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خراسان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون  آبادی:  علی  خبر/  گروه 
شمالی گفت: راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرهای فاروج و جاجرم 
اظهار  ما  با خبرنگار  قربانی در گفت وگو  اسماعیل  راننده است.  معطل 
داشت: برای ارائه خدمات اورژانس اجتماعی در این دو شهر دو دستگاه 
ون تهیه شده اما به علت مشکالت مالی هنوز به صورت رسمی فعالیت 
آن آغاز نشده است. وی تصریح کرد: اعتبار الزم برای به کارگیری راننده 
و نیز تأمین تجهیزات تأمین نشده است. معاون امور اجتماعی بهزیستی 
تا  شده  سبب  کل  اداره  این  در  اعتبار  کمبود  گفت:  شمالی  خراسان 

خدمات اورژانس اجتماعی در برخی شهرهای استان ارائه نشود.
به گفته قربانی، خدمات اورژانس اجتماعی، تنها چهار شهر استان و 

روستاهای اطرافشان را تحت پوشش قرار داده است.
شیروان،  بجنورد،  در  تنها  اجتماعی  اورژانس  خدمات  افزود:  وی 
مرکز  در  تنها  آن  سیار  خدمات  که  می شود  ارائه  آشخانه  و  اسفراین 
استان، شبانه روزی است. وی افزود: نیازمندی ها و مشکالت در این 
زمینه با وزارت مربوط مکاتبه شده و انتظار می رود برای خدمات رسانی 
بهتر به جامعه هدف، مشکالت اعتباری اورژانس اجتماعی حل شود.

خدمات  در  نفر   447 امسال  نخست  نیمه  در  داشت:  اظهار  قربانی 
سیار اورژانس اجتماعی پذیرش شدند و به یک هزار و 542 تماس نیز 
پاسخ داده شده است. وی گفت: در مجموع طی این مدت دو هزار و 

458 نفر در اورژانس بهزیستی استان پذیرش شده اند.

معاون بهزیستی خراسان شمالی:

راه اندازی اورژانس اجتماعی فاروج و جاجرم معطل راننده

پیام های مردمی
3 0 0 0 5 8 4 3 سامانه پیام کوتاه:  

اتفاقیه فرصتی است برای بیان 
مطالبات، خواسته ها، دیدگاه ها، 

انتقادات و پیشنهادات شما

Etefaghyeh@gmaiایمیل: l .com

بورنگ  مهندس  آقای  جناب   9300000058  
در  عمرانی  کارهای  از  تشکر  ضمن  محترم  شهردار 
آوری  جمع  و  نظافت  ول��ی  شیروان  شهر  داخ��ل 
پیگیری  خواهشن  اس��ت.  ضعیف  خیلی  زب��ال��ه 

. یید نما
  9300000093 شهردار جواب ما را در مورد بدهی 
پیمانکار پل چهارراه خوشی بدهد. چرا پل افتتاح شد 

ولی هنوز پول کارگرها و... را نمیدن؟
که  خواندم  اتفاقیه  روزنامه  در   9100000090  
مهندس براتیان شهردار فعال و خستگی ناپذیر شهر ما 
را که بی شباهت به روستایی بزرگ بود و با همت ایشان 
و به مرور درخور مرکز استان قرار می گیرد توسط شورا 
استیضاح می نمایند. امید است اعضای شورای شهر از 
منافع  فدای  را  مردم  منافع  و  بردارند  دست  بازی  لج 

شخصی نکنند.
راه  اداره  محترم  ری��اس��ت   9300000059  
وشهرسازی اسفراین جاده سارکانلو به جان احمدی که 
2 کیلومتر می باشد زیرسازی شده وآماده اسفالت می 
چرا  دهید.  می  آسفالت  قول  بار   50 سالی  و  باشد 

آسفالت نمی کنین؟ تا کی؟
زحمات  خاطر  به  براتیان  آقای  از   9100000024  

دلسوزانه و بدون ریا تشکر می کنم.
و  گاز  شرکت  انگاری  سهل  هم  باز   9100000010  
عدم نصب عالیم هشدار دهنده درجاده شهرک گلستان 
اهالی  ما  گردید.  ای  بیچاره  جوان  شدن  بستری  باعث 
رو  گاز  شرکت  انگاری  سهل  چوب  باید  کی  تا  شهرک 

بدیم؟
با ماشین   9300000090 به وزیر راه بگید تا حاال 
به  سمنان  استان  میامی  شهرستان  از  خود  شخصی 
تا  اند  ک��رده  عبور  شمالی  خراسان  گرمه  شهرستان 
بفهمن چقدر راه خرابه؟ بعد از عبور کردن باید مهمان 

تعمیرگاه بشی.

چندین  گذشت  از  پس  مسلمی:  خبر/  گروه 
و بالتکلیفی  از ورشکستگی موسسه میزان  ماه 
و  تالش ها  با  موسسه،  این  در  سپرده گذاران 
استانداران  و  نمایندگان  مستمر  پیگیری های 
سایر  و  جنوبی  و  رضوی  شمالی،  خراسان 
به  مشکالت  استان،  سه  این  دولتی  مسئوالن 
وجود آمده مرتفع و خیال سپرده گذاران میزان 

راحت شد.
تمامی  صادرات  بانک  اتفاقیه،  گزارش  به 
تعهدات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته 
و قرار است پس از افتتاح حساب سپرده گذاران 
موسسه میزان در بانک صادرات از 16 آبان ماه، 
پس از 20 روز کاری سپرده های این مالباختگان 

را به حساب هایشان واریز کند.
اقتصادی  امور  و  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
با  گفت وگو  در  شمالی  خراسان  استانداری 
اتفاقیه درباره تصمیمات نهایی گرفته  خبرنگار 
بنرهای  پیش  روز  دو  از  گفت:  دراین باره  شده 
موسسه  شعب  تمامی  روی  بر  صادرات  بانک 
این  سپرده گذاران  و  شده  نصب  میزان  منحله 
در  با  ماه  آبان   16 شنبه  از  می توانند  موسسه 
به  خود  ملی  کارت  و  شناسنامه  داشتن  دست 
این شعبات یا نزدیک ترین شعبه بانک صادرات 
به آن ها مراجعه و اقدام به افتتاح حساب کنند.

محمدرضا موفق بابیان اینکه اکنون 10 شعبه 
میزان  سپرده گذاران  امور  انجام  برای  منتخب 
در استان فعال شده است اظهار داشت: افرادی 
هستند  صادرات  بانک  در  حساب  دارای  که 
نیازی به افتتاح حساب ندارند و صرفًا نام خود 
بین  نامشان  تا  کنند  اعالم  شعبه  مدیر  به  را 

سپرده گذاران میزان ثبت شود.
وی تصریح کرد: پس از گذشت 20 روز کاری 
از شنبه 16 آبان ماه، انتقال سپرده ها به حساب 

این افراد انجام می شود.
روزه   20 مهلت  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
برای افتتاح حساب تعیین شده، سپرده گذاران 

منتخب  شعب  به  اقدام  این  برای  به تدریج 
مراجعه کنند تا از ازدحام جمعیت نیز جلوگیری 

شود.
موفق خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک 
صادرات یک بانک دولتی است و 64 سال سابقه 
درخشان در عرصه بانکداری دارد و از بانک های 
قدیمی کشور محسوب می شود، سپرده گذاران 
را  خود  پول  دغدغه ای  هیچ  بدون  می توانند 
به نوع  در این بانک سپرده گذاری کنند و بسته 
سپرده ای که انتخاب می کنند از سود 14 الی 21 

درصدی بهره مند شوند.
اقتصادی  امور  و  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
کرد:  تصریح  شمالی  خراسان  استانداری 
سپرده های  برداشت  خواهان  که  هم  افرادی 
هیچ  بدون  می توانند  هستند  حساب  از  خود 
مشکلی اقدام به برداشت سپرده های خود کرده 

و یا آن ها را به بانک دیگری منتقل کنند.
پرداخت سود سپرده گذاران تا ابتدای 94

سپرده گذاران  سود  اینکه  به  پاسخ  در  موفق 
اساس  بر  گفت:  می شود  محاسبه  زمانی  چه  تا 
ساماندهی  کارگروه  در  که  تصمیماتی  آخرین 
قرار  گرفته شد  بانک مرکزی  در  پولی  بازارهای 
 94 سال  ابتدای  تا  سپرده گذاران  سود  است 

محاسبه و به حساب هایشان واریز شود.
سرمایه ای  درصورتی که  کرد:  تصریح  وی 
حساب  در  شده  منحل  موسسه  این  اموال  از 
که  سپرده ای  میزان  اساس  بر  بماند  باقی  آن 
بازپرداخت  آن ها  به  داشته اند  سپرده گذاران 
برای  شده  تعیین  روزه   20 مهلت  می شود. 

برآورد همین هزینه ها است.
مردم از این تجربه تلخ درس بگیرند

موفق گفت: منحل شدن موسسه میزان اتفاق 
تلخی بود که مردم سه استان خراسان را درگیر 
خود کرد. مردم باید به این موضوع توجه داشته 
درصد  چند  خاطر  به  را  خود  سپرده  که  باشند 
سود بیشتر در موسساتی که تحت نظارت بانک 

مرکزی نیستند قرار ندهند تا با چنین مشکالتی 
روبه رو نشوند.

وی تاکید کرد: مردم برای سپرده گذاری صرفًا 
نظارت  تحت  که  کنند  مراجعه  بانک هایی  به 
این  از  اطالع  برای  و  هستند  مرکزی  بانک 
موضوع نیز به پرتال بانک مرکزی مراجعه کنند.

استخدام  صادرات  در  میزان  کارمندان 
می شوند

کارکنان  وضعیت  درباره  همچنین  موفق 
موسسه منحل شده میزان نیز گفت: کارمندان 
کارمندان  به عنوان  شده  منحل  موسسه  این 
دغدغه  و  می شوند  استخدام  صادرات  بانک 

آن ها نیز حل می شود.
به سبب  اتفاقاتی که طی چندین ماه گذشته 
ورشکست شدن موسسه میزان رخ داد بسیاری 
درگیر  را  جامعه  مختلف  گروه های  و  مردم  از 
وضعیت  این  در  دولت  مدیریت  با  که  کرد  خود 

نابسامان اقتصادی به نتیجه رسید.
سپرده گذاران  حساب  دفترچه  هزار   90
میلیارد   370 سرمایه گذاری  با  میزان  موسسه 
و  نبود  استان موضوع کوچکی  تومانی آن ها در 
معضل  به  اقتصادی  معضل  یک  از  می توانست 
جلسات  برگزاری  با  اما  شود  تبدیل  امنیتی 
مقامات  عالی ترین  سطح  در  پیگیری هایی  و 
کشور کنترل و مدیریت شد و هم اکنون به نتیجه 

رسید.

برگزاری مراسم چهلم جان باختگان فاجعه منا صادراتازشنبهمیزبانمیزانیها
در خراسان شمالی

فرهنگ  مدیرکل  اصالنی:  خبر/  گروه 
 70 ابالغ  از  شمالی  خراسان  ارشاد  و 
ساخت  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 
محل  از  شمالی  خراسان  کتابخانه های 
خبر  استان  به  انقالب  معظم  رهبر  سفر 

داد.
جمع  در  وحید  ثابت قدم  حسین 
خبرنگاران اظهار داشت: از این میزان 35 
میلیارد ریال سهم کتابخانه مرکزی بجنورد 
و  اسفراین  شهرستان های  سهم  مابقی  و 

آشخانه است که ابالغ شده است.
مرکزی  کتابخانه  ساخت  افزود:  وی 
علت  به  اما  شروع   86 سال  از  بجنورد 
درصدی   50 پیشرفت  با  اعتبار  کمبود 
اعتبار  این  ابالغ  با  که  بود  شده  متوقف 
قرار  بهره برداری  مورد   94 سال  پایان  تا 

خواهد گرفت.
برای  که  اعتباری  کرد:  اظهار  وی 
ساخت کتابخانه های این استان در سفر 
رهبری مصوب شده بود 20 میلیارد ریال 
این  با پیگیری های دفتر رهبری  اما  بود 

عدد افزایش یافت.
مسابقات  جشنواره  دهمین  برگزاری 

قرآنی "مدهامتان"
فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
نیز  شمالی  خراسان  مساجد  هنری 
دهمین  اینکه  اعالم  با  نشست  این  در 
"مدهامتان"  قرآنی  مسابقات  جشنواره 
از  مسابقه  این  گفت:  می شود  برگزار 
که  می شود  برگزار  رشته  هفت  در  امروز 
به  رشته  چهار  در  دوره  این  برتر  افراد 

مرحله کشوری راه می یابند.
مرحله  کرد:  اظهار  شیرازیان  هاشم 

پایان  تا  نیز  جشنواره  این  شهرستانی 
استان  شهرستان های  در  آینده  هفته 

برگزار می شود.
بیان  نیز  کتاب  هفته  با  رابطه  در  وی 
حضور  با  امسال  کتاب  هفته  کرد: 
فرهنگی  کانون  کتابخانه های  مدیرکل 
هنری مساجد از 24 آبان لغایت یک آذر 

برگزار می شود.
 210 هم اکنون  افزود:  شیرازیان 
کتابخانه در کانون های مساجد خراسان 
است  حالی  در  این  دارد؛  وجود  شمالی 
سهمیه   129 دارای  شمالی  خراسان  که 
در این بخش بود اما جلوتر از برنامه های 

خود پیش رفته است.
است  قرار  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
روستای  و  اسفراین  در  کتابخانه  دو 
قراجه رباط که حدود 60 میلیون تومان 
عالی  ستاد  و  مردمی  کمک های  توسط 
برای آن ها هزینه شده تا هفته آینده به 

بهره برداری برسد.
و  روستاها  جشنواره  به  ادامه  در  وی 
عشایر دوستدار کتاب اشاره کرد و گفت: 
مرحله  به  جشنواره  این  در  روستا   500
طبر  روستای  دو  نام  که  رسیدند  داوری 
خراسان  از  سملقان  و  مانه  خان  قلعه  و 
قرار  برتر  روستای   20 بین  در  شمالی 

دارد.
کانون   21 اینکه  به  اشاره  با  شیرازیان 
افزود:  است  فعال  استان  در  تخصصی 
به این کانون ها بر اساس برنامه هایی که 
ارائه می دهند در پایان سال حدود پنج 
داده  اختصاص  اعتبار  تومان  میلیون 

می شود.

از محل سفر رهبری به استان ابالغ شد؛

70میلیاردریالاعتباربرایساخت
طی کتابخانههایخراسانشمالی دیروز  ظهر  پناه:  ا.یزدان  خبر/  گروه 

فاجعه  حجاج  عروج  روز  چهلمین  مراسمی 
خانواده های  و  مختلف  اقشار  حضور  با  منا 
محل  در  شمالی  خراسان  جان باختگان 

مسجد انقالب بجنورد برگزار شد.
به گزارش اتفاقیه، نماینده بعثه مقام معظم 
رهبری در امور حج و زیارت خراسان شمالی 
اظهار داشت: مرگ یکی از سنت های غیرقابل 
تغییر خداوند است که نمی توان از آن گذشت 
چراکه بر اساس این سنت انسان هایی به دنیا 

می آیند و انسان هایی از دنیا می روند.
گفت:  ابوالفضلی  محمدرضا  حجت االسالم 
مرگ یکی از مسائلی است که برای همه اتفاق 
می افتد اما برای اینکه ما از این خواب غفلت 
بیدار شویم خداوند در قرآن کریم به بیش از 
دو هزار آیه درباره مسئله مرگ اشاره  کرده اند.

ائمه  همه  و  بزرگان  اکثر  افزود:  ابوالفضلی 
بیشتر  مرگ  به  خود  احادیث  و  سخنان  در 
اشاره کرده اند چراکه انسان فراموش کار است 

و فکر می کند مرگ فقط برای دیگران است.
هنگام  به  مرگ  اینکه  بابیان  ابوالفضلی 
است  خداوند  درراه  مرگ های  از  یکی  حج 
اظهار داشت: رفتن به حج درواقع اطاعت از 
دستور خداوند است و مردن در آن راه کم تر 

از شهادت نیست.
وی افزود: انسان پس از انجام دادن اعمال 
خود همانند کودک تازه متولدشده می ماند که 
عاری از هرگونه گناه و معصیت است، حجاج 
و  خود  حج  اعمال  انجام  از  پس  منا  فاجعه 

بدون هیچ گونه گناهی از دنیا رفتند.
سازمان  در  ولی فقیه  نماینده  و  سرپرست 
به روز  اشاره  با  ادامه  در  استان  زیارت  و  حج 
حادثه منا گفت: در سال های گذشته حاجیان 
ایرانی از دو خیابان عبور داده می شدند، اما 
را  حجاج  عربستان  پلیس  مأموران  امسال 

این  که  کردند  هدایت   )204( خیابان  یک  به 
خیابان محل عبور آفریقایی ها بود و همزمان 
جلوی خیابان نیز بسته شد که درنهایت سبب 

چنین فاجعه ای شد.
آمار  اساس  بر  داشت:  اظهار  ابوالفضلی 
عربستان هفت هزار و 400 نفر در این فاجعه 
حاجی   465 تعداد  این  از  که  کشته شده اند 

ایرانی از 50 کاروان بودند.
روزنامه   هیچ  فاجعه  پس ازاین  افزود:  وی 
حادثه  این  مورد  در  عربستان  در  رسانه ای  و 
تلویزیون  و  رادیو  در  حتی  و  ننوشت  مطلبی 

این حادثه را اعالم نکردند.
تهدید  از  پیش  کرد:  تصریح  مسئول  این 
مسئوالن  از  هیچ کدام  رهبری،  معظم  مقام 
راه  سردخانه ها  و  بیمارستان ها  در  را  ایرانی 

نمی دادند.
سازمان  در  ولی فقیه  نماینده  و  سرپرست 
به غیراز  تاکنون  گفت:  استان  زیارت  و  حج 
تحویل  به  موفق  دیگری  کشور  هیچ  ایران 

گرفتن جنازه های حاجیان خود نشده است.
ابوالفضلی بابیان اینکه مجرم اصلی در این 
فاجعه بزرگ عربستان است خاطرنشان کرد: 
از  روز   40 گذشت  از  پس  عربستان  مقامات 
بسته  علت  درباره  جوابی  هنوز  منا  فاجعه 

شدن خیابان ها نداده اند.
وی افزود: تمام نیروهای نظامی عربستان 
در فاجعه منا، کم سن و دوره آموزشی ندیده 
بودند چراکه افسران و نظامیان اصلی آن ها در 

کشور یمن در حال جنگ هستند.
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گفت:  سملقان  و  مانه  شهرستان  فرماندار  حسنی:  شهرستان/  گروه 
و  است  ضعیف  بسیار  عالی  آموزش  بحث  در  سملقان  و  مانه  شهرستان 

وضعیت مناسبی ندارد. 
امور  کارشناسان  و  معاونین  کارگاهی  نشست  در  زاده  عوض  غالمرضا 
که  استان  تابع  بخشداری های  و  فرمانداری ها  استانداری،  اجتماعی 
این  در  تحصیل  مشغول  دانشجویان  تعداد  شد  برگزار  سملقان  و  مانه  در 
شهرستان را یک هزار و 100 نفر اعالم کرد و خواستار توجه بیشتر به این 

بخش شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های این شهرستان 
تصریح کرد: مانه و سملقان قطب کشاورزی استان است و به تنهایی نیاز 

استان را در این بخش برآورده می کند.
عوض زاده 80 درصد جمعیت روستایی این شهرستان را سرمایه اجتماعی 
شهرستان  این  روستایی  جامعه  گفت:  و  خواند  استان  برای  اقتصادی  و 

جمعیت فعال را تشکیل می دهد که در تولید نقش موثری دارند.
و  استان  کلزای  ٬ 90 درصد  این شهرستان  در  گوجه  بذر  تولید  گفت:  وی 

بخش اعظمی از گوجه استان در مانه و سملقان کشت می شود.
فرماندار مانه و سملقان ایجاد صنایع تبدیلی را در شهرستان یک ضرورت 
دانست و گفت: به دلیل نبود صنایع تبدیلی بخش زیادی از گوجه تولیدی 
به استان های هم جوار صادر می شود و این امر بر درآمد بخش کشاورزی 

استان تأثیر منفی گذاشته است.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان:

آموزش عالی شهرستان وضعیت نامناسبی دارد

گروه خبر/ علی آبادی: بجنورد، از دیروز میزبان 
10 تن از رایزنان بازرگانی ایران مستقر در کشورهای 
به منظور  که  است  هدف صادراتی خراسان شمالی 
بررسی  فرصت های تجاری موجود در این استان در 

کشورهای هدف به این استان سفر کرده اند.
با  نشست  در  دیروز  ایران،  بازرگانی  رایزنان 
فعاالن اقتصادی تجار و بازرگانان خراسان شمالی 
به  دستیابی  برای  رو  پیش  فرصت های  معرفی  به 
شناسایی  و  پرداخته  هدف  کشورهای  بازارهای 
شناساندن  نیز  و  بازاریابی  و  هدف  بازارهای  نیاز 
مزیت های اقتصادی و بازرگانی خراسان شمالی به 

خارج کشور اعالم آمادگی کردند.
دانش  انتقال  زمینه  در  استان  توانمندی های 
مختلف  زمینه های  در  آموزشی  خدمات  ارائه  و 
صنعت و معدن، نیاز کشور و استان به واردات مدیر 
در  موجود  ضعف های  و  چالش  بررسی  خارج،  از 
کشورهای مختلف از مواردی بود که توسط رایزنان 
از بازارهای هدف  بازرگانی کشور مستقر در برخی 

خراسان شمالی موردبررسی قرار گرفت.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
نشست  این  در  شمالی  خراسان  منطقه ای  توسعه 
گفت:  و  کرد  تاکید  خارجی  بازارهای  افزایش  به 
و  نیازها  بازارهای هدف،  از  به شناخت  دست یابی 
ورود  های  ضروریت  از  یکی  آنان  درخواست های 
و  رونق  دنبال  به  اگر  و  است  جهانی  بازارهای  به 
توسعه هستیم باید بتوانیم بازارهای بیشتری را در 

مراودات تجاری به دست آوریم.
به  دست یابی  داشت:  اظهار  دلپسند  محمود 

و  تقاضا  افزایش  سبب  خارج،  در  بیشتر  بازارهای 
افزایش تولید برای پاسخ به آن می شود که این امر 

توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  نشست  این  در  نیز  شمالی 
بستر برای توسعه فعالیت های اقتصادی در داخل 
برای  شرایط  باید  آن  بر  عالوه  گفت:  شود  فراهم 
کشور  از  خارج  در  اقتصادی  فعالیت های  توسعه 
سبب  خارج،  در  بازار  گستره  زیرا  شود  فراهم  نیز 
افزایش میزان مصرف و افزایش تقاضا و در نهایت 

رونق تولید داخل می شود.
یحیی نیکدل بابیان اینکه امروز فضای بازار کاماًل 
رقابتی است گفت: نمی توان با روش های سنتی تولید 
و یا فروش داشت و چرخه فعالیت های اقتصادی را 
مدیریت کرد بنابراین حضور در بازارهای بین المللی 
که الزمه توسعه فعالیت های تجاری است منوط به 

استفاده از روش های جدید است.
این  در  افغانستان  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
خارجی  کمک های  به  متکی  را  کشور  آن  نشست، 
سنتی  افغانستان،  بازارهای  گفت:  و  کرد  عنوان 
مراوده  در  موفقیت  به  دستیابی  برای  اما  است 
تا  باشد  علم  مبنای  بر  باید  کارها  آن،  با  تجاری 

نتیجه مطلوب حاصل شود.
برای  داشت:  اظهار  زاده  کریم  محمدرضا   
دست یابی به موفقیت تجاری، نیاز است تا فعاالن 
مختلف  والیت های  در  افغانستان  اقتصادی 
شناسایی و به استان دعوت شوند تا زمینه ها برای 

مراوده های تجاری بیشتر شود.
افغانستان  هرات  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
فرصت های  از  را  فرامرزی  کشت های  انجام  نیز 
افغانستان  و گفت:  کرد  ایران عنوان  برای  مناسب 
می توان  و  دارد  کشاورزی  برای  خوبی  آبی  منابع 
کشاورزی  فعالیت های  تفاهم نامه هایی،  انعقاد  با 
و سرمایه گذاری در زمینه کشت این محصوالت را 
در این کشور توسعه داد و محصوالت تولیدی را در 

ایران عرضه کرد که فرصت ارزشمندی برای توسعه 
اقتصادی به شمار می رود.

از  یکی  داشت:  اظهار  موحدی  محمدرضا 
نیز  شمالی  خراسان  که  افغانستان  نیازمندی های 
در  دانش  انتقال  باشد،  آن  پاسخگوی  می تواند 
و  معادن  استخراج  و  اکتشاف  مختلف  زمینه های 

توسعه سیاست های آموزشی در این بخش است.
وی تصریح کرد: در زمینه توسعه زیرساخت های 
ریلی و زمینی نیز اقداماتی توسط دو کشور در حال 
ارتباطات  رونق  سبب  می تواند  که  است  پیگیری 

تجاری شود.
رایزن بازرگانی ایران در پاکستان نیز آن کشور را 
ورود  دروازه  و  ایران  برای  استراتژیک  همسایه ای 
پاکستان  گفت:  و  کرد  عنوان  بزرگ  بازارهای  به 
و  چرم  نساجی،  زمینه های  در  خوبی  توانمندی 
بخش ها  این  از  هرکدام  در  که  دارد  بسته بندی 
توان  از  استفاده  برای  مناسبی  فرصت های 

پاکستانی ها وجود دارد.
رایزنی هایی  داشت:  اظهار  زرگران  نعمتی  مراد 
صنعت  در  پاکستانی ها  توان  از  استفاده  برای 
نساجی انجام شده اما تجار ایرانی تاکنون عالقه ای 

در زمینه چرم نشان نداده اند.
برای  مناسبی  زمینه  پاکستان  بازار  گفت:  وی 

ارائه خدمات فنی و مهندسی ایران دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  سخنان  به  وی 
با  و  به واردات مدیر اشاره کرد  ایران  نیاز  بر  مبنی 
سخنان  این  هرچند  گفت:  آن  بر  گذاشتن  صحه 
که  گفت  باید  اما  داشت  رسانه ها  در  واکنش هایی 
آمریکایی  بازارهای  در  قوی  حضور  پاکستانی ها 
برخوردار هستند  باالیی  توان مدیریتی  از  و  دارند 

بنابراین نیاز است تا از توان آنان استفاده کنیم.
به  اشاره  با  نیز  تایلند  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
رشد  و  توسعه  تایلند  گفت:  تایلند  توسعه یافتگی 
خود را با کشاورزی آغاز کرد و در آن هیچ محدودتی 
زیادی  سرمایه گذاری های  به طوری که  نشد  قائل 

فروشی،  خام  از  جلوگیری  با  و  شد  انجام  آن  در 
کند  داخل  عاید  را  تولیدات  ارزش افزوده  توانست 
به  جهان  در  یافته  توسعه  کشورهای  جزو  امروز  و 

شمار می رود.
خام  از  جلوگیری  گفت:  پاک سرشت  محمدعلی 
فروشی و جذب سرمایه گذار برای فراوری تولیدات 
در داخل کاری است که در ایران انجام نشده است.

رایزن بازرگانی ایران در عمان نیز، نیاز آن کشور 
و  کرد  عنوان  ساختمانی  مصالح  و  غذایی  مواد  را 
گفت: توسعه رابطه تجاری با عمان، همواره مورد 

تاکید مسئوالن ارشد ما بوده است.
استاندار  به  داشت:  اظهار  عبدالخانی  عباس 
از  دعوت  با  می شود  پیشنهاد  شمالی  خراسان 
سفیران مختلف به این استان، زمینه های آشنایی 
سطح  در  را  قابلیت ها  و  توانمندی ها  با  بیشتر 
اینگونه  کرد:  تاکید  وی  کند.  فراهم  بین المللی 
باشد  تهران  در  پتانسیل ها  و  توان  تمام  که  نیست 
اما  نیز هست  این ظرفیت ها در شهرستان ها  بلکه 

متاسفانه آشنایی با آن کم است.
آن  نیاز  نیز  هندوستان  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
کشور به تولیدات پالستیکی، محصوالت غذایی و 
برای  بازار  از فرصت های  را  به ویژه میوه  کشاورزی 
تجار ایران عنوان کرد و گفت: ایران حتی توانسته 
است بخشی از بازار لوازم خانگی را در هندوستان 

به دست بگیرد.
مهم ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  بامیری  حسین 
و  درست  مدیریت  نبود  ما،  صادراتی  ضعف های 
حاضر  تجار  متاسفانه  و  است  صادراتی  مناسب 
غیرحرفه ای  و  کوچک  تجار  هندوستان،  بازار  در 
بی کیفیت  محصوالت  عرضه  با  بعضًا  که  هستند 

باعث خدشه دار شدن آبروی ایران می شوند.
مستقر  ایران  بازرگانی  رایزنان  است  گفتنی 
تایلند،  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای  در 
ترکمنستان، هندوستان، چین، امارات و عمان از 

دعوت شدگان به این نشست بودند.
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نظم و انضباط واژه ای است که برخی با شنیدن 
آن یاد محدودیت و عدم آزادی می افتند. ولی 
بسیاری از دانشمندان بر این باورند که حقیقت 
شکل دیگری داشته و کامال با این مفهوم تفاوت 
و  وابستگی  نظم،  نداشتن  که  به گونه ای  دارد؛ 

عدم استقالل را به همراه دارد.
نظم شخصی و فردی به عبارتی، کلید اصلی 
روحی  بد  و  ناخوشایند  ع��ادات  از  شدن  رها 
می شود.  آدم��ی  آزار  باعث  که  است  ذهنی  و 
این که  بر  مبنی  است  حاکم  زندگی  در  قانونی 
باشی،  که در آن ممارست داشته  را  هر چیزی 
مغز  درواقع،  آورد.  خواهی  دست  به  سرانجام 
انسان به گونه ای است که به آنچه برایش عادت 
دشوار  کاری  انجام  اگر  می گیرد.  خو  می شود، 
با هر بار تمرین، مهارت بیشتری در آن  باشد، 
به دست می آید. نظم هم ازجمله کارهایی  کار 
است که برای عده ای بسیار دشوار بوده و گاه آن 

را غیرممکن می دانند.
اما باید گفت، خو گرفتن به نظم و انضباط باید 
از دوران کودکی به بچه ها آموزش داده شود تا در 
آینده شخصی منظم شوند. آموزش انجام کارها 
به این شیوه به کودکان کمک می کند تا در انجام 
نخستین  درواقع،  باشند.  موفق تر  وظایفشان 
ویژگی داشتن نظم، خودشناسی است. والدین 
خودیاری  بهتر  شناخت  در  را  کودکانشان  باید 

با  تا  دهند 

به  خود  ارزش ه��ای  و  اه��داف  از  که  شناختی 
بگیرند؛  کار  انجام  به  تصمیم  می آورند،  دست 
به تنهایی نمی تواند در منظم شدن  کار  این  اما 
انجام  ب��رای  درون��ی  تعهد  وج��ود  کند.  کمکی 
از  ک��ودک  تا  بگیرد  شکل  باید  کارها  منظم 

بی نظمی دست برداشته و منظم شود.
شخصی  انضباط  که  ب��اورن��د  ای��ن  بر  برخی 
ارتباط تنگاتنگی باانگیزه های درونی فرد دارد 
باشد،  بیشتر  انگیزه  این  چه  هر  به طوری که 
را رعایت  بیشتری  نظم  کارهای خود  برای  فرد 

می کند.
بسیاری از کارها برای کودکان سخت و دشوار 
نباید تظاهر  این مواقع  اما در  نظر می رسد،  به 
ایجاد  با  است  بهتر  بلکه  کرد  آن  بودن  به ساده 
کار  سختی  با  روی��اروی��ی  به  آن ه��ا  در  انگیزه 
کوچک  کارهای  در  موفقیت  کسب  با  پرداخت. 
کودک  درون  در  شخصی  انضباط  رفته رفته 
کردن  صحبت  می شود.  تقویت  و  شکل گرفته 
عبارتی،  به  و  داشته  مؤثری  نقش  نیز  کودک  با 
بر  مفیدی  اث��رات  می تواند  درون  از  هدایت 
با  دیگر،  سوی  از  باشد.  داشته  آن ها  عملکرد 
هدایت درونی می توان اهداف پیش رو را متذکر 

ب��دی��ن ط��ری��ق، ش������د و 

که  نمود  تقویت  را  کودک  درون��ی  انگیزه های 
آگاهی  و  تعهد  افزایش  باعث  طبیعی  به طور 

کودکان می شود.
به عبارتی، زندگی اتاق انتظار نیست که بتوان 
وقت کشی  م��داوم،  سهل انگاری های  با  آن  در 
برای  شکل  بهترین  به  باید  هرزمانی  از  و  کرد 
در  درنتیجه  نمود.  استفاده  کودکان  تربیت 
کودکان  به  که  تربیت هایی  و  تعلیم  تمامی  کنار 
انجام  نباید  والدین  می شود،  داده  آم��وزش 
مهمی  نقش  می تواند  که  آموزش هایی  چنین 
را  باشد  داشته  کودکان  آینده  و  سرنوشت  در 

فراموش کنند. 
و  مرتب  ان��ج��ام  ب��ه  تنها  ک��ودک��ان  اب��ت��دا  در 
داشته  جذابیت  که  می پردازند  کارهایی  منظم 
که  زمانی  تا  معموال  و  باشد  سرگرم کننده  و 
را  کاری  باشند،  نداشته  آن  انجام  به  عالقه ای 
انجام نمی دهند. ولی بهترین راه حل این است 
که والدین نقطه جذابی را برای سرگرم کردن یا 
به مرور عالقه  تا  بیابند  عالقه مند شدن کودکان 
ایجاد  آن ها  در  کارها  انجام  برای  الزم  انگیزه  و 

و تحریک شود.
ک��ارش��ن��اس��ان ت��وص��ی��ه م��ی ک��ن��ن��د ک���ه با 
کنید.  آغ����از  ک��وچ��ک  ب��رن��ام��ه ری��زی ه��ای 
به عنوان مثال، صبح ها و عصرها انجام یک کار را 
در برنامه روزانه کودکان قرار دهید ولی این کار 
نباید طوالنی شود که خستگی و دلسردی آن ها 
رسیدن  با  کودکان  تا  باشد  داشته  دنبال  به  را 
زمان انجام وظیفه و کاری که بر عهده آن هاست 
خودشان پیش قدم شوند. این برنامه یا تمرین 
باید  انجامد  طول  به  دقیقه ای   15 می تواند  که 

حدود دو ماه ادامه یابد.
در  می توان  را  برنامه ریزی  نوع  این  مزیت   
از  است  بهتر  دانست.  کودکان  تمرکز  افزایش 
نمایند  تهیه  فهرستی  کودکتان  پیشرفت  روند 
برای  انگیزه ای  می تواند  زمان  طول  در  زیرا 
بهترین  تمرین  درواقع،  باشد.  او  بیشتر  تالش 
را  کودکان  به مرور  می تواند  که  است  راه ک��اری 

منظم بار آورده و به آن عادت دهد.
زمانی را تصور کنید که کودکتان وقت زیادی 
اختصاص  تلویزیون  تماشای  به  را 
منظم  و  م��رت��ب  ان��ج��ام  و  داده 
در  می کند،  فراموش  را  کارهایش 
تماشای  از  باید  والدین  مواقع  این 
بیش ازحد تلویزیون ممانعت کرده یا 
چنانچه کودکان زمان زیادی را صرف 
بهتر  تلفن های همراه می کنند  یا  رایانه  با  بازی 
به  را  بازی در مدت زمان محدودی  است اجازه 
فرزندانتان بدهید تا با تمرین برخی راهکارهای 

ساده به منظم شدن او کمک کنید.

نبوده  درستی  خیانت  کار  که  می دانند  همه 
م��ردان  از  برخی  ام��ا  اس��ت  غیرقابل قبول  و 
طالق  حتی  یا  مسئله  حل  جایگزین  را  خیانت 
زندگی  از  که  هستند  هم  عده ای  اما  می کنند؛ 
کنجکاوی  اما  هستند  راض��ی  زناشویی شان 
واقعا  این  می کشاند.  خیانت  سمت  به  را  آن ها 
پی  همسرش  خیانت  به  زنی  که  است  غم انگیز 
ببرد اما اگر برخی از دالیلی را که باعث می شود 
مردان تعهد خود را فراموش کنند، بداند، شاید 

بتواند به راحتی از این مسئله پیشگیری کند.
انتظار غیرمنطقی دارد

مرد معتقد است همسرش نیازهای عاطفی و 
جنسی او را برآورده نمی کند. مرد ممکن است 
اولویت های مختلف زن همانند کار و بچه و امور 
مالی را در نظر نگیرد و این همان جایی است که 
او فکر می کند توجه کافی نمی گیرد و به سمت 

خیانت کشیده می شود.
عشق ازدست رفته

سمت  به  مرد  که  دالیلی  مهم ترین  از  یکی 
احساس  ک��ه  اس��ت  ای��ن  می کشاند  خیانت 
باقی  عشقی  دیگر  همسرش  و  او  بین  می کند، 
باهمسر  زندگی  سال ها  از  بعد  است.  نمانده 
ممکن است مرد در رابطه اش تغییر رویه بدهد. 
کند  فکر  همسرش  از  جدایی  به  نمی تواند  او 

چون دردناک و غیرقابل تصور است؛ بنابراین 
به جایی  است  ممکن  جدایی  به جای 

دست  به  فیزیکی اش  رضایت  که  برود 
نمی تواند  هیچ گاه  خیانت  بیاید. 
کمک کننده باشد بلکه فقط جدایی 

را به تأخیر می اندازد.
از دست رفتن جذابیت

دالیل  شایع ترین  از  م��ورد  این 
شده  ب��رش��م��رده  م���ردان  خیانت 
اتفاق  به طورمعمول  این  اس��ت. 

می افتد که بعد از یک مدت طوالنی 
خود  مسئولیت های  انجام  در  زن 
و  م��رد  جنسی  رضایت بخشی  در 

و  تنبلی  او  عالقه  نگهداشتن 

در  دیگر  متاهل  زنان  از  بسیاری  کند.  کوتاهی 
حفظ تناسب اندام و مراقبت از خود سهل انگار 
باعث  این  ندارند.  نگرانی  دیگر  و  می شوند 
می شود زن به یک باره جذابیت خود را از دست 
تا  را  همسرش  هم  مرد  دیگر  سوی  از  بدهد. 
رابطه  برقراری  می کند  فکر  و  می بیند  جذاب 
جنسی برایش مانند قبل رضایت بخش نیست.

زنان به آن ها اجازه می دهند
را  خیانت کارش  شوهر  زود  خیلی  که  زنی 
در  می بخشد  داشته،  که  رفتاری  خاطر  به 
این  دوب��اره  انجام  به  تشویق  را  او  دارد  اصل 
از  ترس  خاطر  به  کار  این  شاید  او  می کند.  کار 
تنهایی یا به این دلیل که ذاتا موجود مهربانی 
است، انجام دهد. عالوه بر این، برخی از زنان 
همسرشان  خیانت  مسئول  می کنند  احساس 
می کنند  سرزنش  را  خودشان  چون  و  هستند 
ببخشند.  بهبود  را  روابطشان  می کنند  تالش 
گاهی اوقات قلب آمرزنده یک زن ممکن است 

مرد را بارها و بارها به سمت خیانت بکشاند.
زنان نق نقو

زنانی که مدام غر می زنند هم می توانند دلیل 
بیشتر  برود.  کج  تا  بدهند  مرد  دست  به  کافی 
مردان بر این عقیده هستند که زنانی مرتب نق 
می زنند ازنظر عاطفی و فیزیکی فرسوده 
دادن  پ��ای��ان  ب��ه  و  هستند 
رابطه فکر می کنند. این 
در  مرتب  زن ها  قبیل 
هستند  جنگ ودعوا 
ب��رای  الزم  اب���زار  و 
فراهم  را  س���ردرد 
هم  م��رد  می کنند. 
ب���ه ج���ای م��ص��رف 
تسکین  برای  مسکن 
انتخاب  را  خیانت  درد 
که  خانه ای  از  تا  می کند 
فرار  ندارد،  مهر و صفایی 

کند.

 در سالم کردن پیشقدم باشید. به خصوص در مواقعی که 
وارد جمعی می شوید.

 پیش از شروع صحبت با کسی ابتدا سالم کنید.
و  کاملتر،بهتر  جوابی  کند،  می  سالم  شما  به  کسی  وقتی   

بلند تر)به صورتی که فرد بشنود( بدهید. 
 کلمات احوال پرسی باید محترمانه و با فعل جمع بکار روند. 
 بهتر است هنگام احوال پرسی لبخند بر لب داشته باشید.

 با آرامش و کلمات شمرده، احوال پرسی کنید.
  هنگام احوال پرسی چیزی نخورید.

قرار  شما  از  دور  که  کسی  با  هستید،  جمع  کنار  در  وقتی   
داردبا صدای بلند احوال پرسی نکنید. 

 وقتی سواره هستید،  شایسته است که بر افراد پیاده سالم کنید.
در مکان های عمومی زمانی که دوست شما از روبرو می   

آید،نیازی نیست که احوال پرسی خود را از دور شروع کنید.
و  ندهید  دست  وی  با  است  بهتر  دارد،  عجله  کسی  وقتی   

احوال پرسی را طوالنی نکنید.
 اگر از پله ها باال رفته یا دویده باشید، صبر کنید تنفستان 

عادی شود بعد وارد شوید و احوال پرسی کنید.
 اگر کسی به احترام شما برخاست، حتما وی را به نشستن 
و راحت بودن دعوت کنید.)نه این که حرکت وی را فراموش 

کنید وبه دنبال احوال پرسی با بقیه یا کاری دیگر بروید.(
 اگر بزرگتری وارد جمع شد، به احترام برخیزید، هر چند 

لحظاتی قبل با وی در محلی دیگر احوال پرسی کردید.
از  نیست  شایسته  معمولی،  پرسی  احوال  به  جواب  در   
انتظار  ناراحتی جسمی و مشکالت خود بگویید)طرف مقابل 

شنیدن جواب واقعی را ندارد.
دیگران  با  روبوسی  برای  کرده،  عرق  یا  خیس  صورت  با   

پیشقدم نشوید.
 از روبوسی خیلی تند و سریع خودداری کنید.

بزرگ  تا  کند  صبر  کوچکتر  فرد  است  بهتر  روبوسی  برای   
تر)چه از لحاظ سنی و چه از لحاظ جایگاه( پیشقدم شود.

20-در مراسم عزا یا تشییع جنازه یا مواقعی که جمع ناراحت 
هستند، روبوسی همراه با خوشحالی نباشد. 

گردآوری/ حمید یزدان پناه

چرا مردان خیانت می کنند؟چگونه کودکم را به نظم عادت دهم؟
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نیاز به درزگیری پنجره ها زمانی خود را نشان 
در  گردوخاک  و  قبوض  هزینه های  که  می دهد 
راه های  و  درز  کردن  پیدا  می شود.  زیاد  خانه 
نخستین  خانه،  به  گردوخاک  ورود  و  هوا  فرار 

گام در این راه است.
کردن  پیدا  برای  راه ه��ا  آسان ترین  از  یکی 
است.  خورشید  مقابل  روز،  در  آزمایش  درز، 
داخل  به  پنجره  از  خورشید  نور  که  دیدید  اگر 
دیگر  یک راه  دارد.  درز  پنجره  حتما  می آید، 
برای تشخیص درز وجود دارد. یک شمع  نیز 
شعله  اگر  ببرید.  احتمالی  درز  یک  نزدیک  را 
شروع به رقصیدن و حرکت کرد، خبر از درز و 
انجام  از  قبل  البته  می دهد.  پنجره  در  شکاف 
سرمایشی  یا  گرمایشی  سیستم  آزمایش،  این 
به  باد  اتاق  داخل  از  تا  خاموش کنید  را  اتاق 

شعله نرسد.
را  قدیمی  درزهای  درزگیری،  انجام  از  قبل 
مرطوب  پارچه  با  را  پنجره  سطح  و  پاک کرده 
سطح  که  باشید  داشته  دق��ت  کنید.  تمیز 

موردنظر کامال تمیز و خشک شده باشد.
زیر دقت  موارد  به  پنجره ها،  برای درزگیری 

کنید:
کمتر  که  کنید  استفاده  منعطف  درزگیر  از   

احتمال منقبض شدن داشته باشد.
 از ابزار درزگیری استفاده کرده ولوله چسب 
مورداستفاده  و  داده  قرار  آن  داخل  را  درزگیر 

قرار دهید.
روی  دقت  با  و  به آرامی  را  درزگیر  چسب   
محل درز بکشید. آرامش در کار باعث می شود 

که بتوانید یک خط صاف را ایجاد کنید.
نیز مهم است،  برایتان شکل خط درز  اگر   
را  آن  از ریختن چسب درز روی شکاف،  پس 
با  یا  و  قاشق  پشت  از  می توانید  کنید.  صاف 
را  آن  باشد،  شده  آغشته  آب  به  که  انگشتی 
این  درزگیر  شدن  خشک  از  قبل  کنید.  صاف 

کار را انجام دهید.

استفاده  مدتی  از  بعد  برقی  وسایل  معموال 
مواد  و  غذاها  لک  می شوند،  آل��وده  و  کثیف 
مورداستفاده از روی آن معموال به راحتی پاک 

نمی شود. چاره چیست؟
 قسمت  بیرونی  و دیواره های  وسایل  برقی  را 
بعد از پاک  کردن  با دستمال  مرطوب، به وسیله  
پنبه  آغشته  به  الکل  صنعتی  براق  و تمیز کنید.

تمیز کردن  اتو
برای  جرم گیری  اتوی بخار و رفع  گچ، مقداری  
سرکه  سفید )سرکه  تصفیه شده( داخل  محفظه  
خالی   را  آن   ساعت،  از?  بعد  بریزید.  آن   آب  
از  کردن   خالی   و  پر  بار  چند  با  سپس   و  کنید؛ 

آب، محفظه  را شست وشو دهید.
تمیز کردن  آبمیوه گیری

آبمیوه گیری   شستشوی   قابل   بخش های  
گرفته   رنگ   زیاد  استفاده   اثر  در  است   ممکن  
باشند. برای  پاک  کردن  و نیز جلوگیری  از رنگ 
 گرفتن  آن ها، یک دوم  فنجان  مایع  سفیدکننده، 
یک چهارم  فنجان  جوش شیرین  و چهار فنجان  
روی   اسفنج   با  و  مخلوط کنید  باهم   را  گرم   آب  
همچنین   بمالید.  م��وردن��ظ��ر  قسمت های  
می توانید به  مدت  ده  دقیقه  آن ها را در این  مایع  

بخیسانید. سپس  بشویید و کاماًل خشک کنید.
تمیز کردن  ماکروویو

یا  تازه   لیموترش   آب   به   آغشته   دستمال    
بین  از  و  ماکروویو  کردن   تمیز  برای   نیز  الکل  
از  هرگز  است.  سودمند  بسیار  چربی ها   بردن  
برای   ظرفشویی   سیم   یا  اسکاچ   زبر،  دستمال  
برای   نکنید.  استفاده   دستگاه   ک��ردن   تمیز 
دیواره ها  به   غذا  چربی   پاشیدن   از  پیشگیری  
بهتر است  هنگام  پخت  روی  غذاهای  چرب  را 

با سلفون  بپوشانید.
LCD  تمیز کردن

 اثرانگشت  بچه ها بر صفحه  تلویزیون  منظره  
نازیبایی  به  وجود می آورد. تلویزیون  را هنگام  
تمیز کردن  خاموش کنید. ابتدا با یک  دستمال  
پنبه   با  سپس   و  بگیرید؛  را  آن   غبار  خشک  
تلویزیون   الکل  صفحه   به  محلول  آب  و  آغشته  
را تمیز کنید. الکل  لکه های  چرب  و اثرانگشت  
را برطرف  می کند. توصیه  می شود از دستمال  
دیواره های   نکنید.  استفاده   پرزدار  و  حوله ای  
با  می توانید  نیز  را  تلویزیون   ای   غیرشیشه  
با دستمال  خشک،  براق  کنید و  پارافین  مایع  
چربی  اضافی  را بگیرید و براق  کنید. این  روش  
که   ویدئویی   و  ضبط صوت   کردن   تمیز  برای  

رنگ  تیره  دارند هم  مناسب  است.

تکنیک های درزگیری 

پنجره ها

طریقه تمیز کردن وسایل برقی

پالستیک  یا  شیشه ای  ظروف  از  استفاده  وحدانی:  خبر/  گروه 
سفت برای ذخیره بلندمدت شیر دوشیده شده توصیه می شود.

بابیان  بجنورد  بهداشت  مرکز  خانواده  و  جمعیت  واحد  مسئول 
ظروف  انتخاب،  نخستین  شیشه ای  ظ��روف  گفت:  مطلب  این 
پالستیکی  ظروف  و  انتخاب  دومین  شفاف  و  سخت  پالستیکی 
بلندمدت  ذخیره  برای  می تواند  انتخاب  سومین  شفاف  غیر  سخت 

شیر دوشیده باشد.
دکتر تکتم یزدانی اظهار کرد: شست وشوی دست ها با آب و صابون 
و ظروف جمع آوری شیر با آب و مایع ظرف شویی و جوشاندن ظروف 

به مدت 20 تا 25 دقیقه ضروری است.
کار  به  شیر  کردن  فریز  برای  که  ظرفی  کرد:  خاطرنشان  یزدانی 
از  باشد.  داشته  زدن  یخ  جای  که  شود  پر  سه چهارم  باید  می رود، 
شیر  نمودن  فریز  برای  می توان  نیز  یخ  تهیه  پالستیکی  قالب های 
را در  باید مکعب های یخ زده شیر  فریز شدن،  از  استفاده کرد. پس 
کیسه پالستیکی خالی نموده و تاریخ دوشیدن را روی آن ثبت نمود.

وی افزود: کیسه های پالستیکی )پلی اتیلن( یک بارمصرف هم که 
جدیدا برای فریز کردن شیر ساخته شده اند، برای ذخیره کوتاه مدت 

)کمتر از 72 ساعت( مناسب هستند.

ظروف شیشه ای یا پالستیک سفت برای ذخیره بلندمدت شیر دوشیده
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در5دقیقهسرحالشوید
اگر می  خواهید سرحال شوید، راهکارهای 
نفس  از کشیدن چند  دارند.  وجود  مختلفی 
تمجید  و  تعریف  تا  گرفته  صحیح  و  عمیق 

کردن از دیگران.
یک لیست شکرگزاری تهیه کنید

یکی از مؤثرترین راه  های رفع ناراحتی این 
است که بنشینید و راجع به تمام خوبی های 
نکات  از  لیست  یک  و  کنید  فکر  خود  زندگی 
زندگی تان  در  موجود  نعمت های  و  مثبت 
کلی تر  امور  از  است  بهتر  ابتدا  کنید.  تهیه 
طلوع  هرروز  آفتاب  مثل اینکه  کنید.  شروع 
می کند و یا اینکه شما قادر به نفس کشیدن 
به  می  کنید  شروع  اینکه  به محض  هستید. 
می  کنید،  یادداشت  را  مورد  چند  و  کار  این 
خطور  شما  ذهن  به  خودبه خود  دیگر  موارد 
که  می  دهند  نشان  تحقیقات  می  کنند. 
شکرگزاری  و  ناراحتی  حس  دو  داشتن 
است.  غیرممکن  تقریبا  یکدیگر  با  همزمان 
به همین دلیل است که این روش خیلی زود 

شمارا به نتیجه می  رساند!
سعی کنید در حال زندگی کنید

گاه علت ناراحت بودن این است که فرد مدام 
به گذشته فکر می کند یا اینکه نگران آینده است. 
در هر دو حالت، افکار شما بیهوده خواهند بود. 
به جای این کار، به اموری که در جریان هستند 
فکر کنید و سعی کنید راجع به مسائل مختلف 
خوردن،  غذا  هنگام  مثال  نکنید؛  قضاوت  زود 
سعی کنید 5 دقیقه به رنگ، بو و طعم غذا فکر 
کرده و هر لقمه را قبل از بلعیدن خوب مزه مزه 
کنید. یا به یک پارک در نزدیکی خانه خود بروید 
و چنددقیقه ای، درحالی که به همه چیز ازجمله 
می  کنید،  توجه  صداها  و  هوا  دم��ای  مناظر، 
پیاده روی کنید. با توجه کردن به اموری که در 
حال حاضر در جریان است، شما کمتر به نکات 

منفی زندگی فکر خواهید کرد.
ورزش کنید

شما  جسم  ب��ه  م��رب��وط  ورزش  ن��وع  ای��ن 
تلفظ  بلند  شماست.  مغز  به  مربوط  نیست. 

کلمات  ک���ردن 
حال  تغییر  در 
شما  ه��وای  و 
ب��س��ی��ار م��ؤث��ر 

خ����واه����د 
ب�����������ود. 

ی��ک ن��ف��س 
ع����م����ی����ق 

سپس  بکشید، 
ه��ن��گ��ام ب����ازدم 
حرف ها  از  یکی 

ص����دای  ب����ا  را 
مثال  ب��گ��وی��ی��د؛  ب��ل��ن��د 
یا  »آآآآآآآآآ«  بگویید 
مانند  »ای��ی��ی��ی��ی��ی��ی«؛ 

در  ک���ه  ک���اره���ای���ی 
ک����الس  ه����ای ی��وگ��ا 

را  میانی  گوش  کار  این  با  می  گیرد.  صورت 
نهایتًا  که  کرده  تقویت  را  مخچه  و  تحریک 
چپ  و  راست  نیمکره  در  تعادل  ایجاد  باعث 
این چه  بپرسید که  مغز می  شود. حاال شاید 
ربطی به سرحالی و نشاط دارد؟ به گفته یکی 
ممکن  ناراحتی  اصلی  علت  متخصصان،  از 
عمدتا  که  باشد  مغز  راس��ت  نیمکره  اس��ت 
وقتی  می  گیرد.  شکل  آن  در  منفی  افکار 
تقویت می کند، مخچه در هر  را  شما مخچه 
می کند  ایجاد  تعادل  شما  مغز  نیمکره  دو 
که  مغز  چپ  نیمکره  امر،  این  درنتیجه  که 
بانشاط   شمارا  و  ایجاد  را  مثبت  انرژی  های 

می کند نیز فعال می  شود.
به دیگران محبت کنید

دیگران  به  به نوعی  یک بار  وقت  هرچند 
باعث  دیگران  به  کردن  نیکی  کنید؛  محبت 
خود  به  نسبت  خوبی  احساس  شما  می  شود 
مکان  های  در  می  توانید  مثال  کنید؛  پیدا 

ع���م���وم���ی، 
وارد  از  بعد 
ش������دن ب��ه 
 ، ن ختما سا
برای  را  در 
که  ف���ردی 
سر  پ��ش��ت 
ش��م��اس��ت 
نگه دارید  ب��از 
می  بینید  اگر  یا 
به  غ��ری��ب��ه  ی���ک 
می کند،  نگاه  شما 
او لبخند بزنید. این  به 
خوب  اما  ساده  رفتارهای 
ب��اع��ث م��ی  ش��ود دی��د شما 
مثبت  خودتان  به  نسبت 
و درع��ی��ن ح��ال حس  ش��ود 
همین  که  برمی انگیزد  را  اطرافیان  قدردانی 

نکته لبخند را بر چهره شما می  نشاند.
یک لیوان قهوه برای خود بریزید

این روزها افراد بیش ازحد نیازشان کافئین 
مصرف می  کنند، اما خوردن یک نصف لیوان 
سرحال  در  بلکه  ندارد  اشکالی  نه تنها  قهوه 
نکته  ی  اس��ت.  مؤثر  بسیار  نیز  شما  شدن 
داشته  مدنظر  رابطه  این  در  باید  که  کلیدی 
باشید این است که سعی کنید به همان نصف 
لیوان بسنده کنید تا دچار افزایش و کاهش 

ناگهانی انرژی نشوید.
بخندید

خود  موردعالقه  کمدی  و  کوتاه  فیلم  های 
احساس  هرگاه  روز  طول  در  کنید.  ضبط  را 
ناراحتی کردید، یکی از این فیلم  های کوتاه را 
ببینید تا دوباره سرحال شوید. خنده  های از ته 
دل باعث می  شوند اندورفین  ها خیلی سریع در 
خون شما آزاد شوند. عالوه بر این، چند دقیقه 

استراحت و فاصله گرفتن از مسائل روزمره در 
روحیه شما تأثیرات مثبتی می  گذارد.

خود  موردعالقه  کمدی  و  کوتاه  فیلم  های 
احساس  هرگاه  روز  طول  در  کنید.  ضبط  را 
کوتاه  فیلم  های  این  از  یکی  کردید،  ناراحتی 
را ببینید تا دوباره سرحال شوید. خنده  های 
خیلی  اندورفین  ها  می  شوند  باعث  دل  ته  از 
بر  ع��الوه  شوند.  آزاد  شما  خون  در  سریع 
این، چند دقیقه استراحت و فاصله گرفتن از 
مسائل روزمره در روحیه شما تأثیرات مثبتی 

می  گذارد.
یک پرتقال بخورید

مانند   C ویتامین  ح��اوی  غ��ذای��ی  م��واد 
مرکبات، فلفل سبز و کلم بروکلی شمارا شاد 
و سرحال می کند. تحقیقات نشان می دهند 
بیمارانی که در بیمارستان بستری بوده اند و 
ویتامین C مصرف کرده اند، نسبت به سایرین 
مواد  نوع  این  داشته اند.  بهتری  روحیه  ی 
هستند.  نیز  آنتی اکسیدان  ح��اوی  غذایی 
مبارزه  آزاد  رادیکال  های  با  آنتی اکسیدان  ها 
افزایش  باعث  آزاد  رادیکال  های  می  کنند. 
احتمال به بیماری  های قلبی و سرطان شده 
با  وقتی  می  بخشد.  تسریع  را  پیری  روند  و 
این رادیکال  ها در بدن مبارزه شود، تخریب 
سلول  ها نیز کاهش یافته و درنتیجه این امر، 

خلق وخوی افراد نیز بهتر می  شود.
خوب نفس بکشید

نفس  حال  در  شب  تا  صبح  از  ما  همه    بله 
از  خاصی  ن��وع  فقط  ام��ا  هستیم،  کشیدن 
نفس کشیدن می  تواند باعث آرامش ما شود. 
نفس  ط��وری  کنید.  تمرین  حاال  همین  از 
بکشید که دم 5 ثانیه و بازدم نیز 5 ثانیه طول 
را کنترل  بکشید. سعی کنید ریتم تنفستان 
شوید.  کنترل  آن  توسط  اینکه  به جای  کنید 
وقتی شما از طریق دیافراگم نفس می  کشید، 
اکسیژن بیشتری به بدن و مغز شما می  رسد. 
برسد،  مغز شما  به  بیشتری  اکسیژن  هر چه 

نشاط و انرژی شما نیز بیشتر خواهد بود.

etefaghyeh@gmail .com پست الکترونیک:  
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گروه خبر/ ا. یزدان پناه: رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
با 23 فقره سرقت در  از دستگیری 7 سارق حرفه ای  خراسان شمالی 

بجنورد خبر داد.
ما اظهار  با خبرنگار  سرهنگ قاسمعلی عبد یوسفخانی در گفت وگو 
داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در بجنورد، موضوع در دستور 

کار ماموران  اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
عبد یوسفخانی افزود: با تالش شبانه روزی و انجام کارهای اطالعاتی 

مأموران موفق شدند 7 سارق حرفه ای که در امر سرقت فعالیت داشتند 
را شناسایی و دستگیر کنند.

اعتراف  فقره سرقت  به 23  بازجویی ها  در  اینکه متهمان  بابیان  وی 
کردند، اظهار داشت: سرقت موتورسیکلت، اماکن خصوصی، منزل و 

احشام از سرقت های انجام شده توسط این سارقان بوده است.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تحقیقات تکمیلی 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری 7 سارق حرفه ای با 23 فقره سرقت در بجنورد

انتظامی  فرمانده  عقیلی:  خبر/  گروه 
خراسان شمالی از انهدام 22 باند توزیع کننده 
مواد مخدر  کیلوگرم   735 و کشف  مواد مخدر 

در 7 ماه گذشته خبر داد.
حاشیه  در  دیروز  مظاهری  علیرضا  سردار 
بازدید از پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان 
شبانه روزی  تالش  با  داشت:  اظهار  شمالی 
و  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
همچنین در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت 
اجتماعی طی 7 ماه امسال 735 کیلوگرم انواع 

مواد مخدر در خراسان شمالی کشف شد.
سردار مظاهری افزود: طی هفت ماه امسال 
با انهدام 22 باند توزیع کننده مواد مخدر، یک 
هزار و 244 قاچاقچی و معتاد نیز دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

مخدر  مواد  به  اعتیاد  اینکه  بابیان  وی 
آسیب های  و  جرائم  از  بسیاری  سرمنشأ 
سن  اینکه  به  توجه  با  گفت:  است  اجتماعی 
است  کاهش  حال  در  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
خانواده ها باید به عنوان نخستین و اصلی ترین 
را  خود  فرزندان  زمینه  این  در  جامعه  نهاد 

موردتوجه قرار دهند.
اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
قاچاقچیان  با  مبارزه  برای  انتظامی  نیروی 
مشکلی  معتادان  جمع آوری  و  مخدر  مواد 
می توانند  نیز  مردم  کرد:  خاطرنشان  ندارد، 
قاچاقچیان  دستگیری  و  شناسایی  بحث  در 

پلیس را یاری کنند.
با  مقابله  راه حل  به روز  اطالعات  داشتن 

قاچاقچیان مواد مخدر است

تأکید  با  ادامه  در  استان  انتظامی  فرمانده 
برافزایش طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، گفت: 
داشتن اطالعات درست و به روز راه حل مقابله 

با قاچاقچیان مواد مخدر است.
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  بر  مظاهری  سردار 
اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح  اجرای  افزایش 
اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید 
در  هرروز  مخدر  مواد  قاچاقچیان  روش های 
اطالعات  داشتن  با  باید  ما  است  تغییر  حال 
دقت،  آن،  حفظ  و  کردن  به روز  درست، 
امکانات  و  تجهیزات  از  استفاده  و  سرعت 
به روز  اشاره  با  کنیم.وی  مقابله  آنان  با  به روز 
یادآور وقایع مهمی  این روز  افزود:  آبان،   13
انقالب  پیروزی  در  بسزایی  نقش  که  است 
انتظامی  ارشد  مقام  داشتند.این  اسالمی 

آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر  اینکه  بابیان 
 13 در  مهم  واقعه  از  یکی  دانشجویان  توسط 
آبان است که امام راحل از آن به عنوان انقالب 
نقطه  روز  این  کرد:  تصریح  یادکردند،  دوم 
مبارزات  و  اسالمی  انقالب  تاریخ  در  عطفی 

ضدآمریکایی به شمار می رود.
حضور  با  مردم  کرد:  خاطرنشان  وی 
نشان  اسالمی  انقالب  مختلف  درصحنه های 
شجاعت،  استکبارستیزی،  روحیه  که  دادند 
فداکاری و شهادت طلبی را از زندگی امام حسین 

)ع( آموختند و آن را به تصویر کشیدند.
اینکه  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
بحران  حل  برای  تعیین کننده  نقش  ایران 
آمریکا،  امروز  ترس  گفت:  دارد،  منطقه  در 
اسرائیل و آل سعود از اهداف انقالب است که 

برگرفته از زندگی ائمه معصوم )ع( است.
عمر  از  که  هرروز  گفت:  مظاهری  سردار 
ریشه های  می گذرد  اسالمی  انقالب  پربرکت 
امام  تعبیر  به  و  می شود  مستحکم تر  آن 
صادر  جهان  تمام  به  ما  انقالب  )ره(  خمینی 

خواهد شد.

انهدام22باندتوزیعکنندهموادمخدردرخراسانشمالی

  هشدار پلیس فتا به متصدیان كافی نت ها
فرماندهی  فتا  پلیس  رییس  مسلمی:  خبر/  گروه 
می باید  کافی نت ها  گفت:  شمالی  خراسان  انتظامی 
افراد  با  و  کنند  پیروی  مربوطه  مقررات  و  ضوابط  از 

متخلف برخورد خواهد شد.
سرگرد سهیل خاکشور در گفت وگو با خبرنگار اتفاقیه، 
قوانین  باید  اینترنت  خدمات  دفاتر  داشت:  اظهار 
مربوط به ارائه خدمات اینترنتی به مردم را رعایت کنند 
و این دفاتر باید ارتباط اینترنتی و پهنای باند موردنیاز 
پروانه  دارای  شرکت های  طریق  از  و  منحصرا  را  خود 

ارائه کنندگان خدمات اینترنتی )Isp( تأمین کنند.
خاکشور افزود: این دفاتر صرفا مجاز به ارائه خدمات 
به کاربران نهایی به صورت حضوری هستند و مجاز به 
ارائه خدمات غیرحضوری در غیر از محل دفتر نیستند.
صنفی  کسب  جواز  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
ذکر  با  و  اینترنت  به  دسترسی  خدمات  ارائه  مجوز 
مرجع اتصال به شبکه سراسری اینترنت )Isp( باید در 

محل دید مراجعه کنندگان نصب شود.
دفاتر صرفا  این  کرد:  تأکید  استان  فتا  پلیس  رییس 
اینترنت  به  حضوری  دسترسی  خدمات  ارائه  به  مجاز 
بوده و ارائه سایر خدمات رایانه ای اعم از سخت افزار، 
بصری  صمعی  محصوالت  ارائه  و  موبایل  نرم افزار، 
)کلوپ( و گیم نت ممنوع است.خاکشور اظهار داشت: 
استفاده از افراد مجرب و متعهد برای تصدی مسئولیت 

اجرایی نت سرا از نکات بسیار مهم و ضروری است.
حضوری  خدمات  دفاتر  آیین  برابر  کرد:  تصریح  وی 
این  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  از  صادره  اینترنت 
دفاتر باید به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق 
مشخصات  خود،  انجام شده  اقدامات  مقابل  در  افراد 
هویتی )با رویت مدرک شناسایی معتبر(، آدرس کاربر، 
ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و ip تخصیصی را در دفتر 

روزانه ثبت و در صورت حساب کاربر نیز ذکر کنند.
تمام  داشت:  اظهار  استان  فتا  پلیس  رییس 
باید  بیان شده  باال  در  آنچه  مطابق  کاربر  مشخصات 
در دو نسخه چاپ و یک نسخه از آن به عنوان فیش و 
رسید در اختیار کاربران قرار گیرد؛ تمام فیش ها باید 

به مهر و امضاء واحد صنفی برسد.
وی افزود: برابر ضوابط و مقررات صنفی و انتظامی، 
به دوربین  باید  اینترنتی  تمامی دفاتر عرضه خدمات 

مداربسته مناسب مجهز باشند.
ارائه  به  مجاز  دفاتر  این  گفت:  انتظامی  مقام  این 
و  فیلترینگ  از  عبور  امکان  آن  سبب  به  که  خدماتی 
ارتباط اختصاصی را میسر می سازد از قبیل فیلترشکن 
اظهار  استان  فتا  پلیس  نیستند.رییس  غیره  و   vpn و 
داشت: کلیه سیستم های )کالینت( نت سرا باید از حالت 
Administrator خارج شده و به صورت کاربر محدود تعریف 
شود و تمام پورت های USB سیستم کاربران بسته شود.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک هویتی 
مراجعه کنندگان که برای امورات بانکداری الکترونیک و یا 
ثبت نام در آزمون ها و یا خدمات دولت الکترونیک همانند 
نباید  غیره  و  خانوار  اقتصادی  اطالعات  سوخت،  کارت 

روی سیستم ها ذخیره شود.

::: خــبر :::

گروه خبر/ ا. یزدان پناه: رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان شمالی گفت: همزمان با راهپیمایی یوم ا... 13 آبان 

محدودیت های ترافیکی در سطح استان اجرا خواهد شد.
سرهنگ رحمان اسپیدکار در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به محدودیت های ترافیکی در بجنورد اظهار داشت: از ساعت 
که  درمی آید  اجرا  به  نقلیه  وسایل  توقف  محدودیت  صبح   6
شهید  میدان  حدفاصل  طالقانی  خیابان  از  محدودیت ها  این 
تا میدان بازرگانی و معابر منتهی به آن است.اسپیدکار افزود: 
یوم ا...  راهپیمایی  شروع  با  همزمان  ترافیکی  محدودیت های 
13 آبان از ساعت 7 صبح شروع و تا پایان مراسم ادامه خواهد 
یافت.وی از مردم خواست ضمن حضور پرشور در این راهپیمایی 
از پارک کردن وسایل نقلیه در مسیرهای اعالمی خودداری کنند.

گروه خبر/ اسدی: نماینده مردم خراسان شمالی در 
مجلس خبرگان گفت: مأموران نیروی انتظامی با تالش 
خود، عمرشان را در راه نظم و تامین امنیت می گذارند، 

در بارگاه الهی موقعیت و جایگاه ویژه ای دارند.
آیت ا... حبیب ا... مهمان نواز در دیدار کارکنان دوره 
اظهار  شمالی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  بصیرت 
داشت: مأموران ناجا که عمرشان را برای برقراری نظم 
مال،  نگرانی  تشنج،  اضطراب،  تا  گذارند  می  امنیت  و 
نگرانی جان، نگران نوامیس و محارم از مردم دور باشد 

در نظام اسالمی حرمت خاصی دارند.
می رسد  انسان ها  به  که  نعمتی  هر  اینکه  بابیان  وی 
ریشه در لطف و عنایت خداوند متعال دارد، افزود: تمام 
خوب،  افراد  است  برخوردار  خاصی  نظم  از  عالم  ذرات 

وضعیت  الهی  قدس  بارگاه  در  متوسط  افراد  و  بد  افراد 
بلکه  نمی شود  سپرده  فراموشی  دست  به  آن ها  موجود 
تمامی  و  و مردم در شبانه روز رصد شده  ما  اعمال  تمام 

اعمال به حساب نوشته می شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اعتقاد به آخرت یک 
نخستین  کرد:  خاطرنشان  است،  اسالم  ارکان  از  رکن 
راسخ  اعتقاد  بدهیم  قرار  موردتوجه  باید  ما  که  چیزی 
به  اعتقاد  اگر کسی  که  آینده است  به جهان  و مستحکم 
جهان آینده و زندگی آخرت نداشته باشد چیزی ندارد و 

با دست خالی باید وارد روز محشر شود.
مهمان نواز با تأکید به اینکه همه در این عالم مسئولیت 
دارند، اظهار داشت: انسان نسبت به خودش و فرزندش 
حکمت  بدون  و  فلسفه  بدون  خداوند  دارد  مسئولیت 

خودسازی  به  باید  بلکه  نیاورده،  دنیا  این  به  را  انسان 
راه های  متعال  خداوند  بپردازیم،  فرزندانمان  تربیت  و 
نشان  ما  به  معصوم  ائمه  و  انبیاء  به وسیله  را  خودسازی 

داده است.

محدودیتترافیکیراهپیمایی
13آباندربجنورد

تالشماموراننیرویانتظامیدارایجایگاهویژهنزدخداونداست
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مدارس  در  ورزش  هوای  و  حال  اتفاقیه/وحدانی: 
مدرسه ای  درون  المپیاد  دوباره  استارت  با  روزها  این 

دگرگون شده است.
دانش آموزان ساعتی پر از هیجان و تحرک را سپری 
حضور  شاهد  گاها  و  می شوند  استعدادیابی  می کنند، 

آن ها در رقابت های کشوری و کسب عنوان می شویم.
و  فکر  به  باید  بی تحرکی  بیداد  و  تکنولوژی  عصر  در 
اهدافی نو متمرکز شد تا شاید بتوان دانش آموزان عصر 
تکنولوژی را وادار به ورزش نه؛ عالقه مند به ورزش کرد.
اقدامات  از همین  خط کشی و کف رنگ زمین ها یکی 
مبتکرانه است که توسط انجمن بسکتبال دانش آموزی 

اجراشده است.
بسکتبال  انجمن  مسئول  و  تربیت بدنی  سرپرست 

آموزش وپرورش خراسان شمالی به طرح حیات پویا 
فعال سازی،  به منظور  مدارس  حیاط  رنگ آمیزی  و 

آم���وزش  و  بسکتبال  اس��ت��ع��داده��ای  ی��اف��ت��ن 
در مدارس  بسکتبال  پایه ای صحیح  مهارت های 

استان به عنوان طرحی تأثیرگذار اشاره کرد.
المپیاد  می کند:  اظهار  فروزمند  حسین 

هفته  ای��ن  در  ام��س��ال،  م��درس��ه ای  درون 
بزرگ ترین  المپیاد  این  خ��ورده،  استارت 

رخداد ورزشی دانش آموزان به شمار می رود و 
پیرو این طرح انجمن های متعددی فعالیت می کنند که 
انجمن های تحت پوششی  از  نیز یکی  انجمن بسکتبال 
است که فعالیت خود را با اجرای طرح های متعدد عملی 

کرده است.
المپیاد  در  شمالی  خراسان  می کند:  تصریح  فروزمند 
درون مدرسه ای رتبه دار بوده و این امر به خاطر فکر و 
ایده های جدیدی است که توسط معاونت تربیت بدنی و 

سالمت آموزش وپرورش اجرایی شده است.
دانش  ورزش��ی  مسابقات  امسال  فروزمند  گفته  به 

آموزان در قالب طرح مدرسه قهرمان برگزار می شود.

حضور مربیان دانش آموز
به منظور  می کند:  اض��اف��ه  وی 
سنی  گروه های  در  استعدادیابی 
مختلف سبدها و نوآوری های جدید 
زنگ  در  آموزش  برای  و  ارائه شده 
ورزش و المپیاد درون مدرسه ای از 
خودشان  که  مربیانی 
دانش آموز 

هستند 
مربیگری  م��درک  و 

گرفته اند در کنار مربیان استفاده 
می شود.

و  شیروان  آموزش وپرورش  سالن های  تجهیز 
اسفراین

و  شیروان  آموزش وپرورش  سالن های  تجهیز  از  وی 
به  شهرستان ها  این  سالن  افزود:  و  داد  خبر  اسفراین 

تخته حلقه استاندارد مجهز شده است.

تربیت بدنی  سرپرست  گفته  به 
انجمن  مسئول  و  آموزش وپرورش 
خراسان  آموزش وپرورش  بسکتبال 
بسکتبال  مینی  مسابقات  شمالی 
بجنورد،  شهرستان های  تمامی  در 
جاجرم  و  گرمه  اس��ف��رای��ن،  ش��ی��روان، 
روزه ای   11 اردوی  به  منتخبین  و  برگزار 
دعوت  کشوری  رقابت های  در  حضور  برای 

شدند.
دانش آموز   86 اردو  این  در  اف��زود:  فروزمند 
مسابقات  به  اول  متوسطه  دانش آموز  ابتدایی،64 

کشوری المپیاد درون مدرسه ای اعزام شدند.
جمع  در  بجنوردی  دان��ش آم��وز  حضور  ب��ه  وی 
می گوید:  و  می کند  اش���اره  ملی  تیم  بهترین های 
پیش ازاین بهنام یوسفی در جمع بهترین های تیم ملی 
و اکنون محمد غالمی در مقطع متوسطه به اردوی تیم 

ملی دعوت شده است.

خطکشیوکفرنگزمینهاتوسطانجمنبسکتبالدانشآموزی
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مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی در نشست هم اندیشی 
معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان در شهرستان اسفراین از 

تزریق اعتبار به هیئت های ورزشی تا پایان آبان ماه خبر داد.
اداری  شورای  ماهانه  برگزاری  بر  تأکید  ضمن  لمیر  رشید  امین 
دستگاه های  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده  و  استان  ورزش 
دوش  بر  تنها  استان  جوانان  و  ورزش  مشکالت  رفع  گفت:  اجرایی 
با  استان  متولی  دستگاه های  تمام  و  نیست  خاص  و  ویژه  یک نهاد 
توجه به آئین نامه ها و دستورالعمل های ابالغ شده در جهت تسهیل 

امور جوانان و ورزش باید ورود پیدا کنند.
این  ادامه  در  نیز  استان  ورزش  امور  توسعه  معاون  شاهی  عباس 
تربیت بدنی  هفته  در  انجام شده  برنامه های  به  اشاره  ضمن  نشست 

و  هستند  استان  ورزش  قدرتمند  بازوان  ورزشی  هیئت های  گفت: 
روسای هر شهرستان با تعامل دوسویه و ارتباط دوجانبه در توسعه 

ورزش در مناطق کم برخوردار ورود پیدا کنند.
شاهی ضمن انتقاد از عدم ارسال گزارش ها به موقع توسط برخی 
و اطالع رسانی  گزارش  ارائه  استانی خواستار  از روسای هیئت های 

به موقع در برنامه های مختلف ورزشی شد.
این نشست که در دو نوبت صبح و عصر در مکان ورزش و جوانان 
پیشرفت  وضعیت  بررسی  با  شد  برگزار  روئین  روستای  و  اسفراین 
ابالغ  روند  ورزشی،  هیئت های  برنامه های  ورزشی،  اماکن  فیزیکی 
اعتبارات، گزارش کمیسیون ماده 88 و ارائه گزارش توسط روسای 

شهرستانی ادامه یافت.

تا پایان ماه مبالغی به هیئت های ورزشی تزریق می شود
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روزنامه صبح استان رییس هیئت کوهنوردی خراسان شمالی مطرح 
کرد:

  رونق كوهنوردی باوجود 
دیواره های بکر و ناشناخته در 

استان

شمالی  خراسان  کوهنوردی  هیئت  رییس 
استان  در  ناشناخته  و  بکر  دیواره های  گفت: 
کوهنوردی  برای رشته  بسیار مساعدی  شرایط 
دیواره های  و  دره ها  وجود  و  است  کرده  ایجاد 
قابلیت  استان  نقاط  دیگر  و  بجنورد  در  مرتفع 
جذب گردشگران و سنگ نوردان خارجی را دارد.
دیواره های  داشت:  اظهار  بهمنیار  حسین 
تورهای  برگزاری  قابلیت  شمالی  خراسان 

بین المللی را دارد.
شناسایی  راستای  در  کرد:  تصریح  بهمنیار 
خراسان  سنگ نوردی  پتانسیل های  معرفی  و 
مختلف  برنامه های  در  هیئت  ای��ن  شمالی 
بیستون  بین المللی  همایش  مانند  کشوری 
فشرده،  لوح  توزیع  به  نسبت  گذشته  سال  در 
بروشور و اقالم تبلیغاتی اقدام کرده است و این 

برنامه همچنان ادامه دارد.
کوهنوردی  هیئت  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
طبیعت  شناساندن  باهدف  شمالی  خراسان 
دوره  اولین  ب��رگ��زاری  به  اق��دام  استان  بکر 
کشوری بازآموزی سنگ نوردی در دره فیروزه 
 11 از  سنگ نورد   30 از  بیش  حضور  با  که  کرد 

استان کشور طی 3 روز برگزار شد.
ازجمله  ف��ی��روزه  دره  گ��ف��ت:  بهمنیار 
دیواره های بسیار مناسب برای برگزاری ورزش 
با  سنگ نوردی است و در این دوره این مکان 
به  فیروزه  روستای  امتداد  در  طول  کیلومتر   5
بین المللی  تورهای  برگزاری  قابلیت  گریوان 
سنگ نورد  گردشگران  جذب  و  سنگ نوردی 

خارجی را دارد.
وی گفت: دره فیروزه، دیواره طاق سالوک، 
بکر  نقطه  ده ها  و  قزل  دی��واره  سیساب،  دره 
دیگر در خراسان شمالی قابلیت سنگ نوردی 
تالش  ک��ه  اس��ت  رادار  ح��رف��ه ای  ب��ه ص��ورت 
این چنینی  دوره ه���ای  ب��رگ��زاری  با  می کنیم 
قدمی کوچک در راستای معرفی پتانسیل های 

خراسان شمالی برداریم.

خبــر

جوانان  و  ورزش  قهرمانی  ورزش  توسعه  گروه  رییس  اتفاقیه/امیری: 
ورزشی  اماکن  و  خوابگاه  قهرمانی،  پایگاه  نبود  گفت:  شمالی  خراسان 

استاندارد مشکالت ورزش استان به شمار می روند.
محمد فرحی اظهار داشت: 85 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های 
ورزشی نیمه تمام نیاز است که به محض تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه ها 

گام های مؤثری در راستای توسعه ورزش در استان برداشته می شود.
تختی،  ورزشگاه  چمن  شدن  مصنوعی  ب��رای  ک��رد:  تصریح  فرحی 
تومان  میلیارد   2 مجموعه  این  فنسکشی  و  تماشاگران  جایگاه  گسترش 
اعتبار نیاز است که به محض اختصاص این مبلغ قطعًا تا پایان سال این 

اقدامات انجام می گیرد.
که  دارد  وجود  استان  در  نیمه تمام  ورزش��ی  پ��روژه   78 وی  گفته  به 
و  شیروان  ورزشی  مجموعه های  و  ارکان  تخته  هزارنفری   15 استادیوم 

مانه و سملقان مهم ترین آن ها به شمار می روند.
شمالی  خراسان  جوانان  و  ورزش  قهرمانی  ورزش  توسعه  گروه  رییس 
از مکان اختصاصی برخوردار هستند  اینکه تنها 9 رشته ورزشی  بابیان 
کشتی،  جودو،  ورزشی  رشته های  تنها  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
و  شمشیربازی  کمان،  و  تفنگ  با  تیراندازی  صخره نوردی،  بدمینتون، 
کاراته و بوکس در سطح استان از سالن های تخصصی ورزشی برخوردار 
ورزشی  چندمنظوره  سالن های  از  ورزشی  های  هیئت  سایر  و  هستند 

استفاده می کنند.
تعداد 31 ورزشکار  ماه نخست سال 94  محمد فرحی گفت: در شش 
استان در رده های سنی مختلف به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند، از 
این تعداد 6 ورزشکار از بانوان استان در رشته های کشتی آلیش، هندبال 
و سنگ نوردی در اردوهای مختلف تیم ملی حضورداشته اند و مقام های 
رشته های  در  استان  ورزش��ک��اران  توسط  جهانی  و  آسیایی  مختلف 
مختلفی همچون والیبال، جودو، کونگ فو، کوراش، دوومیدانی و کاراته 

کسب شد.

نبودپایگاهقهرمانیو
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می شود.  رنگ  دو  شکستیش  وقتی  اما  است  رنگ  یک 
یک  تو  با  شکستی  که  را  آدمی  باش  نداشته  انتظار  پس 
رنگ باشد.   انگشتهای دستمان یکی کوچک، یکی بزرگ، 
اما  ضعیف،  یکی  و  قوی  یکی  کوتاه،  یکی  و  بلند  یکی 
هیچکدام دیگری را مسخره نمی کند.  .  .هیچ کدام دیگری 
نمی کند.  تعظیم  برای دیگری  و هیچ کدام  نمی کند  له  را 

آنها کنار هم یک دست می شوند و کار می کنند. 
گاه ما انسانها اگر از کسی باالتر باشیم، لهش می کنیم و 
بخاطر  شاید  می پرستیم  را  او  بودیم  پایین تر  کسی  از  اگر 
کسی  نه  ماست،  بنده  کسی  نه  باشد  یادمان  همینکه 
خدای ما. انگشت ها اینگونه ساخته شده اند. از ساختار 
انگشتانمان یاد بگیریم، باهم باشیم و کنار هم، آنگاه لذت 

یک دست بودن را می فهمیم. 

داستانک

    تخم مرغ

جدولجدول کلمات متقاطع
شمــاره
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                                                                                                                                                                                      ::   افقی:
است  آل��ی  ک��ود  نوعی   -1
خاکی  ک��رم  فعالیت  از  ک��ه 
ح��اص��ل م��ی ش���ود- وی��ران 
2- خوراکی مجردها!- پشت 
سرهم - بی آبرو 3- پول خرد 
برس  ریسمان-  مهاراجه!- 
آب��دار  میوه   -4 دندانشویه 
مضمن-  نقیض  تابستانی- 
تازی  دختر  ارتشی-  کامیون 
مخلوط  ماشین  نارسانا-   -5
 -6 رمز  و  راز  بتون-  کننده 
رشته  تیزتک-  پوستین- 
باریک زیر پرچم گل 7- ظرف 

آزمایشگاهی مخروطی شکل که برای جوشاندن مایعات آزمایشگاهی و جدا سازی 
گازها به کار م یرود- تکیه کالم درویش- دیلم 8- لون- مقبره زرتشتیان - گندم پودر 
شده 9- کشور آفریقایی به مرکزیت »لیبرویل «- روکش- تکیه کننده 10- دفتر ثبت 
نام  از روش های کشت گیاهان جالیز- آش ساده 11- نوعی حلوا-  اسناد رسمی- 
دخترانه ایرانی- دردها 12- قسمت بیرونی سقف- طنین صدا- ظرف پذیرایی- چه 
بسیار 13- عاقبت- از وسایل نقلیه قدما- ثروتمند 14- جایگزین وضو و غسل- از 
نیمه   -15 نوشته  از  بخشی  کردن  دار  عالمت  قلم  کشورمان-  محلی  های  گویش 
گرم- باتالق بین المللی به مساحت 20 هزارهکتار در استان گیالن که از جالبترین و 

بزرگترین زیستگاه های طبیعی جانوران ایران محسوب می شود
::   عمودی:

1- زبان گنجشک- مسطح- گونه ای مرغ دریایی بزرگ با بال هایی حدود 2متر 
که می تواند در حال پرواز بخوابد 2- پول رسمی کشورمان- قرقاول- عطر شیرینی 
3- غیرمجاز- دهنه اسب- آتشدان 4- تکیه کالم بچه مشهد- پسرتازی- گفتگو- جمع امت 5- کجاست؟- شرم و آزرم- پیوست کردن 6- از چین خوردگی های سطح زمین 
بوداییان- قمر مصنوعی- خوردن 9- منطقه ای گسترده دربخش آسیایی روسیه- بسیار  – ضدحمله- متجدد 8- کتاب مقدس  ابریشم  – گوسفند جنگی- عیدویتنامی 7- 
دوستدار- بحر 10- گرمای شدید- عددترتیبی نخست!- نژاد ایرانی 11- شهری مرزی در ایالم- پولک ماهی- ضمیر اتحاد! 12- حیوان عاشق عسل که حس بویایی صدبرابر 
انسان دارد- تقویت امواج رادیویی- نفی از آمدن- پسوند محافظت 13- ته نشین شده- شهری در افغانستان ونیز استان یزد- جنگجو 14- امتیازدادن- ترکیب شده- از مدارج 

تحصیالت اولیه 15- موجود ذره بینی- الهه شکار یونان باستان- شهر مذهبین
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دانستنی ها

سال   45 کولومر  سینفوروسا  و  مارتین 
است که تنها ساکنین روستای دورافتاده ال 
موجودات  تنها  هستند.  اسپانیا  اِسترالی 
هم نشینشان 3 سگ، 4 مرغ، یک خروس، 
است.  زنبور  کندوی  چند  و  گربه  حدود 25 
نزدیک ترین شهر 25 کیلومتر از منطقه محل 

سکونت این زوج سالخورده فاصله دارد.
تنها زندگی کردن روش غریبی برای زندگی 
کردن است، انگار که آن ها تنها انسان های 
همیشه  روستا  این  اما  زمین اند؛  کره  روی 
این قدر خلوت نبوده است. زمانی در اینجا 
یک  انسان،  صدها  داش��ت،  وج��ود  زندگی 
ال  درواق��ع  رستوران.  و  مدرسه  دو  کلیسا، 
اِسترال گذشته جالبی دارد و طبق افسانه ها 

زندگی  به عنوان محل  اختصاصًا  این روستا 
معشوقه های افراد ثروتمند بنا شده بود.

تقریبًا   1883 س��ال  سهمگین  طوفان 
را  خانه   17 و  کشت  را  ساکنین  از  نیمی 
دادگاه  شهر،  میدان  تنها  کرد.  نابود  کاماًل 
محلی، محل اقامت کدخدا و کلیسا آسیبی 
یادبودی  بنای  یافتگان  نجات  و  ندیدند 
پس ازاین  ساختند.  باختگان  جان  برای 
حادثه روستا جذابیت خود را از دست داد 

و به تدریج سکنه آنجا را ترک کردند.
سال  دو  مدت  ظرف  می گوید:  مارتین 
150،200 نفر از ساکنین در جست وجوی 
کردند.  ت��رک  را  آنجا  همیشه  ب��رای  ک��ار 
همسرم متولد اینجاست و تمایلی نداشت 

تصمیم گیری  اگر  ولی  کند  رها  را  اینجا  که 
مطمئنًا  می شد  گذاشته  من  عهده  بر  فقط 

همان اوایل مهاجرت می کردیم.

دنیا  قبرستان ها در همه جای  زندگی در 
مانیالی  منطقه  در  اما  است  مجاز  غیر 
فیلیپین این مورد به گونه دیگری است. در 
سخت  شرایط  خاطر  به  مردم  منطقه  این 
و  می کنند  زندگی  قبرستان  در  اقتصادی 
به  مشغول  نقطه  همان  در  آن ها  از  برخی 

کار شده اند.
مرکز  گورستان  بزرگترین  شمالی  بخش 
فیلیپین بیشتر شبیه یک روستای کوچک 
 10.000 ح��دود  در  جمعیتی  که  اس��ت 
این  شدن  ساخته  دقیق  زمان  دارد.  نفر 
به  احتماال  اما  نیست  مشخص  گورستان 
از  بعضی  که  آنجا  از  برمی گردد  گذشته ها 

از  را  خ��ود  خانه  ساکنین 
برده اند  ارث  به  اجدادشان 
را  خ��ان��ه ش��ان  ات��ف��اق��ی  و 
بیشتر  اما  ک��رده ان��د،  ترک 
ج��م��ع��ی��ت س��اک��ن ح��ال 
حاضر آنجا افرادی هستند 
بزرگ  شهر  ای��ن  در  از  که 
برای  جایی  نتوانسته اند 

ادامه زندگی بیابند.
و  ف��روش��گ��اه  از  غیر  ب��ه 

راه  از  قبرستان  این  ساکنین  رستوران 
می کنند.  روزی  کسب  گورستان  برای  کار 
را  تابوت  نوجوان ها  ع��زاداری  مراسم  در 

حمل می کنند و 50 پزو دستمزد می گیرند 
مردان بالغ آرمگاه ها را می سازند یا تعمیر 
تمیز  و  مراقبت  کار  هم  زن ه��ا  می کنند، 

کردن گورستان را به عهده دارند.

45سالزندگیدرروستاییخالیازسکنه

اینافرادباُمردههازندگیمیکنند!

پرداختند  جیبی  دستگاه  یک  توسعه  به  آزمایشگاهی  محققان 
که به یک گوشی هوشمند متصل می شود و می تواند عالئم هشدار 

دهنده حمالت آسم را تشخیص دهد. 
اندازه گیری  برای  همراه،  کاربردی  برنامه  یک  با   Wing حسگر 
دقیق دو عملکرد مهم ریه کار می کند: میزان هوایی که در یک ثانیه 

وارد ریه می شود و سرعتی که هوا بازدم می شود. 
به گفته دانشمندان ، استفاده مداوم از دستگاه Wingدر طول زمان 
می تواند به تجسم عملکرد ریه توسط کاربران، تشخیص محرک های 
محیطی و دارو که می تواند باعث بروز عالئم شود و دانستن این که 

چه زمانی قبل از وقوع آسم و یا حمالت مرتبط با آن باید اقدام کرد، 
کمک می کند. دستگاه Wing با جک هدفون به گوشی هوشمند وصل 
به  نیازی  بنابراین  می کند،  تامین  آن  از  را  خود  نیروی  و  می شود 
شارژر یا باتری ندارد.این نرم افزار هم اجازه نظارت و هم جمع آوری 
داده ها را به کاربران می دهد، همچنین کاربر قادر است این داده ها 
را از طریق HIPAA به صورت ایمن با یک پزشک به اشتراک بگذارد. 
به گفته محققان، این دستگاه می تواند به نظارت و مدیریت بر انواع 
فیبروز  ریوی،  مزمن  انسدادی  بیماری  جمله  از  ریوی،  بیماریهای 

کیستی، برونشیت مزمن، آمفیزم و فیبروز ریوی کمک کند. 

توسعه دستگاه جیبی برای هشدار در مورد حمالت آسم 
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بعضی از دانشمندان در عین حال كه عالمند، جاهلند، 
چون عاقل نیستند كشته جهلند و علم آنان به حالشان 
نافع نیست. كسی كه علم را برای مقام های دنیا، جلب 
توج�ه و احترام مردم و یا برخ�ورداری از زرق و برق 
بیشتر طلب كند، خود را ارزان می فروشد. او عالم است 
ولی عاقل نیست. و دیگران كه راه دنیا را طی كرده اند، 
بیش�تر و بهت�ر از ای�ن ش�خص، حط�ام دنی�ا را فراهم 
كرده اند و از آن لذت می برند، پس این گونه از علوم هم 

علوم غیرنافع به شمار می آید.
مبادی اخالق در قرآن، ص 22

امام صادق ) ص ( فرمودند:
همانا حدیث ما س�خت و دشوار اس�ت و جز پیغمبر مرسل و 
فرشته مقرب و مومنی كه خدا دلش را به ایمان آزموده كسی 

تحمل پذیرش آن را ندارد. 
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اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج  »العربیه«   
مطرح  ایران  علیه  را  ادعاهایی  که  داده  بازتاب  را  فارس 

کرده است. 
ش��ورای  دبیرکل  الزیانی،  راش��د  بن  عبداللطیف 
سعودی  شبکه  با  وگو  گفت  در  فارس،  خلیج  همکاری 
داشته:  اظهار  ایران  و  شورا  این  روابط  درباره  العربیه 
حوزه  عرب  کشورهای  زیرا  دارد،  وجود  صلح  »فرصت 
برای  و  کرده اند  تالش  آن  برای  همواره  فارس  خلیج 

صلح دست همکاری می دهیم«. 
درباره  خود  ادعاهای  تکرار  ضمن  وی  حال،  عین  در 
و  ب��زرگ  تنب  کوچک،  تنب  ای��ران��ی  سه گانه  جزایر 
غنمیت  را  فرصت  ایران  »امیدواریم  افزوده:  ابوموسی 
گفت وگوی  به  و  کند  اثبات  را  خود  نیت  حسن  و  بداند 
جدی برای حل و فصل موضع اشغالگری خود بر جزایر 
بین المللی  به دادگاه  اینکه  یا  اماراتی پاسخ مثبت دهد 

کنیم«.  رجوع 

رسانه های خارجی

  زنجانی حاصل رانت های پشت پرده 
        است

باب��ک زنجان��ی جوانی ک��ه زود بر س��ر زبان 
ه��ا افتاد و ب��ا همه عک��س ی��ادگاری گرفت از 
سیاس��ت مدار تا هنرمند و س��ردار. برای وی 
تنه��ا ش��هرت مه��م ب��ود و همین ش��هرت بود 
ک��ه وی را بی��ش از هر کس��ی بر س��ر زب��ان ها 
انداخ��ت. برخی می گویند بابک زنجانی تنها 
یک فرد است و دست های پنهانی در زنجانی 
س��اختن او دخی��ل هس��تند، دس��ت هایی که 
ب��ه طور حت��م با نهاده��ای ق��درت و ثروت در 
ارتب��اط اس��ت. زنجانی ب��دون کم��ک برخی 
افراد قادر به میلیاردر شدن نبود هرچند خود 

بیان می کند که توانش بسیار زیاد است.
اکنون او با قدرت می گوید 2 میلیارد برایش 
پول خرد است ولی در حساب های بین المللی 

وی همین مقدار پول خرد یافت نمی شود.
منص��ور کمال نی��ا کارش��ناس اقتص��ادی در 
گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار ایلنا بی��ان م��ی دارد که 
زنجانی حاصل رانت های پشت پرده مسئوالن 
مطرح اس��ت. زنجانی با گفت��ه هایش به دنبال 
بدست گرفتن زمان است و به خوبی نیز توانسته 
همه مردم کشور را با ادبیات خود سردرگم کند.

   دست ظریف به اوباما كار دستش داد
محم��د دهقان عضو هیئت رییس��ه مجلس 
شورای اس��المی پیش از پایان نشست علنی 
دی��روز پارلمان موارد اع��الم وصولی را قرائت 

کرد.ب��ر این اس��اس، س��ؤال مل��ی احمدعلی 
مقیم��ی نماینده مردم بهش��هر از محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه درباره علت مصافحه 
وی ب��ا رییس جمه��ور آمری��کا اع��الم وص��ول 
ش��د.همچنین س��ؤال مل��ی ن��ادر قاضی پ��ور 
نماین��ده م��ردم ارومی��ه از ظری��ف وزی��ر امور 
خارجه درباره عملکرد ضعیف نمایندگی های 
جمهوری اس��المی ای��ران در ایف��ای وظایف 

قانونی اعالم وصول شد.
  واكنش ابتکار به رد شدن از روی پرچم 

       آمریکا 
پ��س از عکس عبور معصوم��ه ابتکار از روی 
پرچ��م آمری��کا در همای��ش وح��دت ح��وزه و 
دانش��گاه در فرهن��گ س��ازی و مطالب��ه گری 
در اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه در قم برگزار ش��د، 
خبرهایی در س��ایت ه��ای مختل��ف مبنی بر 
تذک��ر تی��م حفاظت��ی ابت��کار برای ردنش��دن 
از روی پرچم آمریکا منتش��ر ش��د ک��ه وی در 
صفح��ه اینس��تاگرامش به این اخب��ار واکنش 
نش��ان داد.یکی از خبرگزاری ها عکس گرفته 
و یک��ی از س��ایت ه��ای همراهش تیت��ر زده: 
تذک��ر محافظ ابت��کار برای رد نش��دن از روی 
پرچم آمری��کا! واقعا آدم چی بگه به این همه 

خالقیت در خبرسازی های مغرضانه ا؟
  دعوت جمعیت فدائیان اسالم از سید 

       حسن خمینی برای كاندیداتوری
دبی��رکل  عبدخدای��ی  مه��دی  محم��د 

ی��ك تش��کل  جمعی��ت فدایی��ان اس��الم ک��ه 
آی��ت  کاندیدات��وری  اصولگراست،خواس��تار 
ا... سیدحس��ن خمین��ی ش��د. عبدخدای��ی 
در گفتگو ب��ا هفته نامه »طل��وع صبح« اظهار 
داش��ت: حس��ن آقای خمینی از سالله پاکی 
ن��وادگان نابغ��ه حض��رت ام��ام  هس��تند و از 
خمینی هس��تند. تالیفات و کت��اب هایی که 
ایش��ان منتش��ر کرده ان��د و تدری��س دروس 
حوزوی در س��طح خ��ارج، نش��ان دهنده ی 
دان��ش ی��ادگار ام��ام )ره( اس��ت. وی افزود: 
به نظ��ر بنده، حضور حاج سیدحس��ن آقا در 
انتخاب��ات مجل��س خب��رگان ض��رورت دارد. 
هویت م��ا فرمان م��ی دهد ک��ه در انتخاباتی 
ش��رکت کنی��م ک��ه بهتری��ن ن��وه ام��ام در آن 

حض��ور دارد.
   باالترین سطح نفوذ در سطح 

        مسئوالن است
عل��ی رضا زاکان��ی نماینده م��ردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در نشست "فصلی نو 
از مب��ارزه" گفت: آمریکا امروز بعداز37س��ال 
می خواهد از پس��ابرجام راهی برای بازگش��ت 
فراه��م کند.وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه باالترین 
س��طح نفوذ درسطح مس��ئوالن است، گفت: 
بدترین نوع نفوذ نیاز و محتاج بودن به آمریکا 
ب��ه عنوان عنص��ر نجات بخش اس��ت، منجی 
دانس��تن آمریکا خطری اس��ت ک��ه انقالب را 

تهدید می کند.

 زاکانی خاطرنش��ان کرد: برخی مس��ئوالن 
معتقدن��د ب��دون تکی��ه ب��ه س��رمایه گ��ذاران 
خارج��ی نمی ت��وان کاری از پیش ب��رد و خود 
را محت��اج آمری��کا می دانن��د و می خواهند از 
ای��ن طریق حق زیس��تن مس��المت آمیز کنار 
آنها را کس��ب کنند و بروز ای��ن تفکر در کتاب 
مبانی نظری برنامه چهارم توسعه که در زمان 

اصالحات تدوین شد قابل مشاهده است.
  درخواست سحابی از امام به روایت 

       محمدی
منوچه��ر محم��دی در گف��ت و گویی مدعی 
ش��ده اس��ت که نفوذ آمریکا در ساختار حاکم 
ب��ر دولت موق��ت چنین ش��رایطی را به وجود 
آورده ک��ه حتی دکتر س��حابی نزد ام��ام رفته 
ب��ود و گریه می کرد که مرگ بر آمریکا نگویند. 
آخرین حرکتی که منجر به تس��خیر س��فارت 
ش��د، این بود که آمریکا به شاه پناه داد و بعد 
از آن بازرگان در الجزایر با برژینس��کی مشاور 
امنیت مل��ی وقت آمری��کا مالقات ک��رد. این 

مالقات به درخواست مهندس بازرگان بود.
   علت پلمپ »رستوران KFC« در تهران 

         مشخص شد
منطق��ه  در   ،"KFC "رس��توران  گذش��ته  روز 
سعادت آباد توس��ط پلیس اماکن تهران پلمپ 
ش��د.علت این اقدام از س��وی پلیس نداش��تن 
مجوز قانونی و جعل پروانه کس��ب عنوان شده 
اس��ت.گفتنی اس��ت، رس��توران پلم��پ ش��ده 

جمعه ش��ب به عن��وان اولی��ن ش��عبه KFC، در 
تهران ش��روع به فعالیت کرده ب��ود که مردم نیز 
جهت صرف غذا صف طوالنی را تش��کیل داده 
بودند.الزم به ذکر است در پی مخالفت با افتتاح 
نمایندگی فروش��گاه زنجی��ره ای مک دونالد در 
ایران به فس��ت فود آمریکایی کی اف سی مجوز 

داده شد تا در ایران شعبه داشته باشد.
  پهپادهای داعش ساخت آمریکا هستند

پهپاده��ای گروه های تروریس��تی که اخیرا 
ارت��ش س��وریه آنه��ا را در اط��راف ش��هر ازرع 
در ری��ف درعا س��رنگون کرد، س��اخت آمریکا 
هس��تند. ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نق��ل از پایگاه 
ش��بکه خب��ری المن��ار، ی��ک تیم وی��ژه بعداز 
بررسی پهپادهای سرنگون شده اعالم کرد که 
switch- «این پهپادها س��اخت آمریکا و از نوع
blade« اس��ت. این پهپادها که برای عملیات 
تروریس��تی بمب گذاری ش��ده اند و وزنش��ان 
به ح��دود پنج کیلوگرم می رس��د به تازگی در 
اختیار گروه های مسلح تروریستی در جنوب 

سوریه قرار گرفته اند.
اطالع��ات دریافت��ی حاک��ی اس��ت ک��ه اتاق 
عملی��ات الموک در ام��ان پایتخت اردن که از 
گروه های مس��لح تروریست حمایت می کند، 
آنها را در اختیار این گروه ها قرار داده است.

پهپ��اد های س��رنگون ش��ده توس��ط ارتش 
س��وریه می توانند به مدت ی��ازده دقیقه و در 

حدود ده کیلومتر پرواز کنند.

  كنایه نوبخت به مخالفان برجام
محمد باقر نوبخت صبح دیروز در نشست هفتگی خود خاطرنشان کرد: ما به منتقدان احترام گذاشته و آن 
ها را تقدیس می کنیم، اما ما هم نسبت به دختران جوانی که به دلیل مشکل اقتصادی نمی توانند ازدواج کنند 

یا فارغ التحصیالن بیکار دلواپسیم.
 وی در ادام��ه با اش��اره به نام��ه چندحقوقدان درباره  برچیده ش��دن س��انتریفیوژها گف��ت: برجام به 
تصوی��ب ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی و مجلس رس��ید و رهب��ر انقالب اج��رای آن را ب��ا مالحظاتی بیان 

کردن��د. 
برج��ام نه برای ما و نه ب��رای طرف مقابل ایده آل نبود. اکنون باید کار به عهده  نهادهای قانونی گذاش��ته 
ش��ود و دیگرس��ه نفر حقوقدان نمی توانند نظ��ر دهند. ما مش��اهده می کنیم که نهاده��ای غیرقانونی جعل 

ش��ده و به جای نهادهای قانونی اظهارنظر می کنند.
  گزارش های جعبه ای علیه كاندیداهای انتخاباتی

کمال الدی��ن پیرم��وذن در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا، ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش ش��ورای نگهب��ان در برگزاری 
انتخاب��ات مجل��س ده��م در اس��فندماه ج��اری، اظهار داش��ت: ت��ا آن جایی که ب��ه عملک��رد واقعی 
ش��ورای نگهب��ان اش��راف دارم و در جری��ان رس��یدگی ب��ه صالحی��ت نماین��دگان در دوره گذش��ته 
ش��اهد ب��ودم، ش��ورای نگهب��ان نهایت مس��اعی را داش��ته و نظرش��ان نس��بت ب��ه مل��ت وکاندیداها 

٬ مثبت اس��ت
 اما عده ای گزارش های کذبی را به صورت جعبه ای به ش��ورای نگهبان و مراجع چهارگانه ای که این ش��ورا از 

آنها استعالم می کند، روانه می کنند.
وی اف��زود: ت��ا جایی که می دانم، ش��ورای نگهبان به ای��ن گزارش ها بها نمی دهد ام��ا به هر حال این 
معض��ل بس��یار نگران کننده وجود دارد ک��ه رقبا یا افراد و گماش��ته های آنان آن قدر علی��ه کاندیداهایی 
همچنی��ن  و  جنجال آفرینی ه��ا  و  غوغاس��االری ها  ای��ن  خدایی ناک��رده  ک��ه  کنن��د  س��یاه نمایی  خ��اص 
جوس��ازی های منطق��ه ای منجر به این ش��ود که ش��ورای نگهبان نیازمند زمان بیش��تری برای بررس��ی 

صالحی��ت کاندیداه��ا باش��د.

نماین��ده م��ردم نوش��هر و چال��وس در مجلس 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه واگ��ذاری اراضی وی��ژه مجاور 
آزادراه ته��ران- ش��مال ب��ه بنی��اد مس��تضعفان 
اق��دام غی��ر فنی و غیر کارشناس��ی ب��وده به ایلنا  
گفت: واگذاری ای��ن اراضی به بنیاد برای تامین 
مالی پ��روژه فرقی با زمین خواری ندارد.قاس��م 
احم��دی الش��کی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار ایلنا 
اظه��ار ک��رد: اراضی بس��یار مهم مج��اور آزادراه 
ته��ران- ش��مال در حالی ب��ه بنیاد مس��تضعفان 
واگذار شد که تاکید مقام معظم رهبری همواره بر حفاظت از این مناطق و 
اراضی ویژه بوده است حال این اراضی به منبع درآمدی برای تامین مالی 
بنیاد برای ساخت آزادراه تبدیل شده است.وی با تاکید بر اینکه واگذاری 
زمین به س��ازنده پروژه در قراردادها تصمیم بس��یار غلطی بود،  ادامه داد:  
در ح��ال حاضر بهتری��ن اراضی منطقه کالردش��ت،  مرزن آباد،  نوش��هر به 
بنیاد مس��تضعفان داده شده است که البته هر بار که قصد ساخت و ساز در 
این مناطق را داش��تند با ممانع��ت و مخالفت های مردمی و بومیان مواجه 
ش��ده اند.الش��کی تاکید کرد: منابع تامین مالی س��اخت این پروژه باید از 
طریق دیگر تامین می ش��د و نه فروش اراضی ویژه کشور.احمدی الشکی 
با بیان اینکه مجموعه وس��عت نوش��هر،  چالوس و کالردشت چیزی حدود 
3 ه��زار و 200 کیلومتر مربع اس��ت ک��ه بخش های مهم آن هم به س��ازنده 
آزادراه تهران- شمال داده ش��ده است،  ادامه داد: نباید برای آبادانی یک 
نقطه و ایجاد رفاه؛ مناطق دیگری را تخریب و رفاه دیگری را از بین برد. 

محم��د س��لیمانی ک��ه در دول��ت ده��م وزی��ر 
ارتباطات و فناوری اطالعات بود، در نطق میان 
دستور خود از عبارات تندی علیه دولت یازدهم 

استفاده کرد.
 ای��ن نماین��ده عضو جبه��ه پای��داری گفت: از 
دول��ت و رییس جمه��ور مصرانه م��ی خواهم که 
ب��دون در نظ��ر گرفتن ش��رایط 9 گان��ه رهبری ، 
مجلس و ش��ورای عالی امنیت مل��ی از باز کردن 
پیچ و مهره های تاسیس��ات هس��ته ای اجتناب 
کند چراکه این پیچ و مهره ها با خون دل دانش��مندان هس��ته ای ما بس��ته 
ش��ده و با خون ش��هدای هس��ته ای صیقل خورده اس��ت و باز کردن  آن ها 
ب��دون رعایت الزامات، پاگذاش��تن روی خون این شهداس��ت. س��لیمانی 
ادام��ه داد: یک��ی از ش��روط الزامات تش��کیل تیم ق��وی و هوش��مند برای 
نظارت بر اجرای برجام اس��ت که ضروری اس��ت این تیم سریع تر تشکیل 
ش��ود. وی افزود: به نظر می رسد دولت از ارائه الیحه برنامه ششم توسعه 
طفره می رود و قصد دارد مجلس را س��ر کار بگذارد. تذکر ش��دید می دهم 

که چنین  رفتاری شایسته نیست.
 س��لیمانی مدعی ش��د: دولت اگر نتوانسته مفاد برنامه پنجم را اجرا کند 
دلیلی نمی ش��ود ک��ه برنامه ریزی در کش��ور متوقف ش��ود و از رفتار دولت 
چنی��ن بر می آی��د که این ها ب��ه برنامه اعتق��ادی ندارند.اگر چنین اس��ت 
فاجعه است. وی افزود: متاسفم که مماشات غیرمنطقی و غیر قابل قبول 

هیئت رییسه مجلس را شاهدیم.

واگذاری اراضی ویژه به بنیاد مستضعفان 
فرقی با زمین خواری ندارد

نطق تند وزیر احمدی نژاد 
علیه دولت روحانی در مجلس

روز دانش آموز

کا هب دست دانشجویان)1358 ه.ش( تسخیر الهن جاسوسی آمری



etefaghyehrazavi@gmail .com پست الکترونیک:  

اخبار2
N E W S

ETEFAGHYEH DAILY NEWSPAPER

روزنامه صبح استان
ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

w w w . e t e f a g h y e h . i r

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، گفت: سیزده آبان در واقع منشاء تحوالتی در روند تاریخی 
انقالب  ستیزی  استکبار  و  کشور  استقالل  های  پایه  که  است  کشور 

اسالمی را شکل داده است.
شورای  رییس  جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
عالی انقالب فرهنگی شامگاه سه شنبه با اشاره به تبعید حضرت امام 
خمینی )ره( در سیزده آبان سال 43 به عنوان مقطع اول و کشتار تعداد 
به  استبدادی  رژیم  توسط   57 آبان   13 در  کشورمان  جوانان  از  زیادی 
عنوان مقطع دوم حرکت نهضت، افزود: دانش آموزان و دانشجویان در 

سیر تحوالت و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی بویژه دفاع مقدس 
نقش تعیین کننده ای داشته اند.

روحانی با تاکید بر نامیدن 13 آبان 58 و تسخیر النه جاسوسی توسط 
دانشجویان پیرو خط امام به عنوان »انقالب دوم« از سوی امام راحل، 
قیام  استبداد  برابر  در  اول،  انقالب  در  یکپارچگی  با  ملت  داد:  ادامه 

کردند و در انقالب دوم نیز استکبار ستیزی خود را اعالم داشتند.
رییس جمهوری افزود: امروز هم پیام ملت این است که با ایستادگی 
و انسجام، هوشیاری ملی و هدایت رهبری آگاه ضامن حفاظت از نظام 

و دستاوردهای انقالب خواهند بود.

روحانی:
سیزده آبان سرمنشاء استقالل كشور و استکبار ستیزی است
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قیمت )تومان(طال و سکه

933000 تمام  طرح  جدید
932000 تمام  طرح  قدیم

471000نیم سکه
249000ربع سکه

168000سکه گرمی
95210 طالی 18 عیار

قیمت )تومان( نوع ارز
3505دالر

3878یورو 
5405پوند
955درهم

1265لیرترکیه

سکه و ارز

 جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه
سکه  قطعه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
 933 بازار  در  سه شنبه  دیروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
هزارتومان، طرح قدیم 932 هزار تومان، نیم سکه 471 
هزار تومان، ربع سکه 249 هزار تومان و سکه گرمی 168 
هزار تومان اعالم شد. همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 
18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 210 تومان و نرخ هر 

اونس طال در بازارهای جهانی 1136 دالر است.
را  آزاد  نرخ هر دالر  ارز  بازار  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3505 تومان، هر یورو را 3878 تومان، هر 
درهم  و  تومان   1265 ترکیه  لیر  تومان،  را5405  پوند 

امارات را 955 تومان اعالم کردند.

و  برجام  به  اش��اره  با  قضائیه  ق��وه  رییس 
گفت:  آن  به  نسبت  مطرح شده  انتقادات 
اینکه می گویند کار دولت فقط شده مذاکره با 

آمریکا، حرف غیرمنصفانه ای است.
آملی  ص��ادق  آی��ت ا...  ایسنا،  گ��زارش  به 
استان  اداری  ش��ورای  جلسه  در  الریجانی 
مازندران با بیان اینکه به حمدا... امروز میان 
تصریح  دارد،  وجود  خوبی  بسیار  تعامل  قوا 
کرد: در مساله برجام، قوه قضائیه یعنی ما به 
عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی به دولت 
را  خود  استداللی  نظر  ما  البته  کردیم.  کمک 
مشکل  هم  برجام  مواد  از  برخی  با  و  دادیم 
تیم  و  محترم  دولت  اینکه  منتها  داشتیم. 
توانایی داشته، یک بحث  واقعا  مذاکره کننده 

است اما باید منصفانه نگاه کنیم.
در  هم  دولت  مقدورات  اینکه  بیان  با  وی   
فشار  داد:  ادامه  شود،  لحاظ  باید  زمینه  این 
اینکه  است.  دولت  دوش  روی  اجرایی  کار 
بعضی ها می گویند دولت فقط کارش مذاکره با 
آمریکا شده، غیرمنصفانه است. ممکن است 
ما هم به برخی کارها انتقاد داشته باشیم اما 

چرا این حرف های غیرمنصفانه و غیراعتدالی 
را بزنیم؟

نظام  چارچوب  در  دولت  از  ما  افزود:  وی 
قضائیه  قوه  عنوان  به  ما  می کنیم.  حمایت 
کاری  که هر  نداده ایم  ارگانی ضمانت  به هیچ 
در  ما  حمایت  بلکه  کنیم  حمایت  آن  از  کرد 

چارچوب نظام است.
اینکه  بیان  ب��ا  قضایی  دستگاه  رییس 
اظهار  نیست،  نظام  نفع  به  حاشیه سازی ها 
چه  و  اصالح طلب  چه  گاهی  متاسفانه  کرد: 

غیر اصالح طلب ها حاشیه سازی می کنند.
رابطه  در  کرد:  خاطرنشان  الریجانی  آملی 
و  تدبیر  به  نیاز  هم  پسابرجام  مسائل  با 
استان ها  در  قضائیه  قوه  دارد.  وجود  همدلی 
داشت  خواهد  تعامل  اجرایی  دستگاه های  با 
و  پروردگار  رضایت  موجب  همدلی  که  چرا 

مردم است.
خود  سخنان  از  دی��گ��ری  بخش  در  وی   
شاید  طبیعی  اراضی  به  تعرض  کرد:  تصریح 
همان  باشد.  مازندران  استان  حاد  مسائل  از 
داده،  نشان  راسخ  عزم  قضائیه  قوه  که  طور 
همین طور  هم  مازندران  استان  دادگستری 

اقدام کرده است.
با بیان اینکه قلع و قمع  رییس قوه قضائیه 
مستحدثات دست قوه قضائیه نیست، اظهار 
اما  است  قاضی  به دستور  امر  این  البته  کرد: 
هم  ام��روز  من  می شود.  انجام  قانون  طبق 
با  قضایی  دستگاه  است  بهتر  که  دادم  تذکر 
هواخوری  برای  اف��رادی  کند.  عمل  اولویت 
انجام  کالنی  تصرفات  و  می آیند  مازندران  به 
باغچه  در  کشاورز  یک  گاهی  اما  می دهند 
طبق  گرچه  است.  ساخته  گلی  اتاق  دو  خود 
من  اما  کنند  اقدام  همه  به  نسبت  باید  قانون 

از مسئوالن قضایی خواسته ام با اولویت اقدام 
کنند.

به گزارش ایسنا، آملی الریجانی در ابتدای 
این جلسه با بیان اینکه کشور شرایط خاصی 
حمدا...  به  گفت:  دارد،  منطقه  در  به ویژه 
از  بعد  سالیان  طول  در  اسالمی  جمهوری 
انقالب توانسته به اقتدار کامال ملموسی برسد 

و از این جهت مورد توجه دنیاست.
حمدا...  به  اسالمی  جمهوری  افزود:   وی 
در جنبه های مختلف علمی، سیاسی، نظامی 

و ... رشد فزاینده ای داشته است.
حکومت  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  رییس 
اسالمی در قالب جمهوری اسالمی یک پدیده 
پدیده  یک  )ره(  امام  حضرت  و  بود  نو  بسیار 
کردند.  پی ریزی  امروز  جهان  در  را  شگرف 
نمی کرد  گمان  انقالب  ابتدای  در  هیچ کس 
این هجمه ها و فشارها در طول این سال ها بر 

جمهوری اسالمی وارد شود.
آم��ل��ی الری��ج��ان��ی ب��ا اش���اره ب��ه اق��دام��ات 
ترور  و  تحریم ها  تحمیلی،  جنگ  منافقین، 
دشمنان  ک��رد:  اظهار  نظام  شخصیت های 
ولی  کردند  وارد  فشار  می توانستند  هرچه 
کشور ما ایستادگی کرد و االن نیز توان دیدن 
نظر  از  که  اسالمی  جمهوری  مانند  کشوری 
نظامی هم کشور مقتدری است و حرف برای 
نشان  نرمش  هرچند  و  ندارند  را  دارد  گفتن 
فشارها  همان  صحنه  پشت  در  اما  می دهند 

وجود دارد.
رهبری های  با  ما  کشور  اینکه  بیان  با  وی   
مشکالت  از  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  امام 
کشور  داد:  ادام��ه  اس��ت،  ک��رده  عبور  مذکور 
است.  مقتدر  کشور  یک  حاضر  حال  در  ما 
برای  اذنابشان  و  سعودی ها  و  آمریکایی ها 

چندین سال حاضر نبودند جمهوری اسالمی 
منطقه ای  قدرتمند  نیروی  یک  عنوان  به  را 

بپذیرند اما در آخر مجبور به این امر شدند.
در  ک��رد:  خاطرنشان  قضائیه  قوه  رییس 
اقتدار  منطقه،  در  اصلی  مساله  حاضر  حال 
اسالمی  جمهوری  و  است  اسالمی  جمهوری 
اقتدار  است.  کابوس  یک  برخی  برای  االن 
که  چ��را  نیست  نظامی  ق��درت  به  صرفا  هم 
کشورهای دیگر هم آن را دارند و حتی ممکن 
منتها  باشند،  داشته  هم  اتمی  سالح  است 
مهم این است که اقتدار جمهوری اسالمی با 

ایده و نظریه همراه است.
چندین  غ��رب  اف���زود:  الری��ج��ان��ی  آملی 
زندگی  و  سیاست  از  دین  جدایی  برای  قرن 
از  برخی  ام��ا  ک��رد  ت��الش  م��ردم  اجتماعی 
سیاسی  اندیشه  تاریخ نگاران  و  متفکرین 
سکوالریزه شدن  سمت  به  دنیا  می گفتند  که 

می رود، امروز از حرف خود برگشته اند.
دو  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  را  دینی بودن  و  م��ردم س��االری  رک��ن 
تا مردم در  اظهار کرد: در جمهوری اسالمی 
صحنه نباشند، هیچ وقت این ایده و نظریات 
و  نمی رسد  ظهور  منصه  به  عمل  صحنه  در 
تیزبینی امام )ره( همین بود که مردم شناسی 

عمیقی داشت.
اینکه  بیان  ب��ا  قضایی  دستگاه  رییس 
م��ردم  خ��ادم��ان  ب��ای��د  واق��ع��ا  مسئوالن  م��ا 
به  سمت ها  این  در  ما  وجود  گفت:  باشیم، 
مجاهدت ها، ایثارگری ها و شهادت های مردم 
قرار  منصبی  در  وقتی  نیست  انصاف  است. 

گرفتیم این چیزها را فراموش کنیم.
مشکالت  کشور  اف��زود:  الریجانی  آملی 
مردم  که  دارد  فراوانی  اجتماعی  و  اقتصادی 

با آن دست به گریبان هستند. همه مسئوالن 
کشور و مردم باید دست به دست هم دهند تا 

گرهی از کار مردم باز شود.
به  راج��ع  جلسه ای  در  ک��رد:  تصریح  وی 
آسیب های اجتماعی حضور داشتم و در آنجا 
خانواده هایی  می داد  نشان  که  فیلم ها  برخی 
وضعیت هایی  چه  در  مخدر  م��واد  خاطر  به 
و  ب��ودن��د  تاسف برانگیز  واق��ع��ا  هستند، 
این  مردم  و  مسئوالن  همدلی  با  ان ش��اءا... 

مشکالت برطرف شود.
که  اق��ت��داری  گفت:  قضائیه  ق��وه  رییس 
می بینیم  اس��الم��ی  ج��م��ه��وری  ن��ظ��ام  در 
اگر  است.  الهی  ارزش های  و  اسالم  مدیون 
مقابل  در  کشور  آیا  نبود  الهی  انگیزه های 
م��ی آورد؟  دوام  شکننده  هجمه های  ای��ن 
فرهنگی  تهاجم  برای  رسانه ای  هجمه های 
است.  تمام عیار  جنگ  یک  کشور،  این  به 
درک  را  فاجعه  عمق  شاید  عزیزان  برخی 
معناست.  چه  به  فرهنگی  هجمه  که  نکنند 
چند  که  می کنند  خرج  دالر  میلیاردها  چرا 
قربت  قصد  آیا  بیندازند؟  راه  فارسی  کانال 
 100 اینکه  بر  مبنی  دادند  گزارشی  دارند؟ 
برای  اینها  دارد.  وجود  فارسی زبان  کانال 

هجمه های فرهنگی است.
از  یکی  اینکه  بیان  ب��ا  الریجانی  آملی 
حفظ  م��ردم  و  مسئوالن  کارهای  مهم ترین 
گفت:  است،  انقالب  ارزش��ی  دستاوردهای 
زمینه  این  در  کوتاهی  کوچک ترین  امروز  اگر 

انجام دهیم به کشور خیانت کرده ایم.
را  اسالمی  جمهوری  باید  ما  اف��زود:  وی   
کنیم.  حفظ  ارزش��ی ب��ودن��ش  و  مردمی  به 
برای  را  ما  و  هستیم  مسئول  مسئوالن،  ما 

ریاست کردن نگذاشته اند.

پارلمانی  معاون  و  ارشاد  وزارت  سخنگوی   
کشته شدگان  دیه  پرداخت  درباره  ارشاد  وزیر 
قراردادهایی  از  یک  هیچ  در  گفت:  منا  فاجعه 
مطرح  دیه  مسأله  بسته،  عربستان  با  ایران  که 

نشده است.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  ن��وش آب��ادی  حسین 
حادثه دیدگان  به  دولت  که  مبلغی  کرد:  عنوان 
و  شد  پرداخت  که  بود  غرامتی  کرد،   پرداخت 
دولت تعهدی برای پرداخت بیمه ندارد؛ چون 
رخ  عامل  دولت  سهل انگاری  که  نبوده  اتفاقی 
بیمه گذار،  فقط  حج  بحث  در  باشد.  آن  دادن 
کرده  بیمه  را  خود  اختیاری  که  کسانی  هم  آن 
مبلغ  هم  آن  که  می گیرند  عمر  بیمه  باشند، 

محدودی است.
میلیون   50 عنوان  به  آنچه  داد:  ادام��ه  او 
دیه  است،  خسارت  می شود  پرداخت  تومان 
بپردازد.  باید  عربستان  دولت  را  دیه  نیست؛ 
مسأله  منتها  داده.  رخ  آنجا  در  اتفاق  چون 
پذیرفتن  بار  زیر  عربستان  وقتی  که  اینجاست 
منتفی  برایش  هم  دیه  نمی رود،  مسئولیت 
قراردادی  و  تفاهم نامه  در  اینکه  ضمن  است. 

اصاًل مطرح  بیمه  داریم، بحث  این کشور  با  که 
بپردازند،  را  مبلغی  است  ممکن  است.  نبوده 
به عنوان یک تکلیف  به حال بحث دیه  تا  ولی 
است.  نبوده  مطرح  آنها  برای  قانونی  وظیفه  و 
تا االن هم در طول تاریخ حج، عربستان بابت 
مختلف  ح��وادث  در  که  کشته هایی  این همه 
بوده، نه تنها به ایران، بلکه به هیچ کشوری دیه 

نپرداخته است.
قراردادهایی  در  بازنگری  ضرورت  درباره  او 
گفت:  می شود،  بسته  عربستان  کشور  با  که 
شد  ق��رار  اگر  که  است  آینده  بحث های  اینها 
کنیم،  محکم  آنها  با  را  حقوقی مان  بحث های 
با  سال  هر  که  قرادادهایی  یا  تفاهم نامه ها  در 
بیاوریم  را  ماده ای  می بندیم  عربستان  دولت 
که چنانچه حادثه ای برای حجاج اتفاق بیفتد، 
حال  در  بپردازد.  دیه  باید  عربستان  دول��ت 
که  تفاهم نامه هایی  و  دوجانبه  اسناد  در  حاضر 
مقامات  و  ایران  حج  سازمان  بین  حج  ایام  در 
حج عربستان امضا می شود، چیزی به نام دیه 

وجود ندارد.
مسئولیت  آنها  چون  داد:  ادامه  نوش آبادی 

این کار را نپذیرفته اند و قانونًا خود را مقصر این 
حادثه نمی دانند، زیر بار دیه هم نمی روند. اگر 
مقصر  آنها  و  شود  تشکیل  حقیقت یاب  کمیته 
شناخته شوند و نتیجه و مسئولیت را بپذیرند، 
مطالبه  را  دیه  بحث  بتوانیم  ما  است  ممکن 

کنیم.
ک��رد:  تصریح  ارش���اد  وزارت  سخنگوی 
در  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  مسأله  این 
منعقد  عربستان  و  ما  بین  که  تفاهم نامه هایی 
می شود تأمین امنیت زائران جدی گرفته شود 
و اگر خسارتی به زوار وارد شود که بر اثر حوادث 
قصور،   و  سهل انگاری  اثر  بر  یا  و  باشد  طبیعی 

دولت عربستان خود را موظف بداند.

 به فاصله حدود دو ماه از رونمایی و انتشار ایران 
خزانه داری  تومانی،  هزار   50 جدید  چک های 
که  دادن��د  هشدار  خود  شعب  به  بانک ها  برخی 
نمونه تقلبی این اسکناس نیز به بازار آمده و در 

دریافت آن مالحظات الزم را رعایت کنند.
بازار  در  اسکناس  تقلب  ایسنا،  گ��زارش  به 
و  نیست  عجیبی  و  ت��ازه  موضوع  ای��ران  پ��ول 
همواره شاهدیم که به فاصله کوتاهی از انتشار 
و  مرکزی  بانک  سوی  از  جدید  اسکناس های 
گردش آن در بانکها نمونه تقلبی آن نیز دست 
فروشنده  یک  اینکه  تا  چرخد  می  دست  به 
تقلبی  و  مواجه  آن  با  بانکدار  یا  و  حرفه ای 
بودنش را تشخیص دهد که البته در این میان 
دارنده به میزان اسکناس در دست متضرر می 

دست  از  پول  برای  بازگشتی  راه  هیچ  و  شود 
رفته وی نیست.

در سال گذشته بعد از انتشار ایران چک 100 
هزار تومانی مدتی نگذشت که نمونه تقلبی آن 
ماه  دو  حدود  فاصله  به  امسال  و  آمد  بازار  به 
 50 چک  ایران  که  ماه  شهریور  اوایل  از  یعنی 
شد  منتشر  مرکزی  بانک  سوی  از  تومانی  هزار 
هزار   50 ورود  از  حاکی  دریافتی  های  گزارش 

تومانی تقلبی است.
این در حالی است که خزانه داری برخی بانکها 
 50 اسکناس های  که  اند  کرده  اعالم  شعب  به 
هزار تومانی تقلبی مشاهد شده و الزم است که 
کارکنان شعب در هنگام دریافت پول و از جمله 
به  مربوط  امنیتی  مسایل  تمامی  اسکناس  این 

دریافت این ایران چک را مدنظر داشته باشند.
آنطور که یکی از مدیران شعب به ایسنا گفته 
آنها  نوع کاغذ  از طریق  ایران چک های تقلبی 
قابلیت شناسایی دارند و دارنده آن می تواند با 
کمی دقت و مدنظر داشتن نکات امنیتی ایران 
چک اصلی ، تقلبی بودن آن را تشخیص دهد.

با  باید توجه داشت که تقلبی بودن اسکناس 
جعلی بودن آن کامال متفاوت است به طوری که 
در نمونه جعلی دقیقا اسکناسی با تمامی مسایل 
امنیتی و فیشر هایی که بانک مرکزی در تولید 
و  شود  می  منتشر  و  تولید  کاربرده  به  اسکناس 
تنها بانک مرکزی چاپ کننده آن نیست ولی در 
تقلبی نکات امنیتی رعایت نمی شود و عمدتا از 

لحاظ ظاهری با نمونه اصلی منطبق است.

عربستانبهجانباختگانمنادیهنمیدهد

 رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره با اشاره 
امسال  در  شده  آمیزی  رنگ  مرکبات  اینکه  به 
قانونی  ممنوعیت  ،گفت:  است  آمده  بازار  به  نیز 
برای عرضه این محصوالت در بازار مصرف وجود 

ندارد.
حسین مهاجران در گفت وگو با تسنیم با اعالم 
این خبر اظهار کرد: منع قانونی برای فروش این 
میوه ها در بازار مصرف وجود ندارد همانطور که 
رنگ  نیز  را  مرکبات  شود،  می  آمیزی  رنگ  موز 

آمیزی می کنند.
عرضه  با  توانیم  می  صورتی  در  ما  اف��زود:  وی 
این محصوالت به بازار مصرف جلوگیری کنیم که 
ممنوعیت قانونی وجود داشته باشد و نمایندگان 

مجلس در این باره قانون گذرانده باشند.
بار  تره  و  میوه  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
ادامه داد: مصرف گاز اتیلن مشکلی برای مصرف 
میوه  رخ  شدن  زیبا  باعث  تنها  و  ندارد  کنندگان 

می شود.
مردم  که  شناختی  با  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
درسال های  گذشته از مرکبات رنگ آمیزی شده 
شده  کمتر  آنها  خرید  برای  تقاضا  اند،  کرده  پیدا 
با  همزمان  میوه،  خرید  دنبال  به  مردم  و  است 
آمیزی  رنگ  های  میوه  زیرا  هستند،  خود  فصل 
شده ممکن است دارای ظاهری رسیده ، اما خود 

میوه کال باشد.
مهاجران درباره قیمت میوه و تره بار گفت: قیمت 

و  است  نداشته  تغییری  مصرف  دربازار  میوه  انواع 
تنها گوجه و خیار 20 تا 30 درصد گران شده اند.

خیار  کیلوگرم  هر  قیمت  ک��رد:  تصریح  وی 
گلخانه ای 2500 تا 3 هزار تومان و خیار بوته ای 
به فروش می رسد. همچنین  تا 3 هزار تومان   2
قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی 1500 تا 2700 و 

گوجه انباری 600 تومان است.
به گزارش تسنیم رنگ آمیزی میوه نوعی "غش 
در معامله" به حساب می آید، زیرا ظاهر و باطن 
رنگ  همچنین  دارد،  مشخصی  تفاوت  میوه 
با  که  متفاوتی  بافت  به  توجه  با  مرکبات  آمیزی 
اتیلین به میوه  موز دارد باعث نفوذ احتمالی گاز 

می شود.

مرکباترنگشدهدوبارهبهبازارآمد

اطالعات سپاه اعالم کرد: تعدادی از اعضای شبکه 
انگلستان  و  امریکا  های  دولت  به  وابسته  نفوذی 
در کشور بازداشت شدند. به گزارش صدا و سیما، 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان 

اعضای  از  تن  چند  جاری،  هفته  طی  کرد:  اضافه 
شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی را 
که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند، 
بازداشت کرد. در ادامه این گزارش آمده است: این 

اقدام پس از ماه ها رصد مستمر اطالعاتی و اشراف 
ابعاد فعالیت های این شبکه انجام  همه جانبه به 
شده است. اقدامات و تحوالت بعدی در این حوزه 

متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

اطالعات سپاه:

بازداشتشبکهنفوذیدشمندرکشور

ایرانچک50هزارتومانیتقلبیهمآمد

وزیر نیرو از آمادگی تمام شرکت ها و نیروگاه های 
ذیربط این وزارتخانه برای مقابله با پدیده ال نینو 
به  وابسته  سازمان های  تمام  گفت:  و  داد  خبر 
وزارت نیرو تمهیدات الزم را برای مقابله با پدیده 

ال نینو و برودت هوا در نظر گرفته اند.
حاشیه  در  چیت چیان  ایسنا، حمید  گزارش  به 
زیرزمینی  فضاهای  و  تونل  نمایشگاه  از  بازدید 
این  آمادگی  بر  مبنی  ایسنا  س��وال  به  پاسخ  در 
ال نینو  پدیده  و  سرما  با  مقابله  برای  وزارتخانه 
سازمان های  از  برخی  که  آنجایی  از  کرد:  اظهار 
هواشناسی پیش بینی کردند که پدیده ال نینو در 
ایران  در  نیز  را  تاثیراتی  می تواند  آرام  اقیانوس 
داشته باشد و میزان بارش ها بیشتر شده و سیالب 
و  شرکت ها  به  را  هشدارهایی  لذا  دهد،  رخ  نیز 

نیروگاه های وابسته به وزارت نیرو داده ایم.
نیروگاه ها  و  شرکت ها  از  داد:  ادام���ه  وی 
خواسته ایم که دقت بیشتری را برای ذخیره سازی 
سوخت در فصول سال داشته باشند، به طوری که 
برودت  افزایش  و  بروز سیالب  بتوانیم در صورت 

هوا میزان آسیب به مردم را کاهش دهیم.
ای��ن ک��ه در ح��ال حاضر  ب��ی��ان  ب��ا  ن��ی��رو  وزی���ر 
شرکت های وزارت نیرو آمادگی کامل برای مقابله 
بر  عالوه  کرد:  اظهار  دارن��د،  را  ال نینو  پدیده  با 
این، وزارت نفت در زمینه ی تامین سوخت مایع 
اقدامات  نیز  سرما  فصول  در  آن  ذخیره سازی  و 
خوبی را انجام داده است. وی در پاسخ به سوال 
سوخت  تامین  وضعیت  خصوص  در  ایسنا  دیگر 
نیروگاه ها در زمستان امسال گفت: در نیروگاه ها 

اما به دلیل  سوخت گاز طبیعی مصرف می شود، 
این که مصرف گاز طبیعی در فصل سرما در بخش 
امکان  افزایش پیدا می کند،  ساختمان و خانگی 
گاز طبیعی  از طریق  تمام سوخت فسیلی  تامین 
ادامه  چیت چیان  ندارد.  وجود  نیروگاه ها  برای 
داد: به همین دلیل تمام نیروگاه ها مخازن بزرگ 
گاز  که  زمانی  تا  دارند  مایع  سوخت  ذخیره سازی 
طبیعی کمتر در اختیار آنها قرار گرفت بتوانند از 
آن سوخت مایع یعنی گازوئیل و مازوت برای تولید 

برق استفاده کنند.
از  بارندگی  وضعیت  خصوص  در  نیرو  وزی��ر 
پیش  روز  دو  از  گفت:  تاکنون  آبی  سال  ابتدای 
بارندگی  میلی متر   31 متوسط  به طور  تاکنون 
اول  ماه  یک   در  که  گفت  می توان  و  داشته ایم 
در  اما  میلی متر،   10 حدود  تنها  بارندگی  میزان 
 21 از  بیش  به  میزان  این  آبان ماه  اول  روز   10
میلی متر رسیده است. وی ادامه داد: امیدواریم 
باشد  داشته  ادام��ه  روال  همین  به  بارندگی ها 
به طوری که بتوانیم سال آینده وضعیت بهتری را 

در حوزه منابع آبی شاهد باشیم.
نیرو در خصوص وضعیت سدها گفت: در  وزیر 
مناطقی که بارندگی صورت گرفته میزان ورودی 
سد  دو  در  که  به طوری  بوده  خوب  سدها  به  آب 
استان  بارندگی های  دلیل  به  کرخه  و  سیمره 
آب  مترمکعب  میلیون   350 ای��الم  و  لرستان 

ورودی به این دو سد بوده است.

آمادگیوزارتنیروبرایمقابلهباالنینو

آملی الریجانی:
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سرپرست اداره موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از 
درگذشت عباسعلی خمر از استادان پیشکسوت موسیقی در مشهد خبر داد.

محسن سمیع در گفت و گو با ایرنا افزود: استاد خمر بخاطر سکته قلبی در 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد بستری بود دوشنبه شب درگذشت.

عباسعلی خمر نوازنده ویلون از اساتید موسیقی ساکن شهر مشهد بود. وی 
1365بوده  درسال  ایران  برجسته  موسیقیدانان  از  جواهری  علیرضا  استاد 

دلشدگان  موسیقی  گروه  به  توان  می  خمر  استاد  شاگردان  دیگر  از  است. 
مشهد ساز اشاره نمود.

اکنون در عرصه  قالب گروه صبا هم  گفتنی است پنج فرزند استاد خمر در 
موسیقی فعالیت دارند و تیتراژ پایانی سریال فصل شکیبایی پخش شده از 
شبکه استانی خراسان رضوی ساخته استاد عباس خمر بر اساس شعری از 

دکتر محمود اکرامی فر و در آواز دشتی است. 

سرپرست اداره موسیقی اداره کل ارشاد:

 یکی از استادان پیشکسوت موسیقی در مشهد درگذشت
رییس اداره توسعه نوغانداری خراسان رضوی:

 توس�عه صنعت نوغان�داری نیاز 
به تکمیل صنایع جانی دارد

رییس اداره توسعه نوغانداری خراسان رضوی 
گف��ت: صنای��ع جانب��ی نوغان��داری ه��م اکن��ون 
بس��یار ضعیف هس��تند که باید برای توسعه آنها 
اقداماتی به انجام برس��د زیرا توس��عه نوغانداری 

در گرو همین مسئله است.
فرید سرجمعی در گفت وگو با خبرنگار اتفاقیه 
در مش��هد، اظهار داش��ت: هم اکنون مش��کالت 
زی��ادی در ین صنعت وج��ود دارد که یکی از آنها 

کهولت سن کشاورزان است.
وی در ارتباط با دیگر چالش هایی که در حوزه 
نوغان��داری وج��ود دارد، خاطرنش��ان کرد: یکی 
از دیگ��ر مش��کالت این ح��وزه واردات ب��ی رویه 
این محصول و اس��تفاده از ابریش��م مصنوعی در 

صنایع نساجی و بافت فرش است.
رییس اداره توسعه نوغانداری خراسان رضوی 
با بیان اینکه هم اکنون تولید ابریشم در خراسان 
رضوی کاهش شدیدی داشته است، تصریح کرد:  
تولید این محصول در کشور حدود 120 تن است 
ک��ه نیاز اصلی کش��ور بیش از 700 تن ب��وده اما به 
دلیل مشکالت و زحماتی که در این صنعت وجود 

دارد تمایلی به انجام آن وجود ندارد.
س��رجمعی با تصریح اینکه هیچ نوع تسهیالت 
ویژه ای برای نوغانداران در نظر گرفته نمی شود، 
بیان کرد: تس��هیالتی که برای این بخش در نظر 
گرفته می ش��ود مانند سایر حوزه ها سود بیش از 
20 درصد داشته که بازپرداخت آن برای کشاورز 

غیرممکن است.

به  خراسانی  كشتی گیر  اعزام   
مسابقات جام اتحادیه تركیه

گفت:  رضوی  خراسان  کشتی  هیئت  رییس 
اتحادیه  جام  مسابقات  به  فریمانی  کشتی گیر 

ترکیه اعزام می شود.
و  ورزش  اداره کل  عمومی  روابط  از  نقل  به 
بامشکی  سیدعلی  رضوی،  خراسان  جوانان 
اظهار کرد: محمد کریمی نیا از شهر فریمان در 
اتحادیه  جام  رقابت های  در  کیلوگرم   32 وزن 
برگزار  آبان ماه   17 و   16 روزهای  در  که  ترکیه 
سه  حضور  از  می کند.وی  شرکت  می شود، 
تهران  شاهد  جام  مسابقات  در  کشتی گیر 
افتخاری مقدم،  مسعود  افزود:  و  داد  خبر 
در  رحیمی  اسماعیل  و  حسینی  محمدحسن 
رشته فرنگی مسابقات جام شاهد- تهران حضور 
رضوی  خراسان  کشتی  هیئت  داشتند.رییس 
خاطرنشان کرد: سینا رضا و محمد کریمی نیا در 
مسابقات بین المللی روز جهانی کودک که در روز 
27 آبان ماه در مازندران برگزار می شود، حضور 

پیدا می کند. 

:::  خبر  :::

نشر  به  انتشارات  مدیرعامل  قاسمی:  مهدیه  مشهد/ 
گفت: در شرایط نامناسب اقتصادی کشور در راستای توجه 
سراسر  در  کتاب  هزار   25 بر  بالغ  فرهنگ،  اقتصاد  به  ویژه 

کشور توزیع شده است.
در  مقدم  محمدزاده  جواد  اتفاقیه،  روزنامه  گزارش  به 
نشست خبری که در هفدهمین نمایشگاه کتاب ایران- مشهد 
از  سال   30 حاضر  حال  در  افزود:  بود  شده  برگزار  مقدس 
نخستین  و  گذرد  می  نشر  به  انتشاراتی  مجموعه  فعالیت 
کشور  سراسر  در  که  بوده  کتاب  توزیع  بخش  در  آن  وظیفه 

انجام شده است.
تخصصی  مجموعه  های  ترین  بزرگ   از  یکی  را  نشر  به  وی 
کرد: محور  تصریح  و  دانست  در کشور  نشر  و  در حوزه چاپ 
نخست فعالیت  های به نشر شامل مدیریت، هدایت و توزیع 
آثار می  شود و بخش دوم فعالیت  های ما از سال 75، انتشار 

آثار بزرگسال، مذهبی و بویژه کودک و نوجوان بوده است.
موضوعات  آمار  به  گریزی  با  نشر  به  انتشارات  مدیرعامل 
بر  بالغ  کرد:  تاکید  موسسه  این  در  شده  منتشر  های  کتاب 
600 اثر در حوزه کودک و نوجوان با اولویت سیره و سنت ائمه 
بر  عالوه  و  رسیده  چاپ  به  مجموعه  این  در  )ع(  معصومین 
این، حدود هزار و 350 عنوان کتاب بزرگسال نیز چاپ شده 
که این میزان حدود 60 درصد به کتب آئینی و مذهبی و بقیه 

به عناوین مختلف اختصاص پیدا کرده است.
 کسب مجوز برای رسانه های دیجیتال هستیم

محمدزاده مقدم با اشاره به برنامه های آینده این مرکز در 
5 سال آینده اظهار کرد: طی پنج سال آتی قصد داریم، ناشر 
برگزیده  ناشر  نیز  و  نوجوان  و  کودک  بخش  در  مذهبی  برتر 
حوزه رضوی شویم و عالوه بر این به دنبال کسب مجوزهای 

الزم برای رسانه های دیجیتال هستیم.
وی، یکی از اصولی  ترین کارها در انتشارات آستان قدس 
کتاب  های  اندازی  راه   بحث  بعد،  به   76 سال  از  را  رضوی 
کاری  دوران  آن  در  ها  کتاب   این  گفت:  و  دانست  »پروانه« 
بدعت  آمیز به شمار می  رفت اما اکنون یکی از افتخارات در 
حوزه کودک و نوجوان بوده و برند کیفی کتاب کودک با اولویت 
کارهای دینی و مذهبی و توجه به تولید داخلی محسوب می  

شود.
مدیرعامل موسسه انتشارات آستان قدس )به نشر( با تاکید 
بر اینکه دو اولویت اول و دوم این موسسه پرداختن به حوزه 
زائر و کودک و نوجوان است تصریح کرد: در بخش بزرگسال 
حرم  زائران  خاصه  و  عمومی  مخاطبان  به  ویژه  توجه  نیز 
رضوی داشته  ایم و انتظار می  رود آبشخور فرهنگی این نیاز 
باشیم، پس بر اساس کارهای تحقیقاتی بنیاد پژوهش  های 
برای  رضوی  اسالمی  علوم  دانشگاه  و  رضوی  قدس  آستان 
مخاطبان با سؤاالت جدی  تر در مقطع سنی نوجوان و جوان 

دست به انتشار کتاب »زائر و معارف دینی« زدیم.
انتشارات  موسسه  های  فعالیت   دیگر  به  مقدم  محمدزاده 
علوم  حوزه  پنج  در  کرد:  بیان  و  اشاره  رضوی  قدس  آستان 
انسانی با رویکردهای اسالمی � ایرانی، کارهای جدی دارای 
کاربرد برای تدریس در مراکز دانشگاهی و نیز عمومی آثاری 
را تولید می  کنیم، همچنین در حوزه مذبور به بخش ترجمه 
توجه داشته  ایم، اما در بخش ترجمه کتب کودک و نوجوان 

تنها بر آثار علمی اکتفا کرده  ایم.
 کاهش 35 درصدی چاپ مجدد کتاب

وی که از کاهش میزان چاپ اول و تجدید آن در کشور که 
از اخبار منتشر شده سخنان معاون فرهنگی وزیر ارشاد در 
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اطالع کامل داشت اظهار کرد: 
در نیمه نخست امسال به طور  میانگین 370 عنوان کار جدید 
تولید شد که حدود 260  این موسسه  و تجدید چاپ توسط 
بوده  اول  چاپ  نیز  عنوان   110 و  چاپ  تجدید  کتاب  عنوان 

است.
نشر(  )به  قدس  آستان  انتشاراتی  موسسه  مدیرعامل 
این  مخاطبان  اقبال  در  محسوس  البته  و  جدی  کاهش  به 
با  کشوری  آمار  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  موسسه 
کاهش حدود 35 درصدی در حوزه تجدید چاپ کتب روبرو 

هستیم.
در  را  ایران  کتاب  نشر  بازار  نحیف  بدن  مقدم،  محمدزاده 
حال احتضار دانست و افزود: در شش ماهه نخست امسال، 
10 اثر به مجموعه اضافه شده و در حال حاضر حدودًا 110 
 40 افت  یک  با  گذشته  سال  با  مقایسه  در  که  داریم  کتاب 

درصدی مواجه هستیم و در بخش فروشگاهی هم 15 درصد 
میزان فروش ما ریزش نشان می  دهد.

 یادآوری موفقیت های این موسسه
وی از حدود 36 اثر در حوزه کودک و نوجوان این موسسه 
که دارای اشل جهانی است سخن گفت: در نمایشگاه بولونیا 
و مالزی عرضه شده  اند و رایت حدود 12 اثر به مالزی فروخته 
شده است؛ همچنین با کره جنوبی و چین رایزنی شده تا یک 

مجموعه 20 جلدی را به انجام برسانیم.
کودک  حوزه  در  برگزیده  اثر   40 اعالم  با  مقدم  محمدزاده 
و نوجوان در طول 30 سال فعالیت به  نشر، به ذکر نمونه  ای 
از کارهای برگزیده پرداخت و گفت: کار چاپ نخستین کتاب 
عرفان نظر آهاری در ابتدا توسط سایر ناشران رد می  شد اما ما 
چاپ آن را پذیرفتیم و کتاب سال شد و در ادامه قصد داریم تا 

پایان امسال دو اثر دیگر ایشان را نیز به چاپ برسانیم.
مدیرعامل موسسه به نشر یکی از ویژگی  های این انتشارات 
را در حوزه کودک و نوجوان عنوان و بیان کرد: ما در این سال  
ها درگیر بازی  های خاص عرصه کودک نشدیم زیرا همواره 
یک نگاه مستقل را دنبال می  کنیم، در همین راستا دو کتاب 
به همت محمد حسین صلواتیان  نقاشی های قشنگ«  »راز 
نگاشته شده در حالی که آموزش نقاشی بومی نداریم و انتظار 
داریم این کتاب جوائز کانون پرورش فکری کودک و نوجوان 

را دریافت کند.

وی با عنوان این نکته که در حوزه آموزش و پرورش دارای 
کارگیری  به  با  و  ایرانی   � اسالمی  رویکرد  با  آثار  ناب  ترین 
مواد اولیه بومی هستیم، ابراز کرد: اثر دیگر به نشر با عنوان 
»بهارستان جامی« با کمک اکبرزاده در حوزه متون ادبی در 

حال چاپ است.
 آغاز حرکت جریان دیجیتالی در کتاب استان

محمدزاده مقدم اضافه کرد: حرکت دیجیتال را با پنج اثر 
آغاز کردیم و در این مراسم نیز از یک اثر رونمایی می  کنیم، 
با وجود کتب دیجیتالی در معرض  مسأله فروش تاب چاپی 
تهدید است اما با این حال عرصه را خالی نکردیم و تا پایان 
امسال عرضه سه برنامه کاربردی تلفن همراه را در دستور کار 

داریم.
مدیرعامل مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوی با ذکر این 
ما محسوب  ترین خأل کشور  بزرگ  کتاب،  ویترین  که  مطلب 
نیستیم،  راضی  نمایشگاهی  کار  نتیجه  از  امسال  و  می شود 
اظهار کرد: ویترین کتاب چه در بخش نمایشگاهی و چه در 
بخش فروشگاهی دچار یک چرخه معیوب است، بنابراین در 
تالشیم طی دو سال فضای مناسبی را برای فروشگاه ها ایجاد 
کنیم و از آنجایی که نماد فروشگاه  های ما در کشور فروشگاه 
مقابل دانشگاه تهران و منطقه سجاد مشهد است، عمال برای 
بهینه سازی فضای فروشگاهی به احیای برخی فروشگاه  ها 

پرداخته  ایم.

مدیرعامل انتشارات به  نشر عنوان کرد

توزیعبیشاز25هزارکتابدرسراسرکشوردرشرایطنامناسباقتصادی



نظم و انضباط واژه ای است که برخی با شنیدن 
آن یاد محدودیت و عدم آزادی می افتند. ولی 
بسیاری از دانشمندان بر این باورند که حقیقت 
شکل دیگری داشته و کامال با این مفهوم تفاوت 
و  وابستگی  نظم،  نداشتن  که  به گونه ای  دارد؛ 

عدم استقالل را به همراه دارد.
نظم شخصی و فردی به عبارتی، کلید اصلی 
روحی  بد  و  ناخوشایند  ع��ادات  از  شدن  رها 
می شود.  آدم��ی  آزار  باعث  که  است  ذهنی  و 
این که  بر  مبنی  است  حاکم  زندگی  در  قانونی 
باشی،  که در آن ممارست داشته  را  هر چیزی 
مغز  درواقع،  آورد.  خواهی  دست  به  سرانجام 
انسان به گونه ای است که به آنچه برایش عادت 
دشوار  کاری  انجام  اگر  می گیرد.  خو  می شود، 
با هر بار تمرین، مهارت بیشتری در آن  باشد، 
به دست می آید. نظم هم ازجمله کارهایی  کار 
است که برای عده ای بسیار دشوار بوده و گاه آن 

را غیرممکن می دانند.
اما باید گفت، خو گرفتن به نظم و انضباط باید 
از دوران کودکی به بچه ها آموزش داده شود تا در 
آینده شخصی منظم شوند. آموزش انجام کارها 
به این شیوه به کودکان کمک می کند تا در انجام 
نخستین  درواقع،  باشند.  موفق تر  وظایفشان 
ویژگی داشتن نظم، خودشناسی است. والدین 
خودیاری  بهتر  شناخت  در  را  کودکانشان  باید 

با  تا  دهند 

به  خود  ارزش ه��ای  و  اه��داف  از  که  شناختی 
بگیرند؛  کار  انجام  به  تصمیم  می آورند،  دست 
به تنهایی نمی تواند در منظم شدن  کار  این  اما 
انجام  ب��رای  درون��ی  تعهد  وج��ود  کند.  کمکی 
از  ک��ودک  تا  بگیرد  شکل  باید  کارها  منظم 

بی نظمی دست برداشته و منظم شود.
شخصی  انضباط  که  ب��اورن��د  ای��ن  بر  برخی 
ارتباط تنگاتنگی باانگیزه های درونی فرد دارد 
باشد،  بیشتر  انگیزه  این  چه  هر  به طوری که 
را رعایت  بیشتری  نظم  کارهای خود  برای  فرد 

می کند.
بسیاری از کارها برای کودکان سخت و دشوار 
نباید تظاهر  این مواقع  اما در  نظر می رسد،  به 
ایجاد  با  است  بهتر  بلکه  کرد  آن  بودن  به ساده 
کار  سختی  با  روی��اروی��ی  به  آن ه��ا  در  انگیزه 
کوچک  کارهای  در  موفقیت  کسب  با  پرداخت. 
کودک  درون  در  شخصی  انضباط  رفته رفته 
کردن  صحبت  می شود.  تقویت  و  شکل گرفته 
عبارتی،  به  و  داشته  مؤثری  نقش  نیز  کودک  با 
بر  مفیدی  اث��رات  می تواند  درون  از  هدایت 
با  دیگر،  سوی  از  باشد.  داشته  آن ها  عملکرد 
هدایت درونی می توان اهداف پیش رو را متذکر 

ب��دی��ن ط��ری��ق، ش������د و 

که  نمود  تقویت  را  کودک  درون��ی  انگیزه های 
آگاهی  و  تعهد  افزایش  باعث  طبیعی  به طور 

کودکان می شود.
به عبارتی، زندگی اتاق انتظار نیست که بتوان 
وقت کشی  م��داوم،  سهل انگاری های  با  آن  در 
برای  شکل  بهترین  به  باید  هرزمانی  از  و  کرد 
در  درنتیجه  نمود.  استفاده  کودکان  تربیت 
کودکان  به  که  تربیت هایی  و  تعلیم  تمامی  کنار 
انجام  نباید  والدین  می شود،  داده  آم��وزش 
مهمی  نقش  می تواند  که  آموزش هایی  چنین 
را  باشد  داشته  کودکان  آینده  و  سرنوشت  در 

فراموش کنند. 
و  مرتب  ان��ج��ام  ب��ه  تنها  ک��ودک��ان  اب��ت��دا  در 
داشته  جذابیت  که  می پردازند  کارهایی  منظم 
که  زمانی  تا  معموال  و  باشد  سرگرم کننده  و 
را  کاری  باشند،  نداشته  آن  انجام  به  عالقه ای 
انجام نمی دهند. ولی بهترین راه حل این است 
که والدین نقطه جذابی را برای سرگرم کردن یا 
به مرور عالقه  تا  بیابند  عالقه مند شدن کودکان 
ایجاد  آن ها  در  کارها  انجام  برای  الزم  انگیزه  و 

و تحریک شود.
ک��ارش��ن��اس��ان ت��وص��ی��ه م��ی ک��ن��ن��د ک���ه با 
کنید.  آغ����از  ک��وچ��ک  ب��رن��ام��ه ری��زی ه��ای 
به عنوان مثال، صبح ها و عصرها انجام یک کار را 
در برنامه روزانه کودکان قرار دهید ولی این کار 
نباید طوالنی شود که خستگی و دلسردی آن ها 
رسیدن  با  کودکان  تا  باشد  داشته  دنبال  به  را 
زمان انجام وظیفه و کاری که بر عهده آن هاست 
خودشان پیش قدم شوند. این برنامه یا تمرین 
باید  انجامد  طول  به  دقیقه ای   15 می تواند  که 

حدود دو ماه ادامه یابد.
در  می توان  را  برنامه ریزی  نوع  این  مزیت   
از  است  بهتر  دانست.  کودکان  تمرکز  افزایش 
نمایند  تهیه  فهرستی  کودکتان  پیشرفت  روند 
برای  انگیزه ای  می تواند  زمان  طول  در  زیرا 
بهترین  تمرین  درواقع،  باشد.  او  بیشتر  تالش 
را  کودکان  به مرور  می تواند  که  است  راه ک��اری 

منظم بار آورده و به آن عادت دهد.
زمانی را تصور کنید که کودکتان وقت زیادی 
اختصاص  تلویزیون  تماشای  به  را 
منظم  و  م��رت��ب  ان��ج��ام  و  داده 
در  می کند،  فراموش  را  کارهایش 
تماشای  از  باید  والدین  مواقع  این 
بیش ازحد تلویزیون ممانعت کرده یا 
چنانچه کودکان زمان زیادی را صرف 
بهتر  تلفن های همراه می کنند  یا  رایانه  با  بازی 
به  را  بازی در مدت زمان محدودی  است اجازه 
فرزندانتان بدهید تا با تمرین برخی راهکارهای 

ساده به منظم شدن او کمک کنید.

نبوده  درستی  خیانت  کار  که  می دانند  همه 
م��ردان  از  برخی  ام��ا  اس��ت  غیرقابل قبول  و 
طالق  حتی  یا  مسئله  حل  جایگزین  را  خیانت 
زندگی  از  که  هستند  هم  عده ای  اما  می کنند؛ 
کنجکاوی  اما  هستند  راض��ی  زناشویی شان 
واقعا  این  می کشاند.  خیانت  سمت  به  را  آن ها 
پی  همسرش  خیانت  به  زنی  که  است  غم انگیز 
ببرد اما اگر برخی از دالیلی را که باعث می شود 
مردان تعهد خود را فراموش کنند، بداند، شاید 

بتواند به راحتی از این مسئله پیشگیری کند.
انتظار غیرمنطقی دارد

مرد معتقد است همسرش نیازهای عاطفی و 
جنسی او را برآورده نمی کند. مرد ممکن است 
اولویت های مختلف زن همانند کار و بچه و امور 
مالی را در نظر نگیرد و این همان جایی است که 
او فکر می کند توجه کافی نمی گیرد و به سمت 

خیانت کشیده می شود.
عشق ازدست رفته

سمت  به  مرد  که  دالیلی  مهم ترین  از  یکی 
احساس  ک��ه  اس��ت  ای��ن  می کشاند  خیانت 
باقی  عشقی  دیگر  همسرش  و  او  بین  می کند، 
باهمسر  زندگی  سال ها  از  بعد  است.  نمانده 
ممکن است مرد در رابطه اش تغییر رویه بدهد. 
کند  فکر  همسرش  از  جدایی  به  نمی تواند  او 

چون دردناک و غیرقابل تصور است؛ بنابراین 
به جایی  است  ممکن  جدایی  به جای 

دست  به  فیزیکی اش  رضایت  که  برود 
نمی تواند  هیچ گاه  خیانت  بیاید. 
کمک کننده باشد بلکه فقط جدایی 

را به تأخیر می اندازد.
از دست رفتن جذابیت

دالیل  شایع ترین  از  م��ورد  این 
شده  ب��رش��م��رده  م���ردان  خیانت 
اتفاق  به طورمعمول  این  اس��ت. 

می افتد که بعد از یک مدت طوالنی 
خود  مسئولیت های  انجام  در  زن 
و  م��رد  جنسی  رضایت بخشی  در 

و  تنبلی  او  عالقه  نگهداشتن 

در  دیگر  متاهل  زنان  از  بسیاری  کند.  کوتاهی 
حفظ تناسب اندام و مراقبت از خود سهل انگار 
باعث  این  ندارند.  نگرانی  دیگر  و  می شوند 
می شود زن به یک باره جذابیت خود را از دست 
تا  را  همسرش  هم  مرد  دیگر  سوی  از  بدهد. 
رابطه  برقراری  می کند  فکر  و  می بیند  جذاب 
جنسی برایش مانند قبل رضایت بخش نیست.

زنان به آن ها اجازه می دهند
را  خیانت کارش  شوهر  زود  خیلی  که  زنی 
در  می بخشد  داشته،  که  رفتاری  خاطر  به 
این  دوب��اره  انجام  به  تشویق  را  او  دارد  اصل 
از  ترس  خاطر  به  کار  این  شاید  او  می کند.  کار 
تنهایی یا به این دلیل که ذاتا موجود مهربانی 
است، انجام دهد. عالوه بر این، برخی از زنان 
همسرشان  خیانت  مسئول  می کنند  احساس 
می کنند  سرزنش  را  خودشان  چون  و  هستند 
ببخشند.  بهبود  را  روابطشان  می کنند  تالش 
گاهی اوقات قلب آمرزنده یک زن ممکن است 

مرد را بارها و بارها به سمت خیانت بکشاند.
زنان نق نقو

زنانی که مدام غر می زنند هم می توانند دلیل 
بیشتر  برود.  کج  تا  بدهند  مرد  دست  به  کافی 
مردان بر این عقیده هستند که زنانی مرتب نق 
می زنند ازنظر عاطفی و فیزیکی فرسوده 
دادن  پ��ای��ان  ب��ه  و  هستند 
رابطه فکر می کنند. این 
در  مرتب  زن ها  قبیل 
هستند  جنگ ودعوا 
ب��رای  الزم  اب���زار  و 
فراهم  را  س���ردرد 
هم  م��رد  می کنند. 
ب���ه ج���ای م��ص��رف 
تسکین  برای  مسکن 
انتخاب  را  خیانت  درد 
که  خانه ای  از  تا  می کند 
فرار  ندارد،  مهر و صفایی 

کند.

 در سالم کردن پیشقدم باشید. به خصوص در مواقعی که 
وارد جمعی می شوید.

 پیش از شروع صحبت با کسی ابتدا سالم کنید.
و  کاملتر،بهتر  جوابی  کند،  می  سالم  شما  به  کسی  وقتی   

بلند تر)به صورتی که فرد بشنود( بدهید. 
 کلمات احوال پرسی باید محترمانه و با فعل جمع بکار روند. 
 بهتر است هنگام احوال پرسی لبخند بر لب داشته باشید.

 با آرامش و کلمات شمرده، احوال پرسی کنید.
  هنگام احوال پرسی چیزی نخورید.

قرار  شما  از  دور  که  کسی  با  هستید،  جمع  کنار  در  وقتی   
داردبا صدای بلند احوال پرسی نکنید. 

 وقتی سواره هستید،  شایسته است که بر افراد پیاده سالم کنید.
در مکان های عمومی زمانی که دوست شما از روبرو می   

آید،نیازی نیست که احوال پرسی خود را از دور شروع کنید.
و  ندهید  دست  وی  با  است  بهتر  دارد،  عجله  کسی  وقتی   

احوال پرسی را طوالنی نکنید.
 اگر از پله ها باال رفته یا دویده باشید، صبر کنید تنفستان 

عادی شود بعد وارد شوید و احوال پرسی کنید.
 اگر کسی به احترام شما برخاست، حتما وی را به نشستن 
و راحت بودن دعوت کنید.)نه این که حرکت وی را فراموش 

کنید وبه دنبال احوال پرسی با بقیه یا کاری دیگر بروید.(
 اگر بزرگتری وارد جمع شد، به احترام برخیزید، هر چند 

لحظاتی قبل با وی در محلی دیگر احوال پرسی کردید.
از  نیست  شایسته  معمولی،  پرسی  احوال  به  جواب  در   
انتظار  ناراحتی جسمی و مشکالت خود بگویید)طرف مقابل 

شنیدن جواب واقعی را ندارد.
دیگران  با  روبوسی  برای  کرده،  عرق  یا  خیس  صورت  با   

پیشقدم نشوید.
 از روبوسی خیلی تند و سریع خودداری کنید.

بزرگ  تا  کند  صبر  کوچکتر  فرد  است  بهتر  روبوسی  برای   
تر)چه از لحاظ سنی و چه از لحاظ جایگاه( پیشقدم شود.

20-در مراسم عزا یا تشییع جنازه یا مواقعی که جمع ناراحت 
هستند، روبوسی همراه با خوشحالی نباشد. 

گردآوری/ حمید یزدان پناه

چرا مردان خیانت می کنند؟چگونه کودکم را به نظم عادت دهم؟
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نیاز به درزگیری پنجره ها زمانی خود را نشان 
در  گردوخاک  و  قبوض  هزینه های  که  می دهد 
راه های  و  درز  کردن  پیدا  می شود.  زیاد  خانه 
نخستین  خانه،  به  گردوخاک  ورود  و  هوا  فرار 

گام در این راه است.
کردن  پیدا  برای  راه ه��ا  آسان ترین  از  یکی 
است.  خورشید  مقابل  روز،  در  آزمایش  درز، 
داخل  به  پنجره  از  خورشید  نور  که  دیدید  اگر 
دیگر  یک راه  دارد.  درز  پنجره  حتما  می آید، 
برای تشخیص درز وجود دارد. یک شمع  نیز 
شعله  اگر  ببرید.  احتمالی  درز  یک  نزدیک  را 
شروع به رقصیدن و حرکت کرد، خبر از درز و 
انجام  از  قبل  البته  می دهد.  پنجره  در  شکاف 
سرمایشی  یا  گرمایشی  سیستم  آزمایش،  این 
به  باد  اتاق  داخل  از  تا  خاموش کنید  را  اتاق 

شعله نرسد.
را  قدیمی  درزهای  درزگیری،  انجام  از  قبل 
مرطوب  پارچه  با  را  پنجره  سطح  و  پاک کرده 
سطح  که  باشید  داشته  دق��ت  کنید.  تمیز 

موردنظر کامال تمیز و خشک شده باشد.
زیر دقت  موارد  به  پنجره ها،  برای درزگیری 

کنید:
کمتر  که  کنید  استفاده  منعطف  درزگیر  از   

احتمال منقبض شدن داشته باشد.
 از ابزار درزگیری استفاده کرده ولوله چسب 
مورداستفاده  و  داده  قرار  آن  داخل  را  درزگیر 

قرار دهید.
روی  دقت  با  و  به آرامی  را  درزگیر  چسب   
محل درز بکشید. آرامش در کار باعث می شود 

که بتوانید یک خط صاف را ایجاد کنید.
نیز مهم است،  برایتان شکل خط درز  اگر   
را  آن  از ریختن چسب درز روی شکاف،  پس 
با  یا  و  قاشق  پشت  از  می توانید  کنید.  صاف 
را  آن  باشد،  شده  آغشته  آب  به  که  انگشتی 
این  درزگیر  شدن  خشک  از  قبل  کنید.  صاف 

کار را انجام دهید.

استفاده  مدتی  از  بعد  برقی  وسایل  معموال 
مواد  و  غذاها  لک  می شوند،  آل��وده  و  کثیف 
مورداستفاده از روی آن معموال به راحتی پاک 

نمی شود. چاره چیست؟
 قسمت  بیرونی  و دیواره های  وسایل  برقی  را 
بعد از پاک  کردن  با دستمال  مرطوب، به وسیله  
پنبه  آغشته  به  الکل  صنعتی  براق  و تمیز کنید.

تمیز کردن  اتو
برای  جرم گیری  اتوی بخار و رفع  گچ، مقداری  
سرکه  سفید )سرکه  تصفیه شده( داخل  محفظه  
خالی   را  آن   ساعت،  از?  بعد  بریزید.  آن   آب  
از  کردن   خالی   و  پر  بار  چند  با  سپس   و  کنید؛ 

آب، محفظه  را شست وشو دهید.
تمیز کردن  آبمیوه گیری

آبمیوه گیری   شستشوی   قابل   بخش های  
گرفته   رنگ   زیاد  استفاده   اثر  در  است   ممکن  
باشند. برای  پاک  کردن  و نیز جلوگیری  از رنگ 
 گرفتن  آن ها، یک دوم  فنجان  مایع  سفیدکننده، 
یک چهارم  فنجان  جوش شیرین  و چهار فنجان  
روی   اسفنج   با  و  مخلوط کنید  باهم   را  گرم   آب  
همچنین   بمالید.  م��وردن��ظ��ر  قسمت های  
می توانید به  مدت  ده  دقیقه  آن ها را در این  مایع  

بخیسانید. سپس  بشویید و کاماًل خشک کنید.
تمیز کردن  ماکروویو

یا  تازه   لیموترش   آب   به   آغشته   دستمال    
بین  از  و  ماکروویو  کردن   تمیز  برای   نیز  الکل  
از  هرگز  است.  سودمند  بسیار  چربی ها   بردن  
برای   ظرفشویی   سیم   یا  اسکاچ   زبر،  دستمال  
برای   نکنید.  استفاده   دستگاه   ک��ردن   تمیز 
دیواره ها  به   غذا  چربی   پاشیدن   از  پیشگیری  
بهتر است  هنگام  پخت  روی  غذاهای  چرب  را 

با سلفون  بپوشانید.
LCD  تمیز کردن

 اثرانگشت  بچه ها بر صفحه  تلویزیون  منظره  
نازیبایی  به  وجود می آورد. تلویزیون  را هنگام  
تمیز کردن  خاموش کنید. ابتدا با یک  دستمال  
پنبه   با  سپس   و  بگیرید؛  را  آن   غبار  خشک  
تلویزیون   الکل  صفحه   به  محلول  آب  و  آغشته  
را تمیز کنید. الکل  لکه های  چرب  و اثرانگشت  
را برطرف  می کند. توصیه  می شود از دستمال  
دیواره های   نکنید.  استفاده   پرزدار  و  حوله ای  
با  می توانید  نیز  را  تلویزیون   ای   غیرشیشه  
با دستمال  خشک،  براق  کنید و  پارافین  مایع  
چربی  اضافی  را بگیرید و براق  کنید. این  روش  
که   ویدئویی   و  ضبط صوت   کردن   تمیز  برای  

رنگ  تیره  دارند هم  مناسب  است.

تکنیک های درزگیری 

پنجره ها

طریقه تمیز کردن وسایل برقی

پالستیک  یا  شیشه ای  ظروف  از  استفاده  وحدانی:  خبر/  گروه 
سفت برای ذخیره بلندمدت شیر دوشیده شده توصیه می شود.

بابیان  بجنورد  بهداشت  مرکز  خانواده  و  جمعیت  واحد  مسئول 
ظروف  انتخاب،  نخستین  شیشه ای  ظ��روف  گفت:  مطلب  این 
پالستیکی  ظروف  و  انتخاب  دومین  شفاف  و  سخت  پالستیکی 
بلندمدت  ذخیره  برای  می تواند  انتخاب  سومین  شفاف  غیر  سخت 

شیر دوشیده باشد.
دکتر تکتم یزدانی اظهار کرد: شست وشوی دست ها با آب و صابون 
و ظروف جمع آوری شیر با آب و مایع ظرف شویی و جوشاندن ظروف 

به مدت 20 تا 25 دقیقه ضروری است.
کار  به  شیر  کردن  فریز  برای  که  ظرفی  کرد:  خاطرنشان  یزدانی 
از  باشد.  داشته  زدن  یخ  جای  که  شود  پر  سه چهارم  باید  می رود، 
شیر  نمودن  فریز  برای  می توان  نیز  یخ  تهیه  پالستیکی  قالب های 
را در  باید مکعب های یخ زده شیر  فریز شدن،  از  استفاده کرد. پس 
کیسه پالستیکی خالی نموده و تاریخ دوشیدن را روی آن ثبت نمود.

وی افزود: کیسه های پالستیکی )پلی اتیلن( یک بارمصرف هم که 
جدیدا برای فریز کردن شیر ساخته شده اند، برای ذخیره کوتاه مدت 

)کمتر از 72 ساعت( مناسب هستند.

ظروف شیشه ای یا پالستیک سفت برای ذخیره بلندمدت شیر دوشیده
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در5دقیقهسرحالشوید
اگر می  خواهید سرحال شوید، راهکارهای 
نفس  از کشیدن چند  دارند.  وجود  مختلفی 
تمجید  و  تعریف  تا  گرفته  صحیح  و  عمیق 

کردن از دیگران.
یک لیست شکرگزاری تهیه کنید

یکی از مؤثرترین راه  های رفع ناراحتی این 
است که بنشینید و راجع به تمام خوبی های 
نکات  از  لیست  یک  و  کنید  فکر  خود  زندگی 
زندگی تان  در  موجود  نعمت های  و  مثبت 
کلی تر  امور  از  است  بهتر  ابتدا  کنید.  تهیه 
طلوع  هرروز  آفتاب  مثل اینکه  کنید.  شروع 
می کند و یا اینکه شما قادر به نفس کشیدن 
به  می  کنید  شروع  اینکه  به محض  هستید. 
می  کنید،  یادداشت  را  مورد  چند  و  کار  این 
خطور  شما  ذهن  به  خودبه خود  دیگر  موارد 
که  می  دهند  نشان  تحقیقات  می  کنند. 
شکرگزاری  و  ناراحتی  حس  دو  داشتن 
است.  غیرممکن  تقریبا  یکدیگر  با  همزمان 
به همین دلیل است که این روش خیلی زود 

شمارا به نتیجه می  رساند!
سعی کنید در حال زندگی کنید

گاه علت ناراحت بودن این است که فرد مدام 
به گذشته فکر می کند یا اینکه نگران آینده است. 
در هر دو حالت، افکار شما بیهوده خواهند بود. 
به جای این کار، به اموری که در جریان هستند 
فکر کنید و سعی کنید راجع به مسائل مختلف 
خوردن،  غذا  هنگام  مثال  نکنید؛  قضاوت  زود 
سعی کنید 5 دقیقه به رنگ، بو و طعم غذا فکر 
کرده و هر لقمه را قبل از بلعیدن خوب مزه مزه 
کنید. یا به یک پارک در نزدیکی خانه خود بروید 
و چنددقیقه ای، درحالی که به همه چیز ازجمله 
می  کنید،  توجه  صداها  و  هوا  دم��ای  مناظر، 
پیاده روی کنید. با توجه کردن به اموری که در 
حال حاضر در جریان است، شما کمتر به نکات 

منفی زندگی فکر خواهید کرد.
ورزش کنید

شما  جسم  ب��ه  م��رب��وط  ورزش  ن��وع  ای��ن 
تلفظ  بلند  شماست.  مغز  به  مربوط  نیست. 

کلمات  ک���ردن 
حال  تغییر  در 
شما  ه��وای  و 
ب��س��ی��ار م��ؤث��ر 

خ����واه����د 
ب�����������ود. 

ی��ک ن��ف��س 
ع����م����ی����ق 

سپس  بکشید، 
ه��ن��گ��ام ب����ازدم 
حرف ها  از  یکی 

ص����دای  ب����ا  را 
مثال  ب��گ��وی��ی��د؛  ب��ل��ن��د 
یا  »آآآآآآآآآ«  بگویید 
مانند  »ای��ی��ی��ی��ی��ی��ی«؛ 

در  ک���ه  ک���اره���ای���ی 
ک����الس  ه����ای ی��وگ��ا 

را  میانی  گوش  کار  این  با  می  گیرد.  صورت 
نهایتًا  که  کرده  تقویت  را  مخچه  و  تحریک 
چپ  و  راست  نیمکره  در  تعادل  ایجاد  باعث 
این چه  بپرسید که  مغز می  شود. حاال شاید 
ربطی به سرحالی و نشاط دارد؟ به گفته یکی 
ممکن  ناراحتی  اصلی  علت  متخصصان،  از 
عمدتا  که  باشد  مغز  راس��ت  نیمکره  اس��ت 
وقتی  می  گیرد.  شکل  آن  در  منفی  افکار 
تقویت می کند، مخچه در هر  را  شما مخچه 
می کند  ایجاد  تعادل  شما  مغز  نیمکره  دو 
که  مغز  چپ  نیمکره  امر،  این  درنتیجه  که 
بانشاط   شمارا  و  ایجاد  را  مثبت  انرژی  های 

می کند نیز فعال می  شود.
به دیگران محبت کنید

دیگران  به  به نوعی  یک بار  وقت  هرچند 
باعث  دیگران  به  کردن  نیکی  کنید؛  محبت 
خود  به  نسبت  خوبی  احساس  شما  می  شود 
مکان  های  در  می  توانید  مثال  کنید؛  پیدا 

ع���م���وم���ی، 
وارد  از  بعد 
ش������دن ب��ه 
 ، ن ختما سا
برای  را  در 
که  ف���ردی 
سر  پ��ش��ت 
ش��م��اس��ت 
نگه دارید  ب��از 
می  بینید  اگر  یا 
به  غ��ری��ب��ه  ی���ک 
می کند،  نگاه  شما 
او لبخند بزنید. این  به 
خوب  اما  ساده  رفتارهای 
ب��اع��ث م��ی  ش��ود دی��د شما 
مثبت  خودتان  به  نسبت 
و درع��ی��ن ح��ال حس  ش��ود 
همین  که  برمی انگیزد  را  اطرافیان  قدردانی 

نکته لبخند را بر چهره شما می  نشاند.
یک لیوان قهوه برای خود بریزید

این روزها افراد بیش ازحد نیازشان کافئین 
مصرف می  کنند، اما خوردن یک نصف لیوان 
سرحال  در  بلکه  ندارد  اشکالی  نه تنها  قهوه 
نکته  ی  اس��ت.  مؤثر  بسیار  نیز  شما  شدن 
داشته  مدنظر  رابطه  این  در  باید  که  کلیدی 
باشید این است که سعی کنید به همان نصف 
لیوان بسنده کنید تا دچار افزایش و کاهش 

ناگهانی انرژی نشوید.
بخندید

خود  موردعالقه  کمدی  و  کوتاه  فیلم  های 
احساس  هرگاه  روز  طول  در  کنید.  ضبط  را 
ناراحتی کردید، یکی از این فیلم  های کوتاه را 
ببینید تا دوباره سرحال شوید. خنده  های از ته 
دل باعث می  شوند اندورفین  ها خیلی سریع در 
خون شما آزاد شوند. عالوه بر این، چند دقیقه 

استراحت و فاصله گرفتن از مسائل روزمره در 
روحیه شما تأثیرات مثبتی می  گذارد.

خود  موردعالقه  کمدی  و  کوتاه  فیلم  های 
احساس  هرگاه  روز  طول  در  کنید.  ضبط  را 
کوتاه  فیلم  های  این  از  یکی  کردید،  ناراحتی 
را ببینید تا دوباره سرحال شوید. خنده  های 
خیلی  اندورفین  ها  می  شوند  باعث  دل  ته  از 
بر  ع��الوه  شوند.  آزاد  شما  خون  در  سریع 
این، چند دقیقه استراحت و فاصله گرفتن از 
مسائل روزمره در روحیه شما تأثیرات مثبتی 

می  گذارد.
یک پرتقال بخورید

مانند   C ویتامین  ح��اوی  غ��ذای��ی  م��واد 
مرکبات، فلفل سبز و کلم بروکلی شمارا شاد 
و سرحال می کند. تحقیقات نشان می دهند 
بیمارانی که در بیمارستان بستری بوده اند و 
ویتامین C مصرف کرده اند، نسبت به سایرین 
مواد  نوع  این  داشته اند.  بهتری  روحیه  ی 
هستند.  نیز  آنتی اکسیدان  ح��اوی  غذایی 
مبارزه  آزاد  رادیکال  های  با  آنتی اکسیدان  ها 
افزایش  باعث  آزاد  رادیکال  های  می  کنند. 
احتمال به بیماری  های قلبی و سرطان شده 
با  وقتی  می  بخشد.  تسریع  را  پیری  روند  و 
این رادیکال  ها در بدن مبارزه شود، تخریب 
سلول  ها نیز کاهش یافته و درنتیجه این امر، 

خلق وخوی افراد نیز بهتر می  شود.
خوب نفس بکشید

نفس  حال  در  شب  تا  صبح  از  ما  همه    بله 
از  خاصی  ن��وع  فقط  ام��ا  هستیم،  کشیدن 
نفس کشیدن می  تواند باعث آرامش ما شود. 
نفس  ط��وری  کنید.  تمرین  حاال  همین  از 
بکشید که دم 5 ثانیه و بازدم نیز 5 ثانیه طول 
را کنترل  بکشید. سعی کنید ریتم تنفستان 
شوید.  کنترل  آن  توسط  اینکه  به جای  کنید 
وقتی شما از طریق دیافراگم نفس می  کشید، 
اکسیژن بیشتری به بدن و مغز شما می  رسد. 
برسد،  مغز شما  به  بیشتری  اکسیژن  هر چه 

نشاط و انرژی شما نیز بیشتر خواهد بود.
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الگوهای  كردن  منزوی  دنبال  به  آمریکا   
موفق استکبارستیزی است

عضو ش��ورای شهر مشهد گفت: اس��تکبار 36 سال است 
ب��ا تمام ابزار و توان می کوش��د تا بار دیگر بر امت اس��المی 

مسلط شود و این الگوی موفق را به انزوا بکشاند.
به گزارش تس��نیم ، خلیل موحد در هش��تاد و هشتمین 
جلس��ه علنی ش��ورای ش��هر در نطق پیش از دستور اظهار 
داشت: تفکر عدم استکبار ستیزی در مرکز تصمیم سازی 

کشور نفوذ کرده است.
وی با بیان اینکه س��یزدهم آبان ماه یادمان واقعه بزرگی 
در تاری��خ نظام اس��المی اس��ت گف��ت: این روز از یک س��و 
س��ندی محکم بر صداقت و پایم��ردی این ملت، پیروی از 
مکتب عاش��ورا  و بصیرت شناس��ی و از سویی دیگر معرف 
چهره خبیث و زش��ت ش��یطان بزرگ و نش��انگر برگی تیره 
از برگ های بی ش��مار ظلم و س��تم نظام س��لطه است که از 
هنگام ظهور جز قتل، غارت، اس��تعما، کودتا، جاسوسی، 
ترور، تبعیض، نژادپرستی و فروپاشی کانون خانواده برای 

بشریت به ارمغان نیاورده است.
عضو شورای اسالمی شهر مش��هد افزود: در این رهگذر 
ملت شریف ما و کشور مطلوم ایران، زخم خورده این نظام 
ش��یطانی اس��ت؛ نظام س��لطه ای که حضورش با خون بی 
ش��ماری از زرد پوس��تان و س��یاه پوستان ش��روع شده و با 
قتل و غارت در هائیتی و سراسر آمریکای جنوبی، ویتنام، 
ژاپن، ش��مال و جنوب آفریقا و از غرب تا شرق آسیا ادامه 

یافت.
موحد محصل تاکید کرد: امروز کمتر کشور و ملتی است 
ک��ه از کودتا و بران��دازی و توطئه اس��تکبار جهانی در امان 

مانده باشد.
وی ب��ا بیان اینکه پرداختن به پرون��ده خونبار غرب تنها 
از زب��ان منتقدان خود غرب در صدها جلس��ه محال اس��ت 
گفت: ام��روز همگان نفاق و دورویی این نظام را ش��اهدند 
که از یک س��و ن��دای صلح و دوس��تی و لبخند مذاکره س��ر 
می دهند و از س��وئی دیگر در کنگره طراحی فش��ار بر ملت 

ما را مصوب می کنند.
موحد محصل ادامه داد: اینها ش��عار مبارزه با تروریسم 
س��ر می دهند و از طرفی دیگر به وهابی های س��لفی برای 
کش��تن مظلومان امداد می کنند، از یک س��و ش��عار حقوق 
بشرش��ان گ��وش فلک را ک��ر می کند و از س��وئی دیگر رژیم 
جعلی و غاصب اس��رائیل را صریحا م��ورد حمایت قرار می 

دهند.
وی تصریح کرد: اس��تکبار 36 س��ال اس��ت با تمام ابزار و 
توان می کوش��د تا بار دیگر بر امت اس��المی مسلط گردد و 
این الگوی موفق را به انزوا بکشاند اما همانگونه که بزرگان 
ما به م��ا یاد داده اند می دانیم که خداوند هرگز راه تس��لط 

کافران بر مومنان را باز نمی کند.
موح��د محصل تصری��ح کرد: پ��س از ای��ن مقاومت های 
جانان��ه و تقدیم هزاران ش��هید، جانبازی و اس��یر و تحمل 
درد و رن��ج بس��یار و جه��اد در راه خ��دا ب��رای حف��ظ ای��ن 
ش��یفته  و  داده  وا  ع��ده ای  متاس��فانه  س��تیزی  اس��تکبار 
کرس��ی های دو روزه دنیا در پس تطهیر ددمش��نی خبیث 

و حذف مبانی انقالب هستند.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد افزود: اینها به گونه ای 
برای نس��ل های امروزی وانمود می کنند که س��عادت ما در 
گروی کنار آمدن با استکبار جهانی و گاه ناشیانه حتی آب 
خوردن، ازدواج و اش��تغال را هم منوط به تعامل با دشمن 

خدا می کنند.

 

اختی�ار  حیط�ه  در  ش�هردار    اس�تیضاح 
شوراها باقی ماند

رییس شورای عالی استانها گفت: با تصویب نمایندگان 
اختیار  در  شهردار  استیضاح  اسالمی،  شورای  مجلس 

شوراهای اسالمی شهرها باقی ماند.
در  حضور  با  پور  بصیری  ،غالمرضا  ایرنا  گزارش  به 
نشست در علنی شورای اسالمی شهر مشهد افزود: 11 
اختیار  سلب  الیحه  به  اعتراض  بر  مبنی  ای  نامه  آبان 
توسط  شهر،  اسالمی  شوراهای  از  شهردار  استیضاح 
نمایندگان مجلس تقدیم شد و  به  شورای عالی استانها 
با موافقت نمایندگان این مهم در حیطه وظایف شوراها 

ماند. باقی 
وی گفت: پیش از این قرار بود مجلس در جریان اصالح 
از  را  شهردار  استیضاح  اختیار  شوراها  تشکیالت  قانون 
اختالف  حل  کمیته  به  و  گرفته  شهرها  شوراهای  اعضای 

واگذار کند.
اعتراض  همچنین  افزود:  استانها  عالی  شورای  رییس 
اعضای  شمار  کاهش  مصوبه  به  استانها  عالی  شورای 
شوراهای شهر و روستا نیز طی نامه ای به شورای نگهبان 

و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم شده است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی اخیرا طرحی در 
قالب اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور و شهرداران را در دستور کار قرار 

داده که اختیارات شوراها را کاهش می دهد.
بصیری پور تاکید کرد: اجازه تضعیف حقوق شوراها را 

نخواهیم داد.
و  و بخشها  35 هزار شورای اسالمی در سطح روستاها 
حدود هزار و 400 شورای اسالمی شهری در سطح کشور 
به  مردم  رای  با  نفر  هزار   117 مجموع  در  و  است  دایر 

عضویت در این شوراها انتخاب شده اند.

شورای عالی استانها نیز 75 عضو دارد.

:::    خبــــر    :::
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تمام  حتما  حسینی:   اتفاقیه/شهرزاد 
کار  و  سر  اجتماعی  رسانه های  با  که  افرادی 
می کنند  نگاه  را  تلویزیون  اخبار  یا  و  دارند 
نام پدیده النینو را شنیده اند که در واقع در 
آمدن  وجود  به  معنی  به  عامیانه  تفسیری 

زمستان سخت است.
خراسان  در  اکنون  هم  اتفاقیه،  گزارش  به 
دیده  سخت  زمستان  از  امواجی  نیز  رضوی 
در  بارندگی  میزان  شده  بینی  پیش  می شود 
و  باشد  باالتر  نرمال  متوسط  از  امسال  پاییز 
نوع تهدید  نوع خود هم یک  این موضوع در 
نوع  هر  به هر حال  است  نوعی فرصت  و هم 
بسیار  می تواند  رضوی  خراسان  در  بارشی 
کمک دهنده باشد اما در ابعاد دیگری ممکن 
است سرمای کشنده ای به همراه داشته باشد 

که چالش هایی را برای افراد ایجاد کند.
که  مشکالتی  در  شده  ذکر  مورد  نخستین 
ممکن است این پدیده جوی به همراه داشته 
باشد این است که مصرف انرژی باالتر رفته و 
در برخی از روزها گاز واحدهای صنعتی قطع 

شود و یا افت فشار گاز به وجود بیاید.
دیگری  مشکالت  بروز  احتمال  همچنین 
و  کشاورزی  زمین های  سرمازدگی  جمله  از 
وجود  نیز  درختان  زدگی  یخ  یا  و  محصوالت 
دارد، همچنین ممکن است در برخی از موارد 
میزان  افزایش  و  آمده  پدید  بحرانی  حالت 
اما  به وجود آمدن سیل شود  بارش ها سبب 
افزایش  همان  موضوع  این  وجه  مهمترین 
انرژی است که ممکن است خدمات  مصرف 

رسانی به مردم را با چالش مواجه کند.
در این زمینه گزارشی تهیه شده که آن را 

در زیر می خوانید:
 عایق بندی منازل

به  پاسخ  در  مشهدی  شهروندان  از  یکی 
سؤال خبرنگار اتفاقیه، مبنی بر اقداماتی که 

دارند،  نظر  در  سخت  زمستان  بحران  برای 
انجام  به  ما  که  اقدامی  نخستین  می گوید: 
رسانده ایم این است که منزل را عایق بندی 
نفوذ  داخل  به  کمتری  سرمای  تا  کرده ایم 

کند.
دید  باید  می کند:  اظهار  عبدا...ی  حامد 
تا چه حد پیش بینی های هواشناسی دقیق 
است اما سرمای یکباره هوا در چند روز اخیر 
موضوع  به  باید  که  است  این  دهنده  نشان 

سرمای هوا توجه بیشتری نشان داد.
اقدامات  از  یکی  می کند:  تصریح  وی 
که  این است  داد  انجام  که می توان   دیگری 
از وسایل گرمایشی مطلوب استفاده کرد زیرا 
بدون  زمستان  نمی توان  اینصورت  غیر  در 

مشکلی را از سر گذارند.
 توقعات از ارگان های خدمات رسان 

تاکسی  رانندگان  از  یکی  فرودی  محمد 
زمینه،  همین  در  که  است  مشهد  شهر  در 
بارندگی  و  است  پاییز  نیمه  هنور  می گوید: 
نسبتا خوبی اتفاق افتاده اما در برخی از معابر 
آب گرفتگی دیده می شود و در واقع مسئوالن 

باید بتوانند این مشکل را مدیریت کنند.

یک  پیش  سال  چند  می کند:  تصریح  وی 
بعد  تا یک ماه  آثار آن  اما  برف سنگین آمد 
زمان  مدت  تا  مردم  و  داشت  وجود  هنوز 
مسائل  و  آمد  و  رفت  در  آن  از  پس  طوالنی 
باید  داشتند  مشکل  خود  نقل  و  حمل 
وجود  به  صورت  در  تا  شود  انجام  اقداماتی 
کارهای  از  مردم  سخت  زمستان  آمدن 

روزمره خود بازنمانند.
 آمادگی همه جانبه 

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
مسئله  همین  مورد  در  رضوی  خراسان 
این  نظر  زیر  کارگروه های  تمام  می گوید: 
موضوع تشکیل شده و به تمام وجوه آن در 

برنامه ریزی ها توجه شده است.
هم  می کند:  اظهار  شایانفر  حجت علی 
مدیریت  برای  زیادی  دستگاه های  اکنون 
رأس  در  که  شده اند  تشکیل  مشکالت 
و  شهرستانها  فرمانداری های  آنها  همه 
هواشناسی استان بوده که در این حوزه ورود 

پیدا کرده اند.
وی تصریح می کند: همچنین برای بهبود 
شرایط خدمات رسانی در حوزه انرژی تدابیر 

الزم اتخاذ شده اما مردم باید در نظر داشته 
از  پیشگیری   برای  روش  بهترین  که  باشند 
افت فشار و یا قطع حامل های انرژی به ویژه 

گاز صرفه جویی است.
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
تمام  که  گرچه  داد:  ادامه  رضوی،  خراسان 
در  موضوع  این  برای  نظر  مورد  تمهیدات 
این  در  جویی  صرفه  اما  شده  گرفته  نظر 
عملکرد  می تواند  که  است  روشی  زمینه 
دستگاه های خدمات رسان به ویژه در حوزه 

حامل های انرژی را بهبود بخشد.
موضوعات مطرح شده در این حوزه توسط 
مردم و مسئول مدیریت بحران در خراسان 
رضوی حاکی از این است که همه جامعه از 
مصرف  افزایش  از  مردم  تا  گرفته  مسئوالن 
تدابیری  آن  برای  و  داشته  خبر  انرژی 
مطرح  که  دیگری  موضوع  اما  اندیشیده اند 
از  برخی  رسانی  خدمات  افت  واقع  در  شد 
ویژه  توجه  آن  به  باید  که  است  دستگاه ها 

داشت.
برای  مشکالتی  زمستان  در  خود  به  خود 
مردم به وجود می آید و افت خدمات رسانی 
بارها  می کند  بیشتر  را  مشکالت  این  نیز 
دچار  بارندگی  از  پس  معابر  که  شده  دیده 
آب گرفتگی شده و یا پس از برف مشکالتی 
آنها  به  باید  که  آمده  وجود  به  تردد  در 
رسیدگی شود همچنین رسیدگی به موضوع 
و سالم ماندن درختان مسأله ای  کشاورزی 
شود  توجه  آن  به  باید  که  است  تأمل  قابل 
این  به  مسئوالن  گفته های  دیگر  در  البته 
موضوع اشاره شده که در صورتیکه سرمای 
تأثیر  نمی تواند  نباشد  به صورت مداوم  هوا 
زیادی بر روی محصوالت کشاورزی بگذارد 
ویژه  تدبیر  آن  برای  باید  مجموع  در  اما 

اندیشیده شود.

ناظر و عضو هیئت رییسه شورای اسالمی 
اعضای  برخی  و  رییس  گفت:  مشهد  شهر 
گل  از  شهردار  عملکرد  مقابل  در  شورا  این 

کمتر به وی نمی گویند.
نشست  حاشیه  در  فیاضی  سیدجالل 
خبرنگاران  جمع  در  مشهد  شهر  شورای 
را در  نمایندگان شورا  تذکر  افزود: شهردار 

موارد مختلف جدی نمی گیرد.
شورای  نشستهای  اینکه  گفت:  وی 
ریاست  به  باید  شهرداری  سازمانهای 
مشهد  شهرداری  در  شود  برگزار  شهردار 

محقق نشده است.
شهر  اسالمی  شورای  رییسه  هیئت  عضو 
ماه  دی  خاطر  همین  به  افزود:  مشهد 
پارسال تذکر کتبی مبنی بر غیرقانونی بودن 
شهردار،  عالی  مشاور  حضور  با  جلسات 
تذکر  این  به  وی  ولی  شد  داده  شهردار  به 

توجهی نکرد.
طرح  به  مجبور  ناگزیر   : داد  ادامه  وی 
سئوال از شهردار شدیم و پس از آن بود که 

شهردار مشهد به این مهم توجه کرد.
از  سئوال  طرح  از  پس  گفت:  فیاضی 
شورای  اعضای  ترکیب  الیحه  شهردار 
برای  شهرداری  به  وابسته  سازمانهای 
شهر  شورای  علنی  صحن  وارد  تصویب 

مشهد شد.
اعضا  تذکرات  شهردار  وقتی  افزود:  وی 

را جدی نمی گیرد رییس شورای شهر باید 
شد  مطرح  تذکر  موضوع  که  ماه  دی  همان 
را  علنی  صحن  به  الیحه  این  ارائه  دستور 

می داد.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: طبق 
فقط  شهردار  شهرداریها،  قانون   54 تبصره 
اختیارات  تواند  می  شهر  شورای  مصوبه  با 

خود را تفویض کند. 
شهردار  که  است  درحالی  این  گفت:  وی 
به  خود  اختیارات  تفویض  برای  مشهد 
و مصوبه شورای  بدون مجوز  عالی،  مشاور 

اسالمی شهر اقدام کرده است. 
فیاضی در صحن علنی شورا نیز خطاب به 
به  بهایی  که شهردار هیچ  رییس شورا گفت 
انتظاری  محسن  و  دهد  نمی  اعضا  تذکرات 
هروی رییس شورای شهر مشهد نیز با بیان 
اینکه تذکر مذکور وارد نیست از ادامه اعتراض 

این عضو شورا ممانعت به عمل آورد.
شورای  اعضای  ترکیب  اصالح  الیحه 
در  مشهد  شهرداری  به  وابسته  سازمانهای 
اعضا  با تصویب  و  صحن علنی شورا مطرح 
معاونان  از  یکی  داده شد  اجازه  به شهردار 
و  مالی  معاون  یا  و  توسعه  و  ریزی  برنامه 
ادرای را به عنوان جانشین خود در جلسات 

شورای سازمانهای وابسته معرفی کند.
دارای  شهرداری  سازمانهای  از  یک  هر 
مسائل  بررسی  برای  سازمان  شورای  یک 

این  ریاست  که  است  سازمان  آن  کالن 
شوراها با شهردار می باشد.

مشهد  نفری  میلیون  نیم  و  سه  کالنشهر 
شهرداری  ناحیه   44 و  منطقه   13 دارای 
هزار   10 بر  افزون  مشهد  شهرداری  است. 

کارمند دارد. 
و  مدیریت  بر  عالوه  مشهد  شهرداری 
گانه   13 مناطق  شهرداران  بر  عالی  نظارت 
و  حمل  شامل  معاونت  هشت  شهر  این 
فرهنگی  شهری،  خدمات  ترافیک،  و  نقل 
شهرسازی  عمرانی،  و  فنی  اجتماعی،  و 
مالی  توسعه،  و  ریزی  برنامه  معماری،  و 
اضافه  به  اقتصادی  معاونت  اداری،  و 
را  و رییس حوزه شهردار  تشکیالت مشاور 

به عنوان زیرمجموعه خود دارد. 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 

معاونت  زیرمجموعه  مشهد  شهرداری 
شهر  این  شهرداری  توسعه  و  ریزی  برنامه 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  است. 
'گروه  های  حوزه  نیز  مشهد  شهرداری 
نظارت بر حمل و نقل، شرکت بهره برداری 
قطار شهری، شرکت قطار شهری، سازمان 
سازمان  شهری،  درون  بار  و  نقل  و  حمل 
حمل و نقل و ترافیک و سازمان اتوبوسرانی' 

این شهر را مدیریت می کند. 
مشهد  شهرداری  اقتصادی  امور  معاونت 
هم ناظر بر عملکرد و مسئول مدیریت حوزه 
سرمایه  مدیریت  مسکن،  و  زمین  'سازمان 
بازاریابی  مدیریت  مشارکتها،  و  گذاری 
و  مالی  اداری  مدیریت  برداری،  بهره  و 
چارچوب  در  امالک'  مدیریت  و  پشتیبانی 

چارت سازمانی شهرداری مشهد است.  

سازمان  استانهای  امور  و  بسیج  معاون 
غیرعامل  پدافند  گفت:  غیرعامل  پدافند 
با  مقابله  و  داخلی  توان  تقویت  راهبرد 
ایرنا،  گزارش  است.به  دشمن  تهدیدات 
گردهمایی  در  حیدری  غالمعلی  سردار 
فرماندهان رده های مقاوت وزارت تعاون، 
و  بانکها  سازمانها،  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
مشهد  در  وزارتخانه  این  تابعه  کل  ادرات 
مهم  موضوعات  از  غیرعامل  پدافند  افزود: 
امروز کشور و از تاکیدات رهبر معظم انقالب 

اسالمی است.
غیرعامل  پدافند  در  بسیج  نقش  بر  وی 
اساسی  قانون  طبق  کرد:  بیان  و  تاکید 
فرمانده معظم کل قوا جنگ و صلح را اعالم 
می کنند که بر این اساس در 14 اردیبهشت 
امروز کشور  کردند  تاکید  ایشان  امسال  ماه 
درگیر جنگ نظامی نیست اما درگیر جنگ 

سیاسی ،اقتصادی و امنیتی است و باالتر از 
همه درگیر جنگ فرهنگی است.

گفت:  غیرعامل  پدافند  سازمان  معاون 
اقتدار  و  باید قدرت  له  طبق فرموده معظم 
خود را برای مقابله با دشمن افزایش دهیم 
محور  سه  بر  داخلی  توان  تقویت  این  و 
با راهبرد اقتصادی  افزایش توان اقتصادی 
و  پیشرفته  علم  به  دستیابی  مقاومتی، 

داشتن روحیه انقالبی است.
افزود: در هر سه کلید واژه و راهبرد  وی 
فوق، بسیج می تواند نقش اساسی و تعیین 
داد:  ادامه  حیدری  کند.سردار  ایفا  کننده 
عنوان  به  غیرعامل  پدافند  در  بسیج  نقش 
دشمن  داخلی،  افزایی  توان  اصلی  محور 
زیرساختها،  در  شناسی  آسیب  و  شناسی 
مشارکت و حضور در شورای کمیته پدافند 
بحران،  مدیریت  در  همکاری  غیرعامل، 

رسانی  اطالع  و  آموزش  سازی،  فرهنگ 
است.

سوی  از  گفت:  همچنین  ادامه  در  وی 
'وست  راهبرد  اخیرا  آمریکا  جمهور  رییس 
سه  بر  و  مطرح  بار  نخستین  برای  پوینت' 
پایه گسترش تهدیدات، جنگ مردم محور 

و جنگ نیابتی ساماندهی می شود.
افزود:  غیرعامل  پدافند  سازمان  معاون 
راهبرد  پس  این  از  آمریکا  راستا  این  در 
دور  راه  از  مدیریت  به  را  مستقیم  مداخله 
حل  کردن  واگذار  جمله  از  شاخصهایی  با 
منطقه  خود  درون  به  منطقه  مشکالت 
دخالت  جای  به  ای  منطقه  بازیگران  و 

مستقیم، در دستور کار دارد.
سازی  آماده  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
توان سایبری خود را نیز به شدت باال برده 
و رصد و پایش محیط سایبری ایران را در 

در  گفت:  حیدری  دارند.سردار  کار  دستور 
و  مجازی  های  شبکه  از  استفاده  روند  این 
اجتماعی برای بحران سازی در کشور بطور 
جد در دستور کار دشمن است.وی افزود: 
یکی  در  دختری  مرگ  حادثه  عامل  تغییر 
آذربایجان  در  مهاباد  خصوصی  هتلهای  از 
حادثه  این  عامل  دادن  نسبت  و  غربی 
و  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  از  یکی  به 
انتشار آن در فضای جامعه تبدیل موضوعی 
المللی،  بین  و  ملی  موضوعی  به  اجتماعی 
بسیج  است.معاون  مدعا  این  بر  شاهدی 
غیرعامل  پدافند  سازمان  استانهای  امور  و 
در  داد  نشان  بعدی  بررسیهای  داد:  ادامه 
اجتماعی  های  شبکه  در  خبر  این  انتشار 
عربستان  اجتماعی  های  شبکه  درصد   75
اجتماعی  و 15 درصد شبکه های  سعودی 

ترکیه دخیل بوده اند.

گزارش اتفاقیه از آمادگی خراسان رضوی برای رویارویی با النینو:

صرفهجویینخستینرکنمبارزهباقطعحاملهایانرژیاست

عضو هیئت رییسه شورای شهر مشهد:

شهردارتذکرهاراجدینمیگیرد

یکمسئول:پدافندغیرعاملراهبردتقویتتوانداخلیاست

سامانه پیامک 100080888 

موقوفاتی  مطالبات  وصول   
آستان قدس رضوی با جدیت پیگیری 

می شود

قدس  آستان  موقوفات  و  حقوقی  امور  معاون 
رضوی گفت: وصول مطالبات موقوفاتی آستان 
پیگیری  الزم  اهتمام  و  جدیت  با  رضوی  قدس 

خواهد شد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی، 
داشت:  اظهار  دانشورثانی  رضا  حجت االسالم  
مطالبات آستان قدس رضوی از مستأجرین بسیار 
زیاد است و برخی از مستأجرین با عدم پرداخت 
دیون و اجاره  بهای خویش سبب تضییع حقوق 
یا  کلی  واقفین  نظر  بدین سبب  و  موقوفات شده 

جزئی تحقق نمی یابد.
به عنوان  رضوی  قدس  آستان  کرد:  بیان  وی 
درآمدزایی  باید  واقفین  و  موقوفات  نماینده 
دستور  در  ممکن  شکل  بهترین  به  را  موقوفات 
واقفین  نظر  مد  که  خدماتی  تا  دهد  قرار  کار 

جامعه بوده، محقق شود.
به  مستأجرین  اگر  کرد:  عنوان  ثانی  دانشور 
قدس  آستان  نکنند،  عمل  خویش  تعهدات 
جامه  خویش  وظایف  به  نمی تواند  نیز  رضوی 

عمل بپوشاند.
با  رضوی  قدس  آستان  ارتباط  افزود:  وی 
همکاری  و  سازش  براساس  مستأجرین  تمامی 
پرداخت  توانایی  عدم  صورت  در  و  بوده 
مطالبات از سوی مستأجرین، میزان بدهی ها را 
قسط بندی کرده تا امکان پرداخت فراهم شود.

وی ادامه داد: بدیهی است چنان چه اشخاصی 
حاضر به پرداخت دیون خویش نباشند و برای 
وقف و نظر واقف اهمیتی قائل نشوند، به ناچار 
با رجوع به محاکم قضایی، فرآیند رعایت غبطه 

موقوفات صورت می پذیرد.
محاکم  به  مراجعه  کرد:  تصریح  ثانی  دانشور 
آستان  حربه   آخرین  مطالبات،  وصول  برای 
قدس رضوی در فرآیند رسیدگی به پرونده های 

مستأجرین است.
تعداد  اسناد،  بررسی  به  توجه  با  افزود:  وی 
پرداخت  را  خود  اجاره بهای  که  مستأجرینی 
می کنند، نسبت به کسانی که به تعهد خود عمل 

نمی کنند، بسیار بیشتر است.
دیون  پرداخت  فرهنگ  گفت:  ثانی  دانشور 
باید  از  که  بوده  امری  مستأجر  توسط  موقوفه 
در  تا  گیرد  قرار  جدی  بررسی  و  اهتمام  مورد 

راستای مسیر خود دچار مشکل نشود. 

 
 تس�هیالت 300 میلیون ریالی برای 

بازگشایی معابر حاشیه شهر مشهد
با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر مشهد 
تس��هیالت 300 میلی��ون ریال��ی ب��ه واحده��ای 
مسکونی حاش��یه این ش��هر به منظور بازگشایی 

معابر اعطا می شود.
این امر در نشس��ت علنی شورای اسالمی شهر 
مش��هد در قالب الیحه دس��تورالعمل بازگش��ایی 
معابر در حاشیه ش��هر بررسی و به تصویب اعضا 

رسید.
ش��هر  حاش��یه  س��اماندهی  کمیس��یون  عض��و 
شورای اسالمی مشهد در این خصوص گفت: بر 
اس��اس این مصوبه به ازای هر واحد مسکونی که 
در مسیر بازگش��ایی معابر باید عقب نشینی کند 
مبلغ 300 میلیون ریال برای بازس��ازی پرداخت 

می شود.
غالمحس��ین صاحب��ی وضعی��ت مالکی��ت 90 
درصد امالک موجود در حاش��یه ش��هر مشهد را 
قولنام��ه ای ذکر و بی��ان کرد: امالک��ی که دارای 
س��ند هس��تند باید از س��ند خود به عنوان وثیقه 
بانک��ی اس��تفاده کنن��د و ام��الک فاقد س��ند می 
توانن��د س��ند ملک دیگ��ری را ب��ه عن��وان وثیقه 
ارائه دهند.وی افزود: به منظور ش��تاب در روند 
بازگشایی معابر و توس��عه آن، انبوه سازان فعال 
در مح��دوده بافته��ای ناکارآم��د ش��هری نیز می 

توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
عضو ش��ورای شهر مشهد ادامه داد: بازگشایی 
معاب��ر حاش��یه ش��هر نق��ش مهم��ی در اص��الح 

کالبدی این مناطق دارد. 
س��کونتگاههای غیررس��می یا حاشیه شهر در 
مش��هد با گستره ای شامل 13 درصد از مساحت 
ش��هر 32 درصد جمعیت این کالنشهر را در خود 

جای داده است.  

::: خبر  :::

جان  به  درگز  اهل  مغزی  مرگ  دچار  بانوی  یک  بدن  اعضای  پیوند 
چهار بیمار در مشهد حیات دوباره بخشید.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی مشهد: در پانصد و چهل و دومین 
اعضای  دانشگاه  این  در  مغزی  مرگ  اهداکننده  از  عضو  اهدای  عمل 
شائروان منیره نجفی 43 ساله پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی 
جراحی  عمل  تحت  منتصریه  بیمارستان  در  اش  خانواده  رضایت  و 
به دو زن  بیماری مرگ مغزی  این  قرار گرفت.کلیه های  اهدای عضو 
از  اهدا شد که سالها  نیشابور و مشهد  55 و 41 ساله ساکن شهرهای 

نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند.
کبد زنده یاد نجفی نیز در بیمارستان منتصریه مشهد به مردی 54 

ساله اهداء و پیوند شد.
به  پیوند  برای  مغزی  مرگ  بیمار  این  پوست  از  قسمتی  همچنین 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد ارسال شد.
مرگ  بیماران  که  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعضای  پیوند  واحد 
را  خود  فعالیت   1380 سال  از  دهد  می  پوشش  را  کشور  شرق  مغزی 

آغاز کرده است.  

پیوند عضو در مشهد به چهار بیمار حیات دوباره بخشید
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جدول کلمات متقاطع

          ::   افقی:
از فعالیت کرم  نوعی کود آلی است که   -1
خوراکی   -2 ویران  شود-  می  حاصل  خاکی 
پول   -3 آبرو  بی   - سرهم  پشت  مجردها!- 
دندانشویه  برس  ریسمان-  مهاراجه!-  خرد 
مضمن-  نقیض  تابستانی-  آب��دار  میوه   -4
نارسانا-   -5 ت��ازی  دختر  ارتشی-  کامیون 
رمز  و  راز  بتون-  کننده  مخلوط  ماشین 
6- پوستین- تیزتک- رشته باریک زیر پرچم 
شکل  مخروطی  آزمایشگاهی  ظرف   -7 گل 
و  آزمایشگاهی  مایعات  جوشاندن  برای  که 
کالم  تکیه  یرود-  م  کار  به  گازها  سازی  جدا 

درویش- دیلم 8- لون- مقبره زرتشتیان - گندم پودر شده 9- کشور آفریقایی به مرکزیت 
»لیبرویل «- روکش- تکیه کننده 10- دفتر ثبت اسناد رسمی- از روش های کشت گیاهان 
جالیز- آش ساده 11- نوعی حلوا- نام دخترانه ایرانی- دردها 12- قسمت بیرونی سقف- 
طنین صدا- ظرف پذیرایی- چه بسیار 13- عاقبت- از وسایل نقلیه قدما- ثروتمند 14- 
جایگزین وضو و غسل- از گویش های محلی کشورمان- قلم عالمت دار کردن بخشی از 
نوشته 15- نیمه گرم- باتالق بین المللی به مساحت 20 هزارهکتار در استان گیالن که از 

جالبترین و بزرگترین زیستگاه های طبیعی جانوران ایران محسوب می شود
::   عمودی:

که  بال هایی حدود 2متر  با  بزرگ  گونه ای مرغ دریایی  زبان گنجشک- مسطح-   -1
 -3 شیرینی  عطر  قرقاول-  کشورمان-  رسمی  پول   -2 بخوابد  پرواز  حال  در  تواند  می 
از چین خوردگی های سطح زمین  آزرم- پیوست کردن 6-  و  امت 5- کجاست؟- شرم  غیرمجاز- دهنه اسب- آتشدان 4- تکیه کالم بچه مشهد- پسرتازی- گفتگو- جمع 
بوداییان- قمر مصنوعی- خوردن 9- منطقه ای گسترده دربخش آسیایی روسیه- بسیار  – ضدحمله- متجدد 8- کتاب مقدس  ابریشم  – گوسفند جنگی- عیدویتنامی 7- 
دوستدار- بحر 10- گرمای شدید- عددترتیبی نخست!- نژاد ایرانی 11- شهری مرزی در ایالم- پولک ماهی- ضمیر اتحاد! 12- حیوان عاشق عسل که حس بویایی صدبرابر 
انسان دارد- تقویت امواج رادیویی- نفی از آمدن- پسوند محافظت 13- ته نشین شده- شهری در افغانستان ونیز استان یزد- جنگجو 14- امتیازدادن- ترکیب شده- از مدارج 

تحصیالت اولیه 15- موجود ذره بینی- الهه شکار یونان باستان- شهر مذهبی

جدول
شمــاره
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     نخوردن صبحانه قدرت یادگیری را 

كاهش می دهد

سالمت نیوز:مسئول واحد تغذیه و مبارزه با بیماری های 
ش��بکه بهداش��ت گفت: اگر مدت زمان ناش��تایی طوالنی 
ش��ود، نگه��داری قندخ��ون در س��طحی ک��ه مغز ق��ادر به 
فعالی��ت طبیع��ی خود باش��د، مخت��ل ش��ده و یادگیری و 

تمرکز حواس کمتر می شود.
»ثری��ا منصوری« با اش��اره به اهمیت ص��رف صبحانه برای 
دانش آم��وزان، اظهار ک��رد: نخوردن صبحان��ه در صورتی 
که ت��داوم یابد و به عادت تبدیل ش��ود، ع��الوه بر عوارض 
ف��وق موجب کمبود دریافت س��ایر مواد مغ��ذی مورد نیاز 

فرد می شود.
وی اف��زود: ب��ا حذف صبحان��ه از وعده ه��ای غذایی، مواد 
مغذی ک��ه در این وع��ده دریافت می ش��ود، در وعده های 
دیگ��ر جایگزی��ن نخواهد ش��د و در نتیجه کمب��ود کالری، 

ویتامین ها و امالح ایجاد می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: ب��رای اینک��ه کودکان س��نین مدرس��ه، 
اش��تهای کافی برای خوردن صبحانه داش��ته باش��ند باید 
شام را در س��اعات ابتدای شب صرف کرده و تا حد امکان 

کودکان در ساعت معین و ترجیحا زود بخوابند.
منصوری خاطر نش��ان ک��رد: خانواده ها بای��د صبح زودتر 
بیدار ش��ده پس از شس��تن دس��ت و صورت، کمی نرمش 
کنن��د ت��ا برای ص��رف صبحانه اش��تها پیدا کنن��د. والدین 
بای��د صبحان��ه را به عن��وان یک وع��ده غذایی مه��م تلقی 
کنن��د و همگی دور یک س��فره به ص��رف صبحانه بپردازند 

تا تشویقی برای کودکان باشد.
وی چن��د نمونه از مواد غذای��ی کامل و مقوی را به مادران 
جهت اس��تفاده در وعده صبحانه توصیه کرد و گفت: برای 
صبحان��ه از فرن��ی )آرد برن��ج ی��ا آرد گندم همراه با ش��یر و 
ش��کر(، ش��یر برنج، حلیم و عدس��ی که اغلب م��ورد عالقه 
کودکان این س��نین هس��تند و از ارزش غذای��ی باالیی نیز 
برخوردارن��د، ن��ان و پنیر و گ��ردو، نان و تخم م��رغ، نان و 
ک��ره و مربا، ن��ان و کره و خرما، همراه با یک لیوان ش��یر و 
فرآورده ه��ای غ��الت مثل ش��یرین گندمک همراه با ش��یر 

می توان استفاده کرد.

e te faghyeh@gmai l . com پست الکترونیک:  
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رنگ  دو  شکستیش  وقتی  اما  است  رنگ  یک 
که  را  آدمی  باش  نداشته  انتظار  پس  می شود. 

شکستی با تو یک رنگ باشد. 
  انگشتهای دستمان یکی کوچک، یکی بزرگ، 
یکی بلند و یکی کوتاه، یکی قوی و یکی ضعیف، 
اما هیچکدام دیگری را مسخره نمی کند.  .  .هیچ 
برای  کدام  هیچ  و  نمی کند  له  را  دیگری  کدام 
دیگری تعظیم نمی کند. آنها کنار هم یک دست 

می شوند و کار می کنند. 
لهش  باشیم،  باالتر  کسی  از  اگر  انسانها  ما  گاه 
را  او  بودیم  پایین تر  کسی  از  اگ��ر  و  می کنیم 
می پرستیم شاید بخاطر همینکه یادمان باشد نه 
کسی بنده ماست، نه کسی خدای ما. انگشت ها 
اینگونه ساخته شده اند. از ساختار انگشتانمان 
لذت  آنگاه  هم،  کنار  و  باشیم  باهم  بگیریم،  یاد 

یک دست بودن را می فهمیم. 

داستانک

آشپزی

پرداختند  جیبی  دستگاه  یک  توسعه  به  آزمایشگاهی  محققان 
که به یک گوشی هوشمند متصل می شود و می تواند عالئم هشدار 

دهنده حمالت آسم را تشخیص دهد. 
اندازه گیری  برای  همراه،  کاربردی  برنامه  یک  با   Wing حسگر 
دقیق دو عملکرد مهم ریه کار می کند: میزان هوایی که در یک ثانیه 

وارد ریه می شود و سرعتی که هوا بازدم می شود. 
به گفته دانشمندان ، استفاده مداوم از دستگاه Wingدر طول زمان 
می تواند به تجسم عملکرد ریه توسط کاربران، تشخیص محرک های 
محیطی و دارو که می تواند باعث بروز عالئم شود و دانستن این که 

چه زمانی قبل از وقوع آسم و یا حمالت مرتبط با آن باید اقدام کرد، 
کمک می کند. دستگاه Wing با جک هدفون به گوشی هوشمند وصل 
به  نیازی  بنابراین  می کند،  تامین  آن  از  را  خود  نیروی  و  می شود 
شارژر یا باتری ندارد.این نرم افزار هم اجازه نظارت و هم جمع آوری 
داده ها را به کاربران می دهد، همچنین کاربر قادر است این داده ها 
را از طریق HIPAA به صورت ایمن با یک پزشک به اشتراک بگذارد. 
به گفته محققان، این دستگاه می تواند به نظارت و مدیریت بر انواع 
فیبروز  ریوی،  مزمن  انسدادی  بیماری  جمله  از  ریوی،  بیماریهای 

کیستی، برونشیت مزمن، آمفیزم و فیبروز ریوی کمک کند. 

توسعه دستگاه جیبی برای هشدار در مورد حمالت آسم 

    رول استیک پنیری با سس 
قهوه ای

مواد الزم:
    راسته گوساله ورقه شده به تعداد الزم

    نمک 1/8 قاشق چایخوری
    پودر انجیر 1/8 قاشق چایخوری

    پیاز رنده شده 1/4 قاشق چایخوری
    فلفل سیاه 1/3 قاشق چایخوری

    روغن زیتون 1/8 پیمانه
    پنیر ورقه ای )گودا یا چدار( به مقدار الزم
    فلفل دلمه ای رنگی خرد شده 1/8 پیمانه

    برگ شاهی 1/2 پیمانه
روش تهیه: 

استیک یکی از انواع خوشمزه یک غذا با گوشت 
است. در این آموزش راسته های گوساله را به ورق 
بعضی  و  پنیر  همراه  و  زنیم  می  برش  نازک  های 
مواد دیگر سرخ می کنیم. حتما امتحان کنید و 

لذت ببرید.
راسته گوساله را به صورت ورقه ورقه برش بزنید 
سپس بین کیسه فریزر قرار دهید و با بیفتک کوب 
بمالید  انجیر  پودر  و  نمک  گوشت  روی  بکوبید. 
حال  شود.  گوشت  جذب  تا  دهید  فشار  کامال  و 

گوشت را به مدت 24 ساعت در یخچال قرار دهید 
تا بیات و نرم شود. 

سپس پیاز رنده شده، روغن زیتون و فلفل سیاه 
به گوشت بزنید و مجددا 12 ساعت در یخچال قرار 
دهید. ورقه های گوشت را با بیفتک کوب روی تخته 
گوشت کمی بکوبید سپس یک ورقه پنیر خرد شده 
و چند برگ شاهی و فلفل دلمه ای رنگی خرد شده 
دو  و  کنید  رول  را  آن  و  قرار دهید  را روی گوشت 

طرف رول را با خالل دندان محکم کنید. 
در انتها تابه یا گریل چدنی را کمی چرب کنید؛ 
و رول ها را سرخ کنید؛ به طوری که همه جهات 

کامال سرخ شوند.

آمده  پیش  حدیث های  و  ح��رف  از  اگ��ر 
درباره آب معدنی بگذریم ،یکی از ظرف های 
پرکاربرد ویژه بسته بندی ، ظرف های شفاف 
بطری های آب معدنی خانواده یا یک نفره 
است. دلیل آن هم کامال مشخص است؛ د 
رهر حرکتی اعم از پیاده   روی، کوهنوردی،  
مسافرت های یك روزه د رهوای خاص پاییز 

به نوشیدن آن نیاز است. 
به همین دلیل از کنار هر سوپرمارکت  و 
دکه روزنامه فروشی که رد شوید، می توانید 
جعبه های آب معدنی را ببینید. به نظرتان 
هستند؟  سالم  بطری ها  این  از  یک  کدام 
بسته بندی  ب��رای  استفاده  م��ورد  ظ��رف 
انواع  همه  بین  از  است؟  تایید  مورد  آنها 
آب معدنی ها باید به کدام یک اطمینان کرد؟ 
در این قسمت درباره شیوه درست نگهداری 

کردن از  این بسته ها  صحبت می کنیم.
چه نوع بطری  مناسب است؟

آب  بطری  انتخاب  درست  معیار 
حجم  آن؟  رنگ  چیست؟  معدنی 

توسط  دقیق  بررسی  یا  آن؟  برند  آن؟ 
نوع  هر  گرفتن  درنظر  بدون  و  شما  خود 
آخر  گزینه  که  است  طبیعی  تبلیغاتی؟ 
انتخاب  برای  شما  نظر  به  است.  درست 

بطری آب سالم از کجا شروع کنیم؟
شده  حک  بطری  روی   BPA عالمت  اگر 
به  بگیرید.  فاصله  آن  از  کیلومترها  بود، 
این دلیل که این سه حرف نشان می دهد 
نامناسبی  اولیه  مواد  از  نظر  مورد  بطری 
است.  شده  ساخته   »  Aبیس فنل « مانند 
بسته ها  این  در  موجود  شیمیایی  م��واد 
مناسب  آب  و  موادغذایی  نگهداری  برای 

نیست.
 یکی از مهم ترین اثرهای منفی استفاده 
ایجاد   BPA از  ش��ده  تهیه  ظرف های  از 
در  و  گوارشی  مشکل  هورمونی،  اختالل 
صورت ادامه مصرف ابتال به بعضی از انواع 

سرطان هاست.
اگر  نمی شود.  ختم  همین جا  به  ماجرا 
آب  بطری  روی  هم  دیگری  عالمت های 
باشند، باز هم نباید آنها را خریداری کرد. 
و   3،6 شماره  نشان  همان  نشانه ها  این 
ختم  همین جا  به  ماجرا  هم  باز  است.   7
شماره  عالمت  بطری  روی  اگر  نمی شود، 
این  به  بردارید.  را  بطری  دیدید،  را  یك 
 PET پلیمرهای  می دهد  نشان  که  دلیل 
و  شده  استفاده  بطری  این  ساخت  برای 

برای سالمتی بی خطر است.
چطور نگهداری کنید؟

آب  12ت��ای��ی  و   6 بسته های  معموال 
یخچال  داخل  می بینید؟  کجا  را  معدنی 
کنار  و  آفتاب  زیر  سایه؟  در  سوپرمارکت؟ 
گرفتن  قرار  یعنی  سوم  احتمال  کوچه؟ 
زیرنورآفتاب،  و  کوچه  کنار  بسته ها  این 
خودتان  است.  دیگر  احتمال  دو  از  بیش 

معموال بطری آب معدنی را کجا نگهداری 
می کنید؟ 

پشت شیشه عقب ماشین؟ کنار دست تان 
یا صندوق عقب؟ یا داخل کلمن کوچکی که 
پشت  خودرو همراه تان دارید؟ گزینه های 
به  اس��ت.  آخر  گزینه  از  محتمل تر  دیگر 

ن��ظ��رت��ان 
چ���������را ای�����ن 

مناسب  معدنی  آب  نگهداری  شیوه های 
اکثر  ظ��رف  ک��ه  دل��ی��ل  ای��ن  ب��ه  نیست؟ 
مساله  این  است.  شفاف  آب  بطری های 

امتیاز محسوب نمی شود. 
به این دلیل که آب معدنی حاوی امالح 
نور  درمعرض  بطری  گرفتن  قرار  و  بوده 
خورشید و حرارت، تغییرات نامناسبی در 
ترکیب های  به  را  آنها  و  کرده  ایجاد  امالح 
اولین  بنابراین  می کند.  تبدیل  نامناسبی 
سالم،  معدنی  آب  نوشیدن  ب��رای  ق��دم 
است  طبیعی  است.  آن  درست  نگهداری 
که به سوپرمارکت محل خیلی نمی توانید 

تذکر بدهید.
درست قالب گیری کنید!

 اما جلوی ضرر را از هرجا بگیرید  منفعت 
را  بطری  اینکه  محض  به  بنابراین  است. 
خریدید، آن را دور از گرما و نور قرار داده 
کنید.  منتقل  یخچال  داخل   به  سریعا  و 
نباید  معدنی  آب  بطری  باشد،  یادتان 
این  به  بزند.  یخ  و  گرفته  قرار  فریزر  داخل 
مهاجرت  بحث  ص��ورت  این  در  که  دلیل 
مطرح  آب  به  بطری  تشکیل دهنده  مواد 

می شود.
اگرچه بعضی متخصصان عقیده دارند که 
تیره بودن رنگ بطری، بیانگر اضافه شدن 
مواد نامناسب به ماده اولیه ساخت بطری 
است، اما مساله اینجاست که به شیوه های 

دیگری هم می توان بطری را تیره کرد.
از  استفاده   راهکارها،  ای��ن  از   یکی   
شرکت  ب��زرگ  و  سراسری  برچسب های 
به  ن��ور  نفوذ  از  جلوگیری  ب��رای  سازنده 
داخل بطری است. بنابراین بطری هایی را 
انتخاب کنید که عالمت کارخانه به صورت 
سراسری، روی تمام بطری را گرفته است. 
به این ترتیب خطر نفوذ نور به داخل بسته 

کمتر است.
بعد از استفاده از بطری آب، چه در سفر 

و چه در منزل به دو نکته دقت کنید:
یک  آب،  بطری های  مصرف:  بار  یک 
دقت  نکته  ای��ن   به  هستند.  مصرف  بار 
آنها هم  بودن  بار مصرف  کنید. دلیل یک 
استفاده  آنها  از  دیگر  بار  اگر  که  است  این 
در  نامناسب  تغییرات  ایجاد  امکان  کنید، 
پلیمرهای ساخت بطری وجود دارد. بحث 
مهاجرت ترکیب  این پلیمرها به داخل آب 
یا هر مایع دیگری که داخل آن می ریزید 

به صورت جدی مطرح است.
جمع کنید: پس از استفاده از محتویات 
آنها  آبمیوه،  یا  آب  از  اعم  بطری  داخل 
الیه  یک  شکل  به  و  ک��رده  جمع  کامال  را 
پالستیک جمع شده آنها را دور بیندازید. 
آنها  جمع آوری  سهولت  به  ترتیب  این  به 
اقدام  از  مانع  براین  عالوه  کرده اید.  کمک 
این  از  مجدد  استفاده  برای  سودجویان 

بطری ها هم خواهید شد.
نکته طالیی گرم

آب  به  دسترسی  سفر  مسیر  در  گاهی 
برای  طرفی  از  نیست.  امکان پذیر  سالم 
استراحت در محلی اطراق کرده اید و قرار 
یک  خوردن  و  خستگی  رفع  از  بعد  است 
فنجان چای به مسیر ادامه بدهید. در این 
شرایط فقط آب معدنی در دسترس است. 
آب  با  چ��ای  ک��ردن  درس��ت  نظرتان  به 
سالمی  بهداشتی  رفتار  جوشیده  معدنی 
جوشاندن  با  اس��ت.  منفی  ج��واب  اس��ت؟ 
آب معدنی ترکیب ها و به طور خاص امالح 
تغییرهای  دچ��ار  معدنی  آب  در  موجود 
نامطلوب شده که برای سالمتی مضر است.
 بنابراین به هیچ وجه آب معدنی را برای 
هیچ منظوری اعم از درست کردن چای و 
شیر خشک کودک در سفر نجوشانید. آب 
جوشاندن  ببیند.  ح��رارت  نباید  معدنی 
قرار  که  است  مضر  همان قدر  معدنی  آب 
آب.  زدن  یخ  و  فریزر  در  آن  بطری  دادن 
معمولی  دمای  در  باید  فقط  معدنی  آب 
یخچال یا در دمای معمولی اتاق دور از نور 

و حرارت نگهداری شود.

آبسالمدربطریسالم

سالمت

سامانه پیام کوتاه اتفاقیه
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جدول سودوکو جدول هیتوری

در  که  دهید  قرار  جدول  در  طوری  را   9 تا   1 اعداد 
 9 کوچک  ج��داول  نیز  و  افقی  و  عمودی  ستون های 

خانه ای، یک عدد 2بار تکرار نشده باشد.

در  که  بزنید  خط  ج��دول  در  ط��وری  را  تکراری  اع��داد 
عدد  یک  افقی  و  عمودی  ستون های  در  باقیمانده  جدول 

2بار تکرار نشده باشد.
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    تخم مرغ

دانستنی ها

سال   45 کولومر  سینفوروسا  و  مارتین 
است که تنها ساکنین روستای دورافتاده ال 
موجودات  تنها  هستند.  اسپانیا  اِسترالی 
هم نشینشان 3 سگ، 4 مرغ، یک خروس، 
است.  زنبور  کندوی  چند  و  گربه  حدود 25 
نزدیک ترین شهر 25 کیلومتر از منطقه محل 

سکونت این زوج سالخورده فاصله دارد.
تنها زندگی کردن روش غریبی برای زندگی 
کردن است، انگار که آن ها تنها انسان های 
همیشه  روستا  این  اما  زمین اند؛  کره  روی 
این قدر خلوت نبوده است. زمانی در اینجا 
یک  انسان،  صدها  داش��ت،  وج��ود  زندگی 
ال  درواق��ع  رستوران.  و  مدرسه  دو  کلیسا، 
اِسترال گذشته جالبی دارد و طبق افسانه ها 

زندگی  به عنوان محل  اختصاصًا  این روستا 
معشوقه های افراد ثروتمند بنا شده بود.

تقریبًا   1883 س��ال  سهمگین  طوفان 
را  خانه   17 و  کشت  را  ساکنین  از  نیمی 
دادگاه  شهر،  میدان  تنها  کرد.  نابود  کاماًل 
محلی، محل اقامت کدخدا و کلیسا آسیبی 
یادبودی  بنای  یافتگان  نجات  و  ندیدند 
پس ازاین  ساختند.  باختگان  جان  برای 
حادثه روستا جذابیت خود را از دست داد 

و به تدریج سکنه آنجا را ترک کردند.
سال  دو  مدت  ظرف  می گوید:  مارتین 
150،200 نفر از ساکنین در جست وجوی 
کردند.  ت��رک  را  آنجا  همیشه  ب��رای  ک��ار 
همسرم متولد اینجاست و تمایلی نداشت 

تصمیم گیری  اگر  ولی  کند  رها  را  اینجا  که 
مطمئنًا  می شد  گذاشته  من  عهده  بر  فقط 

همان اوایل مهاجرت می کردیم.

دنیا  قبرستان ها در همه جای  زندگی در 
مانیالی  منطقه  در  اما  است  مجاز  غیر 
فیلیپین این مورد به گونه دیگری است. در 
سخت  شرایط  خاطر  به  مردم  منطقه  این 
و  می کنند  زندگی  قبرستان  در  اقتصادی 
به  مشغول  نقطه  همان  در  آن ها  از  برخی 

کار شده اند.
مرکز  گورستان  بزرگترین  شمالی  بخش 
فیلیپین بیشتر شبیه یک روستای کوچک 
 10.000 ح��دود  در  جمعیتی  که  اس��ت 
این  شدن  ساخته  دقیق  زمان  دارد.  نفر 
به  احتماال  اما  نیست  مشخص  گورستان 

بعضی  که  آنجا  از  برمی گردد  گذشته ها 
به  اجدادشان  از  را  خود  خانه  ساکنین  از 
ترک  را  خانه شان  اتفاقی  و  برده اند  ارث 
حال  ساکن  جمعیت  بیشتر  اما  کرده اند، 
این  در  از  که  هستند  اف��رادی  آنجا  حاضر 
ادامه  برای  جایی  نتوانسته اند  بزرگ  شهر 

زندگی بیابند.
ساکنین  رستوران  و  فروشگاه  از  غیر  به 
گورستان  ب��رای  کار  راه  از  قبرستان  این 
کسب روزی می کنند. در مراسم عزاداری 
نوجوان ها تابوت را حمل می کنند و 50 پزو 
دستمزد می گیرند مردان بالغ آرمگاه ها را 

می سازند یا تعمیر می کنند، زن ها هم کار 
مراقبت و تمیز کردن گورستان را به عهده 

دارند.

حل جدول شماره  827
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رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان خواف از اجرای عملیات آسفالت 

راه کالته ها )حد فاصل روستای ارزنه به بازگوی( خبرداد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی، سعید 
محمودزاده افزود: عملیات آسفالت محور روستایی ارزنه- بازگوی به طول 
3 کیلومتر و  عرض 6 متر  با ضخامت 5 سانتی متر با استفاده از آسفالت گرم 

و با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شده است . 
راه  گرم  آسفالت  ماسه  عملیات  اجرای  از  همچنین  زاده  محمود  سعید 
قاسم آباد-بیاس آباد به طول 3.5 کیلومتر خبر داد و افزود: عملیات ماسه 
آسفالت راه قاسم آباد حد فاصل روستای اسدآباد- قاسم آباد به عرض 5/5 

متر با استفاده از  آسفالت گرم با قیر رایگان انجام شده است.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خواف خبر داد:

اجرای 2 كیلومتر آسفالت و 3.5 كیلومتر ماسه آسفالت در شهرستان خواف  مدیر فن��ی اجرائی اداره کل راه و شهرس��ازی 
خراسان رضوی خبر داد؛

 تحویل 7 پروژه س�اخت ساختمان های 
دولتی در نیمه اول سال 94

مدیر فنی و اجرائی اداره کل راه و شهرسازی 
ساخت  پ��روژه   7 تحویل  از  رض��وی  خراسان 
سال  نخست  ماهه   6 در  دولتی  های  ساختمان 

94 خبر داد.
و  راه  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
صنیعی  ابراهیم  رضوی،  خراسان  شهرسازی 
سازی  مناسب  شامل  پ��روژه ه��ا  ای��ن  اف���زود: 
ساختمان های تربیت بدنی مشهد، فرمانداری 
سبزوار و تربت جام و آموزش و پرورش سرخس، 
احداث مجتمع فرهنگی – هنری گناباد و احداث 
مرکز بهداشتی روستای دوغ آباد شهرستان مه 
شهرستان    8 شماره  بهداشتی  پایگاه  و  والت 

نیشابور بوده است.
ادامه داد: در سال گذشته پروژه های  صنیعی 
احداث ساختمان پزشکی قانونی نیشابور، انتقال 
خون سبزوار، فرمانداری داورزن و خوشاب کلنگ 

اجرای آن زده شده و در دست اجرا می باشد.
هنری   – فرهنگی  مجتمع  ساخت  گفت:  وی 
در  فرمانداری  ه��ای  ساختمان  چ��ن��اران،  در 
اول  فاز  جغتای،  و  بجستان  های  شهرستان 
بخشداری  ساختمان  فریمان،  بیمارستان 
و  رشتخوار  شهرستان  در  جنگل  های  بخش 
عطاملك در شهرستان جوین و همچنین ساخت 
نواحی کالته منار، کنویست،  بهداشت در  مرکز 
های  پروژه  دیگر  از  جوادیه  و  بینالود  کندکلی، 
در دست اجرا توسط مدیریت فنی اجرائی اداره 
که  است  رضوی  خراسان  وشهرسازی  راه  کل 
تاکنون پیشرفت 95 درصدی داشته و در صورت 
تخصیص اعتبار تا پایان سال 94 به بهره برداری 

خواهند رسید.
در  های  پروژه  دیگر  گفت:  پایان  در  صنیعی 
سطح  در  اجرائی  و  فنی  مدیریت  اجرای  حال 
استان شامل 103 طرح است که تاکنون به طور 
متوسط 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

سرمربی پدیده خراسان :
  پی�روزی در ج�ام حذفی وضعیت 
بهب�ود  را  پدی�ده  تاكتیک�ی  و  روح�ی 

می دهد

س��رمربی پدی��ده خراس��ان گفت: پی��روزی در 
ج��ام حذفی برابر نفت ته��ران، وضعیت روحی و 

تاکتیکی پدیده را بهبود می دهد.
در  تسنیم  با  گفت وگو  در  مهاجری  محمدرضا 
سری  از  تهران  نفت  مقابل  پدیده  بازی  با  رابطه 
مسابقات جام حذفی اظهار داشت: ابتدا بهتر است 
صحبت های خود را با بازی مقابل گسترش فوالد 
یک  ما  فوالد  گسترش  مقابل  بازی  در  کنم؛  آغاز 
نتیجه دور از انتظار گرفتیم که دالیل خاصی داشت.
این  در  اف��زود:  خراسان  پدیده  تیم  سرمربی 
اشتباهات  مقداری  پدیده  باخت  علت  ب��ازی 
 10 و  پنالتی  نگرفتن  در  داور  کم لطفی  فردی، 
نفره شدن تیم در دقیقه 78 و اینکه بهترین روز 
فوتبال  در  بود؛  فوالد  گسترش  مهاجمان  برای 
تنها  اما  دارد  وجود  همیشه  داده  رخ  اتفاقات 
نباید گذاشت  بارباید این مسائل رخ دهد و  یک 
ماجراهایی از این دست تکرار شود.مهاجری در 
رابطه با دیدار با نفت تهران در جام حذفی عنوان 
کرد: ما ابتدا قصد نداشتیم که در جام حذفی به 
طور 100درصد شرکت کنیم اما حال که شرکت 
کرده ایم باید با تمام قوا پیش رویم و این را بدانیم 
که پیروزی مقابل نفت به بهتر شدن وضعیت تیم 
به دنبال  ما  اینکه  بیان  با  می کند.وی  کمک  ما 
قهرمانی در جام حذفی نیستیم چراکه پتانسیل 
کرد:  تصریح  نداریم،  اختیار  در  را  آن  اب��زار   و 
هنگامی که دو تیم 8روز پیش با هم بازی می کنند 
در  هستند؛  آشنا  دیگر  یک  تاکتیکی  شرایط  با 
بازی تیمی موفق تر است که بدون استرس بازی 

کند و از تجربیات خود استفاده کند.
سرمربی تیم پدیده خراسان گفت: ما در لیگ 
دنبال  به  اما  نیستیم  جایگاه  دنبال  به  نیز  برتر 
باوری  خود  به  بازیکنان مان   که  هستیم  این 
کارهای  می   توانند  که  بدانند  را  این  و  برسند 
بزرگی انجام دهند همان طور که چهار سال من 

در سیاه جامگان این مسئله را انجام دادم.

  پیکر 3 شهید مدافع حرم در مشهد 
مقدس تشییع می شود

مقابل  از  ام��روز  ح��رم  مدافع  شهید   3 پیکر 
مجتمع مهدیه در مشهد مقدس تشییع می شود.

از ساعت 9 صبح  این مراسم  به گزارش تسنیم 
امروز از مقابل مهدیه مشهد آغاز می شود و پیکر این 

شهدا به سمت حرم منور رضوی تشییع می شود.
عصمت ا...  خاوری،  علیرضا  شهیدان  پیکر 
این  در  اس��ت  ق��رار  حسینی  حمید  و  کریمی 

مراسم تشییع شود. 

:::  خبر  :::

در  واقع  روستای   34 به  گازرسانی  کلنگ 
با  قوچان  شهرستان  قلعه  ینگه  شفیع  محدوده 
حضور استاندار خراسان رضوی بر زمین زده شد.
استانداری خراسان رضوی به نقل از علیرضا 
توجه  داد:  گزارش  مراسم  این  در  رشیدیان 
جمله  از  یافته  توسعه  کمتر  و  محروم  نقاط  به 

مواردی است که با جدیت دنبال می شود. 
ارتقا  و  روستاها  متوازن  توسعه  افزود:  وی 
موجب  آنها  ساکنان  به  رسانی  خدمات  سطح 
به  نکردن  مهاجرت  و  روستائیان  ماندگاری 

حاشیه شهرهای بزرگ می شود. 

شبکه  کیلومتر   47 پروژه  این  چارچوب  در 
می  نصب  گاز  انشعاب  هزار  سه  و  اجرا  اتصال 

شود.
از  همچنین  رضوی  خراسان  استاندار 
همسطح  غیر  تقاطع  اجرایی  عملیات  روند 
در  و  کرد  بازدید  قوچان  شهر  نشاط  پارک 
به منظور  این طرح  این خصوص گفت: چون 
کنارگذر  ترافیک  و  ایمنی  وضعیت  بهبود 
بهره  در  باید  است  اجرا  حال  در  قوچان 
برداری از آن شتاب کرد. همچنین رشیدیان 
بازدید  قوچان  ساخت  حال  در  ورزشگاه  از 

این  اجرای  روند  به  بخشیدن  شتاب  و  کرد 
طرح را خواستار شد. 

ساخت  و  لبنیات  تولید  واحد  یک  از  وی 
واحدهای  از  حمایت  بر  و  بازدید  نیز  دوچرخه 

تولیدی و صنعتی تاکید کرد. 
غیر  تقاطع  طرح  از  برداری  بهره  برای 
درصد   90 اکنون  هم  که  نشاط  پارک  همسطح 
پیشرفت دارد حدود 60 میلیارد ریال و جهت 
درصد   95 از  بیش  که  ورزشی  طرح  تکمیل 
تومان  میلیارد   4.5 از  بیش  دارد  پیشرفت 

اعتبار نیاز است. 

جامع  برنامه  گفت:  سیاسی  تحلیلگر  یک 
اقدام مشترک یا برجام و توافق هسته ای تاثیر 
مستقیمی بر مناسبات سیاسی در داخل کشور 

و عرصه بین المللی ایران خواهد داشت.
معاون  با  سیاسی  مناظره  در  زیباکالم  صادق 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  فارس  خبرگزاری 
'بررسی تاثیرات برجام بر سیاست  که با موضوع 
داخلی' برگزار شد، افزود: این صحبت برخالف 
نظر بسیاری از افرادی است که فکر می کنند تاثیر 

برجام تنها بر عرصه اقتصاد کشور خواهد بود.
ایران یک  اقتصاد  که  کرد: معتقدم  بیان  وی 
شده  تبدیل  دولتی  ناکارآمد  و  فاسد  اقتصاد 
آن؛  اجرای  بدون  یا  و  برجام  اجرای  با  و  است 
با تحریم یا بدون تحریم در این بخش تغییری 

ایجاد نمی کند.
که  تاثیری  حداکثر  کرد:  اظهار  کالم  زیبا 
بر  ها  تحریم  شدن  برداشته  و  برجام  اجرای 
بهتر  را  وضع  اندکی  گذارد،  می  کشور  اقتصاد 
ایران  اقتصادی  های  نابسمانی  اما  کند  می 
این  که  زمان  هر  تا  ماند،  می  باقی  همچنان 
روزنه  باشد؛  کار  روی  دولتی  فاسد  اقتصاد 

امیدی وجود ندارد.
انقالب  زمان  از  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
کل  در  تاکنون  داری  سرمایه  نظام  و  صنعتی 
وجود  دولتی  موفق  اقتصاد  نمونه  یک  جهان 
نداشته است، اقتصاد کشور ما نیز دولتی و همه 

چیز دست حکومت است. 
زیباکالم گفت: در آینده نزدیک تنش زدایی 
بین ایران و آمریکا گسترده تر می شود و عمده 
در  سیاسی  تنش  این  مدت  کوتاه  تاثیر  ترین 

عرصه بین المللی خواهد بود.

بر عرصه مناسبات  برجام  اجرای  افزود:  وی 
باعث  و  گذارد  می  تاثیر  کشور  داخل  سیاسی 
شود،  می  کشور  در  سیاسی  فضای  شدن  باز 
اقتصاد  بر  نیز  کمی  نسبتا  تغییرات  همچنین 

کشور خواهد گذاشت.
توافق  نتیجه  تحلیلگر سیاسی گفت: در  این 
ترک  کشور  در  آمریکاستیزی  گنبد  ای  هسته 
انجام  حال  در  سوریه  درباره  آنچه  و  برداشته 
کنفرانسی  در  که  شد  دعوت  ایران  از  و  است 
درباره سوریه حضور پیدا کند، نشان می دهد 
عرصه  در  آمریکا  و  ایران  بین  زدایی  تنش  که 

سیاسی در حال انجام است.
صورت  در  که  نیستم  معتقد  کرد:  بیان  وی 
با آمریکا وضعیت اقتصادی  ایران  تنش زدایی 
مشکالت  زیرا  یافت  خواهد  بهبود  کشور 
از  مستقل  و  است  بنیادین  ایران  اقتصادی 
اینکه چه کسانی رییس جمهور یا وزیر هستند 
یا می شوند تا زمانی که اقتصاد در دست دولت 

باشد در عرصه اجرا ناکارآمد است.
جمله  از  کشورهایی  اقتصاد  کرد:  اظهار  وی 
کره شمالی، کوبا، زیمباوبه مانند ایران دولتی 
اند  نیافته  دست  موفقیتی  به  تاکنون  لذا  است 
نیافتگی  توسعه  مدار  از  گذشته  دهه  دو  طی  و 

خارج نشده اند.
حالیست  در  این  کرد:  نشان  خاطر  زیباکالم 
سال  در  نفتی  و  گازی  منابع  فاقد  ترکیه  که 
صادرات  دالر  میلیارد   150 گذشته  میالدی 
اسالمی  جمهوری  اما  است  داشته  غیرنفتی 
گازی  و  نفتی  منابع  از  دریایی  روی  که  ایران 
کمی  بسیار  غیرنفتی  صادرات  از  گرفته  قرار 

برخوردار بوده است.

و  قبل  ایران  تولیدات  و  صنایع  گفت:  وی 
محکم  جایگاه  از  اقتصادی  تحریم های  از  بعد 

و مهمی در بازار جهانی برخوردار نبوده است.
اجرای  از  پس  کشورمان  اگر  افزود:  وی 
نمی  شود  جهانی  تجارت  سازمان  عضو  برجام 
دیگر  ساخت  کاالهای  واردات  از  مانع  تواند 
درصد   10 از  را  وارداتی  تعرفه  و  گردد  کشورها 
تولیدات  صورت  آن  در  بگیرد،  نظر  در  بیشتر 
ساخت داخل قادر به رقابت با تولیدات مشابه 

کشورهای دنیا نیستند.
اقتصاد  رهایی  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
زمان  و  پیچیده  بسیار  بودن  دولتی  از  ایران 
بدون  توان  را نمی  اقتصاد دولتی  زیرا  بر است 
سیاسی  مناسبات  در  عمده  تغییرات  ایجاد 

تغییر داد، نیروها و جریاناتی که از دولتی بودن 
نخواهند  برند،  می  بسیار  نفع  ایران  اقتصاد 

گذاشت که اقتصاد آزاد باشد.
زیباکالم اظهار کرد: تحریم ها اقتصاد کشور 
را به مرز نابودی کامل رساند اما رفع تحریم ها 
ایران را حل نمی کند زیرا  مشکالت اقتصادی 
باید  آن  از  بعد  و  شده  برداشته  مانع  یک  تنها 
نشان دهیم که قادر به رقابت با تولیدات دیگر 
چه  که  کند  نمی  فرقی  حال  هستیم  کشورها 

کسی رییس جمهور این کشور باشد.
وی گفت: یکی از ویژگی های اقتصاد دولتی 
فسادی است که به همراه دارد، کشورمان بعد 
از 36 سال هیچ الگویی از اقتصاد اسالمی موفق 

به کشورهای دیگر ارائه نکرده است.

گفت:  مقدس  مشهد  شهر  شورای  عضو 
مشکل  مهمترین  کارگاهی  واحدهای 

ساماندهی بزرگراه آزادی مشهد است.
، محمود هراتی در جلسه  به گزارش تسنیم 
علنی شورای اسالمی شهر مشهد در تاالر شورا 
صنعتی  و  کارگاهی  واحدهای  داشت:  اظهار 
برای  ما  مشکل  مهمترین  آزادی  بزرگراه  در 

ساماندهی این مسیر هستند.
مالکان  برای  مشوق هایی  اینکه  بیان  با  وی 
در  مسیر  این  در  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 
تسریع  منظور  به  گفت:  است  شده  گرفته  نظر 
در فعالیت تحصیل حریم بزرگراه آزادی در نظر 
بر  را  به محدوده شهری  ورود  مزایای  تا  داریم 

مبنای 35 درصد از مالکین دریافت کنیم.
اسالمی  شورای  عضو  راد  نخعی  اصغر  علی 

شهر مشهد نیز در این باره اظهار داشت: سهم 
ابتدایی مالکان 43.75 درصد بوده که این رقم 
به 35 درصد به شرط عدم مطالبه هزینه عقب 

نشینی از شهرداری تبدیل شده است.
محمد ناصر خطیب مدیر ساماندهی بزرگراه 
آزادی در این باره اظهار داشت: در این مسیر 
صنایع و کارگاه های تولیدی بسیاری هستند که 
از این رو  با ما ندارند  هیچ تمایلی به همکاری 
برای  مشوق هایی  ایجاد  با  تا  گرفته ایم  تصمیم 
تحصیل  در  را  صنایع  این  پرنگ  حضور  آنها 

حریم در کنار خود ببینیم.
پروژه  این  جریان  در  قطعا  کرد:  تاکید  وی 
از  برای شهرداری حاصل می شود  درآمدهایی 
این تصمیم داریم تا تمامی این هزینه ها برای 

آزاد سازی مسیر بزرگراه آزادی هزینه کنیم.

مشهد  شهرداری  به  الیحه  این  تصویب  با 
فرایند  در  تسریع  منظور  به  تا  شد  داده  اجازه 
و  خاتم(  )محور  آزادی  بزرگراه  حریم  تحصیل 
تشویق ترغیب آن دسته از مالکانی که در مدت 
در  مقدار  مصوبه،  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  شش 

مسیر ملک خود را در بزرگراه یاد شده رعایت 
اسقاط  را  بابت  این  از  خود  حقوق  و  نمایند، 
به  ورود  مزایای  بابت  را  خود  سهم  کنند، 
محاسبه  درصد   35 مبنای  بر  شهری  محدوده 

و دریافت کند.  
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اینافرادباُمردههازندگیمیکنند!

  7میلیون دانش آموز تحت پوشش 
ق�رار  دن�دان  س�المت  ارتق�ای  ط�رح 

می گیرند

وزارت  دن��دان  و  دهان  سالمت  اداره  رییس 
با  گفت:  پزشکی  آم��وزش  و  درم��ان  بهداشت، 
7میلیون  از  بیش  گرفته  ص��ورت  برنامه ریزی 
سالمت  ارتقای  طرح  پوشش  تحت  دانش آموز 

دندان و دهان قرار می گیرند.
به گزارش تسنیم ، حمید صمدی زاده در مراسم 
طرح ارتقای سالمت بهداشت و دهان و دندان در 
آموزشگاه حمیده سبزوار، با اشاره به اینکه مردم 
دندان پزشکی  خدمات  هزینه های  از  درصد   45
داشت:  اظهار  می کنند  پرداخت  جیبشان  از  را 

متأسفانه این میزان پرداختی بسیار باالست.
درمان  و  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
درصدد کاهش این میزان هزینه است، تصریح 
قصد  گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس  کرد: 
داریم تا با همکاری و همراهی بیمه های میزان 

این هزینه را کاهش دهیم.
روش های  به  توجه  اینکه  ابراز  با  صمدی زاده 
پیشگیری  روش ه���ای  از  استفاده  و  علمی 
کاهش  را  م��ردم  پرداختی  میزان  می تواند 
توسط  که  برنامه هایی  از  یکی  گفت:  ده��د، 
می شود،  پیگیری  درم��ان  و  بهداشت  وزارت 
بین  دندان  و  دهان  بهداشت  ارتقای  به  توجه 
دانش آموزان با هدف پیشگیری و کاهش میزان 
پوسیدگی دندان در سه مرحله شامل آموزش، 
معاینه، تعیین نیازهای درمانی و ارائه خدمات 

پیشگیری اجرا می شود.
سالمت  ارتقای  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
کرد:  عنوان  م��دارس،  سطح  در  دندان  و  دهان 
متأسفانه امروز بیش از 90 درصد از دانش آموزان 
ما مبتال به بیماری دهان و دندان هستند که از 
ابتدایی درصد  مقاطع  آموزان  دانش  میزان  این 

قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.
صمدی زاده با تأکید بر اینکه سالمت دهان و 
بهداشت  کیفیت  ارتقای  در  مهمی  نقش  دندان 
برنامه ریزی  با  شد:  ی��ادآور  دارد  افراد  زندگی 
میلیون  هفت  از  بیش  امسال  گرفته  ص��ورت 
در  آموزشگاه  60ه��زار  از  بیش  در  آموز  دانش 
پوشش  تحت  کشور  روستاهای  و  شهرها  سطح 
دندان  و  دهان  بهداشت  سالمت  ارتقای  طرح 

قرار می گیرند.

 آمریکا هیچ گاه بر س�ر قول و قرار 
خود نبوده است

سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول 
از  دست  هیچ گاه  آمریکا  گفت:  رض��ا)ع(  ام��ام 
دشمنی با ایران و اسالم برنداشته و به قول هایی 

که داده عمل نخواهد کرد.
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی سپاه امام رضا)ع( 
حجت االسالم سید احمد حسینی با بیان اینکه 
آمریکا  به  ایران  بی اعتمادی  بازهم  مذاکرات  در 
بیشتر شد اظهار داشت: آمریکا هیچگاه دست از 
دشمنی با ایران و اسالم برنداشته و به قول هایی 

که داده عمل نخواهد کرد.
در  رهبری  معظم  مقام  نامه  به  اشاره  با  وی 
مورد اجرای مشروط برجام تاکید کرد: ملت باید 
هوشیار بوده و توصیه های مقام معظم رهبری را 

در اجرای برجام رصد کنند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام 
امتحان  دشمن  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با  رضا)ع( 
ادامه  انجام تعهدات پس نداده است  را در  خود 
داد: نباید برای حل مشکالت دیگر دم از مذاکره 

با آمریکا بزنیم که این خیالی خام است.
قرار  قله مقاومت  ما در  اینکه کشور  بیان  با  وی 
به  مبارزه  در  مقاومت  خط  دل  کرد:  تصریح  دارد 
ایستادگی ایران در برابر قدرت ها محکم می شود و 
ما نباید در برابر استکبار از خود سستی نشان دهیم.

که  گ��زاف��ه ای  سخنان  به  اش��اره  با  حسینی 
تا  شد  سبب  تحریم ها  فشار  بر  مبنی  دشمنان 
کرد:  خاطرنشان  بیاید  مذاکره  میز  پای  ایران 
باید همیشه  روحیه استکبارستیزی در ملت ما 
تا  دشمنان  استکباری  روحیه  زیرا  بماند  بیدار 

همیشه بیدار است.

:::  خبر  :::

زیباکالم:برجامتاثیرمستقیمبرمناسباتسیاسیدارد
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معدن  صنعت،  سازمان  فرش  اداره  رییس   
بیش  تجارت خراسان رضوی، گفت: ساالنه  و 
از 650 هزار متر مربع فرش دستباف در استان 

تولید می شود.
صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
معدن و تجارت خراسان رضوی، سعید کاظمی 
استان  در  قالیباف  هزار   90 حدود  افزود: 
در  آن ها  درصد   60 بر  بالغ  که  دارند  فعالیت 
قالب  در  و  داشته  سکونت  روستایی  مناطق 
16 شرکت تعاونی روستایی با 26000 عضو در 

قالب یک اتحادیه استانی فعالیت می کنند.
رضوی  خراسان  استان  اینکه  بیان  با  وی 
فرش  تولید  درصد   15 تا   12 متوسط  طور  به 
دستباف کشور را از نظر تعداد به خود اختصاص 
می دهد، افزود: تاکنون 500 مجوز کارگاه تولید 
فرش متمرکز و غیر متمرکز و صنایع جانبی در 

استان صادر شده است.

از  نفر  هزار   38 معرفی  به  اشاره  با  کاظمی 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  استان  قالیبافان 
 500 و  هزار   21 تاکنون  تعداد  این  از  گفت: 
قرار  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش  تحت  نفر 

گرفته اند.
فرش  قیمت  بودن  پایین  کرد:  تصریح  وی 
به  نسبت  رضوی،  خراسان  در  شده  تولید 
میانگین بهای تولید و تنوع در نوع و اندازه، این 
استان را به قطب تولید فرش در کشور تبدیل 
فرش های  تولید  زمینه  در  استان  این  و  کرده 
کشورها  سایر  سفارش  به  که  نیز  پارچه  بزرگ 

بافته می شود، در کشور بی رقیب است.
فرش  جغرافیایی  جهانی  نشان  ثبت  وی 
اداره  توسط  کاشمر  و  مشهد  مناطق  دستباف 
با همکاری مرکز ملی فرش  این سازمان  فرش 
بسیار  اقدامات  از  را  گذشته  سال  در  ایران 
اقدام  این  با  داشت:  بیان  و  ارزیابی  مثبت، 

می توان از کپی برداری نقشه های فعاالن حوزه 
فرش پیشگیری کرد.

فرش  دالری  هزار   844 صادرات  به  کاظمی 
دستباف از استان طی 6 ماه اول امسال اشاره 
کیلوگرم   753 و  هزار   29 از  بیش  افزود:  و  کرد 
و  میلیارد   24 ریالی  ارزش  به  دستباف  فرش 
هزار   844 از  بیش  معادل  ریال  میلیون   958
رضوی  خراسان  استان  از  مدت  این  در  دالر، 

صادر شده است.
هنر  به  ویژه  نگاه  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
صنعت فرش دستباف خراسان رضوی، گفت: 
با توجه به ظرفیت های بالقوه استان در زمینه 
فرش  در  مصرفی  اولیه  مواد  فرآوری  و  تولید 
به مناطق خاصی  که بعضا در مواردی منحصر 
و  نقوش  و  طرح ها  تنوع  نیز  و  است   استان  از 
توانمندی  انحصار  و  فرش  تولید  سبک های 
استان  در  پارچه  بزرگ  فرش های  تولید 

جایگاه  که  است  شایسته  رضوی  خراسان 
آن  نقش  و  دستباف  فرش  صنعت  هنر  واقعی 
ویژه  توجه  مورد  استان  اقتصاد  و  اشتغال  در 

مسئوالن عالی رتبه قرار گیرد.

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خبرداد

تولیدساالنه650هزارمترمربعفرشدستبافدراستان
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  شوهرش »خّیر« نبود درخواست 
طالق داد

زن جوان وقتی دید که شوهرش »خّیر« نیست 
جدایی  به  تصمیم  نمی کند،  کمک  کسی  به  و 
خانواده  دادگاه  به  مراجعه  با  جوان  زن  گرفت. 
آن  علت  خصوص  در  و  داد  طالق  درخواست 
مرد  اصال  شوهرم  قاضی  آقای  گفت:  قاضی  به 
حاضر  شرایطی  هیچ  تحت  و  نیست  خیری 
این مدتی که  به کسی کمک کند. در  نیست که 
با او زندگی کرده ام حتی یک بار هم نشده ببینم 
یا کاری برای یک نیازمند  به کسی کمک کند و 

انجام دهد.
را  او  اخالق  این  می کردم  سعی  بااین حال 
این  عاشق  به شدت  خودم  بااینکه  تحمل کنم 
شوهرم  اما  کنم  کمک  نیازمندان  به  که  هستم 
نه تنها خیر نیست بلکه به من هم اجازه نمی دهد 
به کسی کمک کنم. وقتی متوجه می شود که من 
کمک  نیازمند  یک  به  یا  و  داده ام  کسی  به  پول 
می اندازد  راه  به  دعوا  و  داد  به شدت  کرده ام 
جنگ ودعوا  من  با  موضوع  این  سر  همیشه  و 
به  نمی توانم  اصال  من  درصورتی که  می کند. 
که دست  این هستم  و عاشق  نکنم  کسی کمک 

یک نیازمند را بگیرم. 
برای همین بار آخری که سر همین موضوع با 
شوهرم درگیر شدم تصمیم گرفتم برای همیشه 
زن  این  صحبت های  از  بعد  شوم.  جدا  او  از 
تا  کرد  احضار  دادگاه  به  هم  را  شوهرش  قاضی 

صحبت های او را هم بشنود.

  قارچ سمی خانواده 4 نفره را 
مسموم كرد

روستاهای  از  دریکی  نفره   4 خانواده  یک 
مرزی این شهرستان پس از خوردن قارچ دچار 

مسمومیت شدند.
به گزارش ایرنا، مسئول روابط عمومی شبکه 
افزود:  سردشت  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
از  گرژال  روستای  اهالی  از  که  خانواده  این 
شب  یکشنبه  هستند،  شهرستان  این  توابع 
پس از خوردن قارچ سمی که از کوه جمع آوری 
سرگیجه،  دچار  مسمومیت  پی  در  بودند،  کرده 
امام  بیمارستان  به  و  شدند  بی حالی  و  استفراغ 

خمینی )ره( مراجعه کردند.
محمدی اضافه کرد: این خانواده توسط کادر 
با قارچ  با تشخیص مسمومیت  اورژانس  درمان 
سمی تحت درمان قرار گرفتند. وی گفت: آن ها 
و  گرفتن  قرار  درمان  تحت  ساعت  چند  از  پس 

بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند.

  زن جوان در مقابل چشمان كودک 7 
ساله اش جان باخت

راهور  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  رییس 
پایتخت از تصادف مرگبار یک دستگاه اتوبوس 

برون شهری با عابر پیاده خبر داد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  مرادی  مراد  سرهنگ 
دراین باره گفت: در ساعت 13:19 روز دوشنبه 
از  دریکی  برون شهری  اتوبوس  دستگاه  یک 
با  فرعی دستواره، در حین حرکت  خیابان های 
ساله اش   7 فرزند  و  ساله   35 زنی  با  دنده عقب، 

برخورد می کند.
وی با اشاره به مرگ زن 35 ساله در این حادثه، 
گفت: عوامل اورژانس کودک 7 ساله را نیز برای 
مرکز  دادند.رییس  انتقال  بیمارستان  به  درمان 
علت  درباره  پایتخت  راهور  پلیس  اطالع رسانی 
وقوع این حادثه گفت: کارشناسان پلیس راهور، 
دنده عقب غیرضروری از جانب راننده اتوبوس را 

علت این حادثه تشخیص داده و اعالم کردند.

:::  خبر  :::

:::  از میان خبرها  :::

فرماندار ویژه تنکابن از فوت یکی از مصدومان حادثه نشست پل 
معلم کوه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش مهر، سید امیری حسینی جو افزود: متأسفانه یکی از 
دوشنبه  شامگاه  که  نشتاء  کوه  معلم  پل  نشست  حادثه  مصدومان 
رخ داد به دلیل شکستگی ران، عارضه داخلی و کهولت سن فوت 

کرده است.
و  خودرو  پنج  دیدن  آسیب  سبب  حادثه  این  اینکه  بابیان  وی 

مصدومیت 16 نفر شده است گفت: یکی از مصدومان 70 ساله در 
این حادثه فوت کرده است.

بار  کاهش  در  کوه  معلم  پل  مهم  نقش  به  اشاره  با  جو  حسینی 
را  پل  این  بازسازی  برای  موردنیاز  اعتبار  نشتارود،  شهر  ترافیک 

حدود 50 میلیارد ریال بیان کرد.
آب  دچار  قبل  ماه  شدید  بارندگی های  در  که  کوه  معلم  پل 

شکستگی پایه ها و آسیب شده بود، شامگاه دوشنبه ریزش کرد.

پل معلم كوه تنکابن یک قربانی گرفت

آزارواذیتدانشآموزتوسطرانندهسرویس
راننده جوان سرویس مدرسه با شکایت 
اذیت  و  آزار  اتهام  به  دانش آموزان  از  یکی 

بازداشت شد.
مرد  و  زن  شنبه  روز  جام جم،  گزارش  به 
جوانی با مراجعه به پلیس در شمال تهران از 
راننده سرویس مدرسه پسر 12 ساله شان به 
اتهام آزار و اذیت شکایت کردند. مرد جوان 
پسرم  بود  روزی  چند  گفت:  شکایتش  در 
گوشه گیر شده بود و از مدرسه رفتن وحشت 
او  کردم  پیگیری  را  موضوع  وقتی  داشت. 
مدعی شد راننده سرویس مدرسه او را چند 
مورد  مدرسه  از  برگشت  مسیر  در  قبل  روز 
پدر  شکایت  با  است.  قرارداده  اذیت  و  آزار 
این کودک مشخص شد خودروی پراید جزو 

سرویس مجاز مدارس است که راننده آن از 
چند سال قبل در مدارس مختلف مشغول به 

کار بوده است.
با ارسال پرونده به دادسرای امور جنایی، 
دستور  با  مدرسه  سرویس  ساله   27 راننده 

بازپرس پرونده بازداشت شد.
دادسرای  به  متهم  انتقال  با  دوشنبه  روز 
 12 دانش آموز  از  تحقیقات  جنایی،  امور 
او در مورد روز حادثه گفت:  ساله آغاز شد. 
راننده  مدرسه  از  برگشت  موقع  حادثه  روز 
سرویس به بهانه خرید مرا به مرکز شهر برد. 
وقتی به کار راننده اعتراض کردم او ادعا کرد 
قصد خرید دارد و خیلی زود مرا به خانه مان 
می رساند، اما پس از چرخیدن در خیابان ها 

او  قرارداد.  اذیت  و  آزار  مرا در خودرو مورد 
بعدازاین کار مرا به خانه برد و از من خواست 

موضوع را به کسی نگویم.
دفاع  در  مدرسه  سرویس  راننده  ادامه  در 
از خود با رد اتهام آزار و اذیت پسر 12 ساله 
سرویس  به عنوان  است  سال  پنج  گفت: 
کودک  این  اظهارات  می کنم.  کار  مدرسه 
خرید  باید  خانه  برای  روز  آن  است.  دروغ 
به  دلیل  همین  به  می دادم  انجام  را  مهمی 
مرکز شهر آمدم و خیلی زود پسر دانش آموز 
و  نکردم  کاری  هیچ  من  بردم.  خانه  به  را 

بی گناه هستم.
اظهارات پسر  درحالی که تحقیقات درباره 
27 ساله ادامه داشت، مدیر مدرسه با ارسال 

نامه ای به بازپرس پرونده از اخراج راننده 
سرویس خبر داد.

با اظهارات راننده جوان او با دستور محسن 
بازپرس شعبه ششم دادسرای  مدیر روستا، 
اختیار  در  و  شد  بازداشت  جنایی  امور 

کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
هشدار پلیس

در  است  خواسته  خانواده ها  از  سپلیس 
انتخاب سرویس مدرسه از راننده های مورد 
رفتار  تغییر  هرگونه  و  کنند  استفاده  اعتماد 
همچنین  بگیرند.  جدی  را  خود  فرزندان 
قربانی  درصورتی که  دهند  آموزش  آن ها  به 
والدین  به  را  موضوع  شده اند  سیاه  جرایم 

خود اطالع دهند.

آتشسوزیدرانبارکپسولهایشارژفندک
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بعضی از دانشمندان در عین حال كه عالمند، جاهلند، 
چون عاقل نیستند كشته جهلند و علم آنان به حالشان 
نافع نیست. كسی كه علم را برای مقام های دنیا، جلب 
توج�ه و احترام مردم و یا برخ�ورداری از زرق و برق 
بیشتر طلب كند، خود را ارزان می فروشد. او عالم است 
ولی عاقل نیست. و دیگران كه راه دنیا را طی كرده اند، 
بیش�تر و بهت�ر از ای�ن ش�خص، حط�ام دنی�ا را فراهم 
كرده اند و از آن لذت می برند، پس این گونه از علوم هم 

علوم غیرنافع به شمار می آید.
مبادی اخالق در قرآن، ص 22

امام صادق ) ص ( فرمودند:
همانا حدیث ما س�خت و دشوار اس�ت و جز پیغمبر مرسل و 
فرشته مقرب و مومنی كه خدا دلش را به ایمان آزموده كسی 

تحمل پذیرش آن را ندارد. 

روزانمه صبح استان

خراسان رضوی
خراسان شمالی

هب صحرا بنگرم صحرا هت وینم   
هب ردیا بنگرم ردیا هت وینم

بهر جا بنگرم کوه و رد و دشت   
نشان روی زیبای هت وینم

باباطاهر همدانی

نیـوز، سخنگوی سازمان  گزارش جام  به 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
انبار  یک  در  گسترده  حریق  از  تهران 
اسپری  انواع  و  فندک  شارژ  کپسول های 

خبر داد.
سازمان  سخنگوی  ملکی  جالل  سید 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 

 3:16 ساعت  در  گفت:  دراین باره  تهران، 
انبار  یک  در  حریق  حادثه  دیروز  صبح 
فندک،  گاز  شارژ  کپسول های  از  نگهداری 
اطالع   125 سامانه  به  و...  اسپری  انواع 
داده شد که با توجه به نوع گزارش حادثه، 
ایستگاه  سه  آتش نشانان  فرماندهی  ستاد 
فوماتیک  خودروی  تانکر،  همراه  به  را 
به  تنفسی  تجهیزات  حامل  خودروی  و 
از  بعد  ورامین  جاده  در  واقع  حادثه  محل 
فیروزآباد اعزام کرد. وی ادامه داد: پس از 
حادثه  محل  در  آتش نشانی  عوامل  حضور 
مشاهده شد که حریق در انباری دوطبقه به 
مساحت 500 مترمربع رخ داده و شعله های 
در  و  گرفته  دربر  را  آن  فضاهای  اکثر  آتش 
مجاورت  در  گاوداری  یک  به  سرایت  حال 

آن و انبارهای دیگر بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
اینکه  بابیان  تهران  شهرداری  ایمنی 
کپسول  و  اسپری  هزاران  انبار  این  داخل 
اظهار  داشت،  قرار  فندک  گاز  کردن  شارژ 
کپسول ها  این  از  یکی  ثانیه  هرچند  کرد: 
و  منفجرشده  حرارت  علت  به  اسپری ها  و 
با  را  آتش نشانان  عملیات  موضوع  همین 
اما  بود  کرده  روبه رو  فراوانی  سختی های 
شرایطی  در  آتش نشانی  عوامل  سرانجام 
سخت از چند جهت عملیات اطفای حریق 
تحت  را  آتش  شعله های  و  کرده  آغاز  را 
اختیار درآورده و مدتی بعد نیز آن را به طور 

کامل اطفا کردند.
آتش نشانی  عوامل  کرد:  اضافه  ملکی 

طول  به  ساعت   5 که  نفس گیر  عملیاتی  در 
مجاور  اماکن  به  حریق  سرایت  از  انجامید 
به   8:17 ساعت  در  و  کرده  جلوگیری 

عملیات خود خاتمه دادند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
اینکه  بابیان  تهران  شهرداری  ایمنی 
نداشت  فوتی  و  مصدوم  مورد  حادثه  این 
اظهار  باالبود،  آن  از  ناشی  خسارات  اما 
با  همراه  که  ساختمان  این  نگهبان  کرد: 
در  می کرد،  زندگی  اتاقکی  در  خانواده اش 
خارج  به  را  خود  حادثه  بروز  اولیه  دقایق 

ساختمان انتقال داده بود.
سوی  از  حادثه  این  علت  ملکی،  گفته  به 
اعالم  و  بررسی  آتش نشانی  کارشناسان 

خواهد شد.

سومین همایش مرگ بر آمریکا

عکس روز

ایران  داروی��ی  تحریم های  کاهش  از  »اسپوتنیک«     
نویسد  می  خبرگزاری  این  است.  داده  خبر  آمریکا  توسط 
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد این کشور، تحریم های 
اعمال شده علیه ایران در خصوص فهرست گسترده ای از 
داروها را کاهش داده است تا بدین ترتیب این اقالم بتوانند به 
ایران صادر شوند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا در این 
زمینه آمده است: »دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری، در حال به روز رسانی فهرست داروهایی است 
که بر اساس مجوز عمومی مربوط به مقررات تبادالت و تحریم 

های ایران، می توانند به این کشور صادر و بازصادر شوند«. 
  »روسیه 24« آناتولی ایسایکین، رییس شرکت »روس 
آبارون اکسپورت«، صادر کننده انحصاری تسلیحات ساخت 
روسیه اعالم کرده، کار تنظیم قرارداد تحویل سامانه دفاعی 
اس 300 به ایران ادامه دارد و این عملیات به زودی اجرایی 
خواهد شد. وی گفته: »هیچ مانعی برای نهایی شدن این 
قرارداد وجود ندارد و مراحل پایانی مذاکرات با موفقیت در 
حال انجام است«. روسیه پیشتر اعالم کرده بود در حال به 
روز کردن سامانه دفاعی اس 300 برای تحویل به ایران است. 
خلیج  همکاری  شورای  دبیرکل  اظهارات  »العربیه«   
مطرح  ایران  علیه  را  ادعاهایی  که  داده  بازتاب  را  فارس 
کرده است. عبداللطیف بن راشد الزیانی، دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس، در گفت وگو با شبکه سعودی العربیه 
»فرصت  داشته:  اظهار  ای��ران  و  شورا  این  رواب��ط  درب��اره 
صلح وجود دارد، زیرا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
همواره برای آن تالش کرده اند و برای صلح دست همکاری 
ادعاهای خود  می دهیم«. در عین حال، وی ضمن تکرار 
و  بزرگ  تنب  کوچک،  تنب  ایرانی  سه گانه  جزایر  درب��اره 
ابوموسی افزوده: »امیدواریم ایران فرصت را غنمیت بداند 
و حسن نیت خود را اثبات کند و به گفت وگوی جدی برای 
حل و فصل موضع اشغالگری خود بر جزایر اماراتی پاسخ 

مثبت دهد یا اینکه به دادگاه بین المللی رجوع کنیم«. 

رسانه های خارجی

  زنجانی حاصل رانت های پشت پرده 
        است

باب��ک زنجان��ی جوانی ک��ه زود بر س��ر زبان 
ه��ا افتاد و ب��ا همه عک��س ی��ادگاری گرفت از 
سیاس��ت مدار تا هنرمند و س��ردار. برای وی 
تنه��ا ش��هرت مه��م ب��ود و همین ش��هرت بود 
ک��ه وی را بی��ش از هر کس��ی بر س��ر زب��ان ها 
انداخ��ت. برخی می گویند بابک زنجانی تنها 
یک فرد است و دست های پنهانی در زنجانی 
س��اختن او دخی��ل هس��تند، دس��ت هایی که 
ب��ه طور حت��م با نهاده��ای ق��درت و ثروت در 
ارتب��اط اس��ت. زنجانی ب��دون کم��ک برخی 
افراد قادر به میلیاردر شدن نبود هرچند خود 

بیان می کند که توانش بسیار زیاد است.
اکنون او با قدرت می گوید 2 میلیارد برایش 
پول خرد است ولی در حساب های بین المللی 

وی همین مقدار پول خرد یافت نمی شود.
اقتص��ادی  کارش��ناس  نی��ا  کم��ال  منص��ور 
در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار ایلنا بی��ان می دارد 
ک��ه زنجان��ی حاص��ل رانت ه��ای پش��ت پرده 
مسئوالن مطرح است. زنجانی با گفته هایش 
به دنبال بدست گرفتن زمان است و به خوبی 
نیز توانسته همه مردم کشور را با ادبیات خود 

سردرگم کند.
   دست ظریف به اوباما كار دستش داد

محم��د دهقان عضو هیئت رییس��ه مجلس 
شورای اس��المی پیش از پایان نشست علنی 
دی��روز پارلمان موارد اع��الم وصولی را قرائت 
کرد.ب��ر این اس��اس، س��ؤال مل��ی احمدعلی 
مقیم��ی نماینده مردم بهش��هر از محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه درباره علت مصافحه 
وی ب��ا رییس جمه��ور آمری��کا اع��الم وص��ول 
ش��د.همچنین س��ؤال مل��ی ن��ادر قاضی پ��ور 
نماین��ده م��ردم ارومی��ه از ظری��ف وزی��ر امور 
خارجه درباره عملکرد ضعیف نمایندگی های 
جمهوری اس��المی ای��ران در ایف��ای وظایف 

قانونی اعالم وصول شد.
   باالترین سطح نفوذ در سطح 

        مسئوالن است
عل��ی رضا زاکان��ی نماینده م��ردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در نشست "فصلی نو 
از مب��ارزه" گفت: آمریکا امروز بعداز37س��ال 
می خواهد از پس��ابرجام راهی برای بازگش��ت 
فراه��م کند.وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه باالترین 
س��طح نفوذ درسطح مس��ئوالن است، گفت: 
بدترین نوع نفوذ نیاز و محتاج بودن به آمریکا 
ب��ه عنوان عنص��ر نجات بخش اس��ت، منجی 
دانس��تن آمریکا خطری اس��ت ک��ه انقالب را 

تهدید می کند.
 زاکانی خاطرنش��ان کرد: برخی مس��ئوالن 
معتقدن��د ب��دون تکی��ه ب��ه س��رمایه گ��ذاران 
خارج��ی نمی ت��وان کاری از پیش ب��رد و خود 
را محت��اج آمری��کا می دانن��د و می خواهند از 
ای��ن طریق حق زیس��تن مس��المت آمیز کنار 

آنها را کس��ب کنند و بروز ای��ن تفکر در کتاب 
مبانی نظری برنامه چهارم توسعه که در زمان 

اصالحات تدوین شد قابل مشاهده است.
  درخواست سحابی از امام به روایت 

       محمدی
منوچه��ر محم��دی در گف��ت و گویی مدعی 
ش��ده اس��ت که نفوذ آمریکا در ساختار حاکم 
ب��ر دولت موق��ت چنین ش��رایطی را به وجود 
آورده ک��ه حتی دکتر س��حابی نزد ام��ام رفته 
ب��ود و گریه می کرد که مرگ بر آمریکا نگویند. 
آخرین حرکتی که منجر به تس��خیر س��فارت 
ش��د، این بود که آمریکا به شاه پناه داد و بعد 
از آن بازرگان در الجزایر با برژینس��کی مشاور 
امنیت مل��ی وقت آمری��کا مالقات ک��رد. این 

مالقات به درخواست مهندس بازرگان بود.
   علت پلمپ »رستوران KFC« در تهران 

         مشخص شد
منطق��ه  در   ،"KFC "رس��توران  گذش��ته  روز 
سعادت آباد توس��ط پلیس اماکن تهران پلمپ 
ش��د.علت این اقدام از س��وی پلیس نداش��تن 
مجوز قانونی و جعل پروانه کس��ب عنوان شده 
اس��ت.گفتنی اس��ت، رس��توران پلم��پ ش��ده 
جمعه ش��ب به عن��وان اولی��ن ش��عبه KFC، در 
تهران ش��روع به فعالیت کرده ب��ود که مردم نیز 
جهت صرف غذا صف طوالنی را تش��کیل داده 
بودند.الزم به ذکر است در پی مخالفت با افتتاح 
نمایندگی فروش��گاه زنجی��ره ای مک دونالد در 
ایران به فس��ت فود آمریکایی کی اف سی مجوز 

داده شد تا در ایران شعبه داشته باشد.
  روایت عراقچی از دعوای ظریف 

       ووزیرخارجه عربستان
مع��اون وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان در 
برنام��ه گفت وگ��وی وی��ژه خبری با اش��اره به 
نشس��ت وین درباره س��وریه گفت: تمام طول 
روز مذاک��ره ب��ه ج��ر و بحث های ف��راوان بین 
طرف ه��ا و مق��دار زیادی مش��اجره بین آقای 
ظری��ف و وزیر خارجه عربس��تان انجام ش��د. 
آنچ��ه رد و بدل ش��د بس��یار پر تن��ش و همراه 
ب��ا باال رفتن صدا بود.عب��اس عراقچی معاون 
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان دوش��نبه ش��ب 
در برنام��ه گف��ت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو 
س��یما، روند اج��رای برج��ام را تش��ریح کرد.
معاون وزیر خارجه کشورمان درباره برداشت 
در  ک��ه  انقالب��ی  از سیاس��ت خارج��ی  خ��ود 
فرمایش��ات رهب��ر معظم انقالب به آن اش��اره 
ش��د، گفت: جلس��ه ای بس��یار خوب ب��ا رهبر 
معظم انقالب داشتیم، یکی از مسائل مهمی 
که ایشان اش��اره داشتند، اصول تغییر ناپذیر 
سیاس��ت خارج��ی نظ��ام مق��دس جمه��وری 

اسالمی ایران است.
  واكنش ابتکار به رد شدن از روی پرچم 

       آمریکا 
پ��س از عکس عبور معصوم��ه ابتکار از روی 
پرچ��م آمری��کا در همای��ش وح��دت ح��وزه و 

دانش��گاه در فرهن��گ س��ازی و مطالب��ه گری 
در اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه در قم برگزار ش��د، 
خبرهایی در س��ایت ه��ای مختل��ف مبنی بر 
تذک��ر تی��م حفاظت��ی ابت��کار برای ردنش��دن 
از روی پرچم آمریکا منتش��ر ش��د ک��ه وی در 
صفح��ه اینس��تاگرامش به این اخب��ار واکنش 
نش��ان داد.یکی از خبرگزاری ها عکس گرفته 
و یک��ی از س��ایت ه��ای همراهش تیت��ر زده: 
تذک��ر محافظ ابت��کار برای رد نش��دن از روی 
پرچم آمری��کا! واقعا آدم چی بگه به این همه 

خالقیت در خبرسازی های مغرضانه ا؟
  الریجانی با پایداری ها دور یک میز 

        نمی نشیند
به��روز نعمت��ی ،عض��و فراکس��یون رهروان 
والیت مجلس شورای اسالمی در مورد اینکه 
با توج��ه به تخریب الریجانی از س��وی برخی 
اصولگریان آیا احتمال گرایش وی به س��مت 
اصالح طلبان نیس��ت ب��ه خبرن��گار نامه نیوز 
گف��ت: بعی��د م��ی دانم چنی��ن اتفاق��ی بیفتد 
و آق��ای الریجان��ی چنین تمایلی ن��دارد.وی 
با اش��اره به تخری��ب الریجانی توس��ط جبهه 
پای��داری ه��ا اظه��ار داش��ت: ما رس��ما اعالم 
کرده ایم و گفته ایم که پایداری ها جو راخراب 
کرده ان��د و باید ج��واب بدهن��د و مطمئنم که 
آقای الریجانی هیچگاه با پایداری چی ها دور 

یک میز نمی نشیند و به وحدت نمی رسند.
نعمت��ی با بی��ان اینکه آق��ای الریجانی یک 
اصولگ��را اس��ت و مواض��ع اش را نی��ز حف��ظ 
م��ی کند اظه��ار کرد:آق��ای الریجانی انس��ان 
فراجناحی اس��ت و در فراکس��یون رهروان که 
هس��تیم دوس��تان اص��الح طلب نیز هس��تند 
و وی س��عی می کن��د فراجناح��ی عمل کند و 
حتی درابتدای تش��کیل فراکس��یون رهروان 
والی��ت نی��ز ب��ه دلی��ل همی��ن مواض��ع آقای 
جناحه��ای  و  گروهه��ا  م��ورد  در  الریجان��ی 
سیاسی همین آقایان جبهه پایداری تخریب 

های فراوانی را انجام دادند.
  دعوت جمعیت فدائیان اسالم از سید 

       حسن خمینی برای كاندیداتوری
دبی��رکل  عبدخدای��ی  مه��دی  محم��د 
ی��ك تش��کل  جمعی��ت فدایی��ان اس��الم ک��ه 
آی��ت  کاندیدات��وری  اصولگراست،خواس��تار 
ا... سیدحس��ن خمین��ی ش��د. عبدخدای��ی 
در گفتگو ب��ا هفته نامه »طل��وع صبح« اظهار 
داش��ت: حس��ن آقای خمینی از سالله پاکی 
ن��وادگان نابغ��ه حض��رت ام��ام  هس��تند و از 
خمینی هس��تند. تالیفات و کت��اب هایی که 
ایش��ان منتش��ر کرده ان��د و تدری��س دروس 
حوزوی در س��طح خ��ارج، نش��ان دهنده ی 
دان��ش ی��ادگار ام��ام )ره( اس��ت. وی افزود: 
به نظ��ر بنده، حضور حاج سیدحس��ن آقا در 
انتخاب��ات مجل��س خب��رگان ض��رورت دارد. 
هویت م��ا فرمان م��ی دهد ک��ه در انتخاباتی 
ش��رکت کنی��م ک��ه بهتری��ن ن��وه ام��ام در آن 

حض��ور دارد.
  پهپادهای داعش ساخت آمریکا هستند

پهپاده��ای گروه های تروریس��تی که اخیرا 
ارت��ش س��وریه آنه��ا را در اط��راف ش��هر ازرع 
در ری��ف درعا س��رنگون کرد، س��اخت آمریکا 
هس��تند. ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نق��ل از پایگاه 
ش��بکه خب��ری المن��ار، ی��ک تیم وی��ژه بعداز 
بررسی پهپادهای سرنگون شده اعالم کرد که 
switch- «این پهپادها س��اخت آمریکا و از نوع
blade« اس��ت. این پهپادها که برای عملیات 
تروریس��تی بمب گذاری ش��ده اند و وزنش��ان 
به ح��دود پنج کیلوگرم می رس��د به تازگی در 
اختیار گروه های مسلح تروریستی در جنوب 

سوریه قرار گرفته اند.
اطالع��ات دریافت��ی حاک��ی اس��ت ک��ه اتاق 
عملی��ات الموک در ام��ان پایتخت اردن که از 
گروه های مس��لح تروریست حمایت می کند، 
آنها را در اختیار این گروه ها قرار داده است.

پهپ��اد های س��رنگون ش��ده توس��ط ارتش 
س��وریه می توانند به مدت ی��ازده دقیقه و در 

حدود ده کیلومتر پرواز کنند.
  واكنش علم الهدی به توهین 

        استاددانشگاه آزاد
چند روزی است که اخباری در رسانه های 
رس��می و غیر رس��می منتش��ر می شود مبنی 
ب��ر توهی��ن یکی از اس��اتید زن دانش��گاه آزاد 
مشهد که منکر ش��هادت حضرت زهرا )سالم 
ا... علیها( شده اس��ت و مدعی شده بیماری 

کبد سبب مرگ ایشان بوده.
 از ای��ن روی آی��ت ا... عل��م اله��دی ضم��ن 
اهدای کت��اب "زهرا )س��الم ا... علیها( مولود 
وحی" از طریق بسیج دانشجویی این دانشگاه 
ب��ه وی پیغ��ام داد : "اینکه ما مدعی هس��تیم 
حضرت زهرا )س��الم ا... علیها( به این نحو به 
ش��هادت رسیده اند س��ند و مدرکش را در این 
کتاب از منابع معتبر شیعه و عامه مالحظه می 
کنید.  اما اینکه ش��ما مدعی هس��تید حضرت 
زهرا )سالم ا... علیها( بر اثر بیماری کبد جان 

باخته است چه سند و مدرکی دارد؟"
  خدا نکند احمدی نژاد به سیاست 

       برگردد 
محسن رفیقدوست وزیر سپاه دوران جنگ 
در گف��ت و گو با خبرآنالین، از خاطرات زمان 
هاش��می و سیاس��ت های دولت فعلی و قبلی 
گفت، وی در بخش��ی از صحب��ت های خود با 
اش��اره به سیاس��ت های احمدی ن��ژاد گفت: 
خ��دا نکن��د احمدی نژاد به سیاس��ت برگردد. 
آن دوره تم��ام ش��د و دیگ��ر بر نمی گ��ردد. از 
اول معل��وم ب��ود ک��ه ایش��ان خیل��ی پایبند به 
والیت فقیه نیست. من سفت و سخت به این 
معتقدم. او تا جایی دوام آورد بعد دستش رو 
شد. از آن سفره استفاده کرد اما بزنگاه رفوزه 
ش��د.  وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: 
رویک��رد دول��ت س��ابق و دولت فعل��ی دو طرز 

تفکر و ش��یوه برخورد متف��اوت بود آن زمان، 
زم��ان فح��ش دادن علن��ی دولت ب��ه دیگران 
بود که من آن روش را نه تنها نمی پس��ندیدم 
بلکه معتقدم فایده ای هم نداش��ت و حرفهای 
بیخ��ودی بود ولی این ش��یوه دول��ت روحانی 
را قب��ول دارم. یعن��ی رفت��ن و رودرو پای میز 
مذاکره نشس��تن و مذاکره کردن  که قطعا باید 

با رهبری هماهنگ باشد.
  كنایه نوبخت به مخالفان برجام

محم��د باقر نوبخت صبح دیروز در نشس��ت 
هفتگی خود خاطرنش��ان کرد: ما به منتقدان 
احترام گذاش��ته و آن ها را تقدیس می کنیم، 
ام��ا م��ا هم نس��بت به دخت��ران جوان��ی که به 
دلی��ل مش��کل اقتص��ادی نمی توانن��د ازدواج 
کنن��د ی��ا فارغ التحصی��الن بیکار دلواپس��یم. 
وی در ادامه با اش��اره به نام��ه چندحقوقدان 
درب��اره  برچیده ش��دن س��انتریفیوژها گفت: 
برجام به تصویب ش��ورای عالی امنیت ملی و 
مجلس رس��ید و رهبر انق��الب اجرای آن را با 

مالحظاتی بیان کردند. 
برج��ام نه ب��رای ما و نه ب��رای طرف مقابل 
ای��ده آل نب��ود. اکن��ون بای��د کار ب��ه عه��ده  
نهادهای قانونی گذاش��ته ش��ود و دیگرس��ه 
نف��ر حقوق��دان نمی توانن��د نظ��ر دهن��د. ما 
مش��اهده می کنیم ک��ه نهاده��ای غیرقانونی 
جع��ل ش��ده و ب��ه ج��ای نهاده��ای قانون��ی 

اظهارنظ��ر می کنن��د.
  گزارش های جعبه ای علیه كاندیداهای 

        انتخاباتی
ب��ا  گفت وگ��و  در  پیرم��وذن  کمال الدی��ن 
ایلن��ا، با اش��اره ب��ه نق��ش ش��ورای نگهبان 
در  ده��م  مجل��س  انتخاب��ات  برگ��زاری  در 
ت��ا  داش��ت:  اظه��ار  ج��اری،  اس��فندماه 
آن جای��ی ک��ه ب��ه عملک��رد واقع��ی ش��ورای 
نگهبان اش��راف دارم و در جریان رسیدگی 
ب��ه صالحی��ت نماین��دگان در دوره گذش��ته 
نهای��ت  نگهب��ان  ش��ورای  ب��ودم،  ش��اهد 
مساعی را داش��ته و نظرشان نسبت به ملت 

وکاندیداها مثبت اس��ت٬
 ام��ا عده ای گزارش های کذب��ی را به صورت 
مراج��ع  و  نگهب��ان  ش��ورای  ب��ه  جعب��ه ای 
چهارگان��ه ای ک��ه این ش��ورا از آنها اس��تعالم 

می کند، روانه می کنند.
وی اف��زود: تا جایی که می دانم، ش��ورای 
نگهب��ان به ای��ن گزارش ها به��ا نمی دهد اما 
ب��ه هر حال ای��ن معضل بس��یار نگران کننده 
وج��ود دارد ک��ه رقبا یا افراد و گماش��ته های 
خ��اص  کاندیداهای��ی  علی��ه  آن ق��در  آن��ان 
ای��ن  ک��ه خدایی ناک��رده  کنن��د  س��یاه نمایی 
و  جنجال آفرینی ه��ا  و  غوغاس��االری ها 
همچنین جوس��ازی های منطقه ای منجر به 
این ش��ود که ش��ورای نگهبان نیازمند زمان 
بیش��تری برای بررس��ی صالحیت کاندیداها 

باش��د.

  مردم نپرسند 80 میلیاردی كه در اختیار رییس بود چه شد!
مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه جلسه علنی صبح دیروز پارلمان در 
تذکری آئین نامه ای اظهار داش��ت: ما این روزها در مجامع و جلس��ه های بسیاری شرکت می کنیم و مردم از ما 
می پرس��ند که این س��اختمان های اطراف مجلس و این دیوار مجلس برای چیست؟ این 42 میلیاردتومانی که 
امس��ال در اختیار رییس مجلس بود و یا س��ال قبل 20 میلیارد و س��ال قبل تر 17 میلیاردتومان بود، چه شده 
است؟ به گزارش تسنیم، نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: شما اگر ادعا دارید که این بند ذیل تبصره 
ماده 55 در 12 س��ال گذش��ته اجرایی ش��ده است، بگویید همین امروز س��ایت خانه ملت آن را منتشر کند و ما 
آن را قبول می کنیم و اال ملت ایران بداند که ما نمی دانیم و از ما نپرس��ند، این س��اختمان های اطراف مجلس 
چیس��ت؟ و بودجه مجلس چه ش��ده اس��ت و یا 42 میلیاردی که امس��ال یا چند میلیاردی که س��ال  گذشته در 

اختیار آقای رییس مجلس بوده، چه شده است؟
  موضع وزارت ارشاد در قبال رسانه های غایب در نمایشگاه

حس��ین نوش آبادی  درباره ِ مباحثی که درباره ادعای تحریم نمایش��گاه مطبوعات توس��ط رسانه هایی که در 
این نمایش��گاه ثبت نام نکرده اند، عنوان می ش��ود، گفت: به کار بردن کلمه تحریم آن هم در جمهوری اسالمی 

و در داخل کشور را درست نمی دانیم.
 زمانی نمایش��گاه فرانکفورت برگزار می ش��ود و سلمان رشدی می خواهد شرکت کند، ما آن را شجاعانه، 
ب��ا اعتق��اد و ب��ا توجه به مصالح کش��ور تحری��م می کنیم ام��ا بحث تحریم در جمهوری اس��المی ی��ک مقوله 
بی اس��اس، بی مبنا و فاقد توجیه و معناس��ت. او افزود: یک عده از اول هم موضع داشتند که در نمایشگاه 
ش��رکت نکنند؛ البته برای دولت گرایش ها و س��لیقه ها فرق نمی کند؛ هر رس��انه سیاست ها و نگاه متفاوتی 

دارد و منتس��ب به یک جریان.
 ما این مس��أله را پذیرفته ایم و هیچ کس منتقد این نیس��ت که چرا فالن نش��ریه یا خبرگزاری متعلق به فالن 
جریان یا نگاه سیاسی است،  این برای ما تفاوتی به وجود نمی آورد. نوش آبادی خاطرنشان کرد: اما یکسری، 
بهانه هاجویی ها را به وجود می آورند تا تخریب و تضعیف کنند و سیاس��ت ها را زیر س��وال ببرند که در آن زمان 

ما دفاع می کنیم.

سفر رییس قوه قضاییه به مازندران

نماین��ده م��ردم نوش��هر و چال��وس در مجلس 
ب��ا تاکید بر اینک��ه واگذاری اراض��ی ویژه مجاور 
آزادراه ته��ران- ش��مال ب��ه بنی��اد مس��تضعفان 
اق��دام غیر فنی و غیر کارشناس��ی ب��وده به ایلنا  
گف��ت: واگذاری این اراضی به بنیاد برای تامین 
مال��ی پروژه فرقی با زمین خواری ندارد.قاس��م 
احم��دی الش��کی در گفت وگ��و با خبرن��گار ایلنا 
اظهار ک��رد: اراضی بس��یار مهم مج��اور آزادراه 
ته��ران- ش��مال در حال��ی به بنیاد مس��تضعفان 
واگذار شد که تاکید مقام معظم رهبری همواره بر حفاظت از این مناطق و 
اراضی ویژه بوده است حال این اراضی به منبع درآمدی برای تامین مالی 
بنیاد برای ساخت آزادراه تبدیل شده است.وی با تاکید بر اینکه واگذاری 
زمین به س��ازنده پروژه در قراردادها تصمیم بسیار غلطی بود،  ادامه داد:  
در ح��ال حاضر بهترین اراضی منطقه کالردش��ت،  مرزن آباد،  نوش��هر به 
بنیاد مستضعفان داده شده است که البته هر بار که قصد ساخت و ساز در 
این مناطق را داش��تند با ممانعت و مخالفت های مردمی و بومیان مواجه 
ش��ده اند.الش��کی تاکید کرد: منابع تامین مالی ساخت این پروژه باید از 
طریق دیگر تامین می ش��د و نه فروش اراضی ویژه کشور.احمدی الشکی 
با بیان اینکه مجموعه وس��عت نوشهر،  چالوس و کالردشت چیزی حدود 
3 ه��زار و 200 کیلومتر مربع اس��ت که بخش های مهم آن هم به س��ازنده 
آزادراه تهران- ش��مال داده شده است،  ادامه داد: نباید برای آبادانی یک 
نقطه و ایجاد رفاه؛ مناطق دیگری را تخریب و رفاه دیگری را از بین برد. 

محم��د س��لیمانی ک��ه در دول��ت ده��م وزی��ر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات ب��ود، در نط��ق 
میان دس��تور خود از عب��ارات تندی علیه دولت 

یازدهم استفاده کرد.
 ای��ن نماین��ده عض��و جبهه پای��داری گفت: از 
دول��ت و ریی��س جمهور مصرانه م��ی خواهم که 
ب��دون در نظ��ر گرفتن ش��رایط 9 گان��ه رهبری ، 
مجلس و ش��ورای عالی امنی��ت ملی از باز کردن 
پیچ و مهره های تاسیس��ات هس��ته ای اجتناب 
کند چراکه این پیچ و مهره ها با خون دل دانش��مندان هس��ته ای ما بسته 
ش��ده و با خون ش��هدای هسته ای صیقل خورده اس��ت و باز کردن  آن ها 
ب��دون رعایت الزامات، پاگذاش��تن روی خون این شهداس��ت. س��لیمانی 
ادام��ه داد: یک��ی از ش��روط الزامات تش��کیل تی��م قوی و هوش��مند برای 
نظارت بر اجرای برجام اس��ت که ضروری اس��ت این تیم سریع تر تشکیل 
شود. وی افزود: به نظر می رسد دولت از ارائه الیحه برنامه ششم توسعه 
طفره می رود و قصد دارد مجلس را س��ر کار بگذارد. تذکر شدید می دهم 

که چنین  رفتاری شایسته نیست.
 س��لیمانی مدعی شد: دولت اگر نتوانسته مفاد برنامه پنجم را اجرا کند 
دلیلی نمی ش��ود که برنامه ریزی در کش��ور متوقف ش��ود و از رفتار دولت 
چنی��ن ب��ر می آید که ای��ن ها به برنام��ه اعتقادی ندارند.اگر چنین اس��ت 
فاجع��ه اس��ت. وی افزود: متاس��فم که مماش��ات غیرمنطق��ی و غیر قابل 

قبول هیئت رییسه مجلس را شاهدیم.

واگذاری اراضی ویژه به بنیاد مستضعفان
 فرقی با زمین خواری ندارد

نطق تند وزیر احمدی نژاد 
علیه دولت روحانی در مجلس
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کشور  قهرمانی  مسابقات  در  تقوی  مهدی  نگرفتن  کشتی  بر  مبنی  زمزمه هایی  که  حالی  در 
شنیده می شود، مربی تیم  ملی می گوید اگر تقوی به میدان نیاید بعید است دیگر سهمیه ای به 

او برای رسیدن به تیم  ملی داده شود.
و جمعه هفته   پنجشنبه  قهرمانی کشور  آزاد  ر قا بت های کشتی  ورزشی،  گزارش خبرنگار  به 
چهره های  که  می شود  برگزار  تشک  هشت  روی  بر  و  آزادی  نفری  هزار   12 سالن  در  جاری 
تقوی  مهدی  اما  بیایند.  میدان  به  ر قا بتها  این  در  است  قرار  لشگری  احسان  مانند  شاخصی 
دارنده دو مدال طالی جهان دیگر فرد عنوان داری است که برای رسیدن به مسابقات انتخابی 
المپیک باید در قهرمانی کشور به میدان بیاید اما شنیده می شود این کشتی گیر قصد حضور در 

این ر قا بتها را ندارد.
در  ملی پوش  نفرات  تنها  گفت:  ایسنا،  به  باره  این  در  آزاد  تیم  ملی کشتی  مربی  رضا الیق، 
در  حضور  از  آ سیا یی  باز ی های  و  آسیا  قهرمانی  دوم  و  اول  نفرات  همراه  به  جهانی  مسابقات 
مسابقات قهرمانی کشور معاف هستند و سایر کشتی گیر ان برای حضور در مسابقات تیم  ملی 

و همچنین حضور در جام تختی باید از کانال قهرمانی کشور عبور کنند.
نکند  قهرمانی کشور شرکت  تقوی در مسابقات  اگر مهدی  که  این سوال  به  پاسخ  در  الیق 
کشور  قهرمانی  در  تقوی  که  ندارم  خبر  هنوز  گفت:  شد؟  خواهد  شکل  چه  به  او  وضعیت 
داده  سهمیه  او  به  تختی  جام  برای  می دانم  بعید  کند  غیبت  اگر  اما  نه،  یا  می گیرد  کشتی 

شود.
به  گزارش  ایسنا ، با توجه به این که وزن 70 کیلوگرم کشتی آزاد جزو اوزان المپیکی نیست 
مدعیان این وزن باید به نفرات شاخص وزن 74 کیلوگرم ملحق شوند تا در یک وزن با یکدیگر 

پیکار کنند.
اضافه شدن قهرمانانی مانند حسن یزدانی و مهدی تقوی از وزن 70 کیلوگرم به جمع نفرات 
قلعه،  رضایی  مرتضی  یاراحمدی،  پیمان  گودرزی،  علیرضا  مانند  کیلوگرم   74 وزن  شاخص 
المپیک را  ایران در  ا... اکبری ر قا بت برای مشخص شدن ملی پوش  محمد مکتب دار و عزت 

دشوار و پیچیده می سازد و باید دید تقوی از قافله کشتی گیران این وزن جا می ماند؟

خط  گوید  می  قطر  االهلی  تیم  ایرانی  هافبک 
از  تر  در فصل گذشته ضعیف  االهلی  تیم  دفاعی 
امسال بود و بازیکنانی در که اکنون حضور دارند 

توانستند ضعف این خط را بپوشانند.
رقابت فقط در صدر جدول نیست

و  بسیار سخت  بازی های مان در فصل جاری 
آمادگی  با  ها  تیم  از  تعدادی  زیرا  است،  دشوار 
پردازند.  می  رقابت  به  نخست  مقام  برای  باال 
این رقابت و هیجان فقط در صدر جدول نیست 
بلکه در پایین جدول نیز تیم های برای نیفتادن 
و به دسته پایین تر نرفتن می جنگند. این تالش 
برای قهرمان شدن و سقوط نکردن باعث شده تا 

بازی ها سخت شوند. 
تیم ها را به راحتی نمی توان شکست داد

برنده  از پیش  بازی های لیگ،  از  در هیچ یک 
نبودیم و نمی توان گفت فالن تیم از را می توان 
های  بازی  در  االهلی  داد،  شکست  راحتی  به 
است،  داده  انجام  بازی  هفت  تاکنون  فصل  این 
بر  در بازی اول در مقابل الجیش به تساوی یک 
یک رسیدیم، در دیدار دوم در برابر الوکره حاضر 
شدیم که به پیروزی دو بر یک رسیدیم، در بازی 
سوم مان در مقابل تیم الغرافه با دو گل شکست 
خوردیم، همین طور در بازی چهارم نیز در برابر 
بازی  پنجمین  باختیم،  را  بازی  یک  بر  دو  السد 

به  الخریطیات  مقابل  در  دو  بر  دو  تساوی  با  ما 
برابر  نیز در  و هفتم  بازی ششم  پایان رسید، در 
تیم های قطر و الخور با نتایج سه بر صفر و یک بر 

صفر به پیروزی رسیدیم. 
هم قسم شده این در چهار تیم باشیم

حرفه  بازیکنان  با  ها  تیم  تمام  جاری  فصل  در 
ای قرارداد بسته اند و در نتیجه کیفیت بازی ها 
ما  است،  طور  همین  هم  ما  تیم  است،  رفته  باال 
در این فصل هم قسم شده ایم که بین 4 تیم صدر 

جدول قرار بگیریم و تمام تالش تیمی ما هم به 
همین دلیل است.

سال گذشته مشکالت دفاعی داشتیم
باشگاه ما در این فصل در بعضی از خطوط مثل 
است،  شده  گذشته  از  قدرتمندتر  دفاعی  خط 
که  ایم،  داشته  ضعفی  نقاط  ما  گذشته  فصل  در 
در این فصل بهتر شده ایم، مثال در خط دفاعی 
قوی  حضور  با  اکنون  اما  داشتیم  مشکالتی  ما 
با گل  تر، کمتر گل می خوریم، ما تصمیم داریم 

خوردن های کمتر و گل زدن های بیشتر در بین 
4 تیم قرار بگیریم. 

در خط حمله یک بازیکن خوب داریم
در خط حمله هم ما نتوانستیم بازیکن کنگویی 
توانستیم  اما  را حفظ کنیم  یعنی دیاکو  خودمان 
تیم  جمع  به  را  وی  وطن  هم  بازیکنان  از  یکی 
توانست  می  دیاکو  دادن  دست  از  کنیم،  اضافه 
برای ما گران تمام شود اما آمدن موبیلی می تواند 
به ما کمک کند، باید به او فرصت بیشتری بدهیم 
وظایف  در  او  کند،  کمک  تیم  به  بیشتر  بتواند  تا 
دفاعی نیز شرکت می کند و بازیکن بسیار خوبی 

با قدرت و تکنیک باالست. 
وضعیت برای قهرمانی فرق کرده است

تیم  دو  بین  قهرمانی  رقابت  گذشته  فصول  در 
بینیم که  اما امسال می  بوده است  و لخویا  السد 
وضعیت فرق کرده است و تیمی مانند الریان در 
صدر جدول قرار دارد و این نشان دهنده قدرت 

لیگ ستارگان قطر است. 
دوست دارم دو فصل دیگر در االهلی باشم

با  بازهم  بتوانم  که  است  من  خوشبختی  باعث 
خودم  فوتبال  به  تیم  این  با  و  باشم  االهلی  تیم 
ادامه دهم، حداقل دو فصل دیگر دوست دارم با 
االهلی قرارداد داشته باشم اما می دانم حضور در 

این مستلزم به کارگیری نهایت تالش است.

به  توجه  با  که  برانکو  سه"،  "ورزش  گزارش  به 
هماهنگی  با  اصفهان،  به  تیمش  پ��رواز  ساعت 
محل  در  را  نشست  ای��ن  گرفته  ص��ورت  ه��ای 
آخرین  درب��اره  بود  ک��رده  برگزار  لیگ  سازمان 
شاگردان  با  تقابل  از  پیش  پرسپولیس  وضعیت 

یحیی گل محمدی صحبت کرد.
نمایش  به  را  عالی  ب��ازی  آهن  ذوب  برابر  در 
اشتباه  حق  تیمی  هیچ  بازی  این  در  و  گذاشتیم 
خواهد  حذف  کند  اشتباه  تیمی  هر  و  ن��دارد  را 
شد. ذوبی ها سراپا انگیزه هستند. آنها در تبریز 
نتیجه باخت 4 بر یک را به تساوی کشاندند. این 
نشان دهنده این است که از تکنیکی و تاکتیکی 

فوق العاده هستند.
تیمش  محرومان  درباره  پرسپولیس  سرمربی 
در  را  طارمی  اومانیا،  بابک،  سوشا،  من  گفت: 
هستند.  محروم  هم  من  مترجم  و  ندارم  اختیار 
وضعیت رضاییان و نورا...ی هم نامشخص است 

و این یک بازی حساس برای ماست.
پیشنهاد  شایعه  درب��اره  پرسپولیس  سرمربی 
را  شایعه  این  من  گفت:  سپاهان  در  حضورش 
شنیده ام. البته من به اصفهان می روم اما برای 
داشتم  پیشنهاد  من  البته  آهن.  ذوب  با  دیدار 
آقای  من  گ��ردد.  برمی  گذشته  به  و  سپاهان  از 
گذشته  به  رابطه  این  و  شناسم  می  را  باقریان 
برمی  مساله  این  به  شایعات  این  و  گردد  برمی 
گردد. اما هیچ کس تالشی برای این پیشنهاد به 

من نداشته است.
انتقاداتی درباره خط حمله  به  برانکو در پاسخ 
از دست می  اش و موقعیت هایی که شاگردانش 
وجود  فصل  ابتدای  از  مشکل  این  گفت:  دهد 
را  او  ت��وان  نمی  و  شود  می  متولد  گلزن  دارد. 
از علی دایی  بعد  ساخت. همانطور که می دانید 
و هاشمیان دنبال گلزنی است که نزدیک این دو 
به  بگویم  بهتر  است.  نشده  پیدا  هنوز  و  باشند 

می  تالش  ما  کرد.  پیدا  را  آن  توان  نمی  سادگی 
برگزار  که  هایی  آیتم  و  تمرینات  طریق  از  کنیم 
نمی  شبه  یک  اما  برسیم  هدف  این  به  کنیم  می 
توانیم. ما بازیکنان جوانی داریم طارمی، علیپور 
و عالیشاه سن پایینی دارند و این ها به تیم ملی 
ملحق می شوند و برنامه تمرینی متفاوتی در آنجا 
دنبال می کنند و این خلل برای ما ایجاد می کند.

وی ادامه داد: بنگستون به هندوراس می رود 
را  کارمان  این  و  روند  می  گوام  به  ما  های  بچه  و 
سخت می کند. ما تالش می کنیم از طریق بازی 

مان شانس گلزنی مان را بیشتر کنیم.
سوالی  به  واکنش  در  پرسپولیس  سرمربی 
درباره اتفاقات اخیر بین کی روش و اسدی گفت: 
یک  شنیدم  اما  نکردم.  دنبال  را  بحث  این  من 
نیستم  جایگاهی  در  من  است.  اختالفات  سری 
دلیل  دانم  نمی  و  است  کسی  چه  با  حق  بگویم 
مشغله  بدهم.  نظری  توانم  نمی  و  دعواست  این 

زی��ادی در 
پرسپولیس 

دارم و به این 
فکر  مساله 

نمی کنم.

نشست  در  حضور  با  اه��واز  ف��والد  سرمربی 
حساس  دیدار  از  پیش  تیمش  شرایط  خبری 

برابر استقالل در جام حذفی را تشریح کرد.
شرایط  لیگ  در  تیمش  که  فوالد  سرمربی 
حساس  دیداری  در  باید  امروز  ندارد  مناسبی 
به مصاف استقالل در مرحله یک هشتم نهایی 
بازی  در  احتمالی  نتیجه  و  تیمش  به  او  برود. 

کامال امیدوارکننده صحبت می کند.
دراگان اسکوچیچ در ابتدای صحبت هایش 
موفقیت  با  داری��م  انتظار  ب��ازی  هر  از  گفت: 
اما  است  قدری  مدعی  استقالل  کنیم.  سپری 
با احترامی که قایل هستیم امیدواریم بازی را 
ببریم. انگیزه زیادی داریم اما مشکالتی نیز در 

این رابطه داریم.
وی در مورد تفاوت شان نسبت به دیدارهای 
لیگ و نتایج آن در جام حذفی گفت: می توانم 
بگویم که علیرغم بازی خوب دچار بدشانسی 
رو  رون��د  است  قطعی  که  چیزی  شویم.  می 

و  ماست  کیفی  رش��د  ب��ه 
نشان  را  آن  ام��ی��دوارم 

دهد.
دراگ�������ان درب�����اره 

برکناری  احتمال 
اش گفت: 

از نظر مدیریت نداشته ام و کار  چنین چیزی 
خودم را انجام می دهم. اگر نیاز باشد مدیریت 
با من صحبت می کند. اگر نیاز باشد خودم به 
بدیهی  که  اولتیماتوم می دهم. چیزی  خودم 

است اعتماد بنفسی است که به خودم دارم.
دلیل  گفت:  شریفات  محرومیت  درباره  وی 
ان را نمی دانم و خودم غافلگیر شدم. بهرحال 
ایشان بعد از کارت قرمز یک جلسه محرومیت 
داشتند و دو جلسه بازی کردند و اکنون محروم 
است. کسی از دوستان اطالع دارد بگوید و من 
خارجی هستم و با قوانین اینجا آشنا نیستم. 
من ترسم این است که امروز بازی نکند و بعد 
نکند.  بازی  بگویند  دوباره  و  کند  بازی  دوباره 
بهرحال این قوانین است و ما داریم لذت می 

بریم.
دراگان در مورد ضعف خط دفاعی تیمش در 
این فصل گفت: طبیعی است خط حمله خوبی 
دارد استقالل اما خط حمله قوی تمام فوتبال 
اختیار  در  گذشته  فصل  که  بازیکنانی  نیست. 
داشتیم اکنون توپ می زنند و ما هر هفته برابر 

بازیکنان سابق خودمان قرار می گیریم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  پایان  در  دراگان 
اولتیماتوم  امروز  بازی  در  شکست  صورت  در 
گفت:  خیر  یا  داد  خواهد  خودش  به  را  نهایی 
من هیچ ترسی از کار خودم ندارم. فعال مربی 
از  را  جایگاهم  سادگی  به  و  هستم  فوالد 

دست نمی دهم.
خبرنگاران  از  ناراحتی  ابراز  ضمن  او 
حاضر در نشست بابت عدم پاسخگویی 
محرومیت  و  غیبت  م��ورد  در  او  به 
پاسخ  من  گفت:  شریفات  اسماعیل 
های شما را دادم اما شما نگفتید چرا 
این بازیکنانم اینگونه محروم اعالم شد.

یحیی  ذوب آه��ن،  باشگاه  سایت  از  نقل  به 
برابر  آهن  ذوب  دیدار  آستانه  در  محمدی  گل 
جام  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  پرسپولیس 
از  بعد  ک��رد:  اظهار  کشور  باشگاههای  حذفی 
از  بازیکنان  برتر  لیگ  در  آهن  راه  برابر  پیروزی 
که  فرصتی  در  هستند.  برخوردار  خوبی  شرایط 
پرسپولیس  با  دیدار  از  پیش  سازی  آماده  برای 
داشتیم تمرینات خوبی برگزار کردیم و بازیکنان 
در وضعیت مطلوبی به سر می برند و آماده این 

دیدار مهم هستند.
وی با بیان اینکه ذوب آهن به دنبال این است 
تا بهترین بازی خود را به نمایش بگذارد گفت: 
را  عملکرد  بهترین  تا  می کنیم  را  خود  تالش  ما 
در این بازی داشته باشیم. به هر حال ذوب آهن 
مدافع عنوان قهرمانی است و هدف ما این است 

که بتوانیم امسال این عنوان را تکرار کنیم.
گذشته  هفته  پرسپولیس  افزود:  محمدی  گل 
نشان  و  داشت  خوبی  نمایش  تهران  داربی  در 
و  مطلوب  سطح  به  فنی  کیفیت  لحاظ  به  داد 
مورد انتظار رسیده است اما این دلیل نمی شود 
که ما با هراس از این تیم وارد میدان شویم. ما 
به دنبال این هستیم تا از میزبانی خود بیشترین 
بهره را ببریم و در خانه با پیروزی به مرحله بعد 

صعود کنیم.
تصریح  آه��ن  ذوب  فوتبال  تیم  سرمربی 
بینی  پیش  نمی توان  دیدار  این  نتیجه  از  کرد: 
برخوردار  فنی  خوب  کیفیت  از  تیم  دو  داشت. 
بازی های  به  توجه  با  می کنم  فکر  و  هستند 
و  دیدنی  دی��دار  شاهد  امروزتماشاگران  اخیر 
باید گفت که هر تیمی  جذاب باشند. اما این را 
از  و  است  شایسته  دارد،  را  آن  صالحیت  که 

برد  را می  استفاده  بیشترین  موقعیت های خود 
امروز  بازی  در  امیدوارم  و  باشد  پیروز  می تواند 
هم همین اتفاق بیفتد.وی ادامه داد: امروز هر 
تیمی که مستحق پیروزی است به برتری خواهد 
رسید و به جمع چهار تیم پایانی مسابقات صعود 

می کند.
گل محمدی در مورد شرایط بازیکنان تیمش 
در این بازی گفت: به جز مهرداد قنبری و محمد 
دوره  گذاشتن  سر  پشت  حال  در  که  نژادمهدی 
درمان هستند خوشبختانه آسیب دیده دیگری 
و  وردی  حق  حجت  خوب  عملکرد  اما  نداریم. 

جایگزین  ب���ازی بازیکنان  در 
ک���ردی���م قبل ما را امیدوار 
که  امیدواریم  ای��������ن و 
جوان  بازی بازیکنان  در 
پس  از  ای�������ن ام���روز 

بربیایند.م��س��ئ��ول��ی��ت 

گل محمدی: امروز تیم مستحق اسکوچیچ: استقالل مدعی قدری است
به پیروزی می رسد

Ete faghyeh@gmai l . com پست الکترونیک:  

به گزارش "ورزش سه"، به نظر می رسد بدبیاری های تیم ملی برای بازی مقابل 
ترکمنستان تمامی ندارد. بعد از آسیب دیدگی سیدجالل حسینی، یک روز قبل از 
بازی نفت تهران و استقالل خوزستان و دوری 4 هفته ای از فوتبال، حاال از روسیه 
راست  پای  کشاله  ناحیه  از  دیدگی  آسیب  با  هم  آزمون  سردار  که  رسد  می  خبر 

مواجه شده و بعید است که به بازی مقابل ترکمنستان برسد. 
دقایق  روستوف  گذشته  بازی  دو  در  دیدگی  آسیب  همین  دلیل  به  که  آزمون 
بپردازد.  پای آسیب دیده اش  به مداوای  باید  بوده حاال  کمتری در زمین حاضر 
دلیل این آسیب دیدگی آزمون، فشار بسیار، پروازهای متعدد و البته بازی های 

فراوان در چند ماه گذشته عنوان شده است. 

سردار نزد پزشک باشگاه روستوف رفت تا آزمایش های نهایی روی کشاله پای 
راستش انجام شود. پس از انجام آزمایش مشخص شد که کشاله پای راست آزمون 
گفته  به  کند.  فیزیوتراپی  ظهر  از  بعد  و  صبح  باید  فعال  او  و  شده  پاره  میلیمتر   4
پزشک روستوف سردار باید فعال دور از بازی باشد تا با فیزیوتراپی به درمان کشاله 

آسیب دیده اش بپردازد. 
به نظر می رسد آزمون قطعا در بازی هفته آینده روستوف مقابل اورال در لیگ 
روسیه و البته بازی با ترکمنستان در مقدماتی جام جهانی حضور نخواهد داشت. 
اتفاقی که هم باعث نگرانی قربان بردی اف شده و البته شوک بزرگی هم برای تیم 

ملی خواهد بود.

4 میلیمتر پارگی در كشاله آزمون
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هافبک پدیده مشهد که در بازی رفت با نفت تهران به این تیم گل زده بود، امروز 
در جام حذفی مجددا مقابل این تیم قرار خواهد گرفت ولی می گوید برایش فرقی 

ندارد این بار چه کسی گل بزند.
به گزارش "ورزش سه"، مهدی خیری در مورد دیدار پیش رو با نفت تهران گفت: 
و  داشته ایم  لیگ  در  باخت  دو  ما  می کند.  فرق  خیلی  لیگ  با  جام حذفی  شرایط 

امروز با تمام وجود می رویم تا به هر نحوی شده بازی با نفت را ببریم.
ما در  داد:  ادامه  اخیر  بازی های  قبولشان در  قابل  نه چندان  نتایج  او در مورد 
تمام بازی هایمان خوب بودیم. حاال اینکه در تبریز به گسترش باختیم، دلیل بر 
بد بودنمان نیست. درست است دو بازی را باختیم اما شکست حقمان نبوده و باید 

در ادامه امتیازات سایر بازی ها را بگیریم. 

هافبک پدیده که در بازی رفت به نفت گل زده بود، در مورد اینکه امروز نیز این 
کار را تکرار می کند گفت: مهم نیست من گل بزنم یا نه. باید بازی را ببریم و دوباره 
به آن پدیده ای تبدیل شویم که همیشه بودیم، پدیده ای که مردم دوستش دارند. 
خیری که در زدن گل به تیم های بزرگ مهارت دارد در مورد اینکه آیا روی این 
اما االن  افزود: راستش قبال زیاد فکر می کردم  یا خیر  قضیه زیاد تمرکز می  کند 

کمی هم خوش شانس هستم و بچه ها هم به من کمک می کنند. 
بازی کردیم،  با نفت تهران  اینکه دو هفته پیش  به  با توجه  پایان گفت:  وی در 
روی تمام نقاط ضعف و قوت این تیم اشراف داریم. دقیقا می  دانیم که چکار باید 
بکنیم و چکارهایی را نباید بکنیم. امیدوارم امروز روز خوب ما باشد و بتوانیم به 

موفقیت دست پیدا کنیم.

خیری: تمركز می كنم اما شانس هم دارم

S P O R T

  به گزارش "ورزش سه"، مهدی تاج با توجه به تعطیلی لیگ و برگزاری بازی های جام حذفی 
برابر خبرنگاران حاضر شد و در محل سازمان لیگ به سواالت آنها پاسخ داد.

مهدی تاج در ابتدای صحبت هایش گفت: در ابتدا باید تشکر کنم از اصحاب رسانه بعد از 
برگزاری دربی. بعد از این بازی از جاهای زیادی تشکر شد که من دیدم این تشکر را باید از 
رسانه ها انجام دهیم. وقتی دربی ای خراب می شد اولین جا رسانه ها بود که مورد خطاب 

قرار می گرفت و محکوم می شد اما رسانه ها جا دارد تشکری بابت این جو معنوی را ساختند.
وی ادامه داد: ما در سازمان لیگ ایستادگی کردیم در برابر بلیط الکترونیکی و 39 هزار نفر در 
خانه های شان خریدند و باقی مان در جلوی استادیوم انجام شد. بازار سیاه صورت نگرفت و با 
توجه به کد ملی کسی نمی توانست این کار را انجام دهد. از هنرمندان هم باید تشکر کنم و فکر 
کنم جای کوتاه قامتان را به خوبی به این عزیزان دادیم. مداحی خوبی شد و بزرگترین عزاداری 

100 هزار نفره را انجام دادیم و با حضور 20 میلیون نفری که از تلویزیون آن را مشاهده کردند.
رییس سازمان لیگ با تشکر از کانون هواداران دو تیم گفت: هماهنگی خوبی صورت گرفت 
و باید از خانواده های آقایان حجازی، نوروزی نیز تشکر کنم. از تیم داوری نیز تشکر می کنم و 
مثبت بود و از آقای ترکی نیز تشکر کردیم. خیلی خوب شد که پای داور خارجی باز نشد و باید 

به این همدلی احترام گذاشت.
تاج با رضایت از تماشاگران دربی نیز گفت: حق پرسپولیس باخت نبود و من هم خوشحال 
شدم که گل این تیم به ثمر رسید. من پرسپولیسی نیستم اما مسلما هواداران منصف استقالل 
هم گل تساوی پرسپولیس را پسندیدند. این حرف برای من تبعات ندارد و فقط از این بابت 
گفتم که هواداران هم راضی بودند. مطمئنا اگر با باخت یکی از دو تیم نیز تمام می شد مشکلی 

به وجود نمی آمد.
وی در ادامه گفت: وقتی بلیط الکترونیکی راه افتاده باید تمهیدی صورت گیرد که دیگر چادر 
و کمپ انجام نشود و همه در روز بازی حضور یابند. باز هم از اصحاب رسانه و صدا و سیما تشکر 

ویژه ای می کنم.
تاج در مورد برخوردی که در مورد عابدزاده در محل وی آی پی شد گفت: 50 تا بلیط وی 
آی پی به پیشکسوتان دادیم. آقای نوازی، عابدزاده و کریمی و دیگر پیشکسوتان احترام الزم 

است. امیدوارم در آینده این مشکالت پیش نیاید و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

در  گیری  نتیجه  دنبال  به  کردند  پیدا  خوبی  شرایط  لیگ  در  تازه  که  تهران  نفتی های    
جام حذفی نیز هستند.

وحید حمدی نژاد  در مورد کسب تساوی مقابل استقالل خوزستان گفت: آقای ویسی تیم 
خیلی خوبی را ساخته و روانه مسابقه کرده و زحمت زیادی کشیده. این تیم با وجود اینکه 
مهره های گمنامی دارد اما عالی کار می  کند و در تهران نیز مقابل ما خوب کار کرد و هر تیمی 
که در لیگ برتر خوب نتیجه بگیرد این نشان می  دهد که کارشان برنامه ریزی شده است و 

الکی در این جایگاه قرار نگرفته اند. 
او در مورد درگیری اش با بازیکنان استقالل خوزستان ادامه داد: درگیری نداشتیم در آن 
صحنه یک برخورد بود و من می  خواستم بازی را زود شروع کنم که داور گفت از بازیکن حریف 
باید به او کارت بدهی من بروم عذرخواهی کنم؟ وگرنه درگیری  عذرخواهی کن، گفتم شما 

خاصی وجود نداشت. 
سختی های  بازی  هر  می گوید:  جام حذفی  در  پدیده  با  دیدار  مورد  در  نفت تهران  مدافع 
خاص خودش را دارد به هر حال پدیده هم دو باخت پشت سر هم داشته و قطعا می  آید که 
در جام حذفی این قضیه را جبران کند و از این لحاظ بازی دشواری داریم. ما هم می  خواهیم 

از اسم نفت دفاع کنیم که امیدوارم بازی قابل قبولی انجام دهیم و با پیروزی خارج شویم.
همان  نه،  داد:  پاسخ  خیر  یا  داشتند  دریافتی ای  جدیدا  شد  سوال  بازیکن  این  از  وقتی 

دریافتی سابق است اما مسئوالن دارند تالش می  کنند که پول را به دستمان برسانند.
حمدی نژاد  در پایان در مورد اینکه نفت باالخره چه زمانی جایگاه اصلی خودش را پیدا می  
کند افزود: شک نکنید که جایگاه نفت اینجای جدول نیست. ما یک بازی عقب افتاده هم 
داریم که اگر آن را ببریم خیلی خوب می  شود و بازی های بعدیمان با تیم های باالی جدولی 
است که حریف مستقیم محسوب می  شوند، است. ان شاءا... که آنها را با پیروزی و موفقیت 

پشت سر بگذاریم.

تاج: خوب 
شد پای داور 

خارجی به 
دربی باز نشد

حمدی نژاد : به 
داور گفتم چرا 

عذرخواهی 
کنم؟

حمایت جباری از منتظری در تیم االهلی

برانکو: سوشا، بابک، اومانیا، طارمی را ندارم

  به نقل از تسنیم، علی توفیق در گفت وگو با سایت صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و 
پیشکسوتان ورزش کشور درخصوص ادامه همکاری با درک بائرمن با فدراسیون بسکتبال ایران 
اظهار داشت: این مربی )چهارشنبه( به ایران می آید تا با وی صحبت کرده و تکلیف تیم ملی را 
مشخص کنیم، بائرمن هیچ صحبتی درخصوص مبلغ قرارداده انجام نداده و مشخص می شود 

که آیا همکاری فدراسیون بسکتبال کشور با وی ادامه خواهد داشت یا خیر.
دبیر فدراسیون بسکتبال افزود: البته در جلسه ای که من پس از جام ملت های آسیا با باوئرمن 
داشتم او از کار در ایران رضایت کامل داشت و ابراز تمایل کرد که این همکاری ادامه پیدا کند. 

فدراسیون هم برای همکاری با او تمایل دارد و باید دید به چه نتیجه ای خواهیم رسید.
توفیق در پاسخ به این که اگر قرار باشد همکاری بائرمن با ایران ادامه داشته باشد مدت قرارداد 
او تا چه زمانی خواهد بود، گفت: ما دو برنامه برای او در نظر گرفته ایم. یک برنامه کوتاه مدت که 
بعد لیگ به ایران بیاید و تیم را تحویل بگیرد و برای مسابقات انتخابی المپیک سال آینده آماده 
کند مثل اتفاقی که برای جام ملت های آسیا افتاد و برنامه دیگر طوالنی مدت است که بائرمن 
از همین حاال استارت بزند و همه تیم های ملی را زیر نظر بگیرد در واقع یکسان سازی داشته 
باشیم که وقتی دراین خصوص او را در جریان گذاشتم، بسیار برایش جالب و تحسین برانگیز 
بود. دبیر فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این که آیا در صورت عدم توافق با بائرمن فدراسیون 
با مربی ایرانی وارد مذاکره خواهد شد، نیز عنوان داشت: معلوم نیست. درباره این قضیه هنوز 
تصمیم گیری نشده ولی آنچه مسلم است بائرمن در مدت 2 ماه همکاری با تیم ایران اشتباهات، 

نقاط ضعف و قوت این تیم را به خوبی شناسایی کرده و در واقع بهترین گزینه است.

  به نقل از فارس، بیست و پنجمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی کشور روز جمعه هفته 
جاری)15 آبان ماه( به میزبانی استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه برگزار خواهد شد.

مراسم وزن کشی این دوره از مسابقات صبح روز جمعه )15 آبان ماه( برگزار و مسابقات نیز 
از ظهر همان روز افتتاح خواهد شد. فینال رقابت های فوق روز سه شنبه هفته آینده)19 آبان 

ماه( برگزار می شود.
با نظر اعضای کمیته فنی فدراسیون بوکس تمام بوکسورهای مدعی پوشیدن پیراهن تیم 

ملی در این مسابقات حضور خواهند داشت.
در  حاضر  بوکسورهای  از  تصادفی  صورت  به  است  قرار  فدراسیون  مسئوالن  تصمیم  با 

رقابت های قهرمانی کشور تست دوپینگ گرفته شود.

بائرمن بهترین 
گزینه هدایت 
تیم ملی است

تست دوپینگ 
در انتظار 

بوکسورهای 
تیم ملی

سسک فابرگاس، هافبک چلسی شایعه اختالفش با مورینیو را رد کرد و گفت که از حضور در چلسی خوشحال است.
به گزارش "ورزش سه"، بی بی سی روز گذشته مدعی شد که یکی از ستاره های تیم دوست دارد تا چلسی به این روند ادامه 
با  و مشکلی  از حضور در چلسی خوشحال است  که  کرد  فابرگاس عنوان  این حال،  با  باشد.  ناکام  تیم  این  و مورینیو در  دهد 

مورینیو ندارد.
او در توئیترش نوشت:" می خواهم راجع به صحبت های چندین وبسایت شفاف سازی کنم. من در چلسی بسیار خوشحالم و 
رابطه خیلی خوبی با مربی دارم. شاید از بیرون باشگاه برخی می خواهند که ما نتیجه نگیریم ولی من کامال مطمئنم که دوباره 

به اوج بازخواهیم گشت."
فابرگاس فصل گذشته به چلسی پیوست و از عوامل اصلی قهرمانی این تیم در پایان فصل بود.

فابرگاس: هیچ مشکلی با مورینیو ندارم
     

آندری شوچنکو، مهاجم سابق چلسی عنوان کرد که مورینیو یک برنده است و چلسی باید به سرمربی پرتغالی فرصت 
بدهد. به گزارش "ورزش سه"، مورینیو فصل گذشته موفق شد به همراه چلسی قهرمان لیگ برتر و جام اتحادیه شود ولی 
فصل جدید را بسیار ضعیف شروع کرده و در جام اتحادیه، از دور رقابت ها کنار رفت و در لیگ برتر،در رده ی پانزدهم جدول قرار 
گرفته است. شوچنکو دررابطه با مورینیو گفت:" خوزه مربی بزرگی است.هر مربی که با من کار کرده، استراتژی متفاوتی داشته 
ولی مهم ترین چیز، کسب نتایج و پیروزی است. او تجربه زیادی دارد. او می داند که تیم چه وضعیتی دارد و چگونه باید تقویت 
شود. گاهی کمی طول می کشد که مشکل حل شود و گاهی سریعا رفع می شود ولی این بدین منظور نیست که می توان گذشته را 
غیرفعال کرد. در 10 سال اخیر، او یکی از موفق ترین مربیان جهان بوده است. نتایجش این را نشان می دهد و هنوز هم هست. 
مطمئنم که او کیفیت الزم برای پیدا کردن راهی برای خروج از بحران را دارد. باید چندین بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد 
و نتیجه بگیرد و خوزه راهی طوالنی در آینده باشگاه پیش رو خواهد داشت. رابطه من با او همیشه خوب بوده. همیشه صحبت 
می کردیم ولی هیچگاه مشکلی با کسی نداشتم . در چلسی تنها یک مشکل داشتم و آن مصدومیت بود. می دانستم که اگر صد در 
صد آماده باشم، جایگاهی در تیم خواهم داشت و برای دو سال، صد در صد آماده نبودم. سه عمل جراحی روی پایم انجام شد که 

خیلی سخت بود ولی گذشته ها گذشته و در حال حاضر خوشحالم."

شوچنکو:مورینیوشرایطچلسیرابرمیگرداند
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جهانی  مسابقات  در  فرنگی کاران  عملکرد  مورد  در  اظهاراتش  دلیل  به  نوربخش  ناصر   
آمریکا از سوی کمیته انضباطی فدراسیون کشتی با 6 ماه محرومیت روبرو شد.

به نقل از ایسنا، پس از عملکرد ضعیف فرنگی کاران ایران در مسابقات جهانی الس وگاس، 
خود  مصاحبه  در  ایران  به  بازگشت  از  پس  رقابت ها  این  در  ایران  تیم  مربی  نوربخش  ناصر 
علیه برخی فرنگی کاران شاخص تیم ملی و نحوه عملکردشان در این رقابت ها انتقاداتی را 
بر زبان آورد. نادر شکری رییس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی در گفتگو با ایسنادر این 
باره اظهار کرد: از آنجا که نوربخش نتوانست مدارک مستندی دال بر اتهاماتی که به برخی 
کشتی گیران وارد کرده به کمیته انضباطی ارائه کند وی با محرومیت مواجه شد. او به 3 ماه 
محرومیت قطعی و 3 ماه محرومیت تعلیقی محکوم شده است که بر این اساس وی پس از 
پایان سه ماه محرومیت قطعی اش چنانچه در این مدت مجددا مرتکب تخلف انضباطی شود، 

3 ماه محرومیت تعلیقی وی هم قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

  استقالل خوزستان در تعطیلی بلند مدت لیگ برتر برای برپایی یک اردوی تدارکاتی یک 
هفته ای به دوبی می رود.

استقالل خوزستان که این روزها در لیگ برتر امتیازات خوبی را نصیب خود کرده است و 
توانسته پس از دو فصل ناموفق جایگاه خوبی بزای خود دست و پا کند، در ایام تعطیلی لیگ 

برتر، برای برپایی یک اردوی تدارکاتی عازم دوبی خواهد شد.
این تیم ساعت 23 چهارشنبه به مقصد دوبی پرواز خواهد کرد و چهارشنبه هفته آینده نیز 

به اهواز باز خواهد گشت، این تیم در برنامه خود انجام یکی دو بازی تدارکاتی را نیز دارد.

مربی سابق تیم ملی کشتی 6 ماه محروم شد

اردوی یک 
هفته ای 

خوزستانی ها
 در دوبی

مهدیتقویازالمپیکجامیماند؟
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قبال  در  امریکا  اهداف  که  است  این  واقعیت  کردند:  تأکید  انقالب  رهبر 
بتوانند جمهوری  اگر  آنها  و  نکرده  تغییری  ایران، هیچ  اسالمی  جمهوری 
اسالمی را نابود کنند لحظه ای درنگ و تأمل نخواهند کرد اما نمی توانند.

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... 
دیدار  در  شنبه(  )سه  دیروز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه 
با  ایران  ملت  مبارزه  آموزان،  دانش  و  دانشجویان  از  نفر  هزاران  پرشور 
استکبار را مبارزه ای »منطقی، خردمندانه و متکی بر تجربیات تاریخی« 
و  امریکا  به  اعتماد  به علت  به مشکالت و ضرباتی که  با استناد  و  خواندند 
ساده اندیشی برخی سیاسیون، در تاریخ معاصِر کشور بوجود آمده افزودند: 
امریکا، همان امریکای قدیم است اما عده ای مغرض و یا ساده لوح تالش 
می کنند این دشمن توطئه گر را در افکار عمومی ملت به فراموشی و غفلت 

بسپارند تا امریکا در فرصتی مناسب خنجر را از پشت فرو کند.
در این دیدار که در آستانه سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
ترسیم  و  تثبیت عزت ملت  را دوره  کنونی  انقالب، مقطع  انجام شد رهبر 
نقشه پیشرفت ایرانیان دانستند و هوشیاری، آگاهی و بصیرت عمومی به 

ویژه جوانان را در این مقطع، بسیار مهم خواندند.
ترسیم  و  کنونی  اوضاع  تحلیل  و  فهم  در  اساسی  نکته  افزودند:  ایشان 
مبارزه جمهوری اسالمی  که  واقعیت است  این  آینده کشور، درک  حرکت 
غیرمنطقی  حرکتی  ها،  برخی  حرفهای  برخالف  استکبار  با  ایران  مردم  و 
و احساساتی نیست بلکه مقابله ای برخاسته از عقل و تجربه و برخوردار از 

پشتوانه علمی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اینکه توجه به تجربه های درس 
اشتباه محاسباتی می شود خاطرنشان  و  از خطای دید  مانع  ملتها،  آموز 
کردند: حتی اگر آیات صریح قرآن مجید درباره ایستادگی و مبارزه با ظلم و 
استکبار را کنار بگذاریم، حادثه بزرگ کودتای 28 مرداد 1332، نشان می 

دهد با امریکا چگونه باید برخورد کرد.
رهبر انقالب در تبیین حوادث مقطع مهم ملی شدن صنعت نفت، اعتماد 
مقطع(  آن  وزیر  )نخست  مصدق  دکتر  تاریخی  اشتباه  را،  امریکا  به  امید  و 

خواندند و افزودند: مصدق برای مقابله با انگلیس به امریکا تکیه کرد و همین 
خوش بینی و ساده اندیشی و غفلت، زمینه ساز موفقیت کودتایی امریکایی 
شد، کودتایی که همه زحمات ملت را در ملی کردن نفت به هدر داد، رژیم 
معرض  در  سال   25 را  عزیز  ایران  و  کرد  احیا  را  پهلوی  وابسته  و  مستبد 

شدیدترین صدمات ملی و ضربات سیاسی – اقتصادی و فرهنگی قرار داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به نفوذ عمیق و گسترده امریکایی ها 
پس از کودتای 28 مرداد 32 افزودند: در مقابل اینگونه سختی ها، ملتهایی 
که رهبران شایسته ندارند، منفعل و تسلیم می شوند اما ملت ایران با بهره 
مندی از موهبت الهی رهبری امام خمینی، به تدریج آگاه و آگاه تر شد و 
با نهضت اسالمی، حکومت وابسته پهلوی و حامی اصلی او یعنی امریکا را 

هدف گرفت.
درباره   42 سال  در  خمینی)ره(  امام  سخنان  به  استناد  با  انقالب  رهبر 
و  مقتدر  رهبر  آن  افزودند:  امریکا  جمهور  رییس  از  ملت  عمیق  نفرت 
مصمم که به وعده های الهی، ایمانی عمیق داشت از همان ابتدای شکل 
گیری نهضت برای مردم تبیین کرد که هرچه شرارت و توطئه است زیر سر 

امریکاست.
ایشان دشمنی امریکا با انقالب اسالمی را از همان ماههای اول پیروزی 
در  مدتها  تا  ها  امریکایی  انقالب،  از  پس  افزودند:  و  شدند  یادآور  انقالب 
تهران سفارت و با دولت ایران ارتباط داشتند اما حتی یک روز، از توطئه 
خودداری نکردند و این تجربه تاریخی، باید به برخی بفهماند که رابطه و 

دوستی موجب پایان خصومتها و توطئه های امریکا نمی شود.
از  جمعی  دست  به  امریکا  سفارت  تسخیر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
پناه  و  ادامه توطئه های واشنگتن  العملی در مقابل  را عکس  دانشجویان 
دادن امریکایی ها به دشمن قطعی ملت یعنی محمدرضا پهلوی برشمردند 
و افزودند: اسنادی که از سفارت امریکا بدست آمد نشان داد این سفارت، 
و  ایران  »ملت  برضد  مستمر  های  توطئه  مرکز  و  جاسوسی  النه  حقیقتًا 

انقالب نوپای اسالمی« بوده است.
آموز  درس  و  مهم  ض��روری،  را  جاسوسی  النه  اسناد  در  تأمل  ایشان، 

دهد  می  نشان  صراحت  به  اسناد  این  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
امریکایی ها در دوران شکل گیری نهضت، در مقابله رژیم ننگین پادشاهی 
با مردم و همچنین پس از انقالب، پیوسته برای ضربه زدن به ملت ایران 

در تالش بوده اند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با استناد به خاطرات هایزر، ژنرال امریکایی 
که در زمستان 57 برای نجات رژیم ستمشاهی به ایران آمده بود خاطرنشان 
کردند: این خاطرات، به خوبی نشان می دهد امریکا عماًل ژنرالهای پهلوی 

را برای کشتار مردم ایران، تشویق و هدایت می کرده است.
تحلیل  از  ناتوانی  و  بدفهمی  با  ها  امریکایی  کردند:  تأکید  ایشان 
اساسی  براندازی  در  سعی  اخیر  سال   37 تمامی  در  ای��ران،  واقعیات 
نیز  از این پس  اند و  الهی شکست خورده  اما به فضل  اند  انقالب داشته 

ماند. خواهند  ناکام 
های  توطئه  زنجیره  بازخوانی  از  هدف  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
شیطان بزرگ را، شناخت دقیق تر امریکا خواندند و افزودند: در سالهای 
اخیر، کسانی مغرضانه و با خط دهی امریکا و یا ساده لوحانه تالش کرده 
امریکا  از  کرده  بزک  ای  چهره  ملت،  مکرر  تجربیات  بر  پوشی  چشم  با  اند 
ترسیم و اینگونه وانمود کنند که اگر امریکایی ها، روزی دشمن ایران بوده 

اند امروز دست از آن توطئه ها کشیده اند!
ایشان افزودند: هدف از این تالشها، این است که چهره واقعی دشمن از 
ذهنها پنهان شود تا امریکایی ها در نهان، به دشمنی خود ادامه دهند و در 

فرصت مناسب خنجر را از پشت فرو کنند.
قبال  در  امریکا  اهداف  که  است  این  واقعیت  کردند:  تأکید  انقالب  رهبر 
بتوانند جمهوری  اگر  آنها  و  نکرده  تغییری  ایران، هیچ  اسالمی  جمهوری 
اسالمی را نابود کنند لحظه ای درنگ و تأمل نخواهند کرد اما نمی توانند، 
به یاری حق، در سایه همت جوانان، گسترش و تعمیق بصیرت ملت و  و 

پیشرفت ایران، در آینده هم، در تحقق این هدف ناکام می مانند.
ایشان با اشاره به برخی نرمشهای ظاهری مسئوالن امریکا در مذاکرات 
افزودند: باطن رفتار امریکا، پیگیری همان اهداف خصمانه گذشته است و 

ملت، این واقعیت را فراموش نمی کند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به روابط عادی ایران با کشورهای مختلف 
جهان حتی با دولتهایی که دلشان با ملت صاف نیست افزودند: مردم ایران 
با وجود این رویه، به امریکا که از هر بهانه برای ضربه زدن به ملت و نابودی 
دست  و  نگرند  نمی  دوست  چشم  به  کند  می  استفاده  اسالمی  جمهوری 
دوستی به طرف او دراز نمی کنند چرا که »شرع، عقل، وجدان و انسانیت«، 

این حق را به ملت نمی دهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به استمرار فعالیت همه جانبه دولت 
امریکا برضد جمهوری اسالمی خاطرنشان کردند: آنها بتدریج فهمیده اند 
علت،  همین  به  است  دینی  اعتقادات  و  باورها  ملت،  ایستادگی  علت  که 
داده  قرار  آماج حمله  را  ارزشها  و  اعتقادات  این  ابزارهای جدید،  با  امروز 
اثر  بی  را  حیله  این  ما،  جوانان  همه  و  دانشجویان  آموزان،  دانش  اما  اند 

خواهند کرد.
ایشان افزودند: دشمن تالش فراوان می کند دانشگاهها را مانند دوران 
با هوشیاری  اما  به سمت غرب تبدیل کند،  پلی  به  ننگین رژیم پادشاهی 
جوانان عزیز ما، دانشگاهها به نردبانی به سمت آرمانهای بلند مدت تبدیل 

شده اند و جوانان ما، این موقعیت تأثیرگذار را حفظ می کنند.
ایران را، علت روی  حضرت آیت ا... خامنه ای، پیشرفت و قدرت ملت 
همین  در  آنها  افزودند:  و  دانستند  ای  هسته  مذاکرات  به  دشمنان  آوردن 
کار  از  را  ملت  حرکت  شاید  تا  بردند  بکار  ای  خصمانه  تدابیر  نیز  مذاکرات 

بیندازند.
با ملت ایران را به  رهبر انقالب، تکیه بر شناخت دشمنی عمیق امریکا 
سیاست  در  افزودند:  و  ندانستند  درونی  ضعفهای  بر  پوشی  چشم  معنای 
دیگر،  های  زمینه  و  مسائل  بندی  اولویت  تحرک،  و  تالش  اجرا،  گذاری، 

ضعفهایی داریم که دشمن در موارد بسیاری، از آنها استفاده کرده است.
را خطایی  منازعات درونی  به  پرداختن  و  اصلی  از دشمن  ایشان غفلت 
بزرگ خواندند و افزودند: برخی به بهانه ضعفها و مسائل داخلی، دشمن 

خارجی را فراموش می کنند.
که  کسانی  با  را  دشمن  نباید  کردند:  تأکید  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
همه  با  که  است  کسی  دشمن  بگیریم،  اشتباه  داریم  نظر  اختالف  آنها  با 
توان درصدد ضربه زدن به ملت و روی کار آوردن حکومتی دست نشانده، 
دلباخته، و تسلیم و مرعوب غرب است و این دشمِن کینه توز، آگاه و جدی 

را نباید در هیچ حالتی فراموش کنیم.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: انتقاد، مایه پیشرفت است و جامعه نیز 
آزاد و دارای حق انتقاد است اما نباید این حرف تاریخی امام را از یاد ببریم 

که مکرر می فرمود »هرچه فریاد دارید سر امریکا بکشید«.
حضرت آیت ا... خامنه ای ضمن توصیه به جوانان برای »جدی گرفتن 
تحصیل و دانش اندوزی، ترجیح اهداف عمومی به خواسته های شخصی 
و افزایش آگاهی و قدرت تحلیل« افزودند: صدای ملت ایران تنها صدای 
رسایی است که در اوضاع آشفته جهان، برضد ظلم و استثمار و استعمار 
بلند است و دلهای ملتها و نخبگان را بخود جذب می کند و این صدای رسا 
را نباید از دست بدهیم. رهبر انقالب که این سخنانشان با فریادهای مرگ 
بر امریکای دانشجویان و دانش آموزان همراه شد افزودند: شعار و فریاد 
مرگ بر امریکای ملت ایران دارای پشتوانه قوی عقالنی و منطقی و برگرفته 

از قانون اساسی و تفکرات اصولی است که ظلم و ستم را بر نمی تابد.
ایشان افزودند: مفهوم این شعار، مرگ بر سیاستهای امریکا و استکبار 

است و این منطق برای هر ملتی تشریح شود آن را می پذیرد.
و  مصمم  ایران  ملت  کردند:  تأکید  سخنانشان  پایان  در  انقالب  رهبر 
پرامید راه خود را ادامه می دهد و جوانان امروز با »افزایش ایمان و بصیرت 
و تکیه بر معیارهای اصلی« بدون تردید شاهد دورانی خواهند بود که ملتها 
الهام  پیشرفته،  و  عزیز  ایران  و  اند  شده  رها  وحشت  غولهای  سایه  زیر  از 

بخش همه ملتها شده است.

رهبر انقالب:

اهدافبراندازانهآمریکادرقبالجمهوریاسالمیهیچتغییرینکردهاست
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