مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی خبرداد:

رهبر معظم انقالب اسالمی:

امریکاهمچونگذشتهقطع ًا
شکست خواهد خورد
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تحلیل روز

پیگیری خبر

تحقیقات پرونده قتل ندا در
مشهدتکمیلشد

عملکرد روحانی و واکنشهای حامیانش

نا امیدی اصالح طلبان از دولت تدبیر

در حالی که کمتر از یک سال از شروع به کار روحانی در دولت دوازدهم میگذرد ،در گوشه و کنار
خود با افرادی رو به رو شدهایم که دلسردی خود نسبت به اصالح طلبان را نشان میدهند .همانهایی
که به اعتقادشان با وجود تخریبهای روزافزون دولت روحانی ،بار دیگر در  29اردیبهشت 96پای
صندوقهای رای رفتند تا بلکه بتوانند گره خود و کشورشان را با اصالحات باز کنند .با وجود آنکه
خیلیها معتقدند مردم ایران خیلی از اوقات برای مشارکت سیاسی خود در آستانه انتخابات تصمیم
میگیرند و این به خاطر...
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ورزش

وضعیت زرد با تعویض طالیی

2

پدیده با گل سه امتیازی کمندانی از بحران خارج شد

گزارش ویژه
از گیم نت ها و مراکز بازی های کامپیوتری سطح شهر چه می دانید؟؛

پاتوق های واقعی در دنیای مجازی

در جامعه ما بازی های رایانه ای ،به طور بسیار وسیع از استقبال نوجوانان و جوانان برخوردار شده
و توجهات زیادی را نسبت به خود جلب کرده است .می توان گفت امروزه سرگرمی های کامپیوتری به
یک بعد مهم پر کردن اوقات فراغت و تفریحات جوانان و نوجوانان وحتی قشر کم سن وسال کودکان
منجر شده است .در حالیکه خشونت و هیجانات کاذب موجود در این بازی ها تاثیرات مخرب و گاه
جبران ناپذیری را برای فکر ،ذهن واعصاب مخاطبان خود به دنبال دارد .تقویت پرخاشگری ،تنبل
شدن ذهن ،انزوا طلبی ،افسردگی و...
6
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هفتههای پایانی لیگ هفدهم را پشت سر میگذاریم.
هفتههایی که به التهاب و جذابیتهای لیگ و فوتبال
ایران افزوده است و جدای از قهرمان لیگ که با اقتدار
مشخص شده تیمهایی هستند که برای رتبههای باالی
جدول و کسب مقام نائب قهرمانی میجنگند .تیمهایی
مثل سایپا ،ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران
در میانه میدان نیز تیمهایی هستند که نه گزینههای
سقوط به لیگ پایینتر هستند و نه آنقدر امتیاز دارند
که امیدی به کسب سهمیه یا نائب قهرمانی لیگ داشته
باشند .اما در پایین جدول هم تیمهای دیگری هستند
که گزینههای سقوط به لیگ یک محسوب میشوند .در
پایین لیگ هم منهای مشکیپوشان که هفتههاست به
لیگ یک سقوط کرده

sobhe.emrooz.news@gmail.com

مجلسبان
رحیمی جهان آبادی پاسخ داد:

کدام مواد منشور سازمان ملل دستاویز
حمله موشکی آمریکا به سوریه شد؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس مواد  ۴۲و  ۵۱منشور سازمان ملل متحد را
دستاویز و بهانه آمریکایی ها و همپیمانانش برای
حمله موشکی به سوریه دانست.
جلیل رحیمی جهانآبادی در واکنش به حمله
هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه ،گفت :اقدام
موشکی آمریکایی ها برای دفاع از مردم سوریه
نبود بلکه آنها می خواهند منافع خودشان را
تامین کنند زی��را در پی ای��ن حمله می توانند
میلیاردها دالر تسلیحات به کشورهای عربی
بفروش برسانند.
نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :همچنین آنها با این
اقدام از موجودیت اسرائیل در منطقه حفاظت می
کنند و قدرت نمایی با روسیه انجام دهند و زمینه
کم شدن دامنه نفوذ روسیه در منطقه را فراهم کنند.
وی ادامه داد :نباید فراموش کرد که ایاالت متحده
با این اق��دام موشکی معضلی به نام ترامپ را به
فراموشی می سپارد و افکار عمومی دنیا را معطوف
به مسائل خاورمیانه کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به
اینکه بهانه آمریکایی ها مسئله حمله شیمیایی
اس��ت ،زی��را اذع��ان می کنند که ش��ورای امنیت
در گذشته مجوز حمله برای کشورهای داوطلب
را صادر کرده اما همگان می دانند که این شورا
در این زمینه جلسه و مصوبه ای نداشته است،
اف��زود :به عبارتی کشورهای آمریکا ،فرانسه و
انگلیس که عضو ش��ورای امنیت هستند توجیه
های حقوقی ب��رای خودشان تبیین ک��رده اند و
اقدامشان را بر اساس عرف بین الملل نه قوانین
بین المللی انجام دادند.
رحیمی جهانآبادی گفت :باید اذعان کرد که ماده
 42فصل هفتم منشور سازمان ملل دستاویز حمله
موشکی ایاالت متحده و همپیمانانش بوده است؛
به نوعی اشاره شده اگر کشوری نقض یا تهدید علیه
صلح و امنیت بین المللی انجام دهد ،شورای امنیت
می تواند مصوبه حمله نظامی را به اسناد ماده مذکور
مصوب کند که این مهم در خصو کشور سوریه رخ
نداده است.
نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :همچنین بحث رعایت
حقوق بشر نیز در چندین بند منشور مورد تاکید قرار
گرفته و آمریکایی ها نیز طی چندین سال گذشته
عرفی را ایجاد کرده اند که اگر در کشوری اقدام
نظامی و کشتار دسته جمعی صورت بگیرد امکان
اقدام نظامی علیه آن کشور را دارند که در قانون این
مهم وجود ندارد.
وی افزود :همچنین در ماده  51منشور سازمان
ملل نیز به اصل دفاع مشروع اشاره شده که بر اساس
آن اگر کشوری مورد هجوم واقع شد می تواند از
خودش دفاع کند که در سوریه نیز عملیاتی علیه
آمریکا و منافعش رخ نداده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی ،خاطرنشان کرد :اگر روند
حمالت ادامه یابد احتمال قدرت یابی گروه های
معارض سوری وجود دارد اما اگر حمالت موشکی
صرفا برای هشدار دادن به دولت مرکزی بوده باشد،
تاثیر خاصی بر معادالت منطقه نخواهد گذاشت از
این رو به نظر می رسد برای تغییر شرایط به حمالت
موشکی ادامه دهند.
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عملکرد روحانی و واکنشهای حامیانش

امام جمعه مشهد:

نا امیدی اصالح طلبان از دولت تدبیر
علیروغنگران

در حالی که کمتر از یک سال از شروع به کار روحانی
در دولت دوازدهم میگذرد ،در گوشه و کنار خود با
افرادی رو به رو شدهایم که دلسردی خود نسبت
به اص�لاح طلبان را نشان میدهند .همانهایی
که به اعتقادشان با وجود تخریبهای روزاف��زون
دولت روحانی ،بار دیگر در  29اردیبهشت 96پای
صندوقهای رای رفتند تا بلکه بتوانند گره خود
و کشورشان را با اصالحات باز کنند .با وجود آنکه
خیلیها معتقدند مردم ایران خیلی از اوقات برای
مشارکت سیاسی خود در آستانه انتخابات تصمیم
میگیرند و این به خاطر دلسردی آنها از سیاسیون
است ،این دلسردی با فاصله کوتاهی بعد از انتخابات
حس میشد .در حالی که افرادی که در دقیقه 90
پای صندوق های رای رفتند بعد از چند ماه اظهار
دلسردی و پشیمانیکردند.
وقتی وعده های معیشتی میدهیم
کافی است نگاهی به سالهای گذشته بیندازیم.
بعد از سالهای دول �تورزی محمود احمدینژاد
زمان فراق اصالحطلبان به پایان رسید .هرچند
حضور این جریان سیاسی مثل سالهای اولیه
انقالب یا دهه هفتاد نبود اما انتخابات  92توانست
تا حدودی فضای اصالحطلبان را مساعد کند.اگر
چه انها رهبر اصلی خود را در انتخابات نداشتند
ولی کاندیدای مورد حمایت اصالحطلبان در  92به
پیروزی رسید و اصالحطلبانی که طعم پیروزی بر
رقبای اصولگرا را چشیده بودند این بار عزم خود
را جزم کردند تا در هر انتخاباتی حتی شورای شهر
حضور جدی داشته باشند .آنها مشکالت کشور را
ناشی از دوران مدیریت جهانی! احمدینژاد و یاران

برگزاری نشست کارگروه منطقهای
استانداران در مشهد

معاون وزیر کشور:
دولت در انتصاب مدیران
توجهی به جنسیت ندارد
معاون سیاسی وزارت کشور گفت :دولت دوازدهم
در بحث انتصاب مدیران به جنسیت توجهی ندارد
بلکه توانمندی افراد را مدنظر قرار می دهد.
به گزارش ایرنا ،اسماعیل جبارزاده روز جمعه در
حاشیه نشست استانداران منطقه پنجم کشور در
مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :آنچه در
دولت دوازدهم مدنظر وزارت کشور است صالحیت
احراز پست بدون نگاه به جنسیت برای سمتهای
مدیریتی می باشد و در این دولت نسبت به دولتهای
گذشته ،از زنان زیادی در مجموعه های مدیریتی
استفاده شده است .وی ادامه داد :هم اینک زنان
در سمتهای مدیریتی در قالب فرماندار ،معاون
فرماندار ،بخشدار و مدیران میانی در سطح کشور
مشغول خدمت هستند و معتقدیم که باید بتوان از
ظرفیت زنان توانمند و کارآمد بهره گرفت.
معاون وزی��ر کشور گفت :باید در وزارت کشور
کادرسازی نیروی انسانی انجام دهیم و در این

سیاست
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عداوت استکبار با انقالب بخاطر
پیروی خط پیغمبر(ص) است

اصولگرایش میدانستند و نوید میدادند با حضور در
انتخابات مجلس و همراهی دولت بتوانند معضالت
و مشکالت جامعه را به خط پایان برسانند .آنها
در این سالها همانطور که از شعار «امید ،آرامش
و رونق اقتصادی» برای انتخابات مجلس استفاده
کردند ،تاکید میکردند که اصلیترین دغدغهشان
معیشت مردم است؛ چالشی که نه تنها این جریان
سیاسی بلکه بخشی از اصولگرایان نیز آن را حاصل
دولتهای نهم و دهم میدانستند.
روایت شاخصهای اقتصادی و سفرههای مردم
اکنون دو سال از روی کار آمدن مجلس دهم و
نزدیک  5سال از روی کار آمدن دولت میانهروی
حسن روحانی م�یگ��ذرد .بخشی از چالشهای
اصالحطلبان با جامعه نیز در این است که در این
 5سال با وجود اعتمادی که به این جریان سیاسی
شده است ،گره از مشکالت اقتصادی آنها باز نشده
است .اگر بین مردم برویم میبینیم بسیاری از آنها
در برابر رسیدن قیمت دالر به سه هزار تومان در
دولت احمدینژاد ،از افزایش نرخ ارز در هفتههای
گذشته سخن میگویند .ف��ارغ از علم اقتصاد و
شاخصهای اقتصادی مثل کاهش ت��ورم و رشد
اقتصادی و علی رغم آنکه بعضی از کارشناسان
اقتصادی نیز ریشه مشکالت را دولتهای نهم و
دهم و حل این مشکالت را زمانبر میدانند ،آنها
ک شدن سفرههای خود سخن میگویند.
از کوچ 
فساد سیستمی است؛ نه جریانی
در کنار مشکالت اقتصادی مثل فقر ،مساله فرق
را نمیتوان نادیده گرفت؛ نکته ای که افراد زیادی
معتقد بودند نباید آن را در تحلیل اعتراضات اخیر
در نظر انداخت .تقریبا روزی نیست که مسئولی
در جمهوری اسالمی نسبت به پدیده فساد هشدار
ت البته جریان سیاسی خاصی
ندهند .فساد و ران 
نمیشناسد .وقتی خبری از فساد منعکس میشود،

کمتر کسی به این موضوع توجه می کند که فساد
اتفاق افتاده در کدام جریان سیاسی بوده است.
برخی از مسئولین نیز از فساد سیستمی سخن
میگویند؛ چیزی که تایید کننده آن است که در
پدیده فساد گرایش سیاسی کمتر مورد توجه قرار
می گیرد .همچنان که بعد از ماجرای حقوقها و
امالک نجومی پدیده آقازادگی یا ژن خوب موضوع
مورد اعتراض جامعه بود.
نقش شبکه های اجتماعی در نارضایتی عمومی
در این میان نمیتوان نقش شبکه های اجتماعی
را نیز نادیده گرفت .شبکه های مجازی امروز به
رسانهای بدون جهتگیری تبدیل شدهاند که برای
هرکس امکان آن را فراهم می کند تا صدای خود
را به دیگری برساند .شبکههای مجازی همانطور
که در گسترش اعتراضات اخیر نقش داشتند،
میتوانند نارضایتی عمومی را هم باال ببرند .معرفی
شدن اصالحطلبانی که اصطالحا ژن خوب دارند
نیز ،احساس تبعیض را تشدید میکند و جامعه را به
فکر میاندازد که بسیاری از نیروهای جریان سیاسی
اصالحطلب ،با تعریفی که از اصالحطلبی میشود
فاصله دارن��د .در این شبکهها میتوان این نقد
بزرگ را به بسیاری از اصالحطلبان دید که آنها به
رغم سر دادن شعارهای اصالحطلبی ،به آرمانهای
اصالحطلبی وفادار نبوده و ماندن در قدرت و گاه به
دست آوردن منافع فردی را بیشتر از کمک به جریان
تحول خواهی ترجیح میدهند.
چالش های اصالحطلبان با نهادهای قدرت
از س��وی دیگر به نظر میرسد اصالحطلبان
معتقدند هنوز با مشکالت گذشته خود نیز دست و
پنجه نرم میکنند .بسیاری از آنها گام بعدی را
انتخابات  98میدانند .فارغ از آنکه بتوانند در دو
سال باقی مانده تا این انتخابات ،اعتماد عمومی
را نسبت به خود جلب کنند یا نه ،عبور از فیلتر

شورای نگهبان مسالهای است که همچنان پیش
روی این جریان سیاسی قرار دارد .اصالحطلبان
در انتخابات گذشته مجلس با وجود آنکه اصطالحا
ژنرالهای خود را از دست داده بودند سیاستی
دیگر اتخاذ کردند .اصالحطلبان نهضت ،در سال
 94نهضت ثبت نام حداکثری را تشکیل دادند و
ترجیح میدادند با وجود ردصالحیتهای گسترده
،برای آنکه کرسی های قوه مقننه را به نیروهای
اصولگرای رادیکال واگذار نکنند از نیروهای تازه
نفس سیاسی خود استفاده کنند؛ نیروهایی که
بعضی از آنها فقط با یک فراخوان شورای ائتالف
به لیست امید پیوستند .ای��ن نهضت ثبت نام
حداکثری البته با واکنش بعضی دستگاههای
حاکمیتی از جمله شورای نگهبان نیز رو به رو شد،
چرا که به اعتقاد شورای نگهبان کثرت نامزدها کار
را برای بررسی صالحیت نامزدها دشوار میکرد.
از این رو بعید نیست نهادهای حاکمیتی از جمله
شورای نگهبان برای تسهیل بررسی صالحیتها
سیاست دیگری اتخاذ کنند.
لزوم مشخص شدن اصالح طلبان واقعی
به این ترتیب به نظر میرسد اصالحطلبان در
سالهای سختی قرار گرفتهاند .آنها باید ضمن آنکه
برای عبور از فیلتر انتخاباتی شورای نگهبان تدبیری
بیندیشند باید فکری هم به حال جامعهای کنند که
فاصلهشان با اصالحطلبان بیشتر شده است .آنها
باید امید را به جامعه بازگردانند ولو آنکه نیاز به
بازنگری در گفتمان خود یا پاالیش نیروهای سیاسی
خود داشته باشند .شاید وقت ان رسیده که در میان
خود به دنبال نیروهای وفادار و پایبند به جریان
اصلی اصالح طلبی باشند و خط خود را از انان که
جریان اصالحات را پله ترقی کرده اند جدا سازند .

کادرسازی هر کدام از اف��راد اعم از زن یا مرد که
توانمندیهای الزم را برای احراز سمت مدیریتی
داشته باشد و صالحیتشان احراز شود می توانند در
سمتهای مدیریتی مختلف مشغول کار شوند.
وی ادام��ه داد :در این میان استانداران وظایف
متعدی برعهده دارد که یکی از مهمترین آنها برگزاری
شورای تامین است .در این چارچوب استاندار ریاست
بر جمعی متشکل از قوه قضاییه ،نیروهای نظامی،
انتظامی و اطالعاتی را برعهده دارد که این افراد نظرات
مشورتی به وی می دهند اما تصمیم نهایی با استاندار
است .جبارزاده گفت :اگر بانویی سابقه کار امنیتی،
سیاسی ،نظامی و انتظامی نداشته باشد طبیعی است
که در مقام استاندار و رئیس شورای تامین استان در
عمل در برخی بخشها دچار مشکل می شود.
پاسخ مثبت به اغلب تقاضاهای تجمع
معاون سیاسی وزی��ر کشور همچنین پیرامون
صدور مجوز برای تجمعها در کشور گفت :تجمعات
از نظر قانونی بر دو بخش تجمعات گروههای سیاسی
و احزاب استوار است که این گروهها تقاضای خود
را ارسال می کنند .این تقاضا در فرمانداری محل و
استانداریها بررسی می شود.
وی افزود :در دولت یازدهم و ظرف  6ماه گذشته
فعالیت دولت دوازده��م به اغلب تقاضاها مبنی بر
برگزاری تجمعات پاسخ مثبت داده شده و آمار وزارت

کشور گویای برگزاری دهها هزار تجمع به ویژه در
زمان انتخابات شوراها ،ریاست جمهوری و مجلس
شورای اسالمی است .جبارزاده ادامه داد :هر تقاضا
برای برگزاری تجمع که به دستگاههای امنیتی،
انتظامی و فرمانداریها برسد بررسی می شود .فقط
یک مورد تقاضا مربوط به برگزاری راهپیمایی است که
براساس قانون تصمیم گیری در خصوص آن مربوط
به کمیسیون ماده  10احزاب می شود .بقیه تقاضای
تجمعات در استانها توسط فرمانداریها تصمیم گیری
و برای آن مجوز صادر می شود.
تغییر استانداران ،نامشخص
معاون وزیر کشور همچنین در مورد برنامه تغییر
استانداران در سال جاری گفت :تغییر استانداران یا
مدیران یک روال مستمر برای هر نظام پویا و در حال
تغییر است منتها بستگی به این دارد که این تغییر
کی ،کجا و بر چه اساسی انجام گیرد .وی افزود :اینکه
بگوییم پرونده تغییرات استانداران در دولت دوازدهم
بسته شد حرف درست و علمی نیست و اینکه بگوییم
پرونده تغییرات باز است هم حرف درستی نیست لذا
متناسب با شرایط و مسائلی که پیش می آید در مورد
تغییرات استانداران تصمیم گیری می شود.
منشور گفت و گوی سیاسی
ج��ب��ارزاده همچنین گفت :معتقدیم یکی از
ضرورتهایی که در جامعه ای��ران مطرح است بحث

گفت و گو بین بخشهای مختلف جامعه از جمله مردم
و دولت ،سیاسیون با همدیگر و صنوف با یکدیگر می
باشد .اعتقاد ما بر این است که گفت و گو می تواند رافع
خیلی از مشکالت باشد .تا گفت و گو انجام نگیرد دردها
و مشکالت مشخص نمی شوند و اگر مشکلی گفته نشود
طبیعی است که راه حلی برای آن نمی توان یافت.
وی افزود' :منشور گفت و گوی سیاسی' در  9بند
توسط وزیر کشور ابالغ شده است .این بندها شامل
گفت و گوی سیاسی ،گفت و گوی صنفی ،گفت و
گوی بین استانداران به عنوان نمایندگان دولت با
اهل قلم ،رسانه ها ،اساتید ،دانشجویان و با همه
گروههای فکری و سیاسی صاحبنظر جامعه است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت :نتیجه این گفت و
گوها می تواند زمینه ساز گفت و گوی بین ملت و دولت
باشد و برنامه این گفت و گوهای سیاسی در استانها آغاز
شده که امید است امسال شاهد توسعه آن باشیم.
نشست یک روزه کارگروه استانداران منطقه پنجم
کشور شامل استانهای خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی ،خراسان شمالی ،یزد ،کرمان و سیستان
و بلوچستان با حضور معاونان سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی وزارت کشور در مشهد برگزار شد .در این
نشست برنامه های این استانها در بخشهای مختلف
اقتصادی ،امنیتی ،گردشگری ،اجتماعی و سیاسی
به منظور هم افزایی تدوین و نهایی می شود.

ام��ام جمعه مشهد گفت :ع��داوت استکبار با
انقالب اسالمی به دلیل پیروی خط پیغمبر اسالم
و استکبارستیزی اس��ت .اگر هر روز کشور دچار
مشکلی می شود بخاطر عداوت استکبار نسبت به
پیغمبر(ص) و مقابله ما با نظام استکباری است.
آیت ا ...سید احمد علم الهدی در خطبه های
آیین عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته مشهد
افزود :تا روزی که همه معادالت سیاسی جهان را
بخاطر توسعه عظمت پیغمبر اسالم بر هم زده ایم
این دشمنی و عداوت ادامه دارد .تمام عداوت و
کینه استکبار آمریکا متوجه پیغمبر اسالم می باشد
و علت این دشمنی آن است که به خوبی می دانند
نقطه براندازی جریان استکباری بر روی زمین
حضرت محمد(ص) است.
وی ادامه داد :مبعث رسول اکرم(ص) در حقیقت
سرآغاز رسالت ایشان برای نجات بشر بر اساس
فرمان انسانسازی خداوند بوده است .جلوه رسالت
پیغمبر اسالم استکبارستیزی است و درست به
همین دلیل است که شاهد دشمنی استکبار با
پیامبر(ص) هستیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد:
پیغمبر اسالم مسلمانان را استکبارستیز پروراند
و موجب شد اثری از امپراطوریهای آن زمان باقی
نماند .در آغاز انقالب اسالمی ،استکبار متوجه این
امر نشد که عمق انقالب ما بر محور پیغمبر اسالم
است 40 .سال گذشته ماهیت اسالمیت انقالب
اسالمی و وابستگی آن به پیغمبر اسالم روشن شد.
وی گفت :استکبار به خوبی می دان��د انقالب
اسالمی در دنیا تجدید حیات مجدد پیغمبر اسالم
و راه ایشان است بنابراین با همه امکاناتش عداوت و
دشمنی خود را متوجه نظام و انقالب اسالمی کرده
است.
آیت ا ...علم الهدی افزود :به دنیای اسالم هم این
حقیقت را نشان داده ایم که پای خط پیغمبر(ص)
هستیم بنابراین باید در برابر همه توطئه های
استکبار مقاوم باشیم .وی در بخش دیگری از خطبه
ها همچنین گفت :بسیاری از مشکالت کشور به دلیل
اشکال در سیاست گذاریهای داخلی خود ما است.
نوسانات قیمت ارز در کشور قبل از تحریمها هم بوده
که توسط دولت مدیریت می شده است .خطیب جمعه
مشهد افزود :در آن زمان دولت با دسترسی به منابع
ارزی با افزایش قیمت دالر اقدام به عرضه دالر به بازار،
کاهش مجدد قیمت و ایجاد تعادل در بازار می کرد .در
تحریمهای تحمیلی دولتهای استکباری ،ایران را در
دسترسی به منابع ارزی متعلق به خودش دچار مشکل
کردند و همین امر موجب سختی کار شد.
وی ادامه داد :قرار بود در جریان امضای برجام،
تحریمها برداشته شود که نشد و دولت اگر بخواهد
ب��ازار را کنترل کنند به دلیل ع��دم دسترسی به
منابع ارزی مجبور به کاهش تقاضا آن هم در حوزه
معامالت سنگین و تجاری است زیرا در مواد مصرفی
از جمله بیماران و دانشجویان و مسافران خارج
کشور امکان کاهش مصرف ن��دارد .آیت ا ...علم
الهدی گفت :اما مقام معظم رهبری با هوشیاری و
آگاهی از مشکالت پیش رو در برنامه ششم توسعه
پیش بینی کردند که ادامه تحریمها می تواند منجر
به کاهش ارزش پول ملی ،نوسانات ارزی و فشار
اقتصادی بر مردم شود بنابراین به دولت فرمانی
دادند که در مجلس شورای اسالمی نیز تصویب و به
عنوان قانون برنامه ششم توسعه به دولت ابالغ شد.

 3اقتصاد
خبر

خداحافظی ارز از صرافیها

سرویس اقتصادی
ارزی که بعد از مدتها تک نرخی شده ،این روزها به
دغدغه اصلی دولت تبدیل شده است و مصاحبه ها و
دستورالعمل ها حول دالر 4200تومانی می چرخد.
دولت میگوید به غیر از  4200تومان ،فعال هیچ
نرخی را برای ارز به رسمیت نمیشناسد و اگر قرار
باشد که تغییراتی هم در این نرخ صورت گیرد؛
حتما با ضوابط و شرایط خاصی که از سوی بانک
مرکزی و دولت در آینده اعالم میشود ،تغییر نرخ
امکان پذیر است .هرچه باشد سیاست دولت ،شناور
مدیریتشده برای نرخ ارز است و دیگر قرار نیست که
تثبیت نرخ در بازار صورت گیرد.
از روزی که اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهور ،ارز را رسما تک نرخی اعالم کرد ،تاکنون
بخشنامههای زیادی صادر شده است و ذی نفعان
زیادی را در اقتصاد ایران تحتالشعاع قرار داده
است.
صرافیها تا اطالع ثانوی ارز نمیگیرند
روز شنبه بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را
برای کار صرافان اعالم کرد .ولی ا ...سیف گفت:
«ص��راف��ان از ای��ن پس دیگر حق خرید و فروش
اسکناس ارزی از مردم و صدور حوالههای ارزی را
ندارند و تنها بانکها مجاز به معامله اسکناس ارزی و
صدورحوالههستند».رئیسبانکمرکزیتاکیدکرد:
«انتقال عملیات خرید و فروش ارز و صدور حواله از
صرافیهابهبانکها،مقاومتهاییراباخودبههمراه
داشته و دارد؛ ولی به هر حال دولت تصمیم گرفته تا
این تصمیم را اجرایی کند»
سیف معتقد اس��ت علیرغم ای��ن مقاومتها،
شفافیتی که این تصمیم در تجارت خارجی کشور
ایجاد میکند ،به طور قطع مثبت و مفید است.
صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی ممنوع
است
نکته دیگری که دولت را به صدور این دستورالعمل
ترغیب کرده ،مبارزه با پولشویی است .ایران چندین
و چند ماه است که زیر ذره بین  FATFقرار گرفته و به
هرحال باید مسیر خود را از مراودات غیررسمی ارزی
جدا می کرد و به نوعی قوانین مبارزه با پولشویی را
اعمال مینمود؛ بنابراین شفافیت هر چه بیشتر در
فرآیند نقل و انتقاالت ارزی ،خود میتواند به جلب
اعتماد بیشتر این سیستم بینالمللی ،کمک کند .در
واقع ،طبق ضوابط جدید ،این فقط بانکها هستند
که ملزم به خرید اسکناس خرد افراد بوده و صرافیها
دیگر نمی توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند
و آنگونه که دولت تاکید کرده ،از این پس ،صدور
حواله ارزی خارج از شبکه بانکی ،ممنوع خواهد بود.
کارکرد جدید صرافیها چه خواهد بود؟
در این میان ،مقامات بانک مرکزی میگویند که
با توجه به اینکه بانک مرکزی ،نیازهای ارزی همه
گروههای جامعه را غیرمستقیم و از طریق سامانهها
یا اخذ مدارک به صورت سیستمی انجام میدهد؛
لذا فعال ارزی به بازار صرافیها تزریق نمیشود و
بنابراین ،فعال خرید و فروش ارز در بازار منتفی است.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا طی
روزه��ای آینده کارکرد صرافیها از سوی بانک
مرکزی در دستورالعمل مشخصی ابالغ میشود تا
به هرحال ،این کسب و کار نیز رونق قبلی خود را از
دست ندهد یا اینکه فعال صرافان باید همان خرید
و فروش سکه را انجام دهند« .صرافی» تنها حوزه
ای نیست که دستخوش تغییرات شده است ،بلکه
«تجارت» هم با دستورالعمل و روال های جدیدی
روبرو شده است .ساماندهی تجارت ،واردات فقط
با ثبت سفارش
روز شنبه ،معاون ارزی بانک مرکزی ،مهم ترین
موضوع در بازار ارز را جلوگیری از خروج سرمایه و
تامین مالی قاچاق دانست وی با دفاع از تصمیم
ممنوعیت فروش ارز در صرافیها گفت :در حال
حاضر تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ
گونه مشکلی در تامین نیازهای کشور نداریم اما نباید
شرایط به گونه ای باشد که منجر به خروج سرمایه از
کشور شود .سیداحمد عراقچی افزود :در پی تصمیم
اخیر ستاد اقتصادی دولت ،تجارت از حالت بی
نظمی خارج می شود .فرآیند واردات بدون ثبت
سفارش براساس مصوبه هیئت دولت ،ممنوع اعالم
شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با
ثبت سفارش انجام می شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص روش
انجام ثبت سفارش تصریح ک��رد :ثبت سفارش
کاالهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود و این
روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می شود.
به گفته عراقچی ،براساس ضوابط جدید تامین ارز
برای واردات از دو طریق قابل انجام است :در وهله
اول ،بانک با بهره گیری از مراودات بانکی خود ،ارز
مورد نیاز را تامین می کند و در غیر این صورت ،بانک
می تواند از طریق صرافی های مجاز برای تامین
ارز اقدام کند .معاون ارزی بانک مرکزی افزود :از
این پس ،صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی،
ممنوع خواهد بود .عراقچی در خصوص واردات
بدون انتقال ارز نیز گفت :این موضوع طبق ضوابط
قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه
مالیاتی داشته باشند .معاون ارزی بانک مرکزی با
اشاره به نحوه عمل درخصوص ارز صادرکنندگان،
گفت :صادرکنندگان می توانند ارز خود را از طریق
سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز
بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز
کشور می رسد.
تضمین سپرده پذیری ارزی
عراقچی درباره سپرده پذیری ارزی نیز گفت :بانک
مرکزی این تضمین را به تمام سپرده گذاران ارزی
می دهد که با سود مقرر در سررسید ،به این افراد،
همان اسکناس سپرده گذاری شده را بازپس دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی ،نگهداری ارز بیش از 10
هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را ممنوع خواند
و افزود :افرادی که در حال حاضر بیش از این مبلغ
در اختیار دارند می توانند منابع خود را نزد بانک ها
سپرده گذاری کنند .با آغاز فعالیتهای کاری در
هفته جاری باید منتظر واکنش فعالین اقتصادی و
بازار به تصمیمهای گرفته شده باشیم .تا مشخص
شود روالی که دولت در صدد اصالح آن برآمده است،
با مقاومت و واکنش منفی مواجه میشود یا نه؟
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نماینده تربت جام در مجلس:

متولیاقتصاد،مشخصنیست

رحیمی جهانابادی :مخالفان دولت با پیام منفی به مردم ،سرمایهگذاران ،تاجران و جامعه تنش و بحران میسازند
نماینده تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس شورای
اسالمی گفت :مشکل ما این است که در کشور متولی
امور اقتصادی مشخص نیست و وزیر اقتصاد ،رئیس کل
بانک مرکزی یا بخشهای دیگر هر کدام میگویند که
تمام اختیار را در دست ندارند
به گزارش ایسنا ،جلیل رحیمی جهانآبادی افزود:
در التهابات اخیر بازار ارز ،جنگ روانی تمام عیار علیه
دولت به وجود آمد و باید تا جایی که میتوانیم حمایت
از دولت را در دستور کار قرار دهیم.
وی اضافه کرد :من قبول ن��دارم که کشور خاصی
در اقتصاد ما اخالل ایجاد میکند و قیمت دالر را باال
میبرد ،این بیشتر شبیه افسانههای دونکیشوت در
اروپاست که مدام دشمنی را تصور کنیم که اقتصاد ما را
اداره میکند و قیمت پول را باال و پایین میبرد.
رحیمی جهانآبادی تاکید کرد :مشکل ما این است
که در کشور متولی امور اقتصادی مشخص نیست و
وزیر اقتصاد ،رئیس کل بانک مرکزی یا بخشهای
دیگر هر کدام میگویند که تمام اختیار را در دست
ندارند .بنابراین ما ضعف مدیریتی فاحشی را در عرصه
اقتصادی تجربه میکنیم .در عین حال که جنگ روانی
تمام عیار را علیه دولت شاهد هستیم و دولت خودش
در این زمینه مقصر اس��ت .مشاورین و اطرافیان
ایشان حرفهای غیرمعمول و غیرمنطقی را در فضای
رسانهای به مردم القا میکنند.
وی اضافه کرد  :در شرایطی که اوضاع بهم ریخته و
نابسامان است باید آرامش و امید را به جامعه تزریق
کنیم اما وقتی تنش  ،ناامیدی  ،درگیری و اختالف نظر
را به جامعه تزریق میکنیم نتیجه این میشود که یک
نفر میگوید  30میلیارد دالر از کشور خارج شده و فرد
دیگری چیز دیگری میگوید .اگر چنین چیزی رخ داده
چرا دستگاههای مسئول امنیتی و اقتصادی آن را اعالم
نمیکنند و اگر نشده چرا اعالم میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «شاخصهها،
توانمندیها و ظرفیت اقتصادی ایران از هیچ کشور
در حال توسعهای در منطقه کمتر نیست» ،ادامه
داد :کشور ترکیه در همسایگی ما نه نفت دارد و نه گاز
ولی درآمد و ثبات اقتصادی قابل قبولی دارد و نشان
میدهد که میشود اقتصاد یک کشور را مدیریت کرد اما
در کشور ما مجموعه عوامل دست به دست هم دادند
که یک شبه دالر از سه هزار و خردهای به بیش از شش
هزار تومان افزایش یابد .این عضو فراکسیون امید
مجلس ادامه داد :بخشی از جنگ روانی علیه دولت
مربوط به مخالفان است که سر شاخه نشستهاند و
ریشه آن را میبرند و فکر میکنند اگر دولت را ناکارآمد،
شکست خورده و ناتوان جلوه دهند ،برجام را شکست
خورده تعریف کنند و ایران را در حال جنگ با آمریکا و
عربستان ترسیم کنند ،این باعث میشود دولت آقای
روحانی ناکارآمد باشد و شانس آنها برای دولت آینده
بیشتر شود در حالیکه آنها ته قایقی را سوراخ میکنند
که اگر پایین برود چپ و راست با هم غرق میشود و
تحلیل مردم این خواهد بود که نظام ناکارآمد است پس

خواهد شد .این نه توطئه است و نه چیز عجیب و
غریب ،اما عادت کردهایم هر حادثهای را به توطئهای
نسبت بدهیم و هر جناح گناه را به گردن جناح دیگر
بیندازد حاضر نیستیم بپذیریم در این شرایط همه چه
چپ و راست و چه دولتهای قبلی و فعلی مقصرند.
رحیمی جهانآبادی همچنین اضافه کرد :ثبات
اقتصادی در کشور بخشی به یکسری شاخصههای
عملیاتی مشخص در اقتصاد مثل میزان تولید ،درآمد
سرانه ملی و امثال آن میرسد و بخشی مربوط به
شرایط روانی و موقعیت سیاسی آن کشور در جهان
است .واقعیت این است که ما در شاخصههای اقتصادی
هیچ چیز کم نداریم و کشور ثروتمندی هستیم  ،نفت و
گاز داریم و سرانه ملیمان بد نیست اما آنچه به ما
آسیب میزند این است که در سیاست خارجی ما تنش
همچنان ادامه دارد.

من قبول ندارم که کشور خاصی در
اقتصاد ما اخالل ایجاد میکند و
قیمت دالر را باال میبرد ،این بیشتر
شبیه افسانههای دونکیشوت در
اروپاست که مدام دشمنی را تصور
کنیم که اقتصاد ما را اداره میکند و
قیمت پول را باال و پایین میبرد

سرمایههایشان را از بانکها خارج میکنند.
وی خاطرنشان کرد :اگر ملت به بانکهای دولتی
هجوم بیاورد که پولهایشان را بیرون بکشند و بخواهند
ارز بخرند آیا بانکها توان پرداخت دارن��د؟ در این
صورت همان حادثهای که برای موسسات مالی رخ
داده برای بانکهای دولتی هم رخ میدهد .اگر چنین
اتفاقی بیفتد چپ یا راست هیچ کدام نمیتوانند این
اوضاع را جمع کنند .متاسفانه ایراد ما این است که
تفاوت منافع ملی،امنیت ملی و شناخت آن را با منافع
جناحی تشخیص نمیدهیم و این امر هم به جناح
اصولگرا و هم به جناح اصالحطلب بر میگردد.
این نماینده مجلس اضافه کرد :اصالحطلبها هم
برخی آالرم(هشدار)هایی میدهند که نادرست است
مثال پیامهای مشاورین و اطرافیان آقای روحانی بیشتر
شبیه طنز است تا نظر کارشناسی و باید به حال ایشان
افسوس خورد که افرادی در اطراف ایشان این پیامها را
به جامعه القا میکنند.
رحیمی جهان آبادی در ادامه با تاکید بر ضرورت
ایجاد آرامش و ثبات در فضای سیاسی و روانی کشور،
گفت :باید تا جایی که میتوانیم حمایت از دولت را در
دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم فضای روانی جامعه

را آرام کنیم .قطعا با بگیر و ببند ،پلیس و یگان ویژه
نمیشود جلوی مشکل ارز را گرفت اتفاقا اقتصاد تنها
مقول ه در جهان است که تابعی از قدرت سیاسی و
امنیت نیست بلکه هر جای جهان قدرت اقتصادی و
امنیتی را مهار کرده و دنبال خودش میکشد اما اگر فکر
کنیم با بگیر و ببنند و بازداشت و صرافی تعطیل کردن
میتوانیم تغییرات ارزی را کنترل کنیم نادرست است.
وی اضافه کرد :هر جا پول کشوری دچار افت شدید
شود سیستم اقتصادی آن کشور دچار نوسان شدید

بخشی از جنگ روانی علیه دولت
مربوط به مخالفان است که سر شاخه
نشستهاند و ریشه آن را میبرند و
فکر میکنند اگر دولت را ناکارآمد،
شکست خورده و ناتوان جلوه دهند،
برجام را شکست خورده تعریف
کنند و ایران را در حال جنگ با
آمریکا و عربستان ترسیم کنند ،این
باعث میشود دولت آقای روحانی
ناکارآمد باشد و شانس آنها برای
دولت آینده بیشتر شود در حالیکه
آنها ته قایقی را سوراخ میکنند
که اگر پایین برود چپ و راست با
هم غرق میشود و تحلیل مردم این
خواهد بود که نظام ناکارآمد است
پس سرمایههایشان را از بانکها
خارج میکنند

اصالحطلبها هم برخی
آالرم(هشدار)هایی میدهند
که نادرست است مثال پیامهای
مشاورین و اطرافیان آقای روحانی
بیشتر شبیه طنز است تا نظر
کارشناسی و باید به حال ایشان
افسوس خورد که افرادی در اطراف
ایشان این پیامها را به جامعه القا
میکنند

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس خاطرنشان کرد :اینکه به سرمایهدار و بازار
القا شود که ممکن است برجام لغو شود ،ممکن است
ایران و عربستان وارد جنگ شوند ،ممکن است آمریکا
به سوریه حمله کند و ایران هم در این جنگ دخیل
باشد پیام منفی به سرمایهدارهاست و کافی است آنها
احساس خطر کنند تا سرمایهشان را از کشور خارج
کنند .طبیعتا این سرمایه را به ریال خارج نمیکنند
بلکه آن را به دالر،یورو یا ارزهای رایج تبدیل میکنند.
به گزارش ایسنا؛ وی در پایان تاکید کرد  :ما مدام
منطقه و جهان را در حالت تنش و بحران ترسیم
میکنیم و در فضای رسمی کشور یک گروه این را برای
خود هنر میدانند که نشان بدهند دولت آقای روحانی
ناکارآمد است و ارکان سیاسی و اقتصادیاش در حال
سقوط است و حرفهای اینچنین بزنند که صحت
ندارد که اینها پیام منفی به مردم ،سرمایهگذاران،
تاجران و جامعه میدهد و حاصلش همین وضعی است
که شاهد بودیم.

در افتتاحیه مراکز توسعه شایستگیهای حرفهای در استان مطرح شد؛

تحصیل بیشتر ،بیکاری بیشتر

رئیس سازمان فنیوحرفهای :عمردانشجویان در راهی صرف میشود که در آینده کاریشان تاثیری ندارد
م��راک��ز ت��وس��ع��ه ش��ای��س��ت��گ�یه��ای ح��رف��های
دانشجویان ()SCDروز پنجشنبه به صورت همزمان
دردانشگاههای آزاد مشهد و قوچان و دانشگاه
صنعتی سجاد با حضور جمعی از مقام های استانی
و کشوری افتتاح شد.
در ابتدای این مراسم ،رئیس سازمان آموزش
فنی و حرفهای کشور گفت :سالهای زیادی از عمر
دانشجویان ما صرف کارهایی شده که تاثیر چندانی
در آینده شغلی آنان نداشته لذا ما باید سالهای
تحصیل را کم کنیم و سن شروع فعالیت اقتصادی
افراد را نیز کاهش دهیم تا آنان زودتر بتوانند وارد
بازارکار شوند.
به گ��زارش ایسنا ،سلیمان پاک سرشت افزود:
آمارها از جمعیت تحصیل کردگان کشور نشان
میدهد که بیکاری در اف��رادی که دارای مدارج
تحصیلی هستند ،نسبت به تحصیل نکردگان بیشتر
است؛ یعنی هرچه تحصیالت عالیه اف��راد بیشتر
ییابد که البته
باشد ،شانس بیکاری آنان افزایش م 
این موضوع همیشه درست نیست.
وی با تاکید بر اینکه عمده نگرانیها در کشور از
این است که تحرکی که سالها پیش در آموزش عالی
ایجاد شده با نیازهای کشور همخوانی ندارد ،ادامه
داد :موضوع مهارتی سازی آموزشها در وزارت علوم
و آموزش و پرورش جدی شده است؛ کشورهایی
که در مسیر برنامه آموزشی خود با اختالالتی روبرو
هستند ،مهارت سازی آموزشها میتواند به رفع
مشکالتشان کمک کند.
معاون وزی��ر ت��ع��اون ،ک��ار و رف��اه تصریح کرد:
سالهاست که سازمان آم��وزش فنی و حرفهای
کشور قصد دارد که با مراکز دانشگاهی ارتباط برقرار
کند اما موفق نبوده ،زیرا دانشگاهها تصور میکردند
آموزشهای فنی و وحرفهای در سطح افراد تحصیل
نکرده است.
پاکسرشت اضافه ک��رد :اخیرا وزارت علوم و
سازمان آموزش فنی و حرفهای توافق کرده اند تا
دانشجویان آموزشهای استاندارد را در مراکز فنی و
حرفهای آموزش ببینند؛ این یعنی ما پذیرفتهایم که
دانشجویان نباید تازه پس از فارغالتحصیلی به فکر
کسب مهارت بیفتند.
وی افزود :سالهای زیادی از عمر دانشجویان
ما صرف کارهایی شده که تاثیر چندانی در آینده
شغلی آنان نداشته است ما باید سالهای تحصیل
دانشجویان را کم کنیم و سن شروع فعالیت اقتصادی
افراد را نیز کاهش دهیم تا آنان زودتر بتوانند وارد
بازارکار شوند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با بیان
اینکه زمانی که از صالحیت شغلی صحبت میکنیم،
تنها منظورمان زبان مهارتی نیست ،تاکید کرد :در
آموزشهای فنی و حرفهای تنها به افراد کار کردن
نمیآموزند ،بلکه یاد می دهند که چگونه نسبت به
شغل خود تعهد ،هویت و احساس تعلق خاطر داشته
باشند و چنین آموزشی است که میتواند رضایت
شغلی در افراد ایجاد کند.
پاک سرشت با تاکید براینکه ما باید به سمت
مهارتی سازی آموزش عالی حرکت کنیم ،البته کار
اصلی باید در آموزش وپروش اتفاق بیفتد ،گفت:
ما درنظر داریم که از آموزش عالی صرفا تئوریک به
سمت آموزش عالی که بخشی از آن برای محیط های
مهارتی مهیا شده ،حرکت کنیم.
وی با اشاره به افتتاح مراکز توسعه شایستگیهای
حرفهای دانشجویان ( ،)SCDبیان کرد :مراکز ارتقاء
شایستگیهای حرفهای دانشجویان یک راهبرد و
نگاهی است که در سازمان آموزش فنی و حرفهای
برای همکاری مشترک با دانشگاهها شکل گرفته و
در این مراکز بناست که دانشجویان در حین تحصیل
با شایستگیهای م��ورد نیاز ب��رای ب��رخ��ورداری از
صالحیتهای شغلی ،فضای کار ،نیازهای مهارتی
و دانشی ،بینشی و نیازهای رفتاری که در کار
است ،آشنا و توانمند شوند تا در صورتی که عالقه
مهارتهایشان را ارتقا دهند ،به دنبال آن فرصت
بیشتری در بازار کار برای اشتغال آنان ایجاد میشود.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه ادامه داد :یکی از
نگرانیهایی که وجود دارد این است که آموزشهای
دانشگاهی ما ارتباط و نسبت چندانی با فضای
واقعی و نیاز بازارکار ندارند که افتتاح این مرکز به
نوعی امکان آموزشهای مرتبط با دنیای کار و رشته
تحصیلی را برای دانشجویان فراهم میکند که موجب
کاهش نگرانیهای ما از عدم انطباق آموزشهای
دانشگاهی با فضای واقعی بازارکار میشود.
پاک سرشت اضافه کرد :امیدواریم با تاسیس
مراکز توسعه شایستگیهای حرفهای دانشجویان
در دانشگاه آزاد مشهد و قوچان و دانشگاه سجاد
مشهد الگوی همگرا کردن آموزشهای مهارتی با
آموزشهای رسمی چه در آموزش و پرورش و چه
در آموزش عالی توسعه یابد و ما دانشجویانمان را در
زمینه اشتغالپذیری تقویت کنیم.
وی تصریح کرد :کاری که انجام میشود اینجا
دانشجویان را اشتغالپذیرتر میکند ما نمی توانیم
تضمینی ایجاد کنیم که در این مرکز برای افراد شغل
ایجاد کنیم و با مسائل و کاستیهایی که از ناحیه

عدم اشتغالپذیری دانشجویان گرفتار هستند آشنا
میشوند.
رئیس سازمان آم��وزش فنی و حرفهای کشور
عنوان کرد :مراکز توسعه شایستگیهای حرفهای
دانشجویان با توجه به اینکه در کدام رشتههای
دانشگاهی تجهیز شوند ،منابع متفاوتی دارن��د و
طبیعتا باید ببینیم خود دانشگاهها تمایل دارند در
چه رشته و حوزههایی توسعه یابند و سپس ما مجوز
تاسیس آن را صادر میکنیم.
پ��اک سرشت خاطرنشان ک��رد :م��ا ن��ظ��ارت بر
آموزشها ،خروجی آموزشها و گواهینامههایی
که از این مرکز صادر خواهد شد را اعمال و تضمین
میکنیم که دانشجویان از صالحیت الزم برخوردار
هستند .مدیریت و اجرای آموزشها در دانشگاه
اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه اگر زبان صالحیت علمی و شغلی
به هم نزدیک شود ،آموزشهای رسمی نیز دچار
تحول خواهند شد ،یادآورشد :آموزشهای مهارتی
در استان خراسان رضوی از شتاب خوبی برخوردار
هستند .امیدواریم این هماهنگی میان دانشگاهها،
آم��وزش وپ��رورش و بنگاههای اقتصادی و بخش
خصوصی بیشتر شود.
نماینده مشهد در مجلس:
اشتباه کردیم که توسعه را از مراکز آموزش
عالی شروع کردیم
در ادامه این مراسم ،نماینده مردم مشهد و کالت
در مجلس شورای اسالمی گفت :ما اشتباه کردیم که
اول توسعه مراکزآموزشعالی را آغاز کردیم ،بلکه باید
نظیر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ابتدا توسعه
مهارتی را شروع میکردیم ،تا امروز شاهد ضعف
مهارتی در بازارکار نباشیم.
سید امیر حسین قاضیزاده هاشمی افزود :زمانی
وزارت علوم در خصوص توسعه رشتههای دانشگاهی
معتقد بود که ما باید تنها براساس نیاز آموزشی و تا
زمانی که داوطلب باشد ،رشتهها را توسعهدهیم و به
ما ارتباطی ندارد که آینده آن رشته چه میشود.
وی ادامه داد :امروز مدیران دانشگاه آزاد اسالمی
به این مورد توجه دارند که فردی که فارغالتحصیل
میشود ،چگونه باید وارد ب��ازارک��ار گ��ردد و چه
بخشهایی باید در وی تقویت شود .سازمان آموزش
فنی و حرفهای نیز سالها تالش میکند که در
کنار آموزش و پرورش و دانشگاهها قرار گیرد و به
فارغالتحصیالن دانشگاهی کمک کند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی با اعالم اینکه نرخ بیکاری در افراد دیپلم

و زیردیپلم حدود  60درصد نرخ بیکاری در افراد
دانشگاهی است ،تصریح کرد :نتایج یک بررسی
که حدود هشت سال گذشته صورت گرفت نشان
داد  95درصد از افرادی که در مراکز مهارتی و نیمه
مهارتی نظیر فنی و حرفه ای و مراکز و آموزشکده
ه��ای فنی وابسته به آم��وزش و پ��رورش آم��وزش
دیدند ،جذب بازار کار شدند ،درحالیکه حدود 60
درصد فارغالتحصیالن دانشگاه فردوسی در آن زمان
جذب بازار شدند .اما امروز که حجم فارغ التحصیالن
افزایش یافته ،این مسئله نیز بیشتر خود را نشان
میدهد.
قاضیزاده هاشمی با تاکید بر اینکه امروز داشتن
یک مدرک دانشگاهی برای ورود به بازارکار کفایت
نمیکند ،تصریح ک��رد :م��درک دان��ش آموختگان
دانشگاهی عمدتا نشان دهنده صالحیت علمی فرد
است ،اما وجود آن الزمهی ورود بازارکار نیست .ما
باید برای تقویت حس اعتماد بهنفس دانشجویان به
منظور ایجاد کارآفرینی به جای روحیه کارمندی و
وابستگی تالش کنیم.
وی گفت :بحثهایی در مجلس شورای اسالمی به
منظور اصالح بازارکار مطرح شده است .باید تالش
شود که نظام آموزش عالی و مدارک دانشگاهی در
راستای مهارتی شدن باشد و هدایت تحصیلی نیز
به سمت رشتههای مهارتی ،هنرستان و کاردانش
حرکت کند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی با اش��اره به مراکز توسعه شایستگیهای
حرفهای دانشجویان ،اضافه کرد :باید مراکزی باشند
که افراد را با توجه به نیازهای بازارکار پرورش دهند
و دانشجویان باید آموزشهای مهارتی را از عمومی
تا تخصصی در این مراکز فراگیرند .امیدواریم شاهد
توسعه این مرکز در تمام استان باشیم تا در آینده
هر فارغالتحصیل ما یک یا چند مهارت ویژه داشته
باشد.
قاضیزاده هاشمی تاکید کرد :امروز در بسیاری
از کشورهای پیشرفته دنیا افراد تک مهارتی بوده و
تمرکز خود را به صورت ویژه بر روی آن گذاشتهاند،
اما متاسفانه بازارکار ما به اف��رادی نیاز دارد که
مهارتهای متنوعی داشته باشند و تک مهارتی
در ایران تنها در رشتههای تخصصی پزشکی دیده
میشود ،لذا باید به این مسئله در کشور توجه شود.
وی خاطرنشان کرد :امیدواریم کم کم سیستم
مهارتآموزی در دانشگاهها دیده شود تا بخش
خصوصی از جذب نیرو از میان فارغالتحصیالن
دانشگاهی خیالشان راحت باشد.

مجلسبان
نماینده فریمان در مجلس:

تلگرام جیب اپراتورها را پر پول کرد

در شرایطی که هر روز واکنش جدید درباره فیلتر
شدن یا نشدن پرمخاطب ترین پیام رسان فضای
مجازی مطرح است ،روز جمعه نماینده فریمان،
سرخس و رضویه از سود بردن اپراتورهای داخلی و
حمایت آنها از «تلگرام» خبر داد.
به گزارش فارس ،سید احسان قاضی زاده هاشمی
افزود :مسئوالن مرتبط حوزه زیرساخت در وزارت
ارتباطات در چند سال گذشته بعالوه مدیران عامل و
مسئوالن اپراتورهای تلفنهای همراه به خاطر منافع
مالیشان ،تلگرام را در داخل کشور تبلیغ و برای آن
انحصار عملی به وجود آوردند.
انحصاربرایتلگرام
وی اضافه کرد :آنچه در اینجا باید به آن اشاره
کرد این است که چه شد تلگرام به یک پیامرسان و
اپلیکیشن با بیش از  40میلیون مخاطب تبدیل شد
و علت آن این است که انحصار عملی برای تلگرام در
کشور ما به وجود آمد.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد :پیامرسانهای
قبلی مثل ویچت و وایبر عم ً
ال بدون اینکه بعض ًا
فیلتر قانونی شوند ،پهنای باند کمتری در اختیارشان
قرار داده شده بود و یک پهنای باند و خدمات وسیعی
برای تلگرام به وجود آمد و عم ً
ال تلگرام در کشور تبلیغ
شد و با اینکه دیگر پیامرسانها حتی بهروزرسانی هم
شدند اما درنهایت این تلگرام بود که موقعیتش را در
کشور ما تثبیت کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد :نکته
دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است
که اپراتورهای تلفن همراه در کشور به علت نگاه
اقتصادی و پولی و درآمد هنگفت و سرشاری که از
بابت خرید ترافیک تلگرام نصیبشان میشد ،بیش از
دو سال تالش کردند تا سرورهای تلگرام را از هلند به
ایران منتقل کنند که قریب به بیش از یک سال است
که موفق به انجام این کار شدهاند.
60درصد اینترنت صرف تلگرام میشود
قاضیزاده خاطرنشان کرد :االن  60درصد هزینه
اینترنت مردم ایران بابت استفاده از تلگرام به جیب
اپراتورها میرود و این درحالی است که تا دو سال
پیش بابت خرید ترافیک اینترنت ،این پول به دلیل
عدم وجود سرورهای تلگرام در داخل کشور به خارج
منتقل میشد و حدود  500میلیارد تومان به عنوان
هزینه ترافیک به خارج از کشور میرفت و این در
حالی است که در آن زمان تلگرام تا به این حد در
کشور ما فضا پیدا نکرده بود.
وی ادامه داد :اپراتورهای تلفن همراه برای اینکه
این میزان پول به جیب خودشان برود ،با پیگیری
بسیار زیاد سرورهای تلگرام را به داخل کشور منتقل
کردند و وقتی سرورها به داخل کشور منتقل شد،
نهتنها تلگرام گسترش بیشتری پیدا کرد ،بلکه پهنای
باند و امکانات بیشتر نیز در اختیارش قرار گرفت و به
نفع تلگرام همه چیز همانند فیسبوک و توئیتر فیلتر
شد و وایبر و ویچت از بین رفت.
تلگرام حتی جزء  10پیامرسان اول دنیا نیست
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد:
ت��ا ح��دود دو س��ال پیش تلگرام در رتبهبندی
پیامرسانهای جهان حتی رتبه  20و  30را هم
نداشت و امروز هم که به پیامرسان اول کشور ما
تبدیل شده ،جزو  10پیامرسان اول جهان نیست.
ق��اض��یزاده خاطرنشان ک��رد :به دلیل اینکه
سرورهای پیامرسانهای دیگر در آمریکاست و
اپراتورهای تلفن همراه ما برای انتقال این سرورها به
داخل کشور دسترسی نداشتند ،ولی سرور تلگرام در
هلند بود و اپراتورهای تلفن همراه کشورمان با انجام
مذاکرات آن را به داخل کشور وارد کردند.
وی افزود :مسئوالن مرتبط حوزه زیرساخت در
وزارت ارتباطات در چند سال گذشته بعالوه مدیران
عامل و مسئوالن اپراتورهای تلفنهای همراه به
خاطر منافع مالیشان ،تلگرام را در داخل کشور
تبلیغ و برای آن انحصار عملی به وجود آوردند ،امروز
هم اگر قرار باشد جابجایی در بحث پیامرسانها
ایجاد شود ،صرف ًا با فیلتر قانونی انجام نمیشود،
بلکه در ارتباط با پهنای باند ،سرعت و نوع تسهیالت
و خدمات نیز باید تغییرات انجام شود و آنچه که در
مورد وایبر  ،ویچت  ،فیسبوک و توئیتر انجام شد،
در مورد تلگرام نیز باید اجرایی شود.
«تلگرام» را گنده کردیم حاال میخواهیم
تنظیمشکنیم
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد:
امیدوارم در ارتباط با بحث پیامرسانها  ،اپراتورها
منافع مالی خود را به دیگر موضوعات ترجیح ندهند
و شرایط برای پیامرسانها رقابتی شود و مسئوالن
ذیربط در حوزه ارتباطات و همچنین اپراتورهای ما
باید دست به دست هم دهند که کوچ و جابجایی از
پیامرسانی همچون تلگرام به دیگر پیامرسانها ،یک
کوچ واقعی باشد و انحصار عملی به وجود نیاید و این
انحصار عملی در اختیار هیچ پیامرسان دیگری هم
نباید قرار گیرد.
قاضیزاده خاطرنشان کرد :متأسفانه ما در کشور
عادت داریم که یک چیز را خیلی بزرگ میکنیم و بعد
میگوییم این چیزی که بزرگ شده تنظیم و متعادل
شود.
وی با بیان اینکه مردم باید انتخاب کنند که از چه
پیامرسانی استفاده کنند ،تاکید کرد :باید یک رقابت
بین تمام پیامرسانها شکل بگیرد و از یک سطح
برابر زیرساخت و امکانات برخوردار شوند تا هریک
از پیامرسانها که توانست تسهیالت بیشتر و کیفیت
بهتر برنامه را ارائه دهند ،سهم بیشتری از بازار را به
خودشان اختصاص دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مسائل
مربوط به امنیت تلگرام افزود :وقتی برنامهنویسان و
هدایتگران اصلی به تمام اصلی مردم دسترسی دارند
و از سوی دیگر هیچ تعلقخاطری به هیچیک از مردم
ما ندارند ،امنیت و زیرساخت آن شبکه را بهطور
کامل زیر سؤال میبرد.
قاضیزادههاشمی در پایان خاطرنشان کرد :ما
باید بر روی پیامرسانهای داخلی با قدرت رقابت
خدمات و تسهیالت جذاب برای مردم کار و ایجاد
کنیم و هر یک از آنها که توانستند سهم بیشتری از
بازار را از آن خود کنند ،برند و برجسته شوند.
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شاعر شعر و شور و شعور
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مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی خبرداد:

خبر

اهدای  350هزار کیسه خون در سال 96

پیگیریخبر

تحقیقات پرونده قتل ندا در مشهد
تکمیلشد
رضا شجاع

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور جرائم
خاص گفت :تحقیقات پرونده قتل دختر  6.5ساله
افغان به نام 'ندا' تکمیل شده و به زودی کیفرخواست
صادر می شود.
قاضی سیدجواد حسینی اف��زود :روال بررسی و
تکمیل پرونده در دادس��را حدود  3ماه به طول می
انجامد ولی به دلیل خاص بودن موضوع این پرونده به
دستور رئیس کل دادگستری استان به صورت ویژه در
دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بر اساس آزمایش صورت گرفته
متهم هیچ مشکل روانی ندارد ،بیان کرد :تحقیقات
این پرونده در دادسرا تکمیل شده و در کمتر از چند روز
دیگر کیفرخواست صادر می شود.
قاضی حسینی ادامه داد :اتهامات قاتل 41ساله آدم
ربایی ،قتل و ارتکاب به عمل منافی عفت است و پیگیر
هستیم اشد مجازات برای متهم صادر و حکم در محل
وقوع جرم در مالء عام اجرا شود .همینطور خانواده
متهم نیز تاکید بر قصاص دارند.
هفتم فروردین امسال یک دختربچه  6.5ساله افغان
برای خرید نان از خانه خود در شهرک شهید رجایی
مشهد بیرون رفته بود که حدود ساعت  24همان شب
جسد وی در داخل کیسه ای در همان منطقه پیدا شد.
با ادامه تحقیقات مشخص شد سبزی فروش محل
این دختربچه را ربوده و به قتل رسانده است که قاتل
 41ساله دهم فروردین ماه دستگیر و به جرم خود
اعتراف کرد.
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همه ما روزان��ه کارهای بسیاری را بخاطر دریافت
پاداش انجام میدهیم که میتواند این پاداش ارزش
مادی یا معنوی داشته باشد .اما چند عمل وجود دارد
که پاداش هم آن سالمتی خودمان باشد و هم نجات
جان چند انسان؟
اهدای خون یکی از اقداماتی است که به واسطه آن
عالوه بر این که فرد کمک بزرگی به سیستم ایمنی و
دستگاه خون سازی بدن میکند ،میتواند جان سه
نفر را نیز نجات دهد چرا خون اهدایی هر فرد پس از
پاالیش در سه قسمت پالکت ،پالسما و گلبولهای
قرمز در اختیار سه بیماری قرار میگیرد که جانشان در
گرو همین کار ساده ما است.
خوشبختانه کشور ما با کمک مردم در بحث خون و
فرآوردههای خونی به استقالل کامل دست یافته است
تا دیگر نیازی به واردات این فرآوردهها و شاید تکرار
داستان تلخ شرکت فرانسوی «مریو» نباشد .در همین
راستا به سراغ مدیرکل اداره کل انتقال خون خراسان
رضوی رفتیم و با وی در خصوص شرایط انتقال خون
در خراسان به گفتوگو نشستیم که متن آن را در ادامه
می خوانید.
تنها  270نفر نیرو داریم!
مدیرکل اداره کل انتقال خون خراسان رضوی گفت:
در سال  180 ،96هزار نفر مراجعه کننده برای اهدای
خون داشتیم که حدود  140هزار نفر برای اهدا تایید
شدند .این نشان دهنده حجم باالی کار در سازمان
انتقال خون خراسان رضوی است ،چرا که پذیرش،
مصاحبه و عمل گرفتن خون برای این  140هزار نفر و
تبدیل آن به  350هزار کیسه خون تنها با  270نفر نیرو
در استان صورت گرفته است.
سید حمیدرضا اسالمی اف��زود :در حالی که حجم
خون اهدایی در سال گذشته  350هزار کیسه خون
بوده ،باید انواع آزمایشها و پاالیشها روی آن صورت
میگرفته ،در اختیار  52بیمارستان قرار و بر نحوه
مصرف آنها نیز نظارت دقیق صورت میگرفته است.
در واقع زمانی که خون گرفتن از یک فرد تمام میشود
تازه کار ما شروع شده ،چرا که باید پالسما ،پالکت و
گلبولهای قرمز آن جدا شود و البته امسال هم ما
فعالیتهایی را در بحث سلولهای بنیادی و روش
فرزیس شروع کردیم که این موضوع نیز به کارهای ما
اضافه شده است.
تمام موفقیتهای سازمان انتقال خون مدیون مردم
است

اسالمی ادامه داد :تمام موفقیتهای سازمان انتقال
خون مستقیما مدیون کمک مردم است ،چرا که هر
زمان در رسانهها اعالم میشود به خون نیاز داریم
مردم برای کمک هجوم میآورند و خون مورد نیاز را
تامین میکنند و حتی بخاطر کمبود امکانات و نیروی
ما در قبال جمعیت مراجعه کننده ،ناچار هستند مدت
زیادی را منتظر بمانند.
وی در خصوص نقش رسانهها در جلب توجه
مسئولین به مسئله اهدای خون اظهار کرد :باید به این
نکته توجه داشت که رسانهها نیز به عنوان پل ارتباطی
بین ما و مردم نقش زیادی در مشارکت اجتماعی و
تامین خون استان دارند که این جای تقدیر دارد اما بعد
دیگر اهمیت کار رسانهها در این مشارکت اجتماعی،
رساندن صدای ما به گوش مسئولین است.
مسئولین زمانی توجه میکنند که عزیزانشان
نیازمند خون باشند
اسالمی اف��زود :متاسفانه برخی مسئولین ما تنها
زمانی به مسئله مهم اهدای خون توجه میکنند که
یکی از عزیزانشان روی تخت بیمارستان باشد .مدتی
پیش یکی از مسئولین که دخترش دچار سرطان خون

شده بود با من برای یک سری کمکها تماس گرفت و به
این نکته بسیار ناراحت کنندهای اشاره کرد که من تازه
به اهمیت اهدای خون و این اداره کل پیبردم و هرگز
در دوره مسئولیتم به این نکته واقف نبودم .این نشان
دهنده نقش مهم رسانه در آگاهسازی مسئولین است.
باور غلط باعث مشارکت کم خانمها شده
مدیرکل اداره کل انتقال خون خراسان رضوی در
بحث میزان مشارکت خانمها در اهدای خون گفت:
یکی از نکاتی که باید توسط رسانهها بیان شود این
است که خانمها بسیار کم خون میدهند ،یعنی تنها
چهار درص��د اه��دا کنندگان خون خانمها هستند.
متاسفانه این باور غلط بین خانمهای کشور ما ایجاد
شده که چون خونریزی ماهانه دارند ،نمیتوانند خون
اهدا کنند در حالی که در کشورهای خارجی بین 40تا
 50درصد اهداکنندگان خانمها هستند.
وی تصریح کرد :خانمها باید به این نکته توجه کنند
که مصرف خون در خانمها بیشتر از آقایان است و باید
مشارکت بیشتری داشته باشند .متاسفانه این باور غلط
بین زنان جامعه ایجاد شده که خون دادن باعث ضعیف
شدن آنه��ا میشود در حالی که خون دادن باعث

قویتر شدن سیستم ایمنی و فعالتر شدن کارخانه
خونسازی آنها میشود.
 74هزار اهداکننده مستمر داریم
اسالمی در خصوص اهداکنندگان مستمر خون اظهار
کرد :اتفاق خوبی که در جامعه رواج یافته ،اهدای خون
مستمر است .سال گذشته  53درصد اهدا کنندگان
خون یعنی 74هزار نفر ،اهداکنندگان مستمر بودند
که هر سه ماه یکبار خون میدهند .باید به این افراد
پرداخت تا جامعه آنها را بشناسند ،افرادی مثل آقای
طباطبایی که جانباز است و  66سال سن دارد اما 192
مرتبه تا کنون اهدای خون داشته است .یا میتوان
به خانمی میتوان اشاره کرد که 65مرتبه خون داده و
بسیار سالم است که میتواند نمونه و الگوی خوبی برای
زنانی باشد که از خون دادن میترسند.
پزشکان دوره دیده صالحیت اهداکنندگان را
میسنجند
وی ادامه داد :ما پزشکانی را در مراکز خود مستقر
کردهایم که دورههای انتخاب اهدا کننده را گذراندهاند
و با پرسش چند س��وال تشخیص میدهند که فرد
میتواند خون اهدا کند یا خیر ،پس مردم نباید این

ترس را داشته باشند که دچار مشکل شوند .حتی اگر
دکتر به کمخونی فرد شک کند ما دستگاههایی داریم
که همان موقع میزان هموگلوبین فرد را میسنجد و
صالحیت او را برای اهدای خون اهراز میکند.
ایران جزو سه کشور آسیایی دارای بانک خونهای
نادر
مدیرکل اداره کل انتقال خون خراسان رضوی در
مورد پیشرفتهای کشور در زمینه انتقال خون گفت:
ت ما در کشور به سطحی رسیده که
خوشبختانه فعالی 
جزو سه کشوری در آسیا هستیم که بانک خونهای
نادر داریم .در آسیا تنها سه کشور ایران ،چین و ژاپن
دارای این بانک خون هستند ،حتی ما در حال آموزش
برخی کشورهای همسایه مثل افغانستان و عراق که
پایگاه انتقال خون ندارند هستیم.
اسالمی تصریح کرد :زمانی سرطان خون به معنای
مرگ حتمی بود اما به لطف مشارکت مردم و پیشرفت
ما در زمینه سلولهای بنیادی ،این بیماران با پیوند
این سلولها درمان میشوند .زمانی بود که این کار
بسیار سخت بود و نیاز به عمل داشت اما اکنون با تزریق
یک ماده ،سلولهای بنیادی از مغز استخوان به خون
محیطی مهاجرت میکنند،به وسیله دستگاهی به نام
آفرزیس سلولهای بنیادی از خون گرفته میشود و
مابقی خون به بدن بازمیگردد.
مرکز اهدای خون تربت جام توسط مردم ساخته شد
وی افزود :واقعا کشور ما در نوع دوستی و مشارکت
مردمی کمنظیر است .در کشور کانادا برای افراد اهدا
کننده خون هدایای نقدی در نظر میگیرند تا مردم
تشویق به این کار شوند اما مردم ما نه تنها منابع خونی
را به خوبی تامین میکنند بلکه در کارهای خیر در این
زمینه نیز مشارکت دارند .به عنوان مثال پایگاه اهدای
خون تربتجام با وحدت مردم شیعه و سنی این منطقه
ساخته شد .زمین این مجموعه اهدایی یک فرد بود
و برای ساخت آن نیز هر صنف تامین یک قسمت از
ملزومات ساخت را برعهده گرفت تا پایگاه در عرض 6
ماه به طور کامل ساخته و تجهیز شود.
 10مرکز انتقال خون در سطح استان داریم
اسالمی در خصوص تعداد پایگاههای اهدای خون
استان و مشهد گفت :در حال حاضر در مشهد ما پنج
پایگاه انتقال خون در میدان شریعتی(پایگاه امام
رضا) ،بین استقالل  2و (4پایگاه میالد) ،نبش آیتا...
شیرازی(3پایگاه امید) ،بلوار ابوطالب و قاسمآباد
داریم والبته یک پایگاه نیز در حال احداث در نزدیک
حرم مطهر میباشد .همچنین در شهرستانهای
قوچان ،تربت حیدریه ،نیشابور ،گناباد و سبزوار مرکز
اهدا و در شهرستانهای درگز و تربتجام نیز پایگاه
اهدا داریم.
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همایش عطار نیشابوری با پیام وزیر فرهنگ در نیشابور برگزار شد

همزمان با سالروز مبعث رسول اکرم (ص) و روز ملی
عطار،همایش بزرگداشت این شاعر نامی کشور روز
شنبه با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نیشابور
آغاز شد.
در پیام سید عباس صالحی به این همایش آمده
است :شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری بدون
تردید یکی از مفاخر و مشاهیر طراز اول و بلکه یکی از
ستارگان درخشان آسمان علم و ادب و عرفان و معرفت
ایران است.
ای��ن پیام م�یاف��زای��د :عطار ،شخصیت ممتاز و
بیبدیلی است که آوازه نام بلندش قرنهاست با اقتدار
و افتخار مرزهای جغرافیائی را درنوردیده و آثار گرانبار
و پر اسرارش حدیث دل و نجوای درون خیل صاحب
دالن و اهالی فکر و اندیشه و حال و کمال در سرتاسر
گیتی گردیده است.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در این پیام گفت:
عطار ،پیر وارستهای است که نامش زینت بخش دفتر
و دیوان بزرگان و سرآمدان عرصه شعر و شور و شعور از
جمله موالنا جالل الدین محمد بلخی شده است.
وی افزود :عطار ،سالک راه دان و راز آشنایی است
که در پرتو چراغ شریعت محمدی (ص) طریقت عشق
و پاک بازی را به الیتناهی حقیقت پیوست و غبار تنگ
چشمی و تعصب را به زالل نیک اندیشی و روشن دلی
از چشمان بسیاری زدود ،همو که نام و یاد اهل بیت
پیامبر اکرم (ص) را در دیباچه مثنوی های گرانبارش
به روشن ترین بیان و نیکوترین زبان بزرگ داشت و
جانب حقیقت و انصاف را دقیقه ای فرو نگذاشت.
وی اظهار کرد :عطار ،شاعر نغز گفتار و شورآفرینی

است که به شیواترین شیوه شعر و شرع را در هم
آمیخت و با پرهیز از ظواهر و کدورتهای دنیوی و
درباری پایه آن را به عرش رساند.
صالحی در ای��ن پپام گفت :اینک ماییم و یک
نام بزرگ و پرافتخار شیخ فریدالدین محمد عطار
نیشابوری و مجموعه ای ژرف و شگرف از ترشحات
زالل ذهن و زبان او از جمله منطق الطیر ،اسرار نامه،

است و بر همین اس��اس بر عرفان پژوهان و عطار
شناسان خبره و تواناست که با تحقیقات ژرف و
پژوهش های عالمانه در شخصیت ،اح��وال و افکار
و آث��ار عطار ،چهره ای واقعی ،صورتی پیراسته و
روایتی روشن از سالک هفت شهر عشق پیش چشم
و در دسترس انبوه شیفتگان قرار دهند ،همچنانکه بر
شاعران ،نویسندگان ،هنرمندان نو اندیش و نوگراست

الهی نامه ،مختارنامه ،مصیبت نامه ،دیوان غزلیات و
قصاید و تذکره االولیا.
وی افزود :برماست که به عنوان میراث داران این
گنجینه گرانبار نهایت کوشش و تالش خود را در راه
نگهبانی و بهره برداری از آن بکار بریم.
وی اظهار کرد :در این میان نقش و وظیفه اصحاب
فکر ،اندیشه ،پژوهش و ادب و هنر بیش از دیگران

که آثار نغز عطار را مایه و پایه آفرینشهای ادبی و
هنری خویش برای پدید آوردن آثار بدیع و فاخر و
متناسب با نیاز زمانی جامعه و به خصوص نسل جوان و
جویای حقیقت و معنویت خود قرار دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه پیام خود
گفت :همایش بینالمللی زندگی و آثار عطار نیشابوری
به مناسبت روز ملی بزرگداشت وی که در نیشابور و
تهران برگزار می شود در راستای همین هدف اساسی
است.
وی افزود :اینجانب ضمن گرامیداشت  25فروردین
ماه روز بزرگداشت عطار نیشابوری از تمام تالشگران
و مجریان این همایش عظیم و همه برپا دارندگان
سایر برنامه ها و آیین های علمی ،ادبی و فرهنگی به
مناسبت این روز بزرگ در نیشابور ،کدکن و تهران و
سایر شهرها سپاسگزاری و قدردانی می نمایم و همت
واالی این استادان ،پژوهشگران ،شاعران ،نویسندگان
و هنرمندانی که تمام تالش خود را در راه بزرگداشت
این شخصیت بزرگ به کار بسته اند ارج می نهم.
وی اظهار کرد :از موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه
تهران و دانشگاه مک گیل ،انجمن آث��ار و مفاخر
فرهنگی کشور ،ستاد بزرگداشت مفاخر در استان
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان
رضوی و ستاد بزرگداشت روزه��ای عطار و خیام در
فرمانداری نیشابور نیز تقدیر و تشکر می نمایم ،امید
که این تالشها راه به سر منزل مقصود که اعتالی
فرهنگ و ادب ایران اسالمی است ببرد.
شهرستان  450هزار نفری نیشابور در  127کیلومتری
غرب مشهد واقع است.

خـــبــــر

«حذفیات» روابط دو نسل را به چالش میکشد

مشهدتئاتر -کارگردان نمایش «حذفیات»
عنوان کرد این اثر نمایشی رابطه نسل امروزی
با خانوادههای مدرنشان را به چالش میکشد.
مهدی ضیاءچمنی کارگردان نمایش «حذفیات»
کهبهتازگیاجرایعمومیخودرادرتئاترمستقل
تهران آغاز کرده است در این باره به خبرنگار مهر

گفت :این اثر نمایشی کاری از گروه تئاتر گیاه شهر
مشهد است و در سی و ششمین جشنواره تئاتر
فجر جایزه نمایشنامه نویسی بخش بینالملل را
از آن خود کرد و نامزد بازیگری زن این بخش نیز
بود.
ویدربارهتغییراتیکهنمایشنسبتبهاجرادر
جشنواره داشته است ،توضیح داد« :حذفیات»
تغییرینسبتبهاجرادرجشنوارهنداشتهاستو
بههمانشیوهدرتئاترمستقلتهرانبهصحنهمی
رود .وی ابراز امیدواری کرد این اثر نمایشی پیش
از این در شهر مشهد نیز اجرای عمومی داشت
و در آنجا با استقبال خوبی از سوی مخاطبان
روبرو شد در تهران نیز مورد توجه قرار گیرد.
این کارگردان درباره همراهی الهام کردا و صابر
ابر با نمایش توضیح داد :الهام کردا بعد از دیدن

با ذهنیتی آگاهانه فضایی پر از سکوت ،سکون و
دیالوگمحورراطراحیکردیم.
ضیاءچمنی درباره ویژگیهای این اثر نمایشی
بیان کرد :روابط آدم ها با یکدیگر همیشه مورد
عالقهمنبودهودرمتنهایدیگریهمکهنوشته
ام این مضمون وجود دارد .تفاوت نسل ها و رابطه
یک دختر نوجوان ۱۷ساله با مادر جوانش در این
نمایش مورد توجه قرار گرفته است و نکته مورد
توجهیکهدرنمایشمدنظرقراردادمشناختکم
این ۲نسلازنیازهاوخصوصیاتیکدیگراست.
این کارگردان تئاتر متذکر شد :نبود درک
متقابل نسل ها مساله ای ناراحت کننده است
که در این نمایش به آن پرداخت شده است.
نگاه نسل امروز به زندگی مدرن و فاصله گرفتن از
زندگی سنتی باعث تخریب رابطه ها شده است.

«حذفیات» به کار عالقه مند شد و به صورت کامال
خودجوشتصمیمگرفتازنمایشحمایتکندو
به واسطه وی ،صابر ابر نیز به کار ورود پیدا کرد .از
خانم کردا بسیار متشکرم چون اگر این نمایش در
تهران اجرای عمومی می شود به دلیل حمایت
هایویوالبتهتئاترمستقلتهراناست.
وی با اش��اره به شباهت ک��ارش به نمایش
های امیررضا کوهستانی عنوان کرد :امیررضا
کوهستانی کارگردان مورد عالقه من است اما
فضاسازی اجرای این اثر نمایشی از اولین روز
تمرین ها کامال مشخص بود .زمانی که با مهسا
غفوریان که عالوه بر بازی ،طراح لباس و صحنه
نمایش نیز است ،صحبت کردم هر  ۲نفر ما کامال
میدانستیم چه میخواهیم و به این دلیل که
چندین سال است با یکدیگر همکاری می کنیم

در ظاهر رابطه فرزندان با والدین نسبت به نسل
قبل صمیمانه تر شده است اما این صمیمیت
فقط در ظاهر نمایان است به شکلی که نسل
امروز به راحتی مادر و پدرش را با اسم کوچک
صدا می زند و یا جسارت خیلی از کارها را به خود
می دهد اما در باطن ارتباط خوبی بین والدین و
فرزندان وجود ندارد و هیچ کدام یکدیگر را درک
نمی کنند در حالی که مثال پدر و مادر من بیشتر
از پدر و مادرهای مدرن امروزی من را درک می
کردند و من نیز راحت تر با آنها ارتباط برقرار می
کردمباوجودیکهصمیمیتهایامروزیبینمان
جریاننداشت.
وی ادام��ه داد :همین دغدغه باعث شد که
«حذفیات» را به نگارش در آورم و با ساختاری
تازهکهبرایاجراتعریفشدبهسمتحذفکردن

دیالوگ ها در طول اجرا رفتیم .در شیوه اجرایی
نمایش بخشی از گفتگوهای مادر و دختر اضافی
به نظر می رسد تا جایی که با حذف دیالوگ ها می
توان به یک نمایش ۱۰دقیقه ای رسید.
نمایش «حذفیات» به نویسندگی و کارگردانی
مهدی ضیاءچمنی با حمایت الهام کردا و صابر از
 ۱۶فروردین ساعت  ۱۷در تئاتر مستقل تهران به
صحنهرفتهاست.مهساغفوریان،گلآراغفرانی،
محمدرضا حسینیان بازیگران این اثر نمایشی
هستند .از عوامل «حذفیات» می توان به روح
اله زندی فرد مدیر تولید ،مهسا غفوریان طراح
لباس و صحنه ،ریحانه رنجبر دستیار کارگردان
و برنامه ریز ،رضا جاویدی گرافیک و عکس،
محسن نجفی نیا جانشین تولید و سعید مومنی
مدیرصحنهاشارهکرد.

در دوران معاصر ،مد پدیدهای بیحد و مرز است که
انسانها را بیش از گذشته به هم نزدیک میکند ،به آنها
شخصیت و هویت میبخشد و آنها را به هم شبیه میکند.
آنچه در میان مجموعهی فعالیتهای این صنعت بیش از
همه بارز و آشکار است ،نقش بازاریابی در ایجاد توسعهی
مد است.
کتاب بازاریابی مد که کتابی ای��دهآل برای دانشجویان
و فارغالتحصیل رشتههای مد ،کسبوکار بازاریابی و نیز
فعاالن حوزهی بازاریابی است ،با این هدف نوشته شده که
به خوانندهی خود بینشی در زمینهی نقش متمایز بازاریابی
دانش بازاریابی در بازار مد و
صنعت مد ببخشد ،شکاف بین ِ
دیدگاههای تجربی را پر کند.
ای��ن کتاب که با سرفصل مشتری و مصرف مد آغاز
میشود با در نظر گرفتن حوزههای کلیدی نظیر تحقیقات،
جایگاهسازی ،قیمتگذاری ،کانالهای توزیع و ترویج،
رویکردهای جدید در بازاریابی مد ،برنامهریزی استراتژیک
و تاکتیکی در بازاریابی مد ،دیدگاههایی درب��ارهی نقش
متغیر بازاریابی به مخاطب میدهد و میان نظریههای
بازاریابی و بافت م��درن کسبوکار م��د ،ارتباط برقرار
میکند.از دیگر مباحث جذاب و کلیدی کتاب ،برندسازی
در تجارت مد و تجمالت است .این کتاب عالوه بر اهداف
مذکور به تجزیه و تحلیل رابطه میان تئوری و عمل در
بازاریابی در صنعت مد پرداخته است که مطالب زیر را در
 ۱۰فصل شامل میشود :مشتری و مصرف مد ،اطالعات و
تحقیقات بازاریابی پیرامون مد  ،بخشبندی ،هدفگیری
و جایگاهیابی در بازاریابی مد ،آمیخته بازاریابی :محصول
مد ،آمیخته بازاریابی :قیمتگذاری در م��د ،آمیخته
بازاریابی :ترفیع و ارتباطات بازاریابی ،آمیخته بازاریابی:
مکان  -کانالهای توزیع و خدمترسانی  ،بندسازی در مد و
تجمالت ،رویکردهای جدید در بازاریابی مد ،و برنامهریزی
استراتژیک و تاکتیکی در بازاریابی مد.
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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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زورگیراننوجواندرمشهددستگیرشدند
فرمانده انتظامی مشهد گفت :نوجوانانی که عامل

8

3

3

واژگونی اتوبوس در جاده مشهد یک کشته داشت
رئیس مرکز حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم
پزشکیمشهدگفت:واژگونیاتوبوسدرهشتکیلومتری
مشهد یک کشته و هشت مجروح به جا گذاشت.

زورگیریهای خشن در محدوده بلوار سجاد این شهر
بودند شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ اکبر آقابیگی افزود :گروههای دایره تجسس
کالنتری سجاد در پیگیری زورگیریهای خشن در این
محدوده  2پسر  16ساله را به عنوان مظنون تحت نظر
قرار دادن��د .این افراد در خیابان نیلوفر هنگامی که
به سوی شهروند موتورسواری حمله ور شده و قصد
زورگیری داشتند دستگیر شدند.
وی گفت :تحقیقات از این نوجوانان برای کشف
سرقتهای انجام شده توسط آنها ادامه دارد.
فرمانده انتظامی مشهد در ادام��ه همچنین از
دستگیری سارق  34ساله خودروهای سواری خبر و
ادامه داد :در پی گزارش  13فقره سرقت خودروهای
پراید در مناطقی از مشهد و یافتن این خودروها در
حالی که بنزین آن تمام شده بود تحقیقات پلیسی آغاز
شد.
وی افزود :گروه دایره تجسس کالنتری طرق مشهد در
پیگیری این پرونده دریافت عامل سرقتها با خودروهای
سرقتی تا جایی که باک آنها بنزین داشت مسافرکشی
می کرده و پس از تمام شدن سوخت آنها را رها می کرده
است .متهم این پرونده که سه فقره سابقه کیفری نیز
دارد دستگیر شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.

9

4

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.

8

دستگیری سارق در كمتر از24ساعت در تربت
حیدریه
با تالش ماموران كالنتری11شهرستان تربت حیدریه
سارق مغازه در كمتر از 24ساعت شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ غالمرضا خرقانی ،جانشین فرماندهی
انتظامی شهرستان تربت حیدریه در تشریح این خبر
گفت :در پی اعالم مركز فوریت های پلیس 110مبنی بر
وقوع یك فقره سرقت مغازه خواربارفروشی در خیابانی
كاشانی این شهرستان ،شناسایی و دستگیری سارق در

 13فقره آبگرفتگی در سبزوار رخ داد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سبزوار گفت :بر اثر بارندگی جمعه شب تا روز
شنبه  13فقره آبگرفتگی در این شهر گزارش شده که با
تالش آتش نشانان رفع شد.
مهدی احمدی افزود :این آبگرفتگی ها اغلب در منازل
مسکونیوبرخیمعابراینشهربود.
وی اظ��ه��ارک��رد :با توجه به هشدارهای سازمان
هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگی شدید و آبگرفتگی،
سازمان آتش نشانی و ستاد مدیریت بحران شهرداری
سبزوار برای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در آماده
باش بود.
محمد سیاح عطار ،رئیس اداره هواشناسی سبزوار
میزان بارندگی دیشب تا صبح امروز در این شهرستان را
13،2میلیمتراعالمکرد.

اجتماعی نسبت به مساله سالمت و فراگیری در امر
مشارکت به عنوان یک موضوع اجتماعی ضروری است.
وی گفت :سال گذشته خیرین سالمت در این استان
 350میلیارد ریال کمک کردند اما باید در کنار گسترش
کمکهای خیرین برای ساخت بیمارستان ،مشارکت در
ابعاد علمی سالمت نیز گسترش یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم
گفت :یکی از مهمترین ابتکارات دولت یازدهم ،مشارکت
همگانی در امر سالمت بود.
محمدرضا داراب��ی اف��زود :وزیر بهداشت ،درم��ان و
آموزش پزشکی سه ابتکار را به مرحله اجرا گذاشت که
شامل طرح تحول سالمت و دستورات  12گانه آن برای
ارتقای سالمت مردم ،ایجاد معاونت اجتماعی در وزارت
بهداشت برای اجتماعی کردن مساله سالمت و تشکیل
مجامع سالمت در استانها و شهرستان ها به ریاست
فرمانداران بر محور اجتماعی کردن سالمت است.
وی اظهار کرد :سالمت از خودکنترلی فرد شروع می
شود و به جامعه تسری می یابد لذا نهادها باید برنامه ای
مدون در این بخش داشته باشند.
در این مراسم از سند توسعه سالمت خراسان رضوی
رونمایی و از  40دست اندرکار و خیر حوزه سالمت این
استان قدردانی شد.
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باندکوچولوهایشکمومتالشیشد
عامالن زورگیری های خشن در محدوده بلوار سجاد
مشهدشناساییودستگیرشدند.
فرمانده انتظامی مشهد گفت :تیم های دایره تجسس
کالنتری سجاد مشهد در پی گیری زورگیری های خشن

در محدوده بلوار سجاد مشهد ۲پسر نوجوان را به عنوان
مظنون تحت نظر قرار دادند.
سرهنگ اکبر آقا بیگی افزود :ماموران انتظامی زمانی
که این۲نوجوان ۱۶ساله در خیابان نیلوفر به سوی شهروند
موتور,سواری حمله ور شده و قصد زورگیری از او داشتند را
دستگیر کردند .شاکی پرونده اظهار داشت پیک موتوری
یک مجموعه پذیرایی است و متهمان با سفارش غذا او را
به این خیابان خلوت کشانده و سپس با تهدید چاقو قصد
زورگیری از او داشته اند.
سرهنگ آقا بیگی گفت :تحقیقات از این۲پسر نوجوان
برای کشف سرقت های انجام شده توسط آنها ادامه دارد.

دستور كار ماموران تجسس كالنتری 11فردوسی شمالی
قرارگرفت.
در بررسی های به عمل آمده مشخص شد سارق ،سحر
هنگام با مراجعه به جلو درب مغازه شاكی و با تخریب
شیشه مقدار  10كیلو پسته را سرقت و از محل متواری
شده است.
سرهنگخرقانیدرادامهبیانداشت:مامورانكالنتری
 11با استفاده از شیوهای نوین پلیسی ،رصد دوربین های
مداربسته و كنترل آلبوم مجرمین سابقه دار به یكنفر از
سارقین سابقه دار مظنون كه بالفاصله وی را در اقدامی
ضربتی در یكی از محالت حاشیه شهر در مخفیگاهش
دستگیر و به كالنتری داللت دادند.
ویافزود:مظنونسابقهداربههویت(قاسم 40ساله)كه
ابتدا منكر هرگونه جرمی بود با قرار گرفتن در مقابل ادله و
مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف كشود و به سرقت
 10كیلو پسته و مقدار زیادی خشكبار از مغازه شاكی
صریحااعترافكرد.
جانشینفرماندهیانتظامیشهرستانتربتحیدریهدر
پایان با اشاره به معرفی متهم به دادسرا و تالش در جهت
كشف سایر سرقتهای احتمالی به شهروندان و اصناف
هشدار داد :در صورت وجود شیشه بر روی درب مغازه
حتما حفاظ مناسب بر روی آن نصب و محل كسب وكار

خود را با نصب وسائل بازدارنده از سرقت ،ایمن نمایند.

شهرام طاهرزاده افزود :در پی این حادثه که حوالی
ساعت سه و  30دقیقه بامداد روز گذشته در جاده مشهد
 چناران و نزدیک مشهد رخ داد ،پنج دستگاه آمبوالنساورژانس  115و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شد.
وی اظهار کرد 9 :مجروح این حادثه به بیمارستان
طالقانیمشهدانتقالیافتندکهیکیازآنهاکهشاگردراننده
اتوبوس بود به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت
کرد .حال چند نفر از مصدومان این حادثه مساعد نیست.
سانحهرانندگیدرمشهدچهارمجروحبرجایگذاشت
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت :در پی
برخورد دو دستگاه خودروی سمند و پراید در این شهر
چهارنفرمجروحوروانهبیمارستانشدند.
آتشپاد حسن جعفری افزود :در این تصادف که عصر
امروز در بلوار ارتش رخ داد چهار سرنشین پراید داخل
خودرو محبوس شدند.آتش نشانان این افراد را به بیرون
خودرو منتقل کرده و تحویل اورژان��س دادند .عملیات
ایمن سازی محل و جلوگیری از وقوع حریق ناشی از نشت
سوخت نیز در این مکان انجام شد.

جدول سودوکو  /هیتوری

1

نقشه شوم دزد ناقال نقش برآب شد
جوان ۳۴ساله ای که ۳فقره سابقه کیفری دارد و ۳سال
هم زندان بوده نقشه ای حیله گرانه برای سرقت های شوم
کشید.
در پی گ��زارش ۱۳فقره سرقت خ��ودروی پراید در
مناطقی از مشهد و یافتن این خودروها در حالی که بنزین
آنتمامشدهبودتحقیقاتپلیسیآغازشد.
سرهنگاکبرآقابیگیافزود:تیمدایرهتجسسکالنتری
طرق مشهد در پی گیری این پرونده دریافتند عامل این
سرقت ها خودروهای مردم را می ربود و تاجایی که باک
این پرایدها بنزین داشت با آن مسافرکشی می کرد و پس
از اتمام بنزین وسایل مسروقه را رهاساخته و متواری می
شد .ماموران کالنتری طرق عامل این سرقت ها که جوانی
۳۴ساله بود را چهره زنی و مورد شناسایی قرار دادند.
پلیس ،متهم پرونده را دستگیر کرد و تحقیقات از او ادامه
دارد.

برای ارتقای سالمت جامعه بهره برد.
وی اظهار کرد :این امر که از آن به عنوان طب پیرامونی
یاد می شود ،هدف معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و
درمان است.
وی گفت :ساز و کار اجتماعی شدن سالمت نیز راه
اندازی مجامع سالمت است که راه اندازی آنها باید از
محالت و مناطق کم برخوردار مانند حاشیه شهرها
و روستاها آغاز شود .به دنبال سازماندهی اجتماعی
شدن سالمت هستیم که الزمه آن این است که مردم در
این زمینه توانمند شده و خود برای حل مشکالت وارد
عمل شوند .وی با تاکید بر تامین سالمت فعالیت های
اجتماعی اظهار کرد :برای تحقق این امر باید رفع تبعیض
کرده و درآمدزایی نماییم که همه این مسائل در طب
پیرامونی مطرح شده است.
عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم مشهد و کالت در
مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت :در دوران
انقالب اسالمی امید به زندگی ایرانیان  20سال افزایش
یافت که این مهم در نتیجه تالش دست اندرکاران بخش
سالمتتحققیافت.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی افزود :امروزه
دادن همه اختیارات و منابع و امکانات کشور به یک نهاد
برای تامین سالمت ،نمی تواند تامین کننده سالمت

جامعه باشد .دولت به این نکته توجه کرده است که باید
مردم را در تامین سالمت شریک نمود و مشارکت آنان را
جلب کرد .وی گفت :سیاست های کلی نظام ناظر بر نقش
آفرینی عموم مردم در تامین و ارتقای سالمت است و در
این میان اصالح سبک زندگی و رفتار مردم در اولویت قرار
دارد که در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به آن اشاره
شده است .استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت:
یکی از مهمترین عوامل قوام و دوام جوامع ،گسترش
خیراندیشی ،خیرخواهی و عمل خیراندیشانه است و
نظام دینی و اعتقادی ما همیشه مردم را به انجام عمل
خیر دعوت کرده است.
علیرضا رشیدیان افزود :یکی از اساسی ترین الزامات
برای زندگی توام با رشد و تعالی مردم ،سالمت است و
ضرورت اجتماعی شدن موضوع سالمت ،اجتناب ناپذیر
می باشد.
وی اظهار کرد :عامل سالمت باید براساس عدالت
اجتماعیفراگیرشودتاکسیبهخاطرمشکالتاقتصادی
از دریافت خدمات درمانی و کارهایی که باید برای
سالمتش انجام شود ،محروم نگردد.
وی گفت :سالمت فراتر از بخش درم��ان و دارای
ابعاد گروهی ،جسمی ،روحی و معنوی است و تغییر و
تحوالت جهانی ،سبک زندگی جدید برای مردم رقم زده

که سالمت آنان را تحت تاثیر قرار داده است .استاندار
خراسان رضوی افزود :هم اکنون  85درصد مرگ و میرها
مربوط به بیماری های غیر واگیر است و به همین علت،
موضوع سالمت ابعاد گسترده تر پیدا می کند.
وی اظهار کرد :براین اساس باید همکاری دستگاه های
مختلف در بخش های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
فراگیر شود و دیگر نمی توان سالمت را فقط از وزارت
بهداشت طلب کرد.
وی گفت :سالمت باید از خانواده ها و از مقطع پیش
دبستانی آغاز شود و از طریق رسانه ها و تریبون ها به یک
موضوع عمومی تبدیل گردد.
رشیدیان افزود :خراسان رضوی دارای ظرفیت های
فراوان در حوزه درمان و گردشگری سالمت است و ساالنه
بسیاری از مردم برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی
به این استان سفر می کنند.
وی گسترش پایگاه های سالمت برای کنترل بیماری
های غیرواگیر و کنترل سالمت روان��ی را از اقدامات
مطلوب مسئوالن درمانی و بهداشتی این استان دانست و
اظهار کرد :موفقیت اینگونه اقدامات بدون مشارکت مردم
و اجتماعی شدن سالمت ،ابتر و بی فایده است.
وی گفت :باید از دخالت های غیرکارشناسانه در حوزه
درمان جلوگیری شود و نوع ورود به مسائل اجتماعی

پیشگیرانه باشد و درمان تخصصی به متخصصین واگذار
گردد.
کمک  350میلیارد ریالی خیرین سالمت در
خراسان رضوی
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان
رضوی نیز در این مراسم گفت :در بخش تامین سالمت،
80درصد عوامل اجتماعی و  20درصد عوامل پزشکی
موثر هستند .سید جواد حسینی افزود :باید مشارکت
اجتماعی را در امر سالمت مورد توجه قرار دهیم و گفتمان
سالمت را به گفتمان هژمونیک در جامعه تبدیل کنیم.
وی اظهار کرد :خانواده و فرد نیز باید نسبت به سالمت
حساس باشند و دستگاه های دولتی نباید هیچ برنامه ای
بدون پیوست سالمت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه تشکلهای غیردولتی نیز باید بر
مساله سالمت متمرکز شوند ،گفت 90:تشکل غیردولتی
خراسان رضوی در حوزه سالمت فعالیت دارند.
حسینی با بیان اینکه بیماریها بیشتر جنبه اجتماعی
پیدا می کند ،افزود :آمارها نشان می دهند  85درصد از
مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماریهای غیرواگیر است
که از این میزان  50درصد مربوط به سبک تغذیه و 46
درصد ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی می باشد.
وی اظهار ک��رد :براساس این آم��ار ،اتخاذ رویکرد

جدول شرح در متن

5

سرویس اجتماعی
مشاور معاون اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :رویکرد محله محوری در اجتماعی
شدن سالمت از اولویت برخوردار است و این امر را باید از
حاشیه شهرها و روستاها آغاز کرد.
حسین ملک افضلی روز پنجشنبه در مراسم آغاز به
کار مجمع سالمت خراسان رضوی در مشهد افزود:
در سالهای ابتدای انقالب به دلیل شیوع بیماریهای
واگیردار ،عمده فعالیت مسئوالن وزارت بهداشت حول
محور ریشه کنی بیماری هایی از قبیل فلج اطفال و کزاز و
امثال آن بود لذا سراغ مباحث اجتماعی سالمت نرفتند.
وی اظهار کرد :اما امروز معضل بیماریهای واگیردار
در کشور حل شده و با مساله ای با عنوان آسیب های
اجتماعی در حوزه سالمت مانند انواع سرطان ها و سوانح
رانندگی مواجه هستیم که دیگر با فناوری پزشکی قابل
حلنیست.
وی گفت :باید راهبرد 'همه برای سالمت' را به کار گیریم
و نظام سالمت را اجتماعی کنیم زیرا نظام سالمت دیگر
نمی تواند در انحصار متخصصین باشد و باید در کنار آن
بسیج سالمت به صورت سازمان یافته شکل گیرد.
ملک افضلی اف��زود :باید ظرفیتهایی را که خارج از
فناوری پزشکی است شناسایی و توانمند نمود و از آنها

محالت اولویت اجتماعی شدن سالمت است
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اخبار کوتاه

ضریب نفوذ گاز در خراسان رضوی
ارتقا یافت

بهره مندی از سوخت گاز و دغدغه تمام شدن
کپسول گاز مایع در حین پخت و پز یا اتمام نفت
بخاری در سرمای زمستان از جمله مشکالت نبود
گازرسانی به مناطق مختلف به خصوص روستاها
است اما در دولت تدبیر و امید به ارتقای ضریب نفوذ
گاز در مناطق روستایی توجه ویژه شده است.
ارتقای شاخص گازرسانی و بهره مندی مناطق
محروم و کم برخوردار از این سوخت پاک از برنامه
های دولتهای مختلف جمهوری اسالمی بوده که در
دولت تدبیر و امید امید با سرعت بیشتری دنبال
شد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت :یکی
از هدفگذاریهای ابتدای پارسال گازرسانی به دو
روستا در این استان در هر روز بود که با موفقیت
انجام شد.
سیدحمید فانی اف��زود :هم اکنون در خراسان
رضوی ضریب گاز شهری  99،9و روستایی  83درصد
است .پارسال گازرسانی به  365روستا و شهر همت
آباد در شهرستان فیروزه با حضور معاون اول رئیس
جمهوری به بهره برداری رسید و کلنگ گاز رسانی
به  383روستا و یک شهر دیگر در خراسان رضوی
آغاز شد.
وی ادامه داد :با بهره برداری از این طرحها 53
هزار و  619خانوار از مزایای شبکه گازرسانی بهره
مند شدند و با بهره برداری از طرحهای در دست
اجرا  45هزار و  361خانوار دیگر امسال به شبکه
گازرسانی دسترسی می یابند.
* پنج هزار میلیارد ریال اعتبار گازرسانی
سرپرست مدیریت بهره ب���رداری شرکت گاز
خراسان رضوی نیز به گفت :اعتبار هزینه شده برای
روستاهایی هم اینک به این شبکه دسترسی دارند
دو هزار و  741میلیارد و  100میلیون ریال و اعتبار
منظور شده برای روستاهای در دست اجرا سه هزار
و  213میلیارد و  953میلیون ریال است.
حسن افتخاری افزود :از  2هزار و  530روستای
واجد شرایط بهره مندی از شبکه گازرسانی هزار
و  799روستا گازدار شده اند و تعداد مشترکان گاز
روستایی و شهری در خراسان رضوی به دو میلیون
و  141هزار مورد رسیده است .از این تعداد یک
میلیون و  727هزار مشترک شهری و  414هزار
مشترک روستایی هستند.
* گازرسانی به  27روستا در کمتر از  2سال
رئیس اداره گاز بخش رضویه شهرستان مشهد هم
گفت :از مجموع  70روستای این بخش تاکنون به 50
روستا گازرسانی شده است .تعداد مشترکان گاز این
بخش  14هزار خانوار است.
احسان خطیبی افزود :پارسال با گازرسانی به 20
روستا ،سه هزار خانوار به تعداد مشترکان در بخش
رضویه اضافه شد .هم اکنون نیز گازرسانی به هفت
روستای دیگر در حال انجام است که تا پایان امسال
به بهره برداری می رسد.
وی ادام��ه داد :با گازرسانی به روستاها روند
معکوس مهاجرت روستاییان محقق شده است.
بخش ضویه نزدیکترین شهر به مشهد و با فاصله 10
کیلومتر است که پیش از گازرسانی به روستاهای این
بخش اکثر جوانان آن به مشهد مهاجرت می کردند.
رئیس اداره گاز بخش رضویه شهرستان مشهد
گفت :با گازرسانی به روستاها مشاغل متعددی
در ارتباط با گلخانه و مرغداری ایجاد شد .رونق
بخش کشاورزی و تولید از دیگر مزایای گازرسانی به
روستاها است.
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اخبار شهرستان ها

هوایمشهدخوباست

ساماندهی خودروهای سنگین
محدوده بولوار مصلی

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون
شهری و حومه ش��ه��رداری مشهد از ساماندهی
خودروهای سنگین محدوده بولوار مصلی خبر داد.
حسین مختاری بیان کرد :منطقه  6مشهد به
دلیل دارا بودن بافت تجاری و قرار داشتن بازارهای
بزرگ مواد غذایی مصلی و همچنین بازار خشکبار،
دارای ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه حمل و نقل
بار است.
وی اف��زود :در این راستا مقرر شد طبق برنامه
مشخصی با ارتباط موثر واحد سد معبر با سازمان،
برای کاهش مشکالتی از این دست و ساماندهی
خودروهای سنگین در این منطقه اقدام شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون
شهری و حومه شهرداری مشهد گفت :با توقف
جرثقیل و سایر خودروهای سنگین در بولوار مصلی
و نیز حاشیه این بولوار ،عالوه بر ایجاد مشکالت
ترافیکی ،تخلفاتی از قبیل تعمیر و تعویض روغن
این خودروها توسط رانندهها صورت میگیرد که
عالوه بر ایجاد آلودگی و سد معبر نارضایتی ساکنان
محل را در پی دارد.
مختاری با تأکید بر تالش سازمان بر مدیریت تردد
و توقف وسایل نقلیه باری تصریح کرد :این اقدام
گامی موثر در راستای رفع مزاحمتهای ناشی از
حضور و توقف خودروهای سنگین در حاشیه معابر
محالت مسکونی شهر مشهد است و امیدواریم با
توسعه توقفگاههای خودروهای سنگین و نیمه
سنگین شاهد کاهش مشکالت ناشی از حضور
این خودروها در محدودههای مسکونی و ایجاد
مزاحمت برای شهروندان باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ترافیک سنگین و کاهش
ظرفیت معابر ،کاهش ایمنی و ب��روز تصادفات و
آلودگی صوتی و هوا ،برخی از مشکالت ناشی از ورود
وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر است که عالوه بر
این مسائل تردد خودروهای سنگین در شهر آسیب
های جدی به ابنیه و مبلمان شهری وارد میکند.

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

Vol.1،No.184 Apr.15،2018

یکشنبه 26فروردین ماه -1397سال اول -شماره 184

باند زمین خواران در کاشمر به زمین
خوردند

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی
اظهار کرد :کمینه دما برای روز دوشنبه و سه شنبه
شب هفته جاری نیز در نواحی سردسیر و کوهستانی
استان خراسان رضوی صفر و کمتر از صفر درجه
سلسیوس پیش بینی شده است .بیشترین شدت
وزش باد طی این مدت در شهرستان بجستان با
سرعت  55کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
بارندگی جاده های خراسان رضوی را لغزنده کرد
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای خراسان رضوی نیز گفت :ریزش باران راه
های  16شهرستان خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار
داده و موجب لغزندگی جاده ها در این مناطق شده
است.
علیرضا خجسته افزود :بر اساس تصاویر دریافتی
از سامانه های نظارت تصویری و گزارش راهداران،
بارشها که از دو روز گذشته در برخی شهرستانها آغاز
شده بود راههای شهرستانهای بردسکن ،سبزوار،
خوشاب ،نیشابور ،درگز ،بجستان ،کاشمر ،گناباد ،مه
والت ،تربت حیدریه ،زاوه ،بینالود ،جغتای ،قوچان،
فریمان و تربت جام را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون همه جاده های استان
باز و تردد در آنها به صورت عادی و روان در جریان
است اظهار کرد :بارندگی موجب ایجاد سیالب و عبور
آب از سطح  2جاده روستایی در شهرستان بجستان
شد که موجب کندی تردد در این محورها گردید.
سبزوار رکوردار میزان بارندگی
رئیس اداره هواشناسی سبزوار گفت :طی روزهای
اخیر بیشترین میزان بارش باران در سطح خراسان
خ داده و بارش باران
رضوی در شهرستان سبزوار ر 
بهصورت پراکنده تا روز یکشنبه در شهرستان سبزوار
ادامه دارد.
به گزارش ایسنا محمد سیاح عطار در این خصوص
اظهار ک��رد :از شب  24فروردین ماه تا صبح 25
فروردینماه  13.2میلیمتری باران در این شهرستان
به ثبت رسیده است.

قاسم شمسایی

Ghasem.shamsaii@gmail.com

اگر این روزه��ا ب��رای ساعتی هم که شدهاست،
گوشی تلفن همراه خود را کنار بگذارید و از قید و بند
فضای مجازی و اخبار ارز و سکه و جنگ دل بکنید و
حواستان را به کوچ ه خیابانهای شهر بدهید محال
است محو زیبایی گلهایی که در گوشه کنار شهر
خودنمایی میکنند نشوید .اتفاقی که این روزها
عجیب حال مشهد را خوب کردهاست و لذت زندگی
در کنارحریم امام مهربانیها را دو چندان .اتفاقی
خوبی که در روزهای آخر فروردین تالقی پیدا کرد
با بعثت رسول خوبیها و حال و هوای کم نظیر حرم
مطهر رضوی که غرق در نور وشعف عاشقانی بود که
جسم و روحشان را گره زدهاند به آسمانیترین نقطه
ای��ران .و شاید سکانس آخر تمام این زیباییها را
باران کامل کرد .هوای پر از ابر مشهد که چند روزی
هست ،انتظار همه را به سر آورده بود دیروز بغض
خود را شکست و آسمان را به زمین دوخت تا طراوت
این روزهای شهر را دو چندان کند ،تا برای لحظاتی
هم که شده یادمان برود در سالی که گذشت بیشترین
خبر را از بحران آب شنیده بودیم.
این شادمانی را میشود از لبخند شهروندانی که
زیر باران خیس شدهاند یا ساعتها در ترافیک محو
تماشای بارانند به وضوح دید .میشود از گوشیهای
همشریانم که زیر باران در حال ثبت لحظات ناب
بارانند دریافت .تمام این زیباییها حال مشهد را در
روز بعثت خاتم پیامبران حسابی روبهراه کردهاست.
اما چند نکته را نباید از یاد برد ،متاسفانه بازهم
با اولین بارشها شاهد آب گرفتگی بسیاری از معابر
بودیم و گالیه شهروندانی که تصاویر زیادی را ازین امر
برایمان رسال کردند .گالیهای که هربار در باران تکرار
میشود ولی کماکان تدبیری عملیاتی برایش اندیشه
نشدهاست.

دوم اینکه شاید این بارشها حال شهر را بسیار
باطراوت کردند ،اما بحران آب کماکان با قوت گذشته
در جریان است و هنوز میانگین بارشها بسیار کمتر از
میانگین متوسط و حتی سال گذشته میباشد.
در ادام��ه برخی از گزارشات و آمار ارق��ام درباره
بارندگیهای روزهای گذشته را مرور میکنیم:
باران  15شهرستان خراسان رضوی را فراگرفت
کارشناس مرکز دیده بانی هواشناسی خراسان
رض��وی گفت :ری��زش ب��اران که از شب گذشته در
15شهرستان این استان آغاز شده در برخی مناطق
ادامه دارد.
محسن رحمدل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :این بارشها بیشتر در شهرستان های
جنوبی و غربی استان خراسان رضوی نظیر تربت
حیدریه ،گناباد ،سبزوار ،جغتای ،کاشمر ،قوچان،
گلمکان ،مشهد ،نیشابور ،تربت ج��ام ،فریمان،
خ��واف ،بردسکن ،تایباد و بجستان گ��زارش شده

است .رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان رضوی نیز گفت :خراسان رضوی از روز
گذشته تحت تاثیر امواج سامانه بارشی و ناپایدار
جوی قرار گرفته که فعالیت آن تا روزه��ای میانی
هفته جاری ادامه دارد .یحیی قاینی پور افزود :در
این مدت عالوه بر کاهش محسوس دمای هوا شاهد
افزایش سرعت وزش باد ،ابرناکی هوا و وقوع بارش
های رگباری همراه با رعد و برق و ب��ارش تگرگ
خواهیم بود که احتمال آب گرفتگی معابر و جاری
شدن سیل در روزهای شنبه و یکشنبه وجود دارد.
ش ها در
وی اظهار کرد :از اواخر روز یکشنبه بار 
نواحی سردسیر و کوهستانی خراسان رضوی به شکل
باران و برف ادامه خواهد یافت.
وی گفت :در این مدت احتمال اختالل در سامانه
حمل و نقل استان به علت بارش برف و باران در جاده
های سردسیر ،تشکیل مه ،کاهش دید و همچنین
وزش باد به نسبت شدید وجود دارد.

از گیم نت ها و مراکز بازی های کامپیوتری سطح شهر چه می دانید؟؛

پاتوق های واقعی در دنیای مجازی

حسین شجاع
در جامعه ما بازی های رایانه ای ،به طور بسیار
وسیع از استقبال نوجوانان و جوانان برخوردار
شده و توجهات زی��ادی را نسبت به خود جلب
کرده است .می توان گفت امروزه سرگرمی های
کامپیوتری به یک بعد مهم پر کردن اوقات فراغت
و تفریحات جوانان و نوجوانان وحتی قشر کم
سن وسال کودکان منجر شده است .در حالیکه
خشونت و هیجانات کاذب موجود در این بازی
ها تاثیرات مخرب و گاه جبران ناپذیری را برای
فکر ،ذهن واعصاب مخاطبان خود به دنبال دارد.
تقویت پرخاشگری ،تنبل شدن ذهن ،انزوا طلبی،
افسردگی و ...تنها بخشی از آثار تخریب کننده
روح و روانی است که بازی های رایانه ای برای
هواداران خود پیشکش می کنند.
گیم نت ها ومراکز ب��ازی اکنون از یکی از پر
درآمدترین شغل هایی است که در جامعه به
شمار می روند و از مشتریان و طرفداران بسیاری
متشکل از قشر جوان ونوجوان برخوردارند .این
استقبال باال و درآم��د چشمگیر حاصله از گیم
سنتر ها باعث شده که تقریبا در هر کوچه و خیابان
تعداد زیادی مرکز بازی و گیم نت تاسیس شود؛
و هوش ،ذکاوت ،اعصاب ،خالقیت وذهن جوانان
این سرمایه عظیم کشور که باید در عرصه های علم
وفناوری صرف شود طی بازی های رایانه ای خرج
می شوند.
بازی های رایانه ای فرزندم را از من گرفت!
یکی از شهروندانی که فرزندش بیشتر اوقات
را در گیم نت سپری می کرده ،در این رابطه می
گوید :روزی وارد گیم نت محله مان شدم و انبوهی
از ته سیگار مشاهده ک��ردم .آنگاه متوجه شدم
که گاهی افراد منحرف و بی مباالت نیز در این
مکان حضور می یابند .اما متاسفانه فرزندم یکی
از مشتریان پایه ثابت این گیم نت بود وتوصیه ها
ونصیحت های من به او در این رابطه نتیجه بخش
نبود .وی ادامه داد :چند روز قبل پسرم در گیم
نت مشغول بازی بوده است که جوانی ناشناس با
یک جعبه شیرینی وارد مرکزی بازی شده وبه بچه
ها کیک وشیرینی تعارف می کند .فرزند من نیز
از آن شیرینی ها می خورد .از همان زمان دچار
بیماری روانی وفراموشی مفرط شده به حدی که
در سن پانزده سالگی آدرس خانه را گم می کند .و
می شود گفت که بازی های رایانه ای وکامپیوتری
فرزندم را از من گرفت.
این شهروند در ادامه با توضیح وضعیت حال
فرزندش گفت :به متخصصین اعصاب و روان
بسیاری برای بهبود او مراجعه کرده ایم ،اما دارو
یا درم��ان مناسبی برای بیماری فرزندم نیافته
اند .من از این تجربه دریافتم؛ مراکز بازی و گیم
سنتر ها مکان های خطرناکی برای جوانان جامعه
هستند که به اعصاب وروان آن ها خدشه وارد
کنند .وهمچنین به تمامی والدین وخانواده هایی
که جوان یا نوجوان دارند توصیه می کنم ،فرزندان
خویش را از این مکان ها و بازی های رایانه ای دور
کرده و برای تفریحات آن ها برنامه ریزی بهتری
انجام دهند.
در این رابطه جوانی که بیشتر ایام هفته اش را
در گیم نت سپری می کند می گوید :بیشتر از سر
تنهایی به گیم نت می آیم واوقات فراغتم را در آن
سپری می کنم .بازی های اکشن و جنگی را بیشتر
می پسندم و خود را با آن ها سرگرم می کنم .با
آن که ازتاثیرات مخرب وعواقب ناخوشایند این
بازی ها آگاهی دارم اما فکر میکنم نسبت به آنها
اعتیاد پیدا کرده و به آسانی نمی توانم آن ها را

کنار بگذارم .وی در ادامه بیان کرد :حضور در گیم
نت وسرگرم شدن به بازی های رایانه ای وقتم را
مشغول کرده و مرا از امور مهم زندگی ام باز داشته
است .بعالوه این که پول وهزینه های بسیاری نیز
در این راه خرج کرده ام و می دانم که راه اشتباهی
است اما برای تفریح و پرکردن اوقاتم چاره دیگری
نمی شناسم.
بیکاری وعدم وجود مراکز تفریحی مناسب
این جوان در ادامه افزود :من یک جوان تحصیل
کرده بیکار هستم وگاهی از بیکاری سر به مراکز
بازی می گذارم .از طرفی متاسفانه در شهر ما مرکز
تفریحی ،گردشگری مناسبی برای جوانان وجود
ندارد که هر از چند گاهی برای تفریح و به آن جا
برویم .چند مکان محدود و اندکی هم که موجود
است اکثرا شلوغ و پر ازترافیک اند .گاها استفاده
از آن ها هزینه های بسیاری را نیز در پی دارد .در
اینجا شاید بتوان از مسئولین شهری هم گله کرد
من جوان برنامه ریزی دقیقی
که برای تفریح سالم ِ
نکرده اند؛ نتیجتا ما نیز سر از مرکز بازی و گیم نت
در می آوریم.
"دکتر حمید نجات :مهمترین آسیب بازی های
رایانه ای افسردگی  ،پرخاشگری و سلب خالقیت
است".
دکتر حمید نجات در ارتباط با بازی های رایانه
ای وتاثیرات مختلف آن بر روی ذهن جوانان
وکودکان می گوید :مطمئنا تاثیرات بازی های
بر روی ذهن جوانان و کودکان متفاوت است چرا
که در دوران کودکی ساختار های مغز در حال
شکل گیری است واین مدل بازی ها روی سیستم
ساختاری آن ها تاثیر می گذارد .اما تاثیرات آن
ها در دوره نوجوانی وجوانی بیشتر بر روی کارکرد
های مغزی است .بعنوان مثال اینکه فرد در یک
بازی احساس ناکامی وشکست کرده وخشمی را
تجربه می کند ،معموال در دوره نوجوانی بیشتر
مشاهده می شود .اما بر روی ساختار های ذهنی
قشرجوان ونوجوان چون در کودکی شکل گرفته
اند چندان تاثیر گذار نیست.
این مشاور وروانشناس بالینی در ادامه گفت:
بازی های رایانه ای حتی در زمان کم هم می
تواند شامل آثار منفی وآسیب گذار باشد .افراد
وقتی در فضای رقابتی با رقیب فرض شده در بازی
قرار می گیرند  ،معموال دچار شکست وناکامی می
شوند که پیامد ناکامی ،پرخاشگری است .واگر
این پرخاشگری ابراز نشود در بیشتر موارد منجر
به افسردگی می گردد .لذا من از مهمترین آسیب
های این گونه بازی ها را افسردگی و پرخاشگری
می دانم .وهمچنین این بازی ها در درازمدت،
خالقیت افراد را نیز سلب می کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
توصیه کرد :بطور کلی استفاده از بازی های رایانه
ای را نامناسب می دانم اما اگر افراد بخواهند آن
را داشته باشند بهتر است از بازی هایی که سبک
مالیم تری نسبت به بقیه داشته و یا از موضوعات
مسابقه ای خارج باشند ،استفاده کنند .چرا که
معموال بازی هایی که در آن درگیری های فیزیکی
تعریف شده ،آسیب رسان ترین بازی ها هستند.
خودمان انتخاب می کنیم
وی در رابطه با گیم نت ها ومرکز بازی های سطح
شهر افزود :افراد به انتخاب خود در چنین مکان
هایی حضور می یابند .ومعموال پدر مادر ها می
دانند که فرزندانشان به آنجا می روند .اگر والدین
احساس می کنند که حضور در چنین مکان هایی
برای فرزندانشان خطرناک و آسیب گذار است؛
مانع آن ها شوند وگرنه گیم نت ها به گونه ای

محل کسب وکار برای صاحبان شان هستند که
ممکن است در بسیاری از دنیا چنین مکان هایی
باشد .این ما هستیم که انتخاب می کنیم به آنجا
برویم یانه .و به نظر من نباید بگوییم که چنین
مکان هایی جمع شود ،چون باالخره محلی برای
درآمد وکسب وکار است که عده ای در آن شاغل
هستند .واگر احساس می کنیم به ما آسیب می
زند ،خودمان انتخاب کنیم و به آن جا نرویم ویا
کودکان وجوانان مان را از حضور در آن جا منع
کنیم .ومن معتقدم نباید با گیم نت ها و مراکز
بازی مبارزه کنیم.
مهارت آموزی و جایگزین مناسب
دکتر حمید نجات در پایان خطاب به والدین
فرزندن گفت :بهتر است یه فرزندان مان مهارت
یاد بدهیم .چرا که به هرحال بازی های رایانه ای
دارای هیجان هایی است و اگر بشود این هیجانات
را در مهارت ها ویا بازی های کوچه وخیابانی
گنجاند ،مطمئنا خیلی بهتر است .توصیه دیگر
من این است که والدین همیشه جایگزین داشته
یاشند .واگر قرار است بازی های رایانه ای را از
فرزندان مان سلب کنیم آیا جایگزینی مناسب
برای آن مثل فضاهای تفریحی ورزشی داریم؟ اگر
نداریم پس ما محکوم به آن هستیم که فرزندمان
این راه را ادامه دهد .بنابراین مهارت آموزی به
فرزندان و یافتن جایگزین مناسب برای تخلیه
هیجانی وتخلیه انرژی می تواند برای جلوگیری از
بازی های رایانه ای موثر باشد.
"دکتر سید محسن اصغری نکاح :بازی های
رایانه ای و مجازی فرصت تعامالت و رفتارهای
طبیعی را از افراد می گیرند".
دکتر سید محسن اصغری نکاح در رابطه با
اهمیت بازی درسنین کودکی ونوجوانی می گوید:
مسلما ب��ازی ،تفریح و سرگرمی یکی از موارد
ضروری برای زندگی همه ما ،مخصوصا کودکان و
نوجوانان است .بازی ها وسرگرمی ها اگر سالم
وچند بعدی باشند می توانند بعنوان یک عامل
رشد دهنده عمل کنند .اما اگر اینگونه نباشد
بالعکس باعث رفتار های نامناسب وآسیب های
روانشناختی ،هیجانی ،اجتماعی وتحصیلی در
کودکان ونوجوانان می شود.
وی در ادامه در رابطه با بازی های رایانه ای
بیان کرد :شواهد بسیار زی��ادی در پژوهش ها
و همچنین تجارب بالینی ف��راوان روانشناسان
ومشاوران در کلینیک های مشاوره بیان می کند
کودکان ونوجوانانی که زودهنگام ،بیش از اندازه
و بصورت نامناسب درگیر بازی های رایانه ای
ومجازی می شوند ،دچ��ار مشکالت هیجانی،
انگیزشی ،رفتاری وتحصیلی شده اند .ما هر قدر
از فعالیت های طبیعی مثل بازی ها وسرگرمی
های خانوادگی،محلی یا مدرسه ای فاصله پیدا
می کنیم؛ در اصل از برخی جنبه های تفریحی
سالم محروم می شویم .بازی های رایانه ای و
مجازی فرصت تعامالت و رفتارهای طبیعی را از
افراد می گیرند.
وی در ادامه گفت :بازی های رایانه ای خیلی
مستعد اعتیاد هستند و افراد خیلی زود به بازی
های رایانه ای معتاد می شوند .بازی های رایانه
ای به گونه بسیار حرفه ای طراحی شده اند که
دارای سطوح مختلف بوده وافراد را به پرداختن
به بازی ترغیب می کنند.در بازی های رایانه ای
زمان حقیقی از بین می رود وفرد ساعت ها به
بازی می پردازد اما متوجه گذر زمان طوالنی نمی
شود .از طرفی هرچه بیشتر بازی می کند بیشتر
بدان اعتیاد یافته وبه ادامه بازی ترغیب می شود.
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اف��راد معتاد به بازی های رایانه در نبود آن ها
احساس خأل می کنند.
وابستگی واعتیاد از کودکی
ای��ن مشاور و روانشناس رش��د اظهار کرد:
متاسفانه امروزه خانواده ها از سنین پایین در
اختیار فرزندشان موبایل ق��رار می دهند که
بعنوان مثال با آن به موسیقی گوش کنند وهمین
ش��روع وابستگی کودکان اس��ت .منزوی شدن
ودر نتیجه آن افسردگی و اضطراب از جمله
پیامد های وابستگی به بازی های رایانه ای در
سنین نوجوانی است .از طرفی در افرادی که به
بازی های رایانه ای وابستگی یا اعتیاد می یابند
معموال آستانه تحمل کاهش پیدا می کند وانتظار
دارد همه ام��ور روزم��ره اش به همان سرعت
کامپیوتری اتفاق بیافتد در حالیکه به صورت
طبیعی همه ما نیاز داریم دارای آستانه تحمل
باال و صبر باشیم.
استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه
افزود :مسئله قابل تامل دیگر در بازی های رایانه
ای بعد فرهنگی آنهاست .اکثر بازی هایی که در
سایر کشور ها ساخته می شود نسبت به فرهنگ
ما تفاوت ب��ارزی دارد .وبه عنوان مثال در این
گونه بازی ها نحوه زندگی و وسایل زندگی متفاوت
است وممکن است باعث ترویج مسائلی از جمله
خشونت ،رواب��ط ناصحیح ومشکالت فرهنگی
قابل توجه ش��ود وک��ودک��ان ونوجوانان ما را از
فرهنگ اصیل و ارزنده خودمان دور می سازد .اما
متاسفانه در کشور ما برروی بسیاری از بازی های
رایانه ای مختلفی که در اینترنت هم قابل دانلود
هستند نظارت خاصی وجود ندارد.
دوچندان شدن مشکالت
دکتر سید محسن اصغری نکاح در رابطه با گیم
نت های موجود در سطح شهر ابراز کرد:روزی بنده
وارد یک گیم نت شدم ومشاهده کردم که مسئول
گیم نت به برخی مشتریان خود سیگار تعارف می
کند که البته به او تذکر دادم اما به نظر من قطعا
برخی گیم نت ها باعث دوچندان شدن آسیب
های مختلف به کودکان ونوجوانان می شوند واگر
خانواده ها فضای گیم نت ها را مشاهده کنند،
متوجه همه معضالت ومشکالت احتمالی آن
خواهند شد .البته ما بایستی سرگرمی های سالم
را برای کودکان ونوجوانان جایگزین کرده و برروی
آن سرمایه گذاری کنیم.
کار مسئولین شهری
وی ادام��ه داد :به نظر من مسئولین شهری،
ش��ورای شهر ،فرهنگسرا ها و ...باید فضاهای
جذاب وبرنامه های مختلف سرگرمی را جایگزین
کنند تا نوجوانان وف��رزن��دان ما در کنار درس
وتحصیل فرصت مناسبی ب��رای تفریح داشته
باشند .البته بنده شاهد بودم که در این زمینه
فعالیت هایی نیز صورت گرفته است که باید از آن
ها استفاده و آن ها را ترویج کنیم .متاسفانه فضای
گیم نت ها فضاهای مناسبی نیستند وبنده تعجب
می کنم که با وجود این همه آسیب چگونه وزارت
ارشاد و اماکن برای آنان مجوز صادر می کند؟
وچرا یک نظارت کامل بر روی آن ها نمی شود.
من مطمئنم اگر والدین یا مسئولین به صورت
نامحسوس در فضای گیم نت حضور یابند هیچ
گاه اجازه رشد وپیشرفت به آن نخواهند داد .ولی
به هرحال باید جایگزین های سالمی برای تفریح
نوجوان ها وجوانان مان در سطح مشهد فراهم
کنیم و متاسفانه این خألیست ناشی از این که
ما در این زمینه کم کار کرده ایم و باید بیشتر کار
کنیم.

براساس آنچه اعالم شده یکی از باندهای زمین
خ��واران در کاشمر که اق��دام به تصرف و تغییر
کاربری غیر مجاز برخی زمین ها ک��رده بودند
شناسایی و زمینهای تصرف شده آزاد گردید.
در همین خصوص دادس��ت��ان عمومی و انقالب
کاشمر از برخورد قاطع با آن دسته افراد سودجو
که نسبت به خرید وف��روش اراض��ی کشاورزی و
تفکیک اراض��ی ک��ش��اورزی و ساخت و سازهای
غیرمجاز اقدام میکنند خبر داد .غالمرضا طالعی
با بیان اینکه در راستای برخورد با اف��رادی که
اقدام به تغییر کاربری میکردند روز پنج شنبه 23
فروردینماه احکام قلع و قمع و تخریب ساخت و
سازهای غیرمجاز در این شهرستان اج��را شد،
اظهار کرد :در این عملیات  27هکتار از ساخت و
سازهای غیرمجاز در اراضی بحرآباد این شهرستان
تخریب شد .وی با تاکید براینکه تغییر کاربری
غیرمجاز اراضی زراعی و باغها جرم تلقی میشود
و قانونگذار برای افراد خاطی مجازاتهای سنگینی
در نظر گرفته است ،بیان کرد :باید قبل از اقدام
به هرگونه تغییر کاربری اراض��ی زراع��ی و باغی،
مجوزهای الزم و قانونی از سازمان جهادکشاورزی
گرفته شود در غیر این صورت با استناد به قانون
حفظ کاربری اراض��ی اق��دام به تخریب طرحهای
احداثی بدون مجوز میشود.
طالعی با اع�لام اینکه در مرحله بعد با بناهای
غیرمجازی که در مناطق کالته بزی ،محور کاشمر
به مشهد و بعضی از مناطقی که در جاده کوهسرخ
در مسیر و حریم آب راه ساخت و ساز شده با
قاطعیت برخورد و این ساخت و سازهای غیر مجاز
تخریب خواهند شد ،گفت :برای اف��رادی که به
طور خودسرانه اقدام به احداث بنا کردهاند طرح
دعوی خواهد شد و بعد از رسیدگی به پرونده آنها
با قاطعیت و جدیت قانونی براساس احکام صادره
برخورد خواهد شد.
فروش زمین های تصرف شده به ده نفر
همچنین مسئول روابطعمومی شهرداری کاشمر
با بیان اینکه در مجموع  27هکتار زمین خواری
انجام شده بود ،افزود :این افراد اطراف زمین را
محصور کرده و در داخل آن کاشت درخت و نهال
انجام داده بودند تا بتوانند مجوزها و اسناد الزم را
از مراجع مربوطه بگیرند.
مهدی هاشمی با اشاره به اینکه با پیگیری به موقع
شهرداری و رصد پرسنل گشت حریم تالشهای غیر
قانونی زمین خواران بینتیجه ماند ،اظهار کرد:
زمین خ��واران اصلی چهار نفر بودند که تاکنون
زمین قطعه بندی شده را به  10نفر فروخته بودند.
وی با اعالم اینکه زمینها قطعه بندی شده بودند،
افزود :این افراد زمین را به قطعات ویالیی  500تا
هزار متری تقسیم کرده بودند.
هاشمی با بیان اینکه این افراد از یک هفته قبل
تحت نظر ب��ودن��د و تاکنون ساخت و سازهای
گسترده ای داشتند ،عنوان ک��رد :با همکاری
دادستانی حکم قلع و قمع فضا گرفته و توسط
شهرداری تخریب شد.
وی با اشاره به اینکه در عملیات روز پنج شنبه 23
فروردینماه دو ساختمان و بیش از  20قطعه از
زمینهای حصارکشی شده تخریب گردید ،گفت :گشت
حریم و اجرائیات شهرداری این افراد را شناسایی
کرده بودند .مسئول روابط عمومی شهرداری کاشمر
با اعالم اینکه زمینها مربوط به بخشی از زمینهای
منطقه بحرآباد بوده و زمین خواران در تالش بودند
با کاشت درختان زمینها را کشاورزی جلوه دهند
تا بتوانند مجوز بگیرند ،بیان کرد :زمینها مالکی
نداشته است و همه تصرف شده بود.
هاشمی گفت :در این رابطه پروندهای تشکیل و
تحویل مقامات قضایی داده شد.

پنج اولویت نخست شورای اسالمی
شهر تربت حیدریه

رئیس ش��ورای اسالمی شهر تربت حیدریه در
معرفی و تبیین پنج اولویت مهم کاری این نهاد
اجتماعی گفت :با آغاز کار پنجمین دوره شورای
اسالمی شهر تربت حیدریه 55 ،اولویت مهم را
برای خود تعریف و بنا را بر رفع آنها گذاشتیم.
نادر سلیمانی افزود :هر چند امسال نیز بنای ما
پیگیری آن  55اولویت کاری است ،اما از بین آن
ها پنج اولویت مهم تر از بقیه و امسال با جدیت
بیشتری دنبال می شوند.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف و ساماندهی بافت
فرسوده اولویت نخست ما اس��ت ،گفت :تعیین
تکلیف موضوع بانک شهر که مرتبط با این بافت
می باشد ،الولویت دوم است.
سلیمانی تصریح کرد :در پیوند با این موضوع،
اوراق مشارکتی در سال  89فروش رفته که بدهی
های کمرشکنی را بردوش شهر گذاشته است.
وی همچنین گفت :سومین اولویت ک��اری ما،
پیگیری و تعیین تکلیف شرکت زعفرانیه است که
در بافت فرسوده فعالیت داشته و دارد.
سلیمانی با بیان اینکه چهارمین موضوع پیگیری
طرح جامعه منطقه گردشگری پیشکوه است،
افزود :این طرح به مساحت  800هکتار و هر پروژه
ای که قرار است اجرا شود باید در قالب طرح جامع
منطقه گردشگری پیشکوه برنامه ریزی شود.
وی همچنین گفت :در دل همین طرح ،یک پروژه
 67هکتاری در ح��ال پیگیری اس��ت که شرکت
توسعه عمران منطقه گردشگری پیشکوه پارسال
در ک��ارگ��روه زیربنایی استان آن را به تصویب
رسانده و قرار است هفته آینده نیز جلسه ای با
حضور سهام داران برگزار شود.
به گفته سلیمانی پنجمین اولویت کاری ما رفع
معضل پل چهارراه خواف می باشد که قرار است
با مشارکت مردم جمع شود و شورای همتا در مرکز
استان نیز این موضوع را به تصویب رسانده است.
وی تصریح ک��رد  :استفاده از ک��اال و محصوالت
ایرانی و نیروهای بومی منطقه ب��رای عمران و
آبادانی شهر از جمله راهکارهایی که می تواند در
تحقق شعار سال اقدام عملی تلقی شود.
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چگونه سایز شکم خود را کم کنیم؟
در صورتی که تغذیه صحیح باشد نه تنها چربی در
بدن ذخیره نمیشود ،بلکه ناراحتیهای گوارشی
هم بهبود یافته و دچاز گاز معده نخواهید شد .اگر
میخواهید به ای��دهآل خود برسید باید از خوردن
قندهای مضر که تنها اشتها را افزایش میدهند
خ��ودداری کنید .قند با گلیسمی پایین را انتخاب
کنید تا حد ممکن سعی کنید از مصرف قندها با
گلیسمی باال خ��ودداری کنید .این قندها به شدت
محرک ترشح انسولین هستند و میتوانند سبب
چاقی در ناحیه شکم و پهلوها شوند ،راهحل بسیار
ساده است.
سعی کنید مصرف شکالت ،مربا ،دسرهای شیرین
و نوشابههای گازدار را کنار بگذارید و به جای نان
سفید ،ن��ان س��ب��وسدار و به ج��ای سیبزمینی،
حبوبات یا برنج را جایگزین کنید و مصرف سبزیجات
که قند با گلیسمی بسیار پایین دارند را در برنامه
غذایی خود بگنجانید .با چربیهای خوب و پروتئین
آشتی کنید فکر نکنید چربیها دشمن ما هستند.به
تن.سعی کنید آن دسته از چربیها که مضر هستند
را از برنامه غذایی خود حذف کرده یا مصرف آن را
کاهش دهید و در عوض مصرف چربیهای خوب را
افزایش دهید.
چربیهای موجود در سسها و مواد سرخشده برای
بدن و تناسب اندام مضرند .سعی کنید غذاهای خود
را بخارپز یا آبپز کنید و به غذای خود یک قاشق
روغن زیتون اضافه کنید .در رابطه با پروتئین هم
ی اشباع کمتری دارند
سعی کنید آن دسته که چرب 
را انتخاب کنید .برای مثال ،به جای گوشت قرمز،
مصرف ماهی ،گوشت سفید یا قسمتهای کمچرب
گوشت قرمز را انتخاب کنید .میوه و سبزیجات
بیشتری مصرف کنید میوهها و سبزیجات غنی از
فیبر هستند و در ضمن آنکه سیر کنندهاند سبب دفع
راحت میشوند .میزان گلیسمی آنها پایین است و به
همین دلیل سبب چاقی نمیشوند.

چگونه سوخت و ساز بدن خود را
باال ببریم تا الغر شویم
علل پایین بودن متابولیسم بدن شامل موارد زیر
است :
گرسنگی
رژیم غذایی کم کالری
خوردن زیاد غذاهای شیرین مثل شیرینی ها ،آب
نبات ،نوشابه ،ژله و کیک ها در طی روز.
ورزش نکردن و کمبود فعالیت بدنی
کم کاری تیروئید
حال  ۷راهکار برای افزایش متابولیسم بدن:
صبحانه را حتم ًا بخورید:
برای افزایش متابولیسم بدن ،همیشه اول صبح،
صبحانه را بخورید .اگر شما تا وسط صبح (یعنی
ح��دود ساعت  )۱۰یا بعد از ظهر چیزی نخورید،
متابولیسم بدنتان آهسته و کند میشود .خوردن
صبحانه برای سوخت و ساز بدن شما مانند افزودن
هیزم به اجاق است ،یعنی همانطور که هیزم چوبی،
اجاق را شعله ورتر میسازد ،صبحانه نیز سرعت
سوخت و ساز بدن را افزایش میدهد.
افزایش تعداد وعدههای غذایی :
به جای  ۳وعده غذایی ۴ ،تا  ۶وعده غذایی را با
فاصلهی  ۲تا  ۳ساعت از یکدیگر بخورید .البته در این
صورت باید حجم هر وعده غذایی کمتر از وعدههای
قبلی باشد ،یعنی همان مقدار غذا را که در سه وعده
میخوردید ،باید در  ۶وعده بخورید نه اینکه بیشتر
غذا بخورید .خوردن مقادیر کم غذا در وعدههای
متعدد ،متابولیسم بدن را افزایش میدهد.
خوردن غذاهای کم کالری :
سعی کنید از داروهای افزایش دهنده متابولیسم
بدن استفاده نکنید .به جای آنها از مواد غذایی کم
کالری یا چربی سوز مانند سبزیها میوهها و غالت
سبوس دار استفاده کنید.
ورزش کردن:
اگر شاغل هستید سعی کنید روزانه مقداری از مسیر
کار خود را پیاده بروید .به جای استفاده از آسانسور،
از پله ها استفاده کنید .به ج��ای س��وار ش��دن به
ماشین ،پیاده روی کنید .سعی کنید روزانه حداقل
یک ساعت ورزش یا پیاده روی کنید تا انرژی بدنتان
را بسوزانید .به جای اینکه پول خود را صرف خرید
داروهای قالبی الغری کنید  ،هفته ای  ۳تا  ۴بار و هر
بار به مدت  ۳۰تا  ۴۰دقیقه پیاده روی کنید .این کار
بهترین راه برای افزایش متابولیسم است.
هیچ وقت گرسنه نمانید:
اگ��ر در ح��ال اج���رای رژی���م الغ���ری هستید یا
میخواهید الغر شوید ،سعی کنید هیچ وقت گرسنه
نمانید ،زیرا گرسنه ماندن باعث میشود متابولیسم
بدنتان به سرعت پایین بیاید .هیچ وقت برای  ۵تا ۶
ساعت بین وعدههای غذایی خود گرسنه نمانید.
برنامه غذایی منظمی داشته باشید:
وعدههای غذایی کم حجم خود را با فاصلهی
زمانی مشخص از یکدیگر مصرف کنید .هیچ وقت،
هیچ وعدهی غذایی را حذف نکنید و در یک وعده
کمتر از مقدار مشخص شده ،غذا نخورید ،زیرا این
کار باعث میشود برای رفع گرسنگی خود تنقالت
پرکالری و بیفایده را مصرف کنید که باعث افزایش
وزن شما میشوند.
روزانه  ۸تا  ۱۰لیوان آب بنوشید:
مصرف آب به مقدار کافی باعث میشود دستگاه
گوارش بدن کار خود را به خوبی انجام دهد و هضم
و جذب مواد غذایی به نحو موثر انجام شود .بنابراین
از بروز یبوست و سایر اختالالت گوارشی جلوگیری
میکند .همچنین باعث حفظ ش��اداب��ی پوست
میشود ،زیرا ممکن است با رژیم گرفتن پوست کمی
حالت طراوت خود را از دست بدهد.
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وضعیت زرد با تعویض طالیی

کوتاه از ورزش استان

اولین مرحله مسابقه دوچرخه سواری
استان خراسان رضوی برگزار شد

پدیده با گل سه امتیازی کمندانی از بحران خارج شد

کمندانی در ادامه گفت :در خصوص بازی هم باید گفت
که دیدار آسانی نداریم چون آنها نمیخواهند با سرافکندگی
از لیگ برتر خداحافظی کنند و در چند بازی گذشته هم
مشکیپوشان با تمام قدرت مقابل حریفان بازی کردهاند
اگر نتایج به نفع آنها رقم نخورده یک قسمتش برمیگردد به
بدشانسی که مهمترین نقش را در نتیجهگیری دارد.
رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده در نشست خبری پس از
بازی با نفت گفت :خیلی خوشحالیم .برد در روزی که هر دو
تیم تحت فشار بودند ،باعث خوشبختی است .تحت فشار
بودن هر دو تیم در کیفیت بازی تاثیرگذار بود و هم ما موقعیت
هایی را از دست دادیم و هم نفت چند موقعیت خوب داشت
که نتوانستند .خوشحالیم که در سخت ترین بازی فصل با
ارزش ترین سه امتیاز فصل را گرفتیم .خداروشکر در روزی
که مسئوالن شهر نیمچه حمایتی کردند ،بردیم و این فرق
ماست نسبت به بازی قبل .استرس امروز حرف اول را برای
هر دو تیم میزد و تقریبا بقای ما قطعی شد .در شرایطی که
نگاهماایننبودوبایدبرایسهمیهمیجنگیدیمامامشکالتی
که گریبان پدیده را گرفت باعث شد تا امروز برای بقا بجنگیم.
خداروشکر در آستانه مبعث سه امتیاز حساس گرفتیم و
انشا ...دو بازی دیگر تیم را تحویل صاحبش میدهیم تا
انشاا ...سال های سال موفق باشند.

هفتههای پایانی لیگ هفدهم را پشت سر میگذاریم.
هفتههایی که به التهاب و جذابیتهای لیگ و فوتبال ایران
افزوده است و جدای از قهرمان لیگ که با اقتدار مشخص
شده تیمهایی هستند که برای رتبههای باالی جدول و
کسب مقام نائب قهرمانی میجنگند .تیمهایی مثل سایپا،
ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران
در میانه میدان نیز تیمهایی هستند که نه گزینههای
سقوط به لیگ پایینتر هستند و نه آنقدر امتیاز دارند که
امیدی به کسب سهمیه یا نائب قهرمانی لیگ داشته باشند.
امادرپایینجدولهمتیمهایدیگریهستندکهگزینههای
سقوط به لیگ یک محسوب میشوند .در پایین لیگ هم
منهای مشکیپوشان که هفتههاست به لیگ یک سقوط
کرده ،تیمهای دیگری هستند که آنها هم گزینههای سقوط
به لیگ یک هستند .مانند :تراکتورسازی ،پدیده ،سپاهان،
سپیدرود رشت ،استقالل خوزستان و نفت تهران که از دیگر
تیمها بیشتر خطر را بیخ گوش خود احساس میکند.
در این میان شاگردان مهاجری که به عنوان یکی از
تیمهای فانوس به دست جدول ردهبندی محسوب میشوند
هفته گذشته برابر یکی دیگر از تیمهای در خطر سقوط به
میدان رفتند و همانطور که پیدا بود این دیدار به نوعی یکی
از بازیهای فینال گونه این تیم محسوب میشد و با توجه
به شرایط این روزهای پدیده ،کسب سه امتیاز از این دیدار
را میتوان مهمترین ماموریت مهاجری و بازیکنانش در
هفتههایاخیردانست.

آنها که شاید به کسب یک امتیاز از تهران نیز راضی
بودند نیمه اول را با تساوی بدون گل به پایان رساندند.

کمندانی :شیرینی گلزنیام به
نفت وقتی بیشتر شد که تمام
بازیکنانی که مقابل ما حضور
داشتندهمتیمیهایسابقم
در پرسپولیس بودند و عالوه بر
تجدید خاطره روزهای بازی با آنها
توانستم برتریام را مقابل آنها به
اثباتبرسانم

اما در نیمهی دوم بازی متفاوتی را از پدیده شاهد بودیم و
دقیقه  57پدیده دومین تعویض خود را انجام داد و طی آن
هافبک سابق پرسپولیسیها را به میدان آورد تا شاید بتواند
با حرکات بازیکن تازه وارد خود سند ماندگاری در لیگ برتر
را به امضا برساند و در نهایت همین اتفاق هم افتاد و میالد
کمندانی در دقایق پایانی موفق شد گل سه امتیازی خود را

وارد دروازه کند و تعویض طالیی مشهدیها لقب بگیرد.
این بازیکن تیم پدیده که توانست با گل سه امتیازی
خود پدیده را  29امتیازی کند تا کمی از فشارهای روی
این تیم در هفتههای اخیر برداشته شود ،اما آنها با شکست
نفت در هفته بیستوهشتم اعالم کردند که گزینه سقوط
نخواهند بود .کمندانی گلزن پدیدهایها در اینباره گفت:
درست است پدیده شرایط بدی را پشت سر گذرانده است
اما مطمئن باشید که گزینه سقوط نخواهد بود .بچههای
تیم فصل سختی را پشت سر گذراندهاند اما مطمئنا در این
چند هفته با تمام قوا پا به میدان مسابقه میگذاریم و اجازه
نمیدهیم تیم حتی به مرز سقوط نزدیک شود چه برسد به
آنکه سقوط کند.
وی در ادامه درباره گلی که در این بازی به ثمر رساند
گفت :شیرینی گلزنیام به نفت وقتی بیشتر شد که تمام
بازیکنانیکهمقابلماحضورداشتندهمتیمیهایسابقمدر
پرسپولیس بودند و عالوه بر تجدید خاطره روزهای بازی با
آنها توانستم برتریام را مقابل آنها به اثبات برسانم.
او در خ��ص��وص دی���دار هفته آی��ن��دهش��ان ک��ه درب��ی
مشهدیهاست و یک بازی آسان خاطرنشان کرد :ای
کاش این روزها با مشکیپوشان بازی نمیکردیم چون واقعا
ناراحتکننده است که نمایندهای از مشهد کنار برود .آنها
مطمئنا زحمات بسیاری در لیگ کشیدهاند ولی خب امسال
فصل خوبی برای مشهدیها نبود و نه میشود اعتراض کرد و
نه میشود دفاعیهای داشت.

مهاجری :خداروشکر در آستانه
مبعث سه امتیاز حساس گرفتیم و
انشا ...دو بازی دیگر تیم را تحویل
صاحبش میدهیم تا انشاا ...سال
های سال موفق باشند

او ادامه داد :سعید جاللی راد روز خیلی خوبی را در درون
دروازه گذراند ،خط دفاعی خیلی تالش کرد و من حیث
المجموع باید به مجموعه تیم تبریک بگویم که این اتفاق
مبارک و میمون رخ داد .البته متاسفم برای نفت و این
روزهایش؛ آن ها هم بیرون از زمین مشکالتی مثل ما دارند.
سرمربی پدیده در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم عجیب
مدیران پدیده در عدم تیم داری در فصل آینده نیز گفت:
کدام تصمیمشان عجیب نیست؟ من دیشب تا ۱۲-۱۱
شب دنبال بازیکنانمان بودیم ،آن هایی که در طول فصل ۵
درصد گرفته بودند و به احترام من آمدند و تمام توانشان را
گذاشتند .ما این فصل اتفاقات عجیب و غریب زیاد داشتیم و
انشا ...این آخری باشد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال :نام خواننده ترانه تیم ملی هفته آینده اعالم می شود
علی جوادی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران که به
صورت تلفنی مهمان برنامه وقت اضافه رادیو ایران
بود ،در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد .در
ادامه صحبت های علی جوادی را می خوانید.
وضعیت پیراهن تیم ملی و طرح یوزپلنگ
بنده در جریان جزئیات مسائل مربوط به پیراهن
تیم ملی نیستم اما آقای تاج در آخرین برنامه نود
به صراحت اعالم کرد که طرح یوزپلنگ روی پیراهن
تیم ملی خواهد بود؛ اینکه چه شد طرح یوزپلنگ
روی پیراهن تیم ملی نیامده است ،اطالعی ندارم.
در برگزاری جام جهانی یکسری قوانین اولیه وجود
دارد که این قوانین مشخص می کند که هر تیم تا
چه اندازه آزادی عمل دارد .به عنوان مثال ،تبلیغات
روی پیراهن تیم های باشگاهی در لیگ برتر ایران
می تواند در ابعاد بزرگی روی پیراهن بازیکنان درج
شود ،اما وقتی این تیمها به رقابت های آسیایی یا
همان لیگ قهرمانان آسیا میروند ،ابعاد این تبلیغات

روی پیراهن بسیار کوچکتر و محدود میشود .اما
بنده اطالعی ندارم که آیا وجود چنین قوانینی باعث
حذف یوزپلنگ از روی پیراهن تیم ملی شده یا خیر،
و اینکه آیا طرح یوزپلنگ بر روی پیراهن نهایی تیم
ملی در جام جهانی حذف خواهد شد یا این طرح روی
پیراهن ما خواهد بود.
دلیل عدم برگزاری مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی
تا جایی که اطالع دارم روز پنج شنبه  ۲۷اردیبهشت
مراسمی در تاالر وحدت برای خداحافظی تیم ملی
کشورمان خواهیم داش��ت .در این مراسم ارکستر
سمفونیک تهران به رهبری آقای شهداد روحانی
برنامهای را اج��را میکنند .طبق آنچه که به من
اطالع دادهاند مراسم رونمایی هم آنجا برگزار خواهد
شد .در مورد اینکه گفته میشود زمان برگزاری این
مراسم کمی دیر است ،بنده هم با این حرف موافقم.
اما برای کار پوشاک ورزشی در ایران یکسری قوانین
نانوشتهای وجود دارد که این قوانین نانوشته دست

برندهای معتبر را برای کار کردن در ایران میبندد که
از جمله آنها میتوان به کپیبرداری و تولید محصول
جعلی و  ...اشاره کرد .به همین علت برندهای معتبر
پوشاک ورزش��ی در دنیا تمایل زی��ادی ب��رای عقد
قرارداد با ما نشان نمیدهند و در نتیجه با ما قرارداد
 commercialمیبندند که همین مسئله باعث میشود
که این ق��رارداده��ا ب��رای ما آورده چندانی نداشته
باشد.
خواننده آهنگ تیم ملی
هنوز قرارداد خواننده تیم ملی منعقد نشده و این امر
در هفته آینده انجام خواهد شد .یک فرآیند سه ماهه
پشت سرگذاشته شده تا یک ترانه فاخر و یک خواننده
محبوب برای آهنگ تیم ملی انتخاب شود .در مورد
گمانه زنیهایی که در رسانه ها و فضای مجازی
صورت گرفته و از خوانندگانی مثل آقای قربانی یا
محسن چاووشی نام برده میشود ،باید بگویم تا
هفته آینده قرارداد خواننده و ترانه سرای مورد نظر

منعقد شده و اطالع رسانی میشود .در حال حاضر
چند کار به صورت موازی در حال انجام است ،اما
ترانهای را که میخواهیم به عنوان ترانه اصلی تیم
ملی منتشر کنیم ،پروژه سنگینی است .موسیقی تیم
ملی هم ،موسیقی پاپ خواهد بود .البته باید به این
موضوع هم اشاره شود که ترانه تیم ملی هیچ ارتباطی
با ارکستر سمفونیک ندارد؛ آقای ساالر عقیلی قرار
است دو ترانه همراه با ارکستر سمفونیک در شب
مراسم بدرقه اجرا خواهند کرد و قرارداد آن امضا شده
و این برنامه جدا از ترانه تیم ملی است .ایشان در
روسیه هم حضور خواهند داشت و بنیاد رودکی تمام
قراردادهای مربوط به این امر را منعقد کرده و حامیان
مالی را پیدا کرده است .البته هزینههای این سفر و
اجرای برنامهها نسبت ًا زیاد میشود اما بنیاد رودکی با
همکاری حامی مالی هزینههای آن را تأمین کرده و
حتی بلیطهای جابجایی بین شهری را هم خریداری
کرده است.

اولین مرحله مسابقه دوچرخه سواری کوهستان در شهر
گلمکان برگزار شد که این مسابقه در ماده کراس کانتری
آقایان در روز جمعه بیست و چهارم فروردین ماه با حضور
بیش از  ۳۰نفر از کوهستان سواران استان خراسان رضوی
به میزبانی هیئت دوچرخه سواری چناران در رده سنی
بزرگساالن و جوانان برگزار گردید .دوچرخه سواران پس
از طی کردن مسیر  ۲۲کیلومتری که در سطح فنی بسیار
باالیی طراحی شده بود با یکدیگر به رقابت پرداختند و در
پایان هادی طیهوری از باشگاه خط پایان ،حامد حسن
پور از تیم پلیس راهور استان خراسان رضوی و محمد
جواد صفدری از جابنت ایران در رده سنی بزرگساالن
نفرات اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .در رده سنی
جوانان هادی طالعی از پلیس راهور خراسان رضوی نفر
اول،علیرضاجباریوعلیساالرازتیمشهربهشتنفرات
دوم و سوم این دوره از رقابتها را کسب نمودند.

تفتیان برای ادامه اردوها راهی
فرانسه شد

رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی گفت :حسن
تفتیان دون��ده سرعتی ای��ران با هدف آغاز دور جدید
تمریناتش با مربی فرانسوی خود اونتانون گای ،امروز
تهرانرابهمقصدپاریسترککرد.
امیر علی سعادتمند اظهار کرد :قهرمان دوی سرعت
آسیا که یکی از شانس های مسلم کسب مدال در بازی
های آسیایی جاکارتا است ،به مدت  ٤ماه تا آغاز این
مسابقات زیر نظر مربی فرانسوی به تمرینات خود ادامه
خواهد داد .تفتیان از دی ماه سال ١٣٩٥تا کنون ،به مدت
 ١٥ماه زیر نظر این مربی فرانسوی در اردوهای تدارکاتی
فرانسهحضوردارد.

برگزاری مسابقات انتخابی بازیکنان
برتر تنیس خراسان رضوی در مشهد

با توجه به فراخوان فدراسیون تنیس جهت انتخاب
بازیکنان برتر پسر و دختر در رده سنی زیر  ۱۲سال هیئت
تنیس خراسان رضوی یک دوره مسابقه جهت انتخاب
بازیکنان برتر برگزار کرد .مسابقات انتخابی دختران زیر
 ۱۲سال به مدت دو روز برگزار شد که شانای بیوک و ترنم
منتصری به فینال رسیدند ،در پایان شانای بیوک با نتیجه
 ۲-۰قهرمانشد.

ورزشکار خراسانی مربی تیم ملی
هندبال جوانان شد

پشت پرده خبر سازی علیه سروش چیست؟
یک روز پس از آنکه روزنامه الرایه در خبری عجیب
تاکید کرد که رفیعی به سرعت در فهرست جدایی
تیم الخور قرار خواهد گرفت ،رئیس این باشگاه در
مصاحبه ای تازه با این روزنامه خبر نادرست جدایی
رفیعی و یکی دیگر از بازیکنان خارجی الخور را
تکذیب کرد چراکه عالوه بر درگیری این باشگاه در
امیرکاپ که با پایان لیگ فوتبال قطر آغاز شده است
باتوجه به اینکه الخور برای اولین بار بعد از سال ها
شرایط خوبی در لیگ قطر دارد انتشار این خبر از ابتدا
هم عجیب به نظر می رسید .البته این روزنامه قطری
یدطوالیی در انتشار چنین اخباری علیه رفیعی دارد
و پیش از این نیز در نیم فصل فوتبال قطر در تالش
برای القای موضوع پایان کار این بازیکن ایرانی در این

تیم آبی پوش و احتماال بازیکن دیگر به جای وی بود.
سروش رفیعی که فصل خوبی را با الخور پشت سر
گذاشته ستاره این تیم محسوب می شود و نکته جالب
در مورد او این است که الخور در  ۶بازی که در غیاب
وی برگزار کرده تنها یک امتیاز کسب کرده اما در ۲۳
امتیاز دیگری که در مسابقات این فصل به دست آورده
نقش سروش با گل یا پاس گل به ثبت رسیده است که
این آمار وابستگی عجیب تیم قطری به ستاره ایرانی
اش نشان می دهد.
رفیعی که بعد از نیم فصل حضور در پرسپولیس و
کسب قهرمانی با سرخپوشان در حال حاضر در لیگ
فوتبال قطر به ادامه فعالیت مشغول است ،با اتمام
مسابقات لیگ ستارگان قطر خود را آماده امیرکاپ

می کند تورنمنتی که از اهمیت زیادی برای الخوری
ها برخوردار است و آنها قصد دارند در این رقابت ها
به موفقیت برسند.
رفیعی به عنوان یک فوتبال فانتزی پا به فوتبال
قطر گذاشته و در این فصل پرخطاترین بازیکن
لیگ محسوب می شد که این تالشی از او برای تغییر
استایل بازی فانتزی اش بود .رفیعی در پایان جام
ستارگان قطر به ایران سفر خواهد کرد و سپس درباره
آینده خود در فوتبال همسایه جنوبی ایران تصمیم
خواهد گرفت.
در حال حاضر به نظر می رسد با توجه به برگزاری
جام جهانی امسال بازیکنان بیشتری از ایران در قطر
به کار مشغول بشوند.

کوالک سردار با  ۲گل مقابل یاران عزت ا...ی

در ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر
روسیه تیم آمکار که برخالف دو مسابقه اخیرش سعید
عزتا...ی را از ابتدا در ترکیب میدید ،از ساعت ۱۳
امروز میزبان روبین کازانی بود که از سردار آزمون در

خط حمله بهره میبرد و رضا شکاری را جزو نفرات
ذخیره داشت.
سردار آزمون که از شروع فصل در گلزنی ناکام بود و تنها
در آخرین بازی سال  ۲۰۱۷یک گل برابر خاباروفسک
زد ،هفته قبل برابر اخمت گروزنی و مقابل یاران میالد
محمدی خوش درخشید و  ۲گل در برتری  ۳بر ۲
تیمش به ثمر رساند که امروز هم مجددا برابر تیم یک
لژیونر ملیپوش ایرانی دیگر این کار را تکرار کرد.
روبین کازان در دقیقه  ۲۴بازی امروز با آمکار صاحب
ضربه آزاد سمت راست زمین شد که ارسال کریستین
نوبوا را به تیرک دوم را سردار آزمون باالتر از مدافعان
آمکار با ضربه سر زد تا گل اول روبین کازان به ثمر
برسد.

درخشش ملیپوش ایرانی روبین کازان برابر یاران
عزتا...ی باز هم ادامه یافت و او در دقیقه  ۳۹باز هم
سانتر کریستین نوبوا را از بین دو مدافع آمکار و با ضربه
تمام کننده عالی تبدیل به دومین گل تیمش کرد تا
نیمه اول را با برتری  ۲بر صفر پشت سر بگذارند.
یاران آزمون در نیمه دوم هم یک گل دیگر به ثمر
رساندند تا آمکار که سعید ع��زتا...ی را  ۵۹دقیقه
در ترکیب داشت ،با نتیجه  ۳بر صفر در خانه مغلوب
روبین کازان شود.
روبین کازان که سردار آزمون را تا پایان مسابقه در
اختیار داشت ،با درخشش مهاجم ایرانی و برتری در
مسابقه امروز  ۳۴امتیازی شد و جایگاهش در رده
هشتم جدول را تثبیت کرد؛ یاران عزتا...ی هم با

این باخت  ۲۸امتیازی و در جایگاه دوازدهم جدول
ماندند.
سردار آزمون که در نیمفصل اول نمایش مورد انتظار
ایرانیها را نداشت و از فرم سال قبل فاصله گرفته بود،
حاال در دو بازی اخیر روبین کازان  ۴گل زده و تعداد
گلهای این فصلش را به عدد  ۵رسانده تا نشان دهد
در فصل منتهی به جام جهانی ،به مرور زمان خود را به
مرز آمادگی میرساند و در لیگ برتر روسیه موثر ظاهر
میشود.
آزم��ون با کارت زردی که در لحظات پایانی نیمه
اول این مسابقه دریافت کرد ۴ ،اخطاره شد و دیدار
هفته آینده مقابل روستوف ،تیم سابقش را به دلیل
محرومیت از دست داد.

رئیس اداره ورزش و ج��وان��ان س��ب��زوار گفت :علی
شعبانپور سرپرست هیئت هندبال سبزوار از سوی
فدراسیون هندبال به عنوان مربی تیم ملی جوانان این
رشته ورزشی انتخاب شد.
مجید نصرا ...زاده اظهار کرد :علی شعبانپور سرپرست
هیئت هندبال سبزوار از سوی فدراسیون هندبال به
عنوان مربی تیم ملی جوانان این رشته ورزشی انتخاب
شد و رضا سرسنگی از سبزوار نیز به عنوان ماساژور این
تیم انتخاب شد.
وی افزود :همچنین چهار ورزشکار سبزواری ،مهدی
رضوی ،حامد رحیم زاده ،امیدرضا سرپوشی و یونس
آث��اری به اردوی تیم ملی هندبال جوانان جمهوری
اسالمی ایران دعوت شدند.
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار با بیان اینکه سبزوار
مهد هندبال کشور است ،گفت :تیم های هندبال این
شهرستان در لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور چند بار
مقام قهرمانی را کسب کردهاند.

اسرا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی:

امریکا همچون گذشته قطع ًا شکست خواهد خورد

بن سلمان با مریم رجوی دیدار کرد

دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل از دیدار
ولیعهد عربستان سعودی در پاریس با مریم رجوی خبر
داد.حسین امیرعبدا...یان در توییت خود به سه زبان
عربی ،فارس��ی و انگلیسی نوش��ت :ولیعهد عربستان از
روی اس��تیصال با تروریست تاریخ مصرف گذشته مریم
رجب��ی در پاریس دیدار کرد .او عربس��تان را متالش��ی
میکند  ...پیامد حمله احتمالی حامیاش (ترامپ) به
س��وریه و متحد نامش��روعش نتانیاهو شکست قطعی و
نعره زدن از شدت درد خواهد بود/.ایلنا

دفاع بروجردی از فیلتر تلگرام

رئی��س کمیس��یون امنی��ت مل��ی و امنیت خارج��ی بار
دیگ��ر از فیلترین��گ تلگرام دفاع ک��رد و در عین حال از
در نظ��ر گرفت��ن تمهیدات��ی از جمله جریمه کس��انی که
اطالع��ات اف��راد را در فضای مجازی منتش��ر کنند خبر
داد.عالءالدی��ن بروج��ردی در ش��ورای اداری اس��تان
لرس��تان با اش��اره ب��ه طرح موض��وع فیلترین��گ تلگرام
گفت :این مهم سیاس��ت نظ��ام و موضوعی قابل دفاع و
کامال منطقی اس��ت ،تصویب اینترنت رایگان به منظور
جابجای��ی به ش��بکه مج��ازی ایرانی و تحریم ش��رعی و
جریم��ه برای کس��انی ک��ه بخواهن��د اطالعات اف��راد را
منتش��ر کنند ازجمل��ه تمهیدات درنظر گرفته ش��ده در
این م��ورد اس��ت.وی گف��ت :درح��ال حاض��ر اقتصاد،
بحران��ی سراس��ری و دغدغ��های ملی به ش��مار میرود
که نام گذاری ش��عار سال تحت عنوان حمایت از کاالی
ایرانی توس��ط مقام معظم رهبری فرصت خوبی اس��ت
که با اس��تفاده از ظرفیت دانش��گاهها ،نمایشگاه بزرگ
صنایع دس��تی بروجرد ،متش��کل از رشتههای مختلف
بویژه هنرهای رو به افول شهرس��تان تش��کیل ش��ود/.
ایسنا

سخنان تهدیدگونه رئیسی
درباره روحانی و جهانگیری

حجتاالس�لام ابراهی��م رئیس��ی تولیت آس��تان قدس
رض��وی میگوی��د اطالع��ات ش��خصی زیادی از حس��ن
روحان��ی و اس��حاق جهانگی��ری دارد.در فیلم��ی که در
صفح��ه اینس��تاگرام اصالح��ات پ��رس منتش��ر ش��ده و
ب��ه نظر می رس��د زمان آن ب��ه دوران پ��س از انتخابات
ریاس��ت جمهوری دوازده��م تعلق دارد ،س��یدابراهیم
رئیس��ی تولی��ت آس��تان قدس رض��وی و رقیب حس��ن
روحان��ی در ای��ن انتخاب��ات می گوی��د :البد م��ی دانید
که من مس��ئولیت هایی داش��تم که اطالعات ش��خصی
از اف��راد زی��اد دارم منجمل��ه آق��ای روحان��ی و آق��ای
جهانگی��ری؛ هم��ان موق��ع ه��م در ذهن��م ب��ود.وی در
ادامه می گوید :اصال رئیس جمهور باید نش��ان دهد که
ظرفی��ت دارد و در بزنگاه ها م��ی تواند خودش را حفظ
کن��د و منافع نظام و ملت را بر منافع خود ترجیح دهد.
من خبر دارم و اینکه می گویم تحلیل نیس��ت؛ آنها یک
کمیته جنگ روانی کنار خود تشکیل دادند برای ایجاد
جنگ روان��ی؛ خب اینط��وری رای آوردن دارد؟! افراد
متخص��ص جن��گ روان��ی آورده ان��د که آن ح��رف ها را
ه��م در مناظرات بزنند و ه��م بعد از آن بتوانند رقیب را
تخریب کنند اینکه صداقت نیست/.خبرآنالین

مخاطب تهدیدهای آشنا کیست؟

حس��ام الدی��ن آش��نا در کان��ال تلگرام��ی خ��ود
نوشت:س��وداگران ارزی و احتکار کنن��دگان پالت های
دالری بدانند که خود باید پاس��خگوی سپرده/سرمایه
گذارایشان باش��ند و نباید از دولت توقع داشته باشند

ک��ه جبران س��ودهای ناک��رده و رؤیاهای تحق��ق نیافته
آنان را بر عهده گیرد.به هش��دارها گ��وش دهید قبل از
آن که با واقعیت های تلخ مواجه شوید.

گذشت آن زمانی که ایران را
تهدید میکردید

کیومرث حیدری فرمان��ده نیروی زمینی ارتش خطاب
به دش��منان نظام جمهوری اس�لامی گف��ت :در زمانی
ک��ه انق�لاب نوپا بود جن��گ تحمیلی ب��ه راه انداختید و
شکس��ت خوردی��د ،االن ک��ه انقالب به پختگ��ی و نبوغ
خ��ود رس��یده هی��چ کاری نمیتوانی��د بکنید؛ گذش��ت
آن زمان��ی ک��ه ایران را تهدی��د میکردید.پاس��خ من به
دشمنان این نظام مقدس این است که حماقت نکنید،
ش��ما در اوایل پیروزی انقالب زمانی که انقالب نوپا بود
با تحمیل جنگ تحمیلی نتوانستید هیچ غلطی بکنید،
امروز که انقالب ما وحدت و اتحاد و بلوغ و پختگی خود
را تجرب��ه می کن��د هم نم��ی توانید هی��چ کاری بکنید.
گذش��ت آن زمان��ی که تهدید می کردید م��ا را .ما امروز
صاحب نیروهای مس��لحی هستیم که چند ویژگی مثل
والیتمداری ،قطع وابس��تگی به همه دنیا ،بومی کردن
آنچ��ه که به آن نیاز داریم هس��تند .امروز کش��ور ما در
مقابل زیاده خواهی قدرت های دنیا ایستادهاست.

دستگاه قضایی در حال رسیدگی
به پرونده قالیباف است

ابوالفض��ل حس��نبیگی عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی
و سیاس��ت خارج��ی مجل��س گف��ت :روی ک��ره زمی��ن
نمیتوان انسانی را پیدا کرد که دیکته بنویسد ولی غلط
نداشته باشد .طبیعی اس��ت مدیریت اسبق شهرداری
تهران نیز ممکن است سلسله اشتباهاتی مرتکب شده
باش��د .اگر از مردم تهران درباره عملکرد شهردار سابق
نظرس��نجی ش��ود 90 ،درصد ش��هروندان از قالیباف به
دلیل خدم��ات بزرگی که ب��رای ش��هروندان انجام داد،
تش��کر می کنن��د .نظر مردم این اس��ت ک��ه قالیباف در
جه��ت آبادان��ی ته��ران قدمه��ای بزرگی برداش��ت.اگر
پروندهای از قالیباف و مدیریت اسبق شهرداری تهران
وجود داشته باشد ،طبیعتا منتظر شاکی و پرونده است
که به آن رس��یدگی کند .بنده براس��اس اطالعاتی که از
دس��تگاه قضای��ی دارم مطلع��م این قوه ب��ه پروندههای
شهردار اسبق تهران رسیدگی میکند/.ایسنا

برنامه الریجانی
برای انتخابات ریاست جمهوری 1400

س��یدجواد ابطحی درباره تالش شخصیت های جریان
اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری  1400به نامه
نیوز گف��ت :ش��ک دارم آق��ای ضرغامی فعالی��ت هایی
ک��ه در اینس��تاگرام دارد ی��ا مصاحبه ه��ا و دیدارهایش
ب��ا هدف کاندیدات��وری در انتخابات ریاس��ت جمهوری
باشد .عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس درباره
علت حمای��ت علی الریجانی از س��اماندهی نمایندگان
ادوار و ارتباط��ش ب��ا زمین��ه چین��ی برای ارائه لیس��ت
سراسری در انتخابات مجلس سال آینده گفت :همین
اس��ت ،منتها م��ی خواهد یک حزبی ب��دون نام و تحت
عن��وان نماین��دگان ادوار ش��کل بگی��رد و از پتانس��یل
نماین��دگان ادوار در ح��وزه ه��ای انتخابی��ه س��ابق آنها
اس��تفاده کند چون برخی از نماین��دگان ادوار همچنان
نف��وذی در ح��وزه انتخابیه خ��ود دارن��د بنابراین هدف
آن اس��ت که از نف��وذ نمایندگان ادوار اس��تفاده ش��ود.
البته من برآیندم این نیس��ت که آن ایده آلی که آقایان
تصورم��ی کنند محقق ش��ود .وی با بی��ان اینکه برنامه

Lesson from Imam
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :حبیب یزدان پناه

امام علی (ع) فرمودند:

حض��رت آی��ت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اس�لامی صبح دیروز در
دیدار جمعی از مس��ئوالن نظام ،س��فرای کش��ورهای اسالمی و قشرهای
مختل��ف مردم ،حمله س��حرگاه امروز امریکا و دو کش��ور غربی به س��وریه
را جنای��ت دانس��تند و ب��ا دروغ خواندن ادع��ای آنها مبنی ب��ر مخالفت با
اس��تفاده از س�لاح ش��یمیایی ،تأکید کردند :جمهوری اسالمی همچون
گذش��ته در کنار گروهه��ای مقاومت حاضر خواهد ب��ود و آمریکا نیز قطع ًا
در اهداف خود در منطقه ،شکس��ت خواهد خورد .رهبر انقالب اسالمی
تأکید کردند :در این رویارویی ،بدون تردید ،فلسطینی ها بر صهیونیست
ها غالب خواهند شد و سرزمین فلسطین به ملت آن باز خواهد گشت.
ایش��ان افزودند :علت حضور ایران در س��وریه و در منطقه غرب آس��یا ،یاری رس��اندن به مقاومتی بود که در مقابل ظلم
وجود داش��ت و جبهه مقاومت به برکت یاری و کمک هایی که ش��د و با ش��جاعت نیروهای س��وری توانس��ت بر تروریست
هایی که بوسیله آمریکا و غربی ها و مزدوران آنها همچون سعودی بوجود آمده بود ،غلبه کند و آنها را شکست دهد.
حض��رت آی��ت ا ...خامنه ای با اش��اره به دروغگویی رئیسجمه��ور امریکا مبنی بر اینکه حمله به س��وریه برای مقابله با
بکارگیری س�لاح های ش��یمیایی بوده است ،افزودند :آنها با بکارگیری سالح ش��یمیایی و یا هر سالح دیگر ضد ملتهای
اس�لامی و ملتهای مظلوم مخالفت��ی ندارند ،همچنانکه از بمباران روزانه علیه مردم یم��ن حمایت می کنند و در دوران
جنگ تحمیلی نیز از صدام جنایتکار که با اس��تفاده از س�لاح ش��یمیایی هزاران نفر از مردم ایران و عراق را به ش��هادت
رساند و یا مصدوم کرد ،حمایت کردند .حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به ایستادگی ملت ایران و پایدارتر شدن آن
به دلیل تجربه  ۴۰ساله مقاومت و ایستادگی ،گفتند :این تجربه به ما آموخته است که عقب نشینی ،مشوق دشمن است
نشینی استکبار و زورگویان عالم
و ایس��تادگی ،موجب عقب رفت آن خواهد ش��د .ایشان در پایان با تأکید بر اینکه عقب
ِ
به دلیل ایستادگی و مقاومت در مقابل آنها ،یک «سنت الهی» است ،ابراز امیدواری کردند ملتهای عراق ،افغانستان،
فلسطین مظلوم ،میانمار و مردم کشمیر در آینده نه چندان دور ،با مقاومت خود ،دشمنان را به عقب برانند.
سوریه،
ِ

میز خبر

درسی از امام

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

ه�ر گون�ه کمال عملی یا علمی ب�رای اهل بیت عصمت(ع) ب�ه عنوان اهل
بیت طهارت (ع) ثابت شود مانند همتایی آنان با قرآن کریم حدیث ثقلین
و همانندی آنها با س�فینه نوح که حرکت و س�کون آن با نام خدا بود ،نه
ب�ا عل�ل و عوامل طبیعی؛ مثل اهل بیتی کمثل س�فینه ن�وح و ...حضرت
فاطمه همسان امیرالمومنین(ع) مشمول آن مقام های منیع خواهد بود.
سرچشمه اندیشه ،ج ،2ص84

قیم�ت و ارزش ه�ر كس به ان�دازه ی كاری اس�ت كه به خوب�ی می تواند

انجام دهد.
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اذان ظهر12:32 :

الریجانی برای انتخابات مجلس موفقیتی در پی ندارد
ادامه داد :بعید می دانم با این مکانیزم به نتیجه برسد
چون نمایندگان ادوار بیش��تر در تهران س��اکن هستند
و کمت��ر به حوزه های انتخابیه م��ی روندَ ،مثَل معروفی
اس��ت که می گوی��د از دل برود هر آنک��ه از دیده برفت.
مگر اینکه برخ��ی ُپروپاگاندای انتخاباتی ،پخش پول و
وع��ده های آنچنان��ی برای برخی ش��ان توفیقی حاصل
کند/.روزنو

نظر آیت ا ...جوادی آملی
درباره دختران خیابان انقالب

آیتا ...جوادی آملی در دیدار با علی الریجانی ،رئیس
مجلس شورای اس�لامی ،اظهار کرد :قرآن در رابطه با
اقتص��اد میگوید که ثروت جامعه نبای��د مانند آنچه در
حکومته��ای سوسیالیس��تی اس��ت ،در دس��ت دولت
باش��د و نبای��د مانند آنچه در کاپیتالیس��م غرب اس��ت،
در دس��ت س��رمایهداران باش��د و حتی نباید خصولتی
باشد ،بلکه باید در دست عموم مردم باشد و هرکس بنا
بر اس��تعدادش آن را در اختیار داشته باشد.طبق بیان
ق��رآن کریم ،ربا و بانکداری ربوی باعث آبروبری اس��ت
که ما به آن دچار هس��تیم ،از طرف دیگر س��رمایههای
کش��ور با سوء مدیریت به بخش مس��کن هدایت شد که
نتیج��ه و حاص��ل آن تولید مس��کن های انبوهی اس��ت
که خالی افتادهاند .آن که روس��ری خود را بر سر چوب
م��ی کن��د ،با ق��رآن مخالف نیس��ت بلکه با این ش��رایط
کش��ور مخالف اس��ت .پیغمبر (ص) فرمود ،کشوری که
مش��کل مالی داشته باش��د ،دینش در خطر است! این
را پیغمبری (ص) میفرماید که س��ه س��ال را در ش��عب
ابیطال��ب گذرانده ،در نتیجه ای��ن دعای حضرت برای
م��ردم جامعه اس��ت که از خ��دا میخواهن��د بین مردم
و ن��ان م��ردم فاصل��ه نیندازد؛ ل��ذا اگر س��هلانگاری در
بخشه��ای مدیریتی و اقتصادی کش��ور صورت بگیرد،
آسیب دیدن دین مردم قطعی است/.ایرنا

روایت ظریف از
«ورشکستگی اخالقی» مقامات آمریکا

تویی��ت وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان «ورشکس��تگی
اخالقی» مقامات آمریکایی را توصیف کرد .محمدجواد
ظریف در توییت خود نوش��ت« :ورشکس��تگی اخالقی
ای��االت متح��ده در اعتراف رئیس س��یا بخوب��ی نمایان
اس��ت؛ در گذش��ته ایران مورد تحریم قرار گرفت به این
بهانه دروغین که به دنبال سالح هستهای است .اکنون
نیز بای��د تحریمها برگردند چون ایران به دنبال س�لاح
هس��تهای نیس��ت؟!» ترجمه اظه��ارات مای��ک پومپئو
(رئی��س س��ازمان س��یا) در دفاعی��ات خ��ود ب��ه عنوان
وزی��ر خارجه پیش��نهادی ترام��پ در س��نا در تاریخ ۲۳
فروردین “ : ۹۷ایران قبل از برجام هم به س��مت سالح
هس��تهای نمیرفت .اکنون هم تا آنجا که من میدانم
هیچ نش��انهای وجود ن��دارد که اگر برجام نباش��د آنها
فورا به س��مت حرکت به سوی سالح هستهای خواهند
چرخید”.

سرقت دو خودپرداز با وانت نیسان!

شب گذشته س��ارقان نقاب دار با ورود به مرکز خدمات
بانکی  ۲۴ساعته بانک کارافرین در میدان مادر تهران،
موفق ش��دند دو دس��تگاه خودپ��رداز را س��رقت کرده و
س��وار بر خ��ودرو وانت نیس��ان از محل متواری ش��وند.
ب��ا این س��رقت ،تعداد خودپردازهای س��رقت ش��ده در
ته��ران ب��ه چه��ار ع��دد رسید.س��ارقان که ب��ه نظر می
رس��ید مسلح هستند ،با سرقت این دستگاه ها از محل

غروب آفتاب19:05 :

اذان مغرب19:24 :

اذان صبح فردا04:28 :

متواری شدند/.ایلنا

نتیجه دیدار «سران جریان اصالحات
و اعتدال» چه بود!

محم��ود میرلوح��ی ،عض��و ش��ورای سیاس��تگذاری
اصالحطلبان:اف��رادی از جمل��ه ناطقن��وری ،خاتمی،
سیدحس��ن خمینی و جهانگیری در ادامه جلساتی که
با حض��ور مرحوم آیتا ...هاش��می رفس��نجانی برگزار
میش��د ،اخیرا با یکدیگر دی��دار کردند.ین دیدار که به
س��رعت خبرش تحت عنوان دیدار جری��ان اعتدالگرا و
اصالحطلب منتشر ش��د ،دیدار خوبی بوده که احتماال
جزئیاتش ب��ه زودی منتش��ر خواهد ش��د .البته چنین
دیدارهای��ی پی��ش از اینه��ا در زم��ان حی��ات مرح��وم
آیت ا ...هاش��می رفس��نجانی رئیس مجمع تشخیص
مصلح��ت نظ��ام نیز انج��ام میش��د.اینگونه جلس��ات
میتوان��د ب��رای کش��ور بس��یار تاثیرگ��ذار و امیدبخ��ش
باشد /ایسنا

انتقاد علی دایی از آستان قدس

عل��ی دایی در نشس��ت خب��ری پس از پی��روزی تیمش
مقابل مشکیپوشان گفت :آستان قدس باید همکاری
و کم��ک کن��د ت��ا تیمه��ای مش��هدی در ورزش��گاه امام
رض��ا (ع) ب��ازی کنند .رس��یدن ب��ه ورزش��گاه ثامن دو
س��اعتی طول کش��ید .باید به م��ردم احت��رام بگذاریم.
ورزش��گاه ام��ام رض��ا (ع) را چ��را س��اختهاند؟ اگ��ر قرار
اس��ت که تیمهای مش��هدی در آن بازی نکنند چرا این
ورزش��گاه را س��اختهاند؟ دایی تاکید کرد :باید به مردم
احت��رام بگذاری��م .اگر قرار بود ورزش��گاه امام رضا مثل
ماکت باش��د پ��س چرا از پول امام رضا این ورزش��گاه را
ساختیم؟ سرمربی تیم سایپا اظهار کرد :دو بازی دیگر
پیش رو داری��م .هنوز خودمان را آس��یایی نمیدانیم.
باید دو بازی دیگر را ببریم تا آسیایی شویم.

استفاده از گاز اشکآور
در بازی سپاهان  -نفت آبادان

در پایان دیدار س��پاهان و صنعت نفت آبادان هواداران
دو تیم بیرون از ورزش��گاه با یکدیگر درگیر شدند .پس
از ای��ن درگیری یگان ویژ ه با اس��تفاده از گاز اش��ک آور
توانست آنها را متفرق کند.

مذاکره با جاسبی برای جانشینی
شهردار تکذیب شد

عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران درب��اره گزینه جانش��ینی
محم��د عل��ی نجف��ی گفت :هری��ک از اعضای ش��ورای
ش��هر یک گزین��ه را برای معرفی برای جانش��نی نجفی
در ذه��ن خ��ود دارد ول��ی در ای��ن م��ورد هن��وز هی��چ
جلس��ه ه��م اندیش��ی برگ��زار نش��ده اس��ت و ه��ر نامی
که ب��رده میش��ود در حد گمانهزنی اس��ت .زه��را نژاد
بهرام ،عضو ش��واری ش��هر تهران با رد ش��ایعه مذاکره
اعضای ش��واری ش��هر تهران با عبدا ...جاس��بی برای
گزینه جانش��ینی محمد علی نجفی به عنوان ش��هردار
تهران؛ گفت« :برخی از رس��انهها با توجه به دیدگاهی
که دارن��د برخ��ی گمانهزنیهای��ی در مورد جانش��ینی
نجف��ی ش��هردار س��ابق ته��ران را اع�لام میکنن��د ک��ه
ای��ن م��وارد از طریق خبرن��گاران به گوش م��ن و دیگر
همکاران��م میرس��د ».این عضو ش��ورای ش��هر اضافه
میکن��د« :هریک از اعضای ش��ورای ش��هر ی��ک گزینه
را ب��رای معرفی ب��رای جانش��نی نجف��ی در ذهن خود
دارد ولی در این مورد هنوز هیچ جلس��ه هم اندیش��ی
برگزار نش��ده اس��ت و هر نامی که برده میشود در حد
گمانهزنیاس��ت».

طلوع آفتاب05:57 :

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

تولیت امامزاده صالح:
دیگر احمدینژاد را راه نخواهیم داد

حجتاالسالم عبدالعلی گواهی ،تولیت آستان حضرت
ّ
امامزاده صالح با اش��اره به بستنش��ینی و ایجاد اخالل
توس��ط ه��واداران احمدین��ژاد گفت :تا ام��روز تحمل
کردهایم ولی از این به بعد تحمل نخواهیم کرد و اینطور
اف��راد را راه نمیدهیم تا امنیت و آرامش زائران تأمین
شود .وی تأکید کرد :از محضر یکایک زائران عزیز بابت
اتفاق امروز عذرخواهی میکنم .تولیت آستان حضرت
امامزاده صالح(ع) ادامه داد :من امروز مسئول هستم؛
بنا نیست وقتی فردا کسی آمد و مسئول اینجا شد ،من
بیایم اینجا بست نشینی کنم بگویم این آقا دارد خراب
میکن��د .خ��ب م��ن در جای خ��ودم باید ج��واب دهم.
گواهی ادامه داد :کس��ی که هش��ت سال مس��ئول بوده
باید پاسخگو باشد .اینکه بیاید چنین رفتاری را انجام
دهد نامطلوب اس��ت .از هر کس��ی این حرکت پذیرفته
نیس��ت .وی ب��ا بیان اینکه م��ا تا امروز تحم��ل کردهایم
ول��ی از این به بعد تحمل نخواهیم کرد ،تصریح کرد :از
امروز به بعد ،اینطور اف��راد را راه نمیدهیم تا امنیت و
آرامش زائران تأمین شود.

هر مشکلی پیش میآید وقیحان
میگویند زمان شاه چنین نبود

س��ید احم��د خاتمی گف��ت :بس��یار وقیحانه اس��ت ،تا
مش��کلی در جامعه به وجود میآید ،عدهای س��ریع ًا در
مقام مقایس��ه جامع��ه فعلی با رژیم گذش��ته بر میآیند
و میگوین��د در زمان ش��اه ملعونچنی��ن نبود .خاتمی
اضافه کرد :بس��یار وقیحانه اس��ت ،مش��کلی در جامعه
به وجود میآید ،عدهای سریع ًا در مقام مقایسه جامعه
فعل��ی با رژیم گذش��ته بر می آین��د و میگویند در زمان
ش��اه ملعونچنین نب��ود ،واقعیت این اس��ت که در آن
زمان دین در س��طح حاکمیت ،استقالل و آزادی وجود
نداش��ت ،ایران برده آمری��کا و فضای خفقان بر کش��ور
حاکم ب��ود .پرچ��م انق�لاب را کس��انی میتوانند حمل
کنند که اهل بصیرت باشند و برای حفظ دین بهای آن
را پرداخت کنن��د ،باید مواضع دین را که همان مواضع
والیت اس��ت ،بشناس��ند .موض��ع والیت این اس��ت که
مس��ئوالن در عرصه خدمت رس��انی حمای��ت و به آنان
کمک کنند و هیچ کس��ی با نقد منصفانه مخالف نیست
اگر نقدی بر مسئوالن وارد است باید تبین و روشنگری
نسبت به آن صورت گیرد.

نتانیاهو خطاب به وزرای صهیونیست:
درباره سوریه نظر ندهید!
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نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی از وزرای کابینه این
رژی��م خواس��ت ت��ا درب��اره تج��اوز نظامی آمری��کا علیه
س��وریه اظه��ار نظ��ر نکنن��د .ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری
مه��ر به نق��ل از ینی ش��فق ،ش��بکه  ۱۰تلویزی��ون رژیم
صهیونیس��تی گ��زارش داد که دفت��ر بنیامی��ن نتانیاهو
نخس��ت وزیر این رژیم به وزرای کابینه دس��تور داده تا
در خص��وص ح��وادث مربوط به س��وریه به وی��ژه تجاوز
نظام��ی آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه به این کش��ور اظهار
نظر نکنند.
این در حالیس��ت که امروز یک وزیر صهیونیست مدعی
ش��ده بود که حمله نظامی آمریکا پیام مهمی خطاب به
ایران ،سوریه و حزب ا ...لبنان دارد.
رسانه های صهیونیس��ت نیز نسبت به نتایج این تجاوز
نظام��ی ابراز ی��أس و ناامیدی کرده و گ��زارش دادند که
این حمله از مقاومت بش��ار اس��د رئیس جمهور سوریه

نمی کاهد.

مرکل هم از حمله به سوریه دفاع کرد!

صدراعظ��م آلمان از حمله موش��کی به مواضع س��وریه
حمایت و آن را در راس��تای انهدام تسلیحات شیمیایی
توجیه کرد.
به گ��زارش خبرگزاری مهر به نق��ل از آناتولی ،آلمان از
حمل��ه مش��ترک آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه ب��ه مواضع
دولت سوریه که بامداد شنبه انجام شد ،استقبال کرد.
درهمینراس��تا ،آن��گال مرکل در بیانی��های مکتوب این
حمله را در راستای انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه
و ممانعت از اس��تفاده بیش��تر از این تجهیزات ،توجیه
ک��رد .وی با مس��ئوالنه خواندن این حمله مش��ترک ،از
عملک��رد واش��نگتن-پاریس-انگلیس حمایت کرد .این
درحالی اس��ت که آلمان پیش��تر گفته بود ک��ه در حمله
علیه سوریه مشارکت نخواهد کرد.
گفتن��ی اس��ت بام��داد ام��روز متج��اوزان آمریکای��ی،
فرانس��وی و انگلیس��ی اهداف��ی در س��وریه را بمب��اران
کردن��د .این اق��دام به بهانه حمله ش��یمیایی ادعایی به
شهر «دوما» سوریه انجام شد.

چین :حمله به سوریه مصداق نقض حقوق
بینالملل است

وزارت خارج��ه چی��ن ب��ا محکوم کردن حمله موش��کی
علیه س��وریه ،خواس��تار مذاک��ره و راهح��ل دیپلماتیک
شد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر ب��ه نق��ل از کان��ال خبری
آس��یا ،وزارت خارجه چین دیروز از راهحل سیاسی به
عنوان تنها روش حل مس��ئله سوریه یاد کرد و خواهان
انج��ام تحقی��ق هدفمن��د ،عادالن��ه و کام��ل پیرام��ون
حمله ش��یمیایی ادعایی به ش��هر «دوما» س��وریه ش��د.
درهمینراس��تا« ،ه��وا چونین��گ» س��خنگوی وزارت
خارج��ه چین اعالم کرد :پکن هم��واره با اعمال زور در
عرصه روابط بینالملل مخالفت کرده و بر این باور است
که هرگونه اقدام نظامی که بدون مجوز ش��ورای امنیت
انجام ش��ود ،به منزله نقض اص��ول و آداب اولیه حقوق
بینالملل اس��ت .گفتنی اس��ت بامداد امروز متجاوزان
آمریکای��ی ،فرانس��وی و انگلیس��ی اهدافی در س��وریه
را بمب��اران کردند .این اقدام به بهانه حمله ش��یمیایی
ادعایی به شهر «دوما» سوریه انجام شد.

لودریان :الزم باشد دوباره حمله میکنیم!

وزیر خارجه فرانس��ه مدعی ش��د اگر خ��ط قرمز پاریس
مبن��ی ب��ر اس��تفاده از تس��لیحات ش��یمیایی شکس��ته
ش��ود ،ب��از هم ب��ه س��وریه حمل��ه میکنیم .ب��ه گزارش
خبرگ��زاری مه��ر« ،ژان ای��و لودری��ان» وزی��ر خارج��ه
فرانس��ه در مصاحب��ه با ش��بکه تلویزیونی «ب��ی اف ام»
مدعی ش��د چنانچه دولت س��وریه مجدد ًا از تسلیحات
ش��یمیایی اس��تفاده کند ،حمالت موشکی بیشتری در
راه خواهد بود! وی حتی مدعی ش��د که حمله مشترک
بامداد بخش بزرگی از تس��لیحات ش��یمیایی س��وریه را
منهدم کرده اس��ت .لودری��ان در تکمیل ادعاهای خود
گفت پاریس هیچ تردیدی ندارد که دولت دمشق پشت
حمله ش��یمیایی ش��نبه گذشته به ش��هر «دوما» سوریه
ب��وده اس��ت .وی در نهای��ت گف��ت :هدف حمل��ه اخیر
تامین ش��د اما چنانچه خط قرم��ز پاریس یک بار دیگر
شکسته شود ،حمله جدیدی در راه خواهد بود.
ب��ه گفته س��رگئی الوروف وزیر خارجه روس��یه ،ادعای
حمل��ه ش��یمیایی ب��ه ش��هر دوم��ای س��وریه ب��ا کم��ک
سرویسهای اطالعاتی غربی انجام شده است.

