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فراغت یا بطالت
»صبح امروز« گزران تعطیالت دانش آموزان مشهدی را بررسی می کند

صید قزل آال در ترجمه
جشن امضای کتاب »پروژه خونین او« و نشست پرسش و پاسخ با پیمان 

خاکسار در کافه کتاب آفتاب برگزار شد

90 درصد آزارهای جنسی توسط خانواده و آشنایان انجام می شود؛

بچه ها را به هیچ کس نسپارید!

»صبح امروز« طرح ویژه سازمان تامین اجتماعی برای کارفرماهای خوش حساب را بررسی می کند؛

بخشودگی جرایم 
مسّکن یا درمان؟

6

میز خبر
طرح جدید مجلس برای »دو تابعیتی ها«

هنوز موفق به بازگشت کامل اموال 
بابک زنجانی نشده ایم

گران ترین و ارزان ترین استان های 
 کشور را بشناسید

 زاکانی: کاش مصاحبه ملک مطیعی 
 از صداوسیما پخش می شد

 روحانی: جهان نیازمند آموزه های 
اخالقی است

فروش 15 میلیونی قبر در بهشت زهرا

گزارش ویژه

صندلی برای سکوت
2 نماینده خراسان رضوی هیچ نطقی در مجلس نداشتند

حسین زاده بحرینی و دهقانی دو نماینده خراسان رضوی طی دو سال هیچ نطقی در مجلس نداشتند.
صحن علنی مجلس آینه تمام نمای نقاط قوت یا ضعف یک نماینده محسوب می شود. در واقع مشارکت 
عالمانه یک نماینده در مذاکرات و اظهارنظر در صحن علنی حاکی از احاطه وی بر موضوعات روز کشور و 
نمایندگان در صحن علنی مجلس در قالب نطق  نماینده است. اظهارنظر  مجلس و نشانه توانمندی یک 

ابراز می شود. 

6

خبر ویژه
بازگشت تحریم ها بر احداث خطوط متروی مشهد تاثیر گذاشت؛

انصراف بانک اتریشی از فاینانس خط 3 قطارشهری
احداث خط3  مالی  تأمین  از  اتریش  بانک  اوبر  انصراف  از  قطارشهری مشهد  مدیرعامل شرکت 
قطارشهری مشهد خبر داد. کیانوش کیامرز در نشست خبری خود با رسانه ها در پاسخ به پرسشی 
در خصوص تأثیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بر روی روند احداث خطوط قطارشهری 
مشهد، اظهار کرد: به منظور فایناس احداث خط3 قطارشهری مشهد اوبر بانک اتریش و یک بانک 

چینی اعالم آمادگی کرده بودند که...

روح خدا
به مناسبت سالگرد عروج ملکوتی
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 علی روغنگران

صندلی برای سکوت
2 نماینده خراسان رضوی هیچ نطقی در 

مجلس نداشتند
نماینده  دو  دهقانی  و  بحرینی  حسین زاده 
خراسان رضوی طی دو سال هیچ نطقی در مجلس 

نداشتند.
قوت  نقاط  تمام نمای  آینه  مجلس  علنی  صحن 
واقع  در  می شود.  محسوب  نماینده  یک  ضعف  یا 
و  م��ذاک��رات  در  نماینده  یک  عالمانه  مشارکت 
بر  وی  احاطه  از  حاکی  علنی  صحن  در  اظهارنظر 
توانمندی  نشانه  و  مجلس  و  کشور  روز  موضوعات 

یک نماینده است.
مجلس  علنی  صحن  در  نمایندگان  اظهارنظر 
نطق های  واقع  در  می شود.  اب��راز  نطق  قالب  در 
ارائه شده در صحن علنی و جلسات رسمی مجلس 
است.  نمایندگان  وظایف  از  یکی  اسالمی  شورای 
میان دستور،  نطق های  شامل  می تواند  نطق  این 
با  موافق  یا  مخالف  نطق  اض��ط��راری،  نطق های 

طرح ها و لوایح و... باشد.
به گزارش تسنیم، تعداد نطق های هر یک از 290 
نماینده مجلس دهم طی دو سال ابتدایی دهمین 
دوره پارلمان استخراج شده است و نشان می دهد 
مجلس  برگزارشده  جلسه   208 در  نماینده  هر 
داشته   اضطراری  و  میان دستور  نطق  چه تعداد 

است.
از مشروح مذاکرات  استخراج شده  آمار  براساس 
خانه  گذشته  سال  دو  علنی  جلسات  در  مجلس 
صحن  در  میان دستور  نطق   698 مجموعًا  ملت، 

علنی مجلس قرائت شده است.
نماینده   71 گذشته  دوس��ال  طی  تعداد  این  از 
یک بار، 97 نماینده 2 بار، 34 نماینده سه بار، 40 
نماینده 4 بار، 17 نماینده 5 بار، 7 نماینده 6 بار، 5 

نماینده 7 بار و یک نماینده 9 بار نطق داشته اند.
در  نماینده   18 که  است  این  توجه  جالب  نکته 
که طی دو سال گذشته  دارند  مجلس دهم حضور 

هیچ نطقی نداشته اند.
نماینده  الریجانی  علی  افراد  این  از  یکی  البته 
مردم قم در مجلس است که در این دو ساله ریاست 

خانه ملت را به عهده داشته است. 
و  ن��دارن��د  میان دستور  نطق  مجلس  رؤس��ای 
در  ورود  از  قبل  علنی،  جلسه  هر  در  می توانند 
مسائل  و  مهم  ح��وادث  گ��زارش  مورد  در  دستور، 
آن  از  مجلس  آگ��اهى  که  را  مطالبى  روز  ف��ورى 

ضرورى باشد، به اطالع نمایندگان برساند.
این  ط��ول  در  که  نماینده ای   17 میان  در  ام��ا 
از  آشنا  نام هایی  نداشته اند  نطقی  هیچ  سال   2
نمایندگان خراسان رضوی نیز به چشم می خورد، 
مردم  نماینده  بحرینی  حسین زاده  محمدحسین 
مشهد و کالت و محمد دهقانی نقندر نماینده مردم 
اصولگرایان  لیست  از  دو  هر  که  چناران  و  طرقبه 

هستند.

چگونه کره گران شد؟
 ۱۳۳ و  هزار   ۲۹ قیمت  به  نهایتا  کره  کیلوگرم  هر 
تمام  هزینه های  احتساب  با  که  می شود  وارد  تومان 
هزینه های  و  تعرفه  جمله  از  واردات  ب��رای  ش��ده 
بسته بندی، این محصول در کارخانه های لبنی نباید 
به قیمت افزایش یافته فعلی که هر ۱۰۰ گرم آن ۴۵۰۰ 

تومان است، فروخته شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی واردات 
فروردین  طی  غذایی  صنایع  و  کشاورزی  محصوالت 
 ۲۳ بر  بالغ  ارزش  به  کره  تن   ۳۳۰۰ از  بیش  امسال، 
میلیون و ۲۷۰ هزار دالر به کشور وارد شده که نسبت 
افزایش  با  گذشته  سال  در  زمانی  ب��ازه  همین  به 
 ۱۳۰۱.۸۱ ۸۴۲.۸۶ درصدی از نظر وزنی و  چشمگیر 
این  بر  و  است  شده  مواجه  ارزشی  نظر  از  درصدی 

اساس هر کیلوگرم کره به ۷.6 دالر می رسد.
بانک  که  تومانی   ۳۸۰۰ دالر  احتساب  با  نرخ  این 
کاالی  واردات  برای  آن  اختصاص  از  بارها  مرکزی 
و  هزار   ۲۹ به  است،  گفته  سخن  کره  مانند  اساسی 
قیمتی  کره  کیلوگرم  هر  یعنی  می رسد.  تومان   ۱۳۳
تعرفه های  اگر  حتی  و  دارد  تومان  هزار   ۳۰ از  کمتر 
سنگین و هزینه های باال برای بسته بندی و عرضه به 
بازار کره در نظر بگیریم، نباید قیمت ۱۰۰ گرم کره به 
۴۵۰۰ تومانی که اکنون در سطح شهر عرضه می شود، 
 ۱.5 افزایش  معنای  به  امر  این  چراکه  یابد،  افزایش 

برابری قیمت کره از مرز تا سفره مردم است.
در این میان رئیس اتحادیه فروشندگان محصوالت 
لبنی اعالم کرده که هر ۱۰۰ گرم کره در بازار مصرف از 
گذشته  هفته های  طی  تومان   ۴۵۰۰ به  تومان   ۳۵۰۰
گفته  به  که  قیمتی  افزایش  اس��ت،  یافته  افزایش 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
غیرقانونی بوده و هنوز مجوزی برای آن صادر نشده 
می رسد  نظر  به  و  نیست  بدهکار  کسی  گوش  اما 

ناظران نیز کاری به کار این گرانفروشی ها ندارند.
آم��اره��ای  اگ��ر  حتی  ک��ه  اینجاست  ج��ال��ب  ام��ا 
شده  گمرک  آمارهای  منشأ  که  تاجران  خوداظهاری 
است را در نظر بگیریم، با وجود افزایش نرخ واردات 
هر  قیمت  )میانگین  دالر   5.44 از  کره  کیلوگرم  هر 
کیلوگرم کره وارداتی در سال گذشته( به ۷.6 دالر در 
فروردین ماه، قیمت های موجود در بازار به هیچ وجه 

منطقی به نظر نمی رسد.
در این میان دستگاه های نظارتی از جمله سازمان 
باید  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
کارخانه ها  این  قیمت های  آنالیزهای  و  محاسبات 
و  بوده  واردات��ی  کره  کننده  بندی  بسته  تنها  که  را 
را  نمی دهند  انجام  زمینه  این  در  خاصی  عملیات 
کره  قیمت  باید  چرا  ببینند  و  کرده  بررسی  دقت  به 
وارداتی بیش از ۱.5 برابر از مبدأ واردات تا مغازه ها و 

سفره های مردم افزایش یابد!؟
گفتنی است که در این زمینه انجمن صنفی صنایع 

لبنی حاضر به پاسخگویی و توضیحی نشد.

رسولیان:

»چی توز« از مشهد نمی رود
اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  م��ع��اون  سرپرست 
چی توز  شرکت  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
قصد ندارد که از مشهد برود و آنچه در این خصوص 
بیان می کنند، شایعه است، من با آقای مرتضوی از 
باره  این  در  مشهد  در  شرکت  اصلی  مالکین  و  روسا 

صحبت کرده ام.
تعطیلی  درب��اره  رسولیان  علی  ایسنا،  گزارش  به 
چی توز  شرکت  اف��زود:  مشهد  در  چی توز  کارخانه 
دلیل  به  را  مشهد  در  واحدها  از  یکی  تولید  خطوط 
اینکه بازار مصرفی برخی از محصوالتشان در سطح 
تغییر  افتاده،  اتفاق  ذایقه  تغییر  و  شده  کمتر  کشور 
خارج  اقتصادی  صرفه  از  تولید  خط  چند  و  داده 

شده اند.
وی افزود: آن ها واحدهای مختلفی در سطح کشور 
واحدها  از  یکی  تولید  خطوط  دارن��د،  مشهد  نیز  و 
از  برخی  مصرفی  بازار  اینکه  دلیل  به  را  مشهد  در 
تغییر  و  شده  کمتر  کشور  سطح  در  محصوالتشان 
از  تولید  افتاده، تغییر دادند. چند خط  اتفاق  ذایقه 
بهینه سازی  باید  اقتصادی خارج شده اند زیرا  صرفه 
و  کردند  حذف  را  خط ها  آن  باشند.  داشته  مصرف 
به  نیز  را  تعدادی  و  دیگر  واحدهای  به  را  تعدادی 

واحدهایی در شهرهای دیگر بردند.
اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  م��ع��اون  سرپرست 
شرکت  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استانداری 
که واحدهای مختلف در سطح  این دلیل  به  چی توز 
باید تغییر و تحوالت این چنینی برای  کشور دارند، 
هدف  این  با  آن ها  کرد:  عنوان  بیفتد،  اتفاق  آن ها 
در  که  دادن��د  تعهد  ما  به  و  داده  انجام  را  کار  این 
می کند،  جابه جا  را  ماشین آالت  که  واح��دی  محل 
که  شد  قرار  دهیم.  انجام  جدیدی  سرمایه گذاری 
ظرف مدت مشخصی طرح جدید را به ما ارائه دهند و 
ما برای سرمایه گذاری کمک کنیم. زمین دیگری در 
شهرک چناران دارند که توافق کردیم، سرمایه گذاری 
ایجاد  را  بهتری  جایگزین  بتوانیم  تا  دهیم  انجام 

کنیم.
واحدی  که  نیست  مهم  این  کرد:  اضافه  رسولیان 
ایجاد  که  هستند  واحدهایی  مهم  بلکه  شود  تعطیل 
نگاه تولیدکننده،  از  می شوند. ممکن است واحدی 
بنگاه اقتصادی و یا خطی، توجیه اقتصادی نداشته 
رقابت  امسال  باشد.  تحوالت  و  تغییر  نیازمند  و 
جدی است، دستگاه ها نوسازی و بازسازی خواهند 
کرد و تغییراتی در خطوط تولید خود انجام خواهند 

داد.
وی ادامه داد: هدف ما این نیست که خط تولیدی 
ما  هدف  داری��م.  نگه  محکم  را  نیست  اقتصادی  که 
این است که بتوانیم بازسازی های جدید، واحدهای 
را  بهتری  ماشین آالت  و  روزتر  به  واحدهای  جدید، 
با رقبای جدی خود رقابت  بتوانند  باشیم که  داشته 

کنند.

روح خدا 
به مناسبت سالگرد عروج ملکوتی بنیان گذار 

کبیر انقالب
 سرویس سیاسی

و  نشناسد  که  کیست  را  ما  عزیز  خمینی  ))باری 
کیست که به شایستگی بشناسد، الفاظ مرا تحمل 
آن نیست که آن حقیقت فاخر و آن گوهر نفیس را 

در خود بگنجاند.(( )رهبر معظم انقالب اسالمی(
تا  است  الزم  قرن  دو  دست کم  می رسد  نظر  به 
]امام و[ تاثیری که ایشان در جامعه بشریت گذاشته 

دقیقا ارزش یابی شود. 
امام رهبر منحصر به فردی بود که در اوج ناباوری 
تحلیل گران بین المللی در حالی که دست اندرکاران 
و نظریه پردازان توسعه سیاسی در غرب در دهه های 
و  سیاسی  تحوالت  به  کلی  به طور   1970 و   1960
با  ایران و سایر کشورهای بی اعتنا بودند،  دینی در 
عقاید مذهبی که غرب آنها را کهنه و قرون و سطایی 
را  غرب  و  شرق  و  داد  تکان  را  جهان  می دانست 
و  زنده  هنوز  که  گذاشت  جای  بر  میراثی  و  لرزانید 
فعال است. وی توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان 
بر جای بگذارد  و بی تردید جهانیان همچنان تحت 

تاثیر انقالب معنوی او قرار دارند.
رهبر کبیر انقالب اسالمی که از صبر و استقامت 
عدالت  و  زهد  وسلم،  و اله  علیه  صلی ا...  محمدی 
علوی و تدبیر حسنی علیه السالم و توکل و شجاعت 
حسینی علیه السالم درس ها فرا گرفته و توشه ها به 
حضرت  خاصه  عنایات  و  تاییدات  با  داشت  همراه 

ولیعصر- ارواحنا فداه-
جدیدی  فصل  خدا  به  انسان  شدن  نزدیک  در 
که  را  اسالمی  انقالب  مردم  حمایت  با  و  گشود  را 
به  بیستم است،  قرن  تاریخ  در  نقطه عطف مهمی 

سرانجام پیروزمندانه ای رساند.
تغییر  را  جامعه  فرمانبری  فرهنگ  مفهوم  امام 
سوی  به  را  م��ردم  و  شکست  را  ترس  دی��وار  داد، 
او  ک���رد...  ه��دای��ت  الهی  فطرت  پ��اک  چشمه 
روشن  را  ایمان  نور  و  احیا  را  مذهبی  جهان بینی 
ما  عصر  فداکاری  عظیم  حماسه  بزرگ ترین  و  کرد 

را به وجود آورد.
حیات  بر  اسالمی  انقالب  و  ام��ام  تاثیرگذاری 
گسترده  و  عمیق  آنچنان  معاصر  انسان  معنوی 
امام  انقالب  گفت:  می توان  که  می گردد  ارزیابی 

خمینی حتی سیر تطوری انسان را تغییر داد.
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رژی��م  دف���اع  وزی���ر  ای  دقیقه   90 گفتگوی  از 
صهیونیستی با همتای روسش در مسکو بوی بدی به 
مشام می رسد. باز هم روسها، باز هم پوتین، همان 
که خود را هم پیمان ایران و دوست و برادر می نامد. 
انگار همین چند روز پیش بود که علی اکبر والیتی می 
گفت باید به روسها خوش بین بود. بله روسها همان 
اصلی  حامی  ایران  با  عراق  ساله   8 جنگ  در  که  ها 
صدام بودند. در آن سالها روسها به غیر از بمب اتمی؛ 
هر سالح پیش رفته ای را به صدام دادند،آنها وسط 
جنگ، پس از پایان پیمان ده ساله شان با عراق، در 
سال 1362 مجددا پیمان 25 ساله همکاری نظامی 
و  مذاکرات  پی  در  شود  می  چطور  بستند.  صدام  با 
از  صهیونیست،  مقامات  پی  در  پی  آمدهای  و  رفت 
نتانیاهو گرفته تا لیبرمن به مسکو و حرفهای مقامات 
عالی رتبه روس در خصوص خروج نیروهای نظامی 
خارجی از سوریه که شامل ایران و حزب ا... نیز می 

شود، به روسیه پوتین اعتماد کرد؟
ائتالف شکننده ایران و روسیه در سوریه

سر  بر  مذاکره  ح��ال  در  روسیه  و  صهیونیستها 
محوری  موضوع  سوریه  در  ایران"  "نفوذ  سوریه اند. 
آنهاست. روسیه که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، 

در پی "مدیریت" حضور ایران در سوریه است. 
با  اسرائیل  دف��اع  وزی��ر  دقیقه ای   ۹۰ گفت وگوی 
تلفنی  و در پی آن تماس  همتای روسش در مسکو 
نتانیاهو با پوتین با محوریت "نفوذ ایران در سوریه" 
ایران  حضور  از  ممانعت  برای  احتمالی  "اقدامات  و 
آن  جنوبی  مرزهای  کیلومتری"   80 یا   70 شعاع  تا 
هماهنگی  بر  طرف  دو  تمرکز  تشدید  نشانگر  کشور، 

اقدامات شان در این منطقه بحرانی است.
لزوم  بر  مبنی  روسیه  صریح  موضع  اعالم  از  پس 
و  ایران  جمله  از  خارجی،  نیروهای  تمامی  خروج 
کردن  پشت  زمزمه  سوریه،  خاک  از  متحدانش، 
با اهداف  آشکار مسکو به تهران، دست کم در رابطه 
بلندمدت جمهوری اسالمی در این کشور جنگ زده، 

بیشتر شد.
رسانه های  که  ب��ود  هم  زمزمه ها  همین  پی  در 

صهیونیستی از نهایی شدن "توافق" مسکو و تل آویو 
از مرز سوریه و اسرائیل خبر  ایران  بر سر دور کردن 

دادند.
منافع مشترک مقطعی با اهدافی متفاوت

سوریه  در  که  ب��ود  روش��ن  کمابیش  هم  پیش  از 
اصطالحا پساداعش، اختالف عالئق و منافع مسکو 

و تهران آشکارتر خواهد شد.
وارد  متفاوت  اهدافی  با  یک  هر  ای��ران  و  روسیه 
سوریه شدند. گرچه هر دو طرف بر بقای بشار اسد و 
حفظ رژیم او تأکید داشتند، اما این موضع مشترک 
نشانگر اهدافی یکسان نبود. در حالی که جمهوری 
مقابل  در  مقاومت"  محور  "حفظ  هدف  با  اسالمی 
متحدان  از  خ��ود  حمایت های  ت��داوم   و  اسرائیل 
حماس،  و  لبنان  ح��زب ا...  همچون  منطقه  ایش، 
را  دیگر  نقشه ای  روسیه  رفت،  سوریه  مأموریت  به 
دنبال  به  اسد،  رژیم  از  حمایت  با  و  می کرد  دنبال 
تأمین منافع ژئوپلیتیکی خود در خاورمیانه و دریای 
مدیترانه بود و نه به هیچ عنوان رویارویی با اسرائیل.

به  مقابل حمالت متعدد صهیونیستها   روسیه در 
شبه نظامیان  و  ای��ران  سوریه،  نظامی  پایگاه های 
متحد آن و محموله های حمل سالح برای حزب ا... 
لبنان نیز با خویشتن داری برخورد کرد؛ حمالتی که 
در جریان برخی از آنها، چندین نیروی ایرانی کشته 
چراغ  بدون  حمالتی  چنین  بودن  باورپذیر  شدند. 
دو  میان  هماهنگی  نوعی  دست کم  یا  روسیه  سبز 

کشور بسیار دشوار است.
بلندپایه ترین  دوستانه  حتی  و  امنیتی  دیدارهای 
مقام های اسرائیل با همتایان روس شان در ماه های 
مقام های  با  آنان  مشابه  دیدارهای  شمار  از  اخیر 

آمریکایی فراتر می رود.
از سوی دیگر، برخالف نگاه ایدئولوژیک جمهوری 
اسالمی به سوریه و محدود بودن سیاست آن به حفظ 
مقاومت"،  "محور  گزینه  تنها  عنوان  به  اسد  بشار 
منافع  سودای  در  غیرایدئولوژیک  نگرشی  با  روسیه 
عرصه  در  بیشتر  نقش آفرینی  و  خود  ژئوپولیتیک 

بین المللی است.
به صراحت  و  بارها  اسالمی  جمهوری  که  حالی  در 
شکلی  به  روسیه  گفته،  سخن  اسرائیل"  "محو  از 
اتحاد  دارد.  کشور  این  با  ریشه دار  روابطی  سنتی 

شوروی سابق از نخستین کشورهایی بود که اسرائیل 
نتانیاهو  کابینه  وزیر  چند  شناخت.  رسمیت  به  را 
روس تبارند؛ شاخص ترین شان آویگدور لیبرمن، وزیر 
دفاع اسرائیل، از بدو تصدی این مقام بر مناسبات با 
مسکو متمرکز بوده است. روس تبارها بزرگترین گروه 
مهاجران اسرائیل هستند و گردشگران روسی دومین 

گروه بزرگ توریستی آنها به شمار می روند.
افزون بر این و گذشته از سوابقی که از عالقه شخصی 
پوتین به یهودیان نقل می شود، ده ها هزار اسرائیلی 
ساکن روسیه در آن کشور به کار مشغول اند. روابط دو 
دولت در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اطالعالتی 
است.  بوده  گسترش  به  رو  گذشته  سال های  در  نیز 
اسرائیل نیز در عین حال نه تنها در سال های اخیر 
بلکه  نکرده،  اتخاذ  موضعی خصمانه در قبال مسکو 
برعکس در مثال هایی مانند بحران اوکراین و ماجرای 
الحاق کریمه به خاک روسیه، از همراهی با غرب سر 

باز زده است.
تثبیت  با  می خواهد  مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
حضور خود در سوریه و ایجاد پایگاه های نظامی در 
به  دست کم  صهیونیست،  گران  اشغال  مرز  نزدیکی 
دشمنان کشوری که چنین روابط تنگاتنگی با روسیه 
کرده  اعالم  بارها  نیز  اسرائیل  برساند.  کمک  دارد 
نزدیکی  در  به خصوص  سوریه،  در  ایران  حضور  که 

مرزهایش را تحمل نخواهد کرد.
روس گرایان ایران در مواجهه با مدیریت پوتین

به  صهیونیستی  رژیم  به  که  مسکو  میان  این  در 
عنوان یکی از شرکای مهم خود می نگرد، نه عالقه ای 
به تنش بیشتر در منطقه دارد و نه خواهان ورود به 
است.  صهیونیستها  با  ح��زب ا...  یا  ای��ران  مناقشه 
بر  تأکید مسکو  از جمله  در چنین شرایطی شواهد، 
ضرورت دور شدن ایران از جنوب غربی سوریه، نشان 
"مدیریت" حضور  می دهد که روسیه در تالش برای 
ایران در منطقه است؛ زیرا استراتژیست های کرملین 
به خوبی می دانند که در صورت ادامه حضور ایران، 

امنیت اسرائیل به خطر خواهد افتاد.
تکیه  لزوم  بر  اکبر والیتی  در چنین شرایطی علی 
به روسیه تأکید می کند. وی گفته است: »روسیه نه 
این  با  بگوید.  ایران زور  به  که  بنا دارد  نه  و  می تواند 
همکاری  حال  در  دفاعی  مسائل  خصوص  در  کشور 

هستیم و تقریبا هر چه خواستیم کم و بیش به ما داده 
است«.

بسیاری اما گرایش به روسها را به "خطای معرفتی" 
در رابطه با اهداف روسیه در سوریه متهم می کنند. 
زمین  در  مسکو  چندگانه  ب��ازی  به  اش��اره  با  برخی 
دوران  در  که  می دهند  توجه  نکته  این  به  دمشق، 
خروج  که  سوریه  بازسازی  دوره  آغاز  با  و  پساداعش 
آن  به  فاکتوری جدید  به عنوان  نیز  برجام  از  آمریکا 
اضافه شده، روسیه مأموریت جمهوری اسالمی را در 
این کشور به شکل آغازین آن پایان یافته می بیند و در 

صدد مدیریت جدید آن است.
خسروشاهین،  ه��ادی  همچون  نیز  دیگر  برخی 
زیر  تحلیل اش  که  ایرانی"  "دیپلماسی  روزنامه نگار 
نام  با  و  کوتاه شده  شکلی  به  شام"  "شوک  عنوان 
و  خاورمیانه  در  "آش��وب  عنوان  زیر  دیگر  مؤلفی 
سردرگمی پوتین" در خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر 
شده، نسخه ای خطرناک را برای نیروهای جمهوری 

اسالمی در سوریه می پیچند.
مفصلش  تحلیل  نتیجه گیری  در  خسروشاهین 
ضمن اشاره به اینکه "تقسیم کار با روسیه برای پایان 
دادن به هرج و مرج ]در سوریه[ فاقد مطلوبیت های 
الزم بوده"، رفتن "به سراغ مناطق باقیمانده پرتنش" 
را به جمهوری اسالمی توصیه می کند و می نویسد: 
نیروهای  طریق  از  تنش ها  تداوم  و  مدیریت  با  »باید 
شبه نظامی رقیب کاری کرد که دولت سوریه و حتی 
روسیه تداوم حضور نظامی ایران را ضروری قلمداد 
تمرکز  از  بخشی  است  ض��روری  رو  همین  از  کنند. 
نیروهای ایرانی و متحدانش به شمال و شرق سوریه 
دوخته شود. در این میان مناطق بحرانی دیرالزور، 
میزبانان  به  می تواند  شرقی  غوطه  حتی  و  ادل��ب 
مناطق  ای��ن  در  شوند.  تبدیل  جدید  استراتژی 
من  دوس��ت  من  دشمن  دشمن  قاعده  با  می توان 
است، مطلوبیت های الزم را برای جمهوری اسالمی 

به وجود آورد«.
که  هم  چقدر  هر  اما  خطرناک  نسخه های  اینگونه 
جلوه ای  دست کم  باشند،  شگفت  و  پرسش برانگیز 
هستند از یک امر مسلم: همانگونه که "تیم برجام" با 
سد ترامپ مواجه شد، "روس گرایان" اینک با تنگنای 

پوتین در سوریه روبه رو شده اند.

 سرویس اقتصادی
با وجود اینکه سال 97 »حمایت از تولید ملی« نام 
گرفته  است، کاالی ایرانی همچنان در رقابت با قاچاق 
و تولیدات زیر زمینی دست بسته ای دارد چرا که موانع 
هنوز  بوده  راهش  سر  بر  سال ها  این  در  که  بسیاری 

پابرجاست.
 یکی از موانعی که همواره تولیدکنندگان را با چالش 
مواجه کرده  است، بحث حق بیمه کارفرما است. رکود 
حقوق  افزایش  و  داده  کاهش  را  درآمدها  بازار  شدید 
کارگران حجم مبلغ حق بیمه را باال برده که نتیجه آن 
بدهی عقب مانده کارفرماها به سازمان تامین اجتماعی 

شده است.
از  اجتماعی  تامین  س��ازم��ان  اس��اس  همین  ب��ر 
جرایم  بخشودگی  برای  را  طرحی  اردیبهشت  دهم 
کارفرمایان خوش حسابی که موفق به پرداخت به موقع 
گرفته است.  نظر  کارکنان خود نشده اند در  حق بیمه 
درحالی که مهلت این طرح به نیمه رسیده، صبح امروز 
اثر آن در بخش  به بررسی شرایط این طرح و میزان 
اقتصادی پرداخته  است. در همین راستا ابتدا به سراغ 
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی و دو 
تن از فعالین اقتصادی استان رفتیم تا از جزئیات این 

طرح آگاه شویم.
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی:

10 تیرماه پایان طرح کارفرمایان خوش حساب

خراسان  اجتماعی  تامین  س��ازم��ان  مدیرکل 
رضوی گفت: با توجه به نام گذاری سال 97 به عنوان 
اجرای  راستای  در  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال 
کسب  فضای  بهبود  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
خوش  کارفرمایان  جرایم  بخشودگی  آیین نامه  کار،  و 
حساب به مدت دو ماه از تاریخ 10 اردیبهشت ماه به 

اجرا در آمد.
محسن نظام خیرآبادی در گفت وگو با »صبح امروز« 
از  عبارتند  آیین نامه  این  مشمول  کارگاه های  افزود: 
خدماتی  و  فنی  صنعتی،  تولیدی،  فعال  کارگاه های 
که بر اساس حوادث و بالهای طبیعی، نوسانات نرخ 
شده اند.  بحران  دچار  اقتصادی  تحریم های  یا  و  ارز 
که  می شوند  محسوب  حساب  خوش  کارفرمایانی 

از وقوع بحران، حداقل 4 ماه  تا 18 ماه قبل  حداکثر 
نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مبادرت 

کرده باشند.
بخشودگی جرایم از 50 تا 100 درصد 

نظام خیرآبادی ادامه داد: کارفرمایان می توانند در 
به شعبه محدوده  ارائه درخواست کتبی  با  این مدت 
عملکرد فعالیت خود برای پرداخت و یا تقسیط اصل 
بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، 
با سازمان تامین اجتماعی توافق نموده و به میزان 50 

تا 100 درصد از بخشودگی جرایم بهره مند شوند.
شرایط میزان بخشودگی ها متفاوت است

کارفرمایان  برای  تقسیط  شرایط  کرد:  اظهار  وی 
متفاوت است، یعنی اگر بتوانند مبلغ بدهی را به صورت 
نقدی و یا در اقساط 12 ماهه پرداخت کنند، مشمول 

بخشودگی جرایم به صورت 100 درصد می شوند.
مشمول  کنند  استفاده  ماهه   24 اقساط  از  اگ��ر   
را  بدهی  ماه   36 در  اگر  و  درص��دی   75 بخشودگی 
پرداخت کنند، مشمول 50 درصد بخشودگی جرایم 

می شوند.
رضوی  خراسان  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرکل 
تصریح کرد: به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان 
بدهکار، افرادی که در دوره اجرای بخش نامه های قبلی 
علی رغم ارائه درخواست در پرداخت تمام یا بخشی از 
بدهی خود کوتاهی کرده اند، در صورت ارائه درخواست 
از  استفاده  مشمول  مربوطه  ضوابط  رعایت  با  مجدد 

تسهیالت این بخشودگی می شوند. 
کارگاه های  فقط  که  این  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
کارفرمایان  گفت:  می شوند،  طرح  این  مشمول  فعال 
می توانند جهت اطالع بیشتر از تسهیالت بخشودگی 
سازمان  شعب  به  حساب  خوش  کارفرمایان  جرایم 
تامین اجتماعی و یا پایگاه اینترنتی tamin.ir مراجعه 

کنند.
دبیر انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی:

این طرح روال هر ساله سازمان تامین اجتماعی 
است

این  از  صنعتگران  استقبال  میزان  بررسی  ب��رای 
بخشودگی و تاثیر آن در بهبود شرایط فعالیت اقتصادی 

آن ها به سراغ فعاالن این حوزه رفتیم و ابتدا نظر دبیر 
انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی را جویا شدیم.

دبیر انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: با 
وجود این که هنوز به طور دقیق آمار کسانی که از این 
طرح استفاده کرده اند به دست من نرسیده اما معموال 
هر سال سازمان تامین اجتماعی شرایطی را در بازه 
بدهکار  کارفرمایان  تا  می کند  ایجاد  مشخص  زمانی 
به  باید  کنند.  پرداخت  را  خود  بدهی  اصل  بتوانند 
این نکته نیز توجه کرد، این طرح جدید نیست که در 

راستای شعار سال اجرا شده باشد.
اف��زود:  ام��روز«  »صبح  با  گفت وگو  در  کافی  سعید 
معموال این طرح ها هر سال مورد استقبال کارفرمایان 
استفاده  فرصت  این  از  زیادی  فعاالن  و  می گیرد  قرار 
می کنند تا بتوانند بدهی های معوق خود را پرداخت 
کنند. به هر حال در این شرایط که کمترین حمایت از 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی صورت می گیرد، این 

طرح ها موقعیت ویژه ای محسوب می شوند.
این طرح درمان نیست اما فشار را می کاهد

کافی ادامه داد: قطعا این طرح ها نمی تواند به اندازه 
بند »و« ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه کمک حال 
فعاالن اقتصادی و موجب اشتغالزایی باشد اما با توجه 
به این که پرداخت 23 درصد حقوق کارگر به عنوان حق 
بیمه بسیار مبلغ سنگینی است، این طرح ها می تواند 

مقداری فشار را از دوش کارفرما بردارد. 
بجای پرداخت بیمه بیکاری، تخفیف قائل شوید

اگر  که  کرده ایم  اع��الم  بارها  ما  ک��رد:  تصریح  وی 
تخفیفی در حق بیمه برای کارفرما قائل شوند بسیار 
در اشتغالزایی موثر می شود. اگر این اتفاق رخ دهد در 
نهایت به نفع دولت و سازمان تامین اجتماعی است، 
و  می گیرد  صورت  نیروی  تعدیل  کمتر  بسیار  که  چرا 
سازمان تامین اجتماعی نیز مجبور به پرداخت بیمه 

بیکاری نیست. 
به  شیوه  این  دادیم  پیشنهاد  ما  کرد:  اضافه  کافی 
صورت آزمایشی در استان خراسان رضوی انجام شود 
و اگر بازده مثبتی داشت به کل کشور تسری پیدا کند اما 
متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. با افزایش ساالنه 
بیشتر شده، شرایط  کارفرما  پرداخت  حقوق ها سهم 
روز به روز برای صنعتگران سخت تر می شود و در نتیجه 
اشتغالزایی نه تنها بیشتر نمی شود بلکه هر روز بیشتر 

تعدیل نیرو صورت می گیرد.
مدیر تولیدی پوشاک اطمینان:

فعالیت های  افزایش  موجب  حق بیمه  فشار 
زیرزمینی شده

در ادامه به سراغ مدیر و موسس پوشاک اطمینان 
گفت وگو  به  بخشودگی  این  بررسی  ب��رای  و  رفتیم 

نشستیم.

این  گفت:  اطمینان  پوشاک  تولیدی  شرکت  مدیر 
آن  از  بسیاری  افراد  و  می شود  اجرا  سال  هر  طرح  ها 
نیز در حال پرداخت  اینکه ما  استفاده می کنند، کما 
حق بیمه به صورت اقساط هستیم.  جواد حسین پور 
من  نظر  به  افزود:  »صبح امروز«  با  گفت وگو  در  حجار 
این طرح ها خیلی تاثیر خاصی ندارند چرا که بسیاری 
از کارگاه ها به تولید زیرزمینی روی آورده اند تا مجبور به 
بیمه کردن کارگران نشوند و کسانی که مثل ما بر اساس 
قانون روی یک برند فعالیت می کنند ناچار به تعدیل 
نیرو هستند. حسین پور حجار ادامه داد: ما تا پایان 
اما در  اضافه می کردیم  نیرو  روز یک  سال 95 هر 20 
سال گذشته و امسال ما 18 نفر تعدیل نیرو داشتیم که 
همگی اکنون در حال استفاده از بیمه بیکاری هستند. 
عنوان  به  حقوق  از  درصد   30 پرداخت  افزود:  وی 
حق بیمه بسیار مبلغ باالیی است. با افزایش حقوق ها 
در سال جدید حق بیمه نیز افزایش یافته و با توجه به 
رکود بازار پرداخت حق بیمه بسیار سخت شده است. 
در نتیجه اکثر تولید کننده ها به تولید زیرزمینی روی 
با  انرژی  و  مالیات  حق بیمه،  پرداخت  از  تا  آورده ان��د 

هزینه تجاری معاف باشند.
یک سوم بیمه بیکاری را تخفیف حق بیمه کنید 

تا تعدیل نیرو صورت نگیرد
کارگاه های  اکنون  کرد:  تصریح  حجار  حسین پور 
کاالهای  به  نسبت  بیشتری  بسیار  ضربه  زیرزمینی 
این  کننده  آغ��از  و  مقصر  که  می زنند  ما  به  قاچاق 
سازمان  این  است.  اجتماعی  تامین  سازمان  مشکل 
به هرکارگری که ما تعدیل می کنیم 18 تا 20 میلیون 
که  حالی  در  می کند  پرداخت  بیکاری  بیمه  تومان 
اگر یک سوم این مبلغ را صرف تخفیف در حق بیمه 
کارفرما کند مشکل بیکار حل و فشار کمتری به خود 

بیمه وارد می شود.
وی افزود: با شرایطی که ایجاده کرده اند نیرو پس از 
تعدیل مبلغی را از کارفرما دریافت می کند، 18 میلیون 
در  همزمان  و  کرده  دریافت  نیز  بیکاری  بیمه  تومان 
تاکسی ها اینترنتی و کارگاه های زیرزمینی مشغول به 
کار می شود. این چرخه ای است که به کارفرما، سازمان 
تامین اجتماعی و اقتصاد کشور به شدت ضربه می زند.

خبر#بازارمجلس بان خرداد پشت پرده دیدارهای مقامات روس و صهیونیست ها

از کرملین بوی تبانی می آید
»صبح امروز« طرح ویژه سازمان تامین اجتماعی برای کارفرماهای خوش حساب را بررسی می کند؛

بخشودگی جرایم؛ مسّکن یا درمان؟
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  شاید توفانی در راه است! 
شیوانا از راهی می گذشت. در بین راه با جوانی همسفر شد که بسیار ناراحت و اندوهگین به نظر می رسید. شیوانا کمی با او راه سپرد و کم کم سر صحبت را باز کرد و دلیل 
اندوهش را پرسید. مرد جوان گفت: "آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا روزگار ناگهان همه آرامش و زندگی ات را می ستاند و و همه ورق ها علیه تو برمی گردند و بی دلیل 

می بینی که همه درها و پنجره ها به روی تو بسته می شوند؟آیا دلیلی به جز بدبخت بودن وجود دارد؟"
شیوانا لبخندی زد و گفت: "حتما دلیلی هست؟"

مرد جوان خنده تلخی کرد و گفت: "هیچ دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد!"ساعتی بعد آنها نزدیک کلبه ای رسیدند. کلبه متعلق به مرد مزرعه دار عیالواری بود که بیرون 
کلبه مشغول کشت و زرع بود. دیری نپایید که هوا توفانی شد و مزرعه دار، شیوانا و مرد جوان را به کلبه اش دعوت کرد که تا فرونشستن توفان در کلبه او پناه گیرند.توفان هر 

لحظه شدیدتر می شد. مرد مزرعه دار به همراه پسرانش به سرعت پنجره ها و منافذ کلبه را محکم بستند و پشت درها مانعی سنگین گذاشتند تا به راحتی باز نشود. سپس 
همه را به اتاق زیرزمین کلبه هدایت کرد و خطاب به جمع گفت: "قرار است توفان سختی بیاید. در و پنجره کلبه را کامال بستم. برای احتیاط بد نیست چند ساعتی در این 

زیرزمین پناه بگیریم تا توفان رد شود."
شیوانا رو به پسر جوان کرد و گفت: "گاهی دنیا درها را به روی ما می بندد و به ظاهر همه پنجره های امیدمان را قفل می کند؛ زیباست که فکر کنیم شاید بیرون دارد توفان 
می آید و دنیا می خواهد از ما محافظت کند! اگر یاد بگیری همه اتفاقات عالم را به فال نیک بگیری، می بینی بعضی مواقع باید شکرگزار بسته بودن درها و قفل بودن بعضی 

پنجره ها باشی!"

داستانک
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    سرویس اجتماعی
اغلب خانواده ها این ترس را دارند که این اتفاق 
نوجوانان  و  کودکان  و  دهد  رخ  غریبه ها  توسط 
توسط افرادی که نمی شناسند، مورد سوءاستفاده 
قرار گیرند و به بحث داخلی و سوءاستفاده توسط 

نزدیکان توجهی ندارند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی 
آزاری  کودک  میزان  به  اشاره  با  در  پیش  چندی 
کودک    1900 حدود  سالیانه  گفت:  استان  این  در 

آزاری در استان داریم.
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی 
در  گفت:  کودک آزاری  کاهش  راهکار  درخصوص 
بهم ریختگی  و  طالق  فاکتور  ما  استان  برسی های 
بوده اند.  موثر  ک��ودک آزاری  در  اعتیاد  و  خانواده 
آنها  خانواده  درون  در  کودکان  ک��وک آزاری  اکثر 
صورت می گیرد. باید اعتیاد و طالق کاهش یابد. 
همچنین ما نقش مشاوره را هنوز به خوبی تبیین 
هنوز  مردم  را  مددکاری  فعالیت های  نکرده ایم، 
سازمان های  وظیفه  که  نمی  شناسند  جامعه  در 

مختلف است که این موضوع را گسترش دهند.
باید  صداوسیما  اینکه  به  اش��اره  با  حقدادی 
افزود:  کند،  حرکت  مردم  به  بخشی  آگاهی  در 
کودکان  آزارهای  انواع  بخشی  آگاهی  درخصوص 
حتی آزار جنسی باید راهکارهایی را طراحی کنیم 

نباید این موضوع را خیلی در فضای تابو ببریم.
علمی  ان��ج��م��ن  رئ��ی��س  رس��ول��ی��ان،  م��ری��م   
و  کودکان  جنسی  آزار  به  اش��اره  با  روانپزشکان 
اطالعات  گفت:  اخیر  سالهای  در  که  نوجوانان 
این دست  از  با جزئیات حوادث  رابطه  دقیقی در 
در  که  آمارهایی  با  را  اتفاقات  این  اگر  اما  نداریم، 
نرمال  الگوی  یک  کنیم  مقایسه  دارد،  وجود  دنیا 
که  است  این  نرمال  از  منظور  بوده است.  آسیب 
نیز می افتد. شیوع  دنیا  دیگر  نقاط  در  اتفاق  این 
طبیعتا  که  است  درصد   ۲۰ کودکان  جنسی  آزار 
کمتر  پسرها  در  و  بیشتر  دختران  در  آن  شیوع 
جنسی  آزاره��ای  درص��د   ۹۰ از  بیش  اما  اس��ت، 
توسط خانواده، بستگان، دوستان و آشنایان رخ 
یک  این  که  می گویم  جهت  همین  به  می دهد. 

الگوی شایع است.
اعالم  جهانی  آمارهای  همه  در  داد:  ادامه  وی 
جنسی  آزارهای  از  درصد   ۱۰ تنها  که  است  شده 
خانواده ها  اغلب  می دهد.  رخ  غریبه ها  توسط 
غریبه ها  توسط  اتفاق  این  که  دارند  را  ترس  این 
که  افرادی  توسط  نوجوانان  و  کودکان  و  دهد  رخ 
و  گیرند  قرار  سوءاستفاده  مورد  نمی شناسند، 
نزدیکان  توسط  سوءاستفاده  و  داخلی  بحث  به 

توجهی ندارند.
جنسی  آزار  شیوع  اینکه  به  اشاره  با  رسولیان 
داشت:  بیان  است،  پسران  از  بیشتر  دختران  در 
سوءاستفاده جنسی نسبت به پسرها کمتر است، 
درصد   ۸ و  دختران  درصد   ۲۰ حدود  مجموع  در 
پسران مورد سوء استفاده قرار می گیرند که بخش 
این سوءاستفاده ها توسط مردان  از  قابل توجهی 
بگوییم  که  نمی شود  دلیل  این  می گیرد.  صورت 
اما  نمی گیرد  صورت  زنان  توسط  سوءاستفاده 
م��واردی  در  اس��ت.  باالتر  م��ردان  در  آن  درص��د 
می گیرد،  ص��ورت  زن��ان  توسط  سوءاستفاده  که 
بیشتر  اس��ت.  کمتر  آن  در  جنسی  انگیزه های 
ابراز  صورت  این  به  که  است  خشم  یک  شکل  به 

می شود.
به  اش��اره  با  ای��ران  روانپزشکان  انجمن  رئیس 
افتاده  تهران  غرب  مدرسه  در  که  اتفاقی  اینکه 
است،  گرفته  صورت  آشنا  یک  توسط  نیز  است 
مفهوم  وقتی  مواقع  از  بسیاری  در  ک��رد:  بیان 
هر  واقع  در  می شود،  مطرح  جنسی  سوءاستفاده 
هرگونه  و  جنسی  رابطه  مفهوم  که  رابطه ای  نوع 
بدن  با  تماس  نوع  هر  و  باشد  آن  در  بی بندوباری 
این  در  که  مواردی  از  یکی  اتفاق می افتد.  کودک 

اعالم  فردی  که  بود  این  بود  شده  مطرح  پرونده 
قانونی برده  به پزشکی  باید  این نوجوانان  کرد که 
را  دخول  می تواند  فقط  قانونی  پزشکی  شوند. 
دیواره  به  که آسیب  یعنی در صورتی  کند؛  اثبات 
است  احراز  قابل  باشد،  شده  وارد  کودک  مقعدی 
در غیر این صورت تماس بدنی، بازی های جنسی 
و دیگر موارد که از مصادیق آزار جنسی است، در 

بررسی های پزشکی قانونی نشان داده نمی شود.
در  تنها  قانونی  پزشکی  کرد:  تاکید  رسولیان 
که  کند  ثابت  را  جنسی  آزار  می تواند  صورتی 
واقعیت  اما  باشد،  داشته  وجود  جسمی  آسیب 
این است؛ زمانی که راجع به آزار جنسی صحبت 
انواع  نیست.  تنها آسیب جسمی مطرح  می کنیم 
با  یعنی  باشد  داشته  جنسی  رفتار  که  رفتارهایی 
سوءاستفاده  شامل  باشد،  مرتبط  تناسلی  آلت 

جنسی از کودکان و نوجوانان می شود.
که  بحث هایی  از  یکی  گفت:  ادام���ه  در  او 
رفتار  جزئیات  بر  بسیار  تمرکز  آسیب زاست، 
که  شود  پرسیده  ک��ودک  از  اینکه  اس��ت.  ک��ودک 
درست  است؟  داده  انجام  او  با  را  کاری  چه  فرد 
دست  به  رابطه  این  در  اطالعاتی  باید  که  است 
آسیب زا  می تواند  هم  زیاد  جست وجوی  اما  آورد 
به  که  باشد  دیده  آموزش  باید  کودک  البته  باشد. 
چه صورت این اتفاقات را برای والدین خود شرح 

دهد.
رسولیان گفت: متاسفانه در کشور به پیشگیری 
توجهی نمی شود هر زمانی که اتفاقی رخ می دهد 
برنامه های  که  زمانی  هر  می افتند،  تکاپو  به  همه 
می شود،  مطرح  مسائل  ای��ن  ب��رای  پیشگیری 
بایکوت شده و طوری رفتار می کنند که  بالفاصله 
تابو است.  با مسائل جنسی  رابطه  حرف زدن در 
تنها  و  دارد  جامعه  در  فرهنگی  بار  مساله  این 
به همین دلیل  نیست.  به سیاست گذاران  مربوط 
برنامه های پیشگیرانه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
که  شود  آگ��اه  سالگی  سه  از  باید  ک��ودک  اس��ت. 
کودک  به  متعلق  او  بدن  تمام  و  تناسلی  نواحی 
است و کسی حق ندارد به آن دست بزند و این باید 

به زبان کودکانه به کودک آموزش داده شود.
نوع  سه  اینکه  به  اش��اره  با  ادام��ه  در  رسولیان 
گفت:  داریم،  یواشکی  و  بد  خوب،  بدنی  تماس 
خوب یعنی اینکه کودک را در آغوش می گیریم و 
او را تحسین می کنیم، یعنی یک احساس محبت 
یعنی  بد  بدنی  تماس  می شود.  منتقل  کودک  به 
کودک را کتک می زنیم یعنی خشونت را به کودک 
منتقل می کنیم. تماس بدنی یواشکی یک ویژگی 
مهم دارد و آن این است که این کار یواشکی است 
و به کسی نباید گفته شود. به همین خاطر کودک 
باید بداند که این تماس هایی که یواشکی و پنهانی 
است باید به پدر و مادر گفته شود و این را باید از 

کودکی یاد بگیرد.
ادام��ه  در  ای��ران  روانپزشکان  انجمن  رئیس 

حتی  که  شود  داده  آموزش  کودک  به  باید  گفت: 
پدر و مادر تنها در شرایطی که کودک را به حمام 
را  ک��ودک  خصوصی  نواحی  می توانند  می برند، 
ببینند. این یکی از نکاتی است که در آموزش های 
پیشگیرانه حائز اهمیت است. شوکی که به والدین 
وارد  فرزندشان  به  تعرض  شدن  متوجه  هنگام 
حائز  بسیار  دادن  نشان  واکنش  نحوه  و  می شود 
اهمیت است که عموما توام با انکار است. در واقع 
والدین در ابتدا این قضیه را باور نمی کنند، یعنی 
چیزی که برای ما تنش دارد را نمی پذیریم یعنی 
نوجوان  یا  کودک  برای  که  همانقدر  داستان  این 

ضربه دارد برای پدر و مادر نیز دارد.
به  نسبت  واکنش  گفت:  دومین  ادام��ه  در  وی 
فرزندان سرزنش و طرد است. به کودک می گویند 
که به کسی چیزی نگوید این واژه ها بسیار مفهوم 
بدی دارد و تقریبا مثل حادثه ای که اتفاق افتاده 
م��ی آورد.  وج��ود  به  منفی  تبعات  ک��ودک  ب��رای 
را  کودک  حرف  باید  اتفاق  این  از  بعد  بنابراین 
این  و  داد  ادامه  باید  را  جست وجو  اما  کرد،  باور 
که  باشد  کنجکاوی  شکل  به  نباید  جست وجو 

کودک را آزار دهد و باید از او حمایت کرد.
کودکی  به  باید  کرد:  تاکید  ادامه  در  رسولیان 
را  مفهوم  این  گرفته  قرار  آزار  یا  تعرض  مورد  که 
افرادی  است،  نبوده  او  مقصر  که  کرد  ی��ادآوری 
که  می گیرند  ق��رار  سوءاستفاده  م��ورد  بیشتر 
نه  نمی توانند  و  دارن��د  پایینی  اعتمادبه نفس 
بگویند و توان آشکارسازی ندارند. اگر این فرد را 
مورد سرزنش قرار دهیم، ممکن است باز هم این 
شرایط  کودک  برای  باید  دهد.  رخ  او  برای  اتفاق 
به  کننده  سوءاستفاده  چراکه  آورد  وجود  به  امن 

اندازه کافی فرد را تهدید کرده است.
که  کسانی  بدانیم؛  باید  گفت:  ادام��ه  در  او 
خاصی  شخصیتی  ویژگی  می کنند  ک��ودک آزاری 
را  جنسی  آزار  جامعه  اف��راد  درصد   ۲۰ ندارند، 
یک  حد  در  می تواند  تجربه  این  کرده اند  تجربه 
یعنی  باشد؛  هم  خیابان  در  بدنی  تماس  و  متلک 
نیست.  تجاوز  عمق  به  درصد   ۲۰ این  تجربه های 
وقتی تا این میزان این مسئله شایع است، به این 
می شود،  مرتکب  را  کار  این  که  فردی  معناست؛ 
این  بعد  نکته  ن��دارد.  خاصی  شخصیتی  ویژگی 
است که گاهی آزارگران برای دفاع از خود، رضایت 
موارد  این  در  اصال  می کنند.  مطرح  را  قربانیان 
رضایت کودک و نوجوان مفهومی ندارد وقتی یک 
فرد ضعیف تر از شخص آزاردهنده باشد اصال این 

مساله نباید مطرح شود.
کرد:  تاکید  ایران  روانپزشکان  انجمن  رئیس 
هنرپیشه های  ک��ه  اف��ت��اد  هالیوود  در  اتفاقی 
آنها  دیدند.  آسیب  ک��ارگ��ردان  یک  از  معروف 
قدرتمند  افراد  بین  رابطه  وقتی  اما  هستند  بالغ 
افتاده  اتفاق  آزار  هم  باز  باشد  مطرح  ضعیف  و 
کودکان  بین  در  ندارد.  مفهومی  رضایت  و  است 

است  بزرگتر  که  کودکی  می افتد.  اتفاق  این  نیز 
مصداق  هم  باز  می دهد  آزار  را  کوچک  کودک  و 
جامعه  در  باید  افراد  بنابراین  است؛  کودک آزاری 
در  که  است  این  واقعیت  باشند.  داشته  آگاهی 
جامعه ای که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا می کند 
می رود  بین  از  نیز  سیاست گذاران  به  اعتماد  و 
بدی  و  هیجانی  جو  یک  با  همراه  مسائل  ای��ن 
حرف های  آن  مورد  در  ناگهان  و  می شود  مطرح 
برای  را  وحشت  و  ترس  و  می شود  گفته  زی��ادی 
اعتماد  به  هم  باز  و  می آورد  وجود  به  خانواده ها 
وجود  معیوبی  چرخه  متاسفانه  می زند.  آسیب 
رابطه  این  در  وضوح  به  صداوسیما  در  مثال  دارد 
آن  با  رابطه  در  میزگردی  و  نمی شود  صحبت 
برگزار نمی شود. وقتی یک ماجرا به سمت شعاری 
بودن می رود ریشه و علل آن مشخص نمی شود و 

آموزشی نیز در رابطه با آن داده نمی شود.
کرد:  تاکید  ایران  روانپزشکان  انجمن  رئیس 
اما  دارد،  وجود  دنیا  همه  در  کودک آزاری  پدیده 
در نقاط دیگر دنیا برای آن راهکار اندیشیده شده 
در  الزم  قوانین  و  شده  برده  باال  آگاهی ها  است. 
رابطه با کودکان و آموزش های خودمراقبتی وجود 
دارد. این راهکارهایی است که می تواند شیوع را 
کاهش دهد و اگر اتفاقی نیفتد، میزان آسیب بعد 
دیده  آزار  که  فردی  اینکه  می یابد.  کاهش  آن  از 
است بیش از حد پرس و جو شود هم به سالمت او 
و هم به سالمت خانواده اش آسیب وارد می شود.
روانشناسی  جلسات  باید  این چنینی  حوادث  در 
و کارشناسی برای کودک و نوجوان و خانواده اش 

برگزار شود.
کرد  تاکید  ای��ران  روانپزشکان  انجمن  رئیس 
آزارگر  که  فردی  ویژگی شخصیتی  با  رابطه  در  که 
مثال  ن��دارد.  وج��ود  خاصی  سطح بندی  اس��ت، 
متلک  دختر  یک  به  خیابان  در  مرد  دو  که  زمانی 
می گویند و یا بدن او را لمس می کنند با توجه به 
فرهنگ مردساالرانه ای که در کشور ما وجود دارد 
ممکن است، اسم آن را آزار جنسی نگذارند. فرد 
فکر  این  به  فقط  نمی بیند،  را  قضیه  دیگر  طرف 
می کند که توانسته این کار را انجام دهد. بنابراین 
وجود  رابطه  این  در  جدی ای  فرهنگی  بحث های 
ازدواج  جنسی،  آزار  مصداق  شایع ترین  دارد. 
است.  عقلی  بلوغ  از  پیش  نوجوانان  و  کودکان 
یعنی فرد بلوغ جسمی دارد، اما آمادگی روحی و 
روانی برای ازدواج را ندارد. این یکی از شایع ترین 
باید  ازدواج می کند و  آزارهای جنسی است. فرد 
آمادگی ای  هیچ  اما  باشد  داشته  جنسی  رابطه 
برای آن ندارد، اما متاسفانه اصال به آن به عنوان 

آزار نگاه نمی شود.
رابطه  که  کسانی  گفت:  ادام��ه  در  رسولیان 
می کنند،  انتخاب  را  نوجوان  یا  کودک  با  جنسی 
که  هستند  کسانی  گروه  یک  هستند؛  گروه  چند 
رابطه  کودک  با  که  است  این  جنسی شان  ترجیح 
داشته باشد، در حالی که اکثر کسانی که این کار را 
انجام می دهند از این گروه نیستند؛ یعنی ترجیح 
کودکان  چون  اما  نیست،  کودک  با  آنها  جنسی 
دارد  وجود  آنها  برای  فضا  و  هستند  دسترس  در 
از  افراد  این  از  بسیاری  و  می کنند  استفاده  آن  از 
و  می کنند  استفاده  جنسی  تحریک  برای  کودک 
کاری  کودک  با  آخر  مرحله  در  است  ممکن  حتی 
رفتار  و  شخصیت  لحاظ  از  اما  باشند،  نداشته 
که  می شود  گفته  اتفاقا  و  ندارند  خاصی  ویژگی 
چون  هستند  مهربان  کودکان  با  بسیار  افراد  این 
دارند.  آزاردادن  برای  درازمدت  برنامه ریزی های 
پرخاشگر  افراد  این  مثال  گفت  نمی توان  بنابراین 
و  دارن��د  ضداجتماعی  شخصیت های  یا  هستند 
خشونت  با  آنها  جنسی  آزار  که  گروهی  در  تنها 
است که بسیار هم نادر است اختالالت شخصیتی 
را  اجتماعی  دیگر  خالف های  و  ضداجتماعی 

شاهد هستیم.

شورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده 
اسالمی رفع مشکالت مراکز فنی و حرفه ای را 

نیازمند حمایت بیشتر مسئوالن دانست.
بهروز بنیادی روز گذشته  12 خردادماه در 
بازدید از مرکز فنی و حرفه ای کاشمر با بیان 
حمایت  نیازمند  حرفه ای  و  فنی  مراکز  اینکه 
بیشتری هستند، افزود: مسئوالن مربوطه در 
بیشتری  تالش  باید  مراکز  این  مشکالت  رفع 

کنند.
وی با اشاره به شعار امسال به نام حمایت از 
کاالی ایرانی توسط رهبر معظم انقالب عنوان 
کرد: این بسیار مهم است که سیاست گذاران 
عملیاتی  را  شعار  این  بتوانند  بعدی  رده های 
کرده و منابع کشور را به سمت برخی از کارها 

هدایت کنند.
شورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده 
بروکراسی  متاسفانه  اینکه  اعالم  با  اسالمی 
و  جامعه  جان  به  اختاپوسی  همانند  اداری 
کشور افتاده است، بیان کرد: برای اینکه کسی 
و  برساند  ثبت  به  کشور  در  را  طرحی  بخواهد 
در این خصوص قراردادهای را منعقد کرده و 
بسیار  مسیرهای  باید  دهد  انجام  را  اقداماتی 

سختی را طی کند.
وی با بیان اینکه دولت، مجلس و مجموعه 
مشکل  نتوانسته اند  تاکنون  نظام  و  حاکمیت 
اگر  داد:  ادامه  کنند،  رفع  را  اداری  بروکراسی 
این مشکالت رفع شود بسیاری از انتقادات و 

کمبودها مطرح نمی شود.
بنیادی سهم کشور را در میزان اشتغال زایی 

خراسان  سهم  و  نفر  ه��زار   990 ج��اری  سال 
رضوی را 120 هزار نفر اعالم کرد و گفت: سال 
جاری در سه شهرستان کاشمر، خلیل آباد و 
ایجاد  اشتغال زایی  نفر   4000 باید  بردسکن 
شود که سهم هر اداره، سازمان و نهاد مشخص 

شده است.
وی با اشاره به اینکه مدیران فنی و حرفه ای 
هر سه شهرستان در این زمینه اقدامات خوبی 
را در دست انجام دارند، اظهار کرد: برخی از 
مشکالت در داخل شهرستان قابل رفع است و 
برخی دیگر در سطح کالن باید رسیدگی شود.
شورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده 
مجموعه  ش��ک  ب��دون  ک��رد:  بیان  اس��الم��ی 
مراکز  توانایی های  از  می تواند  شهر  مدیریت 
فنی و حرفه ای منطقه استفاده بیشتری ببرد.

وی با تاکید بر جذب سرمایه گذار در منطقه 
در  منطقه  کنندگان  تولید  از  بسیاری  افزود: 
طوریکه  به  هستند  مشکالتی  دچار  بازاریابی 
نمی دانند محصوالت تولید شده خود را چگونه 

به فروش برسانند.
سهم خراسان رضوی از وام های اشتغال 

روستایی 610 میلیارد تومان
بنیادی با بیان اینکه بر جذب سرمایه گذاران 
کرد،  بیشتری  تالش  باید  خصوصی  بخش 
اظهار کرد: دانش فنی مورد نیاز  باید از سوی 
از سوی  و سرمایه الزم  و حرفه ای  فنی  مراکز 

سرمایه گذاران تامین شود.
ارائه  که  طرح هایی  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
می شود باید توجیه داشته باشد، پاشنه آشیل 

اقتصاد کشور را بانک ها دانست و بیان کرد: با 
توجه به اینکه اکنون وام های اشتغال روستایی 
فرصت  بهترین  ای��ن  اس��ت،  توزیع  ح��ال  در 
در  کارگاه ها  راه اندازی  با  تا  می شود  محسوب 
محدوده یک روستا از تسهیالت مناسب بتوان 

بهره مند شد.
شورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده 
وام های  از  را  رضوی  خراسان  سهم  اسالمی 
اعالم  تومان  میلیارد   610 روستایی  اشتغال 
کرد و گفت: هر شهرستانی که بتواند طرح های 
جذب  در  توانست  خواهد  دهد  ارائه  بهتری 

تسهیالت موفق تر باشد.
به  حتی  تسهیالت  این  اینکه  اعالم  با  وی 
شهرآباد،  جمله  از  نفر  هزار   10 زیر  شهرهای 
انابد تعلق می گیرد، افزود: تا سقف 6  کندر و 
میلیارد تومان در اختیار استاندار است تا اگر 
خوبی  اشتغال زایی  پروژه  یک  دهد  تشخیص 

دارد این مبلغ را اختصاص دهد.
هیچ دانشگاهی نتوانسته به خوبی علم را 

تبدیل به عمل کند 
که  آنگونه  اینکه  بیان  با  ادام��ه  در  بنیادی 
فضای فنی و حرفه ای می تواند علم را تبدیل 
این  دانشگاهی  و  موسسه  هیچ  کند  عمل  به 
داد:  ادام��ه  ده��د،  انجام  نمی تواند  را  اق��دام 
از  که  اس��ت  ای��ن  موجود  مشکالت  دیگر  از 
توانمندی های منطقه کمتر استفاده می کنیم.

وی با اشاره به وجود دانشگاه های مختلفی 
در منطقه گفت: همه این دانشگاه ها به موازی 
یکدیگر فعالیت می کنند و به گونه ای نیست که 

نوینی  طرح  بتوانند  شهرستان  اشتغال  برای 
ارائه دهند.

شورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده 
مجموعه  و  دانشگاه ها  اینکه  اعالم  با  اسالمی 
آموزش و پرورش باید طرح های خود را جهت 
کرد:  بیان  ارائه دهند،  در منطقه  اشتغالزایی 
مختلفی  طرح های  دانشگاه ها  داریم  انتظار 
کارگروه های  به  مختلف  بخش های  در  را 

شهرستان ارائه دهند.
سرحی برای ایجاد اشتغال نداریم 

چ��ون  ای��ن��ک��ه  از  ت��اس��ف  اظ��ه��ار  ب��ا  وی   
در  متاسفانه  ن���دارد  وج���ود  ه��دف گ��ذاری 
خروجی  شهرستان  کارگروه های  از  هیچ کدام 
مناسبی دیده نمی شود، افزود: به رغم اینکه 
اما در  کرد  اشتغال  ایجاد  باید  مدام می گوئیم 
خصوص اینکه چگونه باید این اشتغال ایجاد 

شود طرحی داده نمی شود.
کشور  موجود  مشکالت  به  اشاره  با  بنیادی 
تهیه  و  کاشمر  حرفه ای  و  فنی  مرکز  ارتقاء  بر 
و گفت: هرچند  تاکید کرد  نیاز  امکانات مورد 
آموزش های  روستایی  جوانان  از  بسیاری 
مختلفی را برای استفاده از وام های روستایی 
این  از  باید  چگونه  نمی دانند  اما  گرفته اند  فرا 

تسهیالت استفاده ببرند.
وی با بیان اینکه اساتید فنی و حرفه ای باید 
برای بازاریابی و کارهای تبلیغاتی هم جوانان 
را آموزش دهند، اظهار کرد: در راستای رفع 
مشکالت فنی و حرفه ای از هیچ تالشی دریغ 

نخواهم کرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تایباد 
گفت: اهدای عضو یکی از اعمال شایسته و نیک 
است که هر انسانی می تواند از ثواب آن بهره مند 
شده و با این عمل شایسته حق زندگی کردن را 

به دیگران هدیه کند.
در  پرورش  و  آموزش  افزود:  آریامنش  محمود 
خیرخواهانه  عمل  این  فرهنگ سازی  راستای 
سرمایه های  زیرا  باشد  موثر  بسیار  می تواند 
صحیح  آم���وزش ه���ای  و  تعلیم  ب��ا  ج��ام��ع��ه 

آینده سازان فردای کشور خواهند شد.
بر  ع��الوه  دارن��د  نیاز  ما  ف��رزن��دان  اف��زود:  وی 
اجتماعی  و  مذهبی  آموزش های  علمی  دروس 
یکی  عضو  اه��دای  و  فراگیرند  درستی  به  را 
با  همراه  اجتماعی  نیازهای  اساسی ترین  از 

معنویت است.
آریامنش با اشاره به اهمیت این موضوع تصریح 
کرد: هرروزه در سراسر کشور افراد زیادی بر اثر 
مرگ مغزی از زندگی محروم می شوند و از طرف 
ادامه حیات  و  برای دریافت عضو  افرادی  دیگر 
دست به دعا هستند. می توان با فرهنگ سازی 
عمل  یک  با  را  دوباره  زندگی  صحیح  آموزش  و 

خداپسندانه به بیماران هدیه کرد.
در  گفت:  تایباد  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
از  اداره  این  جوان  مشاوران  گروه  راستا  این 
ملی  روز  با  همزمان  اردیبهشت ماه   31 تاریخ 
اهدای عضو اقدام به تبلیغ و ثبت نام متقاضیان 
کردند و 80 نفر از مردم این شهرستان با دریافت 
کارت اهدای عضو در ثواب همیشگی این عمل 

شایسته شریک شدند.
کوچکترین  ط��رح  ای��ن  در  ک��رد:  تصریح  وی 
متقاضی متولد سال 1375 و بزرگترین دریافت 
 1323 سال  متولد  عضو  اه��دای  ک��ارت  کننده 

است.

ام��داد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
خراسان رضوی: افراد و گروه هایی که به دنبال 
جنس ارزان قیمت با کیفیت مناسب می گردند 

اینجا با این تولید کنندگان قرارداد می بندند.
به گزارش ایسنا، سید حسین کرابی عنوان کرد: 
این نمایشگاه با 54 غرفه در بوستان کوهسنگی 
مشهد برگزار شد و قسمت اعظم این محصوالت 
تولیداتی  و  زیورآالت  پوشاک،  دستی،  صنایع 
است که توسط خود خانواده های تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( تولید شده است.

خوبی  فرصت  نمایشگاه  این  داد:  ادام��ه  وی 
را  خود  اف��راد  این  بازاریابی  بر  عالوه  تا  است 
نشان بدهند و از آن طرف افراد و گروه هایی که 
مناسب  کیفیت  با  قیمت  ارزان  دنبال جنس  به 
قرارداد  کنندگان  تولید  این  با  اینجا  می گردند 

می بندند.
معاون کمیته امداد خراسان رضوی درخصوص 
امسال  کرد:  مطرح  استان  اشتغال  اعتبارات 
که  بکنیم  ایجاد  شغل   500 و  هزار   12 باید  ما 
اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان برای استان 
که  است  شده  گرفته  درنظر  رض��وی  خراسان 
اعتبارات  بخش  از  تومان  میلیارد   126 حدود 
اشتغال عشایری و روستایی است و بقیه آن از 
محل تبصره 16 و اعتبارات داخلی کمیته امداد 

است.
کرابی ابراز امیدواری کرد: با همکاری بانک های 
عامل بتوانیم تعهد اشتغالی که دادیم را عملی . 

اشتغال پایدار ایجاد کنیم.
وی از ایجاد 10 هزار و 500 شغل در سال گذشته 
خبرداد و اضافه کرد: این اشتغال با بودجه 177 
میلیارد تومانی میسر شد که 131 میلیارد آن از 
منابع بانکی و بقیه آن از منابع داخلی و امدادی 

کمیته امداد استان بوده است.
معاون کمیته امداد خراسان رضوی اظهارکرد: 
تحت  اشتغال  طرح  هزار   44 ما  حاضر  درحال 
اشتغال  طرح  ایجاد  زمان  از  و  داری��م  پوشش 
طرح  هزار   103 بر  بالغ  ما  رضوی  خراسان  در 

اشتغال داشته ایم.
و  عامل  بانک های  همکاری  از  تقدیر  با  کرابی 
استانداری خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته 
به  تقریبا  بودجه  درصدی   95 از  بیش  جذب  با 
کردیم  عمل  کامل  به طور  خود  تعهدات  همه 
درحالی که به طور معمول حدود 70 درصد است 
اقتصاد  گذشته  سال  شعار  اینکه  به  توجه  با  و 
یک  این  است،  بوده  عمل  و  اق��دام  مقاومتی، 
رکورد بی نظیر در خدمات امداد از محل بانک ها 

محسوب می شود.

198 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی 
کشف شد

 198 گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
مشهد  به  انتقال  حال  در  مخدر  مواد  کیلوگرم 
و  پلیس کشف  توسط  این شهر  به  ورود  از  پیش 

ضبط شد.
سردار قادر کریمی افزود: با کسب خبری مبنی 
بر نقل و انتقال محموله مواد افیونی، پلیس پس 
از تحقیقات میدانی خودرو سمند حامل مواد را 
در جاده سبزوار - نیشابور ردزنی کرد و با کنترل 
با  مشهد  ورودی  مبادی  در  را  آن  نامحسوس 

استفاده از قانون بکارگیری سالح متوقف کرد.
این خودرو 121  از  بازرسی  ادامه داد: در  وی 
کیلوگرم حشیش کشف و سه قاچاقچی دستگیر 

شدند.
همچنین  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
گفت: در عملیاتی دیگر در شهرستان گناباد یک 
دستگاه پژو 405 حامل مواد افیونی متوقف و در 
شد.  کشف  تریاک  کیلوگرم   77.5 آن  از  بازرسی 
روانه  و  دستگیر  قاچاقچی  یک  عملیات  این  در 

دادسرا شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان 
رضوی:

کالهبردار فراری به کشور بازگردانده شد
خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادس��ت��ان 
از  ت��ع��دادی  از  که  گفت:کالهبرداری  رض��وی 
شهروندان کالهبرداری کرده بود با پیگیری های 

بازپرس پرونده به کشور بازگردانده شد.
انقالب  و  عمومی  دادستان  صادقی   غالمعلی 
ف��راری  متهم  گفت:  رض���وی   خ��راس��ان  مرکز 
با  بود  شده  خارج  کشور  از  پیش  مدتی  پرونده 
پیگیری های جدی بازپرس شعبه 217 دادسرای 
کشور  به  ام��روز  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی 
توسط  نامبرده  از  تحقیقات  و   شد  بازگردانده 

بازپرس ویژه پرونده آغاز شده است.
سیر  و  تحقیقات  تکمیل  از  پس  گفت:  وی 
بازپرس  توسط  بیشتر  اطالعات  قانونی،  مراحل 
اما  رسید،  خواهد  مردم  عموم  اطالع  به  پرونده 
عنوان  به  کالهبرداری  متهم  به  مربوط  پرونده 

نمایندگی خودرو بوده است.

دزد سریالی قاسم آباد مشهد به دام افتاد

در پی گزارش سرقت های سریالی از مغازه های 
محدوده غرب شهر مشهد، موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
استان  پلیس  رئیس  کریمی،  ق��ادر  س��ردار 
خراسان رضوی گفت: در پی گزارش سرقت های 
سریالی از مغازه های محدوده غرب شهر مشهد، 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار 

گرفت.
کنترل  با  ماموران  افزود:  انتظامی  مقام  این 
ادله  جمع آوری  و  متهم  مخفیگاه  نامحسوس 
را  او  قضائی،  هماهنگی  با  کافی  مستندات  و 
از  بازرسی  در  و  دستگیر  غافلگیرانه  اقدامی  در 
لپ  شامل  مسروقه  اموال  زیادی  مقادیر  محل، 
و  پوشاک  انواع  آرایشی،  لوازم  خواروبار،  تاپ، 

... کشف کردند.
مرحله  چندین  طی  متهم  داد:  ادام��ه  وی 
بازجویی های انجام شده و مواجهه با مستندات 
و ادله پلیسی به 38 فقره سرقت مغازه در منطقه 
نفر   3 به  آن ها  از  قسمتی  فروش  و  مشهد  غرب 

مالخر اعتراف کرد.
اشاره  با  رضوی  خراسان  استان  پلیس  رئیس 
به دستگیری مالخران خاطرنشان کرد: متهمان 

روانه دادسرا شدند.

طوفان مشهد 4 مصدوم به جای گذاشت
از  ناشی  حوادث  به  اشاره  با  طاهرزاده  شهرام 
طوفان بعدازظهر دیروز مشهد، گفت: بر اساس 
اثر  بر  کودک   3 مشهد  طوفان  در  آمارها  آخرین 
بر  درخت  سقوط  اثر  بر  مرد  یک  و  دیوار  ریزش 
درمانی  مراکز  به  و  مصدوم  خود  خودروی  روی 

منتقل شدند. 
درخواست های  به  اش��اره  با  همچنین  وی 
هوا  آلودگی  و  گردوخاک  وقوع  دلیل  به  امدادی 
کرد:  تصریح  مشهد،  در  گذشته  روز   4 طول  در 
قلبی  بیمار   222 مجموع  در  مدت  این  طی  در 
به  اورژانس  توسط  تنفسی  بیمار   189 و  عروقی 
بیمارستان های سطح شهر مشهد منتقل شدند.
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه مقایسه آمارها 
تفاوت  گذشته  س��ال  مشابه  م��دت  به  نسبت 
از  کرد:  خاطرنشان  نمی شود،  مشاهده  چندانی 
جمله دالیل این موضوع می توان به اطالع رسانی 
گروه های  و  مردم  کم تر  حضور  باعث  که  خوب 
هم چنین  و  ش��ده  شهر  سطح  در  پذیر  آسیب 

استفاده از تجهیزات حفاظتی اشاره کرد.
کمی  آمارهای  این ها  وجود  این  با  افزود:  وی 
بررسی  برای  و  نیستند  اتکا  قابل  و  بوده  اولیه  و 
باید  شهرندان  سالمت  بر  پدیده  این  تبعات 

منتظر ارائه آمارهای تحلیلی در آینده باشیم.

خبر

معاون کمیته امداد خراسان رضوی مطرح کرد:

قیمت ارزان و کیفیت مناسب در 
نمایشگاه تولیدات مددجویان

رئیس اداره آموزش و پرورش تایباد:

با اهدای عضو حق زندگی کردن به 
دیگران هدیه می شود

90 درصد آزارهای جنسی توسط خانواده و آشنایان انجام می شود؛

بچه ها را به هیچ کس نسپارید!

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی؛

رفع مشکالت مراکز فنی و حرفه ای نیازمند حمایت بیشتر مسئوالن

              :: افقی
از روش های  بدنامی-  یوشیج 2- حرف تصدیق-  نیما  اثرهای معروف  از  1-دانائی حاصل کردن- 
دفاع فردی و ورزش های رزمی برای به هم زدن تعادل 3- راه میان بر- از شهرهای گیالن- ظرفیت 
الکتریکی 4- مجموع اصطالحات فنی و صنعتی- پرنده ای خوش آواز مانند بلبل 5- نشانی- خدای 
درویش- زود و سریع- رمق آخر 6- پاندول ساعت- کاغذ کپی- برگ برنده 7- خار سر دیوار- کشتی 
راه هوا حمل می شود  از  برگی است که  و  بینی و غرور 8- مشتری- تجهیزات و ساز   جنگی- خود 
9- نگهبان شتر- در لغت نامه دهخدا به مفهوم آتش معنی شده- رود فرانسه 10- واحد توان- هر یک 
از طبقات هفتگانه- مشاهده کردن 11- انس- نژاد کشور بوتان- هواپیمای سریع- پهلوان شاهنامه 
مهم  رودهای  از  آپارتمان-  فارسی  معادل  کردن-  کمک   -13 نوشابه  کشور  راحتی-  و  آسودگی   -12

ایران 14- لباس شنا- صنعت جهانگردی- جگر سیاه 15- شقی و تیره بخت- از شهرهای زنجان

 :: عمودی
1-سرای ناپایدار- کاربراتور 2- ابزار نجاری- جهنم- 
آب روستایی- بنوسیاه 3- ساز شاکی- اسب عرب- شهر 
باران- صف و رسته 4- خوی و خلق آدمی- فرق داشتن 
ناپذیر-  خستگی   -6 قندهار  قدیم  نام  مسیحی-   -5
دیگر  کشور  در  دول��ت  آن  سفارت  که  دولتی  مامور 
وظایفی را انجام دهد- عالمت بیماری 7- زگیل- سنگ 
عرب-  مادر  قرآن-  خواننده   -8 پنجره  بی  خانه  انداز- 
از آب- چاق  نازک 9- زمین دور  بوی ماندگی- مقوای 
و پر گوشت- لقب پادشاه حبشه 10- نت سوم- تازه به 
دوران رسیده- انتقال روح شخص مرده به بدن انسانی 
درودگری-   -12 بوزینه  دماسنج-  مخترع   -11 دیگر 
بیهوشی-  گاز  ریاکار-  و  متظاهر   -13 اسفنج  صفت 
پسوند شباهت- پیش شماره 14- ناز و کرشمه- الفبای 
موسیقی- زبرو خشن- خودپسندی و غرور 15- کنایه 

از فرد هالو و ساده لوح- ذکر شده و مذکور

حل جدول شماره 42 

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

    هدیه ریحانی
مک  گ��رم  نوشته  او«  خونین  »پ���روژه  کتاب 
پیمان  درخشان  ترجمه  ترین  تازه  برنت،  ری 
سرآمد  و  مطرح  مترجمان  از  یکی  خاکسار، 
کشور است که از آثار ترجمه مشهور او می توان 
عیسا«،  »پسر  روان«،  »ریگ  کل«،  از  »جز  به 
»اتحادیه ابلهان« و »سومین پلیس« اشاره کرد. 
حق نشر کتاب »پروژه خونین او« به زبان فارسی 
امتیازی نشر چشمه خریداری شده  به صاحب 

است.
گرم  است:  آمده  کتاب  پشت  توضیحات  در 
اولین  اسکاتلندی،  نویسنده  برِنت،   مک ری 
کتابش »ناپدید شدن آدل بودو« را در سال 2013 
منتشر کرد و جایزه نویسنده تازه وارد بنیاد کتاب 
اسکاتلند را دریافت کرد. دومین کتابش، پروژه 
جایزه  نهایی  نامزد   2016 سال  در  او،  خونین 
نامزد نهایی پرفروش ترین  بوکر شد و بین پنج 
کتاب بود و باالخره آخرین رمانش، تصادف در 
جاده 35آ، در سال 2017 منتشر شد. برنت در 
رمان  در  دارد.  خود  خاص  شیوه ای  نویسندگی 
فرانسوی  رمانی  مترجم  را  خود  سومش  و  اول 
داردید،  دست  در  که  رمانی  در  و  کرده  معرفی 
گردآورنده یک سری مدرک از پیش موجود. در 

هیچکدام از آثارش خود را مولف نخوانده.
و  خاطرات  شرح  به  کتاب  این  در  نویسنده 
ارائه مدارک مرتبط با پرونده رودریک مک ری، 
اوت  دهم  روز  صبح  که  ساله  هفده  کشاورزی 
در  وحشیانه  قتل  سه  ارتکاب  دلیل  به   1896
شایر  راس  بخش  در  واق��ع  کولدوی  روستای 

دستگیر شد می پردازد.
در بندی از کتاب می خوانیم: کالغی لب چاله 

نشسته بود و نگاهم  می کرد.
گفتم: »چی می خوای؟«

چشمات  که  م��ی ک��ردم  فکر  ای��ن  »ب��ه  گفت: 
صبحانه ی خوبی می شن برام.«

گفتم »ببخشید زدم تو ذوقت.«

در نشست نهم کافه کتاب آفتاب با عنوان »صید 
خاکسار،  پیمان  گو  و  گفت  و  ترجمه«  در  آال  قزل 
مترجم سرآمد و مطرح کشور به پرسش و پاسخ و 
بررسی ترجمه آثار ادبی پرداخته شد و پس از آن، 
جشن امضای کتاب »پروژه خونین او« و سایر آثار 

ترجمه خاکسار  برگزار شد.
پیمان خاکسار که بسیاری نام او به واسطه ترجمه 
پسند«،  »عامه  جمله  از  آث��اری  درخشان  و  روان 
روان«  »ری��گ  ک��ل«،  از  »ج��ز  ابلهان«،  »اتحادیه 
می شناسند، به پرسش های مخاطبان خود پاسخ 

داد و درباره فعالیت هایش در این سالها گفت.
پرسش و پاسخ با آقای مترجم

آنچه در ادامه می خوانید پرسش هایی است که در 
این نشست مطرح شد و خاکسار به آنها پاسخ داد.

کار ترجمه را چگونه شروع کردید؟ 
ترجمه  کار  بشوم  مترجم  که  هدف  این  با  من 
عالقه  واسطه  به  کار  ش��روع  در  نکردم.  ش��روع  را 
کردن  چاپ  به  حتی  و  کردم  شروع  را  ترجمه  ام 
در  نمی کردم.   فکر  هم  مجله  یک  در  ترجمه هایم 
ترجمه  را  بوکفسکی  اشعار  از  تعدادی  زمان  آن 
می کردم. شب هایی که پس از کارم که تدوین فیلم 
بود به خانه برمیگشتم برای پر کردن اوقات فراغتم 
به ترجمه اشعار بوکوفسکی مشغول شدم. تعدادی 
و  را خواندند  اشعار  این  از  از دوستانم ترجمه ام  از 
آن ها را برای دبیر شعر خارجی نشر چشمه بردند 
با  و ایشان هم کار را پسندیدند و اولین کتاب من 
چاپ  آتش«  در  شدن  غرق  آب،  در  »سوختن  نام 
را  حرفه  این  می خواهند  که  کسانی  ب��رای  شد. 
برای  را  ها  کتاب  می کنم  پیشنهاد  می کنند  شروع 
ناشرها ببرید و ببینید پذیرش دارند یا خیر. اما نوع 
ترجمه شما بسیار در چاپ آن تعیین کننده است. 
به نظر من تسلط به زبان مبدا به مراتب بسیار مهم 
تر از تسلط به زبان مبدا است و اگر نتوانید کتابی را 
درستی به فارسی برگردانید دچار مشکل می شوید. 
پیشنهاد من برای تقویت مهارت ترجمه، مطالعه 
کتاب ها  ترجمه   باید  همچنین  است،  زیاد  بسیار 
را با متن کتاب اصلی مقایسه کرده و شیوه ترجمه 

مترجم های بزرگ را تحلیل کنید.
ادبی  اثر  کدام  ترجمه  از  پس  خاکسار  پیمان 
گزینش  معیار  و  و شناخته شد  ایران دیده  در 
می کنید  ترجمه  را  آثارشان  که  نویسنده هایی 

چیست؟
اولین کار من که مورد استقبال مردم قرار گرفت 
در  بود.  بوکوفسکی  چارلز  نوشته  پسند«  »عامه 
سال  پرفروش ترین های  دنبال  به  هرگز  ترجمه 

که  چرا  نیستم  مشهور  نویسنده های  و  جهان  در 
احساس می کنم خودم نقشی در انتخاب و معرفی 
آن نویسنده نداشته ام و برای مثال، خواننده های 
رمان در آمریکا، انگلستان یا نروژ برای من تصمیم 
هدف  کنم.  ترجمه  را  چیزی  چه  من  که  گرفته اند 
در  که  است  نویسنده هایی  ترجمه معرفی  در  من 
جهان مهم هستند و در ایران مشهور نیستند و برایم 
فرقی هم نمی کند که این آثار تا چه اندازه در بازار 
از  یکی  جانسون  دنیس  مثال  بروند.  فروش  کتاب 
نویسنده های مطرح آمریکا است که مجموعه کتاب  
می شناسند  آمریکا  در  همه  را  او  ی  عیسا«  »پسر 
آن  از  ایران  در  ترجمه  از  پس  اما  دارند  دوست  و 
نیستم  پشیمان  آن  ترجمه  از  من  و  شد  استقبال 
در  هستند.  مهم  دو  هر  کتاب  و  نویسنده  چون 
گزینش نویسنده و آثارش، مایل هستم که نقشم در 
فرآیند انتخاب پررنگ باشد و از صفر تا صد کار را 
متعلق به خودم بدانم. خودم نویسنده را پیدا کنم، 
ارزیابی کنم، نقد کنم، به دنیای درونی اش در کتاب 

زندگی کنم و بعد آثارش را ترجمه ش کنم.
آیا در ترجمه به اصل آثار وفادار هستید یا گاهی 
در برگرداندن کارها در متون اصلی در جمالت و 

کلمات دست می برید؟ 
اکثر مترجم های مطرح امضای خاص خودشان 
را دارند. می توانم در این رابطه ترجمه های نجف 
مدتی  بزنم.  مثال  را  شاملو  احمد  و  دریابندری 
پیش مشغول خواندن اشعار لنگستون هیوز بودم 
اصلی شعر  متن  بود.  برگردانده  را  آن ها  که شاملو 
مفهوم گیرایی داشت اما از نظر نثر زیبا نبود؛ در متن 

ترجمه شاملو عالوه بر ترجمه درست مفهوم، شعری 
با نثری زیبا آفریده بود. من نمی گویم مترجم باید از 
اصل فاصله بگیرد بلکه به نظرم من تاجایی باید به 
این فکر کند که اگر نویسنده این کتاب می خواست 
این جمالت را به فارسی بنویسد چگونه می نوشت؟ 
به نظرم نگرش اشتباهی است که متن اصلی را عینا 

حتی در جایگذاری کلمات به فارسی برگردانید.
همیشه واهمه ای در بین مترجمان ایران وجود 
دارد که ترجمه یک کتاب حجیم را شروع کنند 
با  کتاب  آن  ناگهان  رسیدند  که  آن  میانه  به  و 
ترجمه شخص دیگری منتشر شده و روانه بازار 
شود. مرجعی وجود دارد که نام کتاب ها، ناشر و 
مترجمشان پیش از فرآیند ترجمه در آنجا ثبت 

شود؟
عدم  ای��ران��ی،  مترجم های  مشکل  البته.  بله 
عضویت ایران در کنوانسیون برن است. ما برخالف 
اکثر کشورهای جهان عضوکنوانسیون برن نیستیم، 
قانون کپی رایت را رعایت نمی کنیم و تا زمانی هم 
که به عضویت این کنوانسیون درنیاییم این مشکل 
پا برجاست. اگر قانون کپی رایت رعایت شود، تمام 
حقوق و امتیاز یک کتاب پیش از ترجمه توسط یک 
کتاب  ناشر می تواند  آن  و  ناشر خریداری می شود 
ناشر  یا  شخص  و  بدهد  مترجمانش  از  یکی  به  را 
دیگری هم حق ترجمه و انتشار را نخواهد داشت 
جرم  عمل  این  برن  کنوانسیون  قوانین  طبق  زیرا 
شخص  و  است  ادب��ی  سرقت  می شود،  محسوب 
مجرم باید به زندان برود. متقابال کشورهای خارجی 
استفاده  کارهایشان  در  ما  آثار  از  می توانند  هم 

کنند و ما حق شکایت نداریم زیرا عضو کنوانسیون 
برن نیستیم و شکایت های ما به رسمیت شناخته 

نمی شود.
هر  ترجمه  در  را  پارسی  و  کهن  ادبیات  سهم 
چقدر  فاخر  کتاب  یک  درخشان تر  و  بهتر  چه 
آثار  این  مطالعه  به  اندازه  چه  تا  و  می دانید 

می پردازید؟
به طور کلی من فرصت زیادی برای خواندن آثار 
عالقه  که  هست  متن  سری  یک  ن��دارم.  مختلف 
بسیاری به آن ها دارم و همان ها را مدام می خوانم. 
بسیار  را  زاکانی  عبید  یا  سعدی  گلستان  مثال 
می خوانم ولی تا به حال تاریخ بیهقی را نخوانده ام. 
از آنجایی که باید زبان ترجمه به زبان مردم نزدیک 
باشد نقش ادبیات مدرن را در ترجمه هر چه بهتر 
کار، موثرتر می داند و فکر می کنم مطالعه نکردن آثار 

کالسیک به کارم لطمه چندانی نمی زند.
دو کتاب شاخص و ممتاز استیو تولتز که »جز از 
را ترجمه کردید  نام دارند  و »ریگ روان«  کل« 
که با استقبال چشمگیری در بین مردم مواجه 
شد. نظرتان درباره نثر اصلی این دو کتاب و نگاه 

تولتز در آثارش چیست؟
این دو کتاب، بینهایت از لحاظ نثر با هم متفاوت 
هستند. یک روز داشتم نقدی را می خواندم که در 
آثار برای اولین بار اسم استیو تولتز به چشمم خورد 
و آثارش با اتحادیه ابلهان نوشته جان کندی تول 
مقایسه شده بود. از آنجا آثارش پیدا کردم و مشغول 
س��اده ای  کتاب  کل«  از  »جز  ش��دم.  آن ه��ا  ترجمه 
نیست اما در عین حال روان نیست، بر خالف این 

دشواری  کتاب  واقعی  معنای  به  روان«  »ریگ  اثر 
پراکنده  نیست،  گو  قصه  کل«  از  »جز  مثل  است، 
زمانی مدام  برگشت های  و  و رفت  دارد  زیاد  گویی 
در آن اتفاق می افتد، با این وجود من شخصا »ریگ 
روان« را از »جز از کل رمان« بهتری می دانم و لذت 

بخش است اگر آدم حوصله کند و بخواند.
در ترجمه کتاب ها، نگرانی عدم استقبال مردم 

را ندارید؟
خیر. همانطور که گفتم شخص نویسنده و آثارش 
این  در  و  دارد  اهمیت  من  برای  چیز  هر  از  بیشتر 
نیست.  بینی  پیش  قابل  ایرانی  زمینه  مخاطب 
پای  به  پا  معموال  ایرانی  خواننده  تاریخ،  طول  در 
که  دلیل  این  به  است  نیامده  پیش  جهانی  ذائقه 
مترجم های ما عجیب و غریب ترجمه کرده اند مثال 
در زمانی که استیون کینگ در تمام جهان طرفدار 
ترجمه  را  سیمون  کلود  آثار  ایرانی  مترجم  داشته 
کرده است. من وقتی کتابی را شروع می کنم با این 
تصور که بفروشد کارم را ادامه نمی دهم و معتقدم 
اول،  روز  از  من  اس��ت.  اشتباه  تصوری  چنین 
نویسنده ناشناخته در ایران اما مطرح در جهان را 
مسیر  این  در  همچنان  و  کرده ام  معرفی  و  ترجمه 

حرکت کرده و به کارم ادامه می دهم.
ترجمه  کارگاه های  در  شرکت  درباره  نظرتان 

چیست؟
من تا به حال نه خودم کارها ترجمه گذاشته ام و 
نه در این کارگاه ها شرکت کرده ام و نمی توانم نظر 
درستی در این رابطه بدهم. به نظرم هم می تواند 
مخرب باشد و هم می تواند مفید باشد به این شرط 

که مترجم برجسته و آگاهی در آن تدریس کند
ویژگی شاخص ترجمه های شما، روان بودن متن 

است. رمز موفقیت شما در این رابطه چیست؟
مترجم باید قدرت فهمیدن و تحلیل هر چه دقیق 
و درست منظور مولف را داشته باشد. اگر نویسنده 
باید  مترجم  زده است،  دوپهلویی  حرف  جایی  در 
اگر  متوجه شود و مفهوم هر دو پهلو را هم بداند؛ 
نویسنده ارجاع به چیزی دارد مترجم باید بداند؛ 
اگر کوچکترین ابهامی در جمله وجود دارد مترجم 
از  باید اول آن را برای خودش برطرف کند و پس 
آن  می  تواند ترجمه ای روان و خوب ارائه کند زیرا 
مترجم حرف نویسنده کتاب را کامال فهمیده است. 
ارتباط خواننده  که  بدهد  اجازه  نباید  مترجم  یک 
با متن قطع شود. یکی از مهم ترین ایراد هایی که 
در ترجمه بعضی کتاب ها می بینم ترجمه دیالوگ 
است و خواننده معموال احساس می کند این دو نفر 
اصال جواب همدیگر را نمی دهند. به نظر من تسلط 
به زبان مقصد که برای ما زبان فارسی است برای 
ترجمه روان بسیار اهمیت دارد و فهمیدن منظور 

نویسنده هم در اولین اولویت است.

صید قزل آال در ترجمه
جشن امضای کتاب »پروژه خونین او« و نشست پرسش و پاسخ با پیمان خاکسار در کافه کتاب آفتاب برگزار شد
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کیفیت پایین آب از مشکالت گناباد است
از  شرب  آب  پایین  کیفیت  گفت:  گناباد  فرماندار 
است.  شهر  این  م��ردم  مهم  مشکالت  و  ها  دغدغه 
انبارها  آب  از  ناچار  به  م��وارد  برخی  در  شهروندان 
استفاده می کنند که احتمال آلودگی آب در آنها باال 

است.
محمدعلی نبی پور در حاشیه نشست بررسی طرح 
افزود:  گناباد  در  شیرین  آب  ایستگاههای  ساخت 
آب  تامین  حیاتی  ضرورتهای  از  طرح  این  اج��رای 

شیرین سالم و بهداشتی برای این شهرستان است.
وی افزود: ساخت 52 ایستگاه آب شیرین در گناباد 
با پیشرفت 30  از پارسال آغاز شده و  و شهر بیدخت 
با  نخست  مرحله  در  اس��ت.  اج��را  حال  در  درص��دی 
ایستگاه   15 ریال  میلیون   300 و  میلیارد  پنج  اعتبار 
ساخته می شود. مدت زمان اجرای این طرح دو سال 

و مجموع اعتبار مورد نیاز آن 15 میلیارد ریال است.
فرماندار گناباد ادامه داد: با توجه به اختصاص 500 
میلیون ریال از محل موقوفه امیرمعزالدین حسن واقع 
شیرین  آب  ایستگاه  احداث  طرح  به  گناباد  قصبه  در 
بهداشتی این طرح از همان منطقه آغاز و به تدریج به 
طول شش کیلومتر کل شهرهای گناباد و بیدخت را در 

بر می گیرد.
وی گفت: برای نخستین بار در کشور بودجه ای از 
محل اعتبارات دولتی به چنین طرحهایی اختصاص 
می یابد و این نشانگر توجه خاص دولت دوازدهم به 
اجرای طرحهای آب شرب بهداشتی در گناباد است. 
اداره  شهر،  شورای  شهرداری،  مشارکت  با  طرح  این 
میراث  شهری،  فاضالت  و  آب  خیریه،  امور  و  اوقاف 
گناباد اجرا می  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

شود.
 

جشنواره ملی گیاهان دارویی در تربت 
حیدریه برگزار می شود

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری تربت 
حیدریه گفت: جشنواره ملی طبیعت گردی و گیاهان 
دارویی شهرستان تربت حیدریه در روزهای 11 تا 14 

تیرماه امسال برگزار می شود.
معرفی  هدف  با  جشنواره  افزود:  عباسپور   مهدی 
و  گستره  معرفی  گردشگری،  حوزه  های  توانمندی 
تنوع گیاهان دارویی منطقه و به منظور رشد و توسعه 

همه  جانبه شهرستان برگزار می  شود.
وی گفت: شهرستان تربت حیدریه با دارا بودن آثار 
طبیعی و تاریخی فراوان، قطب کشاورزی و همچنین 
این  در  باالیی  ظرفیت  دارای  دارویی  گیاهان  وجود 
بتوانیم  جشنواره  برپایی  امیدواریم  و  است  زمینه 
شهرستان  جانبه  همه   توسعه  برای  مناسبی  روش 

باشد.
فرصت  همچنین  جشنواره  اینکه  بیان  با  عباسپور 
مغتنمی برای معرفی صنایع دستی این خطه است، 
آموزشی  کارگاه  های  برگزاری  که  آنجا  از  اف��زود: 
تکمیلی  های  برنامه  جمله  از  نمایشگاه  و  ترویجی 
جشنواره است، لذا امیدوار هستیم پس از آن شاهد 
شهرستان  ای��ن  در  تناوب  به   کشت  الگوی  تغییر 

باشیم.
 

120 میلیارد ریال برای جمع آوری زباله 
در سبزوار هزینه می شود

گفت:  سبزوار  شهرداری  پسماند  مدیریت  رئیس 
جمع  برای  و  تولید  شهر  این  در  زباله  تن  روزانه 155 

 آوری آن ساالنه 120 میلیارد ریال هزینه می شود.
هزینه  میزان  این  صرف  افزود:  زاده  معنوی  مجید 
برای شهرداری در حالی است که 75 درصد شهروندان 
موقع  به  را  پسماند  خدمات  بهای  عوارض  سبزواری 
پرداخت نمی کنند. وی ادامه داد: 85 درصد کار جمع 
آوری زباله به صورت مکانیزه است که طی آن از ریزش 
شیرابه زباله در سطح شهر جلوگیری شده و همچنین 
سرعت جمع آوری افزایش می یابد. او همچنین کاهش 
از  را  بازیافت برخی مواد  و  حجم زباله ها، دفن آسان 
اینک  بیان کرد: هم  و  مزایای طرح تفکیک زباله ذکر 
طرح تفکیک زباله با آموزش و فرهنگ  سازی در برخی 
مناطق شهر سبزوار اجرا می شود. وی گفت: سبزوار 
در ردیف 10 شهر پاک ایران انتخاب  شده است. زباله  
دفن  هکتاری   320 سایت  در  روزان��ه  شهر  این  های 
زباله سبزوار در فاصله 35 کیلومتری این شهر به شیوه 

استاندارد دفن می  شود.
سبزوار  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
افزود: زباله  های پزشکی نیز در ترانشه هایی به عمق 
هشت متر و جدا از سایت دفن زباله  های شهری، دفن 

می  شود.

اخبار کوتاه

شهردار مشهد خبر داد:

از  جهانی  ج��ام  ب��ازی ه��ای  پخش 
تلویزیون های بزرگ شهری

به دنبال آن هستیم  شهردار مشهد مقدس گفت: 
که در صورت فراهم شدن شرایط، بازی های تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانی را از طریق تلویزیون های 
بزرگ در نقاطی که محل تجمع مردم است از جمله 
میدان شهدا، پارک ملت و کوهسنگی پخش کنیم تا 

مردم، فوتبال را دورهم تماشا کنند.
سخندان"  "رضا  با  دی��دار  در  خامسی  تقی زاده 
سفر  آستانه  در  که  مشهدی  بین المللی  داور  کمک 
جهانی  جام  مسابقات  داوری  جهت  روسیه  به  وی 
با  شد  انجام  مقدس  مشهد  شهردار  دفتر  در   2018
اظهار  بین المللی،  داور  این  برای  موفقیت  آرزوی 
جام  مسابقات  در  داور  عنوان  به  شما  حضور  کرد: 
آنها  افتخار و دعای خیر  برای ما مشهدی ها  جهانی 
امیدواریم در  که  ایرانیان پشت سرشماست،  و همه 
این راه موفق باشید. وی با بیان اینکه دو تیم فوتبال 
در مشهد داریم که باید برای آنها چاره ای اندیشید، 
لذا  دارن��د  زی��ادی  عالقه  فوتبال  به  م��ردم  اف��زود: 

مسئوالن باید برای این دو تیم چاره ای بیاندیشند.
کار  شهردار مشهد مقدس اضافه کرد: ورزش یک 
و  متخصص  افراد  از  دنیا  همه  در  و  است  تخصصی 
ورزشکاران و داوران حرفه ای در ورزش بهره می برند 
یک  عنوان  به  ورزش  به  ما  کشور  در  متاسفانه  اما 
تخصص نگاه نمی کنند به همین دلیل نتوانسته ایم از 

نیروهای خوبمان در ورزش استفاده کنیم.
شهرداری  اینکه  به  اش��اره  با  خامسی  تقی زاده 
تصریح  نیست،  تیم داری  دنبال  به  مقدس  مشهد 
شهر  اسالمی  ش��ورای  و  ش��ه��رداری  برنامه  ک��رد: 
مشهد حمایت از ورزش است به عنوان نمونه اکنون 
تیم  حضور224  با  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات 
حمایت  و  بانوان  فوتسال  تیم   8 و  م��ردان  فوتسال 
جایزه  و  است  برگزاری  حال  در  مشهد  شهرداری 
بزرگی نیز برای آن در نظرگرفته شده که برخی به آن 
انتقاد دارند ولی معتقدم این هزینه زیاد نیست زیرا 
هر شب بیش از 5 هزار نفر را درگیر خود می کند که 

این امر بسیار خوب است.
جلسه  داری��م  بنا  گفت:  مقدس  مشهد  شهردار 
حوزه  کارشناسان  و  متخصصان  حضور  با  را  ویژه ای 
تبادل  و  هم اندیشی  با  تا  کنیم  برگزار  استان  ورزش 
ورزش  از  می تواند  چگونه  شهرداری  ببینیم  نظر 
حمایت و پشتیبانی کند که این کار باید با ورود بخش 
خصوصی به ورزش انجام شود همانند سایر کشورها 
که بخش خصوصی در ورزش فعالیت کرده ودولت از 

آن حمایت و پشتیبانی می کند.
 

شهردار منطقه 11 مشهد خبر داد:

به  دانشجو  غیرهمسطح  تقاطع  انسداد 
منظور تعویض درزهای انبساط و انقباض

تقاطع  ان��س��داد  از  مشهد   11 منطقه  ش��ه��ردار 
درزهای  تعویض  منظور  به  دانشجو  غیرهمسطح 

انبساط و انقباض این پل خبر داد.
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
گفت:  پل  این  انسداد  خصوص  در  ریخته گر  سعید 
مرحله اول تعویض درزهای انبساط و انقباض مسیر 
غیرهم سطح  تقاطع  شرقی(  )باند  جنوب  به  شمال 
دانشجو از دوشنبه 14خرداد آغاز و با شروع تعمیرات 
از سمت بولوار دانشجو به سمت بولوار هفت تیر، این 

مسیر به مدت هشت  روز مسدود خواهد شد.
پل  شرقی  باند  بازسازی  اتمام  با  کرد:  عنوان  وی 
غیرهمسطح  تقاطع  این  غربی  باند  مرمت  دانشجو، 
روز   8 مدت  به  امسال  خ��رداد   22 شنبه  سه  روز  از 
بیان  با  مشهد   11 منطقه  شهردار  می یابد.  ادام��ه 
معابر  ترافیکی  بار  از  غیرهم سطح  تقاطع های  اینکه 
افزایش  سبب  تقاطع ها  وجود  اف��زود:  می کاهند، 
سرعت عبور و مرور خودروها و کاهش تلفات انسانی، 

جلوگیری از اتالف وقت و هزینه می  شود.
شهر  تقاطع های  اینکه  بر  تاکید  با  گر  ریخته 
سرمایه ای برای شهروندان محسوب شده و حفاظت 
شهرداری  اولویت های  از  یکی  آن ها  از  نگهداری  و 
است، خاطرنشان کرد: با گذشت نزدیک به دو دهه 
عملکرد  است  الزم  پل،  سازه  بهره برداری  عمر  از 
قرار  بررسی  مورد  آن  انقباض  و  انبساط  درزه��ای 
اثر  کردن  لحاظ  با  همچنین  داد:  ادامه  وی  گیرد. 
و...،  ترافیکی  بار  م��داوم  عبور  و  دمایی  نوسانات 
فرآیند تعویض درزهای انبساط و انقباض در دستور 

کار اداره فنی و عمران این منطقه قرار گرفته است.
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 سرویس درشهر 
با همه شرایطی که روزه گرفتن را برای هر مومنی 
سخت و طاقت فرسا و البته شیرین و گوارا می کند، 
زدن  برهم  یک چشم  در  خدا  ماه خوب  از  روز   ۱۸
گذشت. انگار همین دیروز بود که مسلمانان به پیشواز 
مهمانی خدا رفتند و ساعت خود را براساس لحظه های 

آسمانی سحر و افطار تنظیم کردند. 
ماه رمضان حاال به مهمترین روزهای خود رسیده 
به  هم  آن  روشنند  روز  مثل  که  هایی  و شب  است 
واسطه کالمی که از سوی پروردگار برای هدایت بشر 
نازل شد و خون پاکی که محراب عبادت را رنگین کرد. 
مشهد نیز خود را برای این شب های بافضیلت آماده 
می کند و برنامه های مختلفی در گوشه گوشه آن 

برگزار می شود.
مراسم شب های قدر در حرم مطهر  جزئیات 

رضوی اعالم شد
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی جزئیات 
امام  منور  بارگاه  در  قدر  برنامه های شب های  ویژه 

رضا)ع( را اعالم کرد.
حجت االسالم سیدجاللحسیني با اشاره به اینکه 
شب های قدر مصادف با سالروز رحلت امام خمینی)ره( 
و قیام خونین ۱5 خرداد است، اظهار کرد: آستان قدس 
رضوی به دلیل حضور چشمگیر زائران در این ایام ویژه 
برنامه های متعددی را تدارک دیده است که به صورت 
شبانه روزی و در قالب های مختلف در حرم رضوی 

برگزار می کند.
وی با اشاره به اینکه باشکوه ترین محافل لیالی قدر 
در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا)ع( برگزار 
مراسم  شده،  انجام  برنامهریزی  طبق  افزود:  می شود، 
با قرائت دعای جوشن کبیر  از ساعت ۲۱  لیالي قدر 
توسط ذاکران و مداحان اهل بیت)ع( آغاز ميشود و 
سعی خواهیم کرد مراسم را تا ساعت یک بامداد به 
پایان برسانیم تا زائران بارگاه منور رضوی به سفره های 

سحری خود برسند.
شب های  برنامه های  تشریح  به  ادامه  در  حسیني 
قدر پرداخت و عنوان کرد: مراسم ویژه شب ۱۹ ماه 
دعای جوشن  قرائت  با  ساعت ۲۱  از  رمضان  مبارک 

کبیر و مراسم مداحی توسط ذاکران اهل بیت)ع( علی 
برادران، مهدی سروری، علی مالئکه و سعید قانع آغاز 
ابراهیم  والمسلمین سید  االسالم  می شود و حجت 
رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم به 

سخنراني می پردازد.
ماه  برنامه شب ۲۱  ویژه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رمضان، حجت االسالم ناصر رفیعی سخنرانی خواهد 
کرد، افزود: مداح اهل بیت)ع( امیر عارف در این مراسم 
مرثیه  و  کرد  خواهند  قرائت  را  کبیر  جوشن  دعای 
سرایی و سوگواری توسط احمد واعظی، سید جعفر 

ماهرخسار و جعفر مالئکه اجرا می شود.
حجتاالسالم حسیني افزود: در شب ۲۳ ماه رمضان، 
سید مهدی میرداماد، رضا قانع و سید حجت بحرالعلوم 
از مداحان اهلبیت)ع( ضمن قرائت دعای جوشن کبیر 
به مرثیهسرایي ميپردازند و پس از این برنامه آیت ا... 
سید احمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در خراسان 

رضوی مراسم احیا را برگزار میکند.

معاون تبلیغات اسالمي آستانقدس رضوی با بیان 
اینکه بزرگترین محفل قرآني جهان اسالم در شب ۲۳ 
ماه مبارک رمضان در حرم امام رضا)ع( برپا خواهد شد، 
تصریح کرد: تالوت سوره های دخان، روم، عنکبوت و 
ویژه در شب ۲۳  به  و  قدر  مبارک  قدر در شب های 
ماه مبارک رمضان مستحب است و قرائت این سوره 
ها یکی از برنامه هایی است که در این شب عزیز اجرا 

می شود.
برگزاری مراسم شب های قدر در جوار گلزار 

شهدای بهشت رضا)ع(
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد از 
برگزاری مراسم پرفیض شب های قدر در جوار گلزار 

مطهر شهدای بهشت رضا)ع( خبر داد.
حجت االسالم حسین مهدوی دامغانی با اشاره به 
افزود: طبق سال های گذشته  قدر  فضیلت شب های 
خانواده  حضور  با  باشکوه  مراسم  این  نیز  امسال 
شهدا، مسئوالن و مردم والیت مدار برگزار می شود و 

تدابیر الزم برای خدمت رسانی هرچه بهتر به عزیزان 
اندیشیده شده است.

وی اضافه کرد: شروع مراسم از ساعت ۲۱:۱5 دقیقه 
در جوار گلزار مطهر شهدا، همراه با قرائت دعای جوشن 
کبیر و حضور سخنرانانی همچون حجه االسالم فرازی 
به  نیز  بیت  اهل  و مداحان  بود  فاضلی خواهد  و  نیا 

مدیحه سرایی و ذکر مصیبت می پردازند.
مشهد  شهرداری  فردوس های  سازمان  مدیرعامل 
ضمن دعوت از عموم مردم شریف برای حضور در این 
مراسم، از آنان خواست با توجه به زمان شروع، برای 
جلوگیری از ترافیک در مسیرهای منتهی به آرامستان 

بهشت رضا)ع(، برنامه سفر خود را تنظیم کنند.
و  شنبه  سه  یکشنبه،  مراسم  این  است  گفتنی 
پنجشنبه هفته جاری همزمان با شب های بافضیلت 

قدر برگزار می گردد.
برگزاری باشکوه مراسم احیای شب های قدر 

در دانشگاه فردوسی
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از برگزاری 
دانشگاه  در  قدر  شب های  احیای  مراسم  باشکوه 

فردوسی مشهد خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین محمد طالبیگی با بیان 
اینکه مراسم شب های قدر دانشگاه فردوسی مشهد بعد 
از حرم رضوی بزرگترین برنامه شب قدر است، عنوان 
کرد: هر ساله این برنامه باشکوه در دانشگاه فردوسی 

مشهد در فضای نخبگان برگزار می شود.
وی اضافه کرد: این مراسم در هر ۳ شب قدر و با 
اساتید، کارکنان و خانواده های  حضور دانشجویان، 
خواهد  برگزار  دانشگاه  شهدای  مزار  جوار  در  آنان 

شد.
شروع  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  معاون 
مراسم را ساعت ۲۲ اعالم کرد و افزود: برای شب های 
قدر به ترتیب آیت ا... قرائتی، آیت ا... واعظ موسوی و 
آیت ا... سوری را دعوت کرده ایم که بعد از خواندن نماز 
قضا و دعای جوشن کبیر برنامه ی سخنرانی را خواهیم 
داشت و در نهایت با  قرآن به سر مراسم ختم می شود.
طال بیگی همچنین حضور برای عموم مردم در این 

مراسم را آزاد عنوان کرد.
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رئیس کمیس��یون عمران و شهرسازی شهر مشهد 
گف��ت: عملک��رد پلیس س��اختمان به هی��چ عنوان 
رضایت بخش نیس��ت و خواستار رس��یدگی به این 

موضوع در جلسات متعدد شده ایم.
محمدهادی مهدی نیا افزود: طی بررس��ی پرونده 
تخلف س��اخت و ساز در کمیس��یون ماده صد، یک 
طبقه دیگر به ساختمان متخلف افزوده می شود که 

این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد کارکرد فعلی پلیس 
س��اختمان ناس��الم اس��ت و برای اصالح آن باید از 
روش های نوین کنترل س��اخت و سازها و استفاده 
از تکنولوژی ه��ای روز مانند پهبادها و عکس های 

ماهواره ای استفاده کرد.
نگاه به پ�روژه کمربند جنوبی باید بدون حب و 

بغض باشد
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مش��هد گفت: در پروژه کمربند جنوبی ش��هر بدون 
هر نوع حب و بغض، باید صالح شهر و مردم در نظر 
گرفته ش��ود. مهدی نیا اضافه کرد: کمربند جنوبی 
مشهد مصوبات الزم را در استان دریافت کرده و در 

سطح ملی نیز دارای مصوبات الزم است.
وی با بیان اینکه تاکنون یکهزار میلیارد ریال برای 
این پروژه هزینه ش��ده است، اظهار کرد: این پروژه 
با 85 درصد پیش��رفت فیزیکی توجیهات ترافیکی 
بس��یار قوی دارد. وی گف��ت: پروژه کمربند جنوبی 
مش��هد جنبه قضایی پیدا کرده اس��ت و از استاندار 
درخواست می کنیم از طریق گفت و گو بین نهادها 

این مشکل را برطرف کند.
مهدی نیا با اشاره به توقف پروژه کمربند جنوبی در 
پی دغدغه فعاالن زیست محیطی افزود: استاندار 
خراس��ان رضوی در این زمین��ه مکاتبه ای با تهران 
داش��ته و رونوش��ت آن نیز به مراجع قضایی ارسال 

شده است.
وی اظهار کرد: این پروژه یک لبه ش��هری است که 
اجازه نمی دهد بعد از آن شهر توسعه پیدا کند ولی 
برای کنت��رل اراضی بالفص��ل این بزرگ��راه باید کار 
جهادی انجام ش��ده و فضای س��بز اطراف آن حفظ 

شود.
وی گف��ت: بی��ش از 90 درص��د اراض��ی متص��ل به 
کمربند جنوبی متعلق به دولت است لذا باید نظارت 

های الزم وجود داش��ته باش��د تا ای��ن اراضی تغییر 
کارب��ری نداش��ته و تص��رف عدوان��ی در آنها صورت 

نگیرد.
مطالعات پروژه کمربند جنوبی مشهد از سال 1378 

و عملیات اجرایی آن نیز از سال 1390 آغاز شد.
صدور پروانه ساخت و ساز در بافت اطراف حرم 

مطهر رضوی طی سه روز
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشهد افزود: روند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده 

اطراف حرم مطهر رضوی نیز باید تسریع شود.
وی اظه��ار کرد: ه��م اکنون صدور پروانه س��اخت و 
س��از در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در 
ش��ورای شهر تسهیل شده و این پروانه طی سه روز 

صادر می شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح قبلی نوس��ازی بافت 
فرس��وده اطراف حرم مطهر رضوی توس��ط شورای 
عالی شهرسازی و معماری متوقف شد گفت: طرح 
جدید نیاز به اصالحات داشت و قرار بود اصالحات 
الزم برای تسریع روند نوسازی این بافت به تصویب 
ش��ورای عالی شهرسازی برس��د که این کار تاکنون 

انجام نشده است.
مهدی نیا افزود: اگر به فکر هویت شهر باشیم، باید 
ش��رایط امروز را بسنجیم در غیر این صورت خرابه 
ای که امروز ایجاد ش��ده 20 س��ال دیگ��ر ادامه پیدا 
خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه نباید نگاه سیاسی 
را جایگزی��ن رویک��رد تخصص��ی کنیم اظه��ار کرد: 
باید کار را به اتمام رس��اند و تالش کرد تبعات آن به 
حداقل برسد. وی گفت: بیش از 2 هزار هکتار بافت 
فرسوده در مشهد وجود دارد اما طی سالهای 87 تا 
95 فقط برای س��ه درصد این بافت پروانه س��اخت 

صادر شده است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مش��هد افزود: ای��ن میزان صدور پروان��ه بیانگر این 
است که بافت فرسوده به بافت مرده تبدیل شده لذا 
باید شهروندان و سرمایه گذاران را برای ورود به این 

بافت تشویق کرد.
ای��ن راس��تا و در چارچ��وب  وی اظه��ار ک��رد: در 
تسهیالت دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده 20 
دفتر تس��هیلگری به منظور افزایش مشارکت مردم 

و سرمایه گذاران در مشهد راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل ش��رکت قطارش��هری مش��هد از انصراف 
اوب��ر بان��ک اتری��ش از تأمی��ن مالی اح��داث خط3 

قطارشهری مشهد خبر داد.
کیانوش کیامرز در نشس��ت خبری خود با رسانه ها 
در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر خروج آمریکا 
از برجام و بازگش��ت تحریم ها ب��ر روی روند احداث 
خطوط قطارشهری مش��هد، اظهار کرد: به منظور 
فاین��اس اح��داث خ��ط3 قطارش��هری مش��هد اوبر 
بانک اتریش و یک بانک چینی اعالم آمادگی کرده 
بودند ک��ه بانک اتریش��ی از این روند انص��راف داد، 
اما چینی ها همچن��ان حضور دارند. وی ادامه داد: 
بازگشت تحریم ها قطعا بر روی خرید واگن ها تأثیر 
خواهد گذاش��ت و ب��ا توجه به اینک��ه خرید واگن ها 
دیگر توس��ط شهرداری انجام نمی شود، امیدواریم 
دول��ت در ای��ن زمین��ه به مش��کل نخ��ورد چراکه ما 
اس��تاد دورزدن تحریم ه��ا هس��تیم و در زم��ان اوج 
تحریم ها توانستیم  واگن های قطارشهری مشهد را 
خری��داری و وارد کنیم و هیچ نگرانی و دغدغه ای از 
تحریم نداریم، این مسئله قاعدتًا بر روند کار ما تأثیر 
می گ��ذارد، اما راه��کار آن را می دانی��م. مدیرعامل 
شرکت قطارش��هری مشهد با اش��اره به برنامه های 
توس��عه ای قطارش��هری مش��هد در س��ال 1397، 
تصری��ح کرد: اصلی تری��ن برنامه ما در س��ال 1397 
اتمام خط2 قطارش��هری مش��هد اس��ت و با اوراقی 
که توانس��تیم در پایان س��ال گذش��ته ج��ذب کنیم 
امیدواریم تا پایان امسال خط2 قطارشهری مشهد 
از ابت��دای بلوار پیروزی تا طبرس��ی به بهره برداری 
برسد. وی خاطرنش��ان کرد: هم چنین برنامه ویژه 
برای خط3 داریم، امیدواریم تونل خط3 را به پایانه 
مس��افربری برس��انیم و تونل غربی را به اول امامت 
برس��انیم. در ف��از اول احداث چهار ایس��تگاه را آغا 
کرده ایم و سه ایستگاه را باید وارد فاز عملیاتی کنیم 
ب��ا برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم س��ازه 

هسته مرکزی این 7 ایستگاه را اجرا کنیم.
کیامرز با بی��ان این که »برای تحقق اهداف امس��ال 
خود به 1000 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است«، 
بی��ان کرد: از ای��ن میزان توانس��ته ایم 700 میلیارد 
توم��ان آن را از طریق اوراق مش��ارکت جذب کنیم 
و در ت��الش ب��رای جذب 300 میلی��ون تومان دیگر 
از طریق دولت و ش��هرداری هس��تیم، با این وجود 

تأمی��ن 1000 میلی��ارد توم��ان در ش��رایط موجود 
کش��ور بسیار سخت است. وی در پاسخ به پرسشی 
در خصوص عمل دولت خود به قطارشهری مشهد 
در س��ال 1396، عنوان کرد: بر اساس قانون بودجه 
سال گذشته، دولت می بایست 91 میلیارد تومان به 
قطارشهری مشهد اختصاص می داد که بیش از این 
مق��دار و حدود 105 میلیارد تومان به قطارش��هری 
مشهد اختصاص داد، در واقع در سال گذشته دولت 
100 درص��د به تعهدات خود عمل ک��رد و حتی 10 
میلیارد تومان هم بیش تر پرداخت کرد. همچنین 
برای اولین س��ال دولت بی��ش از 60 درصد از بدهی 

اوراق مشارکت خود را نیز پرداخت کرد.
مدیرعام��ل ش��رکت قطارش��هری مش��هد، اف��زود: 
در بودج��ه امس��ال نیز ب��ا وجود تالش های بس��یار 
زی��اد، دول��ت تنها ح��دود 60 میلیارد توم��ان برای 
قطارش��هری مش��هد در نظر گرفته اس��ت و با توجه 
به اینکه قرارداد آن با دولت به امضا رس��یده است، 
نمی توانیم مبل��غ آن را افزایش دهیم، با این وجود 
تالش خواهیم کرد سقف ارواق مشارکت را باال برده 
و اگ��ر بتوانیم 500 میلیار توم��ان دیگر هم از طریق 
اوراق مش��ارکت از دولت جذب کنیم. وی در پاسخ 
ب��ه پرسش��ی در خص��وص آخرین وضعی��ت تأمین 
واگن های قطارشهری توس��ط دولت، تصریح کرد: 
تا سال 1395 تمام واگن ها با همکاری قطارشهری 
و ش��هرداری مش��هد تهی��ه می ش��د، ام��ا در س��ال 
1396 الیحه ای در دولت تصویب ش��د که بر اساس 
آن ش��هرها نمی توانن��د واگن ه��ای قطارش��هری را 
خریداری کنند و خ��ود دولت باید واگن ها را تأمین 
کند. مش��کل این موضوع این است که دست ما در 
تهیه قطارها بسته خواهد شد، اما مهم ترین مزایت 
آن این اس��ت که دیگر الزم نیس��ت ش��هرها هزینه 
خری��داری واگن ها را پرداخت کنن��د. کیامرز ادامه 
داد: در ای��ن زمینه اولین مناقصه خرید واگن برای 
ته��ران توس��ط دولت برگزار ش��د و مناقص��ه بعدی 
مرب��وط به خری��د واگن های شهرستان هاس��ت و با 
تالش های انجام ش��ده توانستیم نام شهر مشهد را 
در هم برای خرید 47 دس��تگاه واگ��ن برای خط1 و 
حدود 150 واگن خط3  قطارش��هری مش��هد جای 
دهیم و در مجموع 200 واگن برای مشهد در لیست 

خرید واگن وزارت کشور  قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد
پلیس ساختمان عملکرد خوبی ندارد

بازگشت تحریم ها بر احداث خطوط متروی مشهد تاثیر گذاشت؛
انصراف بانک اتریشی از فاینانس خط 3 قطارشهری

شب قدر برتر از هزاران ماه است؛

باز به سوی تو پناهنده ام
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فرزند  به  متعلق  که  است  زمانی  فراغت  اوق��ات 
کارهایی  به  بتواند  باید  کودک  رو  این  از  شماست 
حال  این  با  است  عالقه مند  آن ه��ا  به  که  بپردازد 
ارزشمند  زمان  این  از  استفاده  برای  برنامه ریزی 
پذیر  امکان  بزرگساالن  همراهی  و  نظارت  ب��دون 

نیست.
ارائه  از  کودک  که  تعطیل  روزه��ای  در  همچنین 
تحصیلی  سال  روزم��ره  برنامه  از  پیروی  و  تکالیف 
انتقال  به  و  کرد  استفاده  از فرصت  باید  فراغت دارد 
دیگر  در  که  بپردازید  کودک  به  دانشی  و  ارزش ه��ا 
زمان ها به علت محدودیت زمانی قادر نبوده اید برای 
آن وقت کافی اختصاص دهید. در تنظیم برنامه های 
دهید.  قرار  نظر  مد  را  کودک  عالیق  فراغت،  اوقات 
نحوه  زمینه  در  او  دیدگاه  که  است  ضروری  بنابراین 
او  از  را جویا شوید. همچنین  اوقاتش  سپری کردن 
چه  به  تابستان  این  انتهای  در  دارد  دوست  بپرسید 

اهدافی دست یافته باشد.
اوقات  برنامه  هر  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
به  پ��رداخ��ت��ن  ک��ودک��ان،  ب���رای  خصوصًا  ف��راغ��ت 
است.  کردن  ورزش  ویژه  به  جسمی  فعالیت های 
شناختی  روان  تحول  فرآیند  بهبود  برای  کودکان 
دارن��د.  نیاز  فعالیت  و  تحرک  به  خود  جسمانی  و 
به  ابتال  از  پیشگیری  به  می تواند  ورزش  همچنین 
یا  اضطراب  خصوصًا  شناختی  روان  اختالل های 
افسردگی منجر شود و گرایش به رفتارهای نامطلوبی 

همچون اعتیاد را در بزرگسالی می کاهد.
نگران  گذشته،  از  بیش  حتی  والدین،  روزها  این 
بطالت  به  تا  هستند  خود  فرزندان  فراغت  اوق��ات 
سپری نشود. در این بین نباید فراموش کرد که رفتن 
به کالس های تابستانی آخرین راهکار برای گذراندن 
اوقات فراغت نیست بلکه راه های زیادی وجود دارند 
که می توان به کمک آنها کودکان را سرگرم کرد تا هم 
خسته نشوند و هم اوقات فراغت آنها مفرح و خاطره 

انگیز باشد.
با  و  دهیم  خرج  به  خالقیت  کمی  است  الزم  فقط 
با  را  زمان  این  ساده،  کارهای  انجام  و  برنامه ریزی 
پدرها  روزها  این  البته  کنیم.  پر  شاد  سرگرمی های 
اجبار  به  دارند  سعی  مختلف  دالیل  به  بنا  مادرها  و 
اما  بفرستند  تابستانی  کالس  های  به  را  فرزندشان 
این بزرگ ترین اشتباه خانواده ها است چرا که دانش 
این کالس  به  نیاز خودش  اثر احساس  باید در  آموز 

 ها برود.
با  همراه  اگر  تابستانی  کالس  های  در  شرکت  البته 
فشار روانی خانواده باشد، تاثیر نامطلوبی هم به جا 
»بهتر  مانند  جمالتی  با  می  تواند  خانواده  می  گذارد. 

و  کنی؟«  ریزی  برنامه  فراغت ات  اوقات  برای  نیست 
به حالت پیشنهاد فرزندش را به این کار ترغیب کند. 
در واقع خانواده باید نقش راهنمایی و هدایت را ایفا 

کند نه تصمیم گیری.
اوقات فراغت متعلق به کودک شماست به او حق 

انتخاب بدهید
در  بچه ها  که  بگیریم  نظر  در  باید  دیگر  طرف  از 
بابت  را  طول سال تحصیلی فشارهای روانی زیادی 
و  نظم  رعایت  و  امتحانات  مدرسه،  تکالیف  انجام 
مضاعف  فشار  و  می شوند  متحمل  مدرسه  مقررات 
بسیاری  تحقیقات  که  چرا  نیست  روا  واقعا  آنها  بر 
نشان می دهد بچه هایی که هر روز صبح زود از خواب 
در  آرزوی یک ساعت خواب صبح  و  بیدار می شوند 
بچه ها  سایر  از  بیشتر  دارن��د،  را  تابستان  روزه��ای 
دست  به  هم  کمتری  موفقیت  و  می شوند  افسرده 

می آورند.
اوقات  پرکردن  در  تابستانی  کالس های  مزیت 

فراغت: 
تابستانی  کالس های  منفی  جنبه  از  اگر  البته 
کالس  ها  این  در  بچه  ها  شرکت  بگذریم،  تحمیلی 

مزایای غیرقابل انکاری دارد.
تعطیالت  تمام  که  می  دهند  ترجیح  بچه  ها  بعضی 
که  بگذرانند  کامپیوتر  و  تلویزیون  پای  و  خانه  در  را 
و  کسالت  اجتماعی،  انزوای  بی تحرکی،  موجب  این 
درون گرایی می  شود اما همین که بچه بداند هفته  ای 
دو روز برای مثال، باید 9 صبح به کالس شنا برود، 
الزام به تحرک و فعالیت را احساس می  کند. از طرفی 
موجب  می  تواند  تابستانی  کالس  های  در  شرکت 
اجتماعی  رواب��ط  بهبود  و  نفس  به  اعتماد  تقویت 

کودکان شود.

شود،  انجام  درست  اگر  کالس  ها  انتخاب  این  در 
می تواند موجب رشد استعدادها و جهت دهی مثبت 
شرط  به  البته  شود،  آموزان  دانش  توانایی های  به 
نادیده  کالس ها  نوع  انتخاب  در  کودک  عالقه  اینکه 

گرفته نشود و همه ساعات او را پر نکند.
ب��ازار  تابستان  فصل  ش��روع  به  توجه  با  و  ح��اال 
داغ  نوجوانان  و  کودکان  برای  تابستانی  کالس های 
است. بسیاری از والدین کودکان خود را با توجه به 
یا گاهی اوقات عالیق شخص  عالیق خود نوجوان و 
پدر یا مادر و با پرس و جو کنکاش بسیار راهی یکی 
به  راجع  باال  در  می کنند.  تابستانی  کالس های  از 

خیلی از این انتخاب ها صحبت کردیم.
هنری،  مختلف  زمینه های  در  که  کالس هایی 
دینی، علمی و به خصوص ورزشی برگزار می شود. از 
ورزش های آبی مانند شنا گرفته تا ورزش های تیمی 
مانند فوتبال، فوتسال، هندبال، بسکتبال و والیبال 
روی  تنیس  مثل  انفرادی  ورزش ه��ای  همچنین  و 
و  شطرنج  جودو،  کاراته،  تکواندو،  بدمینتون،  میز، 

 ...
اما اینکه نوجوانی که پر از انرژی و هیجان است و 
قطعا عالیق خاصی دارد را به کدام سو هدایت کنیم 
نگری  آینده  زمینه  این  در  باید  و  است  مهم  بسیار 
فرد  آن  استعداد  اول  درجه  در  تا  داشت  مناسبی 
شکوفا شود و در مسیر درست حرکت کند و در درجه 
دوم زمان و انرژی که برای او گذاشته می شود در این 

میان تلف نشود. 
از اینرو سراغ چند نفر از والدین رفتیم و نظر آنان 
را در مورد کالس های تابستانی و نوع کالس هزینه ها 

و ... جویا شدیم. 
یکی از مادران راجع به این مساله گفت: بعضی از 

خانواده ها مشکل مالی دارند که بچه های خود را در 
دیگر  بعضی  نمی کنند.  نام  ثبت  ورزشی  کالس های 
ورزشی  کالس  به  اعتقادی  پایه ای  صورت  به  هم  

ندارند.
من شخصا با هزینه برای ثبت نام در این کالس ها 
گرفتاری های  که  این  خاطر  به  ولی  ندارم،  مشکلی 
ورزش��ی  ک��الس  از  پسرم  آم��د  و  رف��ت  ب��ه  م��رب��وط 
در  او  نام  ثبت  بحث  در  همیشه  می برد  زمان  خیلی 
می شوم.  مردد  فراغت  اوقات  و  ورزشی  کالس های 
البته این را هم می دانم که این قضیه به ضرر پسرم 
تمام می شود، چون در نبودن ورزش به جای فعالیت 

بدنی وقت خود را با تلویزیون و تبلت پر می کند. 
پدر دیگری در این باره گفت: من خودم به فوتبال 
بازی های  بواسطه  فرزندم  ام��ا  هستم  عالقه مند 
خشنی که امروز در اختیار همه ی نوجوانان قرار دارد 
به ورزش های رزمی عالقه مند است و دوست دارد به 
ورزش های رزمی وارد شود اما از ترس مصدومیت ها 
برای او می ترسم و حاضر نیستم در این کالس ها او 

را ثبت نام کنم.
ن��ام ف��رزن��دش در  ب��ه ثبت  پ��در دی��گ��ری راج��ع 
را  پسرم  گفت:  اینطور  فراغت  اوق��ات  کالس های 
که  کالسی  هر  به  ابتدایی  دوم  یا  اول  کالس های  از 
سه  یا  دو  از  پس  اما  می فرستادم،  داشت  دوست 
نمی خواست  دلش  دیگر  کالس ها  در  شرکت  جلسه 
در کالس حاضر شود و وقتی دلیل را از او جویا شدم 
این  به  کالس ها  به  نسبت  دیدگاهش  شدم  متوجه 
نحو است که دوست دارد در کالس بازی کند و وقتی 
آنها  به  نسبت  می شود  مواجه  مختلف  تمرینات  با 
به  از رفتن  را  او  مقاومت نشان می دهد و همین کار 

کالس دلسرد می کند.

کوتاه از ورزش استان

رئیس هیئت دوچرخه 
سواری خراسان رضوی 
دانشور  محمد  گفت: 
پ��وش،  ملی  رک��اب��زن 
وضعیت درمانی خود را 
فدراسیون  همکاری  با 
و  ورزش  ک��ل  اداره  و 

جوانان خراسان رضوی پیگیری می کند.
مهدی روزبهان در این خصوص اظهار کرد: اولین مرحله 
لیگ برتر دوچرخه سواری پیست به پایان رسید و در 
بخش سرعت محمد دانشور توانست عملکرد خوبی از 
خود نشان دهد و در سه ماده اسپرینت، کایرین و یک دور 

ثابت عنوان نخست را به دست آورد.
وی افزود: دانشور عملکردی خوب و قابل تحسین داشت 
و حاال می تواند با تعطیلی ۷ روزه اردوی تیم ملی روند 
درمانی خود را ادامه دهد. دانشور با آمادگی جسمانی باال 
و شرایطی بسیار خوب توانست در لیگ برتر بدرخشد و 

همه را نسبت به آینده امیدوار کند.
ناحیه  در  را  رفتگی هایی  در  دانشور  خبرداد:  روزبهان 
دنبالچه، لگن و ران پای چپ دارد که قرار است در شهر 
خود مشهد زیر نظر دکتر فرهادی در رفتگی های خود 
را درمان کند. همچنین در جلسه ای که با حضور رئیس 
فدراسیون برگزار شد مقرر شد که برای آمادگی هرچه 
بیشتر این رکابزن ملی پوش تمام شرایط درمانی مورد 
نیاز وی تامین گردد همچنین مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی هم جهت همکاری و کمک به وضعیت 

درمانی وی شرایط خوبی را فراهم کرده است.
با  رض��وی  خراسان  س��واری  دوچرخه  هیئت  رئیس 
اینکه رقابت های بخش سرعت دوچرخه سواری  بیان 
بازی های آسیایی در سه ماده کایرین، اسپرینت و تیم 
ایران  امیدهای  از  دانشور  و  می شود  برگزار  اسپرینت 
با توجه به  برای رسیدن به مدال سرعت است، گفت: 
این که ایران پیست چوبی ندارد، تیم ملی سرعت برای 
قرار  آسیایی،  بازی های  در  حضور  جهت  شدن  آماده 
است اردویی در مالزی داشته باشد و در خالل این اردو 
در مسابقات مختلف شرق آسیا نیز شرکت کند. تمام 
تالشمان را می کنیم تا دانشور در این یک هفته با آمادگی 

خوبی به تمرینات تیم ملی بازگردد.

ت��ی��ران��دازی  هیئت 
اس��ت��ان ه��م��زم��ان با 
حسن  ام����ام  م��ی��الد 
م��ج��ت��ب��ی)ع( اق���دام 
ب���ه ب����رگ����زاری یک 
آم��وزش  ک��الس  دوره 
اهداف  به  تیراندازی 
پروازی برگزار کرد. این دوره آموزشی در اردوگاه بسیج 
واقع در شاندیز با حضور ۱۴ تن از اعضای بسیج استان با 
تدریس شیردل به صورت تئوری و عملی برگزار شد که 

مورد استقبال عالقمندان این رشته قرار گرفت.

ورزش ه����ای  هیئت 
رزم����ی اس���ت���ان در 
راس����ت����ای ت��ق��وی��ت 
ت���ی���م ه���ای پ���ای���ه و 
مستعدین  شناخت 
رشته موی تای اولین 
استعدادیابی  دوره ی 
این رشته را روز گذشته در مشهد برگزار کردند. این دوره 
باحضور ۳۰ ورزشکار از پنج شهرستان تربت حیدریه، 
مشهد، قوچان، سرخس و چناران در رده سنی ۱۴ تا ۱۷ 

سال به مدت یک روز برگزار شد.

سالمت

    وحید داودی
از شدت تمرین بکاهید

هستید،  سنگین  تمرینی  انجام  حال  در  اگر 
می توانید مقدار وزنه  ای را که در آخرین دور یا 
ِست برمی دارید، کاهش دهید. چنانچه 4 ِست 
تمرین انجام می دهید، حتمًا از ست چهارم با 
کردن  وزنه ای سبک تر، جهت سرد  کردن  بلند 
به تدریج بدن  این کار  با  بدن استفاده نمایید. 
باز  از شروع تمرین  به حالت پیش  و  شل شده 

می گردد.
تمرینات کششی

انجام تمرینات کششی جهت جلوگیری از درد 
بسیاری  اهمیت  دارای  یافته  تأخیر  عضالنی 
است. برخی افراد از تمام عضالت خود در یک 
در  دیگر  برخی  که  در حالی  کار می کشند،  روز 
می کنند.  کار  عضله  یک  روی  بر  تنها  زمان  هر 
را  عضله ای  که  است  این  مهم  صورت،  هر  در 
 15 حدود  داده ای��د،  انجام  تمرین  آن  روی  که 
بدهید.  طوالنی  و  خوب  کششی  ثانیه   20 تا 
چنانچه در یک روز بر روی تمام عضالت خود 
کار می کنید، آنگاه مجبور خواهید بود در آخر 
ماهیچه های  گروه های  تمام  روی  بر  تمرینتان 
بنابراین،  دهید.  انجام  کششی  تمرین  اصلی 
شانه ها،  بازوها،  کمر،  باسن،  پا،  ماهیچه های 

و غیره را کشش دهید.
یا  ران  عقب  عضالت  کشش  انجام  منظور  به 
همسترینگ، روی زمین نشسته و پاهای خود 
دراز  را  دارید. هر دو دست خود  نگه  راست  را 
کند.  لمس  را  پاها  تا  کرده  خم  را  کمر  و  کنید 
و  بمانید  باقی  حالت  این  در  ثانیه   10 مدت  به 
دیگر  روش  نمایید.  تکرار  مجددًا  را  عمل  این 
جمع  و  راست  طور  به  پا  یک  داشتن  نگه  آن 
درون  به  پا  کف  که  گونه ای  به  دیگر  پای  کردن 
ران پای راست شده تکیه کند. با هر دو دست 
پای راست شده را بگیرید. 10 ثانیه آن را نگه 

داشته و مجددًا این عمل را تکرار کنید.
 کشش همسترینگ

روی  سر  چهار  عضله ی  کشش  انجام  جهت 
یک پا بایستید. با استفاده از یک دست دیواری 
را لمس کرده و یا جهت حفظ تعادل، وسیله ی 
بی حرکتی را نگه دارید. پای دیگر را خم نمایید 
و آن را با دستی که آزاد است بگیرید. پا را به 
سمت باسن خود بکشید و این کشش را حفظ 
این  و  سازید  رها  را  آن  ثانیه   30 از  پس  کنید. 

عمل را با پای دیگر تکرار نمایید.
 ادامه دارد...

ایران در هفته دوم مسابقات موفق  تیم ملی والیبال 
شد در اولین گام به پیروزی با ارزش دست پیدا کند. 
تیم ملی ایران در اولین دیدار خود در هفته دوم لیگ 
گرفت.  قرار  میزبان  آرژانتین  برابر  والیبال  ملت های 
ایران این دیدار را با ترکیب سعید معروف، شفیعی، 
آغاز  پور  عبادی  و  غفور  شریفی،  موسوی،  مرندی، 
شرایطی  در   ۲۱ بر   ۲5 نتیجه  با  اول  ست  در  و  کرد 
گذاشته  نمایش  به  را  خوبی  بازی  که  خورد  شکست 
بود اما اشتباهات فردی در امتیازات آخر باعث باخت 
مراتب  به  را  بازی  اما  دوم  ست  در  ایران  شد.  ایران 
بهتر از حریف خود آغاز کرد و در امتیازات ابتدایی از 
آرژانتین فاصله گرفت و توانست این اختالف امتیاز را 
به بهترین شکل و با ارائه یک نمایش قابل قبول حفظ 
کند تا برنده ست دوم مسابقه با نتیجه ۲5 بر ۲۲ باشد.
ست سوم نیز برای ایران با اختالف امتیاز آغاز شد و 

شاگردان کوالکوویچ موفق شدند در ابتدای مسابقه از 
حریف خود پیش بیفتند اما چهار سرویس پی در پی 
از کونته باعث شد تا آرژانتین اختالف امتیازی خود 

را جبران کند.
ملی پوشان اما بعد از این اتفاق باز هم به جریان بازی 
برگشتند و موفق شدند اختالف امتیازی به نفع خود 
شد  جبران  نیز  امتیازی  اختالف  این  اما  کنند  ایجاد 
از دو تیم  پایان شاهد رقابت نزدیکی  امتیازات  تا در 
پایان  به  ایران  سود  به  نهایت  در  که  رقابتی  باشیم، 
پیروزی  به  قبل  ست  تکرار  با  پوشان  ملی  و  رسید 

رسیدند.
و  نشد  آغ��از  ای��ران  انتظار  مطابق  اما  چهارم  ست 
آرژانتین خیلی زود از تیم ما فاصله گرفت و اختالف 
امتیازی را به عدد 5 رساند اما در اواسط ست چهارم 
ولی  برگشت  بازی  به  معروف  سرویس های  با  ایران 

تا  برگردد  بازی  جریان  به  نتوانست  ایران  نهایت  در 
درحالی که یک گام تا بازگشت فاصله داشت با امتیاز 

۲۶ به ۲۴ شکست بخورد تا بازی به ست پنجم برود.
اما دفاع خوب  برابر آغاز کردند  را  دو تیم ست پنجم 
از  ایران  تا  انداخت  ایران را یک امتیاز پیش  شفیعی 
از  کوالکوویچ  شاگردان  بگیرد.  فاصله  خود  میزبان 
به   ۱5 نتیجه  با  تا  کردند  استفاده  امتیاز  اختالف  این 

۹ برنده بازی باشند.
نکات ویژه:

آرژانتین  کشور  میزبانی  به  تیم  دو  مصاف  اولین  این 
بود.

ملی  تیم  ستاره  دو  سوله  سباستین  و  کونته  فاکونتو 
قرار  والسکو  تیم  فهرست  در  هفته  این  در  آرژانتین 
دارند تا این تیم در خانه از تمامی ستارگان خود بهره 

ببرد.

سرمربی عاجز از بردن شاگرد

چگونه پس از انجام حرکات 
پیگیری وضعیت درمانی دانشور در ورزشی بدن خود را سرد نمایید

مشهد

کالس آموزش تیراندازی به اهداف 
پروازی در مشهد برگزار شد

موی تای خراسان رضوی به دنبال 
استعداد
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   سید حسن خمینی:باید به خرد مردم 
       اعتماد کرد

ی��ادگار ام��ام خمین��ی )ره( گف��ت: رهبر کبی��ر انقالب ، 
اعتماد ب��ه مردم و اعتماد مردم به مس��ئوالن را یکی از 
مهمتری��ن آرمان های انقالب خوان��د و گفت: بر همین 

اساس باید به باور و خرد مردم اعتماد کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حسن خمینی روز شنبه 
در دیدار با محمدجواد آذری جهرمی و کارکنان وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در حس��ینیه جماران با 
اش��اره به ویژگی های ش��خصیتی ام��ام )ره( ادامه داد: 
یک��ی از ویژگی ه��ای ایش��ان جوان گرای��ی و اعتم��اد به 
نی��روی جوان بود ب��ه همین دلیل تقریبا بدون اس��تثنا 
در ابتدای انقالب کس��انی که مس��ئولیت داشتند کمتر 
از 30 س��ال سن ش��ان بود و پیرمردهای مانند آیت ا... 
طالقان��ی ح��دود 60 س��اله بودند اما رهب��ر کبیر انقالب 
ب��اور به نی��روی ج��وان داش��ته و همین ب��اور و ات��کا به 
نی��روی جوان خصلت ها و موفقیت ه��ای بزرگی را برای 
انق��الب به وجود آورد. ی��ادگار امام اف��زود: اگر جوانان 
را ب��اور کنی��م، آن ها خود نیز ب��اور می کنند چون در هر 
جامع��ه ای برای حرک��ت به دو بال توان ج��وان و تجربه 

پیران احتیاج است و امام این توان جوان را باور کرد.
   طرح جدید مجلس برای »دو تابعیتی ها«

ب��رای  را  الزامات��ی  دارن��د  قص��د  مجل��س  نماین��دگان 
جلوگیری از اس��تخدام »دو تابعیتی ه��ا« در دولت تهیه 

و تدوین کنند.
س��ید حس��ین نق��وی حس��ینی س��خنگوی کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی در گفت وگو با تسنیم از 

طرح جدید مجلس برای الزام دولت در عدم به کارگیری 
دو تابعیتی ها خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس قصد 
دارن��د، در طرحی الزاماتی را ب��رای به کارگیری نکردن 
اف��راد با تابعی��ت مضاعف یا دوتابعیت��ی تعیین کنند، با 
این ش��رایط به کارگیری دوتابعیتی ها در دس��تگاه های 

حساس دولتی ممنوع می شود.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه بی��ش از 80 ت��ن از نمایندگان 
مجلس ط��رح اصالح بخش��ی از قانون تابعی��ت را امضا 
کردند، اظهار داش��ت: الزامات نمایندگان مجلس برای 
عدم ب��ه کارگی��ری دوتابعیتی ه��ا در ذیل ط��رح اصالح 

قانون تابعیت تعریف شده است.
   هنوز موفق به بازگشت کامل اموال بابک 

      زنجانی نشده ایم
 س��خنگوی قوه قضائیه  گفت: بازگش��ت ام��وال به بیت 
المال در این پرونده در حال انجام اس��ت و هنوز موفق 
به بازگش��ت کامل اموال نش��ده ایم. آنچه که شناس��ایی 
ش��ده تکاف��وی طل��ب وزارت نف��ت را نمی ده��د و تمام 
تالش وزارت اطالعات و قوه قضاییه و دادسرا این است 
ک��ه اموال شناس��ایی ش��ود؛ البته ح��رف و حدیث های 
زیادی مطرح شده که به نتیجه صدرصدی نرسیده اند.

 حج��ت االس��الم اژه ای ب��ه ایس��نا اظه��ار ک��رد: حکم 
 پرون��ده قطعی ش��د و وی ب��ه آن اعتراض کرد و رد ش��د 
زیرا استداللی که بتواند دادگاه حکم را نقض کند وجود 

نداشت.
   فروش 15 میلیونی قبر در بهشت زهرا

مدی��ر عامل س��ازمان بهش��ت زهرا ش��هرداری تهران با 
اش��اره به ف��روش ۱۵ میلیون��ی قبر در قطع��ات قدیمی 

بهش��ت زهرا گفت: س��ازمان خودکفا است و از سال ۷۳ 
تاکنون از شهرداری بودجه ای دریافت نکرده ایم.

سعید خال در گفت و گو با فارس در خصوص قیمت قبور 
دربهش��ت زه��را گفت:  در طول تاریخ 47 س��ال بهش��ت 
زه��را تا کنون گ��ران ترین قیمت قبر در بهش��ت زهرا 15 
میلیون تومان آن هم در قطعات 1 تا110 بوده که قدمت 
آنها بیش از  30 س��ال است. مدیر عامل سازمان بهشت 
زهرا شهرداری تهران ادامه داد: در فاز دوم بهشت زهرا 
حداکثر قیمت قبور 9 میلیون تومان و در فاز سوم و قبور 

روز قیمت هر طبقه 750 هزار تومان است.
   گران ترین و ارزان ترین استان های 

        کشور را بشناسید
تازه تری��ن گ��زارش مرکز آم��ار ای��ران درباره ن��رخ تورم 
آن،  براس��اس  ک��ه  ش��د  منتش��ر  امس��ال  اردیبهش��ت 
بیش��ترین ن��رخ ت��ورم دوازده ماه��ه در ای��ن م��اه 10.9 
درصد مربوط به اس��تان کرمانش��اه و کمترین نرخ تورم 
5.9 درص��د و مربوط به اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد 
اس��ت. به گزارش خبرآنالین، براس��اس گ��زارش مرکز 
آم��ار ای��ران، ش��اخص کل در اردیبهش��ت م��اه س��ال 
1397 برای کل کش��ور عدد 114.1 را نش��ان می دهد. 
بیش��ترین عدد ش��اخص در این ماه مربوط به اس��تان 
کرمانش��اه )120.1( و کمترین عدد شاخص مربوط به 

اس��تان بوش��هر )110.4( اس��ت.
درص��د تغییرات ن��رخ ت��ورم کاالها و خدم��ات مصرفی 
خانوار در کل کشور در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 
ماه س��ال 1397 نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل برای 
خانوارهای کل کش��ور 8 درصد اس��ت. همچنین نتایج 

نرخ تورم اس��تانی در کل کشور نشان می دهد بیشترین 
نرخ ت��ورم دوازده ماه��ه در این ماه 10.9 درصد اس��ت 
ک��ه مرب��وط ب��ه اس��تان کرمانش��اه و کمترین ن��رخ تورم 
دوازده ماه��ه 5.9 درصد و مربوط به اس��تان کهگیلویه 

و بویراحمد است.
   زاکانی: کاش مصاحبه ملک مطیعی 

       از صداوسیما پخش می شد
علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم نوشت: 
ناص��ر مل��ک مطیع��ی از دنی��ا رف��ت. ای کاش مصاحبه 
مرح��وم ملک مطیعی از صداوس��یما پخش می ش��د تا 
اینگون��ه قضاوت عجوالن��ه نمی کردیم. بن��ده مصاحبه 
ملک مطیع��ی را دیدم؛ او از انقالب اس��المی به عظمت 
یاد کرد، رزمندگان دفاع مقدس را بارها قهرمان واقعی 
نامی��د و یکی از آرزوه��ای بربادرفته خود را عدم حضور 
در جبهه دانس��ت، با انتقاد از س��ینمای قبل ازانقالب، 
پیرامون سینمای بعدازانقالب به بزرگی یاد کرد و ملت 
ای��ران را مکرر س��تود. مرحوم ملک مطیع��ی حتی بعد 
از ع��دم پخش مصاحبه از صداوس��یما هم حاضر نش��د 
همراه رس��انه های بیگانه لجن پراکنی کند. حاال که آن 
مرحوم به دیار باقی ش��تافته و باید از سرنوش��ت س��یاه 
گذشته او عبرت و پند گیریم و با اوصاف ذکر شده برای 
ایش��ان غفران اله��ی را درخواس��ت کنیم چ��را اینگونه 

قضاوت می کنیم؟ و سخن اخر…
در مواجهه با مس��أله مرحوم مل��ک مطیعی خوب عمل 
نش��د. به هر حال باید به مس��ئوالن صدا و س��یما خرده 
گرفت و ارزش امکان بزرگی به نام رسانه ملی را به آنان 
گوش��زد کرد تا اینگونه فرص��ت ها و عبرت آموزی هایی 

را به باد ندهند.
    روحانی: جهان نیازمند آموزه های اخالقی 

است
برگ��زاری  تبری��ک  ب��ا  پیام��ی  در  جمه��وری  رئی��س  
یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان، تاکید کرد: جهان 
ام��روز بی��ش از گذش��ته نیازمن��د آموزه ه��ای اخالق��ی 
ازجمل��ه آموزه های زرتش��ت اس��ت. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی ریاس��ت جمه��وری، در بخش��ی از پی��ام 
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحان��ی ب��ه کنگره 
جهان��ی زرتش��تیان آم��ده اس��ت: برگ��زاری یازدهمین 
کنگره جهانی زرتشتیان را صمیمانه تبریک می گویم و 
برای تمامی شرکت کنندگان ارجمند و دست اندرکاران 
س��خت کوش آن آرزوی توفی��ق دارم. رئیس جمهوری 
تاکی��د کرد: ایرانیان پیرو خداوند یکتا و آیین زرتش��ت 
هم یک دین آس��مانی است که ریشه های آن با اسالم و 
دیگر ادیان توحیدی محکم و اس��توار است. وی بابیان 
اینک��ه جهان امروز بیش از گذش��ته نیازمند آموزه های 
اخالقی ازجمله آموزه های زرتش��ت است، یادآور شد: 
»گفت��ار نیک«، »کردار نیک« و »پن��دار نیک«، آموزه ای 
اس��ت که امروزه جهان باید ب��ه آن توجه کند.  روحانی 
ادام��ه داد: ای��ن آموزه اش��اره دارد که رفت��ار و کردار ما 
متاث��ر از پندار ما اس��ت و اول باید تفکر و پندار خویش 
را اصالح کنیم زیرا فقط با پندارنیک اس��ت که می توان 
گفتار و کردار نیک داش��ت. وی در این پیام زرتش��ت را 
پیام آور پاکی و راستی دانست و افزود: زرتشت همواره 
تاکید دارد که باید از پلیدی ها و ناپاکی ها اجتناب کنیم 

تا زندگی ما سرشار از خیر و نیکی شود. 

   سرلش�کر باقری:نیرو ه�ای مس�لح ب�دون 
درنگ به تهدید دشمنان پاسخ خواهند داد

رئیس ستاد کل نیرو های مس��لح، انقالب اسالمی را ضلع 
جدی��د در هندس��ه ق��درت جهان��ی توصیف ک��رد و گفت: 
نیرو های مس��لح مقتدر، انقالبی و والیت مدار کش��ورمان 
برای پاس��خ قاط��ع و کوبنده ب��ه هرگونه تهدی��د، تعرض و 
طمع ورزی دشمنان و بدخواهان لحظه ای درنگ نخواهند 
کرد. به گزارش روابط عمومی کل س��پاه، س��ردار سرلشکر 
پاسدار محمدباقری روز شنبه به مناسبت بیست و نهمین 
س��الگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( و گرامیداشت 
پنج��اه و پنجمین س��الروز قیام خونین پانزده��م خرداد و 
در آس��تانه روز جهان��ی قدس پیامی صادر کردن��د. در این 
پیام آمده اس��ت: بیست و نهمین سالگرد ارتحال ملکوتی 
بنیان گذار جمهوری اس��المی ایران حضرت امام خمینی 
)ره( و پنجاه و پنجمین سالگش��ت قی��ام خونین پانزدهم 
خردادم��اه - ک��ه ب��ه م��دد رهب��ری پیامبرگون��ه روح خدا، 
زمینه ساز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در 22 بهمن 
57 و ایجاد ش��کاف راهبردی و ش��وک ژئوپلیتیک بر بلوک 
قدرت جهانی، اضمحالل نظام 2500 س��اله شاهنشاهی، 
طل��وع خورش��ید بی��داری در جغرافی��ای جهان اس��الم و 
س��رآغاز مراحل ش��کل گیری تمدن اس��المی گردی��د - در 
ش��رایطی گرامی داشته می ش��ود که به رغم کینه توزی ها و 
فتنه آفرینی های پیوسته جبهه دشمن و معاندین انقالب 
اسالمی، آرمان های امام راحل )ره( و امام حاضر انقالب در 
جای جای عالم حتی در قلب اروپا و امریکا تجلی معناداری 
یافت��ه اس��ت و جامع��ه بش��ری را تحت تأثیرات ش��گرف و 

معجزه گون خود قرار داده است.
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   واکنش سردار کارگر به درخواست  بازگشت وثوقی
س��ردار بهمن کارگر رئیس بنیاد آثار و نش��ر ارزش��های دفاع مقدس نس��بت به اظهارات برخی هنرمندان در دیدار رمضانی با 

رئیس جمهور واکنش نشان داد.
ب��ه گزارش خبرنگاران پویا، س��ردار بهمن کارگر با اش��اره به درخواس��ت بازگش��ت وثوقی گفت که متأس��فانه ام��روزه برخی ها 

مطالبی را در نظام اسالمی عنوان می کنند که باعث تحیر است.
وی با یادآوری اینکه  عده ای در کش��ور راه افتادند تا افراد معلوم الحال و فاس��د را الگوی سینما قرار دهند اضافه کرد: اکنون 
در این میان عده ای به رئیس جمهور می گویند که بهروز وثوقی را به کشور بازگردانید، سوال ما این است که آیا اینها از شهدا 

و فرزندان شهدا خجالت نمی کشند که اینگونه مطالب را بیان می کنند!
   ولید المعلم:حضور نظامی ایران در سوریه  قانونی است

‘ولی��د المعل��م’ وزی��ر خارجه س��وریه با دروغ خوان��دن ادعاهای رژیم صهیونیس��تی درب��اره وجود پایگاه ه��ای نظامی 
ایران در خاک س��وریه، گفت: حضور نظامی ایران بنا به خواس��ت دولت س��وریه بوده و کامال قانونی اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری رس��می س��وریه )س��انا(، ولی��د المعلم روز ش��نبه در کنفرانس مطبوعاتی در دمش��ق اف��زود: ایران با دعوت 
دولت ما در س��وریه حضور دارد که این بر خالف آمریکا و ترکیه می باش��د چرا که حضور این دو کش��ور در س��وریه غیر 

قانونی اس��ت.
 وی ادعای اس��رائیل در باره حضور پایگاه های ایران در س��وریه را از پایه پوچ و بی اس��اس خواند و گفت : حتی در حمالت و 
تجاوز اس��رائیلی ها به مواضع نظامی س��وریه، این عناصر نیروهای مسلح ما بودند که شهید شدند. المعلم با بیان اینکه ایران 
از آغاز بحران نبرد با تروریسم در کنار جمهوری عربی سوریه بوده است ، افزود: ما از رهبری و ملت ایران برای پشتیبانی از 

سوریه در جنگ علیه تروریسم قدردانی می کنیم.
   اتحادیه اروپا باید از بخش های اصلی برجام دفاع کند

رئیس کمیسیون اروپا گفت، اتحادیه اروپا باید تدابیری را برای حفاظت از بندهای اصلی توافقنامه هسته ای 1+5 با ایران اتخاذ 
کن��د. 'ژان کل��ود یونکر' به روزنام��ه الگماینر آلمان گفت: خاتمه دادن به توافق ایران توس��ط آمریکا فایده ای برای صلح جهانی 
ن��دارد. م��ا به عنوان یک��ی از معماران برجام باید از بخش های اصلی آن دفاع کنیم. یونکر خاطرنش��ان کرد که توافقنامه س��ال 

2015 با تهران نباید قربانی مصالح سیاسی داخلی آمریکا شود.

امام علی)ع( فرمودند:
قلب خود را از كینه دیگران پاك كن،  تا قلب آنها از كینه تو پاك شود. ه�ر گون�ه كمال عملی یا علمی ب�رای اهل بیت عصمت)ع( ب�ه عنوان اهل 

بیت طهارت )ع( ثابت شود مانند همتایی آنان با قرآن كریم حدیث ثقلین 
و همانندی آنها با س�فینه نوح كه حركت و س�کون آن با نام خدا بود، نه 
ب�ا عل�ل و عوامل طبیعی؛ مثل اهل بیتی كمثل س�فینه ن�وح و... حضرت 

فاطمه همسان امیرالمومنین)ع( مشمول آن مقام های منیع خواهد بود.
چرخ کجه باز، ات نهان ساخت کجهسرچشمه اندیشه، ج2، ص84

با نیک و بد داریه ردباخت کجه
گامهٔ شب گذشت و شد قصه تمام هن

خت کجه طالع هب کفم یکی نیندا
رودکی


