
مدیرکل انتقال خون استان:

ذخایر خونی خراسان رضوی 
30 درصد کاهش یافت

در گفت و گو با مربی نامدار خراسانی والیبال مطرح شد

جوانگرایی رمز
 موفقیت والیبال
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مشهد، مرکز طراحی پیامک های 
توهین آمیز به نمایندگان 

کریمی قدوسی: امیدی ها و زنجیره ای ها می گویند طراحی 
پیامک های تهدیدآمیز در مشهد بوده، من خبر ندارم!

در نشست خبری موسسه توانبخشی شهید فیاض بخش مطرح شد؛

با کمبود نیرو مواجه 
هستیم

مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری مشهد خبر داد:

آغاز مرحله عملیاتی نظارت بر 
تاکسی های اینترنتی مشهد

قیمت خودرو ترمز برید؛

ماشین چند؟
 االن یا االن! 
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میز خبر

خبر خوش نوبخت درباره  پرداخت حقوق

 اختالف 90 میلیونی قیمت کارخانه و 
بازار خودرو

قاضی پور:هیچ پولی از کمیته امداد 
        به سوریه و لبنان نمی رود

بطحائی: ابزار دست دالالن آموزشی 
شده ایم

توافق منبج و تأثیر آن بر مثلث
 روسیه، ایران و آمریکا در سوریه

تحلیل روز

به دنبال آتش سوزی در بزگترین انبار صندوق های رأی در عراق مطرح شد

چه کسانی از خشنودی سردار ایرانی برآشفتند؟ 
شامگاه پنجشنبه و در جریان مراسم شب قدر در کرمان؛ سردار سلیمانی با اشاره به اینکه در عراق نتیجه 
انتخابات این شد که نزدیکترین دولت به حکومت اسالمی ایران تشکیل شده است گفت: مردم باید حس 
عزت از ذلت دشمنان خود بگیرند و باید این پیروزی ها را مفسران بگویند. چرا بعضی ها نادانسته سخنانی 

می گویند که حقیقت ندارد؟ 
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گزارش ویژه
فعالترین نمایندگان مجلس چه کسانی هستند؟

تنها یک نفر از خراسان رضوی
این روزها که تازه انتخابات هیئت رئیسه مجلس تمام شده گزارشات مختلفی از سمت بهارستان می رسد که 
متاسفانه آمار خوبی برای نماینده های استان نیست. از سهم پایین و تنها صندلی هیئت رئیسه که یک دبیر برای 
استان بود تا آمار نا امید کننده نطق های نمایندگان در مجلس، که یکی از راه های سنجش فعالیت نمایندگان در 

مجلس شورای اسالمی است. 
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    رضا شجاع
reza.sh410@gmail.com

نماینده سبزوار در مجلس:

افزایش قیمت فوالد آلیاژی تداوم ندارد 
مجلس  در  جغتای  و  جوین  س��ب��زوار،  نماینده 
آلیاژی  فوالد  قیمت  افزایش  گفت:  اسالمی  شورای 
تداوم ندارد و در شرایطی که به لحاظ روانی و عملکرد 
سامانه تخصیصی ارز از سوی بانک مرکزی به تعادل 

و ثبات برسیم قیمت ها کاهش پیدا می کنند.
دالیل  خصوص  در  افزود:  سبحانی فر  رمضانعلی 
بر  آن  تاثیر  و  آلیاژی  ف��والد  درص��دی   49 افزایش 
از  بخشی  داش��ت:  اظهار  دیگر،  صنایع  تولیدات 
روانی  بار  از  ناشی  قیمت ها  افزایش  و  بازار  وضعیت 
است، با توجه به شرایط به وجود آمده، بحث خروج 
و  تولیدکنندگان  به  روان��ی  اث��رات  برجام  از  آمریکا 
اینکه  بیان  با  سبحانی فر  است.  کرده  القاء  جامعه 
روان  به دلیل عدم  قیمت ها  افزایش  از  بخشی دیگر 
نیما  سامانه  در  ارز  تخصیص  فرمول  و  شیوه  بودن 
سامانه،  زمینه  در  خاصی  مشکالت  گفت:  است، 
اطالعاتی که در سامانه قرار می گیرد و نحوه کارکردی 

که باید سامانه داشته باشد، وجود دارد.
خوشاب  و  جوین  جغتای،  سبزوار،  مردم  نماینده 
نظر  به  داد:  ادام��ه  اسالمی،  ش��ورای  مجلس  در 
شفاف  افراد  از  بسیاری  برای  فرآیندها  این  می رسد 
و  آمده  وجود  به  تاخیری  زمینه  این  در  لذا  نیست، 

باید این مسیر روان تر شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای:

کاهش  را  سازمان  این  درآمد  بار،  فرار 
داده است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان رضوی گفت: 43 درصد درآمد این 
ناوگان حمل و  برای  بارنامه  از محل صدور  اداره کل 
نقل جاده ای تامین می شود که عدم دریافت بارنامه، 

موجب کاهش درآمد این اداره کل شده است.
به گزارش ایرنا، جواد وحدتی فرد، افزود: بیشترین 
میزان فرار بار در مسیرهای حومه شهری و به وسیله 
کمپرسی های حامل مصالح ساختمانی و شن شویی 
درآمد  از  آماری  ارائه  بدون  وی  دهد.  می  روی  ها 
پارسال اداره کل راهداری استان از این محل گفت: 
هرگونه جابه جایی بار در جاده ها باید با سند حمل 
مبلغ  درصد  چهار  اساس  این  بر  و  گیرد  صورت  بار 
مبدا  در  راننده،  از  برخط  صورت  به  بار  حمل  کرایه 
اداره  توسط  قانونی  حقوق  عنوان  به  بارنامه،  صدور 
راهداری دریافت می شود. معاون حمل و نقل اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی 
اظهار کرد: حدود 47 درصد از درآمد این اداره نیز از 
استان  مرزی  های  پایانه  در  ترانزیتی  عوارض  محل 
 90 گفت  توان  می  مجموع  در  که  شود  می  تامین 
حقوق  دریافت  محل  از  اداره  این  درآمد  از  درصد 

حمل بار داخلی و ترانزیتی به دست می آید.

فرماندار گناباد:

190میلیارد ریال اعتبار ماده 180 به 
گناباد اختصاص یافت

میلیون   680 و  میلیارد   190 گفت:  گناباد  فرماندار 
ریال از محل اعتبارات ماده 180 و درآمدهای نفت و 
گاز طی سال جاری به این شهرستان اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا، محمدعلی نبی پور روز سه شنبه در 
نشست کمیته برنامه ریزی گناباد افزود: از این مبلغ 
123 میلیارد و 850 میلیون ریال از درآمدهای نفت و 
گاز و 66 میلیارد و 830 میلیون ریال از اعتبارات ماده 
اعتبارات  کرد:  اظهار  وی  کرد.  پیدا  تخصیص   180
میلیون   780 و  میلیارد   43 گناباد   180 ماده  پارسال 
اعتبارات  ولی  یافت  افزایش  امسال  که  بود  ری��ال 
تخصیصی امسال از محل درآمدهای نفت و گاز به این 
سال  ریال  میلیون  و 830  میلیارد  از 149  شهرستان 
گذشته کمتر شده است. وی گفت: مبالغ تخصیصی 
بخشهای  در  استانی  اعتبارات  سرجمع  از  گناباد  به 
درصد   82 به  گذشته  سال  در  درصد   42 از  مختلف 
در سالجاری افزایش پیدا کرد. نبی پور افزود: سهم 
گناباد از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه 
ای و ماده 180 استان خراسان رضوی در سالجاری به 
ترتیب هشت و 6 درصد است. وی تکمیل و بهسازی 
به گناباد،  پل روستای گیسور، آسفالت جاده کاخک 
توسعه  گناباد،  تا  راه  پلیس  بولوار  روشنایی  تامین 
هزار   10 مخزن  اح��داث  آب،  برداشت  جایگاههای 
قنات  رفاهی  امکانات  و مطالعه  این شهر  مترمکعبی 
محل  از  انجام  دست  در  اقدامات  جمله  از  را  قصبه 

اعتبارات ماده 180 طی سالجاری ذکر کرد.

معاون جهاد کشاورزی جغتای:

42میلیارد ریال به آبیاری نوین جغتای 
اختصاص یافت

میلیارد   42 گفت:  جغتای  کشاورزی  جهاد  معاون 
نوین  های  شبکه  اجرای  برای  امسال  اعتبار  ریال 
آبیاری در این شهرستان تخصیص یافت که در سطح 

700 هکتار از کشتزارهای منطقه اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، مهدی قاسم آبادی افزود: تاکنون 
با جذب 25 میلیارد ریال از این اعتبار، سامانه های 
آبیاری تحت فشار و کم فشار در سطح 350 هکتار از 
کشتزارهای جغتای اجرا شده است. وی با بیان اینکه 
در اجرای این طرح ها 85 درصد اعتبار به وسیله دولت 
اظهار  شود،  می  تامین  کشاورز  توسط  درصد   15 و 
داشت: در سالهای گذشته چهار هزار و 900 هکتار از 
کشتزارهای آبی شهرستان به شبکه های نوین آبیاری 
مجهز شده بود. وی گفت: امسال طرح انتقال آب با 
لوله نیز در سطح 55 هکتار از کشتزارهای جغتای با 

هزینه 20 میلیارد ریال تکمیل شده است.
آبی،  کم  بحران  به  توجه  با  اف��زود:  آب��ادی  قاسم 
اجرای شبکه های نوین آبیاری نقشی موثر در کاهش 

مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره وری دارد.
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از  کسی  دیگر  که  شده  آغ��از  شکلی  به   97 سال 
بازار  و غریب در بخش های مختلف  اتفاقات عجیب 
شگفت آور  نوسانات  با  که  سالی  نمی شود.  متعجب 
و مسکن  قیمت طال  با صعود عجیب  آغاز شده،  ارز 
ادامه پیدا کرد و اکنون افزایش قیمت نجومی خودرو 

را تجربه می کند.
افزایش  شاهد  عجیبی  طرز  به  اخیر  روزه��ای  در 
بودیم.  خارجی  و  داخلی  خودروهای  برخی  قیمت 
این است که خودروسازها ادعا می کنند  نکته جالب 
البته  و  نداشته اند  خودروها  قیمت  در  تغییر  هیچ 
بازار  اما قیمت نمایندگی و  این موضوع صحت دارد 

اختالف فاحشی دارد.
و  دالل ه����ا  چ��ش��م  از  را  مشکل  ای���ن  ب��رخ��ی 
که  می رسد  نظر  به  اما  می بینند  نمایشگاه داران 
عمده این مشکل بخاطر تزریق قطره چکانی خودرو 
که  است  شده  ایجاد  خ��ودروس��ازان  توسط  ب��ازار  به 
خودروها  برخی  تحویل  عدم  موضوع  این  شاهد 
برای  و  راستا  همین  در  است.  خودروسازان  توسط 
اتحادیه  رئیس  سراغ  به  موضوع  این  دقیق  بررسی 
وضع  علت  و  رفتیم  مشهد  اتومبیل  نمایشگاه داران 

کنونی بازار را از نگاه وی جویا شدیم.
قیمت خودرو از کنترل خارج شده

اتومبیل  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس 
مشهد گفت: شرایط بازار به گونه ای شده که هر روز 
و هر ساعت قیمت ها در حال تغییر است و از کنترل 
ما خارج شده و حتی دیگر نمی توانیم میزان و درصد 

افزایش قیمت ها را اعالم کنیم.
»صبح امروز«  با  گفت وگو  در  حیدری  حمیدرضا 
اعمال  سیاستی  چه  سیاست  نمی دانم  من  اف��زود: 
می کند اما هر طور که شده باید این روند متوقف شود 
وگرنه بازار قفل می شود و تولیدکننده، مصرف کننده و 
واسطه را به شدت متضرر می کند. اگر افزایش قیمت 
تنها مربوط به خودروهای خارجی بود می توانستیم با 
بحث دالر توجیه کنیم اما چگونه ما قدرت مهار قیمت 

خودروهای داخلی را هم نداریم؟
افزایش 30 میلیون تومانی قیمت مزدا3

حیدری ادامه داد: متاسفانه بازار به حالتی در آمده 
تعیین  خودور  برای  نمی توان  ثابتی  قیمت  هیچ  که 
کرد و هرکس با هر قیمتی که بخواهد خرید و فروش 
میلیون   30 حدود  مزدا3  شد  اعالم  امروز  می کند. 

تومان افزایش قیمت داشته است! حتی دیگر تعجب 
هم نمی کنیم.

ب���ازار  آش��ف��ت��ه  ای���ن  ع��ل��ت  قطعا  اف�����زود:  وی 
که  چرا  است،  مسئولین  غلط  سیاست گذاری های 
سرمایه ای،  ک��االی  یک  به  خ��ودرو  شدن  تبدیل  با 
بازار خودور  به سمت  ارز  بازار  از  پول های سرگردان 

گرایش پیدا کرده اند.
انبوه فروشی خودروها علت این آشفتگی است

اتومبیل  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس 
در  خ���ودروس���ازان  دانستن  مقصر  ضمن  مشهد 
افزایش قیمت ها، تصریح کرد: من معتقدم تمام این 
مشکالت از این فروش  انبوه خودرو به نمایندگی ها و 
دالل ها سرچشمه گرفته شده. نبود خودرو در بازار و 
افزایش قیمت موجب می شود سرمایه های سرگردان 
به سمت این بازار گرایش پیدا کنند، تقاضا چند برابر 
شود و در نتیجه یک بحران شکل بگیرد. مسئولین 
و سیاست گذاران ما که تسلط بیشتری روی اتفاقات 
را  امر  این  جلوی  سریعتر  هرچه  باید  دارن��د  ب��ازار 
و  نشده  دیر  هم  هنوز  داد:  ادامه  حیدری  بگیرند. 
نباید  گرفت. خودروساز  را  روند  این  می توان جلوی 
کاال  سبد  شکل  به  و  انبوه  صورت  به  را  محصوالتش 
در اختیار نمایندگی ها، شرکت های اقماری و دالل ها 
به  بازار  این کار موجب می شود توزیع در  قرار دهد. 
درستی صورت نگیرد و کم شدن عرضه در بازار تعیین 
قیمت را  در اختیار آن ها قرار  دهد، درنتیجه قیمت 

کاال افزایش یابد. 
وی افزود: خودروساز پول مصرف کننده را گرفته 
و رنو ساندرو ثبت نام کرده اما اکنون می گوید خودرو 
به اندازه کافی ندارد و نمی تواند تحویل دهد و بجای 
آن تندر 90 را پیشنهاد می کند. نتیجه این می شود 
که رنو ساندرو در بازار کاهش می یابد و تقاضای باال 
قیمت آن را تا 80 میلیون تومان باال می برد و کسانی 

که انبوه خرید کرده اند به هدف خود می رسند.
دولت باید آسیب شناسی کند

بی برنامه  ای��ن  نتیجه  ک��رد:  تصریح  ح��ی��دری 
است.  ب��ازار  روزه���ای  ای��ن  شدید  آشفتگی  ب��ودن 
سیاست گذاران که احاطه خوبی به مسائل اقتصادی 
دارند باید آسیب شناسی کنند و این مشکل را با یک 

برنامه مدون از ریشه حل کنند.
اتومبیل  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس 
مشهد با بیان این که خریدهای انبوه خودروها توسط 
ما  کرد:  اظهار  است،  محض  کذب  نمایشگاه داران 
و  هستیم  فروشنده  و  خریدار  بین  ف��روش  واسطه 
سیستم فروش ما امانی است. اما اگر واقعیت داشته 

باشد هم تفاوتی نمی کند. این سیاست و فروش انبوه 
حال  است،  اشتباهی  اق��دام  شرکت  یا  فرد  یک  به 
تفاوتی ندارد که این فرد نمایشگاه  داشته باشد و یا 

مالک نمایندگی باشد.
من  همکار  به  فروش  این  اگر  داد:  ادامه  حیدری 
نباید  و  است  اشتباه  هم  باز  باشد  گرفته  صورت  هم 
اتفاق بیفتد. اما عمال با این ایجاد این شرایط در بازار 
تعدادی از واحدهای اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
و دالل های بازار به این سمت سوق پیدا می کنند و از 

این آشفتگی سوءاستفاده می کنند.
توزیع خودرو صحیح صورت نگرفته است

وی افزود: خودروسازها ادعا دارند که توزیع امسال 
کامل انجام شده، اما آمار این را نشان نمی دهد. اگر 
و  نشده  انجام  صحیح  چرا  گرفته  صورت  توزیع  هم 
می دهند.  انجام  انبوه  و  سبدی  صورت  به  را  فروش 
صورت  کسی  چه  به  فروشی  انبوه  این  نیست  مهم 
موجب  اشتباه  ک��ار  ای��ن  که  اس��ت  ای��ن  مهم  گرفته 

آشفتگی بازار شده است.
حیدری درباره این موضوع که گفته می شود عامل 
هستند  دالل ه��ا  و  نمایشگاه داران  کنونی  شرایط 
گفت: این حرف اصال منطقی نیست. ما خودرو تولید 
نمی کنیم بلکه از خودروساز خرید می کنیم، پس اگر 
به ما هم تعداد انبوه فروخته باشند اشتباه بوده. چرا 
به یک فرد حتی اگر نمایشگاه دار باشد باید این تعداد 

خودرو فروخته شود؟
خرید و فروش نمایندگی ها اصولی نیست

اتومبیل  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس 
انبوه  فروش های  و  خرید  این  کرد:  تصریح  مشهد 
اصولی  اصال  که  می گیرد  صورت  نمایندگی ها  توسط 
بلکه  ن��دارد  فروش  و  خرید  حق  نمایندگی  نیست. 
است  مصرف کننده  و  خریدار  بین  راب��ط  یک  تنها 
انجام  را  نمایشگاه ها  کار  نمایندگی ها  متاسفانه  اما 
به  اگ��ر  که  می کنم  تاکید  هم  ب��از  البته  می دهند. 
اشتباه  شود  فروخته  خودرو  سبد  نیز  نمایشگاه ها 

است چرا که بازار را در اختیار آن ها قرار داده ایم.
نمایندگی  و  خودروساز  که  این  بیان  با  حیدری 
اگر  گفت:  بیندازند،  ما  زمین  در  را  توپ  نمی توانند 
توزیع مثل همیشه صورت می گیرد چرا سال های قبل 
این مشکالت ایجاد نمی شد؟ پس مشکلی به وجود 
آمده که سیستم عرضه و تقاضا را بهم زده است که این 

سیستم نیز به طور کامل در اختیار خودروساز است.
وی ادامه داد: کار اعضای اتحادیه ما تعریف دارد، 
کار ما واسطه گری و فروش امانی است پس نمی توانیم 
در بهم خوردن این چرخه سهمی داشته باشیم چرا 

که بزرگترین متضرر آن خودمان خواهیم بود. اکنون 
با  ناچاریم  بفروشیم  که  قیمتی  هر  با  را  خ��ودرو  ما 
قیمت بیشتری بخریم پس هیچ گاه به ضرر خودمان 

کار نمی کنیم.
نه جرات فروش داریم و نه توان خرید!

حیدری ابراز کرد: نمایشگاه دار در این آشفتگی به 
توان  افزایش قیمت ها  با  که  شدت ضرر می کند چرا 
سرمایه اش  ارزش  و  می کند  پیدا  کاهش  خریدش 
کاسته می شود. عمال کار واحدهای ما در بازار تعطیل 
توان  نه  و  داری��م  فروش  جرات  نه  چون  است  شده 
خرید! خودرو رنو ساندرو را که در باالترین حالت 63 
میلیون   80 باید  اکنون  می فروختیم  تومان  میلیون 
تومان بخریم. اگر بفروشم چگونه جایگزین کنم و اگر 
جایگزین کنم چه کسی این خودرو را به قیمت بیشتر 
اصلی  متضرر  پس  می  خرد؟  تومان  میلیون   80 از 
نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس  هستیم.  ما 
اتومبیل مشهد گفت: این درست است که خودروساز 
با قیمت مصوب محصول خود را به فروش می رساند 
اما آیا مسئولیت این توزیع اشتباه با آن ها نیست؟ آیا 
سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی 
نباید به این موضوع ورود پیدا کند؟ این موضوع باید 
از ریشه حل شود، نمایشگاه دار آخرین حلقه فروش 
است که واسطه گری می کند. نمی توان آخرین حلقه 

را مقصر دانست.
خودرو مجازی نخرید

حیدری در خصوص خرید فروش خودرو از طریق 
صدها  ماهانه  متاسفانه  کرد:  اظهار  مجازی  فضای 
به  توافقی  یا  و  مجازی  معامالت  زمینه  در  شکایت 
اتحادیه می رسد اما از دست ما کاری ساخته نیست 
و باید به آگاهی مراجعه کنند. بارها مراجعه کننده از 
به صورت مجازی خودرو  که  سایر شهرها داشته ایم 
اما وقتی به مشهد  را دیده اند و بیعانه واریز کرده اند 
آمده اند از فروشنده و خودرو خبری نبوده و پی گیری 
مبلغ نیز برای فرد بخاطر محدودیت های زمانی صرفه 

اقتصادی نداشته است.
خواهش  شهروندان  از  من  گفت:  پایان  در  وی 
فضی  و  سایت ها  طریق  از  را  خودرو  خرید  می کنم 
مجازی به ویژه  در شرایط کنونی انجام ندهند. قبل 
از عقد هرگونه قرارداد و یا پرداخت هرمیزان بیعانه به 
یکی از واحدهای نمایشگاه  اتومبیل مراجعه کنند تا 
خودرو و مدارک مورد بررسی دقیق قرار گیرد. مردم 
و فروش خودرو  که خرید  برسند  باور  این  به  باید  ما 
یک امر تخصصی است و باید از طریق نمایشگاه های 

اتومبیل صورت گیرد.

خبر#تحلیل قیمت خودرو ترمز برید؛

ماشین چند؟ االن یا االن!

 علی روغنگران

مجلس بان

فعالترین نمایندگان مجلس چه کسانی هستند؟

تنها یک نفر از خراسان رضوی
 سرویس سیاسی

این روزها که تازه انتخابات هیئت رئیسه مجلس تمام 
شده گزارشات مختلفی از سمت بهارستان می رسد که 
متاسفانه آمار خوبی برای نماینده های استان نیست. 
یک  که  رئیسه  هیئت  صندلی  تنها  و  پایین  سهم  از 
نطق های  کننده  امید  نا  آمار  تا  بود  استان  برای  دبیر 
سنجش  راه ه��ای  از  یکی  که  مجلس،  در  نمایندگان 

فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسالمی است. 
و اما در آخرین گزارشی که معاونت نظارت مجلس 
دوسال  نمایندگان  فعال ترین  اسامی  به  کرده  منتشر 
یک  نام  تنها  میان  این  در  بازهم  که  پرداخته  گذشته 
می خورد.  چشم  به  لیست  این  در  استان  از  نماینده 
سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم  فریمان، 
نماینده  تنها  ورضویه  احمدآباد  بخشهای  سرخس، 
استان است که به صورت بسیار فعال در تمامی جلسات 
تشکیل شده بدون غیبت شرکت کرده و گزارش جلسات 
نموده  ارائه  نظارت  به معاونت  به صورت منظم  نیز  را 

است.
خود  عملکرد  گ��زارش  در  مجلس  نظارت  معاونت 
اسامی  دهم،  مجلس  عمر  از  سال  دومین  پایان  در 
کمیسیون  ها و نمایندگان فعال در امور نظارتی را منتشر 

کرد.
کمیسیون  اس��اس،  این  بر  خبرآنالین،  گ��زارش  به 
های فعال مجلس در نظارت بر عملکرد دستگاه هایی 
اجرایی و اجرای احکام قوانین عبارتند از: کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 
قانون اساسی، کمیسیون های امنیت ملی و سیاست 
خارجی، برنامه و بودجه، عمران، انرژی، شوراها و امور 

داخلی، صنایع و معادن و اقتصادی
نمایندگان فعال مجلس در حوزه های مختلف نیز از 

این قرارند:
نمایندگان فعال در امر نظارت بر تهیه و تصویب آیین 
نامه های اجرایی و مقررات و نظارت بر اجرای قوانین: 

عباسعلی پوربافرانی، حسینعلی حاجی دلیگانی
سیاست  احکام  از  استفاده  در  فعال  نمایندگان 
مازنی،  احمد  تاجگردون،  غالمرضا  نظام:  کلی  های 

حسینعلی حاجی دلیگانی
نمایندگان فعال در استفاده از گزارش های تحلیلی 

اجرای بودجه: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
و  ها  هیئت  مجامع،  بر  نظارت  در  فعال  نمایندگان 
شوراهای ملی و استانی عبارتند از: محمدرضا تابش، 
کریمی،  اکبر  علی  شکری،  محمود  حضرتی،  الیاس 
محمد حسینی، سیدمهدی مقدسی، احمدعلی کیخا، 
رضا کریمی، حمیدرضا فوالدگر، محمد عزیزی، احمد 
مازنی،  احمد  الشکی،  احمدی  قاسم  علیرضابیگی، 
احمد سالک کاشانی، محمدعلی وکیلی، محمد آشوری 
غالمرضا  هاشمی،  زاده  قاضی  سیداحسان  تازیانی، 
طیبه  سلحشوری،  پروانه  ربیعی،  خدیجه  کاتب، 
سیاوشی، فریده اوالد قباد که به صورت بسیار فعال در 
تمامی جلسات تشکیل شده بدون غیبت شرکت کرده 
اند و گزارش جلسات را نیز به صورت منظم به معاونت 

نظارت ارائه نموده اند.

مرکز  بود  شده  گفته  اینکه  به  واکنش  در  مشهد  مردم  نماینده 
طراحی پیامک های توهین آمیز به نمایندگان علیه FaTF در مشهد 

بوده است، گفت: این حرف امیدی ها و زنجیره ای ها است.
سرآغاز  تحلیل گران،  اغلب  آنکه  از  پس  خبرآنالین،  گزارش  به 
حوادث دی ماه سال گذشته را شهر مشهد عنوان کردند، این بار نیز 
مشخص شد که مرکز طراحی پیامک های توهین آمیز به نمایندگان 

علیه FaTF در مشهد بوده است.
علیرضا رحیمی در آخرین توئیتش در شب گذشته نوشته است: 

نمایندگان  به  توهین  و  تهدید  حاوی  پیامک های  گزارش  از  امروز 
در حضور دکتر الریجانی مشخص شد، مرکز طراحی و ساماندهی 
با  مقابله  الیحه  رد  هدف  )با  مجلس  و  نمایندگان  علیه  پیامک ها 

تامین مالی تروریسم( شهر مشهد بوده است.
حلقه اولترا-افراطی که از کره شمالی برای ایران تصور بیشتری 

ندارند.
همان  مجلس،  پرماجرای  یکشنبه  به  شود  می  مربوط  ماجرا 
بین  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  برای الیحه  بود  قرار  جلسه ای که 

نهایتا  و  شود  گیری  تصمیم  تروریسم  مالی  تامین  منع  المللی 
مسکوت  پیشنهاد  دادند  انجام  مخالفان  که  هایی  فضاسازی  با 
گذاشتن این طرح برای دوماه به تصویب نمایندگان رسید. اما این 
همه ماجرا نبود و مسئله وقتی شبهه انگیز می شود که تعداد زیادی 
از نمایندگان از پیامک های تهدید آمیزی سخن گفتند که به آنها 

درباره رای مثبت دادن به این الیحه اخطار داده بود.
از آنجایی که گفته می شود منشا این پیامک ها مشهد است، به 
دهم  مجلس  در  مشهد  نمایندگان  از  قدوسی  کریمی  جواد  سراغ 

به  وابسته  های  رسانه  به  پاسخگو  را  خود  تنها  که  او  اما  رفتیم. 
امتناع  خبرآنالین  سوال  به  پاسخ  از  داند،  می  اصولگرایی  جریان 
کرد و نهایتا درباره این پیامک ها به گفتن این جمله که » این یک 
بحثی سیاسی است که زنجیره ای ها و امیدی ها آن را مطرح می 

کنند« اکتفا کرد.
آیا اساسا این بحث که  از کریمی قدوسی سوال کردیم که  وقتی 
منشا پیامک ها مشهد است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: من نمی 

دانم صحت دارد یا نه!

مشهد، مرکز طراحی پیامک های توهین آمیز به نمایندگان 
کریمی قدوسی: امیدی ها و زنجیره ای ها می گویند طراحی پیامک های تهدیدآمیز در مشهد بوده، من خبر ندارم!

شامگاه پنجشنبه و در جریان مراسم شب قدر در کرمان؛ سردار 
که  شد  این  انتخابات  نتیجه  عراق  در  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی 
نزدیکترین دولت به حکومت اسالمی ایران تشکیل شده است گفت: 
مردم باید حس عزت از ذلت دشمنان خود بگیرند و باید این پیروزی 
ها را مفسران بگویند. چرا بعضی ها نادانسته سخنانی می گویند که 

حقیقت ندارد؟ 
خبر  ایران  قدس  سپاه  فرمانده  سخنان  این  از  پس  روز   3 درست 
عراق،  بازرگانی  وزارت  اصلی  انبار  در  سوزی  آتش  اثر  بر  رسید؛ 
این  به  شدند.  آتش  های  شعله  طعمه  گیری  رأی  صندوق  هزاران 

ترتیب امکان بازشماری دستی آرا که مجلس عراق خواستار آن شده 
بود از میان رفت و صحبت از برگزاری مجدد انتخابات توسط بعضی 
گفته  به  و  آید  می  بر  شواهد  از  که  اینگونه  شد.  مطرح  سیاسیون  از 
چند تن از مقامات، این آتش سوزی عمدی بوده است. به راستی چه 
گروه و اشخاصی تا این حد از خشنودی ایران برآشفتند که درصدد 

ایجاد آشوبی جدید در همسایگی کشورمان بر آمدند؟
پیگیری حیدر عبادی 

در همین راستا، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با دستور به مراکز 
اتخاذ  ضرورت  عراق،  مختلف  استان های  در  عملیات  فرماندهای 
صندوق های  مخازن  نگهداری  محل  مورد  در  بیشتر  امنیتی  تدابیر 
رای را صادر و تاکید کرد که به تعقیب و پیگرد گروهک های تروریستی 
انتخابات عراق هستند،  و  امنیت  گرفتن  بازی  به  برای  که در تالش 
اداره  اداره جنایی و  افراد متخصص در  به  او گفت  خواهد پرداخت. 
گزارشی  و  شناسایی  را  حادثه  موقعیت  تا  داده  دستور  مدنی  دفاع 
ارائه  نهایی  به طور  آمده  بار  به  و خسارت های  این حادثه  از  مفصل 
دهند. نخست وزیر عراق همچنین با بیان اینکه تا زمان روشن شدن 
ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: آتش  ابهامات موجود، تحقیقات 
شهر  داعش  که  روزی  با  آن  شدن  همزمان  و  رای  مخزن های  زدن 
موصل را اشغال کرد به منزله طرحی برای هدف گرفتن کشور و شیوه 
دنبال  به  که  کسانی  با  آهنین  مشت  با  ما  اما  است،  آن  دموکراتیک 
ناامنی کشور و شهروندان هستند برخورد می کنیم و تدابیر تضمین 

کننده را لحاظ خواهیم کرد.
هشدار مقتدی صدر در خصوص بروز جنگ داخلی

از سوی دیگر، مقتدی صدر که ائتالفش موسوم به سائرون در این 
انتخابات پیروز شده و شگفتی رقم زده است، همزمان در گیر و دار 
مذاکرات برای تشکیل کابینه آینده عراق در خصوص وضعیت کشور 
ابراز نگرانی و نسبت به آغاز جنگ داخلی هشدار داد. مقتدی صدر 
برای  را  رایزنی هایی  عالوی  ایاد  و  حکیم  عمار  با  می شود  گفته  که 
تشکیل دولت انجام داده است، با بیان اینکه در شرایط فعلی حفظ 
برداشت،  قدرت  سر  بر  دعوا  از  دست  باید  و  است  ضروری  وحدت 
معتقد است آتش سوزی صندوق های رای در نتیجه یک طرح قبلی 
با کوتاهی سازمان های امنیتی، احتمال یک توطئه طراحی  بود که 

شده توسط آنها وجود دارد. در همین راستا و بنا بر گزارش سومریه 
که  گفته  صدر  جریان  سیاسی  هیئت  رئیس  االسدی،  ضیاء  نیوز، 
به  را  عراق  توانمندی های  رای  صندوق های  مخازن  در  آتش سوزی 
بازی گرفت و نقض هایی در انتخابات رخ داد اما این مساله در آن حد 
نیست که انتخابات مجددا برگزار شود. االسدی همچنین گفت آتش 
نابودی  یا  نتایج  لغو  هدف  با  رای  صندوق های  مخازن   عمدی  زدن 
برگه های خالی است که در قالب نتایج انتخابات شمارش شده و قبال 
به وجود  نسبت  برکنار شد  پارلمان  از سوی  که  انتخابات  کمیسیون 

هزاران مورد آنها هشدار داده بود.
عالوی به دنبال برگزاری همه پرسی

بیانیه ای  انتشار  با  نیز  عراق  الوطنیه  ائتالف  رئیس  عالوی  ایاد 
اعالم کرد اقدامات خطرناک فراتر از حد خود شده و حتی به پرونده 
انتخابات نیز رسیده و این امر موجب پیچیده شدن و تضعیف روند 
سیاسی شده است. وی افزود، باید ساختاری ایجاد شود تا اعتماد 
در  آنها  دادن  مشارکت  طریق  از  انتخاباتی  و  سیاسی  روند  به  ملت 
برای تشکیل  با درخواست  بازگردد. وی همچنین  اتخاذ تصمیمات 
یا  پارلمانی  انتخابات  ماندن  معتبر  درباره  کرد  تاکید  موقت،  دولت 
برگزاری یک انتخابات جدید در شرایط عادی با نظارت سازمان ملل 
و با مدیریت دستگاه قضایی عراق و قبول نتایج آن هرچه که باشد، 

همه پرسی مردمی برگزار شود.
آتش سوزی بر نتایج انتخابات اثری نخواهد داشت!

این گفته ها در حالی مطرح می شود که تعدادی از منابع امنیتی 
ابتدا  گفته اند،  عربی  رسانه های  از  یکی  به  آتش سوزی  شاهدان  و 
الکترونیکی  سیستم های  ح��اوی  که  را  مخزن ها  از  یکی  آتش 
آرا  شمارش  تجهیزات  دوربین ها،  انگشت،  اثر  تایید  به  مربوط 
و  دربرگرفت  را  بود،  رای  صندوق های  و  الکترونیکی  کارت های  و 
به  شد  حریق  دچار  رای  صندوق های  از  زیادی  تعداد  آن  از  پس 
از  حریق  اطفای  عملیات  دلیل  به  نیز  دیگری  تعداد  اینکه  عالوه 

رفتند.  بین 
شورای  رئیس  اظهارنظرها،  تازه ترین  در  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون انتخابات عراق اعالم کرده است که آتش سوزی تاثیری بر 
نتایج انتخابات ندارد چراکه پرونده های مربوط به نتایج انتخابات در 

نزد ما هست و ما نسخه های ذخیره را در دفتر ملی و دفتر انتخابات 
بغداد به اضافه برگه های رای در صندوق ها داریم.

اقدامی برای بازگشت به انتخابات مجدد
شده  برنامه ریزی  کامال  اقدامی  این  رسد  می  نظر  به  که  آنگونه 
فضای  در  تاثیرگذاری  برای  عراق  حاکمه  هیئت  از  بخشی  توسط 
حفاظت  منطقه  در  آرا  این  بودن  است.  بوده  کشور  این  سیاسی 
مخصوص و اینکه هر کسی امکان دسترسی به این مکان را ندارد، 
نشان می دهد که بخشی از هیئت حاکمه عراق به دنبال این هستند 
که با توجه به نتایج شگفت انگیز رقم خورده در انتخابات پارلمانی، 
کنند  هدایت  بحران  و  بی ثباتی  سمت  به  را  کشور  سیاسی  فضای 
مجدد  برگزاری  وضعیتی  چنین  خروجی های  از  یکی  شاید  تا 
ائتالف های  موافقت  با  قاعدتا  مسائله  این  البته  باشد.  انتخابات  
رهبری  تحت  ائتالف  تسنن،  اهل  سائرون،  مانند  انتخابات،  پیروز 
عمار حکیم و ائتالف اکثریت کردی به رهبری مسعود بارزانی همراه 

نخواهد شد.
احتمال بازگشت بی ثباتی و ناآرامی

در  که  تجربیاتی  به  توجه  با  نمی داد،  اتفاق هم رخ  این  اگر   حتی 
در  جدید  دولت  تشکیل  امکان  بودیم،  شاهد  عراق  سیاسی  سپهر 

زمانی کوتاه، نسبتًا بعید است.
 زیرا چنین تجربه ای در سال 2010 نیز تکرار شده و پیش بینی 
مدعی  مختلف  طیف های  از  شکننده  ائتالف  یک  که  می شد 
درگیری  ماه  چند  یا  هفته  چند  مدت  به  آن  تبع  به  و  شود  ایجاد 
ماه   9 مدت  به  عراق   2010 سال  در  کند.  پیدا  ادامه  اختالفات  و 
فضای  اتفاق،  این  با  حال  و  گرفت  قرار  سیاسی  بن بست  یک  در 
خواهد  گذشته  از  ملتهب تر  و  شکننده تر  بسیار  کشور  این  سیاسی 

شد. 
ائتالف های  رهبران  فعلی،  شرایط  در  که  است  راستا  همین  در 
مختلف و چهره های سیاسی شاخص عراق می توانند تا حدی مانع 
از هیئت حاکمه  اگر بخشی  اما  اختالفات شوند،  از شعله ورتر شدن 
در عراق که مخالف وضعیت موجود و نتایج انتخابات هستند، مانع از 
چنین مساله ای شوند، امکان بی ثباتی، ناآرامی و بحران سیاسی در 

عراق بسیار زیاد خواهد بود.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: سوءاستفاده سیاسی از 
مقدسات، مجالس مذهبی، رویه ها و سنت های مردم که مورد انتظار 
آن ها نیست، به خود آن ها، باورهایشان و حتی خود آن مراسم آسیب 

خواهد زد.
خصوص  در  درایتی  مصطفی  حجت االسالم  ایسنا،  گ��زارش  به 
استفاده سیاسی برخی مداحان از تریبون های مذهبی، اظهار کرد: ما 
مشکالت متعددی داریم. یک مشکل این است که برخی از افرادی که 
تریبونی به دست می گیرد، به خود اجازه می دهد که با صالحیت، بدون 
اظهارنظر  به هر موضوعی  بدون اطالع راجع  یا  با اطالع  و  صالحیت 

کند.
وی افزود: این آفت بدی در ایران بوده که گاهی هزینه های سنگینی 
را نیز برای کشور ایجاد کرده است. ما تجمعات متعدد و گوناگونی داریم 
که برخی سنتی بوده و مردم با توجه به اعتقادات مذهبی خود در ایام 
و مکان های خاص، برای اهداف خاص و مشخصی که از آن ایام مدنظر 
آن ها است،تجمع پیدا می کنند. طبیعتا مردم انتظار دارند که آنچه در 

این مجالس اتفاق می افتد مربوط به آن مناسبت باشد. 
افرادی  از  برخی  متاسفانه  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
که این تجمع را می بینند تصورات دیگری به ذهنشان می آید و فکر 
می کنند که هرچه از این تریبون بگویند حقشان است و می توانند این 
کار را انجام دهند زیرا تریبون در اختیارشان قرار گرفته است، در حالی 
که توجه نمی کنند مستمعی که حضور پیدا کرده، از این تریبون منظور 

و انتظار دیگری دارد. 
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه زمانی که شما 
دو  می کنید،  صحبت  کردند،  تجمع  که  مستمعینی  انتظار  خالف 
صدمه وارد می شود، عنوان کرد: یک آسیب این است که آنچه گفته 
می شود تاثیر مثبت در مردم نمی گذارد زیرا آن ها از چنین تریبونی 
انتظار ندارند که چنین حرف هایی را بشنوند. دوم اینکه به تدریج این 
مجالس سنتی که عادت های مذهبی مردم است، دچار لوس شده و 
به تدریج عده ای به این دالیل از حضور در این مجامع دلسرد و دلزده 

خواهند شد.. 
به صورت طبیعی  از مجالس سنتی که  ادامه داد: در بسیاری  وی 
این  دلیل  به  افراد  حضور  اکنون  می شد،  برگزار  گسترده  اجتماع  با  و 
در  مجلس  آن  از  که  انتظاری  و  کرده  پیدا  کاهش  سوءاستفاده ها 
گذشته بوده دیگر حاصل نشده است. این وضعیت سال ها تکرار شده 
و متاسفانه برخی به این نکته توجه نمی کنند که اگر چند بار این کار 
را تکرار کردید و نتیجه گرفتید، مجددا برای منظور و مقصود سیاسی 
خود تکرار کنید اما اگر نتیجه نگرفتید، به باورهای مردم لطمه نزنید تا 
اگر صحبت شما واقعا شنونده داشته باشد به صورت طبیعی بتوانید در 
مجامعی که به همان منظور دعوت می کنید شنونده پای صحبت شما 

آمده و آن ها را بشنود.
درایتی اضافه کرد: گفتن اینگونه صحبت ها، هم لطمه زدن به شکوه 
و معنویت چنین مجالس مذهبی خاص و هم بی تاثیر است. من تاثیر 

مثبتی در این کارها نمی بینم و عکس آنچه مدنظر آن ها است نتیجه 
می دهد. ظاهرا برخی افراد جز این یک راه نمی توانند راه دیگری را 

تجربه کنند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به اینکه این اقدامات 
تنها  کارها  این  کرد:  تصریح  ندارد،  مردم  سیاسی  نگاه  روی  تاثیری 
ذهنیت منفی در مردم ایجاد می کند که در این صورت تصور می شود 
این افراد دنبال این هستند که از هر موقعیتی سوءاستفاده کنند. حتی 
در مراسم روز قدس که یک روز ملی و حتی فراملی است رفتارهایی 
از این تجمع دیده می شود که حاصلش این است که  با سوءاستفاده 
تعدادی را دلزده کنند تا دیگر در چنین مناسبت هایی حضور نداشته 

باشند.
روضه  ها  و  قدر  شب های  قدس،  روز  برای  ما  که  زمانی  افزود:  وی 
نامش  با  باید  نیز  آن  محتوای  طبیعتا  داری��م،  مشخصی  نامگذاری 
پیدا  حضور  جایگاه  و  اسم  آن  اعتبار  به  افراد  کند.  پیدا  هماهنگی 
می کنند و تمایل دارند در همین حدود حرف و سخن بشنوند. زمانی 
که صحبت های دیگری با این مجالس همراه می شود و مستمعی که 
بدبینی  به مرور  نداشته،  برداشتی  از قبل چنین  پیدا می کند  حضور 
این وضعت  اما متاسفانه  افزایش خواهد داد  این مجالس  از  را  آن ها 

تکرار می شود و کسی بنا بر از بین بردن آن ندارد.
یا  علت  مناسبت،  ن��ام،  ما  که  زمانی  ک��رد:  خاطرنشان  درایتی 
مجلسی را به هر نامی برگزار و عده ای را با آن نام دعوت می کنیم تا 

در آن مجالس حضور پیدا کنند، اگر خالف آنچه انتظار دارند در آن 
پیدا  حساسیت  ایده ها  آن  به  نسبت  تدریج  به  یقینا  بشنوند  مجلس 
می کنند. گاهی احساس می شود که مردم به چنین حرف هایی که از 
این تریبون ها زده می شود اصال گوش نمی دهند و این ذهینیت ایجاد 
پیدا  طیب خاطر حضور  با  و  عاشقانه  است  ممکن  گاهی  که  می شود 

نکنند. در مراسم های ملی ما نیز همین گونه است.
بخشی  اکنون  کرد:  بیان  ملت  اتحاد  حزب  مرکزی  ش��ورای  عضو 
به  می شود،  دیده  جامعه  در  قضایا  اینگونه  به  راجع  که  مسئله ای  از 
سوءاستفاده  از این تجمعات برمی گردد. با این سوء استفاده، به تدریج 
اصل آن تجمع و ذهنیت نیز ممکن است مورد تشکیک مردم قرار گیرد 
و تصور مردم این می شود که این ایام دستاویز بازی برای افرادی است 
که سوار بر قدرت هستند تا با سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم 
از آن ها سواری بگیرند. اگر این وضعیت تشدید شود به اصل آن اعتقاد 

نیز لطمه وارد می کند.
وی ادامه داد: باید تفکیک صورت گیرد. این دریافت های مقطعی 
درازمدت  در  وضعیت  این  زیرا  کند  شادمان  را  آن ها  نباید  زودگذر 
به وجود می آورد که گاهی ممکن است  را در فرهنگ کشور  فجایعی 
جبران آن بسیار زمان بر و پرهزینه باشد. این افراد باید تالش کنند تا از 
توانایی، استدال و جایگاه خود استفاده کنند و هر چیز را به جای خود 
ببینند. سوءاستفاده از اینگونه مقدسات، رویه ها و سنت های مردم که 

مورد انتظار آن ها نیست، به خود آن ها و آن مراسم لطمه خواهد زد.

به دنبال آتش سوزی در بزگترین انبار صندوق های رأی در عراق مطرح شد

چه کسانی از خشنودی سردار ایرانی برآشفتند؟ 

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:

سوء استفاده سیاسی از مقدسات به باورهای مردم آسیب می زند

https://telegram.me/
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  لبخند خورشید

عصر یك روز پاییزی بود. بحثی میان خورشید و باد درگرفت. باد به خورشید گفت: تو نمی دانی. من از تو بسیار قوی ترم. خورشید با آرامشی خاص جواب داد: نه تو قوی تر 
نیستی. کمی بعد آنها رهگذری را دیدند که یك پتو را به دور خود پیچیده بود. باد گفت: هر کدام از ما که بتواند پتو را از این مرد جدا کند، برنده خواهد شد.

خورشید قبول کرد. باد شروع به وزیدن کرد. رهگذر پتو را بیشتر به دور خود پیچید. باد بازهم باشدت بیشتری وزید، اما رهگذر پتو را محکم تر نگه می داشت. تالش باد 

نتیجه ای نداشت و شکست را پذیرفت.
نوبت به خورشید رسید. خورشید لبخندی به رهگذر زد. او دستان خود را که با آنها پتو را محکم گرفته بود شل کرد. خورشید بازهم با گرمای بیشتری لبخند زد. رهگذر 

بالفاصله پتو را از خود کند و خورشید پیروز شد.بایك لبخند گرم می توان هزاران کارناشدنی را به انجام رساند.

داستانک
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بخش  فیاض  آسایشگاه  عمومی  مدیرروابط 
بخش  در  مددجویان  تعداد  به  توجه  با  گفت: 
و  همیشگی  مراقبت  به  نیاز  که  شیرخوار  
اداره  پرستار  سه  حضور  با  و  دارند  شبانه روزی 

می شود.
نشست  در  گذشته  روز  نبوی  حشمت  سیده 
محل  در  رس��ان��ه  اص��ح��اب  حضور  ب��ا  خبری 
آسایشگاه توانبخشی شهید فیاض بخش افزود: 
در  که  مددجو  نفر   ۵۸۰ از  بیش  با  موسسه  این 
مددکار   400 حدود  و  دارند  اقامت  آسایشگاه 
از  می کنند  همکاری  بخش  فیاض  مجموعه  با 
بزرگترین مراکز توانبخشی و نگهداری معلوالن 

جسمی_حرکتی است. 
از  نگهداری  باالی  هزینه های  به  اشاره  با  وی   
معلولین بیان کرد:  هزینه های جاری موسسه 
درسال 97 روزی 60 میلیون تومان و در ماه بالغ 
بر ۱میلیارد و 800تومان است و تنها ۲۰ درصد 
این هزینه ها توسط دولت پرداخت و مابقی این 

مقدار به وسیله خیرین تامین می شود.
مرکز  خدمات  از  بخش  چهار  تشریح  به  نبوی 
توانبخشی فیاض بخش پرداخت و تصریح کرد: 
 ۱۵ تا  افراد شیرخوار  برگیرنده  در  اطفال  بخش 
سال است و بخش زنان این آسایشگاه از سن ۱۵ 
سالگی تا سالمندی را شامل می شود که بخش 
همچین  است.  زنان  بخش  همانند  نیز  مردان 
قسمت آموزش این آسایشگاه از پیش دبستانی 
تحت  را  اف��راد  و  برمی گیرد  در  را  دانشگاه  تا 

آموزش قرار می دهد.
این  شیرخوار  بخش  کودکان  داد:  ادامه  وی 
مرکز همانند دیگر مراکز بهزیستی نیازمند توجه 
و محبت هستند که با توجه به کمبود مربی در 
این مرکز، از مردم میخواهیم که با حضور خود 
این  را شامل  این بخش کمک معنوی خود  در 
به  را  کودکان  این  نباید  البته  و  کنند  فرزندان 
آغوش خود فشرد چرا که این کودکان خیلی زود 

وابسته می شوند. 
داد:  توضیح  ایزوله  بخش  خصوص  در  نبوی 
به  یا  هیدروسفالی  بیماری  دچار  که  افراد  این 
اصطالح آب آوردن مغز هستند، 24 ساعت باید 
تحت مراقبت باشند و اگر این بیماران در دوره 
انجام  شمع گذاری  عمل  اول  سال  پنج  طالیی 
مطلوبی  زندگی  از  نمی توانند  متاسفانه  نشود 

برخورار شوند.
پرستاری  خدمات  مرکز  این  عمومی  روابط 
این موسسه را این گونه تشریح کرد: مددجویان 
تحت پوشش موسسه دارای پرونده ویژه درمانی 
و پزشکی هستند و استقرار واحد پرستاری در 
با  مددجویان  ات��اق ه��ای  تجهیز  بخش،  هر 
مراکز  به  مددجویان  اعزام  و  خیرین  مشارکت 
درمانی در سطح شهر در صورت لزوم را از نمونه 

این خدمات پرستاری دانست.
به  که  دندان پزشک   ۴۰ از  بیش  حضور  از  وی 
پزشکی  دن��دان  کلینیک  در  افتخاری  صورت 
هستند  فعالیت  به  مشغول  آسایشگاه  ای��ن 
این  در  پزشکان  حضور  داد:  ادام��ه  و  خبرداد 
واحد شامل ویزیت مددجویان توسط پزشکان 
اورول��وژی،پ��وس��ت،  رشته  های  در  متخصص 
روان،چشم پزشکی  و  ارتوپدی،داخلی،اعصاب 
عمل های  با  همراه  هفته  روزهای  در  اطفال  و 
جراحی که در صورت نیاز با کمک خیرین انجام 

می گیرد.
مقیم  داروس��از  فرد  یک  با  داروخ��ان��ه  نبوی 
حضور  با  آزمایشگاه  توان بخشی،  مرکز  در 
کارشناس  آزمایشگاهی،  علوم  کارشناس 
بهداشت محیط و کارشناس بهداشت تغدیه را 
از دیگر بخش ها و خدمات پزشکی این موسسه 
برشمرد و گفت: فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار 
هیدروتراپز  روان شناسی،مددکاری،  درمانی، 
این  توان بخشی  خدمات  جزو  درمانی  آب  و 

موسسه دانست.
دیگر  از  را  مذهبی  خدمات  ادام��ه  در  نبوی 

کرد:  تشریح  دانسته  موسسه  این  فعالیت های 
مناسبت های  در  رض��ا  ام��ام  ح��رم  به  تشرف 
و  خوانی   ندبه  مراسم  سال،  ایام  در  و  مختلف 
در  جشن  برگزاری  نیز  و  توسل  دعای  قرائت 
سال  ایام  بزرگداشت  و  گوناگون  مناسبت های 
برنامه های  جمله  از  صفر  آخر  دهه  عزاداری  و 

مذهبی آسایشگاه معلولین است.
اردوه�����ای  اج�����رای  و  ب����رگ����زاری  وی 
مجموعه  خارج  و  داخل  در  فرهنگی،تفریحی 
خدمات  جزو  را  خیرین  و  نیکوکاران  کمک  با 
افزود:بزرگداشت مناسبتهای  و  رفاهی دانست 
را  نیکوکاری  بازارچه  و  مهر  ملی،نوروز،جشن 
موسسه  فرهنگی  خدمان  و  فعالیتها  جمله  از 

برشمرد.
سرپرست روابط عمومی مرکز توابخشی فیاض 
بخش بیان کرد: بخش آموزش آسایشگاه فیاض 
از مساحت تقریبی 800متر مربع برخوردار است 
که امکانات آموزشی در 2 بخش مجزا دختران 
و پسران تجهیز شده است.  در این قسمت 75 
کسب  درحال  دانشجو  و  دانش آموز  مددجوی 
مجرب  معلمان  نظر  تحت  که  دارد  تحصیل 

آموزش می بینند.
همانند  مددجویان  این  که  شد  ی��ادآور  وی 
دیگر افراد از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 ظهر 
مشغول به فعالیت های اشتغالی و حرفه آموزی 
هستند و با توجه به سخت بودن انجام کارهای 
با  حرفه و فن و خیاطی و دیگر حرفه ها گفت: 
برای  افراد  این  که  طوالنی  نسبتا  زمان  وجود 
انجام کارها صرف می شود اما برای ما از ارزش 

و اهمیت باالیی برخوردار است چرا که این افراد 
موفقیت های  این  به  خود  تالش  و  دست ها  با 

هرچند کوچک دست پیدا میکنند.
که  صبحگاهی  ورزش  بر  عالوه  افزود:  نبوی 
می گیرد  صورت  مجموعه  این  در  صبح  هرروز 
ما  که  انجام می شود  نیز  فعالیت های تخصصی 
افرادی  شاهد  موسسه  این  مددجویان  بین  از 
که موفق به کسب موفقیت هایی کوچک و بزرگ 
و  فعالیت  اند. همچین  در سطح کشوری شده 
رشته های  برای  آموزش  زمینه  نمودن  فراهم 
روی  تنیس  ومیدانی،  دو  ویلچر،  با  بسکتبال 
میز، بوچیا،تیراندازی و ورزش همگانی را جزو 

برنامه های ورزشی مرکز برشمرد.
نبوی امکانات ورزشی این مرکز توانبخشی را 
این گونه تشریح کرد:مجموعه ورزشی شادروان 
نگین  سرپوشیده  استخر  آسایشگاه،  موقوفه 
آب  ورزش��ی  مجموعه  و  عموم  استفاده  ب��رای 
استفاده  مورد  که  است  معلولین  ویژه  درمانی 

قرار میگیرد.
مختلف  قسمت های  از  بازدید  رپایان  د  وی 
موضوع  این  به  توجه  با  شد:  متذکر  آسایشگاه 
توسط  آسایشگاه  هزینه های  درص��د   80 که 
مشارکت مردمی و خیرین تامین شده و با اوضاع 
اقتصادی نابسامان امروز این کمک ها به شدت 
کاهش پیدا کرده و ما نیز در تامین این هزینه ها 

به مشکالت نسبتا جدی برخوردیم.
گران  نیز  و  داروها  تحریم  با  داد:  ادامه  نبوی 
داروهای  ترین  اصلی  تامین  در  ما  دالر  شدن 
مردم  اگ��ر  و  شدهایم  مواجه  مشکل  با  مرکز 
این مشارکت ها محروم  از  مارا  همیشه مهربان 
کنند بدون شک در اوضاع نابسامان تری به سر 

خواهیم برد.
مشارکت های  خواستار  مردم  از  درآخر  وی 
مردمی بیشتر و کمک های مادی و معنوی جهت 
رسیدگی بهتر و بیشتر به این مرکز شد و گفت: 
فطر  عید  سعید  ایام  بودن  نزدیک  به  توجه  با 
این موسسه برآن است که با جمع آوری فطریه 
هزینه های  نیکوکاران  ارزشمند  کمک های  و 

جاری و ماهیانه خود را تامین کند.
از  را  مرکز  این  به  فطریه  اهدای  نحوه  نبوی 
عید  نماز  محل  در  مستقر  پایگاههای  طریق 
مردمی  مشارکتهای  دفتر  و  شهر  سطح  در 
فرودگاه  و  توحید  میدان  در  واقع  آسایشگاه 
شهید هاشمی نژاد  و نیز از طریق شاره تماس 
فطریه  حضوری  دریافت  36666336ج��ه��ت 

خبرداد.

راستای  در  باید  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
بر  مبتنی  اقدامات  موثر،  پیشگیری  و  مبارزه  ارتقا 
پژوهش های کاربردی باشد و در راه اندازی این مرکز 
هم با هدایت پژوهش های عینی و کاربردی این گونه 

اقدام شود.
علی رضا رشیدیان در جلسه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان افزود: از این رو به منظور 
استفاده از ظرفیت مردم و سازمان های مردم نهاد 
با نظارت و حمایت که انجام می شود در چارچوب 
سیاست های ستاد مبارزه با مواد مخدر محور کار 
شورا در سال جاری است. این تشکل های مردمی 
در تعمیق بخشیدن به اقدامات و تحرکات این حوزه 
پیشگیرانه  یا  ای  مقابله  فرهنگی  اقدامات  از  اعم 

ودرمانی نقش موثری دارند.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر توجه جدی 
با  جانبه  همه  با  مبارزه  ملی  طرح  های  برنامه  به 
تقسیم  و  برش  اف��زود:  جاری  سال  در  مخدر  مواد 
کار شهرستانی به تناسب حوزه های جغرافیایی در 
این بخش باید بر اساس این برنامه و رویکردهای آن 

انجام شود.
با  تیرماه  اول  هفته  اینکه  به  اشاره  با  رشیدیان 
این هفته  گفت:  است،  مخدر  مواد  مبارزها  عنوان 
در  شده  انجام  اقدامات  گ��زارش  تا  است  فرصتی 
این حوزه به مردم ارائه شود و در این راستا تمامی 
دستگاه ها باید از این ظرفیت و زمان برای اطالع 

رسانی عملکرد خود در این بخش استفاده کنند.

 وی با تاکید بر ضرورت اقناع و جلب همکاری و 
همراهی افکار عمومی در این مبارزه، عنوان کرد: 
فرمانداران و مسئوالن دستگاه های مرتبط  باید در 
این زمان از ظرفیت های رسانه ها ، صدا و سیما ، 
نماز جمعه ، نشست ها و جلسات پرسش و پاسخ در 
محالت و مناطق مختلف غیره بهره گرفته و همراهی 

مردم را قوت بخشند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به آغاز 
تعطیالت مدارس و سفرهای تابستانی تاکید کرد: با 
پشتیبانی ستاد مرکزی از امکان ستاد خدمات سفر 
برای آگاهی بخشی به جامعه و توجیه خانواده های 
مسافر در رابطه با این پدیده و آسیب های آن بهره 

گیرند.

رشیدیان در بخشی دیگر از سخنان خود تقویت 
را در  پایانه های مرزی  و  و تجهیزات مرز  امکانات 
راستا مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر مورد توجه 
امکانات  وضعیت  و  موضوع  این  گفت:  و  داد  قرار 
مرزی  ساماندهی  کارگروه  در  موجود  تجهیزات  و 
استان  با هدف مبارزه موثر با این پدیده بررسی و 

پیگیری شود.
وی در موضوع راننده های ایرانی که به ترکمنستان 
تردد دارند هم افزود: باید در زمینه هوشیار سازی و 
قوانین  زمینه  در  ها  راننده  به  کامل  رسانی  اطالع 
مربوط به مقابله با قاچاق در ترکمنستان اعم از مواد 
مخدر تا داروهایی مورد نظر آنان اطالع رسانی الزم 
کار  دردستور  باید  رسانی  اطالع  این  شود.  انجام 

پایانه های مرزی قرار گیرد .
وی با تاکید بر توجه جدی بر موضوع مبارزه با دانه 
درشت ها و قاچاقچیان عمده گفت : این امر نیازمند 
مبارزه هوشمند تر وهدفمندتر است اما بدین مفهوم 
نیست که حاشیه شهر و خرده فروشان مواد مخدر و 
فضای اجتماعی نامناسب شهری را نادیده بگیریم .

با  گسترده  مقابله  عین  در   : ک��رد  تاکید  وی   
قاچاقچاین از محیط های اجتماعی نیز نباید غفلت 
کرد و با توزیع کنندگان خرد هم مبارزه موثر انجام 
شود. نقش سازمان های مردم نهاد در تعمیق مبارزه 
آوری  جمع  حوزه  در  به ویژه  اعتیاد  پدیده  با  موثر 
معتادان متجاهر و جامعه پذیر کردن آنها بسیار مهم 
و محور عمل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

استان است.
 رشیدیان در موضوع بهبود یافتگان مواد مخدر 
هم گفت: جامعه پذیر شدن و اشتغال این جمعیت 
از اهمیت زیادی برای بازگشت صحیح آنان به جامعه 
و عدم گرایش دوباره به مصرف مواد است که با کمک 
و ورود بخش خصوصی می توان اقدامات موثری در 

این حوزه انجام داد.
پژوهش،  مرکز  ان���دازی  راه  از  همچنین  وی   
آموزشی و درمانی سوء مصرف مواد مخدر در استان 
استقبال و عنوان کرد: باید در راستای ارتقا مبارزه 
و پیشگیری موثر ، اقدامات مبتنی بر پژوهش های 
کاربردی باشد و در راه اندازی این مرکز هم با هدایت 

پژوهش های عینی و کاربردی اینگونه اقدام شود.

موسسات  هماهنگی  و  اشتغال  مشارکت،  معاون 
غیردولتی بهزیستی استان خراسان رضوی گفت: ۲۵۰۰ 
خانواده دارای دو عضو معلول شهری و روستایی در نوبت 

دریافت مسکن هستند. 
مجتبی حسین نژاد افزود: در موضوع مسکن، دو گروه 
مددجویان عادی و مددجویان دارای معلولیت داریم که 
به دوگروه روستایی و شهری تقسیم می شوند. در مورد 
خانواده های دومعلولی به هر خانواده شهری، 30 میلیون 
تومان و به هر خانواده روستایی، مبلغ 18 میلیون تومان 

وام بالعوض اعطا می گردد.
وی بیان کرد: البته خیرین مسکن ساز نیز کمک هایی 
در این زمینه داشته اند. این شرایط شامل تمام معلولین 
اعم از ذهنی وجسمی می شود. شایان ذکراست به هر 
فرد، عالوه بر این وام تسهیالتی از طریق بنیاد مسکن 
برای افراد روستایی و تسهیالت مسکن برای افراد دو 
معلول شهری هم تعلق می گیرد. همچنین تمام افراد 
و چه  بهزیستی هستند، چه معلول  که تحت پوشش 
مددجوی عادی، از یک انشعاب گاز، آب و برق رایگان 

برخوردارند.
اساس  بر  خانواده   ۱۰۱۸ کنون  »تا  اینکه  بیان  با  وی 
اف��زود:  داری��م«،  شده  واگ��ذار  مسکن  تامین  عملکرد 
تعداد ۶۰۰۰ خانواده هم در مراحل پروانه تا نازک کاری 
ساختمان و تعداد ۲۵۰۰ خانواده  دارای دو عضو معلول 
شهری و روستایی وعادی در استان در نوبت دریافت 

مسکن هستند.
معاون مشارکت و هماهنگی بهزیستی دامه داد: تا به 
حال این مسکن ها از مجموعه مسکن های مهر و خود 
مالکی اختصاص یافته است. اما به طور کلی در بخش 
که  راهبردی  کمیته  دومعلول  خانواده های  مسکن 
متشکل از بهزیستی بنیاد مسکن و شهرسازی و بنیاد 
مستضعفان است، تصمیم گیری می کنند و هر بخش از 

کار توسط یکی از این ارگان ها اجرا می شود.
استانداردسازی  معیارهای  توضیح  در  حسین نژاد 
درصد  صد  ک��رد:  عنوان  مسکن ها  ای��ن  در  معلوالن 
این  که  زمانی  تا  و  می گیرد  ص��ورت  مناسب سازی 
نمی گیرند.  تاییدیه  نشوند،  مناسب سازی  مسکن ها 
تالش می شود که کارشناسی دقیقی بر روی ساخت این 
مسکن ها صورت بگیرد. همچنین بودجه ای در بخش 
در  که  مساکنی  که  داده ای��م  اختصاص  مناسب سازی 

گذشته ساخته شده اند را مناسب سازی کنیم.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: هم اینک 
میزان ذخایر خونی این استان برای تمامی گروههای 

خونی افزون بر 30 درصد کاهش یافته است.
حمیدرضا اسالمی افزود: گرمای هوا و روزه داری از 
علل کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون و در نتیجه 
افت میزان ذخایر خونی در هفته های اخیر شده است.

وی از داوطلبان اهدای خون خواست که برای کمک 
به بیماران نیازمند هر چه سریعتر نسبت به امر اهدای 

خون مبادرت کنند.
برنامه های  از  را  اهداکنندگان مستمر  افزایش  وی 
و اظهار کرد: هم  انتقال خون عنوان  در حال اجرای 
اکنون 53 درصد اهداکنندگان خون در استان به صورت 
مستمر و ساالنه سه تا چهار نوبت خون اهدا می کنند. 
میزان اهداکنندگان مستمر خون در خراسان رضوی در 
سالهای اخیر از 51 به 53 درصد افزایش یافته که ارتقای 

این رقم با جدیت دنبال می شود.
کرد:  بیان  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
ساالنه به طور میانگین 180 هزار داوطلب اهدای خون 
در مشهد و دیگر شهرستان های استان به پایگاههای 
انتقال خون مراجعه می کنند که 140 هزار نفر از این 

تعداد شرایط اهدا را دارند.
به گفته وی، ساالنه 352 هزار کیسه خون و فراورده 

های خونی در خراسان رضوی تولید می شود.
وی همچنین گفت: در سالهای گذشته یک هزار و 
400 تخت بیمارستانی به تعداد تخت های بیمارستانی 
این  بر  و  در استان خراسان رضوی اضافه شده است 
اساس نیازهای خونی افزایش یافته اما هیچ رشدی در 

میزان بودجه و پرسنل انتقال خون نداشته ایم.
استان خراسان رضوی سومین استان تولید کننده 
خون در کشور پس از استان  های تهران و فارس است. 

استانداری  دولت  شبکه  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
خراسان رضوی گفت: اجرای طرح حذف اخذ کپی 
مدارک هویتی در ادارات دولتی مشهد همزمان با 

عید سعید فطر اجرایی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا روحبخش در 
جلسه هماهنگی آموزشی و توجیهی اجرای طرح 
و  جمهور  رئیس  معاون  بخشنامه  اساس  بر  گفت: 
و  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  رئیس 
این طرح در کشور کلید  دستور وزیر کشور اجرای 

خورد.
روحبخش ادامه داد:  آخرین تحوالت هویتی مانند 
تغییر نام و حذف برخی اطالعات شناسنامه ای،  از 
طریق پایگاه ثبت احوال کشور استعالم خواهد شد 

و در دسترس ادارات دولتی قرار می گیرد.
مدیر فناوری اطالعات استانداری گفت: بر اساس 
این طرح، تمامی فعالیت های خدماتی که نیاز به 
تایید و استعالم هویتی در ارگان های دولتی دارد؛ 
به صورت بر خط اهراز هویت می شود و دیگر نیازی 
به اخذ کپی شناسنامه و کارت ملی از فرد متقاضی 

سرویس نیست.
های  ارگ��ان  در  ابتدا  طرح  این  کرد:  تصریح  وی 
دولتی و سپس در واحدهای خصوصی به اجرا در 
خواهد آمد و دیگر نیازی به ارائه کپی و حضور فرد 

نیست.

       سحر مغانی
اجتماعی،  شبکه های  در  زیادمان  فعالیت  لطف  به 
می کنیم.  دریافت  سرعت  به  را  درش��ت  و  ریز  اخبار 
و  پیشتر کمتر رسانه ای می شد  که  اخباری  مخصوصا 
از  و  نیست  خوشایندمان  اصال  که  اخباری  مخصوصا 
شنیدن شان آه از نهادمان برمی آید. یکی از این اخبار، 
اخبار مربوط به جرایم کودک آزاریست که یکی از آن ها 
درهفته گذشته تحت عنوان تجاوز به عنف رسانه ای شد 

و احساسات عمومی را شدیدا جریحه دار کرد.  
کودک آزاری 

شنیع  و  حد  باالترین  شد  صحبت  آن  از  که  خبری 
ترین اعمال از موارد  کودک آزاریست. اما آیا تنها این 
می شود؟  محسوب  کودکان  آزار  عنوان  به  شدید  حد 
این که در قوانین عرفی  به  با توجه  اگرچه  قطعا نخیر! 
و مخصوصا در قوانین رسمی مان توضیحات روشن و 
مفصل و کاملی از مصادیق کودک آزاری وجود ندارد، 
حق دارید که از تعریف کودک آزاری اظهار بی اطالعی 
کنیم  تعریف  را  آزاری  ک��ودک  بخواهیم  اگ��ر  کنید. 
می توانیم بگوییم که هر عملی که کودک را به صورت 
جسمی و روانی در شرایط نامساعدی قرار دهد می تواند 
مصداقی از ک��ودک آزاری باشد. بنابراین مسائلی مثل 
کار و بهره کشی از کودکان، تنبیه جسمانی آن ها توسط 
مربیان و والدین، و ایجاد ارتباط و تماس های جنسی 

هم در دسته آزار آنان قرار می گیرد. 
از کجا آب می خورد؟ 

طبق آمارهای تحقیقات اجتماعی، فقر و اعتیاد از 
زمینه های مهم بروز کودک آزاری هستند؛ والدینی که به 
دلیل محدودیت مالی و فقر فرزند خود را مجبور به کار 
می کنند و حتی در مواردی دست به فروش آنان می زنند 
یا والدینی که خودشان گرفتار اعتیادند یا کارشان تهیه و 
فروش مواد مخدر است نیز فرزند نگون بخت شان را در 

معرض آزارهای موجود در محیط قرار می دهند. 
بیایید نزدیک تر و ساده تر نگاه کنیم؛ والدینی که به 
با تنبیهات  را  یا کمبود آگاهی فرزندانشان  دلیل عدم 
دلیل  به  بازهم  که  آن ه��ا  یا  می کنند  "تربیت"  بدنی 
فقدان آگاهی خطوط قرمز بدن فرزندانشان را به آن ها 
آموزش نمی دهند یا آن ها که کودکان شان را به راحتی 
در محیط های مختلف و با افراد دیگر تنها می گذارند، 
همه این والدین بزرگوار کودکان شان را در معرض این 
آزارها قرار می دهند و در مواردی خود موجب همین 

آزار می شوند.  
از طرفی بی حوصلگی والدین در برخورد با فرزندانشان 
گاهی باعث می شود رفتار های خشن داشته باشند و این 
هم از مصادیق آزار کودکان است که هم ناشی از فقر و 
گرفتاری  از  ناشی  هم  و  باشد  می تواند  والدین  اعتیاد 
عصبی و ذهنی زیاد و همچنین عدم شناخت والدین از 
مراحل رشد کودکان و عدم آگاهی شان از تبعات خشونت 

با آن ها.  
قربانیان  یا  روانی  بیماران  جنسی،  ک��ودک آزاران 

اجتماعی؟  
بیماری روانی میل به آزار جنسی کودکان یا همان 
پدوفیلی موردیست که تقریبا تا قبل از وقوع آن نمی توان 
بر  ع��الوه  اما  نه.  یا  است  آن  درگیر  کسی  که  فهمید 
هم  دیگری  اجتماعی  زمینه های  روانی،  بیماری  این 
مثال  باشد.  داشته  اثر  خاطی  فرد  روی  است  ممکن 
)اغلب  بالغ  فرد  برای  محدودیت های مختلف جنسی 
سوی  از  و  هستند(  م��ردان  جرایم  این  در  مجرمین 
دیگر میل جنسی همیشه فعال، فرد را در کشمکشی 
همیشگی قرار می دهد؛ همین شخص اگر اندکی زمینه 
میل به کودکان را داشته باشد یا چنان کور شده باشد 
که سن و جنس قربانی برایش اهمیتی نداشته باشد، 
ممکن است هنگامی که نزدیک کودکی قرار می گیرد 
کمی یا تمام میل جنسی خود را با این طعمه راحت 
الوصول راضی نماید؛ ممکن است دست یا بدن او را به 
قصد لذت جنسی لمس کند و یا بیشتر. کودکان که اغلب 
متوجه قبیح بود این عمل نمی شوند و یا توان مقاومتی 

اندکی دارند لذا به راحتی قربانی می شوند.  
تاثیر بر کودک 

در مورد آزارهای جنسی، دخترانی که مورد این آزار 
فشارهای  و  ناراحتی   بر  عالوه  می گیرند،  قرار  اذیت  و 
روانی که به آن ها تحمیل می شود، ممکن است به دلیل 
روابط  سمت  به  جنسی  اعمال  با  زودهنگام  آشنایی 
مختلف کشیده شوند و زمینه فحشا را در جامعه گسترش 
دهند چرا که طبق آمار حدود هشتاد درصد زنانی که 
گرفتار فحشا هستند، این آزار و خشونت را در کودکی و 
قبل از سن سیزده سالگی تجربه کرده اند. پسرانی هم که 
این آزار را در کودکی تجربه می کنند به دلیل جریحه دار 
و  روانی  مشکالت  دچار  اغلب  نفس شان  عزت  شدن 

مشکالت برقراری ارتباط در جامعه می شوند.  
آزار و اذیت های دیگر که ممکن است کودک معصوم 
و  کار  یا  آن ها شود، مثل خشونت های خانگی  گرفتار 
و  باعث فشارهای روانی  از آن ها، مشخصا  بهره کشی 
پایین آمدن اعتماد به نفس کودک شده و حتی ممکن 
است باعث بروز بیشتر رفتار  های خشن و بزهکارانه در 

بزرگ سالی شان شود. 
چکار کنیم؟ 

همانطور که برای درمان بیماری ها اولین قدم شناخت 
بیماری های  درم��ان  اس��ت،  آن  علت های  و  بیماری 
اجتماعی نیز پس از علت یابی ممکن می شود. قاعدتا 
گزینه های فقر و اعتیاد به زودی و به راحتی قابل حذف 
نیست اما تالش برای ریشه کن شدن آن ها در بلندمدت 

نتیجه خواهد داد.  
اما قسمت آسان و بسیار اثرگذار این درمان مربوط به 
آگاهی بخشی است. از آن جا که معموال والدین با عدم 
آگاهی شان کودکانشان را در معرض این آسیب ها قرار 
می دهند، آگاه شدن آن ها از خطرات احتمالی کمک 
بسیاری است برای صورت نگرفتن این جرایم؛ پدر و 
مادر اگر بدانند که هرکسی ممکن است کودک آزار باشد، 
کودکان شان را با دیگران تنها نمی گذارند یا آن ها را تنها 

برای خریدهای خانه به بیرون نمی فرستند.

عامه پسندخبر

مدیرکل انتقال خون استان:

ذخایر خونی خراسان رضوی 30 
درصد کاهش یافت

معاون مشارکت و اشتغال و هماهنگی موسسات 
غیردولتی بهزیستی خبرداد؛

۲۵۰۰ خانواده دارای دو عضو 
معلول در نوبت دریافت مسکن

همزمان با عید سعید فطر محقق می شود؛

کاغذ بازی حذف می شود

در نشست خبری موسسه توانبخشی شهید فیاض بخش مطرح شد؛

با کمبود نیرو مواجه هستیم

استاندار خراسان رضوی :

نیاز به مراکز آموزشی و درمانی ترک اعتیاد داریم

بلوار  در  ساله   36 جوان  مشکوک  مرگ 
شاهنامه مشهد

صدای ناله های دردناک مرد جوانی که در 
آسمان بولوار شاهنامه مشهد می پیچید، با 

مرگ مشکوک وی قطع شد.
خیابان  اهالی  گذشته،  شنبه  بعدازظهر 
از  پلیس  با  تماس  در  مشهد   31 شاهنامه 
مرگ مرد جوانی خبر دادند که به تنهایی در 
یک خانه ویالیی زندگی می کرد. دقایقی بعد 
نیروهای انتظامی با ورود به منزل مسکونی 
شدند  رو  روبه  ای  ساله   36 جوان  جسد  با 
دو  حدود  از  همسایگان  اظهارات  به  بنا  که 
فرد  و  کرد  می  زندگی  محل  این  در  قبل  ماه 

آرامی بود.
به  ج��وان  ای��ن  مشکوک  م��رگ  گ��زارش  با 
 2 ساعت  ح��دود  عمد،  قتل  وی��ژه  بازپرس 
بعدازظهر شنبه گذشته، قاضی احمدی نژاد 
برای بررسی موضوع عازم محل کشف جسد 
باره  این  در  تحقیقات  ترتیب  بدین  و  شد 

ادامه یافت.
مرد  داد  می  نشان  قضایی  های  بررسی 
مشغول  اعتیاد  ترک  مرکز  یک  در  ساله   36

از مرگ،  از حدود دو روز قبل  اما  بود  کار  به 
بولوار  ناله های دردناکش در آسمان  صدای 
گسترده  های  کبودی  پیچید!  می  شاهنامه 
از  حکایت  دست  کف  خراشیدگی  و  پا  روی 
خاطر  همین  به  داشت  مشکوک  ماجرایی 
بازپرس ویژه قتل عمد، دستور تحقیقات در 

این باره را صادر کرد.
که  بود  آن  بیانگر  مقدماتی  های  بررسی 
مرد 36 ساله قبل از مرگ پیامکی برای یک 
زن جوان ارسال و بیان کرده که برای دومین 
بارتصادف کرده است! ادامه بررسی ها نشان 
داد: او در حالی که از شدت درد ناله می کرد 

به پزشک نیز مراجعه نکرده بود.
این گزارش حاکی است، با انتقال جسد به 
چگونگی  درباره  تحقیقات  قانونی،  پزشکی 
مرگ مشکوک این جوان 36 ساله ادامه دارد.

میدان  در  جوانی  خودکشی  به  اقدام 
فهمیده مشهد

به  اقدام  از  حکایت  مردمی  های  گزارش 
روی  از  فهمیده  میدان  در  فردی  خودکشی 

پل دارد.
مردم  تجمع  و  آتشنشانی  حضور  علت  به 
اعالم  سنگین  نیز  منطقه  این  در  ترافیک 

شده است.

دستگیری اعضای باند سرقت های شبانه 
منطقه  در  های شبانه  سرقت  باند  اعضای 

قاسم آباد و الهیه دستگیر شدند.
به  که  ۳ج��وان  گفت:   مشهد  پلیس  رئیس 
زنی های  گشت  از  پس  دارند  اعتیاد  شیشه 
نامحسوس پلیس، توسط تیم دایره تجسس 
یک  و  دستگیر  مشهد  سناباد  کالنتری 
پالکش  که  پراید  سواری  خودروی  دستگاه 

مخدوش بود از آنها توقیف شد.
ادعا  دستگیری  زمان  در  که  متهمان  این  از 
می کردند نمی دانند کجا هستند و در خیابان 
درفش  ،چهار  کلید  ش��اه   ۸۶ ش��ده ان��د  گم 
مقادیری  و  قفل  انواع  کردن  باز  مخصوص 

وسایل مسروقه کشف شده است. 
الهیه  و  آب��اد  قاسم  های  شب  باند  اعضای 
مشهد در تحقیقات پرونده تا کنون به ۴۳فقره 
به  دستبرد  و  خودرو  داخل  وسایل  سرقت 

اعتراف  مسکونی  های  مجتمع  های  انباری 
کرده اند و تحقیقات ادامه دارد.

بدون  اینترنتی  تاکسی های  قانون  اعمال 
مجوز از امروز

پلیس  رئیس  حاجی زاده،  هادی  سرهنگ 
ارائه  گفت:  رضوی،  خراسان  استان  راهور 
تعیین  ضوابط  برابر  باید  خدمات  دهندگان 
باشد،  داشته  ت��ردد  مجوز  و  ک��ارت  ش��ده 
شده  مطرح  آیتم های  از  یکی  مسافرکشی 
اعمال  و  نظارت  مشمول  که  است  قانون  در 

قانون مجریان قانون قرار دارد.
برای  ش��ده  ارائ��ه  مهلت  داد:  ادام��ه  وی 
مجوزدار کردن شرکت های تاکسی اینترنتی 
باید  این  از  پیش  شرکت ها  این  شده،  تمام 
اق��دام  قانونی  مجوزهای  اخ��ذ  به  نسبت 

می کردند.
نگاه  البته  کرد:  ابراز  حاجی زاده  سرهنگ 
ارشادی  اول  درجه  در  زمینه  این  در  پلیس 
سریعتر  چه  هر  داری��م  انتظار  ام��ا  اس��ت. 
اخد  شرکت ها  این  سوی  از  الزم  مجوزهای 

شود.

کتابخوان

بارنز، درباره  نوشته جولین  زمان«  کتاب »هیاهوی 
مشهورترین  از  شوستاکوویچ  دمیتریویچ  دمیتری  ی 
آهنگسازان قرن بیستم است. شوستاکوویچ به واسطه 
ی دورانی که درش زندگی می کرد زندگی پرفرازونشیبی 
دوم  جنگ  و  استالین  دوران  دید،  را  انقالب  داشت. 
کتاب  این  را.  خروشچف  دوران  نهایت  در  و  جهانی 
توسط پیمان خاکسار به فارسی برگردانده و به صاحب 

امتیازی نشر چشمه در بازار کتاب منتشر شده است.
آورده  آن  نویسنده  درباره  کتاب  مقدمه  در  مترجم 
لستر   1946 متولد  نویسنده  بارنز  »جولین  اس��ت: 
انگلستان نیاز چندانی به معرفی ندارد. او چهار بار نامزد 
دریافت جایزه ی بوکر شده است؛ برای طوطی فلوبر،  
انگلستان، انگلستان،  آرتور و جورج و درک یک پایان. 
هیاهوی زمان اولین رمانی است که بارنز بعد از کتاب 
برنده بوکرش، درک یک پایان منتشر کرده. هیاهوی 
و  داستان  ترکیب   – است  هیبریدی  رمان  یک  زمان 

زندگی نامه.
»مهندسان  درب��اره  می خوانیم:  کتاب  از  بندی  در 
داشت.  وج��ود  بنیادین  مشکل  دوت��ا  انسان«،  روح 
از مردم دوست نداشتند روحشان  اول این که خیلی 
مهندسی شود، دست شما درد نکند. دوست داشتند 
روحشان همان طور که به دنیا آمده بود دست نخورده 
کنی  هدایتشان  کردی  می  سعی  وقتی  و  بماند  باقی 
مقاومت نشان می دادند. بیا به این کنسرت مجانی که 
در فضای باز برگزار می شود رفیق. واقعا فکر می کنیم 
که باید شرکت کنید. بله، البته که اختیاری است، ولی 
شاید اشتباهی بزرگ باشد اگر حضور به هم نرسانید... 
مشکل دوم مهندسی روح انسان، اساسی تر بود. چه 

کسی مهندسان را مهندسی می کند؟

به دنبال فعال  تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
کردن دانشگاه هنر رضوی در مشهد مقدس هستیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان 
رضوی، حجت االسالم والمسلمین رئیسی دیروز در 
تاالر والیت  استان در  از هنرمندان  با جمعی  دیدار 
حرم مطهر رضوی افزود: در  کشور دانشگاه های هنر 
بسیاری وجود دارد اما دانشگاه هنر با پسوند رضوی 
اقتضائات و الزاماتی دارد که این دانشگاه باید از آن 

برخوردار باشد.
هنرمندان  تا  شود  فراهم  بستری  باید  گفت:  وی 
و  فرهنگی  آثار  بتوانند  رض��ا)ع(  حضرت  به  دل��داده 
هنری خود را در جوار بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( 

به ظهور و بروز برسانند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در نخستین 
بین  دانشگاه  در  هنر  رشته  تشکیل  به  نسبت  گام 

المللی امام رضا)ع( تأکید داریم.
به  اش��اره  با  رئیسی  المسلمین  و  االس��الم  حجت 
اینکه مشهد مقدس بهترین بستر و زمینه برای ارائه 
سوغات فرهنگی و هنری است گفت: آستان قدس 
رضوی می تواند ضمن حمایت از هنرمندان داخلی، 
مفاهیم عالی ایرانی-اسالمی را به جامعه منتقل کند.
بین المللی  شبکه  اندازی  راه  شک  بی  افزود:  وی 
الزم  و  ض��روری  ام��ری  را  السالم  علیه  رض��ا  ام��ام 

می دانیم.
این  اکنون  تولیت آستان قدس رضوی گفت: هم 
شبکه روزانه فقط چند ساعت پخش برنامه دارد که 

باید به 12 ساعت افزایش یابد.
امروز  افزود:  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
آستان قدس رضوی تأسیس و فعال کردن مؤسسه 
هنری با حضور هنرمندان متعهد و فرهیخته را یکی 

از مأموریت های اصلی خود می داند.
گفت:همچنین  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
تالش داریم تا به نام امام رضا)ع( انجمن ادبی رضوی 
برای  مشوقی  تا  شود  تشکیل  کشور  استان های  در 

شاعران اشعار رضوی باشد.
هنرمندان،  از  تعدادی  دی��دار،  این  ابتدای  در 
بیان  مختلف  های  زمینه  در  را  خود  دیدگاه های 

کردند.

خبر

ف��روش  گفت:  تئاتر  ک��ارگ��ردان  و  نویسنده 
فجر  تئاتر  جشنواره  در  گذشته  سال  که  تندیسی 
خود  به  اعتراض  شکل  اگر  حتی  کردم،  دریافت 

گیرد نیز برآمده از یک درد است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ضیاءچمنی  مهدی 
تالش  اینکه  بیان  با  خراسان،  منطقه  ایسنا- 
دریافت  را  تندیسی  خراسان  تئاتر  برای  کردم 
باید  که  دارم  قرار  شرایطی  در  متاسفانه  و  کنم 
که  می گویند  ع��ده ای  برسانم،  ف��روش  به  را  آن 
اعتراض  نوعی  کردم  دریافت  که  تندیسی  فروش 
این طور نیست، اظهار  اما  به بی حمایتی ها است 
این  به  مختلف  افراد  دید  زاویه  از  هم  اگر  کرد: 
اعتراض  که  نمی کنم  تصور  شود،  نگاه  موضوع 
نهایت  در  اما  است  مفهومی  بسیار  و  باشد  بدی 
اعتراضی  اگر  چراکه  نبودم  چیزی  چنین  دنبال 
را  خود  حرف  صریح  و  ُرک   بسیار  باشم  داشته 

عنوان می کنم.
فروختن  چرایی  خصوص  در  داد:  ادام��ه  وی 
تندیسی که سال گذشته برای نگارش نمایشنامه 
جشنواره  بین الملل  مسابقه  بخش  در  "حذفیات" 

به  بود، گفت:  تئاتر فجر دریافت کرده  بین المللی 
قصد  اینکه  و  آمده  وجود  به  مالی  شرایط  دلیل 
و  کنم  آغ��از  تهران  در  را  جدیدی  نمایش  دارم 
خاطر  به  گرفتم  تصمیم  بمانم  آن جا  در  را  مدتی 
تئاتر، تندیسی را که سال گذشته در جشنواره به 

دست آوردم را به فروش برسانم.
تندیس  ای��ن  قطعا  ک��رد:  اضافه  ضیاءچمنی 
روی  گذاشتم  دست  بنده  و  است  ارزش  دارای 
بسیار  هم  خودم  برای  چراکه  معنوی  ارزش  این 
ارزشمند است و در شرایطی هستم که وسیله ای 
را  کار  این  باید  و  ندارم  فروش  برای  آن  جزء  به 

برای رسیدن به اهدافم انجام دهم.
هنر  خاطر  به  بنده  افزود:  تئاتر  کارگردان  این 
وابسته  اینکه  یا  و  نمی کنم  کار  سفارشی  نمایش 
در  اصال  کار  این  که  نیستم  خاصی  سیستم  به 
به  را  هنر  و  ندارد  جایی  من  تفکر  و  ایدئولوژی 
آن  برابر  سه  که  نمی فروشم  نمایش  اجرای  دلیل 
مقداری که به دنبال آن هستم را به دست آورم، 
که  را  جایزه ای  گرفتم  تصمیم  دلیل  همین  به 

خیلی دارای ارزش است را به فروش برسانم.
این  که  است  مشخص  کامال  ک��رد:  اضافه  وی 
سنگی  مجسمه  یک  تنها  و  نیست  طال  از  تندیس 
آینده  در  می تواند  و  دارد  تاریخچه ای  اما  است 
هویت  دارای  همچنین  و  باشد  داشته  قدمت 
عنوان  به  تندیس  ای��ن  ام��ا  ش��ود  شناسنامه   و 

واسطه ای است تا از آن کمک بگیرم.

نسبت  شرایط  واقعا  کرد:  عنوان  ضیاءچمنی 
مخاطبان  استقبال  و  بهتر  بسیار  گذشته  به 
اکثر  اما  است  شده  خوب  بسیار  شهر  سطح  در 
تئاتر  برای  را  خود  زندگی  مشهدی  هنرمندان 
احیای  و  کارکردن  آن ها  دغدغه  تمام  و  گذاشتند 
هنر در شهرشان است که تاکنون هم به نتیجه ای 

نرسیدند.
مشهدی  هنرمند  یک  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
تمرین  م��اه  پنج  ال��ی  چهار  تئاتر  اج��رای  ب��رای 
نوشتن  برای  هم  ساله  یک  پروسه  یک  و  می کند 
متن الزم است و در ادامه، نمایش یک ماه به اجرا 
برسد  فروش  به  خوب  هم  اگر  و  می شود  گذاشته 
یا  و  کرد  حساب  آن  روی  بتوان  که  نیست  مبلغی 

حتی پس اندازی برای آینده داشت.
این کارگردان تئاتر اظهار کرد: اصالت تئاتر این 
دهد  انجام  سفارشی  کار  کارگردان  یک  که  نیست 
از تهران دعوت کند  بازیگر چهره  و در نهایت یک 
که سه الی چهار روز به روی صحنه برود و در انتها 
از مشهد  الی 100 میلیون تومان درآمد  با 90  هم 
خارج شود و با انجام این کار، هم تبلیغی برای کار 
خود انجام داده و هم اینکه نمایش خود را با سود 
باید گفت که  و  باشد  نمایش گذاشته  به  باال  بسیار 
نمایش هایی  چنین  اجرای  از  افراد  این  همیشه 

سود می برند. وی با بیان اینکه این کار نوعی خود 
فروختگی و نامردی است، افزود: این اتفاق نوعی 
لطمه زدن به بدنه تئاتر است و به گونه ای می شود 
آیا  و می گوید  تماس می گیرد  تئاتری  تماشاگر  که 
آمدن  دارد،  بازیگر چهره هم حضور  اجرا  این  در 
و اجرای بازیگر چهره موردی ندارد و اتفاقا خوب 
سوء  و  شود  اجرا  تئاتر  که  شرطی  به  اما  است. 

استفاده ای از این موضوع صورت نگیرد.
متاسفانه  ام��ا  داد:  ادام��ه  تئاتر  بازیگر  ای��ن 
که  است  این  می افتد  مشهد  تئاتر  برای  اتفاقاتی 
به شدت لطمه می بیند و سلیقه تماشاگر را تغییر 
و توقع آن ها را پایین می آورد. باید گفت که تئاتر 
تماشاگر  و  است  غنی  هنری  تئاتر  نیست،  ُجنگ 
که  است  قرار  و  می کند  دعوت  صبر  و  تفکر  به  را 
انسان باشیم و قرار نیست تنها بخندیم بلکه باید 
تا  باشیم  داشته  آن  کنار  در  هم  را  نمایش هایی 

درس انسانیت را بیاموزیم.
که  اس��ت  درس���ت  ک���رد:  ب��ی��ان  ضیاءچمنی 
را  هنرمندان  موقعیت ها  از  بسیاری  در  مسئولین 
دارد  وجود  که  مسئله ای  اما  نمی کنند؛  حمایت 
جایی  تئاتر  ما  مملکت  در  متاسفانه  که  است  این 
چهره  بازیگر  یک  را  من  تندیس  این  اگر  و  ندارد 
دریافت می کرد، می توان مطمئن بود که ده برابر 

تنها  می شد.  فروخته  است  ذهنم  در  که  مقداری 
به خاطر اینکه همه او را می شناسند.

خصوص  در  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  این  
ارشاد  و  فرهنگ  جدید  مدیرکل  شدن  منصوب 
که  زمانی  همیشه  کرد:  تصریح  استان،  اسالمی 
هستیم  غریبه  آن  با  کمی  می شود  ایجاد  تغییری 
حمایت هایی  و  اتفاقات  از  پیش زمینه ای  که  چرا 
هستند  معتقد  ع��ده ای  نداریم.  هنر  زمینه  در 
مدیران جوان شرایط بهتری را فراهم می کنند اما 
بنده اعتقاد ندارم چراکه عده ای از مدیران جوان 
برای اینکه سمت خود را از دست ندهند کارهایی 

انجام می دهند که به صالح نیست.
کنم  پیش بینی  نمی توانم  بنده  کرد:  اضافه  وی 
قرار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  جدید  مدیرکل  که 
است چه کارهایی برای تئاتر این شهر انجام دهد 
اما امیدوارم فردی به روز و حامی هنرمندان شهر 
کار  می توانند  زمانی  تا  هنرمندان،  چراکه  باشد 
قرار  که  جوانان  از  عده ای  اما  دهند  ادامه  را  خود 
است وارد بدنه تئاتر شوند از این وضعیت دل سرد 
تئاتری  رسما  آینده  سال های  در  و  می شوند 

نخواهد بود.
این بازیگر تئاتر اضافه کرد: قرار است چند نفر 
کرده اند  کار  سال ها  که  افرادی  و  پیشکسوتان  از 
این بار را به دوش بکشن؟ نسل تئاتر پیر می شود 
تئاتر  با  از مسئولین که  بین می رود و عده ای  از  و 
برای  که  اتفاقی  نمی آید  بدشان  ندارند  ارتباطی 

موسیقی افتاده است هم برای تئاتر رخ دهد.
وی در خصوص تئاتری که قرار است در تهران 
به روی صحنه ببرد عنوان کرد: برنامه هایی برای 
شوم  مستقر  باید  اما  دارم  تهران  در  تئاتر  اجرای 
و  کنم  عمل  دارم  ذهن  در  که  برنامه هایی  به  و 
با یک گروه تهرانی  تمام دغدغه من این است که 
چه  در  افراد  این  که  نیست  مهم  اصال  و  کنم  کار 
است  این  هدف  مهم ترین  و  دارند  قرار  جایگاهی 
که من به آن چیزی که می خواهم دست پیدا کنم.
ب��رای  ب��ای��د  ک��رد:  خاطرنشان  ضیاءچمنی 
قدم  این  هم  من  و  برداشت  قدم هایی  پیشرفت، 
است  ذهنم  در  که  اهدافی  آن  به  و  برمی دارم  را 
به  تهران  در  کار  شرایط  می پوشانم،  عمل  جامه 
این  از  من  و  است  مشهد  شهر  از  سخت تر  شدت 
موضوع آگاه هستم و مشکالت ده برابر خواهد شد 
اما عالقه دارم در چند سال آینده از خودم راضی 
ذهن  در  پیشرفت  برای  که  را  قدم هایی  و  باشم 
و  آورم  دست  به  را  تجربه  این  باید  و  بردام  دارم، 
تئاتر  رفتن  صحنه  روی  به  با  اتفاق  این  امیدوارم 

در تهران همراه باشد.

دانشگاه هنر رضوی بزودی 
تأسیس می شود

یک نویسنده و کارگردان تئاتر:

شکل اعتراضی فروش تندیس هم حتی برآمده از یک درد است

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.

4 3 2 5
3 6 1 9

2 5 1
2 1 9 8

8 3
9 7 1 6

1 9 7
4 2 5 1

2 1 8 6

جواب

جواب

7 1 8 8 6 2 3 5 4

1 4 2 4 7 6 1 3 7
7 7 1 2 3 8 5 2 8
4 7 3 1 2 7 2 6 9
6 4 6 2 3 8 1 8 3
6 2 6 1 9 3 3 8 1
3 1 5 8 4 1 7 2 2
8 9 7 4 1 7 2 4 9
3 3 7 5 8 9 5 1 7

149382657

357641289
682759143
213567498
568914372
974823516
831496725
496275831
725138964

718862354

142476137
771238528
473127269
646238183
626193381
315841722
897417249
337589517

              :: افقی
1-از بزرگان فقها و دانشمندان شیعی صاحب کتاب شرایع االسالم- تجربه و امتحان 2- اثر معروف 
نیما یوشیج- بزرگی و شکوه- واحد مایعات 3- از اسماء حسنی- بلبل- واحد سرعت هواپیما 4- طریق 
کوتاه- مقیاس اندازه گیری- تخم مرغ در زبان بیگانه- کربالی قدیم 5- مربی شاهزادگان- اندک- تنبل 
و بیکار 6- اصطالحی در ورزش کشتی- آش آرد 7- حق ویژه سیاسی و اقتصادی- تابعیت- آوا و صوت 
8- نجات دهنده- فی سبیل- کرانه های آسمان 9- بیسواد- بیگانه و ناشناس- واحد پول مراکش 10- 
از شهرهای مازندران- هیدروتراپی 11- قورباغه درختی- پوشاک- کیسه پول 12- گوشه گیری- همراه 
آشغال- نوعی آچار- آواز دسته جمعی 13- صدا زدن- معاون دادستان- زبان مردم کشور گرجستان 

14- پول هخامنشی- توده بزرگ برفی- شریان 15- از رودهای مهم ایران- نقاشی ریزه کاری

 :: عمودی
1-بزودی- مهمان بی دعوت 2- دادگاه بین المللی- 
احترام  کلمه   -3 طغرل  وزی��ر  خ��ام��وش-  اقیانوس 
مقدسه  اماکنه  مسافر  بیهوده-  سخنان  مردان-  برای 
از  4- جمهوری اسالمی واقع در ساحل غربی آفریقا- 
هم پاشیده- قلیل 5- معاون هیتلر- فیلسوف آلمانی- 
پاهای  با  ای  پرنده  کننده-  عبادت   -6 گلو  زیر  ورم 
بلند- زمان بی پایان 7- گل ته حوض- جزیره تفریحی 
آش  س��ال-  طوالنی  شب   -8 آس��ان  و  سهل  ایتالیا- 
زیره- بدل وضو 9- نمونه- صومعه نشین- زود و فوری 
انتقام  10- شیمی کربن- سخن بیهوده- کینه توزی و 
11- عبودیت- مته- عدد ماه 12- فلز سرخ- رفیق- ایده 
آلیسم 13- در امان- رودخانه زاینده رود در آن واقع 
شده- اسباب و متاع خانه 14- نگهبان چماق بدست- 

پایین جامه- گمراه 15- لقب سهروردی- ناصر
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مشهد  شهر  اسالمی  شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
مقدس گفت: اساسنامه شرکت توسعه و عمران توس در کمیسیون های 
تخصصی شورای پنجم تصویب شده و به زودی برای بررسی به صحن 

علنی می آید.
رسانه  اصحاب  با  خود  خبری  نشست  اولین  در  ریاضی  مسعود  سید 
اظهار کرد: هر کدام از کمیسیون های تخصصی شورا یک بخش متناظر 
در شهرداری دارد که به تولید الیحه و اجرای کار می پردازد اما وقتی ما 
کار خود را با تشکیل کمیسیون ویژه توسعه و عغمران توس در شورای 
پنجم آغاز نمودیم این کار در شهرداری در در قالب یک ناحیه منطقه 

12 انجام می شد.
وی با اشاره به اینکه این ساختار متناظر با کمیسیون ویژه توسعه و 
عمران توس شورا در شهرداری در حال تشکیل است، افزود: ما کارمان 
با سایر کمیسیون ها متفاوت است زیرا ما تولید طرح و الیحه می کنیم تا 
در شهرداری و شورا بررسی شود اما در کمیسیون های دیگر روال به این 

صورت است که بیشتر لوایح از سوی شهرداری ارائه می شود.
و  راه  توسط  توس  شهرسازی  ویژه  طرح  تهیه  قرارداد  عقد 

شهرسازی
شهرداری  با  توس  حوزه  در  باید  که  دستگاه هایی  مورد  در  ریاضی 
ضرورت  که  کارهایی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  باشند،  داشته  همکاری 
دارد به فوریت در توس انجام شود تصویب طرح های شهری است. این 
منطقه به یکباره منطقه شهری شده اما بدون طرح شهری است. در این 
بخش نیاز به همکاری اداره کل راه و شهرسازی داریم که خوشبختانه 
تهیه طرح ویژه شهرسازی توس توسط راه و شهرسازی عقد قراردادش 

انجام شده و قرار است ابتدا طرح راه بردی آن تهیه شود.
 350 توس،  مساحت  هکتار   500 و  هزار  سه  کل  از  کرد:  تصریح  وی 
هکتار محدوده تاریخی است که با دیواره باره از سایر مناطق جدا شده 
است که کارهای آن بخش باید زیر نظر میراث فرهنگی باشد. در کنار 
این دو دستگاه، همکاری استانداری، آستان قدس، آب و فاضالب برای 
این  کننده  عنوان هماهنگ  به  نیز  ما  کارگشاست.  زنده سازی توس  باز 
دستگاه ها را گرد هم جمع می کنیم تا بتوانیم از کمک هایشان استفاده 

کنیم.
تصویب اساسنامه شرکت توسعه و عمران توس در کمیسیون های 

تخصصی شورا
رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس عنوان کرد: بیشترین اقدامات 
ما در حوزه زیر ساخت ها بوده است. اولین اقدام، راه اندازی کمیسیون 
ویژه بود. دومین اقدام پیشنهاد راه اندازی ساختاری متناظر و اجرایی 
در شهرداری برای این کمیسیون ویژه بود که اخیرا شرکتی راه اندازی، 
اساسنامه آن در کمیسیون های شورا بررسی شده و به زودی در صحن 

علنی بررسی و تصویب می شود.
را  توس  احیای  راهبردی  سند  برنامه ای،  نظر  از  کرد:  بیان  ریاضی 
توس  است.  شده  مشخص  دستگاه  هر  وظایف  که  رساندیم  تصویب  به 
آن  برای  بودجه ای   12 منطقه  در  ساله  هر  و  نداشت  مشخصی  بودجه 
حدود  بودجه  جداگانه  دفترچه ای  در  حاضر  حال  در  که  می شد  دیده 
آن  جاری  سال  برای  نقدی  غیر  و  نقدی  صورت  به  تومان  میلیارد   15

اختصاص یافته است.
اختصاص بودجه 15 میلیارد تومانی برای سال 97 توس

این  بلکه مسئله  بودجه نیست  ما  البته مشکل اصلی  تاکید کرد:  وی 
انجام  کاری می توانیم  و چه  ببینیم چه می خواهیم  باید  ابتدا  که  است 
دهیم و سپس زیرساخت های کار فراهم شود. اگر پول هم به وفور هم 

باشد نمی توان بدون وجود طرح و برنامه، کاری انجام داد.
ریاضی با اشاره به اینکه در هشت ماه گذشته به توسعه زیرساخت ها 
عقد  فرهنگی  میراث  با  نامه ای  تفاهم  داد:  ادامه  پرداختیم،  توس  در 
با  نامه ای  تفاهم  بود.  جلوخان  پروژه ها،  اولین  از  یکی  است.  شده 
رفتن  با  که  شد  امضا  استان  فرهنگی  میراث  وقت  کل  مدیر  رهنما، 
ایشان، دوباره روال کار از ابتدا آغاز شد. در حال حاضر مشاور برای این 

کار گرفته شده و در مراحل ابتدایی انعقاد قرارداد هستیم و تا چند ماه 
آینده طرح مشاور برای جلوخان آماده می شود.

تصویب 8 طرح و 3 الیحه طی 8 ماه گذشته در کمیسیون ویژه 
توسعه و عمران توس

جذب  ح��وزه  در  ت��وس  عمران  و  توسعه  وی��ژه  کمیسیون  رئیس 
و  داخلی  سرمایه گذار،  من،  شخص  نظر  از  اف��زود:  نیز  سرمایه گذار 
و  داخلی  سرمایه گذار  کنیم  فکر  توس  آبادانی  به  اگر  ندارد.  خارجی 
به  خارجی  گذار  سرمایه  که  حیث  این  از  البته  نمی کند  فرقی  خارجی 
کشور ارز وارد می کند گزینه بهتری است، اما فعال هیچ طرح و بستری 
آماده نیست و نمی دانیم با سرمایه های احتمالی جذب شده چه کنیم. 
می شود.  مشخص  خودش  سرمایه گذاری  روال  بعد  شود  زنده  آنجا  اگر 

احیای توس بزرگترین کمک به سرمایه گذاری در این منطقه است.
عمران  و  توسعه  ویژه  کمیسیون  در  الیحه   3 و  طرح  گفت: 8  ریاضی 
توس طی 8 ماه گذشته بررسی و تصویب شده است. در کنار این، نامه 
و  تولیدی  طرح های  تعداد  است.  گرفته  صورت  نیز  زیادی  نگاری های 
بررسی شده در این کمیسیون چند برابر سایر کمیسیون های شورا بوده 

است چون ساختار متناظری در شهرداری نداریم تا الیحه ارائه نماید.
آثار  عرضه  برای  توس  موضوعی  فصلی  نمایشگاه  برگزاری 

هنرمندان با موضوع اساطیر شاهنامه
از  را  توس  موضوعی  فصلی  نمایشگاه های  برگزاری  به  کمک  وی 
دادیم  پیشنهاد  کرد:  تصریح  و  کرد  عنوان  کمیسیون  اقدامات  دیگر 
فصل  هر  که  دهد  قرار  هنرمندان  اختیار  در  شهرداری  را  نمایشگاهی 
و هنرمندان در آن  باشد  از اساطیر شاهنامه اختصاص داشته  به یکی 
زمینه به تولید آثار بپردازند و در آن نمایشگاه آثارشان را به مردم ارائه 

نمایند.
همه  اینکه  نه  شود  احیا  باید  توس  معتقدیم  ما  کرد:  تاکید  ریاضی 
کارهایش را شهرداری انجام دهد یعنی طرح داشته باشد و ما چند پروژه 
سرمایه گذاران  را  بقیه  و  دهیم  انجام  دژ  کهن  و  جلوخان  مثل  شاخص 

انجام دهند.
اختصاصی  تومانی  میلیارد   16 بودجه  با  توس  باره  دیوار  احیای 

دولت به میراث فرهنگی
بعد  توس  مساحت  هکتار   3500 متولی  ساخت:  خاطرنشان  وی 
با  ما  نیز  تاریخی  تهیه طرح، شهرداری است. در بخش 350 هکتار  از 
توس همکاری داریم. بودجه 16 میلیاردی پیشنهادی دولت برای توس 
به میراث فرهنگی، رقم بسیار خوبی است که در 10 سال اخیر چنین 
باره احیا  با این رقم دیوار  نیافته است. قرار است  بودجه ای اختصاص 
شود. دو میلیارد تومان نیز از سوی فرمانداری به این پروژه اختصاص 

خواهد یافت.
رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس در مورد عملکرد کمیته 
توقف  مصوباتش  از  یکی  توس،  نجات  کمیته  گفت:  نیز  توس  نجات 
معادن،  این  شکایت  با  که  بود  توس  در  ماسه  و  شن  معادن  فعالیت 
و  رفت  مسیر  تغییر  با  معادن  این  مجدد  فعالیت  به  رای  قضا  دستگاه 

آمدشان داد.
برداشته شدن ممنوعیت فعالیت معادن شن و ماسه توس

تهیه  شهری  طرح  تا  است  شده  فریز  توس  منطقه  اف��زود:  ریاضی 
است.  ممنوع  منطقه  آن  در  ساز  و  ساخت  و  فروش  خرید  فعال  و  شود 
براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 فقط ساخت و ساز در برخی مناطق 
این  سریعتر  چه  هر  عالقمندیم  ما  است.  مجاز  شرایط  برخی  با  توس 

ممنوعیت ها با به نتیجه رسیدن طرح، برداشته شود.
نظر  در  با  توس  طرح های  که  است  این  قالب  نظر  ک��رد:  بیان  وی 
بر تملک در آن  بافت موجود و مردم صورت گیرد و نظر زیادی  گرفتن 
توس  گردشگری  توسعه  در  زیادی  اهمیت  از  ساکنان  نداریم.  منطقه 

برخوردارند که باید به آنها توجه ویژه ای شود.
مشکل اصلی در بوروکراسی و کم توجهی ما به توس است

زمانی  از  کرد:  عنوان  توس  عمران  و  توسعه  ویژه  کمیسیون  رئیس 
به موضوع توس مخالفت  پرداختن  با  کرده ایم هیچکس  آغاز  را  کار  که 
نکرده است. شورای احیای توس، 22 سال قبل و بعد از پیام مقام معظم 
و استاندار و مدیرکل در آن عضویت  رهبری تشکیل شد که چند وزیر 
دارند که در طول این سال ها تنها دو جلسه داشتند. یکی از مصوبات 
احیا  شورای  با  تصمیم گیری  باشد،  استان  با  تصمیم سازی  که  بود  این 
چون  ندارد  فایده ای  هیچ  بکنیم  تصمیم سازی  ما  هرچه  یعنی  باشد، 
برگزار  تنها دو جلسه  در 22 سال  که  است  آن شورایی  با  تصمیم گیری 
کرده و در نهایت میراث فرهنگی باید تصمیمات را اجرا کند آن هم بدون 

پول.
برای  همتی  کم  بوروکراسی،  در  توس  کار  اصلی  گیر  گفت:  ریاضی 
شکستن بوروکراسی موجود و کم توجهی همه مردم به توس بوده است. 
اکثر مردم نمی دانند شهر تاریخی در توس نهفته و یا حتی فردوسی را 
نمی شناسند. باید فردوسی را از حلقه شاهنامه شناسان به جمع مردم 

بیاوریم.
روی  بر  شاهنامه  داستان های  دی��واری  نقاشی  شدن  زنده 

گوشی های موبایل با واقعیت افزوده
وی بیان کرد: موضوع فعالیت شرکت توس، در حیطه مسائل عمرانی، 
اقتصادی، سرمایه گذاری، اجرایی و فرهنگی خواهد بود. قرار است این 

شرکت نقش تسهیل گری داشته باشد نه درآمدزایی برای شهرداری.
این عضو شورای اسالمی شهر مشهد مقدس با تاکید بر اینکه فردوسی 
تابلوهای  ساخت:  خاطرنشان  مبراست،  پرستی  ن��ژاد  برچسب  از 
راهنمایی توس و آرامگاه فردوسی در سطح شهر نصب شد که اگر چه 
کار بزرگی نیست ولی مهم است. واقعیت افزوده به داستان های نقاشی 
در  افراد  تا  می شود  افزوده  فردوسی  بولوار  دیوارهای  بر  شاهنامه  شده 
کنار این نقاشی ها با گوشی موبایل بتوانند 30 داستان نقاشی شده را به 

صورت تصویری ببینند.
ریاضی در پایان گفت: در جلوخان بخشی بنام مقبره شعرا داریم. در 
حال بررسی است تا ببینیم که می توان به مقبره اخوان ثالث بیشتر از 

این پرداخت یا نه تا فردوسی هم تحت الشعاع قرار نگیرد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس خبر داد:

اختصاص بودجه 15 میلیارد تومانی شهرداری برای توس در سال 97

خبر

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
گناباد:

عملیات احداث پل گیسور به اتمام رسید
از  گناباد  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راه��داری  رئیس 
محور  در  دهانه  سه  دالی  پل  احداث  عملیات  اتمام 
گیسور  روستای  در  واقع  –دوغ��ارون  –خواف  گناباد 

توسط این اداره خبر داد.
ایسنا-  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ارش��ادی  یونس 
توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  خراسان،  منطقه 
از  قسمت هایی  تخریب  و   93 سال  در  سیل  وقوع  به 
در  وقت  مسئولین  گناباد،  توابع  از  گیسور  روستای 
توافق می رسند که در  این  به  اسفند ماه سال 1393 
به  نرسیده  گناباد–گیسور–خواف  محور   56 کیلومتر 
به  مربوطه  آبنمای  تبدیل  به  نسبت  گیسور  روستای 

پل اقدام کنند.
نیز  وقت  شهرسازی  و  راه  اداره  داد:  ادام��ه  وی 
محل  از  تومان  میلیون   120 ح��دود  ق���راردادی  با 
یکی  با  را  کار خود  بحران شهرستان  اعتبارات ستاد 
سال  در  و  اساس  همین  بر  نمود  آغاز  پیمانکاران  از 
مرحله  تا  و  شد  آغاز  مذکور  پل  اجرایی  کار   1394

پی ریزی، اجرای دستکها و کوله ها ادامه یافت.
گناباد  ای  ج��اده  نقل  و  حمل  و  راه��داری  رئیس 
از  اعتبار  تخصیص  عدم  علت  به  کرد:  خاطرنشان 
محل اعتبارات بحران، متأسفانه عملیات اجرایی پل 
اساس  همین  بر  و  بود  متوقف   1396 سال  اواسط  تا 
بعد از جداسازی ادارات راهداری از راه و شهرسازی 
عمال این پروژه به اداره راهداری و حمل و نقل جاده 

ای شهرستان گناباد واگذار شد.
اداره،  این  پیگیری های  از  بعد  اف��زود:  ارش��ادی 
شهرستان،  بحران  مدیریت  ستاد  و  فرمانداری 
عملیات  مجددا  اعتبار  تخصیص  با  خوشبختانه 
این  نظارت  با  و  شد  گرفته  سر  از  پل  این  اجرایی 
اداره کار آرماتور بندی و اجرای دال پروژه با سرعت 
خوبی پیش رفت و در پایان سال 1396 عمال عملیات 

ساخت پل به اتمام رسید.
وی بیان کرد: در سال 1397 نیز کار خاک ریزی دو 
طرف پل و آسفالت آن به طول 300 متر توسط این 
اداره ظرف مدت 20 روز کاری و با 160 نفر روز عوامل 
و  رسید  اتمام  به  راه��داری  آالت  ماشین  و  اجرایی 
بار  زیر  مربوطه  پل  جاری  سال  ماه  خرداد  دهم  در 

ترافیک قرار گرفت.
با  گناباد  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  رئیس 
بر  بالغ  پل  این  آسفالت  و  احداث  جهت  اینکه  بیان 
شده است،  هزینه  ریال  میلیون   350 و  میلیارد  دو 
بر  ع��الوه  نیز   1397 س��ال  آغ��از  از  ک��رد:  تصریح 
راه های  کشی  خط  و  مستمر  راهداری  عملیات های 
روکش  عملیات  چندین  شاهد  شهری  و  روستایی 
نقل  و  حمل  و  راه��داری  اداره  توسط  گرم  آسفالت 
 – گناباد  محورهای  در  گناباد  شهرستان  ج��اده ای 
به  گناباد  محور  و  آباد  عزیز  به  قوژد  محور  کاخک، 

فردوس بوده ایم.

سبزوار  به  اعتبار  ریال  میلیارد   425
اختصاص یافت

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: 170 
میلیارد   255 و  دارایی  تملک  اعتبار  ریال  میلیارد 
ریال اعتبار استفاده متوازن از امکانات کشور در سال 

جاری به این شهرستان اختصاص یافت.
ریزی  برنامه  کمیته  نشست  در  ب��رادران  احمد 
سبزوار افزود: این اعتبارات در شورای برنامه ریزی 

شهرستان بررسی و توزیع می شود.
وی تصریح کرد: اعتبار تملک دارایی های سرمایه 
از  که  است  ریال  میلیارد   170 سبزوار  استانی  و  ای 
ردیف  استانی،  های  دارایی  تملک  ردیف  سه  محل 
2 درصد نفت و گاز و ارتقای شاخص های اقتصادی 

تامین می شود.
برادران، اولویت توزیع اعتبارات را اتمام طرح های 
اعتبارات  درصد   27 کرد:  بیان  و  عنوان  تمام  نیمه 
تملک دارایی های سرمایه ای به حوزه حمل و نقل، 
14 درصد جهاد کشاورزی، 14درصد توسعه خدمات 
شهری و روستایی، 20 درصد آب و فاضالب و منابع 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  به  نیز  درصد   6 و  آبی 

اختصاص می یابد.
محل  از  همچنین  اف��زود:  سبزوار  ویژه  فرماندار 
اعتبارات توسعه متوازن امکانات کشور 255 میلیارد 
بیشترین  که  یافت  تخصیص  شهرستان  این  به  ریال 
آن در بخش های جهاد کشاورزی و حمل ونقل است.
برادران در ادامه سیاه نمایی عملکرد نظام و دولت 
بیان  گفت:  و  خواند  جهانی  استکبار  با  همسویی  را 
خدمات انقالب سبب افزایش ایجاد امید در مردم و 

جوانان می شود.
معاون برنامه ریزی فرماندار سبزوار نیز با اشاره به 
تدوین سند توسعه شهرستان گفت: اجرای طرح ها 
این سند صورت می  با  انطباق  اعتبارات در  توزیع  و 

گیرد.
حسن پارسی پور افزود: اعتبارات سال جاری 17 
گانه سند توسعه شهرستان، 32  اهداف 27  از  هدف 
اقدام   70 از  بیش  و  راهبرد   142 مجموع  از  راهبرد 

اساسی سند را پوشش می دهد.

خبر

مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری مشهد خبر داد:

آغاز مرحله عملیاتی نظارت بر تاکسی های 
اینترنتی مشهد

گفت:  مشهد   شهرداری  تاکسیرانی  مدیرعامل 
اتمام  با  از روز گذشته  انجام شده  برنامه ریزی  طبق 
بر  نظارت  اینترنتی  های  تاکسی  ساماندهی  مهلت 

آنها وارد مرحله اجرایی شده است.
هماهنگی  کرد:طبق  اظهار  مقدم  علوی  مهدی 
انجام شده  با پلیس راهور از روز گذشته بیست و یکم 
خردادماه نظارت بر تاکسی های اینترنتی وارد مرجله 

عملیاتی شده است.
تاکسی   شرکت های  سوی  از  مجوز  افزود:اخذ  وی 
روی  رنگ  آبی  آرم  و   است  ضروری  امری  اینترنتی 
این  بودن   مجوزدار  نشانه  ماشین،  داخلی  شیشه 

تاکسی ها است.
بیان  مشهد  ش��ه��رداری  تاکسیرانی  مدیرعامل 
شهروندان  امنیت  و  ایمنی  افزایش  که  آنجا  کرد:از 
قانونی  وظایف  براساس  دارد،  قرار  ویژه  توجه  مورد 
تاکسی های  سرویس دهی  عملکرد   نحوه  بر  نظارت 

اینترنتی در اولویت قرار گرفته است. 
اساس  همین  بر  ک��رد:  خاطرنشان  مقدم  علوی 
موضوع  به  قانونی  ضوابط  براساس  مشهد  شهرداری 
ورود کرده و فراخوان ساماندهی این شرکت ها را در 
دستور کار قرار داده است. از این رو، از یک ماه و نیم 
در  شرکت ها  این  ساماندهی  منظور  به  مهلتی  پیش 
تا  شد  اعالم  ها  آن  به  و  شده  منتشر  عمومی  جراید 

نسبت به اخذ مجوزهای الزم اقدام کنند.
وی بیان کرد: باتوجه  به پایان مهلت تعیین شده، 
با  هماهنگی  با  و  شد  اجرایی  مرحله  وارد  نظارت 
قانون  اعمال  مجوز  بدون  های  تاکسی  راهور  پلیس 
خواهند شد،  امیدواریم با همکاری این شرکت ها، 
از  آس��وده  خاطری  با  مردم  و  شود  ضابطه مند  کار  
تاکسی های اینترنتی استفاده کنند که سالمت آن ها 

تایید شده است.
تصریح  مشهد  شهرداری  تاکسیرانی  مدیرعامل 
و  دارد  و مشخصات  آرم  تاکسی مجوزداری  کرد: هر 
هوشمند  کارت  حوزه  این  خودروهای  تمامی  برای 
درخواست  گیرندگان  سرویس  اگر  و  شود  می  صادر 
باید  راننده  از سوی  کارت  این  کنند،  کارت  مشاهده 
ارائه شود. همچنین آرم آبی رنگی در جلوی شیشه 
ماشین نصب می شود و مشخص می کند کدام شرکت 

در حال ارائه سرویس است.
حال  در  شرکت ها  تنوع  دلیل  به  کرد:  تصریح  وی 
در  و  می شود  نصب  خودرو  داخل  در  آرم  این  حاضر 
روی  بر  متحد  و  شکل  یک  آرم  نهایی  تایید  صورت 

شیشه نصب خواهد شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد:

محدویت های ترافیکی عید سعید فطر در 
جاده های خراسان رضوی

اعمال  از  رض���وی  خ��راس��ان  راه  پلیس  رئ��ی��س 
به  استان  های  جاده  در  ترافیکی  های  محدودیت 
۲۷ خردادماه خبر  تا   ۲۴ از  مناسبت عید سعید فطر 
خبرنگاران  جمع  در  امیدوار  هادی  سرهنگ  داد.  
اظهار کرد : همزمان با تعطیالت عید فطر و افزایش 
سفرهای جاده ای به منظور تسهیل در عبور و مرور و 
پیشگیری از تصادفات تردد موتور سیکلت از ساعت 
۱۲ظهر پنجشنبه  ۲۴ خرداد تا ساعت 6 روز یکشنبه 
۲۷ خرداد از محورهای آزادراهی و بزرگراهی  قوچان 
– مشهد ، سبزوار – مشهد و تربت حیدریه – مشهد و 

بالعکس به جز موتور سیکلت های انتظامی و امدادی 
مجاز  مسیر  در  ضروری  های  ماموریت  انجام  برای 

جریان ترافیک ممنوع خواهد بود.
وی تصریح کرد: در همین راستا تردد انواع تریلی 
و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد 
شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ چهارشنبه ۲۳ خرداد و از 
۸ الی ۲۴ روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه  ساعت 
مورخ ۲۴، ۲۵ و ۲۶ خرداد در محورهای آزادراهی و 
تربت  و  مشهد   - سبزوار   ، -مشهد  قوچان  بزرگراهی 

حیدریه - مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تعیین تکلیف اراضی رها شده در منطقه 3 
مشهد شتاب می گیرد

ضمن تذکر شهردار مشهد به مناطق برای پیگیری 
در خصوص تعیین تکلیف اراضی رها شده و از زمان 
شهرداری  اراض��ی،  این  تکلیف  تعیین  جدی شدن 
پایان  برای  مؤثری  تقریبا  مشهد  گام های   3 منطقه 

 دادن به این معضل اساسی برداشته است.
شهردار منطقه 3 مشهد نیز در پاسخ به این سوال 
که بیشترین اراضی رها شده منطقه 3 در کدام نواحی 
زمین  مدل  دو  اص��وال  گفت:  اس��ت،  شده  متمرکز 
یکی  دارد.  وجود  منطقه  در  شده  رها  و  بالتکلیف 
بافت پر  از  اولی در خارج  بایر و دیگری رها شده که 
و مسکونی است و دومی دقیقا داخل بافت پر است 
ناحیه  2   و  ناحیه  در  ما  دارد.  بیشتری  آسیب های  و 
3  در مقایسه با دیگر نواحی بیشترین حجم زمین ها 
و اراضی رها شده و بالتکلیف را داریم که در ناحیه 2 

اراضی داخل بافت بسیار بیشتر از بایر است.
مجتبی زمانیان وحیدی درباره اقدامات شهرداری 
منطقه 3 در ماه های اخیر نیز تصریح کرد: در اولین 
کردیم.  تهیه  را  منطقه  رها  اراضی  شناسنامه  قدم 
یعنی االن دقیقا می دانیم که چه قطعاتی در کجا و با 
چه متراژی با تعریف ما از اراضی رها مطابقت دارد و 
باید تعیین تکلیف شود. ضمن اینکه اولویت ها را هم 
برای خودمان مشخص کرد ه ایم و طبق همان  نصب 
بنر، اخطاریه در زمین نصب و آگهی هم در روزنامه 
به  سریع تر  هرچه  مالکان  تا  کردیم  منتشر  رسمی 

شهرداری مراجعه کنند.
وی با اشاره به 15 اولویت برای رفع و رجوع مسائل 
اراضی رها در منطقه 3 خاطرنشان کرد: اولویت  های 
مسیر، راه ما را برای اقدامات بعدی مشخص می کند و 
تاکنون با توجه به ویژگی های نواحی و مجموعه عوامل 
مشخص  خودمان  برای  را  15  اولویت  حدود  دیگر 
کرده ایم. نوع مالکیت، طرح مصوب، در مسیر بودن 
نه،  یا  است  پاسخ گویی  قابل  اصال  اینکه  و  نبودن  یا 
تهدیدهای امنیت اجتماعی، نازیبا کردن منظر شهری 
و از همه مهم تر داخل بافت پر بودن و تعیین تکلیفش 

معضلی را از آن خیابان یا کوچه رفع می کند. 
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برای  یافته  توسعه  کشورهای  راهکارهای  از  یکی 
کاهش  و  شهروندان  تردد  تسهیل  ترافیک،  کنترل 
در  س��واری  دوچرخه  فرهنگ  ترویج  هوا  آلودگی 
شهرها است. البته این اتفاق در کنار توسعه خطوط 
خوروها،  کیفیت  افزایش  عمومی،  نقل  و  حمل 
منجر  که  دیگری  موضوعات  و  ها  راه  پیاده  افزایش 
به ایجاد محیط شهری مطلوب و سالم بعنوان محل 
محورهای  تمام  و  شود  می  دنبال  انسان،  زیست 

توسعه همزمان رشد می کند.
است  طرحی  مشهد  در  دوچرخه  های  ایستگاه 
شورای  سوم  دوره  و   1384 سال  به  آن  سابقه  که 
ابتدا  که  طرحی  گردد.  برمی  مشهد  شهر  اسالمی 
با خود به همراه  نوید اتفاق بزرگ و خوش یمنی را 
باید  که  آنچنان  عمل  در  داد  نشان  زمان  اما  داشت 
از  پس  کمی  و  نشد  واقع  شهروندان  استقبال  مورد 
بهره برداری از ایستگاه ها در سال 92 و رفته رفته 
مسیرهای  توسعه  و  داد  دست  از  را  خود  مشتریان 
افزایش  در  چندانی  تاثیر  نیز  دوچرخه  مخصوص 

اقبال مردمی نداشت.
و  حمل  کمیسیون  رئیس  که  رسید  جایی  به  کار 
تشریفاتی  را  ها  ایستگاه  این  پیشین  شورای  نقل 
شد.  آن  ق��رارداد  در  بازنگری  خواستار  و  خواند 
مردم  ترغیب  بجای  پروژه  پیمانکار  بود  معتقد  وی 
بعنوان  ها  ایستگاه  از  دوچرخه،  از  استفاده  بسوی 

بیلبورد تبلیغاتی استفاده می کند.
دوچرخه  نامناسب  طراحی  بحث  نیز  اواخر  این 
ها و حقوق معوق اپراتورهای ایستگاه ها داغ ترین 

اخباری بود که از این پروژه به گوش می رسید.
اما پس از روی کار آمدن مدیریت شهری جدید، 
رفع  از  گذشته  س��ال  م��اه  دی  در  مشهد  شهردار 

مشکالت ایستگاه های دوچرخه خبر داد.
تقی زاده خامسی از مذاکره با یک مشاور هلندی 
زمینه  در  موفق  کشور  این  تجربیات  از  استفاده  و 
و  گفت  سخن  س��واری  دوچرخه  فرهنگ  گسترش 
دوچرخه های  از  مردم  استفاده  نحوه  کرد:  اعالم 
شهر  سطح  دوچرخه  ایستگاه های  در  شده  تعبیه 
بتوانیم  امیدواریم  که  است  مواجه  اشکاالتی  با  نیز 

با یک سیستم هوشمند این مسئله را حل نماییم.

ایستگاه ها هوشمند می شوند
و  اح���داث  ط��رح  مجری  قربانی؛  امیرحسین 
درباره  مشهد  دوچرخه  ایستگاه های  بهره برداری 
امروز  صبح  به  امرش  تحت  شرکت  وضعیت  آخرین 
طرف  از  خوبی  بسیار  همکاری  خوشبختانه  گفت: 
مدیریت شهری جدید و شهردار با ما صورت گرفت 
مسئوالن  معوق  مطالبات  پ��رداخ��ت  به  منجر  و 

ایستگاه ها شد.
ارائ��ه  و  سامانه  ارتقا  ه��دف  با  داد:  ادام��ه  وی 
خدمات مطلوب تر، تغییراتی در کادر پرسنل انجام 
خودشان  رضایت  با  ها  آن  از  نفر   60 حدود  و  شد 
و  شدند  تعدیل  حقوقات،  و  حق  کامل  دریافت  با 
نیروهای جایگزین نیز جذب شدند. حقوق سایرین 
نیز بصورت یکماه معوق و یکماه جاری پرداخت می 

شود تا حقوق ها به روز شود.
برای  هوشمندسازی  اهمیت  به  اشاره  با  قربانی 
با  که  هایی  صحبت  در  ک��رد:  بیان  شهر  مدیران 
که مکانیزاسیون  این شد  بر  قرار  انجام شد  شهردار 
و  شود  آغاز  بزودی  ها  ایستگاه  هوشمندسازی  و 

مذاکراتی  مربوطه  های  شرکت  با  راستا،  همین  در 
فنی  کمیته  در  تایید  از  پس  و  است  گرفته  صورت 
ها  آن  کار  شهرداری  مجموعه  و  ترافیک  سازمان 
خدمات  ارائ��ه  کار  این  از  ما  هدف  شود.  می  آغاز 
در  است.  شهروندان  به  روزی  شبانه  و  تر  مطلوب 
سیستم جدید احتماال تعداد نیروی کار کاهش می 

یابد.
 دوچرخه های برقی در راهند!

ها  دوچرخه  نوسازی  و  تعویض  درخصوص  وی 
شده  ارائه  طرح  دو  حاضر  حال  در  کرد:  اعالم  نیز 
ها  دوچرخه  از  اعظمی  قسمت  تایید،  صورت  در  و 
تعویض شده در سه مدل برقی ، چند سرعته و تک 
سرعته ارائه خواهند شد. دوچرخه هایی که درحال 
در ایستگاه ها هستند بر اساس مدل شهری انتخاب 
نگرفت  قرار  شهروندان  پذیرش  مورد  اما  اند  شده 

برای همین تصمیم به تعویض آن ها گرفتیم.
اکثرا  مشهد  های  خیابان  ک��رد:  اضافه  قربانی 
مسطح است و مشکل خاصی برای تردد با دوچرخه 

های کنونی نیز وجود ندارد.

راه سخت کرایه دوچرخه هموار می شود؟
ایستگاه های  بهره برداری  و  احداث  طرح  مجری 
توسط  دوچرخه  کرایه  نحوه  به  مشهد  دوچرخه 
شهروندان نیز گفت: در تمام دنیا کرایه دوچرخه به 
اینگونه است که متقاضی برای کرایه، از کارت خوان 
ازحسابش  ای  شده  تعیین  بخش  و  کرده  استفاده 
مسدود می شود که پس از تحویل دوچرخه دوباره 

آزاد می شود.
از دوره سوم بحث یکپارچه سازی  افزود:  قربانی 
تاخیز  با  کمی  که  شد  مطرح  نقل  و  حمل  سیستم 
رفع  ح��ال  در  که  دارد  نواقصی  و  گرفت  ص��ورت 
دوچرخه  های  ایستگاه  برای  طرح  این  البته  است. 
مبلغ  همیشه  باید  شهروند  زیرا  است  مشکل  کمی 

مشخصی را در من کارت خود ذخیره داشته باشد.
هوشمندسازی  و  کارتخوان  نصب  های  ویژگی  از 
بالفاصله  شهروند  نام  که  است  این  جهانی  روش  به 
می  ثبت  نیز  بیمه  سامانه  در  دوچرخه  کرایه  بعداز 
شود و می تواند در صورت بروز حادثه از مزایای آن 

بهره ببرد.
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ایستگاه های دوچرخه مشهد پس از 13 سال در چه وضعیتی هستند؟

دوچرخه های بی سوار
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این  و  یافت  پایان  والیبال  ملت های  لیگ  سوم  هفته 
هفته را می توان هفته ای مناسب که با چهار امتیاز برای 
ایران همراه بود ارزیابی کرد. از همین رو به سراغ یکی از 
سرمربیان مطرح و کارشناسان والیبال رفته و نظر وی را 
در رابطه با بازی ایران در هفته سوم این رقابت ها جویا 

شدیم. 
جبار قوچان نژاد مربی و کارشناس خراسانی در این باره 
گفت: تیم ایران در حالی وارد هفته سوم رقابت های لیگ 
ملت های والیبال شد که در دو هفته گذشته نتایج خوبی 
پیش بینی های  برخالف  حال  این  با  بود.  نکرده  کسب 
کارشناسان ما چین را به راحتی از پیش رو برداشتیم، در 
حالی که تیم چین با ترکیب خوبی که آقای لوزانو از جوانان 

و باتجربه ها ایجاد کرده بسیار منسجم، پرنشاط، با انگیزه 
و خوش آتیه ظاهر شده است.

وی ادامه داد: شاید یکی از دالیل این برد غیرمنتظره 
رویارویی بازیکنان ما با سرمربی سابقشان بود که تاثیر 
مقابل  که  اتفاقی  است.  داشته  آن ها  انگیزه  در  باالیی 
آقای والسکو و تیم آرژانتین نیز شاهد آن بودیم. به هر 
این انگیزه عاملی شد تا بتوانیم با قدرت تیم چین را که 
توانسته بود چند تیم قدرتمند را شکست دهد از پیش 

رو برداریم و با روحیه ای مضاعف به مصاف برزیل برویم.
کارشناس والیبال خراسان در رابطه با بازی مقابل تیم 
خوشحال  بسیار  اتفاق  داشت:  اظهار  برزیل  قدرتمند 
کننده ای در بازی مقابل برزیل رخ داد و آن بازی گرفتن 
از چند جوان به صورت ثابت در ترکیب تیم بود که تا قبل 
از این در مقطع کوچکی از بازی ها در قالب تعویض وارد 
هزینه  و  تاوان  جوان ها  به  دادن  بازی  می شدند.  زمین 
خاص خود را دارد که باید پای آن ایستاد و این اتفاق در 

بازی مقابل برزیل رخ داد. 
قوچان نژاد ادامه داد: بازی با برزیل به چند دلیل روز 
خوبی برای تیم ملی بود. اول این که به بازیکنان بزرگ 
بودند  شدید  روانی  و  جسمی  فشار  تحت  که  باتجربه  و 
استراحت دادیم و از طرفی در مقابل یکی از پرافتخارترین 
تیم های جهان به جوانان با انگیزه اما کم تجربه تیم ملی 

بازی دادیم.
وی افزود: در ست های ابتدایی این بازی جوانان تحت 
تاثیر نام برزیل بودند و زیر فشار قرار گرفتند اما به مرور به 
خود باوری رسیدند و توانستند با تسلط بر بازی، کار را به 
ست پنجم بکشانند. در ست پنجم باوجود اینکه دست 
به دامن با تجربه ها شدیم، باز هم شکست خوردیم اما 
در مجموع با گرفتن یک امتیاز از برزیل و بازی دادن به 
به  جوانان یک روز خوب را رقم زدیم. استراحت دادن 
این  که  شد  موجب  برزیل  مقابل  ملی  تیم  باتجربه های 
بازیکنان کامال با ریکاوری ذهنی و جسمی در بازی مقابل 
روسیه حاضر باشند و از طرفی خستگی تیم روسیه مزید 
بر علت شد تا بازی دوتیم تا امتیازات پایانی کامال پایاپای 

پیش بروند. 
مربی خراسانی والیبال در مورد بازی با روسیه نیز گفت: 
معموال در امتیازات پایانی تیم های بزرگ تر، باتجربه تر و 
فنی تر بهتر عمل می کنند و ما نیز در بازی با روسیه به 
نشاط  و  لحاظ جسمی  از  وگرنه  باختیم  همین موضوع 

تیمی کامال نسبت به روسیه برتری داشتیم.
به  روز  شود  موجب  باید  برزیل  با  ب��ازی  اف��زود:  وی 
در  بدهیم  اجازه  و  کنیم  اعتماد  جوان ها  به  بیشتر  روز 
میدان های بین المللی محک خورده و آب دیده شوند تا 
با عبور از ترس به این باور برسند که توانایی بازی مقابل 
نباید  ما  که  داشت  توجه  باید  دارن��د.  را  بزرگ  تیم های 
باتجربه های تیم ملی و زحمات آن ها را نادیده بگیریم چرا 
که با کنار گذاشتن بازیکنانی چون سعید معروف و محمد 
موسوی برای مدتی در تیم ملی خال ایجاد می شود، کما 
این که با خداحافظی شهرام محمودی این اتفاق افتاد و 

هنوز نیز در پست او جای خالی احساس می شود.
این  اکنون  از  باید  بنابراین  داشت:  اظهار  قوچان نژاد 
میادین را در اختیار بازیکنان جوان قرار بدهیم تا مدت 
زمان این خال که اجتناب ناپذیر است کاهش پیدا کند. 
امیدوارم ما از تغییرهای این چنینی که در بازی برزیل 
نیز رخ داد نترسیم و صرفا به دنبال نتیجه نباشیم، این 
کاری است که در والیبال چین و ژاپن رقم خورده و نتیجه 

مناسبی نیز در پی داشته است.
وی در خصوص عدم موفقیت ما مقابل تیم های بزرگ 
مانند دوره های قبل تصریح کرد: یکی از دالیل می تواند 
البته  باشد.  محمودی  شهرام  چ��ون  بازیکنانی  خال 
نمی خواهیم از ارزش های امیر غفور بکاهیم اما شهرام 
محمودی با پاس های کوتاه با ارتفاع کم را به خوبی می زد 
و به ناچار تیم ها باید یک مدافع را دائما روی سر او مستقر 
می کردند و این باعث می شد بازیکنان در منطقه چهار 
زمین آزادتر باشند و از طرفی دست پاسور نیز بازتر باشد.

باید  و  است  برعکس  غفور  امیر  برای  موضوع  این  اما 
برای او پاس های بلند با ارتفاع زیاد فراهم شود که فرصت 
عکس العمل را برای مدافع بسیار بیشتر می کند. امیر 
غفور بازیکن جایگزین شهرام محمودی بود که طبیعتا 

فاصله دو بازیکن خال ایجاد کرده است.
قوچان نژاد در مورد میزان آمادگی تیم ملی نیز گفت: 
نظر  به  خسته  مقداری  دوره  این  در  ملی  تیم  طرفی  از 
می آید و شرایط ایده آلی به لحاظ آمادگی جسمانی ندارد 
اما مهمترین مسئله ای که به چشم می آید پایین بودن 
سطح آمادگی روانی تیم است. در این سطح از بازی ها 
آماده سازی روانی کمتر از بعد فنی اهمیت ندارد و باید 
روی آن تمرکز بیشتری شود. باید باخت های غیرمنتظره، 
به  را  این دست  از  بزرگ و مشکالتی  تیم های  به  باخت 
سرعت از ذهن بازیکنان پاک کرد و یک ریکاوری حرفه ای 
انجام داد. این گونه می توان به بازیکنان این انگیزه و باور 
را تزریق کرد که می توانند تیم های بزرگ را شکست دهند 
و این مشکلی است که در کنار ناآمادگی جسمی موجب 

افت تیم ملی ایران شده است.
وی ادامه داد: ما شاهد این موضوع بودیم که تنها با یک 
بازی استراحت دادن به ترکیب اصلی و اعتماد به جوانان 
در بازی با روسیه یک تیم سرحال و آماده را داشتیم که 
حریف را با چالش روبرو کرد. همیشه برد نتیجه موفقیت 
نیست، من بازی با روسیه را از این لحاظ خوب می بینم 
توانست  و  شد  ظاهر  زمین  در  قوی  روحیه  با  تیم  که 

تاکتیک های بسیار خوبی را در زمین پیاده کند.
کارشناس والیبال خراسان اضافه کرد: در مجموع در 
کنار خستگی جسمی یکی از دالیل مهم عدم موفقیت تیم 
ملی ما مقابل تیم های بزرگ را می توان عدم وجود انگیزه 
و روحیه تیمی مناسب برای پیروزی مقابل قدرت های 
والیبال دنیا دانست که این موضوع نیز می تواند از عوامل 
با  را  آقای والسکو  نباید دوره  بگیرد.  زیادی سرچشمه 
ایشان  از  بعد  مربی  سه  هر  کرد.  مقایسه  دوره ه��ا  سایر 
دنیا  بزرگ  مربیان  از  کوالکوویچ   و  لوزانو  کواچ،  یعنی، 
هستند و قابلیت های فنی باالیی دارند اما در دوره والسکو 
نظم، قانون، مدیریت و اقتدار در تیم ملی بسیار بیشتر به 

چشم می آمد.
احتمال  و  ژاپ��ن  موفقیت های  خصوص  در  وی 
پیش گرفتن والیبال این کشور از ایران گفت: بدون شک 
این موفقیت ها زنگ خطری برای والیبال ما است. البته 
هیچ گاه چیزی صد در صد نیست و هیچ تیمی از قبل 
برنده یا بازنده قطعی نیست و همیشه انگیزه ها و هدف ها 

می تواند شگفتی ساز باشد.
ژاپن و چین حرکت خوبی را آغاز کرده اند، این کشورها 
در همه مباحث به شدت تابع نظم و انضباط هستند و این 
در کنار جوانگرایی آن ها می تواند یک زنگ خطر جدی 
ما عبور  از  اما نمی توان گفت  باشد.  ایران  والیبال  برای 
کرده اند و اگر ما نیز با نظم، جوانگرایی و تکیه بر اقتدار 
کادر فنی حرکت کنیم همچنان یکه تاز آسیا خواهیم بود 
اما اگر از این چارچوب ها خارج شویم عبور چین و ژاپن از 

ما خارج از تصور نیست.

سالمت

  وحید داودی
6 � حتما تاکنون به این فکر کرده اید که در زمان افطار 
مهم ترین نیاز بدن چیست؟ بله یک منبع انرژی به شکل 
گلوکز )قند خون(. خرما بهترین منبع انرژی برای تامین 

قند خون هنگام افطار است.
اگر خرما را با شیر یا یک فنجان آب ولرم نوش جان 
کنید به معده تان فشار نمی آید. توجه کنید بعد از حدود 
۱۸ ساعت نخوردن به یک باره نمی توانید معده تان را پر 
کنید. سوپ سبزی بارشته برای حفظ تعادل قند، توصیه 
می شود. چای کمرنگ بنوشید. بتدریج غذا بخورید اما 
پرچرب نه. چربی زیاد مانع از فعالیت مناسب شما حین 

ورزش می شود.
شب  ساعت 8/30  حدود  افطار  که  روزها  این  در    �۷
ک��ردن زم��ان مناسب ورزش کمی سخت  پیدا  اس��ت، 
چهار  عادی  شرایط  در  ورزش  زمان  بهترین  می شود. 
ساعت بعد از خوردن غذا توصیه شده است، اما در ماه 
رمضان و زمانی که چهار ساعت بعد از افطار رختخواب 
کردن  ورزش  چیست؟  کردن  ورزش  تکلیف  هستید، 
بالفاصله بعد از افطار موجب خستگی، وارد آمدن فشار بر 
سیستم عصبی، مفصلی، گوارشی و بویژه عضالنی است 
که در نهایت ممکن است موجب بیماری ها و آسیب های 
ورزشی شود. بنابراین در طول روز حرکات ورزشی سبک 

داشته باشید.
تمرینات  ماه رمضان  در  کنند  �  ورزشکاران سعی   ۸
ورزشی سبک تری داشته باشند، چون تمرینات سنگین 
موجب از دست دادن نمک، آب زیاد و ضعف شدید در 

ورزشکار می شود.
می کردید،  ورزش  ساعت  یک  قبل  روزه��ای  در  اگر 
هنگام روزه داری این مدت را به ۳۰ دقیقه تعدیل کنید. در 
ساعت گرم روز ورزش نکنید و مراقبت های پزشکی روزه و 
ورزش را در نظر بگیرید. ورزشکاران قهرمانی نیز ساعت 
زیستی بدن را مورد توجه قرار دهند. با توصیه پزشک 
تغذیه روزه بگیرند بویژه باید در هفته اول ماه رمضان دقت 

کنند تمرینات هوازی با شدت زیاد انجام ندهند.
ادامه دارد...

۸ توصیه ساده برای ورزش روزه داران

    حامد دائمی
hamed.daemi@gmail.com

در گفت و گو با مربی نامدار خراسانی والیبال مطرح شد

جوانگرایی رمز موفقیت والیبال

اطالعات عمومی 
رده فیفا: 27

sen :)نام مختصر ) فیفا
بهترین رده فیفا: 26

بدترین رده فیفا: 99
republique du senegal :نام رسمی در فیفا

لقب: شیرهای ترانگا
سال تاسیس: 1960

سال عضویت در فیفا: 1964
کنفدراسیون: آفریقا

www.senegalFooT.sn :وب سایت رسمی
سرمربی: آلن ژیرس

دستیاران: -
استادیوم خانگی: لئوپولد سنگور

کاپیتان: مامو دیام
بیشترین بازی: هنری کامارا )۹۹(

بهترین گلزن: هنری کامارا )۲۹(
اولین بازی رسمی: داهومی ۴–۳ سنگال )ساحل عاج; 31 دسامبر 1961(

بهترین برد: سنگال ۷–۰ موریس )داکار، سنگال; 9 اکتبر 2010(
بدترین باخت: نیجریه 4–۰ سنگال )آکرا، غنا; 27 فوریه 1963(

اطالعات عمومی
رده فیفا: 61

jpn :)نام مختصر )فیفا
بهترین رده فیفا: 9

بدترین رده فیفا: 62
nihon koku :نام رسمی در فیفا

لقب: سامورایی های آبی
سال تاسیس: 1921

سال عضویت در فیفا: 1929
کنفدراسیون: آسیا

www.jFa.or.jp :وب سایت رسمی
سرمربی: وحید خلیلهوژیچ
دستیاران : استفانو آگرستی

استادیوم خانگی: ورزشگاه پارک سیگنال
کاپیتان: ماکوتو هاسبه

بیشترین بازی: یاسوهیتو اندو )146(
بهترین گلزن: کونیشیگه کاماموتو )80(

اولین بازی رسمی: ژاپن  ۰ - 5 جمهوری چین )توکیو، ژاپن؛ ۹ مه ۱۹۱۷(
بهترین برد: ژاپن  ۱۵ - ۰ فیلیپین )توکیو، ژاپن؛ ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۷(

بدترین باخت: ژاپن 2 - 15 فلیپین )توکیو، ژاپن؛ ۱۰ مه ۱۹۱۷(

تیم ملی فوتبال سنگال

تیم ملی فوتبال ژاپن

رئیس فدراسیون: آگوستین سنگور
سخنگوی فدراسیون: اباباکر سای

دبیر کل: ویکتور سیسه
مدیر امور مالی: -

مربی فوتبال زنان: باسوئرا دیابی
مدیر رسانه: کومبا فال

مدیر کمیته فوتسال: آمودو دیوپ
مدیر کمیته داوران: مامادو اندیایه

تعداد داوران رسمی: 6
تعداد کمک داوران رسمی: 7
تعداد کل بازیکنان: 661,685

تعداد بازیکنان رسمی: 176,685
تعداد بازیکنان آزاد: 485,000

تعداد کل باشگاه ها: 195
تلفن: +869/33-221 2828
فکس: +820/33-221 0592

FsF@senegalFooT.sn :ایمیل
آدرس: داکار

رئیس فدراسیون: کونیا داینی
سخنگوی فدراسیون: کوزو تاشیما

دبیر کل: میشیهیرو تاناکا
مدیر امور مالی: اکیهیکو هارا

مربی فوتبال زنان: نوریو ساساکی
مدیر رسانه: کازاتاکه نیشیزاوا

مدیر کمیته فوتسال: یاساهیرو ماتسوزاکی
مدیر کمیته داوران: تورو کامیکاوا

تعداد داوران رسمی: 7
تعداد کمک داوران رسمی: 9

تعداد کل بازیکنان: 4,805,150
تعداد بازیکنان رسمی: 1,045,150

تعداد بازیکنان آزاد: 3,760,000
تعداد کل باشگاه ها: 2,000
تلفن: +3830/3-81 2004

فکس: +3830/3-81 2005
inTer_naTional@inFo.jFa.jp :ایمیل

آدرس: توکیو

اطالعات فدراسیون

اطالعات فدراسیون

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

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



   خبر خوش نوبخت درباره  پرداخت حقوق
س��خنگوی دولت از پرداخ��ت حقوق کارکن��ان دولت و 

بازنشستگان قبل از عید فطر خبر داد.
به گزارش تس��نیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 
در نشس��ت خبری هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت: 
دول��ت خودش را ب��رای عید فطر آماده ک��رده و بهترین 
تبری��ک ایفای بخش��ی از تعهداتش اس��ت. وی افزود: 
قبل از عید فطر حقوق ش��اغلین، بازنشستگان و یارانه 

ایرانیان را پرداخت می کنیم.
نوبخ��ت گف��ت: پاداش ه��ای بازنش��تگان ظرف س��ه ماه 
آینده پرداخت می شود.کاش توانایی دولت به قدری بود 
که همی��ن االن بگوییم امروز هم��ه را پرداخت می کنیم 
اما محدودی��ت داریم. هیچ دولتی نیس��ت نخواهد پول 
بازنش��تگان را پرداخ��ت نکند.ب��ا لب خن��دان پول های 
بازنش��تگان را می دهیم تا نگویند دولت برای پول دادن 
به مردم عزا می گیرد. سخنگوی دولت تصریح کرد: واقعا 
بودجه امس��ال نسبت به سال های گذشته نو آوری دارد، 
همه تالش ما این است با محدودیت مالی تخصیص ها را 
ارائه کنیم. وی در بخش دیگری از این نشست گفت: از 
بدخواهان خارجی نگران نداریم، مشکل ما ایجاد ترس 
در داخ��ل ب��رای خ��روج دادن مردم از یک درب اس��ت، 
دش��من سیاس��ت جنگ روانی را در پیش گرفته و نباید 

به آن دامن بزنیم.
   اختالف 90 میلیونی قیمت کارخانه و 

       بازار خودرو
در چند هفته اخیر بازار خودرو به ش��دت ملتهب ش��ده 

اس��ت. فاصله بین قیم��ت کارخانه و ب��ازار خودروها به 
شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست. 
به گزارش ایس��نا، خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن 
احتم��ال قطع همکاری خودروس��ازان خارجی و توقف 
تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این 

خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.
در کنار این موضوع رش��د نرخ دالر در بازار غیر رس��می 
نی��ز باعث ایج��اد التهاب مضاعف در بازار خودرو ش��ده 
اس��ت و قیمت تم��ام خودروها ب��ا افزایش هم��راه بوده 

است.
هم اکن��ون اخت��الف بین قیم��ت کارخانه و ب��ازار برخی 
خودروهای مش��ترک تولیدی با خودروس��ازان خارجی 
به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رس��یده است. به عنوان 
مث��ال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون 
تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان 

رسیده است.
همچنی��ن قیم��ت کارخانه پ��ژو ۲۰۰۸ نیز مع��ادل ۱۱۵ 
میلی��ون توم��ان و قیمت ب��ازار آن ۲۰۶ میلی��ون تومان 
اس��ت. قیم��ت کارخانه ای س��راتو ۱۱۳ میلی��ون تومان 
و قیم��ت ب��ازار آن ۱۶۴ میلی��ون توم��ان اس��ت. قیمت 
کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت 

بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.
   تحقیق و تفحص از “پرسپولیس 

       و استقالل” تصویب شد
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با تحقیق و تفحص 
از دو باش��گاه ورزش��ی پرس��پولیس و اس��تقالل موافقت 

کردن��د. به گزارش تس��نیم، نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی در جلس��ه علنی پارلمان، با تقاضای تحقیق و 
تفح��ص از منابع، مصارف و نظام مدیریت ش��رکت های 
فرهنگ��ی ورزش��ی وابس��ته ب��ه وزارت ورزش و جوان��ان 
در 10 س��ال گذش��ته ب��ا اکثری��ت آراء، موافق��ت کردند. 
نماین��دگان مجل��س در ای��ن جلس��ه، از مجم��وع 254 
نماین��ده حاضر، با 178 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 5 
رأی ممتن��ع، تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام 
مدیریت ش��رکت های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت 

ورزش و جوانان در 10 سال گذشته را تصویب کردند.
    قاضی پور:هیچ پولی از کمیته امداد 

        به سوریه و لبنان نمی رود
نماین��ده ارومی��ه ب��ا تاکی��د ب��ر ای��ن ک��ه هی��چ پول��ی از 
کمیت��ه ام��داد ب��ه س��وریه و لبن��ان نم��ی رود، گف��ت: 
تم��ام درآمده��ای کمیته ام��داد در ایران و ب��رای افراد 

مستضعف مصرف می شود.
به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور در تذکری با استناد به 
مواد ۲۴ و ۱۱۰ آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: در 
چند روز اخیر هجمه های فراوانی به کمیته امداد، این 
نهاد یادگار امام صورت گرفته اس��ت نهادی غیر دولتی 
ک��ه برای حفظ آب��روی هزاران ایران��ی از بعد از پیروزی 

انقالب تاکنون زحمات بسیاری کشیده است.
وی افزود: اکنون بچه های کمیته امداد، استاد دانشگاه، 
دکتر و پزشک هس��تند. این نهاد با توهین های فراوانی 
مواجه ش��ده اس��ت. حال ای��ن که کمیته امداد مس��تقل 
است و هیچ کمکی از کمیته امداد به سوریه و لبنان نمی 

رود چون آنها خودشان کمیته امداد دارند. این نماینده 
اصولگ��رای مجل��س تاکید کرد: دش��منان م��ا بخصوص 
جبهه صهیونیس��م علیه کمیته امداد م��واردی را مطرح 
ک��رده و هجم��ه های��ی را راه انداختند الزم اس��ت رئیس 
مجل��س از صیانت کمیته ام��داد دفاع کند آن هم نهادی 
ک��ه تمام��ی درآمدش در ای��ران و برای افراد مس��تضعف 

مصرف می شود.
   بطحائی: ابزار دست دالالن آموزشی 

      شده ایم
وزی��ر آم��وزش و پ��رورش ب��ا بی��ان اینک��ه در زمین��ه 
ب��ا مش��کل  ب��ه ش��دت  ورزش��ی  اماک��ن  و  تجهی��زات 
مواجهی��م گف��ت: ب��ه ازای ه��ر ۳۰ کالس ی��ک معل��م 
تربی��ت بدن��ی متخص��ص داریم و ۳۶ درصد ش��اخص 
ت��وده بدنی دان��ش آم��وزان ما باالت��ر از ح��د طبیعی 
اس��ت. ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��ید محم��د بطحائی در 
نشس��ت س��تاد عال��ی تش��کیالتی گس��ترش و ارتقای 
فعالیت ه��ای تربی��ت بدن��ی و ورزش دان��ش آم��وزان 
دخت��ر ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روز موض��وع ج��دی ب��رای 
م��ا نش��اط و س��رزندگی ب��رای دان��ش آم��وزان، امید 
ب��ه آین��ده، ت��اب آوری و باالرفت��ن تحم��ل در براب��ر 
فشارهاس��ت عنوان ک��رد: ت��اب آوری بچه های امروز 
در برابر ش��رایطی که به آنها تحمیل می شود به دالیل 

مختلف نس��بت به نس��ل گذش��ته کمتر اس��ت.
وی افزود: آس��یب های اجتماعی امروز یکی از مسائل 
جدی برای همه کشور است و نگران گسترش آسیب ها 
هس��تیم. اینکه نس��ل آینده در معرض خطر است باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
   پرداخت اینترنتی فطریه امکان 

       پذیر شد
هموطنان س��اکن خارج از کش��ور نیز بدون محدودیت 
زمان��ی و مکان��ی می توانند از طریق این وب س��ایت و 
درگاه اینترنت��ی بان��ک ص��ادرات ای��ران وج��وه فطریه 
خود را به حس��اب موسسات خیریه داخل کشور واریز 
کنند. به گزارش انتخاب، در آس��تانه فرارس��یدن عید 
سعید فطر، امکان محاسبه و پرداخت آنالین فطریه و 
کفاره خانوار مهیا شد. در سامانه »فطر آنالین« امکان 
محاس��به و واریز مس��تقیم فطریه و کف��اره روزه داران 
به ص��ورت آنالین ام��کان پذیر اس��ت و واریزکنندگان 
می توانند انتخاب کنند وجوهاتش��ان به حس��اب کدام 
موسس��ه از می��ان موسس��ه خیریه کهریزک، س��ازمان 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( واریز شود.
هموطنان گرامی جهت واریز وجوه فطریه و کفاره خود 
 nik.bsi.ir می توانند به س��ایت “فطر آنالین” به نش��انی
مراجعه کنند.هموطنان ساکن خارج از کشور نیز بدون 
محدودیت زمانی و مکان��ی می توانند از طریق این وب 
س��ایت و درگاه اینترنت��ی بان��ک صادرات ای��ران وجوه 
فطریه خود را به حس��اب موسسات خیریه داخل کشور 

واریز کنند.
    رویترز: توافق ترامپ-کیم نمادین بود

خبرگزاری رویترز به نقل از دو تحلیلگر نوشت: »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمه��وری آمریکا و »کی��م جونگ اون« 
همت��ای ک��ره ش��مالی او درباره خلع س��الح هس��ته ای 

پیونگ یانگ توافق کردند اما به نظر می رسد این توافق 
نمادین اس��ت. به گزارش رویترز، ترامپ و کیم جونگ 
اون توافق کردند برای خلع سالح هسته ای شبه جزیره 
کره همکاری کنند و واش��نگتن متعهد ش��د که ضمانت 

های امنیتی را به دشمن قدیمی خود بدهد. 
ای��ن ح��ال برخ��ی  ب��ا  اف��زود:  انگلیس��ی  ای��ن رس��انه 
تحلیلگ��ران سیاس��ی می گویند نشس��ت ترام��پ و کیم 
جون��گ اون نمادی��ن ب��وده و نتایج ملموس��ی نداش��ته 

است. 
»آنتونیر روگیرو« )Anthony Ruggiero( کارشناس ارشد 
اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دمکراسی ها در این 
زمینه گفت: معلوم نیس��ت که مذاکراِت بیشتر به هدف 
نهایی در خلع س��الح هس��ته ای دست یابد. به نظر می 
رسد این نشست از سرگیری مذاکرات از نقطه پایان آن 
در 10 سال گذشته بود و گام مهمی به جلو قلمداد نمی 

شود.
   تواف�ق منبج و تأثیر آن بر مثلث روس�یه، 

ایران و آمریکا در سوریه 
یک روزنامه س��وری توافق منب��ج را عاملی تأثیرگذار بر 
روابط سه کشور روسیه، ایران و آمریکا در عرصه سوریه 
دانس��ت ک��ه در نهای��ت می توان��د منجر ب��ه گفت وگوی 
بیشتر میان مسکو و واشنگتن شود. به گزارش روزنامه 
الوط��ن س��وریه در یادداش��تی درب��اره تواف��ق آمریکا و 
ترکیه بر سر شهر منبج سوریه و معادالت مربوط  به آن 
نوشت، تحوالت منبج بر روابط مثلث روسیه، آمریکا و 

ایران تأثیر گذاشته است. 

میز خبر
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Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

دفتر خراسان رضوی :
آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4                                                                                                                  
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   آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق
روز دوش��نبه، رج��ب طیب اردوغ��ان رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد، عملیات نظامی این کش��ور در ش��مال عراق )کوه های 

قندیل( شروع شده است.
رئیس جمهور ترکیه در ادامه بدون توجه به قوانین بین المللی درباره لزوم عدم نقض تمامیت ارضی یک کش��ور مدعی ش��د: 
هدف ما خش��ک کردن بزرگترین باتالق اس��ت و قندیل )در شمال عراق( دیگر برای کش��ور و ملتمان منشأ تهدید و تروریسم 

نخواهد بود.
آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق/جزئیات کودتای نافرجام در تونس به رهبری امارات/هشدار روسیه در مورد توطئه 

جدید حمله شیمیایی در دیرالزور سوریه/بازداشت ۴ مظنون آتش زدن انبارهای صندوق  رای در عراق
وی در س��خنانی تأکید کرد، تا کنون ۱۴ هدف مهم وابس��ته به تروریس��ت های پ ک ک در بمباران ۲۰ جنگنده این کشور نابود 

شده است.
اردوغان بی توجه به نقض حاکمیت ملی سوریه در تجاوز پیشین ارتش این کشور به عفرین نیز گفت: همان طور که عفرین، 

جرابلس و اعزاز )در سوریه( را از تروریست  ها پاک کردیم، کوه های قندیل را نیز پاکسازی می  کنیم.
   واکنش نوری مالکی به تقلب در انتخابات عراق

روز دوشنبه معاون رئیس جمهوری عراق اعالم کرد، تشکیل دولت بدون حل و فصل مسأله تقلب در انتخابات، مردود است.
به گزارش سومریه نیوز، نوری مالکی، معاون رئیس جمهوری عراق و رئیس ائتالف دولت قانون امروز با یان کوبیس، نماینده 

ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق دیدار کرد.
در این دیدار، مس��ائل مختلف و تحوالت سیاس��ی و امنیتی و همچنین چالش های به وجود آمده در روند انتخابات و راه های 

حل و فصل آن ها بر اساس قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
مالکی بر لزوم انجام اصالحات در روند انتخابات که همراه با تقلب و دس��تکاری در نتایج بوده، تاکید کرد و گفت که تش��کیل 

دولت بدون حل و فصل مسأله تقلب ها امری مردود است که به نفع روند سیاسی عراق نیست.
از س��وی دیگر، نوری مالکی از آمادگی ائتالف دولت قانون برای پایبندی به توافق گروه های ملی بر س��ر راه های حل بحران 

سخن به میان آورد.
در همی��ن ح��ال، رئیس ائتالف دول��ت قانون عراق تأکید ک��رد، باید تطبیق جامعی در بررس��ی صندوق ه��ا و نتایج انتخابات 

صورت بگیرد.

امام علی )ع( فرمودند:
به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست.

تاثی�ر زن آگاه ب�ا فضیل�ت در مح�دوده خان�واده ی�ا مح�ل کار خالص�ه 
نمی ش�ود. بلک�ه در تم�ام ش�ئون جامع�ه جلوه می کن�د، انتظ�ار می رود 
زن�ان هوش�مند مس�لما در فراگی�ری علوم اس�المی قص�ور نکنن�د و از 
تهذیب روح غفلت نورزند و در تربیت فرزندان صالح س�اعی باش�ند و 
در همس�رداری ساده زیس�تن را رعایت کنند و در تمام صحنه های الزم 
سیاس�ی و اجتماعی که مایه تقویت نظام اس�المی اس�ت، در کمال عفاف 
و حج�اب حاضر باش�ند، تا به خان�دان عصمت و طه�ارت )ع( اقتدا کرده 
و به اس�وه همه انس�ان های صالح یعنی حضرت فاطمه)ع( و زینب )ع( 

تاسی کرده باشند.
سروش هدایت ج1، ص229

دگری دل سیر نگرددت ز بیدا
چشم آب نگرددت، چو رد من نگری

این طرفه که: دوست رت ز جانت دارم
با آن که ز صد هزار دشمن بتری رودکی


