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مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا گفت:  خشونت علیه زنان 
مرضیه  نیست.  ما  کشور  مختص  صرفًا  و  بوده  جهانی  موضوعی 
در  زنان«  برای  امنیت  »بررسی  در نشست  روز گذشته  محبی ظهر 

فرهنگسرای غدیر...

در صفحه 4 بخوانید

مدیر عامل کانون زنان حقوقدان سورا:

خشونت علیه زنان صرفًا مختص ایران نیست

  در نشست خبری معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی مطرح شد

سرمایه گذاری وزارت ورزش و 
جوانان برای المپیک ۲۰۲۲

انتقاد پژمانفر از تاخیر دولت در 
معرفی استاندار خراسان رضوی

یک مدرس حوزه و دانشگاه مطرح کرد

اهمیت کار سیاسی بیشتر از
 کار فرهنگی 

در شرایط حساس کنونی، جمع آوری امضا برای استیضاح 
وزیر امور خارجه به چه معناست؟ 

تحمیل خسارت به  منافع کشور 

سرپرست استانداری خراسان رضوی :

راه آهن مشکل تامین واگن 
صادراتی را سریعتر حل کند

حضور مسئوالن در تنها روزنامه خصوصی استان  

مدیران در »صبح امروز« 
چه گفتند؟

معاون اقتصادی شهرداری مشهد با بیان این که تحقق بودجه اقتصادی 
شهرداری در سال گذشته 86 درصد بوده است، گفت: ارزش پروژه های سرمایه 
گذاری که منجر به انعقاد قرارداد در این کالنشهر شده اند ظرف یک سال اخیر 

31 هزار میلیارد ریال بوده استد در مدت یک سال گذشته 16 پروژه به ارزش 27 
هزار میلیارد ریال از بالتکلیفی خارج شده است.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور روز چهارشنبه سی ام آبان ماه 
درباره مدیران بازنشسته اعالم کرد: تا ساعت 24 امشب  همه بازنشستگان 

ریاست جمهوری کنار می روند.   هنوز گزارش دقیقی از سوی نهاد های دولتی درباره 
تعداد مدیران بازنشسته ای که از سمت خود کنار رفته  اند ارائه نشده و مشخص 

نیست با وجود پایان مهلت بازنشستگان، کدام مدیران...

معاون اقتصادی شهرداری مشهد اعالم کرد: 

افزایش تحقق بودجه اقتصادی 
شهرداری از 60 به 86

پایان نامعلوم قانون منع به کار گیری بازنشستگان

 آمار دقیقی از تعداد ... 
در دست نیست

به دل  اگرچه چنگی  نمایشگاه کتاب مشهد  بیستمین 
نمی زند اما تبدیل به فرصتی برای مدیران و مسئوالن شده 

است تا تعامالت خود را با رسانه ها افزایش دهند.
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ترس به جای چتر

در این شماره می خوانیم

»صبح امروز« خشونت علیه کودکان و تعویق تصویب الیحه حمایت از 
کودک و نوجوان را بررسی می کند؛

گزارش ویژه

گفت و گوی ویژه

تحلیل روز

عکس:شمیممصطفیزاده
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سرویسسیاسی

در چند روز گذشته 
اخباری دال بر آغاز 

تالش هایی در خصوص 
جمع آوری امضا به 

منظور استیضاح محمد 
جواد ظریف، وزیر 

امور خارجه به دلیل 
مواضعش در خصوص 

وجود پولشویی در 
داخل کشور در رسانه 

ها مطرح شده است. اما 
به واقع تاثیر این دست 

از رفتاها بر سیاست 
خارجی کشور در این 
برهه حساس چیست؟

,,
در حال حاضر اتحادیه 

اروپا قدری در تحقق 
وعده های خود بدقولی 

کرده  است و تاکنون 
درباره عملیاتی شدن 

سازوکار حمایتی به 
هر دلیلی تعلل می کند. 
از طرف دیگر وضعیت 

اقتصادی و معیشتی 
درکشور چندان مساعد 

نیست. مضافا دایره 
تحریم ها از 14 آبان هم 

به شدت افزایش پیدا 
کرده است.

,,
 ضیایی مهر: هم اکنون 

برای ورود 200 واگن از 
ازبکستان تفاهم شده 
که 54 مورد آن ارسال 

شده و مابقی به صورت 
مرحله ای هر بار 50 

واگن ظرف یک ماه آینده 
وارد استان می شود

,,
میرزایی: راه آهن باید 

در هماهنگی با اتحادیه 
صادرکنندگان و بخش 

های مرتبط، برآورد 
مشخصی از نیاز استان 
داشته باشد و بر اساس 

آن برای ماه های آتی 
با استفاده از ظرفیت 

موجود واگن های دولتی 
و بخش خصوصی 

کشورهای آسیای میانه 
اقدام و نیاز استان را 

تامین نماید

,,

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران
یک فعال اقتصادی گفت: در بخشنامه پیمان سپاری 
به اهلیت یک تولیدکننده توجه نشده و تولیدکننده را 
یک کاسب در نظر گرفتند و خواستند که فرار مالیاتی 

این کاسب را مهار کنند.
 علیرضا نبی با بیان اینکه بنده پیمان سپاری را بیشتر 
از اینکه یک بخشنامه بدانم، یک توهین می دانم، افزود: 
من بیشتر از اینکه بخواهم این بخشنامه را نقد کنم، 
از توهینی که به قشر عاشق و فرهیخته تولیدکننده و 

صادرکننده در حال شکل گیری است، گله مند هستم.
این کارآفرین نمونه بیان کرد: اگر بخواهند محکومی 
را در دادگاه محاکمه کنند، یک پرونده را پلیس تشکیل 
می دهد اما یک پرونده دیگر که قاضی آن را در کنار 
پرونده پلیس بررسی می کند، پرونده شخصیت است 
که اهلیت، سابقه و آنچه از جامعه دریافت کرده و آنچه 
داده را مورد بررسی قرار می دهد. متاسفانه بخشنامه ها 
بر اساس اهلیت طیف، گروه و یا قشر در جامعه ما صادر 

نمی شود.
 نبی خاطرنشان کرد: امروز تولیدکننده در حال انجام 
در  ندارد،  برایش  توجیهی  هیچگونه  که  است  کاری 
سنگری تنها و با عشق در حال مبارزه با جنگ اقتصادی 
بوده، روان و زندگی خود را گذاشته و تالش کرده تا امروز 
کرکره واحد صنعتی را باال نگه دارد و کارگرانش مشغول 
به کار باشند. برای چنین فردی که در خط مقدم این 
خلق الساعه  بخشنامه های  کردن  صادر  بوده،  جنگ 
زیر کولرهای گازی، شوفاژهای گرم و صندلی های نرم، 

کج سلیقگی است.
این فعال اقتصادی گفت: من اعتراض خودم را به 
عنوان یک تولیدکننده و کارآفرین در حوزه اجتماعی 
نسبت به خلق اینگونه بخشنامه هایی که حاصل یک 
نوع تفکراتی است که با واقعیت جامعه امروز اقتصادی 
ایران فاصله دارد، عرض می کنم و توقع دارم که اهالی 
رسانه و قلم اعتراض من را به گوش آن ها برسانند. این 
بخشنامه به کیان، اعتبار، برند و محصول تولیدکننده و 

در نهایت به اشتغال واحد صنعتی ضربه می زند.
و  تولیدکنندگان  مشکالت  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی 
صادرکنندگان، تصریح کرد: من امروز برای اینکه مواد 
اولیه خود را تامین کنم، دچار مشکالت زیادی هستم. 
روغن زیتون دارم اما ظرف ندارم که بریزم و اگر روغن 
زیرا  دهم  قرار  آن  داخل  که  ندارم  کارتون  کنم،  تولید 
تولیدکننده کارتن نیز کاغذ ندارد. اگر هم کاالی خود 
را تولید کنم، ماشین وجود ندارد که آن را حمل کند و 
به لب مرز برساند. من امروز مشکالت زیادی دارم که 
به جای تسهیلگری در کار من، بخشنامه های متعددی 

را برای ایجاد مانع در مسیر و کار من صادر می کنند.

کار  اهمیت  گفت:  دانشگاه  و  ح��وزه  م��درس 
سیاسی برای یک عالم دینی بیشتر از کار فرهنگی 
مردم  ملی  منافع  از  دفاع  دینی  عالم  کار  و  است 

است.
علیرضا  ح��ج��ت االس��الم  ای��س��ن��ا،  گ���زارش  ب��ه 
بررسی  همایش  در  آذرماه  چهارم  شامگاه  پناهیان 
و  هشتاد  مناسبت  به  که  مدرس  شهید  اندیشه های 
یکمین سالگرد وی برگزار شد، گفت: وقتی کسی از 
ایمان بی بهره شد، از خدا فاصله گرفت و عقل معاد 
را از دست داد، عقل معاش را هم از دست می دهد.

با بیان اینکه اگر جهانیان رابطه عقل معاش  وی 
را  تقوا  بی  مسئول  یک  کنند  درک  خوب  را  معاد  و 
به  مدرس  شهید  از  گذاشت،  نخواهند  سرکار  بر 
و  کرد  یاد  معاش  عقل  و  معاد  عقل  جلوه  عنوان 
گفت: چون شهید مدرس عقل معاش داشت، وارد 
معاد  عقل  داشتن  خاطر  به  و  شد  سیاست  عرصه 
دیکتاتورها  برابر  در  ایران  مردم  ملی  منافع  برای 

ایستادگی کرد.
پناهیان عنوان کرد: کار عالم دینی دفاع از منافع 
برای  سیاسی  کار  اهمیت  حتی  است.  مردم  ملی 
از کار فرهنگی است. اکنون  یک عالم دینی بیشتر 
از طلبه ها می خواهند فقط به نماز مردم توجه کنند 
در صورتی که امیرالمومنین این گونه نبود، بی دینی 

مردم ناشی از بی دینی مسئوالن و مدیران است.
و  مسئوالن  کرد:  بیان  علمیه  حوزه  مدرس  این 
افراد باشند در غیر  باید دیندارترین  مدیران جامعه 
این صورت نمی توانند جامعه را درست اداره کنند. 
باید  مدیری  هر  نیست  قاضی  برای  تنها  عدالت 
عدالت داشته باشد در غیر این صورت اطراف وی 

رانت خواری های فراوان شکل می گیرد.
پناهیان عنوان کرد: عدم درک راهبردهای صحیح 
مقابله  برای  توانایی  عدم  جامعه،  رشد  و  اداره  برای 
برای  دقیق  برنامه ریزی  عدم  مشکالت،  با  کردن 
بی  و  بی تقوایی  از  ناشی  همه  مردم  اوضاع  بهبود 
ایمانی مسئوالن و نداشتن عقل معاد و معاش است.

بسیار  ارزش  از  اسالم  دین  در  عقل  افزود:  وی 
یکی  درایت  و  بودن  است،باهوش  برخوردار  باالیی 
شهید  زیرکی  بود؛  مدرس  برجسته  ویژگی های  از 
معنوی شهید مدرس  و  معاد  از عقل  ناشی  مدرس 

است و مدیران باید همانند او باشند.
اقتصاد  دنبال  به  مدرس  شهید  کرد:  عنوان  وی 
ب��ود،  ک��ش��ور  اق��ت��ص��ادی  اس��ت��ق��الل  و  مقاومتی 
بیشترین  خود  صنف  نسبت  به  علمیه  حوزه های 

شهید را دادند.

خبر  خبر 
یک کارآفرین خراسان رضوی:

اهلیت تولیدکننده را نادیده گرفتند

یک مدرس حوزه و دانشگاه مطرح کرد
اهمیت کار سیاسی بیشتر از کار 

فرهنگی 
مشکل کمبود واگن به یکی از دغدغه های اصلی 
مساله  است.  شده  تبدیل  رضوی  خراسان  تجار 
امروز و دیروز نیست، حداقل 15 سال است که این 
برگشت  روزها که بحث  این  اما  دارد.  مشکل وجود 
ارز حاصل از صادرات به جدیت توسط دولت دنبال 
این  رفع  برای  جدیدی  راهکارهای  باید  می شود، 

مشکل پیدا کرد تا گرهی از تجارت باز شود. 
استان،  صادرات  توسعه  کارگروه  در  دوشنبه  روز 
بار دیگر این مساله از سوی اتحادیه صادرکنندگان 

خراسان رضوی مطرح شد. 
این  پیشینه  به  اشاره  با  روشنک  حسین  محمد   
مشکل و آثار و تبعات آن در صادرات افزود: در واقع 
تداوم این مشکل تا امروز ناشی از کم کاری وزارت 
راهکارهای  با  که  مساله  است  شهرسازی  و  راه 
به طور  وزارتخانه  این  از سوی  اگر  و  دارد  متعددی 

جدی پیگیری می شد امروز مساله نبود.
باید مشکل صادرکننده ها را حل کرد

استانداری  سرپرست  جلسه،  ای��ن  ادام��ه  در 
متولی  عنوان  به  آهن  راه   : گفت  رضوی  خراسان 
تامین واگن های صادراتی باید با هماهنگی بخش 
مرتبط طی یک برنامه کوتاه و نیز بلندمدت مشکل 
تثبیت  و  مستمر  صادرات  برای  را  ها  کننده  صادر 

شده حل کند.
ورود  ب��رای  مخالفت  اع��الم  با  میرزایی  قربان 

موضوع  به  مختلف  ه��ای  شرکت 
برای  افزود:  صادراتی  واگن  تامین 
هرج  و  کاری  پراکنده  از  جلوگیری 
متولی  یک  توسط  امر  این  مرج  و 
جمهوری  آه��ن  راه  ک��ه  مشخص 
اسالمی است همچون گذشته باید 

دنبال شود.
 وی عنوان کرد: در این راستا راه 
اتحادیه  با  هماهنگی  در  باید  آهن 
صادرکنندگان و بخش های مرتبط، 
استان  نیاز  از  مشخصی  ب���رآورد 
برای  آن  اساس  بر  و  باشد  داشته 
ظرفیت  از  استفاده  با  آتی  ماه های 
بخش  و  دولتی  های  واگن  موجود 
میانه  آسیای  کشورهای  خصوصی 

اقدام و نیاز استان را تامین نماید.
 وی افزود : در این راستا اولویت 
از  نیاز  مورد  های  واگن  تامین  بر 
دولتی  های  واگ��ن  ظرفیت  محل 

در  بعد  مرحله  در  و  است  میانه  آسیای  کشورهای 
خصوصی  بخش  های  واگن  ازامکان  نیاز  صورت 
نسبت  آن  اضافی  هزینه  محاسبه  با  کشورها  این 
اتحادیه صادر کنندگان  با  تفاهم  و  به بخش دولتی 

اقدام نماید.
وی اظهار کرد : همچنین شرایط استاندارد سیر 
تا  شود  اعالم  و  مشخص  میانه  آسیای  به  ها  واگن 
بخشی از این نیاز از داخل تامین شود و واگن هایی 
ساخته شود که امکان سیر در خطوط ریلی آسیای 

میانه را داشته باشد.
 وی تاکید کرد : باید برنامه ریزی 
اساسی برای این حوزه انجام شود 
در  ساله  هر  ما  کنندگان  صادر  که 
این ایام با این مشکل دست و پنجه 
نرم نکنند و بخشی از توان و انرژی 
این  صرف  مختلف  های  دستگاه 

موضوع شود.
با اشاره به افزایش صادرات   وی 
رقم  که  امسال  ماهه  هشت  طی 
تقریبی آن معادل یک میلیارد 600 
میلیون دالر می باشد ، گفت: این 
میزان که هنوز قطعی نیست از نظر 
وزنی 31 درصد و از نظر ارزشی 41 

درصد افزایش دارد. 
میرزایی تصریح کرد: این تالش 
صادرکننده  و  اقتصادی  فعاالن 
موجود  مشکالت  وجود  با  که  ها 
را  استان  ص��ادرات  و  تولید  روند 
تقدیر  قابل  اند  داده  ارتقا  و  حفظ 

است.
باید حساسیت های خود را افزایش دهیم

وی با بیان اینکه بخش خصوصی استان توانمند 
این  از  دارد  استان  اقتصاد  در  پررنگی  حضور  و 
تاثیر  ها  بخشنامه  و  ها  برنامه  و  ها  سیاست  رو 
مستقیمی بر این بخش دارد، گفت: باید حساسیت 
آنها  اقتصاد  ها  استان  سایر  به  نسبت  بیشتری 
است،  دولتی  بزرگ  و  مادر  صنایع  بر  متکی  بیشتر 
آنها این دستورالعمل ها  از  داشته باشید زیرا بیش 

و بخشنامه ها اثر می گذارد.
خراسان  استانداری  سرپرست 
رض��وی اف���زود: ب��ه ط��ور جدی 
این  مشکالت  و  مسائل  پیگیر 
تعدیل  فشارها  تا  هستیم  حوزه 
بخش  از  آن��ک��ه  ض��م��ن  ش���ود 
محور  ک��ه  اس��ت��ان  خ��ص��وص��ی 
اقتصادی این خطه است، انتظار 
را  خود  حضور  جدیت  با  داری��م 

حفظ کنند.
دستورالعمل  به  اشاره  با  وی   
ارزی  درآمدهای  بازگشت  جدید 
ناشی از صادرات ، گفت : در این 
صادر  و  حوزه  این  فعاالن  میان 
مناسب  راهکارهای  کنندگان 
ارائه  را  موضوع  این  برای  خود 

کنند .
توسعه  ب��ر  ادام����ه  در  وی   
استان  صادراتی  هدف  بازارهای 
باید   : ک���رد  ع��ن��وان  و  ت��اک��ی��د 

و  رفته  فراتر  کشور  چند  از  استان  اصلی  بازارهای 
استان  صادراتی  ارزش  و  شده  گسترده  تعداد  این 

را ارتقا دهیم .
رشد 106 درصدی صادرات ریلی

این  در  آهن خراسان رضوی هم  راه   مدیر عامل 
های  واگن  درصدی   106 رشد  به  اشاره  با  جلسه 
این  امسال گفت : طی  صادراتی طی هشت ماهه 
مدت حدود 6 هزار و 700 واگن رقمی معادل 373 
هزار تن کاالی صادراتی ا از استان بارگیری کرده و 

از مسیر آسیای میانه صادر کرده اند.
میان  این  در   : افزود  مهر  ضیایی  هادی  محمد   
سبدصادرات  به  سیمان  شدن  اف��زودن  رغم  علی 
ریلی استان هیچ مشکلی هم در این حوزه نداشته 
از  مدت  این  طی  هم  سیمان  تن  هزار   290 و  ایم 

طریق واگن های )لبه بلند( صادر شده است .
های  واگن  تامین  در  اصلی  مشکل   : گفت  وی   
متقاضی  استان  صادرات  بخش  که  است  مسقف 
سه  فقط  که  است  میانه  آسیای  دولتی  های  واگن 
در  ازبکستان  و  ترکمنستان   ، تاجیکستان  کشور 
این  کشورهای  در  های  واگن  بقیه  و  دارند  اختیار 

منطقه خصوصی است.
تامین  ب��رای  راستا  این  در   : کرد  تصریح  وی   
واگن های مورد نیاز از این سه کشور طی پیگیری 
 947 گذشته  ماه  هشت  در  و  ایم  کرده  اقدام  ها 
و  وارد  به استان  این کشورها  از  واگن دولتی خالی 

کاالهای صادراتی را حمل کرده اند.
وی ادامه داد : در این میان تعداد 
مدت  این  در  هم  امدادی  های  واگن 

رشد خوبی داشته است.
وی اظهار کرد : هم اکنون برای ورود 
شده  تفاهم  ازبکستان  از  واگن   200
که 54 مورد آن ارسال شده و مابقی به 
صورت مرحله ای هر بار 50 واگن ظرف 

یک ماه آینده وارد استان می شود 
ترکمنستان  با  افزود:  مهر  ضیایی   
تا هر هفته 50 واگن  تفاهم شده  هم 
دولتی خود را برای بارگیری به استان 
شرایط  در  تاجیکستان  اما  کند  اعزام 

کنونی مشکالتی در این حوزه دارد.
میان  ای��ن  در   : ک��رد  تصریح  وی   
خصوصی  بخش  های  واگن  ظرفیت 
برای  خوبی  کمک  تواند  می  آنها 
بدین  باید  که  باشد  استان  صادرات 

منظور برنامه ریزی شود.

تالش  آغاز  بر  دال  اخباری  گذشته  روز  چند  در 
منظور  ب��ه  امضا  آوری  جمع  خصوص  در  هایی 
به  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  استیضاح 
دلیل مواضعش در خصوص وجود پولشویی در داخل 
کشور در رسانه ها مطرح شده است. اما به واقع تاثیر 
این دست از رفتاها بر سیاست خارجی کشور در این 
گروه  همه  که  است  طبیعی  چیست؟  حساس  برهه 
کشور  در  داخلی  سیاسی  های  جریان  و  احزاب  ها، 
در خصوص مسائل گوناگون من جمله همین مسئله 
پولشویی و لوایح مربوط به FATF می توانند نظرات 
مسئله  این  باشند،  داشته  متناقضی  گاه  و  متفاوت 
برای  بستری  تواند  می  اتفاقا  و  نیست  بد  نفسه  فی 
به یک فهم مشترک را در کشور  آرا و رسیدن  تضارب 
که  شود  می  آغاز  جایی  از  مشکل  اما  کند.  ایجاد 
تصمیم  و  نمی کنند  تحمل  را  یکدیگر  ها  دیدگاه  این 
مسائل  خصوص  در  دارن��د.  مقابل  طرف  حذف  به 
 FATF لوایح  متصویب  عدم  یا  و  تصویب  و  پولشویی 
دارد.  را  خود  خاص  دیدگاه  جناحی  و  طیف  هر  نیز 
هم  خارجه  امور  وزیر  جایگاه  در  ظریف  جواد  محمد 
سایر  که  چنان  است،  داشته  عنوان  را  خود  نظرات 
گروه ها و شخصیت ها نظر خود را عنوان کرده اند، 
اما این که ما نتوانیم ظرفیت و پتانسیل پذیرش برخی 

آرا و نظرات را داشته باشیم و تصمیم به 
بگیریم،  را  منتقدین  و  مخالفین  حذف 
حذف  تفکر  ای��ن  دارد.  س��وال  ج��ای 
این  در  نیست.  درستی  تفکر  منتقدین 
دیپلماتیک  و  سیاسی  حساس  شرایط 
در  که  کنیم  حرکت  جهتی  در  باید  ما 
سازی،  حاشیه  بدون  و  آرامش  کمال 
و  شنیده  را  یکدیگر  نظرات  و  انتقادات 
با سند و مدرک مستدل و منطقی آن را 

تحلیل کرده و پاسخ دهیم. 
مسئله  ن��ک��ات،  ای��ن  ب��ه  ت��وج��ه  ب��ا 
استیضاح  ب��رای  امضا  آوری  جمع 
منطق  از  دور  به  ظریف  محمدجواد 
به  اکنون  است.  سیاسی  عقالنیت  و 
در  آم��ده  پیش  شرایط  برخی  واسطه 
نیز  و   FATF لوایح  تصویب  خصوص 
تصویب  منظور  به  اروپا  اتحادیه  فشار 
آغاز  شرط  پیش  به  عنوان  لوایح  این 

ایران  از  سازوکار حمایتی قاره سبز 
آمریکا،  های  تحریم  با  تقابل  در 
مواضعی  کشور  خارجه  امور  وزیر 
داخلی  پولشویی  خصوص  در  را 
است  ممکن  اس��ت.  ک��رده  عنوان 
که ظریف در این خصوص مدارکی 
های  استدالل  و  باشد  داشته  هم 
در  مواضعش  اثبات  برای  را  خود 
آینده عنوان کند، این دیگر نیاز به 
یا  و  حاشیه سازی  آفرینی،  جنجال 
تهدید به استیضاح او ندارد. کشور 
مشکالت  با  کافی  اندازه  به  اکنون 
ما  است.  مواجه  متعدد  مسائل  و 
برای  را  خ��ود  ان��رژی  اکنون  باید 
نه  بگذاریم،  آنها  حل  و  مسائل  این 
مشکالت  دامنه  مسئولین  که  این 
بر  مضاعفی  بار  و  داده  افزایش  را 
دوش دولت بیندازند. همین طیف 

در زمان مذاکرات توافق هسته ای و یا زمان حصول 
از آن مخالفت های خود را  برجام و حتی دوران بعد 
تا  رسانه  از  شدت  و  صراحت  با  و  گوناگون  اشکال  به 
مجلس اعالم داشتند، اما در همان زمان چه از سوی 
دستگاه سیاست خارجی و چه از طرف دولت رفتار و 
اقدامی برای حذف منتقدین شکل نگرفت. چون که 
با هر دلیلی غیر  اساسا تفکر حذف برای هر طرف و 

قابل پذیرش است.
آثار سوء حاشیه سازی ها 

تحقق  در  ق��دری  اروپ��ا  اتحادیه  حاضر  ح��ال  در 
تاکنون درباره  و  وعده های خود بدقولی کرده  است 
تعلل  دلیلی  هر  به  حمایتی  سازوکار  شدن  عملیاتی 
می کند. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی و معیشتی 
درکشور چندان مساعد نیست. مضافا دایره تحریم ها 
است.  کرده  پیدا  افزایش  شدت  به  هم  آبان   14 از 
تا  کشور  اقتصادی  وضعیت  که  شرایطی  در  خوب 
دیپلماتیک  و  سیاسی  شرایط  به  معطوف  ای  اندازه 
است، این دست از حاشیه سازی ها سبب خواهد شد 

سیاست  دستگاه  انرژی  از  بخشی 
خارجی و وزیر امور خارجه که باید 
شود،  کشور  امور  پیگیری  صرف 
عمال بر اقناع و مجاب کردن طیف 
این  در  برود.  هدر  به  داخلی  های 
شرایط که باید دستگاه دیپلماسی 
مدیریت  بتواند  تا  ش��ود  تقویت 
خود  نمایندگی   140 ب��ر  ج��دی 
پیگیری  و  تحقق  برای  جهان  در 
دیپلماتیک  سیاسی،  مطالبات 
باشد،  داشته  کشور  اقتصادی  و 
یا  و  خارجه  امور  وزارت  کردن  فلج 
تنها هیچ  نه  وزیر،  حذف احتمالی 
کمکی به کشور نخواهد کرد، بلکه 
می تواند خسارات جبران ناپذیری 
به منافع ایران در این برهه حساس 
وضعیت  ای��ن  در  اگ��ر  کند.  وارد 
به  انتقاداتی  مخالفین،  از  برخی 

دستگاه سیاست خارجی دارند که به جای خود هم 
باید آن را به صورت درست و  می تواند به حق باشد، 
تغییر  برای  تصمیمی  هم  اگر  کنند؛  مطرح  منطقی 
سیاست خارجی و شخص وزیر دارند باید با همفکری 
از  برخی  که  این  باشد،  نظام  و سران  تمام مسئولین 
را  رفتارهایی  س��ازی،  حاشیه  سایه  در  نمایندگان 
تنها  و  تنها  باشند  داشته  خود  مخالفین  حذف  برای 
این  اتفاقا  داشت.  خواهد  پی  در  کشور  برای  هزینه 
رفتارها می تواند این برداشت غلط را در نظر دشمنان 
گرفته  شکل  داخلی  سیاسی  شکاف  که  دهد  شکل 
ایران  بر  آنها  به واسطه فشارهایی بوده که  در کشور، 
جهان  به  توانند  می  متعاقبش  و  اند  کرده  اعمال 
عنوان کنند که در تقابل با ایران به پیروزیهایی دست 

یافته اند.
لزوم اتحاد و کاستن از اختالفات داخلی 

فضای  در  راهکار  بهترین  و  اولین  حاضر  حال  در   
شکل  برای  واحد  تفکر  یک  ایجاد  داخلی،  سیاست 
و  گروه ها  اح��زاب،  تمام  انسجام  و  اتحاد  گیری 
این  که  مادامی  است؛  داخلی  سیاسی  های  جریان 
سیاست  تحرک  برای  بستری  نگیرد،  شکل  اتحاد 
نخواهد  فراهم  دیپلماتیک  اهداف  تحقق  و  خارجی 
شد. دوم این که فضای بازی را برای تضارب نظرات 
با  بتوانند  تا همگی  آرای آحاد جامعه محقق کنیم  و 
نظرات  و  دیدگاه  ملی  منافع  راستای  در  و  بال  فراغ 
مسئولینی  باید  که  این  سوم  کنند.  عنوان  را  خود 
حساس  برهه  ای��ن  با  متناسب  را  فعال  و  کارآمد 
تاریخی در همه حوزه ها، چه سیاسی، 
غیره  و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی، 
بسترهای  از  بتوان  تا  گیریم  کار  به 
تقابل  در  را  استفاده  نهایت  داخلی 
داشت.  دشمن  اهداف  و  ها  برنامه  با 
در  کشور  که  آید  می  نظر  به  متاسفانه 
مناسبی  حرکت  مسیر  این  در  مجموع 
شرایط  در  ما  اس��ت.  ن��داده  انجام  را 
این  در  داری��م.  ق��رار  حساسی  بسیار 
دامنه  و  فشارها  آینده  در  قطعا  راستا 
پیدا  افزایش  ایرانی  ضد  برنامه های 
باید  کشور  رو  ای��ن  از  ک��رد.  خواهد 
برای  را  همه جانبه  راهبرد  و  استراتژی 
باشد.  داشته  فشارها  ای��ن  با  تقابل 
برای رسیدن به این استراتژی و تحقق 
را  مهمی  و  جدی  های  گام  باید  آن 
اختالفات  کردن  رنگ  کم  راستای  در 

برداشت.  داخلی 

سرپرست استانداری خراسان رضوی :

کند حل  سریعتر  را  صادراتی  واگن  تامین  مشکل  آهن  راه 
در شرایط حساس کنونی، جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر امور خارجه به چه معناست؟

کشور  منافع  به  خسارت  یک وارد کننده گوشی تلفن همراه تحمیل 
در مشهد 30 میلیارد ریال جریمه شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 
به  مشهد  در  همراه  تلفن  گوشی  کننده  وارد  شرکت 

پرداخت 30 میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
حمیدرضا کریم روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در پی گزارش سازمان 'صمت' در باره تخلف 

این شرکت در مشهد موضوع در دستور کار قرار گرفت.
های  پیگیری  و  ها  بازرسی  با  داش��ت:  اظهار  وی 
صورت گرفته مشخص شد این شرکت با دریافت 408 
واردات سه مدل  به  اقدام  نرخ دولتی  به  ارز  یورو  هزار 
گوشی تلفن همراه کرده و آنها را با قیمت بسیار زیاد 
در بازار به فروش رسانده است. وی گفت: با محرزشدن 
تخلف گرانفروشی از سوی این شرکت، عالوه بر ممهور 
به  مزبور  شرکت  اول،  تخلف  مهر  به  آن  پروانه  نمودن 
پرداخت حدود 30 میلیارد ریال جزای نقدی در حق 

صندوق دولت محکوم شد.
 جریمه 2 میلیارد ریالی شرکت تولید کننده روغن موتور

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین 
روغن  تولید کننده  ریالی شرکت  میلیارد  از جریمه 2 

موتور به جرم گران فروشی خبر داد.
کریم افزود: پس از رسیدگی و اخذ دفاعیات متهم در 
شعبه چهارم بدوی مشهد، این شرکت به پرداخت یک 
میلیارد و 880 میلیون و 360 هزار ریال جریمه محکوم 
شد و این رای در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی گردید.

ترمیم دستمزد فضای اشتغال را باز می کند
عضو هیئت  مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار 
گفت: اگر ترمیم دستمزد انجام گیرد فضای اشتغال باز 
خواهد شد.  اگر بتوانیم به نوعی ترمیم دستمزد را انجام 
دهیم، کاهش نرخ بیکاری را رقم خواهد زد و این بر امور 

بازنشستگان نیز بی تاثیر نخواهد بود.
خصوص  در  سهرابی  احسان  ایسنا،  گ��زارش  به 
بخش  این  در  کرد:  اظهار  استان،  اشتغال  وضعیت 
وعده های مختلفی داده شد و بیش از 4 میلیون اشتغال 
به صورت کالن باید در کشور ایجاد می شد، اما فرصت 
خوبی شد که اتباع با وضعیت موجود اقتصادی و عدم 
ثبات ارزی از کشور ما مهاجرت کنند. وی ادامه داد: 
موقعیت جغرافیایی ما از لحاظ همجواری با افغانستان، 
بیشتری  اشتغال  باعث می شود که در منطقه فضای 
باشیم. عضو هیئت  مدیره کانون  را در منطقه داشته 
عالی شورای اسالمی کار در خصوص انتظارات خود از 
وزیر کار، افزود:  مهم ترین خواسته ما موضوع برگزاری 
جلسه شورای عالی کار و نتیجه مثبت است، با توجه به 
دستمزدی که امسال تصویب شده، شرایطی را ایجاد 

کرد و باعث شد که سفره کارگران کوچک تر شود.

بازار
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س��رپ��رس��ت اس���ت���ان���داری 
باید   : گفت  رض��وی  خ��راس��ان 
در  ن��اب  سیجی  ج��ه��ادی  روح��ی��ه 
خدمت و کمک به مردم تقویت شده و گسترش یابد.

و چهل سالگی  بسیج  میرزایی در همایش  قربان   
 : افزود  استان  ادارات  و  کارکنان  بسیج  ویژه  افتخار 
بسیج نهادی ارزشمند و مدرسه ای است که در آن 
همگان درس ایثار، جهاد و خدمت می آموزند و در 

این راستا گام بر می دارند.
وی اظهار کرد : امروز فرهنگ جهادی و بسیجی 
از  دفاع  برای  اسالمی  جمهوری  مرزهای  از  فراتر 
در  اینک  و  یافته  توسعه  ستیزی  استکبار  و  اسالم 
را  خود  یکپارچگی  و  انسجام  قدرت  باید  هم  درون 
شرایط  تسهیل  و  مردم  مشکالت  حل  به  کمک  در 

دهد. نشان  دشمن  تحمیلی 
وی افزود : بسیجی انسانی با احساس مسئولیت 
این  اساس  بر  دارد  شرایط  به  نقدی  اگر  و  باالست 
به  کمک  راستا  این  در  و  است  مسئولیت  احساس 
می  خود  تکلیف  را  جامعه  ومشکالت  مسائل  حل 
و  حزب  و  جناحی  و  خطی  منافع  از  دور  به  و  داند 
مردم  به  خدمت  برای  متواضعانه  و  خالصانه  غیره 

تالش می کند.
و  است  خدمت  عاشق  بسیجی   : کرد  تصریح  وی 
رو  این  از  است  بدیل  بی  فرصتی  مردم  به  خدمت 
همه مدیران و کارکنان در تمامی بخش ها با روحیه 
تالش  مردم  به  خدمت  برای  جهادگونه  و  بسیجی 
با  تعامل  نحو در  بهترین  به  را  و وظایف محوله  کنند 

مردم و بخش های مختلف انجام دهند.

رضا)ع(  امام  سپاه  فرمانده 
راهکار  گفت:  رض��وی  خراسان 
حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
جامعه بسیج مردمی و حضور بسیجیان در صحنه است 

زیرا بدون مردم نمی توان بر مشکالت فائق آمد.
سردار یعقوبعلی نظری در همایشی با عنوان 'بسیج و 
40 سال افتخار' قاعده قدرت در اسالم و نظام جمهوری 
اسالمی را مردم ذکر و بیان کرد: فلسفه وجودی تمامی 
بخشها و دستگاههای اجرایی زمینه سازی برای حضور 
مردم یا بهره گیری از قدرت آنها در همه عرصه ها است. 
اسالمی'  'نهضت  امر  همین  پایه  بر  خمینی)ره(  امام 
را پایه گذاری کردند و فارغ از هر قدرت و شخصیتی، 

قدرت محرکه نهضت را مردم قرار دادند.
وی افزود: محوریت انقالب و نظام جمهوری اسالمی 

مردم هستند و این یک باور اعتقادی، دینی و اسالمی 
است نه یک شعار یا ابزار. امام راحل بر اساس همین 
اعتقاد و تجربه حاصل از جریان نهضت اسالمی و بنابر 
آینده نگری که حراست از انقالب را در ید قدرت مردم 
می دانستند فرمان دستور تشکیل بسیج را در پنجم آذر 
1358 دادند تا قدرت مردمی نهادینه شود و به فعلیت 

رسد. 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( ادامه داد: مردم ایران نیز 
حل  راه  آنها  حضور  کردند  ثابت  اخیر  دهه  چهار  طی 
مشکالت است، همانطور که در طول هشت سال دفاع 
مقدس محور دفاع از انقالب و کشور بودند و ظرفیتهایی 
جمهوری  نظامی  و  دفاعی  بخش  در  تاکنون  که  نیز 

اسالمی ایجاد شده مبتنی بر همین رویکرد است. 

در  مشهد  م���ردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
علیرغم اینکه دولت فرصت داشت 
بین رفتن  ایجاد فاصله   را بدون  که استاندار مناسبی 
استاندار قبلی و آمدن استاندار بعدی، انتخاب کند، 
اما اقدامی صورت نگرفت و رکودی که بر اساس این 
از  قابل اغماض و گذشت  سوءمدیریت مضاعف شد، 

نیست.
اینکه  به  با اشاره  پژمانفر  ایسنا، نصرا...  به گزارش 
قانون و جایگاه قانونی استاندار روشن بوده و استاندار 
عالی ترین مقام کشوری در استان است، اظهار کرد: 
بسیاری از اختیاراتی که در حل مسائل کشوری نیاز 
دستگاه های  حتی  و  شده  واگذار  استاندار  به  است 
استان  در  که  مجلس  و  قوه قضاییه  همچون  دیگری 

فعال هستند، با محوریت استاندار در جلساتی چون 
استان،  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  تامین،  شورای 
 ... و  به معروف  امر  شورای فرهنگ عمومی و شورای 

شرکت می کنند.
جایگاه  نشان دهنده  امر  این  کرد:  بیان  پژمانفر 
در  استاندار  یک  که  است  حساسی  و  بلند  بسیار 
بوده  متفاوت  رضوی  خراسان  استان  اما  دارد  استان 
در  نیز  تهران  حتی  اس��ت.  متفاوت  آن  مسائل  زی��را 
برخی از مسائلی که در مشهد اتفاق می افتد، آمادگی 
ندارد. در یک بازه زمانی کوتاه یک هفته ای 5 میلیون 
متمرکز  شهر  نقطه  یک  در  همه  و  شده  شهر  وارد  نفر 
می شوند که خدمات رسانی، پشتیبانی، ایجاد امنیت 
موضوع  است،  موردنیاز  که  متعددی  سرویس های  و 

ساده ای نیست که بتوانیم از کنار آن بگذریم.

میرزایی

باید روحیه جهادی بسیجی ناب در خدمت به مردم گسترش یابد
سردار نظری 

انتقاد پژمانفر از تاخیر دولت در معرفی استاندار خراسان رضویبسیج مردمی راهکار حل مشکالت اقتصادی است

رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واع��ظ��ی،  محمود 
مدیران  درب��اره  ماه  آبان  ام  سی  چهارشنبه  روز 
امشب  همه   24 ساعت  تا  کرد:  اعالم  بازنشسته 

بازنشستگان ریاست جمهوری کنار می روند.  
دولتی  نهاد های  سوی  از  دقیقی  گزارش  هنوز 
درباره تعداد مدیران بازنشسته ای که از سمت خود 
کنار رفته  اند ارائه نشده و مشخص نیست با وجود 
پایان مهلت بازنشستگان، کدام مدیران کنار رفته و 

کدام هنوز در جایگاه خود باقی مانده اند.  
مهلت بازنشستگان تا چه زمانی بود؟

تابستان  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون 
به  شهریورماه  اوای��ل  در  و  شد  اص��الح  امسال 
ماه  مورد  همین   21 روز  و  رسید  مجلس  تصویب 
نهایت  در  و  گرفت  ق��رار  نگهبان  ش��ورای  تایید 
شهریورماه   24 در  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
قانون مذکور را که در یک ماده  اصالح شده بود، 
بر اساس  ابالغ کرد .     رئیس جمهور  به  اجرا  برای 
به  قانون  استثناء های  ش��ده،  انجام  اصالحات 

حداقل ممکن رسید.  
فاصله  در  ب��ای��د  مجلس  مصوبه  اس���اس  ب��ر 
تمامی  قانون،  شدن  الزم االجرا  از  ماه  دو  حداکثر 
استثنائات  این  بازنشسته های شاغلی که مشمول 
قانون نمی شدند، سازمان ها و دستگاه های مربوطه 
این  در  آن تسویه حساب کنند .     با  و  ترک کرده  را 
و  رئیس جمهور  انصاری  معاون  جمشید  خصوص، 
که  کرد  اعالم  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 

قانون مذکور از 26 آبان ماه اجرایی می شود.  
استانداران  جمله  از  مدیران  برخی  کنون  تا 

مشمول  که  کالنشهر ها  شهرداران  و  بازنشسته 
اند  اما  رفته  کنار  خود  سمت  از  می شدند،  قانون 
وجود  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس  مثال،  طور  به 
هم  او  اینکه  بر  مبنی  مجلس  رئیس  تصریح 
کنار  سمت  خود  از  می شود،  قانون  این  مشمول 

نرفته است.  
چند مدیر بازنشسته داریم؟

در  فراوانی  بحث  محل  بازنشسته  مدیران  آمار 
میان رسانه ها و محافل سیاسی و نیز مردم شده. 
در حالی که در روز های اول  تصویب قانون، برخی 
نفر   1900 تا   1700 را  مدیران  تعداد  مسئوالن 
رئیس  معاون  انصاری،  جمشید  کردند،  اعالم 
جمهور با  تکذیب این رقم، تعداد افراد را 110 نفر 

اعالم کرد.  
او گفت: ما در کشور حدود 1000 نفر مقامات 
دولتی  بازنشسته های  تعداد  مجموع  در  داریم. 
از  میزان  درصد   12 حدود  که  هستند  نفر   110

مقامات را شامل می شود.  
آمار  دیگر،  مسئوالن  که  است  حالی  در  این 
زاده  قاضی  احسان  اند.  کرده  اعالم  را  متفاوتی 
سوی  از  ب��ود:  گفته  مجلس  نماینده  هاشمی، 
است  شده  اعالم  ما  به  آماری  دستگاه ها   برخی 
اما  قید کنیم،  را  که نمی خواهیم اسم دستگاهی 
را  اعالم  نفر   200 الی   100 از  دستگاه ها  برخی 
کرده اند و دستگاهی هم داریم که خودش اعالم 

کرده است 2700 بازنشسته دارد  . 
این در حالی است که حسینعلی امیری معاون 
تا   170 بود  کرده  اعالم  جمهور  رئیس  پارلمانی 

200 نفر مشمول این قانون می شوند.  

رئیس  خ���دادادی  سلمان  ح��ال،  همین  در 
کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه تا به 
قانون  این  که  بازنشستگانی  از  دقیقی  آمار  حال 
است،  نشده  منتشر  می شود  حالشان   شامل 
قطعا  نفر   200 یا   150 می شود  اعالم  اینکه  اما 
اطالعاتی  که  اساس  بر  نیست.  صحیحی  آمار 
حرف ها  این  از  بیشتر  خیلی  تعداد  این  داریم  ما 
است و می توانم بگویم تنها در یک دستگاه بیش 
بنابراین  دارد؛  بازنشسته  وجود  نیروی   2500 از 
آمار باالست، اما اینکه دقیقا چند نفر است نه در 
دستگاه ها  نه  و  رسیدیم  نتیجه ای  به  کمیسیون 

رسما اعالم  کردند.  
از جزای نقدی تا شالق و حبس 

تصویب  از  نگهبان کمی پس  سخنگوی شورای 
این مصوبه مشمول  رویه اجرای  بود:  قانون گفته 
و  ارگان هایی  سازمان ها  و  است  ماهه   2 فرصتی 
ماه   2 ظرف  است  صادق  برایشان  قانون  این  که 
باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت 
اجرای این قانون مانند  دیگر قوانین، جرم انگاری 

یا انفصال از خدمت خواهد بود.  
محاسبات  دی��وان  دادستان  ح��ال،  همین  در 
صحبت  هم  بازنشسته ها  مجازات  مصادیق  از 
از  اگر  است:  گفته  شجاعی  فیاض  است.  کرده 
باشند  نشده  منتزع  بازنشستگان  آبان   26  تاریخ 
حکم  مشمول  باشند  نکرده  ترک  را  خود  پست  و 
تصرف غیرقانونی در وجوه اموال  دولتی هستند و 
افرادی که آن ها را منتزع نکرده اند یعنی باالترین 
نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی  مقام اجرایی 
او،  گفته  به  هستند .     ام��وال  دولتی  وج��وه  در 

همچنین مسئوالن ذی مدخل در پرداخت به این 
ذی  و  اجرایی  دستگاه  باالترین  از  اعم  که  افراد 
غیرقانونی  تصرف  حکم  مشمول  حسابی ها  نیز 
تصرف  مجازات  که  می شوند  دولتی  ام��وال  در 
قانون   598 ماده  در  دولتی  اموال  در  غیرقانونی 
 مجازات اسالمی بیان شده است که اعم از شالق، 

حبس و جزای نقدی می شود.  
چه کسانی بر خالف قانون در سمت خود مانده اند؟

بازنشسته  مدیران  تعداد  در  شد  گفته  چنانکه 
هنوز یک رقم واحد از سوی دولت و مجلس اعالم 
نشده. دامنه ارقام طرح شده از 1100  تا بیش از 
2700 نفر گسترش یافته. به تبع همین موضوع، 
اعالم  مدیران  این  اسامی  از  کاملی  فهرست  هیچ 
فضای  چنین  در  است  که  طبیعی  است.  نشده 
اجرای  نحوه  شفافیت  با  نمی توان  آلودی  ابهام 

این قانون را به مردم گزارش داد.  
و  تعداد  درب��اره  باید  چیز  هر  از  قبل  دول��ت، 
بازنشسته روشنگری کند؛ در غیر  اسامی مدیران 
که  که صرفا  مسئولینی  است  این صورت طبیعی 
و  وزرا  معاونان  جمله  از  هستند  چشم  در  بیشتر 
استانداران دیده می شوند و چه بسا بقیه مدیران 

بازنشسته در این فضا،  قسر دربروند.  
بدون  دارد،  تاکید  قانون  اجرای  بر  دولت  اگر 
دقیق  تعداد  و  فهرست  باید  مالحظه ای  هیچ 
مدیران  بتوان  تا  کند  اع��الم  را  بازنشسته ها 
و  شناسایی  اند  نرفته  کنار  هنور  که  را   متخلفی 
غیراین  در  کرد.  برخورد  آنها  با  قانون  اساس  بر 
قانون  این  نحوه  اجرای  از  عمومی  افکار  صورت، 

مجاب نخواهد شد.  

مجلس بانتحلیل روزخبر

و  حقوقی  کمیسیون  بین الملل  حقوق  کمیته  رئیس 
قضایی مجلس گفت: حمله کنندگان به ظریف و دستگاه 
دیپلماسی دقیقا همان ضربه ای را به نظام وارد می کنند 
که صهیونیست ها، آمریکایی ها و مخالفین منطقه ای به 

دنبال آن هستند.
با  جهان آبادی  رحیمی  جلیل  ایسنا،  گ��زارش  به 
خارجه  امور  وزارت  مجموعه  در  که  مطلب  این  بیان 
دیپلمات های با تجربه وبا سابقه خوبی تربیت شده و در 
این نظام فعالیت و خدمت کرده   اند، عنوان کرد: بدون 
شک با توجه به پیشینه دکتر ظریف در وزارت خارجه چه 
از آن زمان که نماینده ایران در سازمان ملل بودند و چه 
فعالیت هایی که در بخش های مختلف وزارتخانه داشتند، 
یکی از شاخص ترین و متخصص ترین دیپلمات های پس 

از انقالب اسالمی هستند.
این عضو فراکسیون امید با تاکید بر این که »هجمه 
علیه ظریف خودزنی است« اظهار کرد: هیچ کجای عالم 
را  برجام  اهمیت  با  قراردادی  که  را  امورخارجه ای  وزیر 
آقای ظریف رفتار  با  این نحوی که  به  به امضا رسانده، 
می شود، رفتار نمی کنند و اگر به گذشته برگردیم، حتی 
زمانی که آمریکا از برجام خارج نشده بود، اروپا پایبند بود 
از تحریم های سازمان ملل خارج  ایران  پایه برجام  بر  و 

شده بود، باز هم علیه ظریف هجمه وجود داشت.
بنابراین گویی یک  رحیمی جهان آبادی متذکر شد: 
و  جهان  در  دشمنانمان  بین  نامرئی  و  نانوشته  ائتالف 
داخل  در  افراطی  طیف  یک  با  منطقه  در  مخالفانمان 
و  خارجه  وزی��ر  به  نامرئی  ائتالف  این  که  دارد  وج��ود 

دستگاه دیپلماسی ما از پشت خنجر می زند.
کشور  دیپلماسی  دستگاه  زمانی که  اف���زود:  وی 

به سرانجام  را  برجام  آثار جهانی  و  با عظمت  قراردادی 
مستحق  نه تنها  زد  رقم  را  دیپلماسی  شاهکار  و  رساند 
تهاجم، تخریب و مقابله نبود بلکه اگر انصاف و عدالتی 
کارهای  ماندگارترین  از  یکی  بعنوان  باید  داشت  وجود 
دیپلماسی خاورمیانه برجام را ثبت می کردند و به ظریف 
و همکارانشان توجه می شد اما همان زمان هم ظریف 

مورد هجمه قرار گرفت.
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  تربت جام،  مردم  نماینده 
درباره  ظریف  که  نکته ای  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
CFT مطرح کرده، هیچ نهاد انقالبی و هیچ بخشی از 
نظام را محکوم نکرده و خود ظریف بخشی از بدنه نظام 
و حاکمیت است. منظور وزیر خارجه این بوده که ما در 
کشور دچار معضل پولشویی هستیم و این یک واقعیتی 
است که هم نهادهای امنیتی مختلف و هم در گزارشاتی 
که به کمیسیون قضایی آورده اند، خیلی ها این مسئله را 
تاکید کرده اند در کشور این مشکل را داریم و اگر ندانیم 
این عارضه و آسیب در کشور وجود دارد که نمی توانیم 

علیه آن اقدامی انجامی دهیم.
نهادهای  نه  ظریف  داد:  ادامه  جهان آبادی  رحیمی 
حاکمیتی و نه هیچ شخص حقیقی و حقوقی را متهم 
نکرده که اینچنین مورد هجمه واقع شده است. اما فرض 
کنیم که ایشان گفته اند پنبه دزد، چرا یک عده به ریش 

خود دست می کشند اگر واقعا به خود شک ندارند.
که  کسی  بعنوان  خارجه  امور  وزیر  کرد:  تصریح  وی 
هم سابقه و تخصصش نشان می دهد یکی از الیق ترین 
مدیران جمهوری اسالمی است، یکی از مدیرانی است 
که حس وطن دوستی و توانایی اش نشان  می دهد فرد 
شاخصی در دیپلماسی خاورمیانه است و این هجمه ای 
و  دولت  تضعیف  بجز  می گیرد  صورت  ظریف  علیه  که 
نظام جمهروی اسالمی و تضعیف چهره نظام حاصلی 

ندارد.

رحیمی جهان آبادی
حمله به ظریف خودزنی است

در حال حاضر اولین و بهترین راهکار در فضای سیاست داخلی، ایجاد یک تفکر واحد برای شکل گیری اتحاد و انسجام تمام احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی داخلی است

,,

پایان نامعلوم قانون منع به کار گیری بازنشستگان

 آمار دقیقی از تعداد ... در دست نیست

سرویساقتصادی
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مدیر عامل کانون زنان حقوقدان سورا:

خشونت علیه زنان صرفًا مختص ایران نیست
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چنگی  اگرچه  مشهد  کتاب  نمایشگاه  بیستمین 
مدیران  برای  فرصتی  به  تبدیل  اما  زند  نمی  به دل 
رسانه  با  را  خود  تعامالت  تا  است  شده  مسئوالن  و 

افزایش دهند. ها 
های  چهره  میزبان  «نیز  ام��روز  »صبح  روزنامه 
مختلف بود که در ادمه بخشی از آن را می خوانید.
رئیس کمیسیون عمران و شورای اسالمی شهر مشهد:

باغ کتاب می شود  مشهد صاحب 
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد در غرفه صبح امروز گفت: در 
ایده  این  داشتم  تهران  کتاب  باغ  از  که  بازدیدی 
پارک  خطی  ساختار  به  باتوجه  که  رسید  ذهنم  به 
معماری،  در  مکان  دو  این  شباهت  و  بازه  چهل 
می توان باغ کتاب مشهد را نیز در پروژه چهل بازه 
طرح  متخصصین،  با  مشورت  از  پس  کرد.  تعریف 
بررسی های  از  پس  و  شد  ارائه  شورا  به  آن  اولیه 

رسید. تصویب  به  مختلف 
دکتر مهدی نیا افزود: از شهرداری نیز خواستیم 
در  گذار  سرمایه  جذب  به  اقدام  و  شود  عمل  وارد 

این خصوص کند.
حوزه  در  مشهد  شهر  ظرفیت  به  اش��اره  با  وی 
های مختلف، ادامه داد:متاسفانه در طرح جامع، 
توجه  آن  به  کمتر  و  مانده  مغفول  فرهنگی  کاربری 
موفق  صرف،  فرهنگی  کاربری  امروزه  شده است. 
نیست و باید کاربری های تفریحی و فراغتی را نیز 

به اضافه کرد تا این حوزه نیز تقویت شود. 
و  تفریح  بتوانیم  اگ��ر  ک��رد:  اضافه  نیا  مهدی 
مردم  داشته باشیم  فرهنگی  رویکرد  با  را  فراغت 
این  در  و  می شوند  آشنا  بیشتر  فرهنگ  حوزه  با 
این  می کنند.  سپری  را  خود  فراغت  اوقات  فضاها 
اقدام می تواند ماندگاری زائر را نیز افزایش دهد و 

از این طریق به اقتصاد شهر نیز کمک می شود.
خاطرنشان  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
موضوعی  پارک های  از  استفاده  با  می توانیم  کرد: 
باشند  نیز  مذهبی  گردشگری  بخش  مکمل  که 
بعد  از  و  ده��ی��م  اف��زای��ش  را  اجتماعی  ن��ش��اط 
ببریم. نیز بهره  زائران و مسافران  اقتصادی حضور 

رضوی: خراسان  ارشاد  مدیرکل 
است فرهنگی  رویداد  کالن  یک  نمایشگاه 

گفت:  رضوی  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نمایشگاه کتاب امسال، یک کالن رویداد فرهنگی 

است و تنها به فروش کتاب منحصر نمی شود.
صبح  روزنامه  غرفه  در  حضور  با  مروارید  جعفر 
به  فرهنگی  روی��داده��ای  امسال  اف��زود:  ام��روز 
کتاب  فروش  زنجیره  و  می آیند  نشر  جریان  کمک 
گفتگوی  برای  مناسبی  بستر  و  می کنند  تقویت  را 

مردم و نخبگان فراهم می شود.
کرد:  بیان  کتاب  ب��ازار  جمعه  درخصوص  وی 
می کند.  ب��راورده  را  خاصی  گ��روه  نیاز  ب��ازار  این 
خرید  برای  کافی  مالی  وسع  که  کسانی  درواق��ع 
این  من  بنظر  هستند.  آن  مشتری  ندارند  کتاب 
را  شهر  فرهنگی  نیازهای  از  بخشی  می تواند  بازار 

پوشش دهد. 
مروارید تصریح کرد: ساماندهی این بازاربرعهده 
آن ها  حضور  جریان  بر  تنها  ما  و  است  شهرداری 
عرضه  که  محصوالتی  که  نظر  این  از  داریم  نظارت 
نباشد.  قاچاق  و  چارچوب  از  خ��ارج  می کنند 
و  است  ظرفیت  یک  بازارها  این  معتقدم  شخصا 

باید آن را گسترش داد و یا حتی کیوسک هایی در 
سطح شهر داشته باشیم که کتاب هایی را به امانت 
در اختیارر شهروندان قرار دهند و شهروندان پس 
شکل  این  به  بازگردانند.  دوباره  را  آن  مطالعه  از 
می شود  براورده  شهروندان  مطالعه  نیاز  از  بخشی 
و شکلی از این رخداد را در متروها شاهد هستیم.
از  یکی  پیشننهادی  ط��رح  درخ��ص��وص  وی 
احداث  درخصوص  مشهد  شهر  ش��ورای  اعضای 
از هر طرحی در حوزه  ما  بیان کرد:  نیز  باغ کتاب 

می کنیم. استقبال  کتابخوانی 
رضوی: خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  مطبوعاتی  معاون 

مختلف  های  حوزه  در  کالن  رویدادهای  به  نیاز 
داریم فرهنگی 

کالن  رویدادهای  از  یکی  تنها  کتاب  نمایشگاه 
فرهنگی و در حوزه نشر و کتاب است که در جای 
در  اما  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  خودش 
رویدادهای  به  نیاز  نیز  فرهنگی  دیگر  های  حوزه 

در  که  گر  تحفه  افشین  داری��م.  استان  در  کالن 
نمایشگاه  بیستمین  در  امروز  صبح  روزنامه   غرفه 
خراسان  اف��زود:  بود  شده  حاضر  استان  کتاب 
در  را  رویدادهایی  چنین  برگزاری  آمادگی  رضوی 
های  شاخص  رعایت  با  بین المللی  و  ملی  سطح 
می طلبد  مشهد  فرهنگی  شرایط  دارد.  بین المللی 

که چنین رویدادهایی در آن برگزار شود.
از  نگرانی  با  باید  پیش  هفته  دو  حدود  تا  شاید 
کلی  سیاست های  می کردیم.  صحبت  کاغذ  حوزه 
بصورت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  را  کاغذ  حوزه  در 
اتفاقاتی  به  توجه  با  و  می کند  ریزی  برنامه  متمرکز 
تامین  و  داده است  قرار  تاثیر  تحت  را  اقتصاد  که 
و  کرده است  چالش  دچ��ار  را  کاالها  از  بسیاری 
با  اما  آمد  بوجود  نشر  حوزه  برای  نیز  مشکالتی 
فضای  کنترل  در  دول��ت  سیاست های  به  توجه 
که  است  شدن  پایدار  درح��ال  ب��ازار  اقتصادی، 

امیدوارم شامل حال بازار کاغذ نیز باشد

و  اطرافیان  به  مادرش  که  می شناختم  را  کودکی 
شاید  نترسانند.  را  او  تا  می کرد  تاکید  مدام  نزدیکان 
آوردن  بار  شجاع  برای  مادر  این  که  روشی  بهترین 
فرزند خود پیدا کرده بود همین نترسیدن و نترساندن 
بود. بعدها شنیدم که به خاطر شیطنت بیش از حد 
را  خواهرش  چشم  درحالی که  دایی اش  کودک،  این 
اتفاقا  که  تاریکی  در جای  را  بچه  این  بود؛  دیده  دور 
جای  آن  در  دیگر  وسیله  چند  و  زیاد  رختخواب های 
خاطر  »به  ب��ود:  گفته  و  ک��رده  زندانی  بودند  داده 
اذیت هایش خیلی زود، لولو از الی وسایل در می آید و 
او را می خورد...«. بچه ُپر شرر، نه تنها از لولو و تاریکی 
نترسیده بود بلکه به خاطر شجاعتی که میراث تربیت 
مادرش بود، الی رختخواب ها را با حوصله گشته بود تا 
لولو را پیدا کند و ببیند چه شکلی است؟ غافل از اینکه 
لولوی واقعی در دنیای بیرون از آن اتاق حضور دارد و 
راست راست می چرخد و شجاعت را می گیرد و ترس 

را هدیه می دهد. 
حقوق به کودکان هدیه دهیم

شاید وقت آن رسیده که به جای تربیت بچه ها در 
خانه، مدافع حقوق آنان در بیرون هم باشیم. مادر و 
پدرهای تحصیل کرده و مطلع کم نیستند، همان هایی 
که عزیزدردانه های خود را با مطمئن ترین شیوه های 
ممکن و با کمک مشاوران و روانشناسان زبده تربیت 
می کنند. بارها مادر و پدرهایی دیده ایم که به دنبال 
خود  ف��رزن��دان  ب��رای  تربیتی  و  آم��وزش  کتاب های 
قفسه های کتابخانه ها را زیر و رو می کنند. این اتفاق 
می دهیم،  اهمیت  کودکانمان  به  که  است،  مبارکی 
را  خوب ترها  و  می خواهیم  آن��ان  ب��رای  را  خوب ها 
در  چیز  همه  نیست.  کافی  این  اما  همین طور.  هم 
جامعه  در  مذکور  لولوی  و  نمی گذرد  خانه هایمان 
حمایتی  قانون های  می داند  که  لولویی  می چرخد. 
برای کودکان تکمیل نیست. می داند این بی آزارترین 
بند نیست. می داند  به جایی  قشر جامعه، دستشان 
برای  شخصی  راننده  دنبال  به  پدرها  و  مادرها  که 
کالس های  سالم،  و  خوب  دوس��ت  کتاب،  بچه ها، 
هنری و ورزشی، تفریح، سرگرمی، امکانات رفاهی و 
چیزهای خوب دیگر می گردند و حواسشان نیست اگر 
دستشان  بیافتد،  بچه ها  برای  بدی  اتفاق  خدانکرده 
از قانون خوب و مطمئن کوتاه است. کسی به خاطر 
خشونت و آزار بچه ها به حبس ابد نمی رود، در حالی 

که آن کودک آسیب دیده، خاطره بد را تا ابد در ذهنش 
نگه می دارد. ما برای بچه های سالم، قانون حمایت از 
کودک و نوجوان را نوشته ایم اما در تصویب آن سهل 
انگاری می کنیم. انقدر که اتفاقات شوم یکی پس از 

دیگری در شهرهای مختلف آشکار می شود. 
از خشونت علیه کودکان دفاع نمی کنیم

از نمایندگان مجلس  تابستان گذشته بود که یکی 
در واکنش به بررسی و تصویب الیحه حمایت از حقوق 
و کودک و نوجوان به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: 

»در حال حاضر که مردم با مشکالت 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، 
الیحه  ای��ن  تصویب  کشور  اولویت 
و  ارز  مسکن،  به  رسیدگی  و  نیست 
بیکاری باید در اولویت باشد. تصویب 
این الیحه نباید در اولویت قرار گیرد، 
زیرا در سال 81 قانون تصویب کردیم 
و استخوابندی این الیحه نیز به همان 
قانون باز می گردد، بنابراین نیازی به 
دستگاه  نیست.  جدید  قانون  وضع 
ها باید به تکالیف قانونی خود عمل 
به  ندارد  وظیفه  مجلس  و  می کردند 
قانون  خصوص  این  در  م��داوم  طور 
اصالح  قبلی  قانون  باید  کند،  وضع 
می شد نه اینکه شاکله آن به صورت 
از خشونت علیه  کلی تغییر کند، ما 

اطفال دفاع نمی کنیم.«
آزار دیده های کوچک بزهکاران فردا

در  مفصلی  گ��زارش  در  یونسیف   
 « اس��ت:  داده  اط��الع   1387 سال 

کودک آزاری در کوتاه مدت عالوه بر اینکه بر رشد مغز 

و  عصبی  دستگاه  در  اختالل  باعث  می گذارد،  تاثیر 
ایمنی می شود. این امر در نهایت منجر به اختالالت 
اجتماعی، احساسی، شناختی و رفتاری در کودک آزار 
دیده می شود. در بلند مدت نیز عوارض آن در تمایل 
مصرف  سوء  مثل  پرخطری  رفتارهای  انجام  به  فرد 
موادمخدر و اختالالت جنسی و... ظاهر می شود. در 
و اختالالت  نگرانی  این مشکالت، دربردارنده  نتیجه 
افسردگی، اختالل در انجام کارها، اختالل در حافظه 

و رفتارهای تهاجمی، میل به بزه و... است.
دانش آموز  نجات  خبر  گذشته  روز 
مشهدی از دست پدر کودک آزارش در 
رسانه های بومی خراسان منتشر شد. 
خراسان  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
با  است:  گفته  رابطه  این  در  رضوی 
دانش  یک   ، مدرسه  موقع  به  اطالع 
آموز از کودک آزاری توسط پدر خود 
آزاری  کودک  برد.  در  به  سالم  جان 
حنانه.ب 7 ساله با گزارش مدرسه به 
شد  داده  اطالع  اجتماعی  اورژانس 
و یک تیم تحقیقاتی به مدرسه برای 

کشف حقیقت اعزام شد.
تکرار کودک آزاری در مشهد

تصریح  ح��ق��دادی  غالمحسین 
کرده: جریان از این قرار بود که چند 
مدرسه  بوفه  از  ک��ودک  پیش  وق��ت 
برداشته  پول  پرداخت  بدون  کیک 
به  را  موضوع  این  نیز  مدرسه  و  بود 
خانواده اطالع داد و به مرکز مشاوره 
آموزش و پرورش معرفی شد. بعد این 
و  ضرب  مورد  کودک  شدیم  متوجه  مدرسه،  موضوع 

شتم جسمی قرارگرفته و این موضوع چندین بار دیگر 
تکرار شده است.

سعید مدنی در کتاب خشونت علیه کودکان گفته  
است: » بسیاری از گزارشات مربوط به کودک آزاری 
یا  مانده  باقی   مسکوت  مختلف  عوامل  تاثیر  تحت 
این  جمله  از  اس��ت.  نیامده  عمل  به  الزم  پیگیری 
عوامل: نامشخص بودن نهادی با مسئولیت مشخص 
برای برنامه ریزی در زمینه کودک آزاری، فقدان مراکز 
نبود  کنند.  مراجعه  آن  به  ک��ود ک آزاری  قربانیان  که 
کودک آزاری،  قربانی  کودکان  برای  حمایتی  ساختار 
نبود  آزاری.  کودک  به  نسبت  رسانه  و  جامعه  انفعال 
نیروهای  به  ک��ودک ازاری  گزارش  برای  الزم  مقررات 
انتظامی و دادگاه ها توسط مردم، آموزگاران و پزشکان. 
تناسب نداشتن بین جرم و مجازات های قانونی برای 

مرتکبان کودک  آزاری«.
اما دومینوی آزار و اذیت کودکان در خانه و جامعه 
مدام  که  رسانه هایی  از  پس  نیست.  شدنی  تمام 
تا  گرفته  کودک  روزجهانی  از  مختلف  بهانه های  به 
آگاهی  سنگین  بار  کسی  چه  ناخوشایند،  خبرهای 
بخشیدن به مردم را با خود حمل می کند؟ چه کسی 
است؟  اطالع رسانی ها  این  تسهیل گر  رسانه  از  بعد 
حقوق  دادخواه  تشکلی  چه  نهادی،  چه  کسی،  چه 
کودکان است؟ چقدر پدر و مادرها برای احقاق حقوق 
کودکان خود، به عنوان اصلی ترین نیاز این بچه ها  از 
جایشان بلند شده اند؟ چه کسی دست تخریب گر این 

آزارها، خشونت ها و نامهربانی ها را کوتاه می کند؟
جایی برای کودکان نیست

با  مجازی  رسانه های  در  مستندی  پیش  چندی 
این  در  شد.  منتشر  نروژ  در  خاموش  رسوایی  عنوان 
مستند عالوه بر تعقیب جدی یک کودک آزار ، مسئله 
توسط وزارتی به نام »وزارت کودکان« پیگیری می شد. 
این نهاد برای اتفاق افتادن این حادثه از عموم مردم 
این  زود  خیلی  بود  داده  قول  و  ک��رده  عذرخواهی 
حالی  در  این ها  همه  کند.  حل  و  پیگیری  را  مسئله 
هیچ  خاک،  و  آب  این  استعداد  با  کودکان  که  است 
مطالبه گر و هیچ نهاد مخصوصی برای مشکالت خود 
ندارد. حتی در تصویب الیحه حمایتی از آنان عملکرد 
موفقی نداشته ایم. اعدام ها و مجازات های زندان برای 
اگر  حتی  و  نبوده،  کافی  متجاوزان  و  کودک  قاتالن 
به مرگ  راضی  بپرسید  آسیب دیده  از همین کودکان 
باشد  کسی  می خواهد  دلشان  اما  نیستند  هیچ کس 
که به فریادشان برسد. چتری باشد که روی سرشان 
سایه حمایت بیاندازد. قانونی باشد که سفت و محکم 

بغلشان کند.

حضور مسئوالن در تنها روزنامه خصوصی استان:

مدیران در »صبح امروز« چه گفتند؟
»صبح امروز« خشونت علیه کودکان و تعویق تصویب الیحه حمایت از کودک و نوجوان را بررسی می کند؛

ترس به جای چتر
این  شاهد  اکنون  ما  گفت:  کتاب  حوزه  فعال  یک 
هستیم که برخی غرفه ها درصدهای تخفیفی می زنند 
که خیلی غیرمتعارف است و این بیشتر به کتاب، جنبه 

بازاری می دهد. 
منطقه  ایسنا-  خبرنگار  با  گفت وگو  در  فتاحی  الهه 
خراسان، در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین  المللی کتاب 
مشهد در خصوص وضعیت نمایشگاه و حضور و استقبال 
مردم اظهار کرد: با این که ما همیشه می گوییم، حضور 
در نمایشگاه برایمان مهم است ولی  جنبه فروش کتاب 
هم تاحدی اهمیت دارد؛ با این وجود یک سری تخفیفات 
غیرمتعارفی داخل نمایشگاه وجود دارد که جذب کننده 
هستند و برای این که شاهد چنین چیزهایی نباشیم، 
نمایشگاه باید برای این کار، یک سطح تخفیف تعریف 
کند. وی ادامه داد: ما سال گذشته در نمایشگاه حضور 
نداشتیم؛ اما امسال نمایشگاه از نطر جنبه تبلیغاتی در 
سطح شهر ضعیف بود و ما با این که روز جمعه و یکشنبه 
را پیش رو داشتیم ولی این دو روز تعطیل، روزهای خوبی 
نبودند و تفاوت نمایشگاه امسال با پارسال بیشتر در جنبه 
تبلیغاتی آن است؛ چون بیشترین چیزی که اثر می گذارد، 
تبلیغات است. این فعال حوزه کتاب تصریح کرد: با این که 
در کیفیت نمایشگاه نقص هایی را می بینیم ولی مردم 
به خاطر قیمت کتاب، بیشتر بازدیدکننده هستند تا این که 
بخواهند کتاب بخرند و فکر می کنم قیمت مناسب کتاب 
تنها عاملی باشد که مردم بیشتر به کتاب و کتاب خوانی 
رغبت کنند و در نمایشگاه حضور داشته باشند. با این که 
قیمت های ما نسبت به ناشران دیگر خیلی باال نیست 
ولی آن چیزی که مشخص است و همه می گویند، قیمت 
است. فتاحی خاطرنشان کرد: همچنین تبلیغاتی که در 
خارج از غرفه انجام می شود، اینجا زیاد است با این که 
ما در نمایشگاه تهران چنین چیزی را نمی بینیم. فکر 
می کنم تفاوت نمایشگاه کتاب مشهد با نمایشگاه تهران 
در نظم نمایشگاه باشد؛ با این  که نمایشگاه مشهد هم 
دارای نظم بود اما از نظر غرفه بندی مشکل داشت. یک 
مسئله  دیگری که وجود دارد، خارج از غرفه پا گذاشتن و 
تبلیغ کردن است و ما در تهران چنین چیزی را نمی بینیم 
و یا موسیقی ای که از سطح غرفه پخش می شود، خیلی 
کیفی  سطح  این که  بیان  با  وی  اس��ت.   غیرمتعارف 
نمایشگاه مشهد اصال با نمایشگاه تهران قابل مقایسه 
نیست، عنوان کرد: جنبه فرهنگی نمایشگاه کتاب خیلی 
شایسته است ؛ ولی صرفا جهت نمایش نیست و ناشران 
یک برآورد هزینه ای هم دارند و فروشی باید در کنار باشد 
درصدهای  و  غیرمتعارف  فروش های  جلوی  باید  ولی 

تخفیف غیرمتعارف گرفته شود. 

هپاتیت  و  ایدز  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت 
 ،HIV رسانی  اط��الع  هفته  با  همزمان  گفت: 
سریع  تست  انجام  منظور  به  قرمز  روبان  اتوبوس 

ایدز در سطح شهر راه اندازی می شود.
علی حسین پور  با بیان اینکه هفته اطالع رسانی 
دهم"از  می   HIV آزمایش  هم  من   " شعار  با  ایدز 
این  در  اف��زود:  شود،  می  برگزار   14 الی  هشتم 
و  بیماری ها  واحد  مسئولین  می شود  تالش  هفته 
مشهد،  شهرستان   HIV کنترل  برنامه  کارشناسان 
دستگاه  با  و  داده  تشکیل  هماهنگی  نشست های 
بهزیستی،هالل  شهرداری،  همانند  مرتبط  های 
و تقسیم مسئولیت داشته  نمایند  ...تعامل  و  احمر 

باشند.
وی از اجرای پویش "من هم آزمایش اچ.آی.وی 
می دهم " از ابتدای آذر ماه خبر داد و تصریح کرد: 
انجام  و  بیماری  انگ  کاهش  منظور  به  برنامه  این 
دانشگاه  پوشش  زیر  مناطق  در  پیگیری  و  مراقبت 
تمامی  اس��اس  ای��ن  بر  و  اس��ت  آم��ده  در  اج��را  به 
در  توانند  می  مسئوالن  پزشکان،  شهروندان، 
در  را  خود  آزمایش  تصاویر  و  کنند  شرکت  پویش 

به اشتراک بگذارند. صورت رضایت 
می شود  تالش  هفته  این  در  افزود:  حسین پور 
گروه  همکاری  با  مشهد  شهر  مختلف  مناطق  در 
دانشجویی  کانون  و  جهادی  دانشجویی  ه��ای 
آموزشی  های  برنامه  اجرای  به  نسبت  احمر  هالل 
بیماری  از  پیشگیری  راستای  در  رسانی  اطالع  و 

ایدز اقدام شود.
هپاتیت  و  ایدز  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
مشهد،  علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشت  معاونت 
راه اندازی ایستگاه اطالع رسانی در مراکز خدمات 
هفته  این  های  برنامه  دیگر  از  را  سالمت  جامع 

عنوان کرد.

یک ناشر گفت: گسترش کتاب و کتا ب خوانی فقط با 
برگزاری نمایشگاه کتاب ممکن نمی شود. 

کاظم آرمان پور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه 
بین المللی  نمایشگاه  بیستمین  حاشیه  در  خراسان، 
کتاب مشهد اظهار کرد: با این که سه روز از نمایشگاه 
بابت فروش کتاب  از  گذشته ولی عمال آن چیزی که 
انتظار داشتیم، اتفاق نیفتاده است و این موضوع فقط 

به نمایشگاه مشهد مرتبط نمی شود. 
کار  دانشگاهی  ح��وزه  در  چون  ما  داد:  ادام��ه  وی 
می کنیم، یکی از معضالت اساسی ای که در حال حاضر 
با آن درگیر هستیم، این است که اساتید ما در دانشگاه ها 
جزوه محور شده اند و به جای این که به دانشجویان کتاب 
معرفی کنند، جزوه را اساس کار خودشان قرار می دهند.  
نماینده انتشارات دانشگاه تهران تصریح کرد: موضوع 
دیگر این که خود کتاب به خاطر بنیه علمی دانشجویان 
یک مقداری گران است و اولویت اول دانشجو، پوشاک و 
خوراک و... است و در آخر کتاب و درس خواندن است. 
مسئله دیگر این که حمایت هایی که از برگزاری چنین 
دقیق تری  برنامه ریزی  با  باید  نمایشگاه هایی می شود، 
انجام شود و صرف برگزاری نمایشگاه نباشد. آرمان پور 
خاطرنشان کرد: اگر واقعا می خواهیم از نمایشگاه کتاب، 
بهره برداری اساسی ای انجام دهیم و استقبال بیشتر و 
باید در شهر،  باشیم، اطالع رسانی  را شاهد  پرشورتری 
دانشگاه ها و... اتفاق بیفتد و نه این که ما یک بنری را 

نزدیک نمایشگاه ببینیم. 
 وی افزود: ما نزدیک 1000 عنوان کتاب اساسی در 
نمایشگاه آوردیم؛ ولی به هرحال من مشاهده می کنم 
که بیشتر موسسات کنکوری و یا موسساتی که دبیرستان 
هستند به نمایشگاه آمدند؛ البته من مخالف این نیستم 
که این دوستان حضور پیدا نکنند؛ ولی اگر امکان دارد 
این دوستان را در یک سالن یا سیستم دیگری جاسازی 
از لحاظ  نمایشگاه کتاب  ناشر عنوان کرد:  این  کنند. 
عرضه کتاب به دانشجویان یک رویداد فرهنگی است ؛ 
چون ما جای دیگری به جز نمایشگاه کتاب نداریم که 
بخواهیم با یک تخفیف خاصی کتاب را عرضه کنیم، ولی 
زمانی نمایشگاه کتاب یک رویداد کالن فرهنگی می تواند 
باشد که ناشر از لحاظ مسائل مختلف؛ چه کتاب چه 
چاپ و... غنی باشد. آن زمان می تواند فقط نمونه ای از 
کتاب را بگذارد و مولف و ویراستار را دعوت کند و.... اینجا 
نه ناشران  کار صرفا فرهنگی است ولی درحال حاضر 
ما در چنین وضعیتی هستند و نه بستر جامعه ما اجازه 
می دهد که ما فقط به این قضیه بپردازیم. درست است که 
نمایشگاه کتاب ما یک بازار کتاب است؛ اما چه اشکالی 

دارد، باالخره این هم یک کار فرهنگی است. 

 سازگاری گروه های خون
A ABو  به گروه های  تواند  A، می   گروه خونی 
Oخون  Aو  خون  های  گروه  از  و  کند  اهدا  خون 
دریافت کند. گروه خونی B، می تواند به گروه های 
O Bو  گروه های خون  از  و  کند  اهدا  Bخون  ABو 

AB، تنها می تواند  خون دریافت کند. گروه خونی 
تمام  از  ولی   ، کند  اهدا  ABخون  خونی  گروه  به 
تواند خون دریافت کند. گروه  گروه های خون می 
خون  تواند  می  خون  های  گروه  تمام  به   ،O خونی 
Oخون  اهدا کند، اما فقط می تواند از گروه خونی 

دریافت کند.
زمان  شدید،  خونریزی  به  منجر  حادثه  یک  در 
کردن  پیدا  منتظر  نباید  گاه  و  است  مهم  بسیار 
نیست  جایز  بسا  چه  وگاهی  ماند  گروه  هم  خون 
نیز  مصدوم   خود  خونی  گروه  تعیین  برای  حتی 
دسترس  در  موارد،  گونه  این  در  کرد.  تلف  را  وقت 
بودن خون گروه Oمی تواند تنها راه نجات باشد. از 
AB  می تواند در  طرفی دیگر فردی با گروه خونی 
مواقع اضطراری با خیالی آسوده از همه گروه های 
عمومی(،  )گیرنده  کند  دریافت  خون  دیگر،  خون 
از  یک  هیچ  ضد  خونیABبر  گروه  پالسمای  زیرا 

گروه های خون دیگر آنتی بادی ندارد. 
      اهمیت گروه های خون

اهمیت گروه های خون زمانی مشخص می شود 
و مجبور شویم  پیدا کند  تزریق خون  به  نیاز  که فرد 
گویچه  اگر  صورت  دراین  کنیم.  تزریق  خون  او  به 
در  که  باشد  داشته  ژنی  آنتی  دهنده،  سرخ  های 
داشته  وجود  آن  ضد  بادی  آنتی  گیرنده،  پالسمای 
باشد، این گویچه ها پس از تزریق، به سرعت به هم 
بر عدم کارآیی،  نابود می شوند و عالوه  و  چسبیده 
گیرنده  مرگ  حتی  یا  و  شدید  عوارض  ایجاد  باعث 

خواهند شد.
گیرنده،  فرد  رگ  به  ناسازگار  خون  ورد  از  پس 
ژن  آنتی  به  وی  خون  در  موجود  های  بادی  آنتی 
های موجود در سطح گلبول های قرمز بیگانه )فرد 
دهنده( متصل می شوند. در این حال روند تخریب 
قرمز  های  گلبول  و  شده  شروع  قرمز  های  گلبول 
ناسازگار  خون  تزریق  اولیه  عالئم  شوند.  می  پاره 
داخل  انعقاد  تشنج،  فلج،  ب��دن،  ل��رزش  شامل 
است.  ادرار  در  هموگلوبین  پیدایش  و  تب  عروقی، 
انتقال  های  واکنش  درمان  برای  فوری  اقدامات 
خون، شامل متوقف کردن انتقال خون و زیاد کردن 
چرا  می باشد،  خاص  داروهای  کمك  با  ادرار  حجم 
موجب  است  ممکن  کلیه  در  هموگلوبین  تجمع  که 
عضو  این  رفتن  بین  از  و   کلیه  عملکردی  اختالل 
مهم بدن گردد. اگر اقدامات درمانی فوری صورت 

نگیرد، ممکن است باعث مرگ هم گردد.

خبر چند قدم تا سالمت
یک فعال حوزه کتاب:

تخفیفات غیرمتعارف به نمایشگاه جنبه 
بازاری می دهند

مصادف با هفته اطالع رسانی ایدز محقق شد؛
 راه اندازی اتوبوس روبان قرمز در 

شهر مشهد

یک ناشر:
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گفت:   سورا  حقوقدان  زنان  کانون  مدیرعامل 
بوده و صرفًا  زنان موضوعی جهانی  خشونت علیه 

مختص کشور ما نیست.
نشست  در  گذشته  روز  ظهر  محبی  مرضیه 
زنان« در فرهنگسرای غدیر،  برای  امنیت  »بررسی 
اظهار کرد: ما در اختیار زنان زندانی، آسیب دیده و 
خشونت دیده  که بضاعت مالی خوبی ندارند، وکیل 

به صورت رایگان قرار می دهیم.
وی افزود: خشونت علیه زنان موضوعی جهانی 
بوده و صرفًا مختص کشور ما نیست. جامعه شناسان 
خشونت  زمان  از  بشریت  بین  اختالف  معتقدند 
علیه زنان آغاز شده، زیرا زنان فرودست تر از مردان 
خانه  در  باید  زنان  گذشته  زمان های  از  و  هستند 
می مانند و مردان بیرون از خانه بودند و زورشان بر 

زنان غلبه داشت. 
اگر  کرد:  بیان  دادگستری  یک  پایه  وکیل  این 
و  جنگ ها  ش��ود،  حل  زن��ان  بر  خشونت  مسئله 
به  باید خیلی جدی تر  نیز حل می شود.  ستیزه ها 
این قضیه دقت کنیم. محور فعالیت من زنان است، 
زیرا در همه جوامع دنیا تضاد بین زن و مرد وجود 
دارد. همه جوامع صفات برتر و قدرتمند را به مردان 
و صفات ضعیف و فرودست و ناتوان را به زنان نسبت 

می دهند. سعی کنیم الفاظ خود را تغییر دهیم.
به این مسائل دقت نکنیم،  وی اضافه کرد: اگر 
رفع کنیم.  را  این خشونت ها  نمی توانیم  هیچ وقت 
اگر در خانواده بین دختر و پسر تفاوت قائل شویم، 

خشونت را در خانواده پرورش داده ایم.
کرد:همه  تاکید  دادگستری  یک  پایه  وکیل  این 
کوچک ترین  با  را  زن��ان  در  خشونت  عامل  اف��راد 
مسائل روزمره پرورش داده و عالوه بر مردان، زنان 

نیز خودشان این خشونت را بیشتر ترویج می دهند. 
محبی با بیان اینکه »برای اصالح خشنونت علیه 
کنیم«،  شروع  خودمان  از  باید  اجتماع،  در  زنان 
کنیم،  شروع  خود  زبان  از  باید  ابتدا  کرد:  تصریح 
این  و  ببریم  کار  به  نسبت به خود  را  الفاظ درستی 

موارد را همواره در درون خود فرهنگ سازی کنیم.
وی گفت: خشنونت علیه زنان به خاطر جنسیت 
از دیگر دالیل خشونت علیه  آنان است. همچنین 
و  کرد  اش��اره  آن��ان  ضعیف بودن  به  می توان  زن��ان 
همواره این خشونت در زبان، کالم، رفتار و نگاه به 

آنان دیده می شود.
اینکه  بیان  با  دادگستری  یک  پایه  وکیل  این 
و  به قانون کلی  نیاز  زنان  »در بحث خشونت علیه 
جداگانه ای داریم«، اظهار کرد: در قانون ما مجازات 
ویژه  ای برای خشنونت علیه زنان وجود ندارد؛ اگر 
مردی زنی را کتک بزند مجازاتش به اندازه ای است 
آن  بر  و  نیست  برابر  قانون  این  و  بزند  را  مردی  که 

نقص وارد است.  

جمهوری  ریاست  زمان  در  کرد:  عنوان  محبی 
امنیت  تامین  عنوان  تحت  الیحه ای  احمدی نژاد، 
برابر خشونت نوشته شد که متاسفانه  در  زنان در 
نکرد.خیلی  پیدا  ادامه  قضاییه  قوه  به  ابالغ  زمان 
و  کتک خوردن  نمی توانند  زنان  متاسفانه  وقت ها 
کنند.  ثابت  دادگاه ها  در  را  به خود  وارده  خشونت 
زنان بسیاری که در برابر این خشونت های خانگی 
سالیان سکوت می کنند و آن را می پذیرند. با وجود 
رسانه ها، آموزش ها و تحصیالت باال، هنوز هم زنانی 
آن  برابر  در  و  رامی پذیرند  که خشونت  دارند  وجود 

ساکت می  مانند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: درهمه 
جوامع دنیا این تبعیض نژادی بین زن ومرد وجود 
دارد و این امر بستگی به زنان دارد تا نگاه ها و زبان ها 
را نسبت به خود تغییر بدهند. زنان محکوم به ماندن 
در خانه هستند و مدام کار خانه را انجام دهند و این 
کار زنان مانند کار در کارخانه و کشاورزی است که 

مردها آن را کار کوچکی می پندارند.

خبرخبر

فرهنگیان  فراکسیون  رئیس 
گ��ف��ت: خ��ص��وص��ی س���ازی در 
آموزش و پرورش مانع عدالت است و 
حقوق شهروندی هرکودک ایجاب می کند، به راحتی  
دسترسی  کیفی  پرورش  و  آموزش  به  برابر  فضایی  در 

داشته باشد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی 
در مجمع عالی بسیج گفت: معاون سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی به علت نگاه بسیار محدود و غیر کارشناسی 
جدی  حامیان  از  و  داشتند  پ��رورش  و  آم��وزش  به  که 
وقت  وزیر  فانی  آقای  به همراه  بودند،  روزمزد  معلمان 
بدنه  واقعی  نیازهای  به  توجه  بدون  پرورش  و  آموزش 
غالب  گفتمان  دقیق،  کارشناسی  و  پرورش  و  آموزش 
خود را مازاد نیرو و خصوصی سازی در آموزش و پرورش 

و بی  پایه های ظلم  این سیاست غلط  با  و  قرار دادند 
توجهی دولت به معلمان فرهنگیان را بنا نهادند. 

قابل  تعداد  تعطیلی  آن  دنبال  به  داد:  ادام��ه  وی 
توجهی از مدارس روستایی به ویژه در دوره متوسطه اول 
و خالی بودن کالس های درس از معلم پس از گذشت 
بیش از دوماه از سال تحصیلی و تراکم کشنده کالس 
ها ضربات دیگری است که کودکان ونوجونان این کشور 
از این نگه غیر کارشناسی خوردند. امروز می بینم که 
نمایندگان   فشار  با  و  انسانی  نیروی  بحران  به  توجه  با 
نیروی   نفر  هزار   28 از  بیش   1396 سال  در  مجلس 
شرکتی  که درسال 97 تعداد آن با کرام الکاتبین است 
شرکتی  تفکرمعلم  است.  شده  پرورش  و  آموزش  وارد 
شکل گرفته و نضج یافته است. کمبود 194 هزار معلم 

امروز آموزش و پرورش را با بحران مواجه ساخته است.

پیشگیری  ملی  شبکه  رئیس 
از بیماری های غیرواگیر گفت: 
دختران  و  زنان  درصد   35 حدود 
می  مصرف  قلیان  دائمی  یا  تفننی  صورت  به  ایرانی 
آینده  اینکه زنان مادران  به  با توجه  این مساله  کنند. 

هستند، بسیار نگران کننده است.
اف��زود:  مسجدی  رض��ا  محمد  ای��رن��ا،  گ��زارش  به 
و  است  کشنده  و  سمی  مواد  دارای  قلیان  تنباکوی 
افراد به ویژه زنان و دختران ناآگاهانه آن را مصرف می 
این ماده خطرناک عامل  کنند؛ در حالی که مصرف 
بسیاری از بیماری مانند سرطان و بیماری های قلبی 

و عروقی است. 
قلیان،  مصرف  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  وی 
از  است؛  کرده  پیدا  زیادی  رواج  ایرانی  زنان  میان  در 

بیشتر  فرهنگ سازی  به  نیاز  پیشگیری  برای  رو،  این 
داریم. مصرف سیگار نیز در کشور رو به افزایش است؛ 
به طوری که اکنون 95 تا 98 درصد این ماده دخانی 

در کشور تولید می شود.
اضافه  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  استاد 
کشور  جمعیت  درص��د   12 حاضر  ح��ال  در  ک��رد: 
ماده  این  استعمال  از  زنان  سهم  و  هستند  سیگاری 

دخانی سه درصد است.
به گفته مسجدی، ساالنه 6 میلیون نفر در دنیا بر اثر 
مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند و این 
رقم در ایران 100 هزار نفر است؛ اقدامات پیشگیرانه 
زیرا  است  ضروری  کشور  در  دخانیات  استعمال  برای 
بسیاری از بیماری های غیرواگیر بر اثر مصرف سیگار 

و قلیان شیوع می یابند.

وزارت بهداشت و درمان با اشاره 
به نقش دولت در تامین دارو گفت: 
کارهایی که برای سایر دستگاه ها انجام 

می شود، برای حوزه دارو هم باید انجام شود.
قاضی زاده هاشمی در مراسم بهره برداری از خط تولید 
داروهای ضدسرطان و ام اس افزود: از آنجا که دو نفر از 
موثرترین نمایندگان مجلس که در کمیسیون بهداشت و 
درمان هستند،در جمع ما حضور دارند، از آنها خواهش 
می کنم االن که در آستانه تامین بودجه هستیم حتما به 
صنعت دارو فکر کنند. اگر ِعرق ملی و مذهبی دوستان 

نباشد، امکان ندارد که این مسیر و کار ادامه پیدا کند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: آقای حریرچی که نرخ تورم را 
به من نشان می داد گفت که در ماه گذشته نرخ تورم 2.6 
بوده در حالی که در بهداشت و درمان 1.7 بوده است. این 

یک افتخار است اما ما نباید خیلی دل خوش کنیم به اینکه 
هنر کردیم و توانستیم تورم را کنترل کنیم. زیرا به هر حال ما 
هم تا یک جایی اجازه داریم کنترل کنیم تا صنعت نخوابد و 
خدمات آسیب نبیند. هاشمی با بیان اینکه ما به هیچ وجه 
اجازه نمی دهیم با جان مردم بازی شود، گفت: اگر نخواهیم 
با جان مردم بازی شود باید چه کار کنیم؟باید هزینه ها را 
درست کنیم وگرنه دچار کم فروشی می شویم یعنی در ماده 
اولیه تقلب می شود یا حتی مسائلی از این قبیل رخ می دهد. 
البته این بدان معنی نیست که دولت شانه خالی کرده است، 
دولت هم به نظر من اینجا سهم دارد و حتی سهمش خیلی 
پررنگ تر از مجلس است ولی ما در سایر خدمات ساز و کاری 
داریم که اجازه می دهد خوِد صنف قیمت تمام شده را در 
نوسانات اعالم کند مثل سازمان حمایت از تولید کننده و 

مصرف کننده؛ باالخره دارو مهم تر است یا پراید و سمند؟

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس:

خصوصی سازی در آموزش و پرورش مانع عدالت است
رئیس شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر:

35 درصد زنان ایرانی قلیان می کشند
وزیر بهداشت: 

 اهمیت دارو بیشتر از پراید است

حوادث
قتل  هولناک به  بهانه آشتی کنان

مرد 35 ساله ای که به بهانه آشتی کنان، سینه همسایه 
اش را با ضربه کارد شکافت، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

به گزارش مشهد فوری، شب جمعه گذشته، نزاعی بین 
دو همسایه از اهالی بولوار بهمن 4.20 در منطقه خواجه ربیع 
مشهد و با انگیزه ای نامعلوم رخ داد. این نزاع که با چوب و 
چماق آغاز شده بود با شکستن شیشه های منزل به پایان 

رسید.
اما شعله های کینه ناشی از این نزاع که هنوز انگیزه آن 
ساعت 21  که  این  تا  نکرد  فروکش  است،  نشده  مشخص 
جمعه شب، مرد 35 ساله به بهانه آشتی کنان، در منزل 
همسایه 45 ساله اش را کوبید! گزارش خراسان حاکی است 
وقتی صاحبخانه صدای همسایه اش را شنید که مدعی بود 
برای آشتی کنان آمده است! بی خبر از همه جا بالفاصله در 
حیاط را گشود اما ناگهان تیغه کارد در تاریکی شب درخشید 
و به صورت کلنگی بر سینه مرد 45 ساله فرود آمد.ضارب 
کینه ای، همزمان با افتادن پیکر خون آلود همسایه اش روی 

زمین، از محل گریخت و به مکان نامعلومی رفت.
این  متوجه  که  ساله   45 مرد  اطرافیان  حال  همین  در 
وی  کمک  به  بالفاصله  بودند،  شده  وحشتناک  ماجرای 
شتافتند و در تماس با نیروهای اورژانس، او را به بیمارستان 
رساندند اما دیگر مرد 45 ساله عالیم حیاتی نداشت و بر 
اثر عوارض ناشی از اصابت »کارد کینه« جان خود را از دست 
به  مرگبار  نزاع  ماجرای  اعالم  با  گزارش،  بنابراین  بود.  داده 
خواجه  کالنتری  نیروهای  سوی  از  عمد  قتل  ویژه  قاضی 
ربیع، بررسی های قضایی با حضور قاضی »کاظم میرزایی« 

در محل وقوع حادثه آغاز شد.
قاضی میرزایی که بر اساس تجربیات رسیدگی به پرونده 
فراری  برای  متهم  خانواده  همکاری  احتمال  جنایی،  های 
دادن وی را می داد بالفاصله با صدور دستوری از نیروهای 

کالنتری خواست برای زیرنظر گرفتن اعضای خانواده متهم 
محل  به  انتظامی  نیروهای  زمانی  اما  کنند  اقدام  فراری، 
رسیدند که خانواده وی بدون قفل کردن در منزل از محل 

فرار کرده بودند!
گفتنی است، با ارسال این پرونده به اداره جنایی پلیس 
به  توجه  با  ای  گسترده  تحقیقات  رضوی،  خراسان  آگاهی 

سرنخ های موجود برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد

واژگونی خودرو در سبزوار پنج مصدوم داشت
مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: واژگونی خودرو سواری 
جا  به  مصدوم  پنج  نیشابور   - سبزوار  جاده  در   405 پژو 

گذاشت.
در  امروز  ظهر  که  حادثه  این  پی  در  افزود:  فکور  سعید 
عوامل  داد  روی  نیشابور   - سبزوار  جاده  هشت  کیلومتر 
یک  داشت:  اظهار  وی  شدند.  حاضر  صحنه  سر  اورژانس 
مصدوم حادثه به صورت سرپایی درمان شد و چهار مصدوم 
دیگر پس از ارائه خدمات اولیه درمانی به وسیله 2 دستگاه 
انتقال  سبزوار  بهشتی  شهید  بیمارستان  به  آمبوالنس 

یافتند.

پنج میلیارد ریال کاالی قاچاق در مرز دوغارون کشف 
شد

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: نیروهای مرزبانی مستقر 
در ایستگاه ایست و بازرسی 17 شهریور مرز دوغارون پنج 

میلیارد و 11 میلیون ریال کاالی قاچاق کشف کردند.
تعدادی  ارتباط  این  در  افزود:  صمدی  کاظم  سرهنگ 

متخلف دستگیر و راهی مراجع قضایی شدند.
وی اظهار داشت: اقالم کشف شده شامل مقادیری ارز، 
گوشی تلفن همراه، قرص و سیگار است که طی 72 ساعت 

گذشته هنگام ورود مسافرین به کشور در مرز دوغارون از آنان 
به دست آمده است.

واژگونی خودرو در سبزوار یک کشته داشت
مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: واژگونی خودرو سواری 
تیبا در جاده سبزوار - نیشابور یک کشته و پنج مصدوم به 

جا گذاشت.
در  امروز  صبح  که  حادثه  این  پی  در  افزود:  فکور  سعید 
کیلومتر 30 جاده سبزوار - نیشابور روی داد، عوامل اورژانس 

سر صحنه حاضر شدند.
شدت  اثر  بر  نفر  یک  حادثه  این  در  داشت:  اظهار  وی 
جراحت سر صحنه جان باخت و پنج مصدوم پس از ارائه 
به  آمبوالنس  دستگاه   2 وسیله  به  درمانی  اولیه  خدمات 

بیمارستان شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند.

جنوب  در  خودرو  داخل  قطعات  سارقان  دستگیری 
مشهد

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از دستگیری اعضای 
باند 3 نفره سارقان حرفه ای با 24 فقره سرقت لوازم و قطعات 

داخل خودرو در جنوب شهر مشهد خبر داد.
سرهنگ حسین بیات مختاری در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و قطعات 
داخل خودرو در جنوب شهر مشهد، رسیدگی به موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
و  روزی  شبانه  تالش  با  کارآگاهان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اشراف اطالعاتی 3 سارق حرفه ای  را که با استفاده از خودرو 
پژو پارس پالک جعلی، اقدام به سرقت می کردند را شناسایی 
قضائی  مقام  هماهنگی  با  غافلگیرانه  عملیات   2 طی  و 

دستگیر کردند.

sadegh.sheikhi@ymail.com

دبیر سرویسصادق شیخی

نماینده مجلس: در 
حال حاضر که مردم 

با مشکالت اقتصادی 
دست و پنجه نرم می 
کنند، اولویت کشور 

تصویب این الیحه 
نیست و رسیدگی به 
مسکن، ارز و بیکاری 

باید در اولویت باشد. 
تصویب این الیحه 

نباید در اولویت قرار 
گیرد، زیرا در سال 81 

قانون تصویب کردیم و 
استخوابندی این الیحه 
نیز به همان قانون باز 

می گردد، بنابراین نیازی 
به وضع قانون جدید 

نیست
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سرویس ورزشی

این  بیان  با  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاون 
سال  در  ش��ه��رداری  اقتصادی  بودجه  تحقق  که 
پروژه  ارزش  گفت:  است،  بوده  درصد   86 گذشته 
در  قرارداد  انعقاد  به  منجر  که  گذاری  سرمایه  های 
 31 اخیر  سال  یک  ظرف  اند  شده  کالنشهر  این 
سال  یک  مدت  در  استد  بوده  ریال  میلیارد  هزار 
گذشته 16 پروژه به ارزش 27 هزار میلیارد ریال از 

بالتکلیفی خارج شده است.
روز  نایینی  خواجه  رضا  ام��روز  صبح  گ��زارش  به 
در  مطلب  این  بیان  با  خبری  نشست  در  گذشته 
ارزان قیمت  پروژه های مسکن  باره اظهارکرد:  این 
علویه و زندگی، توقفگاههای آزادی و مجد، بوستان 
نیز  و  طرق  تجاری  و  اقامتی  مجتمع  مینیاتوری، 
های  پروژ[  جمله   از  طرق  بوستان  و  خانه  تصفیه 
از  قیمت  ارزان  مسکن  که  است  گ��ذاری   سمرایه 

مهمترین برنامه های شهرداری مشهد است. 
وی افزود: پیش از مدیریت شهری کنونی مشهد 
قرارداد ساخت چهار هزار واحد مسکن ارزان قیمت 
این  از  واحد   500 و  هزار  دو  که  بود  شده  منعقد 

تعداد در دوره کنونی بهره برداری خواهد شد.
کنونی  دوره  در  داد:  ادامه  معاون شهردار مشهد 
هزار   5 برای  قرارداد  انعقاد  مشهد  شهری  مدیریت 
تاکنون  و  هدفگذاری  قیمت  ارزان  مسکن  واحد 
شده  منعقد  واحد   500 و  هزار  دو  ساخت  قرارداد 

است. 
ارزان  مسکن  برای  شهر  حاشیه  در  زمین  واگذاری 

قیمت
در  دارد  آمادگی  مشهد  شهرداری  گفت:  وی 
و  ب��رخ��وردار  کم  مناطق  در  زمین  وج��ود  ص��ورت 
در  کم  قیمت  با  را  موجود  قطعات  شهر،  حاشیه 
ساخت  برای  پروانه  و  گذاشته  گذار  سرمایه  اختیار 

پروژه های مسکن ارزان قیمت واگذار کند. 
های  پروژه  تمام  اینک  هم  افزود:  نایینی  خواجه 
باالی 100 میلیارد ریال این شهرداری تامین مالی 
به  خارجی  گذاری  سرمایه  الیحه  همچنین  و  شده 
ارزش 500 میلیارد ریال در باغ گیاهشناسی مشهد 

آماده ارائه به شورای شهر است. 
بیان  و  اشاره  نیز  خارجی  گذاری  سرمایه  به  وی 
توان موفق  در حوزه سرمایه گذاری خرد می  کرد: 
کاری  خارجی  کالن  گذاری  سرمایه  اما  کرد  عمل 

در  تفاوتی  هیچ  وجود  این  با  است.  سخت  بسیار 
خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  به  مشوق  ارائه 

وجود ندارد. 
ادام��ه  در  مشهد  ش��ه��رداری  اقتصادی  معاون 
همچنین پروژه مسکونی هزار و 312 واحدی یاس 
را از بزرگترین طرحهای مشارکتی در دست ساخت 
 90 با  پروژه  این  کرد:  بیان  و  اعالم  شهرداری  این 
در  توس  برخوردار  کم  منطقه  در  پیشرفت  درصد 
اجرا است، سهم شراکت شهرداری مشهد در  حال 
قالب 16 برج 82 واحدی پروژه مسکونی یاس 22 

درصد است.
به  بالتکلیف  پ��روژه   16 وج��ود  به  ادام��ه  در  وی 

در  ریال  میلیارد  هزار   27 ارزش 
ش��ه��رداری  اقتصادی  معاونت 
در  ک��رد:  بیان  و  اش��اره  مشهد 
مدت یک سال گذشته این پروژه 
بالتکلیفی  از  و  تکلیف  تعیین  ها 

خارج شده اند. 
مورد  در  داستانی  با  مشکل  رفع   

پروژه طرق 
به  همچنین  نایینی  خواجه 
و  ط��رق  گ��ذاری  سرمایه  پ��روژه 
به  مشهد  دادستانی  ایرادهای 
گفت:  و  کرد  اش��اره  پ��روژه   این 
جنگلی  "پ���ارک  اول��ی��ه  ق���رارداد 
مدیریت  پیشین  دوره  که  طرق" 

 12 مورد  بود  شده  منعقد  گذار  سرمایه  با  شهری 
و  مشهد  شهر  شورای  دادستانی،  سوی  از  اشکال 
نهادهای بازرسی قرار گرفته بود. در این دوره سعی 
شوند.  رفع  جدید  ق��رارداد  قالب  در  ای��رادات  شد 
این  برای  پنج  ماده  کمیسیون  مصوبه  همچنین 

پروژه گرفته شد. 
کار،  گزارش  و  ایرادات  رفع  پیرامون  افزود:  وی 
دیگری  نکته  اگر  تا  شده  نگاری  نامه  دادستانی  با 

باشد از سوی شهرداری مشهد لحاظ شود.
سرای  همراه  پ��روژه  به  مشهد  شهردار  معاون 
بیان  و  اشاره  نیز  شهر  این  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
مشارکتی  پروژه  از  بخشی  همراهسرا  ساخت  کرد: 
بین  که  بود  بیمارستان  این  پارکینگ 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  شهرداری 
مشهد به صورت مشارکتی اجرا و بهره 
برداری شد اما بخش همراهسرای آن 

به درخواست دانشگاه اجرایی نشد. 
پیشین  دوره  پایان  در  اف��زود:  وی 
علوم  دان��ش��گ��اه  ش��ه��ری،  مدیریت 
کلینیک  اجرای  درخواست  پزشکی 
همراهسرا  جای  به  را  دندانپزشکی 
طبق  ک��ارب��ری  تغییر  ای��ن  داش���ت. 
عملیاتی  طرفین  موافقت  با  ق��رارداد 
آن  با  مشهد  شهر  ش��ورای  ل��ذا  ب��ود 
الیحه  اس��اس  این  بر  ک��رد.  موافقت 
کلینیک  ب��ه  ه��م��راه��س��را  ت��ب��دی��ل 

به  نهایی  تصویب  ب��رای  زودی  به  دندانپزشکی 
شورای شهر مشهد ارائه می شود. 

176 هم  پروژه پالک  به  ادامه  در  نایینی  خواجه 
 15 سابقه  با  ملکی   176 پالک  کرد:  بیان  و  اشاره 
با  اخیر  سال  یک  ظرف  اما  بود  بالتکلیفی  سال 
پیگیری شورای شهر مشهد ساختار جدید مدیریت 
تامین  با شورای  ایجاد شد. نشستهای متعددی  آن 
نهادهای  و  پنج  ماده  کمیسیون  رضوی،  خراسان 
آن  مالکان  و  پ��روژه  این  مشکل  رفع  برای  مرتبط 
برگزار تا اینکه یک ماه پیش مصوبه خوبی برای رفع 
مصوب  استان  تامین  شورای  توسط  آن  مشکالت 
این  در  خوبی  خبرهای  آتی  سال  ب��رای  لذا  شد 

خصوص خواهیم داشت. 
تسویه بدهی های معوق

شهرداری  اقتصادی  معاون  گفت:  ادامه  در  وی 
میلیارد  ه��زار   21 اخیر  س��ال  یک  ظ��رف  مشهد 
منابع  تامین  کالنشهر  این  شهرداری  برای  ریال 
اوراق  بابت  بانکها  به  بدهی  همچنین  است.  کرده 
مشارکت تعیین تکلیف شد لذا شهرداری مشهد هم 
اینک هیچگونه بدهی معوق در مورد اوراق مشارکت 

به بانکها ندارد. 
را  سازی  شفاف  همچنین  مشهد  شهردار  معاون 
بیان  و  و شورای شهر توصیف  الزامات شهرداری  از 
بسته  فراخوان  بدون  جدیدی  ق��رارداد  هیچ  کرد: 
واگذار  های  پروژه  از  حاصل  درآمد  بنابراین  نشد 
چند  فراخوان  طریق  از  خصوصی  بخش  به  شده 

برابر گذشته بوده است. 
از  ریال  میلیارد  هزار   50 اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
را  مشهد  شهرداری  بودجه  ریال  میلیارد  هزار   80
که  حالی  در  کرد:  بیان  و  اعالم  اقتصادی'  'بودجه 
بودجه  تحقق  میزان  بیشترین  طی سالهای گذشته 
 86 به  میزان  این  پارسال  بود  درصد   60 اقتصادی 

درصد رسید.
و اجرایی  اداره فنی  امیر دانش رئیس  هم چنین 
معاونت  های  مشارکت  و  سرمایه گذاری  مدیریت 
بازدید  در  مقدس  مشهد  ش��ه��رداری  اقتصادی 
خبرنگاران از از پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس 
گفت: این پروژه در 65 هزار متر زمین رها شده در 
بافت پرجمعیتی ریزدانه و کم برخوردار بولوار توس 

احداث شده است.
پروانه  مترمربعی  هزار   194 مساحت  افزود:  وی 
است؛  ی��اس  پ��روژه  در  ش��ه��رداری  آورده  زمین  و 
پ��روژه  ای��ن  در  واح���دی   82 ب��رج   16 همچنین 

مشارکتی ساخته شده است.

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزشی  توسعه  معاون 
برگزاری  با  ورزش و ج��وان��ان  وزارت  گفت:  خراسان 
برای  کشور،  برتر  استعداد های  المپیاد  مسابقات 

المپیک جوانان 2022 سرمایه گذاری می کند.
ظهر  زارعی  امیر  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
از  مشهد  میزبانی  خبری  نشست  در  دوشنبه  روز 
المپیاد  استعدادهای برتر کشور که در سالن جلسات 
اداره کل ورزش  و جوانان خراسان رضوی برگزار شد، 
در  طرح  این  اجرای  با  ورزش و جوانان  وزارت  افزود: 
نظر دارد که برای المپیک جوانان 2022 در سنگال، 
ورزشکاران مستعد و برتر هر رشته ورزشی در سراسر 

کشور را شناسایی کند.
 72 بین  مسابقات،  از  دوره  این  کرد:  تصریح  وی 
تا  ابان   30 از  سال،   15 تا   12 سنین  بین  در  رشته 
توجه  با  رضوی  خراسان  که  بوده  جریان  در  آذر   10
به پتانسیلی که دارد در 42 رشته ورزشی و با حضور 
390 ورزشکار خانم و 450 ورزشکار آقا و 141 مربی، 

در این المپیاد شرکت می کند.
زارعی اظهار داشت: رتبه بندی این المپیاد همانند 
مدال های  تعداد  برحسب  و  بوده  المپیک  مسابقات 
حال  در  و  می شود  مشخص  استان ها  جایگاه  طال، 
قرار  کشور  چهارم  رتبه  در  رضوی  خراسان  حاضر 
با موفقیت در رشته شنا، جایگاه  امیدواریم  دارد که 

خراسان رضوی ارتقا پیدا کند.
خراسان  ورزش و جوانان  کل  اداره  ورزشی  معاون 
رضوی یادآور شد: برگزاری این المپیاد ورزشی، نقطه 
ورزشی  هیئت های  موفقیت  ارزیابی  جهت  عطفی 

نتایجی  با  که  بوده  پایه  رده های  در  رضوی  خراسان 
هیئت های  می شویم  متوجه  می کنیم  کسب  که 
ورزشی برای سنین پایه برنامه ریزی داشته اند یا فقط 
پرداخته اند.  بزرگسال  سنین  در  قهرمانی  ورزش  به 
امید داریم که در 70 درصد از رشته های ورزشی روی 

سکو باشیم.
ورزش و جوانان  وزارت  کرد:  مطرح  زارع��ی  امیر 

گونه ای  به  را  ورزشی  رشته های  از  میزبانی  مبنای 
رشته  یک  در  حداقل  استان  هر  که  کرده  طراحی 
ورزشی میزبان باشد، اما خراسان رضوی با توجه به 
ظرفیتی که در رشته های خود داشته، در سه رشته 
برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات  میزبان  ورزشی 
کشور خواهدبود. حتی استان آمادگی میزبانی از 5 
رشته ورزشی را به وزارت خانه اعالم کرده که در نهایت 

شمشیربازی  و  شنا  دوچرخه سواری،  رشته  سه  با 
موافقت صورت گرفت.

وی با اشاره به سود و منفعت میزبانی از سه رشته 
ورزشی برای استان، عنوان کرد: بوسیله میزبانی از 
ورزش  تجهیزات  و  امکانات  مسابقات،  از  دوره  این 
می گیرند.  ق��رار  ارزیابی  و  شناسایی  م��ورد  استان 
ارگان ها  از  نیز  استان  اداری  ش��ورای  جلسات  در 
اختیار  در  را  خ��ود  امکانات  که  ش��ده  درخ��واس��ت 

هیئت های مربوطه قرار دهند.
خراسان  ورزش و جوانان  کل  اداره  ورزشی  معاون 
رضوی در خصوص اعتبارات تخصیص یافته در رابطه 
با این دوره از مسابقات توضیح داد: برگزاری المپیاد 
این  هزینه  است.  ملی  طرح  یک  برتر  استعدادهای 
دوره از مسابقات در دو بخش میزبانی از مسابقات و 
اعزام تیم های ورزشی به نقاط مختلف کشور تقسیم 

می شود.
بر  وانان  جوانان  و  ورزش  وزارت  کرد:  اشاره    وی 
اساس تعداد شرکت کننده  در مسابقات اعتباری برای 
از  بخشی  مطمئنا  اما  گرفته است،  نظر  در  استان ها 
این هزینه را باید خود استان تامین کند. هزینه هایی 
حق الزحمه  ورزش��ک��اران،  تغزیه  و  اسکان  قبیل  از 
به  نقدی  جوایز  و  فدارسیون ها  ناظرین  و  داوران 
ورزشکاران، اعتباراتی است که به هیئت های ورزشی 

واگذار شده است.
میلیون   400 بر  بالغ  مبلغی  شد:  متذکر  زارعی 
تومان  میلیون   400 و  ورزشی  تیم های  اعزام  جهت 
از  بخشی  شده است.  پیش بینی  میزبانی  برای  نیز 
این هزینه را وزارت خانه و بخشی را نیز استان تامین 

می کنند.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد اعالم کرد: 

افزایش تحقق بودجه اقتصادی شهرداری از 60 به 86
  در نشست خبری معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مطرح شد: 

سرمایه گذاری وزارت ورزش و جوانان برای المپیک ۲0۲۲

"پهپاد شناسایی رزمی مرصاد" با طراحی و ساخت 
بسیجیان گردان نهم امام حسین)ع( لشکر عملیاتی 
طی  بسیج  هفته  با  همزمان  گذشته  روز  نصر  پنج 

مراسمی در قوچان رونمایی شد.
فرمانده سپاه ناحیه قوچان در حاشیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران گفت: جنس بدنه پهپاد مرصاد ترکیبی 
از چوب، فایبرگالس و الیاف کربن و نوع پیش رانش آن 

الکتریکی است. 
آماده  برای  الزم  زمان  مدت  فروزان  عباس  سرهنگ 
سازی و اجرای ماموریت توسط این پهپاد را 10 دقیقه 
اعالم و بیان کرد: قابلیت نصب دوربین دید در شب، 
رادارگریزی و امکان قابلیت نصب موشک انداز)النچر( از 

ویژگیهای پهپاد شناسایی رزمی مرصاد هستند. 
شعاع  و  کیلوگرم  سه  وزن  با  پهپاد  این  اف��زود:  وی 
عملیاتی سه 3 کیلومتر، توانایی پرواز تا ارتفاع عملیاتی 
10 هزار پا با حداکثر سرعت 170 کیلومتر در ساعت 
است. فرمانده سپاه ناحیه قوچان گفت: پهپاد مرصاد 
به همت یکی از دانشجویان بسیجی قوچانی با همراهی 
گروه طراحی ساخته و توسط قرارگاه امام حسین)ع( 

لشکر عملیاتی پنج نصر به ثبت رسیده است .

هواشناسی استان پیش بینی کرد
بارش ، آبگرفتگی و سیالبی شدن 

مسیل ها
از  استان  نقاط  اغلب  برای  هواشناسی  کل  اداره 
جمله شهرستان مشهد بارش رگبار باران با احتمال بروز 
آبگرفتگی و سیالبی شدن مسیل ها را پیش بینی کرده 

است.
کل  اداره  پیش بینی  اداره  اط��الع��ات  ب��راس��اس 
هواشناسی خراسان رضوی، تحلیل نقشه ها و مدل های 
پیشیابی بیانگر گسترش سامانه فعال در نواحی جنوب 
غرب کشور بر روی استان است که فعالیت این سیستم 
موجب وقوع بارش های رگباری توام با وزش باد شدید 
تگرگ(،  بارش  مستعد  نواحی  )در  برق  و  رعد  گاهی 
استان  و سیالبی شدن مسیل ها در سطح  آبگرفتگی 

خواهد شد.
شروع بارش ها از نواحی غرب و جنوب غرب استان 
به شکل رگبار همراه بارعدو برق و نیز وزش باد شدید 

لحظه ای پیش بینی شده است .

در  که  می کنم  شکر  را  خدا  گفت:  پدیده  سرمربی 
روزی سرد باز هم موفق شدیم به پیروزی برسیم و به 

هواداران پدیده عیدی بدهیم.
یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از پیروزی 
عیدی  یک  ام��روز،  برد  گفت:  سایپا  برابر  در  تیمش 
خوب برای مردم مشهد و هواداران بود. سه امتیاز را 
به هواداران تقدیم می کنیم.اگر موفق شدیم در نیمه 
بود.  هواداران  حضور  خاطر  به  کنیم،  کار  خوب  دوم 
امیدوارم به این روند ادامه دهیم و حمایت ها بیشتر از 

قبل باشد.
وی افزود: بازی جانداری را از دو تیم شاهد بودیم. 
از  لو دادیم و حریف هم  در نیمه نخست توپ زیادی 
متعادلی  بازی  کرد.  استفاده  فورواردهایش  سرعت 
حرکات  دوم  نیمه  در  اما  بودیم؛  شاهد  تیم  دو  از  را 
بهتری انجام دادیم و از فضاها استفاده کردیم و به گل 

رسیدیم.
و  خ��وب  تیم  سایپا  اف����زود:  پ��دی��ده  س��رم��رب��ی 
بابرنامه ای بود، به دایی تبریک می گویم. به بازیکنانم 
ادامه دار  روند  این  امیدوارم  و  می گویم  خسته نباشید 

باشد.
گفت:  مسابقه  داوری  خصوص  در  گل محمدی 
سیدعلی یکی از داوران خوب ایران است و امروز هم 
توانست یکی دیگر از قضاوت های خوبش را به نمایش 
پایان  تا  می تواند  تیمی  گفت:  گل محمدی  بگذارد. 
فصل موفق باشد که از تمام موقعیت ها استفاده و با 
صبر و حوصله کار  کند. از موقعیت به دست آمده خوب 
داشت،  اهمیت  بازی  این  در  آنچه  کردیم،.  استفاده 
بازیکنانم  بود.  بردن  برای  بازیکنانم  خواست  و  اراده 
ناامید نبودند و تا آخرین لحظه برای بردن جنگیدند 

که این ارزشمند بود.
تیمش  ب��ازی  نحوه  خصوص  در  پدیده  سرمربی 
در  می شد  مجبور  بود  تیمی  هر  گفت:  دوم  نیمه  در 
بازی  پایان  به  هرچه  کند.  دفاع  نفر   10 با  ما  مقابل 
نزدیک می شدیم، فشردگی سایپا بیشتر می شد. این 
موضوعی طبیعی بود. در نیمه نخست، بازی سنگین 
و استفاده از فضاها سخت بود. مهربان بازیکنی ست 
که نیاز به فضا دارد. در نیمه دوم خوب کار کرد؛ اما به 

خوبی پاس به او داده نشد.
در  گفت:  پدیده  تمرینی  زمین  خصوص  در  وی 
از سوی مسئوالن داده شد؛  این خصوص، قول هایی 
زیادی  مشکالت  تمرین  زمین  ب��رای  متاسفانه  اما 
داریم. اجازه داده شد که یک جلسه در هفته آستان 
قدس تمرین کنیم؛ اما مشکل زمین تمرینی داریم و 

امیدواریم بتوانیم با حل این مشکل پیش برویم.

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی اعالم کرد: 
تدوین تقویم رویدادهای گردشگری 

استان 
از  رض��وی  خراسان  گردشگری  معاونت  سرپرست 

تدوین تقویم رویدادهای گردشگری استان خبر داد.
 به گزارش صبح امروز  یوسف بیدخوری با بیان این 
مطلب افزود:  تقویم رویدادهای استانی جهت ثبت در 

تقویم رویدادهای کشور به تهران ارسال شده است. 
ها،  نمایشگاه  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
جشنوارها، همایشها ، استارتاپ ها و سایر رویدادهای 
به  و  گردشگری  تبلیغات  و  بازایابی  امر  در  گردشگری 
استان  گردشگری  رویدادهای  تقویم  تدوین  منظور 
حوزه  همت  به  آنها،  برندسازی  و  حمایت  راستای  در 
ماه  در  معاونت  این  گردشگری  تبلیغات  و  بازاریابی 
های اخیر مطالعه ی اولیه ای بر روی کلیه رویدادهای 
گردشگری استان انجام گرفت. وی ادامه داد: از بین 
صدها رویدادی که در سطوح مختلف محلی، استانی، 
گردد  می  برگزار  استان  سطح  در  المللی  بین  و  ملی 
و  بوده  با گردشگری  حدود 40 رویداد استانی مرتبط 
به لحاظ موضوعی یا سابقه تاریخی و فرهنگی دارای 
اهمیت و ارزش تبلیغاتی است. بیدخوری گفت: انتظار 
می رود با تدوین تقویم سالیانه رویدادهای گردشگری 
استان و درج این رویدادها در تقویم سالیانه استانی و 
کشوری بتوانیم نسبت به تقویت و معرفی هر چه بیشتر 
آنها تالش نموده و به منظور برندسازی این رویدادهای 
منتخب گردشگری در راستای جذب گردشگر فرهنگی 

داخلی و خارجی اقدام نماییم.
 

روز فرهنگی روستای گردشگری حاج 
بیگی تربت حیدریه برگزار شد

و  دستی  صنایع  فرهنگی  م��ی��راث  اداره  رئیس 
فرهنگی  روز  برگزاری  از  حیدریه  تربت  گردشگری 
روستای حاج بیگی همزمان با میالد باسعادت حضرت 
ام��ام جعفر ص��ادق )ع( در محل  رس��ول اک��رم)ص( و 

مجموعه فرهنگی تاریخی قطب الدین حیدر خبر داد.
علی محمدی با بیان این مطلب افزود: روز فرهنگی 
در  که  کدکن  بخش  بیگی  حاج  گردشگری  روستای 
راستای شناسایی و معرفی قابلیتها و پتانسیلهای این 
روستا برگزار شد.  او ادامه داد: در ردز فرهنگی این روستا 
غذای  جشنواره  همچون   ، متنوع  های  برنامه  اجرای 
محلی ، موسیقی سنتی ، بازیهای بومی، جاذبه های 
گردشگری و صنایع دستی و پوشاک محلی و آئینهای 
روستا برگزار شد. محمدی افزود: روستای حاج بیگی از 
توابع بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه در دهستان 
رقیچه و در انتهای  جاده ی  پرپیچ و خم به طول حدود 
9 کیلومتر از جاده کدکن به رباط سنگ و به فاصله حدود 
15 کیلومتری به شهر کدکن و شهر رباط سنگ قرار دارد.

اهدای کتاب به بازیکنان تیم فوتبال پدیده و سایپا
برتر  لیگ  در  خواندن  خوش  حال 

فوتبال کشور
خراسان  عمومی  کتابخانه های  ک��ل  اداره 
لیگ  صدرنشین  پدیده،  بازی  با  همزمان  رضوی 
هفته  بازی های  سری  از  سایپا  تیم  با  فوتبال  برتر 
دوتیم  فنی  تیم  و  بازیکنان  به  برتر  لیگ  سیزدهم 

کرد. اهدا  کتاب 
برتر  لیگ  صدرنشین  پدیده،  بازی  با  همزمان 
هفته  بازی های  سری  از  سایپا  تیم  با  فوتبال 
کتابخانه های  ک��ل  اداره  برتر  لیگ  سیزدهم 
فنی  تیم  و  بازیکنان  به  رضوی  خراسان  عمومی 

اهدا کرد. تیم کتاب  دو 
رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  کل  مدیر 
کتاب  فرهنگ  ترویج  راستای  در  برنامه  این  گفت: 
حضرت  مسعود  میالد  ای��ام  در  و  کتابخوانی   و 
جعفر  امام  و  مصطفی)ص(  محمد  مرتبت  ختمی 

شد. برگزار  صادق)ع( 
داد:  ادامه  سبزیان،  علی اکبر  حجت االسالم 
فعالیتهایی است  از جمله  فوتبال  ویژه  به  و  ورزش 
زیادی  بینندگان  و  طرفداران  حاضر  حال  در  که 
خود  به  جوانان  و  نوجوانان  بین  در  وی��ژه  به  را 
برای  ظرفیت  این  از  استفاده  و  است  کرده  جلب 
موثر  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  اعتالی  و  ترویج 

بود. خواهد  ارزشمند  و 
استان  نماینده  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
طرفداران  و  دارد  قرار  بازی ها  جدول  صدر  در 
می آیند  ورزش��گ��اه  به  ش��وق  و  ش��ور  با  تیم  ای��ن 
بازیکنان  ب��ه  ک��ت��اب  اه���دای  صحنه  دی��دن  و 
ترسیم  آنها  برای  را  تاثیرگذار  و  خوب  خاطره ای 

کرد. خواهد 

خبرخبر
رونمایی  از پهپاد شناسایی رزمی مرصاد 

در قوچان 
تیمی موفق شد که صبر و حوصله داشت

نفره   10 دفاع  به  مجبور  را  تیمی  هر  گل محمدی: 
می کنیم

خبرخبر

نایب قهرمانی فرنگی کاران خراسانی در رقابت های کشوری

در  رضوی  خراسان  بزرگساالن  فرنگی  کشتی  تیم 
یافت.  دست  دومی  جایگاه  به  کشوری  رقابت های 
رئیس هیئت کشتی استان در این باره گفت: مسابقات 
شهر  در  کشور  بزرگساالن  )ب(  گروه  فرنگی  کشتی 
زرین شهر اصفهان برگزار شد که تیم خراسان رضوی 
با تیم  استان های گیالن، مرکزی، قزوین و ایالم در یک 
گروه قرار داشت و در گروه دیگر نیز تیم های اصفهان، 
و  خراسان شمالی  بختیاری،  و  چهارمحال  کرمانشاه، 

هرمزگان حضور داشتند.
رئیس هیئت کشتی استان در این جلسه گفت: پس 
از برگزاری دیدارهای مقدماتی تیم های خراسان رضوی 
و اصفهان به فینال راه یافتند که اصفهان قهرمان و تیم 
خراسان رضوی به نایب قهرمانی دست یافت. همچنین 
بختیاری،  و  چهارمحال  گیالن،  کرمانشاه،  تیم های 
مرکزی، خراسان شمالی، قزوین، ایالم  و هرمزگان به 

ترتیب مقام های سوم تا دهم را کسب کردند. 
خراسان  تیم  کرد:  خاطرنشان  ریاضی  مسعود  سید 
رضوی با شکرا... شادمان، امیرمحمد یارمحمدزهی، 
حسینی،  محمد  سید  فریمانی،  ق���ادری  ام��ی��د 
محمدحسن حسینی، علیرضا افتخاری مقدم، مسعود 

و  رحیمی  اسماعیل  افشان،  دامن  حسین  رشیدیان، 
سجاد موسوی با سرپرستی حسین رجبی و مربیگری 
هومن شیدا و محمد دلپیشه در این مسابقات شرکت 

کرد.
علیرضا  و  فریمانی  قادری  امید  کرد:  تصریح  وی 
وزن ه��ای  نخست  مقام  ترتیب  به  مقدم  افتخاری 
امیرمحمد  آوردن��د.  دست  به  را  گرم  کیلو   77 و   63
و  کیلوگرم   60 وزن  دوم  مقام  نیز  یارمحمدزهی 
سجاد  و  رشیدیان  مسعود  حسینی،  محمدحسین 
موسوی هم مقام سوم وزن های 72، 82 و 130 کیلو 

گرم این مسابقات را از آن خود کردند.
سومی آزادکاران خراسانی

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی همچنین کسب 
در  استان  این  بزرگساالن  آزاد  کشتی  تیم  سوم  مقام 

مسابقات کشتی قهرمانی کشور خبر داد. 
قهرمانی  مسابقات  اف��زود:  ریاضی  مسعود  سید 
بزرگساالن کشور گروه )ب( در شهرستان  آزاد  کشتی 
تیم  که  شد  برگزار  شرقی  آذربایجان  استان  ملکان 
شرقی،  آذرب��ای��ج��ان  تیم های  ب��ا  رض��وی  خ��راس��ان 
آذربایجان غربی، کردستان و اصفهان هم گروه بود و 
و  سیستان  و  خوزستان  قزوین،  قم،  اردبیل،  تیم های 

بلوچستان نیز در گروه دیگر قرار داشتند.
تیم  مسابقات،  پایان  در  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
و  شرقی  آذربایجان  تیم های  از  پس  رضوی  خراسان 

خراسان  تیم  گرفت.  قرار  سومی  جایگاه  در  اردبیل 
مجید  حیدری،  فردیس  خدابخش،  امین  با  رضوی 
ا...  ساده مهران دارابی، حمیدرضا احمدآبادی، روح 
خدابخش، اسماعیل محمودی، رضا بیات، اسماعیل 
کرد.  شرکت  مسابقات  این  در  برزگر  مهدی  و  نجاتیان 
و  کیلوگرم   92 وزن  در  بیات  رضا  مسابقات  این  در 
اسماعیل نجاتیان در وزن 97 کیلو گرم به مقام نخست 

دست یافتند. 
ساده،  مجید  خدابخشی،  امین  داشت:  اظهار  وی 
در  ترتیب  به  هم  محمودی  اسماعیل  و  دارابی  مهران 
وزن های 57، 65، 70 و 86 کیلو گرم مقام سوم را از 

آن خود کردند.
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در حال حاضر اولین و بهترین راهکار در فضای سیاست داخلی، ایجاد یک تفکر واحد برای شکل گیری اتحاد و 
انسجام تمام احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی داخلی است

,,

خبرنگارمجید خروشی
شهرداری مشهد آمادگی 

دارد در صورت وجود 
زمین در مناطق کم 

برخوردار و حاشیه 
شهر، قطعات موجود را 

با قیمت کم در اختیار 
سرمایه گذار گذاشته 

و پروانه برای ساخت 
پروژه های مسکن ارزان 

قیمت واگذار کند

,,

) 9/32 ( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1779( 
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 139760306005004575هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رجبعلی لطفی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 5 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 75 متر مربع از پالک شماره 6 فرعی از 224 اصلی واقع در اراضی احمدآباد بخش 2 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم آغاکرباسی شرق فرزند عباسعلی 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 اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/21  م الف 1779 

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)9/34  ( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1789( 
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 139760306005004745هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  حسین امیرکیانی 
فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 741 صادره از کرج در ششدانگ یکباب کارگاه تجاری به مساحت 191 متر مربع از پالک شماره 201 فرعی از 52 اصلی واقع در اراضی زین آباد بخش 
12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی آقایان سید مصطفی رضایی ثانی و سیدحسین حسینی 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 اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/21   م الف 1789

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)  9/31( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6437( 
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 13976030600504807هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سیدحسن 
خواجه ء فرزند سیدمحمود بشماره ملی 1050284496 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/38 متر مربع از پالک شماره 118 فرعی از 15 اصلی واقع در 
اراضی لنج آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای سیدهاشم حسینی طلب 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 اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/21   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 9/33 ( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1777( 
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 139760306005004803هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  حسین حاجیانی 
فرزند حمزه بشماره شناسنامه 345 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141/20 متر مربع از پالک شماره 4096 فرعی مجزی شده از 30 فرعی از 15 اصلی 
واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد بیدار 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 اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/21   م الف 1777

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700215 یک دستگاه اتومبیل )خودرو وانت مزدا دو کابین به شماره 35 ب 936 ایران 42 مدل 1389 و شماره موتور 136425 متعلق به آقای محمد 
شمس که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 320/000/000 ریال ارزیابی شده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 1397/09/24 در اداره ثبت اسناد و امالک فریمان واقع در خیابان 
کمربندی خلیج فارس جنب فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 320/000/000 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود.ضمنًا چنانچه روز 
مزایده با تعطیلی رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و کلیه هزینه ها اعم از نیم عشر اجرایی و هزینه های حق مزایده زائد بر مبلغ 

مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم بعهده برنده مزایده می باشد.
محمدرضا رجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریمان

مفـقـودی

شاسی  شماره  و   5109838 موتور  شماره   21 449ب ایران   12 پالک  شماره  به   1393 مدل   132SE سایپا  سواری  سبز  برگ 
مفقود  جام  تربت  از  صادره   0700265082 ملی  شماره  با  اصغر  علی  فرزند  سیفعلی  مهری  بنام   NAS421100E1155779

میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

مفـقـودی

شاسی  شماره  و   12491050897 موتور  شماره   28 ن   254 ایران   36 پالک  شماره  به   1391 مدل  سمند  سواری  خودرو  سبز   برگ 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  سرکاریزی  داعی  علی  به  مربوط   NAAC91CF893474

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ترشیز سه جابوز شرکت تعاونی به شماره ثبت 431 و شناسه ملی 10380062972 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/06/1397 ونامه شماره 
2940/19/506 مورخ 13/08/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان خلیل آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسن جنگ آزما به شماره ملی0900241748 بسمت رئیس 
وآقای علی هنرور تقوایی به شماره ملی 0901507269 بسمت نایب رئیس وآقای غالمحسن کاظمی به شماره ملی 0900241918 بسمت منشی هیئت مدیره و آقای رسول محمودی 
به شماره ملی0901646261 بسمت مدیرعامل شرکت تعیین شد. کلیه چکها ، قرارداد ها واسناد واوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید ویاتمام ویاقسمتی از حق شرکت را منتفی سازد 
، باستتثنای مواردیکه هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد ،پس از تصویب هیئت مدیره با امضاءمحمد حسن جنگ آزما رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل 
آقای رسول محمودی ومهر شرکت معتبرخواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضِا رئیس هیئت مدیره صورت 

خواهد گرفت ضمنا" بر اساس تبصره ذیل ماده 41 اساسنامه شرکت درغیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )296994(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380062972 ملی  شناسه  و   431 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  جابوز  سه  ترشیز  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
16/06/1397 ونامه شماره 2939/19/506 مورخ 13/07/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان خلیل آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن جنگ آزما به شماره 
ملی0900241748 وعلی هنرور تقوایی به شماره ملی 0901507269 ومحمدجنگ آزمابه شماره ملی0901474894 وغالمحسن کاظمی به شماره ملی0900241918 و 
علی محمودی به شماره ملی0901624977به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وعلی محمودی به شماره ملی0901640816 و حسن بهمنی به شماره ملی0901634166 
به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای سه سال مالی انتخاب شدند. غالمعلی خلیلی به شماره ملی0901474797 وعلی اکبر جابوزی به شماره ملی0901576689 

به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال 1396 تصویب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )296996(

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002467 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای حبیب طاهری فرزند محمد بشماره شناسنامه 44 صادره از طبس در یک باب خانه / به مساحت150 متر مربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در بلوار نبوت بین نبوت 4 و 6 پالک 58 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 838
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/05

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002658 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای حسن رضا نجفی سیاککی فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 13 صادره از سرخس در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت122/10متر مربع قسمتی از پالک 
باقیمانده 10 از 70 اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی 60 فتاح 24 پالک 73 خریداری از مالک رسمی خانم صغری صفاریان طوسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 883
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/21

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560306003007741 
مورخ 1395/05/02  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای صادق رشیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 174 صادره از چناران در ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت100/49متر مربع قسمتی 
از پالک 154 اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده سیمان همت آباد خیابان امام خمینی کوچه مدرسه راضی داخل 14 متری خریداری از محمدرضا وظیفه  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 889
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/21

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات خیریه درمانی آیت ا... بروجردی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 324 و شناسه ملی 10380052020 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
28/07/1397 و نامه شماره 5084/2/3853 مورخ 06/08/1397 استانداری وفرماندری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ماده 12 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح 

گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )296993(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی تایباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10380019197 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
01/07/1397 و نامه شماره 731/11/334مورخ 11/7/97اداره تعاون روستائی تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1صورتهای مالی 96به تصویب مجمع رسید شرکت تعاونی 

روستایی قلعه نو علیا شماره ثبت 83 با نمایندگی آقای غالم نبی رضائی بسمت بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )296995(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10380412732 ملی  شناسه  و   25855 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  پارس  سیستم  آرمان  شرکت  تغییرات  آگهی   
مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا سعادت پور به شماره ملی 0889788863 به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم معصومه سعادت پور به شماره 
ملی 0943250242 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد حسین احمدپور به شماره ملی 0932065090 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره -راضیه سنجی 
به شماره ملی 0939742624برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 10/3/98 انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )296997(

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002719 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای حسن جویا فرزند حسین بشماره شناسنامه 1570 صادره از جوین در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت100متر مربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 
9 مشهد واقع در طبرسی 65 بیست متری ابوذر بین 5 و 7 پالک 89 خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی ولی نیا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 885
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/21

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

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

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

برابر رأی شماره 139760306011003459-1397/7/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمان روکی به شناسنامه شماره 19 کدملی 0795156219 صادره سبزوار فرزند علی در  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97.71 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4585- فرعی از 6-اصلی واقع در اراضی بخش 3 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل 
مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم صدیقه دانا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 97/100/1011(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/21 

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

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

برابر رأی شماره 139760306011003486-1397/7/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی عیدی به شناسنامه شماره 2 کدملی 0794838561 صادره سبزوار فرزند محمدحسن در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 48256.96 مترمربع قسمتی از پالک شماره 128 فرعی از 92-اصلی واقع در مزرعه کاشک قطعه یک بخش 8 حوزه ثبت ملک سبزوار 
از محل مالکیت خودش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م 

الف 97/100/950(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/21 

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
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میز خبر
رئیس قوه قضاییه: با اغتشاش، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید /روایت بهمنی از نحوه دورزدن تحریم ها در دولت احمدی نژاد

مذاکره کننده ارشد FATF ممنوع الخروج نیست/ هاتگرام و طالگرام را دستگاه امنیتی نظام راه اندازی کرده است

ما ازترس سردارنقدی:آمریکاییها  
خودشانراخیسمیکنند

سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی سپاه گفت که 
ایران 40 سال در حال مبارزه و کشتی با قدرتی است که 
از لحاظ محاسبه مادی، امکانات و تجهیزات مبارزاتی در 
سطح باالیی قرار دارد و تصویری از کشتی گیر 50 کیلویی 
با کشتی گیر باالی 120 کیلو را تداعی می کند.نیروهای 
نظامی آمریکا از ترس رزمندگان ما لباس خود را خیس 
می کنند.اگر آمریکا می خواهد جان سالم از این معرکه به 

در ببرد حساب خود را از صهیونیست ها جدا کند.
میرلوحی:پاسخاستعالمحناچیشنبه

بهوزارتکشوررسیدهاست
یک عضو شورای شهر تهران وزارت اطالعات را عامل 
معتقد  و  می داند  حناچی  پیروز  حکم  صدور  در  تاخیر 
است مانعی برای صدور حکم شهردار تهران وجود ندارد 
و این حکم تا پایان وقت اداری امروز صادر خواهد شد. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزرات کشور برای عدم 
صدور حکم پیروز حناچی تحت فشار است گفت: آنها 
گفته بودند ما منتظر پاسخ هستیم و تا جایی که می دانم 
شنبه این پاسخ برای وزارت کشور رفته است. میرلوحی 
در پاسخ به این سوال که نتیجه استعالم وزارت اطالعات 
چه بوده است نیز گفت: من برآوردم این است که مشکلی 
نبوده است و مانع خاصی برای صدور حکم آقای حناچی 

نیست.
رئیسقوهقضاییه:بااغتشاش،مطالبات

بهنتیجهنخواهدرسید
آیت ا... آملی الریجانی به برخی مشکالت کارگران و 
مطالبات آنان اشاره کرد و گفت: امروز قشر کارگر تحت 
حال،  هر  به  است.  زیادی  بسیار  معیشتی  فشارهای 
حقوق ثابتی داشته اند و یک باره قیمت ارزاق و اجناس 
باال رفته است. ما باید به حل مشکالت آنها توجه داشته 
باشیم. گاهی ماهها حقوق کارگران به تعویق می افتد؛ 
این مسائل، دو وجه دارد؛ یکی  چگونه زندگی کنند؟ 
وجه اجرایی است که دادگستری، سازمان بازرسی کل 
کشور و سایر نهادهای مسئول باید در جایی که بحث 
حقوق عمومی مطرح است به موضوع ورود پیدا کنند 

و اگر مسئولی کوتاهی می کند، با او برخورد شود. وی 
ادامه داد: وجهه دیگر، سوء استفاده دشمن از برخی 
از  بخواهند  که  کسانی  با  هاست.  کاستی  و  خالءها 
بهره  مطالباتشان  به  رسیدن  مسیر  در  عزیز،  کارگران 
محیط  از  بیگانه  افراد  ورود  با  و  کنند  اب��زاری  ب��رداری 
کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم 
بزنند باید برخورد شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن 
است و برخی در صدد بهره گیری از این ابزار هستند. 
نظم  خالف  اقدامات  و  بحران  اغتشاش،  با  هیچگاه 

عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید.
صداوسیما:پولنداریمسریالبسازیم

قائم مقام معاونت سیما درباره شرایط تولید سریال های 
الف. ویژه تلویزیون اظهار کرد که در حال حاضر ظرفیت 
انگیزه الزم برای ساخت سریال های الف. ویژه وجود  و 
را  تلویزیون  دست  مالی  منابع  شدید  کمبود  اما  دارد، 
بسته است. رضا پورحسین در پاسخ به این پرسش که آیا 
تولید سریال های الف. ویژه تلویزیون متوقف شده است؟ 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر چند سریال الف. ویژه 
برای اینکه کلید زده بشود، آماده است، اما منابع مالی 
اجازه نمی دهد؛ البته در این میان تولید دو یا سه سریال 
همانند »سلمان فارسی« و »موسی )ع(« به زودی شروع 

خواهد شد.
ادعایروزنامهجواندرخصوصنقش
احمدینژادیهادرنامهجنجالیبهرهبری

روزنامه جوان نوشت:در روزهای اخیر انتشار نامه ای 
به  خطاب  دانشجویی  عدالتخواه  جنبش  به  منسوب 
موجب  را  تشکل  این  به  انتقادات  از  موجی  رهبری 
ذوق زدگی  کنار  در  میان  این  جالب  نکته  است.  شده 
نوشته  نامه،  این  انتشار  از  براندازان  و  اصالح طلبان 
اسالمی  جامعه  اسبق  مسئوالن  از  یکی  اینستاگرامی 
مهندسان است.رضا هادی زاده نوشته که »از بچه های 
شورای دانشجویی عدالتخواه تهران بود و خبر داد که نامه 
اخیر این مجمع کودتای دبیر احمدی نژادی این تشکل 
بوده... می گفت این آقا بدون رأی گیری از اعضا و خالف 
اساسنامه این نامه را زده و ما هم از رسانه ها فهمیدیم...« 
آینده خبرهای بیشتری در  به نظر می رسد در روزهای 

مورد این نامه بشنویم.
تغییرتاریخمصرفداروهادرناصرخسرو
داروس��ازان:س��وداگ��ران  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
تاریخ  که  رسانده اند  به حدی  را  بی شرمی  ناصرخسرو 
مصرف داروها را به صورت کامال آشکار تغییر می دهند 
و در مواجهه با اعتراض بیماران، توجیه می کنند که تاریخ 
مصرف داروها تا یک سال قابل تمدید است. این درحالی 
است که چنین ادعایی، دروغ و کذب محض است.هیچ 
شخصی حق ندارد تاریخ مصرف یک دارو را تغییر دهد 
و چنین حرف هایی هم که از سوی فروشندگان دارو در 

ناصرخسرو مطرح می شود، خالف واقع است/ ایسنا
شیوع۵۶.۴درصدیسالمندآزاریدر

ایران
رابطه  در  همکاران  و  موالیی  مازیار  که  پژوهشی  در 
طی  ای��ران  در  سالمندان  با  سوء رفتار  شیوع  میزان  با 
نتیجه  این  داده ان��د،  انجام  تا 1394  سال های 1384 
به دست می آید که میزان سالمندآزاری در ایران بسیار 
انواع  بین  در  کشورهاست.همچنین  سایر  از  بیشتر 
درصد(،   30.7( عاطفی  سالمندآزاری  ترتیب  به  آن 
سالمندآزاری روانی )25.4 درصد(، غفلت از سالمندان 
درصد(،   19.7( مالی  سالمندآزاری  درص��د(،   25.1(
طردشدگی  و  درص��د(   13.1( جسمی  سالمندآزاری 
ایران  در  سالمندآزاری  انواع  شایع ترین  درصد(   11.7(

هستند./ایسنا
ترافیککرج20برابرشدهاست

عضو شورای شهر کرج:پیش بینی می شود تا 20 سال 
و  برسد  فعلی  جمعیت  برابر  دو  به  کرج  جمعیت  آینده 
وضعیت  خصوص  در  نگرانی  افزایش  باعث  امر  همین 
ترافیکی سال های بعد این کالنشهر می شود.طی چهار 
دهه گذشته ترافیک کرج 20 برابر شده که این امر ناشی 
بی رویه  افزایش  واسطه  به  خودروها  تعداد  افزایش  از 

جمعیت و گسترش شهر بوده است/ ایسنا
روایتبهمنیازنحوهدورزدنتحریمها

دردولتاحمدینژاد
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با 
انتقاد از طوالنی شدن اجرای مکانیزم مالی اروپا، اظهار 
آمریکا  به  شدیدی  تجاری  وابستگی  داشت:اروپایی ها 

دارند، به گونه ای که سال گذشته بیش از 1260 میلیارد 
دالر رابطه تجاری با آمریکا داشتند و دور از باور است که آن 
را رها کنند و 20 میلیارد دالر رابطه اقتصادی با ما را در نظر 
گیرند.اروپا مدتی است وعده طراحی سیستمی را داده 
تا جایگزین سوئیفت شود که تاکنون اقدام عملی در این 
زمینه نکرده است و به جای تکیه بر اروپا، این امکان هست 

که خودمان جایگزین سوئیفت را راه اندازی کنیم./مهر
تهران شهردار حکم امضای شایعه   

تکذیبشد
یک منبع آگاه در وزارت کشور، خبر منتشر شده در 
برخی رسانه ها مبنی بر صدور حکم برای شهردار تهران 
را تکذیب و اعالم کرد تا این لحظه یعنی ساعت 16 و 30 
دقیقه روز دوشنبه تحولی در این عرصه واقع نشده است.
یزدیهامجبوربهمهاجرتمیشوند؟

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:شوری بسیار باالی 
یکی از دشت های یزد تمام درختان پسته را از بین برده

مواجه  بی آبی  با  کشاورزان  دشت،  شمال  اس��ت.در 
روال  این  بین می رود.اگر  از  دارد  تمام دشت  و  هستند 
ادامه یابد، حداقل خسارت برای همه مردم یزد این است 

که به استان های دیگر مهاجرت کنند./ایسنا
شناسایینیروینفوذیدرمیانمرزبانان

میرجاوه
 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از شناسایی نیروی 
نفوذی جیش العدل در ماجرای ربایش مرزبانان میرجاوه 
تأمین  موضوع  با  جلسه ای  زودی  به  افزود:  و  داد  خبر 
مرز های شرقی با مسئوالن وزارت کشور و نیرو های مسلح 
افزود: هویت  فیروزآبادی  تشکیل خواهد شد. دهقانی 
این فرد شناسایی شده است؛ اما مسئله مهم این است 
که چرا در چنین شرایطی باید نیرو های ربوده شده را از 
کشور خارج و به کشور همسایه ما پاکستان منتقل کنند. 

/ ایرنا
دستهشمشیرفضایمجازیدردست

جوانانبسیجیاست
مجازی  فضای  قرارگاه  مسئول  اثباتی،  بهروز  سردار 
امسال  ابتدای  از  گفت:  مسلح  نیرو های  کل  ستاد 
کمونیستها، لیبرالها، سلطنت طلبان و حتی جریان های 
انحرافی معتقد بودند که جمهوری اسالمی هرگز شاهد 

پیروزی چهلمین سالگرد انقالب خود نخواهد بود، اما 
به آنان فهماندیم که همه تفکرات آنان خیال خام است! 
فضای مجازی امروز برای خواهران بسیجی به عنوان یک 
میدان رزم به حساب می آید، ضمن آنکه باید در چنین 
محافلی به دفاع از آرمان های انقالب پرداخته و همواره 
نیز باید مراقب خطرات آن هم بود. حضور فعال جوانان 
انقالبی در فضای مجازی و نشر آثار انقالبی در سراسر 
جهان باعث شده تا رئیس جمهوری آمریکا ادعا کند که 
ما در انتخابات آن ها دخالت داشته ایم این نشان می دهد 
تا چه اندازه از قدرت رسانه ای بسیجیان ما می ترسند. 
نیرو های بسیج امروز با حضور مقتدرانه در فضای مجازی 
به  را  اسالمی  انقالب  پیام  و  زده  برهم  را  قدرت  موازنه 
سراسر جهانیان مخابره می کنند که دشمن از این امر 
واهمه دارد. اگر تا دیروز هدایت فضای مجازی در دست 
دشمن بود و با آن به مخاصمه با ما اقدام می کرد اکنون 
این موازنه برهم خورده و دسته شمشیر در دستان جوانان 

بسیجی ما قرار دارد.
مذاکرهکنندهارشدFATFممنوعالخروج

نیست
یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد ادعا های روز های اخیر 
نمایندگان مخالف دولت درباره میثم نصیری احمدآبادی 
ممنوع  جمله  از  و  وزارتخانه  این  پولشویی  مرکز  رئیس 
الخروجی وی را تکذیب کرد. خبری که خبرگزاری فارس 
روز 28 آبان ماه منتشر کرده بود. این منبع آگاه در وزارت 
تاکنون  نه  احمدآبادی  نصیری  که  است  گفته  اقتصاد 
درخواست اقامت کشور امریکا را داشته و نه اشتغال در 
سازمان ملل متحد را. نصیری احمد آبادی، خود نیز با 
انتشار اطالعیه ای این موضوع را تکذیب کرده است. با 
این حال خبرگزاری فارس روز گذشته در گفت وگویی با 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مخالف دولت یک 

بار دیگر بر ادعای خود اصرار کرده است. / روزنامه ایران
یارانه9میلیاردیدولتتنهادواتوبوس

میشود
 رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: دولت 
هزینه  پرداخت  راستای  در  تومان  میلیارد   9 مجموعا 
این  که  است  کرده  پرداخت  اتوبوسرانی  ناوگان  توسعه 
مبلغ بسیار کم است و طبیعی است باتوجه به قیمت های 

اتوبوس  ایران خودور دو دستگاه  از  تنها می توان  فعلی 
خرید! اما این در حالی است که براساس برنامه، شهر 
تهران می بایست 9500 دستگاه اتوبوس داشته باشد، 

اما حدود 5000 دستگاه دارد/ ایسنا
امنیتی رادستگاه وطالگرام هاتگرام   

نظامراهاندازیکردهاست
 ذوالنور، نماینده قم می گوید دو فیلترشکن »هاتگرام 
داخل  در  امنیتی«  دستگاه  »یک  سوی  از  طالگرام«  و 
ایران راه اندازی شده اند و به همین دلیل، یک نسخه از 
اطالعات آن ها در داخل کشور »ذخیره« می شود. پیش 
از این نیز ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی گفته بود محمود علوی، وزیر اطالعات در ضیافت 
به  »متعلق«  طالیی  تلگرام  که  گفته  کمیته  این  افطار 
دارد«.  عضو  میلیون   25« و  است  اسالمی  جمهوری 
کمپین حقوق بشر در ایران هشدار داده بود که تلگرام 
طالیی و هات گرام »محتوای تلگرام را بر اساس دستور 
مقامات ایرانی سانسور می کنند و کد تایید هویت کاربران 

را در دسترس آن ها قرار می دهد« /شرق
انتقالاعضایبدنخاشقجیبهعربستان

بادستوربنسلمان
را  او  بدن  اعضای  از  برخی  خاشقجی  ترور  عامالن 
در  توییتری  فعال  مجتهد  بردند.  عربستان  به  خود  با 
آخرین افشاگری خود در رابطه با قتل جمال خاشقجی 
در  سلمان  بن  کرد  اعالم  سعودی  منتقد  روزنامه نگار 
اقدامی کینه توزانه وانتقام جویانه به عامالن ترور دستور 
داد انگشتانی را که او با آن مقاله و تحلیل می نوشته قطع 
و برایش بیاورند. به گفته این فعال که اطالعات انتشار 
یافته اش در بسیاری از پایگاه های اطالع رسانی عربی و 
صفحات اجتماعی دست به دست می شود، بن سلمان 
از مشروح دقیق عملیات قبل، در حین انجام و بعد از 
آن کامال مطلع بوده است. مجتهد همچنین فاش کرد 
اعضای تیم ترور بعد از انجام عملیات و پیش از افشای 
ریال سعودی  میلیون  تا 5  بین 2  مبالغی  رسوایی  این 
دریافت کرده اند. این اطالعات در حالی منتشر می شود 
که منابع ترکیه قبال اعالم کرده بودند احتمال می دهند 
به  ت��رور  عوامل  کیف های  از  یکی  در  خاشقجی  سر 

عربستان منتقل شده باشد. /اعتمادآنالین

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 
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شعر
روز اوقات حدیث
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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.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان

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 139760306022001046 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت  آباد فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 76 صادره  ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عاشوری شریف 
322/90 مترمربع پالک 2358 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت رسمی متقاضی 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 : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/06

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی ابالغ دعوتنامه افراز
نظر به اینکه آقای ابوالحسن آزادی فریمانی به توسط وکیلش آقای علی تشکری فریمانی نسبت به 200 سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ پالک 2361 فرعی از 276 اصلی 
واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد درخواست افراز مالکیت مشاعی خویش را نموده است. لذا نماینده نقشه بردار این اداره در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/25 
جهت اجرای عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند.بدینوسیله به سایر مالکین مشاعی که برابر اعالم متقاضی مجهول المکان می باشند در اجرای ماده 18 آیین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابالغ میگردد که در تاریخ فوق الذکر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز 

نخواهد شد. ضمنًا نقشه و صورتمجلس افرازی متعاقبًا آگهی خواهد شد.
محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

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

برابر رأی شماره 139760306011002261-1397/05/16 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
فرزند  سبزوار  صادره   0794524532 کدملی   1 شناسنامه  شماره  به  عباسی  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سبزوار  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
حوزه  سه  بخش  نو  قلعه  اراضی  در  واقع  اصلی   -5 از  فرعی   71 شماره  پالک  از  قسمتی  162.73مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدحسین 
محرز  امیری  عصمت  و  محمدرضا  و  الداغی  همگی  شهرت  )حاله(  حوریه  و  انور  طاهره،  اقدس،  هادی،  جعفر،  مشاعی  رسمی  مالک  مالکیت  محل  از  سبزوار  ملک  ثبت 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م  به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت  را  دادخواست خود 

الف 97/100/200(
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علی آب باریکی– قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

)  9/30( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6475( 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراض��ی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 م��اده  و  قانون   3 م��اده  موضوع  گهی  آ
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139760306005004806هیئت 
مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  در  نیشابور  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  صادق  فرزند  ء  صومعه  جمال  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نیشابور 
رسمی  مالک  از  خریداری  نیشابور  ملک  ثبت  حوزه   12 بخش  بازه  به  مشهور  آباد  محمود  قنات  و  مزرعه  در  واقع  اصلی   211 شماره  پالک  از  مربع  متر   51969/07
به صدور سند  گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  مراتب در  به منظور اطالع عموم  لذا  ء محرز گردیده است.  آقای صادق صومعه 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک  از تاریخ انتشار اولین آ مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

شد. خواهد  صادر  مالکیت  سند 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002660  آ
مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت 
بالمعارض متقاضی اقای علی پرواسده فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 218 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت103/20متر مربع قسمتی از پالک 
17059 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد واقع در چهاراه عبادی کوچه حسین باشی 9 پالک 116 متعلق به خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
گهی  گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 879
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان

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 139760306022001047 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه صفاری کلوتی شریف آباد فرزند غالمرسول بشماره شناسنامه 2830 صادره از تربت جام در یک باب ساختمان به 
مساحت 322/90 مترمربع پالک 2358 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت رسمی متقاضی 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 : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/06

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

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 139760306022000982 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق زهانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 46 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 68 مترمربع پالک 
148 فرعی از 231 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی رستمی 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.
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محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

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

برابر رأی شماره 139760306011003475-1397/7/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی چشمی به شناسنامه شماره 1674 کدملی 0792147456 صادره سبزوار فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 98.75 مترمربع قسمتی از پالک شماره 324- فرعی از  5-اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم زهرا 
سلطانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/1064(
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