم که 
اقدامات فنی در این زمینه انجام شود که نیازمند تجهیزات و 

زیرساختهای الزم است.
 راه اندازی یک بند امن در هر استان 

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
برای  امن  بند  یک  کشور  استانهای  از  یک  هر  در  گفت: 
زندانیانی که می خواهند در محیطی امن و آرام قرار بگیرند راه 

اندازی شده و به دنبال توسعه این بندها هستیم.
وی افزود: باید محیط زندان برای افرادی که به دنیال تغییر 

و اصالح هستند امن شده و برای زندانیان قانون گریز نیز 
ناامن گردد.

 مهد کودک در زندان
وی به جمعیت سه درصدی زنان زندانی در کشور اشاره کرد 
و گفت: در حالی که بیشترین جرائم در کشور با ۳9 درصد 
مربوط به مواد مخدر است این رقم برای زنان زندانی ۵6 

درصد می باشد.
قربانی  زنــان،  این  از  بخشی  داشــت:  اظهار  جهانگیر 
همسرانشان هستند که محکومیت علیه این قشر از زنان نباید 
اعمال شود اما این موضوع در قانون پیش بینی نشده است.

وی افزود: برای زنان باردار و دارای فرزندان کوچک امتیازات 
و خدمات ویژه ای در زندان ها در نظر گرفته شده و در هر 
زندان که اینگونه زنان وجود دارند مهد کودک نیز راه اندازی 

شده است.
خراسان  زندان های  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   730  

رضوی 
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
ساخت  برای  رضوی  خراسان  استان  در  پروژه  گفت: ۱4 
زندان و ندامتگاه پیگیری شده اما به دلیل تخصیص نیافتن 
اعتبارات یا تخصیص اندک آن بهره برداری این طرحها با 

مشکل مواجه شده است. 
جهانگیر افزود: به عنوان مثال 2۳ سال از آغاز ساخت 
ندامتگاه تربت حیدریه می گذرد اما این طرح با 80 درصد 

پیشرفت هنوز تکمیل نشده است.
وی اظهار داشت: در مجموع اعتبار مورد نیاز استان برای 
تکمیل این طرحها ۷۳0 میلیارد تومان است که حدود 2۳0تا 
2۵0 میلیارد تومان آن از محل فروش زندانهای موجود و 
قدیمی تامین می شود و بقیه باید از طرق مختلف تامین شود.

رئیس سازمان زندان ها در مشهد خبر داد:

240هزار زندانی در کشور

یادداشت

خبر
کارت های ملی قدیمی بی اعتبار شد

کلیه  گفت:  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
ملی  کارت های   96 سال  پایان  تا  که  کسانی 
برای  هنوز  امــا  شــده  صــادر  هوشمندشان 
کارت های  نکرده اند،  مراجعه  آن  دریافت 

شد. باطل  آن ها  قدیم  نمونه  ملی 
ابوترابی  ســیــف ا...  ایسنا،  گــزارش  بــه 
 96 ــان ســال  ــای پ ــا  ت ــه  ــزود: کــســانــی ک ــ اف
 ، داده اند  هوشمند  ملی  کارت  درخواست 
ثبت،  دفاتر  در  و  شده  صادر  کارت هایشان 
برای  هنوز  اما  مانده؛  پیشخوان  و  پست 
کارت های  نکرده اند،  مراجعه  آن  دریافت 
باطل  گذشته  هفته  از  آنها  قدیم  نمونه  ملی 

است. شده 
هرچه  بایستی  افراد  این  داد:  ادامه  وی 
ملی  ــای  ــارت ه ک ــت  ــاف دری بــرای  سریعتر 
مراجعه  مربوطه  دفاتر  به  هوشمندشان 
آنها  قدیم  نمونه  ملی  کارت های  زیرا  کنند؛ 

است. اعتبار  فاقد 
افزود:کلیه  ثبت احوال  سازمان  سخنگوی 
کارت  درخواست  نیز  کنون  تا  که  کسانی 
سال  پایان  تا  نداشته اند  هوشمند  ملی 
پیشخوان  و  پست  دفاتر  به  ــد  دارن فرصت 
اقدام  ثبت نام  تکمیل  به  نسبت  و  مراجعه 
قدیم  نمونه  ملی  کارت های  همچنین  کنند. 
تا  داده اند  انجام  نام  ثبت  تکمیل  که  افرادی 
اعتبار  دارای  جدید  کارت های  صدور  زمان 

است.
که  کسانی  کلیه  کــرد:  تصریح  ابوترابی 
کارت  مانند  هستند  ملی  کارت  هرگونه  فاقد 
ملی  کــارت هــای  که  کسانی  یا  و  اولــی هــا 
اولویت  در  کرده اند  مفقود  را  هوشمندشان 
و  هستند  کــارت  صــدور  بــرای  ــوال  اح ثبت 
به  احوال  ثبت  در  شده  ذخیره  کارت های 

می یابد. اختصاص  افراد  این 

حجاب، محور و چارچوب امنیت 
اجتماعی
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نماینده کاشمر وخلیل آباد در مجلس شورای اسالمی 
نبود قانون مخصوص چگونگی فعالیت در فضای مجازی را 
یک خال دانست و گفت: باید وزارت ارشاد هر چه سریعتر با 
کمک سایر وزارت خانه ها، قانونی را برای فعالیت در فضای 
مجازی طراحی کنند تا کاربران یا مدیران کانال های فضای 

مجازی فعالیت خود را در چارچوب قانون انجام دهند.
بهروز بنیادی در خصوص ولنگاری فضای مجازی افزود 
قرار  استفاده  مورد  جهان  در  که  روز  تکنولوژی  مطمئنًا 
می گیرد آسیب ها و منافعی به دنبال دارد و قطعًا ارتباط برقرار 

کردن با این تکنولوژی نیاز به فرهنگ سازی دارد.
وی با بیان اینکه قبل از اینکه بخواهیم در موارد سلبی 
سازی  فرهنگ  به  نیاز  قطعًا  شویم  وارد  فیلترینگ  نظیر 

استفاده از این فضا داریم، خاطرنشان کرد: این فرهنگ 
سازی ابتدا بایستی در همه سطوح مختلف اعم از آموزش 
و پرورش، دانشگاه ها، مساجد و از تریبون های مختلف به 

مردم آموزش داده شود.
نماینده مردم خلیل آباد، کاشمر و بردسکن در مجلس 
شورای اسالمی همچنین تصریح کرد: بیشتر از همه بایستی 
کانال هایی که می تواند سرگرمی مختلفی برای مردم در 
سنین مختلف فراهم کند توسط نهادهای فرهنگی، تبلیغات 

اسالمی، کانون پرورش و... راه اندازی شود.
را  دارد  وجود  که  خالهایی  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پوشش دهیم قطعًا جوانان و نوجوانان به سمت مسائل 
حاشیه ای فضای مجازی رانده نمی شوند، تشریح کرد: 

پر کردن خالهایی که در فضای مجازی وجود دارد بخشی 
از آن وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد و بخشی دیگر وظیفه 
سازمان های فرهنگی دیگر و حوزه ها است که باید در این 

زمینه کار بیشتری صورت گیرد.
بنیادی با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان یک مرکزی 
که همه روزه با مردم در ارتباط است بایستی زمینه انتقال 
مسائل آموزشی در این زمینه را برای سنین مختلف فراهم 
کند، اذعان کرد: تا چند سال آینده ممکن است بحث ورود 
اینترنت جهانی را داشته باشیم که به هیچ عنوان نمی توانیم 

در بحث فیلترینگ و محدودیت دسترسی ورود کنیم.
وی در ادامه در خصوص تعیین تکلیف وضعیت رها شده 
فضای مجازی که تاکنون در دفعات باعث ترویج خودکشی، 

ضرب و شتم و انتقام گیری های ناموسی و اخالقی شده 
است، عنوان کرد: مجلس در خصوص بحث هایی که در این 
زمینه نیاز به قانون گذاری داشته باشد آمادگی الزم را دارد و 
حتی در مجلس به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه ای به نام 
کمیسیون فضای مجازی هستند و یکسری از کارهای اولیه 

آن انجام شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در جلسه ای که اخیرًا با وزیر ارتباطات داشتیم بر 
روی این مسئله تاکید شد که مسئول مستقیم نوشتن قانون 
رسانه یا قانون رسانه در فضای مجازی وزارت ارشاد است 
و وزیر ارتباطات هم اعالم کرد که این آمادگی را دارد که با 
وزارت ارشاد همراهی الزم را داشته باشد تا هر چه سریعتر 

این قانون نوشته شود تا قاضی هم راحتتر در خصوص جرائم 
مجازی ورود پیدا کند.

وی نبود قانون مخصوص چگونگی فعالیت در فضای 
مجازی را یک خال دانست و افزود: باید وزارت ارشاد هر 
با کمک سایر وزارت خانه ها، قانونی را برای  چه سریعتر 
فعالیت در فضای مجازی طراحی کنند تا کاربران یا مدیران 
کانال های فضای مجازی فعالیت خود را در چارچوب قانون 

انجام دهند.
بنیادی با بیان اینکه باید فضای مجازی را به عنوان یک 
نیازمند  آن  با آسیب های  و نحوه مقابله  بپذیریم  واقعیت 
آموزش است، اظهار کرد: در هر عرصه ای که آموزش را کنار 

بگذاریم قطعًا دچار آسیب خواهیم شد.

نماینده کاشمر در مجلس:

باید خالهای قانونی را برطرف کرد

سرتیپ دوم پاسدار محمد كاظم تقوی
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی

منبع: سایت نیروی انتظامی رضوی

حوادث
دستگیری اعضای باند بزرگ سرقت قطعات خودرو 

درمشهد
 فرمانده انتظامی استان از دستگیری 12 سرشاخه 
اصلی سرقت های تیزدستانه وسایل و قطعات خودرو با 

100 فقره سرقت در مشهد خبر داد.
عملیات  این  تشریح  در  تقوی  کاظم  محمد  سردار 
ضربتی افزود: از چندی قبل گزارش سرقت های سریالی 
وسایل و قطعات خودرو به ویژه سرقت باطری از وسائط 
نقلیه در مناطق مختلف شهر مشهد به فوریت های 

پلیسی 110 اعالم شد.
و  باختگان  مال  شکایت  اعالم  به  توجه  با  افزود:  وی 
اهمیت موضوع، دستورات الزم به فرماندهی انتظامی 
و  شد  صادر  پرونده  این  سریع  پیگیری  برای  مشهد 
بررسی های اولیه نشان می داد تمامی این سرقت های 
شبانه و توسط افرادی صورت گرفته که برابر سرنخ های به 
دست آمده مشخصات ظاهری شان تشابه زیادی با هم 

دارد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: پلیس در ادامه 
تحقیقات دریافت با یک باند بزرگ که طراح این سرقت های 
شبانه است طرف بوده و باید تیم های گشت نامحسوس 

طرح ویژه ای را در دستور کار خود قرار دهند.
سردار تقوی خاطرنشان کرد: تیم های دایره تجسس 
کالنتری آبکوه مشهد در این عملیات گسترده توانستند 
این  اول  مرحله  در  تخصصی،  و  علمی  ردزنی های  با 
عملیات 3 تن از گردانندگان سرقت های شبانه را سوار 
بر یک دستگاه خودرو سواری در منطقه کوی امیر مشهد 

دستگیر کنند.
وی گفت: از این متهمان مقادیری موادمخدر صنعتی 
تحقیقات  ادامه  در  و پلیس  کشف شد  از نوع شیشه 
در  و  شناسایی  نیز  را  شبکه  این  دیگر  عضو   9 پرونده، 

اقدامی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاه شان که منزلی 
مسکونی واقع در غرب مشهد بود، دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به این که در 
بازرسی از محل، مقادیری وسایل سرقتی نیز کشف شده 
است گفت: متهمان در تحقیقات اولیه تاکنون به 100 فقره 
سرقت باطری و دیگر قطعات و وسایل خودروهای سواری 
اعتراف کرده اند و با توجه به احتمال افزایش سرقت های 
انجام شده توسط آن ها، بررسی های پلیسی با دستورات 

مقام قضائی ادامه دارد.
.

دستگیری کالهبردار 360میلیونی
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری فردی که اقدام 
به کالهبرداری 360میلیون ریالی از 9شهروند در خراسان 

رضوی کرده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی خبر داد.
سرهنگ بیات مختاری در تشریح این خبر افزود: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که فرد یا افرادی 
سودجو اقدام به کالهبرداری از وی به صورت کارت به کارت 
کرده اند، پی گیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضع تیمی از کاراگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری مسئول رسیدگی به 
پرونده شدند که در ابتدا مالباخته در اظهاراتش بیان کرد: 
فرد کالهبردار تحت پوشش برنده جایزع سفر به عتبات 
عالیات من را پای عابر بانک کشاند و با ترفند چرب زبانی 

مبلغ زیادی بنده به کارت دیگری انتقال دادم. 
اشراف  با  پلیس  کارآگاهان  گفت:  انتظامی  مقام  این 
اطالعاتی و با استفاده از اطالعات مالباخته مشخص شد 
که فرد کالهبردار پس از وصول وجوه نقد اقدام به خرید 
طال در شهرستان کرج کرده است که در این راستا متهم 

شناسایی و در شهرستان اشتهارد دستگیر شد.

سرهنگ مختاری اضافه کرد: در تحقیقات متهم به 
بزه انتسابی اعتراف کرد و از وی دو سیم کارت که با آن ها 
کالهبرداری می کرد، کشف شد. تاکنون تعداد 9 نفر شاکی 
در رابطه با این پرونده شناسایی شده اندو مشخص شده که 
وی مجموعا 360میلیون ریال از مالباختگان کالهبرداری 

کرده است.
گفتنی است تحقیقات در این باره ادامه دارد.

.
کشف دام قاچاق در داورزن

فرمانده انتظامی شهرستان داورزن از کشف 116 راس 
دام فاقد مجوز حمل به ارزش 2 میلیارد و 450 میلیون ریال 

در این شهرستان خبر داد.
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  ــزارش  گ به 
گفت:  خبر  این  تشریح  در  بدری«  سرهنگ»جمشید 
حین  فرماندهی  این  کاهک  بازرسی  ایستگاه  ماموران 
کنترل خودروهای عبوری در محور داورزن- سبزوار به یک 
دستگاه تریلر حامل دام زنده مشکوک و این خودرو را به 

منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.
در  و  راننده  مدارک  بررسی  از  پس  ماموران  افزود:  وی 
بازرسی از این تریلر، 116 راس گوسفند زنده قاچاق و فاقد 

مجوز بهداشتی و حمل را کشف کردند .
سرهنگ بدری با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام 
کشف شده را 2 میلیارد و 450 میلیون ریال برآورد کرده 
اند، اظهار داشت: در این زمینه یک متهم دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.
با  فرمانده انتظامی شهرستان داورزن اظهار داشت: 
توجه به این که بسیاری از بیماری های خطرناک قابل سرایت 
به انسان و در واقع مشترک بین دام و انسان است، جابه 
جایی و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتی 

می تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیندازد.

تکثیر لبخند در مشهد

»قانون مورفی« فیلمی در ژانر کمدی اکشن به کارگردانی رامبد 
جوان است که در ۱2 دی ۱۳9۷ به روی پرده سینماها رفت.

در خالصه این فیلم امده است: فرخ ) امیر جدیدی ( پلیس 
بدشانسی است که به تازگی از کار خود نیز برکنار شده است. در 
این وضعیت همکار سابق او ) امیر جعفری ( از او می خواهد تا 
به او کمک کند. کارگردان این فیلم رامبد جوان است و بازیگران 
سیروس  جعفری،  امیر  جدیدی،  امیر  جمله  از  سرشناسی 
گرجستانی، هادی کاظمی، رامبد جوان، سروش صحت جلوی 
دوربین وی رفته اند. بخش هایی از فیلم » قانون مورفی « به 
راحتی توانایی خنده گرفتن از مخاطب را دارد و مهمتر از آن اینکه 
فیلم هرگز خود را جدی نمی گیرد و در مقام ارائه پندهای اخالقی 

به مخاطبش بر نمی آید و به تجربه سرگرمی اکتفا می کند.

»قانون مورفی«
»درساژ« فیلمی ایرانی در ژانر درام محصول سال ۱۳96 است. 
بهترین  و   20۱8 برلین  جشنواره  نسل  بخش  جایزه  فیلم  این 
را کسب  بین المللی فجر  و سومین جشنواره  اول در سی  فیلم 
کرده است. کارگردانی این فیلم را پویا بادکوبه به تهیه کنندگی 
آن  اصلی  بازیگران  از  است.  داشته  برعهده  بــرادری   روح ا... 
می توان به علی مصفا، شبنم مقدمی، یسنا میرطهماسب و نگار 

مقدم را نام برد.
شیطنت  یک  طی  که  است  نوجوانی  دختر  داستان  درساژ 
نوجوانانه مرتکب جرمی می شود و بعد در واکنش به این اتفاق با 
ابعاد چندگانه ی جهان اطراف خود روبه رو می شود. ابعادی که 

همگی قصد عبور از مرزهای او را دارند.

»درساژ«
»اتاق تاریک« فیلمی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
روح ا... حجازی محصول سال ۱۳96 است. این فیلم به سبک 

اجتماعی )درام( در فضایی رمزآلود به زبان فارسی می باشد.
موضوع فیلم اتاق تاریک پیرامون آزار و تجاوز جنسی کودکان در 
ایران است. حجازی سه سال بعد از اکران آخرین ساخته اش »مرگ 
ماهی« امسال با »اتاق تاریک« به سی و ششمین دوره جشنواره 
فیلم فجر رفت. این فیلم توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره 

بین المللی فیلم هانوی در سال 20۱8 را بدست آورد.
در خالصه این فیلم آمده است: فرهاد )ساعد سهیلی( و هاله 
)ساره بیات( فصل جدید زندگی خود را آغاز کرده اند و این سرآغاز 
تغییرات دیگری است که آن ها را در مواجهه با مسایل جدیدی قرار 

می دهد.

»اتاق تاریک«

فیلم بازی

داریوش رفیعی، خواننده توانای موسیقی ایران که 
آثار ماندگاری چون »زهره« و »گلنار« را خوانده است، 
در ۳۱ سالگی و در اوج محبوبیت و شهرت درگذشت. 
شد.  مبتال  اعتیاد  به  حیاتش  سال های  آخرین  در  او 
افسانه های بسیاری درباره زندگی و روابط او می گویند. 
پرویز  که  بود  قرار  »روزی  نوشت:  »صدا«  هفته نامه 
یاحقی دو صفحه برای »موزیکال کمپانی« به مدیریت 
عشقی ضبط کند و یک روی صفحه چهار مضراب سه 
گاه داریوش رفیعی باشد که طرفداران زیادی داشت. 
رفیعی گفته بود که من هم می آیم و ضرب چهار مضراب 
پرویز  با  هم  ترقی  بیژن  و  من  روز  آن  می کنم.  اجرا  را 
یاحقی به منزل رفیعی رفتیم تا به منظور ضبط، او را با 
خود ببریم. ساعت در حدود 2 یا ۳ بعدازظهر بود که به 
منزل رفیعی رسیدیم. دیدیم هنوز خواب است و سراپای 
از شدت مگس  بود،  انداخته  روی خود  که  ملحفه ای 
آن  بود.  تباه کرده  را  او  اعتیاد زندگی  بود.  سیاه شده 
جوان خوش اندام و آزاده و مردم دوست از زندگی پریشان 
زندگی  اواخر  در  راستی  به  و  بود  آمده  عذاب  به  خود 
کوتاهش تحمل فرو ریختن شخصیتش را نداشت و مرگ 
را استقبال می کرد و دیدیم که چنین شد. به هر حال 
آن روز به استودیوی موزیکال کمپانی رفتیم و پرویز چهار 
مضرابش را اجرا کرد و چقدر هم خوب خواند«. این ها 
را اسماعیل نواب  صفا )ترانه سرا( به عنوان یک خاطره 
خواننده ای  است؛  کرده  تعریف  رفیعی  ــوش  داری از 
قرمز  ماشین  و  او  جوالنگاه  اللــه زار  تمام  روزگــاری  که 
مدل باالیش بود. او که داستان های عاشقانه اش هنوز 
که هنوز است پر از افسانه و شور به نظر می آید. مرگ 

غم انگیزی داشت و زندگی پرهیاهو و عجیبی. 
جوان اول خیابان های تهران

در کرمان به دنیا آمد. فرزند لطفعلی رفیعی، نماینده 
از  پدر  خالف  بر  ملی.  شــورای  مجلس  در  بم  مردم 
برنامه ریزی  بر اساس هنر  را  ابتدا زندگی خود  همان 
کرد. ابتدا با بدیع زاده آشنا شد و از طریق او به رادیو 
راه یافت. رفیعی به صدا و شیوه خوانندگی بدیع زاده 
بسیار  عالقه  او  مهربانی  و  گشاده رویی  خصوص  به 
داشت  دوست  را  او  قدری  به  هم  بدیع زاده  و  داشت 
که داریوش در واقع جزو افراد خانواده او درآمده بود 
او  می برد.  سر  به  او  خانه  در  روزها  و  شب ها  اغلب  و 
بعدتر با مصطفی گرگین زاده و مجید وفادار آشنا شد 
که حاصلش »زهره«، »شب انتظار« یا همان »شب به 
گلستان تنها منتظرت بودم« و همچنین »گلنار« شد. 
او به خواندن اشعار محلی رغبت زیادی نشان می داد. 
صدایش گرفتگی و شور و حال مخصوصی داشت و در 

آوازهایش تحریرهای کمی شنیده می شود. داریوش 
نواب  اسماعیل  رسید.  شهرت  به  زود  خیلی  رفیعی 
صفا در کتاب خاطرات هنری خود با نام »قصه شمع« 
نوشته است: »پر از شوق و شور جوانی بود. قلبی به 
احساس  از  سرشار  وجودش  داشت.  آفتاب  روشنی 
بود. قامتی رسا و متناسب داشت. چهره اش مصداق 
عشق  زنجیر  به  را  دل  صدها  که  بود  کشمیر  سبزه 
سخن  کرمانی  شیرین  و  غلیظ  لهجه  با  بود.  کشیده 
تبلور داشت.  و پاکی در کالمش  می گفت و صداقت 
نمی شناخت.  را  او  کسی  و  بود  آمده  تهران  به  تازگی 
سن عمرش بیش از 2۱، 22 سال را نشان نمی داد. 
در حرکاتش تصنع و تکلف دیده نمی شد. در سال های 
۱۳26 و ۱۳2۷ خیابان های استانبول، نادری و الله زار 
آن  بود.  تهران  خیابان های  آراسته ترین  و  مجلل ترین 
رنگی  قرمز  ماشین  کرمانی  پرشور  و  سبزه رو  جوان 
داشت و گاه از ساعت ۱0 بامداد که گردش یا خرید 
یا استراحت در خیابان های الله زار، استانبول و نادری 
زیبای خود در آن خیابان ها  اتومبیل  با  آغاز می شد، 
جوالن می داد. کمتر کسی او را می شناخت ولی بعد 
از سال ۱۳2۷ تا ۱۳29 که بعضی شب ها در رادیو آواز 
می خواند، مردم به تدریج با نام داریوش رفیعی آشنا 
مجلس   ۱4 دوره  در  رفیعی  لطفعلی  پدرش  شدند. 
شورای ملی از شهر بم به نمایندگی انتخاب شده بود 
و خانه کوچ به تهران آمده بودند. داریوش که در سال 
۱۳29 به وسیله دوست و استادش بدیع زاده به طور 

مستمر در رادیو ایران برنامه اجرا می کرد. سنی حدود 
2۳ سال داشت. در دبیرستان دارایی درس می خواند 
را به  او  از سال هایی که صدای گرم و دلپذیرش  ولی 
اوج  در  او  کرد.  رها  را  تحصیل  ادامه  رساند،  شهرت 

شهرت بر اثر تزریق آمپول آلوده به کزاز مبتال شد. 
آخرین برف

رفیعی  حیات  ساعات  آخرین  ــاره  درب ترقی  بیژن 
سنگینی  بــرف  ــود.  ب بهمن  دوم  »صبح  می گوید: 
می بارید و با اتومبیل خودمان از جاده قدیم شمیران 
به سوی شهر می آمدیم. به ابتدای کوچه فردوس محل 
مادرش  همراه  به  او  دیدیم  رسیدیم.  داریوش  اقامت 
ایستاده  خیابان  کنار  در  اتومبیلی  رسیدن  انتظار  به 
است. بالفاصله توقف کردیم و از آنها خواستیم سوار 
شوند تا به شهر برویم. داریوش در حالی که از درد به 
خود می پیچید، در کنار من قرار گرفت و به درخواست 
بعد  ظاهرا  کردیم.  حرکت  بیمارستان  سوی  به  آنها 
درد  این  که  بودند  شده  متوجه  دکتر  آقای  تجویز  از 
آقای  که  پیشنهادی  بزنند.  واکسن  باید  و  است  کزاز 
مورد  و  بود  داده  عدالت  داروخانه  مدیر  الریجانی، 
توجه دکتر قرار نگرفته بود. بدبختانه در این مملکت 
هنوز هم قانونی برای تعقیب این دکترها و اشتباهاتی 
کار  به هر صورت  ندارد.  وجود  مرتکب می شوند،  که 
از کار گذشته بود. داریوش با همان حال نزار گفت: 
باریدن برف  و  باری است که برف  این آخرین  »بیژن 
را می بینم. دیگر زندگی من به پایان رسیده.« دلداری 

دیگر چه فایده ای داشت. به بیمارستان رسیدیم، فورا 
تشخیص کزاز دادند. او را در اتاقی بستری کردند که 
پرداختند  عالج  به  بود.  رنگ  سیاه  پرده هایش  همه 
ولی دیگر سودی نداشت. اتاق بیمارستان پرده سیاه 
و به این ترتیب بود که زندگی جوانی در ۳۱ سالگی 
به طرزی عبرت آموز و تاثرانگیز به پایان رسید. او را در 

آرامگاه مرحوم ظهیرالدوله به خاک سپردند.
گلنار!

کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار
گهر  ام  دیده  غم  اسیر  دل  شد  تو  بی  که  کجایی 

بارگلنار
دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر گلنار

در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار
فریبم  آخر  دادی  گلنارکه  حبیبم  من  از  دیدی  چه 

گلنار
کامی  نا  شد  که  گردون  از  نصیب  کاش  ای  نیابی 

نصیبم گلنار
بِود مرا در دل شب تار آرزوی دیدارتا به کی پریشان
تا به کی گرفتار یا َمده مرا وعده وفاراز خود نگهدار
یا به روِی من خنده هابزن قلب من به دست آرچه
دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار

نیابی ای کاش نصیب از گردونکه شد نا کامی
نصیبم گلنار لب خود بگشا

به سخن گلنار دل زارم را،مشکن گلنارنشوی عاشق
ز کجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار

خواننده ای که هنوز زندگی اش پر از معماست؛

سرنوشت عجیب خالق »گلنار«

در  »شــفــق«  نقاشی خط  ــرادی  ــف ان نمایشگاه 
نگارخانه رادین افتتاح می شود.

روز  از  »شفق«  نقاشی خط  انفرادی  نمایشگاه 
رادین  نگارخانه  در   ۱۷ ساعت  دی ماه   2۱ جمعه 

گشایش خواهد شد.
ــرادی  ــف ان نمایشگاه  ــن  ــی ــم دوازده ــق«  ــف »ش
نقاشی خط از میر شجاع شجاعی پور است و آثار وی 
نمایش گذاشته  به  نمایشگاه  این  این موضوع در  با 

خواهد شد.
روز  تا  »شفق«  نقاشی خط  انفرادی  نمایشگاه 
در   2۱ الی   ۱۷ ساعت  از  ــاه  دی م  2۷ پنج شنبه 

نگارخانه رادین پذیرای بازدیدکنندگان است.
عموم  برای  نقاشی خط  نمایشگاه  این  از  بازدید 

آزاد و رایگان است.
 ،۱2 جنوبی  حامد  سجاد،  بلوار  در  رادین  گالری 

پالک ۱08 واقع شده است.

کتاب »شهربانو« رونمایی می شود
نوشته  »شهربانو«  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
پاسدار  سرتیپ  سردار،  حضور  با  قربان زاده  مریم 
امام رضا)ع(،  سپاه  فرمانده  نظری،  یعقوب علی 
از  و جمعی  برجسته کشور  نویسنده  سعید تشکری 

اهالی فرهنگ و ادب در مشهد برگزار می شود.
مراسم  این  خراسان،  منطقه  ایسنا-  گزارش  به 
پایداری  فرهنگ سرای  ستاره ها،  نشر  همکاری  با 
مشهد و انتشارات به نشر روز چهارشنبه ۱9 دی ماه  

ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
و  کتاب  فروشگاه  در  مراسم  این  برگزرای  مکان 
رضوی  قدس  آستان  انتشارات  فرهنگی  محصوالت 

واقع در بلوار سجاد، چهارراه بزرگمهر است.
کتاب »شهربانو« توسط نشر ستاره ها منتشر شده 
است؛  رسیده  چهارم  چاپ  به  سال  یک  مدت  در  و 
یک  زندگی  20سال  از  برش هایی  روایت گر  اثر  این 
جوانی اش،  سال های  همه  از  که  ساله   80 مادر 
امثال  برای  تا  نگه داشته  غنیمت  را  برش ها  همین 

ما بگوید.

»گالب آدینه« هنرمند سرشناس سینما، تلویزیون 
دومین  نمایشی  هنرهای  بخش  داور  کشور،  تئاتر  و 

جشنواره خانه بهار مشهد شد.
ظرفیت  از  بهره گیری  منظور  به  مشهد،  شهرداری 
هنرمندان در زیباسازی و ارائه طرح های خالقانه هنر 
نو، دومین جشنواره هنرهای  شهری در آستانه سال 
شهری مشهد خانه بهار در بخش های مخالف از جمله 

هنرهای نمایشی، برگزار خواهد شد

تحصیالت  ــا  ب شفیعی  مــهــدی  اســـاس  ــن  ای ــر  ب
کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی، نویسنده و بازیگر 
جشنواره  نمایشی  هنرهای  تخصصی  دبیری  برای 
حمیدرضا  آدینه،  گالب  و  شده  انتخاب  بهار«  »خانه 
نعیمی و شهرام نوشیر از فعاالن عرضه نمایش، هیات 

داوران این بخش از جشنواره هستند.

عملیات پردیس تئاتر و پردیس 
آرامگاه فردوسی مشهد تدوین شود

آغاز  برای  برنامه ریزی  شهردار مشهدمقدس گفت: 
به  فردوسی  آرامگاه  پردیس  و  تئاتر  پردیس  عملیات 

سرعت تدوین شود.
محمد رضا کالئی در شورای اداری شهرداری مشهد 
دولت  از  مشهد  شهرداری  مطالبات  داشت:  اظهار 
در  دوستان  که  تالشی  با  اما  بود  مانده  باقی  سال ها 
2-۳ ماه گذشته در حوزه اقتصادی مالی انجام دادند، 
بخشی از بدهی های ۵2 دستگاه اجرایی به شهرداری 
بانک ها  به  شــهــرداری  بدهی  با  و  مشخص  مشهد 
ماندگار در دوره  اتفاق  این موضوع یک  تهاتر شد که 

شهرداری خواهد بود.
سازمان ها  مدیران  از  گفت:  مشهدمقدس  شهردار 
را  خود  دولتی  مطالبات  که  می خواهیم  مناطق  و 
جمع بندی و اعالم کنند زیرا سال آینده سال سررسید 
بدهی ها خواهد بود و ماهانه باید مبلغ 200 میلیارد 
تومان از اقساط بانکی را که عدد بسیار سنگینی است 
بابت بدهی هایمان پرداخت کنیم لذا این موضوع برای 

ما بسیار مهم است.
از  تومان  میلیارد   ۱660 تاکنون  گفت:  کالئی 
بودجه نقدی ۳ هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد 
محقق شده و حدود ۵0 درصد آن باقی مانده که باید 
تالش کنیم تا پایان سال بخش زیادی از مبلغ باقی 
هوشمندسازی  کنیم.پروژه های  محقق  نیز  را  مانده 
مدیریت شهری از جمله کیف پول، سامانه شفافیت 
توجه  مورد  باید  که  بود  مهمی  اتفاقات  فرم  پلت  و 
بیشتری قرار گرفته و در جامعه انعکاس گسترده تری 

داشته باشد.

خبر
»گالب آدینه« داور بخش هنرهای »شفق« در نگارخانه رادین

نمایشی دومین جشنواره خانه بهار شد
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سرویس فرهنگ

صدایش گرفتگی و شور و حال مخصوصی داشت و در آوازهایش تحریرهای کمی شنیده می شود. داریوش رفیعی خیلی زود به شهرت رسید

,,

مجلس  در  فرهنگی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
شورای اسالمی گفت: تعداد تیراژ و موضوعات کتاب 
با  زبانی در کتاب ها نشان می دهد در مقایسه  تنوع  و 
پیشرفت  میزان  چه  به  ایران  اطراف  و  دنیا  کشورهای 

کردیم.
خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پژمان فر  نصرا... 
انقالب  40ساله  دستاوردهای  به  اشاره  با  ملت  خانه 
اسالمی گفت: انقالب اسالمی توانسته در این 4 دهه 
دانشی،  مختلف  عرصه های  در  بزرگی  دستاوردهای 
تا   ... و  صنعتی  کشاورزی،  و  تحقیقاتی  پژوهشی، 
این  موضوع  این  شاهد  گفت:  آورد،  بدست  امروز  به 
است که امروزه علی رغم اینکه در هیچ جای دنیا هیچ 
داشته  جدی  دشمنان  حد  این  به  که  نداریم  کشوری 

سرمایه گذاری  کشور  این  با  دشمنی  برای  تا  باشند 
کنند، اما توانستیم همه تهدیدها را با تمام مشکالتی 
مسئله  یک  این  و  بگذاریم  سر  پشت  کرده  ایجاد  که 
موفق  توانسته  ایران  می دهد  نشان  که  است  اساسی 

باشد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس دهم شورای 
دنیا  در  رسانه ای  فضای  طرف  یک  از  افزود:  اسالمی 
تالش  داده  خرج  به  ایــران  به  نسبت  که  بایکوتی  با 
مردم  تا  نشود  منتقل  مردم  به  واقعیت ها  که  می کند 
ایجاد شده است  اتفاقات مثبتی در کشور  ببینند چه 
و در این راستا می توانیم چه اقدامات موثری را داشته 

باشیم.
فرهنگی  کمیسیون  مجازی  فضای  کمیته  رییس 

باید  رسانه ها  بنده،  نظر  به  کــرد:  تصریح  مجلس 
اردوهای  قالب  در  حتی  کنند  ورود  موضوع  این  در 
دانش آموزی، دانشجویی و ... فرصتی ایجاد شود تا از 
نزدیک دستاوردها را ببینند و برای آنها روشن شود تا 

بتوانند برای خود مقایسه داشته باشند.
اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
انقالب  از  قبل  40 سال  با  فقط  نباید  این دستاوردها 
ایران  پیشرفت های  باید  داشت:  اظهار  شود  مقایسه 
نقاط  چه  و  ضعف  نقطه  از  چه  نیز  کشورها  دیگر  با 
تالش  در  برخی  اینکه  شود.  سنجیده  و  مقایسه  قوت 
دیده  موفقیت ها  تا  کنند  ایجاد  هجمه ای  تا  هستند 
باید  نشود، کمال بی انصافی است و مردم و مسئوالن 

در این موضوع کمک کنند تا واقعیات گفته شود.

با  مقایسه  در  نشر  و  چاپ  حوزه  توجه  قابل  پیشرفت 
کشورها دیگر 

مجلس  در  فرهنگی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
در  که  پیشرفت هایی  خصوص  در  اسالمی  شــورای 
طول انقالب در حوزه چاپ و نشر اتفاق صورت گرفته 
با  را  نشر  و  چاپ  صنعت  بخواهیم  اگر  افزود:  است، 
تعداد  که  می بینیم  کنیم  مقایسه  انقالب  از  قبل  دوره 
نشریات چند صد برابر شده است؛ تعداد تیراژ کتاب، 
یعنی  کتاب ها،  در  زبانی  تنوع  و  کتاب ها  موضوعات 
چاپ شدن کتاب هایی که به زبان های مختلف التین، 
نشان  دارند،  وجود  زبان ها،  دیگر  و  روسی  انگلیسی، 
ایران  اطراف  و  دنیا  کشورهای  با  مقایسه  در  می دهد 

چقدر پیشرفت کردیم.

مشهد  شهرداری  بین الملل  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
تمامی  در  شهر"  "لبخند  کمپین  تابلوی   4۵0 اکران  از 

فضاهای تبلیغاتی مشهد خبر داد.
محمدرضا اسماعیل زاده با بیان این مطلب، اظهار کرد: 
گسترش  هدف  با  لبخند  طرح  تابلوهای  گذشته  روز  از 
فرهنگ لبخند زدن در بین شهروندان در تمامی فضاهای 
و  شده  اکران  گسترده  صورت  به  مشهد  شهر  تبلیغاتی 
چهره های خندان مردان، زنان و کودکان شاد را به تصویر 

کشیده است.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین تابلوی "طرح لبخند" در 
به  تابلو  این  کرد:  بیان  اکران شده،  میدان شهدا  عرصه 
متراژ 6000 مترمربع حاوی 8 پیام با عنوان "لبخند شهر" 

در معرض دید شهروندان قرار گرفته است.

مشهد  شهرداری  بین الملل  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
ادامه داد: سایر تابلوها نیز در تمام مناطق ۱۳گانه شهر 
جانمایی شده و به مدت ۱0روز به روی مردم شهر لبخند 
طرح  و 2۵  پیام   8 با  تابلوها  این  اینکه  ضمن  می زنند. 

متفاوت آذین بندی شده است.
ترویج  و  روحی  متفاوت  فضای  ایجاد  اسماعیل زاده 
این  از دیگر اهداف اکران  را  فرهنگ مهربانی بین مردم 
با  جامعه  افــراد  است  ممکن  ــزود:  اف و  برشمرد  تابلوها 
این رو  از  مشکالت متعددی در طول روز مواجه باشند. 
زدن  لبخند  شده  تالش  لبخند  طرح  تابلوهای  اکران  با 
یادآور شویم. بدین  به شهروندان  برای لحظه ای  را حتی 
های  محیط  در  زندگی  روانی  تنش های  از  کمی  ترتیب 

شهری کاسته می شود.

وی با اشاره به عناوین بکارگرفته شده در این تابلوها، 
توضیح داد: این عناوین شامل جمالتی از قبیل "به لبخند 
تو شهر زیبا می شود"، "بخند که شهر به لبخند تو زنده 
طرح  "لبخند  می شو"،  بهار  می زنی  که  "لبخند  است"، 
مهربانی در بوم زندگی"، "افق دریائی از نور است و لبخند"، 
"لبخند تو آیین دعای همه ما"، "لبی پر زخنده دلی پر 
امید" و "من به لبخند تو مشتاق که نه محتاجم" می باشد.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد به 
آمار باالی خشونت در جامعه اشاره کرد و گفت: ضرورت 
دارد برای این موضوع چاره اندیشی شود و با اقداماتی از 
این قبیل از گسترش پدیده خشونت در بین شهروندان 

جلوگیری گردد.
طرح  تابلوهای  اکران  کرد:  خاطرنشان  اسماعیل زاده 

لبخند از امروز آغاز شده و دریافت بازخوردهای آن زمانبر 
است. اما مهم آن است که کارشناسان مباحث اجتماعی 
وارد  دست  این  از  طرح هایی  بیشتر  اثربخشی  زمینه  در 

عمل شوند و نظرات خود را مطرح کنند.
وی گفت: منتظر دریافت بازخورد اکران تابلوهای طرح 
لبخند از سوی شهروندان هستیم تا میزان موفقیت اکران 

این تابلوها را از نگاه شهروندان بسنجیم.
گفتنی است کمپین لبخند شهر متعلق به شهرداری 
مشهد با مشارکت موسسه فرهنگی شهرآرا است و تالش 
می شود سطح نوینی از زندگی را به شهروندان مشهدی 
آرامش بخش همراه  با تصاویر  ارائه دهد. طرح هایی که 
با پیام های لبخند، واژه مهربانی را جلوه گری می کند و تا 

حدوی از غدغه های روزمره آنها می کاهد.
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پیشرفت قابل توجه حوزه چاپ و نشر از دستاوردهای انقالب است

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد خبر داد:

اکران 450 تابلوی کمپین "لبخند شهر" در فضاهای تبلیغاتی مشهد



مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی گفت: نقش برجسته سربازهخامنشی 

در موزه خراسان بزرگ به نماش گذاشته می شود.
با  فر  مکرمی  ابوالفضل  امــروز  صبح  گــزارش  به   
اعالم این خبر افزود: این اثر تاریخی به عنوان نماد 
دیپلماسی موفق ایران در بازگرداندن نمادهای هویتی 
به غارت رفته ایران توسط کشورهای استعماری است 
که باتالش های معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان 
سفر  در  خارجه  امور  وزارت  کشور  فرهنگی  میراث 

رئیس جمهور به نیویورک به ایران بازگردانده شد.
امسال  ــاه  م شهریور  چــه  ــر  اگ داد:  ادامـــه  وی 
به کشوررسانه ای شد  تاریخی  اثر  این  اخباربازگشت 
باعث  ایران  فرهنگی  دیپلماسی  تالش  ها  سال  اما 
برجسته  نقش  و  شود  حاصل  موفقیت  این  تا  شد 
با  فر  مکرمی  بــازگــردد.  ــران  ای به  سربازهخامنشی 
سرسرباز  به  متعلق  تاریخی  قطعه  این  که  این  بیان 
سال  حــدود8۵  در  کرد:  اظهار   ، است  هخامنشی 
پیش این اثر تاریخی در کاوش های باستان شناسی 
کشف شده است اما در سال ۱9۳6 میالدی از ایوان 
جنوبی کاخ شورا به سرقت رفت. وی ادامه داد: پاییز 
سال 20۱۷  در حالی که قرار بود این اثر تاریخی در 
نمایشگاهی به نمایش گذاشته و پس از آن در حراجی 
میراث  مسئوالن  شود،  فروخته  نیویورک  در  عتیقه 
فرهنگی ایران از این موضوع مطلع شده و با پیگیری 
های حقوقی دولت، سرانجام دیپلماسی بین المللی 
 9۷ مهرماه  پنجم  تاریخی  شیء  این  و  داد  جــواب 
ازنیویورک  ایران  بازگشت رئیس جمهوری  با  همزمان 
شد.  بازگردانده  ایــران  به  متحد  ملل  سازمان  مقر 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اهمیت و ارزش 
باالی این قطعه تاریخی، شرایط انتقال و نمایش آن 
تهران  از  سپس   ، فراهم  مشهد  در  مردم  عموم  برای 
نقش  کرد:  اظهار  فر  مکرمی  شد.  منتقل  مشهد  به 
به  قبل  ماه  یک  حدود  از  سربازهخامنشی  برجسته 
این  وکارشناسان  شده  منتقل  بزرگ  خراسان  موزه 
موزه در حال آماده سازی فضای برای نمایش عمومی 

هستند.
نمایش از 24 دیماه تا 24 بهمن ماه

از  گفت:   تاریخی  قطعه  این  نمایش  ــاره  درب وی 
24 دیماه تا 24 بهمن ماه به مدت یک ماه در موزه 

خراسان بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد.

و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  مــیــراث  مدیرکل 
می  شهروندان  افــزود:  رضوی  خراسان  گردشگری 
توانند همه روزه، حتی روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 

۱۷ از نقش برجسته سرباز هخامنشی بازدید کنند.
وی یادآورشد: با توجه به این که قرار است این قطعه 
تاریخی در استان های مختلف کشور به مدت یک ماه 
اعالم  از فرصت  نمایش گذاشته شود، شهروندان  به 
شده برای بازدید از این قطعه تاریخی استفاده کنند، 

شاید امکان تمدید زمان بازدید وجود نداشته باشد.
رویکرد دیپلماسی فعال فرهنگی 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  کــل  مدیر 
گردشگری خراسان رضوی  با اشاره به رویکرد دولت 
در حفاظت از میراث فرهنگی و برنامه های انجام شده 
این  استراد  گفت:  تاریخی  قطعه  این  بازگشت  برای 
قطعه تاریخی از آمریکا نشان می دهد که دیپلماسی 
فعال فرهنگی نیز مانند همین مورد ، می تواند موفق 

عمل کنند.

از  حفاظت  یگان  اخیر  های  سال  طی  افزود:  وی 
با  همکاری  های  پیمان  و  تشکیل  فرهنگی  میراث 
نهادهای بین المللی فعال در حوزه میراث فرهنگی و 
پلیس بین الملل و نیروی انتظامی منعقد کرده است 
تا تالش های همه جانبه و همسویی در داخل و خارج 

برای بازگرداندن اشیاء تاریخی به ایران صورت گیرد.
تاریخی  اثر  این  نمایش  اهمیت  درباره  فر  مکرمی 
در  همواره  خراسان  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  در 
و  فرهنگی  و  فکری  های  سکاندارجریان  تاریخ  طول 
تمدنی بوده و به نوعی تمدن ساز بوده است، اکنون 
نیز به واسطه بارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( به مانند 

پیشانی نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
وی تاکید کرد: به واسطه این مضجع شرف مشهد 
کشور،  زیارت  گردشگری  قطب  و  ایران  معنوی  قلب 
قبله آمال شیعیان جهان شده است  به همین دلیل 
از  تاریخی  نمادی  عنوان  به  هخامنشی  سرباز  سفر 
ایران به  مشهد آمده است. وی تصریح کرد: با توجه 

به این که خراسان رضوی پیشینه فرهنگی و تاریخی 
بخش  خراسان  هخامنشیان  دوره  در  و  دارد  غنی 
مهمی از ایران محسوب می شده است مردم استان 
برای  به این نماد تاریخی  ارزش قایل بوده و استقبال 

خوبی را خواهند داشت.
مربوط  خراسان  موزه  اشیا  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
و  است  نمایش  حال  در  اسالمی  دوره  قرن   ۱4 به 
نقش  از  بتزدید  بر  عالوه  توانند  می  بازدیدکنندگان 
داشته  بازدید  آثار  این  از  هخامنشی  سرباز  برجسته 

باشند.
بعد  چرا  که  این  درباره  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
شده  اورده  مشهد  به  تاریخی  شی  این  که  مدتی  از 
دلیل  به  گفت:  شود؟  می  گذاشته  نمایش  به  است، 
فراهم نمودن فضای استاندارد موزه ای به لحاظ نور 
و پیش بینی مالحظات فیزیکی الزم  نیازمند پروسه 
زمانی بود که اکنون فراهم شده و 24 دیماه به نمایش 

گذاشته می شود.

صعودهای  و  کوهنوردی  هیئت  سالیانه  مجمع 
سالن  در  ۱8دی  سه شنبه  رضوی  خراسان  ورزشی 

کنفراس صحن جامع رضوی برگزار شد. 
عملکرد  جلسه  این  در  امــروز«  »صبح  گزارش  به 
ورزشی  تقویم  و  استان  هیئت   9۷ و   96 سال  مالی 
و  شد  ارائه  هیئت  خزانه دار  و  رئیس  توسط   98 سال 

مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 
تقدیر  ضمن  فدراسیون  ریاست  همایش  این  در 
مربیان  پیشکسوتان،  مجمع،  اعضای  از  تشکر  و 
سالن  نوردی  سنگ  دیواره  تجهیز  گفت:  داوران  و 
اولویت های  جــزو  استان  ــرداد  ۱۵خـ اختصاصی 
سال  بهار  تا  امیدواریم  و  می باشد  نیز  فدراسیون 

را تخصیص دهیم.  اعتبارات الزم  بتوانیم  آینده 
رضا زارعی همچنین از برگزاری مسابقات نونهاالن 
تهران  میزبانی  به  فجر  دهه  مبارک  ایام  مناسبت  به 
اعالمی  برحسب  رضوی  خراسان  گفت:  و  داد  خبر 
که داشته است ۱۵ورزشکار را به این مسابقات اعزام 

می کند.
برگزاری  و  مربی  تربیت  دربـــاره  ادامــه  در  وی 
رضوی  خــراســان  میزبانی  به  آمــوزشــی  دوره هـــای 
گفت:  بــود  مجمع  اعضای  از  بسیاری  ســوال  که 

فدراسیون نگاه مثبتی در این خصوص فعال ندارد. 
اشتران  حادثه  درباره  کوهنوردی  فدراسیون  رئیس 
خراسان  کوهنوردان  از  نفر   9 شدن  کشته  و  کوه 
رضوی گفت: قطعا یک سهل انگاری سبب وقوع این 
از  اطالع  محض  به  مربیان  و  ورزشکاران  شد،  حادثه 

خودداری  صعود  ادامه  از  باید  مسیر  بودن  خطرناک 
از  یکی  دختر  بارها  خصوص  ایــن  در  می کردند، 

با من تماس گرفته است.  کوهنوردان 
و  ورزش  اداره  کل  مدیر  گــزارش  این  اســاس  بر 
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  نیز  رضوی  خراسان  جوانان 
در  رضوی  خراسان  کوهنوردی  درگذشتگان  خاطره 
حادثه اشتران کوه گفت: امیدوارم این روند همچنان 
بالندگی  و  رشد  شاهد  همچنان  و  باشد  داشته  تداوم 
به خصوص رشته کوهنوردی  استان در عرصه ورزش 

و صعودهای ورزشی خراسان رضوی باشیم. 
اختصاصی  سالن  اینکه  به  اشاره  با  فتاحی  فرزاد 
دهه  مبارک  ایام  رسیدن  فرا  با  همزمان  خرداد   ۱۵
سالن  افزود:  می شود،  افتتاح  جاری  سال  در  فجر 
آن  احداث  کلنگ  است  ۱۱سال  از  بیش  ۱۵خرداد 
طرح  مجریان  اظهارات  به  بنا  که  است  شده  زده 
این  افتتاح  شاهد  امسال  ماه  بهمن  در  امیدواریم 

باشیم.  اختصاصی  سالن 
باشگاه های  تشکیل  شد:  ــادآور  ی همچنین  وی 
کوهنوردی این فرصت را ایجاد کرد که استعدادیابی 
سبب  و  گیرد  قــرار  هیئت  ایــن  سرلوحه  ــوزش  آم و 
توانست  هیئت  این  و  شد  استان  برای  بزرگی  افتخار 

رتبه دوم آموزش را در سطح کشور کسب کند. 
به  مردم  آحاد  نگاه  اینکه عمده  به  اشاره  با  فتاحی 
ایجاد می کند  را  این فرصت  دامن طبیعت  در  حضور 
از  جلوگیری  و  امنیت  به  بیشتری  توجه  هیئت  که 
برای  را  کوه  از  صعود  هنگام  در  احتمالی  خطرات 

این رشته مفرح فراهم کند.  به  عالقه مندان 
وی کسب موفقیت استان در المپیاد استعدادهای 
برتر توسط هیئت را به اهالی و مدیران هیئت تبریک 

گفت و عنوان کرد: کسب ۵ طال و ۱2 مدال ارزشمند 
و  زیرساخت ها  به  توجه  از  نشان  مسابقات  این  در 

پروری است. نخبه 
و  کوهنوردی  هیئت  رئیس  همایش  این  ادامه  در 
گزارش  ارائه  با  رضوی  خراسان  ورزشی  صعودهای 
9 ماهه اول  96 و  از عملکرد هیئت طی سال  کاملی 
گفت:  هیئت  موفقیت های  کسب  دربــاره   9۷ سال 
در  و  کشور  در  هیئت  قهرمانی  نایب  مقام  کسب 
بخش آموزش، کسب ۱۱مدال طال، ۱2نقره و 6 برنز 
6 نقره و  در مسابقات کشوری در سال96 ، ۱4طال، 
۵ مدال برنز در سال 9۷، در مسابقات آسیایی توسط 
نقره   6 کوهنوردان خراسان رضوی، کسب یک طال، 
در  4نقره  و  طال  یک  کسب  و   96 سال  در  برنز   ۱6 و 
کوهنوردان  96 حاصل تالش  مسابقات جهانی سال 

خراسان رضوی است.  
کشور  لیگ  مسابقات  برگزاری  از  زحمتکش  رضا 
در اول بهمن ماه خبرداد و گفت: خراسان رضوی با 
اعزام می شود و صعود  این مسابقات  به  آماده   تیمی 
ــوروزی«  »ن توسط  بار  دومین  بــرای  اورســت  قله  به 
هیئت  دیگر  افتخارات  از  رضوی  خراسان  کوهنورد 

است.   استان  کوهنوردی 
گــروه   ۱00 اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  ــه  ادامـ در  وی 
نشان  خاطر  داریم  استان  در  شده  ثبت  کوهنوردی 
نقش  رشته  این  در  شهرستان   26 اکنون  هم  کرد: 
فعالی دارند و ۷۵ باشگاه مجوزدار و ثبت شده داریم 

که از این تعداد 4۵ باشگاه در مشهد دایر است.  
مربی   200 اکنون  هم  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
 ۷۱ تعداد  این  از  که  می کنند  فعالیت  استان  در 
داریم  اختیار  در  روز  دانــش  با  و  متخصص  مربی 

تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف هیئت آموزش 
استعدادهای  کشف  و  کوهنوردان  و  داوران  مربیان، 
خوشبختانه  که  است  کوهنوردی  رشته  در  جــوان 

موفقیت هایی در این بخش در کشور کسب کردیم. 
و  ورزش  اداره  معاون  زارعــی  همایش  ایــن  در 
امور  کمیته  مسئول  آسیابان  حمید  استان،  جوانان 
تربیت  معاون  نوری  حسن  فدراسیون،  استان های 
ماشا...  مجمع،  عضو  و  شهرداری  سالمت  و  بدنی 
عضو  و  رضوی  خراسان  مرزبانی  فرمانده  جان نثار 
و  داوران  مربیان،  شهرستان ها،  نمایندگان  مجمع، 

از قهرمانان استان حضور داشتند.  تنی چند 
بحث  در  که  هیئت هایی  همایش  این  پایان  در 
شهرستان ها  در  کوهنوردی  توسعه  و  رشد  آموزش، 
عنوان  به  بودند  کرده  کسب  توجهی  قابل  موفقیت 
سبزوار  هیئت  شدند.  معرفی  استان  برتر  هیئت های 
و  طرقبه  خواف،  ترتیب  به  و  کرد  کسب  را  اول  رتبه 
به  هدایایی  و  کسب  را  سوم  و  دوم  رتبه های  شاندیز 

رسم یادبود به این هیئت ها اهدا شد.
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 هانیه فالح

فوتبال  ملی  تیم  بــازی هــای 
آقایان  ویــژه  رایگان  صــورت  به 
پخش  ــا)ع(  رض امــام  ورزشگاه  در 

می شود.
مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در راستای 
ایجاد شور و نشاط اجتماعی میان جوانان و عالقه مندان 
سالگرد  چهلمین  رسیدن  فرا  آستانه  در  و  فوتبال  به 
پیروزی انقالب اسالمی، بازی های تیم ملی فوتبال ایران 
طریق  از  را   20۱9 آسیا  ملت های  جام  رقابت های  در 
اسکوربوردهای ورزشگاه امام رضا)ع( به صورت مستقیم 

برای آقایان پخش خواهد کرد.
تیم  بازی های  نمایش  بــرای  الزم  ساخت های  زیر 
تا  شده  فراهم  رضــا)ع(  امام  ورزشگاه  در  فوتبال  ملی 
را  مهیج  رقابت های  این  بتوانند  ورزش  به  عالقه مندان 

زیباترین مجموعه های ورزشی  و  از مجهزترین  در یکی 
خاورمیانه تماشا کنند.

مشهد  فرمانداری  همراهی  و  مجوز  با  تصمیم  این 
بودن  دارا  با  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  و  است  شده  اتخاذ 
میزبان  استاندارد  و صوت  و مجهز  اسکوربورد مدرن   2
از  نفر  به 8  بازی  بود و در هر  هــواداران فوتبال خواهد 
اعالم  ورزشگاه  محل  در  که  پیامکی  مسابقه  برندگان 

خواهد شد، جوایزی اهدا می شود.
دومین بازی تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام 
ملت های آسیا روز شنبه 22 دی ساعت ۱4:۳0 با تیم 
چهارشنبه  روز  در  بازی  سومین  و  ویتنام  فوتبال  ملی 
با تیم ملی عراق خواهد بود و  26 دی ساعت ۱9:۳0 
هواداران و تماشاگران می توانند ۳0 دقیقه قبل از بازی 

در این ورزشگاه حاضر شوند.

رای  دو  انضباطی  کمیته 
خود را در خصوص سرمربی تیم 
پدیده مشهد و دیدار تیم های خونه 

به خونه بابل و شهرداری ماهشهر صادر کرد.
شهرداری  و  بابل  خونه  به  خونه  تیم  دو  ــدار  دی
فوتبال  اول  دسته  لیگ  رقابت های  سری  از  ماهشهر 
مهابادی،  داود  سوی  از  و  برگزار  کشور  باشگاه های 
بر  مبنی  تخلفاتی  ماهشهر  شهرداری  تیم  سرمربی 

اعتراض به داوری و سرمربی تیم مقابل رخ داد.
نیز  بابل  خونه  به  خونه  تیم  تیم  مربی  برزگر  مهران 
اخراج شد. هر کدام  داور،  به  مکرر  اعتراض  دلیل  به 
از نفرات فوق منفردا با توبیخ کتبی کمیته انضباطی 

مواجه شدند.
در  انضباطی  کمیته  بررسی  از  پس  همچنین 

گل  یحیی  علیه  داوران  دپارتمان  گــزارش  خصوص 
نشر  بر  مبنی  مشهد  پدیده  تیم  سرمربی  محمدی، 
در  داور  علیه  واقع  غیر  مطالب  بیان  طرح  از  اکاذیب 
دیدار دو تیم پدیده مشهد و ماشین سازی تبریز، این 
مقررات  از   ۷0 ماده  به  مستند  که  کرد  اعالم  کمیته 
این  از   9۳ ماده  رعایت  با   ۱۳96 مصوب  انضباطی  
میلیون   20 پرداخت  به  محمدی  گل  یحیی  مقررات، 

ریال جریمه نقدی محکوم شد.

و  پرسپولیس  سابق  بازیکن 
فوتبال  گفت:  ایران  ملی  تیم 
علی  همانند  بازیکنانی  ایــران 
کریمی و خداداد عزیزی را دیگر در تاریخش نخواهد 

دید.
از  پیش بینی اش  خصوص  در  بادامکی  حسین 
عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در جام ملت های 
این  در  کار سختی  اظهار کرد:  امارات،   20۱9 آسیا 
شرایط  نیز  ایران  داشت.  خواهیم  پیش   در  تورنمت 
تیم  عنوان  به  امیدوارم  دارد،  خوبی  خیلی  تیمی 
نخست از گروهش صعود کند تا در ادامه راه مسیری 

راحت تری برای راه یابی به مراحل پایانی طی کند.
فوتبال  اینکه  بر  تاکید  با  وی  ایسنا،  گــزارش  به 
ایران دیگر بازیکنانی همچون علی کریمی و خداداد 

عزیزی به خود نخواهد دید، گفت: ایران بیشتر یک 
تکیه  خود  بازیکنان  و  ستاره ها  به  اینکه  تا  است  تیم 
که  است  همین  کی روش  مثبت  نکات  از  یکی  کند. 
ثابت در  بازیکنان  بازیکنان، چه ذخیره ها و چه  تمام 
برای  تالش شان  تمام  و  گرفته اند  جا  تیم  یک  قالب 
دلیل  به  نیز،  لژیونر  بازیکنان  است.  تیم  موفقیت 
بازی در اروپا، از تجربه کافی برخوردارند و می توانند 
در  که  بازیکنی  اما  بیاورند،  در  را  بازی  تیم  قالب  در 
عزیزی  خــداداد  یا  کریمی  علی  اندازه های  و  حد 
در  نمی کنم  فکر  فنی  لحاظ  از  نداریم.  تیم  در  باشد 
فوتبال کشورمان، دیگر کسی مانند علی کریمی و یا 
تمام  آسیا  ملت های  جام   در  باید  شود.  پیدا  خداداد 
تالش مان را انجام دهیم که بازی گره نخورد و از تک 

موقعیت های مان به نحو احسن استفاده کنیم.

بادامکی: فوتبال ایران دیگر بازیکنی همانند خداداد و کریمی به خود نخواهد دیدیحیی گل محمدی جریمه شدبازی های تیم ملی فوتبال در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد پخش می شود

کوتاه از ورزش استان

در  که  اســت  رشته هایی  از  یکی  تیراندازی 
سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است و 
بسیاری از جوانان به دنبال این هستند. با نگاهی 
اجمالی به این ورزش در می یابیم که قبل از تشکیل 
فدراسیون ورزشی تیراندازی در ایران بیش از ۱00 
مختلف  سازمان های  و  ارتش  در  هم  قبل  سال 
غیرنظامیان  و  نظامیان  بین  تیراندازی  مسابقات 

برقرار بوده است.
تیراندازی تحت عنوان  تا سالیان زیادی ورزش 
سال  در  تا  بوده  فعال  ورزشی  تیراندازی  اتحادیه 
۱۳۳۷ فدراسیون تیراندازی ایران زیر نظر سازمان 

تربیت بدنی و ورزش )وقت( تأسیس یافت.
هفتمین دوره بازی های آسیائی در ایران در سال 
۱۳۵۳ در تهران برگزار شد و سالن های تیراندازی 
۱0 بادی متر روباز در میدان ۵0 متر خفیف   و 2۵ 
متر و ۵0 متر در مجموعه ورزشی آزادی و میدان 
اهداف پروازی در باشگاه ژاندارمری سابق باالتر از 

میدان ونک ساخته شد.
پس از انقالب نیز نظامیان فعالیت گسترده ای 
در رشته تیراندازی به خصوص تپانچه جنگی 2۵ 
متر سنتر فایر و تپانچه ورزشی و تفنگ ۳00 متر به 

فعالیت های خود ادامه دادند.
در  )ره(  خمینی  امام  تاریخی  به فرمان  توجه  با 
طرف  از  تیراندازی  ورزش   ۱۳۵8 سال  آذرماه   ۵
واحد آموزش نظامی بسیج کشور در سال ۱۳۵9 
باهدف گسترش علم تیراندازی در بین بسیجیان 
و باال بردن توان نظامی آنان با همکاری فدراسیون 

تیراندازی فعال شد. 
از آن زمان ورزش تیراندازی به عنوان یک ورزش 
و فعالیت نظامی به صورت همگانی درآمد. تا کلیه 
افراد غیرنظامی و نظامی اجازه فعالیت آزاد در این 
اکثر  حاضر  حال  در  کنند.  پیدا  را  ورزشی  رشته 
غیرنظامی  افــراد  از  ورزشــی  رشته  این  قهرمانان 

هستند زیادی را به خود دید.
تیراندازی  هیئت  رئیس  سراغ  به  رو  همین  از 
استان رفتیم و با وی به گفت وگو نشستیم که در 

ادامه می خوانید: 
از  تیراندازی خراسان رضوی  ابتدا رئیس هیئت 
اهداف و مشکل اصلی این رشته در هیئت استان 
گفت: هدف اصلی هیئت تیراندازی استان رسیدن 
رشته  ترویج  و  توسعه  یعنی  تیراندازی  رسالت  به 

تیراندازی است، زیرا تیراندازی اولین رشته توصیه 
شده توسط پیامبر است.

افــزود: متاسفانه در کشور ما  فــرودی  کــوروش 
تیراندازی  خراسان رضوی  استان  در  بیشتر  و 
توجه  و  است  داشته  کمی  بسیار  زیرساخت های 
ویژه ای به این رشته مهم نمی شود. اما با این وجود، 
ما تیراندازهای بسیار با استعداد و مربیان مجربی 
مسابقات  عمده ی  در  ما  که  صورتی  به  ــم،  داری
سکوهای  و  خــوب  مقام های  دارای  کشوری 
تپانچه  تیم  مثال،  عنوان  به  بوده ایم.  ارزشمندی 

بانوان ما امسال مقام اول کشوری را کسب کردند. 
رشته  فعالیت  عمده  گفت:  ــرودی  ف ــوروش  ک
تفنگ  ثابت،  اهداف  با  تیراندازی  در  تیراندازی، 
المپیکی  مسابقات  تمامی  در  که  است  تپاچه  و 
هم  دیگری  رشته های  اما  هستند.  بین المللی  و 
هستند مانند اهداف پروازی که به دلیل نداشتن زیر 
ساخت مناسب و سایت تیراندازی تا سال گذشته 
فعالیتی نداشتند. به صورتی که تیراندازهای ما در 
شهرستان های مختلف به صورت پراکنده خودشان 
تمرین می کردند، اما مقام و سکویی نداشتیم و این 

شرایط درخور استان خراسان رضوی نبود.
از  بعد  گذشته  سال های  در  افـــزود:  ــرودی  ف
پیگیری هایی که توسط هیئت شده چند باشگاه 
اعالم  پروازی  اهداف  زمینه  در  خصوصی  بخش 
آمادگی کرده و افتتاح شدند و حمایت هایی را هم از 

طرف رئیس فدراسیون داشته ایم.
وی گفت: سال گذشته یک سایت با عنوان تماشا 
و مهارت در شاندیز و امسال در حدود یک ماه پیش 
هم یک سایت دیگر به نام چشم انداز آرش در جاده 

مرز تجن در رشته تیراندازی با اهداف پروازی افتتاح 
شدند. ما در بخش اهداف ثابت باشگاه فرمان را در 
بولوار معلم داریم و در تربت حیدریه و بردسکن هم 

باشگاه های اهداف ثابت فعالیت می کنند. 
وضعیت تیراندازی در لیگ برتر

کرد:  تصریح  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
رشته تیراندازی رشته ای است که به طور مستقیم 
با اعصاب و تمرکز در ارتباط است و بدلیل اینکه 
آقایان مشغله های ذهنی و استرس بیشتری دارند، 
خانم ها در این رشته موثرتر هستند. بانوان ما در 
لیگ برتر در حال فعالیت هستند و ما امیدواریم 

بتوانیم جایگاه سوم را کسب کنیم.
فعالیت هیئت در استعدادیابی

این هیئت  برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  فرودی 
استان  مختلف  شهرهای  در  ما  داشــت:  اظهار 
برنامه ریزی هایی کردیم و مسابقاتی را برگزار کردیم 
که به صورت دوره ای برگزار شد و تیراندازان را پله به 
پله ارتقا دادیم و نوجوانان و جوانان با استعداد را از 
میان این تیراندازان شناسایی اولیه کردیم، اما این 
کافی نیست بلکه ما باید با آموزش و پرورش هم 

همکاری هایی را داشته باشیم.
اضافه  خراسان رضوی  تیراندازی  هیئت  رئیس 
کرد: در این زمینه مکاتباتی را با آموزش و پرورش 
آنها  بــرای  را  پیشنهادی  طرحی  و  دادیــم  انجام 
فرستادیم که در زنگ های ورزش تیمی را به مدارس 
اعزام کنیم و زمانی را به تیراندازی اختصاص دهیم، 
اما مجوز و استقبالی که برای ورود به حوزه ورزش 
در مدارس الزم بود را به دلیل نگرانی هایی از باب 
که  وجود  این  با  ندادند.  ما  به  احتمالی  خطرات 

تیراندازی از کم خطرترین رشته های ورزشی است، 
زیرا به صورت کنترل شده انجام می شود.

استقبال از تیراندازی در شهرستان ها
فرودی درباره استقبال ورزشکاران این رشته در 
شهرستان ها گفت: در جاهایی که بخش خصوصی 
باشگاه افتتاح کردند استقبال خوبی داشتیم. از 
تربت حیدریه  سرخس،  نیشابور،  مشهد،  جمله 
تربت  مشهد،  و  ثابت  اهــداف  بخش  در  خواف  و 
اهداف  بخش  در  کاشمر  و  جام  تربت  حیدریه، 
پروازی فعالیت دارند و از تیراندازی استقبال خوبی 

دارند.
تیراندازی ورزش پرهزینه 

به  نسبت  تیراندازی  گفت:  ــرودی  ف ــوروش  ک
است،  هزینه ای  پر  ورزش  رشته  آن  در  درآمدزایی 
برای همین باشگاه ها سعی بر این دارند تا با گرفتن 
را  رشته  این  به  عالقه مندان  محدود  هزینه های 
بیشتر کنند. اما اگر ورزشکاری بخواهد به صورت 
هزینه های  باید  کند  دنبال  را  تیراندازی  حرفه ای 

بسیاری را بپردازد.
تفنگ خوب حدود ۳8  افــزود: قیمت یک  وی 
میلیون تومان و قیمت یک تپانچه حدود 2۵ میلیون 
تومان است. این قیمت ها اکنون نسبت به گذشته 
باشگاه های  راه انــدازی  برای  اما  برابر شده اند،   ۳
و  می شود  داده  کم  بهره  با  وام هایی  تیراندازی 
فدراسیون هم کمک هایی می کند تا بتوان وسایل 
هیئت  رئیس  کرد.  فراهم  را  باشگاه  یک  لــوازم  و 
تیراندازی خراسان رضوی گفت: در استان حدود 
200 ورزشکار فعال در رشته تیراندازی با اهداف 
ثابت داریم که ۵0 درصد آنها خانم هستند و تعداد 

محدودی هم در اهداف پروازی فعالیت می کنند.
تعداد مربیان و داوران هیئت

فرودی در خصوص تعداد مربیان و داوران فعال در 
این هیئت گفت: یک داور درجه یک خانم داریم، 
۱4داور خانم و ۱0 داور آقا در درجه دو داریم، ۵9 
داور خانم و 28 داور آقا در درجه سه داریم و داور 
B مربیگری بین المللی فقط یک نفر آقا در اهداف 

ثابت فعالیت می کنند.
وی افزود: در درجه یک مربیگری دو خانم و پنج 
آقا، درجه دو مربیگری 2۳خانم و 24 آقا، درجه سه 
مربیگری 62 خانم و 4۱ آقا فعالیت می کنند و در 
درجه D مربیگری بین المللی یک نفر آقا و در درجه 
فعالیت  ثابت  اهداف  در  آقا  نفر  چهار  آسیایی   C
مربیگری  سه  درجه  در  پروازی  اهداف  در  دارند. 
دو خانم و 6 آقا و در داوری هم سه خانم و یک آقا 

فعالیت دارند.

 رئیس هیئت تیراندازی خراسان رضوی در گفت و گو با »صبح امروز«

هستند ماهرتری  بانوان،تیراندازان  و  روستایی  ورزش  المپیاد  برگزاری 
بازی های بومی و محلی در درگز

رئیس اداره ورزش وجوانان درگز از برگزاری مسابقات 
بومی محلی در۷ رشته در این شهرستان خبرداد.

محسن محمودی از برگزاری مسابقات بومی محلی در 
رشته های  هفت سنگ، فوتبال ۵ نفره، والیبال 4نفره، 
طناب کشی، دوومیدانی) سرعت و استقامت(، چوبکشی 

و طنابکشی خبر داد .
تابعه  بخش های  بین  مسابقات  این  داد:  ادامــه  وی 
شهرستان لطف آباد، مرکزی، نوخندان و چاپشلو در دو 

بخش آقایان و بانوان در هفته آینده برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسه هم اندیشی پیشکسوتان و 
نخبگان تکواندو کشور در مشهد

نخستین جلسه هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان 
تکواندو کشور به ریاست امینی دبیر فدراسیون تکواندو در 

مشهد مقدس برگزار شد.
جلسه هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان تکواندو برای 
اولین بار در کشور به میزبانی خراسان رضوی در محل 
سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این جلسه امینی دبیر فدراسیون تکواندو، فرهادیان 
رئیس سازمان تیم های ملی فدراسیون تکواندو، سروی 
نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو، حسین ازده رئیس 
هیئت استان، حجه االسالم سلطانی از مسئولین امور 
فرهنگی کشور، برکپو نایب رئیس بانوان هیئت استان، 
دبیر  دانشجویان، درحی  تکواندو  رئیس  نایب  یار  صنم 
آموزشگاه  تکواندو  انجمن  رئیس  استان، ظریف  هیئت 
های استان، بیابانی رئیس هیئت تکواندو مشهد وجمعی 

از پیشکسوتان و نخبگان حضور داشتند.
خود  معرفی  ضمن  جلسه  حاضرین  است؛  گفتنی 
پیشنهادات و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع تکواندو 

استان و کشور بیان کردند.

قهرمانی تیم تایباد در مسابقات دسته یک 
والیبال نشسته

اقتصادی دوغــارون گفت:  ویژه  مدیر اجرایی منطقه 
جانبازان و معلوالن این منطقه در مسابقات دسته یک 

کشوری والیبال نشسته بر سکوی قهرمانی ایستادند.
سیدحسین آقایی در این خصوص اظهار کرد: در این 
بابل،  فریدونکنار،  گلستان،  تیم های  مسابقات  از  گروه 
تهران، یزد، بجنورد و تیم منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 
تایباد به مدت چهار روز در قالب ۵6 بازی با یکدیگر رقابت 

کردند.
وی افزود: این دوره از مسابقات با قهرمانی تیم تایباد 
در سالن تربیت بدنی 9 دی شهرستان بابل پایان یافت و 
تیم های گلستان و کرمان نیز به ترتیب در سکوی دوم و 

سوم ایستادند.

خبر

در  پدیده شهر خودرو  فوتبال  تیم  انتقاالت  و  نقل 
نیم فصل دوم با جذب یک دروازه بان آغاز شد.

طی  مسجدسلیمان  نفت  تیم  سابق  سنگربان 
خــودرو  شهر  پــدیــده  باشگاه  بــه  رسمی  ــراداد  قـ
نخستین  فراهانی  میالد  اســاس  براین  پیوست. 
زمستانی  انتقاالت  و  نقل  در  پدیده ای ها  خرید 
نخست  نیم فصل  در  باسابقه  گلر  این  گرفت.  لقب 
حضور  مسجدسلیمان  نفت  تیم  اصلی  ترکیب  در 

داشت. 
نفت  از  جـــدایـــی  ــل  ــی دل ــوص  ــص خ در  وی 
ابتدای  در  که  توافقاتی  کرد:  اظهار  مسجدسلیمان 
انجام  مسجدسلیمان  نفت  باشگاه  و  من  بین  فصل 
باشگاه  این  سابق  مدیریت  تیم  به  مربوط  گرفت، 
متوجه  جدید،  مدیران  آمدن  کار  روی  از  بعد  بود. 
بعید  و  ندارند  اعتقادی  قبلی  توافقات  به  که  شدم 

است که بتوانم در این تیم به کار ادامه دهم. 
به گزارش ایسنا، در خصوص دلیل انتخاب پدیده 
برتر  لیگ  تیم های خوب  از  یکی  پدیده  کرد:  اظهار 
روبه رو  تیم  این  پیشنهاد  با  وقتی  و  است  هجدهم 
کردم.  انتخاب  را  پدیده  فکری  هیچ  بدون  شدم، 
انتخابم  در  قطعا  امام رضا)ع(  در جوار حرم  زندگی 
برایم  فرصت  که  خوشحالم  البته  و  نبود  بی تاثیر 
مهیا شد تا زیر نظر افراد بادانشی مثل گل محمدی 

و فنایی کار کنم.
پایان  تا  پدیده  هدف گذاری  با  رابطه  در  فراهانی 
معتبر  جام  دو  هر  در  پدیده  افزود:  هجدهم  لیگ 
قهرمانی  برای  باالیی  شانس  و  دارد  حضور  ایران 
و  باشیم  بهتر  ــه روز  روزب بتوانیم  امیدوارم  داریــم. 

با یک  را  ابتدای فصل شروع شده  از  که  کار خوبی 
پایان فصل همراه کنیم. افتخار بزرگ در 

بتوانیم  انشا...  کرد:  تصریح  پدیده  جدید  گلر 
جام قهرمانی را در نهایت تقدیم مردم مشهد کنیم. 
نماینده  از  ویژه ای  حمایت  فصل  این  مشهدی ها 
نتایج  ادامــه  با  و  داشته اند  برتر  لیگ  در  استان 
دوچندان  حمایت ها  این  مطمئنم  پدیده،  درخشان 

می شود.
فراهانی تجربه قهرمانی در جام حذفی ایران را در 
قهرمان  قبل  سال   2 تهران  نفت  با  او  دارد.  کارنامه 
اظهار  قهرمانی  این  با  رابطه  در  وی  شد.  حذفی 
داشتیم،  سختی  خیلی  سال  تهران  نفت  در  کرد: 
اما لطف خدا شامل حال ما شد و توانستیم قهرمان 
با تکیه به رفاقتی  بتوانیم  اینجا هم  شویم. امیدوارم 
رقم  را  شیرینی  اتفاقات  دارد،  وجود  پدیده  در  که 

بزنیم. 
تهران،  نفت  در  حضور  فراهانی،  کارنامه  در 
به چشم  نیز  پیکان و…  صبای قم و داماش گیالن، 
مدت  به  پدیده  تیم  با  فراهانی  قرارداد  می خورد.  

یک فصل و نیم اعتبار دارد.

در مجمع سالیانه هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مطرح شدگزارشخبر

افتتاح سالن اختصاصی 15 خرداد همزمان با دهه فجر
فراهانی به پدیده پیوست

این  از  روز  در سومین  ایران  آغاز شد.  جام هفدهم 
بازی ها باید به مصاف یمن می رفت. تیمی که تا قبل 
هر ۵  در  و  بود  کرده  بازی  ایران  با  بار  بازی ۵  این  از 
بازی مغلوب ملی پوشان ایران شده بود. البته این تیم 
توانسته بود درست قبل از آغاز این بازی ها تیم ملی 
عربستان را متوقف کند و سرمربی تیم ملی ایران نیز 

در مورد اهمیت این بازی از قبل هشدار داده بود. 
قبل  روزهای  در  هم  ایران  اصلی  رقبال  و  مدعیان 
نتوانسته بودند به پیروزی های مقتدرانه ای دست پیدا 
کنند. امارات میزبان بازی ها به سختی مساوی کرد. 
استرالیا باخت و کره جنوبی هم به سختی فیلیپین را 

شکست داد. 
و  می شناسیم  تیزهوشی  به  همیشه  را  کی روش  ما 
مرد تصمیم های درست. او برای آغاز تورنمت ریسک 
و  باتجربه  مهره های  به  کرد  سعی  و  گذاشت  کنار  را 
امتحان پس داده اش اعتماد کند. او خوب می دانست 
دیگر  گاه  آن  بخورد  راه گره  آغاز  در  ایران  کار  اگر  که 
مشخص نیست که در ادامه چه پیش بیاید. به همین 
دلیل تیم ملی را با آرایش نسبتا محتاطانه ۱-4-۱-4 

به زمین فرستاد.
نیروی  بر  عالوه  خطوط  تمام  در  ایران  مهره های 
پژمان منتظری،  بهره می بردند.  از تجربه هم  جوانی 
و  دژاگه  اشکان  رضاییان،  رامین  صفی،  حاج  حسان 
وحید امیری از جمله این بازیکنان بودند. البته دیده ها 
و شنیده ها از یمن گمانه زنی ها را به این سمت سوق 
البته  و  داشت  خواهد  سختی  بازی  ایران  که  می داد 
تا قبل گل اول هم این امر مشهود بود. به طوری که 
بازیکنان یمن خیلی بدون استرس و راحت کار را دنبال 
می کردند و ایران به لحاظ برتری که داشت هرچقدر 

دیرتر گل می زد کار برایش سخت تر می شد. 
فقط ۱2 دقیقه طول کشید تا ایران توانست توپ اول 
را وارد دروازه یمن کند و همین گل کافی بود تا شیرازه 
از هم بپاشد و یوزهای  به گفته سرمربی اش  این تیم 
ایرانی بتوانند گل دوم و سوم را به راحتی وارد دروازه 
این تیم کنند.  نیمه دوم و شناخت سرمربی تیم ملی 
بازیکنانش  توانایی های  به  نسبت  او  کامل  اشراف  و 
باعث گل زنی سامان قدوس شد که حسن ختامی بود 
برای گل های ایران مقابل یمن. البته ناگفته نماند که 
تیم  این  را وارد دروازه  می توانستیم گل های بیشتری 
کنیم و آمار موقعیت های ایران نشان از این مسئله بود 
که اختالف حتی می تواند به دو رقم برسد. اما به هر 
ترتیب این اتفاق نیفتاد و باید دید تیم ملی در گام های 

بعدی چه خواهد کرد. 

سریع، پرقدرت و دقیق؛ یوز ایرانی!
تیم ملی ایران در گام نخست با نمایشی مقتدرانه یمن 

را در هم کوبید! 

یادداشت

معاون اجتماعی و مشارکت های 
فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان 
شهرداری مشهد بر راه انــدازی خانه 

محالت در محله های شهر تاکید کرد. 
حال  در  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  دانایی  رضا   
پیگیری هستیم که امسال خانه های محالت را در محالت 
شهر راه اندازی کنیم. در حال حاضر شوراهای اجتماعی 
محالت فضاهایی که در اختیار دارند اعالم می کنند و مورد 
بررسی قرار می گیرد و تالش می شود مکانی در محالت 
انتخاب شود تا عالوه بر برگزاری جلسات، افراد محالت نیز 
بتوانند برنامه ریزی های محلی را در آن مکان انجام دهند. 

وی در ادامه افزود: پیش از این یکی از مشکالتی که 
شورای اجتماعی محالت با آن مواجه بود، مکان برگزاری 
جلسات بود. به طوری که اعضای شورا باید ماهیانه حداقل 

یک جلسه برگزار کنند و نبود مکان مشخص در این زمینه 
مشکالتی به وجود آورده بود. 

معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد با بیان اینکه ۷ سال از زمان 
می گذرد،  مشهد  در  محالت  اجتماعی  شورای  فعالیت 
ادامه داد: در این مدت ۱۵8 محله و به همان تعداد شورای 

اجتماعی محله شکل گرفته است. 
محالت  اجتماعی  شورای  اینکه  بر  تاکید  با  دانایی 
زمانی  برهه های  برخی  در  که  است  مردمی  مجموعه 
پرشور فعالیت کرده است، ادامه داد: در برخی موارد نیز 
فعالیت این شوراها دچار ضعف بود. اما چون این شوراها 
از دل مجموعه های مردمی بر آمده است و نیازهای مردم 
محالت را می شناسد، می توان نمره بهتری به عملکرد 

آنان داد.

شهری  خدمات  سابق  معاون 
شــهــرداری  ــت  ــس زی محیط  و 
مشهد گفت: در ۱۵ نقطه شهر، ۱۵ 
تصفیه خانه محلی احداث خواهد شد که تا پایان سال دو 
مورد به بهره برداری خواهد رسید؛ این کار برای اولین بار 
انجام  برای شهرداری  با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
ایسنا خلیل ا... کاظمی در نشست  به گزارش  می  شود. 
خبری با اشاره به اینکه متولی فاضالب های شهری شرکت 
آب و فاضالب است، افزود: متولی برخورد قانونی با فردی 
که فاضالب خود را به خیابان می ریزد محیط زیست و مرکز 
بهداشت است و شهرداری هیچ نقش و وظیفه ای در رابطه 
با فاضالب های شهری از منظر برخورد و برنامه ریزی ندارد. 
تبصره ۳ مصوب کرده که شهرداری به کمک بیاید، کاری 
که ما انجام دادیم این بود که حجم زیادی از منابع مالی 

که باید در جهت خطوط فاضالب هزینه می شد، استفاده 
کردیم. اکنون در حال دریافت فاضالب های رایگان هستیم.  
وی ادامه داد: در ۱۵ نقطه شهر ۱۵ تصفیه خانه محلی 
احداث خواهد شد که تا پایان سال دو مورد به بهره برداری 
خواهد رسید. این کار برای اولین بار با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی برای شهرداری انجام می  شود، ما تضمین خرید 
پساب را دادیم که کار ویژه  ای است و با این کار آب فضای سبز 
تامین می شود. اولین پروژه در منطقه سیدی انجام خواهد 
شد. وی گفت: سرانه فضای سبز از 8.6 متر مربع به ۱6.6 
متر مریع افزایش پیدا کرد. تعداد پارک ها از 269 مورد در 
سال 86 به ۵9۵ مورد رسید. کمربند سبز در سال 86، ۵۱0 
هکتار بود که امروز به 2800 هکتار رسیده است. حمل آب با 
تانکر صفر بود که امروز نزدیک به ۱۳۳ کیلومتر جداسازی آب 

شرب از خام انجام شده است

فناوری  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات 
تفاهم نامه  ــعــقــاد  ان از  مشهد 
توسعه  زمینه  در  ایرانسل  اپراتور  با  شهرداری  همکاری 

زیرساخت های استفاده از اینترنت اشیاء خبر داد.
یکی  افزود:  خبر  این  اعالم  با  رجائیان  جواد  محمد 
زیرساخت هایی که معموال در شهر هوشمند مطرح  از 
می شود، اینترنت اشیاء است. این زیرساخت از دو بخش 
تشکیل می شود، یکی شبکه ای که بتواند حسگرها را 
بتواند به هم متصل کرده و ارتباط آنها را برقرار نماید و 
نقاط  در  که  هستند  حسگرهایی  همان  خود  دیگری، 
مختلف شهر نصب می شوند. وی افزود: این حسگرها 
هوا،  آلودگی  وضعیت  سنجش  چون  ــواردی  م شامل 
مدیریت  سیستم های  ــرژی،  ان مدیریت  سیستم های 

روشنایی، نظارت تصویری وضعیت ترافیک و ... هستند. 
رجائیان خاطرنشان ساخت: در این تفاهم نامه  که میان 
شهرداری مشهد و اپراتور ایرانسل به امضا رسید مقرر شد 
که این شرکت، زیرساخت های ارتباطی را در شهر مشهد 
با سرمایه گذاری خود فراهم نماید تا ما و سایر متقاضیان 
مشترک این بستر شده و بتوانیم اینترنت اشیاء را در این 
بستر توسعه داده و در حوزه های مختلف مدیریت شهری 
اکنون در حوزه  ادامه داد: ما هم  نماییم. وی  استفاده 
مانند  و خدمات شهری شهرداری مشهد  نقل  و  حمل 
نظارت تصویری ترافیک و همچنین پایش آالینده های 
اینترنت اشیاء سود برده و در حال  از  زیست محیطی، 
از  استفاده  چون  اما  هستیم  حسگرها  این  از  استفاده 
این حسگرها نیازمند بستر ارتباطی اینترنت می باشد لذا 

مقرون به صرفه و اقتصادی نیست.

معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد خبر داد؛

همکاری شهرداری مشهد با ایرانسل برای زیرساخت  اینترنت اشیاءبهره برداری از دو تصفیه خانه محلی تا پایان سال جاریراه اندازی خانه محالت در محله های مشهد

پس از استرداد از آمریکا: 

سربازهخامنشی  میهمان خراسانی ها می شود
خبر

خواجه نائینی خبر داد؛
بدهی  تومان  میلیارد   1152 تهاتر 

شهرداری مشهد با بانک ها
به  اشاره  با  مشهد  شهرداری  مالی  و  اداری  معاون 
شهرداری  طلب های  از  تومان  میلیارد   ۱۱۵2 تهاتر 
بانک ها  به  شهرداری  بدهی های  با  دولت  از  مشهد 
گفت: وصول طلب های شهرداری مشهد از دولت از 
طریق تهاتر بدهی، 44 برابر 2۷ میلیارد تومانی است 
کرده  دریافت  کنون  تا  بلدیه  تاسیس  ابتدای  از  که 

بودیم.
جلسه  در  نائینی  خواجه  رضا  ایسنا   گــزارش  به 
شورای اداری شهرداری مشهد که با حضور شهردار، 
معاونان و مدیران شهری برگزار شد، افزود: در بحث 
بلدیه  تشکیل  ابتدای  از  ــت،  دول از  طلب هایمان 
از  تومان  میلیارد   2۷ تنها   ،96 سال  تا  مشهد  در 
مطالباتمان را از دولت به صورت اوراق گرفته بودیم، 
اما از ابتدای سال 96 تا کنون موفق شده ایم، ۱۱۵2 
با  تهاتر  طریق  از  را  بدهی هایمان  از  تومان  میلیارد 

بدهی های شهرداری به بانک ها وصول کنیم.
حدود  مبلغ  این  ساالنه  »سود  اینکه  بیان  با  وی 
کار  این  اگر  اظهار کرد:  تومان است«،  میلیارد   288
انجام نمی شد ظرف 4 سال باید حدود ۱۱20 میلیارد 
تومان سود پرداخت می کردیم، مبلغی حدود 44 برابر 
تا  بلدیه  تاسیس  ابتدای  از  که  تومانی  میلیارد   2۷
کنون دریافت کرده بودیم که این رقم بسیار سنگینی 
بود که از دوش مردم و شهرداری مشهد برداشته شد.

انجام  که  برنامه ریزی هایی  با  کــرد:  تصریح  وی 
طلب های  مناطق  و  سازمان ها  که  صورتی  در  شده 
ما  به  و  مشخص  دولتی  دستگاه های  از  را  شهرداری 
اعالم کنند قولش را گرفته ایم که اگر این روند ادامه 
پیدا کند شاید بتوانیم کل بدهی هایمان را بابت اوراق 

تا پایان سال به بانک ها صفر کنیم.
مشارکت های  مدیر  مقدم،  محمدی  همچنین 
ارائــه  با  نیز  مشهد  شــهــرداری  اقتصادی  معاونت 
در  قراردادهای مشارکتی گفت:  از وضعیت  گزارشی 
حال حاضر ۵ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در 
میزان ۳۵ درصد  این  از  که  اجراست  در حال  مشهد 

سهم شرکه شهرداری مشهد در این پروژه ها است. 
این  از  زیــادی  تعداد  کنون  تا  داد:  ادامــه  وی 
پروژه های مشارکتی تعیین تکلیف و تنها ۳ پروژه برای 

تعیین تکلیف باقی مانده است.
شهر  شورای  پنجم  دوره  در  افزود:  مقدم  محمدی 
واحد   2۱20 جمله  از  خوب  پــروژه  چندین  مشهد 
میلیارد  تصفیه خانه ۳۵  رسالت،  منطقه  در  مسکونی 
تومانی، پروژه 220 میلیارد تومانی پارک طرق و الیحه 
به شورای شهر  ارسالی  تومانی  میلیارد  قرارداد 2۱2 

برای تصویب از جمله این قراردادها است.

گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
شهر  شـــورای  اجتماعی  پشتوانه  شــهــرونــدان 
پویا  آن ها  سازنده  نقد  و  نظارت  با  شهر  و  هستند 

می شود.
مدیریت  اینکه  بیان  با  موحدی زاده  حمیدرضا 
افزود:  کند،  می  استقبال  سازنده  نقد  از  شهری 
است  دلسوزانه  و  منصفانه  نقدها  این  از  برخی 
رصد  را  شهر  شورای  مصوبات  به درستی  افراد  و 
چنین  پذیرای  هم  ما  و  می کند  نقد  و  می کنند 
با  نیز  بیشتر  ارتباط  آمادگی  و  هستیم  نقدهایی 
شهر  یک  کرد:  بیان  وی  داریم.  را  دوستان  این 
شهروندان  نظارت  و  مشارکت  با  باید  پویا  و  زنده 
گرفته  شهروندان  نظارت  اگر  درواقع  و  شود  اداره 
گرفته،  رأی  مــردم  همین  از  که  شورایی  شــود 
می دهد.  دســت  از  را  خــود  اجتماعی  پشتوانه 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
انصاف  که  است  این  منتقدان  از  ما  درخواست 
این  در  مردم  که  نکنند  کاری  و  کنند  رعایت  را 
دشمن  تحریم های  با  که  دشوار  و  سخت  شرایط 
دلسرد  خود  مسئوالن  از  هستیم  مواجه  خارجی 

شوند.

21 جایگاه سی.ان.جی شهرداری 
مشهد به مزایده گذاشته می شود

اقتصادی  معاونت  بهره برداری  و  بازاریابی  مدیر 
سی.ان. جایگاه   2۱ مزایده  از  مشهد  شهرداری 

جی شهرداری مشهد خبر داد.
شــهــرداری  اطــالع رســانــی  پایگاه  گــزارش  بــه 
بیان  خصوص  ایــن  در  حاتمی  مهدی  مشهد، 
سی. ان. جی  جایگاه   ٣٢ در  کمپرسور  کرد:4٠ 
 ۵٠ حدود  که  است  شهرداری  اختیار  در  مشهد 
شامل  را  شهر  ســی. ان. جــی  ظرفیت  از  درصــد 
افزود: شهرداری تصمیم گرفته است  می شود وی 
باقی مانده  ٢١جایگاه  و  نپردازد  تصدی گری  به 
خواهد  واگذار  بعدی  مزایده های  در  زودی  به   نیز 
معاونت  بــهــره بــرداری  و  بــازاریــابــی  مدیر  شــد. 
طبق  داد:  ــه  ادام مشهد  شــهــرداری  اقتصادی 
بسته   خصوصی  بخش  پیمانکاران  با  که  قراردادی 
 ٩۵ هستند  مکلف  جایگاه  هر  کارفرمایان  شده، 
و  دارند  نگه  خود  شغل  در  را  کارکنان  از  درصد 
نظر  در  افرادی  برای  فقط  مانده  باقی   درصد   ۵
توانایی  و  قابلیت  اصــال  که  اســت  شــده  گرفته 
کافی  مهارت  از  و  ندارند  را  مجموعه  این  در  کار 

نیستند. برخوردار 

خبر
نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

شهر با نظارت و نقد سازنده شهروندان 
پویا می شود

خبر

از  مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
برگزاری چهارمین دوره طرح طاهرین که با حضور ۱۵0 

غسال افتخاری خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدوی دامغانی در این 
خصوص گفت: مصداق بارز و مشابه این عمل در وجود 
مقدس رزمندگان و مدافعان حرم است که با ایثار خود 
انجام یک واجب کفایی به  نام دفاع از دین و سرزمین را 
بجای سایرین بر عهده گرفتند. یک غسال هم در همین 
مسیر گام برمی دارد. انسان بعد از اینکه روح از بدنش 
خارج می شود، جسمش بعنوان یک امانت شرعی به 

دست غسال سپرده می شود.
طرح  این  برکات  مهم ترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
برای اعضای داوطلب این است که بیشتر به یاد مرگ 
هستند. این که در دین مبین اسالم به یاد مرگ بودن 
تاکید شده است به این دلیل است که انسان را مسلط 

بر زندگی قرار دهد نه زندگی را مسلط بر انسان.
با  مشهد  شهرداری  فردوس های  سازمان  مدیرعامل 

تصریح  بحرانی  مواقع  برای  آمادگی  اهمیت  بر  تاکید 
به  مربوط  که  پیکرهایی  منا،  شهدای  حادثه  در  کرد: 
خراسان رضوی می شدند بیشتر بودند و با فاصله زمانی 
به مشهد رسیدند که شرایط خاصی داشتند. در آن دوره 
کمبود نیرو باعث مشکالتی شد لذا سازمان فردوس ها 
ایام  برای  باش  آماده  صورت  به  گروهی  تا  شد  آن  بر 
بحرانی تشکیل شود. همینطور درحال پیگیری هستیم 

تا تعدادی از افراد منتخب طرح را جذب کنیم.
دامغانی  مــهــدوی  والمسلمین  االســـالم  حجت 
سازمان  به  برخی  نامناسب  نگاه  کــرد:  خاطرنشان 
فردوس ها به این دلیل است که طبق آیه قرآن افراد از 
مرگ فراری هستند لذا هر چیزی که با آن مرتبط است 
را پلید می دانند. اما این دیدگاه باید تغییر کند زیرا یک 
و  آموزش  به  نیاز  کار  این  اما  است.  کفایی  واجب  امر 
تخصص دارد و حتی بعضا از دیدن جنازه عزیزانشان 
وحشت دارند. باید توجه داشته باشیم سازمان فردوس 

ها متکفل این چنین امر خطیری است.

دبیر ستاد تدابیر ویژه استان از حل اختالف نظر بین 
ارتش و شهرداری خبر داد و گفت: با توافق انجام شده 

بلوار نماز به سرعت بازگشایی می شود.
به گزارش ایسنا  علی رسولیان دیروز در جلسه بررسی 
و حل اختالف نظر شهرداری و ارتش درخصوص بلوار 
نماز که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع 

در  نماز  بلوار  بازگشایی  بر  ارتش  و  شهرداری  اختالف 
مسئوالن  حضور  با  استان  ویــژه  تدابیر  ستاد  جلسه 
دستگاه های مرتبط یعنی فرمانده قرارگاه شمال شرق 

ارتش و شهردار مشهد طرح و بررسی شد. 
وی عنوان کرد: بر این اساس طی این نشست موارد 
مشهد  شهرداری  شد  مقرر  و  گردید  مرتفع  اختالفی 

بندهای مورد نظر ارتش در توافق اولیه را اجرایی کرده 
بازگشایی شود. وی تصریح  ارتش  با کمک  بلوار  این  و 
ابالغ شده  نماز  بلوار  بازگشایی  به  کرد: مصوبه مربوط 
و امید است به زودی شاهد بازگشایی این مسیر باشیم.

ارتفاعات جنوبی مشهد  بلوار نماز در  کلنگ اجرایی 
هفت  با  بلوار  این  خورد.  زمین  به   ۱۳90 سال  اوایل 

پس  و  می شود  شروع  خورشید  پارک  از  طول  کیلومتر 
دالوران،  سرافرازان،  هاشمیه،  بلوارهای  با  تقاطع  از 
خاقانی و شهید کاوه به بزرگراه شهید کالنتری می رسد.
هم اکنون بخشی از پروژه بلوار نماز به دلیل مشکالتی 
عملیات  پایان  رغم  به  استان،  اجرایی  دستگاه های  با 

ساخت هنوز بهره برداری نشده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بر ضرورت 
و  غربی  شمال  مصوب  تفصیلی  طرح  تکلیف  تعیین 

وضعیت بلندمرتبه سازی در بزرگراه آزادی تاکید کرد.
جریان  در  مطلب  این  بیان  با  حسین نژاد  محمدرضا 
نشست هم اندیشی با مسئوالن منطقه ۱0 مشهد، افزود: 
از آنجا که سند بلندمرتبه سازی برای کل شهر طراحی 
می شود و تدوین آن زمانبر است، ضرورت دارد با توجه به 
وجود درخواست های متعدد در مسیر توسعه بزرگراه آزادی 
و بولوار توس، هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف این 

سند و همچنین طرح تفصیلی اقدام شود.
وی افزود: از این رو با فرمتی که شورای عالی شهرسازی 
و معماری طرح جامع را ابالغ کرده، طرح تفضیلی نیز 

ابالغ می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با اشاره به 
اینکه کمیسیون ماده ۵ می تواند محدوده های اختالفی را 
منوط به تایید مراجع کشوری کند، ادامه داد: اگر موضوع 
حریم شهر طرقبه شاندیز اصالح شد فعالیت در آنجا ادامه 
می یابد. در غیر این صورت این منطقه همچنان فریز باقی 
می ماند. حسین نژاد خاطرنشان کرد: در غیر این صورت 

جایگزین  است،  سازی  بلندمرتبه  سند  مصوبات  آنچه 
مصوبات طرح تفصیلی در آن نقاط خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در ادامه 
با اشاره به اینکه ایجاد فضای بهتر برای زندگی شهروندان 
دارای اهمیت است؛ اظهار کرد: ضرورت دارد بودجه پیاده 
رو سازی در هر منطقه حداقل ۵ برابر افزایش داشته باشد.

دستورالعمل جامع قضایی، مهم ترین ابزار در اجرای طرح 
جامع نظارت

در ادامه این نشست، مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها 
به  اشاره  با  نیز  مشهد  شهرداری  صد  ماده  کمیسیون  و 
افزایش عوامل اجرائیات برای کنترل و نظارت بر ساخت 
وسازها در محدوده شهر، بیان کرد: همچنین کالس های 
با  اجرایی  عوامل  بــرای  روانشناسی  و  فنی  آموزشی، 
همکاری دادگستری ناحیه ۷ برگزار شده و طرح جامع 

نظارت برای محدوده و حریم طراحی شده است.
در  پایش  سامانه  کــرد:  بیان  ــه  ادام در  ــاز  ای مسعود 
عملیات ساختمانی با مشارکت مردم و همکاری تمامی 
دستگاه های اجرایی فعال است که با دیدن کوچکترین 

تخلف پیگیری انجام می شود.

جامع  دستورالعمل  را  طرح  این  ابــزار  مهمترین  وی 
پلمپ  بحث  در  دارد  ضــرورت  افــزود:  و  دانست  قضایی 
قضایی مناطق با دقت بیشتری وارد عمل شوند. یعنی کار 
در ابتدای امر انجام شود نه در مرحله بهره برداری. ضمن 
اینکه در صورت پلمب قضایی، فقط بازگشایی پلمپ با 

دستور قضایی انجام گیرد.
ضرورت بازگشایی بولوار خادم الشریعه

شهردار منطقه ۱0 مشهد نیز در این نشست بیان کرد: 
بازگشایی بولوار خادم الشریعه یکی از اولویت های نخست 
این منطقه در پروژه های اجرایی است که باید به صورت 

جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
حسنعلی رجب زاده با اشاره به ۳ مرحله ای شدن صدور 
بودن  طوالنی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  ساختمان  پروانه 
بنا به درخواست های متعدد  پروسه اداری صدور پروانه، 

متقاضیان در صورت امکان این مراحل ادقام شود.
وی وحدت رویه در امر پاسخگویی را مهم ارزیابی کرد و 
افزود: به منظور جلوگیری از صدور سند تفکیکی برخالف 
در  ثبت  اداره  از  کارشناسی  تا  است  الزم  کلی،  پایانکار 

بازدیدهای دوره ای شهرسازی حضور داشته باشد.

شهردار منطقه ۱0 مشهد اذعان کرد: نیاز است تا شیوه 
نامه کسری پارکینگ با اتحاد نظر مورد بررسی قرار گیرد 
و در مواردی که متعارض با طرح های تفضیلی است به 

کمیسیون ماده ۵ ارسال شود.
وی افزود: تسریع در بررسی و ارزیابی موارد آتش نشانی 
در مرحله پایانکار، تخصیص اعتبار پروژه نورپردازی ورودی 
شاهد، صدور پروانه برای مساجد، شهروند سپاری، اشغال 
معبر و مباحث درآمدی در خصوص اصل مجوز صلح تغییر 
از ضروریات  ساختاری سند امالک در حوزه شهرسازی 

است.

خبر

خبر

خبر

خبر

در جلسه ستاد تدابیر ویژه استان صورت گرفت؛

بلوار »نماز« بازگشایی می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد:

تعیین تکلیف بلندمرتبه سازی در بزرگراه آزادی

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد خبر داد:
برگزاری چهارمین دوره طرح طاهرین با حضور 150 غسال افتخاری

نقش برجسته سرباز هخامنشی از 2۴ دیماه تا 2۴ بهمن ماه در موزه خراسان بزرگ به نمایش گذاشته می شود
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میز خبر
آشنا: کاش همه مثل جامعة المصطفی بودند/توضیحات نماینده ای که پدرش امامزاده است!

شکایات مردمی از خودروسازان به مجلس رسید/نظر علی مطهری درباره نتیجه برگزاری رفراندوم حجاب

ستاد  شکایت  به  خداكرمی  واكنش 
اصفهان منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 

به  واکــنــش  در  تــهــران  شهر  شـــورای  عضو 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  شکایت 
خود  کــه  کسی  عــنــوان  بــه  گــفــت:  اصــفــهــان 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امــر  به  موظف  را 
کارهای  به  می کنم  توصیه  آن ها  به  می دانم 
بهبود  را  انسان ها  زندگی  می تواند  که  مهم تر 
عناد  اینکه  تا  بپردازند  دهــد  امید  و  بخشد 
کنند.ناهید  بیشتر  را  جــوانــان  لجبازی  و 
مصاحبه هایش  و  توئیت ها  خاطر  به  خداکرمی 
رسانه  دادســرای  به  اجباری  حجاب  ــاره  درب
از  پیش تر  که  ستاد  این  کرد.  شکایت  تهران 
خاطر  به  ایرانی  فوتبالیست  کریمی،  علی 
کرده   شکایت  هم  اینستاگرامی  پست  چند 
خداکرمی  ناهید  از  جدیدی  شکایت  حاال  بود، 
را  او  اتهام  و  فرستاده  رسانه  دادســـرای  به 
اعتقادات  به  توهین  و  عمومی  اذهان  تشویش 

است. کرده  اعالم  مردم  باورهای  و 
جامعة  مثل  همه  ــاش  ك آشــنــا: 

بودند المصطفی 
اشاره  نوشت:  خود  تلگرامی  کانال  در  آشنا 
 ۱6 مــراســم  در  جامعه المصطفی  بــه  بــنــده 
باب  از  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  آذر 
بود  دانشجویی  ــوال  س به  پاسخ  در  و  مثال 
بودجه  تخصیص  از  مشخصا  فــریــاد  بــا  کــه 
بودجه  بــه  کــرد.مــن  انتقاد  موسسه  ایــن  بــه 
این  گفتم  بلکه  نپرداختم  المصطفی  جامعه 
چندان  بقیه  ولی  شناسید  می  شما  را  موسسه 
که  دانند  می  همگان  نیستند.  شده  شناخته 
حوزوی  نوآوری های  از  یکی  جامعه المصطفی 
کاش  ای  است.  فرهنگی  دیپلماسی  عرصه  در 
این  اندازه  به  هم  گیر  بودجه  موسسات  بقیه 

بودند. فعال  موسسه 

البی  با  بودجه  گرفتن  صادقی: 
است مضاعف  ظلمی 

عضو  و  تهران  مردم  نماینده  صادقی  محمود 
در  اسالمی  شــورای  مجلس  امید  فراکسیون 
برای  البی  درباره  مطلبی  خود  شخصی  صفحه 
کرد  منتشر  دستگاه ها  بیشتر  بودجه  تخصیص 
کریم:  اســت:قــرآن  زیــر  شــرح  به  آن  متن  که 
شما  برای  آن  و  بیاید  بدتان  چیزی  از  بسا  چه 
بزرگ  خیری  ظالمانه  تحریم های  باشد.  خیر 
است؛  نفت  به  کشور  وابستگی  کاهش  برای 
کــردن  البــی  جــای  بــه  مختلف  دستگاههای 
به  را  بودجه  کسری  نمایندگان،  و  مقامات  با 
تبدیل  وری  بهره  افزایش  برای  بزرگ  خیری 
مضاعف  ظلمی  البی  با  بودجه  گرفتن  کنند. 

است.
پدرش  كه  نماینده ای  توضیحات 

است! امامزاده 
ایران  کنار  و  گوشه  در  امامزاده  هزاران  وجود 
داغ ترین  از  یکی  گذشته  سال های  تمام  در 
واکنش  اســـت.  بـــوده  رســانــه هــا  ــای  ــوژه ه س
از  پیگیری  هم  خبرهایی  چنین  به  رسانه ها 
کمتر  و  اســت  ــوده  ب متولی  و  مسئول  فــالن 
حیات  قید  در  خانواده های  ســراغ  به  کسی 
یکی  مورد  در  حاال  اما  است؛  رفته  امامزاده ها 
شده،  فراهم  فرصتی  چنین  امامزاده ها  این  از 
مقبره اش  که  امامزاده  این  پسر  این که  جالب تر 
گنبد،  صاحب  و  دارد  ــرار  ق مغان  دشــت  در 
نماینده  است،  متولی  و  امنا  هیأت  و  بارگاه 
ــرزاده،  ــی م میرحمایت  اســـت.  هــم  مجلس 
مجلس  در  اردبیل  استان  گرمی  مردم  نماینده 
مکان  مقان  دشت  در  پدرش  بارگاه  و  گنبد  که 
من  گفت:  ــاره  ب ایــن  در  اســت  ــردم  م زیــارت 
درباره اش  است  بهتر  مرحوم  آن  پسر  به عنوان 
ایشان  به  که  منطقه  مردم  از  بروید  نزنم.  حرف 
بوده  کسی  چه  ایشان  که  بپرسید  دارند  ارادت 

مقبره  برای  خودشان  جیب  از  مردم  چه  برای  و 
من  مرحوم  پدر  می کنند.  نذر  و  هزینه  ایشان 
کرامت  صاحب  را  او  مردم  که  بوده  سیدی  یک 
قائل  زیادی  احترام  ایشان  برای  و  می شناختند 
زنده  که  زمانی  همان  در  مرحومم  پدر  بوده اند. 
هم  زمانی  و  بودند  احترام  مورد  بسیار  بودند، 
ارادت  و  احترام  این  رفتند،  خدا  رحمت  به  که 
که  گرفتند  تصمیم  خودشان  مردم  و  ماند  باقی 
مراجعه  محل  که  بسازند  مقبره ای  ایشان  برای 

باشد./شهروند خودشان 
مصباح  نظر  درباره  ترقی  توضیح 

احمدی نژاد درباره 
موتلفه،  حزب  ارشد  عضو  ترقی،  حمیدرضا 
که  مصباح  ا...  آیــت  اخیر  اظــهــارات  ــاره  درب
دقیق  برنامه  با  انقالب،  آینده  برای  بود  گفته 
باید  نیست،  چاره ای  و  ایم  نکرده  نیروسازی 
گفت:  نیست«  آل  ایده  که  کنیم  انتخاب  فردی 
مصادیق  به  ربطی  مصباح  ا...  آیت  صحبت 
زمینه  در  ما  است.  کلی  مسئله  یک  و  نــدارد 
ایم.  کرده  عمل  ضعیف  کشور  در  کادرسازی 
انقالب  تراز  نیرو های  ها  دانشگا ه  متاسفانه 
آموزش ها  محتوای  هم  زیرا  نمی کنند؛  تربیت 
استادها،  هم  و  نیست  نظام  مناسب  محتوای 
تراز  عناصر  بتوانند  که  نیستند  استاد هایی 
دولت  یک  در  مطلوب  مدیریت  برای  را  انقالب 
آیا  اینکه  درباره  ترقی  کنند.  تربیت  اسالمی 
معناست  بدین  مصباح  ا...  آیت  صحبت های 
خود  کاندیدا های  از  اصولگرایان  حمایت  که 
ناچاری  روی  از  جلیلی  و  نژاد  احمدی  مانند 
صحبت های  از  چیزی  چنین  من  گفت:  بوده، 
که  نمی کنم  فکر  و  نمی کنم  برداشت  ایشان 

باشد. مصادیق  به  اشاره  ایشان  نظر 
اعالم  به زودی  خودرو  جدید  قیمت 

می شود
صنعت،  ــر  وزی معاون  صالحی نیا،  محسن 

جدید  قیمت های  اعــالم  از  تجارت  و  معدن 
از  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک  آینده  در  خودرو 
دستگاه  هــزار   800 تاکنون  امسال  ابتدای 
سال  به  نسبت  که  است  شده  تولید  خــودرو 
 40 برنامه   بــه  نسبت  و  ــد  درص  ۳0 گذشته 
برنامه های  اما  داشته ایم،  تولید  کاهش  درصد 
زودی  به  و  داریم  تولید  افزایش  برای  جبرانی 

ایسنا می کند/  پیدا  افزایش  خودرو  تولید 
می دهید،  دســت  آمریکایی   به 

بشمارید! را  خود  انگشتان 
اشاره  با  اظهاراتی  در  آملی  جوادی  آیت ا... 
از  که  کفاری  گفت:  آمریکا  تاریخی  دشمنی  به 
آن ها  با  هم  شما  برنمی دارند٬  دست  دشمنی 
سال  پنج  باشد.  جمع  حواستان  باشید٬  دشمن 
بودند  آمــده  خارجه  امــور  مسئوالن  که  قبل 
دست  آمریکایی ها  به  وقتی  گفتم  آقایان  به 
آن ها  به  بشمارید!  را  انگشتانتان  می دهید٬ 
اعتمادنیستند،  قابل  وجه  هیچ  به  این ها  گفتم 
دیدیم.  را  آمریکایی ها  28مرداد  کودتای  در  ما 
دیاثت  که  گفتیم  هم  قبل  ســال  سه  از  بعد 
از  قبل  باشید.  مواظب  دارد٬  سیاسی هم وجود 
به  ما  دارد٬  خطر  برجام  بگویند  دیگران  اینکه 

خبرنگاران گفتیم./باشگاه  این ها 
به  خودروسازان  از  مردمی  شکایات 

رسید مجلس 
 90 اصــل  کمیسیون  پارسایی،سخنگوی 
به  کــه  شکایتی  بیشترین  گــفــت:  مجلس، 
اسالمی  شورای  مجلس   90 اصل  کمیسیون 
ــازان  ــودروسـ ــده اســـت عـــدم تــعــهــد خـ ــی رس
بحث  در  ــم  ه ــت.  اسـ خـــود  وعـــده هـــای  ــه  ب
عدم  همچنین  و  کیفیت  خــودروهــا،  تحویل 
خــودروســازان  ــرارداد  قـ طبق  خدمت رسانی 
کمیسیون  به  شکایتی  نیز  گارانتی  جمله  از 
کمیسیون  به  که  شکایتی  است.  شده  گزارش 
تحویل  ــدم  ع بحث  در  فقط  ــت  اس رســیــده 

عمدتًا  که  است  این  بحث  بلکه  نیست  خودرو 
تهدید  را  مــردم  خــودروســازی  شــرکــت هــای 
قیمت  یا  و  بگیر  پس  را  خود  پول  یا  که  می کنند 
محسوب  تخلف  این  و  بدهیم  افزایش  را  خودرو 

می شود/فارس
هست  ناراحت  هاشمی  نگفت  امام 

چه! من  به  هست،  كه 
هاشمی  ــت ا...  ــ آی ــرادر  بـ هاشمی  محمد 
دیگر  طوری  یک  امام  گوید:  می  رفسنجانی 
ناراحتی  یعنی  می کرد،  نگاه  هاشمی  آقای  به 
است.  داشته  معنا  امام  برای  هم  هاشمی  آقای 
هاشمی  ــای  آق خــوب  بگوید  کــه  نــبــوده  ــن  ای
ولی  چــه؟  من  به  هست،  که  هست  ناراحت 
بود.  اینگونه  هاشمی  آقــای  به  نسبت  امــام 
هاشمی  آقای  برخوردهای  که  بود  این  دلیلش 
خودشان  بین  همفکری ها  و  اخالص  روی  از  را 

اسالمی می کردند./جمهوری  تعبیر 
دیگر  است،  رفته  هاشمی  كنید  باور 

گردد! برنمی  هم 
به  ای  مقاله  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
که  روزهــا  این  نوشت:در  ضیاءمرتضوی  قلم 
هاشمی  آقای  قطعی  درگذشت  سال  دومین 
اینکه  به رغم  و  می شود  سپری  رفسنجانی 
آرمیده  خاک  زیر  و  کرده  ترک  را  صحنه  ایشان 
مرحوم  آن  ــاره  درب رفتارهایی  شاهد  اســت، 
نگران  برخی  گویا  می دهد  نشان  که  هستیم 
هستند!  ایشان  ــاره  دوب ظهور  و  بــودن  زنــده 
هاشمی  آقــای  ثابت قدم  معارضان  به  آنچه 
این  کــه  اســت  ایــن  مــی گــردد  بــر  رفسنجانی 
کرده  فوت  حتما  ایشان  و  بی جاست  نگرانی 
شدن  زنــده  بــرای  راهــی  وجه  هیچ  به  و  است 
به رغم  اگر  و  نــدارد!  وجود  ایشان  برگشتن  و 
حسادت  خدای ناکرده  ایشان،  فوت  به  اذعان 
باشند،  آرام  نمی گذارد  گذشته  کینه   و  خشم   و 
درمــان  را  خــود  کنند  تــالش  که  اســت  آن  راه 

و  »حسادت  رذیله  از  را  جامعه  و  خود  و  کنند 
کنند خالص  کینه جویی« 

نتیجه  ــاره  درب مطهری  علی  نظر 
حجاب رفراندوم  برگزاری 

ع  موضو اگــر  که  گفت  مجلس  رئیس  نایب 
اکثریت  شــود  گذاشته  رفــرانــدوم  به  حجاب 
مطهری  داد.علی  خواهند  رای  آن  به  جامعه 
در  که  حجاب  ع  موضو با  خود  سخنرانی  در 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
شناختی  ــاس  اس بر  من  گفت:  شــد،  بــرگــزار 
اگر  امروز  همین  می گویم  دارم  جامعه  از  که 
به  جامعه  کنیم  برگزار  رفراندوم  حجاب  برای 
و  فکری  مسائل  در  البته  می دهد.  رای  حجاب 
نمی کند،  برگزار  نظرسنجی  کسی  ایدئولوژیک 
و  بی حجاب  خانم های  همین  از  بخشی  اما 
بدحجاب در رفراندوم به حجاب رای می دهند؛ 
می دانند.  را  بدحجابی  و  بی حجابی  آثار  زیرا 
برگزار  نظرسنجی  اگــر  نکنید  فکر  بنابراین 
داد. خواهند  رای  بی حجابی  به  همه  شــود 
معنی  به  ما  جامعه  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
اگر  ندارد.  وجود  حجاب  مورد  در  اجبار  واقعی 
مثال  کنیم  اجبار  را  حجاب  از  خاصی  شکل  ما 
بزنند  روبنده  یا  کنند  سر  به  چادر  همه  بگوییم 
به  االن  وضعیت  اما  است،  اجبار  معنی  به  این 
وجه  از  غیر  اگر  و  نیست  اجباری  حجاب  شکل 

است حجاب  باشد  پوشیده  بدن  بقیه  کفین  و 

ک بنا تا / منبع

طلوع آفتاب فردا: 06:43اذان مغرب: 16:53 

اذان صبح فردا: 05:13

نیمه شب شرعی:22:53

غروب آفتاب:16:33 

اوقات 
شرعی

اذان ظهر: 11:38
امام حسین )ع(فرمودند:

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله  و تزویر پاک است

تعلق به دنیا برای سالک، رهزن و پایبند است و قدرت را از وی سلب می کند. از این رو تالش قرآن کریم این است که انسان را نسبت 
به دنیا بی رغبت کند و بگوید در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوانی دارد، ولی جز ابزار چیز دیگری نیست و بنابراین اگر کسی به 

این ابزار دل ببندد، خود را متعلق می سازد و با دست خودش، پای خود را می بندد و از سلوک باز می ماند.
مراحل اخالق در قرآن، ص 172

رد رهگذر باد رچاغی هک رتاست
رتسم هک: بمیرد از رفاغی هک رتاست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
رگ نشنیدی، زهی دماغی هک رتاست!

رودکی

شعر
روز حدیث اسرا

امام حسین )ع(فرمودند:
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله  و تزویر پاک است

تعلق به دنیا برای سالک، رهزن و پایبند است و قدرت را از وی سلب می کند. از این رو تالش قرآن کریم این است که انسان را نسبت 
به دنیا بی رغبت کند و بگوید در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوانی دارد، ولی جز ابزار چیز دیگری نیست و بنابراین اگر کسی به 

این ابزار دل ببندد، خود را متعلق می سازد و با دست خودش، پای خود را می بندد و از سلوک باز می ماند.
مراحل اخالق در قرآن، ص 172

رودکی

شعر
روز حدیث اسرا

رد رهگذر باد رچاغی هک رتاست
رتسم هک: بمیرد از رفاغی هک رتاست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
رگ نشنیدی، زهی دماغی هک رتاست!

ی
مفقود
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