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تزریق بودجه

روند فرسایشی تصویب یا تایید پیوستن ایران به گروه ویژه 
اقدام مالی ادامه دارد؛
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نماینده  پژمانفر  نصراله  حجت االسالم و المسلمین 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد 
سهم  و  اجتماعی  تأمین  شدگان  بیمه  مشکالت  به 
تأمین  سازمان  به  بیمه  حق  پرداخت  در  کارفرما 
اجتماعی، گفت: دولت بزرگترین بدهکار به سازمان 
تأمین اجتماعی است و به دلیل ندادن پول سازمان 
از طرف دولت، این سازمان قادر نیست تا تکالیف و 

وظایف قانونی حود را به درستی انجام دهد.
حقوق  همسان سازی  را  تکالیف  این  از  یکی  وی 
سازمان  متأسفانه  افزود:  و  کرد  ذکر  بازنشستگان 
انجام  را  خود  قانونی  تکلیف  این  اجتماعی  تأمین 
را  سازمان  این  نمی توان  دیگر  طرف  از  و  نمی دهد 
می گویند  چون  کند  عمل  قانون  طبق  تا  کرد  الزام 
تکالیف  نجام  از  ما  و  نمی دهد  را  ما  حقوق  دولت 

ناتوان هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: وقتی 
انجام  سازمان  این  قبال  در  را  خود  وظایف  دولت 
این  و  می شود  اجحاف  کارگران  حق  در  نمی دهد، 
برخوارد  حقوق  کمترین  از  زحمتکش  و  عزیز  قشر 

هستند.
بر  تأکید  با  فر  پژمان  حجت االسالم و المسلمین 
دست  در  اجتماعی  تأمین  مدیریت  متأسفانه  اینکه 
صاحبان  کرد:  تصریح  نیست،  اصلی اش  صاحبان 
اصلی این سازمان کارگران و همه کسانی که ماهانه 
متأسفانه  اما  هستند  می کنند،  پرداخت  بیمه  حق 
بلکه  ندارند  نقشی  سازمان  این  مدیریت  در  تنها  نه 
در تصمیماتی که گرفته می شود، حقوق آن ها دیده 

نمی شود.
این  مدیریت  در  دول��ت  دخالت  به  اش��اره  با  وی 
تنها  ن��ه  دول��ت��م��ردان  متأسفانه  گفت:  س��ازم��ان 
دخالت هایی در مدیریت این سازمان دارند بلکه آن را 
حیاط خلوت خود برای تعقیب اهداف و فعالیت های 

سیاسی می دانند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: باید 
کاهش  اجتماعی  تأمین  سازمان  بر  دولت  سیطره 

یابد.

مجلس بان
نماینده مشهد و کالت در مجلس مطرح کرد:
دولت بزرگترین بدهکار به 

سازمان تأمین اجتماعی

مالی  اق��دام  ویژه  گروه  که  بود  شب  جمعه  همین 
نفس  ملت  و  داد  دیگر  ماهه   4 فرصت  یک  ایران  به 
راحتی کشیدند که فرصت برای خروج ایران از لیست 
و  تصویب  ماجرای  اس��ت.  نشده  تمام  هنوز  سیاه 
یا اعالم وقبول اجرای   FATF به  ایران  پیوستن  تایید 
که  می دهد  نشان  مالی  اقدام  ویژه  گروه  توصیه های 
و  خارج  عادی  حالت  از  ایران  در  گذاری  قانون  روند 

فرسایشی شده است.
پارلمان  مختلف،  کشورهای  در  و  عادی  صورت  به 
به  باشند  داشته  سنا  مجلس  اگر  و  می کند  تصویب 
تایید آن مجلس هم می رسد و در نهایت بسته به این 
که نظام مشروطه باشد یا غیر مشروطه، امضای نهایی 

هم اخذ می شود.
نهایی در واقع تشریفاتی  در نظام مشروطه امضای 
است و اگرغیر مشروطه باشد، چنانچه امضا کند کار با 
سرعت بیشتر پیش می رود و اگر امضا نکند مسئولیت 
و  است  نکرده  امضا  که  است  مقامی  با  نیز  آن  تبعات 

معموال این اتفاق رخ نمی دهد.
در ایران اما مجلس شورای اسالمی به الیحه ای که 
مدت ها در کمیسیون های تخصصی دولت بر روی آن 
مستقیم  منتخب  جمهوری  رئیس  امضای  و  شده  کار 
تبدیل  قانون  به  اما  رای می دهد،  است  آن  پای  مردم 

نمی شود و شورای نگهبان باید آن را تایید کند.
شورای نگهبان، همان مجلس سنا نیست زیرا رهبر 
به  بازگشت  در  رسمی  نطق  دومین  در  انقالب  فقید 
ایران در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا به صراحت 
گفت: » مجلس سنا یک چیز مزخرفی است، همیشه 

بوده«.
نبودن«  »مغایر  که  است  این  نگهبان  شورای  کار 
مصوبه مجلس شورای اسالمی با شرع و قانون اساسی 

را تشخیص دهد و نه حتی مطابق بودن را.
همان  از  تری  روش��ن  شکل  می توان  را  نهاد  این 
مشروطه  اساسی  قانون  متمم  در  که  دانست  هیئتی 
که  نباشد  آن  نگران  فقها  تا  بود  شده  بینی  پیش  هم 
امر قانون گذاری به کلی عرفی می شود و نمایندگان 
و  تصویب  را هم  موارد خالف شرع  پارلمان می توانند 

به قانون بدل کنند.
با این حال نگاه سنتی و صرفا فقهی شورای نگهبان 
معطل  اول  مجلس  در  قوانین  از  برخی  شد  موجب 
شورای  که  بود  کار  قانون  همه  از  مشهورتر  بماند. 

و موجر« در شرع  رابطه »اجیر  به  باور  پایه  بر  نگهبان 
تایید نکرد یا در اوج جنگ احتکار کاالها را منحصر به 

چند قلم قید شده در متون فقهی می دانست.
نخستین تدبیری که امام خمینی به کار گرفت این 
به  کنند؛  تصویب  نمایندگان  سوم  دو  چنانچه  که  بود 
منزله تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود و به قانون 

بدل می شود.
این راهکار اما به مذاق برخی فقیهان خوش نیامد 
و آیت ا... صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان 
با مراجع  ا... گلپایگانی و حلقه اتصال  آیت  که داماد 
هم بود استعفا کرد زیرا این تصور غالب شده بود که دو 

سوم آرا به منزله تفوق عرف است.
چندی بعد اما رهبر فقید انقالب راهکار دیگری را به 
اجرا گذاشت و آن عملیاتی کردن ایده »مصلحت« بود 
و بدین ترتیب شورای تشخیص مصلحت و بعدا مجمع 
تشخیص مصلحت هم به روند قانون گذاری اضافه شد 
تا به جز عرف و شرع، مصلحت های حکومت داری در 

دنیای مدرن هم لحاظ شود.
کار مجمع گره گشایی و تسهیل به نفع اجرای قانون 
بود اما در ماجرای FATF شاهدیم که مجمع در قالب 
حال  در  کلی«  سیاست های  بر  نظارت  عالی  »هیئت 
و  است  تازه  گذاری  قانون  نهاد  یک  به  شدن  تبدیل 

پیشاپیش و نه برای تسهیل نظر می دهد.
بدین ترتیب به جز مجلس شورای اسالمی و شورای 
در  حاال  و  کرد  قانع  باید  هم  را  هیئت  این  نگهبان، 

باید  دولتی ها  مالی،  اقدام  ویژه  گروه  ماهه   4 فرصت 
برای تایید نهایی مصوبه مجلس به جز شورای نگهبان 
به این هیئت هم بروند و این تعدد یا تنوع، این پرسش 
منحصر  گذاری  قانون  اگر  که  می سازد  طرح  قابل  را 
مجلس  رئیس  به  همین  خاطر  به  و  است  پارلمان  به 
چرا  می شود  گفته  مقننه  قوه  رئیس  اسالمی  شورای 

این همه نهاد برای FATF نظر می دهند؟
هیئت  نگهبان،  شورای  اسالمی،  شورای  مجلس 
تشخیص  مجمع  کلی،  سیاست های  بر  نظارت  عالی 
مصلحت نظام و تازگی ها شورای هماهنگی اقتصادی 

امنیتی هم  و چون موضوع  قوا  سران 
در  و  ملی  امنیت  عالی  هست شورای 
انقالب  عالی  شورای  البد  دیگر  موارد 
فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی 

هم به صحنه می آیند؟
ساختارهای  ب��ا  ن��ه  ام��ا  م��دل  ای��ن 
ساختار های  با  نه  می خواند  انتخابی 
ساختار  در  چون  دموکراتیک.  غیر 
و  دارن��د  ش��ورا  مجلس  یک  انتخابی 
نهایتا یک مجلس سنا و تمام ودر غیر 
هم  دموکراتیک ها  غیر  و  مشروطه ها 

»چه فرمان یزدان چه فرمان شاه«
این سیستم اما فرسایشی است. از 
تسهیل  اروپایی ها  که  پیش  سال  دو 
قبول  به  را  برجام  از  پس  مالی  روابط 

مشروط  و  منوط  مالی  اقدام  ویژه  گروه  توصیه های 
سرگردان  مختلف  نهادهای  بین  لوایح  این  اند  کرده 

است.
بدتر این که این تلقی درگرفته که دست آخر و تحت 
اگر  تایید می شود.   برجام  مثل  در دقیقۀ 90  و  فشار 
قرار است نهایتا و با ضرب االجل تایید کنیم پس چرا 

در بین نهادهای مختلف سرگردان است؟
شاید  ای��ران  در  پارلمان  گ��ذاری  قانون  تاریخ  در 
نبوده  نفت  صنعت  شدن  ملی  از  تر  مهم  مصوبه ای 

باشد. اما مگر چند ماه
کشید؟ طول   - روز  چند  – بگو 

محمد  دکتر  شانزدهم  مجلس  در 
و  اقلیت  فراکسیون  رئیس  مصدق 
 16 روز  و  بود  نفت  کمیسیون  رئیس 
اسفند 1329 در کمیسیون به بررسی 

این ماده واحده پرداختند. 
آرا  رزم  حاجعلی  سپهبد  روز  همان 
نخست وزیر هم ترور شد. دکتر مصدق 
اما بحث را تعطیل نکرد. از چلوکبابی 
بود  مصدق  دوستدار  که  شمشیری 
ناهار آوردند و درها را بستند و کار را در 
همان روز و در کمیسیون تمام کردند.

اسفند   24 در  و  بعد  روز   8 تنها 
1329 مصوبه را به صحن علنی بردند 
و با این که مصدق رهبر اقلیت بود و نه 

اکثریت، تصویب شد.
در  بررسی  اما  بود  مانده   1330 نوروز  به  هفته  یک 
سنا را به »بعد از عید« نینداختند و در آخرین روز سال 
29 اسفند 1329- مجلس سنا هم تصویب کرد. از   –
16 اسفند تا 29 اسفند تنها 13 روز فاصله است و حاال 
بعد از 68 سال و مجهز شدن سیستم به انواع امکانات 
می چرخیم.  خودمان  دور  است  سال  چند  ای،  رایانه 
نه رد می کنند چون تبعات آن را باید بپذیرند و نه مهر 

تایید می زنند چون مقید می شوند.
دوباره مرور کنیم. مصدق و اعضای کمیسیون نفت 
 16 روز  را  ایران  نفت  صنعت  شدن  ملی  واحده  ماده 
تصویب  وزیر  نخست  ترور  روز  همان  و   1329 اسفند 
در  بعد  روز  هشت  فقط  یعنی  اسفند   24 کردند.  
صحن بود و تصویب شد و پنج روز بعد در سنا. وقتی 
مجلسیون تصویب کرده بودند امضا یا توشیح شاه هم 
 1330 اردیبهشت   10 در  شاه  چند  هر  و  بود  قطعی 
عنوان  به  اسفند   29 همان  اما  کرد  توشیح  یا  امضا 
اعالم  تعطیل  و  تثبیت  نفت  صنعت  شدن  ملی  روز 
از  کنیم  منظور  را هم  اردیبهشت   10 اگر  حتی  و  شد 
کسر  با   1330 اردیبهشت   10 تا   1329 اسفند   16

تعطیالت فقط دو ماه است نه چند سال!
اما FATF یک امر مدرن است و معلوم است که در 
آن  از  خاصی  مغایرت  بتوانند  تا  نیست  مسبوق  شرع 
درآورند. می ماند قانون اساسی که با بحث حق تحفظ 
حل شده است و چه بسا بدون آن هم مغایرت نداشته 
باشد. این چه فرآیندی است که بعد از تصویب مجلس 
التماس برسد و جهانگیری  و  به رایزنی  باید نوبت  تازه 
این طرف و آن طرف برود و بگوید تو را به خدا تصویب 
کنید وگرنه اروپا هم بی اروپا. همین حاال وارد کنندگان 
تجهیزات پزشکی که  با ارز 4200 تومانی  کاال وارد کرده 

اند به خاطر تحریم بانک ملت دچار دردسر شده اند.
یا می خواهیم  شتر سواری که دوال دوال نمی شود. 
اگر  خواهیم.  نمی  یا  کنیم  کار  اروپایی  بانک های  با 
می خواهیم شرط و شروط گذاشته اند مثل بانک های 
بدهند کلی  وقتی می خواهند تسهیالت  که  خودمان 

شرط پیش روی مان می گذارند.
بانک های  با  خواهیم  نمی  هردلیلی  به  هم  اگر 
اروپایی کار کنیم یا رای مجلس اعتبار ندارد، صریح و 
روشن بگوییم تمام و خالص و گرنه یک الیحه را مثل 
توپ سرگردان از مجلس به شورای نگهبان و از شورای 
هم  مجمع  در  و  بفرستیم  تشخیص  مجمع  به  نگهبان 
در  و  باشد  گردش  در  صحن  و  هم  عالی  هیئت  بین 
ملی  امنیت  عالی  شورای  و  هماهنگی  شورای  بیرون 

هم اضافه شوند جز اتالف وقت چه ثمری دارد؟

روند فرسایشی تصویب یا تایید پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ادامه دارد؛
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شتر سواری که دوال 
دوال نمی شود. یا 

می خواهیم با بانک های 
اروپایی کار کنیم یا نمی 
خواهیم. اگر می خواهیم 
شرط و شروط گذاشته 

اند مثل بانک های 
خودمان که وقتی 

می خواهند تسهیالت 
بدهند کلی شرط پیش 

روی مان می گذارند

,,

ت��ح��والت ح��وزه  از  م��ت��أث��ر  اق��ت��ص��ادی  ف��ض��ای 
و  می کرد  اقتضا  را  کابینه  ترمیم  سیاست خارجی 
رئیس جمهور متناسب با اوضاع کشور برای پاسخگویی 
به این مطالبه عمومی تصمیم به پذیرش استعفای دو 
باید دید مجلس در روز جلسه  وزیر خود گرفت. حال 
رأی اعتماد چقدر با دولت همراهی نشان خواهد داد.
ابتدای  از  کابینه  ترمیم  درب��اره  حدیث ها  و  حرف 
سال مطرح بود و هر از چندگاهی گمانه زنی ها درباره 
سروصداها  مدتی  از  بعد  اما  می شد  قوی  مصادیقش 
می خوابید. پنج ماهی به همین ترتیب گذشت تا آنکه 
کلید  را  استیضاح ها  نهضت  اسالمی  شورای  مجلس 
به  دیگری  از  پس  یکی  وزرا  استیضاح  طرح های  زد. 
امضا می رسید و تحویل هیئت رئیسه مجلس می شد. 
جلسه  و  بودند  قربانی ها  اولین  اقتصاد  و  کار  وزرای 

استیضاح آخرین روز وزارت آنها شد.
کارگیری  به  برای  را  نمایندگان  موتور  اتفاق  این 
کرد.تعداد  تر  گ��رم  نظارتی  برنده  اب��زار  بیشتراین 
صمت،  وپرورش،  آموزش  وزرای  استیضاح  امضاهای 
راه و شهرسازی، نفت و کشور به حدنصاب رسید. وزیر 
آموزش و پرورش نفر اول صف بود اما فرارسیدن ایام 
بازگشایی مدارس برایش زمان خرید و طرح استیضاح 

به حالت تعلیق درآمد.
عباس  و  شریعتمداری  محمد  صف  سوم  و  دوم  نفر 
پیام  به مجلس  نیویورک  از  روحانی  اما  بودند  آخوندی 
داد و خواستار توقف نهضت استیضاح ها شد تا به تهران 

برگردد و خودش برای اصالح کابینه آستین باال بزند.
ترمیم کابینه کلید خورد

نخستین  در  روحانی  حسن  خبرآنالین،  گزارش  به 
نامه  دو  در  کرد،  عمل  خود  وعده  به  هفته  این  روز 
آن ها  استعفای  آخوندی  و  شریعتمداری  به  خطاب 
و رحمانی  در دو حکم جداگانه اسالمی  و  پذیرفت  را 
منصوب  صمت  و  راه  وزارتخانه های  سرپرستی  به  را 
رئیس  پارلمانی  معاون  امیری  حسینعلی  ک��رد. 
رحمانی،  اسالمی،  نامه  یکشنبه  روز  نیز  جمهوری 
پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  را  شریعتمداری  و  دژپسند 
وزارتخانه های راه، صمت، اقتصاد و کار به مجلس برد 
و بالفاصله قرائت شد. طبق اعالم هیئت رئیسه جلسه 
آبان در  به چهار وزیر پیشنهادی شنبه 5  اعتماد  رأی 
دو نوبت بعد از ظهر و شب برگزار می شود. اما نکته ای 
که هنگام قرائت نامه رئیس جمهور توجه خبرنگاران را 
به خود جلب کرد، فریادهای »دو دو« و »چهار چهار« 
با  موافقت  و  مخالفت  اعالم  برای  نمایندگان  برخی 

گزینه های معرفی شده بود.
مجلس  علنی  جلسه  حاشیه  در  امیری  حسینعلی 
زمان  با  کشور  امروز  شرایط  گفت:  خبری  نشست  در 

باید  طبیعتا  است،  متفاوت  دوازده��م  دولت  تشکیل 
در  تغییراتی  دوازدهم  دولت  با شرایط کشور  متناسب 

خود اعمال می کرد که این مسئله امروز انجام شد.
وضعیتی  در  اقتصادی  لحاظ  به  روزها  این  کشور 
امور  پیشبرد  و  دارد  قرار  گذشته  سال   5 از  متفاوت 
دنبال  متناسب  رویکرد  با  باید  عمرانی  و  ای  توسعه 
شود، نمایندگان نیز این تغییر را حس کردند اما نکته 
برای  پاستور  و  بهارستان  دیدگاه  کردن  نزدیک  مهم 
مجریان  کارگیری  به  و  عملیاتی  نسخه های  یافتن 

توانمند است.
مواضع متفاوت نمایندگان

اعتماد  رأی  احتمال  درباره  پورمختار  محمدعلی 
گرفتن 4 وزیر پیشنهادی از مجلس گفت: نمایندگان 
شناخت اجمالی از آقای شریعتمداری دارند بنابراین 
دهند،  انجام  تری  روشن  قضاوت  او  درباره  می توانند 
بقیه وزرای پیشنهادی تا روز شنبه در جلسات متعدد 
و فشرده حاضر می شوند به سئواالت نمایندگان پاسخ 
چقدر  می شود  مشخص  که  است  زمان  آن  می دهند، 
آن  در  اجرایی  مسائل  پیشبرد  برای  شان  دیدگاه های 

وزارتخانه ها راهگشاست.
زمان  پایان دولت دوازدهم 2.5 سال  تا  افزود:  وی 
باقی است بنابراین برنامه های کلی، سیاست و راهبرد 
از  نمایندگان  آنچه  بود  نخواهد  پاسخگو  کدام  هیچ 
اجرایی  طرح های  ارائه  می خواهند،  شدگان  معرفی 
امور  به  بخشی  سامان  برای  عملیاتی  و  مدت  کوتاه 

وزارتخانه های مربوط است.
شد:  ی��ادآور  والی��ی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
هستند  اقتصادی  وزارتخانه  چهار  هر  خوشبختانه 

بنابراین نقش مهمی در حل مشکالت اقتصادی کشور 
اساس  همان  بر  دارند.  بیکاری  رفع  و  اشتغال  ایجاد 
با  بتوانند  پیشنهادی  وزیر  چهار  مجموعه  امیدواریم 
ارائه برنامه های اجرایی قوی آرای نمایندگان را جلب 

کنند.
به  انتقادها  برخی  درب��اره  اصولگرا  نماینده  این 
کار،  وزارت  تصدی  برای  محمدشریعتمداری  معرفی 
وزارت  در  که  مسائلی  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  تعاون 
حساسیت  او  به  نسبت  مقداری  افتاد  اتفاق  صمت 
بود.  استیضاحش مطرح  تاجایی که بحث  ایجاد کرد 
اجرایی  برنامه های  ارائه  با  را  منفی  ذهنیت  آن  او  اگر 
از  توانمند و جوانتر  نیروهای  به کارگیری  قوی و قول 
ذهن نمایندگان بزداید، می تواند شانس خود را برای 
نامه  قرائت  هنگام  اینکه  حاال  کند.  تقویت  آوری  رأی 
کردند  »دودو«  نمایندگان  برخی  مجلس  به  او  معرفی 
مالک نیست چون درباره گزینه های دیگر هم چنین 
وضعیتی وجود داشت بنابراین خیلی با جزمیت نمی 
گیرد.  نمی  اعتماد  رأی  مجلس  از  حتما  گفت  توان 
برهمان  او  توقع داریم  و  نیروی قوی است  او  معتقدم 
مبنا وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی را اداره کند.

اما غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو فراکسیون 
پیشنهادی  وزرای  به  انتقادی  نگاه  والیی  مستقالن 
داشت، انتظارش این بود که گزینه های قوی تری به 
به  نیز  او  عمده  و  اصلی  انتقاد  شوند.  معرفی  مجلس 
همین  بر  بود،  کار  وزارت  برای  شریعتمداری  انتخاب 
مملکت  بگوییم  مردم  به  باید  آیا  کرد:  اعالم  اساس 
قحط الرجال است و فقط از یک چرخه دویست نفری 
اتفاق  این  می شود؟  انجام  کشور  برای  مدیر  انتخاب 

خوبی نیست.
وی درباره سرنوشت وزرای پیشنهادی در جلسه رأی 
و  جمهور  رئیس  دفاع  به  بستگی  کرد:  اظهار  اعتماد 
گفتند  نمایندگان  همه  این  دارد.  دریافتی  پالس های 
نیست. خوب  مجلس  در  شریعتمداری  آقای  اوضاع 

آقای  استیضاح  می شود  زور  به  بودیم  گفته  قبل  از 
او را در وزارت صمت نگه  شریعتمداری را پاس کرد و 
داشت. یعنی ضمن قبول ایرادات و اشکاالتش، برود 
وزارت  از  را  او  مرتبه  یک  اما  کند  رفع  را  ایرادات  آن  و 
صمت برمی دارند و برای وزارت کار معرفی می کنند، 

این اتفاق جای تأمل دارد.
اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  رشت  م��ردم  نماینده 
صمت  وزارت  در  شریعتمداری  آق��ای  البته  گفت: 
که  مشکالتی  نداریم  تعارف  نداشت،  موفقی  کارنامه 
سفارشات  و  قیمت ها  افزایش  خودروها،  فروش  در 
خودرو برای چند نفر خاص به وجود آمد، سهل انگاری 
با کارنامه ضعیف، ضمن همه  بود. حاال چنین کسی 
ارادت ها به او، اگر بخواهد وزیر کار شود، اتفاق خوبی 

نیست.
نگاه  هم  دیگر  وزی��ر   3 به  نسبت  جعفرزاده  البته 
رأی  وضعیت  که  میزان  آن  به  نه  اما  داشت  انتقادی 

اعتماد گرفتن آنها را از مجلس سخت توصیف کند.
فراکسیون  عضو  کارانه  محافظه  نگاه  برخالف 
فراکسیون  عضو  انتقادی  نگاه  و  والیی  نمایندگان 
مستقالن، جالل میرزایی عضو فراکسیون امید کامال 
دیدگاه مثبت نسبت به چهار وزیر پیشنهادی داشت، 
اخیر در کشور بخصوص در  از تحوالت  او گفت: پس 
بازار ارز جریانی در کشور به این تحوالت دامن زده و 

تالش کردند که دولت را ناکارآمد جلوه دهند. برخی 
نیز تاکید داشتند که برای گذر از شرایط موجود باید 
تغییراتی در کابینه اعمال شود و به همین جهت رئیس 
جمهوری تصمیم به ایجاد تغییراتی در کابینه گرفت.
و  عمومی  مطالبه  این  به  پاسخ  برای  جمهوری  رئیس 
با توجه به ضرورت های موجود، هوشمندانه دست به 

تغییراتی در کابینه زد.
چالش های وزرای پیشنهادی

نشان  مختلف  نمایندگان  واکنش های  بررسی 
شریعتمداری  پیشنهادی  وزرای  میان  از  که  می دهد 
وضعیت سختی برای کسب رأی اعتماد دارد چون در 
ماه های اخیر با فشارهای زیادی مواجه بود و خیلی ها 
خودرو  بازار  مدیریت  برای  را  صمت  وزارت  عملکرد 
کرسی  بر  بتواند  آنکه  برای  او  کردند،  ارزیابی  ضعیف 
ضمن  بزند  تکیه  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت 
مدیریتی  توانمندی های  اثبات  و  اقناعی  برنامه  طرح 
دوران  اخیر  ماه های  برای  قوی  توجیهی  باید  اش، 

مدیریتش در وزارت صمت عرضه کند.
و  شد  انتخاب  صمت  وزرات  بدنه  از  رحمانی  رضا 
گرچه برخی او را به مثابه محمد شریعتمداری توصیف 
می کنند اما سابقه نمایندگی اش به او برای گرفتن رأی 

اعتماد کمک می کند.
فرهاد دژپسند از معاونان نوبخت در سازمان برنامه 
و بودجه بود که بعد از مدتی بر اثر باالگرفتن انتقادها 
نیا  طیب  توصیه  به  او  اما  کرد  استعفا  مسئولیتش  از 
این مسئولیت  برای  یازدهم  دولت  اقتصاد  موفق  وزیر 

به رئیس جمهور پیشنهاد شد.
محمد اسالمی نیز تا پیش از این استاندار مازندران 
در دولت دوازدهم بود. او کم شناخته شده ترین گزینه 
برای نمایندگان محسوب می شود. این مسئله برایش 
چالش.  نقطه  هم  و  باشد  قوت  نقطه  هم  می تواند 
اسالمی با طرح برنامه های اجرایی و دفاعیات منطقی 
با  را  نمایندگان  مثبت  نگاه  می تواند  برنامه ها  این  از 

خود همراه سازد.
فریادهای  رئیس جمهور  نامه  قرائت  روز  هرچند در 
گوش  به  نمایندگان  برخی  »چهارچهار«  و  دو«  »دو 
چون  باشد  قضاوت  معیار  نباید  مسئله  این  اما  رسید 
البی ها  در  دارد  امکان  )مخالفان(  »دو«ه��ا  چ��ون 
نظرشان عوض شود و »چهار«ها )موافقان( هم امکان 
دارد خواسته ها و انتظارشان برآورده نشود و به همین 
خاطر تصمیم شان تغییر کند. تجارب گذشته جلسات 
روز موعود صبر  تا  باید  اعتماد نشان می دهد که  رأی 
خردجمعی  براساس  نمایندگان  باالخره  دید  و  کرد 
پیشنهادی  پیشنهادی  وزرای  درب��اره  تصمیمی  چه 

می گیرند.

4وزیر روحانی از سد مجلس عبور می کنند؟

ب��ازرگ��ان��ی  اداره  رئ��ی��س 
صنعت،  س��ازم��ان  خ��ارج��ی 
خ���راس���ان  ت���ج���ارت  و  م���ع���دن 
با  مرتبط  بازرگانی  کارت های  صدور  گفت:  رضوی 
لغو  و  احیا  عملیات  خارجی،  سرمایه گذاری های 
ابطال  و  تعلیق  و عملیات  بازرگانی  کارت های  ابطال 
و  به سازمان های صنعت، معدن  بازرگانی  کارت های 

تجارت استان ها ابالغ شد.
بیان  با  امیرفخریان  محمدعلی  ایسنا،  گزارش  به 
این مطلب افزود: این امر با توجه به ضرورت تفکیک 
و سازمان های استانی، جلوگیری  بین ستاد  فعالیت 
از بروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب و کار 
فعاالن  امور  به  رسیدگی  برای  اختیارات  افزایش  و 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  اقتصادی، 
ابالغ شده است.

2000کارت بازرگانی فعال در استان
عملیات  همه  اب��الغ،  این  به  توجه  با  گفت:  وی 
اجرایی مرتبط با کارت های بازرگانی در سازمان های 

استانی قابل اجرا و مدیریت می شود.
صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در حال حاضر 
استان فعال است  بازرگانی در  از 2000 کارت  بیش 
 918 و  بازرگانی  بخش  به  مربوط  کارت   1021 که 
به  مربوط  مورد   55 صنعت،  بخش  به  مربوط  مورد 
معادن  حوزه  به  مربوط  مورد   11 و  کشاورزی  بخش 

است.

در  رضوی  خراسان  استاندار 
سفر یک روزه خود به شهرستان 
این  شهید  دو  خ��ان��واده  با  باخرز 

شهرستان دیدار وگفت و گو کرد .
علی رضا رشیدیان در نخستین دیدار در منزل شهید 
مایه  شهدا  اینکه  بیان  با  آبادی  جیز  اسدی  اسحاق 
عزت و افتخار جامعه اسالمی ما هستند ؛ خطاب به 
همسر وی افزود: مقام همسران شهدا کمتر از شهدا 

نیست .
با  شهدا  فرزندان  ام��روز  اینکه   : کرد  عنوان  وی   
تالشها و خدمات خود در جامعه می درخشند، یعنی 
یادگاران  تربیت  و  تعلیم  و  پرورش  در  همسران شهید 

این بزرگ مردان موفق بوده اند.

این  والدین  دیدار  به  پوشمن  شهید  منزل  در  وی 
به  راحتی  به  فرزندان  گفت:  و  رفت  گرانقدر  شهید 
مقام شهادت نمی رسند به طور قطع آموزه های دینی 
مادران و لقمه حالل پدران باعث می شود یک فرزندی 

به مقام رفیع شهادت برسد.
بسیار  ما  انقالب  پایه های   : کرد  تصریح  رشیدیان  
محکم است و این نتیجه جانفشانی ، فداکاری شهدا ، 
جانبازان ، آزادگان و پس از آنها خانواده هایشان است.

معصومی  حسین  االسالم  حجت  دیدارها  این  در 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، 
احمدی  شیخ  مولوی  زاهدی،  داوود  االسالم  حجت 
امامان جمعه اهل تشییع و تسنن شهرستان باخرز ، 

و جمعی دیگراز مدیران حضور داشتند.

شعب ارزی بانک ها روز سه شنبه 
و  هزار   12 را  یورو  و  تومان   820 و  هزار   10 را  دالر 

395 تومان از مردم  خریدند.
بعد از شتاب ریزش قیمت ها در بازار ارز و افزایش 
مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش 
خواست  بانک ها  از  مرکزی  بانک  خانگی،  ارزهای 

نسبت به خرید ارزهای مردمی فعال شوند.
بعد  روز  هر  بانک ها  ارزی  شعب  اساس  همین  بر 
ارز  به خرید  بانک مرکزی، نسبت  از  نرخ  از دریافت 
به  مرکزی  بانک  دستور  می کنند.  اق��دام  مردم  از 

خرید  از  صرافی ها  که  شد  صادر  آن  از  بعد  بانک ها 
دالل ها  به  را  میدان  و  خ��ودداری  مردمی  ارزه��ای 

واگذار کرده بودند.
و  هزار   10 را  دالر  قیمت  عامل  بانک های  ام��روز 
تومان   395 و  هزار   12 را  یورو  قیمت  و  تومان   820
برای خرید از مردم اعالم می کنند. گفتنی است روز 
گذشته بانک ها دالر را از مردم 10 هزار و 820 تومان 
این  با  و  تومان می خریدند  را 12 هزار و 456  یورو  و 
حساب نرخ امروز خرید ارز از مردم در بانک ها نسبت 

به روز دوشنبه اندکی تغییر داشته است.

مدیر کل امور فرهنگی زائران 
اس��ت��ان��داری خ��راس��ان رض��وی 
و  اج��رای��ی  دستگاه های  گفت: 
نهادهای مردمی در حوزه اقدامات دهه پایانی صفر باید 
هماهنگ باشند، اگر هماهنگی نباشد موازی کاری و 

اتالف هزینه صورت می گیرد.
سید حمید موسوی در نشست خبری برنامه های دهه 
پایانی ماه صفر در مشهد افزود: دستگاه های مختلف نظیر  
اقداماتی  مشهد  شهرداری  و  قدس  آستان  استانداری، 
صفر  پایانی  دهه  زائران  ساماندهی  خصوص  در  خوبی 
برنامه ریزی کرده اند که تالش می شود هماهنگی الزم 
بین دستگاه های مختلف انجام شود. موسوی خاطرنشان 
استانداری  در  زی��ارت  معاونت  حوزه   94 سال  از  کرد: 
خراسان رضوی ورود جدی به مباحث حوزه زیارت امام 

رضا با همکاری دستگاه های مختلف نظیر آستان قدس و 
شهرداری مشهد داشته ایم. مدیر کل امور فرهنگی زائران 
استانداری خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه تمام کارهای 
زیارت باید مردمی باشد و دولت تنها باید بستر ساز باشد، 
استثناء  موضوع  این  نیز  امسال  صفر  آخر  دهه  اف��زود: 
نیست. موسوی خاطرنشان کرد: پارسال 400 هزار نفر 
زائر پیاده و سه و نیم میلیون نفر زائر غیرپیاده در دهه پایان 
صفر وارد مشهد شدند و امسال پیش بینی می شود این رقم 
افزایش یابد.  موسوی در خصوص ترویج پیاده روی دهه 
پایانی صفر خاطرنشان کرد: تالش ما به عنوان دستگاه 
اجرایی ترویج پیاده روی دهه پایان صفر نیست و موضوع 
بحث اعتقادی است که سیاست برای توسعه آن بر عهده 
اجرایی مدیریت شرایط  علماست، وظیفه دستگاه های 

موجود و ارائه خدمات به زائران پیاده است.

ای��ران  بازرگانی  ات��اق  رئیس 
وزی��ر  پسند  دژ  ب��ه  خ��ط��اب 
کرد:  اظهار  اقتصاد  پیشنهادی 
قبول مسئولیت در این شرایط مانند راه 

رفتن روی مین است.
غالمحسین شافعی روز سه شنبه در جلسه ارائه برنامه 
های وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم در اتاق بازرگانی 
ایران خطاب به دژ پسند وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: 
قبول مسولیت در این شرایط مانند راه رفتن روی مین 

است.
در  اقتصاد  وزیر  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
کنار مسولیت خود در شورای گفتگوی دولت و بخش 
انتقال  برای  مغتنمی  فرصت  دارد  حضور  خصوصی 
آن  از  گیری  بهره  و  دولت  در  خصوصی  بخش  نظرات 

است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امیدواریم با پیوند 
محکم در شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی و 

هییت مقررات زدایی همکاری بهتری داشته باشیم.
پیشنهادی  وزی��ر  دژپسند«  »فرهاد  است  گفتنی 
اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه  اقتصاد دکتری 
شهید بهشتی است. وی از معدود اقتصاددانانی است 
او  دارد.  خود  کارنامه  در  طوالنی  اجرایی  سابقه  که 
ناپذیری  انعطاف  و  اصول  در  گیری  سخت  به  معروف 
رئیس  او  است.  سیاسی  ذی نفع  گروه های  برابر  در 
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه 
امور  معاون  عنوان  به  فعالیت  سابقه  و  کشور  وبودجه 
در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه  و  اقتصادی 

دولت یازدهم را در کارنامه دارد.

امور  در  کشور  وزی��ر  مشاور 
ایده  گفت:  خانواده  و  بانوان 
مشورتی  مجمع  تشکیل  اولیه 
که  شد  آغاز  رضوی  خراسان  از  بانوان 
تسری  نیز  استان ها  سایر  به  و  بود  خالقانه ای  ایده 

یافت.
و  زن��ان  مشترک  ک��ارگ��روه   جلسه  در  نظری  فریبا 
افزود:  فارس   و  رضوی  خراسان  استان های  خانواده 
و  زن��ان  به  مربوط  مسائل  به  است  ق��رار  مجمع  این 
خانواده بپردازد لذا بهتر است در ترکیب اعضای آن از 

مردان خوش فکر و صاحب نظر نیز بهره گرفته شود.
خانواده ها  مهم  رکن  م��ردان  داش��ت:  اظهار  وی 
آنان  اندیشه  از  مندی  بهره  و  حضور  با  و  هستند 
مسائل  به  نسبت  ُبعدی  چند  و  جامع  نگاه  می توان 

خانواده داشت.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده همچنین 
طرحی  را  رض��وی  خراسان  از  پ��اک  روستای  ط��رح 
'روستای  و پیشنهاد کرد که شاخص  مناسب توصیف 
طرح  این  شاخص  هفت  به  نیز  ک��ودک'  دار  دوست 
کانون های  عنوان  به  مساجد  مسئله  به  و  اضافه شود 
همبستگی مردم در روستا هم توجه بیشتری صورت 

گیرد.
و خانواده  زنان  امور  فرشته سلجوقی مدیرکل دفتر 
استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 
در  را  کشور  روستاهای  تعداد  بیشترین  استان  این 
معکوس  مهاجرت  پارسال  خوشبختانه  و  دارد  اختیار 
جمعیت  و  افتاد  اتفاق  استان  در  روستا  به  شهر  از 

روستایی خراسان رضوی 0.6 درصد افزایش یافت.

صدور کارت بازرگانی به استان ها ابالغ شد استاندار خراسان رضوی:

 خانواده شهدا مظهر ایثار و مقاومت هستند
شافعی خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد:

قبول مسئولیت مثل راه رفتن روی مین است
مجمع مشورتی بانوان ایده خالق خراسان رضوی است

کار آفرینی

به  می تواند  ب��رون س��پ��اری  طریق  از  توسعه  آی��ا 
نظیر  چالش هایی  عهده  از  تا  کند  کمک  استارتاپ ها 
تیم  توسعه  و  ایده ها، رشد سریع  فناورانه  پیاده سازی 

برآیند؟
می دانید  احتماال  که  همانطور  تسنیم،  گزارش  به 
توسعه از طریق برون سپاری یکی از اقداماتی است که 
به بسیاری از استارتاپ های شناخته شده کمک کرده 

است تا از سایرین پیشی بگیرند.
پیشرفت  این  دلیل  که  می دهیم  توضیح  اینجا  در 
با  زندگی اش  چرخه  طول  در  استارتاپی  هر  چیست؛ 

چالش های مختلفی روبرو است.
ولی  هستند  بی اهمیت  چالش ها  این  از  بسیاری 
برخی از آنها می توانند از همان ابتدا مانع از پیشرفت 

استارتاپ شوند.
از  عبارتند  مهم  بسیار  چالش های  این  از  بعضی 

پیاده سازی فناورانه ایده ها، رشد سریع و توسعه تیم.
به  می تواند  ب��رون س��پ��اری  طریق  از  توسعه  آی��ا 
چالش ها  این  عهده  از  تا  کند  کمک  استارتاپ ها 

برآیند؟
این  داد  سوال  این  به  می توان  که  کوتاهی  پاسخ 
عمیق تر  را  مساله  این  دهید  اج��ازه  اما  »بله«  است 
چه  به  بسته  و  چگونه  استارتاپ ها  کنیم؛  بررسی 
دست  فناورانه  پیشرفت  به  می توانند  به واقع  شرایطی 

پیدا کنند؟
دلیل نیاز به توسعه از طریق برون سپاری چیست؟

با توسعه نرم افزار به شیوه برون سپاری دیگر نیازی 
درست  فناوری  انتخاب  نگران  کارآفرینان،  که  نیست 
و  کدگذاری  صرف  را  خود  وقت  روز  و  شب  و  باشند 

آزمایش و ... کنند.
تیم  یک  دست کم  یا  شرکت  یک  از  کارآفرین  وقتی 

استراتژی های  روی  می تواند  می گیرد،  کمک  دیگر 
سرمایه گذار  دنبال  به  کند،  تمرکز  مناسب  بازاریابی 
ارزشمند  زمان  و  خلق  را  جدیدی  ایده های  یا  باشد 

خود را صرف رشد کسب وکار ارزشمندش کند.
فوق العاده ای  مفهوم  سهامداران  مواقع،  بیشتر  در 
در ذهن دارند و برای اجرای آن از نظر فناورانه به کمک 
نیاز دارند، چرا که پیاده سازی فناوری در اغلب موارد 

کار دشواری است و کارآفرین از عهده آن برنمی آید.
به  برون سپاری  طریق  از  توسعه  با  که  شرکت هایی 

موفقیت دست یافته اند
برخی از ما همچنان مزایا و معایب کار با تیم ایده آل 
بتواند  که  تیمی  می کنیم،  سنگین  و  سبک  را  خود 
برای  موفقیت آمیزی  پایان  و  برساند  موفقیت  به  را  ما 
ابتدا  که  است  این  پیشنهاد  ولی  بزند  رقم  ما  شرکت 
ببینیم آنهایی که قبال با این روش موفق شده اند چه 

انتخاب هایی داشته اند:
OperA 1: این شرکت برای ایجاد و اجرای پلت فرم 
تکیه  دیگر  کشورهای  توسعه دهندگان  بر  خود  سایت 

کرد.
ستادی  نیروی  از  اغلب  شرکت  این   :MySQL  2
برون سپاری  به صورت  مختلف  کشورهای  در  موجود 
مناطق  در  را  خود  عملیات  بازه  تا  می کرد  استفاده 

گوناگون افزایش دهد.
یا  فریلنسر  زیادی  تعداد  از  شرکت  این   :3GiThub

آزادکار استفاده کرده است که به طور مجازی از خانه 
با شرکت همکاری می کرده اند.

استراتژی  همان  از  نیز  شرکت  این   :bASecAMp  4
GiThub برای برون سپاری استفاده کرده و در نهایت 

به یکی از رهبران عرصه فناوری تبدیل شده است.
Skype 5: همه می دانند که اسکایپ همواره با یک 

نهایت  در  که  است  می کرده  کار  خارجی  توسعه  تیم 
باعث شده به یکی از پیشگامان بازار تبدیل شود.

و  ف��ن��اوری  خارجی  شرکت های   :JpAy.cOM  6
تضمین  و  می ساخته اند  را  شرکت  این  زیرساخت 
انجام  را  سخت افزار  ساخت  و  مهندسی  کیفیت، 
شدند  موفق  شرکت  این  مالکان  نهایت  در  می دادند. 

آن را به SecuruS TechnoloGy بفروشند.
7FAb: این استارتاپ بزرگ با شرکت های دیگر برای 

از  نشانه هایی  زمانیکه  تا  است  کرده  همکاری  توسعه 
سرمایه  جذب  بتواند  شد،  مشخص  کسب وکار  رشد 

شرکت را افزایش دهد.
ALibAbA.cOM 8: بسیاری از افراد این شرکت را با 
 ،)JAck MA( چین« می شناسند؛ جک ما ebAy« نام
به تازگی  وقتی  دوستانش،  و  شرکت،  این  مؤسس 
را  توسعه  فرایند  بودند  ک��رده  راه ان���دازی  را  شرکت 

برون سپاری کردند.
توسعه  اول  روزه��ای  در  شرکت  ای��ن   :SLAck  9
محصوالتش را برون سپاری کرده بود؛ امروز ارزش این 

شرکت سه میلیارد دالر است.
را  بر وب  مبتنی  ابزارهای  این شرکت    :10GLiFFy

می کند  ارائه  مختلف  نمودارهای  نشانه گذاری  برای 
برون سپاری  را  خود  فناوری  توسعه  از  خاصی  ابعاد  و 

کرده است.
نرم افزار چه  از پیدا کردن شرکتی برای فروش  قبل 

مواردی را باید بدانید
را  توسعه  فرایند  باید  استارتاپ ها  آیا  که  سوال  این 
برون سپاری کنند یا خیر، همچنان بحث برانگیز است؛ 
بخصوص در مورد اینکه چه چیز باید برون سپاری شود 

و چه زمانی باید این کار صورت بگیرد.
توسعه  برای  الزم  پیش  شرط های  اس��اس،  این  بر 
استارتاپی  پروژه های  برون سپاری  طریق  از  موفق 

چیست؟
همواره از درخشان بودن سوابق همکاری شرکت با 

استارتاپ های دیگر مطمئن شوید
را  شرکتی  چه  که  بدانید  دقیق  به طور  باید  شما 
موفق  سابقه  از  همواره  کنید،  استخدام  می خواهید 

حاصل  اطمینان  استارتاپ ها  با  شرکت  آن  همکاری 
مرکز  و  ِپرِفکشال  گ��زارش  در  آنچه  براساس  کنید؛ 
کرده،  اشاره  آن  به  نوپا  کسب وکارهای  توانمندسازی 
نکنید؛  مصالحه  اعتماد،  و  اعتبار  درباره  هیچوقت 
ارزان  خاطر  به  صرفًا  را  متوسطی  شرکت  هیچوقت 
بودن خدماتش انتخاب نکنید چرا که کسب وکارتان را 

به دردسر خواهد انداخت.
از  نرم افزار،  توسعه  برای  شرکتی  انتخاب  هنگام 
فرایندی عینی برای ارزیابی استفاده کنید. شما کامالً 
حق دارید از شرکت مربوطه بخواهید مدارکی دال بر 
مطالعه  را  شرکت  وب سایت  کند؛  ارائه  شایستگی اش 
و  معرف  و  موردی  مطالعه  درخواست  آنها  از  کنید، 

برندشان را آزمایش کنید.
بودجه محدودی در نظر نگیرید

شوید،  موردنظر  شرکت  با  مذاکره  وارد  آنکه  از  قبل 
توصیه شده است حداقل برای یک تا دو سال برنامه 
شرکای  می توانید  کار  این  با  باشید؛  داشته  مالی 
کمک  شما  به  که  کنید  جذب  را  باتجربه ای  فناورانه 

می کنند کسب وکارتان را پرورش و توسعه دهید.
را  فکری  مالکیت  و  ایده  از  قانونی  حفاظت های 

فراموش نکنید
همواره با شرکت موردنظر قراردادها و توافق نامه های 
امری  ق��رارداد  امضای  البته  کنید؛  امضا  مناسبی 
فضای  دلیل  به  استارتاپ ها  بیشتر  ولی  است  بدیهی 
و  رسمی  ملزومات  اغلب  خود  غیررسمی  و  دوستانه 

قانونی را نادیده می گیرند.
قانونی  توافق نامه های  که  باشید  داشته  توجه 
درباره با مالکیت فکری برای حفظ دارایی های فکری 
احتمالی  مشکالت  از  شما  کردن  رها  و  کسب وکار 
بنابراین  است.  اهمیت  حائز  بسیار  آتی،  سال های 

کارشناسان  با   )NDA( افشا  عدم  توافق نامه  درباره 
حقوقی مشورت کنید. 

همواره هنگام انتخاب شرکت برای توسعه نرم افزار، 
بزرگ فکر کنید

یکی از دغدغه های فکری شما باید تعهد بلندمدت 
شرکت موردنظر در قبال کسب وکار شما باشد؛ به بیان 
کار  شرکت  آن  با  طوالنی مدت  برای  باید  شما  دیگر 
کنید چرا که اوالً نباید اجازه دهید شرکت دیگری کد 

شما را مورد استفاده قرار دهد.
انتظار  که  آنطور  همواره  اوض��اع  باشید  مراقب 

می رود، پیش نمی رود.
بلندمدت  ارتباطی  به  نسبت  که  شرکتی  آنکه  دوم 
بلکه  نیست،  فرعی  شرکت  یک  دیگر  می شود  متعدد 

شریک فناورانه شماست.
ارشد  مدیر  به  مربوط  امور  می تواند  ترتیب  این  به 
آشنایی  فناوری  با  که  بسپارید  افرادی  به  را  فناوری 
کامل دارند و روی آنچه که به واقع برای کسب وکار شما 

مهم است تمرکز می کنند.
باشید،  داشته  تمایل  که  زمانی  هر  نهایت  در 
می توانید خودتان هم درگیر ماجرا شوید و در تمامی 
کنید؛  مشارکت  کسب وکارتان  به  مربوط  فعالیت های 
مدیریت  را  توسعه دهندگان  تیم  می توانید  مثال  برای 
کنید یا برای معرفی کسب وکارتان در بازار از آنها کمک 

بخواهید.
از  اما  بسازید  اپلیکیشنی  داری��د  قصد  نهایت  در 
نظر فناوری، خدمات مربوط به مدیر ارشد فناوری یا 

مشاوره کسب وکار به کمک نیاز دارید؟
شرکت  یک  خود  پول  و  وقت  در  صرفه جویی  برای 
قابل اعتماد دیگر پیدا کنید تا این کارها را برای شما 

انجام دهد.

منتهی  هفته  در  مرکزی  بانک  گ��زارش  اس��اس  بر 
گروه   8 ُخرده فروشی  قیمت  مهر  هفتم  و  بیست  به 

موادخوراکی افزایش یافت
فروشی  ُخرده   قیمت  نتایج گزارش متوسط  خالصه 
برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به بیست و هفتم 
مهر را اعالم کرد که طی آن قیمت 8 گروه نسبت به هفته 
قبل از آن افزایش و 3 گروه کاهش یافت. در هفته منتهی به 
بیست و هفتم مهر نرخ لبنیات 3 درصد، برنج 0.9درصد، 
گوشت  درصد،  قرمز0.2  گوشت  درصد،  حبوب0.5 
و شکر 0.1 درصد، چای 0.3  قند  مرغ 0.6درص��د، 
درصد و روغن نباتی 1.1درصد افزایش و قیمت تخم مرغ 
2.7درصد، میوه های تازه 1.8درصد و سبزی های تازه 

1.9درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت.
لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست 
پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون 
تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین 0.3 درصد تا 
8.8 درصد افزایش یافت. قیمت تخم  مرغ معادل 2.7 
درصد کاهش داشت و شانه ای 148 هزار تا 240 هزار 

ریال فروش می رفت.
برنج و حبوب

واردات��ی  برنج  بهای  برنج،  گ��روه  در  هفته  این  در 
غیرتایلندی معادل 0.5 درصد کاهش ولی قیمت برنج 
داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب 0.8 درصد و 3 
درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای تمام اقالم 

بین 0.1 درصد تا 3.9 درصد افزایش داشت.
میوه ها و سبزی های تازه

در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل 
8.2 درصد، پرتقال درجه دو 13.4 درصد، لیموشیرین 
3.2 درصد، انار 4.9 درصد، گالبی 0.8 درصد، انگور 
4.4 درصد و موز 7.2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم 
گروه  در  یافت.  افزایش  درصد  تا 8.5  درصد  بین 0.9 
سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 3.2 درصد، 
سیب زمینی 5.6 درصد، پیاز 6.9 درصد و س�بزی های 
برگی 2.5 درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم بین 0.1 

درصد تا 6.8 درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 
و  درصد   0.1 گوساله  و  گاو  تازه  گوشت  درصد،   0.2

گوشت مرغ 0.6 درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

دراین هفته بهای قند معادل 0.1 درصد کاهش ولی 
قیمت شکر و چای خارجی هر یک 0.3 درصد و روغن 
روغن  بهای  داشت.  افزایش  درصد   1.5 مایع  نباتی 

نباتی جامد ثابت بود.

خبر
نگاهی به قیمت های خرده 

فروشی در روزهای پایانی مهر
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خبرنگارعلی روغنگران

خبر
تحلیل  نشست  در  آب��ادی  جهان  رحیمی  جلیل 
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در روز دوشنبه از 
سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و با همراهی 
دفتر همکاری های بین المللی این دانشگاه برگزار شده 
بود با بیان این که «در سه مقطع در مورد دریاچه مازندران 
بین ایران و دولت تزاری روسیه و ایران و اتحادیه جماهیر 
در  کرد:  اظهار  گرفت«،  صورت  تقسیم بندی  شوروی 
قراردادهای گلستان و ترکمانچای اجازه حضور نظامی 
ایران در دریاچه مازندران داده نشده بود و ما در این زمینه 

از حقی برخوردار نبودیم.
به  روسیه  تزاری  دولت  اینکه  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
نام  به  ق��راردادی  شد  تبدیل  شوروی  جماهیر  اتحادیه 
شوروی  و  ای��ران  بین  م��ودت  ق��رارداد  عنوان  با   1921
قرارداد  در  نه  و  ق��رارداد  این  در  نه  ولی  رسید  امضاء  به 
ترکمانچای و گلستان اشاره ای به تقسیم 50، 50 خزر 
بین ایران صور نگرفته بود و بر استفاده مشاع تاکید شده 
بود. در قرارداد 1921 به نوعی اشاره به حقوق مساوی 
دو کشور در این زمینه شده اما تقسیم 50، 50 رخ نداده 
است، در قرارداد 1921 به صورت ضمنی اجازه حضور 
نظامی ایران در دریاچه مازندران از سوی روسیه داده شد.
و  ایران  بین   1940 ق��رارداد  انعقاد  به  همچنین  وی 
اتحادیه شوروی اشاره کرد و گفت: در بخش هایی از این 
قرارداد به صورت ضمنی به تساوی حقوق و رعایت عدالت 
و انصاف در تقسیم دریا بین دو کشور اشاره شده بود و 
کشتی های دو طرف اجازه تردد در این منطقه را داشتند 
و هر دو کشور ملزم بودند که با یکدیگر رفتار مسالمت 
آمیز داشته باشند. در قرارداد 1940، 1921 و همچنین 
گلستان و ترکمانچای صحبتی از منابع بستر و زیر بستر 
دریاچه  موقعیت  است،  نگرفته  صورت  کشور  دو  بین 
مازندران بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم این اتحادیه به 

چندین کشور تغییر کرد.
صحبت های  از  دیگر  بخشی  در  دانشگاه  استاد  این 
خود به وضعیت جغرافیایی دریای خزر در قسمت ایران 
اشاره کرد و گفت: عمق دریاچه مازندران یکسان نیست، 
عمیق ترین قسمت آن در بخش ایران است و کمترین آن 
در قسمت سواحل روسیه قرار گرفته است. از دیگر سو 
باید گفت کمترین میزان نفت در این دریا در سهم ایران 
قرار گرفته و عمیق ترین قسمت دریا نیز در بخش ما قرار 
دارد و این ها واقعیت هایی است که باید مورد توجه قرار 

دهیم.
با  با قزاقستان، قزاقستان  این که »روسیه  بیان  با  وی 
آذربایجان، روسیه با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان 
تعیین حدود کرده اند و این تعیین حدود بر خالف قوانین 
و مقررات بین المللی نیست«، گفت: بین ایران، آذربایجان 
و ترکمنستان توافقی برای تعیین حدود و تعیین بستر و 
زیر بستر و خط مبدأ صورت نگرفته است ولی همانطور 
که پیش از این اشاره کردم ایران اجازه نمی دهد که در 
محدوده سهم 20 درصدی اش از دریای خزر استفاده از 

منابع صورت بگیرد و یا اکتشافی انجام شود.
در کمیسیون قضایی مجلس  »ما  این که  بیان  با  وی 
را  کنوانسیون  این  ملی  امنیت  کمیسیون  همچنین  و 
هنگامی که از سوی دولت به مجلس ارائه شد به صورت 
دقیق بررسی می کنیم و خط به خط آن را با اصول قانون 
این  به  باید  ادامه داد:  اساسی مطابقت خواهیم داد«، 
جغرافیایی  شکل  به  توجه  با  که  داشت  توجه  موضوع 
آن قزاقستان  از  بیشترین سهم دریای خزر  دریای خزر 
است و کمترین سهم آن به آذربایجان، ایران و ترکمنستان 
می رسد. از دیگر سو ما به دلیل جبر جغرافیایی بدترین 
داریم؛  منطقه  این  در  منابع  از  استفاده  برای  را  شرایط 
جزء  ایران  به  مربوط  قسمت  گفتم  که  همانطور  چراکه 

عمیق ترین قسمت های دریاچه مازندران است.
این نماینده مجلس با بیان این که »در کنوانسیون رژیم 
حقوقی دریای خزر 15 مایل از خط مبدأ به عنوان دریای 
به عنوان  نیز  سرزمینی در نظر گرفته شده و 10 مایل 
منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین شده است« در پاسخ 
به اظهارات سعید ملک زاده دیگر مهمان حاضر در این 
برنامه مبنی بر این که این کنوانسیون دارای ضمانت اجرا 
نیست، گفت: هیچ قرارداد بین المللی جز منافع متقابل 
ضمانت اجرایی دیگری ندارد. از دیگر سو هیچ کشوری 
نیز نباید قبل از بروز اختالفات الزاما خود را مقید به دیوان 
الهه کند. در این کنوانسیون تاکید شده که اگر اختالفی 
بین کشورهای ساحلی دریای خزر به وجود آید باید آن 
را از طریق گفت وگو حل کنند و اگر این مشکل از طریق 
گفت وگو حل نشود آن ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: هیچ کدام قراردادهایی که بین ایران و 
روسیه و یا اتحادیه جماهیر شوروی به امضا رسیده بحث 
50، 50 مطرح نبوده بلکه بحث استفاده مشترک و مشاع 

مطرح شده و این به معنای 50، 50 نیست.

خبر

نماینده تربت جام در مجلس: 

خبردر هیچ قراردادی سهم ایران و روسیه 50 درصد نبوده است

سیر  در  بدعتی  اک��ن��ون  گ��ف��ت:  مطهری  علی 
بعد  که  است  این  آن  و  شده  ایجاد  کشور  قانون گذاری 
به  و  رسید  تصویب مجلس  به  یا الیحه ای  آنکه طرح  از 
شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان 
قانون  و  اسالم  شرع  با  مجلس  مصوبه  انطباق  نظر  از 
اساسی، هیئت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با 
سیاستهای کلی بررسی می کند و نظر خود را به شورای 

نگهبان می فرستد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شورای 
اظهارنظر  و  بررسی  بدون  را  یا الیحه  این طرح  نگهبان 
به مجلس ارسال می کند تا مجلس ایرادها را رفع کند، 
یعنی عالوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز 
است  شده  اضافه  آن  با  مجلس  مصوبات  انطباق  برای 
بدین  است.  نظارت  هیئت  هم  آن  تشخیص  مرجع  و 
ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و 
هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای 
نگهبان پیدا کرده ایم که هردو پدیده خالف بّین و آشکار 

قانون اساسی است.
به  راجع  زیادی  حدیث های  و  حرف  که  روزگاری  در 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نظارت  هیئت  جایگاه 
تالش  »مجمع  می گویند  منتقدان  و  می شود  مطرح 
وظایف  شرح  خود  برای  اساسی  قانون  از  فراتر  دارد 
قدوسی  کریمی  جواد  کند«،  تعریف  را  سنا  مجلس 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  نماینده 
نظارت  عالی  هیئت  کرد:  اعالم  برانگیز  تأمل  ادعایی 
از مطرح  بعد  نظام  نفره مجمع تشخیص مصلحت   15

مصادیق  صفحه   2 در  سی اف تی  و  اف  شدن اف ای تی 
نظام  کلی  سیاست های  ضد  و  اساسی  قانون  ضد 
آیت  امضای  و  خط  دست  نوشت.  را  کنوانسیون  این 
اله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی نظارت مجمع 
به  لوایح  این  با  مخالفت  برای  نظام  مصلحت  تشخیص 
این  بررسی  نتیجه  از  نسخه  یک  شد.  ارسال  مجلس 
هیئت  به  هم  نسخه  یک  و  نگهبان  ش��ورای  به  هیئت 
رئیسه مجلس ارسال شد که هیئت رئیسه مجلس آن را 

تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار داد.
تکذیبی دیگر بر ادعاهای کریمی قدوسی

اما صحت این ادعا رد شد. حجت االسالم غالمرضا 
مصباحی مقدم در گفتگو با خبرآنالین درباره این گفته 
ایراد هیئت عالی  نامه  ارسال  بر  کریمی قدوسی مبنی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به اف ای تی اف 
شورای  و  اسالمی  ش��ورای  مجلس  برای  سی اف تی  و 
تشخیص  مجمع  نظارت  عالی  هیئت  گفت:  نگهبان 
به  رسیدگی  درب��اره  مهر   28 شنبه  روز  نظام  مصحلت 
انطباق یا عدم انطباق الیحه سی اف تی با سیاست های 
اما  داشت  نشستی  انقالب  معظم  رهبر  ابالغی  کلی 
به  اینکه  نه  شد  داده  گزارش هایی  فقط  جلسه  این  در 
بحث  بعدی  جلسات  شد  قرار  باشد.  رسیده  نتیجه ای 
برسد  بندی  جمع  به  مباحث  وقت  آن  شود،  تکمیل 

بنابراین االن نمی شود اظهار نظر کرد.
مصلحت  تشخیص  مجمع  نظارت  عالی  هیئت  عضو 
مجمع  نظارت  عالی  هیئت  قبال  ش��د:  ی��ادآور  نظام 
تشخیص درباره دو الیحه پالرمو و اصالح قانون مبارزه 
با پولشویی نامه هایی را به شورای نگهبان داد اما درباره 
چون  است  نشده  داده  مجلس  به  گزارشی  سی اف تی 
هنوز بررسی مصوبه سی اف تی در هیئت عالی نظارت 

کامل نشده است.

مصباحی مقدم ادعای جدید 
کریمی قدوسی را هم تکذیب کرد
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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
گفت: شهروندان تغییر و تحوالت را در حوزه محالت 
مشاهده نمی کنند و همچنان صدای یک عده خاص 
در مجموعه شهرداری بلند بوده و گفتمان رقیب را در 

برنامه ها تبلیغ می کنند.
سازمان  اداری  ش��ورای  درجلسه  گندمی  بتول 
مطلب  این  بیان  با  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
افزود: سازمان اجتماعی و فرهنگی در تحقق آنچه که 
ما به شهروندان در دوران انتخابات وعده داده بودیم 
موفق نبوده و به مطالبات و خواست شهروندان پاسخ 
مناسبی داده نشده است چراکه ما بیشترین گفتمان 
انتظارات  و  داشته ایم  فرهنگی  حوزه  در  را  گفتگو  و 
خیلی  زمینه  این  در  شهری  مدیریت  از  شهروندان 

بیشتر از عملکرد امروز بوده است.
اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهد با بیان اینکه سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری در آغاز فعالیت این دوره می بایست جهت 
پیکان را 180 درجه تغییر دهد و این کار بسیار دشوار 
به  باید  حوزه  این  فعالیت های  جهت  گفت:  است، 
سمت مردم بازگردد و تحقق این مهم، تالش و انرژی 

زیادی می طلبد.
فعالیت  از  ماه   2 و  سال  یک  کرد:  تصریح  گندمی 
شورای پنجم گذشته و در تعامالتی که با مردم داریم 
فعالیت  از  از 2 سال  بیش  اذعان می کنند که  عمدتا 
دوره جدید مدیریت شهری گذشته است؛ این نشان 
احساس  بیشتر  را  زمان  گذر  شهروندان  که  می دهد 
و عالئم تحقق  رای خود  ثمره  و می خواهند  کرده اند 

وعده های ما را در سطح شهر مشاهده کنند.
حوزه  در  را  تحوالت  و  تغییر  شهروندان  افزود:  وی 
محالت مشاهده نمی کنند و همچنان صدای یک عده 
خاص در مجموعه شهرداری بلند بوده و گفتمان رقیب 

را در برنامه ها تبلیغ می کنند.
اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهد با بیان اینکه فعالیت ها و تصمیمات حوزه 
بیشتری  شتاب  باید  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی 
حوزه  این  برنامه ریز  تیم  کرد:  تاکید  بگیرد،  خود  به 
برنامه های سال آینده را مدون کند و برآوردها در این 

خصوص مشخص باشد.
تخصیص  منظر  از  شورا  گفت:  ادام��ه  در  گندمی 
هیچ گونه  فرهنگی  برنامه های  اجرای  برای  اعتبارات 
مشکلی ندارد و بودجه از 3 درصد می تواند به 4 یا 5 
درصد نیز افزایش باید اما این افزایش منوط به اجرای 
برنامه هایی قابل دفاع است که با برنامه ها و سیاست 
های شورای پنجم و وعده هایی که به شهروندان داده 

شده انطباق داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی ظرفیت های درون شهر 
و تمامی شهروندان را باید مدنظر قرار دهیم، تصریح 
کرد: ممکن است سلیقه برخی از شهروندان با سالیق 
ما همسو نباشد ولی در عین حال نیاز همه شهروندان 
همگان  برای  مختلف  برنامه های  و  شود  تامین  باید 

تدارک دیده و در دسترس باشد.
وی با بیان اینکه مشارکت و حضور مردم در برنامه ها 
باید گسترش یابد و آمار دقیقی از مشارکت و حضور 
و  تهیه  شهرداری  مختلف  برنامه های  در  شهروندان 
برای  باید  برنامه ها  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  وجود 

و  جوان  و  پیر  از  اعم  سنین  تمامی 
شود؛  پیش بینی  خردسال  و  کودک 
نسبت به شعارهایی که به شهروندان 
امیدواریم  و  هستیم  متعهد  دادی��م 
م��وض��وع ت��وج��ه ب��ه س��الی��ق همه 
آینده  سال  برنامه های  در  شهروندان 

پررنگ تر دیده شود.
مشهد  ش��ه��ر  ش������ورای  ع��ض��و 
پایه  باید  محالت  کرد:  خاطرنشان 
و  فرهنگی  ه��ای  فعالیت  اس��اس  و 
اجتماعی باشند و متاسفانه اقدامات 
مطلوب  تاکنون  محالت  سطح  در 
اجتماعی  شوراهای  اس��ت؛  نبوده 
محالت طبق برآوردها ارتباط چندانی 
با ساکنان محالت ندارد و در دعوت 
اجتماعی  حرکت های  به  شهروندان 

توفیق آن چنانی نداشته است.

شوراهای  آیین نامه  بود  قرار  اینکه  بیان  با  گندمی 
گیرد  قرار  بازنگری  و  اصالح  مورد  محالت  اجتماعی 
و به شورا ارائه شود، افزود: شورای شهر برای بررسی 
سریع و با فوریت این آیین نامه اعالم آمادگی می کند و 

امیدواریم هرچه زودتر توسط شهرداری ارسال گردد.
اجتماعی  ش��ورای  ظرفیت  گفت:  پایان  در  وی 
محالت نباید در تحوالت و تحرکات شهر نادیده گرفته 
شود و باید تمام تالش های ما به این منظور باشد که 
این  در  آوری��م،  ارمغان  به  شهروندان  برای  را  آرامش 
در  باید  خشونت ها  و  تنش ها  کاهش  جامعه  شرایط 
نشست های  در  و  باشد  کار  دستور 
هر  با  اف��راد،  دیدگاه های  از  محالت 
این  تحقق  برای  دیدگاهی  و  نگرش 

امر بهره گرفته شود.
شهر  در  خوبی  فرهنگی  اقدامات 

مشهد انجام شده اما کافی نیست 
به  اشاره  با  شهردار مشهد مقدس 
شورای  بکار  شروع  ابتدای  از  اینکه 
جدید  شهری  مدیریت  و  پنجم  شهر 
کیفیت  و  مردم  رویکرد  تغییر  هدف 
زن��دگ��ی آن��ه��ا ب���وده اس���ت، گفت: 
اقدامات فرهنگی خوبی در راستای 
در  و  شده  انجام  هدف  این  تحقق 
تغییر رویکرد مردم خوب کار کرده ایم 
باید  و  اقدامات کافی نیست  این  اما 
کارهای جدید و مبتکرانه ای در حوزه 

فرهنگی انجام شود. 

حوزه  که  معتقدم  اف���زود:  خامسی  زاده  تقی 
مهمترین  مشهد  ش��ه��رداری  فرهنگی  اجتماعی 
حوزه درشهرداری است لذا اقدامات این حوزه برای 
ویژه ای  اهمیت  از  واعضای شورای شهر مشهد  من 

برخوردار است. 
مشهد  شهر  ش��ورای  اعضای  اینکه  بیان  با  وی 
و  وپ��رورش  آم��وزش  در  پایگاهی  و  هستند  فرهنگی 
دانشگاه دارند، اظهار کرد: من نیز به عنوان شهردار 
کارهای  با  عمرانی  ه��ای  فعالیت  علیرغم  مشهد 
فرهنگی عجین بوده ام و سبقه فرهنگی دارم بنابراین 
اگر صحبت در خصوص حوزه فرهنگی انجام می شود 
بدین معنی نیست که فعالیت ها و تالش های شما در 

این حوزه را ندیده ایم.
مشهد  شهر  ش��ورای  اعضای  اینکه  بیان  با  وی 
و  وپ��رورش  آم��وزش  در  پایگاهی  و  هستند  فرهنگی 
دانشگاه دارند، اظهار کرد: من نیز به عنوان شهردار 
کارهای  با  عمرانی  ه��ای  فعالیت  علیرغم  مشهد 
فرهنگی عجین بوده ام و سبقه فرهنگی دارم بنابراین 
اگر صحبت در خصوص حوزه فرهنگی انجام می شود 
بدین معنی نیست که فعالیت ها و تالش های شما در 

این حوزه را ندیده ایم.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم که کار درحوزه فرهنگی 
بسیار وسیع است و همه انتظار دارند این حوزه همه 
جا حضور داشته باشد بر همین اساس نمی شود برای 
البته  حوزه فرهنگ چهارچوب مشخصی تعیین کرد 
این موضوع بد نیست که فرهنگ کنار مردم همه جا 

حضور داشته باشد.

انتقاد گندمی از برنامه های فرهنگی شهرداری مشهد: 

تودیع و معارفه رئیس اداره کتابخانه تبلیغ گفتمان رقیب 
های عمومی شهرستان زاوه 

های  کتابخانه  اداره  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
عمومی شهرستان زاوه در جلسه انجمن کتابخانه های 
عمومی با حضور زهرا باقرزاده معاون اداری مالی اداره 
و مهدی  کتابخانه های عمومی خراسان رضوی  کل 
زارعی فرماندار و دیگر اعضای انجمن کتابخانه های 

عمومی انجام شد.
با  زاوه  شهرستان  فرماندار  جلسه  این  ابتدای  در 
اشاره به لزوم ایجاد تحرک و پویایی و برون گرایی در 
حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: تالشها و فعالیتها در 
موضوع کتاب و کتابخانه های عمومی اداره کتابخانه 
ها باید رنگ و بوی عمومی بگیرد و از داخل کتابخانه 

ها به مجامع عمومی راه پیدا کند.
مهدی زارعی ادامه داد: در شهرستانهایی مانند زاوه 
که جمعیت در روستاها  پراکنده شده اندو بیش از 70 
درصد جمعیت شهرستان در روستاها هستند استفاده 
از ظرفیت دهیاریها و کمک گرفتن از فضای دهیاریها 
و کتابخوانی  و رنق کتاب  به نشر  تواند  به خوبی می 

کمک کند.
وی ادامه داد: دهیارهای شهرستان به عنوان رابط 
از  کتابخانه و روستاها فعالیت داشته باشند و کتابها 
کتاب  و  کتاب  به  مندان  اختیار عالقه  در  طریق  این 

خوانی قرار گیرد.
یکی  نیز  سیار  کتابخانه  داد:  ادامه  زاوه  فرماندار   
خصوص  این  در  تواند  می  که  است  راهکارهایی  از 
در  عمومی  های  کتابخانه  حضور  و  باشد  راهگشا 
روستاها نیز به بهترین نحو می تواند در ترویج فرهنگ 

کتاب و کتابخوانی کمک کار باشد.
کل  اداره  مالی  اداری  معاون  جلسه  این  ادامه  در 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر 
از دیدگاه فرهنگی و کتابدوستانه فرماندار شهرستان 
به  نسبت  مثبت  و  خوب  نگاه  این  به  توجه  با  گفت: 
شهرستان  مدیریتی  مجموعه  در  کتابخوانی  و  کتاب 
اهداف  پیشبرد  مسیر  زاوه  شهرستان  امیدواریم 
فرهنگی و توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 

را به سرعت بیشتری طی کند.
های  کتابخانه  ایجاد  داد:  ادام��ه  زاده  باقر  زه��را 
خاص  شرایط  به  توجه  با  سیار  کتابخانه  و  مشارکتی 
مختلف  روستاهای  در  جمعیتی  توزیع  و  شهرستان 
درشهرستان  ها  کتابخانه  توسعه  برای  اصلی  راهکار 

است.
مجامع  در  خوان  کتاب  نشستهای  داد:  ادامه  وی 
مختلف در جمع دانش آموزان و دانشجویان و مدیران 
و دیگر فضاهایی که امکان برگزاری وجود دارد برگزار 

می شود تا انگیزه مطالعه در جمع مردم ایجاد شود.

سازمان اجتماعی و 
فرهنگی در تحقق آنچه 
که ما به شهروندان در 
دوران انتخابات وعده 

داده بودیم موفق نبوده 
و به مطالبات و خواست 

شهروندان پاسخ 
مناسبی داده نشده 

است چراکه ما بیشترین 
گفتمان و گفتگو را در 

حوزه فرهنگی داشته ایم 
و انتظارات شهروندان 

از مدیریت شهری در این 
زمینه خیلی بیشتر از 

عملکرد امروز بوده است

,,

خبر

رئیس کتابخانه گویای آستان قدس رضوی گفت: 
مطالعاتی  منبع  ه��زار   13 مشهد  در  کتابخانه  این 
دیداری و نوشتاری ویژه افراد کم بینا و نابینا در اختیار 
دارد و گروه های مختلف این قشر از مقطع ابتدایی تا 

دانشگاه می توانند از این منابع بهره مند شوند.
به گزارش ایرنا،علی وظیفه دان افزود: این کتابخانه 
از سال 1383 تاکنون با گردآوری منابع مطالعاتی از 
قالب   در  دیجیتالی  منابع  صوتی،  های  کتاب  جمله 
بریل  کتاب  های  و   VcD  ،DVD، cD، MP3 های
فرهنگی،  علمی،  کمک  آموزشی،  موضوعات  در 
تاریخی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و دیگر موضوعات 
و مجموعه  ای از نرم  افزارهای ویژه روشندالن در حال 

ارائه خدمت به افراد نابینا و کم بینا است.
در  خدمات  ارائ��ه  و  عضویت  داش��ت:  اظهار  وی 
نابینا  و  بینا  کم  قشر  برای  رضوی  گویای  کتابخانه 
رایگان است و هم اکنون 230 نابینا و کم بینا از اقشار 
مختلف عضو این کتابخانه هستند و از منابع آن بهره 

می برند.
توانند عالوه  وی گفت: اعضای کتابخانه گویا می 
بر استفاده از تجهیزات موجود در کتابخانه، از منابع 
تا زمان دلخواه  یا  مطالعاتی آن تصویر برداری نموده 
آن را به امانت بگیرند، همچنین استفاده از خدمات 
این کتابخانه به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت 

نیز میسر است.
در  کتابخانه  این  منابع  لیست  افزود:  دان  وظیفه 
قالب نرم افزار eXceLL بر روی وب  سایت کتابخانه 
hTTp://LibrAry.AQr.ir/ نشانی  به  رضوی  گویای 

و  پرتال سازمان کتابخانه  ها، موزه  ها  زیر  Gooya در 

مرکز اسناد آستان  قدس  رضوی قرار دارد.
وی اظهار داشت: بخش سیار و تلفنی این کتابخانه، 
در محل  را  بینایان  کم  و  نابینایان  نیاز  مورد  کتابهای 
همچنین  و  دهد  می  تحویل  آنان  درخواست  مورد 
سراسر  به  پست  طریق  از  را  اعضا  درخواستی  منابع 

ایران ارسال می کند.
مراجعه  درخواستی  منابع  تامین  برای  گفت:  وی 
یا  کتاب  تبادل  رضوی،  گویای  کتابخانه  به  کنندگان 
اهدای منابع به دیگر کتابخانه ها نیز توسط کتابخانه 

گویای رضوی انجام می شود.

خبر
کتابخانه گویا در مشهد 13 هزار منبع 

مطالعاتی دارد
مدرس طب سنتی در حوزه علمیه مشهد مطرح 

کرد:

سن بلوغ بهترین زمان برای حجامت
مدرس طب سنتی حوزه علمیه مشهد گفت: فواید 
حجامت برای افرادی که در سن نزدیک به دوره بلوغ 
گروه های  سایر  از  بیشتر  دارند،  قرار  جوانی  دوره  و 

سنی دیگراست.
اینکه  به  اشاره  با  ایسنا، محمد سروری  گزارش  به 
دارد«،  وجود  کتف  ناحیه   در  فیلترهایی  یک سری   «
اظهار کرد: انجام حجامت باعث خارج شدن مقدار ی 
از کثیفی ها وآلودگی های خون که در ناحیه کتف گیر 
نشان  را  بدن عالئمی  بهار،  می کند، است. در فصل 
است؛  شبیه  خون  ازدیاد  به  عالئم  این  که  می دهد 
خارش های  احساس  چشم ها،  و  ص��ورت  قرمزی 
غیرعادی و سرگیجه  همراه با قرمزی صورت از جمله 

این عالئم هستند.
مدرس طب سنتی حوزه علمیه مشهد خاطرنشان 
نزدیک  که در سن  افرادی  برای  فواید حجامت  کرد: 
به دوره بلوغ و دوره جوانی قرار دارند، بیشتر از سایر 
حال  در  آن ها  بدن  زیرا  دیگراست؛  سنی  گروه های 
این  بیماری های  بیشتر  است.  رشد  و  خون سازی 
انجام حجامت  و  به خون می شود  گروه  سنی مربوط 
در رشد این افراد تسریع ایجاد می کند و در تحریک 
به خون سازی خیلی می تواند موفق عمل کند.  بدن 
این افراد می توانند بیشتر از یک بار در سال حجامت 
هم  پاییز  در  بهار،  فصل  عالوه بر  و  دهند  انجام 

حجامت کنند.
اشاره  با  مشهد  علمیه  حوزه  سنتی  طب  مدرس 
الساقین  حجامت  حجامت،  نوع  »بهترین  اینکه  به 
وجب  یک  حجامت  ناحیه  این  کرد:  بیان  پاهاست«، 
باالتر از قوزک بیرونی پا قراردارد و مواد آلوده ای که در 
این محدوده وجود دارد برای مغز، کبد و قلب مزاحمت 
کلیه ها   برای  آلوده  مواد  این  و می توان  ایجاد می کند 
آن  درد  و  کرد  جابه جا  بدن  نقاط  سایر  به  باالتنه  از  را 
مناطق را که درواقع در جابه جایی و رسوبات خون در 
یک منطقه گیر کرده و باعث درد و ناراحتی شده است، 
کم کرد. مثل درد شدید کلیوی که با حجامت الساقین 
می گیریم.  را  کلیه ها  اطراف  در  خون  التهاب  جلوی 
خون را به سمت پایین تنه می کشیم که کلیه ها از درد 
چرکی  جوش های  و  دمل  باالتنه  در  اگر  یا  شوند  آزاد 
سمت  به  الساقین  حجامت  با  باشد،  داشته  وجود 

پایین تنه منتقل می کنیم.
بیان  مشهد  علمیه  ح��وزه  سنتی  طب  م��درس 
افراد  باردار،  زنان  خون،  کم  افراد  به  حجامت  کرد: 
پالکت  که  کسانی  و  سال   2 زیر  کودکان  میانسال، 

خون آن ها کم است، توصیه نمی شود.

رئیس دانشگاه پیام نور  خبرداد؛

فراگیر  آزم��ون  آغ��از  ثبت نام 
کارشناسی ارشد در مشهد

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از آغاز  ثبت نام 
آزمون فراگیر کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد.

به گزارش »صبح امروز«، نژادعلی با اعالم شروع ثبت 
نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه، اظهار کرد: 
ثبت نام و شرکت در این آزمون  از 29 مهرآغاز شده و تا 
6آبان ماه ادامه دارد و داوطلبان می توانند  با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش  آموزش کشور نسبت به ثبت نام 

اقدام نمایند.
 1397 ماه  آذر   23 تاریخ  در  آزمون  این  افزود:  وی 
دوم  نیمسال  از  شدگان  پذیرفته  و  شد  خواهد  برگزار 
سال تحصیلی جاری به عنوان دانشجو می توانند در 

دانشگاه مشغول تحصیل شوند.
رئیس دبیرخانه منطقه 9 دانشگاه پیام نور با اشاره به 
کیفیت باالی آموزشی این دانشگاه افزود: از مهمترین 
تسهیالت آموزشی تحصیل در پیام نور امکان ثبت نام 
تکمیل  ثابت)ویژه  شهریه  درصد   50 پرداخت  با  تنها 
کمتراز  کارمزد  با  الحسنه  قرض  وام  اعطای  ظرفیت(، 
بار(،  اولین  )برای  شهریه  مبلغ  کل  برای  1.5درص��د 
تسهیالت ویژه صندوق رفاه و بنیاد علوی، پایین ترین 
شهریه دانشگاهی در کشور، تعیین شهر محل برگزاری 
تحصیل  دانشجو،  انتخاب  به  ترم  پایان  امتحانات 
همزمان در دو رشته و سهولت در تغییر رشته و مهمان 

شدن در شهر مورد نظر دانشجو است .
تبلیغات  دانستن  غیرقانونی  با  چنین  هم  نژادعلی 
موسسات درخصوص پذیرش فراگیر دانشگاه پیام نور 
افزود: این دانشگاه برای هیچ یک از موسسات آموزشی 
تحصیل  ادامه  یا  و  داوطلبان  نام  ثبت  برای  را  مجوزی 
آنها صادر نکرده است و بارها اعالم نموده که فعالیت 
همه موسسات آموزشی که با استفاده از نام و اعتبار این 

دانشگاه فعالیت و تبلیغ می کنند، غیرقانونی است.
 وی افزود: جزئیات نحوه شرکت در دوره های فراگیر 
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور صرفا از طریق 
 www.SANJeSh.orG سایت سازمان سنجش به نشانی
 www.pNu.Ac.ir نشانی  به  نور  پیام  دانشگاه  پرتال  و 
اعالم شده است و دانشگاه پیام نور با هیچ موسسه ای 

در این زمینه همکاری ندارد.

خبر خبر

تحقیقات  م��رک��ز  رئ��ی��س 
با  دخانیات  کنترل  و  پیشگیری 
در  سیگار  مصرف  میزان  اینکه  بیان 
زنان یک دهم مصرف در مردان است، گفت: این در 
حالی است که میزان مصرف قلیان در هر دو جنس 

تقریبا برابر است و این موضوع یک زنگ خطر است.
میزان  درباره   ، ایسنا، غالمرضا حیدری  به گزارش 
مصرف دخانیات در زنان گفت: بنا بر تحقیقاتی که در 
زمینه مصرف دخانیات در چند سال اخیر انجام شده 
است، مصرف سیگار یک تا چهار درصد زنان در سطح 

کل کشور را در برمی گیرد.
مصرف  درباره  مطالعاتی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
قلیان در زنان انجام شده است. طبق این مطالعات، 
حدود 20درصد از زنان تجربه مصرف قلیان را داشته 

قلیان  تفریحی  صورت  به  آن ها  از  30درصد  حدود  و 
و  سیگار  مصرف  تفاوت  درب��اره  حیدری  می کشند. 
قلیان در زنان و مردان نیز گفت: مصرف روزانه سیگار 
در زنان حدود یک دهم در مردان است. این در حالی 
است که تفاوت مصرف قلیان در زنان و مردان بسیار 
ناچیز است و تقریبا این میزان مصرف برابر است. روند 
ثابت  مردان  در  دو هه گذشته  یکی  در  قلیان  مصرف 
شده، اما در زنان روند افزایشی اندکی را داشته ایم که 

یک زنگ خطر است.
و کنترل دخانیات  پیشگیری  رئیس مرکز تحقیقات 
مصرف  از  ناشی  بیماری های  احتمال  اینکه  بیان  با 
دخانیات در زنان و مردان به یک میزان است، افزود: 
مثل  تولید  و  باروری  قدرت  دارای  زنان  حال  عین  در 

هستند.

نوجوانان  اداره جوانان،  رئیس 
گفت:  بهداشت  وزارت  مدارس  و 
سبک زندگی و تغذیه نوجوانان نیاز به 
فرهنگ سازی و اصالح دارد؛ حدود 19 درصد نوجوانان 
هنوز به غذای خود نمک اضافه می کنند و مصرف تنقالت 

چرب نیز در این گروه سنی بیداد می کند.
به گزارش ایرنا، گالیل اردالن روز سه شنبه با اعالم این 
مطلب به مناسبت هفته سالمت نوجوانان و مدارس که از 
اول آبان آغاز می شود، افزود: نوجوانان و جوانان 21 درصد 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند و ایران جزو کشورهای 
جوان تلقی می شود؛ این درحالی است که حدود 10 
درصد نوجوانان مبتال به چاقی بوده و 13 درصد آنها نیز 
اضافه وزن داشته و 46 درصد نوجوانان نیز فعالیت فیزیکی 
مدارس  و  نوجوانان  جوانان،  اداره  رئیس  دارند.  ناکافی 

وزارت بهداشت اضافه کرد: در مدارس باید میان وعده 
غذایی سالم و مقوی سرو شود، چنانچه نوجوانان به ویژه 
دختران دچار کمبود پروتئین، کلسیم و سایر ریزمغذی 
ها شوند، ممکن است در سنین باالتر دچار اختالالت و 
بیماری های جسمی شوند. کم خونی، فقر آهن، آشفتگی 
ذهنی و رفتاری، دیابت، پوکی استخوان، چاقی، اضافه 
وزن و بیماری های قلبی و عروقی، با تغذیه سالم و مناسب 
قابل پیشگیری است. وی افزود: این بسته خدمتی، در 
دو سطح پزشک و غیرپزشک اجرا می شود و نوجوانان 
در زمینه رفتارهای مخاطره آمیز، وضعیت تغذیه، سالمت 
و  و وزن  بدنی، سالمت اجتماعی، قد  توده  نمایه  روان، 
فعالیت فیزیکی، توسط کارشناسان مورد سنجش و ارزیابی 
قرار می گیرند و چنانچه نیاز باشد، برای پیگیری وضعیت 

سالمتی به پزشک ارجاع داده می شوند.

مدیر کل بهزستی استان تهران 
گفت: هزینه معاینه طرح تنبلی 
نیازمند  های  خانواده  برای  چشم 

رایگان خواهد بود.
طرح  آغ��از  در  بیات نژاد  داری��وش  مهر،  گ��زارش  به   
پیشگیری از تنبلی چشم و سایر اختالل های بینایی با 
اشاره به اینکه طرح غربالگری و پیشگیری از تنبلی چشم 
22 سال است که اجرایی می شود، گفت:  این طرح اثرات 
مثبتی را برای پیشگیری از نابینایی و کم بینایی کودکان 
داشته است. وی با تاکید براینکه با اقدامات پیشگیرانه 
مختلف  بخش های  در  معلولیت ها  ب��روز  از  می توانیم 
کشوری  برنامه  اجرای  واقع  در  اف��زود:  کنیم  جلوگیری 
پیشگیری از تنبلی چشم و سایر اختالالت بیماری از این 
دست برنامه ها است.  مدیر کل بهزیستی استان تهران با 

اشاره به اینکه طرح پیشگیری از تنبلی چشم با هزینه های 
از  بهزیستی  سازمان  گفت:  می شود  انجام  کم  بسیار 
خانواده های بی بضاعت نیز هزینه ای را دریافت نمی کند. 
وی تاکید کرد: براساس آمارهای بیش از یک میلیون نفر 
نابینایی رنج می برند و  از کم بینایی و  از جمعیت کشور 
انجام چنین طرح هایی در کشور می تواند از معلولیت های 
نابینایی و کم بینایی جلوگیری کند. وی با اشاره به اینکه 
بیش از 15 هزار و 300 نفر از معلوالن شناسایی شده در 
بهزیستی استان تهران افراد کم بینا و نابینا هستند گفت: 
از اعتبارات سازمان بهزیستی در حوزه  بخش عمده ای 
توانبخشی به این افراد اختصاص پیدا می کند و  می توانیم 
با اطالع رسانی وآگاهی بخشی به موقع به خانواده ها از بروز 
معلولیت های نابینایی و کم بینایی و همچنین تنبلی چشم 

کودکان جلوگیری کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات و پیشگیری و کنترل دخانیات خبرداد؛

زنگ خطر مصرف قلیان در زنان 
رئیس اداره جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت:

19 درصد نوجوانان به غذا نمک می زنند
مدیربهزیستی استان تهران:

هزینه معاینه چشم کودکان نیازمند رایگان است

»صبح امروز« گزارش می دهد؛

کنیم اهدا  بنیادین  سلول  هزینه ای  هیچ  بدون 

مدیر بخش آفرزیس سازمان انتقال خون خراسان 
بدون  خون  سازمان  توسط  اقدام  این  گفت:  رضوی 
در نظر گرفتن هزینه های باالی این روش، به صورت 
رایگان انجام شده و در اختیار مراکز و درمانگاه ها و 

بیمارستان ها می دهد.
در  طهرانیان  امروز"بهناز  روزنامه"صبح  گزارش  به 
سلول های  پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه 
بنیادین و تعریف آفرزیس  که در محل دفتر مدیریت 
بخش آفرزیس برگزار شد، افزود: آفرزیس این معنا را 
در بردارد که ما از خون فرد تنها فرآورده های خونی 
را گرفته و دیگر اجزای خون را به همراه خون به بدن 
فرد اهدا کننده باز گردانده زیرا که بدن فرد مطمئن و 

امن ترین حا برای نگهداری از خون است.
برای  مکان  بهترین  انسان  بدن  کرد:  تصریح  وی 
بدن  و  رگ ها  در  خون  که  زیرا  است  خون  نگهداری 
در  کمتر  و  مانده  امن  همیشه  و  کرده  پیدا  جریان 
بنابراین  است  شدن  فاسد  و  آلودگی  و  خطر  معرض 
در  روش  این  از  بهره گیری  با  خون  انتقال  سازمان 
خونی  فرآورده های  و  خون  از  بهتر  استفاده  جهت 
سالمت  از  که  کسانی  و  مستمر  اهداکننده  افراد  از 

برخوردار باشند گرفته می شود.
مزایای آفرزیس

طهرانیان اظهار داشت: به دلیل استفاده از وسایل 
آفرزیس  و ست های گران قیمت در روش  بهداشتی 
را  و مدت زمانی بیش تری  بهتر  افرادی که  از  بیشتر 
بهره  نگه دارند  سالم  را  خود  بدن  و  خود  می توانند 
روش  این  از  که  خونی  واح��د  یک  که  چرا  می برد 
آفرزیس گرفته شده معادل شش یا هفت واحد خون 

به روش های دیگر است.
به  خون  اهدای  برای  که  اف��رادی  کرد:  بیان  وی 
وی  خون  باید  می کنند  مراجعه  سازمان  این  مراکز 
آزمایش شده و پس از آن پالکت از خون جدا شود اما 
در روش آفرزیس که فرد با یک ژنتیک خاص پالکت 
 های خود را اهدا می کند و از این لحاظ حساسیتی 

به فرد گیرنده وارد نمی شود.
طهرانیان در خصوص کاربرد آفرزیس توضیح داد: 
درمانی  شیمی  حال  در  مداوم  که  سرطانی  بیماران 
بوده و نیاز به پالکت داشته و یا کسانی که قصد پیوند 
مغز استخوان دارند و به پالکت نیاز دارند بسیار موثر 

بوده و در درمان افراد نیز تاثیرگذار است.
استفاده پالسما در تهیه دارو

گفت:  دارو  تهیه  در  پالسما  به  اش��اره  با  وی 
پالسمایی که به روش آفرزیس از خون فرد اهداکننده 
مرزهای  درون  داروها  از  بعضی  که  می شود  گرفته 
ایران تهیه و ساخته می شود و برخی دیگر در خارج 
پالسمای  از  اطمینان  به خاطر  و  شده  تهیه  ایران  از 
به  را  تاثیر مثبت و خوبی  داخلی در ساخت  داروها 

همراه آورده است.
سازمان  ک��رد:  اش��اره  طهرانیان 
پیش  در  که  روشی  با  خون  انتقال 
گرفته و قدم گذاشتن در این مسیر با 
خون  از  خونی  فرآورده های  دریافت 
تنها مواد الزم را گرفته و باقی خون 
باقی بماند  در بدن فرد اهدا کننده 
و در صورت لزوم از آن ها گرفته شود.

آفرزیس هیچ  هزینه ای ندارد
آفرزیس  مرکز  ک��رد:  مطرح  وی 
شعبه  خون  انتقال  مرکز  در  واق��ع 
تقی آباد تنها مرکز در استان خراسان 
خونی  فرآورده های  که  بوده  رضوی 
این  و  گرفته  اهداکننده  فرد  از  را 
اقدام توسط سازمان خون بدون در 
این  ب��االی  هزینه های  گرفتن  نظر 
داده  انجام  رایگان  به صورت  روش، 
و  درمانگاه ها  و  مراکز  اختیار  در  و 

بیمارستان ها می دهد.
مرکز  مدیر  مصاحبه  این  ادامه  در 
انتقال  نحوه  خصوص  در  آفرزیس 
سلول های بنیادین گفت: فردی که 

را  استخوان  مغز  پیوند  و  بنیادین  سلول های  به  نیاز 
داشته باشد ممکن است باتوجه به ژنتیک hAL در 

خانواده و نزدیکان خود را پیدا کند.
بهناز طهرانیان افزود: انتقال خون به فکر تشکیل 
یک بانک مانند بانک بزرگ خونی است که هر فردی 
کند  دریافت  را  خون  بتواند  خونی  مشخصات  هر  با 
از این بانک نیز بتواند به راحتی پیوند مغز استخوان 
با  که  طریق  این  به  داده  انجام  را 
تشخیص  و  سالم   اف��راد  پذیرش 
hALو ثبت این مشخصات در بانک 
شده  ثبت  اف��راد  از  نیاز  ص��ورت  در 
فرد  به  و  گرفته  بنیادین  سلول های 

بیمار انتقال یابد.
با  بنیادین  سلول های  بانک  تشکیل 

پیشنهاد انتقال خون 
ایران  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
بانک  دیگر  کشورهای  برخی  در 
شده  تشکیل  بنیادین  سلول های 
تشکیل  بر  مبنی  تصمیمی  نیز  و 
بانک جهانی درخصوص سلول های 
بنیادین گرفته شده که به زودی این 
در  و  می گیرد  شکل  جهانی  بانک 
از  اولیه  پیشنهاد  به  بانک  این  ایران 
شکل  خون  انتقال  سازمان  سمت 

گرفت.
ط��ه��ران��ی��ان اظ��ه��ار داش���ت: با 
در  سالم  اف��راد  وآمد  رفت  به  توجه 
امر  ب��ه  ک��ه  خ��ون  انتقال  س��ازم��ان 

بدن  از  نتیجه  در  و  دارند  استمرار  نیز  خون  اهدای 
خصوص  در  بهره مندند  دیگران  نسبت  به  سالم تری 
گیرندگان  به  آن  انتقال  نحوه  و  سلول های بنیادین 
به  کردن  قبول  صورت  ودر  شده  داده  توضیحاتی 
سلول های  بانک  در  ثبت  جهت  آزمایشات  انجام 

بنیادین می پردازند.
انتقال سلول های بنیادین بدون جراحی و بیهوشی

بنیادین  برای دریافت سلول های  وی عنوان کرد: 
انتقال  سازمان  که  دارد  وجود  متفاوتی  روش های 
این  خون  به  بنیادین  سلول های  انتقال  با  خون 
باز  فرد  بدن  به  مجدد  را  خون  و  دریافت  سلول هارا 
نوین ترین  و  بهترین  از  روش  این  که  می گرداند 

روش های دریافت سلول های بنیادین است.
سرطان  به  مبتال  بیماران  داد:  ادام��ه  طهرانیان 
و  بداند  موثر در درمان  را  پیوند  افراد  این  پزشک  که 
به    hAL آزمایش و تشخیص  با  تشخیص داده شود 
پیشنهاد  بنیادین  سلول های  اهدای  برای  خانواده 
فرد  به  می توانند  تشابه  صورت  در  که  می شود  داده 

بیمار اهدا کنند.
که  موضوع  این  به  توجه  با  اما   : داد  توضیح  وی 
درگیر  سرطان  بیماری  با  که  ف��ردی  است  ممکن 
شده است با مشخصات ژنتیکی وhAL او مطابقت 
بنیادین  سلول های  بانک  از  می تواند  باشد  نداشته 
سلول های  انتقال  با  اهدا کننده  فرد  و  گرفته  کمک 
بنیادین به بدن فرد بیمار سبب درمان قطعی اوشود.

طهرانیان خاطر نشان کرد: تنها روشی که انتقال 
به  ان  اهدای  و  بنیادین  دریافت سلول های  به  خون 

فرد گیرنده دارد از راه خون است.

با توجه به رفت وآمد 
افراد سالم در سازمان 

انتقال خون که به 
امر اهدای خون نیز 
استمرار دارند و در 

نتیجه از بدن سالم تری 
به نسبت دیگران 

بهره مندند در خصوص 
سلول های بنیادین 

و نحوه انتقال آن به 
گیرندگان توضیحاتی 
داده شده ودر صورت 

قبول کردن به انجام 
آزمایشات جهت ثبت در 

بانک سلول های بنیادین 
می پردازند

,,

حوادث
سانحه رانندگی در بجستان یک کشته داشت

مدیر بحران و حوادث پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 
و  پراید  سواری  خودرو  برخورد  اثر  بر  گفت:  گناباد  پزشکی 
وانت پیکان در شهرستان بجستان یک نفر جان خود را از 

دست داد و سه نفر مصدوم شدند.
امین زمانی افزود: به دنبال اعالم این سانحه که امروز در 
وقوع  به  مطرآباد  روستای  به  بجستان  جاده  پنج  کیلومتر 
پیوست، بالگرد اورژانس هوایی و سه دستگاه آمبوالنس از 
مرکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هالل احمر بجستان به 

محل اعزام شد.
به  سانحه  این  مصدومان  داش��ت:  اظهار  وی 
بهلول  عالمه  و  بجستان  مدنی  ا...  آیت  بیمارستانهای 
اثر  بر  دیگری  سانحه  در  همچنین  یافتند.  انتقال  گناباد 
کیلومتر  در  تریلی  یک  با  پراید  خودرو  دستگاه  یک  برخورد 
توسط  که  شدند  مصدوم  نفر   2 قاین  به  گناباد  جاده   35

بالگرد به بیمارستان عالمه بهلول گناباد انتقال یافتند.
زمانی افزود: حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده 

است.

باند حفاری غیرمجاز در کاشمر متالشی شد
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
اماکن  غیرمجاز  حفاری  نفره  پنج  باند  اعضای  گفت: 
و  دستگیر  پاسداران  سپاه  همکاری  با  کاشمر  در  تاریخی 

تعدادی اشیا و سکه تاریخی از آنان کشف شد.
دریافت  از  پس  افزود:  کیانی مقدم  مجید  سرهنگ 
گزارش مبنی بر فعالیت و حضور یک باند حفاری غیرمجاز 
در یکی از روستاهای بخش مرکزی کاشمر بررسی موضوع 
مشخص  از  پس  گفت:  گرفت.وی  قرار  کار  دستور  در 
عملیات  گروه  قضایی،  دستور  اخذ  و  حفاری  محل  شدن 

اعضای  حفاظت  یگان  ماموران  و  کاشمر  سپاه  اطالعات 
افراد  این  منازل  از  بازرسی  در  کردند.  دستگیر  را  باند  این 
کشف  قدیمی  اشیاء  و  سکه   15 سفالی،  کوزه  پنج  تعداد 
پس  شده  دستگیر  سودجوی  افراد  افزود:  او  شد.  ضبط  و 
مرجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  اولیه،  بازجویی  از 

قضایی شدند.

در  ای  حرفه  سارقان  نفره   7 باند  اعضای  دستگیری 
سبزوار

دستگیری  از  استان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
فقره   70 کشف  و  ای  حرفه  سارقان  نفره   7 باند  اعضای 
های  شهرستان  و  سبزوار  شهرستان  در  مغازه  سرقت 

همجوار خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  زاده"  قربان  "ابراهیم  سرهنگ 
شیشه  دارای  مغازه  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت: 
به  موضوع  پیگیری  شهرستان،  سطح  در  سکوریت 
احتمالی  سارقان  یا  سارق  دستگیری  و  شناسایی  منظور 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 

شهرستان سبزوار قرار گرفت.
شیوه  بررسی  و  اطالعاتی  اشراف  با  ماموران  افزود:  وی 
مداربسته  های  دوربین  بازبینی  و  سرقت  وقوع  های 
تحقیقات  از  پس  و  مشکوك  پراید  وانت  دستگاه  یک  به 
سوابق  دارای  خودرو  مالک  فرزند  که  شد  محرز  میدانی 
کیفری متعددی بوده که پس از انجام سرقت ها به یکی از 

شهرهای همجوار متواری شده است.
با  ماموران  داشت:  اظهار  ادامه  در  زاده  قربان  سرهنگ 
های  شهرستان  از  یکی  در  متهم  مخفیگاه  شناسایی 
همجوار با هماهنگی مقام قضائی این متهم را در عملیاتی 

ضربتی دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های 

به عمل آمده به 70 فقره سرقت از مغازه های دارای شیشه 
های  شهرستان  و  سبزوار  شهرستان  سطح  در  سکوریت 
از  دیگر  نفر   6 همدستی  با  و  پراید  وانت  خودرو  با  همجوار 
اظهار  کرد،  اعتراف  ها  سکوریت  شیشه  تخریب  طریق 
داشت: همدستان این سارق نیز با هماهنگی مقام قضائی 
جداگانه  هایی  عملیات  طی  استان  مختلف  شهرهای  در 

دستگیر شدند.
رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
مقدماتی به مراجع قضائی معرفی که تحقیقات به منظور 
اموال  کشف  و  دیگر  احتمالی  یا سارقان  دستگیری سارق 

مسروقه همچنان ادامه دارد.

مرزهای  در  مخدر  مواد  و  سوخت  قاچاقچیان  ناکامی 
خراسان رضوی 

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف مقادیر 
قابل توجهی مواد مخدر و سوخت قاچاق توسط مرزبانان 

این استان طی یک هفته اخیر خبر داد.
سردار جان نثار، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
با  برخورد  راستای  در  داشت:  بیان  خبر  این  تشریح  در 
این  مرزبانان  کشور،  از  ملی  سرمایه  خروج  و  قاچاقچیان 
فرماندهی در ایست و بازرسی هنگ مرزی تایباد موفق به 

کشف مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق شدند.
مرزبانان  گفت:  خبر  این  تکمیل  در  جان نثار  سردار 
خراسان رضوی طی یک هفته گذشته با ایجاد گشت های 
موفق  قاچاقچیان،  فعالیت  عرصه  نمودن  تنگ  و  مستمر 
شدند 23 هزار و 730 لیتر به ارزش 1 میلیارد و 63 میلیون 
تحویل  و  دستگیر  را  نفر   46  ، کشف  قاچاق  سوخت  ریال  

مراجع قانونی دهند.
بودن  هوشیار  بر  مجدد  تأکید  ضمن  جان نثار  سردار 

راستای  در  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  مرزبانان 
با  قاطع  برخورد  و  استان  مرزهای  از  حفاظت  و  حراست 
مرزبانی  غیور  نیروهای  کشورمان،  خاك  به  تجاوز  هرگونه 
در درگیری با قاچاقچیان و سوداگران مرگ موفق به کشف 
نفر   2 دستگیری  و  فشرده  هروئین  کیلوگرم   14 از  بیش 

قاچاقچی شدند.
این مقام عالی مرزبانی استان در خاتمه با تقدیر و تشکر 
در  که  خورشید  سرزمین  برکف  جان  مرزبانان  رشادت  از 
گذشتگی  جان  از  و  رشادت  و  ایثار  با  شرایط،  سخت ترین 
می شوند،  نظام  معاندین  پلید  اهداف  تحقق  مانع  خود 
مرگ  سوداگران  و  قاچاقچیان  معاندین،  کرد:  خاطرنشان 
بدانند مرزبانان همچون گذشته با صالبت و غیرت وصف 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرزهای  از  پاسداری  به  ناشدنی 
ایستادگی  شرارت  هرگونه  مقابل  در  و  داد  خواهند  ادامه 

خواهند کرد.

دسیسه زن فال گیر برای نابودی یک زندگی
محبوبه وقتی شنید شوهر دوستش مرد خیلی خوبی 

است او را برای خودش انتخاب کرد.
بازپرس  روی  پیش  وقتی  عجیبی  شکایت  در  ناهید 
ایستاد گفت: 5 سال قبل با جوانی در فامیل ازدواج کردم. 
اینکه  تا  بودم  راضی  داشت  دوست  را  زندگی  »حامد« 
از  شنیدم  محبوبه  از  روز  آن  دیدم  میوه  بازار  در  را  دوستم 
خوبی های  از  بزرگی  اشتباه  با  و  است  شده  جدا  شوهرش 
حامد گفتم در میان همین سخن ها محبوبه گفت: مرد ها 
می کردم  فکر  هم  من  دارند!  را  یکی  سرشان  زیر  همه 
شوهرم خیلی به زندگی اش عالقه مند است، اما وقتی با 
زن فالگیر آشنا شدم تازه فهمیدم که مهربانی های او واهی 
بود و همسرم با زن دیگری ارتباط دارد. آن روز محبوبه آن 
قدر از زن فالگیر اینترنتی تعریف کرد که آینده را به راحتی 

تماس  او  با  شدم  وسوسه  هم  من  که  می کند  بینی  پیش 
بگیرم.

وی افزود: او هر بار ۸0 هزار تومان به خاطر مشاوره هایش 
از من می گرفت تا این که یک روز گفت: همسرت به دختر 
به مهربانی های  از بستگانش عالقه مند است. دیگر  یکی 
خاطر  به  او  می دادم  احتمال  و  نمی کردم  توجهی  حامد 
جا  آن  به  تا  ماجرا  این  می کند  لطف  من  حق  در  چاپلوسی 
ادامه یافت که به پیشنهاد فالگیر از همسرم طالق گرفتم، 
و  نبود  بیش  نیرنگی  این ها  همه  که  شدم  متوجه  امروز  اما 

من به راحتی فریب خورده ام.
فالگیر  زن  از  حاال  و  شد  نابود  ام  زندگی  گفت:  ناهید 
از من طالق بگیرد  تا حامد  شکایت دارم، چون باعث شد 
به  دست  آن ها  ام  فهمیده  حاال  کند  ازدواج  محبوبه  با  و 
بود  گرفته  تصمیم  من  تعریف های  با  محبوبه  و  بودند  یکی 
با شوهرم ازدواج کند، چونکه شوهر اولش معتاد و بدرفتار 
شوهر  بود  شده  وسوسه  من  تعریف های  شنیدن  با  و  بود 

خوبی داشته باشد.

دوچرخه  و  موتورسیکلت  ای  حرفه  دزد  ساله   10 کودك 
بود! 

انتظامی شهرستان فریمان گفت: در پی وقوع  فرمانده 
چند فقره سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در شهرستان 
فریمان، طرح ویژه ای برای دستگیری عامل این سرقت ها 

در دسنور کار قرار گرفت.
حادثه  این  جزئیات  تشریح  با  خرسند  جواد  سرهنگ 
پی  در  فریمان  مرکزی  کالنتری  تجسس  دایره  تیم  افزود: 
گیری این پرونده، پس از کنترل و مراقبت های نامحسوس 
به اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد یک کودك عامل 

این سرقت ها است.
این  تحقیقات  ادامه  در  انتظامی  ماموران  افزود:  وی 

و  شناسایی  را  بود  سرقت  عامل  که  ساله   10 کودك  پرونده، 
از  اش  انگیزه  و  علت  ساله،   10 کودك  این  کردند.  دستگیر 
عالقه  همچنین  و  کردن  دزدی  هیجان  را  سرقت  ارتکاب 
این پسر بچه  به موتورسیکلت و دوچرخه اعالم کرد.  زیاد 
دوچرخه  و  موتورسیکلت  سرقت  فقره  سه  به  تاکنون 
کشف  را  سرقتی  نقلیه  وسایل  این  پلیس  و  کرده  اعتراف 

و به مالباختگان تحویل داده است.

دستگیری 2 سارق حرفه ای در قوچان
سارق   2 گفت:  قوچان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر  قوچان  در  حرفه ای 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  منظور  به  مقدماتی 

معرفی شدند.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  مصرخانی  غدیر  سرهنگ 
اماکن  از  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  گفت:در  قوچان 
عمومی در سطح حوزه استحفاظی کالنتری 12 فلسطین، 
ودستگیری  شناسایی  منظور  به  موضوع  پیگیری 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  احتمالی  سارقان  یا  سارق 
دایره  ماموران  که  این  به  اشاره  با  وی  گرفت.  قرار  ماموران 
و  اطالعاتی  اشراف  با  فلسطین   12 کالنتری  تجسس 
دار  سابقه  سارق  یک  به  سرقت،  وقوع  شیوه های  بررسی 
با  وی  توسط  سرقت ها  انجام  از  اطمینلن  از  وپس  مظنون 
دستگیر  ضربتی  عملیاتی  در  را  وی  قضایی  هماهنگی 
کردند افزود:متهم دستگیرشده در بازجویی های به عمل 
فرد  همدستی  با  عمومی  اماکن  از  سرقت  فقره   6 به  آمده 
دیگری اعتراف که همدست وی نیز دستگیر ودربازرسی 

از مخفیگاهشان تعدادی لوازم سرقتی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قوچان گفت:متهمان پس 
قانونی  مراحل  سیر  منظور  به  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

اقدامات فرهنگی خوبی در راستای تحقق این هدف انجام شده و در تغییر رویکرد مردم خوب کار کرده ایم اما این اقدامات کافی نیست و باید کارهای جدید و 
مبتکرانه ای در حوزه فرهنگی انجام شود. 

,,
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 ١٤٤٠  ︣ ﹀ ﹠︊﹥   ٢٥   ﹝︣﹝︀ه ١٣٩٧ ٠ ٠٧ ︮  ︀ر︫ 
﹀﹥ ٠ ﹇﹫﹞️ ٥٠٠ ︑﹢﹝︀ن ﹞︀ره ٣٢٥ ٠ ٨︮  ︨︀ل دوم ︫ 

 ﹩﹠﹫︧ ﹟﹫︺︋︣ان ار︣ا︨﹛ ︋︡ر﹇﹥ ﹋︀روان ︠︀د﹝﹫﹟ زا﹞
︻︭︣ ا﹝︣وز در ︮﹟ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ ︣م ﹝︴ ︣︱︣ت 
ا﹝︀م ر︲︀ (ع) ︋︣﹎︤ار ︫︡...

در ︮﹀︋ ۶ ﹤﹢ا﹡﹫︡

بدرقه کاروان خادمان زائران اربعین حسینى

︀ ﹉ ﹡﹆︀ش ︗﹢ان  ︋﹢﹎ ️ ﹀﹎

نقاش با رنگ هایش شعر مى  گوید

︣ ﹝︪︡﹝﹆︡س  ﹢رای︫  ︦ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩︫  ﹫ر

اولین تحقیق و تفحص در کمیسیون 
فرهنگى به تصویب رسید

︣ان ا︑︀ق ا ︦ ﹫ر ︀ ︣ ︗︀د﹋︪︀ورزی︋  ︡ار وز د

حجتى: ممنوعیت هاى صادراتى 
اشتباه بود

︀ ﹝﹩ ︫﹢د ﹥ ﹋︪︀ورزی ︗﹀ ︡ و﹜﹩︋  ﹫﹠﹥ ︀ک ﹝﹩ د﹨  ︨︣ وز :﹩︺﹁︀︫

︀ر︨︀  ︎️ ︺﹠ ︧﹊︐︊︀ل آو︥ه︮   ︋﹜﹫︑ ︣ ︡﹞

کمترین بودجه نسبت به سایر رقبا

︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ «︊︮ ا﹝︣وز»︋ 

درمان قطعى سرطان ها 
با سلول هاى بنیادین

گزینه هاى شوراى هماهنگى 
اصالح طلبان براى استاندارى

 ﹟︡اران ا﹝︐︨︀﹫ ﹠﹢ر ﹝︪﹢ر ا︮﹢﹜﹍︣ا︀ن ﹋﹥︋ ︧﹫︀ری از︨   ︨﹩﹛︀ ︋︀﹐︠︣ه ا︸︀رات ︗﹠︖
︡ و وا︋︧︐﹍﹩ ﹨︀ی  ︀﹆︻ ︣ ﹍︀ر د  ︋﹟داد. ا ︩ ︡ ﹋︀ر د︨︐ ﹢︫﹩ از او ﹡︡ار﹡ ︤ دل︠  ︗︣︀ن ﹡﹫

︩ در ﹋︀ر ﹡︊﹢ده  ﹡︀ ﹫﹋︀  ︫︉ ﹡︀ ︤ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ او را ﹡︖︀ت د﹨︡. ﹎︫︢︐﹩ ﹨﹛ از ︗ ﹫﹡ ︩ ﹫︀﹠︗
️ ︗﹞﹢ری ا︻﹑م ﹋︣د ... ︨︀ر ﹩﹇﹢﹆ ️ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝︺︀و﹡ ا︨️. ﹝︺︀ون ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و︋ 

︋︀﹢ان ﹨︀ی  ︣ای ﹋︐  ︋︀ ﹞ ️ ︊﹫﹥ ﹨﹫︘ ﹁︭﹏ د﹍︣ی ﹡﹫︧  ︫﹤﹋ ︡ ︫︀ ︀ل︋   ︨﹏︭﹁ ﹟︣︑ ︀وت﹀︐﹞ ︡ ︀  ︫︤ ﹫︀︎
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹙﹢غ ︑︀﹝﹡ ﹟︪︣﹍︀ه ﹨︀ی︋  ️ و ﹨︨︣︀ل در ﹨﹞﹫﹟ ا︀م،  ﹊﹩ از︫  ︀ر ﹋︐︀ب ا︨ ﹝︪︡ی ﹁︭﹏︋ 

️ ﹝﹩ ر︨︡. ︊︔ ﹤  ︋︡ ︪﹞
 ﹟در ا ︡ ︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د و ﹨﹞﹥ ا﹝﹫︡وار﹡ ︡ در او﹏ آذر﹝︀ه︋  ︪﹞ ︀ه ﹋︐︀ب﹍︪︀﹝﹡ ﹟﹫﹝︐︧﹫ ا﹝︧︀ل︋ 

︣د... روز﹨︀ی︨ 

︪︡﹞ ︀ه ﹋︐︀ب در﹍︪︀﹝﹡ ︡ان﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ︀ر︋ ،د﹨﹥ اول آذر﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری

20سال بعد...

کسینجر در زندان 

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹎﹀️: در دا﹡︩  ﹢ن︠  ︀ز﹝︀ن ا﹡︐﹆︀ل︠   ︨︦﹫ر
﹥ ﹡﹢ی ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹎︣   ︋﹤﹫︱﹇ ﹟ن از ا﹢ ا﹡︐﹆︀ل︠ 

﹢د  ... ﹢ن︫  ︣︵︀ن︠  ﹋︧﹩ د︀ر︨ 

︠︊︣ و︥ه ٢

﹎︤ارش و︥ه ٤

﹎﹀️ و ﹎﹢ی و︥ه ٧

﹢ا﹡﹫﹛ ﹞︀ره ﹝﹩︠   ︫﹟در ا

در ︮﹀﹥ ٢ ︋﹢ا﹡﹫︡
در ︮﹀︋ ۶ ﹤﹢ا﹡﹫︡

در ︮﹀﹥ ٥ ︋﹢ا﹡﹫︡

۵

٦

٣

20 بوستان 
در مشهد تا پایان امسال 
افتتاح مى شود

و︻︡ه ︫︣دار﹝︪︡ در ﹝︣ا︨﹛ ا﹁︐︐︀ح ﹨﹞︤﹝︀ن
 ١٠ ︎︣وژه ﹁︱︀ی ︨︊︤ ︫︣ی

 ١٤٤٠  ︣ ﹀ دو︫﹠︊﹥   ٣٠   ﹝︣﹝︀ه ١٣٩٧ ٠ ١٢ ︮ 
﹀﹥ ٠ ﹇﹫﹞️ ٥٠٠ ︑﹢﹝︀ن ﹞︀ره ٣٢٨ ٠ ٨︮  ︨︀ل دوم ︫ 

﹎︤ارش ﹎︣ی، ︋﹥ ︭︠﹢ص از ﹡﹢ع ورز︫﹩ آن، ﹨﹠︣ی ا︨️ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ 
﹋﹥ ︀︋︡ ا︮︴﹑︀، ﹨﹠︣﹝﹠︡ ا ﹟﹢زه ︋﹥ ︡﹠﹟ ﹨﹠︣ آرا︨︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ 
︋︐﹢ا﹡︡ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹨︀ ︻﹑﹇﹞﹠︡ ﹋﹠︖﹊︀و و ﹡﹊︐﹥ ︨﹠︕...

در ︮﹀﹥ ٧ ︋﹢ا﹡﹫︡

️ و﹎﹢ی «︊︮ ا﹝︣وز» ︋︀ «﹨︀دی ︻︀﹝﹏» ﹀﹎
کشتى یک فرهنگ است

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن︠   ︮﹤︀د︑ا ︦ ﹫ر

بى نظمى اقتصاد
 دامن صادرات را گرفت 

هشت هزار میلیارد ریال پرونده 
تخلف ارز دولتى در خراسان رضوى

️ ﹝︴︣ح ﹋︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ در ︑︀﹋︐﹫﹉ ا﹜﹫

جمع آورى پارکینگ هاى باغ ملى
مصلى و سناباد

︪︡﹞ ﹟﹋︀ ﹢ا﹡﹠︡ه ﹋︣﹝︀﹡︪︀﹨﹩︨   ︠︀ ️ و﹎﹢︋  ﹀﹎

آواز ایرانى رو به نابودى است

︪︡﹞ ﹩﹊︫︤ ︐﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ︫︡ا  ﹝︺︀ون︋ 

اولویت ایجاد مرکز درمانى با 
مناطق کم برخودار است

وا﹋﹠︩ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫﹢رای ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ ا︸︀رات 
﹋︣﹞﹩ ﹇︡و︨﹩

تخیالت کذب

︺︀ر دا﹡︧️. ︀ را ︻︊﹢ر از︫  ︡ ﹐ز﹝﹥ ︗︊︣ان ﹋﹞︊﹢د﹨ ︪﹞ ︣  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫   ︫︦ ﹫ر
﹥ ا﹝︣   ︋﹤︗﹢︑ ﹜︡ری آ﹝︡ه ا︨️: ا﹝﹫︡وار﹫ ︀ ︡ ر︲ ﹝﹞ ️ ︊ ا﹝︣وز در ︀ددا︫ ︋﹥ ﹎︤ارش︮ 

︀ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥... ورزش و ﹋﹞︊﹢د﹨︀ی ﹝

︧﹫︀ر  ︀ را︋  ﹫﹠﹩ رو﹡︡﹨  ︋︩ ﹫ ︀ را در ﹨﹛ ﹡﹢رد︡ه و︎  ﹫︙﹫︡ه ︑﹢﹐ت، ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب آ︨﹫ ︀︋︀ن و︎  ︐  ︫️ ︻︨︣
︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ︴﹟ ﹢ادث ﹇︣ار دار﹡︡، در﹎﹫ ︀︠︐﹥ ا︨️. ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︧︀س ﹢ن در︋  د︫﹢ار︨ 

...︡﹠︪﹊ ﹫︣ون︋  ﹢د را از آب︋   ︠﹜﹫﹚﹎ ﹤﹡﹢﹍ ︡ روز﹝︣ه و در ا﹟ ا﹡︪︡﹥ ا﹡

﹐ز﹝﹥ ︗︊︣ان ﹋﹞︊﹢د ﹨︀

مسئولیت ایران 
در غرب آسیا 

عبور از شعار

 ︣  ︋:️﹀﹎ ︪︡﹞ ﹩﹊︫︤ ︡ا︫︐﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ﹝︺︀ون︋ 
﹑﹝️ ﹋︪﹢ر ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩  ا︨︀س ︵︣ح ︑﹢ل ﹡︷︀م︨ 

︣︠﹢ردار ... در ﹝﹠︀︵﹅ ﹋﹛︋ 

︠︊︣ و︥ه ٢

﹎︤ارش و︥ه ٤

﹎﹀️ و ﹎﹢ی و︥ه ٥

﹢ا﹡﹫﹛ ﹞︀ره ﹝﹩︠   ︫﹟در ا

در ︮﹀︋ ۶ ﹤﹢ا﹡﹫︡
در ︮﹀︋ ۶ ﹤﹢ا﹡﹫︡

در ︮﹀﹥ ٢ ︋﹢ا﹡﹫︡

٣

٦

٣

بازنشستگى اجبارى 
فرسوده ها

︎﹙﹫︦ ︋︀ ︠﹢درو﹨︀ی ﹁︨︣﹢ده ︋︣︠﹢رد ﹝﹩ ﹋﹠︡
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معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی 

خراسان رضوی : 
اجرای عملیات محور 

شادمهر –کاشمر به طول 
53 کیلومتر در 4 قطعه 

برنامه ریزی شده است 
که هم اکنون عملیات 

اجرایی در دو قطعه در 
دست اقدام است

,,

نماینده مردم کاشمرخواستار تخصیص 100 درصدی بودجه باند دوم شادمهر- انابد شد:

گذرگاه خونین در انتظارتزریق بودجه

در  آباد  خلیل  و  بردسکن  کاشمر،  مردم  نماینده 
 100 اختصاص  گفت:  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
درصدی ردیف ملی پیش بینی شده در بودجه سال 
ضرورت  انابد  به  شادمهر  دوم  باند  اجرای  برای   97

دارد؛ این مطالبه 20 ساله مردم کاشمر است.
به  اشاره  با   ، بنیادی  بهروز  امروز،  به گزارش صبح 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  با  خود  دیدار 
برنامه و بودجه کشور گفت: در این دیدار بر تخصیص 
اعتبار به محور شادمهر تا انابد، پروژه های عمرانی و 

طرح های فرهنگی، ورزشی منطقه ترشیز تاکید شد. 
وی اختصاص بودجه برای اجرای طرح های عمران 
شهری در هفت شهرداری منطقه ترشیز و پیش بینی 
بودجه حداقل 500 میلیارد ریالی برای اجرایی شدن 
خلیل  بردسکن،  سبزوار،  ریلی  شبکه  اتصال  طرح 
آباد و کاشمر به محور سراسری و مشهد - بافق را از 
جمله موارد دیگر طرح شده در این جلسه بیان کرد 
و افزود: اختصاص مبلغ 900 میلیارد ریالی به محور 
شادمهر، کاشمر، بردسکن و انابد تا سال 1400 که از 
مصوبه های سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی بود 

نیز جزو مطالبات این دیدار قرار گرفت.
 بنیادی از اختصاص 34 میلیارد ریال برای بهسازی 
جاده های مواصالتی منطقه ترشیز با موافقت سازمان 
و  داد  خبر  کشور  ج��اده ای  نقل  و  حمل  و  راه��داری 
گفت: در خصوص ترمیم جاده های مواصالتی جنوب 
بردسکن،  مسیر  از  کشور  شرق  به  غرب  و  شمال  به 
موافقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 

با تخصیص اعتبار دریافت شده است.
 نماینده مردم کاشمر، در مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد: با توجه به تردد بی شمار مسافران و زائران 
حضرت علی بن موسی الرضا) ع(، ترمیم و اصالح این 
جاده های منطقه ترشیز ضروری است و در این راستا 
11 میلیارد ریال برای بهسازی و روکش محور بردسکن 

به سبزوار اختصاص یافته است.
 وی اظهار کرد: با موافقت سازمان راهداری و حمل 
برای  ریال  میلیارد   10 مبلغ  کشور  ج��اده ای  نقل  و 
بهسازی و روکش سه راهی بردسکن به بجستان، 10 
به  و روکش محور کاشمر  بهسازی  برای  ریال  میلیارد 
بردسکن و همچنین 3 هزار و 120 میلیون ریال برای 
بهسازی و روکش محور بردسکن به طبس اختصاص 

یافته است.

از  یکی  را  شادمهر  به  کاشمر  محور  پروژه  بنیادی   
اظهار  و  دانست  شهرستان  پروژه های  شاخص ترین 

اصلی  م��ش��ک��الت  از  ی��ک��ی  ک���رد: 
م��وض��وع  منطقه  ه��ر  در  ت��وس��ع��ه 
سفر  در  اس��ت.  مواصالتی  راه ه��ای 
در  رضوی  خراسان  به  دولت  هیئت 
اردیبهشت ماه با پیگیری های صورت 
گرفته و از سویی به دلیل حساسیت 
به  شادمهر  محور  پ��روژه  ض��رورت  و 
این  بردسکن،  تا  آن  ادامه  و  کاشمر 
اولویت های  از  یکی  عنوان  به  پروژه 

کاری دولت قرار داده شد.
وی با بیان اینکه سال هاست محور 
کاشمر به شادمهر به علت کم عرض 
الزم  استانداردهای  نداشتن  و  بودن 
به یکی از معضالتی تبدیل شده که 
و  دست  آن  خطرات  با  مردم  روزان��ه 
به  اصلی  عامل  و  می کنند  نرم  پنجه 

بیان  است،  شده  ناپذیر  جبران  خطرات  آمدن  وجود 
کرد: متاسفانه در گذشته هیچ کاری برای این جاده 
درآمدهای  که  دولتی  در  چند  هر  بود.  نشده  انجام 
بسیاری داشته کاری برای این جاده صورت نگرفته اما 
در این دولت که از وضعیت اعتباری مطلوبی برخوردار 

نیست اقدامات بسیار ارزنده ای انجام شده است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
شورای اسالمی گفت: یک طرفه شدن جاده کاشمر به 
اقداماتی  مهم ترین  از  یکی  شادمهر 
تصادفات  از  م��ی ت��وان��د  ک��ه  اس��ت 
روشنایی  تأمین  کند،  جلوگیری 
نیز یک ضرورت  تقاطع های حساس 
است با توجه به اینکه کاشمر در مسیر 
بردسکن  و  خلیل آباد  شهرستان های 
جاده  این  شدن  دوبانده  دارد  ق��رار 
سال  از 20  بیش  و  است  مهم  بسیار 
مردم به دنبال دوبانده شدن این محور 
هستند. بنیادی افزود: هرچند بودجه 
اختصاص یافته به راهداری کاشمر در 
سال جاری جوابگوی نیازها نیست اما 
کل بودجه اختصاص یافته به استان 

خراسان رضوی قابل قبول است.
دوبانده شدن گذرگاه خونین روی ریل 

پیشرفت 
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
سه   – کاشمر  محور  پیشرفت  روند  از  رضوی  خراسان 

راهی شادمهر ابراز رضایتمندی کرد. 
به گزارش صبح امروز محمد پارسا با اعالم این خبر 
گفت:  اجرای عملیات محور شادمهر –کاشمر به طول 
53 کیلومتر در 4 قطعه برنامه ریزی شده است که هم 

اقدام  دست  در  قطعه  دو  در  اجرایی  عملیات  اکنون 
است.

کاشمر  سمت  از  اول  قطعه  زیرسازی  اف��زود:  وی 
حال  در  شهرداری  مشارکت  با  کیلومتر    8.5 بطول 
فیزیکی  پیشرفت  کنون 95 درصد  تا  که  است  انجام 

داشته است.  
پارسا اظهار داشت: همچنین در قطعه دوم عملیات 
زیرسازی و روسازی 5 کیلومتر بعدی ) از کیلومتر 8.5 
الی 13.5 ( با اجرای روسازی بتن غلتکی  به اتمام 
اداره  توسط  ایمنی  عالئم  نصب  صورت  در  و  رسیده 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آماده افتتاح می 

باشد.  
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
از  مسیر  باقیمانده  خصوص  در  رض��وی  خراسان 
برآورد  و   کیلومتر 13.5 الی 53.5 گفت: مطالعات 
باقیمانده  کیلومتر    40  ( در  عملیات  اجرای  هزینه 
میلیارد   800 حداقل   97 س��ال  بهای  فهرست  با 
 20 قطعه  دو  در  مسیر  و  است(  گردیده  برآورد  ریال 
مجوز  صدور  درخواست  که  شده  تعریف  کیلومتری 
به تهران ارسال و در شرف برگزاری  برگزاری مناقصه 

مناقصه جهت جذب پیمانکار می باشد. 
این  در  اعتبار  تخصیص  ص��ورت  در  گفت:  وی 
دو  این  اجرایی  عملیات  تا  میکنیم  تالش  خصوص، 

قطعه را نیز هرچه سریعتر آغاز کنیم.

با حضور اعضای شورادر مرکز 137 انجام می شود 
چهارشنبه های پاسخگویی

اعضای  حضور  با  پاسخگویی  ه��ای  چهارشنبه 
شورای شهر مشهد در مرکز 137 برگزار خواهد شد و 
شهروندان می توانند مسائل و مشکالت شهری خود را 

مستقیم با نمایندگان خود درمیان بگذارند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
از  به عنوان یکی  مشهدمقدس، پاسخگویی، همواره 
شورای  دوره  پنجمین  اعضای  رویکردهای  ترین  مهم 
از رهگذر  و  آمده  به حساب می  اسالمی شهر مشهد 
شهر  پارلمان  منتخبان  مردم،  ارتباط  و  سازی  شفاف 
امید و زندگی اتفاقات بسیار خوبی در طول یک سال 

اخیر رقم خورده است. 
مناطق  و  مساجد  در  شهر  شورای  اعضای  حضور 
مختلف شهری به ویژه نقاط پیرامونی و کم برخوردار، 
گواه خوبی برای ارتباط گیری موثر و نزدیک این افراد 
با بدنه شهر است و به یقین می توان گفت شهروندان 
مشهدی امروز اعضای شورای شهر را نه به عنوان یک 
مسئول بلکه در لباس یک همسایه و دوست خود نگاه 
می کنند و مشکالت و دردودل هایشان را با آن ها در 

میان می گذارند.
اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد، 
هفته  هر  های  چهارشنبه  شهروندان  با  ارتباط  برای 
حضور  شهرداری   137 مردمی  ارتباطات  مرکز  در 
پیدا خواهند کرد و پاسخگوی تماس و پیگیری های 
مردمی در خصوص مشکالت و معضالت شهر باشند؛ 
رخدادی که می توان از آن به عنوان »چهارشنبه های 
نحوه  در  جدیدی  فصل  و  برد  نام  نیز  پاسخگویی« 
ارتباط شهروندان و زائران حریم قدسی رضوی با 15 
به  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  دوره  پنجمین  عضو 

حساب می آید.
با  ها  چهارشنبه  توانند  می  مشهدی  شهروندان 
ارتباط  از  بعد  و  کنند  حاصل  تماس   137 شماره 
با یکی از  ارتباطات مردمی شهرداری،  با مرکز  گیری 
مدیر  گفته  به  البته  کنند.  صحبت  خود  نمایندگان 
روابط عمومی شورای اسالمی شهر مشهد در روزهای 
آینده، روزهای حضور نمایندگان شورا در مرکز 137 به 

اطالع شهروندان خواهد رسید.

ادعای خروج خانه سیدان از ثبت
در حالی که چند روز از آسیب بخش هایی از خانه 
تاریخی سیدان به دلیل گودبرداری در ملک مجاوز آن 
بنا 100  این  بنا مدعی شد که  این  می گذرد، مالک 

درصد تخریب شده است و از ثبت خارج شده است.
به گزارش صبح امروزدر حالی که مدیرپایگاه میراث 
فرهنگی ثامن اعالم کرده است که حدود 30 درصد از 
بنای تاریخی خانه سیدان تخریب شده است و تصاویر 
نیز اید خبر را تائید می کرد، مالک این بنا در گفت و 
گو با یکی از رسانه ها مدعی شده است که 100 این 
اثر تاریخی تخریب شده است و از ثبت نیز خارج شده 

است.
خانه  وضعیت  آخرین  خصوص  در  قوی پنجه  تقی 
سیدان مدعی شد: خانه صددرصد تخریب شده و پس 
از 13 سال ثبت ملی، از ثبت خارج شد و طی سه بار 
شکایتی که به دیوان داشتیم، از میراث فرهنگی بیرون 

آمد.
وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته طی پروژه ای که 
در مجاورت خانه انجام می شد، تقریبا حدود 20 متر 
دور تا دور خانه گودبرداری شد و متاسفانه خانه فروکش 

کرد.
مالک خانه سیدان عنوان کرد: حدود 13 سال میراث 
سال ها  این  طی  در  رساند،  ثبت  به  را  ملک  فرهنگی 
ارگان های  به  بنده  و  شد  گرفته  ما  زندگی  از  آرامش 
بسیاری مراجعه داشتم و متاسفانه پس از 13 سال این 

خانه به کل ویران شد.
»خانه سیدان« بنایی مربوط به دوره قارجار است که 
در سال 1384 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده بود.
تا زمانی که  ادعا در حالی مطرح می شود که  این 
حکم به میراث فرهنگی ابالغ نشود، این بنا جزو آثار 

تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است.
هم چنین وفا ثابتی مدیرپایگاه میراث فرهنگی ثامن 
دراین باره گفته است: مکاتبات الزم به مراجع قانونی 

انجام شده است.
او یادآور شد: بر اساس شرح وظایف اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
در راستای حفظ آثار تاریخی برای مرمت و استحکام 
بنا 500 میلیون ریال اعتبار در سال 96  این  بخشی 
اختصاص یافته بود که با وجود تخصیص اعتبار، مالک 

تمایلی جهت این مهم نداشت.
اهمیت  راستای  در  چنین  هم  کرد:  تصرح  ثابتی 
خراسان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  موصوف،  بنای 
رضوی، نسبت به تامین و تخصیص 1.5 میلیارد ریال، 
بنابرپیشنهاد مالک، نسبت به تملک اقدامات الزم را در 

سال جاری معمول نمود که منجر به نتیجه نشد.

اختصاص 100 درصدی ردیف ملی پیش بینی شده در بودجه سال 97 برای اجرای باند دوم شادمهر به انابد ضرورت دارد.

,,

حماسه ارتش سرخخبرخبر
السد در جهنم آزادی سوخت

کردند.  سرافراز  را  ای��ران  پرسپولیس  شیرمردان 
نشان  برانکو  فروبرد.  خود  در  را  السد  آزادی  جهنم 
داد که با دستان بسته می توان افتخار آفرید. وقتی 
نترسیدند،  حریف  نشان  و  نام  از  ما  سرخپوشان  که 
تنها  و  نمی نالند  ها  معرفتی  بی  و  ها  نداشتن  از 
از غرور در فینال  پر  نتیجه حضوری  توکل می کنند، 

مسابقات لیگ آسیاست. 
چه کسی می تواند بگوید که پرسپولیس کار اسانی 
داشته است. ما از سد الدحیل گذشتیم، تیمی که در 
بود  و یک سال  رفتیم  به مصافش  نهایی  یک چهارم 
کنار  را  قهرمانی  جام  خودش  برای  بود،  نباخته  که 

گذاشته بود، اما دست خالی از جام رفت. 
پختگی پرسپولیس آن جا نتیجه داد که ما برد در 
بازی رفت با السد را به حساب بازی از پیش برده در 

اولین روز آبان نگذاشتیم.
طرفدار  هزار  صدها  که  ورزشگاهی  شنبه  سه  روز 
در  السد  بردند.  سوال  زیر  را  فوتبال  منطق  و  آمدند 
چهارچوب  در  در شوت های  توپ،  مالکیت  و  حفظ 
بود  پرسپولیس  از  جلوتر  دیگر  آمارهای  خیلی  در  و 
ولی  لرزاند  را  با یک گل غافلگیرانه سرخ ها  و حتی 
با  را  خالی  نیمکت  سرخپوشان  نیانداخت.  پای  از 
که  دادند  نشان  و  کردند  پر  مضاعف  تالش  و  عشق 

»خواستن، توانستن است.«
این  دقایق  در  که  بدانید  خواهید  می  اگر  اما 
پرافتخارترین  و  بهترین  شاهکار  و  گذشت  چه  بازی 
را  این مطلب  ادامه  را مرور کنید  ایرانی در آسیا  تیم 

بخوانید.
آمار این مسابقه به شرح زیر است:

السد:   /  35.3 پرسپولیس:  توپ  مالکیت  درصد 
64.7

شوت به دروازه پرسپولیس: 16 / السد: 12
شوت داخل چهارچوب پرسپولیس: 3 / السد: 5

پاس پرسپولیس: 303 / السد: 561
کرنر پرسپولیس: 3 / السد: 4

کارت زرد پرسپولیس: یک / السد: صفر
سیدجالل  بیرانوند،  علیرضا  پرسپولیس:  ترکیب 
شایان  خلیل زاده،  شجاع  انصاری،  محمد  حسینی، 
مصلح، کمال کامیابی نیا، احمد نورا...ی، بشار رسن 
علی  نعمتی،  سیامک   ،)90  - ربیع خواه  )محسن 

علیپور )امید عالیشاه - 83( و گادوین منشا.
خوخی،  بوعالم  برشام،  مشعل  السد:  ترکیب 

رورو،  پ��درو  اسماعیل،  حمید  حسن،  عبدالکریم 
ژاوی، جونگ وو یونگ، حسن الهیدوس )علی اسد 

- 72(، گابی، اکرم عفیف و بغداد بونجاح.
گزارش لحظات بازی:

بین  که  پاسی  روی  بونجاح  بغداد   :17 دقیقه 
خط  تعلل  روی  و  شد  ارس��ال  پرسپولیس  مدافعان 

دفاعی به راحتی دروازه علیرضا بیرانوند را باز کرد.
بازهم  پرسپولیس  ب��رای  بلند  اوت   :24 دقیقه 
این  که  السد خطرساز شود  دروازه  روی  می توانست 
توپ  روی  کردند.  دفع  را  توپ  السد  مدافعان  بار 
برگشتی شایان مصلح از پشت محوطه جریمه اقدام 
به شوتزنی کرد که ضربه او از کنار دروازه راهی اوت 

شد.
دروازه  روی  پ��درو  خطرناک  ارس��ال   :31 دقیقه 
در  بونجاح  بغداد  توسط  توپ  قطع  با  پرسپولیس 
می توانست  که  اتفاقی  شد،  همراه  جریمه  محوطه 
این  نهایت  در  اما  شود،  خطرساز  پرسپولیس  برای 
دست  از  برگشت  و  رفت  یک  در  السدی ها  موقعیت 

رفت.
در  نعمتی  سیامک  انفرادی  حرکت   :38 دقیقه 
عرض زمین السد، موقعیت شوتزنی را برای گادوین 
منشا فراهم کرد. پاس نعمتی به منشا رسید و مهاجم 
نیجریه ای پرسپولیس هم ضربه اش را به سمت دروازه 

شلیک کرد، اما مشعل موفق به مهار توپ شد.
به  اقدام  دور  راهی  از  نعمتی  سیامک   :44 دقیقه 

شوتزنی کرد که توپ از کنار دروازه السد به بیرون رفت.
دقیقه 45: روی تعلل مدافعان پرسپولیس توپ به 
خوب  موقعیتی  در  عفیف  اکرم  که  رفت  آن ها  پشت 
می توانست برای بار دوم دروازه پرسپولیس را باز کند، 
اما خروج به موقع علیرضا بیرانوند مانع از این امر شد.

نیمه دوم
دقیقه 46: ارسال زیبای و بیرون پای بشار رسن را 

مدافعان السد دور کردند.
دقیقه 49: ارسال گادوین منشا را سیامک نعمتی 
گل  پرسپولیس  تا  کرد  السد  دروازه  وارد  زیبایی  به 

تساوی را به ثمر برساند.
دقیقه 51: شوت کم جان و زمینی اکرم عفیف از 
به راحتی در اختیار  بیرانوند  را علیرضا  جناح راست 

گرفت.
دقیقه 65: یک، دو زیبای منشا و علیپور در داخل 
به  قدم  شش  خط  روی  در  را  توپ  جریمه  محوطه 
علیپور رساند که ضربه این بازیکن را دروازه بان السد 

به کرنر فرستاد.
صورت  به  منشا  دور  راه  از  ش��وت   :66 دقیقه 

خطرناک از کنار دروازه السد به بیرون رفت.
دقیقه 69: حرکت انفرادی احمد نورا...ی و شوت 
این بازیکن از پشت محوطه جریمه حریف به صورت 

خطرناک از کنار دروازه راهی اوت شد.
دقیقه 71: سانتر حسن الهیدوس از سمت راست 
که  رسید  بونجاح  به  مدافعان  پشت  پرسپولیس  دفاع 

ضربه این بازیکن از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.
دقیقه 80: جونگ وو یونگ از پشت محوطه جریمه 
اقدام به شوتزنی کرد که ضربه او به شکل خطرناکی 

از کنار دروازه روانه اوت شد.
دقیقه 86: ارسال خطرناک السدی ها روی دروازه 
پرسپولیس با ضربه سر بسیار خوب ژاوی همراه بود 
که علیرضا بیرانوند توپ را در آستانه ورود به دروازه، 

به زیبایی راهی کرنر کرد.
از  ربایی  ت��وپ  با  ن���ورا...ی  احمد   :88 دقیقه 
او  ضربه  البته  که  کرد  شوتزنی  به  اقدام  السدی ها 

دقت الزم را نداشت.
لحظه شماری برای فینال

بازی  از  پس  نهایی  دیدار  در  پرسپولیس  حریف 
ژاپن  آنتلرز  کاشیما  و  جنوبی  کره  سامسونگ  سوون 
مشخص می شود. نماینده ژاپن در دیدار رفت 3 بر 2 

در زمین خودش پیروز شد.
و  رف��ت  ص��ورت  به  قهرمانان  لیگ  فینال  دی��دار 
می شود.  برگزار  آب��ان   19 و   12 تاریخ  در  برگشت 
پرسپولیس در دیدار رفت میهمان و در بازی برگشت 

در ورزشگاه آزادی میزبان خواهد بود.
به  بیرانوند  علیرضا  دی��دار  این  در  است  گفتنی 
توئیتر  و  شد  اتنتخاب  میدان  بازیکن  بهترین  عنوان 
رخ  اتفاقات  به  گونه  این  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
نشان  واکنش  آزادی  ورزشگاه  سکوهای  در  داده 

بدهد.»ورزشگاه ازادی هیچ وقت آرام و قرار ندارد«

در  چاقی  از  پیشگیری  برای  7توصیه 
فصل پاییز

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

1.در خصوص سالمتی تان اهمال نکنید
2.مواد غذایی مقوی پاییزه را دریابید

3.خوب بخورید
4.آب بخورید تا با گرسنگی کاذب مقابله شود

5.محصوالت فصلی را دریابید
6.افزایش وزن ناشی از تعطیالت را جدی بگیرید

 NATiONAL در   2000 سال  در  که  پژوهشی  نتایج 
 iNSTiTuTe OF DiAbeTeS AND DiGestiVe   kiDNey

اکثر  انجام شده است نشان می دهد که   DiSeASeS

افراد در تعطیالت وزن اضافه می کنند. این محققان 
ماه   6 مدت  به  کننده  شرکت  زن  و  مرد   195 روی 
بررسی کرده و متوجه شدند در روزهای تعطیل 700 

گرم بیشتر وزن اضافه کرده اند.
اگرچه این میزان چندان زیاد به نظر نمی رسد اما 
در  شده  اضافه  وزن  هستند  عقیده  این  بر  محققان 
تعطیالت و مسافرت به سختی کم می شود. بدون شک 
می دانید که داشتن اضافه وزن نیز خطر بروز بیماری 
های قلبی عروقی، فشار خون باال، افسردگی و دیابت 
را افزایش می دهد. بنابراین الزم است که در روزهای 
تعطیل این فصل فعال تر باشید و به بهانه ی تعطیالت و 

استراحت به تغذیه ی نامناسب و بی تحرکی رو نیاورید.
7.مانند اجدادتان غذا بخورید

برخی از متخصصان بر این باور هستند که اجداد 
ها  آن  اند.  داشته  تر  سالم  مراتب  به  ای  تغذیه  ما 
طور  به  که  کردند  می  مصرف  را  حیواناتی  گوشت 
و  ها  میوه  حتی  بودند.  کرده  تغذیه  سالم  و  طبیعی 
سبزیجات مصرفی آن ها بسیار سالم تر و طبیعی تر 
برای  کنیم  می  توصیه  بنابراین  است.  ما  ی  دوره  از 
شده  تهیه  غذایی  مواد  مصرف  از  اشتهایتان  کنترل 
غذاهای  و  جات  شیرینی  پاستاها،  سفید،  آرد  از 
امکان  تا حد  بپرهیزید.  و فراوری شده  سرخ کردنی 
از میوه ها و سبزیجات تازه و ارگانیک استفاده کرده و 

پروتئین های کم چرب را در اولویت قرار دهید.

هیچ چیز مهمتر از روح فوتبال نیست

کی روش اینبار نیز پیشرفتی کرد و با قربانی کردن 
فوتبال  اسطوره  استیلی،  حمید  و  خود  دستیار 
هستیم،  او  مدیون  را  آمریکا  مقابل  گل  که  کشور 
و دعوت مجدد  به خود  انتقاد ها نسبت  تا  خواست 

سردار آزمون به تیم ملی را کم کند.
که  کشور  خنده رو  و  گلزن  مهاجم  آزمون  سردار 
که  زی��ادی  فشارهای  دلیل  به  جام جهانی  از  پس 
خداحافظی  ملی  تیم  از  یکباره  به  می کرد  تحمل 
کرد. پس از کش و قوس های فراوان بر سر تمرینات 
بدون  بازیکنان  دیگر  با  و  کرد  پیدا  حضور  ملی  تیم 
حاشیه ای  چنین  که  درحالی  کرد.  تمرین  مشکل 
تیم  دور  سال های  سنگربان  رحمتی  مهدی  برای 
عقیلی  هادی  یا  و  تهران  استقالل  کنونی  و  ملی 
هنگام  آن  در  آمدو  پیش  سپاهان  تیم  خوب  مدافع 
بازیکنان  این  و  نداشت  بیشتر  پا  مرغ کی روش یک 
تمرینات  در  حتی  حضور  به  موفق  هیچوقت  دیگر 
قوچان نژاد  رضا  حتی  یا  نکردند  پیدا  را  ملی  تیم 
می رفت  شمار  به  ما  برای  تاثیرگزار  بازیکنی  که  هم 
بازی های  از  جام جهانی  در  نشینی  نیمکت  از  پس 
ملی خداحافظی کرد اما همه می دانستیم که هنوز 
تیم خدمت  این  به  و  باشد  ملی  تیم  می تواند سرباز 

کند.
قائل  تبعیض  خود  مهاجمین  میان  اما  کی روش 
شاکی  کی روش  دست  از  نیز  وی  طرفداران  تا  شد 

باشند و مخالفین وی روز به روز بیشتر شود.
این تبعیضات مانند سرم از تاریخ گذشته ای است 
که به جای شفا، بالی جان تیم می شود و حاشیه ها 
به  ملی  تیم  پیکر  سراسر  از  چرکین  دمل های  مانند 

بیرون زده می شود تا...
ادامه  می تواند  زمانی  چه  تا  کی روش  دید  باید 
اعتقادات  و  افکار  جوالنگاه  را  ایران  فوتبال  و  دهد 

خود قرار دهد. 

یادداشتسالمت

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
شب  یکشنبه  مصوبه  گفت:  مشهد 
کمیسیون ماده 5 در خصوص بولوار نماز به زودی برای 
تایید نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی می رود.

در  مهدی نیا   محمدهادی  ام��روز،  صبح  گ��زارش  به 
تعیین  برای   5 ماده  کمیسیون  اخیر  جلسه  خصوص 
فرآیند بررسی  از  تاریخچه ای  ارائه  با  نماز  بولوار  تکلیف 
عالی  شورای  مصوبه  مطابق  کرد:  اظهار  موضوع  این 
شهرسازی و معماری کشور برای تعیین تکلیف اراضی 
پادگان، طرح تفصیلی این اراضی در جلسه کمیسیون 

ماده 5 بررسی شد و کلیات آن به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه همان طور که استاندار پیش از این 
اراضی  تفصیلی  طرح  تصویب  از  بعد  بود،  داد  وعده 

پادگان، ارتش باید  به بازگشایی بولوار نماز در آینده ای 
توجه  با  که  داری��م  انتظار  اف��زود:  کند،  اق��دام  نزدیک 
در  مذکور  طرح  تصویب  و  صورت گرفته  توافقات  به 
کمیسیون ماده 5، ارتش هرچه سریع تر به گشایش بولوار 

نماز اقدام کند.
وی با بیان اینکه برای گشایش بولوار قبل از تصویب 
طرح مذکور در شورای عالی شهرسازی باید جلسات 
اضافه کرد:  برگزار شود،  بازرسی  با سازمان  مشترکی 
پروانه های  صدور  برای  ارتش  سوی  از  درخواستی 
ساختمانی محدوده آبشار به مدیریت شهری ارائه شد 
شورای  در  تفصیلی  طرح  نشدن  تصویب  دلیل  به  که 
همین  و  نبود  آن  تحقق  امکان  شهرسازی،  عالی 
موضوع سوتفاهم های زیادی را در این زمینه به وجود 

آورد.

جامع  شبکه  م��دی��رع��ام��ل 
علمی  م��راک��ز  و  دان��ش��گ��اه ه��ا 
نوزدهمین  گفت:  رضوی  خراسان 
در  استان  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه 
و  آب  بازچرخانی  فناوری  محوریت  با  جاری  آذرم��اه 

حمایت از شرکت های دانش بنیان برگزار خواهد شد.
به گزارش صبح امروز عباس شیخ االسالمی   از آغاز 
هفته پژوهش در استان از 10 آذرماه جاری خبر داد و 
اظهار کرد: در آخرین جلسه شبکه جامع دانشگاه ها 
که  شد  گرفته  تصمیم  رضوی  خراسان  علمی  مراکز  و 
با توسعه  امسال هفته پژوهش در استان متفاوت تر و 
بنیان  دانش  شرکت های  تر  پررنگ  حضور  و  فناوری 
فعلی  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی  شود.   برگزار 
مهمی  بسیار  مسئله  آب  بازچرخانی  موضوع  استان، 

هفته  در  ما  اصلی  تاکید  امسال  می شود.  محسوب 
شرکت های  از  حمایت  فناوری،  بر   97 سال  پژوهش 

دانش بنیان و بازچرخانی آب خواهد بود. 
علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  جامع  شبکه  مدیرعامل   
بازچرخانی  "فناوری  براینکه  تاکید  با  رضوی  خراسان 
آب" به عنوان یک موضوع خاص در دستور شبکه جامع 
قرار  جاری  سال  پژوهش  هفته  در  استان  دانشگاهی 
گرفته است، خاطرنشان کرد: شبکه جامع دانشگاه ها 
با همکاری دانشگاه فردوسی تالش می کنند که امسال 
موضوع فناوری بازچرخانی آب نظیر سال های گذشته 
وارد  بلکه  نشود،  فردوسی  دانشگاه  به  محدود  تنها 
نمایشگاه پژوهش شود و سایر دانشگاه های استان نیز 
در آن مشارکت داشته باشند و همچنین شهرداری نیز 

در حوزه فرهنگی در این عرصه فعال گردد.

اقتصادی،  کمیسیون  رئیس 
مشارکت های  و   سرمایه گذاری 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
توجه  با  سرمایه گذاران  ق��رارداد  اص��الح  بر  ق��رار  اگر 
همه  ب��رای  و  شفاف  باید  اس��ت،  ارز  نرخ  افزایش  به 

سرمایه گذاران باشد.
اسالمی  ش��ورای  اطالع رسانی  پایگاه  گ��زارش  به 
شورای اسالمی شهر مشهد، احمد نوروزی در ارتباط با 
تأثیر نوسانات نرخ ارز در پروژه های شهری مشهد اظهار 
کرد: باور ما این است که در چارچوب و مقررات قرارداد 
به صورت  شهری  پروژه های  برای  موضوع  این  باید 

شفاف و روشن بررسی و تصمیم نهایی گرفته شود.
افزایش  با  ارتباط  در  شهری  مدیریت  اف��زود:  وی 

باید  دارد  برنامه ای  و  تصمیم  اگر  ارز  نرخ  نوسانات 
نحوه  شفاف  به صورت  و  برسد  نیز  عموم  اط��الع  به 
اقتصادی،  کمیسیون  رئیس  ش��ود.  مشخص  آن 
شهر  اسالمی  شورای  مشارکت های  و   سرمایه گذاری 
مشهد بیان کرد: هر تصمیمی که بری سرمایه گذاران 
گرفته می شود باید برای همه سرمایه گذاران به صورت 
یکسان گرفته شود نه اینکه برای برخی ها تعدیل و برای 

برخی ها تعدیلی صورت نگیرد.
به  توجه  با  باید  اقدامی  هر  اینکه  بیان  با  ن��وروزی 
نباید  داد:  ادامه  شود،  انجام  پیمان  عمومی  شرایط 
آن ها  برای  دارن��د  زی��ادی  قدرت  که  سرمایه گذارانی 
تصمیمی خاص گرفته شود و همه سرمایه گذاران باید 

از یک نگاه دیده شوند.

مدیرعامل شبکه جامع دانشگاه ها و مراکز علمی خراسان رضوی خبرداد:طرح پادگان تصویب شد، بولوار نماز بازگشایی می شود

»فناوری بازچرخانی آب« محورنمایشگاه پژوهش 97 
هر نوع اصالح قرارداد باید برای همه سرمایه گذاران باشد
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خبر
رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  کل  مدیر  رم��زی  علیرضا  دکتر 
گفت: در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی در سوم آبان ماه 
سال1373 قانون بیمه همگانی به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید .براساس آمار موجود در ابتدای این طرح60 درصد از مردم 
کشور فاقد هرنوع پوشش بیمه ای بودند و اینک در چهلمین سال 
سالروز  چهارمین  و  بیست  آستانه  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
تاسیس این سازمان با افتخار اعالم می نماییم که این سازمان با 40 
میلیون نفر بیمه شده، 50 درصد از جمعیت ایران اسالمی را تحت 

پوشش دارد.
دکتر رمزی اظهار داشت:اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی 
با سه میلیون و 636 هزار نفر بیمه شده جایگاه نخست تعداد بیمه 
شدگان را در سازمان بیمه سالمت ایران بخود اختصاص داده است. 
در  سازمان  این  با  داد  قرار  طرف  موسسه  هزار   45 از  همچنین 
کشور تعداد 4هزار و 994 موسسه ارائه کننده خدمات طرف قرارداد 
با اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی می باشند. وی ادامه داد: 
کشور  کل  در  سازمان  این  پوشش  تحت  شدگان  بیمه  سال 96  در 
اند  به مراکز درمانی طرف قرارداد داشته  بار مراجعه  195 میلیون 
که از این تعداد بیش از 20 میلیون بار مراجعه در استان خراسان 
رضوی صورت پذیرفته است.الزم به ذکر است از مجموع هزینه های 
میلیارد  هزار   16 مبلغ  که  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  سال1396 
خراسان  استان  در  آن  تومان  1467میلیارد  مبلغ  باشد  می  تومان 
رضوی ایجاد شده است. دکتر رمزی اضافه کرد: در استان خراسان 
انجام می  به مراکز درمانی استان  بار مراجعه  رضوی روزانه55هزار 
شود که هزینه آن در هر24 ساعت بالغ بر3میلیارد تومان می باشد. 

سه  از  هریک  در  گفت:  رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
شاخص جمعیت بیمه شده،تعداد موسسات طرف قرارداد و همچنین 
میزان هزینه های ایجاد شده اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی 

قریب به 10 درصد از کل آمار کشور را بخود اختصاص داده است.
بیمه ای در سراسر کشور  وی همچنین اضافه کرد:ارایه خدمات 
توسط 1100 دفتر پیشخوان انجام می شود که تعداد دفاتر پیشخوان 

بیمه  که  پیشخوان است  دفتر  استان خراسان رضوی 61  در  فعال 
شدگان جهت دریافت خدمات چاپ، صدور و تعویض به آنهامراجعه 

می نمایند. 
با بیان این که بیش از 5 هزار بیمار خاص تحت پوشش این  وی 
اداره کل قرار دارد افزود: پوشش بیمه اتباع نیز از سال 94 در این 
استان  آغاز شده که 23 هزار نفر در سال 95 و در سال1396 بیش از 

8 هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش این سازمان هستند. 
در  دفترچه  حذف  و  سنجی  استحقاق  طرح  گفت:  رمزی  دکتر 
برخی شهرستانها و بیمارستان های استان از شهریور ماه آغاز شده 
و امیدواریم که با رفع کامل مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری  ارائه 
خدمات بستری به بیمه شدگان تنها با کارت شناسایی ملی انجام 

شود.
سامانه  طراحی  سازمان  های  طرح  دیگر  داد:از  توضیح  وی 
بیمه  سازمان  با  بیمه شدگان  ارتباطی  پل  که  است  تلفنی1666 
سالمت است و از این طریق سازمان بیمه سالمت ایران به سازمانی 

پاسخگو و مشتری مدارتبدیل خواهدشد.
روز جمعه  از  که  بیمه سالمت  آغاز هفته  به  اشاره  با  رمزی  دکتر 
مورخ 27 مهرماه آغاز و تا3 آبان ماه ادامه خواهد داشت گفت: از 
مدیون خون شهداء  را  امروز خود  امنیت  و  آرامش  ما  که همه  آنجا 
سالمت  بیمه  کل  اداره  کارکنان  و  مدیران  میدانیم،  اسالمی  ایران 
خراسان رضوی اولین روز از این هفته را با غبار روبی ،عطر افشانی 
ونثار شاخه گل به مزار شهدا آغاز نمودند. همچنین دیدار با نماینده 

معزز ولی فقیه در استان  و پیام  پر از لطف ایشان خطاب به مدیران 
ستادی ، استانی و تمام کارکنان  این سارمان که فرمودند»سارمان 
بیمه سالمت ایران باب الحوائج درمان مردم است«  از جمله برنامه 
های حائز اهمیت این اداره کل در طول این هفته  بوده است، وی 
از  ایشان  رهنمودهای  دریافت  و  معزز  استاندار  با  داد:دیدار  ادامه 
توفیقات این اداره کل در هفته بیمه سالمت بوده که انجام گردیده 
و همچنین دیدار با سایر مسئولین استانی و شهرستانی در راستای 
بینی شده  برنامه های پیش  از  اداره کل   این  تبیین دستاوردهای 

برای این هفته است.
گفت:اولین  سالمت  بیمه  هفته  ایام  نامگذاری  خصوص  در  وی 
روز این هفته بیمه سالمت،توانمند سازی و ترویج فرهنگ عمومی 

و دومین روز از این هفته به نام بیمه سالمت؛سازمان الکترونیک و 
هوشمندسازی و سومین روز بیمه سالمت؛سطح بندی و نظام ارجاع 
و چهارمین روز از هفته بیمه سالمت پوشش بیمه همگانی و حفاظت 
مالی از بیمه شدگان و پنجمین روز از هفته بیمه سالمت روز حقوق 
خرید  و  منابع  روزتجمیع  ششمین  و  مداری  مشتری  و  شهروندی 
راهبردی و آخرین روز از این هفته به نام مشارکت های اجتماعی و 

شرکای کاری نامگذاری شده است. 
وی همچنین افزود: برگزاری مراسم با حضور مسئولین استانی و 
نیزحضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با حوزه سالمت 
از جمله اقدامات دیگر این اداره کل در طول ایام هفته بیمه سالمت 

خواهد بود.
طرف  گزار  بیمه  موسسات  عمده ترین  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 
با  تا  داریم  نظر  در  که  است  پرورش  آموزش و  کل  اداره  ما  ق��رارداد 
مدیر کل محترم و مسئولین این اداره کل نیز برنامه های مشترکی را 
برگزار نماییم تاکارشناسان ما در مراسم صبحگاه دبیرستان ها شرکت 
کرده و در رابطه با حوزه بیمه سالمت اطالعاتی را به دانش آموزان و 
اولیای آن ها ارائه نمایند تا از این طریق با افزایش سطح آگاهی در 

توانمندسازی بیمه شدگان گام برداریم. 
 وی  در تبیین نقش رسانه ها در حوزه سالمت گفت: در سال 
سالمت  بیمه  سازمان  س��ال1397  بودجه  ابالغ  از  پس  و  جاری 
تا  شد  سبب  مالی  منابع  حوزه  در  موجود  های  محدودیت  ایران، 
های  اولویت  جمله  از  ها   هزینه  کاهش  و  منایع  مدیریت  رویکرد 
سازمان بیمه سالمت ایران باشد.وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه 
در تغییر الگوهای رفتاری اقشار مختلف جامعه ادامه داد:آنچه که 
باشد  ها  هزینه  کاهش  حوزه  در  ما  رسان  یاری  تواند  می  امروزه 
است. ها  رسانه  توسط  موجود  شرایط  از  صحیح  رسانی  اطالع 
رسانه ها با قدرت نفوذی که در مخاطبین خود دارند می توانند از 
طریق تغییر دیدگاه و بعضا ارائه آموزش های الزم موجب تغیر رفتار 
ارائه کنندگان  هم درسیاست گزاران و هم دریافت کنندگان و هم 

خدمات شوند.

خبر
هفته بیمه سالمت/گزارش عملکرد اداره کل بیمه سالمت استان

ncalavyon@yahoo.com

خبرنگارانسیه علویون
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میز خبر
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پپسی و کوکاکوال باید از ایران بروند/ هشدار سپاه به کشتی های انگلیسی در تنگه هرمز

 پپسی و کوکاکوال باید از ایران بروند
کارگری مجلس  فراکسیون  رئیس  علیرضا محجوب 
ما اعمال می  را علیه  آمریکا بدترین تحریم ها  گفت: 
کند، اما دولتمردان به برند های آمریکایی "پپسی" و 
این  در  دهند  می  فعالیت  اجازه  کشور  در  "کوکاکوال" 
صحنه  از  واردات��ی  های  برند  چنین  است  نیاز  رابطه 
حمایت  داخلی  های  شرکت  از  و  شود  محو  رقابت 
مناسب صورت گیرد. دولتمردان با چه مجوزی به برند 
می  فعالیت  و  تبلیغ  ادامه  اجازه  آمریکا  رسمی  های 
دهند وقتی دولتمردان آمریکا به شرکت های ما اجازه 
در  ها  برند  این  فعالیت  واقع  در  دهند؛  نمی  فعالیت 
کشور نشانه ضعف آشکار در عرصه تجاری، تبلیغاتی و 
بازرگانی است که واحد های داخلی را ضعیف می کند 
متاسفانه بازرگانان در این رابطه بیش از اندازه جوالن 

می دهند./خانه ملت
 مشاور بن سلمان گفت: »سر این سگ را 

برام بیارید!«
القحطانی،  سعود  اطالعاتی،  مقام های  گفته ی  به 
با  اسکایپ  طریق  از  عربستان  ولیعهد  ارش��د  مشاور 
که  احتمال می رود  و  کرده  منتقد صحبت  روزنامه نگار 
حتی صحنه ی قتل او را تماشا کرده باشد. وزیر خارجه 
عربستان وعده ی شفاف  سازی کامل داد. روز سه شنبه، 
یکم آبان )23 کتبر( خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های 
اطالعاتی عرب و ترک گزارش داد که سعود القحطانی، 
مشاور در مقام وزیر ولیعهد عربستان سعودی پس از ورود 
جمال خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول با 
او تماس ویدیویی داشته است. بر اساس این گزارش، 
روزنامه نگار  و  کرده  پرخاش  خاشقجی  به  القحطانی 
نشان  مشابهی  واکنش  نیز  سلمان  بن  محمد  منتقد 
داده است. منابع آگاه به رویترز گفته اند که مشاور ارشد 
گفته  در کنسولگری  عوامل خود  به  ولیعهد عربستان 

است: »سر این سگ را برام بیارید!«/ دویچه وله
در  طال  کیلو   108 و  سکه   24500 کشف   

منزل یک زن !
گفت:  تهران  دادس��ت��ان  آب���ادی،  دول��ت  جعفری 
دادستانی بدلیل سرمایه های مردم در موسسات مالی، 

با تدبیر به موضوع ورود کرد، مثال در پرونده ثامن الحجج 
با 12 هزار میلیارد تومان سپرده. دولت سرانجام تصمیم 
گرفت حداقل 20 هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی 
را به موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه مردم مسترد 
و  خریدند  سکه  هزار  خانواده اش 32  با  خانمی  شود. 
در تحقیقات مشخص شد که متهم زن در شرکت های 
هرمی نقش داشته و دارای چندین پرونده قضایی بود که 
همگی مختومه شده بود و با این پول ها سکه خریداری 
کرده. در بازرسی از منزل این خانم 24500 عدد سکه 

در کولر منزل و 108 کیلو طال کشف شد./میزان
 روزانه چقدر پالستیک می خوریم؟

دانشمندان برای اولین بار تائید کردند که بدن انسان 
با پالستیک آلوده می شود. در آزمایشی با این هدف که 
روزانه چقدر پالستیک می خوریم، در بدن شرکت کنندگان 
تاکنون  شد.  مشاهده  میکروپالستیک  از  نمونه هایی 
اما  بود  دنیا طبیعی متمرکزشده  اغلب تحقیقات روی 
مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی وین 
نشان می دهد که انسان ها نیز پالستیک می خورند و در 
بدن ما جا خوش کرده اند. این محققان به سرپرستی 
آب  یا  ماهی  خوردن  می گویند:  اشوابل  فیلیپ  دکتر 
از بطری دو راه اصلی ورود پالستیک به بدن ما است، 
البته امروز نمی توان از خوردن پالستیک توسط انسان 
جلوگیری کرد. گفته می شود 5 درصد از پالستیک های 
تولیدشده جهان وارد دریا شده که ممکن است نصیب 

ماهیان شود./ خبرآنالین
در  خواری  مشروب  و  خودکشی  ترویج   

برنامه زنده سیما
روزنامه جوان در گزارشی نوشت:در یک برنامه زنده 
خودکشی  ترویج  به  میهمان  بازیگر  تماشا،  شبکه  از 
می پردازد و در حمایت از تئاتر الکچری و تمجید عدم 
فرزندآوری و بزرگ کردن گربه! داد سخن می دهد: »بچه 
ندارم ولی گربه دارم و اتفاقًا خیلی هم گربه دوست دارم« 
یا در بخش دیگری از برنامه می گوید: »خیلی مواقع به 
خودکشی فکر می کنم که چقدر می تواند کار جذابی 
باشد.«بی تردید مجری این برنامه زنده که اتفاقًا دستی 
بر قلم دارد قطعًا با قوانین مصرح مطبوعات و آیین نامه 

از  وی  چگونه  اینکه  اما  آشناست،  سازمان صداوسیما 
باید مسئوالن  که  نکته ای است  عبور می کند،  قوانین 
پاسخگو باشند که چگونه می توان درباره مشروب خواری 
رفتار های  از  خیلی  و  خودکشی  کودکی،  دوران  در 
سخن  تلویزیون  زنده  آنتن  روی  راحتی  به  غیراخالقی 
و  ندارد  ناظر  برنامه  این  که  است  این  ما  گفت؟!سؤال 
اگر کسی نظارت می کند چرا حیازدایی به این سادگی 

صورت می گیرد؟
ایرانی ۶ میلیون تومان شود   درآمد هر 

بعد قیمت بنزین را آزاد کنید
خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: اگر مشکل 
اشتغال در کشور حل شود و هر ایرانی ماهانه درآمدی 
باالی 6 میلیون تومان داشته باشد قطعا در این شرایط 
می توان قیمت بنزین را آزاد و منطقی کرد و با فروش 
بنزین نیز درآمدزایی برای دولت صورت می گیرد/ تسنیم

استعفای  درب��اره  کواکبیان  اظهارنظر   
جهانگیری

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: با اطمینان می گویم، معاون اول 
رئیس جمهور نه استعفا داده و نه استعفا خواهد داد.

شامگاه  کواکبیان  مصطفی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با  سخنانی  طی  اسالمشهر  مردم  با  دیدار  در  دوشنبه 
اشاره به اظهار نظر اخیر جهانگیری گفت: این اظهار 
نظر موجب شد، تا یک موج عظیمی مبنی بر این که 
معاون اول رئیس جمهور قصد استعفا دارد، مطرح شود، 
اما من با اطمینان می گویم، معاون اول رئیس جمهور نه 
استعفا داده و نه استعفا خواهد داد.وی به معرفی وزیر 4 
وزارتخانه توسط رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: در حال 
حاضر تمرکز نمایندگان روی بررسی وزرای معرفی شده 
است و تا یکشنبه آینده تکلیف این وزرا مشخص خواهد 
شد، امروز همبستگی ضرورت و نیاز کشور ما است، ما با 
همین وحدت پیروزی های فراوانی داشتیم، در دادگاه 
الیحه رفتیم و شکایت خود را مطرح کردیم، دادگاه حکم 
موقت به نفع ایران داد، البته ممکن است، طول بکشد 
و یا وتو شود، اما همین امر یک پیروزی حقوقی برای 
ایران است.عضو کمیسیون امنیت  جمهوری اسالمی 

ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: همین بحث 2 میلیارد دالری که ما شکایت کردیم، 

پیروزی دیگری در دادگاه الیحه بود.
 زمان جلسه رای اعتماد به وزرا قطعی شد

رای  جلسه  برگزاری  از  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اعتماد وزرای پیشنهادی در شنبه هفته آینده خبر داد.

شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  وکیلی  محمدعلی 
شنبه(  )سه  دی��روز  علنی  جلسه  ابتدای  در  اسالمی 
رای  برای  مجلس  آینده  هفته  داشت:  اظهار  پارلمان، 
اعتماد 4 وزیر پیشنهادی جلسه علنی خواهد داشت.

وی افزود: جلسه رای اعتماد شنبه )5 آبان ماه 97( راس 
ساعت 13 برای بررسی رای اعتماد وزرا برگزار خواهد 
کرد:  عنوان  ادامه  در  مجلس  رئیسه  هیئت  شد.عضو 
خواهد  اتمام  به  اعتماد  رای  جلسه  آینده  هفته  شنبه 
رسید و بر این اساس یکشنبه هفته آینده )6 آبان ماه( نیز 

مجلس به روال عادی جلسه علنی خواهد داشت.
 واکنش حاجی دلیگانی به حضور تعدادی 

از نمایندگان در باشگاه برزیلی
طی  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
پارانا  ایالت  در  ورزش��ی  باشگاه  یک  در  برزیل  به  سفر 
حضور یافته و پیراهن آن را به تن کردند. فابیو جانواریو 
نظر  به  که  تهران هم  استقالل  باشگاه  پیشین  بازیکن 
می آید جز مقامات این باشگاه برزیلی است، نمایندگان 
مجلس کشورمان را همراهی می کند.حسینعلی حاجی 
دلیگانی مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
طی توییتی نوشت: در حالیکه ما در چنین شرایطی به 
سر می بریم چه دلیلی دارد نمایندگان به برزیل بروند و 
لباس ورزشی بپوشند و عکس بگیرند؟تحقیق و تفحص 
باید از مجلس شروع شود تا بتوانیم این مطالبه را از سایر 
بخش ها داشته باشیم.متاسفانه هیئت رئیسه در این 

رابطه بنایی بر پیگیری، برخورد و شفاف سازی ندارد.
 اظهارات ذوالنور درباره کانال جدید مالی 

ایران و اروپا
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است 
میان  باید  اروپا  و  ایران  میان  ارتباط  مالی  جدید  کانال 
تمامی کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند ایجاد 

شود تا برای ایران به صرفه باشد.به گزارش ایسنا، ذوالنور 
تحت  ها  اروپایی  جدیدی  پیشنهادی  مدل  ارزیابی  در 
با  ایران  مالی  روابط  است  قرار  که   SpV عنوان سازوکار
اروپا را تسهیل کند، گفت: این سازوکار می تواند راه حل 
مؤثری باشد که یک کانال فروش مطمئن میان ایران و اروپا 
گشایش یابد.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
بر همین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر SpV باعث 
می شود یک کانال مالی داشته باشیم که اگر نفت خود 
را عرضه و صادرات کردیم بتوانیم از طریق این کانال مالی 
به پول خود دست پیدا کنیم.وی گفت: در اینکه استفاده 
 SpV شدنی بوده شک و تردیدی نیست، سازوکار SpV از
بسیار زیربنایی و مؤثر است ولی اینکه اروپا و غرب بر ادعای 
خود صادق بوده و بر آن پایبند بمانند مهم است که تا چه 
میزان از این ظرفیت که قرار است ایجاد شود استنکاف 

کرده و با تمام توان از آن استفاده می کنند.
 روایت معاون روحانی از فضای مجلس در 

قبال وزرای پیشنهادی
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه روند 
پیشنهادی  وزرای  رای  برای  مجلس  نمایندگان  اقناع 
امیدواریم  خیلی  گفت:  م��ی رود،  پیش  خوب  خیلی 
مجلس  در  باالیی  رای  دول��ت  پیشنهادی  وزی��ر  چهار 
اینکه  به  اشاره  با  امیری  بیاورند.حسینعلی  دست  به 
وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های کار، اقتصاد، راه و 
شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در فراکسیون ها، 
کمیسیون ها و مجامع استانی مجلس شورای اسالمی 
حضور یافته و برنامه ها و دیدگاه های خود را با نمایندگان 
مجلس در میان گذاشتند اظهار کرد: فراکسیون های 
سه گانه مجلس نظر موافق خود را برای رای به وزرای 
امیدواریم  خیلی  ما  و  ک��رده ان��د  اع��الم  پیشنهادی 
نمایندگان رای باالیی به وزرای پیشنهادی بدهند.امیری 
خاطرنشان کرد: امروز صبح تعدادی از نمایندگانی که 
به شریعتمداری انتقاد داشته اند جلسه مشترکی با وی 
ابهامات  شریعتمداری  که  کردند  اعالم  و  کردند  برگزار 
موجود درباره عملکردش را رفع کرده است و ما در قبال 
پاسخ های او قانع شده ایم و حتما به او رای می دهیم. 

سایر وزراء نیز برنامه های خود را در مجلس اعالم کردند 
و فضای مجلس نسبت به روزهای گذشته در قبال وزرای 

پیشنهادی بهتر شده است.
 هشدار سپاه به کشتی های انگلیسی در 

تنگه هرمز
پایگاه تلگراف در گزارشی نوشته است که قایق های 
تندرو سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تنگه هرمز با 
ناوشکن انگلیسی رو در رو شدند.به گزارش تلگراف، سه 
قایق تندرو ایرانی دوشنبه با یک ناوشکن نیروی دریایی 
انگلیس که سه کشتی انگلیسی را در تنگه هرمز و در 
نزدیکی خلیج فارس همراهی می کرد، رو در رو شدند.
در این جریان، قایق های تندرو ایرانی با متوقف کردن 
این ناوشکن به وی اعالم کردند که باید فاصله قانونی 
1000 یارد معادل 0.9 کیلومتری خود از حاشیه بندر 

را رعایت کند.
نمایندگان  به  "شریعتمداری"  پاسخ    

منتقد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از انتقاد برخی از 
نمایندگان از شریعتمداری در این کمیسیون خبر داد.
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  وحدتی،  محمد 
شورای اسالمی با اشاره به جلسه عصر دیروز )سه شنبه 
شریعتمداری  محمد  کمیسیون،گفت:  این  آبان(  اول 
فرهاد  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  پیشنهادی  وزیر 
دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی میهمان 
اینکه  بیان  با  بودند.وی  اجتماعی  کمیسیون  اعضای 
در ابتدای جلسه وزیر پیشنهادی کار، برنامه های کاری 
از  پس  افزود:  داد،  ارائه  کمیسیون  اعضای  به  را  خود 
در  خود  س��واالت  و  دغدغه ها  کمیسیون  اعضای  آن 
حوزه وزارت کار را از آقای شریعتمداری مطرح کردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح محور های 
داشت:  اظهار  کار،  پیشنهادی  وزیر  از  اعضا  سواالت 
وضعیت نابسامان کار، رابطه کارگر و کارفرما، وضعیت 
و  بازنشستگی  صندوق های  وضعیت  بازنشستگان، 
همچنین شرکت های زیر مجموعه شستا و سازمان تامین 
اجتماعی از جمله مهمترین دغدغه اعضای کمیسیون 

بود که در این جلسه مطرح شد.

امام علی )ع( فرمودند:
هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی 

چون مشورت نخواهد بود.

آواز رتا طبع دل ما بادا
اندر شب و روز شاد و گویا بادا

شویم خسته  شود  خسته  گر  تو  خسته  آواز 
بادا شکرخا  انی  چون  تو  آواز 

مولوی
طلوع آفتاب فردا: 05:47اذان مغرب: 17:03 

اذان صبح فردا: 04:23

نیمه شب شرعی:22:34

غروب آفتاب:16:45 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:16

اسرا

 روح مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست و چند روزی برای او در عالم طبیعت قفسی از تن ساخته اند. آنگاه این قفس می شکند و آن مرغ آزاد می شود 
و این همان »موتوا قبل ان تموتوا« است.  همه تالش معلمان اخالق برای این است که به ما بگویند قبل از این که این قفس بشکند و شما مجبور شوید که پر 

بکشید قفس را بشکنید و آزادانه پر بکشید. چون اگر  قفس را شکستند شما را به قفس دیگری می برند اما اگر قفس را بشکیند همیشه آزاد هستید.
 

مبادی اخالق در قرآن، ص305

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306006000335 - 1397/03/18 
هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود 
معصومی فرزند محمد بشماره شناسنامه شماره 14 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 139/10 مترمربع )یکصد و سی و نه مترو ده صدم متر مربع( قسمتی از پالک 
202 فرعی واقع در اراضی منصوریه پالک 242 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت قهری ورثه قربانعلی باقری فر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02

هادی ریحانی -  رئیس ثبت اسناد و امالك تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک گناباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001188 – 1397/06/24 هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین خیامی 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 18 و کدملی 0919169971 صادره از گناباد در ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت 44/95 مترمربع از پالک شماره 616 فرعی از 2 اصلی واقع دراراضی ده 
جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای مهدی سعیدی کاخکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالك گناباد

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک گناباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001053 – 1397/06/05 هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن شرقی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 4871 و کدملی 0918687901 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 324/26 مترمربع از پالک شماره 694 فرعی از 117 اصلی واقع دراراضی 
خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از خانم زهرا سمرقندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالك گناباد

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002065 مورخه 1397/06/18 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ 
برات میراب معینی فرزند محمد بشماره شناسنامه 17 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 125/45 متر مربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابن گاز 
مسلم شمالی 7 پالک 424 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 720

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02
حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001954 مورخه 1397/06/06 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ رجبعلی 
ستوده فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 183 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2055/90 متر مربع قسمتی از پالک 50 اصلی بخش 9 مشهد واقع در شهید آوینی 34 جالل 
آبادی 5 قطعه  6 خریداری از مالک رسمی محمدجعفر گنابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 716
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002054 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ مرتضی ابراهیمی طاهرآباد فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 6 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1212/95 متر مربع قسمتی از پالک 50 اصلی بخش 9 مشهد واقع در شهید آوینی 34 جالل آبادی 6 پالک 
23 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر هنرمند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 718
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک سبزوار

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

برابر رأی شماره 139760306011000389 هیئت اول مورخه 97/1/23 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس ناری فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 123 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98.70 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 249 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیداباد بخش 12 سبزوار خریداری از مالک رسمی مشاعی خانم بتول سه صنعت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/437(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/2 

علی آب باریکی–رئیس ثبت اسناد وامالك سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک سبزوار

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

برابر رأی شماره 139760306011003004-1397/06/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی خسروی به شماره شناسنامه 479 کدملی 0791733335 صادره سبزوار فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
108.15مترمربع قسمتی از پالک شماره 1500 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیداباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای قدرت اله نظامی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/483(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02 

علی آب باریکی– رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک سبزوار

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

برابر رأی شماره 139760306011003011-1397/06/26 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد فوجی به شماره شناسنامه 2640 کدملی 0793668591 صادره سبزوار فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105.33 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 135 فرعی از 9فرعی از 8-اصلی واقع در اراضی جعفراباد بخش12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی شرکت سهامی خاص تولیدی و 
ریسندگی پشم قائمی سبزوار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/485(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/02 

علی آب باریکی– رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک سبزوار

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

برابر رأی شماره 139760306011003035 هیئت اول مورخه 97/6/27 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی عباس زاده امامی فرزند حسین به شماره شناسنامه22 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 54 فرعی از 8-اصلی واقع در اراضی جعفراباد بخش 12 سبزوار خریداری از مالک رسمی مشاعی اقای نظام الدین ربانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/406(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/0۸/2 

علی آب باریکی–رئیس ثبت اسناد وامالك سبزوار


