علتتهاجمهایبیسابقهکنونی
بر ضد نظام اسالمی ،قدرت
روز افزون این نظام است

گپیبانمایندهموافقفیلترینگ؛
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منکانال تلگرامی
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ضرورت باال بردن امنیت سایبری

اینآخرینحمله
نخواهدبود

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در مراسم تقدیر از دست
اندرکاران جشنواره «خانه بهار  »97عنوان كرد:

بازسازی امید در مشهد
6

لکهتکدیگریبر
چهرهسبزوار
6

2

رئیس پلیس راهور خراسانرضوی خبرداد؛

گزارش ویژه

شرایط ضبط و ابطال
گواهینامهرانندگانمتخلف

واکاوی پدیده افسردگی و راههای تشخیص آن؛

حال ما خوب نیست باور کن!

4

به گفته احمد حاجبی ،رئیس دفتر سالمت روان ،اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت براساس آمارهای
موجود  ۱۲.۵میلیون نفر در ایران به این اختالالت مبتال هستند که  ۶میلیون و  ۴۰۰۰هزار نفر از آنها افسردگی
دارند و از این میان  ۲.۲درصد مبتال به افسردگی شدید هستند .هرچند میان آمارهای مسئوالن وزارت
بهداشت در میزان ابتالی مردم به این بیماری اختالفاتی دیده می شود به طوری که نورباال ،مشاور وزیر در
حوزه سالمت روان بر این باور است  ۲۱درصد از کل جامعه ایران به نوعی از ...

ورزش

سالم مشكی پوشان به
لیگ آزادگان

4

بررسی سه فصل حضور تیم مشهدی در باالترین

در دوبله به آرزویم رسیدم

سطح فوتبال كشور

گفت و گو با هنرمند دوبلور مشهدی که معتقد است....

علی باقرلی متولد  1352و دانش آموخته کاردانی علوم آزمایشگاهی است .سال  ۷۷به عضویت
انجمن نمایش مشهد در آمد .در کارنامه حرفهای وی سابقه اجرا و بازیگری و گویندگی و دوبله در
شبکه خراسان ،اجرای برنامههای زنده تلویزیونی «شب شرقی»« ،شب چراغ» و «جنگ جوان» از
شبکه خراسان و بازی در پنج فیلم تلویزیونی به چشم میخورد .وی کار گویندگی را به طور حرفهای
از سال  84در انجمن گویندگان جوان آغاز کرد .اجرای برنامههای...
5

3

لیگ برتر سال  95-94بود كه مشكیپوشان دوباره
به لیگ برتر برگشته بود و پس از پدیده دومین سهمیه
خراسان از لیگ را از آن خود كرد .بازگشت به لیگ برتر و
داشتن دوسهمیه بسیاری را خوشحال و عدهای را ناراحت
كرده بود .بسیاری از فوتبال دوستان و مردم به خاطر
حضور دو نماینده در لیگ مانند سالهایی كه ابومسلم و
پیام دو نماینده خراسان در لیگ برتر بودند ،خوشحال
بودند .اما عدهای هم در این میان نگران اتفاقی كه همان
دوران برای هر دو نماینده...

sobhe.emrooz.news@gmail.com

ضرورت باال بردن امنیت سایبری

مجلس بان

این آخرین حمله نخواهد بود

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسالمی:

دولت از نظرات فراکسیون امید
استفاده کافی را نبرده است

عضو فراکسیون امید گفت :ما در اتفاقات تکیه
گاه اصلی دولت هستیم اما در خدمترسانی و سایر
مسائل ،دولت هیچگونه مزیتی برای حامیان خود
قائل نیست.
به گزارش ایسنا عبدا ...حاتمیان در خصوص
رابطه فراکسیون امید با دولت ،اظهار کرد :اگر دولت
ارتباط قوی با فراکسیون امید ندارد چگونه سه وزیر
در مجلس رای میآورند ،بدون شک با وجود تمام
نقدهای آشکار و بعضا جدی و واقعی از عملکرد
دولت اگر فراکسیون امید نبود در جریان استیضاح
سه وزیر رای نمیآوردند.
این نماینده مجلس در خصوص اظهارات رئیس
فراکسیون امید نسبت به رابطه آن با دول��ت،
عنوان کرد :منظور آقای عارف این است که ما در
اتفاقات و بالیا تکیه گاه اصلی دولت هستیم اما در
خدمترسانی و سایر مسائل ،دولت هیچگونه مزیتی
برای حامیان خود قائل نیست.
حاتمان با اش��اره به اینکه انتقاد فراکسیون به
عملکرد دول��ت بسیار زی��اد اس��ت ،تصریح کرد:
ای��ن انتقاد ب��رای بهتر ش��دن اس��ت نه با دیدگاه
سیاسی ،در استیضاح علیرغم اینکه نمایندگان
در شهرستانهای خود در ح��وزه راه ،ک��ار ،رفاه
و تعاون و جهاد کشاورزی مشکالتی داشتند اما
حمایت از وزاری دولت صورت گرفت .وی ادامه
داد :این مشکالت نفیکننده اقدامات خوب دولت
نیست ،در عالم نقد منصفانه مشکالتی داشتند اما
فراکسیون امید به این نتیجه رسید که سواالت پی
در پی از رئیس جمهور و استیضاحهای مداوم ممکن
است رنگ و بوی سیاسی داشته باشد .به همین
دلیل بسیاری از نمایندگان از موضعی که داشتند
عقب نشستند و با وجود حق استیضاح که به لحاظ
قانونی داشتند ،از دولت حمایت کردند ،علیرغم
اینکه به عملکرد دولت نقد داشتند و خواهان بهتر
شدن اوضاع بودند .نماینده مردم درگز در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه دولت در این مدت از
نظرات اصالحطلبان و فراکسیون امید استفاده کافی
و مناسب را انجام نداده و حمایت یک طرفه بوده
است ،عنوان کرد :عملکرد دولت در حد متوسط
است .انتظار ما ،جامعهای با اشتغال بهتر و صنعت
رو به گسترش است .ما ضمن اینکه از دولت حمایت
خواهیم کرد اما همواره نقد منصفانه نیز به عملکرد
دولت داری��م و برای بهتر شدن ،هم دولت را نقد
میکنیم و هم در کنار آن هستیم.
انتقاد پژمانفر از تبلیغ کاالی خارجی در
رسانه ملی

چ توجیهی ندارد
این اقدام هی 

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی گفت :متاسفانه باتوجه به اینکه سال  ۹۷به
عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده،
اما دستگاهها و نهادهای مختلف از جمله رسانه
ملی درراستای تحقق این شعار اقدامات و رویکرد
مناسبی را اتخاذ نکرده است.
حجتاالسالم نصرا ...پژمانفر اظهار داشت:
متاسفانه باتوجه به اینکه س��ال  ۹۷به عنوان
سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده ،اما
دستگاهها و نهادهای مختلف از جمله رسانه ملی
درراس��ت��ای تحقق ای��ن شعار اق��دام��ات و رویکرد
مناسبی را اتخاذ نکرده است.
وی ب��ی��ان ک���رد :متاسفانه منش نامناسبی
درراستای ترویج برندهای خارجی به عنوان جوایز
در برنامهها و مسابقات تلویزیونی اتخاذ شده است
که به هیچ وجه قابل قبول نیست ،چراکه مخاطب
را درراستای تهیه و استفاده از برندهای خارجی
تشویق و ترغیب میکند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه تبلیغ کاالهای خارجی در
رسانه ملی هیچگونه توجیح و منطقی ندارد ،متذکر
شد :اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را
آماده کردند که در صورت تبلیغ و ترویج کاالهای
خارجی در نهادهای دولتی و حکومتی با آنها
برخورد شود .پژمانفر ادامه داد :براساس این طرح
در صورتی که نهادهای دولتی درراستای ترویج
کاالهای خارجی وارد عمل شوند ،عمل مجرمانهای
را انجام دادند ،از اینرو با آنها برخورد میشود.
وی تصریح کرد :امیدوارم نهادهای اجرایی که
بودجه آنها از طریق درآمدهای عمومی و بیتالمال
تهیه میشود ،درراستای حمایت از تولید ملی و
کاالهای ایرانی اقدامات الزم را انجام دهند ،چراکه
استفاده از کاالهای خارجی و استفاده از آنها در
نهادهای دولتی بدون شک به ضرر اقتصاد کشور و
در نتیجه مردم ایران است.
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انجام پذیرد .براساس اعالم مرکز اطالع رسانی فتا،

سیاست

2

خبر
معاون استاندار خراسان رضوی:

هنر ما پس از جنگ ،تالش برای
ارائه نیمه پنهان آن است

 3اقتصاد

sobhe.emrooz.news@gmail.com

مجلسبان

علیروغنگران

ح��م�لات س��ای��ب��ری در ج��م��ع��ه17،ف��روردی��ن
،1397تعدادی از سایت های ایرانی را از کار انداخت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در همان زمان با
انتشار توئیتی از حمله گسترده به برخی مراکز داده
کشور خبر داد .محمدجواد آذری جهرمی در توئیت
خود آورده بود :برخی مراکز داده کشور با حمله
سایبری مواجه شدهاند .تعدادی از مسیریابهای
کوچک به تنظیمات کارخانهای تغییر یافتهاند .مرکز
ماهر با یاری رساندن به این مراکز داده حمله را
کنترل و در حال اصالح شبکههای آنان و برگرداندن
وضعیت به حالت طبیعی اس��ت .آذری جهرمی
همچنین در توئیت دیگری دامنه این حمالت را فراتر
از ایران اعالم کرده و ادامه داده است :منشأ حمالت
در دست بررسی است .تا کنون بیش از  95درصد
مسیریابهای متاثر از حمله به حالت عادی بازگشته
و سرویس دهی خود را از سر گرفتهاند.
 3500مسیریاب مورد حمله قرار گرفته اند
بر اساس گ��زارش وزیر ارتباطات ،حدود 3500
مسیریاب از مجموع چند صد هزار مسیریاب شبکه
کشور متأثر از حمله شدهاند .عملکرد شرکتها
در دفع حمله و بازگردانی به شرایط عادی مناسب
ارزیابی شده است .در اطالعرسانی مرکز ماهر به
شرکتها و نیز در پیکرهبندی مراکز داده ،ضعف
وجود داشته است .در پی حمالت سایبری رخ داده
در جمعه شب اعالم شد که هیچ دسترسی غیرمجازی
به اطالعات شهروندان اتفاق نیفتاده و این حمالت
شامل تجهیزات روتر و سوئیچ متعدد شرکت سیسکو
بوده که تنظیمات این تجهیزات مورد حمله قرار
گرفته و کلیه پیکربندیهای این تجهیزات حذف
گردیده است.
دلیل اصلی ،وجود حفره امنیتی بوده
م��رک��ز مدیریت ام���داد و هماهنگی عملیات
رخدادهای رایانهای (ماهر) به دنبال حمالت سایبری
جمعه شب اطالعیهای منتشر و اعالم کرده است که
در پی بروز اختالالت سراسری در سرویس اینترنت
و سرویسهای مراکز داده داخلی در ساعت حدود
 15:20در تاریخ هفدهم فروردین ماه  97بررسی و
رسیدگی فنی به موضوع انجام و مشخص شد این
حمالت شامل تجهیزات روتر و سوئیچ متعدد شرکت
سیسکو بوده که تنظیمات این تجهیزات مورد حمله
ق��رار گرفته و کلیه پیکربندیهای این تجهیزات

حذف گردیده اس��ت .دلیل اصلی مشکل ،وجود
حفره امنیتی در ویژگی  smart install clientتجهیزات
سیسکو بوده و هر سیستم عاملی که این ویژگی بر
ب قرار داشته و
روی آن فعال باشد در معرض آسی 
مهاجمان میتوانستهاند با استفاده از اکسپلویت
منتشر شده نسبت به اجرای کد از راه دور بر روی
روتر/سوئیچ اقدام کنند.
رفع نقص امنیتی
در این ارتباط سرهنگ علی نیکنفس رئیس مرکز
تشخیص سایبری پلیس فتا هم با اشاره به حمله
سایبری جمعه شب با اشاره به اختالل رخ داده در
سرویس اینترنت کشور گفت :بررسیهای اخیر تیم
تالوس که مرجع تهدیدشناسی و امنیت تجهیزات
سیسکو است ،نشان دهنده وجود این نقص امنیتی
در بیش از  168هزار ابزار فعال در شبکه اینترنت بوده
است و این حمله سایبری ناشی از آسیب پذیری
امنیتی در سرویس پیکربندی از راه دور تجهیزات
سیسکو بوده و با توجه به اینکه روترها و سوئیچهای
مورد استفاده در سرویس دهندههای اینترنت و
مراکز داده نقطه گلوگاهی و حیاتی در شبکه محسوب
میشوند ایجاد مشکل در پیکربندی آنها تمام شبکه
مرتبط را به صورت سراسری دچار اختالل کرده و
قطع دسترسی کاربران این شبکهها را در پی داشته
است .وی اف��زود :حدود یکسال قبل نیز شرکت
مورد نظر هشداری را مبنی بر جستوجوی گسترده
هکرها در ابزارهایی که قابلیت پیکربندی از راه دور
بر روی آنها فعال است منتشر کرده بود .رئیس مرکز
تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا اضافه کرد:
مجددا تاکید میگردد که مسئوالن فناوری اطالعات
سازمانها و شرکتها باید نسبت به بررسی مستمر
آخرین آسیب پذیرهای سامانهها و ابزارها اقدام

و نسبت به بروزرسانی و رفع نواقص احتمالی در
اسرع وقت اقدام کنند و قابلیت اجرای کد از راه دور
بر روی آنها را داشته باشند .وی ادامه داد :در اقدام
فوریتی توصیه میشود مدیران شبکه سازمانها و
شرکتها با استفاده از دستور« »show vstackبه بررسی
وضعیت فعالبودن قابلیت  smart install clientاقدام و
با استفاده از دستور « »novstackآنرا غیرفعال کنند.
رئیس مرکز تشخیص سایبری پلیس فتا تاکید کرد:
با توجه به اینکه حمله مزبور بر روی پورت 4786TCP
صورت گرفته است لذا بستن ورودی پورت مزبور
بر روی فایروالهای شبکه نیز توصیه میشود .در
مرحله بعد و در صورت نیاز به استفاده از ویژگی
پیکربندی راه دور تجهیزات مزبور ،الزم است به
روز رسانی به آخرین نسخههای پیشنهادی شرکت
سیسکو و رفع نقص امنیتی مزبور از طریق آدرس
پیش گفته انجام شود.
وضعیت فعلی شبکه
سرهنگ نیکنفس خاطرنشان کرد :برابر اعالم
مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تا این
لحظه ،سرویس دهی شرکتها و مراکز داده بزرگ
از جمله افرانت ،آسیاتک ،شاتل ،پارسآنالین و
رسپینا بهصورت کامل به حالت عادی بازگشته است
و اقدامات الزم جهت پیشگیری از تکرار رخداد مشابه
انجام شده است .وی ادامه داد :همچنین پیشبینی
میشود که با آغاز ساعت کاری سازمانها ،ادارات و
شرکتها ،شمار قابل توجهی از این مراکز متوجه
وقوع اختالل در سرویس شبکه داخلی خود گردند.
لذا مدیران سیستمهای آسیب دیده باید با استفاده
از کپی پشتیبان قبلی ،اقدام به راهان��دازی مجدد
تجهیزات خود نمایند یا در صورت عدم وجود کپی
پشتیبان ،راهاندازی و پیکربندی تجهیزات مجددا

گپی با نماینده موافق فیلترینگ؛

تـبطـال

نماینده سبزوار در مجلس خبر داد:

نشستی برای تسهیل روابط اقتصادی
ایران و روسیه

نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری از
فیلترینگ تلگرام و موافقت با آن صحبت میکند؛
این درحالی است که خودش از تلگرام استفاده
میکند!
"فیلتر میشود"" ،بحثی درباره فیلترینگ وجود
ندارد" .این گوشه ای از ضد و نقیض هایی است
که درباره فیلترینگ تلگرام وجود دارد .هرچند
ص��دای واح��دی از هیچ ارگانی درب��اره موضوع
فیلترینگ تلگرام به گوش نمی رسد؛ اما صرف
گمانه زنی ها و اظهار نظرها در این رابطه خودش به
یکی از بحث های داغ این روزها تبدیل شده است
و تقریبا همه درباره اما و اگرهای آن می گویند.
جواد کریمیقدوسی نماینده عضو جبهه پایداری
از جمله نمایندگانی هست که از فیلتر شدن تلگرام
چندان بدش نمی آید؛ اما درباره آن خیلی صریح
صحبت نمی کند .البته به گفته کریمی قدوسی گویا
قرار است تا آخر فرودین ماه نسخه تلگرام پیچیده
می شود.
جواد کریمیقدوسی به سواالت خبرآنالین در
باره پیام رسان های داخلی و فیلتر تلگرام این گونه
پاسخ میدهد:
می گویید ایراد تلگرام در دسترس قرار گرفتن
اطالعات افراد است؛ با توجه به حمله سایبری
اخیر ،چقدر این ضمانت وجود دارد که اطالعات
مردم در پیام رسان های داخلی محفوظ بماند؟
یکی از فاکتورهای مهم امنیت ملی ،امنیت
اطالعات م��ردم است و بر اس��اس تکالیف دینی

و فرهنگی ملت ایران و جمهوری اسالمی ،این
موضوع یعنی امنیت اطالعات مردم برای ملت ما
خوب شناخته شده است .یعنی واژه ای مانند گناه
کبیره ،غیبت ،تهمت ،بدگویی و  ...در زمره امنیت
اشخاص است که برای آن در اسالم مجازات در نظر
گرفته شده است و آتش دوزخ را بیم می دهد.
جمهوری اسالمی بر اساس آیات قرآن اداره
می شود؛ لذا هرکجا می بینیم کم گذاشته شده
است .این کم کاری از مدیران است و حاکمان
همه توجهشان بر اصول دین است .در دنیا جایی
نیست که برای امنیت شهروندان و آبروی خانواده
ها تا این حد مایه بگذارند .قطعا در این حوزه
امنیت عمومی مردم کامال رعایت می شود ،البته
بخش امنیت ملی در ابعادی که افرادی بخواهند از
این فضا استفاده کنند و علیه امنیت ملی دسیسه
کنند؛ قطعا باید از ابزارهای کنترل استفاده کرد؛
چون آن ابزار هم برای حفظ منابع و منافع مردم
است چرا که امنیت ملی جمهوری اسالمی متوجه
عموم م��ردم است نه متوجه یک شخص به نام
رئیس جمهور یا نماینده.
لذا در حوزه پیام رسان های داخلی قطعا این
تعهدات و قواعد وجود دارد .شما ببینید «شنود»
امری رایج در سراسر دنیا است و به عنوان یک ابزار
کنترل از آن استفاده می کنند .در برخی کشورها
مانند آمریکا به محض تشخیص یک مقام امنیتی
به سرعت به سراغ شنود می روند و ما می بینیم
تا تلفن صدر اعظم آلمان را شنود می کنند! ولی

در جمهوری اسالمی اگر بخواهند تلفن یک شخص
را شنود کنند ،آن مقامی که اجازه شنود را صادر
می کند یک قاضی معمولی نیست بلکه معاون
قوه قضائیه است .یعنی تا پرونده به دادگاه نرود و
قاضی و محکمه نپذیرد که موضوع ،سوژه ای وصل
به منافقین ،داعش و  ...است که قصد ترور دارد؛
اجازه شنود را نمی دهد .این موضوع در بحث پیام
رسان های داخلی هم اطالق دارد و اگر خالف
ان اثبات شود ،این پیام رسان است که متخلف
شناخته می شود و مسئولیت متوجه اوست.
با تمام این حرف هایی که شما مطرح کردید
اما هنوز مردم به پیام رسان های داخلی اعتماد
ندارند؛ به نظر شما آیا فیلتر تلگرام می تواند موثر
باشد؟
امروز فقط جمهوری اسالمی نیست که فریادش
بلند اس��ت؛ بلکه کل دنیا در مقابل پیام رسان
هایی که از کنترل خارج است ،موضع می گیرند و
کشورهایی مانند روسیه و چین کامال خود را جدا
کردند و سیستم اطالعاتی شان را تقویت کردند و
حساب خود را از امریکایی ها مستقل کردند .چون
همه این موارد به مدریت آنها باز می گردد .قطعا
در این حوزه مردم ثمرات این اقدامات را خواهند
دید .به شرط اینکه دولت پیام رسان های داخلی
را تقویت کند و سرویس دهی آن را باال ببرد.
م��ردم چون از فضای مجازی به منظور کسب و
کار استفاده می کنند ،به دنبال راهی هستند که
اطمینان بخش باشد .لذا به دنبال چیزی نمی

نمایندگان موسسه پیام آزادگان استان با معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان
رضوی دیدار کردند.
به گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی استانداری
خراسان رضوی ،سید جواد حسینی در این دیدار
گفت :هنر ما مسئوالن پس از جنگ ،تالش برای
ارائه نیمه پنهان آن است و باید تالش کنیم این
بخش های پنهان را بیشتر برای جامعه تبیین کنیم.
وی اف��زود :همان گونه که مقام معظم رهبری
فرمودند جنگ و دفاع مقدس ،یک گنجینه بزرگی
بوده است؛ ما باید تالش کنیم از این منابع ناب و
دست اول ،همچون آزادگان ،خانواده های معظم
شهدا برای استخراج این گنجینه ارزشمند ،استفاده
و بهره بجوییم.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رض��وی گفت :اق��دام��ات و فعالیت های
آزادگ��ان سرافراز در قالب موسسه فرهنگی پیام
آزادگان ،بسیار ارزشمند و قابل تحسین است و برای
زنده نگه داشتن تالش های ایثارگران و شهدای
گرانقدر شایسته است تا در هفته سالگرد ورود
آزادگان در شورای اداری استان ،این فعالیتها برای
مدیران استان مورد تبیین بیشتر قرار گیرد.
حسینی گفت :آم���وزش آزادگ���ان ب��رای طرح
روایتگری آزادگ���ی ،ایجاد م��وزه دف��اع مقدس و
استفاده از ظرفیت وجود آزادگ��ان و خانواده های
شهدا و ایثارگران فرصت بی بدیلی است که گنجینه
دفاع مقدس را با استفاده از شواهد زنده آشکار
سازیم فرصتی که در  ٥٠سال اینده دیگر تکرار
نخواهد شد .وی در ادام��ه اف��زود :برای زنده نگه
داشتن یاد شهدا ،حضور خانواده های شهیدان ،
ایثارگران و همرزمان شهدا و جانبازان و آزادگان
سرافراز که هنوز در قید حیات هستند ارزشمندترین
منبع تاریخی است که باید از این فرصت برای سالم
سازی جامعه و هویت بخشی استفاده کنیم تا در
نهایت بتوانیم انسان های تمام ساحتی تربیت کرده
و به سمت حیات طیبه گام برداریم.
شایان ذکر است؛ در این نشست ،مسایل موجود
در حوزه ایثارگری و نقش آزادگان در ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دنیاطلبی ریشه تمام خطاها و
لغزشهاست

کریمیقدوسی :آخرین مهلت فیلتر تلگرام پایان فروردین است
روند که بدانند با فیلتر شدن فضا به هم می خورد؛
بلکه به دنبال یک جای مطمئن می گردند و آن
جای مطمئن قطعا جمهوری اسالمی ایران است.
خودتان از چه پیام رسانی استفاده می کنید؟
من در حال حاضر از سروش استفاده می کنم
اما قبال از تلگرام استفاده می کردم و البته هنوز
هم کانال تلگرامم فعال است .اما بعد از فیلتر
شدن اخیر آن ،تلگرامم را قطع کردم و به روابط
عمومیام هم اعالم کرده ام که کامال آماده باشند؛
چرا که حداکثر مهلت آن پایان فروردین است.
امروز این بحث هم هست که پیام رسان های
داخلی عالوه بر ضعف هایی که دارد توسط وزارت
اطالعات و اطالعات سپاه هم رصد می شوند؛ آیا
این موضوع صحت دارد آیا این رصد درمورد تلگرام
هم وجود دارد؟
از آنجایی که سرورهای تلگرام در ایران نیست،
لذا این رصد شاید در برخی موارد وجود داشته
باشد .همانطور که گفتم در فضای مجازی دو
اولویت وجود دارد .اول امنیت اخالقی است که به
اسم آزادی ،به سراغ تخریب خانواده ها می روند و
این مسئله خط قرمز جمهوری اسالمی است و دوم
امنیت ملی است؛ یعنی اینگونه نباشد که داعشی
به کشور بیاید و به مجلس حمله کند و فیلم آنالین
آن را از تلگرام ارسال کند! این موضوع را هیچ
عقلی در هیچ کجای دنیا قبول نمی کند .بنابراین
این دو مورد (اخالق و امنیت ملی) باید کنترل شود
و اگر کنترل نشود؛ قطعا خیانت شده است.

توزیع گوشت قرمز تنظیم بازار در
خراسان رضوی ادامه دارد

پیش فروش سکه تقاضا در بازار را دوچندان کرد

سخنران حرم مطهر رضوی:

من کانال تلگرامی دارم

خبر

«صبح امروز» بررسی میکند؛

نیکنفس با اشاره به اینکه قابلیت آسیبپذیر smart

 install clientنیز با اجرای دستور « »no vstackغیرفعال
شود ،تاکید کرد :الزم است این تنظیم بر روی همه
تجهیزات روتر و سوئیچ سیسکو (حتی تجهیزاتی که
آسیب ندیدهاند) انجام گردد .توصیه میگردد در روتر
لبه شبکه با استفاده ازفهرست کنترل دسترسی(ACL
)ترافیک ورودی  TCP 4786نیز مسدود شود .رئیس
مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا اضافه
کرد :مجددا تاکید میگردد که مسئوالن فناوری
اطالعات سازمانها و شرکتها باید نسبت به بررسی
مستمر آخرین آسیبپذیرهای سامانهها و ابزارها
اقدام و نسبت به بروز رسانی و رفع نواقص احتمالی
در اسرع وقت اقدام کنند.
تربیت  10هزار نیروی امنیت سایبری در دستور کار
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با
بیان اینکه هر چه اقتدار ما بیشتر شود ،آماج حمالت
بیشتری قرار میگیریم ،از ترتیب  10هزار نیروی
امنیت سایبری در چهار سال خبر داد.
به گ��زارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی
در صفحه اینستاگرام خ��ود با اش��اره به حمله به
وبسایتهای ایرانی ،در شب گذشته نوشت :شب
گذشته به تعدادی از وبسایتهای ایرانی حملهای
صورت پذیرفت .هر چند سریعا شناسائی و دامنه آن
کنترل شد ،اما لزوم هوشیاری ما جدی است.
وی اظهار کرد :هر چه اقتدار ما بیشتر میشود،
آماج حمالت بیشتری قرار میگیریم؛ بر خالف ادعای
برخی ،جمهوری اسالمی قربانی حمالت سایبری
است .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان
اینکه امنیت سایبری و حفظ دارائیهای سایبری
کشور بسیار با اهمیت است ،افزود :تربیت  10هزار
نیروی امنیت سایبری در چهار سال را در دستور کار
قرار دادهایم .تربیت این نیروها از طریق مراکز آپای
دانشگاههای کشور صورت خواهد پذیرفت و هدف
آن داشتن متخصصانی در برابر حمالت سایبری
بیگانگان است.
 50هزار حمله سایبری در یک سال
این اما نخستین حمله سایبری به کشورمان نیست
و بیتردید آخرین آنها هم نخواهد بود .اواخر بهمنماه
سال گذشته هم سایت چند روزنامه هک شد که بر
اساس گزارش مرکز ماهر پس از دریافت فایلهای
ثبت وقایع از حمالت انجام شده از سرویسدهندهها
با تحلیل و بررسی تاریخچه حمالت و آسیبپذیریها
حجم باالیی از فایلها مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت
و آیپی مبدأ حمالت استخراج شد که شامل پنج
آیپی از کشورهای انگلستان و امریکا بوده است.
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سخنران ویژه برنامه خواهران حرم مطهر رضوی
گفت :دنیاطلبی و دنیاپرستی ریشه تمام خطاها و
لغزشهاست.
موسوی در سلسله جلسات سخنرانی «سایهسار
رضوان» که ویژه بانوان در رواق حضرت زهرا(س)
ح��رم مطهر رض��وی برگزار شد به ماهیت دنیا و
دنیاطلبی اشاره کرد و گفت :دنیا طلبی و دلبستگی
به دنیا مانع پیشرفت معنوی و موجب سقوط انسان
میشود.
وی با اشاره به اینکه دنیاپرستی موجب سرکشی
انسان از دستورات الهی می شود ،بیان کرد :عالقه
زی��اد به مسائل م��ادی و دنیاپرستی انسان را به
انحراف می کشاند ،چرا که دلبستگی زیاد به دنیا
موجب فریب خوردن ،مغرور شدن و غافل شدن از
آخرت میشود.
موسوی با بیان اینکه بیش از  111بار در قرآن به
موضوع دنیا و دنیاطلبی اشاره شده است ،اظهار
کرد :خداوند در سوره انعام میفرماید« :زندگی دنیا
چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و همانا آخرت
برای آنان که تقوا را پیشه خود سازند بهتر است،
پس چرا تعقل نمیکنید».
این کارشناس دینی به دیدگاه بزرگان دین به ویژه
امام علی(ع) پیرامون دنیا و دنیا طلبی اشاره کرد و
افزود :حضرت علی(ع) در خطبههای نهج البالغه
بارها به فناپذیری دنیا اشاره کردند .ایشان در خطبه
 52میفرمایند« :گویا دنیا پایان یافته و وداع خویش
را اعالم داشته است .خوبیهایش ناشناخته مانده و
ساکنان خود را به سوی نابودی و همسایگانش را به
سوی مرگ میکشاند».

نماینده سبزوار ،جوین و جغتای در مجلس
شورای اسالمی از نشست روز دوشنبه کمیسیون
عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه خبر داد.
رمضانعلی سبحانی فر از نشست امروز کمیسیون
عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه در کشورمان
خبر داد و اف��زود :این کمیسیون به درخواست
روس��ای دو پارلمان ای��ران و روسیه یعنی دکتر
الریجانی و رئیس مجلس دومای روسیه تشکیل
شده و نخستین جلسه آن در کشور روسیه برگزار
شد.
رئیس گ��روه دوستی پارلمانی ای��ران_ روسیه
با بیان اینکه این کمیسیون برای ارتقای سطح
رواب��ط بین دو کشور تشکیل شده است ،افزود:
این کمیسیون تسهیل قوانین و مقررات اقتصادی،
گردشگری ،فرهنگی و سیاسی بین دو کشور را مورد
بررسی قرار می دهد ،تا روابط فیمابین در زمینه
های مختلف ارتقاء یابد.
نماینده مردم سبزوار ،جوین و جغتای در مجلس
شورای اسالمی ،تصریح کرد :در این نشست که
وز دوشنبه در ایران برگزار می شود ،عالء الدین
بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی و کاظم جاللی
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
حضور می یابند.

#بینالملل

نگاهی به استراتژی اقتصادی آمریکا
در آسیا و اقیانوسیه

مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل ()CSIS
در گزارشی نوشت :در ژانویه  ۲۰۱۷کمیسیون
استراتژی اقتصادی آسیا که متشکل از هر دو حزب
جمهوری خواه و دموکرات است ،گزارشی را منتشر
کرد و طی آن توصیه هایی را به دولت جدید آمریکا
داده تا استراتژی اقتصادی جامعی را در قبال
منطقه پویای آسیا اقیانوسیه اتخاذ کند.
در واق��ع ای��ن گ���زارش ن��ی��روی ج��دی��دی را به
استراتژی اقتصادی آمریکا در منطقه آسیا و
اقیانوسیه بخشیده است.
در این گزارش گرایش های اقتصادی عمده ای
که منطقه را شکل داده مشخص شده و استراتژی
جامعی برای آمریکا نمایان کرده است .این گزارش
پیش از نخستین سفر "دونالد ترامپ" رئیس جمهور
آمریکا به منطقه آسیا اقیانوسیه برای حضور در
نشست سران همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه در
نوامبر  ۲۰۱۷تهیه شده است.
این گزارش بروز رسانی درباره تحوالت در منطقه
از زمان تحلیف فراهم کرده و توصیه هایی را برای
پیشبرد منافع آمریکا در جریان نخستین سفر
ترامپ به آسیا و ماه های فراتر از آن ارائه داده است.
در قلب این گ��زارش این اعتقاد وجود دارد که
آمریکا منافع استراتژیک و اقتصادی حیاتی در
منطقه آسیا و اقیانوسیه داشته که نیازمند تعامل
فعال دولت آمریکا می باشد.
کشورهایی که در حلقه آسیا و اقیانوسیه قرار
دارند بیش از نیمی از اقتصاد تریلیون دالری جهان
را به خود اختصاص دادهاند و آمریکا هر سال ۷۵۰
میلیارد دالر به کشورهای آسیا اقیانوسیه صادرات
دارد که محرک قدرتمندی برای رشد و اشتغال در
آمریکا به شمار می آید.
یک آسیا و اقیانوسیه پایدار که با بازارهایی باز و
آزاد مشخص شده است می تواند نوید آینده ای امن
و با موفقیت برای آمریکا را به همراه داشته باشد.
آمریکا همچنان شریک سرمایه گذاری و تجاری
حیاتی برای کشورهای آسیایی به شمار می آید و
نه تنها بزرگترین بازار مصرف برای این کشورها به
شمار می آید بلکه همچنین تولید کننده محصوالت
و خدمات با کیفیت باال و دانش های حیاتی است.
آمریکا همچنین تعهد پایداری به متحدان خود
داشته تا صلح و ثبات در این منطقه حفظ شود.
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تب و تاب بازار طال همچنان ادامه دارد .در عرض
24ساعت سکه جهشی 66ه��زار تومانی را تجربه
کرد.
اما دو روز گذشته نقطه آغاز این التهابات نبود.
در آخرین روزهای سال گذشته نرخ سکه تمام بهار
آزادی طرح جدید به یک میلیون و  615هزار تومان
رسید .و در اولین روز کاری سال  97بهای آن از یک
میلیون و 700هزار تومان گذشت .در نهایت روز
گذشته سکه از مرز یک میلیون و 800هزار تومان
در بازار پایتخت رسید.
در ب��ازار مشهد؛ تمام سکه طرح ام��ام به یک
میلیون و 840هزار تومان ،سکه طرح بهار آزادی به
یک میلیون و 760هزار تومان ،نیم سکه 880هزار
تومان و رب��ع سکه به 560ه���زار تومان رسید.
همچنین هر گرم طالی  18عیار با نرخ 172هزار
تومان مبادله شد.
بررسی افزایش طال از بازارهای جهانی تا مشهد
برای بررسی التهابات طال با رئیس اتحادیه طال،
جواهر و نقره مشهد گفتوگویی ترتیب دادیم که در

ادامه میخوانید.
باقر معبودینژاد در گفتوگو با «صبح امروز»
درباره علل گرانی طال و التهابات آن گفت :گرانی
طال از دو علت اصلی شایع میشود؛ افزایش نرخ
جهانی طال و نرخ صعودی ارز.
وی اضافه کرد :در مقطعی که منتهی به نوروز 97
بود بخشی از گرانی به خاطر افزایش نرخ ارز بود که
در بازار تقاضا برای ارز باال رفته بود .علت اصلی آن
هم افزایش مسافرتهای خارجی مردم بود .اما در
مقطع کنونی نه تنها هیچ گونه افزایش تقاضایی
برای طال و سکه در بازار وجد ندارد بلکه بازار طال
در رکود قرار دارد.
معبودینژاد با اشاره به این که نرخ طال در مشهد
بعد از رصد نرخ در تهران و کالنشهرهایی مثل
اصفهان اعالم می شود ،تصریح کرد :دلیل عمده
افزایش نرخ طال به افزایش نرخ جهانی آن مربوط
است .قیمت جهانی هر اونس طال در اواخر سال
 96به  1326دالر رسید اما روز گذشته از 1334دالر
هم عبور کرد.
رئیس اتحادیه طال ،جواهر و نقره مشهد اضافه
کرد :در تمام دنیا با افزایش نرخ ،تگر قیمت داخلی
دچار اختالف قیمت با نرخ جهانی شود به سرعت
با نرخ روز تطبیق و افزایش مییابد .چرا که نرخ

طال جهانی است و کشورها نمیتوانند مستقیما در
بهای آن تغییری ایجاد کنند.
وی در پایان تاکید ک��رد :در شرایط کنونی
پیشبینی میشود که با توجه به سیاستگذاری
بانک مرکزی در پیشگیری از نرخ ارز اگر بازار ارز
کنترل شود ،میتوان امیدوار بود که آرامش نسبی
به بازار طال برگردد.
اقدامات دولت چه بود؟
دول��ت ب��رای کنترل ب��ازار طال اق��دام به پیش
فروش سکه کرد .اما در عمل اتفاقی نیفتاد .رئیس
کمیسیون تخصصی طال و جواهر تهران در باره
شرایط فعلی بازار گفت :پیش فروش سکه قرار بود
باید التهاب را از بین میبرد ولی در عمل نتیجه
معکوس داد.
محمد کشتی آرای البته معتقد است که این
التهابات در چند روز آینده فروکش و اضافه کرد:
سکه در حال حاضر 150ه��زار تومان حباب دارد
و ب��ازار در روزه��ای آینده به شرایط طبیعی بر
میگردد .اگر چه بانک مرکزی تاکنون واکنش
رسمی به شرایط ارز و طال ونشان نداده است ،اما
به نظر میرسد تاکنون تنها راهکار این بانک برای
کنترل بازار ادامه پیش فروش سکه در سال جدید
بوده است.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان این
اقدام را منطقی و کنترل کننده بازار پیش بینی
میکردند ای��ن نسخه راه��ی از پیش ن��ب��رد .با
تصمیم بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه در
دو سررسید شش ماهه و یکساله افزایش یافته
است بهطوریکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
که تا پیش از این با نرخ یک میلیون و  ۴۰۰هزار
ت��وم��ان ی��ک ساله پیش ف��روش میشد ب��ه یک
میلیون و  ۴۷۵هزار تومان رسید و هر قطعه در
سررسید یکساله از یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
به یک میلیون و  ۳۵۰هزار تومان افزایش قیمت
دارد .در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار
آزادی تا یک میلیون و  800هزار تومان در بازار
به فروش میرسد که این نرخ در مقایسه با حدود
یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان در پایان سال قبل
نزدیک به  200هزار تومان افزایش دارد .همان
طور که گفته شد برای سکه بیش از  ۱۲۰هزار تومان
حباب پیشبینی میشود.
پیش بینی وضعیت طالدر روزهای آینده بسیار
دشوار است چرا که در شرایط فعلی پیش فروش
سکه به تقاضا در بازار شوکی را وارد کرده است که
با ورود سرمایهها به این بازا ،نوسانات آن دوچندان
شده است.

ایران چگونه از تایوان جاماند؟

از منظر علم اقتصاد یکی از مهمترین عوامل
رشد و توسعه اقتصاد کشورها را میزان بهرهوری
تولید رقم میزند .سطح تکنولوژی و توسعه نیروی
انسانی و نهادها مهمترین عوامل زمینهای بهرهوری
محسوب میشوند که بهترین شکل در شاخصی با
عنوان «رقابت پذیری» مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وضعیت این شاخص هر ساله از سوی مجمع جهانی
اقتصاد برای بیشتر کشورهای دنیا ارزیابی و گزارش
میشود.
به گزارش تعادل ،در گزارشهای ساالنه مجمع،
رقابت پذیری کشورها را از سه بعد «ق��رار گرفتن
در مراحل توسعه»« ،ارکان  ۱۲گانه شاخص رقابت
پذیری» و «نظرسنجی از مدیران کسب و کار» برای
بررسی مهمترین چالشهای رقابت پذیری مورد
مطالعه قرار میگیرد .وزارت اقتصاد بر اساس این
گزارشها یک مطالعه مقایسهای از وضعیت رقابت
پذیری ای��ران و تایوان انجام داده است که نشان
میدهد این دو کشور از نظر روند توسعه مولفههای
این شاخص در سال  ۲۰۰۷به این سو فاصله زیادی
با یکدیگر گرفتهاند .از نظر ادبیات توسعهای مجمع،
کشور تایوان در سال  ۲۰۰۸میالدی با افزایش درآمد
سرانه خود به بیش از  ۱۷۰۰۰دالر نخستین بار وارد
مرحله «نوآوری محور» شد ،در سال  ۲۰۰۹بااندکی
کاهش در درآمد سرانه مجددا به مرحله گذار بازگشت
اما از سال  ۲۰۱۰به بعد توانست در یک روند صعودی
باثبات ،درآمدسرانه خود را از مرز  ۱۷۰۰۰دالر فراتر
برده و خود را در مرحله «نوآوری محور» تثبیت کند.
درآمد سرانه کشور تایوان در سال  ۲۰۱۶میالدی ۲۲
هزار و  ۴۵۳دالر بوده است .در مقایسه با آن ،کشور
ایران نتوانست حرکت رو به رشد خود را تا سال ۲۰۱۲
میالدی که به سطح  ۷۲۱۱دالر درآمد سرانه رسیده
بود ،استمرار بخشد و پس از آن ،روند نزولی در
پیش گرفت و به درآمد سرانه ۴۶۸۲٫۵دالری در سال
 ۲۰۱۶میالدی رسید .بدین ترتیب کشور ایران طی
سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۶از حیث توسعه یافتگی در
مرحله «کارایی محور» قرار میگیرد.
قرار گرفتن در مراحل توسعهای
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در یک مطالعه کشور ایران و تایوان را از نظر شاخص
رقابت پذیری م��ورد مقایسه ق��رار داده اس��ت .بر
اساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد ،رقابت پذیری
مجموعهای از نهادها ،سیاستها و عواملی است که
به تعیین سطح بهره وری یک کشور میپردازد .سطح
بهره وری مجموعهای از سطح رفاه است که میتوان
توسط اقتصاد به آن دست یافت .همچنین سطح
بهره وری به عنوان نرخ بازگشت سرمایه گذاری در
اقتصاد و نیز توانایی یک کشور در رسیدن به سطح
باالیی از درآمد تعریف میشود.
در گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد ،رقابت
پذیری کشورها را از سه بعد «قرار گرفتن در مراحل
توسعه»« ،ارکان  ۱۲گانه شاخص رقابت پذیری» و
«نظرسنجی از مدیران کسب و کار» برای بررسی
مهمترین چالشهای رقابت پذیری مورد مطالعه
قرار میگیرد .در معیار قرار گرفتن در مراحل توسعه،

یک دهه فاصل ه در توسعه

از دو شاخص درآمد سرانه و نسبت صادرات منابع
طبیعی به کل صادرات کشورها جهت طبقه بندی
کشورها استفاده میشود و بر اساس آن کشورها در
یکی از مراحل «تولید محور»« ،گذار از تولید محور به
کارایی محور»« ،کارایی محور»« ،گذار از کارایی محور
به نوآوری محور» و «نوآوری محور» قرار میگیرند.
بر اساس این طبقه بندی کشورهایی که درآمد
سرانه آنه��ا کمتر از  ۲ه��زار دالر است در گروه
کشورهای عامل تولید محور کشورهایی که درآمد
سرانه آنها بیش از  ۱۷هزار دالر است در گروه
نوآوری محور طبقه بندی میشوند .مجمع جهانی
اقتصاد کشورهایی را که درآمد سرانه آنها بین ۲
هزار تا  ۲هزار و  ۹۹۹دالر است در گروه کشورهای
در حال گذار از عامل تولید محور به کارایی محور
و کشورهایی که درآمد سرانه آنها بین  ۹هزار تا ۱۷
هزار دالر است در گروه کشورهای در حال گذار از
عامل کارایی محور به نوآوری محور طبقه بندی
میکند.
همین ط��ور در ای��ن گ��زارش کشورهایی که به
طور میانگین در  ۵سال گذشته بیش از  ۷۰درصد
محصوالت معدنی خود را صادر کردهاند صرف نظر
از درآمد سرانه شان در گروه کشورهای عامل تولید
محور طبقه بندی میشوند .ضمن آنکه کشورهایی
که اقتصادشان مبتنی بر منابع طبیعی است و به
سطح بسیار ب��االی درآم��د دست یافتهاند ،معیار
طبقه بندی آنها ،ظرفیت کشورشان برای شکوفایی
نوآوری خواهد بود .وارد کردن تکنولوژی از خارج
برای افزایش بهره وری و در نتیجه حفظ سطوح
باالی دستمزدها کافی نیست ،اما اگر چنین کشوری
به دلیل درآمد باالیش بتواند از عهده نوآوری برآید،
میتواند در گروه کشورهای ن��وآوری محور طبقه
بندی ش��ود .از این منظر کشورهایی که اقتصاد
مبتنی بر منابع طبیعی دارند و در عین حال به طرز
چشمگیری ثروتمندتر از اقتصادهای واقع در مرحله
نوآوری هستند ،در مرحله نوآوری محور دسته بندی
میشوند.
بر اساس این گزارش کشور تایوان در سال ۲۰۰۸

میالدی با افزایش درآم��د سرانه خود به بیش از
۱۷۰۰۰دالر نخستین بار وارد مرحله نوآوری محور
شد ،در سال  ۲۰۰۹با اندکی کاهش در درآمد سرانه
مجددا به مرحله گذار بازگشت اما از سال  ۲۰۱۰به بعد
توانست در یک روند صعودی باثبات ،درآمدسرانه
خود را از مرز ۱۷۰۰۰دالر فراتر ب��رده و خود را در
مرحله «ن��وآوری محور» تثبیت کند .درآمد سرانه
کشور تایوان در سال  ۲۰۱۶میالدی ۲۲۴۵۳٫۴دالر
بوده است .در مقایسه با آن ،کشور ایران نتوانست
حرکت رو به رشد خود را تا سال  ۲۰۱۲میالدی که به
سطح  ۷۲۱۱دالر درآمد سرانه رسیده بود ،استمرار
بخشد و پس از آن ،روند نزولی در پیش گرفت و به
درآمد سرانه  ۴۶۸۲٫۵دالری در سال  ۲۰۱۶میالدی
رسید .بدین ترتیب کشور ایران طی سالهای ۲۰۰۹
تا  ۲۰۱۶از حیث توسعه یافتگی در مرحله «کارایی
محور» قرار میگیرد.
ارکان  12گانه شاخص رقابت پذیری
برای معیار «ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت پذیری»،
 ۳زیرشاخص اصلی الزامات اساسی ،تقویت کارایی
و عوامل نوآوری و بلوغ تعیین شده است .تایوان
در سال  ۲۰۱۶میالدی از نظر رقابت پذیری با کسب
نمره  ۵٫۳در میان  ۱۳۷کشور جهان حایز رتبه ۱۵
( ۲پله صعود نسبت به سال  )۲۰۰۷بوده و در زیر
شاخصهای «الزامات اساسی»« ،تقویت کارایی» و
«عوامل نوآوری و بلوغ» به ترتیب رتبه  ۱۶ ،۱۵و ۱۵
را احراز کرد .در مقایسه با آن ،کشور ایران در سال
۲۰۱۶میالدی از نظر رقابت پذیری با کسب نمره ۴.۳
در میان  ۱۳۷کشور جهان (بدون تغییر رتبه نسبت به
سال  )۲۰۰۹حایز رتبه  ۶۹بوده و در زیرشاخصهای
الزامات اساسی ،تقویت کارایی و عوامل نوآوری
و بلوغ به ترتیب رتبه  ۸۳ ،۵۵و  ۸۱را احراز کرد.
مقایسه از حیث اختالف نمره و رتبه میان دو کشور
نشان میدهد ،کشور ایران در مرحله نخست با ضعف
عوامل نوآوری و بلوغ مواجه است و در درجه بعدی
باید تقویت کارایی را در کشور دنبال کند.
بر اساس گزارشهای مجمع جهانی زیرشاخص
الزامات اساسی که شامل  ۴رکن اصلی میشود،

در سال  ۲۰۱۶تایوان در رکن نهادها رتبه  ،۳۰ایران
رتبه  ۸۵را کسب کرده است .مطابق این گزارش
تایوان و ایران در رکن زیرساختها رتبههای  ۱۵و
 ۵۷و در رکن محیط اقتصاد کالن  ۵و  ،۴۴در رکن
بهداشت و آم��وزش ابتدایی  ۱۵و  ۵۰را به ترتیب
اخذ کردهاند .روند تغییرات طی سالهای مورد
بررسی دو کشور نشان میدهد ،رتبه بهتر تایوان
در زیرشاخص الزامات اساسی در درج��ه نخست
مرهون محیط کالن مناسب و در درجات بعدی به
زیرساختهای بهداشت و آم��وزش مطلوب برمی
گردد .در مقابل ایران تنها با یک پله صعود نسبت به
 ۸سال گذشته در رکن محیط اقتصاد کالن حایز رتبه
 ۴۴در سال  ۲۰۱۶میالدی شده است که این مساله
در کنار تنها  ۴پله صعود کشور طی  ۸سال در رکن
زیرساختها و رکن بهداشت و آموزش ابتدایی موید
عملکرد نامناسب در جهت بهبود زیرشاخص الزامات
اساسی اس��ت .میان ارک��ان فرعی در کشور ایران
حقوق مالکیت ،انحراف از بودجه عمومی ،شفافیت
تصمیمات دولتی ،میزان اثربخشی مدیران ،قدرت
حمایت از سرمایه گذاران ،زیرساختهای حمل و
نقل هوایی ،تورم و ...از جمله مولفههایی به شمار
میروند که وضعیت مطلوبی ندارند.
تقویت کارایی
در زیرشاخص تقویت کارایی که شامل  ۶رکن
اصلی میشود ،بررسیها در س��ال  ۲۰۱۶نشان
میدهد در رکن آم��وزش عالی تایوان رتبه  ۱۷و
ایران رتبه  ،۵۱در رکن کارایی بازار کاال تایوان رتبه
 ۱۲و ایران رتبه  ،۱۳۰در رکن کارایی بازار نیروی کار
تایوان رتبه  ۲۵و ایران رتبه  ،۱۲۸در رکن توسعه
بازار مالی تایوان رتبه  ۱۹و ایران رتبه  ،۱۰۰در رکن
آمادگی فناورانه تایوان رتبه  ۲۵و ایران رتبه  ۹۱و
در رکن اندازه بازار تایوان رتبه  ۲۰و ایران رتبه ۱۹
را احراز کردهاند .روند تغییرات طی سالهای مورد
بررسی دو کشور نشان میدهد ،رتبه بهتر تایوان
در زیرشاخص تقویت کارایی در درج��ه نخست
مرهون کارایی مطلوب بازار کاال و در درجات بعدی
به آموزش عالی مناسب ،بازار مالی توسعه یافته و
اندازه مطلوب بازار برمی گردد .ضمن اینکه کارایی
بازار نیروی کار و آمادگی فناورانه نیز در این کشور از
بهبود نسبی برخوردار است .در نقطه مقابل ایران با
 ۳۲پله نزول نسبت به  ۸سال گذشته در رکن کارایی
بازار کاال ،حایز رتبه  ۱۳۰در سال  ۲۰۱۶میالدی شده
که به وضوح موید عملکرد نامناسب در جهت بهبود
زیرشاخص تقویت کارایی به ویژه در مقایسه با
کشور تایوان است.
در زیرشاخص عوامل نوآوری و بلوغ که شامل ۲
رکن اصلی میشود ،بررسیها در سال  ۲۰۱۶نشان
میدهد در رکن بلوغ و مهارت کسب و کار ( ۹مولفه)
تایوان رتبه  ۲۱و ایران رتبه  ۹۷و در رکن نوآوری
تایوان رتبه  ۱۱و ایران رتبه  ۶۶را احراز کردهاند .به
اعتقاد مجمع جهانی اقتصاد ،برای تسریع در روند
توسعه یافتگی ،بهبود رکن بلوغ و مهارت کسب و کار
در هر دو کشور ایران و تایوان در اولویت رسیدگی
قرار دارد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی
گفت :با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز،
توزیع گوشت منجمد قرمز در قالب طرح تنظیم
بازار در این استان ادامه دارد.
ب��ه گ���زارش ای��رن��ا ،سیداحمد دلقندی روز
یکشنبه اف��زود :با هدف تنظیم ب��ازار و کنترل
قیمت گوشت قرمز و در جهت تامین نیاز مصرف
کنندگان ،توزیع گوشت منجمد سردست گوساله
در بازار ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح تنظیم بازار از
سوی این اداره کل از  28اسفند ماه پارسال تا 18
فروردین ماه جاری اظهار کرد :در این مدت 577
تن گوشت منجمد مرغ و  72تن گوشت منجمد
گوساله در این استان توزیع شد.
وی گفت :توزیع گوشت منجمد مرغ در استان
متوقف شده و در ص��ورت تقاضا عرضه آن در
فروشگاه های زنجیره ای و رف��اه امکان پذیر
است.
دلقندی افزود :توزیع گوشت منجمد و وارداتی
گوساله به قیمت هر کیلو  235هزار ریال برای
مصرف کننده در این استان ادامه دارد.

#بازار

رکود بیسابقه در بازار رایانه و تلفن
همراه

بازار بهاری رایانه و تلفن همراه در اغلب سالها
با رکود مواجه میشود؛ اما به گفته فروشندگان
و فعاالن بازار رایانه رکود امسال بی سابقه بوده
و مردم برای خرید دستگاه جدید به فروشگاهها
مراجعه نمیکنند.
به گزارش اقتصاد آنالین ،یکی از فروشندگان
قطعات رایانهای درباره وضعیت این روزهای بازار
گفت :با توجه به وابستگی قیمتهای تجهیزات
رایانهای به نرخ دالر ،طی چند هفته اخیر شاهد
جهش قیمتها بوده ایم که این مسئله باعث گریز
مردم از بازار شده است.
سینا گیالوندی اف���زود :همیشه با افزایش
قیمتها شاهد استقبال مردم از بازار بودیم و
دلیل آن نیز نگرانی از گرانی بیشتر بود؛ اما اینبار
این اتفاق رخ نداده است و به نظر میرسد عموم
مردم واقعا قدرت خرید خود را از دست داده و
لوازم رایانه را از سبد خانوار حذف کردهاند.
وی در پاسخ این س��وال که قیمت تجهیزات
رایانهای طی چند هفته اخیر چقدر نوسان را
تجربه کرده است؟ گفت :در این مدت حدود 10
تا  15درصد لوازم دیجیتال رشد قیمت را تجربه
کردهاند؛ البته امروز نیز قیمت ارز بازهم رشد
داشته است که این افزایش قیمت هم به این
میزان افزوده خواهد شد.
این فعال بازار اظهار کرد :با افزایش قیمتها
و رکود بی سابقه حاکم در بازار  ،بیشتر فعاالن
این صنف به فکر تغییر شغل هستند و بسیاری از
آنها نیز با مشکالت مالی مواجه شدهاند و رو به
ورشکستگی میروند.
گیالوندی با اشاره به تبعات منفی افزایش نرخ
ارز گفت :یکی دیگر از مشکالتی که نوسانات
دالر داشته است ،رجوع فروشندگان به کاالهای
قاچاق اس��ت تا بلکه بتوانند س��ود بیشتری از
ف��روش کاالها داشته باشند و م��ردم نیز از این
نوع محصوالت به دلیل ارزان بودن  ،استقبال
میکنند.
وی افزود :اگر گرانی در بازار حاکم شود بدون
شک شاهد افزایش و تسلط لوازم قاچاق خواهیم
بود که از این وضعیت هم مردم و هم دولت آسیب
خواهند دید.
گزارشات میدانی نشان میدهد که وضعیت
بازار تلفن همراه نیز چندان تعریفی ندارد و به
نظر میرسد مردم بیشتر برای خرید لوازم جانبی
گوشی  ،به مراکز خرید مراجعه میکنند .
فرامرز میرفتاح یکی از فروشندگان گوشی تلفن
همراه به اقتصادآنالین گفت :درحال حاضر مردم
یا برای خرید محافظ صفحه نمایش و از این قبیل
لوازم به بازار میآیند و یا برای رفع مشکالت نرم
افزاری به فروشندگان مراجعه میکنند .
وی افزود :این روزها فروش گوشی نزدیک به
صفر است و فروشندگان و فعاالن بازار که درصد
باالیی از آنها به طور استیجاری در فروشگاه
خود فعالیت میکنند  ،متضرر میشوند.
این فروشنده گوشیهای همراه ادام��ه داد:
متاسفانه وقتی ب��ازار با رکود بی سابقه مواجه
میشود نهادهای مرتبط مثل سازمان مالیات
کاری برای فعاالن بازار انجام نمیدهند و تنها به
فکر وارد کردن فشار به فروشندگان بازار هستند .
میرفتاح اظهار کرد :برخی از فروشندگان و
واردکنندگان نیز از این فرصت استفاده میکنند
و با احتکار گوشیها ،باعث افزایش قیمتها
شد هاند.
وی درپاسخ به این سوال که «میزان افزایش
قیمت گوشی طی چند هفته اخیر چقدر بوده
است؟» گفت :حدود  5تا  10درصد گوشیهای
تلفن همراه رش��د قیمت داشتهاند که به نظر
میرسد قیمتها ب��از هم به رش��د خ��ود ادام��ه
خواهند داد و تجربه نشان داده که نمودارقیمتها
به این راحتیها کاهشی نخواهد شد.
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اعداد تکراری را طوری در جدول خط بزنید که در جدول
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده
باشد.
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ناکامی سارق تلفن همراه
فردی که با قاپیدن موبایل خانمی قصد فرار داشت،

3

اعداد  1تا  9را طوری در جدول قرار دهید که در ستون های
عمودی و افقی و نیز جداول کوچک  9خانه ای ،یک عدد 2بار
تکرار نشده باشد.
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واژگونی خورو پراید با سه مجروح
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن از واژگونی یک
خودرو پراید با سه مجروح خبر داد.
سرهنگ سید جمال معتمد الشریعتی گفت :روز
گذشته خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی
پراید در حد فاصل سبزوار به داورزن (نرسیده به
روستای زردک��وه ) به مرکز فوریت های پلیسی 110
اعالم و بالفاصله عوامل گشت پاسگاه انتظامی باشتین
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دستگیری سارقان حرفه ای موتورسیکلت با پنج
فقره سرقت
پلیس آگاهی شهرستان کاشمر با دستگیری  2سارق
حرفه ای  ،پنج دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف
کرد.
سرهنگ ابوالقاسم ب��اق��ری ،فرمانده انتظامی
شهرستان کاشمرگفت :در پ��ی 2ف��ق��ره سرقت
موتورسیکلت در یکی از مناطق هسته مرکزی شهر
کاشمر  ،تیمی از دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
این فرماندهی وارد عمل شدند.
وی ادامه داد :مأموران پلیس آگاهی ،پس از بررسی
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سارق بدلیجات دستش رو شد
با هوشیاری شهروندان و ت�لاش پلیس آگاهی
شهرستان نیشابور سارق بدلیجات شناسایی و دستگیر
شد.
سرهنگ حسین بیات مختاری ،فرمانده انتظامی
شهرستان نیشابور گفت :در پی گزارش مردمی مبنی
بر فروش بدلیجات مسروقه توسط مردی جوان در یکی
از روستاهای بخش مركزی این شهرستان با توجه به
گزارش سرقت مشابه بالفاصله تیمی از پلیس آگاهی
برای بررسی موضوع وارد عمل شد.
وی اف��زود :در بررسی های اولیه كارآگاهان دایره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی مشخص شد مردی
حدودا  46ساله مقداری بدلیجات به دو نفر به مبلغ
 420هزار تومان فروخته و سپس روستا را ترك کرده
است.
سرهنگ بیات مختاری تصریح ک��رد :در ادام��ه
تحقیقات فنی و پلیسی خود و راهنمایی های تعدادی
از اهالی روستا به فردی سابقه دار مظنون كه پس از
هماهنگی قضائی او را در یك اقدام غافلگیرانه دستگیر
و در بازرسی از مخفیگاهش بدلیجات سرقتی به همراه
تعدادی ساعت مچی كشف کردند.

متهم  46ساله در مواجهه با ادله و مستندات پلیس
به بزه انتسابی اعتراف و اعالم داشت حدود یك ماه قبل
بدلیل مشاهده یك كیف در داخل خودرو تحریك كه
پس از سرقت كیف متوجه وجود بدلیجات و تعدادی
ساعت مچی در داخل آن شدم .
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اش��اره به
معرفی متهم و افراد مالخر به دادسرا از رانندگان وسایل
نقلیه خواست از گذاشتن اشیاء قیمتی و مدارك خود در
داخل خودرو اكیدا خوداری کنند.

سرقت های انجام شده با کمک بانک اطالعاتی مجرمان
سابقه دار به مرد جوانی به نام "رامین" مظنون و او را
به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.تیم رسیدگی
کننده پرونده پس از چند روز تالش شبانه روزی،
مظنون را در حال فروش یک دستگاه موتورسیکلت
مسروقه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند.
وی تصریح کرد :متهم  32ساله که در ابتدا منکر
هرگونه سرقتی بود در بازجوئی های علمی پلیس،
به ناچار لب به اعتراف گشود و به سرقت پنج دستگاه
موتورسیکلت با همدستی یکی از دوستانش از خیابان
های قائم و مدرس این شهرستان و یکی از شهرهای
همجوار اعتراف کرد.

به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شد.
در بررسی ه��ای به عمل آم��ده مشخص شد یک
دستگاه خودرو پراید به علت نامعلومی از جاده منحرف
و واژگون شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن تصریح کرد:
در این حادثه 2سرنشین و راننده خودرو که اعضای
یك خانواده هستند به شدت مجروح و توسط عوامل
ام��دادی به بیمار ستان ام��داد شهر سبزوار منتقل
شدند.کارشناس پلیس راه سبزوار علت حادثه را بی
توجهی به جلو و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه
ناشی از سرعت غیر مطمئنه اعالم کرده است.
دربررسی های کار شناسان پلیس راه عدم توجه
به جلو در حین رانندگی ،خستگی و خواب آلودگی از
مهمترین عوامل تصادفات نوروز 97در جاده های این
شهرستان بوده که امیدوارم رانندگان با رعایت فرهنگ
صحیح رانندگی زمینه کاهش تصادفات را با همراهی
و هماهنگی همه سازمانهای ترافیکی ،انتظامی،
امدادی و خدماتی فراهم کنند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان
رضوی گفت :پوشش حمایتی معلوالن در این استان
پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 10
درصد افزایش یافت.
مسعود فیروزی افزود :سال گذشته مجموعا 115
هزار معلول استان زیر پوشش بهزیستی قرار گرفته
و از خدمات حمایتی این اداره کل بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه بیشترین معلوالن زیرپوشش
استان را معلوالن جسمی  -حرکتی با  40درصد تعداد
معلوالن تشکیل می دهند ،اظهار ک��رد :معلوالن
ذهنی  29درصد و معلوالن شنوایی نیز با  13درصد
رتبه های دوم و سوم را دارند 18 .درصد باقی مانده
معلوالن را نابینایان ،بیماران روانی مزمن ،افراد
دارای اختالالت صوتی و گفتاری تشکیل می دهند.
معاون بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به وجود
بیش از  43هزار معلول دارای معلولیت شدید در
استان ،افزود :به طور معمول سه تا پنج درصد جامعه
دچار معلولیت هستند که با توجه به جمعیت 6.5
میلیون نفری خراسان رضوی ،به صورت میانگین
 240هزار نفر از جمعیت استان دچار انواع معلولیت
هستند.
فیروزی تاکید کرد :بسیاری از معلوالن هستند که
تمایلی به قرار گرفتن زیر پوشش بهزیستی و تشکیل
پرونده ندارند بنابراین صرفا معلوالن دارای تمایل در
این سازمان پرونده دارند.

توسط شهروندان دستگیر شد.
سرهنگ اکبر آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد
مقدس در تشریح این خبر گفت :خانم جوانی که اوایل
صبح با در دست داشتن تلفن همراه در خیابان الله
در حال تردد به صورت پیاده بود مورد حمله مردی
موتورسوار قرارگرفت.
در این اق��دام تلفن همراه خانم فوق توسط راکب
موتورسیکلت قاپیده می شود و مالباخته اقدام به فریاد
و کمک خواهی می نماید.
احدی از شهروندان با خودرو سارق را تعقیب نموده
و راه او را سد می نماید و متهم توسط اهالی محل
دستگیر و تحویل مامورین کالنتری شفا می گردد.
متهم در تحقیقات منکر سرقت گردید اما با ارسال
مشخصات وی به سایر کالنتریهای مشهد دو شاکی
خانم که با همین روش تلفن همراهشان سرقت شده
بود شناسایی شده که آنها متهم را شناختند.
فرمانده انتظامی مشهد ضمن بیان اینکه تحقیقات
از متهم همچنان ادامه دارد ،از شهروندان به خصوص
خانم ها ،میانساالن و کودکان خواست که در مکان
های عمومی نظیر خیابان ها از حمل تلفن همراه
گران قیمت در دست خودداری و از هندز فری استفاده
نمایند.

جدول شرح در متن

جدول سودوکو  /هیتوری
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پوریوسف با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطالعات
واقعه طالق استان در  10استان دیگر کشور نیز به اجرا
درآمده گفت :این سامانه یک مبنای تحقیقاتی بسیار
عالی برای پژوهشگران در زمین ه مسائل اجتماعی ایجاد
کرده که اطالعات آن کامال واقعی و کالسهشده است.
بهزیستی خراسانرضوی از سوی دادگستری استان
به عنوان برترین دستگاه در زمین ه همکاری و مشارکت
بین بخشی با این نهاد ،اعالم و از مدیر کل این سازمان
تقدیر به عمل آمد.
این مطلب در دیدار معاون پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استان با مدیر کل بهزیستی اعالم شد.
امیر مرتضوی امروز  18فروردین به دفتر مدیر کل
بهزیستی استان آمد و تقدیر نام ه دکتر مظفری ،مدیر
کل دادگستری استان را به وی تقدیم کرد.
وی با قدردانی از زحمات و تالشهای بهزیستی در
پیشگیری از وقوع جرایم کیفری و آسیبهای اجتماعی
گفت :همکاری بهزیستی و دادگستری خراسان رضوی
که از سال  95به صورت جدی آغاز شده ،نتایج بسیار
مثبتی داشته و از سوی قوه قضائیه و وزارت دادگستری
مورد تقدیر قرار گرفته است.

مرتضوی گفت :همکاری مجدانه و عملیاتی دو نهاد،
در زمین ه پیشگیری از طالق و حفظ کیان خانواده ،در دو
سال گذشته آمار طالق را به صورت چشمگیری کاهش
داده و مراجعات دادگاهها را نیز با شیب قابل مالحظهای
کم کرده است .ایجاد مرکز مهرحقی و راهاندازی سامانه
ثبت اطالعات متقاضیان طالق ،یک ابتکار استانی بوده
که با همکاری این دو نهاد انجام گرفته و سرمشق سایر
استانها قرار گرفته است.
وی گفت :اراده و باور جدی در مسؤوالن قوه قضائیه و
سازمان بهزیستی برای همکاری بین بخشی وجود دارد
و به همین دلیل ،این همکاری ،نتایج پیشگیران ه بسیار
خوبی در جامعه ایجاد کرده است.
اتفاق بی نظیر اجتماعی در ده سال اخیر
مرتضوی گفت :این طرح توانسته است رتبه طالق
خراسان رضوی را در طول سه سال از اول به هشتم
کاهش دهد .همین طرح موفق شده میزان طالق را
حدود  15درصد کاهش دهد که در طول ده ه اخیر بی
نظیر بوده است.
وی همچنین به یک طرح مشترک دیگر با بهزیستی
اش��اره کرد و گفت :ارج��اع دع��اوی نفقه و تمکین به

م��ددک��اران ،یکی دیگر از طرحهای موفق مشترک
بهزیستی و دادگستری بوده که در سال  96آغاز شده
است .با گذشت سه ماه از اجرای آزمایشی طرح ،شاهد
هستیم که دعاوی نفقه و تمکین  32درصد کاهش یافته
است.
مرتضوی از تأیید و تمدید بخشنامه  33مادهای رئیس
قوه قضائیه در سال جاری خبر داد و گفت :این تمدید
و تأیید نشان دهند ه عملکرد موفق طرح پیشگیری از
طالق است که با همکاری دو نهاد در سطح کالن کشور
میسر شده است.
وی ادامه داد :متأسفانه نگاه واقعی پیشگیری و باور
نسبت به مشارکت فعال و بین بخشی در میان بسیاری
دستگاهها و مدیران اجرایی وجود ندارد و بروز و شیوع
قابل توجه آسیبهای اجتماعی ،نتیج ه همین عدم
همکاری و باور به مشارکت فعال و بین بخشی است.
وی حضور مشاورین روانشناسی و مددکاری در
دادگ��اهه��ای اطفال خراسان رض��وی را یکی دیگر از
اتفاقات به گفت ه او خوب و مثبت در حوز ه حفظ حقوق
شهروندان و حمایت از کودکان عنوان کرد.
حمایت از حقوق کودکان متهم به جرایم کیفری

مرتضوی گفت :در حال حاضر  20مشاور روانشناسی
و مددکار در دو شعبهی ویژ ه جرایم کیفری کودکان در
استان حضور مییابند که این امر از تضییع حقوق
کودکان متهم به جرایم کیفری جلوگیری و به رفع
تخاصم و دفاع از حقوق متهم کمک بسیاری میکند.
تشکیل شعبات ویژ ه جرایم کیفری کودکان در استان
از دیگر اقدامات ابتکاری استان است که ماهانه به 300
پروند ه کیفری کودکان رسیدگی میکنند.
بهزیستی برای همکاری با سایر دستگاهها آمادگی
دارد
حمیدرضا پوریوسف اف��زود :همکاری مجدانه و
مشارکت فعالی دو نهاد در این طرحها باعث گردیده که
این طرحها به سرنوشت برنامهها و طرحهای پیشین
حمایت از خانواده ،دچار نشود و به موفقیتهای بسیار
خوبی دست یابد.
پوریوسف با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطالعات
واقعه طالق استان در  10استان دیگر کشور نیز به اجرا
درآمده گفت :این سامانه یک مبنای تحقیقاتی بسیار
عالی برای پژوهشگران در زمین ه مسائل اجتماعی ایجاد
کرده که اطالعات آن کامال واقعی و کالسهشده میباشد.

باش .در دوبله انیمیشن با نت باالی صدا سر و کار
داریم .از آن جا که اغلب شخصیتهای انیمیشنها
غلوآمیز هستند،گوینده باید با انرژی باالیی به جای
آنها صحبت کند .چون انیمیشن ب��رای رده سنی
خ��ردس��االن ساخته میشود ،گوینده باید کودک
درون پویا و فعالی داشته باشد و او را در نقش گویی
لحاظ کند .در حالی که در دوبله فیلم ،گوینده کامال با
ساختار رئال صدا و اغلب با نتهای پایین یا متوسط
یا پایین سر و کار دارد و در نتهای چند گانه باید
بتواند خیلی طبیعی و درونی صحبت کند .گویندهای
که تیپ میگوید باید به آن اشراف کامل داشته باشد،
راکورد را گم نکند و در حالتهای مختلف بیس صدا را
حفظ کند .ممکن است یک نفر رئال گوی خوبی باشد
اما نتواند تیپ را به خوبی بگوید .البته انیمیشنهایی
داریم که ساختار رئال دارند و شخصیتهایش انسان
هستند همانند یکسری از کارهای «میازاکی» .در این
گونه آثار دوبله تا حدی به کار رئال نزدیک میشود.
• چرا دوبلورها زیاد تمایل ندارند چهره شان برای
مخاطب آشکار شود و کم تر ازدوبلورها تجلیل
میشود؟
چون ما صدای گویندگان را روی چهرههای دیگران
میبینیم برای برخی این تصور پیش میآید که اگر
چهره گوینده یا دوبلور دیده شود در ذهن مخاطب
آن چهره تداعی شود و دیگر صدای گوینده را روی
چهرهها و کاراکترهای دیگر نپذیرد .البته این قاعده
کلی نیست و بیشتر برای گویندگانی با صدای خاص
صدق میکند .کار گویندگی به گونهای است که یک
گوینده تیپ میگوید و صدایش را عوض می کند به
گونه ای که برخی مخاطبان وی را نشناسند با این
حال از قدیم رایج و مرسوم بود که چهره گوینده دیده
نشود در حالیکه اکنون دیگر این گونه نیست و شرایط
تغییر کرده است .دوبله به نوعی صدابازیگری است
یعنی دوبلور بایدصدابازیگر قدری باشد .افرادی در
دوبله موفق هستند که پیشینه بازیگری در سینما
و تئاتر داشته باشند .مثال آقای چنگیز جلیلوند،
آقای ابوالحسن تهامی ،مرحوم عزت ا ...مقبلی،
مرحوم منوچهر نوذری و....در دهه  60آقای جالل
مقامی مجری برنامه موفق و پر مخاطب«دیدنی ها»
بودند .خیلیها وقتی صدای ایشان را روی چهره
بازیگران فیلم ها می شنیدند میگفتند این صدای
آقای «دیدنی ها»است .این موضوع شاید به جهاتی
نیز به کار گوینده لطمه وارد کند .در حالی که برخی
گویندگان گاهی هم فیلمی بازی میکنند  .ایرج
طهماسب در فیلم «راه دوم» و چند سریال بازی
کرد .استاد منوچهر اسماعیلی هم نیز در چند اثر
سینمایی نقش آفرینی کرده است .ولی خیلی وقتها
گوینده دوست ندارد دیده شود چون ممکن است
صدایش لو برود و مخاطب پس از دیدن وی ،صدایش

را روی چهرههای دیگر نپذیرد .ولی در چند سال
اخیردوبله توسط نسل جوان خیلی دیده میشود و
مورد استقبال مخاطبان هم قرار میگیرد.بسیاری
از برنامههای تلویزیون برای جذابتر شدن و جذب
مخاطب ،گوینده ها ودوبلورها را میهمان برنامه شان
میکنند نمونه بارزش هم برنامههای «دورهمی»
مهران مدیری و «خندوانه» رامبد جوان است.گاهی
نیز برخی شبکههای سیما از پشت صحنه فیلمهای
در حال دوبله گ��زارش تهیه و پخش میکنند .در
دهه  ۶۰که دوران طالیی دوبله ایران بود دوبلورها
زیاد مورد توجه قرار نمیگرفتند شاید به همین دلیل
برخی شان گارد میگرفتندکه چرا به آنها پرداخته
نمیشود .ولی در سالهای اخیر گویندگان بسیار
دیده می شوند .حتی سال گذشته بخشی از جشنواره
فیلم فجر به نکوداشت مقام استاد منوچهر اسماعیلی
اختصاص داشت .این نکته نشانگر این است که دوبله
در سالهای اخیر زیاد دیده شده است.
• صدای کدام استاد دوبله را بیشتر می پسندید و
در کارتان ناثیر گذار بوده است؟
انتخاب بسیار سخت است دوبله مثل ارکستر
میماند و هر صدای خوب و مناسبی سر جای خود از
اهمیت زیاد و خاصی برخوردار است و دوبله نیازمند
اغلب صداهای خوب و جذاب است .اگرچه انتخاب
دشوار است اما اگر بخواهم و مجبور باشم یک نفر را
نام ببرم من به شدت شیفته کار زنده یاد ایرج ناظریان
هستم و سبک موضوع کار و جنس صدای بم مردانه
ایشان را بسیار میپسندم و تاثیر بسیار زیادی بر من
دارد .صدای ایشان عالوه بر این که صدای خوب،
جذاب و دلنشین است و به نظر من «حماسه» است
ایشان به لحاظ فنی و تکنیکی هم در دوبله یکی از
اساتید بودند که توانمندیهای فراوصفی را از خود در
این قضیه نشان دادند و گویندهای بود که فکر نکنم
نظیرش در دوبله ایران پیدا شود .از بین خانمها هم
صدای زنده یاد ژاله کاظمی که به حق لقب بانوی
دوبله ایران برازنده ایشان است.
• کمی از فعالیتهای اخیرتان بگویید.
دو کار بلند انیمیشن را برای شبکه پویا دوبله کردم
که در ایام نوروز از شبکه پویا پخش شد« .رودولف گربه
سیاه» و انیمیشن فاخر «افسانه محافظ» یا «افسانه
جغدها» و به جای دو یا چند کاراکتر هم صحبت
کردم .در برنامه «تور بزرگ» شبکه مستندشش سال
است به جای شخصیت «جرمی کالرکسون» صحبت
میکنم .از نقش هایی است که برایم خیلی دلپذیر
است و آن را عاشقانه دوست دارم چون کاراکتری
شوخ طبع و بازیگر بسیار قهاری است .با این که کار
مستند است اما ساختار جذابی دارد و شخصتی
«جرمی کالرکسون» پر از آن ها و لحظات متفاوت
کمیک است.

پوشش حمایتی معلوالن استان10
درصد افزایش یافت
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کاهش  15درصدی طالق و  32درصدی دعاوی نفقه و تمکین

کارها باید درج��ه بندی کیفی شود تاهر گ��روه و
تشکلی اجازه نداشته باشد به راحتی فیلم را دوبله
کند .چون با این کار از شأن دوبله کاسته میشود و

4

در نتیجه همکاری بهزیستی و دادگستری استان اتفاق افتاد؛

چون ما صدای گویندگان را روی
چهرههای دیگران میبینیم برای
برخی این تصور پیش میآید که
اگر چهره گوینده یا دوبلور دیده
شود در ذهن مخاطب آن چهره
تداعی شود و دیگر صدای گوینده
را روی چهرهها و کاراکترهای دیگر
نپذیرد .البته این قاعده کلی
نیست و بیشتر برای گویندگانی با
صدای خاص صدق میکند
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رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانشپژوهان
ج��وان اداره کل آم��وزش و پ��رورش خراسان ضوی
گفت :حدود  155هزار دانشآموز در خراسان رضوی
تحت پوشش طرح «شهاب» قرار دارند.
محمدمهدی مومنی اف��زود :طرح شهاب که به
برنامهای ملی تبدیل ش��ده ،یکی از کاملترین و
جامعترین طرحهایی است که امروزه اجرا میشود.
امسال ،چهارمین سالی است که این طرح در بدنه
آموزش و پرورش خراسان رضوی وارد شده است.
طرح شهاب در  12منطقه آموزش و پرورش استان
برگزار میشود و حدود  155هزار دانشآموز را تحت
پوشش قرار میدهد 55 .درصد این دانشآموزان را
دختران تشکیل میدهند.
وی ادامه داد :یکی از ویژگیهای مثبت طرح ملی
شهاب این است که در تمامی مدارس اجرا میشود و
تنها مخصوص مدارس سمپاد و نمونه دولتی نیست.
هدف از اجرای این طرح همانطور که از نام آن پیدا
است ،شناسایی و هدایت استعدادهای برتر است.
این طرح دانشآموزان را در هشت نوع استعداد مورد
ارزیابی قرار میدهد .طرح شهاب نخستین بار در
پایه چهارم ابتدایی اجرا شد .اجرای آن در طول این
چهار سال در دیگر پایههای تحصیلی نیز گسترش
یافته و اکنون در پایه هفتم نیز اجرا میشود.
رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانشپژوهان
ج��وان اداره کل آم��وزش و پ��رورش خراسان ضوی
بیان کرد :این طرح با همکاری بنیاد ملی نخبگان و
اداره کل آموزش و پرورش اجرا میشود .دو دیدگاه
تفکیک و تلفیق در پرورش نخبگان وجود دارد که در
اجرای طرح شهاب به دیدگاه تلفیق توجه میشود.
نمیکند که برای شناسایی استعداد
دیدگاه تلفیق بیا 
ن
دانشآموز ،نباید او را از سایرین جدا کرد و ارکا 
مختلف مدرسه به ویژه معلم باید در هدایت وی نقش
خود را به درستی ایفا کنند.
مومنی در خصوص دیدگاه تلفیق اف��زود :پس از
شناسایی استعدادهای دانشآموزان ،والدین آنها
در جلسات مربوط به خانواده و معلمانشان در ضمن
خدمت خود ،آموزشهایی را برای چگونگی هدایت
و تشویق دانشآموزان میبینند .هنگامی که مدارس
استعداد ویژه دانشآموزی را شناسایی میکند ،از
استعداد وی در فعالیتهای مختلف بهر ه میگیرد.
وی خاطر نشان کرد :هر سال تالش میشود تا
میزان آگاهی بخشی در خصوص طرح شهاب افزایش
یابد .هدف از آگاهی دادن به خانوادهها و معلمان،
جداسازی و مشخص کردن یک دانشآموز خاص از
سایرین نیست .مسئولین باید به فرد کمک کنند تا
از استعداد خود در جامعه و خانواده به بهترین نحو
استفاده کند.

معاونتوانبخشیادارهکلبهزیستیخراسانرضوی:

اهمیت چندانی به کیفیت نداده و ترجیح میدهند
فیلم با همان کیفیت نازل اما قیمت کم ،توسط این
گروهها دوبله شود .در حالی که باید بر این روند
نظارت قانونی شود و گروههای کارکشته و قدر که
کارنامه قابل دفاعی دارند،کارها را ارائه کنند.
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 155هزار دانشآموز استان
تحت پوشش طرح «شهاب» قرار
دارنددر مدارس گناباد

به این حرفه لطمه میخورد.
• ازکارهایی که دوبله کردهاید کدام را بیشتر
دوست دارید؟
در این  ۱۳سال به جای کاراکترهای 500-400
فیلم سینمایی ،انیمیشن و مستند با ساختارها و
زبانهای مختلف ،گویندگی و گاه مدیریت دوبالژ
کردهام .سخت است از میان آنها یک کار را انتخاب
کنم ولی در میان آنها ،به چند نقش عالقه زیادی
دارم .انیمیشن «کبوتر بی باک» ( به جای کبوتری
به نام «باگزی»)  ،انیمیشن «مربی اژده��ای ( »2
به جای «استویک")،انیمیشن «بارنیاردا رئیس
مزرعه» (به جای دو شخصیت جوجه خروس و یک
گاو الغر)،انیمیشن«ریوی  1و  ( »2به جای«پدرو»
کبوتر کوچک تپل)  ،فیلم «سالی»( به جای تام
هنکس)  ،سریال «نابغه» (به جای جفری راش در
نقش انیشتین) ،فیلم" Baby driveبه جای کوین
اسپیسی) ،فیلم«جومانجی ( »2به جای «جک بلک»)
،فیلم «هیچ چیز مگر دردسر» و فیلم کوتاه  20دقیقه
ای«آنها منفجر شدند» از لورل و هاردی ( که در هر دو
فیلم به یکی از آرزوهایم در دوبله رسیدم و این افتخار
نصیبم شد که به جای «اولیور هاردی» صحبت کنم.
• برای یک دوبلور دوبله یک اثر سینمایی با یک
اثر پویانمایی چه تفاوتی دارد؟
در دوبله انیمیشن آنچه اهمیت دارد مقوله
تیپسازی و تیپ گویی اس��ت .یعنی گوینده باید
یک صدای فانتزی ایجاد کند .صدایی که باید با
ویژگیهای فیزیکی شخصیت همخوان باشد.گوینده
باید بر تار و پود حنجرهاش تسلط و آگاهی بسیارداشته
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رئیس اداره استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و
پرورشخراسانرضوی:

از نشانههای افسردگی است به طوری که هر فرد افسرده
ای حتما غمگین است اما هر انسان غمگینی لزوما افسرده
نیست!».
وی افزود :اگر پنج نشانه از نه نشانه ای که نام می برم در
طول دو هفته در فردی وجود داشته باشد آن زمان است،
فرد دچار اختالل افسردگی است.
 )1خلق غمگین در اغلب روزها)2 ،کاهش عالقه نسبت
به فعالیت ها و اموری که فرد قبال به آنها عالقه مند بوده)3،
کاهش قابل مالحظه وزن و یا فزایش وزن)4 ،بی خوابی یا
خواب زدگی)5 ،بی قراری و یا کندی روانی حرکتی(زمان
بردن زیاد برای انجام دادن کارهای ساده))6،خستگی
و نداشتن انرژی)7،احساس بی ارزس و گناه)8،کاهش
توانایی در فکر و تمرکز)9،افکار مکرر مرگ و خودکشی.
قبح مشاوره گرفتن نریخته است!
فیاضزاده بیان کرد :همانطور که مالحظه میکنید
طوالنی شدن احساس غم و تحت تاثیر ق��رار گرفتن
خواب،وزن ،اشتهاء و افکار فرد از ملزومات این اختالل
شایع است.
تا جایی که اطالع دارم آمار کل اختالالت روانپزشکی
کشور  6 / 23و آمار افسردگی در ایران  6/12که این آمار
متعلق به معاون دفتر سالمت روان در سال  96است،
همچنین حدود  7سال است که در حوزه روانشناسی
فعالیت حرفه ای دارم و فکر می کنم واقعیت شیوع بیماری
های روانی از این آمار زاویه داشته باشد .یکی از دالیل این
عدم تطابق مراجعه نکردن شهروندان نیازمند مشاوره به
کلینیکها و مراکز سالمت روان باشد که از دالیل آن می
توان به ترس از برچسب خوردن واژه دیوانه و همچنین
دالیل اقتصادی اش��اره کرد .حتی اگر آمار فوق را هم
صحیح بدانیم باز نمی توان به آن بی توجه بود چراکه یک
چهارم افراد جامعه احساس مالل دارند و این جمعیت در
مجاورت باقی افراد سالم قرار دارند و می توانند آنهارا تحت
تاثیر قرار دهند(جدای اینکه احساس غم و اندوه عملکرد

شغلی و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد).
افسار افسردگی در دست
این روانشناس مشهدی تصریح کرد :در هر بیماری چه
جسمی و چه روانی ما با سه سوال مهم و کلیدی روبه رو
هستیم :عالئم و نشانه های بیماری چیست؟علت مبتال
شدن به بیماری چیست؟چطور می توان بیماری را درمان
و یا کنترل کرد؟
نشانه های مهم افسردگی را درابتدا به آن اشاره کردم،
درباره علل افسردگی به طو خالصه به سه عامل می توان
اشاره کرد :ژنتیک ،ارضاء نشدن نیازها ،افکار و باورهای ما.
تحقیقات دانشمندان روانشناسی نشان داده است اگر
یکی از بستگان درجه یک فرد(پدر مادر خواهر برادر و...
مبتال به افسردگی باشند احتمال توارث این اختالل تا سه
برابر بیشتر خواهد شد الزم به ذکر است در افسردگیهایی
که زمینه ارثی دارند سه انتقال دهده عصبی یعنی نوراپی
نفرین ،دوپامین و سروتونین دستخوش تغییر می شوند.
این مشاوره خانواده افزود :طبق نظریه واقعیت درمانی
گالسر انسان پنج دسته نیاز دارد( :نیاز به بقاء )نیاز به
اکسیژن،غذا،رابطه جنسی( ،نیاز به عشق و تعلق)نیاز
به دوست داشتن و دوست داشته ش��دن،درک متقابل،
(نیاز به قدرت)نیاز به تاثیر گذاری،ابراز وجود ،کنترل بر
امورزندگی( ،نیاز به آزادی)نیاز به اینکه خودم انتخاب کنم
کجا باشم و چه کاری انجام بدهم ( ،نیاز به تفریح) بازی،
ورزش،سرگرمی،سفرو،...
سوالی که من به عنوان یک کارشناس مطرح می کنم این
است که به عنوان مثال چند درصد از نیاز به عشق و تعلق
مردم ما ارضاء می شود؟ ازدواج با فرد مناسب و درشرایط
مناسب یکی از بهترین راه ها برای مرتفع شدن این نیاز
است در حالی که همه ما از روابط آشفته زوج ها خبر
داریم ...همه ما شاید از آمار دقیق طالق مطلع نباشیم
ولی در خانوادههای ما الاقل یک زوج طالق گرفته وجود
دارد؛ در راستای نیاز انسان به عشق و تعلق باید به احساس

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی شرایط ضبط و
ابطال گواهینامه رانندگان متخلف و حادثهساز را
تشریح کرد.
علیرضا ح��اج��یزاده اف���زود :م��أم��وران پلیس
راهنماییورانندگی همزمان با صدور قبض جریمه
به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین ،گزارش
تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذكر
شماره و نوع گواهینامه راننده به اجرائیات راهنمایی
و رانندگی ارسال میکنند و اداره اجرائیات متناسب
با نمرات منفی مندرج در جدول مذكور با آنان رفتار
میکنند.
وی ادامه داد :برابر مقرارت رانندگی چنانچه برای
بار اول راننده متخلف  30نمره منفی كسب کند،
گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت
مزبور با پرداخت مبلغ  60هزار تومان جریمه به نفع
خزانه عمومی مسترد میشود.
ح��اج�یزاده تصریح ک��رد :پس از اعمال مقررات
موضوع بند ( )1چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات
جدید ،به میزان  25نمره منفی به متخلف تعلق
گیرد ،گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از
انقضاء مدت مزبور و با پرداخت مبلغ  90هزار تومان
جریمه به نفع خزانه عمومی مسترد میشود.
وی خاطرنشان کرد :پس از اعمال مقررات موضوع
بند ( )2چنانچه در اث��ر ارتكاب تخلفات جدید
به میزان  20نمره منفی به متخلف تعلق گیرد،
گواهینامه راننده متخلف ابطال میشود و بعد از
یك سال از تاریخ ابطال گواهینامه ،فرد میتواند
برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت
مبلغ 150هزار تومان به نفع خزانه عمومی گواهینامه
جدید دریافت کند.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی اف��زود :ضبط
گواهینامه رانندگان متخلف به این معنا است كه
رانندگی برای رانندگان در این مدت ممنوع بوده
و كسانی كه در م��دت ضبط گواهینامه مبادرت
به رانندگی کنند به مراجع قضائی معرفی و به
مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محكوم
میشوند.
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عضو شورای روستای فدافن گفت :متاسفانه به
دلیل نبود مقطع متوسطه دوم در روستا موجب
شده دختران روستای فدافن مجبور به ترک تحصیل
شوند.
زهرا خزایی ،با بیان اینکه متاسفانه نبود دوره
دوم متوسطه برای دختران مشکالت بسیاری را به
وجود آورده است ،عنوان کرد :با وجود اینکه برای
متوسطه اول دخترانه مشکلی نداریم اما به دلیل
نبود متوسطه دوم مجبور به ترک تحصیل میشوند.
وی با اشاره به اینکه هرچند دختران متوسطه
دوم ترک تحصیل میکنند اما همچنان به کتابخانه
مراجعه میکنند ،بیان کرد :دختران روستای فدافن
از استعدادها و تواناییهای بسیاری برخوردار
هستند.
عضو ش��ورای روس��ت��ای فدافن با اع�لام اینکه
دختران متوسطه دوم اغلب در خانه میمانند و توان
گرفتن سرویس را هم ندارند ،نبود متوسطه دوم را
یک مشکل و معضل جدی دانست.
خزایی با بیان اینکه اگر دانش آموزان مقطع اول
متوسطه بخواهند به مقطع متوسطه دوم بروند با
مشکالتی مواجه بوده و مجبور به ترک تحصیل می
شوند ،بیان کرد :وضعیت اقتصادی مردم روستا
هم به گونهای نیست که به بخواهند برای فرزندان
خود سرویس گرفته و آنها را برای ادامه تحصیل به
روستاهای دیگر بفرستند.
وی با اشاره به اینکه اکنون آمار دقیقی از تمامی
تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه موجود نیست،
بیان کرد :این روستا اکنون دارای دو مدرسه ابتدایی
دخترانه و پسرانه ،دو مدرسه متوسطه اول دخترانه
و پسرانه است .همچنین متاسفانه در روستا پسران
و دختران از داشتن مقطع دوم متوسطه محروم
هستند.

به گفته احمد حاجبی ،رئیس دفتر سالمت روان،
اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت براساس آمارهای
موجود  ۱۲.۵میلیون نفر در ایران به این اختالالت مبتال
هستند که  ۶میلیون و  ۴۰۰۰هزار نفر از آنها افسردگی دارند
و از این میان  ۲.۲درصد مبتال به افسردگی شدید هستند.
هرچند میان آمارهای مسئوالن وزارت بهداشت در
میزان ابتالی مردم به این بیماری اختالفاتی دیده می
شود به طوری که نورباال ،مشاور وزیر در حوزه سالمت
روان بر این باور است  ۲۱درصد از کل جامعه ایران به نوعی
از اختاللهای روانپزشکی رنج میبرند که  ۱۴.۹درصد
مردان و  ۲۵.۹درصد زنان دچار افسردگی خفیف هستند.
همچنین شیوع افسردگی در بین مردم مربوط به سنین۱۸
تا  ۶۶سال است .به جرات می توان گفت که در چند سال
اخیر این آمار افزایش یافته و دالیلی چون بیکاری ،فقر،
اعتیاد ،طالق را باید از عوامل اصلی افسردگی به ویژه میان
جوانان و سالمندان به شمار آورد.
حال و روز خوشی نداریم
علی  41ساله ،کارمند و متاهل« :ساعت  7صبح در
ماشین را باز میکنم و استارت میزنم .حتی اگر شغلم
اداری نبود ،ترجیح میدادم صبح زود از خانه بیرون بزنم
و کارم را شروع کنم .میلی برای زود برگشتن به خانه ندارم
و ترجیح میدهم آنقدر کار کنم و بیرون بمانم تا خسته شوم
و خوابم بگیرد .به محض اینکه پایم به تخت میرسد،
مغزم حالت دفاعی میگیرد و انگار مثل نوزادی هستم که
خوابش نمیآید و به زور میخواهند او را بخوابانند .آنقدر
فکر میکنم که مغزم از کار میافتد و خوابم میبرد .حتی
در خواب متوجه نیستم که دارم خواب میبینم یا اینکه
فکر میکنم؟اغلب حال خوشی ندارم و نمیدانم دلیلش
چیست!»
معصومه  ،63خانهدار و متاهل« :از وقتی بچهها ازدواج
کردند و رفتند سر خانه و زندگیشان ،تمام روز تنها هستم،
خودم را با فیلم و جدول سرگرم میکنم .مسئولیتهای
زیادی ندارم و با همسرم که او هم دیر وقت به خانه میآید،
روزها را سر میکنم .احساس تنهایی میکنم و تا تقی به
توقی میخورد ناراحت میشوم و از کوره در میروم و گریه
میکنم.بچههامیگوینداینهانشانهافسردگیاستوباید
بروم مشاوره ،اما به نظر کار آبرومندانهای به نظر نمیرسد و
آخر عمری همه فکر میکنند البد دیوانه شدم.»...
هر آدم غمگینی افسرده نیست!
به گفته حامد فیاض زاده ،روانشناس و مشاور خانواده،
«گاهی اوقات به دلیل بروز برخی مشکالت زندگی غمگین
میشویم .رد شدن در یک امتحان یا مصاحبه شغلی،
موفق نشدن در ورود به دانشگاه دلخواهمان و قطع رابطه
با همسر نمونههایی از رویدادهایی هستند که می توانند
باعث ناراحتی افراد زیادی شوند .با این حال غمگینی یکی

احمد صبریان
علی باقرلی متولد  1352و دانش آموخته کاردانی
علوم آزمایشگاهی است .سال  ۷۷به عضویت انجمن
نمایش مشهد در آمد .در کارنامه حرفهای وی سابقه
اجرا و بازیگری و گویندگی و دوبله در شبکه خراسان،
اجرای برنامههای زنده تلویزیونی «شب شرقی»،
«شب چراغ» و «جنگ جوان» از شبکه خراسان و
ب��ازی در پنج فیلم تلویزیونی به چشم میخورد.
وی کار گویندگی را به طور حرفهای از سال  84در
انجمن گویندگان جوان آغاز کرد .اجرای برنامههای
تخصصی سینمایی در شبکه نمایش با برنامه «سینما
کالسیک»  ،کارشناس برنامه «جادوی صدا» در سری
اول،کارشناس دو برنامه تحت عنوان «سینما و دوبله»
به عنوان در شبکه نمایش ،کارشناسی آثار سینمایی،
دوبالژ برنامه «تهران و شب» در رادیو تهران و مدرس
گویندگی از دیگر فعالیتهای این هنرمند دوبلور و
گوینده مشهدی است .در فرصتی که دست داد باعلی
باقرلی درباره دوبله ایران و چند و چون دوبله آثار
سینمایی و تلویزیونی گفت وگویی داشتم و او نیز در
نهایت صمیمیت پاسخگویم بود.
• از نخستین تجربه دوبله تان بگویید.
سال  ۸۰که وارد شبکه خراسان شدم برنامهای
تحت عنوان «لحظه» ،به کارگردانی مهدی محمدی
وتهیهکنندگی جمشید مجددی ،در حال ساخت
بود .در آن برنامه تستی از عالقهمندان میگرفتند
که من نیز جزو پذیرفته شدگان بودم .البته پیش از
آن و در دوران تحصیل به طور جسته و گریخته در در
جشنهای دهه فجر مدرسه کار تئاتر انجام میدادم.
سال ۸۰جنگ شبانه «شب شرقی» را برای شبکه
خراسان کار کردیم .در این برنامه ،بخشهایی از
فیلمهای سینمایی به طنز وبه لهجه مشهدی دوبله
میشد که مخاطب بسیاری یافت .شهرت این برنامه
به قدری فراگیر شد که در تهران و برخی شهرستانها
مخاطب داشت و حتی سی دی آن نیز بیرون آمده
بود .من کار دوبله را از این برنامه شروع کردم ولی
از سال  ،۸۴به صورت جدی و حرفهای وارد انجمن
گویندگان جوان شدم و تا سال ۸۸با این انجمن
همکاری داشتم.
• علت دوبله بیش از حد فیلمهای چینی و کره ای
در تلویزیون چیست و این روند را چگونه ارزیابی
میکنید؟
سیاست پخش و دوبله این گونه فیلمها به دهه 60
برمیگردد .آن زمان بسیاری از فیلمهای آمریکایی،
به لحاظ ممیزی در تلویزیون قابل پخش نبود.
شبکههای مختلف سیما نیز برای تامین برنامههای
خود ،دوبله این گونه آثار را در دستور کار قرار دادند.
البته این روند در سالهای اخیر کمرنگ تر شده و
شبکه نمایش پخش فیلمهای کالسیک و روز جهان

را در دستور کار خود قرار داده است .بی شک کیفیت
فیلمی که دوبله میشود برای گویندگان مهم است و
هرچه به لحاظ ساختار غنیتر و واجد ارزشهای
سینمایی بیشتری باشد به لحاظ بازیگری ،میزانسن
و فضاسازی بر دوبلور و گوینده تاثیر مطلوبتری
دارد .وقتی فیلم با گوینده ارتباط این چنینی برقرار
نکند نتیجه هم مطلوب نخواهد بود .البته در این
زمینه باید استثنائاتی را هم قایل شد .مثال سریال
«سالهای دور از خانه» یا «اوشین» که در دهه ۶۰
مدیریت دوبالژ آن را خانم ژاله علو برعهده داشتند.
سریال جذابی که دوبله آن نیز ب��رای گویندگان
دلنشین بود و خیلی از دوبلور ها با این سریال
معرفی شدند .مثل خانم مریم شیرزاد که نقش اول
را میگفت یا سریال «جواهری در قصر» (یانگوم).اگر
چه حرف زدن به جای شخصیتهای کرهای و چینی
و ژاپنی در برخی موارد پاسخ داده ولی بیتردید دوبله
فیلمهای کالسیک و ساختارمند برای گویندگان و
دوبلورها بهتر و مطلوبتر است.
• وضعیت دوبله امروز را چگونه میبینید؟
وضعیت نابسامان دوبله امروز ،باعث سرخوردگی
نسل جوان عالقهمند به این هنرشده است و اکنون از
طریق دیگری در پی پاسخگویی به نیاز خود هستند.
این سرگشتگی باعث ایجاد نیروهای زیرزمینی دوبله
شده است .متاسفانه صداهای ناب در عرصه دوبله از
ن نیز پیر شدهاند .از آن
بین رفته وبسیاری از گویندگا 
جا که انجمن گویندگان نیزآنها را به گونهای مناسب
در بدنه اصلی خود جذب نکرده ،جایگزینی هم برای
آنها نیامده است .همین موضوع سبب شده است که
بانک صدایی دوبله ایران ،در ساختار اصلیاش به
شدت دچار فقر شود .در نتیجه دیگر شاهد صداهای
خوب و درجه یک در ردههای مختلف سنی نیستیم و
متاسفانه دوبله ایران افت کرده است.
• در سالهای اخیر شمار چشمگیری از مراکز،
به دوبله غیر قانونی فیلمهای خارجی و ایرانی
مبادرت میکنند .این اقدام بر دوبله حرفهای چه
تاثیری میگذارد؟
وقتی نسل جوان ،مشتاق و باانگیزه فضا رامناسب
کار نمیبیند ،میدان را برای فعالیت خود در عرصه
دوبله از طرق دیگری پیگیری میکند .همین موضوع
باعث شده است در سالهای اخیر ،گروههای مختلف
دوبله زیرزمینی به وجود آیند که متاسفانه گسترش
یافته و تبعات فراوانی نیز به همراه داشته است.
در چند سال اخیر شاهد خیل عظیمی از گروههای
دوبله زیرزمینی هستیم .جوانان کم سن و سالی
که با پررنگ شدن فناوری فیلم را دوبله و آن را به
موسسه رسانههای تصویری ارائه میکنند .متاسفانه
وزارت ارش��اد و موسسه رسانههای تصویری ،نیز
وقتی گروهی یک فیلم را با قیمت کمتر دوبله میکند
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گفت و گو با هنرمند دوبلور مشهدی که معتقد است....
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نیلوفر اقبال

تنهایی هم اشاره کرد عاملی که می تواند به اندازه سیگار
کشیدن برای انسان مضر باشد ،غالب مردم برای رهایی
از احساس تنهایی به دنیای مجازی پناه می برند و این
درحالی ست که شبکه های اجتماعی غالبا ماا سرگرم می
کند نه دلگرم .این مشاوره خانواده بیان کرد :نیاز به رفاه که
هم می توان آن را در دسته نیاز به قدرت قرار داد و هم در
دسته نیاز به بقاء تا چه حد در مردم ما مرتفع شده است؟
به هر حال برای رفاه به یک حداقل امکانات مالی احتیاج
است به قول ویلیام گالسر پول خوشبختی نمی آود ولی بی
پولی بدبختی میآورد .بشر امروز در هرجای این کره ی
خاکی که زندگی کند با واقعیت هایی روبه رو است که نمی
تواند چشمش را به روی آنها ببندد یکی از این واقعیتها
روابط سرد و ناپایدار دنیای امروز است و دیگری مشکالت
اقتصادی .در هر فردی که افسرده است حتما ردی از یک
رابطه ی عاطفی بد وجود دارد.
باورها و اعتقادات ما نقش بسیار مهمی در رفتارها و
نهایتا سالمت ما دارند ،هرجا رفتار زیبایی دیدیدم مثل
بخشش مثل نظم مثل احترام حتما پشت آن رفتار یک
فکر زیبا و درست قرار گرفته و هرجا رفتار زشتی دیدیم
مثل دعوا مثل پرخاشگری و اهانت حتما پشت آن رفتار
یک فکر ضعیف و نیازمند کمک قرار دارد.
باورهازمینهسازافسردگی
فیاض زاده عنوان کرد :باورها از آن جهت میتوانند
زمینهساز افسردگی باشند که تمام توجه ما را به کمبودها
و نداشتههایمان معطوف کنند؛ مثل کدبانویی که با پختن
غذاهای خوشمزه از مهمانهایش پذیرایی کرده ولی چون
سر سفره سس ساالد را نگذاشته فکر میکند مهمانداریش
ضعیف بوده و حتی شب خوابش نمی برد!
افسردگی در قشر مرفه جوامع معموال بیشتر است که
نشان دهنده مدل فکری این قشر است هرچند ممکن
است که افراد متمکن از نظر نیاز به بقاء و نیاز به قدرت کامال
در غنا باشند ولی از نظر نیاز ب ه عشق و تعلق لزوما چنین
نیست!
این روانشناس مشهدی گفت :درب��اره مدل فکری
این توضیح ضروری است که بسیاری از افسردگیها
و اضطرابها از اصول سختگیرانه و باید و نبایدهایی
است خودمان به آن معتقدیم سرچشمه میگیرد .به
عنوان مثال مدل فکری کمال گرایانه و این که هر اتفاقی
باید در بهترین حالتش رخ دهد و ما باید صد در صد به
اهدافمان برسیم و اگر نرسیم شکست خورده هستیم
یک خطای فکری)شناختی( است به نام تفکر دو قطبی
یا تفکر همه یا هیچ؛ از خطاهای شناختی دیگر می
توان به فاجعه سازی اشاره کرد .افرادی که معتقدند
آنچه روی داده است و یا آنچه روی داده چنان اسفناک
و غیر قابل تحمل است که یارای ایستادگی در مقابل
آن را ندارند به عنوان مثال اگر صاحبخانه قراردامان را
تمدید نکند وحشتناک است ،در خاتمه باید بگویم همه
آدم های موفق هم شکست خورده اند اما هرگز خود را
شکست خورده و وامانده نپنداشته اند.

شرایط ضبط و ابطال گواهینامه
رانندگانمتخلف
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نبود دوره دوم متوسطه عامل ترک
تحصیلدخترانروستایفدافن

رئیس پلیس راهور خراسانرضوی خبرداد؛
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حال ما خوب نیست باور کن!

عضوشورایروستایفدافنمطرحکرد؛

در دوبله به آرزویم رسیدم
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واکاوی پدیده افسردگی و راههای تشخیص آن؛
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اخبار کوتاه

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در مراسم تقدیر از دست اندرکاران جشنواره «خانه بهار  »97عنوان كرد:

 2هزار تاکسی مشهد سامانه پرداخت
الکترونیکی دارند

سرویس درشهر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد گفت 2 :هزار
دستگاه تاکسی در این کالنشهر به سامانه پرداخت
الکترونیکی مجهز شده اند.
سید مهدی علوی مقدم اف��زود :در این راستا
تجهیزات الزم برای فعال شدن این سامانه روی
تاکسی های بی سیم ،تاکسی های فرودگاه و تعدادی
از تاکسی های راه آهن و پایانه مسافربری مشهد
نصب شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت از طریق کارتهای عضو
شتاب از ابتدای فروردین ماه توسط این تاکسی ها
آغاز شده است اظهار کرد :پرداخت از طریق 'من
کارت' نیز به زودی عملیاتی می شود.
وی گفت :طبق برنامه با پیمانکار باید تاکنون
حدود چهار هزار دستگاه تاکسی مجهز به سیستم
پرداخت الکترونیکی می شد که پیگیری های الزم
برای اتمام سریعتر این پروژه در دست اقدام است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد اف��زود :از
طریق این سامانه اطالعات راننده و نحوه محاسبه
نرخ در صفحه نمایشگر نصب شده روی تاکسی نشان
داده می شود.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت :در جمع
بندی فعالیت های بهار  97می توان گفت مدیریت
شهری مشهد بازسازی امید را در مشهد مقدس آغاز
کرد .آن هم در شرایطی که پیام های ناامید کننده به
وفور در جامعه ترزیق می شود.
محمدرضا حیدری در مراسم تقدیر از دست
اندرکاران جشنواره «خانه بهار  »97اف��زود :برای
توسعه و پیشرفت چ��اره ای جز بازگشت امید و
اعتماد به جامعه نداریم و آنچه در خانه بهار  97رخ
داد به رخ کشیدن توانمندیها و استعدادها در نظر
همگان بود.
وی ادام��ه داد :فعالیت ه��ای ص��ورت گرفته از
شاخص های تنوع بخشی ،انسجام بخشی و کیفیت
بخشی ب��رخ��وردار بود و همگان این اقدامات را
تحسین کردند.
حیدری اضافه کرد :در ادبیات سیاسی معاصر
مفهومی شکل گرفته که می توان آن را به سیاست
های شادکامی تعبیر کرد .شاید  30سال بیشتر از
خلق مفهوم این واژه در ادبیات حکومت ها نمی
گذرد .اما این موضوع شاخص بررسی های توسعه
کشورها و شهرها است.
رئیس ش��ورای اسالمی شهر مشهد با اش��اره به
شاخص های امید و شادکامی بیان کرد :بین تولید
ناخالص ملی و شاخص شادکامی ناخالص ملی
همبستگی وجود ن��دارد؛ این بدان معنا است که
میتوان در برخی کشورها شاهد افزایش رونق بود،

عضو شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

کاهش آسیب های اجتماعی با افزایش
نشاط در شهر

عضو شورای اسالمی شهر مشهد مقدس گفت :با
افزایش نشاط در شهر آسیب های اجتماعی کاهش
مییابد.
امیر شهال درباره تاثیر هنر در فضاسازی شهری
عنوان ک��رد :با توجه به کارکردهای منحصربفرد
فرهنگی و اجتماعی هنر و ب��ی��ان ه��ن��ری در
فضاسازیهای شهری ،ضروری است تا مدیریت
شهری با جلب مشارکت همه هنرمندان ،به بهترین
نحو ممکن از پتانسیل المانهای هنری در راستای
ایجاد شهری زیبا و پرنشاط استفاده نماید.
وی با اشاره به نقش المانهای هنری در افزایش
نشاط عمومی جامعه ،تأکید کرد :شادمانی و سروری
که از اکران آثار هنری در شهر ایجاد میشود در
مراودات اجتماعی و بهبود برخوردهای شهروندان
با یکدیگر بسیار تأثیرگذار است ،چنانچه روحیه
شهروندان ،روحیه لطیف و بانشاطی باشد ،بسیاری
از آسیبهای اجتماعی پیش نخواهد آمد.
وی در ادامه گفت :بهطور قطع ضروری است در
بحث المانهای موقت شهری نیز همانند دیگر
ح��وزهه��ای ک��اری با مدیریت صحیح هزینهها از
اسراف و زیادهروی جلوگیری شود .به عبارت دیگر
باید با کمترین هزینه ،بهترین نتایج حاصل شود.
شهال خاطر نشان کرد :سرمایهگذاری در حوزه
اکران آثار هنرهای شهری ،امری پسندیده و ممدوح
است چرا که المانهای هنری باعث ایجاد نشاط
اجتماعی و ارتقاء روحیه شهروندان میشوند.
وی در ادام��ه بیان کرد :المانهای هنری باید
دارای مفاهیم و مضامین فرهنگی و اجتماعی باشند
و به عنوان یک شاخص در ح��وزه فرهنگسازی
مدنظر قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نگاه
ویژه اعضای پنجمین دوره شورای شهر به مقوله
بهرهگیری از پتانسیلهای بالقوه و بالفعل هنر در
مدیریت شهری ،گفت :جلب مشارکت حداکثری
هنرمندان و صاحبنظرانی که دارای ذوق و سلیقه
در آرایش و زیباسازی شهر هستند ،مدنظر ما در
شورای شهر است و از تمامی سلیقهها و نگاهها در
این حوزه استفاده میکنیم تا با کمک یکدیگر شهری
زیباتر و پرنشاطتر از گذشته داشته باشیم.
شهال با اشاره به رضایت مردم و کارشناسان از
اقدامات شهرداری مشهد در استقبال از بهار ،گفت:
براساس نتایج نظرسنجیهایی که تاکنون صورت
گرفته است ،در مجموع شهروندان و زائران از نحوه
زیباسازی شهر ،مبلمان شهری و المانهای نوروزی
رضایت نسبی داشتند.
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بازسازیامیددرمشهد

اما مردم آن احساس شادکامی و شادی نداشته
باشند .علم شادکامی و سنجش سالمت مفهوم
عمیقی است؛ با این وجود ما از آن غفلت کرده ایم.
مفهومی که کشورهای توسعه یافته از آن تعریف
عملیاتی کرده و در سیاست های مدیریتی آن را
لحاظ کرده اند.
گرچه با اجرای متغیرهای مربوطه فاصله زیادی
داریم اما شروع آن را به فال نیک می گیریم.
وی خاطرنشان کرد :امید است در سال  97با
توجه بیشتر به موضوع سیاست های شادکامی،

شاهد رونق بیش از پیش در این زمینه باشیم.
مشهد متفاوت از سال های گذشته
قائم مقام ستاد استقبال از بهار  97شهرداری
مشهد نیز در این مراسم گفت :مجموع اقدامات
صورت گرفته در بهار  97به گونه ای تدارک دیده
شد که سبب گردید مشهد متفاوت تر از سالهای
گذشته در استقبال از بهار ظاهر شود .در نتیجه
میزان رضایتمندی زائران و مجاوران از فعالیت های
صورت گرفته به نسبت سال های گذشته بیشتر شده
و لبخند رضایت بر چهره آنان نشست.

*متکدیان زمینه ساز معضالت اجتماعی
یکی از ساکنان مناطق مرکزی شهر سبزوار
گفت :تعداد متکدیان در سبزوار به گونه ای
است که در هر منطقه و چهارراه شهر شاهد
فعالیت آنها هستیم.
عماد طبسی با بیان اینکه وج��ود این نوع
فعالیت زمینه ساز بروز معضالت اجتماعی برای
شهروندان شده است افزود :گسترش بزهکاری
و جرم ،رشد نا امنی اجتماعی و روانی و امکان
گسترش بیماری های مسری برخی از مشکالتی
است که متکدیان برای جامعه ایجاد می کنند.
وی با بیان اینکه اغلب این افراد از سالمندان،
بانوان و کودکان هستند اظهار کرد :این افراد با
برانگیختن احساسات مردم پول های بسیار به
دست می آورند و در برخی مواقع درگیری هایی
با مردم دارند.
وی با انتقاد از عدم برخورد جدی با فعاالن
این عرصه گفت :هر چند وقت یک بار از طرف
نهادهای مختلف طرح های گوناگون برای رفع
این معضل و جمع آوری متکدیان اعالم می
شود ،اما تاکنون برخورد ریشه ای با آن صورت
نگرفته است.
 75درصد متکدیان سبزوار به صورت
حرفه ای فعالیت می کنند
معاون سیاسی ،امنیتی فرمانداری سبزوار در
این باره گفت :طی  2سال گذشته  800متکدی
در سبزوار شناسایی شدند که  75درصد آنها
متکدیان حرفهای و غیر بومی بودند و عالوه بر
کسب درآمد های بسیار آسیب های جدی به
جامعه وارده کرده اند.
حسین میردشتی اف��زود :بیشتر متکدیان
حرفه ای در سبزوار آلوده به مواد مخدر هستند
که پس از شناسایی ،با همکاری اداره بهزیستی
و انجمن های خیران جمع آوری و ساماندهی
شده اند.
وی اظ��ه��ار ک��رد :متکدیان ن��ه تنها ب��ه کار
تولیدی نمی پ��ردازن��د و خدمتی ارائ��ه نمی
دهند بلکه عالوه بر مصرف گرایی در مسیرهای
غیر قانونی ،ایجاد کننده دهها پیامد منفی
اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی برای جامعه
هستند .
وی با بیان اینکه حل معضل تکدیگری به
تنهایی در ت��وان سازمان های دولتی نیست
گفت :حل این معضل اجتماعی نیازمند فرهنگ
سازی است و مشارکت های مردمی از طریق
موسسات خیریه نقش بزرگی در ارتقای سطح
زندگی خانواده های آسیب دیده یا در معرض
خطر دارد.
میردشتی با بیان اینکه متکدیان درآمدهای
قابل توجهی داشته و به تن پروری روی آورده
اند ،افزود :این افراد احساسات و عواطف پاک
شهروندان را لگدمال می کنند و به کالهبرداری
می پردازند.
وی اظ��ه��ار ک��رد :تکدیگری زیبنده شهر
دارالمونین سبزوار نیست و مردم نیز باید کمک
های خیر خواهانه خود را از مجاری قانونی به

متکدیان نه تنها به کار
تولیدی نمی پردازند و
خدمتی ارائه نمی دهند
بلکه عالوه بر مصرف گرایی
در مسیرهای غیر قانونی،
ایجاد کننده دهها پیامد
منفی اجتماعی ،فرهنگی
و بهداشتی برای جامعه
هستند.

دست نیازمندان برسانند.
وی گفت :ساماندهی متمرکز و مناسب
متکدیان ام��ری ض��روری اس��ت از ای��ن رو با
پیگیری های صورت گرفته و اخذ مجوزهای
الزم از استانداری خراسان رضوی ،به زودی
مجتمع اردوگاهی ویژه متکدیان و افراد در راه
مانده در سبزوار احداث می شود.
میردشتی با اشاره به راه اندازی ستاد جمع
آوری و ساماندهی متکدیان در سبزوار افزود:
این ستاد از جمله تشکل های مردم نهاد است که
با هماهنگی فرمانداری ،شهرداری ،بهزیستی و
نیروی انتظامی عالوه بر کمک به نیازمندان
واقعی ،ساماندهی و غربالگری متکدیان و
مراحل درمان و اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد
را برعهده دارد.
وی اظهار کرد :مقابله با تکدیگری نیازمند
اهتمام وی��ژه و همکاری نهادهای مسئول با
رویکرد نوین در برابر برخورد با متکدیان است.
وی گفت :از س��وی دیگر ان��ج��ام اق��دام��ات
حمایتی مشاوره ای و عدم کمک به نیازمندان
غیرواقعی محتاج فرهنگ سازی بین مردم و
کمک به متکدیان برای بازگشت سالم به جامعه
است.
مهیا کردن کسب و کار برای متکدیان
بهبود یافته ضروری است
رئیس اداره بهزیستی سبزوار نیز در این
باره گفت :بسیاری از متکدیان دچار اعتیاد،
مشکالت و آسیب های اجتماعی هستند از این
رو مهیا کردن کسب و کار برای آنها پس از بهبود
و حضور فعال آنان در اجتماع ضروری است.
مرضیه کسرائی ف��ر ب��ا بیان اینکه متولی
ساماندهی متکدیان ،اداره بهزیستی نیست
افزود :با این حال این اداره با همکاری ستاد
جمع آوری و ساماندهی متکدیان که زیر نظر
شهرداری سبزوار فعالیت می کند ،افرادی را که

به خاطر نیاز مالی و فقر اقتصادی به تکدیگری
روی آورده اند ،تحت پوشش قرار می دهد و
نیازهای اولیه آنها را تامین می کند.
وی اظهار کرد :این سازمان همچنین پس از
بهبود متکدیان معتاد ،آنها را رها نمی کند و با
پرداخت تسهیالت و کمک هایی نظیر نگهداری
و درم��ان همراه آنها برای بازگشت به جامعه
خواهد بود.
وی با بیان اینکه از سال  94تاکنون حدود
هزار و  500متکدی از این اداره خدمات دریافت
کرده اند گفت :هم اکنون  23موسسه خیریه
زیر نظر اداره بهزیستی در حوزه اجتماعی،
پیشگیری و توانمند سازی فعالیت می کنند
که وظیفه ارائه خدمات به کودکان ،سالمندان
و معلوالن نیازمند را برعهده دارند.
لزوم همکاری تمام نهادها برای مقابله با
تکدیگری
م��ج��ری ط���رح ج��م��ع آوری و ساماندهی
متکدیان سبزوار هم گفت :در این طرح که
مدیریت آن از سوی شهرداری سبزوار به بخش
خصوصی واگذار شده ،ساماندهی کارتن خواب
ها و متکدیان مد نظر است.
علیرضا دیواندری با اش��اره به اقداماتی که
در اجرای این طرح انجام می شود افزود :بروز
ناهنجاری های اجتماعی اغلب در میان بی
خانمان ها دیده می شود که با ساماندهی آنها
از بروز بسیاری از بزهکاری ها و آسیب های
اجتماعی ممانعت به عمل می آید.
وی اظهار کرد :در راستای توانمند سازی این
افراد باید اداراتی از قبیل کار و رفاه اجتماعی،
فنی و حرفه ای و دیگر سازمان های دولتی در
کنار ستاد جمع آوری متکدیان قرار گیرند تا
شرایط حضور فعال متکدیان بهبود یافته در
جامعه فراهم شود و مهمترین دغدغه آنان که
کسب و کار است رفع گردد.
وی ک��ه م��دی��رع��ام��ل تنها موسسه خیریه
خصوصی حمایت از متکدیان سبزوار است
گفت :این موسسه با توجه به افزایش متکدیان
و بحرانی شدن این معضل اجتماعی در این

تاکنون هزار و  433متکدی از
سطح شهرستان جمع آوری
شده که حدود  80درصد آنان
از شهر های مجاور و حتی
کشورهای همسایه بوده اند.

خبر
شهردار گناباد:

نبود طرح تفصیلی مانع عمران شهری
گناباد است

خلیل ا ...كاظمی اف���زود :ش��روع فعالیت
های استقبال از بهار  97از اوایل مهرماه سال
گذشته در شهرداری مشهد رقم خورد؛ بر اساس
بازخوردهای دریافت شده ،فعالیت های بهارانه
کلید خورد و  22جلسه کارشناسی و مدیریتی در
حوزه های مختلف پیرامون بهار  97شکل گرفت.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار
مشهد ادام��ه داد :در فراخوان خانه بهار 97طی 8
محور هنرمندان نطقه نظرات خود را مطرح کردند،
ارزیابی صورت گرفت و در نهایت فعالیت های اجرایی
رقم خورد .وی تصریح کرد :تمهیدات ویژه حضور
و سخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول عید در
حرم مطهر اتخاذ شده بود؛ امسال کمترین دغدغه در
خصوص حمل و نقل زائران در معابر منتهی به حرم
وجود داشت و برنامه ریزی خوبی در این راستا صورت
گرفت .کاظمی تاکید ک��رد :امسال مستندسازی
اقدامات سازمان ها و معاونت ها از سوی روابط
عمومی در فضاهای مجازی تهیه شد و در اختیار
زائران و مجاوران قرار گرفت.
وی اض��اف��ه ک��رد :ب��ا توجه ب��ه تاكید شهردار
مشهدمقدس ،جشنواره گل و المان های هنری
در چند نقطه شهر برپا شد و خیابان غذا و نقاشی
دیواری نیز پیگیری و دنبال گردید.
کاظمی بیان کرد :امسال با همدلی و همراهی
خ��وب همه س��ازم��ان ها و معاونت ها و مناطق
توانستیم در همه ح��وزه ها شاهد شکوفایی و
موفقیت باشیم.

لکه تکدیگری بر چهره سبزوار
ش��ه��ر س��ب��زوار در غ��رب خ��راس��ان رض��وی
سالهاست با معضلی به نام تکدیگری روبروست
که چهره شهر را مخدوش نموده و شهروندان را
با مشکالت عدیده روبرو کرده است.
به نقل از ایرنا ،سبزوار به خاطر موقعیت
جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر میلیون ها
مسافر و زائر مشهد مقدس ،مدتهاست که مورد
هدف متکدیان قرار گرفته است.
تکدیگری درآم��دی پرسود و پ��ای��دار برای
سودجویان به همراه دارد و با تبدیل شدن به
یک آسیب اجتماعی عالوه بر مخدوش کردن
سیما و منظر شهری ،موجبات برهم زدن
آرامش و بهداشت روانی شهروندان را فراهم
کرده است.
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شهر و با هدف جلوگیری از رشد تکدیگری و
حمایت از مددجویان واجد شرایط ،در سال
 1393راه اندازی شد.
دیواندری افزود :تاکنون هزار و  433متکدی
از سطح شهرستان جمع آوری شده که حدود
 80درص��د آن��ان از شهر ه��ای مجاور و حتی
کشورهای همسایه بوده اند.
وی اظهار ک��رد :از میان اف��راد جمع آوری
شده درصد بسیار اندکی درگیر مشکالت مالی و
اقتصادی بودند و مابقی برای تامین هزینه مواد
مخدر به تکدیگری روی آوردند که آنها نیز زیر
پوشش خدمات این موسسه قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه در بین متکدیان تعدادی
ناقل بیمارهای خاص از قبیل هپاتیت نوع ، C
بیمار روانی و عفونی بودند گفت :این افراد در
بسیاری از م��وارد زمینه ساز بروز بیماری در
سطح شهر بوده اند که با هماهنگی دانشگاه
علوم پزشکی و دادگستری زمینه انتقال این
افراد به مراکز درمانی و نگهداری آنها در مرکز
استان فراهم شده است.
دیواندری در خصوص دیگر اقدامات انجام
گرفته از سوی این موسسه افزود :تاکنون عالوه
بر نابودی  20خانه تیمی ،زمینه جمع آوری
سیاه چادرها که سال ها چهره نامطلوبی در
شهر ایجاد کرده بودند فراهم شد و بسیاری از
اتباع بیگانه با هزینه این موسسه به کشورهای
خود بازگشتند.
وی اظهار کرد :همچنین با پیگیری های
ان��ج��ام ش��ده از طریق اس��ت��ان��داری خراسان
رضوی ،تنها مرکز  Dicغرب خراسان در بهمن
ماه  1395از سوی این موسسه افتتاح شد که
گامی بلند در مسیر پاکسازی معتادان به مواد
مخدر بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از  2هزار
نفر از خیران با این موسسه همکاری می کنند
گفت :حس انسان دوستی و آزردگی شهروندان
از رشد متکدیان در شهر موجب شد بسیاری از
مردم در خدمت رسانی صحیح به این افراد با ما
همکاری داشته باشند.
دی��وان��دری با اش��اره به استفاده اب��زاری از
کودکان برای تکدیگری افزود :گروهی به صورت
سازمان یافته ،کودکان را با مبلغ روزان��ه یک
میلیون ریال از خانواده هایشان اجاره نموده
و با قرار دادن آنان در اماکن شلوغ شهر روزانه
تا چهار میلیون ریال از آنها درآمد کسب می
کردند.
وی اظهار ک��رد :با هماهنگی دادگستری
شهرستان و نیروی انتظامی اعضای اصلی این
گروه شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه متکدیان جمع آوری شده
اغلب دچ��ار مشکالت و آسیب ها اجتماعی
هستند گفت :این اف��راد نیاز به حمایت همه
جانبه دارند و تا زمانی که ادارات و نهادهای
مختلف همکاری همه جانبه با این ستاد نداشته
باشند این مرکز در اجرای اهداف تعیین شده
موفق نخواهد بود.
مجری طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان
سبزوار افزود :هم اکنون یک گرمخانه در این
شهرستان وجود دارد که با توجه به تعداد زیاد
متکدیان ،پاسخگوی نیاز همه آنان نیست.
وی با اش��اره به ایجاد مجتمع اردوگاهی
وی��ژه متکدیان و اف��راد درراه مانده در این
شهرستان اظهار کرد :بر اساس دستورالعمل
ش��ورای عالی اداری ،ای��ن اردوگ���اه ها باید
در شهرستا ن ه��ای بیش از  500ه��زار نفر
را هاندازی شوند.
وی گفت :با اینکه جمعیت شهر سبزوار
کمتر از تعداد ذکر شده است اما به علت کثرت
متکدیان و نیاز به اینگونه مکانها ،مجتمع
اردوگاهی ویژه متکدیان و افراد درراه مانده به
زودی در این شهر راه اندازی می شود.

شهردار گناباد نبود طرح جامع تفصیلی را از تنگناها
و موانع مهم توسعه و عمران این شهر دانست و
خواستار هم افزایی بیشتر مسئوالن مربوطه برای
شتاب بخشی به تدوین این طرح شد.
عباس عالیی در نشست خبری اف��زود :نبود طرح
جامع تفصیلی در سالهای گذشته موجب شده که
 13نقطه این شهر از نظر توسعه و عمران در وضعیت
بحرانی قرار گیرند و شهروندان با تنگناهای بسیاری
دست به گریبان شوند.
وی ادامه داد :مدت زمان اجرای طرح جامع تفصیلی
گناباد  10ساله است و حدود  12سال از تدوین آن
می گذرد و هم اکنون هیچ چشم انداز روشن و مدونی
برای توسعه و عمران این شهر وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع توسعه و عمران
شهرستان گناباد بر مبنای گردشگری تدوین می
شود ،گفت :طرح تفصیلی در داخل همین طرح
دیده می شود ولی به دلیل کمبود اعتبار اجرای این
طرح با کندی مواجه شده است.
عالیی اعتبار م��ورد نیاز ب��رای تدوین طرح جامع
گردشگری گناباد را هفت میلیارد ریال ذکر کرد و
گفت :در مرحله نخست یک میلیارد ریال این اعتبار
با همراهی مسئوالن مربوط در آینده نزدیک تامین
می شود.
وی ادامه داد :به دلیل نبود کمربندی به عنوان یکی
از مشکالت مهم مردم گناباد ،وسائل نقلیه سنگین
مجبور به تردد از داخل این شهر هستند که این
وضعیت مخاطرات بسیاری را برای شهروندان ایجاد
کرده است.
شهردار گناباد تصریح کرد :ساخت کمربندی شهر با
آزادسازی برخی امالک طول مسیر ،از هفته آینده
آغاز می شود.
عالیی افزود :متاسفانه هیچ برنامه جامع و مشخصی
برای توسعه گردشگری قنات جهانی قصبه و استفاده
از این ظرفیت برای رونق اقتصادی گناباد وجود
ندارد.
وی ادامه داد :با پیگیری های شهرداری قرار است با
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی  300میلیارد
ریال در آینده نزدیک برای توسعه گردشگری قنات
جهانی قصبه سرمایه گذاری شود و در قالب طرح
جامعی از این ظرفیت برای رونق اقتصادی منطقه
استفاده شود.
وی با بیان اینکه آسفالت  95درصد معابر شهری
گناباد دارای اشکال است و شهرداری  30میلیارد
ریال بابت اج��رای تعهدات خود برای آسفالت به
ساکنان نقاط مختلف این شهر بدهکار است.
شهردار گناباد تصریح کرد :هفت میلیارد ریال اعتبار
برای بهسازی کارخانه آسفالت گناباد مورد نیاز است
و پیگیری هایی برای تامین سه هزار تن قیر از طریق
وزارت کشور و راه و شهرسازی انجام شده است که با
تامین آن این معضل کاهش می یابد.
طرح تفصیلی شهر گناباد سال  1385در قالب یک
طرح باالدستی شهری به تصویب ش��ورای عالی
معماری و شهرسازی رسید .به طور میانگین روندی
 10ساله برای تحقق این قبیل طرحها از نظر فنی،
علمی ،اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده
اما اج��رای طرح تفصیلی گناباد با گذشت حدود
 12سال از آغاز تدوین همچنان درگیر مشکالت و
نیازمند تعامل و هم افزایی بیشتر مسئوالن و دست
اندرکاران ذیربط است.
پ��س از ثبت جهانی قنات قصبه ،ط��رح جامع
گردشگری گناباد به عنوان سومین شهر کشور
امسال به تصویب کارگروه میراث فرهنگی کشور
رسید و بازبینی طرح تفصیلی زیرمجموعه این طرح
گردشگری قرار گرفت .بر این اساس توسعه و عمران
شهری گناباد با رویکرد توسعه گردشگری اجرا
می شود .با وجود تصویب طرح جامع گردشگری
اعتبار اجرای آن هنوز تخصیص نیافته و طرح جامع
تفصیلی این شهر در کش و قوس همین موضوع
معطل مانده است.
فرماندار بجستان:

ورود گردشگران به بجستان  18درصد
رشد داشته است

فرماندار بجستان گفت :طبق آم��ار ثبت ش��ده و
برگزاری نوروزگاه ها در روستاهای بجستان میزان
ورود گردشگر به این شهرستان  18درصد نسبت به
سال گذشته رشد داشته است .حسین ابراهیمی
اظهار کرد :خوشبختانه در حالی که سال جاری
بیشتر جاذبه های بجستان نشان از رشد قابل توجه
ورود گردشگران به این شهرستان را نشان می
دهد باید اذعان کنیم جذاب ترین جاذبه ،اقامتگاه
های بوم گردی بوده که به خاطر نو بودن توانسته
گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب کند.
وی افزود :بر گزاری منظم نوروزگاه ها در روستا ها
و شهر نیز که دوباره مردم با آداب و رسوم پیشینیان
آشنایی پیدا می کنند نیز توانسته از جذابیت ویژه ای
بر خوردار باشد که این هم باید حواشی آن کمتر شده
و بتوانیم جذابیت بیشتری در سال های آینده بر
قرار کنیم .فرماندار بجستان تاکید کرد :ظرفیت های
خوبی در شهرستان داریم که برای بوم گردی و جذب
گردشگر الزم است به آنها پرداخته شود که البته اداره
میراث فرهنگی و سایر دست اندرکاران ستاد خدمات
سفر نیز کارها و زحمات خوبی در سال جاری انجام
داده اند .وی با اشاره به  ۸محور مواصالتی بجستان
ودروازه ورودی زائران امام هشتم از جنوب کشور به
مشهد گفت :بیش از  ۵۰۲هزار تردد در محورهای
مواصالتی بجستان ثبت شده که بیش از  ۱۵درصد
رشد داشته است.
ابراهیمی تصریح کرد :سهم آثار تاریخی فرهنگی از
جذب گردشگر بیش از  ۲۸هزار و جاذبه های طبیعی
بیش از  ۴۹هزار بوده و در زمینه اقامت در بجستان
 ۱۸درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
وی در مورد خدمات ارائه شده به شهروندان در ایام
نوروز گفت :در حوزه تنظیم بازار ،توزیع میوه و ۸۰
تن برنج انجام و سعی شده قیمت ها نیز شکسته
شود.

 7ورزش
سالمت

ویتامین  B12باعث افزایش
سوخت و ساز بدن میشود
گاهی ممکن است شما مدتها رژیم غذایی بگیرید
اما با کمال تعجب متوجه میشوید وزنتان با سرعت
کمی کاهش مییابد .گاهی علت متابولیسم بسیار کند
بدن شماست که شاید ناشی از کمبود ویتامین  Bو یا به
اصطالح کم خون شما باشد .ویتامین  B12باعث افزایش
سوخت و س��از ب��دن میشود .محققان در تازهترین
تحقیقاتشان پیرامون کاهش وزن به دستاوردهای مهمی
دست یافتهاند و آن هم اثرات ویتامین  B12بر کاهش
وزن است .با ما در این مطلب همراه باشید تا جزئیات
کامل درباره این ویتامین از خواص تا عالئم کمبود این
ویتامین مهم را بخوانید.
به این ویتامین ویتامین انرژی هم میگویند چرا که
کمبود آن خستگی مضاعف بدن را در پی دارد .ویتامین
 B12ویتامین انرژی است چرا که واقعا به بدن انرژی
مضاعفی میدهد .نقش این ویتامین در رفع خستگی
بدن و سرعت بخشیدن به متابولیسم است .گلبولهای
قرمز خ��ون نیز مسئول تولید هموگلوبین هستند.
هموگلوبین اکسیژن را از ریه به سرتاسر بدن منتقل
میکند.

هورمونها و تاثیر آنها بر بدن
-1تستوسترون ()Testosterone
تستوسترون ،از هورمونهای استروئیدی مهم موجود
در بدن انسان است که اثرات آنابولیک (سازنده و رشد
دهنده) دارد .بدن هر مرد زیر  ۳۰سال ،به طور متوسط،
 ۲۰برابر ب��دن یک زن ،تستوسترون تولید میکند.
ساختمان اصلی تشکیل دهندهی تستوسترون نیز،
کلسترول است.
-2دوپامین ()Dopamine
دوپامین هورمونی در مغز است که با توجه به کم و
زیاد شدنش ،باعث افزایش یا کاهش انرژی ،شادی و بی
حوصلگی در انسان میشود.
-3اکسیتوسین()Oxytocin
اکسیتوسین نیز هورمونی در بدن است که در بوجود
آوردن حس آرامش ،عشق ،اعتماد بنفس ،و … کاربرد
دارد .یکی از مهمترین هورمونهایی که در رفتار جامعه
بسیار تاثیر گذار است و کمتر از آن یاد میشود.
-4هورمون لوتئینه کننده ()LH
هورمون لوتئینه کننده هورمونی است که از بخش
قدامی غدهی هیپوفیز آزاد میشود .این هورمون از دو
جزء گلیکوپروتئینی ساخته شدهاست .این هورمون
در رشد و بلوغ اندامهای جنسی و صفات ثانویه جنسی
موثر است .ترشح این هورمون توسط هورمون آزادکننده
گنادوتروپینها که از هیپوتاالموس آزاد میشود تنظیم
میگردد .این هورمون موجب تخمک گذاری و ایجاد
جسم زرد در خانمها میشود .در مردان همین هورمون
( )ICSHبا تحریک سلولهای الیدیگ بیضه موجب
ساخت و ترشح تستسترون میشود.
-5کورتیزول()Cortisol
کورتیزول ،توسط غدهی هیپوفیز ،و در پاسخ به انواع
استرسها تولید میشود ،و یکی از مضرترین هورمونها
برای ساخت عضله و نگهداری از آن محسوب میگردد.

برای چربی سوزی سریعتر،
چربیهای سالم بیشتری میل کنید!
حتما با خودتون فکر میکنید که چنین چیزی ممکن
نیست ،اما چربیهای سالم مانع از افزایش وزن شده و به
احساس سیری کمک فراوانی میکند.
چربیها به دلیل دیرتر جذب بودن به کاهش سرعت
خالی شدن معده کمک کرده و میتواند اشتها و گرسنگی
را کنترل کند.
تحقیقات انجام شده بر روی رژیم غذایی مدیترانهای
نشان میدهد :بخاطر روغ��ن زیتون و مغزها غنی از
چربیهای سالم است و در مقایسه با رژیم غذایی کم چرب،
افزایش وزن مجدد کمتر رخ میدهد.

sobhe.emrooz.news@gmail.com
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سالم مشكی پوشان به لیگ آزادگان
بررسی سه فصل حضور تیم مشهدی در باالترین سطح فوتبال كشور

hamed.daemi@gmail.com

بادامکی:امسالهمهچیز
دستبهدست هم داد تا ما سقوط
کنیم و همه جور اشتباه از راس و
مدیریت تا پایین باشگاه داشتیم و
سقوط کردیم
انتظار تیمی یكدست و خوب را داشتند نه تیمی كه
همیشه در پایین جدول برای نیوفتادن بجنگد .چند هفته
ابتدایی لیگ كافی بود تا آشكار شود این تیمی نیست كه
بشود به آن دل خوش كرد .از همان هفتههای نخست
میتوان حدس زد این تیم امسال هم باید برای بقا در لیگ
با رقیبان خود بجنگد ،اما گویا گوش مسئولین و دست
اندركاران به این نتایج و حواشی بدهكار نبود و امسال هم
فكر میكردند مانند سالیان قبل میتوانند در هفتههای
آخر به هر ترفندی شده پای بقا در لیگ مشكیپوشان
امضا بزنند.

مهابادی :در رختکن نیز فریاد
زدم و گفتم برای شما شکست با
شکست سنگین تفاوت ندارد و
این موضوع اوج بیانگیزگی است

در نهایت ام��س��ال و ت��ا پ��ای��ان هفته  27رقابتها
مشكیپوشان تنها با دو برد و كسب  15امتیاز از  81امتیاز
ممكن در قعر جدول جا خوش كرده و دیگر امیدی به بقا
در لیگ یا امتیاز هفته آخر و اما و اگر ندارد .این حكم كه
هفتههاست به صورت شفاهی برای همه مشخص شده
بود در بازی مقابل استقالل تهران به رسمیت شناخته
شد و سال دیگر مشكیپوشان در لیگ یك باید به مصاف
حریفان برود.
وجه مشترک تمام تیمهایی که به لیگ دسته یک سقوط
کردند تعداد بردهای محدود بود .نکتهی دیگری که در
مورد تیمهای سقوط کرده تا فصل قبل صدق میکند این

است که هیچ کدام از این تیمها نتوانستهاند به لیگ برتر
بازگردند و در حال حاضر هم از شرایط مناسبی در دسته
اول برخوردار نیستند .به طور مثال ماشین سازی و صبای
قم به عنوان تیمهای سقوط کرده فصل قبل هم اکنون به
ترتیب در رتبههای پانزدهم و هفدهم لیگ هجده تیمی
جای گرفتهاند.
فصل  95-94هم که دو تیم راهآهن و استقالل اهواز به
لیگ دسته اول سقوط کردند که با نگاهی به جدول بازی
ها در فصل بعد لیگ دسته اول می توان دریافت حال و
روز خوشی را سپری نکردند .استقالل اهواز که به لیگ
دسته دو سقوط کرد و راه آهنی که با رتبه پانزدهم لیگ
را به پایان برد.
تمام این صحبتها گفته شد تا به این نکته برسیم که آیا
چنین بالیی ممکن است سر مشکیپوشان هم بیاید؟ و آیا
باز تیمی دیگر با نامی جدید و شمایلی جدید میخواهد
راهی لیگ برتر کشور شود؟ و آیا باز آن تیم میتواند توقع
هوادارانی را که ممکن است اصال نباشند را برآورده کند؟
این سواالت و بسیاری عالمت سوالهای دیگر وجود
دارد که با گذشت زمان میتوان به برخی پاسخهای آنها
رسید.
پس از بازی داود مهابادی در این مورد گفت :در نیمه
اول تیم خوبی بودیم و به استقالل فرصت ندادیم .دو
فرصت خوب گلزنی داشتیم اما نتوانستیم استفاده کنیم.
در بین دو نیمه به بازیکنان گفتم استقالل در نیمه دوم
از کنارهها حمله خواهد کرد و ما باید کنارهها را پوشش
بدهیم .روی این مساله سه گل دریافت کردیم و با سهل
انگاری که انجام دادیم ،تنبیه شدیم.
وی افزود :استقالل در نیمه دوم از ما بهتر بازی کرد
و توانست برنده شود .در فوتبال ای��ران بازیکنی مثل
جپاروف ندیدم و این بازیکن واقعا تاثیر گذار است .این
برد را به استقالل و هواداران این تیم تبریک میگویم.
مهابادی درب��اره سقوط این تیم ،عنوان ک��رد :یک
اپیدمی در تیم مشکیپوشان حضور دارد و آن هم بی

حسین بادامكی بازیكن كهنه كار و كاپیتان این تیم
نیز در اظهار نظری گفت :امسال همهچیز دستبهدست
هم داد تا ما سقوط کنیم .ما همه جور اشتباه از راس و
مدیریت تا پایین باشگاه داشتیم و سقوط کردیم.
وی در رابطه با تغییرات فنی زیادی که در این باشگاه
وجود داشت  ،تصریح کرد :ما تغییرات زیادی داشتیم.
ما وقتی میخواستیم با خصوصیات فنی و اخالقی مربی
آشنا بشویم ،سریع تغییر میکرد و طبیعتا نتوانستیم
خوب نتیجه بگیریم .حاال سقوط کردیم و درست نیست
در رابطه با گذشته حرف بزنیم .
حمید علی عسگری بازیكن سابق پرسپولیس كه تنها
گل این تیم مقابل استقالل را به زیبایی به ثمر رساند
تغییرات زیاد را دلیل سقوط دانست و افزود :همه اشتباه
کردیم از باال تا پایین تیم .مدیریت ،بازیکنان ،کادر فنی و
همه تا تیم سقوط کرد.
وی ادام��ه داد :خب تغییرات زی��ادی داشتیم و تا
میآمدیم که به اخالق یک مربی و روش کارش عادت
کنیم ،عوض میشد.
بازیکن سابق پرسپولیس در خصوص اینکه با عنایتی
مربی سابق مشکیپوشان مشکل داشته ،عنوان کرد:
گذشتهها گذشته و به نظرم درست نیست که دیگر در این
مورد صحبت کنیم.
دروازهبان مشكیپوشان نیز كه بارها بارها توانسته بود
درون دروازه برای این تیم خوب عمل كند نیز در واكنش
به سقوط تیم به لیگ آزادگان گفت :در نیمه اول تمام
خواستههای کادر فنی را انجام دادیم اما در نیمه دوم
بازیکنان کمی در انجام شرح وظایفشان کوتاهی کردند
و با این شکست شرمنده مردم مشهد و خراسان شدیم.
اما با این حال هیچ چیز تمام نشده و این تیم میتواند
با شروعی دوباره و محكم در لیگ دسته اول و قهرمانی در
این لیگ دوباره به لیگ برتر بازگردد.

جام ملتهای آسیا با فرمت و قوانین جدید

از همین حاال که در آستانه مسابقات جام جهانی روسیه
قرار داریم ،طرفداران فوتبال برای انجام قرعه کشی جام
ملتهای آسیا در سال  2019هیجان زده هستند ،قرعه
کشیای که روز چهارم ماه می ( 15اردیبهشت) در شهر دبی
برگزارمیشود.
اولین دوره  24تیم جام ملتهای آسیا
این مسابقات قوانین جدیدی دارد و برای اولین بار تعداد
تیمها از  16تیم به  24تیم افزایش پیدا کرده است ،موضوعی
که باعث گستردگی بیشتر این مسابقات و توجه بیشتر
کشورهای قاره کهن به آن میشود.
تقسیم  24تیم به دو گروه  12تیمی
کنفدراسیون فوتبال آسیا در همین راستا تصمیم گرفته
تا  24تیم حاضر در این مسابقات را در دو سید  12تیمی
قرار دهد 12 .تیم اول کشورهایی هستند که موفق به حضور

برگزاریاولینجلسهستادساماندهی
امورجوانانسبزواردرسال۹۷

تفاوتی برخی بازیکنان است .من از این موضوع ناراحت
هستم و در رختکن نیز فریاد زدم و گفتم ب��رای شما
شکست با شکست سنگین تفاوت ندارد و این موضوع اوج
بیانگیزگی است .برای برخی بازیکنان البته اهمیت دارد
و برای برخی دیگر بی اهمیت است.

حامد دائمی

لیگ برتر سال  95-94بود كه مشكیپوشان دوباره
به لیگ برتر برگشته بود و پس از پدیده دومین سهمیه
خراسان از لیگ را از آن خود كرد .بازگشت به لیگ برتر و
داشتن دوسهمیه بسیاری را خوشحال و عدهای را ناراحت
كرده بود .بسیاری از فوتبال دوستان و مردم به خاطر
حضور دو نماینده در لیگ مانند سالهایی كه ابومسلم و
پیام دو نماینده خراسان در لیگ برتر بودند ،خوشحال
بودند .اما عدهای هم در این میان نگران اتفاقی كه همان
دوران برای هر دو نماینده خراسان افتاد بودند و از این
میترسیدند باز تاریخ تكرار شود و هر دونماینده به لیگ
پایینتر سقوط كنند و خراسان دیگر بار نمایندهای در
لیگ برتر نداشته باشد.
كافی بود تا پایان لیگ برتر صبر كرد و دید آیا این
اتفاق دوباره تكرار میشود یا سرنوشت طور دیگری رقم
میخورد ،اما مشكیپوشان هیچ گاه ابومسلم نشد ،حتی
هیچ گاه مشكیپوشانی كه طرفداران آن انتظار داشتند هم
نشد و از همان سال برای بقا در لیگ جنگید و جنگید.
سالی كه پدیده با رتبه دهم و سیاهجامگان آن دوران
با رتبهی سیزدهمی لیگ شانزده تیمی به پایان رساند.
مشكیپوشان در آن سال از  30بازی لیگ تنها به هفت
برد و  6تساوی دست پیدا كرد و باقی بازیهای خود را به
حریفان واگذار كرد .در آن سال استقالل اهواز تنها با دو
برد و كسب تنها سیزده امتیاز قعر نشین جدول بود و به
لیگ دسته یك رفت.
لیگ  96-95سالی بود كه مشكیپوشان هم تجربه
سقوط به لیگ دسته یك را تجربه كرده بودند و پس از
مشقت فراوان به لیگ برتر برگشته بود و هم جنگیدن
برای ماندن در لیگ را و این تجربهای بود كه میتوانست
آن سال به كمك تمام مجموعهی مشكیپوشان بیاید .اما
آن سال هم برای نیوفتادن تا لحظهی آخر دست و پا زد
و در بازی آخر مقابل پرسپولیس از پیش قهرمان شده و
در یك بازی دراماتیك توانست سه امتیاز به اندوخته خود
اضافه كند و با سبقت از حریفانی مثل صبای قم و ماشین
سازی تبریز در لیگ بماند .ماشینسازی تبریز هم در آن
سال تنها با سه برد و كسب  16امتیاز به جمع لیگ یكیها
پیوست .پدیده دیگر تیم مشهدی نیز در آن سال با یك
پله سقوط نسبت به سال قبلتر در رده یازدهم جدول
ردهبندی جای گرفته بود و خطر را تا حدودی بیخ گوش
خود احساس میكرد .زمانی كه همتای مشهدی خود نیز
برای نیوفتادن میجنگید.
مشكیپوشان در فصل  96-95تنها با كسب  6برد و 12
مساوی از  30مسابقه به گرفتن تنها  30امتیاز از سبد
امتیازات لیگ برتر قناعت كردند و با همان  30امتیاز در
لیگ ماندنی شدند.
اما لیگ سال  97-96سالی كه در ابتدای لیگ همه

کوتاه از ورزش استان

در مرحله نهایی یا مقدماتی جام جهانی شدهاند و به طبع
تیمهای سید دوم را کشورهایی تشکیل میدهند که فوتبال
ضعیفتری نسبت به تیمهای سید یک دارند .البته این
پایان کار نیست و تیمهای سید یک نیز بر اساس رتبه فیفا
به دو گروه  6تیمی تقسیم میشوند و سید دو نیز به همین
ترتیب.
جذابتر شدن رقابت دلیل اصلی تغییر روش
دلیل این تغییر روش این است که کنفدراسیون فوتبال
آسیا قصد دارد به جذابتر شدن رقابتها کمک کند و از
برخورد تیمهای قدرتمند در مراحل ابتدایی جلوگیری کند.
اتحادیه فوتبال آسیا  12تیم را در گروه اول و دوم قرار میدهد
و بر این اساس تیم قطر در کنار چین ،سوریه ،ازبکستان،
عراق و تایلند در یک سید قرار میگیرند و این باعث میشود،
قدرتهای زیادی از قاره آسیا در یک سید قرار بگیرند و

اتحادیه فوتبال آسیا این روش را رد کرده است.
ایران در سید اول رقابتهای جام ملت های 2019
از همین رو  AFCتصمیم گرفته که قطر ،ایران ،استرالیا،
ژاپن ،کره جنوبی ،عربستان سعودی ،چین ،سوریه ،عراق،
تایلند ،ازبکستان و کشور میزبان یعنی ام��ارات متحده
عربی در سید یک قرار بگیرند و کشورهای هند ،فیلیپین،
فلسطین ،عمان ،لبنان ،بحرین ،ترکمنستان ،اردن،
بحرین ،قرقیزستان ،کره شمالی و یمن در سید دوم قرار
داده شود که همین گروه مانند گروه اول به دو گروه  6تیمی
تقسیممیشود.
روش جدید عاملی برای حذف اثر دیدارهای دوستانه
در واقع  AFCبه این دلیل تغییرات فیفا را در آسیا مورد
توجه قرار نداده ،تا تیمهای قوی در مرحله اول مسابقات
با یکدیگر برخورد نداشته باشند و بتوانند در مراحل بعدی

رقابتهای جذابتری را شکل دهند .این اتفاق میتواند
برای تیمهایی که در ماههای گذشته بازیهای دوستانه
برگزار نکردهاند و رتبه آنها در فیفا تحت تاثیر قرار گرفته را
کمک کند تا در جایگاه مناسبی قرار بگیرند.
گفتنی اس��ت  14اردیبهشت م��اه (چهارم م��ی) قرعه
کشی مسابقات جام ملتهای آسیا در سال  2019که در
کشور امارات برگزار میشود ،در حالی برگزار خواهد شد
که کنفدراسیون فوتبال آسیا رتبهبندی فیفا و دخالت آن
در سیدبندی مسابقات را تغییر داده و شاهد اعمال روش
جدیدی خواهیم بود که در باال به طور کامل به آن پرداخته
شد.
ضمن اینکه مسابقاتی که قرار است دی ماه امسال در
امارات برگزار شود ،بزرگترین تورنمنتی است که قاره پهناور
برگزار کرده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار گفت :اولین جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با محوریت
ازدواج جوانان در روز سه شنبه  ۲۱فروردین ماه در محل
فرمانداریشهرستانبرگزارمیشود.
مجیدنصرالهزادهافزود:هدفازبرگزاریجلساتستاد
ساماندهی امور جوانان درگیر کردن همه دستگاهها و
ارگانهای عضو این ستاد در مسائل مربوط به امور جوانان
است.
وی ادامه داد :جلسه آتی این ستاد با محوریت تشکیل
مجمعپارلمانیجواناندراردیبهشتماهودرهفتهجوان
برگزارمیشود.

کسبورودیالمپیکجوانانتوسط
شناگرخراسانی

علیفتحی،شناگرخراسانیونمایندهشنایایــراندر
ایـن مسابقات موفق شد در ماده ۵۰متر پشت با ثبت زمان
 ۳۲:۲۷دومین ورودی  Bرقابتهای المپیک جوانان را
کسبکندوراهیفینالاینمادهشود.
همچنین سینا غالمپور ،دیگر نماینده خراسان
رضوی در ترکیب تیم ملی شنا ،در ماده  ۱۰۰متر آزاد با
حریفان خود به رقابت پرداخت که در پایان با ثبت زمـان
 ۳۱:۵۲فینالیست شد ،هدایت تیم ملی شنا برعهده میثم
سعادتی،مربیخراسانی،است.

اسکیتبازانخراسانرضویبه
رقابتهایانتخابیتیمملیاعزام
میشوند

رئیس هیئت اسکیت خراسانرضوی گفت :یکی از
برنامههای حائز اهمیت هیئت اسکیت استان ،اعزام ۶نفر
از بانوان و آقایان ورزشکار به اردوی انتخابی تیم ملی برای
مسابقاتجهانیاست.
محمد عجم اظهار کرد :هیئت اسکیت خراسان رضوی
سال جدید را به نحو مطلوبی آغاز کرده و درصدد ادامه این
برنامهاست،بهعنوانمثالدرتاریخ ۸فروردینماهامسال،
یکی از ورزشکاران برتر استان به مسابقات بینالمللی
فرانسهاعزامشدوروزگذشتهبازگشت.
رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت :مسابقات
فریاستایل مشهد در بخش آقایان در  ۲۵فروردینماه
برگزار و در اردیبهشتماه سال  ،۹۷مسابقات انتخابی در
بخش دختران تشکیل میشود ،یکی از برنامههای حائز
اهمیت هیئت اسکیت استان ،اعزام ۶نفر از بانوان و آقایان
ورزشکار به اردوی انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی
است.

اسرا

علت تهاجمهای بیسابقه کنونی بر ضد نظام اسالمی ،قدرت روز افزون این نظام است
رهب��ر انق�لاب اس�لامی در دی��دار جمع��ی از فرماندهان ارش��د
نیروهای مسلح گفتند :علت افزایش حمالت دشمنان احساس
خطر آنان از قدرت فزاینده ایران است.
به گ��زارش اتفاقیه ب��ه نقل از پای��گاه اطالع رس��انی مقام معظم
رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای ظهر دیروزدر دیدار جمعی
از فرماندهان ارش��د نیروهای مس��لح ،ضمن تبریک اعیاد بویژه
م��اه رجب ،گفتند :ماههای رجب ،ش��عبان و رمض��ان ،به دلیل
ای��ام متبرک خود برای بندگان صالح خدا عید هس��تند و باید از
این ماههای پر برکت بیشترین بهره معنوی را برد.
رهبر انقالب اس�لامی از اقتدار ،امنیت ،عزت و توانایی کافی در
زم��ان الزم به عنوان اهداف اصلی نیروهای مس��لح نام بردند و با
تأکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری در نیروهای مسلح
خاطرنشان کردند :نتیجه فعالیتها و اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اهداف تعیین شده باشند.
ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت جمهوری اسالمی ایران دانستند و تأکید کردند :علت تهاجمهای بیسابقه کنونی
بر ضد نظام اس�لامی ،قدرت روز افزون این نظام اس��ت زیرا دش��منان از این قدرت فزاینده بهشدت احساس خطر کردهاند و
حمالت خود را افزایش دادهاند.
حضرت آیت ا ...خامنهای افزودند :بهرغم تمام توطئهها و به کوری چشم دشمنان ،قدرت نظام اسالمی ،روز به روز افزایش
خواهد یافت.
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا ،سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از دستاوردها و فعالیتهای
نیروهای مسلح در سال گذشته بیان کرد و گفت :در سال جدید ،به افزایش تالشها و حرکتهای مجاهدانه برای دستیابی
به اهداف ،متعهد هستیم.

نگرانی آیتا ...یزدی از افتتاح
قهوهخانه در قم

آی��ت ا ...محم��د یزدی قب��ل از ظهر یکش��نبه در دیدار
استاندار قم و مدیران این استان که در سالن اجتماعات
جامعه مدرس��ین قم برگزار شد گفت :اگر چه گالیههایی
نس��بت به مس��ائل فرهنگی در ش��هر ق��م هس��ت ،اما با
کارهایی که ش��ده انتظار این اس��ت به مس��ائل فرهنگی
شهر قم توجه بیشتری شود و شاهد بد حجابی در بعضی
از قسمتهای ش��هر نباشیم .قم از اس��تانهای پرتردد
زائران اس��ت ،هم��ه این مس��ائل میطلبد تا مس��ئوالن
اطالعات��ی و امنیتی به این ش��هر توجه جدی کنند و اگر
چه فعالیتهایی در این عرصه صورت گرفته اس��ت .وی
ب��ا بی��ان اینکه افتتاح قهوه خانه در قس��متی از ش��هر به
دلیل مشکالت فرهنگی و اجتماعی ،نگرانیهایی برای
دلس��وزان اس��تان به وجود آورده اس��ت ،اظهار داشت:
کس��ی منکر ش��ادی مردم نیس��ت ،اما نباید این ش��ادی
ب��ه ناهنجاری و رق��ص و پایکوبی تبدیل ش��ود به همین
دلیل این مس��ئله و نظارت بر اماکنی مانند قهوه خانهها
نیازمند توجه بیشتری است.

آدرس مبهم «آشنا» از علت اصلی
افزایش قمیت دالر

حسامالدین آشنا در صفحه توییتر خود نوشت :مشکل
فقط چهار راه اس��تانبول نیس��ت؛ بخش��ی از مش��کل 4
راهی اس��ت که به اس��تانبول ،اربیل ،دوبی و  ...منتهی
میشود .مردم و دولت نه تسلیم بحران سازی اجتماعی
دی م��اه ش��دند و نه تس��لیم بح��ران س��ازی اقتصادی،
ارتباط��ی و اطالعات��ی اردیبهش��ت میش��وند .س��اعت
پایتخت ایران هرگز به وقت شام تنظیم نخواهد شد.

احمدی نژاد میخواهد بر نتیجه برخی
پروندهها اثر بگذارد

بهمن کش��اورز حقوق��دان گفت :در خص��وص فراخوان
احم��دی ن��ژاد در م��ورد ارج��اع پروندهه��ای قضایی به
او ب��ا اینکه ممکن اس��ت افرادی ه��م پروندههای خود
را ب��رای او بفرس��تند ول��ی در این مورد کاری از دس��ت
او ب��ر نمیآید .اینکه چ��ه کاری با ای��ن پروندهها انجام
میده��د ،بای��د مان��د و دید .تنه��ا هدف احم��دی نژاد
ب��ا توج��ه به اقدامات��ی که قب ً
ال ه��م انج��ام داده ،مطرح
شدن و مطرح باقی ماندن است .میخواهد توجهها به
سمت او جلب شود تا بتواند بر نتیجه برخی پروندهها و
دعاوی اثرگذاری کند .به نظر من کار او تشویش اذهان
عمومی محس��وب نمیش��ود و به اصالح خود ،به دنبال
کمک به مردم اس��ت .این کار باتوج��ه به صحبتهایی
که وی قب� ً
لا در مورد مقامات مطرح ک��رده بود ،حرکت
آرامی محس��وب میش��ود و اگر قرار باشد قوه قضاییه با
وی برخوردی انجام دهد ،باید در خصوص اظهارات او
درباره مقامات باشد/ .خبرگزاری برنا

ا...کرم :یک فرد نظامی
برای ریاستجمهوری شایستهتر است

حس��ین ا...کرم در گفتوگو با خبرآنالین در پاس��خ به
ای��ن س��ؤال که «اخی��ر ًا آق��ای پورمختار گف��ت «اگر یک
نظامی رئیس جمهور ش��ود ،کش��ور را نجات میدهد».
ای��ن صحبت او مورد تحلیل و ارزیابیهای مختلف قرار
گرفت ،نظر شما چیست؟» گفت:
هر کس��ی میخواهد رئیس جمهور ش��ود باید یکسری
ویژگیهایی را داش��ته باش��د ،بر این اس��اس س��ابقه او
مس��ئله دوم میش��ود .ح��اال اینک��ه ی��ک نفر با س��ابقه

حکم�ت متعالی�ه ن�ه تنه�ا روح را جس�مانیه الح�دوث و روحانی�ه البق�ا
میداند ،بلکه اندیشه علمی و انگیزه عملی را نیز حدوثا جسمانی و بقائا
روحانی میش�مارد .ل�ذا راهروان کوی حق میکوش�ند ،ب�ا تغذیه حالل
و معت�دل ،سلامت هویت خوی�ش را با علم صائب و عم�ل صالح تامین
نمایند که دوران پیری را با برنامه سپری کنند و سرانجام به جای قربان
شدن ،قرآن گردند.
سروش هدایت،ج،4ص240

نظامی میتواند کش��ور را نجات ده��د ،به مقطع زمانی
و وضعیت کشور بستگی دارد .معتقدم امروز ایران یک
قدرت منطقه ای است و اگر وظایف خود را انجام ندهد
تجزیه میش��ود .در چنین وضعیتی فردی باید س��کان
اجرایی کش��ور را به دس��ت گیرد ،اس��تراتژیک باشد ،با
این تعریف اگر مفهوم نظامی بودن ،معنای استراتژیک
ب��ودن در درون خ��ود دارد ،م��ن آن صحب��ت را قب��ول
میکنم.

تلگرام تا پایان فروردین فیلتر میشود

محمدعل��ی پورمخت��ار در گفتوگوی��ی در پاس��خ ب��ه
ای��ن س��ؤال که «خودت��ان از چه پیام رس��انی اس��تفاده
میکنید؟» گفت :من در حال حاضر از سروش استفاده
میکنم اما قب ً
ال از تلگرام استفاده میکردم و البته هنوز
هم کان��ال تلگرامم فعال اس��ت .اما بعد از فیلتر ش��دن
اخی��ر آن ،تلگرام��م را قطع کردم و ب��ه روابط عمومیام
هم اعالم کردهام که کام ً
ال آماده باش��ند؛ چرا که حداکثر
مهلت آن پایان فروردین است.

اولین سؤال از رئیس جمهور
در سال  97کلید خورد

جبار کوچکینژاد نماینده مردم رش��ت گفت :آشفتگی
بازار ارز آس��یب جدی به اقتصاد کش��ور وارد کرده است
و بر اساس این موضوع بیش از  ۱۰۰نماینده نامه سؤال
از رئیس جمه��ور را امضا کرده و نهایت ًا این نامه تحویل
هیئت رئیسه مجلس خواهد ش��د .با وجود چند سؤال
از رئی��س جمه��ور و پس گرفت��ن امضاه��ا  ۱۰۰نماینده
امضاکنن��ده س��ؤال از رئی��س جمهور همقس��م ش��دند
ت��ا امض��ای خود را پ��س نگیرند ?.آش��فتگی ب��ازار ارز،
مش��کالت مؤسس��ات مالی و اعتباری ،بیکاری جوانان
و رکود اقتصادی از جمله عناوین طرح س��ؤال از رئیس
جمهور در سال  ۹۷است/.خانه ملت

آملی الریجانی :بنای پاسخگویی به
احمدینژاد را ندارم

دو شنبه  20فروردین ماه 1397
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کس��ب رتبه  3پاکیزه نویس��ی و همچنین قرار گرفتن بین  6غرفه برتر نشریات
محلی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور

اذان ظهر12:33 :

ندارد! چرا شورای شهر بیماری نجفی را انکار میکند؟
اینکه عده ای فش��ار درون گروهی برای ماندن ایش��ان
دارن��د یا از می��ان اصالح طلب��ان مایل ب��ه ماندن آقای
نجفی درش��هرداری نیستند مس��ائل و فشارهای درون
گروهی خودش��ان اس��ت ک��ه به بی��رون هی��چ ارتباطی
ن��دارد .آی��ا اس��تعفای آقای نجف��ی از س��ازمان میراث
فرهنگ��ی هم تحمیل نظام بود .ش��ورای ش��هر به جای
ش��فاف س��ازی ،فرافکن��ی میکن��د .ش��هری ک��ه بیش
از ش��ش م��اه درخواب��ی طوالن��ی ب��وده اس��ت نیازمند
شهرداری مقتدر است/.تسنیم

پرونده زاغری ربطی به مسائل مالی
ایران و انگلیس ندارد

در پی انتشار ادعایی از سوی «ریچارد راتکلیف» همسر
نازنین زاغ��ری ،تبعه ایرانی  -انگلیس��ی مبنی بر اینکه
مقام��ات قضای��ی ایران ب��ه وی گفتهاند ک��ه علت اصلی
زندانی شدن همس��رش ،بدهی بریتانیا به ایران است،
خبرن��گار ف��ارس از بهرام قاس��می ،س��خنگوی وزارت
ام��ور خارجه در این باره س��ؤال کرد که وی پاس��خ داد:
خانم زاغری به عنوان ش��هروند ایرانی ،از نظر دس��تگاه
قضای��ی و امنیت��ی جمهوری اس�لامی ای��ران به دالیل
مختلف مجرم ش��ناخته ش��ده و طبق قوانین جمهوری
اس�لامی ایران محاکمه ش��ده و دوران محکومیت خود
را س��پری میکن��د .وی اف��زود :ه��ر آنچ��ه در خصوص
ن��وع اتهامات خانم زاغری و ارتب��اط دادن آن به برخی
از مس��ائل رواب��ط فیمابی��ن ای��ران و انگلس��تان مطرح
میش��ود ،گمانهزنیه��ای بیاساس��ی اس��ت که صحت
ندارد .س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی ادامه داد :هیچ
ارتباطی بین محکومیت وی با روابط دوجانبه تهران و
لندن وجود ندارد و این موضوع به مس��ائل و اختالفات
مالی که در برخی حوزهها بین ایران و انگلس��تان وجود
دارد ،نیز ارتباط پیدا نمیکند.

توضیحات محسن هاشمی
درباره دیدارش با رهبری

عض��و کمیس��یون قضای��ی مجل��س گف��ت :رئی��س قوه
قضائی��ه ضم��ن تکذی��ب اظه��ارات رئیسجمه��ور
پیش��ین درب��اره ام��وال و داراییهایش عن��وان کرد که
بن��ای پاس��خگویی به اظه��ارات احمدین��ژاد را ندارم.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ
در مجلس ش��ورای اسالمی ،با اش��اره به دیدار اعضای
کمیس��یون قضایی مجلس با رئیس ق��وه قضائیه گفت:
در این نشس��ت طرح اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن
مورد بررسی قرار گرفت که رئیس قوه قضائیه با شکل و
شیوه اجرای این طرح مخالف بود و از جمله عنوان کرد
که کمیتهای که برای بررس��ی این موضوع تشکیل شده
باعث نقض وظایف قوه قضائیه میش��ود و استقالل این
قوه را زیر سؤال میبرد .پورمختار در پایان خاطرنشان
کرد  :عالوه بر این در جلس��ه مباحثی در مورد ادعاهای
محم��ود احمدینژاد در باره اموال و داراییهای رئیس
دستگاه قضا مطرح شد که آیتا ...آملی الریجانی این
اظهارات را تکذیب کرد و عنوان کرد ما بنا نداریم که به
این اظهارات پاسخ دهیم.

حمید ف��رخ ن��ژاد در صفحه اینس��تاگرام خود نوش��ت:
جن��اب روحانی رئیس جمهور گرام��ی ،برای امثال من
بخاطر حمایت از ش��ما آبرویی پیش م��ردم نمونده ،یه
کم به فکر خودتون باشید.

رئیس س��ابق ش��ورای ش��هر ته��ران گفت :آی��ا بیماری
وعدم س�لامت جس��می ش��هردار که به قول خود نجفی
س��ه پزشک از ایش��ان کار نکردن و کناره گیری از کار را
خواس��تهاند را چگونه میتوان به مس��ائلی نس��بت داد
که به هیچ وجهی با اس��تعفای ش��هردار تهران ارتباطی

رئیس فراکس��یون امید به رسم هر ساله امروز در محل
بنی��اد ام��ور ایرانی��ان دیدار ن��وروزی را برگ��زار کرد .در
ای��ن دیدار که بیش از چهار س��اعت به ط��ول انجامید،
ش��خصیتها و فع��االن سیاس��ی ،اس��اتید دانش��گاه،
نماین��دگان مجل��س و برخ��ی از اعض��ای کابین��ه دولت

واکنش چمران به رد شدن
استعفای نجفی

Lesson from Imam

بیکش داند آنکه خردمند بود

مشهد

میز خبر

درسی از امام

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

رئیس شورای شهر تهران در مورد شایعات منتشر شده
مبنی بر دی��دار وی با رهبر معظم انقالب توضیحاتی را
ارائه کرد .محس��ن هاش��می در حاش��یه جلس��ه دیروز
ش��ورای ش��هر تهران در مورد ش��ایعات منتشر شده در
مورد دیدار وی با رهب��ر انقالب گفت :دیدار بنده نیز با
رهب��ر معظم انقالب در س��ال گذش��ته در رابطه با آثار و
خاطرات آیت ا ...هاش��می رفسنجانی صورت گرفته و
ما نظرات و دیدگاههای ایش��ان را جویا ش��دیم تا مانند
زمان حیات آیت ا ...هاش��می رفس��نجانی که انتش��ار
آث��ار و خاطراتش با مش��ورت مقام معظ��م رهبری بوده
است ،این روند ادامه یابد/.ایسنا

فرخنژاد :آقای روحانی به خاطر شما
آبرویی برایم نمانده

دیدار نوروزی عارف
در سایه استعفای نجفی

غروب آفتاب19:00 :

اذان مغرب19:19 :

اذان صبح فردا04:38 :

طلوع آفتاب06:05 :

چشم انتظار نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما هستیم
سامانه پیام کوتاه100080888 :

حضور داش��تند ک��ه از جمل��ه آنها میتوان ب��ه زنگنه،
س��یف ،محس��ن هاش��می ،اکثر اعضای ش��ورای ش��هر
تهران ،معاونان ش��هردار ،تعدادی از معاونان پارلمانی
دستگاههای مختلف ،رئیس سازمان تأمین اجتماعی،
ابطح��ی خانچ��ی ،توفیق��ی و نمایندگان��ی چ��ون زهرا
س��اعی ،فریده اوالدقباد و فاطمه حس��ینی اشاره کرد.
در گفتوگوهای فیمابین اعضای شورای شهر تهران با
عارف رایزنیهای فش��ردهای درباره موضوع اس��تعفای
نجفی به چشم میخورد/.ایسنا

قاس��می در پایان هشدار داد :چنین ادعاها و اتهاماتی
از س��وی آمریکاییها و برخی کش��ورهای غربی نش��ان
از توطئ��ه ای جدید علی��ه دولت و ملت س��وریه و بهانه
ای ب��رای اق��دام نظام��ی علی��ه آن��ان دارد و قطع�� ًا ب��ر
پیچیدگی اوضاع در این کش��ور و منطق��ه خواهد افزود
و تروریس��تها را نی��ز در ادام��ه جنایات خ��ود جری تر
خواه��د س��اخت که البته ب��ه نفع صلح ،ثب��ات و امنیت
منطقه و جهان نخواهد بود /.مرکز دیپلماس��ی عمومی
و رسانه ای وزارت امور خارجه

س��اعت  12:20نیمهشب شب گذش��ته  18فروردینماه
مرکز علمی فرهنگی امام حس��ین (ع) اهواز مورد حمله
مس��لحانه ق��رار گرف��ت .حجتاالس�لام محم��د کعبی،
نماین��ده مردم خوزس��تان در مجلس خب��رگان رهبری
ب��ا اش��اره به حمله مس��لحانه ش��ب گذش��ته منافقان به
مرکز علمی فرهنگی امام حس��ین (ع) اهواز اظهار کرد:
ساعت  10:10شب گذشته  18فروردین ماه یک شبکه
منتس��ب به منافقان با پخ��ش تصاویری از فعالیتهای
ای��ن مرک��ز تلویح�� ًا م��ا را تهدید ک��رد .وی ادام��ه داد:
س��رانجام در ساعت  12:20نیمه شب مرکز مورد حمله
مس��لحانه قرار گرفت و تیراندازی شدیدی به مرکز شد.
آن ش��بکه منتس��ب به منافقان نیز پ��س از این اقدام با
انتش��ار کلیپ ،مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
کعبی گفت :خوش��بختانه این حمله مسلحانه خسارت
جان��ی نداش��ته ام��ا خس��ارتهای مالی در پی داش��ته
اس��ت .وی گفت :این شبکه سعی داشت که القا کند به
مرکزی نظامی زیر نظر س��پاه پاس��داران حمله کرده در
صورتی که مرکز علمی فرهنگی امام حسین (ع) به هیچ
وجه پایگاه نظامی نیس��ت بلکه زیر نظر آیتا ...کعبی
فعالیت میکند/.انتخاب

رئی��س کمیس��یون ان��رژی مجل��س گفت :مل��ت و همه
مسئولین توقع دارند اگر آمریکا از برجام خارج شد ،به
وضعیت مطلوب و آرمانی خود بازگردیم.
فری��دون حس��نوند رئی��س کمیس��یون ان��رژی مجلس
شورای اس�لامی ،درباره محورهای نشست عصر دیروز
ای��ن کمیس��یون با عل��ی اکبر صالح��ی رئیس س��ازمان
انرژی اتمی کشورمان اظهار داشت :اعضای کمیسیون
س��واالتی را در حوزهه��ای مختل��ف اع��م از تحقی��ق،
توس��عه ،اکتش��اف و اس��تخراج و همچنی��ن موضوعات
علمی و دانش��گاهی و احتمال خروج آمریکا از برجام و
تبعات آن طرح کردند.
وی افزود :همچنین س��واالتی در حوزه قوانین و میزان
اج��را و انطباق عملکرد س��ازمان ان��رژی اتمی با احکام
دائم��ی و قوانی��ن مصوب��ه مجلس مطرح ش��د ک��ه آقای
صالح��ی و همکارانش توضیحات کامل��ی در این زمینه
ارائه کردند.
حس��نوند با اش��اره به خروج احتمالی آمری��کا از برجام
گف��ت :مل��ت و همه مس��ئولین توق��ع دارند اگ��ر آمریکا
از برج��ام خارج ش��د ،در کوتاهترین زم��ان و با کمترین
خس��ارت ،به وضعیت مطلوب و آرمانی خود بازگردیم.
صالحی و همکارانش ،همین اطمینان را ملت ش��ریف
ایران دادهاند.

حمله مسلحانه به ساختمان
یک مرکز مذهبی در اهواز

قاسمی :ادعای استفاده سوریه
از سالح شیمیایی توطئه آمیز است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که بکار
گیری س�لاح ش��یمیایی توس��ط هر طرف و در هر جای
جهان به ش��دت محکوم اس��ت ،گف��ت :ادعاه��ا درباره
اس��تفاده ارتش س��وریه از این س�لاحها غی��ر منطقی و
توطئه آمیز است.
بهرام قاس��می روز یکشنبه با اش��اره به حمله شیمیایی
صورت گرفته در منطقه دوما در غوطه ش��رقی دمش��ق
اظه��ار داش��ت :جمه��وری اس�لامی ای��ران بر اس��اس
سیاس��تهای اصولی خود و آموزه��ای دینی و اخالقی
و به عنوان یکی از قربانیان س�لاحهای شیمیایی ،بکار
گیری اینگونه س�لاحها توس��ط هر ط��رف و در هر جای
جهان را به شدت محکوم میکند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه افزود :ادع��ای کاربرد
سالح ش��یمیایی در ش��هر دوما در غوطه شرقی دمشق
توس��ط ارتش س��وریه با واقعیتهای موجود همخوانی
ندارد .دولت س��وریه همکاری مطلوبی با سازمان ملل
متحد در موضوع ش��یمیایی داشت و جامعه بین الملل
پس از پیوس��تن این کش��ور ب��ه معاهده منع گس��ترش
س�لاحهای ش��یمیایی ،تمامی امکانات تولید و ساخت
سالحهای شیمیایی آن را منهدم کرد.
وی خاطر نش��ان کرد :در حالی که ارتش س��وریه دست
برت��ر را در میدان نبرد با تروریس��تهای مس��لح دارد،
بکارگیری مواد یا س�لاح شیمیایی توس��ط آنها امری
منطقی به نظر نمیرسد.

توقع داریم درصورت خروج آمریکا
ازبرجام ،به وضعیت آرمانی خودبازگردیم

دیدار وزیر ارشاد با مسعود کیمیایی

وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در ادام��ه دیدارهای
ن��وروزی ب��ا هنرمن��دان ب��ه دی��دار مس��عود کیمیای��ی
کارگردان سینما رفت.
س��یدعباس صالحی  ۱۸فروردین برای تبریک س��ال نو
به دیدار مسعود کیمیایی رفت.
در ای��ن دی��دار وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ضمن
اط�لاع از آخری��ن وضعیت جس��مانی کیمیای��ی بعد از
جراحی پزشکی ،برای وی آرزوی سالمتی کرد.
صالحی با بیان اینکه “آقای کیمیایی در تاریخ سینمای
ایران نقش موثر و جایگاه مش��خص و شناختهش��دهای
دارند” گفت :خوشحالم که شما را در سالمت و باانگیزه
ب��رای ادامه کار در حوزه س��ینما میبینم .همچنین در
این دیدار مسعود کیمیایی با ابراز خرسندی از میزبانی
صالح��ی به بیان خاطراتی از چن��د دهه حضور خود در
عرص��ه س��ینما و همچنی��ن فعالیتهایش در س��ازمان
صداوسیما در اوایل انقالب پرداخت.
او در پاس��خ ب��ه وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی درباره
آخری��ن فعالیتهای خ��ود در حوزه ادبی��ات هم گفت:
رم��ان تازهام را پی��ش میبرم اما هنوز برای آن اس��می
انتخ��اب نک��ردهام ولی در ح��دود  ١٠٠صفح��ه از آن را
نوش��ته و امی��دوارم در آینده نزدیک بتوان��م کار را تمام
کرده و تحویل ناشر بدهم.
مس��عود کیمیایی کارگردان س��ینما و نویسنده تا کنون

حدود  ۳۰فیلم را کارگردانی کرده است .فیلم سینمایی
«قات��ل اهلی» آخرین س��اخته او اس��ت که در س��ال ۹۶
روی پرده س��ینماها به نمایش درآمد /.روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

رئیسجمهوری ترکیه به انگلیس سفر
خواهد کرد

رئیسجمه��وری ترکی��ه ماه می س��ال ج��اری میالدی
قرار اس��ت به انگلیس س��فر کند.
حری��ت ،رجب
از
نقل
ب��ه
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مهر
ّ
طی��ب اردوغان رئی��س جمهوری ترکیه قرار اس��ت در
ماه می س��ال جاری میالدی به انگلیس س��فر کند.
ی��ک مقام ارش��د ترکیه در ای��ن باره اعالم ک��رد که این
س��فر در روز هفتم ماه می روی خواهد داد.
ای��ن در حالیس��ت ک��ه ترکی��ه پیش��تر بر مواض��ع خود
پیرام��ون مخالف��ت ب��ا انتق��اد از روس��یه در پرون��ده
مس��مومیت جاس��وس س��ابق روستب��ار در انگلی��س
تأکی��دک��ردهب��ود.

نخس�توزیر ترکی�ه و رئیسجمه�وری
افغانستان دیدار کردند

نخس��توزیر ترکیه ب��ا رئیسجمهوری افغانس��تان در
کابل دی��دار و گفتگو ک��رد .به گ��زارش خبرگزاری مهر
به نق��ل از آناتولی ،بنعلی ایلدریم نخس��ت وزیر ترکیه
ک��ه ام��روز یکش��نبه در س��فری رس��می به افغانس��تان
رفته اس��ت ،ب��ا محم��د اش��رف غن��ی رئیسجمهوری
افغانس��تان در قصر گلخانه ارگ ریاستجمهوری این
کش��ور در کابل دی��دار و گفتگو کرد .پ��س از این دیدار
دوجانب��ه که بدون حضور نمایندگان رس��انهها صورت
گرفت و حدود یک س��اعت به طول انجامید ،مذاکرات
بین هیئتهای دو کش��ور آغاز ش��د.
این در حالیس��ت که نخس��ت وزیر ترکیه ساعاتی پیش
با عبدا ...عبدا ...رئیس هیئت اجرایی دولت وحدت
ملی افغانس��تان نیز دیدار و رایزنی کرده بود.

آیتا ...جنتی :مردم از دولت و وزراء
طلبکار باشند

وی با اشاره به اینکه دش��من خارجی و داخلی همواره
در ص��دد تضعیف والیت فقیه اس��ت ،گف��ت :برخی هر
چ��ه در ت��وان دارن��د ب��ه کار میبندند تا والی��ت فقیه را
تضعی��ف کنن��د .این ق��درت اگر تضعیف ش��ود س��تون
پرق��درت انق�لاب میخواب��د و چی��زی نمیتواند جای
آن را پ��ر کند .والیت فقیه خیم��ه انقالب را حفظ کرده
اس��ت و تضعیفکنندگان والیت فقیه خائنان به کشور،
نظام و مردم هس��تند .دبیر ش��ورای نگهبان با اشاره به
س��خنرانیهای مقام معظم رهبری مخصوص ًا س��خنان
ابتدای س��ال ایش��ان ،افزود :من به ایشان عرض کردم
ای��ن س��خنرانیهای ش��ما از بهتری��ن عب��ادات اس��ت.
ایشان به خوبی همه مشکالت و مسائل کشور را متوجه
ش��ده و برای آن راه حلهای مقتضی در نظر میگیرند.
همین موضوع اقتصاد مقاومتی که میتواند راهگش��ای
بس��یاری از مش��کالت در ح��ال حاضر باش��د ،نش��ان از
هوش باال و رصد دقیق ایش��ان از مش��کالت اس��ت .هر
چند که متأس��فانه به اندازهٔ کافی م��ورد توجه متولیان
ام��ر ق��رار نگرفته اس��ت .جنت��ی اف��زود :م��ردم باید از
دول��ت ،وزراء و مس��ئولین طلب��کاری کنن��د و بگوین��د
چرا تولید خوابیده اس��ت؟ چرا این همه بیکاری وجود
دارد .اگر س��رمایهها به کار بیافتد بی��کاری هم برطرف
میشود .کسانی هس��تند که میتوانند جلوی قاچاق را
بگیرند اما به ایشان مجال داده نمیشود.

