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هوای مشهد بسیار ناسالم است

ایستگاه خاقانی از وضعیت بنفش نیز عبور کرده است

شهر سربی  4نفس های 
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تکمیل ثواب روزه داری با اهدای خون؛

ذخایر خون رو به پایان است!

پیامدهای اعتصاب کامیون داران ادامه دارد؛ 

هندوانه کیلویی 2000 تومان!

توافق سازمان مالیاتی با اصناف؛

600 هزار واحد صنفی معاف 
ازمالیات هستند

رحیمی جهان آبادی:

روسیهواسرائیلنمیتوانند
برایماتعیینتکلیفکنند

با حکم وزیر کشور؛

نوروزیان،معاونسیاسی
استانداریخراسانرضویشد

چهار شنبه   9   خرداد ماه 1397 0 14  رمضان  1439 
سال اول شماره 221 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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تحلیل روز

گزارش ویژه

امید واهی امید
عارف، گزینه اصالح طلبان برای ریاست مجلس

در واکنش به خبر تعرض به دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی؛

باید اتفاق بیفتد!

براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، دهه نخست خرداد 
آن  براساس  که  می شود  برگزار  مجلس  هیئت رئیسه  انتخابات  سال  هر 
رای  با  پارلمان  هیئت رئیسه  سخنگوی  و  کارپرداز  دبیر،  نواب،  رئیس، 

اکثریت نمایندگان مجلس برای یک سال آتی انتخاب می شوند ...

دلش  گاهی  آدم  که  می افتد  اتفاق  سرهم  پشت  آنقدر  اخیر  حوادث 
می خواهد دستش را بگذارد روی شانه اتفاق و بگوید: نفس بگیر و بعد 
ضربه جدیدی بزن!  تعرض جنسی اجازه نمی دهد نفس کشیدن نمی دهد 

و همین اول سال بود که در تعطیالت نوروز شنیدیم...
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 علی روغنگران

رحیمی جهان آبادی:

روسیه و اسرائیل نمی توانند برای ما 
تعیین تکلیف کنند

مجلس،  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
نهایی  گیرنده  تصمیم  سوریه  دولت  کرد:  تاکید 

حضور نیروهای ایرانی در سوریه است.
با  گفت وگو  در  ج��ه��ان آب��ادی  رحیمی  جلیل 
توافق  خصوص  در  خانه ملت،  خبرگزاری  خبرنگار 
روسیه و رژیم صهیونیستی درباره خروج نیروهای 
اسرائیل  و  روسیه  توافق  گفت:  سوریه،  از  ایرانی 
انجام  محرمانه  گفت وگوی  جریان  در  احتمال  به 
جمهوری  دیپلماسی  دستگاه  اما  اس��ت،  گرفته 
سوریه  داخلی  جنگ  در  ایران  هزینه  باید  اسالمی 

را به خوبی مدیریت کند.
در  باخرز  و  تایباد  ج��ام،  تربت  م��ردم  نماینده 
جمهوری  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس 
دولت  از  و  بوده  اسد  بشار  متحد  ای��ران  اسالمی 
مادی،  سنگین  هزینه  لذا  کرده  حمایت  اسد  بشار 
است  کرده  پرداخت  حیثیتی  و  سیاسی  معنوی، 
ذی  کشورهای  قدرت  تقسیم  موقع  که  هم اکنون  و 
نفوذ و حضور آنها در سوریه مطرح است اگر ایران 
آسیب  شود،  گذاشته  کنار  اثرگذار  کشور  عنوان  به 
جدی برای دیپلماسی ایران در سوریه و کشورهای 

عربی خواهد بود.
اسالمی  جمهوری  با  اسرائیلی ها  اف��زود:  وی 
ایران و نیروهای مقاومت در لبنان مشکل اساسی 
دارند بنابراین کم رنگ شدن نقش ایران در سوریه 
لذا  می کند  کمک  منطقه  در  آنها  نقش  افزایش  به 
آسیب جدی متوجه همه کشورهای عربی و منطقه 

خاورمیانه خواهد کرد.
دستگاه  اس��ت:  معتقد  جهان آبادی  رحیمی 
باید  شرایط  این  در  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی 
دولت  با  رایزنی  با  و  دهد  نشان  را  خود  خوبی  به 
نهایی  نظر  البته  را مرتفع سازند،  سوریه مشکالت 
عهده  بر  سوریه  در  ایران  نیروهای  حضور  درباره 
در  هم  سوریه  دولت  اینکه  است.  سوریه  دولت 
بسیار  اهمیت  از  نه  یا  باشد  تصمیم گیری  شرایط 

برخوردار است.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
با  سوریه  دولت  گفت:  اسالمی،  ش��ورای  مجلس 
سرنوشت  برای  نتواند  است  ممکن  روس ها  فشار 
سوریه  دولت  مجموع  در  اما  گیرند،  تصمیم  خود 
ایرانی  نیروهای  برای حضور  نهایی  گیرنده  تصمیم 

است.
 10 کانال  خانه ملت؛  خبرگزاری  گ��زارش  به 
تلویزیون اسراییل در گزارشی مدعی شد روسیه و 
مرزهای جنوبی  کنترل  که  کرده اند  توافق  اسراییل 
باشد  سوریه  دولتی  نیروهای  دست  در  سوریه 
و  لبنان  ا...  حزب  جمله  از  خارجی  نیروهای  و 

نیروهای ایرانی از این منطقه بیرون بروند.

توافق سازمان مالیاتی با اصناف؛

600 هزار واحد صنفی معاف از 
مالیات هستند

توافق سازمان  از  ایران  اصناف  اتاق  مالیاتی  مشاور 
مالیاتی با اصناف برای عملکرد مالیاتی سال ۹۶اصناف 

خبر داد.
محمدرضا جعفریان با اشاره به توافق سازمان امور 
مالیات عملکرد سال 96  برای  اصناف  اتاق  و  مالیاتی 
بخشی از مشاغل حقیقی و گروه سوم مشاغل افزود: در 
راستای اجرای تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم، 
مشموالن این تبصره و گروه سوم بند 2 آئین نامه اجرایی 
ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، مقرر شد مالیات 
درصد   5 با   95 سال  به  نسبت  آنها   96 سال  عملکرد 

افزایش همراه باشد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مودیانی 
که 10 برابر رقم مذکور در ماده 84 قانون مالیات های 
دارن��د،  درآم��د  خدمات  و  ف��روش  به  نسبت  مستقیم 

می توانند از این تفاهم به وجود آمده استفاده نمایند.
وی افزود:  همچنین گروه سوم مشاغل در صورتی که 
فعالیت شان منطبق با تبصره یاد شده است، می توانند 
اظهارنامه و مالیات متعلقه را پرداخت و در شهریور ماه 

برگه مالیات قطعی خود را دریافت کنند.
تسلیم  هنگام  که  مؤدیانی  شد:  ی��ادآور  جعفریان 
می توانند  نپردازند،  کامل  را  خود  مالیات  اظهارنامه 
40 درصد آن را به صورت نقدی ومابقی را در 4 قسط 

پرداخت کنند.
جعفریان عنوان کرد:  در حال حاضر نزدیک ۶۰۰ هزار 
هزار   ۹۰۰ حدود  و  بوده  مالیات  از  معاف  صنفی  واحد 

واحد نیز مشمول توافق تبصره ۱۰۰ می شوند.

آخرین تحوالت طال در بازار مشهد
طال همچنان در سرباالیی افزایش قیمت قرار دارد.

روز سه شنبه هر قطعه سکه امام دو میلیون و 130 
هزار تومان در بازار مشهد مبادله شد. سکه طرح امام 
نیز به 2 میلیون و 50هزار تومان رسید. همچنین هر نیم 
سکه با نرخ یک میلیون و 40هزار تومان، ربع سکه 600 
و 500  عیار 196هزار  گرم طالی 18  و هر  تومان  هزار 

تومان مبادله شد. 

شوشتری:

تغییر فرماندار قوچان قطعی است
نماینده قوچان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تغییرات فرمانداری این شهرستان قطعی است اما 
بر سرگزینه های پیشنهادی با استانداری اختالف 

نظر داریم.
خبر  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  از  پس 
تغییرات در سطح مدیران ارشد شهرستان روز به 
این  از  برخی  در  حتی  و  شد  می  داغتر  و  داغ  روز 
شایعات زمان دقیق تغییرات در سطح فرمانداری 
قوچان نیز از سوی منابع غیر رسمی اعالم اما هر 

بار به دالیلی این خبر تکذیب می شد.
در  قوچان  م��ردم  نماینده  شوشتری،  ه��ادی 
پیگیری  به  پاسخ  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
از  جلوگیری  و  حقایق  بیان  برای  ما  خبرنگار  های 
مدیریتی  تغییرات  داشت:  اظهار  روزمره  شایعات 
در سطح مدیران ارشد این شهرستان قطعی شده 
است اما با توجه به تغییر و تحوالت ماه های اخیر 
فعال  مساله  این  رضوی  خراسان  استانداری  در 
اعمال  زیرا در موضوع  مانده است،  باقی  مسکوت 
تغییرات مدیریتی در سطح کالن تابع نظرات این 

نهاد هم می باشیم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اختالف نظر وی 
فرمانداری  نهایی  گزینه  انتخاب  در  استانداری  با 
و  داشته  صحت  مساله  این  داد:  ادام��ه  قوچان 
طبیعتا اختالف نظراتی بر سر گزینه نهایی سکاندار 
ما  نگاه  زیرا  دارد  این شهرستان وجود  فرمانداری 
و  شهرستانی  پتاسیل  و  ها  ظرفیت  از  مندی  بهره 

انتخاب مدیران بومی است.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
تغییرات  به  واکنش  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
های  پست  بودن  خالی  و  قوچان  فرمانداری  اخیر 
معاونت در این نهاد نیز تصریح کرد: معتقدیم هر 
چه سریعتر می بایست این خال برطرف و نیروهای 
قوچان  فرمانداری  های  معاونت  برای  کارآمدی 

انتخاب و منصوب شوند.
در  ورزش��ی  زمین   12 اح��داث  به  اش��اره  با  وی 
کرد:  نشان  خاطر  نیز  شهرستان  ای��ن  محالت 
قوچان  محالت  در  ورزش��ی  های  زمین  اح��داث 
از  پس  اما  بود  شهروندان  جدی  مطالبات  از  یکی 
تخصیص بودجه 20 میلیارد ریالی از سوی وزارت 
تعهد  به  قوچان  سابق  شهردار  جوانان،  و  ورزش 
خود عمل نکرد و این بودجه به پیمانکاران طلبکار 
پرداخت شد که بنده نیز به این مساله گالیه داشته 

و دارم.
خوشبختانه  ک��رد:  تاکید  پایان  در  شوشتری 
ساخت  برای  خوبی  اقدامات  اخیر  های  ماه  طس 
مختلف  محالت  در  ورزشی  های  زمین  احداث  و 
این شهرستان انجام گرفته و شورای اسالمی شهر 
نیز می بایست در نحوه هزینه کرد این دو میلیارد 

تومان بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد.

معاون بازرسی سازمان صنعت خراسان رضوی:

قیمت گوشت گرم گوسفندی مهار شد
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت: رشد قیمت گوشت 
شده  آغاز  استان  در  رمضان  ماه  از  پیش  که  قرمز 
بود، با ورود گوشت گرم خارجی به بازار، مهار شد.
به گزارش ایرنا، علی باخرد روز سه شنبه افزود: 
قرمز  گوشت  تولید  بخش  در  که  اتفاقاتی  دلیل  به 
به  در کشور رخ داد، قیمت این ماده پروتئینی رو 
فزونی نهاد که این رشد قیمت در خراسان رضوی 

نسبت به میانگین کشور پنج درصد بیشتر بود.
در  قرمز  گوشت  قیمت  افزایش  کرد:  اظهار  وی 
 520 به  آن  کیلوگرم  هر  تا  یافت  ادامه  رمضان  ماه 
فکر  به  تامین  بخش  متولیان  که  رسید  ریال  هزار 

جایگزین کردن مواد پروتئینی وارداتی افتادند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت: بر همین اساس از 
استرالیا  از  گرم  گوشت  واردات  جاری  هفته  شنبه 
 2 تاکنون  که  طوری  به  شد  آغاز  مناسب  قیمت  با 
محموله چهارتنی و هشت تنی وارد و توزیع شده و 
امروز نیز یک محموله 10 تنی دیگر به استان وارد 

می شود.
مکان   28 در  واردات��ی  گوشت  کرد:  بیان  باخرد 
خراسان  ب��ازار  تنظیم  کمیسیون  پوشش  زی��ر 
رضوی توزیع می شود که هم اینک هرکیلوگرم ران 
سردست  و  ریال  هزار   390 قیمت  به  گوسفندی 

380 هزار ریال در حال توزیع است.
موجب  وارداتی  گوشت  توزیع  اینکه  بیان  با  وی 
کاهش 50 هزار ریالی قیمت هرکیلوگرم گوشت در 
وارداتی  منجمد  گوشت  افزود:  شده،  استان  بازار 
نیز توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان تامین 
شده و فراخوان به شرکت های کارگری و کارمندی 
کیلوگرم  هر  قیمت  به  را  فراورده  این  تا  شده  داده 

240 هزار ریال عرضه کنند.
تنظیم  کمیسیون  دیگر  اقدام  داد:  ادامه  باخرد 
تهاتر  گوشت،  قیمت  کنترل  ب��رای  استان  ب��ازار 
که  طوری  به  است  نهاده ها  تحویل  با  گرم  گوشت 
داده  تولید  بخش  به  که  دامی  نهاده های  برابر  در 
می شود، گوشت گرم با حداقل 50 هزار ریال کمتر 

از بازار در اختیار شبکه عرضه قرار می گیرد.
نهاده ها  تحویل  با  گرم  گوشت  تهاتر  افزود:  وی 
طی 2 روز آینده در خراسان رضوی آغاز و سپس 
بازرسان  و  می شود  عرضه  شبکه  در  گوشت  این 
نظارت  عرضه  نحوه  بر  سازمان  ای��ن  و  اصناف 

خواهند داشت.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
این  دیگر  اقدام  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و 
بر  نظارت  گوشت،  قیمت  کنترل  ب��رای  سازمان 
کشتارگاه های دام است که این کار با کمک دستگاه 
قضایی آغاز شده تا جلو دالل بازی ها در این عرصه 

گرفته شود.
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براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، 
انتخابات هیئت رئیسه  دهه نخست خرداد هر سال 
مجلس برگزار می شود که براساس آن رئیس، نواب، 
با  پارلمان  هیئت رئیسه  سخنگوی  و  کارپرداز  دبیر، 
برای یک سال آتی  نمایندگان مجلس  اکثریت  رای 

انتخاب می شوند .
توهم ایجاد یک مجلس اصالح طلب

هفتم اسفند ۹۴ انتخاباتی در کشور برگزار و سبب 
شورای  مجلس  اصلی  شاکله  در  تغییراتی  ایجاد 
جریان های  از  بسیاری  زمان  آن  در  شد.  اسالمی 
مجلس  تندروی  گروه های  که  بودند  معتقد  سیاسی 
افراد  آن ها  جای  به  و  شده اند  خارج  بهارستان  از 
اصالح طلبی  یا  اعتدالی  رویکردهای  با  متفاوتی 
نبود؛  اینگونه  ماجرا  ولی  شده اند  ملت  خانه  وارد 
به  و  بودند  انداخته  پوست  مجلس  محافظه کاران 

نوعی شاکله آن ها نوسازی شده بود. 
از طرفی همه جریان های سیاسی می دانستند که 
بسیاری  ورود  اجازه  نگهبان  شورای  کارزار  این  در 
همین  برای  و  نمی دهد  را  اصالح طلب  نیروهای  از 
به  دس��ت  دول��ت  به  نزدیك  و  دولتی  جریان های 
فقط  که  کنند  کار  وارد  را  نیروهایی  تا  شدند  کار 
بخش  یعنی  این  و  نداشتند  تندروها  با  همگرایی 
به  منتسب  را  آن ه��ا  م��ردم  که  اف��رادی  از  عظیمی 
اخالقی  وابستگی  می دانستند  اصالح طلبی  جریان 

و سیاسی به جریان اصالحات نداشتند. 
بعد از آغاز شدن مجلس دهم برخی سعی داشتند 
اصالحات  نام  به  را  نمایندگان  ناکارآمدی های  که 
مجلس  مجلس،  ای��ن  ک��ه  بگویند  و  کنند  تمام 
البته  ن��دارد.  را  الزم  کارآمدی  و  است  اصالحات 
ناکارآمدی  که  پوشید  چشم  نمی توان  نکته  این  از 
تازه کار  نمایندگان  و  نبود  ناروا  چندان  هم  مجلس 

توانایی الزم را نداشتند.
دلسوزان و واقع بینان می دانستند که وزن جریان 
تصور  این  متوهمان  ولی  است  چقدر  اصالح طلبی 
افراد در جریان اصالح طلبی جا  را در اذهان برخی 
انداختند که می توانند با یکه تازی به راه خود ادامه 
که  اتفاقی  بود؛  امید  افول  ابتدای  بازی  این  دهند. 

می دانست  امیدی  را  خود  که  جریانی  تا  شد  سبب 
مسیر را جدا و ائتالف را نابود کند. 

آن هایی که این خودبرتربینی برخی در فراکسیون 
امید را دیده بودند، دلخوری داشتند ولی در ادامه 
و حتی  کردند  را حفظ  امید  مسیر همچنان حرمت 
جایگاه  نانوشته  قراری  با  جریان ها  این  نمایندگان 
نواب رئیس مجلس را به فراکسیون امید اختصاص 

داده بودند.
اشتباه امیدی ها

انشقاق  یعنی  فوق  ماجرای  مقصران  از  بخشی 
امید، تصور می کردند که محمدرضاعارف حق والیی 
بر گردن نمایندگان و ملت ایران دارد و باید به سهم 
هدف  این  برای  و  شود  مجلس  رئیس  و  برسد  خود 
نیز اقدامات فراوانی را در دستور کار قرار دادند ولی 
با  این رویه نیز سبب شد تا بدبینی جریان هایی که 
ائتالف اصالحات باال آمده بودند ولی دلی در گروی 
این جریان نداشتند بیشتر شود و کار را به وزن کشی 
فراکسیون  نیز  رویارویی  این  در  بکشانند.  سیاسی 
در  همین  ب��رای  و  خ��ورد  شکست  امید  به  موسوم 
نفع  به  بازی  بهارستان  از البی های داخلی  بسیاری 

آن ها به پایان نمی رسید.
َتکرار بی تدبیری

حال دوباره بعد از این همه تکرار شکست برخی از 
جریان ها و افرادی که به نظر می رسد نگاهی مقطعی 
اظهاراتی  راهبردی هستند در  نگاه  از  فارغ  و  دارند 
مجلس  ریاست  گزینه  عنوان  به  عارف  انتخاب  از 
عضو  میرزایی،  جالل  مثال  برای  می گویند.  سخن 
است  گفته  مجلس  امید  فراکسیون  مرکزی  شورای 
فراکسیون  عمومی  مجمع  هفته  این  جلسه  در  که: 
امید، نامزدی محمدرضا عارف برای ریاست مجلس 
نهایی  نامزد  رای،  اخذ  صورت  در  می شود.  بررسی 
فراکسیون امید برای ریاست مجلس ، عارف خواهد 

بود.
وضعیت  آخرین  درباره  شنبه  روز  میرزایی  جالل 
مجلس  رئیسه  هیئت  انتخابات  نامزدهای  بررسی 

در فراکسیون امید گفت: اعضای فراکسیون امید به 
عنوان تشکیالتی که نمایندگی جریان اصالح طلبی 
کار  قواعد  اساس  بر  دارد،  عهده  بر  مجلس  در  را 
را  خود  کاندیدای  رئیسه  هیئت  برای  تشکیالتی، 
وی  ب��ود.  خواهد  همین  ما  ه��واداران  نظر  و  دارد 
مجلس،  امید  فراکسیون  اعضای  اظهارداشت: 
نظرشان  و  دارند  مجلس  اداره  به  نسبت  انتقاداتی 
فراکسیون  نظر  موارد  از  بسیاری  در  که  است  این 
امید گرفته نمی شود. درست است که ما چند عضو 
در هیئت رئیسه مجلس داریم . تصورمان این است 
که اقدامات در هیئت رئیسه مجلس قائم به شخص 
اوضاع  این  در  بخواهیم  که  است  طبیعی  و  است 

تغییراتی ایجاد شود.
هزینه بی تدبیری

این  که  بدانند  باید  دارند  قدرت  توهم  که  کسانی 
دارد  نیز  بازی های سیاسی یك سری هزینه 

که  راهبردهایی  تمام  مانند  می تواند  و 
اصالحات  به  منتسب  جریان های 

نتیجه  به  و  داشتند  مجلس  در 
جریان  دوش  بر  ب��اری  نرسید 
همین  در  بیندازد.  اصالحات 
خطرناک ترین  از  یکی  راستا 
دست  از  می توان  را  هزینه ها 

رئیس  ن��واب  جایگاه های  دادن 
دانست.  امید  فراکسیون  ب��رای 

مجلس  در  ح��اض��ر  ج��ری��ان ه��ای 
دارن��د  تاکید  نکته  ای��ن  به  همگی 

گزینه ای  تنها  علی الریجانی  که 
را  خانه ملت  می تواند  که  است 
در این بازه زمانی اداره و منافع 

همگانی را در برابر خواسته ها 
درخ�����واس�����ت ه�����ای  و 

برخی  و  محافظه کاران 
جریان های فشار دیگر 

حمایت کند. 

قم  اصالح طلبان  حمایت  با  علی الریجانی  شاید 
تحت  امروز  شخصیت  این  ولی  شد  وارد  مجلس  به 
حمایت مستقلین والیی است که اکثریت مجلس را 
در اختیار دارند و قرار نیست که آن ها در این منازعه 
این  بلکه  کنند  حمایت  را  عارف  و  رها  را  الریجانی 
انتخابات  در  عارف  حضور  ضربه  می تواند  جریان 
هیئت رئیسه را با انداختن مهره ای در جایگاه نواب 
رئیس جبران کند که البته این وضعیت سبب شده 
است تا جریان های سیاسی آن را عبور از یك گزینه 
سال ها  که  گزینه  ای  بخوانند؛  مطهری  علی  یعنی 
این  و  بکشانند  پایین  به  صدر  از  را  وی  شده  تالش 
آن  به  عارف  اط��راف  متوهمان  که  است  هشداری 

توجهی ندارند.
را  هرکس  ولی  است  محترمی  شخصیت  عارف 
برای  فرد  این  بی شك  و  آفریده اند  جایگاهی  برای 
را  الزم  صالحیت  اسالمی  شورای  ریاست مجلس 
دنبال  به  فرد  این  اطرافیان  برخی  شاید  ن��دارد. 
سعی  امید  فراکسیون  یا  هستند  جایگاه  به  رسیدن 
ولی  کند  ی��ادآوری  مجلس  در  را  خود  حضور  دارد 
برای  می تواند  اتفاق  این  که  کرد  فراموش  نباید 
همیشه فراکسیون امید را در مجلس به حاشیه براند 

و جایگاه آن را تخریب کند. 
می تواند  شکست  این  البته 
نیز  اج��ب��اری  توفیق  یك 
آن  و  ب��اش��د  داش���ت���ه 
مجلس  توهم  پایان 
که  است  اصالح طلب 
برخی در اذهان خود 
جامعه  از  قشری  و 

پرورانیده اند.

در هفته گذشته در خبرها خواندیم که اعتراض ها و اعتصابات کامیون 
داران در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ به شکل وسیعی به خود 
گرفته است. در روزنامه »صبح امروز« نیز گوشه ای از این اعتراض ها را 

که در کاشمر رخ داده بود، بیان کردیم.
و  مشکالت  آمیز  مسالمت  بیان  برای  قدرتمند  سندیکایی  نبودن 
نرسیدن این دغدغه ها به گوش مسئولین باعث می شود که اعتراض ها 
بازار  اتفاقات جو  این  به خود بگیرد. در سایه  شکل تحصن و اعتصاب 
متشنج شد و عالوه بر اصناف و بخش های مختلفی که ضرر می کنند، 

مثل همیشه دود مشکالت به چشم مردم می رود. 
برای این که تنها بخشی از این مشکالت را بررسی کنیم گفت و گویی با 

اتحادیه بارفروشان مشهد داشتیم که در ادامه می خوانید.
حیدر ساکن برجی به »صبح امروز« گفت: در اثر این تحصن سراسری 
پیدا  قیمت  افزایش  تومان  تا 1000   500 بین  بار  تره  و  میوه  انواع  نرخ 

کند. 
نرخ هر  روز دوشنبه  که  باعث شد  کمبود عرضه  این  کرد:  اضافه  وی 

کیلو هندوانه به 2400 تومان در میدان بار های سطح مشهد برسد.
با  دولت  که  مذاکراتی  به  توجه  با  شنبه  سه  روز  از  کرد:  تاکید  ساکن 
کامیون داران ترتیب داد، وضعیت اندکی بهبود پیدا کرد و برای مثال 

هندوانه به نرخ هر کیلو 2000 تومان رسید. 
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد تصریح کرد: در روزهای اخیر تحصن 

سوی  از  بشود  نقل  و  حمل  قیمت  بی سابقه  رشد  باعث  داران  کامیون 
دیگری برای تعداد معدودی از کامیون داران که اقدام به بارگیری میوه 
می کردند مزاحمت هایی ایجاد شد، به حدی که تعدادی از کامیون هایی 

که در مشهد بار تحویل دادند، شیشه ها و آینه های شان شکسته بود.
چه  اگر  شهرسازی  و  راه  وزارت  که  رسید  مرحله ای  به  اعتصاب ها 

دیرهنگام ولی باالخره وارد مذاکره با رانندگان شد.
کرد:  تاکید  و  اع��الم  را  خبر  ای��ن  دول��ت  سخنگوی  شنبه  سه  روز 
توافق هایی بین وزارت راه و شهرسازی و رانندگان به عمل آمده است 
دریغ  راننده  کش  زحمت  قشر  از  را  بتواند  که  کمکی  هر  نیز  دولت  و 

نمی کند.
55هزار  اف��زود:  رسانه  اصحاب  با  گو  و  گفت  در  نوبخت  باقر  محمد 

بارنامه در روز دوشنبه ثبت شده است.
وی تاکید کرد: اعتصاب ها می تواند به کشاورزان و کارگران لطمه وارد 
کند و ما قصد نداریم به خاطر استیفای حقوق خودمان حق دیگران را 

زیر پا بگذاریم.
و  کارگری  جامعه  مشکالت  درب��اره  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
و  است  دخیل  دولتی  بخش  هم  زمینه  این  در  گفت:  آنان  اعتراضات 
کنیم.  کارگران حمایت  از  که  این است  هم بخش خصوصی. تالشمان 

با توافقاتی که با وزارت کار شد، تالش شده حقوق کارگران حفظ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم حقوق 

هیچ کارگری ضایع شود و باید در چارچوب قانون روابط بین کارفرمایان 
و کارگران را نظارت کنیم.

آیا  که  دید  باید  فعلی چگونه حل شود،  که مشکل  این  از  نظر  صرف 
یا  بر می آید  از وقوع حادثه  دولت درصدد پیدا کردن عالج واقعه قبل 
نه؟ ایا باید تصمیم های خلق الساعه و تبعات آن ها این گونه بروز کند تا 
دول به فکر چاره اندیشی برای راه های جایگزین و نسخه درمان باشد؟ 
در روزهای آینده این موضوع را در گفت وگو با فعالین بخش خصوصی 

پیگری می کنیم.

#پیگیری-خبرمجلس بان خبرشهرستان

امید واهی امید
عارف، گزینه اصالح طلبان برای ریاست مجلس

پیامدهای اعتصاب کامیون داران ادامه دارد؛ 

هندوانه کیلویی 2000 تومان!
نوبخت: ما قصد نداریم به خاطر استیفای حقوق خودمان حق دیگران را زیر پا بگذاریم

ن��وروزی��ان،  رحیم  محمد  کشور  وزی��ر  حکم  با 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  عنوان  به 

استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
حکم  با  و  رضوی  خراسان  استاندار  پیشنهاد  به 
محمد  کشور،  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  دکتر 

رحیم نوروزیان به سمت معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری خراسان رضوی منصوب شد.

است  امید  است:  آمده  حکم  این  از  بخشی  در 
تعامل  و  هماهنگی  ایجاد  جهت  در  تالش  ضمن 
کشوری  دستگاه های  و  ها  سازمان  نهادها،  کلیه  با 

و  استعدادها  از  گیری  بهره  و  استان  لشگری  و 
توانمندی نیروهای الیق، دلسوز و کارآمد در تحقق 
و  امید  و  تدبیر  دولت  های  سیاست  و  ها  برنامه 
وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هرچه بیشتر به 

مردم شریف استان موفق باشید.

توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر 
العظمی  ا...  آیت  حضرت  اسالمی  انقالب  معظم 
خامنه ای "مدظله العالی" در جهت پیشبرد اهداف 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  متعالی 

درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم .

رئیس کمیته گردشگری جمهوری تاتارستان گفت: براساس برنامه 
بین  گردشگری  صنعت  توسعه  منظور  به  گرفته  انجام  های  ریزی 
)مرکز  قازان  به  مشهد  از  پرواز  نخستین  تاتارستان،  و  ایران  کشور   2

تاتارستان( در تابستان امسال انجام می شود.
به گزارش ایرنا، سرگی ایوانف دوشنبه شب در همایشی که توسط 
شرکت توریستی »ایران مرکز« به منظور آشنایی با تورهای گردشگری 
روس و آژانس های مسافرتی تاتارستان در مشهد برگزار شد، افزود: 
گردشگری  های  جاذبه  معرفی  برای  محیطی  تبلیغات  اینک  هم 

تاتارستان در ایران توسط شرکتهای دست اندرکار آغاز شده است.
وی بیان کرد: انجام نخستین پرواز بین ایران و جمهوری تاتارستان 
گردشگری  صنعت  در  بیشتر  همکاری  شانس  امسال  تابستان  در 
و  ایران  در  تاتار  گردشگران  حضور  افزایش  به  و  اف��زوده  را  کشور   2

گردشگران ایرانی در جمهوری تاتارستان خواهد انجامید.
طریق  از  مذکور  پرواز  برقراری  برای  الزم  اقدامات  کرد:  اظهار  وی 
نهادهای مختلف در حال انجام است و ظرفیت اولین پرواز از ایران به 
سمت تاتارستان 150 نفر خواهد بود که این تعداد در هر پرواز تا 300 

نفر قابل افزایش است.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی مطرح کرد:

نزدیکی خراسان رضوی و تاتارستان

خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
راستای  در  همایش  این  برگزاری  گفت:  همایش  این  در  نیز  رضوی 
نشین  مسلمان  کشور  با  استان  این  بین  ای  نامه  تفاهم  امضای 

تاتارستان است که در سال گذشته در ابعاد مختلف به امضا رسید.
ابوالفضل مکرمی فر افزود: این تفاهم نامه در بهمن سال گذشته در 
خصوص همکاری در زمینه گردشگری بین کمیته دولتی گردشگری 
جمهوری تاتارستان )فدراسیون روسیه( و اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی منعقد شد.
وی بیان کرد: در این تفاهم نامه تقویت و توسعه همکاری دوستانه 
ظرفیتهای  ترویج  گردشگری،  زمینه  در  طرفین  بین  درازم��دت 
تبادل  رض��وی،  خراسان  و  تاتارستان  جمهوری  بین  گردشگری 
و  سازی  هتل  برای  گذاری  سرمایه  زمینه  در  تجربیات  و  اطالعات 
تخصصی  نمایشگاه  برپایی  روادید،  تبادل  موضوعی،  سمینارهای 
تخصصی  و  گردشگری  تورهای  برگزاری  گردشگری،  های  حوزه  در 

سالمت مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
جمهوری  با  ایران  گفت:  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
ارتباطات  و  اسالمی  و  فرهنگی  تاریخی،  مشترکات  تاتارستان 
با  خود  تجاری  مبادالت  رضوی  خراسان  همچنین  و  دارد  عمیقی 
این روابط  تقویت  با  نظر است  لذا در  را گسترش داده  این جمهوری 

و معرفی جاذبه های گردشگری این استان و تاتارستان بتوان تبادل 
گردشگر را افزایش داد.

وی اظهار کرد: در این راستا بزودی نخستین پرواز از قازان به سمت 
مشهد و از مشهد به سمت قازان انجام می گیرد و برنامه ریزی شده که 
سفر گردشگران مشهدی به قازان به صورت تکمیلی و شامل سفر به 

مسکو و سایر شهرهای روسیه نیز باشد.
در  جهانی  جام  های  بازی  برگزاری  نزدیکی  به  توجه  با  گفت:  وی 
روسیه و تاتارستان، تاکنون بیش از هزار نفر از خراسان رضوی برای 
تماشای این بازی ها ثبت نام کرده اند که امید است با برقراری اولین 
پرواز بین قازان و مشهد، متقاضیان بتوانند از طریق مسافرت هوایی 

مستقیم برای تماشای بازی ها به آن کشور بروند.
مدیرعامل ایران مرکز مطرح کرد:

آشنایی صاحبان آژانس های مسافرتی با تورهای گردشگری روسیه
مدیرعامل شرکت گردشگری ایران مرکز نیز در این همایش گفت: 
تاتارستان  کشور  دو  بین  مستقیم  پرواز  برقراری  برای  بسترسازی 
تورهای  با  ایران  مسافرتی  های  آژانس  صاحبان  آشنایی  و  ایران  و 

گردشگری روس هدف اصلی برگزاری این همایش است.
یعقوب قاسمی اظهار امیدواری کرد: این شرکت در تابستان امسال 

پرواز چارتر مستقیم بین قازان - تهران را نیز برقرار می کند.

با حکم وزیر کشور؛

نوروزیان، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی شد

رئیس کمیته گردشگری تاتارستان:

اولین پرواز بین مشهد - قازان تابستان امسال انجام می شود
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  دوستی یا دشمنی 
حاکمی در کرمان زندگی می کرد که بسیار مهربان و جوانمرد بود. او عادت داشت هر غریبه ای را که به کرمان می آمد، مهمان خود می کرد و آن مهمان باید تا سه روز در 

خانه او می ماند و پذیرایی می شد. 
روزی »عضدالدوله« با لشکر خود به کرمان رفت او می خواست با حاکم کرمان بجنگد و شهر را از دست او بگیرد. حاکم کرمان سرسختانه با  آنها مبارزه می کرد و نمی گذاشت 
وارد قلعه شوند. او هر روز همراه سربازان خود با لشکر عضدالدوله می جنگید و بعضی از آنها را می کشت. اما شب که می شد به اندازه ای که همه افراد لشکر عضدالدوله سیر 

شوند، غذا برای آنها می فرستاد.  عضدالدوله از کارهای حاکم کرمان تعجب کرده بود. یک نفر را فرستاد تا بپرسد: » این چه کاری است که روزها سربازان مرا می کشی و 
شبها برایشان غذا می فرستی ؟!  «  حاکم کرمان گفت: » جنگ کردن نشانه مردانگی است و غذا دادن نشانه جوانمردی! اگر چه سربازهای شما دشمن ما هستند،  اما در شهر 
من غریب هستند و غریبه ها در این شهر مهمان من هستند. دوست ندارم مهمان من گرسنه و بی غذا بماند. « عضدالدوله گفت: » جنگیدن با کسی که این قدر با معرفت و 

جوانمرد است، خطاست. « این بود که لشکر خود را جمع کرد و از تصرف کرمان چشم پوشید.

داستانک

  جدول شرح در متنجدول سودوکو / هیتوری
شمــاره
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اتفاق  سرهم  پشت  آنقدر  اخیر  ح��وادث 
می افتد که آدم گاهی دلش می خواهد دستش 
را بگذارد روی شانه اتفاق و بگوید: نفس بگیر 

و بعد ضربه جدیدی بزن! 
تعرض جنسی اجازه نمی دهد نفس کشیدن 
نمی دهد و همین اول سال بود که در تعطیالت 
نوروز شنیدیم، »ندا« دختر هفت ساله مشهدی 
بعد از تجاوز جنسی توسط مرد میانسال خفه 
شد و نقطه پایاِن تمام بی رحمی های این دنیا 
»ندا«  عزای  داغ دار  خراسان  هنوز  گذاشت.  را 
سال   10 »محمدحسین«  آوردند،  خبر  که  بود 
توسط یک پسرجوان دزدیده شده و قاتل قصد 
و  نشده  موفق  که  داشته  را  او  جسم  به  تعرض 
خبردار  بی شرمانه اش  راز  از  کسی  اینکه  برای 
نشود، پسرک 10 ساله را به قتل رساند و پشت 

میله های زندان است. 
که  ناگوار  و  تلخ  حادثه  چند  از  بعد  ح��اال 
خراسان و مشهد را به عزا نشاند، مردم نسبت 
به موارد کودک آزاری حساس شده اند و اخبار 
مجازات قاتالن این دو طفل مشهدی را به جد 

پیگیری می کنند.
سال گذشته در چنین روزهایی خبر، تجاوز 
روزنامه  توسط  عقب  مانده  دختر  به  جنسی 
آسیب شناسی  و  رسانی  اطالع  امروز«  »صبح 
عقده های  و  بی قباحتی  از  تنها  زمان  آن  شد. 
اول  نگاه  در  می کردیم.  صحبت  شده  سرکوب 
چنین  به  دس��ت  که  اف��رادی  می کردیم  فکر 
و  عقلی  سالمت  از  حتما  می زنند  جرایمی 
روانی کاملی برخوردار نیستند. فکر می کردیم 
را  حاشیه نشینان  یقه  فقط  مسائل  این جور 
شهر  همین  شهروند  آنها  مگر  ام��ا  می گیرد 
جز  جایی  مشهد  شهر  حاشیه  مگر  نیستند؟ 
حقوق  مگر   اس��ت؟  خ��راس��ان  اصیل  خطه 
اولیه  امکانات  از  ب��رخ��ورداری  و  شهروندی 
شامل حال عده خاصی می شود؟ مگر جز این 
کشورهای  و  شهرها  همه  در  قوانین  که  است 

ایران یکسان و عادالنه پیگیری می شود؟ 

از  نقل  به  گذشته  روز  ایسنا،  خبرگزاری 
آموزش  وزارت  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل 
به  »ح��ق��وق«  آم���وزش  داد:  خبر  پ���رورش  و 
انجام   97 تحصیلی  سال  مهر  اول  از  دختران 
می شود. همچنین در این بسته آموزشی نکات 
بهداشتی به دانش آموزان دختر ارائه می شود. 
قبل  حاال  است  خوب  چقدر  می کردم  فکر 
است  ق��رار  بیافتد،  دیگری  اتفاق  اینکه  از 
مدرسه  از  را   آگاهی ها  و  جنسی  آموزش های 
شروع کنیم. قرار است دختران این سرزمین به 
مسائل ویژه خودشان اشراف پیدا کنند تا کمتر 
آزاردهنده ای  و  تلخی  اتفاقات  چنین  شاهد 
در  نه  رسانه  هیچ  می کردیم  فکر  باشیم. 
خراسان و نه در هیچ کالنشهر و شهر دیگری، 
خبر دلخراش مرگ یک کودک به خاطر تعرض 
جنسی یا اصال امتداد زندگی کودکان با چنین 

حادثه ای را سرخط خبرهایش نمی زند.
اصلی  صفحه  و  مجازی  فضای  گذشته،  شب 
گوناگون  اخبار  از  مملو  خبرگزاری ها  تمام 
مدارس  از   یکی  در  دانش آموز   17 به  تعرض 

غیرانتفاعی تهران بود.
دانش آموزان  به  تعرض  ایسنا،  گ��زارش  به 

تهران  غرب  در  غیردولتی  م��دارس  از  یکی 
معلم  اقرار  انتشار  با  که  نیروها  از  یکی  توسط 
بود،  همراه  خانواده ها  شکایت  و  اعتراض  و 
وعموم  والدین  سوی  از  متعددی  واکنش های 
خانواده ها  هرچند  داشت.  همراه  به  را  مردم 
باز  قضایی  مراجع  در  را  خود  شکایت  پرونده 
بازرس  نیز  پ��رورش  و  آم��وزش  وزی��ر  کردند، 
آزار  به ماجرای  را مسئول رسیدگی  ویژه خود 
۲ تهران  و اذیت دانش آموزان مدرسه منطقه 

کرد.
از  گروهی  که  بود  آن  از  حاکی  اولیه  گزارشات 
غیردولتی  دبیرستان  یک  پسر  آموزان  دانش 
تهران   ۲ منطقه  در  اول  متوسطه  مقطع  در 
تعرض  مورد  مدرسه  معلمان  از  یکی  توسط 
این  والدین  شکایت  موجب  که  گرفته اند  قرار 
دانش آموزان شده است. این خبر واکنش های 
متعددی از مسئوالن تا مردم به همراه داشته 

است.
و  آموزش  کارشناس  نژاد،  نیک  محمدرضا 
پرورش در واکنش به این خبر گفت: البته یک 
ضعف عمومی در جامعه وجود دارد. چند سال 
آموزش های  موضوع  با  جلسه ای  در  گذشته 

از  یکی  ک���ردم،  شرکت  م���دارس  ب��ه  جنسی 
قصد  بود  معتقد  پرورش  و  آموزش  مسئوالن 
وارد  را  جنسی  سالمت  آموزش های  داشته اند 
کتب درسی کنند اما اولین کسانی که اعتراض 
کرده اند خود خانواده ها بودند. در واقع مسائل 
تابو در جامعه است که خانواده ها  جنسی یک 
دارند  دغدغه  آن  به  نسبت  مسئوالن  از  بیش 
قرار  آموزش  تحت  فرزندشان  نیستند  مایل  و 

بگیرد.
بله ابعاد قبح آموزش جنسی بین خانواده ها 
اطالع  دادن  به  تمایلی  والدین  است.  شایع 
جنسی به فرزندنشان را ندارند البته تاحدودی 
پذیرفتنی است و البد با خودشان فکر می کنند 
کنیم.  باز  خودمان  را  بچه  گوش  و  چشم  چرا 
چشم  با  که  گفت  تصور  این  به  واکنش  در  باید 

و گوش بسته نمی توان ماشیِن زندگی را راند.
تحقیقات  و  آم��وزش  کمیسیون  عضو  یک 
مجلس در رابطه با این جریان گفت: در رابطه 
اتفاق  مدارس  در  که  اجتماعی  آسیب های  با 
می افتد ما با کسری نیرو در آموزش و پرورش 
مواجه هستیم و به دنبال آن شاهد آسیب های 

اجتماعی در مدارس هستیم.
از  قبل  صبح  روز  هر  اجتماعی  آسیب های 
همه  و  کند  باز  را  درها  مدرسه  فراش  اینکه 
چیز برای ورود بچه ها به مدرسه را مهیا کند، 
از دیوارها باال می روند و خیلی زودتر از بچه ها 
اما  می نشینند.  منتظر  مدرسه  میزهای  پشت 
چه کسی مسئول است؟ مدیر و ناظم و معلم؟ 
مسئول  کسی  چه  خانه؟  اهل  و  م��ادر  و  پدر 
آموزش و آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان 

است؟ 
خود  به  را  خشن  اتفاق  این  که  مدرسه ای 
تهران  برخوردار  نسبتا  مناطق  از  یکی  در  دید 
است. تصور کنید این حادثه در یکی از مدارس 
کاری  چه  بیافتد.  اتفاق  مشهد  شهر  حاشیه 
می توان کرد؟ آیا والدین این بچه ها توان مالی 
این  از  بعد  آنان  روانی  و  روحی  مشاوره های 
به روز این بچه ها می آید؟  اتفاق را دارند؟ چه 
مدارس،  در  ناسالمی  رفتارهای  چنین  بروز 
چهره و وجاهت این مکان را تخریب نمی کند؟ 

چه کسی مسئول این بچه ها است؟

مدیرکل انتقال خون خراسان از کمبود خون 
مبارک  ماه  دلیل  به  سازمان  این  ذخایر  در 
رمضان و تصور غلط از اهدای خون در این ایام 

خبرداد.
خون  انتقال  مدیرکل  اسالمی  حمیدرضا 
استان ضمن اشاره به این مطلب که مشارکت 
آگاهانه در بحث اهدای خون، اهمیتی کمتر از 
خون  اهداکنندگان  باید  و  ندارد  خون  اهدای 
با مشارکت آگاهانه در ماه رمضان در مسیری 
رمضان،  ماه  ای��ام  کل  در  بروندگفت:  پیش 
طور  به  بیماران  تا  باشیم  داشته  خون  اهدای 
ببرند،  بهره  خونی  ف��رآورده ه��ای  از  مستمر 
به  مردم  خاص،  شب  چند  در  فقط  این که  نه 

اهدای خون اقدام کنند.
خون،  اهدای  حوزه  در  ما  کشور  افزود:  وی 
در  کیفی،  منظر  از  چه  و  کمی  منظر  از  چه 
قطعا  که  دارد  ق��رار  مطلوب  بسیار  سطحی 
افرادی حاصل  با مشارکت همه  این دستاورد 
چشم داشتی،  گونه  هیچ  بدون  که  است  شده 
خونشان را به نیازمندان اهدا کرده اند. این در 
حالی است که به گفته بسیاری از متخصصان، 
منافاتی  خون  اه��دای  با  تنها  نه  روزه داری 
کمک  نیز  بدن  سالمت  به  حتی  بلکه  ن��دارد، 
می کند و افراد روزه دار هم می توانند بدون به 
وجود آمدن هیچ مشکل یا عارضه ای جسمی، 
در روزهای روزه داری هم به اهدای خون اقدام 

کنند.
بیماران  کرد:  تصریح  خون  انتقال  مدیرکل 
دیالیزی،  بیماران  تاالسمی،  هموفیلی، 

به  مبتال  ن��وزادان  جراحی،  نیازمند  بیماران 
بیماران  خون،  ناسازگاری  از  ناشی  عوارض 
مثل  مختلف  سوانح  مصدومان  اعضا،  پیوند 
و  رانندگی  تصادفات  و  شدید  سوختگی های 
انواع سرطان ها به ویژه در مرحله  مبتالیان به  
که  هستند  بیمارانی  جمله  از  شیمی درمانی، 

نیاز آنها به اهدای خون، همیشگی است.
پیش  شکلی  به  شرایط  اگر  کرد:  بیان  وی   
برای  خاص  روز  یک  در  زیادی  افراد  که  برود 
تا  افراد  این  همه  کنند،  مراجعه  خون  اهدای 
داشته  خون  اهدای  نمی توانند  آینده  ماه  سه 
باشند، بنابراین اگر در روزها و ماه های آینده 
دیگر  باشیم،  داشته  نیاز  خ��ون  اه��دای  به 
نمی توانیم از حمایت این افراد بهره مند شویم 
داریم  تاکید  که  است  دلیل  همین  به  دقیقا  و 
سال  دیگر  ماه های  در  و  رمضان  ماه  در  مردم 
خون  اهدای  نیازمند  بیماران  به  کمک  برای 

را  اهدای خون  بنابراین مردم  ؛  باشند  داشته 
فقط به ایام خاص و مناسبت های ویژه محدود 

نکنند. 
مطلب  این  بیان  ضمن  ادام��ه  در  اسالمی   
حداکثر طول عمر بخش پالکت خون، سه روز 
بیماران  مصرف  به  که  موقعی  تا  افزود:  است 
نمی توان  زمان  این  از  بیشتر  و  برسد  نیازمند 
در  بنابراین  کرد.  نگهداری  را  خون  پالکت 
خیلی  خون  اهدای  قدر،  شب  در  که  صورتی 
زیاد شود، همه پالکت های خونی در آن شب 
فقط تا سه روز آینده قابل استفاده خواهد بود، 
از  بسیاری  هم  دیگر  روزهای  در  که  حالی  در 
نیازمندان به این پالکت های خونی نیاز دارند. 
به  فقط  خون  اهدای  که  داریم  نیاز  بنابراین 

شب های قدر محدود نشود.
بیان  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
بیمارانی  سرطان،  به  مبتال  بیماران  ک��رد: 

یا  هستند  درمانی  شیمی  با  م��داوا  تحت  که 
برخی  یا  دارو  مصرف  دلیل  به  که  بیمارانی 
رنج  خون  پالکت  کمبود  از  دیگر  بیماری های 
هستند  بیمارانی  از  گروه  بیشترین  می برند، 
هستند،  خون  پالکت  اه��دای  به  نیازمند  که 
قدر  شب های  در  خون  اهدای  میزان  اگر  اما 
خیلی زیاد باشد، ولی در مقابل، میزان اهدای 
کاهش  رمضان  ماه  دیگر  شب های  در  خون 
بیمارانی  ضرر  به  موضوع  این  باشد،  داشته 
تمام خواهد شد که نیاز شدید به پالکت خون 

دارند.
از همه مردم درخواست می کند که نذر  وی 
اهدای خون در ماه رمضان را به شب های قدر 

موکول نکنند
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی 
به این که در ماه رمضان، ساعت کار پایگاه های 
کرده  پیدا  افزایش  نیز  مشهد  در  خون  انتقال 
کار  بامداد   1:15 الی   21:15 ساعت  از  آنها  و 
می کنند، امید می رود شهروندان و هم استانی 
های عزیز روزه دار برای تکمیل اعمال معنوی 
به  نیازمند  بیماران  رمضان،  ای��ام  در  خود 
و در ساعت های  نگذارند  تنها  را  اهدای خون 
همراه  بشتابند.  آنها  یاری  به  افطار  از  پس 
و  تمام  سال   18 داشتن  ملی،  کارت  داشتن 
اهدای  شروط  مهم ترین  کیلو،   50 باالی  وزن 
همه  از  فردی  اگر  است.  رمضان  ماه  در  خون 
با  می تواند  باشد،  ب��رخ��وردار  ویژگی ها  این 
ثواب  رمضان،  مبارک  ماه  در  خون  اه��دای 

روزه داری اش را چند برابر کند.

قائم  بیمارستان  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
گفت: پس از ترکیه، ایران بهترین کشور آسیای 
عصبی-  بیماری های  درمان  خصوص  در  میانه 

عضالنی است.
اف��زود:  بوستانی  رض��ا  ایسنا،  گ���زارش  ب��ه 
محیط  و  عضالنی  عصبی-  بیماری های  بین 
جغرافیایی که افراد در آن زندگی می کنند رابطه 
مستقیم وجود دارد. در کشورهای حاشیه خلیج 
نسبت  کویت  و  عمارات  ایران،  هم چون  فارس 
ازدواج های فامیلی بیشتر  به کشورهای غربی، 
بیماری های  امر موجب می شود که  این  است. 
کشورها  این  در  که  اف��رادی  در  مغلوب،  ارث��ِی 

زندگی می کنند بیشتر دیده شود.
از  بعضی  می دهد  نشان  آمار  داد:  ادامه  وی 
ازدواج ه��ای  بدون  حتی  که  ارثی  بیماری های 
فامیلی نیز رخ می دهند در کشور ما در مقایسه با 
کشورهای غربی شایع تر است. در نتیجه بعضی 
بیماری های  گروه  در  وراثتی  بیماری های  از 
عصبی- عضالنی، در ایران بیشتر از کشورهای 

دیگر شایع هستند.
این دانشیار مغز و اعصاب تصریح کرد: در 5 

عصبی-  بیماری های  خصوص  در  گذشته  سال 
این  در  که  کشورهایی  با  توانسته ایم  عضالنی 
رشته از دانش کافی برخوردار هستند ارتباطات 
بین المللی موثری برقرار کنیم. به طور کلی در 
بیماری های نادر بدون همکاری های بین المللی 

روند تشخیص و درمان به خوبی پیش نمی رود.
نیازمند  همواره  »ما  اینکه  بیان  با  بوستانی 
کرد:  عنوان  هستیم«،  بین المللی  ارتباطات 
عصبی-  بیماری های  خصوص  در  خوشبختانه 
خوبی  ستادهای  اخیر  سال  چند  در  عضالنی 
تشکیل شده است. تنها مشکلی که با آن مواجه 
نیروی  کمبود  و  بیماران  زی��اد  تعداد  هستیم 

متخصص است. 
در  متخصص  نیروی  کمبود  خصوص  در  وی 
بیماری های عصبی- عضالنی خاطر نشان کرد: 
دشوار بودن این رشته، می تواند یکی از دالیلی 
باشد که پزشکان تمایل کم تری به ادامه تحصیل 
عضالنی  عصبی-  بیماران  درمان  دارند.  آن  در 
انرژی  باید  متخصصان  و  است  زمان بر  بسیار 
زیادی صرف کنند. نکته بعدی که می توان به آن 
اشاره کرد این است که فوق تخصص این رشته در 

ایران وجود ندارد و افراد باید برای ادامه تحصیل 
به خارج از کشور مهاجرت کنند. متخصصینی 
ما  اکنون در کشور  بیماری  این  که در خصوص 
غربی  کشورهای  شده  تربیت  می کنند  فعالیت 

هستند.
درم��ان  اینکه"  ب��ی��ان  ب��ا  متخصص  ای��ن 
بیماری های عصبی- عضالنی ارتباط تنگاتنگی 
در  که  فردی  داد:  ادامه  دارد"  ژنتیک  رشته  با 
تا  باید  بیماری ها فعالیت می کند  این  خصوص 
باشد.  داشته  آگاهی  ژنتیک  رشته  از  حدودی 
این  در  تحصیل  بتوانیم  که  است  این  ما  تالش 
رشته فوق تخصصی را در ایران امکان پذیر کنیم.

ایران  ترکیه،  از  پس  ک��رد:  اضافه  بوستانی 
بهترین کشور آسیای میانه در خصوص درمان 
ما  کشور  در  اس��ت.  عضالنی  عصبی-  بیماری 
بیماری  این  تشخیص  به  مربوط  فعالیت های 
می شود.  انجام  باالیی  بسیار  کیفیت  و  دقت  با 
هم چنین درمان این بیماری در ایران نسبت به 

سایر کشورها ارزان تر است.
کشورهای  شیعه  بیماران  ک��رد:  اظهار  وی 
به  بیشتر  درم��ان،  ب��رای  ف��ارس  خلیج  حاشیه 

متخصصینی که در مشهد حضور دارند مراجعه 
کلینیک  در  نوروژنتیکی  درمانگاه  می کنند. 
راه اندازی شده  قائم  بیمارستان  فوق تخصصی 
این درمانگاه عالوه  داریم در  ما تصمیم  است. 
تخصصی،  فوق  صورت  به  بیماران  ویزویت  بر 
فعالیت های عمده تشخیصی را نیز با همکاری 

بیمارستان قائم انجام دهیم.
بیمارستان  پژوهشی  و  آم��وزش��ی  معاون 
یافتن  توسعه  با  امروزه  کرد:  نشان  خاطر  قائم 
به  ابتال  از  پیشگیری  خصوص  در  ژنتیک  علم 
بیماری های خاص، آگاهی مردم جامعه بسیار 
افزایش پیدا کرده است. برای پیش گیری از ابتال 
به بیماری های عصبی- عضالنی باید افراد قبل از 
ازدواج به مشاوران مراجعه کنند. مشاوره های 
فامیلی  ازدواج  در  خصوص  به  ازدواج  از  قبل 

بسیار حائز اهمیت است.
با  ژنتیک  متخصصان  کرد:  تصریح  بوستانی 
اینکه  تشخیص  برای  افراد  شرح حال  به  توجه 
فرزندان  در  عصبی  بیماری های  به  ابتال  امکان 
متخصصان  با  است  ممکن  دارد،  وجود  زوجی 

مغز و اعصاب نیز مشورت کنند.

کیف  سال   2 از  پس  )ع(  رضا  ام��ام  عراقی  زائ��ر 
به  را  )ع(  حسین  امام  زائر  ایرانی  خانم  یک  پول 

صاحبش رساند
بانوی ایرانی اهل شهرستان ورامین که کیف پول 
خود را ۲سال قبل در مراسم اربعین گم کرده بود 
فکر نمی کرد زائر خارجی بعد از گذشت این مدت 

در سفر به ایران کیف او را تحویل پلیس دهد.
کیف  اربعین  مراسم  در  قبل  ۲سال  عراقی  زائر   
مبلغ  که  کرد  پیدا  را  ایرانی  زائر  یک  دستی  پول 
کارت  قطعه  یک  و  نقد  وجه  تومان  ه��زار   ۷۲۰
مالک کیف  نتوانست  او  بود.  آن  عابربانک داخل 
۲سال در سفر به  از گذشت  اما پس  را پیدا کند. 
موضوع  گزارش  و  کالنتری  به  مراجعه  با  مشهد 

خواستار پیدا شدن مالک کیف پول بود.
مشهد  پلیس  رئیس  بیگی،  آقا  اکبر  سرهنگ 
دایره  ماموران  گفت:  موضوع  این  گیری  پی  در 
تجسس کالنتری شیرازی با دریافت این گزارش 
و پیگیری مشخصات کارت عابربانک داخل کیف 
خانمی  که  را  کیف  مالک  توانستند  ملت  بانک  از 
از  پس  و  شناسایی  بود  ورامین  شهرستان  اهل 
به  نقد  وجه  مبلغ  آمده  عمل  به  های  هماهنگی 

حساب این زن واریز شد.

سپاه  گمنام  سربازان  گسترده  اقدامات  پی  در 
ناحیه حر مشهد از سال گذشته تا کنون، 85 شرور 
خطرناک در مناطق حاشیه شهر مشهد دستگیر 

شده اند.
فرمانده  زراع��ت خ��واه،  مهدی  پاسدار  سرهنگ 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه حر مشهد گفت: با اعالم 
نارضایتی شهروندان از عملکرد یک شرور بدسابقه 
در منطقه خواجه ربیع مشهد، هماهنگی با مجتمع 
قضایی شهید بهشتی انجام شد و عملیاتی گسترده 

برای دستگیری این شرور آغاز گردید.
پیگیری های  با  اف��زود:  زراع��ت خ��واه  سرهنگ 
تخصصی درباره پرونده این فرد مشخص شد که 
تعقیب  تحت  نیز  انتظامی  عوامل  سوی  از  متهم 
است و هربار که به دستگیری این شرور خطرناک 

اقدام شده، به نحوی از مهلکه گریخته است.
برای  گسترده  و  پیچیده  عملیاتی  داد:  ادامه  وی 
شناسایی این فرد در محدوده خواجه ربیع مشهد 
آغاز شد. در نتیجه اطالعاتی محرمانه که به دست 
مأموران رسید، خوشبختانه این متهم خطرناک 
شامگاه یکشنبه در اقدامی غافل گیرانه در خیابان 

مهر مادر مشهد دستگیر شد.
با  ناحیه مقاومت بسیج سپاه حر مشهد  فرمانده 
دادسرای  به  مادر«  مهر  »شرور  معرفی  به  اشاره 
اتهاماتی  ف��رد  ای��ن  ک��رد:  بیان  مشهد   4 ناحیه 
همچون شرکت در چندین فقره نزاع دسته جمعی، 
مزاحمت برای شهروندان با ایجاد رعب و وحشت، 

و تخریب اموال مردم در پرونده خود دارد.
اراذل شناسنامه دار می شوند

و  اراذل  شناسایی  اینکه  به  اشاره  با  زراعت خواه 
اوباش در حاشیه شهر یکی از مأموریت های مهم 
افراد  دستگیری  صورت  در  کرد:  بیان  آن هاست 

شرور، آن ها شناسنامه دار می شوند.
شرور   85 تاکنون  گذشته  سال  از  داد:  ادامه  وی 
و  دستگیر  مشهد  حاشیه ای  نواحی  در  خطرناک 

برای آن ها شناسنامه جرم تهیه شده است.
مشهد  حر  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
ادامه داد: با دستگیری این افراد و هماهنگی مقام 
قضایی، دو اقدام اساسی به منظور بازدارندگی این 
می شود.  انجام  جرم  چرخه  به  بازگشت  از  افراد 
معرفی  و  تهیه شناسنامه  جرم  از  بعد  قدم  اولین 
در  اف��راد  این  اجباری  حضور  قضا،  دستگاه  به 

کمیسیون اصالح و ارشاد است.
وی با بیان اینکه هشدارهای الزم به این افراد در 
می شود  داده  مجرمانه شان  فعالیت  ادامه  قبال 
تصریح کرد: متهمان در این کمیسیون دوره های 

فرهنگی الزم را نیز می گذرانند.
مشهد  حر  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
طرح،  این  نخست  مرحله  اج��رای  با  داد:  ادام��ه 
خوشبختانه شاهد اصالح رفتار بسیاری از متهمان 
بوده ایم به طوری که بسیاری از آن ها پس از آزادی، 
دیگر اقدامات شرورانه خود را پیگیری نمی کنند و 

به اصطالح به آغوش جامعه بازمی گردند.
زراعت خواه درباره گام بعدی گفت: گاهی با وجود 
هشدارهایی که در کمیسیون اصالح و ارشاد داده 
می شود، این هشدارها تأثیری بر فرد ندارد و متهم 
بر ارتکاب جرم خود اصرار می کند. در این صورت، 
با هماهنگی مقام قضایی، این فرد دوباره دستگیر 
و این بار دستگاه قضا شدیدترین مجازات ممکن را 

برایش در نظر می گیرد.
دستگیری شرور مهر مادر برای دومین بار

مشهد  حر  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
مادر  مهر  شرور  دستگیری  عملیات  به  اش��اره  با 
بیان کرد: این فرد بار دوم است که از سوی ناحیه 

مقاومت بسیج سپاه حر مشهد دستگیر می شود.
وی در پاسخ به اینکه نقش شهروندان در به نتیجه 
رساندن این پرونده ها چیست گفت: معموال یکی 
و  هستند  شهروندان  ما  مهم  اطالعاتی  منابع  از 
انجام  در  را  ما  می دهند  ما  به  که  گزارش هایی  با 

مأموریت هایمان یاری می کنند.

از  که  وقتی  از  صبح  ه��رروز  ما  روزان��ه  زندگی 
مشابهی  اشکال  به  تقریبا  می رویم  بیرون  خانه 
شروع می شود. پشت چراغ قرمز توقف کرده ایم 
که کودکی با چهره ای مظلوم و معصوم به شیشه 
ماشین مان می زند و عاجزانه خواهش می کند تا 
دستمالی  با  سریعا  یا  بکنیم  او  به  مادی  کمکی 
در  یا  بگیرد  انعامی  تا  می کند  تمیز  را  شیشه ها 
مانند  چیزی  او  از  می خواهد  حالت  بهترین 

آدامس یا جوراب بخریم. 
این  می گوییم  خود  با  مواجهه  این  در  اغلب 
تحصیل  مشغول  و  مدرسه  در  اآلن  نباید  کودک 
می کنیم  نگاه  را  چهره اش  ناراحتی  با  باشد؟ 
بازی  حال  در  الاق��ل  نباید  که  می کنیم  فکر  و 
غوطه  تفکرات  ای��ن  در  باشد؟  هم ساالنش  با 
میخوریم و بعد از سبز شدن چراغ به مسیرمان 
فکر می کنیم و به راهمان ادامه می دهیم و کودک 

را پشت سر می گذاریم.
مسئله کودکان کار

این  اما  جامی گذاریم  سر  پشت  را  کودک  ما 
جامعه  در  همچان  بی شمارش  امثال  و  کودک 
با  انسانی مان  سرمایه های  عنوان  به  و  هستند 
می کنند  نرم  پنجه  و  دست  عدیده ای  مشکالت 
تاثیر می گذارند  را تحت  آینده ی آن ها جامعه  و 
توجه  به آن ها  باید  تاثیر  به دلیل همین  . شاید 

کرد.
خانواده  یک  اعضای  همه  که  پیش  سال ها   
مشغول کار کشاورزی و دامپروری بودند و تمام 
روند جامعه پذیری و آموزش و پرورش در خانه 
کار  نیروی  فرزندان  می شد،  انجام  خانواده  و 
از  آنان  فعالیت  و  می شدند  محسوب  خانواده 
جمله وظایف فرزندی بود و چون به بازی و تعلیم 
تمام  زندگی  الگوی  و  می رسیدند  خود  تربیت  و 
افراد چنین بود، کار این کودکان خطری نداشت 
و بسیار پسندیده محسوب می شد. اما امروزه از 
آنجا که در جامعه تقسیم امور به سایر تخصصی تر 
تغییرات  دچار  زندگی  استانداردهای  و  شده 
بسیاری شده ، کودکان باید به تحصیل بپردازند و 
از نظر روانی در محیطی آرام رشد کنند تا بتوانند 
در جامعه به خوبی به زندگی شان ادامه دهند و 
در  باشند.  آتی  نسل های  برای  مناسبی  مربیان 
از  را  وی  که  هنگامی  کودک  کار  شرایطی  چنین 
و  بازمی دارد،  فراقت  اوق��ات  گ��ذران  و  تحصیل 
از  ناشی  بسیار  استرس  و  روانی  فشار  طرفی  از 

بدست آورد. 
ریشه ها

اینکه کودکان کار چگونه کودکان کار می شوند 
بسته به عوامل متعددیست. فقر، نیاز خانواده به 
دالیل  از  خانواده  نداشتن  و  کودک  درآمد  و  کار 

عمده این مسئله است. 
پایین  بسیار  سطح  دلیل  ب��ه  ک��ه  والدینی 
و  بازداشته  تحصیل  از  را  خود  کودکان  س��واد 
کار  از  که  والدینی  یا  وامی دارند،  کار  به  را  آنان 
افتاده اند و برای گذران زندگی احتیاج به درآمد 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  دچار  که  والدینی  دارند، 
کار  میدان  به  را  خود  فرزندان  شده اند  الکل  یا 

می فرستند. 
از دست  همچنین کودکانی که والدین خود را 
اند و سرپرست دیگری ندارند برای گذران  داده 
می آورند.  روی  تحصیل  نه  و  کار  به  زندگی شان 
از  اما  دارد  فرزند  زیادی  تعداد  که  خانواده ای 
تامین مخارج آنها عاجز است یا خانواده ای که به 
دلیل آزارهای جسمی و خشونت کودکانش از آن 
فراری هستند ممکن است بعضی فرزندانشان به 

خیابان ها و کار در آن ها روی بیاورند.
تاثیر کار بر کودکان کار

یا  و  فقر  از  ناشی  رنج های  دچ��ار  که  کودکی 
آورده  روی  خیابان ها  به  است،  بدسرپرستی 
شده،  یاد  رنج  از  ناشب  روانی  فشار  بر  عالوه  و 
می شود.  مواجه  جدیدتری  نگرانی های  با 
دغدغه ی  از  ناشی  باالی  اضطراب  آن  نخستین 
پول  مقداری  شده  هرطور  اینکه  است.  درآمد 
خرج  کمک  تا  آورد  به دست  روزان��ه  ص��ورت  به 
از  اگر  یا  باشد  خود  معتاد  یا  درمانده  خانواده 
خود  ابتدایی  ام��ورات  بتواند  جداست  خانواده 
خانواده  با  که  کاری  کودکان  معموال  بگذراند.  را 
فرزند  خانواده  آنکه  علت  به  نمیکنند،  زندگی 
را  خ��ود  خ��ان��واده  ک��ودک  یا  و  فروخته  را  خ��ود 
تحت  است،  داده  دست  از  را  آن ها  یا  کرده  رها 
سیطره کارفرمایشان قرار گرفته که وی را به کار 
در کارگارهی با ساعت کاری باال و کار سنگین یا 
تکدی گری یا دست فروشی وامی دارد. اضطراب 
جابرانه ی  و  سنگین  درخواست های  از  ناشی 
کارفرما و ترس همیشگی از تنبیه توسط ایشان 
وارد  کودک  بر  که  دیگریست  روانی  فشارهای  از 

می شود. 
آمار

یک  از  آم��ده  به دست  آمارهای  از  نمونه ای 
تحقیق اجتماعی در سال 1380 که توسط دکتر 
قاسم زاده انجام شد نشان داد که 80 درصد این 
کودکان دچار پرخاشگری و خشونت، 50 درصد 
آنان به سرقت، 41 درصد به خرید و فروش مواد 
اموال عمومی، 54  به تخریب  مخدر، 85 درصد 
مشکل  و  دیگران  حقوق  به  توجهی  بی  درصد 
این  درصد   55 همچنین  و  ارتباط  برقراری  در 
در  داشتند.  تمایل  بزهکاری  به  نیز  کودکان 
انتقاجویی،  حسادت،  احساسات  کودکان  این 
دیگران،  به  اعتمادی  بی  بی قراری،  خصومت، 
ناامنی  و  ترس  احساس  افسردگی،  بدبینی، 

به وفور دیده می شد.
چه می توان کرد؟

از  دولت ها  برای  همیشه  کار  کودکان  مسئله  
اهمیت برخوردار بوده اما چگونگی سازماندهی و 
مدیریت این بحران خصوصا در شرایطی که نبود 
آمار دقیق از کودکان کار، رسیدگی به امور ایشان 
است.  بررسی  و  بحث  مورد  می سازد،  دشوار  را 
از  نهاد های اجتماعی و خیریه ها  از سویی دیگر 
این بحران می توانند  موارد یاری دهنده به حل 

باشند. 

عامه پسندخبر

کیف پولی که پس از دو سال به 
صاحبش برگشت

کودکان کار ٨۵ شرور خطرناک به دام افتادند

٨۵ شرور خطرناک در مناطق حاشیه 
شهر مشهد دستگیر شده اند

در واکنش به خبر تعرض به دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی؛

باید اتفاق بیفتد!
واکنش تلگرامی و مجازی الزم نیست لطفا تکانی به خودتان بدهید

تکمیل ثواب روزه داری با اهدای خون؛

ذخایر خون رو  به پایان است!

معاون آموزش و پژوهشی بیمارستان قائم؛

ایران؛ دومین کشور آسیای میانه در درمان بیماری های عصبی- عضالنی

              :: افقی
روزها- مرد خنده  تلفنی 3-  میوه  تلفن مرکزی-  کوه-  در  ای  روده 2- حفره  کرم  1-پایتخت چاد- 
رو- تابستان 4- شکاف- مرتجع- پیشوندی برای سوال 5- پول ژاپن- مالقات کردن- وسیله دفاعی 
قدیمی- خرس تازی 6- ترشرویی- از جزایر مهم اندونزی- ام البشر 7- تیغ موکت بری- مخترع برق 
گیر 8- از شهرهای خوزستان- آرزوی عالی 9- بیمارستان کوچک- قوه 10- دوات- ریاضیدان یونانی و 
معرف عدد پی- آزمون چهار گزینه ای 11- من و تو- شیر عرب- زبانه ترازو- غوزه پنبه 12- فراموشی- 
برای  که  آنجا  ماهی-  انواع  از   -14 طغیان  خیاط-  پیامبر  سرماخوردگی-   -13 جمعی  مسافرت  آقا- 

حفظ جان و سالمت پناه برند- صوت و نغمه 15- ماده چربی خون- از شهرهای کرمان

 :: عمودی
1-جانداران تک سلولی- بیطار 2- لوله تنفسی- یار 
میوه  شده-  اکرام  بانوی  ملخ-   -3 میزان  تمر-  سوزن- 
نام  لیکن-  آب��ادی-  دولت  محمود  اثرهای  از   -4 کال 
بحث  زنده  موجودات  درباره  که  دانشی  سرخ-  فلز   -5
النوع  رب  سیار-  فروشنده  خالص-   -6 لبریز  کند- 
مصریان 7- نابودی- درخت جنگلی- گردنبند قهرمانی 
گرامی 9- ریشه  8- دستگاه فرستنده قدیمی- خواهر 
درخت- دیوار بلند- ناصر 10- دوازده ماه- شاعر و ترانه 
سرا- سازمان فلسطینی 11- همه- ورم ضمیمه روده 
کور که بسیار دردناک و گاه کشنده است- معاون هیتلر 
انگبین  12- ماه پرتابی- اسب قهوه ای رنگ- عسل و 
یافتن  گسترش  بودن-  شیرین  هندوان-  خدای   -13
انگلیسی- جنگ تن به تن- نت پنجم- جایز  14- زرد 

15- یکی از کارمندان راه آهن- کوه خشمگین

حل جدول شماره 40 

که در ستون های  قرار دهید  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 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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کتابخوان خبر

کتاب »گورستان پراگ« نوشته امبرتو اکو، فیلسوف، 
نشانه شناس، منتقد ادبی و رمان نویس ایتالیایی است. 
به رمان نویسی برمی گردد، هم  اکو در جهان  شهرت 
چنین از او بیش از ۴۰ کتاب علمی و مقاله به جای مانده 
است، که به زبانهای گوناگون ترجمه شده و مخاطبان 
بسیاری در جهان دارد. از آثار برجسته او می توان به 
»آونگ فوکو«، »نام گل سرخ«، »آنک نام گل« اشاره کرد. 
کتاب »گورستان پراگ« ششمین رمان اکوست، که فضایی 
تاریخی دارد، زمان اتفاقات آن در قرن نوزدهم می گذرد 
و داستان در شهرهای تورین و پالرمو در ایتالیا جریان 
دارد. این رمان سرگذشت چندین شخصیت مختلف را 
روایت می کند. زمان در این رمان بسیار طوالنی است 
و »اکو« برای بیان طوالنی بودن آن از زبانی مناسب بهره 

برده است.
موضوع این کتاب درباره فردی است که با سازمانهای 
اطالعاتی اروپا قرارداد بسته تا در ماجراهایی که توسعه 

اروپا را تحت تاثیر قرار میدهند، شرکت داشته باشد.
نکته قابل توجه درباره این کتاب این است که تمام 
رمان  و  اند  داشته  وجود  واقعا  کتاب،  های  شخصیت 
در بستری واقعی روایت می شود. در بخشی از کتاب 
»گورستان پراگ« می خوانیم: همان طور که اینجا نشسته 
ام تا بنویسم، احساس نوعی شرمندگی دارم، انگار دارم 
روحم را به فرمان، نه ، به خاطر خدا، بگذارید بگوییم به 
توصیه ی یهودیای آلمانی ) یا اتریشی، هر چند همه مثل 

هم اند( عریان میکنم.
خوانیم:  می  پ��راگ«  »گورستان  کتاب  از  بخشی  در 
همان طور که اینجا نشسته ام تا بنویسم، احساس نوعی 
شرمندگی دارم، انگار دارم روحم را به فرمان، نه ، به خاطر 
خدا، بگذارید بگوییم به توصیهی یهودی های آلمانی )یا 
اتریشی، هر چند همه مثل هم اند( عریان می کنم. من 
کی ام؟ شاید بهتر باشد، به جای کارهایی که در زندگی 
انجام داده ام، از من درباره شور و شوق هایم بپرسید، 
عاشق چه کسی هستم؟ کسی که به ذهنم نمی رسد. 
می دانم که عاشق غذای خوب ام. این عشق است؟ از چه 
کسی بیزارم؟ می توانم بگویم یهودیان، اما این که چنین 
مطیع به پیشنهاد آن دکتر اتریشی )یا آلمانی( تن داده ام 

نشان میدهد که چیزی علیه یهودیان لعنتی ندارم«.

حوزه  دانش آموخته  حقیقی،  توکلیان  زه��را 
اداره  ب��ه  اس��ت  س��ال   ۱۲ ک��ه  اس��ت  دانشگاه  و 
ویژه  به  دینی  مکتوب  آثار  تولید  و  مهدکودک ها 

برای کودک و نوجوان می پردازد.
معجزه  به  نیز  سخنگو«  اژده��ای  و  »ابر  کتاب 
سخن گفتن حضرت علی)ع( با اژدها اشاره دارد.

ویژگی شاخص این کتاب ، توجه به ویژگی های 
خیال پردازی  جمله  از  کودکان  روانشناختی 
است؛ در همین راستا از فن شخصیت بخشی به 
اشیای بی جان استفاده شده تا ضمن پرورش قوه 
تخیل کودک و پاسخ به نیازهای او در این زمینه، 

مفاهیم و داستان های دینی به او منتقل شود.
توکلیان حقیقی با اظهار این مطلب که کودکان 
داستان های  و  موجودات  به  سنی،  رده  این  در 
کتاب  ب��ه  دارن���د،  زی���ادی  عالقه  خ��ارق ال��ع��اده 
اساس  همین  بر  اف��زود:  و  کرد  اش��اره  جدیدش 
من تصمیم گرفتم یکی از ۳۳۰ معجزه ای که برای 
حضرت علی)ع( گفته شده را با عنوان »ابر کوچولو 
این  به رشته تحریر در آورم.  اژدهای سخنگو«  و 
با  علی)ع(  حضرت  گفتن  سخن  درب��اره  کتاب 
اژدها«  »در  دیدن  با  اولیه اش  ایده  که  اژدهاست 
و  گرفت  شکل  ذهنم  در  علی)ع(  ام��ام  حرم  در 
بگیرم؛  کتاب  این  نوشتن  به  تصمیم  شد  باعث 
سیزدهمین  در  سخنگو«  واژده��ای  کوچولو  »ابر 

نمایشگاه قرآن و عترت مشهد رونمایی شد.
در  دان���ش آوران  عترت  و  ق��رآن  مؤسسه  مدیر 
همین راستا اضافه کرد: از آنجا که بچه ها افرادی 
صحبت  اژده��ا  مانند  موجوداتی  با  بتوانند  که 
کنند را اسطوره می دانند، این کتاب هم توانست 
ارتباط خوبی با مخاطبش برقرار کند و حتی برای 

پدر و مادرها هم جالب و جدید بود.
حضرت  گفتن  سخن  داستان  وی،  گفته  به 
و در کتاب  تاریخی دارد  اژدها مستند  با  علی)ع( 
»نزهة المظاهر« به آن اشاره شده است؛ همچنین 
نامیده شدن دری در حرم امام علی)ع( گواهی بر 

این ماجرای تاریخی است.

احیای برج و باروی و دروازه های شهر تاریخی 
توس در هیئت راهبردی پایگاه میراث فرهنگی 
تکمیلی«  »مرمت  زودی  به  و  شد  تصویب  توس 
شروع  رودب���ار  دروازه  از  ت��وس  ب��اروی  و  ب��رج 

می شود. 
میراث  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
میراث  پایگاه  راهبردی  هیئت  اعضای  رضوی، 
شهر  از  هایی  بخش  از  ابتدا  ت��وس  فرهنگی 
تاریخی توس از جمله هارونیه و حضار و باروی 
مرو،  رودبار،  های  دروازه   ، توس  تاریخی  شهر 

رزان و بازدید کردند.
راهبردی  هیئت  جلسه  ادام��ه  در  چنین  هم 
و  شد  تشکیل  ت��وس  فرهنگی  میراث  پایگاه 
احیا  تاریخی  شهرهای  بررسی  قبیل  از  مواردی 
توسط  که  تطبیقی   های  نمونه  بررسی  و  شده 
نمونه  چند  و  شده  مطرح  شده  انجام  یونسکو 
مرمت برج های تاریخی داخلی بررسی شد، هم 
چنین شیوه و روش های مرمت برج و باروهای 
قرار  بررسی  مورد  و  طرح  توس  تاریخی   شهر 

گرفت.
ابوالفضل مکرمی فر در این جلسه گفت:  این 
فرهنگی  میراث  پایگاه  راهبردی  هیئت  جلسه 
و  توس  دروازه  بازسازی  و  احیای  با هدف  توس 

کهندژ برگزار شد.
های  برنامه  آغ��از  تاریخچه  به  اش��اره  با  وی 
احیای  اقدامات   73 سال  از  گفت:  توس  احیای 
حصار توس شروع شده  و در سال 75 که رهبری 
و  فرمودند  مرقوم  دارند  ای  نوشته  دست  آمدند 

برتالش بیشتر برای احیای توس تاکید کردند.
از  برهه  چند  در  چه  اگر  داد:  فرادامه  مکرمی 
برای  توس  پایگاه  مدیریت   85 سال  در  جمله 
و  توس  احیای  شورای  مصوبات  شدن  اجرایی 
بناهای جانبی اقداماتی انجام داده بود و در سال 
عدم  دلیل  به  بازهم  که  داشت  مصوباتی  نیز   86

تامین اعتبارات به سرانجام نرسید.
محل  از  تومان  میلیارد   7 امسال  اف��زود:  وی 
نظر  در  ت��وس  ب��رای  ملی  و  استانی  اعتبارات 
گرفته شده است هم چنین 9 میلیارد تومان نیز 
در سفر دولت مصوب شد و در واقع 16 میلیارد 
تومان برای توس در نظر گرفته  شده تا با مرمت 
و احیای برج و باروی شهر تاریخی شکوه به توس 

باز گردد.
سفر  در  که  تومان  میلیارد   9 شد:  یادآور  وی 
 3 طی  شد  مصوب  استان  به  دولت  هیئت  اخیر 
خواهد  دریافت  دوازده��م  دولت  پایان  تا  سال 

شد.
مکرمی فر ادامه داد: در شورای فنی سازمان 

میراث فرهنگی استان احیای برج و بارو با نگاه 
همه  و  کردیم  مصوب  را  تکمیلی«  »ب��ازس��ازی 
رای دادند که این اقدام صورت گیرد اما با توجه 
تا  این زمینه داریم مقرر شد  که در  به وسواسی 
نیز موضوع مطرح و مصوب  در هیئت راهبردی 

شود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
که  افزود: تجربیاتی  گردشگری خراسان رضوی 
در داخل و خارج در این زمینه وجود دارد جمع 
آوری شده است و کارشناسان ما نیز نظرات خود 
را اعالم کرده اند. ضمن این که شروع کار اجرایی 
تکمیلی  پژوهشی  اقدامات  برخی  با  توامان 

خواهد بود.
و  برج  احیای  در  که  اصولی  ک��رد:  تاکید  وی 
برد،  خواهیم  کار  به  توس  تاریخی  شهر  باروی 
در  که  بود  خواهد  پذیر  برگشت  مرمتی  اصول 
با تکنولوژی جدید و روز احیا  آینده  می توانند 

کنند.
مکرمی فر به تجربه اش در مرمت و احیای ارگ 
تاریخی بیرجند اشاره کرد و یادآور شد: این ارگ 
یک آوار بود که  براساس مطالعات احیا و »مرمت 
تکمیلی« انجام و بعد از احیا فردی را ندیدم که 

این اقدام را تحسین نکند.
وی گفت: احیای این قلعه موجب شد که بافت 

کمتر  سازها  و  ساخت  و  بماند  محفوظ  تاریخی 
شد و به نوعی هم نوایی با بافت ایجاد کرد.

ام به عنوان عضو  مکرمی فر گفت: نظر فردی 
تا  است  تکمیلی  مرمت  و  احیا  راهبردی  هیئت 
عالوه براین که شکوه و عظمت باره به وجود آید، 
ایجاد برج و بارو خودش موجب حفاظت خواهد 

شد.
برای  تکمیلی  مرمت  تصویب  به  اشاره  با  وی 
برج و باروی شهر تاریخی توس اظهار کرد: برنامه  
و  مختلف  های  فازبندی  در  بارو  و  برج  احیای 

برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت خواهد بود .
مانند  اف��رادی  حضور  به  اش��اره  با  فر  مکرمی 
از  طغرایی  محمود  و  خانیکی  لباف  رجبعلی 
افرادی که در توس کاوش های باستان شناسی 
فنی  دفتر  آغازمرمت،  با  گفت:  ان��د،  داشته 
تشکیل و فعالیت مرمت استمراری خواهد بود، 
سال   25 مدت  خردگردکه  غیاثیه  مدرسه  مانند 
است که استمراری مرمت انجام می شود و این 
جا هم در ردیف های استانی و ملی دارد که این 

بودجه ها استمراری و دائم خواهد بود .
وی گفت: پیشانی توس دروازه رودبار )ورودی 
دروازه  از  را  مرمت  که  است  شاهنامه(  بولوار 
ادامه  طرف  دو  به  و  کرد  خواهیم  شروع  رودبار 

خواهد یافت.

»ابر و اژدهای سخنگو« نوشته 
زهرا توکلیان حقیقی در سیزدهمین 

نمایشگاه قرآن و عترت مشهد رونمایی 
شد

در هیئت راهبردی پایگاه میراث فرهنگی توس تصویب شد

آغازاحیای برج و باروی شهر تاریخی توس از دروازه رودبار 
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مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از اجرای 
6 حکم رفع تصرف اراضی ملی از ابتدای امسال خبر 
داد و گفت: در سال 97 تمهیدات ویژه و خاصی برای 
جلوگیری از تصرف اراضی ملی انجام و بر رفع تصرف 

تمرکز شده است.
محمدرضا اخوان عبدا...یان با بیان این که  برای 
به دو شیوه اجرای احکام  اراضی ملی  از  رفع تصرف 
شده  صادر  فوری  احکام  و  ها  دادگاه  سوی  از  صادره 
از سوی مراجع قضایی صاحب صالحیت اقدام شده 
است، تصریح کرد: در سال 95 تعداد  44 مورد اجرای 
حکم رفع تصرف از اراضی ملی با 187 هکتار به ارزش 
شده  انجام  تومان  میلیارد   781 و  هزار  یک  تقریبی 
است، عالوه براین 42 مورد نیز با مساحت 42 هکتار 
به ارزش تقریبی 61 میلیارد تومان رفع تصرف فوری 
انجام شده  و برای یک مورد نیز که 100 هکتار مساحت 
و 12 میلیارد تومان ارزش داشته سند دریافت شده 

است.
وی ادامه داد: در سال 96 تعداد 49 مورد حکم رای 
تصرف صادر شده توسط دادگاه با 114 هکتار به ارزش 
59 میلیارد و 480 میلیون تومان اجرا شده و 29 مورد 
با 200 هکتار مساحت و ارزش تقریبی 314 میلیارد 

تومان رفع تصرف فوری انجام شده است.
یگان  موثر  نقش  به  اش��اره  با  عبدا...یان  اخ��وان 
حفاظت در رفع تصرف از اراضی ملی گفت: از ابتدای 
تشکیل این یگان تا پایان سال 96 تعداد 93 مورد به 
مساحت 229 هکتار و ارزش تقریبی یک هزار و 138 
میلیارد تومان احکام دادگاه برای رفع تصرف اجرا و 
71 مورد به مساحت 242 هکتار به ارزش تقریبی 375 
میلیارد تومان رفع تصرف فوری با حکم مراجع قضایی 

انجام شده است.
وی تأکید کرد: طی این مدت عالوه براین موارد، از 
100 مورد تعرض به اراضی ملی جلوگیری و در ابتدای 

شده  بازگردانده  اولیه  حالت  به  ملی  اراضی  تعرض، 
است. اخوان عبدا...یان گفت: در مجموع 265 مورد 
اجرای احکام و رفع تصرفات فوری به مساحت بیش از 
641 هکتار و با ارزش تقریبی یک هزار و 525 میلیارد 

تومان بوده است. 
وی یادآور شد: هم چنین در سال گذشته بیشترین 
های  شهرستان  به  مربوط  ترتیب  به  تصرفات  رفع 
مشهد با 14 مورد و در طرقبه با 14 مورد و شاندیز با 5 
مورد بوده است که حکم رفع تصرف تمامی این موارد 

اجرا شده است.
سال  در  که  این  بیان  با  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
97  تهمیدات ویژه و خاصی برای جلوگیری از تصرف 
اراضی ملی انجام و بر رفع تصرف تمرکز شده است، 
تصرف  رفع  مورد   6 تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
در  مترمربع  و 335  هزار  مساحت 18  به  ملی  اراضی 
شهرستان های سبزوار، نیشابور، کاشمر، کالت نادری 

و طرقبه - شاندیز انجام شده است.
از  شده  تصرف  رفع  اراضی  ارزش  شد:  یادآور  وی 
ابتدای سال جاری بالغ بر 12 میلیارد و 500 میلیون 

تومان است.
سامانه ای برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی

سال  در  که  این  وجود  با  گفت:  عبدا...یان  اخوان 
سازمان  اراضی  حفاظت  یگان  تشکیل  با  اخیر  های 
ملی زمین و مسکن به طور مستمر میبینم و میشنویم 
که عملیات های زیادی در راستای رفع تصرف اراضی 
ملی در جای جای استان صورت میگیرد؛ ولی هنوز 
هم شاهد تصرفات زیادی در حوزه اراضی ملی توسط 

پیشگیری  برای  اقداماتی  چه  هستیم؛  سودجویان 
صورت گرفته است؟

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ 
به این موضوع اضافه کرد: تصرف اراضی ملی به قصه 
پرغصه ای تبدیل شده بود و اگر چه سال های سال، 
ملی  اراضی  از  تصرف  رفع  برای  زیادی  های  تالش 
صورت می گرفت؛ اما به دلیل نبود سامانه ای جامع، 
با  اکنون  اما  نشد.  حاصل  آن  از  قبولی  قابل  نتیجه 
طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و 
مستغالت که در آن اراضی تحت مالکیت دولت به دقت 
جانمایی و تعیین شده است، از تصرفات احتمالی بر 

روی اراضی دولت پیشگیری شده است. 
اخوان عبدا...یان در توضیح کارکردهای این سامانه 
گفت: سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغالت با 
هدف به روزآوری )ایجاد، اصالح و یا تکمیل( اطالعات 
و مسکن در سامانه جامع  امالك سازمان ملی زمین 
امالك و مستغالت، اطالع از آخرین وضعیت موجود 
اراضی و مکان محور نمودن اطالعات مزبور، شناسایی 
اراضی فاقد سند مالکیت و نهایتًا اخذ اسناد تك برگ 

برای اراضی ملی به اجرا در آمد .
وی  در خصوص مزایای راه اندازی سامانه یکپارچه 
مدیریت اراضی و مستغالت افزود: همچنین با توجه 
به ایجاد دسترسی در سامانه یکپارچه مدیریت اراضی 
هیئت  فرآیندهای  انجام  خصوص  در  مستغالت  و 
بعد  من  جدید  سال  در  گ��ذاری  قیمت  و  نمایندگی 
سامانه  این  طریق  از  فوق  فرآیندهای  پروسه  تمامی 
امکان پذیر بوده و پس از تثبیت و جانمایی موقعیت 

اراضی مورد بحث، شروع فرآیند امکان پذیر خواهد 
بود تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

جنوب  در  ملی  اراضی  هکتار   1400 واگذاری 
مشهد به شهرداری

لزوم  به  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
انجام اقداماتی موثر در خصوص کاهش آلودگی هوای 
به اهمیت قابل  با توجه  بیان کرد:  کالن شهر مشهد 
توجه پیشگیری از آلودگی هوا، این اداره کل از سال 
مساحت  به  زمین  قطعه  میزان  175  سال 96  تا   92
جهت  در  را  خود  اختیار  تحت  اراضی  از  هکتار   400
ایجاد فضای سبز در استان خراسان رضوی در اختیار 
شهرداری ها قرار داده که بخش عمده اراضی مذکور در 
ارتفاعات جنوبی شهر مشهد و برای ایجاد کمربند سبز 

واقع شده است. 
اخوان عبدا...یان از واگذاری  یک هزار و 400 هکتار  
از اراضی ملی از سال 91 تاکنون به شهرداری مشهد 
جنوب  منطقه  در  سبز   بند  کمر  ایجاد  برای  مقدس 
هزار   170 و  میلیون   2 که  خبرداد،  مقدس  مشهد 

مترمربع از این واگذاری طی سال 96 بوده است.
 وی افزود: نکته مهم و قابل توجه اجرای پروژه فوق 
شهر  رویه  بی  گسترش  از  اینکه  بر  عالوه  که  اینست 
ایجاد  به  موثر  بسیار  کمک  ضمن  نموده،  جلوگیری 
برای  دسترس  قابل  و  مطلوب  تفرجگاه  پاک،  هوای 
را فراهم  زائرین حضرت رضا )ع(  و  تمامی مجاورین 

می کند.  
واگذاری زمین برای کاربری های عام المنفعه

سال 92  از  کل  اداره  این  همچنین  داد:  ادامه  وی 
عمومی  سالمت  بخش  به  کمک  راستای  در  کنون  تا 
درمان  و  بهداشت  مدیریت  با  تنگاتنگی  همکاری 
به  زمین  قطعه   21 راستا  همین  در  و  داشته  استان 
مساحت 4 و هشت دهم هکتار جهت ساخت درمانگاه 

واگذار کرده است. 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی:

بیش از 120 میلیارد ریال از اراضی ملی رفع تصرف شد

    رضا شجاع

خبر

مدیر پروژه پارک بانوان کاشمر:

پارک بانوان کاشمر، رؤیایی که به زودی 
محقق می گردد

مدیر پروژه پارک بانوان کاشمر گفت: امیدواریم پروژه 
تبدیل شده  به رویایی  که  این شهرستان  بانوان  پارک 

است تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
احسان فخرایی با بیان این مطلب اظهار کرد: عملیات 
اجرایی پروژه پارک بانوان در اسفندماه 96 با حضور ریاست 
شهردار،  شهر،  شورای  اعضای  شهر،  شورای  محترم 
مسئولین و جمعی از بانوان خطه ترشیز آغاز شد. وی 
با اشاره به اینکه اجرای این پارک از ابتدای امسال آغاز 
شده و تاکنون این پروژه 25 درصد پیشرفت داشته است، 
از پیش بینی اجرای این پارک در 6 فاز خبر داد و گفت: 
با محیط پیرامونی 35 هزار مترمربع اجرا  بانوان  پارک 
می شود. مدیر پروژه پارک بانوان کاشمر با اعالم اینکه 
در این فضا، پارک ورزشی و تفریحی مناسبی برای بانوان 
کاشمری پیش بینی شده است، افزود: هم اکنون اجرای 
کرسی چینی دیوار مجموعه، بلوار کشی، جدول گذاری، 
تکمیل سالن مدیریت  و  آماده سازی فضاهای ورزشی 
بحران در حال اجراست. وی با بیان این که جانمایی این 
پارک به گونه ای است که دسترسی آسانی برای بانوان مهیا 
و در کنار آن کتابخانه امام علی)ع( و پارک بسیج قرار دارد 
که زمینه استفاده خانوادگی از دو پارک را فراهم می کند 
و هم چنین دسترسی به این پارک از چهار خیابان اصلی 
آسان است، گفت: این پارک در بافت مسکونی قرار گرفته 
و یکی از مزایای آن نبود ساختمان های بلند در اطراف 
تعداد  تنها  پارک  این  اطراف  در  افزود:  فخرایی  است. 
کمی ساختمان بلند قرار گرفته که با وجود درختان بلند 
و هم چنین طراحی جدید، از بیرون دید این ساختمان ها 
به داخل مسدود می شود. وی هدف از انتخاب این مکان 
را برای ایجاد پارک بانوان، عدم وجود زمین با کاربری 
فضای سبز و ورزشی به این مقدار در سطح شهر عنوان 
از قبیل درختان  کرد و گفت: زیرساخت های مناسبی 
مناسب، خاک حاصلخیز، راه های دسترسی آسان، چاه 
موتور اختصاصی از مزایای دیگر این مکان است. مدیر 
پروژه پارک بانوان با تأکید بر این که طراحی این سایت 
توسط مشاور طرح انجام شده است، گفت: این مجموعه 
دارای ورودی از قبیل استراحت کارکنان، دفتر امانات، 
نگهبانی، چرخ دستی و ویلچر، محل نگهداری کودکان، 
و  فروشگاه  پارکینگ،  نمازخانه،  بهداشتی،  سرویس 
پینگ پنک،  میزهای  کودکان،  زمین بازی  کافه تریا، 
آمفی تأتر روباز، فضای نشیمن، وسایل ورزش همگانی، 
بسکتبال، هندبال،  و  والیبال  فوتبال،  زمین شطرنج، 
سالمت،  رینگ  دوچرخه سواری،  مسیر  گلف،  مینی 
زمین اسکیت، سوله ورزشی و تاالر پذیرایی است. وی 
با تأکید بر این که طرح بوستان ضلع شرقی بلوار جانبازان 
)پارک بانوان( تأییدیه استانداری و دفتر فنی استانداری 
را دریافت کرده است، گفت: طراحی این پارک به گونه ای 
انجام گرفت که بانوان معلول نیز بتوانند از فضا و محیط آن 
استفاده کنند بر همین اساس در این راستا ویرایشی در 

طرح اولیه انجام شده است.

اخبار کوتاه

هشت هزار و 93 تخلف زیست محیطی 
در مشهد ثبت شد

مشهد  شهرداری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
و  با هشت هزار  تاکنون  ابتدای سال جاری  از  گفت: 
93 تخلف زیست محیطی در این شهر برخورد شده 

است.
از  مورد   459 و  یکهزار  افزود:  کاظمی  ا...  خلیل 
این تخلفات مربوط به خودروهای فاقد معاینه فنی و 
یکهزار و 259 تخلف نیز مربوط به خودروهای دودزا 

بود.
از  وی اظهار کرد: همچنین یکهزار و 202 خودرو 
این تعداد به دلیل دودزایی شدید به تعمیرگاه منتقل 

شدند.
نورافکن  از  استفاده  نامتعارف،  صدای  گفت:  وی 
معاینه  برچسب  گواهی  نداشتن  الوان،  چراغهای  و 
کود،  و  ساختمانی  های  نخاله  زباله،  حمل  فنی، 
ریزش روغن و بنزین، تعمیر یا شست و شوی وسایل 
نقلیه در خیابانها، حمل اشیای کثیف و حیوانات در 
تخلفات  دیگر  از  نیز  زباله  و  اجسام  پرتاب  و  خودرو 

بود.
کاظمی افزود: پنج گروه گشتی ضابطان قضایی 
در شهر مشهد به صورت شبانه روزی خودروهای 

ترمیم تقاطع غیرهمسطح استقالل بدون 
انسداد مسیر خودروها

تقاطع  ترمیم  از  مشهد   11 منطقه  ش��ه��ردار 
خودروها  مسیر  انسداد  بدون  استقالل  غیرهمسطح 

خبر داد.
"شهرما"  رادیویی  زنده  برنامه  در  ریخته گر  سعید 
در خصوص آغاز ترمیم تقاطع غیرهمسطح استقالل 
شده  بنا  آن  بر  پل  عرصه  که  کرد:  ستون هایی  بیان 
بتنی است و به دلیل اینکه این بنت ها در طول زمان 
چند  هر  باید  لذا  می شوند  زیزش  و  فرسایش  دچار 
مرمت  حاضر  حال  در  لذا  شوند  مرمت  یکبار  وقت 
تقاطع غیرهمسطح استقالل به صورت کامال دستی 

آغاز شده است.
غیرهمسطح  تقاطع  که  آنجایی  از  اف��زود:  وی 
چندسطحی  محور  و  است  مهمی  معبر  استقالل 
می باشد لذا امکان بسته شدن مسیر تردد خودروها 
و  آغاز  به صورت دستی  بنابراین مرمت  ندارد  وجود 

مسیر برای تردد خودروها باز است.
با توجه به  شهردار منطقه 11 مشهد تصریح کرد: 
غیرهمسطح  تقاطع  احداث  از  سال  چندین  اینکه 
استقالل می گذرد ترمیم این پل به علت جلوگیری از 

خطرات احتمالی ضروری است.
که  است  این  بر  سعی  کرد:  خاطرنشان  ریخته گر 
نشود  ایجاد  در زمان مرمت پل هیچگونه مزاحمتی 
رمضان  مبارک  ماه  پایان  تا  اقدام  این  امیدواریم  و 

انجام شود.
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 سرویس درشهر 
درست هنگامی که باران شدید نوید هوایی دلچسب 
در آخرین ماه بهار را می داد، ناگهان همه چیز برعکس 
شد و با وقوع پدیده وارونگی دمایی مشهد در وضعیت 
بنفش که شدیدترین حالت آلودگی هوایی است قرار 
و  ابرها معضل شده است  بودن  بار ظاهرا  این  گرفت. 
در  آلودگی  تا  اند  پوشانده  را  شهر  روی  پتو  یک  مثل 
ناسالم  بسیار  و در شرایط  آسمان مشهد حبس شود 

برای تمامی گروه ها قرار بگیرد.
این وضعیت که پیشبینی می شود تا روز پنجشنبه 
انداخته  ادامه داشته باشد، شروع ادارات را به تاخیر 
و تمام مدارس را به تعطیلی کشیده است. بانک ها نیز 

2ساعت زودتر تعطیل خواهند شد.
از  شهروندان  است  شده  توصیه  کنونی  وضعیت  در 
تردد غیرضروری در مراکز شلوغ شهر خودداری کنند 
خارج  در  را  خود  طوالنی  و  سنگین  های  وفعالیت 
حساس  های  گروه  همچنین  دهند.  کاهش  خانه  از 
از  کودکان  و  ریوی  و  قلبی  بیماران  سالمندان،  مانند 
کنند.  اجتناب  خانه  از  خارج  فیزیکی  فعالیت  انجام 
هوا  آلودگی  ب��رای  که  ممکن  وضعیت  شدیدترین 
پیشبینی شده است قرار گرفتن شاخص باالتر از عدد 

شاخص  گزارش  این  تنظیم  لحظه  در  که  است   300
مذکور روی 239 قرار داشته و در منطقه خاقانی باالتر 

از 300 را نشان می دهد.
ردپای همسایه ها در آلودگی هوا

رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: دو کانون گرد و خاک قره قوم در ترکمنستان و 
هرات در افغانستان مقصرآلودگی شدید اخیر در هوای 
کالنشهر مشهد هستند. حمید صالحی افزود: هفتم 
خرداد فعالیت این دو کانون گرد و غبار در شهرستان 
درگز در شمال خراسان رضوی آغاز شد و مشهد را در 

مرکز این استان به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
وی آلودگی کنونی سطح شهر مشهد را از نوع گرد و 
غبار و ذرات معلق ذکر و بیان کرد: شهروندان بیمار، 

از  شرایط  این  در  کودکان  و  ب��اردار  زنان  سالخورده، 
حضور و فعالیت در سطح شهر خودداری کرده و دیگر 

افراد نیز با ماسک رفت و آمد کنند.
رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
شخصی  خ��ودروی  از  امکان  حد  تا  مردم  داد:  ادام��ه 
به  آالینده  خودروهای  با  نیز  پلیس  و  نکنند  استفاده 

شدت برخورد خواهد کرد.
وی پیش بینی کرد وضعیت اضطرار در هوای مشهد 

طی دو روز آینده ادامه داشته باشد.
آلوده  هوای  دارای  مناطق  در  مشهد  اورژانس 

مستقر شد
 رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: پایگاه های اورژانس 115 در 10 

منطقه دارای هوای آلوده و با وضعیت بسیار ناسالم در 
این شهر مستقر شدند.

مناطق  در  ها  پایگاه  این  اف��زود:  طاهرزاده  شهرام 
شمالی،  خیام  خاقانی،  امامیه،  کریمی،  شهید 
سرافرازان، سمزقند، شهر، طرق، شهید مفتح و چمن 
مستقر هستند و به مراجعان آسیب دیده از آلودگی هوا 

خدمات اورژانسی می دهند.
وی با اشاره به آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
آن  از  ناشی  پیامدهای  و  هوا  آلودگی  با  مواجهه  برای 
نیز برای پذیرش  افزود: کلیه بیمارستان های مشهد 

بیماران مرتبط با آلودگی هوا آمادگی کامل دارند.
وی اظهار کرد: با اطالعات دریافتی از سامانه پایش 
آلودگی هوای مشهد و هماهنگی با دستگاه های مرتبط 
این اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای 
شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  مصوبات 

کشور اجرا می شود.
عموم  شود  می  توصیه  اکیدا  کرد:  تاکید  زاده  طاهر 
برای  خودمراقبتی  های  برنامه  انجام  به  نسبت  مردم 
حفظ سالمت خود اقدام کنند که کاهش فعالیت های 
بدنی و خروج از منزل و استفاده از ماسک مناسب از آن 

جمله است.

هوای مشهد بسیار ناسالم است؛

نفس های سربی شهر
ایستگاه خاقانی از وضعیت بنفش نیز عبور کرده است
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تابستان  فصل  رسیدن  و  تحصیلی  سال  پایان  با 
پیدا  فرصت  بسیاری  دان��ش آم��وزان  و  دانشجویان 
به خاطر  به فعالیت هایی که در طول سال  تا  می کنند 
نشدند،  آن ها  انجام  به  موفق  زمانی  محدودیت های 
بپردازند. در روزهایی که دسترسی به عوامل منحرف 
کننده در جامعه بسیار ساده شده، ورزش می تواند راه 
گریز بسیار موثری برای دور ماندن جوانان از انحرافات 

اخالقی باشد.
است  ورزش هایی  از   یکی  بدنسازی  شرایط  این  در 
سالمتی  و  ظاهر  در  که  جذابیت هایی  خاطر  به  که 
جوانان ایجاد می کند، بسیار مورد استقبال جوانان قرار 
می گیرد. اما فعالیت در باشگاه های ورزشی این رشته 
ورزشکار  برای  را  که شرایط  است  نیز دچار مشکالتی 
سخت می کند. در همین راستا و برای بررسی مشکالت 
این حوزه با رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی 
و نایب رئیس بانوان این هیئت به گفت وگو نشستیم که 
صحبت های رئیس این هیئت در شماره های گذشته به 
چاپ رسید. در این شماره به بررسی مشکالت بانوان 
بانوان هیئت  رئیس  نایب  با  این رشته در گفت وگو  در 

پرورش اندام خراسان رضوی می پردازیم.
خراسان  پ��رورش ان��دام  هیئت  بانوان  رئیس  نایب 
رضوی گفت: ما به تمام هیئت های ورزشی اعالم کردیم 

که آماده همکاری برای اعزام مربی بدنساز به اردوهای 
به  مخصوص  بدنسازی  کالس های  برگزاری  و  آن ها 
ورزشی  مربی های رشته های  برای  رشته های مختلف 

مختلف هستیم.
عصمت دوستی در گفت وگو با خبرنگار »صبح امروز« 
افزود: من همیشه گفته ام که در حوزه بدنسازی، بانوان 
خراسان رضوی نسبت به خیلی از استان ها در سطح 
بسیار باالیی قرار دارند. با این تعداد استعداد در استان 
می توانیم در زمینه قهرمانی و آموزش در جایگاه اول 

کشور باشیم.
دوستی ادامه داد: در مسابقات مردادماه سال گذشته 
کسب  مقام  چهار  ارسالی  وزن  هشت  از  کرمانشاه  در 
کردیم که خانم ها شمیم یعقوبیان و مهال حسن آبادی 
مدال طال گرفتند. جالب است بدانید خانم مهال حسن 

آبادی با 16 سال سن در این مسابقات قهرمان شد.
باشگاه  های  مجوز  صدور  شرایط  خصوص  در  وی 
باشگاه ها  فعالیت  مجوز  صدور  برای  گفت:  بدنسازی 
وظیفه هیئت پرورش اندام بررسی فنی است، یعنی نوع 
دستگاه هایی که مورد استفاده قرار می گیرد و فضایی که 
برای این کار اختصاص یافته باید توسط کارشناسان ما 

بررسی شود. 
ورزش هایی  و  بدنسازی  فضای  داد:  ادامه  دوستی 
تا  باشد  مجزا  باید  هستند  ه��وازی  که  ایروبیک  چون 
هنگام ورزش های هوازی برخورد با دستگاه ها موجب 
بانوان  باشگاه های  گذشته  در  نشود.  دیدگی  آسیب 
قرار می گرفت  بررسی  آقا مورد  کارشناسان  نیز توسط 

این  که  داریم  خانم  حرفه ای  کارشناسان  ما  اکنون  اما 
مسئولیت را بر عهده دارند.

اندام  پ��رورش  هیئت  رویکرد  که  این  بیان  با  وی 
آموزش تمام مربیانی است که مدرک ندارند تا بتوانند 
کنند،  دریافت  مدرک  مختلف  دوره ه��ای  گذراندن  با 
بسیار  حد  تا  نیز  اتفاق  این  خوشبختانه  کرد:  اظهار 
هماهنگی  با  بدنسازی  هیئت  است.  داده  رخ  زیادی 
کالس هایی  تا  می کنند  تدوین  را  برنامه ای  فدارسیون 
برای متقاضیان مدرک مربیگری برگزار و مربیان سطح 
یک از فدراسیون این دوره ها را تدریس کنند و گواهی 
دانشجوی  این  شود.  صادر  فدارسیون  توسط  آموزش 
مربی  مدرک  کرد:  تصریح  تربیت بدنی  رشته  دکتری 
گری دارای سه سطح است که ما در مشهد تنها مربی  
سطح سه را داریم. چرا که مربی گری های درجه باالتر 
دارا  کار،  نیازمند پیش نیازهایی مثل چندسال سابقه 
بودن مدرک کارشناسی تربیت بدنی و شرکت در چندین 
خاصی  امتیاز  سمینارها  از  کدام  هر  که  است  سمینار 
مدرک  اخذ  مراحل  بخواهیم  اگر  اف��زود:  وی  دارن��د. 
شکل  بدین  کنیم  بررسی  را  ورزش  این  در  مربی گری 
درسی  واحد   18 گذراندن  با  افراد  باید  ابتدا  که  است 
سپس  بگیرند،  را  بدنسازی  مربی گری  تئوری  مدرک 
برای دوره های تخصصی ثبت نام کنند که پیش نیاز این 
دوره ها گذراندن سه سمینار تخصصی آناتومی، تغذیه و 
مکمل ها و دوپینگ ها است که هر کدام 25 امتیاز دارند.

نایب رئیس بانوان هیئت پرورش اندام خراسان رضوی 
ابراز کرد: پس از این سمینارها در کالس های تخصصی 

چند روز شرکت می کنند و با دادن آزمون عملی که بسیار 
سخت گیرانه  است وارد آزمون نهایی تخصصی می شوند. 
در صورت قبولی در این آزمون مربی وارد دوره کارورزی 
شده تا کار تجربی و تدوین برنامه غذایی را بیاموزند. در 
نهایت با پایان این دوره و بررسی کارشناسان فدراسیون 

مدرک موقت به این افراد داده می شود.
وی ادامه داد: برنامه های غذایی و ورزشی باید برای 
هر فرد متفاوت باشد و دیگر نمی توان برای همه یک نوع 
برنامه تجویز کرد. یعنی بر اساس سه گروه بدنی چاق، 
الغر و ورزشکار و تقسیم بندی های هرکدام از این گروه ها 
برنامه های ورزشی و غذایی کامال متفاوت است که این به 

معنی دقیق تر شدن کار است.
دوستی با اشاره به این که با این حال نمی توان گفت 
که تمام مربیان می توانند برنامه غذایی طراحی کنند، 
گفت: بر همین اساس تصمیم داریم در آینده و با بهتر 
شدن شرایط مالی باشگاه ها در هر باشگاه یک کارشناس 
و یا پزشک تغزیه به کار بگیریم. البته باید به این نکته 
نیز توجه کرد که تفاوت برنامه های غذایی که مربی های 
مختلف ارائه می دهند نوعی اختالف سلیقه است که در 

کارشناسان تخصصی این زمینه نیز دیده می شود.
وی اضافه کرد: از مشکالت دیگری که در باشگاه ها 
رایج بوده گرفتگی بدنی در ابتدای شروع ورزش است 
که ورزشکاران عزیز باید بدانند که امری کامال طبیعی 
است چرا که حاصل فقر حرکتی است که بدن در یک 
دوره داشته است. البته این گرفتگی ها باید بین 24 تا 
48 ساعت مرتفع شود در غیر این صورت آسیب دیدگی 
باشگاه ها  شهریه  مبالغ  خصوص  در  دوستی  است. 
مختلف  باشگاه های  که  شهریه ای  مبالغ  کرد:  اظهار 
دریافت می کنند بر اساس درجه بندی باشگاه ها است 
مشخص  مجوز  صدور  هنگام  امتیازدهی  اساس  بر  که 
مختلف  قشرهای  توان  اساس  بر  مبالغ  این  می شود. 
حال  در  می شود.  تعیین  باشگاه دار  منافع  و  م��ردم 
حاضر این نرخ در باشگاه های درجه یک بانوان مشهد 
ماهانه 80 هزار تومان است. وی ادامه داد: این مبالغ 
اما شهریه ای  باشگاه ها است  از  برای استفاده عمومی 
خاصی  تعرفه  می شود  دریافت  خصوصی  شاگرد  از  که 
ندارد و به صورت توافقی اخذ می شود. این موضوع به 
سیاست باشگاه بازمی گردد که چه هزینه ای را در قبال 
چه خدماتی به ورزشکار ارائه دهد تا مراجعه بیشتری 
و  ورزش  کل  اداره  زودی  به  حال  این  با  باشد.  داشته 
جوانان نرخ نامه مشخصی را ارائه خواهد کرد که سقف و 

کف دریافتی ها مشخص شود.
جا  مردم  بین  فرهنگ  این  باید  گفت:  پایان  در  وی 
بیفتند که با علم به سراغ باشگاه های ورزشی مختلف 
بروند و صرف قیمت پایین تر باشگاهی را انتخاب نکنند 
چرا که تمرین های غیر استاندارد زیر نظر مربی های غیر 

حرفه ای عواقب بدی در پی خواهد داشت.

کوتاه از ورزش استان

هیئت  رئ��ی��س  ن��ای��ب 
م����وت����ورس����واری و 
افزایش  از  اتومبیلرانی 
بانوان  تمرینات و رشد 
در رشته آفرود، سرعت 

و موتور کراس خبرداد.
اظهار  زارعی  معصومه 
کرد: هرهفته دوشنبه ها و جمعه ها تمرین موتورسواری 
بانوان در پیست ثامن االئمه انجام می شود و این تمرینات 
شامل فصل و یا ماه خاصی نمی شود، خوشبختانه هر 
موتور  و  آفرود  سرعت،  اتومبیل رانی  مسابقات  فصل، 
کراس در سطح استان را برگزار می شود و نفرات اول تا 

سوم به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.
از  گفت:  بین المللی  به مسابقات  اعزام  عدم  درباره  وی 
آنجایی که فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری تمام 
انرژی و هزینه اش را صرف مسابقات قهرمانی کشوری 
می کند نه برای آقایان و نه برای بانوان اعزام به مسابقات 
برون مرزی انجام نمی شود و به ندرت چنین اتفاقی رخ 
فدراسیون،  مسابقات  حد  باالترین  واقع  در  می دهد، 

قهرمانی کشور است.
نایب رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی درخصوص 
عملکرد بانوان در سال ۹۶ عنوان کرد: مقام اول تا سوم 
در رشته آفرود و مقام دوم و سوم در رشته موتورسواری 
کشور  قهرمانی  مسابقات  در  رضوی  خراسان  بانوان  را 
به دلیل  در سال ۹6 کسب کردند، در رشته های دیگر 
را نداشتیم.  به مسابقات  اعزام  باال تجهیزات  هزینه ی 
یا موتور کراس  و  آفرود، سرعت  خوشبختانه در رشته 
سال به سال پرشورتر وارد میدان می شویم و ازآنجاییکه 
بانوان  رشد  دهنده  نشان  می شود  بیشتر  تمرینات 

ورزشکار خراسانی است.
زارعی تصریح کرد: یکی از اساسی ترین مشکالت ما نبود 
اسپانسر است. متاسفانه  به دلیل پوشش و حضور در 
سالن و یا منع ورود آقایان به سالن، کسی سرمایه گذاری 
نمیکند، اما خوشبختانه مشکلی از لحاظ پیست تمرین 

و مربی نداریم.
وی بیان کرد: اداره کل پیست ثامن االئمه را برای تمرین 
در  ورزشی  رشته   ۵۲ است.  گذاشته  هیئت  اختیار  در 
سطح استان فعالیت می کنند که در تمام این رشته ها 
بانوان قهرمان زیادی داریم و ما انتظار نداریم اداره کل 
شخصا از مسئولین هیئت تجلیل کند. خود هیئت استان 

از ورزشکاران برتر قدردانی می کند.

جودو،  هیئت  رئیس 
جوجیتسو  و  ک��وراش 
خ����راس����ان رض���وی 
کار  ک��وراش  گفت: 10 
اردوی  در  استان  این 
انتخابی تیم ملی برای 
آسیایی  مسابقات 

جاکارتا حضور دارند.
اردوی  در  حاضر  اعضای  درب��اره  محمودی  حسین 
انتخابی تیم ملی کوراش اظهار کرد: قنبرعلی قنبری، 
جعفر  تیزتک،  امید  پهلوانی،  جعفر  اح��دی،  قاسم 
امین جعفرزاده، فرزین  فیروزآبادی، مجتبی زمانی، 
شاهباز، آرمین بندار و مجتبی نیک بین، کوراشکاران 

خراسانی حاضر در اردوی تیم ملی هستند.
وی ادامه داد: این اردو از دیروز در شهر درگز واقع در 
آغاز شده است. ۱۴ ورزشکار  شمال خراسان رضوی 
یزد،  قزوین،  تهران،  شمالی،  خراسان  از  هم  دیگر 
دعوت  اردو  این  به  سمنان  و  بختیاری  و  چهارمحال 

شده اند.
خراسان  جوجیتسو  و  ک��وراش  ج��ودو،  هیئت  رئیس 
خسرو  با  تیم  این  سرمربیگری  کرد:  تصریح  رضوی 
دلیر و مربیگری آن با علی معلومات است که هر دو از 
خراسان رضوی هستند. بازی های آسیایی ۲۷ مرداد 
تا ۱۱ شهریور آتی در جاکارتای اندونزی برگزار می شود.

سالمت

       وحید داودی

آیا  که  دارد  بستگی  این  به  ایده آل  کردن  سرد 
ورزش  یا  است  قدرتی  تمرینات  شما  هدف 

قلبی عروقی.
دارد  وجود  روشن  نشانه های  برخی  ادامه،  در 
کافی  اندازه  به  شما  آیا  که  می کند  مشخص  که 

سرد کرده اید یا نه.
زمانی  تا  باید  کردن  سرد  عروق،  و  قلب  نظر  از 
 ۲۰ به  قلبتان  ضربان  میزان  که  بکشد  طول 
زمان  در  قلب  ضربان  میزان  از  بیشتر  درصد 
استراحت و توقف تعرق و تنفس شدید، برسد.

مربی  و  درمانی  ورزش  دکتر   William p.Kelley  
درمانی  ورزش  در  ک��ه  ق��درت��ی  ورزش ه���ای 
متخصص است، می گوید: این سخت است که 
بگویید آیا بعد از ورزش به اندازه کافی بدنتان 

را سرد کرده اید یا نه اما او یک پیشنهاد دارد :
به  تا  دارید  زمان  به  نیاز  شما  عضالنی،  نظر  از 
تمرین  در  استفاده  مورد  ماهیچه های  تمام 
فرد  خ��ود  به  زم��ان  ای��ن  ام��ا  کنید،  رسیدگی 
بستگی دارد و بطور سرانگشتی ۱۵ دقیقه زمان 

الزم است.
حرکت  به  دادن  ادام��ه  ه��دف  ص��ورت  هر  در 
است. برای مثال، اگر شدیدا سنگین می دوید 
با یک  کنید و سپس  را کم  تدریج سرعتتان  به 
کنید.  شروع  را  کردن  سرد  آهسته،  پیاده روی 
آهسته  پ��ی��اده روی  از  بعد  اس��ت  ممکن  شما 
بخواهید حرکات کششی بخش تحتانی بدنتان 

را داشته باشید.
 حرکات کششی برای سرد کردن

بهترین زمان برای انجام حرکات کششی ایستا 
از تمرینات، زمانی است که بدن شما گرم  بعد 
گرم  برای  را  ایستا  کششی  حرکات  )ما  باشد 
شما  ماهیچه های  زیرا  نمی کنیم  توصیه  کردن 
ایستا که  سرد و سفت هستند.حرکات کششی 
۱۰ تا ۳۰ ثانیه طول می کشد ، می تواند به حفظ 
و افزایش دامنه حرکت و انعطاف پذیری کمک 
انعطاف  و  حرکت  دامنه  می خواهید  اگر  کنند. 
پذیری را افزایش دهید ، دوره سرد کردن بدن 
کشش  نوع  این  انجام  ب��رای  عالی  زم��ان  یک 
است. تنها تذکر ویلیام کلی این است که منتظر 
انجام  از  قبل  قلبتان  و ضربان  تنفس  تا  بمانید 

این کشش ها آهسته شود.
ادامه دارد...

رئیس هیئت ورزشی بدنسازی و پرورش اندام استان 
خراسان رضوی گفت: ورزشکاران خراسانی بدنسازی 
تیم ملی حضور  اکثر دوره ه��ای  ان��دام در  پ��رورش  و 

داشته اند.
خصوص  در  ایسنا،  با  گفت  گو  در  بکائیان  مهدی 
برنامه ها و مسابقات آینده رشته بدنسازی و پرورش 

دو  سال  طول  در  اظهارکرد:  رضوی  خراسان  اندام 
مرحله مسابقات پرورش اندام در مرداد ماه و بهمن ماه 
سطح  در  پاورلیفتینگ  مسابقات  خواهیم داشت. 
کشوری در استان اصفهان در تیر ماه برگزار می شود. 
این مسابقه در اردیبهشت در اصفهان نیز انجام شد 
تالش  حاصل  تیمی  سوم  مقام  و  طال  م��دال  دو  که 

ورزشکاران خراسانی بود.
وی افزود: طبق تقویم آموزشی فدراسیون، قرار براین 
است که هر ساله چهار یا پنج مسابقه در استان های 
مختلف انجام شود. مسابقات مچ اندازی بانوان در تیر 
ماه در استان کرمان و آقایان هم در دو نوبت زمانی که 

فعال قطعی نشده برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت ورزشی بدنسازی و پرورش اندام استان 
خراسان رضوی با اشاره به احتمال پخش تلویزیونی 
ادامه داد: در صورتی که  مسابقات قوی ترین مردان 
رایزنی انجام شده با صدا و سیما جهت پخش تلویزیونی 

تفاهم  به  و  شود  نهایی  مردان  قوی ترین  مسابقات 
برسیم، احتماال به مدت 13 یا 14 شب این مسابقات 

در سطح کشوری از تلویزیون پخش می شود.
در  ثابتی  نفرات  اندام  پرورش  در  کرد:  بیان  بکائیان 
که  برتر  افراد  دوره،  هر  در  و  ندارند  حضور  ملی  تیم 
راه  کشوری  به  سپس  و  استانی  به  شهری  مرحله  از 
می یابند، جواز حضور در تیم ملی را برای شرکت در 
مسابقات آسیایی و جهانی کسب می کنند که تقریبا 
در هر دوره نماینده ای از خراسان رضوی در این تیم 

حضور داشته اند.
وی در خصوص اردو های استانی تیم ملی خاطر نشان 
عموما  و  نداریم  حاضر  حال  در  خاصی  اردوی  کرد: 
تمرین  به  غذایی  رژیم  برنامه  دریافت  با  ورزشکاران 
در باشگاه های سطح شهر می پردازند و برای شرکت 
آماده  در مسابقات در بخش ها و سطح های مختلف 

می شوند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی خبر داد
کرمان میزبان برگزاری مسابقات مچ اندازی بانوان کشور

راه های سرد کردن بدن بعد از 
رشد بانوان ورزشکار در رشته آفرود، ورزش

سرعت و موتور کراس

حضور پرتعداد خراسانی ها در اردوی 
انتخابی تیم ملی کوراش

در گفت و گو با نایب رئیس بانوان هیئت پرورش اندام خراسان رضوی مطرح شد

تمرین غیر استاندارد آفت بدن ورزشکار
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   یارانه ارزی دارو از سوی بانک مرکزی 
      حذف شد

از  دارو  گف��ت:  دارو  واردکنن��دگان  اتحادی��ه  رئی��س 
دای��ره گیرن��دگان ارز یاران��ه ای کنار رفت و بر اس��اس 
تصمی��م جدی��د مس��ئوالن ق��رار اس��ت واردات دارو 
ب��ا دالر ۴ ه��زار و ۲۰۰ توم��ان و ی��وروی ۵هزار و ۲۰۰ 
تومان انجام ش��ود. ب��ه گزارش تس��نیم، ناصر ریاحی 
اف��زود: مش��کل کنونی واردکنندگان دارو، گذش��ته از 
مس��ئله نرخ ارز، اصالح قیمت هاست. درگذشته دارو 
ب��ا ی��وروی حداکث��ر 4ه��زار و 200 ت��ا 300 تومانی که 
نرخ مبادله ای آن بود وارد می شد. قیمت دارو هم بر 
اس��اس همین نرخ تعیین ش��د و البته هنوز در همان 

س��طح باقی مانده اس��ت.
در جلسه مشترک واردکنندگان با بانک مرکزی قرار شد 
دالر را با 400 تومان یارانه به واردات دارو به عنوان یک 
کاالی اساس��ی اختص��اص بدهند اما به دلی��ل پیچیده 
ب��ودن مکانی��زم پرداخ��ت و کاف��ی نب��ودن بودجه 800 
میلی��ارد تومان��ی برای ای��ن منظور، ش��رایط به گونه ای 

دیگر پیش رفت.
وی اف��زود: ش��رط بانک مرک��زی برای پرداخ��ت یارانه 
ب��ه واردات دارو ای��ن ب��ود ک��ه قیمت ها برای یک س��ال 
ب��ه روال س��ابق باقی بماند ام��ا پیش از تغیی��ر نرخ ارز، 
واردکنن��دگان دارو ب��ه قیمت ها و افزایش نداش��تن آن 
در س��ال 96 معت��رض بودند درنتیجه با چنین ش��رطی 

موافقت نشد.
    تکذیب خیر تعیین مکان های خاص برای 

تجمع قانونی
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با رد خبر برخی رسانه ها 
در مورد تصویب مصوب��ه تعیین مکان های خاص برای 
تجمع��ات گف��ت: ای��ن ط��رح مراح��ل تصوی��ب را ط��ی 

می کند.
کش��ور،  وزارت  اطالع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
از  برخ��ی  خب��ر  تصحی��ح  ضم��ن  سرمس��ت«  »به��رام 
رس��انه ها گفت: پیشنهاد وزارت کش��ور درباره تعیین 
مکان های خاص برای تجمعات قانونی در کمیس��یون 
سیاس��ی دول��ت مطرح ش��ده و در ح��ال ط��ی مراحل 

تصویب اس��ت.
دبی��ر کمیس��یون م��اده 10 قان��ون اح��زاب در نشس��ت 
خب��ری روز گذش��ته،  در پاس��خ ب��ه خبرن��گاران درباره 
تعیی��ن مکان های خاص ب��رای تجمع��ات قانونی گفته 
در  خص��وص  ای��ن  در  کش��ور  وزارت  پیش��نهاد  ب��ود: 
کمیس��یون سیاس��ی دول��ت مطرح ش��ده و در حال طی 

مراحل تصویب است.
برخی از سایت های خبری این گفته را به منزله تصویب 
هیئ��ت دول��ت منتش��ر کردندک��ه بدین وس��یله اص��الح 
می ش��ود و خبره��ای منتشرش��ده ب��ا عن��وان تصوی��ب 
مصوبه تعیین مکان های خاص برای تجمعات از سوی 

دولت ناشی از برداشت ناقص خبرنگاران بوده است.

جمهوری اسلامی  حلزب  عامل انفجلار       
کشته شد

رس��انه های هلندی اع��الم کرده اند فردی ب��ه نام »علی 
معتم��د« ک��ه در ای��ن کش��ور به قتل رس��یده اس��ت، در 
حقیقت همان »محمدرضا کالهی صمدی« است که در 
۷ تیرماه ۱۳۶۰ در حزب جمهوری اسالمی بمب گذاری 

کرده بود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، این رسانه ها این ادعا را 
به نقل از دادگاهی که برای دو نفر در هلند به اتهام قتل 

»علی معتمد« برگزار شده بود، مطرح کرده اند.
محمدرض��ا کاله��ی صم��دی، فرزن��د حس��ن، متول��د 
۱۳۳۸، دیپلم��ه ریاضی از »دبیرس��تان بام��داد تهران« 
خیاب��ان  جمه��وری،  خیاب��ان  در  واق��ع  ]دبیرس��تانی 
گلش��ن[، در هن��گام بمب گ��ذاری در ح��زب جمه��وری 
اس��المی، دانشجوی سال اول رش��ته برق دانشگاه علم 
و صنع��ت بود. وی پ��س از پیروزی انقالب اس��المی به 
سازمان مجاهدین خلق )گروهک تروریستی منافقین( 
پیوس��ت ول��ی به دس��تور مس��ئوالن مافوق تش��کیالت 
ب��ه عنوان پاس��دار به کمیت��ه ولی عصر ته��ران، واقع در 

خیابان پاستور پیوست.
طولی نگذشت که وی به داخل حزب جمهوری اسالمی 
رخنه کرد و چندی بعد بعنوان مس��ئول حفاظت سالن 
برگزی��ده ش��د و س��رانجام در ۷ تیرم��اه ۱۳۶۰ اق��دام به 

بمب گذاری در مقر این حزب کرد.
اواخ��ر س��ال ۹۲ ب��ود ک��ه ی��ک منب��ع آگاه در گفتگ��و با 
خبرگ��زاری جمه��وری اس��المی اع��الم کرد: »مس��عود 
کش��میری عام��ل انفج��ار نخس��ت وزیری و محمدرض��ا 
کالهی صم��دی عامل انفجار حزب جمهوری اس��المی 
در آلم��ان روی��ت ش��ده اند. نامب��ردگان ک��ه از اعض��ا و 
ه��واداران فع��ال گروهک تروریس��تی منافقی��ن و خط 
نف��وذ فرق��ه رج��وی در نهاده��ای حیات��ی، حس��اس و 
مه��م جمه��وری اس��المی بودند، هن��گام خ��وردن غذا 
در رس��تورانی در ش��هر کلن و هنگام رانندگی در ش��هر 

هامبورگ آلمان مشاهده شدند.«
    تصویب مشروط یکی از لوایح “ FATF “ در 

کمیسیون امنیت ملی مجلس
تصوی��ب  از  مجل��س  امنیت مل��ی  کمیس��یون  عض��و 
الیحه کنوانس��یون مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م در 

کمییسیون امنیت ملی با ۶ شرط خبر داد.
کمیس��یون  عض��و  ذوالن��ور  مجتب��ی  حجت  االس��الم 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگ��و با  تس��نیم با اش��اره به نشس��ت عصر امروز 
این کمیس��یون گفت: در جلسه امروز کمیسیون الیحه 
الحاق جمهوری اس��المی ایران به کنوانسیون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم در دستورکار بود.
وی از تصوی��ب ای��ن الیحه در جلس��ه امروز کمیس��یون 
خبر داد و افزود: در جلس��ه امروز 19 نفز از اعضای 23 
نفره این کمیس��یون در جلس��ه حضور داشتند و الیحه  

مذکور با 11 رای مصوب شد.
نماین��ده مردم ق��م در مجلس تصریح ک��رد: این الیحه 
با 6 ش��رط در کیمس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس مصوب ش��د ک��ه یکی از این ش��روط این بود که 

تعریف از تروریسم را خودمان انجام دهیم.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داش��ت: این الیحه امروز در اختیار هیئت رئیسه 
مجل��س قرار می گیرد ت��ا احتمااًل در جلس��ه علنی فردا 

مجلس بررسی شود.
    واکنش به تحریم افطاری رئیس جمهور

س��خنگوی دولت درب��اره انتقادات ب��ه رئیس جمهور از 
س��وی هنرمندان و دانش��جویان و عدم ش��رکت آنها در 
افطاری رئیس جمهور گفت: ما همه تالش��مان را کریم 
تا مش��کالت حل ش��ود، برای بزرگ  شدن س��فره مردم 
بیش��تر تالش می کنیم؛ واقعًا اگر به ما بگویند چه کاری 
انج��ام دهیم هم��ان کار را انجام می دهیم، مگر س��فره 
مردم پارسال رنگین تر بود که این افراد حمایت کردند؟
به گ��زارش ف��ارس، محمدباق��ر نوبخت اظهار داش��ت: 
مدیری��ت تی��م مذاکره با خ��ود روحانی ب��ود و در کارزار 
مذاک��رات ظری��ف و همکارانش حضور داش��تند؛ حتی 
ترام��پ با هم��ه دیوانگ��ی فهمی��د م��ردان دیپلمات ما 
قوی هس��تند. س��خنگوی دول��ت  اظهار ک��رد: هیچ گاه 
دولت مدعی نیس��ت مردم مش��کل ندارن��د تنها چیزی 
که زیاد داریم مش��کالت است؛ باوجود همه موفقیت ها 
و تغیی��ر رون��د مثب��ت اذع��ان می کنی��م مم��ردم لیاقت 
بیش��تری دارند. وی در ادامه گفت:  روال ثبت سفارش 
و تخصیص ارز به طور عادی در جریان اس��ت، بر اساس 
سیاس��ت جدی��د ارزی هم��ه واردات کش��ور از طری��ق 
ثب��ت س��فارش انجام می ش��ود و س��پس توس��ط بانک 
مرک��زی تامی��ن ارز می ش��ود. نوبخت اف��زود: مدیریت 
تی��م مذاک��ره با خود روحان��ی ب��ود و در کارزار مذاکرات 
ظری��ف و همکاران��ش حضور داش��تند؛ حت��ی ترامپ با 
همه دیوانگی فهمید مردان دیپلمات ما قوی هستند.

سخنگوی دولت همچنین درباره سؤال از رئیس جمهور 
گف��ت: دول��ت نه��م و ده��م را به خاط��ر آورید؛ س��ؤال 
از رئیس جمه��ور چ��ه ش��د؟ بازه��م تأکی��د می کنم این 
حرف ها نباید بین قوه مجریه و مقننه اختالف بیندازد.
نوبخت در ادامه این نشست گفت: اروپا به جهت اینکه 
ب��ه ما نزدیک اس��ت اگر فعالیت نظامی ایران هس��ته ای 
ش��ود بیش��تر احس��اس ترس خواهد ک��رد، پایگاه های 
آمری��کا این اطراف اس��ت م��ا کاری به آنه��ا نداریم مگر 

اینکه بخواهند کاری کنند.
وی در خصوص اعتصاب کامیون داران نیز یادآور ش��د: 
هم��کاران م��ن در وزارت راه ب��ا این عزی��زان مذاکراتی 
داش��ته اند و قرارها در حال انجام است، دیروز ۵۵ هزار 

بارنامه صادرشده است.
نوبخ��ت درب��اره انتق��ادات ب��ه رئیس جمه��ور از س��وی 
در  آنه��ا  ش��رکت  ع��دم  و  دانش��جویان  و  هنرمن��دان 

افطاری رئیس جمهور گفت: ما همه تالش��مان را کریم 
تا مش��کالت حل ش��ود، برای بزرگ  شدن س��فره مردم 
بیش��تر تالش می کنیم؛ واقعًا اگر به ما بگویند چه کاری 
انج��ام دهیم هم��ان کار را انجام می دهیم، مگر س��فره 
مردم پارسال رنگین تر بود که این افراد حمایت کردند.
    طلرح خواهلر خواندگلی درملدارس کلم 

برخوردار اجرا می شود
از ش��رکت ح��دود یکص��د  پ��رورش  و  آم��وزش  وزی��ر 
مدرس��ه در ط��رح خواهرخواندگ��ی خب��رداد و گفت: 
ای��ن ط��رح در م��دارس ک��م برخ��وردار اس��تان ه��ای 
آذربایجان غربی، سیس��تان و بلوچستان و کردستان 

اجرا می ش��ود.
س��ید محم��د بطحایی ش��امگاه در س��فر به شهرس��تان 
دماوند و دیدار با دانش آموزان آموزش��گاه شبانه روزی 
دخترانه فلق و نرجس��یه ش��هر کیالن با اش��اره به طرح 
خواهرخواندگ��ی م��دارس در جمع خبرن��گاران گفت: 
این طرح با هدف تقویت برابری آموزش��ی بین مدارس 
برخ��وردار و م��دارس کم برخ��وردار و مح��روم، افزایش 
روحیه تعاون، همدلی و هم افزایی و اس��تفاده بهینه از 

امکانات موجود اجرا می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه حدود یکصد مدرس��ه در کل کش��ور 
در ای��ن طرح ش��رکت م��ی کنن��د، بیان ک��رد: این طرح 
هم اکنون با شتاب بیش��تری در حال اجرا است و مقرر 
شده در استان های محروم همچون استان سیستان و 
بلوچس��تان، آذربایجان غربی، کردستان و ... اجرایی 

شود.
  مردوخی پیشکسوت مطبوعات درگذشت
پیشکس��وت  کردس��تانی«  مردوخ��ی  یمی��ن  »ناص��ر 

مطبوعات کشور بر اثر بیماری درگذشت.
زنده یاد مردوخی با 64 س��ال سابقه فعالیت حرفه ای، 
حضوری پر رنگ در عرصه های نویسندگی، خبرنگاری 

و سردبیری رسانه ها داشت. 
او در ی��ک س��ال گذش��ته، چندین ب��ار در بیمارس��تان 

بستری شده و تحت درمان قرار گرفته بود.
براس��اس اع��الم معاون��ت مطبوعات��ی وزارت فرهن��گ 
و ارش��اد اس��المی، پیک��ر ای��ن روزنامه ن��گار فقید پس 
از تش��ییع در قطع��ه نام آوران بهش��ت زه��را )س( دفن 
می ش��ود. محمد س��لطانی فر مع��اون مطبوعاتی وزیر 
ارشاد وحس��ین انتظامی، دستیار ارش��د وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی با صدور پیام هایی، درگذش��ت زنده 
یاد مردوخی را به خان��واده، جامعه مطبوعاتی و اهالی 

رسانه تسلیت گفتند.
دوللت  در  کار  کلم  اجرایلی  دسلتگاه   5    

الکترونیک معرفی شدند
عض��و هیئت عامل س��ازمان فناوری اطالع��ات »وزارت 
آم��وزش و پ��رورش، معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، س��ازمان بازنشس��تگی کش��وری، س��ازمان 
س��نجش، س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع 

طبیع��ی« را پنج دس��تگاه کم کار در دول��ت الکترونیک 
نام برد.

به گزارش ایرنا »رضا باقری اصل« افزود: دس��تگاه های 
اجرای��ی درب��اره می��زان الکترونیکی ش��دن فعالیت ها 
ارزیابی ش��دند که در نتیجه مخش��ص شد پنج دستگاه 
کمترین هم��کاری را در الکترونیکی ک��ردن فعالیت ها 

داشته اند.
وی ادام��ه داد: 2 دس��تگاه پس��ت بان��ک و پژوهش��گاه 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات نی��ز درخواس��ت کرده 

بودند که در این دوره ارزیابی نشوند.
دبیر کمیس��یون توس��عه دول��ت الکترونیک��ی، رویکرد 
اصل��ی س��ازمان فن��اوری اطالع��ات در زمین��ه دول��ت 
الکترونیک را »ایجاد سرویس های یکپارچه« برشمرد و 
نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان های دولتی 

منتهی به پایان سال گذشته را اعالم کرد.
ب��ه گفته باقری اصل، آخرین ارزیابی انجام ش��ده از 93 
دس��تگاه نش��ان م��ی دهدد ک��ه در مجموع بی��ش از 38 
درصد الکترونیکی ش��ده اند؛ این میزان در شهریورماه 

پارسال با مجموع 83 دستگاه، 26 درصد بوده است.
وی یادآورش��د: س��ال 1395 تعداد 60 دستگاه ارزیابی 
ش��دند که 19.3 درص��د فعالیت های آنه��ا الکترونیکی 

بوده است.
   واکنلش وزیلر اسلبق ارشلاد بله ماجرای 

ممنوع التصویری ملک مطیعی
مهاجران��ی در چند رش��ته توییت ب��ه بحث های ایجاد 
ش��ده درباره چرایی بازنگش��تن ملک مطیعی به سینما 
واکنش نشان داده و درباره تالش های خود در دورانی 
که وزیر ارش��اد بوده، توضیح داده است: »شهریور ٧٦ 
ک��ه به وزارت ارش��اد رفتم، س��یف ا... داد را که رئیس 
خانه س��ینما بود، به عنوان معاون سینمائى انتخاب 
کردم. نشانه اى بود که اهل س��ینما براى خود تصمیم 
خواهن��د گرف��ت. دو فیل��م دی��دار و آدم ب��رفى ک��ه از 
س��ال ٧٣ توقی��ف بودند، رفع توقیف ش��دند و حمله به 
س��ینماها شروع ش��د! ده نمکى سردسته بود! فضاى 
غوغا در طول دوران مسئولیتم در ارشاد آرام نگرفت! 
در ب��اره وث��وقى و ملک مطیعى و فردین با س��یف ا... 
داد صحب��ت کردم. آی��ا می توان راهى براى بازگش��ت 
آنان فراهم کرد؟ مثل ایرج قادرى که زمان الریجانى 
به س��ینما بازگش��ت یا ای��رج راد. براى م��ن وثوقى و 
فردی��ن و ملک مطی��عى اهمی��ت بیش��ترى داش��تند. 
قرار بود اگر ضرورت داش��ت دیدار هم داش��ته باشیم. 
ملک مطیعى ب��ا مردانگى و مروت به س��یف ا... داد 
گفت��ه ب��ود: »م��ن ک��ه نمى توانم به ش��ما کم��ک کنم، 

انصاف نیس��ت که بارى بر دوش��تان بگذارم.«
   آغاز بررسی مجدد طرح تقسیمات کازرون
مدیر کل دفتر تقس��یمات کش��وری وزارت کشور از آغاز 
بررس��ی کارشناس��ی مجدد طرح تقس��یمات کازرون به 
دس��تور وزیر کش��ور خب��رداد و گفت: برخ��ی تصور می 

کنند اصالح و بررس��ی تقس��یماتی یک ام��ر لحظه ای و 
آنی است، در صورتی که این مساله یکی از امور غامض 

و پیچیده است و نباید با شتاب انجام شود.
بخ��ش  دو  تفکی��ک  موض��وع  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
چنارش��اهیجان و کوهم��ره ن��ودان از کازرون و ایج��اد 
شهرس��تان جدیدی با ن��ام کوه چنار از آب��ان 96 مطرح 
ش��د و از آن زم��ان تاکن��ون چندی��ن نوب��ت تجم��ع در 
کازرون تش��کیل ش��د که در دو هفته گذشته به درگیری 
در این ش��هر با نیروی انتظامی منجر ش��د. سید سعید 
جاللی روز س��ه شنبه در پاسخ س��والی در باره وضعیت 
پرونده تقس��یماتی کازرون افزود: وزیر کشور بر اصالح 
دقیق کارشناس��ی ط��رح تقس��یمات کازرون ب��ه همراه 

آرامش و رضایت اجتماعی تاکید دارد.
وی یادآور ش��د: کارشناسان تقس��یماتی در حال انجام 
اصالح��ات طرح و وعده داده ش��ده هس��تند ت��ا جوانب 

موضوع کاماًل لحاظ شود.
   دستور وزیر برای رسیدگی به ماجرای آزار 

دانش آموزان
وزی��ر آموزش و پ��رورش به بازرس وی��ژه وزارتی درباره 
آم��وزان  اذی��ت دان��ش  و  آزار  ب��ه ماج��رای  رس��یدگی 
مدرس��ه ای در منطقه ۲ تهران، دس��تور ف��وری داد. به 
گ��زارش مرک��ز اط��الع رس��انی و روابط عموم��ی وزارت 
آم��وزش و پرورش، س��ید محمد بطحای��ی، در حکمی 
حس��ین بزرگ��ی زاده، مش��اور و ب��ازرس وی��ژه خ��ود را 
مسئول رسیدگی به ماجرای آزار و اذیت دانش آموزان 

مدرسه ای در منطقه ۲ تهران کرد.
    انتصلاب فرمانلده قلرارگاه پدافند هوایی 

خاتم االنبیاء)ص( آجا
حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای در حکمی امیر س��رتیپ 
علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء )صلی ا... علیه و آله( آجا منصوب 

کردند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفت��ر مق��ام معظ��م 
رهب��ری، مت��ن حک��م فرمان��ده کل ق��وا ب��ه ای��ن ش��رح 
است:امیر س��رتیپ علیرضا صباحی فرد نظر به تعهد و 
شایس��تگی و تجارب ارزنده، ش��ما را به سمت فرمانده 
ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء )صل��ی ا... علیه و 

آله( آجا منصوب می کنم.
رش��د و اس��تحکام بیش ازپی��ش س��ازمان پدافن��دی 
هم��راه با ش��ناخت اه��داف و عم��ل دش��من، تقویت 
آموزش ه��ا، نگه��داری ب��ه روز از اب��زار و تجهی��زات و 
اس��تفاده حداکثری از آنها، هوشیاری و بهنگام بودن 
آمادگی ه��ا با بهره گیری از روش های متنوع پدافندی 
در تعام��ل اثربخش و هم افزا ب��ا مجموعه بزرگ ارتش 
ج.ا.ا و بخش ه��ای مرتبط لش��کری و کش��وری مورد 
انتظ��ار اس��ت. از تالش ه��ا و خدم��ات امی��ر س��رتیپ 
فرزاد اس��ماعیلی در دوره مس��ئولیت تش��کر می کنم.

توفیق همگان را از خداوند متعال مس��ئلت دارم.

میز خبر

خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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    نوبخت: کسری بودجه نخواهیم داشت
س��خنگوی دولت گفت : با توجه به س��ازوکار تهیه ش��ده و پیش بینی برداشت ها تا پایان س��ال جاری و نیز مدیریت تخصیص 

منابع کشور که بر اساس اولویت بندی انجام خواهد شد، کسری بودجه نخواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران در مورد گزارش تخصیص و تامین منابع ارزی کشور افزود 
: برخی مدعی هس��تند که دولت در س��ال جاری با کسری بودجه هشت میلیارد دالری روبرو خواهد شد این درحالی که است 
ک��ه حت��ی اگر درآمد نفتی 106 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه محقق نش��ود، دولت مجاز خواهد بود از حس��اب ذخیره 
ارزی برداش��ت کند. وی اظهار داش��ت : همچنین گفته می شود دولت کس��ری درآمد نفتی را از صندوق توسعه ملی برداشت 
می کند درحالی که بدون مجوز مجلس ش��ورای اس��المی ی��ا تایید رهبر معظم انقالب دولت اج��ازه دریافت حتی یک ریال از 
صندوق توس��عه ملی را ندارد. س��خنگوی دولت گفت: رقم پیش��نهادی دولت در قانون بودجه سال جاری 347 هزار میلیارد 
توم��ان بوده که ای��ن میزان با تصویب مجلس به 386 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. نوبخت با اش��اره به اینکه هیچ 
نگرانی برای پرداخت حقوق و مطالبات کارمندان دولت، بازنشس��تگان، بهزیستی و کمیته امداد وجود ندارد، افزود : دولت 
حتی برای بدبینانه ترین ش��رایط پیش بینی های الزم را انجام داده و هر مقدار از درآمد که محقق نش��ود مصارف را بر اس��اس 

اولویت بندی مدیریت خواهیم کرد.
    وزیر خارجه آلمان: آماده کمک به اقتصاد ایران هستیم

»هایک��و ماس« وزیر امور خارجه آلمان گفت تا زمان��ی که ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند بماند، آلمان آمادگی دارد 
که به اقتصاد این کشور کمک کند.

به گزارش اس��پوتنیک، وزیر خارجه آلمان در نشس��ت »راه حل های جهانی« در برلین افزود: مادام که ایران به تعهداتش در 
قبال برنامه جامع اقدام مش��ترک موس��وم به برجام پایبند است، آلمان آماده اس��ت از این کشور در بهبود وضعیت اقتصادی 
اش و برق��راری رواب��ط تجاری بهتر حمایت کند. این مقام آلمانی اظهار داش��ت: ما به تالش های خود برای تحقق انتظارات 

ایران در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و برقراری روابط خوب تجاری ادامه خواهیم داد. 
ماس، هفته گذش��ته بعد ازنشس��ت با»مایک پمپئ��و« وزیر امورخارجه آمریکا گفته بود که برلین و واش��نگتن دو مس��یر کامال 

متفاوت را در خصوص مساله ایران دنبال می کنند.
ب��ه دنبال خ��روج »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا از توافق هس��ته ای 5+1 با ایران و اع��الم اعمال دوباره تحریم های 
ایران، طرف های دیگر امضا کننده برجام از جمله روس��یه و چین و کش��ورهای اروپایی از جمله آلمان اعالم کردند که از این 

اقدام واشنگتن حمایت نمی کنند و بر تعهد خود در قبال توافق و خودداری از فشار بر تهران تاکید کردند.

امام علی)ع( فرمودند:
زكات دانش، آموزش به كس�انى كه شایس�ته آنند و كوشش در عمل به 

آن است.

وظیف�ه عالمان دین این اس�ت كه مردم را با قیامت آش�نا كنن�د. به مردم 
بفهمانند كه مرگ پوس�یدن نیس�ت. از پوس�ت به درآمدن است و انسان 
هرگز نمی میرد و انس�ان در مصاف با مرگ، مرگ را می میراند نه این كه 
خود بمیرد. انس�ان مرگ را می چش�د نه آن كه مرگ او را بچش�د و چون 
انس�ان ماندنی اس�ت و در نبرد با مرگ، مرگ را می میراند و هرگز از بین 

نمی رود، باید به فکر آینده باشد.
پیام حضرت آیت ا... جوادی آملی به نکوداشت عالمه ترابی دامغانی، 
تیرماه 1390

خواهم که هب اندیشه و یارای ردست
زم ازین واقعه چست خود را هب رد اندا

کز مذهب این قوم ماللم بگرفت
هر یک زده دست عجز رد شاخی سست

سنایی


