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شایسته ساالری از حرف تا عمل 

با انصراف مهدی نیا از میان 4 گزینه باقی مانده شهردار مشهد انتخاب می شود: 

درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

روز سه شنبه در نشست سینما کارآفرینی که با حضور کارآفرینان نمونه 
فاطمه  شد،  برگزار  حوزه  این  به  ورود  به  عالقمندان  همچنین  و  استان 

جمیلی بعنوان یکی از موفق ترین بانوان کارآفرین چه در استان و ...

در صفحه 3 بخوانید

کارآفرین فعال خراسان رضوی:
برنامه ریزی بلندمدت برای کارآفرینان ممکن نیست

گزارشی از کارگاه تاریخ شفاهی با موضوع دفاع مقدس؛

تاریخ شفاهی فقط برای 
بزرگداشت و قدردانی نیست

گرمابی

  اجرایFATF مانع فرارهای 

مالیاتی می شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی:

نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در 
مشهد برگزار می شود

باید و نباید های انتخاب شهردار 
جدید مشهد 

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان در مراسم قرعه 
کشی مسابقات لیگ اسنوکر

باشگاه های بیلیارد خراسان 4000 
نفر عضو فعال دارد

بیش فعالی از تعریف تا راهکار؛

زمین و زمان را بهم می دوزند

انتخابات شورای اسالمی شهر مشهددر اردیبهشت 96 نقطه عطفی برای تغییر 
در مدیریت شهری مشهد بود، چرا پس از دوره اول شورای اسالمی شهر که 
اصالح طلبان بیشتر اعضای شورای شهر را تشکیل می دادند، طی 3 دوره 

شورای شهر و شهرداری مشهد همواره در اختیار اصولگرایان بود...

روز پنجشنبه، رئیس جمهور در نشست هیئت دولت در مورد مباحث مختلف و 
مهمی صحبت کرد که بخشی از آن مربوط به لزوم شایسته ساالری در دولت، به 

کارگیری زنان و تبعیض قائل نشدن به خاطر جنسیت افراد و تاکید بر حضور جوانان 
در مسئولیت های مختلف بود، سخنانی که انگار »حسن روحانی« به عنوان یکی از 

نقادان دولت در خصوص آن سخن می گفت...

انتخاب شهردار
 یک از چهار

حرف درمانی

حتما شما هم دیده اید کودکانی را که در خیابان، پارک، 
میهمانی، عروسی، مدرسه و ... به نحو عجیب و غریبی 

شیطنت و فعالیت می کنند و گاهی...

6

4

7

در صفحه 2 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید
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خداحافظ
 آقای اعتدال

در این شماره می خوانیم

رشیدیان: استاندار جدید باید یک سر و گردن از من باالتر باشد

گفت و گوی ویژه

گزارش ویژه

یادداشت
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و  ارزی  اخالل گر  دو  گفت:  مشهد  جمعه  ام��ام 
مفسد اقتصادی را اعدام کردند، مردم امیدوار شدند 
و آرامش پیدا کردند، قوه قضائیه با یک قاطعیت به 
آن  اگر  می شود  بیش تر  امید  این  و  داد  امید  مردم 
را  فی االرض  فساد  و  اخالل  این  زمینه  که  مدیرانی 
را حداقل محاکمه  این مفسدان فراهم کردند  برای 

کنند.
علم الهدی  سیداحمد  آیت ا...  ایسنا،  گزارش  به 
ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه 
ضمن  شد،  برگزار  رضوی  مطهر  حرم  در  که  مشهد 
تسلیت شهادت جان گداز امام حسن عسگری)ع( و 
هم چنین آغاز امامت امام زمان)عج(، با بیان این که 
به عنوان شکست  تحریم ها  از  آمریکا  »عقب نشینی 
تحلیل گران  بلکه  بگوییم،  ما  که  نیست  چیزی 
سایت  کرد:  تصریح  می گویند«،  را  این  آمریکایی 
سایت های  مهم ترین  از  تریبون«که  »رئال  تحلیلی 
است،  سیاسی  مسائل  در  آمریکا  تحلیلی  و  خبری 
ثابت  آمریکا  با شکست تحریم های  تحلیل کرده که 
شد که ما با ایران، نه در عرصه نظامی و نه در عرصه 
مذاکره  ما  راه  تنها  بجنگیم.  نمی توانیم  اقتصادی 
است و می توان به وسیله دو جریان تجدیِد نظرطلب 
این  اما  وارد عرصه مذاکرات شد،  ایران  و  آمریکا  در 
جریانات به هیچ وجه در مسئله مذاکره نقشی ندارد 
و مؤثر نیستند، اما اگر بتوانیم رهبر ایران را در مسیر 
مذاکراه قرار دهیم، مذاکره ممکن است و این تنها 
راه مسئله روابط ما با ایران است و غیر از این ما برای 

همیشه نابود شده ایم.
این  مسئوالن  ک��رد:  عنوان  مشهد  جمعه  ام��ام 
و  شیعه  و  مسلمان  یک  عنوان  به  بیایند  ممکلت 
کرده  باور  را  حرف ها  این  زم��ان)ع(  امام  به  معتقد 
کنند.  اجرا  جدی  صورت  به  را  مقاومتی  اقتصاد  و 
بیایند به رهنمودهای رهبری عمل کنند. این رهبر 
ماست، این وجود اقدس امام زمان پس پرده ماست 
این واقعیت جامعه و کشور ما است. این ها باور کنند 

و گوش به حرف رهبری دهند.
شد،  ممکلت  این  در  کار  یک  ک��رد:  اضافه  وی 
اخالل گر  دو  کرد.  امیدوار  را  مردم  چقدر  ببینید 
مردم  کردند،  اع��دام  را  اقتصادی  مفسد  و  ارزی 
با  قضائیه  قوه  کردند.  پیدا  آرامش  و  شدند  امیدوار 
بیش تر  امید  این  و  داد  امید  مردم  به  قاطعیت  یک 
و  اخالل  این  زمینه  که  مدیرانی  آن  اگر  می شود 
افساد فی االرض را برای این مفسدان فراهم کردند 

را حداقل محاکمه کنند.

نماز جمعه
علم الهدی

اعدام اخالل گران ارزی به مردم 
آرامش و امید داد

هیئت  نشست  در  جمهور  رئیس  پنجشنبه،  روز 
صحبت  مهمی  و  مختلف  مباحث  مورد  در  دولت 
کرد که بخشی از آن مربوط به لزوم شایسته ساالری 
نشدن  قائل  تبعیض  و  زنان  کارگیری  به  دولت،  در 
جوانان  حضور  بر  تاکید  و  افراد  جنسیت  خاطر  به 
انگار  که  سخنانی  بود،  مختلف  های  مسئولیت  در 
دولت  نقادان  از  یکی  عنوان  به  روحانی«  »حسن 
آنکه مجری  در خصوص آن سخن می گفت؛ حال 

چنین شعارهایی اول از همه خود اوست.
مطالبه  جایگاه  از  جمهور  رئیس  بود،  چندی   
کردن  فروکش  گویا  ولی  گفت،  نمی  سخن  کننده 
را  او  وقت  که   � تحریم  از  ناشی  اقتصادی  اث��رات 
جایگاه  به  را  روحانی  دیگر  بار   � است  کرده  آزادتر 
منتقد و مطالبه کنندگی بازگردانده است، در حالی 
که او باید توجه داشته باشد به عنوان رئیس جمهور 
با شعارها و سخنانی  ارتباط  باید در  و رئیس دولت 
که مطرح می کند، آمار بدهد که چنین شده است.

دولت،  پنجشنبه  روز  جلسه  در  روحانی  حسن 
نباید  جنسیت  مسئله  مخصوصا  اینکه  به  اشاره  با 
اگر  برای شایسته  ساالری مانع شود، تصریح کرد: 
در  یا مسئولیت  و  برای مدیریت  خانمی شایستگی 
مردی  از  بیشتر  شایستگی اش  و  دارد  بخشی  یک 
است که در همان سنخ مورد نظر ماست، مرد بودن 

نباید مانع مدیریت زنان شایسته جامعه ما شود.
روحانی تاکید کرد: زنان ما، امروز بیدار، سیاسی، 
حضور  دانشگاه ها  و  انتخابات  در  هستند،  هوشیار 
دارند، صاحب دانش هستند و به خوبی می توانند 
از  باید  کنند.  مدیریت  مختلف  بخش های  در 
خانم ها استفاده شود و مسئله جنسیت نباید برای 

اجرای دقیق شایسته ساالری مانع شود.
برای  جوان ها  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
قانون  این  اجرای  گفت:  هستند،  مهم  خیلی  ما 
جزو  ام��ا  ب��ود  سخت  ما  ب��رای  م��ق��داری  مجلس، 
همان  رسید،  من  دست  به  وقتی  که  بود  قوانینی 
است  درست  کردم.  ابالغ  اجرا  برای  را  آن  لحظه 
جامعه  خیر  به  کل  در  می شود،  ایجاد  مشکالتی 
است. به هر حال جوان ها باید بیایند و مدیریت ها 
را به عهده بگیرند. نسل جوان، مدیران آینده کشور 
هستند و لیاقت های بسیار خوبی دارند. در هیئت 
استفاده  جوان تر  نیروی  از  کجا  هر  هم  وزی��ران 

و  راض��ی  بلکه  نشدیم،  پشیمان  تنها  نه  کردیم، 
کار می کنند.  پرتالش  و  به خوبی  خشنود هستیم. 
البته یک جاهایی هست که تجربه و سابقه در یک 
شرایطی مورد نیاز باشد، اما همین مدیران هم باید 
و  معاونین  یعنی  بیاورند  کار  سر  را  جوان  مدیران 
مشاورینی که معرفی می کنند از نسل جوان باشند 

و از آنها استفاده کنیم.
جمهور  رئ��ی��س  س��خ��ن��ان 
که  اس��ت  درستی  ه��ای  ح��رف 
منتظر  هاست  مدت  مخاطبان 
اما  هستند،  آن  شدن  اجرایی 
یا  دول��ت  از  غیر  نهادی  مگر 
باید  جمهور  رئیس  منصوبان 
را  موضوعاتی  و  مسائل  چنین 
محقق کنند؟ اگر قرار به حرف 
است،  س��ال   5 باشد،  شعار  و 
جریان  در  هایی  حرف  چنین 
استقرار  طول  در  و  انتخابات 
چنین  ام��ی��د  و  تدبیر  دول���ت 
موضوعاتی گفته شده، اما آنچه 
دولت  حامی  بدنه  هاست  مدت 
منتظر  جامعه  دیگر  ها  بخش  و 

آن هستند، عمل به این شعارهاست!
بهتر است آقای روحانی »حرف درمانی« را کنار 
های  پرسش  بگذارد.  عمل  عرصه  به  پا  و  بگذارد 
است  این  پرسید،  باید  جمهور  رئیس  از  که  مهمی 
یازدهم  دولت  در  چطور  بازنشسته  مدیر   210« که 
و دوازدهم مشغول کار شدند؟« »چرا بخش زیادی 
از معاونان وزیران دولت شما از بین افراد بازنشسته 
حاال  این،  وجود  با  و  شدند؟«  انتخاب 
چرا رئیس جمهور باز هم شعار شایسته 
و  زنان  از  گیری  بهره  لزوم  و  س��االری 
جوانان را سر می دهد؟ آیا این سخنان 

غیر از حرف درمانی است؟
االن  جمهور  رئ��ی��س  اس��ت  بهتر 
لزوم  درب��اره  درمانی  حرف  جای  به 
بر  ج��وان��ان،  و  زن��ان  از  گیری  بهره 
کارگیری  به  »منع  قانون  اجرای  روند 
از  و  کند  ن��ظ��ارت  بازنشستگان« 
به  بخواهد  دول��ت��ی  ه��ای  مجموعه 
نخبگان«  شایسته  »گ��ردش  منظور 
رفتن  کنار  روند  از  اوال گزارش دقیقی 
و  بدهند  او  به  بازنشستگان  واقعی 
بهره  برای  فرصتی  چنین  از  ثانی  در 

شایسته  اف��راد  کل  در  و  زنان  جوانان،  از  مندی 
موضوعاتی  چنین  شدن  محقق  از  پس  ببرد.  بهره 
این  از  دقیقی  گزارش  مردم  به  تواند  می  روحانی 

ارائه کند. ارزشمند  اقدام 
در حقیقت طی سال های اخیر به جای »گردش 
ها،  مسئولیت  در  آن��ان  کارگیری  به  و  نخبگان« 
شاهد »چرخش نخبگان« به معنای صحبت کردن 
نگه  تنها  و  ارزشمند  قشر  این  کارگیری  به  لزوم  از 
داشتن این موضوع در حد حرف و شعار، بوده ایم. 
ای  رویه  چنین  مخالف  جمهور  رئیس  و  دولت  اگر 
و  ها  حرف  تا  است  فرصت  بهترین  اکنون  هستند، 
نخبگان  و  کرده  واقعیت  به  تبدیل  را  شعارهایشان 
چرخه  وارد  را  بازنشسته  و  فرسوده  مدیران  پشت 

تصمیم گیری کنند.
درمانی  حرف  رویه  این  کارشناسان  از  بسیاری 
و  دانند  می  ناامیدکننده  را  امید  و  تدبیر  دولت  در 
با  دولت  اعضای  و  جمهور  رئیس  که  باورند  این  بر 
تا  انتخاباتی گذشته و  توجه به اینکه دوره تبلیغات 
پایان عمر دولت دوم روحانی کمتر از سه سال باقی 
تبدیل شعارها  برای  واقعا قصدی  اگر  است،  مانده 
به عمل وجود دارد، االن وقتش است، وگرنه دیگر 
رویه  این  اگر  و  نمانده  شعارها  تحقق  برای  فرصتی 
به تحقق وعده ها نخواهد  امیدی  پیدا کند،  ادامه 

بود.
دوازده��م  دولت  کار  به  آغاز  در  روحانی  حسن 
جوانان  کارگیری  به  برای  خود  عزم  از  هایی  گوشه 
دهه  متولد  وزیر  یک  کارگیری  به  با  و  داد  نشان  را 
خطاب  همچنین  او  زد.  کلید  را  رویه  این  شصت 
به  که  کرد  ابالغ  را  ای  بخشنامه  وزیران  تمامی  به 
های  مجموعه  در  باید  کابینه  اعضای  آن  موجب 
جوان  نیروی  دو  و  زن  یک  از  خود  مدیریت  تحت 
بهره می گرفتند؛ موضوعی که به نظر می رسد در 

حد یک بخشنامه جز در مواردی محدود ماند.
و  خ��ود  ع��زم  دادن  نشان  ب��رای  جمهور  رئیس 
دولتش برای شایسته ساالری و به کارگیری زنان و 
نیروهای جوان بهتر است گزارش کاملی از اجرایی 
وزارتخانه  در  دولت  ابتدایی  بخشنامه  همان  شدن 
این  نتایج  قطعا  کند،  ارائه  دولتی  نهادهای  و  ها 
موضوع  این  چطور  که  داد  خواهد  نشان  مسئله 
سنتی  مدیران  برخی  عزم  و  اداری  خم  و  پیچ  در 
برای جلوگیری از فراگیر شدن این مسئله گم شده 
ها،  مسئولیت  در  شدن  مشغول  بجای  جوانان  و 
به  جمهور  رئیس  کردن  عمل  انتظار  در  همچنان 

وعده هایش هستند.

شایسته ساالری از حرف تا عمل 

حرف درمانی

اگر خانمی شایستگی 
برای مدیریت و یا 

مسئولیت در یک بخشی 
دارد و شایستگی اش 
بیشتر از مردی است 

که در همان سنخ مورد 
نظر ماست، مرد بودن 

نباید مانع مدیریت زنان 
شایسته جامعه ما شود

,,

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران

مراسم تجلیل از سه معاون استاندار خراسان رضوی 

فضای سیاسی بازتر شده است
با حضور استاندار خراسان رضوی، مراسم تجلیل 

از خدمات سه معاون استاندار برگزار شد.
راس��ت��ای اج����رای ق��ان��ون م��ن��ع ب��ه ک��ارگ��ی��ری 
بازنشستگان، دو تن از معاونان استاندار مشمول این 
آنان تجلیل  از خدمات  قانون شدند که در مراسمی 

به عمل آمد.
سابق  معاون  نوروزیان  رحیم  محمد  خدمات  از 
خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
رضوی تقدیر  و علی رضا قامتی مدیر کل پدافند غیر 
عامل استانداری با حفظ سمت، به عنوان سرپرست 
این معاونت معرفی شد. همچنین از خدمات محمد 
عمرانی  ام��ور  هماهنگی  سابق  معاون  مقدوری  
قربانی  وحید  و  تقدیر  رضوی  خراسان  استانداری 
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با 
حفظ سمت، به عنوان سرپرست این معاونت معرفی 
شد.  در ادامه از خدمات احمد علی موهبتی معاون 
و  تقدیر  مقدس  مشهد  فرماندار  و  استاندار  سابق 
حفظ  با  فرماندار  سیاسی  معاون  نیت  خوش  حیدر 
معرفی  فرمانداری  این  سرپرست  عنوان  به  سمت، 

شد. 
معاون سابق سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار 
خراسان رضوی گفت: تمام تالشم بر آن بوده که  در 
به وظایف خود عمل کرده و  بتوانم  چارچوب قانون 

منافع ملی را به هر منفعتی ترجیح بدهم .
محمد رحیم نوروزیان افزود:  ما خود را مدیون مردم 
می دانیم و در این راستا تیمی که استاندارخراسان 
تیمی کاری و  بود  این سالها  شکل داده  رضوی در 
دادن  اولویت  و  کار  سالمت  بر  مبنا  و  بود  عملیاتی 
با  تالش  و  گروهی  و  جناحی  ارجحیت  بدون  مردم 

روحیه جهادی بوده است .
اظهار کرد: تالش شد فضای سیاسی استان  وی 
بازتر شود و در این راستا استاندار فشارهای زیادی را 
در استان تحمل کرد فشارهایی که شاید االن نتوان 

گفت اما بعدها مشخص می شود.
یک  ع��ن��وان  ب��ه  ام���روز  ک��رد:  تصریح  ن��وروزی��ان 
کارشناس این حوزه می گویم فضای استان و مشهد 
حاکم  سالها  این  در  بیشتری  آرام��ش  و  شده  بازتر 
گردیده هر چند تا رسیدن به حد مطلوب راه داریم .

استان  در  ما  اساسی  راهبردهای  داد:  ادامه  وی   
تالش در جلب مشارکت های مردمی و مدنی بود ودر 
این حوزه هم اقدامات خوبی صورت گرف . امروز هم 
که می رویم همه امور در همه حوزه ها ، اقدامات و 
تالش های انجام شده لیست شده و نیز  اموری که 
باید اجرایی شود هم جمع بندی و مشخص و مدون 

شده تا راهگشای مدیران بعدی در این حوزه باشد .

خبر

پرسش های مهمی که از رئیس جمهور باید پرسید، این است که »210 مدیر بازنشسته چطور در 
دولت یازدهم و دوازدهم مشغول کار شدند؟« »چرا بخش زیادی از معاونان وزیران دولت شما 

از بین افراد بازنشسته انتخاب شدند؟« و با وجود این، حاال چرا رئیس جمهور باز هم شعار 
شایسته ساالری و لزوم بهره گیری از زنان و جوانان را سر می دهد؟ آیا این سخنان غیر از 

حرف درمانی است؟

,,

برجسته  شاخصه  گ��ف��ت:  ای���ران  ات���اق  رئ��ی��س 
اخالق  مساله  رشیدیان  دکتر  اخالقی  خصوصیات 
سالمت، عشق و مسئولیت اجتماعی ایشان است که 

پس رفتن وی دلتنگ ایشان خواهیم بود.
و  پنجاه  در  شافعی  غالمحسین  ایسنا،  گزارش  به 
هشتمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
آخرین  جلسه  این  افزود:  استان،  بازرگانی  اتاق  در 
برگزار  استاندار  حضور  با  که  بود  خواهد  جلسه ای 
در  خدمتگزاران  از  خراسان  مردم  قدردانی  می شود، 
موضوع  این  به  باید  و  بوده  برجسته  بسیار  گذشته 
بپردازیم. وی ادامه داد: زمانی که یک مسئول جدید 
به روی کار می آید موضوع استفبال و زمانی که فردی 
مطرح  بدرقه  موضوع  می کند  ترک  را  خود  پست 
می شود. در خصوص استقبال شائبه هایی وجود دارد 
که در بدرقه وجود ندارد. رئیس اتاق ایران افزود: آنچه 
که در بدرقه صورت می گیرد برگرفته از دل است و ما 
از استاندار خراسان رضوی خواستار آن هستیم که به 
یاران خراسان این فرصت را بدهند که مراسم تودیع 
این  در  ما  دوستان  همه  و  کنیم  برگزار  ایشان  برای 

جلسه حضور پیدا کنند.
با  جلسه ای  گذشته  شب  در  ک��رد:  بیان  شافعی 
یک  اینکه  کردم  اعالم  آنجا  در  و  داشتم  دانشجویان 
فردی پست خود را ترک می کند چگونه می شود این 

فرد در ذهن ها ماندگار و یا فراموش می شود؟
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در توفیق انسان ها دل 
و عشق چه میزان موثر است؟ تصریح کرد: براساس 
اطالعات سال 90 دانشگاه ییل، مغز در توفیق انسان 
سهم 30 درصدی از آن خود کرده و نقش دل، عشق، 

ضریب احساس 70 درصد است.
و  مقام  و  ثروت  برای  هیچکس  اینکه  بیان  با  وی 
قدرت ماندگار نخواهد شد، تصریح کرد: یک انسان 
ذهن  در  که  است  دیگری  خصلت های  داشتن  برای 
شاخصه  ماند.  می  ماندگار  ها  انسان  سایر  قلب  و 
مساله  رشیدیان  دکتر  اخالقی  خصوصیات  برجسته 
اخالق سالمت، عشق و مسئولیت اجتماعی ایشان 

است و پس رفتن وی دلتنگش خواهیم بود.

خبر
آخرین روزهای حضور رشیدیان در سمت استاندار؛

قدردانی رئیس اتاق ایران از 
استاندار خراسان رضوی

خراسان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه   رئیس 
وتوسعه  اشتغال  نمایشگاه  چهارمین  گفت:  رضوی 
دانشگاهی  درون  جشنواره  ششمین  و  کارآفرینی 
حرکت از 27 تا 29 آبانماه در مشهد برگزارمی شود.

این  خ��ب��ری  نشست  در  تشکری«  »مرتضی 
رضوی  خراسان  استان  واحد  محل  در  که  جشنواره 
برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: این دو رویداد 
مهم فرهنگی - پژوهشی، به طور هم زمان 27 آبان 
ماه ساعت 9 صبح در محل هتل پارس آغاز  و تا 29 

آبان ماه ادامه دارد.
وی با اشاره به میزبانی خراسان رضوی درششمین  
از  هدف  گفت:  حرکت  دانشگاهی  درون  جشنواره 
و  آثار  برگزیدگان   از  تجلیل  جشنواره  این  برگزاری 
به  بخشی  رونق  و  جشنواره  علمی  های  دستاورد 
علمی  های  انجمن  در  دانشجویان  های  خالقیت 

دانشگاه است.
سراسر  از  استانی  واحد   20 که  این  بیان  با  وی 
کشور در این جشنواره مشارکت دارند، اظهار کرد: 
و  شده   واصل  جشنواره  این  دبیرخانه  به  اثر   946
876 اثر وارد فرآیند داوری شده که در نهایت 81 اثر 

برگزیده شده است.
حوزه   9 در  جشنواره  ارسالی  آثار  داد:  ادامه  وی 
رقابتی شامل انجمن های علمی برتر،فعالیت های 
کتاب،  دیجیتال،  محتوای  نشریه،  خالقانه،  علمی 
بحث  موضوع  با  ویژه  بخش  و  کارآفرینی   اختراع، 
آب و محیط زیست که درقالب 5 گروه علمی علوم 
انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاوزی و هنر 

و معماری با هم رقابت کردند.
خراسان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
بین  در  اثربرگزیده  بیشترین  کرد:  تصریح  رضوی 
استانی  های  واحد  به  مربوط  استانی  واحدهای 

تهران، البرز ، اصفهان ،خوزستان و مرکزی است.
توسعه  و  اشتغال  نمایشگاه  زمان  هم  افتتاح 

کارآفرینی 
استان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
این  با  زم��ان  هم  که  این  بیان  با  رض��وی  خراسان 
کارآفرینی  توسعه  و  اشتغال  نمایشگاه  جشنواره 
علمی  جامع  دانشگاه  افزود:  شود،  برگزارمی  نیز 
کارافرینی  حوزه  در  ای   ویژه  ماموریت  کاربردی 
ماموریتی  ه��ای  ح��وزه  از  یکی  و  دارد  اشتغال  و 
دانشگاه، علمی کردن کسب و کارها و دانشی کردن 

همکاری  با  بنابراین  دانیم  می  کار  و  کسب  فضای 
برگزار  نمایشگاه  این  استان  کاربردی  علمی  مراکز 

می شود.
اظهار  نمایشگاه  این  برگزاری  اهداف  درباره  وی 
کارآفرینی  و  اشتغال  ب��رای  س��ازی  زمینه  ک��رد: 
دانشجویان ، پیوند بین صنعت و دانشگاه از جمله 

اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
تشکری با بیان این که نمایشگاه اشتغال و توسعه 
از  نفر   7 اف��زود:  است،  بخش   5 شامل  کارآفرینی 
مستند  ها  آن  کار  و  کسب  که  دانشگاه  کارآفرینان 
سازی شده است در این نمایشگاه معرفی خواهند 

شد.
وی ادامه داد: رشته های دانشگاه 
علمی کاربردی صرفا دانشی نیست 
های  آموزش  از  زیادی  بخش  بلکه 
و  کاربردی  و  عملی  دانشگاه  این 
متناظر  دانشگاه  های  رشته  تمامی 

با شغل هستند.
مشاغل  معرفی  گفت:  تشکری 
کم  سرمایه  با  که  خانگی  و  بومی 
ایجاد می شوند یکی دیگر از بخش 
هم   ، اس��ت  نمایشگاه  ای��ن  ه��ای 
نمایشگاه،  از  دیگری  بخش  چنین 
و  اشتغال  مشاوره  های  کلینیک 
کارآفرینی است که طی این سه روز 
حوزه  متخصصان  و  برتر  کارآفرینان 
مشاوره  دانشجویان  به  کارآفرینی 

خواهند داد.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی  استان افزود: هم 
چنین در این نمایشگاه دستاوردهای برتر پژوهشی 

مراکز علمی کاربردی معرفی خواهند شد.
حاشیه  در  آموزشی  کارگاه   6 برگزاری  از  تشکری 
این نمایشگاه خبرداد و گفت: کارگاه های کشاورزی 
یابی  ایده  کار،  و  کسب  طرح  تدوین  و  تهیه  نوین، 
های  فرصت  شناسایی  جدید،  محصول  خلق  برای 
جدید کسب و کار، نحوه ارائه طرح به سرمایه گذار، 
نوسان  دارای  بازار  در  موفق  کارآفرینی  و  یابی  ایده 
دانش  مهد  شرکت  و  کاربردی  علمی  مراکز  توسط 
پارسیان برگزار خواهد شد.24 مرکز 
نمایشگاه  این  در  کاربردی   علمی 

مشارکت خواهند داشت.
کاربردی  علمی   دانشگاه  رئیس 
برنامه  دیگر  درباره  رضوی  خراسان 
دوشنبه  گفت:  نمایشگاه  این  های 
برنامه  ج��اری  س��ال  م��اه  آب��ان   28
کارآفرینان  و  برگزیده  آثار  از  تقدیر 
اشتغال  نمایشگاه  محصول  که  برتر 
قرار  برنامه  در  است  آفرینی  کار  و 
دانشگاه  رئیس  حضور  با  که  دارد 
مسووالن  کشور،  کاربردی  علمی 
روسای  و  ها  واحد  روسای  استانی، 
و  ک��ارب��ردی  علمی  آم��وزش  مراکز 
کار  و  کسب  ح���وزه  صاحبظران 

برگزارخواهدشد.

حمایت از آثار برگزیده با پرداخت تسهیالت کم بهره 
حمایت  درباره  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  وی 
از آثار برگزیده گفت: به افرادی که طرح های موفق 
 4 بهره  با  تسهیالت  پرداخت  کنند  ارائه  کارآفرینی 

درصد در برنامه دانشگاه قرار دارد.
اشتغال  میزان  درب��اره  سوالی  به  درپاسخ  وی 
فارغ  اشتغال  نرخ  کرد:   اظهار  التحصیالن  فارغ 
به طور  کاربردی  دانشگاه جامع علمی  التحصیالن 
متوسط باالی 70 درصد است والبته نسبت  به رشته 
نرخ  کشاورزی  حوزه  در  چنانچه  است   متفاوت  ها 
درباره  تشکری  است.  هم  درصد   80 باالی  اشتغال 
التحصیالن علمی  فارغ  اشتغال در  بودن  باال  دلیل 
تقاضا  دانشگاه  این  های  رشته  گفت:  کاربردی 
دلیل  همین  به   ، نیست  محور  عرضه  و  است  محور 
افراد کمتربیکار می مانند. تشکری در پاسخ به الزام 
قانونی به تعطیلی واحدهای علمی کاربردی دولتی 
بلکه  اند  نشده  تعطیل  ها  واحد  این  اظهارداشت: 
این  و  انجام می شود  ها  آن  آموزشی  فعالیت  توقف 
واحدها تا پایان شهریور98 به فعالیت آموزشی و ارائه 

خدمات به دانشجویان خود ادامه می دهند.
دولتی  کاربردی  علمی  مراکز  که  این  بیان  با  وی 
استان با بخش خصوصی واجد شرایط جایگزین می 
که  داریم  دولتی  مرکز   16 استان  در  افزود:  شوند، 
عمده آنها با بخش خصوصی جایگزین می شوندلذا 
فعالیت  زمینه  در  تحصیل  ادامه  عالقمندان  برای 
نخواهد  وج��ود  نگرانی  مراکز  این  آموزشی  های 

داشت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی:

می شود برگزار  مشهد  در  کارآفرینی  و  اشتغال  نمایشگاه 

کارگاه های کشاورزی 
نوین، تهیه و تدوین 

طرح کسب و کار، ایده 
یابی برای خلق محصول 
جدید، شناسایی فرصت 

های جدید کسب و کار، 
نحوه ارائه طرح به 

سرمایه گذار، ایده یابی 
و کارآفرینی موفق در 

بازار دارای نوسان 
توسط مراکز علمی 

کاربردی و شرکت مهد 
دانش پارسیان برگزار 

خواهد شد

,,

بیکاری  ن��رخ  فاصله  بررسی 
از  گذشته  سال   6 در  استان ها 
ابتدای دهه 90 حاکی از آن است که 
کمترین شکاف مربوط به سال 93 به میزان 8.8 درصد 
و بیشترین شکاف نیز مربوط به سال 95 با نرخ 14.7 

درصد است.
به گزارش مهر، شکاف بیکاری استان ها نشان دهنده 
فاصله باالترین نرخ بیکاری با پایین ترین نرخ بیکاری 
تفاضل  از  شاخص  این  که  است  یکسال  در  استان ها 

باالترین نرخ بیکاری با پایین ترین نرخ به دست می آید.
آمار مقایسه  ای پایین ترین نرخ بیکاری با باالترین نرخ 
بیکاری استان ها به استناد یافته های مرکز آمار ایران طی 
6 سال اخیر حاکی از آن است که طی سال های 90 تا 
96 بیشترین شکاف نرخ بیکاری در بین استان ها مربوط 

به سال 95 است به این ترتیب که در این سال باالترین 
و  به استان کرمانشاه  با 22 درصد مربوط  بیکاری  نرخ 
پایین ترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان مرکزی با 
نرخ 7.3 درصد بود؛ بنابراین شکاف مطلق نرخ بیکاری 
می  عبارتی  به  بود.  درصد   14.7 معادل  سال  این  در 
توان گفت، در سال 95 نرخ بیکاری استان کرمانشاه به 
عنوان پربیکارترین استان کشور نردیک به سه برابر استان 

مرکزی به عنوان کم بیکارترین استان کشور بوده است.
همچنین کمترین شکاف نرخ بیکاری در دهه اخیر 
مربوط به سال 93 است؛ در این سال نیز استان کرمانشاه 
در صدر بیکار ترین استان کشور با نرخ 1.57 درصد نرخ 
بیکاری قرار داشت و استان کرمان با نرخ بیکاری 6.9 
درصد کمترین بیکار کشور را به خود اختصاص داده بود 

که شکاف بیکاری در این سال 8.8 درصد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت: 
برای  که  نقشی  حاضر  ح��ال  در 
ما  واقعی  اسناد  مبادالت  در  کردند  تعریف  صرافی ها 

وجود ندارد.
افزود: در حال  ایسنا، راضیه علیرضایی  به گزارش 
است،  شدن  خلق  حال  در  صرافی ها  نقش  حاضر 
کرده  تعریف  صرافی ها  برای  مرکزی  بانک  که  نقشی 
آیین نامه  نیز  آن  برای  لحظه  که هر  است  ای  گونه  به 

خلق می کند.
وی با اشاره به اینکه همواره برخورد با موضوع کارت 
های بازرگانی نیز حائز اهمیت است، تاکید کرد: باید 
تکلیف خود را در خصوص تعهد ارزی کارت ها مشخص 
و  را در مبادالت صادراتی  باید نقش صرافی ها  کنیم. 

وارداتی خود مشخص کنیم چرا که این امر بسیار حائز 
نقش  این  بر  که  باشد  فردی  یک  باید  و  بوده  اهمیت 

نظارت خود را اعمال کند.
 محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
در  خصوصی  بخش  کرد:  بیان  نیز  رضوی  خراسان 
استان هماهنگی خوبی را بخش های دیگر ایجاد کرده 

و این امر در استان بسیار حائز اهمیت است.
حاضر  حال  در  که  کرد  اشاره  باید  کرد:  تاکید  وی 
یک  اگر  نمی شود،  رعایت  قانون  اج��رای  در  عدالت 
قانونی به نفع بخش خصوصی باشد در صندوق مخفی 
می ماند اما اگر یک قانون به ضرر بخش خصوصی باشد 
حتی اگر در تهران هنوز به امضا نرسیده باشد آن را اجرا 
خواسته  از  قوانین  اجرای  در  اصول  رعایت  می کنند. 

های ما در بخش خصوصی است.

آخرین روز کاری هفته گذشته 
در حالی به پایان رسید که قیمت 
آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر 

به اولین روز هفته کاهشی در حدود 700 نسبت 
هزار تومان را پذیرا شد.

 به گزارش خبرآنالین، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در 
اولین روز هفته با قیمتی در حدود 4 میلیون و 350 هزار 
تومان معامله می شد اما روند تحوالت تخلیه حباب سکه را 
در این هفته رقم زد به طوری که قیمت یک سکه تمام بهار 
ازادی امروز حتی روی 3 میلیون و 600 هزار تومان را نیز 
دید.  بسیاری در این فضا می پرسند چرا قیمت ها در حال 
ریزش است و چه اتفاقاتی رخ داده است. در عین حال 
تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران دلیل روانی دیگری 
بود که می توانست بازار را تحت فشار قرار دهد اما هیچ 

کدام از این عوامل نتوانستند مانع کاهش قیمت شوند. 
این اما تنها ر یزش قابل توجه بازار نبود، دالر نیز امروز به 
کانال 11 هزار تومان سقوط کرد تا تجربه سقوطی تاریخی 
تکمیل شود. هر چند صرافان خود پاسخ دقیقی برای این 
سئوال ندارند اما بسیاری از آنها به اعدام سلطان سکهو 
همکارش در روز چهارشنبه و تاثیر آن بر  بازار نیز اشاره می 
کنند و می گویند با اعدام این دو نفر خیلی ها از معامله 
های کالن ترسیده اند چون معلوم نیست حدود اعالم جرم 
در بازار چیست. بررسی ها نشان می دهد خریداران سکه 
عمدتا کسانی هستند که نسبت به خریدهای کالن اقدام 
می کردند و سهم خریداران معمولی در بازار سکه اندک 
پاپس می  وقتی خریداران عمده سکه  روز  این  از  است 
کشند، خرید وفروش به حداقل رسیده و تقاضای کمی در 

بازار باقی می ماند.

مهر گزارش می دهد؛

شکاف بیکاری استان هادردهه 90
معامالت کالن سکه و ارز متوقف شد؛حال این روزهای صرافی ها

قیمت سکه و ارز تا کجا می ریزد؟

خبرخبر خبر

با  که  کارآفرینی  سینما  نشست  در  سه شنبه  روز 
حضور کارآفرینان نمونه استان و همچنین عالقمندان 
به ورود به این حوزه برگزار شد، فاطمه جمیلی بعنوان 
یکی از موفق ترین بانوان کارآفرین چه در استان و چه 
در سطح کشور به گفتگو با دیگر کارشناسان و شرکت 
در  نمونه  کارآفرین  این  پرداخت.  جلسه  در  کنندگان 
این  به  ورود  به  عالقمندین  که  رایج  سواالت  خصوص 
حوزه از وی می پرسند گفت: با هر سابقه و تخصصی 
که در حوزه صنعت و کارآفرینی هر فردی وجود داشته 
نوآوری  و  جدید  تولیدات  در  پیشرفت  به  میل  باشد، 
جزئی الینفک برای تولیدکننده محسوب می شود. در 
زمان تولید این سواالت بسیار مطرح میشود که چگونه 
میتوان اقدامات در راستای تولید را به صورتی جدیدتر 
تعادل در  ایجاد  باید دانست که  اما  انجام داد.  بهتر  و 
بسیاری  متاسفانه  که  دارد  باالیی  اهمیت  مابین  این 

این مساله حیاتی را در نظر نمی گیرند.
تولید  خود  نساجی  کارخانه  در  ما  افزود:  جمیلی 
نخی خاص داریم که با اینکه تکنولوژی آلمانی داشته 
است اما  با نوآوری هایی که در ایران بر روی آن ایجاد 
تخصص  از  استفاده  بر  ع��الوه  توانسته  است  شده 
که  البته  کند.  ایجاد  نیز  باالیی  اشتغالزایی  ایرانی، 
دامنه  از  چراکه  است  پرسود  صنعتی  نساجی  صنعت 
کاری وسیعی برخوردار است و بنابراین سودآوری این 

کار باالست.
وی تاکید کرد: یکی از چیزهایی که باید دانست این 

و  ما در جهت تخصص  اگر کارآفرینی  مساله است که 
تجربه ما باشد و همچنین شناخت باالی ما نسبت به 
در  ما  درخشش  باعث  رقبا  به  همچنین  و  خود  حرفه 
تامین نیاز مشتری و بازار است که این برای ما یکی از 

رموز حفظ مشتری است.
نیز  جدید  ای  ح��وزه  در  است  سالی  چند  که  وی 
نام  به  خود  محصول  معرفی  با  آورده  روی  تولید  به 
این کمپوزیت جدید که ما شروع  چوب پالست گفت: 
به تولید آن کردیم با استفاده از ضایعات کشاورزی از 
با  هرس  هنگام  که  ریختنی  دور  سرشاخه های  جمله 
مواد مکمل  ترکیب در دیگر  با  و  آوری می شود،  جمع 
تبدیل به کمپوزیتی برای تهیه نمای ساختمان استخر 

و هرجای در ارتباط با آب استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه تیم تشکیل دهنده آنان بیشتر 
دانشگاهی بوده است تا بازاری گفت:  خوشبختانمه با 
این وجود خود تیم بازاری سازی محصول را هم انجام 

داده ایم.
پالست  چوب  بین  تفاوت های  به  اشاره  با  جمیلی 
محصولی  که  اس��ت  ای��ن  مساله  گفت:  نساجی  و 
استفاده همه مردم  نخ مورد  مانند چوب پالست مثل 
حال  عین  در  و  سخت  را  ما  کار  مساله  این  که  نیست 
زیبا می ساخت. خصوصا پس از باال رفتن ارز در کنار 
مشکالتی که در تامین مواد اولیه این محصول داشتیم 
ایرانی  محصوالت  از  استفاده  به  کننده  مصرف  میل 
افزایش یافت که این موجب شادمانی یک تولید کننده 

است.
صنعت  دو  پشتیبانی  اهمیت  به  اشاره  با  جمیلی 
حدودی  تا  من  اولیه  کار  و  کسب  گفت:   یکدیگر  از 
توانسته است بسیاری از هزینه های کسب و کار دوم 

من را پوشش دهد
و  کرده  تثبیت  را  خود  که  زمانی  نوپا  های  شرکت 
شرکت جدیدی را ایجاد و احداث می کنند چه بهتر که 
محصولی را ایجاد کنند که مورد نیاز افراد بسیار است 
چراکه این باعث پایین آمدن ریسک در تولید می شود.

با  تا کنون حدود 21 قالب داریم که  از سال 90  ما 
هزینه باال از کشورهای مختلف وارد می شدند، اما در 
انجام  را  کار  این  ایرانی  متخصص  افراد  حاضر  حال 
را  اشتغالزایی  انبود  تولید  کنار  در  این  که  می دهند 
موجب شد که باعث انگیزه بیشتر برای همه ما در این 

عرصه شد.
برنامه ریزی روز  باید  اینکه کارافرین  به  با اشاره  وی 
به روز خصوصا در شرایط فعلی اقتصادی داشته باشد 
باشیم  داشته  نظر  در  بلندمدت  برنامه  اینکه  گفت: 
باید  کشور  فعلی  شرایط  در  متاسفانه  نیست.  شدنی 

قدرت ریسک پذیری باالیی داشت.
این مدرس دانشگاه در حوزه نساجی ادامه داد: من 
به واسطه رابطه ای که با جوانان دانشجو دارم متوجه 
تفاوت بین هم نسلیان خودم و جوانان امروزی هستم. 
عنوان  هیچ  به  جوانان  که   می شود  مشاهده  بسیار 

انگیزه ای ندارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
داخل  در  زعفران  راهبردی  و  ارزشمند  محصول  فرآوری 

کشور ضرورتی می باشد که تاکنون مغفول مانده است.
به گزارش ایرنا، مجتبی مزروعی افزود: بیش از 120 
واحد بسته بندی زعفران در خراسان رضوی گرچه فعالیت 
مناسبی دارند اما تمام این واحدها محصول را به صورت 

خام بسته بندی می کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که باید با هدف آورده 
اقتصادی بیشتر و استفاده کامل از تمام ظرفیتهای این 

محصول ارزشمند، در زمینه فرآوری زعفران اقدام نمود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
در زمینه فراوری محصول زعفران بسیار مختصر و در حد 
فعالیتهایی  زعفرانی  نوشیدنیهای  برخی  و  چای  تولید 
انجام شده اما در بسیاری از زمینه های فعالیت در این 
حوزه هنوز اقدامی نشده است. وی افزود: این در حالی 
است که باید به فکر تولید فرآورده های جدید از زعفران 
باشیم که شامل نوشیدنیهای جدید، اسانس گیری، طعم 
گیری و تولید محصوالت با اندازه های مختلف و با توجه به 

ویژگیهای زعفران از جمله شادی آفرینی آن است. 
صورت  به  باید  دانشگاهی  مراکز  داد:  ادامه  مزروعی 

زمینه  در  آزمایشگاهی  و  پژوهشی  کار  موثر  و  علمی 
خواص و مواد معدنی زعفران انجام دهند تا بتوان عایدات 
اقتصادی بیشتری در این حوزه کسب کرد. آماده ایم که 
با کشورهای پیشرفته به منظور ایجاد واحدهای فراوری 

زعفران در ایران وارد مذاکره و تعامل شویم.
زیر کشت زعفران در خراسان رضوی 86 هزار  سطح 
هکتار است. پیش بینی می شود امسال حدود 300 تن 
حوزه  در  فعالیت  شود.  برداشت  سطح  این  از  محصول 
تولید زعفران برای 131 هزار نفر در خراسان رضوی به 

صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
خریداری 700 تن گل زعفران از کشاورزان 

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی 
در سال جاری  زعفران  برداشت  ابتدای فصل  از  گفت: 
تعاون  خرید  مرکز   20 طریق  از  زعفران  گل  تن   700
هر  قیمت  به  کشاورزان  از  رضوی  خراسان  در  روستایی 

کیلوگرم 800 هزار ریال خریداری شده است.
علی برابری روز پنجشنبه در حاشیه دومین روز برپایی 
همایش ملی زعفران در تربت حیدریه افزود: نحوه خرید 
توافقی و قیمت تعیین شده با در نظر گرفتن منافع کشاورز 
و حفظ تعادل بازار است بگونه ای که ارزش زعفران در 

سطح بازار کم نشود و دالالن کنترل بازار را بدست نگیرند. 
وی به اجرای طرح خرید توافقی زعفران طی پارسال 
اشاره و بیان کرد: در نتیجه اجرای این طرح امسال شاهد 
افزایش 100 درصدی قیمت زعفران در کف بازار هستیم 
و کشاورزان نیز موافق این روند هستند. هم اینک قیمت 
زعفران به نفع کشاورزان است اما اگر ظرف روزهای آینده 
قیمت این محصول کاهش نیابد همچون پارسال طرح 

خرید توافقی زعفران دوباره اجرا خواهد شد. 
زعفران شاخصترین محصول کشاورزی تربت حیدریه 
این  بر  دارد.  را  نخست  رتبه  جهان  و  ایران  در  که  است 
و  اشتغال  منابع  از مهمترین  یکی  تولید زعفران  اساس 
درآمد در این شهرستان است که برای حدود 400 هزار 
نفرروز طی مراحل کاشت، داشت و برداشت آن اشتغال 

ایجاد می کند. 
تعداد بهره برداران بخش کشاورزی زاوه نیز 17 هزار تن 
است که بالغ بر 90 درصد آنها به کشت زعفران مشغول 
 220 زاوه  در  زعفران  زمین  هکتار  هر  ازای  به  هستند. 
نفرروز مشغول کار هستند که در مجموع برای 70 هزار نفر 
به صورت مستقیم و دو تا سه برابر این تعداد نیز به صورت 

غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.

گفت وگوی  آخرین  در  رض��وی  خ��راس��ان  استاندار 
با خبرنگاران درباره مسائل مختلف استان  صمیمی اش 
در 5 سالی که کلید ساختمان خیابان بهار در دستش بود 

سخن گفت.
رشیدیان که حاال در آخرین روزهای خدمتش در استان 
خراسان رضوی به سر می برد. از روزهای سخت، پراسترس 
حرف هایی  می گوید.  استانداری  در  خوبش  روزه��ای  و 

کهشاید قبل از این هیچگاه شنیده نشده بود.
کشف دو بمب در شب انتخابات 96

رشیدیان گفت: در مشهد کانون های قدرت متعدد در 
مقابل دولت وجود دارد. ما حتی در زمان برگزاری انتخابات 
با فاصله  برای دو کاندیدای اصلی  در یک روز دو تجمع 
شاید دیوار به دیوار هم داشتیم که حتی در پیشرفته ترین 
متوجه  ما  می شود.  کشیده  تنش  به  نیز  دنیا  کشورهای 
شدیم که هر کاری غیر از مدیریت صحنه بخواهیم انجام 
دهیم، انتخابات را به سمت تلخ شدن می برد. ما همان 
این  که  کردیم  کشف  بمب  دو  شیرازی  خیابان  در  شب 
بمب ها اگر منفجر می شد، حتی با زخمی شدن یک نفر 
هم، فاجعه ایجاد می کرد، انفجار این بمب ها می توانست 
بر انتخابات و امنیت آن تاثیر سوء بگذارد که ما این امر از 
کرامات امام رضا)ع( و هشیاری نیروهای امنیتی می دانیم.
برگزاری دو میتینگ بزرگ انتخاباتی بدون درگیری، از 

ظرفیت های باالی مدیریتی امنیت استان بود
کدام  هر  با  بزرگ  میتینگ  دو  برگزاری  داد:  ادامه  وی 
قریب 100 هزار نفر جمعیت در کنار هم بدون حتی یک 
امنیت  مدیریتی  باالی  ظرفیت های  جزو  درگیری  مورد 
داشت  امکان  تعامالت  و  ارتباطات  در  شاید  بود.  استان 
همان اتفاقی که در سفارت عربستان در تهران افتاد، بیفتد 
اما جز همان قسمت جلوی درب که افرادی توانستند باال 
بروند و پایین آورده شدند، نتوانستند کاری بکنند یا فردای 

آن روز که باز بنا داشتند کاری انجام دهند، آن جمعیت 
شکل نگرفت.

غافلگیری  اینکه  به  اشاره  با  استاندار خراسان رضوی 
هست،  و  بوده  امنیتی  سیستم های  مشکالت  از  یکی 
تصریح کرد: من همیشه بیان کردم که غافلگیری یکی از 
مواردی است که به هیچ عنوان از مسئوالن عالی هیچ نظام 
و کشوری پذیرفته نیست و آن ها انتظار غافلگیری ندارند. 
ما به عنوان مسئولین عالی نظام اجازه غافلگیر شدن را 
نداریم، به همین دلیل همواره به مسئوالن امنیتی خود 
این تذکر را می دادیم که اشراف، پیش بینی و پیشگیری 
جزو مسائل بسیار مهم است. در بسیاری از زمان ها ما این 
پیشگیری ها را با تعامل، ارتباط و نصیحت انجام می دادیم.

در مدیریت گروه های تندرو بد عمل نکردیم
وی بیان کرد: گاهی در برخی تجمعات از ظرفیت های 
کردیم.  استفاده  نصیحت  برای  استان  عالی  مسئوالن 
حتی  که  افرادی  تحرکات،  این  از  برخی  شکل گیری  در 
خود را به نوعی متصل به نظام و حاکمیت می دانستند و 
در  حاکمیت  عالی  مسئوالن  نظر  موافق  حرکت هایشان 
استان نبود، اما از تذکرات آن ها برای پیشگیری و مدیریت 
این جریان استفاده می کردیم. ما در مجموع در مسائل 
شاید  گرچه  نکردیم،  عمل  بد  فشار  گروه های  مدیریت 
انتظار می رفت که بتوانیم کامل تر و جامع تر در این قضایا 

عمل کنیم اما تمام اختیارات در دست قوه مجریه نیست.
دولت قبل اختالف سلیقه را به کینه و بغض تبدیل کرد

رهبری  معظم  مقام  صحبت  به  اش��اره  با  رشیدیان 
که  فرمودند  ایشان  کرد:  عنوان   ،88 سال های  از  بعد 
دشمن شناسی مطلب مهمی بوده و دشمن ما آمریکا و 
اسرائیل است اما بسیاری تالش کردند تا این دشمنی را 
در داخل بین خودمان ایجاد کنند. سلیقه ها به دشمنی 
تبدیل شد. شاید بزرگ ترین انتقادی که من به دولت قبل 

داشتم، این بود که دولت قبل اختالف سلیقه بین برادران 
را در یک خانواده تبدیل به کینه و بغض کرد.

وی افزود: یکی از بزرگان ما بیان می کردند که در سفر 
به یکی از کشورهای همسایه، رئیس دولت آنجا می گفتند 
که من از شما تعجب می کنم، مسئوالن عالی جمهوری 
اسالمی زمانی که با هم هستند، رفیق و نزدیک بوده اما 

زمانی که دور می شوند و مواضع خود را می گویند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اخالق ما در تعامل با 
یکدیگر به شدت به هم ریخت و به جای اینکه ما یکدیگر را 
به جای رقیب بپذیریم و بتوانیم با هم کار کنیم و هم افزایی 
یا  گفتیم  یعنی  شدیم.  تبدیل  دشمن  به  باشیم،  داشته 
یا بر من هستی. کار به جایی رسید که برخی به  با من 
و  می رفتند  آملی  جوادی  آقای  چون  بزرگانی  منزل  در 
بر بی بصیرت" را سر  شعارهای آن زمان همچون "مرگ 
که  کرد  رشد  دوره  آن  در  موارد  این  متاسفانه  می دادند. 
بد بود. ما می توانیم با نحله های فکری و سیاسی در کنار 
هم کار و خدمت کنیم و رقابت ما برای خدمت بیشتر و 
و  فرصت ها  از  گیری  بهره  در  اجرایی تر  راهکارهای  ارائه 

مزیت های ملت و کشور برای رشد و توسعه باشد.
برخی  در  ما  اینکه  علیرغم  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
مشکل  موسیقی  صحنه ای  اجرای  همچون  موضوعات 
داشتیم که البته آمارهای اخیر ارشاد امیدوارکننده بود و ما 
در اجراهای اخیر مسئله ای نداشتیم و مشکلی در اجرای 
بود  حدی  در  تنها  نداشت،  وجود  صحنه ای  موسیقی 
که مدیر ارشاد ما را دستبند و پابند بزنند، مشکل در حد 
کوچکی بود که با زندان رفتن ایشان و تبرئه شدنشان حل 
شد. در حوزه تئاتر نیز استان موفقیت های بسیار خوبی 
داشته و ظرفیت های خوبی نیز در حوزه سینما داشتیم 
و داریم که این مطلب می تواند توسعه پیدا کند. در حوزه 

نقاشی و گرافیک نیز استان ظرفیت بسیار خوبی دارد.

شما خنده ما را می بینید، خانواده دردهای ما را 
خانواده  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
کرد:  عنوان  شدند،  خوشحال  بازنشستگی تان  از  شما 
خانواده من یکی از دلخوشی های من در زندگی بودند. 
زمانی  هیچ  ما  و  چیست  ما  جنس  می دانند  خانواده 
سیاسی  اجتماعی،  مسئولیت  نمی نشینیم.  خانه  در 
شما  نمی شود.  تمام  اجرایی  پست  گرفتن  با  ما  دینی  و 
در ظاهر خنده های ما را می بینید اما خانواده در خانه، 
دردها، نخوابیدن ها، اذیت کردن های ما، بیماری و اذیت 

شدن های خود را می بینند. ما مامور به تکلیف هستیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: از زمانی که با شهید و 
شهادت آشنا شدیم، این تعهد را احساس می کردیم که 
اجازه نداریم، اکنون که فردی خون و جان خود را برای 
پیروزی انقالب داده، کم بیاوریم، بنابراین تالش ما این 
است که در اجرای تکلیف کم نگذاریم. من جز برای حج 
هیچ جای دیگری نرفتم که گفته باشم من می خواهم به 

آنجا بیایم، هر جایی که رفتم به من تکلیف شد که بروم.
به زودی شاهد اعمال سهام های جبرانی پدیده خواهیم بود
مسائل  کرد:  تصریح  پدیده،  مسئله  خصوص  در  وی 
شده  حل  توسعه ای  و  عمرانی  اداری،  لحاظ  از  پدیده 
گالیه  بیشتر  و  دارد  وجود  حاضر  حال  در  که  مشکلی  و 
مردم در این زمینه بوده، حل گره بخش اقتصادی است 
حل  با  که  می کردیم  تصور  ما  می گردد.  بر  مردم  به  که 
مسائل  لحاظ  از  پ��روژه  افتادن  راه  و  عمرانی  معضالت 
اقتصادی، فروش سهام و تعامالت سهامی رونق می گیرد 
اما این به دالیل مختلفی شکل نگرفت. من با بسیاری از 

سرمایه داران شخصا صحبت کردم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر سه 
توقع اساسی برای مردم باقی مانده که یکی سهام جبرانی 
در  ایشان  مشهد،  به  دژپسند  آقای  آخر  سفر  در  است. 

خصوص پدیده وعده دادند. اگر سهام جبرانی و ورود به 
فرابورس، مقدمه ای برای موضوع مجمع عمومی و انتخاب 
اداره شرکت  برای  منتخب مجمع عمومی  هیئت مدیره 
از  این کار  برای  ما  پدیده شود، تکمیل کار قبلی است. 
ظرفیت شورای عالی امنیت ملی استفاده کردیم و معاون 
دبیر  و  وزیر کشور  اقتصادی  معاون  این شورا،  اقتصادی 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معاون اول بسیار کمک 
موثری کردند. توسعه و پیگیری آقای دژپسند نیز بسیار 
با سازمان  مرحله  این  در  داد:  ادامه  بود. رشیدیان  موثر 
بورس به این توافق رسیدیم که سی دی سهام های جبرانی 
ابهاماتی  و  بفرستیم  بورس  سرمایه گذاری  سازمان  به  را 
که مطرح کرده بودند را برطرف کردیم تا بتوانیم به زودی 
شاهد اعمال سهام های جبرانی که مشخص شده، باشیم. 
با این سهام جبرانی جامعه سهامداران مشخص می شوند و 

در فرابورس اعمال خواهد شد.
قوانین در کشور استثنابردار نیست 

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون نماینده 
انتصاب  یک  به  راجع  بار  یک  حتی  استان  در  ولی فقیه 
دخالت نکردند، تصریح کرد: بر خالف تصور برخی به دلیل 
خطبه های نمازجمعه، ایشان در مسائل اجرایی هیچگونه 
دخالتی نکرده و نمی کنند. حتی در موضوع کنسرت نیز 
ما در شورای فرهنگ عمومی به این رسیدیم که مجموعه ای 
را ایجاد کنیم که به یک دستورالعمل برسند. اینکه مشهد 
یک حرمت هایی دارد، درست است اما اینکه ما بگوییم، 
قوانین در کشور استثنابردار است، درست نیست. حتی از 
دفتر مقام معظم رهبری نیز سوال کردیم که ایشان فرمودند 
قوانین جامع و برای همه کشور است. رشیدیان بیان کرد: 
اینکه برخی از علما فتاوایی دارند، از نظر ما برای مقلدین 
آن ها قابل احترام است اما ما بنا نداریم کشور را براساس 
نظرات فقهی متفاوت علما اداره کنیم. نظر علما در جای 

خود محترم است اما کشور تنها بر اساس نظارت فقهی 
برای همین  و هدایت می شود.  اداره  مقام معظم رهبری 
ما به جمع بندی رسیدیم که کارگروهی تشکیل شود و این 
کارگروه چارچوب موسیقی صحنه ای را مشخص کند. این 
در آخر دوران آقای سرابی بود که در دوره ایشان تمام نشد و 
در دوره آقای مروارید توصیه شد که آن را به جایی برسانیم که 

چارچوب مشخص شود.
یک  و  گذاشت  تاثیر  مطلب  ای��ن  ک��رد:  اضافه  وی 
و  نیستیم  برخوردها  آن  شاهد  دیگر  ما  که  است  سال 
اطراف  شهرهای  و  مشهد  در  نیز  خوبی  کنسرت های 
داشتیم. برخوردهای تندی که انجام می گرفت، مدیریت 

و کنترل شده که این جای خوشحالی دارد. 
رشیدیان در پاسخ به این سوال که در زمان مدیریت شما 
موسسات  مشکالت  تندرو،  و  خودسر  گروه های  فعالیت 
مالی و اعتباری و موضوع کنسرت در سه حوزه سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی نام مشهد را در میان کشور بد جلوه 
داد، مدیریت کدام یک از این مسائل برای شما سخت تر 
از  از آن سه شاید گروه های خودسر و تندرو  بود، گفت: 
گروه ها  این  از  برخی  متاسفانه  زیرا  بود،  سخت تر  همه 
هنوز در فرهنگ تعاملی دوران دولت قبل هستند، یعنی 
نگاهشان به سلیقه مقابل یک سلیقه مخالف یا متفاوت 
با نظر خودشان نیست بلکه سلیقه طرف مقابل را در حد 
دشمن می بینند که این بد است. این امر اجازه تعامل و 

تحمل را نمی دهد.
استاندار جدید باید یک سر و گردن از من باالتر باشد

بهم  سلسه  یک  ما  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
پیوسته هستیم و استاندار بعدی نباید درکنار دوش من 
بایستد، بلکه باید بر روی دوش من بایستد، یعنی یک سرو 

گردن از من باالتر باشد.

خبرخبر نگاه

کارآفرین فعال خراسان رضوی:

نیست ممکن  کارآفرینان  برای  بلندمدت  برنامه ریزی 
رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

است مانده  مغفول  ضرورتی  زعفران  محصول  فرآوری  اعتدال آقای  خداحافظ 
رشیدیان: استاندار جدید باید یک سر و گردن از من باالتر باشد

استاندار خراسان رضوی :
بخش خصوصی استان قوی و 

همراه دولت و مردم است
خصوصی  بخش  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
این استان توانمند ، قوی و با ظرفیت بسیار باالست 
که همواره در این سال ها همراه و کمک کار دولت 
و  ما  کنار  در  بوده  شان  کمک  به  نیاز  جا  هر  و  بوده 

مردم حضور موثر داشته اند.
جلسه  هشتمین  و  پنجاه  در  رشیدیان  علیرضا 
خصوصی  بخش  و  دول��ت  گ��وی  و  گفت  ش���ورای 
خراسان رضوی با بیان اینکه امروز این حوزه در کنار 
و قدرت  تقویت کننده  تواند عامل  بخش مدنی می 
نظام باشد، افزود: بخش خصوصی نجیبی در استان 
داریم که مشکالت و تمامی فشارها و اتفاقات ناشی 
از تحریم ها را تحمل می کند زیرا احساس می کند.

که  من  استانداری  دوران  در  اف��زود:  رشیدیان 
بسیاری  در  رسد  می  پایان  به  آینده  هفته  شنبه  روز 
دلیل  به  که  گرفتیم  می  تصمیاتی  باید  م��وارد  از 
محدودیت  یا  ذهن  به  نکردن  خطور  یا  و  توجه  عدم 
اختیارات نتوانستیم کاری انجام دهیم اما از روز اول 
تالش  رضوی  خراسان  صنعت  وضعیت  به  توجه  با 

کردم هفته ای یک بار با اهالی صنعت دیدار کنم.
بازدیدهای  و  دیدارها  این  در  داشت:  اظهار  وی 
دنبال  به  صنایع  صاحبان  که  این  جای  به  میدانی 
ادارات و بانکها باشند، با کارکنان ادارات و بانکها به 
سراغ صاحبان صنایع می رفتیم که برای من بسیار 
آموزنده بود و در این نشست ها برای افزایش تولید، 
حفظ اشتغال و بهینه کردن تولید تالش می کردیم 
که این الگو می تواند برای دوره های مدیریت بعدی 

نیز باقی بماند.
اقتصادی  جدید  تیم  با  مدت  این  در  گفت:  وی 
دولت نیز جلسه ای داشته ام و بیمه بخش خصوصی 
در مبادالت تجاری خارجی را مطرح کردم چرا که در 
شرایط کنونی ریسک برای بخش خصوصی افزایش 

یافته است و باید این شرایط را مدیریت کرد. 
رشیدیان افزود: هم اکنون کشورهای ترکیه و عراق 
آمادگی  اعالم  ایران  با  مشترک  بانک  داشتن  برای 
کرده اند به گونه ای که هر یک با پول خود در آنجا 
کار کنند و االن بانک مرکزی باید در این زمینه اقدام 

کند.
ارزش  باید اصل  بانک مرکزی  وی اظهار داشت: 
شود  می  پیشنهاد  لذا  کند  سازی  معادل  را  پول 
نیز  شنوایی  گوش  که  دولت  جدید  اقتصادی  تیم 
بخش  و  شود  دعوت  مشهد  در  حضور  برای  دارد 
خصوصی استان ضمن دیدار و شرایط و راهکارهای 
خود را برای فعالیت مناسب در وضعیت کنونی ارائه 

دهد.
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و  صنایع  کمیسیون  عضو 
حجم  به  اش��اره  با  مجلس  معادن 
فرارهای مالیاتی و نیاز کشور به کسب 
در آمد از محل مالیات تاکید کرد: FATF مانع فرارهای 

مالیاتی می شود.
حمید گرمابی با اشاره به فرارهای مالیاتی و تاثیر آن بر 
سنواتی  بودجه  قوانین  در  داشت:  اظهار  کشور،  درآمد 
نفتی  درآم��د  به  وابستگی  میزان  که  است  شده  تالش 
کاهش یابد و درآمد مالیاتی و سایر منابع دیگر افزایش 
یابد که سال به سال این وابستگی به نفت کاهش یافته 
است و توانسته ایم بر میزان درآمد مالیاتی بیافزاییم. عضو 
کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی  با 
بیان اینکه در دریافت درآمد مالیاتی خالءهایی وجود دارد، 
ادامه داد: یکی از دالیل فرار مالیاتی خالء سیستم مالیاتی 

است، دولت به دنبال سیستم الکترونیکی است که باید 
هر چه زودتر اجرایی شود، البته اعلب سازمان ها سیستم 
الکترونیکی داخلی دارند اما به هم متصل نیستند و جزایر 
در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده  هستند.  هم  از  جدا 
مجلس دهم شورای اسالمی بیان داشت: اگر سیستم های 
الکترونیکی سازمان ها به یکدیگر متصل شوند و درنهایت 
سازمان مالیاتی بتواند از این اطالعات استفاده کند، قطعا 
می توان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت. گرمابی در ادامه 
 FATF گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به الیحه
و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی، گفت: چنین لوایحی می 
تواند در فرآیند درآمدی کشور تاثیر مثبتی داشته باشد چرا 
که با شفافیت میزان درآمد هر بنگاه اقتصادی مشخص می 
شود، اگر فرآیند این الیحه طی شود از میزان فرار مالیاتی 

کشور کاسته می شود.

مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اینکه  بیان  با  اسالمی  ش��ورای 
تحریم های ضدایرانی ناقض قوانین 
حاکم میان دولت ها است، گفت:تحریم ها مخالف با 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است،اما آمریکایی 

ها قائل به نظامات حقوقی نیستند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به سخنرانی 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در شورای امنیت 
از  ما مشغول بعضی  سازمان ملل،گفت:وزارت خارجه 
پیگیری های حقوقی مرتبط با برجام در دادگاه الهه و 
سایر سازمان های جهانی است،اما آن چیزی که در نظام 

سیاسی بین الملل حاکم است، زورگویی آمریکا است.
وی افزود:ترامپ خودش را از انجام مقررات خارج می 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی  داند. 

تاکید کرد:تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران ناقض 
مغایر  برجام،  مطابق  کشور  این  بین المللی  تعهدات 
قطعنامه 2231 شورای امنیت و مغایر حکم موقت دیوان 

بین المللی دادگستری است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان این که تحریم های 
ضدایرانی ناقض قوانین حاکم میان دولت ها است،مطرح 
کرد: تحریم ها تاثیر منفی  نیز بر جان و سالمت انسان ها 
دارد،ما وظیفه داریم کشور را طوری قدرتمند بسازیم که 

دشمن جرأت نکند که با ما این گونه برخورد کند.
غالمعلی  سخنرانی  به  اشاره  با  هاشمی  زاده  قاضی 
خوشرو در سازمان ملل درباره نقض حقوق بین الملل از 
طرف آمریکا،ادامه داد: این موضوع مخالف با قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل است،اما آمریکایی ها قائل به 

نظامات حقوقی نیستند.

در  امید  فراکسیون  عضو 
نگرانی  ب��ه  اش���اره  ب��ا  مجلس 
روس ها ازداوم حضور آمریکا و ناتو 
در افغانستان، گفت: میانجی گری برای صلح طالبان 

را ُمجاب به روابط نزدیک تر با دولت مرکزی می کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص نقش روسیه 
پذیرش  احتمال  و  افغانستان  صلح  میانجی گری  در 
آمریکا برای خروج از خاک این کشور، گفت: روس ها 
از حضور آمریکا و پایگاه های آمریکایی در افغانستان 
تعریف  خطر  مرکزی  آسیای  ب��رای  را  آن  و  نگرانند 
آسیای مرکزی  در  آمریکایی ها  این  از  پیش  می کنند. 
و در منطقه ماناس و کیو به دلیل عضویت کشورهای 
آسیای مرکزی در پیمان شانگهای و فشار روسیه، نفوذ 

خود را از دست دادند و از این منطقه خارج شدند.

باخرز در مجلس  و  تایباد  نماینده مردم تربت جام، 
و  آمریکایی ها  حضور  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای 
تعریف پایگاه هایشان و ناتو در افغانستان برای روسیه 
ایجاد نگرانی کرده به نوعی که روس ها می پندارند اگر 
و  و طالبان  ایجاد کنند  افغانستان  در  نتوانند صلحی 
دولت افغانستان را به صلح برساند باعث تداوم حضور 

آمریکا و ناتو در افغانستان می شود.
لجستیکی  پشتوانه  به  توجه  با  روسیه  افزود:  وی 
حاشیه  در  مذهبی  گرای  افراط  گروه های  و  طالبان 
پاکستان  در  کانون ها  برخی  و همچنین  فارس  خلیج 
بر  مستقیمی  اثرگذاری  خیلی  شاید  نیرو  جذب  برای 
تحوالت افغانستان نداشته باشد اما شاید بتواند گروه 
طالبان را ُمجاب کند تا به یک زمینه گفت و گو و روابط 

تنگاتنگ با دولت مرکزی نزدیک شود.

گرمابی

اجرایFATF مانع فرارهای مالیاتی می شود
قاضی زاده هاشمی

زورگویی آمریکا بر نظام سیاسی بین الملل حاکم است
رحیمی جهان آبادی

روس ها نگران تداوم حضور آمریکا و ناتو در افغانستان

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد

Nooshin.tamimi1995@gmail.com
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به  شفاهی«  »تاریخ  شنیدن  با  که  مفهومی  اولین 
پرسیدن  احتماال  چیست؟  شود  می  متبادر  ما  ذهن 
فقط  این  اما  آن.  کردن  مکتوب  و  ساده  سوال  چند 
بخش کوچکی از این پروسه طوالنی و زمان بر است. 
تاریخ شفاهی کاری دیربازده و انتخاب موضوع نقطه 
شروع و عزیمت آن است . در این سفر باید با وسواس 
و حوصله موضوعات زیرخاکی را از دل سینه ها بیرون 
کشید ، گرد وغبار آن را گرفت و ساعت های متمادی 
این  نهایت  در  پرداخت.  ها  آن  بازنگری  و  پژوهش  به 
گنج نباید یک وسیله  تزئینی روی طاقچه باشد. باید 
پلی باشد میان گذشته و آینده و آبشخوری که ریشه 

های ما از آن آب می خورد.
تاریخ  کارگاه  ماه  آبان   25 24و  مورخ  چهارشنبه 
شریعتی  تاالر  در  مقدس  دفاع  موضوع   با  شفاهی 
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. ریاست دانشگاه 
فردوسی مشهد، معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه 
دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  کل  مدیر   ،
حضور  جلسات  ای��ن  در  رض��وی  خ��راس��ان  مقدس 

داشتند.
تاریخ شفاهی به صورت رسمی در سازمان ها تعریف 

نشده
شفاهی  تاریخ  گ��روه  رئیس   ، نفس  نیک  شفیقه 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، اتفاق خوب این 
هیئت  دستور  را  شفاهی  تاریخ  ی  حوزه  در  ها  سال 
بود  شده  ابالغ  ها  سازمان  به  که   95 سال  در  دولت 
دانست و در ادامه گفت: طی این دستور سازمان ها 
آوری  را جمع  تاریخ شفاهی خود  موظف هستند که 
کنند. کتابخانه ی اسناد ملی این بین وظیفه اصلی 
را دارد و شیوه نامه ها را به ادارات ابالغ می کند. ما در 
این زمینه کارگاه های زیادی برگزار کردیم اما متاسفانه 
آن اتفاقی که باید نیفتاد. یک دلیل آن این است که 
ها  سازمان  در  رسمی  صورت  به  شفاهی  تاریخ  کار 
تعریف نشده ، کسی پست و سمتی در این مورد ندارد 
و ساختار تشکیالتی برای این کار در نظر گرفته نشده. 

اول باید زیرساخت ها  فراهم شود. 
ای  دوره  در  ایران  در  تاریخ شفاهی  کرد:  بیان  وی 
کوتاه خیلی سریع شروع شد و رشد کرد. علت آن هم 
دو واقعه ی بزرگ بود که تمام تاریخ را تحت تاثیر قرار 
داد. وقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی. بنابراین 
وقتی انقالب صورت گرفت آنقدر تاثیر زیادی داشت 

انگیزه  که تمام ساختارها به سرعت تغییر کرد و این 
را به افراد داد که بخواهند خودشان را معرفی کنند. 
رژیم دیکتاتوری  با  که  بودند  زیادی  افراد  آن دوره  در 
های  انجمن  سیاسی،  های  حزب  بودند.  جنگیده 
در  بود.  زیاد  هم  خاطرات  این  طالب  و...  اسالمی 
دوران  آن  در  زیادی  مکتوب  و  شفاهی  تاریخ  نتیجه 

شکل گرفت.
تاریخ شفاهی موجودی فریبنده است

به آن وجود داشت باعث  این استقبالی که نسبت 
تاریخ  زی��اد  تولیدات  با  ما  که  شد 
این  از  خیلی  شویم.  مواجه  شفاهی 
تولیدات در آرشیوها هستند. اما اکثر 
سازمان ها با رویکرد چاپ و نشر این 
کار را کردند و خیلی از روش شناسی 
است.  اشکال  دارای  ها  کتاب  این 
قضیه  این  با  آگاهانه  باید  ام��روز  ما 
فقط  شفاهی  تاریخ  کنیم.  برخورد 
نیست.  قدردانی  و  بزرگداشت  برای 
پژوهش  و  آموزش  های  کالس  باید 
تاریخ را بگذرانیم چراکه تاریخ شفاهی 
به  را  همه  است.  فریبنده  موجودی 
ماحصل  ولی  کشد  می  خود  سمت 
آن خیلی وقت ها آن چیزی که باید 
نیست چون کار بسیار مشکلی است 

و تدبیر و دانش زیادی می خواهد. 
ن��ی��ک ن��ف��س ع��ل��ت وج����ود ای��ن 
تاریخ  نبودن  توجه  مورد  را  مشکالت 
بیان  ها  دانشگاه  سوی  از  شفاهی 

کرد و گفت: تاریخ شفاهی در اروپا و آمریکا شروع شد 
و پایگاه اصلی آن ابتدا در فرانسه و انگلیس بود. در 
این کشور ها مراکز دانشگاهی تاریخ شفاهی را شروع 
پژوهشی  ی  وسیله  یک  بیشتر  موضع  این  و  کردند 
تعریف شد اما تاریخ شفاهی در ایران با ماهیت اصلی 
خودش فاصله دارد چون بیشتر دستگاه های اجرایی 
اسناد  مرکز  مثل  ها   دانشگاه  نه  کردند  توجه  آن  به 
انقالب اسالمی، آستان قدس رضوی و... حاال برای 

ما بیشتر کارکرد اجرایی دارد نه آموزشی و پژوهشی. 
باید قدم های بلند تری در این حوزه 

برداریم
جدی  صورت  به  خواهیم  می  اگر 
به این حوزه ورود کنیم  باید تصمیم 
انجام  هم  تری  جدی  های  گیری 
ب��ده��ی��م. س��ازم��ان ه��ای��ی ک��ه می 
خواهند در ان زمینه فعالیت داشته 
باشند باید در سطح میدیریت حدود 
و ابعاد آن را مشخص کنند و بودجه 
نمی  بسنجند.  را  خود  امکانات  و 
عنوان  به  و  آمد  خوش  طبق  شود 
تاریخ  با  جزئی  و  فرعی  موضوع  یک 
قدم  باید  کرد.ما  برخورد  شفاهی 
بلند تری در این حوزه برداریم  های 
تاریخ  از  خارج  شفاهی  تاریخ  چون 
رسمی به رویدادها می پردازد. فراتر 
به  و  شده  پخته  که  است  چیزی  از 
واقع  در  دهد.  می  ما  به  غذا  عنوان 
به ما امکان پخت و پز می دهد ، به 

بازسازی شرایط کمک می کند و به تصورات ذهنی ما 
عینیت می بخشد. 

نقش پررنگ خراسان در تاریخ شفاهی دفاع مقدس
به  اشاره  ضمن  ادامه  در  نجاتی  اکبر  علی  سردار 
بیان داشت:  در دفاع مقدس،  پررنگ خراسان  نقش 
خراسان در این جنگ نزدیک به چهارده یگان ، حدود 
هشت   ، گ��ردان  فرمانده  شهید  هشتاد  و  چهارصد 
شهید ملی ، چهارده هزار آزاده، چهل هزار جانباز و...

داشت.  این درحالی است که بعضی از استان ها حتی 
دفاع  کارهای  ترین  سخت  نداشتند.  هم  یگان  یک 
مقدس به دست خراسانی ها رقم خورد. به دلیل این 
نقش های پررنگ تاریخ شفاهی خراسان در این حوزه 
بسیار سنگین است. همه ی ادارات و دانشگاه ها باید 
بیایند پای کار. ما زمانی توانستیم در برابر دنیا پیروز 
شویم که همه ی مردم ما همدل شدند. نسل امروز و 
نسل فردای ما باید بدانند که این کشور آسان به دست 
خیلی  و...  ها  جانبازی  ها،  حماسه  ایثارها،  نیامده. 

اتفاق ها افتاد تا ما به اینجا رسیدیم. 
دانشگاه  پژوهشی  معاونت  عباسی،  ش��ه��رام 
فردوسی در این باره گفت : آنچه در جنگ رخ داده 
است  اهمییت  حائز  بسیار  شفاهی  تاریخ  بخش  در 
نمی  جوینی  تاریخ  و  بیهقی  تاریخ  افراد  دیگر  حاال 
نویسد بلکه به دنبال این هستند که خاطراتی که در 
بازگو کنند. ما در  را   سینه هایشان دفن شده است 
نباید  هستیم.  تاریخی  های  واقعیت  دنبال  به  تاریخ 
به دنبال گزینش باشیم. من خواهشم این است که 
همه  و  شود  گو  و  گفت  گرایشی  هر  با  افراد  همه  با 

اطالعات ثبت شوند.

گزارشی از کارگاه تاریخ شفاهی با موضوع دفاع مقدس؛

تاریخ شفاهی فقط برای بزرگداشت و قدردانی نیست

خراسان در این جنگ 
نزدیک به چهارده یگان ، 
حدود چهارصد و هشتاد 

شهید فرمانده گردان 
، هشت شهید ملی ، 

چهارده هزار آزاده، چهل 
هزار جانباز و...داشت.  

این درحالی است که 
بعضی از استان ها حتی 

یک یگان هم نداشتند. 
سخت ترین کارهای 
دفاع مقدس به دست 

خراسانی ها رقم خورد

,,

در  ای��ران  نمایشی  هنر های  انجمن  مدیرعامل 
فارس  استان  تئاتر  جشنواره  افتتاح  آیین  حاشیه 
تئاتر  محرکه  نیروی  استان ها  در  نمایش  هنر  گفت: 
کشور است و تاکید ما بر این است که هنرمندان هر 
و رسوم  آداب  تا  بمانند  استان  در همان  باید  منطقه 

هنر نمایش بومی محو نشود.
مدیرعامل  نیلی  حمید  تئاتر؛  ای��ران  از  نقل  به 
در  حضور  برای  که  ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن 
آیین افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر فارس 
به شیراز سفر کرده بود گفت: جشنواره های استانی 

می تواند نقطه عطف هر استان و کشور باشد.
تولید  و  جدید  استعدادهای  حضور  اف��زود:  وی 
کارهای نو اتفاقاتی است که برای هر مجموعه هنری 
محقق  ها  جشنواره  در  امر  این  و  است  خوشایند 

می شود.
نیلی با اشاره به حضور پرشور تماشاگران را در آیین 
افتتاحیه جشنواره استان فارس گفت: این مشارکت 
این است که مردم شیراز  افتتاحیه نشانه  مردمی در 
می تواند  فارس  استان  و  دارد  خوبی  ارتباط  تئاتر  با 
یکی از ستون های تئاتر کشور باشد. امیدوارم برآیند 
نهایی هم خوب باشد و منشا خیر و برکت برای استان 

فارس شود.
تئاتر  گفت:  نمایشی  هنرهای  انجمن  مدیرعامل 
اعتقاد  چون  است  مهم  خیلی  ما  ب��رای  استان ها 
داریم که استان ها می توانند نیروی محرکه تئاترکشور 

باشند.
را  استانی  هر  پتانسیل  بتوانیم  باید  ما  افزود:  او 
کرد  خواهیم  تالش  و  کنیم  فعال  خودش  استان  در 
پایه تئاتر استان ها تقویت شود چرا که اگر این اتفاق 
استان  در  بیشتری  استحکام  با  هنرمندان  بیفتند 
فراموش  رس��وم  و  آداب  و  می کنند  ک��ار  خودشان 

نمی شود.
حمید نیلی تصریح کرد: هنرمندان هر استان اگر 
اتفاقات  کنند  فعالیت  و  بمانند  خودشان  استان  در 
های  دغدغه  چون  میخورد،  رقم  برایشان  بهتری 
تئاتر  وقتی  تا  و  را می دانند  فرهنگی مردم خودشان 

مردمی نباشد اتفاقات مثبتی نمی افتد.
نیلی افزود: انجمن هنرهای نمایشی آمادگی دارد 
چهلمین  مناسبت  به  فارس  استان  نمایش  یک  از 
با  اثری  اگر  کند،  حمایت  اسالمی  انقالب  سالگرد 
و  فارس  استان  هنری  فرهنگی،  جغرافیای  به  توجه 
بر اساس داستان های بومی تولید شود که مورد تایید 
انجمن هنرهای نمایشی استان فارس و کشور باشد، 

شامل این حمایت خواهد شد.

خبر
مدیرعامل انجمن هنر های نمایشی ایران:

هنرمندان تئاتر در استان هایشان 
بمانند

عبدا... کوثری:
ترجمه؛ فارسی کردن است و نه 

ایرانیزه کردن
عبدا... کوثری گفت: اگر از هملت لذت می بریم، 
بحث آن است که این اثر را در ادبیات خود نداریم. 
نشان  ترجمه  در  کنیم.  ایرانی  را  هملت  نمی توانیم 
نویسنده و فرهنگ آن کشور نبایستی تغییر کند. ما 
متن را فارسی می کنیم اما به طور مثال در ادبیات 
آمریکای جنوبی اگر آن را ایرانیزه کنیم، رنگ و بوی 

آن را از دست می دهد. 
کافه های  تا  تروا  »حریق  از  برنامه  در  مترجم  این 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  که  لیما«  دودگرفته 
جلسه هایی  چنین  کرد:  بیان  شد،  برگزار  فردوسی 
خود  مخاطبان  با  چون  است  فایده  مفید  بسیار 
آشنا می شویم. هنگامی که یک کتاب به چاپ های 
خوشحالی  جای  من  برای  بسیار  می رسد،  متعدد 
دارد اما اینکه چه کسانی این کتاب را خوانده اند و 
چه برداشتی داشته اند، برای من مسئله بسیار حائز 

اهمیت است. 
وی ادامه داد: بر خالف تصورات برخی چون زبان 
یک کتابی قدیمی شده و یا چون مربوط به اساطیر 
است، خواننده نسل جوان به سمت آن نمی رود اما 
بنا به اطالعات من از کتاب فروشی ها چنین نیست. 
و  دید  جا  یک  در  را  مخاطبان  این  همه  نمی توان 

چنین جلساتی این فرصت را مهیا می کند.
کوثری عنوان کرد: یک واقعه ای برای من در چند 
اینکه  گفت  فردی  جلسه ای  یک  در  داد؛  رخ  هفته 
ندارد،  اهمیتی  است  قدیمی  متون  روی  من  تاکید 
من بدون خواندن متون قدیمی نظیر حافظ نیز یک 
مترجم خوب هستم. من گفتم که کسی نمی تواند 
عالقه  ترجمه  به  شما  اینکه  اما  باشد  خودش  داور 
دارید به مثابه آن است که به زبان عالقه دارید. اگر 
به زبان عالقه داریم چگونه از حافظ متنفر هستیم.

را  شعرا  از  برخی  اینکه  کرد:  تصریح  مترجم  این 
است  مسئله ای  یک  دهیم  ترجیح  دیگر  برخی  به 
اما نمی توان تمام این جهان را فراموش کرد. اینکه 
به  شده  ضعیف  جامعه  در  شدت  به  مطالعه  اکنون 
بوده  چنین  من  تجربه  برمی گردد.  آموزش  مسئله 
که در خانواده بایستی آموزش را جدی گرفت. یکی 
تصور  است.  کاذب  استغنای  ما  اصلی  مشکالت  از 

می کنیم نیازی به خواندن نداریم.
این  و  است  کلمه  نوشتن  ابزار  کرد:  اضافه  وی 
کلمه را از دو روش به دست می آ وریم. یک بخشی از 
کلمات، در زبان عامه متداول است و بخشی دیگر از 
خواندن متون به دست می آید. چگونه می توانیم به 

خواندن بی اهمیت باشیم و بنویسیم؟ 

خبر

سازمان ها موظف هستند که تاریخ شفاهی خود را جمع آوری کنند. کتابخانه ی اسناد ملی این بین وظیفه اصلی را دارد و شیوه نامه ها را به ادارات 
ابالغ می کند. ما در این زمینه کارگاه های زیادی برگزار کردیم اما متاسفانه آن اتفاقی که باید نیفتاد

,,

خبر

ترانه های ماندگار ایران زمین جزیی از فرهنگ غنی 
موسیقیایی کشور پهناور ایران عزیز می باشند . نسل 
قبل با خود زمزمه کرد و با اجراهایی زیبا ترانه ها را به 
نسل بعد تحویل داده و سینه به سینه و با گونه هایی 
اشکبار ترانه و تصنیف زیبای  »تو ای پری کجایی« را در 
مهمانی، در کوه، در ترافیک شلوغ و تنهایی در اتومبیل 
و در زیر آسمان پرستاره شب کویر مسافرانی که در کنار 
شعله آتش می نشینند و با هم خوانی تصنیف »تو ای 
پری کجایی« جانی تازه می گیرند و تنشان را با موسیقی 
غنی ایرانی گرم می کنند. این ترانه پیوند دهنده قلبهای 
شکسته است و غمی شیرین با خود در دستگاه همایون 
با آهنگ مهندس همایون خرم و پنجه شیرین و آسمانی 
ویلون و شعر استاد هوشنگ ابتهاج بر روح و جان هر 

آدمی رسوخ می کند. 
ساخته  پنجاه  دهه  ابتدایی  سالهای  در  ترانه  این   
شد. آهنگساز آن استاد همایون خرم و شاعرش نیز 
حسین  آن  خواننده  و  سایه   ابتهاج  هوشنگ  استاد 
سایه  استاد  گفته  به  که  قوامی)فاختهای(است 
یاد  و  نام  ترانه  همین  که  خواند  را  کار  این  وقتی 
شده  یاد  کرد.ترانه  جاوادانه  ایرانیان  میان  در  را  او 
که  شد  اجرا   52 شماره  تازه  گلهای  برنامه  در  ابتدا 
بر عهده زندهیاد  این قطعه هم  ارکستر  برای  تنظیم 
هم  افتتاح  امیرناصر  و  نجاحی  معروفی.مجید  جواد 
دستگاه  در  ترانه  بودند.فضای  برنامه  این  تکنوازان 
غرق  خود  در  را  شنونده  آرام  آرام  و  است  همایون 
محتوایی  و  کالمی  انسجام  از  شعر  هم  کند.  می 

با  روان  رودی  همانند  آهنگ  هم  و  است  برخوردار 
به  کند.  می  را مسحور خود  ملودیک شنونده  غنای 
یاد  همایون  دستگاه  موسیقی  اهل  از  برخی  گفته 
آور بهشت است و ابتهاجی را به آدمی می بخشد که 
دیگر دستگاه ها از چنین قابلیتی برخوردار نیستند. 
نوعی غم که رها شدگی و آزادی در آن مستتر است.

غمی با وقار.خاطره مهندس همایون خرم از ساخت 
 52 یا   51 :س��ال  است  شنیدنی  هم  تصنیف  این 
موسیقی  مسئول  بود  شده  تازه  ابتهاج  آقای  که  بود 
و گفت:»عالقهمندم  به من زنگ زد  تلویزیون.  رادیو 
در   گذاشتیم   قراری  باشیم«.  داشته  هم  با  مالقاتی 
دفترش در میدان ارگ و من رفتم و او شروع کرد به 
تعریف و  تحسین درباره کارهای من  و گفت از قدیم 

ادامه داد که  و  را پی گیری می کردم   کارهای شما 
برنامه سوم که  برنامههای دیگری هم  که شما مثل 
سرپرست  آن اجراها بودید که  یکی ساز می زد  و شما 
و خواننده  بود  و خواننده مرد  نوشتید   قطعاتی می 
زن نداشت  و من گوش می دادم .قوامی ، محمودی 
خوانساری ، ایرج،گلپایگانی و  شجریان  که آنجا به 
عنوان سیاوش بیدگانی میخواند .آقای ابتهاج گفتند 
و  کرد  تعریف  و  شنیدند  می  را  کارها  این  تمامی  که 
گفت و با چه دستگاه های دقیقی  همه این برنامهها 
را ضبط کرده اند و فهمیدم که ایشان چه عشقی به 
موسیقی دارند.یا آهنگی  روی شعر ابوسعید ابیالخیر 
ساختم که باز هم تعریف کرد و بعد دعوتم کردند که 

بروم به منزلشان.در منوچهری.

آنجا.  رفتم  باغچه که  شبش  با  بود  باصفایی  خانه 
شب قشنگی بود و برخی از کارهایی را که با دستگاه 
من  کردم.  گوش  بودند  کرده  ضبط  شان  حرفهای 
خودم  کارهایی را که مینوشتم و اجرا می کردم تنها 
یك بار گوش می کردم و دیگر هم فرصتی برای گوش 
هنگام  کردم.  می  تاییدشان  و  نداشتم  دوباره  دادن 
ابتهاج گفتد خیلی دلم  آقای  کارها   به  گوش دادن 
از شما شعر بسازم.  آهنگی  می خواهد که روی یك 
هوای  و  بالکن  روی  به  وقتی  اما  نگفتم  چیزی  من 
خوب و نسیم و باغچه و شب اواخر تابستان را دیدم 
گویی باران نت بود که  می بارید. بالفاصله رفتم توی 
بالکن نشستم و این آهنگ را از باال تا پایین نوشتم . 
کمتر  واقعا  آمد  هم  پشت  ارکستر  های  جواب  حتی 
زمانی بود که یک آهنگ تمام و کمال به ذهن بیاید 
از صفر تا صدش و به همین دلیل است که برخی از 
را می شنوند می  کار  این  و شنوندگانی که  دوستان 
گویند این آهنگ زمینی نیست و من هم معتقدم که 
کجایی«  پری  ای  »تو  و  دادند  را  آهنگ  این  بنده  به 
کمال  و  تمام  که  ،الهامی  شد  من  به  که  بود  الهامی 
آمد. آهنگ را برای ایشان اجرا کردم  خیلی خوشحال 
شد و مشغول ساختن شعرش شد. هم عاشقانه است 
و هم عارفانه چرا که از یک سو نشان می دهد چیزی 
و هم  باشد  تواند معشوق  گم شده است که هم می 

می تواند مجبوب ازلی و ابدی به حساب آید.
استاد  بعد  و  نوشتم  را  آهنگ  من  اول  حقیقت  در 
هم  با  هم  چقدر  که  گذاشتند  شعری  رویش  ابتهاج 

چفت و جور شد .
تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی

ترانه های ماندگار

درباره ترانه ای با سوز پاییزی؛

تو ای پری کجایی؟!
مشاهیر موسیقی

در  و  تهران   1320 سال  مرداد   14 در  ملک  اس��دا... 
کودکی  ایام  در  شد.  متولد  نشایی  لشت  خانواده  یک 
بود  صبا  ابوالحسن  شاگرد  سال  سه  حدود  نوجوانی  و 
او  شد.  محسوب  ایشان  خاص  شاگردان  جز  بزودی  و 
نیاکان،  شاپور  خالقی،  روح ا...  چون  اساتیدی  شاگرد 
و  بود  نیز  و…  میثاق  خادم  محمد  علی  و  آفرین  هنگ 
به تکمیل آموخته های خویش و تجربه اندوزی مشغول 
گشت. در همان سال ها خالقی، او را در ارکستر انجمن 
ملی موسیقی که توسط خود ایشان اداره می شد پذیرفت 
شکوفایی  و  پیشرفت  روی  به  بزرگی  در  ترتیب  بدین  و 
ملک باز شد. اسداله ملک در سن هفده سالگی رسما 
مضراب  چهار  ساختن  با  این  در  یافت.وی  راه  رادیو  به 
معروف ))گریه لیلی(( در دستگاه دشتی تکنوازی را در 
این سال آغاز کرد.این چهار مضراب با کوک مخصوص و 
چهار مضراب دیگری در اصفهان با کوک وی را به شهرت 
فراوان رسانید و از این زمان بود که به آهنگسازی روی 
آورد و اولین آهنگش را ترانه ساز معروف رادیو بیژن ترقی 
به نام   ))حکایت دل(( شعر گذاشت که در زمان خود 
های  ارکستر  همراهی  به  یافت..سپس  فراوان  شهرت 
برنامه  این  در  و  یافت  راه  ))گلها((  برنامه ی  به  مختلف 
محمودی  قوامی،محمود  حسین  مثل:  خوانندگانی  با 
شجریان،  محمدرضا  گلپایگانی،  اکبر  خوانساری، 
ملک  اسدا...  سال ها  آن  از  کرد.بعد  همکاری  کوروس 
از هنرستان موسیقی فارغ التحصیل شد و سپس موفق 
زیبا  هنرهای  دانشگاه  از  موسیقی  لیسانس  دریافت  به 
به  می شود  مربوط  رادیو  در  او  فعالیت های  آغاز  گردید. 
سال 1337 که در آن سال با ساختن قطعه »گریه لیلی« 

در مایه دشتی و قطعه چهارمضرابی در مایه اصفهان با 
فراوان  اشتهار  ویولن،  با  آن ها  و اجرای  کوک مخصوص 
ان  نامدار  خواننده  پشتیبانی  با  ملک  اس��دا...  یافت. 
دوران دلکش به رادیو راه یافت و نخستین آثار ملک را نیز 
دلکش با صدای رسایش جاودانه ساخته است. از جمله 
داشتند  همکاری  آن ها  با  ملک  که  خوانندگانی  دیگر 
محمودی  محمود  گلپایگانی،  اکبر  حمیرا،  به  می توان 
محمدرضا  حصیری،  بهرام  ایرج،  پوران،  خوانساری، 
که  نمود  اش��اره  و…  زاده  سرهنگ  ک��وروس  شجریان، 
آهنگ های  ملک  استاد  با  آن ها  همکاری  سال ها  ثمره 
تو،  جدایی  شباهنگ،  مرغ  درخت،  تک  چون  زیبایی 
حکایت دل و… است که سال ها مورد اقبال مردم ایران 
او تالش خود  نیز  انقالب  از  بوده است.در سالهای پس 
بسیاری  و حتی  نکرد  متوقف  اعتالی موسیقی  برای  را 
که  خواند  فرا  مجدد  همکاری  به  را  "گلها  هنرمندان  از 
نمود  اشاره  توکل  فضل ا...  چون  اساتیدی  به  می توان 
عمر  اواخر  در  دادند.  مثبت  پاسخ  ایشان  دعوت  به  که 
سازبندی های  با  خود  ارکستری  آثار  ضبط  به  شروع  او 
تار،  سه   - سنتور   - ویلن  عود،   - ویلن  )مانند  مختلفی 
ویلن - قانون، ویلن - عود - سنتور و…( کرد که می توان 
به کاستهای »نغمه رویایی«، "سمیرا، نغمه ها و… اشاره 
برای  زیبایی  قطعات  از  سرشار  کدامشان  هر  که  نمود 
همنوازی می باشد. اسدا... ملک در بهمن 1380 بر اثر 

تومور مغزی درگذشت.

 اسدا... ملک

پدر دانش آموز بردسکنی:

فرزندم  اعضای  اهدای  با  خوشحالم 
جان چند نفر نجات یافت

پدر دانش آموز بردسکنی گفت: خوشحالم با اهدای 
اعضای فرزندم، روحش شاد و جان چند نفر هم نجات 

یافت.
مسلم احمدی گفدر خصوص چگونگی مواجه شدن 
ساختمانی  کارگر  من  گفت:  فرزندش  مصدومیت  با 
ظهر  بود  قرار  حادثه  روز  ب��ودم،  پسر   2 پدر  و  هستم 
سرکار بروم، می خواستم در خانه بمانم تا محمدمهدی 
از مدرسه بیاید اما دیر کرد.، لباس هایم را پوشیدم و دِر 
خانه را باز کردم اما همان موقع دو پسرمدرسه ای دیدم، 
نیامده که آن ها گفتند  پرسیدم پس چرا محمدمهدی 
به سر خیابان  را  تصادف شده است، دوان دوان خودم 

رساندم و دیدم مردم جمع شده اند.
و  رفتم  جلوتر  داد:  ادامه  بردسکنی  دانش آموز  پدر 
دیدم یک پسربچه غرق در خون روی زمین افتاده است، 
او را بغل کردم و بوسیدم اما دیدم پسرم نیست، کمی 
آن طرف تر بازهم پسربچه دیگری افتاده بود، فکر کردم 
او محمدمهدی است، او هم مثل پسرم روپوش مدرسه 
به تنش بود، بغلش کردم دیدم سرش آسیب دیده بود، 
چشمانم همه جا را تار می دید، فکر کردم او پسرم است 

اما او هم محمدمهدی نبود.
بود، خون  پسرم  دانش آموز  اظهار کرد: سومین  وی 
از  ماشین  الستیک  ظاهرًا  بود،  گرفته  را  سروصورتش 
بود که پسرم  بود، همان لحظه  رد شده  روی صورتش 

نفس آخر را کشید و فهمیدم که عزادار شده ایم.
 احمدی بیان کرد: دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد تا 
اینکه آمبوالنس آمد و پسرم و 3 دوستش را به بیمارستان 
منتقل شدند، متأسفانه 2 نفر از آن ها فوت شدند و یک 

روز بعد هم جگرگوشه من دچار مرگ مغزی شد.
با صدای گرفته اش درباره  پدر دانش آموز بردسکنی 
و  من  به  هنگامی که  گفت:  گرفته  که  بزرگی  تصمیم 
همسرم درباره اهدای عضو گفتند ما فورًا قبول کردیم، 
قلبش  نیستم  راضی  شده  پرپر  بچه ام  که  حاال  گفتم 
کمک  و  خدا  رض��ای  ب��رای  بپوسد،   و  ب��رود  زیرخاک 
بدن  اعضای  که  گرفتیم  تصمیم  نیازمند  بیماران  به 
محمدمهدی را اهدا کنیم و گفتم هر عضوی را که نیاز 
است اهدا کنید تا با این کار روح پسرم شاد و جان چند 

نفر هم نجات یابد.
آبان ماه و پس  گفتنی است در ظهر  بیستمین روز 
از تعطیلی مدارس در یک سانحه دل خراشی رانندگی، 
تعداد چهار دانش آموز مدرسه در خیابان 13 آبان شهر 
بردسکن در فاصله 80 متری مدرسه توسط یک دستگاه 
باوجود تالش های  که  زیر گرفته شدند  وانت  خودروی 
پزشکی انجام شده در بیمارستان های نیشابور و سبزوار 

تعداد سه نفر از این دانش آموزان فوت شدند.

نظر رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ساخت 
آستان امام زاده های جدید؛

موضوع امام زاده ها باید مستند باشد

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بقاع 
متبرکه جز بقاعی که استثناء هستند، به عنوان قطب 
فرهنگی و اجتماعی به آن نگاه می شود و به برنامه های 
اینکه  خصوص  در  شد،  خواهد  توجه  بقاع  توسعه ای 
امامزاده  ساخت  اجازه  امورخیریه  و  اوقاف  سازمان 
جدید را نخواهد داد، عنوان کرد: موضوع امامزاده ها 

اصوال باید مستند باشد. 
المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گ��زارش  به 
افتتاحیه  آبان ماه در مراسم  سیدمهدی خاموشی 24 
نیروگاه برق خورشیدی 120 کیلوواتی موقوفه عبدا... 
رضوی )میرزای ناظر(که در این موقوفه برگزار شد، در 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  افزود:  خبرنگاران  جمع 
در موقوفات باید به جهت وقف توجه کند، اجرای نیت 
واقف را در اولویت خود قرار دهد به توسعه و رونق کار 
جایی  در  نظارت  اگر  و  کند  توجه  رقبات  و  موقوفات 
ضعیف است آن را تقویت کند و به وضعیت حسابرسی 

آن ها توجه کند. 
عنوان  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  خاموشی 
کرد: امکانات سازمان اوقاف و امور خیریه این اجازه را 
می دهد که توسعه هایی بیشتر در رقبات صورت گیرد 
با  اما در صورتی شاهد طرح تجاری مطلوب باشیم و 
همکاری دولت بتوانیم دریافتی خوبی برای موقوفات 
رقبات  توسعه  به  حاضر  شرط  این  به  باشیم،  داشته 
هستیم در این صورت ما نیز باید در تامین و نگه داری 
زمان ممکن  بتوانیم در حداقل  و  باشیم  رقبات کوشا 
آن ها  توسعه  برای  و  برگردانیم  را  شده  هزینه  سرمایه  
نیز اقدام کنیم.  وی خاطرنشان کرد: موقوفه عبدا... 
خدمات  خورشیدی،  بادی  نیروگاه  شامل  رض��وی، 
کشاورزی  بحث  در  همچنین  و  و...  مدرسه  پزشکی، 
را  وقفی  واقف،  این  است.  شده  وارد  هم  دامپروری  و 
چندین سال پیش انجام داده و مال خود را با نیت خیر 
موظف  اینجا  در  ما  است.  کرده  تقدیم  خدا  راه  در  و 
هستیم که این وقف را به خوبی مدیریت کنیم، تولی 
این کار را داشته باشیم، جهت و نیت واقف را رعایت 

کنیم و به توسعه آن نیز بپردازیم.

خبر پیگیری خبر

عالی  ش����ورای  ک��ل  دب��ی��ر 
کانون های  آم���وزش وپ���رورش، 
مدارس  مکمل  را  تربیتی  فرهنگی 
برشمرد و افزود: مسئولین فرهنگی و مدیران کانون ها 

باید نسلی خودباور و تمدن ساز تربیت کنند.
به گزارش مهر، مهدی نوید ادهم در آئین اختتامیه 
جشنواره دوساالنه دستاوردهای کانون های فرهنگی 
پست های  مشکل  اف���زود:  کشور  سراسر  تربیتی 
حل  به زودی  تربیتی  فرهنگی  کانون های  سازمانی 

می شود.
رشد  و  شناسایی  اجازه  کنکور  کرد:  تصریح  وی   
م��دارس  مکمل  کانون ها  نمی دهد  را  استعدادها 
است و می توانند به شناسایی و رشد استعداد دانش 
از  انقالب بسیاری  از  بعد  آموزان کمک کنند چنانکه 

بیرون  هنری  فرهنگی  کانون های  از  صاحب نظران 
امور  که  قابل تقدیری  خدمات  از  یکی  لذا  آمدند، 
تربیتی به نظام کرده است شناسایی استعدادها است.

نمایشگاه  این  برگزاری  به  اش��اره  با  اده��م  نوید 
اساس  بر  که  ایرانی  ک��االی  از  حمایت  موضوع  با 
است،  گرفته  صورت  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات 
انقالب  معظم  رهبر  که  س��ال  اب��ت��دای  در  گفت؛ 
افزایش  می کردند،  فکر  همه  فرمودند،  نام گذاری 
بشود  تا  بیفتد  اتفاق  باید  قیمت  کاهش  و  کیفیت 
اما  کرد  خارجی  کاالی  جایگزین  را  ایرانی  کاالی 
است  فرهنگی  عامل  اصلی  عامل  گفت  باید  امروز 
باید فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی را نهادینه کرد، 
لذا این نگاه که مرغ همسایه غاز است، کامالً اشتباه 

است.

اموال  و  موزه ها  امور  مدیرکل 
برنامه ای  گفت:  کشور  تاریخی 
مشهد  به  هلند  م��وزه  آوردن  ب��رای 
مشهد  به  موزه  این  که  نبوده  قرار  اصال  چون  نداریم؛ 

بیاید. 
منطقه  ایسنا-  با  گفت وگو  در  کارگر  محمدرضا 
هلند  موزه  آثار  نمایش  و  آوردن  خصوص  در  خراسان، 
به مشهد اظهار کرد: برنامه ای برای آوردن موزه هلند 
به مشهد نداریم؛ چون اصال قرار نبوده که این موزه به 
مشهد بیاید. همچنین در قرارداد هم فقط یک بار محل 

نمایش ذکر شده است. 
وی ادامه داد: آثار نمایشگاهی که از هلند به تهران 
آمده، تا بعد از عید و آخر تعطیالت نوروز همچنان به 

نمایش گذاشته می شود. 

موزه درنتس واقع در کشور هلند، دارای گنجینه ای 
بسیار غنی از تاریخ و هنر این کشور، از دوران پیش از 

تاریخ تا دوران مدرن است.
هلند  درنته  استان  در  آسن  شهر  در  که  موزه  این 
با  اروپایی  نمایشگاهی  شبکه  یک  عضو  دارد،  ق��رار 
این  در  که  معنی  بدین  است،   )EEN( اختصاری  نام 
مانند  کشورهایی  از  هم اندازه  موزه هایی  مجموعه، 
آلمان، ایتالیا، اتریش، اسپانیا، انگلستان و سوئد با هم 
همکاری کرده و از اخبار هم مطلع می شوند. این موزه، 
نقاشی های  و  هلند  تاریخ  از  بار  پر  گنجینه ای  دارای 

هنرمندان این سرزمین است.
ابتدا  تاسیس شد،  در سال 1854  که  درنتس  موزه 
به عنوان یک نمایشگاه ساده برپا شده بود ؛ اما در نهایت 

به موزه ای برای نمایش شاهکارهای ممتاز تبدیل شد.

عضو فراکسیون زنان مجلس 
حداقل  افزایش  ط��رح  گفت: 
سن ازدواج با وجود اینکه در صحن 
مجلس رأی آورد اما با مخالفت هایی رو به رو شد و در 
این مسیر در صحبت های اولیه با شورای نگهبان هم 

به نتیجه نرسیده ایم.
پنجشنبه  عصر  سیاوشی  طیبه  ایرنا،  گ��زارش  به 
و  ها  آسیب  ها،  ریشه  همسری،  کودک  نشست  در 
سیاست گذاری ها در سالن حافظ خانه اندیشمندان 
حداقل  افزایش  طرح  بررسی  گفت:  انسانی  علوم 
همسری«  »کودک  بحث  به  که  ازدواج  سن  میانگین 
مشهور شده، بیش از یک سال و نیم است که شروع 
قرار  مجلس  زنان  فراکسیون  کار  دستور  در  و  شده 

گرفته است.
برای  مجلس  زنان  فراکسیون  در  داد:  ادام��ه  وی 
تدوین این طرح از کارشناسان حوزه های مختلف از 
و  کردیم  استفاده   ... و  حقوق  شناسی،  مردم  جمله، 
پرونده قطور  این مشورت ها شکل گیری یک  نتیجه 
در این زمینه است از طرف دیگر برای غنا بخشیدن و 
جلب کمک علما،خدمت علما در قم رسیدیم و فتوایی 
مکارم  ا...  آیت  از  کتبی  صورت  به  زمینه  این  در  هم 

شیرازی گرفتیم.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اشاره به روند تصویب این طرح تصریح کرد: این طرح 
با قید یک فوریت در 4 مهر سال 96 در صحن علی 

مجلس به تصویب رسید.

عکس  گ��روه��ی  نمایشگاه 
نگارخانه  در  ک��وم��ه«  »وه���م 

فردوسی افتتاح خواهد شد.
نمایشگاه گروهی عکس »وهم کومه« روز پنجشنبه 

24 آبان ماه در نگارخانه فردوسی افتتاح خواهد شد.
در این نمایشگاه آثار عکس هنرجویان ترم پاییز 96 
نمایش  به  دانشگاهی  جهاد  فرهنگسرای   97 بهار  و 
گذاشته خواهد شد و نرگس افشار، مهرنوش ایرانی، 
ناهید  دالوری،  معصومه  ترکمان،  نیلوفر  بهنام،  مریم 
فاطمه  سیده  یوسفی،  زینب  رحیمی،  بیتا  رجایی، 
را  خود  آثار  عباسی  فرزانه  شریعت فر،  آزاده  فاطمی، 

ارائه می دهند.
نمایشگاه گروهی عکس »وهم کومه« تا چهارشنبه 

30 آبان به کار خود ادامه خواهد داد و از ساعت 17 
بازدیدکنندگان  پذیرای  فردوسی  نگارخانه  در   20 تا 
خواهد بود . ضمنا نگارخانه در روز های جمعه تعطیل 
روز  در  نیز  کتاب  از  رونمایی  مراسم  همچنین  است. 

افتتاحیه انجام می پذیرد.
عموم  برای  عکس  گروهی  نمایشگاه  این  از  بازدید 

عالقه مندان آزاد و رایگان است.
ادبیات، مجتمع دکتر  در سه راه  فردوسی  نگارخانه 
واقع  دانشگاهی  جهاد  فرهنگسرای  شریعتی،  علی 

شده است.

پیشگیری  توسعه  م��ع��اون 
کشور  بهزیستی  س���ازم���ان 
چگونگی  درباره  سازمان  پیشنهاد 

تخصیص اعتبار 98 »بیمه اعتیاد« را تشریح کرد .
وضعیت  درباره  عباسی  فاطمه  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان  اف��زود:   ٩٨ س��ال  بودجه  در  اعتیاد  بیمه 
مالی  منابع  تخصیص  روند  تغییر  مورد  در  بهزیستی 
نامه ای  اسالمی  ش��ورای  مجلس  ب��ه   اعتیاد  بیمه 
حضور  با  جلسه ای  در  همچنین  اس��ت.  فرستاده 
کمیسیون اجتماعی و فراکسیون امید شرکت و درباره 
تخصیص بخشی از بیمه اعتیاد به سازمان بهزیستی 

پیشنهاداتی ارائه کردد.
وی گفت: پیشنهاد سازمان بهزیستی این است که 
بخشی از منابع بیمه اعتیاد که در بودجه منظور شده 

معتادان  برخی  هویتی  اوراق  وجود  عدم  دلیل  به  اما 
امکان پانتشاررداخت آن از سوی بیمه وجود ندارد، در 
قالب یارانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا آن 

را به کمپ های درمان اعتیاد پرداخت کند.
کشور  بهزیستی  سازمان  پیشگیری  توسعه  معاون 
در  بهزیستی  سازمان  بودجه  کمبود  به  اش��اره  با 
کمپ های  در  درم��ان  و  معتادان  ساماندهی  حوزه 
پرداخت  مالی  منابع  ک��رد:  اظهار  اعتیاد  درم��ان 
یارانه  به کمپ های درمان اعتیاد قبال در قالب  شده 
مطرح  اعتیاد  بیمه  موضوع  که  سالی  از  اما  بود، 
کردند،  قطع  را  خصوصی  درمان  مراکز  یارانه  شد، 
مراکز  این  با  هنوز  اعتیاد  بیمه  که  درحالیست  این 
از  بتوانند  آنها  مراجعین  تا  است  نبسته  ق��راردادی 

بیمه استفاده کنند.

سرمایه  معاونت  حمایت  با 
اداره  منابع  تامین  و  گ��ذاری 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل 
خراسان رضوی کمیسیون سرمایه گذاری گردشگری و 
صنایع دستی در خانه صنعت و معدن استان خراسان 

رضوی راه تندازی می شود.
احمد دیناری در این باره گفت:  در جلسه ای که با 
اعضای خانه صنعت و معدن استان داشتیم این تصمیم 
گرفته شد. ویبا بیان این که بیش از 6 هزار نفر از مالکان 
و سهامداران و سرمایه گذاران استان عضو خانه صنعت 
و معدن خراسان رضوی هستند،  افزود: بعضی از  آن ها 
در پروژه های سرمایه گذاری گردشگری به ویژه در حوزه 
امکانات  و  تجهیزات  تامین  جهت  اقامتی  های  واحد 
مورد نیاز خود به ناچار باید به سراغ واسطه های مختلف 

گزاف  های  هزینه  پرداخت  به  مجبور  و  رفته  متعدد  و 
می شوند. سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل 
و گردشگری خراسان  فرهنگی، صنایع دستی  میراث 
این  اصلی  ماموریت های  از  یکی  داد:  ادامه  رضوی 
کمیسیون برقراری ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و 
پروژه های سرمایه گذاری گردشگری و صنایع دستی 
با توجه به رویکرد اصلی این کمیسیون  تا  خواهد بود 
پروژه های  تولید و کارآفرینی در عرصه  شاهد  توسعه 
گردشگری و منابع اصلی تامین کنندگان خدمات آنها 
مختلفی  کارشناسی  جلسات  افزود:  دیناری  باشیم.  
فعالیت  اصلی  محورهای  و  برگزار  خصوص  این  در 
کمیسیون در ذیل خانه صنعت و معدن استان تعیین و 
با رویکرد حمایتی و توسعه تولید و کارآفرینی و اشتغال 

به کار خود ادامه خواهد داد.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش:

مسئوالن فرهنگی باید نسلی خودباور و تمدن ساز تربیت کنند
مدیر اداره کل موزه های کشور:

برنامه ای برای آوردن موزه هلند به مشهد نداریم
عضو فراکسیون زنان مجلس:

مجلس و شورای نگهبان درباره طرح کودک همسری به نتیجه نرسیدند
»وهم کومه« در نگارخانه فردوسی پیشنهاد جدید بهزیستی در مورد »بیمه اعتیاد«

سرپرست معاونت سرمایه گذاری خراسان رضوی خبر داد: 

راه اندازی کمیسیون سرمایه گذاری گردشگری و صنایع دستی در  استان

بیش فعالی از تعریف تا راهکار؛

زمین و زمان را بهم می دوزند
خیابان،  در  که  را  کودکانی  دیده اید  هم  شما  حتما 
پارک، میهمانی، عروسی، مدرسه و ... به نحو عجیب 
و غریبی شیطنت و فعالیت می کنند و گاهی افراد غیر 
به  خالصه  و  می آوردند  ستوه  به  را  مادرشان  و  پدر  از 
معنی واقعی کلمه سرسام آور هستند!کودکانی که هیچ 
ترس و واهمه ای از رفتارشان ندارند و با خیال راحت 
بچه های دیگر را اذیت می کنند. شاید اگر از دور یکی 
از این مدل کودکان را ببینید با خود فکر کنید خیلی بد 
تربیت شده یا حتی پدر و مادرش نکات اولیه تربیتی را 
به او یاد نداده اند اما در واقع باید بگوییم بسیاری از این 
گونه کودکان دچار بیش فعالی هستند و در اکثر موارد 
خانواده ها حتی نمی دانند که فرزندشان به بیش فعالی 

دچار است.
اگرچه کودکانی هم هستند که این مدل شیطنت ها 
را دارند اما دچار بیش فعالی نیستند لذا بهتر آن است 
که تا حدی با شرایط یک کودک بیش فعال آشنا شویم. 
کارشناس  یک  با  داشتیم  گفت وگویی  زمینه  این  در 
روانشناسی کودکان که علل و راهکارهای کنترل رفتار 

این نوع از کودکان را برایمان باز کرد.
حمیدرضا حسینی مهر با اشاره به تعریف بیش فعالی 
که  است  رفتاری  اختالل  نوع  یک  بیش فعالی  گفت: 
در کودکان به خصوص در پسران بروز می کند. در این 
شرایط کودک رفتارهای هیجانی، پر تحرک و غیر قابل 
بیشبینی و بدون فکر یا بهتر است بگوییم بدون تمرکز را 
از خود بروز می دهد. این نوع رفتارها به والدین هشدار 
می دهند که کودکشان متفاوت از سایر کودکان است و 

نیاز به مراقبت های پیشتری دارد.
این روانشناس کودکان افزود: کودکانی که دچار بیش 
فعالی هستند عمدتا بی قرار بوده و نمی توانند حتی 
آرام بنشینند. مدام در  برای یک مدت کم در یک جا 
حال خیال پردازی هستند. به خصوص اگر برنامه ها و 
سی دی های کارتونی و انیمیشنی جنگی ببینند مدام 
خودشان را جای یکی از آن کاراکترهای انیمیشن تخیل 

کرده و تالش می کنند کارهای او را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد کودکان بیش 
حرف  خودشان  با  یا  م��دام  و  هستند  پرحرف  فعال 
به  باشند،  دیگری  ک��ودک  مقابل  در  اگر  یا  می زنند 
اصطالح پر چانگی کرده و مدام می گویند و می گویند. 
کودک بیش فعال درکی از خطرناک بودن و گاهی بد 
بودن رفتارهایش در جمع و حتی در انزوا ندارد و شاید 
مانند سایر کودکان تصوری از خطر نداشته باشد و به 
همین جهت در فعالیت هایش جانب احتیاط را رعایت 

نکند.

کودکان بیش فعال کم صبر هستند و در بازی های 
جمعی معموال بازی را خراب می کنند چرا که توان صبر 
کردن و یا پرداختن به یک بازی منطقی و آرام را ندارند. 
به همین سبب هست که این کودکان معموال در نوشتن 
تکالیف خود دچار مشکل هستند و معلم هایشان از آنها 

رضایت ندارند.
حسینی مهر بیان کرد: عالئمی که ذکر شد شاید دوره 
کوتاهی در زندگی یک کودک را به خود اختصاص دهد 
رویداد  یک  حسب  بر  کودکی  است  ممکن  بسا  چه  و 
خانوادگی یا یک اتفاق این عالئم بالینی را از خود بروز 
بدهد.  والدین باید در نظر داشته باشند که اگر کودک 
آنها فقط برای مدت محدودی دچار این عالئم بود، لزوما 

است  بلکه ممکن  نیست  فعال  بیش 
یک یادگیری گذرا از فرد بیش فعالی 

مانند همکالسی اش داشته باشد.
گاهی اوقات افسردگی و اضطراب 
و ترس از امتحان و تنبیه شدن باعث 
بیش  رفتارهای  ک��ودک��ان  می شود 

فعاالنه از خود بروز بدهند. 
این کارشناس رفتار کودکان گفت: 
طالق والدین و یا مشاجره والدین در 
صورت  به  می تواند  نیز  کودکان  برابر 
را در  رفتارهای بیش فعاالنه  مقطعی 
موارد  این  در  که  کند.  تقویت  کودک 
کنند  عمل  هوشمندانه  والدین  اگر 
می توانند ریشه این رفتار را در کودک 
فضای  تلطیف  با  و  ک��رده  شناسایی 
خانه و عدم انجام مشاجره در حضور 
رفتاری  این حاالت  بهبود  به  کودکان 

وی کمک کنند.
وی در پاسخ به این سوال که »چرا یک کودک بیش 
اگر والدین در زمان کودکی  افزود:   فعال می شود؟«، 
اینکه  امکان  باشند،  ب��وده  فعالی  بیش  دچ��ار  خود 
فرزندشان نیز دچار بیش فعالی شود؛ وجود دارد. گاهی 
مادر  ب��ارداری  زمان  در  خصوص  به  دخانیات  مصرف 
عامل بیش فعالی کودک خواهد شد. عوامل دیگری 
مثل آلودگی هوا و تولد زودهنگام نوزاد هم می توانند در 
بیش فعالی نقش داشته باشند. و قطعا می تواند دالیل 

ناشناخته ای هم در این میان وجود داشته باشد!
کارتان  دارید  فعالی  بیش  فرزند  اگر  اوصاف  این  با 
نسبت به دیگر مادران کمی سخت  تر می شود؛ چرا که 
شرایط شما با آنها متفاوت است. پس 
با این مواردیکه به شما می گوییم سعی 
کنید در تریبت فرزند بیش فعال خود 

قدم هایی جدی  تر بردارید.
بهترین  به  اش��اره  با  مهر  حسینی 
کودکان  از  دسته  این  با  برخوردها 
از  خ��ارج  شیطنت های  ک��رد:  تاکید 
شاید  فعال  بیش  کودک  چهارچوب 
را  والدین  دیگری  هرچیز  از  پیشتر 
صبور  کنید  سعی  اما  کند!  عصبانی 
او  به  نروید.  در  کوره  از  زود  و  باشید 
بی محلی نکنید چرا که رفتار بی توجه 
هیجانات  و  شیطنت ها  به  را  او  شما 
از  گاه  هر  می کند.  تشویق  پیشتری 
رفتار او عصبانی شدید به خود گوشزد 
بدجنسی  روی  از  فرزندتان  که  کنید 
این گونه واکنش ها را نشان نمی دهد 

بلکه فقط دچار بیش فعالی است یا بهتر بگوییم دچار 
یک بیماری مقطعی است!

وی افزود: شک نداشته باشید که موادغذایی مورد 
فعالی  بیش  حالت های  تشدید  در  می تواند  مصرف 
فلفل ها  انواع  مانند  محرک  غذایی  مواد  باشد.  موثر 
و نگهدارنده ها، همچنین انواع شکالت ها و کاکائوها 
می توانند حاالت بیش فعالی را پیشتر نمایان کنند. 
انرژی  تخلیه  در  مفید  و  س��اده  راه  یک  همچنین 
ورزش  کالس  به  آنها  فرستان  فعال  بیش  کودکان 

است! 
فرزند خود را به کالس ورزش بفرستید تا انرژی اضافی 
او در زمین ورزش تخلیه شود و چه بسا با تشویق کردن 

او در اهتمام به ورزش او را به یک قهرمان تبدیل کنید.
این روانشناس کودکان تاکید کرد: هر چقدر هم که او 
شیطنت دارد و از دیوار راست باال می رود نباید با توهین 

او را تحقیر یا تنبیه بدنی کنید. 
همچنین میزان کافی و مناسب خواب و استراحت 
برای کودکان به ویژه کودک بیش فعال مهم بوده و نقش 
بازی  اجازه  خواب  از  قبل  دارد.  او  سالمتی  مهمی در 
با کامپیوتر یا تبلت را ندهید. فعالیت های کامپیوتری 
باعث خواب پریدگی و فراموشی حالت خواب آلودگی 
در کودکان بیش فعال شده و آنها را به صورت غیر واقعی 

برای شیطنت قبل از خواب شارژ می کند.
با  ک��ه  اس��ت  رف��ت��اری  اخ��ت��الل  ی��ک  فعالی  بیش 
خیلی  می تواند  مادر  خصوص  به  والدین  هوشمندی 
زود جای خود را به رفتارهای معقول و منطقی بدهد. 
کافی است صبور باشید و از خشم و عصبانیت ناگهانی 
بپرهیزید. کودکی که در مقابل شماست فرزند شماست 

و فقط شما می توانید به او کمک کنید.

کودکان بیش فعال 
کم صبر هستند و در 

بازی های جمعی معموال 
بازی را خراب می کنند 

چرا که توان صبر 
کردن و یا پرداختن 
به یک بازی منطقی 
و آرام را ندارند. به 

همین سبب هست که 
این کودکان معموال در 

نوشتن تکالیف خود 
دچار مشکل هستند و 

معلم هایشان از آنها 
رضایت ندارند

,,

حوادث
10 تن برنج احتکاری در مشهد کشف شد

گفت:یک  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
محموله 10 تنی برنج ایرانی در حال احتکار در شهر مشهد 

کشف و ضبط شد.
به  مردمی  گزارش  پی  در  افزود:  کریم  حمیدرضا 
135 مبنی بر تخلیه این میزان برنج در یک منزل  سامانه 
حکومتی  تعزیرات  سیار  شعبه  نظارتی  گشت  مسکونی، 
به این محل واقع در میدان جانباز شهر مشهد اعزام شد. 
تخلیه  حال  در  که  کامیونی  بازرسی  از  پس  گفت:  وی 
و  کشف  آن  از  کشور  شمال  محصول  برنج  تن   10 بود  بار 
برای  صنفی  واحد  هیچ  محموله  مالک  شد  مشخص 

فروش آن ندارد. 
بر  افزود:  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
اساس شواهد موجود این محموله برنج در حال احتکار بود 
بر تبرئه دارد،  آن اسنادی دال  اما مقرر شد چنانچه مالک 

ارائه دهد.

بی احتیاطی، عابر پیاده را به کام مرگ کشاند
رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
با خودرو  اثر برخورد  بر  گفت: عابر پیاده در مسیر چناران 

سواری جان باخت.

در  دیشب  حادثه  این  افزود:  امیدوار  هادی  سرهنگ 
کیلومتر 25 جاده چناران رخ داد. در این حادثه عابر پیاده 
سواری  خودرو  با  جاده  وسط  بتنی  مانع  روی  از  پریدن  با 

برخورد کرد و در دم جان باخت.

پلمب کارگاه تولید نبات در حاشیه شهر

پلمب  از  صنعت   سازمان  بازرسی  مسئول  کارشناس 
کارگاه تولید نبات در حاشیه شهر مشهد خبر داد.

مقدسی کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت ، از 
پلمب کارگاه تولید نبات در حاشیه شهر مشهد خبر داد. 

نظارت  حوزه  معمول  بازرسی های  در  داد:  ادامه  وی 
سازمان صمت و برخورد با کاالهای تقلبی روز گذشته یک 

کارگاه تولید نبات در حاشیه شهر مشهد پلمب شد.
و  نبات  تولید  به  اقدام  کارگاه  این  اینکه  بیان  با  مقدسی 
آب نبات در محیطی غیربهداشتی با نام برندهای معتبر و 
نامشخص می کرده است ، ابراز کرد:تولید روزانه این کارگاه 

13تن و ارزش ریالی آن 210میلیون ریال است.

اعضای باند سرقت در خوشاب دستگیر شدند
ماموران  تالش  با  گفت:  خوشاب  انتظامی  فرمانده 
انتظامی اعضای یک باند سرقت منازل و موتورسیکلت در 

این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
فقره  چند  وقوع  پی  در  افزود:  آشیانی  حسن  سرهنگ 
خوشاب  در  موتورسیکلت  دستگاه  چند  و  منزل  سرقت 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی گفت: ماموران با بررسی سرنخهای بر جای مانده در 
صحنه سرقت و تحقیقات میدانی باند چهار نفره دزدان 
را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کردند. 
متهمان در بازجویی به سرقت از 12 منزل و موتورسیکلت 
این  در  نیز  مسروقه  اموال  مالخر  فرد  دو  کردند.  اعتراف 

ارتباط دستگیر شده اند.

فرمانده مرزبانی استان خبر داد
توسط  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   3۴ از  بیش  کشف 

مرزبانان خراسان رضوی

بیش  کشف  از  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
توسط  گذشته  روز   5 طی  سوخت قاچاق  لیتر  3۴ هزار  از 

مرزبانان این استان خبر داد.
سردار جان نثار فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
با  برخورد  راستای  در  داشت:  بیان  خبر  این  تشریح  در 
کشور،  از  ملی  سرمایه  خروج  از  جلوگیری  و  قاچاقچیان 
شهریور   17 بازرسی  و  ایست  در  فرماندهی  این  مرزبانان 

سوخت  قابل توجهی  مقادیر  کشف  به  موفق  تایباد  هنگ 
قاچاق از خودروهای عبوری شدند.

 5 طی  رضوی  خراسان  مرزبانان  داد:  ادامه  جان نثار 
نمودن  تنگ  و  مستمر  گشت های  ایجاد  با  گذشته  روز 
خودروهای  بازرسی  حین  در  قاچاقچیان،  فعالیت  عرصه 
و  هزار   3۴ سنگین  خودروهای  از  شدند  موفق  ترانزیتی 
370 هزار  ۴۴3 میلیون و  2 میلیارد و   ۴۸6 لیتر به ارزش 

ریال سوخت قاچاق کشف کنند.
وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان از هر روشی برای انتقال 
مواد مخدر  استفاده می کنند، تصریح کرد: مرزبانان هنگ 
یک  از  کشور  به  ورودی  مسافرین  کنترل  حین  در  تایباد 
تبعه افغانی 500 گرم هروئین فشرده که به طرز ماهرانه ای 
را  وی  و  کشف  را  بود  نموده  جاساز  کفش هایش  کف  در 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی دادند.
از   قدردانی  ضمن  رضوی  خراسان  مرزبانی  فرمانده 
زحمات شبانه روزی مرزبانان، خطاب به قاچاقچیان تأکید 
اطالعاتی  اشرافیت  با  خورشید  سرزمین  مرزبانان  کرد: 
مخدر  مواد  و  سوخت  قاچاقچیان  با  قاطعانه  عملیاتی  و 

برخورد می کنند.

می خواست بچه ام را بفروشد!
از  اما  گذرد  می  طالقم  ماجرای  از  سال   10 که  آن  با 
نیستم  امان  در  سابقم  همسر  تهدیدهای  و  ها  مزاحمت 
فرزندانم  و  من  با  درگیری  برای  جدیدی  نقشه  روز  هر  و 
می  مرگ  به  تهدید  را  ام  ساله   1۸ پسر  گاهی  کشد.  می 
سال  او  زند.  می  دیگرم  فرزند  ربودن  از  دم  گاهی  و  کند 
های جوانی مرا به نابودی کشاند تا جایی که گوشواره های 
دختر کوچکم را در خواب از گوشش بیرون کشید و صرف 

اعتیادش کرد. حاال هم ...

زن 37 ساله در حالی این جمالت را اشک ریزان بر زبان 
جاری می کرد که حتی از یادآوری روزهای تلخ زندگی اش 
با مشقت و  را  این که فرزندانش  با بیان  او  وحشت داشت 
بدبختی بزرگ کرده است به کارشناس اجتماعی کالنتری 
الهیه مشهد گفت: 1۸ ساله بودم که پدرم را از دست دادم 
و مجبور به ترک تحصیل شدم. مادرم نمی توانست هزینه 
های زندگی ما را تامین کند به همین خاطر به اصرار مادرم 
و  بود  کامیون  راننده  که  همسایه  پسر  خواستگاری  به 
پا  تحصیالت ابتدایی داشت پاسخ مثبت دادم و این گونه 
دلخوشی  همه  اما  گذاشتم  مستقل  زندگی  یک  مسیر  در 
های من بیشتر از سه سال طول نکشید آن زمان در حالی 
مرگ  خبر  فشردم  می  آغوشم  در  را  ای  ساله  دو  پسر  که 
همسرم بر اثر تصادف با کامیون مسیر زندگی ام را تغییر 

داد.
تامین  برای  و  بازگشتم  مادرم  خانه  به  ماجرا  این  از  بعد 
مشغول  بیمه  های  شرکت  از  یکی  در  زندگی  های  هزینه 
به کار شدم دو سال از مرگ همسرم می گذشت که خواربار 
قصد  کرد  خواستگاری  برادرش  برای  مرا  محله  فروش 
ام  ساله  چهار  پسر  خواستم  نمی  که  چرا  نداشتم  ازدواج 
اطرافیانم  پیشنهاد  به  ولی  شود  بزرگ  ناپدری  دست  زیر 
کنم  بازگو  خواستگارم  برای  را  شرایطم  تا  گذاشتم  احترام 
گفتم  او  به  نشستیم  رودررو  »اسحاق«  با  وقتی  شب  آن 
من  ازدواج  با  خواهم  نمی  و  است  من  سرمایه  همه  پسرم 

دچار مشکل شود.
 اما پاسخ اسحاق برایم قانع کننده بود او گفت من خودم 
وضعیت  بنابراین  ام  ندیده  را  پدری  مهر  و  طالقم  فرزند 
سرش  بر  پدرانه  محبت  دست  و  کنم  می  درک  را  فرزندت 
برای  بعد  روز  و  زدم  لبخندی  او  جمله  این  با  کشم  می 
اعتیاد  متوجه  که  بود  جا  آن  رفتیم  پزشکی  های  آزمایش 

دیگر  که  بود  خورده  رقم  طوری  شرایط  اما  شدم  همسرم 
راه بازگشت نداشتم از سوی دیگر هم از حرف های مردم 
کردم  پنهان  را  موضوع  این  خاطر  همین  به  ترسیدم  می 
از این منجالب بیرون  او را  و همه تالشم را به کار گرفتم تا 
بکشم اما چندین بار بستری شدن او در مراکز ترک اعتیاد 
هم کارساز نشد و اسحاق همه درآمدش را که از راه نقاشی 
می  مخدر  مواد  تهیه  صرف  آورد  می  دست  به  ساختمان 

کرد.
را  ما  زندگی  وضعیت  بیشتر  روز  هر  او  اعتیاد  ماجرای 
دخترم  آوردن  دنیا  به  برای  وقتی  حتی  ریخت  می  هم  به 
هزینه  نتوانست  تنها  نه  او  شدم  بستری  درمانی  مرکز  در 
های بیمارستان را پرداخت کند بلکه به مالقاتم نیز نیامد 
ولی  پرداختم  را  بیمارستان  مخارج  مادرم  کمک  با  اگرچه 
زندگی اسفبار من به جایی رسید که اسحاق مرا ترغیب به 
امرار معاش از راه نامشروع می کرد او حتی شبی گوشواره 

دخترم را از گوشش بیرون کشید و مواد مخدر تهیه کرد.
مخارج  گوی  پاسخ  نیز  بیمه  شرکت  از  من  اندک  درآمد   
زندگی نبود او نه تنها هر روز مرا وادار به خرید سیگار می 
با  و  بفروشد  را  پسرم  تا  زد  می  کتک  مرا  مدام  بلکه  کرد 
پولش خودرویی برای مسافرکشی بخرد! اسحاق مرا پیر و 
عجوزه می خواند و مجبورم می کرد تا از همسایگان برایش 

پول قرض بگیرم.
این  توانستم  نمی  و  بود  رسیده  استخوانم  به  کارد  دیگر 
و  حق  همه  از  ناچار  به  کنم  تحمل  را  وحشتناک  شرایط 
از  را  از اسحاق فرزندانم  با گرفتن طالق  تا  حقوقم گذشتم 
این وضعیت نجات بدهم. اکنون 10 سال از ماجرای طالقم 
می گذرد و فرزندانم حاضر نیستند نزد پدرشان بازگردند 
با وجود این اسحاق همواره برای ما ایجاد مزاحمت می کند 

تا پولی از من بگیرد و ...
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با انصراف مهدی نیا از میان 4 گزینه باقی مانده شهردار مشهد انتخاب می شود:

انتخاب شهردار؛ یک از چهار

مشهددر  شهر  اس��الم��ی  ش���ورای  ان��ت��خ��اب��ات 
اردیبهشت 96 نقطه عطفی برای تغییر در مدیریت 
شورای  اول  دوره  از  پس  چرا  بود،  مشهد  شهری 
اعضای  بیشتر  طلبان  اص��الح  که  شهر  اسالمی 
دوره   3 طی  دادن��د،  می  تشکیل  را  شهر  ش��ورای 
اختیار  در  همواره  مشهد  شهرداری  و  شهر  شورای 
اصولگرایان بود، اما در این انتخابات  "لیست امید" 
اصالح  متخصص  نیروهای  ان��واع  از  ترکیبی  که 
طلب در حوزه های مختلف بود، با اختالف زیادی 
این  پیروز  رای اعضای شورا در دوره قبل  به  نسبت 

انتخابات شد.
 ، داشت  را  بال  بسیار  رای  پشتوانه  که  شورا  این 
اولین و مهم ترین وظیفه شورای شهر یعنی انتخاب 
شهردار مشهدرا  در دوره پنجم شورای اسالمی شهر 
رقابتی  در  و  ای  مرحله  چند  فرآیندی  طی  مشهد، 

برای پذیرفتن این مسئولیت انجام داد.
گرانسنگ  ای  تجربه  خامسی  زاده  تقی  قاسم 
رضوی  خراسان  استانداری  مشهد،  شهرداری  در 
خصوصی  بخش  چنین  هم  و  تهران  شهرداری  و 
از  بسیاری  در  بود  توانسته  اول  سال  یک  و  داشت  
الزام اجرای قانون  اما  به خوبی عمل کند  حوزه ها 
خدمت  ادامه  از  مانع  بازنشستگان  گیری  بکار  منع 

قاسم تقی زاده خامسی شد. 
آغاز انتخاب شهردار

اصالحیه  اجرای  الزام   زمان  به  شدن  نزدیک  با   
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  بازنشستگی،  قانون 
بازنشسته  نیز  این که شهردار مشهد  به  توجه  با  نیز 
است، فرآیندی جدیدی را پیش شورای شهر مشهد 
تقی  از  حمایت  پیش  تا  که  شهر  شورای  و  داد  قرار 
شهرداری  جایگاه  در  ماندن  برای  خامسی  زاده 
انتخاب شهردار جدیدی  بود  کرده  اعالم  را   مشهد 

برای مشهد را آغاز کرد.
5 گزینه راه یافته به مرحله انتخاب

گاه در مرحله اول هر کدام  بر اساس اعالم منابع آ
شهردار  انتخاب  برای  را  گزینه   2 شورا  اعضای  از 
حداقل  گزینه   5 اول  مرحله  در  که   ، کردند  معرفی 
از  و  پیدا کردند  راه  بعدی  به مرحله  رای داشتند   5
انتخاب  مشهد  جدید  شهرداری  نفر  پنج  این  بین 

خواهد شد.
شورای  رئیس  حیدری  محمدرضا  چنین   هم 
دراین  گذشته  هفته  شنبه  سه  شامگاه  مشهد  شهر 

شهر  اسالمی  شورای  امشب  جلسه  در  گفت:   باره 
رای  براساس   و  اعضا  کلیه  حضور  با  مشهدمقدس 
آل  »شهریار  آقایان  الفبا  حروف  ترتیب  به  کتبی، 
شیخ«، »رضا خواجه نایینی«، »محمدرضا کالیی«، 
مرحله  به  مهدی نیا«  »محمدهادی  و  محقر«  »علی 
بعد انتخاب شهردار راه یافتند و در جلسه پنجشنبه 
اجرای  نحوه  و  خود  معرفی  به  نسبت  جاری  هفته 
مشهد  شهرداری   1397-1400 عملیاتی  برنامه 

اقدام خواهند کرد.
شهر  ش��ورای  عضو  ن���وروزی،  احمد  چنی  هم 
گفت:   ها  رسانه  از  یکی  به  جلسه  این  توضیح  در 
اصفهان،  استانداری  عمرانی  معاون  مقدس زاده 
ظمی،  کا  ا...  و خلیل  ثامن  منطقه  نعمتی شهردار 
جز  نیز  شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 

گزینه ها بودند که استعفا دادند. 
گاه محمد رضا کالیی  11  براساس اعالم منابع آ
آل  ، شهریار  رای   10 نیا  رای، محمد هادی مهدی 
شیخ 9 رای ، علی محقر 6 رای و رضا خواجه نائینی 

5 رای را  داشتند.
شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  نیا  مهدی 

شورا انصراف داد
شورای  نهایی  های  گزینه  نفره  پنج  فهرست  در 
شهر مشهد برای شهرداری، نام محمدهادی مهدی 
نیا عضو شورا و رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
وجود  با  که  داشت  وجود  نیز  مشهد  شهر  ش��ورای 
از  گذشته  شنبه  چهار  عصر  رای(،   10( باال  رای 
داد.  انصراف  مشهد  شهرداری  برای  کاندیداتوری 
شورای  اعضای  به  خطاب  نیا  مهدی  نامه  متن  در 
اعتماد  عظیم  »سرمایه  اس��ت:  آم��ده  مشهد  شهر 
به  را  بزرگ  خدای  که  است  گرانسنگی  ودیعه  مردم، 
خرسندم  گزارم.  سپاس  نعمت،  این  اعطای  سبب 
که در طول یک سال گذشته، درکنار اعضای محترم 
برای  را  اساسی  های  گام  ایم  توانسته  شهر،  شورای 
خدمت بی منت به اهالی نجیب و قدردان شهر علی 
سال  از  ش��اءا...  ان  و  برداریم  )ع(  الرضا  موسی  بن 
سرعت  با  شهر  به  رسانی  خدمت  روند  و  روال  دوم، 
دانم  می  خود  وظیفه  یافت.  خواهد  ادامه  بیشتری 
عزیزان  شما  یکایک  نیت  حسن  و  نظر  التفات  از 
نسبت به این جانب کمال امتنان را داشته باشم. بی 
ادامه  را در  بنده  اعتماد مسئولیت  این حسن  تردید 
مسیر خدمت رسانی به زائران و مجاوران مشهد عزیز 
سنگین تر خواهد نمود. لذا، ضمن سپاس از همکار 
به  را  بنده  این جانب،  به  اعتماد  با  که  ارجمندی 
عنوان گزینه شهردار مشهد معرفی و حمایت نموده 
تصدی  نامزدی  از  را  خود  انصراف  بدین وسیله  اند، 

مسئولیت شهردار مشهدالرضا )ع( اعالم می دارم. «
گزیده ای از ۴ گزینه شهرداری

شهردار  رقبای  از  یکی  نیا   مهدی  انصراف  با 
اکنون شهردار  و  رقابت خارج شد  از گردونه  مشهد 

مشهد از بین یک از 4 نفر باقی مانده خواهد بود.
شهرداری  گزینه   4 شرایط  و  سوابق  ادام��ه  در 

را بررسی می کنیم. مشهد 
محمدرضا کالیی؛ معاون فعلی پشتیبانی شهرداری 
مالی شهرداری  و  پشتیبانی  معاون  اکنون  او هم 
گزینه  ترین  محتمل  را  او  ها  خیلی  و  است   مشهد 
انتخاب  زمان  در  او  دانند،  می  مشهد  شهرداری 
نهایی  نیمه  مراحل  تا  نیز  خامسی  زاده  تقی 
او  داد.  انصراف  اما  رفت  پیش  شهردار  انتخاب 
دانشگاه  از  اقتصاد  دکترای  مقطع  آموخته  دانش 
ارزیابی  و  نظارت  و مدیرکلی  فردوسی مشهد است 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اقتصادی 
ش��ورای  مجلس  ه��ای  پژوهش  مرکز  پژوهشگر 
توسعه  برنامه ریزی،  قائم مقامی معاونت  و  اسالمی 
شهری و امور شورای شهرداری تهران را در کارنامه 
داشتن  و  گرایی  جوان  رویکرد  به  توجه  با  دارد، 
انتخاب  این که برخی ها  و  این مرحله  11 رای در 
شهردار از بین معاونان را بهترین گزینه عنوان می 
به  انتخاب  برای  فرد  ترین  محتمل  او  شاید  کنند 

باشد. مشهد  شهردارجدید  عنوان 
ریزی  برنامه  فعلی  معاون  شیخ؛  آل  شهریار 

شهرداری
خیلی ها او را به عنوان مدیری خالق و ایده پرداز 
معاونت  در  که طی یک سال گذشته  می شناسند، 
برنامه ریزی شهرداری مشهد اقدامات شاخصی در 
عرصه هوشمند ساز ی و شفاف سازی سیستماتیک 
دارای  او  است،  داده  انجام  را  شهرداری  اقدامات 
و  است  پ��روژه  مدیریت  ارش��د  کارشناسی  م��درک 
مجموعه  بهره برداری  مشاور  همچون  سوابقی 
مدیر  آفتاب،  شهر  و  تهران  کتاب  باغ  نمایشگاهی 
در  مشهد  ش��ه��رداری  ب��ه��ره ب��رداری  و  ب��ازاری��اب��ی 
توسعه،  مدیر  و  مدیرعامل  قائم مقام  و  سوم  شورای 
بین المللی  نمایشگاه  پشتیبانی  و  برنامه ریزی 

مشهد را در کارنامه دارد.
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت  تصدی  زمان  در 
شاخصی  و  توجه  قابل  اقدامات  مشهد  شهرداری 
و  عملکرد  سازی  شفاف  و  هوشمند  شهر  عرصه  در 

اقدامات شهرداری انجام داده است،
علی محقر گزینه ای خارج گود شهرداری

در  ک��ه  اس��ت  ش��ه��رداری  فعلی  گزینه  تنها  او 
شهرداری مشهد حضور ندارد، او با 6 رای به مرحله 

انتخاب شهردار راه یافته است، برای مدیران شهری 
چندان آشنا نیست اما او نمایندگی مردم مشهد در 
کارنامه  در  را  اسالمی  ش��ورای  مجلس  سوم  دوره 
و  دانشگاه  معاون  عنوان  به  اکنون  که  محقر  دارد، 
دانشگاه  گذاری  سرمایه  و  توسعه  سازمان  رئیس 
دکترای  م��درک  دارای  کند  می  فعالیت  تهران 
است  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  صنایع  مهندسی 
شرکت  مدیره  هیئت  ریاست  او  سوابق  جمله  از  و 
بین  و  اقتصادی  معاونت  و  خراسان  پتروشیمی 

الملل وزارت کشور است.
اقتصادی  فعلی  معاون   ، نائینی  خواجه  رضا 

شهرداری
او دیگر گزینه شهرداری مشهد است که با 5 رای 
خواجه   ، است  یافته  راه  شهردار  انتخاب  مرحله  به 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  آموخته  دانش  نیز  نائینی 
که  او    ، است  توسعه  اقتصاد  دکترای  مقطع  در 
شهرداری،  اقتصادی  معاونت  بر  عالوه  اکنون  هم 
های  مشارکت  و  گ��ذاری  سرمایه  سازمان  ریاست 
شهرداری مشهد را بر عهده دارد، در مدت فعالیت 
اقدامات  مشهد  شهری  مدیریت  مجموعه  در  خود 
مشهد  به  سرمایه  جذب  حوزه  در  را  توجهی  قابل 
مانده،  زمین  بر  های  گ��ذاری  سرمایه  احیای  و 
سال  پنج  مدت  به  این  از  پیش  و  است  داده  انجام 
خراسان  گذاری  سرمایه  خدمات  مرکز  مدیراجرایی 

رضوی بوده است.
فرآیند  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  چه  اگ��ر   
اما   است  کرده  آغاز  را  مشهد  شهردارجدید  انتخاب 
 87 سال  در  که  خامسی  زاده  تقی  قاسم  طرفی  از 
بازنشسته شده است از طریق دیوان عدالت اداری 
گفته  به  و  بوده  اش  بازنشستگی  حکم  لغو  پی  در 
وکیل  کار  این  برای  شهر  شورای  اعضای  از  یکی 

گرفته است. 

راهکارهای  سمپوزیوم  کار  به  آغاز 
شهر  در  زایی  اشتغال  و  توسعه  علمی 

جدید گلبهار

زایی  اشتغال  و  توسعه  علمی  سمپوزیوم  اولین 
نظران،  صاحب  نخبگان،  اس��ات��ی��د،  شرکت  ب��ا 
خصوصی،  بخش  گ��ذاران  سرمایه  و  دانشجویان 
امروز،  صبح  گزارش  به  کرد.  کار  به  آغاز  گلبهار  در 
و  ش��ه��رداری  همت  به  که  علمی  نشست  ای��ن  در 
شرکت عمران شهر گلبهار و مرکز مدیریت کاربردی 
برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  واقع  دانشگاه 
و منطقه  از مسئوالن کشوری، استانی  شد، جمعی 
ای در زمینه های مختلف علمی و اقتصادی جهت 
ارائه راهکارهای توسعه و اشتغال زایی به تبادل نظر 

پرداختند.
جامع  طرح  کننده  مشاورتهیه  سمپوزیوم  این  در 
طراحی  ساختار  تشریح  به  گلبهار  جدید  شهر 
شهری این شهر جدید پرداخت و در انتها با حضور 
رونمایی  طرح  این  شهرستانی   و  استانی  مسئولین 

شد.
کارگیری  به  علمی  نشست  این  هدف  ترین  مهم 
حل  در  دانشگاهی  جوانان  تخصصی  و  علمی  بنیه 
بر  تکیه  با  ای  منطقه  و  شهری  موضوعات  و  مسائل 

خرد جمعی بوده است.
علمی،اجرایی  ک��ارگ��روه   5 در  همایش  ای��ن 
)گیاهان دارویی و صنعتی() معماری و شهرسازی(

و  ) گردشگری و صنایع دستی() فرهنگ وقف علم 
فناوری( و )انرژی و امور زیر بنایی( برگزار شد.

علمی  راهکارهای  سمپوزیوم  اولین  اختتامیه 
ارائه  با  ام��روز  بعدازظهر  زای��ی  اشتغال  و  توسعه 
راهکارهای  اندیشی  هم  و  ها  کارگروه  مصوبات 
کارگروه  دبیران  و  روسا  حضور  با  مصوبات  اجرایی 
قرائت  همایش  این  بیانیه  پایان  در  و  شد  برگزار  ها 

خواهد گردید.
م��راس��م  ای��ن  ح��اش��ی��ه  در  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
داروه��ای  و  علمی  دستاوردهای  از  نمایشگاهی 
شرکت  خوب  استقبال  مورد  که  شد  برپا  نیز  گیاهی 

کنندگان در این همایش قرار گرفت.

شهر  ش��ورای  وشهرسازی  عمران  کمیسون  رئیس 
پروژه کمربند جنوبی  امیدواریم گره  2  مشهد گفت: 
رضوی  خراسان  جدید  استاندار  توسط  نماز  بولوار  و 
هفته  سومین  در  که  مهدی نیا  محمدهادی  شود.  باز 
حضور  با  پاسخگویی«،  »چهارشنبه های  طرح  اجرای 
در مرکز ارتباطات مردمی 137 شهرداری، پاسخگویی 
تماس های مردمی شهروندان بود، در پاسخ به سئوالی در 
مورد آخرین وضعیت بولوار نماز بیان کرد: به محض اینکه 
طرح  موضوع  شهرسازی،  و  معماری  عالی  شورای  در 
پادگان و اراضی آبشار بررسی و تصویب شود، بر اساس 
داشته ایم،  زمینه  این  در  ارتش  با مجموعه  که  توافقی 
شهرداری نسبت به صدور پروانه ها اقدام خواهد کرد و 
ارتش هم، نسبت به بازگشایی فاز نهایی بولوار نماز اقدام 
جمهوری  ارتش  از  البته  داد:  ادامه  وی  نمود.  خواهد 
اسالمی ایران انتظار می رفت که بازگشایی بولوار نماز را 
به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی منوط نکند 
که این اینگونه نشد، لذا امیدواریم با نتیجه یافتن پرونده، 
شاهد بازگشایی و تکمیل بولوار نماز و استفاده شهروندان 
از آن باشیم. مهدی نیا در مورد آخرین وضعیت کمربند 
برای  تصمیم گیری  موضوع  گفت:  نیز  مشهد  جنوبی 
کمربند جنوبی فراتر از حوزه اختیارات مدیریت شهری 
بوده و این موضوع در استانداری در حال پیگیری است 
با توجه به تغییر و تحوالت پیش رو در مجموعه استانداری 
طی روزهای آینده، باید منتظر ماند تا که استاندار جدید 
برای  شده  انجام  خوب  کارهای  وی،  عمرانی  معاون  و 
پیگیری حل مشکل این پروژه را به سرانجام برسانند.  
وی گریزی نیز به موضوع تخلفات ساختمانی زد و اذعان 
داشت: نظام شهرسازی کشور ما مخصوصا بعد از سال 
62 که شهرداری ها به سوی خودکفایی رانده شدند و 
شهرسازی  ضوابط  بین  تفاوت  به  را  شهرداری  ها  ناف 
دچار  دوختند،  مردم  خواست  و  تفصیلی  طرح های  و 

آشفتگی شد.
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اسالمی  ش��ورای  رئیس  نائب 
شهر مشهد گفت: متأسفانه بعد از 
تصویب طرح های جامع و تفصیلی 
تغییر  معماری  و  عالی شهرسازی  در شورای  آن  ماهیت 

می کند.
حمیدرضا موحدی زاده بابیان اینکه طرح های جامع 
و تفصیلی چشم انداز 10 تا 20 ساله بوده اما در شهر ما تا 
سال قبل عمال متوقف بود، افزود: خوشبختانه شورای پنجم 
و شخص شهردار مشهد این شجاعت را داشتند که از این 

طرح ها رونمایی کنند.
موحدی زاده بیان کرد: امروز منظر شهری خوبی را در 
مشهد شاهد نیستیم زیرا در یک منطقه، ساختمان 30 
طبقه داریم و در کنار آن یک ساختمان 4 طبقه احداث شده 
است اما در طرح های تفصیلی و جامع در هر بخشی از شهر 

پهنه هایی مشخص برای بلندمرتبه سازی تعریف شده تا از هر 
نقطه یک ساختمان برافراشته نشود.

نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد: 
مطابق بند 34 وظایف شوراهای شهر، طرح جامع و تفصیلی 
بعد از تهیه باید توسط شهرداری در شورای شهر تصویب شود 
و سازمان های فرادستی مانند شورای عالی شهرسازی وظیفه 
تصویب نهایی را دارند اما اگر قرار باشد ماهیت طرح را به کلی 
تغییر دهند عمال انگیزه شهرداری گرفته می شود؛ البته در 
این دوره اخیر در وزارت مسکن و شهرسازی از کمیسیون 
عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد دعوت می شود و در 
جلسه شرکت می کنند ولی کماکان این تغییرات انچنان در 
ماهیت این طرح ها تغییر به وجود آورده که حس می کنیم از 
فلسفه طرح خارج شده و دیگر گسترش موزون شهر دست 

ما نیست و اختیارش به جای دیگری رفته است.

شهر  اسالمی  ش��ورای  عضو 
فرسوده  بافت  در  گفت:  مشهد 
آبکوه تا به امروز 33 درصد از اراضی 

30 هکتاری تملک شده است.
مجتبی بهاروند درباره بافت های فرسوده آبکوه و عامل 
اظهار کرد: در خصوص بافت عامل در سال 92 اوراقی 
به ارزش 180 میلیارد منتشر شده که از این عدد 150 
به  مابقی  و  عامل  فرسوده  بافت  اختیار  در  آن  میلیارد 

دستور مدیران وقت در محل دیگری هزینه شده است.
مربوط  زمین های  از  درص��د   75 ح��دود  اف��زود:  وی 
در  که  باقی مانده  درص��د   25 و  شده  تملک  طرح  به 
ادامه تملک و ساخت  برای  با سرمایه گذار  تفاهم  حال 
می باشند و تاکنون حدود 9 تفاهم نامه در این خصوص 

منعقد شده است.

بهاروند در ارتباط با بافت فرسوده آبکوه نیز بیان کرد: 
در این بافت تا به امروز 33 درصد از اراضی 30 هکتاری 
تملک شده و تاکنون در دو مرحله 150 و 200 میلیارد 
تنها 100  دوم  میلیارد  از 200  که  شده  فروخته  اوراق 

میلیارد محقق شده است.
کرد:  تصریح  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  عضو 
و  بازنگری است  در حال  پروژه  هم اکنون طرح مصوب 
مجددًا  طرح  بازنگری  نتایج  شدن  مشخص  به محض 

تملک در دستور کار قرار خواهد گرفت.
طرح نوسازی و به سازی بافت فرسوده آبکوه در سال 
89 با هدف بازسازی این پهنه فرسوده و یکسان سازی 
فضای آن با سایر مناطق شهر مشهد با آنچه در این طرح 
»تاکید بر حفظ ارزش های بومی و پاسخگویی به نیازهای 

روز« عنوان شده است آغاز شد.

کمیسیون  رئ��ی��س  ن��ای��ب 
اقتصادی  و  س��رم��ای��ه گ��ذاری 
گفت:  مشهدمقدس  شهر  شورای 
افزایش یک روز حضور زائر و گردشگر در 
شهر به معنی سرمایه گذاری چندهزار میلیاردی است 

که به این شهر تزریق و رونق اقتصاد شهر را در پی دارد.
از  جمعی  بازدید  حاشیه  در  ودیعی  محمدحسین 
پارک  و  محلی  تصفیه خانه  پروژه های  از  شورا  اعضای 
جنگلی طرق که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
نویی در  و  بدیع  اقدامات  اینکه  بیان  با  اجراست،  حال 
پارک جنگلی طرق در حال انجام است و برای اولین بار 
در کشور شاهد آنها خواهیم بود، اظهارکرد: در کارگاه 
اجرایی این پروژه حدود 300 نفر مشغول کار هستند و 
با راه اندازی و اتمام پروژه 1000 شغل ایجاد خواهد شد.

از  حمایت  منظور  ب��ه  ک��رد:  خاطرنشان  ودی��ع��ی 
سرمایه گذار پروژه، با مصوبه شورای شهر مشهد، 130 
میلیارد تومان از حقوق شهرداری برای دوره ای 5 ساله 
 500 خود  اول  پیشنهاد  در  سرمایه گذار  شد؛  تقسیط 
به  توجه  با  ولی  کرده  پیش بینی  هزینه  تومان  میلیارد 
شرایط امروز این عدد تا یک هزار میلیارد تومان افزایش 

خواهد یافت.
اقتصادی  و  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس  نایب 
شورای شهر مشهد از تعیین تکلیف 25 پروژه شهر مشهد 
و  خبرداد  بوده  متوقف  آنها  عمرانی  عملیات  سالها  که 
شهر  هنگفت  های  سرمایه  توقف،  این  بواسطه  افزود: 
راکد و سیما و منظر شهری نیز ناموزون شده بوده است؛ 
امیدواریم این روریکرد ادامه داشته باشد تا زمینه های 

رفاه شهروندان و زائران رضوی فراهم شود.

افزایش ماندگاری زائر، رونق اقتصادی شهر را در پی خواهد داشتتملک 33 درصد از اراضی بافت فرسوده آبکوهمتاسفانه ماهیت طرح های تفصیلی و جامع پس از تصویب، تغییر می کند
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قبل  از  مقدس  مشهد  شایستگی های شهردار 
مشهد  در  موجود   هنجارهای  لذا   ، شده  تعریف 
شورای اسالمی را در انتخاب شهردار محدود می 
کند. هنجارهای موجود در مشهد ویژگی شهردار 
فرد  لزوما  که  است  کرده  ای  گونه  به  را  شهر  این 
شایسته شهرداری تهران نمی تواند مدیر مناسبی 
برای مشهد مقدس باشد و این شهر را هماهنگ با 
هنجار ها مخصوص آن اداره کند. در حالی که اگر 
شهرداری در اداره مشهد موفق باشد مدیر خوبی 
برای شهرداری تهران و استانداری و حتی وزارت 

کشور خواهد بود.
مردم  همه  به  متعلق  شهری  مقدس  مشهد 
ایران بلکه همه مسلمانان دنیا است به آن جهت 
مقدس  مشهد  ب��رای  دنیا  م��ردم  بلکه  مسلمانان 
نجف  منوره،  مدینه  مکرمه،  مکه  چون  احترامی 
اشرف، کربالی معال قائل می شوند. اکنون که بر 
،آقای  بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  اساس 
باید صندلی شهرداری مشهد  زاده خامسی  تقی 
مقدس را ترک کند ،چه فردی شایسته نشستن بر 
صندلی ای است که مدیران خوبی از جمله پژمان 
اصالح  زاده  تقی  و  گرا  اصول  مرتضوی   ، معتدل 
طلب که سه شهردار دوران آخر و هر سه شایسته و 
الیق وزارت بوده و هستند بر آن نشسته اند خواهد 

بود؟
گذشته، نقشه راه آینده است 

اگر چه آقای تقی زاده خامسی به دلیل انتخاب 

مناطق  و  ستادی  حوزه  برای  مدیران  از  بعضی 
شهری که به توصیه حامیان قوی تر از آقای تقی 
باعث  آنها «  برداشت خود  با  زاده خامسی »البته 
گردید دستوراتش بخوبی اجرا نشود و در مواردی 
و  کارآفرینان  حضور  زمینه  کردن  "فراهم  جمله  از 
بویژه  بنائی  زیر  های  طرح  برای  گذاران"  سرمایه 
توفیق  رض��وی  مطهر  حرم  پیرامون  های  پ��روژه 
چندانی نداشت و نتوانست روحیه سازندگی را در 
شهر ایجاد کند،  لیکن با کمک اعضای شورا موفق 
به پایه ریزی مدیریتی معتدل و هماهنگی با تفکرات 
سیاسی اجتماعی دارای پایگاه کم و بیش مردمی 
در مشهد شد و ایجاد فضای مدیریت در خور برای 
شورای پنجم و شهرداری که نیاز این شهر مقدس 

است، را رقم زد.
امری که در زمان انتخاب تقی زاده کمتر پیش 
بینی می شد لذا اکنون که قانون منع بکارگیری 
یقینا  و  تصویب  سیاسی  نگاه  با  که  بازنشستگان 
عمری کمتر از سه سال خواهد داشت، خراسان 
با  مدیرانی  حضور  از  را  مقدس  مشهد  و  رضوی 
خصوصیات متفاوت ولی موفق محروم می کند الزم 
است وزارت کشور و شورای اسالمی مشهد مقدس 
ویژگی  با  شایسته  شهردار  و  فرماندار  استاندار، 
مقدس  مشهد  و  رضوی  خراسان  مخصوص  های 

برگزینند.
نکته حائز اهمیت اینکه تعیین افرادی به عنوان 
استاندار و شهردار و فرماندار تنها از وظائف وزارت 
کشور و شورای اسالمی شهر مشهد است. دیگرانی 
چون بنده نباید با »فضاسازی انتخاب کنندگان را 
در تنگنا قرار دهیم البته می شود از شورای اسالمی 
است  قرار  اگر  که  کرد  درخواست  مقدس  مشهد 

فردی انتخاب کند که مستقل شهر را مدیریت کند و 
با مسئوالن استانی و کشوری تعامل قدرتمند داشته 
باشد. وقت خود را پیرامون مدیران ، غیر معروف در 
بین مردم و مسئوالن استان و کشور صرف نکنند و 
به دنبال فردی دارای شخصیت اجتماعی موفق که 
از احترام مدیریت استانی و کشوری باالی برخوردار 
مشهد  شهردار  صندلی  جایگاه  بگردند.  باشد 
مقدس اگر از بسیاری وزرا مهمتر نباشد قطعا با آن 

ها برابر است. 
برای مدیریت مشهد مقدس  نیز  راه دیگر  البته 
وجود دارد که خود شورای شهر بیشتر وارد میدان 
شود و تعامالت و ارتباطات و هماهنگی های بیرونی 
را خود انجام دهد تا شهردار بیشتر به امور اجرایی 
و مدیریت بر کارکنان بپردازد که چون شورای فعلی 
کم و بیش از توان هماهنگی برخوردارمی باشد این 

روش نیز میتواند موفق باشد.

این گونه مدیری در بین اعضای شورا و معاونین 
اینکه  به  مشروط  شود  می  پیدا  شهرداری  فعلی 
افراد اگر شهردار شدند اشتباه نکنند و خود  این 
را درجایگاه فردی با مشخصات و توان وزیر کشور 
قرار ندهند و تعامالت شهری را به اعضا و  هیئت 
رئیسه شورای شهر محول کنند و خود به عمران و 
سازندگی شهر بپردازد  و گرنه توفیقی حاصل نمی 
شود بلکه ممکن است به اختالفات و درگیری های 
سیاسی دامن زده و هنجارهای موجود مشهد را در 

مقابل شورا و شهرداری قرار دهد.
شهردار  که  ف��ردی  هر  است  الزم  اینکه  ضمن 
در  خامسی  زاده  تقی  آقای  بزرگ  اشتباهات  شد 
خصوص انتخاب مدیران کم توان و توصیه ای که 
چون از همان ابتدا در تکاپوی رسیدن به شهرداری 
مشهد  سازندگی  به  نتوانستند   ، اند  بوده  مشهد 

بپردازند تکرار نکند.

یادداشت
خبرباید و نباید های انتخاب شهردار جدید مشهد 

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: طی 
دو سال گذشته قرارداد اجرای 3 پروژه مشارکتی به ارزش 
522 میلیارد ریال، 3 پروژه سرمایه گذاری به ارزش240 
میلیارد اجرا و 2 تفاهم نامه به ارزش 279 میلیارد ریال 

توسط بخش خصوصی منعقد شده است.
به گزارش صبح امروز، مهندس هومن گریوانی با بیان 
این مطلب گفت: با توجه به نیاز شهر گلبهار به احداث و 
ایجاد فضاهای تجاری-اداری از مهر ماه 95 تاکنون، 3 
قرارداد مشارکتی به ارزش 522 میلیارد ریال منعقد و در 

مرحله اجرا قرار دارد.
ارزش  به  دیگر  تجاری  پروژه   3 کرد:  خاطرنشان  وی 
240 میلیارد ریال با مشارکت مستقیم بخش خصوصی در 

گلبهار اجرا و به مرحله بهره برداری رسیده است.
با اشاره به اینکه 2 تفاهم نامه دیگر نیز در جهت  وی 
ریال  میلیارد  ارزش 279  با  پروژه های خدماتی  احداث 
نامه ها در  تفاهم  این  از  منعقد شده است، گفت: یکی 
آموزشی،  های  کاربری  با  محله  مرکز  اج��رای  خصوص 
تجاری- کاربری  با  دیگر  مورد  و  است  تجاری  و  ورزشی 

اداری می باشد.
و  داخلی  گ��ذاران  سرمایه  از  دعوت  کرد:  تصریح  وی 
های  فرصت  معرفی  جهت  در  شده  شناخته  خارجی 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه و انعقاد قرارداد با مشاوران 
اقتصادی توانمند جهت تعریف پروژه های کالن شهری و 

فراشهری از اقدامات این حوزه است.
وی با اشاره به پروژه های دارای مطالعات اقتصادی و 
بسته سرمایه گذاری موجود در گلبهار گفت: این پروژه 
-اداری،  تجاری  تجاری،  مختلف  های  کاربری  با  ها 
ورزش��ی،  توریستی-تفریحی،  بهداشتی-درمانی، 

ارزش سرمایه  با  و  پروژه  تعداد 25  به  اقامتی  مسکونی، 
از 15000 میلیارد ریال در مقیاس محله- گذاری بیش 

ناحیه-منطقه-شهر و فراشهری قابلیت اجرایی دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار با اشاره به 
واحد سرمایه گذاری  از سوی  ریزی مدونی  برنامه  اینکه 
همچنین  و  گ��ذار  سرمایه  جذب  جهت  در  شرکت  این 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حال انجام است، 
افزود: شناسایی فرصت های واجد ارزش سرمایه گذاری 
در شهر و انجام مطالعات اقتصادی و همچنین پیگیری 
در جهت تدوین بسته مشوق های سرمایه گذاری از مهم 

ترین این اقدامات بوده است.
اینکه این شرکت بسته های  به  با اشاره  وی همچنین 
مختلفی را برای حمایت از سرمایه گذاران در نظر گرفته 
تهیه  مشارکتی،  های  مدل  انواع  داشت:  اظهار  است، 
مطالعات اقتصادی برای هر یک از پروژه ها، اخذ مجوز 
و دریافت پروانه از شهرداری پشتیبانی  از سرمایه گذار در 

مراحل اجرای کار از مهم ترین موارد حمایتی است.
گفت:  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
زمینی به مساحت 50 هکتار از اراضی موجود در حریم 
در  خورشیدی  مگاواتی   25 نیروگاه  احداث  برای  شهر 
جهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر امکان سنجی 

شده است.

 سرمایه گذاری 1041 میلیارد ریالی 
بخش خصوصی در گلبهار

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان در مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ اسنوکرخبر

همایش پیاده روی خانوادگی برگزار باشگاه های بیلیارد خراسان 4000 نفر عضو فعال دارد
شد

در  و  االول  ربیع  ای��ام  گرامیداشت  مناسبت  به 
اکرم)ص(  رسول  سعادت  با  میالد  فرارسیدن  آستانه 
موعود)ع(  مهدی  بشریت  عالم  منجی  همچنین  و 
همایش پیاده روی و کوهپیمایی خانوادگی آموزشگاه 
شهید هاشمی نژاد 4 مشهد با همت مدیر آموزشگاه و 

انجمن اولیا و مربیان برگزار شد. 
بر اساس این گزارش دانش آموزان آموزشگاه شهید 
هاشمی نژاد 4 جمعه گذشته 25 آبان ماه از ساعت 7 
صبح به همراه خانواده در منطقه سد چالیدره جهت 
ارتقا سالمت روحی و روانی و ایجاد شور و نشاط ضمن 
انجام پیاده روی و کوهپیمایی از طبیعت زیبا و هوای 

پاک منطقه استفاده کردند.  
این  حاشیه  در  آموزشگاه  این  مدیر  نجفی  علیرضا 
پیاده روی نقطه شروعی  این همایش  همایش گفت: 
گماشته  همت  تا  است  منطقه  مدارس  تمامی  برای 

چنین برنامه هایی داشته باشند.
این  از  خانواده ها  خوب  استقبال  به  اشاره  با  وی 
همایش  ادامه داد: در این همایش بیش از 500 نفر 
از دانش آموزان به همراه خانواده مسیر 3 کیلومتری 

منطقه را پیاده روی کردند.
سالمت  را  برنامه ها  اینگونه  اج��رای  از  هدف  وی 
ایجاد  آنها،  اولیای  و  دان��ش آم��وزان  جسمی  و  روح 
محوریت  خانواده هایشان،  و  بچه ها  بین  صمیمیت 
دادن به دانش آموزان در کارهای گروهی، ایجاد ارتباط 
روحیه ی  تقویت  و  والدین  با  فرزندان  بین  صمیمی 
دان��ش آم��وزان  در  همکاری  و  همفکری  همراهی، 

دانست.
ب��رگ��زاری  اه���داف  از  دیگر  یکی  همچنین  وی 
همایش را در راستای توسعه فرهنگ ورزش و نشاط و 
سالمتی همگانی در بین آحاد مختلف جامعه به ویژه 

دانش آموزان ذکر کرد.
مدیر آموزشگاه شهید هاشمی نژاد با اشاره به اینکه 
و  آموزش  روسای  معلمان،  مدیران،  همایش  این  در 
پرورش سمپاد، مسئوالن تربیت بدنی ناحیه 4 حضور 
همراه  به  همایش  این  در  کرد:  نشان  خاطر  داشتند 
برنامه های مفرح از جمله برگزاری مسابقه طناب کشی 
و  دان��ش آم��وزان  با  دبیران  پ��دران،  و  ف��رزن��دان  بین 
و  نفیس  جوایز  اهدا  پایه ها،  آموزان  دانش  همچنین 

صرف صبحانه گرم را برنامه ریزی کردیم.
نجفی درادامه به اهمیت ورزش همگانی و جایگاه 
کردن  نهادینه  و  گسترش  افزود:  و  پرداخت  آن  ویژه 
ورزش در جامعه سبب سالمت جسم و روح افراد آن 

جامعه می شود.

خبر

اسنوکر  لیگ  مسابقات  کشی  قرعه  مراسم 
به  ماه  آبان   24 پنجشنبه  تیم   10 با حضور  استان 
برگزار  شاندیز  و  طرقبه  خشایار  باشگاه  میزبانی 

شد. 
این  در  استان  بیلیارد  و  بولینگ  هیئت  رئیس 
مراسم ضمن خیر مقدم و عرض تسلیت به مناسبت 
شهادت امام حسن عسگری )ع( با ارائه گزارشی از 
برگزاری  گفت:  اخیر  سال  دو  طی  هیئت  عملکرد 
مسابقات انتخابی المپیاد نخبگان اسنوکر)15-12 
ستارگان  جوایز  اهدای  و  اختتامیه  برگزاری  سال(، 
پاکت بیلیارد و همچنین قرعه کشی مسابقات لیگ 
استان  بیلیارد  کمیته های  روسای  همت  به  اسنوکر 
این مدت  در  فعالیت های هیئت  از جمله مهمترین 

بوده است. 
اسنوکر  لیگ  مسابقات  اف��زود:  دوانلو  علیرضا 
استان با حضور 10 باشگاه به صورت رفت و برگشت 
بینی می کنیم  برگزار خواهد شد که پیش  هر هفته 
ادامه  آینده  سال  ماه  اردیبهشت  تا  رقابت ها  این 

داشته باشد.
اسنوکر  لیگ  مسابقات  برگزاری  از  هدف  وی 
تیمی  دیدارهای  و  رقابت  تب  شدن  داغ  را  استان 
توسعه  و  استعدادیابی  روند  داد:  ادامه  و  کرد  ذکر 
برگزاری  با  بولینگ  و  بیلیارد  مهیج  و  مفرح  ورزش 
ایجاد  همچنین  و  ورزشی  و  فرهنگی  جشنواره های 

انگیزه در میان ورزشکاران رونق و قوت می یابد.
 95 سال  ماه  بهمن  از  کرد:  نشان  خاطر  دوانلو 
امروز  و  با ذخیره مالی صفر تحویل گرفتم  را  هیئت 
 10 از  بیش  را  هیئت  مالی  اندوخته  که  خوشحالم 

میلیارد ریال ذکر کنم. 
6دوره قهرمانی کشور

وی خاطر نشان کرد: کسب 6 دوره مقام قهرمانی 
در  ورزشکاران خراسان رضوی  توسط  بیلیارد کشور 
بیلیارد  سال 96 از جمله اقدامات هیئت بولینگ و 

خراسان رضوی است. 
مسابقات  دوره  اولین  برگزاری  شد:  ی��ادآور  وی 
ماراتنی رشته های بیلیاردی در سطح کشور از دیگر 
با  راستا  همین  در  که  بود  استان  هیئت  اقدامات 
نحوه  این  داریم  تصمیم  گرفت،  صورت  که  رایزنی 
فدراسیون  در  رضوی  خراسان  نام  به  را  رقابت ها  از 

جهانی به ثبت برسانیم.

بیلیارد ویژه اصحاب رسانه
از  استان  لیگ  مسابقات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بر  عالوه  داریم  بنا  گفت:  می شود  آغاز  آینده  هفته 
دوره  یک  استان  بیلیارد  لیگ  مسابقات  برگزاری 
اصحاب  از  نفر   64 حضور  با  را  بیلیارد  مسابقات 

رسانه برگزار کنیم. 
بیلیارد  مسابقات  برگزاری  از  همچنین  دوانلو 
خشایار  باشگاه  میزبانی  به  اخیر  ماه  طی  بانوان 

طرقبه و شاندیز خبر داد.
ضمن  استان  بیلیارد  و  بولینگ  هیئت  رئیس 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  از  تشکر  و  تقدیر 
و  توسعه  راستای  در  که  شاندیز  و  طرقبه  شهرستان 
استعدادیابی نخبگان بیلیارد این شهرستان فعالیت 
چشم گیری داشته است گفت: ارغوانی از خادمین 

سکان  استان  بیلیارد  گران  تالش  و 
هدایت هیئت بولینگ و بیلیارد این 

شهرستان را برعهده گرفت.
و  حامیان  ج��ذب  درب��اره  دوانلو 
هیئت  در  مالی  گ���زاران  سرمایه 
گفت: در خصوص اسپانسر و حامی 
مالی برای هیئت مذاکراتی با مراکز 
ک��ه در ص��ورت  م��ال��ی داش��ت��ه ای��م 
رسانه  اصحاب  اط��الع  به  قطعیت 

خواهیم رساند.
2۴داور در هیئت استان

نیز  داوران  کمیته  درب���اره  وی 
هیئت  داوران  کمیته  کرد:  تصریح 

حضور  شاهد  امروز  که  بود  نفر   3 فقط  گذشته  در 
بیش از 24 داور درجه اول و بین المللی در هیئت 

هستیم.
120 باشگاه 

اشاره  با  استان  بیلیارد  و  بولینگ  هیئت  رئیس 
باشگاه های  در  نفر  ه��زار   4 از  بیش  عضویت  به 
و  بولینگ  باشگاه   120 از  بیش  گفت:  بیلیارد 
تعداد  این  از  که  فعالیت می کنند  استان  در  بیلیارد 
راستا  این  در  و  دارند  فعالیت  در مشهد  باشگاه   85
نقش شهرستان ها از جمله نیشابور، درگز و چناران 

پررنگ است.
دوانلو یادآور شد: بیش از 25 تا 40 درصد شرکت 
کنندگان در مسابقات انتخابی استان را ورزشکاران 

شهرستانی تشکیل می دهند.
ح��ض��ور  ب���ه  ه��م��چ��ن��ی��ن  وی 
کشوری  مسابقات  در  ورزشکاران 
اولین  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
 100 ک��ش��وری  مسابقات  دوره 
را  رضوی  خراسان  از  کننده  شرکت 
توجه  با  اما  کردیم،  مسابقات  راهی 
هیئت  در  آل  ایده  شرایط  ایجاد  به 
این آمار را در سال بعد به 128 نفر 

افزایش دادیم.
بیلیارد  و  بولینگ  هیئت  رئیس 
مسابقات  کرد:  نشان  خاطر  استان 
حضور  ب��ا  اس��ت��ان  بیلیارد  پاکت 
16نفر برگزار شد و در نهایت 4 نفر 

میزبانی  به  کشور  بیلیارد  پاکت  مسابقات  به  برتر 
شهرستان انزلی برگزار شد اعزام  شدند.

دوره  ای��ن  قهرمانان  قهرمان  همچنین  وی 
مشهد  شهرستان  از  کامل  مرتضی  را  ازمسابقات 

معرفی کرد.
سرمایه  بهشت 

در ادامه این مراسم رئیس اداره ورزش و جوانان 
از  گزارشی  ارائ��ه  با  وشاندیز  طرقبه  شهرستان 
شهرستان  ای��ن  در  ورزش��ی  هیئت های  عملکرد 
جامپینگ،  بانجی  ورزش��ی  رشته های  فعالیت 
پاتیناژ،  و  اسکی  پیست  اندام،  پرورش  و  بدنسازی 
بهشت  به  شهرستان  ای��ن  از  و...  س��واری  موتور 
به  شهرستان  این  گفت:  و  کرد  یاد  گذاری  سرمایه 
دلیل اینکه یکی از مهمترین مناطق ییالقی مشهد 
است  داخلی  و  خارجی  گردشگران  گاه  تفرج  و 
پتانسیل و ظرفیت سرمایه گذاری در ورزش را دارد، 
مبادی  به  که  است  گردشگری  منطقه  تنها  چراکه 
ورودی شهر مشهد از نظر جغرافیایی نزدیک است. 
سبب  تحرک  و  ورزش  افزود:  سعیدی  محمدرضا 
شادابی و نشاط در زندگی می شود و الزم است همه 
پرنشاطی  و  فعال  حضوری  ورزشی  رشته های  در  ما 

داشته باشیم.
مشاور  ت��ارخ  محمدکاظم  مراسم  این  ادام��ه  در 
و  بولینگ  هیئت  رئیسه  هیئت  عضو  و  استاندار 
بیلیارد استان طی سخنانی ورزش را وسیله ای برای 
و  کرد  ذکر  و جامعه  فرد  تندرستی  و  حفظ سالمتی 
و  پیشرفت  پله های  بیلیارد  و  بولینگ  هیئت  گفت: 
به خوبی و صادقانه طی  اخیر  2 سال  را طی  ترقی 

کرده است. 
وی ادامه داد: درگذشته ورزش در زیر زمین ها و 
با  امروز  اما  می شد،  برگزار  جوانان  چشم  از  دور  به 
باشگاه  رنگین  و  مزین  تبلیغاتی  بیلبوردهای  نصب 
تشویق  و  ترغیب  را  استان  جوان  جمعیت  داران 
به  باشگاه ها  در  حضور  و  نام  ثبت  با  که  می کنند 

جمع آنان ملحق شوند.
وی خاطر نشان کرد: اگر در انتخاب رشته ورزشی 
آن  دنبال  به  مسائل  از  خیلی  باشد  معنوی  مبناها 
یک  که  می شود  سبب  عالقه  و  عشق  آمد،  خواهد 
قرار  مردم  آغوش  در  استان  در  معنایی  با  ورزش 

گیرد.
در  جوان  برتر  چهره های  از  مراسم  این  پایان  در 
برتر، کمیته  نفرات  از  15 سال  12تا  رده های سنی 
اهدای  با  رقابت ها  این  برگزاری  مسئوالن  و  داوران 

لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.  

رسیدن به تناسب اندام در پاییز:
الغر شدن نیاز به تغییر سبك زندگی، تغذیه ی درست 

و ورزش منظم دارد.
پاییز، زمان انتقالی سال است! برگ درختان تغییر 
می کنند، هوا زودتر تاریک می شود، و درجه ی حرارت 
از  بسیاری  عالقه ی  مورد  فصل  پاییز،  می آید.  پایین 
مردم است. با این حال، چنین تغییراتی می  تواند باعث 
فصل،  این  در  دارند  دوست  که  شود  افرادی  استرس 

سالمتی و تناسب اندامشان را حفظ کنند.
ورزشی در فصل سرد سال بیشتر شود، می تواند به 
بدن ما انرژی بیشتری برساند. شادابی و لذت از زندگی؛ 
کلید حفظ تندرستی می باشد. ورزش را می توان بهترین 
راهکار برای حفظ تناسب اندام و خلق و خوی خوب 
سیستم  همچنین  متوسط  ورزشی  تمرینات  دانست. 
ایمنی را تقویت می کند که سالحی عالی برای مقابله با 

عفونت های زمستان است.
سردتر شدن هوا، مانع از بیرون رفتن مردم برای ورزش 
می شود. اما مراقب باشید سردی هوا موجب تنبلی شما 
نگردد. شما می توانید از دستگاه های هوازی )تردمیل، 
به  و  نمایید  استفاده  منزل  در  دوچرخه(  الپتیکال، 

فعالیت بدنی و تناسب اندام خود بپردازید.
ورزش در اوایل روز

سعی کنید در صبح، یا طول روز ورزش کنید. با تغییر 
زمان و زودتر غروب کردن آفتاب، زمان، دیرتر از آنچه واقعا 
هست، احساس می شود. این مسئله، مردم را از حد معمول 
خسته تر می کند. انجام یک برنامه ی تمرینی در اوایل روز، 
ورزش را تضمین می کند، و این امکان را می دهد که در بعد 

از ظهر و شب، اعصاب آرامی داشته باشید.
از بیماری های فصل پاییز جلوگیری نمایید:

   سرماخوردگی در پاییز
سرماخوردگی  فصل  این  بیماری های  شایع ترین  از 
خارج  بینی  از  که  ترشحاتی  سنتی  طب  در  اس��ت. 
می شود زکام و ترشحات پشت حلق را نزله می نامند. 
این ترشحات باید از سر و بینی پاک شوند و به هیچ وجه 
نباید مانع خروج این مواد شد. متأسفانه امروزه با بروز 
اولین نشانه های سرماخوردگی مصرف آنتی هیستامین 
و قرص سرماخوردگی مانع خروج این مواد شده و مدتی 
بعد سرماخوردگی به صورت حادتر و همراه با عفونت 
برگشت می کند که به دلیل سرکوب اولیه که نامناسب 
بوده است، اتفاق می افتد. در مراحل اولیه احساس بروز 
سرماخوردگی قرقره کردن آب ولرم همراه نمک یا جوش 
شیرین، نوشیدن فراوان مایعات گرم و شیرین توصیه 

می شود.

سالمت

بنا داریم عالوه بر برگزاری مسابقات لیگ بیلیارد استان یک دوره مسابقات بیلیارد را با حضور 64 نفر از 
اصحاب رسانه برگزار کنیم

,,

از بهمن ماه سال 95 
هیئت را با ذخیره مالی 

صفر تحویل گرفتم و 
امروز خوشحالم که 

اندوخته مالی هیئت را 
بیش از 10 میلیارد ریال 

ذکر کنم

,,

ورزش در پاییز امیدواری به باز گشایی گره کمربند جنوبی 
و بولوار نماز با استاندار جدید

ملی  ت��ی��م  زن  س��رع��ت��ی 
پیام  به  پیوستن  از  بعد  والیبال 
خود  خوب  روزهای  به  حاال  مشهد 

و باعث پیشرفت تیمش هم شده است. بازگشته 
کاهش  از  که  موسوی  سیدمحمد  فصل  ابتدای  در 
میزان قراردادهای بازیکنان والیبال دلخور بود؛ اعالم 
کرد این فصل نمی خواهد برای هیچ تیمی بازی کند.
از  قبل  را  خ��ود  خ��ارج��ی  پیشنهادهای  ک��ه  او 
با   90 دقیقه  در  ب��ود،  ک��رده  رد  ملی  ب��ازی ه��ای 
پیام  تیم  به  دوستانش  از  یکی  و  قوچان نژاد  اصرار 
از  یکی  برای  غیرمنتظره  انتخابی  پیوست؛  مشهد 
اخیر  دهه  یک  در  که  والیبال  بازیکنان  پرافتخارترین 
به جز یک سال در هر تیمی که بازی کرده، قهرمان 

شده است.
خود  ترکیب  در  را  زیادی  مطرح  بازیکنان  که  پیام 
حساب  به  مدعیان  ج��زو  ظاهر  در  و  ن��داده  ج��ای 
با  سوم  و  اول  هفته  در  شکست  وجود  با  نمی آمد، 
اضافه شدن محمد موسوی به مرور وضع خوبی پیدا 
کرد تا اینکه حاال با 5 برد یکی از باالنشین های لیگ 

می شود. محسوب  والیبال 
والیبال  ادامه  از  کامال  که  هم  موسوی  سیدمحمد 
خود  کار  به  بیشتر  انگیزه  با  حاال  بود،  شده  دلسرد 
در ترکیب مشهدی ها ادامه می دهد. آنها بعد از چند 
برد میلیمتری دیروز باالخره در تهران یک پیروزی 3 
تا در قامت  بر صفر را برابر عقاب نهاجا تجربه کردند 

یک مدعی ظاهر شوند.

س��رم��رب��ی ت��ی��م ه��ن��دب��ال 
بازیکنان  گفت:  س��رب��داران 
مقابل  خوبی  عملکرد  تیم  ای��ن 
با  را  برد  نتیجه  و  نداشتند  گاز گچساران  و  نفت  تیم 

تساوی عوض کردند.
توقف  از  پس  پنجشنبه  عصر  شعبانپور  علی 
در  افزود:  گچساران  گاز  و  نفت  تیم  برابر  در  تیمش 
بودیم  جلوتر  حریف  از  امتیاز  چهار  با  پایانی  دقایق 
بازی  بی دقتی  و  تجربگی  بی  به علت  بازیکنانم  اما 

برد را مساوی کردند.
قرار  برای  داش��ت:  اظهار  وی  ایرنا،  گ��زارش  به 
شرایط  از  باید  جدول  میانی  موقعیت  در  گرفتن 
خانگی  بازی های  امتیاز  و  کنیم  استفاده  میزبانی 

بگیریم. کامل  را 

وی گفت: یکی از نقاط ضعف تیم ما نداشتن دقت 
در شوت و ضربات نهایی است که باید برطرف شود.

بود  عادالنه  مساوی  نتیجه   
نیز  گچساران  گاز  و  نفت  هندبال  تیم  سرمربی 
گفت: بازی برابری بود و هر 2 تیم تاکتیک و برنامه 

های خود را به خوبی به نمایش گذاشتند.
بازیکنان  تیم   2 هر  افزود:  آزادمنجیری  مهدی 
بومی و جوان را در ترکیب خود داشتند و بازی قابل 

نمایش گذاشتند. به  را  قبولی 
هفته  چارچوپ  در  سبزوار  سربداران  هندبال  تیم 
برتر  لیگ  رقابت های  دوره  یکمین  و  سی  ششم 
مقابل   23 نتیجه  با  کشور  باشگاه های  هندبال 
تساوی  به  گچساران  گاز  و  نفت  تیم  خود  حریف 

رسید. 

تیراندازی  فدراسیون  رئیس 
بخش  تشویق  ب���رای  گ��ف��ت: 
رشته  در  ح��ض��ور  ب��ه  خصوصی 
شده  گرفته  نظر  در  حمایتی  بسته های  تیراندازی 

است.
از  برداری  بهره  مراسم  در  پنجشنبه  روز  دادگر  علی 
خراسان  تیراندازی  هیئت  سالن  الکترونیک  خطوط 
اهدای دستگاه سیبل کش،  افزود:  در مشهد  رضوی 
یک  یا  پ��روازی  اهداف  برای  بشقاب  پرتاب  دستگاه 
برای  که  است  کارهایی  جمله  از  لول   2 تفنگ  قبضه 

تشویق بخش خصوصی در این زمینه انجام می شود.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه پیش از این برای 
پول  باید  خصوصی  بخش  سالن،  یا  زمین  یک  بازدید 
می کرد  پرداخت  را  هزینه ها  دیگر  و  هواپیما  بلیط 

آنها  پای  جلو  اول  گام  در  اقدام  این  با  داشت:  اظهار 
انجام  سیاستگذاری  طبق  اما  می شد  اندازی  سنگ 
بخش  این  خصوصی،  بخش  تشویق  منظور  به  شده 
اقامت  و  هواپیما  کارشناسی،  هزینه های  پرداخت  از 

معاف است.
وی گفت: رشته تیراندازی یک رشته دینی و مذهبی 
این  در  بانوان  حضور  برای  مانعی  هیچگونه  و  است 
رشته وجود ندارد بطوریکه هم اکنون بانوان قهرمان و 

افتخار آفرین بسیار در این رشته فعالیت دارند.
الکترونیک 20 خط  از   بهره برداری 

درباره  نیز  رضوی  خراسان  تیراندازی  هیئت  دبیر 
هیئت  این  سالن  الکترونیک  خطوط  از  برداری  بهره 
یک  هزینه  با  تیراندازی  الکترونیک  خط   20 گفت: 

میلیارد و 600 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

بخش خصوصی فعال در رشته تیراندازی مورد حمایت قرار می گیردبازیکنان ما عملکرد خوبی مقابل تیم نفت و گاز گچساران نداشتندستاره والیبال در مشهد احیا شد

خبر

مدال آوران مسابقات پاراالمپیک جاکارتا پس از 
درخشش در این بازی ها 23 آبان با رهبر فرزانه 
انقالب دیدار کردند. بسیاری از این ورزشکارانی 
که در این رقابت ها توانستند افتخار آفرینی کنند 
خراسانی بودند و از دیدار با رهبر معظم انقالب 

می گویند: 
دیدار با رهبری اهداف ورزشی ام را قوت بخشید

رشته  در  طال  م��دال  دارن���ده  عبدی  حسن 
بسکتبال با ویلچر در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا 
درخصوص دیدار امروز رهبر با ورزشکاران گفت: 
محسوب  آروز  یک  همه  ب��رای  رهبری  دی��دن 
می شود خوشحالم که کسب مدال این فرصت را 
در اختیار من قرار داد تا این آرزوی برای من محقق 
شود. عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر ادامه داد: 
فراهم کردن این فرصت برای کاروان پاراآسیایی 
نشان دهنده اهمیت دادن به ورزش جانبازان و 
معلولین در ایران است. صحبت های ارزشمندی 
در این دیدار رهنمود ما در ادامه زندگی ورزشی 
ما شد مهم ترین جمله رهبر خطاب به ورزشکاران 
از نظر من این بود که فرمودند: ورزش یک ارزش 
است وقهرمانان برفراز این کوه ایستاده اند ورزش 
همگانی نیز دامنه ی این کوه است که نظارت گر 

این قله است.
عبدی تصریح کرد: از نظر رهبری ورزشکاران 
سفیر کشورهای مختلف هستند و می توانند از 
ترویج  جهان  در  را  اسالمی  فرهنگ  طریق  این 
با موفقیت در عرصه هی ورزشی قدرت  دهند و 
این  می کشند.  کشور  دشمنان  به  را  ما  جوانان 
دیدار سبب شد تا جدی تر به آینده ورزشی ام نگاه 

کنم و هدفم برای حضور در بازی های پاراآسیایی 
و پارالمپیک قوت گرفت.

پیگیری مسابقات ورزشکاران توسط رهبر امری 
خوشایند است

کاروان  این  طالیی  ورزشکار  ایزدیار  شاهین 
و  گفت  دیدار  این  در  خوشاینداش  احساس  از 
عنوان کرد: صحبت و دیدن باالترین شخصیت 
یک مملکت باعث خوشحالی و ایجاد شعف در 

تمام ورزشکاران می شود.
ملی پوش شنای کشورمان ادامه داد: در این 
دیدار مهم ترین اتفاقی که مرا شگفت زده کرد 
پیگیری مسابقات ما توسط رهبر بود، ایشان مرا 
به چهره نمی شناختند اما پرسیدن ورزشکاری 
و  ایستادم  من  و  کرده  کسب  طال  چندین  که 
مقابلشان عرض ادب کردم. رهبر انقالب تالش 
کردند تا با ایجاد امید وانگیزه به کاروان روحیه 
اتمام  از  پیش  تا  کردند  توصیه  وزیر  به  و  دادند 
و  جانباز  ورزشکاران  وحقوق  مزایا  دولت  این 
معلول را پیگیری کنند تا میزان جوایز و حقوق 
شود.  برابر  آسیایی  با  پاراآسیایی  ورزشکاران 
رفت  نخواهد  خاطرم  از  گاه  هیچ  که  جمله ای 
مملکت  پشتوانه  مارا  انقالب  رهبر  که  بود  این 
خطاب کردند و گفتند برای ایران که دشمنان 
زیادی دارد ورزشکاران با ورزش امید را در کشور 

زنده می کنند. 
جاکارتا  پاراآسیایی  ک��اروان  مرد  طالیی ترین 
بخاطر  ای��ران  م��ردم  تمام  از  گفت:  پایان  در 
حمایت هایی که از من داشتند تشکر ویژه دارم 
و سپاس گذارم که با دعای خیرشان به ما امید 

وانگیزه می دهند.

انگیزه  ایجاد  رهبری  دیدن  دستاورد  مهم ترین 
مضاعف در ورزشکاران است

نداپنجه باشی دارنده مدال نقره والیبال نشسته 
دیدار  2018درخصوص  پاراآسیایی  بازی های 
ظهر امروز با رهبر انقالب اسالمی گفت: به طور 
حتم دیدن رهبری مهم ترین دستاوردی که دارد 
ورزشکاران  در  مضاعف  انگیزه  و  روحیه  ایجاد 
است. ملی پوش والیبال نشسته کشورمان ادامه 
داد: از این پس یکی از اهدافم در کسب مدال 
مالقات با رهبر است آنقدر این دیدار برایم لذت 
بخش بود که حتی نمی دانم چگونه آن را توصیف 
کنم. رهبر ارزش مدال های معلولین را به خاطر 
سختی که دارد دوبرابر ورزشکاران عادی عنوان 
احساس  شد  سبب  ایشان  جمله  این  کردند، 
کنم در کشوری زندگی می کنم که برای تمامی 
ورزشکارانش ارزش قائل هستند و تفاوتی ندارد 
این ورزشکار معلول است یا سالم. جلسه دوستانه 
از  به راحتی  و صمیمی برگزار شد و ورزشکاران 
مشکالتشان با رهبر صحب کردند هنوز هم از این 

دیدار شگفت زده ام.
میدان  وارد  گذشته  از  تر  مشتاق  پس  این  از 

می شویم
نقره  و  انفرادی  برنز  دارنده مدال  رضا غالمی 
تیمی سومین دوره بازی های پاراآسیایی جاکارتا 
انقالب  رهبر  با  گذشته  روز  دیدار  خصوص  در 
اسالمی گفت: دیروز از بهترین روزهای زندگی 
من بود، احساسی که در این دیدار تجربه کردم 

هیچگاه تکرار نخواهد شد.
ملی پوش جودو کشورمان ادامه داد: افتخاری 
که دیروز قسمت ما شد در واقع بزرگترین آرزوی 

من در زندگی بود که بالخره محقق شد. رهبر 
با بیان این جمله که ورزشکاران معلول  انقالب 
بهتر از ورزشکاران عادی هستند، ارزش کار مارا 
باالتر از دیگر ورزشکاران دانستند چرا که شرایط 
باال  برای  ما  را پشت سر می گذارند.  دشوارتری 
بردن پرچم جمهوری اسالمی از این پس لحظه 
را  برابری  چند  انگیزه  زی��را  می کنیم  شماری 
دریافت کردیم که مارا مشتاق تر از گذشته راهی 

میدان می کند.
بزرگترین آرزویم حضور در پاراالمپیک است

عاطفه نقوی دارنده مدال طالی شطرنج بازی 
های پارا آسیایی اندونزی درخصوص دیدار روز 
برای  گفت:  اسالمی  انقالب  رهبر  با  گذشته 
نخستین بار به دیدار رهبر کشورم رفتم که یکی 
حساب  به  زندگی ام  طول  تجربیات  بهترین  از 

می آید.
شطرنج باز کم بینای کشورمان تاکید رهبری 
رهنمود  مهمترین  را  ورزشکار  بانوان  حجاب  بر 
یک  ورزش  جمله ی  اف��زود:  و  دانست  ایشان 
ارزش است رهبرمان پرمعنا ترین جمله ای بود که 
شنیدم و هیچ گاه از خاطرم نمی رود. در اندونزی 
لباس  با  زن  ورزش��ک��اران  و  بود  گرم  بسیار  هوا 
راحت حضور داشتند اما بانوان ایرانی عالوه بر 
لباس های که برتن داشتن بعضًا از چادر هم به 
عنوان پوشش استفاده می کردند تحمل چنین 
است.  ارزشمند  و  واال  هدفی  مستلزم  شرایطی 
پارالمپیک  مسابقات  وارد  نیز  شطرنج  دارم  آرزو 
شود تا بتوانم در آن رقابت ها هم افتخار آفرینی 
کنم و باری دیگر پرچم کشورمان را در میادین 

مهم ورزشی به اهتزاز درآورم.

گزارش
دیدار ورزشکاران پاراالمپیک با رهبری

سرویس ورزشی

سرویس ورزشی

خبر

خبر

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی رده سنی نونهاالن انتخابی 
استان جهت اعزام به المپیاد استعدادهای برتر کشور پنجشنبه 
گذشته با معرفی نفرات برتر در خانه کشتی استاد حمید توکل 

برگزار شد.
بر اساس این گزارش در رقابت های رشته فرنگی، تعداد 59 
کشتی گیر منتخب استان از 10 شهرستان در 10 وزن طی 6 
دور و با انجام 94 کشتی با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف به 

شرح ذیل پایان یافت:  
38 امیر حسین پروانه مشهد

41 حمید کفایی قوچان
44 جواد احمدآبادی نیشابور

48 محمد کریمیان مشهد
52 ایمان تحقیقی مشهد

62 امیر محمد توپچی فیروزه
68 علی ناصح نیشابور

75 مهدی شورئی نیشابور

85 حسین نیرآبادی فیروزه
100 ابوالفضل بارونی سرخس

 59 تعداد  شرکت  با  نیز  آزاد  رشته  رقابت های  همچنین 
کشتی گیر منتخب استان از 10 شهرستان در 12 وزن  طی 6 
دور و با انجام 94 کشتی با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف به 

شرح ذیل پایان یافت:  
35 کیلو نوید میرزاپور مشهد

38 امید قدسی نیشابور
41 ابوالفضل باقری مشهد

44 احمد محمد نژاد جوان مشهد 
48 سجاد نرگسی قوچان

52 داود صبوری مشهد
57 علی هژبرالساداتی مشهد

62 مجید باقری مشهد
68 عباس صادق مشهد

75 سجاد حسین آبادی سبزوار
85 محمدرضا حسین پور مشهد

100 سیداحمد جوادی مشهد
الزم بذکر است، المپیاد استعدادهای برتر کشتی آزاد کشور 
مورخ 5 آذرماه در شهر قزوین و کشتی فرنگی کشور 7 آذرماه 

در شهر بیرجند برگزار خواهد شد.

طی حکمی از سوی مسعود ریاضی، رئیس هیئت کشتی 
خراسان رضوی، ابراهیم رضا قلی زاده به عنوان رئیس هیئت 

کشتی شهرستان مشهد منصوب شد.
بر اساس این گزارش، دکتر ابراهیم رضا قلی زاده از کشتی 

نوجوانان  رده های  در  که  بوده  رضوی  خراسان  اسبق  گیران 
عناوین  دارای  کشور  سطح  در  پهلوانی  کشتی  و  جوانان  و 
قهرمانی می باشد. وی بواسطه تحصیالت خود در رشته حقوق 
و تدریس در دانشگاه و فعالیت در حرفه وکالت، از سال ٩٣ 
مسئولیت کمیته انضباطی هیئت کشتی خراسان رضوی را نیز 
بر عهده دارد. گفتنی است در سوابق وی دو دوره نایب رئیسی 
هیئت کشتی استان و همچنین عضویت در هیئت رئیسه به 

چشم می خورد.

کشتی گیران منتخب استان برای 
اعزام به المپیاد استعدادهای برتر 

کشور معرفی شدند

قلی زاده، رئیس هیئت کشتی 
شهرستان مشهد شد

وحید داودی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

خبرنگارمجید خروشی

سرویس ورزشی

سرویس ورزشی



آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد قوچان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 503 و شناسه ملی 10380069449 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ   
01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز )سهامی عام( به شماره ثبت 243852 به نمایندگی آقای حمیدرضا شاد کدملی 
0872844031 رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و شرکت تولیدی وساختمانی سترا ) سهامی خاص( به شماره 45066 به نمایندگی آقای هدایت شاد کدملی 0871995603 
نائب رئیس هیئت مدیره و خانم جمیله حمدخدا کدملی 1818752042 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداور وهمچنین نامه های 

عادی واداری شرکت با امضاء آقای حمیدرضا شاد رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل منفردًا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )290599(

مفـقـودی

ملی  شماره  به  بربروشان  ناهید  به  مربوط   1306059 شماره  به  حسابداری  کارشناس  التحصیلی  فارغ  موقت  گواهی 
باشد می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   0732۴5902۸

مفـقـودی

پالک  شماره  به   1973 مدل  بنز  سیستم  چوبی  باری  کامیون  ماشین  به  مربوط   ۴10۸163 شماره  به  هوشمند  کارت 
سعیدی  مجتبی  به  متعلق   33۴75310۸۴6۴69 شاسی  شماره  10001625و  موتور  شماره   ۸3 ایران   35 ع   ۴3۸

میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  عمله 

میز خبر
کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در ۶ سال اخیر/عضو فراکسیون زنان: ورود زنان به ورزشگاه ها ادامه می یابد

روایت هولناک دادستانی عربستان از قتل و تکه تکه شدن جمال خاشقجی/ تحریم 17 فرد سعودی از سوی خزانه داری آمریکا

رئیس  مرگ  به  منجر  سانحه  علل    
سازمان تأمین اجتماعی و تکذیب اعترافات 

راننده نفت کش
بررسی  از  پس  گفت:  گلستان  پلیس راه  رئیس 
کارشناسان  با  مشورت  و  استان  پلیس راه  افسران 
اعزامی از تهران، سه عامل تأثیرگذار در بروز سانحه 
سازمان  معاون  و  رئیس  فوت  به  منجر  رانندگی 
علی  دوم  سرهنگ  شد.  مشخص  اجتماعی  تأمین 
از  تقدم  حق  نکردن  رعایت  داشت:  اظهار  عبدی 
رئیس  حامل  لندکروز  تویوتا  خودرو  راننده  سوی 
زدن،  دور  هنگام  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  فقید 
توجه ناکافی به جلو از سوی راننده تریلی و ناایمن 
دلیل  سه  حادثه  وق��وع  محل  دورب��رگ��ردان  ب��ودن 
این سانحه شناخته شد. وی تصریح  بروز  اصلی در 
بروز  در  مساوی  به طور  یک  هر  عامل  سه  این  کرد: 

حادثه مقصر تشخیص داده شدند.
استان  دادگستری  رئیس کل  هاشمیان،  هادی 
گلستان درباره مطلب منتشرشده در فضای مجازی 
بودن  عمدی  به  نفت کش  راننده  اعتراف  بر  مبنی 
تأمین  مدیرعامل  فوت  به  منجر  رانندگی  سانحه 
این مسئله شدیدًا تکذیب می شود  اجتماعی گفت: 
و سانحه روز گذشته، یک تصادف اتفاقی بوده است.

سید محمدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین 
پارلمانی  معاون  تاج الدین  عبدالرحمن  و  اجتماعی 
و رفاه  تعاون، کار  آبان در جریان سفر وزیر  وی، 24 
جان  رانندگی  سانحه  براثر  گلستان،  به  اجتماعی 

خود را از دست دادند./ ایرنا- انتخاب
در  بیکاری  نرخ  بیشترین  و  کمترین    

۶ سال اخیر
سال   6 در  استان ها  بیکاری  نرخ  فاصله  بررسی 
که  است  آن  از  حاکی   90 دهه  ابتدای  از  گذشته 
 8.8 میزان  به   93 سال  به  مربوط  شکاف  کمترین 
با   95 سال  به  مربوط  نیز  شکاف  بیشترین  و  درصد 
پایین ترین  مقایسه ای  آمار  است.  درصد   14.7 نرخ 
استان ها  بیکاری  نرخ  باالترین  با  بیکاری  نرخ 
سال   6 طی  ایران  آمار  مرکز  یافته های  استناد  به 

تا   90 سال های  طی  که  است  آن  از  حاکی  اخیر 
استان ها  بین  در  بیکاری  نرخ  شکاف  بیشترین   96
این  در  که  به این ترتیب  است   95 سال  به  مربوط 
مربوط  درص��د   22 با  بیکاری  نرخ  باالترین  سال 
نیز  بیکاری  نرخ  پایین ترین  و  کرمانشاه  استان  به 
بود؛  درصد   7.3 نرخ  با  مرکزی  استان  به  مربوط 
سال  این  در  بیکاری  نرخ  مطلق  شکاف  بنابراین 
به عبارتی می توان گفت،  بود.  14.7 درصد  معادل 
به عنوان  کرمانشاه  استان  بیکاری  نرخ   95 در سال 
پربیکارترین استان کشور نزدیک به سه برابر استان 
بوده  کشور  استان  بیکارترین  کم  به عنوان  مرکزی 

مهر است./ 
گاز  به جای پول  از عراق    دریافت غذا 

دروغ است
اتحادیه صادرکنندگان  حمید حسینی، سخنگوی 
نفت، گاز و پتروشیمی خبر دریافت غذا از عراق در 
را دروغ رویترز دانست و گفت:  ایران  ازای پول گاز 
دینار  با  را  گاز  پول  کرده اند  پیشنهاد  عراقی ها 

ایسنا کنند./  پرداخت 
  برای اطالع از تعداد سیم کارت هایتان 

بگیرید استعالم 
است  نامتان  به  که  سیم کارت هایی  تعداد  از  اگر 
تعداد  استعالم  سامانه  به  مراجعه  با  ندارید،  اطالع 
این  از  اپراتورهای مخابراتی  سرویس های مشترکین 
اطالع  بدون  درصورتی که  و  شوید  باخبر  موضوع 
به  نسبت  است،  شده  ثبت  نامتان  به  خطی  شما 
پورتال  به  مراجعه  با  کاربران  کنید.  اقدام  آن  قطع 
در  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 
اینترنتی  نشانی  در  یا  و  الکترونیکی  خدمات  بخش 
تعداد  از  می توانند   mobilEcouNT.crA.ir

شده  گاه  آ شده،  ثبت  آنان  ملی  کد  با  که  خطوطی 
آن ها  از  که  خطوطی  کردن  غیرفعال  به  نسبت  و 

ایسنا کنند./  اقدام  نمی کنند،  استفاده 
در  کشور  طالی  ذخیره  درصد   31   

آذربایجان غربی قرار دارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 

غربی با اشاره به اینکه این استان 31 درصد ذخیره 
آذربایجان  آمار  این  با  گفت:  دارد،  را  کشور  طالی 
شناخته  ایران  طالی  نخست  قطب  به عنوان  غربی 
دو  اف��زود:  اسکندری  جعفرصادق  اس��ت.  ش��ده 
 32 که  دارد  وجود  غربی  آذربایجان  در  طال  معدن 
است.  آن ها  قطعی  ذخیره  تن  هزار   700 و  میلیون 
»زرش��وران«   طالی  معدنی  واح��د  ک��رد:  بیان  وی 
خاورمیانه  طالی  معدن  بزرگ ترین  به عنوان  تکاب 
'آق  طالی  و  سال  در  تن  شش  تولید  ظرفیت  با 
تا  است  کرده  ایجاد  را  فرصتی  شهرستان  این  دره' 
در  گران بها  محصول  این  تولید  نخست  حلقه های 

ایرنا جنوب استان شکل گیرد./ 
  هشدار آمریکا به بانک ها و شرکت های 

اروپایی در خصوص مبادله با ایران
امور  در  آمریکا  دولت  ویژه  نماینده  هوک  برایان 
ایران روز پنجشنبه به بانک ها و شرکت های اروپایی 
در خصوص هرگونه مبادله با ایران هشدار داد. وی 
افزود: بانک ها و شرکت های اروپایی در جریان این 
را  ایران  علیه  تحریم ها  آمریکا  که  هستند  موضوع 
خود  اظهارات  در  هوک  کرد.  خواهیم  اجرا  قاطعانه 
به این خبر خبرگزاری رویترز درباره مشکالت پیش 
برای  ویژه  کانالی  راه اندازی  در  اروپا  اتحادیه  روی 
رویترز  کرد.  اشاره  ایران  با  مالی  مبادالت  تسهیل 
ادامه  برای  اروپا  اتحادیه  جدید  طرح  که  کرد  ادعا 
آمریکا  تحریم های  برخالف  که  ای��ران  با  تجارت 
انجام می شود، با توجه به اینکه هیچ کشور اتحادیه 
از  ترس  دلیل  به  را  طرح  این  اجرای  میزبانی  اروپا 
ناکام  تقریبًا  نپذیرفت،  آمریکا  تنبیهی  اقدام های 
گاه تکذیب  مانده است. ادعایی که از سوی منابع آ

تابناک شد./ 
عربستان  دادستانی  هولناک  روایت    

از قتل و تکه تکه شدن جمال خاشقجی
که  است  ک��رده  اعتراف  سعودی  دادستان کل 
کشته  از  پس  سعودی  منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی 
مثله  استانبول  در  رژیم  این  کنسولگری  در  شدن 
شد. بر اساس نتایج تحقیقاتی که حکومت سعودی 

و  کشته  را  خاشقجی  متهم،  پنج  داده،  انجام 
جسدش را مثله کرده اند، نکته قابل توجه این است 
که  شده  انجام  طرفی  سوی  از  تحقیقات  این  که 
این جنایت  انجام  و  قتل  فرمان  در صدور  مقاماتش 
تحقیقات  این  سبب  همین  به  و  داشته اند  مشارکت 
باشد.  عادالنه  و  بی طرفانه  و  شفاف  نمی تواند 
نتایج تحقیقات  امروز  سخنگوی دادستانی سعودی 
اعالم  را  خاشقجی  جمال  شدن  کشته  درباره  خود 
کرد و گفت تیم سعودی که به استانبول اعزام شد، 
بازگشت  به منظور  خاشقجی  کردن  متقاعد  برای 
تیم  این  فرمانده  اما  می کرد،  تالش  عربستان  به 
دستور قتل خاشقجی را صادر کرد و جسدش مثله 
همکاری  تیم  با  که  ترکیه ای  شهروند  یک  تحویل  و 
سعودی  دادس��ت��ان��ی  سخنگوی  ش��د.  م��ی ک��رد، 
زدوخورد،  و  درگیری  جنایت،  ارتکاب  شیوه  گفت 
مواد مخدر  آمپول حاوی  تزریق  و  را بستن  دست وپا 
آمر  شد،  خاشقجی  مرگ  به  منجر  که  است  وی  به 
این  بود.  مذاکره کننده  تیم  رهبر  خاشقجی  قتل 
سعودی،  تیم  اعضای  از  یکی  است  آورده  سخنگو 
کار  از  را  کنسولگری  ساختمان  کنترل  دوربین های 

تابناک بود./  انداخته 
سوی  از  سعودی  فرد   17 تحریم    

آمریکا خزانه داری 
تعدادی  که  سعودی  فرد   17 آمریکا  خزانه داری 
سلمان  بن  محمد  به  نزدیک  اف��راد  از  آن ه��ا  از 
استیو  ک��رد.  تحریم  اس��ت،  عربستان  ولیعهد 
این  که  گفت  آمریکا  خ��زان��ه داری  وزی��ر  منوچین 
قتل  در  می گیرند  ق��رار  ما  تحریم  تحت  که  اف��راد 
همچنین  داشتند.  دست  خاشقجی  جمال  فجیع 
خواست،  عربستان  از  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
تدابیری اتخاذ مناسب برای توقف هدف قرار دادن 
مخالفان سیاسی و روزنامه نگاران اتخاذ کند. سعود 
القحطانی مشاور دربار سعودی و »محمد العتیبی« 
کسانی  ج��زو  استانبول  در  سعودی  سرکنسول 
گرفته اند./  قرار  تحریم ها  فهرست  در  که  هستند 

تابناک

تحویل  احتمال  از  گمانه زنی هایی    
فتح ا... گولن به اردوغان از سوی آمریکا

این  دولتی  سازمان  چند  از  ترامپ  دونالد  دولت 
استرداد  قانونی  ابزارهای  تا  است  خواسته  کشور 
اردوغان  طیب  رجب  منتقد  واعظ  گولن،  فتح ا... 
به منظور  ترامپ  دول��ت  کنند.  فراهم  ترکیه  به  را 
ترکیه،  رئیس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب  ترغیب 
درباره  عربستان  حکومت  علیه  فشارها  کاهش  به 
این  نهادهای  از  برخی  به  خاشقجی،  جمال  قتل 
اخراج  قانونی  راه ه��ای  است  داده  دستور  کشور 
کنند.  بررسی  را  ترکیه  به  او  تحویل  و  گولن  فتح ا... 
که  است  اردوغ��ان  منتقد  واع��ظ  گولن،  فتح ا... 
را  او  ترکیه  دولت  دارد.  اقامت  آمریکا  در  هم اکنون 
کشور  این  در   2016 نافرجام  کودتای  اصلی  طراح 
آنکارا شده  به  بارها خواستار استرداد آن  می داند و 
اما واشنگتن تاکنون این درخواست دولت اردوغان 

را رد کرده است./ تابناک
به  زنان  ورود  زنان:  فراکسیون  عضو    

ادامه می یابد ورزشگاه ها 
ورود  گفت:  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو  یک 
اولویت  با  و  تدریجی  شکل  به  ورزشگاه ها  به  زنان 
بازی های ملی ادامه می یابد. فاطمه ذوالقدر اظهار 
باشد.  داشته  ادام��ه  رویه  این  است  قرار  داش��ت: 
قطعًا این رویه تدریجی ادامه خواهد یافت و اولویت 
در  زنان  حاضر  حال  در  است.  ملی  بازی های  با 
می یابند.  حضور  نیز  والیبال  و  بسکتبال  بازی های 
وی در پاسخ به اینکه آیا این برای بازی های داخلی 
به شکل  نیز صادق است، تصریح کرد:  باشگاهی  و 
نیاز  حدی  تا  موضوع  این  به هرحال  بله.  تدریجی 
از  مسئله  این  قطعًا  اما  دارد.  فرهنگ سازی  به 
ریاست  زنان  معاونت  و  ورزش  وزارت  اولویت های 

تهران پالس است./  جمهوری 
ضد  دارو  و  غذا  سالح  از  استفاده    

شهروندان جنایت علیه بشریت است
استفاده  متحد،  ملل  سازمان  در  ای��ران  سفیر 
شهروندان  علیه  سالحی  به عنوان  دارو  و  غذا  از 

نیروی  گفت:  و  برشمرد  بشریت  علیه  جنایت  را 
علیه  اقتصادی  تمام عیار  جنگ  ایجاد  با  مخربی 
تالش  انحراف  یا  گذاشتن  ناکام  دنبال  به  ایرانیان 
آل  اسحاق  است.  بشر  حقوق  ارتقای  برای  ایران 
درب��اره  رأی گیری  از  پیش  پنج شنبه  روز  حبیب 
کمیته  در  ایران  علیه  کانادا  پیشنهادی  قطعنامه 
مطلب  این  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سوم 

را مطرح کرد./ ایرنا
بهانه  به  دبستانی  پسر  دو  به  تعرض    

دیدن خرگوش
 پسری که به اتهام آزار و اذیت دو کودک دستگیر 
کودکی  در  خودش  شد  مدعی  بازجویی ها  در  شده 
در  من  ساله:   21 متهم  بود.  شده  تعرض  قربانی 
زمانی  یک بار  شدم.  تعرض  قربانی  بار  دو  کودکی 
که 7 سال بیشتر نداشتم و دفعه دوم 14 سالم بود 
که دو مرد مرا آزار دادند. یکی از دلیل هایی که این 
انتقام جویی بود.  دو کودک را به خانه بردم به نوعی 
هستم  هم جنس گرا  من  که  بود  این  ماجرا  اصل  اما 
و از طرفی بیماری دوقطبی - روحی - دارم./ایسنا

  عارف دوباره رئیس شد
عالی  شورای  سوم  دور  رسمی  جلسه  اولین  در 
عارف  محمدرضا  اصالح طلبان،  سیاست گذاری 
انتخاب  عالی  شورای  رئیس  به عنوان  آرا  به اتفاق 

تابناک شد./ 
برای  ترامپ  به  نتانیاهو  تبریک    

ایران تحریم ملت 
رژی��م  نخست وزیر  نتانیاهو  بنیامین  دف��ت��ر   
که  کرد  اعالم  اطالعیه ای  انتشار  با  صهیونیستی 
ایران  اق��دام  گروه  رئیس  هوک  برایان  و  نتانیاهو 
و  دیدار  یکدیگر  با  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  در 
آن طور  کردند.  رایزنی  ایران  با  مقابله  لزوم  درباره 
این  در  نتانیاهو  است،  آمده  اطالعیه  این  در  که 
تحریم ها  اعمال  برای  آمریکا  رئیس جمهور  به  دیدار 
این  که  است  کرده  ادعا  و  گفته  تبریک  ایران  علیه 
برقراری  برای  آمریکا  سوی  از  مهم  گامی  تحریم ها 

صلح در منطقه و جهان است./ تابناک

امام صادق )ع( فرمودند:
س�خاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده 
اس�ت و تنه�ا آن ك�س بخش�نده اس�ت كه از یقی�ن و هّم�ت واال برخ�وردار باش�د ؛ زیرا كه 

بخشندگی پرتو نور یقین است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

را ما  مد  نیا نظر  رد  تو  نقش  جز 
را ما  مد  نیا ر  هگذ ر تو  ی  کو جز 

ت عهد رد  را  همه  مد  آ ش  خو چه  ر ا ب  خوا
را ما  مد  نیا رد  چشم  هب  که  حقا 

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:11اذان مغرب: 16:42 

اذان صبح فردا: 04:43

نیمه شب شرعی:22:33

غروب آفتاب:16:23 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:16

اسرا

صالبت، اس�تواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن اس�ت... چنین مران دین باور از آس�یب نس�یان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا 
مصون اند، چنین نام آورانی كه اهل سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، 

زیرا تقوا كلید استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
 

سروش هدایت، ج 3، ص176
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت دامداری کشاورزی یاران جاده کالت شرکت تعاونی به شماره ثبت 19800 و شناسه ملی 10380353184 به استناد صورتجلسه مجمع   
عمومی عادی سالیانه مورخ 26/06/1397 و نامه شماره 1838/19/506 مورخ 16/07/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عملیات 
و ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی 1395 و 1396 تصویب شد. - سرمایه شرکت از مبلغ 780800000 ریال به مبلغ 910800000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. - آقای حسین حسینی مقدم به شماره ملی 0933334532 و آقای عباس حسینی مقدم به شماره ملی 0939477564 به عنوان بازرس برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )29059۸(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران کاشمر شرکت تعاونی به شماره ثبت 190 و شناسه ملی 10380033912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی   
نژاد  اسماعیل  غالمحسین  1-آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  کاشمر  روستائی  تعاون  14/10/96اداره  1493/19/506م��ورخ  شماره  نامه  برابر  و   23/09/1396 مورخ 
فرزند عباسعلی به کد ملی 0902070274 آقای علی امامی کسرینه فرزند علیرضا به کد ملی 0902121146 به سمت بازرسین شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

-2صورتهای مالی سال 95به تصویب مجمع رسید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )290602(

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
آقای شرکت کارتن مشهد محکوم  بایگانی اجرای احکام 110.4.970731  به  شماره  از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مشهد  اجرائی صادره  پرونده کالسه  به موجب 
است به پرداخت 1- مبلغ 216.113.130 ریال به در حق احمدرضا زنگنه شهرکی و نیز مبلغ 1.000.000ریال نیم عشر دولتی 2- مبلغ 42/080/733 ریال محکوم به 
عالوه مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی بابت کالسه پرونده 110/4/961084نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
1397.09.10 از ساعت 8 الی 8.45 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید 
میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از بهای 
مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه 

تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده :

600 عدد انواع پالت فلزی با میانگین وزنی هرکدام 43 کیلوگرم و وزن تقریبی مجموع 25800 کیلوگرم جمعا مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 360/000/000 ریال برآورده 
و به فروش می رسد.

مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی – سید محمرضا تشنگر

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306006000610-
1397/05/18 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای مجید محمدی حسین آبادی فرزند مراد علی بشماره شناسنامه 320 صادره تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145/98 متر 
مربع ) یکصدو چهل و پنج مترونودوهشت صدم متر مربع (قسمتی از پالک 141/2078 فرعی واقع در اراضی دیزقند پالک 231 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت 
حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای جواد قنادان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/0۸/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/12

هادی ریحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی تجدید مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.4.950061 آقای محمدحسین قریب آژانس مهاجر 
محکوم است به پرداخت مبلغ 41.349.481 ریال به در حق آقای مصطفی پور اطروش سیگارودی و نیز مبلغ 1.500.000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397.09.17 از ساعت 11:45 الی 12.30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد 
مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات 

و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده :

یک دستگاه خودروی وانت پراید سایپا 151 مدل 1393 دارای پالک انتظامی 739 ق 61 ایران 12 متعلق به محکوم علیه آقای محمدحسین قریب به رنگ سفید روغنی اطاق 
و بدنه نسبتًا سالم، موتور، داشبورد، صندلی و تودوزی، گیربکس و دیفرانسیل سالم تایرها 50 درصد و دارای اتاق بار مسقف، گلگیر عقب سپر عقب سمت چپ بین چرخ و دری 
راننده سر گلگیر جلو سمت چپ و درب بار دارای آثار تصادف و نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد، فاقد ضبط صوت که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 125/000/000 

ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی – سید محمرضا تشنگر

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار طوس خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 15832 و شناسه ملی 10380314493 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 25/06/1397 ونامه شماره1816/19/506مورخ14/7/97 اداره تعاون روستائی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای اسداله رضا زاده به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای رمضان مسگران کرمانی به سمت نائب رئیس و آقای عباس دوزنده خراسانی به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان یوسف حسینی باقرآباد ، غالمحسن سلسبیل ، 
سید هاشم سعید موسوی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - آقای سید محمد حسین پور شه سوار شماره ملی 0941685624 به عنوان مدیر عامل انتخاب 
گردید - کلیه چک ها ، قرارداد ها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد ، به استثنای مواردی که هیئت مدیره 
به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره ) و در غیاب ایشان نائب رئیس ( و مدیر عامل و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت همچنین مطابق 

اساسنامه در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او برعهده نائب رئیس خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )290600(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
تاسیس موسسه غیر تجاری مدیریت توسعه فن آوری آرتیمان صنعت پارس درتاریخ 02/03/1397 به شماره ثبت 6079 به شناسه ملی 14007607842 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : ارائه خدمات تجاری سازی، تهیه و تنظیم طرح کسب و کار ، امکان سنجی فنی و 
کلیه طرح های توجیهی موردنیاز برای صنعت و سازمان ها ، ارزیابی قابلیت تجاری سازی، مشاوره برندینگ و سرمایه گذاری VC ، CVC )خطرپذیر( خدمات مشاوره شامل 
مشاوره و خدمات در خصوص قراردادها و دعاوی، ارزیابی سطح فن آوری، صحه گذاری فن آوری، ارزش گذاری و قیمت گذاری فن آوری، مستندسازی دانش فنی، مشاوره 
انتقال فن آوری و خدمات فن بازار، برگزاری سمینارها، کارگاه و نشست های تخصصی در زمینه موضوع فعالیت شرکت شناسایی، تبدیل و جذب ایده ها، ابتکارات و نوآوری ها به 
محصول ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، مشاوره، مستندسازی و مدیریت دانش، فن آوری و نوآوری در کسب و کارهای نوپا، شرکت های فن آور، نوآور، شتابدهنده 
ها، مراکز نوآوری مشاوره و راه اندازی کسب و کارهای مجازی، تاسیس شعبات در داخل و خارج کشور. الزم به ذکر است که موارد موردنیاز به مجوز،پس از اخذ مجوزهای الزم 
اقدام خواهد شد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش 
مرکزی - شهر مشهد-بهاران-خیابان ظفر )بهاران 7(-خیابان ظفر 12 )فخر 11(-پالک 22-طبقه دوم- کدپستی 9197858874 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال 
می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای کمال محمدی فرد به شماره ملی 0653116251 دارنده 400,000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا ظریف به شماره ملی 
0922522091 دارنده 600,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای کمال محمدی فرد به شماره ملی 0653116251 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای محمدرضا ظریف به شماره ملی 0922522091 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : مدیرعامل حق امضاء اوراق 
تعهد آور و اداری، و رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره تنها حق امضاء اوراق عادی و اداری را دارا میباشند اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )290601(


