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مقصودی در تذکر شفاهی:

برخورد فیزیکی با معلمان 
راه به جایی نمی برد

پژمانفر:

انتقال سفارت آمریکا 
به قدس شتاب انتفاضه را

 بیشتر خواهد کرد
چهار شنبه   26   اردیبهشت ماه 1397 0 29  شعبان  1439 

سال اول شماره 209 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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تجمع حمایت از فلسطین
 در حرم مطهر حضرت 

امام رضا )ع( برپا شد

پادشاهان پیشدادی
 از نگاهی دیگر

عضو شورای اسالمی شهر:

»ناآشنایی و ناآگاهی« 
فردوسی را به حاشیه برده است

رصد آغاز شد؛

حساب های با گردش 
5میلیارد تومانی زیر 

ذره بین مالیاتی

2 2
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میز خبر

تنها راه مبارزه با فساد 
 دسترسی آزاد مردم به اطالعات است

وزیر ارتباطات: فراگیرشدن 
فیلترشکن ها اثرات مخرب امنیتی دارد

رمضان امسال 29 روز است

موافقت مجلس با بررسی فوری 
طرح  افزایش 20 درصدی 

حقوق کارمندان

خبر ویژه

تحلیل روز

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی خبرداد؛

10 میلیارد تومان از بودجه ما دست بیمه ها است 

آیا آمریکا می تواند در بازگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه ایران نقش داشته باشد؟

اختیاری که ترامپ از خود سلب کرد 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت: بودجه سال گذشته ما در کلیه بخش ها 58 میلیارد 
تومان بود. بخشی از این مبلغ بودجه داروخانه است که متاسفانه همه داروخانه ها با دفاتر بیمه مشکالت 
حادی دارند و حدود 10 میلیارد تومان از پولمان دست بیمه هاست. مراسم بزرگداشت هفته هالل احمر با 

حضور سیدمجتبی احمدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی و...

سه شنبه هفته گذشته بود که مرد منفور دنیای سیاست، رسما خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد و گفت: 
که قصد دارد، تحریمهای بسیار شدیدی علیه ایران اعمال کند. بالفاصله این پرسش مهم در اذهان شکل 
گرفت که چرا ایاالت متحده از مراجعه به شورای امنیت برای بازگرداندن تحریمهای مهم و چند جانبه این 

شورا علیه ایران خودداری کرد؟ این حرکت دولت ترامپ نشان دهنده تمایل آمریکا به ...
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 علی روغنگران

مجلس بانمجلس بانمجلس بان

خبر

بازار

پژمانفر:

انتقال سفارت آمریکا به قدس شتاب 
انتفاضه را بیشتر خواهد کرد

اشاره  با  نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، 
با اقدامات  انتقال سفارت آمریکا به قدس گفت:  به 
جدید آمریکا در سرزمین های اشغالی، انتفاضه در 
فلسطین و در منطقه با رشد و شتاب بیشتری همراه 

می شود.
نصرا... پژمانفر با اشاره به انتقال سفارت آمریکا 
فلسطین  تحوالت  و  شریف  قدس  به  آوی��و  تل  از 
اظهار  اقدام  این  از  آمریکا  هدف  درب��اره  اشغالی، 
این  با  تا  کنند  می  ت��الش  ها  آمریکایی  داش��ت: 
از  العمل های جانبی آن، فضای  جابجایی و عکس 
دست رفته خود را در منطقه جبران کنند و به نوعی 
دست  به  مجددًا  را  منطقه  مسائل  مدیریت  پرچم 

بگیرند.
وی افزود: امروز نقش آمریکا در منطقه به حداقل 
رسیده و این در حالی است که به اعتراف خودشان، 
هفت تریلیون دالر هزینه کرده اند و حاال این پول را 
از جیب شیوخ سرسپرده و بدبخت این منطقه بیرون 
فرهنگی مجلس  رئیس کمیسیون  نایب  می کشند. 
تصریح کرد: با وجود همه این تالش ها، نتیجه این 
سیاسی  جایگاه  افول  جز  چیزی  ها  کردن  هزینه 
به  سفارت  انتقال  مانند  اقداماتی  و  نبوده  آمریکا 
و  ترس  از  ناشی  العمل  عکس  یک  بیشتر  نیز  قدس 
نعره  ها  برخی  گاهی  گفت:  پژمانفر  است.  اضطراب 
های بلندی می کشند تا به این خیال اقتدار خود را 
نشان دهند، در حالی که همه می دانند این نعره ها 

ناشی از ترس و وحشت است.
تأکید  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
های  سرزمین  در  آمریکا  جدید  اقدامات  با  کرد: 
و  رشد  با  منطقه  و  فلسطین  در  انتفاضه  اشغالی، 
دور  اق��دام  این  و  شود  می  همراه  بیشتری  شتاب 
رژیم  جایگاه  فروپاشی  در  آنها،  منطق  و  عقل  از 
رژیم  نابودی  نقطه  به  نیز رسیدن  و  آمریکا  سیاسی 

صهیونیستی تأثیر مستقیم خواهد داشت.

مقصودی در تذکر شفاهی:

برخورد فیزیکی با معلمان راه به جایی 
نمی برد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: 
هیچ دولتی با سرکوب منتقدان ماندگار نیست.

ام��روز  علنی  نشست  در  م��ق��ص��ودی  حسین 
شورای  مجلس  م��اه(  اردیبهشت   25 شنبه،  )سه 
جمهور  رئیس  به  خطاب  شفاهی  تذکر  در  اسالمی 
در  انقالب  معظم  رهبر  حضور  گفت:  نمایندگان  و 
این  ب��ود،  مهمی  پیام  حامل  فرهنگیان  دانشگاه 
جهات  همه  از  فرهنگیان  جمع  در  نمادین  حضور 

حائز اهمیت است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی 
افزود: راه توسعه و عبور از بحران ها و اجرای اقتصاد 
مقاومتی فقط از بستر معلمان عبور می کند بنابراین 
دولت باید معلمان را دریابد. وی تاکید کرد: برخورد 
فیزیکی با معلمان راه به جایی نبرده و معلمان تنها 

اجرای عدالت را می خواهند.
سرکوب  با  دولتی  هیچ  اینکه  بیان  با  مقصودی 
و  آم��وزش  اف��زود:  شد،  نخواهد  ماندگار  منتقدان 
پرورش، معلمان و کالس درس مریض و ناخوشایند 
که  نبوده  مربوطه  وزیر  آن  مقصر  که  هستند  احوال 

بلکه دولت مقصر است.

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه های کشور:

زنده  شهیدان  خون  برکت  به  فلسطین 
مانده است

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه های کشور گفت: 
فلسطین به برکت حسینیان و خون شهیدان زنده 

مانده است. 
اجالسیه  در  محمدیان  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
در  دانشجو  شهدای  ملی  کنگره  دومین  مرکزی 
اظهار  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  علوم  دانشکده 
کرد: فرهنگ تشیع وعلوی با یاد شهدا و ترویج نگاه 

آنها تا امروز خود را به این مرحله رسانده است. 
وی با بیان اینکه امروز سه راه وجود دارد، عنوان 
بار  زیر  و  ذلت  پذیرش  یا  و  شدن  کشته  راه   کرد: 
حکومت طاغوت رفتن و راه سوم مقاومت و عزت و 

سربلندی  که نصیب حسینیان شده است.
کشور  دانشگاه های  در  رهبری  نهاد  رئیس 
جشن  را  انقالب  سالگرد  چهلمین  ما  ملت  گفت: 
در  پنجه  سال  چهل  که  حالی  در  گرفت  خواهد 
ایستاده  سربلند  انداخته،  دنیا  قدرت های  پنجه 
به  آمریکا  می دهد.  ادام��ه  خ��ود  راه  به  مقاوم  و 
و  اروپایی  هم پیمانان  تمام  با  دنیا  ابرقدرت  عنوان 
حاکمیت  که  کردند  بیان  خود  منطقه ای  منتقدان 
اما  باشد  تکفیری ها  دست  باید  سوریه   و  ع��راق 
شکست خوردند و ابرقدرت  دنیا نتوانست در مقابل 
واقعیت  این  منکر  کسی  آیا  بایستد.  حسینیان 

است؟
وی افزود: وزیر خارجه آمریکا با هواپیما به صد 
اعالم  عراق  در  داعش  که  روزی  تا  کرد  سفر  کشور 
وزیر خارجه  کنند.  او حمایت  از  حکومت می کند، 
صد  به  است   دنیا  ابرقدرتی  مدعی  که  آمریکایی 
منطقه  و  همراهی  او  با  غربی ها  همه  و  رفت  کشور 
این  رسید؟  کجا  به  کار  اما  کردند  بسیج  او  برای  را 
درست است که دو سوم عراق و سوریه را گرفتند و 
بسیاری را به شهادت رساندند اما شکست خوردند.
محمدیان خاطرنشان کرد: امروز روز نکبت یعنی 
است.   صهیونیستی  اشغالگر  رژی��م  تاسیس  روز 
شهادت  به  فلسطینیان  از  نفر   ۴۰ به  نزدیک  امروز 
خون  و  حسینیان  برکت  به  فلسطین  رسیدند. 
خون  داد:  ادامه  وی  است.   مانده  زنده  شهیدان 
روحیه  و  می کند  ایجاد  خروش  می جوشد،  شهید 
پیروان  تاریخ  طول  در  امروز  می دهد.  بشارت  و 
افتخار  و  عزت  قله  بلندترین  در  )ع(  حسین  امام 
است.  شهیدان  بودن  زنده  و  راه  این  ایستاده اند. 

شهیدان زنده اند و اینچنین الهام بخشی می کنند.
اظهار  کشور  دانشگاه های  رهبری  نهاد  رئیس 
کرد: در طول این چند سال مشتاقی، مهجوری و 
دانشگاه ها  در  عاشق  و  شیفته  جوان های  مراجعه 
برای حضور در صحنه دفاع از حرم بسیار دیده شد. 
دوره  از  امروز  دیدیم.  نیز  را  مقدس  دفاع  دوره  ما 
دفاع مقدس در دانشگاه ها دانشجویان و اساتیدی 
داریم که دل در گرو  راه امام و شهیدان دارند و اگر 

الزم باشد از صمیم دل جان خود را فدا می کنند.
تکثر،  دانشگاه ها  در  ک��رد:  اضافه  محمدیان 
دارد.  وجود  مختلف  سالیق  و  متنوع  دیدگاه های 
و  امام، والیت  انقالب،  به دین،  نوبت  که  زمان  آن 
رهبری برسد، بسیاری از این صداهای متکثر واحد 
شهیدان  یادگار  و  انقالب  از  دفاع  برای  و  می شوند 
همه دست در دست هم قرار داده و این راه را ادامه 
می دهند. دست خدا پشت سر چنین ملتی بوده و 

بعد از این هم خواهد بود.

نماینده نیشابور در مجلس:

اروپا می تواند میزبان فیروزه باشد
رونق  گفت:  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  نماینده 
نیشابور  فیروزه  فرآوری  با  ارزآوری  و  اقتصادی  درآمد  کسب  و  گردشگری 
فیروزه  تراتزیت  برای  مناسبی  مقصد  اروپایی  کشورهای  پذیراست.  امکان 

است.
ایجاد  برای  افزود:  نیشابور  فیروزه  تولید  وضعیت  درباره  حمیدگرمابی 
در  مناسب  اقتصادی  گزینه های  از  یکی  بهینه  اشتغال  فرصت های 
نیشابور،نگاه ویژه به سرمایه گذاری در فرآوری سنگ فیروزه است تا بتوان 
با فرآوری بهینه به بازار داخلی و خارجی  البته  با تنوع تولید  کاالی فوق را 

صادر کرد.
فیروزه  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
رنگ  ثبات  کرد:  دارد،تصریح  بسیاری  مشتریان  وآمریکا  اروپا  در  نیشابور 
نیشابور  در  فیروزه  معدن  باالی  قدمت  از  نشان  فیروزه  سنگ  زیبایی  و 
اقتصادی  و  گردشگری  ظرفیت های  از  صحیح  استفاده  برای  دارد؛بنابراین 
بر توسعه کارگاه های فرآوری فیروزه گردشگران را  باید عالوه  سنگ فیروزه 

ترغیب کرد که برای مشاهده چگونگی این فرآوری به نیشابور سفر کنند.
گرمابی افزود: ما شاهد هستیم این نکته هستیم که فیروزه نیشابور برای 
بطور  امر  این  و  به دیگر شهرها منتقل می شود  فرآوری  طی کردن عملیات 

حتم از نظر اقتصادی به ضرر تولیدکننده بومی تمام می شود.
فرآوری  عملیات  روستایی،  تعاونی  شرکت  همکاری  با  داد:  ادامه  وی 
که  کلید خورده است  بومی  افراد  بکارگیری  با  فیروزه  کنار معدن  در  فیروزه 
این امر می تواند گردشگران بسیاری را برای بازدید از نحوه چگونگی تولید 
بیان  با  مجلس  ومعادن  صنایع  کمیسیون  عضو  بکشاند.  نیشابور  به  فیروزه 
توسعه  با  بهینه  ارزآوری  و  اقتصادی  درآمد  کسب  و  گردشگری  رونق  اینکه 
اروپایی  کشورهای  شد:  یادآور  پذیراست،  امکان  نیشابور  فیروزه  فرآوری 

مقصد مناسبی برای ترانزیت فیروزه است.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

سود تسهیالت تولید باید به 4 درصد برسد
ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
گفت: امروز برای سرمایه گذاری در تولید تسهیالت با حداقل سود 20 درصد 
 5 تا   4 به  سود  این  باید  تولیدکنندگان  نیازهای  رفع  برای  و  نیست  جوابگو 

درصد برسد.
به گزارش ایرنا، حبیب ا... انصاری افزود: در این صورت است که می توان 

در حمایت از کاالی ایرانی ظرفیت های تولید را به حداکثر رساند.
وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی باید مالیات بر 
که  گرفته شود در حالی  کننده  از مصرف  تولیدکننده  به جای  افزوده  ارزش 

اکنون عکس این روند عمل می شود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در حمایت از کاالی ایرانی 

باید از ورود اجناس و کاالی قاچاق به کشور هم به شدت جلوگیری کرد.
انصاری افزود: برای این که کاالی ایرانی خریده شود باید کیفیتش افزایش 
یابد یعنی عالوه بر دارا بودن استانداردهای اجباری باید دارای مصرف بهینه 
و  ای  دوره  های  سرویس  فروش،  از  بعد  خدمات  استفاده،  سهولت  انرژی، 

ضمانت باشد.
صنعتگر  و  تولیدکننده  نگاه  که  است  این  دیگر  مهم  نکته  داد:  ادامه  وی 
کشور نباید فقط به بازار داخلی باشد بلکه تولیدکننده ایرانی باید به سمت 

تولید کاالی صادرات محور حرکت کند.

مدیر تنظیم بازار خراسان رضوی خبر داد:

خرمای درجه 1 کیلویی 6هزار و 500 تومان

مدیر طرح تنظیم بازار خراسان رضوی گفت: قرار 
که  کنیم  را معرفی  تامین خرما  که مباشر  این شد  بر 
در این ایام خرما درجه یک را با کیلویی 6500 تومان 
به  را  با در نظر گرفتن هزینه حمل آن  و  تامین کنند 

دست مصرف کننده برسانند.
در  ج��وادی  حمیدرضا  سید  ایسنا،  گ��زارش  به   
رمضان  مبارک  م��اه  در  پرمصرف  اق��الم  خصوص 
برنج،  که شامل  کاالیی  بوده سبد  این  بر  قرار  افزود: 
روغن نباتی، شکر، گوشت مرغ منجمد، گوشت قرمز 
منجمد و تخم مرغ می شود به استان اختصاص پیدا 
فروشگاه های  توسط  ب��ازار  تنظیم  شبکه  در  و  کند 
افراد  و  مصرف کنندگان  برای  تعاونی  و  زنجیره ای 

تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرد.
وی ادامه داد: تمامی اقالم پرمصرف در ماه مبارک 
هیچگونه  و  است  موجود  کافی  ان��دازه  به  رمضان 

کمبودی در این ایام نخواهیم داشت.
افزود:  رضوی  خراسان  ب��ازار  تنظیم  طرح  مدیر 
بر  قرار  گرفته  که شکل  اساس مذاکراتی  بر  همچنین 
این شد که مباشر تامین خرما را نیز معرفی کنیم که 
در این ایام خرما درجه یک را با کیلویی 6500 تومان 
به  را  با در نظر گرفتن هزینه حمل آن  و  تامین کنند 

دست مصرف کننده برسانند.
خاطرنشان  نیز،  مرغ  قیمت  خصوص  در  جوادی 
بازار مشهد هر کیلو 7400 تومان است  کرد: مرغ در 
و هیگونه افزایش قیمتی را در این کاال شاهد نبودیم.
وی در خصوص افزایش قیمت گوشت، تاکید کرد: 
بازار 44 هزار  به صورت الشه در  قیمت گوشت قرمز 
کاال  این  در  قیمت  افرایش  شاهد  که  است  تومان 
در  را  تمهیداتی  بازار  تنظیم  کمیسیون  در  اما  بودیم 
نظر گرفتیم تا در بخش خروج دام بر استان، فروش 

گوشت قرمز و گوشت وارداتی تمرکز کنیم.
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حساب های بانکی با گردش ساالنه ۵ میلیارد تومان، اکنون 
زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب ها آغاز 

شده و تراکنش های مشکوک بانکی به دقت دنبال می شوند.
موضوع بررسی اطالعات حساب های بانکی اگرچه در ابتدای 
ورود  به  نسبت  را  برخی  و  ایجاد  بسیاری  صدای  و  سر  طرح، 
سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب های بانکی نگران کرد، 
اما به هر حال دولت می گوید که باید از افرادی که گردش مالی 
باال در حساب های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی 

عدالت مالیاتی برقرار شود.
که  عادی  مردم  از  بسیاری  کار  ابتدای  در  مهر،  گزارش  به 
می دادند  انجام  بانکی  تراکنش های  خود  روزانه  مصارف  برای 
نداشتند، تصور می کردند که سازمان  باالیی  و گردش حساب 
نیز  آنها  ناچیز  گردش  با  حساب  همان  به  می خواهد  مالیاتی 

سرک بکشد و تا می تواند مالیات از آن بگیرد.
سازمان  تا  شد  سبب  که  بود  نگرانی ها  این  و  موضوع  همین 
برای  بانکی  حساب های  به  رسیدگی  شرایط  مالیاتی،  امور 
و  دستورالعمل ها  در  که  آنگونه  کند.  اعللالم  را  مالیات  اخذ 
بخشنامه های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از 
حساب هایی  مورد  در  تنها  مالیاتی  سرک  و  بانکی  حساب های 
صورت می گیرد که باالی ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی 
و  شده  بررسی  حساب هایشان  باید  که  هستند  آن ها  دارنللد. 

مالیات از آن اخذ شود.
ماجرای بررسی حساب های بانکی از کجا آغاز شد؟

انتشار  بللا  مالیاتی  امللور  سللازمللان  کلله  بللود  گذشته  سللال 
بانکی  حساب های  بررسی  نحوه  خصوص  در  دستورالعملی 
یا  بدهکار  جمع  چنانچه  که  کرد  اعللالم  مالیات،  اخذ  بللرای 
یک  در  حقیقی  اشخاص  بانکی  حساب های  مجموع  بستانکار 
سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه 
استعالم،  به  نسبت  است  موظف  مالیاتی  فرار  و  پولشویی  با 
رسیده  مشکوک  تراکنش های  اطالعات  ارسللال  و  دریافت 

به اداره های کل امورمالیاتی اقدام کند.
از  می خواهد  که  کرد  اعالم  مالیاتی  امور  سازمان  واقع  در 
اختیار قانونی خود برای بررسی حساب های بانکی در راستای 
وضعیت  نهایت،  در  و  کرده  استفاده  مالیاتی  عدالت  برقراری 
سال  در  تومان  میلیارد   ۵ باالی  که  افرادی  بانکی  حسابهای 
بر  که  دستورالعملی  در  نماید.  بررسی  را  دارند  مالی  گردش 
همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد 
احراز  صورت  در  ندارند،  مالیاتی  پرونده  و  سابقه  که  افرادی 
برگ تشخیص  به صدور  مالیات،  نشدن کسب درآمد مشمول 
مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و 

از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.
قالب  فراوان در  از تالش های  از آن، دولت پس  البته پیش 
 ۱۳۹۴ سال  ماه  تیر  در  مستقیم  مالیات های  قانون  اصالح 
قانون  به  را  بانکی  حساب های  بررسی  موضوع  تا  بود  توانسته 
قانون  مکرر   ١۶٩ ماده  قانونی  تکلیف  براساس  کند.  تبدیل 
برای   ١٣٩۴ تیر   ٣١ مصوب  اصالحی  مستقیم،  مالیات های 
یکپارچه  نظام  استقرار  و  اقتصادی  فعالیت های  شفافیت 
اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی 
و  پولی  مالی،  اطالعات  نظیر  مواردی  شامل  مالیاتی  مؤدیان 
و  حقیقی  اشخاص  ملکی  و  سرمایه ای  اعتباری،  معامالتی، 

حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
 ۱۶۹ مللاده  حکم  اجللرای  نحوه  نیز  مللاده  این   ۵ تبصره  در 
بخصوص در خصوص حساب های بانکی به تصویب آیین نامه 
اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال ٩۵ برای 
به  تومان  ۵٠٠میلیون  بانکی  حساب های  اطالعات  بررسی 
برابر  در  مقاومت ها  و  مخالفت ها  کنار  در  اما  شد؛  تصویب  باال 
نکردن،  همکاری  با  بانک ها  از  برخی  اجرایی،  نامه  آیین  این 
نظر  به  اما  رفتند؛  طفره  نیز  خود  مشتریان  اطالعات  ارائه  در 
می رسد با تازه  ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش های مورد 
به  قانونی  ماده  این  به  انتقادات  دامنه  گرفته،  صورت  بررسی 

میزان زیادی کاهش می یابد. درواقع با افزایش ۱۰ برابری مبلغ 
تراکنش ها تعداد محدودی از حساب های بانکی در قالب آیین 
تمام  و  می گیرند  جا  بانکی  حساب های  بررسی  اجرایی  نامه 

افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می شوند.
آخرین وضعیت اخذ مالیات از حساب های بانکی

مدیر سامانه های نوین مالیاتی در این رابطه گفت: راه اندازی 
سامانه هایی  جمله  از  مشکوک،  تراکنش های  بررسی  سامانه 
امور  سازمان  سوی  از  مالیاتی،  جامع  طرح  قالب  در  که  است 
حساب های  رصد  کار  که  است  قرار  و  شده  راه اندازی  مالیاتی 

بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.
صورت  به  کللار  روال  گذشته  در  افلللزود:  جللوادی  نسرین 
اطالعات  روی  بر  که  نبود  مشخص  و  می گرفت  صورت  دستی 
است؛  گرفته  صورت  پردازشی  چه  افللراد،  بانکی  حساب های 
بانکی  مشکوک  تراکنش های  رصد  برای  سامانه ای  اکنون  اما 
و  می رسد  ثبت  به  آن  در  مختلفی  دیتاهای  و  شده  راه انللدازی 
در واقع، نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت الکترونیکی در آن 
درج خواهد شد. وی اضافه کرد: اطالعات از سه منبع مختلف 
دریافت و بر روی این سامانه ها به ثبت می رسد و کادر مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه بندی شده استفاده 
می کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار 
بر  صرفا  بلکه  باشد،  داشته  را  همه  حساب  اطالعات  که  ندارد 

اساس حکم رسیدگی، به اطالعات دسترسی دارد.
مرکزی  بانک  با  مالیاتی  امور  سازمان  کرد:  اظهار  جوادی 
دریافت  بسترهای  آن،  اساس  بر  که  کرده  امضا  ای  تفاهم نامه 
اطالعات حساب های بانکی مشخص شده است، ضمن این که 
قرار بر این شد که بانک مرکزی اطالعات را از بانک ها دریافت 
به  نسبت  مشترک،  نامه  آیین  اساس  بر  و  کند  تجمیع  و  کرده 
البته  نماید.  اقدام  مالیاتی  امور  سازمان  به  اطالعات  ارایه 
بانکی  حساب های  رصد  و  بررسی  برای  را  آستانه ای  حد  ما 

مشخص کرده ایم.
برای  گفت:  مالیاتی  امللور  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
بانکی  حساب های  بررس  در  آستانه ای  حقوقی،  اشخاص 
وجود ندارد و حساب آن ها چک می شود، اما در مورد اشخاص 
نظر  تومان در سال در  مالی ۵ میلیارد  حقیقی، سقف گردش 
حتی  و  شده  دریافت  آن ها  حساب  اطالعات  که  شده  گرفته 
نیز، شناسایی  بانکی دارند  تراکنش های مشکوک  آن هایی که 
که  ندارند  اجازه  بانک ها  گفت:  جوادی  می شوند.  بررسی  و 
اطالعات حساب افرادی که باالی ۵ میلیاردتومان گردش مالی 
اینکه  ضمن  ندهد،  مالیاتی  امور  سازمان  به  را  دارند  سال  در 
همه  بنابراین  و  کرده اند  امضا  را  نامه  تفاهم  نیز  بانک ها  همه 
باید اطالعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت 
سازمان  به  را  حساب ها  اطالعات  که  رفت  خواهد  بانک هایی 

امور مالیاتی نمی دهد.
حساب ها  مانده  با  رابطه  در  هنوز  البته  کرد:  اظهار  وی 
آستانه  اساس  بر  اما  نشده،  گرفته  مرکزی  بانک  از  اطالعاتی 

تعیین شده، اطالعات حساب ها دریافت شده است.

آیا آمریکا می تواند در بازگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه ایران نقش داشته باشد؟

اختیاری که ترامپ از خود سلب کرد

شب  دوشنبه  م��ج��اوران،  و  زائ��ران  از  جمعی 
مطهر  حرم  )ره(  خمینی  امام  رواق  در  تجمع  با 
حضرت امام رضا )ع( با عنوان 'نماز را در قدس می 
خوانیم' انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را 

محکوم نموده و از فلسطینیان حمایت کردند.
رهبری  خبرگان  مجلس  عضو  ایرنا،  گزارش  به 
بهانه  به  صهیونیستی  رژیم  گفت:  تجمع  این  در 
یک  در  داوود،  ستاره  محور  حول  دینی  حرکت 
بلندیهای  مصر،  در  سینا  صحرای  روزه   6 جنگ 
جوالن در سوریه و بخشی از اردن را تصاحب کرد. 
با  اف��زود:  عبدخدایی  هادی  محمد  ا...  آیت 
خمینی  امام  رهبری  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 
دع��وت  و  فلسطین  از  حمایت  نخستین  )ره( 
نجات  و  فلسطین  از  حمایت  به  جهان  مسلمانان 
بیدار  آغاز شد و مسلمانهای جهان  المقدس  بیت 

شدند.
انقالب  برکت  به  نیز  لبنان  در  کرد:  اظهار  وی 
انتخابات اخیر  ا... بوجود آمد که در  ایران حزب 

هم پیروزی مهمی کسب کرد.
وی گفت: پیروزی حزب ا...، پیروزی ما و خط 

مقدم جبهه مقاومت و شکست آمریکاست. 
آیت ا... عبد خدایی افزود: فلسطین قبله اول 

ماست و باید با تمام توان از آن دفاع کنیم. 
بیانیه  صدور  با  کنندگان  شرکت  مراسم  این  در 
را  المقدس  بیت  به  آمریکا  سفارت  انتقال  ای 

محکوم کردند. 
انقالب  اس��ت:  آم��ده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
صدر  در  را  فلسطین  که  است  سال   40 اسالمی 
مسائل خود قرار داده و در بدترین شرایط هم آن 

را فراموش نکرده است.

اف��روزی  جنگ  ک��ردن  محکوم  با  بیانیه  ای��ن 
بی  و  منطقه  در  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  های 
رهبر  افزاید:  می  المللی  بین  سازمانهای  تفاوتی 
فلسطین  خویش،  قرآنی  درایت  با  انقالب  معظم 
و  ک��رده  معرفی  اس��الم  امت  مسائل  رأس  در  را 
ماندن  آسوده  نیت  به  را  ها  بحران  آفرینی   تمام 
افکار  از  فلسطین  قضیه  محو  و  صهیونیستی  رژیم 

جهانی دانستند.
سال  سه  له  معظم  است:  آمده  بیانیه  ادامه  در 
سال   25 تا  صهیونیستی  رژیم  نابودی  از  پیش 
فرزندان  رش��ادت  با  ام��روز  که  دادن��د  خبر  آینده 
سنی،  و  شیعه  از  )ص(،  ا...  رس��ول  معنوی 

حقانیت کالم ایشان در حال آشکار شدن است. 
فرات'  تا  نیل  'از  رؤیای  افزاید:  می  مزبور  بیانیه 
حائل  دیوار  پشت  در  اشغالگران  حصر  به  امروز 

از  تصویر  گویاترین  ام��ر  همین  و  ش��ده  تبدیل 
شکست واقعی طرح  های شیطان بزرگ است.

نجات  کلید  تنها  ده��د:  می  ادام��ه  بیانیه  این 
چند  محنت  های  بر  غلبه  و  مسلمان  ملت  های 
رأس  در  فلسطین  قضیه  گرفتن  قرار  ساله،  ده 
منتظر  نباید  دیگر  است،  اسالمی  امت  مسائل 
با  باید  بلکه  نشست  اسالمی  کشورهای  س��ران 
عالم  نقاط  اقصی  در  مردمی  واحد  جبهه  تشکیل 
فرهنگی  و  اجتماعی  استعدادهای  همه  اسالمی، 
و هنری و تبلیغاتی خویش را برای تقویت گفتمان 
آرمان  به  از مجاهدان مؤمن  و پشتیبانی  مقاومت 
رژیم  جانبه  همه   تضعیف  برای  نیز  و  فلسطین 
حامیان  کردن  رسوا  و  صهیونیستی  کودک  کش 
نقشه  های  کردن  آب  بر  نقش  و  خائنش  و  جانی 

آنان به میدان آورد.

و  شریف  قدس  از  حمایت  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
فلسطین معیار عدالت و حق خواهی است و عدالتخواهان و حق 
را  آزادی قدس شریف  و  آرمان فلسطین  از  دنیا حمایت  جویان 

مهمترین دغدغه خود می دانند.
ابراهیم  سید  المسلمین  و  االس��الم  حجت  ایرنا،  گ��زارش  به 
پایتخت  'قدس،  همایش  پایانی  مراسم  در  دوشنبه  روز  رئیسی 
همیشگی فلسطین' در مشهد افزود: 70 سال از اشغال فلسطین 
توسط صهیونیستها می گذرد و شمار آوارگان فلسطینی به بیش 
نفر رسیده و 71 درصد سرزمینهای فلسطین در  از پنج میلیون 

اشغال صهیونیستهاست.
وی اظهار کرد: غزه هم اکنون به یک زندان بزرگ تبدیل شده 

ملل  سازمان  های  قطعنامه  همه  خالف  بر  صهیونیستی  رژیم  و 
متحد، مسجداالقصی را در اشغال خود نگاه داشته است.

وی گفت: نقشه هایی چون وطن جایگزین و قراردادهایی چون 
کمپ دیوید و اسلو و شرم الشیخ هم اکنون اعتبار خود را از دست 
داده و در این میان پیشنهاد اخیر ترامپ مبنی بر انتقال سفارت 

آمریکا از تل آویو به قدس شریف توطئه بسیار بزرگی است.

حجت االسالم رئیسی افزود: هدف آمریکا از این اقدام، عادی 
سازی روابط دولتهای عربی با رژیم غاصب صهیونیستی است و 
در پی این اقدام به دنبال تابعیت دادن به آوارگان فلسطینی در 

کشورهای عربی هستند.
از پیش  را  تاکنون هیچ کاری  وی اظهار کرد: سیاست مذاکره 
ایستادگی  و  نبرد  را مجاهدان در عرصه  اصلی  کار  و  نبرده است 

به  آویو  تل  از  آمریکا  سفارت  انتقال  پیشنهاد  و  اند  داده  انجام 
این  گفت:  وی  شود.  می  مواجه  شکست  با  حتم  طور  به  قدس 
اقدام از بارزترین جلوه های تعدی و تجاوز به سرزمین ملتی است 
که 70 سال آوارگی را تحمل کرده است و سازمان ملل متحد باید 
این تجاوز صورت می  بگوید که چرا  از هر شخص دیگری  پیش 
گیرد اما متاسفانه ساختار روابط بین المللی ناعادالنه است و اگر 

مورد بازنگری قرار نگیرد محکوم به نابودی است.
جهانی  ائتالف  ام��روز  اف��زود:  رض��وی  قدس  آستان  تولیت 
را  صهیونیستها  حساب  باید  لذا  گرفته  شکل  نوین  الحاد  علیه 
از  را  اروپایی  و  آمریکایی  داران  سرمایه  حساب  و  موسویان  از 

عیسویان و حساب آل سعود را از مسلمانان جدا کرد.
بر  گرفتن سیاستی  با در پیش  کرد: جبهه مقاومت  اظهار  وی 
نمایندگان  به  عقالنیت  و  عدالت  اخالق،  معنویت،  دین،  اساس 
الحاد نوین اجازه پیشروی نخواهد داد و همانند نبرد های 22 و 

33 روزه حکومت غاصب صهیونیستی را مستاصل خواهد کرد.
جبهه  ایمان  مقابل  در  آویو  تل  آهنین  گنبد  امروز  گفت:  وی 

مقاومت، کارآیی ندارد.

تجمع حمایت از فلسطین در حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( برپا شد

تولیت آستان قدس رضوی:

حمایت از قدس شریف و فلسطین معیار عدالت و حق خواهی است

که مرد منفور دنیای  بود  سه شنبه هفته گذشته 
سیاست، رسما خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد 
شدیدی  بسیار  تحریمهای  دارد،  قصد  که  گفت:  و 
علیه ایران اعمال کند. بالفاصله این پرسش مهم در 
اذهان شکل گرفت که چرا ایاالت متحده از مراجعه 
به شورای امنیت برای بازگرداندن تحریمهای مهم 

و چند جانبه این شورا علیه ایران خودداری کرد؟
تمایل  دهنده  نشان  ترامپ  دولت  حرکت  این 
این  است.  ایران  علیه  یکجانبه  اقدامات  به  آمریکا 
حرکت از جهت دیگر ممکن است نشان دهنده این 
باشد که ترامپ علی رغم خروج از برجام، از نابودی 
کرده  خودداری  زمانی  مقطع  این  در  برجام  کامل 

است.
هم  به  ترامپ  دولت  چرا  انکه  دیگر  مهم  پرسش 
زدن برجام را از مسیر شورای امنیت پیگیری نکرده 
باشد که  این  تواند  این پرسش می  به  است؟ پاسخ 
خروج  پیمودن  برای  کافی  زمان  و  حوصله  ترامپ 
قصد  فعال  که  این  ویا  نداشته  را  برجام  از  قانونی 
دارد، ایران را به رعایت محدودیت های مندرج در 
قطع نامه 2231 پایبند نگاه دارد. علی رغم این که 
هایی  محدودیت  از  کمتر  بسیار  ها  محدودیت  این 
ایران  از این در شورای امنیت علیه  است که پیش 

تصویب شده بود.
را  تصمیمش  حالی  در  گذشته  شنبه  سه  ترامپ 
برای خروج از برجام اعالم کرد که آن را توافقی ذاتا 
اروپایی  متحدان  که  حالی  در  میدانست،  معیوب 
نظر دیگری داشتند و از آن دفاع کرده و می کنند. 
نیز  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  میان  این  در 
مطابق  خود  تعهدات  به  ایران  که  کرده  تایید  بارها 

برجام پایبند بوده است. 

آیا به لحاظ حقوقی آمریکا امکان باز گرداندن 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران را دارد؟ 

ش��ورای   2231 ش��م��اره  قطعنامه  متن  طبق 
برجام  به  موسوم  ای  هسته  توافق  که  امنیت 
کشورهای  از  یک  هر  اس��ت،  شده  تایید  آن  در 
به  موسوم  فرایندی  به  تواند  برجام،می  در  عضو 
تحریمهای  بازگرداندن  برای   ،)) فوری  ))بازگشت 
طی  امنیت  شورای  شود.  متوسل  امنیت  شورای 
زمان  تا   2006 سال  از  اصلی  قطعنامه   6 از  بیش 
ایران  علیه  سختی  های  تحریم  برجام،  حصول 
این  در  مندرج  های  تحریم  غالب  که  کرد  تصویب 
و  شدند  برداشته   2231 قطعنامه  طی  ها  قطعنامه 
مقرر شد مواردی دیگر، از جمله ممنوعیت فروش 
تسلیحات بزرگ نظامی به ایران که قرار است پنج 
سال پس از شروع برجام از بین برود، طی فرایند 

اجرای برجام لغو شوند.
بازگشت  گزینه  کردن  فعال  برای  متحده  ایاالت 
فوری تحریم های شورای امنیت علیه ایران به این 
برجام  نقض  خصوص  در  ای  پرونده  که  داشت  نیاز 
از طریق  را  پرونده  این  و  فراهم کند  ایران  از سوی 
مکانیزم حل اختالفات مندرج در برجام پیش ببرد.
به  تمایلی  آمریکایی،  مقامات  می رسد،  نظر  به 
طی این مسیر نداشته اند و فعال تحریم های شورای 

امنیت علیه ایران بازگردانده نخواهد شد.

هدف آمریکا، توافقی جدید است
ترامپ  تصمیم  که  این  از  قبل  کوتاهی  فاصله  به 
بولتون  جان  ش��ود،  اع��الم  برجام  از  خ��روج  ب��رای 
که  گفته  خبرنگاران  به  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
نخواهد  مراجعه  امنیت  شورای  به  متحده  ایاالت 
کرد، زیرا همان گونه که یکی از مقامات ارشد وزارت 
خارجه آمریکا اظهار داشته، آمریکا از برجام خارج 
شده است و توسل به مکانیزم های مندرج در برجام 

موضوعیت نخواهد داشت.
این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا  گفته، هدف 
نهایی آمریکا این است که ایران سرانجام بر سر میز 
آمریکا  با  جدیدی  توافق  سر  بر  و  بنشیند  مذاکره 
مذاکره کند. وی اذعان کرده است که این هدف در 
ایاالت  ولی  شد  نخواهد  محقق  فردا  و  امروز  عرض 
متحده به دنبال این است که مسیر به گونه ای پیش 

برود که همگان دوباره بر سر میز مذاکره بنشینند.
بر  دهه  یک  از  بیش  که  اروپایی  کشورهای  البته 
با ایران مذاکره  سر رسیدن به یک توافق هسته ای 
کرده اند، در امکان حصول یک توافق جدید تردید 
تصمیم  امنیت،  شورای  در  آمریکا  شرکای  دارند. 
تالش  و  امنیت  شورای  گرفتن  نادیده  برای  آمریکا 
شورای  تحریم های  مجدد  اعمال  ب��رای  نکردن 
کابینه  بی عالقگی  از  نشانه ای  را  ایران  علیه  امنیت 

ترامپ به چندجانبه گرایی می دانند.

در حالی که یکی از دیپلمات های ارشد اروپایی، 
نشان  برای  عمدی  اقدامی  را  آمریکا  مراجعه  عدم 
دادن بی توجهی آمریکا به شورای امنیت می داند، 
سیاست  دستگاه  ارش��د  مقامات  از  راس  دنیس 
خارجی آمریکا در دوره کلینتون و بوش، تمایل به 
علنی نشدن شدت تنهایی آمریکا در شورای امنیت 
را از دالیل احتمالی عدم مراجعه آمریکا به شورای 

امنیت می داند.
امتیازی که آمریکا از آن محروم شد

این  ترامپ  دولت  به  شده،  گرفته  پیش  در  روند 
امکان را می دهد، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
محدودیت های  حال  عین  در  و  بازگرداند  را  ایران 
حفظ  خود  جای  در   2231 قطعنامه  مطابق  ایران 
شود، به این ترتیب آمریکایی ها چند ماهی زمان در 
اختیار خواهند داشت تا برنامه خود را پیگیری کنند 
بدون این که در معرض اعتراض شدید دیگران قرار 
بگیرند.  عدم مراجعه دولت ترامپ به شورای امنیت 
علیه  شورا  چندجانبه  تحریم های  بازگرداندن  برای 
تا  که  چرا  است.  امیدواری  برای  دریچه ای  ایران، 
زمانی که یکی از دولتهای عضو به مکانیزم بازگشت 
فوری تحریم های شورای امنیت علیه ایران متوسل 
نشود، ساختار اصلی برجام می تواند به حیات خود 
از  خروج  برای  ترامپ  دولت  تصمیم  دهد.  ادام��ه 
ایران  به  امنیت،  ش��ورای  به  مراجعه  بدون  برجام 
برتری اخالقی و تبلیغاتی داده و امکان این را فراهم 
ادامه  خود  حیات  به  لنگان  لنگان  برجام  که  کرده 
دهد، مگر این که ایران دست به اقدامات فاجعه باری 

از قبیل اخراج بازرسان آژانس بزند.
متخصصان حقوقی بر این باور هستند که مبانی 
ایاالت  کرد  اثبات  بتوان  که  دارد  وجود  محکمی 
مکانیزم  به  توسل  ب��رای  خ��ود  اختیار  متحده، 
از  را  امنیت  ش��ورای  تحریم های  ف��وری  بازگشت 
دست داده زیرا آمریکا تصمیم خود برای خروج از 

برجام را رسما اعالم کرده است.

رصد آغاز شد؛

حساب های با گردش 5میلیارد تومانی زیر ذره بین مالیاتی

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان 

عزیز می باشد  
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رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
 58 ها  بخش  کلیه  در  ما  گذشته  سال  بودجه  گفت: 
میلیارد تومان بود. بخشی از این مبلغ بودجه داروخانه 
بیمه  دفاتر  با  داروخانه ها  همه  متاسفانه  که  است 
از  تومان  میلیارد  حدود 10  و  دارند  حادی  مشکالت 

پولمان دست بیمه هاست.
حضور  با  احمر  ه��الل  هفته  بزرگداشت  مراسم 
سیدمجتبی احمدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
هنرمندان  و  امدادگران  از  تعدادی  و  رضوی  خراسان 
در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علمی و کاربردی جمعیت 

هالل احمر برگزار شد.
رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل   
گفت: بودجه سال گذشته جمعیت حالل احمر خراسان 
رضوی 58 میلیارد تومان بود که برای سال جاری رشد 

15 درصدی پیش بینی شده است.
ویژه  اف��زود:  مراسم  این  در  احمدی  مجتبی  سید 
برنامه های هفته هالل احمر از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ماه 
در قالب ۱۲ برنامه و سرفصل در سطح کشور و استان 

اجرا شد و از برترین های هر حوزه نیز تقدیر به عمل آمد. 
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت اصلی و جدی در 
بحث لوازم و تجهیرات بوده که منتظر کمک های ماده ۱۰ 
هستیم افزود: در سال ۹۶، حوادث متعددی در داخل و 
خارج از خراسان رضوی داشتیم که نمونه شاخص آن 
زلزله  کرمانشاه و همچنین سیل ها و زلزله های داخل این 
استان بود که در این حوادث، حضور به موقع نیروهای 
امدادگر و نجاتگر جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 

را شاهد بودیم.
با  احمر خراسان رضوی  مدیرعامل جمعیت هالل 
قانون گذار  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  اینکه  بیان 
وظیفه هالل احمر را کاهش حوادث و افرایش سرمایه 
اجتماعی معرفی کرده است خاطرنشان کرد: در همین 
حوزه  کار  دستور  در  پیشگیرانه  رویکردهای  راستا، 
جوانان هالل احمر قرار گرفته است و خوشبختانه شاهد 
طرح  در  ج��اده ای  حوادث  و  تلفات  چشمگیر  کاهش 
نوروزی ۹۷ در جاده های استان بودیم، با وجود افزایش 
درصدی حوادث   ۹ تا   ۸ کاهش  ۲۵ سفر شاهد  تا   ۲۰
استان ۱۲  بودیم. وی تصریح کرد: در سطح  جاده ای 
هزار نفر عضو امدادگر و نجاتگر، جوانان و داوطلبان و 
۴۴۰۰ نیروی امدادگر و نجاتگر تخصصی خدمات رسانی 
می کنند و در مجموع ۶۰ هزار نفر عضو فعال داریم که 

بیشتر آن ها از اعضای داوطلبان هستند و جمع قابل 
با  بانوان هستند که نسبت آن ها  از اعضا هم  توجهی 

آقایان 45 درصد به 55 درصد است.
احمدی تاکید کرد: طرح »غنچه های هالل« یکی از 
برنامه های موفق جمعیت هالل احمر در کاهش حوادث 
جاده ای بود و در قالب این طرح، غنچه های هالل از 
با  می شوند،  احمر  هالل  خانواده  وارد  مهدکودک ها 
خطراتی که خانواده ها را تهدید می کند، به صورت عملی 
آشنا می شوند و به عنوان نماینده هالل احمر در خانواده 

خود در کاهش حوادث جاده ای موثر هستند.
با  احمر خراسان رضوی  مدیرعامل جمعیت هالل 
اشاره به اینکه بودجه نهایی هالل احمر در اواخر تیر 
بودجه سال گذشته،  بیان کرد:  ماه مصوب می شود، 
۵۸ میلیارد تومان بود و برای امسال رشد ۱۵ درصدی 
این رقم پیش بینی شده، رشد اعتبارات ماده ۱۰ را هم به 
همین میزان پیش بینی کرده ایم. وی گفت: نزدیک به 
۱۰ میلیارد تومان از پول داروخانه هالل احمر که تامین 
نایاب بوده در بیمه ها  نادر، کمیاب و  کننده داروهای 
است و متاسفانه وضعیت نامطلوب نقدینگی بیمه ها 
مشکالت زیادی در مسیر خدمت رسانی مطلوب تر و 

شایسته تر داروخانه های هالل احمر ایجاد کرده است.
رضوی  خراسان  اخیر  بارندگی های  افزود:  احمدی 

در حد آبگرفتگی و ریزش کوه در شهرستان های کالت 
و درگز بوده است و در ماموریت های اجرا شده به ۱۸۹ 
امدادرسانی شده، خوشبختانه حادثه سیل و  خانوار 

تلفات نداشته ایم.
با  احمر خراسان رضوی  مدیرعامل جمعیت هالل 
اشاره به اینکه متاسفانه ستاد مدیریت بحران کشور نگاه 
جامعی ندارد و هربخش آن جداگانه کار خودش انجام 
می دهد، گفت: از اتمام زمان تعهدهای ابالغی ای که 
جمعیت هالل احمر بر عهده داشته، چند سالی است 
گذشته، اما این مجموعه به جهت احساس مسئولیتی 
که داشته، اجرای این وظایف را رها نکرده و همچنان 

در مسیر خدمت به مردم ادامه می دهد.
وی خاطرنشان کرد: بودجه سال گذشته ما در کلیه 
این مبلغ  از  بخش ها 58 میلیارد تومان بود. بخشی 
بودجه داروخانه است که متاسفانه همه داروخانه ها با 
بیمه ها مشکل شدید دارند. ما تقریبا 10 میلیارد تومان 
از پولمان دست بیمه ها است.  این موضوع به شدت 
دارد به داروخانه های ما آسیب می زند زیرا نقدینگی ما 
را کاهش می دهد. داروخانه  های هال ل احمر داروخانه 
مرجع برای همه بیماران خاص است ولی با این وضعیت 
حمایت  نیست  مطلوب  هم  بیمه ها  نقدینگی  که  که 

بیمه ها از ما هم کاهش یافته است.

   سرویس اجتماعی
همسرم پس از 16 سال زندگی مشترک که من عاشقانه 
وی را دوست داشتم، زنی را به عقد موقت خود درآورده و 
معتقد بود که با من به آرامش نمی رسد و از همان ابتدای 
زندگی عاشقانه مرا نمی خواسته و ازدواج من با او اشتباه 

بوده است.
رفتارهای  نمی توانست  ط��رف  یک  از  ج��وان  زن 
شوهرش را تحمل کند و از طرف دیگر نمی خواست 
زندگی اش به تباهی برسد. درمانده از همه جا خود را 
به اتاق مشاوره کالنتری رساند تا بتواند راهی برای نجات 

زندگی اش پیدا کند.
لیال درب��اره سرگذشت خود گفت: خواستگارهای   
زیادی داشتم که چند تای اول را خودم رد کردم و دوتای 
آخری را پدرم. می گفت اینها به خانواده ما نمی آیند 
و از این حرف ها! دختر سوم و آخر خانواده بودم و دو 
خواهر بزرگ ترم، ازدواج کرده بودند. من هم تا دیپلم 
درس خواندم و به خاطر برخی مسائل و سنت های غلط 

محله مان، از ادامه تحصیل بازماندم.
20 ساله شده بودم و به نظر پدر و مادرم، برای ازدواجم 
خیلی دیر شده بود؛ اما چه کنم که 2سالی بود هیچ 
خواستگاری نداشتم. خودم هم داشت باورم می شد که 
دارد دیر می شود؛ باوجود این، روزهای خوب و شادی را 

با برادران کوچک ترم در خانه پدری می گذراندم.
تابستان 83 بود که پسری 26ساله، از طریق همسایه ها 
با ما آشنا شد و همراه مادرش به خواستگاریم آمد. با هم 
غریبه بودیم و خیلی راجع به آنها شناخت نداشتیم؛ 
مادر،  از  که  حسی  و  بود  من  برای  گزینه  آخرین  اما 
پدر و خانواده ام دریافت می کردم، این اجازه را به من 
نمی داد که خیلی دقیق فکر کنم و اگر از او خوشم نیامد، 

خواستگاری اش را رد کنم.
به نوعی همه منتظر جواب مثبت من بودند و خودم 
از ماندن در خانه پدر، راضی نبودم؛ چراکه همه  هم 
همکالسی ها و همدوره ای هایم به خانه بخت رفته بودند. 
به بهانه آشنایی، چند دقیقه ای را با مرد آینده زندگی ام 
صحبت کردم؛ رفتارش سرد و بی روح و معلوم بود که او 
نیز سردرگم و بی اختیار به خواستگاری من آمده است؛ 
با این حال به خودم امید می دادم که با گذشت زمان همه 

چیز بهتر می شود.
با پاسخ مثبت من و مراسمی کوچک، به عقد هم 
درآمدیم. یکسالی گذشت؛ ولی شرایط تغییری نکرد و 
همسرم هر 2ماه یکبار به شهر و خانه ما می آمد؛ آن هم 
نه مشتاقانه و از روی میل، بلکه از سر تکلیف و با اصرار 

مادرش!
ماه های نخست سال 84 بود که زیر یک سقف رفتیم. 
روزهای اول زندگی مشترکمان شیرین بود و خاطره ای 
خوش برای هر دوی ما ساخت؛ اما پس از مدتی زندگی 
یکنواخت و نه چندان گرم می گذشت. من همچنان برای 

جلب توجه بیشتر همسرم، عاشقانه تالش می کردم. 
مشاوران  با  مختلف،  سال های  درطول  و  چندین بار 
خانواده سخن گفتم و نسخه های آنان را به کار بستم؛ 
ولی افاقه نکرد. چند صباحی روند زندگی بهتر می شد و 
سپس باز هم روی روال قبلی می افتاد. این فراز و نشیب، 
16سال به طول انجامید و تولد 2فرزندمان هم تغییری 

اساسی در عشق سرِد بین ما ایجاد نکرد.
با ورود گوشی هوشمند به زندگی و پس از آن تلگرام 
و اینستاگرام، ویژگی های فردی و شخصیتی همسرم 
نیز تغییر شدیدی پیدا کرد و آن مرد متعهد که من تنها 
مشتاق  حاال  بودم،  کرده  ازدواج  او  با  همین  به خاطر 
و  بود  مجازی  فضای  غیراخالقی  تصاویر  و  فیلم ها 

ساعت ها وقتش را پای گوشی می گذراند.
مکالمه ای در محیط خانوادگی ما انجام نمی شد و 
من در این خانه که بی شباهت به خانه ارواح نبود، تمام 
تالشم را می کردم که مبادا فرزندانم در فضایی بیمار رشد 

کنند؛ اما باز هم چندان موفق نبودم.
سرد،  و  رسمی  زندگی  این  تحمل  باوجود 16سال 
هیچگاه گالیه و شکایتی به خانواده خود و همسرم نکردم 
و اجازه ندادم کسی از شرایط زندگی ما مطلع شده و 
دخالت کند. پس از گذشت این سال ها، آرام آرام خودم را 
قانع کردم که ذات همسر من همین است و شاید انسانی 
درونگراست و نمی تواند محبت درونی و عشقش را بیرون 
بریزد و از صمیم قلب من و زندگی مان را دوست دارد؛ به 
هر حال با همین شرایط زندگی را پیش می بردم تا این که 

بعضی رفتارهای همسرم، مرا مشکوک کرد.
ارتباطات شبانه تلگرامی اش خیلی بیشتر شده بود. 
گاهی اوقات محبت های بی سابقه ای به من و فرزندانم 
داشت و گاهی هم خیلی سرد و عصبانی رفتار می کرد. 
به  و  هفته  در  مشخص  زمان های  و  خاص  روزه��ای 

بهانه های مختلف خانه را ترک می کرد و هیچ توضیحی 
در این خصوص نمی داد.

بود،  خواب  که  صبح  روز  یک  و  کرد  گل  فضولی ام 
ماشینش را زیر و رو کردم. یافتم آنچه را نباید می یافتم! 
بله؛ آقا فیلش یاد هندوستان کرده و زنی را به عقد موقت 
خود درآورده بود. دنیا بر سرم خراب شد و بی اختیار با 
صدای بلند گریه کردم. همسر خیانتکارم بیدار شد و 

صیغه نامه اش را که در دستانم بود، دید.
از آن روز به بعد زندگی ما وارد مرحله ای جدید شد و 
االن که چند ماهی از آن تاریخ می گذرد، فراز و نشیب این 
زندگی پرماجرا، چندبرابر شده است؛ گاهی دعوا، گاهی 

قهر و گاهی هم تنفر!
نمی دانم چه کنم؟! اگر زن دوم گرفته بود، با این قضیه 
کنار می آمدم؛ ولی داستان به اینجا ختم نمی شد و او 
گفت که با من به آرامش نمی رسد و از همان ابتدای 
زندگی عاشقانه مرا نمی خواسته و ازدواج من با او اشتباه 
بوده است. هرچند با او موافقم، ولی همه این سال ها او 
را عاشقانه دوست داشتم و تمام عشقم را نثارش کردم و 
حاال او با این حرف ها انگار کوهی از یخ بر سرم ریخته و 

جسدی بی روح شده ام.
شروع خیانت در بستر فضای مجازی

محمد شاهچراغ، دانشجوی دکترای جامعه شناسی 
همان  یا  زناشویی  خیانت  است:  معتقد  باره  این  در 
و  برانگیزترین،سخت ترین  چالش  از  یکی  بی وفایی، 
مهم ترین اتفاقات منفی است که در روابط بین زن و 
بی وفایی  می دهد؛  رخ  مشترک  زندگی  کل  در  شوهر 
می تواند طیفی از رفتارها را دربرگیرد. رفتارهایی که 
به یک رابطه جنسی نامشروع بیرون از رابطه زناشویی 
به  تنها  که  رفتارهایی  یا  می انجامد  قانونی  و  شرعی 
رابطه های عاطفی بیرون از آن رابطه زناشویی قانونی و 

شرعی کشیده می شوند.
یکی از راه های شروع خیانت، بستر فضای مجازی 
است که فرد پیمان شکن در حریم اینترنتی، احساسات 
)به ویژه  خاص  افراد  برای  معموال ً  که  را  صمیمانه ای 
همسر( باید بیان کند، با افراد غریبه در میان می گذارد و 
با ایجاد رابطه ای عاطفی با مخاطب خود، از همسر خود 

دور می شود.
از زاویه ای دیگر، نارضایی در روابط زناشویی، خود 
عامل مهم و موثری است که می تواند به خیانت منجر 
شود؛ در میان برخی از زوجین به مرور زمان، یک نوع 
جدایی عاطفی و روابط کور شکل می گیرد که راحت تر 
به جدایی عاطفی تن می دهند و برای رسیدن به روابط 
عاطفی مناسب و ارضای احساسات خویش، ممکن 
است به روابط نامشروع متوسل شوند. افزون بر این، 
مقایسه اجتماعی، مهم ترین عامل پیدایش احساس 
نارضایتی از وضع موجود و احساس نیاز در انسان هاست.
بر همین اساس، نظریه وابستگی متقابل مبتنی بر 
این فرض است، هنگامی که هر یک از زوجین با موقعیت 
جدیدی مواجه شده و امکان انتخاب دیگری برایشان 
فراهم می شود، آیا زندگی زناشویی خود را حفظ می کنند 

یا به آن خاتمه می دهند؟!
البته ذکر این نکته هم ضروری است، موقعیت ها و 
افراد خطرآفرین بعد از ازدواج، می توانند زمینه خیانت را 
فراهم آورند؛ وقتی فردی حریم زندگی شخصی خود را با 
افراد غریبه به اشتراک می گذارد و حد و مرز زندگی خود را 
رعایت نمی کند، در کنار تاثیرپذیری از شخص سوم و دل 
دادن به او، زندگی را از حالت عادی خارج کرده و به سمت 
خیانت می کشاند و این خیانت، تا روابط فرا زناشویی 

تداوم می یابد.
در هر حال برای بهسازی این رابطه زخم خورده، در 
وهله اول باید عاقالنه تامل کرد و تصمیم گرفت. باید 
بدانیم که خیانت، فرایندی دفعی و ناگهانی نیست و این 
موضوع، ریشه ای چندین و چندساله دارد که حاال خود 
را نشان داده؛ لذا برای درمان آن نیز باید زمانی مناسب 

درنظر گرفت و از تصمیم عجوالنه پرهیز کرد.
نوع برخورد با این پدیده در خانواده می تواند متفاوت 
باشد؛ گاهی اوقات فرد تصمیم می گیرد از همسر خود 
جدا شود و تمام آسیب ها، مشکالت و تهدیدات طالق 
را برای خود، همسر و فرزندانش به جان بخرد و گاهی 
نیز تصمیم می گیرد میدان را خالی نکند و دوباره برای 
ساختن ستون های محبت و عشق در خانواده تالش 

کند.
حال اگر قرار بر ماندن شد، خیلی صادقانه باید فرد 
روی خود و طرف مقابل کار کند. استرس ها، تنش ها و 
درگیری خود را پایین بیاورد، فضای خانه را آرام نگه دارد 
و شرایط را برای ترمیم نواقص موجود در روابط عاطفی 

ایجاد کند.

حاال فهمیدم که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده 
چنگ  از  فرار  به  تشویق  را  فرزندم  حالی  در  ام 
نکرد  به ذهنم خطور  که هیچ وقت  پلیس کردم 
چگونه با این کار، جان خودم و او را به خطر می 

اندازم .
با  او  ماکسیمای  خ��ودروی  که  سالی  میان  مرد 
که  حالی  در  است،  شده  توقیف  قضایی  دستور 
بیان می کرد ، اگر دستورات ویژه قضایی و تدبیر 
نیروهای اجرایی طرح رانندگی ایمن در مشهد 
نبود، امروز همه زندگی ام نابود شده بود، وقتی 
کنار میز عدالت قرار گرفت به قاضی سیدهادی 
)معاون دادستان مشهد( گفت: آن  یار  شریعت 
روز حدود ساعت 8:30 صبح، به قصد انجام امور 

شخصی از خانه خارج شدم.
و  مالی  امور  سری  یک  و  بروم  بانک  به  بود  قرار 
حال  همین  در  بدهم.  سروسامان  را  ام  بانکی 
سوئیچ خودروی ماکسیما را به پسر 12 ساله ام 
پسرم  بیاورد.  بیرون  پارکینگ  از  را  آن  تا  دادم 
قبال سوار خودرو شده و رانندگی را یاد گرفته بود. 
از سوی دیگر هم من به دست فرمان او اعتماد 
کامل داشتم به همین خاطر فرزندم پشت فرمان 
پارکینگ منزل در  از  را  خودرو قرار گرفت و آن 

محدوده بولوار نماز بیرون آورد.
در این هنگام بود که زنگ تلفن همراهم به صدا 
کارمند  با  تلفنی  صحبت  مشغول  من  و  درآمد 
بانک شدم. دیگر حواسم پرت بود و با فردی که 
آن سوی خط بود گفت و گو می کردم تا این که در 
صندلی جلوی خودرو نشستم و پسرم تا رسیدن 

به خیابان رانندگی کرد.
پلیس  خ��ودروی  ناگهان  که  بود  لحظه  این  در 
هنگام  آن  داد.  می  »ایست«  فرمان  که  دیدم  را 
خودم  با  بگیرم.  درستی  تصمیم  نتوانستم 
کند،  متوقف  را  خ��ودرو  پلیس  اگر  اندیشیدم 
رانندگی  نامه  گواهی  نداشتن  دلیل  به  فرزندم 
پاسگاه  و  دادگاه  راهی  باید  و  شود  می  مجازات 
شود به همین دلیل نسنجیده و ندانسته، اشتباه 

بدتری را مرتکب شدم.
توقف  برای  تردید  حال  در  که  او  به  لحظه  یک 
خودرو بود، نگاه کردم و فریاد زدم فرار کن! فرار 
و  را فشرد  گاز  پدال  که پسرم  بود  گونه  این  کن! 
اما  کند  فرار  قانون  چنگ  از  تا  شد  بولوار  وارد 
می  که  ایمن  رانندگی  طرح  اج��رای  نیروهای 
دانستند هم اکنون به خاطر یک اشتباه بچه گانه 
جان من و فرزندم در خطر قرار گرفته است، به 
تدابیر  با  کردند  می  سعی  که  حالی  در  و  آرامی 
ما  تعقیب  به  کنند،  متوقف  را  خودرو  ای  ویژه 
پرداختند ولی من باز هم به اشتباهم پی نبردم 
بولوار  گوشه  در  را  خ��ودرو  خواستم  پسرم  از  و 

متوقف کند.
فرمان  پشت  خ��ودم  بالفاصله  هنگام  این  در   
که  بود  جا  آن  دادم.  ادام��ه  ف��رار  به  و  نشستم 
فهمیدم معاون دادستان مشهد )قاضی شریعت 
طرح  اجرای  بر  ناظر  قضات  از  دیگر  یکی  و  یار 
ایمن( در کنار نیروهای پلیس هستند و برای آن 
که حادثه دلخراشی رخ ندهد، از نیروهای پلیس 
می خواهند برای متوقف کردن خودرو با دقت و 
تدابیر خاص عمل کنند. این بود که دیگر همه 
تسلیم  ناچار  به  و  دیدم  بسته  را  گریز  های  راه 
بار  یک  حداقل  که  خوشحالم  اما  شدم.  قانون 

دیگر فرزندم را به آغوش می کشم.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: طی 24 
مشهد  در  جرحی  تصادف  فقره  گذشته 38  ساعت 

رخ داد.
این  در  اف��زود:  زاده  حاجی  علیرضا  سرهنگ 
بارشهای  پی  در  شدند.  مجروح  نفر   47 تصادفات 
اخیر و آب گرفتگی معابر در مشهد شاهد گره های 
شهر  این  در  خسارتی  تصادفات  وقوع  و  ترافیکی 

بودیم. 
وی گفت: هم اکنون ترافیک در تمام خیابانهای 
مشهد سبک و روان می باشد و تردد در آنها بدون 
مشکل در جریان است. همچنین طی 21 ساعت 
استان  های  شهرستان  تمام  در  بارندگی  گذشته 
که  ش��ده  گ��زارش  خ��واف  جز  به  رض��وی  خراسان 

بیشترین حجم آن در مشهد ثبت شده است. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی، گفت: نقش فعاالن حوزه سالمت از مجامع سالمت 
با تشکیل شوراهای سالمت محالت یک گام  جلوتر خواهد 

رفت.
که  راهبردی  هفت  از  یکی  گفت:  حسینی  سیدجواد 
استاندار برای کل استان در سال ۱۳۹۷ ترسیم کرده است 

توسعه همه جانبه و ارتقای سالمت است.
وی تاکید کرد: مجامع سالمت به سازمان دهی نقش 
دولت، بخش غیر دولتی، تشکل های غیر دولتی، بخش 
خصوصی و خیرین سالمت در حوزه سالمت می پردازد و 
بنا داریم با تشکیل شوراهای سالمت محالت یک گام در 

این راستا جلوتر رویم.
حسینی تاکید کرد: در سطح استان سه سند باالدستی 
جامع سالمت استان، جامع بیماری های غیر واگیر و جامع 
امنیت غذایی جهت توسعه سالمت تنظیم و به تصویب 
رسید. در این اسناد نقش تمامی دستگاه ها در ارتقا و 
سالمت را مشخص و بنا شد در هر جلسه کارگروه یکی از این 
دستگاه ها بر اساس ماموریت هایی که در این اسناد برای آن 

ها مشخص شده است گزارش کار بدهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
غذایی  امنیت  بحث  جلسه   این  در  کرد:  بیان  رض��وی، 
کشتارگاه ها، مواد غذایی و بیماری بین دام و انسان مطرح 
زمین های  دامپزشکی خواسته شد  از سازمان  که  شد؛ 
کشتارگاه های سبزوار، تربت حیدریه، رشتخوار و تربت جام 
را آماده، اعتبارات الزم تخصیص پیدا کند و سم پاشی در 

مواردی که برای امر سالمت ضروری است اتفاق بیفتد.
خصوص  در  کافی  اطالعات  انتقال  به  حسینی   دکتر 
بیماری وبا با توجه به نزدیکی فصل گرما اشاره کرد و بیان 
داشت: در خصوص ماده ۴۸ که به ممنوعیت تبلیغات مواد 
آسیب رسان به امر سالمت در حوزه های مواد، کاال و غذا 
می پردازد؛ بنا شد این اقالم به دستگاه ها ابالغ و برای این 

تبلیغات کارگروه تصمیم گیری کند.
وی به 64 شاخص عدالت اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: 
بر این اساس بنا شد؛ تا وضعیت دستگاه ها روشن شود، در 
جهت ارتقای عدالت اجتماعی در امر سالمت اقدام گردد 
و در نهایت کارگروه های سالمت و امنیت غذایی در سطح 

استان ارزیابی شوند.
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی، گفت: با توجه به سیاست های ۱۴ گانه مقام معظم 
رهبری در خصوص جمعیت کمی و کیفی، شاخص تجدید 
حیات جمعیت ۲.۱ در باروری کل است؛ که بنا شد این رقم 

را به ۲.۵ شاخص ارتقا دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس بنا شد کلیه 
شهرستان هایی که باروری کل آن ها از این رقم پایین تر 
است از طریق شورای راهبردی جمعیت با سیاست های 

تشویقی رقم باروری خود را به این حد برسانند.

خبرخبر

38 فقره تصادف جرحی در مشهد 
رخ داد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان رضوی:

شوراهای سالمت محالت ایجاد 
می شود

دستگیری پسر ۱۲ ساله مشهدی در 
تعقیب و گریز پلیس

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی خبرداد؛

10 میلیارد تومان از بودجه ما دست بیمه ها است

فرجام زندگی زوج مشهدی؛

قرارهای شبانه زندگی ام را نابود کرد

جنایی  مشهد  در  خشم«  »چاقوی  پرونده 
شد

با  که  ساله ای   25 زن  مغزی  مرگ  تایید  با 
مجروح  شدت  به  همسرش  چاقوی  ضربات 
ماجرای  بود،  بستری  بیمارستان  در  و  شده 

جنایی دیگری در مشهد رقم خورد.
زن  جان  نیمه  پیکر  اردیبهشت،  پانزدهم 
جوانی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 
وارد آمدن ضربه چاقو  اثر  بر  که  یافت  انتقال 
اگرچه  بود.  شده  شدیدی  ریزی  خون  دچار 
نجات  برای  درمانی  اولیه  اقدامات  بالفاصله 
این زن جوان صورت گرفت اما این تالش ها به 
نتیجه نرسید و زن 25 ساله بر اثر عوارض ناشی 
از تیغه چاقویی که به قفسه سینه اش اصابت 

کرده بود به کما رفت و دیگر به هوش نیامد.
جوان،  زن  این  معالج  پزشک  قبل  روز  دو 
دلیل  همین  به  کرد،  تایید  را  او  مغزی  مرگ 
گروه پزشکان متخصص و همچنین دکتر ناصر 
و  معاینات  انجام  به  قانونی(،  )پزشک  غروبی 
آزمایش های تخصصی ویژه پرداختند تا مرگ 
مغزی این زن، از نظر علمی و پزشکی به تایید 
نهایی برسد. بنابراین گزارش، با توجه به این 
که مصدوم حادثه، با ضربه عمدی چاقو دچار 
مرگ مغزی شده بود، مراتب از سوی مسئوالن 

اعالم  ویژه قتل عمد مشهد  به قاضی  مربوط 
احمدی  اکبر  علی  قاضی  دستور  به  بنا  شد. 
نژاد، پیکر این زن از بیمارستان شهید هاشمی 
نژاد به بیمارستان منتصریه مشهد انتقال یافت 
تا همه اقدامات پزشکی تخصصی و معاینات 

دقیق در این باره صورت گیرد.
اهدای  های  زمزمه  با  که  بود  حالی  در  این 
این  مقتول،  اطرافیان  برخی  سوی  از  عضو 
احتمال وجود دارد که خانواده قربانی »چاقوی 
بیماران  به  وی  اعضای  اه��دای  به  خشم«، 
بیمار  این گونه چند  و  نیازمند رضایت دهند 
در آستانه مرگ به زندگی دوباره لبخند بزنند 
شاید فردا »طناب مهر«، »چاقوی خشم« را به 
دار آویزد و بار دیگر شاهد مهرورزی خانواده 
اعضای بدن کسی که  اهدای  با  که  باشیم  ای 
دیگر به زندگی باز نمی گردد، شیرینی زندگی 

را به چند خانواده دیگر بازگردانند.
بررسی های مقدماتی از سوی مقام قضایی 
بیانگر آن است که شوهر این زن جوان در پی 
بروز اختالفات خانوادگی همسرش را با ضربه 
متواری  حادثه  محل  از  و  کرده  مجروح  چاقو 
با  شده است. در عین حال تحقیقات پلیس 
صدور دستورات ویژه قضایی درباره این پرونده 
که رنگ جنایی به خود گرفته، آغاز شده است.

خرچنگ های سیاه مشهد به دار آویخته 
شدند

سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
گفت: 2 تن از اعضای باند خرچنگ های سیاه 
روز سه شنبه در مشهد به دار مجازات آویخته 

شدند.
قاضی مهدی خدابخشی در حاشیه اجرای 
به  موسوم  باند  اعضای  اف��زود:  احکام  این 
پوشش  در  مشهد  در  سیاه'  های  'خرچنگ 

دختران  و  زنان  مسافرکش،  و  تاکسی  راننده 
می  قرار  خود  شیطانی  نیات  طعمه  را  جوان 

دادند. 
این  و دستگیری  به شناسایی  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  پارسال  خرداد  در  نفره  پنج  گروه 
حکم اعدام 2 نفر از این افراد در دیوان عالی 
کشور تایید شد که امروز در کوی پلیس مشهد 

در مالء عام به اجرا درآمد.
از  دیگر  نفر   3 حکم  گفت:  خدابخشی 
رسیدگی  حال  در  نیز  پرونده  این  متهمان 
در  نفره  پنج  گروه  این  اعضای  است.  مجدد 
جوان  دختران  و  زنان  مسافرکشی،  پوشش 
با تهدید چاقو و شوکر  را سوار خودرو کرده و 
وانمود می کردند که قصد سرقت لوازم همراه 
یا طالی آنان را دارند اما با خروج از شهر نیات 

اذیت  و  آزار  از  را مطرح و پس  شیطانی خود 
مشهد  به  شب  نیمه  را  آنان  دختران،  و  زنان 

بازگردانده و رها می کردند.

38 متجاوز مرزی در تایباد دستگیر شدند
فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: 38 متجاوز 
مرزهای  در  گذشته  ساعت   72 طی  م��رزی 

شرقی استان خراسان رضوی دستگیر شدند.
سرهنگ کاظم صمدی افزود: این متجاوزان 
در اجرای طرح انسداد مرزها و برخورد با ورود 
غیرمجاز اتباع کشور افغانستان به خاک ایران 
در محدوده هنگ مرزی تایباد دستگیر شدند. 
در  همچنین  مرزبانان  ک��رد:  اظهار  وی 
پاسگاه  و  دوغ��ارون  م��رزی  گذرگاه  محدوده 
از  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار  شهریور، 16   17

قاچاقچیان کشف کردند. 
وی گفت: عالوه بر آن نیروهای مرزبانی در 
انواع  به کشف 55 کیلوگرم  مدت مزبور موفق 
ترانزیت  کامیون  دستگاه  یک  از  مخدر  مواد 
در پست کنترل و مراقبت مرزی 17 شهریور 

شدند.
پارسال  افزود:  تایباد  مرزی  هنگ  فرمانده 
نیز بیش از 183 هزار لیتر سوخت قاچاق در 
مرزهای شرقی استان خراسان رضوی کشف 

از آن 111 درصد  شد که نسبت به سال قبل 
افزایش داشت. 

گذشته  سال  کرد:  اظهار  صمدی  سرهنگ 
بیش از چهار هزار و 600 متجاوز مرزی نیز در 
این محدوده دستگیر شدند که نسبت به سال 

قبل از آن 30 درصد افزایش داشت.

دستگاه صنعتی، دست کارگر مشهدی را 
بلعید

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: 
به  کار  هنگام  مشهدی  ساله   40 کارگر  دست 
تا کتف  داخل یک دستگاه صنعتی کشیده و 

له شد.
حادثه  این  اف��زود:  جعفری  حسن  آتشپاد 
ساعتی قبل در یک کارخانه تولید ام.دی.اف 
در حومه مشهد و زمانی رخ داد که این کارگر 
مشغول نظافت و سرویس یکی از دستگاه های 

صنعتی بود.
وی ادامه داد: آتش نشانان بالفاصله دست 
به  را که  از دستگاه جدا و مصدوم  را  این فرد 
شدت از ناحیه دست راست دچار جراحت و 
له شدگی شده بود به عوامل اورژانس تحویل 

دادند.

 مرجان فرهمند

کتاب خوان خبر

کتابخانه  نهاد  زیرنظر  دهخدا  عمومی  کتابخانه 
محیطی  مشهددر  شهرستان  در  واقع  عمومی  های 
آرام و زیبا داخل پارک رجاء ) شهرک شهید رجائی 
( قراردارد.این کتابخانه به یاری خداوند در راستای 
ترویج  ب��رای  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  اه��داف 
می  تالش  مند  عالقه  کتابداران  نیروی  با  خواندن 
کند تا قدمی کوچک در این امر بردارد.این کتابخانه 
توسط   1383 سال  در  مترمربع   360 زیربنای  با 
خیرین اتباع تاسیس شد و از سال 1389 توسط نهاد 
کتابخانه های عمومی اداره می شود.کتابخانه دارای 
بخشهای  کتب مخزن اصلی ، بخش مرجع ، بخش 
مجزا  مطالعه  دوسالن  به  مجهز  و  نشریات   ، کودک 
نسخ  تعداد  باشد.  می  آقایان  و  ها  خانم  مخصوص 
نسخه   19000 بر  بالغ  کتابخانه  در  موجود  کتابهای 
می باشد.عالوه بر امانت کتاب ، برنامه های فرهنگی 
در  بزرگساالن  و  کودکان  برای  کتابخانه  در  متنوعی 
جمله  از  گردد  می  برگزار  کتابخوانی  و  کتاب  جهت 
نشست های کتابخوان ، جمع خوانی ، قصه گویی ، 

نقاشی و ...
این کتابخانه توسط خانم سعیده دریادل )مسئول 
کتابخانه( و خانم فاطمه آذرغانی )کتابدار( و جناب 
آقای عبدالحسن محمدنژاد )کتابدار( اداره می شود.
آدرس کتابخانه :شهرک شهید رجائی . بین حر 31 

و 33 . داخل بوستان رجاء
ساعت کار کتابخانه : همه روزه بجز ایام تعطیل از 
ساعت 7/30 الی 19 بصورت یکسره . پنجشنبه ها از 

ساعت 7/30 الی 13

 مرجان فرهمند
مراسم بزرگداشت فردوسی نامدار و پاسداشت از 
زبان فارسی همراه با همایش ملی شاهنامه در سالن 
فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد 

برگزار شد.
مدیرکل  سرابی  سعید  سید  دکتر  مراسم  این  در 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی در 
این همایش علمی و پژوهشی فردوسی و تعلیم و 
تربیت در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: هفته 
بزرگداشت فردوسی با همایش علمی و پژوهشی در 
دانشکده ادبیات آغاز می شود و با اختتامیه کنگره شعر 

از طوس تا نیشابور به پایان می رسد.
سید سعید سرابی با بیان اینکه 25 اردیبهشت ماه، 
روز ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز 
پاسداشت زبان فخیم و فاخر فارسی است، این روز 
را به همه اساتید، پژوهشگران، شاهنامه پژوهان و 
اصحاب گرانقدر فرهنگ و هنر و ادب تبریک گفت و در 
ادامه افزود: فردوسی، حکیم سخن و پدر زبان پارسی 
و نگهبان هویت ایرانی و اسالمی است، از طرفی زبان 
پارسی زبانی است پراز ظرافت و سرشار از سخنان 
پندآموز که در دامن آن شخصیتی بی بدیل همچون 
فردوسی و اثری به جا ماندنی و بزرگ چون شاهنامه 
پدید آمده است و امروزه بر عهده تک تک ما است که 

این نعمت گرانبها را ارج بگذاریم و قدردان آن باشیم.
داشت:  بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
همایش های  بزرگداشت،  آئین های  شک  ب��دون 
که  ادب��ی  و  هنری  فرهنگی،  برنامه های  و  علمی 
خستگی ناپذیر  ت��الش ه��ای  و  سترگ  باهمت 
برگزار  پژوهشگران  و  فرهنگ دوستان،دانشمندان 
و برپا می گردد بیش از هرچیز نشانگر عمق عالقه و 
نهایت شیفتگی آنان به زبن فارسی به عنوان میراث دار 
و نگهبان نستوه آن است. وی تصریح کرد: با تالش و 
کوشش علمی و پژوهشی است که تحریفات و تصرفات 
قرون و اعصار، از دامن شخصیت بزگ فردوسی و اثر 
فاخر و ماندگارش پاک می  شود و شخصیتی واقعی از 
فردوسی و متنی پیراسته از شاهنامه در برابر چشم و 
دسترس عالقه مندان قرار می گیرد، برهمین اساس 
قدردانی  و  ستایش  سپاس،  خور  در  تالش ها  این 

است.
در این مراسم با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی از کتاب طومار جامع نقالی 
شاهنامه، مجموعه مقاالت همایش ملی شاهنامه و 
تعلیم و تربیت  با عنوان »زمانی میاسای از آموختن« 
کتاب های »راحت االرواح»، »سخن های بهتر ز یاقوت 
زرد« رونمایی شد. در این همایش دو روزه 18 مقاله 

قرائت و 28 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

دش��واری  ک��ار  ف��ردوس��ی  و  شاهنامه  از  نوشتن 
است، وقتی که ورق های آگاهی اش را بارها از پس 
ساحری  فردوسی  باشی.  کشیده  نفس  واژگانش 
بسپاری،  کالمش  ج��ادوی  به  دل  وقتی  که  است 
دل انگیز  سفری  به  تکرار  روزه��ای  حصار  از  را  تو 
می برد و با قلم افسونگر خویش پرده ی خیال را در 
برابر چشمانت به حرکت در می آورد و تو را با خود 
شادی ها  به  می برد،  بودنمان  دور  گذشته های  به 
تاریخ  و  افسانه  حریر  در  که  نیاکانمان  غم های  و 

پیچیده شده است. 
شانه های  مارهای  و  ابلیس  بوسه  هراس  از  گاه 
بدی  که  قهرمانانی  از  گاه  و  می گوید  سخن  ضحاک 
نجوای  شور  به  را  زبان  گاه  کشیده اند.  زنجی  به  را 
جنگ  خونین  طبل  بر  گاه  و  می خواند  فرا  دلداگان 
چشم  میهمان  را  اشک  مرگ  ناله های  با  و  می کوبد 
می کند. در پس همه ی این واژگان، در پس همه ی 
اشک ها و لبخندها، جام آگاهی او نهفته است که گاه 
همسفر  فردوسی  دارد.  بر می  آن  از  پرده  ایجاز  به 
چشم  با  تا  می خواند  فرا  خردمندی  به  را  خویش 
به  نشانه ها  از  و  بسپارد  گوش  سخنانش  به  فراست 

رمز خانه ی آگاهی پی ببرد.

بزرگداشت  روز  مناسبت  به  گذشته  روزه��ای  در 
استاد ابوالقاسم فردوسی طرحی نو از یک هنرمند 
مشهدی به اجرا درآمد به نام »پرفورمنس پادشاهان 
پیشدادی« که به مدت 3 روز در نقاط مختلف مشهد 
در معرض دید عموم قرار گرفت. لذا تصمیم گرفتیم 
این  ایده پرداز  و  طراح  طهرانی«   معمار  »حامد  با 
برنامه گفت و گویی انجام دهیم تا بهتر و بیشتر با این 

نمایش آشنا شویم.
طرح  از ایده تا اجرا

طهرانی درباره این طرح و ایده این کار بیان کرد: 
هرساله با نزدیک شدن به روز بزرگداشت فردوسی، 
و  زال  یا  سهراب  و  رستم  سمت  به  برنامه ها  بیشتر 
سیمرغ می روند و نقل  های تکراری انجام می دهندو 
از این سال تا سال بعد هیچ تغییری رخ نمی دهد، 
پر  را  فضا  تنها  کلیشه ای  و  تکراری  برنامه های  این 
که  گرفتم  تصمیم  امسال  خاطر  همین  به  می کند، 
لذا  کنم،  فعالیت  و  کار  پیشدادی  پادشاهان  برروی 
به ذهنم رسید  این کار چند وقت قبل  ایده  و  طرح 
خوشبختانه  و  فرستادم  شهرداری  برای  را  آن  و 
یک  کار  این  اف��زود:  ادامه  در  وی  کردند.  موافقت 
پرفورمنس خیابانی است که من 10 تا از پادشاهان 
و  لباس  هرکدام  برای  و  کردم  انتخاب  را  پیشدادی 
مورد  در  نقال  نفر   2 و  گرفتیم  نظر  در  خاصی  گریم 
که  جنگ هایی  و  القاب  پادشاهان،  این  زندگینامه 
نمایش  این  برای  می کنند.  صحبت  دادند،  انجام 

و  داشتیم  تمرین  جلسه   5 الی   4 از  کمتر  خیابانی 
خوشبختانه بخاطر جذابیت موضوع مورد استقبال 

عموم مردم قرار گرفت.
اساتید  با  مشورت  درخصوص  طهرانی  معمار 
واقعیتش  کرد:  اظهار  شاهنامه پژوهان  یا  و  ادبیات 
اساتید مشورت   و  پژوهان  با شاهنامه  که  این است 
و  اینترنت  داخ��ل  از  را  تحقیقاتم  ول��ی  ن��ک��ردم 
معرفی  تنها  کارم  و  دادم  انجام  معتبر  سایت های 
مختصری از این پادشاهان است که مردم بهتر این 

اسطوره ها را بشناسند.
حمایت ارگان های دولتی

ادامه  در  خیابانی  نمایش  ایده پرداز  و  طراح  این 
افزود: این کار را به سفارش شهرداری مشهد انجام 
کرد  پرداخت  شهرداری  را  آن  هزینه  تمام  و  دادم 
و  باشد  داشته   مداومت  ها  برنامه  این  امیدوارم  و 
کرد:  تصریح  وی  نباشد.  خاص  ایام  این  مخصوص 
این  دارد  که  دستاوردی  بزرگترین  خیابانی  تئاتر 
است که رو در رو مردم است و می تواند مردم را با 
تئاتر آشنا و یا آشتی بدهد، مردم تئاتر را پیگیری 
می کنند و در هرکجای شهر تئاتری را در حال اجرا 

دیدند وقت و زمانی را برای دیدن آن می گذارند. 
طهرانی در خصوص آشنایی مردم با شخصیت های 
شاهنامه بیان کرد: اگر در مورد شاهنامه با مردم در 
تنها  می کنند  فکر  کنید %99  صحبت  ایران  هرجای 
از  خیلی  و  هستند  زال  و  تهمینه  سهراب،  رستم، 

شخصیت های شاهنامه آگاهی ندارند وتئاترهای از 
این دسته شاید باعث شود مردم به سمت شاهنامه 
و  کنند  تأمل  آن  متون  در  کمی  و  بروند  خوانی 
انگیزه ای در آن ها برای شاهنامه خوانی ایجاد شود.
ظرهرانی درخصوص استقبال عموم مردم گفت: 
خوشبختانه مردم استقبال بسیار گرم و خوبی کردند 
و ارتباط صمیمی برقرار می کردند و نقل ها را گوش 
می کردند، عکس می گرفتند،  تشکر می کردند و می 
ادامه داشته  برنامه ها در طول سال  این  خواستند 

باشد.
طهرانی در پایان گفت:اگر بخواهیم در آینده اجرا 
کنیم مشروط بر این است که ارگان های دولتی مثل 
و ... حمایت  سازمان گردشگری، میراث فرهنگی 
کنند، چون کارهای از این قبیل هزینه های جانبی 
مثل گریم، لباس و دستمزد دارد که از توان پرداخت 

شخصی خارج است.
»پرفورمنس«  درباره  است  به ذکر  الزم  پایان  در 
اطالعاتی را بدهیم، پورفومنس یا نمایش اجرا محور 
ترجمه  نمایشگون  هنر  یا  اجرا  هنر  فارسی  به  که 
کرده اند و هنریست مرتبط با دیگر رشته های هنری 
که برای بینندگانی اجرا می شود. این اجرا می تواند 
از پیش نوشته شده یا فی البداهه، تصادفی یا کاماًل 
می تواند  هنر  این  همچنین  باشد.  شده  هماهنگ 
با هر تنظیمات و هر مدت  یا  هرجایی در هر محل 

زمانی اجرا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی در همایش پاسداشت زبان پارسی گفت:

فردوسی  نگهبان هویت ایرانی 
و اسالمی

کتابخانه عمومی دهخدا پادشاهان پیشدادی از نگاهی دیگر

که در ستون های  قرار دهید  را طوری در جدول  تا ٩  اعداد ١ 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   ٩ کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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زن��ده  راه  تنها  گفت:  مقدس  مشهد  ش��ه��ردار 
بیشتر  شناختن  فارسی  زبان  ترویج  و  نگهداشتن 

شاهنامه و فردوسی است.
تلویزیونی  زنده  برنامه  در  خامسی  تقی زاده  قاسم 
زبان  پاسداشت  روز  مناسبت  به  که  صبا"  "سفرنامه 

که  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  بزرگداشت  و  فارسی 
از شبکه یک سیما پخش شد، بیان کرد: در گذشته 
و  بروکراسی  صورت  به  تنها  توس  احیای  ش��ورای 
انجام  فردوسی  برای  هم  جدی  کار  و  بوده  نمادین 

نشده است.
است،  غریب  اینجا  فردوسی  اینکه  بیان  با  وی 

افزود: شورای پنجم و شهرداری مشهد مصمم است 
تا اقدامات بیشتری برای فردوسی و زنده نگهداشتن 

زبان فارسی انجام دهد.
به  فردوسی  کرد:  تصریح  مقدس  مشهد  شهردار 
مردم مشهد معرفی شده اما بسیاری از زائران که به 
شهر مشهد سفر می کنند نمی دانند آرامگاه فردوسی 

در این شهر قرار دارد.
تقی زاده خامسی گفت: چند روز گذشته 300 نفر 
سفر  مشهد  شهر  به  ایران  بازرگانی  اتاق  اعضای  از 
از این افراد را جلب  کردند که توانستم نظر تعدادی 
کنم تا توری در مشهد داشته باشند که در انتها اذعان 

کردند امکانات شهر مشهد بسیار جالب است.
نه  شود  انجام  باید  که  کاری  اولین  داد:  ادامه  وی 
نگه  زنده  برای  بلکه  شاهنامه  و  فردوسی  خاطر  به 
زبان   حاضر  حال  در  اس��ت؛  فارسی  زب��ان  داشتن 
قومیت های مختلف به اندازه کافی ترویج کننده دارد 

اما متاسفانه خود زبان فارسی ترویج کننده ندارد.
بخواهیم  اگر  کرد:  تصریح  مقدس  مشهد  شهردار 
را  فردوسی  و  شاهنامه  باید  کنیم  رایج  را  زبان  این 
کار  این  در  مشهد  شهرداری  که  بشناسیم  بیشتر 

مصمصم و جدی هستیم.
مسیر  بهسازی  به  اش��اره  با  خامسی  ت��ق��ی زاده 

آرامگاه فردوسی گفت: اتفاقاتی که در مسیر آرامگاه 
بسیار  افتاده  گل آرایی  و  زیبایی  نظر  از  فردوسی 
مشهد   12 منطقه  شهرداری  از  که  است  تاثیرگذار 
برای این اقدامات تشکر می کنم؛ تمام این اقدامات 
نشان می دهد شهرداری مشهد مقدس اقدامات خود 

را برای آبادانی توس آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به مناسبت روز کارگر معموال 
این  در  ما  اما  می کنند  مالقات  کارگران  با  مسئوالن 
فردوسی  آرامگاه  معماران  و  قدیمی  کارگران  با  روز 
مالقات کردیم که تمام این افراد در اطراف فردوسی 

زندگی می کنند و باید معرفی شوند.

شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
و  گفت:»ناآشنایی  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی 

ناآگاهی« فردوسی را به حاشیه برده است.
سید مسعود ریاضی در نخستین رویداد نوآفرینی 
سالروز  ف��رارس��ی��دن  تبریک  ضمن  دوازده رخ، 
در  اظهارکرد:  پارسی،  زبان  و  فردوسی  بزرگداشت 
بسیاری  فرهیختگان  و  هنرمندان  بوم،  و  مرز  این 
ایران  ادب  و  فرهنگ  ب��رای  دلشان  که  داشته ایم 
گام  آن  احیاء  و  خدمت  جهت  در  و  می تپیده  زمین 

برداشته اند.
با بیان اینکه شورای پنجم شهر مشهد به  ریاضی 
محض شروع فعالیت خود، اهمیت توجه به فردوسی 
و  شایسته  اقداماتی  انجام  درصدد  و  نمود  درک  را 

راستا  این  در  که  برآمد  واالمقام  شخص  این  درخور 
کمیسیون عمران و توسعه توس شکل گرفت، گفت: 
با تشکیل این کمیسیون، فرآیند آسیب شناسی این 
فردوسی  جایگاه  برای  اتفاقاتی  چه  اینکه  و  حوزه 
شده  شناخته  مردم  میان  در  امروز  که  افتاده  اتفاق 

نیست، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
چالش  و  رصد  مختلفی  مسائل  کرد:  تصریح  وی 
های متفاوتی در کمیسیون توس بررسی شد که یکی 
است؛  زمینه  این  پیچیده  بروکراسی  موضوع  آنها  از 
بحث کم کاری و نبود همت کافی از دیگر چالش ها 
باعث  همه  از  بیشتر  که  مقوله ای  ولی  می آید  بشمار 
و  باشد  نداشته  جای  زندگی  متن  در  فردوسی  شده 
از  ناآگاهی  و  ناآشنایی  مقوله  شود،  رانده  حاشیه  به 

چنین گنج گرانبهایی است.
گفت:  توس  توسعه  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
فردوسی، شاهنامه و توس جزو سرمایه های نمادین 
چنین  احیای  برای  هرملتی  هستند؛  ما  اجتماعی 
های  آورده  که  چ��را  می کند  ت��الش  سرمایه هایی 
بسیاری برای ایشان خواهد داشت و ساده ترین آن، 

امتیاز گردشگری است.
در  مسافر  ماندگاری  ضریب  به  اش��اره  با  ریاضی 
توس  افزود:  است،  روز   3.5 تا   2.5 بین  که  مشهد 
ایفا  سرانه  این  افزایش  در  بسزایی  نقش  می تواند 
کند و افزایش زمان ماندگاری مسافر و زائر در مشهد 
مختلف  های  حوزه  در  توجهی  قابل  بسیار  ثمرات 

خواهد داشت.

وی تصریح کرد: برخی بناهای تاریخی شهر توس 
خود  غفلت  مورد  بلکه  مسافران  غفلت  مورد  تنها  نه 
بنای  آنها  از  یکی  است؛  شده  واقع  نیز  مشهدی ها 
ارگ  از  کمتر  آن  ارزش  که  است  »کهندژ«  هزارساله 
بناهای  احیای  جهت  در  اینکه  برای  ما  و  نیست  بم 
اینچنینی حرکت کنیم باید برای ابنیه تاریخی خود 

اتفاق، داستان و شرح وقایع تعریف کنیم.
گفت:  خود  های  صحبت  پایانی  بخش  در  ریاضی 
فرهنگ شاهنامه خوانی و شاهنامه دوستی را باید از 
انحصار اندیشمندان صرف خارج کنیم و فردوسی را 
در متن جامعه و در میان تمامی اقشار ببریم؛ با ایده 
جایگاه  به  را  فردوسی  می توان  خالقیت  و  نو  های 

واقعی خود در میان شهروندان و مردم رساند.

مترو  خطوط  مشارکت  اوراق  گفت:  مقدس  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاون 
مشهد با سودی باالتر از سود سپرده های بانکی در حال فروش است.

مشارکت  اوراق  انتشار  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  نایینی  خواجه  رضا 
زمینه ساز مشارکت و همکاری مردم در توسعه، عمران و آبادانی شهر است.

 700 فروش  مرکزی،  بانک  از  اخذ مجوزهای الزم  با  راستا  در همین  افزود:  وی 
میلیارد تومان اوراق مشارکت خط 2 و 3 مترو مشهد با سود علی الحساب 20 درصد 

از ۲۲ اردیبهشت ماه جاری آغاز شده است.
مشارکت در توسعه شهر و دریافت سود بدون شبهه شرعی با خرید اوراق 

مشارکت مترو مشهد
اوراق  این  عرضه  اینکه  به  اشاره  با  مقدس  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاون 
مشارکت شهرداری مشهد مقدس در تمامی شعب بانک آینده سراسر کشور صورت 
یک بار  ماه  سه  هر  اوراق  این  علی الحساب  سود  ساخت:  خاطرنشان  می گیرد، 
و  نام  با  فرابورس،  و  بورس  قابل معامله در  اوراق  این  پرداخت می شود. همچنین 

معاف از مالیات بوده و قابل وثیقه گذاری نزد سیستم بانکی کشور است.
اوراق مشارکت  این  از اصل و سود  ادامه داد: پرداخت 50 درصد  خواجه نایینی 
که  است  ذکر  به  الزم  است؛  کرده  تضمین  شهرداری  را  دیگر  درصد   50 و  دولت  را 
دولت سال گذشته به همه تعهدات خود در قبال شهرداری مشهد در حوزه اوراق 

مشارکت عمل کرده است.
عالوه  مشهد،  مترو  خطوط  مشارکت  اوراق  خرید  با  مردم  داشت:  اذعان  وی 
شرعی  شبهه  بدون  که  بانکی  تسهیالت  رسمی  سود  از  بیشتر  سودی  دریافت  بر 
می باشد، در تکمیل این پروژه بزرگ در راستای خدمت رسانی به زائران و مجاوران 

مشارکت خواهند کرد.
اجرای خطوط مترو مشهد با خرید اوراق مشارکت توسط مردم ممکن است
از  عمده ای  بخش  اینکه  به  اشاره  با  مقدس  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاون 
فاز اول خط 2 قطارشهری نیز توسط همین اوراق مشارکت خریداری شده توسط 
مردم اجرایی شده است، بیان کرد: برای تکمیل خط دوی مترو و اجرای خط سه 

نیز بر روی منابع حاصل از فروش همین اوراق مشارکت برنامه ریزی شده است.
خواجه نایینی افزود: اوراق مشارکت عرضه شده شامل 400 میلیارد تومان اوراق 
 2 فاز  اجرای  برای  تومان  و 300 میلیارد  2 مترو  پروژه خط  برای تکمیل  مشارکت 

خط سه قطارشهری مشهد است.
شهرداری مشهد پرداخت کننده بیشترین سود قطعی به اوراق مشارکت در کشور
را  کشور   ۹۷ سال  مشارکت  اوراق  اولین  مشهد  شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منتشر کرده است، ادامه داد: سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری مشهد طی ۱۰ 
سال گذشته همواره از همه شهرهای کشور بیشتر بوده است و سود این اوراق نیز 

همیشه به موقع پرداخت شده است.
معاون اقتصادی شهرداری مشهد مقدس با بیان اینکه شهرداری مشهد تاکنون 
بیش از 2300 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده است، گفت: بانک آینده 
اوراق  برای خرید  منتشر شده می باشد. عالقه مندان  اوراق  کل  و ضامن  عامل  نیز 
 27 تا   22 زمانی  فاصله  در  می توانند  مقدس  مشهد  شهری  قطار  خطوط  مشارکت 

اردیبهشت ماه 97 به تمامی شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه نمایند.
سال گذشته از لیست سیاه خارج شدیم

اوراق  این  خرید  برای  نیز  سرمایه  تامین  شرکت های  اف��زود:  نایینی  خواجه 
اوراق  تا  است  این  ما  تمایل  اما  کرده اند  آمادگی  اع��الم  شهرداری  مشارکت 

قطارشهری بیشتر توسط مردم خریداری شود.
از  گذشته  سال  آذرم��اه  در  مشهد  شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
به  پنجم،  شورای  کار  به  آغاز  با  داشت:  اذعان  شدیم،  خارج  بانکی  سیاه  لیست 
سازمان  قبلی،  مدیریت  در  مشارکت  اوراق  خریداران  سود  پرداخت  عدم  علت 
انتشار  برای  جدیدی  مجوز  لذا  بودند  برده  سیاه  لیست  در  را  ما  بانک ها  و  بورس 
افتاده  عقب  سود  پرداخت  با  نمی شد.  داده  مشهد  شهرداری  به  مشارکت  اوراق 
سیاه  لیست  از  خود،  بانکی  بدهی های  روزرسانی  به  و  مشارکت  اوراق  خریداران 

خارج شدیم.

تامین یک میلیارد و 200 میلیون دالر منابع مورد نیاز مترو مشهد از طریق 
فاینانس

سرمایه گذاری  حجم  کرد:  عنوان  مقدس  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاون 
صورت  در  که  است  دالر  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  معادل  مشهد  قطارشهری 
آن  ارز  نرخ  و  شد  خواهد  مالی  تامین  فاینانس  طریق  از  اقتصاد،  شورای  تصویب 
وزارت  اول، مجوز  در مرحله  نایینی گفت:  نمود. خواجه  را دولت تضمین خواهد 
ادامه  فاینانس گرفته شده است که در  از طریق  تامین منابع مالی  این  برای  کشور 
خروج  شود؛  اخذ  نیز  اقتصاد  شورای  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  مجوز  باید 
آمریکا از برجام، تاثیر چندانی در این موضوع نخواهد داشت چون بیشتر همکاری 

ما با کشورهایی نظیر چین خواهد بود.
بافت  احیای  و  مترو   3 خط  ادامه  مشارکت  اوراق  انتشار  برای  پیگیری 

فرسوده در سال 97
توسط  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد  هزار  یک  تا   500 سالیانه  اف��زود:  وی 
سود  و  اصل  از  درصد   50 پرداخت  زیرا  می شود  منتشر  مقدس  مشهد  شهرداری 
اوراق  انتشار  برای  الزم  پیگیری  نیز  جاری  سال  در  که  دارد  عهده  بر  دولت  را  آن 
انجام  حال  در  را  فرسوده  بافت  احیای  و  شهری  قطار   3 خط  ادامه  برای  مشارکت 

داریم.

شهردار مشهد مقدس در برنامه زنده تلویزیونی "سفرنامه صبا":

برای ترویج زبان فارسی باید شاهنامه و فردوسی را بیشتر بشناسیم

عضو شورای اسالمی شهر:

»ناآشنایی و ناآگاهی« فردوسی را به حاشیه برده است

معاون اقتصادی شهرداری مشهد مقدس خبر داد:

فروش 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت مترو مشهد با سود باالتر از سپرده های بانکی

خبر

ظرفیت های گردشگری تربت حیدریه 
نیازمند بازتعریف مجدد است

گفت:  حیدریه  تربت  ویژه  فرماندار  و  استاندار  عاون 
این منطقه دارای ظرفیت ها و شاخصه های گردشگری 
این  مرتبط  مدیران  همکاری  با  باید  که  است  باالیی 

ظرفیت ها معرفی و مورد بهره برداری قرار گیرند.
های  دستگاه  از  تقدیر  آیین  در  موهبتی  علی  احمد 
گذشته  در  چند  هر  اف��زود:  سفر  خدمات  ستاد  برتر 
این  اما  شده  انجام  خصوص  این  در  خوبی  اقدامات 
اقدامات کافی و راضی کننده نیست و باید در این حوزه 
تربت  گردشگری  های  شاخصه  مجدد  بازتعریف  ضمن 
حیدریه بر اساس معیارهای واقعی و علمی، نقشه جامع 

گردشگری تهیه و تدوین شود.
وی با بیان اینکه توانمندی های طبیعی و گردشگری 
و  باید  که  طور  آن  تاکنون  اما  نیست  کم  حیدریه  تربت 
شاید معرفی نشده اند، گفت: در معرفی این ظرفیت ها 
آنکه همکاری، همفکری  نخواهیم داشت مگر  توفیقی 
و  مرتبط تجمیع شده  و تشریک مساعی دستگاه های 

مردم نیز به مشارکت ترغیب شوند.
صنعت  تقویت  و  توسعه  اهمیت  اف��زود:  موهبتی 
که  شود  می  مشخص  بیشتر  ما  بر  زمانی  گردشگری 
نامحدود،  حوزه  این  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  بدانیم 

زودبازده و حتی ارز آور است.

کشت خاکشیر در داورزن افزایش یافت
زراعی  سال  در  گفت:  داورزن  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کشت  زیر  شهرستان  این  اراضی  از  هکتار   390 جاری 
خاکشیر قرار گرفت که نسبت به سال زراعی گذشته 30 

درصد افزایش داشت.
متوسط  گرفتن  نظر  در  با  افزود:  آبادی  تاج  حسین 
عملکرد 900 کیلو خاکشیر در هر هکتار، برداشت حدود 
351 تن خاکشیر در شهرستان داورزن پیش بینی می 
قطبهای  از  داورزن  شهرستان  اینکه  بیان  با  وی  شود. 
این  کشت  زیر  سطح  بیشترین  و  است  خاکشیر  تولید 
محصول در خراسان رضوی را دارد، اظهار کرد: 20 تن 
رضوی  خراسان  در  شهرستان  این  تولیدی  خاکشیر  از 
مصرف شده و بقیه آن به مناطق دیگر کشور ارسال می 

شود.
رفع تشنگی و درمان تب، التیام زخم و جراحات، از 
بین بردن کهیر و التهابات پوستی، درمان التهاب کلیه، 
گرفتگی  درمان  و  مخملک  و  سرخک  درمان  کرم،  دفع 

صدا برخی از خواص گیاه خاکشیر است.

2300مبلغ در ماه رمضان به شهرهای 
خراسان رضوی اعزام می شوند

رضوی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  کل  مدیر 
گفت: هزار مبلغ دینی بطور مداوم در نقاط مختلف این 
استان حضور دارند که در ماه رمضان 2 هزار و 300 مبلغ 

دیگر هم اعزام می شوند.
 2 تعداد  این  از  افزود:  لطفیان  کاظم  االسالم  حجت 
هزار مبلغ به نقاط مختلف داخل استان و 300 نفر نیز 
می  اعزام  استان  خارج  به  جهادی  گروههای  قالب  در 
شوند. وی اظهار کرد: مبلغان اعزامی آزمونهای مختلف 
را پشت سرگذاشته و سطح بندی شده اند و هر کدام یک 

کد تبلیغ دارند.
مقابله  و  اجتماعی  مسائل  به  توجه  اینکه  بیان  با  وی 
در  که  است  ام��وری  جمله  از  اجتماعی  های  آسیب  با 
سخنرانی مبلغان در کنار امور دینی مورد توجه می باشد 
گفت: در هر سال یک سوره قرآنی توسط مبلغان تفسیر 
می شود و امسال با توجه به محتوا و مناسبت آن، سوره 
افزود:  انتخاب شده است. حجت االسالم لطفیان  فتح 
هم اکنون هزار و 800 جلسه قرآنی خانگی در این استان 
آن در شهر مشهد است.  که 800 مورد  برگزار می شود 
وی اظهار کرد: در شبهای مبارک رمضان نیز جزء خوانی 
بوسیله  عمومی  فضاهای  و  ها  بوستان  برخی  در  قرآن 

گروههای مردمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه هشت هزار مبلغ دارای کد تبلیغ و 
آماده  گفت:  دارند  وجود  استان  این  در  اعزام  به  آماده 
اعزام مبلغ به هر نقطه ای از این استان که درخواست 

اعزام مبلغ داشته باشند هستیم.
حجت االسالم لطفیان افزود: 600 خانه عالم در این 
استان وجود دارد که بوسیله دولت و مردم ساخته شده 

و 50 خانه عالم هم در حال ساخت است.
وی اظهار کرد: 200 روستای دیگر هم نیاز به ساخت 

خانه عالم دارند.

اخبار کوتاه

هشدار شبکه دامپزشکی مشهد در خصوص 
بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو

در  مشهد  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
کشنده  و  خطرناک  بیماری  شیوع  و  رخداد  خصوص 

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو )cchf(هشدار داد.
دکتر محمود جوادی نژاد با بیان اینکه بیماری تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو با شروع فصل گرما و آغاز 
فعالیت و تکثیر کنه هیالوما شیوع پیدا می کند،اظهار 
بیماری  این  انتقال  عوامل  مهم ترین  از  کنه ها  کرد: 
مصرف  با  و  شده  آلوده  دام  گزش،  طریق  از  که  بوده 
گوشت آلوده و یا تماس مستقیم با دام موجب انتقال 

این بیماری به انسان می شوند.
مشترک  بیماری های  از  را  مهلک  بیماری  این  وی 
بین انسان و حیوان برشمرد و عنوان کرد: این بیماری 
و  نداشته  دامی  جمعیت  در  بالینی  عالئم  هیچگونه 
طریق  از  می نماید  بروز  انسانی  جامعه  در  که  زمانی 
انجام آزمایشات سرولوژی قابل تشخیص است. رئیس 
شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد افزود: شهروندانی 
که بدون رعایت پوشش های بهداشتی اقدام به کشتار 
غیر مجاز دام در خارج از کشتارگاه می نمایند بیشتر از 

سایرین در معرض ابتالی به این بیماری است.
جوادی نژاد در ادامه گفت: یکی از راه های جلوگیری 
از انتقال این بیماری به انسان نگهداری الشه دام ذبح 
شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال ) صفر تا 4 

درجه سانتی گراد( با هدف کاهش Ph گوشت است.
قرمز  گوشت  کرد  تقاضا  شهروندان  از  پایان  در  وی 
مورد نیاز خود را از فروشگاه های مجاز و تحت نظارت 
دامپزشکی شهرستان تهیه و از خرید گوشت از افراد 

سودجو و دوره گرد خودداری کنند.

مدیرکل راه آهن خراسان اعالم کرد:

بلیت  قیمت  تخفیف  جشنواره  برگزاری 
قطارهای مسافری

جشنواره  برگزاری  از  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 
ماه  در  مسافری  قطارهای  بلیت  قیمت  تخفیفات 

مبارك رمضان خبر داد.
محمدهادی ضیایی مهر گفت: جشنواره تخفیفات 
قیمت بلیت قطارهای مسافری در ماه مبارك رمضان 

اجرا می شود.
افزود: جشنواره تخفیف در ماه مبارك رمضان  وی 
و تخفیفات مرتبط با قیمت بلیت قطارهای مسافری 
شرکت  طریق  از  که  داشته  تخفیف  درصد   ۳۰ تا   ۱۰
سیستمی  صورت  به  مسافری  قطارهای  مالك  های 
ویژه  منزلت،  طرح  چارچوب  در  خاص  صورت  به  و 
به  درصد   30 تخفیف  با  بازنشستگان  و  سالمندان 

متقاضیان ارائه می شود.

در  رضوی  زائران  به  رسانی  خدمت 
فضای مجازی گسترش یافت

با      تولیت آستان قدس رضوی گفت: این آستان 
بهره گیری از فضای مجازی و استفاده از سامانه های 
گسترش  را  و  زائران  به  رسانی  خدمت  بستر  مختلف 
حرم  با  را  جهان  نقاط  سایر  در  مردم  ارتباط  و  داده 

مطهر رضوی آسان کرده است.
مراسم  در  رئیسی  ابراهیم  سید  االس��الم  حجت 
و  اطالعات  فناوری  مرکز  محصول   10 از  رونمایی 
افزود:  فضای مجازی آستان قدس رضوی در مشهد 
و  اداری  امور  از  بسیاری  در  نوین  فناوریهای  امروز 
که  شده  گرفته  بکار  قدس  آستان  سازمانی  درون 
نمونه آن در حوزه امالک و موقوفات، غذای متبرک، 
و  شرعی  سئوالت  به  پاسخگویی  و  فرهنگی  حوزه 
تسهیل  داد:  ادام��ه  وی  اس��ت.  مستضعفان  ام��داد 
شرایط زیارت برای زائران حرم مطهر رضوی یکی از 
مهمترین رسالتهای آستان قدس رضوی است و این 
نهاد تالش می کند با استفاده از فناوری روز و ظرفیت 
فضای مجازی شرایط توزیع عادالنه امکانات و تشرف 

راحتتر زائران را فراهم آورد.
سامانه  مستضعفان،  ام��داد  سامانه   ،*8# سامانه 
دفاتر پیشخوان محرومان، سامانه اینترنتی خیرات و 
افزاری مرکز پاسخگویی  نرم   نذورات رضوی، سامانه 
به مسائل دین، سامانه حسابداری نوین آستان قدس 
رضوی، طراحی، تولید و استقرار سامانه جامع امالک 
یاران  خادم  خدمت  ساماندهی  سامانه  اراض��ی،  و 
سامانه  و  انسانی  منابع  اطالعاتی  سامانه  رض��وی، 
مهمانسرای حضرت رضا)ع( از جمله طرحهایی بودند 

که امروز رونمایی شدند.
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باران  است.  خوب  عجیب  روزه��ا  این  شهر  حال 
طراوت بهار را روی زندگی شهرنشینی پاشیده است و 
کمتر کسی است که خیس نشده باشد. البالی همین 
رگبارهای بهاری و کنایه هایی مثل مشهد ونیز ایران 
شده است و خیابان ها دریا شده اند و اینجور حرف 
اینکه  بدون  که  هستند  پوشی  نارنجی  م��ردان  ها، 
زیرساخت های ضعیف شهری ربطی به آن ها داشته 
باشد، زیر شرشر بارانی که همه را از زیر آسمان فراری 
داده است، مشغول رفع آبگرفتگی های شهر هستند 
دچار  را  شهروندی  ب��اران،  نکرده  خدایی  نکند  که 

مشکل و حادثه کند. 
و  بگیرد  چتر  برایشان  کسی  اینکه  ب��دون  ها  آن 
باشند  هایشان  لباس  شدن  گلی  و  خیس  نگران  یا 
که  روزهایی  در  درست  و  اند  فعالیت  و  کار  مشغول 
بارندگی بعضی ها را تعطیل کرده است آن ها در آماده 

باش کامل هستند. 
زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاون  گفته  به 
خدمات  نیروی   600 روزه��ا  این  مشهد  شهرداری 
رسانی  خدمات  حال  در  العاده  فوق  بصورت  شهری 
سطحی  های  آب  آوری  جمع  دستگاه   65 و  هستند 

مشغول به کارند. 
خلیل ا... کاظمی می گوید: شدت بارندگی منجر 

به سرریز شدن کال ها و کانال های جمع آوری آب های 
تعدادی  ب��رای  نقاط  از  برخی  در  که  شد  سطحی 
نیروهای  که  آم��د  وج��ود  به  مشکل  شهروندان  از 
آتش نشانی و خدمات شهری با حضور به موقع خود 

این مشکالت جزئی را رفع کردند.
عذرخواهی شهردار مشهد از شهروندان برای 

آبگرفتگی ها
شهردار مشهد مقدس گفت: به دلیل آب افتادگی 
برخی از معابر در پی بارش شدید باران از شهروندان 

مشهدی عذرخواهی می کنم.
ب��ارش  خ��ص��وص  در  خامسی  ت��ق��ی زاده  ق��اس��م 
برای  باید  کرد:  عنوان  مشهد  شهر  در  باران  شدید 
مشهد  شهر  در  اخیر  روز  سه  دو  از  که  بارندگی هایی 
مقدس آغاز شده خداوند را سپاس بگوییم و از همه 
شهروندان مشهدی برای بروز آب افتادگی در نقاطی 
از شهر عذرخواهی می کنیم. وی افزود: اگر در نقاطی 
از شهر شاهد آب افتادگی بودیم به دلیل سرریز شدن 
کانال های شهر مشهد است چرا که ظرفیت کانال های 

شهر براساس بارندگی متوسط محاسبه شده است.
جای  همه  در  کرد:  تصریح  مقدس  مشهد  شهردار 
دنیا نیز کانال ها را برای رگبار پیش بینی نمی کنند به 
دلیل اینکه اقتصادی نیست. تقی زاده خامسی گفت: 
در منطقه احمدآباد در زمان نیم ساعت 52 میلیمتر 
بارندگی  متوسط  با  مقایسه  در  که  شد  ثبت  بارندگی 
طبیعی  لذا  است  زیاد  بسیار  میلیمتر   200 با  مشهد 

است که آب افتادگی رخ دهد.
با این حال شهرداری مشهد  وی خاطرنشان کرد: 

تمامی نقاط مستعد آب افتادگی را شناسایی کردیم 
که امیدواریم به تدریج رفع شود؛ همچنین نیاز است 

کانال های کوچک به کانال های بزرگ برسد.
بیشترین بارش برای باالشهری ها

هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
خراسان رضوی نیز گفت: طی 21 ساعت گذشته در 
تمام شهرستان های استان به جز خواف بارش باران 
گزارش شد که بیشترین حجم آن در مشهد ثبت شد.

در  بارندگی  حجم  بیشترین   : افزود  فاروغی  آیدا 
در  و  میلیمتر   53.5 با  احمدآباد  ایستگاه  در  مشهد 

منطقه آب و برق با 27 میلیمتر گزارش شده است.
به گفته وی میزان بارندگی در ایستگاه های فرامرز 
میلیمتر،   16 علی  امام  شهرک  میلیمتر،  عباسی20 
ایستگاه امام 19.7 میلیمتر، فرودگاه 14.7 میلیمتر 

و ایستگاه پنج تن 9میلیمتر بوده است.
کال زرکش بعداز 20 سال جان گرفت

در  رضوی  خراسان  راه  پلیس  رئیس  گفته  به  بنا 
پی بارش های اخیر معابر، سطوح شیب دار و برخی 
تقاطع ها دچار آبگرفتگی شد و همین موجب ایجاد 
عقب  به  جلو  برخوردهای  و  خودروها  در  فنی  نقص 
علیرضا  سرهنگ  ش��د.   نقلیه  وسایل  از  بسیاری 
آزادی،  و  جهاد  های  میدان  اف��زود:  زاده  حاجی 
یادگاران،  میدان  حسین،  امام  غیرهمسطح  تقاطع 
طول خیابان احمدآباد، طول بزرگراه شهید کالنتری 
و زیرگذر میدان جهاد از نقاطی بود که دیشب دچار 

آبگرفتگی و گره های ترافیکی شد.
در کال زرکش نیز بعداز 20سال آب جاری شد.

و  سیل  درگیر  رضوی  خراسان  شهرستان  پنج 
آبگرفتگی شدند

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
در  آبگرفتگی  و  سیل  وقوع  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
و  بود  برخوردار  بیشتری  شدت  از  کالت  شهرستان 
موجب ایجاد اختالل در رفت و آمد شده بود، افزود: 
سیالب  اثر  بر  خ��ودرو  واژگونی  و  منازل  آبگرفتگی 
از  شهری  تاسیسات  برخی  به  جزیی  خسارات  و 

پیامدهای سیالب کالت بوده است.
و  آب  آوری  جمع  با  اکنون  هم  داد:  ادامه  شایانفر 
برقرار است  انجام شده رفت و آمد در شهر  مدیریت 
اما با توجه به شدت و ادامه بارندگی همچنان احتمال 
بروز مشکل وجود دارد. این مقام مسئول بیان کرد: 
در شهرستان رشتخوار نیز سیل و توفان موجب بروز 
بیان  با  وی  شد.  شهروندان  برای  جزیی  مشکالت 
هزار  های  کوه  از  سیالب  درگز  شهرستان  در  اینکه 
خوشبختانه  و  شده  جاری  درونگر  منطقه  به  مسجد 
مدیریت  مدیرکل  است.  نداشته  چندانی  خسارات 
بحران استانداری خراسان رضوی گفت: وقوع سیل 
در شهرستان تربت جام شدید بوده و آبگرفتگی چند 
منزل را موجب شده و همچنین 13 روستا در منطقه 

صالح آباد این شهرستان دچار قطعی برق شده اند.
انتظار  بارندگی  شدت  به  توجه  با  گفت:  فر  شایان 
وقوع سیالب های بیشتر و متعاقبا خسارت را داریم و 
وضعیت موجود طبق پیش بینی ها تا روز چهارشنبه 
هفته جاری ادامه دارد اما طی امروز و فردا از شدت 

بیشتری برخوردار است.

این روزها تالشگرانی بی ادعا در خیابان های شهر بدون چتر 
آماده خدمات رسانی اند؛

مردان بارانی
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مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال 2018 
مردان از چهارم خردادماه شروع می شود و تا سوم 

تیرماه در 20 گروه پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز با 15 بازیکن برای 
دیدار  دو  برگزاری  و  مرزی  برون  اردوی  در  حضور 
دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی صربستان، تهران را 

به مقصد این کشور ترک کرد.
ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال 15 بازیکن 
صربستان  مرزی  برون  اردوی  در  حضور  برای  را 
لیگ  آنان در هفته نخست  نفر  انتخاب کرد که 14 

ملت های والیبال در فرانسه به میدان می روند. 
اسامی  این بازیکنان به قرار زیر است:

محمد  سید  معروف،  سعید  اف��زون،  سال  فرهاد 
موسوی، علی شفیعی، سامان فائزی، امیرحسین 
مجتبی  قائمی،  فرهاد  عبادی پور،  میالد  توخته، 
صابر  غفور،  امیر  شریفی،  مرتضی  میرزاجانپور، 
و  حضرت پور  محمدرضا  صالحی،  میثم  کاظمی، 

مهدی مرندی
تا چهارم  ایران در هفته های اول  تیم ملی والیبال 
فرانسه،  کشورهای  در  والیبال  ملت های  لیگ 
در  و  می رود  میدان  به  آمریکا  و  روسیه  آرژانتین، 
هفته پنجم در تهران میزبان تیم های کره جنوبی، 

بلغارستان و آلمان خواهد بود. 
از همین رو سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: 
انتخابی من برای لیگ ملت ها حداقل  در فهرست 
در  کوالکوویچ  ایگور  دارند.  قرار  جوان  بازیکن  پنج 
پاسخ به این پرسش که به صعود تیم ایران به مرحله 
نهایی لیگ ملت ها چه میزان امید دارید؟ گفت: تیم 
بازی در مرحله مقدماتی دارد و در لیگ  ایران 15 
شرکت  جهان  قدرتمند  تیم   16 والیبال  ملت های 
دارند که همگی به غیر از فرانسه که میزبان مرحله 
با تمام قدرت حاضر می شوند و امید  نهایی است، 
به صعود دارند. به همین دلیل نمی توانم صعود به 
مرحله نهایی را پیش بینی کنم اما با تمام وجود برای 

رسیدن به این هدف می جنگیم.
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سئوال که 
آیا دو بازی تدارکاتی با صربستان کم نیست؟ گفت: 
هفته نخست لیگ ملت ها نزدیک است و همه تیم ها 
شرایط یکسانی دارند و فرصت چندانی برای آمادگی 
نداشتند. روز گذشته تازه لیگ ملت های اروپا به پایان 
رسیده و بازیکنان آمریکایی و کشورهای اروپایی به 
کشورهای خود رفتند. این تیم ها تازه تمرینات آماده 
تنها گزینه  بنابراین  سازی خود را شروع می کنند. 

موجود دیدار تدارکاتی با صربستان بوده است.
پیش رو  مهم  رویداد  دو  اهمیت  درباره  کوالکوویچ 
)لیگ ملت ها و قهرمانی مردان جهان(، گفت: برای 

من هر دو رویداد از اهمیت باالیی برخوردار است، 
اما از نظر قوانین و استانداردهای فدراسیون جهانی 
رقابت های قهرمانی مردان جهان اهمیت بیشتری 
برگزار  یک بار  سال  چهار  هر  رقابت ها  این  دارد. 
می شود اما لیگ ملت های والیبال اینگونه نیست. در 
لیگ ملت ها باید قاره پیمایی داشته باشیم و این دو 

رویداد در کل قابل مقایسه از نظر برگزاری نیستند.
اهمیت  من  نظر  از  ملت ها  لیگ  کرد:  تصریح  وی 
بیشتر  از جوانان  استفاده  اما فرصت  ندارد  کمتری 
مهیا است، زیرا بازیکنان جوان توانایی بازی در این 
عملکرد  جوان  بازیکنان  اگر  البته  دارند.  رقابت ها 
خوبی در لیگ ملت ها داشته باشند، طبیعی است 
که شایستگی حضور در قهرمانی مردان جهان را نیز 

دارند.
بازیکنان  تعداد  درب��اره  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
جوان در فهرست انتخابی و احتمال حضور آنان در 
14 نفر نهایی هفته نخست، گفت: در فهرست من 
حداقل پنج بازیکن جوان همانند توخته، صالحی، 

حضرت پور، کاظمی و شریفی قرار دارند.
والیبال  ملت های  لیگ  برگزاری  روش  درب��اره  وی 
نیز گفت: من این سئوال را از شما می پرسم که اگر 
به عنوان یک توریست بخواهید در مدت پنج هفته 
به قاره های مختلف سفر کنید، نظرتان چیست؟ به 
یقین مسابقات سختی پیش رو داریم، زیرا در هر 

هفته ای سه مسابقه سخت داریم.

در ادامه سرپرست تیم ملی ضمن تشکر از ضیایی 
اردوی  از  گزارشی  جانبه،  همه  حمایت های  برای 
آماده سازی این تیم و روند انجام کارهای اعزام کادر 
به اردوی برون مرزی صربستان و  بازیکنان  و  فنی 
چهار کشور فرانسه، آرژانتین، روسیه و آمریکا برای 

حضور در لیگ ملت های والیبال ارائه کرد.

امیر خوش خبر تاکید کرد: تیم ایران با دیگر تیم های 
متفاوت  والیبال  ملت های  لیگ  در  کننده  شرکت 
است، زیرا برای دریافت ویزا و سفر به کشوری مانند 

آمریکا، پروسه طوالنی مدت باید طی کند.
وی تصریح کرد: این روند استرس دار، تمرکز را از 
بازیکنان و کادر فنی می گیرد و به همین دلیل تیم 

ایران متمایز از دیگر تیم های شرکت کننده در لیگ 
ملت های والیبال است.

به  موسوی  سید محمد  نشست  ای��ن  ادام���ه  در   
از حمایت های رئیس  بازیکنان  از سوی  نمایندگی 

فدارسیون والیبال تشکر و قدردانی کرد.

وی تاکید کرد: این نخستین نشست رسمی تیم ملی 
والیبال با رئیس فدراسیون از زمان شروع تمرینات 
است و جا دارد من به نمایندگی از سوی بازیکنان از 

زحمات کادر فنی تیم در مدت تمرینات تشکر کنم.
موسوی تاکید کرد: بازیکنان تیم ملی آماده اند تا با 
تمام قدرت به مصاف حریفان خود در لیگ ملت های 
والیبال بروند و از هیچ تالشی برای موفقیت دریغ 
به  زیبایی  بازی های  پوشان  ملی  امیدوارم  نکنند. 

نمایش بگذارند.
رئیس فدراسیون والیبال نیز در ادامه این نشست 
حضور  برای  ایران  والیبال  برنامه های  ی��ادآوری  با 
شایسته در بازی های المپیک 2020 توکیو، گفت: 
از تیم ایران در لیگ ملت های والیبال امسال انتظار 
خاصی ندارم که بازیکنان خود را تحت فشار مضاعف 
خوشحال  را  مردم  که  کنید  تالش  اما  دهند،  قرار 

کنید.
احمد ضیایی تصریح کرد: امیدوارم مقابل حریفان 
خوب بازی کنید و عملکردی در شان ایران اسالمی 
داشته باشید. به اخالق توجه خاص داشته باشید 
زیرا مردم شما را دوست دارند و با خوشحالی و غم 
شما، خوشحال و ناراحت می شوند و الگویی برای 

جوانان هستید.
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: اگر تیم ایران 
در لیگ ملت های والیبال عملکرد شاخصی داشته 
باشد، طبیعی است که پاداشی برای بازیکنان و کادر 
فنی در نظر خواهیم گرفت تا به نوعی زحمات همه 

عوامل را جبران کرده باشیم.

کوتاه از ورزش استان

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان 
از برگزاری اولین گردهمایی و هم اندیشی رؤسای هیئت ورزش 
روستایی وبازی های بومی محلی بخش های خراسان رضوی 

خبرداد.
اندیشی  و هم  گردهمایی  اولین  در  باطن  محمدرضا خوش 
محلی  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیئت  رؤس��ای 
بخش های خراسان رضوی که با حضور زارعی معاون توسعه امور 
ورزش اداره کل ورزش  و جوانان استان برگزار شد عنوان کرد: 
باتوجه به توسعه و گسترش ورزش روستاها ما به دنبال شکوفا 
سازی رشته های ورزشی زیر مجموعه هیئت در بخش های 

شهرستان خراسان رضوی هستیم.
وی ادامه داد: کشف استعدادها در روستاها، برگزاری بازی های 
بومی محلی، سوق دادن خانوادها به سوی ورزش از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است.
خوش باطن خاطرنشان کرد: امیداست با فعالیت های مثمر 
ثمر هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی بخش های 
خراسان رضوی شاهد توسعه وگسترش ورزش در روستاها 

باشیم.
گفتنی است که این گردهمایی با حضور اعضا هیئت ورزش 
روستایی و بازی های بومی محلی استان و رؤسای بخش های 
هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی شهرستان ها برگزار شد.

نایب رئیس امور بانوان هیئت کشتی خراسان رضوی از کسب 
مدال نقره و برنز بانوان استان در رقابت های کشتی کالسیک 

قهرمانی کشور خبر داد.
آنا براتی اظهار کرد: نخستین دوره رقابت های عمومی کشتی 
مجموعه  بنا  محمد  کشتی  خانه  در  کشور  بانوان  کالسیک 
ورزشی آزادی با حضور ۷۷ کشتی گیر از ۲۱ استان در 5 دور 

و با انجام ۱۰۵ کشتی برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات خانم الهه ذوالفقاری ده 
ارباب در وزن 55 کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد و همچنین 
رقیه محمودآبادی نیز مدال برنز وزن ۶۰ کیلوگرم را از آن خود 

کرد.

رئیس هیئت جودو، کوراش و جوجیتسو خراسان رضوی گفت: 
جودوکاران خراسانی موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز 

توسط در رقابت های قهرمانی آسیا شدند.
حسین محمودی اظهار کرد: نوزدهمین دوره رقابت های جودو 
جوانان آسیا با حضور ۱۹۶ جودوکار از ۲۲ کشور به میزبانی شهر 

بیروت کشور لبنان برگزار شد.
وی با اشاره به حضور 5 جودوکار خراسان رضوی در این رقابت ها 
افزود: علی پرهیزکار ملی پوش مشهدی وزن منهای ۱۰۰ کیلوگرم 
کشورمان، پس از استراحت در دور نخست، جودوکار عراقی 
را ضربه فنی کرد و در ادامه جودوکار کره جنوبی را نیز با ضربه 
فنی شکست داد و به فینال راه یافت، وی در مبارزه پایانی خود 
نماینده با شکست مقابل نماینده ازبکستان به مدال نقره آسیا 

رسید.
محمودی افزود: امین کامیابی دیگر ملی پوش خراسانی وزن 
منفی ۷۳ کیلوگرم نیز بعد از استراحت در دور اول، حریفی از 
هند را با ضربه فنی شکست داد، در مبارزه دوم مقابل نماینده 
قزاقستان شکست خورد. جودوکار ارزنده استان با راهیابی به 
جدول شانس مجدد، بر جودوکارانی از قرقیزستان و مغولستان 
پیروز شد و مدال ارزشمند برنز رقابت های قهرمانی جوانان آسیا 

برای کشورمان به ارمغان آورد.

موسوی: بازیکنان تیم ملی 
آماده اند تا با تمام قدرت به مصاف 

حریفان خود در لیگ ملت های 
والیبال بروند و از هیچ تالشی برای 

موفقیت دریغ نکنند

کوالکوویچ: لیگ ملت ها از نظر من 
اهمیت کمتری ندارد اما فرصت 
استفاده از جوانان بیشتر مهیا 

است، زیرا بازیکنان جوان توانایی 
بازی در این رقابت ها دارند

سالمت

ویژگی های عمومی کفش ورزشی       
     وحید داودی

رشته های ورزشی مختلف به کفش های خاصی نیاز 
دارند، اما برخی ویژگی های عمومی در کفش برای 
ویژگی های  بر  عالوه  است.  یکسان  رشته ها  همه 
عادی  اف��راد  که  معمولی  کفش های  در  متداول 
می پوشند، کفش های ورزشی باید ضمن دارا بودن 
یا در  باشند  آن ویژگی ها،  ملحقات خاصی داشته 
برخی قسمت ها عناصر بنیادی و برجسته ای را دارا 

باشند.
سه  عنصر بنیادی در همه کفش های خوب ورزشی 

عبارتنداز:
انعطاف پذیری برای تمامی حرکات مختلف پا

از  حفاظت  و  حمایت  ب��رای  استحکام  یا  ثبات 
چرخش های ناگهانی

الیه گذاری مناسب برای جذب ضربه و راحتی کل پا
سایر قسمت های که یك کفش ورزشی باید داشته 

باشند، عبارتند از:
۱ � قسمت جلوی کفش در ناحیه پنجه که فضای کافی 

را برای حرکت انگشتان فراهم کند .
۲ � محافظ مچ پا که از این ناحیه محافظت می کند .

۳ � زبانه کفش نرم و بلند که از فشار بند یا الحاقات 
مربوط به آن جلو گیری می کند.

4 � تخت بیرونی یا خارجی کفش که امکان حرکت رو 
به جلو، کشش و جذب ضربه را داشته باشد.

5 � همچنین کف داخلی کفش باید نرم و دارای قوس 
مناسب برای پا باشد.

6 � محافظ پاشنه پا که باید پاشنه را محکم و ثابت 
نگه دارد.

کفش پیاده روی:
راه رفتن متداول ترین فعالیت حرکتی انسان بوده و 
آزاد بودن و در هم نپیچیدن پا هنگام راه رفتن نکته 
پاشنه  درب��اره  بسیار مهمی است. همین موضوع 
کفش هم صادق است. کفش باید همیشه با حرکت 
پا خم شود. سبکی، انعطاف پذیری کفش در پنجه 
پیاده روی  کفش  یک  ویژگی های  از  ضربه گیری  و 

مناسب محسوب می شود.
کفش فوتبال:

فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی است بر همین 
اساس بازار کفش این رشته مملو از مارك های متعدد 
داخلی و خارجی اعم از مرغوب و نامرغوب است. 
مهم ترین نکات در مورد کفش فوتبال، استوك و رویه 
کفش است. استوك برای جلوگیری از لیز خوردن و 
رویه جهت بازی با توپ از مهم ترین کفش های فوتبال 

هستند.
کفش فوتسال:

با توجه به افزایش فشار بر روی رباط، غضروف ها بویژه 
مچ پا، زانو و تاندون آشیل کفش های تخت آجدار 
قابلیت ضربه گیری  تا  است  )Bristle sole( مطلوب 

بیشتری درتخت کفش داشته باشد.
ادامه دارد...

در  موفقیت  ب��رای  آسیا  سرعت  دوی  قهرمان 
بازی های آسیایی جاکارتا ابراز امیدواری کرد.

باهدف  که  ایران  مرد  سریع ترین  تفتیان،  حسن 
آسیایی  بازی های  در  حضور  ب��رای  آم��اده س��ازی 
فرانسوی  مربی  اونتانون”  “گای  نظر  زیر  جاکارتا، 
نخستین  در  می برد،  سر  به  پاریس  کمپ  در  خود 
زمان ۱۰.۲۲  ثبت  با  شد  موفق  خود  فصل  مسابقه 
گرون  مونت  مسابقات  قهرمانی  عنوان  به  ثانیه 

پاریس دست یابد.
قهرمان دوی سرعت آسیا در خصوص آغاز فصل 
مسابقه ام،  آخرین   « داش��ت:  اظهار  مسابقاتش 
هم  کمی  تمرینات،  فشار  خاطر  به  و  بود  خوب 
و  بود  سرد  گرون  مونت  هوای  و  آب  بودم.  خسته 
همین عوامل باعث شد که رقابت هم سخت تر شود 
اما خوشحالم که با قهرمانی این مسابقه را به پایان 

رساندم«.
سازی  آماده  تمرینات  روند  خصوص  در  تفتیان 
خود افزود: »بعد از مسابقات داخل سالن قهرمانی 
بازی های  ب��رای  مربی ام  با  را  تمرینات  جهان، 
آسیایی برنامه ریزی کردیم و روند خوبی هم تاکنون 
داشته ایم. شکر خدا شرایط اردو خوب است و در 
حال حاضر تمرکزم را برای افزایش حجم تمرین، 
تکنیکی  اشکاالت  کردن  برطرف  و  قدرت  افزایش 

گذاشته ایم«.
برنامه های  خصوص  در  ای��ران  م��رد  سریع ترین 
مسابقات خود تا آغاز بازی های آسیایی گفت: »تا 
آغاز بازی های آسیایی در چند تورنمنت بین المللی 
شرکت می کنم که با توجه به برنامه ریزی ها، مسابقه 
بعدی ۲۷ می در شهر فوربک فرانسه است. البته با 
در  تمریناتم  بازی ها،  تا  اردو  زمان  مدت  به  توجه 

مسابقات  در  بنابراین  شد،  خواهد  انجام  فرانسه 
داخلی با هماهنگی فدراسیون شرکت نمی کنم«.

در  آسیایی  رق��ب��ای  ب��ا  رق��اب��ت  خصوص  در  وی 
رقیبانم  به  »نسبت  کرد:  تأکید  جاکارتا  بازی های 
فکر  و  دارم  کاملی  شناخت  آسیایی  بازی های  در 
نایب قهرمان جهان شد،  می کنم دونده چینی که 
در  باشد.  متر   ۱۰۰ مسابقه  در  رقیبم  جدی ترین 
خوبی  شرایط  چون  داد  خواهم   مسابقه  متر   ۲۰۰
دارم و البته کار سختی است و تا زمانی که از خط 
بیفتند.  است  ممکن  اتفاقی  هر  نگذشته ام،  پایان 
امیدوارم شرایط خوبی در جاکارتا پیش آید و همه 
بازگردند.  میهن  به  موفقیت  با  کاران  میدانی  و  دو 
تالشم را می کنم و چیزی هم کم نخواهم گذاشت 
برای  حمایت  واسطه  به  نیز  فدراسون  از  البته  و 

برگزاری اردوها و مهیا کردن شرایط سپاسگزارم«.

تفتیان: کار سختی در جاکارتا دارم ولی چیزی کم نخواهم گذاشت

برگزاری اولین گردهمایی رؤسای هیئت 
ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 

خراسان رضوی

مدال نقره و برنز بانوان خراسانی در 
رقابت های کشتی کالسیک بانوان

کسب ۲ مدال توسط جودوکاران 
خراسان رضوی در رقابت های قهرمانی 

آسیا

تیم ملی والیبال ایران مهیای حضور در لیگ جهانی والیبال می شود
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اطالعات فدراسیون

با توجه به نزدیک شدن  به مهمترین رویداد فوتبالی در دنیا قصد داریم 32 تیم راه یافته به این رقابت ها را به اختصار معرفی کنیم



   تنها راه مبارزه با فساد 
       دسترسی آزاد مردم به اطالعات است

وزیللر راه و شهرسللازی گفت: تنها راه مبارزه با فسللاد و 
خلق دارایی و ثروت در کشللور، دسترسللی آزاد مردم و 

شهروندان به اطالعات است.
عبللاس آخونللدی در نخسللتین همایللش GIS یکپارچه 
در سللازمان های مللکان محور افزود: بدون شللک برای 
تأمیللن حقوق شللهروندی ایجاد یک سیسللتم کامل که 
هملله اطالعات مللورد نیاز مللردم در آن متمرکز شللود، 
ضللروری اسللت و در وزارت راه و شهرسللازی ما به تمام 
شرکت ها و سللازمان ها ابالغ کرده ایم که اطالعات مورد 
نیللاز در اختیللار مردم قرار دهند. مللا در عصر اطالعات 
زندگللی می کنیللم و هللم اکنللون در دنیللا دسترسللی بلله 
اطالعللات، پایلله تولید ارزش و ثروت اسللت و کشللوری 
کلله اطالعات بیشللتری در اختیار شللهروندان قرار دهد 
بسللرعت به پیشرفت و توسعه پایدار دست پیدا خواهد 
کرد. کسللب و کارهای موفق در دنیا بر مبنای اطالعات 
شللکل گرفته و اگر کسللی به اطالعات خوبی دسترسللی 
داشللته باشللد در تصمیم گیری، برنامه ریزی و هرگونه 

اقدام برای تولید ثروت بسیار تاثیرگذار است./ ایرنا
   کارخانه تولید سلول انسانی 

       در غرب آسیا افتتاح شد
نخسللتین کارخانه تولید انبوه سلللول انسللانی در غرب 
آسللیا با حضور اسللحاق جهانگیری معللاون اول رئیس 

جمهوری افتتاح شد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیللس جمهللوری، حمیدرضللا طیبللی رئیللس جهللاد 
دانشللگاهی و محمد مخبر رئیس سللتاد اجرایی فرمان 
امللام )ره( در ایللن مراسللم حضور دارنللد. جهانگیری با 
افتتللاح این کارخانه ضمن بازدید از بخش های مختلف 

آن بللا توضیحللات متخصصللان و دسللت انللدرکاران در 
جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

در ایللن کارخانلله که با همللکاری شللرکت دارویی برکت 
و پژوهشللگاه رویان راه اندازی شللده محصوالتی چون 
منیوسللل، ریکالرسللل، رنیودرم سللل، لیپووس سللل، 
مزستروسللل و دستروسللل کلله در درمللان بیماری های 
مختلللف قلللب و عروق، پوسللتی، سیسللتم اسللکلتی و 
سیسللتم دفاعللی بدن کاربللرد دارد، تولید می شللود. از 
سللال سللوم بهره برداری ایللن کارخانه، فنللاوری تولید 
بیوراکتللور  نویللن  بلله روش  فیبروپالسللت  سلللول های 
خواهللد بود. راه انللدازی این کارخانه کلله در یافت آباد 
تهران واقع است از خرداد 1392 آغاز شد، این کارخانه 
موجب اشتغال مسللتقیم 54 نیروی متخصص تراز اول 
کشللور و همچنین اشللتغال غیللر مسللتقیم 260 نیروی 

متخصص شده است.
حجللم سللرمایه گللذاری اولیه بللرای طرح پایلللوت ۵۰۰ 
میلیللارد ریللال بللوده و زیربنللای آن هللزار و 300 متللر 

است./ایرنا
   وزیر ارتباطات: فراگیرشدن 

       فیلترشکن ها اثرات مخرب امنیتی دارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: یکی از دالیل 
مخالفللت دولت با فیلترینگ این اسللت که اگر برخی از 
اپلیکیشللین ها اثللر مخربی داشللته باشللند، در کنار آن 
اسللتفاده و فراگیر شدن فیلترشکن ها هم اثرات مخرب 

امنیتی زیادی دارند.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشللیه مراسم رونمایی 
از پروژه های همللراه اول همزمان با هفته ارتباطات، با 
اشللاره به اختالالت ایجاد شده در خدمات اینترنتی به 
دلیل اسللتفاده از فیلترشللکن اظهار کرد: درست است 
کلله بسللیاری از فیلترشللکن ها خدمات ظاهللری خوبی 
بلله کاربللر ارائه می دهنللد و به همیللن دلیللل کاربران به 
اسللتفاده از آن هللا عالقه مندنللد اما بنا بلله گزارش هایی 

که مراکللز معتبر منتشللر می کنند، این نللوع نرم افزارها 
اسللتفاده ضدامنیتللی دارنللد و نوعللی باج افزارنللد کلله 
بلله جمللع آوری اطالعللات مشللترکین اقللدام می کنند و 
فراگیللری و اسللتفاده از فیلترشللکن ها تبعللات بسللیار 

زیادی دارد./ ایسنا
   گوشت گوسفندی 50 هزار تومان شد

هللر کیلوگللرم گوشللت گوسللفندی شللقه در آسللتانه ماه 
مبللارک رمضللان در شللهر تهران حللدود ۴۷ تللا ۵۰ هزار 
تومان به فروش می رسللد که معادل یک چک مسافرتی 

۵۰ هزار تومانی است.
قیمت هر کیلوگرم گوشللت شللقه گوسللفندی ایرانی در 
بللازار مصرف )تهللران( به حللدود هر کیلوگللرم 50 هزار 
تومان رسللیده اسللت به طللوری که هللر کیلوگللرم از این 
محصللول 47 تللا 50 هزار تومللان به صورت بللدون دنبه 
به فروش می رسللد، هرچند که قیمللت این محصول در 
برخللی از مناطق شللمالی تهران حتی گران تر اسللت./ 

تسنیم
   رمضان امسال 29 روز است

عضللو سللتاد اسللتهالل دفتللر مقللام معظللم رهبللری با 
اشللاره بلله 29 روزه بودن ماه رمضان امسللال گفت: روز 
پنجشللنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه، اول ماه مبارک رمضان 

است.
روز  اسللت  قللرار  گفللت:  موحدنللژاد  نشسللت  ایللن  در 
کار  کشللور  مختلللف  نقللاط  در  گللروه   ۱۲۰ چهارشللنبه 
اسللتهالل را انجام می دهنللد. پیش بینی کارشناسللان 
هم این اسللت کلله هالل به سللادگی قابل رؤیت اسللت؛ 

بنابراین روز پنجشنبه اول ماه رمضان است.
وی افللزود: هللالل در غللروب روز چهارشللنبه با چشللم 
عللادی به راحتی قابل دیدن اسللت. بعضی از کشللورها 
فردا را ماه رمضان اعالم می کنند، ولی سللتاد استهالل 
اشللتباه نکرده است. چهارشللنبه ۲۹ شعبان است. روز 
بیسللت و هشتم کسللی اسللتهالل نمی کند و هیچ دلیل 

علمی نمی بینیم که بخواهیم استهالل کنیم./ مهر
   »ماه عسل« جوان پسندتر شد

قائم مقام شبکه سه سیما اعالم کرد برنامه »ماه عسل« 
امسال جوان پسندتر شده و توجه ویژه ای هم به شعار 

سال دارد.
جعفللر عبدالملکی قائم مقام شللبکه سلله سللیما درباره 
برناملله »ماه عسللل« و آغاز پخللش آن به مناسللبت ماه 
رمضان گفت: برنامه »ماه عسللل« امسللال با تغییری در 
رویکردهایش از پنجشللنبه ۲۷ اردیبهشللت همزمان با 
اولین روز ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه سیما 
می رود. با توجه به شللعار »حمایت از کاالی ایرانی« در 
سللال ۹۷ این برنامه هم رویکللردی اقتصادی پیدا کرده 

است و مهمانانی متناسب با موضوع سال دارد.
قائللم مقام شللبکه سلله سللیما با اشللاره به حضللور علی 
فروغللی مدیللر جدیللد شللبکه سلله و نظر وی نسللبت به 
برنامه هللا اظهار کللرد: آقای فروغللی می خواهد تحولی 
در برنامه های شللبکه ایجاد کند تا ذائقه جوانان بیشتر 
لحللاظ شللود و امسللال هللم برنامه »مللاه عسللل« جوان 
پسللندتر شللده اسللت. »ماه عسل« امسللال مثبت گراتر 
هم شللده است و برنامه ای است که عوامل در یک سال 
تالش زیادی برای آن انجام دادند و فکر می کنم امسال 
مخاطبللان بیشللتری هللم داشللته باشللد. پیللش از این 
گفته شللده بود که برنامه »ماه عسللل« با اجرای احسان 
علیخانی قرار اسللت دو روز زودتللر از ماه رمضان پخش 
شللود اما حاال بناسللت در اولین روز از ماه رمضان روی 

آنتن شبکه سه سیما برود./ مهر
   موافقت مجلس با بررسی فوری طرح 
       افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان

فوریللت  دو  اسللالمی  شللورای  مجلللس  نماینللدگان 
استفسللاریه ای را بلله تصویللب رسللاندند کلله در صورت 
تصویللب نهایللی آن، حقللوق کارمندانللی کلله کمتریللن 
دریافتی را دارند، به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.

در جلسلله علنی مجلس شللورای اسللالمی بررسللی دو 
فوریت استفسللاریه جزء ۱ بند »الللف« تبصره ۱۲ قانون 
بودجه سللال ۱۳۹۷ با امضای ۴۳ نماینده در دستور کار 
صحللن علنی مجلس قللرار گرفللت؛ این طللرح در مورد 

افزایش حقوق کارمندان است.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس 
شللورای اسللالمی به عنوان یکللی از طراحان این طرح 
و در   ۹۷ بودجلله سللال  تلفیللق  گفللت: در کمیسللیون 
صحن علنی مجلس، نمایندگان در راسللتای رسیدگی 
به اقشللار آسللیب پذیر و کسللانی که حقوق کم دریافت 
می کننللد، بندی را به تصویب رسللاندند که حقوق این 
افللراد افزایللش یابللد. متأسللفانه دولت از ایللن تبصره 
برداشت نادرسللتی داشت و افزایش حقوق کارکنان را 
بیللن ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرد، بلله گونه ای که حداقل 
حقللوق ۱۴۴ هللزار تومللان و حداکثر حقللوق ۵۰۰ هزار 
تومان افزایش یابد؛ لللذا این طرح با قید دو فوریت به 
مجلس ارائه شللد تا در راسللتای خواسللت نمایندگان، 
حقوق اقشللار آسللیب پذیر به میزان ۲۰ درصد افزایش 

یابللد./ مهللر
   امکان احراز هویت جسد مومیایی 

       به پزشکی قانونی داده نشد
رئیللس سللازمان پزشللکی قانونی کشللور گفللت: امکان 
شناسللایی و احراز هویت جسد مومیایی که در عملیات 
حفللاری در حرم عبدالعظیم حسللنی )ع( در شللهر ری 
کشللف شللده بود برغللم انتظللار فللراوان و فراهم شللدن 

تمهیدات الزم، به این نهاد داده نشد.
کهگیلویلله  خبرنللگاران  جمللع  در  شللجاعی  احمللد 
وبویراحمللد در یاسللوج افللزود: این در حالی اسللت که 
مقدمللات و تمهیللدات الزم بللرای احللراز هویت جسللد 
مومیایی در سللازمان پزشللکی قانونی انجام شده بود و 
این نهللاد قضایی آمادگی داشللت کلله در کمترین زمان 

ممکن این جسد مومیایی را شناسایی کند./ ایرنا

   مازندران در ولگاگراد روسیه سرای 
      تجاری می زند

ایجاد سللرای تجللاری مازندران در ولگاگراد روسللیه در 
پی سفر هیئت اقتصادی روسی به ساری نهایی شد.

روسللای اتاق های بازرگانی مازندران و ولگاگراد روسیه 
در نشسللتی کلله محل اتللاق مازندران در سللاری برگزار 
شللد، پللس از بحللث و تبادل نظللر در باره ایجاد سللرای 

تجاری به تفاهم رسیدند.
قللرار اسللت ایللن تفاهمنامه در سللفر مللاه اوت )مرداد( 
اسللتاندار ولگاگللراد به مازندران به امضای اسللتانداران 

دو منطقه برسد.
سللرای تجاری به عنللوان یک مرکز اقتصللادی می تواند 
زمینلله و تقویللت حضللور صادرکننللدگان مازنللدران در 
روسللیه را فراهللم کللرده و سللکوی تجارت با آن کشللور 

باشد./ ایرنا
   انتقاد دوباره اردوغان نسبت 

       به خروج آمریکا از برجام
رجللب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با انتقاد 
دوباره نسللبت به خروج آمریکا از برجام گفت: با خروج 
آمریللکا از توافق هسللته ای با ایللران، منطقه وارد دوره 

سختی خواهد شد.
اردوغللان در گفللت و گو با شللبکه بی.بی.سللی، امضای 
برجللام در دوره اوبامللا را گامی در جهللت برقراری صلح 
دانسللت و افللزود: خللروج آمریللکا از برجللام، اقدامللی 
ناامیدکننده است. ما خواهان برقراری صلح در منطقه 
هسللتیم و هر گامی خللالف این جهللت را مخاطره آمیز 
مللی دانیم و به همیللن دلیل، اقدام به خللروج از برجام 

را تأیید نمی کنیم.
وی خواسللتار اسللتمرار قراردادهللای امضللا شللده بین 
المللی شللد و ادامه داد: با امضای برجام اقدامی شکل 

گرفت و بنابراین باید حفظ می شد.

میز خبر
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   توافق عربستان و امارات بر سر جزیره یمنی
»احمد بن دغر«، نخسللت وزیر دولت مسللتعفی یمن اعالم کرد: »بحران« بین دولت مسللتعفی مسللتقر در جزیره سللقطری و 
دولت امارات پس از توافق دو طرف درباره بازگشللت اوضاع جزیره به قبل از اسللتقرار نیروهای اماراتی به پایان رسیده است. 
یک منبع وابسللته به دولت مسللتعفی یمن اعالم کرد، »در پی حصول این توافق، بن دغر و هیئت همراه او جزیره سقطری را 
بلله مقصد عدن تللرک کردند.« امارات اخیرًا صدها نظامی را در بخش های حیاتی ایللن جزیره چون فرودگاه، بنادر و مقرهای 
دولتی مستقر کرده است. این کشور یکی از ستون های اصلی ائتالف عربستان در نبرد علیه حوثی های یمن است. سقطری 
یک مجمع الجزائر یمنی شللامل شللش جزیره و دارای جایگاه راهبردی ویژه ای در اقیانوس هند، شللاخ آفریقا و خلیج عدن 
است و امارات که اکنون بخش های زیادی از سواحل و اراضی جزیره »سقطری« را تحت کنترل خود گرفته است، می خواهد 

این جزیره مهم یمن را به مرکز نفوذش در خلیج عدن و شاخ آفریقا مبدل کند.
   رایزنی پمپئو با همتایان آلمانی، انگلیسی و فرانسوی درباره ایران

هیثر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، یک هفته پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج 
شللد، اعالم کرد، مایک پمپئو وزیر امور خارجه این کشللور طی روزهای اخیر با همتایان آلمانی، فرانسللوی و انگلیسللی خود 
درباره ایران رایزنی کرده است. نوئرت در این بیانیه اعالم کرد: وزیر امور خارجه آمریکا بر این موضوع تأکید کرد که واشنگتن 
و متحدان اروپایی منافع مشللترک مسللتحکمی در جلوگیری از توسعه حتی یک سالح اتمی توسط ایران و مقابله با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران در منطقه دارند. پمپئو ابراز امیدواری کرده که امکان ادامه این همکاری مستحکم وجود داشته باشد.

   فرمانده کل سپاه گفت: مظلومیت مردم فلسطین امروز در دنیا زبانزد است.
سللردار محمدعلی جعفری در جمع خبرنگاران در حاشللیه افتتاح اولین بیمارسللتان تخصصی دندانپزشللکی شهید شکری در 
ارتباط با جنایت اخیر رژیم صهیونیسللتی در جریان انتقال سللفارت آمریکا از تالویو به بیت المقدس اظهار کرد: دنیا پر از ظلم 
و جور اسللت و شللاهدیم که آمریکا و اسللرائیل غاصب و برخی از کشللورهای خائن منطقه که اسم اسللالمی هم دارند آن را انجام 
می دهند. جعفری گفت: امیدواریم با استقامت و پایداری که با تبعیت از انقالب اسالمی در منطقه انجام می گیرد و درس هایی 
که مردم منطقه از ایسللتادگی و اسللتقامت می گیرند که دوران دفاع مقدس و حوادث بعد از آن مثل پیروزی های جنوب لبنان، 

سوریه، عراق و یمن ازجمله آن هاست؛ مردم فلسطین و غزه هم شیرینی استقامت و پیروزی خود را بچشند./ ایسنا
   رشد ۳ برابری آمار باسوادی کشور  نسبت به میانگین جهانی

معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس سللازمان نهضت سللواد آموزی با اشللاره به رشللد ۳ درصدی آمار بیسللوادی در کشور 
گفت: این میزان حدود سه برابر میانگین جهانی است.

جامعه ایرانی در طول 200 س��ال اخیر خاطرات چندان خوبی از روس ها نداش��ته 
اس��ت. آن ه��ا به بدعه��دی در می��ان ایرانیان مش��هور هس��تند و علی رغ��م اینکه 
وابس��تگان به روس در ایران به مانند وابس��تگان به غرب )روسوفیل ها و انگلوفیل 
ها( همواره س��عی در تطهیر چهره آن ها داش��ته اند، اما به نظر می رس��د نمی توان 

بدبینی ایرانیان به آن ها را از بین برد.
ب��ه گ��زارش تابناک، ش��نبه همی��ن هفته س��ایت تابن��اک در مطلبی تح��ت عنوان 
»نش��انه هایی از تغیی��ر اس��تراتژی روس��یه در قبال ای��ران پس از خ��روج ترامپ از 
برجام«، با توجه به نش��انه هایی، به احتمال تغییر رویکرد و استراتژی روس ها در 

قبال ایران در دوران پسا خروج آمریکا از برجام اشاره داشت.
به نظر می رس��د این تغییر اس��تراتژی از جانب روس ها عیان تر ش��ده اس��ت و در 
تازه ترین سیگنال از سوی روس ها، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
گفت: امکان بحث و گفتگو درباره آینده برجام بدون مشارکت آمریکا وجود دارد. 
او در عی��ن حال افزود: حفظ توافق هس��ته ای بدون آنکه ته��ران امتیازاتی بدهد 

غیرممکن است.
بر اس��اس گزارش رویترز ب��ه نقل از خبرگ��زاری اینترفاکس، مع��اون وزیر خارجه 
روس��یه همچنین گفت: تصمیم آمریکا درمورد ایران و توافق هسته ای، بدون در 
نظ��ر گرفتن مالحظ��ات، در بحبوحه ش��روع گفت و گو ها در ش��به جزیره کره اخذ 
ش��ده اس��ت. معاون وزیر خارجه روس��یه؛ حفظ برج��ام ب��دون دادن امتیازاتی از 

سوی ایران غیرممکن است!
همانط��ور ک��ه در تحلیل تابناک گفته ش��د، نخس��تین نش��انه از چرخش سیاس��ت 
روس ها در قبال ایران، هنگامی ظاهر ش��د که به رغم اینکه ایران بارها اعالم کرد 
ب��ا هرگون��ه توافق الحاقی در برجام مخالف اس��ت، الجزیره چن��د روز پیش از قول 
مع��اون وزیر خارجه روس��یه اعالم کرد که مس��کو برای بررس��ی توافقی الحاقی در 

ساختار توافق هسته ای آمادگی دارد.
ب��ه نظر می رس��د روس ها بازی با کارت ای��ران را به خوبی ی��اد گرفته اند و موقعیت 

کنونی را برای امتیازگیری هم از ایران و هم از غرب مناسب دیده اند.

محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان پیش از عزیمت به بروکس��ل 
در نام��ه ای ب��ه فدری��کا موگرین��ی مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا 
مواض��ع کش��ورمان در خص��وص برج��ام بعد از خ��روج آمریکا از آن را تش��ریح 

ک��رد.
ظریف بعد از خروج آمریکا از برجام از ش��نبه ش��ب س��فری به چین و روس��یه و 
بلژی��ک آغاز کرد تا با س��ایر طرف های برجام بعد از خ��روج آمریکا از این توافق 
گفت وگو کند و قرار اس��ت فردا )س��ه ش��نبه( در بروکس��ل ب��ا موگرینی و وزرای 
خارجه س��ه کشور اروپایی )آلمان، فرانسه و انگلیس( درباره تضمین های اروپا 
ب��رای تأمی��ن حقوق مل��ت ایران از برج��ام به رایزنی بنش��یند. رئیس دس��تگاه 
دیپلماس��ی ایران در س��فر به پکن و مس��کو نیز ب��ا همتایان خ��ود دیدار و گفت 

وگ��و ک��رده ب��ود.
وزی��ر خارج��ه کش��ورمان همچنین ب��ه آنتونی��و گوت��رش دبیرکل س��ازمان ملل 

درباره خروج آمریکا از برجام نامه نوش��ت.
حس��ن روحان��ی رئیس جمه��وری ای��ران دقایقی بعد ب��ه این اظه��ارات ترامپ 

واکن��ش نش��ان داد و گفت: از این لحظ��ه، توافق برجام بین ایران و پنج کش��ور 
است از این لحظه 1+5، یک را از دست داده و در این شرایط ما باید منتظر آن 
باش��یم که شش کش��ور بزرگ جهانی نس��بت به این توافق چگونه عمل خواهند 

ک��رد.
رئیس جمهور کشورمان تأکید کرد: من به وزارت خارجه دستور دادم که ظرف 
چند هفته آینده با مذاکرات با کش��ورهای اروپایی و دو کش��ور بزرگ دیگر یعنی 
روس��یه و چین رایزنی ها، هماهنگی ه��ای الزم و مذاکرات الزم را انجام دهند. 
اگ��ر در پای��ان این مهلت و زمان کوت��اه ما به این نتیجه رس��یدیم که با همکاری 
پنج کش��ور می توانیم، همه آنچه در برجام خواس��ت ملت ایران بوده به دس��ت 
آوری��م به رغم میل آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و تالش های آن ها و حرف های 
بی نزاک��ت ترامپ برجام پایدار خواهد مان��د و ما می توانیم به نفع صلح و امنیت 
منطق��ه و جه��ان قدم های خودم��ان را برداریم و اگ��ر ببینیم مناف��ع ما تضمین 
نخواهد ش��د، به زودی من با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام 

را در آن ش��رایط به اطالع مردم می رس��انم.

نامه ظریف به موگرینیبازی جدید روس ها با منافع ایران

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

عمده ترین چیزی که سبب می شود انسان مورد نظر تشریفی و تکریمی 
معصومین)ع(قرار گیرد، آن است که وقتی پرونده اعمال ما به دست آنها 
می رس�د، مایه خوش�حالی و رضایت آن�ان را فراهم کن�د، یعنی مملو از 
اعمال صالح باش�د و خالی از اعمال طالح و زش�ت. در این صورت است 
که آنان خوشحال می شوند و در حق چنین انسان صالحی دعا می کنند و 

به دیده رحمت و عطوفت به او می نگرند.
علی مظهر اسمای حسنای الهی، ص128

از هر نظری بولهبی رد پیش است
ما غافل از االعجبی رد پیش است

از هر نفسی تیره شبی رد پیش است
از هر قدمی بی ادبی رد پیش است خاقانی


