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گروه خبر/ علی آبادی: معاون اداره کل هواشناسی خراسان شمالی 
گفت: میزان بارندگی ها در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش دارد. 
در  استان  این  در  ها  بارندگی  میزان  داشت:  اظهار  نصرتی  نادر 

مقایسه با بلند مدت 13 درصد کاهش دارد. 
متر  میلی   98.9 متوسط  طور  به  گذشته  ماه  هفت  در  افزود:  وی 

بارندگی در استان به ثبت رسیده است. 
نصرتی اظهار داشت: در مرکز استان نیز میزان بارندگی ها در هفت 
ماه منتهی به مهر ماه امسال، 101.4 میلی متر گزارش شده است که 
این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال پنج درصد و نسبت به دوره 

بلند مدت 14 درصد کاهش نشان می دهد. 
معاون اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در باره پیش بینی ها از 
وضعیت بارندگی ها در امسال اظهار داشت: بارندگی ها در استان در 
پاییز و زمستان امسال نرمال و یا کمی بیشتر از نرمال پیش بینی شده 
هفته  پنجشنبه  روز  وقت  اواخر  از  زا  بارش  سامانه  گفت:  وی  است.  
گذشته در استان فعال است و وضعیت ناپایداری ها و بارش ها تا اواخر 

وقت روز یکشنبه ادامه دارد. 
نصرتی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود روز دوشنبه و سه شنبه 
شاهد کاهش محسوس دمای هوا به میزان 10 تا 12 درجه سانتیگراد 

باشیم به طوری که دما در بسیاری مناطق به زیر صفر می رسد. 

معاون اداره کل هواشناسی خراسان شمالی:

بارندگی در خراسان شمالی 11درصد کاهش یافت

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

آم��وزش وپ��رورش  مدیرکل   91000000033  
فروردین  از  معلمین  حق التدریس  شمالی  خراسان 

پرداخت نشده!
مابین  کیلومتری   7 فاصله  چرا   91000000040  
روستای کالته بالی تا روستای بوانلو شیروان پس از 10 

سال هنوز آسفالت نشده است؟
مابین  کیلومتری   5 فاصله  چرا   91000000056   
روستای یاسر آباد تا روستای سکه شیروان پس از 10 

سال هنوز آسفالت نشده است؟
  93000000025 مسئول گاز بجنورد و متصدی گاز 
صندل آباد با توجه به اینکه از آخرین مرحله پرداخت 
قبض گاز بنده مشترک شماره 037010384207 چهار 
شماره  با  محل  اون  از  مدت  همون  از  و  می گذرد  ماه 
اشتراک ذکرشده نقل مکان کردیم و خالی از سکنه است 
و   94/5/31 تاریخ  در  شما  نشده  مصرف  گاز  اص��اًل  و 
94/6/29 که درب منزل قفل و کسی ساکن آن نیست! 
و  نموده اید  قرائت  نیست چطور  معلوم  را  کنتور  شماره 
میزان  به  قبض  در  به ناحق  را  مصرف  هزینه  باالترین 
83400 تومان لحاظ کردید؟ بنده شدیدًا از ضایع شدن 
هست  حق الناس  که  ک��ردم  واری��ز  که  مبلغی  و  حقم 
ناراضی ام و درخواست رسیدگی دارم و استدعا اصالح 

چنین مواردی را دارم.
  93000000083 در مصاحبه با برادر شهید صفا، 
سال  که  بود،  چاپ شده  مرین  رویال  پایگاه  به اشتباه 
خواهشمند  بود  چاپ شده  مارین  رویال  نام  به  گذشته 

است دقت بیشتری در لغات تایپی کنید.
  9100000042 لطفًا گزارشی در مورد اتوبوس هایی 
که برای پاک بودن هوای شهرمان راه اندازی شده اند، ولی 

خود این اتوبوس ها منشأ آلودگی شده اند، تهیه کنید.
  9100000064 چرا بجنورد که مرکز استان است 
مثل  ندارد.  عاشورا  و  تاسوعا  برای  خاصی  برنامه  هیچ 

شهرهای دیگه مانند جاجرم یا زنجان

خصوص  در  بجنورد  شهر  شورای  رییس  نائب 
در  بجنورد  شهردار  استیضاح  بحث  شدن  مطرح 
افکار عمومی و تشکیل کمپین حمایت از شهردار 
در  استیضاحی  هیچ  گفت:  مجازی  فضای  در 

دستور کار شورای شهر بجنورد نیست.
بجنورد  شهر  شورای  رییس  نائب  فیروزه  رضا 
اینکه  با  کرد:  اظهار  نیوز  اترک  با  گفتگو  در 
سئوال کردن از شهردار و یا استیضاح از وی حق 
حال  در  ولی  است  شهر  شورای  اعضای  قانونی 
مطرح  شهر  شورای  در  موضوعی  حاضرچنین 

نیست.
وی افزود: آنچه اتفاق افتاده این است که یک 
از  کتبًا  را  سئواالتی  بجنورد  شهر  شورای  عضو 
سئواالت  این  که  است  پرسیده  بجنورد  شهردار 
شده  ارسال  شهردار  برای  شورا  رییس  توسط 

است.
سئواالت  از  شورا  اعضای  اینکه  بیان  با  وی 
ندارند،  اطالعی  عضو  این  توسط  شده  مطرح 
مهلت   روز   10 شهردار  قانون  طبق  کرد:  اضافه 
سئواالت  به  شفاهی  یا  و  کتبی  پاسخگویی  برای 

مطرح شده توسط این عضو را دارد.
زمانی  شهردار  استیضاح  کرد:  تاکید  فیروزه 
شهر،  شورا  اعضای  سوم  یک  که  می شود  مطرح 
که  باشند  کرده  امضا  را  شهردار  استیضاح  طرح 

چنین چیزی در شورا مطرح نشده است.
خصوص  در  بجنورد  شهر  شورای  عضو  این 
نیز  بجنورد  شهردار  از  حمایت  کمپین  تشکیل 
مدت ها  از  شهردار  از  حمایت  کمپین های  گفت: 
قبل توسط طرفداران وی تشکیل می شد و چیز 

جدیدی نیست.
در  شهر  شورای  اعضای  نظر  خصوص  در  وی 
شورا  نگرش  گفت:  نیز  شهردار  عملکرد  خصوص 
باالخره چند  نوشته شده  این است که در دیکته 
غلط امالیی نیز ممکن است وجود داشته باشد که 

کار شورا تصحیح غلط های امالیی است.
فیروزه افزود: اعضای شورا از بخشی از اقدامات 
نتواسته  نیز  بخشی  و  هستند  راضی  شهردار 

رضایت شورا را تأمین کند.
نائب رییس شورای شهر بجنورد گفت: مصوبات 
اکثریت شورا چشم انداز حرکت شهردار را تعیین 
می کند و راضی بودن و یا نبودن یک عضو شورا از 

عملکرد شهردار مالک عمل نیست.
وی اظهار کرد: اختالف نظرها در همه شوراها 
نسبت  نیز  بجنورد  شهر  شورای  در  و  دارد  وجود 
نظرات  موضوعات  تناسب  به  شهردار  عملکرد  به 
جاده  آسفالت  طرح  که  حالی  در  است  متفاوت 
با رأی  بود  باباموسی که مصوبه جلسه اخیرشورا 

10 نفر از اعضای شورا به تصویب رسید.
همیشه  شهردار  انتخاب  در  کرد:  تصریح  وی 
نیز  اکثریت  با  که  دارد  وجود  اقلیتی  و  اکثریت 
جمعی،  در  کسی  اگر  و  می شود  انتخاب  شهردار 
توجهی به خواست اکثریت نکند، اشتباه می کند.

فیروزه در عین حال خاطر نشان کرد: هر عضو 
و  وکیل مردم است  انتخاب شدن،  زمان  از  شورا 
وظیفه رسیدگی به حقوق مردم را دارد و اگر این 
شورا سئوال نکند، استیضاح نکند، بازدید نکند و 

انتقادی از عملکرد شهرداری نداشته باشد، برای 
چه به عنوان وکیل مردم نامزد شده است.

شهر  شورای  رییس  فر،  افشین  السادات  اعظم 
خوشبختانه  گفت:  خصوص  این  در  نیز  بجنورد 
جلسه اخیر شورا چهارشنبه هفته گذشته به صورت 
این  برگزار شد که در  با حضور خبرنگاران  و  علنی 

جلسه موضوع استیضاح مطرح نشد.
حسن  محمد  آقای  کرد:  اضافه  فر  افشین 
این  که  داشتند  شهردار  از  سئواالتی  شادمهر 
شهردار  برای  وی  خود  امضای  با  تنها  سئواالت 

بجنورد ارسال شد.
وی تاکید کرد: این یک سئوال عادی یک عضو 
در  را  استیضاحی  شورا  و  بوده  شهردار  از  شورا 

دستور کار قرار نداده است.
افشین فر در رابطه با تشکیل کمپین حمایت از 
شهردار نیز گفت: ما نباید درباره تشکیل کمپین 
پاسخ گو باشیم و کسانی که این کمپین را تشکیل 

داده اند علت را توضیح دهند.
وی خاطر نشان کرد: هرجا شهردار اقدام خوبی 
از وی تشکر کرده و هرجا  انجام داده است شورا 
داشته  وجود  بودجه  از  انحرافی  کرده  احساس 

وظیفه دارد، اعالم نماید.

شیر  عرضه  ساماندهی  طرح  آبادی:  علی  خبر/  گروه 
فله ای در خراسان شمالی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال 
در حالی آغاز شده است که هنوز بسترمناسب برای اجرای 
مرهمی  طرح  این  بود   قرار  است.  نشده  مهیا  آن  کامل 
باشد برای پایین بودن سرانه مصرف شیر در میان مردم 

استان اما خود، دردهایی دارد که باید درمان شود. 
شمالی  خراسان  مردم  میان  در  شیر  مصرف  میزان 
یک سوم سرانه جهان است و  برخی علت این امر را باال 
بودن قیمت شیرفراوری شده، استرلیزه و پاستوریزه و 
البته  اند.  کرده  اعالم  استان  درآمد  سطح  بودن  پایین 
گواه این ادعا نیز ایجاد صف ها برای دریافت شیر یارانه 
ها  یارانه  شدن  برداشته  از  بعد  آن  شدن  شکسته  و  ای 
از این محصول است. وجود مناقشات در بازار شیر فله 
ای و ممنوعیت در عرضه آن، مشکالتی را در بازار این 
این  مردم  شدید  رغبت  اما  است  کرده  ایجاد  محصول 
استان به استفاده از شیر فله ای و لبنیات سنتی چیزی 

است که نمی توان از آن چشم پوشید. 
همین رغبت چشمگیر نیز دلیلی شدتا سخت گیری ها 
در مصرف شیر فله ای در استانی که طرفداران بسیاری 
برای  به ناچار  مسئوالن  و  باشد  آمیز  موفق  نتواند  دارد 
نیز تأمین سالمت مردم،  و  کاهش مخاطرات بهداشتی 
طرح ساماندهی عرضه شیر فله ای را در دستور کار قرار 
دادند تا نه بهداشت مردم با خطر روبه رو شود و نه شیر 
از سبد غذایی حذف شود.بر این اساس مسئوالن بر آن 
نخست،  گام  در  و  ای  فله  لبنیات  عرضه  برای  تا  شدند 
را در بجنورد  این محصول پرطرفدار  بازار  فله ای،  شیر 
ساماندهی کنند اما هنوز مشکالتی بر سرراه وجود دارد. 
بجنورد  فروشان  مرغ  و  لبنیات  اتحادیه  مسئول 
دراین باره می گوید: هنوز زیرساخت ها برای اجرای این 
نیز  این شرایط  ایجاد  و  به طور کامل مهیا نیست  طرح 

برای کسبه هزینه بر و زمان بر است. 
حسین قاسم زاده اظهار می دارد: یکی از مشکالت طرح 
نیز  دیگر  های  شهرستان  از  که  ای،  شیرفله  ساماندهی 
منعکس شده است، مجاب کردن کارگاه های تولیدی به 

تامین دست کم 55 مترمربع برای فعالیت است زیرا تامین 
این فضا حتی در مرکز استان برای کسبه میسر نیست. 

وی می افزاید: در این باره درخواست شد تا این الزام 
اجرایی  فعالیت  پروانه  دریافت  جدید  متقاضیان  برای 
شود و واحدهایی که از پیش پروانه فعالیت گرفته اند، 

با شرایط قبلی به کار خود ادامه دهند. 
اجرای  مشکالت  از  دیگر  یکی  را  صنفی  تداخل  وی 
ما  پیشنهاد  باره،  این  در  گفت:  کردو  عنوان  طرح  این 
اعطای پروانه فعالیت با عنوان واحدهای"ماست بندی 
و تولید لبنیات فله ای" به متقاضیان است تا با روی کار 
آمدن این واحدها، کار عرضه محصوالت لبنی فله ای به 

واحدهای خاص خود واگذار شود. 
کمیسیون  در  پیشنهاد  این  اگر  کند:  می  تصریح  وی 
مربوط مصوب شود، خود به خود واحدهای خواروبار و 
ای  فله  لبنیات  عرضه  از  را  خود  پای  فروشان،  لبنیات 
کنار می کشند.  قاسم زاده اظهار می دارد: واحدهای 
صنفی تحت پوشش این اتحادیه و شمار قابل توجهی از 
واحدهای صنفی خواروبار فروشی که به عرضه لبنیات 
فله ای و سنتی مبادرت دارند، به تجهیزات شیرسردکن 
شیرفله  شود  می  توصیه  نیز  مردم  به  و  اند  شده  مجهز 
به  مجهز  که  واحدهایی  یا  و  ها  کارگاه  از  تنها  را  ای 

شیرسردکن هستند خریداری کنند. 
ساماندهی  طرح  نخست  مرحله  در  افزاید:  می  وی 
فله ای  ماست های  نیز  و  شیر  است  قرار  ای،  شیرفله 
سنتی، تنها با درج مشخصات واحد کارگاهی تولیدی در 
ظروف، مجاز به عرضه باشند البته عرضه این محصول 

در ظروف با شرایط مزبور هنوز اجرایی نشده است.
اعطای  بودن  بر  زمان  مشکل  به  اشاره  با  وی 
علوم  دانشگاه  داروی  غذاو  معاونت  توسط  کدبهداشتی 
ای  فله  تولیدلبنیات  های  کارگاه  برای  استان  پزشکی 
کدبهداشتی  بدون  ای  فله  لبنیات  عرضه  برای  گفت: 
برای  اما  ندارد  وجود  مانعی  شهرستان  داخل  در 
با  شهرستان،  درخارج  ها  کارگاه  این  تولیدات  عرضه 
همکاری معاونت غذا و دارو قرار است به صورت موقت 

کدبهداشتی صادر شود.  
نتیجه بخش  با  است  قرار  می کند:  اظهار  قاسم زاده 
همچون  لبنی  محصوالت  سایر  عرضه  طرح،  این  بودن 

ماست چکیده و کره نیز ساماندهی شود.
استقبال  به جای  استان  مردم  می افزاید:  قاسم زاده 
از مصرف شیر و لبنیات پاستوریزه، به تولیدات سنتی 
لبنی  محصوالت  عرضه  از  جلوگیری  و  دارند  اقبال 
مصرف  سرانه  کاهش  بر  عالوه  استان،  این  در  فله ای 
این محصوالت، سبب تولید و عرضه این محصوالت در 

منازل و به صورت زیرزمینی می شود.
معاون فنی و سالمت دامپزشکی خراسان شمالی در 
این باره می گوید: هم اکنون بیش از نیمی از کارها برای 
ساماندهی بازار شیرفله ای در بجنورد انجام شده است 
و مابقی کارها نیز مربوط به حل مشکل تداخل صنفی و 

نیز دوگانگی در قیمت این محصول است. 
حمید رمضانی اظهار می دارد: دوگانگی در قیمت شیر 
فله ای نیز سبب شده تا رغبت تولیدکنندگان به عرضه 
توزیع  و  تولید  کارگاه های  و  به مراکز  تولیدی خود  شیر 
شیرفله ای بیشتر باشد. وی تصریح می کند: هم اکنون 
هر کیلو شیرخام در بازار یکهزار و 100 تا یکهزار و 500 
تومان خریداری می شود اما کارخانه های لبنیاتی، شیر 
را پایین تر از این میزان می خرند و این امر سبب شده تا 
گرایش دامداران و تولیدکنندگان به عرضه محصول خود 

به مراکز عرضه شیرفله ای بیشتر باشد. 
وی با اشاره به تصویب قیمت شیرخام توسط کارخانه 
های لبنی به یکهزار و 440 تومان، می گوید: کارخانه های 

استان شیر را به قیمت مصوب خریداری نمی کنند. 
به گفته رمضانی میزان تولید شیر در استان معادل بیش 
از 70 درصد از فرآورده های خام دامی استان است و این 
محصول ماده اولیه برای بسیاری از تولیدات است بنابراین 
به خطر افتادن سالمت شیر سبب ایجاد مخاطرات جدی 
در سایر محصوالت مزبور می شود. سرانه مصرف شیر در 
جهان، 300 لیتر است اما سرانه مصرف این محصول توسط 

مردم خراسان شمالی در سال کمتر از 100 لیتر است.

عتبات  بازسازی  ستاد  مسئول 
از  شمالی  خراسان  در  عالیات 
برای  طال  کیلوگرم   3 جمع آوری 
و  داد  خبر  عالیات  عتبات  بازسازی 
گفت: اعزام استادکار به عتبات ادامه 

داشته و به تدریج انجام می شود.
محمد صفری در گفت وگو با فارس 
شمالی  خراسان  مردم  کرد:  اظهار 
بازسازی  برای  را  خوبی  کمک های 
کمک ها  و  داشته اند  عالیات  عتبات 
و نذورات خود را برای بازسازی این 

اماکن به این ستاد تحویل داده اند.
وی بیان داشت: این کمک ها غیر 
عتبات  بازسازی  به منظور  نقدی 

عالیات در اختیار ستاد مرکزی قرار گرفته است.
کمک های  افزود:  شمالی  خراسان  در  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  مسئول 
مردمی در استان از سطح هشت شهرستان جمع آوری می شود که تاکنون مردم 

حمایت های خوبی را داشته اند.
وی همچنین میزان کمک های نقدی مردم استان برای بازسازی اماکن متبرکه 

در عراق را افزون بر 28 میلیارد ریال عنوان کرد.
عتبات  بازسازی  برای  استان  مردم  کمک های  از  بخشی  داشت:  بیان  صفری 

عالیات در قالب اعزام نیروی کار ماهر انجام می شود.
برای  کمک  به منظور  استادکار   400 حدود  اخیر  سال های  طی  وی،  گفته  به 

بازسازی عتبات عالیات اعزام شده اند.
اعزام  کرد:  اظهار  شمالی  خراسان  در  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  مسئول 

استادکار به عتبات ادامه داشته و به تدریج انجام می شود.
اجرای طرح های مختلف در عتبات توسط جمهوری اسالمی  به  اشاره  با  وی 
ایران هم بیان داشت: 156 طرح بزرگ و کوچک در عتبات با کمک های مردمی 

احداث شده است.
محل  از  طرح ها  این  اجرای  برای  ریال  میلیارد  هزار   6 از  بیش  گفت:  صفری 

کمک های مردمی صرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور نظارت و هدایت 
شورای سیاست گذاری برای مرمت، بازسازی، نوسازی و توسعه حرم های مطهر 

تشکیل شده است.

رییس و نائب رییس شورای شهر بجنورد:

شیرفله ای، پنجه در پنجه سدهای ساماندهیاستیضاح شهردار بجنورد در دستور کار نیست
استاندار:

پروژه های ناتمام کنونی،
 اشتباه عمدی دولت گذشته است

جمع آوری 3 کیلوگرم طال 
برای بازسازی عتبات عالیات

گروه خبر/ مسلمی: استاندار خراسان شمالی 
از انبوه پروژه های ناتمام در استان گالیه و آن را 
میراث دولت گذشته عنوان کرد و گفت: دولت 
کرد  تصویب  زیادی  پروژه های  عمد  به  گذشته 
دچار  آن  اجرای  برای  آینده  در  دستگاه ها  تا 
آیین  در  اکبرپرویزی  سیدعلی  شوند.  مشکل 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  ساختمان  افتتاح 
شمالی  خراسان  داشت:  اظهار  استان  ریزی 
از دولت گذشته، چندهزار پروژه ناتمام دارد و 

برای 10 استاندار بعدی نیز کار ایجاد شده است.
وی افزود: این دولت، برخی از این پروژه ها را قبول ندارد اما حال که وارد 
مرحله عملیاتی شده باید این طرح های درست یا نادرست و ناتمام را تکمیل 
کنیم. وی اجرای پل روگذر چهارراه شهدار را از جمله طرح های غیرضرور در 
این استان عنوان کرد وگفت: با وجودی که نیازی به اجرای این پروژه نبود، 

پل روگذر اجرا شد.
طرح  مهر  مسکن  وگفت:  کرد  اشاره  نیز  مهر  مسکن  مشکالت  به  پرویزی 
خوبی بود اما جانمایی آن درست انجام نشد و اکنون این مشکالت باید به 

تدریج حل شود.
اعتبارات  از  نیمی  اختصاص  ما  رویکردهای  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
اما  و فراهم کردن زیر ساخت ها است  تولید  به  ایجاد اشتغال، کمک  برای 
برای  نیز  مناسبی  راهکار  و  نمی دهد  را  کار  این  اجازه  ناتمام،  پروژه های 
آن در دست نیست. پرویزی به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 
دولت یازدهم اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان پس از هشت سال، 
اعتبارات  درست  کرد  هزینه  در  زیادی  تأثیر  آن  شدن  مستقل  و  شد  احیا 

دارد.
نیز در  ریزی خراسان شمالی  برنامه  برنامه  و  سرپرست سازمان مدیریت 
وگفت:  کرد  انتقاد  جامعه  در  انسانی  نیروی  پایین  وری  بهره  از  آیین  این 
بهره  میزان  اما  دارد  اشتغال  ساعت  هشت  ما  جامعه  در  انسانی  نیروی 
به محرومیت خراسان شمالی  پورعیسی  تنها دو ساعت است. مجید  وری 
ای، در  توازن منطقه  برقراری  با  تا  کنیم  باید تالش  و گفت:  کرد  اشاره  نیز 

شاخص های مختلف به متوسط کشوری برسیم.
با  آیین  این  نیز در  امام جمعه بجنورد  یعقوبی،  ابوالقاسم  حجت االسالم 
از عملکردهای جزیره ای و تصمیم گیری های فردی گفت:  بر پرهیز  تاکید 

تصمیم گیری فردی، کارها را دچار نقص و آفت می کند. 
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آموزش وپرورش  سالمت  و  تربیت بدنی  معاون  آبادی:  علی  خبر/  گروه 
خراسان شمالی از برخورد جدی با عرضه غذاهای ناسالم در مدارس خبر 

داد و گفت: بوفه های مدارس خراسان شمالی ساماندهی می شود.
سازمان  از  مدارس  بوفه   167 امسال  داشت:  اظهار  سلیمانیان  بهرام 
دانش آموزی پروانه فعالیت گرفته اند که پیش بینی می شود این رقم به 400 
بوفه برسد. معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش خراسان شمالی 
با تأکید بر هم افزایی دستگاه های مربوط برای ترویج لقمه سالم در جامعه 
افزود: سهم آموزش وپرورش در نظارت بر خوراک مصرفی دانش آموزان تنها 
6 ساعت در روز است اما کودکان، باقی زمان خود را بیرون مدرسه هستند و 

متأسفانه شاهد مصرف غذای ناسالم توسط آنان هستیم.

سلیمانیان گفت: آموزش وپرورش چطور می تواند غذای ناسالم را به طور کامل 
از سفره غذایی دانش آموزان حذف کند وقتی خانواده ها خود چیپس و پفک 
از علوم  اینکه مردم چرا  بابیان  و ... در اختیار فرزندان قرار می دهند. وی 
پزشکی خواستار حذف غذاهای ناسالم همچون همبرگرها و چیپس و پفک ها 
نمی شوند افزود: باید به جای فرافکنی، فرهنگ سازی کنیم تا دغدغه کنونی در 
زمینهٔ افزایش وزن، چاقی و ابتال به سرطان در جامعه کاهش یابد. سلیمانیان 
اظهار داشت: ممنوعیت عرضه غذای ناسالم باهدف فرهنگ سازی برای تغییر 
ذائقه دانش آموز و ترویج لقمه سالم و سنتی، بهمن ماه پارسال به این معاونت 
ابالغ شد و شاید موفقیت های ایدئال به دست نیامد اما امسال به جد در تالش 

هستیم تا دانش آموزان غذای سالم از بوفه ها تحویل بگیرند.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان شمالی:

بوفه های عرضه غذای ناسالم در مدارس برچیده می شود سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خراسان شمالی خبر داد:

سازمان  به  استان  آمایش  سند  ارائه   
مدیریت و برنامه ریزی کشور

و  مدیریت  سازمان  سرپرست  موذن:  خبر/  گروه 
آمایش  سند  گفت:  شمالی  خراسان  برنامه ریزی 
و  مدیریت  سازمان  به  جاری  ماه  پایان  تا  استان  این 

برنامه ریزی کشور ارائه می شود.
شورای  نشست  در  دیروز  عصر  پورعیسی  مجید 
آمایش  سند  نبود  داشت:  اظهار  استان  برنامه ریزی 
منسجم و منظم، یکی از مشکالت در سطح استان و 
کشور است اما خراسان شمالی یکی از 6 استان است 

که تدوین و تهیه این سند را پیگیری کرده است.
خراسان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
ارائه و دفاع  نوبت  پایان ماه جاری،  تا  افزود:  شمالی 

از این سند، به استان می رسد.
جهت گیری ها  دولت ها،  تغییر  با  کرد:  تصریح  وی 
نیز عوض شده است اما در تالش بودیم تا سند آمایش 

استان از این امر آسیب و تأثیر نبیند.
دهه  چهار  سه،  در  اینکه  به  اشاره  با  پورعیسی، 
اخیر، اطالعات مستند، درست و شفافی از استان در 
دست نبوده است، آن را سبب طوالنی و زمان بر شدن 

کار مشاور برای تهیه سند مزبور عنوان کرد.
خراسان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اعتبارات  اینکه  بابیان  نشست  این  در  نیز  شمالی 
توسعه  برای  انجام شده  اقدامات  و  تخصیص یافته 
ناکافی  استان  پیشرفت  و  رشد  برای  مناطق  متوازن 
بوده است گفت: توسعه محوری استان به این امر دامن 
زده است و امید می رود یکی از توان و قابلیت های سند 
آمایش استان، ایجاد توسعه متوازن و نیز تبدیل شدن 

توسعه استان از محوری به پهنه ای باشد.
توسعه  علت  داشت:  اظهار  نیا  علی  محمدحسین 
محور  در  ظرفیت ها  وجود  محوری،  به صورت  استان 

اصلی و محور ترانزیتی است.
خالی  جای  خود،  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
واحدهای فراوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان 
را از مشکالت عنوان کرد و گفت: محصوالت کشاورزی 
تولیدی استان در زیر بخش های باغی، زراعی و دامی 
استان در خارج استان فراوری و تبدیل می شود و حتی 
برای صادرات نیز، کارهای تبدیل باید در خارج استان 
آمایش  سند  در  است  امید  افزود:  وی  شود.  انجام 

استان، به برنامه ریزی این زمینه نیز توجه شود.

:::  خبر  :::

بجنورد  ش��ه��ردار  شهری  خ��دم��ات  م��ع��اون 
به  مربوط  تخلف   500 ح��دود  امسال  گفت: 
شهر  این  سطح  دیوارهای  در  برچسب ها  نصب 

شناسایی شده است.
محمدمهدی خاکشور در گفت و گو با خبرنگار 
با  برخورد  داش��ت:  اظهار  بجنورد  در  تسنیم 
تخلف تبلیغات غیرمجاز و نصب برچسب بر روی 
جدی  صورت  به  کنون  تا  شهر  سطح  دیوارهای 
دنبال نشده بود اما از امسال کار شناسایی این 
شهر  اسالمی  ش��واری  موافقت  با  تخلف ها، 

به  قریب  و  قرار  جدی  کار  دستور  در  بجنورد 
اتفاق آنان شناسایی شده است.

به  رسیدگی  برای  متخلفان  کرد:  تاکید  وی 
کمیسیون ماده 77 معرفی شده اند.

 92 ماده  اساس  بر  داش��ت:  اظهار  خاکشور 
برچسب  گونه  هر  نصب  شهرداری ها،  قانون 
در  جز  شهر  سطح  دیوارهای  روی  بر  تبلیغاتی 

مواردی که مشخص شده، ممنوع است.
برای  متخلفان  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
اخطار  دوب��ار  تا  یک  مزبور  تخلف  ارت��ک��اب 

صورت  در  قانونگذار  افزود:  کرده اند  دریافت 
عدم توجه به اخطارها، برای هر مورد تخلف، 
کرده  تعیین  جریمه  ریال  میلیون  شش  تا  پنج 

است.
معاون خدمات شهری شهردار بجنورد گفت: 
آلوده  غیرمجاز  تبلیغات  و  برچسب ها  نصب 
است  بصری  انضباطی  بی  و  شهر  چهره  کردن 
شمار  به  شهروندی  حقوق  تضییع  نوعی  به  که 
می رود و بر این اساس با عامالن این نازیبایی ها 

در شهر برخورد می شود.

معاون خدمات شهری شهردار بجنورد خبر داد:

شناسایی 500 تخلف تبلیغات غیرمجاز بر روی دیوارهای بجنورد 
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گفت:  شمالی  خراسان  پلیس راه  رییس  پناه:  یزدان  ا.  خبر/  گروه 
برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه خودروی جک در خراسان 

شمالی یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
اظهار  اتفاقیه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده  حسین  علیرضا  سرهنگ 

داشت: در ساعت 14 و 30 دقیقه دیروز یک دستگاه خودروی جک به 
دلیل انحراف به چپ با یک دستگاه اتوبوس در نقطه حادثه خیز چمن 
بید- جنگل گلستان برخورد می کند که به دنبال آن یکی از سرنشینان 

جک جان خود را از دست داد و یک سرنشین دیگر نیز مصدوم شد.

تصادف اتوبوس با جک یک کشته برجای گذاشت

گروه خبر/ ا. یزدان پناه:  فرمانده انتظامی استان خراسان 
شمالی گفت: گسترش وقوع سرقت در جامعه می تواند موجب 
هرج ومرج در مناسبات و روابط اجتماعی و به دنبال آن ایجاد 

تزلزل در بنیان های نظم و امنیت عمومی جامعه شود.
اتفاقیه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مظاهری  علیرضا  سردار 
اکثر  در  پرتعداد  و  از جرایم مهم  یکی  اظهار داشت: سرقت 
جوامع و کشورهای جهان است که در طول زمان دستخوش 
دگرگونی ها و تغ ی یرات زیادی شده، اما تنها چ  یزی که از بدو 
پ  یدای ی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم 

بودن ماهیت آن است.
سردار مظاهری با اشاره به تأثیرات وقوع سرقت در جامعه، 
تصریح کرد: سرقت بر قربانی خود دو تأثیر اساسی می گذارد، 
تأثیر نخست از دست دادن مال و تأثیر دوم، ایجاد احساس 

عدم امینت در جامعه، است.
وی افزود: از دست دادن مال فقط ضربه به قربانی سرقت 
سبب  جامعه،  در  قربانی  امنیت  احساس  عدم  اما  می زند، 
دیگر  بین  در  احساس  این  رواج  و  امنیت  احساس  کاهش 

افراد جامعه می شود.
به  که  کسانی  کرد:  خاطرنشان  استان  انتظامی  فرمانده 
برای  سرقت،  برای  آمادگی  بر  عالوه  می آورند،  روی  سرقت 
و  شرایط  با  متناسب  و  زمینه دارند  هم  دیگر  جرایم  ارتکاب 

انگیزه ها به سوی انحرافات خاص کشیده می شوند.
و  فردی  عوامل  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 

اظهار  سرقت،  اجتماعی 
مواقع،  برخی  داشت: 
فرد  خود  در  زمینه هایی 
موجب  که  دارد  وجود 
سرقت  جرم  ارتکاب 
مواقعی  در  و  می شود 
و  اجتماعی  مسائل  نیز 
شخص،  پیرامون  محیط 

سوق  سرقت  به سوی  را  فرد  که  می کند  ایجاد  را  فضایی 
می دهد.

است  موضوعی  سرقت  از  پیشگیری  اینکه  اعالم  با  وی 
است،  دستگاه ها  و  مردمی  همکاری  و  مشارکت  نیازمند  که 
افراد  از سوی  اموال و جان  به  گفت: احساس تهدید نسبت 
جامعه، ضمن آنکه تا حد زیادی انگیزه افراد را برای تالش 
می کند،  تضعیف  مشروع  طریق  از  ثروت  و  دارایی  کسب  و 
روابط  و  مناسبات  در  هرج ومرج  تسهیل کننده  می تواند 
و  نظم  بنیان های  در  تزلزل  ایجاد  آن  دنبال  به  و  اجتماعی 

امنیت عمومی جامعه شود.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین 
است  مؤثر  جامعه  در  امنیت  افزایش  در  که  موضوعاتی 
مشارکت شهروندان و همکاری تنگاتنگ آنان با پلیس است 
که خوشبختانه روزبه روز شاهد ارتقای سطح تعامل مردم با 

نیروی انتظامی هستیم.

از  گرمایشی  وسایل  کنار  در  پناه:   یزدان  ا.  خبر/  گروه 
دیگر وسایلی که به اشتباه از آن برای گرم نگه داشتن خانه 

استفاده می شود، اجاق تک شعله است.
با  گفت وگو  در  بجنورد  آتش نشانی  سازمان  معاون 
با شروع فصل سرما،  متأسفانه هرساله  ما گفت:  خبرنگار 
گاهًا استفاده از اجاق های تک شعله در منزل هم رواج پیدا 

می کند.
اظهار  شعله  تک  اجاق  خطرات  خصوص  در  یکدل  علی 
داشت: خارج نشدن دود و گازهای حاصل از روشن بودن 

اجاق گاز، نخستین خطر این وسیله ی پخت وپز است.
یکدل تأکید کرد: هرگز نباید از اجاق گاز برای گرم کردن 

در محیط منزل استفاده شود.
به طور  که  فرسوده  شیلنگ های  از  استفاده  افزود:  وی 
متصل  شعله  تک  اجاق  به  منزل  گوشه کنار  از  خطرناکی 
شده از دیگر خطرات موجود است که متأسفانه شهروندان 

در این مورد غفلت می کنند.
دادن  قرار  کرد:  تصریح  آتش نشانی  سازمان  کارشناس 
سبب  خانه  محیط  در  روباز  گرمایشی  به ظاهر  وسیله  این 
را  بازی  حین  در  کودکان  به خصوص  نیز  را  افراد  برخورد 
افزایش داده و می تواند سبب شروع یک آتش سوزی باشد.
یکدل خاطرنشان کرد: پیش از استفاده از شیلنگ گاز با 
تا کردن شیلنگ از سالم بودن آن مطمئن و از شیلنگ های 

غیراستاندارد هرگز استفاده نکنید.

به  مناسب  بست  با  حتما  را  شیلنگ ها  کرد:  تأکید  وی 
وسایل گرمایش متصل کرده و از شعله کبریت برای وجود 
آزمایش  بهترین  بلکه  نکنیم،  استفاده  گاز  نشت  احتمالی 

برای وجود نشت گاز کف صابون است.
عبور  گفت:  بجنورد  آتش نشانی  سازمان  معاون 
پنجره ها سبب  و  در  کنار  زیر فرش ها،  از  گاز  شیلنگ های 
دچار  بیشتر  برخورد  اثر  در  و  به مرورزمان  تا  می شود 

فرسودگی و نشت گاز شود.
و  ضربه  آمدن  وارد  از  جلوگیری  برای  کرد:  توصیه  وی 
فرسودگی کمتر از شیلنگ هایی به طول حداکثر یک و نیم 

متر استفاده کنیم.

سرقت، عامل هرج ومرج در روابط اجتماعی 

خراسان  شیروان  انتظامی  فرمانده  مسلمی:  خبر/  گروه 
شمالی از دستگیری سارق سابقه دار سیم و کابل برق با 27 

فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
با خبرنگار ما اظهار  سرهنگ مسعود وحیدی در گفت وگو 
در  برق  کابل  و  سیم  سرقت  چندین  وقوع  پی  در  داشت: 
واحد  چند  به  خسارت  شدن  وارد  و  شیروان  شهرستان 

مسکونی، موضوع در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

ارائه  و  توجیهی  جلسه  برگزاری  با  افزود:  وحیدی 
گشت  سارقان،  دستگیری  و  کشف  پیشگیری،  راهکارهای 
شناسایی  را  سارق  شدند  موفق  مأموران  هدفمند  زنی های 

کنند.
وی تصریح کرد: در یک عملیات غافلگیرانه مأموران موفق 
و  سیم  قابل توجهی  مقدار  همراه  به  سابقه دار  سارق  شدند 

کابل برق دستگیر کنند.

با  همچنین  کرد:  خاطرنشان  شیروان  انتظامی  فرمانده 
مقدار  متهم  منزل  از  بازرسی  و  قضایی  مراجع  هماهنگی 
زیادی سیم و کابل برق، تعدادی گوشی تلفن همراه معیوب 
و یک دستگاه موتورسیکلت با پالک دستکاری شده کشف و 

ضبط شد.
وحیدی گفت: طی بازجویی های انجام شده، متهم به 27 
شیروان  دادسرای  صادره  قرار  با  و  کرد  اعتراف  سرقت  فقره 
برای  تحقیقات  کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  زندان  روانه 
شناسایی سایر سارقان و خریداران اموال مسروقه همچنان 

در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان شیروان قرار دارد.

دستگیری سارق سابقه دار سیم و کابل برق در شیروان

اجاق تک شعله چرا نه؟

پلیس  رییس  خانی،  یوسف  عبد  سرهنگ 
شمالی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی 
عنف  به  سرقت های  از  پیشگیری  درباره 

راهکارهایی را به همشهریان ارائه کرده است.
1-از سوارشدن به خودروهای مسافربر شخصی 

که فاقد مجوز هستند پرهیز کنید.
2-از سوار کردن مسافران مشکوک و افرادی که 

پیشنهاد پول زیاد می دهند پرهیز کنید.
قصد  که  مشکوک  مسافران  کردن  سوار  3-از 
خروج از شهر و مکان های نامطمئن رادارند جدا 

پرهیز کنید.
4-هیچ گاه بیشتر از نیاز، وجه نقد با خود حمل 

نکنید.
مراقب  بانک  عابر  از  استفاده  هنگام  5-در 
شما  به  دارند  سعی  که  مشکوکی  افراد  و  اطراف 

نزدیک شوند باشید.
خودروی  اتوبوس،  با  مسافرت  هنگام  6-در 
گرفتن  از  ناشناس  افراد  کردن  یا سوار  و  سواری 
هرچند  دیگران  از  نوشیدنی  و  خوراکی  هرگونه 
باشند  داشته  باشخصیت  و  موجه  چهره  آن ها 
آن ها  خوراکی  مواد  این که  احتمال  بپرهیزید، 
داشته  شمارا  اموال  سرقت  قصد  و  بوده  مسموم 

باشند متصور است.
7-بهترین راه انتقال پول استفاده از چک های 

بین بانکی، حواله ها و عابر بانک است.
8-به خاطر داشته باشید هیچ گاه رمز عابر بانک 
و  نداده  قرار  خود  بانک  عابر  کارت  کنار  را  خود 
تغییر داده و  را  سعی کنید هرچند وقت رمز آن 

در حافظه خود حفظ کنید.
خود  معرفی  با  اشخاصی  9-درصورتی که 
به عنوان پلیس قصد بازرسی منزلتان را داشته و 
کارت شناسایی و حکم قضایی ارائه ندادند قبل 

از هر اقدامی با پلیس 110 تماس بگیرید.

راهکارهای پیشگیری از 
سرقت های به عنف

هشدار
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اتفاقیه/امیری: رقابت های کشتی فرنگی و آزاد به میزبانی جاجرم 
شهرستان  این  آفتاب  سالن  در  کشتی گیر   120 حضور  با  حالی  در 
پیگیری شد که درنهایت تیم بجنورد در رشته فرنگی و شیروان در 

رشته آزاد توانستند سکوی نخست را به خود اختصاص دهند.
داور  به عنوان  جاجرم  شهرستان  از  میرابی  امید  دیدارها  این  در 

نمونه و مهدی نامور از بجنورد به عنوان مربی نمونه معرفی شد.
صابر نیستانی آزادکار وزن 42 کیلوگرم از بجنورد و هادی تاجری 
از جاجرم نیز در رشته فرنگی در وزن 58 کیلوگرم به عنوان فنی ترین 

کشتی گیر معرفی شدند.
گرمه  شیروان،  بجنورد،  اسفراین،  شهرستان های  گیران  کشتی 
و جاجرم در 10 وزن به مصاف یکدیگر رفتند و درنهایت در رشته 
آزاد تیم شیروان با 93 امتیاز در جایگاه نخست و تیم های بجنورد 

و جاجرم با 81 امتیاز و 60 امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
در رشته فرنگی نیز تیم بجنورد با 76 امتیاز به مقام قهرمانی رسید 
سوم  و  دوم  امتیاز   27 و   28 با  ترتیب  به  نیز  شیروان  و  اسفراین  و 

شدند.

قهرمانی بجنورد و شیروان در رقابت های فرنگی و آزاد قهرمانی کشتی استان
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اتفاقیه/وحدانی: تیراندازی باکمان از اوایل 
مجموعه  در  چمن  زمین  افتتاح  با  تابستان 
عصر  گرفته؛  جان  دوب��اره  علیدخت  ورزش��ی 
ورزشکاران  تمرین  گرمای  پاییزی  روز  یک 
که  جایی  ب��ود  قابل توجه  زمین  محل  در 
سال ها عالقه مندان تیراندازی باکمان فقط با 
به آن چشم می دوختند و خیال بافی  حسرت 
می کردند اینک مکان استانداردی است برای 

تمرینشان...
به  را  نظرمان  مورد  هر  از  بیش  که  چیزی 
تک نفره  و  مستقل  تمرین  ک��رد  جلب  خ��ود 
می توانست  که  مربی  نبود  و  بود  ورزشکاران 
در  واف��ری  نقش  و  باشد  مثمرالثمر  بسیار 

آموزش ورزشکاران از خود بجای گذارد.
یکی از پیشکسوتان تیراندازی آموخته های 
خود را بی دریغ در اختیار ورزشکاران مبتدی 
نبود  هم  دغدغه اش  مهم ترین  و  می داد  قرار 

مربی مجرب تیراندازی در استان بود.
اقدام اساسی هیئت در راستای دعوت از 

مربی مجرب به استان
قربانی معتقد است: وجود یک مربی مجرب 
ورزش  این  برای  ایجادشده  امکانات  کنار  در 
استان  باکمان  تیراندازی  توسعه  به  می تواند 
کالس های  که  است  حالی  در  این  کند؛  کمک 
م��رب��ی گ��ری درج���ه 3 ت��ی��ران��دازی ب���ه زودی 
دراستان  مربی  بسیاری  تعداد  و  برگزارشده 

و  ض��روری  بسیار  آنچه  ام��ا  داش��ت  خواهیم 
قابل توجه است مربیان مجربی است که هیئت 
انجام  اساسی  اقدامات  خصوص  این  در  باید 

دهد.
از  نفر  دو  پ��ی��ش ازای��ن  آورش���د:  ی��اد  وی 
رضوی  خراسان  تیم  در  بجنوردی  تیراندازان 
لیگ  رقابت های  تیمی  توانستند مقام نخست 
را به خود اختصاص دهند درحالی که خراسان 
پتانسیل هایی  چنین  داشتن  باوجود  شمالی 
ورزش کار  این  در  باید  آن چنان که  متأسفانه 

نکرده است.
باکمان  تیراندازی  زیرساخت های  تقویت 

در استان
بجای  استان ها  سایر  دارد:  اعتقاد  قربانی 
تالش برای تقویت زیرساخت های این ورزش 
بر روی بازیکنان وقت و هزینه صرف می کنند 

و همین امر سبب شده است در این امر موفق 
باشند.

باکمان  تیراندازی  تجهیزات  بودن  گران 
استان

تجهیزات  خرید  هزینه ی  ب��ودن  باال  وی 
انزوا  به  از مهم ترین دالیل  نیز  را  این ورزش 
تیراندازی  گفت:  و  دانست  ورزش  این  رفتن 
کسی  کمتر  و  اس��ت  گرانی  ورزش  باکمان 
ورزش  این  تجهیزات  خرید  برای  می تواند 

کند. هزینه 
خراسان  باکمان  تیراندازی  هیئت  رییس 
اتفاقیه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز  شمالی 
و  مربیگری  دوره های  ماه  آبان  اواخر  تا  گفت: 

داوری درجه 3 در استان برگزارشده و طی این 
اقدام تا حدودی کمبود مربی و داور در استان 

برطرف می شود.
از  دع��وت  خصوص  در  س���روری  اح��س��ان 
مربیان مجرب در استان نیز خاطرنشان کرد: 
با دو مربی مجرب گفتگو شده به محض اینکه 
ورزشکاران استان به مرز آمادگی برسند قطعًا 

این اقدام انجام می شود.
سروری خاطرنشان کرد: هیئت در نظر دارد 
به منظور  نیز  چندجانبه ای  رقابت  دوره  یک 
حضور  با  استان  بازیکنان  محک  و  آمادگی 
مازندران،  گلستان،  استان های  از  تیم هایی 

خراسان رضوی و شمالی برگزار نماید.

  حضور 5 تیم استان در لیگ کشور

اتفاقیه/وحدانی: رییس هیئت فوتبال خراسان شمالی 
گفت: 5 تیم فوتبال خراسان شمالی در لیگ های کشور 

حضور دارند.
حسین جعفرزاده در گفت وگو با خبرنگار اتفاقیه اظهار 
امیدهای  برتر  لیگ  در  انتظار  پیام  فوتبال  تیم  داشت: 
کشور، استقالل نوین مرحله دوم لیگ 3 برای صعود به 
پرسپولیس  کشور،  جوانان   3 لیگ  انتظار  پیام   ،2 لیگ 
نونهاالن  انتظار لیگ سه   لیگ 3 نوجوانان کشور و پیام 

کشور به سر می برند.
جعفرزاده همچنین افزود: هفته سیزدهم لیگ فوتبال 
با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که درنهایت تیم  استان 

پیام انتظار در صدر جدول این هفته قرار گرفت.
انتظار  پیام  تیم  رقابت ها  این  پایان  در  وی  گفته  به 
بجنورد، با 30 امتیار در صدر جدول و تیم های شهرداری 
آشخانه و اوژن بجنورد با 25 و 22 امتیاز در جایگاه دوم 

و سوم قرار گرفتند.
جعفرزاده با بیان نتایج دیدارها افزود: اوژن بجنورد با 
نتیجه 1 بر صفر از سد موبایل فدک گذشت، نتیجه دیدار 
شهدای جاجرم و آریا به دلیل حاضر نشدن تیم آریا 3 بر 
صفر به نفع شهدای جاجرم پایان یافت، پیام انتظار برابر 
شهرداری آشخانه متوقف شد و به تساوی 2 بر 2 رضایت 
داد و مصرزاده اسفراین و ابومسلم نیز به نتیجه صفر بر 

صفر رسیدند.

خبــر

مربی مجرب نیاز مبرم تیراندازان با کمان استان 
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فناوری
T E C H N O L O G Y

غول پیکر  های  تبلت  ساخت  به  الکترونیکی  های  گجت  تولیدکنندگان  اخیرًا  که  می رسد  نظر  به 
عالقه مند شده اند. پس از سامسونگ و رونمایی از تبلت 18 اینچی گلکسی ویو ) Galaxy View ( در 
 4K روزهای گذشته ، حاال نوبت به پاناسونیک رسیده تا تبلت 18 اینچی جدید خود را با رزولوشن
با  اینچی   20 صفحه نمایش  یک  به  مجهز  دارد،  نام   TouGhpad FZ-y1 که  تبلت  این  نماید.  معرفی 
رزولوشن 4K است و سیستم عامل ویندوز 10 مایکروسافت بهره خواهد برد. این تبلت از پردازنده، 
گرافیک و همین طور قابلیت های ذخیره سازی پیشرفته و جدیدی برخوردار شده تا بتواند نگاه های 
 4K کاربران بیشتری را به خود جلب کند. به نظر می رسد صفحه نمایش بزرگ باکیفیت خیره کننده

برای جذب مشتریان و کاربران حرفه ای به سوی خود عاملی کافی باشد.
پیکسل   3840x 2560 رزولوشن  و   15:10 تصویر  نسبت  دارای  دستگاه  این  اینچی   20 نمایشگر 
برخوردار  نیز  قابل توجهی  سخت افزاری  قدرت  از  دستگاه  این  است.   230ppi تراکم  همین طور  و 
شده است. قدرت این دستگاه از پردازنده  Core i7-5600u، رم 16 گیگابایتی، گرافیک اختصاصی 

گزینه های  و   aMd Firepro M5100
یا   256 حالت جامد  در  ذخیره سازی 

است.  شده  همراه  گیگابایت   512
این ویژگی نسبت به مدل 

uT-Ma6 TouGhpad که در سال 

قدیمی  تراشه  با  و  گذشته 
Core i7 و گرافیک و پردازنده 
بود،  عرضه شده  پایین تر 

  laN porT، قابل توجه است. دستگاه جدید به پورت های MiNi displayporT ouT،  hdMi-iN

و  یا معماران   Cad برای طراحان   این دستگاه جدید می تواند  usB 3.0 porT تجهیز شده است.  و 
مهندسانی که نیازمند کارهای حرفه ای هستند، مفید باشد.

پاناسونیک و رونمایی از یک تبلت 20 اینچی 4K با سیستم عامل ویندوز 10

Pocket

اگر خبر یا مطلب مهمی را در اینترنت مطالعه می کنید اما 
فرصت کافی برای مطالعه تمام و کمال آن را ندارید؛ می توانید 
ذخیره  کمال  و  تمام  را  مطلب   poCKeT نرم افزار  از  استفاده  با 
کرده و در زمان دیگر بدون استفاده از اینترنت مورد بازبینی 
قرار دهید. از مزیت های دیگر این نرم افزار این است که شما 
می توانید در هرزمانی و در هرجایی در هر دستگاهی )گوشی، 
خبرهای  اینترنت  اتصال  ب��دون  حتی  کامپیوتر(  و  تبلت 

موردنظرتان را به صورت کاماًل آفالین مطالعه نمایید.

معرفی

Video Tuner 

ساده  ویرایش  امکان  که  می باشد  برنامه  نام   Video TuNer

 Video TuNer .فایل های ویدئویی را برای شما فراهم می کند
برنامهٔ  ویرایش فیلم  تمامی ویژگی ها و امکانات اصلی یک 
را در   speed ChaNGe و   ,TriM, Crop, roTaTe, Flip, Mirror قبیل  از 

اختیار کاربر قرار می دهد.

 Easy Translation HD

اگر نیاز به ترجمه متون به زبان های مختلف دارید و خودتان 
قادر به ترجمه کردن متون نیستید نگران نباشید، این نرم افزار 
easy TraNslaTioN hd می تواند متون را ترجمه کند، فقط کافی 
"ترجمه  نرم افزار  کنید.  مشخص  را  هدف  و  مبدأ  زبان  است 
آسان" بهترین برنامه موجود درزمینهٔ ترجمه متون به زبان های 
مختلف است که از 32 زبان مختلف جهان پشتیبانی می کند 
و می توانید طوالنی ترین متون را در کمترین زمان ممکن به 
زبان دلخواه شما ترجمه کند، فقط توجه داشته باشید که برای 
استفاده از این نرم افزار دسترسی به اینترنت حتمًا نیاز است. از ویژگی های اصلی نرم افزار می توان 
به مواردی چون: ورود آسان متون و پشتیبانی از ورود صوتی متون، امکان به اشتراک گذاری متن 

در شبکه های اجتماعی، قابلیت کپی برداری فقط با یک کلیک و ... اشاره کرد.

سامسونگ  پناه:  یزدان  حمید  گ��ردآوری/ 
عرضه  به  برلین   2015 ایفا  رویداد  جریان  در 
نام  ب��ه  اینچی   18.4 غول پیکر  تبلت  ی��ک 
شاهد  مدت  این  در  که  کرد  اشاره  ویو  گلکسی 
محصول  این  پیرامون  زیادی  شایعات  و  اخبار 
که  سامسونگ   Galaxy View تبلت  ب��ودی��م.  
رزولوشن  با  اینچی   18.4 نمایشگر  یک  به 
در  امکانات  به  توجه  با  شده  مجهز  فول اچ دی 
از  بسیاری  به زعم  آن،  برای  گرفته شده  نظر 
قابل حمل  و  پرتابل  تلویزیون  یک  کارشناسان 
و  فیلم  تماشای  امکان  که  می شود  شناخته 
برنامه های تلویزیونی روی آن فراهم شده است.

 18.4 نمایشگر  یک  به  سامسونگ  ویو  گلکسی 
اینچ با رزولوشن 1920x1080 پیکسل، پردازندهٔ 
و  با فرکانس کاری 1.6 گیگاهرتز  هشت هسته ای 
می شود  گفته  و  شده  مجهز  استریو  اسپیکرهای 
 8 تا  ویدیویی  فایل های  پخش  هنگام  آن  باتری 

این  درباره  قابل توجه  نکتهٔ  می آورد.  دوام  ساعت 
نگه دارنده  پایهٔ  در  که  است  دستگیره ای  تبلت 
یک  مانند  می توانید  و  تعبیه شده  دستگاه  پشت 

کیف آن را حمل کنید.
برای  )ک��ه  پیکسل  مگا   2.1 جلوی  دورب��ی��ن 
سیستم عامل  دارد(،  کاربرد  تصویری  تماس های 
آندروید 5.1 آب نبات چوبی و شیار نانوسیم کارت 
کرده  مجهز   lTe پرسرعت  شبکه  از  پشتیبانی  با 
است. وزن این تبلت 2.65 کیلوگرم است که باعث 
می شود قابلیت حمل مکرر آن دور از ذهن باشد.

بزرگ ترین  ویو  گلکسی  سامسونگ  اعتقاد  به 
تاکنون  ک��ه  اس��ت  آن��دروی��دی  موبایل  دستگاه 
نوع  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  ولی  تولیدشده؛ 
موبایل  کلمهٔ  از  استفاده  در  کمی  باید  آن  کاربری 
این  البته  کنیم.  عمل  محتاط تر  حمل،  قابلیت  یا 
دستگاه غول پیکر خیلی نمی تواند کاربری تبلت نیز 
داشته باشد و شاید با امکان حمل ونقل آن در فضای 

محتوای  تماشای  ب��رای  بتوان  تنها  منزل، 
رسانه ای در فضاهای داخلی از آن استفاده کرد 

و بیشتر اوقات باید روی پایهٔ خود باشد.
سخت افزار  از  بهره گیری  کنار  در  سامسونگ 
مناسب باهدف اجرای فایل های تصویری سعی 
کرده طراحی نرم افزاری الکسی ویو برای تماشای 

برنامه های  و  فیلم ها 
مناسب  تلویزیونی 
باشد و در همین راستا 
سعی کرده با استفاده از 
استریم  سرویس های 
آنالین مانند یوتیوب، 
نت فلیکس،  توئیچ، 
و...  س��ی ان ان  هولو، 
ب��ه��ت��ری��ن م��ح��ت��وای 
اختیار  در  را  تصویری 

کاربران قرار دهد.

لپ تاپ  پیش ازاین  که  لنوو  چینی  کمپانی 
باقیمتی  را  قدرتمند yoGa 900 خود  و  هیبریدی 
لپ تاپ  معرفی  با  حاال  بود،  کرده  بازار  روانه  باال 
عالقه مندان  پایین تر،  باقیمتی  خود   yoGa 700
با بودجه کمتر را  به این سری از محصوالت خود 

هدف قرار داده است.
پایه 899  باقیمت   yoGa 700 اینچی   14 لپ تاپ 
باالتری  سخت افزاری  قدرت  و  می شود  ارائه  یورو 
نسبت به yoGa 900 را ارائه می دهد. این محصول که 
در نسخه های مختلفی ارائه می شود امکان استفاده 
را  اینتل  پردازنده های Core i5 و Core i7 شرکت  از 

از  می توانند  کاربران  دیگر  سوی  از  داشت.  خواهد 
پردازنده گرافیکی GeForCe 940M شرکت انویدیا در 
کنار حافظه داخلی ssd با ظرفیت 256 گیگابایت و 

همچنین 8 گیگابایت رم نیز بهره برند.
به  نسبت  لپ تاپ  این  تفاوت  مهم ترین  البته 
بدنه  از  و گران قیمت تر خود استفاده  بزرگ تر  برادر 
پالستیکی به جای بدنه مگنزیومی است. عالوه بر 
آن این لپ تاپ از لوالهای ساعت مانند و گران قیمت 
از  استفاده  به  و  کرد  نخواهد  استفاده   yoGa 900
لوالهای استاندارد بسنده کرده است. البته همچنان 
قابلیت چرخش 360 درجه ای صفحه نمایش و حالت 

تبلت کامل آن حفظ شده است.
از سوی دیگر شرکت لنوو نسخه 11 اینچی این 
 799 باقیمت  که  است،  کرده  ارائه  نیز  را  لپ تاپ 
پردازنده  از  لپ تاپ  این  شد.  خواهد  ارائه  یورو 
خواهد  استفاده  اینتل   Core M5-6y54 ضعیف تر 
لذت  می توانند  همچنان  کاربران  بااین حال  کرد، 
Full hd را در ابعاد  استفاده از یک صفحه نمایش 

کوچک تر تجربه کنند.
می تواند   yoGa 700 لپ تاپ  اینچی   11 نسخه 
شرکت   ssd گیگابایتی   256 داخلی  حافظه  به 
ddr3l مجهز شود.  سامسونگ و 8 گیگابایت رم 

باوجودآنکه این لپ تاپ تنها 1.1 کیلوگرم وزن و 
15.8 میلی متر ضخامت دارد، شرکت لنوو اذعان 
ساعت   8 تا  آن  در  به کاررفته  باتری  است  کرده 

شارژدهی خواهد داشت.
این  اینچی  و 14  باید گفت نسخه 11  درنهایت 

لپ تاپ ماه آینده در دسترس خواهند بود.

تبلت غول پیکر سامسونگ

700 Yoga لنوو و رونمایی از لپ تاپ هیبریدی

18.4iNCh-Full hd-1920x1080ppiصفحهنمایش

exyNos7580-oCTo-Core 1.6GhZپردازنده

2GBحافظهرم

32GBحافظهداخلی

2.1Mpدوربینجلو

aNdroid5.1سیستمعامل

سامانه پیام کوتاه روزنامه اتفاقیه 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

30005843شهروندان عزیز می باشد  
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ارت�کاب  انج�ام دادن طاع�ت و  برخ�ی انس�ان ها در 
معصی�ت ب�ه آگاهی خدا ارج�ی نمی نهند. از ای�ن رو با 
آنک�ه می دانن�د عال�م محض�ر خداس�ت، در محض�ر او 
معصیت می کنند و تمام تالش شان در این خالصه می 
شودکه مردم آنها را نبینند و از گناهشان آگاه نگردند، 
چنانکه در انجام دادن عمل صالح نیز به آگاهی داشتن 
خدا و در محضر او بودن قناعت نمی کنند و می کوشند 
تا به گونه ای آن را به س�مع و نظر دیگران برس�انند و 
گرفتار ریا و س�معه می ش�وند، در حالی که بر اس�اس 
آموزه های دینی باید بیش و پیش از هر کسی از خدا و 

شاهدان اعمال حیا کرد: )الم یعلم بان ا... یری(
ادب فنای مقربان، ج6، ص84

امام صادق ) ص ( فرمودند:
هرک�س به پ�در و مادر خ�ود به دی�ده غضب آل�ود بنگرد در 
صورتی که آن دو به او س�تمی نیز کرده باشند خداوند نماز 

و عبادات و اعمال خیرش را نپذیرد.    

روزانمه صبح استان

خراسان رضوی
خراسان شمالی

هر روز دلم هب زری باری دگر است   
رد دیده ی من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید   
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

ح

www.Etefaghyeh.ir

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان شمالی و خراسان رضوی

 

دفتر خراسان شمالی :
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 تو شمال شهر یه قنادی باز شد که فقط پولدارا می تونستن 
از اونجا خرید کنن. یه روز که تعدادی از پولدارا تو قنادی در 
حال خرید بودن یه گدای  ژنده پوش وارد شد و تموم جیب 
هاشو گشت، یه 50 تومنی پیدا کرد و گذاشت رو میز. گفت 

اینو شیرینی بهم بده. 
مدیر قنادی با دیدن این صحنه جلو اومد و به اون فقیر 
پرسید  ازش  حالشو  لبخند  و  خوشحالی  با  و  کرد  تعظیم 
مزین  رو  ما  قنادی  و  اومدید  خوش  خیلی  قربان  گفت:  و 
دوست  شیرینی  چقدر  هر  و  بردارید  رو  پولتون  فرمودید. 
این  از  پولدارا  اینجا...  امروز مجانیه  کنین.  انتخاب  دارید 
حرکت ناراحت شدن و اعتراض کردن که چرا با ما اینجوری 
برخورد نکردی تا حاال؟  مدیر قنادی گفت: شما هم اگه مثل 
این آقا تموم داراییتون رو روی میز می گذاشتین، جلوتون 

تعظیم می کردم.

داستانک

     دارایی

جدولجدول کلمات متقاطع
شمــاره

825
 

                                                                                                                                                                                      ::   افقی:
رزوتونین  به  که  لقبی   -1
کننده-  باطل   -2 اند  داده 
افسانه  پرنده  برنج-  پوست 
قضاوت-   -3 قاف  کوه  ای 
انرژی  سازمان  ایستایی- 
ن��زول   -4 ای���ران  ن��و  ه��ای 
پیامبرانش-  بر  خدا  کالم 
ح��رارت  نجیب-  ح��ی��وان 
خ��وان��ی  ک���ری  گ���رم���ا-  و 
پیوند  ان��واع  از  برهنه-   -5
شیره   -6 دردها  درختان- 
غیر  ناپسند  قند-  چغندر 
 -7 کیلوگرم  س��ه  ح���رام!- 

درپرسپولیس  عضویت  سابقه  که  نفت  صنعت  فوتبال  تیم  بازیکن  دیوارقلعه- 
ورقه  گریبان-   -8 بلند  و  باریک  پارچه  یا  کاغذ  دارد-  کارنامه  در  را  تهران 
لوبیای  آتش-  شعله  فالبین-   -9 داور  کار  ابزار   - اکسیدروی  با  پوشیده  آهنی 
11- دنباله رو- بی همتا-  ابر پرباران  10- درون دهان- میوه مربایی-  دورنگ 
پیشوند  و  پسوند  ادبی-  شوخی  بان!-  کشتی  پیامبر   -12 ها!  ورزش  مادر 
باقضیه  یونانی  ریاضیدان   -13 عصبی  شونده  تکرار  واکنش  دارند!-  دو  هر 
از  عروسی-  مجلس  غذای   -14 قدم  هم  پرفروغ-  هندسه-  در  معروف  ای 
نو  موج  نویس  نمایشنامه  و  نویس  رمان   -15 گشاد!  دهان  ساز  پرواز-  وسایل 

معاصر اگزیستانسیالیسم  سبک  فرانسوی 
 ::  عم�ودی:

بی   -2 سوئیس  فدرال  ایالت  فارس-  خلیج  در  ایرانی  فروغ  کم  جزیره   -1
دردبیمار-  دوای  ریه-  به  منتسب   -3 دریایی  نهنگ  تر-  نزدیک  شرمی- 
اشعه  فواق-  سایه-   -6 فارسی  جمع  عالمت  نعمان-  شقایق  مغولی!-  قانون   -5 افسانه  کردن-  خودداری  تلفنی!-  میوه  ضرررسان-   -4 جمهوری  ریاست  سوگند 
میالدی   20 و   19 قرن  ایرلندی  طبع  شوخ  نویسنده  اتحاد-  غربال-   -8 مجلل  متحد-  ملل  سازمان  غنایی  اسبق  دبیرکل  زخم-  سیاه  بیماری   -7 درمانی  و  صنعتی 
9- المپ دو الکترودی- مکافات- ابزار رسم زاویه قائمه 10- از روزگارش در می آورند!- رفقا و دوستان- موضوع رساله 11- بنیان- بخشی از خاک همدان را در بر 
14-  محنت- جوانمردی- الهه  13- گله گله- صدمه رساندن- قطره های یخ بسته باران  12- دلداده رامین- غزال- گودال تنور مانند عمیق- سرشب  می گیرد- عبد 

ابزار جنگی قدما و  ای ورزشی  ابتدایی- رشته   -15 باستان  یونان  شکار 

حل جدول شماره  824

دانستنی ها

دمای  کنترل  قابلیت  با   ember لیوان 
تر  لذتبخش  ما  برای  را  نوشیدن  دقیق، 
و  خوردنی  تواند  می  ماگ  این  کند.  می 
نوشیدنی را ساعت ها در دمای ایده آلتان 

نگه دارد.
 این لیوان صفحه نمایشی دارد که دمای 

با چرخاندن  نوشیدنی را نشان می دهد و 
را  دم��ا  توانید  می  لیوان  پایین  قسمت 
لیوان  طراحی  دهید.  کاهش  یا  افزایش 
توانید  می  طرف  هر  از  که  ایست  گونه  به 
جهات  به  نیاز  هم  شارژ  برای  و  بنوشید 

گیری خاصی نیست. 

مسمومیت های  اخیر  س��ال ه��ای  در 
جهان  در  غ��ذا  آلودگی  از  ناشی  غذایی 
افزایش یافته است. بسیاری از میکروب ها 
مسمومیت  ایجاد  برای  عاملی  گذشته  در 
شناخته نمی شدند اما اکنون میکروب های 
حتی  که  شده اند  شناخته  زایی  بیماری 
اکسیژن  با  می توانند در سرما و در محیط 

کم زنده بمانند و رشد کنند. 
که  است  بیماری ای  غذایی  مسمومیت 
میکروب  به  آلوده  غذاهای  خوردن  اثر  بر 
انگل،  مضر  میکروب های  می شود.  ایجاد 
در  معموال  و  هستند.  وی��روس  و  باکتری 

گوشت خام، مرغ و تخم مرغ یافت می شود 
کنند.  سرایت  غذایی  هر  به  می توانند  اما 
و  اسهال  لرز،  و  تب  س��ردرد،  مسمومیت 
ایجاد  جسمانی  شدید  ضعف  و  استفراغ 
دچار  که  زمانی  قدم  اولین  در  می کند. 
باید  هستید  مسمومیت  شدید  عالئم 
حال  عین  در  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
می توانید با رعایت چند نکته غذایی آن را 

کنترل و درمان کنید. 
در مسمومیت غذایی آب زیادی از دست 
مایعات  که  است  خوب  بنابراین  می دهید 
را  یخ  تراشه های  کنید.  مصرف  بیشتری 

بمکید و یاکمی چای ولرم با لیمو بنوشید. 
بعد از اینکه تهوع بر طرف شد سعی کنید 
آب سیب بنوشید. نوشابه و نوشیدنی های 

گازدار و تحریک کننده مصرف نکنید. 
نان  نعناع،  ریحان،  ماست،  برنج،  موز، 
کمترین  م��واد  ای��ن  کنید.  مصرف  تست 
و  می کنند  ایجاد  معده  در  را  تحریک 
این وضعیت آسان  آنها در  معموال گوارش 
مسمومیت های  می تواند  سیر  است.  تر 
ناشی از مصرف گوشت خام را فورا بر طرف 
کند بنابراین سعی کنید در انواع سوپ های 

ساده از سیر استفاده کنید. 

نوشیدنی خود را در دمای دلخواهتان بنوشید 

محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم رایانه موسسه فناوری 
ماساچوست )MIT( روش جدیدی را برای مشاهده سوی دیگر دیوار 

ایجاد کرده اند. 
این روش که RF-Capture نام گرفته، بر اساس تحقیقی انجام شده 
است که محققان ماساچوست از سال 2013 تاکنون بر روی آن کار 

می کنند. 
یک  ح��اوی  دستگاه  اس��ت:  گونه  این  به  جدید  روش  عملکرد 
فرستنده بی سیم است که سیگنال رادیویی ارسال می کند. گیرنده 
پشت  در  پنهان  بدن  توسط  شده  بازتاب  سیگنال  سپس  دستگاه 
این  از  استفاده  با  الگوریتم  یک  سپس  می کند.  دریافت  را  دیوار 

داده ها می تواند سایه بدن را در سوی دیگر دیوار تشخیص دهد. 
دستگاه همچنین قادر خواهد بود بین افراد مختلف )تا 15 نفر( 
با دقت 90 درصد تمایز قائل شده و حرکت و حالت آن ها را دنبال 

کند. 
روش های دیگری برای پیگیری آنچه چشم بطور طبیعی قادر به 

دیدنش نیست، ابداع شده است. 
در سال 2014 نیز دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا، 
ربات های امدادرسانی ساختند که در زمان کار جمعی به ارسال و 
دریافت سیگنال های بی سیم برای یکدیگر به منظور تعیین وجود 

افراد در داخل ساختمال می پردازند.

مشاهده آن سوی دیوار با بازتاب وای فای 

چند راه سـاده
 بـرای کنتـرل و

 درمـان مسـمومیت غذایـی

تشییع پیکر شهید مدافع حرم در فسا

عکس روز

میان  توافق  م��ورد  محورهای  سی«  بی  »بی     
طرف های مذاکره کننده را که پس از پایان نشست ها 
اعالم شد، مورد توجه قرار داده که عبارتند از تشکیل 
از  پس  ای  غیرفرقه  و  فراگیر  اعتماد،  قابل  دولتی 
با  انتخاباتی  برگزاری  جدید،  اساسی  قانون  تدوین 
فرق  و  اقوام  همه  جمله  از  سوریه،  مردم  همه  شرکت 
امدادی  های  سازمان  دسترسی  شرایط  بهبود  و  کشور 
بشردوستانه به سوری ها در داخل و خارج سوریه. در 
خارجه  وزرای  اعالم  طبق  که  شده  اشاره  مطلب  این 
هفته  دو  تا  سوریه  صلح  مذاکرات  روسیه،  و  فرانسه 

برگزار می شود. دوباره  دیگر 
   »المیادین« استدالل می کند که صرف دستیابی به 
بیانیه ای مشترک در این مذاکرات، موفقیت محسوب می 
در  کنندگان  شرکت  که  شده  اشاره  گزارش  این  در  شود. 
نشست وین پس از ساعت ها تالش به یک بیانیه مشترک 

دست پیدا کردند.
می  محسوب  مهم  تحولی  خ��ود،  خ��ودی  به  امر  این   
نوعی  به  که  کشورهایی  همه  بار،  اولین  برای  زیرا  شود، 
می  جمع  میز  یک  سر  بر  بودند،  مرتبط  سوریه  بحران  با 
شدند. در این نشست، کشورهایی که با یکدیگر اختالف 
حضور  عربستان  و  ایران  همچون  داشتند،  عمیقی  های 
ای  بیانیه  توانستند  کشورها  این  حال،  این  با  و  داشتند 
مشترک صادر کنند و این امر خود، موفقیت به شمار می 

رود.
وزیر  کری،  جان  اظهارات  »آسوشیتدپرس«     
بازتاب  گذشته  روز  مذاکرات  درباره  را  آمریکا  خارجه 
در  احتمالی  بس  آتش  اینکه  بر  تأکید  ضمن  که  داده 
داعش  همچون  تروریستی  های  گروه  شامل  سوریه 
به  زیادی  افراد  گفته،  شد،  نخواهد  النصره  جبهه  و 
انتخاب  دارند،  که  گزینه هایی  که  اند  باور رسیده  این 
یا  شده  موجب  همین  و  است  تروریسم  یا  اسد  میان 
کشور  این  اینکه  یا  شوند  کشیده  اسد  بشار  سمت  به 
نیز  بهتری  گزینه  وی،  اعتقاد  به  اما  کنند.  ترک  را 
باید  و  سیاسی  فرایند  از  است  عبارت  که  دارد  وجود 
تالش  سیاسی  حل  راه  یک  به  دستیابی  راستای  در 

شود. 

رسانه های خارجی

   لطفی که اصالح طلبان به احمدی نژاد 
        کردند

عباس عب��دی در یادداش��تی در هفته نامه 
ص��دا نوش��ت: آنچه ک��ه درباره ش��کاف میان 
اصول گرایان می توان گفت این اس��ت که این 
شکاف پس از سال 1384 و به مرور زیاد شد، 
شکافی بس عمیق بود. ش��کاف اگرچه غالب 
آن تضاد منافعی بود، ولی ریش��ه های فکری 
و تحلیل��ی و نیز اجتماعی داش��ت. اتفاقی که 
در س��ال 1388 رخ داد از این نوع بود. بس��یج 
نیرو برای اصالح طلبان چشمگیر بود، ولی به 
موازات آن، اتح��اد و یکپارچگی طرف مقابل 
را افزای��ش م��ی داد و برخ��ی از نیروه��ای آن 
طرف را به س��کوت واداش��ت و بسیاری را هم 
ب��ه حمای��ت از جناح خود و نم��اد آن. در این 
روش طرفی��ن از ه��ر ابزاری ب��رای دمیدن به 
این دوقطبی سیاس��ی اس��تفاده می کنند، در 
نتیجه تمایزات میان اعضای یك قطب از بین 
می رود. تمایزاتی که بس��یار هم جدی است. 
ب��رای نمونه در جبه��ه اصالح طلبان کس��انی 
ق��رار گرفتن��د ک��ه به روش��نی ن��گاه ب��ه خارج 
داش��تند، نگاهی که هیچ اصالح طلب اصیلی 
از آن دف��اع نمی کن��د. در جناح مقابل هم کار 
به جایی رس��ید که همه آنان متحد در پش��ت 
احمدی نژاد قرار گرفتند؛ بدون این که ذره ای 

به او تعلق خاطر داشته باشند.
  ظریف از جان کری قوی تر است

س��ی ان ان نوش��ت؛ دونالد ترام��پ یکی از 
کاندیداه��ای مهم جمه��وری خواه��ان برای 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری آین��ده آمریکا 
گفت که معتقد اس��ت باراک اوباما از اسرائیل 
متنفر است. ترامپ این سخنان را در جریان 
س��خنرانی علی��ه تواف��ق هس��ته ای ب��ا ایران 
مطرح کرد و گفت: مذاکره کننده ارشد ایرانی 
)محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه ایران( 

قوی تر از جان کری وزیرخارجه ایران بود.
  چه کسی احمدی نژاد را بوتاکس کرد؟

ش��نیده ها حاکی اس��ت که عم��ل زیبایی و 
بوتاکس دکتر احمدی نژاد را فرزین سرکارات 
همس��ر ش��یال خ��داد ک��ه متخص��ص جراحی 
فک و دهان اس��ت انجام داده اس��ت. ش��فاف 
نوش��ت: در قس��متی از برنام��ه دی��د در ش��ب 
که با حضور ش��یال خداد و اجرای رضا رش��ید 
پور ، در تارنمای آپارات منتش��ر ش��د، فرزین 
س��رکارات ج��راح و متخصص ف��ک و دهان و 
همس��ر شیال خداد به صورت تلفنی در برنامه 
حاضر ش��د و در جواب به س��وال رشید پور که 
پرس��ید: چه تع��داد از هنرمن��دان و بازیگران 
را عم��ل جراح��ی زیبای��ی کرده ای��د؟، گفت: 
طب��ق تعه��دات اخالقی پزش��کی نم��ی توانم 
آم��ار دقیقی بگوی��م اما می توان��م بگویم این 
تع��داد از ده بیش��تر و از صد هم کمتر اس��ت، 
چه��ره ه��ای مختلف��ی از قبی��ل هنرمندان و 
خوانن��دگان ب��رای بوتاک��س تزری��ق ژل و کار 
های  زیبایی دیگر پیش من می آمدند.حتی 
ی��ک ش��خصیت سیاس��ی نی��ز ب��رای بوتاکس 
ک��ردن پیش م��ن آمد. ب��ا توجه ب��ه اینکه در 
سیاست مداران کشور تنها دکتر احمدی نژاد 
اس��ت که سابقه بوتاکسش رس��انه ای شد، به 
نظر می رسد جراحی وی زیر نظر دکتر فرزین 

سرکارات صورت گرفته است.

  تصمیم عربستان برای ترور »رکن  آبادی«
مرتضی رکن آبادی برادر س��فیر سابق ایران 
در لبن��ان ب��ا بی��ان اینک��ه هیچ خب��ر جدیدی 
از وضعی��ت ب��رادرم در دس��ت نیس��ت، گفت: 
اطالعات بنده، رس��انه ها و مس��ئولین کش��ور 
همگی در یک سطح قرار دارد. وی ادامه داد: 
روزهای اول وزیر کشور، سردار نقدی، محمود 
احمدی نژاد و برخی از مسئولین آمدند و بعد 
از آن دیگر مس��ئولی به س��راغ ما نیامد. برادر 
سفیر سابق ایران در لبنان تصریح کرد: شاهد 
عینی که برادرم را زنده در آمبوالنس دیده، از 
همکاران��م بود و حت��ی به من گفت ک��ه برادرم 
را ب��ه هم��راه چن��د نفر دیگ��ر از زائ��ران ایرانی 
در حال��ی که زنده ب��ود در آمبوالنس قرار داده 
اس��ت و این تنها س��رنخی اس��ت ک��ه از برادرم 
داریم. رکن آبادی تصریح کرد: اینکه دیده اند 
برادرم زن��ده در آمبوالنس بوده، برای روز اول 
فاجعه منا است ولی این مسئله را پانزدهمین 
روز از فاجع��ه اع��الم کردند. وی درب��اره ربوده 
ش��دن برادرش اظهار داش��ت: هیچ کس نمی 
توان��د در زمان حاضر این مس��ئله را تایید و یا 
رد کن��د؛ ول��ی همواره ربوده ش��دن ب��رادرم به 
عنوان یک گمانه مطرح است؛ چرا که سرویس 
های جاسوسی موساد و عربستان یکی بوده و 
دست در دس��ت هم کار می کنند. برادر سفیر 
س��ابق ایران در لبنان در همی��ن زمینه خاطر 
نش��ان کرد: دو س��ال پیش نیز س��رویس های 
جاسوس��ی عربس��تان تصمیم به ت��رور برادرم 
گرفتن��د؛ و به نظرم ح��ال که برادرم در کش��ور 
عربستان و در چنگال آنها بوده، طبیعی است 
ک��ه آنها به راحتی از ای��ن فرصت نمی گذرند و 

نهایت استفاده را می کنند.
   سخت است اصالح طلبان به نفع هم 

       کنار بروند
اردکان  نماین��ده  تاب��ش  از  نق��ل  ب��ه  ایلن��ا 
اکثری��ت  بتوانی��م  اینک��ه  نوش��ت:برای 
کرس��ی های مجل��س را از آن خ��ود کنی��م، به 
حرکتی اخالقی و منطقی در جبهه اصالحات 
نیاز داریم .وی افزود: بر این اساس، افرادی 
از س��وی اصالح طلب��ان در  ک��ه می خواهن��د 
انتخابات نامزد ش��وند، باید مصالح ملی را بر 
مسائل فردی ترجیح دهند و افرادی کارآمد، 
متخصص و دلبس��ته به نظام باشند و هرجا به 
این نتیجه رس��یدند که فرد دیگری صالحیت 
بیش��تری دارد، میدان را ب��رای او خالی کنند 

که چنین کاری بسیار سخت است.
  کاغذ پاره  به بابک زنجانی اعتبار داد

عض��و کمیت��ه پیگی��ری پرون��ده زنجانی در 
گف��ت و گو با خبر آنالین درباره احتمال نقش 
احمدی ن��ژاد در ای��ن پرون��ده اظهار داش��ت: 
»واقعیت این اس��ت که ف��ردی همچون بابک 
زنجانی با این س��وابق باید حتما رانت داشته 
باش��د که ب��ه اینجا برس��د و ب��دون رانت، طی 
چنین مس��یری امکان ندارد. ش��اید خیلی از 
ش��رکت ها بودند که ادعا و قصد فروش نفت را 
داشتند و شاید توانایی آن را هم داشتند؛ اما 
هیچ گاه با آنها موافقت نشد.س��لطانی درباره 
احتم��ال ورود احمدی ن��ژاد و اطرافیان��ش به 
ای��ن پرونده می گوید: »می گویند احمدی نژاد 
کاغذپ��اره ای به بابک زنجانی داده اس��ت و او 
ب��ا هم��ان کاغذپاره ای��ن همه کار انج��ام داده 

اس��ت! اما امروز نه آن کاغذپاره موجود است 
و نه ش��اهدی برای اثبات این کاغذپاره وجود 
دارد. فقط حرف هایی گفته می ش��ود؛ چیزی 
که مستند نباشد، نمی تواند جرمی را متوجه 

آقای احمدی نژاد کند.
   نسخه قمی ها برای وزیرخارجه سعودی

پ��س از اظه��ار نظره��ای مختل��ف و عجی��ب 
وزیر امور خارجه عربس��تان س��عودی، بس��یج 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم با تشکیل 
کمیس��یون پزشکی، به بررس��ی بیماری عادل 
الجبی��ر پرداختن��د. ب��ه گ��زارش راه دان��ا، این 
کمیس��یون بیماری عادل الجبیر را س��ایکوز یا 
روان پریش��ی تش��خیص داده و پس از نوشتن 
نس��خه وی، داروهای الزم را به نسخه ضمیمه 
ای��ن  ب��ه س��فارت عربس��تان بردن��د.  ک��رده و 
دانشجویان با حضور در مقابل سفارت عربستان 
اقدام به تحویل این بسته شامل نسخه و دارو به 
این س��فارت کردند که مس��ئولین این س��فارت 

خانه از دریافت این بسته ممانعت کردند.
  باران خوزستان اسیدی نبود

ریی��س س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت 
اعالم کرد هواشناس��ی خوزس��تان اعالم کرده 
ک��ه بارندگ��ی در این چند روز آزمایش ش��ده و 
آنالیز آن نشان می دهد که باران اسیدی نبوده 
اس��ت. معصومه ابتکاردر کانال خود در تلگرام 
افزود:»چند روزیس��ت درگیر موضوع مش��کل 
تنفس��ی هموطنان خوزس��تانی هس��تم. طی 
پیگیری ها با معاون محیط زیس��ت انس��انی و 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت خوزستان با 
توجه به نتایج دستگاههای پایش آلودگی هوا 
مس��ئله باران اسیدی مورد تایید قرار نگرفته، 

چرا کهPH این باران ها عادی است.
  همسر عارف تمایلی برای کاندیداتوری 

       ندارد
حمی��ده م��روج در واکنش به انتش��ار برخی 
در  کاندیدات��وری اش  درخص��وص  اخب��ار 
انتخاب��ات مجلس، گف��ت: همانگونه که آقای 
دکتر عارف پیش ت��ر تاکید کرده بود٬ هیچ یک 
از اعضای خانواده ایشان در انتخابات مجلس 
به عن��وان کاندیدا فعالیت نخواهند داش��ت و 
شخصا هم تمایلی برای نامزدی در انتخابات 
مجلس ن��دارم. وی با قدردانی از ابراز محبت 
ه��واداران به وی��ژه زن��ان و م��ردم ش��هر ی��زد، 
خاطرنش��ان کرد: ش��خصا از زن��ان فرهیخته 
و نخب��ه ک��ه قص��د کاندیدات��وری در انتخابات 
مجل��س دارن��د حمای��ت می کنم و امی��دوارم 
ترکیب مجلس آینده به گونه ای باشد که زنان 

سهم قابل توجه ای در آن داشته باشند.
  سیدحسن نصرا... عزادار شد

اهال��ی  از  نص��را...«  ج��واد  محم��د  »س��ید 
روس��تای »بازوری��ه جنوبی��ه« در منطق��ه صور 
لبن��ان دار فان��ی را وداع گف��ت. وی پ��در دکتر 
»یوس��ف نصرا...« و عموی دبیرکل حزب ا... 
لبنان اس��ت. س��ید حس��ن نصرا... نیز متولد 
روس��تای بازوریه جنوبیه است. طبق اخباری 
ک��ه رس��انه های نزدی��ک ب��ه ح��زب ا... لبنان 
منتش��ر کرده اند مراسم تش��ییع و خاکسپاری 
مرح��وم محمد جواد نص��را... جمعه هش��تم 
آبان ماه از مقابل منزلش در بازوریه جنوبیه تا 
قبرستان این روستا برگزار شد. در این مراسم 
ک��ه جمع کثی��ری از اهال��ی منطق��ه و مقامات 

سیاس��ی، اجتماع��ی و دین��ی لبن��ان حض��ور 
داش��تند پیک��ر آن مرح��وم پ��س از پیم��ودن 
خیابان های روس��تای بازوری��ه و اقامه نماز به 
امامت »ش��یخ علی خش��اب« در قبرستان این 
منطقه به خاک سپرده شد. همچنین خانواده 
مرحوم نص��را... با صدور اطالعیه ای از اقش��ار 
مختل��ف م��ردم و ش��خصیت های اجتماع��ی، 
فرهنگ��ی و سیاس��ی ک��ه با حض��ور در مراس��م 
تش��ییع و ترحی��م س��ید محمدجواد نص��را... 
شرکت کردند تشکر و سپاس خود را اعالم کرد.

  عبدا... گل: اردوغان خطری برای 
      دموکراسی ترکیه است

عب��دا... گل، رییس جمه��ور س��ابق ترکی��ه 
ک��ه اندکی پی��ش از انتخاب��ات پارلمان��ی امروز 
)یکش��نبه(ترکیه به زندگی سیاسی خود پایان 
داد، در مصاحبه ای با روزنامه فایننش��ال تایمز 
انگلیس س��کوت خود را شکس��ته و با انتقاد از 
رج��ب طی��ب اردوغ��ان، رییس جمه��ور فعلی 
و نخس��ت وزیر س��ابق ترکی��ه عن��وان داش��ت: 
ترکی��ه در نتیجه ت��الش رجب طی��ب اردوغان 
برای کنت��رل بر قدرت، با مش��کالت و خطرات 
بس��یاری مواجه است و اردوغان تهدیدی برای 
دموکراسی ترکیه است. گل افزود: نمی خواهم 
فک��ر کنید که من هنوز رویای به دس��ت گرفتن 
ق��درت را در س��ر دارم اما می خواه��م با حضور 
در شبکه های تلویزیونی و در کنفرانس ها مردم 
ترکی��ه را نصیح��ت کنم و بر این ب��اورم که مردم 
به این مس��اله مثبت می نگرن��د و به آن اهمیت 

می دهند.
  هیچ شبکه اجتماعی در آستانه 

        انتخابات قطع نمی شود
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
ق��وه قضایی��ه گفت هی��چ ش��بکه اجتماعی در 
آس��تانه انتخابات قطع نمی شود . محمد باقر 
الفت در جلس��ه مش��ترک ش��ورای پیشگیری 
از وقوع جرم و ش��ورای قضایی اس��تان کرمان 
اف��زود قط��ع ش��بکه ه��ای اجتماع��ی اق��دام 
پس��ندیده ای نیس��ت و بای��د ای��ن ش��بکه ها 
را مدیری��ت ک��رد. وی اف��زود : تصمیم گیری 
درباره ش��بکه های اجتماع��ی را باید به افراد 
متخصص ای��ن حوزه س��پرد و اظهارنظرهای 
برخ��ی افراد غی��ر متخصص ، دس��ت تصمیم 
گیرن��دگان را در این موضوع م��ی بندد و مانع 
از فعالی��ت ه��ای تخصص��ی م��ی ش��ود . وی 
همچنین ب��ا تاکید بر اینکه انتخابات امس��ال 
وضعی��ت خاصی دارد و ممکن اس��ت به جای 
رقابت سیاس��ی وارد بازی های سیاسی شود 
گفت رعایت تق��وا و حفظ منافع مردم در این 

دوره بسیار مورد تاکید است.
  شیوه پیگیری حقوق کشته شدگان منا

الهام امی��ن زاده دیروز در گفت وگ��و  با فارس 
حقیقت ی��اب  کمیت��ه  تش��کیل  خص��وص  در 
عل��ت فاجع��ه دردناک من��ا که یک ماه گذش��ته 
در روز عی��د قرب��ان ب��ه دلی��ل بی کفایت��ی رژیم 
اظه��ار  داد،  رخ  ح��ج  مدیری��ت  در   آل س��عود 
ک��رد: وزارتخانه های عضو ای��ن کمیته در حال 
پیگیری موارد مختلف هستند. وی در پاسخ به 
اینک��ه خانواده های داغ دیده فاجعه منا چگونه 
می توانند ش��کایت های خود را پیگیری کنند، 
بیان کرد: این خانواده ها می توانند به دادستانی 
ش��کایت های خود را اعالم کنند و ما نیز به طور 

ج��دی در پ��ی احق��اق ح��ق م��ردم کش��ورمان 
هس��تیم.معاون حقوقی رییس جمه��ور ادامه 
داد: همچنین وزارت دادگس��تری و دادستانی 
در این زمینه اقداماتی را انجام داده اس��ت و ما 
نیز پیگیر مباحث مطرح ش��ده هستیم و دولت 
عربس��تان در این خصوص بای��د همکاری های 

الزم را با ایران داشته باشد.
   تکذیب فشار دفتر رییس جمهور به 

        اعضای دولت
پس از ش��ایعاتی که در چند روز پیش مبنی 
بر دس��تور دفتر رییس جمهور مبنی بر س��هل 
گی��ری برخ��ی نهاده��ای امنیت��ی در موض��وع 
انتصاب��ات مط��رح ش��ده ب��ود، دی��روز پروی��ز 
اس��ماعیلی معاونت ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رییس جمهور، خبرهای منتش��ر شده را 
تکذیب کرد. در مطلب منتش��ر ش��ده از سوی 
پرویز اس��ماعیلی آمده اس��ت: اخیرا در شبکه 
ه��ای غیر رس��می اط��الع رس��انی، بوی��ژه در 
فضای مجازی و گروهی از سایت های خبری؛ 
مطالب��ی مبن��ی ب��ر فش��ار و ی��ا احض��ار برخی 
اعض��ای محترم دول��ت برای اعم��ال تغییرات 
مدیریتی و ی��ا پیگیری موضوعات خاص و ... 
به "دفتر رییس جمهور" منتس��ب و س��پس به 
شکل سازمان یافته ای منتشر می شود.ضمن 
تکذی��ب اینگونه م��وارد، از هم��کاران محترم 
موکدا درخواس��ت می ش��ود از باز نش��ر چنین 
مطالب��ی خودداری فرمایند.بدیهی اس��ت هر 
گونه اخبار و مطالب منتشره از سوی منابع غیر 
مس��ئول در ارتباط با دفت��ر رییس جمهوری، 

مورد تایید این دفتر نمی باشد.
   زمان رونق اقتصادی از زبان مشاور 

        رییس جمهور
مس��عود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس 
جمهور مقاله ای با عنوان "سیاست های ضد 
رکود دولت ،مسّکنی ضروری قبل از درمان" 
منتش��ر کرده اس��ت. در بخش��ی از این مقاله 
م��ی نویس��د:» ش��اید تص��ور زمان��ی زودتر از 
اواسط س��ال 1397 برای خروج از این دوران 
و رس��یدن به سطح درآمد س��رانه سال 1390 

کمی خوشبینانه باشد.«
  ناطق از ظرفیت های اصولگرایی است

محمدرض��ا باهن��ر در گف��ت و گ��و ب��ا ایس��نا 
، ناطق ن��وری را علی رغ��م برخ��ی نظ��رات از 
ظرفیت ه��ای اصول گرای��ی می داند ک��ه البته 
هنوز این جریان نتوانس��ته  او را قانع  کنند که 

به میدان انتخابات پا بگذارد.
  ورود و خروج 22 میلیارد دالری 

       کاالهای قاچاق به کشور
و  تکری��م  مراس��م  در  جمش��یدی  علیرض��ا 
معارف��ه مدیرکل تعزی��رات حکومتی اس��تان 
جلس��ات  س��الن  در  دی��روز  ک��ه  کرمانش��اه 
دادگس��تری برگ��زار ش��د، اظهار داش��ت: در 
حالی س��ال گذش��ته ش��اهد ورود و خروج 22 
میلیارد کاالی قاچاق از ایران بوده ایم که این 
مقدار برابر با تمام نظام مالیاتی کش��ور است.

رییس س��ازمان تعزیرات حکومتی از واردات 
س��االنه 80 ه��زار قل��م تجهیزات پزش��کی به 
کش��ور خبرداد و گفت: متاس��فانه در بسیاری 
موارد ش��اهد بوده ایم این تجهیزات غیرقابل 
استفاده بوده و مدت ها پیش از ورود به کشور 

از رده خارج شده بودند.

  داعش مسئولیت سقوط هواپیمای روس را به عهده گرفت
خبرگ��زاری المیادی��ن اعالم ک��رد که گروه تکفیری-صهیونیس��تی داعش مس��ؤلیت س��اقط ک��ردن هواپیمای 
مسافربری روسیه را بر عهده گرفته است. تا کنون این خبر توسط سایر خبرگزاری ها و یا خبرگزاری های وابسته 
به روسیه تأیید نشده است.شایان ذکر است، یک فروند هواپیمای مسافربری روسیه که از نوع ایرباس 321 بود 
در صحرای سیناء مصر سقوط کرد.سازمان هواپیمایی روسیه در این باره گفت: این هواپیما 224 خدمه و مسافر 
داشت و ارتباط با آن در محدوده هوایی قبرس قطع شده بود.بنا بر گزارش های واصله، این هواپیما از فرودگاه 
شرم الشیخ برخاسته بود که در صحرای سینا سقوط کرد.اما رویترز با انتشار یک خبر فوری اعالم کرد که بررسی 

های اولیه نشان می دهد که نقص فنی باعث سقوط آن شده است.
   پیکر 3 زائر فاجعه منا پیدا شد

معاون س��ازمان حج و زیارت از یافتن و شناس��ایی پیکر سه زائر مفقود ش��ده ایرانی در فاجعه منا خبر داد و 
گفت: هویت این سه زائر جان باخته مشخص شده و آقای رکن آبادی همچنان در بین آن ها نیست.

حمید محمدی اظهار کرد: با شناسایی پیکر این سه زائر، شمار مفقودشدگان ایرانی به 33 نفر رسید.
به گفته  او، این س��ه زائر دفن نش��ده بودند و پس از تفحص در سردخانه های مکه، پیکر آن ها شناسایی شد که 
اکنون هویت آن ها نیز مشخص شده است.»محمدی« بدون آن که به اسامی این سه زائر جان باخته اشاره کند، 

  عده ای هنوز درك نکرده اند توافق، تصمیم حکومت بود
حجت االس��الم و المس��لمین قدرت ا... علیخانی نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��المی گفت: تعجب می کنم 
عده ای که خود را مسئول می دانند، هنوز نتوانسته اند از نظر سیاسی درك کنند که پذیرش توافق تصمیم حکومت 
بوده است و ساز مخالف می زنند و در تریبون ها و روزنامه هایشان مخالفت می کنند.به گزارش نواندیش، علیخانی 
توافق هسته ای را مقدمه زمینه  ایجاد اشتغال و رونق کشاورزی و صنعت دانست و افزود: بزرگ ترین خدمت دولت 
البته با هدایت و حمایت رهبری، انجام توافق هسته ای بوده است، اما این امر به معنای این نیست که راه آمریکا به 
کشور باز شده باشد و البته رهبری هم بارها به آن اشاره کرده اند.  نماینده مجلس ششم شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه توافق هسته ای مورد تایید رهبری است، خاطر نشان کرد: عده ای پیش بینی می کردند که برجام در مجلس 
و یا در شورای نگهبان رد خواهد شد اما بعد از تصویب و تایید، مدام تفسیر و تحلیل می کنند و علیه آن می نویسند.

چهارمین جلسه علنی دادگاه بابک زنجانی
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حجاج  اجساد  از  تن  سه  شناسایی  از  زیارت  و  حج  سازمان  رییس 
ایرانی فاجعه منا درعربستان خبر داد.

های  پیگیری  و  تالش  با  افزود:  ایرنا،  با  وگو  گفت  در  اوحدی  سعید 
مسئوالن  همکاری  با  و  ایران  پزشکی  های  تیم  توسط  آمده  عمل  به 
منا  فاجعه  ایرانی  ازحجاج  دیگر  تن  سه  اجساد  سعودی  عربستان 

درعربستان شناسایی شد.
اینکه وضعیت شناسایی 33 تن دیگر ازحجاج کشته  بر  تاکید  با  وی 
آماده  صورت  در  اظهارکرد:  است،  پیگیری  دست  در  منا  فاجعه  شده 
به  سفر  برای  کشورمان  قانونی  پزشکی  سازمان  پزشکان  ویزای  شدن 
گرفته  ای  ان  دی  آزمایشات  انجام  و  شناسایی  کار  سعودی  عربستان 

شده از خانواده های بازماندگان برای شناسایی اجساد با سرعت انجام 
خواهد شد.

وی با اشاره به سفر امروز یکشنبه )10 آبان( خود به عربستان برای 
پیگیری جدی تر کار شناسایی اجساد حجاج باقی مانده و دیگر مسایل 
دوشنبه  روز  صبح  یازده  ساعت  راس  منظور  همین  به  گفت:  مربوطه 
یازدهم آبان ماه جلسه مشترک ایران و عربستان سعودی به مسئولیت 

کنسولگری ایران در جده به احتمال زیاد در مکه برگزار می شود.
امسال 64 هزار تن زائر ایرانی برای انجام مناسک حج راهی عربستان 
سعودی شدند که در فاجعه منا 464 تن از حجاج ایرانی جان خود را به 

دلیل بی تدبیر پلیس عربستان از دست دادند.

اجساد 3 تن دیگر از حجاج ایرانی فاجعه منا شناسایی شد
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قیمت )تومان(طال و سکه

933000 تمام  طرح  جدید
931000 تمام  طرح  قدیم

472000نیم سکه
250000ربع سکه

168000سکه گرمی
95390 طالی 18 عیار

قیمت )تومان( نوع ارز
3492دالر

3867یورو 
5380پوند
953درهم

1220لیرترکیه

سکه و ارز

 جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  فروش  نرخ  مهر،  گزارش  به 
طرح جدید دیروز شنبه در بازار 933 هزارتومان، طرح 
قدیم 931 هزار تومان، نیم سکه 472 هزار تومان، ربع 
تومان  هزار   168 گرمی  سکه  و  تومان  هزار   250 سکه 
اعالم شد. همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در 
بازار داخلی 95 هزار و 390 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1142 دالر است.
را  آزاد  نرخ هر دالر  ارز  بازار  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3492 تومان، هر یورو را 3867 تومان، هر 
درهم  و  تومان   1220 ترکیه  لیر  تومان،   5380 را  پوند 

امارات را 953 تومان اعالم کردند.

 رییس مجلس گفت: سعودی یک رژیم شرور در منطقه است و 
اطمینان داریم که ملت یمن پیروز این جنگ نابرابر خواهد بود.

شورای  مجلس  رییس  الریجانی  علی  تسنیم،  گ��زارش  به 
مجاهدت های  گفت:  یمن،  از  اعزامی  هیئت  دیدار  در  اسالمی 
و  است  ایران  اسالمی  جمهوری  پشتیبانی  مورد  یمن  در  شما 
کشور شما در چشم ملت ایران، ملتی مظلوم اما ریشه دار است.

وی با اشاره به گزارش های واصله از یمن، تصریح کرد: شواهد 
نشان می دهد که رژیم سعودی جنایت های زیادی در یمن انجام 
شدن  مجروح  و  شهید  و  زیرساخت ها  تخریب  باعث  که  داده 

هزاران انسان بی گناه شده است.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: ما کمتر در تاریخ منطقه چنین 
جنایاتی را سراغ داریم و این نشان می دهد که رژیم سعودی یک 
ملت  که  داریم  اطمینان  ما  البته  و  است  منطقه  در  شرور  رژیم 

یمن پیروز این جنگ نابرابر خواهد بود.
الریجانی افزود: ما مستمرًا با کشورهایی که در ارتباط هستیم، 

موضوع یمن را پیگیری می کنیم.
وی گفت: هر چند برخی از کشورها هنوز به درجه اهمیت این 
موضوع به حد کافی واقف نیستند، اما گزارش های شما می تواند 
باعث افشاگری تجاوزها و جنایت هایی باشد که بر ملت یمن در 

این 8 ماه رفته است.
اهمیت  ما  برای  آن  ملت  و  یمن  کرد:  خاطرنشان  الریجانی 
مستمر  دغدغه  یمن  مسائل  که  باشید  مطمئن  و  دارد  زیادی 
جمهوری اسالمی ایران است و حل مسئله یمن از نظر سیاسی 

اولویت اصلی ماست.
موضع  سیاسی  مذاکرات  در  یمن  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 

داهیانه ای داشت و عماًل معادالت متجاوزترین را بر هم زد و این 
اروپایی  کشورهای  میان  در  یمن  موقعیت  تقویت  باعث  مسئله 

شد.
شورای  رییس  نایب  "نالف القانص"  دیدار،  این  در  همچنین   
خود  نظرات  نقطه  بیان  به  همراه  هیئت  و  یمن  انقالب  عالی 

پرداختند.
وی گفت: مردم یمن مواضع جمهوری اسالمی ایران را هرگز 

فراموش نمی کنند و ایران نزدیکترین کشور به ما است.
ما  البته  اف��زود:  یمن،  انقالب  عالی  ش��ورای  رییس  نایب 
دیدارهای دیپلماتیک دیگری با برخی از کشورها داشته ایم اما 

ایران را نزدیکترین کشور به خود می دانیم.
یمن،  در  مردم  اساسی  معضالت  از  یکی  گفت:  نالف القانص 
نبود امکانات درونی و تجهیزات پزشکی است، حتی بیمارستان 
پزشکان بدون مرز هم توسط متجاوزین بمباران شده است و ما 

امکان درمان مجروحان را نداریم.
وی از رییس مجلس درخواست کرد تا زمینه انتقال مجروحان 

به ایران و دریافت کمک های پزشکی فراهم شود.
خاطرنشان  ادامه،  در  یمن  انقالب  عالی  شورای  رییس  نایب 
کرد: حضور عربستان سعودی موجب مسائل دردآوری در منطقه 

شده است و ما به نیابت از کل منطقه در جنگ با آنها هستیم.
دلیل  به  یمن  با  سعودی  عربستان  جنگ  ظاهر  در  گفت:  وی 
رییس جمهور  هادی  منصور  حکومت  به  بخشیدن  مشروعیت 
مخلوع و فراری یمن بوده است، اما در واقع این جنگ به دلیل 
می خواهد  که  است  بوده  سعودی  عربستان  سلطه طلبی  روحیه 

یمن زیر سلطه آنان باشد.
نالف القانص اظهار داشت: انقالب مردم یمن را به کودتا تعبیر 
اما  پرداختند  گناه  بی  مردم  سرکوب  به  بهانه  این  به  و  کردند 
را  با حمایت های کشورهای دوست، یمن  ملت یمن هستند که 

گورستان سعودی ها خواهیم کرد.
 وی در پایان خاطرنشان کرد: عربستان سعودی با پول کالنی 
بین المللی  سطح  در  اعتبار  کسب  دنبال  به  دارد  اختیار  در  که 
است اما به غیر از پول، چیز دیگری در اختیار ندارد و امیدواریم 
متجاوزین  به  و  کنند  درک  را  مسئله  این  دنیا  تمامی کشورهای 

بها ندهند.

مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  ارتباطات  وزیر 
کانال های  اگر  گفت:  تلگرم  مستهجن  محتوای 
تلگرام آنطور که شما می گویید بسته  غیراخالقی 
دولت  عنوان  به  ما  خود  است  ممکن  باشد  نشده 
نگذاریم که این شبکه در ایران ادامه فعالیت دهد.
به گزارش تسنیم، محمود واعظی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در حاشیه رونمایی چندباره از 
با  ارتباط  در  پارسی جو  بومی  جستجوی  موتور 
دلیل این رونمایی که پیش از این هم انجام شده 
سال  جستجو 10  موتور  این  مسئوالن  گفت:  بود 
اکنون  و  می کنند  کار  پ��روژه  این  روی  که  است 
توانسته اند پارسی جو را به نسخه پنجم برسانند و 

15 سرویس جدید برای آن تعریف کنند.
مکمل  بومی  جستجوی  موتور  کرد:  عنوان  وی 
این  بروزرسانی  با  و  است  اطالعات  ملی  شبکه 
موتور اکنون قابلیت جستجوی یک میلیارد صفحه 
این  با  دارد.  وجود  فارسی  زبان  و  خط  با  مرتبط 
نیازمندی های  تا  هستیم  این  دنبال  بهره برداری 
و  باشیم  جوابگو  باال  کیفیت  و  سرعت  با  را  مردم 

این به هیچ عنوان به معنای محدودیت در فعالیت 
و  گوگل  نظیر  بین المللی  جستجوی  موتورهای 
یاهو نیست و مردم می توانند اگر نیاز به محتوای 
خارج از کشور داشتند همچون حال حاضر از این 

موتورها استفاده کنند.
اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ارتباطات  وزیر 
پارسی جو نسخه های بعدی خود را ارائه دهد باز 
این  گفت:  می گذارید،  رونمایی  مراسم  آن  برای 
کار ما برای ارج نهادن به تولید داخلی و تشکر و 
است  آن  دست اندرکاران  و  مسئوالن  از  قدردانی 
افزایش  و  چشم گیر  ارتقاء  هر  با  اینکه  بنابراین  و 
قابلیت های این موتور جستجو مراسمی اینچنینی 

برگزار شود چندان عجیب نیست.
غیبت  دلیل  که  سوال  این  به  پاسخ  در  واعظی 
مصادیق  تعیین  کارگروه  جلسه  در  دولت  وزرای 
تلگرام  برای بررسی فیلترینگ  محتوای مجرمانه 
این  که  بوده  وقتی  زمانش  حتما  گفت:  بود،  چه 

افراد حضور نداشته اند یا درگیر کاری بوده اند.
وی در ارتباط با سفر چند روز گذشته اش به عراق 
حسینی  اربعین  زائ��ران  ارتباطات  تسهیل  برای 
شیوه  به  هم  عراق  و  ایران  میان  ارتباطات  گفت: 
اروپا  از طریق  این  از  که پیش  و دیتا است  صوت 
صورت می گرفت و تالش کردیم این ارتباطات را 
به شکل مستقیم به گونه ای که از طریق فیبر نوری 
انجام شود داشته باشیم و البته تست این موضوع 
چنین  که  می رسد  نظر  به  و  دادی��م  انجام  هم  را 
اقدامی باعث رشد کیفیت ارتباطات ایران با عراق 

شود.
وزیر ارتباطات افزود: این کشور بازار خوبی برای 
راستای  در  دارد.  ایران  خصوصی  بخش  حضور 
گذشته  سال  از  نیز  را  رایزنی هایی  تفاهمات  این 
در کارگروه نظارت بر ارتباطات اربعین با دو اپراتور 
بر  دستمان  از  که  کمکی  هر  تا  داشته ایم  عراقی 

می آید برای ارتقاء کیفیت داشته باشیم.

الریجانی در دیدار نایب رییس شورای انقالب یمن:

واعظی: ممکن است تلگرام فیلتر شودسعودی یک رژیم شرور در منطقه است

کالن  سوءاستفاده  از  تازه  جزئیات  انتشار 
با  که  ده��د  می  نشان  بانکی  نظام  در  مالی 
هنرنمایی گام به گام سربازان گمنام امام زمان 
از  تومانی  میلیارد   840 حدود  برداشت  )عج( 

حساب های بانکی ناکام مانده است.
خبر  یک  گذشته  هفته  مهر،  خبرگزاری 
تداوم  به  مربوط  اخبار  البه الی  در  مهم  خیلی 
اقتصاد،  وزیر  چهار  مشترک  نامه  به  واکنش ها 
درباره  جمهور  رییس  به  دفاع  و  کار  صنعت، 
در  که  نادری  اتفاق  شد؛  گم  اقتصادی  اوضاع 
امام  گمنام  سربازان  موقع  به  اقدام  با  نهایت 
قوه  و  ای��ران  ملی  بانک  حراست  )ع��ج(،  زمان 

قضائیه ختم به خیر شده است.
»جلوگیری از سوء استفاده کالن مالی در نظام 
معاون  پاریزی  محمد  که  بود  عنوانی  بانکی« 
امور بانکی، بیمه ای و شرکت  های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای این ماجرا انتخاب 

کرد.
دولتی  مسئول  مقام  یک  از  نقل  به  ماجرا 
تاریخ  »در  که  اس��ت  ش��ده  روای��ت  ط��ور  ای��ن 
حراست  مدیریت  به  گزارشی   1394.04.30
بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند 
برای  کشور،  از  خارج  از  هدایت  با  کالهبردار 
جمله  از  بانک ها  حساب های  از  سوءاستفاده 

بانک ملی بود.
بانک  از سوی حراست  این موضوع بالفاصله 
ملی به سازمان اطالعات استان تهران انعکاس 

و  ملی  بانک  مدیریت  با  گذشته  ماه  سه  طی  و 
سازمان  و  بانک  بازرسی  حراست،  همکاری 
تماس های  و  اقدامات  تهران  استان  اطالعات 

آنها مورد رصد قرار گرفت.
مهرماه   30 پنجشنبه  روز  در  نهایتا  باند  این 
که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب 
به حساب چند صرافی،  را  مبالغ کالنی  بانک، 
واریز  دیگر  حساب های  به  بعدی  انتقال  جهت 
کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام 
حساب ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان 
که  حالی  در  شدند  بازداشت  تهران  اطالعات 
از کنترل و نظارت  این گروه هیچگونه اطالعی 
بانک ملی و سازمان اطالعات تهران نداشتند.«
برای  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
آنها  خانواده  و  سوءاستفاده  این  عامل  افراد 
شده  اخذ  کشور  از  خروج  جهت  شنگن  ویزای 
با  داشتند  قصد  اف��راد  ای��ن  ب��ود:  گفته  ب��ود، 
استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال 

وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
قرار  بین المللی  باند  این  می رسد  خبر  حال 
بانک  شعب  معاونان  از  یکی  همکاری  با  بوده 
از  را  تومان  میلیارد   840 ح��دود  ای��ران  ملی 
بانکی  کارت های  به  مردم  بانکی  حساب های 
ارز،  به  آنها  تبدیل  با  و  کنند  واریز  نظر  مورد 
کشور  از  خارج  به  ممکن  زمان  سریع ترین  در 
متواری شوند اما با اقدام گام به گام و به موقع 
همکاری  و  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 

حراست بانک و قوه قضائیه، این ماجرا ختم به 
خیر شده است.

این اتفاق مربوط به یکی از شعبات بانک ملی 
سوء استفاده  مقصد  و  تهران  شهر  جنوب  در 

کنندگان کشور کانادا گزارش شده است.
باید به سربازان گمنام امام زمان )عج(  واقعا 
در  بار  این  که  گفت  قوت  خدا  و  مریزاد  دست 
خروج  از  و  کردند  هنرنمایی  اقتصادی  عرضه 
حدود 840 میلیارد تومان به روش  های مختلف 

بانکی، جلوگیری کردند.
درباره  توضیحاتی  هنوز  مرکزی  بانک  البته 
بانکی  نظام  در  جدید  مالی  کالن  سوءاستفاده 
با  دول��ت  می سد  نظر  به  و  است  نکرده  ارائ��ه 
باید  مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت  محوریت 
دیگری  ناخوشایند  اتفاق  تا  سریع تر  هرچه 
از  جلوگیری  ب��رای  تدابیری  اس��ت،  نیفتاده 

منفذهای موجود در نظام بانکی اتخاذ کند.

اعالم  شنبه  روز  مصری  امنیتی  های  مقام 
علت  از  اولیه  ه��ای  بررسی  نتایج  که  کردند 
شبه  در  روسیه  مسافربری  هواپیمای  سقوط 
این  که  دهد  می  نشان  مصر  سینای  جزیره 

هواپیما بر اثر نقص فنی سقوط کرده است.
مزبور  های  مقام  قاهره،  از  رویترز  گزارش  به 
اجساد  جمله  از  جسد   150 حدود  که  گفتند 
هواپیمای  از  کیلومتری   5 شعاع  در  سوخته 

سقوط کرده کشف شده است.
این  که  یادآور شدند  امنیتی مصر  مقام های 
این  و  ک��رده  سقوط  عمودی  طور  به  هواپیما 
از  زیادی  های  بخش  سوختن  به  منجر  مساله 

آن شده است.
که  کرد  اعالم  نیز  قاهره  در  روسیه  سفارت 
مقام های مصری گفته اند خلبان هواپیما سعی 
داشته در العریش فرود اضطراری داشته باشد.
هواپیمای ایرباس 321 روسیه دیروز )شنبه( 
بر فراز شبه جزیره سینا از صفحه رادارها محو 
و سپس خبر سقوط آن با 217 سرنشین اعالم 

شد.
برای  مصر  وزی��ر  نخست  اسماعیل  شریف 
سقوط  منطقه  راهی  حادثه  وقوع  علت  بررسی 

هواپیما شد.
نیز  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
عمومی  عزای  کشورش  در  را  )یکشنبه(  امروز 
اعالم کرد. 214 نفر از سرنشینان این هواپیما، 

روس و 3 تن اوکراینی بودند.
نیز در جریان  جان کری وزیر خارجه آمریکا 
خبری،  کنفرانس  یک  در  قرقیزستان  به  سفر 
فاجعه  یک  را  روسی  هواپیمای  سقوط  سانحه 

مهیب خواند.
روس  های  مقام  که  است  حاکی  ها  گزارش 
هواپیمایی  شرکت  دف��ات��ر  تجسس  س��رگ��رم 
»کوگالیم آویا« که هواپیمای سقوط کرده به آن 
یافته  دست  اسنادی  به  و  هستند  دارد،  تعلق 

اند.
هواپیمای روس ساعت 5 و 51 دقیقه بامداد 
به  را  الشیخ  قاهره فرودگاه شرم  به وقت  دیروز 

اما 23  مقصد سن پترزبورگ روسیه ترک کرد، 
دقیقه بعد از صفحه رادارها محو شد.

عملیات  در  بعد  کمی  هواپیما  ای��ن  الش��ه 
تجسس هوایی مصر در نزدیکی شهر »الحسنه« 
سینا  استان  شمال  کوهستانی  بخش  در  واقع 

کشف شد.
 3 روسیه  اضطراری  های  موقعیت  وزارت 
منطقه  به  را  امدادرسانی  هواپیمای  فروند 

سقوط اعزام می کند.

جزئیات سوءاستفاده کالن بانکی

مقام های امنیتی مصری:

نقص فنی، علت سقوط هواپیمای روس در سینای مصر

روابط عمومی اتفاقیه
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بردار مرحوم حاجتمند گفت: پیکر مهاجر الی ا...، محمد رضا حاجتمند 
باختگان فاجعه منا شناسایی شد. از جان 

مهاجر  پیکر  داشت:  اظهار  تسنیم  با  گفت وگو  در  حاجتمند  هادی 
شده  شناسایی  مکه  در  قبل  روز  سه  حاجتمند  رضا  محمد  ا...،  الی 

هستیم. مشهد  به  ایشان  پیکر  بازگشت  منتظر  و  است 

و مدینه  به مکه  اعزامی  کاروان های  از  ایشان معاون یکی  کرد:  بیان  وی 
اعالم  ما  به  ایشان  پیکر  بازگشت  برای  دقیقی  زمان  هنوز  و  بودند  منوره 

نشده است.
آموزش  کل  اداره  بازرسی  مدیر  تسنیم، محمد رضا حاجتمند  گزارش  به 

و پرورش خراسان رضوی بوده است.

پیکر"محمدرضا حاجتمند" از جان باختگان فاجعه منا شناسایی شد دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی در گفت وگو 
با اتفاقیه:

نخست  رتبه  رضوی  خراسان   
خود  به  کشور  در  را  تعاونی  تشکیل 

اختصاص داد

دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: خراسان 
را  کشور  در  تعاونی  تشکیل  نخست  رتبه  رضوی 
در 6 ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده 

است.
ناصر توکلیان فر در گفت وگو با خبرنگار اتفاقیه 
در مشهد، اظهار داشت: در این بازه زمانی تعداد 
رضوی  خراسان  در  شده  تشکیل  تعاونی های 
179 عدد بوده و این در حالی است که تعداد کل 
تعاونی های تشکیل شده در کشور 326 عدد بوده 

است.
وی تصریح کرد: تعداد کل فرصت های شغلی به 
وجود آمده در بخش تعاونی در کشور 5389 بوده و 
4846 نفر به وطر مستقیمدر این تعاونی ها فعالیت 

دارند.
اینکه  بیان  با  تعاون خراسان رضوی  اتاق  دبیر 
تا 17  بین 15  تعاونی  هر  در  فعال  افراد  متوسط 
از  رضوی  خراسان  در  کرد:  تصریح  است،  نفر 
تعداد تعاونی های به ثبت رسیده 85 عدد مربوط 
حوزه  به  مربوط  شرکت   46 خدمات،  بخش  به 
و  معدن  بخش  به  مربوط  تعاونی   20 کشاورزی، 
مابقی آن ها در گرایش های معدنی، حمل و نقل، 
عمرانیریال مسکن، چند منظوره و فرش دستباف 

بوده است.
اتاق  کارهای  دستور  با  ارتباط  در  فر  توکلیان 
تعاون خراسان رضوی، بیان کرد: این اتاق برای 
رضوی  خراسان  در  تعاونی  بخش  کردن  فعال تر 
عالوه بر ثبت و حل مشکالت تعاونی ها در بخش 

آموزش تعاونگران نیز ورود پیدا کرده است.
وی افزود: این اتاق از ابتدای امسال تا کنون به 
64 پرونده حقوقی در حوزه تعاون رسیدگی کرده و 
16 مورد صدور و تمدید کارت های بازرگانی در این 

اتاق انجام شده است.
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  تعاون  اتاق  دبیر 
تا  امسال  ابتدای  از  ساعت  نفر   2576 همچنین 
کنون آموزش های مربوط به بخش تعاون در اتاق 

تعاون خراسان رضوی را به انجام رسانده است.

:::  خبر  :::

هم  که  معضالتی  از  یکی  حسینی:  شهرزاد اتفاقیه/
شدیدی  بسیار  رکود  دارد  وجود  رضوی  خراسان  در  اکنون 
آن  بر  نیز  روز  هر  و  دارد  وجود  مسکن  حوزه  در  که  است 

افزوده می شود.
به گزارش اتفاقیه، در برخی از آمارها آورده شده که رکود 
مشهد  شهر  در  ویژه  به  رضوی  خراسان  در  ساختمان  بازار 
بیش از سایر نقاط  کشور است که باید به آن رسیدگی شود.

ارتباط  با  که  است  مشاغلی  دسته  از  ساختمان  صنعت 
 300 بر  عالوه  باالست  بسیار  آن  اقتصادی  پیشین  و  پسین 
ارتباط  در  صنعت  این  با  مستقیم  صورت  به  که  شغلی 
وابستگی  بازار  این  به  نیز  صنایع  از  زیادی  تعداد  هستند، 
دارند به عنوان مثال بخش زیادی از رکودی که هم اکنون در 
بخش معدن خراسان رضوی دیده می شود به علت رکود در 
بازار مسکن است و تمام افرادی که در این حوزه مشغول به 
کار بوده و یا صنایعی که موادی مانند سیمان، میلگرد و ... 
را تولید می کنند نیز دچار رکود شده اند لذا اهمیت توجه به 

این بازار بسیار زیاد است.
که  رکودی  تعبیری  به  که  داشت  نظر  در  باید  همچنین 
آرامش قبل  مثابه  به  بازار مسکن وجود دارد  اکنون در  هم 
از طوفان بوده و پس از چند سال تمام نیازهایی که در این 
چند ساله وجود داشته و به آن پاسخی داده نشده طغیان 
برای  قطعًا  که  قیمتی  با یک جهش  بازار   نتیجه  در  و  کرده 
وجود  به  اقتصادی  لحاظ  به  را  زیادی  مشکالت  مردم 

می آورد؛ همراه می شود.
را در زیر  این حوزه گزارشی تهیه شده که مشروح آن  در 

می خوانید:
رکودبیسابقهدرشهرمشهد

زمینه  این  در  کشور  مهندسی  نظام  مرکزی  شورای  عضو 
می گوید: تعداد پروانه های صادر شده در شهر مشهد امسال 
شهر  این  در  سازی  ساختمان  شکوفایی  دوران  به  نسبت 

حدود یک هفتم شده است.
محمدرضا اسماعیلی اظهار می کند: یکی از دالیل کاهش 
زمینه  این  در  شهرداری  که  است  سیاستی  پروانه ها  میزان 
در نظر گرفته و گرفتن جریمه های باال در این حوزه توانسته 

رکود این بخش را افزایش دهد.
وی با تأکید بر اینکه رکود در بازار صنعت، رکود در بسیاری 
از زمینه های فعالیتی را به همراه دارد، تصریح می کند: در 
واقع رکود در بخش ساختمان می تواند رکود در 300 حوزه 

مرتبط با آن را به همراه داشته باشد.
تاایدهآلفاصلهداریم

با  زمینه  در  نیز  رضوی  خراسان  سازان  انبوه  انجمن  دبیر 
اظهار ناراحتی از رکود موجود در بازار ساختمان می گوید: هم 
اکنون ساالنه حدود 600 هزار واحد مسکونی در کشور تولید 

می شود که حدود 40 درصد از نیاز واقعی را پاسخ می دهد.
اقدامات  حوزه  این  در  می کند:  اظهار  ظریف  ا...  نعمت 
این  تحریک  آن ها  از  یکی  که  برسد  انجام  به  باید  زیادی 
همراه  به  پیمانکاران  برای  را  سودآوری  که  است  بازار 

داشته باشد.
و  میلیون   1 حدود  که  ساالنه  نیاز  اگر  می کند:  بیان  وی 
پیمانکاران مرتفع نشود  اعالم شده توسط  500 هزار واحد 
در سال های پیش رو جهش بزرگی در این بازار پدید می آید 

که چالش های زیادی را به همراه دارد.
انبوه سازان خراسان رضوی میزان جمعیت  انجمن  دبیر 
و  کرده  اعالم  درصد   7 حدود  را  کشور  در  مسکن  بدون 
می افزاید: همچنین با توجه به نرخ استهالک بین 2 تا 2.5 
درصدی که ساختمان ها در کشور دارند باید تالش بیشتری 

برای رسیدن به نقطه سر به سری انجام داد که با وجود این 
رکود هنوز فاصله زیادی تا آن نقطه وجود دارد.

در  رکود  موضوع  باید  شده  ارائه  گفته های  به  توجه  با 
برخی  زیرا  شود  گرفته  جدی  پیش  از  بیش  مسکن  بازار 
همین  از  ناشی  می شود  مشاهده  بازار  در  که  رکودهایی  از 
چالش است که به ظاهر در خراسان رضوی جدی تر از سایر 

نقاط کشور است.
از این حیث در خراسان رضوی نمود  رکود در این بخش 
بیشتری دارد که خیل عظیمی از افرادی که به شهر مشهد 
افراد  این  تعداد  و  هستند  اقامتگاه  جویای  می شوند  وارد 
مشهد  شهر  در  لذا  و  می کند  پیدا  افزایش  روز  به  روز  هم 
رکود بازار مسکن بیشتر دیده شده و باید بتوان برای چاره 

اندیشی کرد.
شهر  به  روز  هر  که  جمعیتی  انبوه  به  توجه  با  همچنین 
مشهد به عنوان مهاجر وارد می شوند رکود در بخش معدن 
می تواند به دامن زدن به موضوع حاشیه شهر کمک کرده و 
نیاز  زیرا  بیاورد  وجود  به  بخش  این  در  را  زیادی  مشکالت 
مسکن این افراد که در بخش های حاشیه ای ساکن هستند 
تمام نمی شود و لذا با توجه به رکود موجود در بازار مسکن 
ساخت و ساز در این بخش بیش از پیش کاهش یافته و هر 
شهر  در  رسمی  غیر  اقامتگاه های  برافراشتن  سر  شاهد  روز 

مشهد هستیم.

استاندارخراس��ان رضوی 
گفت: حدود 100 هزار میلیارد 
ریال س��رمایه گذاری درحوزه 
صنعت فوالد منطقه س��نگان 

انجام می شود.
ب��ه نق��ل از اداره کل روابط 
عمومی استانداری خراسان 
رض��وی، علیرضا رش��یدیان 
ف��والد  کمیت��ه  جلس��ه  در 

اس��تان با هدف بررسی مشکالت معادن سنگان خواف برگزار 
ش��د، اظهار داشت: منطقه س��نگان خواف به عنوان عسلویه 

معدنی شرق کشور است.
اس��تاندار خراس��ان رض��وی اف��زود: ب��رآورد قطع��ی ذخی��ره 
موادمعدنی در منطقه سنگان خواف یک میلیارد و 200 میلیون 
ت��ن اس��ت و در همی��ن چارچ��وب 15 هزار اش��تغال مس��تقیم و 
براساس پیش بینی، حدود 100 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 

در حوزه صنعت فوالد منطقه سنگان انجام می شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به چشم انداز تولید 17.5 
میلیون تن کنسانتره و 15 میلیون تن گندله در منطقه سنگان 
خ��واف گفت: برای تحقق این مه��م در دوره بهره برداری نیاز 
به س��االنه 22 میلیون لیت��ر آب، 375 میلیون مترمکعب گاز و 
285 م��گاوات برق اس��ت که باید از هم اکن��ون برای تأمین آن 

برنامه ریزی کرد.
رش��یدیان ب��ه ایج��اد کنسرس��یومی به منظ��ور پیگی��ری و 
تحق��ق مطالبات س��رمایه گذاران در منطقه س��نگان اش��اره و 
بیان کرد: از این طریق می توان برای تسریع در رفع مشکالت 

سرمایه گذاران اقدام کرد.
وی ب��ا تاکی��د بر ض��رورت ایجاد خوش��ه تولید فوالد ب��ه عنوان 
یکی از راهبردهای مهم توس��عه خراس��ان رضوی افزود: با توجه 
به گس��ترش روزافزون تولیدات دانش بنی��ان در حوزه فوالد باید 
برنامه ریزی ها در این جهت و با هدف پرهیز از خام فروشی باشد.

اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت: با ایجاد زنجیره ارزش در 
صنع��ت ف��والد می ت��وان ارزش اف��زوده در خور توجه��ی را به 

اقتصاد این استان تزریق کرد.

گزارش اتفاقیه از چالش های موجود در حوزه مسکن خراسان رضوی:

بـازاری که دیگر سودایی نـدارد
100هزارمیلیاردریالسرمایهگذاری
درحوزهصنعتفوالدسنگان
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غول پیکر  های  تبلت  ساخت  به  الکترونیکی  های  گجت  تولیدکنندگان  اخیرًا  که  می رسد  نظر  به 
عالقه مند شده اند. پس از سامسونگ و رونمایی از تبلت 18 اینچی گلکسی ویو ) Galaxy View ( در 
 4K روزهای گذشته ، حاال نوبت به پاناسونیک رسیده تا تبلت 18 اینچی جدید خود را با رزولوشن
با  اینچی   20 صفحه نمایش  یک  به  مجهز  دارد،  نام   TouGhpad FZ-y1 که  تبلت  این  نماید.  معرفی 
رزولوشن 4K است و سیستم عامل ویندوز 10 مایکروسافت بهره خواهد برد. این تبلت از پردازنده، 
گرافیک و همین طور قابلیت های ذخیره سازی پیشرفته و جدیدی برخوردار شده تا بتواند نگاه های 
 4K کاربران بیشتری را به خود جلب کند. به نظر می رسد صفحه نمایش بزرگ باکیفیت خیره کننده

برای جذب مشتریان و کاربران حرفه ای به سوی خود عاملی کافی باشد.
پیکسل   3840x 2560 رزولوشن  و   15:10 تصویر  نسبت  دارای  دستگاه  این  اینچی   20 نمایشگر 
برخوردار  نیز  قابل توجهی  سخت افزاری  قدرت  از  دستگاه  این  است.   230ppi تراکم  همین طور  و 
شده است. قدرت این دستگاه از پردازنده  Core i7-5600u، رم 16 گیگابایتی، گرافیک اختصاصی 

گزینه های  و   aMd Firepro M5100
یا   256 حالت جامد  در  ذخیره سازی 

است.  شده  همراه  گیگابایت   512
این ویژگی نسبت به مدل 

uT-Ma6 TouGhpad که در سال 

قدیمی  تراشه  با  و  گذشته 
Core i7 و گرافیک و پردازنده 
بود،  عرضه شده  پایین تر 

  laN porT، قابل توجه است. دستگاه جدید به پورت های MiNi displayporT ouT،  hdMi-iN

و  یا معماران   Cad برای طراحان   این دستگاه جدید می تواند  usB 3.0 porT تجهیز شده است.  و 
مهندسانی که نیازمند کارهای حرفه ای هستند، مفید باشد.

پاناسونیک و رونمایی از یک تبلت 20 اینچی 4K با سیستم عامل ویندوز 10

5

پناه:  ی��زدان  حمید  گ���ردآوری/ 
 )FujiTsu( فوجیتسو  ژاپنی  کمپانی 
یکی از تولیدکنندگان مطرح و باسابقه 
می باشد  الکترونیکی  محصوالت 
تولید  درزمینهٔ  است  سالی  چند  که 
گوشی های موبایل نیز فعالیت می کند. 
البته بیشتر گوشی های این شرکت به 
و  نمی کنند  پیدا  راهی  ژاپن  از  خارج 
انزوای  دلیل  است  ممکن  امر  همین 
باشد.  موبایل  صنعت  در  برند  ای��ن 
یک  از  به تازگی  فوجیتسو  به هرحال 
 FujiTsu بانام  باالرده  هوشمند  گوشی 
که  کرده  رونمایی   arrows Nx F-02h
قدرتمند،  فنی  مشخصات  کنار  در 

بسیار جان سخت طراحی شده است.
طریق  از  منحصرًا  گ��وش��ی  ای��ن 
ژاپن  مخابراتی  اپراتور  بزرگ ترین 
و  شد  خواهد  عرضه   doCoMo یعنی 
مجهز  روب��رو  فنی  مشخصه های  به 

خواهد بود:

ب��رادر  همانند  نیز  گ��وش��ی  ای��ن 
به   F-04G یعنی  خ��ود  کوچک تر 
شده  مجهز  چشم  عنبیه  اسکنر 
باالیی  بسیار  امنیتی  ضریب  از  که 
برابر  در  همچنین،  است.  برخوردار 

نیز مقاوم است  نفوذ آب و گردوغبار 
که می تواند برای بسیاری از کاربران 

جالب توجه باشد.
ویژگی ها  این  به  ماجرا  تمام  اما 
چراکه  نمی شود  ختم  مشخصات  و 

پیش  از  فراتر  ژاپنی  کمپانی  این 
را  گوشی  وای��ن  ک��رد  عمل  بینی ها 
استانداردهای  آخرین  با  مطابق  را 
کرده  تولید   Mil-sTd-810G نظامی 
انتخاب  بهترین  می تواند  که  است 
برای نظامی ها باشد چراکه می تواند 
در  جان سخت  و  مطمئن  همراهی 

میدان جنگ باشد.
آزم����ای����ش ه����ای 
م��ت��ع��ددی ک���ه ای��ن 
دریافت  برای  گوشی 
اعالم  استانداردهای 
است،  گذرانده  شده 
 arrow Nx F-02Gh
معدود  شمار  در  را 
گ��وش��ی ه��ای��ی ق���رار 
می توانند  که  می دهد 
مشخصات  ک��ن��ار  در 
س�����خ�����ت اف�����زاری 
ق��درت��م��ن��د خ���ود، 

برابر آسیب ها  در  همانند یک هیوال 
مقاومت  احتمالی  مهلک  وضربات 

کرده و جان سالم به در ببرد.
اپراتور  از طریق  این گوشی  عرضه 
کشور  در  نوامبر  ماه  از  و   doCoMo

ژاپن آغاز خواهد شد.

از  ی���ک���ی   )CaNoN( ک���ان���ن 
ص��اح��ب ن��ام ت��ری��ن ش��رک��ت ه��ای 
از  جهان،  در  دوربین  تولیدکننده 
با  خود  جدید  فیلم برداری  دوربین 
این  کرد.  رونمایی   Me20F-sh نام 
دوربین که قیمت باالی 30 هزار دالر 

گرفته شده  نظر  در  آن  برای 
اس�������ت 

در  بتواند  که  طراحی شده  به گونه ای 
تصویربرداری  مکان ها  تاریک ترین 

کند.
دوربین  یک   ،Me20F-sh کانن   
البته  و  رده  ب���اال  ف��ی��ل��م ب��رداری 
که طراحی شیک،  گران قیمت است 
هم  از  دارد.  کامپکتی  و  ظریف 
دوربین   )iso( ایزو  مهم تر، 
 4 معادل  کانن 
م��ی��ل��ی��ون 
اس��ت که 
به  را  آن 
ین  بهتر
گ��زی��ن��ه 
ب��رای 

افرادی تبدیل می کند که می خواهند 
فیلم برداری  تاریک  فضاهای  در 
ایزو  که  اس��ت  ذک��ر  به  الزم  کنند. 
گفته  نور  به  دوربین  حساسیت  به 
می شود که رقم آن هرچه باالتر باشد 
در  و  می شود  بیشتر  آن  حساسیت 
تاریکی تصویر بهتری ارائه می دهد.

ای��ن ش��رک��ت ام��ی��دوار اس��ت که 
فوق العاده  گزینه ای   Me20F-sh
و  فیلم  سازندهٔ  شرکت های  ب��رای 
محدودیت های  اما  باشد.  مستندها 
دارد.  وجود  دوربین  این  مورد  در 
با  می تواند  فقط   Me20F-sh کانن 
فیلم برداری   1080p تصویر  وضوح 
 4K دورب��ی��ن ه��ای  ب��اوج��ود  که  کند 
نظر  ب��ه  آینده نگرانه  چ��ن��دان 
ن��م��ی رس��د. ک��ان��ن 
“این  که  می گوید 
ب���رای  را  ک���ار 
دس���ت ی���اب���ی 
بیشترین  ب��ه 
م�������ی�������زان 
به  حساسیت 
انجام  ک��م  ن��ور 
در  دادی���������م”، 
با  ص��ورت  ای��ن  غیر 
تصویر  وضوح  افزایش 

م���ی���زان ح��س��اس��ی��ت 
کاهش پیدا می کرد.

که  نماند  ناگفته 
 CMos ح���س���گ���ر 
م��ی��ل��ی م��ت��ری   35
که   Me20F-sh
گران قیمت  بسیار 
اصلی  عامل  است، 
گ����ران  و  خ�����اص 
دوربین  این  ب��ودن 

می آید.  به حساب 
ف��وت��وس��ای��ت ه��ای 

)پ��ی��ک��س��ل ه��ای 
ح��س��اس ب��ه ن��ور( 
به  دوربین  درون 
میزان بیش از پنج 

از  بزرگ تر  برابر 
فوتوسایت هایی 
در  ک��ه  هستند 
بعضی از بهترین 

دورب���ی���ن ه���ای 
ح�������رف�������ه ای 

است.  به کاررفته 
م��ی��ان،  ای����ن  در 

دی��گ��ر  از  ت��رک��ی��ب��ی 
تصویر  ثبت  امکان  فنی  مشخصات 
فراهم  محیط ها  کم نورترین  در  را 

همان طور  می کند. 
ک����ه ان���ت���ظ���ار 
می رود دوربین 
از  کانن  جدید 
 3G/hd-sdi
خ��روج��ی  و 
و   hdMi
ج���ک ه���ای 
ن  فو و میکر
 3.5 و   2.5
م��ی��ل��ی م��ت��ری 
پ��ش��ت��ی��ب��ان��ی 

می کند.
ال��ب��ت��ه اگ��ر 
خرید  ق��ص��د 
دوربین  ای��ن 
داری����د  را 
بدانید  باید 
ک���ه ک��ان��ن 
ق���ی���م���ت 
ه����زار   30
)ح��دود  دالر 
میلیون   90
را  ت���وم���ان!( 
نظر  در  آن  ب��رای 
روانه  دسامبر  ماه  از  را  آن  و  گرفته 

بازار خواهد کرد.

فوجیتسو، گوشی مقاوم و قدرتمند Arrows NXF-02H را معرفی کرد

دوربین ME20F-SH برای تصویربرداری در تاریک ترین مکان ها

Pocket

اگر خبر یا مطلب مهمی را در اینترنت مطالعه می کنید اما 
فرصت کافی برای مطالعه تمام و کمال آن را ندارید؛ می توانید 
ذخیره  کمال  و  تمام  را  مطلب   poCKeT نرم افزار  از  استفاده  با 
کرده و در زمان دیگر بدون استفاده از اینترنت مورد بازبینی 
قرار دهید. از مزیت های دیگر این نرم افزار این است که شما 
می توانید در هرزمانی و در هرجایی در هر دستگاهی )گوشی، 
خبرهای  اینترنت  اتصال  ب��دون  حتی  کامپیوتر(  و  تبلت 

موردنظرتان را به صورت کاماًل آفالین مطالعه نمایید.

معرفی

Video Tuner 

ساده  ویرایش  امکان  که  می باشد  برنامه  نام   Video TuNer

 Video TuNer .فایل های ویدئویی را برای شما فراهم می کند
برنامهٔ  ویرایش فیلم  تمامی ویژگی ها و امکانات اصلی یک 
را در   speed ChaNGe و   ,TriM, Crop, roTaTe, Flip, Mirror قبیل  از 

اختیار کاربر قرار می دهد.

 Easy Translation HD

اگر نیاز به ترجمه متون به زبان های مختلف دارید و خودتان 
قادر به ترجمه کردن متون نیستید نگران نباشید، این نرم افزار 
easy TraNslaTioN hd می تواند متون را ترجمه کند، فقط کافی 
"ترجمه  نرم افزار  کنید.  مشخص  را  هدف  و  مبدأ  زبان  است 
آسان" بهترین برنامه موجود درزمینهٔ ترجمه متون به زبان های 
مختلف است که از 32 زبان مختلف جهان پشتیبانی می کند 
و می توانید طوالنی ترین متون را در کمترین زمان ممکن به 
زبان دلخواه شما ترجمه کند، فقط توجه داشته باشید که برای 
استفاده از این نرم افزار دسترسی به اینترنت حتمًا نیاز است. از ویژگی های اصلی نرم افزار می توان 
به مواردی چون: ورود آسان متون و پشتیبانی از ورود صوتی متون، امکان به اشتراک گذاری متن 

در شبکه های اجتماعی، قابلیت کپی برداری فقط با یک کلیک و ... اشاره کرد.

سامسونگ  پناه:  یزدان  حمید  گ��ردآوری/ 
عرضه  به  برلین   2015 ایفا  رویداد  جریان  در 
نام  ب��ه  اینچی   18.4 غول پیکر  تبلت  ی��ک 
شاهد  مدت  این  در  که  کرد  اشاره  ویو  گلکسی 
محصول  این  پیرامون  زیادی  شایعات  و  اخبار 
که  سامسونگ   Galaxy View تبلت  ب��ودی��م.  
رزولوشن  با  اینچی   18.4 نمایشگر  یک  به 
در  امکانات  به  توجه  با  شده  مجهز  فول اچ دی 
از  بسیاری  به زعم  آن،  برای  گرفته شده  نظر 
قابل حمل  و  پرتابل  تلویزیون  یک  کارشناسان 
و  فیلم  تماشای  امکان  که  می شود  شناخته 
برنامه های تلویزیونی روی آن فراهم شده است.

 18.4 نمایشگر  یک  به  سامسونگ  ویو  گلکسی 
اینچ با رزولوشن 1920x1080 پیکسل، پردازندهٔ 
و  با فرکانس کاری 1.6 گیگاهرتز  هشت هسته ای 
می شود  گفته  و  شده  مجهز  استریو  اسپیکرهای 
 8 تا  ویدیویی  فایل های  پخش  هنگام  آن  باتری 

این  درباره  قابل توجه  نکتهٔ  می آورد.  دوام  ساعت 
نگه دارنده  پایهٔ  در  که  است  دستگیره ای  تبلت 
یک  مانند  می توانید  و  تعبیه شده  دستگاه  پشت 

کیف آن را حمل کنید.
برای  )ک��ه  پیکسل  مگا   2.1 جلوی  دورب��ی��ن 
سیستم عامل  دارد(،  کاربرد  تصویری  تماس های 
آندروید 5.1 آب نبات چوبی و شیار نانوسیم کارت 
کرده  مجهز   lTe پرسرعت  شبکه  از  پشتیبانی  با 
است. وزن این تبلت 2.65 کیلوگرم است که باعث 
می شود قابلیت حمل مکرر آن دور از ذهن باشد.

بزرگ ترین  ویو  گلکسی  سامسونگ  اعتقاد  به 
تاکنون  ک��ه  اس��ت  آن��دروی��دی  موبایل  دستگاه 
نوع  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  ولی  تولیدشده؛ 
موبایل  کلمهٔ  از  استفاده  در  کمی  باید  آن  کاربری 
این  البته  کنیم.  عمل  محتاط تر  حمل،  قابلیت  یا 
دستگاه غول پیکر خیلی نمی تواند کاربری تبلت نیز 
داشته باشد و شاید با امکان حمل ونقل آن در فضای 

محتوای  تماشای  ب��رای  بتوان  تنها  منزل، 
رسانه ای در فضاهای داخلی از آن استفاده کرد 

و بیشتر اوقات باید روی پایهٔ خود باشد.
سخت افزار  از  بهره گیری  کنار  در  سامسونگ 
مناسب باهدف اجرای فایل های تصویری سعی 
کرده طراحی نرم افزاری الکسی ویو برای تماشای 

برنامه های  و  فیلم ها 
مناسب  تلویزیونی 
باشد و در همین راستا 
سعی کرده با استفاده از 
استریم  سرویس های 
آنالین مانند یوتیوب، 
نت فلیکس،  توئیچ، 
و...  س��ی ان ان  هولو، 
ب��ه��ت��ری��ن م��ح��ت��وای 
اختیار  در  را  تصویری 

کاربران قرار دهد.

لپ تاپ  پیش ازاین  که  لنوو  چینی  کمپانی 
باقیمتی  را  قدرتمند yoGa 900 خود  و  هیبریدی 
لپ تاپ  معرفی  با  حاال  بود،  کرده  بازار  روانه  باال 
عالقه مندان  پایین تر،  باقیمتی  خود   yoGa 700
با بودجه کمتر را  به این سری از محصوالت خود 

هدف قرار داده است.
پایه 899  باقیمت   yoGa 700 اینچی   14 لپ تاپ 
باالتری  سخت افزاری  قدرت  و  می شود  ارائه  یورو 
نسبت به yoGa 900 را ارائه می دهد. این محصول که 
در نسخه های مختلفی ارائه می شود امکان استفاده 
را  اینتل  پردازنده های Core i5 و Core i7 شرکت  از 

از  می توانند  کاربران  دیگر  سوی  از  داشت.  خواهد 
پردازنده گرافیکی GeForCe 940M شرکت انویدیا در 
کنار حافظه داخلی ssd با ظرفیت 256 گیگابایت و 

همچنین 8 گیگابایت رم نیز بهره برند.
به  نسبت  لپ تاپ  این  تفاوت  مهم ترین  البته 
بدنه  از  و گران قیمت تر خود استفاده  بزرگ تر  برادر 
پالستیکی به جای بدنه مگنزیومی است. عالوه بر 
آن این لپ تاپ از لوالهای ساعت مانند و گران قیمت 
از  استفاده  به  و  کرد  نخواهد  استفاده   yoGa 900
لوالهای استاندارد بسنده کرده است. البته همچنان 
قابلیت چرخش 360 درجه ای صفحه نمایش و حالت 

تبلت کامل آن حفظ شده است.
از سوی دیگر شرکت لنوو نسخه 11 اینچی این 
 799 باقیمت  که  است،  کرده  ارائه  نیز  را  لپ تاپ 
پردازنده  از  لپ تاپ  این  شد.  خواهد  ارائه  یورو 
خواهد  استفاده  اینتل   Core M5-6y54 ضعیف تر 
لذت  می توانند  همچنان  کاربران  بااین حال  کرد، 
Full hd را در ابعاد  استفاده از یک صفحه نمایش 

کوچک تر تجربه کنند.
می تواند   yoGa 700 لپ تاپ  اینچی   11 نسخه 
شرکت   ssd گیگابایتی   256 داخلی  حافظه  به 
ddr3l مجهز شود.  سامسونگ و 8 گیگابایت رم 

باوجودآنکه این لپ تاپ تنها 1.1 کیلوگرم وزن و 
15.8 میلی متر ضخامت دارد، شرکت لنوو اذعان 
ساعت   8 تا  آن  در  به کاررفته  باتری  است  کرده 

شارژدهی خواهد داشت.
این  اینچی  و 14  باید گفت نسخه 11  درنهایت 

لپ تاپ ماه آینده در دسترس خواهند بود.

تبلت غول پیکر سامسونگ

700 Yoga لنوو و رونمایی از لپ تاپ هیبریدی

18.4iNCh-Full hd-1920x1080ppiصفحهنمایش

exyNos7580-oCTo-Core 1.6GhZپردازنده

2GBحافظهرم

32GBحافظهداخلی

2.1Mpدوربینجلو

aNdroid5.1سیستمعامل

5.4iNCh-ips-Qhd (1440x 2560(صفحهنمایش

544ppiتراکمپیکسلی

sNapdraGoN-hexa Core808پردازنده

3GBحافظهرم

21.5Mpدوربیناصلی

2.4Mpدوربینجلو
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 می�زان تفکی�ک زباله در مش�هد هفت برابر 
میانگین کشوری است

مس��ئول هماهنگی مدیران عامل سازمان های مدیریت 
پس��ماند گف��ت: میانگین می��زان تفکیک زباله در مش��هد 

هفت برابر میانگین کشوری این شاخص است.
عل��ی نجف��ی در گف��ت و گو با ایرن��ا افزود: بر این اس��اس 
مش��هد در زمین��ه تفکی��ک زباله از مبداء در س��طح کش��ور 

رکورددار است.
وی میانگین تفکیک زباله خش��ک از مبدأ را در کشور دو 
درص��د اعالم و بی��ان کرد: این میزان در مش��هد 14 درصد 

است.
مس��ئول هماهنگی مدیران عامل سازمان های مدیریت 
پس��ماند گفت: بطور متوس��ط روزانه ه��زار و 500 تن زباله 
از سطح ش��هر مشهد جمع آوری می شود که 70 درصد آن 

زباله تر است.
وی اف��زود: روزانه 185 تن زباله به صورت زباله خش��ک 

توسط شهروندان مشهدی از مبداء تفکیک می شود.
نجف��ی با اش��اره به فعالیت 36 ایس��تگاه مبادله پس��ماند 
خشک در س��طح شهر مشهد ادامه داد: بیش از 170 هزار 

خانوار عضو این ایستگاه ها هستند.
وی در ادام��ه از آغاز کار نخس��تین ایس��تگاه س��یار زباله 
خش��ک کش��ور در مش��هد خبر داد و گف��ت: این ایس��تگاه 
19 مهر ماه گذش��ته فعال ش��د و تاکنون 700 کیلوگرم زباله 

خشک توسط آن جمع آوری شده است.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری مشهد 
افزود: این ایستگاه مدت سه ماه به صورت آزمایشی فعال 
خواه��د بود و در ص��ورت داش��تن بازدهی مناس��ب تعداد 

ایستگاه های سیار در سطح شهر افزایش می یابد.
روزان��ه ه��زار و 500 تن زباله در ش��هر س��ه و نیم میلیون 
نفری مش��هد تولید و 185 تن از این مقدار به صورت زباله 

خشک توسط شهروندان تفکیک می شود.

  س�رانه مصرف ش�یر در خراسان رضوی 
80 کیلوگرم است

خراس��ان  لبن��ی  کارخانج��ات  اتحادی��ه  مدیرعام��ل 
رض��وی گفت: س��رانه مصرف ش��یر و فرآورده های لبنی 
در خراس��ان رضوی 80 کیلوگرم اس��ت ک��ه باید تا پایان 

برنامه پنجم توس��عه به 150 کیلوگرم می رس��ید.
حمی��د فرزان��ه در گفت وگو با فارس با اش��اره به اینکه 
پیش بینی می ش��د مصرف ش��یر و فرآورده های لبنی در 
پایی��ز افزای��ش پیدا کند اما این امر محقق نش��د، اظهار 
کرد: خراس��ان رضوی قطب تولید ش��یر در کش��ور است 
چ��را که از نظ��ر میزان تولید س��االنه 2 ه��زار و 300 تن 
ش��یر تولی��د می کند و مقام نخس��ت در کش��ور را به خود 

اختصاص داده اس��ت.
وی از تعطیل��ی 38 کارخان��ه تولی��د ش��یر و ف��رآورده 
لبن��ی در خراس��ان رض��وی خب��ر داد و اف��زود: در حال 
حاض��ر 66 واحد ب��ا 40 درص��د ظرفیت به تولید ش��یر و 
فرآورده ه��ای آن می پردازند و اگر مش��کالت آن ها رفع 
ش��ود، می توانن��د روزانه 6 ه��زار و 400 تن ش��یر تولید 

کنن��د.
خراس��ان  لبن��ی  کارخانج��ات  اتحادی��ه  مدیرعام��ل 
رض��وی گفت: س��رانه مصرف ش��یر و فرآورده های لبنی 
در خراس��ان رضوی 80 کیلوگرم اس��ت ک��ه باید تا پایان 

برنامه پنجم توس��عه به 150 کیلوگرم می رس��ید.
فرزان��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه قیم��ت محص��والت لبنی 
براساس قیمت ش��یر خام تعیین می شود، تصریح کرد: 
قیمت ش��یر خام، یک هزار و 440 تومان مصوب ش��د و 
بن��ا ب��ود دول��ت در ازای هر کیلو ش��یر خ��ام 190 تومان 
به دام��داران یارانه دهد که این موض��وع در چهار ماهه 
پایانی 93 و س��ه ماه نخس��ت 94 محقق ش��د اما به علت 

مش��کالت مالی دولت ای��ن مصوب��ه ادام��ه پی��دا نک��رد.
وی پیرامون مش��کالت اقتص��ادی کارخانه های تولید 
ش��یر و فرآورده ه��ای لبن��ی در خراس��ان رض��وی تاکید 
ک��رد: نب��ود نظ��ارت ب��ر روی لبنی��ات س��نتی و فله ای، 
در نظ��ر گرفت��ن 9 درص��دی مالی��ات ارزش اف��زوده در 
تولی��د ش��یر و فرآورده های آن و افزایش س��ود وام های 
بانکی برای کارخانه های ش��یر خراسان رضوی از جمله 

مهم ترین مش��کالت در این عرصه اس��ت.
خراس��ان  لبن��ی  کارخانج��ات  اتحادی��ه  مدیرعام��ل 
رضوی با اش��اره ب��ه اینکه باوجود اینکه حس��ب ابالغیه 
مع��اون اجرایی رییس جمه��ور که ب��ه کارخانجات لبنی 
اجازه دادند که در صورت خرید ش��یر خام به مبلغ هزار 
و 440 توم��ان مجاز هس��تند که قیم��ت محصوالت لبنی 
را 15 درصد افزای��ش دهند، خاطرنش��ان کرد: به علت 
کش��ش بازار، پایین بودن ق��درت خرید م��ردم، ابالغیه 
م��ورد نظ��ر اج��را نش��د و از ابت��دای امس��ال محصوالت 
لبن��ی هیچ گون��ه افزای��ش قیمت��ی نداش��ته و ب��ه قیمت 

س��ال 93 عرضه می ش��ود.

:::    خبــــر    :::
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امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
جدید  موج  از  رضوی  خراسان  استاندار 
این  مرزهای  از  کشور  به  افغان ها  مهاجرت 
استان و تدابیر اندیشیده شده در این راستا 

خبر داد.
سید محسن صادقی گفت: در دوره جدید 
به کشورهای مختلف  افغانی  اتباع  مهاجرت 
قرار  مهاجرت  این  مسیر  در  ایران  اروپایی، 
کیلومتر   302 نیز  رضوی  خراسان  و  گرفته 

مرز مشترک با این کشور دارد.
هزار   390 حدود  پارسال  اظهارکرد:  وی 
مرزهای  از  غیرقانونی  صورت  به  افغان 
انتظامی  نیروی  توسط  و  وارد  ایران  شرق 
مرز  طریق  از  و  دستگیر  کشور  سراسر  در 
کشورشان  به  رضوی  خراسان  دوغارون 

فرستاده شدند.
سیاست  کرد:  اظهار  صادقی  دکتر 
جمهوری اسالمی ایران بر این است که روند 
مرزها  از  افغان  اتباع  غیرمجاز  مرور  و  عبور 
و  وظایف  به  هم  مقابل  کشور  و  شده  کنترل 
مسئولیت های خود در این زمینه عمل کند 

و مانع از مهاجرت شود.
وی اظهار کرد: در بحث مهاجرت افغان ها 
به ایران با مشکل دیگری نیز مواجه هستیم 
زیرا افرادی که از کنسول گری های ایران در 
مبلغی  می کنند،  دریافت  روادید  افغانستان 
کنسول  آن  به  بازگشت  وثیقه  عنوان  به  را 
قابل  درصد  اما  می نمایند  پرداخت  گری 
توجهی از آنان بعد از اینکه به ایران می آیند 
تبعه  به  مجاز  تبعه  از  و  گردند  بازنمی  دیگر 

غیرمجاز تبدیل می شوند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در 
سفری که به همراه هیئتی از دستاندرکاران 
به هرات داشتیم مساله مزبور در  این حوزه 
تصمیم  و  مطرح  کشور  آن  مقامات  حضور 
این  در  بازدارندگی  کار  و  ساز  که  شد  گرفته 

حوزه ایجاد شود.
خراسان  مرزهای  کامل  انسداد  وی 

رضوی با کشور افغانستان، ایجاد جاده های 
به  رسانی  برق  و  آبرسانی  مناسب،  مرزی 
از  را  مرزی  جاده های  نگهداری  و  پاسگاه ها 
که  برشمرد  پایداری  امنیتی  زیرساخت های 
توسط معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
خواهد  تأمین  رضوی  خراسان  استانداری 

شد.
اجتماعی  امنیتی،  سیاسی،  معاون 
خارجی  تبعه   747 گفت:  رضوی  خراسان 
هستند  محبوس  استان  این  زندان های  در 
کشورهای  مقامات  با  الزم  رایزنی های  که 
در  کشورشان  به  آن ها  انتقال  برای  متبوع 

حال انجام است.
قاچاق  افراد  این  عمده  جرم  افزود:  وی 
آن  مقامات  با  دیدار  در  و  است  مخدر  مواد 
که  زندانیانی  از  دسته  آن  شد  مقرر  کشور 
مشمول طرح انتقال می شوند از زندان های 
افغانستان  زندان های  به  رضوی  خراسان 

انتقال یابند.
مدیریت  اینکه  بیان  با  صادقی  دکتر 
معاونت  وظایف  از  دیگر  یکی  خارجی  اتباع 
است،  رضوی  خراسان  استانداری  سیاسی 
در  خارجی  تبعه  نفر  هزار   317 افزود: 

این  از  که  دارند  سکونت  رضوی  خراسان 
دارای  و  مجاز  اتباع  نفر  هزار   250 تعداد 
نفر  هزار   70 حدود  و  معتبر  هویتی  اوراق 

اتباع غیرمجاز هستند.
در  که  مجاز  خارجی  اتباع  از  گفت:  وی 
نفر  هزار   65 دارند  سکونت  رضوی  خراسان 
دانش آموز، چهار هزار و 300 نفر دانشجو، 
 40 و  المصطفی  جامعه  طلبه  نفر  هزار  دو 

هزار نفر دارای مجوز اشتغال هستند.
وی اظهار کرد: اتباع بیگانه غیرمجازی که 
در بخشهای مختلف خراسان رضوی شغلی 
افراد  دارند، مجرم محسوب می شوند و این 
از سوی گشت های مشترک نیروی انتظامی 

و اداره کار شناسایی می شوند.
اتباع  از  نفر  هزار  چهار  کرد:  اضافه  وی 
جام  تربت  شهر  مهمان  اردوگاه  در  خارجی 
زندگی می کنند که شرایط مهاجرت ویژه ای 
در  نیز  مجاز  خارجی  تبعه  هزار   53 و  دارند 

این استان از خدمات بیمه بهره می گیرند.
صادقی ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی 
و مهاجرت آنان به ایران را از دیگر مشکالت 
این بخش برشمرد و گفت: در این حوزه نیاز 
خبرنگاری  جامعه  و  دارد  سازی  فرهنگ  به 

می تواند نقش موثری ایفا کند تا این میزان 
از  حاصل  فرزندان  و  یابد  کاهش  ازدواج ها 

این ازدواج با مشکل مواجه نشوند.
با  خارجی  فرد  ازدواج  اگر  داد:  ادامه  وی 
باشد  گرفته  انجام  دولت  مجوز  با  ایرانی  زن 
براساس قانون مدنی فرزندان حاصل از این 
ازدواج تا سن 18 سالگی تابعیت پدر را دارند 
و پس از آن می توانند داشتن تابعیت مادر را 

تقاضا کنند.
وی اظهار کرد: اتباع خارجی که به صورت 
فرزندانشان  اگر  می شوند  کشور  وارد  قانونی 
از  تا سن 18 سالگی  متولد شوندو  ایران  در 
ایران  تابعیت  می توانند  نشوند  خارج  ایران 

را بگیرند.
گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
افرادی که اقدام به ازدواج غیرقانونی با اتباع 
این  از  حاصل  فرزندان  می نمایند  بیگانه 
از بسیاری حقوق شهروندی محروم  ازدواج 

می شوند.
اتباع  ساماندهی  کارگروه  کرد:  بیان  وی 
رضوی  خراسان  استانداری  در  خارجی 
اتباع  به  مدیریتی  نگاه  که  شده  تشکیل 
و  اشتغال  بحث  در  و  داشته  مجاز  خارجی 

مسکن به آنان کمک می کند.
اتباع  گذاری  سرمایه  از  گیری  بهره  وی 
یکی  را  رضوی  خراسان  در  مجاز  بیگانه 
روابط  تحکیم  و  اتباع  مهاجرت  مزایای  از 
ارتقای  عامل  را  کشور  دو  بین  اقتصادی 
کاالهای  سوم  یک  افزود:  و  برشمرد  امنیت 
وارداتی افغانستان از طریق خراسان رضوی 
تجاری  مبادالت  حجم  و  می شود  تأمین 
ایران با افغانستان در سال حدود دو میلیارد 

دالر است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در 
نشستی  برگزاری  و  افغانستان  به  اخیر  سفر 
با تجار افغان پیش بینی شد که ظرفیت های 
به  همکاری بین دو کشور در دو سال آینده 

دو برابر افزایش یابد.

مواد  مصرف  شریعت:  مرجان  اتفاقیه/ 
مخدر به ویژه در جوانان یکی از نگرانی های 
درصد  می شود،  محسوب  والدین  جدی 
باالیی از مردم اعتیاد و گرایش به مواد مخدر 
را مهم ترین عامل تهدید کننده رفاه، امنیت 

اجتماعی و سالمت می دانند.
اجتماعی  خاص  شرایط  دلیل  به  ما  کشور 
آمار  بودن  باال  و  بودن جمعیت  مانند جوان 
بیکاری و موقعیت جغرافیایی و همسایگی با 
پاکستان و افغانستان با مشکل مصرف مواد 
مخدر دست به گریبان است، از این رو یکی 
اعتیاد  از  پیشگیری  مهم  دستاوردهای  از 
آگاه بودن مردم از خطرات و مضرات مصرف 

آن است.
درگرایش  می تواند  که  عاملی  مهم ترین 
فرزندان در آینده به اعتیاد تأثیر گذار باشد 
سالگی  شش  از  قبل  تا  که  است  تربیتی 
اعتیاد  بنابراین ریسک  گرفته است،  صورت 
به  ورود  از  پیش  و  سال   6 زیر  تربیت  به 
اول  سال  شش  در  می گردد،  باز  دبستان 
را  خویشتنداری  کودک  به  بتوان  اگر  زندگی 
خواسته هایش  برابر  در  والدین  و  آموخت 
سیستم  از  فرزند  تربیت  و  نموده  مقاومت 
احتمال  باشد،  برخوردار  مجازات  و  پاداش 
به مصرف مواد مخدر  آینده  فرزند در  اینکه 
بنابراین  می رسد،  صفر  به  بیاورد  روی 
ناباب  دوست  بر  عالوه  نمود  اذعان  می توان 
تربیت  اعتیاد،  در  مؤثر  اجتماعی  عوامل  و 
بسیار  زندگی  اول  سال  شش  در  فرزند 

حساس و در اولویت است.
کودکان خطرناک تر  بر  اعتیاد  اثرات منفی 
که  کودکانی  است  بزرگساالن  اعتیاد  از 
به  اعتیاد  اثر  آینده سازان کشور هستند، در 
تنها  نه  که  می شوند  تبدیل  منفعلی  عناصر 
هزینه  بلکه  ندارند،  جامعه  برای  فایده ای 

زیادی به جامعه تحمیل می کنند.
بسیاری از آن ها ناخواسته به اعتیاد گرفتار 
شده اند حتی بسیاری معتاد به دنیا می آیند. 
خیلی از آن ها نمی دانند که معتاد هستند و 
از  بسیاری  با  می شوند  متوجه  که  زمانی 
رو  روبه  دیگر  روانی  و  اجتماعی  مشکالت 

می شوند.
کارشناس  مدرس،  رضا  راستا  همین  در 
کودکان  تعداد  بیشترین  گفت:  اجتماعی 
ساله   13 تا   7 سنی  گروه  در  اعتیاد  درگیر 
اعتیاد هم  آغاز  زمان  بیشترین  و  دارند  قرار 
از نوزادی تا 2 سالگی است حتی بسیاری از 

این کودکان شناسنامه و یا اسمی که هویت 
انها را مشخص کند ندارند بطوری که نیمی 
از انها حاصل ازدواج های غیر قانونی و روابط 

نامشروع هستند.
تحصیل  از  کودکان  این  بیشتر  افزود:  وی 
گدایی  خیابان  در  اجبار  به  و  بازمانده اند 
از  برخی  البته  می کنند  دستفروشی  یا  و 
کشورهای  از  مهاجرینی  نیز  کودکان  این 

افغانستان و پاکستان می باشند.
مدرس عنوان کرد: طبق آمارهای کشوری 

این  درصد   62 شد  اعالم  گذشته  سال  که 
مادران درگیر اعتیاد هستند که از این تعداد 
و  هستند  خانوار  سرپرست  آن ها  درصد   22
9 درصد نیز کارتن خواب و تن فروش بوده یا 

فوت شده اند.
جامعه  از  درصد   34 داشت:  اظهار  وی 
در  شده  شناسایی  معتاد  کودکان  آماری 
در  آن ها  بیشتر  که  می کنند  زندگی  تهران 
خاک  و  قرچک  خط،  لب  فرحزاد،  مناطق 
تهران،  از  بعد  البته  می کنند  زندگی  سفید 
در  را  امار  بیشترین  نیز  رضوی  خراسان 
که در جمعیت  پژوهشی  دارد. طبق  کشور 
درصد   34 است  شده  انجام  )ع(  علی  امام 
 54 آمده اند  دنیا  به  معتاد  کودکان،  این 
درصد آن ها مصرف مستقیم دارند و بقیه یا 
از طریق بخوری شدن یا از طریق شیر مادر 

)20 درصد( معتاد شده اند.
کودک  گفت:  اجتماعی  کارشناس  این 
بدو  از  که ممکن است  معتاد، کودکی است 
تولد معتاد باشد طوری که اعتیاد مادر روی 
بدنیا  معتاد  کودک  و  گذاشته  تأثیر  جنین 
بیاید که این اعتیاد ژنتیکی است ولی کودک 
یا طفلی که پاک متولد می شود، متاسفانه با 
سهل انگاری پدر و مادر و فقر و تنگدستی به 
جای اینکه با هم سن و سال هایش سرگرم 
بازی باشد و یا سرکالس درس حضور داشته 
باشد راهی خیابان های شلوغ شهر شده و به 
آغازی  این  و  کسب درآمد مشغول می شود 

و  کودک  خیابانی  دوستی های  شروع  برای 
اعتیاد است.

مدرس خاطرنشان کرد: باورها و اعتقادات 
که  است  عللی  از  دیگری  بخش  عامیانه 
منجر  کودکان  در  ایدز  و  اعتیاد  به  می تواند 
ما  کشور  در  شود.  آن  گستردگی  باعث  و 
درد  بروز  صورت  در  که  است  این  بر  اعتقاد 
می توان مقداری از تریاک را در آب حل کرده 
مسائل  بر  عالوه  البته  خورانید  کودک  به  و 
کم  اقتصادی،  فقر  چون  عواملی  فرهنگی، 
دسترسی  عدم  مهاجرت،  خانواده،  سوادی 
ثروت  ناعادالنه  توزیع  حمایتی،  خدمات  به 
و رشد فاصله طبقاتی در سال های اخیر در 

بروز این پدیده تأثیر گذار است.

تدابیر امنیتی در مرزهای خراسان رضوی

خطر اعتیاد در کودکان و نوجوانان

سامانه پیامک 100080888 

مدیر توسعه و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خبر داد

 تولید 50 محصول پزشکی توسط 
شرکت های دانش بنیان در مشهد

پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  توسعه  مدیر 
محصول   50 بر  افزون  تاکنون  گفت:  مشهد 
بنیان  دانش  شرکت های  توسط  پزشکی 
بازار شده  وارد  و  تولید  این دانشگاه  زیرپوشش 

است.
افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  سنگیان  مجتبی 
حیطه  در  محصول   40 شامل  محصوالت  این 
تجهیزات  حوزه  در  محصول  پنج  تشخیصی، 
سه  و  دارویی  حیطه  در  محصول  سه  پزشکی، 

محصول در حیطه نانو است.
شرکت های  تأسیس  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دانش بنیان از سال 1392 با هدف تجاری سازی 
تحقیقات پزشکی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد انجام می شود.
وی ادامه داد: طی دو سال گذشته 30 شرکت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حمایت  با  بنیان  دانش 
درصدی   50 رشد  از  که  شده  تأسیس  مشهد 

برخوردار بوده است.
بنیان  دانش  شرکت های  تأسیس  سنگیان 
از  را  به محصوالت مختلف  برای رسیدن  جدید 
برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان 

کرد.
به گفته وی، هم اکنون 80 عضو هیئت علمی 
شرکت های  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

دانش بنیان همکاری دارند.
پژوهشی  معاونت  فناوری  و  توسعه  مدیر 
طی  افزود:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  اختراع   82 ثبت  شاهد  گذشته  سال  سه 
عمل های  روش های  شامل  مختلف  بخش های 
ساخت  و  پزشکی  وسایل  و  تجهیزات  جراحی، 

دارویی بوده ایم.
طور  به  اخیر  سالهای  در  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه  در  اختراع   25 تا   20 ساالنه  متوسط 

علوم پزشکی مشهد به ثبت رسیده است.
قطب  عنوان  به  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پزشکی شرق کشور در حوزه پژوهش و فناوری 
از  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه های  بین  در 

جایگاه ممتاز برخوردار است.
این دانشگاه با هشت هزار دانشجو و افزون بر 
17 هزار کارکنان بهداشتی و درمانی، 15 شبکه 
مرکز   46 دانشکده،  هفت  درمان،  و  بهداشت 

تحقیقاتی و 23 بیمارستان را زیر پوشش دارد.
 

  رادیو نمایش�گاه ابت�کاری جدید در 
نمایشگاه کتاب مشهد

همزمان ب��ا برپایی هفدهمین نمایش��گاه بین 
الملل��ی کتاب ناش��ران ای��ران، رادیو نمایش��گاه 
در هش��ت ضلعی نمایش��گاه بین المللی مش��هد 

مستقر شده و به ارائه برنامه می پردازد.
به گزارش ایرن��ا، رادیو نمایش��گاه برنامه هایی 
از جمل��ه صدای کت��اب، معرفی کت��اب، همصدا 
با یار مهربان و س��اعتی با مس��ئوالن را در فضای 

نمایشگاه پخش می کند.
ای��ن برنام��ه رادیویی ه��ر روز س��اعت 15 آغاز 
می ش��ود و تا س��اعت 22 و زمان پایان کار روزانه 

نمایشگاه کتاب ناشران ایران ادامه دارد.
همچنی��ن در فواص��ل مختل��ف ارتب��اط زن��ده 
تلفنی با اهالی قلم برقرار و گزارش های متنوعی 
با محوریت کتاب از رادیو نمایشگاه کتاب مشهد 

پخش می شود.
گف��ت و گو با مولفان، ناش��ران، مترجمان، نقد 
و بررس��ی کتاب ها از دیگر بخش��های این برنامه 

رادیویی اختصاصی هستند.
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی خراس��ان 
رض��وی با اختص��اص فضایی به رادیو نمایش��گاه 
کتاب ه��ای  معرف��ی  ت��ا ضم��ن  ت��الش می کن��د 
ارزشمند نویسندگان جوان، گفت و گو با ناشران 
خارج��ی از جمل��ه ترک زب��ان و عرب زب��ان را به 
بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب مشهد ارائه کند.
نمایش��گاه بین المللی کتاب ناش��ران ایران در 
مش��هد ت��ا 13 آبان م��اه میزبان عالق��ه مندان به 

حوزه کتاب و کتابخوانی است.

::: خبر  :::

کارگردانی  و  موسویان  علی  نویسندگی  به  مقاومت«  »میدان  نمایش 
محمد جهانپا در سالن بهار مجموعه تئاترشهر مشهد روی صحنه می رود.

این  گفت:  خبر  این  بیان  با  نمایش  این  کارگردان  جهانپا  محمد 
نمایش از 10 آبان ماه تا 22 آبانماه ساعت 18 در سالن بهار مجموعه 
صحنه  روی  به  )ع(  رضا  امام  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  شهر  تئاتر 
به  می رود. وی افزود: روز یکشنبه 10 آبان ماه ساعت 18 اختصاص 

خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر دارد.
مشهد  شهدای  از  یکی  به  شب  هر  نمایش  این  کرد:  بیان  پا  جهان 

تقدیم می شود و اجرای شب اول نمایش به شهید سهیلی از شهدای 
بازیگر تقدیم می گردد.

نمایش میدان مقاومت برگزیده جشنواره تئاتر ماه، اثر تحسین شده 
جشنواره  در  حضور  جهت  برگزیده  اثر  ماه،  تئاتر  جشنواره  منتقدین 
تئاتر مقاومت، معرفی شده از جشنواره تئاتر ماه به عنوان اثر منتخب 
فروش  و  است   94 سال  در  المللی  بین  و  سراسری  جشنواره های  به 
بلیت این نمایش از گیشه تئاترشهر 12 هزار تومان و از طریق سایت 

مشهدگیشه 10 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

از امروز

میدان مقاومت در سالن بهار تئاترشهر به روی صحنه می رود

در ایران طبق آمار رسمی 
حدود یک میلیون و 200 هزار 

نفر درگیر اعتیاد هستند و 
درصدی از آن ها هم کودک 

هستند در تهران و شهرهای 
بزرگ، مواد مخدر یکی از 
عناوین مجرمانه است که 

پرونده های زیادی را تشکیل 
داده است. طبق آمارهای جهانی، 162 

تا 304 میلیون نفر در جهان 
درگیر مواد مخدر هستند و 
از این میان در سال 2013، 

حدود یک میلیون و 700 هزار 
نفر، از این طریق به HIV مبتال 
شده اند. در جهان 296 هزار 
و 720 هکتار زمین زیرکشت 

مواد مخدر است و یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان آن 

نیز کشور همسایه، افغانستان 
است.
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     س�ردرد های صبحگاهی مهم هس�تند

حتم��ا ش��ما ه��م ش��نیده اید ک��ه می گویند س��ردرد اول 
صب��ح ج��دی و خطرن��اک اس��ت و می تواند نش��انه ای از 
وجود تومور مغزی باش��د. اما این زمانی درس��ت اس��ت 
که س��ردرد صبحگاه��ی با عالئ��م دیگری همراه باش��د. 
بس��یاری از س��ردردها خطرن��اک نیس��تند و معم��وال ی��ا 
بخاط��ر تنش های عصبی ایجاد می ش��وند و یا به میگرن 
مربوط هس��تند. بیش��تر س��ردردها با دارو قاب��ل کنترل 
هس��تند و درمان می شود اما چیزی که مهم است یافتن 
عل��ت و منش��ا سردردهاس��ت. با درک منش��ا س��ردردها 
می توانی��د عام��ل آن را از بی��ن ببری��د و ی��ا آن را کنترل 

کنی��د و ی��ا درم��ان. 
ه��ر س��ردردی در صب��ح بخاطر وج��ود تومور س��رطانی 
نیس��ت. خوب اس��ت بدانید ک��ه همه توموره��ای مغزی 
ه��م نش��انه ای مث��ل س��ردرد ندارن��د. مهم تری��ن دالیل 
س��ردرد صبحگاهی وج��ود تنش عصبی، ب��د خوابیدن، 
کابوس ش��بانه ای که فشار زیادی به فرد در طول خواب 
م��ی آورد، گرس��نگی، خوابی��دن در ش��رایط نامس��اعد و 
مکان نامناس��ب، اس��تفاده از بالش س��ر نامناس��ب و کم 

خوابی اس��ت. 
اما چه س�ردردی را باید جدی بگیرید؟

 وقتی س��ردرد به همراه این عالئم هش��داردهنده شروع 
ش��ود باید حتما ب��ه متخص��ص اعص��اب و روان مراجعه 

کنی��د: 
اگر باالی س��ن 50 س��ال هس��تی و به تازگی سردردهای 

صبحگاهی بدون منش��ا خاصی دارید. 
اگر به تازگی دچار س��ردرد ش��ده اید و آنقدر شدید است 

ک��ه از خ��واب بیدارت��ان می کن��د. 
اگر س��ردرد به همراه اس��تفراغ و عالئم عصبی اس��ت. 

اگ��ر س��ردرد ب��ا اف��ت س��طح هوش��یاری و ت��اری دی��د و 
دوبینی همراه اس��ت. 

اگر س��ردرد با لرزش دس��ت و پا و اندام های بدن همراه 
اس��ت. 

اگر س��ردرد ناگهانی ش��روع می ش��ود و خیلی زود شدت 
پی��دا می کن��د. 

اگ��ر فش��ار زی��ادی ب��ه گیج��گاه وارد می ش��ود و پوس��ت 
س��رتان را حس��اس کرده اس��ت. 

ب��ه طور کلی هر نوع س��ردرد ش��دیدی که ناگه��ان ایجاد 
ش��ود، ع��وارض ش��دید ایجاد کن��د و هر روز تکرار ش��ود 

جدی و خطرناک تلقی می ش��ود. 

e te faghyeh@gmai l . com پست الکترونیک:  

ETEFAGHYEH DAILY NEWSPAPER
ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

روزنامه صبح استان

گوناگون
P U B L I C

6
w w w . e t e f a g h y e h . i r   Vol.5،No.1221  Nov .01 ،2015یکشنبه 10 آبان ماه 1394 - سال پنجم - 1221

     

 تو شمال شهر یه قنادی باز شد که فقط پولدارا 
می تونستن از اونجا خرید کنن. یه روز که تعدادی 
از پولدارا تو قنادی در حال خرید بودن یه گدای  
ژنده پوش وارد شد و تموم جیب هاشو گشت، یه 
اینو  گفت  میز.  رو  گذاشت  و  کرد  پیدا  تومنی   50

شیرینی بهم بده. 
مدیر قنادی با دیدن این صحنه جلو اومد و به 
اون فقیر تعظیم کرد و با خوشحالی و لبخند حالشو 

ازش پرسید و گفت: قربان خیلی خوش اومدید و 
قنادی ما رو مزین فرمودید. پولتون رو بردارید و 
کنین.  انتخاب  دارید  دوست  شیرینی  چقدر  هر 
امروز مجانیه اینجا... پولدارا از این حرکت ناراحت 
اینجوری  ما  با  چرا  که  ک��ردن  اعتراض  و  شدن 
برخورد نکرده ای تا حاال؟  مدیر قنادی گفت: شما 
آقا تموم داراییتون رو روی میز  این  اگه مثل  هم 

می گذاشتین، جلوتون تعظیم می کردم.

داستانک

آشپزی

محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم رایانه موسسه فناوری 
ماساچوست )MIT( روش جدیدی را برای مشاهده سوی دیگر دیوار 

ایجاد کرده اند. 
این روش که RF-Capture نام گرفته، بر اساس تحقیقی انجام شده 
است که محققان ماساچوست از سال 2013 تاکنون بر روی آن کار 

می کنند. 
یک  ح��اوی  دستگاه  اس��ت:  گونه  این  به  جدید  روش  عملکرد 
فرستنده بی سیم است که سیگنال رادیویی ارسال می کند. گیرنده 
پشت  در  پنهان  بدن  توسط  شده  بازتاب  سیگنال  سپس  دستگاه 
این  از  استفاده  با  الگوریتم  یک  سپس  می کند.  دریافت  را  دیوار 

داده ها می تواند سایه بدن را در سوی دیگر دیوار تشخیص دهد. 
دستگاه همچنین قادر خواهد بود بین افراد مختلف )تا 15 نفر( 
با دقت 90 درصد تمایز قائل شده و حرکت و حالت آن ها را دنبال 

کند. 
روش های دیگری برای پیگیری آنچه چشم بطور طبیعی قادر به 

دیدنش نیست، ابداع شده است. 
در سال 2014 نیز دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا، 
ربات های امدادرسانی ساختند که در زمان کار جمعی به ارسال و 
دریافت سیگنال های بی سیم برای یکدیگر به منظور تعیین وجود 

افراد در داخل ساختمال می پردازند.

مشاهده آن سوی دیوار با بازتاب وای فای 

     آش انار
مواد الزم:   

برنج 1 پیمانه
 سبزی آش 1 کیلو

 لپه 2 قاشق
 گوشت چرخ کرده نیم کیلو

 انار 2 کیلو
 پیاز سرخ کرده 4 قاشق

 پیاز خام 1عدد
 گلپر یک قاشق
 روغن 3 قاشق

 نمک و فلفل به مقدار الزم
 طرز تهیه:

فصل انار است و نمی توان از کنار غذاهایی که با 
این میوه خوش طعم و خوش رنگ تهیه می شوند 
شیراز  محلی  غذاهای  از  یکی  انار  آش  گذشت. 
طعم  از  و  بپزید  را  آن  می کنیم  توصیه  که  است 

بی نظیرش لذت ببرید.
هم  با  را  شده  رن��ده  پیاز  و  ک��رده  چرخ  گوشت 
ترکیب کرده و به آن نمک و فلفل بزنید و خوب ورز 
دهید. سپس لپه و پیازداغ را با هم تفت دهید و 
تا 5 لیوان آب روی آتش مالیم  با 4  اجازه دهید 

بپزند. سپس نمک و فلفل را به آن اضافه کرده و 
برنج شسته شده را همراه با سبزی آش و دانه های 
انار، در قابلمه بریزید و اجازه دهید خوب بپزد تا 
برنج له شود. گوشت چرخ کرده ای را که با پیاز ورز 
دادید، به صورت توپک های کوچک در آورده و در 
آش بریزید و بگذارید آش جا بیفتد. سپس گلپر 
نعناع داغ،  با  را  آن  و روی  کرده  اضافه  به آش  را 

پیازداغ و دانه های انار تزئین کنید.

پنیرها متنوع تر از آن هستند که بتوانید 
در  کنید.  محدود  صبحانه  وعده  به  را  آنها 
می شناسیم،  ما  که  چیزی  برخالف  دنیا 
پنیرها صدها نوع مختلف دارند و براساس 
مواد تشکیل دهنده، شیوه فرآوری و حتی 
هم  ایران  در  متفاوتند.  آنها  تولید  منطقه 
چند سالی است که انواع پنیرها از لیقوان 
پنیرهای  شاهد  و  رفته  فراتر  خامه ای  و 
پخت  در  کارکردشان  که  هستیم  غیربومی 
و...  کیک  و  عصرانه  س��االد،  تهیه  غ��ذا، 
خریدن  مشتاق  شما  است  ممکن  است. 
مقدار زیادی از این پنیرها باشید اما دقیقًا 
ندانید که چطور باید از آنها نگهداری کنید. 
و  دارند  باالیی  قیمت  کیفیت  با  پنیرهای 
به  زیادی  ضرر  فقط  نه  آنها  شدن  خراب 

شما می زند، بلکه ممکن است شما را 
از خرید دوباره آنها منصرف کند. 

روش  با  آشنایی  بنابراین 
برای هر  پنیر  از  نگهداری 

کدبانویی ضروری است.
پ��ن��ی��ره��ا ب��راس��اس 
نتیجه  در  و  ب��اف��ت 

نوع  دو  نگهداری  شیوه 
سفت  هستند:  متفاوت 

مثل  سفت  پنیرهای  ن��رم.  و 
به هلندی  پنیرهای معروف  یا  گودا 

شرایط نگهداری دشواری دارند. بنابراین 
بهتر است آنها را به اندازه مصرف بخرید. 
به طوری که زمان نگهداری از آنها کمتر از 

یک ماه باشد.
پنیرهای سفت را در پالستیک یا فویل 
از  آن  طعم  هم  چون  نکنید.  نگهداری 
فقدان  در  سرعت  به  هم  و  م��ی رود  بین 
روکش  یک  پنیرها  می شوند.  فاسد  هوا، 
کیسه  یا  کاغذ  آن  به  که  دارند  مخصوص 
بهترین  روکش  این  می شود.  گفته  پنیر 
پنیری  اگر  هستند.  پنیر  نگهداری  فضای 
روکشی  چنین  ک��رده ای��د  خ��ری��داری  که 
شیرینی پزی  روغ��ن��ی  کاغذ  از  ن���دارد، 
بپیچید.  آن  در  را  پنیر  و  کنید  استفاده 
نه  و  نه چندان محکم  کاغذ  که  به صورتی 
چندان آزاد دور پنیر پیچیده شده باشد. 
هوای  به  ولی  می کند  تنفس  پنیر  چون 

زیادی هم احتیاج ندارد. پنیر بسته شده 
یا یک  را در داخل دو کیسه  کاغذ  این  در 

سلفون پالستیکی بپیچید.
در  را  سفت  پنیرهای  یخچال،  در 
پایین ترین قسمت، یعنی فضای سبزی و 
میوه ها نگه دارید. فضای نگهداری از پنیر 

باید خشک باشد.
هر بار که بسته بندی پنیر را باز می کنید، 
که  چ��را  کنید.  ع��وض  را  آن  دور  کاغذ 
روغن  و  هستند  روغنی  سفت  پنیرهای 
پنیر  تنفس  مانع  و  شده  کاغذ  جذب  آنها 

می شود. در نتیجه پنیر کپک می زند. 
پنیرها را برای نگهداری بهتر می توانید 
روغ��ن  از  ش��ی��ش��ه ای  در 
زی��ت��ون ش��ن��اور 
کنید 

و 
انواع طعم دهنده ها مثل سبزیجات معطر 
آنها  روغن  در  را  فلفل  و  سیر  حبه های  یا 

بریزید.
پنیر،  شدن   خشک   از  جلوگیری   برای  
کره   کمی   آن ،  ش��ده   بریده   ط��رف   روی  
می توانید  همچنین   بمالید.  روغ��ن   یا 
به   ندهد  پس   ُپرز  که   را  دستمال  تمیزی  
پنیر  قالب   و دور  وسیله  سرکه  خیس کرده  

بپیچید.
روش ه��ای  هم  ن��رم  پنیرهای  درب���اره 
دارن���د.  زی���ادی  حساسیت  ن��گ��ه��داری 
پنیرهای نرم تر ماندگاری و طول عمرشان 
کمتر از پنیرهای سفت است. ما می توانیم 
پنیرهای سفت مثل پنیر سفید و پنیرهای 
سوئیسی را پس از باز کردن درب آنها، به 

نگهداری  یخچال  در  هفته   4 تا   3 مدت 
پنیرهای  مثل  ن��رم،  پنیرهای  کنیم. 
پرچرب را تنها به مدت یك هفته می توانیم 
در یخچال نگهداری کنیم. برای اینکه از 
حاصل  کامل  اطمینان  پنیر  بودن  سالم 
نگاه  آن  تولید  تاریخ  به  کنید،  می توانید 
کنید. اما بهترین روش این است که پنیر 
را امتحان کنید، یعنی دقت کنید و ببینید 

آیا کپکی بر روی آن وجود دارد یا خیر.
پنیری را که بر روی آن کپك وجود دارد 
باید در این مورد خیلی  مصرف کنید، اما 
دقت کنید. با چاقو، سطحی را که با کپك 
پوشیده شده است ببرید و سعی کنید چاقو 
را تمیز نگه دارید تا از گسترش و افزایش 
کپك خودداری کنید و سپس آن را مجددًا 
آغشته  موم  به  که  کاغذی  از  مقداری  با 
می توانید  همچنین  بپوشانید.  اس��ت، 
داری   در  ظرف   درون   را  کپک زده   پنیر 

در ق������رار  حبه قند  چند  دهید، 
در  و سپس   بیندازید  آن  
این   با  بگذارید.  را  ظرف  
پنیر  از  کپک ها  ک��ار 
قند  سراغ   و  شده   جدا 
در  سپس   م��ی رون��د. 
و  ب��رداش��ت��ه   را  ظ��رف  
بیرون   را  قندها  حبه  

بیندازید.
م��ی��ان   را  پ��ن��ی��ر  اگ����ر 
خیسانده اید  انگور  سرکه   در  که   پارچه ای  
قرار دهید، طعم  و مزه  خوبی  خواهد یافت  

و مدت  زیادتری  تازه  خواهد ماند.
می خواهید  و  است   نرم   شما  پنیر  اگر 
سفت  شود، آن  را درون  آب  نمک  جوشیده  
مقدار  چقدر  هر  بیندازید.  سردشده   ولی  
می شود.  سفت تر  پنیر  باشد  بیشتر  نمک  
برعکس  اگر پنیر سفت  است  و می خواهید 
بدون   جوشیده   آب   درون   را  آن   شود  نرم  
پنیر  می توانید  همچنین   نمک  بیندازید. 

سفت  را درون  دوغ ، خیس  کنید.
شود  فاسد  دی��ر  پنیر  می خواهید  اگ��ر 
ماست   آب   یا  ماست   در  را  همیشه آن  
بیندازید. با این کار پنیر بسیار لذیذتر هم 

می شود.

روش های نگهداری از پنیر

سالمت

سامانه پیام کوتاه اتفاقیه
30005843

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.

جواب

8 7 4
2 5 6 1

2 4
4 6 5 3 2

5 1 9 7
7 3 6 1 5

9 7
8 6 5 4

5 2 9

جدول
شمــاره

825

جواب

689371542

234586971
715294683
146758329

528139467

973462158

362947815

897615234

451823796

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

591332419
658613529
946811353
819967872
659577211
231598581
228478665
872164673
566233145

     دارایی

دانستنی ها

دمای  کنترل  قابلیت  با   ember لیوان 
تر  لذتبخش  ما  برای  را  نوشیدن  دقیق، 
و  خوردنی  تواند  می  ماگ  این  کند.  می 
نوشیدنی را ساعت ها در دمای ایده آلتان 

نگه دارد.
 این لیوان صفحه نمایشی دارد که دمای 

با چرخاندن  نوشیدنی را نشان می دهد و 
را  دم��ا  توانید  می  لیوان  پایین  قسمت 
لیوان  طراحی  دهید.  کاهش  یا  افزایش 
توانید  می  طرف  هر  از  که  ایست  گونه  به 
جهات  به  نیاز  هم  شارژ  برای  و  بنوشید 

گیری خاصی نیست. 

مسمومیت های  اخیر  س��ال ه��ای  در 
جهان  در  غ��ذا  آلودگی  از  ناشی  غذایی 
افزایش یافته است. بسیاری از میکروب ها 
مسمومیت  ایجاد  برای  عاملی  گذشته  در 
شناخته نمی شدند اما اکنون میکروب های 
حتی  که  شده اند  شناخته  زایی  بیماری 
اکسیژن  با  می توانند در سرما و در محیط 

کم زنده بمانند و رشد کنند. 
که  است  بیماری ای  غذایی  مسمومیت 
میکروب  به  آلوده  غذاهای  خوردن  اثر  بر 
انگل،  مضر  میکروب های  می شود.  ایجاد 
در  معموال  و  هستند.  وی��روس  و  باکتری 
گوشت خام، مرغ و تخم مرغ یافت می شود 
کنند.  سرایت  غذایی  هر  به  می توانند  اما 
و  اسهال  لرز،  و  تب  س��ردرد،  مسمومیت 
ایجاد  جسمانی  شدید  ضعف  و  استفراغ 

دچار  که  زمانی  قدم  اولین  در  می کند. 
باید  هستید  مسمومیت  شدید  عالئم 
حال  عین  در  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
می توانید با رعایت چند نکته غذایی آن را 

کنترل و درمان کنید. 
در مسمومیت غذایی آب زیادی از دست 
مایعات  که  است  خوب  بنابراین  می دهید 
را  یخ  تراشه های  کنید.  مصرف  بیشتری 
بمکید و یاکمی چای ولرم با لیمو بنوشید. 
بعد از اینکه تهوع بر طرف شد سعی کنید 
آب سیب بنوشید. نوشابه و نوشیدنی های 

گازدار و تحریک کننده مصرف نکنید. 
نان  نعناع،  ریحان،  ماست،  برنج،  موز، 
کمترین  م��واد  ای��ن  کنید.  مصرف  تست 
و  می کنند  ایجاد  معده  در  را  تحریک 
این وضعیت آسان  آنها در  معموال گوارش 

مسمومیت های  می تواند  سیر  است.  تر 
ناشی از مصرف گوشت خام را فورا بر طرف 
کند بنابراین سعی کنید در انواع سوپ های 

ساده از سیر استفاده کنید. 

10 ساله پیش ، پس از وقوع یک سونامی 
در نزدیکی Chennai در هند، یک تعمیرکار 
Sekar متوجه 2 طوطی کوچک  نام  به  پیر 
برنج  با  بالفاصله  و  شد  آواره  و  رنگ  سبز 
های خانه خود شروع به غذا دادن به آنها 

ترک  را  آنجا  پرندگان  این  آن  از  کرد. پس 
نکردند و شروع به تکثیر کردند و هم اکنون 
این  اطراف خانه  در  4 هزار طوطی  حدود 
او  که  کنند  می  زندگی  ساله   62 کار  تعمیر 
هر روز با برنج از آنها پذیرایی می کند. او 

40 درصد از درآمد خود را صرف مراقبت از 
این پرندگان می کند و همین باعث شده تا 
جمعیت این طوطی ها افزایش یابد و این 
مکان را به محلی جالب و توریستی تبدیل 

کنند.
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در ادامه هفته یازدهم لیگ برتر تیم سیاه جامگان با نتیجه 2 بر یک نتیجه 
بازی را به سایپا واگذار کرد.

 15 ساعت  از  برتر  لیگ  یازدهم  هفته  ادامه  در   ، تسنیم  گزارش  به 
سیاه جامگان و سایپا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 2 بر یک به 

سود تیم سایپا به پایان رسید.

در  دیروز   15 ساعت  از  تهران  سایپای  و  سیاه جامگان  تیم  دو  دیدار 
ورزشگاه ثامن مشهد مقدس آغاز شد.

شاه  روزبه  و   25 دقیقه  در  رضایی  غالمرضا  توسط  دیدار  این  گل های 
علی دوست در دقیقه 58 برای تیم سایپا و امید سینگ در دقیقه 43 برای 

سیاه جامگان در این بازی زده شد.

سیاه جامگان در برابر سایپا شکست خورد رضوی  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
عنوان کرد

افزایش 20 درصدی بن خرید در    
نمایشگاه کتاب مشهد

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
خرید  بن  درص��دی   20 افزایش  گفت:  رضوی 
کشوری  برجسته  شخصیت های  حضور  کتاب، 
همراهی  و  نمایشگاه  گشایش  م��راس��م  در 
از  دوره  این  ویژگی های  از  مختلف  نهادهای 

نمایشگاه کتاب مشهد است.
ارش��اد  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
حاشیه  در  سرابی  سیدسعید  رضوی،  خراسان 
مشهد  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  از  بازدید 
در  که  خاصی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دلیل کمبود 
از  بسیاری  امسال  دارد،  وج��ود  مالی  منابع 

استان ها نمایشگاه کتاب را برگزار نکردند.
وزارت  عالی رتبه  مسئوالن  داد:  ادام��ه  وی 
خراسان  در  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  ارش��اد 
بر  بودند  کرده  واگ��ذار  استان  این  به  را  رضوی 
گرفته  تصمیم  جمعی  همت  با  اس��اس  همین 
مالی  مشکالت  تمام  وجود  با  نیز  امسال  شد 

نمایشگاه کتاب برگزار شود.
خراسان  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  مدیرکل 
مختلف  ارگان ها  و  مجموعه ها  حضور  رضوی 
یکی  را  مشهد  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  در 
و  دانست  نمایشگاه  از  دوره  این  ویژگی های  از 
کتاب،  خرید  بن  درص��دی   20 افزایش  گفت: 
در  کشوری  برجسته  شخصیت های  حضور 
نهادهای  همراهی  و  نمایشگاه  گشایش  مراسم 
نمایشگاه  از  دوره  این  ویژگی های  از  مختلف 

کتاب مشهد است.
در  که  اتفاقاتی  به  توجه  با  کرد:  بیان  سرابی 
بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال 
رقم خوردن است قطعًا نمایشگاه کتاب در سال 
آینده با ظرفیت بسیار عظیم و رویکرد ویژه در 

حوزه مشهد 2017 دایر می شود.

م�رز  از  ای�ران  ام�دادی  محمول�ه   
دوغارون به افغانستان ارسال شد

در  گفت:  تایباد  احمر  هالل  جمعیت  رییس 
محموله  نخستین  افغانستان  در  زلزله  وقوع  پی 
والیت  برای  ای��ران  اسالمی  جمهوری  ام��دادی 
بدخشان از مرز دوغارون وارد کشور همسایه شد.
افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  صیادی  غالمرضا 
هالل  جمعیت  ارزیاب  گروه  حضور  به  توجه  با 
دیدار  و  کابل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر 
محموله  این  افغانستان،  احمر  هالل  دبیرکل  با 
در قالب سه کامیون به وزن 20 تن شامل چادر، 
پتو و موکت جهت رساندن به مناطق زلزله زده 

به آن کشور ارسال شد.
زلزله  وقوع  اعالم  اولیه  ساعات  در  گفت:  وی 
احمر  ه��الل  جمعیت  بالفاصله  افغانستان 
و  گروه ها  اعزام  جهت  ایران  اسالمی  جمهوری 

کمک های امدادی اعالم آمادگی کرد.
فرماندار تایباد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هم 
امن ترین  از  یکی  عنوان  به  دوغارون  مرز  اینک 
مرزهای شرقی ایران به لحاظ ارائه خدمات در 

آمادگی کامل به سر می برد.
مهم ترین  از  یکی  افزود:  راد  شرافتی  حسین 
استحکام  امید  و  تدبیر  دول��ت  سیاست های 
می باشد  همسایه  کشورهای  با  دوستانه  روابط 
با  تایباد  شهرستان  همجواری  به  توجه  با  لذا 
خوبی  اقدامات  باره  این  در  افغانستان  کشور 
صورت گرفته است.از ابتدای امسال تاکنون 80 
هدف  با  امدادی  اقالم  انواع  شامل  محموله  تن 
مرز دوغارون  از طریق  بشر دوستانه  کمک های 

به افغانستان ارسال شده است.
شهر  کیلومتری   18 فاصله  در  دوغ��ارون  مرز 
نفری  هزار   114 شهرستان  دارد.  قرار  تایباد 
شرقی  جنوب  کیلومتری   225 فاصله  در  تایباد 
ریشتری   7.5 ل��رزه  است.زمین  واق��ع  مشهد 
غرب  از  وسیعی  بخشهای  گذشته  دوشنبه  روز 
پاکستان،  افغانستان،  کشورهای  جمله  از  آسیا 
زلزله  این  لرزاند.کانون  را  تاجیکستان  و  هندو 
 70 ح��دود  در  هندوکش  کوههای  رشته  در 
مرکز  آباد  فیض  شهر  شرق  جنوب  کیلومتری 
والیت بدخشان در شمال شرق افغانستان و در 
بوده  زمین  سطح  کیلومتری   200 حدود  عمق 
است.دفتر ریاست جمهوری افغانستان آخرین 
و  کشته   115 را  کشور  این  زلزله  قربانیان  آمار 
538 زخمی اعالم کرد و افزود بر اثر زلزله هفت 
مدرسه،  باب   12 مسکونی،  منزل   630 و  هزار 
استان   9 در  دولتی  ساختمان   20 و  مسجد   17
کنر،  است.استان های  شده  تخریب  افغانستان 
تخار، بدخشان و ننگرهار بیشترین آسیب را از 

این زلزله متحمل شده اند.

:::  خبر  :::

مشهد/صباعظیمی: هفدهمین نمایشگاه 
شرایطی  مقدس  مشهد  ایران-  ناشران  کتاب 
هم  دور  کودک  کتاب  ناشران  تا  کرده  فراهم  را 
جمع شوند و آثار خود را به مردم معرفی کنند. 
اما در این میان مهم ترین مؤلفه ای که به گفته 
بیشتر  توجه  است،  مانده  جا  کارشناسان، 
بویژه  مختلف  قالب های  در  کودکان  نیاز  به 
عنوان  به  که  موضوع  این  است.  تصویرسازی 
یک خالء اساسی در کتاب های کودک به چشم 
می خورد، از جمله موضوعاتی است که نیازمند 
نظر  هم  تا  است  مناسب  راهکارهای  ارائه 
مخاطب کودک را به خود جلب کند و هم بتواند 

بازار این نوع کتاب را در مشهد پررونق کند.
شناختی آسیب بررسی به توجه

تصویرسازیکتابکودکضروریاست
اشاره  با  کودک  کتاب  تصویرگران  از  یکی 
معنای  به  کودک  کتاب  تصویرگری  اینکه  به 
هم  کنار  در  تصاویری  مجموعه  آوردن  پدید 
تأثیرپذیر  سنی  گروه  این  تا  کرد:  اظهار  است 
و حساس بتوانند با داستان ارتباط آسان تر و 

بهتری برقرار کنند.
با اشاره به اینکه بوجود آوردن  علی شهرکی 
عوامل  هنوز  که  کودکان  برای  روایتگر  تصاویر 
را  تصاویر  نمی توانند  و  نمی شناسند  را  بصری 
مورد تحلیل و تدوین ذهنی قرار دهند افزود: 
جدی  نگاه  تصویرسازی  به  ما  کشور  در  هنوز 

نشده است.
کتاب  ما  کشور  در  اصواًل  کرد:  اضافه  وی 
قرار  که  فرهنگی  محصولی  عنوان  به  کودک 

را  کودکی  دوران  آموزش های  از  بخشی  است 
نگرفته  قرار  جدی  بررسی  مورد  دهد  پوشش 
در  بیشتر  کودک  کتاب  که  طوری  به  است 
هرگاه  و  می آید  حساب  به  سرگرمی ها  شمار 
محصولی  عنوان  به  را  کودک  کتاب  خواستیم 
تاثیرگذار قلمداد کنیم بیشتر به سمت و سوی 
کودکان  که  رفته ایم  کتاب ها  در  دادن  شعار 

نتوانسته اند ارتباطی با آن برقرار کنند.
شهرکی ادامه داد: گمان می کنم تصویرسازی 
تخصصی  نگاهی  که  این  از  جدای  ما  کشور  در 
بررسی آسیب  به  به آن بشود احتیاج  و هنری 
به  آن  از  بخشی  البته  که  دارد  شناختی 
راستا  این  در  و  می شود  مربوط  تصویرسازی 
برای داستان نویسی مراحل نشر و تولید کتاب 
را  حوزه  این  در  مؤثر  افراد  وظایف  باید  کودک 

دوباره تعریف کنیم.
وضعیت  بررسی  پیرامون  فرهنگی  فعال  این 

گفت:  مشهد  در  کودک  کتاب  تصویرگری 
به  کار  کتاب  تصویرگران  از  مشهدی  ناشران 
که  طوری  به  می کنند  طلب  »بازاری«  اصطالح 
فروش  خوب  که  کاری  آیا  نیست  معلوم  دقیقًا 

می شود یا کاری که ناشر سفارش می دهد،
کودکونوجوانبهدنبالسادگیتصاویر

کتابهستند
در این زمینه، یکی دیگر از تصویرگران کتاب 
از  صحبت  که  زمانی  اینکه  به  اشاره  با  کودک 
تصویرگری »خوب« می شود این خوب، در نگاه 
افراد مختلف تعابیر گوناگونی دارد و مؤلفه هایی 
که در ذهن مردم شکل می گیرد هم با یکدیگر 
می توان  من  نظر  به  کرد:  بیان  است  متفاوت 
که تصویرگری خوب حداقل  کلی گفت  به طور 
کودک  یعنی  مخاطب  با  که  است  تصویرگری 
ارتباط برقرار کند و او را به سمت کتاب جذب 

کند.

در  حاضر  حال  در  افزود:  مثقالی  فرشید 
نوآوری ها  و  فرمی  شکلی،  معیارهای  ایران 
بدی  و  خوبی  درباره  قضاوت  اصلی  معیار 
قرار  توجه  مورد  کودک  کتاب  تصویرگری  یک 
می گیرد و به نوعی می توان گفت تناسب سنی 
اثر و مخاطب و ارتباط متن و تصویر تا حدودی 

از هم گسسته شود.
حالی  در  اتفاق  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نوجوان  و  کودک  یعنی  ما  مخاطب  که  است 
تصویر  با  برقراری  در  سادگی  دنبال  به  بیشتر 
است خاطرنشان کرد: برای این کار اصاًل مهم 
توانایی در مکاتب  و  نیست که ما چقدر دانش 
مختلف داریم؛ بلکه ما باید خودمان را به دانش 

مخاطب نزدیک کنیم.
توانایی های  و  کودک  گرفتن  نادیده  مثقالی، 
کتاب های  تصویرگری  آفت های  از  یکی  را  وی 
این گروه سنی دانست و تاکید کرد: امروزه در 
و  خوب  تصویرگری  را  تصویرگری  دنیا  تمام 
و  فرمی  جنبه های  از  فارغ  که  می داند  مناسب 
شکلی گروه سنی مخاطب را در نظر گرفته باشد 
و زبان تصویری مناسب آن گروه سنی را اتخاذ 
برای  تصویرگری  مثال  عنوان  به  باشد،  کرده 
مخاطبان گره سنی سه تا شش سال که توانایی 
تصویرسازی  با  است،  محدودتر  ذهنی شان 
قطعًا  نوجوانان  یا  دبستانی  کودکان  برای 
گروه  این  برای  تصویرگری  در  است؛  متفاوت 
سنی مهم نیست که چقدر ریزه کاری می شود، 
چون این دسته از مخاطبان تنها کلیات را درک 

می کنند.

در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
شمال و شرق کشور گفت: تبادل و رفت و آمد 
هیئتهای خارجی در خراسان رضوی از ابتدای 
پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  تاکنون  امسال 

افزون بر 50 درصد رشد دارد.
غالم عباس ارباب خالص در گفت و گو با  ایرنا 
این  طی  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  افزود: 
مدت در خراسان رضوی به تناسب ظرفیت ها 
مناسبات  توسعه  راستای  در  استان  توان  و 
ورود  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 

یافته است.
ای  گسترده  تالش های  امروزبا  گفت:  وی 
جمهوری  خارجی  دیپلماسی  حوزه  در  که 
و  نظام  مشی  خط  چارچوب  در  ایران  اسالمی 
هدایت های داهیانه رهبر معظم انقالب صورت 
گرفته فضای خوبی برای همکاری های خارجی 

فراهم شده و افق روشنی پیش رو داریم.
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
با اشاره به سفر هیئتهای  شمال و شرق کشور 
 100 هیئت  حضور  جمله  از  خارجی  متعدد 
به  تایلندی  هیئت  سفر  افزود:  فرانسوی  نفره 

خراسان رضوی نیز با به زودی انجام می شود.
که  روابطی  پیرو  هم  هیئتی  داد:  ادامه  وی 
در سال 1381 با ایالت آندراپرداش هند ایجاد 
خواهد  مشهد  به  سفری  سال  آخر  تا  بود  شده 
داشت تا تفاهم هایی که از سوی اتاق بازرگانی 
پیگیری  را  شد  امضا  زمان  آن  در  استان  دو 

نماید.
ارباب خالص این هیئت را متشکل از بخش 
استان  بازرگانی  اتاق  اعضای  و  خصوصی 
جمله  از  کرد:  بیان  و  عنوان  آندراپرداش 
بحث  سفر  این  در  پیگیری  مورد  موضوعات 
راه اندازی خط پروازی بین مشهد - حیدرآباد 
آن  در  را  شیعه  جمعیت  بیشترین  که  است 

بخش از کشور هند دارد.
پیگیری  این  از  پیش  این موضوع  گفت:  وی 
و مجوزهای الزم برای آن صادر شده اما چون 
انجام  به  قادر  شده  معرفی  هوایپمایی  شرکت 
پرواز و تعهدات آن نبود تاکنون اجرایی نشده 

است.
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
نزدیک  آینده  در  افزود:  کشور  شرق  و  شمال 

لهستان  کشور  به  رضوی  خراسان  از  هیئتی 
نمایشگاه های  آنکه  ضمن  می شود  اعزام 
و  مزارشریف  شهرهای  در  استان  اقتصادی 
هرات افغانستان در دست پیگیری است که تا 

پایان امسال برگزار می شوند.
وی ادامه داد: سفر هیئتی از ویتنام به مشهد 
نیز از دیگر برنامه ها است که پیرو سفر سفیر آن 
کشور به خراسان رضوی مقدمات پیش نویس 
شده  تأیید  که  فرستاده اند  را  همکاری ها  سند 
همکاری های  این  برای  ما  آمادگی  اعالم  با  و 

هیئتی از ویتنام به مشهد سفر می کند.
سفر  به  اشاره  با  ادامه  در  خالص  ارباب 
بازدید  آن  پیرو  و  چین  کیانگ  سین  استاندار 
سفیر چین از خراسان رضوی گفت: هم اینک 
قبل  به  نسبت  استان  این  در  آمدها  و  رفت 
خارجه  وزارت  در  ما  و  گرفته  بیشتری  شتاب 

این تبادل هیئتها را رصد می کنیم.
حوزه ها  برخی  در  اکنون  هم  افزود:  وی 
از  تعدادی  از  دوجانبه  همکاری  پیشنهاد 
ترکمنستان،  قرقیزستان،  همچون  کشورها 
منطقه  کشورهای  از  دیگر  برخی  و  قزاقستان 

خراسان  از  هم  هیئتی  و  کرده ایم  دریافت  نیز 
رضوی به ترکیه سفر کرده است.

در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
شمال و شرق کشور سفرهای برخی از مسئوالن 
عراقی به خراسان را از دیگر موارد ذکر و بیان 
روابط  تناسب  به  مناسبات  توسعه  این  کرد: 
پیگیری  جدیت  با  رضوی  خراسان  منافع  و 

می شوند.

قتل  و  سرقت  صحنه  بازسازی  دیروز   صبح 
بازپرس  قاضی،  حضور  با  مشهدی  طالفروش 

پرونده و متهمان صورت گرفت.
ششم   11 ساعت  حوالی   ، فارس  گزارش  به 
از یک  بر سرقت  مبنی  که خبری  بود  ماه  آبان 
طالفروشی و قتل طالفروش بر اثر ضربه چاقو 
قرار  رضوی  خراسان  رسانه های  خبر  صدر  در 

گرفت.
خیابان  در  واقع  طالفروشی  قتل  داستان 
روز  که  بوده  قرار  این  از  طالب  مفتح  شهید 
طالفروشی  به  مسلح  سارق   2 ماه  آبان  ششم 
بر  عالوه  و  برده  هجوم  طالب  محله  در  نگار 
طالفروش  طال،  کیلوگرم   2 از  بیش  سرقت 

جوان را بر اثر ضربه چاقو به قتل رساندند.
بالفاصله  طالفروش  قتل  و  سرقت  پرونده 
 48 از  کمتر  و  گرفت  قرار  پلیس  کار  دستور  در 

ساعت سارقان دستگیر شدند.
قتل  و  سرقت  صحنه  بازسازی  دیروز  صبح 
بازپرس  قاضی،  حضور  با  مشهدی  طالفروش 

پرونده و متهمان صورت گرفت.
در صحنه بازسازی قتل، »ح« یکی از متهمان 
در  مشهدی  طالفروش  قتل  و  سرقت  پرونده 
ماجرا  این  در  کرد:  اظهار  حادثه  این  تشریح 
بوده  من  دوستان  از  که  »ع«  و  من  توسط  که 
در  و  سنجیده  را  فضا  مدتی  شد،  برنامه ریزی 
فرصت مناسب وارد مغازه شدیم که البته مکان 
این طالفروشی که در کوچه قرار داشت، یکی 
از موارد مناسبی بود که ما برای سرقت انتخاب 

کردیم.

حسینی،  سیدجواد  سؤال  به  پاسخ  در  »ح« 
از  سؤال  این  طرح  با  مشهد  قتل  ویژه  بازپرس 
متهمان که استفاده از ماسک و ظاهر نامناسب 
نشد،  مقتول  در  شک  ایجاد  سبب  آیا  شما 
خودرو  دستگاه  یک  سرقت  این  برای  گفت: 
مخدوش  را  آن  پالک  و  کرده  کرایه  را  پراید 
کردیم، در حالی که مالک خودرو هیچ اطالعی 
چه  به  را  خودرو  ما  که  نداشته  موضوع  این  از 

منظوری کرایه کردیم.
این متهم پرونده یادآور شد: برای این سرقت 
سالح وینچستر را با قیمتی بیش از 2 میلیون 
و یک عدد کلت کمری را با قیمت یک میلیون 
حین  در  کردیم،  خریداری  تومان  هزار   400 و 
طالفروشی  مغازه  از  بار  یک  حتی  سرقت  این 
نهایت  در  اما  آمدیم  بیرون  پشیمانی  اظهار  با 
بلکه  سرقت  تنها  نه  ما  و  خورد  رقم  اتفاق  این 

متاسفانه طالفروش را به قتل رساندیم.
طالفروش  قتل  از  پس  داد:  ادامه  وی 
بالفاصله به بهشت رضا رفته و چاقو و لباس ها 
را آتش زدیم اما غافل از اینکه چاقو کشف شد، 
اسلحه  با  را  وی  مقتول  با  درگیری  زمان  در 
که احساس کردم  و درست زمانی  تهدید کرده 
را  مغازه  درآوردن  زنگ  به  قصد  طالفروش 
دارد، به سمت وی حمله برده و غافل از اینکه 
کرده  برخورد  مقتول  چپ  سمت  شانه  با  چاقو 

است.
»ع« یکی دیگر از متهمان دیگر پرونده گفت: 
مقتول  و  ما  میان  درگیری  زمان  در  درست 
موضوع  این  متوجه  زن   2 که  کردیم  احساس 

شدند اما ما مجبور به این کار بودیم و علت ما 
برای سرقت بدهی 70 میلیونی تومانی بود.

پرونده،  متهم  دو  این  صحبت های  از  پس 
زمینه  در  مشهد  قتل  ویژه  بازپرس  حسینی، 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  پرونده  این  بررسی 
حساسیت این مهم بالفاصله موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت و در کمتر از یک شبانه روز 
ساعت   48 ظرف  و  گرفته  قرار  شناسایی  مورد 

دستگیر شدند.
اینکه  بیان  با  مشهد  قتل  ویژه  بازپرس 
به بزه خود اعتراف  از دستگیری  متهمان پس 
قتل  صحنه  بازسازی  شد:  یادآور  کردند، 
و  دادگستری  رییس  مؤکد  خواسته های  از 
بود که  این  بر  بوده و تالش ها  دادستان مشهد 

در کمترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.
وی یادآور شد: متهمان این پرونده »ح« 31 
سرقت  عمد،  قتل  در  همکاری  جرم  به  ساله 
»ع«  و  غیرمجاز  سالح  نگهداری  و  مسلحانه 
به جرم مشارکت در سرقت مسلحانه  24 ساله 
خود  عمل  سزای  به  غیرمجاز،  سالح  حمل  و 

می رسند.
حسینی گفت: با توجه به تقاضای اولیای دم 

قاتل به اشد مجازات می رسد.
پلیس  رییس  بیدمشکی  حسین  ادامه  در 
آگاهی خراسان رضوی نیز در این رابطه اظهار 
ساعت   6 از  کمتر  در  قتل  وقوع  از  پس  کرد: 
متهمان پرونده شناسایی شده و در کمتر از 48 

ساعت دستگیر شدند.

اتفاقیه گزارش می دهد؛

درآمدزایی کتاب کودک به تصویرسازی آن لطمه می زند

رفت و آمد هیئتهای خارجی افزایش یافت

بازسازی صحنه قتل طالفروش مشهدی با حضور متهمان پرونده

نوشیدنی خود را در دمای دلخواهتان بنوشید 

چند راه ساده برای کنترل و درمان مسمومیت غذایی

  آمادگی شرکت گاز برای تأمین گاز 
مورد نیاز ماههای سرد سال

 مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
تمام بخش های صنعت گاز این استان از تولید تا 
توزیع آمادگی الزم برای تأمین گاز مورد نیاز در 

فصول سرد سال و شرایط خاص را دارند.
حبیب ا... صادقی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
زیرزمینی،  مخازن  بخش های  راستا  این  در 
طی  توزیع  بخش  و  انتقال  خطوط  پاالیشگاه، 
ریزی های  برنامه  متعدد  جلسات  و  نشست ها 
الزم برای شرایط جوی خاص در نیمه دوم سال 

را انجام داده اند.
و  تجهیزات  کلی  تعمیرات  ک��رد:  اظهار  وی 
ایستگاه ها به انجام رسیده و مانورهای آمادگی 
نیز در سطح استان برگزار شده تا در صورت بروز 
آمادگی  یا حادثه در شبکه  و  افت فشار  هرگونه 

الزم وجود داشته باشد.
برای  الزم  یدکی  قطعات  تمام  گفت:  صادقی 
نیز  کارکنان  و  شده  فراهم  اضطراری  تعمیرات 

آمادگی الزم را دارند.
منطقه  با  نیز  مشترکی  مانور  داد:  ادامه  وی 
و  است  ریزی  برنامه  حال  در  گاز  انتقال  چهار 
و  پاالیشگاهی  بخش  با  الزم  هماهنگی های 

تولید هم انجام شده است.
گاز بخش خانگی در  تأمین  اینکه  بیان  با  وی 
اولویت قرار دارد اظهار کرد: در فصول سرد سال 
تا حدود 75 درصد مصرف گاز استان مربوط به 

بخش خانگی است.
وی افزود: میانگین مصرف گاز بخش خانگی 
دوم  نیمه  در  سال  در  درصد   42 از  استان  این 
دی  ماه های  طی  و  می رسد  درصد   62 به  سال 

و بهمن این رقم به 75 درصد افزایش می یابد.
این  در  گاز  مصرف  کل  اینکه  بیان  با  صادقی 
استان طی سال گذشته 11 میلیارد متر مکعب 
بود گفت: مصرف گاز استان در نیمه اول امسال 

نیز 4،5 میلیارد متر مکعب بود.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: 
استانداردها  باالترین  با  استان  این  گاز  شبکه 
طراحی و نصب شده و قادر است اوج مصرف را 

در روزها و شرایط سخت پاسخگو باشد.

جوی�ن  مرغداری ه�ای  از  نیم�ی    
نیازمند بهسازی هستند

ارائه  خواستار  جوین  کشاورزی  جهاد  مدیر 
و  شد  شهرستان  این  مرغداران  به  تسهیالت 
50 درصد مرغداری های گوشتی جوین  گفت: 

نیاز به بهسازی دارند.
ایرنا  با  گو  و  گفت  در  آبادی  هاشم  علیرضا 
گوشتی  مرغداری  واحد   17 اکنون  هم  افزود: 
با ظرفیت 557 هزار و 300 قطعه جوجه ریزی 

این شهرستان فعال هستند. در 
بخش  در  تسهیالت  کمبود  به  اشاره  با  وی 
این  م��رغ��داری  واح��ده��ای  س���ازی  بهینه 
تسهیالت  پرداخت  ک��رد:  اظهار  شهرستان 
مرغداران  می شود  موجب  ان��دک  کارمزد  با 
س��ازی  بهینه  ب��ه  نسبت  سریع تر  بتوانند 

واحدهای خود اقدام کنند.
داد:  ادام��ه  جوین  ک��ش��اورزی  جهاد  مدیر 
در  بسیار  تأثیر  مرغداری ها  س��ازی  بهینه 
بهره  افزایش  و  تلفات  کاهش هزینه ها، کاهش 

وری دارد.
یک  بودن  فعال  به  اش��اره  با  همچنین  وی 
واحد مرغداری تخمگذار در جوین گفت: این 
شهرستان ساالنه 4100 تن گوشت مرغ و 460 

تن تخم مرغ تولید می کند.
وی کمبود نقدینگی، نوسانات قیمت گوشت 
خرید  عدم  نهاده ها،  قیمت  بودن  باال  مرغ، 
بیمه در  پرداخت غرامت  تأخیر در  و  تضمینی 
قبال خسارات وارده به واحدهای مرغداری را 
شهرستان  این  مرغداران  مشکالت  جمله  از 

کرد. عنوان 
مناسب،  هوایی  و  آب  شرایط  آبادی  هاشم 
انسانی  ن��ی��روی  و  ج��غ��راف��ی��ای��ی  موقعیت 
را  مرغ  پرورش  بخش  در  تجربه  با  و  متخصص 
از جمله ظرفیت های شهرستان جوین در این 

برشمرد. بخش 
در  ب��ردار  بهره  ه��زار   12 جوین  شهرستان 
و  دامپروری  باغداری،  کشاورزی،  بخش های 

طیور دارد.
جوین  نفری  هزار   54 شهرستان  مرکز  نقاب 
قرار  مقدس  مشهد  غرب  کیلومتری   310 در 

دارد.

:::  خبر  :::

نگهداری از 4 هزار طوطی در خانه! 
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  همسرم مرا از خانه بیرون کرد

و  آمد  خانه   به  دیر  یک شب  وقتی  جوان  مرد 
همسرش او را از خانه بیرون کرد، تصمیم گرفت 

برای همیشه به زندگی مشترکشان پایان دهد.
دادگاه  به  مراجعه  با  جوانی  مرد  پیش  چندی 
خانواده درخواست طالق داد و در خصوص علت 
آن به قاضی گفت: آقای قاضی من تنها یک شب 
به خانه دیر برگشتم و همسرم مرا از خانه بیرون 
بعدازآن  و  کشید  طول  زیاد  شب کارم  آن  کرد. 
داده  قول  قبل  از  دوستانم  به  اینکه  دلیل  به 
به  زود  نتوانستم  ولی  رفتم  آن ها  پیش  بودم، 
خانه برگردم و نصف شب رسیدم؛ اما وقتی دیر 
رفتم نمی دانستم که همسرم چنین جنجالی به 
پا می کند. او آن شب وقتی رسیدم بیدار بود و 
و  دادوفریاد  به  کرد  شروع  من،  دیدن  به محض 

اجازه نداد به داخل خانه بیایم.
و  بیرون  برو  خانه  از  گفت  همسرم  افزود:  وی 
اآلن  تا  که  برو پیش همان کسانی  برای همیشه 
همسرم  که  نمی کردم  باور  اصال  بودی.  آن ها  با 
او به شدت شوکه  از برخورد  چنین رفتاری کند. 
شده بودم. ولی از طرفی او را شناختم و متوجه 
شدم که این زن با کوچک ترین مشکل می خواهد 
چنین برخوردهایی از خودش نشان دهد. برای 
همین همان شب تصمیم خودم را گرفتم و گفتم 
که برای همیشه از این زن جدا می شوم. بعد از 
دادگاه  به  نیز  همسرش  مرد  این  صحبت های 

احضار شد تا قاضی صحبت هایش را بشنود.

  پیرمرد تنها
دادسرا  درب  جلوی  بود  صبح   8 ساعت 
و  سفید  محاسنی  و  خمیده  قد  پیرمردی  با 
عصابه دست روبه رو شدم پیرمرد مدام گریه می کرد 
و جوانی درک نارش که قصد کمک کردن در باال 

رفتن از پله های دادسرا را داشت حاضر بود.
از 60 سال سن داشت در سالن  پیرمرد بیش 
داخل  به  و  شود  نوبتش  تا  بود  نشسته  انتظار 
اتاق  از  ساعتی  بعد  برود،  پرونده  قاضی  اتاق 
کنار  در  می کرد  گریه  درحالی که  و  آمد  بیرون 
صندلی من نشست دستانش که دستبند خورده 
از  نبود  از ترس  اما لرزش دستش  بود می لرزید 

کهولت سن بود.
بدون  ازدواج  یک  عاقبت  هم  این  جوان  گفت 
تفکر است پیرمرد 64 ساله که مردی روستایی بود 
داستان زندگی اش را این چنین شرح داد: جوان 
کسی گرفتار همسر بد نشود زمانی که بیست ساله 
خودم  هم سطح  روستایی  جوان  دختر  با  بودم 
ازدواج کردم و ثمره این ازدواج 5 پسر و 2 دختر 
شد و بعد از چهل سال زندگی مشترک، همسرم 

مدتی پیش دار فانی را وداع گفت.
چون به تنهایی قادر به زندگی نبودم از طریق 
در  ساله   30 جوان  دختر  با  همسایگان  از  یکی 
شهر آشنا شدم و زمانی که دختر را دیدم قبول 
کردم و با خودم گفتم او جوان است و از من در 
و  کرد  خواهد  پرستاری  افتادگی  و  پیری  زمان 
به فرزندان چیزی نگفتم و آن  این خصوص  در 

خانم جوان هم قبول کرد تا با من ازدواج کند.
ملکی  و  مالی  وضعیت  از  روستایمان  در  من 
دختر  این  مجذوب  لذا  و  بودم  برخوردار  خوبی 
شدم، بعد از مدتی فرزندان متوجه شدند و پی 
به ازدواجمان بردند ولی چیزی نگفتند. همسر 
ناراحت  من  منزل  در  آنان  رفت وآمد  از  دومم 
بود و می گفت فرزندانت حق آمدن به منزل من 
دیگر  که  گفتم  فرزندانم  به  هم  من  و  ندارند  را 
نیایند، لذا آن ها از من ناراحت شدند و دیگر به 

خانه ام نیامدند.
روستا  در  می گفت  بود  شهری  زنی  همسرم 
تا  کرد  کوک  را  مخالفش  ساز  و  نمی کند  زندگی 
جای که گفت به شهر برویم و باعث شد تمامی 
زمین ها و گوسفندانم را بفروشم و منزل کوچکی 

در شهر بخرم و به نامش سند زدم.
من  و  آمد  برایم  نامه ای  دادسرا  از  بعد  مدتی 
که  شدم  متوجه  بعدا  بودم  بی سوادی  مرد  که 
همسرم مهریه اش که 120 سکه بود را به اجراء 
گفتم  پرونده  قاضی  به  اکنون که  و  است  گذاشته 
توان پرداخت مهریه را ندارم و همسرم نیز خانه 

را ترک کرده است.
ایشان نیز دستور دادند تا به زندان بروم، ترس 
من از رفتن به زندان بعد از 60 سال نیست فقط 
نمی دانم جواب فرزندانم را چه بدهم و از آبروی 

برباد رفته ام می ترسم.
گردآوری/ ستوان یکم سعید شیردل مسئول 
مرکز اطالع رسانی پلیس خراسان شمالی

:::  دادگاه خانواده  :::

دزد حرفه ای پس از فرار از زندان سرقت های 
با  دزدی  از  پس  او  کرد.  آغاز  را  خود  سریالی 
برای  و  می گرفت  سلفی  عکس  سرقتی  اموال 
جم،  جام  گزارش  به  می فرستاد.  شهر  دزدان 
در  حضور  با  مردی  امسال  تیر  پایانی  روزهای 
پلیس آگاهی استان زنجان از دستبرد سارق یا 

سارقان به خانه اش خبر داد.
و  وی  شد  مشخص  مالباخته  از  تحقیق  با 
نیمه شب  و  رفته  مهمانی  به  عصر  خانواده اش 
طال،  پول،  شده اند  متوجه  بازگشته اند  وقتی 
بانکی،  هدیه  کارت  هویتی،  مدارک  سکه، 
نسخه  و  کتاب  تعدادی  و  دستباف  فرش های 

خطی که موروثی بوده، سرقت شده است.
خانه  در  به دست آمده  اطالعات  با  ماموران 
دریافتند،  بررسی ها  در  و  حاضرشده  شاکی 
بدون  و  حرفه ای  دزد  توسط  سرقت  این 
تخریب قفل انجام شده است. در این مرحله از 
تحقیقات، افراد دیگری نیز با حضور در پلیس 
آگاهی شکایت هایی در خصوص سرقت خانه، 

مغازه و حتی خودروهایشان مطرح کردند.
بررسی پرونده های جدید نشان می داد شیوه 
که  نیز  بوده و خودروها  سرقت خانه ها یکسان 

اغلب پراید، پاترول و پژو بوده، پس از سرقت 
در  سرنشین  بدون  آن،  داخل  باارزش  لوازم 

خارج از شهر رهاشده است.
فرار دزد حرفه ای از زندان

شدند  مطمئن  ماموران  پرونده ها،  بررسی  با 
با  و  است  حرفه ای  سارق  یک  کار  سرقت ها 
ردپای  سابقه دار،  مجرمان  بانک  از  استعالم 
به  ابوالفضل 31 ساله  نام  به  یک دزد حرفه ای 
دست آمد و معلوم شد او معتاد بوده و درزمینهٔ 
سرقت خانه، مغازه، خودرو و نیز خریدوفروش 

مواد مخدر فعالیت دارد.
او مدتی پیش در هنگام سرقت های سریالی 
دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شده بود، 
اما پس از گذراندن بخشی از محکومیت خود، 
وثیقه  سپردن  با  امسال  تیر  چهارم  و  بیست 
200 میلیون تومانی مرخصی 10 روزه از زندان 

گرفته و دیگر بازنگشته بود.
زندان  از  فرار  از  پس  حرفه ای  سارق 

سرقت های سریالی خود را ازسر گرفته بود.
 متهم خلع سالح شد

دزد  این  احتمالی  مخفیگاه های  ماموران 
شب  دو  این که  تا  گرفتند  نظر  زیر  را  سابقه دار 

پیش اطالع یافتند متهم دریک خرابه اطراف 
یکی از روستاهای زنجان زندگی مخفیانه دارد 

و اموال سرقتی را آنجا نگهداری می کند.
زمانی که ماموران برای دستگیری متهم وارد 
حمله ور  آن ها  به طرف  قمه  با  او  شدند،  عمل 
دستگیر  و  سالح  خلع  را  او  ماموران  که  شد 

کردند.
اعتراف دزد سابقه دار

متهم به سرقت در اظهاراتش گفت: پس ازآن 
که از زندان مرخصی گرفته و بیرون آمدم، چون 
نمی خواستم  داشتم،  طوالنی مدت  محکومیت 
سر  از  را  سرقت هایم  و  بازگردم  زندان  به  دوباره 
گرفتم. ابتدا خودروهای بدون تجهیزات ایمنی را 
که در محله های خلوت پارک شده بود می دزدیدم. 
فرصت  در  و  تعقیب  را  آژانس  خودروهای  بعد 
خودروی  روی  و  دزدیده  را  آن ها  پالک  مناسب 
را  مغازه هایی  و  خانه  ادامه  در  و  نصب  سرقتی 
که ورود به آن ها راحت بود شناسایی می کردم. 
آپارتمانی  خانه های  و  تخریب  را  مغازه ها  قفل 
مدارک  پول،  طال،  و  بازکرده  شاه کلید  با  را 
هویتی، کارت بانکی، کارت هدیه، کتاب و نسخ 
خطی و قدیمی، جواهرات، فرش های نفیس و 

کولرگازی، 
مکن  بگر آ
ی  ر ا یو د
دیگر  و 

کم حجم  سرقت وسایل  می کردم.را 
باالیی  ارزش  که  را  اموالی  کرد:  اضافه  وی 
داشت، به مخفیگاه هایم منتقل کرده و با قرار 
عکس های  و  فیلم  سرقتی  اموال  کنار  گرفتن 
خالفکار  دوستان  به  را  آن  و  می گرفتم  سلفی 
و معتادم نشان می دادم تا قدرت پوشالی ام را 
به آن ها نشان دهم. عالوه بر آن، از باغ ها نیز 
فروش  با  و  می کردم  سرقت  صنعتی  تجهیزات 

لوازم سرقتی شیشه می خریدم.
دراین باره  زنجان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 
گفت: در بازرسی از مخفیگاه دزد همه کاره بخشی 
نسخ  و  کتاب  جلد   30 شامل  سرقتی  اموال  از 
قدیمی کشف شد. سرهنگ جعفر رحمتی اظهار 
داشت: تاکنون 15 دستگاه خودروی سرقتی نیز 
میلیارد  دو  حدود  سرقتی  اموال  ارزش  و  کشف 
کشف  برای  تحقیقات  است.  شده  برآورد  تومان 
دیگر اموال سرقتی در حالی ادامه دارد که پلیس 
توانسته سه مالخر را نیز در این رابطه دستگیر کند.

:::  عبرت  :::

خانوادگی  اختالفات  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  رییس کل 
علت اسیدپاشی مادر به روی دختر در شهرستان رفسنجان بوده 

است.
اساس  بر  گفت:  موحد  یدا...  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
دلیل  به  اسیدپاشی  این  که  شد  مشخص  به عمل آمده  تحقیقات 
اختالفات خانوادگی به وقوع پیوسته و مادری با پاشیدن اسید بر 

روی ناحیه سینه دختر خود اقدام به این کارکرده است.
در  اکنون  قرارگرفته  اسیدپاشی  مورد  که  فردی  کرد:  بیان  وی 

بیمارستان تحت درمان است.
خصوص  در  شکایتی  هنوز  گفت:  کرمان  دادگستری  رییس کل 
حال  در  دادسرا  اما  اعالم نشده  قضایی  مراجع  به  اسیدپاشی  این 

پیگیری موضوع است.

مادر به روی دختر اسید پاشید

درگیری مرگبار دو معتاد بر سر میز ریاست
درگیری دو معتاد برای ریاست بر دیگر 
پایان  قتل  با  اعتیاد  ترک  کمپ  در  معتادان 

یافت.
صبح   10 ساعت  جام جم،  گزارش  به 
تهرانپارس  کالنتری  ماموران  چهارشنبه 
اعتیاد در  در تماس مدیران یک کمپ ترک 
گرفتند.  قرار  معتاد  دو  مرگبار  نزاع  جریان 
غرق  جسد  با  محل  در  حضور  با  ماموران 

خون مرد 40 ساله ای روبه رو شدند. پزشک 
جنایی با معاینه جسد علت مرگ او را اصابت 

ضربات جسم نوک تیز اعالم کرد.
با دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی، 
گفت:  قتل  وقوع  نحوه  درباره  کمپ  مدیر 
ساعتی قبل مقتول به نام نوید با یکی دیگر 
هر  شد.  درگیر  فرامرز  نام  به  معتادان  از 
دوی آن ها از دو ماه پیش برای ترک اعتیاد 

روز  چند  از  که  بودند  بستری شده  کمپ  در 
دچار  باهم  کمپ  ارشد  تعیین  برسر  قبل 
مقتول  بار  چند  فرامرز  شدند.  اختالف 
شده  درگیر  یکدیگر  با  و  کرده  تهدید  را 
باهم  دو  هر  دیگر  بار  قبل  ساعتی  بودند. 
سمت  به  وساطت  برای  ما  که  شدند  درگیر 
که  قمه ای  با  ساله   34 مرد  اما  رفتیم  آن ها 
و  نوید حمله ور شد  به سمت  بود  همراهش 

ما  تهدید  با  سپس  زد.  او  به  ضربه  چند 
از کمپ متواری شد.

قاتل،  شناسایی  و  کمپ  مدیر  اظهارات  با 
برای  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  تحقیقات 
با  همچنین  شد.  آغاز  فرامرز  دستگیری 
اعتیاد  ترک  کمپ  بودن  غیرمجاز  به  توجه 
این مکان با دستور بازپرس ویژه قتل تهران 

پلمب شد.

سلفی دزد حرفه ای با اموال سرقتی
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ارت�کاب  انج�ام دادن طاع�ت و  برخ�ی انس�ان ها در 
معصی�ت ب�ه آگاهی خدا ارج�ی نمی نهند. از ای�ن رو با 
آنک�ه می دانن�د عال�م محض�ر خداس�ت، در محض�ر او 
معصیت می کنند و تمام تالش شان در این خالصه می 
شودکه مردم آنها را نبینند و از گناهشان آگاه نگردند، 
چنانکه در انجام دادن عمل صالح نیز به آگاهی داشتن 
خدا و در محضر او بودن قناعت نمی کنند و می کوشند 
تا به گونه ای آن را به س�مع و نظر دیگران برس�انند و 
گرفتار ریا و س�معه می ش�وند، در حالی که بر اس�اس 
آموزه های دینی باید بیش و پیش از هر کسی از خدا و 

شاهدان اعمال حیا کرد: )الم یعلم بان ا... یری(
ادب فنای مقربان، ج6، ص84

امام صادق ) ص ( فرمودند:
هرک�س به پ�در و مادر خ�ود به دی�ده غضب آل�ود بنگرد در 
صورتی که آن دو به او س�تمی نیز کرده باشند خداوند نماز 

و عبادات و اعمال خیرش را نپذیرد.    

روزانمه صبح استان

خراسان رضوی
خراسان شمالی

هر روز دلم هب زری باری دگر است   
رد دیده ی من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید   
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

ح

تشییع پیکر شهید مدافع حرم در فسا

عکس روز

   »بی بی سی« محورهای مورد توافق میان طرف های 
مذاکره کننده را که پس از پایان نشست ها اعالم شد، مورد 
اعتماد،  از تشکیل دولتی قابل  توجه قرار داده که عبارتند 
جدید،  اساسی  قانون  تدوین  از  پس  ای  غیرفرقه  و  فراگیر 
برگزاری انتخاباتی با شرکت همه مردم سوریه، از جمله همه 
بهبود شرایط دسترسی سازمان های  و  فرق کشور  و  اقوام 
امدادی بشردوستانه به سوری ها در داخل و خارج سوریه. 
در این مطلب اشاره شده که طبق اعالم وزرای خارجه فرانسه 
و روسیه، مذاکرات صلح سوریه تا دو هفته دیگر دوباره برگزار 

می شود.
»المیادین« استدالل می کند که صرف دستیابی به     
بیانیه ای مشترک در این مذاکرات، موفقیت محسوب می 
شود. در این گزارش اشاره شده که شرکت کنندگان در نشست 
دست  مشترک  بیانیه  یک  به  تالش  ها  ساعت  از  پس  وین 
پیدا کردند. این امر به خودی خود، تحولی مهم محسوب 
می شود، زیرا برای اولین بار، همه کشورهایی که به نوعی با 
بحران سوریه مرتبط بودند، بر سر یک میز جمع می شدند. 
در این نشست، کشورهایی که با یکدیگر اختالف های عمیقی 
داشتند، همچون ایران و عربستان حضور داشتند و با این 
حال، این کشورها توانستند بیانیه ای مشترک صادر کنند و 

این امر خود، موفقیت به شمار می رود.
   »آسوشیتدپرس« اظهارات جان کری، وزیر خارجه 
آمریکا را درباره مذاکرات روز گذشته بازتاب داده که ضمن 
تأکید بر اینکه آتش بس احتمالی در سوریه شامل گروه های 
تروریستی همچون داعش و جبهه النصره نخواهد شد، گفته، 
افراد زیادی به این باور رسیده اند که گزینه هایی که دارند، 
انتخاب میان اسد یا تروریسم است و همین موجب شده یا به 
سمت بشار اسد کشیده شوند یا اینکه این کشور را ترک کنند. 
اما به اعتقاد وی، گزینه بهتری نیز وجود دارد که عبارت است 
از فرایند سیاسی و باید در راستای دستیابی به یک راه حل 

سیاسی تالش شود. 

رسانه های خارجی

   لطفی که اصالح طلبان به احمدی نژاد 
        کردند

عباس عب��دی در یادداش��تی در هفته نامه 
ص��دا نوش��ت: آنچه ک��ه درباره ش��کاف میان 
اصول گرایان می توان گفت این اس��ت که این 
شکاف پس از سال 1384 و به مرور زیاد شد، 
شکافی بس عمیق بود. ش��کاف اگرچه غالب 
آن تضاد منافعی بود، ولی ریش��ه های فکری 
و تحلیل��ی و نیز اجتماعی داش��ت. اتفاقی که 
در س��ال 1388 رخ داد از این نوع بود. بس��یج 
نیرو برای اصالح طلبان چشمگیر بود، ولی به 
موازات آن، اتح��اد و یکپارچگی طرف مقابل 
را افزای��ش م��ی داد و برخ��ی از نیروه��ای آن 
طرف را به س��کوت واداش��ت و بسیاری را هم 
ب��ه حمای��ت از جناح خود و نم��اد آن. در این 
روش طرفی��ن از ه��ر ابزاری ب��رای دمیدن به 
این دوقطبی سیاس��ی اس��تفاده می کنند، در 
نتیجه تمایزات میان اعضای یك قطب از بین 
می رود. تمایزاتی که بس��یار هم جدی است. 
ب��رای نمونه در جبه��ه اصالح طلبان کس��انی 
ق��رار گرفتن��د ک��ه به روش��نی ن��گاه ب��ه خارج 
داش��تند، نگاهی که هیچ اصالح طلب اصیلی 
از آن دف��اع نمی کن��د. در جناح مقابل هم کار 
به جایی رس��ید که همه آنان متحد در پش��ت 
احمدی نژاد قرار گرفتند؛ بدون این که ذره ای 

به او تعلق خاطر داشته باشند.
  تصمیم عربستان برای ترور »رکن  آبادی«
مرتضی رکن آبادی برادر س��فیر سابق ایران 
در لبن��ان ب��ا بی��ان اینک��ه هیچ خب��ر جدیدی 
از وضعی��ت ب��رادرم در دس��ت نیس��ت، گفت: 
اطالعات بنده، رس��انه ها و مس��ئولین کش��ور 
همگی در یک سطح قرار دارد. وی ادامه داد: 
روزهای اول وزیر کشور، سردار نقدی، محمود 
احمدی نژاد و برخی از مسئولین آمدند و بعد 
از آن دیگر مس��ئولی به س��راغ ما نیامد. برادر 
سفیر سابق ایران در لبنان تصریح کرد: شاهد 
عینی که برادرم را زنده در آمبوالنس دیده، از 
همکاران��م بود و حت��ی به من گفت ک��ه برادرم 
را ب��ه هم��راه چن��د نفر دیگ��ر از زائ��ران ایرانی 
در حال��ی که زنده ب��ود در آمبوالنس قرار داده 
اس��ت و این تنها س��رنخی اس��ت ک��ه از برادرم 
داریم. رکن آبادی تصریح کرد: اینکه دیده اند 
برادرم زن��ده در آمبوالنس بوده، برای روز اول 
فاجعه منا است ولی این مسئله را پانزدهمین 
روز از فاجع��ه اع��الم کردند. وی درب��اره ربوده 
ش��دن برادرش اظهار داش��ت: هیچ کس نمی 
توان��د در زمان حاضر این مس��ئله را تایید و یا 
رد کن��د؛ ول��ی همواره ربوده ش��دن ب��رادرم به 
عنوان یک گمانه مطرح است؛ چرا که سرویس 
های جاسوسی موساد و عربستان یکی بوده و 
دست در دس��ت هم کار می کنند. برادر سفیر 
س��ابق ایران در لبنان در همی��ن زمینه خاطر 
نش��ان کرد: دو س��ال پیش نیز س��رویس های 
جاسوس��ی عربس��تان تصمیم به ت��رور برادرم 

گرفتن��د؛ و به نظرم ح��ال که برادرم در کش��ور 
عربستان و در چنگال آنها بوده، طبیعی است 
ک��ه آنها به راحتی از ای��ن فرصت نمی گذرند و 

نهایت استفاده را می کنند.
  ورود و خروج 22 میلیارد دالری 

       کاالهای قاچاق به کشور
علیرضا جمشیدی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان کرمانش��اه 
که دیروز در س��الن جلسات دادگستری برگزار 
ش��د، اظهار داش��ت: در حالی س��ال گذش��ته 
ش��اهد ورود و خروج 22 میلیارد کاالی قاچاق 
از ایران بوده ایم که این مقدار برابر با تمام نظام 
مالیاتی کشور اس��ت.رییس سازمان تعزیرات 
قل��م  ه��زار   80 س��االنه  واردات  از  حکومت��ی 
تجهیزات پزش��کی به کش��ور خب��رداد و گفت: 
متاس��فانه در بس��یاری م��وارد ش��اهد بوده ایم 
این تجهیزات غیرقابل استفاده بوده و مدت ها 
پیش از ورود به کشور از رده خارج شده بودند.

   سخت است اصالح طلبان به نفع هم 
       کنار بروند

اردکان  نماین��ده  تاب��ش  از  نق��ل  ب��ه  ایلن��ا 
اکثری��ت  بتوانی��م  اینک��ه  نوش��ت:برای 
کرس��ی های مجل��س را از آن خ��ود کنی��م، به 
حرکتی اخالقی و منطقی در جبهه اصالحات 
نیاز داریم .وی افزود: بر این اساس، افرادی 
از س��وی اصالح طلب��ان در  ک��ه می خواهن��د 
انتخابات نامزد ش��وند، باید مصالح ملی را بر 
مسائل فردی ترجیح دهند و افرادی کارآمد، 
متخصص و دلبس��ته به نظام باشند و هرجا به 
این نتیجه رس��یدند که فرد دیگری صالحیت 
بیش��تری دارد، میدان را ب��رای او خالی کنند 

که چنین کاری بسیار سخت است.
   نسخه قمی ها برای وزیرخارجه سعودی

پ��س از اظه��ار نظره��ای مختل��ف و عجی��ب 
وزیر امور خارجه عربس��تان س��عودی، بس��یج 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم با تشکیل 
کمیس��یون پزشکی، به بررس��ی بیماری عادل 
الجبی��ر پرداختن��د. ب��ه گ��زارش راه دان��ا، این 
کمیس��یون بیماری عادل الجبیر را س��ایکوز یا 
روان پریش��ی تش��خیص داده و پس از نوشتن 
نس��خه وی، داروهای الزم را به نسخه ضمیمه 
ای��ن  ب��ه س��فارت عربس��تان بردن��د.  ک��رده و 
دانشجویان با حضور در مقابل سفارت عربستان 
اقدام به تحویل این بسته شامل نسخه و دارو به 
این س��فارت کردند که مس��ئولین این س��فارت 

خانه از دریافت این بسته ممانعت کردند.
  باران خوزستان اسیدی نبود

ریی��س س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت 
اعالم کرد هواشناس��ی خوزس��تان اعالم کرده 
ک��ه بارندگ��ی در این چند روز آزمایش ش��ده و 
آنالیز آن نشان می دهد که باران اسیدی نبوده 
اس��ت. معصومه ابتکاردر کانال خود در تلگرام 
افزود:»چند روزیس��ت درگیر موضوع مش��کل 
تنفس��ی هموطنان خوزس��تانی هس��تم. طی 

پیگیری ها با معاون محیط زیس��ت انس��انی و 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت خوزستان با 
توجه به نتایج دستگاههای پایش آلودگی هوا 
مس��ئله باران اسیدی مورد تایید قرار نگرفته، 

چرا کهPH این باران ها عادی است.
  کاغذ پاره  به بابک زنجانی اعتبار داد

عض��و کمیت��ه پیگی��ری پرون��ده زنجانی در 
گف��ت و گو با خبر آنالین درباره احتمال نقش 
احمدی ن��ژاد در ای��ن پرون��ده اظهار داش��ت: 
»واقعیت این اس��ت که ف��ردی همچون بابک 
زنجانی با این س��وابق باید حتما رانت داشته 
باش��د که ب��ه اینجا برس��د و ب��دون رانت، طی 
چنین مس��یری امکان ندارد. ش��اید خیلی از 
ش��رکت ها بودند که ادعا و قصد فروش نفت را 
داشتند و شاید توانایی آن را هم داشتند؛ اما 
هیچ گاه با آنها موافقت نشد.س��لطانی درباره 
احتم��ال ورود احمدی ن��ژاد و اطرافیان��ش به 
ای��ن پرونده می گوید: »می گویند احمدی نژاد 
کاغذپ��اره ای به بابک زنجانی داده اس��ت و او 
ب��ا هم��ان کاغذپاره ای��ن همه کار انج��ام داده 
اس��ت! اما امروز نه آن کاغذپاره موجود است 
و نه ش��اهدی برای اثبات این کاغذپاره وجود 
دارد. فقط حرف هایی گفته می ش��ود؛ چیزی 
که مستند نباشد، نمی تواند جرمی را متوجه 

آقای احمدی نژاد کند.
  همسر عارف تمایلی برای کاندیداتوری 

       ندارد
حمی��ده م��روج در واکنش به انتش��ار برخی 
در  کاندیدات��وری اش  درخص��وص  اخب��ار 
انتخاب��ات مجلس، گف��ت: همانگونه که آقای 
دکتر عارف پیش ت��ر تاکید کرده بود٬ هیچ یک 
از اعضای خانواده ایشان در انتخابات مجلس 
به عن��وان کاندیدا فعالیت نخواهند داش��ت و 
شخصا هم تمایلی برای نامزدی در انتخابات 
مجلس ن��دارم. وی با قدردانی از ابراز محبت 
ه��واداران به وی��ژه زن��ان و م��ردم ش��هر ی��زد، 
خاطرنش��ان کرد: ش��خصا از زن��ان فرهیخته 
و نخب��ه ک��ه قص��د کاندیدات��وری در انتخابات 
مجل��س دارن��د حمای��ت می کنم و امی��دوارم 
ترکیب مجلس آینده به گونه ای باشد که زنان 

سهم قابل توجه ای در آن داشته باشند.
  سیدحسن نصرا... عزادار شد

اهال��ی  از  نص��را...«  ج��واد  محم��د  »س��ید 
روس��تای »بازوری��ه جنوبی��ه« در منطق��ه صور 
لبن��ان دار فان��ی را وداع گف��ت. وی پ��در دکتر 
»یوس��ف نصرا...« و عموی دبیرکل حزب ا... 
لبنان اس��ت. س��ید حس��ن نصرا... نیز متولد 
روس��تای بازوریه جنوبیه است. طبق اخباری 
ک��ه رس��انه های نزدی��ک ب��ه ح��زب ا... لبنان 
منتش��ر کرده اند مراسم تش��ییع و خاکسپاری 
مرح��وم محمد جواد نص��را... جمعه هش��تم 
آبان ماه از مقابل منزلش در بازوریه جنوبیه تا 
قبرستان این روستا برگزار شد. در این مراسم 
ک��ه جمع کثی��ری از اهال��ی منطق��ه و مقامات 

سیاس��ی، اجتماع��ی و دین��ی لبن��ان حض��ور 
داش��تند پیک��ر آن مرح��وم پ��س از پیم��ودن 
خیابان های روس��تای بازوری��ه و اقامه نماز به 
امامت »ش��یخ علی خش��اب« در قبرستان این 
منطقه به خاک سپرده شد. همچنین خانواده 
مرحوم نصرا... با صدور اطالعیه ای از اقش��ار 
مختل��ف م��ردم و ش��خصیت های اجتماع��ی، 
فرهنگ��ی و سیاس��ی که ب��ا حضور در مراس��م 
تش��ییع و ترحی��م س��ید محمدج��واد نصرا... 
ش��رکت کردند تش��کر و س��پاس خ��ود را اعالم 

کرد.
  عبدا... گل: اردوغان خطری برای 

      دموکراسی ترکیه است
عب��دا... گل، رییس جمه��ور س��ابق ترکی��ه 
که اندک��ی پی��ش از انتخابات پارلمان��ی امروز 
)یکش��نبه(ترکیه به زندگی سیاسی خود پایان 
داد، در مصاحبه ای با روزنامه فایننشال تایمز 
انگلیس س��کوت خود را شکس��ته و با انتقاد از 
رج��ب طی��ب اردوغ��ان، رییس جمه��ور فعلی 
و نخس��ت وزیر س��ابق ترکی��ه عن��وان داش��ت: 
ترکیه در نتیج��ه تالش رجب طی��ب اردوغان 
برای کنترل بر قدرت، با مش��کالت و خطرات 
بسیاری مواجه است و اردوغان تهدیدی برای 
دموکراسی ترکیه است. گل افزود: نمی خواهم 
فکر کنید که من هنوز رویای به دس��ت گرفتن 
قدرت را در سر دارم اما می خواهم با حضور در 
ش��بکه های تلویزیون��ی و در کنفرانس ها مردم 
ترکی��ه را نصیحت کنم و بر ای��ن باورم که مردم 
به این مس��اله مثبت می نگرند و به آن اهمیت 

می دهند.
  هیچ شبکه اجتماعی در آستانه 

        انتخابات قطع نمی شود
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
ق��وه قضایی��ه گفت هی��چ ش��بکه اجتماعی در 
آس��تانه انتخابات قطع نمی شود . محمد باقر 
الفت در جلس��ه مش��ترک ش��ورای پیشگیری 
از وقوع جرم و ش��ورای قضایی اس��تان کرمان 
اف��زود قط��ع ش��بکه ه��ای اجتماع��ی اق��دام 
پس��ندیده ای نیس��ت و بای��د ای��ن ش��بکه ها 
را مدیری��ت ک��رد. وی اف��زود : تصمیم گیری 
درباره ش��بکه های اجتماع��ی را باید به افراد 
متخصص ای��ن حوزه س��پرد و اظهارنظرهای 
برخ��ی افراد غی��ر متخصص ، دس��ت تصمیم 
گیرن��دگان را در این موضوع م��ی بندد و مانع 
از فعالی��ت ه��ای تخصص��ی م��ی ش��ود . وی 
همچنین ب��ا تاکید بر اینکه انتخابات امس��ال 
وضعی��ت خاصی دارد و ممکن اس��ت به جای 
رقابت سیاس��ی وارد بازی های سیاسی شود 
گفت رعایت تق��وا و حفظ منافع مردم در این 

دوره بسیار مورد تاکید است.
  شیوه پیگیری حقوق کشته شدگان منا

الهام امی��ن زاده دیروز در گفت وگ��و  با فارس 
حقیقت ی��اب  کمیت��ه  تش��کیل  خص��وص  در 
عل��ت فاجع��ه دردناک من��ا که یک ماه گذش��ته 

در روز عی��د قرب��ان ب��ه دلی��ل بی کفایت��ی رژیم 
اظه��ار  داد،  رخ  ح��ج  مدیری��ت  در   آل س��عود 
ک��رد: وزارتخانه های عضو ای��ن کمیته در حال 
پیگیری موارد مختلف هستند. وی در پاسخ به 
اینک��ه خانواده های داغ دیده فاجعه منا چگونه 
می توانند ش��کایت های خود را پیگیری کنند، 
بیان کرد: این خانواده ها می توانند به دادستانی 
ش��کایت های خود را اعالم کنند و ما نیز به طور 
ج��دی در پ��ی احق��اق ح��ق م��ردم کش��ورمان 
هس��تیم.معاون حقوقی رییس جمه��ور ادامه 
داد: همچنین وزارت دادگس��تری و دادستانی 
در این زمینه اقداماتی را انجام داده اس��ت و ما 
نیز پیگیر مباحث مطرح ش��ده هستیم و دولت 
عربس��تان در این خصوص بای��د همکاری های 

الزم را با ایران داشته باشد.
   تکذیب فشار دفتر رییس جمهور به 

        اعضای دولت
پس از ش��ایعاتی که در چند روز پیش مبنی 
بر دس��تور دفتر رییس جمهور مبنی بر س��هل 
گی��ری برخ��ی نهاده��ای امنیت��ی در موض��وع 
انتصاب��ات مط��رح ش��ده ب��ود، دی��روز پروی��ز 
اس��ماعیلی معاونت ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رییس جمهور، خبرهای منتش��ر شده را 
تکذیب کرد. در مطلب منتش��ر ش��ده از سوی 
پرویز اس��ماعیلی آمده اس��ت: اخیرا در شبکه 
ه��ای غیر رس��می اط��الع رس��انی، بوی��ژه در 
فضای مجازی و گروهی از سایت های خبری؛ 
مطالب��ی مبن��ی ب��ر فش��ار و ی��ا احض��ار برخی 
اعض��ای محترم دول��ت برای اعم��ال تغییرات 
مدیریتی و ی��ا پیگیری موضوعات خاص و ... 
به "دفتر رییس جمهور" منتس��ب و س��پس به 
شکل سازمان یافته ای منتشر می شود.ضمن 
تکذی��ب اینگونه م��وارد، از هم��کاران محترم 
موکدا درخواس��ت می ش��ود از باز نش��ر چنین 
مطالب��ی خودداری فرمایند.بدیهی اس��ت هر 
گونه اخبار و مطالب منتشره از سوی منابع غیر 
مس��ئول در ارتباط با دفت��ر رییس جمهوری، 

مورد تایید این دفتر نمی باشد.
   زمان رونق اقتصادی از زبان مشاور 

        رییس جمهور
مس��عود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس 
جمهور مقاله ای با عنوان "سیاست های ضد 
رکود دولت ،مسّکنی ضروری قبل از درمان" 
منتش��ر کرده اس��ت. در بخش��ی از این مقاله 
م��ی نویس��د:» ش��اید تص��ور زمان��ی زودتر از 
اواسط س��ال 1397 برای خروج از این دوران 
و رس��یدن به سطح درآمد س��رانه سال 1390 

کمی خوشبینانه باشد.«
  ناطق از ظرفیت های اصولگرایی است

محمدرض��ا باهن��ر در گف��ت و گ��و ب��ا ایس��نا 
، ناطق ن��وری را علی رغ��م برخ��ی نظ��رات از 
ظرفیت ه��ای اصول گرای��ی می داند ک��ه البته 
هنوز این جریان نتوانس��ته  او را قانع  کنند که 

به میدان انتخابات پا بگذارد.

  ظریف از جان کری قوی تر است
س��ی ان ان نوش��ت؛ دونال��د ترامپ یک��ی از کاندیداه��ای مهم جمه��وری خواهان ب��رای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آینده آمریکا گفت که معتقد اس��ت باراک اوباما از اس��رائیل متنفر اس��ت. ترامپ این س��خنان را در 
جریان س��خنرانی علیه توافق هس��ته ای با ایران مطرح ک��رد و گفت: مذاکره کننده ارش��د ایرانی )محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه ایران( قوی تر از جان کری وزیرخارجه ایران بود.
  داعش مسئولیت سقوط هواپیمای روس را به عهده گرفت

خبرگ��زاری المیادی��ن اعالم ک��رد که گروه تکفیری-صهیونیس��تی داعش مس��ؤلیت س��اقط ک��ردن هواپیمای 
مسافربری روسیه را بر عهده گرفته است. تا کنون این خبر توسط سایر خبرگزاری ها و یا خبرگزاری های وابسته 
به روسیه تأیید نشده است.شایان ذکر است، یک فروند هواپیمای مسافربری روسیه که از نوع ایرباس 321 بود 
در صحرای سیناء مصر سقوط کرد.سازمان هواپیمایی روسیه در این باره گفت: این هواپیما 224 خدمه و مسافر 
داشت و ارتباط با آن در محدوده هوایی قبرس قطع شده بود.بنا بر گزارش های واصله، این هواپیما از فرودگاه 
شرم الشیخ برخاسته بود که در صحرای سینا سقوط کرد.اما رویترز با انتشار یک خبر فوری اعالم کرد که بررسی 
های اولیه نش��ان می دهد که نقص فنی باعث سقوط آن ش��ده است.»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه با 

صدور پیام تسلیتی به خانواده قربانیان این حادثه، روز اول نوامبر را عزای عمومی اعالم کرد.
   پیکر 3 زائر فاجعه منا پیدا شد

معاون س��ازمان حج و زیارت از یافتن و شناس��ایی پیکر سه زائر مفقود ش��ده ایرانی در فاجعه منا خبر داد و 
گفت: هویت این سه زائر جان باخته مشخص شده و آقای رکن آبادی همچنان در بین آن ها نیست.

حمید محمدی اظهار کرد: با شناسایی پیکر این سه زائر، شمار مفقودشدگان ایرانی به 33 نفر رسید.
به گفته  او، این س��ه زائر دفن نش��ده بودند و پس از تفحص در س��ردخانه های مکه، پیکر آن ها شناسایی شد 
که اکنون هویت آن ها نیز مش��خص ش��ده است.»محمدی« بدون آن که به اسامی این سه زائر جان باخته اشاره 
کن��د، وی همچنین درباره اظهارات اخیر رییس مجلس درباره یافتن س��رنخ هایی از س��فیر پیش��ین ایران در 
لبنان در عربس��تان، اظهار کرد: من اطالعی در این باره ندارم و نمی دانم منبع خبر ایش��ان کجا و چه شخصی 

بوده است.

پس از 3 هفته قطعی و شکایت کاربران، سرانجام مدیران 
زیرس��اخت هم��ان روزی که اطالع دادند باب المن��دب و ... 
قطع شده، خبر وصل شدنش را نیز دادند.اما مشکل کاربران 
نه تنها حل نش��د، بلکه مش��کل جدیدتری به آن افزوده شد 
و آن ب��از ش��دن برخ��ی س��ایت ها برای برخ��ی کارب��ران و باز 
نش��دن برخی س��ایت ها برای اغلب کاربران بین اپراتورهای 
مختل��ف و دلی��ل آن را بعض��ًا به گردن فیلترینگ هوش��مند 
می اندازند!جالب اینجاست برخی مدیران اپراتورها از بیکار 
مان��دن ظرفیت پهنای باند حرف می زنند درحالی که با قطع 
کردن خط کاربران پرمصرف خود و کم فروشی اینترنت تحت 
قانون »مصرف منصفانه و عادالنه« دانلود کننده ها را عصبانی 
کرده اند.در بخش مخابرات نیز ضمن افزایش تعرفه اینترنت 
روی قبض های مهرماه به بعد، سرعت کاربران نامحدود را به 
حدی پایین آورده اند تا کاربر را به سوی اینترنت حجمی سوق 
دهند، داس��تان مشکوک پرچم رومانی و آی پی گرفتن های 
کاربران به طور مس��تقیم از کش��ورهای خارجی )کاربرانی که 
فیلترشکن هم ندارند( که جای خود دارد و آدم را یاد دریافت 
اینترنت از طریق ماهواره و توزیع آن میان کاربران در دهه قبل 
می اندازد!به هرحال مشکالت کاربران دوچندان شده است و 
علی رغم باال رفتن ظرفیت اسمی، کاربران اینترنت پرسرعت 
را مبدل به کاربران دایال آپ کرده اس��ت و بیم آن می رود که 
هم مدیران و هم اپراتورها هر دو در این مشکل سهیم باشند.

قطعی  و کندی  اینترنت تقصیر چه کسی است؟

حج��ت االس��الم احم��د پناهی��ان گف��ت: ج��ک اس��تراو 
انگلیس��ی این روزها در ایران چکار م��ی کند؟ همین ها به 
برخ��ی مجالس پول می دهند و به آنها می گویند ش��ما نام 
امام حس��ین)ع( را ببرید اما عکس ش��هدا، ام��ام و رهبری 
را در مجالس��تان نزنی��د و نام��ی از آمری��کا و اس��رائیل در 
مجالس��تان نیاوری��د. این اس��تاد حوزه و دانش��گاه تصریح 
کرد: با همی��ن کارها وقتی جوانان از ش��هدا فاصله بگیرند 
دیگ��ر ب��ه مجل��س ام��ام حس��ین)ع( ه��م نخواهن��د رفت؛ 
خداون��د در قرآن میفرماید من ش��هادت را فقط به گروهی 

می دهم که دست از مبارزه با استکبار بر نمی دارند. 
وی  گفت: به حس��ین)ع( قس��م ما تا انتقام خون حسین 
اب��ن عل��ی را از آمری��کا، اس��رائیل، انگلی��س و تابعین آنها 
نگیری��م پ��ا پس نمی کش��یم؛ م��ا فرزندان همان حس��ینی 
هس��تیم که به امام س��جاد)ع( فرمود علی جان خون من از 

جوشش نمی افتد تا مهدی انتقام من را بگیرد.
 وی در ادام��ه گف��ت: حال جک اس��تراو بیای��د و بگوید 
ایران در حال تغییرات اس��ت و اینها که به مس��ند رسیده 
اند اهل تعادل و تعامل بوده و اهل مبارزه نیس��تند؛ وا... 
قس��م ای��ن ملتی که در پ��ای صندوق ه��ای انتخابات، 22 
بهمن، عاش��ورا و روز قدس حماس��ه رق��م زده اند تا مرگ 
آمری��کا را نبینن��د از م��رگ بر آمری��کا دس��تت برنخواهند 

داش��ت. 

مردم تا مرگ آمریکا را نبینند

 دست از »مرگ بر آمریکا« بر نمیدارند

مع��اون وزی��ر نف��ت در ام��ور 
پتروشیمی و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی افزایش 
قیم��ت نف��ت را ب��ه نف��ع ایران 
دانست و گفت: افزایش قیمت 
نفت به رس��یدن گاز به جایگاه 
واقعی خود کمک می کند، اما 
درمورد آینده قیمت نفت تنها 
خداوند می داند چه اتفاقی می افتد. عباس شعری مقدم 
در گفت و گو با جماران، با اش��اره به این که قیمت نفت به 
طور غیر مس��تقیم بر صنعت پتروشیمی اثر دارد، تصریح 
کرد: به دلیل فراوانی گاز در کشور خواهان افزایش قیمت 
نفت هستیم. وی افزود: هنگامی که قیمت نفت افزایش 
پی��دا می کند، تولید در تمام واحدهای پتروش��یمی که با 
خوراک مایع فعالیت می کنند دیگر صرفه اقتصادی ندارد 
درحالی که باالرفتن قیمت نفت به نفع واحدهایی اس��ت 
که با خوراک گاز محصوالت پتروشیمی را تولید می کنند. 
معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: در کشور ما نیز با توجه 
به این که بیشترین منبع قابل دسترس برای پتروشیمی 
گاز است، افزایش قیمت نفت به نفعمان خواهد بود و گاز 

جایگاهش را با تعدیل قیمت نفت، پیدا می کند.

فقط خدا از آینده قیمت نفت با خبر است

شنیده ها حاکی است که عمل 
زیبایی و بوتاکس دکتر احمدی 
نژاد را فرزین س��رکارات همس��ر 
شیال خداد که متخصص جراحی 
ف��ک و دهان اس��ت انج��ام داده 
است. شفاف نوشت: در قسمتی 
از برنامه دید در شب که با حضور 
ش��یال خداد و اجرای رضا رشید 
پور ، در تارنمای آپارات منتشر شد، فرزین سرکارات جراح 
و متخصص فک و دهان و همس��ر ش��یال خ��داد به صورت 
تلفنی در برنامه حاضر شد و در جواب به سوال رشید پور که 
پرسید: چه تعداد از هنرمندان و بازیگران را عمل جراحی 
زیبایی ک��رده اید؟، گفت: طبق تعهدات اخالقی پزش��کی 
نمی توانم آمار دقیقی بگویم اما می توانم بگویم این تعداد 
از ده بیشتر و از صد هم کمتر است، چهره های مختلفی از 
قبیل هنرمندان و خوانندگان برای بوتاکس تزریق ژل و کار 
های  زیبایی دیگر پیش من می آمدند.حتی یک شخصیت 

سیاسی نیز برای بوتاکس کردن پیش من آمد.
ب��ا توجه ب��ه اینکه در سیاس��ت مداران کش��ور تنها دکتر 
احمدی نژاد اس��ت که سابقه بوتاکسش رس��انه ای شد، به 
نظر می رس��د جراحی وی زیر نظر دکتر فرزین س��رکارات 

صورت گرفته است.

چه کسی احمدی نژاد را بوتاکس کرد؟

حجت االسالم و المسلمین 
ق��درت ا... علیخانی نماینده 
ادوار مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: تعج��ب می کنم عده ای 
که خود را مس��ئول می دانند، 
نظ��ر  از  ان��د  نتوانس��ته  هن��وز 
سیاسی درك کنند که پذیرش 
تواف��ق تصمی��م حکومت بوده 
اس��ت و س��از مخالف می زنند و در تریبون ه��ا و روزنامه 
نواندی��ش،  گ��زارش  می کنند.ب��ه  مخالف��ت  هایش��ان 
علیخانی توافق هسته ای را مقدمه زمینه  ایجاد اشتغال 
و رونق کش��اورزی و صنعت دانست و افزود: بزرگ ترین 
خدمت دولت البته ب��ا هدایت و حمایت رهبری، انجام 
توافق هس��ته ای بوده اس��ت، اما این امر به معنای این 
نیس��ت ک��ه راه آمریکا به کش��ور باز ش��ده باش��د و البته 

رهبری هم بارها به آن اشاره کرده اند.
 نماینده مجلس شش��م ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
اینکه توافق هس��ته ای مورد تایید رهبری است، خاطر 
نش��ان کرد: ع��ده ای پیش بینی می کردن��د که برجام در 
مجلس و یا در ش��ورای نگهبان رد خواهد شد اما بعد از 
تصویب و تایید، مدام تفس��یر و تحلیل می کنند و علیه 

آن می نویسند.

عده ای هنوز درك نکرده اند توافق،

 تصمیم حکومت بود

چهارمین جلسه علنی دادگاه بابک زنجانی
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دانیل کومایش، بعد از پایان ماموریت خود در لیگ سوئد به اردوی تیم ملی هندبال ایران در 
کرواسی ملحق شد.    

به گزارش "ورزش سه کومایش نژاد، لژیونر تیم ملی هندبال ایران از سوئد به تیم اردوی 
بازیکن  این  دو  در  ملی  تیم  سنگین  تمرینات  اولین  در  پیوست.  کرواسی  در  ملی  تیم 
تیم  بدنساز  مربی  نجارادی  نناد  نظر  زیر  موسوی  سیدعلیرضا  کنار  در  شوتزن  و  پرقدرت 
ستون  دو  که  دادند  نشان  و  گذراندند  موفقیت  با  را  فشرده ای  تست های  و  حرکات  ملی 
سرمربی  اسماعیالگیچ  عرفان  خط زن  و  بازیگردان  چپ،  بغل  پست های  در  قبراق  و  آماده 

هستند. ایران 
تونس هنرنمایی  و  تدارکاتی در کرواسی  آینده  پیراهن شماره 36 در دیدارهای  با  که  دانیل 
خواهد کرد، در باشگاه خود اچ ک مالمو سوئد به بولدوزر معروف است و قبال هم در گفت وگو با 

رسانه ها گفته بود که نبرد در تیم ملی هندبال را افتخاری برای خود و خون ایرانی اش می داند و 
از دوستی با بچه های تیم ملی قطعا کم نخواهد گذاشت.

دانیل از سال گذشته با مسئوالن فدراسیون هندبال و تنی چند از ملی پوشان ارتباط خوبی 
داشته و حضورش در اوماگ باعث روحیه مضاعف در میان یاران پرنشاط تیم ملی شده است.

از سوی دیگر سیدعلیرضا موسوی خط  زن تنومند و عامل اصلی دفاع تیم دینامو بخارست 
هم بعد از رسیدگی های فیزیوتراپیست با تجربه تیم ملی در تمرینات سنگین ملی پوشان شرکت 
کرده و قطعا در بازی روز دوشنبه در زاگرب و سه بازی مهم در تونس به مصاف حریفان خواهد 

رفت.
با افزوده شدن ا... کرم و سجاد استکی از روز دوشنبه همه مهره ها در کنار تیم ملی هندبال 

ایران خواهند بود.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بازی این 
هفته ما مقابل ذوب آهن بسیار حساس است و به 

نظرم دست کمی از دربی تهران ندارد.    
درب��اره  ان��ص��اری  محمد  ف���ارس،  از  نقل  ب��ه 
گفت:  خود  فوتبالی  دربی  اولین  در  حضورش 
را  دربی  در  حضور  تجربه  که  بود  بار  اولین  برای 
بدست آوردم. این بازی به دلیل جدال سنتی دو 
پر  و دیدید که ورزشگاه هم  رقیب حساس است 
از تماشاگر بود و فرق این بازی فقط همین است 
و  بود  دیگر  بازی های  سایر  مثل  من  برای  وگرنه 

خیلی برایم فرق نداشت.
مدافع پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا 
نتیجه تساوی بدست آمده در دربی عادالنه بود یا 
پرسپولیس  بازیکن  عنوان  به  اینکه  نه  افزود:  نه 
بی  فرد  یک  عنوان  به  بلکه  کنم  صحبت  بخواهم 
بازی  در  برد  پرسپولیس  حق  که  گویم  می  طرف 
آوردیم  بدست  بیشماری  موقعیت های  ما  بود. 
حتی  شدیم.  ظاهر  زمین  در  استقالل  از  بهتر  و 
یک  فقط  استقالل  که  دیدم  بازی  از  بعد  آمار  در 
موقعیت گل داشت اما متاسفانه ما از ابتدای فصل 
یک مشکل داریم و آن این است که توپ های صد 
در صدی ما تبدیل به گل نمی شود و شک نکنید 
که اگر نصف توپ های ما دیروز گل می شد نتیجه 

دربی چیزی جز مساوی بود.
وی در مورد نحوه بازی خودش هم ادامه داد: 

تیم  اختیار  و در  من همیشه سعی می کنم ساده 
و  عجیب  کارهای  انجام  دنبال  به  و  کنم  ب��ازی 
خودنمایی در زمین نیستم. همیشه سعی می کنم 
وظایفی که مربی به من می دهد را در زمین انجام 
کمتر  که  می گویند  من  به  برخی  که  هرچند  دهم 
نفوذ می کنم در این باره باید بگویم که وقتی سایر 
بازیکنان نفوذ می کنند من باید در زمین خودمان 
من  که  است  طبیعی  مسئله  یک  این  و  بمانم 

خواسته های مربی را در زمین انجام دهم.
که  استقاللی ها  اظ��ه��ارات  م��ورد  در  انصاری 
مدعی هستند محسن ترکی بیش از اندازه زمان 
داوری  من  نظر  به  گفت:  گرفت  را  اضافه  وقت 
گرفته  هم  که  اضافه ای  وقت  و  نداشت  مشکلی 
مصدوم  رحمتی  آق��ای  ب��ود.  درس��ت  کامال  شد 
افتاد که داور این زمان را  شده بود و روی زمین 
وجود  خاصی  مسئله ای  وگرنه  کرد  محاسبه  هم 

نداشت.
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این 
سوال که در لحظات پایانی چقدر امید داشتی که 
تا وقتی  بازی مساوی شود تصریح کرد: همیشه 
که داور سوت پایان بازی را نزند امیدوارم.  همین 
امیدوار  زدن  گل  به  لحظه  آخرین  تا  و  بود  طور 
بودم و دیدید که حق به حق دار رسید هرچند که 

ما به کمترین حقمان رسیدیم.
پرسپولیس  هفته  این  دیدار  خصوص  در  وی 

قطعا  اف��زود:  حذفی  جام  در  آهن  ذوب  مقابل 
که  چرا  داشت  نخواهیم  پیش  در  آسانی  بازی 
حاضر  حال  تیم های  بهترین  از  یکی  آهن  ذوب 
فوتبال ایران است و به نظرم حساسیت این بازی 
کمتر از دربی و بازی مقابل استقالل نیست با این 
تهران  به  اصفهان  از  پر  دست  که  امیدوارم  همه 

برگردیم تا روند خوبی که داریم را ادامه دهیم.
کی روش  اینکه  م��ورد  در  پایان  در  انصاری 

امیدوار  و چقدر  بود  تماشاگر دربی 
ملی  تیم  اردوی  به  که  هستی 

که  فعال  اف��زود:  شوی  دعوت 
این  ب��ه  بخواهم  اس��ت  زود 
مسائل فکر کنم و همه تمرکز 
پرسپولیس  روی  ب��ر  م��ن 
به من می گویند  البته  است. 
را  خوب  روند  همین  اگر  که 
دع��وت  شانس  ده��م  ادام���ه 
خ��واه��م  را  م��ل��ی  ت��ی��م  ب��ه 
داش���ت چ��را ک��ه ک��ی روش 

بهترین ها  و  آماده ها  همیشه 
زمانی  تا  اما  می کند  دعوت  را 
مسائل  این  به  نشوم  دعوت  که 

که  وظیفه ای  به  و  نمی کنم  فکر 
پرسپولیس  در  تمرین  و  تمرین 

است عمل خواهم کرد.

از شادی گل  سرمربی استقالل خاطره خوشی 
در دربی ها نداشت به همین خاطر با وجود گلزنی 
شاگردانش ترجیح داد ساکت کنار نیمکت بایستد 

تا بازی به پایان برسد.    
هنوز  مظلومی  پرویز  سه"،  "ورزش  گزارش  به 
به خاطر شادی های کنار زمین در دربی معروف 
انتقادات فراوانی روبرو است در دربی 81  با   2-3
دقایق  همان  در  انصاری  جابر  گلزنی  وجود  با 
ابتدایی نیمه دوم ترجیح داد دیگر اشتباه آخرین 
و  نکند  تکرار  را  سرمربی  عنوان  به  اش  درب��ی 
پایان  از سوت  بعد  برای  بگذارد  را  شادی هایش 
داور غافل از این که این بار اشتباه او را شاگردانش 
روی نمیکت تکرار می کنند و صحنه شادی آنها 

توسط دوربین های تلویزیونی شکار می شود! 
هنوز دو، سه دقیقه ای به پایان بازی باقی مانده 
بود که نیمکت نشینان استقالل با اعتماد به نفس 

خاصی برد شیرین تیم شان مقابل رقیب دیرینه 
بهنام  و  از جمله خسرو حیدری  گرفتند  را جشن 
دوربین  توسط  شان  شادمانی  لحظه  که  ب��رزای 
های تلویزیونی به تصویر کشیده شد .البته در این 
صحنه حیدری خیلی همراه برزای نبود و بازیکن 
جنوبی استقالل سعی در جلب مشارکت حیدری 
بود  نگذشته  دقیقه  دو   ، یکی  هنوز   ... داست  را 
جری  توسط  خود  یورش  آخرین  در  پرسپولیس 
بنگستون به گل تساوی رسید تا شادی استقاللی 
حسرت  و  آه  به  را  خود  جای  نشین  نیمکت  های 
زاید در ده  ایمون  تریک  تلخ هت  بدهد و خاطره 

دقیقه پایانی برای پرویز و شاگردانش زنده شود. 
مثل  هم  استقالل  بازیکنان  حاال  اتفاق  این  با 
باید  برد  شادی  که  کنند  می  درک  خود  سرمربی 
در  چون  ب��ازی  پایان  سوت  از  بعد  ب��رای  بماند 

فوتبال ثانیه ها هم تعیین کننده است.

عضو هیئت مدیره استقالل می گوید وضعیت 
مدیره  هیئت  دوشنبه  جلسه  در  کرار  جاسم 
ایسنا،  از  نقل  به  می شود.  بررسی  باشگاهش 
استقالل  مدیره  هیئت  عضو  کردنوری  عباس 
در پاسخ به این سوال که ارزیابی اش از داربی 
زحمت  تیم  دو  نظرم  به  گفت:  چیست،   81
خودشان را کشیدند و بازی برابری را از سوی 
دیدار  این  در  که  دارم  اعتقاد  دیدیم.  تیم  دو 
دو  و  ندیدیم  را  واقعی  پرسپولیس  و  استقالل 
تیم با آنچه در هفته های قبل ارائه دادند فاصله 
و  واقعی داشت  برنده  این دیدار یک  داشتند. 

آن هم مردم بودند که ورزشگاه را پر کردند.
او افزود: در داربی اگر استقالل اراده می کرد 
که  داشتیم  جوانانی  ما  می بردیم.  را  بازی  ما 
به  هم  این  و  کنند  حفظ  را  بازی  نتوانستند 
تیمی  هرحال  به  بود.  تجربگی شان  کم  دلیل 
کند  عوض  مساوی  با  را  برد  لحظه  آخرین  که 

حتما در بعد تجربه کمی مشکل دارد.
به  پاسخ  در  استقالل  مدیره  هیئت  عضو 

 81 دارب��ی  در  ترکی  قضاوت  درب��اره  سوالی 
که  اس��ت  ای��ن  ش��ده  مطرح  آنچه  ک��رد:  بیان 
ترکی وقت های اضافه وقت اضافه اعالم شده 
را محاسبه کرده و آن یکی، دو دقیقه قانونی 
بوده که اگر اینطور باشد، حرف درستی است 

و در کل مشکل خاصی داوری نداشت.
سوالی  به  پاسخ  در  و  پایان  در  کردنوری 
درباره اینکه افشارزاده چندین بار اعالم کرده 
نظر  و  تمام شده است  استقالل  و  کرار  کار  که 
او در این باره چیست، گفت: ما 10 روز پیش 
صحبت  مفصل  مدیره  هیئت  در  کرار  درباره 
تا  که  رسیدیم  بندی  جمع  این  به  و  کردیم 
برای  تا  دهیم  فرصت  مظلومی  به  فصل  نیم 
افشارزاده  اخیرا  اینکه  کند.  گیری  تصمیم  او 
و  نمی دانم  را  باشد  کرده  اعالم  را  مطلب  این 
مسئول  اینکه  دلیل  به  ایشان  که  بگویم  باید 
و  دیده اند  صالح  حتما  هستند  تیم  اجرایی 
قطعا مسئله کرار در هیئت مدیره که احتماال 

دوشنبه خواهد بود بررسی می شود.

دیدار تیم های رئال مادرید و الس پالماس، با 
نتیجه 3-1 به سود رئال خاتمه یافت تا این تیم 

به صدرنشینی خود در اللیگا تداوم ببخشد.    
م��ادری��د  رئ���ال  س���ه"،  "ورزش  گ���زارش  ب��ه 
ی  رده  و  قعرنشین  تیم  برنابئو،   در  صدرنشین 
دو  داشت.  رو  پیش  را  پالماس  الس  هجدهمی 
در  رفتند؛  هم  مصاف  به   18.30 ساعت  از  تیم 
از  بسیاری  به  بود  داده  ترجیح  بنیتس  حالیکه 
 PSG مقابل  حساس  بازی  بخاطر  بازیکنانش 
شد  آغاز  رئال  برتری  با  بازی  بدهد.   استراحت 
و این تیم در همان دقیقه 3 توسط ایسکو به گل 
شد  باعث  خسه  از  خوب  قاپی  توپ  یک  رسید. 
پاس  کاسمیرو  به  و  کرده  تصاحب  را  توپ  او  تا 
را  ایسکو  خوب،  دیدی  با  هم  کاسمیرو  بدهد، 
روانه دروازه کرد و این بازیکن با پای چپ موفق 

شد گل اول را وارد دروازه الس پالماس کند.
رئال پس از این گل یکی دو فرصت خوب دیگر 
را نیز خلق کرد که به گل تبدیل نشدند تا اینکه در 
دقیقه 14 نوبت به رونالدو رسید تا دروازه میهمان 
را باز کند. سانتر عالی مارسلو از چپ را رونالدو 
با ضربه سری دیدنی به گل دوم رئال تبدیل کرد. 

این هشتمین گل رونالدو در اللیگا بود.
الس پالماس که هر از چند گاهی خطرساز می 
رسید.  گل  به  هرنان  توسط   38 دقیقه  در  شد، 
با ضربه سر موفق  و  کرنر  هرنان روی یک ضربه 
کند.  باز  را  کاسیا  کیکو  و  رئال  دروازه  قفل  شد 
در  و  فصل  این  در  رئال  که  بود  گلی  اولین  این 
گل،  این  از  پیش  رئال  کرد.  دریافت می  برنابئو 
از  یک فرصت عالی تک به تک را توسط ایسکو 

دست داده بود. 

شدت  بر  گل،  دریافت  از  پس  ها  کهکشانی 
 42 دقیقه  در  سرانجام  و  افزودند  خود  حمالت 
توسط خسه، به گل سوم خود نیز دست یافتند. 
خسه توپ را از رونالدو دریافت کرد و از چپ با 
سوم  گل  محکم،  شوتی  و  انفرادی  حرکت  یک 
رئال را وارد دروازه الس پالماس کرد تا نیمه اول 

با نتیجه 3-1 به اتمام برسد.
سرد  دیداری  اول،  نیمه  خالف  بر  دوم  نیمه 
با  و تقریبا کسل کننده را شاهد بودیم. رئال که 
ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره در این بازی 
پیش  در  دلیل  به  داد  ترجیح  بود،  شده  حاضر 
بودن بازی حساس مقابل پاری سن ژرمن )سه 
شنبه در برنابئو(در نیمه دوم بازی را اداره کند. 

درون  دوم،  نیمه  ابتدای  همان  در  رونالدو 
محوطه جریمه  با پای چپ می توانست دروازه 
موازات  به  او  ضربه  اما  کند  باز  را  پالماس  الس 
رونالدو یک فرصت  بیرون رفت.  به  خط دروازه 
عالی دیگر را نیز در دقیقه 92 و در حالتی تک به 
تک با دروازه بان از دست داد تا رئال مادرید با 
وجود تسلط کامل به بازی، با همان نتیجه 1-3 

به برتری رسیده و صدر جدول را حفظ کند.

تانیم فصل درباره کراربه مظلومی 
فرصت داده  بودیم

پیروزی رئال بر الس پالماس 
در برنابئو
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سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: برخی از دوستان چون اطالع دقیق از وضعیت 
مسابقات و البته برنامه های تیم ملی ندارند، انتقاد می کنند.    

به نقل از تسنیم، بیژن مقانلو اظهار داشت: از ابتدایی که مسئولیت این تیم را در 
دست گرفتم، این انتقادات بوده و دیگر عادت کرده ایم. برخی از دوستان به خاطر 
عدم اطالع از برنامه های تیم و مسابقات انتقاد می کنند. تنها کشوری هستیم که 
در فینال رقابت های گرندپری 5 نماینده در 4 وزن داریم و از یکسال قبل تقریبا 
به  ملی  تیم  اعزام  مورد  در  وی  است.  شده  مشخص  سهمیه مان  کسب  وضعیت 
رقابت های کرواسی نیز عنوان کرد: این رقابت ها نیز دارای امتیاز است و به همین 

دلیل با ترکیبی کامل به این کشور سفر خواهیم کرد. سعی می کنیم بهنام اسبقی را 
هم که در قزاقستان مصدوم شده بود را به این مسابقات اعزام کنیم.

عنوان  نیز  کرواسی  به  اعزامی  تیم  ترکیب  در  ذوالقدر  فرزان  حضور  مرد  در  وی 
و  دارم  تیم  در  بازیکن   10 هستند.  حساس  او  روی  بر  چرا  برخی  نمی دانم  کرد: 
می خواهم از تمام آنها برای رسیدن به اهداف مان استفاده کنم. حتی تیم ترکیه 
نیز از همین سبک الگوبرداری کرد و برای اینکه نفرات پرامیدش را در مسابقات 
این  استفاده می کند. در  به عنوان جاده صاف کن  بازیکنان  برخی  از  کند  حمایت 

دوره از رقابت ها حتی از ابولفضل یعقوبی نیز استفاده می کنیم.

مقانلو: با ترکیب کامل به کرواسی می رویم
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مسابقات روئینگ بزرگساالن قهرمانی کشور در بخش بانوان و آقایان به میزبانی 
دریاچه آزادی برگزار می شود.    

به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، مسابقات قهرمانی کشور روئینگ 
بزرگساالن 24 و 25 آبان ماه در بخش بانوان و 26 و 27 آبان ماه در بخش آقایان 
برگزار خواهد شد. این رقابت ها در مواد روئینگ تک نفره سنگین وزن و روئینگ 

رویداد  قایق در هر  استان می تواند یک  و هر  برگزار می شود  تک نفره سبک وزن 
شرکت دهد. وزن مجاز بانوان برای شرکت در مسابقات سبک وزن 59 کیلوگرم و 

وزن مجاز آقایان 72.5 کیلوگرم اعالم شده است.
هیئت های قایقرانی تا پایان وقت اداری 18 آبان ماه مهلت دارند تا آمادگی خود 

را به همراه ارنج نفرات به فدراسیون اعالم کنند.

آزادی میزبان مسابقات روئینگ قهرمانی کشور

S P O R T

  بانوی ملی پوش دوی 100 متر با مانع این روزها در تصمیم عجیب در ماده پنجگانه و 
هفتگانه تمرین می کند.    

به نقل از مهر، الناز کمپانی قهرمان دوی 100 متر با مانع کشور که در این ماده خیلی موفق 
هم ظاهر شده است این روزها در تصمیمی عجیب و دور از انتظار در ماده پنجگانه و هفتگانه 

تمرین می کند.
وی که در دوهای سرعتی عملکرد قابل قبولی دارد برای فعالیت در ماده پنجگانه باید کار 
را در پرش ارتفاع از نو آغاز کند. فعالیتی که به نظر می رسد زمانبر باشد و معلوم نیست مربی 
اختصاصی وی که قبال هم با سپیده توکلی در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی حضور 
داشت و علیرغم همه تالشها نتیجه ای هم حاصل نشد با چه توجیهی این تغییر رویه را در 
کار کمپانی داده است. در حال حاضر سپیده توکلی با اختالف زیاد قهرمان مواد پنجگانه و 

هفتگانه دوومیدانی بانوان ایران است.
قهرمان  عنوان  به  شما  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایران  دهگانه  قهرمان  سپهرزاد  هادی 
این رشته چنین تصمیمی را از لحاظ فنی چطور ارزیابی می کنید گفت: باید ببینید هدف 
خانم کمپانی از این تصمیم چه بوده است. ولی در مجموع به نظر من وی راه بسیار سخت 
و دشواری را انتخاب کرده است چرا که باید در برخی مواد فعالیت کند که تا به حال در آنها 
کار نکرده است. تفاوت دوومیدانی با سایر رشته ها در این است که فعالیت تخصصی در آن 
زمان زیادی می خواهد و طول می کشد تا ورزشکار به قابلیت فیزیکی و فنی دست پیدا کند.

به هرحال برای وی آرزوی موفقیت می کنم.

  تیم ذوب آهن پس از 7 سال توانست راه آهن را در اصفهان شکست دهد.    
در  را  آهن  راه   0-4 عالی  نتیجه  با  شد  موفق  اصفهان  آهن  ذوب  سه"،  "ورزش  گزارش  به 
را  تیم  این  و دیگر گل های  کاوه رضایی  بازی  این  را در  اصفهان شکست دهد.دو گل ذوب 

تبریزی و صادقی به ثمر رساندند.
این برد پس از 7 سال برای ذوبی ها اتفاق افتاد.آخرین برد ذوبی ها در اصفهان برابر راه 

آهن مربوط به دوره هشتم لیگ برتر بود که دیروز طلسم آن شکسته شد.
سرمربی تیم فوتبال راه آهن گفت: شرایط آب و هوایی اصفهان سبب افِت بدنی بازیکنان 
در  بازیکنان  به  نمی توانستیم  است،  محدود  بازیکنانمان  تعداد  اینکه  به دلیل  هم  ما  و  شد 

زمین استراحت دهیم.
مهدی تارتار اظهار داشت: نیمه نخست، بازی نزدیکی ارائه دادیم اما در نیمه دوم ذوب آهن 
سرتر از ما بود البته از نظر ما با توجه به شرایط آب و هوایی اصفهان سبب افِت بدنی بازیکنان 
در  بازیکنان  به  نمی توانستیم  است،  محدود  بازیکنانمان  تعداد  اینکه  به دلیل  هم  ما  و  شد 

زمین استراحت دهیم.
وی افزود: اما در مقابل ما ذوب آهن چندین بازیکن برای جایگزینی دارد و با انرژی بهتری 

بازی کردند و این برد را به انها تبریک می گویم.
سرمربی تیم راه آهن در پاسخ به این سئوال که آیا برادران محمدی بعد از حضور در برنامه 90 
دچار افت شدند، گفت: از همه بازیکنانم به جز در نیمه دوم راضی هستم و شاید همانطور که 

گفتم محدودبودن تعداد بازیکنان و شرایط جوی کیفیت آن ها را از نظر بدنی کاهش داده بود.
وی بیان کرد: مسئله اصلی برنامه نود نیست و این دو بازیکن با تمام وجود در خدمت تیم 
هستند، ولی شناخته شدن این دو سبب شد تا همه تیم ها برای مراقبت از آن ها دو بازیکن در نظر 
بگیرند؛ البته بین دو نیمه به آ ن ها گفتم که با توجه به این مسئله باید به بازی خودتان تنوع دهید.
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انصاری:بازیباذوبآهنکمترازدربینیست

نیمکتنشینهااشتباهمظلومیراتکرارکردند

   دبیر فدراسیون بسکتبال معتقد است، بائرمن می تواند کمک حال بسکتبال ایران باشد.    
به گزارش "ورزش سه" ، علی توفیق که برای حضور در انتخابات هیئت بسکتبال لرستان 
به دلیل  اظهار کرد:  تیم روسی  با یک  بائرمن  توافق  بود، درباره خبر  به خرم آباد سفر کرده 
شرکت در مجامع انتخابات استان های ایالم و لرستان چند روز در تهران نبوده ام و از جزئیات 
توافق وی خبر ندارم. قبل از این که بائرمن از کشورمان برود، در جلسه ای که داشتیم، نهایت 

رضایت را از شرایط داشت و نظر مثبتش را برای ادامه همکاری اعالم کرد.
توفیق با بیان این که االن دو بحث وجود دارد، تصریح کرد: اول این که االن باید استارت 
تیم ملی را بزنیم در زمانی که لیگ شروع شده و برخی از لژیونرها در خارج از کشور هستند 
و بقیه بازیکنان هم درگیر لیگ داخلی هستند و بحث بعدی این است که وی یا هر سرمربی 
دیگری، تیم های پایه را زیر نظر داشته باشد که االن ملی پوشان این تیم ها در مقاطع مختلف 

مشغول به تحصیل هستند و بازیکنان نمی توانند در طول هفته به اردوها بیایند.
بسته  قرارداد  تیمی  با  بائرمن  که  این  خصوص  در  کرد:  تأکید  بسکتبال  فدراسیون  دبیر 
اطالعی ندارم و پیشنهادهای کوتاه و بلندمدت را به ایشان ارائه داده ایم که در کوتاه مدت و 
بعد از پایان لیگ، تیم ملی را در اختیار بگیرد یا این که در برنامه طوالنی مدت و در طول سال 

همه تیم های ملی را زیر نظر داشته باشد.
افزود:  برسیم،  نتیجه  به  جاری  هفته  پایان  تا  که  است  این  هدف مان  که  این  بیان  با  وی 
اعتقاد داریم که باوئرمان با تفکر و فلسفه ای که دارد، می تواند کمک حال بسکتبال ما باشد.

با  توفیق در پاسخ به پرسشی که گزینه ی دیگر مدنظر فدراسیون است، گفت: اسم مربی 
خودش است و شعبده باز نیست. مربی به زمان، امکانات، بازیکن و ... نیاز دارد و همه اینها 
باعث موفقیت می شود و هر چه برنامه سالم تر، منظم  و مدون تر باشد در طوالنی مدت زودتر 
به اهداف می رسد که ما این برنامه را پیش بینی کرده ایم و اگر در جزئیات که عمده آن مسائل 

مالی است با او به توافق نرسیم، گزینه های داخلی یا خارجی را بررسی می کنیم.
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مدافع راست استقالل بعد از دربی با انتقادات فراوانی از جانب استقاللی ها روبرو شده است.    
طولی  خط  کنار  در  توپی  شده  تلف  های  وقت  دقیقه  آخرین  در  استقالل  مدافع  فخرالدینی  میالد  سه"،  "ورزش  گزارش  به 
نصیبش شد که بدون هیچ درنگی توپ را سانتر کرد تا پرسپولیسی ها با دفع توپ زمینه ساز آخرین هجوم خود روی دروازه 

استقالل شوند.هجومی که در نهایت گل تساوی دربی در آخرین ثانیه های وقت های اضافه را به ارمغان آورد. 
وقتی پرویز مظلومی در مصاحبه تلویزیونی خود گفت یکی از بازیکنانش با بی تجربگی توپ را لو داد در حالی که می توانست 
در کنار محوطه جریمه پرسپولیس وقت را بکشد همه تصور کردند سرمربی استقالل از محسن کریمی دلخور است اما در رختکن 
تیم بعد از اتمام دربی مشخص شد دلخوری پرویز سوبله، چوبله از میالد فخرالدینی است چون به شدت از او بابت عدم حفظ 
توپ در ثانیه های پایانی انتقاد کرد. به این ترتیب می توان گفت استقاللی ها فخرالدینی را مقصر اصلی تساوی در ثانیه های 
پایانی وقت اضافه دربی قلمداد کردند در حالی که در صحنه گل پرسپولیس اکثر بازیکنان این تیم از جمله دو مدافع مرکزی هم 

در عدم پوشش مناسب جری بنگستون اشتباه داشتند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی گفت: بنا پس از شنیدن علت غیبت عبدولی در تمرینات تیم ملی از تنبیه او صرف نظر کرد.    
به گزارش "ورزش سه" ، حسام الدین جعفری با بیان اینکه سعید عبدولی در تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی شرکت کرده است 
درباره علت غیبت او در تمرینات اظهار کرد: عبدولی به دنبال این است خانواده خود را به تهران بیاورد و به صورت دائمی در 
تهران زندگی کند تا در فاصله کمتر از 10 ماه مانده به المپیک با فراغ بال و آسودگی خاطر تمام تمرکز خود را معطوف تمرینات 

تیم ملی کند.
سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی افزود: او به دلیل همین مشکالت تاکنون در تمرینات حضور پیدا نکرده بود و در پی این 

است تا خانه ای را در محدوده ورزشگاه آزادی برای اسکان خانواده مهیا کند و با تمام توان در تمرینات تیم ملی حاضر شود.
وی درباره نحوه برخورد بنا با غیبت های عبدولی در تیم ملی پس از آنکه از برخورد سخت با او خبر داده بود خاطرنشان کرد: 
بنا به صحبت ها و دالیل عبدولی به دقت گوش کرد و وقتی که متوجه شد او به دلیل کارهای مربوط به انتقال خانواده اش به 

تهران در تمرینات حضور پیدا نکرده است او را بخشید و از تنبیه او صرف نظر کرد.

     انتقاد از فخرالدینی در رختکن استقالل

بنا از تنبیه عبدولی صرف نظر کرد

برای  منتقدین  دل  داشت:  اظهار  ملی  تیم  سرمربی  کواچ،  اسلوبودان  اخیر  اظهارات  مورد  در  والیبال  ملی  تیم  پیشین  مربی 
باید خار را از چشم خودش خارج کند و نقاط ضعفش را  والیبال می سوزد و کسی خار چشم منتقدان نیست. به نظر من کواچ 
ببیند. کسی در ایران با مرحوم حسین معدنی و یا رحمان )محمدی( مشکلی ندارد. حرف ما این است که کمک های خارجی کواچ 
نمی توانند به تیم ملی کمک کنند. حتی در صربستان هم کسی آنها را نمی شناسد. این توهینی به والیبال ایران بود و فدراسیون 

هم به آن تن داد.
عطایی در پایان گفت: من تضمین می دهم که کواچ رفتنی است و خوان سیچلو )سرمربی آرژانتینی تیم ملی قطر و مربی پیشین 
تیم ملی ایران( جانشین او خواهد شد. من زمانی که تیم ملی پیروز هم می شد به آن انتقاد داشتم ولی کواچ اشتباهات خود را 

ندید.

عطایی: کواچ باید خار را از چشم خودش خارج کند

کومایش به اردوی تیم ملی هندبال پیوست
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گل  بدون  تساوی  به  پاالس  کریستال  مقابل  خانه  از  خارج  دیداری  در  منچستریونایتد    
رضایت داد.    

به گزارش "ورزش سه"، شاگردان لوئیس فان خال که هفته گذشته در دربی منچستر هم 
به تساوی رضایت داده بودند، در سلهرست پارک متوقف شدند تا همچنان در رتبه چهارم 

جدول جای داشته باشند.
تیم میزبان بازی را بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی، یانیک بوالسیه می توانست 

دروازه دخیا را باز کند اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد. 
در ادامه بازی متعادل تر شد و تیم میهمان هم موقعیت هایی برای گلزنی به دست آورد اما 

هیچ یک از آنها تبدیل به گل نشد و این نیمه با تساوی بدون گل به پایان رسید.
بازیکنان  با حمله متقابل  و هر حمله منچستریونایتد  نکرد  تغییر  نیمه دوم  بازی در  روند 
کریستال پاالس پاسخ داده می شد؛ اما باز هم بازیکنان دو تیم در باز کردن دروازه توفیقی 

نداشتند و در نهایت این دیدار با تساوی 1-1 به پایان رسید.
البته شاگردان فان خال خوش شانس بودند که وستهام مقابل واتفورد شکست خورد؛ وگرنه 

آنها به رتبه پنجم جدول سقوط می کردند.
درپنجدیداردیگرعصرامروزهمنتایجبهشرحزیررقمخورد:

نیوکاسل صفر - استوک سیتی صفر
واتفورد 2 – وستهام صفر

وست بروموویچ 2 – لسترسیتی 3
منچسترسیتی 2 - نوریچ 1

سوانسی صفر - آرسنال 3
در حال حاضر در جدول رده بندی لیگ برتر تیم منچسترسیتی 25 امتیازی )تفاضل گل 
و  دارد  قرار  دوم  مکان  در   )+13 گل  )تفاضل  امتیاز   25 با  آرسنال  و  است  صدرنشین   )+17

لسترسیتی نیز با 22 امتیاز در رده سوم ایستاده است.

  به گزارش "ورزش سه"، دیدار حساس تیم های چلسی و لیورپول در استمفورد بریج با 
نتیجه 3-1 به سود لیورپول به اتمام رسید تا کلوپ اولین برد خود در لیگ برتر را با لیورپول 
جشن بگیرد. قرمزهای آنفیلد ابتدا با گل دقیقه 4 رامیرس از چلسی عقب افتادند اما دو گل 

از کوتینیو و یک گل از بنتکه، ورق بازی را به سود آنها برگرداند. 
حقیقت  یک  این  و  نداشتیم  خوبی  شروع  ما  گفت:"  خبرنگاران  به  بازی  انتهای  در  کلوپ 
و  بگیریم  دست  در  را  بازی  کنترل  توانستیم  کوتاه  های  پاس  با  گل،  دریافت  از  پس  است. 
موقعیت هایی نیز خلق کردیم. چلسی سعی داشت با پرس شدید، مانع بازی سازی هافبک 
گل  شایستگی  به  سپس  و  کنیم  پیدا  خوبی  به  را  خالی  فضاهای  توانستیم  اما  شود  ما  های 
تساوی را به ثمر رساندیم. نیمه اول، شایسته حداقل یک نتیجه مساوی بودیم و خوشبختانه 

به آن نیز رسیدیم. 
کشیده  جلو  برتری  گل  زدن  برای  چلسی  چون  شد؛  تر  راحت  ما  برای  بازی  دوم  نیمه  در 
بود. ما دو گل دیگر زدیم و موقعیت های دیگری نیز داشتیم. احساس من این است که کامال 
شایسته پیروزی بر چلسی بودیم. ما برای این مسابقه به سختی کار کرده بودیم و این البته 

طبیعی است که برای بردن چلسی در زمین خودش، باید به سختی کار و تمرین کرد."

توقف منچستریونایتد در خانه کریستال پاالس

کلوپ: 
لیورپول 

شایسته پیروزی
 بر چلسی بود
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اینستاگرامش  شخصی  صفحه  در  زیر  تصویر  انتشار  با  رحمتی 
به  دیگر  ای  گونه  به  می توان  شد،  تمام   81 دربی  که  »حاال  نوشت: 

آن نگاه کرد. 
اینکه بر خالف سالهای گذشته از روی سکوها گرفته تا داخل زمین 

صحنه های زیبایی مشاهده شد.
هادی  یادبود  در  تیم  دو  هواداران  احترام  و  اتحاد  همه  از  اول   
در  را  ای  مهربانانه  و  معنوی  فضای  یک   24 دقیقه  در  ن��وروزی 
هیچ  به  تیم  دو  ه��واداران  اینکه  و  کرد  ایجاد  آزادی  ورزشگاه 
قدم  هجده  در  فراوان  صحنه های  نکردن  احترامی  بی  بازیکنی 
و  زد  رقم  را  تماشایی  مسابقه  یک  دقیقه  نود  طول  در  تیم  دو 
تیم  سربلندی  برای  زدنی  مثال  غیرت  و  تالش  با  تیم  دو  بازیکنان 
کیفیت  اینکه  نه  البته  کردند،  تالش  هوادارانشان  خوشحالی  و 
دربی  از  می توان  منطقی  نگاه  با  بلکه  بود  عالی  خیلی  بازی  فنی 

بود. 81 راضی 
به  را  تماشاگر  هزار   90 آزادی  ورزشگاه  مدت ها  از  بعد  اینکه   
توانستند رضایت  آسیا  و  ایران  فوتبال  قدیمی  و دو قطب  دید  خود 
چیز  هیچ  و  کنند  فراهم  را  فوتبال  به  عالقمندان  و  مردم  نسبی 

نیست.  موضوع  این  از  مهم تر 
به عنوان یک عضو کوچک از مسابقه امیدوارم که دو تیم استقالل و 
به مانند سالهای دور، هیجان و تماشاگر را به ورزشگاه ها  پرسپولیس 

بازگردانند.

قاچاق  دالری  میلیارد  یک  آمار  به  اشاره  با  دادگستری  وزیر  معاون 
و موضوع  است  برای کشور  ننگ  این یک  کرد:  بیان  الکلی،  مشروبات 

کوچکی نیست.
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  معارفه  مراسم  در  جمشیدی  علیرضا 
قاچاق  دالر  میلیارد   22 گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  کرمانشاه،  استان 

کاال در کشور به ثبت رسیده است.
با  برخورد  و  دانست  کشور  اقتصاد  برای  معضل  یک  را  امر  این  وی   
قاچاق کاال را یکی از مهم ترین اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی 

اعالم کرد.
یادآور  و  تاکید کرد  نیز  تقلب  با  برخورد  لزوم  بر  ادامه   جمشیدی در 
با  که  پزشکی  تجهیزات  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  متاسفانه  شد: 
سالمت  که  هستیم  تقلب هایی  شاهد  است  ارتباط  در  مردم  سالمت 

مردم را به خطر انداخته است.
با  برخورد  باشد،  اولویت  در  باید  که  داد: موضوع دیگری  ادامه   وی 

گرانفروشی و تقلب در اصناف است.
 معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
ما  هدف  داد:  ادامه  است،  حل  قابل  پیشگیری  با  تخلفات  از  بسیاری 

درگیری تک تک با صنوف و مغازه ها نیست.
اما  است،  الزم  موردی  برخوردهای  اگرچه  مسئول  این  گفته  به   
کار  دستور  در  را  پیشگیری  بیشتر  باید  پس  نیست.  جوابگو  همواره 

داشت.

قاچاق میلیاردی مشروبات الکلی به ایرانپست اینستاگرامی رحمتی پس از دربی 81

دیروز  شد.  گرفته  سر  از  دوباره  ای  هفته  چند  وقفه  با  »ب.ز«!  دادگاه 
ریاست  به  نفتی  پرونده اختالس  به  دادگاه رسیدگی  از  چهارمین جلسه 
قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی با حواشی بسیار جالبی 
سوم  جلسه  پایان  در  »ب.ز«  پرونده  »تابناک«،  گزارش  به  شد.  برگزار 
دادگاه با درخواست استمهال وکالی پرونده که به منظور قرائت دقیق تر 
پرونده درخواست شده بود، موافقت کرد و دادگاه بعد از 26 روز وقفه پر 

حاشیه امروز برگزار شد.
فی  افساد  به  )ب.ز(  اول  ردیف  متهم  شده  قرائت  کیفرخواست  بر  بنا 
االرض، افتتاح حساب های متعدد با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر، 
پولشویی،  بانکی،  اسناد  فقره   24 ارزی، جعل  نظام  اخالل  در  مشارکت 

کالهبرداری از شرکت ملی نفت و نشر اکاذیب متهم شده است.
خود  از  دفاع  به  متهم  جایگاه  در  گرفتن  قرار  با  »ب.ز«  جلسه  این  در 
تأمل  و  جالب  بسیار  فروان  ادعاهای  خود  دفاعیات  در  وی  پرداخت. 

برانگیزی را ذکر کرده که در ادامه خالصه ای از آن را می بینید؛
* قرائت زیارت نامه عاشورا و بیان واقعیت!

»ب.ز« بعد از قرائت فرازی از زیارت عاشورا گفت: داستان از این قرار 
است که شرکت های خارجی در تعامل با ایران تحریم شده اند و بعد هم 
بانک ها تحریم شد و همه پول های ایران در بانک ها غیرقابل انتقال شد، 
برای یک  امید آقای وزیر  و  با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر  اینکه  تا 
تسویه حساب سیاسی تفاهم نامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال و با 
ایجاد سر و صدای رسانه ای به دادسرا تلقین کرد که وجوه بابک زنجانی 
مورد دارد و منشأ آن درست نیست و تمام معامالت هم صوری و جعل 
طرف  گفتم  دادسرا  به  من  که  حالی  در  است.  فی االرض  مفسد  و  بوده 

حساب من، وزارت نفت نیست.
 در خواست بازپس گیری طلب 5 میلیارد یورویی

وصول  فقط  موضوع  اگر  اینکه  ادعای  با  خود  دفاعیات  ادامه  در  وی   
پول های نفت است، پس آقای وزیر برود آن 5 میلیارد یورو که از فردی 
آقای  جناب  کند.  دریافت  را  طلبکارند  نفت  فروش  برای  غیرمتخصص 
اما چرا آن 5 میلیارد یورو که  بوده،  برای مردم  قاضی، شما گفتید نفت 

یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمی کنید؟
 من دنیا را دور زدم

که  می گیرند  ژست  مداوم  آن ها  که  می شود  مدعی  ادامه  در  »ب.ز«   
را  اصاًل شماره حساب  که  کنیم، در حالی  را دریافت  آماده ایم مطالبات 
ندادند و می گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، در حالی که 
این صحبت ها مسخره است. من دنیا را دور زدم. مگر می شود این مبلغ 
را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می شود پس چرا 
باید به جایش  وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می دهیم 

برنج و ... وارد کنیم و پولی جا به جا نمی شود؟
 تا دوشنبه یک هزار و 968 میلیون یورو واریز می کنم

خارجی  بانک های  در  حسابی  که  بود  این  من  تالش  کرد:  اضافه  وی   
باز کنم و بعد من را به  باز کنم. آیا وظیفه من بود که حساب  برای نفت 
بازی متهم کنید؟ این در حالی است که وزیر نفت در نشست خبری گفته 
است زنجانی جای پول ها را نشان دهد، اما وکالی خارجه من می گویند 
پول می شود،  پرداخت  از  و وقتی صحبت  بدهیم  نامه  حاضریم ضمانت 
اسلحه  یا  مواد مخدر  از فروش  پول  این  گویند شاید  نفتی ها می  وزارت 
یک  حتی  زنجانی  بابک  گفته اند  رسانه ها  به  نفت  وزارت  وکالی  باشد. 
سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه 
الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، 
از یک  یورو ضمانتنامه  میلیون  و 968  این حال می توانم یک هزار  با  اما 

بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.
 2 میلیارد یورو بدهی من پول خرد من هم نیست

که  انسانیتی  و  اقتصادی  دانش  و  علم  و  خدا  به  توکل  با  گفت؛  »ب.ز«   
ای  حرفه  تاجری  و  شدم  متوسل  شخصی  به  نه  و  دادم  رشوه  نه  داشتم 
هستم و عملکردم بسیار شفاف است. می گویند زنجانی 30 هزار میلیارد 
تومان کالهبرداری کرده و همه باور می کنند، اما وقتی می گویند این مبلغ 
را پرداخت کرده باور ندارند. چرا فکر می کنید من فردی کوچک و بی عقل 
هستم؟ من اگر کالهبردار بودم چرا در کشور خودم سرمایه گذاری کردم که 
در آخر هم 240 صفحه کیفرخواست برای خدماتم نوشته شود. 2 میلیارد 

یورو بدهی من به شرکت نفت پول خرد من هم نیست و این یک طنز است.
 اگر 100 یورو حواله کنند، 2 میلیارد یورو جایزه می دهم

من  کنند.  حواله  یورو   100 می توانند  آن ها  اگر  کرد:  تصریح  ز«  »ب   
همین االن 2 میلیارد یورو جایزه می دهم و از بازپرس می خواهم که در 
نکرده اند  پیدا  دست  چیزی  به  چون  اما  کند،  تحقیق  بیشتر  برات  مورد 
وزارت  و  من  داستان  ببرند.  سؤال  زیر  را  مالزی  بانک  مالی  منابع  نباید 
پیمانکاران  به  نبود  حاضر  دنیا  در  بانکی  هیچ  که  است  قرار  این  از  نفت 
نفتی پول بدهد و هیئت وزیران هفتم تیر ماه 92 مصوب کرد که شرکت 
یک ونیم   FIIB بانک  در  حساب  گشایش  با  بود،  تحریم  زمان  آن  که  »ن« 
میلیارد یورو واریز کند که اول دی ماه همان سال واریز شد و من از آن 

مبلغ 700 میلیون یورو به حساب پیمانکاران پرداخت کردم.
 کمپ الکترونیک دارم

 »ب.ز« ادامه داد، اجازه نمی دهم شما به نفع خود بهره برداری کنید. 
مگر می شود هواپیمای 15 میلیون دالری من را 3.5 میلیون دالر، قالی 
گل ابریشم 900میلیون تومانی را 1.1 میلیون تومان و خانه من در خیابان 
فرشته به مبلغ 600 میلیارد تومان را 142 میلیارد تومان بفروشید؟ من 
در  قدرتمندی  که سرورهای  دارم  الکترونیک  کمپ  یک  تاجیکستان  در 
زیر زمین دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده می کند و اگر مکالمات 

را بیاورم تا گوش دهید، خجالت می کشید.
تذکر به بانک »م«

را  بودم  بانک گذاشه  بانک »م« تذکر می دهم، سپرده ای که من در  به   
این  و  بود  حساب  در  سپرده  این  من،  بازداشت  روز  تا  زیرا  بدهد،  پس 
انجام ندهید، حتی شده میز و  را  کار  این  اگر  و  به من است  پول متعلق 

صندلی های بانک را هم حراج می کنم.
مدیرانی داریم که ماهی 350 میلیون دالر حقوق می گیرند

خانم  کارمند  گفته اند  داشت:  اظهار  خود  دفاعیات  ادامه  در  »ب.ز«   
داشتم و ماهی 4000 یورو یعنی 16 میلیون تومان حقوق می گرفته، اواًل 
وی مدیر منطقه ای من در خارج از کشور بوده و پول را از جیبم داده ام، 
دومًا ما در نفت، مدیران شرکتی داریم که ماهی 350 میلیون دالر حقوق 
می گیرند که آن هم از جیب دولت است. برای تمامی متن کیفرخواست، 

پاسخ علمی و تخصصی دارم.

افتتاحیه  آیین  در  جهانگیری  اسحاق  ایسنا،  گزارش  به 
کرد:  اظهار  زنجان،  خدابنده  درخشان  رنگ  آریا  کارخانه 
امروز شرایط امیدوارکننده ای به وجود آمده است اما عده ای 
نمی بینند،  را  امیدوارکننده  شرایط  این  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 
امید مردم را نشانه می گیرند و می خواهند دل مردم را خالی 
مطمئن  اما  بیفتد  خاصی  اتفاق  نیست  قرار  بگویند  و  کنند 

باشید خیلی اتفاقات در کشور خواهد افتاد و خواهیم دید.
بر  ایجاد شرایط جدیدی  به  ادامه داد: دولت مصمم   وی 
کشور است. سیستم بانکی از بحران عبور خواهد کرد و بازار 
این ها  همه  برای  دارد.  برمی  پیشرو  از  را  مشکالت  سرمایه 
بتوانیم  آینده  امیدواریم در سال  و  و فکر شده  برنامه ریزی 

تحولی به وجود بیاوریم.
 معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت خود را برای 
شرایط پساتحریم آماده می کند و در حال برنامه ریزی جدی 

به  خارجی  گذاران  سرمایه  و  غربی ها  افزود:  است، 
شدت به ایران هجوم می آورند و منابع خارجی و منابع 
خودمان که بلوکه شده بود وارد کشور می شود. این 
مهم است که از منابع برای شکوفایی کشور استفاده 

کنیم و بخش خصوصی هم باید پای کار بیاید.
 جهانگیری اضافه کرد: بخش خصوصی به دنبال 
سود است و باید به سودش برسد. بخش خصوصی 
برایش  امن  محیط  باید  و  می خواهد  امن  محیط 
فراهم شود. مگر یک کشور که چند میلیون جوان 
سرمایه  ب��رای  را  شرایط  که  دارد  حق  دارد  بیکار 
دولت  نکند؟  فراهم  جوانان  شغل  ایجاد  و  گذاران 
مصمم به ایجاد این شرایط است. بخش خصوصی 
هم مصمم است در پساتحریم سرمایه گذاری های 

جدی انجام دهد.

حجه االسالم مرتضی زائری در صفحه اینستاگرام 
مجتبی  آقا  حاج  ا...  آیت  حضرت  به  نوشت:  خود 
اخالقی  مباحث  که  علیه  تعالی  ا...  رضوان  تهرانی 
گفته  ب��ود  عمیق  بسیار  نظیرشان  کم  معرفتی  و 
سطح  و  کنید  صحبت  تر  ساده  قدری  لطفًا  بودند: 
بفهمند!  دوستان  همه  تا  بیاورید  تر  پایین  را  بحث 
فهم  سطح  ق��دری  دوستان  ب��ود:  فرموده  ایشان 
ساده  فضای  متأسفانه  بیاورند!  باال  را  خودشان 
مطالعه،  شدید  کاهش  گرایی،  سطحی  و  خ��واری 
گذرانی  وقت  و  اجتماعی  شبکه های  به  شدن  آلوده 
فعالیت های  محسوس  تقلیل  مجازی،  فضای  در 
کافیست  که  یافته  رواج  چنان   ... و  فکری  و  ذهنی 
را  دستی  دم  و  ساده  امالیی  فاحش  غلط های  فقط 
به  و  ببینید  اینستاگرام  پست های  و  کامنتها  توی 
به  راجع  که  حد  این  در  )نه  ببرید  پی  فاجعه  عمق 
را سبقه!  یا صبغه  فراغ  را  فراق  بنویسند،  راجب  را 
که به این ها راضی شده ایم! بلکه در حد سواد پنجم 
در  چه خطری  که  می دهد  نشان  و همین  دبستان( 
پر  گذشته  آن  از  ماست.  انتظار  در  نزدیک  آینده 
افتخار و شگفت فرهنگ و ادب ایرانی و اسالمی که 
مشحون از لطایف ادبی و ذوق ورزی های شاعرانه و 

طبع آزمایی های هنرمندانه بود و حتی زنان 
یکسره  کلماتشان  در  نشین  پرده  و  دار  خانه 
نکته و کنایه و ایهام و اشارات لطیف داشتند 
مطلب  یک  اگر  که  رسیده ایم  جایی  به  امروز 
کتاب  ادبیات  و  لحن  به  را  سرراست  و  ساده 
یک  و  بنویسیم  آموزی!  سواد  نهضت  فارسی 
فایل  و  بگذاریم  ضمیمه  هم  عکس  و  نمودار 
به  هم  را  مقصودمان  و  منظور  توضیح  صوتی 
پیوست آپلود کنیم! باز هم باید کلی قسم و آیه 
و شرح و تفسیر بیاوریم تا جماعت بفهمند چه 
اذهان جماعت  روز  به  روز  که  نوشته ایم! بس 
می شود.  کمتر  مان  فکری  تالش  و  تر  تنبل 
خدا به آیندگان رحم کند که اگر امروز مشکل 
نسل ما نفهمیدن متون کلیله و دمنه و تذکرة 
االولیاست احتمااًل ده بیست سال دیگر نسل 
خوب  قصه های  تفسیر  و  شرح  باید  آینده 
از گاج و قلمچی تهیه  را  برای بچه های خوب 
کنند و بخوانند! تو را به خدا الاقل من و شما 
خیر  مثاًل  و  هستیم  اینستاگرام  مخاطب  که 
دقیقه  دو  بیاییم  می فهمیم  چیزی  سرمان 

روی چیزی که می خوانیم فکر کنیم.

5 وزیر ارتباطات، اطالعات، ارشاد، دادگستری و علوم برای جلوگیری 
با غیبت دسته جمعی در  باهم متحد شدند. آن ها  تلگرام  فیلتر شدن  از 
برای  کند،  تصمیم گیری  تلگرام  شدن  فیلتر  برای  بود  قرار  که  جلسه ای 

توافق با تلگرام زمان خریدند.
 به گزارش فارس، از ابتدای هفته گذشته شایع شد که روز چهارشنبه 
قرار است موضوع پیام رسان تلگرام و مسدودسازی این شبکه در جلسه 

کارگروه فیلترینگ بررسی شود.
تا  شد  جدی تر  هفته  پایانی  روزه��ای  به  شدن  نزدیک  با  شایعه  این   
اینکه در آخرین روز رییسی معاون قوه قضائیه از برگزاری جلسه کمیته 
فیلترینگ با موضوع بررسی مسدودسازی تلگرام در بعدازظهر چهارشنبه 

خبر داد.
محتوای  مصادیق  تعیین  ک��ارگ��روه  دبیر  خ��رم آب��ادی  عبدالصمد   
این  در  اگرچه  داشت:  اظهار  کارگروه،  جلسه  نتیجه  درباره  مجرمانه، 
به  و  به دلیل غیبت اعضا  اما  تلگرام بررسی شد  نرم افزار  جلسه موضوع 

حدنصاب نرسیدن جلسه تصمیم گیری درباره این پیام رسان به جلسات 
بعدی موکول شد.

کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه )فیلترینگ( 13 عضو دارد که 6 
عضو آن را نمایندگان دولتی و وزرا تشکیل می دهند. اعضای این کارگروه 
را دادستان کل کشور )رییس کارگروه(، رییس سازمان صدا و سیما، وزیر 
اطالعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر دادگستری، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، 
فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطالعات و ارتباطات 
به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، یک نفر از 
نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به 
تائید مجلس شورای اسالمی، رییس سازمان تبلیغات اسالمی و نماینده 

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل می دهند.
نمایندگان  جمعی  دسته  غیبت  ترفند  با  دولت  می رسد  نظر  به  اکنون 
خود، تالش دارد تا فرصتی برای مذاکره و رسیده به توافق با تلگرام بیابد.

ادعاهای جالب »بابک زنجانی« در دادگاه دیروز

جهانگیری:

برخی می خواهند دل مردم را خالی کنند

تشریح قصه های خوب برای بچه های خوب از گاج و قلم چی!

تبانی 5 وزیر برای فیلتر نشدن تلگرام

روابط عمومی اتفاقیه


