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امام جمعه مشهد

مسؤولین نباید با تصویب دوباره 
FATF ما را به دست دشمن 

بسپارند

در گفت و گوی »صبح امروز«با »استاد کیمیا تاج نیا«مطرح شد

زنان شاهنامه
 با شناسه های حقیقی

توصیه های معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان رضوی در 
آستانه بازگشايي مدارس 

و پیشگیري از آسیب پذيري كودكان

فرزند خود را با این آموزش ها 
بیمه کنید

کاخ سفید، دستور کار جلسه شورای امنیت را از تمرکز 
صرف بر ایران تغییر داد

عقب نشینی ترامپ

عضو شورای اسالمی شهر مشهد 

نگاه شهرداری به الیت به هیچ وجه 
برای کسب درآمد نیست

نگاهی به پرونده کالهبرداری سایت »ثامن« 

طالیی که عیار نداشت!

این روزها شاهد دست پخت مهم نمایندگان مجلس شورای اسالمی، با دستکاری در فرایند تالش 
افراد برای رشد و رسیدن به مدیریت باالتر است. )البته منظور آنان که به پشتوانه رانت سیاسی و 

پارتی و در مواردی خرید و فروش پست، به مقام و جایگاه می رسند نبوده و نیست( در شرایطی که 
کشور به قول نمایندگان مجلس با بحران دست و پنجه نرم می کند ...

وقتی صدام حسین در روز 31 شهریور سال 1359 با تمام قوای نظامی ارتش بعثی عراق به خاک 
ایران حمله کرد، انتظار داشت تا ظرف حداکثر چند هفته، استان خوزستان را از ایران جدا نموده و 
شهرهای مرزی غرب کشور مانند نفت شهر، قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیالن غرب، اسالم آباد، 

مهران، دهلران و...

دستکاری جدید مجلس در ساختار مدیریت کشور

به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی 

»فرصت« یا »تهدید«؟

رمز پیروزی یک ملت
 در نبردی نابرابر

به گفته دیپلمات های آگاه در واشنگتن، دولت ترامپ 
برنامه پیشنهادی نیکی هیلی نماینده ایاالت متحده در 

سازمان ملل را  ...

گزارش ويژه 4

تحلیل روز 2

در اين شماره می خوانیم
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یحیی و بازیکنان همچنان شاکی از مشکالت مالی
صدرنشین لیگ و احتمال تحریم تمرینات

در صورتی که مشکالت مالی پدیده حل نشود، احتمال دارد 
کادرفنی و بازیکنان در تمرینات شرکت نکنند...
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تحلیل روز
کاخ سفید، دستور کار جلسه شورای امنیت را از تمرکز صرف بر ایران تغییر داد

عقب نشینی ترامپ

به گفته دیپلمات های آگاه در واشنگتن، دولت ترامپ برنامه پیشنهادی 
برگزاری  برای  را  ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت  نماینده  هیلی  نیکی 

نشستی در سازمان ملل متحد با تمرکز بر ایران، رد کرده است.
هیلی پیشتر اعالم کرده بود که ترامپ ریاست جلسه بزرگ ترین صحنه 
دیپلماتیک جهان )نشست شورای امنیت( را بر عهده خواهد داشت تا 
به »نقض قوانین بین الملل توسط ایران و بی ثباتی عمومی که ایران در 
سراسر منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است«، رسیدگی کند. ایاالت متحده 
در ماه سپتامبر ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد و به همین 
جهت درباره دستور کار نشست شورای امنیت که بخشی مهم از نشست 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می شود، تصمیم گیری کرده 

است.
اما تمرکز این نشست بر ایران بالفاصله نگرانی متحدان ایاالت متحده 
را برانگیخت؛ آنها معتقدند که پیش کشیدن این مسئله به عنوان موضوع 
اصلی نشست، با اختالفات شدید میان ایاالت متحده، فرانسه و بریتانیا بر 
سر توافق هسته ای سال 2015 ایران منجر خواهد شد که ترامپ در ماه 

مه در اقدامی یک جانبه آمریکا را از آن خارج کرد.
شماری از مقامات ایاالت متحده هم نگرانی خود را در این زمینه ابراز 
کرده بودند که بر طبق منشور سازمان ملل متحد، ایران به این دلیل که 
»یکی از طرفین مورد مناقشه است«، می تواند در این جلسه حضور بیابد 
و این مسئله احتمال بن بستی ناخوشایند و مداوم را بین ترامپ و نماینده 

ایران افزایش می دهد.
ریچارد گوان، یکی از مقامات اندیشکده امور جهانی »دانشگاه سازمان 
ملل متحد« در این باره گفت: »برای ترامپ مخاطره درگیری با بریتانیا یا 
فرانسه بر سر ایران در سازمان ملل وجود دارد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 
و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه هیچ چاره ای غیر از دفاع از 
توافق هسته ای ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل نخواهند 
داشت.« گوان افزود: »فکر نمی کنم هیچ کسی حتی از تصور اینکه رئیس 
جمهوری )ترامپ( نشسته و به دفاعیات ماکرون و می، از توافق هسته ای 

گوش می دهد، خوشش بیاید. او ممکن است همانند اتفاقی که در جلسه 
ناتو یا گروه هفت افتاد، کج خلق شود و حتی احتمال دارد شورای امنیت را 

ترک کند که چنین اتفاقی به یک آشوب دیپلماتیک می انجامد.«
نشود،  فاش  نامشان  خواستند  که  واشنگتن  در  آگاه  های  دیپلمات 
گفتند ترامپ به جای اینکه ریاست نشستی با موضوع ایران را بر عهده 
داشته باشد، ریاست مناظره ای بر سر منع گسترش تسلیحات هسته ای، 
قانون مداری و تمامیت ارضی را بر عهده خواهد داشت. چنین موضوع 
گسترده ای که هیچ کشوری را به طور خاص هدف قرار نمی دهد، لزوم 
دعوت از ایران برای شرکت در نشست را از بین می برد و احتمال بروز 

مناقشه ای آشکار بین دموکراسی های غربی را کاهش می دهد.
مقامات کاخ سفید و نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد از اظهارنظر 
درباره اینکه چرا موضوع نشست با آنچه هیلی در 4 سپتامبر اعالم کرد 
متفاوت است، خودداری کردند. در آن زمان هیلی اذعان کرده بود که 
شاید ایران موضوعی »ناخوشایند« برای برخی از اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل باشد، اما افزوده بود: »من شخصا بر این باورم که وقتی در 
شورای امنیت درباره موضوعات ناخوشایند صحبت می کنیم، اتفاقات 
خوبی روی می دهد. رئیس جمهوری ترامپ عزم راسخی در این زمینه 
دارند و می خواهیم کسب اطمینان کنیم که ایران با نظم بین المللی هم 

راستا می شود.«
اما اظهارات هیلی تنها اظهاراتی نبودند که در این زمینه بیان شدند. 
شماری از دیپلمات های دیگر آمریکایی هم به طور خصوصی این مسئله 
را با دیگر کشورها بیان کرده بودند که ترامپ این ماه ریاست نشستی با 

موضوع ایران را برعهده خواهد داشت.
اما 7 سپتامبر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد بیانیه ای منتشر 
کرد مبنی بر اینکه نشست بر »موضوعات گستره تری« از جمله »منع 
گسترش سالح های کشتار جمعی« به عالوه اقدامات بی ثبات کننده 
ایران تمرکز خواهد داشت. مقامات ایاالت متحده از هفته گذشته در گفت 
و گو با شرکای خارجی، شروع به تایید این مسئله کردند که ایران موضوع 

نشست شورای امنیت نخواهد بود.
در  تغییرات  متحد  ملل  سازمان  در  آمریکا  نمایندگی  سخنگوی  یک 
موضوع نشست را کم اهمیت توصیف کرد و گفت: »ایاالت متحده موضوع 

نشست را تغییر نداده، بلکه آن را بسط داده است.« با این حال، بسط 
دادن موضوع برای اینکه نشست مسائل دیگری را نیز در بر بگیرد، اعضای 
شورای امنیت را از برطرف شدن لزوم دعوت از ایران آسوده خاطر می سازد 

و همین مسئله شرایط نشست را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد.
عالوه بر ابراز نگرانی های متحدان ایاالت متحده، روسیه نیز به برنامه 

نشست شورای امنیت با موضوعیت یک کشور خاص اعتراض کرده بود.
عمومی  مجمع  در  خود  سخنرانی  نخستین  در  گذشته  سال  ترامپ 
رویکردهای  برابر  در  کشورها  ارضی  تمامیت  اهمیت  بر  ملل  سازمان 
او همچنین کیم  تاکید کرده بود.  چندجانبه در حل مشکالت جهانی 
جونگ اون، رهبر کره شمالی را »مرد موشکی« خطاب و تهدید کرد که 

کشور او را به کلی نابود خواهد ساخت.
تمرکز  بداهه،  و  تیز  و  تند  اظهارات  در  آمریکا  رئیس جمهوری  عادت 
و نگرانی کشورهایی را در پی داشته که برای این نشست جهانی در ماه 
جاری میالدی در نیویورک آماده می شوند. اما چین و روسیه که رقبای 
ایاالت متحده محسوب می شوند از حق وتو برخورداند و همین مسئله 
سبب می شود به رغم سر و صداهای زیاد پیش از نشست، ترامپ نتواند 

دستاورد قابل توجهی از نشست داشته باشد.
سوزان مالونی کارشناس ایران در موسسه بروکینگز، گفت که ایران و 
ایاالت متحده هر دو از جلسه شورای امنیتی که محوریت اصلی آن ایران 
نباشد، بیشتر سود می برند: »مشاوران ترامپ در خالص کردن او از چنین 
صحنه عجیب و ناخوشایندی، یک مهلت به ایران دادند. دولت ایران با 
انتخابی دشوار بین درگیری ها در سیاست داخلی مواجه بود بر سر این 
مسئله که وزیر امور خارجه یا یک مقام دیگر را برای مواجهه با بدگویی های 
احتمالی به نشست شورا بفرستد یا اینکه در جلسه حضور نیابد و همه بی 

حرمتی ها را بی پاسخ بگذارد.«
این هفته بیش از 140 رهبر جهان در نشست ساالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. انتظار می رود دولت ترامپ از این 
فرصت برای انتقاد شدید از چین استفاده کند. ایاالت متحده چین را به 
اجرای سیاست های غیرمنصفانه تجاری و بهره وری از کشورهای کوچک 

تر در سراسر آسیا متهم می کند.

يادداشت

شورای  مجلس  نمایندگان  مهم  پخت  دست  شاهد  روزها  این 
اسالمی، با دستکاری در فرایند تالش افراد برای رشد و رسیدن به 
مدیریت باالتر است. )البته منظور آنان که به پشتوانه رانت سیاسی 
و پارتی و در مواردی خرید و فروش پست، به مقام و جایگاه می رسند 
نبوده و نیست( در شرایطی که کشور به قول نمایندگان مجلس با 
بحران دست و پنجه نرم می کند و رییس جمهور نیز در پاسخ آنان با 
قید سوگند قبول می کند که مشکل جدی داریم نه بحران. البته آنان 
که چون قلم مدعی اعتدال هستند می گویند که »مشکلی نزدیک 

به بحران داریم.«
در این چنین وضعیت مجلس »قانون منع بکارگیری بازنشستگان« 
را تصویب و در بوق و کرنا کردند. قانونی که اگر در شرایط عادی 
برای جوان گرایی در  بزرگ  تصویب می شد می توانست فرصتی 
مدیریت کشور باشد اما یقینا در شرایط فعلی مشکالتی بزرگی در 

مدیریت بحران زده کشور ایجاد خواهد کرد .
مانند  نیز  قانون  این  از  حمایت  در  احساسات  وجــود  این  با 
احساساتی است که در حمایت از دستکاری 11/۶/1۳۹7 بانک 
مرکزی و تیم اقتصادی و مشاورین دولت رقم خورد. آن قدر فضا سازی 
و خوشحالی و تمجید و تقدیر از آن بخشنامه وجود داشت که کمتر 

قلمی به خود اجازه می داد به آن مداخله مخالفت و اعتراض کند.
 قلم که آن زمان _با وجود استقبال بی سابقه و کف زدن های 
ممتد مصرف کنندگان پس اندازهای مردم و بخصوص بدهکاران 
معوقه برای مداخله که اقتصاد کشور را با بحران امروز مواجه کرد_ 
مخالفت و اعتراض خود را بیان نمود و از هیئت رییسه محترم اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخواست کرد درمقابل 
این دستکاری که »مرگ اقتصادی« را رقم خواهد زد، ایستادگی و 

مخالفت کنند. )متاسفانه نکردند یا نتوانستند(

 امروز نیز با اقدام الزم اما بی موقع نمایندگان که با کف زدن  و 
فریاد خوشحالی آنان که فکر می کنند که این دستکاری در مدیریت 
کشور معجزه کرده و جا برای آن ها باز خواهد شد، همراه است. از 
آن جا که پیش بینی می کنند در کوتاه مدت و به ویژه در وضعیت 
فعلی دستکاری در مدیریت ها اشکال ایجاد خواهد کرد با این که 
می داند اعالم مخالفت با دستکاری نمایندگان همچون مخالفت با 
دستکاری ۹۶/۶/11 دولت باعث ناخشنودی بسیاری خواهد بود، 

قلم مخالفت خود را ابراز می دارد.
ضمن این که معتقد است این قانون ده ها کاستی و نقصان دارد، 
که در این مطلب به چند مورد آن اشاره می کند. اگر این قانون الیحه 
دولت بود، می شد برای سرگرمی و مشغول کردن مردم ارائه گردیده 

است؛
بویژه  نهاد های عمومی  از جمله در خصوص  - عدم شفافیت 
»شهرداری«ها که قانون مستقل و شورایی انتخاب شده توسط مردم 

دارند و از بودجه دولتی استفاده نمی کنند.
- عدم تعین تکلیف شمول یا عدم شمول قانون برای مدیریت بر 
شرکت های دولتی و خصولتی؛ یعنی همان حیاط خلوت دولتی ها 

و مجلس های گذشته و حال که از بودجه دولت استفاده می کنند.
- استثنا نمودن های بی دلیل و ایجاد رانت قانونی برای بسیاری از 
نهادها و سازمان ها و... که از بودجه دولتی استفاده می کنند از جمله 
خود نمایندگان مجلس شورای اسالمی )البته این رویه ایجاد رانت 

برای نمایندگان در تصویب اینگونه قوانین سابقه طوالنی دارد(
- کوچک شمردن و کم اهمیت دانستن بعضی از سمت های 
مدیریتی مانند: استانداران استان ها و شهرداران شهرهای بزرگ »اگر 
فرض کنیم قانون مشمول شهرداری ها نیز می شود و... « در حالی که 
این جایگاه ها نیزاز نمایندگی مجلس و وزارت خانه اهمیت کمتری در 
مدیریت کشور ندارند بلکه در شرایط فعلی و نزدیک به بحران کشور 

مهم تر نیز هستند.
و  »ایثارگری«  امتیاز  تاثیرگذاری  میزان  دقیق  نبودن  روشن   -
عدم توجه به افرادی که در دوران دفاع مقدس و شرایط بحرانی 
مدیریت های سخت کشور را به عهده داشته و موفق بوده و مورد 

تشویق نیز قرارگرفته اند.

»فرصت« یا »تهدید«؟
دستکاری جدید مجلس در ساختار مدیریت کشور
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عضو فراکسیون امید مجلس 
پرداختن  اینکه  بــه  اشـــاره  بــا 
فلسطین  مسئله  طرح  به  ترامپ 
طرح  گفت:  است،  استیضاح  از  رهایی  برای  اقدامی 
معامله قرن با هیچ یک از قوانین بین المللی و حقوق 

بشری سازگاری ندارد.
اقدامات  با  رابطه  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا برای اجرای طرح 
آواره  و  ملت  یک  سرزمین  اشغال  گفت:  قرن،  معامله 
مختلف،  کشورهای  در  نفر  میلیون   7 از  بیش  کردن 
جمله  از  کشورها  اشغال  و  بزرگ  جنگ  چندین  ایجاد 
بزرگترین فجایع تاریخ در خاورمیانه رخ داده است که 

آمریکایی ها در آن نقش پررنگی داشته اند.
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 

ترامپ  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای 
آمریکا  گذشته  های  دولت  جمهور  روسای  سایر  مانند 
تالش می کنند اقدامات رخ داده را توجیه و کشورهای 
منطقه را برای رفع مشکالت صهیونیست ها با خودش 

همراه کنند.
ایاالت  سابق  جمهور  روسای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  از مردمش جدا کنند  را  نتوانستند فلسطین  متحده 
ترامپ نیز توانایی این مهم را ندارد، ادامه داد: در واقع 
سرزمین فلسطین اشغال شده، بیش از 7 میلیون نفر 
آواره هستند و حتی چهار نسل از این ملت در اردوگاه 
ها به دنیا آمده اند و این در حالیست که چنین اقدامی 
بشری  حقوق  و  المللی  بین  قوانین  از  یک  هیچ  با 

سازگاری ندارد.

فرهنگی  کمیسیون  عضو 
صــورت  در  ــت:  ــف گ مــجــلــس 
معاند  های  شبکه  مالی  شفافیت 
خواهد  سوال  زیر  ها  آن  بودن  مستقل  زبان،  فارسی 
رفت زیرا برخی از آن ها اعالم می کنند به فکر منافع 
منافع  با  تضاد  در  موضوع  این  و  هستند  ایران  مردم 

حامیان مالی آنهاست.
عدم  ــاره  درب هاشمی  زاده  قاضی  احسان  سید 
از  خارج  در  زبان  فارسی  های  رسانه  مالی  شفافیت 
نظام  به حجم گسترده شبکه های معاند علیه  کشور 
این  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  اسالمی  جمهوری 
گستردگی در هیچ جای دنیا قابل مشاهده نیست و 

قیاسی برای آن نمی توان تصور کرد.
شبکه   250 به  نزدیک  از  بیش  که  این  بیان  با  وی 

فعالیت  حال  در  ــران  ای علیه  تلویزیونی  و  رادیویی 
الملل  بین  نظام  در هیچ کجای  کرد:  تاکید  هستند، 
توان یک شبکه معارض جدی علیه دولت های  نمی 
استکباری و قدرت های بزرگ یافت که بر ضد آن ها 

فعالیت کند.
اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
و  رادیویی  های  شبکه  اداره  سنگین  های  هزینه  به 
از  باید  ایران  یادآور شد: مردم  و  تلویزیونی اشاره کرد 
پشت صحنه حامیان مالی چنین شبکه های آگاهی 
پیدا کنند و بدانند چه دولت ها، گروه ها و یا اشخاصی 
درآمدهای آن ها را تامین می کنند.ضمن این که باید 
میزان بودجه این شبکه ها مشخص و محل درآمد ها و 

هزینه های آنها اعالم شود.

امـــــــام جـــمـــعـــه مــشــهــد 
در  نباید  مــا  گفت:مسئولین 
مشکالت  ــل  ح در  ــه  ک تــدبــیــری 
معیشتی مردم دارند، دوباره ما را با تصویب FATF به 

دست دشمن بسپارند. 
به گزارش ایسنا، آیت ا... سید احمد علم الهدی در 
خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم 
مطهر رضوی، اظهار کرد: در میدان جنگ رسانه ای نیز 
ما باید به دشمن ثابت کنیم که همه ما یک صدا هستیم. 
دولت، مجلس، ، قوه قضاییه، مسئوالن کارگزار و مردم 
یکی هستند، در یک صف مقابل دشمن ایستادند و دو 
صف ندارند. مسئولین ما نیز نباید در تدبیری که در حل 
مشکالت معیشتی مردم دارند، دوباره ما را با تصویب 
FATF به دست دشمن بسپارند. رئیس این کنوانسیون 

جنگ  مطلق  فرمانده  و  بوده  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
این  می خواهند  چرا  است.  آن  رئیس  ما  با  اقتصادی 

الیحه را تصویب کنند؟
امام جمعه مشهد افزود: مسئولین دولتی و نمایندگان 
که  بدانند  و  کنند  بررسی  را  مسئله  این  باید  مجلس 
وضعیت و زمامدار کنونی آن چگونه است. نباید با یک 
تهدید دشمن خود را در چنگ او قرار  دهیم. یک بار با 
تدبیر در خصوص ارز و سکه، این مصیبت را بر سر مردم 
آوردیم، دوباره با تدبیر سوء خود نباید برای مردم مشکل 
جنگ  میدان  در  ما  باشید.  مردم  فکر  به  شود.  ایجاد 
هستیم، شرایط حساس است، دشمن ما سیلی ضربت 
خورده و درصدد جبران این سیلی و ضربت است. مردم 
باید با قدرت و تکیه بر توانمندی های باطنی و درونی 

خود مقابل دشمن بایستند و مقاومت کنند.

امام جمعه مشهد

مسؤولین نباید با تصویب دوباره FATF ما را به دست دشمن بسپارند
رحیمی جهان آبادی

آمریکا نقش سگ زرد، برادر شغال را برای اسرائیل بازی می کند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

استقالل شبکه های معاند با شفافیت مالی زیر سوال می رود

به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی 

رمز پیروزی یک ملت در نبردی نابرابر
وقتی صدام حسین در روز ۳1 شهریور سال 1۳5۹ با تمام 
کرد،  حمله  ایران  خاک  به  عراق  بعثی  ارتش  نظامی  قوای 
انتظار داشت تا ظرف حداکثر چند هفته، استان خوزستان را 
از ایران جدا نموده و شهرهای مرزی غرب کشور مانند نفت 
شهر، قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیالن غرب، اسالم آباد، 
مهران، دهلران و ... را تصرف نماید و به پیروزی بزرگی نایل 
شود. این در حالی بود که تنها حدود یکسال و نیم از پیروزی 
انقالب اسالمی می گذشت و ایران در حال ایجاد ساز و کارها و 
ساختارهای نوینی در نظام حکومتی جدید خود که جمهوری 
اسالمی است بود. صدام حسین تصور می کرد در این تهاجم 
نظامی همه جانبه، ایران قدرت مقاومت و ایستادگی در برابر 
ارتش مجهز عراق را ندارد و به سرعت تسلیم شده و شکست 
بزرگ  قدرتهای  سوی  از  صدام  زمان  آن  در  خورد.  خواهد 
جهانی مانند شوروی، امریکا و اروپا حمایت نظامی، سیاسی 
و تبلیغاتی می شد و بسیاری از سران کشورهای عربی نیز خود 

را در کنار او می دیدند.
اولین گلوله توپ را صدام بعثی - که هم پیمان شوروی بود 
- به همراه شاه حسین اردنی - که وابسته به امریکا بود - به 
سمت خاک ایران پرتاب کردند. از سوی دیگر در آن زمان، 
ایران انتظار و تصور حمله نظامی سراسری را از سوی همسایه 
غربی خود نداشت و به همین علت بسیاری از واحدهای ارتش 
ایران در پادگان ها و پایگاه های خود به سر می بردند. برای 
مثال امیر سیروس لطفی فرمانده لشکر 1۶ زرهی قزوین در 
روزهای آغاز جنگ، در نهمین همایش پیشکسوتان جهاد 
مسجد  در   87 شهریور   18 دوشنبه  تاریخ  در  که  شهادت 
ولیعصر تهران برگزار شد، اعالم کرد که در روز ۳1 شهریور 
که جنگ تحمیلی آغاز شد، در ساختمان ستاد فرماندهی 
لشکر در قزوین بودم که ابتدا شهید فالحی رئیس وقت ستاد 
مشترک ارتش و سپس بنی صدر رئیس جمهور وقت با من 
تماس گرفتند و گفتند که لشکر را به منطقه جنگی خوزستان 
منتقل کن. به دلیل کمبود تریلی و کمرشکن و نیز امکانات 
حمل و نقل یک ماه طول کشید تا همه واحدهای لشکر را به 

دزفول رساندم.
در  روزها  آن  در  که  نیز  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
از یک  ادراکی  و  برد هیچ تصور  به سر می  اوایل عمر خود 
جنگ تمام عیار و جنگیدن با یک ارتش مجهز را نداشت. در 
روزهای آغازین جنگ سطح اطالعات و دانش نظامی سپاه، 
اندک بود و ساختار سازمانی آن هم به صورت نظامی شکل 
نگرفته بود. غیر از سالح های انفرادی، هیچگونه تجهیزات 
و تسلیحات سنگین و نیمه سنگین در اختیار نداشت؛ حتی 
سپاه شهرهای استان های مرزی مانند خوزستان، ایالم و 
کرمانشاه که خط مقدم جبهه به شمار می رفتند، راکت انداز 
آرپیجی 7 هم در اختیار نداشتند.البته ارتش هم تجربه هیچ 
جنگ گسترده ای را در اختیار نداشت و جنگ تحمیلی اولین 

آزمون نبرد میدانی برای ارتش تلقی می شد.
از سوی دیگر امریکا که احساس می کرد کشور مهم ایران 
را از دست داده است، جمهوری اسالمی را تحریم تسلیحاتی 
اشغال  با  ایــران  مخالفت  دلیل  به  و شــوروی هم  بود  کرده 
افغانستان از سوی ارتش سرخ و پنبه شدن تفکر مارکسیسم 
با ظهور انقالب اسالمی، دل خوشی از ایران نداشت. شاهان 
حاکم بر کشورهای عربی جنوب خلیج فارس و نیز روسای 
کشورهایی مانند اردن و مصر نیز نگران تاج و تخت خود بودند 
و بخاطر نگرانی از تکرار نهضت اسالمی در سرزمین های 
خویش به دنبال راهی برای ناکام گذاشتن انقالب اسالمی 
می گشتند. صدام که فضای محیط بین المللی را آماده می 
دید و ایران را در شرایط ضعف قوای نظامی و سیاسی تصور 
و ارزیابی می کرد با اطمینان از پیروزی خویش، می خواست 
تا قهرمان جهان عرب شده و بر همین مبنا خود را "سردار 
قادسیه" می نامید. او احساس می کرد با حمله به ایران، هم 
جمهوری اسالمی را به شکست می کشاند، هم مدال افتخار 
از سوی قدرت های شیطانی را دریافت می کند و هم از تداوم 

حکومت خود، اطمینان می یابد.
حال پس از گذشت ۳8 سال از پایان تهاجم ارتش صدام، 
مشاهده می شود که این جنگ نه تنها هیچ دستاوردی برای 
موجب  بلکه  است،  برنداشته  در  عراق  بعث  حزب  و  صدام 
سرنگونی و اعدام صدام حسین و اضمحالل حزب و ارتش 
بعث عراق و از بین رفتن حاکمیت استبداد و دیکتاتوری در 

منطقه بین النهرین شده است.
ناکام گذاشته و  را  ایران توانست دشمن خود  اما چگونه 
تهدید عظیم جنگ را تبدیل به فرصتی بزرگ برای تثبیت 
جمهوری اسالمی و توسعه قدرت پایداری و نفوذ خود بنماید؟ 
به نظر می رسد که مهم ترین عامل را باید حضور و نقش موثر 
اقشار مختلف مردم در جبهه های دفاع از کشور دانست که با 
فداکاری کم نظیر در مقابل تجاوز ارتش عراق ایستادند و به 
خوبی نیروی محرکه و انگیزه بخش همه قوای مسلح شدند. 

عالوه بر آن عوامل ذیل نقشی اساسی را در موفقیت و پیروزی 
ایران در جریان جنگ تحمیلی داشته اند:

طول  در  )ره(  خمینی  امام  حضرت  اقدامات  و  ها  1-دیدگاه 
جنگ تحمیلی

نوع تفکر و نظرات امام خمینی )ره( نقشی تعیین کننده 
ای در عدم نگرانی مردم از بروز جنگ و همچنین ایجاد روحیه 
ای مصمم در آنان برای مقابله با دشمن، پدید آورد. ایشان با 
تبیین ماهیت تهاجم صدام به ایران، در همان روز ۳1 شهریور 
می فرمایند: »ارتش عراق باید بداند که این جنگ، جنگ با 
اسالم است به هواداری کفر، و یک همچو جنگی بر خالف 
رضای خداست.« همچنین ایشان در تاریخ 2 مهرماه 1۳5۹ 
می فرمایند: "این جنگ بین ایران و بعثی های عراق، جنگ 
بین "اسالم و کفر" و "قرآن کریم و الحاد" است. از این جهت 
بر همه شما و ما مسلمانان جهان الزم است از اسالم عزیز و 
قرآن کریم دفاع کنیم و این خیانت کاران را به جهنم بفرستیم". 
بر این اساس، امام امت )ره( شرکت در این جنگ و دفاع از 
جمهوری اسالمی را به عنوان دفاع از اسالم تلقی کرده و روح 
مقاومت را در بین اقشار مختلف ملت ایران دمیدند. امام )ره(، 
همواره جنگ را در رأس امور می دانستند و می فرمودند "اگر 

این جنگ 20 سال هم طول بکشد، ما ایستاده ایم".
نگاه حضرت امام )ره( به جنگ باعث شد تا دولت مردان نیز 
لباس خاکی بسیجی را بر تن کرده و پشتیبانی از رزمندگان را 
اولویت کار خود تلقی نمایند. گرچه با طوالنی شدن جنگ، 
رزمندگان اسالم توقع بیشتری برای حمایت و توسعه قدرت 
رزمی کشور داشتند. همچنین امام در پیام خود در ۳ مهر 
1۳5۹ فرمودند: "ما متکی به خدا هستیم و با اتکا به خدا 
از هیچ چیز ترسی نداریم و شما ملت عزیز مجتمع باشید، 
مصمم باشید و از هیچ چیز هراس نداشته باشید که هراسی 
هم نیست". امام)ره( در 4 مهر1۳5۹ نیز فرمودند: "قوای 
الهی  قوه  به  مجهز  ما  پاسداران  سپاه  و  نظامی  انتظامی، 
هستند. سالحشان ا... اکبر است و هیچ سالحی در عالم 

مقابل همچو سالحی نیست. ملت ما هم، همینطور است". 
با بررسی سخنان حضرت امام )ره( در طول جنگ تحمیلی، 
مشخص می شود که ایشان نقش اول را در نترسیدن مردم از 
جنگ و تشویق آنها به حضور در جبهه ها و سازماندهی و ظهور 

قدرت ملت ایران در برابر تجاوز دشمن داشته اند.
در  داوطلب  بسیجیان  و  مسلح  قوای  فعال  حضور   -2

رویارویی با قوای دشمن
واحدهایی از ارتش و سپاه که در استان های مرزی حضور 
داشتند بالفاصله پس از تهاجم ارتش بعثی به سرزمین ایران 
با کمک مردم مناطق تحت هجوم ارتش دشمن، نگذاشتند 
شده  تعیین  پیش  از  نظامی  اهداف  همه  بعثی،  قوای  که 
خود را در هفته های اول جنگ به تصرف درآورنــد. اشغال 
خرمشهر با مقاومت مردم و نیروهای مسلح ۳5 روز به طول 
انجامید. دشمن نتوانست در محور اهواز پیش روی کرده و 
از حمیدیه جلوتر آمده و مرکز استان خوزستان را به تصرف 
و  مردم  ایستادگی  ولی  کرد  را محاصره  آبادان  درآورد.  خود 
رزمندگان نگذاشت تا این شهر به دست لشکر ۳ زرهی دشمن 
بعثی بیفتد. ارتش صدام نتوانست از پل نادری عبور کند تا 
به سمت دزفول حرکت نماید و بتواند شوش را تصرف نموده 
و جاده اندیمشک- اهواز را به اختیار خود درآورد. مقاومت 
در شهرهایی مانند گیالن غرب، اسالم آباد، قصرشیرین در 
منطقه غرب کشور هم مانع از پیشروی دشمن به اهداف 
مورد نظر خود و پیش روی به سوی کرمانشاه شد. بنابراین 
نیروهای مسلح در روز های  و  ایستادگی همه جانبه مردم 
آغازین جنگ تحمیلی باعث شد تا دشمن در نهایت، بدون 
تکمیل برنامه نظامی خود، زمین گیر شده و خط دفاعی 
نامناسبی را تشکیل دهد. البته رژیم صدام حسین پس از 
اطمینان از عدم امکان پیشروی بیشتردر خاک ایران، تالش 
نمود تا سرزمین های اشغالی را حفظ کرده و با درخواست 
آتش بس از ایران، از ادامه مقاومت رزمندگان اسالم جلوگیری 
نماید و با این ترفند، بدون ادامه درگیری ها، حدود 17000 

کیلومتر مربع سرزمین های اشغال شده ایران را در تصرف 
خود نگه دارد.

3- وجود یک فرماندهی خالق در میدان جنگ
گرچه در ماه های اول شروع جنگ تحمیلی، اداره جبهه 
های ایران، از یک فرماندهی یکپارچه و منسجمی برخوردار 
نبود، ولی آرام آرام مدیریت جبهه های جنگ، سر و سامانی 
به خود گرفت و به خصوص از سال دوم جنگ با هماهنگی 
بین سپاه و ارتش، فرماندهان حاضر در جبهه ها توانستند 
ابتکار عمل را به دست گرفته و با تثبیت دشمن، تدابیری را 
اتخاذ نمایند و راه حل هایی را برای بیرون راندن ارتش بعثی از 
خاک کشور عزیز، با کمک حضور گسترده داوطلبان بسیجی 

و سلحشوران نظامی ارائه کنند و به اجرا در آورند.
خالقیت این فرماندهی، موجب شد تا با کسب اطالعات 
آرایش دشمن، طرح  و  نحوه گسترش  از  و درست  صحیح 
پی  در  پی  عملیات های  اجرای  برای  مناسبی  ریزی های 
برای آزادسازی سرزمین های اشغالی انجام شود. برآوردهای 
صحیح و واقع نگری نسبت به دشمن در این شرایط زمانی 

نقش مهمی در این موفقیت ها ایفا نمود.
الزم به ذکر است که در ماه های اول جنگ، به دلیل عدم 
از  درست  بــرآورد  در  گرفته  صورت  اشتباهات  نیز  و  تجربه 
استعداد و توان دشمن و نیز خطا در طرح ریزی عملیات ها 
موجب شد تا چهار عملیات صورت گرفته از سوی سلحشوران 
ارتش در ماه های اولیه جنگ به شکست منجر شده و برخی از 
تجهیزات و جنگ افزارهای آنها نیز از دست برود. در این رابطه 
فرمانده لشکر 1۶ زرهی قزوین در روزهای اول جنگ، می 
گوید: "در حمله 15 دی ماه 1۳5۹ به دلیل برآورد غلط، لشکر 
1۶ زرهی را در مقابل استعداد حدود یک سپاه از ارتش عراق 
قرار دادند و باعث ناکامی این لشکر شدند". گرچه رزمندگان 
این لشکر به همراه برخی از دانشجویان پیرو خط امام از جمله 
شهید حسین علم الهدی که به صورت داوطلبانه به جبهه 
های جنگ آمده بودند به خوبی با دشمن جنگیدند و حدود 

1۳0 نفر از آنها نیز به شهادت رسیدند ولی در نهایت مجبور 
شدند به مواضع قبلی خود عقب نشینی نمایند.

به این ترتیب مشخص می گردد که عامل اصلی شکست 
عملیات های چند ماه اول جنگ، در حمله به پل نادری در 
منطقه غرب دزفول در 21 مهر ماه سال 1۳5۹ و نیز حمله 
لشکر 77 در آبان ماه 1۳5۹ برای شکستن حصر آبادان و 
نیز عملیات توکل، به دلیل طرح مانور نامناسب و عدم اطالع 

کافی از وضعیت و توان دشمن بوده است.
از سال دوم جنگ، با میدان یافتن وسیعتر سپاه و ایجاد 
هماهنگی بیشتر و بهتر بین ارتش و سپاه، و همچنین حضور 
انبوه رزمندگان داوطلب و با ایمان، قدرت عظیمی در جبهه 
های جنگ خلق شد که توانست نقاط ضعف دشمن را پیدا 
نموده و با طرح های ابتکاری و با تمرکز قوا عملیات های 
فتح  القدس،  طریق  االئمه،  ثامن  همانند  را  واری  سلسله 
المبین و بیت المقدس برنامه ریزی کرده و قوای ارتش بعثی 
را با جهاد بزرگ و تالش مستمر از سرزمین های ایران ، اخراج 

نماید.
در جنگ  ایران  موفقیت  رمز  که  توان گفت  بنابراین می 
تحمیلی، نوع نگاه و "طرز تفکر حضرت امام خمینی" )ره( به 
عنوان رهبر پر نفوذ ملت ایران و فرمانده عالی جنگ از یک 
سو، "پشتوانه عظیم مردم ایران" از نظام جمهوری اسالمی 
و از رزمندگان اسالم در جبهه های جنگ از سوی دیگر، و 
"تشکیل قدرت جدید" و مکمل از سوی رزمندگان داوطلب 
بسیجی برای تغییر موازنه قوا به نفع ایران، و نیز حضور یک 
"فرماندهی مبتکر و مقتدر" در جبهه های جنگ که توانست 
با خالقیت خود، طرح های عملیاتی مناسبی را علیه دشمن 
به کار گیرد و همچنین توسعه ساختار و سازمان جنگی ایران 
با کمک انبوه نیروهای داوطلب مردمی و "اعتقاد به نصرت 
همه  مقدس  دفاع  دوران  در  است؛  بوده  الهی"  پیروزی  و 
رزمندگان معتقد بودند "ان تنصرا... ینصرکم و یثّبت اقدامکم" 

و همچنین "ان تنصرا... فال غالب لکم" .

این جنگ بین ایران و بعثی های عراق، جنگ بین »اسالم و کفر« و »قرآن کریم و الحاد« است. از این جهت بر همه شما و ما مسلمانان جهان الزم است از اسالم عزیز و قرآن کریم دفاع کنیم و این خیانت کاران را به جهنم بفرستیم

,,

محمد حسین روشنک

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

#پیگیری_خبر
اختالف قیمت »ارز« با »ارز«!

#مجلس_باندولت دخالت کند یا نه؟

دولت باید برای نوسازی حمل ونقل 
هزینه کند

نماینده گناباد:

نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
طبق قانون، دولت باید بخشی از منابع حاصل از صرفه جویی 
ناوگان حمل ونقل  ارتقا  و  نوسازی  زمینٔه  را در  انرژی  مصرف 
نگرفته  صورت  توجهی  قابل  اقدام  متأسفانه  اما  کند،  هزینه 

است.
نوسازی  بحث  در  دولت  رویکرد  به  اشاره  با  بنایی  حمید 
ویژه  به  کالنشهرها  مینی بوسرانی  و  اتوبوسرانی  ناوگان 
پایتخت افزود: متأسفانه تاکنون دولت هیچ اقدام قابل قبولی 
در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری صورت 
نداده و این مسئله مشکالت بسیاری را به دنبال داشته است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی 
امور  تسهیل  و  هوا  آلودگی  مدیریت  برای  قطعا  داد:  ادامه 
سمت  به  ها  شهرداری  و  دولت  باید  عمومی،  نقل  و  حمل 

توسعه این حوزه حرکت کنند.
کوچک  شهرهای  در  فرسوده  های  بوس  مینی  و  اتوبوس  نوسازی 

در غربت
وی افزود: امروز طبق آمارها و گزارشها، هیچ اقدام مطلوبی 
در شهرهای کوچک برای نوسازی اتوبوس و مینی بوس انجام 
نشده، از طرف دیگر در شهرهای بزرگ مانند تهران نیز نقش 
ادوار  در  ها  دولت  عمال  و  بوده  برجسته  بسیار  شهرداری 

مختلف مدیریت شهری اقدام قابل قبولی صورت نداده اند.
بی توجهی دولت به نوسازی حمل و نقل عمومی در مشهد با 3 

و نیم میلیون جمعیت
بنایی گفت: به طور مثال در شرایط کنونی شهر مشهد با 
عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  برای  جمعیت،  میلیون  نیم  و   ۳

و  است  رو  به  رو  مشکل  با  اتوبوسرانی  و  مترو  حوزه  ویژه  به 
شهرداری این شهر در اجرای پروژه ها تنها مانده است.

از  بیش  اینکه  اعالم  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
فرسوده  پایتخت  شهری  درونی  های  اتوبوس  از  درصد   50
درآمدهای  و  منابع  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  هستند، 
این وضعیت،  در  و  پیدا کرده  به شدت کاهش  ها  شهرداری 

دولت ها باید نقش کلیدی و اساسی خود را بازی کنند.
صرفه جویی  از  حاصل  اعتباری  منابع  اختصاص  در  دولت  تعلل 

مصرف انرژی
دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
داده   اجازه  دولت  به  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده  طبق 
شده تا 100 میلیارد دالر به ازای صرفه جویی مصرف انرژی 
اما  شود،  هزینه  حمل ونقل  ناوگان  ارتقا  و  نوسازی  درزمینٔه 
دولت  سوی  از  حوزه  این  در  توجهی  قابل  اقدام  متأسفانه 

صورت نگرفته است

نگاهی به پرونده کالهبرداری سایت »ثامن« ؛

طالیی که عیار نداشت!
ســودآوری  بر  بی پایه  اعتمادهای  از  جدیدی  پرونده 
آنالین  خریداران  مالباختگان  اینبار  و  شده  رو  حداکثری 
موسسات  مثل  هم  باز  دولت  آیا  اما  هستند،  طال  و  سکه 
غیرمجاز،جور این سوءاستفاده را خواهد کشید؟ جزئیات را 

با ما دنبال کنید.
هنوز پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز بسته نشده و 
اموال این موسسات به طور کامل به بانک مرکزی به عنوان 
قیم این موسسات در پرداخت خسارت مالباختگان پرداخت 
نشده است، که پرونده جدیدی از سوءاستفاده و کالهبرداری 
مالی ده ها میلیارد تومانی از افرادی رو شده است که به دنبال 
کسب سود بیشتر آن هم در فضای خاکستری اقتصاد ایران 

بوده اند. 
به گزارش مهر، این بار اما دیگر صحبت از سپرده گذاری 
در موسسات اعتباری بدون شناسنامه نیست که ده ها شعبه 
در گوشه و کنار این کشور ایجاد کرده بودند؛ بلکه نوع مدرنی 
اینکه فرد سرمایه گذار  از کالهبرداری شکل داده و بدون 
بداند که طرف معامله اش کیست، صرفا با برخی نشانه هایی 
که می تواند محلی برای سرمایه گذاری سودآور باشد، بده_

بستان شکل می گیرد.
پشت پرده سرمایه گذاری های وسوسه انگیز

البته بخش دیگری از ماجرا عمال به سیاستگذاری های 
اقتصادی کشور هم بازمی گردد؛ همان سیاست هایی که 
اوضاع را برای بازارهای سرمایه گذاری در بسیاری از رشته ها 
سخت و دشوار کرد و سرمایه گذاری های سرگردان بسیاری 
را با سودای کسب سود بیشتر و حتی با انگیزه حفظ ارزش 

دارایی، روانه برخی معامالت سودآور، اما پرریسک کرد.
با اوج گیری تغییرات و نوسانات قیمتی سکه و دالر در 
بازار، بسیاری از مردم به این فکر افتادند که سرمایه های 
هر چند اندک و در برخی مواقع کالن خود را روانه بازارها 
و فعالیت هایی کنند که عالوه بر اینکه سودآوری مناسبی 
برایشان داشته باشد، ارزش  سرمایه شان را هم حفظ کند؛ 
غافل از اینکه ممکن حرکت های سوداگرایانه در بازار طال و 
ارز، نه تنها ارزش پولشان را حفظ نکند و برایشان سودآور 

نباشد، بلکه کل دارایی شان را هم بر باد دهد.
از  این میان، عدم توجه بسیاری  نکته حائز اهمیت در 
سرمایه گذاران به اعتبار آن دسته از سرمایه پذیرانی است که 
در این شرایط نابسامان اقتصادی، سودهای غیرمتعارف را به 
آنها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها، عمال پایدار نیست 
و ریسک باالیی را به همراه دارد. به این معنا که بسیاری از 
سرمایه گذاران در پرونده خرید و فروش آنالین سکه و طال که 
اکنون هم با مشکل مواجه شده اند و تا حدودی مالباخته به 
شمار می روند، بدون توجه به برخی فاکتورهای اصلی اعتماد 
نامیده  که عمال سرمایه پذیر  دوم سرمایه گذاری   به طرف 

می شود، اقدام به انتقال وجوه مالی کرده اند.

شاید وجه مشترک این پرونده هم با موسسات اعتباری 
غیرمجاز تنها در مواردی کوچک خالصه شود که توانسته 
در موسسات  را جلب کند.  و مردم  اعتماد سرمایه گذاران 
اعتباری غیرمجاز تعداد شعبی که به صورت آشکارا و با وجود 
تعداد باالی دستگاههای نظارتی و ناظری قوی همچون 
بانک مرکزی هر روز از صبح زود مطابق با روال ادارات دولتی و 
بانکها کرکره های خود را باال می دادند و با پایان ساعات اداری 
و بعضا بیشتر، چراغ کسب و کار خود را خاموش می کردند و 

به فعالیت روزانه خود پایان می دادند.
معامالت  در  غیرمجاز  اعتباری  موسسات  پرونده  تکرار 

آنالین سکه
نهادهای  که  هشدارهایی  به  بی توجه  اغلب  هم  مردم 
سیاستگذاری همچون بانک مرکزی اعالم می کردند، تنها 
بیشتر  اعتماد  کسب  بابت  شعب  از  کوچکی  ســواالت  به 
بسنده کرده و در مقابل این پاسخ را دریافت می کردند که 
مشکلی وجود ندارد و در حال طی مراحل قانونی برای اخذ 

هستند؛  مرکزی  بانک  از  الزم  مجوزهای 
برخی از همین موسسات هم که بعضا با 
هر  اعتماد  جلب  برای  مقدسی  نام های 
چه بیشتر مردم شکل گرفته  بودند، خود را 
تحت نظارت بانک مرکزی می دانستند، در 
حالیکه نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی 
داشتند و نه به تعهدات موسسات اعتباری 
مجاز و بانکها برای سپرده گیری از مردم، 

نزد سیاستگذار پایبند بودند.
بود،  که  چه  هر  داستان  حال  هر  در 
ارایه سودهای موهومی به مردم و برخی 

سرمایه گذاری های همین موسسات در بازار ملک و امالک 
سبب شد که آنها یکی پس از دیگری اعالم ورشکستگی 
کرده و صاحبانشان متواری شوند؛ یا در حالت خوشبینانه، 
سرپرستی آنها برای ساماندهی به سایر بانکها و موسسات 
به  بگیرند؛  سامان  بلکه  تا  شود  سپرده  مجازی  اعتباری 
خصوص اینکه بسیاری از افرادی که سمت هیات مدیره 
این موسسات را یدک می کشیدند، نه علم مدیریت مالی 
می دانستند و نه به قواعد و قوانین سرمایه گذاری آن هم از 
نوع بانکداری آشنا بودند، بلکه آنها فقط ولع کسب سرمایه 
بیشتر از مردم را داشته و با طرح درصدهای باال برای نرخ 

سود بانکی، سرمایه گذاران را اغوا می کردند.
این موسسات، به  آمال سرمایه گذاران  و  آرزوها  اما تمام 
یکباره نقش بر آب شد و نه تنها دیگر خبری از نرخ های سود 
باال برای سپرده ها وجود نداشت، بلکه حتی بازگشت اصل 
سپرده ها هم با اما و اگرهای بسیار مواجه بود. حال همان 
داستان و سناریوها البته در سطح کوچکتر خود، دوباره تکرار 
شده است. این بار اما نه برای نرخ سود 
آنالین  و فروش  برای خرید  بلکه  بانکی، 

سکه و طال.
مالباختگان خرید و فروش آنالین سکه از 

وضعیت امروزشان می گویند
که  افــرادی  از  ــادی  زی تعداد  هستند 
را  ــود  خ کوچک  و  ــرد  خ سرمایه های 
طال  و  سکه  آنالین  فروش  و  خرید  برای 
اختصاص داده و اکنون با متواری شدن 
تومان  میلیون  صدها  سایت،  صاحب 

سرمایه شان برباد رفته است.

یکی از مالباختگان این موسسه  گفت: برای حفظ ارزش 
دارایی خود در نوسانات اخیر سکه و ارز به این سایت مراجعه 
کرده و خرید و فروش آنالین سکه داشته ام؛ اما به یکباره 
فعالیت سایت متوقف شده و خبر  متواری شدن صاحب 
سایت شنیده شده که این خبر مرا تا مرز سکته کردن پیش 

برده است.
به »نماد الکترونیکی« اعتماد کردم

به  معیارهایی  چه  با  که  ســوال  ایــن  به  پاسخ  در  وی 
به  راجع  آیا  و  کردید  اعتماد  سایت  این  در  سرمایه گذاری 
آن تحقیق نکردید، گفت: متاسفانه این سایت دارای نماد 
اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بود که یکی از عوامل 
اعتماد  آنالین است. من هم  و فروش های  مهم در خرید 
کردم، چراکه این سایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
مرکز تجارت الکترونیک دارای نماد اعتماد کسب و کار  بود 
که نشان می داد این سایت درگاهی حفاظت شده برای 

معامالت آنالین است.
موسسه  این  توسط  زیادی  تبلیغات  داد:البته  ادامه  او 
رسمی  خبرگزاری های  خصوص  به  و  مجازی  فضای  در 
انجام می شد که همین امر، بسیاری از مردم را در اعتماد 
مصمم  دیگری  چیز  هر  از  بیش  آن  در  سرمایه گذاری  به 
سود  از  خبری  تنها  نه  اکنون  حال  هر  به  اما  بود؛  کرده 
سرمایه گذاری های ما نیست، بلکه بازگشت اصل سپرده نیز 

با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
اتحادیه از آن ها تقدیر کرده بود

پیگیری  از  بعد  رکرد:  اظها  مالباختگان   از  دیگر  یکی 
اعتماد  نماد   ، سکه  آنالین  فروش  و  خرید  مالباختگان 
الکترونیکی از روی صفحه این سایت برداشته شد و اتحادیه 

نیز دستور پلمب داد، در حالیکه از مدیران قبلی این مرکز 
آمده  به عمل  تقدیر هم  اتحادیه  در  فروش حتی  و  خرید 
بود. متاسفانه تا پیش از این، هیچ هشداری در این رابطه 
به صورت عمومی و گسترده داده نشده بود تا مردم بدانند 

که این چنین معامالتی از پشتوانه نظارتی برخوردار نیست.
وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ارایه دهنده 
نماد اعتماد الکترونیکی به این سایت بوده باید پاسخگو 
باشد؛ ضمن اینکه به هر حال مردم هم به فکر حفظ ارزش 
بیشتری  دقت  باید  شاید  اگرچه  هستند؛  خود  ــی  دارای

می کردیم.
با  که مطابق  در شرایطی مطرح می شود  اظهارات  این 
قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش آنالین سکه و طال ممنوع 
است و مجوز چنین کاری به هیچ مرجعی داده نشده است. 
این در حالی است که اتحادیه طال و جواهر هم هشدار داده 
است  که به هیچ سایتی برای خرید و فروش آنالین سکه و 
طال مجوز نداده است، بنابراین مردم باید در این رابطه، دقت 
کافی را به عمل آورده و استعالمات الزم را قبل از هر گونه 

سرمایه گذاری در این خصوص انجام دهند.
سه هزار نفر از سایت »ثامن« خرید کردند

بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر 
معامالت طال و ضرب مسکوکات طال از وظایف بانک مرکزی 
است؛ گزارش ها حاکی است به غیر از سایت معامالت سکه 
و طالی ثامن که فعالیت ان متوقف شده است، تعداد زیادی 
سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که  بسیاری 
از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت 
رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معامالت سکه طال از 

بانک مرکزی ندارند.
آنگونه که آمار غیررسمی نشان می دهد، بیش از سه هزار 
نفر از سایت خرید و فروش آنالین ثامن که اکنون به  تخلف 
در معامالت آنالین متهم است و صاحبان آن نیز متواری 
هستند، معامله انجام می داده اند که برخی از آنها، رقم های 
میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از 

دست داده اند.
اتحادیه دو ماه پیش به اماکن هشدار داده بود

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر البته در 
این رابطه اعالم کرده که دو ماه قبل نسبت به معامالت این 
سایت به اماکن نامه زده بود و خواستار پلمب آن شده بود، 
اما اماکن این هشدار را جدی نگرفته بود و شاید اگر این 
سایت همان دو ماه قبل پلمب می شد، تعداد مالباختگان 
این  به نظر می رسد در  بود.به هر حال  امروز بسیار کمتر 
فضای مه آلوده اقتصادی، مردم نباید به راحتی سرمایه های 
خود را وارد سرمایه گذاری های به ظاهر سودآور اما بی پایه و 
پرریسکی کنند که نه تنها سودی نصیبشان نمی کند، بلکه 

اصل سرمایه هایشان را هم به باد می دهد.

شاید وجه مشترک 
این پرونده هم با 

موسسات اعتباری 
غیرمجاز تنها در 

مواردی کوچک خالصه 
شود که توانسته 

اعتماد سرمایه گذاران 
و مردم را جلب کند. 

,,

معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کاهش  از  اجتماعی  رفــاه  و  کار 
 1۳50 به  مشکل دار  بنگاه های  تعداد 
بنگاه خبر داد و با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع 
تولید گفت: فعالیت این کارگروه موجب صیانت بیش 

از 420 هزار شغل شده است.
درباره شناسایی  احمد مشیریان  ایسنا،  به گزارش 
بنگاه های مشکل دار افزود: به منظور شناسایی بهتر 
و دقیق تر کارگاه ها و بنگاه های دارای مشکل، کارگروه 
تشکیل  ملی  و  استانی  سطح  در  را  تولید  موانع  رفع 
دادیم و هر سه ماه آمارها را به روز می کنیم وگزارش آن 
را در اختیار رییس جمهوری و وزارتخانه های مربوطه 
قرار می دهیم. وی تعداد بنگاه های مشکل دار تا پایان 

سال گذشته را 14۳0 بنگاه ذکر کرد و گفت: آخرین 
آمار ما تا اسفند سال گذشته 14۳0 بنگاه بوده که در 
حال حاضر به 1۳50 بنگاه کاهش یافته است. البته 
نیست.  بنگاه ها  همه  وضعیت  تثبیت  معنی  به  این 
برخی  و  شده  حل  مشکالتشان  بنگاه ها  از  یکسری 
دیگر در حال شناسایی و تحلیل اطالعاتشان هستیم. 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
وزارت  سرپرست  دستور  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
کارگروه  ارتقای  برای  اشتغال  از  صیانت  ستاد  به  کار 
رفع موانع تولید توانسته ایم با فعالیت این کارگروه از 

بیش از 420 هزار شغل صیانت کنیم.

معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون حدود ۳400 دالر صنایع دستی از 

این استان صادر شده است.
این  افزود:  جمعه  روز  مطیع  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
میزان صادرات صنایع دستی به جز صادرات چمدانی 

آن می باشد.
وی اظهار کرد: سنگ های قیمتی، بافته های داری، 
مصنوعات چرمی، مصنوعات سفال و سرامیک به ترتیب 
خود  به  را  استان  در  دستی  صنایع  صادرات  بیشترین 
کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  است.  داده  اختصاص 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
رضوی گفت: دیگر صنایع دستی صادراتی استان شامل 

محصوالت نساجی سنتی، مصنوعات سنگی و چرمی، 
آبگینه و نظایر آن می باشد.

اینکه سال گذشته بیش از 14 هزار دالر  با بیان  وی 
صنایع دستی خراسان رضوی به کشورهای دیگر صادر 
شد افزود: صنایع دستی این استان به 27 کشور صادر 
ژاپن،  کشورهای  به  توان  می  جمله  آن  از  که  شود  می 
چین، تاجیکستان، ازبکستان، مالزی، فرانسه، سوئیس، 
انگلستان، نیوزیلند، بحرین، قطر، کویت، آلمان، کانادا، 

ترکیه و استرالیا اشاره کرد. 
استان  در  دستی  صنایع  هنرمند  هــزار   17 حــدود 
خراسان رضوی شناسایی و زیر پوشش اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته اند در 
حالی که بیش از 20 هزار هنرمند در این زمینه مشغول 

فعالیت هستند.

به  که  بخشنامه ای  براساس 
گمرکات سراسر کشور ابالغ شده، 
به داخل  به صورت اسکناس  ارز  ورود 
بانک  مقررات  مطابق  و  محدودیت«  »بــدون  کشور 

مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
براساس بخشنامه ای که از سوی گمرک جمهوری 
شده،  ابالغ  کشور  سراسر  گمرکات  به  ایران  اسالمی 
بدون  کشور  داخل  به  اسکناس  صورت  به  ارز  ورود 
مقررات  و  مرکزی  بانک  مقررات  مطابق  و  محدودیت 
مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام تشریفات گمرکی 

با رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.
با  محدودیت  بدون  نیز  شده(  )ساخته  طال  واردات 
تشریفات  انجام  رعایت  و  مرکزی  بانک  از  مجوز  اخذ 

ارزش  بر  مالیات  و  ورودی  حقوق  پرداخت  و  گمرکی 
افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

با  همچنین واردات طالی خام )شمش استاندارد( 
اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی 
عوارض  حقوق،  پرداخت  از  مقررات  سایر  رعایت  و 

قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
دولت  ارزی  جدید  سیاست  براساس  است،  گفتنی 
واردات  است،  رسیده  وزیــران  هیئت  تصویب  به  که 
توسط صرافی ها  کشور  به  خام  طالی  و  ارز  اسکناس 
و واردات  با رعایت تشریفات گمرکی مجاز  و اشخاص 
و  قانونی  ــوارض  ع حقوق،  پرداخت  از  خام  طالی 

مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

3400 دالر صنایع دستی از  خراسان رضوی صادر شدصیانت از 420هزار شغلاعالم شرایط واردات طال و ارز به کشور

نگاهی به بازار  مسکن در نیمه دوم سال؛

رکود رفتنی است

دوم سال  نیمه  در  را  بازار  کارشناس مسکن  یک 
پیش بینی  قیمت  افزایش  اندکی  با  و  رکود  بدون 
کرد و کمبود مسکن را یک چالش جدی برای بازار 

دانست.
بیت ا... ستاریان با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
بازار مسکن رکودی وجود ندارد، افزود: تالطمی که 
در بازار طال و ارز پیش آمد با جذب منابع به سمت 

خودش اندکی از حجم معامالت کاست.
انجام  همچنان  فروش  و  خرید  داد:  ادامه  وی 
اندکی  قبل  سال  به  نسبت  که  درست  اما  می شود 

کاهش یافته است.
ستاریان افزود: حدود ۳سال قبل تعداد معامالت 
از 100هزار عدد به 10تا15 هزار عدد رسیده بود 
می گرفت  صورت  معامالت  درصد   10 یعنی  که 
که  حالیست  در  این  و  نامید  رکود  را  آن  می شد  و 

اکنون رقم باالیی از معامالت در حال انجام است.
این کارشناس مسکن در واکنش به گفته رییس 
قدرت  اینکه  بر  مبنی  مجلس  عمران  کمیسیون 
یافته است که حدود  به حدی کاهش  خرید مردم 
500هزار نفر از آن ها حتی توان خرید یک متر خانه 
جامعه  پایین  دهک های  اینکه  گفت:  ندارند،  هم 
وجود  همواره  باشند  نداشته  را  خانه  خرید  توان 
که  این است  بیانگر  باال  رقم  این  اما  داشته  است. 
حتی دهک های باالیی جامعه هم با مشکل خرید 
مسکن مواجه اند؛ زیرا حتی وقتی معضل مسکن 
در جامعه حل بشود باز ممکن است حداکثر حدود 

100هزار نفر توان خرید خانه را نداشته باشند.
سال های  برخالف  کرد:  خاطرنشان  ستاریان 
مشکل  با  ما  می شد  گفته  همواره  که  گذشته 
کمبود مسکن مواجه نیستیم افزایش تولید داشته 
نداریم در حال حاضر  زمینه مسکن  در  و مشکلی 

اذعان می شود که ما با کمبود مسکن مواجهیم.
نیمه  در  گفت:  پایان  در  مسکن  کارشناس  این 
دوم سال رکودی در بازار نخواهیم داشت و قیمت ها 

نیز با همین شیب مالیم افزایش خواهد یافت

#تحلیل

سرویس اقتصادی 

تالطم ها و سیاست های جدید دولت در بازار ارز بحث روز اقتصاد 
شده است. با پررنگ شدن التهابات کارشناسان و مسئولین دولتی 
و بخش خصوصی به اختالف نظرهای عمیقی رسیده اند، یکی از 
این تفاوت دیدگاه ها در مساله »دخالت یا عدم دخالت دولت در ارز« 

ریشه دوانده است. که در ادامه به آن نگاهی می اندازیم.
جمله  از  اسالمی  شــورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
کسانی است که معتقد است »دولت« باید وارد شود و ارز را به ثبات 
برساند. او تداوم اختالف نرخ ارز در بازار ثانویه با بازار آزاد را باعث 

توزیع رانت در اقتصاد می داند. 
ارز  قیمت  اختالف  گذشته  در  است:  معتقد  کریمی  حمدا... 
4200 تومانی با نرخ ارز در بازار آزاد رانت ایجاد می کرد اما پیش 
بینی می شد با اصالح سیاست ارزی دولت، از رانت ارزی جلوگیری 

شود اما این مهم تاکنون اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد:در 
هر صورت باید ثبات به بازار ارز باز گردد تا شرایط برای انجام فعالیت 
های اقتصادی فراهم شود چرا که اقتصاد کشور تحمل ادامه تالطم 

های ارزی را ندارد.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شورای اسالمی 
تعادل  ایجاد  برای  بانک مرکزی  گفت:بدیهی است مدیریت جدید 
در بازار ارز نیاز به زمان دارد اما نباید فراموش کرد برنامه کوتاه مدت 

برای پایان دادن به وضعیت فعلی ارز نیز یک اولویت است.
کریمی گفت: در حال حاضر اختالف قیمت ارز در بازار ثانویه و 
آزاد به اقتصاد کشور و حتی معیشت خانوارها زیان وارد می کند چرا 
که معامالت ارز با نرخ آزاد هر چند که در سطح کمی انجام می شود 

اما باعث شده قیمت بسیاری از کاالها باال برود.
بانک مرکزی باید وارد شود

حقوق  افزایش  وعدم  ملی  پول  ارزش  کاهش  کرد:  تصریح  وی 
بازنشستگان،کارگران و کارمندان و دیگر اقشار جامعه تاثیرات منفی 
قابل توجهی روی سبد خانوار داشته است و باید مسئوالن تدابیری 

برای این وضعیت بیاندیشند.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بانک مرکزی باید با بکارگیری سیاست های صحیح اقتصادی اجازه 
رانت  توزیع  به  آزاد  و  ثانویه  بازار  در  ارز  نرخ  قیمت  اختالف  ندهد 

گسترده منجر شود.
پای دولت در میان است

خصوصی  بخش  نمایندگان  را  قیمت  اختالف  مساله  همین 
تهران  بازرگانی  اتاق  عضو  کنند.  می  نگاه  دیگری  زاویه  از  اقتصاد 
معتقد است که دخالت های بانک مرکزی باعث پایین نگه داشتن 
این مساله  از  را  پای خود  باید  و دولت  ارز می شود  نرخ  مصنوعی 

بیرون بکشد
فاصله  افزایش  به  اشاره  با  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
قیمتی بین نرخ بازار ثانویه و آزاد معتقد است: در حال حاضر کمبود 

عرضه در بازار ثانویه منجر به افزایش نرخ دالر بازار آزاد شده است
مجددا  دولــت  رسد  می  نظر  به  کــرد:  اضافه  پورقاضی  مهدی 
و  ها  پتروشیمی  خاطر  همین  به  و  است  ارز  نرخ  سرکوب  حال  در 

فوالدی ها حاضر به عرضه ارز خود در بازار ثانویه نیستند و همچنین 
واردکنندگان نیز نمی توانند ارز مورد نیاز خود را در این بازار تامین 

کنند.
بانک  کل  رییس  اگرچه  داد:  ادامه  خصوصی  بخش  فعال  این 
مرکزی اظهار کرده که در نرخ بازار ثانویه دخالت نمی کند، اما به 

نظر می رسد سعی در پایین نگه داشتن آن دارد.
تبعاتی که گریبانگیر بخش خصوصی می شود

توضیح  نرخ  فاصله  این  تبعات  درباره  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
داد: چند نرخی شدن ارز و سردرگمی فعاالن اقتصادی در تهیه ارز 
از مهم ترین  افزایش رانت  ثانویه و  بازار  نیاز، تعویق عرضه در  مورد 

تبعات فاصله نرخ آزاد و ثانویه است.
پورقاضی به غیر منطقی بودن فاصله دو نرخ اشاره کرد و افزود: 
این افزایش فاصله مانند تک نرخی کردن ارز، بسیاری از واحدهای 
تولیدی و فعاالن اقتصادی را بیکار کرده بنابراین بهتر است دولت 

مکانیزم بازار را بپذیرد و در تعیین نرخ دخالت نکند.
باید نرخ ها را آزاد گذاشت

او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام نرخ باید کنترل 
شود تا این فاصله قیمتی از بین برود، گفت: بهتر است هر دو نرخ را 
آزاد بگذاریم تا بازار این فاصله را کم کند، درواقع این عرضه و تقاضا 

است که در نهایت نرخ را تعیین می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کمبود عرضه در بازار 
ثانویه تصریح کرد: کمبود عرضه در این بازار به همراه پایین بودن 
نرخ ارز منجر به افزایش تقاضا و نرخ بازار آزاد شده است، بنابراین با 
افزایش عرضه در بازار ثانویه شاهد کاهش نرخ بازار آزاد خواهیم بود.
وی در پایان اضافه کرد: با وجود این که دولت بازار اولیه و ثانویه 
ایجاد کرده اما تاثیر پذیری قیمت ها از نرخ آزاد بیشتر است، همه 
کشورها به جز ونزوئال و کره شمالی تنها یک نرخ دارند اما دولت ما 

هنوز حاضر نیست به تک نرخی کردن ارز تن بدهد.

بعد از پیگیری مالباختگان خرید و فروش آنالین سکه ، نماد اعتماد الکترونیکی از روی صفحه این سایت برداشته شد و اتحادیه نیز دستور پلمب داد، در حالیکه 
از مدیران قبلی این مرکز خرید و فروش حتی در اتحادیه تقدیر هم به عمل آمده بود. متاسفانه تا پیش از این، هیچ هشداری در این رابطه به صورت عمومی و 

گسترده داده نشده بود تا مردم بدانند که این چنین معامالتی از پشتوانه نظارتی برخوردار نیست.

,,



به  گوناگون  های  برهه  در  و  ادبیات  تاریخ  در  همواره 
خصوص در ادبیات نوشتاری ،مقوله نگاه جنسیتی ،مقوله 
محل نزاع بوده و شاهدان مثال در این زمینه کم نیستند. 
به سبب این که بعد از گذشت قرن ها هنوز هم این بحث 
پرونده اش بسته نشده و این دعوا ادامه دارد و حتی به دامنه 
و گستره آن اضافه نیز شده است؛ در این خصوص گفتگو 
کردیم با )دکتر کیمیا تاج نیا( عضو هیات علمی و دانشیار 
تالیف  و  تدریس  بر  عالوه  نیا  تاج  اسالمی.  آزاد  دانشگاه 
،عضو شورای پژوهشی و مدرس نشست های موالناشناسی 
و مثنوی خوانی خرد سرای فردوسی است و با توجه به این 
که تحقیقات شایسته و پیوسته ای در شاهنامه فردوسی 
داشته ، در این گفتگو  شاهنامه مورد بحث قرار گرفته است

 در یک نگاه کلی ماجرای زنان در شاهنامه را چطور می شود 
تبیین و تعریف کرد؟

اجازه می خواهم  پرسش  این  به  پاسخ گفتن  از  پیش 
نخست به طرح این نکته که کوشش فردوسی در سرتاسر 
شاهنامه اش موقوف طرح نهاد نیک است و نه هرگز نژاد و 
نوع برتر.حقیقت آن است که جست و جوی غیر منصفانه و 
یکسره و یکسویه تفوق نژادی یا برتری جنسیتی در شاهنامه 
جست و جویی بیراه خواهد بود.با آن که حکیم بزرگ ما در 
شاهنامه از حق بجا و بایسته ی خود در طرح و ترسیم آرمان 
ها و آمال انسانی و البته میهن پرستانه اش بی پروا بهره برده 

است.
این کتاب"پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ/همه ازدر مرد 

فرهنگ و سنگ"
جهانی است با رزم های انبوه برپا و بزم های پادشاهانه و 
پهلوانانه، با کین جویی های مرد افکن و پاکزادی ها و واالیی 

های آراسته به داد و دهش.
نکته ی گفتنی اما آن که حکیم وقت بنیاد نهادن و پی 
افکندن این کاخ بلند از طرح دقایق نغز زندگی و توجه به 
وجوه بسیار و رنگ رنگ آن فارغ نمانده است.یکی از این 
وجوه نغز شناخت دقیق فردوسی بزرگ از جهان نرم و نازک 
زن هاست.برای حکیم زبان آوری چون او که دل مشغول 
نجات فرهنگ و زبان ایرانی و پارسی است این اندازه نغز 
تبیین  و  طرح  در  سلیقه  صرف  و  کاری  نازک  و  اندیشی 
حاالت زنانه در برخی داستان های شاهنامه و این رویکرد 
و گفتمان مهربان و نیکخواهانه با جهان زنانه وجهی بسیار 

درخشان و ممتاز به حساب می آید.
نخستین نشانه های این رویکرد مهربان و نیکخواهانه در 
ماجرای او و بت مهربانش در سرآغاز داستان بیژن و منیژه -- 
که نخستین داستان سروده ی حکیم هم گزارش شده -- 
پیداست.فردوسی در سرآغاز این داستان از شبی هولناک و 

دیرپا و فراگیر حرف می زند:

سپاه شب تیره بر دشت و راغ/یکی فرش گسترده از پر 
زاغ

چو پوالد زنگار خورده سپهر/تو گفتی به قیر اندر اندوده 
چهر

نموده ز هر سو به چهر اهرمن/چو مار سیه باز کرده دهن
برانگیخت  زنگی  سرد/چو  باد  یکی  برزد  که  آنگه  هر 

زانگشت گرد
چنان کرد باغ و لب جویبار/کجا موج خیزد ز دریای قار

فرو مانده گردون گردان به جای/شده سست خورشید را 
دست و پای

در تنگ و تنگنای نفس گیر آن شب "روی شسته به قیر"، 
به ناگاه بت مهربان فردوسی به روایت می آید و مسیر ماجرا 
و سخن از تیرگی و تاریکی و دهشت و هول به فروغ مندی 
و روشنایی و رنگ و عطر و سرمستی و نرمی و نغزی می 

گراید:
بدان تنگی اندر بجستم ز جای/یکی مهربان بودم اندر 

سرای
خروشیدم و خواستم زو چراغ/بیاورد شمع و بیامد به باغ

می آورد و نار و ترنج و بهی/زدوده یکی جام شاهنشهی
چنان که می بینیم حکیم برای بتش صفت مهربان می 
آورد و مهر با دو وجه دوست داری و فروغ و تابش خورشیدی 
و  نمود  فردوسی  توصیف  در  هم  و  مهربان  صفت  در  هم 
حضور دارد.کلمات پس از مهربان هم چراغ و شمع و باغ 
و نار و ترنج و بهی و جام شاهنشهی زدوده اند. گویا بت 
مهربان فردوسی جلو دار است و در پی و به دنبال او یکسره 
چیزها که همه نماد و نمود روشنی و شادمانی و سرمستی 
اند به جهان روایت ورود می یابند؛ جام شاهنشهی صیقلی و 
زدوده، با می که یک وجه آن روشنی است: "می روشن آورد 
و رامشگران"، و نار و ترنج و بهی که با ترکیب سرخ و زرد شان 
تصویری از آتش سرخ و زرد هم می توانند بود، همراه با عطر 
و مزه که کام پرورند و کاستی افزای حال ناخوش چنان که 
اشاره کردم مسیر روایت را از تیرگی به تابناکی می کشند.
من فکر می کنم که در شکل روایت و بیان فردوسی وجه 
مستتری هست و آن این که هر کجا زند گی کم فروغ و کم 
اثر و ناپیداست همیشه زنی به طرزی مالیم اما موثر فروزنده 

و فروغ بخش است.
بنابر این آن چه به قطع می توان گفت آن است که رویکرد 
حکیم در شاهنامه ارائه طرحی از حضور نیک و نغز و بایسته  
زنان در این اثر حماسی است. گزارش حکیم از ماجرای 
زنان در شاهنامه گزارشی است دقیق و مبتنی بر اقتضائات 
رفتاری و حاالت حقیقی زنان.او این توانایی و جسارت را 
دارد که در پیرنگ یک داستان حماسی، زنان را با شناسه 
های حقیقی وجودیشان نظیر عشق و خرد و کامجویی و 
وفاداری و فداکاری و احساس تعهد انسانی و مادرانه و زنانه 
با دلهره ها و دلواپسی هایی که مختص جهان زن هاست، 

اما در اوج بایستگی و ارجمندی تصویر می کند.

 شاید بشود گفت که گردآفرید با وجهه ی رزم آوری و هماورد 
طلبی چهره ی زنانه بیشتر شناخته شده ای در میان دانندگان 
و عالقمندان حماسه ملی ماست. سوال این است که زن با چه 

وجوهی در شاهنامه طرح می شود؟
با آن که شاهنامه یک اثر حماسی است اما به هیچ وجه 
موقوف و متوقف به جنگ و رزم نیست. شاهنامه به شدت با 
زندگی و آنات آن در پیوند است.همه ی عادات و حاالت قوم 
و انسان ایرانی در آن پرداخته و تصویر شده. از هر حس و 
حالت و رنگ و بوی انسانی در آن نشانی هست.این موضوع 
درباره ی وجه زنانگی در شاهنامه هم مصداق دارد.با آن که 
گردآفرید در نبردی رویاروی و تن به تن با سهراب، شجاعت 
و شیوه و شگرد دختر ایرانی را به طرزی ستایش آمیز نمایش 
می دهد اما البته که جهان زنان در شاهنامه منحصر به وجه 

رزم آوری و ناترسی نیست.
کتاب  این  در  ممتازش  و  بیشمار  وجوه  ی  همه  با  زن 
و جوی  و جست  با وجه عشق طلبی  آفریند؛  نقش می 
کام چنان که در ماجرای رودابه و تهمینه و منیژه هست.
با وجه مادرانگی موثر و پیش برنده چنان که در فرانک و 
سیندخت پیداست.با وجه شیردلی و شیرین کاری زنانه که 

در گردآفرید هست و بسیار وجوه دیگر...
گاه مسیر روایت حکیم در کشاکش تردیدها و لجاجت ها 
و گفتمان پر هجمه و هیاهوی جهان مردانه، با هوشمندی 
و باریک بینی و عاقبت نگری یک زن به سمت آشتی و 
پیوند می گراید چنان که در داستان عاشقانه رودابه و زال، 
روان روشنش"  و  "رای  با  بانوان" است  "مه  سیندخت که 

مطلقا تاثیر گذار و پیش برنده است در روند داستان.
 زیبایی دغدغه زن مدرن معاصر است. آیا این وجه از زنانگی در 
شاهنامه  فردوسی بازتابی دارد و اگر آری چند و چون آن از چه 

قرار است؟
در پاسخ باید بگویم زیبایی وجه ناگزیر و همواره زنانگی 
در شاهنامه است.همه ی مهر بانوان و مهردختان شاهنامه 
بهشتیان پر رنگ و بویی هستند که به گفته حکیم "بیاراسته 

همچو باغ بهار" اند. اما این وجه زنانه هم از چند زاویه قابل 
طرح و واکاویست.

اوصافی که حکیم برای توصیف زیبایی زنان در شاهنامه 
اش می آورد گاه آن اندازه دقیق و جزیی نگارانه است که 
و عناصر  ارکان  با  بزرگ  فردوسی  که  نمی گذارد  تردیدی 
اوصافی که  بوده است. مثال  آشنا  به خوبی  زنانه  زیبایی 

حکیم برای تهمینه یا رودابه می آورد:
پس پرده او یکی دختر است/که رویش ز خورشید نیکوتر 

است
ز سر تا به پایش به کردار عاج/به رخ چون بهشت و به 

باالی ساج
برآن سفت سیمینش مشکین کمند/سرش گشته چون 

حلقه پای وند
رخانش چو گلنار و لب ناردان/ز سیمین برش رسته دو 

نار دان
دو چشمش به سان دو نرگس به باغ/مژه تیرگی برده از 

پر زاغ
دو ابرو بسان کمان طراز/برو توز پوشیده از مشک و ناز
بهشتست سرتاسر آراسته/پر آرایش و دانش و خواسته

به یاد داشته باشیم که ما این توصیف نازک و نغز و جزیی 
نگارانه را در دیوان غزل های یک شاعر غنایی نمی خوانیم. 
ابیات در شاهنامه حکیم فردوسی در مقام  این  خواندن 
شاعر رزم ها صعب و سخت، شگفت و شورانگیز است.نگاه 
او به مقوله ی زیبایی البته  نگاهی جامع هم هست و متوقف 
و موقوف زیبایی ظاهر هم نیست؛ بلکه او ترکیبی از آرایش و 
دانش و خواسته را از جمله عناصر شکل دهنده یک زیبایی 

کامل و بایسته به حساب می آورد.
نکته جالب آن که حکیم در توصیفاتش از زیبایی زنانه 
آگاه و دقیق رفتار می کند.چنان که می سزد.مثلن آن جا 
که زنی با وجهه ی مادرانه اش در شاهنامه طرح می شود 
زیبایی های  و توصیف صرف  از توجه  و قلم حکیم  نگاه 
بطنی  و  سرشتی  های  زیبایی  به  و  گذرد  می  در  صوری 

معطوف می شود. مثال برای فرانک مادر فریدون که با وجه 
مادرانه اش در شاهنامه می درخشد حکیم صفاتی چون 

"خردمند مام"و "فرخنده نام" را می آورد:
خردمند مام فریدون چو دید/که بر جفت او بر چنان بد 

رسید
فرانک بدش نام و فرخنده بود/به مهر فریدون دل آکنده 

بود
و یا سیندخت هر چند که خطاب همسرش به او "سرو 

سیمین بر خوب روی" است:
چنین داد مهراب پاسخ بدوی/که ای سرو سیمین بر 

خوب روی
و  توصیف  هم  ظاهری  آراستگی  و  زیبایی  به  اگرچه  و 

تحسین می شود:
به رخ چون بهار و به باال چو سرو/میانش چو غرو و به رفتن 
تذرواما فردوسی از آن جا که او بانوی عمرگذارده و سخته و 
پردخته ایست، متوجه وجه دیرتریاب زیبایی او یعنی رای و 

روان روشن او هم هست:
سخن ها چو بشنید از پهلوان/زنی دید با رای و روشن 

روان
اساسا فردوسی هنگام طرح زیبایی های زنانه به مجموع 
بایستگی ها و شایستگی ها در نهاد زن توجه دارد.به استناد 
بیتی از شاهنامه او زیبایی را ترکیبی از بوی و رنگ و نگار می 
داند؛ مقصود از رنگ همان آرایش ظاهریست و اگر نگار را 
نقش ها و گل و بته ها و اشکال هندسی رنگارنگ منقوش بر 
چیزی بگیریم می توانیم بگوییم که نگار اشاره است به جامه 
های فاخر و منقوش زنان ایرانی که هنوز هم در شمایل 

زندگی روستایی و اقوامی و ایلی بر تن دارند.
مقصود از بوی هم به یک اعتبار افزون بر وجه عطر ناکی، 
می تواند وجوه کم تر بچشم و دیریابتر زیبایی زنانه باشد که 

در کرده و کنش و کردار و منش یک بانو خود می نماید.
یک نکته گفتنی دیگر آن که در ذهن و زبان فردوسی 
گویا و در داستان رودابه و زال به تحقیق، دو مولفه و دو گزاره  
زیبایی و فروغ مندی و روشنایی همواره همراه و هم مسند 
هستند. فردوسی از کلمه  خورشید و وابسته های تصویری 
و تداعی کننده آن برای توصیف زیبایی زنانه بسیار بهره برده 
است: "که رویش ز خورشید نیکوتر است" و یا "دو خورشید 
دید اندر ایوان اوی/چو سیندخت و رودابه ماهروی" و یا"بر 
دختر آمد پر از خنده لب/گشاده رخ روز گون زیر شب" و...

که شاهد مثال هایی از داستان زال و رودابه اند.طرفه آن که 
در این داستان مثال پرستندگان رودابه چون لجاجت و اصرار 
دختر را در عشق به زال می بینند از سر اندرز خطاب به او 

می گویند:
ترا با چنین روی و باالی و موی/ز چرخ چهارم خود آیدت 

شوی 
از خورشید  با رویش که  رودابه  من فکر می کنم میان 
نیکوتر است و چرخ چهارم که جای باش خورشید است 

و پیشنهاد و سفارش پرستندگان که شوی تو باید از چرخ 
دیگر  بار  هست.یک  تاملی  قابل  مناسبت  باشد  چهارم 
این اندیشه به ذهن می رسد که در جهان فردوسی زن و 

روشنایی قرین و مالزم یکدیگرند.
 در شاهنامه بسیار اندک ابیات پرسش برانگیزی هست درباره 
روایات  در  زن  به  حقیقی  دیدگاه  باب  در  تردیدها  گاه  که  زنان 

باستانی مان را شدت می بخشد. نظر شما چیست؟
بله.گاه مواردی از این دست هست که در آن عدم رازداری 
و منش پستی و تیره روانی و سست رایی و رعنایی هم به 
این  آید.اما  می  حساب  به  زن  خصلت  و  خوی  تعریض، 
موارد به گفته شما پرسش برانگیز از آن دست گزاره هاست 
که دقیقا باید در متن و به اعتبار متن موقعیت سنجی و 
معنایابی شود.می خواهم مثالی بزنم؛ در داستان رستم و 
سهراب، رستم پس از دریدن گرده ی پهلوان جوان و گفت و 
گو با او از اشاراتش راه می برد به این موضوع که جوان پهلو 
دریده سهراب است.پس با دریغ و درد به سهراب می گوید:

ز  نامش  باد  گم  نشان/که  رستم  ز  داری  چه  تا  "بگو 
گردنکشان".

حاال تصور بفرمایید که مخاطب شاهنامه این نیم بیت 
فردوسی بزرگ را بی شناخت موقعیت متنی و معنایی خاص 
آن، به عنوان یک گزاره ی مستقل در نظر بگیرد و به لجاج 
و بدگویی حکیم به رستم -- ابر پهلوان شاهنامه -- حکم 
کند.تعبیر مولفه هایی از این دست در موقعیت خاص آن 
روایت ممکن است که نقش آفرین داستان از سر خشم و کژ 
اندیشی به زنان یا زنی خاص که با او مواجه است پرخاش و 

بدگویی می کند.
شوق به فرزند پسر و ستایش پسرزایی زن و کشتن فرزند 
دختر پیش از آغاز به رسیدن، هم چنان که همه می دانیم 
سنت غیر ایرانیان بوده است و گزاره ای است که از زبان 
انیران، مثال پادشاه یمن و یا مهراب کابلی طرح و عنوان می 
شود و بیان و دیدگاه حکیمانه و مهرخواهانه   فردوسی به 

زنان را نمی توان با آن ها در پیوند دانست.
 آیا شاهنامه حاوی پیامی موثر برای زن امروز هست؟

در  جنسیتی  انفکاک  که  گفتم  اول  ســوال  پاسخ  در 
شاهنامه نیست...شاهنامه ی حکیم بزرگمان به نهاد نیک 
از  فارغ  انسان   هر  برای  نهد...بنابراین  می  ارج  انسانی 

جنسیت ره آوردی جز نیک منشی و آزادگی ندارد.
خطاب فردوسی در سر تا سر شاهنامه دعوت مردان و 
زنان به زندگی دادگرانه و دهش مندانه است.خطاب او یک 
خطاب انسانی است؛ فراخوانی عمومی برای پی ریختن 
جهانی متوازن که در آن دستاوردهای انسانی زندگی بسیار 

و ارجمند است:
فریدون فرخ فرشته نبود/ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

کن  دهش  و  داد  نیکویی/تو  آن  یافت  دهش  و  داد  به 
فریدون توییآ

sarsalari.m.r@gmail.com

خبرنگارمحمد رضا سرساالری
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در گفت و گوی »صبح امروز«با »استاد کیمیا تاج نیا«مطرح شد؛

زنان شاهنامه با شناسه های حقیقی
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توصیه های پلیس به والدین

توصیه های معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان رضوی در آستانه بازگشایی مدارس و پیشگیری از آسیب پذیری کودکان؛

فرزند خود را با این آموزش ها بیمه کنید
سرویس اجتماعی 

مــدارس، فصل  بازگشایی  و  مهر  ماه  آغاز  با  همه ساله 
جدیدی از دفتر زندگی بر روی خانواده ها گشوده می شود؛ 
شروع سال تحصیلی برای دانش آموزانی که با فضای مدرسه 
آشنا هستند، با شور و نشاط وصف ناپذیری همراه است؛ اما 
این شور و نشاط معموالً برای والدین با اضطراب و نگرانی 
خاصی توأم می گردد. به طور قطع و یقین می توان گفت که 
سالمتی و امنیت کودکان، بیشتر از مسائل مربوط به درس 
و مدرسه برای خانواده ها اهمیت دارد. به هر حال نمی توان 
معرض  در  همواره  کودکان  که  نمود  انکار  را  واقعیت  این 

آسیب  قرار دارند.
با  رضوی  خراسان  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
تاکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی والدین، دانش  اموزان 
و پرسنل مدارس گفت: اگر چه آسیب پذیری کودکان هم 
در فضای خانه و هم محیط خارج از خانه محتمل است؛ 
اما تا زمانی که آنان در خانه به سر می برند، زمینة دلواپسی 
پدران و مادرانشان را کمتر فراهم می کنند. از این منظر که 
حمایت خانواده از کودکان در داخل منزل، تا حد زیادی آنها 
را از خطرهای ناشناخته دور می سازد. بررسی های صورت 
گرفته حکایت از آن دارد که بسیاری از انحرافات کودکان و 

نوجوانان در مسیر مدرسه به خانه اتفاق می افتد. 
از  برخی  متأسفانه  افزود:  عبدالرضا مجیدی  سرهنگ 
خانواده ها توجه خود را آن گونه که شایسته است، به اهمیت 

و تأثیر این مسیر و خطرات نهفته در آن معطوف نمی کنند.
مقابل  در  کودکان  به  بخشیدن  مصونیت  تردید  بدون   
خطرات پیرامونی شان، نیازمند صرف انرژی، وقت و حوصلة 
فراوان توسط والدین به ویژه در ارتباط با آموزش و آگاهسازی 
فرزندان است که البته قبل از هر چیز به دانش و مهارت خود 
آنان بستگی دارد. با این وجود پیشگیری از آسیب پذیری 
وجود  به  خانواده ها،  امنیت  احساس  افزایش  و  کودکان 
هماهنگی های الزم میان اولیا و مربیان از یك سو و پلیس 
از سوی دیگر نیاز دارد. به عبارت دیگر بسترهای تولید و 
افزایش امنیت دانش آموزان در ابعاد مختلف پیشگیری از 
بزهکاری و بزه دیدگی، دارای سه ضلع مهم و تعیین کننده 

شامل خانواده، نظام آموزش و پرورش و پلیس می باشد. 
هر  با  مقابله  برای  است  مسلم  آن چه  کرد:  بیان  وی   
خوبی  به  را  آن  زوایــای  و  ابعاد  تمام  باید  ابتدا  تهدیدی، 
ویژگی های  است  الزم  که  همچنان  کنیم؛  شناسایی 

شخصیتی و رفتاری فرد تهدید شونده را بشناسیم. 
کودکان و پیشگیری از خطر تصادف

   معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: 
یکی از خطراتی که با آغاز سال تحصیلی، دانش آموزان را 
تهدید می کند، خطر تصادف با وسایل نقلیه در نقش عابر 

و  مهم ترین  گفت  می توان  اساس  همین  بر  است.  پیاده 
ضروری ترین آموزش مورد نیاز دانش آموزان، آموزش مسائل 
ترافیکی است. اما اینکه چرا کودکان بیشتر از بزرگساالن در 
معرض خطر تصادف قرار می گیرند، به تفاوت ویژگی های 

فکری و رفتاری آنان مربوط می شود.
مجیدی افزود: کمتر کودکی را می توان یافت که بتواند 
در یك مقطع کوتاه زمانی به چند مسئله فکر کند؛ ایجاد 
را  کودکان  ذهن  ترافیك،  وضعیت  در  ناگهانی  تغییرات 
آشفته کرده و قدرت تصمیم گیری را از آنان سلب می کند. 
حواس  تمام  از  خیابان،  از  عبور  برای  معموالً  بزرگساالن 
این حواس، حس  از  به خوبی بهره می گیرند؛ یکی  خود 
شنوایی است. اما کودکان ممکن است تشخیص درستی 
از جهت حرکت خودروها بر اساس صدای آنها نداشته و 
دچار اشتباه شوند. کودکان همان گونه که در بیشتر مسائل 
بازیگوشی می کنند، نسبت به توصیه های ترافیکی پدر و 
مادرشان نیز بی توجهند. شاید مهم ترین عامل آن نیز این 
باشد که خانواده ها برای مجاب نمودن فرزندشان، توجه 
آنها را به مجروحیت یا مرگ معطوف می کنند؛ در حالی 
که دانسته های بیشتر کودکان در خصوص نتایج تصادف 
عابران پیاده با خودرو بسیار محدود است؛ به همین دلیل 
توصیه ها را چندان جدی نمی گیرند. اشتباه در تخمین 
سرعت وسایل نقلیه، یکی از مهم ترین نقاط ضعف کودکان 

در عبور  از خیابان است. 
توصیه هایی برای تردد در خیابان

  وی تاکید کرد: بزرگساالن در عبور از عرض خیابان، 

نیز  دارد  قرار  دیدشان  زاویه  از  خارج  در  که  چیزهایی  به 
خودرو  یك باره  به  که  می دهند  احتمال  و  می کنند  توجه 
یا موتورسیکلتی از پشت یك خودروی دیگر ظاهر شود؛ 
اما بیشتر کودکان خردسال به این نکته بی توجهند. این 
نکته ای است که رانندگان باید همواره در نظر داشته باشند 
و همواره انتظار حضور ناگهانی کودکان را در خیابان به ویژه 
در اطراف مدارس ابتدایی داشته باشند؛ بزرگساالن همواره 
مراقب خودروهایی که از پشت سرشان نزدیك می شوند، 
هستند؛  اما کودکان بیشتر به روبروی خود توجه می کنند 

غافل  از پشت سر خود  مواقع  بیشتر  در  و 
می شوند.

  معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان 
بیان کرد: از دیگر عوامل آسیب پذیر بودن 
کودکان در عبور از خیابان، کوچك بودن جثة 
آنهاست که باعث می شود در لحظة ورود به 
خیابان، فاقد دید کافی از سطح سواره رو 
باشند. بنابراین باید آنها را مجاب نمود که 
اوالً از پل عابر یا خط کشی محل تردد عابران 
استفاده کنند و در صورت عدم امکان )به 
دلیل نبودن پل یا خط کشی عابر در برخی 
نقاط( در ورود به خیابان هرگز عجله نکنند 
و از افسر پلیس یا سایر عابران کمك بگیرند 
)با رعایت سایر نکاتی که به امنیت آنان را در 

سایر ابعاد مربوط می شود(. 
با اشــاره به   سرهنگ مجیدی در ادامــه 

اهمیت آموزش های پیشگیرانة والدین به کودکان افزود: 
والدین باید به نکاتی مانند: » بر حذر داشتن کودکان از 
دویدن و بازی کردن در خیابان؛ ممنوعیت شوخی کردن 
در سطح سواره رو؛ ممنوعیت دویدن به دنبال وسایل نقلیه؛ 
عبور از محل های مجاز آشنایی با چراغ عابر پیاده و توجه 
به آن؛ ممنوعیت مطالعه در خیابان؛ خودداری از قدم زدن 
از  نکردن هنگام عبور  چند نفره در سطح سواره رو؛عجله 

سطح سواره رو.
همچنین خطر عبور در شب از خیابان با لباس تیره و 
جهت  به  توجه  ناکافی؛  روشنایی  در 
خیابان؛  در  نقلیه  وسایل  حرکت 
آشنایی با خطر عبور از مقابل وسیلة 
نقلیة عمومی؛ ممنوعیت پریدن از روی 
نردة وسط خیابان ها. آشنایی با خطر 
از محل پیچ که در آن رانندگان  عبور 

فاقد میدان دید مناسب هستند.«
مجیدی عنوان کرد: مهم ترین نکته 
به  ترافیکی  نکات  آمــوزش  بحث  در 
کودکان، این است که خود والدین با 
مسائل مربوط به این حوزه آشنا باشند 
و آن را در رفتار خود کامالً رعایت کنند؛ 
چرا که در غیر این صورت هرگز قادر 
فرزندانشان  بر  مثبت  تأثیرگذاری  به 
 7 سنین  در  بود.کودکان  نخواهند 
مرحله  خطرناك ترین  در  سال   11 تا 

آسیب پذیری در ارتباط با تصادفات عابر پیاده قرار دارند. 
اگر پدرها و مادرها بتوانند شناخت کافی از مسیر ایمن خانه 
به مدرسه و برعکس حاصل کنند، این مسیر را چندین روز 
همراه با کودکانشان طی کنند و آموزش به آنان را در طی 
مسیر و البته در بهترین زمان های تأثیرگذار مثل زمان بازی 
با او ارائه نمایند، تا حد زیادی در پیشگیری از آسیب پذیری 

فرزندان خود موفق خواهند بود. 
معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان رضوی تصریح 
کرد: آموزش صرف زبانی و در محیط خانه، کمترین میزان 
اثربخشی بر کودکان را دارد. بنابراین حضور به همراه کودك 
در معابر و آموزش نکاتی مثل عبور از پل ها و خطوط عابر 
پیاده، شناخت تابلوها و چراغ های راهنمایی و رانندگی، 
و  و دوطرفه  از خیابان های یك طرفه  شیوه صحیح عبور 
مانند اینها، به توانمندی و اعتماد به نفس کودکان کمك 
شایانی خواهد نمود. نکته مهم دیگری که خانواده ها باید 
آن را همواره در نظر نداشته باشند، این است که اگر چه 
این قبیل آموزش ها بر عهدة نظام آموزشی کشور و پلیس 
نیز می باشد، اما الزم است انجام این امر خطیر و حساس 
آن  از  دیگران،  اقدام  انتظار  در  و  گرفته  عهده  بر  خود  را 

فروگذاری نکنند. 
مقابله با سایر تهدیدها

سرهنگ مجیدی در بخش دیگری از توصیه  های خود 
بدانند که  باید  ما  به دانش اموزان گفت: کودکان  خطاب 
ممکن است در مسیر خانه به مدرسه یا برعکس از سوی 
افراد غریبه مورد سوء استفاده قرار بگیرند. مهم ترین نکاتی 
که الزم است خانواده ها به کودکانشان آموزش دهند، این 
است که به هیچ عنوان سوار خودرو یا موتورسیکلت افراد 
ناشناس نشده و آنها را همراهی نکنند؛ هیچ گونه هدیه و 
خوراکی از آنان قبول نکنند. باید به آنها توضیح بدهیم که 
افراد کمی هستند که ممکن است بخواهند آنها را مسموم 
کنند؛ اما مشخص نیست که این افراد چه کسانی هستند. 
به هر ترتیب باید مطئن شویم که کودکانمان نزد ما از مطرح 
کردن اتفاقات احتمالی یا رفتارها و گفتارهایی که سالمتی و 

امنیتشان را تهدید می کند، ابایی ندارند. 
وی تاکید کرد: از نکات حائز اهمیت که الزم است برای 
آموزش  نماییم،  توجه  آن  به  کودکانمان  آینده  موفقیت 
وقت شناسی و نظم است؛ اینکه فرزند ما بالفاصله از مدرسه 
به منزل مراجعه کند، هرگز نکته کوچکی در پیشگیری از 
نمی رود.    به شمار  تهدیدها  انواع  برابر  در  او  آسیب پذیری 
همة آموزش هایی که به آن پرداختیم، زمانی ارزش مطلوب 
خواهد داشت که یقین حاصل کنیم کودکان خود را حتی 
در آستانة ترس مرضی و مشکالت روحی و روانی ناشی از 

آن قرار نداده ایم.

1. به کودکان و فرزندانمان نحوه صحیح عبور از خیابان 
را آموزش دهیم و از آنها بخواهید چند بار شما را از عرض 

خیابان عبور دهند.
2. از آراستن کودکان و فرزندان خود به خصوص دانش 
آموزان ابتدایی به زیور آالت هر چند بدل جدا خودداری 

کنید.
۳. معموال والدین در هفته های اول مهر رفت آمد کودکان 
از منزل به مدرسه و بالعکس را خود بر عهده می گیرند. در 
این هنگام بسیار دیده می شود با توجه به شلوغی خیابان 
ها، والدین برای انجام کارهایی نظیر رد کردن کودکان از 
خیابان و یا صحبت کردن با معلمان خودرو را به صورت 
روشن و بدون در نظر گرفتن مسایل ایمنی با تصور اینکه کار 
آنها چند ثانیه طول می کشد رها کرده و بهترین فرصت را در 
اختیار سارقان حرفه ای می گذارند تا اقدام به سرقت خودرو 

و لوازم درون آن کنند.
4. ضروریست والدین مسیر تردد فرزندان از خانه تا مدرسه 
را تعیین کنند و به آنها آموزش دهند که از مسیر های خلوت 
تحت هیچ شرایطی عبور نکنند هرچند مسیر آنها را کوتاه 

تر نماید.
توصیه های عمومی

1. در صورتی که به هر دلیل مدرسه پیش از موعد تعطیل 
گردید ، مدیران مدرسه )به ویژه ابتدایی( دانش آموزان را 
تا زمان مقرر در مدرسه نگه داشته و از رها نمودن آنها در 
خیابان جدا خودداری کنند و مراتب را حتما به والدین آنها 

اطالع دهند .
2. در برخی موارد دیده شده والدین و یا سرویس هایی 
که مقرر است دانش آموزان را به منازل خود منتقل نمایند، 
دیرتر از موعد مقرر در محل حاضر می شوند. در این رابطه 
مسئولین مدرسه تا زمان حضور سرویس و یا والدین دانش 
آموز، از رها نمودن آنها در خیابانهای اطراف مدرسه جدا 

خودداری نمایند.
۳. مسئولین مدرسه شماره تلفن، آدرس و مشخصات 
سرویس های مدرسه را به طور کامل ثبت نمایند و والدین نیز 

این مشخصات را همراه داشته باشند.
4. رانندگان سرویس مدارس در صورت خرابی وسایل 
نقلیه حتمًا موارد را به مدیران مدرسه و والدین دانش آموزان 
اطالع رسانی کنند و در صورت اعزام خودروی جایگزین 
تمامی موارد در خصوص سرویس مدارس را مد نظر قرار 

دهند.
5. دانش آموزانی که از سرویس استفاده می کنند، در 
صورتی که متوجه رفتار های نا متعارف راننده )حرکت با 
سرعت غیر مجاز، بلند کردن صدای ضبط خودرو، حرکت 
 )... و  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت  عدم  و  مارپیچ 
شدند بالفاصله مراتب را به مسئولین مدرسه و یا والدین خود 

گزارش نمایند.
اداره کل آموزش و مشارکت معاونت اجتماعی فرماندهی 

انتظامی استان خراسان رضوی

 الزم است خانواده ها 
به کودکانشان 

آموزش دهند، این 
است که به هیچ 

عنوان سوار خودرو 
یا موتورسیکلت افراد 
ناشناس نشده و آنها 

را همراهی نکنند؛  
هیچ گونه هدیه و 

خوراکی از آنان قبول 
نکنند

,,

امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
سیر  به  اشــاره  با  خانواده  و  زنان 
عرصه های  در  زنان  حضور  صعودی 
زمینه  در  بتوانیم  اســت  امید  ــرد:  ک اظهار  علمی، 
پذیرش  منظور  به  دولتی  زیرساخت های  فراهم سازی 
شغل مناسب برای زنان در سطوح مدیریتی تالش الزم 

را داشته باشیم.
حال  در  ــت  دول بخش  در  افـــزود:  ابتکار  معصوکه 
برنامه ریزی هستیم تا ۳0 درصد از پست های مدیریتی 

در اختیار زنان قرار گیرد و بخشی از مشکل حل شود.
ابتکار تصریح کرد: این امر با دستور رئیس جمهور ابالغ 
شده و می تواند فرصت های جدیدی برای زنان به وجود 
آورد و زمینه را برای حضور خانم ها در تصمیمات مدیریتی 

فراهم کند که موضوع مهمی است.

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا در دولت ساختار 
الزم برای حضور بانوان در سطوح مدیریتی آماده است 
یا نه؟ تصریح کرد: کار در حال انجام است زیرا این امر 
مسئله ای تدریجی است و آمار رشد پست های مدیریتی 
طی چهار سال برای بانوان در استانداری و بخشداری ها، 
در برخی استان ها مطلوب نیست و در برخی مطلوب و 
در بعضی دیگر، بسیار مناسب پیش رفته است که این 
نشان می دهد زمینه برای حضور خانم ها در حال فراهم 

شدن است.
ابتکار در خصوص دختران فراری نیز گفت: آماری از 
اینکه تعداد دختران فراری در کشور رو به افزایش است یا 
نه؟، ندارم اما راهکار برای مقابله با این موضوع، آموزش 

خود مراقبتی و حقوق خود و توان افزایی است.

خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
نذر  'طرح  اجــرای  گفت:  رضوی 
خون حسینی' از ابتدای محرم امسال 
در سطح این استان آغاز شده و تا روز اربعین حسینی 

ادامه دارد.
خون  اهــدای  از  پرهیز  ــزود:  اف اسالمی  حمیدرضا 
هیجانی، پیشگیری از ازدحام داوطلبان در پایگاههای 
اهدای خون، فرهنگ سازی برای اهدای خون به صورت 
مستمر و تکریم اهداکنندگان از اهداف اجرای این طرح 

هستند. 
وی ادامه داد: در این چارچوب داوطلبان اهدای خون 
در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی که بیش از ظرفیت 
پایگاههای انتقال خون استان به این مراکز مراجعه کرده 

اند، در قالب نذر خون ثبت نام می شوند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: همچنین 
با  توانند  می  پالسما  اهدای  و  خون  اهدای  داوطلبان 
www. مراجعه به پایگاه اینترنتی نوبت دهی به آدرس

نام و دریافت نوبت  به ثبت  nobATdehi.ibTo.ir نسبت 

برای اهدای خون خود اقدام کنند.
ایام  در  که  این است  نذر خون  پیام طرح  افزود:  وی 
سوگواری سید و ساالر شهیدان)ع( بیماران نیازمند به 
زمان  منتظر  خون  اهدای  برای  و  نماییم  یاری  را  خون 
خاصی نباشیم زیرا همه وقت بیمارن چشم انتظار کمک 

ما هستند. 
عاشورای  و  تاسوعا  روزهــای  در  داد:  ادامه  اسالمی 
حسینی سه پایگاه اهدای خون در مشهد و پنج پایگاه در 
شهرهای سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور، گناباد و قوچان 

دایر هستند.

ــرورش  پ و  آمـــوزش  مدیرکل 
ادغــام  ــوی گفت:  خــراســان رض
ــوزان  ــش آم ــی دان کــالس هــای درس
مناطق محروم و روستایی استان منوط به رضایت خود 

آن ها است.
شورای  در  خدابنده،  قاسمعلی  ایسنا:  گــزارش  به 
ادغام کالس های  پرورش استان اظهار کرد:  و  آموزش 
استان  روستایی  و  محروم  مناطق  دانش آموزان  درسی 

منوط به رضایت خود آن ها است. 
حتی اگر یکی از دانش آموزان منطقه محروم و روستایی 
مدرسه  و  کالس  با  کالس هایش  باشد  نداشته  تمایل 
دیگری ادغام شود، کالس درسش در همان منطقه محل 

سکونتش تشکیل می شود.
هیچ  در  دانش آموزی  »هیچ  که  این  به  اشاره  با  وی 

روستایی از تحصیل محروم نمی شود«، خاطرنشان کرد: 
مدارس روستایی بخشی در متوسطه اول و دوم شرایط 
ادغام با مدارس شبانه روزی و مدارس سرویس روستامرکز 
را داشتند. بنابراین دانش آموزان از روستاهای اطراف با 
سرویس مدارس که هزینه آن را دولت پرداخت می کند، 
در مدارس روستامرکز یا در مدارس شبانه روزی ثبت نام 

شده اند.
عنوان  رضــوی  خراسان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیرکل 
کرد: در خراسان رضوی 4 مدرسه یک نفره داشتیم که 
باید  معتقدیم  ما  برای دولت داشت.  زیادی  هزینه های 
به سمتی برویم که این مدارس و کالس ها تجمیع شوند 
تا بار مالی هزینه های آموزشی کاهش یافته و بودجه این 

حوزه به صورتی بهتر و هدف مندتر مدیریت شود.

ابتکار:

اجرای طرح نذرخون تا اربعین حسینی ادامه داردمسیر را برای زنان هموار می کنیم
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

ادغام مدارس روستایی منوط به رضایت دانش آموزان است

حوادث
خواهران این دزد هم به او اعتماد نداشتند!

مواد  اعتیاد  دنیای  در  آنقدر  جــوان  پسر 
نیز  خواهرانش  دیگر  که  بود  شده  محو  کریستال 

به او اعتماد نداشت.

که  بودم  شده  غرق  خالف  کارهای  در  قدر  آن 
کردم.  نمی  زندگی  و  خانه  از  یادی  هیچ  دیگر 
همراه  به  که  بود  پاتوقی  من  تفریح  و  عشق  همه 
مواد  انواع  و  شدیم  می  جمع  جا  آن  در  دوستانم 
هر  که  بود  جا  همان  کردیم.  می  مصرف  را  مخدر 
نقشه  اعتیادش  های  هزینه  تامین  برای  کسی 
های وحشتناکی می کشید، من هم که از چند ماه 
خریده  قسطی  موتورسیکلت  دستگاه  یک  قبل 
سرقت  نقشه  کنم  کار  موتوری  پیک  در  تا  بودم 
میان  در  هایم  بساطی  هم  از  یکی  با  را  منازل  از 

گذاشتم.
یک  سرقت  اتهام  به  که  ای  ساله   31 جوان 
تجسس  نیروهای  توسط  موتورسیکلت  دستگاه 
کالنتری الهیه مشهد دستگیر شده است، با بیان 
این که »کریستال« و دوستان ناباب زندگی ام را به 
تباهی کشاندند درباره سرگذشت خود به مشاور 
گفت:  مشهد  الهیه  کالنتری  اجتماعی  مددکار  و 
را  اوقاتش  همه  و  بود  مسئولیت  بی  مردی  پدرم 
خاطر  همین  به  می گذراند  مخدر  مواد  بساط  پای 
کند  منزلکارگری  از  بیرون  در  بود  مجبور  مادرم 
تا حداقل برای مخارج زندگی دست نیاز به سوی 
بود  که  به هر سختی  نکنیم خالصه  دیگران دراز 
3 خواهر بزرگ تر از من ازدواج کردند و به دنبال 

سعادت و خوشبختی خودشان رفتند.
در این میان من که کوچک ترین عضو خانواده 
رها  با  و  شدم  همسو  ناباب  دوستان  با  بودم 
و  مخدر  مواد  استعمال  به  مدرسه  و  درس  کردن 

که  بود  روزها  همین  در  آوردم،  روی  خالفکاری 
مادرم فوت کرد و تهیه مواد مخدر برای پدرم به 
بعد دیگر آشکارا  به  از آن زمان  افتاد.  گردن من 
می  الکلی  مشروبات  و  کردم  می  مصرف  مواد 
از  تا  کردم  می  هم  سر  دروغ  قدر  آن  نوشیدم. 
اطرافیانم پولی برای تهیه مواد مخدر بگیرم ولی 
به من و حرف هایم اعتماد  به تدریج دیگر کسی 
نمی کرد. این در حالی بود که به ترغیب دوستان 
روی  کریستال  مصرف  به  هایم  بساطی  هم  و 
های  هزینه  کفاف  اندک  های  پول  دیگر  آوردم. 
همین  به  داد  نمی  را  صنعتی  مخدر  مواد  سنگین 
دلیل به سرقت های خرد از داخل خودروها روی 

آوردم.
خانه و زندگی ام را رها کردم و عمرم را در پاتوق 
اطرافیانم  همه  که  چرا  گذراندم  می  خالفکاران 
هیچ  نیز  خواهرانم  حتی  بودند  کرده  ترک  مرا 
پذیرفتند.  نمی  مرا  و  نداشتند  من  به  اعتمادی 
خمر  شرب  جرم  به  که  بود  روزهــا  همین  در 
دستگیر و محکوم شدم ولی دست از خالفکاری 
از  همواره  شوم  پاتوق  آن  در  که  چرا  برنداشتم 
می  وسوسه  جرم  ارتکاب  برای  دوستانم  سوی 
یک  که  آن  از  پس  قبل،  ماه  سه  حدود  شدم. 
در  تا  خریدم  اقساطی  موتورسیکلت  دستگاه 
دوستانم  وسوسه  هم  باز  کنم  کار  موتوری  پیک 
برای سرقت با موتورسیکلت مرا به کارهای خالف 
واداشت. آخرین بار به همراه یکی از هم بساطی 
تصمیم  داشت  خودرو  سرقت  سابقه  که  هایم 
به  وقتی  ولی  کنیم  سرقت  ها  انباری  از  گرفتیم 
موتورسیکلت  دستگاه  یک  آمدیم  الهیه  منطقه 
که بدون قفل و زنجیر رها شده بود توجه مان را 
به خودش جلب کرد، در یک لحظه موتورسیکلت 
رفت.  پاتوق  به  آن  با  دوستم  و  کردیم  سرقت  را 

موتوری  پیک  مرکز  به  کردن  گم  رد  برای  هم  من 
ماجرا  این  از  بیشتر  ساعت  چند  هنوز  اما  رفتم 
دست  تجسس  ماموران  ناگهان  که  بود  نگذشته 

بندهای آهنین را بر دستانم حلقه زدند.
توفیق  سرهنگ  دستور  به  گزارش،  این  به  بنا 
همدست  الهیه(  کالنتری  )رئیس  زاده  حاجی 
مسروقه  موتورسیکلت  همراه  به  نیز  متهم  دیگر 

دستگیر و بازجویی از آنان آغاز شد.

30 هزار لیتر سوخت قاچاق در چناران دپوی 

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان چناران از 
چناران  در  غیرمجاز  سوخت  لیتر  هزار   30 کشف 

خبر داد.
این  تشریح  در  قدوسی  حسینعلی  سرهنگ 
دپوی  بر  مبنی  واصله  اخبار  برابر  گفت:  خبر 
غیرقانونی سوخت در باغی در حاشیه شهرستان 
کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  گلبهار، 

ماموران تجسس کالنتری قرار گرفت.

باغ  نامحسوس،  اقدامات  انجام  با  افزود:  وی 
از کسب مجوز قضائی  نظر شناسایی و پس  مورد 
که  گرفت  قرار  بازرسی  مورد  ماموران  توسط 
سوخت  لیتر  هزار   30 مکان  این  از  بازرسی  در 

غیرمجاز از نوع گازوئیل کشف شد.

چناران  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
کامیون  توقیف یک دستگاه  به  اشاره  با  پایان  در 
نظر  مورد  سوخت  گفت:  زمینه،  این  در  کشنده 
باغ  این  در  کشور  از  خارج  به  قاچاق  برای  که 
نگهداری و ذخیره می شد به نماینده شرکت نفت 
و  دستگیر  قاچاقچی   3 راستا  این  در  و  تحویل 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی 

معرفی شدند.

کشف  حیدریه  تربت  در  شده  احتکار  کاالی  ریال  میلیارد   30
شد

رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
گفت: 30 میلیارد ریال کاالی احتکار شده از چهار 

انبار شهر تربت حیدریه کشف شد.
ماموران  افزود:  زاده  قربان  ابراهیم  سرهنگ 
همراه  به  محل  شناسایی  از  پس  انتظامی 
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  کارشناسان 
هماهنگی مراجع قضایی طی بازرسی از انبارهای 
روغن،  برنج،  شامل  غذایی  مواد  انواع  مزبور 
شکر، قند و مقداری مواد شوینده و ظروف یکبار 

مصرف کشف کردند.
 30 وی با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده 
داشت:  اظهار  است  شده  برآورد  ریال  میلیارد 

چهار متهم در این ارتباط دستگیر شدند.

وی گفت: پلیس با تمام توان و به مدد همکاری 
و  محتکران  با  مبارزه  به  شهروندان  خوب 

اخاللگران اقتصادی ادامه خواهد داد.

انبار احتکار رب در مشهد مهر و موم شد
حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  سیار  شعبه  رئیس 
خراسان رضوی گفت: انبار احتکار رب در منطقه 
موم  و  مهر  و  کشف  امروز  عصر  مشهد  امیر  کوی 

شد.
امید جلیلی افزود: این انبار در منزل مسکونی 
رب  شل  هزار  دو  تعداد  آن  در  و  داشت  قرار 

احتکار شده بود.
میلیارد   2.5 رب  تعداد  این  ارزش  گفت:  وی 
امتناع  با  اجناس  مالک  است.  شده  برآورد  ریال 
قیمت  با  را  محصول  این  داشت  قصد  عرضه  از 
باالتر به فروش برساند. محموله توقیف و پرونده 

تعزیراتی برای آن تشکیل شد.

تصادف مرگبار در جاده بجستان

حادثه  وقوع  از  بجستان  انتظامی  فرمانده 
مرگ  و  شهرستان  این  15کیلومتری  در  رانندگی 

دلخراش زنی میان سال خبر داد.
در  رانندگی  حادثه  وقوع  از  آزادیخواه   حسن 
این  در  گفت:  و  داد  خبر  بجستان  15کیلومتری 

پراید  خودروی  با  که  خانواده ای  اعضای  حادثه، 
انحراف  به علت  بودند  خلیل آباد  عازم  گناباد  از 
پل  لبه  نرده های  با  برخورد  و  خودرو  به چپ 
افزود:  بجستان  انتظامی  فرمانده  دیدند.  آسیب 
سر  ناحیه  از  که  خانواده  میانسال  مادر  متاسفانه 

آسیب دیده بود، جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: برابر اظهارنظر اولیه کارشناسان 
به جلو  راننده  بی توجهی  راه،  پلیس  تصادفات 

علت حادثه اعالم شده است.

در  خارجی  الستیک  و  پوشک  کاغذی،  دستمال  احتکار  انبار   2
خراسان رضوی پلمب شد

خراسان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
پوشک  کاغذی،  دستمال  که  انبار   2 گفت:  رضوی 
و الستیک خارجی در آن احتکار شده بود، پلمب 

شد.
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  کریم  حمیدرضا 
گزارش  دریافت  با  گفت:  رضوی  خراسان  استان 
دستمال  و  پوشک  نگهداری  مورد  در  مردمی 
یک  شرقی  مفتح  منطقه  در  انباری  در  کاغذی 
ارزش  به  و پوشک  کاغذی  تریلی حاوی دستمال 
از  همچنین  وی  شد.  کشف  ریال  میلیارد   10
در  خودرو  خارجی  الستیک های  محموله  کشف 
انبار  این  از  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  انبار  یک 
حلقه   500 و  هزار  یک  بر  بالغ  طبرسی  بلوار  در 
الستیک دپو شده بود که طبق گفته مالک ارزش 
تصریح  کریم  است.  ریال  میلیارد   20 از  بیش  آن 
کرد: این انبار ها مهر و موم و پرونده تعزیراتی در 
گزارش،  این  براساس  شد.  تشکیل  خصوص  این 
به  مظنون  کاالی  انبار   5۶ جاری  سال  ابتدای  از 
 35 که  شده  کشف  رضوی  خراسان  در  احتکار 

مورد از این تعداد مربوط به مشهد است.

کمتر کودکی را می توان یافت که بتواند در یك مقطع کوتاه زمانی به چند مسئله فکر کند؛ ایجاد تغییرات ناگهانی در وضعیت ترافیك، ذهن کودکان را آشفته کرده و 
قدرت تصمیم گیری را از آنان سلب می کند

,,

تلنگر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   97/44 پرونده  کالسه   1397/06/26-139760306007000878
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم علی محمد 
رحمتی بزدی فرزند احمد بشماره شناسنامه 27 صادره از تربت جام در یک قطعه زمین محصور دارای بنا به مساحت 199/1 متر مربع پالک 
19 فرعی از 732- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 حوزه ثبت ملک تربت جام از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/31- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/16

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 46 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.7.950167 آقای محمد حسین صابرشعراء محکوم است به پرداخت مبلغ 810.082.853 ریال به در حق آقای عبدالغفار حسن زاده و نیز مبلغ 40.504.142 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است  حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397.07.14 از ساعت 8.45 الی 9.30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده: 

سرقفلی و حق کسب و پیشه یک بابا مغازه متعلق به محکوم علیه واقع در خیابان جنت، جنب بانک کشاورزی پاساژ جنت طبقه باال پالک 9 دارای پالک اصلی 130 فرعی و 120 فرعی از 120 به مساحت 120 به مساحت 12 متر مربع به صورت دفتر کشاورزی و داروخانه داروهای دامی که به صورت نیمه وقت فعال است، کف پارکت، دیوارها گچ و قسمتی به صورت موکت دارای امکانات برق مستقل و کولر آبی مشترک و 3 خط تلفن که مطابق 
با نظریه کارشناسی به مبلغ 720.000.000 ریال برآورد و به فروش میرسد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمدرضا تشنگر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139660306006002862-1396/10/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم سید حسن موسوی فرزند سید محمد 
بشماره شناسنامه 2013 صادره ازتربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 166.75 متر مربع)یکصدو شصت و شش متر و 
هفتاد و پنج صدم مترمربع(قسمتی از پالک 2159 فرعی واقع در اراضی قندشتن پالک 225 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت 
حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم زهرا شجیمی قندشتنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/16
هادی ریحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

داره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760306271001764 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پنجه سرمنش فرزند محمدرضا به شماره 
شناسنامه 2633 صادره از مشهد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92.5 متر مربع قسمتی از پالک فرعی از باقیمانده 70 اصلی بخش 
9 واقع در صد متری شهید میرزایی 46 نبش کوچه کشاورز خریداری از مالک رسمی آقای گدیور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نصب به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
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سامانه پیام كوتاه روزنامه اتفاقیه 
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مدیر کل پشتیبانی شهرداری 
ساختمان  افتتاح  از  مشهد 
پزشکی  مــرکــز  ــاوره  ــش م جــدیــد 
رسانی  اطــالع  پایگاه  گــزارش  ــه  داد.ب خبر  شهرداری 
شهرداری مشهد،سید کمال الدین شاهچراغی با اعالم 
شهرداری  پزشکی  مرکز  مشاوره  مرکز  افزود:  خبر  این 
بین  دستغیب،  شهید  خیابان  در  واقع  جدید  محل  به 

دستغیب 15 و 17 ـ پالک 241 انتقال یافت.
قبیل  از  خدماتی  مرکز  ــن  ای در  داد:  ادامـــه  وی 
اجرای  )جهت  روان سنجی  و  روانشناسی  روانپزشکی، 
ارائه  مــشــاوره ای  خدمات  و  روان سنجی(  تست های 
در  ارائه  قابل  خدمات  مورد  در  شاهچراغی  می گردد. 
مرکز مشاوره شهرداری مشهد نیز بیان داشت: مشاوره 
از  قبل  مشاوره  نوجوان،  و  کــودک  مشاوره  خانواده، 

ازدواج، مشاوره قبل از طالق، مشاوره تحصیلی، مشاوره 
در زمینه شب ادراری، بیش فعالی کودکان، افسردگی، 
حافظه،  اختالل  خواب،  اختالالت  وسواس،  اضطراب، 
درمان تیک و ...از جمله خدمات ارائه شده در این مرکز 

می باشد.
خدماتی  مرکز  این  در  همچنین  کــرد:  تصریح  وی 
متخصص  نظر  تحت  نوروفیدبک  دستگاه  همچون 
اعصاب و روان، تست های روانشناسی شامل تست هوش 
تست  شخصیت،  ارزیابی  تست  بزرگساالن،  و  کودکان 
 ... و  رانندگی  تست  حافظه،  ارزیابی  تست  افسردگی، 
فرزند،  تربیت  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  همچنین  و 
مهارت های زندگی و کالس کنکور ارائه می شود.الزم به 
ذکر است جهت کسب هماهنگی های بیشتر و رزرو وقت 

با شماره تلفن ۳7۶۶۹۳۹2 تماس حاصل نمایید.

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری تایباد 
گفت: مرمت و بازسازی مزار موالنا 
زین الدین ابوبکر تایبادی با هزینه یک میلیارد ریال در 

حال اجرا است.
به گزارش صبح امروز عبدالرحیم تاج محمدی ، اظهار 
کرد: مزار موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی از آثار شاخص 
و مهم تاریخی شهرستان تایباد است که درسال 1۳15 

بشماره ۳0۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
تاریخی  بنای  این  بازسازی  و  مرمت  به  اشاره  با  وی 
ایوان،  کاشی کاری های  تثبیت  و  مرمت  اکنون  افزود: 
آجر فرش پشت بام، انجام مرمت های موضعی در بنا، 
سازی  محوطه  انجام  خانه،  گنبد  بام  پشت  فرش  آجر 
حال  در  بنا  این  روهای  پیاده  از  قسمتی  سنگفرش  و 

انجام است.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری تایباد بیان کرد: همچنین در سال جاری 
پشت  کشی  کاهگل  و  موالنا  پدر  آرامگاه  داخلی  بدنه 
بام بنای مذکور به مساحت 150 متر مربع مرمت شده 

است.
وی گفت: مزار موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی، میل 
کرات، مجموعه تاریخی رباط عباس آباد، بقایای قلعه 
تاریخی  بناهای  و  آثار  مهمترین  از  آباد  سعد  تاریخی 

شهرستان تایباد است.
 تاکنون ۹5 اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی و 
45 اثر از این تعداد نیز در فهرست آثار ملی ثبت شده 

است.
 تایباد در 225 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار 

دارد.

مسابقه طراحی پل هوایی عابر 
برگزار  بیت المقدس   پیاده میدان 

می شود
اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری با همکاری 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری مشهد در نظر دارد طراحی پل هوایی عابر پیاده 
میدان بیت المقدس را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط واگذار کند. 
با اعالم  پور  امــروز سیدعلی حسین  به گــزارش صبح 
این خبر افزود: تامین ایمنی و آسایش و رفاه شهروندان، 
بهره گیری از مفاهیم و ارزش های هنر ایرانی، ارتقاء کیفیت 
فضاهای شهری و افزایش حس رضایتمندی شهروندان، 
خلق سازه های مورد نیاز با توجه به سابقه تاریخی شهر و 
دستیابی به الگوهای بهینه از نظر فنی و اقتصادی و اجرائی 

از جمله اهداف و رویکردهای این فراخوان و طرح می باشد.
حسین پور اذعان داشت: لذا از کلیه متقاضیان دارای 
صالحیت و تخصص در زمینه طراحی و معماری دعوت 
به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
مدارک  جاری،  شهریورماه   ۳1 تا  یعنی  فراخوان  آگهی 
طرح به همراه رزومه و سوابق فعالیت خود را طبق فرمت 
ساختمان   ، شهدا  میدان  مشهد،  آدرس  به  درخواستی 
شمس، طبقه دوم ، واحد۹ ، دفتر طرح های موضعی و ویژه 
اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد 

ارسال کنند.
مدیر کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری 
دکتر  زاده،  باقر  دکتر  استادی،  دکتر  کرد:  اضافه  مشهد 
و مهندس وحیدیان، هیات  اسماعیلی  دادپور، مهندس 

داوران این مسابقه را تشکیل می دهند.

مسابقه طراحی پل هوایی عابر پیاده میدان بیت المقدس  برگزار می شودافتتاح ساختمان جدید مشاوره مرکز پزشکی شهرداری مشهد مزار موالنا در تایباد مرمت می شود

خبر
برای جلوگیری از آب گرفتگی و رفع بوی نامطبوع صورت 

گرفت؛

پاکسازی کانال های سرپوشیده خیابان بهار 
مشهد

جلوگیری  و  پساب ها  دفع  و  ــازی  روان س هدف  با 
آب  بروز  از  جلوگیری  منظور  به  و  نامطبوع  بوی  از 
کانال ها  پاکسازی  و  الیروبی  طرح  خیابان ها  گرفتگی 

بهار عملیاتی گردید . و جوی های سطح خیابان 
اعالم  با  فرقانی  حجت  ــروز،  ام صبح  ــزارش  گ به 
شهر  سطح  کانال های  و  کال  جوی،  افزود:  خبر  این 
شهر  پوست  زیر  که  هستند  حیاطی  رگ های  همانند 
بروز  از  پیشگیری  در  را  اصلی  نقش  و  شدند  کشیده 
سیل و آب افتادگی ایفا می کنند، عدم رعایت نظافت 
و  پسماند  تخلیه  و  کسبه  و  شهروندان  برخی  سوی  از 
زباله در معابر و کال ها سبب بروز مشکالت عدیده ای 
معابر  آبگرفتگی  نیز  امری  چنین  نتیجه  می شود.در 
فصول  در  نامطبوع  بوی  ایجاد  بارندگی،  زمان  در 
تکثیر  برای  مناسب  محیط  آمدن  وجود  به  سال،  گرم 
بیماری زا  عوامل  انتشار  و  موذی  حیوانات  و  حشرات 

است که باید بیشتر به آن ها توجه کرد.
سال  آغــاز  به  توجه  با  شــد:  ــادآور  ی ــه  ادام در  وی 
بارش های  فصل  شروع  با  همزمانی  و  جدید  تحصیلی 
آبهای  ساماندهی  و  معابر  گرفتگی  آب  رفع  پاییزی، 
فصل  در  شهری  مدیریت  مهم  اولویت های  از  سطحی 
جوی ها  الیروبی  پروژه  اجرای  و  می باشد  باران  بارش 
سطح  ارتقای  باعث  که  منطقه  سطح  کانال های  و 
مواقع  در  معابر  افتادگی  آب   از  جلوگیری  و  بهداشتی 
آبهای  بهتر  هدایت  و  دفع  هدف  با  می شود،  بارندگی 

سطح در جداول اجرا شده است. 

است ویژه  اهمیت  دارای  بهار  خیابان 
شهردار منطقه 8 مشهد با اشاره به موقعیت خیابان 
مطهر  حرم  و  شهر  مرکز  ارتباطی  کانال  عنوان  به  بهار 
موقعیت  علت  به  بهار  خیابان  میان  این  در  افــزود: 
دولتی  و  خدمتی  نهادهای  گرفتن  قرار  و  استراتژیک 
همچون استانداری، پزشکی قانونی و بیمارستان های 
دولتی  غیر  موسسه  چندین  نیز  و  ارتش  و  بنت الهدی 
باالی  مــرور  و  عبور  و  تــردد  بدلیل  همچنین  ومهم 
دادن  قرار  پوشش  تحت  و  خیابان   این  از  شهروندان 

معابر مرکزی شهر دارای اهمیت ویژه ای است.
فرقانی در ادامه به ضرورت روان سازی کال ها و رفع 
در   : داشت  بیان  و  نمود  اشاره  محل  نامطبوع  بوی 
از  جلوگیری  و  شهروندان  رضایتمندی  جلب  راستای 
محیطی،  زیست  آلودگی های  و  بیماری ها  انواع  بروز 
کانال  کامل  الیروبی  به  اقدام  منطقه  شهری  مدیریت 

بهار نموده است . سرپوشیده خیابان 
مکانیزه  دو روش  به  کانال ها  پاکسازی  است  گفتنی 
و  نیاز  مــورد  آالت  ماشین  کارگیری  به  با  دستی  و 

انجام شده است. انسانی  نیروی  بکارگیری 

خواهران کویرگزارش خبری
شهرستان بجستان از خراسان رضوی  با 4 شهر کویری دیگر ایران سند خواهر خواندگی امضا کردند

 شهرستان بجستان از خراسان رضوی با 4 شهر کویری ایران شامل 
امضا  خواندگی  خواهر  پیمان  و  سند  زهک  و  زرند  بافق،  دامغان، 

کردند.
شهر  گردشگری  گروه  تاسیس  درسند  امــروز،  صبح  گزارش  به  
های کویری ایران)گشکا( آمده است: در عصر حاضر پدیده جهانی 
شدن باعث توجه بیشتر به همگرایی میان کشور ها در عرصه روابط 
یافته  المللی تجلی  الملل شده که در قالب سازمان های بین  بین 
و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. از طرف دیگر امروزه در 
ایران و تحریم  با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی  حوزه داخلی 
های ظالمانه دشمن، لزوم نگاه به داخل و خودکفایی یا به عبارتی 
رهبر  سوی  از  شده  طرح  مقاومتی«  »اقتصاد  شعار  تحقق  دیگر، 
معظم انقالب بیش از پیش نمایان گشته، که در این راستا استفاده 
از ظرفیت های بی شمار حوزه فرهنگی و گردشگری می تواند راه گشا 

باشد؛ خواهرخواندگی از طرح های مرسوم، برای توسعه فرهنگی و 
گسترش گردشگری به حساب می آید؛ اما منطقه گرایی داخلی می 
تواند به عنوان ایده کامل تری مطرح شود که با تحقق آن، می توانیم 
به شکلی ویژه به اهداف مذکور نائل آییم که این مهم، مستلزم وجود 

اشتراکات فرهنگی، تاریخی و گردشگری است. 
در بخش دیگری از این سند آمده است: کویر جاذبه ای کم نظیر 
برای گردشگران به حساب می آید و از طرفی شهرهای کویری ایران 
با  هستند.  مکمل  و  مشترک  های  ویژگی  با   هایی  پتانسیل  دارای 
استناد به حدیثی از پیامبر)ص( که می فرمایند: »هر کسی، ساکن 
بادیه شد سخت خو خواهد بود« می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و 
آب و هوای نزدیک به هم، نحوه زیست یکسان و در نتیجه عالئق و 
هویت تقریبا مشابه را رقم می زند. به بیانی دیگر، روحیات خاص و 
در واقع سخت کوشی، »هویتی مشترک« به مردمان کویر بخشیده 
است که می تواند دلیلی بر چرایی و چگونگی وجود تمدن بزرگ و 
فرهنگ ویژه شهرهای کویری ایران باشد. موارد مذکور دالیلی محکم 
بر اهمیت منطقه گرایی یا همگرایی شهرهای کویری ایران و به ویژه 

پایداری و موفقیت گشکا هستند. 
نوروزی مدیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بجستان 
در این باره گفت: بنابراین ما روسای ادارات میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری پنج شهر کویری ایران)بجستان، دامغان، بافق، 
زرند، زهک( با درک  شرایط موجود و باور به اینکه صنعت گردشگری 
این  شهرهای  اقتصادی  مشکالت  از  بسیاری  حل  کلید  تواند  می 
مسیر باشد که در شهریور ۹7 در شهرستان زرند گرد هم آمده و پس از 
برگزاری نشست های متعدد حول محورهای ذیل به نقطه هماهنگی 

رسیدیم. 
وی افزود: ما با متحد ساختن قوای خود در جهت ترقی صنعت 
گردشگری در تمام شهرستان های واقع در مسیر  با تسهیل شرایط 
حوزه  در  را  جذاب  و  جدید   مسیری  آسان،  و  کیفیت  با  سفرهای 
به خرده  با احترام  و  اندازی خواهیم کرد  راه  ایران  گردشگری کویر 
فرهنگ ها و دیدن تمام ظرفیت های شهرستان های ذکر شده در 
تالش خواهیم بود تا با انتقال تجربیات، خصوصا در مباحث مربوط به 
بخش های سرمایه گذاری، حوزه های فرهنگی و طبیعی و تاریخی، 
صنایع دستی و رونق بخشی به تورهای گردشگری مختص شهرستان 
با  تا  بدین صورت تالش خواهیم کرد  ورزیم.  اهتمام  پنجگانه  های 
همسو کردن سیاست های گردشگری و بهره گیری از توان دستگاه 
های اجرایی شهرستان ها و نیز  نمایندگان آن ها در مجلس شورای 
اسالمی و فعال نمودن دبیرخانه دایمی که وفق اساسنامه امضا شده 
در حضور مقامات عالی شهرستان زرند بعنوان میزبان اولین نشست، 
شد،  خواهد  مستقر  ها  شهرستان  این  مراکز  در  ای  دوره  بصورت 
امکانی فراهم آورند تا یکی از جذابترین مسیرهای گردشگری کشور 
برای همیشه بنیان گزاری شود. در این مسیر، ضرورت راه اندازی 
قطار گردشگری، محسوس و توجیه پذیر بوده، که تحقق آن نیازمند 
ها  شهرستان  و  استان  ارشد  مدیران  و  نمایندگان  مشترک  اقدامات 
با کمک آن ها در بحث قطار  تا  بنابراین تالش خواهیم کرد  است. 
مشترک گردشگری، ویژه گردشگران داخلی و خارجی اقدام نماییم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد 

نگاه شهرداری به الیت برای کسب درآمد نیست

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات و 
منابع انسانی شورای اسالمی شهر مشهد گفت: نگاه 
شهرداری به الیت به هیچ وجه برای کسب درآمد نیست 
چرا که ساالنه چندین برابر درآمد این مجموعه برای آن 

هزینه می کند.
دربررسی  گندمی   بتول  ــروز،  ام صبح  گــزارش  به 
عملکرد پارک حاشیه ای)الیت(، با اشاره به تاریخچه ای 
که  فرادستی  قــانــون هــای  و  الیت  شکل گیری  از 
سازوکاری  چنین  ایجاد  به  مکلف  را  شهرداری ها 
معابر،  در  توقف  زمان  کاهش  کرد:  اظهار  می کند، 
کاهش عبور و مرور خودرو  های شخصی در سطح شهر 
و از همه مهم تر، اصالح رفتار ترافیکی مردم از مهم ترین 
موضوعاتی است که باعث شده مدیریت شهری نسبت 

به این موضوع گام بردارد.
وی با اشاره به مصوبه شورای شهر مشهد در خصوص 
الیت در سال ۹2، اضافه کرد: در آن سال حق توقف 
برای هر نیم ساعت به صورت رایگان و توقف بیش از نیم 

ساعت با افزایش 25 درصدی لحاظ شده بود. 
فناوری  بودجه،  برنامه،  کمیسیون  رئیس  گفته  به 
اطالعات و منابع انسانی شورای اسالمی شهر مشهد 
با  ترتیب  به  ج  تا  الف  سطح  سه  نیز  منظور  این  برای 
افزایش  و  مشخص  تومان  و ۶00  قیمت 800، 700 
ساالنه این تعرفه نیز بر اساس نرخ تورم هر سال ذکر 

شده بود.
وی ادامه داد: در سال ۹4 هم یک بار دیگر اصالح در 
خصوص تعرفه الیت به صحن علنی شورا می رود و همان 

قیمت ها دوباره به تصویب می رسد؛ با این تفاوت که نرخ 
افزایش از نیم ساعت اول به بعد با 15 درصد افزایش 
مواجه می شود و بند مربوط به افزایش تعرفه های ساالنه 

مطابق با نرخ تورم نیز حذف می گردد.
گندمی مرحله دیگر تعرفه گذاری در خصوص الیت را 
مربوط به سومین روز مرداد سال ۹۶ و به معنای دیگر 

دوره  پنجمین  کار  به  آغاز  تا  روز   28
گفت:  و  دانست  شهری  مدیریت 
در  کاهشی  هیچ  که  ایــن  ــود  وج با 
هزینه های شهر به وجود نیامده بود، 
کاری  روزهای  آخرین  چهارم  شورای 
خود با حذف افزایش 15 درصدی نیم 
ساعت دوم به بعد، رقم سطوح الف تا 
ج را نیز از 800 تومان به ۶00 تومان، 
از 700 تومان به 500 تومان و از ۶00 
تومان به 400 تومان کاهش می دهد.

این که بخش  از  تاسف  ابراز  با  وی 
به  مربوط  الیت  مشکالت  از  زیــادی 
متذکر  ــت،  اس تدبیری  بی  همین 
الیت،  هزینه کرد  در  نابسامانی  شد: 
نداشتن صورت های مالی، عدم وجود 
یک اساسنامه و چارت مصوب و حجم 
باالی نیروی انسانی از دیگر مشکالتی 
نرم  پنجه  و  آن دست  با  الیت  بود که 

می کرد.
بودجه،  برنامه،  کمیسیون  رئیس 

فناوری اطالعات و منابع انسانی شورای اسالمی شهر 
مشهد اصالح رفتار ترافیکی شهروندان را از مهم ترین 
راهبردهای الیت دانست و بیان کرد: بودجه فقط 21 
میلیارد و 400 میلیون تومانی الیت در سال ۹7 را اگر 
کنار بودجه 8 هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد قرار 
شهری  مدیریت  که  نیست  رقمی  که  می بینیم  دهیم 
بخواهد با رویکرد کسب درآمد به نگاه 

کند.
وی با طرح این سوال که آیا با 20 
کسب  می خواهیم  تومان  میلیارد 
حتی  اگر  کرد:  عنوان  کنیم،  درآمد 
تعرفه سال ۹2 که باالتر از تعرفه کنونی 
درصدی   100 احتساب  با  را  است 
رقم  این  بگیریم،  نظر  در  پول  ارزش 
همچنین  اســت؛  درصــد   ۶0 امسال 
ارزش این پول در گروه های ب و ج نیز 

به ترتیب 55 و 57 درصد است.
های  مجموعه  ساخت  به  گندمی 
مختلف پارکینگی در سطح شهر اشاره 
بودجه  در  در مجموعه  کرد:  اضافه  و 
میلیارد  بر 200  بالغ  رقمی  سال ۹7 
نظر  در  پارکینگ ها  این  برای  تومان 
ساخت  نیز  طالب  در  و  شده  گرفته 
یک پارکینگ با نگاه سرمایه گذاری در 

دستور کار قرار گرفته است. 
ساخت  بـــرای  فقط  ــزود:  ــ اف وی 

پارکینگ آزادی رقمی بیش از ۶0 میلیارد تومان لحاظ 
شده است که با مقایسه چنین اعدادی با درآمد حاصله 

از الیت می توان به حقیقت پی برد.
اطالعات  فناوری  بودجه،  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
به 118  انسانی شورای اسالمی شهر مشهد  منابع  و 
معبری که تحت پوشش الیت فعالیت می کنند، اشاره 
معابر  از  بیشتر  شاید  فرعی  معابر  بعضا  گفت:  و  کرد 
الیت در  نباید  نظر من  به  این حال  با  و  باشند  اصلی 
کنار مراکز آموزشی که محل پارک خودروی همکاران 
در  شهروندان  نقد  و  کند  فعالیت  ماست،  فرهنگی 

خصوص این مسائل، مطالبه اعضای شورا نیز هست.
اینکه در هرگونه ساخت و سازی که در  بیان  با  وی 
شهر صورت می گیرد باید موضوع پارکینگ هم دیده 
شود، ابراز کرد: در غیر این صورت مالک ملک یا تجاری 
دائم باید نسبت به پرداخت جریمه آن اقدام کند و با 
این حال این پرداخت جریمه حقی را برای پارک آنها در 

معابر روبرویشان ایجاد نمی کند.
گندمی با تاکید بر این اصرار شورای پنجم بر ساخته 
خاطرنشان  است،  جدید  واحد  هر  در  پارکینگ  شدن 
کرد: در حوزه پارکینگ های مکانیزه نیز از 5۶1 مورد 
جای پارک، فقط ۳۶0 مورد فعال است و در این زمینه 
نیز باید توجه بیشتری از سوی مدیران مربوطه انجام 
شود؛ چرا که برای ساخت این پارکینگ ها 10 میلیارد 
تومان و تاکنون برای نگهداری آنها بیش از 4 میلیارد 

تومان هزینه شده است.

6در شهر

 گندمی با ابراز تاسف از این که بخش زیادی از مشکالت الیت مربوط به بی تدبیری در دوره گذشته است، متذکر شد: نابسامانی در هزینه کرد الیت، نداشتن صورت های مالی، عدم وجود یک اساسنامه 
و چارت مصوب و حجم باالی نیروی انسانی از دیگر مشکالتی بود که الیت با آن دست و پنجه نرم می کرد

,,

مدیر عامل شرکت ترافیک هوشمند الیت گفت: 
اثر بخشی الیت تا حدی بوده است که توقف زیر 
 25 از  خیابان  حاشیه  در  خودروها  ساعت  نیم 
درصد به 72 درصد رسیده است که منجر به رفتار 

ترافیکی مطلوب در شهروندان شده است.
با  اسدی  مهدی  امروزمحمد  صبح  گزارش  به 
بیان این مطلب افزود: اجرای پارک حاشیه ای به 
صورت مصوبه ای است که از سوی مجلس ابالغ 
موضوع  گذاری  قیمت  نرخ  تعیین  و  است  شده 
و  شهرداری هاست  عهده  بر  که  است  دیگری 
آن  اجرای  حال  در  کشور  شهرهای  تمام  تقریبا 
اجرای  در  مشهد  شهر  که  هستند  روش  تغییر  یا 
مدیریت پارک حاشیه ای به عنوان شهری پیشتاز 
پارک  فضای  هزار   ۳0 که  طوری  به  است،  بوده 
که  می کند  مدیریت  را  پارکینگ   ۶0 و  حاشیه ای 
پس از آن شهر شیراز به عنوان دومین شهر بعد از 

مشهد مطرح است.
راستای  در  مشهد  شهرداری  کــرد:  ابــراز  وی 
تغییر روش، در حال تدوین الیحه ای است تا پس 
از تصویب از طرف شورا به شهرداری ابالغ  شود..

با  الیت  هوشمند  ترافیک  شرکت  عامل  مدیر 
تقویت  مطالبات  وصول  های  راه  باید  اینکه  بیان 
در  که  دیگری  اقدام  کرد:  اظهار  کند،  تغییر  و 
در  شهروندان  ترافیکی  رفتار  زمینه  در  شهرداری 
نقدی  تبادالت  که  است  این  است،  انجام  حال 
شهروندان حذف خواهد شد که بر همین اساس، 
مشهد   ۹ منطقه  در  آزمایشی  صورت  به  طرحی 
اجرا گردیده است که در کل شهر اجرایی خواهد 

شد.
الیت،  هوشمند  پارک  مدیریت  افزود:  اسدی 
حدود 14 میلیارد طلب از شهروندان دارد که 10 
میلیارد آن از سوی شهروندان مشهدی بوده است 
که با این اقدام و راه کارهای پیشنهاد شده ما به 
اضافه  گردید.وی  خواهد  حل  مساله  این  شورا، 
روی  از  الیت  محاسبات  تمامی  اکنون  هم  کرد: 
پالک  ثبت  به  پارکبانان  و  می شود  انجام  سرورها 
به  پالک ها  برداشت  این  که  می کنند  مبادرت 
صورت دستی نوعی نقص به شمار می آید که باید 
میانگین  اسدی،  گفته  شود.به  هوشمندسازی 
شارژ کارت هوشمند الیت برای شهروندان ۹ هزار 

و ۳00 تومان بوده است.
وی همچنین از جمع آوری چهار پارک مکانیزه 

ملی، مصلی، باغ ملی و فاوا خبر داد.

شهردار منطقه 7 مشهد از آغاز طرح معدوم سازی 
منطقه  این  سطح  در  کانال ها  و  فاضالب  موش های 

خبر داد.
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
توجه  با   : افزود:  این مطلب  بیان  با  باوندی  کوروش 
خصوص  به  اهالی،  و  شهروندان  متعدد  شکایات  به 
معضالت  وجــود  خصوص  در  سیدی  محدوده  در 
اداره  شهری،  فاضالب  موش های  چون  بهداشتی 
پودر  بسته  هزار   2 از  بیش  منطقه  شهری  خدمات 

موش ُکش غیر سمی  تهیه کرده است. 
وی ادامه داد: این اقدام از نیمه شهریور آغاز شده 
و هم چنان تا نتیجه نهایی در دستور کار قرار گرفته و 

ادامه خواهد داشت. 
نیازمند  را  طرح  این  ــرای  اج همچنین  باوندی 
و  حفظ  جهت  در  شهروندان  همکاری  و  مشارکت 
راه های  افــزود:  و  دانست  محیط  بهداشت  رعایت 
زباله  دفــع  سیستم های  مــنــازل،  بــه  مــوش  نفوذ 
طبقات  در  موجود  منافذ  مسکونی،  مجتمع های 
زیرین و تاسیسات، فاصله بین منازل و سطح آسفالت 
در  دقت  و  شهروندان  کمک  با  که  است  خیابان ها 
منازل  به  جانوران  این  ورود  راه  می شود  موارد  این 

مسکونی را بست.
وی ابراز کرد: با اقدامات انجام شده و طعمه گذاری 
موش  النه  وجود  احتمال  که  مکان هایی  تمام  در 
و  مخروبه  اماکن  جمله  از  است  آنها  زندگی  محل  و 
متروکه، معابر، کانال ها ، فاضالب های شهری سطح 
جانوران  وجود  از  را  منطقه  هستیم  صدد  در  منطقه 

موذی پاکسازی کنیم.
خاطرنشان  ادامــه  در  مشهد   7 منطقه  شهردار 
دفع  در  تا  می شود  خواست  در  شهروندان  از  کرد: 
زباله های خانگی دقت کنند و از ریختن ضایعات به 
داخل مسیل ها خودداری کنند و در صورت مشاهده 

جانوران موذی با شماره سامانه 1۳7 تماس بگیرند.
با  می توانند  شهروندان  افــزود:  پایان  در  باوندی 
محیط  اینکه  ضمن  محیط،  بهداشت  کامل  رعایت 
زیست شهری را که متعلق به خود آنها است، پاکیزه و 
عاری از آلودگی نگه دارند، مانع از ازدیاد این جانوران 

ناقل بیماری شوند.

خبرخبر
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انسانی شورای اسالمی 

شهر مشهد گفت: در 
حوزه پارکینگ های 

مکانیزه از 561 مورد 
جای پارک، فقط 360 
مورد فعال است و در 

این زمینه نیز باید 
توجه بیشتری از سوی 

مدیران مربوطه انجام 
شود؛ چرا که برای 

ساخت این پارکینگ ها 
10 میلیارد تومان و 

تاکنون برای نگهداری 
آنها بیش از 4 میلیارد 

تومان هزینه شده است
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مدیر عامل شرکت الیت اعالم کرد:
افزایش توقف نیم ساعت از 25 به 

72 درصد

آغاز طرح موش ُکشی شهرداری

ورزش 7W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گفت: از زمانی که به 
تیم ملی فوتسال ایران آمده ام هیچگاه شرایط تیم ملی 
ایده آل نبوده و نباید بگویم همانند تیم های مطرح دنیا 

بوده ایم.
ابتدا  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازیکن  جاوید  مهدی 
فوتبال را به عنوان ورزش حرفه ای انتخاب کرد و بعد 
سال  در  و  جوانی  سنین  در  فوتبال  بازی  سال  چند 
ادب  و  علم  فوتسال  تیم  به  آورد  فوتسال  به  رو   1۳85

مشهد پیوست.
وی از همان ابتدای فوتسال خود خوش درخشید و 
پس از آن به خدمت سربازی رفت. بازگشت دوباره جاوید 
به لیگ برتر همراه با درخشش فوق العاده وی در تیم علم 
و ادب و دعوت شدن به تیم ملی فوتسال بود و وی پس از 
سه فصل موفق در علم و ادب که هرساله در بین گلزنان 
برتر لیگ بود به فوالد ماهان اصفهان پیوست و همراه 

این تیم روزهای خوبی را سپری کرد.
شهید  به  ماهان  فوالد  شدن  منحل  از  پس  جاوید 
منصوری قرچک پیوست و برای این تیم در طول یک 
فصل 20 گل به ثمر رساند و 20 پاس گل داد و بهترین 
بازیکن لیگ لقب گرفت، وی برای فصل جاری لیگ برتر 
به تیم فوتسال گیتی پسند پیوست و همراه این تیم نایب 

قهرمان آسیا شد.
مهدی جاوید بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در ارتباط 
با وضعیت تمرین های تیم ملی گفت: مدت زمانی است 
که مرحله جدیدی از تمرینات تیم ملی فوتسال ایران 
فوتسال  برتر  لیگ  در  که  بازیکنان  بیشتر  و  شده  آغاز 
عملکرد خوبی داشته اند همراه با بازیکنان قدیمی به 

اردوی تیم ملی دعوت شده اند.
به گزارش خبرنگاران جوان، جاوید در ادامه گفت: 
اردوها به خوبی و با نظم خاصی در حال برگزاری است 
و برنامه تمرینی نیز به خوبی برنامه ریزی شده و در حال 
انجام است. بازیکنان حال حاضر تیم ملی فوتسال از 
دل لیگ برتر فوتسال کشورمان می آیند و بیشتر آن ها 
آمادگی الزم برای حضور در مسابقات را دارند. لیگ برتر 
کشورمان در حال حاضر به بهترین شکل ممکن نیز در 
حال برگزاری است. ما در تالش هستیم تا برای تورنمنت 
چهارجانبه تیم ملی فوتسال در شهر تبریز آمادگی الزمه 

را کسب کنیم تا بتوانیم، نتایج خوبی را کسب کنیم.
از جوانگرایی در تیم ملی فوتسال خوشحالم

ایران  فوتسال  ملی  تیم  در  جوانگرایی  با  درباره  وی 
ایران  فوتسال  ملی  تیم  در  که  خوشحالم  واقعا  گفت: 
بازیکنانی  است.  انجام  حال  در  بازیکنان  جوانگرایی 
که در حال حاضر در تیم ملی فوتسال هستند شاید 
هستند،  ملی  تیم  در  حضور  شایسته  که  سال هاست 

فراوانی  و  محدودیت  وجود  دلیل  به  نتوانسته اند  ولی 
ستاره های زیاد در فوتسال ایران، به این تیم دعوت شده  
و در تمرینات آن حاضر شوند. حاال اما شرایط حضور 
بازیکنان جوان در تیم ملی فوتسال به وجود آمده و با 
توجه به نظر کادر فنی تیم ملی آن ها نیز می توانند در 

اردوها شرکت کنند.
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران اظهار کرد: ما تالش 
تا در شرایط  بازیکنان جوان کنیم  تا به این  می کنیم 
مطلوب بتوانند استعداد های خود را به نمایش بگذارند 
تا در ادامه بازیکنان با استعداد تیمی خوب را تشکیل 

داده و در مسابقات جام جهانی 2020 
و سایر مسابقات حاضر شده تا از آبروی 

ایران را در این مسابقات حفظ کنیم.
بازی های  و  تمرینات  به  بیشتری  نیاز 

دوستانه داریم
دیدارهای  و  برنامه  با  درباره  جاوید 
مسابقات  در  موفقیت  برای  نیاز  مورد 
متفاوت  تورنمنت های  و  جهانی 
گفت: در زمان گذشته نیاز کمتری به 
در  ولی  داشتیم،  دوستانه  دیدارهای 
حال حاضر برای موفقیت در مسابقات 
سطح باالی جهانی به دیدار دوستانه 
2 چندانی نیاز داریم. تغییر نسلی که 
در تیم ملی فوتسال به وجود آمده یکی 
از دالیل نیاز باالی تمرینات است. باید 

بگویم نسل قبلی تیم ملی فوتسال سال های طوالنی 
بازیکنانش در کنار یکدیگر تمرین کرده و دیدارهایی را 
برگزار کرده بودند و هماهنگی بین آن ها همیشه وجود 

داشت.
قزاقستان  چین،  کشورهای  در  متفاوتی  تورنمت های 

خواهیم داشت
جاوید ادامه داد: حاال اما با ورود نسلی جوان به تیم 
ملی فوتسال ایران دیدارهای دوستانه می تواند سبب به 
وجود آمدن هماهنگی میان 2 نسل شود. من اعتقاد 
دارم تا قبل از تورنمنت هایی که در آینده داریم، کادر 
نیاز  که  هدفی  آن  به  می تواند  فنی 
تورنمنت  در  آینده  در  ما  برسد.  دارد 
حاضر  قزاقستان  و  چین  کشورهای 
فوتسال  ملی  تیم  با  و  شد  خواهیم 
برگزار  نیز  را  دوستانه  ــدار  دی برزیل 
خواهیم کرد. در فروردین ماه نیز تیم 
ملی برزیل به ایران خواهد آمد تا در 
خاک کشورمان دیدار دوستانه ای را با 
این تیم برگزار کرده باشیم. قطعا این 
دیدار های دوستانه کمک بسیار زیادی 
فوتسال  ملی  تیم  جوان  بازیکنان  به 

ایران خواهد کرد.
فوتسال  ملی   تیم  شرایط  هیچ گاه 

ایده آل نبود
ایــران  فوتسال  ملی  تیم  بازیکن 

ایران  فوتسال  ملی  تیم  به  که  زمانی  از  کــرد:  بیان 
آمده ام هیچ گاه شرایط تیم ملی ایده آل نبوده و نباید 
بگویم همانند تیم های مطرح دنیا بوده ایم. در بیشتر 
نبود.  نیاز  مورد  تجهیزات  و  امکانات  آن  اردوهایمان 
محدودیت های بسیاری در انتظار تیم ملی فوتسال ایران 
و بسیاری دیگر از ورزش های ایران است. باید بگویم ما 
به دنبال بهانه نیستیم و با همین شرایط تالش کرده و 
به رتبه سوم جهان رسیدیم و اصال به دنبال آن نیستیم 
در صورتی که موفقیتی را کسب نکنیم، بگویم تقصیر 
کمبودها بوده است. بعد از جام جهانی گذشته شرایط 
تیم ملی فوتسال ایران بهتر شده و نگاه های بسیاری 
به سمت این رشته ورزشی سوق داده شد. کفپوش ها 
و برخی امکانات دیگری که به تجهیزات ما اضافه شده 
باید  شود.  کشورمان  ملی  تیم  تقویت  باعث  می تواند 
بگویم من خوشبین هستم و تا 2 سال آینده برای حضور 
در مسابقات جام جهانی میانگین سنی بسیار خوبی 
در تیم ملی فوتسال ایران وجود دارد و فکر می کنم در 
صورتی که قرعه مناسب و شانس خوبی داشته باشیم، 

می توانیم در جمع تیم های برتر جهان حضور یابیم.
همیشه تیم انصراف تیم ها و حاشیه های فراوان در لیگ 

برتر فوتسال وجود داشته است
لژیونر فوتسال کشورمان گفت: همیشه حاشیه های 
فراوانی در لیگ برتر فوتسال ایران وجود داشته و نباید 
بگویم تنها در فوتسال این موضوع ها وجود دارد. باید 
گفت مسابقات لیگ برتر فوتسال حرفه ای است و در هر 
دیدار حرفه ای این موضوعات وجود دارد. سال گذشته 
بدون وقفه زمان لیگ برتر فوتسال کشورمان به بهترین 
در  برنامه ریزی  با  نیز  امسال  شد.  برگزار  ممکن  شکل 
لیگ برتر مسابقات در حال پیگیری است و این موضوع 
است.  کشورمان  فوتسال  برتر  لیگ  تیم های  نفع  به 
برنامه تیم ملی فوتسال نیز با برنامه مسابقات لیگ برتر 
هماهنگ است. سال های قبل حاشیه های بیشتر در 
لیگ برتر فوتسال ایران وجود داشت، اما در حال حاضر 
شرایط بهتر شده و بازیکنان می توانند به مسائل فنی 

فکر کنند و مشکل خاصی را نداشته باشند.
عمکرد داوری در لیگ برتر فوتسال بهبود یافته است

گذشته  سال های  به  نسبت  افزود:  پایان  در  جاوید 
برتر  لیگ  در  داوری  به  اعتراض  که  هستیم  آن  شاهد 
فوتسال کمتر شده و رفتار حرفه ای تری را از بازیکنان 
ملی  تیم  امسال  هستیم.  شاهد  کشورمان  فوتسال 
فوتسال تاسیسات از لیگ برتر کشورمان کنار کشید و 
یکی از بدترین اخبار مسابقات فوتسال کشورمان بود. 
در کل اما شرایط به نسبت سال های گذشته بهتر شده و 

بازیکنان به خوبی در حال پیشرفت هستند.

ازیکن سابق علم و ادب از شرایط فوتسال ایران می گوید:

فواید پیاده روی هیچ گاه شرایط تیم ملی فوتسال ایده آل نبوده است

ادامه از شماره 305 
41: به جلوگیری از ناباروری کمک می کند

وقتی باردار شدید، مفاصل شما ممکن است کمی 
بی ثبات بشوند، و ممکن است سبب بروز آسیب هایی 

شود در صورتی که بیش از حد فعالیت دارید.
ورزش  زیاد  حاملگی  از  قبل  که  زنان  از  بسیاری 
می کرده اند، پس از بارداری، دوست دارند در همان 
پزشکان  از  بسیاری  بمانند.  باقی  فعالیت  از  سطح 
انجام  از  بـــارداری  دوران  در  که  می کنند  توصیه 

ورزش های سنگین پرهیز شود.
برای فعال بودن و سالم بودن، پیاده روی روزانه به 
جای دویدن و سایر تمرینات شدید توصیه می شود. 
با  بارداری  طول  در  که  زنانی  داد  نشان  مطالعه  یک 
بیش تر  بار   5 تا   ۳ بودند،  مواجه  شدید  تمرینات 
احتمال سقط جنین داشتند در مقایسه با زنانی که 

اصال ورزش نمی کردند.
کمک  است  سبک  ورزشی  که  پیاده روی  بنابراین 
خواهد کرد قلب و عضالت دیگر شما را قوی بمانند، 
بیشتر  نمی رساند.  آسیبی  شما  بــاردار  بدن  به  اما 
طور  به  باردار  بیماران  که  می کنند  توصیه  پزشکان 

منظم تمرینات سبک انجام بدهند.
ورزش کردن سبب می شود که زنان باردار تا زمان 
افزایش  از  و  بمانند  باقی  خوبی  فرم  در  حمل  وضع 

وزن آنها در زمان بارداری جلوگیری می کند.
42: پیاده  روی روزانه انرژی را افزایش می دهد

وقتی  داد  نشان  جورجیا  دانشگاه  تحقیقات 
تا ۳0 دقیقه تمرین  افرادی که تحرکی نداشتند 20 
سبک را به صورت چندین بار در هفته شروع کردند، 
خستگی  احساس  کم تر  و  یافت  افزایش  انرژی شان 

می کردند.
آنها  مغز  و  عضالت  به  را  خون  جریان  زدن  قدم 
افزایش  را  ــان  ــرژی ش ان سطح  مــی دهــد،  افــزایــش 
خوبی  احساس  تا  می کند  کمک  آنها  به  و  می دهد 

داشته باشند.
تری فسفات  آدنوزین  تولید  افزایش  باعث  ورزش 
تولید  بدن  توسط  که  شیمایی  ترکیبی  می شود، 

می شود و جریان خون را افزایش می دهد.
این که احساس خستگی می کنید و انرژی ندارید، 
نکردن  ورزش  و  تحرک  عدم  دلیل  به  است  ممکن 
بیدار  را  شما  بدن  و  مغز  سریع  پــیــاده روی  باشد. 
دست  از  را  خستگی  احساس  زود  خیلی  می کند. 

خواهید داد و پر جنب و جوش تر خواهید شد.
ادامه دارد ...

راه  در  خراسانی  گیر  کشتی  بانوی 
مسابقات بین المللی

کشتی گیر  بانوی  اولین  آبادی  قاسم  میمنت 
خراسانی راهی مسابقات بین المللی می شود.

تورنمنت بین المللی کشتی کالسیک بانوان 
شهر  در  مهرماه  اول  و  ۳1شــهریور  روزهــای 
میمنت  و  می شود  برگزار  لبنان  کشور  بیروت 
خراسان  استان  از  ۶5کیلو  در  قاسم آبادی 
رضوی در این مسابقات حضور خواهد داشت. 
چراتی  یزدانی  زهــرا  کیلو،   50 در  محمدی 
کوثر  کیلو،   ۶0 در  نیکبخت  کیلو،   55 در 
 75 در  خانلر  معصومه  و  کیلو   70 در  لفته زاده 
این  اوکراینی در  آنا واسلینکوی  با هدایت  کیلو 

رقابت  ها حضور خواهند داشت.
آمادگی  کسب  برای  بانوان  کشتی  ملی  تیم 
شهرهای  در  اردو   5 مسابقات  این  در  حضور 
برگزار  تهران  و  مشهد  گز،  بندر  گلستان،  یزد، 
لبنان  مقصد  به  را  تهــران  جمعه  صبح  و  کرده 

ترک کرد.

برگزاری تور تنیس آسیا در مشهد
برگزار  مشهد  در  آسیا  سال   14 زیر  تورتنیس 
می شود. رقابت های تور تنیس زیر 14 سال آسیا 
برگزار  رضوی  خراسان  تنیس  هیات  میزبانی  به 
می شود. این رقابت ها از ۳1 شهریورماه تا ۶ مهر 
مشهد  سجاد  ورزشی  مجموعه  در  جاری  سال 
برگزار می شود. دور گذشته این رقابت ها نیز در 

مشهد برگزار شده بود.

بسکتبالیست  بانوان  صدرنشینی 
خراسان در کشور

در  رضــوی  خــراســان  بسکتبالیست های 
سکوی  بر  دختران  امید  کشوری  رقابت های 
رقابت ها  ایــن  ایستادند.  مسابقات  نخست 
امروز  و  آغاز شد  گرگان  در  ماه  25 شهریور  از  
داد.  پایان  خود  کار  به  برتر  تیمهای  معرفی  با 
تیم  بازیکنان،  از  نفر  دو  مصدومیت  وجود  با 
با  توانست  و  درخشید  خوب  رضوی  خراسان 
سکوی  بر  تهران  تیم  مقابل   4۳ بر   4۶ برتری 
شرقی  آذربایجان  و  تهران  بایستد.  قهرمانی 
نیز به ترتیب مقامهای دوم و سوم این رقابت ها 
بانوان  بسکتبال  مینی  تیم  کردند.  کسب  را 
خراسان رضوی در رقابت های بسکتبال منطقه 
سوم کشور نیز در هفته جاری صدرنشین شده 

بود.

بازیکنان حال حاضر تیم ملی فوتسال از دل لیگ برتر فوتسال کشورمان می آیند و بیشتر آن ها 
آمادگی الزم برای حضور در مسابقات را دارند.

,,

بازیکنانی که در حال 
حاضر در تیم ملی 

فوتسال هستند شاید 
سال هاست که شایسته 

حضور در تیم ملی 
هستند، ولی نتوانسته اند 
به دلیل وجود محدودیت 

و فراوانی ستاره های 
زیاد در فوتسال ایران، به 
این تیم دعوت شده  و در 
تمرینات آن حاضر شوند

,,

خبرسالمت

خبر

خبر

صدرنشین لیگ و احتمال تحریم 
تمرینات

یحیی و بازیکنان همچنان شاکی از مشکالت مالی

رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان 
این  نماینده  دو  جعفری  وحید  و  قدرتی  رضا  گفت:  رضوی 
در  اعضا  پیوند  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  در  حضور  با  استان 

ترکیب ثابت این تیم قرار گرفتند.
در  ورزشکاران  این  اکنون  هم  افــزود:  اسدی  ا...  حجت 
دومین اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال پیوند اعضا در مجموعه 
ورزشی آزادی به سر می برند و خود را برای بازی های جهانی 
ورزشکاران پیوند اعضا که مرداد ماه سال آینده در انگلستان 

برگزار خواهد شد آماده می کنند.

ملی  تیم  مداوم  تمرینات  به  اشاره  با  وی  ایرنا،  گزارش  به 
فوتبال پیوند اعضا در تهران اظهار داشت: چندی پیش این 
پیشکسوتان  تیم  مصاف  به  دوستانه  بازی  یک  قالب  در  تیم 

استقالل رفت که با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.
پایگاه  در  که  را  اعضایی  پیوند  ورزشکاران  شمار  اسدی 
کرد  اعالم  نفر   147 اند  کرده  نام  ثبت  هیات  این  اینترنتی 
ام.اس،  هموفیلی،  دیابتی،  بیماران  این  بر  عالوه  گفت:  و 
حال  در  ورزشــی  هیات  این  در  نیز  تاالسمی  و  همودیالیز 
این  از  نفر   ۶00 به  نزدیک  تاکنون  و  باشند  می  سازماندهی 
اعضا  پیوند  و  خاص  بیماران  ورزشی  هیات  در  ورزشکاران 

خراسان رضوی ثبت نام کرده اند.

2 خراسانی در تیم ملی فوتبال 
پیوند اعضا

در صورتی که مشکالت مالی پدیده حل نشود، احتمال دارد 
کادرفنی و بازیکنان در تمرینات شرکت نکنند.

با عملکرد فوق  تیم پدیده مشهد در لیگ هجدهم توانسته 
العاده و نتایج خوبی که کسب کرده چشم ها را به سوی خود 
جلب کند. شاگردان یحیی گل محمدی بعد از شکست مقابل 
پرسپولیس در هفته نخست از آن پس تمام بازی های خود را 

برده اند و یکی از بهترین های فصل جدید فوتبال ایران بوده اند.
پدیده اما حاال درگیر مشکالتی که شده که می تواند به این تیم 
خوب ضربه بزند و آن را به بحران ببرد. صدرنشین کنونی لیگ 
برتر ایران دچار مشکالت مالی شده، اما مدیران این باشگاه در 

تالش هستند که با جذب اعتبار الزم اجازه ندهند تیم خوب شان 
به بحران برود. از این رو تیم خوب پدیده با یحیی گل محمدی 
سر و شکل بهتری گرفته که برای همه فوتبالی ها جذاب است 

اما معلوم نیست در آینده چه اتفاقاتی در انتظار این تیم است.
و  رفع  مشکالت  تا  هستند  تالش  در  پدیده  باشگاه  مدیران 
به  باشگاه  مدیرعامل  خواه  وطن  نیز  گذشته  روز  شود؛  رجوع 
بازیکنان درباره مسائل موجود صحبت  با  و  محل تمرین رفت 
کرد. او از خلف وعده های اسپانسر سخن گفت و اینکه آنها به 
مشکلی  االن  می شد  اینطور  اگر  که  نکرد  عمل  وعده هایشان 

وجود نداشت.
در این شرایط احتمال دارد کادرفنی و بازیکنان پدیده امروز 
حاضر به تمرین نشوند تا راه حلی برای این مشکالت پیدا شود. 
باید دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی پیرامون پدیده مشهد 

رخ می دهد.

وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فصل  در  جنوبی  ــارس  پ درد 
بوده  فنی  آنکه  از  بیشتر  گذشته 
و  فصل  جریان  در  ــود.  ب مالی  باشد 
قرارداد  مبالغ  از  درصد  تنها 50  زحمت  و  زور  هزار  به 
جدا  تیم  این  از  که  آنهایی  شد.  پرداخت  بازیکنان 
شده اند و حتی امروز دستیاران مهدی تارتار 50 درصد 
در  است  قرار  و  نگرفته اند  را  قراردادهای خود  از  دیگر 
با  بود  مهر ماه خواهد  که دوم  پرداخت ها  سری جدید 

دستیاران مهدی تارتار تسویه حساب شود.
این درد برای تیم پدیده در حال تکرار است. تیمی 
و  محمدی  گل  هدایت  با  ابتدایی  هفته های  در  که 
الهامی ارائه گر بازی های خوبی در برابر حریفان بود و 
با شایستگی هرچه تمام تر در صدر جدول قرار گرفته 

است. پدیده می تواند به این اقتدار ادامه دهد، اما اگر 
قرار باشد مشکالت مالی بر تیم سایه بیافکند موقعیتی 
دست  از  راحتی  به  آمده  دست  به  سختی  این  به  که 
عملی  پدیده ای ها  به  شده  داده  وعده های  مــی رود. 
یحیی  آقا  تیم  به  تبریک شهرداری مشهد  نشده. جزو 
پاداش  و  حذفی  جام  در  ذوب آهــن  برابر  در  برد  برای 
ناچیزی که به اعضای تیم داده شد. با این روند قطعا 
پدیده در همان موقعیتی قرار می گیرد که پارس جنوبی 

جم در آن قرار داشت.
برای  او  حرف های  می داند  خوبی  به  هم  یحیی  آقا 
بازیکن آب و نان نخواهد شد و شاگردانش به حق منتظر 
دریافت دستمزد خود هستند. آیا این موضوع را کسی 

درک خواهد کرد؟

سرپرست انجمن دارت کشور 
گفت: با توجه به نتایج سال های 
گذشته، اردوهای مطلوب و آمادگی 
کادر فنی و بازیکنان تیم ملی دارت ایران، این تیم از 

تیم  های مدعی بازی های آسیایی است.
کامبیز ایوب زاده در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی 
مرحله  این  افزود:  سبزواری  حکیم  دانشگاه  در  دارت 
آخرین اردوی تیم ملی دارت بزرگساالن ایران اعزامی به 

مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه است.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: با توجه به امکانات 
و میزبانی مناسب دانشگاه حکیم سبزواری این اردو از 
کاملترین اردوهای تیم ملی دارت است که برنامه های 

مورد نظر به خوبی در آن اجرا شد.
جهان  قهرمانی  نایب  مقام  کسب  به  اشــاره  با  وی 

بوسیله تیم دارت جوانان ایران در سال گذشته گفت: 
با بهره گیری از تحقیقات علمی و تجربه، رشته دارت در 

کشور توسعه چشمگیری یافته است.
و  آموزش  کمیته  و  دارت  انجمن  افــزود:  ــوب زاده  ای
نگاه  دارت  علمی  آموزش های  به  انجمن  این  پژوهش 
از  ویژه ای دارد و ارتقای همگانی این ورزش در کشور 

اولویت های مهم انجمن دارت است.
ملی  تیم  اردوی  مرحله  آخرین  داشت:  اظهار  وی 
حضور  با  شهریور  تا ۳0  از 25  ایران  دارت  بزرگساالن 
چهار ورزشکار مرد، 2 ورزشکار زن و سه نفر کادر فنی 
برگزاری  به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری در حال 

است.
مسابقات دارت آسیا و اقیانوسیه مهر ماه سالجاری به 

میزبانی کره جنوبی برگزار می شود. 

گفت:  جوانان  و  ورزش  ــر  وزی
ملزم به اجرای قانون منع به کارگیری 
برای  ــه زودی  ب و  هستیم  بازنشستگان 
قانون  این  شامل  آنها  روســای  که  فدراسیون ها  برخی 

هستند، سرپرست تعیین می کنیم. 
به کارگیری  قانون منع  به  اشاره  با  مسعود سلطانی فر 
بازنشستگان گفت: وزارت ورزش وجوانان ملزم به اجرای 
برخی  در  تغییراتی  قانون  این  اجــرای  با  و  است  قانون 
قانون  این  به  توجه  با  آمد.  خواهد  بوجود  فدراسیون ها 
به زودی برای برخی فدراسیون های ورزشی که روسای آنها 
شامل این قانون می شوند سرپرست تعیین می کنیم. وی 
ادامه داد: هم اکنون نزدیک به 10 مدیرکل زیر ۳0 سال 
در ورزش کشور به خصوص در استان ها منصوب شده اند 

و روند جوانگرایی مدیریتی در ورزش کشور ادامه خواهد 
یافت، اما از اندیشه های مدیران و روسای فدراسیون های 
بهره  ورزش  عرصه  ارزش  با  ذخایر  عنوان  به  بازنشسته 

خواهیم برد. 
اعزام های  ارزی  وضعیت  درباره  جوانان  و  ورزش  وزیر 
ورزشی گفت: در دولت یازدهم تالش های ارزشمندی در 
قالب ۳0 ماه مذاکره با 1+5 صورت گرفت تا از بن بست های 
تحریم که در سال ٩١ و٩٢ با آن مواجه بودیم، خارج شویم 
و در نهایت منجر به توافق برجام شد و گشایش هایی هم 
بوجود آمد، اما با بدعهدی آمریکا با شرایط خاص مواجه 
شدیم. با روی کار آمدن ترامپ که نه فقط با ایران که با 
بسیاری دیگر از کشورهای جهان مشکل پیدا کرده است، 

شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد.

ملی پوشان دارت از تیم های مدعی بازی  های آسیایی هستندپارس جنوبی و پدیده و یک درد مشترکسلطانی فر: ملزم به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستیم

برگزاری مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور#پیگیری_خبر

دبیر هیئت سوارکاری خراسان رضوی از برگزاری مسابقات قهرمانی 
کشور در تهران خبر داد.

توجه  مورد  اخیر  دهه  چند  در  که  است  ورزش هایی  از  سوارکاری 
خاصی قرار گرفته  است، با این وجود سابقه ای طوالنی داشته  است 
و می توان آن را از کهن ترین ورزش ها به شمار آورد. این ورزش امروزه 
نه تنها به عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان سرگرمی و به 
منظور گذراندن اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته  است و با این که 
نسبت به بسیاری از ورزش ها پرهزینه به نظر می رسد، هر ساله تعداد 

بیشتری طرفدار به سوی خود جلب می کند.
سوارکاری در ایران در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته  است و 
باشگاه های متعددی تأسیس شده و در روند پیشرفت هستند. با این 
وجود ایران هنوز در سطح جهانی برنده مقامی نشده  است. سوارکاری 
بانوان نیز مورد توجه قرار گرفته است و بر طرفداران آن روز به روز افزوده 

می شود.
بهزادیان در مسابقات  پارسا  رامین چرمچی در خصوص موفقیت 
پرش با اسب قهرمانی کشور و قهرمانی این سوارکار خراسانی اظهار 
کرد: این مسابقات چندی قبل با حضور 28 سوارکار در رده جوانان از 
سراسر کشور به میزبانی تهران برگزار شد که پارسا بهزادیان از باشگاه 

قهرمانی  کرد.  خود  آن  از  را  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی  سوران 
بهزادیان در حالی رقم خورد که سال گذشته در این دوره از مسابقات به 

نایب قهرمانی مسابقات پرش با اسب دست یافته بود.
رده  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  افــزود:  وی  ایسنا،  گــزارش  به 
بزرگساالن ۳ تا ۶ مهر در تهران نیز برگزار خواهد شد. از خراسان رضوی 

سه تا چهار سوارکار در این مسابقات حضور خواهند داشت.
برگزارشده در سطح  دبیر هیئت سوارکاری در خصوص مسابقات 
استان خاطرنشان کرد: مسابقات استانی در اوایل شهریورماه با حضور 
هشت باشگاه و 45 سوارکار در رده های نونهاالن، نوجوانان، جوانان، 
رده  در  امامی  جواد  قهرمانی  با  که  شد  برگزار  مالکین  و  بزرگساالن 

بزرگساالن همراه بود.
یادآور شد: لیگ برتر  برگزاری لیگ  برتر سوارکاری  وی در خصوص 
سوارکاری با حضور 8 تیم در حال برگزاری است. ۶ تیم از تهران، یک 
تیم از خراسان رضوی و یک تیم از اصفهان تیم های حاضر در لیگ برتر 
را تشکیل داده اند. تاکنون که نیمی از راه طی شده  باشگاه سوران 
اختصاص  خود  به  را  سوارکاری  لیگ برتر  دوم  رتبه  رضوی  خراسان 
داده است. فینال مسابقات به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. سایر 
مسابقات در تمام نقاط کشور طی ارتفاع و مسیری یکسان برگزار و 

نتایج به تهران ارسال می شود.
از  عالقه مندان  و  سوارکاران  استقبال  نحوه  با  رابطه  در  چرمچی 
مسابقات مختلف در سطح استان عنوان کرد: طبق تقویمی که هرساله 
می کند،  منتشر  سال  ابتدای  در  رضوی  خراسان  سوارکاری  هیئت 
و  سوارکاران  می کند.  برگزار  تاریخ  همان  راس  در  را  خود  مسابقات 
عالقه مندان این رشته ورزشی با آگاهی از تقویم منتشر شده مسابقات 

در مسابقات مختلف حضور و استقبال گرمی به عمل می آورند.
تصریح کرد:  سوارکاری  انجمن  باشگاه  وضعیت  با  رابطه  در  وی 
باشگاه انجمن سوارکاری تحت نظر شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی قرار دارد و هرساله به مستاجر های متقاضی واگذار می  شود. 
سال گذشته باشگاه انجمن سوارکاری در اختیار محمدرضا وجدانی 

رئیس سابق هیئت شطرنج خراسان رضوی قرار گرفت و برای سال دوم 
نیز مدیریت مجموعه را تمدید کرد. وجدانی جهت مدیریت باشگاه 
انجمن سوارکاری از تجربیات محمدصادق کنویسی در کنار خود بهره 

می برد.
دبیر هیئت سوارکاری در پاسخ به این سوال که باتوجه به شرایط نا به 
 سامان باشگاه انجمن سوارکاری در گذشته ای نه چندان دور، با روی 
کار آمدن محمدرضا وجدانی رئیس سابق هیئت شطرنج استان، پس 
از گذشت یک سال از مدیریت وجدانی در این مجموعه، آیا تغییری 
در باشگاه انجمن سوارکاری ایجاد شده است یا خیر گفت: محمدرضا 
اسبق  مدیران  از  که  کنویسی  محمدصادق  تجربیات  از  وجدانی 
این باشگاه نیز بوده  است در کنار خود بهره  می برد. باشگاه انجمن  
مستاجر  یک  و  می شود  تلقی  اجــاره ای  خانه  یک  مانند  سوارکاری 
و  توسعه  شرکت  دهد.  سامان  و  سر  آن  به  نمی تواند  کوتاه  مدت  در 
اماکن ورزشی یا وزارت ورزش و جوانان باید کارهای زیربنایی چنین 
مجموعه ای را انجام دهد. کارهای زیربنایی چنین باشگاهی در طول 

یک سال از یک نفر قابل اجرا و اعمال نخواهد بود.
وی افزود: خیلی از امکانات باشگاه انجمن سوارکاری قدیمی  است 
و به  روز رسانی و ترمیم این امکانات شاید میلیارد ها تومان هزینه داشته 
 باشد. وزارت ورزش و جوانان و اداره توسه و نگهداری اماکن ورزشی 
تاکنون اجاره آب این مجموعه را پرداخت کرده و از سایر اقدامات و 
هزینه های دیگر در خصوص این مجموعه چشم پوشی کرده اند. این 
چنین  پرداخت  و  شده   مجموعه  این  شدن  مستهلک  باعث  قضیه 
هزینه هایی از سوی مستاجر غیرممکن خواهد بود. بهترین پیشنهادی 
که در این خصوص ارائه شده است، واگذاری باشگاه انجمن سواری 
هیئت  نتیجه  در  و  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  به 
سواری استان است تا هیئت سوارکاری بتواند فعالیت های آموزشی 
و استعدادیابی خود را این مکان انجام دهد. هیئت سوارکاری مکان 
مستقلی برای انجام فعالیت های استعدادیابی و همگانی کردن این 

رشته ورزشی ندارد.
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میزخبر
وزیر اطالعات: سلب آرامش دولتمردان، رفوزه شدن در آزمون والیتمداری است /  احتمال جنگ گسترده در شمال سوریه

ورود تعزیرات به جرایم مربوط به بیمارستان، مطب و داروخانه ها/  حضور مرتضوی در مراسم عزاداری شهر تفت
  یک زن سخنگوی فارسی زبان آمریکا می شود

برخی منابع خبری اعالم کرده اند، الیزابت استیکنی 
می شود.  آمریکا  خارجه  وزارت  فارسی زبان  سخنگوی 
خبر رسانه های غربی حکایت از آن دارد که او در جریان 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  عالی رتبه  نشست 
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. استیکنی پیش از این 
هم یکی از سخنگویان فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا 
بود و در امارات، افغانستان و ترکیه کار کرده است. او 
مدرک کارشناسی در رشته مطالعات خاورمیانه و زبان 
فرانسه از دانشگاه ولیزلی کالج دارد. هنوز وزارت خارجه 

آمریکا اعالم نظری نکرده است.
  بدون تعامالت بین المللی نمی توان توسعه داشت

محمود صادقی در حساب توئیتری خود نوشت:یکی 
از عوامل مهم خالی شدن سفره مردم، انزوای بین المللی 
است. هیچ کشوری بدون تعامالت بین المللی نمی تواند 
مسیر توسعه را طی کند. اگر لوایح مرتبط با پول شویی 
بین المللی  بانکی  بود مبادالت  به موقع تصویب شده 
کشور برقرار می شد و کشور می توانست از منافع توافق 

هسته ای بهره مند شود.«
  هیچ وقت چین به خاطر ما آمریکا را رها نمی کند

اقتصادی مجلس  بهمنی، عضو کمیسیون  محمود 
گزارش داد: ما نباید به اروپا، چین و نهادهای اقتصادی 
دنیا اطمینان کنیم، مراودات تجاری آمریکا و چین 4۹0 
میلیارد دالر است، هیچ وقت چین، آمریکا را به خاطر 
10 میلیارد دالر ما، رها نمی کند و یا اروپا و آمریکا 12۶0 
میلیارد دالر مراوده مالی دارند؛ بنابراین، نباید به پایبندی 

این کشورها به خودمان امید داشته باشیم. /ایلنا
  سیدحسن نصرا...: مقاومت موشک نقطه زن دارد

دبیر کل حزب ا... لبنان: مقاومت امروز موشک های 
نقطه زن و غیرنقطه زن و امکانات و تسلیحات الزم را در 
اختیار دارد و اگر جنگی در بگیرد، با صحنه ای روبه رو 
خواهید شد که هیچ گاه انتظارش را نداشتید. دشمن 
واقعی در منطقه آمریکا و سیاست هایش است؛ اسرائیل 
نیز در این طرح، یک ابزار است. آمریکا ملت های منطقه 
را از طریق اعمال تحریم، تهدید می کند؛ آیا تقویت 24 
ساعته اسرائیل توسط آمریکا به سود ملت های منطقه 
است؟ عربستان جنگ علیه یمن را آغاز کرده و آمریکا 
نیز جنایات این رژیم را توجیه می کند؛ حاکم واقعی در 

برخی از کشورهای عربی و اسالمی، سفیر آمریکاست.
  طوفان 45 خانه را در شمال ویران کرد

مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
استان  مردمی  گــزارش هــای  دنبال  به  هالل احمر: 
گلستان در روز چهارشنبه 28شهریور که در پی طوفان 
و بارندگی شدید در برخی از شهرهای استان اعالم شد، 
تیم های امدادی به منطقه اعزام شده و کماکان مشغول 
امدادرسانی به شهروندان در محل وقوع حادثه هستند. 
بیش از 45 مورد تخریب سقف منازل بر اثر طوفان وجود 

داشت؛ آق قال ۳7 مورد، شهرستان علی آباد کتول پنج 
شهرستان  و  تخریب  مورد  دو  گرگان  شهرستان  مورد، 
آزادشهر 2مورد و مواردی از تخریب سقف منازل در 18 

روستا در بندر ترکمن می شود./ ایسنا
متواری  میرجاوه  مرز  در  تروریستی  گروهک  اعضای    

شدند
و  سیستان  شرق  در  میرجاوه  مرزی  هنگ  فرمانده 
نیروهای مرزبانی در محدوده مرزی ریگ  بلوچستان: 
ملک میرجاوه از تجاوز مرزی اعضای گروهک تروریستی 
داخل  به  ورود  مواد مخدر قصد  قاچاق  پوشش  در  که 
خاک کشور را داشتند جلوگیری و آنان را مجبور به فرار 

کردند. / ایرنا
  احتمال جنگ گسترده در شمال سوریه

سازمان ملل متحد معتقد است که به رغم توافق روسیه 
و ترکیه در مورد اجتناب از جنگ عمده در استان ادلب در 
شمال سوریه، هنوز ظرفیت زیادی برای جنگ گسترده 
کنترل  در  همچنان  ادلب  دارد.  وجود  منطقه  این  در 
شورشیان است. جن اگالند، مقام ارشد سازمان ملل، 
پس از گفت وگو با مقام های روس و ترک گفت که آن طور 
که او متوجه شده است حمالت هوایی علیه نیروهایی 
عنوان  با  را  آن هــا  هم پیمانانشان  و  سوریه  دولــت  که 
اگالند  »تروریست« می شناسند وجود خواهد داشت. 
همچنین می گوید که مسکو و آنکارا "خوش بینانه" معتقد 

به محدود بودن کشتارها هستند./ بی بی سی
  اتباع عربستان از سفر به ایران منع شدند

رسانه های سعودی به نقل از مراجع ذی ربط این کشور 
بر ممنوعیت  این کشور عالوه  اتباع  که  دادند  گزارش 
ورود به ایران، عراق، قطر، سرزمین های اشغالی و تایلند، 
اجازه مسافرت به ده کشور دیگر را نیز ندارند. رسانه های 
گزارش  کشور  این  ذی ربط  مراجع  از  نقل  به  سعودی 
به  ورود  بر ممنوعیت  این کشور عالوه  اتباع  که  دادند 
ایران، عراق، قطر، سرزمین های اشغالی و تایلند، اجازه 
مسافرت به ده کشور دیگر را نیز ندارند. ممنوعت سفر 
به ده کشور جدید شامل ماداگاسکار، آفریقای جنوبی، 
تانزانیا، موزامبیک، کنیا، اتیوپی، جزایر کومور، جزایر 

موریس، جزایر سیشل و والیرونیون است.
  وزیر اطالعات: سلب آرامش دولتمردان، رفوزه شدن 

در آزمون والیتمداری است
شاخصه های  از  را  دولت  از  حمایت  اطالعات  وزیر 
والیتمداری بیان کرد و گفت: اگر آرامش دولتمردان را 
در حوزه کشور سلب کنیم در امتحان والیتمداری رفوزه 
شده ایم. حجت االسالم و المسلمین علوی خاطرنشان 
عمل  در  باید  را  خود  بــودن  عاشورایی  و  والیــی  کــرد: 
نشان دهیم، چون خداوند از ما عمل و کارکرد صحیح 

می خواهد.
  حضور مرتضوی در مراسم عزاداری شهر تفت

تصویری از حضور سعید مرتضوی در مراسم عزاداری 

شبکه های  در  ــروز  ام مرتضوی،  زادگــاه  تفت،  شهر 
اجتماعی منتشر شده است.

فقر  خط  زیر  به  کشور  جمعیت  درصد   50 حداقل    
خواهند رفت

فساد  می گوید:  ایرانی  اقتصادان  راغفر،  حسین 
سازمان ها  و  افــراد  از  گروهی  یک  توسط  اختالس  و 
صورت می گیرد اما هزینه آن را گروه دیگری که همین 
را  ارز  نرخ  برخی  اینکه  بپردازند.  باید  هستند  مردم 
ناشی از مسائل روانی و کنترل آن را فراتر از توان دولت 
می دانند، باید گفت این کامالً یک موضوع انحرافی و 
غلط است. قربانیان اصلی وضعیت کنونی همه مردم و 
به طور خاص بخش تولید است. بخش تولید آسیب های 
جدی را متحمل خواهد شد و به تبع آن افراد بسیاری 
بیکار می شوند و این بیکاران قربانیان تصمیمات فعلی 
بدتر  زندگی همه مردم  اینکه وضعیت  هستند. ضمن 
خواهد شد. پیش بینی ما این است که حداقل 50 درصد 
جمعیت کشور زیر خط فقر خواهند رفت. نکته دیگر آنکه 
گروه های پایین درآمدی و فقیرتر آسیب های بیشتری 
متحمل می شود و بعد از این نیز قادر به جبران قدرت 

خرید از دست رفته خود نخواهند بود.
تشویش  موجب  شما  اشعار  گفتند  یزدی:  مداح    

اذهان عمومی می شود
ویدئوی  که  یزدی  معروف  مداح  رحمانی،  سروش 
مسجد  در  یزد  بیوک  کوچه  هیئت  در  مداحی هایش 
حظیره پرطرفدار شده بود به رویداد 24 گفت: بخشی 
از شعرمان را که جنبه خاکستری داشت مجبور شدیم 
حذف کنیم. البته به نظر ما که اصالً این گونه نبود اما 
از نظر دوستان در سازمان تبلیغات یزد بخشی از شعر 
باعث تشویش اذهان عمومی می شد و گفتند برخی از 
آن ها را تغییر دهید، مانند بخشی از شعر که ا... ا... بود 
و می گفتند، شاید باعث یادآوری برخی از موارد برای 

منافقین باشد و بخواهند علیه کشور جوسازی کنند.
  یک ماشین رأی گیری در آمریکا در مأل عام هک شد!

درحالی که آمریکا خود را برای انتخابات میان دوره ای 
و  هک  که  کرده  ثابت  کارشناس  یک  می کند،  آمــاده 
دست کاری نتایج آرای دستگاه های اخذ رأی کار چندان 
دشواری نیست. یکی از کارشناسان علوم کامپیوتری با 
انجام یک نمایش زنده نشان داده است که هک کردن 
و دست کاری نتایج رأی گیری توسط این ماشین ها کار 
دشوار و ناممکنی نیست. این کارشناس، جی الکس 
دانشگاه  در  کامپیوتر  علوم  استاد  و  دارد  نام  هالدرمن 

میشیگان است.
یک  از  پول دیجیتال  میلیون دالر   60 از  بیش  سرقت    

صرافی در ژاپن
هکرها در ژاپن بیش از ۶0 میلیون دالر پول دیجیتالی 
را از یک صرافی سرقت کردند. این صرافی در مورد نحوه 
دسترسی غیرقانونی به سرورش و انتقال بیت کوین و 

سایر پول های دیجیتال اطالعاتی نداده است. آژانس 
خدمات مالی ژاپن تحقیقات در این مورد را آغاز کرده 
است. این دومین سرقت بزرگ از یک صرافی در ژاپن 
در سال جاری است. در ژانویه گذشته حدود نیم میلیارد 
پول دیجیتالی از کوین چک )CoinCheCk(، بزرگ ترین 
صرافی ژاپن ربوده شد. مقامات ژاپن دستور داده اند که 
این دو صرافی فعالیت هایشان را به حال تعلیق درآورند. 

/انتخاب
سرازیر  ایران  با  بازی  در  باید  رونالدو  اشک های  این    

می شد
کریستیانو رونالدو در بازی یوونتوس و والنسیا از سوی 
داور آلمانی مسابقه اخراج شد. رونالدو بعد از اخراج برای 
اتفاق  این  از  و  می ریخت  اشک  داشت  طوالنی  مدتی 
شاکی بود، ولی شاید این اخراج بازتاب رفتاری بود که دو 
ماه قبل باید برایش اتفاق می افتاد. روزی که او در زمین 
مسابقه و در جریان بازی با آرنج به صورت مرتضی پورعلی 
گنجی کوبید و ابتدا داور مسابقه حتی صحنه را ندید اما 
بعد از ویدئو چک برای این رفتار، درحالی که تقریبًا همه 
کارشناسان فوتبال دنیا و البته حتی خیلی از طرفداران 
پرتغالی اعتقاد داشتند این حرکت مجازاتش کارت قرمز 
بوده است، برای رفتارش فقط یک کارت زرد گرفت. / 

خبرآنالین
  برخورد با دولت روحانی، برخورد با نظام است

اتحاد  انصاری، عضو شورای مرکزی حزب  غالمرضا 
ملت ایران در خبرآنالین نوشت: آقای روحانی شخصیت 
مستقلی به لحاظ منش، کنش و رفتار سیاسی است 
سهم خواهی  هیچ  بدون  ابتدا  از  اصالحات  جریان  و 
نقد  و  حمایت  استراتژی  و  سیاست  چشم داشتی،  و 
منصفانه به دولت را دنبال کرد. اصالح طلبان از حمایت 
شرایط  همان  اگر  نیستند،  پشیمان  روحانی  آقــای 
باشند،  همان ها  رقبا  و  سال ۹۶  و  سال ۹2  انتخابات 
باز هم از آقای روحانی حمایت می کنند. آقای روحانی 
ظرفیت هایش مشخص بود، در آن حد نیز وظایف خود 
را انجام داد. در مقطع کنونی برخورد با دولت برخورد 
تمام عیار  آمریکا جنگ  که  در وضعیتی  نظام است.  با 
به  مبتال  کشور  و  کــرده  آغــاز  ایــران  علیه  را  اقتصادی 
بحرانی های جدی اقتصادی است، امروز دیگر تبعات 
و  نمی شود  روحانی  آقای  به  محدود  دولت  با  برخورد 

کلیات نظام ضربه می خورد.
امام  به میان دانشجویان دانشگاه   FATF   طومار علیه 

صادق رسید
و  )ع(  صادق  امام  دانشگاه  دانشگاهیان  از  جمعی 
عزاداران حسینی با امضای طوماری مخالفت خود را با 
تصویب الیحه FATF اعالم کرده و از مجلس خواستند تا با 
عدم تصویب این الیحه به بهبود شرایط اقتصادی کمک 

کرده و مانع تنگ تر شدن سفره مردم شود. /ایسنا
مطب  به بیمارستان،  به جرایم مربوط  ورود تعزیرات    

و داروخانه ها
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران، 
گفت: بخش عمده ای از فعالیت های سازمان تعزیرات 
مربوط به حوزه بهداشت و درمان است که قانون ویژه ای 
بهداشتی  امــور  حکومتی  تعزیرات  عنوان  تحت  هم 
فعالیت  ــرای  ب را  ــدودی  ح که  دارد  وجــود  درمانی  و 
بیمارستان ها، مراکز درمانی و حتی مراکز جراحی های 
محدود، داروخانه ها و مراکز تولید دارو و انبارها مشخص 
کرده است. اگر تخلفاتی از جمله گران فروشی، تقلب، 
قاچاق دارو و اخذ وجه بیشتر از بیماران در بحث هتلینگ 
و ارائه خدمات صورت بگیرد، سازمان تعزیرات حکومتی 
بدان ورود پیدا می کند و با متخلفان برخورد خواهد شد. 

/مهر
  ریابکوف: آمریکا با تحریم روسیه با آتش  بازی می کند

معاون وزیر خارجه روسیه در هشداری جدی خطاب به 
دولت مردان ایاالت متحده آمریکا تأکید کرد: واشنگتن با 

تحریم مسکو با آتش بازی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، 
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به 
تحریم های جدید واشنگتن علیه این کشور هشدار داد: 

آمریکا با تحریم روسیه با آتش بازی می کند.
معاون وزیر خارجه روسیه با صدور بیانیه ای دراین باره 
گفت: واشنگتن نمی تواند با این گونه اقدامات شرایط 
ویژه خود را به مسکو تحمیل کند و در این راه نیز موفق 
نخواهد شد. ما به بررسی چگونگی اعمال تحریم های 

واشنگتن علیه مسکو ادامه می دهیم.
این چنینی  اقدامات  نظر می رسد  به  داد:  ادامه  وی 
تبدیل شده  این کشور  برای  تفّننی  و  تفریح  به  آمریکا 
است. به عوامل اجرای تحریم های واشنگتن علیه مسکو 
توصیه می کنم تا تاریخچه کشور روسیه را بخوانند تا به 

بیهوده بودن اقدامات خود پی ببرند.
اقدامات  با  آمریکا  افزود:  ادامه  در  ریابکوف  سرگئی 
خطر  به  را  جهانی  ثبات  دیگران  علیه  خود  تحریمی 
می اندازد. بازی با آتش احمقانه است چرا که خطرناک 

خواهد بود.
این در حالی است که آمریکا در جدیدترین تحریم های 
خود علیه روسیه روز گذشته ۳۳ نفر از اتباع این کشور را 

به لیست سیاه تحریم ها علیه مسکو اضافه کرد.
نوبت،  دو  طی  اخیرًا  آمریکا  ــه داری  ــزان خ وزارت 
تحریم هایی را علیه شرکت ها و شهروندان روسی اعمال 
کرد و آن ها را در فهرست سیاه تحت تحریم آمریکا قرار 

داد.
درباره  آمریکایی  مقام  اظهارات  به  ظریف  واکنش    

انعقاد پیمان با ایران
اینکه برجام در شورای  به  با اشاره  امور خارجه  وزیر 
امنیت سازمان ملل متحد تأیید شده، گفت: آمریکا حتی 
پیمان هایی را هم که امضا کرده، زیر پای گذاشته و به 

همین دلیل هم در دیوان بین المللی دادگستری با دو 
پرونده روبه روست.

روز  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف«،  جواد  »محمد 
پنجشنبه به اظهارات روز گذشته یک مقام ارشد آمریکایی 
درباره توافق هسته ای با ایران واکنش نشان داد و گفت: 
آمریکا پیش از این پیمان ها را نیز نقض کرده و به همین 
پرونده  دو  بین المللی دادگستری  دیوان  در  خاطر هم 

علیه این کشور باز شده است.
دولت  در  ایران  ویژه  کارگروه  رئیس  هوک«  »برایان 
آمریکا، شب گذشته در نشستی در مؤسسه دست راستی 
»توافقی  را   2015 سال  هسته ای  توافق  »هادسن«، 
شخصی« میان دولت ایران و »باراک اوباما« رئیس جمهور 
وقت ایران خواند و گفت: واشنگتن اکنون به دنبال انعقاد 
یک »پیمان« با ایران است که همزمامن برنامه موشکی 
ایران را محدود کرده و در سنای آمریکا به  و هسته ای 

تصویب برسد.
درباره  رایزنی  برای  مسکو  به  اسرائیلی  هیأت  سفر    

سرنگونی هواپیمای روسیه
روز پنجشنبه یک هیأت اسرائیلی راهی مسکو می شود 
تا نتایج تحقیقات تل آویو درخصوص سرنگونی جنگنده 
روس ایل - 20 بر فراز آسمان سوریه را در اختیار مقامات 

روسی قرار دهد.
بیانیه ای  در  اسرائیل  ارتش  نیوز،  اسکای  به گزارش 
اعالم کرد که این هیأت به ریاست ژنرال امیکام نورکین، 
فرمانده نیروی هوایی این رژیم امروز عازم مسکو خواهد 
شد تا درخصوص سرنگونی هواپیمای نظامی روسیه در 

آسمان سوریه به رایزنی بپردازند.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد، یک جنگنده روسی از 
بر فراز دریای مدیترانه در ۳5 کیلومتری  ایل-20  نوع 
سواحل سوریه در مسیر بازگشت به پایگاه حمیمیم در 

استان الالذقیه سرنگون شد.
همزمان با ناپدید شدن این هواپیما از صفحه رادارها 
به  را  نوع اف 1۶ حمالتی  از  چهار جنگنده  اسرائیلی 
با  که  داشتند  الذقیه  استان  در  سوریه  زیرساخت های 

پاسخ سامانه های دفاع هوایی سوریه روبه رو شدند.
درهمین راستا، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه اعالم 
کرد که مسئولیت کامل سرنگونی این جنگنده روسی بر 

عهده اسرائیل است.
جنگنده  از  استفاده  اسرائیل  ارتش  دیگر،  سوی  از 
ارتش  بیانیه ای اعالم کرد، زمانی که  و در  را رد  روسی 
سوریه به سمت این جنگنده شلیک کرد، جنگنده های 

اسرائیلی به حریم هوایی اراضی اشغالی برگشته بودند.
اسرائیل، 200 حمله در هجده ماه گذشته میالدی 

علیه اهدافی در سوریه انجام داده است.

امام حسین )ع(فرمودند:
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله  و تزویر پاک است

تعلق به دنیا برای سالک، رهزن و پایبند است و قدرت را از وی سلب می کند. از این رو تالش قرآن کریم این است که انسان را نسبت 
به دنیا بی رغبت کند و بگوید در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوانی دارد، ولی جز ابزار چیز دیگری نیست و بنابراین اگر کسی به 

این ابزار دل ببندد، خود را متعلق می سازد و با دست خودش، پای خود را می بندد و از سلوک باز می ماند.
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رد رهگذر باد رچاغی هک رتاست
رتسم هک: بمیرد از رفاغی هک رتاست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
رگ نشنیدی، زهی دماغی هک رتاست!
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ظهر روز »عاشورا« دهم محرم 61 هجری قمری، جنگ با شمشیر و نیزه شروع شد و به شهادت بهترین فرزندان آدم یعنی حسین)ع( و یاران آزادمنش او منجر گردید، یکطرف قضیه امام حسین)ع( است و در طرف دیگر یزید و ابن زیاد با تمام دار و دسته اش قرار دارد که می خواهند انتقام بدر و احد را از آل علی بگیرد؛ اما بعد از روز یازدهم، جنگ دیگری شروع شد که 
لَّة« حسین)ع( است که شنیده می شود. گمان کنم تا دنیا باقی است این جنگ ادامه دارد... ا الِذّ پایانش هنوز معلوم نیست. جنگی میان آزادی خواهی و ظلم، جنگی میان پاکی و سیاهی؛ هرجا و هر مکانی که فریاد تظلم خواهی بلند شود صدای »َهیَهاَت ِمَنّ

عاشورا ادامه دارد...
عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی
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