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در دیدار جمعی از اصالح طلبان با رئیس جمهور چه گذشت ؟

حمایت یا عبور از روحانی

  احتمال ادامه کار شهردار مشهد

 شورا در انتظار استثناء و استفسار

فرمانده انتظامی مشهد

43 درصد جرائم در مشهد مربوط 
به سرقت وسائل خودرو است

در جلسه علنی شورای شهر مشهد مصوب شد

افزایش قیمت الیت 
با عقب گرد به 92

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

جهان به احترام ادبیات کالسیک ما 
کاله از سر برداشته است

»صبح امروز« دالیل استقبال جوانان از مخدرهای نشاط آور 
بررسی می کند

در جست وجوی شادی 
البالی قرص های مخدر

چندی پیش، مجلس پس از کش و قوس های فراوان، قانونی را با نام »منع به کارگیری 
بازنشستگان« به تصویب رساند. همان طور که از اسم این قانون برمی آید و...

روزگار نوشتن از وقتی که  ها و بیان احساسات یهویی درونمون نسبت به محیطمون 
هست. وقتی که یهویی میری خونه و میبینی تولدته هشتگ محبت. وقتی که میری 

کافی شاپ و دوستای قدیمی تو یهویی میبینی هشتگ خاطره. وقتی که یهویی میزنی 
صبحونه بیرون میخوری هشتگ روز جدید...

داستان عجیب قهرمانانی که سفره هایشان از مدالشان کوچک تر است

بنیاد شهید و امور ایثارگران شلوغ تر از همیشه است

از هیچ تا سکو

رد پای 
مدیران مشکوک

یکی از شایع ترین مشکالت امروزه در بین مردم و خصوصا 
جوانان عدم وجود شادی و رضایت درونی از خود است این 

موضوع که می تواند ناشی از ...

خبر ویژه ۶

گزارش ویژه۴

گفت و گوی ویژه 5

در این شماره می خوانیم

ایزدیار: این مدال تقدیم به پدر و مادرم
شاهین ایزدیار بار دیگر صاحب مدال طال شد تا به مدال آوری و 
پیشرفت کاروان ایران کمک کند...

در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 3 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید
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 اراده ای برای اسقاط 
خودروهای فرسوده نیست

بررسی »صبح امروز« از کشاکش های قانونی و کارشکنی ها



سرویس اقتصادی
محمد حسین روشنک  

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
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نگاه

خراسان  ــزاب  اح خانه  مرکزی  ــورای  ش عضو 
رضوی گفت: برای رسیدن به آزادی و عدالت در 
احزاب  کردن  قوی  جز  راهی  هیچ  امروز  دنیای 
و  قوی  احــزاب  بــدون  نیز  توسعه  و  نــدارد  وجــود 

مطبوعات آزاد اتفاق نمی افتد.
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  گندمی  محمدعلی 
کرد:  اظهار  احــزاب،  و  ــت  دول رابطه  خصوص 
تعریف شده  کامال  رابطه ای  دولت  و  احزاب  رابطه 
نهادهای  احزاب،  است.  دنیا  در  شناخته شده  و 
بین  ــه ای  ــط واس ــا  NGOهـ و  سمن ها  مــدنــی، 
از جایگاه خاصی  و  بوده  و دولت  توده های مردم 

برخوردار هستند.
خراسان  ــزاب  اح خانه  مرکزی  ــورای  ش عضو 
حزبی  را  خودش  که  دولتی  اینکه  بیان  با  رضوی 
باعث  نمی کند،  کمک  نیز  احزاب  به  و  نمی داند 
زمان  من  کــرد:  عنوان  می شود،  فاصله  ایجاد 
اما  کردم  زیادی  کمک  روحانی  آقای  انتخابات 
دارم.  زیادی  انتقاد  آن  ترکیب  و  دولت  به  اکنون 
که  کردم  اعالم  شد،  تعیین  کابینه  که  زمانی  من 
ضعیف  بسیار  دولت  فرهنگی  و  اقتصادی  تیم 
است و قابل مقایسه با تیم قبلی نیست در حالی 
که ما باید رشد کنیم و جایگزین باید بهتر از قبل 
باشد اما متاسفانه در این دولت این اصول بدیهی 
رعایت نشده و دولت به دست خود تضعیف شده 

است.
اعالم  احزاب  از  برخی  اکنون  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  نمی کنند.  حمایت  دولت  از  که  می کنند 
دالیل نارضایتی ها، کادر ضعیفی است که در راس 

وجود دارد. زمانی که این اشکاالت وجود داشته 
اگر  پیدا می کند.  پایین گسترش  تا  باال  از  باشد، 
نگیرد،  قرار  وزارتخانه ای  راس  در  شایسته ای  فرد 
می شوند.  ضعیف  نیز  او  کل  مدیران  و  معاونین 
وابسته  که  می شوند  منصوب  افرادی  استان  در 
به دولت قبل هستند و این دولت را قبول ندارند. 
فردی که دولت را از ریشه قبول نداشته باشد، در 
راستای اهداف آن عمل نمی کند و تنها کاری که 
کارهایی می کند  یا  است  تخریب  انجام می دهد، 

که دولت نتواند وظیفه خود را انجام دهد.
عمل  میدان  احزاب  اینکه  به  اشاره  با  گندمی 
زیادی ندارند که بتوانند در کارهای اجرایی تاثیر 
نظارت  و  کرده  انتقاد  می توانند  تنها  و  بگذارند 
کرد:  تصریح  کنند،  منعکس  دولــت  به  را  خود 
بزرگ ترین سرمایه یک دولت اعتماد عمومی است 
که باید همواره تقویت شود. هم احزاب به اندازه 
گذشته به دولت اعتماد ندارند و هم اعتماد مردم 
و فشارهایی که وجود دارد،  به مشکالت  توجه  با 
کاهش پیدا کرده است. در این شرایط دولت باید 
اعتمادسازی کند که این اعتمادسازی در شرایط 
فعلی که احزاب محوری وجود ندارند باید با یک 
گفت وگوی ملی با همه آغاز شود که این گفت وگو 
تنها حرف زده  اینکه  نه  باشد  نیز پشتوانه داشته 

شود.
ما  کرد:  بیان  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
گام های  خــود،  بــزرگ  مشکالت  حل  بــرای  باید 
باید بر اساس  بزرگی برداریم که این گام ها حتما 
شود.  عملیاتی  و  باشد  مدنی  صورت  به  و  تحزب 
در این راستا قانون اساسی ما هم ظرفیت ها و هم 
مشکالتی دارد که باید مشکالت آن برطرف شود 

و اصالحاتی در آن صورت بگیرد.

دولت به دست خود تضعیف 
شده است

عضو شورای مرکزی خانه احزاب خراسان رضوی

اقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران

Vol.1.No.319  Oct.09.2018319 سه شنبه 17  مهر ماه 1397- سال اول -  شماره 319سه شنبه 17  مهرماه 1397- سال اول -  شماره Vol.1.No.319  Oct.09.2018  

چندی پیش، مجلس پس از کش و قوس های فراوان، 
قانونی را با نام »منع به کارگیری بازنشستگان« به تصویب 
رساند. همان طور که از اسم این قانون برمی آید و بر اساس 
ابالغ  را  آن  رئیس جمهور هم  اکنون  که  ـ  مصوبه مجلس 
کرده ـ افرادی که در مشاغلی مشغول به کارند که به نحوی 
از بودجه دولتی متنفع می شود و بازنشسته محسوب می 
شوند، باید کرسی خود را ترک کرده و از شغلی که دارند، 

خداحافظی کنند.
است:  آمده  بازنشستگان«  کارگیری  به  »منع  قانون  در 
آن  شامل  که  افرادی  مذکور،  قانون  ابالغ  از  پس  ماه  دو 
می شوند، باید مسئولیت را وگذار کرده و دیگر حقی برای 
نظارتی  های  دستگاه  بنابراین،  ندارند؛  کار  به  بازگشت 
در  محاسبات  دیــوان  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  مثل 
ماه  آبان  اواخر  تا  که  هستند  موضوع  این  پیگیری  حال 
کارند،  به  مشغول  مختلف  ادارات  در  که  بازنشستگانی 

مسئولیت را تحویل داده و کار خود را ترک کنند.
وزیر،  معاون  از  اعم  مدیر   200 حدود  شود،  می  گفته 
به  منع  قانون  شامل   ... و  مدیرکل  فرماندار،  استاندار، 
کارگیری بازنشستگان می شوند و باید تا 25 آبان مسئولیت 
کنند.  خداحافظی  مدیریت  کرسی  با  و  کرده  واگــذار  را 
همچنین گفته می شود که حدود 4 هزار مدیر میانی در 

نیز دیگر  آنها  و  قانون می شوند  این  سراسر کشور شامل 
نخواهند توانست کرسی مدیریت را حفظ کنند، لذا باید تا 

پایان موعد قانونی کار را واگذار کنند.
پس از تصویب این قانون و در حین ابالغ آن از آنجایی که 
در یکی از تبصره ها مدیران با سابقه بیش از سه سال آزادگی 
و بیش از 50 درصد جانبازی از موضوع »منع به کارگیری 
بازنشستگان« معاف می شوند، برخی تالش های زیادی 
کردند تا با توسل به این موضوع، بتوانند عمر مدیریتی خود 
را تمدید کنند و کرسی مدیریت را همچنان در دست خود 
نگه دارند؛ موضوعی که پس از تصویب قانون مذکور، منجر 

به شلوغی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز شد.
با  اند  توانسته  هم  مدیران  برخی  اخبار،  برخی  پایه  بر 
را  خود  جانبازی  میزان  مذکور  مصوبه  تبصره  به  توسل 
افزایش بدهند و همچنان کرسی مدیریت را حفظ کنند که 
البته انتقادات زیادی هم به این افراد وارد شده و می شود؛ 
اما طبیعتا مجلس و دولت باید جلوی هرگونه سوء استفاده 
احتمالی از بندها و تبصره های این قانون را ـ که معافیت 

هایی برای برخی افراد در نظر گرفتهـ  بگیرند.
به تازگی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روایتی از 
وزیر کشور در خصوص افرادی که تالش می کنند به هر 
نحوی، صندلی مدیریت را حفظ کنند، مطرح کرد که به 
نظر می رسد، این مسئله تعبیر درستی در خصوص افرادی 
باشد که تالش دارند به هر نحو ممکن، پست مدیریتی خود 
را حفظ کنند و همچنان به کار ادامه بدهند. او گفته بود: 
این  خصوص  در  کشور  وزیر  فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا 

افراد گفته، اگر نگوییم این افراد به دنبال سوء استفاده و 
سوء نیت هستند، حتما کسانی که تالش دارند به هر شکل 
بودن،  بازنشسته  علیرغم  ـ  را  خود  مدیریتی  عمر  ممکن 

تمدید کنندـ  افراد مشکوکی هستند.
سلمان خدادادی با اشاره به شلوغ شدن بنیاد شهید و 
امور ایثارگران از سوی مدیرانی که می خواهند همچنان 
کرسی مدیریتی را حفظ کنند، گفت: »به نظر من، کسی 
که می خواهد هر طور شده در پست خود بماند و کار کندـ  
نمی گویم که سوءنیت داردـ  قطعا منظوری دارد. کسی که 

بخواهد به هر شکل ممکن در کار خود بماند، قطعا اشکالی 
در  بماند،  در پست خود  باید کسی  کارش است. چرا  در 
حالی که همه تالش می کنند تا زودتر بازنشست شده و به 

استراحت بروند؟«
طبیعی است، این افراد عالوه بر اینکه اجازه نمی دهند 
»گردش نخبگان« در کشور شکل بگیرد و نیروهای جوان 
های  مسئولیت  هایشان  شایستگی  اثبات  با  بتوانند  تر 
مدیریتی را از آن خود کنند و با ایده ها و تفکرات جدیدتر 
کشور را به سمت تعالی ببرند، افراد مشکوکی هم هستند، 

چون این میزان تالش برای حفظ یک کرسی مدیریتی، آن 
هم پس از سال ها در اختیار داشتن این کرسی، چیزی جز 

این موضوع را به اذهان متبادر نمی سازد.
سازمان ها و نهادهای نظارتی باید در خصوص مدیران 
کرسی  ممکن  شکل  هر  به  ــد  دارن تالش  که  مشکوکی 
مدیریتی را حفظ کرده و عمر مدیریت خود در یک سازمان 
یا نهاد را بیشتر و بیشتر کنند، با حساسیت بیشتری برخورد 
کنند و حتما در پی این باشند که یک مدیر بازنشسته چرا 
بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  تصویب  وجود  با  باید 

توسط مجلس و ابالغ آن از سوی رئیس جمهور، همچنان 
به دنبال حفظ کرسی مدیریتی باشد؟

سوء  دنبال  به  افراد  این  نگوییم  اگر  که  است  طبیعی 
استفاده هستند و سوءنیت دارند، حتما باید از آنها به عنوان 
حتی  و  عنوان  هیچ  تحت  چون  کرد،  یاد  مشکوک  افراد 
ترین  توسط عالی  آن  ابالغ  و  قانون  با وجود تصویب یک 
مسئول اجرایی کشور، همچنان حاضر به ترک مسئولیت 
نیستند و گویا هنوز دین خود را به مردم و انقالب ادا نکرده 

اند! که اصرار و تالش وافری بر ماندن دارند.
بر اساس قانون جدید، طبیعتا بخش زیادی از معاونان 
بخش  فرمانداران،  و  استانداران  از  زیادی  تعداد  وزیران، 
عمده ای از مدیران کل و مدیران میانی باید کرسی مدیریت 
خانواده  گرم  آغوش  به  استراحت  برای  و  کرده  واگذار  را 
هایشان بازگردند. تا قبل از اتمام آبان ماه باید همه این افراد 
مسئولیت های خود را واگذار کنند و اجازه ظهور و بروز به 

مدیران جدیدتر، جوان تر و با تفکرات متفاوت تر بدهند.
الزم است که دستگاه های نظارتی و سازمان های مسئول 
نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور 
با حساسیت ویژه تری در قبال این موضوع برخورد کنند 
و مقابل هرگونه تخلف یا سوء استفاده احتمالی بایستند، 
چون افرادی که حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی، کرسی 
باشند،  قانون  فرمان  به  گوش  و  کنند  واگذار  را  مدیریتی 
طبیعتا نمی توانند مدیران مطمئنی برای پیشبرد امورات 

کشور و دلسوز مردم هم باشند.

رضوی  خراسان  استاندار 
هماره  ایـــران  ملت   : گفت 
، رشــادت  فــداکــاری ها  ــدردان  ق

های شهدا ، ایثارگران و خانواده های آنان است.
شهرستان  به  سفر  جریان  در  رشیدیان  رضا  علی 
با  امینی  مهدی  شهید  منزل  در  حضور  با  جوین 

خانواده وی دیدار و گفت و گو کرد .
 وی در این دیدار  افزود : اقتدار و عزت امروز ملت 
ایران در عرصه بین المللی مرهون خون شهدا و ایثار 

و فداکاری خانواده آنان، جانبازان و آزادگان است.
ماندگار  درتاریخ  شهدا  نام  و  یاد   : کرد  اظهار  وی 
نزد  در  و  زنــده  شهدا   ، کریم  قــرآن  بیان  به  و  است 
سعادت  و  کمال  اوج  به  و  خورند،  می  روزی  خداوند 

انسانی رسیده اند.

رشیدیان در این دیدار با اهدای لوح سپاس به این 
تجلیل  شهدا  خانواده  فداکاری  از  سرافراز  خانواده 

کرد .
وی همچنین عنوان کرد : هیچگاه اتفاقی فرزندی، 
آموزه  حالل،  روزی  قطع  طور  به  شود،  نمی  شهید 
های دینی ، اخالص در عمل باعث می شود تا فرزند 
تربیت  واقع  در  و  بردارد  گام  صالح  و  شهادت  راه  در 
والدین در رشد فرزندان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است . 
شهید مهدی امینی ، مرزبان شهید نیروی انتظامی 
منطقه  مرزی  پاسگاه  تروریستی  حادثه  در  که  است 
به  7اردبهشت 96  در   بلوچستان  میرجاوه سیستان 

درجه رفیع شهادت نایل شد.

حیدریه  تربت  ویژه  فرماندار 
با  دنیا  ــای  ج هیج  در  گفت: 
مشکل  انــســانــی  ــیــروی  ن ــش  ــزای اف
و  روزرسانی  به  با  بلکه  اند  نکرده  حل  را  انتظامات 
فراهم کردن سامانه های هوشمند سعی شده عالوه 
بر نقش موثر در حوزه امنیت، با پدیده های نوظهور 

در حوزه امنیت اجتماعی نیز برخورد شود.
در  شنبه  روز  رستمی  علی  ایــرنــا،  گـــزارش  بــه 
مستقر  مسلح  نیروهای  مشترک  صبحگاه  مراسم 
انتظامی  نبروی  هفته  مناسبت  به  حیدریه  تربت  در 
عهده  بر  تنها  امنیت  تامین  همچنین  نکته  افــزود: 
حتی  و  دستگاهها  همه  زیرا  نیست  انتظامی  نیروی 
به  خصوص  این  در  را  خود  نقش  باید  نیز  شهروندان 

اجتماعی  پدیده  یک  امنیت  کنند.  ایفا  مطلوب  نحو 
در  نبادی  لذا  شود  می  حاصل  مشارکت  با  که  است 
سایه کارکردهای غیرموثر فقط پلیس را در این زمینه 

مسئول دانست. 
ایران  اسالمی  جمهوری  ــروز  ام داد:  ــه  ادام وی 
این  به  و  شده  تبدیل  منطقه  باثبات  و  امن  پایگاه  به 
تا  را  ناامنی  عناصر  و  عوامل  که  رسیده  توانمندی 
هزاران کیلومتر آنطرف مرزها مهار کند. بر پایه همین 
امنیتی  و  اطالعاتی  دستگاههای  اطالعاتی  اشراف 
نخست  دقیق  عملیات  یک  اجرای  با  توانستند  ایران 
آن  تا  داده  فریب  را  صهیونیستی  غاصب  رژیم  وزیر 
و  بدهد  متحد  ملل  سازمان  صحن  در  را  بزرگ'  'گاف 

این بیانگر ثبات، امنیت و اقتدار کشور است.

و  امنیتی  سیاسی،  مــعــاون 
خراسان  استانداری  اجتماعی 
و  باز  فضای  ایجاد  لــزوم  بر  رضــوی 
حمایت از فعالیت های قانونی تمام جریان ها و دیدگاه 

های سیاسی تاکید کرد.
محمد رحیم نوروزیان با اشاره به اینکه در جلسه اخیر 
با فرمانداران استان بر لزوم شناسایی و معرفی مدیران 
از  باید  گفت:  شد،  تاکید  دولت  با  ناهمسو  و  ناکارآمد 
مداخالت حاشیه ای افراد غیر مسئول وغیر کارشناس در 

سیستم مدیریت شهرستان جلوگیری کرد.
کارآمد  افراد  شناسایی  با  توان  می  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه حرکت در  توانمند  بانوان  و  نخبه  ویژه جوانان  به 
مسیر توسعه شهرستان را سرعت داد، افزود: استفاده از 
ظرفیت اشخاصی که دغدغه خدمت به مردم در چارچوب 

سیاست های دولت را دارند از اولویت های استانداری در 
انتصابات  است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی به مشکالت اخیر ایجاد شده در سطح کشور به 
ویژه در حوزه اقتصادی اشاره و تصریح کرد: برخی از این 
شرایط به عنوان عاملی برای تخریب دولت و فعالیت علیه 

مسئوالن استفاده می کنند.
وی ادامه داد: اما همان گونه که مقام معظم رهبری 
همواره حمایت خود از دولت را در برهه های مختلف اعالم 
داشته اند این رویه معظم له باید توسط سایرین نیز دنبال 

شود.
نوروزیان گفت: اکنون کشور در یک پیچ تاریخی مهم 
قرار دارد که برای عبور موفق از آن نیازمند حمایت تمامی 

اقشار و گروه های فکری و سیاسی است.

نوروزیان
حمایت از فعالیت های قانونی جریان های سیاسی ضروری است

رشیدیان

ملت ایران قدردان فداکاری های شهدا و خانواده های آنان است
حسینی

نمایش همبستگی جهان اسالم از اولویت های اربعین امسال است

رد پای مدیران مشکوک
بنیاد شهید و امور ایثارگران شلوغ تر از همیشه است

قریب به اتفاق بدنه اصالح طلبی بین سال های 92 تا 96 با تکرار 
رئیس دولت اصالحات و با تمام امید و اطمینان پای صندوق های 
رای حاضر شدند. ولی اصالح طلبان بیرون نهادهای حاکمیتی، 
امروز آالرم می دهند که پایگاه اجتماعی شان سرخورده و دلخور 
است، چون حسن روحانی مطابق با گفتمان و شعارهای انتخاباتی 

اش عمل نکرد.

حرفحساباصالحطلبان
گوید  می  اصالحات  دولت  رئیس  مشاوران  از  ناصری  عبدا... 
»سرمایه اجتماعی ما اعتماد کلی اش را از دست داده و فقط بحث 
همه  البته  و  طلبان  اصالح  نیست؛  هم  اصالح طلبان  به  اعتماد 
نخبگان کشور و حتی اصولگرایان نخبه و کنش گر نیز بر این باورند 
دست  از  چهارم  دهه  پایان  در  را  خود  مخاطب  جامعه  ما  اگر  که 
است  نرفته  دست  از  سیاسی  جبهه  این  از  فقط  مخاطب  بدهیم، 
بلکه کل نظام سیاسی جمهوری اسالمی بخشی از مخاطبین خود 

را از دست داده است«.
که  کنند  می  بیان  افسوس  و  آه  با  طلبان  اصالح  از  گروه  این 
دولت  اختیار  در  امانت  به  اصالحات،  جریان  اجتماعی  »ظرفیت 
و  ندانست  را  امانت  این  قدر  روحانی  اما  گرفت.  قرار  روحانی 
های  لطمه  اجتماعی  سرمایه  این  به  که  بود  طوری  عملکردش 

جبران ناپذیری وارد شد«. 
پاسخروحانیبهآهوافسوسشرکایانتخاباتیاش

از  جمعی  با  دیدار  در  و  دارد  دیگری  نگاه  روحانی  حسن  اما 

از در  آنها  انتقاد  به  فعاالن سیاسی اصالح طلب برای پاسخگویی 
یادآور شد  به حاضران جلسه  او  به موضوع ورود کرد.  گله گذاری 
»توقعات از دولت باید متناسب با شرایط غیرعادی و حساسی باشد 
که در آن قرار داریم. وضعیت پیش روی کشور پیچیده است. اگر 
این دولت بر سر کار نبود، شاید حتی پیش از اعالم آمریکا، ایران 
امروز  داشتیم.  بغرنجی  امروز وضعیت  و  بود  برجام خارج شده  از 
برای مدیریت  و  و اصلی عبور کردیم  بزرگ  از خطر  تدبیر دولت  با 

مشکالت پیش رو باید همه دست به دست هم دهیم«.
در واقع روحانی تدوام دولت خود را تنها راه نجات کشور می داند 
و بر سر اصالح طلبان نیز منت می گذارد که اگر رقیب انتخاباتی 
اش امروز بر مسند ریاست جمهوری بود، فضای کشور را به سمتی 
می  خواب  در  باید  را  انتقاد  طرح  فرصت  رویای  آنها  که  برد  می 

دیدند.
آیندهنگریاصالحطلبانه

حرف  منطق  ساده  چهارتای  دوتا  دو  یک  با  نیز  طلبان  اصالح 
روحانی را می پذیرند و پیش خود می گویند، درست است سرمایه 

درصد   صد  به  و  کردیم  بسیج  روحانی  نفع  به  را  خود  اجتماعی 
توقعات مان نرسیدیم اما دولت در فشار و منگنه خاصی است. در 
اوضاع نامتعادل اقتصادی و تحریم های سخت آمریکا، گروه های 
مخالف روحانی خیلی تالش می کنند او را نسبت به مسائل و وقایع 
های  واکنش  و  رادیکال  برخوردهای  موضع  در  خارجی  و  داخلی 
تقابلی تند و هیجانی قرار دهند اما رئیس جمهور از قرارگیری در 
این موضع پرهیز دارد و می کوشد به طوری مشی کند که مردم از 

اعتدال مأیوس نشوند.
ایران و 1+5 وقتی بر سر برنامه جامع اقدام مشترک توافق کردند، 
اراده ملی بود که چنین نتیجه ای را رقم زد و خون جدیدی از امید 
به عروق جامعه تزریق شد اما وقتی در زمان اجرای برجام دیگر آن 
یکدستی وجود نداشت، همه کار را تمام شده می دانستند بنابراین 
سمتی  به  سیاسی  های  جناح  و  حاکمیتی  نهادهای  از  کدام  هر 
خود  آن  از  را  پسابرجام  های  فرصت  از  بیشتری  سهم  که  رفتند 
از آنکه تنگه بدون مراقب مانده است. رئیس جمهور  کنند. غافل 
ماجراجوی آمریکا از همین راه وارد شد و اقتصاد ایران را به چالش 

کشید. چالشی که ماه ها زمان برد تا مدیریت شود.
امروز نیز بعد از گذشت 6 ماه، ایران در آستانه بهره مندی از آثار 
برجام اروپایی است که گرچه کارآمدی مدل قبلی را ندارد، اما در 
برگرداندن ثبات به عرصه اقتصادی بسیار مهم و حیاتی محسوب 
می شود. راهکار ویژه مالی اروپا برای ایران قرار است روز 10 آبان به 
اجرا درآید. به تحلیل بسیاری از صاحب نظران اقتصادی در صورت 
این اتفاق، ممکن است که قیمت دالر به زیر 10 هزار تومان کاهش 

پیدا کند.
شاید به همین خاطر است که اصالح طلبان با وجود انتقادهای 
صریح، هنوز از روحانی عبور نکردند و خود را همچنان حامی نشان 
ضمن  تا  انتقاد-حمایت  آنها  اصلی  تاکتیک  واقع  در  دهند.  می 
به شعارهای  او  دادن  توجه  و  روحانی  حساسیت های  برانگیختن 
انتخاباتی اش، مانع انفعال و سرخوردگی سرمایه اجتماعی شان 
در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده شوند و امیدوارند از 

این طریق رقیب را همچنان در جایگاه مغلوب قرار دهند.

در دیدار جمعی از اصالح طلبان با رئیس جمهور چه گذشت ؟

حمایت یا عبور از روحانی

سرویس سیاسی

مدیران با سابقه بیش از سه سال آزادگی و بیش از 50 درصد جانبازی از موضوع »منع به کارگیری بازنشستگان« معاف می شوند

,,

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

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 هیات 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(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/17-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/2

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 هیات 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/17-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/02

محمدرضااجتهادیعرب-رئیسثبتاسنادوامالکگناباد

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 هیات 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/17-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/02

محمدرضااجتهادیعرب-رئیسثبتاسنادوامالکگناباد

آگهیابالغاجرائیه
بدین وسیله به آقای رضا سلطانی بایگی فرزند علی اکبر  بشماره ملی0768845386 ابالغ می گردد که خانم زهره غضنفری فرزند پرویز به شماره ملی 0702506591 به استناد سند نکاحیه بشماره 12888مورخه 
1377/11/08 دفتر ازدواج 11  تربت حیدریه مبادرت به صدور اجراییه ای به کالسه 9600335 و به تعداد 40 قطعه سکه بهار آزادی از مجموع 114عدد سکه علیه شما نموده است و چون برابر گزارش مورخه 
1397/02/23مامور پست تربت حیدریه ابالغی واقعی در آدرس اعالمی میسر نگردیده لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به شما ابالغ می گردد که اجرائیه از تاریخ انتشار این 

آگهی ابالغ شده محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخانتشار:1397/07/17

هادیریحانی-رئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه

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

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 هیات 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(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/17-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/2

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

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

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 هیات 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(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/17-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/02

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

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

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 هیات 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(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/17-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/02

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

آگهیمزایدهنوبتاول
محکوم له : علی اکبر محتشمی با وکالت آقای حسین نجفی به آدرس تربت حیدریه – روبروی دادگستری – دفتر وکالت نجفی

محکوم علیه : حمید اسکندری فرزند علی به آدرس تربت حیدریه –بلوار امام رضا – بین امام رضا 92 و 94 سنگ فروشی اسکندری
 محکوم به : مبلغ 32/000/000 ریال بابت باقیمانده اصل خواسته در محکوم له

مورد مزایده: مقدار 160 متر سنگ نامرغوب به ابعاد 20*40 که به علت کوچک بودن ابعاد قیمت هر متر مربع 200/000 ریال و طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ 32/000/000 ریال برآورد و قیمت 
گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 1397/07/30 از ساعت 11 الی 12 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.

اجرایاحکاممدنیشوراهایحلاختالفدادگستریشهرستانتربتحیدریه

آگهیمزایده
محکوم له : شرکت خوراک دام خراسان رضوی به آدری تربت حیدریه – جاده بوری آباد شهرک صنعتی کارخانه خوراک دام

محکوم علیه : مسلم اکبر زاده فرزند محمد باقر به آدرس تربت حیدزیه – فلکه دژبان شرکت تعاونی دامداران
محکوم به : مبلغ 380/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11/740/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و مبلغ 19/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده 

کالسه 40/961021
مورد مزایده: یک قطعه پالک 382 فرعی از 104 اصلی به مساحت 21962/75 مترمربع با کاربری مزروعی واقع در حاشیه شرق کال روستای فدرد امام رضا 2 که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 
500/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز یکشنبه تاریخ 1397/07/29 از ساعت 11 الی 12 بعدازظهر در محل 
دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت 
کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانتربتحیدریه

ی
مفقود

ی
مفقود

کارت دانشجویی به شماره 9613900046 مربوط به رضا بتوئی به شماره ملی 0924579481رشته علوم سیاسی از دانشگاه دولتی تربت 
حیدریه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل پروانه مسئول فنی به شماره 920/94/29156 و به تاریخ 94/04/11 به همراه اصل پروانه فعالیت به شماره 920/94/28500 و به تاریخ 
94/04/10 بنام الهام منفرد مربوط به روستا مهد وصال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای 
اسالمی گفت: بر اساس آماری که اعالم شده است 
حدود 700هزار گوشی تلفن همراه در پشت گمرک 
قرار دارند که در هفته جاری وضعیت ارز آنها مشخص 

می شود.
رمضانعلی سبحانی فر در خصوص کاهش قیمت و 
واردات گوشی تلفن همراه به کشور، افزود: بر اساس 
آماری که اعالم شده است حدود 700 هزار گوشی 
هفته  در  که  دارند  قرار  گمرک  پشت  در  همراه  تلفن 

جاری وضعیت ارز آنها مشخص می شود.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه با واردات 700هزار گوشی تلفن 
همراه و تعیین تکلیف گوشی هایی که از گذشته در 
گوشی  قیمت  دارد  قرار  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
تلفن همراه کاهش پیدا می کند، گفت: کاهش نرخ 
ارز در بازار تلفن همراه و افت قیمت گوشی ها بسیار 

اثرگذار است و می تواند آرامش را به بازار تزریق کند.
در  خوشاب  و  جوین  جغتای،  سبزوار،  نماینده 
افزایش  اینکه  به  اشــاره  با  اسالمی  شــورای  مجلس 
قیمت گوشی تلفن همراه ناشی از افزایش قیمت ارز 
کاهش  با  داد:  ادامه  بود،  ملی  پول  ارزش  کاهش  و 
سقوط  تند  شیب  شاهد  اخیر  روزهای  در  ارز  قیمت 
که  بودیم  بــازار  در  همراه  تلفن  گوشی های  قیمت 

می تواند مصرف کنندگان را امیدوار کند .
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
قیمت گوشی های  در  تاثیر مستقیمی  ارز  نرخ  کرد: 
تلفن  گوشی  تزریق  دیگر  سوی  از  دارد  همراه  تلفن 
همراه به بازار نیز می تواند به کاهش قیمت ها کمک 

بسیار زیادی داشته باشد.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
قیمت گوشی های  در  تاثیر مستقیمی  ارز  نرخ  کرد: 
تلفن  گوشی  تزریق  دیگر  سوی  از  دارد  همراه  تلفن 
همراه به بازار نیز می تواند به کاهش قیمت ها کمک 

بسیار زیادی داشته باشد.

#مجلس_بان
نماینده سبزوار در مجلس مطرح کرد:

ترخیص 700 هزار گوشی تلفن 
همراه در هفته جاری

طرح  شدن  متوقف  خبر  جــاری  سال  تیرماه   9
اسقاط خودروهای فرسوده منتشر شد. 

این  فرسوده  و جایگزینی خودروهای  اسقاط  روال 
موتور  حجم  به  توجه  با  خودرو  واردکنندگان  که  بود 
خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط 
فرسوده  ــودروی  خ تعدادی  کــردن  خــارج  رده  از  و 
این  خارجی  خودروهای  واردات  توقف  با  بودند،اما 

طرح متوقف شد. 
و  لوکس  1400کاالی  واردات  توقف  است  گفتنی 
از جمله خودرو از جمله مصوبات شورایعالی اقتصاد 
مقاومتی کشور بود و باعث این اتفاق شد. اگر چه که 
عالوه بر واردکنندگان خودرورسازان داخلی نیز در این 

امر سهم داشتند.
مراکز  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  جودی 
این  درباره علت  فرسوده  بازیافت خودروی  و  اسقاط 
دلیل  به  گذشته  سال  یک  حــدود  در  گفت:  اتفاق 
نوسانات ایجاد شده در واردات خودرو، فرایند اسقاط 
اعالم  از  بعد  و  بود  شده  کند  فرسوده  خودروهای 
واردات  شدن  ممنوع  بر  مبنی  دولت  اخیر  تصمیم 
خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده نیز به طور 

کامل متوقف شده است.
وی ادامه داد: در این شرایط تعداد زیادی گواهی 
که  مانده  خــودرو  اسقاط  مراکز  دست  روی  اسقاط 
یک  فرسوده  خودروهای  اسقاط  نــدارد.  خریداری 
طرح ضروری و کالن ملی است و نباید فقط متکی 
با اتفاقاتی  به واردات خودرو باشد زیرا در آن صورت 
ملی  طرح  این  خــودرو،  واردات  ممنوعیت  همچون 
متوقف می شود. در این شرایط راه حل ما این است 

که دو درصد از هزینه های شماره گذاری خودروهای 
برای  الزم  هزینه های  تامین  به  ــی،  واردات و  داخلی 

اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.
وی ادامه داد: ساالنه حدود یک میلیون و 500 هزار 
دستگاه خودرو در کشور شماره گذاری می شود که با 
اختصاص دو درصد از هزینه های شماره گذاری آنها به 
اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای 

این طرح ملی تامین خواهد شد.
خــودرو  واردات  ممنوعیت  کــردن  پیدا  ــه  ادام با 
کردن  خارج  رده  از  برای  دیگری  های  گزینه  باید 
وجود  با  شــد.  می  اجــرایــی  فــرســوده  ــای  ــودروه خ

دولت،  هیات   1388 سال  مصوبه  براساس  که  این 
و  تولیداتشان  درصد   30 معادل  باید  خودروسازان 
واردات،  حجم  با  متناسب  نیز  خودرو  واردکنندگان 
گواهی  و  خارج  رده  از  را  فرسوده  خودروی  تعدادی 

اسقاط ارائه می کردند.
زدند  سرباز  قانون  این  اجرای  از  خودروسازان  اما 
و  کرد  نشینی  عقب  گذشته  سال  دولت،  سرانجام  و 
به  خودروسازان  الزام  بر  مبنی  خود  پیشین  مصوبه 

اسقاط خودروهای فرسوده را لغو کرد.
اجرایی  برای  دیگری  بست  بن  قانون  این  لغو 
شدن طرح »اسقاط خودروهای فرسوده« بود.  روز 

گذشته نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای 
جدیتی  و  اراده  رسد  می  نظر  به  گفت:  اسالمی 
کردن  خــارج  رده  از  قانون  اجــرای  بــرای  تاکنون 
وجود  خودروسازان،  توسط  فرسوده  خودروهای 

نداشته است.
گذشته  هفته  اینکه  به  اشــاره  با  گرمابی  حمید 
اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
مصوب کرد که خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه 
را  فرسوده  خودروی  دستگاه  یک  تولیدی،  خودروی 
از رده خارج کنند، افزود: قبال به این صورت بود که 
بر اساس سایز موتور  ازای وارد شدن هر خودرو و  به 
فرسوده  ــودروی  خ یک  بود  موظف  واردکننده  آن، 
با این کار مراکز اسقاط خودرو  از رده خارج کند؛  را 
شکل گرفتند و مشاغل جدیدی ایجاد شدند. نماینده 
اسالمی،  در مجلس شورای  فیروزه  و   نیشابور  مردم 
طبیعتا  خودرو  واردات  شدن  متوقف  با  کرد:  اضافه 
با  در هفته گذشته  اما  نمی شد،  اجرا  نیز  این طرح 
تصمیمی که در کمیسیون صنایع گرفته شد، قرار شد 
از رده خارج کردن خودروهای  به  الزام خودروسازان 

فرسوده اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت می تواند اهرم 
نظارتی و اجرایی خوبی برای اجرای این طرح باشد، 
خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه به نظر می رسد اراده 
خارج  رده  از  قانون  اجرای  برای  تاکنون  جدیتی  و 
کردن خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، وجود 
نداشته است، اما فکر می کنم وزارت صنعت می تواند 
به صورت جدی تری بر اجرایی شدن این طرح نظارت 
داشته باشد، تا با این کار قدمی هم برای پاکیزگی هوا 

برداریم.

قمار ارز در بازار

خرید  بازار  شد  اشاره  قبل  های  یاداشت  در 
و فروش دالر با بیش از قیمت 7500 تومانی ، 
بازار منطقی خرید و فروش و اصال بازار نیست.
 چرا که یک نوع ریسک و قمار است که چون 
دستگاه های مسئول و مجریان قانون با وجود 
مصوبه مجلس شورای اسالمی با آن در میدان 
های شهر ها از جمله کوچه ثبت مشهد مقابله 

نمی کنند.
و  شرعی  قبح  نوعی  به  که  می رسد  نظر  به   
باال  از  نباید  است.  شده  کاسته  نیز  آن  عرفی 
بازار  شبه  این  در  دالر  نرخ  های  رفتن  پایین  و 

نگران باشیم.
 ♦ این را از آن جهت می گویم که ممکن است 
این   » داران  »قــوری  و  بازارگردانان  که  آنــان  
تومان  20 هزار  به  را  معرکه هستند مجدد دالر 
هم  برسانند ولی این قلم مطمئن است مجدد 
شرایط  در  دولت  که  هزار   11 حدود  همان  به 
اجازه  و  میگردد  بر  باشد،  دارد  دوست  فعلی 

نمی دهد کمتر شود.
در نهایت نیز ناگزیر به نرخ واقعی و خارج از 
همان  که  دولتی  غیر  و  دولتی   » داری  »قوری 

7500 تومان است برخواهد گشت.
کاری  ــروز  ام به  که  اســت  ایــن  در  ــرورت  ض
بازار  در  جمعی  که  این  وجود  با  باشیم  نداشته 
بازار غایب  ارز به خود مشغولند و ثبات در این 
رو  و  از رنگ  و  قلم کم جوهر  این  زمیانه است، 
رفته همان گونه که قبال نیز نوشت تنها امیدوار 
است که مال باختگان دالر در آینده چون مال 
الحجج  ثامن   ، پدیده  ثامن،  سکه  باختگان 
استیصال  سر  از  غیرمجاز  مالی  موسسات  و 
اسالمی  شـــورای  مجلس  جــلــوی  محوطه 

واستانداری ها را اشغال نکنند .

یادداشت بررسی »صبح امروز« از کشاکش های قانونی و کارشکنی ها؛

 اراده ای برای اسقاط خودروهای فرسوده نیست

6044 شغل برای روستاییان خراسان رضوی ایجاد شد
از سرمایه گذاری  و حمایت  دفتر جذب  مدیرکل 
استانداری خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال 
اقتصادی  طرح   729 و  هزار  دو  اجرای  با  تاکنون 
در روستاهای این استان زمینه اشتغال برای شش 

هزار و 44 نفر از روستاییان فراهم شد.
اقدام  این  افزود:  دوشنبه  روز  میرشاهی  شکوه 
تسهیالت  ریال  میلیارد   10 و  هزار  دو  پرداخت  با 
پایدار روستایی صورت  از محل طرح ملی اشتغال 
طرح  تسهیالت  کل  داد:  ادامه  وی  است.  گرفته 
میلیارد   100 و  هزار  شش  روستایی  پایدار  اشتغال 
در  ملی  طرحهای  به  آن  درصد   30 که  است  ریال 

استان های مختلف اختصاص دارد و سهم استان 
ها از این مبلغ چهار هزار و 276 میلیارد ریال است.
از سرمایه گذاری  و حمایت  دفتر جذب  مدیرکل 
استانداری خراسان رضوی گفت: سهم این استان 
از کل تسهیالت طرح اشتغال پایدار روستایی 5.9 
از  است.  شغل   850 و  هزار  دو  ایجاد  برای  درصد 
سیستان  استان  از  پس  رضوی  خراسان  حیث  این 

و بلوچستان رتبه دوم را در کشور دارد.
پایدار  اشتغال  تسهیالت طرح  از کل  افزود:  وی 
روستایی سهم خراسان رضوی تاکنون 500 میلیارد 
بانکهای  از طریق  و  یافته  استان تخصیص  به  ریال 

کشاورزی، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و 
پست بانک پرداخت می شود. میرشاهی ادامه داد: 
امسال تاکنون از محل طرح اشتغال پایدار روستایی 
32 هزار و 296 طرح اقتصادی روستایی ثبت و از 
این تعداد 15 هزار و 309 طرح توسط دستگاههای 
اجرایی تایید و به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 

استان و بانک های عامل ارسال شده است. 
خراسان  در  فراگیر  اشتغال  طرح  مورد  در  وی 
رضوی نیز گفت: در این چارچوب از محل اعتبارات 
تبصره 18 قانون بودجه سال 96 به میزان 18 هزار 
و 480 میلیارد ریال تسهیالت به استان اختصاص 

طرح   151 به  تاکنون  میزان  ایــن  از  که  یافت 
اقتصادی 610 میلیارد ریال پرداخت و برای هزار و 

182 نفر شغل ایجاد شده است.
از سرمایه گذاری  و حمایت  دفتر جذب  مدیرکل 
محل  از  کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  استانداری 
نوبت  دو  نیز  امسال  بودجه  قانون   16 تبصره 
پرداخت تسهیالت به مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و مددجویان بهزیستی اختصاص یافت 
کمیته  سهم  ریال  میلیارد   990 میزان  این  از  که 
بهزیستی  سهم  ریال  میلیارد   480 و  استان  امداد 

خراسان رضوی در دست پرداخت است.

علیرغم اینکه به نظر می رسد اراده و جدیتی تاکنون برای اجرای قانون از رده خارج کردن 
خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، وجود نداشته است، اما فکر می کنم وزارت صنعت 

می تواند به صورت جدی تری بر اجرایی شدن این طرح نظارت داشته باشد، تا با این کار 
قدمی هم برای پاکیزگی هوا برداریم

,,

تریبون
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مطرح کرد

 شروع جلسات برای معرفی استاندار جدید
حزب  مــرکــزی  ــورای  شـ عضو 
شــورای  گــفــت:  ملی  اعــتــمــاد 
به  استان  اصالحات  هماهنگی 
جدید،  استاندار  معرفی  منظور 
کمیته ای را تشکیل داد که مرکب 
یعنی  هیئت رئیسه  عضو  سه  از 
رئیس، جانشین رئیس یا معاون و 
دبیر است و بنا شد تا چند گزینه به 
صورت اولیه و جهت رایزنی برای 

استانداری انتخاب شود.  
اقدامات شورای  ایسنا، محمدصادق جوادی حصار در خصوص  به گزارش 
هماهنگی اصالح طلبان استان برای معرفی استاندار جدید، اظهار کرد: شورای 
هماهنگی احزاب اصالح طلب یا اصالحات استان به منظور معرفی استاندار 
جدید، کمیته ای را تشکیل داد که این کمیته مرکب از سه عضو هیئت رئیسه 
یعنی رئیس، جانشین رئیس یا معاون و دبیر و همچنین بنده به عنوان رئیس 

دفتر کمیته سیاسی شورای احزاب است.
وی افزود: دو نفر نیز از بین اشخاصی که سمت حقوقی و حقیقی دارند را 
انتخاباتی دکتر  نیز که رئیس ستاد  امینی  آقای مهندس  انتخاب کردند.  نیز 
روحانی بودند و از چهره های موجه و تاثیرگذار استان هستند نیز برای این کمیته 
انتخاب شدند. حجت االسالم والمسلمین عجم نیز به عنوان اینکه هم رئیس 
مجمع روحانیون مبارز هستند و هم در گذشته رئیس شورای هماهنگی احزاب 
اصالح طلب بودند و از چهره های تاثیرگذار هستند را نیز انتخاب کردند تا جزو 

این کمیته باشند.
جوادی حصار بیان کرد: نمایندگان استان نیز حداقل یک و حداکثر چهار نفر 
را به اقتضای شرایط، امکانات و نیازها به اختیار خود به ما معرفی خواهند کرد 
تا در مواقع ضروری با آن ها تماس بگیریم. درخواست کردیم که یک نماینده 
نیز از طرف شورای شهر مشهد معرفی شود. بنا شد تا احزابی که اصالح طلب 
نبوده اما به ما نزدیک هستند همچون اعتدال و توسعه، نماینده ای را به ما معرفی 
کنند. قرار است که یک نفر نیز به انتخاب این کمیته از بین نیروهای حقیقی 
تاثیرگذاری که در بین نیروهای اصالح طلب محوری تر هستند،  اصالح طلب 

انتخاب شود.
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: اولین نشست سه روز گذشته انجام شد. 
در آن نشست در خصوص تفکر برای حوزه های مختلف، گفت وگو شد. اولین 
موضوع تعیین جایگزین برای استانداری خراسان بود و بنا شد تا چند گزینه به 
صورت اولیه و جهت رایزنی از بین گزینه هایی که در مظان پست استانداری قرار 

دارند، انتخاب و به نمایندگان استان داده شود.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اضافه کرد: اگر نمایندگان نظر 
تکمیلی یا اصالحی دارند باید آن را سریع تر به ما اعالم کنند تا بتوانیم در اسرع 
وقت جلسه بعدی را برگزار و در خصوص لیست با آن ها گفت وگو کنیم و به توافق 
برسیم تا لیستی را از استان به عنوان کاندیداهای استانداری به وزارت کشور 
معرفی کنیم و وزارت کشور نیز باید به این مسئله توجه کافی کرده و استاندار 

مناسبی را برای خراسان انتخاب کند.
وی ادامه داد: بعد از اینکه استاندار انتخاب شد. انتخاب معاونین استاندار 
نیز مدنظر است. سه تا چهار پست در استانداری در حال خالی شدن است که 
باید با نظر و هماهنگی استاندار انتخاب شوند. اگر شورای هماهنگی احزاب 
اصالح طلب نظر یا پیشنهادی داشته باشند باید با استاندار آینده وارد گفت و گو 

شوند و نظرات خود را به ایشان بدهند.
اعالم  را  آن  لیست،  نشدن  نهایی  زمان  تا  کرد:  خاطرنشان  جوادی حصار 
نخواهیم کرد. کارها در حد رایزنی بوده و ممکن است برخی از افراد در لیست 
منصرف شوند. در حال حاضر نمی توانیم گزینه ها را معرفی کنیم و در صورت 

نهایی شدن اعالم خواهد شد.
این فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص شاخصه های استاندار، تصریح 
کرد: مدیر عالی در استانی چون خراسان رضوی، عالوه بر شاخصه های عمومی 
و مورد نیاز یک استاندار باید شاخصه های ویژه نیز داشته باشد. شاخصه های 
عمومی این است که فرد مطلوب دولت باشد و وزیر کشور و دولت را بپسندد که 
این موارد به سالیق دولت و اعالم مدیریت های دولتی باز می گردد. این فرد باید 
به کار استانداری، امکانات دولتی، مضایق و تنگناها، وضعیت موجود استان و 

چشم انداز پیش رو آشنا باشد.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بیان کرد: این فرد باید آگاه باشد 
که دولت در استان در چه شرایطی قرار دارد، استاندار از چه نقطه ای می خواهد 

شروع کند و دولت را به کجا می خواهد برساند و در حوزه خدمات رسانی چه 
امکانات و هماهنگی هایی را می تواند ایجاد کند زیرا کار استانداران عموما ایجاد 

هماهنگی بین نهادها و امکانات دولتی در استان ها است.
وی افزود: گرفتن بودجه، تامین اعتبار، هماهنگ سازی و پیشگیری از هدر 
از جمله کارهایی است که یک  امکانات  و  برنامه ها  و تداخل  رفتن سرمایه ها 
استاندار می تواند انجام دهد. از دیگر کارهایی که استاندار می تواند انجام دهد، 
عملیاتی کردن برنامه های اعالم شده دولت در استان به فراخور اقتضائات و 

شرایط منطقه است.
مختلف  پست های  برای  باید  استاندار  کرد:  خاطرنشان  جوادی حصار 
استانداری، فرمانداری ها و ادارات کل مدیران مناسبی انتخاب کند و هماهنگی 
الزم و شایسته ای بین نهادهای حاکمیتی و قوای انتظامی و نظامی انجام دهد. 
از وجاهتی برخوردار بوده،  باید  فردی که می خواهد این کارها را انجام دهد 
قابلیتی را از خود بروز داده و تجربه ای را نیز کسب کرده باشد و باید کارنامه ای را 

از خود به جا بگذارد. این موارد شاخصه های عمومی استاندار است.
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: با توجه به اینکه خراسان مصداق آن شعر 
معروفی است که گفت "برادر جان خراسان است اینجا/ سخن گفتن نه آسان 
است اینجا"، باید بگوییم "برادر جان خراسان است اینجا/ مدیر شدن نه آسان 
است اینجا". کار مدیر در خراسان آسان نیست. باید متعادل کننده بسیار قوی و 

توانایی بین قوا و توانایی های مختلف باشد.
و مشهد  کرد: خراسان  عنوان  ملی  اعتماد  مرکزی حزب  این عضو شورای 
پایتخت دوم کشور و پایتخت اول مذهبی کشور است که بسیاری از پتانسیل ها و 
قوا در اینجا تنظیم می شود. استثنائاتی در خراسان وجود دارد که در نقاط دیگر 
کمتر است، بنابراین استاندار خراسان باید به این توانایی ها، امکانات و شرایط 

وقوف داشته باشد.
و  تصمیم سازی  مراکز  که  بداند  باید  رضوی  خراسان  استاندار  افزود:  وی 
تصمیم گیری له و علیه مواضع دولت و امکانات دولت در استان کجا هستند و 
چگونه می توانند در جهت تقویت و نیز خنثی سازی آن عمل کنند. همچنین 
در خصوص پاره ای از مخالفت ها نیز چگونه عمل خواهند کرد. در زمینه تعدیل 
استانداری خراسان  کار  تعیین می کنند.  راهبرد  و  نیز چگونه حرکت  مواضع 

ویژه تر از مناطق دیگر است.
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نام شهید: مهدی امینی
تاریخ تولد: 1376/6/19

محل تولد: خراسان رضوی- شهرستان جوین
تاریخ شهادت: 1396/2/6

هنگ  بلوچستان  و  سیستان  شهادت:  نحوه  و  محل 
مرزی میرجاوه درگیری با اشرار

زندگی نامه : 
 1376 شهریورماه  روز  نوزدهمین  در  امینی  شهید 
در استان خراسان رضوی از توابع شهرستان جوین، در 
خانواده ای متدین و مذهبی، فرزندی پا به عرصه هستی 
نهاد، که والدینش، نام او را مهدی نهادند تا همواره مورد 
عنایت صاحب الزمان باش. این مرزدار سلحشور، دوران 
کودکی و نوجوانی را در کانون گرم خانواده اش، سپری 
نمود. همزمانی تحصیل و کار، مانع پیشرفت تحصیلی 
وی نشد؛ این مجاهد فی سبیل ا... با عشق خدمت به 
آب و خاک سرزمینش و پس از سپری کردن دوره آموزشی 
به مرزبانی سیستان و بلوچستان انتقال یافت. خدمت در 
بیابان های کویری و تفتیده ی سیستان و بلوچستان، کار 
آسانی نبود، اما این مرزدار غیور همه ی این سختی ها را 
با توکل به خدا و همت فوالدین، پشت سر نهاد، سرانجام 
در ششمین روز اردیبهشت ماه سال 1396 در حین انجام 
ماموریت و به هنگام درگیری با اشرار، به فیض شهادت 

نائل گشت؛ »روحش شاد«
خدمات و مسئولیت شهید در ناجا : 

شهید امینی به عنوان سرباز وظیفه در هنگ مرزی 
میرجاوه مشغول انجام وظیفه بود. این رزمنده ی دلیر در 
راستای برقراری امنیت و آرامش در مرزهای شرقی کشور، 
با تاسی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس عاشقانه 

مشغول انجام وظیفه بود.
فضایل و سجایای اخالقی شهید : 

شهید امینی در تمام مرسام های مذهبی خصوصا در 
ایام محرم و صفر پیشگام بوده و در زمره ی خادمان هیات 
مذهبی به شمار می آمد. این مرزدار سلحشور همواره 
حقوق والدینش را به درستی ادا می کرد، و حرمت آنان 
را نگه می داشت. شهید مرادی از تبار پهلوانانی بود که 
ایثارگری به هموطنانش خدمت  و  با روحیه ورزشکاری 

می کرد.
توصیه شهید : 

همرزمانم؛ همواره از دستورات دینی و فرمایشات ائمه 
معصومین )ع( پیروی کنید که تنها راه سعادت ما عمل به 

دستورات آن بزرگواران است.

شهید مرز

خبر

امالک خراسان رضوی گفت:  و  اسناد  ثبت  مدیر کل 
صدور اجرائیه مهریه در 6 ماهه اول سال جاری در خراسان 
 87 رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  رضــوی 

درصدی داشته است.
عبدالحسین رامشی افزود: طبق آمار موجود در شش 
برای  اجرائیه   343 هزار   1 جاری  سال  ابتدایی  ماهه 
رشدی 9.72  که  است  شده  صادر  محل  بال  های  چک 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می 
دهد و همچنین در همین مدت 7 هزار 944 اجرائیه برای 
مهریه در استان صادر شده است که رشدی 87 درصدی 
داشته است. وی تصریح کرد: در مجموع امسال افزایش 
ماهه   6 در  ــادره  ص های  اجرائیه  کل  در  ــدی  درص  54
نخست نسبت به مدت مشابه داشته ایم و 11 هزار 848 
امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل  است.  شده  صادر  اجرائیه 
سازمان  سیاست های  راستای  در  گفت:  خراسان رضوی 
به  ارائه خدمات  و  نوین  بر بکارگیری فناوری های  مبنی 
صورت الکترونیکی به ارباب رجوع با تالش های صورت 
گرفته در 6 ماهه ابتدایی سال جاری موفق به کسب درامد 

582 میلیارد و 590 میلیون ریالی شده ایم که نسبت به 
داشته  درصدی   36 افزایش  گذشته  سال  مشابه  مدت 
و 343  میلیارد  میزان 132  این  از  کرد:  وی بیان  است. 
میلیون ریال آن با 98 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
 450 و  دولتی  عشر  نیم  وصول  به  مربوط  گذشته  سال 
درصدی  افزایش 25  با  آن  ریال  میلیون  و 246  میلیارد 
حساب  به  که  است  دولت  عمومی  درامدهای  به  مربوط 
دولت واریز شده است. رامشی تاکید کرد:در شش ماهه 
به  نخست سال جاری در راستای وظایف ذاتی و کمک 
بهبود چرخه اقتصادی استان موفق به وصول مبلغ 2 هزار 
778 میلیارد و 167 میلیون ریال مطالبات وصولی بانک 
ها شده ایم که این رقم رشد 981 درصدی نسبت به مدت 

مشابه داشته است.
وی تصریح کرد: در حوزه بازداشت و رفع بازداشت امالک 
در 6 ماهه ابتدایی سال جاری 20 هزار 52 بازداشت و 14 
هزار 841 رفع بازداشت به ترتیب با 18 و 20 درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در ادارات ثبت اسناد و 

امالک تابعه استان صورت گرفته است.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی عنوان کرد:

رشد 87 درصدی صدور اجرائیه مهریه در استان

و  ــان  ــودک ک دفــتــر  مدیرکل 
کشور  بهزیستی  ــان  ــوجــوان ن
که  هستند  مــهــدهــایــی  گــفــت: 
مجوزهای خاصی گرفته و از عنوان مهد سوءاستفاده 
می کنند و نباید کودکان را از صبح تا عصر نگهداری 

کنند چرا که حتی بیمه حوادث هم ندارند.
به گزارش فارس، محمد نفریه، در رابطه با فعالیت 
در  سر  بر  که  مهدهایی  گفت:  غیرمجاز،  مهدهای 
داشته،  بهزیستی  نشان  با  رنگ  آبی  تابلویی  خود 
و  است  نصب  آن  روی  بر  بهزیستی  پیامک  شماره 
معرفی  مجاز  مهدهای  جمله  از  دارد  شناسه  شماره 
می شوند و در مقابل مهدهایی هستند که مجوزهای 
سوءاستفاده  مهد  عنوان  از  و  گرفته  دیگری  خاص 

می کنند.

مدرک  که  مهدهایی  مثال  طور  به  داد:  ادامه  وی 
آموزش زبان انگلیسی، فرانسه و غیره را می گیرند اما 
از  را  کودکان  و  دارند  مهدکودک ها  مشابه  عملکردی 
7 صبح تا ساعت 17 نگهداری می کنند در حالی که 

نباید این گونه باشد. 
بهزیستی کشور  نوجوانان  و  کودکان  دفتر  مدیرکل 
عنوان  عصر  تا  صبح  از  کودک  نگهداری  داد:  ادامه 
متنوعی  آموزشی  برنامه های  باید  دارد.  دیگری 
از  و  باشند  داشته  آموزش دیده  مربیان  کنند،  برگزار 
داشته  مهد  عنوان  به  را  بهزیستی  مجوز  مهمتر  همه 
باشند چرا که مهدهای مجوزدار دارای بیمه حوادث 
در  و  ندارند  بیمه  غیرمجاز  مهدهای  اما  هستند 
بر عهده  را  اتفاقی کودکان  نتیجه مسئولیت حوادث 

نمی گیرند.

به  اجتماعی  تأمین  سازمان 
افراد  تمامی  به  بیمه  توسعه  منظور 
تعهدات  و  حمایتها  از  آنــان  مندی  بهره  و  جامعه 
بیمه  مقررات  اساس  بر  را  دار  خانه  زنان  قانونی، 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش قرار می 

دهد.
افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  مهر،  گزارش  به 
می   اند،  نشده  بیمه  تاکنون  که  داری  خانه  زنان 
بیمه  مــقــررات  مشمول  تمایل  ــورت  ص در  توانند 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و از حمایتها 

و تعهدات قانونی مربوطه بهره  مند شوند.
پذیرش  جهت  ســن  حداکثر  ــاس،  اسـ ــن  ای بــر 
تمام  سال   50 زنان،  برای  قرارداد  عقد  و  درخواست 

صورت،  این  غیر  در  اســت؛  تقاضا  ــه  ارائ زمــان  در 
سابقه  دارای  مقرر  سنی  مازاد  معادل  باید  متقاضی 
پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی 

باشد.
حمایت  و  بیمه  حق  پرداخت  نرخ  است،  گفتنی 
١٤درصد  صورت،  به  دار  خانه  زنان  ای  بیمه  های 
بیمه شده + ٢ درصد سهم دولت(  )١٢ درصد سهم 
نرخ  بازنشستگی،  از  بعد  فوت  و  بازنشستگی  شامل 
بیمه  سهم  )١٤درصد  ١٦درصد  بیمه  حق  پرداخت 
و  بازنشستگی  شامل  دولــت(  سهم  ٢درصــد  شده+ 
حق  پرداخت  نرخ  و  بازنشستگی  از  بعد  و  قبل  فوت 
٢درصد  بیمه شده+  ٢٠درصد )١٨درصد سهم  بیمه 
سهم دولت( شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی 

است.

پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور 
حساب  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
خانواده ها  گفت:  مدارس  یکپارچه 
به  نقد  پول  که  می کنیم  درخواست  آنها  از  و  ملزم  را 
هستند  ملزم  قانون  طبق  نیز  مدیران  نبرند؛  مدارس 
از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت و دریافت داشته 

باشند.
حساب  درباره  مجاوری،  منصور  ایسنا،  گزارش  به 
کرد:  اظهار  و  ــه  ارائ توضیحاتی  ــدارس  م یکپارچه 
حساب یکپارچه با یک کد شناسه مخصوص که شامل 
کدملی دانش آموز، کد مبلغ فعالیت فوق برنامه و کد 

مدرسه است آماده شده است.
دارای  مدرسه ای  فعالیت  هر  واقع  در  افــزود:  وی 
عنوان   80 تا   70 حدود  است.  شده  شناسه  کد  یک 

که  پولی  هر  و  شــده  مشخص  که  ــم  داری فعالیتی 
صورت  به  کند  واریــز  مدرسه  حساب  به  دانش آموز 
ارائه است. مشاور وزیر آموزش و پرورش  شفاف قابل 
برای هر فعالیت در قالب  واریزی  اینکه مبالغ  بیان  با 
در حال  داده می شود گفت:  گزارش  اولیاء  به  پیامی 
مدرسه  حسابداری  طرح  استقرار  برای  ریزی  برنامه 
که  کنیم  فراهم  را  شرایطی  می کنیم  تالش  و  هستیم 
برای  داشت  بیشتری  واریزی  پول  دانش آموزی  اگر 

سال آینده اش ذخیره شود.
مدارس  حساب  طرح  این  با  کرد:  تاکید  مجاوری 
کامال شفاف و مشخص است. برای دیوان محاسبات 
شد  داده  توضیح  طرح  کلیت  هم  بازرسی  سازمان  و 
باعث  زیــرا  کردند  حمایت  و  پذیرفتند  کامال  آنها  و 

شفاف سازی دریافت و پرداخت مدارس می شود.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی مطرح کرد؛
فعالیت غیرمجاز خانه های خالقیت و اسباب بازی

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد؛
امکان پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی برای زنان خانه دار

مشاور وزیر آموزش وپرورش تاکید کرد:
خانواده ها پول نقد به مدرسه ندهند

»صبح امروز« دالیل استقبال جوانان از مخدرهای نشاط آور بررسی می کند؛

در جست وجوی شادی البالی قرص های مخدر

و  مردم  بین  در  امروزه  مشکالت  از شایع ترین  یکی 
خصوصا جوانان عدم وجود شادی و رضایت درونی از 
خود است این موضوع که می تواند ناشی از مشکالت 
اجتماعی اقتصادی و ... باشد نیاز به مقابله دارد. روش 
مختلف  آدم های  سوی  از  مشکالتی  چنین  با  مقابله 
متفاوت است اما یکی از بدترین و متاسفانه شایع ترین 
شادی آور  و  توهم زا  مواد  به  آوردن  روی  مقابله ها  این 
است که می تواند به صورت های مختلف از جمله ایجاد 
شادی تصنعی در ذهن و یا فراموش کردن مشکالت در 

ذهن مصرف کننده متفاوت باشد.
پس چرایی تمایل افراد به این مساله روشن است اما 
دلیل پیدا نکردن راه های صحیح ارضای حس شادی 
و فراموش کردن و حتی حل کردن مشکالت موضوعی 
است که همیشه بر سر آن بحث است. اینکه آیا خود فرد 
در ایجاد و شکل گیری این حال موثر است یا جامعه و 
فضای حاکم و یا اینکه راه های دیگر مقابله با افسردگی 

و حس شادی چیست؟
عابدین،  علیرضا  با  گفت وگو  به  خصوص  این  در 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  رسمی  مشاور  و  روان درمانگر 
ضعف  به  اشاره  با  ابتدا  در  وی  پرداختیم.  واشنگتن 
مدیریت موجود در کشور گفت: مدیران و مسئولین ما 
باید از خود بپرسند که آیا دغدغه ما تولید آدم است؟ 
آیا در حیطه مسئولیت خود به نهادینه کردن اخالق در 

مردم جامعه به اندازه ظاهرسازی توجه داریم؟ 
و  ما  کشور  بودن  مذهبی  وجود  با  افــزود:  عابدین 
مذهبی  امور  اختیار  در  که  گزاف  های  بودجه  صرف 
در  اخالق  و  مذهب  می گیرد  قرار  فرهنگی  و  تربیتی 
مردم ما درونی سازی نشده است و این ها تنها مانند  
قاب عکسی است که تنها در بیرون نمود دارد و در افراد 
نهادینه نشده است که مشخص است هیچ تاثیری در 
پرورش اخالق نخواهد داشت بلکه تنها راه آن ایجاد 
اتاق فکر و بازگرداندن افراد متخصص به آن است که 
مدیریت  به  دیدی چند وجهی،  و  دلسوزانه  نگاهی  با 
امور بپردازند نه اینکه نتیجه تحقیقات و فعالیت های 

فرهنگی آنان در کتابخانه ها بایگانی شود.
بزرگترینآسیباجتماعیموجودکشور

 بزرگترین آسیب ما در ادامه روند فکری موجود جامعه 
که در زندگی مردم جریان دارد، پرورش جوان هایی با 
خصایص ویژه شخصیتی است که نه فقط خانواده ها 
و آموزش و پرورش بلکه تمامی نهادهای اجتماعی در 

ایجاد این کارخانه آدم سازی مسوولند.

است  اجتماعی  نهاد  اولین  که  خانواده  متاسفانه   
در اکثریت موارد در جهت عکس شرایط حرکت کرده 
است و این خود پایه های بنا را از ابتدا به غلط می چیند. 
خانواده ها با تالش برای راضی نگاه داشتنم فرزندان 
خود با فراهم کردن تمامی امکانات به صورت افراطی، 
فرزندانی با توقعات ناشایست و توخالی تحویل جامعه 
نشدن  فراهم  جامعه  با  مواجهه  از  پس  که  می دهند 
زیاده خواهی ها و حتی خواسته های شایسته خود با 
نوعی افسردگی روبرو می شوند که این یکی از مهمترین 

دالیل روی آوردن به مواد مخدر در جوانان است. 
موجوداتتوخالیبادهانباز

شاید این یکی از بهترین تعاریف برای نسلی باشد که 
انسان هایی  ناصحیح،  تربیت  پی  در 
قدرت  فاقد  و  جامعه  تاثیر  تحت 
در  و  تعارضات  و  مقوله ها  ــردازش  پ
اجتماعی  زندگی  در  ناموفق  نتیجه 

باشد. 
غلط  شیوه  از  انتقاد  با  عابدین 
ابتدایی  مراحل  در  افراد  به  آموزش 
مرحله  از  متاسفانه  گفت:  تحصی 
می خواهیم  خود  فرزندان  از  کودکی 
کودکی  از  باشند.  غیرفعال  و  ساکن 
سکوت در برابر ظلم و سر خم کردن 
در برابر عقاید خالف عقیده آنان را از 
آنان می خواهیم در حایکه نمی دانیم 
پرورش اینگونه آدم ها به ضرر جامعه 
تخریب  آماده  افراد  این  چراکه  است 

با رففتار  از سوی جامعه هستند که  و  بیرون  از  شدن 

آماده  نشده   کنترل  عصبانیت های  و  مابانه  کودک 
استبداد  پذیرش  یا  و  میدان جنگ  به  رفتن  و  شلیک 
هستند که همه این ها باعث تمایل یا دست کم عدم 
عابدین  است.  مخدر  مواد  با  شدن  روبرو  در  موفقیت 
گفت:  رفتاری  الگوهای  پردازش  اهمیت  بر  تاکید  با 
الگوهای  پردازش  قابلیت  خود  درون  از  نتوانیم  اگر 
زندگی داشته باشیم توانایی مقابله با واقعیت موجود را 
نداریم و در نتیجه اگر واقعیت در نظر ما جالب نیست 
از هر حالت دیگری به جز آن استقبال می کنیم، چه با 
استفاده از شاد کردن خود و چه با توهم و خیال که در 

هردو ویژگی ها در مواد مخدر وجود دارد.
کاهشسناعتیادوبازشدنراهآنبهدبستانها

بیان  با  جامعه  حوزه  روان درمانگر 
اینکه متاسفانه اعتیاد و مصرف مواد 
مخدر به سنین زیر ده سال و دبستان 
مخدر  مـــواد  گفت:  ــت  اس رســیــده 
از  مختلف  صورت های  به  می تواند 
جمله ترشح باالی هورمون هایی باعث 
ایجاد حس شادی مضاعف در ما شود 
این  که  بگذارد  تاثیر  ما  ذهن  روی  و 
وضعیت موقتی و تصنعی و وابستگی 
به عامل بیرونی، در کنار تاثیر موقتی 
هزینه ای باال برای روان مصرف کننده 
نیز خواهد داشت. وی با اشاره به زیاده 
روی در مصرف مواد مخدر این عمل 
خیارشور  به  خیار  تبدیل  به  تعبیر  را 
دانست و گفت: زمانی که فرد مصرف 
کننده به زیاده روی در مصرف مواد مخدر روی بیاورد در 

واقع تغییری شگرف در وی رخ خواهد داد و سلول های 
مغز را چنان تغییر خواهد داد که دیگر نمی توان آن را به 
حالت قبلی برگرداند حاال تصور کنیم که این اتفاق در 
کودکی و سن بلوغ برای فرد اتفاق بیفتد با محاسبه ای 
پیش پا افتاده می توان در کنار آسیب های اجتماعی 

دیگر آسیب های فیزیکی آن را هم دریافت.
ایرانجزو10کشورنخستمصرفکنندهموادمخدردر

جهان
وی با بیان اینکه کشور ما از اولین مصرف کننده های 
مواد مخدر به شمار می رود گفت: به هیچ وجه نمی توان 
با مصرف کنندگان مواد مخدر با عنوان اختالل برخورد 
کرد چراکه تنها دلیل ایجاد این رخداد مشکل مدیریت 
افراد  باالی  آمار  این  ایجاد  باعث  که  ماست  کشور  در 
معتاد که در حال حاضراز بزرگترین مشکالت موجود 

جامعه ماست شده است.
وی با اشاره به اهمیت داشتن توجه و نگاه  جامعه 
سطح  در  بخواهیم  اینکه  گفت:  اعتیاد  به  شناسانه 
کوچک به اعتیاد بپردازیم خیلی کم است و باید رویه 
انسان سازی  با  دولتی  مختلف  نهادهای  در  را  خود 
تغییر دهیم که این مستلزم یک نگاه جدید به نهادهای 
مختلف دولتی، مبنی بر تاکید بر اهمیت انسان سازی 
و  مهم  فرزندان  تربیت  در  رویه  تغییر  مانند  که  است 

راهبردی خواهد بود.
این برنامه باید تدوین شود و  راه درازی در پیش است 
تا بتوان عالوه بر ترمیم نسل سوخته و اصالح رویکرد 
تطابق پذیری  روانشناسی  بر  تاکید  به  آنــان،  فکری 
پرداخت تا به این صورت به ساخت فوندانسیونی برای 

پرورش نسل سالم تر با تفکر تحلیلی بپردازیم.

فرمانده انتظامی مشهد گفت: 43 درصد از جرائم 
داخل  وسائل  سرقت  به  مربوط  کالنشهر  این  در 
خودروها و محصول کمبود توقفگاه خودرو در مشهد 

است.
سرهنگ علی اکبر آقابیگی روز دوشنبه در نشست 
هتل ها،  برخی  افزود:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
منازل مسکونی و مجتمع های مختلف فاقد توقفگاه 
خودرو هستند و همین کمبود منجر به افزایش آمار 

سرقت خودرو می شود.
موضوع  در  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
باید  بنابراین  هستیم  باطل  دور  درگیر  سرقت ها 
در  خودکنترلی  فرهنگ  و  انجام  الزم  فرهنگسازی 
جامعه ایجاد شود. محیط در جامعه نباید جرم خیز 
آن  در  مجرمان  که  باشد  ای  بگونه  باید  فضا  و  بوده 

احساس آرامش و امکان فعالیت نداشته باشند.
سرهنگ آقابیگی ادامه داد: طی همین مدت یک 
فروتیهای  مرکز  با  تلفنی  تماس  و 560 هزار  میلیون 
پلیس 110 برقرار و 700 هزار مورد آن عملیاتی شد. 
 13 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  تماسها  تعداد 
افزایش  درصد   29 عملیات  تعداد  و  کاهش  درصد 
داشته است. همچنان 400 هزار تماس از این تعداد 
نیازمند  آن  کاهش  برای  که  بوده  غیرمرتبط  تماس 

فرهنگسازی در جامعه هستیم.
اساسی  امنیت  افــزود:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
ترین نیاز هر جامعه و 'پلیس مقتدر امین مردم' شعار 
امسال هفته نیروی انتظامی است. رویکرد و راهبرد 
رویکرد  از  پلیس  است.  محوری  جامعه  نیز  پلیس 
سلبی به سمت مردممداری حرکت می کند و اقتدار 

را با مهربانی با مردم معنا می کند.
 48 هر  در  پلیس  سه  شهادت  به  همچنین  وی 
ساعت در سطح کشور اشاره و بیان کرد: در دنیا باید 
برای هر هزار نفر هشت نیروی پلیس فعال باشد ولی 
در ایران با احتساب سربازان وظیفه 3.8 نفر نیروی 

پلیس برای هر هزار نفر فعال هستند.

ویژه نیروی انتظامی
فرمانده انتظامی مشهد:

43 درصد جرائم در مشهد مربوط 
به سرقت وسائل خودرو است

حوادث
ولیدانش انگشتمدیرمدرسهتوسط قطعکردن

آموزدرخراسان

گفت: رضوی خراسان پرورش و آموزش کل مدیر
طیدرگیریبینولیدانشآموزومدیرمدرسهایدر
آن پیوند امکان و لهشد انگشتمدیرمدرسه گلبهار

وجودندارد.
گفت: خبر این اعالم با ، خدابنده قاسمعلی
دانش اولیای از یکی بین درگیری پی در متاسفانه
گلبهار هنرستانی مدارس از یکی مدیر و آموزان

انگشتمدیرلهشدهاست.
پیوند با بتوانیم که بودیم باور این بر داد: ادامه وی
که بازگردانیم مدرسه مدیر به را کامل بهبودی
کار این نظردکتر و بیمارستان به بامراجعه متاسفانه

انجامشدنینیست.
مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویبابیاناین
کهمدیرمدرسهدربیمارستانبستریشدهاستدر
ولیمذکوردرخصوص ایندرگیریگفت: موردعلت
ثبتنامدانشآموزمشکلداشتهاستکهدرمراجعه
زده رقم را ناگوار اتفاق این و شده درگیری به منجر

است.
ویبابیاناینکهفردضاربدستگیرشدهاست

مدرسه مدیر است قرار آیا که سوال این به پاسخ در
رضایتدهدیاخیرگفت:هنوزجزییاتکاررابررسی
در فرهنگی همکار هنوز که این به توجه با و نکردیم
پیگیر قانونی مجاری از است بستری بیمارستان
هستیموییادآورشد:انگشتمدیرتوسطفردضارب
نیست پذیر امکان پزشکان نظر از آن پیوند و لهشده

همچنینشانهمدیرنیزگازگرفتهشدهاست.
آموزش اتفاقاتاخیردر خدابندهدرخصوصعلت
ملتهب جامعه کرد:متاسفانه بیان استان پرورش و
بیشتر تحمل و صبر به را همکاران و اولیا ما و است
خواست ناخوشنایند اتفاقات این کنیم؛ می دعوت
درشروعسال اولیا است بهتر و نیست معلمان و ما
خرج به بیشتری حوصله و صبر جدید تحصیلی

دهند.

اعترافزنمیانسالبهرابطهنامتعارفبامردخیر
تاسفمی بهخاطروضعیتچشمانم گاهی اگرچه
خوردماماوقتیمتوجهبرخیمسائلخاصدرزندگی
امشدمخداراشکرکردمبهویژهآنکهروزیدرزندگی
امباماجراییتلخروبهروشدمکهخوندررگهایمبه

جوشآمدولی...
ساله سه پسر دست که درحالی ساله 34 مرد
که این بیان با و شد کالنتری وارد بود گرفته را ای
ندارد! دیدن ارزش دنیا در پلیدی و زشتی همه این
گذاشت میز روی را ازهمسرش دادخواستشکایت
مددکار و مشاور به خود سرگذشت تشریح در و
به پا زمانی گفت: مشهد پنجتن کالنتری اجتماعی
را پسر یک داشتن آرزوی ام خانواده که گذاشتم دنیا
من آمدن دنیا به با نیز خواهرم چهار داشتند سر در
درپوستخودشاننمیگنجیدندرنگشادیوسرور

درخانهمامیدرخشیدباآنکهدرخانوادهایفقیرو
بیبضاعتودرحاشیهشهرمشهدزندگیمیکردم
توجه مورد که چرا داشتم خوشبختی احساس اما
بهمن ازگل باالتر وهیچکس بودم ام اعضایخانواده
به عجیبی عالقه کودکی دوران همان از گفت نمی
آن از کالس نقاشی بهترین همیشه داشتم نقاشی
لذت یکدیگر به زیبا های رنگ آمیختن از و بود من
بزرگی نقاش روزی داشتم آرزو که طوری به بردم می
دادن ازدست با که نداشتم بیشتر 11سال ولی شوم
پدرمنقاشیهایمننیزرنگسیاهیبهخودگرفت.
گاهخواهرانم وتکیه بایدمردخانه احساسمیکردم
سنگین بار توانست نمی کوچکم شانههای اما باشم
اینمسئولیترابهدوشبکشدازآنروزبهبعدمادرم
باکارگریدرخانههایمردمهزینههایزندگیراتامین
میکردومنبرایتحققبخشیدنبهآرزویمدرسمی
خواندمتااینکهدرسالآخرمقطعمتوسطهودریک
آرزوهایم شبسردزمستانیجوانموتورسواریهمه
راسوزاند.آنشبقصدعبورازعرضخیابانراداشتم
کهبراثربرخوردباموتورسیکلتبیناییچشمانمرااز

دستدادم.
راکبموتورسیکلتبیمهنداشتوازوضعیتمالی
مبلغ دریافت با بعد مدتی نبود برخوردار نیز خوبی
از تا دادم رضایت درمانم های هزینه برای ناچیزی

زندانآزادشود.
درمان برای را پدری خانه تا گرفت تصمیم مادرم
تا باشم نابینا دادم ترجیح ولیمن بفروشد چشمانم
مادرمآوارهوسرگرداننشود.وقتیبهسن30سالگی
همسایگان، از یکی گرفتم ازدواج به تصمیم رسیدم
ازهمسرش عقد دوران در که کرد معرفی را دختری
جداشدهبود»فریده«وقتیبامنهمکالمشدگفت

دوسالازمنبزرگتراستوبهدلیلاختالفاتشدید
زود است.خیلی گرفته ازهمسرشطالق خانوادگی
اجاره کوچک یکخانه در فریده و من زندگیمشترک
ایدرحالیشروعشدکهمراکزامدادیدولتیوخیران
مخارجزندگیماراتامینمیکردندومادرمنیزبااجاره

دادنطبقهباالیمنزلپدریامروزگارمیگذراند.
که بود نگذشته ازدواجم از بیشتر ماه چند هنوز
آغاز در و است تر بزرگ ازمن 12سال فریده فهمیدم
زندگیبهمندروغگفتهبودبااینحالاینموضوعرانا
دیدهگرفتموگذشتکردماماهمسرممداممراتحقیر
وسرزنشمیکرد.اودرهرمجلسخانوادگینابینایی
قرار من شخصیت خردکردن برای دستاویزی مرا
میدادوازاینکهبایکجواننابیناازدواجکردهاست
تاسفمیخورددراینمیانیکیازبستگانهمسرم
ام بهخانواده گاهی مناسبیداشت مالی کهوضعیت
کمکمالیمیکردیابرایدوفرزندخردسالمهدایایی
تلفنی نامتعارف ارتباطات متوجه وقتی اما میخرید
راحتی به او که ظاهرخیرشدم به مرد آن با همسرم
بهانه به نیز وهمسرم کرد آمدمی و رفت ما بهمنزل
وقتی ازمنزلمیفرستاد بیرون به مرا هایمختلف
همسرم با مرد آن زشت و سخیف روابط از فرزندانم
تحمل را موضوع نتوانستم دیگر گفتند سخن برایم
به بود آمده منزلمان به مرد آن وقتی که این تا کنم
این تا شدم پنهان ای گوشه در منزل از خروج بهانه
ولی باگوشهایمشنیدم نبایدمیدیدم را آنچه که
ذکراست ...شایان و بودند درخانه فرزندانم زمان آن
آن با نامتعارف رابطه به میانسال زن اعتراف از پس
مردبهظاهرخیراینپروندهباصدوردستوریازسوی
پنجتنمشهد( کالنتری )رئیس محمدولیان سروان

بهمراجعقضاییارسالشد.

طرح ُمشک از هفته 
گذشته کلید خورد و در 

این طرح 40 خانواده 
اعالم آمادگی نموده اند 
که کودکان مورد تایید 

بهزیستی که رنج سنی 
آنان شش ماه تا دو سال 

است را نزد خانواده 
نگهداری کنند و در 

صورت نیاز این مدت تا 
سه سال نیز قابل تمدید 

است

,,

حاوی  مملکت  یک  نوشتاری  ادبیات  و  فرهنگ 
و  و رویه زندگی مردم  و شامل حکمت ها  مستندات 
به  نهایت  در  که  است  مردم  آن  فرهنگی  آورد  دست 
نشانه هایی از تمدن یک منطقه جغرافیایی ختم می 
شود. در میان فرهنگ و کشورهای گوناگون دنیا ،ایران 
با  و شاید  فرد دارد  به  این جهت شرایطی منحصر  از 
هیچ کشور دنیا قابل مقایسه نباشد.اقلیمی با مردمانی 
عاشق شعر و موسیقی که همواره با عالقمندی های 
بزرگی در  بروز هنرمندان  و  باعث ظهور  متعالی خود 

عرصه های مختلف هنری شده اند.
راه  در  مهم  عوامل  از  یکی  عنوان  به  فارسی  زبان 
اهمیت  از  همیشه  ایران  در  تمدن  و  فرهنگ  انتقال 
انعطاف ها و گاه  با  توانسته  خاصی برخوردار بوده و 
بر این  سختی هایی که در مقابل کوران حوادثی که 
مرز و بوم گذشته، نشان داده است، خود را به عنوان 
عنصری کلیدی در این حوزه حفظ و ثبت کند. نزدیک 
داستان  و  کاغذ  روی  فارسی  شعر  سابقه  13قرن  به 
ها  و افسانه هایی که سینه به سینه و پشت به پشت 
از نیاکان مان به ما رسیده که حتی در بعضی زمینه 
ها سابقه ای به بلندای تمام تاریخ ایران دارند ،دلیل 

واضح و آشکاری براین مدعاست. 
عنوان  به  حافظ  و  ،سعدی  بزرگ،موالنا  فردوسی 
سهم  ایران  فرهنگ  و  ادبیات  چهارگانه  های  ستون 
بسیار قابل توجه و ویژه ای در حفظ این فرهنگ چند 
هزار ساله دارند. در زمینه ادبیات و چگونگی برخورد 
مردم با این مقوله مهم؛ بد ندیدیم با یکی از استادان 
پیشکسوت ادبیات مشهد گفتگویی داشته باشیم  و 
مبحثی را در همین ارتباط  مورد کنکاش قرار دادیم.
زبان  آموخته  دانش  که  بهبهانی(  تقوی  مجید  )دکتر 
آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  فارسی،عضو  ادبیات  و 
اسالمی واز استادان سرشناس دانشگاه در حوزه زبان 
فارسی است که تاکنون چندین تالیف موفق در همین 

حوزه داشته است به سواالت ما پاسخ  داد
به و ادبیات با وطرزمواجههمردم نگاه فکرمیکنید
طورخاصشعرچهتغییرینسبتبهقرونگذشتهکرده

است؟
در روزگار گذشته اشتغاالت و سرگرمی های گوناگون 
وجود  امروز  که  هایی  مشغولی  دل  مثل  مردم  برای 
دارد، نبوده و مردم با ادبیات و به خصوص حکایات و 
شعر، وقت بی کاری و فراغت خود را پر می کردند و 
به این ترتیب  ذوق درونی خود را هم با شعر ارضا می 

البته مشغله  و  کردند. ولی در روزگار ما راحت طلبی 
های دنیای مدرن؛ مردم را به دیدن سریال ها و فیلم 
های اکثرا کم محتوا  می کشاند. کم هستند کسانی 
مطالعه  و  باشند  کذشته  هوای  و  حال  در  هنوز  که 
هدفمند و سودمند داشته باشند.آمار سرانه مطالعه در 

ایران کامال دلیل این مدعاست
حالاگرقرارباشدهمینسوالرادرموردمللدیگرو

کشورهایدیگردنیاپاسخبگویید؛چهخواهیدگفت؟
مانند گذشته شعر  در ملل دیگر هم 
گرایی و ادبیات گرایی جدی بین مردم 
داستان  و  رمــان  بیشتر  ــدارد.  ن وجــود 
مورد اقبال قرار می گیرد که بیشتر این 
نیست.  باشد  باید  آنچه  هم  ها  رمــان 
و  ،شکسپیر  گوته  دیگر  هم  غرب  در 
و  اند  نکرده  ظهور  دیگری  های  نیچه 
به  بزرگان  این  آثار  با  هم  عادی  مردم  
کنند.  نمی  برخورد  مطالعاتی  صورت 
به  تلوزیون  طــرفــدار  پر  هــای  برنامه 
شوها و مسابقات و سرگرمی های نازل 
محدود شده است ولی به سبب این که 
کمتر  ما  از  شان  روزمره  های  گرفتاری 
پرورش ذوق خود  به  ما  از  ؛بیش  است 
از  بسیاری  البته  که  اهمیت می دهند 
این عادت ها و رفتار ها از نوع نگاه آن 

مردم به زندگی نشات می گیرد.
و ادبیات با ایرانیان رابطه اساسا

دلبستگیآنهابهاینحوزهچگونهاست؟
برای من جالب و تامل برانگیز است که ایرانیان کوچ 
کرده به غرب و کسانی که به علل مختلف در خارج 
شعر  به  بیشتری  گرایش  کنند،  می  زندگی  کشور  از 
همبستگی  و  پیوند  موجب  را  شعر  و  دارند  ادبیات  و 
مداوم  صورت  به  دانند.  می  افتادشان  دور  جامعه  با 
و  با اشتیاق خاصی در نشست های حافظ خوانی  و 
از  وجود  تمام  با  و  کنند  می  شرکت  خوانی  شاهنامه 
این   . می برند  لذت  ایران  ادبیات 
وجود  البته  هم  مرزها  درون  نگاه، 
و  شیفتگی  آن  شاید  ولــی  دارد 
کشور  از  خــارج  در  که  اشتیاقی 
نمی  دیــده  دارد در داخــل  وجــود 
است  تاسف  جای  من  برای  شود 
مردم  اوقــات  گاهی  بینم  می  که 
ادبیات  بزرگان  به  حتی  ملل  دیگر 
می  احترام  خودمان  از  بیشتر  ما 
را دوست  ادبیات  ما  گذارند. مردم 
دارند ولی در دنیای ماشینی امروز 
به ادبیات اهمیت کمتری داده می 

شود
چه مدرن جامعه یک ادبیات

ارتباطیبافرهنگآنجامعهدارد؟
بخش  ای  جامعه  هر  در  ادبیات 
را  جامعه  آن  فرهنگ  از  مهمی 
اجتماعی  روابط  گیرد.  می  بر  در 

و  اجتماعی  رسوم  و  آداب  و  مذهبی  ی  ها  اندیشه  و 
آرمان های بلند انسانی بیشتر در ادبیات بازتاب دارد.

سنت های پیشین اجتماعی و نوآوری های سازنده و 
نهادینه  و گاه  تبلیغ  ادبیات  از طریق  گاه مخرب هم 
می شوند. ازاین رو نقش مهم ادبیات را در داده های 
اجتماعی نمی توان نادیده گرفت و این مربوط به یک 
فرهنگ و یا قومیت خاصی هم نیست و در تمام دنیا 
ادبیات از عناصر مهم و اساسی در تشکیل یک فرهنگ 

و تمدن است.
بهعنوانکالمآخربهاینپرسشپاسخدهیدکهباتوجه
بهسفرهایمتعددیکهبهخارجازکشورداشتهاید،نگاه

مردمدنیابهادبیاتایرانچگونهاست؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بگویم که ادبیات 
اگر بخواهد فراملیتی شود باید درونمایه های جهانی 
داشته باشد نه شخصی و گروهی.ادبیات کهن فارسی 
است.حافظ  برخوردار  انسانی  صبغه  و  رنگ  این  از 
،سعدی و موالنا در ستیغ این قله قرار دارند.زبان این 
از  است  المللی  بین  و  جهانی  ماندگار،  های  چهره 
این رو بیشترین مخاطب را در جهان دارند.اگر مانع 
اندیشه  گستره  که  باشید  داشته  اطمینان  نبود  زبان 
های این نامداران بسیار وسیع تر می شد. اگر چه در 
ترجمه بسیاری از زیبایی ها و گیرایی های یک سخن 
این ،خوانندگان بسیاری  با وجود  اما  بین می رود  از 
جهان  که  باشید  است.مطمن  کرده  خود  مجذوب  را 
به احترام ادبیات ایران مخصوصا ادبیات کالسیک ما 

کاله از سر برداشته است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد:

پاییز فصل آخر سال استجهان به احترام ادبیات کالسیک ما کاله از سر برداشته است

در   » است  سال  آخر  فصل  پاییز   « رمــان 
دختر  سه  زندگی  از  اپیزودیک  روایتی  واقع 
دهه ی  آستانه ی  در  همگی  که  است  جوان 
در  داستان  ــد.  دارن قــرار  خود  زندگی  سوم 
است  شخصیت  سه  این  دغدغه های  مــورد 
فکری  تضادهای  و  تفکرات  به  نوعی  به  و 
شخصیت های  می کند.  اشاره  هم نسالنشان 

دارند. متفاوتی  دغدغه های  داستان،  این 
و  اجتماعی«  و  شغلی  »هویت  »مهاجرت«، 
که  هستند  موضوعی  سه  عاطفی«،  »روابط 
را  رمان  این  شخصیت های  اصلی  دغدغه ی 
منتشر  رمان  اولین  اثر  این  می دهند.  تشکیل 
می شود.  محسوب  نویسنده اش  ــده ی  ش
کدام  »هر  است:  گفته  رمانش  مورد  در  او 
مسایل  درگــیــر  داســتــان  شخصیت های  از 
که  بحران هایی  از  بعد  هستند.  متفاوتی 
دچار  را  خیلی ها  و  داد  رخ  پیش  سال  چند 
داستانی  می خواست  دلم  کرد،  سردرگمی 
هم  کنار  در  شخصیت هایش  که  بنویسم 
خودم  که  باشند  نسلی  نماینده ی  و  معرف 
داستان هایشان  آن هستم. شخصیت ها،  جزء 
انتخاب کردم.« بر این اساس  را  و فرم روایت 

زبان فارسی به عنوان 
یکی از عوامل مهم در 

راه انتقال فرهنگ و 
تمدن در ایران همیشه 

از اهمیت خاصی 
برخوردار بوده و 

توانسته با انعطاف 
ها و گاه سختی هایی 

که در مقابل کوران 
حوادثی که بر این مرز 

و بوم گذشته، نشان 
داده است، خود را به 

عنوان عنصری کلیدی 
در این حوزه حفظ و 

ثبت کند

,,

معرفی کتاب

ــان فــرزنــد  ــروس غــالمــرضــا ب
آذر   22 )زاده  بروسان  اسماعیل 
1352 در مشهد - درگذشته 15 آذر 
نیما« و »جایزه  برگزیده »جایزه شعر  و  1390( شاعر 

شعر خبرنگاران« است.
پرنده  »احتمال  شعر  مجموعه های  تاکنون  او  از 
در  سیگار  بسته  »یک  و  می کند«)1378(  گیج  را 
تبعید«)1384( منتشر شده است، چاپ گزیده ای از 
شعر مشهد به نام »به سوی رودخانٔه استوک«)1385( 
ودا  ریگ  از  گزیده ای  ــًا«)1387(،  ــوم س »عصارٔه  و 
»مرا  هندوها(،  موجود  مقدس  کتاب  )قدیمی ترین 
لنگرودی،  بلندم« گزیدٔه شعر شمس  ببخش خیابان 
»اسب ها  اسم  به  خراسان  شعر  گزیده  مجموعه  و 
اسب ها  است.  وی  آثار  دیگر  از  نمی بندند«  روسری 

انتخاب  با  خراسان  شعر  گزیدٔه  نمی بندند،  روسری 
منتشر  شاملو  انتشارات  توسط  که  است  بروسان 
شد. این مجموعٔه شعر افزون بر 600 صفحه است و 
سروده هایی از 50 شاعر خراسان را شامل می شود. در 
مقدمٔه این کتاب، گزیده هایی از گفتگوهای غالمرضا 
دو  است.  شده  ارائــه  خراسانی،  شاعران  با  بروسان 
و  سرباز)1387(«  یک  عاشقانه های   5« او  دیگر  اثر 
»مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است« )1388( 
هستند که بروسان به خاطر »مرثیه برای درختی که به 
پهلو افتاده است« برگزیده دومین جایزه شعر نیما شد
شد«،  باز  دری  آب ها  »در  بروسان  کتاب  آخرین 
اشعاری است که اواخر دهه هشتاد )89–87( سروده 
شده و پس از درگذشت او توسط خانواده اش گردآوری 

و منتشر شد.

مستعار  نـــام  ــرودا  ــ ن پــابــلــو 
نویسندگی ریکاردو الیسر نفتالی 
سناتور  دیپلمات،  باسوآلتو  ریس 
جایزه  برنده  و  شیلیایی  نوگرای  شاعر  و 
ادبیات نوبل بود. وی نام مستعار خود را از یان نرودا شاعر 

اهل چک انتخاب کرده بود.
او در شهر پارال در 400 کیلومتری جنوب سانتیاگو 
به دنیا آمد. پدرش کارمند راه آهن و مادرش معلم بود. 
همراه  او  و  درگذشت  مادرش  بود  دوماهه  که  هنگامی 

پدرش در شهر تموکو ساکن شدند.
نرودا از کودکی به نوشتن مشتاق بود و بر خالف میل 
پدرش با تشویق اطرافیان روبرو می شد. یکی از مشوقان 
او گابریال میسترال بود که خود بعدها برنده جایزه نوبل 
ادبیات شد. نخستین مقاله نرودا وقتی که شانزده سال 

داشت در یک روزنامه محلی چاپ شد.
پس از آن نرودا کنسول شیلی در پاریس شد و به انتقال 
از  بعد  فرانسه کمک کرد.  به  اسپانیا  پناهندگان جنگ 
پاریس به مکزیکو رفت. در دهه 1950 به شیلی بازگشت. 
در دهه 1960 به انتقاد شدید از سیاست های آمریکا و 
انجمن  کنفرانس  در  در 1966  پرداخت.  ویتنام  جنگ 
بین المللی قلم در نیویورک شرکت کرد. دولت آمریکا به 
خودداری  او  به  روادید  دادن  از  بودن  کمونیست  دلیل 
می کرد ولی با کوشش نویسندگان آمریکایی، به ویژه آرتور 

میلر، در آخر به او ویزا دادند.
گواهی  در  شد.  ادبیات  نوبل  جایزه  برنده  در 1971 
رسمی مرگ او در سال 1973، سرطان پروستات علت 
کودتای  از  پس  روز  چند  او  مرگ  شده است.  ذکر  مرگ 

ژنرال پینوشه و کشته شدن آلنده رخ داد.



جفت/زخمت/ است/بی  ای  پرنده  زخمت/النه 
درهای در میان جنگلی/آن هنگام که ناله ات/صدای 
اره ای را به خاطر می آورد/دردت/از شاخه ای به شاخه 

ای می پرد...
 )زهرا گریزپا(

یک نهاد با چند گزاره؛ تکنیکی  است که شاعر در 
روشن  فضایی  آوردن  وجود  به  برای  اول،  سطر  چند 
نشانه  مخاطب  بــرای  را  خود  ذهنی  مختصات  که  
"گریزپا   . است  کرده  استفاده  ،ازآن  میکند  گــذاری 

از"  که  سطری  آوردن  ،بــا  تکنیک  ایــن  ضمن  "در 
به  نوعی  به  زند  می  جنگلی"حرف  میان  در  درهــای 
نهاد "زخم" وسعت وعمق بیشتری میدهد که در نوع 
خود زیباست.این قطعه که بریده ای از شعر بلندتری 
ازقبیل  نظیرهایی  کــردن  مراعات  با  میکوشد  است 
درکنار"زخم،ناله  "النه،پرنده،جنگل،اره،شاخه" 
ودرد" خط و لوکیشن اصلی کاررا حفظ کند وبه نوعی 
دیالکتیک برسد که به نظر تا حدود زیادی موفق شده 

است؛

شعر امروز....نقد امروزبا شاعران جهانبا شاعران معاصر

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عترت  و  قرآن  معاون 
سراسری  آزمــون  گفت:  رضــوی  خراسان  اسالمی 
حفظ و مفاهیم قرآن کریم اسفندماه سال جاری در 

خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
آزمون  داشت:  اظهار  نسب  کاظمی  حجت االسالم 
کتبی  بخش  در  کریم  قرآن  مفاهیم  و  حفظ  سراسری 
شفاهی  بخش  و  اسفند  پنجشنبه ١٦  روز  آزمون  این 
آزمون ١٨ تا ٢٤ اسفند ماه سال ٩٧ برگزار خواهد شد. 
حفظ  امتحانی  گروه  چهار  در  آزمون  این  افــزود:  وی 
کریم  قرآن  حفظ  گروه  رشته،   ٢ قالب  در  کریم  قرآن 
قرآن کریم در ٢  و مفاهیم  ترجمه  در ١٢ رشته، گروه 
و  با ٣ رشته  و معارف اهل بیت)ع(  رشته، گروه سیره 
گروه آموزش های الکترونیکی با ٣ رشته و آزمون های 
الکترونیکی با ٣ رشته برگزار خواهد شد. حجت االسالم 
کاظمی نسب ضمن اشاره به تجربه موفق در برگزاری 
مشترک آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 
سال ١٣٩٦ با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و 
با توجه به اعالم آمادگی دیگر سازمان ها و نهادها برای 
مشارکت در این رویداد بزرگ قرآنی، افزود: این آزمون 
در سال جاری با مشارکت پنج دستگاه )معاونت قرآن 
و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل 
اوقاف و امور خیریه، اداره کل آموزش و پرورش، صدا و 
سیمای خراسان رضوی و دبیرخانه کانون های فرهنگی 

ـ هنری مساجد استان( برگزار می شود.

موزه باستانشناسی نیشابور بازگشایی شد
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
این  باستانشناسی  موزه  گفت:  نیشابور  گردشگری 
شهر پس از یک سال وقفه فعالیت دوباره برای بازدید 

عالقه مندان دایر شده است.
به  که  موزه  این  افزود:  اعتمادی  محمداسماعیل 
مشارکت  با  بود  شده  تعطیل  امنیتی  مسائل  دلیل 
شهرداری و اداره میراث فرهنگی نیشابور با صرف دو 
میلیارد ریال هزینه پس از رفع نواقص بازگشایی شد.
تاریخی  شئ  قطعه   200 بر  افزون  داد:  ادامه  وی 
تا دوران قاجار شامل  از میالد  از هزاره چهارم پیش 
سلجوقی،  تا  اشکانی  مسکوکات  سفالی،  ظروف 
اسکلت  یک  همراه  به  ای  شیشه  و  سنگی  ظروف 

مکشوفه از تپه برج نیشابور در این موزه وجود دارد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری نیشابور گفت: اهمیت این اسکلت بیش 
از پنج هزار سال قدمت دارد قطعات فیروزه ای است 
که به همراه آن کشف شده و نشانگر قدمت صنعت 

فیروزه تراشی در نیشابور است.

اخبار
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 

کریم در خراسان رضوی برگزار می شود

خبر
مراسم  شهرستانی،  و  استانی  مسئوالن  حضور  با 
تودیع و معارفه روسای اداره کتابخانه های عمومی در 
شهرستانهای خلیل آباد،کاشمر و تربت حیدریه برگزار 

شد.
شبکههایمجازیموبایلی،آفتمطالعهشدهاست

با  کاشمر  عمومی  های  کتابخانه  انجمن  جلسه 
اداره  جدید  و  قدیم  رؤسای  معارفه  و  تودیع  محوریت 
کتابخانه های عمومی این شهرستان و با حضور معاون 
اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان  اداری مالی 
رضوی در سالن جلسات فرمانداری کاشمر برگزار شد.

اهمیت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  کاشمر  فرماندار 
کمی  گسترش  گفت:  کتابخوانی  و  کتاب  موضوع 
اهمیت  آنچه  بلکه  نیست  ما  کتابخانه ها هدف اصلی 
در  درونی  فرهنگ  یک  به  مطالعه  شدن  تبدیل  دارد 
های  کتابخانه  اداره  و  انجمن  لذا  و  باشد  می  جامعه 
و  مطالعه  فرهنگ  گسترش  راستای  در  باید  عمومی 

درونی شدن آن اقدام کند.
دادن  گسترش  داد:  ــه  ادام پــور  نبی  محمدعلی 
را دارد چرا  فضاهای کتابخانه ای اهمیت خاص خود 
گسترش  باعث  ها  کتابخانه  بــودن  دسترس  در  که 
فرهنگ  کردن  درونــی  اما  شود  می  مطالعه  فرهنگ 
کتابخوانی وظیفه ای است که تنها متعلق به یک اداره 
نیست بلکه نهادهایی مانند آموزش و پرورش و به ویژه 

معلمان می توانند نقش مهمی در آن ایفا کنند.
شبکه  امروزه  متأسفانه  شد:  یادآور  کاشمر  فرماندار 
های مجازی موبایلی از آفات مطالعه شده است و می 
بینیم که چقدر وقت همه ما در این فضاها گرفته می 
ارزشمند  مطالب  از  خالی  فضاها،  این  چقدر  و  شود 

است.
نبی پور گفت: اگر سطح مطالعه جامعه را باال ببریم 

قطعًا مردم ما در آینده فرهیخته تر خواهند بود چرا که 
قدرت  فرهنگی،  و  علمی  بار  افزایش  بر  عالوه  کتاب 

خالقیت را هم افزایش می دهد.
کل  اداره  مالی  و  اداری  معاون  جلسه  این  ادامه  در 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز در سخنانی 
از  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه  در  کاشمر  داشت:  اظهار 

بهترین شهرستان ها در سطح استان است.
ترویج فرهنگ  ما  اینکه رسالت  بیان  با  باقرزاده  زهرا 
کتابخوانی است گفت: ما منتظر نمی مانیم که مردم 
به سراغ کتاب بیایند بلکه همکاران ما کتاب را به سمت 
بود  رهبری  معظم  مقام  دغدغه  آنچه  و  برند  می  مردم 
وارد  باید  بارها مطالبه می فرمودند که کتاب  ایشان  و 
را  قرار گیرد  زندگی مردم  و در سبد  زندگی مردم شود 

پیگیری می کنیم.
وی افزود: هر چند هنوز با ایده آل ها فاصله داریم 
اما به عنوان نمونه همکاران ما در جشنواره کتابخوانی 
را  امام هشتم)ع(  به سیره  مربوط  کتاب های  رضوی، 
به دورترین نقاط بردند و شهرستان کاشمر هم در این 
زمینه بسیار نیک عمل کرد و توانست رتبه اول استان 

را به خود اختصاص دهد.
در این جلسه محمد رضا بدیع زادگان رییس سابق 
اداره کتابخانه های عمومی کاشمر هم در سخنانی با 
اشاره به عملکرد خود در طول 5 سال دوران مدیریت 
در این شهرستان گفت: در حالی که در سال 1391 به 
ازای هر 100 نفر 2/11 متر مربع فضای کتابخانه ای 
و 313 متر مربع فضا در کاشمر  و در مجموع 3 هزار 
داشتیم این میزان در انتهای سال 1396 به ازای هر 
و  هزار   5 به  مجموع  در  و  مربع  متر   3/5 به  نفر   100
و  حمایت  با  موفقیت  این  که  رسید  مربع  متر   900
شهرستان  ساز  کتابخانه  خیرین  انجمن  همراهی 

ساز  کتاخانه  خیرین  انجمن  اولین  عنوان  به  کاشمر 
استان به دست آمده است.

جدید  رییس  جعفری  محمد  جلسه  این  ادامــه  در 
اداره کتابخانه های عمومی کاشمر نیز در سخنانی بر 
تداوم مسیر شکوفایی و توسعه کمی و کیفی کتابخانه 
کتابداران،  همکاری  با  شهرستان  این  عمومی  های 
و  کتاب  حوزه  به  عالقمندان  و  شهرستان  مسئوالن 

کتابخوانی تأکید کرد.
خدمات  از  تقدیر  ضمن  جلسه  ایــن  انتهای  در 
عنوان  به  جعفری  محمد  ــان،  زادگ بدیع  محمدرضا 
کاشمر  عمومی  های  کتابخانه  اداره  جدید  رییس 

معرفی شد.
عمومی های کتابخانه اداره در معارفه و تودیع

شهرستانخلیلآباد
های  کتابخانه  اداره  رئیس  معارفه  و  تودیع  جلسه 

و  اداری  معاون  حضور  با  کاشمر  شهرستان  عمومی 
مالی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و 

فرماندار خلیل آباد برگزار شد.
فرماندار خلیل اباد در این مراسم با اشاره به اهمیت 
کمیت  و  کیفیت  افزایش  کتابخوانی  و  کتاب  جایگاه 
آباد  خلیل  شهرستان  در  ای  کتابخانه  های  برنامه 
خواندن  و  شد:کتاب  یادآور  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
ومطالعه یکی از دالیل کاهش آفتهای اجتماعی است 
و رسالت مدیران فرهنگی است که مردم و خیرین را به 

حضور در این حوزه فرهنگی ترغیب و تشویق کنند.
در  اخیر  سالهای  داد:در  ادامــه  شاکری  مجتبی 
و  فرهنگی  حــوزه  در  خوبی  های  برنامه  شهرستان 
کتابخانه ای انجام شده است که توسعه کتابخانه های 
عمومی  کتابخانه  تجهیز  و  توسعه  مدارس،  مساجد، 

شهر خلیل آباد نمونه این توسعه است.

امیدواریم در دوره جدید مسئولیتی  ادامه داد:  وی 
در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیز با انگیزه 
شاخصهای  پیشرفت  شاهد  بیشتر  نشاط  و  شور  و 

مطالعه باشیم.
های  کتابخانه  کل  اداره  مالی  و  اداری  معاون 
ضمن  جلسه  این  در  نیز  رضــوی  خراسان  عمومی 
های  کتابخانه  در  که  هایی  برنامه  اجرای  به  اشاره 
عمومی استان در حال انجام است گفت: با تالشهای 
انجام شده و اقداماتی که در استان انجام شده است 
یافته  راه  اجتماع  و  خانواده  به  کتاب  حاضر  حال  در 
برگشت  و  امانت  دیگر  ها  کتابخانه  رسالت  و  است 

کتاب نیست.
تمامی  از  راستا  این  در  داد:  ادامــه  باقرزاده  زهرا 
کتابخانه  ایجاد  با  و  است  شده  استفاده  ظرفیتها 
کودک،  بخش  به  ها  کتابخانه  تجهیز  مشارکتی،  های 
برنامهای  برگزاری  و  سیار  های  کتابخانه  اندازی  راه 
خوانی  جمع  و  خوان  کتاب  نشست  مانند  فرهنگی 
فرهنگی  مراکز  و  مدارس  در  حضور  و  کتاب  معرفی  و 
پیشبرد اهداف فرهنگی و توسعه میزان مطالعه حاصل 

شده است.
زاده  عیسی  جواد  خدمات  از  جلسه  این  ادامه  در 
آباد  خلیل  عمومی  های  کتابخانه  اداره  سابق  رئیس 
جدید  رئیس  عنوان  به  طبسی  فخار  ملیحه  و  تقدیر 
آباد  خلیل  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  اداره 

معرفی شد.
شهرستان عمومی های کتابخانه اداره جدید رئیس

تربتحیدریهمعرفیشد
کتابخانه  کل  اداره  معاون  حضور  با  مراسمی  طی 
مسئوالن  از  جمعی  و  رضوی  خراسان  عمومی  های 
عمومی  های  کتابخانه  اداره  جدید  رئیس  استانی 

شهرستان تربت حیدریه معرفی شد.
معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی در این جلسه وضعیت مناسب کتابخانه 
ای در شهرستان را حاصل همدلی و وفاق و همراهی 
شهرستان  شد:  یادآور  و  دانست  اداره  این  همکاران 
مانند  ای  کتابخانه  مهم  شاخصهای  در  حیدریه  تربت 
امانت و عضویت از شهرستانهای پیشگام استان است.
جشنواره  ــرگــزاری  ب داد:  ادامــه  زاده  باقر  ــرا  زه
چشمگیر  حضور  و  جاری  سال  در  رضوی  کتابخوانی 
از مردم استان  مردم و مشارکت بیش از 160هزار نفر 
یکی از نقاط روشن و افتخارآمیز کتابخانه ها ی عمومی 
استان بود که مردم تربت حیدریه نیز با همت و تالش 
مشارکت  این  در  ای  عمده  سهم  شهرستان  کتابداران 

داشتند.
وی ادامه داد: حضور مدیران شهرستان در کتابخانه 
نویسندگان  توسط  کتاب  کتاب،معرفی  مطالعه  و  ها 
و  خــوان  کتاب  نشستهای  در  شهرستان  مولفان  و 
کتاب  به  توجه  و  حضور  و  شهرستان  اداری  شوراهای 
جمله  از  محافل  و  جلسات  تمامی  در  کتابخوانی  و 
راهکارهایی است که برای ورود کتاب به سطح جامعه 

مورد توجه قرار گرفته است.
سابق  رئیس  اولیایی  مهدی  جلسه  این  ادامــه  در 
حیدریه  تربت  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  اداره 
به ارئه سخنانی درباره وضعیت کتاب و کتابخوانی در 

شهرستان پرداخت.
مهدی  وتالشهای  زحمات  از  جلسه  این  ادامه  در 
اولیایی در طول چهار سال مسئولیت در ادراه کتابخانه 
رئیس  عنوان  به  حاتمی  رضا  و  تقدیر  شهرستان  های 
معرفی  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  اداره  جدید 

شد.

با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی انجام شد،
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در جلسه علنی شورای شهر مشهد مصوب شد

افزایش قیمت الیت با عقب گرد به 92

شورای اسالمی شهر مشهد در جلسه علنی روز 
گذشته افزایش 15  و 25 درصدی تعرفه های پارک 
در حاشیه خیابان های مشهد)الیت( را تصویب کرد 
این در حالی است که برخی از اعضای شورای شهر 
مشهد در زمان انتخابات شورا، شعار حذف الیت از 

حاشیه معابر را سر می دادند.
هم چنین الزام شهرداری به نامگذاری یک خیابان 
تغییر   ، ثالث   اخوان  مهدی  مشهدی  نام شاعر  به 
نام چند مکان و تمدید مدت قرارداد واگذاری چهار 
ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی از مهم ترین 

مصوبات این جلسه شورای شهر مشهد بود.
سی وهفتمین  مشهد،  از  امروز  صبح  گزارش  به 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد صبح دیروز 
در سالن جلسات  با حضور 14 عضو شورای شهر 

علنی تاالر شهر مشهد برگزار شد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در ابتدای این 
درخصوص  هفته  به مناسبت های  اشاره  با  جلسه 
روز دامپزشکی؛ گفت: نقش دامپزشکی در تأمین 
سالمتی جامعه به ویژه تولیدات دامی و طیور نقش 
تالش  با  حوزه  این  بحران های  است،  برجسته ای 
شبانه روزی بدون اطالع و نگرانی مردم در حوزه موارد 

مورد نیاز مدیریت می شود.
به روز جهانی کودک  با اشاره  محمدرضا حیدری 
افزود: جامعه به توسعه نمی رسد، مگر اینکه دنیای 
بسزایی  نقش  کودکان  باشد،  یافته  توسعه  کودکی 
در حوزه تربیت اجتماعی و تربیتی جامعه دارند و 
جدای از کودکان بی سرپرست و کودکان کار با وجود 
تالش نهادها و خیریه ها، آسیب هایی وجود دارد و 

نقصان های جدی در این خصوص داریم.
به  اشــاره  با  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
بررسی طرح »شهر کودک« در کمیسیون حقوقی 
مدیریت  ظرفیت  از  هستیم  مصمم  گفت:  شــورا 
شهری برای توجه به مسائل کودکان به عنوان یک 
امر جدی در توسعه استفاده کنیم، نقش آموزش و 
پرورش نیز مهم بوده که متاسفانه در جامعه برعکس 
شده و در مقاطعی دیگر دارای ارزش گذاری بیشتری 

بوده است.
با روز جهانی پست اظهارکرد:  رابطه  حیدری در 

داده های تاریخی، ایرانیان را به وجود آوردنده پست 
می داند و امروزه نیز همچنان پست نقش برجسته 

خدماتی دارد.
ملی  روز  مهرماه  بیستم  اینکه  بیان  با  حیدری 
زیرساخت  تامین  بر  طبیعی  بالیای  اثرات  کاهش 
های شهری برای کاهش اثر بالیای طبیعی تاکید 

کرد.
مدیریت  حــوزه  جدی  به مأموریت  اشــاره  با  وی 
شهری برای بافت های فرسوده، تأکید کرد: موضوع 
جدی  باید  فزسوده  بافت های  احیای  و  بازسازی 
گرفته شود و شهرداری از عزم جدی شورای پنجم 
برای مشارکت و مداخله مردم در اصالح بافت های 

فرسوده استفاده کند.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد افزود: شورای 
شهر اشرافیت کاملی بر فضای مدیریت شهری دارد 
حوزه های  در  را  شهرداری  سازمان های  عمکلرد  و 
مختلف رصد می کند، داده های روشنی از عملکرد 

بخش های مختلف در اختیار شورا است.
حیدری با بیان اینکه فضای ایجاد شده از قانون 
و  خدمات  ارائه  در  خللی  هیچ  نباید  بازنشستگان 
پاسخگویی به مردم پیش آورد؛ متذکر شد: مدیران 
باید با قوت و توان بیشتر پاسخگوی مردم باشند و در 

این خصوص هیچ دلیلی پذیرفته نیست.
وی گفت: مدیریت شهری تابع قانون است و در 
زمان شفافیت این قانون همه به آن عمل می کنیم، 

بنابراین هیچ دلیلی برای اختالل وجود ندارد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به  اینکه 
پروژه های عمرانی در حال کار و دنبال شدن است؛ 
یادآور شد: شورا تسلط کاملی بر فضای شهر داشته و 
آن را رصد می کند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد 
به آن عمل  افتد همه  اتفاق  قانون  آنچه در مسیر  و 

می کنیم.
بودجه سال 1397 شرکت ترافیک هوشمند الیت

شرکت   1397 سال  بودجه  جلسه  این  ــه  درادام
شورای  کار  دستور  در  الیت،  هوشمند  ترافیک 
عضو  شهال  امیر  گرفت،  قرار  مشهد  شهر  اسالمی 
شورای شهر مشهد به عنوان تنها مخالفت افزایش 
تعرفه خدمات شرکت ترافیک هوشمند الیت، گفت: 
همه شرکت های شهرداری سودده نیستند، در این 
و  اتوبوسرانی  از سوبسیدهایی که در  خصوص هم 
مترو استفاده می شود، استفاده کنید، زیرا افزایش 

تعرفه آخرین گزینه است.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  گندمی،  بتول 
واقع  در  گفت:  نیز  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای 
تعرفه ها  بلکه  نمی گیرد،  صورت  تعرفه ای  افزایش 

به میزان تعیین شده در مصوبه سال 92 بازمی گردد.
براساس رای شورای شهر مشهد، تعرفه های الیت 
توقف های  برای  و  در معابر گروه »الف« 25 درصد 
و  یافت  افزایش  درصــد   15 یک ساعت  از  بیشتر 

به تعرفه سال 92 بازگشت.

نامگذاریوتغییرنامچندمکان
از  یکی  نامگذاری  به  شهرداری  الــزام  ادامــه  در 
مشهدی»مهدی  شاعر  نام  به  شهر  خیابان های 

اخوان ثالث«   با 14 رأی موافق تصویب شد.
دستورکار بعدی به نامگذاری سالن ورزشی واقع 
در امامت 49 به نام »نشاط«، تغییر نام فرهنگسرای 
سالمت به نام »نصرت« با توجه به درخواست وارث و 
حذف عبارت های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی 
از بلوارهای منطقه 10 شهرداری اختصاص یافت و 
به تصویب اعضای شورای اسالمی شهر مشهد رسید.
هادی بختیاری، معاون فرهنگی شهردار مشهد در 
این خصوص گفت: نیاز به نامگذاری تعداد بیشتری 

از مفاخر در شهر وجود دارد.
محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسالمی شهر 
مشهد نیز گفت: نیاز است که الیحه ای برای این امر 

ارائه شود و این موضوع نیز تعیین تکلیف می شود.
اسالمی  شــورای  از  مشهد  شهرداری  ادامــه،  در 
در  واقع  ورزشی  سالن  یک  نامگذاری  مجوز  شهر 
بلوار شهید آوینی منطقه 5 را به نام »رستم دستان« 

دریافت کرد.
شهرداری سازمانهای 1396 سال بودجه تفریغ

مشهد
محاسبات  نحوه  شهر،  ــورای  ش جلسه  این  در 
خیابان  مشارکتی  پروژه های  درآمــد  و  شهرسازی 
همچنین  شد،  تکلیف  تعیین  صاحب الزمان)عج( 

اتوبوسرانی  سازمان   1396 سال  بودجه  تفریغ 
تاکسیرانی،  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مشهد، 
سازان مدیریت پسماند، سازمان فردوس ها و شرکت 

بهره برداری قطار شهری مشهد به تصویب رسید.
ایستگاه چهار واگــذاری قــرارداد مدت تمدید

آتشنشانیبهبخشخصوصی
مدت  تمدید  با  مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش
قرارداد واگذاری چهار ایستگاه آتش نشانی به بخش 
درخصوص  همچنین  کــرد،  موافقت  خصوصی 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فعالیت های 
عملیاتی آتش نشانی اعضای شورای شهر به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
شهر  شــورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
موافق  برون سپاری  با  به اینکه  ــاره  اش با  مشهد 
هستم،گفت: در حساس ترین نقاط کشور بخشی 
اکنون  نیز  ما  و  شده  خصوصی سازی  خدمات  از 
می گوییم، مسئولیت در اختیار سازمان باقی بماند 
است، هم اکنون  با سازمان  نهایت  در  فرماندهی  و 
بخش  شرکت های  قوی ترین  خصوص  همین  در 
و  هستند  فعالیت  حال  در  آتش نشانی  خصوصی 

مسئولیت پذیرفته اند.
بتول گندمی ادامه داد: برای توسعه ایستگاه های 
را  امر  این  باید  شهر  شورای  اعضای  نشانی  آتش 
بپذیرند و نمی شود ادعا داشته باشیم، اما باید بدانیم 
براساس چه پشتوانه مالی می خواهیم ایستگاه ایجاد 
درخواست  شهر  شورای  اعضای  از  بنابراین  کنیم، 
دارم از بخش های حوزه های مهم واگذارشده به بخش 
خصوصی بازدید انجام دهند تا به جمع بندی برسیم 

و ببینیم موافق یا مخالف برون سپاری هستیم.
محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسالمی شهر 
اینکه پیشنهاد برگشت این موضوع  با بیان  مشهد 
به کمیسیون برای دو هفته توسط پنج نفر از اعضای 
شورای شهر امضا شده است، افزود: کمیسیون های 
برنامه و بودجه، حقوقی و خدمات شهری با برررسی 
بیشتر آن موافقت کردند، اعضای شورای اسالمی 
شهر نیز با برگشت این موضوع به کمیسیون موافقت 

کردند.
مشهد  شهر  ــورای  ش جلسه  این  در  چنین  هم 
فرمانده انتظامی مشهد که به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی در صحن علنی حضور یافته بود سخنرانی 
کرد  و از زحمات او و همکاران اش در نیروی انتظامی 

تقدیر شد.

6در شهر

گفت:  مشهد  شهر  ــی  ــالم اس شـــورای  عضو 
تالش  مشهد  شهر  ــورای  ش اقتصادی  کمیسیون 
کرده اعتماد از دست رفته را بازگرداند و با رسیدگی 
در  آن  حل  و  سرمایه گذاران  مشکالت  و  مسائل  به 
سرمایه گذاران  اعتماد  منعقده  قراردادهای  قالب 

جدید را جلب کند.
به گزارش صبح امروز، احمد نوروزی در نطق پیش 
از دستور سی وهفتیمن جلسه علنی پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهر مشهد ، با اشاره به حضورمردم 
در 8 سال دفاع مقدس و ضرورت استفاده از ظرفیت 
اظهار  کنونی  اقتصادی  جنگ  در  مردمی  های 
کرد: به بهانه حاکمیتی بودن روز به روز از اختیارات 
عــوارض  عمده  بخش  و  کاسته  ــردم  م منتخبان 
شهرداری ها را حذف و بخشی را بعد از قریب 70 تا 
80 سال برخالف شعار عدم تمرکز، متمرکز کردند 
کمیسیون  بردند.رئیس  دیگر  جای  به  را  همه  و 
این  بیان  با  اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد 
که شورای اسالمی شهر مشهد بر عدم شمول قانون 
منع بکار گیری بازنشستگان به شخص شهرداران 
امیدواریم  و  می کند  دفاع  آن  از  و  تأکید  منتخب 
مراجع مربوطه به ویژه مجلس شورای اسالمی قانون 
بشناسند.نوروزی  رسمیت  به  را  اسالمی  شوراهای 
نیازمند  موجود  مشکالت  حل  ــرای  ب ــرد:  ک بیان 
حضور مردم و برای حضور مردم نیازمند بازگرداندن 
شاهد  بتوانیم  تا  هستیم  رفته  دست  از  اعتماد 
برای  آنان  آوردن سرمایه های  و  اعتماد مجدد مردم 
این که  بیان  با  باشیم.وی  شهرها  عمران  و  توسعه 
در  مردم  مشارکت  با  جز  مشهدالرضا)ع(  »توسعه 
همه زمینه ها امکان پذیر نیست و مشارکت مردم در 
گرو رضایتمندی آنان است«، عنوان کرد: نارضایتی 
و عدم اعتماد بزرگ ترین آفت اقتصادی، عامل فرار 
سرمایه ها و عامل بیکاری و به تبع آن ناهنجاری های 
اجتماعی است.نوروزی افزود: الزمه سرمایه گذاری و 
به  پایبندی  سرمایه گذاری،  امنیت  اشتغال  ایجاد 
و  است  تعهدات  انجام  و  شده  نوشته  قراردادهای 
الزمه آن ایجاد اعتماد در آنان است؛ ما باید هم چون 

دنیا سرمایه گذاران را تکریم و حمایت کنیم.
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عضو شورای شهر مشهد مطرح کرد:
تالش برای بازگرداندن اعتماد از 

دست رفته سرمایه گذاران 
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پیگیری  حال  در  جاکارتا  آسیایی  پاراالمپیک  بازی های 
است و در روزهای اول این مسابقات ورزشکاران ایران در این 
مسابقات خوش درخشیدند و تا آخرین لحظه در رده پنجم 
ورزشکاران  از  بسیاری  ایستاده اند.  مدال ها  توزیع  جدول 
باال  روحیه ای  با  و  دارند  امید  مدال  کسب  به  نیز  خراسانی 
رشته  در  طال  مدال  کسب  شده اند.  حاضر  مسابقات  این  در 
روحیه ای  نیز  خراسانی  ورزشکار  ایزدیار  شاهین  توسط  شنا 

دوچندان به ورزشکاران داد.
حریف  بر  غلبه  با  مشهدی  نابینای  جودوکار  غالمی  رضا 

مدال  دومین  خود  چینی 
برنز بازی های پاراآسیایی 
کرد.  کسب  را  انــدونــزی 
نماینده  ــی  ــالم غ ــا  رضـ
 66 منهای  وزن  مشهدی 
کیلوگرم تیم ملی جودوی 

نابینایان کشورمان با شکست حریف چینی خود به مدال برنز 
دست یافت. 

وی با یک برد و یک باخت از رسیدن به فینال بازی ها باز 
ماند در کمتر از یک دقیقه نماینده کشور چین را شکست داد 
و دومین مدال برنز مسابقات جودو نابینایان را از آن کاروان 

ایران کرد.

جودوکار خراسان رضوی مدال برنز 
کسب کرد

از  را  ملی  تیم  تمرین  دفعه،  یک  فقط  و  بار  یک  فقط  اگر 
نزدیک دیده باشید متوجه می شوید سبک کار کی روش این 
یا  باشد  بازیکنان  تمرینات  شاهد  سینه،  به  دست  که  نیست 

برای این که پز مربیگری بدهد روی توپ بنشیند!
نق   سال ها  این  در  قدر  آن  شاید  خبرورزشی،  گزارش  به 
با شروع دوباره تمرینات تیم ملی  زده ایم و غر شنیده ایم که 
که  اتفاقی  تنها  نداریم.  حمایت  توقع  احدالناسی  هیچ  از 
می تواند کمی مایه خوشبینی و امید به آینده شود این است 
باشیم،  بعضی ها  وجود  در  صداقت  حلول  شاهد  اندکی  که 

حمایت و تشویق هم پیشکش!
به  می شود،  آغاز  ملی  تیم  تمرین  وقتی  که  این  نمونه اش 
شد  زمین  وارد  شخصی  لباس  با  روش  کی  نکنیم  ادعا  دروغ 

و روی صندلی نشست.
از  را  ملی  تیم  تمرین  دفعه،  یک  فقط  و  بار  یک  فقط  اگر 
نزدیک دیده باشید متوجه می شوید سبک کار کی روش این 
یا  باشد  بازیکنان  تمرینات  شاهد  سینه،  به  دست  که  نیست 

برای این که پز مربیگری بدهد روی توپ بنشیند!
سر  باالی  تمرین،  لباس  با  که  است  میدانی  مربی  یک  او   
عکس   همین  شهادت  به  درست  می شود.  حاضر  بازیکنانش 

که ثابت می کند در تمرین امروز تیم ملی چه خبر بوده... 

در سومین روز از هفته نیروی انتظامی یک دستگاه خودروی سمند 
خریداری شده توسط شرکت عمران شهرجدیدگلبهار با حضور امام 
جمعه ، فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ، مدیرعامل شرکت 
عمران ،  نماینده بخشدار و برخی دیگر از مسئولین به نیروی انتظامی 
این شهراهدا شد.به گزارش صبح امروزدر این مراسم مهندس هومن 
گریوانی با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تالش های  
پرسنل خدوم این نیرو گفت: حضور و فعالیت نیروی انتظامی در شهر 
گلبهار با توجه به کمی و کاستی های بسیاری که وجود دارد مناسب 
بوده است.وی ادامه داد: پس از نشستی که شرکت عمران گلبهار 
با نیروی انتظامی داشت، با تایید هیئت مدیره نسبت به خرید یک 
دستگاه خودرو سمند برای تامین بخشی از امکانات کالنتری های 

گلبهار اقدام کرد.

شرکت  مدیرعامل 
جدید  شهر  عمران 
این  ــزود:  افـ گلبهار 
به  توجه  بــا  شرکت 
در  جمعیت  افزایش 
شهر و در حد امکان، 
مساعدت الزم را برای 

تامین امکانات نیروی انتظامی در گلبهار خواهد داشت.هم چنین 
سرهنگ اویسی فرمانده انتظامی شهرستان چناران در این مراسم 
با تقدیر از حمایت های شرکت عمران گلبهار برای تامین امکانات 
نیروی انتظامی دراین شهرگفت: با توجه به افزایش و رشد جمعیت 
در گلبهار پرسنل نیروی انتظامی از وظیفه ذاتی خود لحظه ای 
غفلت نکرده و با وجود کمبود امکانات و در همه صحنه ها حضور 

موثر وجود داشته است.

دروغ در روز روشن؛ کی روش با لباس 
شخصی، روی صندلی!

اهداء یک دستگاه خودروی سمند به 
نیروی انتظامی گلبهار

تفاهم نامه همکاری میراث فرهنگی و دانشگاه فردوسی امضا شد خبر

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  و  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 

امضاء و مبادله شد. 
ابوالفضل  بین  همکاری  نامه  تفاهم  امــروز،  صبح  گزارش  به 
مکرمی فر مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس  کافی  احمد  و  رضوی  خراسان 

امضاء و مبادله شد.
و گردشگری خراسان  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
رضوی امروز درباره این تفاهم نامه گفت: همکاری و مشارکت در 
در  آفرینی  کار  و  فرهنگی  پژوهشی،  علمی،  های  فعالیت  زمینه 
حوزه های وظایف سازمانی مشترک موضوع این تفاهم نامه است.
امضا  نامه  تفاهم  براساس  این که  بیان  با  فر  ابوالفضل مکرمی 
شده همکاری، تعامل و هم افزایی در ارتقاء کّمی و کیفی فعالیت 
های پژوهشِی موضوع وظایف و تکالیف قانونی دانشگاه و اداره 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  های  حوزه  در  کل 
انجام خواهد شد، افزود: اهتمام و تشریک مساعی در بهره گیری 
کارشناسی  و  فرهنگی  پژوهشی،  علمی،  های  ظرفیت  تمامی  از 
استان )مشتمل بر تمامی واحدهای تابعه اداره کل و دانشگاه ) 

و کانون های فرهنگی(  در  شامل: دانشکده ها، پژوهشکده ها 
راستای بقاء و رقاء میراث فرهنگی مادی و معنوی و توسعه پایدار 
صنایع دستی و گردشگری در اقتصاد معیشتی جامعه از اهداف 

این تفاهم نامه است.
او ادامه داد: مدت زمان اجرای تفاهم نامه 5 سال و حسب نیاز 

و با توافق طرفین قابل تجدید نظر و تمدید است.  
سازی  زمینه  و  نیازسنجی  و  سنجی  امکان  اظهارکرد:  وی 
رویکرد  با  نیاز  مورد  دانشگاهی  های  رشته  ایجاد  جهت  فعال 
صنایع  گردشگری،  های  حوزه  در  علمی  های  رشته  اندازی  راه 
سنجی،  باستان  رشته  اول  اولویت  )در  فرهنگی  میراث  و  دستی 
مقاطع  در  دستی  صنایع  و  تجارت  در  جهانگردی  مدیریت 
تحصیالت تکمیلی و همکاری و ایجاد زمینه های اجرای همایش 
با  مرتبط  ی  ها  جشنواره  و  آموزشی  و  پژوهشی  های  کارگاه  ها، 
اهداف و وظایف مشترک در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی 
و همکاری علمی، فنی، پژوهشی و مشاوره ای در جهت توسعه 
و  تقویت  و  آفرینی  کار  رویکرد  با  شهری  و  روستایی  گردشگری 
همکاری  های  زمینه  ایجاد  و  گردی  بوم  های  خانه  اندازی  راه 
باززنده  و  مرمت  جهت  اجرایی  و  پژوهشی  علمی-  مشاوره  و 
طریق  از  استان  روستایی  و  شهری  تاریخی  بافت¬های  سازی 
دانشکده ها و گروه های ذیربط دانشگاه وایجاد زمینه و مشارکت 
جهت  در  کاربردی  و  پژوهشی  و  علمی  کارگاههای  برگزاری  در 
شناسایی مکان-رویدادها و نام – جای های شاهنامه فردوسی در 
شناخت الیه های تاریخی، فرهنگی حوزه تمدنی خراسان بزرگ  
از جمله شهر های شاهنامه، شناخت مرزها و شهر های تاریخی 
بزرگ، پوشاک مردم خراسان، مفاخر، عرفان، موسیقی  خراسان 
تعهدات  جمله  از   ... و  تاریخی  بناهای  درباره  پژوهش  مقامی  

دانشگاه فردوسی در این تفاهم نامه است.
و گردشگری خراسان  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
رضوی ادامه داد: همکاری و مساعدت جهت بهره گیری کارکنان، 
بازدید،  امکانات  از  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضا  و  دانشجویان 

پژوهشی  علمی-  و  فنی  های  آرشیو  تاریخی،  آثار  ها،  کارگاه 
و  دانشجویان  گیری  بهره  و  استان  های  موزه  و  آزمایشگاهها  و 
از مرکز اسناد و مدارک علمی، پژوهشی  و  اعضای هیأت علمی 
فرهنگی، در حوزه های میراث فرهنگی طرح های گردشگری و 
صنایع دستی و  بانکهای اطالعاتی؛ از جمله بانک سفال و یافته 

های باستان شناسی و .... از تعهدات اداره کل است.
خدمت  ضمن  آمــوزش  های  دوره  برگزاری  فرگفت:  مکرمی 
زمینه  در  دانشگاه  علمی  هیئت  کادر  و  امکانات  از  استفاده  با 
و  دستی  صنایع  گردشگری،  های  حوزه  وری  بهره  و  مدیریت 
در  کل  اداره  های  پژوهش  های  اولویت  ارائه  و  فرهنگی  میراث 
زمینه های  گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی حسب 
بودجه    قانون   56 ماده  موضوع  )اعتبارات  سنجی  امکان  و  نیاز 
1% دستگاههای اجرایی و سایر اعتبارات پژوهشی و مطالعاتی( 
و ارائه اولویت های پژوهشی جهت تهیه پایان نامه و رساله های 
دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه از دیگر تعهدات 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 

رضوی در این تفاهم نامه است.
هم چنین احمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد درمراسم 
و  فردوسی  دانشگاه  اکنون  چه  اگر  گفت:  نامه  تفاهم  امضای 
میراث فرهنگی به لحاظ سازمانی تفکیک شده اند اما ما معتقدیم 
ماهیت فرهنگی – پژوهشی این اداره کل و دانشگاه یکسان است 
بیشتر  طرف  دو  راندمان  باشیم  داشته  بشتری  تعامل  چه  هر  و 
می شود، هم چنین هر آن چه تعامل کنیم ، قدرت چانه زنی ، 

فرهنگ مجسم و ملموس ما بیشتر می شود.
وی ادامه داد: با انتصاب مکرمی فر دراداره کل اقدامات خوبی  
و  گرفته  صورت  فرهنگی  میراث  و  دانشگاه  همکاری  زمینه  رد 
اکنون در نتیجه چندین ماه تعامل تفاهم نامه امضا شد، و فصلی 
جدیدی از همکاری های علمی و پژوهشی بین اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و دانشگاه 

فردوسی آغاز شده است.

شهردار مشهد مقدس با تاکید 
بر توجه مدیریت شهری به حوزه 
سالمت شهروندان به عنوان پایه های 
و  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  ویژه  به  هوشمند  شهر 
کم برخوردار شهر گفت: یکی از سیاست ها و اولویت های 
شهرداری و شورای پنجم شهر مشهد از ابتدای آغاز به 
کار توسعه مناطق محروم و کم برخورداربوده که در این 
راستا تاکنون بیشترین پروژه ها در این مناطق اجرا و به 

بهره برداری رسیده است.
مراسم  در  خامسی  تقی زاده  امــروز،  صبح  گزارش  به 
افتتاح درمانگاه شماره 3 شهرداری مشهد که در بولوار 
میرزا کوچک خان منطقه 5 شهرداری مشهد و با حضور 
اعضای شورای شهر برگزار شد، افزود: بهره برداری از این 
درمانگاه از آن جهت اهمیت دارد که در یکی از مناطق 

کمتر توسعه یافته شهر مشهد احداث شده که در کنار 
خدمات  از  می توانند  نیز  مردم  شهرداری  در  همکارانم 
درمانی آن به صورت شبانه روزی استفاده کنند، امیدوارم 
درمانگاه های شهرداری مشهد نیز در کنار ارائه خدمات 
درمانی ارزان تر به شهروندان هر روز مجهزتر و کاملتر شوند.

تقی زاده خامسی با بیان اینکه برخی تصور می کنند 
و  نرم افزارها  اینترنت،  توسعه  با  تنها  هوشمند  شهر  که 
کرد:  اظهار  سیستم های هوشمند محقق خواهد شد، 
اما معتقدم شهری می تواند هوشمند شود که شهروندان 
سالمی داشته باشد، لذا شاخص اصلی شهر هوشمند 
شهروندان سالم هستند. شهردار مشهد گفت: 14 پایگاه 
سالمت  در نقاط مختلف شهر در حال آماده سازی است که 
10 پایگاه آن آماده بهره برداری و 4 پایگاه دیگر نیز تا پایان 

سال به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار  اقتصادی  معاون 
بــرگــزاری  از  مــقــدس  مشهد 
تخصصی  نشست های  سلسله 
بخش  فعاالن  حضور  با  خارجی  سرمایه گذاری 
خبر  شهری  مدیران  نیز  و  پژوهشگران  خصوصی، 

داد.
با  نائینی  خواجه  رضا  امروز،  صبح  گزارش  به 
سرمایه گذاری  تحقق  ــزود:  اف مطلب  این  بیان 
نیازمند  شهری،  پــروژه هــای  حــوزه  در  خارجی 
مسئوالن  و  دستگاه ها  سازمانی  آمادگی  ایجاد 
سال  ماه  مــرداد  راستا  همین  در  است.  مرتبط 
»آشنایی  ع  موضو با  آموزشی  کارگاه  دو  جاری، 
با  مرتبط  نــهــادهــای  و  فرایندها  قــوانــیــن،  بــا 
معاونت  میزبانی  به  خارجی«  سرمایه گذاری 

ســازمــان  مشارکت  بــا  و  ــرداری  ــه ش اقــتــصــادی 
شد. برگزار  کشور  سرمایه گذاری 

تن   200 حضور  بــه  اشـــاره  بــا  ادامـــه  در  وی 
و  شهری  مدیریت  میانی  و  ــد  ارش مــدیــران  از 
در  افزود:  دوره ها  این  در  استانی  دستگاه های 
شهری  مدیران  آشنایی  هدف  با  که  کارگاه  این 
قانونی  مشوق های  و  ظرفیت ها  با  استانی  و 
سرمایه گذاری  تحقق  ــرای  ب ــده  ش پیش بینی 
سازمان  کارشناسان  گــردیــد،  بــرگــزار  خارجی 
و  توضیحات  ــه  ارائ به  خارجی  سرمایه گذاری 
شرایط  طــرح هــا،  ارائــه  نحوه  بــا  مرتبط  نکات 
خدماتی  و  حمایت ها  نیز  و  ســرمــایــه پــذیــری 
روند  در  تسریع  و  تسهیل  بــرای  می توانند  که 

پرداختند. دهند  ارائه  سرمایه گذاری 

ــورای اســالمــی  ــ ــس شـ ــی رئ
احتمال  به  اشاره  با  شهر مشهد 
تقی  فعالیت  ــه  ادامـ ممنوعیت 

ه  د ا تاکنون ز خامسی درشهرداری مشهد گفت: 
توجه  با  هستیم  معتقد  چــون  نشدیم،  مصداق  وارد 
به پیگیری های صورت گرفته، احتمال اینکه استثنائی 
شود،  دریافت  مجلس  از  استفساریه  یا  آید  به وجود 
وجود دارد تا شهردار همچنان به کار خود ادامه دهد.به 
گزارش صبح امروز، محمدرضا حیدری صبح دیروز در 
حاشیه جلسه علنی شورا  درباره قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان در شهرداری گفت: شورای شهر و شهرداری 
تابع نظر قانون هستند و در حال حاضر هم منتظر نظر 
وزارت کشور درخصوص استعالم های وزارتی و ابالغ آن 
هستیم.حیدری در خصوص گزینه های احتمالی بعد از 

شهردارفعلی اظهار کرد: در این خصوص اقدامی نشده و 
بر این نظر باقی هستیم، با توجه به اختیارات شورا معتقدیم 
هستند  شهر  اسالمی  شوراهای  منتخب  که  شهرداران 
و توسط قانون عام نباید محدود شوند.وی گفت: چون 
به طور مشخص در قانون تصریح نشده معتقد هستیم 
وزیر کشور باید به عنوان مجموعه ای در دولت که بر حوزه 
شوراها نظارت دارند، اعالم نظر کنند و هر زمان که وزیر 
کشور نظرات نهادهای نظارتی را دریافت کرد و وضعیت 
کالنشهرها مشخص شد ما هم در همان چارچوب عمل 
می کنیم.حیدری با اشاره به اینکه برای این موضوع ابتدا 
وارد مصداق  بعد  و  تکلیف شود  تعیین  آن موضوع  باید 
شویم، ادامه داد: تا از طریق وزارت کشور در این خصوص 
تعیین تکلیف نشود ورود پیدا کردن به مصداق می تواند 

خالیی در کارها به وجود آورد که این به مصلحت نیست.

  احتمال ادامه کار شهردار مشهد
شورا در انتظار استثناء و استفسار

توسعه مناطق کم برخوردار از سیاست های شهرداری
 و شورای پنجم است

برگزاری سلسله نشست های تخصصی سرمایه گذاری خارجی در مشهد

hamed.daemi87@gmail.com

دبیر سرویس ورزش حامد دائمی

Amirsalmaniyan2278@gmail.com

خبرنگارامیرمحمد سلمانیان

حریف آسان نداریم
عضو خراسانی تیم ملی شطرنج گفت: برای قهرمانی 

در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا، رقیب آسان وجود ندارد.
ملیحه صفایی در پایان دور دوم بازی های پاراآسیایی 
گفت: برای رسیدن به نهایت موفقیت که کسب مدال 
طالی این بازی هاست حریف آسان وجود نخواهد داشت 
و باید با تمام قوا در برابر رقیبان حاضر باشیم. با وجود آنکه 
رقیبان من ضعیف نبودند؛ توانستم در دو بازی نخست، 
پیروز شوم و تالش می کنم این روند تا پایان دور هفتم ادامه 
داشته باشد.وی در زمینه سطح رقابت ها گفت: رقابت ها 
از سطح باالیی برخوردار است و حریف آسان وجود ندارد. 
اما شطرنج بازان هند و کشور میزبان، مهم ترین رقبای من 

به شمار می روند.

بانوان تیرانداز خراسانی راهی مسابقات 
قهرمانی کشور می شوند

رقابت های تیراندازی قهرمانی کشور در دو رشته تفنگ 
و تپانچه بادی بانوان از 16 مهرماه در تهران آغاز می شود.

بیست و هفتمین دوره رقابت های تیراندازی قهرمانی 
کشور در رده سنی بزرگساالن با حضور 350 ورزشکار از 
29 استان کشور از 16 تا 20 مهرماه در محل سالن 80 
خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.این مسابقات 
در رشته تفنگ بادی بانوان از روز دوشنبه 16 مهرماه از 
ساعت 9 صبح با برگزاری تمرین رسمی آغاز و تا 17 این ماه 
ادامه دارد. در رشته تپانچه بادی بانوان نیز، ورزشکاران از 
19 مهرماه و از ساعت 9 صبح تمرین رسمی خود را برگزار 
و روز 20 این ماه نیز با قرار گرفتن در جوخه آتش به مصاف 
حریفان می روند. قابل ذکر است زهرا هاشمی تیرانداز 
رشته تفنگ بادی سال گذشته طالی این مسابقات را به 

خود اختصاص داد.

برگزاری رقابت های جودو گرامیداشت 
استاد تاثری در مشهد

رئیس هیئت جودو، جوجیستو و کوراش خراسان 
مشهد  جوانان  جودو  مسابقات  برگزاری  از  رضوی 
گرامیداشت پیشکسوت ارزنده استان اسماعیل تاثری 

برگزار شد.
حسن محمودی با بیان این خبر گفت: رقابت های 
جودو گرامیداشت استاد پیشکسوت اسماعیل تاثری 
قوی در سالن جودو دهقان مجموعه ورزشی مرحوم 
جعفریان مشهد برگزار شد.وی افزود: در این دوره از 
باشگاه های  از  مشهدی  ارزنده  رقابت ها جودوکاران 
جوانان  کارگران،  پارس،  داران  آینده  چمران،  شهید 
آوران،  رزم  وحدتی،  شهید  ولی،  پوریای  اسالمی، 
شرکت   … و  عدالت  پوشان،  ملی  آکادمی  قــدس، 

داشتند.

خبر
داستان عجیب قهرمانانی که سفره هایشان از مدالشان کوچک تر است

از هیچ تا سکو

احساسات  بیان  و  ها  وقتی که   از  نوشتن  روزگار 
هست.  محیطمون  به  نسبت  درونمون  یهویی 
تولدته  میبینی  و  خونه  میری  یهویی  که  وقتی 
کافی شاپ  میری  که  وقتی  محبت.  هشتگ 
هشتگ  میبینی  یهویی  قدیمی تو  دوستای  و 
بیرون  صبحونه  میزنی  یهویی  که  وقتی  خاطره. 
میخوری هشتگ روز جدید. وقتی که میری جاده 
سیمان لوازم تحریر بخری یهویی برخورد می کنی 
و  محصل  بچه ی  چهار  با  متری  پنجاه  خونه  یه  با 
تو  می شینه  بغض  و  کالمی  و  شنوایی  معلول 
ملی  بچه ها  از  تا  دو  میبینی  یهویی  وقتی  گلوت. 
رو  گلوت  بغض  شعف  و  هستند  کشورمون  پوش 
میخوره. وقتی که می فهمی از فرط فشار مالی هر 
عرق  و  کردن  تحصیل  ترک  امسال  پوش  ملی  دو 
تحصیل  هشتگ  می گیره  رو  پیشونیت  رو  سرد 
خشک  پیشونیمو  عرق  بهانه  همین  به  رایگان. 
با مادر و پدر این بچه ها  می کنم و سر صحبت رو 
مالی  مشکالت  وجود  با  که  والدینی  می کنم.  باز 
زندگی  اولیه  ماحیتاج  آوری  فراهم  جهت  حتی 
فرزندانشون دست از باز کردن راه رشد اجتماعی 

نکشیدن.  فرزندانشون 
زمانی متوجه شدید  از چه  پرسیدم  ازشون  اولش 
از  جسمانی  معلولیت  وجود  با  شما  فرزندان  که 

توانایی های جسمی باالیی برخوردارند؟
من از وقتی متوجه معلولیت شنیداری وکالمی 
کنم  پیدا  راهی  افتادم  صرافت  به  شدم  فرزندانم 
باشند،  نداشته  منزوی ای  و  محدود  آینده ی  که 
نقاشی  کــردم.  زیــادی  تالش های  امر  این  برای 
تمرین می کردیم باهم. فعالیت های متنوع هنری 
مدرسه  سن  به  که  جایی  تا  مختلف.  بازی های  و 
در  کردن  کار  شد  تالشم  همه ی  اونجا  رسیدند. 
وجود  با  بتونن  تا  بچه ها  نفس  به  اعتماد  مقوله ی 
معلولیت خودشون بی محدودیت روحی با محیط 

اطراف خودشون ارتباط برقرار کنند. 
مدرسه  ورزشی  تیم های  عضو  راستا  همین  در 
دیده  آنها  در  اولیه  توانمندی  آنجا یک  در  شدند. 
شد و من به فکر راه ورزش برای دوری از خطرات 
چنین  به  مبادا  تا  بودم  اعتیاد  مثل  اجتماعی 
میتوانست  ورزش  و همینطور  گرفتار شوند  دامی 
تا آخر عمر یک همراه همیشگی برای آنان باشد. 
با  و  داشت  کشتی  به  زیادی  عالقه  حجت  پسرم 

واقع  کشتی  کالس  به  زیاد  مالی  مشکالت  وجود 
باشگاه  انحالل  از  پس  می رفت.  شهدا  میدان  در 

به پیشنهاد مربیان کشتی خود با 
توجه به فیزیک ظاهری حجت او 
از  و  فرستادم  والیبال  کالس  به  را 
اصلی  استعداد  که  بود  بعد  به  ان 
کشف  وی  مربیان  توسط  حجت 
افتخار  توانست  زود  خیلی  و  شد 
تمام  ماحصل  که  کند  آفرینی 
ملی  تیم  در  وی  عضویت  اینها 

والیبال ناشنوایان بود. 
دخترم  که  مدرسه ای  متاسفانه 
دلیل  به  می کرد  تحصیل  آن  در 
که  بدهی  و  مالی  توانایی  عدم 
مدارک  دادن  از  داریم  مدرسه  به 
فــرزنــدم  پــایــه ی  تعویض  جهت 
دخترم  امسال  و  ــرده  ک امتناع 
و  باال  هوش  علیرغم  شد  مجبور 
ترک  داشــت  که  خوبی  استعداد 
تحصیل کند و پسرم پس از اتمام 
دیپلم  مدرک  گرفتن  و  دبیرستان 
است  کار  دنبال  به  و  بیکار  اکنون 
باشگاهی  تیم  تمرینات  جای  به 
هرکاری  انجام  به  حاضر  ملی  و 
ساختمان،  نقاشی  بنایی،  مانند 
توان  امــا  اســت،  ســازی  کابینت 
رو  شخصیش  هزینه های  پرداخت 

هم نداریم. با توجه به مصرف باتری های سمعک 
مالی  و  شغلی  مضیغه ی  در  شدت  به  فرزندانم 

پسرم هستیم. 
حاصل ترس از اجتماع و منزوی 
نشدن و شکست نخوردن فرزندان 
و تالش های همه ی ما پدری است 
هزینه ی  تا  می کرد  کارگری  که 
ناشنوایان،  مدارس  درمانی  گفتار 
تامین  را  ورزشی  و  آموزشی  ادوات 

کند. 
به  خانه  در  من  اوقات  بسیاری 
دو  این  از  که  شناختی  منزله ی 
داشتم با یک بالشت آنها را تمرین 
میدادم، به صورتی که یک بالشت 
روی زمین قرار می دادم و می گفتم 
تا  بپرید  بالشت  این  روی  آنقدر 
سقف  به  را  خــود  دســت  بتوانید 
این  همه  مجموعه ی  و  برسانید 
عمل  در  پدرشان  و  من  تالش های 
معلولیت  با وجود  که  فرزندانم  شد 

اکنون موفق هستند. 
بعد  خــدا  به  توکل  آخــر  و  اول 
و  بود. من، همسرم  ما  تالش خود 
می کردیم  کار  باهم  همه  فرزندان 
هزینه های  از  بخشی  بتوانیم  تا 
سایر  و  ورزشـــی  لــبــاس  کــفــش، 
هزینه های آنها فراهم شود و شب و 

روز تمام آرزوی ما قهرمانی این دو استعداد شده 
بود، اما بی هیچ حمایتی از هیچ جایی. 

جمله  از  کمکی  هیچ  بهزیستی  ــان  ــازم س
سازمانی  ورزشی،  امکانات  ورزشی،  هزینه های 
تحصیلی  هزینه ی  کمک  حتی  تا  نکرد  غیره  و 
ترک  اجبار  به  تا  باشند  مجبور  فرزندانم  امروز  که 
تحصیل کنند. نه تنها بهزیستی بلکه اداره ورزش 
و جوانان هم هیچ کمکی به ما نکرد، نه حمایتی و 
نه امکاناتی که در اختیار قرار بگیرد. مدرسه های 
ورزشکار  اینها  می دانست  اینکه  وجود  با  آنان 
این  تا  نشد  قائل  ما  برای  تخفیف  ذره ای  هستند 
بچه ها حداقل بتوانند درس خود را ادامه دهند. 

یکی از بزرگترین مشکالت ما ازدواج و کار پسرم 
خاطر  همین  به  دارد،  ازدواج  آرزوی  که  است 
هرطور که شده با هر مشقتی ورزش خود را ادامه 
خود  برای  طریق  این  از  بتواند  شاید  تا  می دهد 
به  و  ندارد  زیادی  توقع  وجود  این  با  کند،  کاری 
همان شغل پدر زحمتکش خودش قانع است، اما 
و  سخت  دالیل  به  است  ممکن  روند  این  ادامه  با 
تا ورزش قهرمانی  شدید مالی او هم مجبور شود 

را کنار بگذارد تا بتواند شکمی سیر کند. 
از  محرومیت  ما  اساسی  مشکالت  از  یکی 
و  ناشنوا  دلیل  به  که  است،  فرزندانم  تحصیل 
متاسفانه  هزینه ها  نداشتن  و  بــودن  شنوا  کم 
به  محکوم  و  دهند  تحصیل  ادامــه  نمی توانند 

بی سوادی شده اند. 
و  تعویض سمعک ها  مشکالت شنوایی سنجی، 
وسایل کمک  آموزشی فرزند کم شنوای خردسالم، 
و  خــوراک  و  خورد  هزینه  همراه  به  همه  این ها 
خانواده  یک  ما  و  هست  همیشه  که  هم  پوشاک 
را  هزینه  همه  این  مدیریت  توانایی  نفره  هفت 
همکاری  و  قناعت  و  خدا  به  توکل  با  اما  نداریم، 
هم سعی می کنیم از مشکالت عبور کنیم. مشکل 
است.  فرزندانم  درمــان  و  ورزش  و  تحصیل  من 
برای  گرم  پوشاک  تهیه  و  است  نزدیک  زمستان 
همه آنان بسیار سخت است. باز هم هرطور شده 
غم  و  هم  اما  است،  شدن  حل  قابل  مشکل  این 
من  سوال  حاال  آنهاست.  تحصیل  و  سمعک  من 
دو  برای  زندگی  اولیه  مایحتاج  تهیه  اینجاست 

قهرمان استانی و ملی خواسته زیادی است؟ 
امیدوارم مسئوالن فکری به حال این دو نوجوان 
آینده ای روشن داشته باشند کنند  توانند  که می 
مشکالت  و  بیشتر  تمرکز  و  حمایت  با  نیز  آنان  تا 

کمتر بتوانند کاری کنند کارستان.

مالکانپدیدههیچکمکینمیکنند

محمدحسین مرادمند مدافع تیم پدیده این فصل 
عملکرد خوبی در این تیم داشته و یکی از ارکان موفقیت 

مشهدی ها است.  
مرادمند درباره وضعیت تیم پدیده اظهار داشت: 
مشکل  هــرروز  ــدارد!  ن صاحبی  هیچ  ما  تیم  واقعا 
داریم و این مشکالت حل نمی شود. یک روز تمرین 
می شود؟  چه  آخرش  نکنیم  تمرین  روز  دو  نکنیم، 
پدیده  مالکان  و  است  پدیده  فقط  اسمش  تیم  این 
هیچ کمکی به ما نکرده  اند. هر بار یک نفر از گوشه 
و کنار می آید و پول تزریق می کند و تمام می شود! 
رسیدگی  وضعیت  به  و  بیایند  باید  بار  یک  باالخره 

کنند!
آهــن،  ذوب  ســپــاهــان،  االن  داد:  ــه  ادامـ او 
می کنند  هزینه  میلیاردها  استقالل  پرسپولیس، 
بگیرند،  امتیاز  یک  یا  شوند  برنده  بازی  یک  در  تا 
پایین  بسیار  مبلغ  به خاطر  و  به همین سادگی  اما 
قرارداد پراهیچ، می خواهند 6 امتیاز از ما کم کنند 
و اوضاع مثل پارسال شود! واقعا در چنین شرایطی 
که  را  جامگان  سیاه  داشت؟  تمرکز  می شود  چطور 
دیدید چطور منحل شد، ما هم نمی دانیم فردا چه 

می شود!
مدافع سابق سپاهان در پاسخ به سوالی راجع به 
تیم ملی هم گفت: هرکسی آرزوی پوشیدن پیراهن 
یک  روز  آن  محمدی  گل  آقای  اما  دارد  را  ملی  تیم 
حرف خوبی زدند. ایشان گفتند که بازیکن باید یک 
فصل خوب باشد تا به تیم ملی دعوت شود. من از 
حرف ایشان خیلی خوشم آمد و فکر می کنم واقعا 
اینطور است، ما باید این روند را ادامه دهیم تا به تیم 
ملی برسیم و نباید اینطور باشد که بعد از چند بازی 
دعوت شویم. در تیم پدیده بازیکنان زیادی هستند 

که پتانسیل حضور در تیم ملی را دارند.
است  این  تالشمان  تمام  شد:  یادآور  پایان  در  او 
جدول  باالی  در  و  دهیم  ادامه  را  خوبمان  روند  که 
بمانیم. کار خیلی سختی داریم و باید با مشکالت 
هم مبارزه کنیم اما می بینید که در لیگ اول هستیم 
و در جام حذفی هم به جمع 8 تیم برتر راه یافته ایم.

مشکالت شنوایی سنجی، 
تعویض سمعک ها و 

وسایل کمک  آموزشی 
فرزند کم شنوای 

خردسالم، این ها همه 
به همراه هزینه خورد 

و خوراک و پوشاک هم 
که همیشه هست و ما 

یک خانواده هفت نفره 
توانایی مدیریت این همه 

هزینه را نداریم

,,

مصاحبه

صادقی: شرایط ما واقعا خوب نیستخبر

خراسان  استانی  مسئوالن  به  نسبت  انتقاد  ضمن  صادقی  اکبر 
هنوز  که  بود  چقدر  قبلی  بازیکنان  قــرارداد  مگر  می گوید  رضوی 

شکایت آن ها باقی مانده است؟
در چند فصل  پدیده  تیم  بازیکنان  بهترین  از  یکی  اکبر صادقی 
حساب  به  پدیده  قدیمی های  جزو  حاال  که  او  است.  بوده  اخیر 
می آید، در این فصل عملکرد خوبی داشته و در همین بازی با فوالد 
هم توانست از روی نقطه پنالتی گلزنی کند. صادقی فارغ از پنالتی 
ابراز  او  نمایش  از  نیز  محمدی  یحیی گل  و  داشت  خوبی  عملکرد 

رضایت کرد.   
مسئوالن فقط می خواهند نماینده لیگ برتری داشته باشند

می کشند،  زحمت  همه  بچه ها  نیست،  خوب  اصال  تیم  شرایط 
نیست،  بچه ها  این  فکر  به  هیچکس  ولی  می کنند،  تالش  همه 
زحمت هایشان دیده نمی شود و اینکه فکر می کنم فقط 20 بازیکن 
هستیم و کادر فنی و مردم خوب مشهد که می آیند و همه جوره از 

ما حمایت می کنند.
یکسری قول و وعده داده اند که فکر می کنم همه آنها دروغ است 
و کسانی باال سراین تیم هستند که واقعا برای تیم دل نمی سوزانند. 
فقط یک شهردار که تا حدی که از دستش برمی آید می تواند به ما 

کمک کند.

هیچکس در این استان این تیم را نمی خواهد و همه این تیم را رها 
کرده اند و هیچکس به فکر این تیم نیست. این بچه ها همه خانواده 
دارند، زندگی دارند، همه خرج دو سه تا خانواده را می دهند ولی 
دارند  دوست  فقط  و  نمی شود  دیده  این ها  از  هیچکدام  متاسفانه 
بچه ها این زحمت ها را بکشند، یک جایگاهی در جدول کسب کنند 
و دوباره تیم را رها کنند و بدانند که دوباره تیم در جدول می ماند و 
اینکه شرایط مثل پارسال بشود، بفهمند در جدول ماندنی هستی 
فکر می کنند همه چیز تمام می شود و دوباره سال بعد می خواهند 

یک تیم ببندند و فقط یک سهمیه ای در لیگ برتر داشته باشند!
بچه ها برابر فوالد از جان مایه گذاشتند

بازی با فوالد خیلی بازی سختی بود این تیم یک تیم خیلی خوب 
است. مهره های خیلی خوبی دارد. خوب هزینه کرده اند و امکانات 
عالی دارند و تیم های پایه قوی هم دارند. تیمی هستند که از لحاظ 
خیلی  هزینه  لحاظ  از  هستند  قوی  واقعا  نرم افزاری  سخت افزاری 
خوب هزینه کرده اند و امکانات خیلی خوبی دارند. بازی ما خیلی 
با  داریم  بازی  خوب  خیلی  تیم  یک  با  که  می دانستیم  بود  سخت 
توجه به اینکه در لیگ خیلی خوب  نتیجه نگرفته بودند می آمدند 
که در جام حذفی همه جوره جبران کنند و جلوی تیم ما خوب بازی 
کنند، ولی من فکر می کنم که بچه هایمان واقعا شرایط را درک کرده 

بودند.
حیف است باالی جدول نمانیم

ما تمام تمرکزمان را گذاشتیم با توجه به اینکه یک مقدار مشکالت 
بازیکن  با کمبود  واقعا  اینکه  افزاری هم  از لحاظ سخت  داریم هم 
مواجه هستیم. سعی می کنیم طبق گفته کادرفنی بازی به بازی 
پیش برویم و فکر می کنم همه بازی هایمان حکم فینال جام حذفی 
را برایمان دارد. انشا... که بتوانیم روندمان را ادامه دهیم و بتوانیم 
جدول  باالی  رده های  جزو  و  کنیم  حفظ  جدول  در  را  جایگاهمان 
هرچقدر  ما  مشهد  مردم  این  برای  است  حیف  واقعا  چون  باشیم؛ 

بگذاریم کم گذاشته ایم.
چمن امام رضا ابتدای فصل خوب نبود

ورزشگاه امام رضا واقعا ورزشگاه فوق العاده ای است، هم از لحاظ 
نرم افزاری و هم از لحاظ سخت افزاری. واقعا ورزشگاه مجهز و با 
کیفیتی است که هر تیمی آرزو چنین استادیومی را برای میزبانی 
بود  لغزنده  و  خراب  ورزشگاه  چمن  خیلی  اوایل  دارد.  بازی هایش 
اینکه بازی های زیادی رویش انجام شده کیفیت  با  ولی رفته رفته 
خودش را پیدا می کند و بهتر و بهتر می شود. ما که خیلی راضی 

هستیم در اینجا بازی کنیم.
6 امتیاز کم شود، پدیده مثل پارسال می شود

فقط  می شود  شنیده  و  گفته  که  حرف هایی  این  به  راجع  من 
می توانم تاسف بخورم. یعنی زحمات بچه ها، کادرفنی و هواداران 
که برای تک تک بازی های ما کشیده اند، به هدر می رود. واقعا جای 
تاسف دارد اگر این اتفاق بیفتد. مطمئن باشند اگر این اتفاق بیفتد 
باز هم روندمان مثل پارسال می شود و شور و هیجان از بین مردم 
می رود. دیگر هیچکس برای تیم دل نمی سوزاند. واقعا حیف است 
و فقط می شود تاسف خورد و چیزی جز این هم نمی توانم بگویم. 
مگر چقدر است بدهی ایگور پراهیچ؟ خرج ما مگر چقدر است که 

نمی توانید بدهی ایگور پراهیچ را پرداخت کنید؟
بحث ما با آقای گل محمدی رفاقتی است

را  روحیاتشان  کردم  کار  گل محمدی  آقای  با  دوسال  خودم  من 
آهن  ذوب  در  سال  یک  و  قم  صبای  در  سال  یک  شناختم.  کامال 
به  که  شدم  خوشحال  واقعا  اینجا  آمدند  وقتی  بودم.  شاگردشان 
جوان  اینکه  و  ذکاوت  با  باهوش،  دانش،  با  مربی  می آید.  پدیده 
هستند خیلی به ما کمک می کند و خیلی راحتتر می توانیم با ایشان 
اخت شویم و روحیات ما را خیلی خوب می شناسند. بحث فنی ما 
بیشتر بحث رفاقتی است. تک تک بچه ها با آقای گل محمدی مثل 
به  مراحل  تمام  در  بزرگتر  مثل  محمدی  گل  اقای  می مانند.  رفیق 
بچه ها کمک می کند چه از لحاظ خانوادگی چه از نظر فنی. مربی 

هستند که اصال نمی شود از لحاظ فنی از ایشان ایراد گرفت.

ما«  »شهر  فرنگی  کشتی  تیم 
شهرداری مشهد با پیروزی برابر تیم رعد 
پدافند البرز به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشور صعود 

کرد.
هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر کشتی کشور شب 
گذشته برگزار شد و تیم های صعود کننده به مرحله بعدی 
معرفی شدند. نماینده کشتی فرنگی استان از ساعت17 
دیروز در دیداری حساس در شهر کرج به مصاف تیم رعد 
پدافند البرز رفت که در پایان با نتیجه 6 بر4 پیروز میدان 

شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
یار محمد  این مسابقه مصیب اکبری، امیرمحمد  در 
زهی، وحید میر فتح الهی، داوود عابدین زاده، هومن شیدا 

و محسن بشنیجی به ترتیب در اوزان 55 ،60 ،67 ،87 
،97 و 130کیلوگرم از تیم مشهد به پیروزی دست یافتند.

سیاوش  یعقوبی،  مجید  قـــادری،  امید  همچنین 
دوستاریان و مسعود رشیدیان در اوزان 63 ،72 ،77 و 82 

کیلوگرم نتیجه را واگذار کردند.
سرمربی تیم کشتی فرنگی »شهر ما« مشهد در این باره 
گفت: این مسابقه از حساسیت خاصی برخوردار بود و 
با غیرت  و  با تمام قدرت به میدان رفتند  کشتی گیران 
کشتی گرفتند. ما دیداری بسیار سخت با تیم خوب رعد 
پدافند البرز داشتیم که خوشبختانه بچه ها غیرت به خرج 
دادند و با گوش کردن به توصیه های فنی که به آن ها در 

طول مسابقه کردیم موفق و درخشان ظاهر شدند.

دیگر  ــار  ب ــار  ــزدی ای شاهین 
صاحب مدال طال شد تا به مدال 
کمک  ایران  کاروان  پیشرفت  و  آوری 

کند.
او در مورد رقابت امروز گفت: خدا را شکر که توانستم 
به دست   S10 را در ماده 100 متر دومین مدال طال 
بیاورم. البته به رکورد خودم نرسیدم و 10 صدم نسبت 
که  است  مهم  این  من  برای  اما  آوردم  کم  رکورد  آن  به 
به  توجه  با  آن  هستم  حال تر  و  سر  قبل  ــای  روزه از 
سرماخوردگی که داشتم. امیدوارم این روند روز به روز 

ادامه یابد و بتوانم مدال های بیشتری کسب کنم.
برنده دومین مدال طالی پاراآسیایی 2018 در رشته 
شنا، ادامه داد: هنوز در 5 رشته دیگر می توانم کارم را 

ادامه بدهم. امیدوارم مردم ایران برایم دعا کنند تا بتوانم 
صاحب 5 مدال طالی دیگر شوم و برای ایران، افتخار 

به دست بیاورم.
شروع  لحظه  در  سریع  استارت های  مورد  در  ایزدیار 
که  خوبی  استارت های  این  خاطر  به  باید  گفت:  کار 
سعادتمند  امیرعلی  از  می شود  صحبت  مــوردش  در 
مربی بدنسازم تشکر کنم. خیلی روی استارت هایم کار 
کردند و این نقطه قوت را از علم و دانش ایشان به دست 

آورده ام.
شاهین در نهایت گفت: مدال طالی روز نخست را به 
مهدی ضیایی مربی خوب خودم تقدیم کردم و مدال 

طالی دوم را تقدیم پدر و مادرم می کنم.

خراسان  جودو  هیئت  رئیس 
رضوی می گوید علت اصلی افت 
جواد محجوب در بازی های آسیایی، 
مشکالت روحی روانی بود و وی برای بازگشت به سطح 

نخست جودوی جهان نیاز به یک ریکاوری مناسب دارد. 
زودهنگام جواد  حسین محمودی درخصوص حذف 
محجوب از مسابقات قهرمانی جهان در باکو اظهارکرد: 
ناکامی جواد محجوب در اولین مسابقه خود در مسابقات 
به دلیل  تاجیک،  حریف  مقابل  باکو  در  جهان  قهرمانی 
کامل  از سالمت  اگر محجوب  قطعا  بود.  آسیب دیدگی 

برخوردار بود، چنین اتفاقی رقم نمی خورد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: هنوز فدراسیون جودو در 
خصوص ناکامی محجوب در مسابقات آسیایی جاکارتا، 
آسیب شناسی نکرده، ولی به نظر من علت عدم موفقیت 

محجوب در این رقابت  ها، شرایط روحی روانی نامناسب 
بود. تمرینات جواد محجوب نیز باید آنالیز شود، زیرا با 
توجه به درخشش در مسابقات مختلف بین المللی، سطح 
توقع از محجوب باال بود. هم اکنون هم باید برای محجوب 
فضایی مناسب برای ریکاوری فراهم شود تا در مسابقات 

بعدی بتواند رنک خود را کاهش دهد.
در  محجوب  شانس  درخصوص  جودو  هیئت  رئیس 
که  کشورهایی  جز  به  تاییدکرد:  توکیو   2020 المپیک 
سهمیه خاص جهت حضور در المپیک دارند، جودوکاران 
 20 زیر  به  را  خود  رنک  باید  المپیک  در  حضور  جهت 
برسانند. جواد محجوب اگر قصد شرکت در المپیک 2020 
توکیو را دارد باید به صورت جدی در مسابقات مختلف، 
شرکت کرده و رنک خود را پایین بیاورد. رنک جواد محجوب 

پیش از مسابقات جهانی باکو زیر 20 بود. 

صعود نماینده استان به مرحله نیمه نهایى لیگ برتر 
 رئیس هیئت جودو خراسان رضوی:ایزدیار: این مدال تقدیم به پدر و مادرمکشتی کشور

محجوب نیاز به یک ریکاوری مناسب دارد

یکی از مشکالت اساسی ما محرومیت از تحصیل فرزندانم است، که به دلیل ناشنوا و کم شنوا 
بودن و نداشتن هزینه ها متاسفانه نمی توانند ادامه تحصیل دهند و محکوم به بی سوادی 

شده اند

,,

خبر

پانزدهمین نمایشگاه بین الملی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی 
و صنایع وابسته از 19 تا 22 مهرماه در مشهد برگزار می شود. به 
گزارش صبح امروز، علیرضا هوشنگ نژاد مدیرعامل نمایشگاه بین 
المللی مشهد دیروز16مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: 
پانزدهمین نمایشگاه بین الملی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی 
و صنایع وابسته)دارویی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و توانبخشی( 
از 19 الی 22 مهر در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد 
برگزار می شود که همزمان با برگزاری آن نشست های تخصصی 
متناسب با موضوع انجام می شود.وی افزود:نمایشگاه تجهیزات 
پزشکی در گذشته به طور معمول هر 2 سال یکبار برگزار می شد 

که این نمایشگاه از سال 94 تا کنون برگزار نشده بود اما امسال علی 
رغم همه محدودیت های موجود تالش کردیم این نمایشگاه به طور 
جدی برگزار شود.هوشنگ نژاد با بیان اینکه پانزدهمین نمایشگاه 
بین الملی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و صنایع وابسته در 
مساحت 2 هزار و 500 متر با حضور 70 شرکت داخلی و خارجی 
برگزار خواهد شد، ادامه داد: افتتاحیه این نمایشگاه 5 شنبه 19 
مهر با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به اینکه با برنامه 
ریزی های صورت گرفته دوره آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات 
پزشکی و دوره آموزشی مانیتورینگ عالئم حیاتی هم برگزار می 
شود، اظهارداشت:در زمینه توانبخشی و سالمت غرفه ها آخرین 
دستاوردهای خود را ارائه می دهند که امیدواریم این نمایشگاه مورد 

توجه مخاطبین خاص قرار بگیرد.

پانزدهمین نمایشگاه بین الملی تجهیزات 
پزشکی و صنایع وابسته در مشهد
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آگهیمزایدهاتومبیل
بستانکار:وجیهه کوشکی فرزند حسین ساکن سبزوار با وکالت خانم مهناز رضایی

بدهکار:علی اکبر مهرآئین فرزند ابوالحسن ساکن سبزوار
مورد مزایده ومحل آن:یک دستگاه اتومبیل سواری ال E1-90 )رنو( به رنگ خاکستری متالیک مدل 1389 بشماره موتور 7702035322D105241 و شماره شاسی 53085 بشماره پالک انتظامی ایران32- 
184 ج 25 متعلق به مدیون و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات فنی سالم بودن موتور،گیربکس،دیفرانسیل فنی، داشبورد، صندلی ها و شیشه ها جز شیشه جلو که ترک دارد بدنه بعضا نیاز به لکه 
گیری و گل گیر عقب سمت راست و درب جلو سمت چپ نیاز به صافکاری و نقاشی دارد چهار حلقه الستیک زیر50 درصد عاج دارای زاپاس و آچار چرخ متعارف و بیمه نامه مشخص نمیباشد که بمبلغ سیصد و چهل 
میلیون ریال ارزیابی شده است از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخ 1397/08/07 در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار واقع در خیابان اسدابادی،از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد مزایده 
از مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود و کلیه هزینه های قانونی سند انتقال و بدهی احتمالی و خالفی ماشین مذکور بر عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق 

مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ) م الف 97/100/436(
تاریخانتشار:دوشنبه97/7/16

علیآبباریکی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکسبزوار

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادذمه(
بستانکار: مهدی توحیدی یگانه فرزند حجی علی ساکن سبزوار اصالتا و متصالحا

بدهکار و راهن: مهدی رحیمی فرزند محمد ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن :سیصد و هشتاد سهم مشاع از ششصد سهم ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بشماره پالک نه هزار و یکصد و پنجاه دو فرعی از هزار و هفتصد و شصت و هفت فرعی از پالک چهارصد و 
هفتاد و هشت اصلی واقع در بخش 3 سبزوار به مساحت 183/41 مترمربع باقدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات که ذیل صفحه 316 دفتر 504 ثبت 81022 بنام مهدی رحیمی ثبت و سندمالکیت 
صادرشده است و محدود به حدود ذیل است:شماال در5 قسمت که قسمت دوم شرقی و قسمت چهارم غربی است اول دیواراست بطول3/65 متر به فضای ملک مجاور شماره 1784 فرعی دوم دیوار و پنجره است 
بطول 1/60متر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول 3/40 متر به فضای نورگیر مشاعی چهارم دیواریست بطول1/60 متر به فضای نورگیر مشاعی پنجم دیواریست بطول 4/37متر به فضای 
ملک مجاور بشماره 1784 فرعی،شرقا در هفت قسمت که قسمت 5 و6 آن شمالی و قسمت 2 و3 آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است بطول 6/87 متر به فضای کوچه دوم دیواریست بطول 0/46 متر به فضای 
کوچه سوم دیواراست بطول2/70متر به راه پله مشاعی چهارم درب و دیواریست بطول 4/60متر به راه پله مشاعی پنجم دیواریست بطول 2/70متر به راه پله شماعی ششم دیواریست بطول0/43 متر به فضای 
کوچه هفتم دیوار و پنجره است بطول6/69 متر به فضای کوچه جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است بطول 6/64 متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست بطول 0/73 متر 
به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول 4/91 متر به فضای حیاط مشاعی، غربا دیواراست بطول 17/24 متر به فضای ملک مجاور شماره 1766 فرعی سقف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی است 
و کف با سقف طبقه یک اشتراکی است و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ دو میلیاردو دویست و بیست میلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده و ششدانگ مورد رهن بصورت آپارتمان مسکونی 
طبقه دوم بدون پارکینگ و بدون آسانسور واقع در سبزوار توحیدشهر خ بهار-بهار6-نبش بهار 6/6 دارای امتیازات اب وبرق و گاز مجزا باقدمت حدود 3 سال نمای سنگ در تصرف مستاجر بوده که تاریخ انقضای 
مدت اجاره مشخص نمیباشد.در قالب طلب بستانکار تا دو عشر اضافه در پرونده های اجرایی کالسه 9600419-9500588-9600451 در روز شنبه مورخ 97/8/5 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه 
اجرای ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضوری نقدا بفروش میرسد مزایده از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون و دویست هزار ریال شروع و به باالترین رقمی که خریدار داشته باشد فروخته می 
شود و هزینه های سند انتقال اعم از عوارض شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات ذی ربط مشخص نبوده و برعهده برنده مزایده و تنظیم سند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب میباشد و اجرای ثبت تکلیفی در 
تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه های قانونی و اجرایی مطابق مقررات وصول میگردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی گردد جلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. )م الف 97/100/423(
تاریخانتشار:دوشنبه97/07/16

علیآبباریکی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکسبزوار

خبر
واکنش جالب روزنامه سعودی به اظهارات ترامپ در مورد عربستان/واردات رسمی 1400 قلم کاال ممنوع شد

سکه و ارز محل خوبی برای سرمایه گذاری نیست؛ ریسک باالیی دارد/ 14 استاندار بازنشسته تغییر می کنند

به  سعودی  روزنامه  جالب  واکنش    
اظهارات ترامپ در مورد عربستان

تحقیرآمیز  سخنان  از  روز  چند  گذشت  از  پس 
عربستان  امنیت  وابستگی  خصوص  در  ترامپ  دونالد 
عدم  صورت  در  سعود  آل  سقوط  و  آمریکا  حمایت  به 
پشتیبانی آمریکا، روزنامه سعودی الریاض در مطلبی 
به این سخنان واکنش نشان داد و مدعی شد که این 
عربستان است که با دالرهایش قدرت آمریکا را حفظ 
کرده است. »عبدا... ناصر الفوزان« در این یادداشت 
تحریک آمیز،  سخنان  این  روشنی  به  می کند:  تأکید 
حمایت  را  کسی  آمریکا  اســت.  نادرست  و  ناپسند 
حمایت  پی  در  کشورها  دیگر  همانند  بلکه  نمی کند، 
از منافع خودش است. وی افزود: آمریکا با این حال 
بوده است. همچون  ناتوان  از حفظ منافع خود  بارها 
افغانستان و عراق که صدها میلیارد دالر در عراق صرف 
کرد و نتیجه کارهایش این بود که خسارت بسیاری به 
عراق زد و سپس این کشور را در یک سینی طال به ایران 
واگذار کرد و ایران به قدرت اول نظامی و سیاسی در 

این کشور بدل شد./ تابناک
  واکنش آمریکا به قتل منتقد سعودی در 

استانبول
یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه 
»جمال  قتل  ــاره  درب منتشره  اخبار  به  واکنش  در 
خاشقجی« روزنامه نگار مشهور سعودی و منتقد ریاض 
در استانبول اعالم کرد: واشنگتن هم اکنون نمی تواند 
این خبر را مورد تأیید قرار دهد. این سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در این خصوص گفت: به دقت اوضاع 
»یاسین  که  است  حالی  در  این  می کنیم.  پیگیری  را 
رئیس جمهور  ــان  اردوغ طیب  رجب  مشاور  آکتای« 
ترکیه در اظهاراتی گفت: معتقدم که جمال خاشقجی 
شده  کشته  استانبول  در  عربستان  کنسولگری  در 
بر  مبنی  واشنگتن پست  خبر  همچنین  وی  اســت. 
برای  سعودی  عربستان  از  نفره  پانزده  تیم  یک  اینکه 
کرد.  تأیید  را  بودند  شده  مأمور  خاشقجی  کشتن 
مشاور رئیس جمهور ترکیه همچنین اظهارات مقامات 
عربستانی در مورد اینکه هیچ تصویر ویدئویی از زمان 

حضور خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول 
وجود ندارد را غیر صادقانه خواند./ تابناک

عمومی  امنیت  مدیرکل  محرمانه  سفر    
لبنان به اردن

»عباس ابراهیم« مدیرکل امنیت عمومی لبنان فاش 
دستور  به  نیز  و  لبنانی  کشاورزان  درخواست  به  کرد، 
به  مخفی  سفری  لبنان  رئیس جمهور  عون«  »میشل 
اردن داشته است. وی گفت: هدف از این سفر مشورت 
با طرف سوری درباره بازگشایی گذرگاه »نصیب« بوده 
است خصوصًا اینکه این گذرگاه قادر است یک بیلیون 
نیمه  در  ارتش  کند.  لبنان  اقتصادی  چرخه  وارد  دالر 
تیرماه امسال توانست گذرگاه مرزی مهم نصیب در مرز 
این کشور با اردن را آزاد کند و پرچم سوریه را در این 
گذرگاه به اهتزاز درآورد. وزارت حمل ونقل سوریه هفته 
گذشته از بازگشایی گذرگاه مرزی نصیب خبر داد؛ اما 

اردن آن را تکذیب کرد./ تابناک
  تاکید برهم صالح بر گسترش روابط با ایران

ایرج  دیدار  در  شب  یکشنبه  عراق،  رئیس جمهوری 
با  بغداد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  مسجدی 
وی در محل قصر سالم )صلح( با اشاره به ریشه های 
مشترک و روابط دیرینه دو کشور، خواستار تعمیق آن 
در ابعاد مختلف شد. برهم صالح گفت: در تماس های 
تلفنی با رؤسای کشورهای منطقه و دیدارهای خود با 
و  منطقه  در  تنش  بر ضرورت کاهش  سفرای مختلف 
تأکید کرده است. وی گفت:  ایران  با  گسترش روابط 
گسترش روابط و تعامل میان کشورهای منطقه به سود 

عراق و تمامی منطقه خواهد بود./ تابناک
   افزایش قیمت بنزین به 4000 تومان تا 

آخر سال
این روزها با نوسانات قیمت ارز و همچنین افزایش 
بار  شرقی،  و  غربی  مرزهای  از  قاچاق  سوخت  مقدار 
دیگر بازار شایعٔه افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین 
داغ شده است. در آن زمان، این اخبار بارها از سوی 
مسئوالن مختلف از جمله وزیر نفت، مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی و حتی برخی نمایندگان 
مجلس تکذیب شده بود؛ اما این بار گویا قضیه جدی 

تر شده است! احتماالً عددی بین 60 تا 100 لیتر به 
عنوان سهمیه در نظر گرفته و مازاد بر آن، با نرخ بیشتر 
محاسبه می شود که این نرخ دوم، بیش از 1500 تومان 
به قیمت  باید  بنزین، رقمی است که  نرخ دوم  است. 
قاچاق  تا  باشد  نزدیک  خلیج فارس  فوب  در  واقعی 
برای کشور جذاب نباشد. آنچه به ذهن می رسد و در 
جلسات نیز بیان می شود، اجرایی کردن کارت سوخت 
است که این امر قطع به یقین تصمیمات دیگری را نیز 
می طلبد که بحث سهمیه بندی و دو نرخی کردن آن 
است؛ اما تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده 

است./تابناک
ــرای  ب خوبی  محل  ارز  و  سکه    

سرمایه گذاری نیست؛ ریسک باالیی دارد 
مردم  به  من  توصیه  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
این است که سکه و ارز محل خوبی برای سرمایه گذاری 
برای  اســت  بهتر  و  ــد  دارن ــادی  زی ریسک  و  نیستند 
کنند.  انتخاب  را  دیگری  بخش های  سرمایه گذاری 
نظارت  قطعًا  مرکزی  بانک  افزود:  همتی  عبدالناصر 
را  تعادل  که  است  این  دنبال  به طور جدی  و  می کند 
در بازار ایجاد کند زیرا معتقدیم ثبات در بازار ارز برای 
اقتصاد کشور بسیار مهم است، از این رو تمام تالش 
خود را دراین باره بکار خواهیم بست و مردم هم نتایج آن 

را به تدریج مشاهده خواهند کرد./ انتخاب
از خدمت سیف در بهمن  انفصال    رأی 

96 صادر شده بود
عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: 
و دادستان دیوان محاسبات کشور  هیئت مستشاری 
در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و 
بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی 

داد./ انتخاب
پمپئو هر چیزی دیدم جز    ظریف: در 

احترام دوجانبه 
ترامپ  و  روحانی  احتمالی  ــدار  دی ــاره  درب ظریف 
گفت: هیچ چیزی غیرممکن نیست. اما نتیجه دیدار 
عکس  برای  فرصتی  روحانی،  با  ترامپ  )احتمالی( 
گرفتن مقابل خبرنگاران و سندی دو صفحه ای خواهد 

اختیار  در  صفحه ای   150 سندی  اکنون  هم  ما  بود. 
آمریکا،  و  ایران  تنها  نه  توافق است که  داریم که متن 
آن  واژه هــای  تک تک  سر  بر  دیگر،  قدرت  شش  بلکه 
توافق  این  سر  بر  که  فردی  عنوان  به  کردند.  مذاکره 
بوده  فرآیند  این  درگیر  طوالنی  مدتی  برای  و  مذاکره 
به  آمریکا  ترامپ اطمینان دهم که  به  است، می توانم 

توافق بهتری نخواهد رسید./ انتخاب
برای  اروپا  اتحادیه  جدید  درخواست    

بازگشایی دفتر در تهران
کمیسیون  رئــیــس  فالحت پیشه  حــشــمــت ا... 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
سفیر   26 حضور  با  جلسه ای  اخیرًا  اینکه  بیان  با 
کشورهای اروپایی در تهران، در این کمیسیون برگزار 
ریاست  که  اتریش  سفیر  جلسه  این  در  گفت:  شد، 
دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و همچنین برخی 
از سفرای کشورهای اروپایی درخواست بازگشایی دفتر 

این اتحادیه در تهران را مطرح کردند./ انتخاب
در  اقتصادی  درشت  دانه  پرونده   70   

پلیس آگاهی
رییس پلیس پایتخت از کشف 70 درصدی جرایم در 
تهران خبر داد. وی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه 
اقتصادی نیز، گفت: 17 پرونده  اقتصادی مربوط به 
اقتصاد  به جان  زالو صفتانه  و آن ها که  دانه درشت ها 
افتاده اند در پلیس آگاهی تشکیل شده است و در حال 

بررسی و یا به اتمام رسیده است./ ایسنا
  14 استاندار بازنشسته تغییر می کنند

قانون  اجــرای  به  اشــاره  با  کشور  وزارت  سخنگوی 
اظهار  کشور  وزارت  در  بازنشستگان  به کارگیری  منع 
داشت: پس از ابالغ اصالحیه ماده واحده این قانون 
استخدامی  و  اداری  پرونده  رئیس جمهور،  سوی  از 
مدیران وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول در 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستور کار قرار 
توجه  با  افزود:  ادامه  در  سامانی  سیدسلمان  گرفت. 
به بررسی هایی که تاکنون صورت گرفته است، تعداد 
 12 فرماندار،  استاندار،5  معاون   11 استاندار،   14
نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و 12 نفر از ستاد 31 

استانداری کشور بازنشسته هستند که باید سمت خود 
را ترک کنند./ ایسنا

  آثار تصویب CFT بر بازار مسکن از نگاه 
سخنگوی کمیسیون عمران

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
تصویب الیحه CFT و مدیریت و کنترل عوامل داخلی 
را موجب کاهش تا 30 درصدی قیمت زمین و آپارتمان 

تا پایان سال 1397 ارزیابی کرد./ ایسنا
  اذعان دشمنان به توان موشکی ایران

و  موشکی  آزمایش های  و  علمی  و  فنی  دستاورهای 
نظامی گوناگون ایران در طی سال های اخیر به خوبی 
و  دفاع  برای  ایران  مسلح  نیروهای  قوی  اراده  نشانگر 
تأمین امنیت کشور است. این توان دفاعی بارها از سوی 
مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکایی نیز مورد تاکید قرار 

گرفته و به این توانایی ایران اذعان کرده اند./ ایسنا
شرایطی  هر  در  نیاز  مورد  داروهــای    

تأمین می شود
دارو  تأمین  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
از  هــمــواره  کشور  نیاز  ــورد  م پزشکی  تجهیزات  و 
اولویت های دولت بوده است و در هر شرایطی داروهای 
مورد نیاز مردم تأمین می شود. وی صنعت داروسازی را 
از جمله صنایع خوب و پراهمیت کشور برشمرد و یادآور 
شد: شرکت های داروسازی به ویژه شرکت های دانش 
تأمین  در  بااهمیتی  نقش  زمینه،  این  در  فعال  بنیان 
داروی مورد نیاز دارند و حدود 96 درصد داروهای مورد 
نیاز در داخل کشور تولید می شود که این موضوع از 
جمهوری  رییس  اول  معاون  است.  کشور  افتخارات 
خاطرنشان کرد: در همین راستا در سال جاری 3.5 
میلیارد دالر برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پیش 
بینی شده تا دغدغه ای در زمینه تأمین دارو و تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز کشور وجود نداشته باشد. جهانگیری 
همچنین گفت: 300 میلیون دالر نیز با مدیریت بانک 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اختیار  در  مرکزی 
وزارتخانه  این  تا  گرفته  قرار  تنخواه  عنوان  به  پزشکی 
در  منابع  این  از  نیاز  مورد  و  ضروری  مواقع  در  بتواند 
استفاده  دارو  تأمین  احتمالی  مشکالت  رفع  جهت 

کند./ ایرنا
تهاتر  نیرو  وزارت  مطالبات  و  بدهی ها    

می شود
و  مطالبات  دریافت  سازوکارهای  از  یکی  نیرو  وزیر 
پرداخت بدهی 39 هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه 
را به کارگیری ظرفیت تبصره 5 قانون بودجه بیان کرد و 
گفت: براین اساس، دولت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، 
بانک ها و بخش خصوصی مطالبات و بدهی های خود 

را با یکدیگر تهاتر می کنند./ ایرنا
  بازرسی استانداردهای 85 گانه خودرو 

از دی ماه امسال آغاز می شود
دست  در  از  ایــران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
تدوین بودن »استاندارد مبارزه با فساد و رشوه خواری« 
خبر داد و گفت: برای خروج خودروهای غیراستاندارد 
و بی کیفیت از خطوط تولید، از ابتدای دیماه امسال 
آغاز  خــودرویــی  گانه   85 استانداردهای  بــازرســی 

می شود./ ایرنا
  واردات رسمی 1400 قلم کاال ممنوع شد
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: در راستای حمایت از محصوالت 
داخلی واردات رسمی 1400 قلم کاال ممنوع و واردات 
غیررسمی نیز به سبب قیمت باالی ارز و ریسک باالی 
اقتصادی انجام نمی شود که باید مدنظر باشد./ تسنیم

  نشست رؤسای مجالس کشورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا در ترکیه

اتحادیه  عضو  کشورهای  مجالس  رؤسای  نشست 
اوراسیا از فردا در ترکیه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی 
میزبان  شنبه  سه  فردا  ترکیه  مجلس  رئیس  ایلدریم 
عضو  کشورهای  مجالس  ــای  رؤس نشست  سومین 

اتحادیه اوراسیا در شهر آنتالیا خواهد بود.
ــان  ــ اردوغ طــیــب  رجـــب  ــام  ــی پ ــا  ب نشست  ایـــن 
سپس  و  شد  خواهد  آغاز  رسمًا  ترکیه  رئیس جمهوری 
کشور   38 مجالس  از  نمایندگی  به  نفر   700 حدود 
و  محیط زیست  اقتصادی،  همکاری  مانند  مسائلی 

توسعه پایدار را بررسی خواهند کرد.

رسول گرامی اسالم )ص(فرمودند:
هر كس از شــما منكری ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با 

قلبش آن را تغییر دهد، كه پائین ترین درجه ایمان همین )تغییر قلبی( است

اگر شما مبارزه را از درون با شیاطین، وسوسه و نفس اماره شروع كنید. موفق تر هستید و به انتظار این نباشید كه مزاج را تعدیل و خانواده، محیط كار، 
محل زیست و نظام حاكم را اصالح كنید و منتظر آن باشید كه همه آنها اصالح شوند و شما آنگاه به اصالح درون خود بپردازید، زیرا در آن صورت عمر 

سپری شده شاید توفیق تزكیه جان حاصل نشود، البته آن كارها الزم است، ولی نباید فقدان آنها مایه تعطیل سیر و سلوک و تهذیب روح باشد.
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رتکیب طبایع چو هب کام تو دمی است
رو شاد زبی ارگهچ ربتو ستمی است

با اهل رخد باش هک اصل تن تو
رگدی و نسیمی و غباری و دمی است

خیام
طلوع آفتاب فردا: 05:34اذان مغرب: 17:22 

اذان صبح فردا: 04:10

نیمه شب شرعی:22:37

غروب آفتاب:17:04 

شعر
روز حدیث اوقات اسرا

شرعی

اذان ظهر: 11:19


