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بزرگداشت شکوه شعر خراسان
«غالمرضا شکوهی » در مشهد برگزار شد

...

یادداشت روز
سیدحسام رضوی

پشت پرده حمایت اسرائیل
از همه پرسی بارزانی
همهپرسیاقلیمکردستانعراقباهمهتجزیهوتحلیل
های پیرامونی از عــدم انطباق با قانون اساســی عراق
تا زمینه ســازی برای آشــوب دیگر در منطقه پر تالطم
خاورمیانه،ابعاددیگریبهخودگرفتهاست.ازحمایت
های آشــکار رژیم صهیونیســتی تا ســیگنال های غیر
رسمی که از ســوی کردهای عراق به اسرائیل مخابره
می شود ،نشان می دهد که این ماجرا ادامه دار است.
اقلیمکردستانعراقتحتسلطهبارزانیهاکهروابط
دیرینه ای با دستگاه اطالعاتی موساد دارند این روزها
به تدریج منطقه را آبستن تحوالت جدیدی کرده است
که در صورت کنترل نشــدن ،نمی توان انتظار داشت
که دیگر کشورها و عراقی که هنوز روی خوش آرامش
را در پسا داعش به خود ندیده اســت ،از آثار و تبعات آن
درامانباشند.مسئوالنرژیمصهیونیستیبهکراتدر
ماه های اخیر حمایت خود را از تشکیل دولت مستقل
کردستاناعالمکردهاند.کردهابادرکشرایطمنطقه
ایتاکنونبهصورترسمیدراقلیمکردستانواکنشی
بهموضوعحمایتهایاینرژیمصهیونیستینداشته
اند اما در تجمعات حمایتی کردهای مقیم اروپا پرچم
رژیمصهیونیستیبهوفوردرمیانکردهادیدهمیشود
و می توان گفت ســیگنال غیر رسمی کردها ،پاسخی
استبهآنچهاززبانمسئوالناینرژیمشنیدهمیشود.
آنچهاینروزهادراقلیمکردستاندرجریاناستفراتر
ازدایرهبرگزاریهمهپرسیقابلتحلیلوتفسیراست.
کردها ،جریان های شــیعی عراق به ویژه دولت قانون
بهریاستنوریمالکی،معاونرئیسجمهورونخست
وزیر ســابق عراق را ســدی در برابر زیاده خواهی های
خوددانستهومدامتاکیدمیکنندکهنیروهایالحشد
الشــعبی تهدید بالقوه ای علیه آینده اقلیم کردستان
اســت .جدای از تفســیرهایی که کردها از دو قوم کرد
و یهــود و نزدیکی تاریخی خود دارند سیاســیون اقلیم
همزمانباتوسعهروابطخارجیخودبهدنبالروابطبا
اسرائیلهستند.روابطیکهباحساسیتهایموجود
بهویژهدرمقطعکنونینمیتواندآشکارشود.امابدون
شکاهدافیدرپساینقضیهنهاناست.سردمداران
کردداشتنروابطبااسرائیلراهمچونکارتفشاری
علیههرجریانداخلیوخارجیمخالفخودمیدانند.
از دیــد کردها حمایــت هــای اســرائیل از آن ها جنبه
اســتراتژیک دارد و معتقدند نوعی اشــتراک قومیتی
میان کردهــا و یهودیان وجــود دارد و به عبــارت دیگر
یهودیانوضعیتکردهارابهترازهمهمیتواننددرک
کنند .از ســوی دیگر انزوای سیاســی و فرهنگی رژیم
صهیونیستیموجبشدهاستاینرژیمبهدنبالنسخه
دوم خود در سطح منطقه باشد .اقلیم از داشتن روابط
با اســرائیل ولو از نوع نهان آن چندین موضوع را هدف
گیری کرده است .از دید ســردمداران کرد نیز داشتن
روابط با اســرائیل نوعی کارت فشــار علیه آن دسته از
کشورهایی است که با آن چه آرمان های مردم کرد می
خوانند ،در تضاد اســت ،نوک پیکان این اشاره متوجه
جمهوریاسالمیایراناست،کشوریکهدرتنگناهای
بی شــمار یار و همکار کردهای عراقی بــوده و بارها در
محافلرسمیوغیررسمیبهموضوعحمایتهایبشر
دوستانهتهراناشارهشدهاستامااینکطیفبارزانی
در صدد خدشــه دار کــردن این روابــط تاریخی و خلق
آشوب دیگری در منطقه است .سران اقلیم کردستان
براینباورندکهاسرائیلمیتوانددرعرصهبینالمللی
نوعیحمایتبرایآنهامحسوبشود.میتوانگفت
کههدفایننوعازحمایتهاتنهابهآمریکاخالصهمی
شــود که این رژیم به ویژه در میان جمهوری خواهان از
البیقدرتمندیبرخورداراست.
از ســوی دیگر ،اســرائیل در ســطح منطقــه در انزوای
سیاســی قــرار گرفتــه اســت ،وجــود دولت مســتقل
کردســتان با روابــط تاریخــی بارزانــی ها با ایــن رژیم
می توانــد دریچه ای بــه روی این انزوا بگشــاید .از دید
اســرائیل وجود دولت مستقل کردســتان اهرمی نیز
علیه جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود .رژیم
صهیونیستیبافرضتشکیلدولتمستقلکردستان
به صورت رســمی خود را در مرزهای ایــران می بیند،
رویایی که ســال ها در پی آن بوده است ،اینک در سایه
بیتدبیریحاکماناقلیمکردستانممکناستجامه
عملبهخودبپوشاند.
از ســوی دیگر عده ای معتقدند که رژیم صهیونیستی
به دولت مســتقل کردســتان همچون مانعی در برابر
سیاستهایمنطقهایایرانوتحکیمجغرافیایجبهه
مقاومتمینگرد.
مداخله اسرائیل در تحوالت منطقه خاورمیانه ممکن
اســت در آینده ایــن منطقــه از دریچه کردهــا و دولت
مســتقل کردســتان باشــد به ویژه در برهــه کنونی که
شــماری از کشــورهای تاثیرگذار ایده تحکیــم نفوذ و
افزایش توانمنــدی منطقــه ای خــود را در جغرافیای
خاورمیانهدنبالمیکنند.رژیمصهیونیستیبرمبنای
آنچهدرسالهایگذشتهمشاهدهشدهاستسیاست
کوچکسازیکشورهایمنطقهرادنبالکردهاستتا
کشورهایی که زمینه تهدیدی برای وجود رژیم جعلی
اسرائیل محسوب می شوند توان مقابله و عرض اندام
را نداشته باشند و در نتیجه این سیاست ها بازیگرانی
پا به عرصــه وجود بگذارند که شــاید در اندیشــه تقابل
با اسرائیل نباشــند .وضعیت ســوریه و عراق موید این
مطلب است.به هر روی،برهه کنونی برای اسرائیل از
حساسیتهایویژهایبرخورداراست،برههایکهدر
سایهسیاستهایآمریکاوحامیاناینرژیم،کردهادر
آننقشویژهایدارند.واقعیتایناستکهبهنظرنمی
رسد حمایت های اســرائیل از کردها به ویژه در مرحله
کنونی که احتمال برگزاری همه پرســی وجــود دارد،
تاکتیکی باشــد بلکه می توان آن را راهبرد این رژیم در
سطحمنطقهدانست.تحوالتداخلیاقلیمکردستان
براینراهبرداسرائیلتاثیرگذارخواهدبود.کدامطیف
در آینده اقلیم کردســتان حاکم خواهند بود؟ حتی با
فرضتعویقوبرگزارنشدنهمهپرسی،آیندهسیاسی
اقلیمدررسیدنرژیممنحوساسرائیلبهاهدافخود
در نزدیکی مرزهای ایــران تاثیرگذار خواهــد بود .هر
چند که سیاســت حکیمانه جمهوری اســامی ایران
همچون گذشته نیات پلید صهیونیســت ها را نقش بر
آبخواهدکرد.

مراسمبزرگداشتغالمرضاشکوهیبهمناسبتچهلمینروزدرگذشتاینغزلسرایخراسانیعصرروزگذشتهدرتاالرنورمشهدبرگزارشد.دراینمراسمکهبهکوششموسسهآفرینشهایهنری
آستانقدسوباحضورخانوادهاینشاعربرگزارشد،تعدادیازشاعرانبهقرائتسوگسرودههایخوددروصفاینشاعرپرداختند.درپایاناینمراسمازدومجموعهیادنامهاستادغالمرضاشکوهی
(کاریازموسسهآفرینشهایهنریآستانقدسوبهسردبیریعلیرضاحیدری)ومجموعهغزلیاتاینشاعربانام"پنجهبرپیشانی"(بهکوششمرکزآفرینشهایادبیحوزههنری)رونماییشد.

پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران انجام گرفت



رایزنیظریفوپوتیندرسوچی

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

برجام ،تحوالت منطقه و مبارزه با تروریسم از محورهای اصلی این مذاکرات بود
طاهری -وزیــر امــور خارجه کشــورمان کــه روز گذشــته در
سفری یک روزه راهی ســوچی روسیه شــده بود ،با والدیمیر
پوتین رئیــس جمهور روســیه در اقامتــگاه تابســتانیاش در
ایــن منطقه دیــدار و گفتوگــو کــرد .محمدجــواد ظریف در
بدو ورود به ســوچی تاکید کرده بود که روابط ایران و روســیه
راهبردی اســت .بنا به اعالم دفتر مطبوعاتــی کاخ کرملین،
اوضاع خاورمیانه از جمله سوریه ،عراق ،منطقه خلیج فارس
و همچنین مبارزه با تروریســم که ایران و روسیه در این زمینه
با یکدیگر همکاری مــی کنند ،از جملــه محورهای مذاکرات
ظریف و پوتین بود .جزئیات زیادی از این دیدار منتشر نشده
است اما براســاس تصاویر منتشر شــده در این دیدار ،جابری
انصاری معاون وزیر امور خارجه و ســنایی سفیر کشورمان در
روسیه نیز در این دیدار ظریف را همراهی می کردند .روزنامه
اینترنتی گازتا رو نیز نوشــت کــه این مذاکرات بــدون حضور
خبرنگاران انجام شــد .پــس از این دیدار وزیر امــور خارجه به
همراه همتای روس خود به جمع خبرنگاران آمد .به گزارش
فارس ،الوروف اظهار کرد گفتوگوهــای امروز (دیروز) تمام
طیف روابط دوجانبه را شامل شده و ضمن تمرکز بر توافقات
ماه مارس گذشــته بین حســن روحانی و والدیمیر پوتین ،دو
طرف بر ادامه کار کمیسیون مشترک اقتصادی ،کمیته سطح
عالی همکاریهای صنعتی و همچنین کمیسیون همکاری
فنی نظامی تاکید کردند .عالوه بر این در خصوص پروژههای
بــزرگ از جمله برقی کــردن راهآهــن و احــداث نیروگاههای
حرارتی صحبت شد .به گفته وزیر خارجه روسیه توجه خاصی
به مسئله سوریه در دیدارهای دو جانبه با ظریف مبذول شده و
درخصوصمناطقکاهشتنش،بحثشدهاست.ایندیدارها
یکروزپیشازآغازمذاکراتآستانهانجامشد.الوروفتصریح
کرد :نمایندگان در نشست آســتانه آتی ،کار را درباره منطقه
کاهشتنشادلبتماممیکنندومسکوامیدواراستنشست
آیندهآستانهموفقیتآمیزباشد.دکترظریفنیزپسازالوروف
اظهار کــرد :احســاس کــردم پوتیــن عالقهمند به گســترش
روابط اســت و روابط موجود میتواند پیشرفت های بیشتری
داشته باشد.

▪تاکیدایرانوروسیهبرغیرقابلمذاکرهبودنبرجام

وی از تاکید دو طرف بر غیر قابل مذاکره بودن برجام خبر داد و
گفت :تاکیدکردیمکهبرجامیکتوافقهمهجانبهبینالمللی
استوهمهبایدمتعهدباشند.ظریفادامهداد:همکاریخوبی
برایایجادآرامشدرسوریهداشتیم.امیدواریمدرنشستآستانه
توفیقات بیشتری برای ایجاد آرامش و شــروع روند سیاسی در
سوریهحاصلشود.
▪پشتپردهسفرظریفبهروسیه

برخی از رســانه ها این ســفر وزیر امور خارجه کشــورمان را با
موضوع نشســت آســتانه و تحوالت ســوریه مرتبط دانستند و
برخی دیگر نیز این ســفر را در جهت رایزنی های کشــورمان
درخصوص حفظ برجام تلقی کردند .در همین زمینه تابناک
در تحلیلی از این ســفر نوشت :این سفر شــامل اهداف بسیار
مهمی اســت و قرار اســت رایزنی هــای جدی دربــاره بحران
سوریه پیش از برگزاری دور ششم مذاکرات آستانه در روز پنج
شنبه انجام شــود .شــواهد حاکی از آن اســت که یکی از مهم
ترین اهداف این سفر ،هماهنگی بیشــتر میان ایران و روسیه
برای ایجــاد چهارمین منطقه کاهش تنش در اســتان ادلب و
همچنین در جبهه جنوبی سوریه اســت .این پایگاه خبری در

ادامه تصریح کرد :در کنار ســفر ظریف به ســوچی و سفر وزیر
دفاع روسیه به دمشق ،باید به سفر الوروف به اردن نیز به عنوان
یکی از تحوالت مهم پیش از نشســت آســتانه نیز اشــاره کرد؛
ســفری که حاوی توافقات مهمی میان روســیه و اردن درباره
سوریه بوده است.
▪تحلیلهاازاهدافبرجامیسفرظریف

در همین حال برخی دیگر از رســانه ها نیز هدف اصلی از این
ســفرها را با موضوع برجام مرتبط دانســته اند .پارس نیوز در
خبری ،چندی پیش مدعی شــده بود بر اســاس بررسی های
انجام شــده ،به دلیل حرکت تهاجمی ایــاالت متحده آمریکا
در تشــدید تحریم ها و بی توجهی به برجــام و همچنین ضعف
اروپا در پاســخ به اقدامات کاخ ســفید ،احتمــاال محمد جواد
ظریــف بــه زودی ســفرهای دیپلماتیکی به کشــورهای عضو
 5+1خواهد داشت .این پایگاه در ادامه تصریح کرده بود وزیر
خارجه جمهوری اســامی ایران در این سفرها تالش خواهد
کرد تا با پنج کشور به صورت مستقیم و با یک کشور به صورت
غیر مستقیم(آمریکا) اتمام حجت کند که اگر این تحریم های
جدید آمریکا اجرایی شــود ،ایران هم اقدامات فنی خود را به
صورت هفتگی شروع خواهد کرد.

خبر مرتبط

ظریف :آژانس فقط از مکان های دارای امکان فعالیت هسته ای می تواند بازدید کند
روز گذشــته همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دربــاره موضوع بازدید از مراکز نظامی ایران توســط آژانس
بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد :مطابق برجام ،هیچ بازدیدی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی تواند بهانه
ای برای آگاهی یابی از اسرار کشور باشــد .وی افزود :چارچوب های پروتکل الحاقی و برجام مشخص است و  آژانس
در چارچوب برجام تنها از اماکنی میتواند بازدید کند که امکان فعالیت هســتهای در آن وجود داشــته باشدو تاکنون
جمهوری اسالمی همان گونه که آژانس بارها اعالم کرده در زمینه اعالم نبود فعالیت ها به درستی عمل کرده است.
ظریف تاکید کرد :مطابق بند  75ضمیمه یک برجام هم تاکید شده است ،هیچ بازدیدی توسط آژانس نمی تواند بهانه
ای برای آگاهی یابی از اسرار کشور باشد.

سخنگوی وزارت خارجه:

هیئت دیپلماتیک ایران برای بررسی اوضاع مسلمانان میانمار امروز عازم بنگالدش می شود

محمــد اکبری-ســخنگوی وزارت خارجه از اعــزام هیئتی به
ریاست معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به بنگالدش طی
امروز (پنج شــنبه) خبر داد که این هیئت را تیمی از هالل احمر
که حامــل کمک های انســان دوســتانه ایران برای مســلمانان
میانمــار اســت ،همراهی مــی کند .به گــزارش فــارس و خانه
ملت بهرام قاسمی با بیان این که قرار اســت در این سفر کمک
ها از طریق بنگالدش در اختیــار آوارگان میانماری قرارگیرد،
خاطرنشان کرد:همچنین قرار اســت هیئت ایرانی از اردوگاه
آوارگان میانماری در شــهر کاکس بازار بنگالدش بازدید کند.
ویهمچنینازآمادگیایرانبرایاستقرارکمپیبرایآوارگان

میانماریوهمچنیناحداثبیمارستانصحراییدربنگالدش
درصورتموافقتواستقبالدولتاینکشورخبرداد.ازسویی
دیگر در پی برگزاری جلســه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی
با موضوع فاجعه انسانی ،روز گذشــته رئیس این کمیسیون از
تصمیم مجلس برای اعــزام هیئتی پارلمانی بــه میانمارهمراه
هیئــت اعزامی دولت بــرای بررســی اوضاع میانمار خبــر داد.
عالءالدینبروجردی اظهارکرد:قراراستبانظررئیسمجلس
هیئتیازنمایندگانبرایبررسیاوضاعبهمیانماراعزامشوند.
وی با اشــاره به ســفرقریب الوقــوع مســئوالن وزارت خارجه به
میانماراظهارکرد:هاجرچنارانینیزبهعنواننمایندهکمیسیون

به یاد سردار شهید «محمدحسین
مهاجر» ازفرماندهانتیپ21امام رضا

مهاجر حسین

(ع)

 34ســال می گذرد از آن روز که آفتاب زندگی ات در شــرق دجله
غروب کرد و خورشــید زندگی جاودانه ات با شــهادت طلوع کرد.
می گویند غسل شــهادت کرده بودی ،لباس رزمت «نو» شده بود،
همرزمانت را گرم تر از همیشــه در آغوش کشــیده بودی و بیشــتر
از همیشــه با آن ها شــوخی می کردی ،انگار رفتنت را از پیش می
دانستی....میگویندبراینابودیپلیمهمواستراتژیکبا 35نفر
ازیارانرفتهبودی؛پلیکهدشمنازرویآنمیگذشتوتجاوزش
بهخاکوطنراادامهمیداد.محاصرهکهشدیهیچردونشانیاز
خودنگذاشتی،نهبیسیم،نهاسنادمکتوبو....عجیبحکایتتو
شاعرانهوعاشقانهاست،گذشتنازهمهچیزونیستیبرایرسیدن
بهتمامهستیعشق....یادیمیکنیمازپاسدارانقالباسالمی،
سردار شهید «محمد حسین مهاجر قوچانی» ،از فرماندهان تیپ
 21امام رضا(ع) ،مردی که متولد 1342در مشــهد بود و در سال
 1362جاویداالثرشد...

مادرشهیدمیگوید:همسرممأموریتبود.دخترمرارویپایم
گذاشته بودم و پسرها رو به رویم نشســته بودند .برایشان قصه

امنیت ملی با این هیئت همراه می شــود تا درباره زنان آواره که
در جمع چند 10هزار نفری آوارگان هستند ،اقداماتی را انجام
دهد .بروجردی با اشاره به عزیمت سفیر کشــورمان در تایلند
به میانمار گفت :ســفیر ایران در تایلند نگرانی کشــورمان را در
جلسه ای با دولت میانماراعالم و بر ضرورت توقف روند برخورد
با مسلمانان تأکید کرده است .وی افزود :بعد از آغاز کار مجلس
شرایطی فراهم می شود تا نمایندگان به صورت داوطلبانه و به
صورتنمادینحقوقیکیاچندروزخودرابهمسلمانانمیانمار
اختصاص دهند؛ همچنین با صلیب سرخ جهانی و هالل احمر
صحبتمیشودتاکمکهایبیشتریبهآوارگانصورتگیرد.

محسن باید شهید بشود و من شهید نشــوم .آخرین باری که از
جبههزنگزدگفت:ماماننمازشبمیخوانید؟اگرخواندیدیا
حرم امام رضا(ع) رفتید از من یادتان نرود .راستی از من راضی
هستید؟ومنگفتمچرانبایدراضیباشم؟وهمانآخرینگفت
وگویمابود...

(ع)

▪شنیدنخبرمفقودیاشخیلیسختبود

حضرت زینب (س) را می گفتم .به وداع که رسیدیم بلند گریه
می کردند .پدرشان کلید انداخت و وارد شد .شدت گریه را که
دید با هول و هراس از من علت را جویا شد .گفتم قصه حضرت
زینب را می گفتم .همسرم رو به آسمان کرد و گفت خدایا شکر
کهچنینخانوادهوفرزندانیبهمندادی.حسینومحسنهر
دومکبربودند .یکیدرمسجدقرآنودیگریدرمسجدصاحب
الزمان(عج) .از مدرســه که می آمدند ضبط صوت را به مسجد
میبردند؛اولاذانپخشمیکردندوبعدهممکبرمیشدند.
مادرادامهمیدهد:شبدامادیحسینماحریفشنشدیمکه
اورابهبازارببریموخودمانرفتیم.شبیکهخبرشهادتمحسن
رادادندخیلیگریهمیکرد.علتشراپرسیدموگفتمادرچرا

«فاطمــه مهاجر» خواهر شــهید دربــاره خصوصیــات برادرش
می گوید :چون پدرم فوت کرده بود ،خیلی درباره ما احســاس
مســئولیت می کرد .برای حجاب من اهمیت قائل بود و خوب
درسخواندنماهمخیلیبرایشمهمبود .بعدازفوتپدر،برای
آرامش مادر هم که بود همــواره میان اعضای خانواده به خوبی
نقشبزرگتررابازیمیکردوماهماوراخیلیقبولداشتیم.
برادرم به آشــپزی و نقاشــی عالقه زیادی داشــت .یادم می آید
وقتی قرار بود برایش به خواستگاری برویم اصال در بند ظواهر
نبود ،می گفت با ُحجب و حیا باشــد ،همین کافی است .وقتی
خبرمفقودشدنحسینراآوردند،من 9ماهبودکهازدواجکرده
بودم.محسنهمبهتازگیشهیدشدهبود.شنیدنخبرمفقودی
حسینخیلیبرایمانسختبود .ادامهاینگزارشرامیتوانید
درشمارهامروزروزنامهخراسانرضویویاسایتاینترنتیروزنامه
خراسانبهنشانیkhorasannews.comمطالعهفرمایید.

تاکید استاندار خراسان رضوی بر تسریع در آماده سازی مدارس مناطق عشایری و زلزله زده
خبیری /استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای آموزش
و پرورش بر ضرورت تســریع در آماده ســازی مدارس عشــایر
و مناطــق زلزله زده تاکیــد کرد .به گزارش خراســان رضوی
«علیرضا رشــیدیان» در این جلســه گفت :مقرر شــد امســال
کانکس هایی برای دانش آموزان عشــایر راه اندازی شود که
امیدواریم محقق شــود وگرنــه نواختن زنگ عشــایر معنایی
نــدارد وآن را حذف خواهیم کــرد .وی باتاکید بــر راه اندازی
مدارس مناطق زلزله زده وسیل زده استان گفت :راه اندازی
کالس درس برای دانش آموزان مناطق زلزله زده و سیل زده
پیگیری شــود تا آن ها در این باره مشکلی نداشته باشند .وی
افزود :با تمهیدات انجام شــده تا کنون  1400خانه آســیب
دیده در زلزله اسکلت زده شــده 904،منزل سقف زده شده
و170خانه دیگر گچ کاری شــده و در و پنجره آن نصب شده
است که امیدواریم درزمان در نظر گرفته شده وقبل از شروع
فصل زمســتان مردم این مناطق در این خانه ها اسکان داده

شوند .رشــیدیان زیباســازی فضای شــهری به مناسبت آغاز
سال تحصیلی را نیز ضروری دانست و افزود :نیروی انتظامی
بــرای جمــع آوری معتــادان متجاهــر ومزاحمــان در اطراف
مدارس اقدام کند و هوشیاری الزم را داشته باشد .همچنین
در ایــن ایام فرهنگ ســازی برای توصیه به مصــرف کاالهای
داخلی واقتصــاد مقاومتی مــورد توجه قرارگیرد .اســتاندار
به مصوبه شورای شــهر در خصوص دریافت 3درصد از سهم
آموزش وپرورش از عوارض اشاره کرد و گفت :از شورای شهر
در خصوص تصویب این مصوبه که کمک به آموزش و پرورش
است تشکر می کنیم.
▪پیش بینی ارائه خدمات تحصیلی به  75هزار دانش
آموز اتباع

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوینیزدراینجلسهگفت:
امسال یک میلیون و 150هزار دانش آموز در  11هزار مدرسه

استانثبتنامکردهاندکه 60هزارنفرآناندانشآموزاناتباعو
مهاجرانخارجیهستندوپیشبینیمیشودتعدادایندانش
آموزان به 75هزارنفر افزایش پیدا کند کــه آمادگی الزم در این
زمینهوجوددارد«.علیرضاکاظمی»افزود:باتوجهبههمزمانی
بازگشایی مدارس با ماه محرم «مهر حسینی» را به عنوان شعار
امسال انتخاب کرده ایم .همچنین در ادامه این جلسه «جاسم
حســین پور» مدیرکل نوســازی مدارس اســتان اظهارکرد :در
مهرماهامسال70پروژهبا463کالسدرسباهزینه48میلیارد
تومــان به بهره بــرداری می رســد که از ایــن تعداد  9مدرســه با
82کالسدرسدرحاشیهشهرمشهدخواهدبود«.سیدقاسم
حوائجی» مســئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان
خراســان رضوی نیز گفت :این اتحادیه در راستای استقبال از
دانشآموزاندردوهفتهاولمهرستاداستقبالیراتشکیلداده
و برنامه هایی از قبیل فضاســازی مدارس وســایر فعالیت های
فرهنگیرااجراخواهدکرد.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد

اهدای نشان «مشهد »2017به استاد شفیعی کدکنی
وزیرفرهنگوارشاداسالمیبااستادشفیعیکدکنینویسنده
و شــاعر خراســانی دیــدار و نشــان «مشــهد ،2017پایتخت
فرهنگی جهان اســام» را به وی اعطا کرد .به گــزارش روابط
عمومیوزارتارشاد،دکترسیدعباسصالحیدرایندیداراز
استاد شفیعی کدکنی به عنوان یک چهره ماندگار و تاثیر گذار
بینالمللییادکرد.صالحی،مفاخرعلموادبوفرهنگایران
زمینراسرمایههایاینمرزوبومدانستوازخراسانبهعنوان
مهد فرهنگ ایران یاد کرد که بزرگانی را چه در گذشته و چه در

عصر حاضر در خود پرورانده اســت .دکتر محمد رضا شفیعی
کدکنینیزازحضورخوددرمشهدوکسبعلمدرمحضراساتید
برجسته حوزه و دانشگاه ،به خصوص ویژگی های درس ادیب
نیشابوری و شیخ سیف ا ...ایسی خاطراتی نقل کرد و با اشاره
بهنقشموثردکترعلیاکبرفیاضدرتاسیسدانشکدهادبیات
دانشگاه فردوســی گفت :تا کنون حق مطلب برای این استاد
فقیدادانشدهاستوضرورتداردکهدراینبارهکارهاییانجام
شود .وی در ادامه با ذکر یاد شاعر فقید مشهدی دکتر محمود

حرفمردم

فرخی خراســانی افزود :ای کاش فرصتی فراهم شود تا منزل
مسکونی این شاعر معاصر خراسانی و مشهدی خریداری و به
موزه تبدیل شود .وی گفت :شــخصیت های برجسته علمی و
مذهبی بسیاری در خراسان و مشهد هستند که در حوزه علم
و کتابت کم نظیر بوده اند ،اما متاسفانه شناخته شده نیستند.
در پایان این دیدار وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی نشان مشهد
پایتخت فرهنگی جهان اســام را به دکتر محمد رضا شفیعی
کدکنیاعطاکرد.

پیامك2000999 :

•• تصمیم گیران وزارت بهداشت جراحند وبرای خودشان
تعرفه جراحی را زیاد کردند ولی ما متخصصان داخلی با
تشخیص و درمان  90درصد بیماران با تعرفه کم کار می
کنیم .آیا وزارت برای تفکر پزشکی ارزش قائل نیست؟ و
نباید عدالت را رعایت کند؟ در حالی که در تمام دنیا به این
رشتهاصلیطباهمیتمیدهند.
••آثار«استغفاروتوبه»نداشتنیأسوناامیدیازرحمتها
و الطاف تمام نشدنی خداوند رحیم و کریم و غفور و سپس
زدودن گرد و غبار گناه و عصیان از دل و چهره است و اگر
فرصت جبران گناهان خویش را نداریم به فرمایش امام
معصوم(ع)باذکرصلواتبرمحمدوآلمحمد(ص)مشمول
غفرانالهیبشویم.انشاءا...
•• خوانندهمحترمیکهخطاببهچمراننوشتهاید:کلاگر
طبیب بودی  ...محبوب نبودن چمران به جای خود ،ولی
بایدبهافرادسالمنداحترامگذاشت.
••اونی که دعا می کنه رکود باشه تا کارمندها خانه بخرند!
اگه همین وضع ادامــه داشته باشه و سقوط آزاد زندگی
کارگرها ادامه داشته باشه ،به یقین تو و امثال تو که فقط به
فکرخودتونیدهمبیکارخواهیدشد.
••درجوابآنفردیکهفرمودندبانکمسکن 23.5درصد
حسابکردهبایدبگویموامشمارادقیقا 18درصدحساب
کرده است .اگر با نرخ  23.5درصد حساب کنند شما باید
 105میلیونتومانبهمدت 144ماهبپردازید.
••فکرکنمترامپازبچگیعاشقلغوقراردادبودهوباخواهر
و برادرانش به جای کالغ پر ،قرارداد لغو ،بازی می کرده و
اگراکنونمسابقهایباعنوانلغوقراردادهایبینالمللی
بگذارند ،چشم بسته با لغو همه قراردادها اول می شود و
کاریهمبهمحتوایقراردادهاواینکهآیابهنفعآمریکاباشد
یانباشد،ندارد.روانشناسانآمریکاییبررویاینموجود
تحقیقکنند،شایدبهبیماریروانیجدیدیباعنوانعقده
لغوقراردادبهسبکترامپیسمدردورانکودکیرسیدند.
••از شــهــردار شــیــروان تقاضا می کنیم به فکر شهرک
بسیجیان شیروان باشد تا مانند سال های قبل پاییز و
زمستاندرگلوالیکوچههانباشیم.
••شهردارمحترمجاجرملطفانسبتبهایجادسرعتگیردر
تقاطعمسکندادگسترییادبستانجبارباغچهباناقدام
کنید.سالتحصیلیدارهمیادهنوزکارینکردین.
••برداشتهشدنقیمتهاازرویکاالبهنفعمصرفکننده
استدرحالیکههمهمردمفکرمیکنندبهضررشانتمام
میشود.
••مطلبجایخالیهزارانزندرقابسینماواقعاعالیبود
؟!دستمریزاد.ایول.
••«رسیدگیسریعبهعلتوقوعتصادف»اینجملهتکراری
و آزاردهنده مسئوالن مربوط بعد از وقوع حوادث جاده ای
استوگویابا«رسیدگیسریع»قراراستاز دنیارفتگانبه
دنیابرگردندوداغدیدگانبهآرامشبرسند!
••ایــن یک توهین وقیحانه اســت که نوبخت ،پرداخت
چندرغازیارانهملتروبهکمیتهامدادحوالهمیده.خجالت
بکش!
••ایکاشهنرمندانباصحبتباخانوادهمقتولآنهارااز
گرفتندیهمنصرفکنند.چونتربیتنادرستآنهاباعث
گرفتارشدنملوکشدهکه تنهاجرمشدفاعازخوداست.
•• دانش آموزان حادثه دیده قطع عضو داراب دعوت به کار
شدند.حتمابایدقطععضوبشویمتامارابهکاردعوتکنند؟
منکهمتوجهنشدمشایدخوانندگانعزیزروزنامهخراسان
اینمعماراحلکنند.
••روزنامه خراسان پیگیری کنید تا مسئوالن برای حقوق
بازنشستگان تدبیری بیندیشند .جواب قسط ها و اجاره
خانهراچهکسیمیدهد؟کمیخودتانراجایمابگذارید.
••مدیرعامل محترم سازمان بازنشستگی کشوری از کجا
متوجهشدندکهبازنشستگانشریفکهعمریراباشرافت
و عزت زندگی کرده اند به زندگی در خط فقر رضایت داده
اند؟آیاپاداشحدود 30سالخدمتبهملتومملکتاین
گونهحرفهاست؟!
••لطفاازهزینههاودردسرهاییکهمعاینهفنیخودروهای
دوگانهداردگزارشیتهیهکنید.
••خراسان عزیز :چه خوب است در روزنامه و زینت یک
ستونبهاخبارمسجداختصاصدهی.
••اگرچهمناسبتینیستولیمیخواستمازسوادرسانهای
روزنامهخوباستانم،روزنامهخراسانتشکریکردهباشم،
روزنامهایجامعوکاملکهبدونتعریف بایدگفتخیلیاز
معیارهایروزنامهنگاریخوبرادارد.روزنامهایکهعالوه
براخبارروزکشورودنیادرتمامزمینههاازفرهنگواقتصاد
گرفتهتاسیاستوبینالمللبرایهمهازورزشکارگرفتهتا
بازنشستهایکهبابخشجدولوسودوکومشغولمیشود،
اخبارواطالعاتدارد.
••به رغم این که چند نوبت از طریق ستون حرف مردم از
مسئولیت پذیر نبودن شرکت کرمان خودرو نمایندگی
خــراســان جنوبی در بیرجند به دلیل تحویل نــدادن
الستیک خودروی صفر دارای گارانتی گالیه کردم و 27
مرتبه به صورت حضوری مراجعه کردم و ده ها مرتبه با
مرکز تماس گرفتم ،متاسفانه پس از دو سال هنوز جواب
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قانع کننده ای دریافت نکرده ام .از مردم عزیز ایران و
دست اندرکاران خواهشمندم مرا دریابید و راهنمایی
کنید .به کجا پناه ببرم.
••به دولــت و مجلس محترم توصیه می کنم با توجه به
خشکسالی های متوسط ،شدید و حتی بسیار شدید در
بسیاری از مناطق کشور وزارتخانه ای را مخصوص آب
تشکیلبدهد.
••بعد از گذشت  16سال پول دارترین وزارتخانه (نفت) با
داشتن مدیران نخبه هنوز نتوانسته است برای نیروهای
غیررسمی خود راه چــاره ای پیدا کند .لطفا گزارشی
تهیه کنید.
•• بنده خدا نعمت زاده می خواد درصد بگیره واسه همین
قیمتهایدرجشدهپاکیزهباشهبهتره.
••چراازافرادیکهاطالعنداشتن،برایسهامعدالتثبت
نامنمیکنن؟
••دولت محترم چرا در رسانه ها می گید  67درصد طلب
گندم کــاران پرداخت شد .کشاورز کالپوش شاهرودی
هستم که از طلب 120میلیونی ام تنها 50تومن پرداخت
شدهاست.
•• بهنوش جان من نمی دونستم متاهلی حاال که گفتی
از زندگی ات راضــی هستی برایت آرزوی خوشبختی و
کامرواییدارم.
••در قسمت زندگی سالم جمله مرد پارتی بی خانه شد،
حالت طنز دارد و انگار نویسنده ،آثار باستانی و غارت آن ها
رایکجوکمیداند.بهتراستدقتکنید!
•• پرونده هاتون خیلی مسخره شده همش درباره حقوق و
ازدواج و مهریه بازیگرها می نویسید .بابا این همه موضوع!
تفکرلطفا.
••یهجوریازمهریهکمبازیگراننوشتیدانگاراینازنکارگر
جماعت شدن! مخارج روزانه این بزرگواران رو هم بگید.
البتهماکهبخیلنیستیم.نوشجونشون!
••این چه سیاستی است که معوقات فرهنگیان را نمی
دهید؟سالتحصیلیجدیدداردشروعمیشود.فرهنگیان
باچهانگیزهایبهمدارسبروند؟
••چرابهمامعلمانوفرهنگیانکارانهتعلقنمیگیرد؟!
••راهمطمئنبرایکاهش17هزارکشتهجادهای،استفاده
از توان نخبگان برای اختراع یک سیستم هوشمند ثبت
تخلفات روی همه خودروهاست .بودجه اختراع این پروژه
رو هم از جریمه ها و صرفه جویی ایجاد شده بر اثر کاهش
تصادفات می شه پرداخت کرد .آیا جان  17هزار قربانی
تصادفاتارزشیندارد؟
••مسئوالن راه و ترابری شهرستان های اسفراین و سبزوار
فکری به حال آسفالت جاده بین این شهرها بکنند واقعا
افتضاحاست.
••درساختفصلجدیدبرنامهخندوانهچهخوباستدکور
برنامهنیزتغییرکنددکوراینفصلخندوانهاصالخوبنبود
وتوذوقمیزد!
••چه خوب است فیلم مستندی از سیره زندگی شهید
محسنحججیساختهوپخششود؟!
••چرا وانت پیکان که حداکثر  700کیلوگرم بار برای آن
مجاز و برای استفاده کارهای شخصی است باید پروانه
فعالیت و اشتغال ،آن هم با هزینه 500هزار تومان بگیرد؟
اگــر مسئوالن مربوط کاسه گدایی برداشته انــد چــرا از
قشرهایضعیفجامعهپولمیگیرند؟
••برای خودکفایی در تولید و اشتغال و رهایی از استثمار
فرهنگیواقتصادیبایداعتقاداتمحکمداشتواینسخت
است،چوناستثمارنمیپذیردولیشدنیاست،چونمردم
می پذیرند و پیشرفت و توسعه علمی و عملی کشورشان را
درهمهزمینههامیخواهندودولتبایددرحلکاستیها
با تمام ظرفیت های موجود برای خواسته های مردم گام
بردارد و مدبرانه در حل تمام مشکالت بکوشد و جامعه ای
هرچهشادتروسالمتروپرامیدتربرایماجوانانبسازدوما
همبایدخشتینهیم.
••خیلی از آقایان و خانم ها جدا شدن و قصد ازدواج دارن
ولی متاسفانه جایی نیست که با هم آشنا بشن و زندگی
جدیدیراشروعکننآقایونخوبوخانمهایخوبمحجبه
و اهل زندگی هستن ولی متاسفانه هیچ سازمان و محلی
نیست تا این ها بتونن مالقات داشته باشن و درباره ازدواج
صحبتکنن.
•• مراسم استقبال از محرم که بعضی از هیئت ها گذاشتن
یعنی چی؟ هنوز روز هل اتی و مباهله که جزو عیدای خوبه
تازهتوراهه.
••سرانهمطالعهدرایرانبسیارپایینه.شایدجالبباشهمن
یک روزنامه می خرم می رم آژانس که  60نفر هستیم .سه
یا چهار نفر از بیکاری فقط صفحه ورزشی یا حوادث رو می
خونن .من تمام صفحات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
...رومیخونم.
••به خاطر کمبود بودجه سال قبل روزنامه رو قطع کردن.
خانممروزنامهمنوفرداشمیبرهمدرسهواز 50فرهنگی
هم چند نفر مطالعه می کنن منم راضیم که بعد از خوندنم
روزنامه کاغذ باطله نمی شه و حداقل  15نفر اونو مطالعه
میکنن.

تجمعحمایتازمسلمانان
میانمارمقابلدفترنمایندگی
سازمان ملل در مشهد

پرداخت 692هزار وام
ازدواج طی امسال

مســعود حمیدی -جمعــی از دانشــجویان ،طالب و
اقشار مردم مشــهد عصر روز گذشــته به دعوت انجمن
اسالمی دانشگاه فردوسی مشــهد و به منظور اعتراض
به کشــتار بی رحمانه مردم مســلمان میانمار در مقابل
دفتر کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در مشهد
مقدس تجمع کردند .به گزارش خراسان ،در این تجمع
که اقشــار مختلف مردم ازجمله دانشــجویان ،طالب و
بســیجیان حضور داشــتند با شــعارهایی مانند " دولت
کودک کشان ننگت باد" انزجار خود را از دولت میانمار
اعالم و با مردم مظلوم و بی پناه میانماری ابراز همدردی
کردند.درپایاناینتجمعدفترانجمناسالمیدانشگاه
فردوســی مشــهد با صدور بیانیهای ضمــن محکومیت
این نسلکشی و کشــتار فاجعهبار کودکان مسلمان در
میانمار از ســازمان ملل متحد خواستار آن شدند که هر
چه ســریعتر برای این کشتار و نسلکشــی اقدام جدی
انجام دهند.

هادی محمدی – ولی ا ...سیف رئیس بانک مرکزی در
حاشیه نشســت هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره
طرح وام قرضالحسنه ازدواج گفت :طرح براساس پیش
بینی ما جلومــیرود و از ابتدای ســال  ۹۶تاکنون ۶۹۲
هزار مورد پرداختی داشــتیم؛ همچنین  ۳۶۰هزار مورد
از این تعداد مربوط به همین دوره هفت هفتهای است که
از ابتدای طرح میگذرد .وی تاکید کرد :در زمان شروع
اجرای طرح  ۵۰۰هزار نفــر در نوبت بودند و در این مدت
هم ۱۲۵هــزار نفر دیگــر افزوده شــدند که از ایــن تعداد
۳۶۰هــزار مورد پرداخت شــده  و حــدود  ۲۶۰هزار نفر
هم در نوبت داریم .سیف با بیان این که این طرح تا زمانی
که صف به پایان برســد ادامه مییابد  ،خاطرنشــان کرد :
یکی از ویژگیهای اقدامات انجام شــده این اســت که در
استانهای کمتر توسعه یافته بیشتر پیشرفت داشته و این
مایه خوشحالی است و امیدواریم که بتوانیم نیازهای تمام
زوجها را تامین کنیم.

سیف خبرداد :

CMYK

