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80 میلیون 
 کالهبرداری 

در 15 روز 

 برگزاری اولین سالروزدرگذشت استاد موسیقی مقامی 
حسینعلی پروانه درتربت جام  

حقدادی /اولین ســالروز درگذشت  هنرمند 
و پیــش کســوت موســیقی مقامــی تربــت جام 
استادحســینعلی پروانــه بــا حضــور جمعــی از 
مســئوالن اجرایی،هنرمنــدان ،عالقــه مندان 
بــه هنرموســیقی مقامی وخانــواده شــادروان 
پروانه در قطعه هنرمندان بهشت نبی تربت جام 

برگزار شد.دراین مراســم  پس از نوحه سرایی 
و مداحــی و ذکــر توســل، دوتــن از خنیاگران و 
استادان برجسته حوزه موسیقی مقامی  خطه 
جام در وصف استاد پروانه به اجرای نت خوانی 
و شــعرخوانی پرداختنــد و یــاد اســتاد پروانه را 

گرامی داشتند.

نماینده اسبق ایران در سازمان ملل: 

قدرت نظامی ایران و حضور مردم مانع تجاوز دشمنان است 
 نماینــده اســبق ایــران در ســازمان ملــل متحــد 
گفت:اگر قدرت نظامــی ایران و حضــور مردم در 
صحنه های مختلف نبــود صدها بار دشــمنان به 
تمامیت ارضــی ایــران تجــاوز می  کردند.محمد 
خزاعی پنج شنبه شب در مراسم شصتمین سالروز 
تولد سردار شهید محمود سبیلیان در کاشمر گفت: 
درایت و شــناخت رهبر معظم انقالب و انسجام و 
اتحاد ملت موجب شده دشمنان جرئت طمع ورزی 
به این کشور را نداشته باشند.وی افزود: امروز باید 
بدانیم که موضوع انقالب و کشور چیست و در چه 
وضعیتی قرار داریم حال آن که متاســفانه گاهی 

عده ای با دشمن همصدا می  شوند و تفکیکی بین 
موضوعات و موضع گیری ندارند و این یک آسیب 
جدی است.سردار شهید محمود سبیلیان در  ۲۱ 
آذر ۱۳۳۸ در کاشمر به دنیا آمد و با شایستگی های 
ویژه اش مسئولیت های خطیری را در دوران دفاع 
مقدس عهده دار شد.او  درچهارم اسفند ۱۳۶۲ به 
عنوان مسئول واحد رزمی لشکر 5 نصر در عملیات 
خیبر شرکت کرد و در جزیره مجنون مفقوداالثر شد 
و بعد از جنگ پیکر پاک او توسط گروه تفحص پیدا 
و پس از ۱۶ ســال  در کنار آرامگاه شــهید مدرس 

کاشمر به خاک سپرده شد. 

هوشنگ مرادی کرمانی: هنرمندان ما 
دارند یک بار مصرف می شوند

 پرسش و پاسخ صریح در کرسی آ زاداندیشی 
با دادستان کل کشور  صفحه3 صفحه7

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



گزارش

محمد بهبودی نیا

 سال گذشته در قالب گزارشــی میدانی با تیتر 
»کالهبــرداری بــا کارت امداد خــودرو« تخلف 
یک شرکت  را افشا کردیم که با گرفتن مبالغی 
از برخــی مالکان خودروهای شــهر مشــهد، به 
فــروش کارت هایــی جعلــی بــا عنــوان »کارت 
خدمات خــودرو« اقدام می کرد. گزارشــی که 
در کشور، بازتاب های چشــمگیر و آثار عمیقی 
داشــت. اما هفته گذشــته، باز هم زمزمه هایی 
مبنی بر فعالیت مشابه و غیرقانونی یک شرکت 
دیگر که به فــروش کارت تخفیف امداد خودرو 
در بولوار ابوطالب مشهد مشغول بود، به گوش 
رســید و همزمــان شــکایاتی از این شــرکت در 
ســامانه ثبت شــکایات ســازمان صمت استان 

نیز ثبت شد.

کالهبرداری به اسم تخفیف 	 
یکــی از بازرســان ســازمان صمــت اســتان در 
گفت و گو بــا روزنامه خراســان رضــوی درباره 
این شــرکت توضیــح می دهــد: اگرچه بیشــتر 
شــکایات از این شــرکت، مربوط به کارت های 
دروغین تخفیف خدمات امــداد خودرو بود اما 
بعــد از مراجعه حضوری و میــــدانی مشــخص 
شد، تبلیغات و ادعاهای دیگری در زمینه های 
متنوعــی مثــل ارائه تخفیــف اقامــت در هتل و 
مســافرخانه هــا، اســتفاده از امکانات اســتخر 
و اســتفاده از خدمــات رســتوران ها و خریــد از 
فروشــگاه ها داشــته و در ایــن مســیر، مبالغی 
از برخــی شــهروندان دریافت کرده اســت. به 
این معنــی که ایــن خدمــات از مبدا و از ســوی 
ارائه دهنــده تخفیف داشــته و اصــوال نیازی به 
تهیه کارت از این شــرکت کالهبردار نبوده اما 
دست اندرکاران این شرکت، با یک جور داللی 
دروغیــن، تخفیــف خدمــات و کاالهــای دیگر 

مراکز را به اســم خدمات خودشــان رقــــم می 
زدند و بابت آن پول دریافت می کردند. »مهدی 
مقدسی« کارشناس مســئول اداره بازرســی 
سازمان صمت، در این باره می گوید:»تعدادی 
از شــهروندان در تمــاس بــا مــا، ادعا داشــتند 
اپراتورهــای شــرکتی بــا آن ها تمــاس گرفته و 
به خرید کارت هــای تخفیف خدمــات مختلف 
تشــویق شــان کرده و در ادامــه و بعد از روشــن 
شــدِن دروغیــن بــودن ایــن کارت هــا، تهدیــد 
شده اند که در صورت شکایت، به واسطه وصل 
بودن شــرکت به نهاد های دولتــی، در آینده از 
برخی تسهیالت دولتی محروم خواهند شد.« 
همین مــوارد کافی بود تا همــکاران ما و پلیس 
اماکن برای بررســی دقیق تر وارد عمل شــوند 
و اســناد و مدارک موجــود در این شــرکت را به 
طور دقیق بازرســی کننــد. هرچنــد در مرحله 
اول بازرســی، کارکنان شــرکت با بــه هم زدن 
جّو، سعی در ایجاد اخالل در روند کار داشتند 
امــا در نهایت 592 قــرارداد بــه ارزش بیش از 
80میلیــون تومــان کــه ظــرف 15 روز منعقد 
شده است، در محل کشف شد که نشان دهنده 
مبلغ کالهبرداری این شــرکت، ظرف دوهفته 

فعالیت بود. این شرکت که مجوز تاسیس اش از 
سوی »سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان 
رضوی« صادر شــده، بــا دریافــت مبالغی بین 
145 تــا 250هزار تومــان از هر نفــر، اقدام به 
ارائه کارت تخفیفی می کرده که در واقع، بدون 
استفاده و به دردنخــــور بوده و اصوال به واسطه 
عنــوان مجوزش، حــق ارائه این گونــه خدمات 
)حتی به شکل واقعی( را نداشته، بلکه باید در 
زمینه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات فعالیت 
می کرده است. در نهایت این شرکت به دستور 
قاضــی »فرزاد بهشــتی تونــدری« دادیار حوزه 
معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادسرای عمومی و انقالب استان، پلمب شد.«

دستورالعمل نظارت صمت بر خدمات 	 
امدادخودرو، روی میز وزیر خاک می خورد 

از آن جا که بیشــترین شــکایات از این شرکت، 
در زمینــه کارت تخفیف خدمــات امدادخودرو 
بــوده، بــه ســراغ »رضــا میرشمســی« بــازرس 
اتحادیــه جرثقیــل داران مشــهد مــی رویــم که 
شــکایات مردمی زیــادی در این بــاره دریافت 
کرده اســت. میر شمســی به خراســان رضوی 

توضیح می دهد: »هرچند این شرکت در نهایت 
پلمب شد اما هنوز هستند شــرکت هایی که به 
شکل زیرزمینی، دست به این نوع تخلفات می 
زنند و شاید یکی از دالیلش، خأل دستور العمل 
در این زمینه باشد. تا مدتی قبل خدمات امداد 
خــودرو تحــت نظــارت راهــداری و اتحادیه ها 
بود اما مدتی اســت این نظارت بر عهده وزارت 
صمت گذاشته شده. منتها به رغم گذشت 18 
ماه متاســفانه هنوز این دستورالعمل به استان 
ها ابالغ نشــده و روی میز وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خاک می خورد و برخی افراد ســودجو 
از همین بالتکلیفی ســوء اســتفاده می کنند و 
دست به اقدامات این چنینی می زنند. اگرچه 
ســازمان صمت خراســان رضوی، مقابله های 
خوبی با این ماجراها داشــته اما بی شک ابالغ 
و تبیین این دستور العمل در سطح کشور، می 
تواند بــه نظارت دقیق تر و کوتاه شــدن دســت 

سودجویان منجر شود.«

مطالبه جدی دستگاه قضا از وزارت صمت 	 
برای ابالغ دستورالعمل و پر شدن خأل قانونی

قاضی بهشتی، دادیار حوزه معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و 
انقالب اســتان هــم درباره پرونده این شــرکت 
می گویــد: »بعــد از بررســی بازرســان صمت و 
محرز شــدن کالهبــرداری این شــرکت، حکم 
پلمب ایــن واحــد متخلف صــادر و قرار بــر این 
شــد که پرونده تخلفات این شرکت به تعزیرات 
استان و دستگاه قضا ارسال شود. هرچند مهم 
است که وزارت صمت هر چه ســریع تر با ابالغ 
دستورالعمل الزم، خالئی را که به سوءاستفاده 
منجر می شــود، پر کند اما نبود آیین نامه قطعا 
به این معنی نیست که دستگاه قضا به این قبیل 
تخلفات بی تفاوت اســت. حتی اگــر کم کاری 
توسط مدیران این بخش ها محرز شود، ما برای 

برخورد با این مدیران نیز ورود می کنیم.«

ارائه کارت تخفیف های دروغین خدمات امدادخودرو،  به پلمب شرکت خالفکار منجر شد 

80  میلیون کالهبرداری در 15 روز 

اخــــبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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برای اطالع مسئوالن
مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان 

می رساند.

شهرداری

اجـرا  طرحـی  مشـهد  شـهرداری  چـرا 
نمی کند تا بـرای خریـد موتورسـیکلت برقی و 
دوچرخـه،  بـه منظـور کنتـرل آلودگـی هـوا و 
کمک بـه حفـظ محیـط زیسـت، بـه متقاضیان 

وام پرداخت کنـد؟

 ورودی کوثـر 14 بسـیار باریـک شـده؛ 
لطفـا شـهرداری محتـرم منطقه 9 بـه وضعیت 
ایـن کوچـه کـه در سـاعات تعطیلـی مـدارس، 
درگیـر ترافیـک سـنگین مـی شـود توجـه و 

رسیدگی کند.

 تعرفه هـای الیـت را بررسـی کنیـد. در دو 
روز 15 هـزار تومـان از مـن کسـر شـده؛ بـرای 
فقط دو سـاعت اسـتفاده از پارکینگ طبقاتی 

فردوسی 4500 تومان کم کرده انــد.

 بـه اسـتحضار شـهردار محتـرم منطقـه 9 
انتهـای   ،52 سـرافرازان  در  رسـاند،  مـی 
بـه  منتهـی  چهارمتـری   ،1.1 خسـروی 
خیابـان، وجود پسـتی و بلنـدی، رفـت وآمد را 
خیلـی  هـا  بچـه  مخصوصـا  و  اهالـی  بـرای 

مشـکل کـرده اسـت. خواهشـمند اسـت برای 
به سازی و ترمیم آن اقدام کنید.

شهرستان ها
 نیشـابور تبدیـل شـده بـه شـهر سـرعت 
گیرهـای نامرئـی! چقـدر بایـد بابـت سـرعت 
هزینـه  شـوند  نمـی  دیـده  کـه  گیرهایـی 

استهالک خودرو بدهیم؟

شـهرگلبهار  1۳7شـهرداری  سـامانه   
هرچـه پیـام ضبـط مـی کنـد بـی نتیجه اسـت، 
این سـامانه اصـال جـواب گو نیسـت و مـردم را 

سرکار گذاشته اند.

گلبهـار  جدیـد  شـهر  پلیـس  از   
و  موتـوری  هـای  گشـت  خواهشـمندیم 
و  برونسـی  بولـوار  در  را  پلیـس  خـودروی 

سلمان فارسی بیشترکنند.

تربـت  شـهرداری  دارم  درخواسـت   
حیدریـه، پیـاده روی خیابـان شـهید مطهـری 
کنـد،  سـازی  همسـان  را  اتـکا  بـه  نرسـیده 
چهـره  و  اسـت  پاییـن  و  بـاال  هـا  موزائیـک 
بسیارزشـتی دارد، رفـت و آمـد سـالمندان و 

معلوالن در این خیابان هم مشکل است.

متفرقه
 مـن از اهالـی روسـتاهای اطـراف مشـهد 
هسـتم.   کپسـول گاز بـرای مصـرف خانگـی 
پیـدا نمـی کنیـم. پـدر و مـادر پیـر مـن بـرای 
روشـن کـردن آتـش و پخـت و پـز چـه کار بایـد 

کنند؟

 دِر باکـس تلفـن در خیابـان دانشـجو 22 
نرسـیده بـه چهـارراه اول، حـدود یـک سـالی 
اسـت که باز مانده و قفل و پلمب نشـده اسـت. 
یعنـی کسـی از طـرف مخابـرات حتـی بـرای 
تسـت و بازرسـی دوره ای بـه ایـن باکـس های 

تلفن سر نمی زند.

شـبکه  بـودن  سـاعته   24 خاصیـت   
خراسـان رضوی چیست؟ این شـبکه در طول 
روز چنـد سـاعت برنامـه تولیـدی دارد؟ در 
طول این 20 سـال فعالیت اش، چند سـریال 

تولید کرده است؟

 پیامك: 2000999         تلفن: 37009111 051      تلگرام:   09393333027  

شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

معاون استاندار:  
تاکنون 1129 

تفاهم نامه  در 
چارچوب طرح 

مثلث توسعه 
اقتصادی 

فرهنگی استان به 
ارزش 128 هزار 

میلیارد تومان 
امضا و ظرفیت 

ایجاد 16۳ هزار 
شغل پیش بینی 

شده است

گران نمی خریم
گران فروشی های بنزینی را 
 

به روزنامه خراسان اطالع دهید

2000999

 کرایه تاکسی های چهارراه نخریسی به 17 
شهریور که تا پیش از این هزار تومان بود، شده 

1500 تومان.

  یـک فروشـگاه گوشـت در بولـوار پیـروزی، 
هـم گـران فروشـی مـی کنـد، هـم کـم فروشـی. 
لطفا به بررسـی و بازرسـی واحدهـای صنفی آن 

منطقه هم بپردازید.

  یـک سـری بـه کلـه پزی هـا هـم بزنیـد. واقعا 
قیمت ها باالست.

خبر

گروه اقتصاد

رضـوی  خراسـان   : گفـت  اسـتاندار 
قـوی  بسـیار  خصوصـی  بخـش 
دارد، بعضـی از شـرکت های بخـش 
هـزار  سـه  دارای  اسـتان  خصوصـی 
کارمنـد و چهار هزار کارگر هسـتند، از 
طرفی این شـرکت ها بـا وجود شـرایط 
مقاومـت  تاکنـون  اقتصـادی  جنـگ 
کرده انـد و سعی شـان بـر ایـن بـوده 
تـا تعدیـل نیرویـی انجـام ندهنـد. بـه 
عمومـی  روابـط  کل  اداره  گـزارش 
اسـتانداری خراسـان رضوی، علیرضا 
رزم حسـینی در جلسه سـتاد تسهیل و 
رفـع موانـع تولید اسـتان کـه بـا حضور 
رئیـس کل بانـک مرکزی برگـزار شـد، 
افـزود: در سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع 
تولید خراسان رضوی، سعی کرده ایم 
بوروکراسـی را حـذف و اقدامـات را 
تسـهیل کنیـم، ضمـن آن کـه یکـی از 
مزیت هـای سـتاد تسـهیل اسـتان ایـن 
اسـت که کمیته هـای آن توسـط بخش 

اداره می شـود. خصوصـی 

باید منافع ۸0 میلیون نفر را حفظ 	 
کرد 

رئیـس کل بانـک مرکـزی هـم در ایـن 
ارزی در سـال  نوسـانات  بـه  جلسـه 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اخیـر  هـای 
آن  منطقـه ای  متحـدان  و  آمریـکا 
 97 22 بهمـن  می خواسـتند مـا بـه 
نرسـیم، یـک سـال و نیـم پیـش حتـی 
تـالش داشـتند دالر را بـه 40 هـزار 
تومـان برسـانند امـا باوجـود افزایـش  
قیمت هـای اخیـر هم اکنـون دالر در 
کانـال 12 هـزار تومـان قرارگرفتـه 
اسـت. بـه گـزارش ایرنـا، »عبدالناصر 
بااین حـال  داد:  ادامـه  همتـی« 
طبقـات  و  خوردنـد  لطمـه  مـردم 
تحت فشـار  بیشـتر  جامعـه  پاییـن 
نیـز  تولیدکننـدگان  و  قـرار گرفتنـد 
متحمل مشکالتی شـدند. وی افزود: 
تولیدکننـدگان و صادرکنندگان باید 

در ایـن شـرایط خـود را بـا طبقـه پایین 
جامعـه مقایسـه کنند و فشـارهای این 
طبقـه را در نظـر بگیرنـد، صادرکننده 
در ایـن شـرایط خـاص به ناچـار بـا 5 
درصـد ارزش کمتـر از بـازار، ارز خـود 
را بفروشـد، هرچنـد حـق صادرکننده 
سـود  عـادی  شـرایط  در  کـه  اسـت 
داشته باشـد اما شـرایط کنونی عادی 
نیسـت. همتی خاطرنشـان کرد: من، 
رئیس بانـک مرکـزی 80 میلیـون نفر 
هسـتم و نمی توانـم بـرای برخـی ارز 
را تأمیـن کنـم و بـرای دیگـران خیـر. 
بایـد منافـع 80 میلیـون نفـر را حفـظ 
در  کـه  تولیدکننـدگان  البتـه  کـرد 
کشـور مانـده و بـه تولیـد و صـادرات 
می پردازنـد نشـان داده انـد نـگاه ملی 
بـه مسـائل کشـور دارند.رئیـس کل 
بانک مرکـزی در این جلسـه همچنین 
دربـاره طـرح »گام« بـا هـدف تامیـن 
نکاتـی  تولیدکننـدگان  نیازهـای 
را مطـرح کرد. همتـی بـا اشـاره بـه 
شـبهات  و  عظـام  علمـای  نگرانـی 
موجـود دربـاره نحـوه محاسـبه نـرخ 
نیـز  آن  جرایـم  و  بانکـی  سـودهای 
گفـت: از ابتـدای سـال آینده سیسـتم 
امهـال بانکـی بـر اسـاس نظـر شـورای 
فقهی بانـک مرکزی و مصوبه شـورای 
طراحـی  به گونـه ای  اعتبـار  و  پـول 
دربـاره  علمـا  دغدغـه  کـه  می شـود 

در  شـود.  رفـع  اسـالمی  بانکـداری 
این جلسـه »غالمرضـا پناهـی« معاون 
ارزی بانـک مرکـزی نیـز از تامیـن 28 
میلیارد دالر ارز برای ثبت سفارشـات 

طـی 9 مـاه اخیـر خبـر داد.

تراز تجاری استان به ۸00 میلیون 	 
دالر افزایش یافته است

امـور  هماهنگـی  معـاون  همچنیـن 
اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
گزارشـی از نتایـج طـرح مثلـث توسـعه 
اظهـار  و  ارائـه  فرهنگـی  اقتصـادی 
کـرد: تاکنـون هـزار و 129 تفاهم نامه 
طـرح  چارچـوب  در  سـرمایه گذاری 
فرهنگـی  اقتصـادی  توسـعه  مثلـث 
اسـتان بـه ارزش 128 هـزار میلیـارد 
تومـان امضـا و ظرفیـت ایجـاد 16۳ 
شـده  پیش بینـی  هـم  شـغل  هـزار 
اسـت.  علـی رسـولیان با اشـاره بـه این 
کـه 200 پـروژه اولویـت دار اسـتان 
احصـا شـده اسـت، گفـت: هم اکنـون 
تـراز تجـاری خراسـان رضـوی طـی 
800 میلیـون دالر  بـه رقـم  امسـال 
افزایـش یافتـه اسـت. در ایـن جلسـه 
صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
خراسـان رضوی نیزبه بیان مشـکالت 
خـود پرداختند که بیشـتر بـر تأمین ارز 

و خریدهـای ارزی متمرکـز بـود.

استاندار در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید :  

شرکت های خصوصی استان در جنگ اقتصادی مقاومت کرده اند 



اخبار

گوناگون

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

افق سرمایه گذاری در خراسان 
رضوی روشن است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با توجه به 
ســرمایه گذاری های مختلف در اســتان، گفت: افق 
ســرمایه گذاری در خراســان رضوی روشــن اســت. 
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری، 
»علــی رســولیان« در جلســه نشســت بررســی کم و 
کیف برگزاری همایش ملی »ترانزیــت و حمل و نقل 
بین المللی در مســیر توســعه اقتصادی« بــا تاکید بر 
نقش اثرگذار ترانزیت در خراسان رضوی اظهار کرد: 
هم اکنــون ۲۵۰ شــرکت ترانزیتی در اســتان فعال 
اســت که معــادل ۱۶ درصــد شــرکت های ترانزیت 
کشور محسوب می شود. رسولیان با بیان این که طی 
امسال خراسان رضوی بر ارتباط بیشتر با کشورهای 
آسیای میانه متمرکز شده، افزود: خراسان رضوی با 
۳۰ استان در کشورهای مختلف روابط خارجی دارد 
و همواره به دنبال توســعه ارتباطات با این اســتان ها 
بوده است. وی با بیان این که گوگرد مازاد در خراسان 
رضــوی تبدیل به فراورده می شــود، اظهــار کرد: هم 
اینک پنج شرکت خارجی در کنار پاالیشگاه سرخس 
در حــال ســرمایه گذاری بــرای تولیــد فراورده های 
گوگرد هســتند که تا پایان امسال ۱۳۵ میلیون دالر 
از این سرمایه گذاری به مرحله بهره برداری می رسد. 
 وی تصریح کــرد: همچنیــن ســرمایه گذاران چینی 
در صدد سرمایه گذاری در حوزه فوالد تربت حیدریه 
هستند و این نشان دهنده افق روشن سرمایه گذاری 
در این استان است. گفتنی است، نخستین همایش 

ملی ترانزیت، ۲۸ آذر در مشهد برگزار می شود.

ثبت نام ۲۹ داوطلب  انتخابات 
خبرگان رهبری در خراسان رضوی

۲۹ داوطلــب  بــرای حضــور در انتخابــات خبرگان 
رهبری در خراسان رضوی ثبت نام کردند. به گزارش 
اداره کل روابط عمومی استانداری، معاون سیاسی 
اســتاندار با بیان این که فرایند ثبت نــام در انتخابات 
اولین میان دوره ای پنجمیــن دوره مجلس خبرگان 
رهبری از روز جمعه ۱۵ آذر آغاز شده، اظهار کرد: به 
ترتیب در روزهای اول تا هفتم ثبت نام، صفر، ۵، ۲، ۳، 
۳، 4 و ۱۲ نفر شامل ۵ نفر در وزارت کشور و ۲4 نفر در 
فرمانداری مشهد ثبت نام قطعی انجام دادند. »حسن 
جعفری« افزود: مســن ترین داوطلب ثبت نام شــده 
۸۵ ساله و جوان ترین آن ها ۲4 ساله بوده و میانگین 
سنی داوطلبان هم 4۸ سال است.شایان ذکر است 
به گزارش تسنیم، آیت ا... کعبی به نمایندگی از  آیت 
ا... مصباح یزدی  در فرمانداری مشهد حضور یافت و 

مراحل ثبت نام را انجام داد.

مشهد؛ میزبان همایش ملی 
مدیریت و کسب وکار الکترونیک 

همایــش ملــی مدیریــت و کســب وکار الکترونیک با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی این هفته در مشــهد برگزار 
می شود. به گزارش خراسان رضوی، »هاشم جلیلی 
صفری« سرپرســت موسســه آموزش عالی فردوس  
در نشســت خبری ایــن همایش اظهار کــرد: دومین 
همایــش ملــی مدیریــت و کســب وکار الکترونیــک، 
بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی در تاریخ هــای ۲۸ و 
۲۹ آذرمــاه )چهارشــنبه و پنج شــنبه هفتــه جاری( 
برگزار خواهد شــد تا بستر مناســب برای استادان و 
صاحب نظران جهت تبادل نظــر و هم افزایی علمی و 
تجربی ارائه راهکارها و دســتاوردها در حوزه دانش 
کسب وکارهای الکترونیک، فراهم شود. وی مدیریت 
دانش، مدیریــت تولید فراینــد و عملیــات، مدیریت 
سیستم های هوشمند و معماری سازمانی، مدیریت 
فناوری اطالعات، تحقیق و توسعه، مدیریت بازاریابی 
و ارتبــاط با مشــتریان، مدیریت مالی و حســابداری، 
اقتصاد و مدیریت کسب وکار الکترونیکی را از جمله 
محور های این همایش برشمرد و افزود:  از بین ۱4۸ 
مقاله ۱۱۰ مورد پذیرفته شده که به صورت کنفرانس 
در روز همایش مطرح خواهد شــد. در این نشســت، 
»حمید طباطبایی« دبیر اجرایی و »سعیده باباجانی 
محمدی« دبیر علمی این همایش ملــی نیز نکاتی را 

درباره جزئیات برگزاری آن مطرح کردند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی در پاسخ 
چرایی محرومیت مشهد از طرح اقدام ملی 

مسکن:

دولت در مشهد زمین ندارد
معاون بازآفرینــی شــهری اداره کل راه وشهرســازی 
خراسان رضوی گفت: طرح مسکن ملی درشهرهایی 
اجراخواهد شد که دولت زمین داشته باشد، لذاچون 
دولت درمشــهد زمینی ندارد این طرح درخارج شهر 
اجرا می شــود. رضا نوروزی در گفت وگــو با خبرنگار 
مهر، افزود : بیشتر زمین ها در این شهر در اختیار وارثان 
خصوصی، آستان قدس رضوی یا موقوفه است، لذا این 
طرح در شهرهای جدید گلبهار و بینالود اجرا خواهد 
شد. نوروزی با بیان این که ما پیشنهادهایی در خصوص 
خرید این زمین ها از آستان قدس رضوی، اداره اوقاف و 
وارثان خصوصی به دولت داده ایم، گفت: باید توافقی 
میان این مالکان با دولت صورت بگیرد تا آنان در صورت 
در اختیار قــرار دادن زمین های خود به بنیاد مســکن 

تسهیالتی را دریافت کنند. 

آیت ا... علم الهدی  در خطبه های نماز جمعه:

استاندار پیگیر دلیل قطع یارانه  و ندادن بسته  معیشتی به محرومان باشد
نمازجمعه

مسعود حمیدی

 امام جمعه مشــهد با اشــاره بــه قطــع یارانه برخی 
مســتمری بگیران در اســتان گفت: بنــده از آقای 
اســتاندار خواهش می کنم قطع یارانه ها و ندادن 
بســته معیشــتی به برخی افراد را پیگیــری کنند، 
کســانی را به روســتاها و ده ها، حاشــیه شــهرها و 
سراغ خانواده های فقیر بفرستند تا آن هایی که به 
دستشان نرســیده اســت ثبت نام کنند یا آن هایی 
که ثبت نــام کرده انــد اما به جایی نرســیده اســت 
 پیگیری قوی شــود.به گزارش خراســان رضوی، 
آیت ا... علم الهدی روز گذشته در ابتدای خطبه دوم 
نماز جمعه به موضوع ثبت نام داوطلبان انتخابات 
مجلــس اشــاره و تصریح کــرد : در منطق اندیشــه 
سیاســی اســالم مشــارکت سیاســی یک تکلیف 
است و تنها حق نیست که شما بگویید دلم خواست 
استفاده کنم و دلم هم نخواست استفاده نکنم. وی 
افزود : معنای کاندیدا شدن و معنای انتخابات این 
است که آقایی بیاید و بگوید همه شما وظیفه دارید 
در مسائل سیاسی و مدیریتی کشور دخالت کنید، 
نظارت کنید، برنامه ریزی کنید و من یک نفر می آیم 
از طرف صد هزار یــا یک میلیون آدم ایــن وظیفه و 
تکلیف شــرعی را مجانی و رایگان انجام می دهم؛ 
معنــای کاندیــدا شــدن ایــن اســت. اگــر کاندیدا 
شدن برای این اســت که یک آقایی باید بگوید من 
می خواهم نماینده نیم میلیــون یا یک میلیون نفر 
در انجام تکلیف شرعی شان شــوم مانند این است 
که یک نفر بگوید می خواهم از طرف صد هزار نفر 
نماز بخوانم. نماینده شــدن و کاندیدا شدن برای 
نمایندگــی معنایش این اســت. خوب اگــر این آقا 
می خواهد برای انجام تکلیف واجب شرعی مردم 
در یک شهر یا منطقه یا اقلیم نمایندگی بکند، دیگر 
تبلیغ معنی ندارد! پول خرج کردن یعنی چه؟ این 

پوستر و عکس زدن به چه معنی است؟

کسی که با پوستر و تبلیغات می آید برای 	 
قدرت آمده است

آیت ا... علم الهدی گفت: آن کس که می آید پوستر 
می زند و برای تبلیغات خودش پول خرج می کند 
معلوم می شــود که کاندیدا شــدن یعنی رقابت در 

قدرت، این بــر مبنای اندیشــه اســالمی و تکلیف 
شرعی نیامده است کاندیدا شــود، برای به دست 
گرفتن قــدرت آمده لــذا دارد پــول خــرج و هزینه 
می کنــد که بــه این قــدرت برســد. این با اندیشــه 
سیاسی اسالم و اصل مسئله انتخابات در موضوع 

تکلیف شرعی سازگار نیست.

انتقاد از آمار باالی ثبت نام انتخابات در 	 
مشهد

امام جمعه مشــهد افــزود: آقــای فرمانــدار گفتند 
که برای انتخابات مشــهد حــدود ۵۳۶ نفر اســم 
نوشــته اند. ۵۳۶ نفر نام نویســی برای نمایندگی 
مشهد در حالی که مشهد تنها ۵ کرسی در مجلس 
دارد، یعنــی برای هــر کرســی بیــش از ۱۰۰ نفر 
آمده انــد که ایــن کرســی را تصاحــب کننــد. این 
صدنفری که برای تصاحب یک کرسی آمده اند واقعًا 
آمده اند تکلیف شرعی مردم چندمیلیونی مشهد و 
کالت را به نمایندگی از آن ها انجام بدهند؟ یا بحث 
رقابت در قدرت اســت؟ برای یک کرســی صد نفر 
مسابقه بگذارند تا یک نفر آن را تصاحب کند؟این 
دقیقًا اندیشه سیاســی لیبرال دموکرات است که 

بخواهد برای تصاحب قدرت رقابت کند.

هزینه کرد کاندیداها شفاف شود	 
آیت ا... علم الهــدی تصریح کرد: بنده می خواهم 
خواهش کنم در درجه اول از دستگاه های نظارتی 
بر انتخابات و بعد تقاضا کنم از دستگاه های امنیتی، 
اطالعاتی و قضایی، این قصه را پیگیری کنند که 

هزینه کاندیداها کاماًل شفاف شود. یک آقای تاجر 
و یک شرکت اقتصادی به چه مناسبتی می آید صد 
میلیون تومان به یک ستاد انتخاباتی پول می دهد 
تا یک آقایی رأی بیاورد؟ بــرای او چه نفعی دارد؟ 
از او چه می خواهد؟ جز این که می خواهد در پرتو 
او اســتفاده کند؟ جز این که می خواهد از حاشیه 
قدرت او بهره برداری کند؟ پس این شــد رقابت بر 
قدرت و برای بهره برداری از حاشیه قدرت شخص 
کاندیدا. من خواهش می کنم دستگاه های امنیتی 
و قضایی ما در کنار دســتگاه های نظارتی قصه را 

پیگیری کنند که معلوم شود هزینه ها از کجاست.

شاید آمریکا و انگلیس پشت پرده باشند	 
وی ادامــه داد: اگــر بنــا شــد کاندیــدا شــدن در 
نمایندگــی مجلــس رقابت قــدرت باشــد و برای 
این رقابت باید پول هزینه کرد، چــرا این هزینه را 
آمریکا نکند؟ چرا آمریکا با ۱۰ دست و ۵۰ واسطه 
نیاید برای این آقــا هزینه کند که او نماینده شــود 
و فــردا در مجلس شــورای اســالمی از او به عنوان 
یک مهره یا عامل نفوذی در داخل بهره برداری کند. 
لذا این هزینه ها باید شــفاف شــود، دستگاه های 
امنیتی و قضایــی عالوه بر دســتگاه های نظارتی 
واقعــًا بایــد بررســی و پیگیــری کنند کــه اگر یک 
آقایی آمــد در عرصــه انتخابات میلیــاردی هزینه 
کرد حتمًا مشــخص شــود این پول از کجــا آمده؟ 
ولو به اســم شــرکت اقتصادی یــا تاجر اما پشــت 
پرده اش چه کسی است؟ شاید آمریکا، انگلیس یا 

صهیونیست ها پشت پرده باشند.

انتخابات یک دروازه بزرگ برای ورود دشمن 	 
است

وی ادامه داد: مملکت ما دشمن دارد و دنیای کفر 
روی کره زمین با ما دشــمن اســت و مسلما مسئله 
انتخابــات یک دروازه بــزرگ برای ایــن قلعه ایمن 
اســت. نظام مقدس جمهوری اســالمی یک قلعه 
ایمن است و دیوار بلندش والیت است. نظام مقدس 
جمهوری اســالمی یک دیــوار بلند به اســم والیت 
دارد که هیچ دشمنی نمی تواند از آن باال بیاید اما 
یک دروازه به اســم انتخابات و مردم ساالری دارد 
که از این دروازه بزرگ دشمن وارد می شود، جلوی 
در این دروازه نگهبان و پاســدار دارد و نمی گذارد 
خارجی وارد شــود و یقینــًا آمریکایی، انگلیســی، 
فرانســوی و یهودی از این دروازه وارد نمی شوند. 
همه مسلمان هستند، همه مؤمن هستند و حتی 
نمی گذارند افراد مسئله دار هم از این دروازه وارد 
شوند؛ اما این مسلمانان اگر در ستاد انتخاباتی شان 
یک آقایی آمد شناخته یا ناشناخته میلیون ها تومان 
هزینه کرد و بعدها از این آقا تمنا داشــت، پای این 
آدم ایســتاد و خواســت از قــدرت او اســتفاده کند 
از کجا معلوم پشــت پرده ماجرا آمریــکا و انگلیس 
نباشــند؟ او که نتوانســته آمریکایی و انگلیسی را 
از ایــن دروازه وارد کنــد این مســلمان مؤمــن را با 
پشتیبانی میلیاردها تومان وارد کرده تا بر او مسلط 
شود و فردا او چه دانسته چه نادانسته بشود عامل 
دشمن. وی افزود: لذا باید عزیزان ما در عرصه های 
مختلف صرف نظر از نظــارت بر انتخابــات عمدتًا 
در عرصه های امنیتــی و اطالعاتی ایــن مصرف و 
هزینه های تبلیغاتی را به صورت شــفاف پیگیری 
کنند. این که بــرای رضای خدا نیســت، اگر برای 
رضای خداست به این مردم فقیر قشر آسیب پذیر 
کمک کنید به این مردمی که بعضی از آن ها شــام 
شب ندارند کمک کنید این مردمی که همه زندگی 
آن ها با یارانه سپری می شود و یارانه آن ها قطع شده 

و بسته معیشتی هم به آن ها نداده اند.

آقای استاندار پیگیر باشد	 
 امام جمعــه مشــهد ادامــه داد: یــک آقایــی کــه 
یک میلیون و نیم مستمری  تأمین اجتماعی می 
گیرد گفت که به او بسته معیشــتی نداده اند و در 
تمام فامیلش که همه فقیر هستند تنها به دو نفر 

بسته معیشتی داده اند. بنده از آقای استاندار که 
االن در محضرشان هستیم خواهش می کنم قصه 
را در استان پیگیری کنند و کسانی را به روستاها 
و ده ها، حاشیه شهرها و سراغ خانواده های فقیر 
بفرستند تا آن هایی که به دستشان نرسیده است 
ثبت نام کنند یا آن هایی که ثبت نام کرده اند اما به 
جایی نرسیده است پیگیری قوی شود. این مردم 
زندگی شــان با  یارانه می گذشــت کــه یارانه هم 
قطع شده و بسته معیشتی هم به آن ها نداده اند، 
لذا این قضیه در استان ما حتمًا به نتیجه ای برسد 
و امیدواریم در کل مملکت نتیجه ای داشته باشد.
آیت ا... علم الهدی گفت: فقیر تنها کسی نیست 
که مدام به در خانه شما  مراجعه کند، فقیر آبرومند 
کســی اســت که شــما به در خانه او بروید. حتما 
باید بایستیم که بیایند فرم پر کنند ؟ آن روستایی 
بی ســواد معلوم نیســت چطور باید خودش را به 
کامپیوتر برساند، فرم پر کند و مدارکش را فراهم 
کند. مسئوالن ما باید به سراغ فقرا و دِر خانه های 
آن ها بروند، این وظیفه اصلی ماست. امام جمعه 
مشــهد با انتقــاد مجــدد ازهزینه هــای کالن در 
تبلیغات انتخابات افزود : شما هم به این آقا کمک 
نمی کنید، کسی که زندگی اش با یارانه می گذرد، 
بعد می روید صد میلیون تومان به ستاد انتخاباتی 

می دهید؟ این برای خداست؟

مردم در رأی دادن به کسانی که پوستر باز 	 
هستند شک کنند

وی اظهار کرد: شما مردم، بصیر و بینا باشید که 
به این آقای پوســتر باز و این آقایــی که اهل تبلیغ 
است اگر می خواهید رأی بدهید شک کنید. واقعًا 
بگردید به فردی رأی بدهید که مطمئنا نیروی دین 
و واقعًا نماینده شما در انجام تکلیف شرعی است. 
می خواهید دو رکعت نماز پشــت ســر پیش نماز 
بخوانید، یقین می کنید قرائتش درســت باشد، 
اگر یک »ض« َواَلّضالین درســت نباشــد، پشــت 
سرش نماز نمی خوانید، مشارکت سیاسی تکلیف 
شرعی است، به هرکســی رأی دهی، نمایندگی 
داده ای که واجب شــرعی تو را انجــام دهد، باید 
آن قدر به او اعتقاد داشته باشی که واجب شرعی 
تو را مطابق رضای خــدا انجام دهــد، اگر اعتقاد 

نداشته باشید، چرا می خواهید به او رأی  دهید؟
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پرسش و پاسخ صریح در کرسی آزاداندیشی با دادستان کل کشور 
 نوید زنده روحیان  - نشســت »حــدود آزادی در کرســی های
 آزاد اندیشی « با حضور دادستان کل کشور در دانشگاه فردوسی 
برگزار شد، نشستی که با طرح صریح برخی موضوعات از سوی 
حاضران همراه بود و حجت االســالم والمسلمین محمدجعفر 
منتظری نکاتی را در پاسخ به این اظهارنظرها مطرح کرد که در 

ادامه مهم ترین مباحث مطرح شده را می خوانید.
* کرسی هایی که مسائل علمی و مهم جامعه را بررسی می کنند، 
بسیار مهم و الزم است، خود ما در دستگاه قضایی به شدت به این 
مســائل نیازمندیم. مثال در بحث حقوق عامــه، در طول این 4۰ 
سال بعد از انقالب، ما حدود ۳۵ سال درباره این موضوع اصال فکر 
نکردیم. نه یک قانون داریم، نه یک آیین نامه و نه در دستگاه قضایی 
تعریف شــده اســت. از روزی که به تحقیق در این باره پرداختیم 
تازه به گسترش و اهمیت آن پی بردیم و دیدیم چقدر موضوعات 

متفاوت و گسترده است.
* در پاسخ به اظهار نظر یکی از کارشناسان در خصوص امنیتی 
شــدن جــو دانشــگاه هــا و کرســی هــای آزاداندیشــی و برخی 
اظهارنظرها در خارج از دانشــگاه برای لغو یک جلسه بیان شد: 
اعتقاد داریم به هیچ وجه  نباید فضای دانشگاه امنیتی شود، شأن 
استاد و دانشجو باالتر از این است که جو آن را امنیتی کنند و حضور 
مراجع، مقامات امنیتی و انتظامی در اماکن علمی هیچ وجهی 
نــدارد. در مواردی بارها از اســتان ها تماس گرفته شــده که می 
گویند جلساتی قرار است برگزار شود و از ما نظر خواهی می کنند. 
حرف ما این است که دو نکته باید در این جلسات رعایت شود. البته 
اگر من اشتباه می کنم من را متقاعد کنید، آن چه در حوزه تحقیق و 
دانش و علم است باید صد درصد از فضای امنیتی دور باشد، من بر 
اساس وظیفه ای که دارم  قول می دهم به عنوان مدعی العموم هر 
دستگاه و مرجعی جلوی کار شما را گرفت و گرفتاری به وجود آورد، 
به من بگویید من با او برخورد خواهم کرد. من مدعی العموم هستم 
یعنی از طرف جامعه من ادعا می کنم که حقوق جامعه باید رعایت 
شود. اما برخی افراد و جریاناتی هســتند که از فضای دانشگاه و 
دانشجویان سوء استفاده می کنند هرچند ما معتقدیم همان را 
هم نباید امنیتی کرد، خود مسئوالن دانشگاه باید فضا را مدیریت 
کنند و به نیروی امنیتی نیز نیازی نیست اما باالخره برخی افراد 
خطوط قرمز نظام  و اســالم را مورد هجمه قرار می دهند، این جا 
خود دانشگاهیان نباید بگذارند. البته هرچیزی خط قرمز نیست 
و نباید اشتباه شود، مِن دادســتان، فالن مسئول و دیگران خط 
قرمز اسالم و نظام نیستیم و حاال اگر کسی به ما اهانت یا توهین 
کند و فحش بدهد ما خط قرمز نیستیم، همین خطوط قرمز را باید 
مشخص کنیم و به همه نیز گفته شود که کسانی که می خواهند در 
این کرسی ها شرکت کنند این موارد را رعایت کنند، در این صورت 
چه کسی می تواند معترض شــود؟ اگر کســی اعتراض کرد من 
عرض کردم که مدافع هستم. مدافع شما، دانشگاه و دانشجویان.

* یکی از کارشناســان در این جلسه گفت: ســخنان شما کامال 
درست و خوب است اما چرا ساز و کار رسمی و مکتوب و مشخصی 
تدوین نمی شود که بتوان بر اساس آن استناد کرد. شما می گویید 
کسی اجازه ندارد، اما باالخره این ها در حال رخ دادن است. امروز 
هیچ اســتاد و دانشــگاهی به خود اجازه نمی دهــد برخی موارد 
را مطرح کند، مثال ســواالتی درباره رهبری، والیت مطلقه فقیه 
و موارد دیگر دارنــد، ابهاماتی دارنــد، درخصوص حجاب حرف 
دارند، این واقعیتی است که در کف جامعه با آن روبه رو هستیم، 
من از شما می پرسم که آیا جایی هست که بتوان به این سواالت به 
بهترین شکل پاسخ داد؟ تا مطرح شود افرادی خارج از دانشگاه 
هجمه وارد می کنند. حجت االســالم منتظری در پاسخ گفت : 
گاهی اوقات مسائل مخلوط می شود، که  این مشکالت و آسیب 
ها به وجود می آید، من چقدر حدیث و آیه و روایت بیاورم که بگویم 
بحث و تبادل نظر هیچ اشکالی ندارد. وقتی دختری که بدحجاب 
است در بحث حجاب سواالت و ابهاماتی را مطرح می کند و با توجه 
به استدالالت و دالیلی می گوید من دوست دارم که حجابم این 
چنین باشد ما باید پاسخ مناسب و منطقی به او بدهیم که مناسب 
است حجاب را رعایت کنی.در مسائل مختلف همین است، اما 
گاهی اختالط مباحث با هم مشــکالتی را ایجاد می کند، یعنی 
در ضمن این که مســئله حجاب را می گوید، به مسائل اعتقادی 
و دینی نیز اهانت می کند، الزمه این امر مشــخص کردن حریم و 
خطوط قرمز است مثل اهانت به حریم مقدسات، اهانت به ذات 
احدیت و پیامبر )ص( و امامان معصوم )ع(، ما نباید اجازه دهیم 
دانشگاهمان مکانی برای اهانت به این ها باشد. اگر اهانت باشد 
باید برخورد کرد، اما فردی می خواهد بررسی و کنکاش بکند که 
مبانی این حکم چیست، بحث والیت فقیه که بیان شد که مربوط به 
مقام معظم رهبری و امروز نیست، سال ها بوده، چه اشکالی دارد 
که بیان شود، معایب و محاسن و مضرات آن بیان شود اما فردی 

می آید و از بحث استفاده می کند و به حریم والیت ائمه)ع( اهانت 
می کند، این جا برای ما خط قرمز است. در غیر این صورت همه 
افراد، مراجع و مسئوالن جایز الخطا هستند و هیچ کس معصوم 
نیست. باید این جلسات را از آن چه به عنوان جرم تلقی می شود 
جدا کنیم، اما در بحث انتقاد ممکن اســت برخی به مقام معظم 
رهبری انتقاد داشته باشند و بیان کنند، یا خودشان حضور دارند یا 
دفتر پاسخ خواهد داد، به من به عنوان دادستان کل ایراد بگیرند، 
چشمم کور باید پاســخ بدهم، حاال یا دلیل دارم، یا اگر هم ندارم 
می پذیرم و باید جبران کنم. این خطوط قرمزی هم که بیان شد 
دوستان در وزارتخانه آماده کنند ما هم نظراتمان را بیان می کنیم.
* یکی دیگر از حاضــران گفت : شــما گفتید موضــوع در داخل 
دانشگاه مدیریت شود و اگر نشد سپس خارج از دانشگاه، اما گاهی 
اوقات از ابتدا و  قبل از برنامه افرادی از خارج هستند و پیگیرند که 
چه اتفاقی قرار است رخ دهد. دادستان کل کشور در پاسخ گفت: 
سال گذشته یا دوسال قبل یک بار در مشهد و یک بار هم در یک 
استان دیگر قرار بود یک جمعی یا تشکلی جلسه ای را در دانشگاه 
برگزار کنند، از یک فرد خاص نیز که مقداری مسئله داشت دعوت 
شده بود، از ما سوال کردند ، من به دادستان آن زمان گفتم شما 
ورود نکنید، از مسئوالن دانشگاه و مسئوالن دیگر، شورای تامین 
و دیگران بخواهید تضمین کنند حادثه ای اتفاق نمی افتد. من 

گفتم هیچ اشکالی ندارد ما اصال حق ورود نداریم.
وی افزود: البته نکته این است که شما باید در این موارد یک راهکار 
برای آن پیدا کنید، اگر بعضی از محافل به گونه ای باشد که بعد از 
آن جلسه ســالمت و امنیت و جان این افراد به خطر بیفتد، حاال 
باید چه کار کرد؟ اگر درگیری ایجاد شود و آسیبی به افراد برسد 
مسئوالن نباید پاســخ گو باشــند؟ ما باید یک فکری بکنیم البته 
نباید جو این چنین باشد باید با سخنرانان قبل از جلسه صحبت 
کرد. هیچ مقام قضایی و امنیتی حق ورود ندارد و خود مسئوالن 
دانشگاه باید مدیریت کنند و تضمین و تامین بدهند که این اتفاق 
رخ ندهد. البته که ممکن است باالخره چند نفر سر و صدایی هم 
بکنند و باید افرادی که حضور پیدا می کنند مقداری سعه صدر هم 
داشته باشند. گاهی اوقات البته اگر همین هیجانات هم نباشد 

که اصال مزه ندارد.
 حجت االســالم والمســلمین منتظــری دربــاره افزایش قیمت
 بنزین گفت: نظــر ما این اســت که ایــن تصمیم بهتــر از این می 
توانست اجرا شود، من عضو شورای اقتصادی هم هستم، آقایان 
می خواستند این کار را بیندازند به عهده سه قوه، این که موضوع 
بنزین و افزایش قیمت آن در شورای عالی اقتصاد مطرح شد این 
نبود که این کار در حوزه اختیارات این شورا باشد، قانون از چهار 
سال قبل تصویب شده و مســئول اجرای آن هم دولت است. آن 
روزی هم که در جلسه مطرح شــد گفتند این از اختیارات دولت 
است و خود دولت تصمیم بگیرد، منتها گفتند ما می خواهیم این 

افزایش درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون اجازه نمی دهد ما 
این جا مصوبه بگیریم که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار 
بگیرد و بعد اجرا کنیم. دادستان کل کشور تصریح کرد: عزیزان 
دانشگاهی این طور القا نشود که سران سه قوه تصمیم گرفتند، 
این موضوع هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد، سه بار در جلسه مطرح 
شد، یکی دوبار هم رئیس محترم قوه قضاییه گفتند اصال ربطی به 
ما ندارد و در حوزه صالحیت و اختیارات خود دولت است. در اجرا 
هم به نظر ما اجرای ناقصی بود. وی افزود: دو اشکال عمده در این 
مسئله بود که اگر دولت از چهار سال قبل با یک شیب مالیم این کار 
را انجام می داد، مردم هم با این شیب مالیم خود را وفق می دادند، 
نه این که یک مرتبه مواجه شوند با ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، اشکال 
بعدی این بود که آقای رئیس جمهور و مقامات عالی باید می آمدند 
و از یکی دوماه قبل با مردم صحبت می کردند و توضیح می دادند. 
من به عنوان یک شــهروند ایرانی عرض می کنم اطالعاتی که از 
قیمت بنزین و قاچاق و تولید و مصرف دارم، صد درصد معتقد بودم 
که این افزایش قیمت باید انجام شود، اما شیوه اجرای آن مهم بود 

که متاسفانه دولت مردم را قانع نکرد.
حجت االسالم منتظری توضیح داد: در حوادث این چنینی که 
اعتراضات گسترده انجام می شود و بانک آتش می زنند و خرابی 
به بار می آیــد ماموران که نمــی توانند نگاه کنند، بایــد امنیت را 
برگردانند.  امنیت هم چطور برمی گردد، این طور که این غائله 
جمع شــود، حاال در این بین عــده ای هم بی گناه ممکن اســت 
دستگیر شوندو پراکنده شوند. هرجا حادثه ای اتفاق بیفتد ما به 
عنوان مسئول راضی نبوده و نیستیم که برای یک لحظه یک فرد 
بی گناه دستگیر شود. ولی نمی شــود، اگر امکان این هست که 
ما همان جا به ماموران بگوییم که غربالگری کنند شما راهش را 

به ما نشان بدهید.
* فرد دیگری پرسید: تمام مسئوالن و خود شما بیان می کنید 
که اعتراض حق مردم اســت، اما من االن اعتراض دارم، چطور 
اعتراض کنم؟ حجت االســالم منتظری در خصــوص راه های 
اعتراض گفت: برای اعتراض چند راه وجود دارد، ابتدا این که 
به صورت کتبی باشــد، دوم این که ما رســانه داریم در رسانه ها 
اعتراض و انتقادو شکایت کنید اما این کار با اغتشاش جداست. 
اطالعاتی که ما داریم در حوزه تالش های دشمن، برای این که 
مملکت را به آشوب بکشند، هرکدام از شما هم باشید نمی توانید 
بی تفاوت باشــید. وی افزود: در همین حــوادث در میدان 7۲ 
تن قم ما از یک خودروی پژو، ۸4 اســلحه شکاری با گلوله های 
خاص کشــف کردیم، این ها از کجا و برای چه کاری آمده بود؟ 
االن بسیاری از افرادی که در این حوادث کشته شده اند با اسلحه 
شکاری کشته شده اند. اگر ما می توانستیم همه ابعاد امنیتی و 
اطالعاتی و دست های پشت پرده را برای مردم بیان کنیم مردم 

متوجه می شدند.



گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

معاون وزیر آموزش و پرورش: 

آثار کمبود بودجه در آموزش و 
پرورش گریبان همه را خواهد گرفت 
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش و رئیس ســازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی کشــور با بیــان این که 
نظام اعتبارات و تامین منابــع در آموزش و پرورش 
باید اصالح شود، تاکید کرد: آثار کمبود بودجه در 
آمــوزش و پرورش گریبــان همه را خواهــد گرفت و 
باید همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور 
حامی و کمک آموزش و پرورش باشــند. به گزارش 
»خراسان رضوی«، سید جواد حسینی، پنج شنبه 
گذشــته در همایش و کارگاه مدیران مدارس دوره 
دوم متوســطه نظری اســتان که در مجتمع ســپید 
برگزار شــد، اظهار کرد: دو کار در وزارت آموزش و 
پرورش در حال انجام اســت، موضــوع اول اجرای 
سند تحول بنیادین و موضوع دوم نحوه تامین اعتبار 
در آمــوزش و پــرورش اســت. وی افــزود: الیه های 
نظــری، برنامــه ای، عملیاتــی و نهــادی از ارکان 
ســند تحول بنیادین اســت کــه در الیه نظــری این 
سند پیشرفت خوبی داشــته ایم، همچنین در الیه 
برنامه ای ســند نیز تاکنون ۶۷۰ برنامه تولید شده 
ولی در الیه هــای دیگــر کار جدی صــورت نگرفته  
اســت. حســینی با بیان این کــه هم اکنــون برنامه 
ســند تحول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش تبدیل به 
فعالیت شده  است، تصریح کرد: باید در این مرحله 
فعالیت ها ارزیابی شود اما ارزیابی اثربخش صورت 

نمی گیرد.
همچنین به گزارش روابط عمومی اســتانداری، 
رزم حســینی اســتاندار خراســان رضــوی نیز در 
این همایش اظهار کرد: اگر می خواهیم کشور را 
بسازیم باید با هر سلیقه  ای کنار یکدیگر کار کنیم 
و اگر مدیری مرتکب اشــتباه شــد، باید شــهامت 
این را داشــته باشــد که از مردم عذرخواهی کند. 
وی تاکید کرد: نظــام آموزش و پرورش کشــور به 
ویژه معلمــان و فرهنگیان باید از معیشــت خوبی 
برخوردار باشند تا بتوانند فرزندان ما را به خوبی 
تربیــت کننــد. وی تمرکزگرایــی، بوروکراســی 
نحــس اداری، منســجم نبــودن ارکان حکومت، 
نزاع هــای سیاســی، بزرگ بــودن دولــت و گران 
اداره شــدن آن، بی توجهی به فرهنگ اقتصادی 
در تبلیغ آموزه های دینی، نگاه منفی به مجاهدان 
اقتصادی و ســرمایه گــذاران، قوانیــن و مقررات 
و دســتورالعمل های مزاحــم و تناســب نداشــتن 
اختیارات و وظایف با مسئولیت ها را از جمله موانع 

توسعه نیافتن کشور برشمرد.
رزم حسینی در خصوص اهمیت انتخابات مجلس 
و ضرورت مشــارکت حداکثری مردم در آن، تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران این حق را به ما داده 
اســت که رای بدهیم، از طرفی دشمنان ما را تحت 
فشــار قرار داده انــد و می دانند این انقــالب »مردم 
پایــه« اســت و همراهی آن هــا اســتمرار جمهوری 

اسالمی را به دنبال خواهد داشت.

اخبار

اجتماعی

 جشنواره »خانواده رضوی« 
در مشهد برگزار شد 

نخســتین رویداد ملــی خالقیــت و نــوآوری در عرصه 
خانواده با عنوان »جشــنواره خانواده رضوی« به همت 
بنیاد کرامت امام رضا)ع(، مشارکت مرکز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس و بنیاد ملی خانواده برگزار شد 
تا طرح ها و ایده های برتر فعاالن عرصه خانواده معرفی 
و از آن حمایت و بهره گیری شود. به گزارش »خراسان 
رضوی«، سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوی، پنج شنبه گذشته در این همایش اظهار 
کرد: مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از 
همان سالی که راه افتاد، بنا را بر این گذاشت که در کنار 
تمام خدمات آستان قدس، یک پیوست خانواده محور، 
زیر نظر متخصصان و با کمک تشکل های مردمی داشته 
باشد. امسال، سال سوم تشکیل این مرکز است و شان 
مرکز تا حدود ۷۰ درصد ستادی و راهبری است و قرار 
نیست آستان قدس، متولی آن باشد. فاطمه دژبرد در 
بخش دیگری از ســخنان خود گفت: بیش از 4۰ سال 
اســت که انقالب  اســالمی در حوزه هــای مختلف و به 
ویژه در حوزه خانواده، کار انجام می دهد، تشکل های 
مردمی و دســتگاه ها فعال هســتند اما قطعا این مسیر 
آسیب شناسی الزم دارد  تا ببینیم چه کار کرده ایم.در 
ابتدای این مراسم نیز فضه سادات حسینی، دبیر علمی 
جشنواره خانواده رضوی گفت: بیش از هزار فعال حوزه 
خانواده در این جشنواره حضور یافتند و بیش از 4۰۰ 
اثر، طرح و تجربه به دبیرخانه رســید که بیش از ۶۰ اثر 
را از ایــن میان انتخــاب کردیــم. ما در جشــنواره چهار 
محور »آموزش و مشــاوره خانواده«، »تسهیل در ازدواج 
جوانان«، »فرزندآوری و فرزند پروری« و »سبک زندگی« 
داریم و طرح های برگزیده به مسئوالن حاکمیتی معرفی 
و از آن حمایت می شــود. وی افزود: اولین بار اســت در 
کشــور طرح و ایده های بیــش از 1۰هزار فعــال حوزه 

خانواده شناسایی شده است.

تاکسیرانی: ثبت نام متقاضیان 
استفاده از تسهیالت نصب سیستم 

CNG آغاز شد
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری مشهد، از 
آغازثبت نــام متقاضیان اســتفاده از تســهیالت نصب 
سیســتم گازCNG بــرای خودروهای تک ســوز دارای 
مجوز از سازمان تاکسیرانی خبرداد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شــهرداری مشــهد، احمد محبی اظهار 
کرد: متقاضیان استفاده ازاین تسهیالت می توانند برای 
ثبت درخواست خود به سایت irngv.ir مراجعه کنند. 
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تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: 
قضات در برابر تضییع حقوق موقوفات 
بر اســاس قانــون و شــرع بایســتند. به 
گزارش آســتان نیــوز، حجت االســالم 
والمســلمین احمــد مــروی در دومین 
نشست مشــترک دادســرای انتظامی 
قضــات و حفاظــت و اطالعــات قــوه 
قضاییه سراسر کشــور که در ساختمان 
مرکزی دادگســتری اســتان در مشهد 
برگزار شــد، با تأکید بر اهمیت جایگاه 
قضات در اســالم و ارج امر قضا در آیات 
و احادیث، تصریح کرد: اهمیت قضاوت 
در اسالم سبب شده تا آیات، احادیث و 
توصیه های فراوانی در خصوص تبیین 
جایگاه قضــاوت در جامعه بیان شــود. 
وی با بیان این که در دین اســالم شأن و 
جایگاه قضاوت بسیار ممتاز تعیین شده 
و خداونــد قضــاوت را در روز قیامت کار 
خود معرفی کرده است، ابراز کرد: شأن 
قضاوت آن قدر باالســت که خداوند در 
موارد متعدد یکی از شــئون خود در روز 
قیامت را قضــاوت خوانده و این نشــان 
دهنده اهمیــت قضــاوت و حکم کردن 
بین مردم اســت. تولیت آســتان قدس 
رضــوی در ادامه با اشــاره بــه تأکیدات 
اســالم بــر اهمیــت حفــظ و صیانــت از 
موقوفات و اجرای نیات واقفان، تصریح 
کرد: دفاع و صیانت از کیــان موقوفات 
یــک وظیفــه اخالقــی و واجب شــرعی 
اســت، درخواســت ما از دادســتانان و 
قضــات محترم کشــور این اســت که در 
خصوص موقوفات، آن چه حکم الهی و 
قانون است، اجرا شود. حجت االسالم 
والمسلمین مروی بیان کرد: در گذشته 

آقایان شــورای عالی شهرسازی وزارت 
راه نقشــه ای را برای مشــهد تهیه کرده  
بودند که بخش عمــده ای از زمین های 
آستان قدس در آن طرح از بین می رفت. 
وی افــزود: من بــه مقامــات دولتی هم 
گفتــه ام کــه ایــن چگونه طرحی اســت 
که بخــش زیــادی از زمین های آســتان 
قدس را از بیــن می بــرد، الحمدهلل این 
کار خالف قانون توســط دیوان عدالت 
اداری نقض و آن تصمیم غلط و اشــتباه 
اصالح شد که جای تشکر دارد.تولیت 
آســتان قدس رضوی تصریــح کرد: اگر 
طرحی متعارف برای شهر است و زمین 
آستان قدس هم در آن طرح قرار گرفته 
مشــکلی نــدارد امــا در برابــر اقدامات 
خالف قانون و شــرع باید ایســتاد، این 
زمین ها متعلق به حضرت رضا )ع( است 
که واقفان با خلوص نیت، وقف آســتان 
حضــرت ثامــن الحجــج )ع( کرده اند، 
ما موظف بــه نگهداری و عمــل به نیات 
واقفان هســتیم و این زمین ها متعلق به 
فرد نیست. حجت االسالم والمسلمین 
مروی خطاب به قضات و دادستان های 
کشور حاضر در این مراســم گفت: ما از 
شما می خواهیم خادمان حضرت رضا 
)ع( باشید و در نهایت دقت و حساسیت 
بر اساس قانون و شــرع از موقوفات این 

امام همام صیانت کنید.

رئیس کمیته امداد  امام خمینی)ره(: 

 170 هزار شغل برای مددجویان 
کمیته امداد ایجاد می شود 

رئیس کمیته امداد با بیان این که طبق تبصره 1۶، 
امســال ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ارائه 
تسهیالت  به مددجویان کمیته امداد اختصاص 
یافته اســت، اظهار کــرد: عــالوه بر ایــن از محل 
اعتبارات توسعه روستایی و منابع امداد اعتباراتی 
برای اشــتغال مددجویان پیش بینی شده است 
و امســال 1۷۰ هزار شــغل بــرای جامعــه هدف 
کمیته امداد ایجاد خواهد شد. به گزارش پایگاه 
خبری کمیته امــداد، »ســیدمرتضی بختیاری« 
در همایــش »شــبکه بانکی یــاور توانمندســازی 
اقتصادی نیازمندان« که در مشــهد برگزار شد با 
قدردانی از تالش های شــبکه بانکی در کمک به 
نیازمندان به ویژه مددجویان کمیته امداد، افزود: 
تسهیالت پرداختی برای اشتغال و توانمندسازی 
مددجویان از نوع قرض الحســنه است و مدیران 

بانکی در این امر خیر شریک هستند.

قدردانی بختیاری از شبکه بانکی	 
وی بــا تاکیــد بــر این کــه برای توســعه اشــتغال 
مددجویــان باید فضــای کارآفرینی را به ســمت 
مشــاغل خانگی و خرد ســوق دهیم تا بیشترین 
بهره وری را داشــته باشــیم، ادامه داد: براساس 
برنامه ششم توســعه کشور ایجاد ســاالنه 1۰۰ 
هزار فرصت شغلی  توسط دستگاه های حمایتی 
پیش بینــی شــده اســت کــه از ایــن تعــداد، ۷۰ 
هزار شــغل ســهم کمیته امداد و ۳۰ هزار شغل 
ســهم بهزیســتی اســت.در ادامه ایــن همایش، 
»عبدالناصر همتــی« رئیس کل بانــک مرکزی 
با اشــاره به ضرورت توانمندســازی مددجویان 
کمیته امداد و نقش سیستم بانکی در این فرایند، 
گفت: امروز الگوی خوبــی در کمیته امداد برای 
ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان در حال 
انجام است. وی با بیان این که در دو سال گذشته 
۸۳ هزار خانوار با کمک تسهیالت اشتغال شبکه 
بانکــی از حمایــت کمیته امــداد خارج شــدند، 

افزود: باید همین روش را با قدرت ادامه دهیم و 
بانک مرکزی آماده است با توان بیشتری در این 
مســیر از کمیته امداد حمایت کنــد. رئیس کل 
بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توسعه اشتغال 
روستایی خاطرنشان کرد: برای توسعه پایدار باید 
اشتغال را هدف بگیریم و اگر نتوانیم کار اساسی 
انجام دهیم، سایر تالش ها ابتر خواهد بود. همتی 
خاطرنشان کرد: سقف وام کارفرمایی را به ۵۰۰ 
میلیون تومان رسانده ایم و اگر کارفرمایی 1۰ نفر 
از مددجویــان کمیته امداد را مشــغول کار کند، 
این رقم را دریافت خواهد کرد. وی گفت: امسال 
سال رونق تولید است و تمام تالش سیستم بانکی 
این اســت که این هدف محقق شــود. اســتاندار 
خراســان رضــوی نیــز در ایــن همایــش  اظهار 
کرد: بر اســاس الگوی مثلث توســعه اقتصادی 
فرهنگی، شرکت های نامدار و بخش خصوصی، 
مسئولیت توسعه استان را برعهده  گرفته اند که 
این مهم تبعیض اقتصــادی را کاهش می دهد. 
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی اســتانداری، 
»علیرضا رزم حســینی« افزود: خراسان رضوی، 
بــه لحــاظ اقتصــادی، اســتان پولداری اســت و 
برای بهــره بــرداری از ایــن ظرفیت بایــد زمینه 
جذب سپرده های بیشتر در این استان را فراهم 
کنیم. وی اظهار کــرد: در چارچوب طرح مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی استان، کمیته امداد 
مســئولیت توســعه و توانمندســازی شهرستان 
باخرز را برعهده گرفته است که جای تقدیر دارد. 
اســتاندار تاکید کرد: آمادگی داریم برای تحقق 
سیاســت توســعه و ایجاد اشــتغال، فــرش قرمز 
زیر پای ســرمایه گذاران پهن کنیم. شــایان ذکر 
اســت در این همایش از مدیران 1۷ بانک عامل 
که بیشــترین همکاری را در پرداخت تسهیالت 
به مددجویان داشــته اند تقدیر شــد. همچنین 
صندوق قرض الحســنه امداد والیت مورد تقدیر 

ویژه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.

تولیت آستان قدس رضوی: 

 قضات در برابر تضییع 
حقوق موقوفات بایستند 
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بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
استان خراسان رضوی دارای 31 
شعبه در شهرهای مشهد،سبزوار، 

 نیشابور،درگز،تایباد،خواف،
فریمان،  چناران،قوچان،کاشمر، 

سرخس،گناباد، تربت حیدریه و 
تربت جام است و تاکنون توانسته 

است بیش از 267 هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به مردم 
شریف استان اعطا کند که از این 
تعداد 19358 فقره تسهیالت 

ازدواج،بیش از 6432  فقره 
تسهیالت اشتغال زایی و2293 

فقره تسهیالت زنان سرپرست 
خانوار بوده است.    
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اولین و بزرگ ترین بانک تخصصی قرض الحسنه ایران 12 ساله شد 

"12 سال شفافیت،12 سال خلق فرصت درست" 
22 آذر ماه، دوازدهمین سالروز آغاز فعالیت اثربخش 
بانک قرض الحســنه مهر ایــران در زمینــه کمک به 
رشد و توسعه اقتصاد کشــور، حمایت از کار آفرینی 
و اشــتغال زایــی، توانمندســازی و بهبود معیشــت 
اقشــار ضعیــف، کاهــش آســیب هــای اجتماعی، 
درمان بیماری ها و همچنین حمایت از مددجویان 
سازمان های مردم نهاد است. بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با ســرمایه اولیــه 15هزار میلیــارد ریال و 
مشارکت بانک های دولتی 22 آذرماه سال 1396 
افتتــاح و با گســترش و توزیع موزون شــعب خود در 
سراسر کشــور آغاز به کار کرد. بانک قرض الحسنه 
مهر ایران هــم اکنون با بیــش از 530 شــعبه فعال 
و نزدیک بــه ســه هزار پرســنل جــوان، متخصص و 
کارآزموده در سراســر کشــور فعالیت مــی کند.   در 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در راســتای توسعه 
بانکــداری الکترونیــک و تحقــق بانکــداری بــدون 
کاغــذ برنامه هــای اصــالح ســاختار الکترونیکــی 
کردن عملیات اجرایی بانک و ایجاد یک بانک تمام 
الکترونیک، ســامانه ها، ابزارها و امکاناتی شــامل: 
تهیه اسناد و فرم های دیجیتالی، آرشیو الکترونیکی 
اسناد، اتصال به ســامانه ثبت احوال و احراز هویت 
بیومتریک، اســتفاده از پدهای امضای الکترونیک 
مشتریان،  راه اندازی داشبورد ارزیابی عملکرد شعب 
و راه اندازی اتوماسیون اداری )چارگون( و همچنین 
گسترش خدمات بانکداری الکترونیک مانند افتتاح 
حساب و درخواست تسهیالت به صورت آنالین در 
کنار دیگر خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک فراهم 
شده است.  با این اقدامات تمامی عملیات بانکی در 
این بانک به صورت غیر حضوری و بدون استفاده از 
کاغذ قابل انجام است. این امکان نقش به سزایی در 
حفاظت از محیط زیست، حذف رفت و آمدهای غیر 
ضروری و تسریع در ارائه خدمات بانکی به مشتریان 

ایفا می کند.
نیازمندان	 

همان طور که می دانیــد هم اکنون، بهبود شــرایط 
اقتصادی و معیشــتی مردم در اولویت قرار دارد. در 
این بین اقشــار محروم و دهک هــای پایین درآمدی 
بیش از دیگران در مضیقه هستند. مهر ایران به عنوان 
بانکی قرض الحسنه، با اشراف به این مسئله، به طور 
ویژه تأمیــن مالــی نیازمنــدان را از طریــق وام های 
قرض الحســنه مدنظــر قــرار داده اســت. برخــی از 
آن ها به این ترتیب اســت: بیــش از 215 هزار فقره 
تسهیالت به ارزش تقریبی 13هزار و 700 میلیارد 
ریال به مددجویان کمیته امداد، بیــش از 37 هزار 
و 500 فقره تســهیالت به ارزش تقریبــی پنج هزار 
و 300 میلیارد ریــال از طریق بنیاد برکت به منظور 
ایجاد فرصت های شغلی در مناطق کمتر برخوردار، 

بیــش از 7500 فقره وام به ارزش بیــش از یک هزار 
میلیارد ریال به افراد تحت پوشش بهزیستی و بیش 
از 13 هزار فقــره وام بــه ارزش تقریبــی 818 هزار 
میلیون ریال با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
به منظور ساخت و احداث مسکن روستایی، افزون بر 
این، اعطای بیش از 19 هزار مورد تسهیالت به بانوان 
بی سرپرســت به ارزش بیش از 578 میلیارد ریال و 
همچنین بیش از 1300 فقره تســهیالت به ارزش 
186 میلیارد ریال نیز در این زمینه ارزیابی می شود.

 اشتغال زایی و کارآفرینی	 
در کشــور ما به علت نبود رشــد و توســعه کافی بازار 
ســرمایه، نقــش بانک هــا در تأمیــن مالــی بنگاه ها 
پررنگ تر شده است. این باعث می شود که بانک ها 
برای حمایت از تولید داخلی وظیفه بیشتری بر دوش 
خود داشــته باشند. بانک قرض الحســنه مهر ایران 
ســعی کرده تا وام های قرض الحســنه ای که به این 
منظور ارائه می کند، با هدف رونق کسب وکارهای 
داخلی و البته توسعه پایدار اقتصادی در سطح کالن 
باشد. برای رسیدن به این هدف، حمایت از صنایع 
دانش بنیان و متکی به فناوری باال به طور خاص مد 
نظر بوده اســت. اعطای تسهیالت قرض الحسنه به 
خرید موتورسیکلت های سازگار با محیط زیست در 
این زمینه بوده کــه در مرحله نخســت آن حمایت از 
خرید حدود 4500 موتورسیکلت انجام شده است. 
حمایت از اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی 
و همچنین کمــک به بهبود کســب وکار با همکاری 
ســازمان های مردم نهاد مانند کمیته امــداد، بنیاد 
برکت و بهزیســتی از دیگر محورهایی است که مهر 
ایران تســهیالت خود را به ایــن بخش ها تخصیص 
داده اســت. همکاری با شرکت سهامی فرش ایران 
و ارائه تســهیالت قرض الحسنه به متقاضیان خرید 
فرش دست باف، همکاری با سازمان های حمایتی با 
هدف اجرای برنامه های محرومیت زدایی در مناطق 
محروم و همچنیــن همکاری با صنــدوق حمایت از 
توســعه ســرمایه گذاری در بخش کشــاورزی برای 
اعطای وام به فعاالن بخش کشــاورزی نمونه هایی 
این چنین است. افزون بر این ها، بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به تازگــی طرح حمایــت از کاال و خدمات 
ایرانی را اجرایی کرده است. در چارچوب این طرح، 
اشــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حــوزه تولید، 
توزیع و همچنین فــروش کاال و خدمــات می توانند 
با انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحسنه 

مهر ایــران، از امتیازات 
در نظــر گرفتــه شــده 
تســهیالت  قالــب  در 
خریــد اســتفاده کنند. 
تسهیالت، به مشتریان 
معرفی شده از سوی این 
اشخاص تعلق می گیرد 

و مشــتریان آن ها از ایــن طریق قادر خواهنــد بود تا 
هزینه های خریــد محصــوالت را از طریــق دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد صفر تا 4 درصد 
پرداخت کنند. به طور مثال تسهیالت بیمه باکارمزد 
صفر درصــد با هدف حمایــت از خدمات مــورد نیاز 
و ضروری هموطنــان پرداخت می شــود. این طرح 
تا کنون با اســتقبال ســازمان های مختلــف روبه رو 
شده و انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت سهامی 
فرش ایــران، بیمه دانا و شــورای عالــی مناطق آزاد 
بــا هــدف افزایــش قــدرت خریــد از طریــق اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه و عرضه کارت های بانکی با 
قابلیت های خاص، جزو نخستین قرارداد های منعقد 

شده در این زمینه است.
تسهیالت	 

مشتریان بانک قرض الحسنه 
مهــر ایــران امــروز بــه حدود 
هشــت میلیــون نفر رســیده 
اســت. ایــن بانــک تــا پایــان 
مهرمــاه منابعی را بــه ارزش 
458 هزار میلیــارد ریال در 
قالــب تقریبــًا شــش میلیون 
فقــره تســهیالت در اختیــار 
متقاضیان قرار داده اســت. 
تعــداد تســهیالت پرداخت 
شده بانک در طول سال های 
گذشــته رونــدی افزایشــی 
داشــته به طوری که از 500 
هزار مــورد در ســال 1395 
بــه 752 هزار مورد در ســال 
و  میلیــون  یــک  و   1396

230 هــزار مــورد در 
ســال 1397 رســیده 
اســت. مبلغ تسهیالت 
پرداخت شده نیز از 82 
هزار میلیــون ریــال در 
ســال 1396 بــه 130 
هــزار میلیون ریــال در  
ســال 1397 افزایش یافته اســت. در ابتدای سال 
اعطای یــک میلیــون و 500 هزار فقره تســهیالت 
قرض الحسنه با اعتباری حدود یک صد و پنجاه هزار 
میلیارد ریــال پیش بینی شــده اســت، در حالی که 
باتوجه به عملکرد بانک تاکنون بیش از یک میلیون 
و 370 هــزار فقره تســهیالت بــه ارزش 123 هزار 
میلیارد ریال پرداخت شــده اســت و پیش بینی می 
شود تا پایان سال به دومیلیون نفر وام قرض الحسنه 

پرداخت شود.
شعب بدون کاغذ	 

این یک ادعا نیست که تمام عملیات بانکی در بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران به صــورت غیرحضوری 
انجام پذیر اســت. مهر ایران، 
بــا پیشــتاز بــودن در ارائــه 
برخــی خدمــات الکترونیک 
برای نخســتین بار در شــبکه 
بانکی کشــور، گامــی مهم در 
تســریع فراینــد ارائــه خدمت 
به مشــتریان خود و همچنین 
کمک به حفظ محیط زیست 
از طریق کاهش مصرف کاغذ 
و حذف مراجعات غیرضروری 
مشــتریان به شــعب برداشته 
است. این بانک برای نخستین 
بار خدمــات افتتاح حســاب، 
محاســبه معــدل حســاب و 
را  تســهیالت  درخواســت 
به صــورت آنالین ارائــه کرده 
اســت. با اجرایی شدن کامل 
احراز هویت از طریق ابزارهای 

بیومتریک، نیاز به فرم های کاغذی در شــعب بیش 
از پیش کاهش می یابد. به گونــه ای که احراز هویت 
مشتری صرفًا با اثر انگشت وی و دریافت کارت ملی 
امکان پذیر اســت. افزون بر این، بانک مهــر ایران با 
الکترونیکی کردن بایگانی پرونده های شعب و حذف 
کاغذ و همچنین توسعه سیســتم اتوماسیون موفق 

شده تا استفاده از کاغذ را به حداقل برساند.
افتخارات	 

بانک مهر ایران طی امسال توانسته دو موفقیت مهم 
در عرصه بین المللی کسب کند که برای نظام بانکی 
کشور مایه مباهات است. بر اساس آخرین رتبه  بندی 
برترین مؤسسات مالی اسالمی در جهان که توسط 
نشریه بین المللی بنکر در سال 2018 انجام شده، 
مهر ایران به عنوان سومین بانک قرض الحسنه برتر در 
سطح جهان شناخته شد. عالوه بر این، جایزه »نخبه 
اقتصادی جهان اســالم« از سوی سازمان همکاری 
اســالمی نیز به این بانک تعلق گرفــت. اصلی ترین 
عوامل دســت یابی به این دو موفقیت مهم، عملکرد 
شفاف بانک و همچنین افزایش ارزش دارایی های 

بانک مبتنی بر عقود اسالمی بوده است.
مسئولیت اجتماعی	 

بزرگ تریــن بانک قرض الحســنه کشــور هرگز از 
ایفای نقش خود در حوزه مسئولیت اجتماعی غافل 
نشده است. مهر ایران با چشــم انداز »تالش برای 
توسعه رفاه اجتماعی و دستیابی به جامعه توسعه 
یافته« برنامه های مســئولیت اجتماعی خود را به 
انجام رسانده است. بانک قرض الحسنه مهر ایران 
برنامه های مسئولیت اجتماعی گسترده ای را در 
دســتور کار خود قرار داده است که بخشی از آن به 
شرح زیر اســت: مشارکت در ســاخت بیمارستان 
300 تختخوابی بیماران اعصاب و روان به اعتبار 
25 میلیــارد ریــال. احــداث 4مدرســه و 3 خانــه 
بهداشت روستایی آسیب دیده در زلزله کرمانشاه 
و پرداخت 2هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه. 
احداث مدرسه در استان سیســتان و بلوچستان. 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای تسریع در 
تکمیل پروژه های بازچرخانــی فاضالب با هدف 

حمایت از محیط زیست. مشــارکت در آزادسازی 
زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از اشتغال آن ها 
با پرداخت تسهیالت قرض الحســنه. همکاری با 
سازمان های حمایتی برای اعطای وام به نیازمندان 
و کمک بالعوض به سیل زدگان از این جمله است. 
همچنین در طرح همیاران مهر، متقاضیان مبلغ مد 
نظر خود را در قالب عقد صلح و به صورت بالعوض 
در حسابی تعریف شــده، نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران واریــز می کنند. بانک نیز متعهد اســت 
مبالغ اهدا شــده از ســوی خیران را، بــه پرداخت 
تسهیالت به اقشــار نیازمند جامعه در زمینه های 
اشتغال، تأمین معیشت جوانان، بانوان سرپرست 
خانــوار، درمان، تحصیــل و همچنین بازســازی و 
توســعه  روســتاها، مناطق محــروم و ... تخصیص 
دهد. کارمزد وام ها در طرح همیاران مهر بین صفر 

تا 2 درصد است.
برنامه های امسال 	 

برخــی از برنامه های بانک قرض الحســنه مهرایران 
طی امسال به شرح ذیل است که با عنایت به گذشت 
تقریبًا 9 ماه از سال، بخش قابل توجهی از این برنامه ها 
به لطف خداوند و همت کارکنان شایسته و پرتالش 
بانــک اجرایی شــده اســت: 1- اعطای تســهیالت 
قرض الحســنه بــه یــک میلیــون و 500 هــزار نفر با 
اعتباری حدود 150 هزار میلیارد ریال، در حالی که 
باتوجه به عملکرد بانک تاکنون، پیش بینی می شود تا 
پایان سال به دو میلیون نفر وام قرض الحسنه پرداخت 
شــود. 2- کمک به رونق بازار از طریق تقویت تقاضا 
برای خرید کاالهای ایرانی از جمله فرش دست باف، 
صنایع دستی و گردشگری و صنایع کوچک با طرح 
مهرکارت. 3- اجرای طرح های اشتغال و کارآفرینی؛ 
توســعه همکاری و حمایت از طرح های دانش بنیان 
برای کمک به اشتغال زایی و کارآفرینی. 4- توسعه 
خدمات برای ناتوانان جسمی، با هدف توسعه عدالت 
اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی همه اقشار 
جامعه. اکنون که  بانک قرض الحســنه مهــر ایران، 
12 ســال خدمات و تالش هــای گســترده ای را در 
جامعه ارائه کرده است؛ امیدواریم با الطاف حضرت 
حق و در سایه سعی وافر و تالش بی دریغ بتوانیم در 
مســیر پاســخ به نیازهای هموطنان میهن اسالمی 
مان، خدمتی ماندگار را داشته باشیم و از این مسیر 
به کسب افتخارات و درجات رفیع برای نظام مقدس 

اسالمی دست یابیم.
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از میان خبرها

ورزش بانوان

فوتسال بانوان در صدر کشور

تیم فوتســال بانوان خراســان رضوی در یک بازی که 
حکم فینال را داشــت، پیروز میدان شــد و توانست بر 
صدر جدول رده بندی کشور تکیه بزند. هفته شانزدهم 
رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان دیروز در شهرهای 
مختلف برگزار شد که از حساس ترین مسابقات دیروز 
تقابل خراسان رضوی با ســایپای تهران در مشهد بود 
که در این بازی زیبا و تماشاگر پسند ، شاگردان فاطمه 
شریف موفق شدند با نتیجه 4 بر 3 مهمان خود سایپا را 
شکست دهند. البته با توجه به شکست تیم ملی حفاری 
در مقابل تیم رهیاب گستر تهران ، نماینده استان موفق 
شد به صدر جدول برسد.  طناز آرمات، سارا شیربیگی، 
محدثه محمــدی و مهســا ایرانمنــش برای فوتســال 
خراسان رضوی و آرزو صدقیانی زاده، مارال ترکمان و 

فاطمه ارژنگی برای سایپا گلزنی کردند.

قهرمانی مشهدی ها در نیم فصل 
هندبال

یکی از نماینده هــای هندبال بانوان اســتان در هفته 
پایانی نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر کشور قهرمان 
شد. هفته هفتم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر هندبال 
بانوان دیروز با برگزاری چهار مسابقه برگزار شد و تیم 
اشتاد ســازه مشهد با شکســت همتای مشهدی خود 
توانســت قهرمانی نیم فصــل اول را از آن خود کند. به 
گزارش خبرنگار ما ، تیم های اشتاد سازه و ارشیا شید 
طرقبه شاندیز  امسال به عنوان نماینده های استان در 
لیگ برتر هندبال کشور حضور دارند که دیروز در هفته 
پایانی نیم فصل اول مسابقات به مصاف هم رفتند و به 
نوعی شهرآورد هندبال اســتان را برگزار کردند که در 
پایان  تیم اشتاد سازه با نتیجه 32 بر 8 به پیروزی رسید 
و قهرمانی نیم فصل اول را از آن خود کرد. این پیروزی 
در حالی برای »اشــتاد سازه« به  دســت آمد که شرایط 
نابرابری در مشهد برای دو تیم برقرار است و بازی دیروز 
جنگ دارا و ندار بود. چرا که تیم ارشــیا شید طرقبه با 
کمترین امکانات و بازیکنان بومی روانه مسابقات شده 

و تاکنون هیچ پیروزی به دست نیاورده است. 

اخبار

ورزش

 وضعیت مبهم عباسیان
 برای بازی با پرسپولیس

وینگر خراســانی بــه دلیل آســیب دیدگــی، احتماال 
قادر به همراهی تیمش مقابل پرســپولیس نخواهد 
بود. نارنجی پوشــان در حالی امروز آخرین مســابقه 
نیم فصل اول را برابر پرسپولیس برگزار می کنند که 
برای این بازی حساس بازیکن محرومی ندارند ولی 
نمی توانند معین عباســیان فوتبالیست خراسانی را 
به دلیل آسیب دیدگی در اختیار داشته باشند.معین 
عباســیان که در دو هفته گذشــته به دلیل کشیدگی 
همســترینگ نتوانســته برای ســایپا به میدان برود، 
اکنون نیز به بهبودی کامل نرســیده است و مشخص 
نیست بتواند فردا نارنجی پوشان را مقابل پرسپولیس 

همراهی کند.

پیروزی پرگل فوتسالیست های 
تربت جامی

اعلمی -  تیم فوتســال بانوان شهرســتان تربت جام 
درهفته پنجم لیگ فوتســال اســتان به یــک پیروزی 
پرگل دست یافت.  دیدار دو تیم فوتسال بانوان تربت 
جام و چناران در چارچوب هفته پنجم مســابقات در 
سالن وحدت تربت جام برگزار شــد که با نتیجه ۷ بر 
3 به نفــع تربت جام به پایان رســید. بــرای تربت جام 
دراین دیدار زهرا تاجی نیا )4 گل(، ســمانه یوســفی 
)2 گل(  و نیلوفرپهلوان )یــک گل( گلزنی کردند. در 
خور ذکراســت، در لیگ فوتســال بانوان استان 12 
تیم حضور دارند که در دو گروه شــش تیمی به رقابت 

می پردازند.

خبر

همگانی

همایش پیاده روی خانوادگی
 در مشهد

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور بیش از 
یکصد هزار نفر از شــهروندان مناطق حاشیه  نشین و 
کم برخوردار در مشــهد برگزار شد. این همایش پیاده 
روی خانوادگــی بــا شــعار پویش ملــی  ایران فعــال با 
هدف ایجاد شور و نشــاط اجتماعی و ترغیب خانواده 
ها بــه ورزش بــه همــت اداره ورزش و جوانان مشــهد 
و شــهرداری منطقه 3 با اســتقبال خوب شــهروندان 
محالت عباس آباد، طبرســی شــمالی،بالل،بهمن و 
دروی برگزار شد.  در این همایش شهروندان مسافت 
هشــت کیلومتری میــدان رســالت تــا بوســتان بهار 
)خواجــه ربیع(را طــی کردند.  در ایــن همایش چهار 
دستگاه دوچرخه سواری و جوایز دیگری به قید قرعه 

به شهروندان اهدا شد.  
همایش پیاده روی خانوادگی در تربت جام	 

همایــش پیــاده روی خانوادگــی با حضور قشــرهای 
مختلف مردم، دیــروز از محــل گلزار شــهدای گمنام 
)بوســتان معلــم ( تــا مجموعه ورزشــی وحدت شــهر 
تربت جــام برگزارشــد. ایــن همایــش پیــاده روی 
خانوادگی، با شــعار پویش ملی ایران فعــال و با هدف 
افزایش نشــاط در خانواده ها، به همت  اداره ورزش و 
جوانان و با همکاری هیئت ورزش های همگانی  برگزار 
شد و در آن قشرهای مختلف جامعه، حضور داشتند. 
در ابتدای این مراســم شــرکت کنندگان با حضور در 
محل مزارشهدای گمنام بوستان معلم ونثارفاتحه به 
روح شهدای معزز، با رهبرانقالب وشهدا تجدید بیعت 
کردند وسپس مسیر خود را به سمت سالن وحدت ادامه 
دادند . در پایان این مراســم به قید قرعه پنج دســتگاه 

دوچرخه به شرکت کنندگان اهدا شد.

تالش شاگردان رضا مهاجری و یحیی گل محمدی برای 
گلزنی نتیجه نداشت و در نهایت دو تیم تنها به یک امتیاز 
رسیدند. دیدار پایانی تیم شهرخودرو در نیم فصل اول 
رقابت های لیگ برتر دیروز در ورزشگاه وطنی قائمشهر 
برابر نساجی مازندران برگزار شد و با وجود حساسیت 
این بازی ، دو تیم به یک امتیاز بسنده کردند.   شاگردان 
محمدرضا مهاجری بعد از این که در هفته چهارم برابر 
تیم قعرنشین شاهین شهرداری به برتری رسیدند، دیگر 
تجربه پیروزی را به دست نیاوردند و عالوه بر باخت در 
جام حذفی، در 9 مسابقه گذشته  شان در لیگ برتر نیز 
پنج مساوی و چهار شکست داشتند و هم اکنون در جمع 

پایین جدولی ها حضور دارند. آن ها امیدوار بودند دیروز 
در حضور تماشاگرانشان برابر تیم مدعی شهرخودرو 
به برد برسند ، ولی در آن سوی میدان، مــردان یحیی 
گل محمدی نیز با تمام توان وارد بازی شدند تا با گرفتن 3 
امتیاز در قائمشهر، در جمع مدعیان قهرمانی باقی بمانند 
که چنین نشد و یک امتیاز سهم هر دو تیم از این بازی بود.
همچنین  رضا مهاجری پس از تساوی بدون گل مقابل 
ایم  نتوانسته  کــه  شدیم  شرمنده  گفت:  شــهــرخــودرو 
11 هفته برد به دست بیاوریم ولی از این سوی قضیه 
باید به بچه های تیم به خاطر تالششان تبریک بگویم. 
 نمی دانم باید چه کار کنیم که توپ هایمان گل شود.

همچنین یکی از خبرنگاران استان مازندران با حرفی 
که به سرمربی تیم شهر خودرو زد باعث لغو این نشست 
شد.  یحیی گل محمدی بعد از تساوی بدون گل مقابل 
نساجی مازندران در نشست خبری حاضر شد که یکی 
از خبرنگاران به نمایندگی از سایر خبرنگاران به گل 
محمدی گفت شما دو مرتبه در نشست های خبری قبل 
از مسابقه در قائمشهر حاضر نشدید. یک مرتبه در جام 
حذفی و روز گذشته نیز در لیگ برتر، به همین دلیل ما 
هم نشست خبری شما را تحریم خواهیم کرد.این حرف 
خبرنگار قائمشهری باعث شد که گل محمدی سالن 

نشست خبری را ترک کند.

یک امتیاز 
سوغات یحیی از 

نبرد در باتالق

تساوی بدون گل 
شهرخودرو با درخشش 

رحمتی در مازندران

 مصطفی فاطمیان -  تیم والیبال پیام مشهد 
امســال هم  گام به لیگ برتر کشــور گذاشــت 
و تاکنون توانســته اســت نماینده خوبی برای 
استان باشد. مدیریت این تیم برای فصل جدید 
تصمیم گرفت با اکبر خداوردی که سال گذشته 
هدایت تیم شهروند اراک را در لیگ برتر والیبال 
به عهده داشت، وارد مذاکره شود و در نهایت او 

را جایگزین جبار قوچان نژاد کرد.
پیامی ها پیــش از آغاز این فصل با مشــکالت 
مالی بســیاری دســت و پنجه نرم می کردند و 
حتی حضورشــان در لیگ برتر بــه دلیل عدم 
پرداخت بدهــی های گذشــته در هالــه ای از 
ابهام قرار داشت تا این که رضایت چند مربی و 
بازیکن خود را به طور موقت گرفتند تا بتوانند در 
قرعه کشی این مسابقات حضور داشته باشند.
آن ها در طول این فصل هم دغدغه های مالی 
بسیاری داشــتند و حتی کمک شهرداری هم 
نتوانســت دردی از آن ها دوا کند و مشکالتی 
همچون نداشتن البسه مناسب، روز به روز در 
این تیم بیشتر به چشم می خورد.تنها نماینده 
خراســان رضوی در لیگ برتر والیبــال نیاز به 
حمایت همه جانبه دارد و قطعا در صورت کمک 
مسئوالن می تواند فراتر از انتظارات هم ظاهر 
شود؛ گواه این مدعا بازی خوب پیامی ها برابر 
شــهرداری ارومیه در مشــهد بود که شــانس 
پیروزی هم داشتند، اما از روحیه الزم برای 
کسب پیروزی برخوردار نبودند. در همین 
زمینه خبرنگار ما بــا »اکبر خداوردی« 
سرمربی این فصل پیامی ها گفت و 
گویــی دربــاره آخریــن وضعیــت 
باشگاه و آینده این تیم انجام داده 
اســت که ماحصــل آن در ادامه 

مطلب تقدیم می شود.

وضعیت تاسف  بار	 
ســرمربی تیم والیبال پیام مشــهد در ابتدای 
صحبت هایش گالیه هــای خود را از شــرایط 
موجود مطــرح کرد و گفت: آن قدر مســابقات 
فشــرده، پیمــودن مســافت هــای طوالنی با 
اتوبوس و بی پولی تیــم ما را در این مــدت آزار 

داده که انگیزه بازیکنانم هم از بین رفته و روحیه 
آن ها را تــا حد زیادی تضعیف کرده اســت. در 
شهری هستیم که نام بزرگی دارد، اما متاسفانه 
تیم هایش حداقــل امکانــات را ندارند و فقط 
همه توقعات زیادی برای نتیجه گیری دارند، 
در حالی که وضعیت مان به شــدت بد اســت.
خداوردی تصریح کرد: جایگاه نســبتا خوبی 
در لیگ داریم ، اما بازیکنان و کادر فنی در این 
چند ماه سختی بسیاری کشیدند  . مشکالت 
پیام به یکی دو مورد محدود نمی شود، چراکه 
هم دو بازی بدون تماشاگر در مشهد به میدان 
رفتیم و هم سالن تمرین مناسبی نداشتیم و هر 
روز به یک دلیل وقت سالن ما را تغییر می دهند. 
از آن مهم تر این که سرمای سالن مهران بسیار 
آزار دهنده است و روزی نبوده که بچه های تیم 

مریض نشوند.

وعده های توخالی	 
ســرمربی تیم والیبال پیام از جذب یک حامی 
مالی جدید خبر داد و گفت: خوشبختانه شرایط 
امیدوار کننده ای بــه وجود آمده و قرار اســت 
حامی مالی به تیم کمک هایی داشته باشد. با 
این حال از این وعده ها زیاد شنیده ایم و حتی 
ممکن است برخی از بازیکنان ما در تعطیالت 
لیــگ از 20 آذر تــا 20 دی بــه تیم هــای دیگر 
بروند.وی اضافه کرد: شهرداری قرار بود 500 
میلیون تومان به تیم کمک کند که متاسفانه این 
رقم درد زیادی از تیم ما دوا نکرد و هزینه های 
مسافرت تیم و همچنین البسه بازیکنان بسیار 
باالتر از این هــا خواهد بود.خــداوردی اظهار 
کرد: تیم ما بــه لحاظ هزینــه و بودجــه در رده 
دوازدهم لیگ برتر قرار دارد. فقط دومیلیارد 
تومان هزینه قــرارداد والیبالیســت های پیام 
اســت و هیچ هزینه جانبی دیگری نداشتیم . 
در شرایطی که بودجه تیمی مانند شهرداری 
ارومیه 20 میلیارد تومان است که 40 درصد 

آن را هم تاکنون پرداخت کرده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: مریــوان کــه جــزو 
ضعیف تریــن تیم های لیگ اســت ، حــدود 4 
میلیارد تومان هزینه کرده است، ولی ما حتی 

از آن ها هم کمتر هزینه کرده ایم. در شرایطی 
که بازیکنانمــان بازی هــای خوبــی ارائه می 
دهند حمایت مالی الزم از آن ها نمی شود . پس 
باید حداقل برای افزایش روحیه تیمی شــارژ 
مالی شوند تا به آینده امیدوار باشند، هرچند 
تاکنون 10 تا 15 درصد از میزان قراردادهای 
بازیکنان تیم پرداخت شده است، اما کادر فنی 
هیچ پولی دریافت نکرده اند تا حداقل قرارداد 

بازیکنان پرداخت شود.

سخت ترین روزها	 
ســرمربی تیم والیبال پیام دربــاره این که چرا 
هدایت این تیم را پذیرفت، تصریح کرد: قبول 
کردن هدایت این تیم برای من چالش خوبی 
بود، ولی پیش از آغاز فصل با اعضای شــورای 
شــهر از جمله رمــام صحبــت هایی داشــتم و 
رقم هایی که برای کمک به تیم مطرح می شد، 
چندان باال نبود که نتواننــد پرداخت کنند و با 
قول هایی که آن ها دادند به مشهد آمدم . قبول 
دارم که در ایــن تصمیم گیری اشــتباه کردم، 
چراکه در این سه ماه گذشته سخت ترین سال 
دوران ورزشی ام را ســپری کرده ام.وی تاکید 
کــرد: در ابتــدای فصل هــم اعالم کــردم تنها 
کاری که می توانم برای پیام انجام دهم حفظ 
این تیم است  و هر کسی با این شرایط می تواند 
بهتر کار کند جلو بیاید، هرچند خودم دو ســه 
بار می خواستم تیم را ترک کنم و برای همیشه 
بروم.خداوردی ادامه داد: وقتی نتوانیم برای 
بازیکنان لباس تهیه کنیم، قطعا نمی توانیم هر 
دستوری را هم به آن ها بدهیم، چراکه برخی 
از بازیکنان سابقه حضور در تیم ملی را دارند و 
نمی توان انتظارات بیشــتری از آن ها داشت. 
در شان تیمی به عنوان تنها نماینده خراسان 
رضوی در لیگ برتر والیبال نیســت که چنین 

مشکالت پیش پا افتاده ای داشته باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: مــردم فکر مــی کنند 
وضعیت مالی پیام بسیار خوب است و منتظر 
نتیجه گیری تیم هستند، در حالی که تاکنون ما 
به عنوان کادر فنی از باشگاه  نه تنها  هیچ پولی 
نگرفته ایم بلکه پول زیادی هم برای اسکان در 

این شهر هزینه کرده ایم.سرمربی تیم والیبال 
پیام با تاکید بر این که احتمــال جدایی اش از 
جمع ســبزجامگان پیام وجــود دارد، تصریح 
کرد: همین حاال هم از چند تیم پیشنهاد دارم 
و ممکن اســت دیگر بــرای ادامه همــکاری با 
پیام به مشهد نیایم. شاید اگر شما هم خودتان 
را جای مــن بگذارید بــا وجود این همــه وعده 
توخالی چنین تصمیمی را بگیرید، چراکه کار 
کردن با دســت خالی واقعا ســخت است.وی 
درباره تعطیالت زودرس لیگ برتر والیبال هم 
بیان کرد: تعطیالت لیگ بــرای ما خوب بود و 
باشگاه می تواند در این مدت برای تیم تدابیری 
بیندیشد تا از این شرایط بیرون بیاییم و با تزریق 
پول انگیزه بازیکنان را باالتر ببرد. به امید یک 

روز خوب هستیم.

حضور در مرحله حذفی	 
خــداوردی دربــاره ایــن کــه در صــورت ادامه 
همکاری با پیام به چه جایگاهی فکر می کند، 
گفت: اگر  از تیم حمایت مالی شود، می توانیم 
به مرحله حذفی هم راه یابیم و بــا توجه به این 
که قدرت تیم ما زیاد نیست، نباید بیشتر از این 
ها توقــع داشــت. در مجموع ســعی می کنیم 
بازی های قابــل قبــول و آبرومندانــه ای ارائه 
دهیم. البتــه در صورتی که پول بــه تیم تزریق 
شود، با چند بازیکن مذاکره می کنیم تا بتوانیم 
نقاط ضعــف خــود را پوشــش دهیم و پــس از 
تعطیالت با آمادگی بیشتری به میدان برویم.
ســرمربی تیم والیبال پیام با اشاره به وضعیت 
والیبال استان نیز بیان کرد: خراسان رضوی 
ظرفیت باالیی در والیبال دارد و در صورتی که 
زمینه ها برای کشف استعدادها فراهم شود، 
می توان به ارتقای این رشــته در استان کمک 
کرد. اگــر هر اســتانی 3 تا 5 ســال در والیبال 
سرمایه گذاری کند، شــاید یکی دو بازیکن از 
دل این اســتعدادها بیرون بیایــد و در مجموع 
تمام اســتان ها می توان حداقــل 60 بازیکن 
مستعد به والیبال کشور معرفی کرد که در آینده 
پشتوانه مناسبی برای تیم های باشگاهی و ملی 

هم خواهند بود. 

از ســری مســابقات هفته دوازدهم ســوپر لیگ 
بسکتبال کشور ، تیم صنعت آویژه پارسای مشهد 
پنج شنبه گذشته برابر مهرام پرقدرت قرار گرفت 
که تیم تهرانی توانست با نتیجه 81 بر ۷1  بازی 
را به سود خود پایان دهد. این در حالی است که 
قضاوت های داوران این بازی تحت تاثیر بازیکنان 
ملی پوش تیم مهــرام تهران بــود و قضاوت های 
عادالنه ای نداشتند که همین موضوع باعث شد 
تا نماینده بسکتبال استان بازی را واگذار کند. 
این بــرای چندمین بار اســت که داوران ســوت 
های ناعادالنــه ای برای تیم پارســا می زنند  که 
نیازاست فدراسیون بسکتبال به این مسئله ورود 
کند تا حق تیم هایی که هیچ البی در سازمان لیگ 
ندارند،ضایع نشود. در بازی پارسا برابر شیمیدر 
قم هم چنیــن صحنه هایــی را شــاهد بودیم که 
داوران به نفع  نماینده قم سوت می زدند که باید 

این موضوع بیشتر بررسی شود.
پرشــور  حضــور  بــا  کــه  بــازی  ایــن  در  امــا 
بسکتبال دوستان مشهدی برگزار شد، در کوارتر 
اول ، دو تیم پابه پای یکدیگــر پیش رفتند، با این 
حال مهرام توانست با استفاده از تجربه بازیکنان 
ملی پوش خود کوارتر اول را با نتیجه 1۷ بر 16 به 

سود خود به پایان ببرد.
در کوارتــر دوم آویــژه صنعــت پارســا کــه از 
حمایت هــای تماشــاگران خــود بهــره می برد، 
توانســت در دفاع منظم و با قدرت ظاهر شــود و 
بازیکنان منطقه ذوزنقــه را از کار بیندازد، علت 
آن هــم بالک شــات های پر تعداد صالــح فروتن 
بود. مهرامی ها که از ملی پوشان پر تعدادی بهره 
می بردند به بازی پیرامونی و گردش توپ باال روی 

آوردند، این موضوع سبب شد 
تعداد سه امتیازی های مهرام 
در کوارتر سوم باال رود و نیمه 
اول با برتــری 9 امتیازی تیم 

تهرانی پایان یابد.

التهاب سکوها، 	  
عصبانیت صمد نیکخواه

 تیــم صنعــت آویــژه در کوارتــر ســوم کــه تالش
 می کرد در برابر حریف تهرانی خود برتری یابد، 
با تشویق های بی امان تماشــاگران مواجه شد، 
اما صمد نیکخواه که سعی در ارائه بازی با کیفیت 
خود داشــت، در چند صحنــه پس از برخــورد با 
بازیکنان صنعت آویــژه به داور معترض شــد که 

این موضوع برای لحظات متعددی سکوها را با 
التهاب روبه رو کرد.

مهرام که در کوارتر سوم توانسته بود با نتیجه 23 
بر 19 بر صنعت آویژه پیروز شود در ابتدای زمان 
پایانی با اســتراحت دادن به بازیکنــان با تجربه 
خود و استفاده از جوانان سعی در مدیریت بازی 

داشــت، اما این بازیکنان صنعت آویژه بودند که 
با استفاده از این فرصت هر لحظه در پی جبران 
نتیجه بودند.بــا این حــال تالش هــای جوانان 
مشهدی در کوارتر چهارم نتیجه نداد و در نهایت 
مهرامی ها توانســتند با نتیجه 81 بر ۷1 پیروز 

شوند.
سرمربی تیم صنعت آویژه پارسا  درباره این بازی 
گفت: بازیکنان تالش خود را کردند، اما آن قدر 
که انتظار داشتم خوب بازی نکردیم و شوت های 
خالی بسیاری را به حریف دادیم . آن ها هم از این 
فرصت ها استفاده کردند و پیروز میدان شدند.
ســرجان ایوانوویچ دربــاره داوری اظهــار کرد: 
تمام تمرکز من بر این اســت که تیمــم در دفاع و 
حمله خوب باشــد به همین دلیل نظری درباره 

داوری ندارم.

نظافت سالن بسکتبال از سوی 	  
جوانان

ــد  ــنـ ــمـ ــت ارزشـ ــ ــرک ــ در ادامـــــــــه ح
بسکتبالیست های باشگاه فرش مشهد 
برای نظافت سالن بسکتبال ، این هفته 
ــژه صنعت پارسا با  در پایان بــازی آوی
مــهــرام تــهــران بازیکنان رده سنی 
جوانان فرش مشهد دست به کار شدند 
و سکوهای سالن بسکتبال را نظافت کردند. این 
حرکت ارزشمند در دو بازی قبلی هم انجام شد، 
ابتدا بسکتبالیست های نونهال آستین باال زدند، 
هفته بعد نوجوانان حرکت ارزشمند نونهاالن را 
ادامه دادند و این هفته هم جوانان سالن بسکتبال 

مجموعه ورزشی سجاد را نظافت کردند.

پیام 
وعده های توخالی  خسته از

گپ و گفتی با سرمربی نماینده 

والیبال استان در لیگ برتر 

با وجود بازی خوب برابر مهرام 

پارسا، اسیر سوت های نابرابر 

این برای چندمین 

بار است که داوران 

سوت های ناعادالنه ای 

برای تیم پارسا می زنند
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خبر

فرهنگ و هنر

 هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده
 »قصه های مجید« : 

 هنرمندان ما دارند یک بار
 مصرف می شوند 

 ویژه برنامه گفت و گو با »هوشنگ مرادی کرمانی« 
عصر چهارشــنبه بــه میزبانی دانشــگاه فردوســی 
برگزار شد. در این برنامه دکتر محمد جعفر یاحقی 
پژوهشگر، نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشــگاه فردوســی، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و افشــین شــحنه تبــار مدیر انتشــارات شــمع و مه 
همچنین ناشــر ادبیات ایران در خارج از کشــور به 
صحبت با دانشــجویان پرداختند. آن چه در ادامه 
می خوانید، بخش هایی از صحبت های هوشــنگ 
مرادی کرمانی و پاسخ های او به سواالت حاضران 

در این نشست است:
* کتاب هیچ وقت از بین نمی رود، روز اولی که رادیو 
آمد همه گفتند دیگر کسی کتابی نمی خواند، حتی 
می گفتند دیگر لزومی ندارد مادرها قصه بگویند. 
اما می بینیم که هیچ کدام نمی توانند جای دیگری 
را بگیرند. کتاب اجازه فکر کردن به شما می دهد، 
وقتی کتاب می خوانید سفیدی های بین سطر ها 
به شما کمک می کند که تصویرسازی کنید، کتاب 

هیچ وقت کهنه نمی شود.
*  صادق هدایت، فروغ فرخزاد و ســهراب سپهری 
چهره ماندگاری بوده اند که در هنگام حیات شان 

مورد بی مهری قرار گرفتند.
* در حقیقت هنر دســت دوم طبیعت اســت وقتی 
شما چیزی را که من نوشــتم می خوانید این دست 
دوم اســت. دســت اولش را خودتــان بایــد ببینید 
من اگر صحنه ای را نوشتم و شــما خواندید و لذت 
بردید این واقعیت نیست، شــما باید بروید اصلش 

را ببینید.

اخبار 

شهرستان ها

مدیرعامل شرکت عمران گلبهار مطرح کرد : 

برنامه ریزی برای بهره برداری از 1450 
واحد مسکن مهر دردهه فجر 

باقری -   گریوانی ،  مدیرعامل شــرکت عمران گلبهار 

گفت: تاکنــون ۳۱ هــزار و ۳60 واحد مســکن مهر 
در گلبهار افتتاح شده اســت و هم اکنون هشت هزار 
و 4۷۳ واحد دیگــر در گلبهــار باقی مانده اســت که 
امیدواریم طبق برنامه ریزی های صورت گرفته هزار و 
450 واحد را که هم اینک با پیشرفت باالی ۸0 درصد 
هستند در دهه فجر امسال به بهره برداری برسانیم.
روانفر ،عضــو هیئت مدیره شــرکت مــادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید بااشاره به تعیین تکلیف 50 
درصــد از واحدهای باقــی مانده پروژه های مســکن 
مهرگلبهار برضرورت ارتقــای کیفیت واحدهاتاکید 
کرد وگفت: مولفــه مهم برای مردم کیفیت مناســب 
واحدهای مسکن مهر است که باید این امر به عنوان 

یک اصل مهم مد نظر قرار داشته باشد. 

 خدمات دهی کاروان سالمت 
هالل احمرسرخس در روستاها 

محمودی-رئیــس جمعیــت هالل احمر ســرخس از 

اعزام کاروان سالمت به روستای بخش مرکزی )تپه 
میر احمد( درارائه خدمات بهداشتی و سالمت خبر 
داد .به گزارش خراسان رضوی،رضائی با بیان این 
که برنامه کاروان ســالمت به همت داوطلبان گروه 
مهارت شهرستان در روستای تپه میر احمد مستقر 
شــدند، افزود : ایــن برنامه بــا هدف ارائــه خدمات 
بهداشتی و درمانی ، بهبود سطح سالمت محرومان 
و ایجاد زمینه رشد و توسعه ســالمت در روستا اجرا 
شــد .وی با مثبت ارزیابی کــردن بازخــورد و نتایج 
کاروان های سالمت به عنوان یک طرح عام المنفعه 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ، اظهار کرد: 
در این برنامه ، ویزیت رایگان، خدمات مشــاوره ای 
،انجام تســت های قند و فشــارخون ارائه می شود.

رضایی یــاد آور شــد:در اقدامی دیگر ۳۸ دســتگاه 
بخاری و پنج عدد یخچال کــه از کمک خیران تهیه 
شده در راســتای چتر حمایتی هالل احمر به سیل 
زدگان روستای صمد آباد اهدا شد که ارزش ریالی 

آن حدود ۳۷4 میلیون ریال است.

اخبار کوتاه

شهرستان ها

شــعبانی-مدیر شــرکت ملی پخــش فــراورده های 

نفتی منطقه ای شهرســتان  تربــت حیدریه  گفت: 
با انتشار اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران برای لزوم اســتفاده از کارت هوشــمند 
ســوخت و اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت، 
بیــش از 24 هزار نفــر از شــهروندان بــا مراجعه به 
نواحی چهارگانه حوزه عملیاتی و سامانه هوشمند 
منطقه برای بازیابی رمز و رفع اشکال کارت سوخت 

خود اقدام کردند.
علی نوری/ فرمانده انتظامی شهرســتان بردســکن 

گفــت: در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت از شــهر 
بردســکن، پیگیری موضــوع به منظور شناســایی 
و دســتگیری ســارق یا ســارقان به صــورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ عبــاس نظافتــی اظهــار کــرد: ماموران 
پلیس آگاهی و دایره تجســس کالنتری مرکزی با 
اشراف اطالعاتی و بررسی شیوه های وقوع سرقت 
به ســه ســارق حرفه ای و ســابقه دار مظنون شدند 
و  پس از اطمینان از انجام ســرقت ها توســط آنان 
با هماهنگی قضایــی این افــراد را در یک عملیات 
ضربتی دســتگیر کردند.وی با بیان ایــن که افراد 
دســتگیر شــده در بازجویی های به عمــل آمده به 
۱0 فقره ســرقت اعتراف کردنــد، افــزود: در این 
زمینه یک مالخر اموال مســروقه نیز توســط پلیس 

دستگیر شد.
پور یوســف/در جلســه ای با حضور مهنــدس عالیی 

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان رضوی،  مهندس 
طلعتی مســئول امور آب تربت حیدریــه ،فرماندار، 
اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان و جمعی 
از کشاورزان پیشرو مه والت از تفاهم نامه واگذاری 
انجام امــور آب چاه های کشــاورزی به نظام صنفی 

کشاورزی مه والت رونمایی شد. 

اخبار

شهرستان ها

 فرمانده قرارگاه فرهنگی عمار 
در جمع بسیجیان بردسکن: 

بصیرت رمز موفقیت مردم در 
مقابل توطئه های دشمنان است 

علی نوری-فرمانده قرارگاه فرهنگــی عمار در جمع 

بســیجیان بردســکن با گرامی داشــت یادو خاطره 
شهدا به ویژه ۳00 شــهید بردسکن گفت: بصیرت 
رمز موفقیت و پیــروزی مردم در مقابــل توطئه های 
دشمنان است. حجت االسالم طائب گفت: با توجه 
به این کــه روی کره زمین تنها کشــور مســلمانی که 
آمریکا را شیطان بزرگ می داند جمهوری اسالمی 
ایــران اســت ، لــذا  آمریــکا و هــم پیمانانــش بــرای 
براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی تمام  توان 
شان را به کار گرفته اند. وی همچنین در یادواره پنج 
شهید روستای حسن آباد شهر آباد گفت:برکت خون 

شهدا در زندگی تک تک ملت ایران جاری است.

مراسم معارفه امام جمعه فریمان 
برگزار شد 

اصغری- مراســم تودیع و معارفه امام جمعه فریمان با 

حضورمعاون سازمان دهی شورای سیاست گذاری 
ائمــه جمعــه کشــور ، نماینــده فریمــان در مجلس ، 
فرمانــدار و برخــی از مســئوالن و مردم والیــت مدار 
فریمــان در ســالن اجتماعــات فرمانــداری فریمان 
برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی، در این مراسم 
حجت االســالم ســید مهدی معلمی به عنــوان امام 
جمعه جدید شهرستان معرفی شد و از زحمات حجت 
االسالم محمدحســین ایزدی یزدان آباد که چندی 
پیش به عنوان مسئول شورای سیاست گذاری ائمه 

جمعه استان معرفی شده بود، تقدیر به عمل آمد.

افتتاح جشنواره سراسری و 
 نمایشگاه صنایع دستی در گناباد 

کلثومیان- فرمانده انتظامی تایباد گفت: ماموران پاسگاه انتظامی 

کرات در بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان در محور خواف - 
تایباد، 20راس دام قاچاق کشف کردند.سرهنگ علی اکبر قربانی 

ارزش این محموله قاچاق را 500میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در این باره یک متهم دستگیر 
و به مراجع قضایی تحویل شــد.وی گفت: دام های قاچاق شــده نیز تحویل دام پزشکی تایباد 
شد.قربانی تاکید کرد: با توجه به هم جواری شهرستان تایباد با کشور افغانستان و احتمال ورود 

دام قاچاق از این کشور خریداران دام زنده باید مقررات الزم را رعایت کنند.

مدیر جهاد کشــاورزی ســرخس با اشــاره بــه مصوبه ۱۳ ســال قبل 
مجلس مبنی بر صدور مجوز برای چاه هایی که قبل از سال ۸5 حفر 

شدند،گفت: طبق آن کشــاورزان و دامداران با مراجعه به اداره آب منطقه ای می توانستند برای 
چاه هایی که قبل از سال ۸5 حفر شدند مجوز دریافت کنند، اما با توجه به این که کشاورزان ما افراد 
کم سواد بودند آن زمان برای این کار اقدام نکردند.رهنما به فارس گفت: اکنون که کشاورزان ما 
برای دریافت مجوز همان چاه ها به آب منطقه ای مراجعه می کنند متاسفانه بنا به دالیل قانونی که 
آب منطقه ای دارد اقدام به صدور مجوز نمی کند و این چاه ها به عنوان چاه غیرمجاز تلقی می شود.

صفری-رئیس  میراث فرهنگی گناباد  گفت : جشنواره سراسری و 

 نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری باهدف حمایت از تولید 
کنندگان صنایع دستی ، افزایش نقش آفرینی هنرمندان در رونق اقتصادی استان های مختلف 
و نشــاط اجتماعی ،در گناباد  برگزار شد.شناســایی  افزود: در این نمایشــگاه، صنایع دستی 
هنرمندان استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، مازندران، همدان، زنجان، 
اصفهان، یزد، گیالن، اردبیل، کرمان، سمنان، کرمانشاه،  گلستان و فارس در قالب ۸0 غرفه تا 
2۸ آذر در محل سالن ورزشی دانشگاه پیام نور گناباد در معرض دید عموم  قرار داده شده است.

چالش مالکان چاه های کشاورزی 
سرخس برای دریافت مجوز 

 فرمانده انتظامی تایبادخبر داد:

کشف محموله دام قاچاق در تایباد

سوژه ها و خبرها

همزمان با انتشــار خبر ثبت جهانی مهارت های 
سنتی ســاختن و نواختن دوتار، خبری به گوش 
رســید که هم بغــض داشــت و هم تســکین. خبر 
درگذشت اســتاد »رمضان بردری« پیش کسوت 
موسیقی مقامی خراســان بغض آور بود، چرا که 
بار دیگر ســتاره ای از آسمان فرهنگ و هنر خطه 
خراسان خاموش شــد و دوســتداران این هنر را 
اندوهگین کــرد. اما در کنار این بغــض، دل  آرام 
شــد، با این بهانه که بدون شــک روح آن هنرمند 
بزرگ آرام تر از گذشــته خواهد بود، چرا که نام و 
هنرش در جهان پرآوازه شده است و حاال دیگر نه 
تنها خراسانی ها که همه مردم ایران به او افتخار 

خواهند کرد. 

ثبت جهانی ساختن و نواختن	 
اســتاد رمضان بردری یکی از استادان موسیقی 
مقامی شــمال خراســان بود که نامش در پرونده 
ثبت جهانــی ســاختن و نواختن دوتار ذکر شــده 
بود. بر اساس اعالم »بهروز وجدانی« عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور 
و مسئول تدوین پرونده ثبت جهانی »مهارت های 
سنتی ساختن و نواختن دوتار«، در بخشی از این 

پرونده به اســتادان این ســاز اشاره شــده بود که 
دو تــن از بزرگ ترین و معروف تریــن دوتار نوازان 
کشور، بخشی »رمضان بردری« از شمال خراسان 
و استاد »عثمان محمدپرست« از جنوب خراسان، 

از آن جمله بودند.

تشییع پیکر استاد در قوچان، با حضور 	 
مردم و مسئوالن

به گزارش خراسان رضوی، پیکر رمضان سلمانی 
بــردری روز گذشــته باحضــور جمعــی از مــردم 
هنردوســت شهرســتان قوچــان، هنرمنــدان و 
مسئوالن از مقابل اداره ارشاد تشییع شد و سپس 
در قطعــه مفاخر و نــام آوران باغ بهشــت به خاک 

سپرده شد. 
زنده یاد رمضان سلمانی متولد ۱۳0۷ و ساکن 
روســتای بردر بخش مرزی باجگیــران بود که به 
سبب تولد و سکونت در بردر، به همین نام یعنی 
رمضان بردری معروف شده بود. وی دوتارنوازی 
وروایتگــری را نزد اســتاد رحیم خان بخشــی از 
هنرمنــدان این منطقــه فراگرفته بــود و خود نیز 
بیش از 60 سال از عمرش را برای ترویج وتعالی 
هنر بااصالت موسیقی مقامی و کرمانجی منطقه 
صرف کرد. پنجه های ترکیبی و منحصر به فرد، 
یکی از ویژگی هــای تکنیکی وهنری آن هنرمند 

بود.

پیام تسلیت مدیر کل ارشاد	 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان هم در 
پیامی درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت. در 
بخشــی از پیام دکتر »جعفر مروارید« آمده است : 
»دیگر بار دوتاری دیگر از گنجینه موسیقی شمال 
خراســان بر زمین گذاشــته شــد. اســتاد مرحوم 
»رمضان ســلمانی بــردری« که بیــش از نیم قرن 
به صحنه ایســتاد و بر زخمه دوتار  نواخت، امروز 
پیکر این هنرمند روی دستان مردمانی از جنس 
اســتقامت و اســتواری و اهالی هنر  شهرســتان 

قوچان تشییع شد«.

در اجالس کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو 

 »دوتار« خراسان جهانی شد

درگذشت استاد »رمضان بردری« که نامش در پرونده ثبت جهانی دوتار ذکر شده بود

دوتار را جهانی کرد و رفت ...

با حضور معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جــرم دادگســتری اســتان خراســان رضوی و 
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع شــرکت 
شهرک های صنعتی اســتان خراسان رضوی، 
مسائل و موانع تولید واحدهای تولیدی شهرک 
صنعتی کاشــمر بررســی و رســیدگی شد. به 
گــزارش روابط عمومی شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان خراســان رضوی، قاضی سید 
امیــر مرتضــوی در بازدیــد از شــهرک صنعتی 
کاشــمر و نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی ایــن 
شــهرک، اظهار کــرد: هر کســی کــه انگیزه و 
امیــد صنعتگــر را از بیــن ببــرد و نیــز در حوزه 
تولیــد و اشــتغال مانع تراشــی کنــد، پیگیری 
 می شــود و با جدیت بــا آن برخورد مــی کنیم.
وی با اشــاره به این کــه هیچ وقفــه ای نباید در 
کار فعاالن حوزه صنعت باشد، افزود: دستگاه 
قضایی با تمام قــوا از حقوق قانونــی صاحبان 
صنعت در زمینه ســرمایه گذاری های مشروع 
حمایت کرده و به منظور تحقــق مطلوب رونق 
تولید که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند 
به صــورت شــبانه روزی کار می کنــدو از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهد کرد.قاضی مرتضوی 
ادامه داد: پیشگیری همیشه و در همه شرایط 

ضــرورت دارد زیرا بــه جلوگیــری از وقوع جرم 
منجر می شــود و ما در دســتگاه قضایی از تمام 
ابزارها و راهکارهای الزم در این زمینه استفاده 
می کنیم تا عوامــل اضافه در همه حــوزه ها به 
خصوص صنعت حذف شود و خوشبختانه نتایج 
مطلوب و اثربخشــی اتفاق افتاده اســت.وی با 
اشــاره به فرمایش های مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب که توجه به نســل جوان 
اســت، گفت: در ایــن زمینــه باید در مســیری 
حرکــت کنیــم و اشــتغال را جــدی بگیریــم تا 
بیــکاری برای جوانان ریشــه کن شــود.معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان خراســان رضــوی، خاطر نشــان کرد: 

با حمایت های دادگســتری اســتان خراســان 
رضوی و آســیب شناســی هایی که در نشست 
هایی که با دســتگاه های خدمات رسان مانند 
دارایی، تامین اجتماعی و بانک ها انجام شده، 
مشــکالت واحدهای صنعتی را احصا کردیم و 
از ابتدای امسال با ورود دستگاه قضایی استان 
تاکنــون مشــکل حــدود  200 واحــد صنعتی 
در اســتان رفــع شــده اســت. معاونت توســعه 
مدیریت و منابع شرکت شــهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی،نیز اظهار کرد: شهرک 
های صنعتــی از تمــام امکانات برای اســتقرار 
صنعتگران استفاده می کند و تسهیل و تمهید 
فعالیــت صاحبان صنعــت را رســالت خود می 

دانــد و معتقدیم صنعتگران و ســرمایه گذاران 
صنعتی نباید کوچک ترین مســئله ای داشــته 
باشــند.محمدابراهیم کیانفــر اضافــه کــرد: 
برای رونق تولید بیشــتر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم تا 
اشتغال جوانان و تولید صنعتگران به مخاطره 
نیفتد.وی با اشــاره به مزیت های شــهرک ها و 
نواحــی صنعتی، بیــان کرد: شــهرک صنعتی 
کاشمر فضای مناســبی برای کسب و کار دارد 
و مزیــت های فراوانــی از قبیــل معافیت ۱00 
درصــدی مالیاتی بــه مدت هفــت ســال و نیز 
امکانات زیرســاختی آن فرصتی مناسب برای 
ســرمایه گذاران صنعتی به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد: شــهرک صنعتی کاشمر 
یکی از مهم ترین شــهرک های صنعتی استان 
در کیلومتر۱2جــاده تربــت حیدریه بــوده و با 
۳5واحد صنعتی، اشتغال ۱200 نفر را فراهم 
کرده اســت.وی در پایان گفت: با حمایت ها و 
مساعدت های تمامی ارکان در استان به ویژه 
دســتگاه قضایی اســتان، امنیت خاطــر برای 
صنعتگران و ســرمایه گــذاران صنعتی فراهم 
است و روند ســرمایه گذاری ها در شهرک ها و 

نواحی صنعتی روند مثبت دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، تاکید کرد: 

فعالیت فعاالن حوزه صنعت نباید دچار وقفه شود 

ایشــان زاده-درپــی قطعــی اینترنت ازنخســتین 

ســاعات بامدادچهارشــنبه گذشــته و همچنین 
اختــالل درتلفــن همــراه وقطــع آن در قوچــان، 
ســرانجام پــس از نزدیــک بــه دو روز این مشــکل 
برطرف شد. رئیس مخابرات قوچان گفت: قطعی 

اینترنت و اختالالت ایجاد شــده درتلفن همراه و 
قطعی آن، اتفاقی ناخواسته بود که درواقع به دلیل 
نصب وراه اندازی یک سیســتم ودســتگاه مدرن 
وپیشــرفته رخ داد که درهرحال مراکــز وادارات 
ومــردم دچار مشــکل شــدند و از همه نیــز پوزش 

خواستیم. شعبانیان با قدردانی از اطالع رسانی 
خوب روزنامه خراسان رضوی دراین باره، افزود: 
ســرانجام با تالش بی وقفه کادر مهندسی وفنی 
مخابرات ودریک کار طاقت فرسا، دستگاه جدید 
برای سرعت بخشــی به اینترنت و ارتقای پهنای 

باند راه انــدازی شــد و اقدامات الزم نــرم افزاری 
وسخت افزاری صورت گرفت . وی افزود: با انجام 
این کار، بسترها برای آینده نیز دراین زمینه آماده 
شده اســت و می توان گفت، این اقدام یک تحول 

بزرگ مخابراتی درشهرستان ومنطقه است.

مشکل قطعی اینترنت درقوچان برطرف شد 

عبدالهی ،ایشــان زاده -در چهاردهمین اجالس کمیته میراث جهانی یونســکو که 

در بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار شد، پرونده مهارت های سنتی ساختن و نواختن 
دوتار که از ســوی ایران ارائه شــده بود، در فهرســت یونســکو ثبت جهانی شد. به 
گزارش خراســان، پــس از ثبت جهانی موســیقی مقامی شــمال خراســان، حاال 
ثبت جهانی »مهارت های ســنتی ســاختن و نواختن دوتار« این هنــر اصیل ایران 
را پرآوازه تر کرد. پس از کســب ایــن موفقیت، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی، ثبت جهانی مهارت های ســنتی ســاختن و نواختن دوتار را یک 
موفقیت بزرگ برای ملت فرهنگ دوست ایران و دولت تدبیر و امید دانست و گفت: 
مهارت های سنتی ســاختن و نواختن دوتار در تمام مناطق استان های خراسان 
جنوبی، رضوی و شمالی، گلستان و مازندران به صورت گسترده رواج دارد، دوتار 

جزو قدیمی ترین، رایج ترین و محبوب ترین ابزار موسیقی این مناطق است. 
به گزارش میراث آریا، دکتر »علی اصغر مونســان« افزود: در میان مناطقی که نام 
برده شد، دو گروه معروف حامالن و مجریان وجود دارد که می توان به »بخشی ها« 
به عنوان دوتارنوازان و دوتارســازان خراســان شــمالی و  همچنیــن دوتارنوازان 
و دوتارســازان اســتان های خراســان رضوی و جنوبی اشــاره کرد. عــالوه بر این 
جوامع دیگری مثل کردهای کرمانج وترکمن ها هم حامالن و مجریان این عنصر 
هستند. وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: هم اکنون این ساز از رواج گسترده ای در 
تمام مناطق روستایی و شــهری حوزه دوتار برخوردار اســت، شاگردان استقبال 
زیادی از این ساز می کنند و در نتیجه عالوه بر مناطق روستایی، در بیشتر مناطق 
شــهری حوزه دوتار کالس های بسیاری برپا شــده و به آموزش شــفاهی و سنتی 
دوتار می پردازند. وی خاطرنشــان کرد: حفظ و صیانت از آثار فرهنگی تاریخی و 
میراث فرهنگی ملموس و ناملموس یک وظیفه ملی و همگانی اســت و امیدوارم 
در ســال های آینده نیز شــاهد ثبت دیگر پرونده های جمهوری اسالمی ایران  در 

اجالس کمیته میراث ناملموس بشری باشیم. 



آب و هوا

امروز

شنبه
23 آذر 1398

17 ربیع الثانی1441
8 صفحه  |    شماره 4296

14 دسامبر 1805 | کشف انرژی حرارتی زغال سنگ در انگلستان14 دسامبر 1911 |  کشف قطب جنوب توسط دریانورد نروژی
در سال 1911 دو هیئت اکتشافی برای رسیدن به قطب جنوب عازم این منطقه 
یخ بندان شدند و کاپیتان آموندسن با ورود به سرزمین قطب جنوب در چهاردهم 

دسامبر، پرچم نروژ را به اهتزاز در آورد.

انرژی حرارتی زغال سنگ توسط ُژرژ براْنْكلون، آهنگر انگلیسی كشف شد. تا پیش از این تاریخ، از زغال سنگ، تنها 
به عنوان یكی از مصالح ساختمانی استفاده می شد. اما براْنْكلون، كشف كرد كه این ماده هنگام سوختن، حرارت 

زیادی تولید می كند و به این ترتیب منبع عظیمی از انرژی در اختیار بشر قرار گرفت.

امام باقر)ع( فرمودند: اگر کسی به شخص یا اشخاصی عمل نیکی یاد بدهد یا آن ها را راهنمایی به کار نیکی کند و آن شخص 
یا اشخاص، به آن نیکی عمل کنند، شخص یاد دهنده، تمام پاداش عمل کنندگان به آن نیکی را می برد، بدون این که ذّره ای 
از پاداش عامل نزد خداوند کم شود و هرکس کار زشتی را به کسی یاد بدهد و کسی را به عمل زشتی دعوت و راهنمایی کند، 
تمام گناه عمل کنندگان به آن کار زشت در نامۀ عمل او هم نوشته می شود. بدون آن که ذّره ای از گناه عامالن به آن کار زشت 

من ال یحضره الفقیه کاسته شود.       
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تفأل

حافظ

 یک روایت، یک درس 
 ضرورت توجه
 به آن چه می آموزیم

بریده کتاب

روح گفت: »هر کسی باید در زمان زنده بودنش 
با آشــنایان خود رفت و آمد کند و در غم و شادی 
های آن ها شریک باشد. اما اگر کسی در زندگی 
این کارها را نکرده باشــد، پس از مرگ روحش 
باید در دنیا ســرگردان و شــاهد غم ها و شادی 
هایی باشــد که دیگر نمی تواند شریک باشد.« 
بعد روح دوباره صیحه ای زد و زنجیرش را تکان 
داد. اســکروج در حالی کــه از ترس مــی لرزید 
گفت: »اما چرا، چرا تو را زنجیر کرده اند؟« روح 
گفت: »این ها زنجیرهایی است که وقتی زنده 
بودم با دســت خودم درســت کردم، همه شان 
را و بعد به خودم بســتم. می خواهــی بدانی که 
وزن و انــدازه زنجیرهای خود تو چقدر اســت؟ 
شب کریسمس هفت سال پیش زنجیرهای تو 
هم وزن و اندازه همین زنجیر من بــود، اما از آن 
موقع تا حاال، زنجیرهای تو ســنگین تر و بلندتر 
شده است.« اسکروج گفت: »دیگر نمی خواهم 
چیزی راجع به این موضوع بشنوم. یک چیزی 
بگو که ترســم بریزد.« »چیزی ندارم که بگویم. 
من آرامش ندارم. نمی توانم این جا بمانم. باید 
بروم. موقعی که زنده بودم، پا از دفتر کارم بیرون 
نگذاشته بودم. هیچ وقت دســت از کار کردن و 
پول درآوردن نکشــیده بودم. اما حاال دایم باید 

به سفرهای ترسناک 
بروم.«

سرود کریسمس
نویسنده: چارلز 
دیکنز
ترجمه: محسن 
سلیمانی

دیالوگ ماندگار
علی: من از دســتورات شــما پیــروی نمی کنم، 
چون اگر پیروی کنم یعنی قبول کردم که شــما 
این حق رو دارید که به من دستور بدید و شما این 

حق رو ندارید.
کمپ ایکس ری  
کارگردان: پیتر ساتلر

تفسیر نـور

در آیه 28 سوره کهف می خوانیم:

ُهْم باْلَغداَوِة  ذیَن َیْدُعوَن َربَّ واْصبْر َنْفَسَک َمَع الَّ
، ُیریــُدوَن َوْجَهــُه، َوالَتْعــُد َعْیناَک  َواْلَعِشــیِّ

عْنُهْم
و همیشه خویش را با کمال شکیبایی به محبت 
آنان که صبح و شــام خدای خود را می خوانند و 
رضای او را می طلبند وادار کن، و مبادا دیدگانت 

از آنان بگردد.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  ثروتمنــدان برای منصــرف کــردن پیامبر از 
معاشرت با تهی دستان مؤمن تالش می کردند و 
پیامبر در برابر آن تالش ها، مأمور به مقاومت شد.

همدلی با تهی دســتان سخت اســت، ولی باید 
تحّمل کرد.

 پایبندی به دعا و نیایش، شــرط شایســتگی 
افراد برای مصاحبت و همنشینی است.

 رهبر باید با محرومان همدل وهمدم باشــد، 
نه بی اعتنا.

 دعای دایمی وخالصانه، ارزشمند است.
 در آغاز و پایان هر روز باید به یاد خدا بود.

رضایــت  و  دنیــا  آوردن  به دســت  بــرای   
سرمایه داران، از تهی دستان فاصله نگیریم.

 خطر دنیاطلبی تا حّدی است که خداوند، به 
پیامبران هم هشدار می دهد.

حکمت روز

همراهی عقل و دین
 اگــر مــا مــی خواهیــم دیــن صحیح داشــته 
باشیم، اگر می خواهیم از فقر رهایی یابیم، اگر 
می خواهیم از مرض نجات پیــدا کنیم، اگر می 
خواهیم عدالت در میان ما حکم فرما باشد، اگر 
می خواهیم آزادی و دموکراسی داشته باشیم، 
اگر می خواهیم جامعه ما برخالف اکنون به امور 
اجتماعی عالقه مند باشد، منحصرا راهش علم 
است. آن علمی که به صورت یک جهاد مقدس 
در آید. اگر ما این جهاد مقدس را شروع نکنیم، 
دنیا خواهد کــرد و ثمــره اش را هم خــود آن ها 
خواهند برد. شــکی نیســت که علم بــه تنهایی 
ضامن سعادت جامعه نیست. جامعه دین و ایمان 
الزم دارد. همان طوری که ایمان هم اگر همراه با 
علم نباشد، مفید نیست بلکه وبال است و اسالم 

نه عالم بی دین می خواهد، نه جاهل دیندار.
شهید مطهری | 10 گفتار

در محضر بزرگان

توصیه به ازدواج
  مرحوم صفایی حائــری به یکــی از  بچه ها 
گفــت: چــرا ازدواج نمــی کنی؟ جــواب داد: 
هنوز زود اســت. آخر کی به مــا زن می دهد؟ 
فرمود: وقتــی تو خودت روی خودت حســاب 
باز نمی کنی، چطور دیگران روی تو حســاب 

باز کنند؟                          .
خاطراتی از علی صفایی حائری  

حکایت
 هشــام بن عبدالملک به یکی از پارسایان 
شــام گفــت: »مــرا پنــد ده!« او گفــت: »َوْیٌل 
فیــن؛ وای بــه حال کم فروشــان.« آن  ِللُمطفِّ
گاه گفت: این درباره کســی است که پیمانه 
و میزان را کم گذارد، پس چگونه اســت حال 

کسی که همه اموال مردم را چپاول کند؟«
حکایت و حکمت

 یکی از پادشاهان ایران برای شکار بیرون 
رفت. در راه مردی یک چشم دید و به دیدنش 
ناخوش شد. فرمان داد او را بزنند و به زندان 
ببرند. از قضا، شاه در آن روز شکار بسیار کرد 
و چون بازگشت، فرمان داد مرد را آزاد کنند. 
مرد گفت: »ای پادشاه! اجازه دهی تا سخنی 
بگویــم؟« گفت: »بگــو!« گفت: »تــو را دیدم و 
زدی و به زنــدان کــردی. مرا دیدی و شــکار 
کردی و به سالمت بازگشتی. حال، کدام یک 

بر دیگری شوم بوده است؟«
کشکول

ضرب المثل فارسی

  چاه باید از خودش 
آب داشته باشد

این جمله کنایه از این است که انســان باید ذاتًا 
خودش وجود کاری را داشته باشد، نه این که با 
زور او را وادار کننــد. مثل جمله معروفی که می 
گویند »شعر باید خودش بیاید نه با ضرب و زور!«

دیکشنری

Pushy
Aggressive, insistent,

سمج، تحمیل گر، زورگو
مثال:

I hate these pushy salespeople
 who won’t take no for an answer.

من از این فروشنده های سمج که جواب نه 
رو قبول نمی کنند متنفرم.

Tom is always so pushy
, as if his ideas are always the best.

 تام خیلی تحمیل گره، انگار که همیشه
 ایده هاش بهترینند.

تاملی بر تاریخ

دور دنیا

 23 آذرماه 57، روز حمله مزدوران رژیم شاهنشاهی به بیمارستان امام رضا)ع( 

مشــهد اســت، روزی که یکی از فجایع انســانی در درگیری های دستگاه امنیتی با 
مردم رقم خورد؛ این بار در یک بیمارستان و برخورد با بیماران، پزشکان و پرستاران. 
به گــزارش خراســان رضوی، بــا اوج گیری انقــالب و فرا رســیدن محرم ســال 57 
راهپیمایی های میلیونی، سراسر کشور را فرا گرفت، در مشهد نیز مانند سراسر کشور، 
پزشکان و کادر بیمارستان ها به جنبش انقالب پیوستند و این موضوع و به ویژه تبدیل 
شدن بیمارســتان امام رضا)ع( به پایگاه نهضت انقالبی، خشــم دستگاه امنیتی را 
برانگیخت. یکی از فجایع اصلی که دستگاه امنیتی در برخورد با این اقدامات انقالبی 
از خود نشــان داد، حمله عوامل مزدور رژیم پهلوی در تاریخ 23 آذر 57، همزمان با 
دهه دوم محرم به بیمارستان امام رضا)ع( و بیماران بی گناه و بی دفاع آن بود. چماق 
به دستان با حمایت نیروهای امنیتی از در جنوبی وارد باغ بیمارستان امام رضا)ع( 
شدند، شیشه ها را شکستند، به بخش اطفال بیمارستان حمله کردند و فاجعه ای را 
رقم زدند که هرگز از یاد مردم ایران نخواهد رفت. در این روز، نوجوانی به نام محمد 
منفرد به ضرب گلوله عوامل پهلوی شهید شد. پس از آن واقعه، روحانیون و رهبران 
مبارزات مردمی، با صدور اعالمیه هایی، این جنایت را محکوم کردند و عزای عمومی 
اعالم شد. 23 آذر سال 57، یکی از روزهای تاریخی در مبارزات انقالبی مردم مشهد 

بود که زمینه را برای سرنگونی رژیم پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی مهیا کرد.

خرس خاطره
گودنیوز |  یک دختر هنرمند اســکاتلندی برای 

دلگرمی کسانی که عزیزی را از دست داده اند، 
راه جالبی ابداع کرده. مری مکینز، با استفاده 
از پارچــه لباس هــای عزیز فوت شــده، »خرس 
خاطــره« مــی ســازد. او در 1۶ســالگی اولین 
عروســکش را ســاخت که  بــا اســتقبال زیادی 
روبه رو شــد و  حاال در 21 ســالگی در حالی که 
در دانشــگاه فناوری مد خوانده اســت، بیش از 
صدها خرس خاطره ســاخته اســت. مکینز در 
ســاخت این خرس ها از لباس ها و زیــورآالت از 
دست رفتگان استفاده می کند که در اختیارش 
گذاشــته می شــود. او حتی برای خرس ها یک 
جیب کوچک هم می دوزد تا افراد بتوانند عکس 
ها یا نامه هایی را که در وقت دلتنگی برای عزیزان 

از دست رفته شان می نویسند، در آن بگذارند.

نقاشی پر هزینه
آدیتــی ســنترال |  یک پــدر چینی مجبور شــد به 

خاطر نقاشــی های دختر ســه ســاله اش روی 
بیــش از 10 ماشــین در نمایشــگاه خــودروی 
آئودی، 10 هزار دالر غرامت پرداخت کند. این 
مرد که نامش فاش نشــده، به همراه دوســتش 
و همســر و فرزندش به نمایشــگاه خــودرو رفته 
و مشــغول دیدن و لذت بردن از این نمایشــگاه 
بودنــد. اما وقتی گــرم صحبت با فروشــندگان 
شدند، دخترک را به حال خود رها کردند. دختر 
سه ساله هم که حوصله اش سر رفته بود، با یک 
سنگ کوچک شروع به خط خطی کردن ماشین 
های گران قیمت می کند. مدیر این نمایشگاه از 
پدر این دختر شکایت کرده و بعد از درخواست 
28 هــزار دالر غرامت، باالخره بــه دریافت 10 

هزار دالر، رضایت داده است. 

کابوی پرنده
آدیتــی ســنترال |   دیــدن یــک کبوتر کــه کاله 

کابویی بر ســر دارد اتفاقی نیست که هر روز 
رخ بدهد، اما اگر در الس وگاس زندگی کنید 
ممکن است روزانه یک یا دو کبوتر این چنینی 
ببینید. چندی پیش در پنجم دسامبر، بابی 
لی، مــردی که در خیابان راه مــی رفت برای 
اولین بار این کبوترها را دید. او که این صحنه 
برایش بامزه بود، از آن ها فیلم کوتاهی گرفت 
و در فیــس بوک گذاشــت. چندی نگذشــت 
که این فیلم بسیار پربازدید شــد و همه به آن 
واکنش نشان دادند. در حالی که هنوز هیچ 
کس نمی داند چه کســی بر سر این پرنده ها 
چنین کاله های کوچک بامزه ای گذاشــته. 
بعضی از این صحنه به خنده افتاده و بعضی 

نگران حقوق حیوانات شده اند. 

مهارت یک دقیقه ای

تالش برای خالق بودن

اگر فکـر می کنیـد بعضـی آدم هـا خالق بـه دنیا 
بی بهـره  موهبتـی  چنیـن  از  شـما  و  می آینـد 
آدم هـا  برخـی  می کنیـد.  اشـتباه  هسـتید، 
خالق ترنـد، چـون خالقیـت را در خـود پرورش 
بـرای  و  نیسـت  کافـی  خواسـتن  می دهنـد. 
خالق بـودن باید هـرروز تالش کنیـد و خودتان 
را به سـوی افـکار نـو و ایده هـای روشـن سـوق 
بایـد بدانیـد کـه بیشـتر وقت هـا  امـا  دهیـد. 
مـا  بزرگ تریـن موانـع خالقیـت عادت هـای 
هسـتند. همراه ما باشـید تا در ایـن مطلب چند 
عـادت نابودکننـده خالقیـت را معرفـی  کنیـم.
بایـد  خالق بـودن  بـرای  پیـش داوری:   
ایـده  پیـش داوری  بـدون  و  آزادانـه  بتوانیـم 
زود  خیلـی  اگـر  کنیـم.  نـوآوری  و  پـردازی 
ایده های تـان را قضـاوت کنیـد، باعـث تردیـد 
خالقیـت  درنتیجـه  و  ایده های تـان  دربـاره 
کمتـر می شـوید. رونـد بررسـی را جداگانـه 
انجـام دهیـد: نخسـت اجـازه دهیـد ایده هـای 
خـام بی وقفـه ارائـه شـوند، سـپس می توانیـد 

کنیـد. پیرایـش  و  گزینـش  را  بهترین هـا 

 کمبـود جسـارت: اگـر از ریسـک پذیـری و 
کاوش در مسـیرهای نـو می ترسـید، بی تردیـد 
انحراف از مسـیر رایـج برای تان دشـوار خواهد 
بـود. بـرای خالق بـودن بایـد جسـور باشـید و 
فرصت هـای پیـش روی تـان را امتحـان کنیـد. 

تـرس بزرگ تریـن دشـمن خالقیـت اسـت.
گرفتـن  بازخـورد  نقدهـا.  از  رنجیـدن   
همیشـه خـوب اسـت، شـنیدن نقـد و انتقـاد 
دیگـران هـم همین طـور امـا به شـرطی کـه آن 
نقدهـا و بازخوردهـا مـا را نرنجانـد. همـه مـا 
نیازمنـد بازخـورد آدم هـای مختلـف هسـتیم. 
این بازخوردهـا به مـا کمک می کنند پیشـرفت 
کنیـم. بدانیـد کـه تـرس از نقـد یعنـی تـرس از 

رشـد و پیشـرفت!
 وسـواس تحلیـل: وسـواس تحلیـل یـا فلـج 
تحلیلـی باعـث می شـود به دلیـل انبـوه داده هـا 
و اطالعـات، نتوانیـم هیـچ تصمیمـی بگیریـم. 
درگیرشـدن  کـه  می داننـد  خـالق  آدم هـای 
و تمرکـز بیش ازانـدازه بـر موضوعـی خـاص، 

دشـمن خالقیـت اسـت.

پیوند نجات بخش
سانی اسکایز|  پارسال در این ماه، الیال اندرسون، 

دختــر 10 ســاله به خاطــر نوعی بیمــاری نادر 
خودایمنی، تقریبا تا دم مرگ رفته بود که با پیوند 
مغز اســتخوانی که دریافت کرد نجــات یافت. 
امسال دقیقا بعد از یک سال از این اتفاق، الیال 
موفق شد اهدا کننده مغزاســتخوانش را برای 
اولین بار ببیند و این مالقات اشــک به چشمان 
هر دوی آن ها آورد. کنتون فلملی دانشــجوی 
رشته پزشکی دانشگاه کانزاس، با دیدن الیال به 
شدت تحت تاثیر قرار گرفت و گفت: »تو برای من 
به اندازه یک دنیا ارزش داری، دوستت دارم و از 
این که می بینم خوشحال و سرحالی بی نهایت 
شادم. این همه چیزی است که من می خواهم.« 
الیال هم در میان اشک شادی از لطف و محبت 

کنتون تشکر کرد.

علم به زبان ساده
چرا نان حفره دارد؟

 مدارک موجود نشان می دهد پختن نان حدود 
سه هزار سال قبل از میالد در مصر آغاز شد. امروزه 
برای تهیه نان، ابتدا آب را با آرد مخلوط می کنند و 
آن را ورز می دهند تا به شکل خمیر در آید. سپس به 
آن مقدار کمی مخمر، شکر و نمک اضافه می کنند. 
مخمر باعث تولید حباب های ریز گاز دی اکســید 
کربن در خمیر می شــود. به این ترتیب خمیر پف 
می کند و باال می آید. پس از آن خمیر را به شکل مد 
نظر در می آورند و آن را در تنور یا فر قرار می دهند. 

حباب های گاز موجود در خمیر باعث می شود نان 
پس از پختن حفره حفره شود. در واقع مخمر طعم 
و رنگ و بوی خاصی به نان می دهد. کیک نیز حفره 
دارد و به کیک به جای مخمر، جوش شیرین اضافه 
می شود. جوش شیرین مخلوطی از اسید تارتاریک 
و بی کربنات ســدیم اســت. وقتی ایــن مخلوط به 
خمیر کیک افزوده می شــود، حباب های ریزی از 
گاز دی اکسید کربن به وجود می آید. به این ترتیب 

کیک پس از پختن حفره حفره و نرم می شود.

معرفی کتاب
چشم انتظاری

 سید  مهدی شــجاعی سال هاســت نویسنده و 
خالق بخشــی از زیباترین  نثرهای حــوزه ادبیات 
دینی شناخته می شود و تجدید  چاپ های متعدد 
آثــارش نیز گواهــی بر این مدعاســت. نثــر کتاب 
»چشم انتظاری« اغلب کوتاه و بسیار شوق برانگیز 
است. شجاعی تمامی آن چه می توان در قالب کالم 
برای بیان محبت و احترام به امام غایب)عج( به کار 

برد را در جــان این متن ها ریخته اســت. کتاب در 
کنار متن، با اتفاق گرافیکی ویژه ای نیز همراه شده 
است. فرزاد ادیبی که پیش از این در بسیاری از آثار 
منتشر شده توسط نشر نیستان و آثار سید مهدی 
شجاعی همراه بوده، با قطعی متفاوت و ظاهری 
بدیع که تلفیقی است از خطاطی و گرافیک، این 

کتاب را طراحی و صفحه آرایی کرده است.

 چهل و یکمین سالروز حمله دژخیمان پهلوی
 به مردم مشهد  در بیمارستان امام رضا)ع(
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