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کودک آزاری در چناران و گلبهار؛ 
در وضعیت هشدار

رئیس اداره بهزیستی شهرستان چناران در گفتگو با کالم تازه خبر داد:
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قسم می خورم مقصران را قسم می خورم مقصران را 
به جرم ترک فعل به جرم ترک فعل 

به دادستانی معرفی نمایمبه دادستانی معرفی نمایم

واکنش شدید فرماندار گلبهار نسبت به وضعیت آرامستان این شهر؛

ضمیمه رایگان این شماره:
همتیمی 

)ویژه ورزش چناران(
در صفحه 7 بخوانید:            زنجیره ی گرانی در گلبهار        )گزارش کالم تازه از وضعیت هزینه های زندگی در گلبهار(



حمیدرضا جعفری | باید باور کرد که تنها مرحله ای 
از حیات انســــان که از آن گریزی نیست مرگ 
اســــت و آخرین سکونتگاه غیرقابل اجتناب هر 
انسانی نیز آرامســتان. این آرامستان ها هستند 
که از انسجام اجتماعی بیشتری برخوردار بوده و 
یــاد مرگ را در جامعه و شــهر تقویت می کنند و 
بخاطر اینکه دارای مقیاس انســانی تری هستند 
غایت فضای آرامســتان را کــه ایجاد تذکر برای 

زندگان است، تأمین مینمایند.
ســال 1400 هــم از نیمه گذشــت و هنوز مردم 
شهرجدید گلبهار بیقراِر آرام و قرار مردگان خویشند. 
گلبهار، شــهری که قرار بود همه ی زیرســاختهای 
زندگی شــهری در آن فراهم باشد اکنون و پس از 
چیزی نزدیک به ســه دهه، مردمانش، در میان 
هویت داشــته و نداشــته خویش در این شهر و 
تعلق خاطر به آن ســرگردانند. بعلت عدم وجود 
زایشگاه، کودکی هم در اینجا متولد نمی شود که 
شناسنامه ای برایش صادر شود و به هنگام فوت 
نیز جایی برای دفن ندارند و این یعنی سرگردان 

در زایش و مرگ.
همین چند ســال پیش بود که باالخره شــرکت 
عمران گلبهار بعد از قریب به سی سال، زمینی 100 
هکتاری را با حواشی بسیار برای ساخت آرامستان 
تعیین تکلیف کرد و آغاز ســاخت غسالخانه را در 
آن کلیــد زد و در تاریــخ ۵ آبــان ۱۳۹۷ نیز طی 
صورتجلســه ای زمین آرامســتان را به شهرداری 
گلبهار تحویل داد. امــا از آن زمان تاکنون، چرا و 
به چه دالیلی آرامستان گلبهار، فعالیت خویش را 
آغاز ننموده و مردم این شهر مجبور به دفن اموات 
خویش در شــهرها و روســتاهای دیگر شده اند؟ 
سئوالی است که مســئولین و متولیان امر یعنی 

شرکت عمران و شــهرداری گلبهار باید پاسخگوی 
آن باشند.

منتقدانآرامستانفعلیچهمیگویند؟
در میــان انتقادات ریز و درشــتی همچون عدم 
رعایت الزامات شرعی در تملک اراضی، مجاورت 
آن به دانشــگاه آزاد، عدم رعایت فاصله قانونی 
از شــهر و اثرات منفی زیســت محیطی و ... که 
به احداث آرامستان گلبهار شنیده می شود شاید 
بتــوان دو انتقاد را حائز اهمیت دانســت که به 

تشریح آن خواهیم پرداخت. 
عده ای از منتقدان موقعیت جغرافیایی آرامستان 
گلبهــار، از جانمایــی صورت گرفتــه، گالیه مند 
هســتند آنها معتقدند که از روال مرسوم احداث 
آرمســتان در داخل شهرها شــاید هزاران سال 
می گذرد. زمانی که در بســیاری از شهرهای دنیا 
آرامســتان ها داخل شــهرها ایجاد می شدند یا 
توسعه شهرها ســبب شده بود که قبرستان ها را 
در دل خــود جای دهد. اما امــروزه که امکانات 
بهداشــتی، علمــی و ... وجود دارد، بهتر اســت 
آرامســتان ها خارج از شهر ایجاد شود. این عده 
بر خالف نظر کارشناســانی که بر موقعیت فعلی 
احداث آرامستان مهر تائید زده اند معتقد هستند 
که با گسترش شهر و تبدل آن  به کالن شهر، الجرم 
باعث خواهد شــد که در آینده، این قبرستان نیز 
در دل شــهر گم شود. آنان می گویند احداث یک 
قبرســتان در نزدیکی شهر اقدامی بیهوده و ضد 

قوانین شهرسازی اســت. بلکه باید آرامستان با 
فاصله قانونی از شهر احداث و دسترسی آسان به 

آن برای تمام مردم وجود داشته باشد.
اما عده دیگری آرامستان ها را یکی از کاربری های 
مزاحم شهری می دانند که قادر است اثرات منفی 
زیســت محیطی از خود به جــای بگذارد، از این 
منظر کــه ممکن اســت آلودگی های ناشــی از 
شستشــوی اموات یا تغییر شــکل فیزیولوژیک 
جنــازه به الیه هــای زیرین خاک نفــوذ کرده و 
آب های زیرســطحی را آلوده کند؛ این دســته از 
منتقدین معتقد هســتند که هر یک لیتر شیرابه 
زباله معموال چهار هزار لیتر معادل چهار مترمکعب 
از آب های زیرزمینی را آلوده می کند و بنابراین به 
لحاظ زیســت محیطی ایجاد آرامستان در مسیر 
چاه هــای آب، قنات و منابــع آب های زیر زمینی 

اقدام اشتباهی است. 
اما در این میان کارشناســان و متولیان ساخت 
آرامســتان گلبهار با قاطعیت از جانمایی مکان 
مورد نظر جهت ســاخت آرامستان دفاع کرده 
و می گوینــد تمامی مجوزهــای الزم از مراجع 
ذیصالح جهت ایجاد آرامســتان را اخذ نموده 
ســپس بــه ســاخت غســالخانه در زمین آن 
اقــدام نموده انــد. آنها موضوعات شهرســازی 
را یکــی از پرچالش تریــن موضوعات مدیریت 
شــهری می دانند و معتقد هستند که در ایجاد 
آرامســتان  گلبهار نیز تمام قواعد شهرســازی از 

قبیل شیب توپوگرافی، جهت باد، نوع مالکیت، 
کولوژیک، بافت خاک و ... رعایت  ویژگی هــای ا

شده است.
تکلیفمردمچهمیشود؟

مردم شــهر گلبهار نگرانند و بیقرار! و در وانفسای 
شــیون و زاری از دست دادن عزیز خود، کاسه چه 
کنم برای یافتن مکان دفن عزیز از دســت رفته به 
دســت گرفته اند. اصال آنان به اختالفات موجود 
کاری ندارنــد. به امیدی از اقصا نقاط کشــور به 
این شــهر آمده اند تا آرامش و آســایش داشته 
باشــند. شهروندان و ساکنین شهر گلبهار همچون 
ســایر شهروندان کشور مالیات و عوارض میدهند 
تا کارشناســان و متولیان امر کارشــان را بدرستی 
انجام دهند. تا آنها برای داشتن حداقل ها به رنج 
نیفتند. وظیفه دولت و دســتگاه های حاکمیتی 
نیــز فراهم کردن زیرســاختهای الزم برای زندگی 
راحتتر شــهروندان اســت. چرا کســی بدرستی 
پاسخ نمی دهد که از تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ که زمین 
آرامستان به شــهرداری گلبهار تحویل شده است 
چــرا تاکنون مجوزی برای دفــن مردگان در آنجا 
صادر نشده اســت؟ یا باید به نظرات کارشناسان 
احترام گذاشت و نسبت به اجرای امور مربوط به 
دفن و کفن اموات اقدام کرد و یا اگر بررســی های 
کارشناســانه دیگــری، موجــب نقــض نظرات 
کارشناسان اولیه شده است نسبت به جانمایی و 

ایجاد آرامستان دیگر اقدام شود. 
مــردم نگراننــد کــه ایــن روند نیــز در میان 
بروکراســی های پیچیده اداری چند سال دیگر 
به درازا کشــیده شــود. بهر حال این واقعیت را 
باید پذیرفت که زندگان این شــهر، بیقرار آرام و 

خویشند مردگان  قرار 

کالمتــازه|رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرســتان های چنــاران و گلبهــار از افزایش 15 
درصدی کرایه جابجایی مســافر در راستای اجرای 
مصوبه شــورای عالی هماهنگی ترابری کشور خبر 

داد.
 محمدرضا مقدم در گفتگو با کالم تازه در تشــریح 
این خبر گفت: بر اساس مصوبه 217 جلسه شورای 
عالی هماهنگی ترابری کشــور، از 16 آبان 1400 نرخ 
پایه جابجایی مسافر با سواری کرایه بین شهری به 

میزان 15 درصد افزایش یافته است.
مقــدم ادامه داد: بر پایه ایــن مصوبه مبلغ کرایه 
هر نفر در شــرایط فعلی کرونا با احتســاب ۳ نفر 
در مســیر چناران - گلبهــار مبلغ ۵ هزار و هفتصد 
ناموت، در مسیر مشهد - گلبهار مبلغ ۱۳ هزار ناموت، 
در مسیر مشــهد - چناران مبلغ ۱۵ هزارناموت و در 
مسیر چناران - قوچان مبلغ ۱۸ هزارناموت می باشد.
وی با اشــاره به اینکه در صورت سوار شدن ۴ نفر 
نرخ کرایه متفاوت خواهد بود، خاطرنشان کرد: نرخ 

کرایــه هر نفر بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و در صورت سوار شــدن ۴ نفر، در مسیر چناران - 
گلبهار مبلغ ۴ هزار و ۲۷۵ ناموت، در مســیر مشهد 
- گلبهار مبلغ ۹ هزار و ۷۵۰ ناموت، در مسیر مشهد - 
چناران مبلغ ۱۱ هزار و ۲۵۰ ناموت و در مسیر چناران 

- قوچان مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ ناموت خواهد بود.
رئیس اداره صمت چناران و گلبهار در پایان تصریح 
کرد: شــهروندان می تواننــد هرگونه تخلفات را به 

تلفن تماس ۱۲۴ گزارش دهند.

کالم اول ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

یادداشت سردبیر  |

نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان
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سرگردانی مردم گلبهار در زایش و مرگ
 سالم کالم تازه، همیشه صحبت های مسئولین قشنگ بوده. امیدواریم که به مرحله عمل برسه 
باالخره. از آقای انصاری هم تشکر می کنیم واقعا دارن زحمت می کشن احداث مترو رو هم دارن 

پیگیری می کنن خبر خوب دادن واسه پیشرفت شهر ممنونیم
اینقدحقمردمخوردهشــدهباالخرهیهحرکتیانجامشــدکهکالهبردارارودســتگیر

مردم ما بیچاره واال کنن
 ســالم به گروه کالم تازه خداقوت واال ما شــهر نشین هســتیم ولی حس روستا نشینی 
داریم باز نمای شــهر درست شــه یکم امیدوار شیم همه جا پیشرفت کرد اال شهر ما چناران 

مگه با پیگیری شــما مسئولین حرکت کنند
ماهیمنتظریمهیاعصابمونخوردمیشــههــیکرایهباالپرداختمیکنیموآخرش  
چیشــد؟؟فقطخبرچاپمیکنیدگرهمشــکالتحملونقلحلبشهآخرشمهیچیآقای

فرماندارمحضاطالعشما
 ســالم و خداقوت یه کالم تازه شــما که خبر می ذارید طرح جهش مسکن به فکر مردم 
هــم هســتید خونه می ســازید ما میایم اینجــا بعدش چی؟ همــش از کمبود امکانات 
باید ناله کنیم هیچ کس هم جوابگو نیســت اول برســید همون حمل و نقل و حل کنید 
آســفالت هارو درســت کنید هزار تا کار نیمه تموم دارید نمی خواد مســکن اضافه کنید 
بابادمتونگرمرشتهورزشیگذاشتیدواقعاچهرشتههاییوجودداشتهمانمیدونستیم!

فککنموشبندازنتوشــلوارتباانگشتپاکشتیبگیری
باالخره ما به حرف کی گوش کنیم برای ورزش یکی می گه حرکت کششــی بزن یکی میگه 
نزن.ســخت ورزش کنیم خوبه االن می گید نه. مربی های ورزش لطفا یه برنامه اصلی داشته 

باشــید همونو آموزش بدید ممنون می شیم ما
ایکالمتازهاالن30ســالهمعظلیوردچوپانهستهیچکیکارینمیکنهتوهمخودتو

خستهنکن
 ما مســئول داریم اصال؟ مردم اونجا ]یوردچوپان[ بمیرن نمیرن. کدوم مسئول براش مهمه که 
چی شــد چی به ســر اونا اومد کی خواســتن معظل اعتیاد و ریشه کن کنن فقط میان و می رن 

یکی بعد اون یکی هیچ کاری هم نمی کنن
ســالمنشــریهکالمتازهمنازهمونروســتاییوردچوپانهســتمچنارانزندگی
میکنــمخبــریکهتهیهکردیدهمبهشمیگنغربتیهاتاحــاالهیچکیکمکنکرده
هیچمســئولبهدردبخورینداشــتیمبهفکرمردمبیچارهباشــناونجاحتیبچههای

بیگناهدرگیرنکاشباشــمابرســهگوشمســئولینبیدارشنبهقولقوهالهی
 حاال االن ســاعت درســت شه مشــکل کیفیت نون حل می شه؟ یه بار بیاید به ما نشون 

بدیــد ببینیم تونی که خودتــون می خورید چیه ما هم ببینیم 
شــماهمیشــهانتقاداتمردموبهجامــیدونیدکیحلشکردیدآقایــون؟؟یهباربیاید
مصاحبهکنیدبگیدچیکارکردیمباباماهمدلمونخوشباشــه.نگراننباشــیمازنشســتن

زیادکمرتونخشکبشهدوستان
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مشکالت، انتقادات و پیشنهادات خود را
برای ما ارسال کنید.

پیگیری می کنیم.
شماره پیامک: 30007477676767
@kalametaze:پیام رسان ها

کرایه
 خودروهای سواری 
مسیر مشهد چناران 
گلبهار افزایش یافت

بعد از گذشت 30 سال از ساخت شهر جدید گلبهار، نه امکان زایمان در این 
شــهر فراهم اســت و نه آرامســتانی برای دفن مردگان وجود دارد. به نوعی 

می توان گفت امکان ثبت رسمی هیچ  تولد و مرگی در گلبهار وجود ندارد...



محمد فیروزی |  از زمانی که کرونا شــایع شد، انتظارات 
برای ســاخت واکســن نیز در دنیا وجود داشت. در این 
میان جنبش های ضد واکسن نیز در نقاط مختلف جهان 
گزارش شــد. در ایران براســاس نظر رهبر انقالب تالشی 
شــکل گرفت تا ساخت واکسن داخلی در دستور کار قرار 
بگیرد. اما گروه های ضد واکســن در ایــران نیز فعالیت  
دارنــد. این گروه هــا دالیل مختلفی بــرای مخالفت با 
واکســن بیان می کنند. رفتار گروه های ضد واکســن در 
داخل نیز چندان با جنبش های مشابه در نقاط دیگر دنیا 

تفاوتی ندارد و الگوهای یکســانی به چشم می خورد . 
برخی از این دالیل که از عمق بیشــتری برخوردار است بر 
روی موضوع غیــر اخالقی بودن اجبار در این امر متمرکز 
است و آن را در تناقض با برخی ارزش ها و حقوق اساسی 

فردی می داند.
برخــی دیگر متکی بر ادعاهــای بدبینانه ای درباره تولید 
کنندگان واکســن غربی است و تاکید بر تزریق واکسن در 
داخل را نیز نوعی همســویی با سیاست های مرموز آنان 

قلمداد می کند.
و باالخره برخی نیز به عوارض ناخواسته آن اشاره می کند 
و معتقد است عوارض منفی واکسن از چشم مردم پنهان 

شده.

 غیراخالقی بودن واکسیناسیون اجباری؟
واکسیناســیون اجبــاری را از ایــن جهت غیــر اخالقی 
می دانند که نمی توان کســی را برای بیماری که نرخ مرگ 
و میر آن باال نیست مجبور به واکسن زدن کرد و به عالوه 
هر کسی مالک زندگی و سرنوشت خود است. اما جدا از 
اینکه دانشــمندان بر تاثیرات واکسن زدن در کاهش نرخ 
مرگ و میر و کنترل بیماری کرونا تاکید دارند و شــواهد 
تجربی نیز تایید کننده این واقعیت اســت باید گفت در 
بیماری های مســری موضوع تصمیم گیری در سرنوشت 
فــردی تبدیل به امری اجتماعی می شــود بنابراین نمی 

توان آن را از فقط از منظر حقوق فردی ســنجید. 
تراشه جاسوسی و کنترل در واکسن!

این گروه ها از زمانی که واکسیناسیون در جهان گسترش 
پید اکرد در شبکه های اجتماعی از هشتگ واحدی با عنوان 
»واکســن-نمی زنم« استفاده می کنند. عده ای از هواداران 
این گروه ها معتقدند از طریق واکســن  کرونا تراشــه ای 
در بدن کار گذاشــته می شــود که مانند یک جاسوس از 
زندگی آنها عمل می کند. این دیدگاه ریشه هایی درآمریکا 
و کشــورهای غربی دارد و البته در ایران هم هواخواه کم 
ندارد. بنابر نظرســنجی موسســه یوگاو که چندی پیش 
نتایج آن منتشــر شــد از 1640 شــرکت کننده، 28 درصد 
آمریکایی ها بدون هیچ اســتنادی معتقــد بودند »بیل 

گیتــس«، مالک کمپانی بزرگ مایکروســافت می خواهد 
با واکسیناســیون در بدن افراد چنین تراشــه هایی را کار 

بگذارد. 
به نظر می رسد از آنجایی که بیل گیتس سرمایه دار است 
و در زمینــه تکنولوژی هــای رایانــه ای فعالیت می کند 
چنیــن شــایعه ای به راحتی در کشــورهای غربی زمینه 
پذیــرش پیدا کرد. اما این موضوع با نگاه بدبینانه تری 
در ایــران رواج پیدا کرد چرا که اظهــارات بیل گیتس 
در گذشــته درباره افزایش جمعیت جهان و دسترســی 
محدود به منابع موجب شــد برخی اســتنباط کنند این 
شخص قصد جان شــان را کرده است و بدبینی نسبت 
به واکســن و کنترل زندگی آنهــا موضوعیت جدی تری 

کرد.  پیدا 
در میان کســانی که مایل به واکسن زدن نیستند، عده ای 
معتقدند تولید واکســن ها به گونه ای اســت که ساختار 
ژنتیکــی فرد مورد حمله و یا دســتکاری قــرار می گیرد. 
چنین دیدگاهی نیز در ابتدا در آمریکا و غرب رایج شــد، 
به عنوان مثال امرالد رابینســون، خبرنگاران کاخ ســفید 
کــه برای یکی از وب ســایت های حامــی ترامپ به نام 
»نیوزمکس« می نویسد، از ۲۶۴ هزار دنبال کننده خود در 
توییتر خواســت مواظب واکسن فایزر/ بایون تک باشند. 
او در توییتر خود نوشــت: »این واکسن دی ان ی شما را 

دستکاری می کند.«
نمونه مشــابه چنین دیدگاهی در ایران هم رایج شــد و 
برخی قشــرهای مذهبی جامعه بیشــتر تحت تاثیر قرار 
گرفتند. در حالی که واکســن فایــزر آمریکایی که با روش 
دســتکاری ژنتیکی )تغییر در ام. آر. ان. آ( فعال می شود 
جز واکســن های مورد اســتفاده در ایران نبود. در همان 
کشــورهای غربــی نیز در مــورد مصــرف آن تحقیقات 
مختلفی صورت گرفته اســت و باوجــود تازه بودن این 
نوع تحقیقات، دانشــمندان نسبت به آن بدبین نیستند. 

پست هایی که از سر دلسوزی بازنشر می شود
بســیاری از پســت هایی که در ضدیت با واکسن کرونا 
منتشر می شوند از طریق شــبکه های اجتماعی دست به 
دســت می شــود و افراد مختلف از سر دلسوزی و عالقه 
به خویشاوندان و دوستان شــان آنها را بازنشر می کنند. 
این پســت ها فاقد منابع علمی مشــخص هســتند و 
بسیاری شــان براســاس گمانه زنی و ادعا پیامی را منتقل 
می کنند. به عبارتی فاقد استناد هستند و در عوض تالش 
می کننــد احساســات مخاطب را درگیر کننــد. اگر هم از 
استناد خاصی بهره  می گیرند سایر استدالل ها و گزاره های 

نقض آن را پنهان می کنند.
در چنین شــرایطی برخی از رهبــران فکری جنبش های 
ضد واکســن هم تالش می کنند بر ترس ها و تردیدهای 

مخاطبان دســت بگذارند. همین موجب شده است بنابر 
گزارش وزارت بهداشــت مجموعه ای از استدالل های ضد 
واکسن شــکل بگیرد که بعضی شان از خیلی وقت پیش 
نقض شــده و بعضی دیگر با تدابیری در آینده می تواند 

فاقد هوادار عمده شود. 
تالش برای به تعویق انداختن واکسیناسیون

یکــی از تالش های جنبش های ضد واکســن به تعویق 
انداختن واکسیناســیون افراد اســت.تالش آنها بر این 
اســت که مخاطب حداقــل امروز واکســن نزند و این 
کار را بــه آینده موکول کند تا واکســن با کیفیت تری در 
اختیارش قرار گیرد. درحالی که واکسن هایی که در داخل 
مصرف می شــود مجوزهای قانونی را اتخاذ کرده اســت 
و طیف هــای مختلف اعــم نوجوانان باالی 12 ســال تا 
ســالمندان و گروه های در معرض خطرات سنین باال آن 

را استفاده کرده اند. 
تالش دیگر گروه های مورد اشاره این است که مخاطب 
را نسبت به مخاطرات واکسن بی اطمینان کنند. در این 
خصوص ضمن اینکه می توان به گزارش های ســازمان 
بهداشت جهانی توجه کرد که می گوید واکسن ها بسیار 
کم خطر هســتند و در عوض سالیانه جان 2- 3 میلیون 
نفر را نجــات می دهند اما هیچ  واکســنی بدون خطر 
کامل نیســت. البته برای متقاعد کردن این دسته افراد 
شــاید برنامه های اقناعی و گزارش های وزارت بهداشت 
در آینــده بتوانــد کمک کنــد تا افراد هزینــه و فایده 
را بســنجند و تالش های جنبش های  واکسیناســیون 

شود.  خنثی  ضدواکسن 
تالش برای بی کیفیت نشان دادن واکسن ها

کسن  کسن در ایران تالش می کنند وا گروه های ضد وا
تولید داخــل و نمونه های وارداتی را بی کیفیت جلوه 
دهنــد. این دســت گزاره ها که ماهیت شــایعه دارد 
اغلب در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
بــدون اینکــه منابع منتشــر کننده به ســند محکمی 
اســتناد کند به عنوان مثال می گویند مســئوالن ایران 
کسن های بی کیفیت  کسن فایزر زدند و وا خودشــان وا

است! رسیده  مردم  به 
بــاز در ایــن خصوص به نظر می رســد بهتریــن راهکار 
انتشــار گزارش های عمومی درباره کارایی واکســن های 
مورد اســتفاده در داخل باشــد که البته الزم اســت این 
گزارش هــا مبتنــی بر واقعیت و مســتنداتی باشــد که 
مراجع بین المللی هم آنها را می پذیرند. متاســفانه زمینه 
پذیرش چنین موضوعاتی این است که طی سالیان اخیر 
بسیاری از کاالهای مختلف ایرانی )به ویژه کاالی مصرفی( 
ســاخت داخل بی کیفیت بودند و در بخش واردات نیز 
واردکننــدگان کاالهای متعدد مصرفی بــی کیفیتی را از 
چین و سایر نقاط به کشور وارد کرده اند و چنین شایعاتی 
در مورد واکســن های کرونا زمینه پذیرش گسترده پیدا 

کرده است. 
پیوند دالیل واکسن نزدن به جوانی و ناباروری

جنبش های ضد واکســن در داخل و خارج سعی می کنند 
دالیل واکســن نزدن را به موضوعاتی مانند جوانی افراد، 
ناباروری، ابتالی دوباره به کرونا توســط واکسن زدگان و 
…. پیونــد بزنند. جالب آنکــه گزارش های علمی هیچ گاه 
نظرات آنها را تایید نکرده است و با این جال این گروه ها 

به ادعاهایشان اصرار دارند. /الف

33جامــعــه سال سوم | شماره 23| آبان ماه 1400 | نوامبر 2021 | ربیع الثانی 1443

@  k a l a m e t a z e

ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان

خبــــر

کالم تازه | سرکنسول افغانستان در مشهد، رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و افغانستان در هرات، رئیس اتحادیه نفت و گاز هرات و جمعی 
از تجار ملی افغانستان با حضور در شهر جدید گلبهار با سرپرست شرکت 

عمران دیدار کردند.
 در این برنامه سرکنســول افغانســتان در مشهد، به اتفاق هیات همراه 
ضمن دیدار با سرپرست شرکت عمران گلبهار و اعضای هیات مدیره این 
شرکت، در رابطه با سرمایه گذاری در شهر جدید گلبهار و مسائل مختلف 

به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
 در این دیدار، مسعود حاجی بگلو سرپرست شرکت عمران گلبهار ضمن 
اســتقبال و ابراز خرسندی از سفر مسئولین و تجار کشور افغانستان به 
این شــهر، عنوان نمود: با توجه به اهداف عالیه وزارت راه و شهرسازی 
و شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید کشــور بویژه دکتر 
طاهرخانی معاون محترم وزیر، موضوع ســرمایه گذاری بسیار خاص و 
حائز اهمیت می باشد و در همین راستا درخواست سرمایه گذاری تجار 
افغان با برگزاری جلسات متعدد بررسی و پس از جمع بندی، در جهت 

منفعت شهر گلبهار اجرا خواهد گردید.
 در ادامه، عبدالجابر انصار سرکنســول افغانســتان در مشهد با تشکر از 
سرپرست شرکت عمران، هدف این سفر را آشنایی بیشتر با ظرفیت های 
شهر جدید گلبهار خواند و اظهار داشت: شهر جدید گلبهار یکی از موفق 
ترین پروژه های جمهوری اســالمی ایران است که با توجه به پتانسیل 
های آن و شــرایط ســرمایه گذاری مناسب، جمعی از تجار افغان قصد 
ســرمایه گذاری در این شهر را دارند، ما با هدف سرمایه گذاری طوالنی 
مــدت بویژه در پــروژه های عمرانی و عام المنفعه تالش می کنیم تا با 
برگزاری جلسات و بازدیدهای متعدد باعث افزایش سرمایه گذاری تجار 

افغانی در گلبهار باشیم.
 سلیمان خیل رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز با ابراز 
رضایت از این ســفر، گفت: تجار و ســرمایه گذاران افغان بیشتر از هر 
کشور دیگری عالقه به سرمایه گذاری در ایران دارند و با رفع چالش های 
کوچک می توان شاهد حضور سرمایه گذاران متعددی در گلبهار باشیم.
 قابل ذکر اســت این ســفر با بازدید میدانی حاضریــن از پروژه های 
مسکونی، پل ورودی امام رضا )ع(، ایستگاه مترو، پارک های موضوعی 

و مجموعه توریستی تفریحی سنجاقک به پایان رسید.

در حالی که واکسن زدن اصلی ترین راه نجات از کروناست؛

ابراز تمایل سرمایه گذاران افغان مخالفانواکسنچهمیگویند؟
برای سرمایه گذاری در گلبهار

اینجا محل تبلیغات شماست!

051 - 3832 8070
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قســمت دوم - در شــماره قبلی به بررســی 
یوردچوپــان  روســتای  از  بخشــی  وضعیــت 
پرداختیم و نوشــتیم که قســمتی از روســتا 
چگونــه در حــال دســت و پنجــه نــرم کردن 
با مشــکالت مختلفی اســت. در این شــماره 
ســراغ  بــه  ماجــرا  بیشــتر  پیگیــری  بــرای 
مســئولین مربوطــه رفته ایــم. بــا کالم تازه 

باشید: همراه 
رزیتا ولی زاده | برطرف کردن مشــکل این روستا،  
هم اندیشــی ســازمان های مردم نهاد و پای کار 
آمــدن ارگان های مربوطه را می طلبد. نباید توپ 
را به زمین یکدیگر انداخت، همتی استانی، بلکه 
ملی الزم اســت.کودکان بی گنــاه و زنان بی پناه 
که ناخواسته در این شــرایط نابهنجار اجتماعی 
قــرار گرفته اند، نیازمند یــاری و اقدامی اصولی 
هســتند. یــا دخالتی در این منطقه پرحاشــیه 
نگنیم، یا اگر قرار اســت اقدامــی صورت گیرد، 

گام های اساســی برداریم تا زخمی بر جا نماند.
پس از گزارشات مردمی و حضورم در یورد چوپان، 
برای بررسی بیشتر مشکل و یافتن راه حل هایی 
اساســی گفتگویی با مسئولین شهرستان چناران 

انجام شد که درادامه می خوانید:
رییس بهزیســتی شــهر چناران، در این گفتگو 
تصویر روســتا را اینگوته تشــریح می کند: این 
منطقه از روستا محل زندگی افرادی شده که منبع 
اصلی درآمدشــان، خرید و فــروش مواد مخدر 
اســت، کپرها،  دخمه ها، بیغوله ها و الونک های 
سیمانی بدون امکانات اولیه محلی برای زندگی 
افراد معتاد اســت که با اجاره دادن آنها به دیگر 
مصرف کنندگان کسب درامد می کنند و طبق امار 
۱۸ خانواده به جرم خرید وفروش  دستگیر شده 

و منتطر صدور حکم هستند.
را  کودکانی که حمام و ســرویس بهداشــتی 

سند نمی شنا
حتی تصــورش غیر ممکن اســت، کودکانی در 
ایــن منطقه زندگی می کنند که هفت سالشــان 
شــده ولی حمام و سرویس بهداشتی نمی دانند 
چیست!  فاطمه آزاد درادامه سخنانش می گوید: 
متاســفانه در این منطقه ابتدایی ترین امکانات 
زندگی مثل حمام، مدرســه، پایگاه بســیج و... 
وجــود ندارد و فقط خانه هایی باافرادی که گویا 

شده اند  فراموش  کال 
هم وغمشــان  وتمام 
و  فــروش  و  خریــد 
مخدر  مــواد  مصرف 
شده و حتی لحظه ای 
به ایــن فکر نمی کنند 
که نیاز به بهداشــت، 
امکانات  و  امــوزش 
مناســب برای زندگی 

سالم دارند.
بهزیســتی  رئیــس 
چنــاران، بــه فاصله 
کــم یــورد چوپان با 
شــهر اشــاره کرده و 
بیــان می کنــد:  بــا 
این  کم  فاصله  وجود 
محل با شــهر چناران 
کیلومتر(  پنج  )حدود 
موقعیــت خــاص و 
ویژه ای دارد و شرایط 

جغرافیایی و اســتراتژیک این منطقه از روســتا 
حائز اهمیت اســت و افراد مهاجری که پیشــه 
اصلی آنها چاقوســازی بوده از یک استان دیگر 
به این منطقه کوچ کرده اند و بدلیل ســود خوب 
و زحمت کم شــغل اصلی خود را خرید وفروش 
مواد افیونی قرار داده و انگیزه ای برای زحمت و 

انجام  کارهای دیگر ندارند.
ایــن مقام مســئول بیان می کند کــه اینجا علنا 
محلی برای خرید و فروش مواد مخدر اســت و 
افراد در ســاعات مختلف شــبانه روز برای خرید 
ومصرف مواد به آن مراجعه می کنند و همچنین 
نزاع، درگیری و جرایم اخالقی نیز مشهود است.

اقدامات انجام شــده بهزیســتی در رابطه با 
ستا و ر

از  اولویت و چشــم انداز بهزیستی در این مکان، 
برای کــودکان بازمانــده از تحصیل و همچنین 
زنــان جــوان مصرف کننده ای ســخن به میان 
می آید که حاضر نیســتند برای درمان دردهای 
خود به پزشــک مراجعه کنند و فرهنگ مراجعه 
به پزشــک را نداشته و برای تسکین آالمشان به 

مواد افیونی پناه می برند.
به گفته آزاد  این زنان از ســنین پایین شــروع 
بــه مصرف مواد کرده و بدون هیچ شــناختی با 
فــرد معتاد دیگــری ازدواج می کنند و در نتیجه  
فرزندانــی معتاد و بدون هویت ) شناســنامه( 
بدنیــا می آورند و ایــن کــودکان هویت ثبت 
شــده ای برای تحصیل و واکسیناســیون ندارند 
که هیچ، رها شــده هستند و حتی کفشی برای 
پوشــیدن و لباس گرمی برای فصل سرما ندارند.
نکتــه جالــب توجهی کــه در ســخنان رئیس 
بهزیســتی چناران وجود داشت،  این نکته بود 

کــه بعضی از افراد این محدوده بدلیل موقعیت 
خاص کــه محلی بــرای خرید وفــروش مواد 
مخدر اســت، برای کنترل ورود وخروج غریبه ها 
تجهیزاتــی ماننــد دوربین و عوامــل اطالعاتی 

دراختیار دارند.
همچنیــن تنها مهد کودکی که به کمک خیرین و 
با امکانات مناسب تاسیس شده، عالوه بر تربیت 

به  روســتا،  کــودکان 
پخش پوشاک مناسب 
وعده  یک  تخصیص  و 
غذای گرم می پرداخت، 
پیش  تعارض های  بــا 
آمده مجبور به بســتن 

آن می شوند.
وقتــی نظــر وی را در 
رابطــه با اقدامات الزم 
بــرای حل بحران جویا 
چنیــن  او  می شــویم 
اســت  الزم  می گوید: 
بحــران  در  مداخلــه 
انجام شــود و نوزادان 
پاتوق هارا  وکــودکان 
بــا دســتور قضایی از 
محیــط جدا کرده و به 
برده  بهزیســتی  مراکز 
تا در آنجا رشــد کنند، 

بالنــده شــوند، تحصیل کننــد و دارای هویت 
)شناسنامه(  شوند.

کــودکان ماهر در مصرف مواد مخدر
بیان این نکته که متاســفانه کودکان پنج شــش 
ســاله در این روســتا با مهارت کریســتال و... 
مصرف می کنند، بسیار دردناک و زجر آور است، 
وی تاکید دارد، از موثرترین اقدامات این اســت 
که، کودکان در معرض آسیب را با دستور قضایی 
نجات داده و پس از جداسازی به بهزیستی برده 
و مانند قبل شــاهد  نتایج چشمگیر باشیم، کما 
اینکه قبال این کار انجام شــده و کودکان نجات 
یافته چنان متحول شــدند و پیشرفت کردند که 
زندگی دوباره ای یافتند و بعنوان یک انســان با 

حمایت بهزیستی ارزش واالیی پیدا کرده اند.
تن فروشــی بعضی از زنان برای تامین مخدر

بخــش  دردناکتریــن 
رئیــس  صحبت هــای 
بهزیســتی چنــاران در 
رابطــه با بعضــی زنان 
مصرف کننده بود که در 
این بخش از روستا برای 
تامیــن مواد خود اقدام 
می کنند  تن فروشــی  به 
این بــاره  در  آزاد  کــه 
متاســفانه  می گویــد: 
فحشــا در این قسمت 
روســتا اثبات شده ولی 
اولویت های  این ها جزو 
پس  که  بوده  بهزیستی 
از جداسازی زنان آسیب 
دیده را  بــه مراکز زنان 
داده ،  ارجاع  آسیب  پذیر 
و بعضــی از زنانــی که 
مواد  مصــرف  بدلیــل 
اختالالت  دچار  صنعتی 
روانی شــده اند را به مرکز درمانی ابن سینا ارجاع 
داده اند که پس از درمان به مراکز زنان آســیب 

انتقال می شوند. پذیر 
رئیــس بهزیســتی از اقدامات مهم بهزیســتی 
در چندســال اخیر ســخن گفته و افزود: از تیم 
خیریــن »زندگی خوب« دعــوت بعمل آوردیم 
کــه پذیرفتند، به روســتا آمدنــد و تحقیقات 
گســترده ای انجام دادند، و روزها با بخشــدار 
واعضای شــورا در روســتا قدم زدند و بررسی 
کردنــد، در یکی از موارد به دختر ۱۶ ســاله ای 
برخوردنــد کــه هیچ دندانی در دهــان بدلیل 
مصرف مواد مخدر صنعتی نداشــت و مادرش 
برای تامین موادشــان وی را به کپر ها میبرد و 
وادار به تن فروشــی می کرد که باعث عذاب و 

می شود. تیم  این  ناراحتی 
بایــد همه پای کار بیایند

کیــد دارد،  بــرای حــل معضــل این  وی تا
قســمت از روستا ما ناچاریم به سبک اجتماع 
محور کار کنیم تا این روســتا از این شــرایط 
بیایند،  کار  پای  خارج شود، همه دســتگاه ها 
اداره ارشــاد و کمیته امداد و بنیاد مســکن 
و همه ارگان ها. جشــنواره های ورزشی برگزار 
کنیم در منطقه ، تســهیالت ارزان قیمت برای 
ســاخت مسکن مناســب، ایجاد فضای سبز، 
پایــگاه بســیج و... می توانیم این محل را از 

کنیم. خارج  حالت  این 
وی تاکید می کند که الزم  دانســت  با  دســتور 
قضایی معتادین متجاهر دســتگیر شــده و تا 
ترک کامل که ممکن اســت ماه ها طول بکشد به 
منطقــه بازنگردند و در کمپ ترک اعتیاد بمانند.

به گفته این مقام مســئول، بــرای نجات این 

منطقه یک طرح ملی الزم اســت، تا در سه فاز 
کوتاه مــدت، میان مدت و بلنــد مدت فکری 
اساســی برای روســتا برداشته شــود، دهیار 
روســتا کفش اهنی به پا کنــد و پیگیری کند و 
امکانات الزم مانند بهداشــت، تحصیل و بسیج 
را به روســتا بیاورد تا افراد بهنجاری که بدلیل 
شــرایط بد روســتا را ترک کرده انــد به محل 
محیــط  و  بازگردنــد 
و  ســالم  زندگی  برای 
مهیا  اجتماعی  بهنجار 

شود.
از  چناران  دادســتان 
یوردچوپان  وضعیت 

ید می گو
بعــدی  بخــش  در 
گفتگــو  و  مصاحبــه 
بــا مســئولین ذیربط 
دادســتان  خدمــت 
و  رســیدیم  چنــاران 
از  شــدیم  متوجــه 
اقدامــات موثــر که با 
دادستانی  پیگیری های 
محقق  فرمانــداری  و 
شــده،  ایجــاد کمپ 
16 بــود که در  مــاده 
منطقه سرآسیاب محل  
نگهداری از ۱۵۰ معتاد، تاســیس شده که درحال 
حاضر ۵۰ معتاد در آن نگهداری می شــوند ولی 
قرار اســت تعداد بیشــتری پذیرا شــوند.  این 
کمپ بدون هیچ هزینــه ای برای خانواده ها در 
نظر گرفته شده، ولی خانواده ها بعد از ترک باید 
مواظبت کنند تا فرد مجددا به مواد روی نیاورد.
از اقدامات انجام شده دادســتانی در منطقه 
ســئوال میکنم،  نظر جانی دادستان چناران، 
پاســخ می دهــد: طــی بازدیدی کــه در با 
همراهــی پلیس و فرماندهی نیروی انتظامی 
از روســتا داشــتیم، مشــاهده کردیم اهالی 
فاقد مسکن هســتند و در منازل نیم ساخت 
زندگــی می کننــد و همه آلوده هســتند و از 
محل خریــد وفروش مواد مخدر امرار معاش 
و  کشــاورزی  مانند  می کننــد. مشــغله هایی 

دامداری هم بســیار جزئی است.
دادســتان چنــاران تاکید دارد: ما در شــورای 
تامین مســئله را مطرح وبررسی کردیم و اولین 
اقدام فرهنگی و اجتماعی، فعال کردن مســجد 
روســتا و پایگاه بســیج بود. و لزوم ادامه دادن 
به برخوردهای سخت با فروشندگان مواد مخدر 
و با ناامــن کردن منطقه و ایجــاد پرونده های 
قضایی که باعث متواری شدن فروشندگان مواد 

در روســتا شود، تا اوضاع بهبود پیدا کند.
وی می گویــد: ما جابجایی جــرم نداریم، بدین 
صــورت که افراد را به مناطــق دیگر منتقل کنیم 
و بــا در نظر گرفتن این امر، مقرر شــد در گلبهار 
مســکن تامین شود ولی با توجه به عدم بودجه 

و ردیف الزم میسر نشد.
از مهمترین اقدامات دادستانی چناران که انجام 

شده اســت ممانعت از 
ورود زندانیان حبس ابد 
از سراسر کشور به زندان 
حرفه آمــوزی  اردوگاه 
بــا  و  اســت  چنــاران 
ایجاد  مانع  اقــدام  این 
که  شــدند  مشــکالتی 
با کــوچ خانــواده این 
منطقه   بــه  زندانیــان 
بوجود می آمد که بدلیل 
و  سرپرســت  نبــودن 
موجب  مناســب  شغل 
حاشیه نشــینی می شد 
را  عدیده ای  و مشکالت 

متوجه منطقه می کرد.
تاکید  دادســتان چناران 
دارد کــه اقدامــات مــا 
دارد،  ادامــه  همچنــان 
بــا همکاری بهزیســتی 
اجتماعی،  مــددکاران  و 

کودکان آســیب پذیر را شناســایی کرده و به مراکز 
نگهداری انتقال دادیم، همچنین زنان آسیب دیده 
را به مراکز اجتماعی مشهد فرستادیم و معتادین را 
به کمپ ترک اعتیاد فرســتادیم. و هروقت گزارشی 
مبنی بر تــرک تحصیل  یا اعتیاد کودکی در منطقه 
شود، ما پیگیری می کنیم وجداسازی کرده و به مراکز 

حمایت ونگهداری اعزام می کنیم.
کرده  ناامن  بــرای  ضربتی  عملیــات  انجــام 

موادفروشان برای  منطقه 
از اقدامــات دیگر دادســتانی در منطقه، انجام 
عملیات  ضربتی اســت که بــا حضور قاضی در 
محل، خرده فروشــان را شناسایی کرده، تک تک 
خانواده ها را مورد بازرســی قــرار داده و بعد از 
تفهیــم اتهام روانه زندان می شــدند،  وی الزم 
می داند فضای این منطقه ناامن شــود تا پاتوق 

و محل توریع مواد  مخدر نباشد.

دادستان چناران در ادامه به وجود چند منزل در 
حریم جاده که محل خرید وفروش بوده اشــاره 
کرده و بیان می کند:  بنا شد این منازل راتخریب 
کنیم، ولی با اســتعالمی که از ادارات راه و جهاد 
گرفتیم، مشکلی وجود نداشت و اقدامی صورت 
نگرفــت ولی ما با انجام با گشــت های مکرر و 
ناامن کــردن منطقه موفق به کــوچ و متواری 
شــدن اهالی منازلی که اقدام به فروش مواد به 

رانندگان میکردند، شدیم.
از دید قانونگذار ساکنین این بخش از روستا باید برای 
تامین معیشت بدنبال شغل مناسب باشند و خرده 

فروشی مواد به هیچ وجه  قابل پذیرش نیست.
وی در پاسخ به سوال ما در رابطه با ایمنی منازل 
و ســاخت و ساز در روستا می گوید:  اگر ساخت 
وســاز برخالف مقررات باشــد پیگیری می شود، 
متاسفانه بعضی از اهالی بطور خودسر در زمینی 
اقدام به ســاخت منازل با بلوکه چینی کرده اند 
و آب و بــرق این منازل بصورت غیر مجاز تامین 
می شود و الزم است مســئولین پیگیری الزم را 

باشند. داشته 
وقتــی در رابطــه با محدود بــودن بازدارندگی 
مجازات برای خرده فروش ها ســخن می گوییم، 
دادستان بیان می کند: ما باید تقاضای مصرف را 
محــدود کنیم  و به علل گرایش به مصرف مواد 
مخدر بپردازیم، قطعا فقر وبیکاری از عوامل مهم 
اعتیاد اســت، ولی الزم اســت توسط نهادهای 
حمایتی برای افراد شــغل مناســب پیش بینی 

شده و مورد حمایت قرار گیرند.
متاســفانه عالوه بر فقر و بیکاری، افســردگی و 
مســاله خوش اندامی در جوانان و بحث زیبایی 
بانــوان در آرایشــگاه های  غیر مجــاز از عوامل 

اعتیاد است، که باید خنثی کنیم.
وی تاکید می کند، الزم اســت فرهنگ سازی وآگاه 
سازی صورت بگیرد تا مردم بدانند راه برون رفت 
از افســردگی و رســیدن به زیبایی، روی آوردن به 
مــواد مخدر نیســت. و راه انــدازی کالس  های 
آموزشــی و کاربردی و آگاه کردن جامعه از راه های 
موثر پیشگیری است. از عوامل دیگر گرایش مردم 
به مواد افیونی، گران بودن دارو اســت که موجب 
گرایش مــردم به مواد مخدر می شــود که از آن 

بعنوان مسکن قوی استفاده می کنند.
از منظــر دادســتان چنــاران ممکــن اســت 
مجازات های باز دارنده محدود باشد، اما قانون 
بــرای خریــد وفروش های خــرد، حبس طویل 
المدت در نظر نگرفته، چون همین زندان باعث 
بوجود آمدن آســیب هایی چون بی سرپرســت 
شــدن خانواده ها و فروپاشی آن می شود. پس 
نهادهــا و ارگان های جامعه چشــم به مجازات 
ســنگین و قوه قضاییه نداشــته باشــند، باید 

علت ها شناسایی و رفع شود.
او می گوید: زندان و مجازات درمان موقت است 
باید اقدامــات فرهنگی و اجتماعــی برای اگاه 

سازی و پیشگیری از جرم صورت گیرد.
مهاجــرت دیگران به ایــن منطقه باعث بروز 

شده مشکالتی  چنین 
در ادامــه گفتگویــی با محمد غفران بخشــدار 
چنــاران  مرکزیــی 
انجــام دادیم که وی 
نیز مشــکالت عدیده 
را  روســتا  آشــکار  و 
تایید کــرده و گفت: 
مهاجرینــی کــه بــه 
منطقه آمده وســاکن 
شده اند وبه کار خرده 
مشــولند،  فروشــی 
ایجاد مشکل کرده اند 
شــدن  بد  موجب  و 
تصویر روستا شده اند.
چنــاران  بخشــدار 
همدلــی  خواســتار 
آمــدن  کار  پــای  و 
بنیاد  چون،  نهادهایی 
مســکن، بهزیستی و 
انتظامی شــد  نیروی 
و ابراز کــرد: حدود ۸ 
ماه است که نظارت را 
بیشتر کردیم، روحانی برای روستا در نظر گرفتیم، 

ولی اهالی روحانی خاصی را مدنظر داشتند.
وی تاکید کرد: منازل مشخصی در این قسمت از 
روســتا به امر اجاره برای مصرف مواد اختصاص 
دارد و ایــن دخمه هــا از نطر زیســت محیطی 

استاندارد نیست.
آخر کالم 

با توجه بــه اظهاراتی که مســئولین منطقه در 
مورد این بخش از روستای یورد چوپان داشتند، 
ضروریســت تا فکری اساسی و اصولی برای رفع 
مشکالت شــود و همتی استانی بلکه ملی برای 

برطرف کردن آن صورت پذیرد.
حضور میدانی مســئولین منطقه و مصاحبت با 
اهالی نه تنها عده ای خــاص بلکه همه اهالی 

وبررسی آســیب ها وپیگیری و اندیشیدن 
عالجی برای آن باید لحاظ شود.

مسئولین در خصوص وضعیت روستای 
یوردچوپان چناران پاسخ می دهند

ادامه پیگیری ها برای رسیدگی به وضعیت محدوده ای از یک روستا در چناران

6
یادداشت

خبــــر

کالم تازه | ضرورت جهش اقتصادی آن قدر مهم به نظر می رســد که گاه وسوســه 
می شــویم زندگی جمعی و کنش سیاسی را در رقابت های اقتصادی خالصه کنیم ، 
بطوریکه سیاست های کلی نظام هم  تاکید بر جهش اقتصادی دارد که البته دغدغه 
بجا و ارزشــمندی ست .  اما از نگاه جامعه شناسانه  جهش های اخالقی و سیاسی 
به اندازه جهش های اقتصادی مهم  و درک آنها و کسب موفقیت در تحققشان به 
همان اندازه دشــوار اســت. نکته مهم و کلیدی آن است که اندیشه ی ما از زمانه ما 
جا مانده است این چیزی است که باید نگرانش بود ، نه دفاع از مزایای اعطا شده 

اقتصادی یا اشکال منسوخ بودجه ریزی.
   در این شــرایط زیســت بوم گرایی سیاسی که انســانها توان تغییر دادن و حتی 
نابود کردن سیاره زمین را به دست آورده اند کنش انسانی دیگر نمی تواند بر مبنای 
ایمان به پیشرفت بی حد و حصر تعریف شود، زیرا بقای بشر در معرض خطر است.
     امــروزه تکــدی گــری و اعتیاد یک پدیده و ناهنجاری اجتماعی اســت که می 
توان گفت دستخوش همین اشکال بودجه بندی اقتصادی شده ، در الیحه بودجه 
سال 1400 کل کشور مبلغ 50430 میلیارد ناموت اعتبار جهت برنامه ها و فعالیت های 
پیشگیری، کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی   در زمینه مقابله با پدیده اعتیاد، 
کاهش طالق، سامان دهی حاشیه نشینی، حمایت از کودکان کار و خیابان، مبارزه با 
مفاسد اخالقی و دیگر مشکالت اجتماعی در سطح کشور پیش  بینی گردیده است. 
اعتبار پیش بینی شده در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال 
1399، میزان 61/7 درصد افزایش داشته است و مسئولیت آسیب های اجتماعی بر 
اساس قانون و مقررات و به عبارت دیگر بر روی کاغذ برعهده حدود 20 ارگان و سازمان 
است. با این وجود سال هاست که در بلبشوی تقسیم بندی وظایف میان مسئوالن 
از اداره ای به اداره دیگر پاســکاری می شود و در نهایت در هیاهوی اقدامات جزیره 
ای راه خود را به سوی ناکجاآباد ادامه می دهد. این روند که در چند وقت اخیر زنگ 
هشدار سونامی آسیب ها را به صدا درآورده است بیش از همه قشر زنان و کودکان 

را به عنوان اقشار آسیب پذیر تهدید می کند
 اساسا بسیاری از صاحبنظران یکی از مهم ترین مباحث در خصوص  اعتیاد جوانان و 
کودکان و روی آوردن  به تکدی گری  را موضوع فقر و نارسایی افراد در تامین نیازهای 
معشــتی عنوان می کنند که  نیازهای معیشــتی افراد گاهی اقتضا می کند که آن ها 
به سمت تکدی گری کشیده شوند.آنان معتقدندکه عملکرد ضعیف نهادهای مرتبط، 
مجموعه مدیریت شــهری و نیروی انتظامی باعث شده که تکدی گری معتادان  در 

جامعه گسترش پیدا کند.
   باید گفت درست است که ناهماهنگی و از همه مهمتر چند متولی گری و عملکرد 
جزیره ای در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سبب بروز ناهنجاریهایی در جامعه 
شــده است اما به عنوان یک پژوهشگر حوزه آسیبهای اجتماعی ، معتقدم که عصر 
احساســات سیاسی به سرآمده و عصر احساســات اخالقی آغاز شده است چرا که 
مطالبــات افکار عمومی همه جا هســت ، اما کجا بایــد آن را یافت؟ این  مطالبات 
در جامعه سیاســی یــا جامعه تولیدی بیانی نمی یابند بلکه کنشــگران اصلی این 
مطالبات ســازمانهای مردم نهاد)NGO( هســتند که در جهت پیوند دادن تجارب 
فرهنگی خصوصی با مشــارکت در جهان کنش ابزاری تالش می کنند و بدنبال این 
هستند که جامعه از جماعت دور نشود و اقتصاد از فرهنگ فاصله نگیرد، در غیر این 
صورت نتیجه ی آن چیزی جز خشونت اجتماعی و زبانه کشیدن آتش بی اعتمادی 
نخواهد بود.لذا باید در هرســطحی با ترک خوردگی جامعه و شکاف جامعه ملی و 
زندگــی فرهنگی مقابله کرد. به این منظور باید وحــدت و کثرت مبادله و هویت ، 

گذشته و آینده را با هم آشتی داد.

کالم تازه | رئیس اداره بهزیســتی شهرستان چناران گفت: با تجربه ای که از فعالیت در دو 
شهرستان چناران و گلبهار داشته ایم می گویم که وضعیت خشونت علیه کودکان در این دو 
شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارد. البته کودک آزاری تنها تنبیه جسمی و بدنی نیست، 

مسامحه و غفلت والدین از نظر تحصیل و بهداشت و تغدیه نیز کودک آزاری است.
فاطمه آزاد در گفت و گو با کالم تازه از دالیل کودک آزاری و خشــونت علیه کودکان، به 
مسئله اعتیاد اشاره کرد و گفت: الزم است نهادهایی که کار فوریتی انجام می دهند به 
مردم معرفی و شناسانده شوند، تا اگر در اطرافشان کودکی مورد آزار قرار گیرد با این نهاد 
تماس بگیرند، باید مردم توجیه شوند ۱۲۳ یا همان اورژانس اجتماعی در کنار ۱۱۰ و ۱۱۵ 

برای خدمت رسانی و پیگیری آماده پاسخگویی است.
این مقام مسئول، وضعیت خشونت علیه کودکان در دو شهرستان چناران و گلبهار را در 
وضعیت هشدار اعالم کرد و تصریح کرد: کودک آزاری تنها تنبیه جسمی و بدنی نیست، 

مسامحه و غفلت والدین از نظر تحصیل و بهداشت و تغدیه نیز کودک آزاری است.
آزاد، اعتیاد والدین، وجود نامادری و ناپدری  را از دالیل خشونت  های جسمی دانست 
و عنوان کرد:متاسفانه در چناران، نوزادان زیر شش ماه، مبتال به اعتیاد داشتیم که بدلیل 

مسمومیت  توسط والدین رها شدند، این از  بارزترین مصادیق کودک آزاری است.
رئیس بهزیستی چناران بیان کرد: شهرستان های چناران و گلبهار نسبت به شهرهایی 
چون تربت حیدریه، ســبزوار و نیشابور آمار باالتری از خشونت و کودک آزاری دارد، در 
اینجــا کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و کودکانی که از خواهر و برادرهای خود 
مراقبت می کنند و ادامه تحصیل نداده و بعد در حالت کودک همسری ازدواج کرده اند 

وجود دارد. هم اکنون در وضعیت بحرانی قرار داریم.
آزاد از اداره آموزش و پرورش  خواست، پیگیر کودکان محصلی که سال جدید ثبت نام 
نکرده اند باشــند و در حوزه آسیب های اجتماعی فعال تر عمل کنند، حراست این اداره 
بیشتر با کودکان در ارتباط باشند، بیشتر هوای کودکان را داشته باشند و کودکان معتاد 

را شناسایی کرده وبه بهزیستی معرفی کنند.
آزاد با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در بحث فرزندآوری تصریح کرد: این کودکان 
ســرمایه های معنوی کشور هستند و باید مراقبت های الزم و کارآمد درخصوص آن ها 

انجام شود.

کالم تازه | رئیس آموزش و پرورش شهرستان چناران در گفت و گو با کالم تازه که به بهانه 
روز جهانی منع خشونت علیه کودکان انجام شد،  در خصوص وضعیت کودکان بازمانده 
از تحصیل اظهار کرد: آمورش و پرورش شهرستان، به مدیران مدارس روستاها ابالغ کرده، 

تا از هرکودکی که از تحصیل بازمانده ثبت نام بعمل آورد.
وی گفت: اغلب کودکان محروم، دچار مشکالت تغدیه و رفت وآمد هستند که آموزش وپرورش 

این کودکان را در مدارس شبانه روزی ساماندهی کرده و به چرخه تحصیل باز میگرداند.
رئیس آموزش و پرورش چناران تصریح کرد: اگر ســن کودکی با نهضت ســواد آموزی 
مطابقت داشته باشد، ثبت نام انجام می شود و اگرنه آمورش و پرورش با گرفتن مجوز 
موردی این کودکان سن باال را در مدارس ثبت نام می کند تا از آسیب های اجتماعی بعدی 

که کودکان بازمانده از تحصیل دچار آن می شوند، جلوگیری شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: چون آموزش و پرورش در بطن کار است، الزم است شوراها، 
بسیج و مردم گزارش کودکان بازمانده از تحصیل را به آموزش وپرورش دهند و تلنگری باشد 

تا زنگ خطر به صدا در آمده و اقدامات الزم انجام شود.
وی در خصوص بررسی ثبت نام کودکان در مقاطع باالتر تاکید کرد: مدیران مدارس 
با بررسی کدملی دانش آموز، متوجه ثبت نام او در شهر دیگر به علت مهاجرت یا ترک 

تحصیل شده و اقدام به پیگیری می کنند.
شمشادی آمار سال جاری تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل را نسبت به سال های 
پیش رو به کاهش دانست و تصریح کرد: اموزش و پرورش با تمام توان پیگیر کودکان 

بازمانده از تحصیل است.

سرشت ناهنجاریهای اجتماعی
در عصر احساسات سیاسی

کودک آزاری در چناران و گلبهار؛
در وضعیت هشدار

اقدامات آموزش و پرورش برای جاماندگان از تحصیل

محمد مالکی | پژوهشگر

فاطمه آزاد
رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان چناران:

حتی تصورش غیر ممکن است، کودکانی در این 
منطقه زندگی می کنند که هفت سالشان شده ولی 

حمام و سرویس بهداشتی نمی دانند چیست!  
متاســفانه در این منطقه ابتدایی ترین امکانات 
زندگی مثل حمام، مدرســه، پایگاه بســیج و... 
وجــود نــدارد و فقط خانه هایــی باافرادی که 
گویا کال فراموش شــده اند وتمام هم وغمشان 
خریــد و فروش و مصرف مواد مخدر شــده و 
حتی لحظه ای بــه این فکر نمی کنند که نیاز به 
بهداشت، اموزش و امکانات مناسب برای زندگی 

سالم دارند.

عباســعلی نظرجانی
دادســتان شهرستان چناران:

با همکاری بهزیســتی و مــددکاران اجتماعی، 
کودکان آسیب پذیر را شناسایی کرده و به مراکز 
نگهداری انتقال دادیم، همچنین زنان آسیب دیده 
را به مراکز اجتماعی مشهد فرستادیم و معتادین 
را بــه کمپ ترک اعتیاد فرســتادیم. و هروقت 
گزارشی مبنی بر ترک تحصیل  یا اعتیاد کودکی 
در منطقه شود، ما پیگیری می کنیم وجداسازی 
کرده و به مراکز حمایت ونگهداری اعزام می کنیم.

غفران محمد 
بخشــدار مرکزی چناران:

مهاجرینی که به منطقه آمده وســاکن شده اند 
وبه کار خرده فروشــی مشولند، ایجاد مشکل 
کرده انــد و موجب بد شــدن تصویر روســتا 

شده اند.
منازل مشــخصی در این قسمت از روستا به 
امــر اجاره برای مصرف مواد اختصاص دارد و 
این دخمه ها از نطر زیست محیطی استاندارد 

نیست.
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@  k a l a m e t a z e

ی | شــاید اگر در دهه 80 و  مجتبــی جعفر
با تصمیمات دولت احمدی نژاد طرح مســکن مهر 
با وعده ی ســاخت ســالیانه یک میلیــون و 500 واحد 
مســکونی کلید نمی خورد، شــهر جدید گلبهــار با چنین 
حجمی از سکونت پذیری روبرو نمی شد. به جرئت می توان 
گفت اجرای پروژه مسکن مهر در گلبهار باعث شد در ذهن 
آن ها که رویای خانه دار شــدن را در سر می پروراندند و از 
اجاره نشینی در شهرهای بزرگ – خصوصا مشهد – خسته 

شده بودند، جرقه ای روشن شود.
بیایید تعارف را کنار بگذاریم، به عقیده ی نگارنده ساکنین فعلی 
گلبهار را می توان به دو بخش اصلی تقسیم نمود. بخش اول 
آن هایی هستند که با ســرمایه های کالن وارد شهر شده اند و 
توانســته اند با خرید ملک و یا راه اندازی کسب وکار، سرمایه ی 
خود را چندین برابر کنند. اما بخش دوم همان هایی هســتند 
که نرخ اجاره بها در مشهد باعث شده بود خرجشان از دخلشان 
جلو بزند و تصمیم گرفتند با اندک پس اندازشان برای مسکن 
مهر ثبت نام کنند و خانه دار شوند. و یا حتی کسانی که توان 
ثبت نام در مسکن مهر را هم نداشتند و با امید اینکه هزینه ها در 
شهری تازه تاسیس کمتر خواهد بود، کوله بار بستند و به گلبهار 
مهاجرت کردند. عده ای دیگر از ساکنین هم آن ها هستند که از 
چناران و دیگر شهرهای استان و حتی کشور و با هدف نزدیکی 
به مشهد، ساکن گلبهار شده اند و در حال امرار معاش در سطحی 

متوسط و یا حتی ضعیف هستند.
و همین مورد اســت که باعث شــده دســت به قلم ببریم 
و این مطلب را بنویســیم. گلبهار برای کســانی که به قصد 
کاهش هزینه ها به آن مهاجرت کرده اند، چه داشــته است؟ 
مدت هاســت که پیام های بســیاری از جانب شــهروندان 
گلبهاری بدستمان می رسد که نقطه مشترک آن ها یک کلمه 
است: »گرانی!« آن ها که چنین انتقاداتی را مطرح می کنند، 
معتقدند که قیمت برخی اجناس در گلبهار از مشــهد فراتر 
رفته اســت. عده ای دیگر از نرخ باالی اجاره بها گله مندند و 
بخش دیگری از مردم موضوع مورد انتقاد همیشگی به نام 
»حمــل و نقل« را مطرح می کنند و می گویند »رفت و آمد تا 
مشهد آنقدر با مشقت همراه شده که اگر مشهد مانده بودیم، 

برایمان بصرفه تر بود!«
امــا این موضوع چقدر حقیقــت دارد؟ آیا واقعا گرانی بر 
گلبهار ســایه افکنده است؟ برای پاسخ به این سوال، نظر 
مردم گلبهار را جویا شدیم. در یک نظرسنجی اینستاگرامی 
ســه سوال را مطرح کردیم و از ســاکنین گلبهار خواستیم 
به آن ها پاســخ بدهند. ســوال اول این بود: »چه شد که 
گلبهار را برای ســکونت انتخاب کردید؟« برای پاســخ به 
این پرســش گزینه ای را مطرح نکردیم و اجازه دادیم خود 
شهروندان دلیلشــان را بیان کنند. اما پاسخ ها به گونه ای 
بود که می توان آن ها را در چهار دسته کلی طبقه بندی کرد؛ 

مشکالت اقتصادی، اشتغال، آرامش و اجبار.
43 درصد از شرکت کنندگان مسائلی همچون »گرانی خانه در 
مشهد«، »امکان خرید خانه در گلبهار«، »بی پولی« و مسائلی 
از این دســت را مطرح کردند که آن ها را بعنوان مشــکالت 
اقتصــادی در نظر گرفتیم. عده ای دیگر که 26 درصد از آرا را به 

خود اختصاص داده اند، گلبهار را بعلت مواردی چون »آرامش«، 
»هــوای پاک«، »خلوتی« و مواردی این چنینی  انتخاب کرده 
بودند. همچنین 16 درصد از شرکت کنندگان اعالم کردند که به 
علت فرصت های شغلی که در گلبهار برایشان ایجاد شده بود 
به این شهر مهاجرت کرده اند. دسته آخر که 15 درصد آرا را در 
دست گرفته اند، مواردی همچون »اجبار«، »مجبوری« و... را در 

پاسخ به این سوال مطرح نموده اند.
 اما سوال دوم؛ از شهروندان گلبهار پرسیدیم که آیا شده تاکنون 
کاالیی را در گلبهار، با قیمتی باالتر از مشهد تهیه کنید؟ و تقریبا 
تمام شرکت کنندگان در این نظرسنجی این موضوع را تایید 
کردند! پاســخ های این پرسش را نمی توان در قالب نمودار 
منتشــر کرد اما تعدادی از پیام های مــردم گلبهار را برایتان 
نقل می کنیم. یک شهروند گفته بود: »لباسی که از مشهد یا 
فروشگاه های اینترنتی با قیمت 300 هزارناموت می خریدم، در 
گلبهار 500 هزارناموت می فروشــند.« شهروند دیگری نوشت: 
»یک نوع پوشــک بچه را در مشــهد 38 هزارناموت خریدم، 
در حالــی که در گلبهار 50 هزارناموت بود.« یک آقای ســاکن 
گلبهار از قیمت میوه انتقاد کرد و گفت: »تمام میوه فروشی ها 
گرون تر از مشهد اجناسشون رو می فروشن.« تعداد دیگری از 
شهروندان نیز به گرانی قیمت لوازم خودرو، ابزارآالت، پوشاک، 
خشــکبار، لوازم تحریر و... در گلبهار نســبت به مشهد اشاره 
کردند و عــده ی زیاد دیگری نیز گفتند: »همه چیز در گلبهار 

گران تر است!«
البته ما به این موضوع واقف هســتیم که در تمام مشاغل، 
سطح »انصاف« کاسبان متفاوت است و نمی شود گفت تمام 
کاســبان گلبهار گران فروش هستند. در میان همین پیام ها 
هم عده ی اندکی از شــهروندان فروشگاهی را معرفی کرده 
بودند که از بقیه هم صنفان خودش منصف تر اســت. اما با 

این تفاسیر هم نمی توان صورت مسئله را نادیده گرفت. آن 
43 درصد شــهروند گلبهاری که بعلت مشکالت اقتصادی و 
فرار از گرانی ها به گلبهار آمده بودند، اکنون هم از نرخ خانه و 
اجاره بها گالیه مند هستند، هم برای رفع نیازهای اولیه خود 

با مشکل روبرو شده اند.
شاید بگویید گرانی و افزایش روزافزون قیمت ها مشکلی است 
که گریبان تمام کشــور را گرفته و اتفاقی ناگزیر است. اما باید 
این نکته را مدنظر داشــت که تورم عنصری است که برحسب 
درصد سنجیده می شود و افزایش نرخ تورم کشور، در هر شهر 
بصورت جداگانه تاثیرگذار است. هرگز نمی توان هزینه ساالنه 
زندگی در یک شهر کوچک را با مرکز استان و یا حتی پایتخت 
مقایسه کرد. بدیهی است که با افزایش امکانات در یک شهر، 
هزینه های زندگــی در آن افزایش پیدا کند. اما مگر گلبهار چه 
امکانات ویژه ای برای ساکنانش فراهم کرده که اینقدر هزینه های 
زندگی در آن افزایش یافته است؟ چرا شهروندان چناران اینقدر 
نســبت به قیمت اجناس اعتراض ندارند؟ چرا برخی ساکنین 
گلبهار می گویند برای خرید اقالم روزمره خود به چناران یا مشهد 
مراجعه می کنند؟ تا کی قرار اســت ساکنین گلبهار شهرشان را 
فقط بعنوان خوابگاه بشناسند و دیگر نیازهای اولیه خود را در 

شهرهای اطراف برطرف کنند؟
در این باره با تعدادی از کســبه گلبهار بصورت غیررسمی به 
گفتگو پرداختیم. یکی از کاســبان شاغل در بلوار پرند گلبهار 
می گفت: »اجــاره مغازه من االن با اجاره های مناطق خوب 
مشهد برابری می کند. آن وقت من چطور می توانم اجناسم را 
به قیمت پایین تر از مشهد بفروشم؟ شما بگویید اجاره را کم 
کنند؛ من ارزان فروش می شوم!« یک نفر دیگر از کسبه حاشیه 
میدان پرند نیز گفت: »اجاره مغازه من ماهی 8 میلیون بوده 
اما امســال صاحب ملک گفته از یک بنگاه امالک پیشنهاد 

اجاره 14 میلیونی دارد و یا باید اجاره بیشتری بدهم یا جمع 
کنم و بروم!« به همین منوال اکثر کســبه شهر یا گران بودن 
قیمت اجناسشــان نسبت به مشهد را رد می کنند یا اصلی 
ترین توجیه شان باال بودن قیمت اجاره خصوصا در محدوده 
پرند اســت. این در حالی ست که بر اساس آنچه مشاورین 
امــالک می گویند در دیگر مراکز تجاری محله ای شــهر نرخ 
اجاره بها به مراتب بسیار پایین تر از محدوده پرند است اما 

تقاضای کافی برای اجاره آن واحدها وجود ندارد.
شهر گلبهار، شهری ست که به لطف پروژه مسکن مهر بصورت 
گســترده توسعه یافته و پیوستگی کمی در فضاهای شهری 
آن به چشــم می خورد. شاید همین موضوع باعث تشدید 
تمرکز بر محدوده پرند شــده و در پــی آن اجاره بها در این 
محدوده به ارقامی نجومی نزدیک می شود. شاید اگر بجای 
استفاده از مجتمع های تجاری در محالت و دیگر مناطق شهر، 
راسته های تجاری مانند پرند طراحی می شد اینقدر همه چیز 
در یک محدوده شــهر تمرکز پیدا نمی کرد و شهروندان برای 
انجام خریدهــای خود، انتخاب های دیگری به جز پرند نیز 
پیدا می کردند. بهرحال آن چه که مشــخص است نیاز مبرم 
بــه نظارت بر نرخ اجاره بها خصوصــا در واحدهای تجاری 

محدوده پرند گلبهار احساس می شود.
بیایید به سراغ سوال آخر برویم. در سوال سوم از شهروندان 
گلبهاری پرســیدیم: »در چه صــورت حاضر به ترک گلبهار و 
مهاجرت از این شــهر هستید؟« پاســخ ها تا حدودی قابل 
پیــش بینی بود. حدود 70 درصد از پاســخ دهندگان گفته 
بودند اگر شــرایط مالی شان بهبود یابد و امکان خرید خانه 
در مشــهد را داشته باشند، از گلبهار خواهند رفت. حدود 20 
درصد تهدید کرده بودند که اگر امکانات وعده داده شده در 
گلبهار مانند مترو، بیمارســتان و... به بهره برداری نرسد، این 
شهر را ترک خواهند کرد. و 10 درصد باقیمانده هم خودشان 
را به نوعــی عضو جبهه مقاومت خوانده بودند و می گفتند 
گلبهار را تحت هیچ شرایطی ترک نخواهند کرد. بنظرم نتایج 
این نظرســنجی می تواند زنگ هشــداری برای مسئولین 
شهرستان باشد. چرا که گلبهار بعنوان شهری برای جذب سرریز 
جمعیت مشــهد، قرار نیست فقط آن هایی را جذب کند که 
بعلت مشــکالت اقتصادی وارد آن شده اند و وقتی از لحاظ 
اقتصادی پیشرفت کردند تصمیم به ترک شهر بگیرند تا گلبهار 

در معرض خطر مهاجرت معکوس قرار بگیرد.
در پایــان می توان چنین نتیجه گیری کرد که تقریبا نیمی 
از ســاکنین گلبهار بعلت مشــکالت اقتصادی به این شهر 
مهاجرت کرده اند و اکنون نیز رضایت الزم را از بابت زندگی 
در این شــهر احســاس نمی کنند. به گونه ای که هنوز هم 
گرانی بر زندگی آن ها تاثیر بســزایی دارد و از ســوی دیگر 
اگر شرایط اقتصادی شان بهبود یابد، گلبهار را وداع خواهند 
گفت. در این میان نیاز به سرعت بخشیدن به روند تکمیل 
امکانات اساســی شهر، نظارت ویژه بر نرخ عرضه اجناس، 
نظــارت بر نرخ اجاره بهــا و در نهایت تالش برای کاهش 
هزینه هــای زندگی در این شــهر جدیــد، می توانند جزو 

ملزومات این شهر محسوب شود که مسئولین مربوطه 
می توانند در صدد اقدام برای آن برآیند.

زنجیره ی گرانی در گلبهار!
کالمتازهوضعیتهزینههایزندگیدرگلبهاررابررسیمیکند؛

امنیت پارک ملت چناران در گرو 
توسعه اجتماعی اقتصادی

شهروند خبرنگار

انسان شهرنشین   | ســاجدیان  امیرحســین 
برای آرامش روحی و تجدید قوا ســاعتی را نیاز به 
استراحت در فضای ســبز و دور از ترافیک و فشار 
فکری دارد، یکی از فضاهای درون شهری که بدین 
منظور در شــهر تعبیه شده است، پارک ها هستند.
پارک ملت چناران فرصت ها و تهدیدهای بسیاری 
را در خــود جای داده اســت که ســود و ضرر آن 
اول از همه به شــهروندان و سپس به مدیریت و 

برنامه ریزی شهری شهرداری برمی گردد. 
وضعیت امروز پارک ملت محصول نگاه اشــتباه ما 
به یک محیط اجتماعی کامال فعال است، مدیریت 
پارک فقط به رســیدگی و آبیاری درختان نیســت 
بلکــه باید نگاهی توســعه محور و اقتصادی به آن 
داشــت تا بتوان از طریق ایجاد اشــتغال و درآمد، 
امنیت را هم به دســت آورد. شــهروندان چنارانی 
امــروز زمانی که نام پارک را می شــنوند تصویری 
از محیطــی ناامن و ناهنجار در ذهنشــان ایجاد 
می شــود و به خاطر عدم احساس امنیت از حضور 

در آن محیط اجنتاب می کنند. 
به نظر می رســد محیط پارک، الخصوص قســمت 
انتهایــی آن تبدیــل بــه محیطی دنــج و خلوت 
شــده که شــرایط را برای بزهکاری،جرم و افزایش 
آســیب های اجتماعی مهیا کرده است. استفاده از 
نگهبان یا گشــت پارک راه حلی موقتی اســت که 

خطراتــی نیز مانند درگیری و ... وجود دارد.
یکی از راهای پیشــنهادی برای حــل این معضل 
اجتماعــی ایجاد دکه هــای مطبوعاتی – کافه دکه 
هــا، کافه کتاب و رســتوران ها اســت که عالوه بر 
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، باعث ایجاد حس 

امنیت در میان شهروندان خواهدشد.
از دیگر فعالیت هایی که می توان برای ایجاد نشاط 
و شــادی بیشــتر در شــهروندان به آن اشاره کرد 
برگزاری جشــنوارهای فصلی، ورزش های همگانی، 
موســیقی زنده، پخش زنده مســابقات ورزشی و 

اجرای هنرهای نمایشی است. 
یکی دیگر از فرصت های پارک ملت چناران مسافر 
پذیری فراوان آن اســت که میتوان با ایجاد غرفه 
هایی در حاشــیه ی پارک نسبت به فروش و تبلیغ 

صنایع دستی و غذایی بومی اقدام نمود.
هر زمان که ما در راســتای توسعه فرهنگی و رونق 
اقتصــادی قدم برداریم به همــان میزان از رخداد 

جرم و بزه کاستیم.



کالم تــازه | فرمانــدار گلبهــار در گفت و گــوی 
اختصاصــی با کالم تازه در خصوص افزایش کرایه 
و راهکار سامان بخشیدن به حمل ونقل شهرستان 
گلبهاراظهار کرد: موضوع حمل ونقل در شــهرهایی 
با جمعیت مشخص، یعنی زیر جمعیت استاندارد 
که در آئین نامه برای داشــتن پایانه تعریف شده، 
مشــکالت خاص خــود را دارد کــه اولین بحث 
شــرکت های خدمات رســان در این حوزه اســت 
کــه با توجه به نــوع ناوگانی که بــکار می گیرند، 
اتوبوس هایی که استانداردهای تردد در جاده را برابر 
با نظر پلیس راهور دارا باشند مالک است، کیفیت 
اتوبوس نیز برای ارائه خدمات به شهروندان مالک 
است واز سویی تعداد اتوبوس هایی که با توجه به 
حجم مسافر باعث سرگردانی مسافر در مقصد ومبدا 

نشود از آیتم های بهم پیوسته است.
مهــدی دونده افــزود: از مزایای گلبهارمســافران 
تضمینی اســت که حدود ۷۰۰۰ مسافر از گلبهار به 
مشــهد تردد می کنند و این حجم از مسافر بدلیل 
نبودن زیرســاخت های مطلوب اشتغال در گلبهار و 
بخش دیگری از مردم که از کالنشهر مشهد در گلبهار 
ساکن هســتند، همچنین مسافرانی از روستاها و 
شــهرهای اطراف برای کســب و کار از شهر خارج 
می شوند، که ۷۰ درصد این خروج به سمت مشهد 
انجام می شود و ناوگان اتوبوس و راغب بودن برای 
سرویس دهی وجود همین مسافران است و مسافر 
زیاد طبعا قیمت را می شکند و از مولفه های توجیه 
اقتصادی برای شرکت های حمل ونقل مسافر است، 
لذا راهکار افزایش قیمت زیاد منطقی نیســت، اما 

یکی از راهکارهاست.
وی در ادامه گفــت: با اینحال افزایش کرایه یکی از 
راهکار های مهم اســت، که ما اعتقاد داریم با در نظر 
گرفتن استهالک اتوبوس و میزان سفراز مقصد مشهد 
بــه گلبهار و درآمد ۲۰۰ الی ۲۸۰ هزار تومانی روزانه هر 

اتوبوس، افزایش هزینه های جانبی، قیمت الستیک 
و بیمه و حق الزحمه راننده توجیه اقتصادی آنچنانی 

ندارد.
دونــده تاکید کرد: نگاه ما به ارائه خدمات در بخش 
خصوصی بردبرد اســت و فرد سرمایه گذار باید سود 
کند ودر برابر ارائــه خدمات مطلوب هزینه دریافت 
نمایــد، افزایش نرخ بــا افزایش کیفیت و خدمات 
مــوردی ندارد، همانطــور که تورم هرســاله تغییر 
می کنــد و درصدی افزایــش دارد، در حوزه حمل و 
نقل ،سازمان های نظارتی که اولین آن سازمان حمل 
ونقل راهداری جاده ای است، بعنوان مرجع نظارتی 
دستگاه های دولتی، متولی افزایش نرخ است که با 
بررســی و توجیه کردن ما برای افزایش قیمت کرایه  
توضیح دهند که این افزایش قیمت بابت این شرایط 

و دالیل است.
فرماندار گلبهــار در خصوص اظهارات وحدتی فر  
معــاون اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
)چاپ شــده در شــماره قبلی کالم تازه( در مورد 
تفاهم نامه شــهرداری گلبهار و مشهد برای تقبل 
بخشــی از هزینه های حمل و نقل برون شــهری  
تصریح کرد: شهرداری ها برابر قانون در حوزه برون 
شــهری حق ارائه خدمات ندارنــد، اتوبوس های 
درون شهری نمی توانند به هیچ وجه ارائه خدمات 
دهند، اولین ایراد عدم پوشش بیمه شخص ثالث 
است که درصورت هر حادثه ای پلیس راهور بیمه 

را تایید نکرده و بیمه هم پوشش نمی دهد.
فرماندار گلبهار ادامه داد: اتوبوس های درون شهری 
نیز اســتاندارد تردد در جاده های برون شــهری را 
ندارنــد، لذا ناچاریم اتوبوس هــای بیابانی را بکار 
گیریم که اســتاندارد و تایید پلیس راهور را دارند، 
پس هرنوع تفاهمی بین شهرداری مشهد وگلبهار 

مردود است.
دونده در خصوص مشــکالت انتقال ایســتگاه به 

پایانه میثاق بیان کــرد: در مدت ۹ ماه حضور من 
در فرمانــداری، این موضوع را بهمراه رســانه کالم 
تــازه پیگیری کرده ایم، مردم گلبهار سالهاســت که 
از گلبهار به مشــهد عزیمت می کنند ودر ایســتگاه 
اســتقالل تخلیه  می شــوند و به اقصی نقاط شهر 
عزیمت می کنند، این ایستگاه چون پایانه نیست 
محل مطلوبی برای دپوی ۲۰ دستگاه اتوبوس گلبهار 

نیست.
وی تاکید کرد: برای ســرویس دهی منظم باید ۱۲ 
اتوبوس در هر ســفر در مقصــد و مبدا در جایگاه 
حاضر باشند، تا معطلی پیش نیاید، تا االن مشکلی 
نبوده ولی با توجه به حجم سفرها و اصالح هندسی 
که در مسیر میدان قائم تا حدفاصل استقالل برای 
زیر گذر فرامرز انجام شــد، به ما پیشــنهاد شد که 
این ایستگاه را به پایانه معراج انتقال داده شود، و 
چالش هایی برای اتوبوس های گلبهار بوجود آمد که 
فرمانداری ورود کرده و تماس و مکاتبه با فرماندار 
مشهد، فرمانده نیروی انتظامی، دبیر شورای همتای 
اســتان و مدیر کل امنیتی استانداری انجام دادیم، 
و انها را متقاعد کردیم که پایانه معراج به ســازمان 
دولتی و امنیتی واگذار شــده و عمال ایســتگاهی 
وجود ندارد که مردم گلبهار ایستگاه سوارشان پایانه 
معراج باشد، سپس دوستان تعهد دادند در حاشیه 
بیمارســتان رضوی با سکو و ســایه بان مناسب، 

ایستگاه سواری را تهیه کنند، ولی خبری نشد.
دونده ادامه داد: در ادامه قرار شــد مســافرین در 
ایســتگاه آزادی و اســتقالل تخلیه شوند، سپس 
مسافران آنجا را سوار کرده به پایانه میثاق بیاورند 
و از آنجا به گلبهار سرویس دهی کنند، اما در همین 
حوزه هم پلیس راهور محدودیت هایی برای توقف 
اتوبوس هــا ایجاد کرد و جرایمی در نظر گرفت که 
هم مردم ســرگردان شدند هم ناوگان حمل ونقل 
دچار مشکل شد، که پس از پیگیری های متعدد و 

تالش های بســیار و حضور رسانه کالم تازه صدای 
مردم مظلوم گلبهار و فرماندار به گوش مســئوالن 
استان رسید و طبق آخرین تصمیم به پلیس راهور 
و متولیان امر  ابالغ شــد ۴ دستگاه اتوبوس بطور 
همزمان در ایستگاه ســوار میدان استقالل توقف 
کنند و اتوبوس  های دیگر هم تخلیه انجام دهند و 

گذری کارشان را انجام دهند.
فرمانــدار گلبهار تصریح کرد: بــا توجه به افزایش 
مســافر و جمعیت ، باید نــاوگان ما افزایش یابد 
تا ســرویس دهی مطلوبی صورت گیرد، این محل 
)اســتقالل( محل خوبی برای سوار و پیاده  کردن 
اســت ولی محل مطلوبی برای دپوی اتوبوس ها 
نیست و ماباید به تنظیم و کمک کنیم. و از متولیان 
ترافیک و حمل ونقل اســتان می خواهیم تدبیری 

برای محل دپوی اتوبوس ها اندیشیده شود.
فرمانــدار گلبهار به پیگیری هــای نماینده مجلس 
و اعتبارات در نظر گرفته شــده برای قطار شــهری 
اشــاره کرد و گفت: پروژه مترو سرعت خوبی دارد 
و پروژه آزاد راه مشــهد به چنــاران و گلبهار هم در 
حال پیشرفت اســت، امیدوارم هرچه سریعتر به 
بهره برداری کامل برســد تا نیــازی به تدبیر حوزه 
حمل ونقل اتوبوسی نداشته باشیم و چالش  ها و 

دردسرهای آن به حداقل برسد.
دونــده تصریح کرد با افتتاح قطار بین شــهری در 
عرض ۱۷ دقیقه از گلبهار به مشهد می رسیم و ایمنی 

باالیی نیز وجود خواهد داشت.
او در خصوص خودروهای مســافربری شــخصی 
گفت: طبق مصوبه اخیر استانداری، تنوع انتخاب 
ایجاد و مطلوبترین ســاختار برای ســفر انتخاب 
خواهد شد. براساس قانون الزام و  مفاد ماده ۳۰۲ 
آیین نامه راهنمایی و رانندگــی هرگونه جابجایی 
مســافر بین شهری باید توسط ناوگان حمل و نقل 
مسافری عمومی جاده ای شکل بگیرد و تحت اوراق 

و صورت وضعیت مسافربری اقدام به حمل مسافر 
کنند و فعالیت وسائط نقیله شخصی در بخش حمل 
و نقل مسافر بین شهری حتی در قالب استارت آپ ها 

و اسنپ یا تاکسی تلفنی کامال غیرقانونی است.
دونده به عدم پوشش بیمه کامل سرنشین  اشاره 
کرد و افزایش تلفات جانی و کاهش ضریب ایمنی 

جاده را از تبعات این کار دانست.
فرماندار گلبهار از بسته های پیشنهادی مطرح شده 
در جلســه شورای همتای استان خبر داد و گفت: 
در این جلسه دو بسته مطرح کردیم، اولین بسته 
ایجاد حمل ونقل مینی بوســی از گلبهار به مشهد 
اســت که از پایانه موجود گلبهار انجام می شــود 
و باید با شــهرداری گلبهار هماهنــگ کنیم تا از 
ظرفیت ســکوهای شهرداری بهره ببریم و شرکت 
را در کنار حمل ونقل اتوبوسی مستقر کنیم. مدیر 
عامل این شــرکت متعهد شــده از وسایط نقلیه 
ایسوزو و هیوندا که استاندارد است ومورد تایید 

راهور بوده و کیفیت مطلوبی دارد بهره گیرد.
این مقام مســئول بسته دوم پبشنهادی را برقراری 
حمل ونقل مسافربری ســواری کرایه عنوان کرد و 
گفت: از شهرداری مشهد و متولیان سازمان حمل 
ونقل تشکر میکنیم که علیرغم دغدغه های دلسوزانه 
پلیس به تصویب رســید،طی این اقدام مهم مقرر 
شد مینی بوسهای گلبهاربه مقصد میدان فردوسی 
مشــهد باشد، چون این میدان ۲۵ خط اتوبوس به 

اقصی نقاط شهر مشهد را داراست.
دونده ایســتگاه سواری کرایه را از گلبهار به میدان 
آزادی اعــالم کــرد و آن را دارای مزیت هایی چون 
نزدیکی به پایانه حمل ونقل سازمان اتوبوسرانی و 
اتصال به قطار شهری دانست و افزود: مردم  در کنار 
اتوبوس دو مدل حق انتخاب دارند و نرخ ها ممکن 

است فرق کند ولی حق انتخاب ایجاد می شود.
دونده با اشــاره به ایجاد بستر مناسب برای اسکان 
مردم در گلبهار گفت: برای مردمی که در مشهد اشتغال 
دارند باید بهترین شرایط را تسهیل  کنیم تا در کمترین 

زمان ممکن با بهترین کیفیت به سرکار بروند.
دونــده در ادامــه ابراز کرد: فعــال برنامه ای برای 
افزایــش نرخ کرایــه اتوبوس نداریــم، ولی کار 
کارشناســی برای فهرست بها و مسائل اقتصادی 
داریم و با کار کارشناســی این افزایش در دستور 

کار قرار گرفته است.
فرمانــدار گلبهــار در انتهــا از همدلــی مردم 
گلبهار تقدیر کرد و آینده درخشــانی برای شــهر 
پیش بینی کرده و بیان نمود: از زمان اســتقالل 
گلبهار از چنــاران و باال بودن مهاجرت معکوس 
و نرخ رشد جمعیت شهرستان، امید به همدلی 

بیشتر مردم با مسئولین داریم.

ماهنامه اجتماعی، سیاسی کالم تازه
نشریه مردم چناران، گلبهار و گلمکان
www.kalametazenews . i r
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شهروندخبرنگار

بــا وجودآنکه حدود یک مــاه از آخرین 
کنین  گزارش در خصوص درد دل های سا
و مســافران در تــردد روزانــه توســط 
مســافربرهای شــخصی گلبهار که در این 
ماه نامه چاپ شد گذشت- متاسفانه هنوز 
از طرفی اخبار  به ســرانجامی نرســیده، 
متناقــض از مخالفــت یکی از ارگان های 
ذیربــط بدون ذکــر دلیل مخالفت شــان 
در رســانه ها – با ســاماندهی شدن این 
گلبهاربه  شــخصی  )مسافرکش های  افراد 
مشــهدو بلعکس( شــنیده شد که صحت 

و ســقم آن نه تایید شد و نه تکذیب.
اما آنچه که مهم اســت این اســت که در 
عــرض این یک ماه گذشــته 5 هزار ناموت 
به کرایه قبلی این مسافرکش های شخصی 
اضافه شد و موجبات ناراحتی و فشار مالی 
بر افــرادی فراهم آمد که اعــم از آقایان و 
بانوان ســاکن گلبهار که مجبورند این هزینه 

را هر روزه پرداخت نمایند.
اینکه چه کســی تصمیم گیرنده این اضافه 
شــدن به کرایه مسافربرهای شخصی جاده 
ای است را اطالع ندارم. آیا برای شهروندان 
شــاغل در مســیر به مشــهد میسر است 
شکایت یا نامه نگاری را با صرف چندین روز 
وقت به اطالع استانداری محترم برسانند؟ 
و آیــا در این اوضــاع کرونایی چنین کاری 
اصال صحیح است؟ و آیا ارگان های نظارتی، 
بر حمل و نقل برون شــهری گلبهار نظارتی 

دارند؟ چرا نتایج آن مشخص نیست؟
لذا زندگی روزمره بخشی از ما ساکنین مجبور 
و ناچار برای رفت و آمد به مشهد و بلعکس 
تحت تاثیر اقدام و تصمیم گیری های آینده 
مســئولین محترم ذیربط قــرار می گیرد و 

مشکالت بر جای خود باقی است.

 رنج ها و نابسامانی حل نشده 
ساکنین گلبهار در حمل و نقل 
برون شهری و نامشخص بودن 

نتیجه پیگیری ها 

افزایشحقانتخابمردمافزایشحقانتخابمردم
برایمسیرمشهدگلبهاربرایمسیرمشهدگلبهار

فرماندار شهرستان گلبهار در گفتگو با کالم تازه از اقدامات انجام شده 
برای رسیدگی به وضعیت حمل و نقل برون شهری گلبهار می گوید؛
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کالم تازه؛ حامی ورزش شهرستان های چناران و گلبهار
شکوفایی استعداد 
تکواندوکاران جوان 

چنارانی

پای صحبت های 
خانِم گل!

حال و روز ورزش 
چناران در شش ماهی 

که گذشت
2233 22

رئیس هیئت تکواندو شهرستان چناران  
از وضعیت امیدوار کننده این روزهای 

این هیئت می گوید

گفتگوی کالم تازه با پری ابراهیم زاده؛ 
بازیکن مستعد فوتسال بانوان چناران

گفتگوی کالم تازه با محمود قربانیار؛ 
رئیس اداره ورزش و جوانان چناران

باورهای غلط راجع به
ورزش را دور بریزید!
همهیمادربارهیفوایدجادوییورزشکردنبرایســامتجسمیوروحیزیادشنیدهایم،امامتأسفانهبرنامهیکاری
شــلوغمانبهمااجازهنمیدهدآنطورکهمیخواهیم،ورزشکنیم.گاهیاوقاتهمباورهایغلطباعثمیشــوندبه
اشــتباهفکرکنیمبهورزشکردننیازنداریم.بهطورمثالشــایدشماهمشنیدهباشیدکهمیگویند:"ورزشکردنبرای
الغریوتناســبانداماســتوافرادالغرنیازبهورزشکردنندارند."درحالیکهشــواهدعلمیاینموضوعراکامارد
کردهانــد.امــروزدراینمقالهتصمیمداریمشــمارابا۱۸باورغلطدربارهیورزشکردنآشــناکنیم.تاپایانمقالهمارا

همراهیکنید.

اگربهدنبالبهدستآوردنتودهیعضانیهستید،الزماستبدانیدکهتمریناتباوزنهدر
اینزمینهکمکزیادیبهشمامیکنند.برایبهدستآوردنتودهیعضانیبهطورطبیعی،

بایدباوزنههایســنگینتمرینکردهوکالریبیشتریمصرفکنید.

اگراهلورزشکردنهســتید،احتماالازاطرافیانتانشــنیدهایدکهاگرعضاتتانرابهکار
نگیرید،تبدیلبهچربیمیشــوند.امااینموضوعچیزیبهجزیکیکباورغلطنیست.
جالباستبدانیدکهعضاتبهچربیتبدیلنمیشوند،چونازپروتئینتشکیلشدهاندو
چربیازلیپیدبهدستمیآید.ایندوازلحاظشیمیایینمیتوانندبهیکدیگرتبدیلشوند.

واقعیتایناســتکهاگرازعضاتاستفادهنکنید،کوچکمیشوند.

برایورزشکردنهیچزمانغلطیادرستیوجودندارد.فرقینداردچهساعتیازروزورزش
کنید.مهمایناستکهورزشکنیدوخودتانرابهانجامآنمتعهدکنید.اینکهصبحورزش
کنیدیاشب،هیچاهمیتیندارد.بهبرنامهیکاریخودتوجهکنیدوببینیدورزشکردندر

چهزمانیازروزبرایتانمقدوراســت.سعیکنیدهرروزدرهمانزمانورزشکنید.

ورزشکردنبهتنهاییمنجربهکاهشوزننمیشــود.همانطورکهدرباالاشــارهکردیم،تغذیههمنقشانکارناپذیریدارد.
بــرایموفقیــتدرکاهشوزنبایددرکنارورزشکردن،موادغذاییچربیســوزرادررژیمغذاییخودجایدهید.ازجملهی

اینموادغذاییمیتوانیماقامزیررانامببریم.
ماهیهایچربمثلماهیسالمونوماکارل،قهوه،تخممرغ،روغننارگیل،چایسبز،پروتئینوی،سرکهیسیب،فلفلتند،

چایاولونگ،ماستیونانیپرچربوروغنزیتون
برایکاهشوزنالزمنیستوعدههایغذاییراحذفکنید،بلکهبایدبهمقدارکمتریغذابخوریدوبهآنچهمیخورید،توجه

زیادیکنید.ازتأثیرمیانوعدههاهمغفلتنکنید.
گرســنهشدنبینوعدههایغذایییکموضوعطبیعیاســت،امااگرخوراکیهاینامناسبیرابهعنوانمیانوعدهانتخاب
کنید،تمامزحماتتانبهبادمیروند.ســعیکنیدمیانوعدههاییبخوریدکهفیبرزیادیدارند.فیبرشــمارابرایمدتزمان

طوالنیسیرنگهمیدارد.

متأسفانهباورهایغلطزیادیدربارهیورزشکردنوجودداردکهیاباعثمیشوندازورزشکردنصرفنظرکنیمیاصدمات
زیادیبهبدنواردمیکنند.دراینمقالهدربارهیچندباورغلطدربارهیورزشصحبتکردهوآنهاراازلحاظعلمیردکردیم.

برایاینکهبههدفخوددرورزشکردندســتپیداکنید،بایداینباورهارافراموشکنید.

اینباورغلطاســتکهورزشکردنبرایمدتطوالنیبرایشمامفیداست.ممکناست
برایمدتزمانزیادیورزشکنیدوکلیعرقبریزید،امابهاندازهیورزشکردنبرایمدت
زمانکمنتیجهنگیرید.علتاینموضوعمیتوانداستراحتکردنخیلیزیادبینستهای

ورزشییاافزایشندادنشدتتمریناتباشد.
خاصهاینکهورزشهایکوتاهمعموالمؤثرترهســتند.اســتراحتنکــردنهممیتواند
مشــکاتیرابهوجودبیاورد.اگربعدازانجامورزشهایباشــدتزیادبهاندازهیکافی

ورزشنکنید،بدنتانفرصتکافیبرایبهبودی)ریکاوری(پیدانمیکند.
بهاینموضوعهمتوجهداشــتهباشــیدکهبخشیازفرآیندعضلهسازیدرزماناستراحت
رخمیدهد.بههمیندلیلاستکهاستراحتکافیبهاندازهیورزشکردناهمیتدارد.

مؤثربودندویدنباپایبرهنهیکباورغلطدربارهیورزش
کردنمحسوبمیشودکهتوسطعلمردشدهاست.ممکن
اســتکفزمینخردهشیشهیاچیزهایتیزوبرندهیدیگر
باشــدومنجربهآسیبدیدنکفپایتانشود.اینموضوع
باعثمیشودمدتهاازورزشکردنعقببیفتید.دویدن
باپــایبرهنهازلحاظعلمیهیچتأثیریندارد،پسانجام
آنهمبیفایدهاســتوجزآســیبدیدگیچیزدیگریبه

همراهندارد.

جالباستبدانیدکهرژیمغذاییاهمیتخیلیزیادیدر
فیتنسوتناســباندامدارد.برایایجادتغییراتمثبت
باید۸۰درصدبهرژیــمغذاییخودتوجهکنیدوفقط۲۰
درصدرویورزشکردنمتمرکزشــوید.اینموضوعنباید
باعثشــوداهمیتورزشکــردنرانادیدهبگیرید،چون
ورزشبــهایجادقدرتبدنیوتحملکمکمیکند،امااز

نبایدغافلشوید. تغذیههم

ناتوانیخانمهایبارداردرورزشکردنیکباورغلطدربارهیورزشکردن
اســتکههیچپشــتوانهیعلمیندارد.خانمهایباردارمیتوانندبعداز
مشــورتباپزشکویکمربیحرفهای،بهانجامتمریناتورزشیباشدت

متوسطبپردازند.
انجامچنینتمریناتیبرایخانمهایباردارسالمکهدچاربیماریاینیستند
کهســامتجنینراتهدیدکند،بیخطراست.انجامفعالیتبدنیدردوران

بارداریاحتمالابتابهاضافهوزنودیابتبارداریراکاهشمیدهد.

۱.تمریناتباوزنهبدنراعضانینمیکنند

اگرازعضاتاستفادهنکنید،تبدیلبهچربیمیشوند

فقطصبحهاورزشکنید

ورزشکردنباعثالغرشدنمیشود

نکتهپایانی

بیشترورزشکنیدتااندامتانفیتترشود

ورزشبیشترازتغذیهاهمیتدارددویدنباپایبرهنهبهتراست

خانمهایباردارنبایدورزشکنند

کالم آخر
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مرتضــی علیــزاده متولــد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و 
رئیــس کنونی هیئــت تکواندو چنــاران در 
گفتگــو با کالم تازه می گوید:ریاســت هیئت 
تکواندوی چنــاران را از ســال ۱۳۹۴ برعهده 
گرفتــم، بعد از آن انتخابــات هیئت تکواندو 
را برگــزار کــرده و هیئت رئیســه تکواندوی 
چناران با شناسه ملی شروع به فعالیت کرد و 
خوشــبختانه به خاطر اجرای مصوبات هیئت 
تکوانــدوی چناران چندین ســال بــه عنوان 
هیئــت برتر اســتان و به عنــوان مرکز جذب 
اســتعدادیابی برتر از ســویی هیئت تکواندو 

انتخاب شد. استان خراسان رضوی 
علیزاده افزود: موفقیت های نسبی به وجود آمده 
حاصل برنامه ریزی هــای اعضای هیئت تکواندو 
بوده و اینکه تمام افراد در این هیئت، تکواندوکار 
هستند در نتیجه تمام دغدغه های تکواندوکاران 

را درک می کنند.

فعالیت هیات تکواندو چناران قبل از کرونا
رئیــس هیئــت تکوانــدو چنــاران در ادامه از 
فعالیت هایش در این حوزه، قبل از شــیوع کرونا  
می گویــد: قبل از شــروع کرونا تیم خردســاالن 
تکواندو چناران در ســال ۱۳۹۸ به عنوان نماینده 
خراســان رضــوی در منطقه یک و در اســتان 
گلستان موفق به کسب مقام دوم شد و در آبان 
ماه همین ســال نیز با همین تیم توانستیم در 

شیراز به فینال راه پیدا کنیم.
مرتضــی علیزاده می افزایــد: در دوران فعالیت 
۶ ســاله ام سعی داشــتیم  برای تکواندوکاران از 
دوران خردسالی، استعدادها ها را کشف کنیم و 
در رابطه با این برنامه جذب استعدادها را در رده 

نونهاالن،خردساالن و نوجوانان داشته ایم.
وی مــی گوید: طی ۶ ســال گذشــته به دلیل 
پشتیبانی قوی از اســتعدادها در حال حاضر در 
تمام رده های ســنی،تیم تکواندو چناران آماده 

است و این در حالی است که در گذشته فقط در 
یک رده سنی فعالیت داشتیم.

قبل از شــیوع کرونا، ما قــراردادی را با تیم البرز 
داشتیم که متاسفانه با شــروع این بیماری این 

اتفاق مهم صورت نگرفت.
فعالیت هیئت تکواندو چناران در ایام کرونا

رئیس هیئت تکوانــدو چناران ادامه می دهد: با 
توجه به شــرایط کرونایی ما جذب اســتعدادها 
را ادامه دادیــم و این فعالیت ها موجب برگزاری 

مسابقات مجازی در حوزه تکواندو شد.
علیزاده در رابطه با مســابقات مجازی تکواندو 
می گوید: این مســابقات از ســطح بین المللی 
شــروع شد و ما در مســابقات بین المللی جام 
جم که یکی از مســابقات برجســته مجازی در 
تکواندو بود،این مســابقات به این صورت بود 
که کلیپی از حرکات تکنیکی به مسابقات ارسال 
می شــد و در میان بیش از ۲۰ شرکت کننده در 

دنیا و رقابت تنگاتنگی که وجود داشت،ســرکار 
خانم معصومه عبدالهی توانســت مدال طالی 

این مسابقات را از آن خود کند.
برگــزاری الیو هــای تخصصــی در رابطه با 

تکواندو
رئیس هیئــت تکواندو همچنیــن در رابطه با 
برگزاری الیوهای تخصصــی تکواندو به خبرنگار 
ما می گویــد: در این رابطه بــا قهرمان جهان و 
المپیک،آقای یوســف کرمی الیــو تخصصی را 
برگــزار کردیم که تجربه های خوبی را برای من در 
پی داشت،همچنین استفاده از نظرات اساتیدی 
همچون ســرکار خانم بدری اسدی که در کمیته 
تیم ملی فعالیت دارد بــه تجربیات ما در حوزه 

تکواندو افزود.
کسب مدال های رنگارنگ تکواندو چناران در 

مسابقات مجازی استان
وی در ادامــه می گوید: ما همچنــان در دوران 
کرونا برنامه های کوه پایی و آمادگی جسمانی را 
داشتیم و با شروع مسابقات مجازی هانمادانگ 
استان خراسان رضوی توانستیم ۱۸ مدال طال،۹ 
مدال نقره و ۵ مدال برنز را کسب کنیم و الزم به 
ذکر اســت که به صورت حضوری نیز در استان 

مقام اول را کسب کرد می کردیم.
هانمادانــگ و پومســه تکنیک هــای جذاب 

تکواندو
رئیس هیئت تکواندو چناران در ادامه در رابطه با 
سبک هان مادانگ تکواندو می گوید: هانمادانگ 
جشــنواره تکنیک تکواندو اســت که در آینده در 
المپیک هم برگزار خواهد شد که در این حوزه نیز در 

استان مقام اول را کسب کرده ایم.
وی افزود: در مســابقات پومســه اســتان نیز 
مشــخصه های خاصــی دارد که فدراســیون 
جهانی آن را طراحی کرده اســت که باید اجرا 
شــود،با توجه به رده کمربندی و رده های سنی 
مشــخص این سبک از مســابقه ها سخت و 
حساس اســت و انعطاف و تعادل در پومسه 

حرف اول را می زند.
فعالیــت هــای فرهنگــی در دوران کرونا در 

هیئت تکواندو چناران
مرتضــی علیزاده می گوید: با توجه به شــرایط 
خاص کرونایی هیئت ما در حوزه های فرهنگی 
نیز فعالیت هایی داشــته اســت بــه طوری که 

مسابقات نقاشــی در روز جهانی تکواندو را می 
توان نمونه موفق این فعالیت ها دانست.

برگزاری مسابقات تکواندو در چناران
وی می افزاید: ســه دوره مسابقات تکواندو را در 
چناران برگزار کردیم کــه از جمله آن می توان به 
برگزاری مسابقات تکواندو در گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس اشــاره کرد،مسابقات هانمادانگ و 
پومســه تکواندوی چناران با هدف خروجی این 
تیم در تابستان ۱۴۰۰ برگزار شد که موجب انگیزه 
دوچندان تکواندوکاران شهرســتان شده و مورد 

توجه خانواده ها و هنرجویان قرار گرفت.
حمایت از ناشنوایان و کم شنوایان تکواندوکار 

چنارانی
رئیس هیئت تکواندو چنــاران به کالم تازه می 
گوید: با همت خانم غیاثی نایب رئیس تکواندو 
چناران با جذب ۱۵ تا ۲۰ نفر از ناشــنوایان و کم 
شنوایان اســتعدادهای خوبی را داشتند حمایت 
شد و مســابقات ناشنوایان و کم شــنوایان به 
صورت جهانی برگزار خواهد شــد اما در ســطح 
خودشان و با قوانین خاص خود،الزم به ذکر است 
که ایشان در رده سنی خردساالن فعالیت می کنند 
که طی چهار ســال آینده هم نتایج خوبی دست 

پیدا خواهند کرد.
حمایت از ناشنوایان تکواندوکار 

نایب رئیس هیئــت تکواندوی چناران در رابطه 
با حمایت از تکواندوکاران ناشــنوا و کم شــنوای 
شهرســتان می گوید: اغلب ناشنوایان در کودکی 
جذب رشته کشتی می شدند، با این حال توجهی 
به آنها نمی شــد و متاسفانه در سایر ورزش های 
دیگر جایگاهی نداشــتند و این در حالی اســت 
که خوشبختانه شهرســتان چناران اولین حامی 
ایشان در استان بوده که این افراد را مورد توجه 
قرار داده که در این رابطه نتایج خوبی را به دست 

خواهیم آورد.
تکوانــدوی چناران تیمی آمــاده در تمام رده 

های سنی
مرتضــی علیزاده در پاســخ به این ســوال که 
وضعیت تکواندوکاران بزرگســال چنارانی به چه 
صورت اســت به کالم تازه می گویــد: در حال 
حاضر تیم تکواندو چناران در تمام رده های سنی 
از خردســال گرفته تا نوجوانــان و حتی جوانان 
در ســطح آمادگی خوبی قرار دارد اما متاسفانه 

مسابقه ای در رابطه با تکواندو برگزار نمی شود،با 
این حال اولین مســابقاتی که برگزار خواهد شد 
مسابقات بسیج استان خراسان رضوی در بخش 
دختران و پســران خواهد بود که فراخوان این 
مسابقات توسط بسیج چناران اعالم شده است.

وی می گوید: تمرینات فشرده همچنان در حال 
انجام است و همه این ورزشــکاران از بهترین 
های اســتان خراسان رضوی هســتند و قطعًا 
به مسابقات ســطوح کشوری راه پیدا خواهند 
کرد. مرتضی علیزاده در پاســخ به این ســوال 
که وضعیت تکواندو چنــاران را چطور ارزیابی 
می کنــد و چه آینــده ای را در این رابطه می 
بیند می گوید: هیئت تکواندوی چناران هیئتی 
پرکار و همدل اســت و ما در لیگ تندرستی نیز 
مقام اول را کسب کردیم و قطعًا اگر در شرایط 
کرونایی نبودیم حداقــل دو تکواندوکار به تیم 
ملی دعوت می شدند اما با شیوع کرونا و عدم 
توقــف تمرین های تکواندو بــا رعایت فوتبال 
های بهداشــتی در صورت برگزاری مســابقات 
نتایــج خوبــی خواهیــم گرفت و بــه زودی 
تکواندوکاران تیم ملی را هم خواهیم داشت که 
این موفقیت همــکاری خانواده ها را می طلبد 
و پیگیری و حمایت ایشــان اتفاقات خوبی را 

رقم خواهد زد.
نقش پررنگ رسانه ها در حمایت از ورزشکاران
وی در رابطه نقش پررنگ رسانه ها در حمایت از 
ورزشکاران به کالم تازه می گوید: حمایت رسانه ها 
از ورزشکاران انگیزه آنها را دو چندان می کند و در 
این رابطه پیشنهاد می شود ماهانه حداقل به یک 
چهره ورزشــی پرداخته شود به خصوص در رده 

خردساالن و نونهاالن.
جذب بیش از ۱۰۰ نفر از استعداد های تکواندو 

در چناران
رئیس هیئت تکواندو چناران در پاســخ  به این 
ســوال که طی شش سال گذشــته چه تعداد از 
اســتعدادهای تکواندو جذب شده اند می گوید: 
طی ۶ سال اخیر در بخش دختران و پسران بیش 
از ۱۰۰ نفر از استعدادهای تکواندو از پایه و در رده 

سنی خردساالن جذب شده اند.
به نظر می رسد تداوم موفقیت هیئت تکواندوی 
چناران ناشی از تداوم مدیریت طی ۶ سال اخیر 

بوده است.

کالم تازه | فوتســال بازی مهیج و پر 
هیجانی اســت که جایگاه خود را در 

میان بانوان چنارانی پیدا کرده است.
پری ابراهیم زاده بازیکن لیگ برتری 
فوتسال چناران، متولد ۱۳۷۷ است 
و فارغ التحصیل کارشناســی رشته 

تربیت بدنی.
این استعداد فوتسال چناران در تیم  
مشــهد  کامل  چیپس  برتری  لیگ 
توپ می زند  و سابقه بازی به صورت 
حرفه ای در فوتســال را به مدت ۸ 

سال دارد.
 به همین بهانــه گفتگویی کوتاه با 
خبرنگار کالم تازه دارد که در ادامه به 

آن خواهیم پرداخت:
از فعالیــت هایتــان در حــوزه 

بگویید. برایمان  فوتسال 
مــن تجربه بــازی در لیگ های ۱۲ 
و لیــگ برتر اســتان را دارم و در 
حال حاضــر در تیم لیــگ برتری 
تــوپ می  کامل مشــهد  چیپس 
زنم، همچنین بــه عنوان خانم گل 
در حوزه فوتســال بانوان شناخته 

شده ام.
تا کنون در چــه تیم هایی بازی 

اید؟ کرده 
برای تیــم اســفراین در لیگ یک 
تیم  لیــگ ۳  در  کشــور،همچنین 
چناران کــه کامالً بومی اســت که 
دوم کشوری  مرحله  تا  خوشبختانه 
هم پیــش رفتیم،همچنین در تیم 
فعالیت  کامل مشــهد  برتــر  لیگ 

داشــتم و عنوان خانم گل در لیگ 
۳ شــاهرود،لیگ اســتان خراسان 
شمالی، لیگ استان خراسان رضوی 

لیگ برتر را کسب کردم.
فوتسال  انتخاب  از  انگیزه شــما 
چیست؟ ورزشی  رشته  عنوان  به 

عالقه مندی به این رشــته ورزشی 
مهمترین انگیزه بــود به طوری که 
در سال ۱۳۹۲ و در سن ۱۶ سالگی با 
اولین مربی چناران تمرین کردم که 
این تمرینات حرفه ای تاکنون ادامه 

داشته است.
به عنوان ورزشــکار فوتسالیست 
رو  روبه  بــا چه مشــکالتی  بانو 

؟ هستید
متاســفانه حمایت در شهرســتان 
چناران ورزشــکاران بسیار کم رنگ 
اســت و عــدم حمایت مــادی و 
مواجهم،این  مسئولین شهر  معنوی 
در حالی است که تیم چناران حتی 
مدتی در اســتان خراســان رضوی 
حرف اول را می زد اما خوشــبختانه 
بازیکنان پر تالش و با استعدادی در 
حوزه فوتســال داریم که البته همه 
ورزشکاران در این حوزه با هزینه های 
کامال شــخصی در مسابقات حضور 
پیدا می کنند و تنهــا مربی، حامی 

ماست.
بانوی که در فوتســال  به عنوان 
مردم  برخــورد  دارید  فعالیــت 

است؟ چگونه  شما  با  چناران 
خوشــبختانه نگرش مثبتی در این 

زمینه دارند و نــه تنها از من، حتی 
از دیگر ورزشــکاران استقبال خوبی 

می کنند.
به عنوان ورزشــکار در این رشته 
تمرین  ســاعت  چند  هفتــه  در 

دارید؟
معموالً هــر روز هفته را تمرین می 
کنیم به جز یــک روز قبل و یک روز 
بعد از مســابقه چــه تمرین های 

سبکی داریم.
ســه روز در هفته تمرین توپی و دو 
روز دیگر تمرین های بدنســازی را 

داریم.
ورزشــی  امکانات  شــما  نظر  به 
در شهرستان  فوتســال  در حوزه 

است؟ چگونه  چناران 
متاســفانه در رابطــه بــا فوتبال 
امکانات محدودی در بخش آقایان 
وجود دارد با این حال متاســفانه 
همیــن امکانات محدود در بخش 
ندارد،فوتبال  وجــود  بانوان هــم 
به  نسبت  بیشتری  پیشرفت  جای 
فوتسال دارد و ما تمام هزینه های 
را خودمان  فوتســال  بــه  مربوط 
پرداخــت می کنیم بــه طوری که 
حتی هزینــه لباس هم از ســوی 
ارگان مربوطــه بــرای مــا فراهم 
نمی شــود،با این حال شاهد مقام 
فوتسال  حوزه  در  عالقمندند  آوری 
که  آنچنان  متاســفانه  اما  هستیم 
باید حمایت نمی شــویم به طوری 
چناران  بانوان  فوتســال  مربی  که 

سالهاست که در این حوزه فعالیت 
دارد و سال گذشته به عنوان مربی 
برتر استان خراسان رضوی شناخته 
از وی حمایتی  شد اما متاســفانه 

صورت نگرفت.
حــوزه  در  شــما  مشــوق های 

بودند؟ افرادی  چه  فوتسال 
خواهرم  خانواده،مربی،همچنیــن 
مشــوق های مــن در ایــن زمینه 
بودند و حضور خواهرم در کنار من 
به عنوان مهمتریــن حامی یکی از 
بزرگترین انگیزه های اصلی من برای 

ادامه فعالیت در فوتسال است.
گر افراد عالقه مند  به نظر شــما ا
دهند  ادامه  را  فوتسال  بخواهند 

کنند؟ طی  باید  را  مسیری  چه 
باید در ایــن ورزش انرژی و آمادگی 
خود را در ســطح باال نگــه دارند و 
همیشــه پای حرف هایشان بمانند 
و اراده محکمی را داشــته باشند و با 
همین اراده می توانند به اهداف خود 
برسند و چون فوتسال ورزشی گروهی 

است،اتحاد تیمی را نباید از یاد برد.
آخر.. . حرف 

حمایت های مالــی و معنوی را از 
مسئولین خواست داریم،چون افراد 
مستعدی را در حوزه ورزش فوتسال 
داریم و حمایت از ایشــان می تواند 

انگیزه ورزشکاران را دوچندان کند.
در انتهــا از مربی،خانــواده و همه 
کسانی که مرا مورد لطف و حمایت 

خود قرار دادند تشکر ویژه دارم.

رئیس هیئت بومی محلی شهرستان چناران در رابطه با جام فوتبال دهیاریهای این شهرستان گفت: 
این مسابقات با شرکت ۱۰ تیم از روستاهای چناران برگزار شد و ۷ هفته به طول انجامید.

علیرضا صداقت افزود: در این مســابقات که شــرکت کننــدگان در دو گروه پنــج نفره به رقابت 
پرداختند،چهار تیم زینگر رادکان سیدآباد و سرک به مرحله نهایی را پیدا کردند و و تیم زینگر مقام اول 

را از آن خود کرد،همچنین تیم رادکان ب مقام دوم و مقام سوم را کسب کرد.
جام اخالق نیز به تیم سیدآباد تعلق گرفت.

گفتنی است تمام مسئولین شهرستان از جمله بخشدار مرکزی آقای زعفران،بخشدار رادکان آقای فضل 
عاملی فر و بخشدار سید آباد آقای احمدپور حمایت ویژه ای از برگزاری این مسابقات انجام دادند.

رئیس هیئت بومی محلی شهرستان چناران گفت: مسابقات چوب کشی قهرمانی استان با حضور ۱۴ 
تیم از شهرستانهای مختلف استان خراسان رضوی به میزبانی چناران برگزار شد.

علیرضا صداقت افزود: این مسابقات در هفت وزن برگزار شد که از تیم چناران آقای مهران مختاری 
در وزن ۱۰۵- مقام اول را کسب کرد،همچنین آقایان هادی حسن پور در وزن ۹۰- آقای محمد امین 

حسن پور در وزن ۸۰-کیلوگرم حائز کسب مقام سوم شدند.
گفتنی است این مسابقات در ۲۰ آبان ماه در مجموعه ورزشی تختی چناران برگزار شد.

نشست مشترک محمد غفران ریس کمیته روستایی هیات جودو استان و بخشدار مرکزی شهرستان 
چناران با ریاست هیات جودوی شهرستان چناران و رجبی مربی جودوی چناران در خصوص برگزاری 

مسابقات جودوی جام دهیاری های شهرستان برگزار گردید.
در این دیدار مقرر شد با توجه پناسیل روستاهای شهرستان چناران در ورزش جودو، پیگیری الزم در 

خصوص برگزاری مسابقات انجام گردد.
همچنین از دیگرمصوبات این جلسه می توان به تخصیص تعدادی از پست های کمیته روستایی 
استان به جوانان شهرستان چناران در جهت تسریع در اقدامات در سطح استان و نیز توسعه جودوی 

روستایی در سطح شهرستانی و استانی اشاره کرد.
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ــــناخت  ▪  مســــابقات جودوی  روستایی در شهرســــتان چناران برگزار خواهد شد▪  برگزاری مســــابقات چوب کشی قهرمانی اســــتان به میزبانی چناران▪ جام دهیاریهای فوتبال چناران قهرمان خود را ش
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رئیس هیئت تکواندو شهرستان چناران  از وضعیت امیدوار کننده این روزهای این هیئت می گوید

شکوفایی استعداد شکوفایی استعداد 
تکواندوکاران جوان چنارانیتکواندوکاران جوان چنارانی

گفتگوی کالم تازه با پری ابراهیم زاده؛ بازیکن مستعد فوتسال بانوان چناران

پای صحبت های خانِم گل!پای صحبت های خانِم گل!



یکی از شاخص های توسعه یافتگی در هر 
کشور ورزش و برنامه ریزی های مربوط به 
آن است، از این رو روسای ورزش و جوانان، 
برنامــه ریــزی جهت ورزش و ســامت 
عمومی، همچنیــن تاش جهت افزایش 
کیفیــت برنامه های ورزشــی را در اغلب 

اوقات در برنامه کاری خود دارند.
به همین بهانه به سراغ رئیس اداره ورزش 
و جوانان چناران رفته و گزارش عملکرد این 

اداره را جویا شدیم؛
رئیــس اداره ورزش و جوانان چناران در 
رابطه با گزارش شــش ماهه ســال ۱۴۰۰ 
به خبرنگار کام تازه مــی گوید: در دوره 
ریاســت بنده ۲۷ مورد اقدام شاخص در 
حــوزه ورزش و جوانان چنــاران صورت 
گرفت که برگزاری ۵ مورد از آنها در هفته 
دفاع مقدس بوده اســت که از جمله آن 
می توان به غبار روبی مزار شهدای چناران 
با حضور ورزشــکاران و روســای هیئت 
های ورزشــی، برگزاری مسابقات آمادگی 
جســمانی بانوان،پیــاده روی عمومی و 
خانوادگی در رادکان، برگزاری مســابقات 
تیراندازی ویژه مسئولین ادارات شهرستان 

و برگــزاری مســابقات تکواندو ســبک 
هاتمادانگ اشاره کرد.

محمــود قربانیــار در ادامــه  می گوید: 
برگزاری مســابقات مجــازی روپایی در 
شرایط کرونایی به مناسبت هفته کرامت 

از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی در ادامه با اشــاره به برگزاری همایش 
رشته ورزش و تکواندو با رویکرد گسترش 
این رشته های ورزشی در چناران می گوید: 
در این خصوص نخستین نشست کمیته 
راهبردی تکواندو با هدف استعدادیابی و 

توسعه تکواندو شهرستان برگزار شد.
وی می افزاید: جلســات مشترک و خوبی 
با فرمانداری چنــاران در رابطــه با ورزش 
شهرستان انجام شد که از جمله آن می توان 
به دو جلسه تخصصی در شــورای ورزش 
جوانان در فرمانداری با رویکرد توســعه و 
ترویج ورزش شهرستان ،برگزاری سه جلسه 
ستاد سازماندهی امور جوانان در فرمانداری 
با رویکــرد ارائه راهکارهای موثر در حمایت 
از جوانان چناران و برگزاری جلســه کمیته 
تخصصی حمایت از زوج های جوان با هدف 

حمایت از جوانان در بدو ازدواج اشاره کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانــان در ادامه از 
برگــزاری برنامه هایی در حوزه ورزش های 
بومی محلــی و روســتایی خبر می دهد 
و می گوید: مســابقات بومــی محلی به 
مناســبت هفته کودک در شــهر رادکان و 

سیدآباد چناران برگزار شد، همچنین مراسم 
افتتاحیه دومین دوره مسابقات فوتبال جام 
دهیاری های شهرســتان با رویکرد توسعه 
ورزش روستایی و نشست هم اندیشی با 
دهیاران بخش مرکزی و سید آباد با هدف 
توسعه و ترویج ورزش روستایی انجام شد.
وی در ادامه اظهار می کند: در هفته جوان 
مسابقات فوتبالی ویژه آقایان و در رده سنی 

بزرگساالن برگزار شد.
محمــود قربانیــار در ادامه با اشــاره به 
اســتعداد های رزمی چنــاران به خبرنگار 
کام تــازه مــی گویــد: در این خصوص 
استعدادهایی را در شهرســتان در رابطه 
بــا هنرهای رزمی داریم که به مســابقات 
مختلف اعزام شدند که از جمله آن می توان 
به اعزام تیم ووشــو به مسابقات قهرمانی 
استان به میزبانی مشــهد،اعزام تیم تای 
بوکسینگ مســابقات استانی به میزبانی 
تربت جــام و اعزام تیم تکواندو ســبک 
پومسه به مســابقات کشوری تکواندو به 

میزبانی مشهد اشاره کرد.
وی در خصوص افتخار آفرینان رشته های 
رزمی نیز می گوید: از آقای درحی داور تکواندو 
شهرستان چناران جهت قضاوت مسابقات 
تکواندوی باشگاههای آســیا دعوت شده 
است،همچنین علی سلحشور افتخار دیگر 
چنارانی در مســابقات جهانی تکواندو در 
بخش ناشنوایان مدال برنز را از آن خود کرد.

کسب مدال برنز مسابقات جهانی مجازی 
تکواندو جام تخت جمشید توسط خانم 
معصومه ابراهیمــی نیز از دیگر افتخارات 
حــوزه ورزش هــای رزمی به شــمار می 
رود،همچنین کســب کمربنــد قهرمانی 
مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در بوشهر 
در تیرماه امسال توســط آقای علی آذری 
دیگر افتخار آفرین شهرستان چناران است.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران از اعزام ۴  
کوهنورد به کشور ترکیه جهت فتح قله آرارات 
کشور خبر داد و در ادامه می گوید: تیم کبدی 
شرکت کننده در مسابقات استانی به میزبان 

تربت جام مقام اول را کسب کرده است.
محمود قربانیار در رابطه با مسابقات ورزش های 
توپی شهرستان چناران به خبرنگار ما می گوید: 
در این خصوص در حوزه ورزش های فوتبال 
و فوتسال شش تیم در مسابقات لیگ استان 
حضور پیدا کردند که از جمله آن می توان به 
حضور دو تیم فوتبال و ســه تیم فوتسال در 
بخش آقایان،همچنین حضور یک تیم فوتسال 

در بخش بانوان اشاره کرد.
وی در ادامــه می افزاید: دو فوتبالیســت 
خانم )پری و عصمــت ابراهیم زاده( در تیم 
لیگ برتری چیپس کامل مشــهد حضور 
داشتند،همچنین در حوزه ورزش و مسابقات 
توپی از خانم سارا قنبری والیبالیست نوجوان 
چنارانی در اردوی انتخابی تیم ملی والیبال 

نوجوانان دعوت شده است.

▪  روزانه چقدر ورزش نیاز داریم؟
▪ کسب مقام ســــوم تیمی جودوی ناشنوایان جهان 

چنارانی ورزشکار  توسط 

▪ کسب شــــش مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران چنارانی در 
مســــابقات کیک بوکسینگ استان

ــــابقات دو و میدانی جانبازان و معلولین  ▪ مدال طالی مس
قهرمانی کشور در رشــــته پرتاب وزنه به چناران رسید

ــــابقات والیبال بانوان به مناسبت روزدانش آموز ▪ برگزاری مس
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گفتگوی کالم تازه با محمود قربانیار؛ رئیس اداره ورزش و جوانان چناران

معموال ۳۰ دقیقه در روز مدت زمان متعارفی است که 
برای ورزش کردن در نظر گرفته می شود. اکثر ما هم 
همین مقدار را به صورت پیش فرض برای برنامه های 
ورزشی خود در نظر می گیریم به همین دلیل به ندرت 
این ســوال به ذهن کسی خطور می کند که »واقعا 
چه مقدار ورزش برای ســامتی مفید است؟« اما 
همان طور که انتظار می رود، گاهی این مدت زمان، 
نتیجه ی مطلوبی در پی نــدارد و با اینکه چند روز 
در هفته به مدت ۳۰ دقیقه ورزش می کنیم باز هم 
معادالت کاهش وزن مان به هم می ریزد و علی رغم 

ورزش روتین، کاهش وزنی صورت نمی گیرد.
دلیل این امر کاما واضح اســت. میــزان ورزش 
روزانه ی ما کافی نیست. طبق اطاعیه ای که در سال 
۲۰۰۵ توسط وزارت بهداشت آمریکا منتشر شد، زمان 
مناسب ورزش برای هر فرد متفاوت بوده و بسته به 
وزن و شرایط افراد متغیر است. برای آگاهی از میزان 
ورزش مورد نیاز خود، توصیه می کنیم با ادامه ی این 

مقاله همراه ما باشید.
رژیم غذایی نامناسب و عدم تحرک فیزیکی، باعث 
از بین رفتن تعادل انرژی در بدن می شــود؛ یعنی 
کالری دریافتی ما از کالری مصرفی بیشــتر شــده 
و این عدم تــوازن چیزی جز افزایش وزن و چاقی 
در پی نخواهد داشت. ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی در 
تمام روز های هفته خطر ابتا به بیماری های قلبی، 
بیماری های مزمن، پوکی  استخوان و فشارخون را 
کاهش می دهد و طبق مطالعات علمی بسیار،  این 
میزان ورزش برای هر فرد بزرگسال ضروری است. اما 
باید به این نکته توجه داشت که میزان فعالیت های 
بدنــی به »وزن« افراد بســتگی دارد. افرادی که با 
انجام ورزش روزانه به مدت ۳۰ دقیقه همچنان دچار 
افزایش وزن می شوند، این میزان ورزش را باید به 

روزی ۶۰ دقیقه برسانند.
حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای ورزش ۹۰ دقیقه 
است. این مدت زمان به افرادی توصیه می شود که 
اضافه وزن زیادی داشته  و مقدار قابل توجهی وزن 
کم کرده اند. این افراد برای جلوگیری از بازگشت وزن 
قبلی خــود و برای تثبیت وزن کنونی به ۹۰ دقیقه 
ورزش روزانه نیاز دارند. آمار نشــان می دهد افراد 
چاقی که در کاهش وزن و تثبیت آن موفق بوده اند، 
در دوره ی تثبیت فعالیت بدنی زیادی داشته اند. این 
بدان معناست که کاهش وزن تازه شروع کار است 
و برای نگه داشتن وزن ایده آل خود باید همچنان 
به ورزش کردن ادامه دهیم. منظور از ورزش روزانه، 
حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی در »بیشتر روزهای 
هفته« است. سه روز در هفته، برای حصول نتیجه ی 
دلخواه کافی نیست. در پایان توصیه ی ما این است 
که اگر همچنان اهل ورزش نیســتید، برای حفظ 
سامتی خود از همین امروز ورزش کردن را جزئی 
از برنامــه ی روزانه ی  خود قرار دهید و یا اینکه طبق 
راهکارهایی که عنوان شــد، فعالیت بدنی خود را 

افزایش دهید.

علی سلحشــور، جوان ورزشــکار چنارانی موفق 
به کسب مقام ســوم تیمی جودوی ناشنوایان 

قهرمانی جوان شد. 
الزم به ذکر است این مسابقات با حضور تیم هایی 

از سراسر جهان در فرانسه برگزار شده بود.

رئیس هیات رزمی چناران از کســب 6 مدال توسط تیم کیک بوکسینگ چناران 
خبر داد.

غامی در تشــریح این خبر گفت: تیم تای کیک بوکسینگ چناران در مسابقات 
کمربند طایی و کاپ قهرمانی کیک بوکســینگ استان  که در روز جمعه ۲۱ آبان 

ماه در نیشــابور برگزار گردید موفق به کسب 6 مدال رنگارنگ  شد.
در این مســابقات آقایان يونس افشــاری، احســان یزدانی، متین مهاجری و 
ســلمان لعل مفرد موفق به کسب مقام دوم و آقایان حسن گل، حسین امیری 

توانستند در جایگاه سوم بایستند.

حامد قادری، ورزشــکار با اســتعداد چنارانی 
توانست در مســابقات دوومیدانی جانبازان 
و معلولین کشور در رشــته پرتاب وزنه رتبه 
نخست را به خود اختصاص دهد و افتخاری 

دیگر برای ورزش چناران رقم بزند.

دبیر هیات ورزشــی تیم والیبال گفت: مســابقات والیبال بانــوان در آبان ماه به 
مناسبت روز دانش آموز برگزار شد.

شــیرنژاد افزود: این مسابقات در رده سنی آزاد و پنج تیم به میزبانی باشگاه نوین 
چناران برگزار شــد که تیم باشگاه نوین با  شرکت ســه تیم و تیم  بردسکن نیز با 
شــرکت دو تیم به رقابت پرداختند. وی افزود: در این مســابقات، تیم نوین الف 

مقام اول،  ونوس بردسکن مقام دوم و تیم نوین ب مقام سوم را کسب کردند.
گفتنی است: بازی های نونهاالن به صورت دوره ای برگزارشدکه هریک ازتیم هایک 

بردویک باخت متحمل شدند.

سالمتی
اخبار کوتاه

خبرنگار

فاطمه برزنوین

حال و روز ورزش چناران
در شش ماهی که گذشت



امام علی )ع(:

»اَْحِبْب َحبیَبَک َهْوًنا ما َعسی اَْن َیْعِصَیَک َیْوًما ما. َو اَْبِغْض 
َبغیَضَک َهْوًنا ما َعسی اَْن َیُکوَن َحبیَبَک َیْوًما ما.«

با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت 
آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود.

سریال خســوف به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی همایون 
اســعدیان ســریالی اســت که آثار قبلی این دو فیلم ساز را تداعی 
می کند. ترکیب بازیگران این ســریال نیز ترکیبی از جوانان مستعد 
و بازیگران باتجربه و تئاتری اســت. خواننده تیتراژ این سریال نیز 

محسن چاووشی است.
»خسوف« به کارگردانی مازیار میری یکی از جدیدترین سریال های 
پلتفرم نماوا اســت. باتوجه به مجموعه آثــاری که این کارگردان در 
تلویزیون ساخته و فیلم های سینمایی او که با استقبال نسبتا خوبی 
از ســوی مخاطبان همراه شده، پیش بینی اینکه این سریال، بتواند 
مخاطب را با خود همراه کند، دور از ذهن نیست. خسوف فضایی 
نزدیک به آثار قبلی فیلم ســازش دارد. یکی از دالیل دیگر آن را باید 
در چینش و ترکیب بازیگران این مجموعه جست وجو کرد. فارغ از 
بازیگران شناخته شده ای مثل امین تارخ که در دومین همکاری خود 
با مازیار میری پس از سریال »گاهی به پشت سر نگاه کن« در این 
مجموعه حضور دارد، اغلب بازیگران این سریال پیش از این در تئاتر 
فعالیت داشته اند که البته برخی از آن ها چهره های موفق و آزموده ای 
هستند مثل پوریا رحیمی سام که در جشنواره اخیر فیلم فجر سیمرغ 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرده است.
مینو شــریفی، سجاد بابایی، المیرا دهقانی، پریا مجللی، حسین 
رســتمی، نســیم یعقوبی، نیک آفرید ســماواتی، کسری پرتوی، 
فریبــا خادمی، مهدیس توکلــی نیز از دیگر بازیگــران جوان و 
نوآمــده  یا از صحنه تئاتر آمده این مجموعه هســتند که درکنار 
چهره های پرسابقه ای مانند مسعود کرامتی، علی عمرانی، ستاره 
اســکندری، شهره سلطانی، شمســی فضل الهی، حسین فالح و 
ســیامک احصایی به ایفای نقش پرداخته اند. ترکیبی از بازیگران 
قدیم و جدید. البته جوان گرایی مازیار میری در »خســوف« یکی 
از مولفه های مهم این مجموعه اســت کــه می تواند جذابیت و 
مخاطب پذیری سریال را تضمین کند. در خالصه داستان خسوف 
آمــده : »قصــه ای درباره امیر که برخالف قــول و قرارهایی که با 
دختردایی خودش گذاشــته دل به دختر دیگری می بازد. آشکار 
شدن این عشــق خانواده امیر را به تکاپو وا می  دارد.« درواقع با 
یک قصه ی پرفراز و نشــیب خانوادگی مواجه هستیم که معموال 

ذائقه مخاطب ایرانی آن را می پسندد. 

افقی
1( پایانه مسافربری

2( ثروت و دارایی- برس اسب
3( در شیمی، شناساگرها را تغییر رنگ می دهند 

و بازها را خنثی می کنند.- هزار کیلوگرم
4( آبکی- تیردان و ترکش

5( نخستین امپراتوری جهان- بسته نیست
6( شبکه حمل و نقل ریلی

7( فعالیــت پی گیر در جســتجوی چیزی- تیر 
پیکاندار

8( نام جدید فیس بوک
9( حرف زورو!- قفس

10( اجاره نشین
11( جامه صاف کن- نکوهش و سرکوفت

12( شبیه به نی- حرف  پیروزی
13( دوش و کتف- عضوی در دهان

14( سرپیچی کردن- پلیدی
15( شهری در آمریکا

عمودی
1( نظر کردن به چیزی- از آثار تاریخی استان چهار 

محال و بختیاری
2( بازیگر فیلم یک ذهن زیبا- به دست آوردن

3( مردمی- جاوید و پایدار- شهر فردوسی- ضمیر 
سوم شخص مفرد

4( چسبناک- اختاپوس- حرص و طمع
5( زدنــی بهانه جو- باالپوش قدیمی- بلندترین 

آبشار جهان- امر به رفتن
6( مبهم- پاره کردن عامیانه

7( فیلم برزو نیک نژاد- پایتخت بالروس

از قضا

چطور دیگران را متقاعد کنیم 
که واکسن بزنند؟

معرفی سریال »خسوف«
 سرپرستی کودکان بد سرپرست 
و بدون سرپرست و شرایط آن
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فاطمه شریعتی | در حقوق ایران امور مربوط به سرپرستی کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست با سازمان بهزیستی کشور است، کلیه اتباع 
ایرانی می توانند با رعایــت مقررات مربوط و با حکم دادگاه صالح 

سرپرستی کودکان و نوجوانان را برعهده گیرند. 
چه کسانی میتوانند درخواست سرپرستی بدهند

طبق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرســت و 
بدسرپرست ) مصوب ١٣٩٢( افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان 

و نوجوانان را از سازمان بهزیستی درخواست  نمایند :
 الف _ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد 
و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط بر اینکه حداقل 

یکی از آنان بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد. 
ب _ زن و شــوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان 

بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد. 
ج _ دختران و زنان بدون شــوهر ، در صورتی که حداقل سی سال 
سن داشته باشند  ، منحصرًا حق سرپرستی اناث ) دختر ( خواهند 

داشت .
در خواست کنندگان سر پرستی باید چه شرایطی داشته باشند

 الف _ تقّید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب _ عدم محکومیت جزائی موثر

ج _ تمکین مالی
د _ عدم حجر

ه _ ســالمت جسمی و روانی الزم و توانایی عملی برای نگهداری و 
تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی 

و _ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل 
ز _ صالحیت اخالقی 

ح _ عدم ابتال به بیماری های واگیردار و یا صعب العالج 
ط _ اعتقاد بــه یکی از ادیان مصرح در قانون اساســی جمهوری 

اسالمی ایران
یکی از موارد مهم جهت به عهده گرفتن سرپرستی دارا بودن تمکن 
مالی است، بدین معنا که شخص قادر به پرداخت هزینه های خود و 
کودک باشد. تمکن  مالی از طرقی مانند شغل پایدار با درآمد مکفی، 
منزل مسکونی و سایر موارد مورد سنجش قرار می گیرد. ) مطابق 
مــاده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرســت و بد 

سرپرست مصوب ۱۳۹۲ ( 
شرایط فرد تحت سرپرستی

ســپردن سرپرستی افراد در صورتی مجاز اســت که دارای یکی از 
شرایط ذیل باشند : 

الف _ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود 
نداشته باشد . 

 ب _ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان 
در قید حیات نباشد. 

ج _ افرادی که سرپرســتی آنان به موجب حکم مراجع صالحیتدار 
به ســازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آن به 
ســازمان پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از ســوی ولی 

قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند . 
 د _ هیچ  یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی 
ولی قهری  صالحیت سرپرســتی را نداشته باشند و به تشخیص  

دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
 طبق قانون سرپرست، باید متعهد گردد تمامی هزینه های مربوط به 
نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را حین سرپرستی 
و پس از فوت تا تعیین سرپرســت جدید تامین نماید. سرپرســت 
موظف اســت با نظر سازمان، خود را نزد، یکی از شرکت های بیمه به 
نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کند. الزم به ذکر است 
کودک یا نوجوان تحت سرپرســتی جز عائله تحت تکفل سرپرست 
منحصر یا سرپرستان محسوب و از زمان قرار سرپرستی حسب مورد 
از کلیه مزایــای قانونی وفق قوانین ومقررات مربوط برخوردار خواهد 
شــد. در صورت فوت سرپرست افراد تحت سرپرستی در حکم، افراد 
تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و صندوق بازنشستگی ذی ربط 
موظف است تا تعیین سرپرست جدید نسبت به برقراری و پرداخت 
مزایای مستمری وظیفه بازماندگان به افراد تحت سرپرستی اقدام کند.
های مالی امکان جلب شوهر به سبب نپرداختن مهریه وجود دارد. 
چنانچه مهریه بیشــتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط 

دارایی زوج مالک پرداخت است.

تقریبا دو ســال اســت که ویروس کرونا در کشــور ما همانند 
ســایر نقاط دنیا شیوع یافته  اســت. در این مدت بسیاری با 
این بیماری دســت وپنجه نرم کردند و متأسفانه خیلی ها هم 
جانشان را از دست دادند. اکنون با قطعیت می توانیم بگوییم 
که واکسیناسیون تأثیر بســیار زیادی در کاهش میزان ابتال و 
مرگ ومیر ناشی از آن داشته است. در حال  حاضر جامعه ما به 
دو دسته تقسیم شده اســت؛ دسته اول که واکسن زده اند یا 
منتظر تزریق دوز دوم هســتند و دسته دوم که درگیر شایعات 
مرتبط با واکســن کرونا شــده اند و معتقدند واکسن زدن کار 
اشــتباهی است و به هیچ وجه زیر بار این کار نمی روند. در این 
مطلب می خواهیم درباره این حرف بزنیم که چگونه می توانیم 

دیگران را متقاعد کنیم واکسن بزنند.
چرا باید واکسن بزنیم؟

در وضعیــت فعلی هیچ  چیزی به اندازه مهار ســریع تر ویروس 
و ایجــاد ایمنــی جمعــی اهمیت نــدارد و این هــدف جز با 
واکسیناسیون ســریع تر امکان پذیر نیست. به گفته کارشناسان، 
تداوم واکسیناســیون باعث شــده اســت روند ابتال به کرونا و 
مرگ ومیر ناشی آن در هفته های اخیر شیبی تقریبا ثابت داشته 
باشد. کاهش آمار ابتال و مرگ ومیر ناشی از کرونا بسیار ارزشمند 
اســت و نشان می دهد در این شــرایط ناپایدار، واکسیناسیون 

ضروری ترین و مفیدترین کاری است که باید انجام بدهیم.
چرا واکســن زدن دیگران هم به اندازه واکسینه شــدن 

خودمان اهمیت دارد؟
برخی فکر می کنند واکسینه شدن خودشان کافی است و با زدن 
دو دوز واکســن به ایمنی قابل قبولی رسیده اند، اما این تفکر 
نادرســت اســت. حتی اگر ما دو دوز واکسن را زده باشیم، تا 
وقتی کشــور به ایمنی جمعی نرسد، شرایط همچنان خطرناک 
و ناپایدار خواهد بود. می پرسید چرا؟ چون افرادی که واکسن 
نمی زنند باعث ادامه گســترش و جهش ویروس می شــوند و 
چرخه ای مهارنشدنی ایجاد می شود. به همین دلیل مهم است 
همه واکسن  بزنند و تالش های ما برای متقاعد کردن دیگران 

ارزشمند خواهد بود.
آمار و ارقام چه می گویند؟

آمــار و ارقــام افــراد واکسینه شــده در ایران تــا این لحظه 
امیدبخش اســت، اما کافی نیســت. طبق آخرین اطالعات تا 

۱۸ آبــان  ۱۴۰۰، در مجموع ۵۵میلیــون و ۴۰۵هزار و ۱۵۴ نفر 
دوز اول و ۴۰میلیون و ۹۳۱هزار و ۹۸ نفر دوز دوم واکســن را 
دریافت کرده اند. طبق نظرات کارشناســان، شرط ایجاد ایمنی 
جمعی واکسینه شدن ۸۰درصد افراد جامعه است و همان طور 
که می بینید کشــور ما تا رســیدن به این مقدار راه زیادی در 

پیش دارد.
برای صحبت کردن و توضیح درباره واکسن از مقایسه 

استفاده کنید
شاید واکسن برای بســیاری از افراد گیج کننده یا خطرناک به 
نظر برسد. برای این افراد درباره نحوه عملکرد واکسن در بدن 
و چگونه شکســت دادن ویروس صحبت کنید. در صورتی که 
فرد نگران عوارض جانبی واکســن اســت، می توانید به این 
نکته اشاره کنید که تاکنون واکسن چقدر نرخ مرگ ومیر ناشی 
از ابتال به کرونا را کاهش داده اســت و با واکســن زدن چقدر 

شانس بیشتری برای ادامه زندگی خواهند داشت.
با سازش و مصالحه شرایط را کنترل کنید

هیچ کس دوســت ندارد بــرای تصمیم گیری یــا انجام کاری 
تحت فشــار قرار بگیرد. تحقیقات نشــان می دهد اگر بتوانید 
فشــار خارجی برای انجام کاری را کاهش بدهید، افراد تمایل 
بیشــتری به انجــام آن کار پیدا می کنند. برای کاهش فشــار 
خارجی و احساسات مشــابه آن، از در سازش و مصالحه وارد 
شــوید. ســعی کنید خیلی آرام برای افراد توضیح بدهید که 
تمایل شــما به واکسن زدنشــان فقط و فقط برای ســالمتی 

خودشان و اطرافیانشان است.
دشمنی مشترک پیدا کنید

گاهی اوقات هیچ جمله ای درســت تر از »دشمِن دشمن من، 
دوســت من اســت.« وجود ندارد. در خصوص واکسن کرونا 
نیز می توانید از این جمله به نفع خودتان اســتفاده کنید. مثال 
با توجه به اینکه این بیماری همه گیر به اقتصاد آســیب زیادی 
زده  است، می توانید به این نکته اشاره کنید که چگونه این فرد 
و واکسن در یک جبهه قرار دارند و هر دو در تالش هستند تا 
شــرایط اقتصادی را بهبود بخشند. یا اگر کشور دیگری وجود 
دارد که این شــخص با آن احساس رقابت می کند، می توانید 
واکسیناســیون او را در قالــب حمایت از کشــورش و ایجاد 

سریع تر ایمنی جمعی از کشور رقیب برایش توضیح بدهید.


