معاون دادستان عمومی و انقالب خراسان رضوی:

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان؛

باشایعهسازان زلزله

شناسایی گسل های مشهد

برخورد قاطع می شود

به پایان رسید
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بحران
ِ
سوله های بحران
در جلسه علنی شورای شهر مشهد مطرح شد

و شهرداری است که دراین راستا در مدیریت
بحران شهری برنامههایی داری��م .وی با اشاره
به حادثه رخ داده در تهران و غرب کشورادامه
داد :این حوادث حاکی از آن است که ما هنوز در
مدیریت بحران مشکل داریم و باید در این زمینه
آمادگی الزم را داشته باشیم .رئیس شورای
اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه  200هکتار
از بافت مشهد فرسوده است و کشور ما روی دو
خط گسل قرار گرفته ،بیان کرد :باید در حوزه
آم��وزش ،پیشگیری ،بازسازی زیرساختها و
مدیریت بحران برنامه داشته باشیم اما متاسفانه
ما از استاندارها فاصله زیادی داریم ،بنابراین
باید تالشمان را مضاعف کنیم .وی تاکید کرد:
در زمینه توسعه سولههای بحران و سولههایی
که میتواند در شرایط سخت پناهگاه شهروندان
باشند ،شرایط مطلوبی نداریم و امیدوارم در
بودجه سال  ،97به این حوزه...

دهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد ،روز
گذشته با هدف رسیدگی به موضوعاتی مانند
دریافت تسهیالت مالی خارجی برای اجرای خط
 3قطار شهری مشهد ،پرداخت تسهیالت بانکی
به طرحهای ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم
و آالینده به محلهای مجاز ،تمدید ق��رارداد
واگذاری ایستگاههای آتش نشانی ،تعیین بهای
خدمات اتوبوسرانی ،نبود توقیف یا تعیلق اجرای
پروژههای عمرانی در بخشهای فاقد خالف،
پرداخت خسارتهای اقاله ق��رارداد ساختمان
کاوش برگزار شد.
فاصله زیادی با استانداردها داریم
محمدرضا حیدری ،رئیس ش��ورای اسالمی
شهر مشهد در نطق قبل از دستور دهمین
جلسه شورای شهر در خصوص مدیریت بحران
و زیرساختهای این شهر اظهار کرد :موضوع
ایمنی مشهد از ماموریتهای مهم شورای شهر
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گزارش ویژه
از نارضایتی دختران دهه  50تا آزادی عمل دهه 70ها؛

متاسفانهیکدخترم!
4

فرهنگ
پیشکسوتتئاترخراسان:

نگاهی به آخرین وضعیت سپردهگذاران چهار موسسه غیرمجاز؛

 12هزار میلیارد تومان از
نسبت به نوشتههایم کینه دارم
اجرای نمایش موزیکال «دیوان تئاترال» به کارگردانی
عباس رثایی تا نیمه زمستان در مشهد ادامه دارد محل خط اعتباری بانک مرکزی
نمایش موزیکال «دیوان تئاترال» با هنرنمایی
پرداخت شد
گروه نمایشی پدرام و با کارگردانی عباس رثایی

از بیستم آذرماه به روی صحنه رفت .مسئوالن و
بزرگانی از جمله محمدکاظم دبیری ،رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد ،اصغر لشکری
پیشکسوت تئاتر سیاه بازی ،علی آزاد نیا ،خسرو
نائبی فرد ،احمد قوچانی و سیاوش میهندوست
در اولین هفته نمایش به تماشای آن نشستند.
شرحی از نمایش
داستان در سالنی نیمه روشن روایت میشود.
ن��وای تنبک و سنتور در سالن میپیچد ،دو
دختر نوجوان با لباسهای محلی به روی صحنه
میآیند و با روایتگری داستان خود ،انتظار سالن
را برای شروع نمایش میشکنند .صحنه نمایش،
منظرهای ساده ،گرم و سنتی از یک روستا است.
بازیگران نمایش ،اهالی آن هستند که زندگی
ساده و شادی دارند تا اینکه که روزهای دشواری
از راه میرسد .نمایش با شعرخوانی موزیکال
بازیگران ادامه پیدا میکند و لباسهای رنگین
آنها به روح و جان صحنه میافزاید .نمایش
با طنز لطیف و داستان عاشقانهای که در دل
م��وض��وع اصلی خ��ود روای���ت میکند اشتیاق
تماشاگران را تا پایان برای دیدن نمایش حفظ
میکند .جعفر توکلی نسب ،سیده زهرا گلیار،
علیرضا کبریایی ،زهرا محمدی ،علی پیر کاریز،
مهدیه پخته ،علی پیمان ،شقایق غفاریان،
سامان ثالثی ،دینا مهذب ،محمدجواد مشرف،
حسین ساعی ،مینا آوخ ،سارا سلیمی ،شایان
تقدیسی ،نگار نادری ،نوید نشاط ،هلیا قصابی،
امیرحسین سرابیار و پریناز رثایی بازیگران
نمایش هستند.
اهمیت شایستهساالری
عباس رثایی کارگردان دیوان تئاترال ،مبنای
خود را برای انتخاب بازیگران ،شایسته ساالری
 3دانست و...

3

سرکنسولپاکستاندرمشهد:

کشمیر و فلسطین باید حق
انتخاب داشته باشند
2
استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

سفر دو روزه معاون اول
رئیس جمهور به استان
2

مغایرت احداث کمربند
جنوبی مشهد با قانون
هوای پاک
6

در شهر

فیلمی که کامل پخش نشد!

سیدمسعود ریاضی ،عضو شورای شهر مشهد در
واکنش به پخش فیلمی درباره رفتار ماموران سد معبر
با یک فرد دستفروش اظهار کرد :این فیلم برای حدود
سه ماه گذشته بوده که در حال حاضر پخش شده
است.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

مجلسبان
نماینده تربتجام در مجلس:

اقدامات ترامپ ،انتفاضهای جدید را
شعلهورمیکند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس گفت:
مردم فلسطین به دنبال حقوق پایمال شده خود
هستند و این اقدام اخیر ترامپ باعث شعله ور شدن
انتفاضهای جدید شده است.
جلیل رحیمی جهان آب��ادی در خصوص وجود
نشانههایی از شروع انتفاضه چهارم در فلسطین
اشغالی بعد از مطرح شدن موضوع انتقال پایتخت
رژی��م صهیونیستی به ق��دس اف���زود :هرگاه رژیم
صهیــونیستی اقدامات توهــین آمیز و تحریک آمــیز
انــجام میدهند همواره منجر به اتحاد مسلمانان در
مقابله با اقدامات آنها میشود.
نماینده تربت جام ،تایباد و باخزر در مجلس شورای
اسالمی افزود :مردم فلسطین به دنبال حقوق پایمال
شده خود هستند و این اقدام اخیر ترامپ باعث شعله
ور شدن انتفاضهای جدید شده است.
وی تأکید کرد :طبق قطعنامههای شورای امنیت
شهر بیت المقدس بعنوان شهر بی طرف انتخاب شده
است و این اقدام ترامپ باعث نقض قطعنامههایی
است که جامعه جهانی آن را پذیرفته است و هم
چنین طبق اصول دموکراسی که غربیها خود را
متولی آن میدانند ،حق مرم فلسطین است که برای
آزاد سازی خاک تحت اشغال خود ساکت نماند.
این نماینده مجلس در دوره دهم خاطر نشان کرد:
شهر بیت المقدس که بعنوان قبله اول مسلمانان
بشمار میآید ب��رای سایر ادی��ان الهی از جمله
مسیحیان و به ویژه مسلمانان جایگاه ویژهای دارد
بنابراین این اقدام آمریکا زیرپا گذاشتن تمامی اصول
اعتقادی و اخالقی آنان است و که با شناختی از
روحیه ترامپ برای جهانیان آشکار شده است ،تصور
این اقدام قابل پیشبینی بود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :سراشیبی سقوط سرانجام اقدامات ترامپ برای
رژیم صهیونیستی است زیرا مسلمانان جهان در قبال
آن سکوت نخواهند کرد و ملت ستمدیده فلسطین
برای محکوم کردن این اقدام بپا خواهد خواست و
رژیم صهیونیستی منتظر انتفاضهای دیگر باشد که
بطور قطع بسیار دردآور برای آنان خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :تصور حاکمیت
رژیم صهیونیستی بر بیتالمقدس بسیار دردناک و
سخت است و سکوت سازمانهای حقوق بشر نشان
داد که تمامی اقدامات آنها فقط بر روی کاغذ است
و امید این است که م��ردم فلسطین بتوانند خاک
تحت اشغال خود را از سیطره رژی��م ن��ژاد پرست
صهیونیستی آزاد کنند و جمهوری اسالمی از هر
اقدامی که ب��رای مقابله با اسرائیل ص��ورت بگیرد
حمایت قاطع خواهد کرد.
نماینده کاشمر در مجلس خبر داد:

بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای
خزر در فراکسیون دیپلماسی و منافع
ملیمجلس

سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی
مجلس شورای اسالمی از برگزاری نشست عمومی
فراکسیون متبوعش ب��رای بررسی موضوع رژیم
حقوقی دری��ای خ��زر و مشکل موسسات مالی و
اعتباری خبر داد.
بهروز بنیادی اف��زود :نشست عمومی فراکسیون
دیپلماسی و منافع ملی برای بررسی موضوع رژیم
حقوقی دری��ای خ��زر و مشکل موسسات مالی و
اعتباری برگزار شد.
سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی
مجلس ش���ورای اس�لام��ی اف����زود:در ای��ن نشست
انتخاب بیت المقدس بعنوان پایتخت رژیم غاصب
صهیونیستی توسط ترامپ محکوم و بر ادامه مقاومت
و حمایت از انتفاضه سوم فلسطین تاکید شد.
وی ادام��ه داد:همچنین با توجه به عدم تعیین
تکلیف بسیاری از سپرده گذاران موسسات مالی و
اعتباری و اهمیت حل سریعتر این مسئله برای حفظ
انسجام ملی ،مقرر شد نشست عمومی هرچه سریعتر
با حضور اعضا فراکسیون با وزیر اقتصاد و دارایی
برگزار گردد.
بنیادی ادامه داد :موضوع رژیم حقوقی دریای
خزر نیز در جلسه فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی
مجلس شورای اسالمی بررسی و مقرر شد دیداری
با وزرای خارجه و دفاع انجام شود تا نمایندگان در
جزئیات بیشتر توافقات احتمالی قرار گیرند و از
طرفی سهم ایران از این دریا مشخص شود و در ابعاد
امنیتی نیز این مباحث حالجی گردد
بنیادی یادآور شد :تحرکات جنگطلبانه مثلث
عربستان ام��ارات و رژیم صهیونیستی نیز بررسی
و از همه دست اندرکاران سیاست خارجی کشور
بابت موضعگیریهای دقیق و حساب شده توام با
هوشمندی تشکر شد.
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استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

سفر دو روزه معاون اول رئیس جمهور به استان

استاندار خراسان رضوی ،از سفر دو روزه معاون
اول رئیس جمهور به مشهد مقدس و استان خبر
داد.
علی رضا رشیدیان روز دوشنبه با اعالم این خبر
افزود :اسحاق جهانگیری چهارشنبه ششم دی ماه
وارد مشهد مقدس میشود.
وی اضافه کرد :پس از برگزاری مراسم استقبال
و مصاحبه در محل پاویون دولت فرودگاه شهید
هاشمی نژاد؛ برای افتتاح منازل روستایی آسیب
دیده از زلزله ،به این مناطق عزیمت میکند.
حضور در روستای نصر آباد برای بهره برداری از
پروژههای گاز رسانی از دیگر برنامههای پیشنهادی
روز چهارشنبه است و پس از آن به مشهد مقدس
مراجعت خواهد کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت :پایان بخش برنامه
این روز ،برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی است

که برنامه ریزی شده با حضور معاون اول رئیس
جمهور برگزار شود.
رشیدیان ادامه داد :عزیمت به سنگان شهرستان
خواف و بازدید از پ��روژه راه آهن مشهد هرات،
معادن منطقه و فعالیتهای زیست محیطی در
این منطقه نخستین برنامه پیشنهادی روز دوم
سفر است.
وی اف��زود :بازدید و افتتاح مجتمعهای فوالد
احیا ،توسعه ملی و اپال پارسیان از دیگر برنامههای
روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در جریان
سفر به خواف است.
استاندار خراسان رضوی گفت :حضور در منطقه
کالشور و شرکت در مراسم کلنگ زنی پروژه بزرگ راه
آهن جنوب و افتتاح کارخانههای کاغذ و حوله در
شهر جدید بینالود از جمله برنامههای پیش بینی
شده در این سفر است.

وزیر کشور عراق وارد مشهد شد
سرویس سیاسی
بعد از «پایان داعش» در عراق این اولین بار است
که یک مقام ارشد از این کشور به خراسان رضوی
سفر میکند .در سالهای اخیر روابط دو کشور
همواره تحت تاثیر دخالتهای عربستان و آمریکا
بوده است .تعمیق روابط بین ایران و عراق از نفوذ
بیشتر ای��ران در خاورمیانه خبر میدهد و زنگ
خطری است که مسئولین ریاض و واشنگتن را
میترساند .در شرایطی که عربستان در جنگ یمن
گرفتار است و آمریکاییها نمیخواهند بیشتر از آن
چه تاکنون هزینه کردهاند ،برای عراق سرمایهای
خرج کنند ،ایران برگ برنده خود را در گسترش
روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی با این کشور
همسایه خود دارد.
اگر چه عراق تنها کشور همسایهای است که در
 100سال اخیر وارد جنگ مستقیم با ایران شده
و در مدت زمانی دراز پایگاه مخالفین نظام بوده
است ،اما در عصر جدید روابط این کشور تمایل
دارد که همزمان با برقراری ثبات نسبی وارد مرحله

اربعین امسال خوشبختانه هیچ زائری بدون ویزا
وارد کشور عراق نشد و در صدد بازگشایی مجدد
مرز خسروی از سال آینده هستیم.

قاسم االعرجی اف��زود :این آمادگی را داریم
که ب��رای زائ��ران استان خراسان رض��وی وی��زای
فرودگاهی در فرودگاه نجف صادر کنیم.

سرکنسول پاکستان در مشهد:

کشمیروفلسطینبایدحقانتخابداشتهباشند
رضا شجاع

چهارم دی مصادف با  25دسامبر و تولد حضرت
مسیح ،برای مردم مسلمان پاکستان نیز روز بزرگ
و تاریخی اس��ت .در این روز «محمدعلی جناح»
رهبر مبارز و آزادی بخش حزب مسلم پاکستان و
اولین فرماندار کل این کشور چشم به جهان گشوده
است .جناح توانست با مبارزه علیه استعمار انگلیس
و قدرت هندوها این کشور را به عنوان یک کشور
مستقل مسلمان از چنگال این دو قدرت رهایی
ببخشد.
م��ردم پاکستان هرساله ای��ن روز را در کشور
پاکستان جشن می گیرند و یاد این رهبر مبارز را
زنده نگه می دارند .سرکنسولگری پاکستان در مشهد
نیز به رسم هرساله خود این روز را جشن می گیرد
و با برگزاری مراسم شادی و پخش شیرینی در شهر
شادی خود را با مشهدی ها شریک می شود.
روز دوشنبه سرکنسولگری پاکستان در مشهد
ضمن برگزاری این جشن مراسم معارفه سرکنسول
جدید خود «عرفان محمود بخاری» را در جمع
خ��ب��رن��گ��اران ب��رگ��زار ن��م��ود و در نشست خبری
پاسخگوی سواالت آن ها شد.
سرکنسول پاکستان در مشهد گفت :کشمیر و
فلسطین از قدیمیترین پروندههای حلنشده
سازمان ملل هستند که این اتفاق این رضایتبخش
نیست .پاکستان از هر نظر پشتیبان کشمیر است،
پاکستان نمیگوید کشمیر متعلق به ماست اما باید به
آنان اجازه داد انتخاب آزادانه داشته باشند.
ع��رف��ان محمود ب��خ��اری دوشنبه در نشست
خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت تولد
«محمدعلی جناح» ،بنیانگذار کشور پاکستان در
محل کنسولگری این کشور در مشهد برگزار شد ،به
بیان تاثیر محمدعلی جناح در استقالل و شکل گیری
این کشور پرداخت و افزود :محمدعلی جناح برای
ای��ج��اد ک��ش��وری ب��رای م��ردم مسلمان پاکستان
تالشهای بسیاری کرد .جناح معتقد بود زندگی،
هدیهای مقدس از جانب خداوند است که این حق
برای همه وجود دارد ،وقتی از ایدئولوژی پاکستان
صحبت میکنید ،باید از ایدئولوژی اسالمی صحبت
کنیم که فلسفه آرامش و زندگی در آن وجود دارد.
سرکنسول پاکستان در مشهد با تأکید بر اینکه
پاکستان ،کشوری بر اساس ایدئولوژی است نه صرف ًا
بر اساس سرزمین و کشور ،خاطرنشان کرد :جناح دو
دهه آخر زندگی خود را بدون هیچ چشمداشتی وقف
رؤیای زیبای کشور مستقل پاکستان کرد .با نگاهی
به عقب متوجه میشوید که نوع تفکر ،اندیشهها و
دیدگاه محمدعلی جناح از زمان خود جلوتر بود و
امروز نیز قابلتحسین است.
از حمایت رهبر معظم ایران متشکریم
بخاری در خصوص نوع تعامل با دیگر کشورها

گفت :پاکستان همیشه در رویارویی با تروریسم
در خط مقدم ب��وده ،این تنها به جنگ آمریکا و
کشورهای دیگر خالصه نمیشود زیرا پاکستان از
مدتهای دور در حال مبارزه با پدیده تروریسم بوده
است.
سرکنسول جمهوری اس�لام��ی پاکستان در
مشهد با اش��اره به موضوع کشمیر ،اظهار کرد:
پاکستان همیشه از کشمیر دفاع کرده و میکند،
کشمیر و فلسطین از قدیمیترین پروندههای
حلنشده سازمان ملل هستند که این اتفاق این
رضایتبخش نیست؛ پاکستان از هر نظر پشتیبان
کشمیر است ،پاکستان نمیگوید کشمیر متعلق به
ماست اما باید به آنان اجازه دهند انتخاب آزادانه
داشته باشند.

جناح معتقد بود زندگی ،هدیهای
مقدس از جانب خداوند است که این
حق برای همه وجود دارد ،وقتی از
ایدئولوژی پاکستان صحبت میکنید،
باید از ایدئولوژی اسالمی صحبت
کنیم که فلسفه آرامش و زندگی در
آن وجود دارد.

وی به حمایت رهبر معظم انقالب از مسلمانان
مظلوم کشمیر اشاره کرد و گفت :رهبر معظم انقالب
سه بار این حمایت را بیان کردند ،کشمیر مانند
فلسطین است که به محدوده جغرافیایی کوچکی
مربوط نمیشود ،موضوعی جهانی است که همچون
مسئله فلسطین باید به آن با دیدی وسیعتر نگاه

خبر
رئیس اداره دانشجویان بینالملل دانشگاه

فردوسی مشهد:

دیپلماسی علمی راه دستیابی به
منافع ملی است

خبر
با تالش جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
صورت میگیرد:

زراعیسازی قارچهای بومی ایران

کرد.
هیچ مشکلی در سطح ملی و دولتی بین دو
کشور وجود ندارد
بخاری ،ایران را کشوری دوست و برادر توصیف
کرد و ادامه داد :وقتی از ایران سخن میگوییم،
از کشوری برادر و دوست یاد میکنیم ،در موضوع
برخی مشکالت مرزی ،موردی وجود نداشته که نیاز
به اعزام سرباز و ارتش باشد ،ناامنی در حد دولتی
و کشوری نیست بلکه در حد مختصر و غیر رسمی
همچون قاچاق و جرائم کوچکتر است؛ در سطح
ملی و دولتی هیچ مشکل و مخالفتی بین دو کشور
وجود ندارد همانطور که مقامات مختلف دولتی و
نظامی دو کشور ،از دو کشور بازدید داشتند.
وی بر تأکید کشور پاکستان بر وحدت مسلمانان
اش��اره ک��رد و گفت :پاکستان معتقد اس��ت امت
مسلمان باید وحدت داشته باشند ،با این نگاه ،از
گذشته تابهحال تالش شده رابطه بین دو کشور
ایران و عربستان بهبود یابد چراکه در حالت طبیعی،
دشمنان بسیاری داریم.
ساالنه  300هزار زائر پاکستانی به مشهد می آیند
بخاری به حضور نظامی  17ساله آمریکا در
افغانستان نیز اشاره و بیان کرد :سال ها است آمریکا
به دنبال پیروزی در افغانستان است که موفق نبوده،
پاکستان و امریکا در این رابطه دیدگاه متفاوتی
دارند ،هر دو درصدد حل مشکل افغانستان هستند
اما پاکستان معتقد به راهحل سیاسی در این رابطه
است؛ البته کشورهای همسایه نیز میتوانند در حل
این موضوع مؤثر باشند.
وی به سفر زائران پاکستانی به مشهد اشاره کرد
و گفت :بیش از  300هزار زائر به مشهد میآیند،
برنامههایی از سوی بلوچستان طراحیشده که از
سوی تولیت آستان قدس نیز پذیرفتهشده تا کلیه
امور در این رابطه تسهیل شود.
سرکنسول پاکستان در مشهد در مورد تعداد اتباع
این کشور در مشهد ،بیان کرد :بین  7تا  8هزار
پاکستانی در مشهد مقیم هستند که بهطور مرتبط با
کنسولگری در ارتباط هستند.

وی در خصوص مشکالتی که برای اتباع این کشور
در مشهد به وجود میآید نیز گفت :مشکالت اغلب
مشکالت اداری و در رابطه با مدارکشان است که این
مشکالت نیز با همکاری نزدیک مسؤوالن ایرانی
بهسرعت حل میشود.
مسئولین ایرانی به فروش میوه های قاچاق
پاکستانی توجه کنند
بخاری ،با بیان اینکه مبادالت مالی ای��ران و
پاکستان رضایتبخش نیست ،افزود :تفاهمنامهای
بین بانک مرکزی ای��ران و پاکستان امضاشده که
یک بانک از پاکستان در ایران و بانکی ایرانی نیز در
پاکستان افتتاح شود اما هنوز این اتفاق رخ نداده
است .وی از مقامات ایرانی خواست تا مشکالت
مربوط به تبادالت مالی بین ای��ران و پاکستان را
با توجه به فاصله نزدیک این کشور برطرف کنند
و گفت :به ط��ور مثال اکنون انبه پاکستان در
خیابانهای ایران به فروش میرسد و حال آنکه این
محصول از کانال قانونی وارد کشور نمی شود و این
موضوع به ضرر دو کشور است .پاکستان میتواند
صادر کننده خوبی برای محصوالتی مانند گوشت،

وقتی از ایران سخن میگوییم ،از
کشوری برادر و دوست یاد میکنیم.
در موضوع برخی مشکالت مرزی،
موردی وجود نداشته که نیاز به اعزام
سرباز و ارتش باشد ،ناامنی در حد
دولتی و کشوری نیست بلکه در حد
مختصر و غیر رسمی همچون قاچاق
و جرائم کوچکتر است.

سبزیجات ،برنج و پرتقال به ایران باشد.
وی به عالقه پاکستان ب��رای افزایش مبادالت
تجاری و فرهنگی با مشهد اشاره و بیان کرد :در
ح��ال برنامهریزی ب��رای فعالیتهای زی��ادی در
مشهد و استان خراسان رضوی هستیم و مشتاقیم
فعالیتها را افزایش دهیم چراکه کنسولگری به این
استان توجه دارد .پیش بینی می شود مبادالت کاال
بین پاکستان و ایران در سال  2020به پنج میلیون
دالر برسد.در بحث تبادالت فرهنگی ،آموزشی و
همچنین نمایش فیلمهای تولید پاکستان در مشهد،
از جمله برنامههایی است که به دنبال اجرایی شدن
آن هستیم.
گفتنی اس��ت در ادام���ه م��راس��م س��ال��روز تولد
محمدعلی جناح از شبیه سازی آخرین اقامتگاه
وی ،معروف به «خانه زیارت» در محل کنسولگری
پاکستان در مشهد رونمایی شد.

رئیس اداره دانشجویان بینالملل دانشگاه
ف��ردوس��ی مشهد گ��ف��ت :هنگامی ك��ه موضوع
دیپلماسی علم و فن آوری به میان مـیآید ،بـدان
معناست كه میتوانیم از علم و فناوری به عنوان
وسیلهای برای رسیدن بـه اهـداف و منـافع ملـی
استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا ،زینب موذن زاده در خصوص
اهمیت جذب توریسم علمی در کشور افزود :یكی
از راههای معرفی ظرفیتهای علمی ،اقتصادی،
سیاسی و فناوری كشور از طریق فارغ التحصیالن
دان��ش��گ��اه��ی اس��ت و م��ا م�یت��وان��ی��م ب��ا پ��رورش
دانشجویان خارجی از آنها به عنوان سفیران علم
و فناوری جمهوری اسالمی ایران در سایر كشورها
بهره مند شویم.
وی ادامه داد :جذب دانشجویان بین المللی
از یک طرف توانمندیهای دانشگاه ما را به سایر
مراکز علمی جهان معرفی میکند و از طرف دیگر
سبب میشود ب��رای رسیدن به استانداردهای
جهانی تالش کنیم تا زیرساختهای مناسب را به
وجود آوریم.
رئیس اداره دانشجویان بینالملل دانشگاه
فردوسی مشهد در خصوص عواملی که باعث جذب
توریسم علمی در کشور میشود ،عنوان کرد :برای
داشتن یك دیپلماسی موفق و در عین حال بهرهمند
شدن از همه حقوق خود در حوزه علم و فناوری
الزم است با تمركز بیشتری روی دیپلماسی علمی
كار كنیم.
موذن زاده با تاکید براینکه همه دانشگاههای برتر
دنیا به موضوع توریسم علمی توجه خاصی دارند،
تصریح کرد :افزایش ظرفیت و توان دانشگاههای
کشور ،اعطای بورس تحصیلی ،معرفی پتانسیل
دانشگاه در فضای مجازی ،همایشهای بین
المللی ،تفاهمهای علمی -بین المللی از جمله
راههای جذب توریسم علمی است كه میتوان به
آن اشاره کرد.
وی در خصوص موقعیت و وضعیت استان
خراسان رضوی در زمینه توریسم علمی ،تصریح
کرد :جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان یكی از دانشگاههای جامع
و توانمند كشور تحت حمایت همكاران فرهیخته
گروههای آموزشی و با فرآیندی نظام مند در حال
انجام است .با عنایت به وجود مرقد مطهر حضرت
رضا(ع) در مشهد و براساس رئوس برنامه دیپلماسی
علمی -فرهنگی ،تالش و كوشش مسئوالن این
دانشگاه تاكنون حدود  1500دانشجوی بین المللی
پذیرش شده است.
رئیس اداره دانشجویان بینالملل دانشگاه
ف��ردوس��ی مشهد خ��اط��رن��ش��ان ک���رد :در حال
حاضرحدود  22ه��زار دانشجوی غیرایرانی در
دانشگاههای ایران مشغول به تحصیل هستند كه
حدود  6هزار دانشجوی بورسیه هستند و باقی
آنان با هزینه خودشان تحصیل میكنند .در الیحه
برنامه ششم توسعه كشور موضوع بینالمللی شدن
دانشگاهها و جذب  100هزار دانشجوی خارجی به
عنوان الزام و راهبرد مطرح شده است.
م��وذن زاده اض��اف��ه ک��رد :در راس��ت��ای توسعه
تعامالت ،مراودات و ارتباطات پایدارتر و ثمربخش
تر بینالمللی ،ورود در بازار رقابت كیفی و علمی با
دانشگاهها و مراكز معتبر جهانی ،همچنین گسترش
زب��ان فارسی و معرفی فرهنگ و تمدن ای��ران
اسالمی و تبادل اطالعات ،افكار و دانش و هنر،
دانشگاه فردوسی مشهد تاكنون اقدامات و سرمایه
گذاریهای بسیاری در حوزههای مختلف از جمله
حوزه علمی و فرهنگی کرده است كه می توان به
برگزاری چندین دوره جشنواره فرهنگی -ورزشی و
جشن فرهنگ ملل در سطح بین المللی و برگزاری
مراسم مذهبی ف��راوان و اردوه��ای ایران شناسی
اش��اره کرد كه حضور ح��دود 1500نفر دانشجو و
دانش پذیر بین المللی و همچنین كسب رتبه برتر
در حوزه بین المللی از سوی وزارت علوم تحقیقات
و فناوری خود گواه این مدعا است.
وی افزود :برای تحقق اهداف عالیه كشور مبنی
بر توسعه دیپلماسی فرهنگی وعلمی با هدف
گسترش جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی
و همچنین به خاطر حفظ شأن و منزلت فرهنگی
جمهوری اسالمی ای��ران ادام��ه ارائ��ه تسهیالت و
خدمات مناسب به آنها ضروری به نظر می رسد،
لذا استانداردسازی و تأمین زیرساختها و خوابگاه
برای دانشجویان تدریس به زبان انگلیسی تعریف
دورههای خاص تحصیالت تكمیلی و پشتیبانیهای
علمی از این دانشجویان و تسهیل امور كنسولی
آنان كه از موانع اصلی جذب دانشجوی بین المللی
است ،از مواردی است كه در دستوركار این دانشگاه
قراردارد.
رئیس اداره دانشجویان بینالمللی دانشگاه
فردوسی مشهد یادآور شد :در حال حاضر تقریبا
در تمامی رشتهها و در س��ه مقطع تحصیلی
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از  21کشور
دنیا دانشجوی بینالمللی در دانشگاه فردوسی
مشهد مشغول به تحصیل هستند؛همچنین حدود
 6000دانشجو در استان خراسان رضوی تحصیل
میکنند.

سامانه پیامک مردمی
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مدیر گ��روه پژوهشی زیست فناوری قارچهای
صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت :ما
در جهاددانشگاهی عالوه بر قارچهای رایج تجاری-
صنعتی ،قارچهای بومی را ،که قابلیت زراعی شدن
را داشته باشند ،در بستر کشت مجددا تولید کرده و
سپس بر روی خواص تغذیهای و دارویی قارچهای
تازه پژوهش میکنیم .به گزارش ایسنا ،حمیدرضا
پوریانفر اف��زود :ق��ارچه��ای داروی��ی دستهای از
قارچهای کالهکدارهستند که ممکن است خوراکی
یا غیر خوراکی باشند.
وی با اشاره به اینکه بررسی خواص دارویی-درمانی
قارچهای دارویی ابتدا در کشورهای شرق و جنوب شرق
آسیا رایج بود و سپس به کشورهای غربی منتقل شد،
ادامه داد :اخیرا کشورهای غربی تحقیقات پیشرفته
ای را بر روی ترکیبات راهبر دارای خواص دارویی در
قارچهای دارویی آغاز کردهاند که موجب تحوالتی در
این زمینه به خصوص دارروهای کمکی همراه با شیمی
درمانی برای کاهش عوارض شیمی درمانی شده است.
پوریانفر تصریح کرد :قارچهای خوراکی فقط به
عنوان یک محصول با طعم و ذائقه مطلوب و دارای
پروتئین محسوب نمیشوند ،بلکه به عنوان یک
غذای فراسودمند دارای خواص رژیمی ،دارویی و
درمانی متعددی هستند که ما در جهاددانشگاهی
خراسان رضوی تالش کردهایم این دیدگاه را از طریق
تولید تجاری برخی از این قارچها به طور مستقیم در
مردم ترویج کنیم.
 5.5میلیون گونه قارچ در دنیا
مدیر گ��روه پژوهشی زیست ف��ن��اوری قارچهای
صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تاکید کرد:
تخمین زده میشود حداقل  700گونه شناخته شده
ق��ارچ داروی��ی در دنیا وج��ود دارد ،ولی فقط تعداد
محدودی در دنیا به صورت تجاری و صنعتی تولید
میشوند .پوریانفر اضافه کرد :بیش از  5.5میلیون
گونه قارچ در دنیا وجود دارد که از این میان  150هزار
قارچ کالهکدار داریم که حدود 10درصد آنها از نظر
تاکسونومی شناخته شده هست .نزدیک به  2000گونه
قارچ کالهکدار برای انسان خطر جدی ندارند که از آن
میان  700گونه دارای خواص دارویی هستند و کمتر از
 200تعداد از این قارچها زراعی و  10گونه قارچ صنعتی
نیز در دنیا یافت میشود .قارچهایی نظیر شاه صدف با
برند اختصاصی "ارینجی" یکی از آنهاست که به مرحله
تجاریسازی رسیده است .وی با اش��اره به خواص
داروی��ی و درمانی قارچهای خوراکی ،گفت :تقویت
سیستم ایمنی ،درمان و پیشگیری از رشد سلولهای
سرطانی ،ضد حساسیت ،باکتری و ویروسها ،آنتی
اکسیدان ،پروپیکها و پلی ساکاریدها و ویتامین ،B
از جمله خواص دارویی این قارچ ها محسوب میشود.
قارچهای دارویی در کنار داروهای رایج
ضدسرطان
مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری قارچهای صنعتی
جهاددانشگاهی خراسان رضوی اضافه کرد :قارچها
دارای خاصیت ضد سرطانی هستند که توانایی کمک
به داروهای رایج ضد سرطان را دارند؛ پیشگیری از
سرطان ،کاهش عوارض شیمیدرمانی و همچنین
خواص رژیمی ،تنظیم فشار خون ،کاهش بیوسنتز،
کلسترول و کمک به پیشگیری از بیماریهای قلبی
و عروقی نیز از دیگر فواید قارچهای خوراکی دارویی
است .پوریانفر با اعالم اینکه مصرف تحقیقات معتبر
دانشمندان نشان داده است که مصرف روزانه انواع
قارچهای خوراکی-دارویی میتواند تا ح��دودی در
پیشگیری از برخی از سرطانها موثر باشد ،اضافه کرد:
در حوزه پژوهشهای ضد سرطان تحقیقات جدی بر
چ غیر خوراکی دم بوقلمون صورت گرفته و
روی قار 
توانستهاند برای این قارچ از سازمان  FDAآمریکا در
زمینه انجام آزمایشات بالینی برای سرطان پستان
و پروستات مجوز دریافت کنند که اخذ مجوز از این
سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تصریح کرد :جهاددانشگاهی خراسان رضوی
رضوی برای اولین بار با همکاری مرکز تحقیقات
سرطان پستان و گروه طب فراگیر طرح مشترکی
بر روی پروتئینهای ضد سرطانی از قارچ خوراکی
دکمهای سفید آغاز کرده است.
زراعیسازی قارچهای بومی ایران در
جهاد دانشگاهی استان
مدیر گ��روه پژوهشی زیست فناوری قارچهای
صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با تاکید
براینکه ذخایر ف��راوان��ی از ژن��وم بومی قارچهای
خوراکی دارویی در ایران وجود دارد که باید بر روی
آنها کار کنیم ،اضافه کرد :ما در جهاددانشگاهی
عالوه بر قارچهای صنعتی ،قارچهای بومی که قابلیت
صنعتی شدن را دارند ،را نیز پرورش میدهیم .ما
قارچهای وحشی را زراعی سازی میکنیم و آنها را
وادار میکنیم که در بستر کشت مجددا تولید شوند.
پوریانفر افزود :زراعی سازی قارچهای بومی از
اهمیت ویژهای برخوردار بوده که نمونه بارز آن قارچ
انوکیاست که همکاران ما آن را زراعی سازی کرده و
تولید آن در دستورکار گروه ما قرار گرفته است.
لزوم فرهنگسازی مردمی برای استفاده
از قارچهای خوارکی دارویی
وی با اش��اره به فرهنگسازی ترویج استفاده از
قارچهای خوراکی داروی��ی خاطرنشان کرد :تولید
انبوه قارچهای خوراکی و داروی��ی و قیمت مقرون
به صرفه این قارچها برای اقشار مردم میتوانند
در ترویج استفاده از آنها موثر باشد .ما به دنبال
ای��ن هستیم که با فرهنگسازی و اط�لاع رسانی
خواص رژیمی قارچهای دارویی از طریق رسانه ها و
صداوسیما عمیقتر وارد این مسئله شویم.

یادداشت

گفتوگوی «صبح امروز» با مدیر تنظیم بازار جهادکشاورزی خراسان رضوی؛

تخم طال !

شغل؛ مسیر اصلی خوشبختی

جوادی :با صدور مجوز واردات تخممرغ در هیئت دولت،
ت آن پایین بیاید
امیدواریم که قیم 
سرویس اقتصادی

فصلی جدید در روابط دو کشور؛

جدیدی در تعامل با ایران شود .داشتن 6گذرگاه
و دوازده بازارچه م��رزی ،وج��ود مراکز مذهبی،
توریستی و سیاحتی در دو کشور ،فرصتها را برای
همکاری به ویژه در بازسازی عراق پس از جنگ
فراهم آورده است.
در فاز جدید این رواب��ط وزیرکشور عراق روز
گذشته با استقبال معاون اجتماعی ،سیاسی و
امنیتی استانداری خراسان رضوی وارد مشهد
شد.
سید جواد حسینی در بدو ورود وزیرکشورعراق
ضمن تشکر ویژه از مسئوالن عراقی در برگزاری
باشکوه راهپیمایی اربعین اف��زود :بیش از دو
میلیون زائر امسال به کشور عراق سفر کردند.
وی اضافه کرد :در هم شکستن داعش در کشور
عراق نیز از جمله خبرهای بسیار خوب بود و این
پیروزی را به ملت و مسئوالن عراق تبریک عرض
میکنم.
وزیر کشور عراق نیز با اشاره به آمادگی پذیرش
چهار میلیون زائر ایرانی در ایام اربعین گفت :در
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منوی رستوران های لوکس شهر پر از اسم های
عجیب و غریبی است که در سبد خانواده اکثر
مردم قرار نمیگیرد .اصوال شرایط اقتصادی باید به
سمتی پیش برود که تمامی افراد یک جامعه بتوانند
به تدریج کاالهای لوکس را در سبد خانوار خود قرار
دهند .اما در این روزها محصول دیگری هم به غذای
لوکس اضافه شده است.
تخم مرغ محصولی ک��ه در سبد خ��ان��وار اکثر
خانوارهای ایرانی جا دارد در سال جاری دچار
نوسان قیمت بسیاری بوده است .البته بهتر است
کلمه نوسان را به افزایش تغییر دهیم چ��را که
نمودار قیمت این محصول از اول سال تاکنون کامال
صعودی بوده است.
در ابتدای سال قیمت این محصول حدود سه هزار
و  500تومان بود و این روند تا تیرماه که قیمت به
حدود کیلویی چهار هزار تومان رسید ادامه داشت
که چندان نامعقول به نظر نمی رسید .اما کار از
جایی باال گرفت که روزهای پایانی آبان ماه واردات
تخم مرغ از سایر کشورها منتفی شد و قیمت
تخم مرغ رو به رشد گذاشت.
تخم مرغ محصول محبوب سبد خ��ان��وار قشر
متوسط جامعه با جهش قیمتی عجیب از چهار هزار
تومان به پنج هزار و  500تومان رسید و با حرکتی

صعودی محسوس در آذرماه به 6هزار و 80تومان و
در نهایت در روزهای پایانی آذرماه با جهشی مجدد
به بیش از هفت هزار تومان رسید.
هرچند سازمان جهاد کشاورزی اقدامات خوبی
چون توزیع تخم مرغ با قیمت استاندارد را در
دستور کار قرار داد اما تاثیر چندانی بر روند صعودی
این محصول نداشت .دلیل افزایش قیمت تخم مرغ
هرچه باشد تقریبا باعث حذف این محصول از سبد
خانوار قشر ضعیف شده است.
صبح امروز در راستای این افزایش قیمت عجیب
به سراغ مدیرتنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی
استان خراسان رضوی رفته و دلیل این افزایش
قیمت را از نظر وی جویا شده است که در ادامه
میخوانید.
مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان خراسان
رضوی گفت :قسمتی از افزایش قیمت تخم مرغ
مربوط به افزایش قیمت نهاده ها در چند ماه گذشته
است .اما بیشترین تاثیر در افزایش قیمت تخم مرغ
را شیوع آنفوالنزا داشته است.
سیدحمیدرضا جوادی در گفت و گو با خبرنگار
صبح امروز افزود :البته این بیماری در استان ما
وارد نشده است اما با کم شدن تخم مرغ در سایر
استان ها ،تخم مرغ از استان ما برای آنها ارسال
می شود که این موضوع باعث افزایش قیمت این

محصول شده است.
وی اب��راز داش��ت :طبق توافق معاونت توسعه
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اتحادیه مرغ
تخمگذار (میهن)  ،تنظیم بازار تخم مرغ ،صادرات
و جوجه ریزی به این اتحادیه واگذار شده است .اما
جهادکشاورزی بر حسب وظیفه و بحث حمایت از
مصرف کننده به نحوی که تولیدکننده متضرر نشود
را پیگیری می کنیم .جوادی ادامه داد :لذا براساس
توافقی که با اتحادیه مرغ تخم گذار انجام شد بخشی
از واحدهای این اتحادیه عرضه مستقیم با قیمت
پنج هزار و  800تومان را در دستور کار قرار دادند.
اما چون فاصله حاشیه با بازار زیاد است این طرح
نمی تواند دوام کافی داشته باشد.
وی اف����زود :از دو روز گ��ذش��ت��ه در ح��ال
شکلگیری توافقاتی با اتحادیه مرغ تخم گذار
هستیم تا پایین تر از حاشیه بازار تخم مرغ را
عرضه بکنند تا هم مصرف کننده حمایت شود و
هم تولید کنند ه متضرر نشود .باید به این نکته

توجه داشت که به لحاظ قانونی ما نمی توانیم
جلوی خروج تخم مرغ از استان و ارسال آن به
سایر استا نها را بگیریم.
جوادی تصریح کرد :البته در حال گرفتن مجوز
ای��ن ک��ار هستیم و وزارت جهادکشاورزی نیز با
مصوبه هیئت وزیران مجوز واردات تخم مرغ از سایر
کشورها را تا پایان سال صادر کرده است که قطعا
باعث تنظیم بازار خواهد شد.
مدیرتنظیم ب��ازار س��ازم��ان جهاد کشاورزی
استان خراسان رضوی در خصوص کمپینهایی
که در فضای مجازی ب��رای نخریدن تخممرغ
توسط مردم شکل گرفته است ،اظهار کرد :هرگاه
تخم مرغ یا هر محصولی افزایش قیمت داشته
باشد ،به صورت خودکار قشر ضعیف تر جامعه
مصرف خود را کنترل می کنند .اما چون قیمت
تخم مرغ در سطح جهانی افزایش داشته باید از
اقشار کم درآمد حمایت کرد تا تخم مرغ از سبد
غذایی مردم حذف نشود.

نگاهی به آخرین وضعیت سپردهگذاران چهار موسسه غیرمجاز؛

 12هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شد
روز گذشته ح��دود 70نفر از سپرده گ��ذاران
موسسات منحله الزهرا و بدرتوس که در قالب
موسسه کاسپین ساماندهی شدهاند ،با حضور
در مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد
خواستار دریافت مطالبات خود شدند.
به گزارش ایرنا ،یکی از سپرده گذاران موسسه
منحله الزهرا گفت :طلبکاری ما از این موسسه
وارد سال چهارم شده اما تاکنون هیچ مقامی
پاسخگو نبوده است.
قاسم فرخی اف��زود :از هشت موسسه منحله
تشکیل دهنده موسسه کاسپین فقط به سپرده
گ��ذاران موسسه فرشتگان پول پرداخت شده
اس��ت .دو هفته پیش نیز خط اعتباری 500
میلیارد تومانی از س��وی بانک مرکزی برای
پرداخت مطالبات موسسات منحله عضو کاسپین
به جز فرشتگان اختصاص یافت اما هنوز یک ریال
هم به ما پرداخت نشده است.
یکی از سپرده گ��ذاران موسسه بدرتوس نیز
گفت :سه سال پول ما را در حساب ها نگه داشته
و چیزی پرداخت نکردهاند .هر بار نیز مسئوالن
دادگستری ،استانداری و موسسه کاسپین موضوع
را به یکدیگر ارجاع می دهند.
مهدی وارسته مدعی شد :بانک مرکزی اعالم
می کند طلبکاری  98درص��د سپرده گ��ذاران
کاسپین را تصفیه کرده است .این موضوع صحت
ندارد زیرا تنها مطالبات زیر 200میلیون تومان
سپرده گذاران موسسه فرشتگان پرداخت شده
است .چه تفاوتی میان سپرده گذاران فرشتگان
و سایر موسسات منحله است.
برای بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای
تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات غیرمجاز
به سراغ آمار و اطالعات ارائ��ه شده توسط بانک
مرکزی رفتیم که در ادامه میخوانید .ساماندهی
س��پ��ردهگ��ذاران موسسات غ��ی��رم��ج��ازاز جمله
فرشتگان ،تعاونی البرز ایرانیان ،تعاونی وحدت و
افصل توس ،تاکنون 12هزار میلیارد تومان از محل
خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده است.
به گزارش اقتصاد آنالین ،بر اساس این گزارش
تعداد سپردهگذاران برخی از این موسسات در
سالهای 92و  93به ح��دی زی��اد شد که بانک
مرکزی گزینه حذف و انحالل و یا هر اقدام تنبیهی
دیگر را تقریبا از روی میز برداشت و موسسات
بزرگ شده را ملزم به طی کردن فرایند دریافت
مجوز از بانک مرکزی کرد .در ظاهر امر کارهایی
هم برای دریافت مجوز از سوی این موسسات از
جمله موسسه ثامن الحجج و میزان انجام شد،

اما قبل از اتمام این فرایند ،موسسات مذکور به
یکباره با بحران نقدینگی مواجه شده و به سمت
ورشکستگی حرکت کردند .موسسه میزان با عدم
رعایت ذینفع واحد در «چاه پدیده شاندیز» افتاد
و «ثامن الحجج» هم بدون توجه به مدیریت منابع
و نقدینگی ،بیش از  70درصد منابع را در بخش
ساختمان سرمایهگذاری کرد که در شرایط رکودی
بازار مسکن ،قابل فروش نبود.
این آغازی بر بحران موسسات اعتباری بدون
مجوز شد و یکی ،یکی این موسسات از بازار پول
خارج شدند .موسساتی که خود یک عامل مهم
در بر هم زدن تعادل بازار پول بودند .این مسئله
موجب شد چند موسسه ورشکسته با ه��زاران
سپردهگذاران روی دست بانک مرکزی و نظام بانکی
بماند .بانک مرکزی برای ساماندهی ،هر موسسه
غیرمجاز ،یک بانک مجاز را مسئول بازپرداخت
سپردههای آن موسسه غیرمجاز کرد .البته منابعی
که بانک به سپردهگذاران میپرداخت ،پول دریافت
شده از بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی در ابتدا ،به دنبال تعیین تکلیف
داراییها و بدهیهای موسسات بحران زده از
محل فروش اموال و داراییها بود اما این فرآیند
زمانبر بود و اعتراضها و تجمعات هر روزه،
مشکالتی را برای فضای اقتصاد ،نظام بانکی و
امنیت کشور به وجود م �یآورد .به همین دلیل
با تاکید مقام معظم رهبری در راستای سرعت
بخشیدن به بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران
در ای��ن نهادهای غیرمجاز ،بانک م��رک��زی با
همکاری سران سه قوه و با تأکیدات مقام معظم
رهبری فرایند تعیین تکلیف سپردهگذاران این
تعاونی های منحله را به مرحله اجرا درآورد.
اما میزان پرداختی به سپردهگذاران موسسات
بدون مجوز تا چه میزان بوده است.
تعاونی منحله فرشتگان
تعاونی منحله فرشتگان با  458هزار نفر سپرده
گذار ،به موسسه اعتباری کاسپین واگ��ذار شد.
بانک مرکزی یک خط اعتباری در اختیار موسسه
اعتباری کاسپین ق��رار داده و نسبت به تعیین
تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان،
اقدام کرده است .بر این اساس اصل سپردههای
زیر  200میلیون تومان سپردهگذاران این تعاونی
به مأخذ مانده اول شهریور  1394به صورت
علیالحساب پ��رداخ��ت ش��ده اس��ت .همچنین
براساس تصمیمات اخذ شده در جلسه سران
قوا و نمایندگان آنها از تاریخ  1396/08/20به
سپردههای با مجموع مانده بیش از  200میلیون

سود افزایش قیمت لبنیات به جیب داللها میرود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :سود
افزایش قیمت لبنیات به جیب داللها میرود و باید
با اجرای سیستم توزیع مناسب ،دست واسطهها
قطع شود.
ب��ه گ���زارش باشگاه خ��ب��رن��گ��اران ،رمضانعلی
ت لبنیات
سبحانیفر در واکنش به افزایش قیم 
افزود :این افزایش قیمت از سوی دامداران صورت
نگرفته بلکه به دلیل وجود واسطهها و داللها ایجاد
شده است .وی ادامه داد :متأسفانه شیر از دامداران
با قیمت بسیار نازلی خریداری میشود که حتی
پاسخگوی هزینههای آنها نیست لذا دولت باید
یک برنامهریزی مناسب در این زمینه داشته باشد.
نماینده مردم سبزوار تأکید کرد :سال گذشته
زم��ان��ی ک��ه قیمت خرید از دام����داران را پایین
میآوردند ،قرار شد قیمت شیر را متعادل کرده
و در صورت وجود مازاد مصرف ،آن را تبدیل به
شیرخشک کنند تا جنبه صادراتی داشته باشد اما
متأسفانه این حمایتها تنها چند ماه بود و اکنون
دامداران خسارت بسیاری دیدهاند.
سبحانیفر با تأکید بر اینکه سود افزایش قیمت

لبنیات طی ۴ماه گذشته تنها به جیب دالله��ا و
واسطهها رفته است ،گفت :باید با ترسیم و اجرای
یک سیستم توزیع مناسب دست واسطهها قطع
ش��ود .عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره
به اینکه این موضوع باید در دستور کار وزارت
جهاد ک��ش��اورزی و س��ازم��ان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان قرار بگیرد ،افزود :این سازمانها
باید با تشکیل تعاونیها بدون واسطه شیر را از
دامداران به صورت تضمینی خریداری کنند.
وی ادامه داد :اکنون خرید تضمینی شیر انجام
نمیشود و حتی متأسفانه پولی را هم که قرار بود
به عنوان یارانه به دامداران پرداخت کنند تا لبنیات
با قیمت ارزانتری در اختیار مردم به منظور توسعه
سالمت قرار بگیرد هم پرداخت نشده است.
سبحانیفر اظهار ک��رد :شیر با قیمتی ارزان
خریداری شده و به واسطه داللها با قیمت باال در
اختیار مردم قرار میگیرد ،لذا باید دستگاههای
نظارتی مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
حمایت از حقوق مصرف کنندگان این ساختار را
اصالح کرده و نظارت بیشتری داشته باشند.

تومان ،به هریک تا سقف  200میلیون تومان به
صورت علیالحساب پرداخت شده است .از محل
این خط اعتباری تاکنون  98درصد سپردهگذاران،
به طور کامل منابع سپرده خود را دریافت کرده و
 2درصد باقی مانده تا  200میلیون تومان دریافت
کردهاند.
به این ترتیب تاکنون بانک مرکزی چهارهزار و
پانصد میلیارد تومان برای سپردهگذاران موسسه
خط اعتباری پرداخت کرده است.
تعاونی البرز ایرانیان
همچنین مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی
منحله البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.
مدیران متخلف تعاونی فوق در حال حاضر به
دستور مرجع قضائی در بازداشت هستند .از این
رو ،باتوجه به عدم تعیین تکلیف سپردهگذاران
ای��ن تعاونی و با توجه به گسترش نارضایتی
سپردهگذاران ،وجوه زیر صد میلیون تومان و به
عبارتی یک میلیارد ریال سپردهگذاران این تعاونی
که بیش از  96درصد سپردهگذاران این موسسه را
در بر میگرفت ،در این مدت از محل منابع بانک
مرکزی پرداخت شد .همچنین  4درصد باقی مانده
سپردهگذاران این موسسه تا مبلغ  100میلیون
تومان به صورت علی الحساب دریافت کردهاند.
تعاونی وحدت
تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی وحدت
هم با عاملیت موسسه ملل در حال انجام است.
این تعاونی  390هزار سپردهگذار داشته است
که تا قبل از آذر ماه امسال ،وجوه سپردهگذاران
تا سقف سه میلیون تومان پرداخت شده و از
آذر ماه سپردههای  100میلیون تومانی در حال
پرداخت است .با این حساب بیش از  97درصد
سپردهگذاران این موسسه ،تعیین تکلیف شده
میشوند .ب��رای سایر سپرده گ���ذاران ،برنامه
پرداخت تا مبلغ  100میلیون تومان به هریک از
سپردهگذاران باالتر  100میلیون تومان ،نیز از 11
آذرماه اجرایی شده است.
افضل توس
همچنین برای  360هزار سپردهگذار تعاونی
اف��ض��ل ت��وس ه��م ب��ان��ک آی��ن��ده ب���رای عاملیت
انتخاب شد که این بانک پس از بازپرداخت وجوه
سپردهگذاران با مبالغ کمتر از سه میلیون تومان،
بازپرداخت سپردههای تا سقف  100میلیون
تومان را از آذر ماه امسال اجرا کرده است که در
صورت پرداخت کامل به این سپردهگذاران 98.8
درص��د سپردهگذاران این موسسه پول خود را
دریافت میکنند .برای سایر سپرده گذاران ،برنامه

پرداخت تا مبلغ  100میلیون تومان به هریک از
سپردهگذاران باالتر  100میلیون تومان ،نیز از 11
آذرماه اجرایی شد.
طبق قانون مسئولیت بازپرداخت تعهدات و
بدهیهای موسسات منحله بر عهده هیات امنا،
هیات مدیره ،هیات موسس و سهامدار است اما
در این مدت بانک مرکزی بخش عمده (بیش
از  99درص��د) از وجوه را از محل خط اعتباری
پرداخت ک��رده و در قبال آن دارای �یه��ای این
موسسات را به وثیقه گرفته است .به این ترتیب
میزان خط اعتباری در نظر گرفته شده نیز شامل
مجموع سپرده های زیر  100میلیون سه تعاونی
البرز ایرانیان ،وحدت و افضل توس به عالوه 100
میلیون تومانی است که برای هر سپرده باالی
 100میلیون پرداخت شده است .همچنین درباره
تعاونی منحله فرشتگان نیز خط اعتباری برابر با
مجموع سپرده های زیر  200میلیون تومان این
تعاونی و تا  200میلیون تومان به هریک از سپرده
گذاران باالی  200میلیون تومان است.
طبق برآوردها و اطالعات به دست آم��ده در
مجموع تاکنون حدود  12هزار میلیارد تومان از
محل خط اعتباری بانک مرکزی به سپردهگذاران
این موسسات ،پرداخت شده است .این رقم 12
هزار میلیارد تومان با احتساب ضریب فزاینده
 ،7.1معادل  85هزار میلیارد تومان نقدینگی
جدید است .در واقع از حدود  196هزار میلیارد
تومان پایه پولی (آمار مهر  12 )96هزار میلیارد
تومان آن ناشی از این پرداختهاست که البته
در صورت تعیین تکلیف همه سپردهگذاران ،باید
مبالغ بیشتری اختصاص یابد.
اما شاید اگر در همان سالهای اولیه شکلگیری
ای���ن م��وس��س��ات و ی��ا از ه��م��ان ب���دو تاسیس
هماهنگیها و کنترلهای امروز وجود داشت ،نیاز
به پرداخت این هزینه سنگین مادی و اجتماعی
نبود .امید است مجموعه نهادهای متولی با درس
گرفتن از این تجربه که با هزینه بسیار زیادی به
دست آمده ،از بروز این پدیدهها جلوگیری شود.

افزایش13درصدی تولید پنبه در گناباد
مسئول تولیدات گیاهی اداره جهاد کشاورزی
گناباد گفت :میزان برداشت پنبه از ابتدای امسال
تاکنون در این شهرستان با  13درصد افزایش
نسبت به سال قبل از  660به  750تن رسیده
است.
به گزارش ایرنا ،حسین زارع حسینی روز یکشنبه
اف��زود :همچنین میزان سطح زیرکشت پنبه در
گناباد امسال با  40درصد افزایش نسبت به پارسال
به  340هکتار افزایش یافت.
وی ادام��ه داد :ای��ن درح��ال��ی اس��ت که ظرف
 10سال اخیر بخاطر تداوم پدیده خشکسالی و
افزایش شوری آب ،سطح زیر کشت پنبه کاهش
داش��ت و از ه��زار و  600هکتار به  340هکتار
رسیده ولی در یک سال اخیر دوباره این سطح رو
به افزایش رفته است.
او گفت :پنبه یکی از محصوالت راه��ب��ردی
کشاورزی در این منطقه است لذا توسعه صنایع
تبدیلی آن اشتغال خوبی به همراه دارد ولی به دلیل
خشکسالی چند سال اخیر پنبه کاران گنابادی به
کشت سایر محصوالت زراعی و باغی از جمله پسته

گرایش پیدا کردهاند.
وی افزود :با هدف اصالح گونهها ،استفاده از ارقام
سازگار و پر بازده پنبه امسال پنج رقم پنبه جدید
در سطح هزار و  500مترمربع به صورت آزمایشی در
گناباد کشت شد و مقایسههای تکمیلی آن در حال
انجام است.
او میانگین برداشت پنبه از هر هکتار را  2.2تا 2.5
تن ذکر و ابراز امیدواری کرد با اصالح ارقام قدیم و
کاشت گونههای جدید سازگار با خاک و آب گناباد
این میزان افزایش یابد.

عباس قاسمی
مدیریت موسسه فرااندیشه نوین
در تبیین جایگاه شغل در جامعه و لزوم مدیریت
مشاغل برای هر فردی در جامعه و اثراتی که شغل
در شرایط جسمی و روحی افراد دارد و اینکه داشتن
شغل خصوص ًا شغل متناسب با توانمندیهای افراد
شور و نشاط خاصی را در اف��راد ،خانواده و نهایت ًا
جامعه به وجود میآورد ،در یادداشت هفته گذشته
طرح بحث شد.
اگر کمی به عقبتر برگردیم به منظور استفاده از
پتانسیلهای فردی هر شهروند در یک جامعه سالم باید
آینده شغلی هر فرد ضمن دادن اطالعات با تحصیالت
مرتبط باشد و آگاهانه انتخاب شود .اما چگونه؟
گامی به قبل از ورود به دانشگاهها برگردیم در
مقطع دبیرستان دوره اول میبایست طی تستهای
علمی و عملی عالیق ،سالیق و توانمندیهای افراد
شناسایی شود .متولیان آموزش ،دستاندرکاران
مدارس شناسایی و در رأس آنها معلمین ،دبیران
و م��ش��اوران همچون راه��وری مدبر مسیر شغلی
دان �شآم��وزان را آینده نگری ک��رده و با توجه به
نیازهای جامعه و شرایط فرد ،آینده شغلی هر نفر
را مشخص و وی را در راه رسیدن به شغل مورد نظر
هدایت و حمایت نمایند.
در این مسیر هر یک از دانش آموزان و یا با عنوانی
بهتر «اندیشهآموزان» را باید به گونهای تربیت کرد که
به منظور رسیدن به اهداف رغبت نشان داده و به
صورت خودکار فعالیت نمایند.
به نحوی که هراندیشهآموز در مراحل زندگی صرف ًا
خود بتواند مسیریابی و راه را ادامه دهد.
در ادامه اندیشه آموز با ورود به دبیرستان دوره
دوم باید در راستای شناسایی که در دوره اول
دبیرستان انجام شده ،دورنگری که در مورد هر یک
از شهروندان نوجوان جامعه انجام شده را پذیرفته
و میبایست آموزشها به سمت و سویی باشد که
اندیشهآموز با علم بر این که در مسیر شکوفایی و
پویائی خود قدم بر میدارد ،پرانگیزه و مصمم مدارج
درسی و غیر درسی خود را طی نماید.
اندیشه آم��وز دبیرستانی می بایست در ابعاد
مختلف خود را قوی گرداند .سنین  15تا  18سال
بهار نوجوانی و جوانی است که هر فرد می بایست از
این بهترین سالهای زندگی خود بهترین برداشتها
را نماید و راه خود را برای سالهای آتی هموار سازد.
پس باید با دورنگری تیزهوشانه در مسیر خود
حرکت نموده و نسبت به آینده خود بی تفاوت نباشد.
با توجه به وضعیت جامعه و حرکت دنیا در عصر
اطالعات با سواد بودن افراد در زمینههای مختلف
خصوص ًا موارد مورد عالقه بسیار مهم و الزم به نظر
میرسد و این همسویی در بهترین حالت میبایست
منتهی به آینده شغلی مدنظر افراد گردد.
پس تحصیالت عالی مرتبط به حرفه مد نظر در
پویائی و ایجاد شور و نشاط ناشی از انجام کار مورد
عالقه میتواند بسیار مؤثر باشد.
آرزوها و اهداف هر چند در آینده افراد روشن و در
دسترس نیست و هیچ فردی از آینده و آنچه خداوند
متعال برای ما رقم خواهد زد ،باخبر نیست لیک
همه در کنار هم میبایست در راه رسیدن به آمال
و آرزوهایمان به صورت هدفمند تالش کرده و اولیاء
نیز در این مسیر بسیار اثرگذار خواهند بود .فراموش
نکنیم که آینده فقط از آن افراد ساعی و کوشاست.

آستان دلها
در هفته پایانی آذر ماه؛

صندوق مشترک رضوی جزو
پربازدهترینصندوقهای
سرمایهگذاری بازار سرمایه شد

مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار
رض��وی گفت :ص��ن��دوق مشترك رض��وی ج��زء پر
بازدهترین صندوقهای سرمایهگذاری كل بازار
سرمایه در هفته گذشته بوده است.
یوسف پاشانژاد اف��زود :صندوق سرمایهگذاری
مشترك رض��وی س��ال  1388با دری��اف��ت مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت کارگزاری
رضوی تاسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
وی ادام��ه داد :سازمان اقتصادی رض��وی با 750
واحد و شرکت کارگزاری رضوی با  250واحد ،بیشترین
تعداد واحد سرمایهگذاری این صندوق را تحت تملک
خود دارند .پاشانژاد با بیان این که شرکت کارگزاری
رضوی به عنوان مدیر صندوق ،مدیریت این داراییها
را بر عهده دارد ،افزود :صندوق سرمایهگذاری مشترک
رضوی از نوع صندوق در سهام است که میبایست عمده
داراییهای خود را به خرید سهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس و فرابورس اختصاص دهد.
وی ادامه داد :داراییهای این صندوق از محل وجوه
واریز شده از سوی دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
تامین شده و هر یک به نسبت میزان آورده خود
در سود و زیان حاصل از فعالیت صندوق مشارکت
میکنند .پاشانژاد اف��زود :صندوق سرمایهگذاری
مشترک رضوی توانسته است طی یک هفته گذشته
از میان  100صندوق فعال در این ح��وزه با کسب
سود  4.8درص��دی ،رتبه سوم را به خود اختصاص
ده��د .مدیرعامل شرکت ک��ارگ��زاری ب��ورس اوراق
بهادار رضوی ،کسب این موفقیت را حاصل جلسات
متعدد مدیران سرمایهگذاری در راستای شناسایی
شرکتهای با ظرفیت سودآوری باال از طریق رصد
بازارهای جهانی ،بررسی اقتصاد ای��ران در سطح
کالن ،تحلیل صنایع و شرکتها و همچنین تالش
همکاران شرکت و بررسی دقیق و مستمر تمامی
اقدامات یاد شده عنوان کرد.
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متاسفانهیکدخترم!
از نارضایتی دختران دهه  50تا آزادی عمل دهه 70ها؛

خبر
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری
خراسانرضوی:

از درک حس کودکان عاجزیم

نیلوفر اقبال

Nilouphar.eghbal@yahoo.com

سرویس اجتماعی
مدیرکل ام��ور فرهنگی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی گفت :ما یکی از کشورهایی هستیم
که برای کودکانمان آموزشهای زی��ادی را در نظر
گرفتهایم اما فرزندانمان نمیتوانند مفهوم کودکی را
به درستی درک کنند.
سیدکمالالدین حسینی ظهر دوشنبه در جلسه
کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی خراسان
رضوی ،با بیان اینکه یکی از نگاههای ویژه پس از
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در حوزه فرهنگ
ب��ود اظهار ک��رد :اوای��ل پیروزی انقالب به دنبال
آموزشهای فرهنگی با محوریت بزرگساالن بودیم تا
به یک زیست سالم فرهنگی برسیم ،اما پس از مدتی
به این نتیجه رسیدیم که نیازمند تغییر در ساز و کارها
هستیم و محوریت کار را در سه گروه سنی کودکان،
نوجوانان و جوانان تغییر دادیم.
مدیرکل ام��ور اجتماعی و فرهنگی استانداری
خراسان رضوی با تأکید بر اینکه در حوزه آموزش
کشور دچار تزاحم آموزشی شدهایم ،افزود :ما یکی
از کشورهایی هستیم که خیلی آموزش میدهیم و
فرزندانمان نمیتوانند مفهوم کودکی را به درستی
درک کنند .در طی این سالها تالش کردیم که فقط
بزرگساالن را آموزش داده و به زیست سالم فرهنگی
برسانیم.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین دغدغهها در
بحث کودکان کار است که سختیهای زی��ادی هم
کشیدهاند ،گفت :شنیدن این موضوعات برای همگان
دردن��اک است و یکی از بزرگترین مشکالت پیش
نرفتن با مفهوم کودکی ،نوجوانی و جوانی بوده است
و یکی از مهمترین مکانها ،مجموعهها و مصداقها
در رسیدن به زیست صحیح و سالم کانونهای پرورش
فکری کودکان و نوجوانان هستند.
مدیرکل ام��ور فرهنگی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی ادامه داد :کانونهای پرورش فکری
کودکان و نوجوانان با کودکی و نوجوانی زیست
میکنند تا آن کودک و نوجوان در آینده یک بزرگسال
موفق و کارآمد در جامعه باشد و علت ضعفهای امروز
بزرگساالن زیست ناصحیح فرهنگی و اجتماعی و عدم
ارتباط با این کانونها بوده است.
حسینی خاطرنشان کرد :در جلسه گذشته کارگروه
تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان اجرای
برنامه عملیاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رض��وی و انتظارات مدنظر م��ورد تایید
حاضران در جلسه قرار گرفت ،همچنین برگزاری
هفتههای فرهنگی شهرستانها در حوزههای علمی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در مجموعه پدیده
شاندیز در دستور کار قرار گرفت و برای هر حوزه ۱۳
شاخص و سرفصل تعریف شده که سرفصلهای آن به
ادارات شهرستانها ابالغ شده است.
پنج میلیون کتاب در دسترس دان �شآم��وزان
خراسان رضوی
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آم��وزش و
پرورش خراسان رضوی گفت :پنج میلیون جلد کتاب
در سطح کتابخانههای مدارس این استان در دسترس
یک میلیون و  100هزار دانش آموز قرار دارد.
براتعلی منصوریان در ادامه این جلسه افزود :سرانه
هر دانش آموز برای مطالعه کتابهای غیردرسی نزدیک
به پنج کتاب است.کانون پرورش فکری کودکان که در
سطح خراسان رضوی فعال است جوابگوی بیش
از یک میلیون دانش آموز نیست بنابراین به مراکز
بیشتری در این حوزه نیاز است.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان خراسان رضوی
هم در ای��ن نشست گفت 34 :مرکز ثابت در 22
شهرستان ،هشت مرکز سیار روستایی و شهری و سه
کتابخانه پستی و یک مرکز فراگیر کانون پرورش فکری
در سطح استان فعالیت دارند.
جواد محقق نیشابوری مراکز کانون پرورش فکری را
مکانی برای پرورش خالقیت و نوآوری دانشآموزان
توصیف و بیان کرد :سرگرمی ،لذت و آزادی اصول
فعالیتهای کانون است .دانش آموزان با برنامهها
و اصول کانون پ��رورش فکری به اف��رادی با اعتماد
به نفس ،هوش اجتماعی و ق��درت انتقاد تبدیل
میشوند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان خراسان رضوی
ادامه داد :این کانون به دنبال چاره اندیشی برای پر
کردن اوقات فراغت ،فراهم آوردن آموزش ،سرگرمی
و فراگیر کردن مطالعه و کتابخوانی بین کودکان و
نوجوانان دی ماه  1344تاسیس شد .توجه جدی به
کودکان به عنوان شهروند و حمایت معنوی از آنان،
جلب توجه افکار عمومی نسبت به ویژگیها ،نیازها
و خواستههای کودکان امروز ،همگرایی و همافزایی
فعالیتهای دستگاهها و نهادهای متولی کودک و
نوجوان و کمک به شکل گیری خاطرههایی شاد،
جذاب برای کودکان از جمله اهدافی است که در
برنامههای کانون به خصوص در هفته ملی کودک
پیگیری میشوند.
محقق نیشابوری افزود :کمیتهای به منظور پویایی
کتابخانههای م��دارس حاشیه شهر مشهد ایجاد
شده که توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه کتاب و
کتابخوانی در مدارس ابتدایی ،ارتقای سواد خواندن
دانشآموزان ،اصالح ساختار کتابخانههای مدارس
ابتدایی و کشف و پرورش استعدادهای بالقوه دانش
آموزان این مقطع از اهداف آن است.

« خ��ودم رو با دخترای نسل جدید که مقایسه
میکنم ،احساس بدتری بهم دست میده .حتی
همین چند وق��ت پیش ت��وی یک گ��روه دوستانه
تلگرامی درباره ویژگیهای بچهها دهه شصت حرف
میزدیم ،من گفتم زمان ما لباس مدرسه با لباس
مهمونی و خیابونمون یکی بود .ماها به خاطر بحران
جنگ ،مادر شیری و خواهر و ب��رادر شیری رو به
خوبی درک میکردیم .دختر به دنیا اومدنمون که
هیچ ،حتی دههای که متولد شدیم برای ما ساخته
نشده بود .ماها بچههای ،نیمکتهای چهار نفره
مدرسهایم ،قبرهای چند طبقه ،تا همین وسط دهه
 90در آرزوی نیمه گمشده نشستیم و خیلی چیزای
دیگه .ما به خاطر دانشجو شدن خون دل خوردیم.
یک روزایی بزرگترین آرزومون پوشیدن کتونی با
جوراب سفید بود .نوبت به روزای نوجوونی ما که
رسید همه فامیل یک پارچه میگفتند :دختر که
رسید به بیست باید به حالش گریست!
ماها رو مجبور کردن با سن کم ازدواج کنیم ،توی
 35سالگی دخترامون رو شوهر بدیم .یک تلفن سبز
داشتیم وسط پذیرایی که از ساعت هشت شب به بعد
دیگه زنگ نمیخورد .زندگی واسه ما آشفتگی محض
بود .از  13سالگی این احساس با من هست .همیشه
میگم کاش پسر بودم».
دختر خوب بداخالق است
«تابستون گذشته وقتی به اتفاق دوستان و خانواده
توی یک باغ در شمال دور هم جمع شده بودیم ،یک
اتفاق عجیبی افتاد .البته شاید برای من خیلی عجیب
بود .یک دختر نوجوون شاید به زور  17سال داشت،
زده بود زیر گریه .یک گوشه نشسته بود و های های
گریه میکرد .اولش با خودم گفتم شاید کاری کرده
پدر و مادرش دعواش کردن .بعدا متوجه شدم که من
خیلی سادهام .اون دختر با دوست پسرش به توافق
نرسیده بودن و دعواشون شده بود .مادرش آب قند
درست کرد و براش آورد .من به این فکر میکردم که
خیلی از ما هنوز در این سن و سال نمیدونیم چگونه
دل مردی را که دوست داریم بهدست بیاریم؛ چون
همیشه فکر میکردیم اون باید دل ما را بهدست بیاره
و هیچوقت از این بازی پیچیده سر در نیاوردیم .به ما
یاد دادند دختر خوب خونه مینشینه تا یکی بیاد و
با اون ازدواج کند .دختر خوب به مردها رو نمیده.
دختر خوب بداخالق است ،دختر خوب دل نداره،
تسلیم ،دختر خوب سرش به درس و
دختر خوب
ِ
منفعل ،حاال نسل
مشقش گرم است .دختر خوب
ِ
جدید اومدن و تمام این قواعد رو بههم ریختند.
بیتعارف و رودربایستی ،شرم و حیا؟ ما هنوز بین
بایدها و نبایدها ،اما و اگرها سرگردونیم».

تابستون گذشته وقتی به اتفاق
دوستان و خانواده توی یک باغ
در شمال دور هم جمع شده
بودیم ،یک اتفاق عجیبی افتاد.
البته شاید برای من خیلی
عجیب بود .یک دختر نوجوون
شاید بزور  17سال داشت ،زده
بود زیر گریه .یک گوشه نشسته
بود و های های گریه میکرد.
اولش با خودم گفتم شاید کاری
کرده پدر و مادرش دعواش
کردن .بعدا متوجه شدم که من
خیلی سادهام .اون دختر با
دوست پسرش به توافق نرسیده
بودن و دعواشون شده بود
بدبختهای دهه شصتی
اینها حرفهای زن جوانی اس��ت که به قول
خودش یکی از بدبختهای دهه  60است .شاید

این روزها با این موضوع برخورد داشتهاید که اغلب
زنان اطرافمان هرکدام به دلیلی احساس نارضایتی
شدیدی از زندگی خویش دارند ،حتی از دختر بودن
خویش .دختران مجرد ،زنان متاهل را خوشبختتر
میدانند و زنان متاهل معتقدند کاش دیرتر ازدواج
کرده بودند یا تا آخر عمر مجرد میماندند .صاحبان
این نگاهها بدون درک موقعیت دیگری تنها به علت
نارضایتی خود از زندگی فکر میکنند.
تحوالت اجتماعی ،افزایش سطح تحصیالت و
کسب آگاهیهای بیشتر و اشتغال در زنان باعث
دور ش��دن زن��ان از چهرههای سنتی در مقابل
پذیرفتن نقشهای ویژه در جامعه شده است که این
موضوع باعث ایجاد تناقض در زندگی برخی زنان
این دوره شده است .در بررسیهای صورت گرفته
احساس تنهایی و سرخوردگی معضالتی هستند
که در بین زن��ان و دختران افزایش یافته و بروز
اختالفات خانوادگی و زناشویی ،بیکاری و اختالالت
روانشناختی آشکار شده است.
مریم فضایل ،جامعه شناس با اش��اره به تعریف
هویت میگوید :هویت ف��ردی زن��ان از مجموع
هویتهای اجتماعی و هویت شخصی آنان تشکیل
میشود و تعریف که فرد از خودش براساس عضویت
در ردهه��ا و گروههای گوناگون اجتماعی میکند؛
هویت اجتماعی نامیده میشود.
هویت شخصی به تعریف بازاندیشانه فرد از "خود"
ش اطالق میشود .خود و تعریفی که فرد از خودش

میکند ،یعنی هویت شخصی ،هویت بنیادی و
الگویی برای فهم همه هویتهای بعدی است .زنان
در جامعه نقشهای اجتماعی متعددی دارند که تابع
عضویت آنها در نهادها و گروههای گوناگون است و
هرکدام وجهی از هویت آن را میسازد ،اما برخی از
این نقشها و هویتها وزن و اهمیت بیشتری برای
آنها دارد.
رضایت گمشده درونی زنان
وی اف��زود :یکی از منابع مهم ارزش��ی و نگرشی
باورهای دینی است .همچنین سبک زندگی با هویت
شخصی ارتباط دارد؛ زیرا روایت خاصی را که فرد
برای هویت شخصی خود برگزیده است ،در برابر
دیگران مجسم میسازد و مستلزم تصمیمگیریهای
روزان��ه درب��اره نحوه پوشش ،مصرف ،کار و فراغت
است .رابطه سالمت روانی زنان و هویت آنها در
واقع موضوعی است که میتواند پاسخ روشنی به
این سؤال باشد که آیا سالمت روانی زنان میتواند
از وضعیت هویتی آن��ان تاثیر گ��ی��رد؟ از همین
جهت برای شناخت و بررسی هویت زنان ایرانی،
خواستهها ،انتظارات ،آرزوها ،تعریفشان از خود و
میزان رضایتشان از زندگی؛ تا به حال بررسیهای
گوناگونی انجام شده است .دغدغه زنان متأهل،
مجرد ،مطلقه یا بیوه چه میزان متفاوت است و
میتواند افزایشدهنده یا کاهشدهنده رضایت زنان
از زندگی است.
در جستجوی خوشبختی
این جامعه شناس تصریح کرد :زنان و دختران که
به خاطر وضعیت تحصیلی خود وارد زندگی تأهلی
ت خود ناراضیاند و یا به خاطر
نشدهاند که از وضعی 
توانمندشدن بعد از ورود در زندگی ،فقط زندگی
خانوادگی آنها را اقناع نمیکند و یا همسرانشان
را در حد و شان خود نمیدانند .به این مسائل رو به
رشد اعتیاد و خیانت هم اگر اضافه شود ،نارضایتی
چند برابر میشود .جستجو برای رسیدن به یک
حس خوشبختی مطلق تعریفنشدهای که بیشتر
ایدهآلی برگرفته از خواستههای جامعه و نه خود
افراد در دنیای واقعی است ،منجر به عدم احساس
رضایت دائمی در زنان شده است .همچنین شرایط
اقتصادی ،افزایش آسیبهای اجتماعی ،ناامنشدن
زن��دگ��ی عاطفی زن���ان ،ک�مرن�گش��دن پیوندهای
خانوادگی ،افزایش طالق و کاهش ازدواج و در نهایت
تنهاترشدن اف��راد در جامعه م��درن ،همگی منجر
به کاهش کیفیت زندگی ،سالمت روان و رضایت از
زندگی در زنان است.
احساس خوب نبودن ،کامل نبودن در دختران و
بانوان نیازمند تحلیل همهجانبه از وضعیت آنان در
دهههای مختلف است .اما چیزی که بیش از پیش
به چشم میآید ،محدودیت رفتاری ،فرهنگی و
فکری زنان متولد شده در روزهای جنگ تحمیلی
است.
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رئیسکلدادگستریخراسانرضوی:

به وظیفه شرعی و قانونی خود
عملمیکنیم

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت :برخورد با
جرائم خاص و خشن ،پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع
طبیعی ،برخورد با متخلفان و قانون شکنان از سیاستهای
مجموعه قضایی استان است و در این رابطه به وظیفه شرعی و
قانونیخودعملمیکنیم.
رئیس ش��ورای قضایی استان و رئیس کل دادگستری
خراسان رضوی با مسئوالن قضایی ،اجرایی و امام جمعه
شهر گلبهار در محل ستاد دادگستری استان واقع در مجتمع
والیت مشهد دیدار و گفتگو کردند .در این دیدار که با هدف
بررسی مسائل و مشکالت این شهر برگزار شد حجت االسالم
والمسلمین مظفری یکی از راهبردهای اصولی مجموعه
قضایی استان را در توجه به مناطق کمتر برخوردار دانست و
افزود :طی مدت اخیر به حوزه های قضایی به ویژه حوزههای
قضایی محروم تر توجه مطلوبی شده است و بحمدا ..شاهد
ارتقاء استانداردهای موجود در این حوزهها بودهایم.
وی منطقه گلبهار را منطقهای مهم دانست که در زمینه
ارائه خدمات به شهروندان به ویژه در زمینه قضایی میتواند
به عنوان پیشرو مطرح باشد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی برخورد با جرائم
خاص و خشن و همچنین پیشگیری از تصرف اراضی ملی و
منابعطبیعیوهمچنینبرخوردبامتخلفانوقانونشکنانرا
از جمله سیاستهای مجموعه قضایی استان دانست و افزود:
در این زمینه به تکلیف قانونی و شرعی خود عمل خواهیم
کرد.
وی حمایت بزرگان از جمله علما و روحانیت معزز از
مجموعه قضایی را طی این مدت اخیر ارزشمند توصیف
نمود و افزود :دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف متعالی
خود در زمینه بسط و گسترش عدالت و ارائه هرچه مطلوبتر
خدماتقضاییبهشهروندانمحترمنیازمندیکحمایتهمه
جانبهاست.
در این دیدار همچنین امام جمعه گلبهار با تقدیر از رئیس
کل دادگستری خراسان رضوی و خدمات ارائه شده توسط
دستگاه قضایی در سالهای اخیر؛ خواستار استمرار این روند
مثبتشد.

با شایعهسازان زلزله برخورد قاطع می شود
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
خراسان رضوی در امور فضای مجازی گفت :با
شایعهسازان زلزله برخورد قاطع خواهد شد.
به نقل از سایت مشهد فوری؛قاضی جاویدنیا،
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
خراسان رضوی در امور فضای مجازی در خصوص
شایعه سازی در پیش بینی زلزله افطود :دستگاه
قضایی روی این موضوع حساس است و به شدت با
شایعه سازان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کانال پیش
بینی زلزله به آدرس @ pishbiniezelzele21و ادعاهای
شخصی به نام آقای علی اصغر برهمند مبنی بر
امکان پیش بینی زلزله تا ده روز قبل و پیش بینی
زلزله های تهران و کرمان و  ...اظهار کرد :این کانال
از زلزله قبلی مشهد شناسایی و تحت رصد دستگاه

خواهر و برادری که دزد از آب در آمدند

زن ۴۰ساله و برادر  ۳۷سالهاش که عامل سرقت از
ساختمانها در شهر تایباد بودند شناسایی و دستگیر
شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تایباد با اعالم این خبر
گفت :سه فرغون نو تخریب شده در یک انبار ضایعاتی
واقع در شهر تایباد سرنخی بود که به شناسایی عامالن
سرقتازساختمانهایمردمانجامید.
سرهنگ حسن ناگهانی با اشاره به این موضوع که
تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد،
افزود :این خواهر و برادر سارق دستگیر و تاکنون به
پنج فقره سرقت اعتراف کردهاند.

قضایی بوده است و مدارک اختراع ایشان ارائه شده
و مورد تایید است.
جاویدنیا عنوان کرد :وقوع و دقت پیشبینیهای
انجام شده در این کانال با احتمال  ۷۰درصد طبق
بررسی آماری پیش بینیهای منتشر شده در کانال
تایید شده است اما احتمال خطای  ۳۰درصد وجود
دارد که نیاز به حمایت مسئوالن دارد تا درصد
قطعیت آن افزایش یابد و در این زمینه مراتب به
مسئوالن ذیربط منعکس شده است.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
خراسان رضوی در امور فضای مجازی تاکید کرد:
جوسازی در زمینه ارائه پیشبینیهای این کانال
به صورت خبر قطعی جرم بوده و با مجرم برخورد
جدی صورت میگیرد.
وی ادامه داد :توجه به این نکته ضروری است

درگیری مرزبانان با قاچاقچیان مواد مخدر

روز گذشته درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح در
هنگ مرزی سراوان مقدار تقریبی  2تن موادمخدر
کشف ،دو نفر از اش��رار به هالکت رسیده و یکی از
مرزبان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این درگیری که در ساعات اولیه بامداد امروز
اتفاق افتاد ،مرزبانان مستقر در محدوده مورد نظر طی
درگیری مسلحانه دو نفر از اشرار و قاچاقچیان را به
هالکت رسانده و همچنین موفق به کشف دو تُن مواد
مخدرنیزگردیدند.
در این عملیات ضربتی جانشین یگان تکاوری 129
مک سوخته سراوان سرگرد رسول طالبی از ناحیه
گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته که در حین انتقال
به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

که پیش بینی زمان و مکان و ساعت دقیق زلزله
همانند موردی که در تهران پیش بینی وقوع زلزله
 ۷ریشتری برای شب مشخصی شده بود غیر ممکن
و کذب است که اقدام کنندگان در تهران دستگیر
شدند.
اما تعیین زمان و مکان و قدرت تقریبی که در این
کانال به شیوه علمی انجام می شود فقط در راستای
احتیاط بیشتر مردم و نجات جان آنها با در نظر
گرفتن موارد ایمنی الزم صورت می گیرد.
جاویدنیا گفت :برخورد با چند کانال که از اسم
کانال پیش بینی زلزله و مدیر آن سوءاستفاده کرده
و کانالهای جعلی به نام ایشان ایجاد کرده اند در
دستور کار قرار دارد.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
خراسان رضوی در امور فضای مجازی با اشاره به

فعالیت این کانان ،افزود :فعالیت این کانال طی
نه ماهی که تحت رصد قرار دارد هیچگونه تنش
و جو منفی در مشهد و سایر شهرها ایجاد نکرده
است و بنابراین معاون دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان خراسان رضوی در امور فضای مجازی
فعالیت آن بالمانع اعالم شده است.
وی تاکید کرد :انتظار می رود مسئوالن با بها
دادن به این اختراع حیاتی و در اختیار قراردادن
امکانات الزم بازه پیش بینی را به حداقل کاهش
دهند و با آمادگی قبلی در مقابل زلزله تلفات آن به
ویژه تلفات جانی کاهش یابد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد :ضمنا مدیر کانال از
افرادی که این کانال را متهم به دروغگویی و شیادی
و  ...نموده اند شکایاتی مطرح نموده است که در
حال رسیدگی است.

مرگ کارگرمعدن در سقوط وحشتناک به عمق ۵۰
متریزمین

سرشاخه توزیع مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد
دستگیرشد

این مرد  ۴۵ساله عبدا ...نام داشت و اهل اصفهان
بود که در یکی از معادن سنگ آهن سنگان خواف
خراسان رضوی کار میکرد.
بامداد روز گذشته ،عبدا ...هنگام کار در معدن به
علت گیر کردن به نوار نقاله سنگ آهن از ارتفاع ۵۰
متری به زمین سقوط کرد و به طرز وحشتناکی جان
باخت.
سرهنگ قربانعلی قربانی ،فرمانده انتظامی
شهرستانخوافگفت:باگزارشحادثهبهفوریتهای
پلیسی ۱۱۰ماموران انتظامی در محل حاضر و با دستور
مقام قضایی ،جسد مرد ۴۵ساله به سردخانه انتقال
یافت .همچنین الزم به ذکر است که تحقیقات در این
باره ادامه دارد.

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری سرشاخه
توزیع مواد مخدر در حاشیه این شهر و کشف 13کیلو و
 800گرم تریاک از منزل وی خبر داد.
سرهنگ محمد بوستانی گفت :با اج��رای طرح
تشدید مقابله با توزیع کنندگان مواد افیونی ،ماموران
کالنتری مصلی مشهد سرشاخه توزیع مواد مخدر در
محدوده جاده سیمان این شهر را شناسایی کردند.
ویافزود:متهممزبورباهماهنگیمراجعقضاییدر
حال فروش  13کیلو و  800گرم تریاک در مخفیگاهش
دستگیر شد .متهم به توزیع  87کیلو گرم تریاک از
محموله  100کیلوگرمی که توسط همدستانش از
استانهای جنوبی به مشهد قاچاق شده بود اعتراف
کرد .تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر
متهمان این پرونده ادامه دارد.

9درصد بودجه کشور در بخش
دیابت هزینه میشود
مدیر شبکه بهداشت کاشمر با اشاره به اینکه  9درصد
بودجه کشور در بخش دیابت هزینه میشود ،گفت :اینها
هزینههایی است که بیشتر به سمت بیماریهای غیر واگیر
میرود و اکنون بیشتر بیماریهای شایع مربوط به این نوع
بیماریهااست.
ج��واد یزدانی ظهر روز دوشنبه در حاشیه بازدید از
بیمارستان حضرت ابوالفضل در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه بیماریهای غیر واگیر عوارض و تبعات بسیاری دارد
که همه بخشهای سالمت را درگیر میکند ،عنوان کرد :بدون
شک نیازهای درمانی آینده با توجه به اینکه جامعه به سمت
سالمندی و بیماریهای غیر واگیر میرود بیشتر میشود.
وی افزود :بیماریهای قلبی ،سرطانها ،حوادث و سوانح
سه عاملی هستند که حوزههای سالمت به آنها مواجه
هستند.
یزدانی با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط موجود میطلبد
امکانات و تجهیزات بیشتری وارد سیستم شود ،به بیشترین
سرطانهای شایع در بین مردم کاشمری اشاره کرد و گفت:
اکنون سرطانهای گوارشی بیشترین آمار مبتال را به خود
اختصاص داده است .به نسبت جمعیت تعداد قابل توجهای
به سرطانهای ریه و تومورهای مغزی مبتال هستند.
ویدرادامهبااشارهبهاینکهباهمتتیمجراحیبیمارستان
حضرت ابوالفضل کاشمر در شش ماهه سال جاری هزار عمل
بیشتر از مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است ،عنوان
کرد :از  3800عمل در سال گذشته به  4800عمل در شش
ماهه ابتدای امسال افزایش یافته است.
یزدانی با اعالم اینکه باید فضاهای بیشتری برای اتاقهای
عمل ایجاد شود ،عنوان کرد :در طی این مدت به جز اعمال
جراحی مغز و اعصاب عملهای جراحیهای عمومی
الپارسکوپی انجام شده است.
مدیر شبکه بهداشت کاشمر با بیان اینکه تاکنون  60عمل
الپارسکوپی توسط جراحان عمومی اورلوژیست در کاشمر
انجام شده است ،ادامه داد :در سال جاری  12متخصص به
مجموعهمتخصصینشهرستاناضافهشدهاند.
یزدانی با اش��اره به اینکه با جذب چهارشنبه نفر طب
اورژانس برای کاشمر موافقت شده است ،از جذب دو نفر طی
روزهای گذشته خبر داد و بیان کرد :به زودی دو نفر دیگر به
شهرستانخواهندآمد.
وی همچنین با اعالم اینکه برای اولین بار کاشمر دارای
رادیولوژیست خانم که یکی از نیازهای شهرستان بود گردید،
گفت :در امسال متخصصین زنان از سه نفر به چهار نفر
افزایش یافتند .با همافزایی و همتی که مردم ،خیرین و دولت
با یکدیگر دارند سرعت خدماترسانی افزایش خواهد یافت.
یزدانی با اش��اره به اینکه به زودی با تهیه ام آرآی،
سیتیاسکن ،کرانیوتوم ،میکروسکوپ چشم بخش اعظمی
از مشکالت و نیازهای شهرستان رفع خواهد شد ،اظهار کرد:
با تهیه این دستگاهها تا  90درصد دلیلی برای اعزام نخواهیم
داشت.
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دوست دارم به عقب برگردم و با چشمانی نیمه
باز خاطرات خوش و زیبای نوجوانیام را به یاد
آورم .سالهای دهه چهل بود و من نوجوان و داشتن
ته صدایی و اعتماد به نفسی و تقلید از خواندن
خوانندگان کوچه و بازاری همه دغدغهمان بود .آن
زمان پدر برای ما پنج برادر و خواهر یک پخش صوت
دو کاسته گرفته و هریک از ما کاستهای خاص خود
را داشت .بماند از اینکه چگونه نوبت هر نفر میرسید
تا از این دستگاه جادویی با نوار کاست هایش لذتی
ببرد .آن زم��ان وقتی خوانندهای تصنیفی جدید
میخواند همان تصنیف در برگهای کاهی در اندازه
یک کتاب چاپ و در بازار مانند روزنامه توسط فردی
با صدای بلندی فروخته میشد که صدای خوبی
هم داشت .و من بیشمار از این تصنیفها را با پول
تو جیبی میخریدم ..اوایل عاشق ایرج مهدیان و
ترانه نامه رسان و یواش یواش یواش تصنیفهای
گلپا و ایرج بودم و سعی میکردم مانند آنها بخوانم که
خودش داستانی خندهدار میشد.
گذشت و وارد دانشگاه شدم و آشناشدن با فرهنگ
دانشجویی و گوش کردن به تصنیفهای شجریان و
ناظری و دنیایی که زندگی را برایم لذت بخشتر کرد،
دریچههایی تازه به رویم گشود.
کم کم میدانستم تصنیف دیر مغان استاد از چه
میگوید و غم پنهانی و فلسفه شعری حافظ را درک
میکردم .باز روزگار مرا به واسطه آشنایی فامیلی با
پرویز مشکاتیان دیدار حضوری چندین باری را با
استاد شجریان به مسیری دیگر انداخت .شجریان
از یک اسم ساده و خواننده گلها برای من تبدیل به
استاد شجریان و اسطورهای شده بود و هست که تا
آخر عمر با من در خاطراتم زنده خواهد ماند.
زمان گذشت و همین یکی دو سال قبل استاد در
پیامی از بیماری چندین ساله خود با مردم سخن
گفت .استاد شجریان در ویدئویی که در روز اول
فروردین منتشر کرد ،باعث نگرانی یک ملت شد.
در این ویدئو استاد ،موضوع بیماری خود را به طور
مستقیم بیان نکرد و از دوستی صحبت میکرد که
 15سال همراه اوس��ت! همه شوکه شده بودند و
نمیدانستند از چه کسی سخن میگوید تا همین
شب یلدایی که همه پشت سر گذاشتیم و فردایش
کلیپی توسط رایان پسر استاد شجریان از دورهمی
خودمانی شان در شب یلدا در فضای مجازی انتشار
داده شد .حاال همه میدانند که بیماری  15سال
استاد را همراهی کرده است!
استاد بر روی یک صندلی نشسته و رایان در کناری
و جوانی در حال خواندن فال حافظ .موهای تازه
روییده استاد به زردی گراییده و دستانی که نای بلند
شدن از زانوان ندارند و لرزشی که بر دستان افتاده
و نگاه استاد بر دیگران .استاد حتی کالمی سخن
نمیگوید و چهره با صالبت اسطوره تبدیل به چهره
مغمومی برای یک ملتی که عاشق صدا و مرامش
ب��ودهان��د میشود و بیشمار پستهایی در فضای
مجازی در باب دوس��ت داشتن و دعا ب��رای استاد
بینظیر آواز ایران!
هر چه هست بماند ام��ا گذاشتن ای��ن کلیپ و
تصاویر از ای��ن اسطوره در فضای مجازی خوب
نیست و نخواهد بود .بگذارید برای من همان استاد
شجریانی که بلبالن بر درختان خموش و محو صدای
او میشدند در ذهنم باقی بماند .بگذارید برای همه
ما ملت لرزش دستان یک هنرمند واالمقام را نبینیم.

نمایشگاه گروهی نقاشی (سایه روشن)
9تا  14دی ساعت  17تا 20
بلوار سجاد  -گلریز-2پالک-10نگارخانه فرزاد

هدیه سادات ریحانی
نمایش موزیکال «دیوان تئاترال» با هنرنمایی گروه
نمایشی پدرام و با کارگردانی عباس رثایی از بیستم
آذرماه به روی صحنه رفت .مسئوالن و بزرگانی از
جمله محمدکاظم دبیری ،رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی مشهد ،اصغر لشکری پیشکسوت
تئاتر سیاه بازی ،علی آزاد نیا ،خسرو نائبی فرد،
احمد قوچانی و سیاوش میهندوست در اولین هفته
نمایش به تماشای آن نشستند.
شرحی از نمایش
داستان در سالنی نیمه روشن روایت میشود.
نوای تنبک و سنتور در سالن میپیچد ،دو دختر
نوجوان با لباسهای محلی به روی صحنه میآیند و
با روایتگری داستان خود ،انتظار سالن را برای شروع
نمایش میشکنند .صحنه نمایش ،منظرهای ساده،
گرم و سنتی از یک روستا است .بازیگران نمایش،
اهالی آن هستند که زندگی ساده و شادی دارند تا
اینکه که روزهای دشواری از راه میرسد .نمایش
با شعرخوانی موزیکال بازیگران ادامه پیدا میکند
و لباسهای رنگین آنه��ا به روح و ج��ان صحنه
میافزاید .نمایش با طنز لطیف و داستان عاشقانهای
که در دل موضوع اصلی خود روایت میکند اشتیاق
تماشاگران را تا پایان ب��رای دی��دن نمایش حفظ
میکند .جعفر توکلی نسب ،سیده زه��را گلیار،
علیرضا کبریایی ،زهرا محمدی ،علی پیر کاریز،
مهدیه پخته ،علی پیمان ،شقایق غفاریان ،سامان
ثالثی ،دینا مهذب ،محمدجواد مشرف ،حسین
ساعی ،مینا آوخ ،سارا سلیمی ،شایان تقدیسی،
نگار نادری ،نوید نشاط ،هلیا قصابی ،امیرحسین
سرابیار و پریناز رثایی بازیگران نمایش هستند.
اهمیت شایستهساالری
عباس رثایی کارگردان دیوان تئاترال ،مبنای خود
را برای انتخاب بازیگران ،شایسته ساالری دانست و
در این رابطه گفت :از شانزدهم مردادماه در شبکه
های مجازی فراخوانی برای جذب بازیگر منتشر
کردیم که حدود هفتاد نفر در آن شرکت کردند و
چکیده آن در  23هنرجو خالصه شد که در نمایش
بازی کردند .با برگزاری دورهه��ای آموزشی مانند

آموزش بیان و زبان بدن ،تقویت حافظه هیجانی،
و حافظه عاطفی و کنترل احساسات و تمرکز ،شیوه
کار را به آنها آموزش دادم .سپس متن نمایشنامه
را در  18روز دورخوانی و تحلیل کردیم و الیه های
زیرین احساسات جمالت را درآوردیم و در نهایت
به سمت میزانسن ،حرکت و اج��را رفتیم .کسی
که حافظه و احساس بهتری روی صحنه داشت و
دیالوگ ها را بهتر به خاطر میسپرد برای اجرای
نهایی انتخاب شد .البته بازیگران اصلی ما «پشت
نقش» هم دارند به این معنا که اگر برای بازیگر اصلی
اتفاقی افتاد و نتوانست تحت شرایطی خاص ایفای
ن را بازی میکند.
نقش کند ،بازیگر دیگری نقش آ 
وی با تاکید بر ضرورت وجود موسیقی برای حفظ و
ارائه بهتر تئاتر ،در این زمینه افزود :موسیقی جزئی
از ادوات تئاتر است که به آن روح میدهد و وجود
آن در تمامی نمایشها ضروری است .ما اصول و
قوانین را در کار خود کامال رعایت کردیم .احمد
عباسی نوازنده سنتور و علیرضا دیهیم نوازنده تنبک
دو نوازنده بزرگی هستند که در این کار با ما همکاری
کردند.
کارگردان دیوان تئاترال در رابطه با دغدغه خود
برای آینده تئاتر مشهد ادامه داد . :تئاتر مشهد
نیاز به آموزش و دانش دارد و متاسفانه جوانان ما

در تئاتر بدون کسب دانش و بدون تواضع در برابر
بزرگان این عرصه ،شجاعت به خرج میدهند و کار به
روی صحنه میبرند و از آنجایی که این کار همراه با
دانایی نیست پس از مدتی ناپدید میشوند .ما باید
بیش از هر چیز ،مقید به حفظ ادب ،تواضع و احترام
در برابر پیشکسوتها و کسب دانش باشیم.
به گفته رثایی ،دیوان تئاترال نمایشنامهای چاپی
است و اثری ماندگار از زنده یاد محمود استاد محمد
که تا کنون گروههای مختلفی در سراسر کشور این
نمایشنامه را به روی صحنه بردهاند .آنچه میخوانید
بخشی از یادداشت این نمایشنامه نویس بزرگ و
نام آشنای تئاتر ،در مقدمه نسخه چاپی نمایشنامه
«دیوان تئاترال» است.
از نگاه نویسنده نمایشنامه
رثایی تأکید کرد :بگذار بگویم که من نسبت به
نوشتههایم کینه دارم ،هیچکدام را دوست ندارم،
دست نوشتهها وچاپ شدهها –فرقی نمیکند -هر
کدام را به هر طریقی که بتوانم گم و گور میکنم،
ولی دیوان تئاترال را دوست دارم .شادمانه دوستش
دارم ،بعد از نوشتنش از آن نگریختم ،انکارش
نکردم ،گم و گ��ورش نکردم ،وق��ت و بی وق��ت در
تنهاییام آن را میخوانم ،با صدای بلند کودکانه،
از زبان فرهاد پیکرتراش میخوانم« :قاصدک دشت

بگذار بگویم که من نسبت به
نوشتههایم کینه دارم ،هیچکدام
را دوست ندارم ،دست نوشتهها
وچاپ شدهها –فرقی نمیکند -هر
کدام را به هر طریقی که بتوانم گم
و گور میکنم ،ولی دیوان تئاترال
را دوست دارم .شادمانه دوستش
دارم ،بعد از نوشتنش از آن
نگریختم ،انکارش نکردم ،گم و
گورش نکردم ،وقت و بی وقت در
تنهاییام آن را میخوانم

نقرهفام ،این بود جواب اون سالم؟» نام نخست این
نمایش ،دیوان تئاترال شیرین و فرهاد بود ،ولی از
آوردن نام عاشقان و کلمه عشق در عنوان نمایش
ترسیدم و گمان میکنم حق داشتم از تداعی نام
نمایشهای عاشقانه و عارفانه بترسم .از طرفی
اگر مراد از کلمه عشق ،این معنای متداول باشد،
باید بگویم این نمایش ضد عشق است؛ اهل فراق
و هجران نیست ،نام عاشقش «داش مش ببول»
اس��ت ،عاشقی که تیشه ف��راق را بر ف��رق سرش
نمیکوبد ،راه��ی بیستون م�یش��ود ،بیستون را
میشکند ،قداست فراق عشق را انکار میکند و یک
دروغ تاریخی را فرو میریزد .به همین دلیل گفتم
این نمایش را دوست دارم ،اجرایش و بازیگرانش
را دوس��ت دارم و از لحظه لحظه صحنه و پشت
صحنهاش لذت میبرم.
***
گفتنی است که نمایش دیوان تئاترال با  54شب
اج��را ،تا اواس��ط زمستان ،هر شب ساعت  19در
فرهنگسرای ترافیک مشهد به روی صحنه میرود.

یک هنرمند عکاس مطرح کرد:

«فریاد سرخ» ،تصویری از انسانهای نسل سوخته

یک هنرمند عکاس گفت « :فریاد سرخ » ،گروهی
از افراد را به تصویر میکشد که در محدودیتهای
ذهنی خودشان حبس شدهاند و همیشه خود را نسل
سوخته مینامند.
مهدان علیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا  -منطقه
خراسان ،در خصوص برگزاری نمایشگاه عکاسیاش
اظهار کرد « :فریاد سرخ» ،افرادی با محدودیتهای
ذهنی را به تصویر میکشد که با کمی دقت در جامعه
متوجه میشویم همیشه افرادی هستند که خود را
نسل سوخته مینامند ولی من هیچوقت دلیل آن را
متوجه نشدهام که نسل سوخته دقیقا کدام دسته از
افراد هستند.
وی ادام��ه داد :تنها نتیجهای که ب��دان رسیدم
ای��ن اس��ت که نسل سوخته ذهنیتی اس��ت که ما

خبر

برای خودمان ایجاد کردهایم؛ در واقع این همان
محدودیت ذهنیای است که از طریق آن جلوی خود
را گرفتهایم و مانع پیشرفت و موفقیت خود شدهایم و
به منزله زندانی میماند که برای خودمان ساختهایم و
چیزی بیشتر از این نیست.
این هنرمند تصریح کرد :فصل اول مجموعه « فریاد
سرخ » در فضای مجازی و اینستاگرام خودم منتشر
شد و در آن زمان هنوز قصد نمایشگاهی کردن این
مجموعه را نداشتم اما به دلیل بازخورد خیلی خوب
و نتیجه بسیار مطلوب در این فضا تصمیم گرفتم که
این مجموعه را به صورت نمایشگاهی برای مردم به
نمایش بگذارم.
علیزاده با اشاره به اینکه «مهدان» ،نام هنریای
است که برای خودم درنظر گرفتم ،عنوان کرد :این

نمایشگاه عکاسی دقیقا همان مجموعه «فریاد سرخ»
است که فصل دوم آن به صورت کاملتر به نمایش
گذاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد :سبکی که در این عکسها
کار شده مفهومی و تلفیقی از سبک فتومونتاژ است
و هر عکسی که در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده
ترکیبی از دو یا سه عکس است که با همدیگر مونتاژ
شدهاند.
این هنرمند عکاس در خصوص ایدهپردازی این
مجموعه اف��زود :مدتهاست بنده به این نتیجه
رسیدهام که عناوینی مثل «نمیتوانم» و «نمیگذارم»
و «نمیشود» چیزهایی است که ما برای خودمان
ایجاد کردهایم و اگر ما تالشمان را بکنیم ،آنچه
منتظرش هستیم ،رخ خواهد داد و همیشه این

دغدغه ذهنی من بوده که چرا نباید بتوانیم آنچه را
که میخواهیم انجام دهیم.
وی اضافه کرد :بنده در مرحله اول خواستم که این
مجموعه را به مردم معرفی کنم و هدف من ،برگزاری
این نمایشگاه در شهرهای بزرگ ایران است و این کار
را از مشهد شروع کردم و تاکنون هم راضی بودهام و
آنچه که من میخواستم انجام شده؛ یعنی در رساندن
مفهوم مدنظرم به افراد موفق بودهام.
علیزاده با بیان اینکه آثار موجود در این نمایشگاه
 ۲۱قاب است ،اظهار کرد :جمعه ،یک دی ماه مراسم
افتتاحیه این نمایشگاه بود و تا  ۷دی ادامه دارد و
استقبال خوبی هم به عمل آمد و بسیاری از دوستان
هم نظرات خود را چه رودررو و چه از طریق دوستان
دیگر به من انتقال دادند.

شعر «مهاجرت» در شناسنامه شعر فارسی
گزارشی از جلسه نقد و پژوهش کتاب «خشخاشها» در مشهد

جلسه نقد و پژوهش کتاب «خشخاشها» از امان
میرزایی با حضور مسئولین حوزه هنری خراسان،
شاعران و نویسندگان و عالقهمندان به ادب فارسی
در حوزه هنری خراسان برگزار شد.
در این جلسه ادریس بختیاری یکی از منتقدان
ح��اض��ر در جلسه گ��ف��ت :ام���ان م��ی��رزای��ی شاعر
تشبیههاست .جالب این که گاهی شاعر وجه شبه را
از مشبه انتخاب میکند نه از مشبهبه .و من نمیدانم
که این در ادبیات فارسی سابقه داشته است یا نه.
امان یک شاعر تجربهگراست و حتی در مواردی که
وارد فضاهایی میشود که تجربه نکرده است ،آنها را
در تجربههای دیگران یافته است.
وی��ژی دیگر شعر ام��ان این است که این شعرها
فرمهای خوشساختی دارد .امان از تلمیح بسیار

استفاده نکرده است به این دلیل که عناصر تاریخیای
که در کشور خودش هست و مسائلی که او در کشور
مقصد با آنها روبه روست آنقدر هست که شعر او
را تأمین میکند .درمجموع امان میرزایی شاعر
«مهاجرت» است.
یوسف بینا ،منتقد و شاعر خراسانی در این باره نیز
گفت :این شعرها شاعرانگی بسیار و عاطفه شدیدی
دارد .ولی شعر خوب وقتی ایجاد میشود که این
هیجانات و عواطف در اختیار شخصیت منتقدانه
شاعر ق��رار گیرد .من در بعضی شعرها احساس
میکردم که اینها میتوانست موجزتر باشد .گویا
اینها حاصل همان هیجان سرریزشده است .جریان
شعر مهاجرت شناسنامه و هویت پیدا کرده است
و یکی از گفتمانهای مهم ادبیات معاصر فارسی،

نمایش باغبان مرگ به کارگردانی رضا تقیزاده
این شبها در تماشاخانه شمایل مشهد اجرامیشود

همین جریان شعر مهاجر است .این شناسنامهدار
شدن این جریان مدیون شاعرانی است که امان
میرزایی از آن جمله است.
کاوه جبران نیز در مقام منتقد بعدی گفت :یک
رویکرد در این شعرها این است که شاعر میکوشد
این واحدهای بیانی را به صورت سینمایی در کنار هم
قرار دهد .رویکرد دیگر ،نوعی توصیف است یعنی آن
واحد بیانی به توصیف اختصاص مییابد.
یعن نقش و بافت واحد بیانی این است که یا سؤال
طرح کند یا مورد خطاب قرار دهد .تصور میکنم ما
باید در برخوردمان با متون ،به صورت تقلیلگرایانه
رفتار نکنیم و شیوههای مختلف برخورد با متن را
بتوانیم بپذیریم.
ابوطالب مظفری از دیگر منتقدان ادبی نیز تصریح

کرد :من خیلی خوشحالم و چاپ این کتاب را به
امان میرزایی تبریک میگویم .من با شعر امان
میرزایی از قدیم آشنا بودهام ،ولی نگاه یک نقاد باید
از بیرون باشد و بتواند کتاب را از یک منظر منتقدانه
ببیند.
من حس میکنم که این کتاب دچار یک بدشانسی
شده است و آن این که این کتاب دیرتر از وقت خودش
چاپ شده است .بهترین شعرهای این کتاب چند
سال پیش گفته شده است و اگر کتاب آن زمان چاپ
میشد ،تأثیر بیشتری میداشت و حقشان بیشتر ادا
میشد .چون بسیاری از این شعرها مال یک دهه قبل
است ،ممکن است قدری قدیمی به نظر برسد ،ولی
خوشبختانه این کتاب باالخره به چاپ رسید و همین
را هم باید به فال نیک بگیریم.

اثری از مرضیه بهمن آبادی
تکنیک :رنگ و روغن

دیالکتیک بهعنوان شیوهای از تفکر و مجموعهای از
مقوالت مرتبط تعریف میشود که تغییرات واقعی و فعل و
انفعاالت جاری در جهان یا بخشی از آن را بیکموکاست و
آن خود میکند .دیالکتیک تا
به صورتی دقیق جذب و از ِ
جاییکه چنین ویژگیهایی داشته باشد ،در حکم توضیح
جهان و ازجمله جامعه نیز هست .اما با وجود سادهسازی
و تلخیص بسیار ،نباید درباره این مفهوم منتظر اجماع بود.
درعینحال،درنظرمتفکراندیالکتیکی،دیالکتیکروشی
عرضهمیکندبرایعرضهیافتههابهدیگرانیکهدیالکتیکی
فکرنمیکنند.
«دیالتیک برای قرن جدید» گزیده مقاالتی است درباره
دیالکتیک از فیلسوفان و نظریهپردازانی چون فردریک
جیمسون،کارلکوسیک،دیویدهاروی،جانبالمیفاستر،
ایستوان مزاروش ،میشل لوی ،کریستوفر جی.آرتور ،برتل
اولمن،نانسیهارتسوک،تونیاسمیتودیگران.
ویراستارانکتابدرمعرفیآنمینویسند«:اینمجموعه
نهقسمیبازگویینظاممندازچیستیوچگونگیاستفادهاز
دیالکتیک است و نه نوعی پژوهش در باب مجادالت عمده
صورتگرفته در این میدان مطالعاتی؛ ولو اینکه مقداری از
هر کدام از این موارد را در صفحات پیشرو بیابید .همچنین
مبالغه خواهد بود اگر ادعا کنیم که این مجموعه نما و مروری
بسنده از وضعیت حاضر تفکر دیالکتیکی ارائه میدهد؛
اگرچه اشکال متعددی از دیالکتیک مارکسیستی در اینجا
ارائه شده است».
کتاب حاضر به گونهای تنظیم شده که ورود و خروج
نسبتا آسانی را به موضوع فراهم کند .مقاالت کامال مستقل
از یکدیگرند .نوشته برتل اولمن ،نخستین مقاله کتاب،
همزمان مسائل معرفتشناسانه و سیاسیای را ارائه
میکند که دیالکتیک به عنوان راهحل به آنها میپردازد.
ریچارد لوینس دیالکتیک را در مقابل نظریه سیستمها
قرار میدهد زیرا مفاهیم وابستگی متقابل و کلیت آن اغلب
با معادلهاشان در تفکر دیالکتیکی اشتباه گرفته میشود.
در حالیکه بسیاری از مارکسیستهای غربی آشکارا
مفهوم انگلسی «دیالکتیک طبیعت» را رد میکنند ،فاستر
استدالل میکند که مارکسیسم اکولوژیکی که بر روابط
درونی بین جامعه و طبیعت درون یک کلیت واحد تأکید
دارد ،به هستیشناسی دیالکتیکی خود مارکس نزدیکتر
است .همچنین این نوع دیالکتیک برای درک بیگانگی
روزافزون جامعه ما نسبت به طبیعت بسیار مناسب است و
شاید از معدود چارچوبهای بسنده برای مواجهه با بحران
اکولوژیکیمعاصررافراهمکند.
«دیالتیک ب��رای ق��رن ج��دی��د» کتابی از ایستوان
مزاروش،فردریک جیمسون ،دیوید هاروی ،میشل لووی
،جان بالمیفاستر و دیگران با ویراستاری برتل اولمن و
تونی اسمیت با ترجمه فواد حبیبی را نشر اختران در 654
صفحه و با قیمت ۳۲٠,٠٠٠ریال رهسپار بازار کتاب کرده
است.

خبر
از سوی معاون استاندار مطرح شد

پیشنهادتشکیلدبیرخانهدائمی
نمایشگاهکتابدرمشهد
با حضور معاون اجتماعی ،سیاسی و امنیتی استاندار
خراسان رض��وی نشست تخصصی ارزیابی نوزدهمین
نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسالم در مشهد
برگزارشد.
دکتر سید جواد حسینی در این نشست گفت :مشهد
مقدس در سال  2017به عنوان پایتخت فرهنگی جهان
اسالممعرفیشدودراینراستا 145رویدادعلمی،فرهنگی
و بین المللی در مشهد برگزار شد که نوزدهمین نمایشگاه
بین المللی کتاب ناشران جهان اسالم یکی از رویدادهای
بزرگ علمی مشهد 2017بود.
معاوناستانداربابیاناینکهمهمتریننهادبرایگسترش
فرهنگ کتاب و کتابخوانی مدارس است اظهار داشت :هم
اینکرویههایخوبیبرایگسترشاینفرهنگدرمدارس
استان وجود دارد اما در کنار آن خالءهای زیادی نیز دیده
می شود.
وی افزود :صنعت کنکور اساس فرهنگ مملکت را دچار
مشکل کرده زیرا سرنوشت فرزندان ما با جواب دادن به
 300تست کنکور تعیین می شود .این وضعیت موجب شده
فرزندانمابهسمتمطالعهکتابهایتستیبروندوازمطالعه
مسئلهمحوروپژوهشمحوربازبمانند.
وی ادام��ه داد :در چنین شرایطی طبیعی است که
نمایشگاه کتاب کمتر از بقیه نمایشگاه ها مورد توجه قرار
گیرد.
معاون استاندار تصریح کرد :نمایشگاه کتاب فقط جای
فروش کتاب نیست بلکه باید حلقه ای از زنجیره کتاب از
نویسنده،ناشر،کتابفروشوکتابدارتاکتابخوانباشد.
معاون اجتماعی ،سیاسی و امنیتی استاندار خراسان
رضوی پیشنهاد کرد 'دبیرخانه دائمی نمایشگاه کتاب' در
مشهد تشکیل شود تا ابعاد مختلف تبلیغی ،محیطی و
دعوت از ناشران معتبر را در طول سال پیگیری کند.
نوزدهمین نمایشگاه ناشران جهان اسالم و هشتمین
نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس روزهای نهم تا  15آذر
گذشته به عنوان یکی از برنامه های رویداد مشهد پایتخت
فرهنگی جهان اسالم در سال  2017با حضور  970ناشر
داخلی و خارجی در مشهد برگزار شد 835 .ناشر داخلی با
 150هزار عنوان کتاب در قالب  800غرفه در این نمایشگاه
حضور یافتند .ناشران خارجی نیز از  20کشور جهان با 9
هزارعنوانکتابدرنمایشگاهمشهدشرکتکردند.
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بحران سوله های بحران
ِ
در جلسه علنی شورای شهر مشهد مطرح شد

خبر ویژه
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان؛

شناسایی گسل های مشهد
به پایان رسید

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی گفت :در مطالعات انجام شده سه گسل فعال در
مناطق مرکزی و پیرامون شهر مشهد شناسایی شده
است.
حسین کامران دیسفانی روز گذشته در حاشیه افتتاح
نمایشگاه عکس زلزله کرمانشاه (سرپل ذهاب) و درهفته
ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی ،اظهار
کرد :طبق مطالعات گسلهای زلزله در مناطق مرکزی
مشهد،سنگبست-شاندیزوشمالکشفرودشناسائی
شده است که گسل مرکزی شهر مشهد مناطق  8 ، ۷و ۹
شهرداریرادربرمیگیرد.
وی ادامه داد :از آنجا که گسل مرکزی مشهد روی پهنه
مسکونی قرار گرفته ،توصیههای الزم برای رعایت حریم
گسل جهت ساخت و ساز و بلندمرتبه سازیها و ضوابط
خاص بزودی تدوین و به شهرداری ها توسط وزارت راه و
شهرسازیابالغخواهدشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی خاطرنشان کرد :در حال حاضر برآورد میشود
حدود ۴۰درصدساختمانهایشهرمشهدکهعمدت ًاطی
 ۲۵سال اخیر ساخته شده و مقررات ملی در آن رعایت
شده،دربرابرزلزلهحدود 7ریشترمقاومهستند.
وی عنوان کرد :همچنین  ۳۰درصد ساختمانهایی
که قبل و اوایل انقالب با دیوار باربر بدون سیستم سازهای
مناسب اجرا شدهاند ،در برابر زمین لرزه آسیبپذیر
هستندو۳۰درصددیگرساختمانهاکهبافتهایفرسوده
و ساخت وسازهای بدون مجوز حاشیه شهر را شامل می
شود،فاقدمقاومتدربرابرزلزلههستند.کامراندیسفانی
درمورد وضعیت مشهد ابراز کرد :مطالعات شناسایی
گسلهایزلزلهشهرمشهدطیسالهایاخیرباهمکاری
سازماننظاممهندسیساختماناستان،مرکزتحقیقات
وزارت راه و شهرسازی ،اداره کل راه و شهرسازی استان و
دانشگاهفردوسیمشهدصورتپذیرفتهاست.
ویدرادامهگفت:تاکنونمطالعاتوشناساییگسلها
بطور کامل فقط در تهران انجام شده و در مشهد نیز اخیر ًا
به پایان رسیده است و تبریز در حال انجام است و در
دیگر مناطق وشهرهای کشور بررسیهای الزم بر روی
گسلهای فعال کمتر صورت گرفته است .گفتنی است
مهندسرضابشیر،عضوهیئترئیسهسازمانکهبههمراه
تیم اعزامی کارشناسی از سوی سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان در روز دوم حادثه زلزله کرمانشاه به
شهرستان سرپلذهاب سفر کرده بود ،اظهار کرد :در این
حادثه ۸۰درصد ساختمانهای قدیمی تخریب شده و در
ساختمانهای فلزی که بادبند آن را رعایت کرده بودند،
تنهابخشیازدیوارهایجانبیونماهافروریختهبود.
شایان ذکر است نمایشگاه عکس با عنوان برگرفته
از زلزله کرمانشاه  -سرپل ذهاب با حضور هیئت رئیسه
سازمان ،جمعی از مهندسان ،استادان و دانشجویان
رشتهمهندسیساختمانوخبرنگارانافتتاحشد.

پیگیریگزارش

فیلمی که کامل پخش نشد!

سیدمسعودریاضی،عضوشورایشهرمشهددرواکنش
به پخش فیلمی درباره رفتار ماموران سد معبر با یک فرد
دستفروشاظهارکرد:اینفیلمبرایحدودسهماهگذشته
بودهکهدرحالحاضرپخششدهاست.
وی ادامه داد :دستفروشی با ترازو بر روی پل عابر پیاده
کار می کرد که به هنگام کار برای مردم مزاحمت ایجاد می
کردبهطورمثالپایعابرینرامیگرفتهوومزاحمتهایی
ازاینقبیلداشتهاست.
عضو شورای شهر مشهد عنوان کرد :مردم آن منطقه با
 137تماسگرفتهوسپسمامورینسدمعبربهآنجااعزام
می شوند و قصد جمع کردن ترازو را دارند که دست فروش
اقدام به خودکشی می کند تا خود را از پل به پایین پرتاب
کند.
انتقالدستفروشمشهدیبهبیمارستانروانی
ویبابیاناینموضوعکهدستفروشعقبماندهذهنی
بوده است ،گفت :وی را اول به خانه سبز انتقال داده بودند
اما آنجا این دستفروش را قبول نکرده اند و به کالنتری
فرستادهووسپسبهبیمارستانروانیمنتقلشدهاست.
عضو شورای شهر مشهد افزود :در اولین اقدام شورای
شهر و شهردار محترم مشهد نسبت به موضوع واکنش
نشان دادند و نظر همگی آنها بر آن است که کرامت انسانی
بایدحفظشود.
وی عضو شورای شهر مشهد با بیان این که ماموران از
خودکشی وی جلوگیری می کنند ،ادامه داد :گزارش های
مردمیهم در اینخصوص وجود دارد.
ریاضی تصریح کرد :به هنگام پخش تصاویر این فیلم
صحنه ابتدایی فیلم به هیچ وجه نشان داده نمیشود که
اصلقضیهچهبودهاستومندراینفیلمنیزشخصاهیچ
ضربوشتمیراندیدم.
وی ادامه داد :اگر با تکدی گری ،سد معبر و این گونه
اتفاقاتمقابلهنشودطبیعتاشهرسهمیلیوننفریمشهد
که آفات اجتماعی زیادی هم آن را تهدید می کند برای
شهروندانجلوهمنزهیپیدانخواهدکرد.
جلسهایبامامورانخاطیداشتیم
عضوشورایشهرمشهدادامهداد:بایدازتمامجوانببه
این موضوع نگاه کرد به همین دلیل جلسه ای با مسئوالن
منطقه  11داشتیم و از این ماموران دعوت به عمل آوریم
و توضیحاتشان را شنیدیم تا حق مطلب این موضوع را
رعایتکردهباشیم.
وی افزود :برای مقابله سدمعبر برنامه هایی را داریم که
باید مراحل آن طی شود که دستورالعملهایی برای جمع
آوری متکدیان و افرادی که سد معبر می کنند وجود دارد
وبرایاجرایآندستورالعملهابرنامههاییدردستتهیه
داریم.
جدیتردرمسائلاجتماعیواردعملشدهایم
عضوشورایشهرمشهدگفت:دستورالعملهادرحال
حاضر در رابطه با پروسه اطالع رسانی وضعیت این گونه
افراد است که با سازمان چگونگی تماس ،اطالع رسانی و
جمع آوری این گونه موضوعات ثبت آنها است که پس از
ثبتمشخصشوداجناسیکهازاینگونهافرادضبطشده
چگونهبهآنهابرگرداندهشود.
ریاضی ادامه داد :خوبی این اتفاق آن بود که حساسیت
هاییبرانگیختهشدتاماجدیتروارداینقضیهشویموبه
اینمسئلهبپردازیم.
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دهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد ،روز گذشته
با هدف رسیدگی به موضوعاتی مانند دریافت تسهیالت
مالی خارجی برای اجرای خط  3قطار شهری مشهد،
پرداخت تسهیالت بانکی به طرحهای ساماندهی و
انتقال مشاغل مزاحم و آالینده به محلهای مجاز،
تمدید ق��رارداد واگ��ذاری ایستگاههای آتش نشانی،
تعیین بهای خدمات اتوبوسرانی ،نبود توقیف یا تعیلق
اجرای پروژههای عمرانی در بخشهای فاقد خالف،
پرداخت خسارتهای اقاله قرارداد ساختمان کاوش
برگزار شد.
فاصله زیادی با استانداردها داریم
محمدرضا حیدری ،رئیس شورای اسالمی شهر
مشهد در نطق قبل از دستور دهمین جلسه شورای
شهر در خصوص مدیریت بحران و زیرساختهای
ای��ن شهر اظ��ه��ار ک��رد :م��وض��وع ایمنی مشهد از
ماموریتهای مهم شورای شهر و شهرداری است که
دراین راستا در مدیریت بحران شهری برنامههایی
داریم.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی به حمایت
جدی از خواشاره کرد و گفت :با توجه به اینکه
سازمان انتقال خون یک سازمان مستقل بوده و از
بودجههای طرح تحول عقب افتاده است ،اگر وضع به
همین روال پیش برود به شدت دچار بحران خواهیم
شد و مصرف ساالنه به  ۴۰۰هزار کیسه خواهد رسید و

نیاز بیمارستانهای استان به
خون ساالنه  332هزار کیسه
است

وی با اشاره به حادثه رخ داده در تهران و غرب
کشورادامه داد :این حوادث حاکی از آن است که ما
هنوز در مدیریت بحران مشکل داریم و باید در این
زمینه آمادگی الزم را داشته باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه
 200هکتار از بافت مشهد فرسوده است و کشور ما
روی دو خط گسل قرار گرفته ،بیان کرد :باید در
حوزه آم��وزش ،پیشگیری ،بازسازی زیرساختها
و مدیریت بحران برنامه داشته باشیم اما متاسفانه
ما از استاندارها فاصله زیادی داریم ،بنابراین باید
تالشمان را مضاعف کنیم.
وی تاکید کرد :در زمینه توسعه سولههای بحران
و سولههایی که میتواند در شرایط سخت پناهگاه
شهروندان باشند ،شرایط مطلوبی نداریم و امیدوارم
در بودجه سال  ،97به این حوزه توجه بیشتری شود.
بحران تامین خون در راه است
حمیدرضا اسالمی ،مدیرکل انتقال خون خراسان
رضوی در جلسه شورای شهر با حضور در جلسه علنی
شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه تامین خون سالم
و کافی یکی از چالشها و دغدغههای جدی جامعه
بشری است ،خاطرنشان کرد :از سال گذشته تاکنون
 ۱۴۰۰تخت بیمارستانی در استان اضافه شده و ۵۸
بیمارستان را پوشش میدهیم.
وی با بیان اینکه نیاز بیمارستانهای استان
به خون ساالنه  332هزار کیسه است ،ادامه داد:
بنابراین سازمان برای تامین آن با حجم  6برابری
ظرفیت خود فعالیت می کند و این در حالی است
که بیمارستان امام رضا(ع) در سال گذشته از ۵۷هزار
کیسه تولید ۵۵ ،هزار کیسه خون استفاده کرد.

تمام اتاقهای عمل دچار مشکل میشوند.
در بخش دیگری از جلسه شورای شهر مشهد نظر
به اینكه مصوبه شورای اسالمی شهر شهرداری را
مكلف كرده است پس از هماهنگی با وزارت كشور
موضوع واگذاری یا عدم واگذاری ایستگاههای آتش
نشانی به بخش خصوصی را تعیین تكلیف كند و در
این مصوبه نفیا یا اثباتا هیچگونه اظهار نظری در این
خصوص نشده است .بنابراین مصوبه قبلی شورای
شهر در خصوص واگذاری ایستگاههای آتش نشانی
فاقد ایراد قانونی است و شورا بر مصوبه قبلی خود
تاكید میكند.

بتول گندمی ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسالمی شهر مشهد در دفاع از این مصوبه
اظهار ک��رد :ب��رای پرداختهای غیرالکترونیک،
یارانه بلیت از سوی دولت تعلق نمی گیرد .از این
رو شهروندانی که مایل به پرداخت نقدی هستند
باید بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی را پرداخت
کنند ،بنابراین مبلغ بلیت از طریق پرداخت
الکترونیک  350تومان و از طریق پرداخت نقدی
همان مبلغ هزار تومان است و بر مصوبه خود تاکید
و اصرار داریم.

شهرداری مرجع تشخیص
موضوع و ممانعت از ادامه کار در
صورت ضرورت است

وی افزود :این مصوبه بر مبنای مصوبه سال 1394
ش��ورای اسالمی شهر و در سقف بهای تمام شده
خدمات خطوط اتوبوسرانی بوده که در همان زمان به
تایید فرمانداری مشهد رسیده است.

شهروندانی که مایل به پرداخت
نقدی هستند باید بهای تمام
شده خدمات اتوبوسرانی را
پرداخت کنند

اعتراضات فرمانداری مشهد رد شد
 14آذرم���اه گذشته ش��ورای شهر مشهد بهای
پرداخت نقدی خدمات اتوبوسرانی را با افزایش دو
برابری به ملبغ هزار تومان تصویب کرده بود .این
مصوبه و میزان افزایش بها مورد اعتراض فرمانداری
مشهد واقع شد .این اعتراض در نشست علنی روز
گذشته در شورای شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت
ولی اعضای شورای شهر همچنان بر مصوبه قبلی
خود تاکید و اصرار کردند.

در نهایت اعضای شورای شهر مشهد با رای مثبت
بر مصوبه خود تاکید و اعتراض فرمانداری مشهد را
رد کردند.
شورای شهر مشهد در ادامه نشست نیز اعتراض
فرمانداری به یکی دیگر از مصوبات  14آذر با موضوع
عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژههای عمرانی در
بخشهای فاقد خالف ،مورد بررسی قرار گرفت و
مجدد اعضای شورا بر اجرای این مصوبه اصرار و
تاکید کردند.
محمدهادی مهدی نیا ،رئیس کمیسیون عمران
و شهرسازی ش��ورای اسالمی شهر مشهد در این
خصوص نیز بیان ک��رد :اع��ت��راض فرمانداری در
خصوص مغایرت این مصوبه با م��اده  100قانون
ش��ه��رداریه��ا اس��ت .ب��ا توجه ب��ه اینکه در متن
قانون 100شهرداریها از واژه «می تواند» استفاده
شده (شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی
ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به
وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین
محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند)
بنابراین موضوع مغایر ماده  100شهرداریها نبوده و
مصوبه پیشین مورد تایید است .وی ادامه داد :ماده
 100قانون شهرداریها و تبصرههای آن به شهرداری
اختیار داده از ادامه کار ساختمانهای فاقد پروانه یا
مخالف پروانه جلوگیری کند.

شهناز رم��ارم ،نائب رئیس کمیسیون حمل و
نقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز در خصوص
این مصوبه عنوان کرد :یارانه نقدی شهرداری به
خطوط اتوبوسرانی برابر تراکنش جابهجایی مسافر
پرداخت میشود و عدم استفاده از «من کارت» توسط
شهروندان موجب محرومیت آنها از یارانه میشود.
وی تاکید ک��رد :در ای��ن راستا و ب��رای ترغیب
شهروندان برای استفاده از «مشهد کارت» و پرداخت
الکترونیک ،این کمیسیون نیز بر مصوبه قبلی تاکید
دارد.

احمد نوروزی ،عضو شورای اسالمی شهر مشهد
نیز گفت :بر این اساس شهرداری مرجع تشخیص
موضوع و ممانعت از ادامه کار در صورت ضرورت
است .چگونگی توقیف عملیات اجرایی به تبعیت از
اصل موضوع در اختیار شهرداری است ،بنابراین این
مصوبه هیچ مغایرتی با ماده  100شهرداریها ندارد و
مورد تاکید است.
با اقاله ق��رارداد معاوضه ساختمان کاوش پی و
پرداخت هزینه های انجام شده موافقت شد.
شهرداری مجاز به دریافت یک میلیون و 206
هزار دالر فاینانس شد
اختصاص تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) به
اجرای پروژه خط  3قطار شهری مشهد موضوع بعدی
بود که در دهمین صحن علنی شورای شهر مطرح
شد.
اعضای ش��ورای شهر تصویب کردند شهرداری
مشهد مجاز است مستند به ماده  6-5قانون حمایت
از سامانههای حمل و نقلی ریلی شهری ،و حومه و
بند الف تبصره  3ماده واحده قانون بودجه کل ماده
 57قانون برنامه ششم توسعه نسبت به پیگیری
و دریافت تسهیالت مالی خارجی برای تکمیل و
راهان���دازی پ��روژه خط  3قطارشهری مشهد ،حد
فاصل انتهای بلوار امیریه تا شهرک ابوذر به طول
 28.5کیلومتر به مبلغ یک میلیون و  206هزار دالر
بر اساس جدول مهر شده شورای شهر و با رعایت
بندهای معین اقدام کند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی گفت :احداث کمربندی جنوبی در تعارض با
قانون هوای پاک است

غالمعلی صادقی ،دادس��ت��ان عمومی و انقالب
مرکز استان خراسان رضوی با بیان این مطلب که
احداث کمربند جنوبی مشهد با قانون هوای پاک در
تعارض است ،اظهار کرد :قانونگذار در مواد 24 ، 21
و  27قانون هوای پاک مصوب تیر ماه  ،1396برای
سازمانها و نهادهایی از جمله محیط زیست ،راه و
شهرسازی ،جهاد کشاوزی و شهرداری تکالیفی را
معین کرده است؛ به عنوان مثال اجرای طرحهای
تفصیلی منوط به داشتن پیوست زیست محیطی آن
شده و یا در بحث گرد و غبار و پیشگیری از بیابانزایی
سازمان جهاد ک��ش��اورزی باید به زیستبومهای
حساس توجه داشته باشد و با همکاری سازمانهای
مردم نهاد در صیانت از آنان تالش کند تا از بروز و
گسترش پدیده گرد و غبار جلوگیری به عمل آید .
وی ادامه داد :اجرای طرح کمربند جنوبی شهر
مشهد ب��دون پیوست زیست محیطی آغ��از شده و
تاکنون برای این طرح پیوست زیست محیطی ارائه
نشده است .
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان
رضوی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها گفت :با
وجود اظهار نگرانی و پیگیریهای مکرر سازمانهای
مردم نهاد ،کارشناسان محیط زیست و دیدهبانان
پیشگیری از وقوع جرم مبنی بر اینکه این طرح یکی

اخبار کوتاه
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:

هیاتهای مذهبی نباید در برابر
موضوعات انحرافی بیتفاوت باشند

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی گفت:
هیاتهای مذهبی نباید نسبت به موضوعات انحرافی
بیتفاوتوبدوننشاندادنعکسالعملباشند.
حجتاالسالم کاظم لطفیان ظهر دوشنبه در جمع
اعضای جدید شورای هیئات مذهبی برادران و خواهران
مشهد اظهار کرد :هیئات مذهبی نباید نسبت به انگارههای
انحرافیبیتفاوتباشندوبایدباشناساییورصدآسیبهاو
انحرافاتدربرابرآنعکسالعملمناسبینشاندهندکهاین
نیازمندپشتوانهعمیقفکریومطالعاتیاست.
وی ادامه داد :تنها گروه آتش به اختیاری که میتواند
محکمدربرابرانگارههایغلطایستادگیکند،جریانهوشیار
وبابصیرتهیئاتمذهبیاستومرجعیتاجتماعیهیئات
مذهبیبابرنامهریزیونقشآفرینیدرعرصهاجتماعانجام
میشود.

مشهد آلودهترین شهر ایران شد
بررسی شاخص کیفیت هوا در سراسر کشور نشان دهنده
ایناستکه«مشهد»آلودهتریننقطهایرانبهشمارمیآید.
بررسی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در سراسر کشور
نشان دهنده این است که روز گذشته ایستگاه سجاد مشهد،
آلودهترین نقطه کشور ثبت شده است .در این ایستگاه،
میزان ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون عدد  ۲۵۲را
نشان داد .در این شرایط کیفیت هوا «بسیار ناسالم» اعالم
شد و استنشاق این هوا برای تمام اقشار جامعه خطرناک به
حسابمیآید.
دیگرایستگاهشهرمشهدیعنیایستگاه«ساختمان»نیزدر
همین بازه زمانی عدد  ۱۸۶را برای شاخص آلودگی هوا اعالم
کرد که در این شرایط نیز هوا برای تمام گروهها ناسالم است.
شاخصآلودگیهوایشهرتهرانطی ۲۴ساعتگذشته،
 111بوده است.

مشهدالرضا میزبان شهید مدافع حرم می شود
پیکرمطهرشهیدمدافعحرم«سیدمحمدحسینزاده»در
مشهدمقدستشییعمیشود.
مراسم تشییع شهید مدافع حرم «سید محمد حسین
زاده» راس ساعت 9صبح پنجشنبه هفتم دی ماه از مقابل
مسجد فقیه سبزواری واقع در خیابان مفتح  4برگزار و پس
از طواف در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در بهشت رضا مشهد
مقدسدرجوارهمرزمانشهیدشبهخاکسپردهمیشود.
گفتنیاستاینشهیدواالمقامباحضوردرنبردحقعلیه
باطل در سوریه و دفاع از حرم حضرت زینب (س) به دست
ایادیکفربهشهادترسید.
با شکایت فرماندار دولت تدبیر و امید؛

عضو اصالح طلب شورای شهر سبزوار
روانه زندان شد

در حالی که نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در
دوران مسئولیت خود بخاطر حقخواهی دارای مصونیت
قضایی هستند ،اما در شهرستان سبزوار این موضوع رعایت
نشدهاست.مسعودپسندیدهعضواصالحطلبشورایشهر
سبزوارکهقبلازانتخابات ۲۹اردیبهشتباشکایتفرماندار
سبزوار و به اتهام توهین به وی به دوماه حبس محکوم شده
بود،هفتهگذشتهروانهزندانشد.
پسندیده پس از گذراندن ۶روز از دوره محکومیت خود در
زندانسبزوار،بانظرمساعددادستانبهبندبازمنتقلشد.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت خبر داد:

رصد روزانه  140هزار توقف خودرو
توسط پارکبانان الیت

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت از رصد روزانه
 140هزارتوقفخودروتوسطپارکباناناینشرکتخبرداد.
سید حسین هاشمیزادگان با اعالم این خبر اظهار کرد:
در حال حاضر 118معبر تحت پوشش شرکت الیت است که
تعرفه هر نیم ساعت توقف در معابر الف 600تومان ،ب500
تومان و جیم 400تومان است.
وی ادامه داد :در صورتی که پارک خودرو از نیم ساعت
کمتر باشد نیم ساعت اول رایگان است اما در غیر این صورت
تعرفهنیمساعتاولنیزمحاسبهمیشود.مدیرعاملشرکت
ترافیک هوشمند الیت با بیان اینکه پارکبانان از ساعت 7
صبحتا21معابرراکنترلمیکنند ،افزود:کسرکرایهدرلحظه
ثبتپالکاتفاقنمیافتدبلکهبهمنزلهشروعتوقفاست.
وی با اشاره به اینکه روزانه 140هزار توقف در مشهد رصد
میشود ،تصریح کرد :شورای هماهنگی ترافیک قانونگذار
استویکدستورالعملاجراییتهیهکردهکهدرآنچیزیبه
عنوانفرعیواصلیوجودنداردبنابرایناگرشرایطمشخص
شده را داشته باشند شهرداری میتواند آن را مدیریت کند؛
بهعنوانمثالدرخیابانسعدی 82فضایپارکتعریفشده
وجود دارد که با اجرای طرح الیت روزانه بیش از 1600خودرو
دراینفضاپارکمیکنند.

مغایرتاحداثکمربند
جنوبیمشهدباقانون
هوای پاک

از زیست بومهای حساس شهر مشهد را تخریب
خواهد کرد و متاسفانه دستگاههای مسئول از جمله
محیطزیست ،منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در
راستای وظایف و تکالیف قانونی خود به درستی
عمل نکردهاند.
وی بیان کرد :کنارگذرشمالی شهر مشهد چند
سالی اس��ت که افتتاح ش��ده ام��ا از آن به درستی
استفاده نشد در حالی که کارایی کنارگذرشمالی،
دقیقا همان هدفی است که برای کمربند جنوبی
مشهد در نظر گرفته میشود یعنی ارتباط دادن محور
باغچه به محور چناران ،بنابراین سوال اینست که
چرا از قابلیت کنار گذر شمالی که میلیاردها تومان
هزینه برای آن پرداخت شده به درستی استفاده
نمیشود و امروز دستگاههای مختلف برای نگهداری
آن باید هزینه پرداخت کنند .
قاضی صادقی تاکید ک��رد :کمربند جنوبی شهر
مشهد در محدوده طرح کمربند سبز شهر واقع شده
است و دستگاههای جهاد کشاورزی ،راه و شهرسازی
و شهرداری موظف به حفظ کمربند سبز شهر هستند
.وی با انتقاد از برخی مسئوالن که عنوان میکنند
با توجه به پیشرفت ب��االی  50درص��د ای��ن پ��روژه
و هزینههای ص��ورت گرفته توقف آن به مصلحت
نیست ،ادامه داد :اگر مسئوالن دغدغه مردم را دارند

در شهر
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مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا(ع) مطرح کرد؛

بهرهبرداری از  5پروژه زائرسرای
ارزان قیمت در سال آینده

میتوانند پیگیری کنند تا این طرح با تغییر کاربری به
عنوان جاده سبز در اختیار عموم مردم قرار گیرد و به
محدوده کمربند سبز شهر اضافه شود .
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان
رضوی ضمن بیان نظر کارشناسان و اساتید حوزه
محیط زیست مبنی بر اینکه اگر کمربند جنوبی
مشهد اجرا شود آلودگی هوای شهر چند برابر خواهد
شد ،اف��زود :دستگاه قضایی اج��رای قانون هوای
پاک را از دستگاههای مسئول مطالبه کرده است و
بر همین اساس میبایست این دستگاهها حسب

وظیفه قانونی خود خواستار عدم اجرای طرح کمربند
جنوبی مشهد به دلیل تعارض آن با قانون هوای پاک
شوند .سازمانهای مردم نهاد نیز بر اساس ماده 66
قانون آئین دادرسی کیفری میتوانند به عنوان ناظر
و مدعی به موضوع ورود پیدا کرده و تخلفات احتمالی
را گزارش کنند.
وی در پایان گفت :دستگاه قضایی جهت احقاق
حقوق شهروندان با هیچ نهاد و سازمانی تعارف
نخواهد داشت و حسب وظیفه ذاتی خود حقوق
مردم را مطالبه خواهد کرد.

 7گوناگون
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مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رض��ا(ع) با اش��اره به
پیشرفت فیزیکی برخی از پروژ ه زائرسراهای ارزان قیمت
گفت :از  5پ��روژه زائرسرای ارزان قیمت در سال آینده
بهرهبرداریخواهدشد.
سید حسین عابدی با بیان این مطلب و در جریان بازدید
از پروژه زائرسرای ارزان قیمت استان خوزستان اظهار
کرد :براساس پیشرفت فیزیکی فعلی پروژ ه زائرسراهای
ارزانقیمت استانها انتظار میرود در سال آینده  5پروژه
مرتبطموردبهرهبرداریقرارگیرد.
ویابرازامیدواریکرد:باهمتوتالشمسئوالنوخیران
در استانهای مختلف شاهد سرعت بخشیدن به ساخت
زائرسراهایارزانقیمتباشیم.
مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا (ع) با اش��اره به
پیشرفت قابل توجه پروژه زائرسرای خوزستان ،بیان کرد:
باید تالش شود پروژه زائرسرای خوزستان یکی از پروژههای
بهرهبرداریشدهدرششماههنخستسالآیندهباشد.

آشپزی

سالمت

راهکارهایی برای تقویت تمرکز

میرازاقاسمی ساده و کم خرج

مواد الزم
بادمجان =  5عدد متوسط
گوجه فرنگی تازه =  2عدد
سیر = یک بوته
تخم مرغ =  3عدد
روغن و فلفل و نمک = به مقدار الزم
طرز تهیه
 .1در ابت��دا بادمج��ان ها را کباب م��ی کنیم (
ش��ما می توانی��د بادمجان ها را داخ��ل فر و یا
روی آتش کباب کنید ) س��پس پوس��ت آنها را
کنده و س��رهای بادمجان ها را جدا می کنیم ؛
پس از آن بادمجان ها را ساطوری می نماییم
.
 .2ح��ال نوب��ت به گوج��ه ها می رس��د ؛ گوجه
فرنگی ها را در آب جوش ریخته و پوست آنها
را میگیریم و سپس خرد می کنیم.

 .3سیر را کوبیده و داخل روغن داغ که از قبل
درتابه و روی اجاق آماده ش��ده است میریزیم
تا کمی سیر ها سرخ شود.
 .4سپس بادمجان ها و گوجه های آماده شده
را به همان تابه اضافه کرده و س��رخ می کنیم ؛
این کار را تا زمانی که آب آنها کش��یده ش��ده و
کمی روغن بیافتد ادامه می دهیم.
 .5ح��ال کمی نم��ک و فلفل ب��ه آن اضافه می
کنی��م و مای��ه را در ی��ک ط��رف تاب��ه ق��رار می
دهی��م و در طرف دیگر خالی تابه تخم مرغ ها
را شکس��ته و مخلوط می کنیم و انقدر هم می
زنیم تا بسته شده و سرخ شود
 .6بع��د بادمجان ها و تخم مرغ ها (یعنی تمام
محتویات تابه) را با هم مخلوط می کنیم.
 .7میرزا قاس��می ما آماده ش��ده و م��ی توانید
آنرا در دیس کشیده و سرو کنید.

وج��ود عوام��ل و فاکتورهای مختل��ف در محیط
پرام��ون و کار باع��ث میش��ود تمرک��ز و توج��ه
ب��ه کاری که مش��غول انجام آن هس��تیم س��خت
ش��ود.
داش��تن تمرکز به فرد اجازه میدهد جهان درونی
خود را به گونهای ش��کل دهد که افکار ،انگیزهها و
احساس��ات با اهداف��ی که در مغ��ز اولویت خواهند
داشت  ،مرتبط باشد.
توانای��ی ب��ه حف��ظ تمرکز و توج��ه از س��نین پایین
ش��روع میش��ود و ب��ه فرد کم��ک میکن��د در طول
زندگ��ی موفق باش��د .فاکتورهای متع��ددی وجود
دارند که مهارتهای ف��رد در تمرکز کردن را ارتقاء
داده یا آن را مختل میسازد.
س��ایت مدیکال نیوز تودی به چند راهکار اش��اره
کرده که با کمک آنها میتوان تمرکز را با س��رعت
بیش��تر و موثرتری بهبود داد.
حضور در فضای س�بز :بررس��یها
نش��ان میده��د ش��رایط و

داستان

چای ،موالنا و حمله تروریستی!

قسمت سوم
ب��ه قول باب��ا وقتی همه چیز خراب می ش��ود،
هیچ چیزی بهتر از «تظاهر به صداقت» نیس��ت.
ب��رای همین قب��ل از ارائ��ه ،از دبیر جلس��ه یک
دقیق��ه وق��ت می خواه��م و راجع پررن��گ بودن
نق��ش خان��واده و عواط��ف خانوادگ��ی در ایران
ب��رای مهمان ه��ای همای��ش می گوی��م .اینک��ه
خان��واده ام فقط ب��ه قصد همراه��ی و حمایت از
من ،برای همایش ب��ه ترکیه آمده اند و ماجرای
گ��م ش��دن باباب��زرگ و به��م ریخت��ن فایل های
لپتاپ��م توس��ط خواهرزاده های��م را می گوی��م و
توضیح می دهم آن کسی که سر و صدا می کرده
پ��درم بوده که می خواس��ته فایل ارائ��ه را به من
برس��اند .فایل��ی ک��ه روی ِفلش داش��تم را روی

جدول شرح در متن

غالمحسین باغبان

محی��ط طبیع��ی همچون ق��رار گرفت��ن در فضاهای
سبز میتواند برای رشد مغز کودکان و تقویت سطح
تمرک��ز و افزای��ش بازدهی در دانش��گاه و محیط کار
مفید باشد.
تغییر چیدمان محل کار و زندگی :محیط اطراف
میتوان��د نق��ش حائ��ز اهمیت��ی در می��زان تمرک��ز
داش��ته باش��د .ب��ا اعم��ال تغییرات��ی روی می��ز کار
فضایی را ایجاد کنید تا برای حفظ تمرکز مناس��ب
باشد.
بهبود س�طح کیفیت سلامت :فعالیت جسمی،
رژی��م غذای��ی و وزن فاکتوره��ای هس��تند ک��ه ب��ر
عملک��رد و س��طح تمرک��ز ف��رد تاثیر میگ��ذارد .به
طور مثال ،اگر وعده غذایی صبحانه را حذف کنید
نمیتوانید تا هنگام وعده نهار کاری که مش��غول به
انج��ام آن هس��تید به بهترین ش��کل انج��ام دهید.
توج��ه ب��ه وضعی��ت س�لامت ،فع��ال ب��ودن و
مصرف خوراکیهای تقویت کننده
تمرکز از نکات مهم به حساب
میآیند.

ش
 0مــاره
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مهرداد صدقی

mehrdad_sedghii
لپ ت��اپ می ری��زم و ارائ��ه ام را ش��روع می کنم.
هنوز چند دقیقه ی نگذش��ته که ش��اهد از غیب
می رس��د و ق��وم و خویش ها با دس��ت های پر از
بسته های خرید به ترتیب وارد سالن می شوند.
خوش��بختانه حتی بابابزرگ هم که گمشده بود،
همراه شان اس��ت و از همینجا می بینم که حتی
بابابزرگ هم چند بس��ته لباس خریده .فکر کنم
در مجم��وع نص��ف لباس ه��ای تولی��د ش��ده در
ترکی��ه را خریده-ان��د و ب��رای خرید بقی��ه دیگر
دس��ت و یا پول نداشته اند .چش��مم به آقا نعیم
می افت��د که مثل بازی پانتومی��م حرکاتی انجام
می ده��د .اول��ش فک��ر می کن��م مث��ل همیش��ه
قص��د دارد در بدترین وقت ممک��ن مرا بخنداند
ت��ا ضایع ش��وم اما متوج��ه می ش��وم می خواهد

راجع ب��ه بابا پیامی به من برس��اند .مامان دارد
ب��ه حرف ه��ای من گ��وش می کن��د ام��ا خاله در
البه الی س��خنرانی من ،گه گ��داری فاکتورهای
خرید را چک می کند .هرجور هس��ت ارائه ام را
تمام می کنم .هنوز از روی سن پایین نیامده ام
ک��ه جمعی��ت دوب��اره دس��ت می زند.ان��گار بابا
وارد س��الن ش��ده و حاال ک��ه جمعی��ت ماجرا را
فهمی��ده ،هم��ه برایش دس��ت می زنند .از روی
س��ن پایی��ن می آی��م و باب��ا را می بوس��م .قوم و
خویش ها هم چون نمی دانند جریان چیس��ت،
ب��ا تعجب برای بابا دس��ت می زنند .بعد از اتمام
مراس��م ،آقا نعیم می گوید« :حامد اونجا داشتم
می گفت��م نمی دونم چرا بابات دم در وایس��اده و
نمی��اد داخل» .برای او و بقی��ه ماجرا را توضیح

می دهم .حاال که مش��کل حل شده ،می شود به
آنخندی��د.
شب ،بابا که ِ
یاد هواپیماسواری مسیر برگشت
افت��اده ،می گوید« :تو برگش��ت من زمینی میام،
در ع��وض پ��ول بلی��ط هواپیمام رو م��ی دم برای
کمک به نیازمندان»
من هم با بابا هم عقیده ام .ژن ترس از ارتفاع و
پ��رواز را از بابا به ارث برده ام و ترس از مارمولک
را از مام��ان .بقی��ه ب��ا نظر م��ن و باب��ا مخالفند.
مام��ان ک��ه می دان��د این ف��داکاری ما بیش��ترش
بخاط��ر ترس از پ��رواز اس��ت ،می گوی��د« :خب
ب��ا ما بیاین ول��ی همون پول رو بع��دا برای کمک
بفرستین»
ادامه دارد. . .

 +فرهنگ

هیچ کس بی نقص نیست؛ از آدم ها اسطوره نسازیم.

اسرا

استیضاح،ابزارمعاملهگرینمایندگانباوزرا؟

عبدالحمی��د خ��دری ،نماین��ده بوش��هر و از نمایندگان موافق اس��تیضاح در رابطه با ملغی ش��دن اس��تیضاح  4تن از وزرا
گفت :هیچ اس��تیضاحی ملغی نش��ده اس��ت .وی که از طراحان بحث استیضاح وزیر کشور محس��وب میشود ،اضافه کرد:
به دلیل ش��رایطی مانند زلزله و مدیریت بحران فعالیتام کمتر ش��ده ،ولی دوس��تان آن را پیگیری میکنند ،بر اساس نظر
آقای الریجانی با آقای ابطحی و دیگر دوس��تان پیگیر ،قرار بر آن ش��ده تا وزیر نشس��تی با امضاکنندگان برگزار کند که در
صورت قانع نشدن اعضای خانه ملت بهطورقطع طرح استیضاح آخر هفته اعالم وصول خواهد شد .استیضاح وزیر کار هم
پیشنهاد آقای مقصودی بود ،او هنوز در حال جمعآوری امضا است .در رابطه با وزیر آموزشوپرورش و جهاد و کشاورزی
هم وضع به همین ش��کل پیش میرود .نمایندگان که خواهان اس��تیضاح هس��تند مایل به پذیرش این عرف نیس��تند زیرا
محورهای اس��تیضاح بهقدری واضح اس��ت که نیازی به این کار نیس��ت .بهطور نمونه در اس��تیضاح آموزشوپرورش دنبال
کنندگان آن مطرح میکنند که نیروهایی که در بحث صندوق فرهنگیان نقش داش��تند ،استفادهش��ده اس��ت؛ بنابراین هر
دلیلی آورده شود ،طبع ًا نمایندگان نمیپذیرند .یا وزیر کشور که دارای  14یا  15محور است که یکی از آنها پدیده شاندیز
بهحساب میآید ،سال گذشته وزیر گفت که حل میشود ،ولی هنوز یکقدم هم برداشته نشده است/ .رویداد24

ملکمطیعی ارسال جوابیه به کیهان را تکذیب کرد

امی��ر عل��ی ملک مطیع��ی در این یادداش��ت نوش��ت« :در پی پخش نش��دن مصاحبه های پ��در  ،ناصر مل��ک مطیعی در
برنامههای (من و ش��ما) و (دورهمی) از ش��بکههای شما و نسیم ،حواشی متعددی شکل گرفت که از این طریق روشنگری
خواهد ش��د .نخست اینکه ناصر ملک مطیعی پس از پخش نش��دن مصاحبههایش در رسانه ملی ،هیچگونه نظر ،صحبت
و مصاحبهای در این مورد نداش��ته اس��ت و موضعش س��کوت اس��ت .نکته بعد اینکه هیچگونه فیلمی از پش��ت صحنه این
برنامهها توس��ط ملکمطیعی و نزدیکانش در فضای مجازی منتش��ر نش��ده اس��ت .دوس��تان عزیز در فضای مجازی توجه
داش��ته باش��ند که ناصر ملک مطیع��ی ،هیچگونه فعالیتی در دنیای مجازی ،اعم از اینس��تاگرام ،کان��ال تلگرام و ...ندارد.
اخیرا جوابیهای برای یک روزنامه منتقد ،در صفحه اینس��تاگرام منتس��ب به پدر ،منتشر شده است که کذب محض است و
به ناصر ملک مطیعی هیچ ارتباطی ندارد/.ایسنا

درسی از امام

بهترین هنر برای انس�ان ،فرزانگی و عقل اوست در فضیلت عقل همین
بس ،حتی کس�انی که آن را ش�کوفا نکردهاند نیز میکوش�ند تا خود را
فرزان�ه و عاق�ل معرفی کنند .هیچ کس�ی غیر از عقل آفری�ن ،با حقیقت
عقل آش�نا نیس�ت .خداوند ه�م عقل را معرف�ی و هم عاق�ل را به عنوان
الگ�و ارایه کرده اس�ت چنان که هم جهل را معرف�ی کرده هم جاهل را به
منظور پرهیز از او به ما شناسانده است قرآن کریم که مفسر انسانیت
انس�انها م�ی گوید :عاقل کس�ی اس�ت که به موج�ود دای�م و پایدار دل
میبن�دد و برای آن کوش�ش میکند و در راه آن از نث�ار و ایثار دریغی
ندارد و از بذل نفس و نفیس مسامحه نمیکند.
دنیاشناس�ی و دنیاگرایی در نهج البالغه ،ص70
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :حبیب یزدان پناه
جانشین مدیر مسئول:مجید خرمی

امام صادق (ع) فرمودند:

عالم باش�ی یا جاهل  ،خاموش�ی را برگزین تا بردبار به ش�مار آیی ; زیرا

خاموشی نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای
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محمد هاشمی :احمدینژاد جرم خودش را قبول دارد
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میز خبر
واپسین توصیه احمدینژاد به روحانی

کاظم جاللی بابیان یک خاطره از سال  92میگوید:
زمان��ی ک��ه آق��ای دکت��ر روحان��ی ریاس��تجمهوری
را تحوی��ل میگرف��ت ،معم��وال رئیسجمه��ور س��ابق
بع��د از مراس��م تنفی��ذ از بیت مق��ام معظ��م رهبری به
ریاس��تجمهوری رفت��ه و آنج��ا را تحوی��ل میده��د.
ظاهرا آنجا آقای احمدینژاد به آقای روحانی میگوید
ما که رفتیم ،ولی مراق��ب این دو برادر باش ،بدبختت
میکنن��د .تا جایی ک��ه تحلیل ماس��ت ،در ذهن آقای
روحان��ی ه��م این گفت��ه بیتأثی��ر نبوده اس��ت؛ اگرچه
ایش��ان بعدا متوجه ش��دند دکتر الریجان��ی دنبال این
اس��ت که به ایش��ان صادقانه در راس��تای اداره درست
کش��ور و حل چالشها کمک کند .البت��ه هیچ خانواده
و فردی بدون نقص نیس��ت .نقدکردن دستگاه قضا کار
س��ختی نیس��ت .ش��اید همه نقدهایی به دستگاه قضا
داش��ته باش��یم .یا مجلس را میتوان نق��د کرد و حتما
نقدهای��ی هم وج��ود دارد؛ اما قض��اوت و برایند من از
ده س��ال حضور دکتر الریجانی در مجلس ،این اس��ت
ک��ه خیلی خ��وب توانس��تند مجل��س را اداره کنند و با
حکمت کار میکنن��د .بهعنوان رئیس مرکز پژوهشها
باید بگویم یکی از مش��تریان پروپاقرص ما در خواندن
گزارشها ،آقای الریجانیاند .نامهها و گزارشهای ما
را خ��وب میخوانند و حاشیهنویس��ی میکنند .خیلی
روی مسائل کالن کشور وقت میگذارند؛ اما آیا درباره
یک خانواده میتوان به یک ش��کل قضاوت کرد؟ البته
خیر/.شرق

جزئیات سئوال از رئیس جمهور درباره ارز

به��روز نعمت��ی نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س
شورای اسالمی با اشاره به طرح سوال از رئیسجمهور
درم��ورد ب��ازار ارز ،گف��ت :س��ئوال از رئیسجمه��ور
درم��ورد بازار ارز در این رابطه اس��ت که چه میزان ارز
ب��ه بازار تزریق میش��ود و این ارز با چ��ه قیمتی به بازار
عرضه میشود.وی افزود :همچنین در این سوال آمده
که چه افرادی ارز را در بازار میفروشند؛ آیا صرافیها
هستند؟ تعداد آنها چقدر است؟نعمتی اظهار داشت:
من سوال را هفته گذشته به آقای الریجانی دادهام اما
هنوز اعالم وصول نشده است.سخنگوی هیات رئیسه
مجل��س در پایان خاطرنش��ان ک��رد :در صحبتی که با
رئی��س مجلس درباره این طرح س��وال داش��تم ،آقای
الریجانی به من گفت بگذارید که دوس��تان بیایند و در
یک جلسه توضیحات خودشان را ارائه کنند/.فارس

امضای انگلیسی علی الریجانی

علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی برای
شرکت در نشس��ت رؤس��ای مجالس ایران ،پاکستان،
ترکیه ،افغانس��تان ،روس��یه و چین طی یک س��فر سه
روزه ،در اس�لامآباد پاکستان به سر میبرد.در حاشیه
ای��ن نشس��ت که عص��ر دیروز (یکش��نبه 3 ،دیم��اه) در
خصوص شناسایی چشماندازها در مسیر رفاه مشترک
از طریق افزایش ارتباطات منطقه ای به ریاس��ت علی
الریجانی آغاز ش��د ،تصویر امضای خارجی الریجانی،

س��وژه کاربران ش��بکههای اجتماعی شد و مورد توجه
آنها قرار گرفت.در ادامه تصویر امضای علی الریجانی
را میبینید.

برخی افراد امروز نقش اپوزوسیون را
دارند

دادس��تان کل کش��ور در ادام��ه به برخ��ی هجمهها و
س��خنان علی��ه دس��تگاه قضایی از س��وی برخ��ی افراد
ک��ه ام��روز نق��ش اپوزوس��یون را دارن��د اش��اره ک��رد و
افزود :کس��انی با بزرگبینی و دروغه��ای مخرب قصد
دارن��د به دس��تگاه قضایی ضرب��ه وارد کنن��د و عدهای
ه��م ماموریت دارند دس��تگاههای منص��وب رهبری را
بکوبند.وی تاکید کرد :ش��ما ببینید رسانههای بیگانه
چقدر دستگاههای منصوب رهبری را میکوبند و انواع
و اقس��ام دروغه��ا و تهمته��ا را ب��ه این دس��تگاهها از
جمله قوه قضاییه نس��بت میدهند؟ البته نمیگوییم در
قوهقضاییه و دس��تگاههای دیگری که منصوب رهبری
هس��تند اش��کال و ضعف نیس��ت اما ببینید که چگونه
این دستگاهها را سیبل کرده و آماج حمالت خود قرار
دادهاند/.تسنیم

دادستانی پیگیر ماجرای پاک کردن
نقش پرچم رژیم صهیونیستی از روی زمین
دانشگاه

عب��اس جعفری دول��ت آبادی دادس��تان ته��ران در
جلس��ه ش��ورای معاونان دادس��رای تهران با اش��اره به
موض��وع پاک کردن نقش پرچم رژیم صهیونیس��تی در
زمی��ن یکی از دانش��گاههای کش��ور در آس��تانه  16آذر
س��ال جاری بود ک��ه در فضای مجازی بازت��اب زیادی
داش��ت .وی با انتقاد از این رفتار ،اظهار داش��ت :این
اق��دام آن هم در ش��رایطی ک��ه ترامپ رئی��س جمهور
آمری��کا ،قدس ش��ریف را به عنوان پایتخ��ت این رژیم
غاص��ب معرفی کرده اس��ت ،تصویری منف��ی از مقابله
جمهوری اس�لامی ب��ا رژیم صهیونیس��تی ب��ه نمایش
میگ��ذارد .وی ضمن انتقاد از این اقدام گفت :پرونده
مرتبط با این موضوع در دست بررسی است/.انتخاب

فردی خاص که در دولت احمدی نژاد
ردیف بودجه داشت

در همان ایامی که حمید موالنا از سوی احمدینژاد
به عن��وان مش��اور رئیس جمه��ور منصوب ش��ده بود،
حس��امالدین آش��نا در یادداش��تی در وب�لاگ خود در
خصوص دانشکده و دانشگاهی که حمید موالنا در آن
تحصیل و فعالیت میکرد ،نوش��ت :دانش��کده خدمات
بینالملل��ی دانش��گاه آمریکن مکانی ویژه اس��ت برای
تربی��ت کادره��ای وزارت خارجه ،کاخ س��فید ،وزارت
دفاع ،س��یا در س��طح داخلی آمری��کا و متناظران آنها
در دیگر کش��ورها  .علیرغم آن که دانشگاه آمریکن در
رتبه  ۸۳دانشگاههای آمریکا قرار دارد و چندان محل
اعتنا نیست اما این دانشکده خاص جایگاهی ویژه در
تربیت کادرهای بین المللی دارد.جالب اینجاس��ت که
پس از انتصاب حمید موالنا به عنوان مش��اور احمدی
نژاد ،نام وی برای نخس��تین بار در بودجه سال ۱۳۸۷

دولت سر مردم و خود را
کاله می گذارد
باید بخش خصوص تعیین تکلیف ش��ود ،بخش خصوصی االن در کشو ما این
گونه ش��ده که با تغییر وزارت خانه ،یک بخش از یک وزارت خانه را به وزارت
خانه دیگر واگذار می کنند و عنوان خصوصی روی آن می گذارند.
این کاله س��ر خود و مردم گذاش��تن اس��ت؛ بنابرای��ن ،باید هم��ه اینها تعیین
تکلیف شود.
حسن پور نماینده مجلس گفت .:سال گذشته ،فردی  18هزار میلیارد تومان
تراکنش بانکی داشته ،ولی پرونده مالیاتی ندارد .این فرد که یک صراف است
و توانسته این میزان گردش مالی داشته باشد ،ریالی به دولت پرداخت نکرده
اس��ت .البته ده ها مورد دیگر هم از این دس��ت افراد ـ که باالی  5هزار میلیارد
تومان گردش مالی داش��ته اند ـ هس��تند که مالیات نداده اند و تکلیف مالیاتی
مشخصی ندارند و آزادند.
هم اکنون اگر بقال س��ر کوچ��ه مالیات خود را پرداخت نکند ،فوری س��راغش
م��ی روند و مغازه وی را تعطیل می کنند .یا زورش��ان ب��ه کارمندان دولت می
رس��د و از درآمد ناچیز آنه��ا مالیات کم می کنند؛ بنابرای��ن باید این وضعیتی
ک��ه برای مالیات در کش��ور پدید آم��ده ،به پایان برس��د .همچنین باید اوضاع
معیش��تی فرهنگیان و طلب آنها از دولت رفع و در بودجه س��ال آینده تعیین
تکلیف شود.
بح��ث ش��رکت ه��ای خصولت��ی ه��م از دیگر
موضوعات بودجه ای کش��ور است ،االن ما
فرد متخصصی را که کارایی خوبی دارد ،به
دالی��ل مختلف از جمله دریافت حقوق 25
میلیون تومان��ی از کار بیکار ک��رده ایم؛ اما
همی��ن فرد
در بخ��ش
خصو ص��ی
وزارت خان��ه
دیگر با  60میلیون
تومان مشغول به کار
شده است.

ذک��ر و ردیف بودجهای برای او در نظر گرفته ش��د .این
بودجه در آن س��ال به مبلغ  ۳۳۷میلیون تومان تحت
عنوان «بنیاد فرهنگی موالنا» به حمید موالنا پرداخت
ش��د .این مبلغ ( ۳۳۷میلیون توم��ان) عینا در بودجه
سال  ۱۳۸۸قید شد .مجموع مبلغ پرداختی به حمید
موالن��ا در بودج��ه س��الهای  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۸مبلغ ۶۷۴
میلی��ون تومان بود ک��ه با توجه به قیم��ت  ۱۰۰۰تومانی
دالر در س��الهای  ۸۷و  ، ۸۸مبل��غ پرداخت��ی ب��ه
حمی��د موالنا معادل  ۶۷۴هزار دالر بود.حال پرس��ش
این اس��ت ک��ه حمید موالنا با  ۶۷۴ه��زار دالر دریافتی
چه کرد؟ ای��ن بودجه دقیقا در چه محلی هزینه ش��د؟
نامب��رده چ��ه کمکی ب��ه کش��ور ک��رد؟ اظهارات��ی که با
مش��اوره حمی��د موالنا از س��وی محم��ود احمدینژاد
بیان میشد چه هزینههایی برای کشور داشت؟ و از آن
مهمتر این که «پروفس��ور حمید موالنا» در حال حاضر
کجاست و به چه کاری مشغول است؟/ایلنا

احضار ژیمناست ده ساله به کمیته
انضباطی!

رئی��س فدراس��یون ژیمناس��تیک در پ��ی انتش��ار
تصاوی��ری از دختر ژیمناس��ت بی حج��اب ایرانی در
مس��ابقات خارجی گفت :احتماال این سفر توریستی
با نظر خانواده وی صورت گرفته و فدراس��یون نقشی
در این زمینه نداش��ته است.زهرا اینچه درگاهی بعد
از انتش��ار تصاوی��ری از دختر ژیمناس��ت حدودا 10
س��اله ایرانی ک��ه در مس��ابقات مالزی ب��دون حجاب
مس��ابقه داده ،اظه��ار ک��رد :اول این که بای��د بگویم
این اعزام از سوی فدراس��یون نبوده است .این سفر
توس��ط خانواده او انجام شده است و پدرش او را در
این سفر همراهی کرده است .البته این چیزی است
ک��ه م��ن در تصاویر دی��دهام که پ��درش در کنار او در
این مسابقات حضور داش��ته است .بنابراین احتماال
ای��ن س��فر توریس��تی با نظر پ��درش ص��ورت گرفته و
فدراس��یون نقش��ی در این زمینه نداش��ته است .من
حت��ی با رئیس هیئت ژیمناس��تیک البرز نیز صحبت
کردهام که او نیز در جریان این موضوع نبوده اس��ت.
او ادام��ه داد :این دختر یک ژیمناس��ت بوده اس��ت
و ب��ا تصمی��م کامال خودس��رانه و ب��دون هماهنگی با
متولی��ان ژیمناس��تیک و ی��ا اس��تان مربوط��ه به این
مس��ابقات رفته اس��ت .ما به هیچ وجه ای��ن اقدام را
تایید نمیکنیم و طبیعتا این اقدام حرکتی شایس��ته
ب��رای جمه��وری اس�لامی ای��ران و دخت��ر ایران��ی
نیس��ت.رئیس فدراسیون ژیمناس��تیک خاطر نشان
کرد :متاس��فانه مجبور هس��تیم با این قضیه برخورد
انضباط��ی کنیم و ب��ا تصمیم کمیت��ه انضباطی کاری
که باید انجام شود را به وزارت ورزش و جوانان ابالغ
خواهی��م کرد .این اتفاق آنقدر منحصر به فرد اس��ت
که ش��گفتی خود ما را نیز در بر داشته است .من فکر
میکن��م که بهتر اس��ت اف��راد یاد بگیرن��د اقداماتی را
ک��ه میخواهن��د انجام دهند از ح��وزه قانونی پیگیری
کنند و بعد آن را انجام دهند/.ایس��نا

تغییر محوریت کارگزاران از دکتر حسن
به مهندس محسن

امی��ر محبی��ان فع��ال اصولگ��را نوش��ت :پ��س ازآن
ک��ه در دی ماه  95هاش��می رفس��نجانی ب��ه دیار باقی
شتافت؛ احساس میش��د که حزب کارگزاران خواهد
کوش��ید دکتر حس��ن روحانی را به عنوان نزدیکترین
دی��دگاه ب��ه وی به عن��وان جانش��ین برگزین��د و عبای
هاش��می را ب��ر دوش روحان��ی بیان��دازد؛ ام��ا ظاه��را
چنی��ن نش��ده اس��ت.با ب��روز اختالفات��ی ،حداقل در
ظاه��ر میان جهانگیری و روحانی که به افول تحرکات
وی در دول��ت انجامید و زدن چراغ راهنمای راس��ت
در کابینه روحانی؛ حزب کارگزاران هم در حال ایجاد
فضای مناس��ب برای گزینش محور جدید در سیاست
ورزی خود اس��ت .محس��ن هاشمی!محسن هاشمی
بهرمانی  56س��اله که در انتخابات ش��وراها توانست با
 1٬756٬086رای ب��ه عن��وان نف��ر اول پی��روز انتخابات
شوراها در مقام ریاست شورای ش��هر بنشیند؛اکنون
مانوره��ای پیچیده سیاس��ی به انجام می رس��اند و با
اتخ��اذ مواضع نزدیک به ن��گاه غال��ب حکومتی بویژه
در ارتب��اط ب��ا وقایع پ��س از انتخابات  88موس��وم به
فتن��ه  88؛از یک س��و فاصله خود را ب��ا اصالح طلبان
تن��د رو زی��اد ک��رده و از س��وی دیگ��ر ،در ح��ال جلب
دیدگاه مثبت نظام سیاس��ی اس��ت.هر چن��د همواره
در می��ان حاکمان و اصولگرایان از محس��ن هاش��می
ب��ه عنوان چه��رهای متع��ادل و معت��دل در رفتار ،در
میان فرزندان حاش��یه س��از هاش��می یاد میش��د اما
محس��ن اکنون در بزنگاههای سیاس��ی نشان میدهد
که مصلح��ت بینی حکومتی را از پ��در خویش به ارث
برده اس��ت.خصلت پراگماتیس��تی محس��ن هاش��می
باع��ث ش��د ک��ه مث�لا در دوران طوالن��ی ریاس��ت ب��ر
متروی تهران؛ با ش��ش ش��هردار از گرایشهای بعضا
متضاد از کرباس��چی گرفته تا احم��دی نژاد و قالیباف
کار کرده و کارنامه اجرایی نس��بتا خوبی از خود بجای
گذارد.ح��ال در زمانی که روزنامه نزدیک به هاش��می
رفس��نجانی و خانواده او یعن��ی آرمان؛امروز مقالهای
ب��ا عن��وان معنا دار « راه محس��ن» منتش��ر م��ی کند و
ش��ایعات مرتب��ط ب��ا کاندیداتوری ریاس��ت جمهوری
را ط��رح و خود رد م��ی کند؛ اتفاقا پ��رده از برنامه ای
دیگر برداش��ته می شود و آن تقویت ظن رویگرداندن
از روحانی به س��ود محسن در حزب کارگزاران است.
این بدین معناس��ت که ح��زب عملگرای کارگزاران در
 1400ظرفی��ت روحان��ی را خاتم��ه یافته دانس��ته و با
س��رمایه گ��ذاری بر روی محس��ن هاش��می قصد دارد
با نزدیکتر ش��دن ب��ه حاکمیت؛ رقب��ای اصالح طلب
خود را نیز پش��ت س��ر گذارد.

وردینژاد مشاور رسانه ای واعظی شد

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی
فریدون وردینژاد را به عنوان «مشاور رسانهای رئیس
دفت��ر رئیس جمهور» منص��وب کرد.متن حکم واعظی
به این شرح است:

بسم ا ..الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر فریدون وردینژاد
نظ��ر ب��ه تعه��د ،دان��ش و تجرب��ه ارزن��ده جنابعالی
در ح��وزه ارتباط��ات ،بدینوس��یله به عنوان «مش��اور
رس��انهای رئی��س دفت��ر رئی��س جمه��ور» منص��وب
میش��وید.انتظار دارد با رصد دقیق ابزار و ش��یوههای
اطالعرس��انی ،توج��ه ب��ه ویژگی��های اف��کار عمومی،
مش��ورت و تعام��ل ب��ا صاحبنظران طیفه��ای متنوع
فکری ،نس��بت به ارایه راهبرده��ای ارتباطی دولت –
مردم اقدام نمایید تا ش��اهد ارتقای روزافزون اعتماد
و مش��ارکت عموم��ی ب��ه عن��وان بزرگتری��ن س��رمایه
اجتماعی در تحقق برنامههای دولت باش��یم .توفیق
ش��ما را در انج��ام وظای��ف محول��ه ب��ا رعای��ت اصول
قانونم��داری ،اعتدالگرای��ی و منش��ور اخالقی دولت
تدبیر و امید از خداوند متعال مس��ئلت مینمایم.

رئیسی ،کاندیدای انتخابات
ریاستجمهوری  1400می شود؟

محم��د عطریانف��ر عضو ح��زب کارگزاران س��ازندگی
در پاس��خ به این س��وال که آیا ممکن اس��ت رئیسی در
انتخابات آتی ریاستجمهوری هم اعالم کاندیداتوری
کن��د گف��ت :ای��ن احتم��ال وج��ود دارد؛ چراک��ه او از
چهرهه��ای مورد توج��ه جریان اصولگراس��ت و ممکن
اس��ت در مقاط��ع دیگ��ری هم ب��ه او اقبال نش��ان داده
ش��ود.عطریانفر ادام��ه داد :البت��ه کس��انی ک��ه در یک
دوره انتخابات توفیق پیدا نمیکنند به س��ختی ممکن
اس��ت در یک دوره دیگر در یک رقابت ش��رکت کرده و
پیروز شوند .رئیس��ی ،روحانی جوانی است که در یک
دوره انتخابات بخت خود را آزمایش کرد؛ هرچند این
آزمایش به صورت دوپینگ بود و هزینه زیادی برای او
شد تا نامش در چنین جایگاهی مطرح شود .او افزود:
تجرب��ه کاندیداتوری رئیس��ی ،اگ��ر ب��رای اصولگرایان
دس��تاوردی نداش��ت اما برای خود رئیس��ی دس��تاورد
ارزشمندی داشت و توانست او را در سطح ملی مطرح
کند/.خبرآنالین

شرط عجیب سعودیها برای
شطرنجبازان قطر

جامجهانی ش��طرنج قرار است که برای نخستین بار
به میزبانی عربس��تان برگزار ش��ود .س��عودیها ش��رط
عجیبی را برای موافقت با حضور شطرنج بازان قطری
ب��رای حضور در این رقابتها ق��رار دادهاند تا جایی که
اع�لام کردن��د در صورتی که ش��طرنج ب��ازان قطری در
ای��ن رقابته��ا مدال به دس��ت آورند پرچم کش��ور آنها
برافراش��ته نمیش��ود .ای��ن اق��دام عجیب س��عودیها
خش��م فدراس��یون ش��طرنج قطر را به دنبال داش��ت و
آنه��ا اعالم کردند ک��ه از حضور در ای��ن رقابت انصراف
میدهند/.ایسنا

خانواده هاشمی رفسنجانی از جماران
میروند

ب��ا مس��اعدت ش��هرداری ته��ران و موسس��ه تنظیم
و نش��ر آثار ام��ام خمین��ی (ره) ،خانه-م��وزه آیتا...

کاظم جاللی:
وقتی زندانیان کهریزک از اتفاقاتی که برایشان افتاده بود تعریف کردند ،گریه میکردیم
روزنامه شرق با کاظم جاللی در باره وقایع کهریزک در سال  88گفت وگو کرده
است .بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
این روزها از حکم آقای مرتضوی برای جریان کهریزک صحبت
میشود .شما سخنگوی کمیته بررسی زندانها بودید و به بازداشتگاهها
سرکشی کردید.ماجرای گفتوگویتان با زندانیان چه بود؟
در آن مالقات اعضای کمیته ،از جمله آقایان بروجردی ،حیدرپور ،سردار کرمی،
نماینده کرمان و تجری در زندان اوین با این افراد مالقات کردیم .وقتی از ماجراهایی
که در زندان کهریزک بر آنها گذشته بود تعریف میکردند همه ما گریه میکردیم و آقای
بروجردی هم بغض کرده و چون رئیس و ادارهکننده جلسه بود خودش را کنترل
میکرد و گریه نمیکرد .بچهها خاطرات تلخی را از کهریزک نقل کردند .ما تا ساعت
 ١٢شب در زندان اوین ماندیم .بخش زیادی از افراد آزاد شدند .قبل از رفتن به زندان،
شایعهای به شکل وسیع در رسانهها شکل گرفته بود که یکسری آدم گم شدهاند .در
آنجا بررسی کردیم و نتیجه آن شد که افرادی که به زندان میرفتند به دلیل اینکه
برایشانسوءسابقهنشود،نامجعلیرامیگفتندوازهویتخودشانچیزینمیگفتند
و خانوادهها با نام اصلی دنبالشان میگشتند .بنابراین تصور گمشدن اشخاص برایمان
روشن شد و همان زمان من مصاحبه کردم و توضیح دادم.
پس کسی در آن قضیه گم یا مفقود نبود.
خیر؛ البته اوایل این بحثها خیلی داغ بود .ما با بچهها صحبت کردیم که
خانوادههایتان در بیرون نگران شما هستند و شما هویت اصلی خودتان را اعالم
کنید تا از نگرانی درآیند.
از خاطرات آن مالقات برایمان بگویید ،خاطرهای که هنوز گوشه
ذهنتان سنگینی میکند.
اساسا کهریزک محیطی برای بردن افرادی از این تیپ نبود .چون آنجا افرادی
بودند که به لحاظ اخالقی خیلی دردسرساز بودند و به یاد دارم که یکبار مسئوالن
انتظامی و قضائی در کمیسیون امنیت ملی در مجلس ششم درخصوص فلسفه
این زندان و جنایاتی که این افراد شرور انجام میدادند ،گزارشی دادند که برخی
از اعضای کمیسیون اشک ریختند .از آن طرف هم کسانی که در آنجا مأمور بودند
تشخیص نمیدادند چه کسی چهکاره است.
هرکسی وارد آن محیط میشد ،یک استانداردی داشتند که با آن استاندارد
برخورد میکردند؛ مثل اینکه دست شما زیر پرس باشد ،دستتان را پرس میکند

و برایش با آهن فرقی ندارد .بنابراین آنجا از جهت کتکزدن و نوع رفتارهایی که
نسبت به این بچهها اعمال شده بود ،بسیار خالف شأن و نامناسب بود .آن زمان
گفتند به این دلیل این افراد را به کهریزک بردیم که جا نبود و ما به زندان اوین که
رفتیم ،دیدیم اتفاقا جا هست و اینها دروغ گفتند .همه آنهایی را که به کهریزک
برده بودند به زندان اوین منتقل کردند و بعد مشخص شد که موضوع کمبود جا
از اساس کذب بود.
شما با آنها که کهریزک بودند ،صحبت کردید و اشک ریختهاید.
بعد از مدتها حکم آقای مرتضوی از پنج سال به دو سال حبس
تقلیل مییابد .از حکم ارائهشده راضی هستید؟
در مقام قضاوت نمیخواهم قرار بگیرم و قاضی هم نیستم .ولی به نظرم یکی از
جاهایی که حتما نظام ظرفیت خودترمیمی خودش را نشان داد ،اینجاست .در
همان زمان مقام معظم رهبری شخصا دستور تعطیلی کهریزک را دادند و بیشترین
پیگیری از ناحیه ایشان انجام شد .در مجموعه نظام قرار بر این بود که از این افراد
دلجویی شود .چند نفر هم در این حادثه کشته شدند .مورد مشهورش مرحوم
روحاالمینی بود .طبیعی است این رفتار و اتفاقی که افتاد اینطور نبود که بهراحتی
قابل گذشتن باشد و امیدواریم چنین رفتارهایی در داخل سیستم تکرار نشود اما
در آن زمان اول رهبری و بعد ،از طرف مجلس و دستگاه قضا همه مصمم بودند
این حادثه را ترمیم کنند .اما در مورد اینکه حکم چیست و مقدماتش چه بوده،
نمیدانم .ضمن اینکه آن زمان آقای مرتضوی میگفت در شرف دفاع از رساله
دکترایم بودم و خودش هم گرفتار بود و بعضی کارها را به معاونانش واگذار کرده بود.
در زمانی که ماجرای کهریزک رخ داد؟
بله .همان زمان برخی جلسههایی که داشتیم با معاونان ایشان برگزار میشد.
کهریزک چگونه تعطیل شد؟
مقام معظم رهبری دستور تعطیلی را دادند و آقای جلیلی بهعنوان دبیر شورای
عالی امنیت ملی مصاحبه کردند و گفتند جایی بود که طبق استاندارد نبوده و رهبری
دستور تعطیلی آن را دادهاند .فردای آن روز من در مصاحبه نام کهریزک را بردم.
این گفته را قبول دارید که اگر پسر آقای روحاالمینی در آن جریان
کشته نمیشد ،شاید ماجرای کهریزک به این وسعت رسانهای نمیشد؟
باالخره فوت آقای روحاالمینی بیتأثیر نبود اما تنها عامل پیگیری هم نبود؛
شاید پیگیریها را تسریع و بیشتر برجسته کرد.

هاش��می رفس��نجانی در س��الگرد درگذش��ت رئی��س
س��ابق مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام ،افتت��اح
میش��ود .مراح��ل پایانی احداث دک��ور منزل مرحوم
آیت ا ...هاش��می رفس��نجانی جهت برپایی موزه در
حال طی ش��دن اس��ت .فع�لا عنوانی ک��ه خانواده آن
مرح��وم برای تابلوی س��ردر انتخ��اب کردهاند« :خانه
موزه هاشمی رفس��نجانی» اس��ت.منزل مرحوم علی
اکبرهاش��می رفس��نجانی در منطق��ه جم��اران تهران
قرار دارد .گفته میش��ود خانواده وی بعد از برگزاری
مراس��م س��الگرد مرح��وم هاش��می ،از ای��ن خانه نقل
مکان کرده و در منطقه پاس��داران س��اکن میش��وند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت تبدی��ل من��زل مرح��وم هاش��می
رفسنجانی به خانه-موزه با مصوبه هیئت دولت انجام
م��یگیرد/.خبرآنالی��ن

مخالفت با شورای نگهبان را مخالفت با
خدا دانستن ،دیکتاتوری دینی است

حجتاالسالموالمس��لمین محمدتق��ی فاض��ل
میب��دی ،عض��و مجم��ع محققی��ن و مدرس��ین ح��وزه
علمی��ه قم در خص��وص اظهارنظ��ر روز جمع��ه محمد
س��عیدی گف��ت :از اظهارنظر او و حتی امامی کاش��انی
بس��یار تعج��ب ک��ردم که مطرح ک��رد «نظ��ام جمهوری
اس�لامی “حرم” اس��ت و هر کس حرفی با رؤس��ای قوه
دارد ،خصوص��ی ب��ا آنه��ا مطرح کن��د ».ای��ن نظرات
خالف تعالیم اسالمی اس��ت و حتی ائمه هم مخالفان
خود را دش��من خدا فرض نمیکردند .به نظر میرسد
چنی��ن نظرات��ی ک��ه بدون فک��ر بی��ان میش��ود از نگاه
کالم��ی و فقهی ش��اید یک بدعت باش��د؛ زی��را اعضای
شورای نگهبان معصوم نیستند که هر چه بگویند کالم
خدا باش��د .اعضای ش��ورای نگهبان فقه��ای معمولی
محس��وب میشوند که خطا و اش��تباه در سخنان آنها
زی��اد امکان دارد .مث� ً
لا در مورد ایج��اد ممانعت برای
ورود غیرمس��لمان به شورای ش��هر ،مجلس مصوبهای
داش��ت که اکث��ر فقها ب��ا آن مخالف کردن��د ،این اصرار
نماین��دگان مجل��س و مخالفت با نظر اعضای ش��ورای
نگهب��ان به معنای ایس��تادگی و مقاوم��ت در برابر خدا
اس��ت؟ اظهارنظر فوق بس��یار غلط بود و باید تذکر داد
که مجدد تکرار نشود .حق هرکسی است که در جامعه
اسالمی انتقاد بر هر مقامی را مطرح کند و رهبری هم
گفته که این کار برای ایش��ان هم انجام ش��ود .شورای
ن که باالتر از مقام رهبری نیس��ت .قطعا همین
نگهب��ا 
ط��ور اس��ت .در کش��ورهای ایدئولوژی��ک کمونیس��تی
معتق��د به چنین نظراتی بودن��د و هیچکس حق انتقاد
از ب��زرگان آنه��ا را نداش��ت .البته آنها خ��دا را قبول
نداش��تند ولی در این ص��ورت مجازات میش��دند .در
فقه اسالمی دشمن خداوند باید مجازات شود از حرف
آقای س��عیدی چنین برمیآید که هرکس��ی با ش��ورای
نگهبان مخالفت کرد ،دش��من خدا بهحساب میآید و
باید مجازات ش��ود بنابراین مخالفت با شورای نگهبان
را برابر با مخالفت با خدا دانس��تن به دیکتاتوری دینی
منجر میشود/.رویداد24

دفاع رئیس هیات مدیره خدمات حوزه علمیه
از بودجه  896میلیارد تومانی
اعتماد آنالین نوشت:رئیس هیأت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه
از بودجه  896میلیارد تومانی این مرکز دفاع میکند و میگوید که اگر مردم
توجیه شوند نسبت به این بودجه انتقاد نمیکنند.
ابوالحسن ن��واب ،رئیس هیات مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه
حمایتی تمام قد از بودجه حوزه های عملیه کرده و به بی عدالتی در حوزه و
دانشگاه اعتقاد دارد .او گفته است:
این آیا مقتضای عدالت است که چهار و نیم میلیون دانشجو غذای
یارانهای بگیرند ولی  100هزار طلبه از یارانه غذا بهرهمند نشوند؟ آن ها باهم
چه فرقی می کنند؟
پولی که تحت عنوان مرکز خدمات دریافت می کنیم برای بیمه طالب و از
کار افتادگی روحانیون است که برای کل روحانیون غیر شاغل هزینه می شود.
دانشجو پس از اتمام تحصیل شاغل می شود ولی طلبه شاغل نمی شود.
من خ��ودم رئیس دانشگاه هستم و از وضعیت دانشجوها خبر دارم.
شما اگر بودجه دو دانشگاه دولتی را سرهم بگذارید می بینید که با بودجه
حوزه ها قابل مقایسه نیست که اینقدر هم آن را در بوق و کرنا کردند .آقای
صالحی وزیر ارشاد به عنوان یک داور منصف که از اعضای بنیانگذار دفتر
تبلیغات ه��م ب����وده باید از او پرسید ک��ه االن دف��ت��ر تبلیغات یک
سی ام وزارت ارشاد بودجه می گیرد ولی
خدمت آن به اندازه یک سی ام ارشاد
است؟
این ها مردم نیستند که انتقاد
می کنند.
آیا مردم مربی عقیدتی سیاسی
نمی خواهند؟ در م��دارس
ن��ی��روی پ��رورش��ی نمی
خواهند؟ آیا روحانیت
در اص��ل�اح وض��ع
مردم هیچ نقشی
ندارد؟

