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موقع  خود  با  اگر  کنید،  می  گوش  را  تصنیفی  تان  اتومبیل  در  اگر 
گرفتاری و غمی ترنمی می کنید و با آن آرام می شوید و هزاران اگرهای 
دیگری که هر روزه با آن دل را مشغول می سازیم از آن استادان آوازی است 

که از گذشتگان به طور سینه به سینه آواها را به...

در صفحه 5 بخوانید

گفتگو با خواننده نیشابوری آواز اصیل ایرانی

موسیقیسنتیبهراهخودادامهمیدهد

ایستادگیدرمقابلسنگاندازی
رقبایمنطقهایباتصویبدو

فوریتالیحه

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد در کارگاه آموزشی 
متروپلیس مطرح کرد

استفادهازظرفیتزمینبرای
تامینمالیشهرداریها

وضعیتمحورغربمشهد
دوبارهبررسیمیشود

رقبای منطقه ای ایران غرق در مشکالت داخلی 

شانسهایبینالمللی

  رئیس کمیته پارکور استان در همایش پارکور

استعدادیابی،استعدادپروریوافزایش
آمادگیباایجادبرنامهمدون

یک فعال سیاسی اصالح طلب  

استاندارخراسانرضویبایدتابع
سیاستهایدولتباشد

خشونت علیه زنان یکی از مهمترین مشکالت بهداشت عمومی و از مصادیق 
بارز نقض حقوق بشر بوده و به ازای برآوردهای جهانی از هر 3 زن یک نفر در 

طول زندگی خود خشونت جسمی و یا جنسی را تجربه می کند.

بعد از 4سال و 8ماه ایفای مسئولیت در سمت استانداری خراسان رضوی، عصر 
یکشنبه 27 آبان ماه ساختمان بهار و استانداری خراسان رضوی را در میان بدرقه 

پرشور مسئوالن استان و همکاران خود ترک کرد.

در حاشیه  نشست خبری »مامنی برای من«  

باید ثابت کنیم 
خشونت دیده ایم!

نگاهی به کارنامه رشیدیان در گفت وگو با سه فعال بخش خصوصی استان

بسیجی، نجیب 
و فعال بود گفت:  رضوی  خراسان  در   ) )ره  امام  خط  مجمع  دبیر 

سیاست های  ت��وان،  و  ق��درت  تمام  با  باید  استانداری 
حاکمیت و دستورات هیئت دولت را در استان پیاده کند.
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65درصدمشهد
درمعرضخطرباالیزلزله

در این شماره می خوانیم

با وجود 4 گسل زلزله در اطراف مشهد 65 درصد مساحت مشهد 
ازخطرپذیری باالیی برخوردارند

گزارش ویژه

گفت و گوی ویژه

تحلیل روز
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دبیر سرویسانسیه علویون

عرصه روابط بین الملل 
صحنه امتیاز دادن و 

امتیاز گرفتن است، حال 
که شرایط برای امتیاز 

گیری ایران فراهم شده، 
باید به طرفهای مانده 
در برجام تفهیم شود 

چنانکه می خواهند از 
امتیاز ماندن ایران در 

برجام و اجرای تعهدات 
آن بهره مند شوند، باید 

دست به جیب شده و 
آنها هم امتیازاتی دندان 

گیر بدهند

,,

خبر

با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  اعضای 
کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب 
نهایی کل درآمدهای ناشی از فعالیت شوراهای حل 
در  شاغلین  مزایای  و  حقوق  ترمیم  صرف  اختالف 

شوراها می شود.
کمیسیون  ام��روز  جلسه  در  ایسنا،  گ��زارش  به 
اصالح  طرح  مجلس،  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
دلیل  به   ،۹۷ سال  بودجه  قانون   ۱۱ تبصره  ح  بند 

مغایرت با اصل ۷۵ مورد تصویب قرار نگرفت.
در این بند، مرزنشینانی که در سامانه الکترونیک 
مرزنشینی ثبت نام شده اند، همانند زائرین عتبات 
عالیات از افزایش نرخ عوارض خروج از کشور معاف 

می شدند.
 ۵۳ ماده   اصالح  طرح  جلسه  این  در  همچنین 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در 
صورت تصویب ، شرکت خدمات هوایی پیام مشمول 
این ماده قانونی می شد، مورد موافقت قرار نگرفت.

قانون  از  م��وادی  اصالح  طرح  کلیات  ادام��ه  در 
کل  دارد  می  مقرر  که  اختالف  حل  ش��وراه��ای 
حساب  به  شوراها  این  فعالیت  از  ناشی  درآمدهای 
ترمیم  صرف  آن  صددرصد  و  واریز  کل  داری  خزانه 
بر  منطبق  شوراها  در  شاغلین  مزایای  و  حقوق 
شاغلین  مزایای  و  حقوق  پرداخت  بر  حاکم  ضوابط 

در بخش دولتی شود، به تصویب رسید.

با موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
صورت می گیرد؛

ترمیم حقوق و مزایای شاغلین در 
شوراهای حل اختالف

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران
مرکز  تاسیس  الیحه  فوریت  دو  تصویب  موافقان 
آسیا اقیانوسیه تصویب این الیحه را برای ایستادگی 
منطقه  رقبای  و  کشورها  ان��دازی  سنگ  مقابل  در 

ضروری دانستند.
روز  علنی  نشست  در  اباتری  دلخوش  سیدکاظم 
در  اسالمی  شورای  مجلس  آذرم��اه(   6 شنبه،  )سه 
جمهوری  دولت  بین  موافقتنامه  الیحه  با  موافقت 
اجتماعی  و  اقتصادی  کمیسیون  و  ایران  اسالمی 
متحد  ملل  سازمان  از  نمایندگی  به  اقیانوسیه  آسیا 
توسعه  برای  اقیانوسیه  آسیا  مرکز  تاسیس  مورد  در 
الیحه  این  اینکه  بیان  با  بالیا  اطالعات  مدیریت 
حوادث  و  بالیا  مدیریت  توسعه  برای  ای  موافقتنامه 
دنیا  در  که  ای  حادثه   40 از  گفت:  است،  طبیعی 
وجود دارد ۳۱ حادثه آن در ایران رخ داده و خواهد 

داد.
ش��ورای  مجلس  در  س��را  صومعه  م��ردم  نماینده 
بحران،  مدیریت  ستاد  تشکیل  یادآوری  با  اسالمی 
زیادی قرار دارد  افزود: کشور ما در معرض حوادث 

و هر روز یک حادثه اتفاق می افتد.
سیل  گذشته  ماه   2 طی  اینکه  ی��ادآوری  با  وی 
برده  با خود  را  مردم  زندگی  استان های شمالی  در 
است، تصریح کرد: در کرمانشاه و غرب کشور زلزله 
فوریت  دو  با  ندارد  ضرورت  آیا  بریده  را  مردم  امان 
دنیا  باشد  بنا  اگر  کنیم،  موافقت  موافقتنامه  این 
استان های مختلف کمک  در  مردم  به  و  را حساس 

کنیم باید با دو فوریت این الیحه موافقت کنیم.
الیحه  فوریت  دو  تصویب  آبادی:با  جهان  رحیمی 
می توان در مقابل کشورها و رقبای منطقه که سنگ 

اندازی می کنند ایستادگی کرد.
همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی در موافقت 
و  اثرگذار  از  ایران  گفت:  الیحه،  این  فوریت  دو  با 
این  شاخص ترین کشورهای منطقه است و بررسی 
الیحه به معنای ضرورت اهمیت و توجه به مناسبات 

بین المللی است.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
مهمی  نقش  ای��ران  اینکه  بیان  با  اسالمی  ش��ورای 
دولت  اف��زود:  دارد،  المللی  بین  های  سازمان  در 
مجلس  در  الیحه  ای��ن  فوریت  دو  داده  پیشنهاد 
رقبای  و  کشورها  مقابل  در  بتوان  تا  شود  تصویب 
منطقه که سنگ اندازی می کنند و نقش جمهوری 
اسالمی را در سازمان های منطقه ای و در خاورمیانه 
نباید  را  تاریخی  فرصت  این  کنند  کمرنگ  بخواهند 

از دست داد.

مجلس بان
ایستادگی در مقابل سنگ اندازی رقبای 

منطقه ای با تصویب دو فوریت الیحه

بود  قرار  چند  هر   ۱۳۹۷ آبان  از  بعد  روزه��ای 
روزهای سخت جمهوری اسالمی ایران باشد و در 
شدیدترین   « بار  زیر  کشورمان  اقتصاد  که  حالی 
قرار  تاریخ«  طول  در  آمریکا  سابقه  بی  تحریمهای 
ایش  منطقه  متحدان  و  ترامپ  آمریکای  دارد، 
را  خود  سیاسی  های  پیروزی  عربستان،  ویژه  به 
هر  ایران  برابر  در  را  خود  موضع  و  بگیرند  جشن 
که  آنگونه  اوض��اع  اما  کنند،  تقویت  بیشتر  چه 

ایران تصور می کردند پیش نرفت.  دشمنان 
رسیدن  ابتدای  همان  از  که  ترامپ  دونالد 
و  ای��ران  با  سرسختانه  مقابله  ژست  با  قدرت  به 
واقعیتهای  با  حال  ک��رد،  آغ��از  را  ک��ارش  برجام 
و  شده  مواجه  الملل  بین  روابط  و  سیاست  عالم 
رئیس  است.  کرده  کم  را  هایش  ترکتازی  سرعت 
این  بر  اش  سیاسی  مشی  که  آمریکا  جمهوری 
بعد  و  بزند  را  حرفی  ابتدا  که  گرفته  قرار  اساس 
از  کند،  فکر  آن  تبعات  به  مشاورانش  فشار  با 
صورت  در  نفت  قیمت  افزایش  امکان  با  یکسو 
شد  مواجه  ایران  نفتی  صادرات  رساندن  صفر  به 
دیگر  سوی  از  و  کرد  نشینی  عقب  موضعش  از  و 
)جمهوری  متبوعش  حزب  کنگره،  انتخابات  در 
از  را  اکثریت  نمایندگان  مجلس  در  خواهان( 
مواجه  دموکراتهایی  با  ترامپ  حال  و  داد  دست 
در  جمله  از  او  سیاستهای  از  بسیاری  با  که  است 
مورد خروج از برجام و ادامه حمایت از عربستان 

نیستند.  موافق  یمن  در جنگ 
برای  فرانسه  به  ترامپ  اخیر  سفر  در  همچنین 
نیز،  اول  جهانی  جنگ  قربانیان  بزرگداشت 
توئیتهای  و  اروپ��ای��ی  مقامات  سخنرانی  متن 
بدل  و  رد  میزبان  و  مهمان  بین  که  خصمانه ای 
شد، از شکاف عمیق و گسترده ای پرده برداشت 
اتحاد  جای  به  استراتژیک  اختالفات  از  نشان  که 

استراتژیک در دو سوی آتالنتیک دارد.
یعنی  ای��ران  ای  منطقه  رقیب  دیگر  س��وی  از 
بتوان  شاید  که  بحرانی  در  نیز  سعودی  عربستان 
نهاد،  نام  تاریخ  سیاسی  افتضاح  بزرگترین  را  آن 
دست و پا می زند. بن سلمان که رویای پادشاهی 
در  سروری  و  برتری  و  عربستان  کشور  داخل  در 
داشت،  سر  در  را  فارس  خلیج  و  خاورمیانه  حوزه 
حال باید برای ماندن دعا کند؛ چرا که با اخباری 

از سوی سازمان سیا و رسانه های قدرتمند آمریکا 
آمر اصلی  و  به عنوان مسبب  را  او  مواجه شده که 
معرفی  منتقد  نگار  روزنامه  خاشقچی،  جمال  قتل 

می کنند. 
ایران،  با جمهوری اسالمی  ضلع دیگر دشمنی 
به  مدتهاست  که  نیز  صهیونیستی  رژی��م  یعنی 
علیه  ترامپ  دونالد  سرسختانه  مواضع  خاطر 

علیه  تحریمها  بازگشت  و  ای��ران 
و  کند  می  خوشحالی  کشورمان 
بعد  گنجد،  نمی  خود  پوست  در 
با  متقابل  موشکی  نبرد  یک  از 
با  بس،  آتش  پذیرش  و  حماس 
درخواست  دفاع،  وزیر  استعفای 
و  هنگام  زود  انتخابات  برگزاری 
شده  مواجه  داخلی  بحران  نوعی 
و  دفاع  وزیر  استعفای  با  است. 
با  ائتالف  از  او  حزب  رفتن  کنار 
نتانیاهو تنها  کابینه، اکنون حزب 
6۱ کرسی از ۱20 کرسی مجلس 
کشیدن  کنار  و  دارد  اختیار  در  را 
منجر  ائتالفی  احزاب  از  کدام  هر 

به سقوط دولت او خواهد شد.
از این رو می توان گفت در کنار 
دیپلماتیک  تالشهای  و  رایزنی ها 
که  ای��ران  خ��ارج��ه  وزارت  ک��ادر 

اتحادیه  حمایت  اخیر  ماه  چند  در  اند  توانسته 
را  آنها  و  جلب  را  قدرتمند  کشورهای  سایر  و  اروپا 
به موضع گیری و ایستادگی در مقابل تحریمهای 
نیز  شانس  نوعی  به  کنند،  وادار  آمریکا  ظالمانه 
بین  و  ای  منطقه  حوادث  سیر  و  بوده  یار  ایران  با 

المللی به نفع ایران رقم خورده است. 
در مقطعی که قرار بود جمهوری اسالمی ایران 
المللی  بین  فشارهای  سخت ترین 
قدرتهای  برابر  در  و  کند  تحمل  را 
ای  منطقه  رقبای  البته  و  جهانی 
جهانی  قدرتهای  ش��ود،  تسلیم 
اند،  شده  درگیر  یکدیگر  با  خود 
عرصه  در  ایران  ای  منطقه  رقبای 
های  بحران  و  مشکالت  با  داخلی 
هستند  روبرو  ای  عدیده  سیاسی 
دشمنی  مثلث  ک��الم،  یک  در  و 
آمریکا- از  متشکل  ای���ران  ب��ا 

با  صهیونیستی،  رژیم  عربستان- 
در حال اضمحالل  لرزان  اضالعی 

است.  
به  چند  هر  شرایطی  چنین  در 
نظر می رسد سد رویارویی با ایران 
شده  اساسی  ترک های  دچار  خود 
که  کرد  انکار  توان  نمی  اما  است، 
علی  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 

تحت  خود  برجامی  تعهدات  به  پایبندی  رغم 
فشار و تحریمهای ظالمانه ای قرار گرفته که تاثیر 
مبادالت  و  اقتصاد  از  مختلف  بخشهای  بر  را  خود 
اند.  گذاشته  دارو  و  غذا  تامین  تا  گرفته  تجاری 
اروپا  اتحادیه  مالی  کار  سازو  مکرر  افتادن  عقب 
بلژیک،  سوی  از  سازکار  این  میزبانی  نپذیرفتن  و 
و  کامل  همراهی  عدم  و  اتریش  و  لوکزامبورگ 
همه جانبه کشورهایی مثل روسیه و چین در رفع 
که  هستند  مسائلی  نیز  ایران  تحریمی  مشکالت 

نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.
بین  تجارت  و  اقتصاد  چرخ  چند  هر  رو  این  از 
الملل در وضعیت کنونی به نفع ایران نمی چرخد، 
از  المللی  بین  سیاسی  حمایتهای  به  توجه  با  اما 
بر  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  تاکید  ایران، 
و  رقبا  ضعف  و  برجام   اجرای  به  کشورمان  تعهد 
و  حقوقی  نظر  از  حاضر  حال  در  ایران  دشمنان، 
موقعیت  این  از  باید  و  دارد  را  برتر  دست  سیاسی 
همراهی  و  آمریکا  تحریم های  آثار  با  مقابله  برای 
شرکتهای تجاری بزرگ با این کشور، استفاده کند. 
سازو  ان��دازی  راه  ب��رای  العجل  ضرب  تعیین 
این  در  گام  نخستین  اروپ��ا  اتحادیه  مالی  کار 
کنند  درک  باید  اروپایی  کشورهای  است.  جهت 
سازو  ایجاد  در  محدودیتهایی  آنها  که  همانگونه 
محدودیتهای  دارای  نیز  ایران  دارند،  مالی  کار 
جدی است و بنابراین نمی تواند منتظر وعده های 

بدون تاریخ و دعواهای زرگری آنها بماند. 
نیازهای  از  لیستی  است  الزم  دیگر  سوی  از 
که  کشور  تکنولوژیک  و  صنعتی  غذایی،  دارویی، 
تهیه  اند  شده  مشکل  دچار  تحریمها  تاثیر  تحت 
هر  پتانسیلهای  و  توامندیها  اس��اس  بر  و  شده 
شود.  ارائه  آنها  به  برجام  طرف  کشورهای  از  یک 
کشورها  این  دولت  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 
را موظف کند چنانکه مایل به ادامه اجرای برجام 
از  بخشی  تامین  مشخص  طور  به  یک  هر  هستند 
عدم  بهانه  به  و  بگیرند  برعهده  را  ایران  نیازهای 
از  کشورهایشان  در  خصوصی  بخشهای  همراهی 

کمک به ایران طفره نروند.
و  دادن  امتیاز  صحنه  الملل  بین  روابط  عرصه 
امتیاز  برای  شرایط  که  حال  است،  گرفتن  امتیاز 
مانده  طرفهای  به  باید  شده،  فراهم  ایران  گیری 
از  خواهند  می  چنانکه  شود  تفهیم  برجام  در 
امتیاز ماندن ایران در برجام و اجرای تعهدات آن 
آنها  و  شده  جیب  به  دست  باید  شوند،  مند  بهره 

بدهند.   امتیازاتی دندان گیر  هم 

رقبای منطقه ای ایران غرق در مشکالت داخلی 

المللی بین های یک فعال سیاسی اصالح طلبشانس
استاندار خراسان رضوی باید تابع 

سیاست های دولت باشد

رضوی  خراسان  در   ) )ره  امام  خط  مجمع  دبیر 
ت��وان،  و  ق��درت  تمام  با  باید  اس��ت��ان��داری  گفت: 
سیاست های حاکمیت و دستورات هیئت دولت را در 

استان پیاده کند.
کرد:  اظهار  علیزاده  مظفر  ای��رن��ا،  گ��زارش  به 
بحث  دارد  وجود  استان  در  که  نواقصی  مهم ترین 
اشتغال و مسائل فرهنگی است و بنده معتقدم کسی 
باید استاندار شود که اشتغال زایی را خوب بفهمد و 
دارد،  وجود  استان  در  که  مشکالتی  و  مسائل  برای 

راهکارهای مناسبی اعمال کند . 
 وی خاطرنشان کرد: در خراسان قوانینی توسط 
نقض  هستند  مسئول  خودشان  که  افراد  از  برخی 
توان،  و  قدرت  تمام  با  باید  استانداری  و  می شود 
سیاست های حاکمیت و دستورات هیئت دولت را در 
استان پیاده کند نه اینکه تنها متکی به افراد مختلف 

باشد. 
رضوی  خراسان  در   ) )ره  امام  خط  مجمع  دبیر 
استانداری  رض��وی  خراسان  در  ما  ک��رد:  عنوان 
دنبال  تمام،  مدیریت  و  قاطعیت  با  که  می خواهیم 
اگر  حتی  دهد  انجام  خوبی  کارهای  که   باشد  این 
مخالفینی داشته باشد، سعه صدر داشته باشد که در 
مقابل مخالفان راهکار منطقی ارائه دهد، تا مسائل 

را حل کند. 
علیزاده ادامه داد: بنده به عملکرد اقتصادی آقای 
در  ایشان  معتقدم  و  می دهم  قبولی  نمره  رشیدیان 
ارتباط با اشتغال زایی و کارهای صنعتی خوب پیش 
رفتند اما در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی ضعیف 
عمل کردند و  از طرفی سیاست های کالن دولت را به 
به  نتوانستند  دلیل برخی دخالت های غیرمسئوالنه 
تمامیت پیاده کنند، ولی در  مجموع نسبت به سایر 

استانداران سراسر کشور، موفق بودند. 
توانایی،  استاندار  انتخاب  معیار  داد:  ادامه  وی 
به  لذا  است،  ساالری  شایسته  و  شناخت  مدیریت، 
افراد تندرو نباید اجازه دهیم که بدون منطق و بدون 
این ها  مقابل  در  باید  کنند،  خرد جمعی جو درست 
منطقی ایستاد و اگر تابع منطق نیستند طبق قانون 

و مقررات با آنان برخورد کرد.

گفت و گو
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رقیب منطقه ای ایران یعنی عربستان سعودی نیز در بحرانی که شاید بتوان آن را بزرگترین افتضاح سیاسی 
تاریخ نام نهاد، دست و پا می زند

,,

سمت  در  مسئولیت  ایفای  8م��اه  و  4س��ال  از  بعد 
ماه  آبان   2۷ یکشنبه  عصر  رضوی،  خراسان  استانداری 
میان  در  را  رضوی  خراسان  استانداری  و  بهار  ساختمان 

بدرقه پرشور مسئوالن استان و همکاران خود ترک کرد.
استاندار  عنوان  به  که  روزی  رشیدیان«  »علیرضا 
خراسان رضوی مطرح شد، چهره ای کمتر شناخته شده 
امنیتی داشت  در حوزه  که  واسطه سمتی  به  بود. شاید 
کمتر کسی فکر و پیش بینی می کرد که او بتواند در میان 

آحاد جامعه جای خود را باز کند. 
کمتر پیش می آید که نگارنده این خطوط نظر خودش 
ابتدایی مطرح کند ولی در حق مدیری که  را در سطور 
تملق  شائبه  دیگر  و  نیست  خود  جایگاه  در  دیگر  امروز 
نکنیم:  اذع��ان  که  است  انصافی  بی  نمی آید،  پیش 
دوست  مردم  و  مدار  اخالق  واقعی  معنای  به  »رشیدیان 
فعالین  نظر  روزنامه  این  اقتصادی  سرویس  در  اما  بود« 
استاندار  کارنامه  و  عملکرد  درب��اره  را  خصوصی  بخش 
خراسان رضوی جویا شدیم. ادامه این گزارش را بخوانید 
تا نگاه این فعالین را در تایید دیدگاه و تقدیر از مردی که 

از جنس تواضع بود، بدانید.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

همیشه در قلب خراسانی ها می ماند 
گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
قلب  در  همیشه  که  بود  استان دارانی  جمله  از  رشیدیان 
خراسان و مسئوالن خراسانی و تمامی کسانی که با وی 

همکاری داشته اند، جاویدان است.
»اخالق  ویژگی  بر  تاکید  با  روشنک  حسین  محمد 
مداری« استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: او در حوزه 
ارتباط  خصوصی  بخش  فعالین  با  توانست  اقتصادی 
نزدیک و تنگاتنگی ایجاد کند به همین دلیل عملکرد وی 

در این زمینه از استانداران پیشین موفق تر بود. 
تیم همسو با مربی موفق

خود  زمامداری  مدت  در  رشیدیان  کرد:  تصریح  وی 
تیم  توانست  دولت  اجرایی  نماینده  عنوان  به  استان  در 
همسو و موفقی از مدیران کل را ایجاد کند که در حوزه 
اقتصاد، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کشاورزی، گمرک، شرکت شهرک های صنعتی و سازمان 
به جا گذاشتند و  از خود  را  امور مالیاتی عملکرد خوبی 

خروجی آن انسجام و هدفمندی در حوزه اقتصاد بود.
با  رض��وی  خراسان  کنندگان  ص��ادر  اتحادیه  رئیس 
کم  و  خستگی  مثل  کلی  تصورات  که  ای��ن  به  اش��اره 
نمی کرد،  صدق  رشیدیان  درب��اره  بازنشستگان  کاری 

تا دیروقت همچون  اولین ساعات صبح  از  افزود: ایشان 
وقت  اداری  امور  انجام  برای  مقدس  دفاع  بسیجیان 
داشت.  استراحت  برای  را  زمان  کمترین  و  می گذاشت 
نمودار  خستگی  از  اثری  او  در  که  می آمد  پیش  کمتر 
شود. یکی از مصادیق این ادعا برگزاری و حضور منظم 
در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 
کانون  امنای  هیئت  استان،  ص��ادرات  توسعه  کارگروه 
کارآفرینان خراسان رضوی و بازدید از واحدهای تولیدی 

و...در اقصی نقاط استان بود.
مساله کمبود اختیارات مدیران استانی

اقای  راه  مواردی که سد  از  یکی  اضافه کرد:  روشنک 
کمبود  مساله  بود،  بیشتر  موفقیت های  در  رشیدیان 
اختیارات استانی است. متاسانه در کشور ما سازو کاری 
وجود دارد که کارهای زیربنایی در استان ها تنها با کسب 
اجازه و هماهنگی مرکز، قابل انجام و اختیارات استانی 
محدود است. در این شرایط نماینده دولت در استان تنها 
انتظار  و  دهد  انجام  را  هماهنگی ها  سری  یک  می تواند 
بکشد تا تهران تایید نهایی را صادر کند. امری که زمان و 

انرژی زیادی را تلف کرده و می کند.
خراسان  بازرگانی  ات��اق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
اسالمی،  انقالب  ابتدای  از  من  کرد:  تصریح  رضوی 

با  ام  داشته  که  تشکیالتی  مسئولیت های  واسطه  به 
ام  بوده  ارتباط  در  رضوی  خراسان  استانداران  همه 
گزینه  بهترین  رشیدیان  شخصیت  که  معتقدم  ولی 
چرا  بود،  ساله  پنج  دوره  این  در  استان  مدیریت  برای 
را  پیشین  استانداران  همه  خوب  ویژگی های  ایشان  که 
بحران های  توانست  دلیل  همین  به  و  داشت  خود  در 
مختلف را به درستی مدیریت کند و عمال در عرصه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و نظامی توانست 
این  و  کند  برقرار  نهادها  و  ارگان ها  با  را  معقولی  ارتباط 

مساله نقطه مثبتی است.
او یک بسیجی موفق بود

منع  قانون  اج��رای  با  چه  اگر  کرد:  تصریح  روشنک 
مدیریت  از  رضوی  خراسان  بازنشستگان  کارگیری  به 

رشیدیان محروم شد ولی در مجموع
تداوم  اگر  است  خوبی  قانون  گیری  به کار  منع  قانون 

یابد آینده خوبی در انتظار دولت است.
و  تخصصی  ص��ورت  ب��ه  ک��رد:  تاکید  پ��ای��ان  در  وی 
صادرات  حوزه  در  من  کار  نوع  به  توجه  با  و  کارشناسانه 
می کنم  ارزیابی  خوب  را  رشیدیان  عملکرد  کارآفرینی  و 
قوتی  نقطه  اقتصادی  و  ارزی  بحران  به  توجه  با  که 
دوران  بسیجی  یک  عملکرد  رشیدیان  می شد.  محسوب 

دفاع مقدس را در دوران دفاع اقتصادی از خود به جای 
گذاشت. لذا باید هفته بسیج را به آن بسیجی دوران دفاع 

مقدس تبریک بگویم.
دبیر خانه صنعت خراسان رضوی:

رشیدیان بهترین خاطرات را برای بخش خصوصی رقم زد
از  دیگر  یکی  نماینده  سراغ  به  گبررسی  این  ادامه  در 
صنعت  دبیرخانه  رفتیم.  خصوصی  بخش  تشکل های 
بخش  گفت:  رضوی  خراسان  استان  تجارت  و  معدن 
کار  زم��ان  در  را  خود  خاطرات  خوش ترین  خصوصی 

اجرایی پنج ساله استانداری رشیدیان دارد.
فیروز ابراهیمی افزود: باوجود این که دیگر استانداران 
نیز در حوزه صنعت وقت گذاشته تا فعالیت در این حوزه 
منسجم  و  هدف مند  صورت  به  رشیدیان  اما  یابد  بهبود 
وقت خود را برای این حوزه تقسیم کرده و با دلسوزی و 
حوصله راهکار ارایه می کرد که به نظر من طی ۳0 سال 
صرف  را  خود  وقت  حد  این  تا  استانداری  هیچ  گذشته 

اقتصاد نکرده است.
به ندرت جلسه ای را لغو می کرد

وی تصریح کرد: طی دوره پنج ساله رشیدیان به ندرت 
رفع  برای  که  تسهیل سازی  ستاد  جلسات  که  پیش آمد 
چالش های اقتصادی ایجاد شده کنسل شود و به صورت 

از  بازدید  برگزار شده که  این جلسات  منسجم و هفتگی 
حدود یک هزار کارخانه در 260 ساعت پنج شنبه ای این 

پنج سال را در کارنامه خود دارد.
ابراهیمی اظهارداشت: وقت کذاری رشیدیان در حوزه 
افزایشی صادرات  آمار  که  بود  بی نظیر  اقتصاد  و  صنعت 
مهم  امر  این  نشان دهنده  ایشان  استانداری  دوران  طی 
نیز است و از بدوورود به حوزه صادرات یک پنل پنج ساله 
برای این حوزه در نظر گرفته شد که هم چنان استان بر 
اساس و مبنای همین پنل و برنامه ریزی در حال حرکت 

است.
از اخالق مداری او سوء استفاده کردند

وی عنوان کرد: بزرگ ترین نقطه ضعفی که در رشیدیان 
بود  او  از حد  و نجابت بیش  دیده می شد اخالق مداری 
که گاها برخی از میران دولتی از این اخالق سو استفاده 
و  نجیب  خود  خدمت  ساله   20 دوران  در  من  و  ک��رده 
اجرایی  مقامات  در  او  هم چون  اخالقی  با  شخصیت 
استان به چشم ندیده و نه شنیده ام. این ویژگی در واقع 

ایراد اساسی دیرگان محسوب می شد ونه رشیدیان.
که  معضالتی  از  دیگر  یکی  داد:  ادام��ه  ابراهیمی 
مربوط به سیستم دولتی و حکومتی است این است که 
طور  به  و  نیستند  برخوردار  اختیاراتی  از  ما  استانداران 

مثال اگر استاندار رئیس بانکی رو مورد مواخذه قرار دهد 
استاندار  کافی  اختیارات  عدم  دلیل  به  خاطی  فرد  آن 
نقص  این  که  کند  سرپیچی  استاندار  فرمان  از  می تواند 

بزرگی محسوب می شود.
رئیس  حکم  در  استان  هر  استاندار  ک��رد:  بیان  وی 
عهده دار  را  کافی  اختیارات  باید  و  است  استان  جمهور 
باشد و در نهایت بخش خصوصی استان خاطرات خوبی 
را د رکنار این شخصیت داشته و امید داریم کشور بتواند 
فضاها  دیگر  در  او  شخصیت  و  ظرفیت  حجم  این  از 

استفاده کند.
80درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شد

ابراهیمی متذکر شد: اجرایی شدن حدود 80 درصد 
امروز  تا  استاندار  کمک  با  که  تسهیل  ستاد  مصوبات  از 
انجام شد و برای دیگر دستگاه ها ابالغ شده که این خود 
رشیدیان  ساله  پنج  دوران  در  صنعت  افتخارات  از  یکی 
است که 20 درصد باقی مانده که اجرایی نشد مربوط به 

دستگاه های دیگر استان ها بود.
رئیس اتاق اصناف مشهد:

بازنشسته ای پرانرژی و پیگیر بود
نمایندگان  از  دیگر  یکی  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
و  ویژه  ارتباط  سال ها  این  در  که  است  خصوصی  بخش 

مستمری با استاندار سابق خراسان رضوی داشت.
جمله  از  رشیدیان  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
که  دلسوزی  نیز  و  وقت  گذاشتن  با  که  بود  استاندارانی 
راهکار  ارایه  به  و  داشته  مختلف  فعالیت های  انجام  بر 
می پرداخت و بر خالف این موضوع که باز نشسته بود از 

انرژی باالیی برخور دار است.
رشیدیان  افزود:  ارزیابی  خصوص  در  نژاد  بنا  محمود 
برخالف سن و بازنشسته شدنش انرژی زیادی در انجام 
با  امور  تا  بر روی مسائل وقت گذاشته  نیز  و  امور داشته 

کیفیت باالیی انجام شوند.
حمایت از بخش خصوصی را اولویت می دانست

به  اجرایی  و  ک��اری  حوزه های  در  ک��رد:  تصریح  وی 
همه  در  و  زده  رقم  من  برای  را  خوبی  خاطرات  شخصه 
بخش ها با انرژی کار کرده و نیز با بخش خصوصی ارتباط 
و تعامل خوبی داشته و تمام مدیران را با اسم شناخته و 
ارتباط خوبی برقرار می کرد و از عمل کرد مثبتی بهره مند 

است.
به  اوقات  از  خیلی  رشیدیان  داشت:  اظهار  بنانژاد 
مدیران  با  تقابل  در  خصوصی  بخش  از  حمایت  خاطر 
دولتی  بخش  مدیران  به  همیشه  و  گرفته  ق��رار  خود 
باید  اقتصادی  اوضاع  بهبود  برای  که  می کرد  گوشزد 
فراغت  با  تا  داده  قرار  حمایت  مورد  را  خصوصی  بخش 
و آرامش در جهت رفع بحران های اقتصادی و چالش  ها 

کوشیده و تالش کنند.

نگاهی به کارنامه رشیدیان در گفت وگو با سه فعال بخش خصوصی استان:

بسیجی، نجیب و فعال بود

وضعیت محور غرب مشهد دوباره بررسی می شود
سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت: وضعیت 
ای  توسعه  و  صنعتی  محدوده های  سایر  و  غرب  محور 
طراحی  و  مزاحم  مشاغل  ساماندهی  منظور  به  مشهد 

شهرک های فناوری و مانند آن دوباره بررسی می شود.
توسعه شهرک  بررسی طرح  در جلسه  میرزایی  قربان 
صنعتی توس با هدف استقرار شرکت های دانش بنیان 
وفناوری افزود:شاید برخی از تصمیمات و محدودیت ها 
یا تک بعدی دیده  و  اعمال شده در گذشته یک جانبه 
شده از این رو نیاز است بررسی مجددی در این حوزه به 

صورت دقیق ، همه جانبه و گسترده انجام شود.
 وی با بیان اینکه موضوع محورهای توسعه شهر مشهد 
بدون  آن  از  شود  نمی  کرد:  عنوان  است،  جدی  بحثی 
امروز  ظرفیت های  و  شرایط  تناسب  به  مجدد  واشکافی 

گذشت .
باید  اینکه در هر صورت توسعه شهر  بر  تاکید  با   وی 
 ، یابد  محورتمرکز  یک  روی  شود  نمی  و  باشد  متوازن 
اظهار کرد: از سویی این امر که توسعه در مشهد حتی 
به صورت متوازن شکل گیرد و سایر نقاط از این توسعه 

محروم شوند هم پذیرفته نیست باید این ظرفیت توسعه 
ای به کل استان توسعه یابد

میرزایی افزود: از این رو باید به این موضوع با توجه به 
محدودیت های هر بخش و حوزه و شرایط موجود توجه 
موجود  ظرفیت های  و  داشته ها  با  باید  رو  این  از  شود 
نیازمند بازنگری مجددی در این حوزه هستیم و در این 
راستا باید طرح جدید نه فقط برای شهرک صنعتی توس 
با توجه به حجم فشاری که بر این منطقه است بلکه با 
شرایط جدید در محورهای مختلف طراحی و دیده شود.

 وی عنوان کرد: در این میان نقش هر بخش دیده شود 
زیرا اگر به صورت جامع و همه جانبه؛ همه در کنار هم 
نیایستیم و به صورت تیمی کار نشود نتیجه ای حاصل 

نمی شود.
وی در این نشست ، سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی استانداری را به همراه مدیر کل هماهنگی امور 
اقتصادی مامور کرد تا طی بازدیدهای دقیق و میدانی از 
محورغرب و شهرک صنعتی توس و نیز سایر ظرفیت های 
برای  ای  توسعه  طرح های  شهر،  اطراف  محدوده های 

راه  و  ایجاد  و  شهری  درون  مزاحم  مشاغل  ساماندهی 
اقدام  بررسی  را  فناوری  و  بنیان  دانش  شهرک  اندازی 
با  نمایند.  میرزایی تصریح کرد: باید برنامه ریزی کنیم 
توجه به مصوبه هیئت دولت از امکان و ظرفیت هایی که 
در اختیار استان است برای توسعه این شهرک ها استفاده 

نمود واختیارات را نیز مشخص کنیم.
سازمان  نظر  براساس  باید  کارگروه  این  اف��زود:  وی   
صنعت ، معدن وتجارت و محیط زیست استان تصمیمی 
امورزیربنایی  کارگروه  در  و  گرفته  رابطه  این  در  جامع 

موضوع را بررسی و تحلیل کرده و ظرف حدود سه هفته 
آینده آن را تعیین تکلیف کند.

 وی تصریح کرد: این اقدام، برداشتن حتی یک گام 
در جهت ساماندهی مشاغل مزاحم اعم از داخل شهر و 

دانش بنیان با سطح تکنولوژی باالست.
شهرک های  توسعه  و  موضوع  این  کرد:  اظهار  وی   
صنعتی و ایجاد شهرک های جدید در داخل و حریم شهر 
بدون توجه به محدودیت های از قبل دیده شده حتی در 

محور غرب ظرف سه هفته آینده تعیین تکلیف کند.

کارآفرینی با کمک خانواده!
کارآفرینی  از  بیش  خانوادگی  کارهای  و  کسب 
عاطفی  هایی  گذاری  سرمایه  آنها  واقع  در  هستند. 
هستند که باعث می شوند روابط شما با خویشاوندان، 
کارکنان، جامعه و خودتان عمیق تر شود. آیا ممکن 
است شما کسب و کار خودتان را بدون از دست دادن 
موفقیت  باعث  اول  قدم  در  که  خود  شخصی  روابط 
همینطور  شک  بی  بدهید؟  گسترش  اند  شده  شما 
است اگر شما بتوانید احساسات را از کار خود جدا 

کنید و کسب و کار خودتان را حرفه ای اداره کنید
خانوادگی  کار  و  کسب  محیط  در  موک  برایان 
نام خدمات تضمینی خودروی هارت که در  به  خود 
یافته است و آن را در سن 2۷ سالگی  ایلینوی رشد 
از پدر خود خریده است. او اکنون ۳۵سال دارد و در 

حال گسترش آن در سراسر کشور است.
رشد کسب و کار خانوادگی

شرکت  توسعه  آرزوی  همیشه  من  می گوید:  موک 
را داشتم. من  از جوامع موجود  به یکی  آن  تبدیل  و 
به دنبال راهی برای به جا گذاشتن میراثی از خودم 
که  کسی  هر  هستم.  ساخت  پدرم  که  چیزی  مانند 
را  کوچکی  خانوادگی  کار  و  کسب  می تواند  بخواهد 
توسعه بدهد به شرطی که ارتباطات خانوادگی خود 
را از دست ندهد. او مهم ترین نکات برای انجام این 

امر را به اشتراگ گذاشته است.
۱. کسب و کارتان را از وابستگی به خودتان نجات 

دهید!
برای گسترش یک کسب و کار خانوادگی همه چیز 
باید بدون شما یا اعضای دیگر خانواده شما به آرامی 

پیش برود. پس طرح جایگزین خود را بسازید.
موک در این موضوع می گوید: در گذشته کارهای 
یا  س��ؤال  هر  ج��واب  می چرخید،  من  حول  شرکت 
اما  ب��ود.  متمرکز  من  روی  بر  ها  استراتژی  چیدن 
مستقل  کار  و  کسب  یک  به  آن  کردن  تبدیل  برای 
می دانستم که باید بتوانم خود را از جریان کار خارج 

کنم.
سیستم هایی بسازید که هر کسی بتواند کارهای 

مانند جذب مشتریان جدید،  انجام دهد،  را  کلیدی 
مکان های جدید  بازاریابی، ساختن  در شیوه  تغییر 
و استخدام کارمندان. سپس به کارمندان فعلی خود 
قدرت کافی برای تصمیم گیری در مورد موضوعات 
مدیرکل  اگر  بدهید.  را  آنها  پیگیری  و  شده  ذکر 
ندارید، االن بهترین زمان برای سپردن این موقعیت 

به یک فرد شایسته است.
زمانی که کسب و کار شما بتواند بدون شما به کار 
دخالت  بدون  جدیدی  های  مکان  دهد،  ادامه  خود 
باعث  که  کرد  خواهند  کار  به  آغ��از  شما  مستقیم 
یک  روزمره  نیازهای  با  درگیری  جای  به  شد  خواهد 
تصمیمات  گرفتن  مشغول  بیشتر  شما  فروشگاه، 
اساسی تر و به کار بستن مدل های گسترش شوید. 
با ساختن سیستم هایی که هر کسی بتواند آنها را پی 
اینکه کارمندان  از  بگیرد، شما می توانید صرف نظر 
شما در چه موقعیتی قرار گرفته اند در برند شرکت و 

کارمندان خود ثبات ایجاد کنید.
2. همه افراد الزم را در هیئت مدیره جا دهید

کار  و  کسب  مالک  خ��ان��واده  عضو  چندین  اگ��ر 
هستند، برای پیشرفت در یک برنامه باید همه آنها بر 
روی آن برنامه اتفاق نظر داشته باشند، اما اگر فقط 
یک نفر مسئول است، استفاده از افراد الزم در هیئت 

مدیره باعث تسریع روند پیشرفت خواهد شد.
موک در این باره می گوید: دلیل اقدامی که انجام 
توضیح  کار  و  کسب  روی  بر  را  آن  تأثیر  و  می دهید 
اطالع  آنها  به  صرفًا  و  بودم  دیکتاتور  من  اگر  دهید. 
می دادم که قرار است چه کاری انجام دهند و از آنها 
می خواستم به آن تحقق ببخشند، ممکن است آن را 
به خاطر ترس به سرانجام می رساندند اما با رضایت 
به  تشکیالت  اگر یک  دادند.  نمی  انجام  را  آن  قلبی 
کارمندان  یابد،  رشد  کاری  انجام  به  رغبت  خاطر 
شما تبدیل به ارتشی خواهند شد که می خواهند از 

ماموریت شما محافظت کنند.
کارمندان کهنه کار به اندازه اعضای خانواده مهم 
هستند. آنها ممکن است مانند اعضای خانواده شما 

حس تسلط و مالکیت بکنند و همچنین هزینه ای که 
می کنند به همان اندازه ارزشمند است.

از  را  من  که  هستند  کار  به  مشغول  افرادی  اینجا 
چهار سالگی می شناسند. تجربه آنها باارزش است و 
بینش آنها بسیار مهم است. احترام گذاشتن به آنها و 

ساختن شرکت بر پایه آنها وظیفه من است.
۳. با مشتریان صادقانه ارتباط برقرار کنید

هنگامی که موک اخبار مربوط به کسب و کارش را 
واکنشی  مشتریان  ابتدا  در  می گذاشت،  اشتراک  به 
و  کسب  که  می کردند  فکر  این  به  و  داشتند  منفی 
دست  از  را  شان  گذشته  دستاوردهای  همه  کارشان 

خواهد داد.
موک در این باره می گوید: ما به اندازه ای که الزم 
بود با مشتریان ارتباط برقرار نمی کردیم و مشتریان 
به  را  کارمان  و  کسب  ما  که  می کردند  فکر  زی��ادی 

شرکت دیگری واگذار کرده ایم.
مشتریانی که به یک کسب و کار خانوادگی پایبند 
از  یا  نیاید  تغییر خوش شان  از  هستند ممکن است 
از  را  آنها  با  شخصی  ارتباط  شما  کار  و  کسب  اینکه 
به  بخشیدن  اطمینان  برای  می ترسند.  بدهد  دست 
برقرار  ارتباطی صادقانه  آنها  با  ممکن  حد  تا  ها،  آن 
توضیح  ب��رای  خود  ارتباطی  های  کانال  از  کنید. 
دقیق اتفاقاتی که در شرکت می افتد و دلیل تصمیم 
هر  در  و  کنید  استفاده  خود  کار  و  کسب  توسعه  به 
ارتباطی که با آنها برقرار می کنید به آنها نشان دهید 
خود  همیشگی  دهی  سرویس  سطح  همان  در  که 

باقی می مانید.
موک همچنین می افزاید: ما اسنادی را برای همه 
کار  به مشتری  کسانی که در قسمت سرویس دهی 
ایمیل  از طریق  ایم و همچنین  آماده کرده  می کنند 
آنها  به  و  دادیم  مان  مشتریان  به  را  الزم  توضیحات 
مشتریان  که  بود  این  نهایی  نتیجه  دادیم.  اطمینان 
کردند.  حمایت  شرکت  موفقیت  از  شدت  به  محلی 
داستان  یک  اتفاق  این  که  فهمیدند  آنها  که  وقتی 
ابراز  را  خود  موافقت  است،  آمریکایی  آرمان  واقعی 

کردند.
4. ارزش های خود را مشخص کنید

و  مالکان  های  ارزش  مشتریان،  از  بسیاری  برای 
از  آنها  باعث حمایت  از سرویس  آنها  تجربه شخصی 
کسب و کار می شود. در مسیر رشد، مشخص کردن 
و درک کردن ارزش های کسب و کار برای ادامه کار 

بسیار بااهمیت است.
بندی  اولویت  را  خود  کارمندان  تجربه  شما  آیا 
چطور؟  تجاری  نماد  تمامیت  م��ورد  در  می کنید؟ 
شما  می گذارید؟  جامعه  روی  بر  تأثیری  چه  شما 
با  که  وقتی  مردم  احساسات  کدام  بر  می خواهید 
تأثیر داشته  برقرار می کنند  ارتباط  نماد تجاری شما 
باشید؟ چه توافقاتی قابل قبول هستند؟ محدودیت 

های شما در توسعه چه چیز هایی هستند؟
موک می گوید: ما ممکن است ماشین ها را تعمیر 
و  کسب  مانند  کار  این  به  مان  نگاه  طرز  اما  کنیم 
کارهای اقامتی است. من باید مدیران فروشگاه های 
برای  تجربه  بهترین  کردن  فراهم  منظور  به  را  خودم 
مشتری تربیت می کردم. آنها باید این کار را متناسب 

با ارزش های ما انجام می دادند.
هستند  محیطی  ساختن  مسئول  شما  کارمندان 
که فرهنگ اصیل خانواده شما را نشان بدهد. وقتی 
که شما به وضوح ارزش های خود را مشخص کنید، 
مشتریان قادر خواهند بود تجربه شخصی-خانوادگی 

خود را همزمان با رشد کسب و کار شما حفظ کنند.
۵. عاقالنه استخدام کنید

به  مجبور  شما  ک��ار،  و  کسب  یک  توسعه  ب��رای 
شاید  امر  این  هستید  جدید  کارمندان  استخدام 
یا  داری��د  عادت  آن  انجام  به  شما  که  باشد  چیزی 
از  خارج  فردی  که  باشد  باری  اولین  است  ممکن 

خانواده برای شما کار کرده باشد.
در هر دو مورد، برای انتخاب کارمند محتاط و عاقل 
باشید. هر استخدام جدید باید نماینده ارزش هایی 

باشند که مشخصه کسب و کار شما هستند.
احساس  که  شرایط  واجد  نامزدهای  کردن  رد  از 

می کنید مناسب کار شما نیستند نهراسید. هنگامی 
باشد، کارمندان  و کارتان  بر روی کسب  نام شما  که 
شما کاری بیش از نشان دادن کسب و کار شما انجام 
کار  تاریخی  پشتوانه  و  شما  خانواده  آنها  می دهند. 

شما را نشان می دهند.
اگر کسی قرار است اسم من را بر روی سردر مغازه 
من  باشد.  ها  بهترین  بهتریِن  باید  کند،  نصب  اش 
آدم هایی را رد کرده ام که فقط خواستار حق امتیاز 
ما  های  ارزش  نمایانگر  است  قرار  آنها  اگر  بودند. 

باشند پس باید مانند ما باشند.
6. پذیرفتن پیشرفت کند

ساختن کسب و کار خانوادگی سال ها حتی نسل 
ها طول می کشد. وقتی که تصمیم به رشد و گسترش 

گرفتید، خود را برای پیشرفتی کند آماده کنید.
فرقی نمی کند که مکان جدیدی افتتاح می کنید 
یا یک شعبه جدید ایجاد می کنید یا سرویس جدیدی 
است  زمانبر  فرآیند  این  قدم  هر  می کنید،  اضافه 
باشید میراث اصلی  اگر شما قصد داشته  مخصوصا 

کسب و کار خود را حفظ کنید.
کار  و  کسب  از  خودش  کردن  حذف  موک،  برای 
مورد  های  سیستم  ساختن  کشید.  طول  سال  دو 
بیشتر  حتی  جدید  های  شعبه  افتتاح  ب��رای  نیاز 
طول کشید و او هنوز با شعبه داران مستعد مالقات 
می کند. مکان های محلی تنها مکان های فعال این 

کسب و کار هستند.
برای او این روند کند ارزشمند است به دلیل اینکه 
و  کسب  از  می شوند،  افتتاح  جدید  شعبات  وقتی 
کاری که او و پدرش ساخته است احساس استقالل 
چیزی  ما  می گوید:  ب��اره  این  در  موک  می کنند. 
منحصر به فرد خواهیم ساخت. ما به آرامی و روشمند 
آن را خواهیم ساخت و در نهایت موفق خواهیم شد.

نمی  اتفاق  شب  یک  در  چیز  هیچ  می افزاید:  او 
آسان  هم  نباید  اما  نیست،  آسان  چیز  هیچ  افتد. 
باشد. هیچ چیزی که قرار است به حیات خود ادامه 

بدهد آسان نخواهد بود.

#کارآفرینی
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اگر در اتومبیل تان تصنیفی را گوش می کنید، اگر 
با خود موقع گرفتاری و غمی ترنمی می کنید و با آن 
روزه  هر  که  دیگری  اگرهای  هزاران  و  شوید  می  آرام 
آوازی  استادان  آن  از  سازیم  می  مشغول  را  دل  آن  با 
است که از گذشتگان به طور سینه به سینه آواها را به 
از آن  به راحتی  نسل دیگری تحویل داده و ما اینک 
ها استفاده می بریم. در زمانه قدیم فقط یک نوع از 
موسیقی وجود داشت و همان تصنیف و آوازهای فاخر 
ایرانی، اما اکنون که بیشمار نوع های موسیقی ما را در 
برگرفته و مهم در این زمانه یاد دادن آوازهای گذشتگان 
در میان این همه موسیقی ناهنجار است که بزرگی این 

هنرمندان را در این برهه مشخص می سازد. 
خواننده  و  م��درس  مترجم,  الماسیان  حبیب 
موسیقی اصیل ایرانی فرزند دیار عطار و خیام است. 
تحصیالت خود را تا مقطع کارشناس ارشد مترجمی 
زبان انگلیسی ادامه داده و سال ها در زمینه آموزش 

زبان تدریس کرده است. 
در دوران کودکی و نوجوانی با شرکت در جلسات 
برتر  عناوین  و  گردد  می  آشنا  قرآنی  نغمات  با  قرآن 
 ۱۳۷۷ سال  از  است.  نموده  کسب  نیشابور  در  را 
در کالس  با شرکت  دانشجویی   دوران  با  و همزمان 
های  ردیف  دوره  یک  شاکری  رضا  استاد  آواز  های 
آوازی را تحت تعلیم ایشان فرا گرفته است. هم چنین 
در کارگاه های آواز زنده یاد محمد رضا لطفی، حمید 
 ... و  احسن  عارف  نوربخش،مجتبی عسگری،  رضا 
شرکت کرده است. سال ها ضمن فعالیت در زمینه 
نیشابور  موسیقی  های  گروه  با  ای  صحنه  اج��رای 
سماع  مهر،  مشهد)آوای  و  )رهاوی،شادیاخ،سپهر( 

خورشید( نیز همکاری داشته است. 
و  رادی��و  از  آث��ار  پخش  و  ملی  رسانه  با  همکاری 
تلویزیون /کسب عنوان برگزیده اولین جشنواره آواها 
و نواهای رضوی /همکاری در آلبوم مناجات خوانی 
تمنا و آوای رضوان ۳ به همت انتشارات آستان قدس 
رضوی و تدریس تصنیف خوانی و ردیف های آوازی 
نیز تحقیق و  و  آموزشگاه های موسیقی مشهد  ، در 
و  صداسازی  ازجمله  مختلف  موضوعات  در  ترجمه 
ایشان  فعالیت های  از جمله   ... و  موسیقی درمانی 

به شمار می رود. 
آواز ایران دارد به کجا می رود؟

اگر منظور شما آواز اصیل ایرانی باشد،هم چنان و 

آهسته و پیوسته به راه خود ادامه می دهد و مشتاقان 
و عالقه مندان خاص خودش را دارد. استعدادهای 
بسیار خوبی هم در این زمینه داریم اما به دلیل این 
مانند  دارد،بنابراین  خاص  مخاطب  ایرانی  آواز  که 

برخی از سبک های موسیقی درآمد 
زا نیست و به خوبی حمایت و دیده 

نمی شود.
موسیقی فاخر از نگاه شما چیست؟
است  اصطالحی  فاخر  موسیقی 
صفت  مقابل   نقطه  در  و  جدید 
در  البته  گیرد.  می  قرار  "مبتذل"  
بین موسیقیدانان کمتر شنیده می 
زمان  در  که  است  معیاری  و   شود 
اعطای مجوزهای موسیقی به حفظ 
در  فرهنگی  و  اخالقی  های  حرمت 

آثار موسیقایی اشاره دارد. 
فاخر  موسیقی  ک��ه  معتقدم 
موسیقی علمی است که از پشتوانه 
فکری برخوردار است و ساختار، فرم 
و قواعداصولی دارد.  ضمن این که 

نگاه مصرفی و بازاری در تولید و ارایه  آن دیده نمی 
شود.

به نظرم موسیقی فاخر را نباید تافته ی جدا بافته 
با ماهیت و ذات  بدانیم.تعیین حدود و مرزبندی ها 

حقیقی هنر در تضاد است. 
ردیف خوانی در شرایط حال و زمانه 

پرشتاب جایش کجاست
به بیان ساده ردیف آوازی، همان 
الفبای موسیقی ماست و برای درک 
ایرانی،  اصیل  آواز  عمیق  دریافت  و 
ض��روری  ردی��ف  نغمات  فراگیری 
یادگیری  ک��ه  ای��ن  ضمن  اس���ت. 
سخت  ت��الش،  ها  سال  به  نیاز  آن 
پیگیری  و  ری��زی  کوشی،برنامه 
زمانه  این  در  بنابراین  دارد.  زی��اد 
برای  آواز  هنرجویان  پرشتاب   ی 
تالش  آوازی  های  ردیف  فراگیری 
به  بیشتر  کنندو  نمی  صبوری  و 
می  نشان  عالقه  تصنیف  یادگیری 

دهند.  

الزم  جاز  و  پاپ  خواننده  برای  ها  گوشه  دانستن  آیا 
است. 

فراگیری  به   مند  عالقه  ای  خواننده  اگر  نظرم  به 
ریشه های اصیل موسیقی ایرانی باشد، قطعا آشنایی 
با این گوشه های آوازی می تواند در بر روی نگرش، 
مهارت و احساس او تاثیر گذار باشد. یادگیری ردیف 
برای خوانندگان پاپ و جاز ضروری نیست. اما جالب 
تلفیقی  موسیقی  از  صحبت  که  روزها  این  که  است 
زیاد از گوشه و کنار شنیده می شود، خیلی ها عالقه 

مند به یادگیری آواز اصیل ایرانی هستند.
صدای خوب به چه صدایی می گویند؟

و  است  نسبی  خوب،  صدای  یک  از  تعریف  ارایه 
است.  متفاوت  ها  موسیقی  انواع  و  ها  فرهنگ  در 
کامال  است  ممکن  خوب  ص��دای  معیار  طرفی  از 
سلیقه ای باشد. اما معتقدم که یک صدای خوب و 
تاثیرگذار باید گرم و دلنشین و پرقدرت، رسا و بدون 
گرفتگی باشد. به عالوه یک صدای خوب باید ضمن 
انتقال  ق��درت  و  لطافت  و  مالحت  از  ب��رخ��ورداری 
از جمله،  ها  تکنیک  انواع  اجرای  به  قادر  احساس، 
نوانس ها، غلت ها، ویبره ها) لرزش ها( و تحریرهای 

متنوع خصوصا در آواز اصیل ایرانی باشد.
یک خواننده باید چه نکاتی را برای صدای خود بداند؟

آواس��از  های  ان��دام  به  نسبت  باید  خواننده  یک 
خود  صوتی  وسعت  و  امکانات  نیز  و   )... و  )حنجره 
آگاهی الزم را  داشته  باشد. هم چنین ضمن آشنایی 
گیری  نفس  و  صدا  کردن  گرم  های  روش  ان��واع  با 
صحیح، الزم است روش های صحیح تمرین، تغذیه 
او  سالمت  و  صدا  به  که  عاملی  هر  از  پرهیز  و  سالم 

ضربه می زند؛شناخت خوبی داشته باشد.
ایران  ردیفی  خواننده  کدامین  دهنده  ادامه  شما 

هستید؟
من خوشه چینی هستم که از خرمن هر استادی 
حال  در  کنم.  می  برداشت  خودم  بضاعت  حد  در 
حاضر ردیف های  مرحوم کریمی و دوامی را تدریس 

می کنم اما کلیت تمام ردیف ها را یکی می دانم. 
شده  گردان  روی  ردیفی  موسیقی  از  جوان  نسل  چرا 

است؟
باید قبول کنیم که سلیقه و ذائقه مردم و جوانان در 
طی این سال ها بسیار تغییر کرده است. همه دوست 
دارند هر چه زودتر و کم هزینه تر آواز خواندن را یاد 
بگیرند. این در حالی است که یادگیری ردیف های 
آوازی بسیار زمان بر و وقت گیر است. ضمن این که 
عمل  موفق  تواند  می  ها  ردیف  یادگیری  در  افرادی 
کند که صدایش از تحریرهای خوبی برخوردار باشد.

مشکالت  مهمترین  از  یکی  زن��ان  علیه  خشونت 
بهداشت عمومی و از مصادیق بارز نقض حقوق بشر 
بوده و به ازای برآوردهای جهانی از هر ۳ زن یک نفر 
در طول زندگی خود خشونت جسمی و یا جنسی را 

تجربه می کند.
با  است  ممکن  خود  زندگی  دوران  همه  در  زن��ان 
برادر  و  پدر  همسر،  بر  عالوه  شوند.  روبه رو  خشونت 
خشونت  زن  به  می توانند  نیز  پسر  فرزندان  حتی  و 
خشونت  شکل  چهار  خود  زندگی  در  زن��ان  کنند. 
تجربه  را  جنسی  و  اقتصادی  روانی،  فیزیکی،  شامل 
نامش  از  که  همان طو  فیزیکی،  خشونت  کنند.  می 
پیدا است، شیوه های آزار و اذیت جسمانی، ضرب و 
جرح، کشیدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی 
محروم  مفصل،  کاری  کتك  خانه،  از  اخراج  کردن، 
کردن از غذا، سیلی، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل 
دادن، محکم کوبیدن در، به هم زدن سفره و میز غذا 
و شکستن اشیای منزل را شامل می شود که این نوع 
خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به نوع 

تحصیالت، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد.
شرکای  سوی  از  خشونت ها  این  از  بزرگی  بخش 
جنسی و همسران زنان به آنان تحمیل شده و حدود 
ارتباط  زندگیشان  طول  در  که  زنانی  از  درصد   ۳0
عاطفی و زناشویی را تجربه کرده  فرم های گوناگونی 
گزارش  زندگیشان  شرکای  سوی  از  را  خشونت  از 

کرده اند.
ملل  »سازمان  سوی  از  شده  ارائه  تعریف  براساس 
از  آزاردهنده  گفتار  یا  و  رفتار  هرگونه  اعمال  متحد«، 
فیزیکی،  آسیب های  سبب  که  زنان  یا  مردان  سوی 
زنان  علیه  خشونت  شود  زنان  رنج  یا  ذهنی  جنسی، 
و  توهین آمیز  کلمات  از  استفاده  می شود.  تعریف 
فریاد  تهدیدآمیز،  عبارات  از  استفاده  کننده،  تحقیر 
کشیدن، رفتارهای کنترل کننده، کتک زدن، اعمال 
زور برای برقراری رابطه جنسی و عاطفی، آسیب زدن 
از  جنسی  تجاوز  و  کردن  ختنه  تناسلی،  دستگاه  به 
جمله رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان است. در موارد 
آنان  مرگ  سبب  می تواند  زنان  علیه  خشونت  شدید 
شده یا احساس خودکشی در آنان را تقویت کند. در 
بیش از 40 درصد از موارد خشونت علیه زنان، آسیب 
زنان  علیه  خشونت  اس��ت.   شده  گ��زارش  جسمانی 
همچین می تواند منجر به پدید آمدن اختالالتی چون 

روانی،  ضایعه  از  پس  استرسی  اختالل  افسردگی، 
غذا  اختالل  خ��واب،  مشکالت  اضطرابی،  اختالل 

خوردن و تالش برای خودکشی شود.
کودکی  دوران  در  جنسی  خشونت  همچنین 
آینده فرد بگذارد  بر زندگی  تاثیرات عمیقی  می تواند 
یا  و  مخدر  مواد  و  الکل  به  اعتیاد  معرض  در  را  وی  و 
قرار  پرخطر  و  نامتعارف  جنسی  روابط  به  دادن  تن 
دهد. خشونت علیه زنان عالوه بر تحمیل بار روانی و 
جسماتی بر زن بر کودکان خانواده نیز تاثیر دارد و رشد 
کودکان در خانواده هایی که علیه زنان خشونت اعمال 
می شود، تاثیرات مهمی بر بهداشت روانی و جسمانی 
و نتیجتا زندگی آنان می گذارد که پرخاش و افسردگی 

از جمله اثرات روانی این مساله هستند.
هفته  ب��ه  توجه  ب��ا  س���ورا  ک��ان��ون 
خشونت علیه زنان با برگزاری سلسله 
همایشی  شهر  اندیشه  نشست های 
و  زنان  برای  مامنی  عنوان  تحت  را 
دختران خشونت دیده و نیز آشنایی 
موسس  حضور  با  امن  خانه های  با 
مرکز خانه خورشید برگزار کرد که در 
ادامه به توضیح آن چه در این همایش 

گفته شد می پردازیم.
حقوق دان  زنان  کانون  عامل  مدیر 
در  که  اف��رادی  برای  ما  گفت:  سورا 
معرض انواع خشونت قرار گرفته و بزه 
قانون  هیچ  می شوند  شناخته  دیده 

حمایتی در نظر نگرفتیم.
ام��روز"  روزنامه"صبح  گ��زارش  به 
نگاهی  همایش  در  محبی  مرضیه 
خشونت  دختران  و  زنان  وضعیت  به 

آمفی تئاتر  سالن  در  سه شنبه  روز  ظهر  که  دی��ده 
برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  مهندسی  دانشکده 
جهانی  موضوعی  زنان  علیه  خشونت  اف��زود:  شد؛ 
بوده و صرفًا مختص کشور ما نیست. جامعه شناسان 
معتقدند اختالف بین بشریت از زمان خشونت علیه 
زنان آغاز شده، زیرا زنان فرودست تر از مردان هستند 
و  می مانند  خانه  در  باید  زنان  گذشته  زمان های  از  و 
غلبه  زنان  بر  زورش��ان  و  بودند  خانه  از  بیرون  مردان 

داشت.
خیلی  اف��زود:  س��ورا  حقوقدان  زن��ان  کانون  مدیر 
و  کتک خوردن  نمی توانند  زن��ان  متاسفانه  وقت ها 
خشونت وارده به خود را در دادگاه ها ثابت کنند. زنان 
بسیاری که در برابر این خشونت های خانگی سالیان 
می پذیرند.  را  آن  و  می کنند  سکوت 
ب��ا وج���ود رس��ان��ه ه��ا، آم��وزش ه��ا و 
تحصیالت باال، هنوز هم زنانی وجود 
در  و  رامی پذیرند  خشونت  که  دارند 
جامعه  در  می  مانند.  ساکت  آن  برابر 
ما زنانی که مورد آزار و اذیت جنسی 
که  کنند  ثابت  باید  می گیرند  ق��رار 
فرد خاطی همسرشان بوده و قانون 
اگرچه امروز وضعیت بهتری دارد اما 

باز هم حمایت کم تری از زنان دارد.
وی تصریح کرد: سیاست کلی قوه 
و  قضاییه در کیفر دهی و جزا دهی 
صورت  این  به  بزه کار  افراد  مجازات 
جدا  جامعه  از  را  افراد  این  که  است 
برای  حمایتی  برنامه  هیچ  و  ک��رده 
بزه دیدگی  از  بعد  اف��راد  این  زندگی 
تشویق  سبب  خ��ود  ای��ن  و  ن��دارن��د 

دیگر  سمت  به  رفتن  و  بزه کاری  سمت  به  افراد  این 
آسیب های اجتماعی است.

برای  امن  خانه های  تشکیل  داشت:  اظهار  محبی 
زنان بزه دیده از جمله اقدامات و سیاست گذاری های 
دولت است که هنوز برای بهبودراه بسیاری در پیش 
برای  امن  مرکز  یک  تنها  مشهد  شهر  در  و  دارن��د  رو 

نگه داری زنان بزه دیده وجود دارد.
وی عنوان کرد: یکی از سیاست هایی ک دولت باید 
برای جلوگیری از آسیب  بیشتر افراد بزه در نظر بگیرد 
و  بوده  بر اساس جنسیتی  بودجه  و  اعتبار  تخصیص 

باید جهت گیری جنسیتی پیدا می کند.
مورد  در  بسیاری  مطالعات  داد:  توضیح  محبی 
راه های جلوگیری از خشونت علیه زنان صورت گرفته 
گرفته و روش های متعددی از سوی کارشناسان برای 

آن پیشنهاد شده است.
روش ه��ای  مهمترین   از  جامعه  در  اف��راد  آم��وزش 
خشونت ورزی  عواقب  از  آگاهی  است.  پیشنهادی 
بر  قانون  اعمال  باشد.  بازدارنده  حدی  تا  می تواند 
میزان  از  که می تواند  راه هایی است  دیگر  از  آزارگران 

خشونت علیه زنان بکاهد.
در ادامه این نشست نامزد شورای شهر تهران گفت: 
ما در حال حاضر با لوایحی در مجلس روبرو هستیم 
که ۱0 سال است بدون بررسی باقی مانده اند. سوال 
اصلی اینجاست که ما چه موضوعی مهم تر از وضعیت 
از  به حمایت  مربوط  لوایح  داریم؟  و کودکانمان  زنان 
در  هاست  سال  زنان  علیه  خشونت  منع  یا  کودکان 
مسئوالن  از  باید  مانده اند.  باقی  مجلس  کار  دستور 
پرسید چه موضوعی از امنیت زنان و دختران جوانمان 
و بهبود وضعیت کودکانمان در کشور مهم تر است که 

سال هاست نوبت رسیدگی به آنها نرسیده است؟
کرد:  تاکید  ادامه  در  خورشید  خانه  موسسه  مدیر 
ما 2۵ سال از آسیب های اجتماعی عقبیم و به خاطر 
مهاجرت های داخلی و خارجی، خشک سالی ، فقر و 
بیکاری، آسیب های اجتماعی بیش تری در حال وقوع 

است.
لیال ارشد افزود: با توجه به تمام مسایلی که در باال 
ذکر شد ۱8 میلیون حاشیه نشین داریم و سن اعتیاد 
و تن فروشی کاهش پیدا کرده و ایدز امروزه از طریق 
سرنگ منتقل نشده بلکه مهم ترین عامل انتقال ایدز 

رابطه جنسی محافظت شده نیست.
وی تصریح کرد: امروزه زنان بیش تری درگیر اعتیاد 
شده و این در حالی است که سیستم آموزشی ما در 
مدارس سیستم ناکارآمدی  بوده و نیز کودک آزاری ها با 
خشونت بیش تر و به شکل سهمگین تر اتفاق می افتد.

گفتگو با خواننده نیشابوری آواز اصیل ایرانی؛

موسیقی سنتی به راه خود ادامه می دهد
در حاشیه  نشست خبری »مامنی برای من« ؛

باید ثابت کنیم خشونت دیده ایم!

یک هنرمند نقاش گفت: ما در مشهد شاهد فقر آثار 
هنری هستیم ولی اگر در جامعه سطح هنر باال برود 

فسادهای اجتماعی نیز کاهش پیدا می کند.
به  آثار  خصوص  در  آگاه  شهال  ایسنا،  گ��زارش  به 
گفت:  »عشق«  نقاشی  نمایشگاه  در  درآمده  نمایش 
برای کارهای داخل نمایشگاه عنوان واحدی انتخاب 
شده و نام آن عشق است و افراد از زاویه های مختلفی 
آن را نظاره کرده اند ولی از تکنیک واحدی داخل این 

نمایشگاه استفاده نشده است.
تکنیک های  نمایشگاه  این  در  ما  داد:  ادامه  وی 
ترکیب مواد و حتی نمونه هایی از رئالیسم را نیز داریم 
را خلق کرده  اثری  زاویه دید خودش  با  و هر شخص 
است. ما  در این نمایشگاه حتی نقاشی های کودکان 
را داریم و البته جالب این است که چندین نفر از خود 
نقاشان هم مادر هستند. این نقاش بیان کرد: گروه 
۱4 عده ای هنرمند هستند که از چندین سال پیش 
شروع به کار کرده اند و ساالنه نمایشگاهی تحت عنوان 
گروه ۱4 برگزار می شود؛ به این علت که این گروه ابتدا 
این  اعضای  اما  کار کرده است  به  با ۱4 عضو شروع 
گروه بر روی ۱4 نفر باقی نمانده و ممکن است افرادی 

کم شده باشند یا افرادی اضافه شده باشند.
آگاه افزود: ساالنه موضوع نمایشگاه تغییر می کند 
ادامه  را  کار  خود  سبک  با  هرکسی  حال  این  با  اما 
می دهد و ویژگی آثار بسته به کار خود هنرمند است. 
به عنوان مثال ما در نمایشگاه تابلوی بزرگی داریم و 
ابتکاری که صاحب تابلو امسال در اثر خود به کار برده، 
اظهارکرد:  هنرمند  این  است.  موسیقی  بودن  همراه 
ویژگی آثار بستگی به برداشت مخاطب از اثر نیز دارد 
به عنوان مثال شاید فردی که وارد نمایشگاه شود از 
میان تمام تابلوها تنها دو تابلو را برگزیند و از آن لذت 

ببرد زیرا درون هر فرد با دیگری متفاوت است.
او اضافه کرد: این نمایشگاه بیشتر برای بازدید است 
و حالت ورک شاپ ندارد؛ ضمن این که افراد برای بازدید 
می آیند، وارد بحث ها و گفت وگوهای مختلف می شوند و 
این چیزها گاها بسیار مفید واقع می شود و حتی برخی، 
دوستان خود را در این نمایشگاه پیدا می کنند و ممکن 

است که خود آن ها نیز تشکیل گروه هایی را بدهند.

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی خراسان رضوی از 
کمبود دو هزار تخت بیمارستانی در خراسان رضوی 

خبر داد.
علیرضا شهریاری افزود: با توجه به کمبود 2 هزار 
و  بیمارستان  راه اندازی  برای  باید  بیمارستانی  تخت 
اضافه کردن تخت ها در مناطق محروم و کم برخوردار 
استان خراسان رضوی تالش صورت بگیرد، تاکنون 
بعدی  اقدامات  و  اخذ شده  بیمارستان ها  این  زمین 

در حال انجام است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور تصریح 
کرد: خوشبختانه در امر بهداشت و سالمت در استان 
مختلفی  برنامه های  و  شده  انجام  مطلوبی  اقدامات 
در پیش رو است، قرار بر پیاده کردن سیستم ارجاع 
حال  در  است،  شده  دولت  مانده  باقی  سال  سه  در 
از  جدیدی  شیوه  راه ان��دازی  درگیر  مسئوالن  حاضر 

کسب اطالعات بیماران هستند.
شهریاری گفت: قرار بر راه اندازی بانک اطالعاتی 
از بیمار شده است؛ چرا که مجوز تولد تا دفن افراد 
باید  آنها به همین دلیل  را پزشکان صادر می کنند و 
مصرف  داروهایی  چه  بیماران  گذشته  در  که  بدانند 
کردند تا تداخل دارو ایجاد نشود، چرا که این اتفاق 

امری بسیار مضر برای بیماران است.
میان  تنگاتنگی  ارتباط  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
پرشکی  علوم  دانشگاه  و  شهر  ش��ورای  شهرداری، 
ایجاد شده و قرار بر راه اندازی مراکز اورژانس در کنار 
آتش نشانی ها شده است، باید همگی دست به دست 
دست  بزرگ  مقاصد  به  یکدیگر  کمک  با  و  دهیم  هم 
به  واحده می توان  ید  و  ابتکار عقل ممیزه  با  بیابیم، 
خراسان  داروس��ازان  انجمن  رئیس  رسید.  اه��داف 
پیدا  نجات  می تواند  کشور  زمانی  کرد:  بیان  رضوی 
کند که تمامی امور به بخش خصوصی واگذار شود، 
مسئوالن  اما  نشده  انجام  اقدامی  حاضر  حال  در 
برای تحقق این امر در تالش هستند، وزیر بهداشت 
آمادگی  اعالم  بیمارستان های  تمامی  واگذاری  برای 
کرده است، روز به روز دولت بزرگتر شده و این خوب 
و  امور  تسهیل  باید  دولتی  بخش  کار  تنها  نیست، 

سیاست گذاری باشد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی گفت: 
 ۵00 بین  کتب  تیراژ  بشترین  عموما  حاضر  حال  در 
کار  حجم  از  درصد   ۱8 تا   ۱2 و  است  جلد   ۱000 تا 
مطبوعات  و  کتاب  به  رضوی  خراسان  چاپخانه های 

اختصاص دارد.
در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مغانی  علی 
مشهدمقدس درباره آخرین وضعیت صنعت چاپ در 
استان خراسان رضوی اظهار داشت: متاسفانه قیمت 
مواد اولیه اصال ثبات ندارد به طوری که امروز قرارداد 
سفارش کار را امضا می کنیم اما تا قبل از زمان انجام 
سفارش و تحویل آن قیمت مواد اولیه تغییر می کند. 
صنعت چاپ به گونه ای است که مثال بین 20-۱0 روز 
پروسه تولید به طول می انجامد و در این مدت قیمت 

مواد یک سوم گران می شود.
وی با بیان اینکه مشکالت عدم ثبات قیمت از گرانی 
بیشتر و سخت تر است، افزود: قیمت ها را به بهانه دالر 
20 هزار تومانی گران کردند حاال قیمت دالر به ۱2 هزار 
تومان کاهش یافته اما یک ریال قیمت اجناس را ارزان 
نکرده اند و روز به روز گران تر نیز می شود این در حالی 
است که تمامی اجناس خود را با دالر ۳800 تومانی 
و  دولت  نظارت  عدم  بخاطر  تمام  اینها  و  کردند  وارد 

دستگاه های دولتی مربوطه است.
رضوی  خراسان  چاپخانه داران  اتحادیه  رئیس 
مقابل  در  دولت  حمایتی  اقدامات  کرد:  خاطرنشان 
گرانی کاغذ غلط است و وزارت ارشاد نیز اشتباهات 
تقریبا 80  که  طوری  به  می کند؛  تکرار  را  خود  قبلی 
درصد کاغذی که دولت برای خرید آن ارز اختصاص 
و  خود  یا  که  می گیرد  قرار  ناشرانی  اختیار  در  داده؛ 
رتبه هستند  عالی  کارمند  و  مدیر  نزدیکشان  اقوام  یا 
چاپخانه ها  به  کاغذ  که  بود  این  راهش  که  حالی  در 
به عنوان محل مصرف کاغذ داده شود و چاپخانه نیز 
موظف باشد با قیمت دولتی سفارشات خود را انجام 

دهد.
مغانی درباره مشکالت نوسازی و واردات ماشین آالت 
مشکالت  با  نیز  زمینه  این  در  گفت:  چاپ  صنعت 
هزار  یورو ۱۳-۱4  که  وقتی  هستیم؛  روبه رو  متعددی 
هزار   ۳00 ما  نیاز  مورد  دستگاه  یک  قیمت  و  تومان 
یورو باشد مشخص است که با این ارقام باال نمی توان 
کاری انجام داد به  طور کلی تمامی اقالم مورد استفاده 
قابل توجهی داشته؛  افزایش قیمت  در صنعت چاپ 
برای مثال مرکبی که کیلویی 20 هزار تومان خریداری 
می کردیم را اکنون باید 80 هزار تومان بخریم یا کاغذ 
تومان  هزار   2۵0 به  تومان  هزار   ۷0 بندی  از  تحریر 

افزایش قیمت داشته است.

 مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان؛
پرورش  کانون  سیار  مراکز  افزایش 

فکری ضروری است
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
کانون  سیار  مراکز  افزایش  گفت:  رضوی  خراسان 
پرورش فکری کودکان از نیازهای کنونی برای افزایش 

خدمات به کودکان و نوجوانان است.
اکنون  هم  اف��زود:  قنبرزاده  رضا  ایرنا،  گزارش  به 
سطح  در  فکری  پ��رورش  کانون  سیار  مرکز  هشت 
خراسان رضوی فعالیت دارند که به کودکان و نوجوانان 
در روستاها و مناطق حاشیه شهرها خدمات ارائه می 

دهند. 
استقبال  مورد  سیار  مراکز  فعالیت  داد:  ادامه  وی 
قالب  این مراکز در  نوجوانان است.  و  فراوان کودکان 
خودروهای مینی بوس با همه تجهیزات کتابخانه ای 
و آموزشی می توانند در توسعه خدمات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان تاثیر بسزایی داشته باشند. 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
خراسان رضوی گفت: هر مرکز سیار 20 روستا را زیر 
محدوده  آن  نواجوانان  و  کودکان  به  و  دارد  پوشش 
مشابه  موارد  و  گویی  قصه  کتاب،  آموزشی،  خدمات 
در  نیز  پستی  مرکز  دو  این  بر  عالوه  دهد.  می  ارائه 
خراسان رضوی فعالیت دارند که از طریق آنها به هزینه 

کانون برای کودکان متقاضی کتاب ارسال می شود. 
و  کودکان  برای  فوریت  به  کتاب  ارسال  افزود:  وی 
نوجوانان انجام می شود و اصراری هم برای بازگرداندن 
کتاب نداریم زیرا معتقدیم ترویج فرهنگ کتابخوانی و 
عالقه مندی به کتاب در میان کودکان اهمیت بسیاری 

دارد. 
پرورش فکری  ادامه داد: 4۳ مرکز کانون  قنبرزاده 
کودکان شامل ۳۳ مرکز ثابت در سطح خراسان رضوی 
بقیه  و  در مشهد  تعداد  این  از  مرکز  دارند. ۹  فعالیت 
دایر هستند. همچنین ۳2  استان  در 2۱ شهرستان 
کانون  مراکز  در  کتابخوانی  از  بعد  فرهنگی  فعالیت 

انجام می شود. 
وی جامعه هدف کانون پرورش فکری را گروه سنی 
شش تا ۱8 سال اعالم و بیان کرد: با توجه به اینکه 
فعالیت  نداریم،  را  آموزان  دانش  همه  پوشش  امکان 
مراکز پستی و سیار می تواند سطح پوشش گسترده 

تری از کودکان و نوجوانان را به دست دهد. 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
مرکز،   4۳ فعالیت  کنار  در  گفت:  رضوی  خراسان 
دارد  فعالیت  استان  این  در  نیز  ای  مکاتبه  مرکز  یک 
که به صورت ویژه برای نوجوانانی که استعداد ادبی، 
نویسندگی و شعر دارند خدمات دهی می کند تا این 
طیف آثار خود را به مرکز ارسال نموده و از این طریق 

آموزشهای الزم را فرا گیرند.

خبر خبر
یک هنرمند نقاش:

ما در مشهد شاهد فقر آثار هنری 
هستیم

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی استان خبرداد؛
کمبود 2000 تخت بیمارستانی در 

استان خراسان رضوی

رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی:
تیراژ کتاب ها به 500 تا 1000 نسخه 

رسیده است

خبر خبر

خبرنگارعاطفه خوافیان
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و دارو  سخنگوی سازمان غذا 
نحوه ارائه داروهای گران قیمت و 

خاص به بیماران را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، کیانوش جهانپور درباره نحوه توزیع 
در  گفت:  بیماران،  به  خاص  و  گران قیمت  داروه��ای 
زمینه ارائه داروهای بیماران خاص باید گفت که درباره 
ندارد؛  وجود  مشکلی  تاالسمی  و  هموفیلی  بیماران 
چراکه اطالعات این بیماران از گذشته ثبت شده و بر 

همان اساس داروهایشان را دریافت می کنند.
پیوندی  بیماران  برای  هم  را  کاری  و  ساز  افزود:  وی 
و دیالیزی در نظر گرفتیم و فعال داروهایشان به صورت 
راه ان���دازی  حال  در  اما  می شوند،  ارائ��ه  کنترل شده 
داروها  این  کنترل شده  و  منظم  ارائه  برای  سامانه ای 
راه ان��دازی  فنی اش،  اشکاالت  رفع  از  پس  که  هستیم 

سراسر  در  را  داروه��ا  این  می توانند  بیماران  و  می شود 
کشور بر اساس اطالعات ثبت شده ای مانند کد ملی ، از 
داروخانه ها تهیه کنند. به این ترتیب کنترل بر داروهای 
سازمان  سخنگوی  می شود.  کامل  خ��اص  بیماران 
به معنای  این سامانه ها  ایجاد  اینکه  بیان  با  و دارو  غذا 
نیست،  شیرخشک  و  دارو  جیره بندی  و  سهمیه بندی 
افزود: ایجاد این سامانه صرفا برای اطمینان از این است 
که مصرف کننده واقعی ایرانی محصول یا دارو را دریافت 
می کند. با وضعیتی که در یک ماه گذشته ایجاد شد و 
شرایط دارو هم به وضعیت عادی خودش بازگشته است، 
به  دارویی  اقالم  از  بسیاری  ورود  برای  ضرورتی  خیلی 
اینکه  محض  به  اما  نمی شود،  احساس  توزیع،  سامانه 
احساس شود در توزیع هر دارو یا فرآورده ای ممکن است 

خللی ایجاد شود، حتما از سامانه استفاده می شود.

م��ع��اون ت��وس��ع��ه خ��دم��ات 
بهزیستی  سازمان  پیشگیری 
تخصصی  م��راک��ز  گ��ف��ت:  ک��ش��ور 
مشاوره  تخصصی  مراکز  و  ط��الق  کاهش  مشاوره 

جنسی در کشور افزایش یافته است.
مرکز   ۳4۷ افزود:  عباسی  فاطمه  ایرنا،  گزارش  به 
اندازی  راه  تخصصی مشاوره کاهش طالق در کشور 
شده و مراکز تخصصی مشاوره جنسی بخشی از این 

مراکز را تشکیل می دهند.
دیگر  کنار  در  جنسی  مشکالت  کرد:  اضافه  وی 
مسائل مانند مسائل روانی و اجتماعی، فقر و بیکاری 
بیشتر  بنابراین  روند  می  به شمار  علل طالق  از  یکی 

روی این مساله تمرکز کرده ایم.
مراکز  ان��دازی  راه  متقاضی  اگر  داد:  ادام��ه  وی 

به  باشد  داشته  وج��ود  جنسی  مشاوره  تخصصی 
یک  باید  مراکز  این  در  ش��ود؛  می  اعطا  مجوز  آن 
داشته  فعالیت  درمانگران،  دیگر  کنار  در  روانپزشک 

باشد.
کشور  بهزیستی  سازمان  پیشگیری  توسعه  معاون 
افزایش  درب��اره  ایرنا  خبرنگار  س��وال  به  پاسخ  در 
عوامل  خیانت  داش��ت:  اظهار  جامعه،  در  خیانت 
گوناگونی از مسائل جنسی تا تنوع طلبی دارد. پیش 
از این خیانت ها بیشتر از سوی مردان مشاهده می 
دو  در هر  متاسفانه  اکنون  اما  بود  و تک جنسی  شد 
مردان  در  هنوز  خیانت  البته  شود.  می  دیده  جنس 
شرعی  مسائل  دالیل  به  مردان  البته  است؛  بیشتر 
بر  عالوه  همزمان  توانند  می  تر  راحت  صیغه،  مانند 

همسر خود با فرد دیگری رابطه داشته باشند.

مدیرکل آسیب های اجتماعی 
وزارت رفاه، با اشاره به اقدامات ویژه 
این وزارتخانه برای شناسایی کودکان 
بازمانده از تحصیل، گفت: به تمامی این خانواده ها پیامک 

ارسال می شود.
به گزارش مهر، احمدرضا پرنده، درباره شناسایی کودکان 
بازمانده از تحصیل، افزود: طرح شناسایی کودکان بازمانده 
از تحصیل از اقدامات ویژه معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی است که اجرایی شده است.
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح و به منظور کاهش 
فقر آموزشی در سال ۹6-۹۷، ۹6000کودک بازمانده از 

تحصیل در مقطع سنی 6تا۱۱ سال شناسایی شده اند.
مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در خصوص روال شناسایی کودکان گفت: ابتدا 

مشخصات دانش آموزان ثبت نام شده در مدرسه را از آموزش 
و پرورش گرفتیم و از ثبت احوال نیز اطالعات کودکان در سن 
6 تا۱۱ که باید به مدرسه می رفتند، ولی ثبت نام نکردند را 
به دست آوردیم. تفاوت این دو آمار مشخص کرد که تعداد 

کودکان بازمانده از تحصیل چقدر هستند.
اح��وال کد ملی  ثبت  از طریق  ادام���ه داد: سپس  وی 
سرپرست خانوار این کودکان را به دست آوردیم و با همکاری 
خوب وزارت ارتباطات شماره تلفن سرپرست خانوار این 

کودکان را به دست آوردیم.
پرنده اظهار داشت: از این طریق به تک تک خانواده ها در 
حال حاضر پیامکی از طرف وزارت رفاه ارسال و از خانواده ها 
خواستیم در این مرحله فقط علت نرفتن فرزند خود به مدرسه 
را از طریق پیامک به همان شماره که پیام دریافت کرده اند، 

ارسال کنند.

سخنگوی غذا و دارو:

سهمیه بندی و جیره بندی دارو نداریم
معاون پیشگیری بهزیستی:

مراکز تخصصی مشاوره جنسی در کشور افزایش یافت
اقدامات وزارت رفاه برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل

حوادث
پگاه مجذوب مرد با نفوذ شهر شد 

در  ها،  اذیت  و  آزار  انواع  تحمل  سال  سه  از  بعد  که  اکنون 
ظالم  و  شیاد  مرد  این  چنگ  از  تا  هستم  طالق  کشاکش 
مقام  آن  در  فردی  که  شود  نمی  باورم  هم  هنوز  شوم،  رها 
روانی  و  روحی  رفتارهای  گونه  این  اجتماعی،  موقعیت  و 

وحشتناکی داشته باشد، با این حال ...
به  که  این  از  ندامت  ابراز  با  پگاه  نام  به  37ساله  زن 
اکنون  و  نکرده  گوش  اش  خانواده  دلسوزانه  های  نصیحت 
خورده  رقم  آرزوهایش  و  آمال  همه  برخالف  اش  سرنوشت 
میرزاکوچک  کالنتری  اجتماعی  مددکار  و  مشاور  به  است، 
و  زبان  دبیری  رشته  در  که  آن  از  بعد  گفت:  مشهد  خان 
شغل  نتوانستم  شدم،  آموخته  دانش  فارسی  ادبیات 
پرورش  و  آموزش  که  چرا  کنم،  پیدا  خودم  برای  مناسبی 
از  فراغت  اول  های  سال  در  نداشت.  استخدامی  هم 
که  چرا  دادم،  می  منفی  پاسخ  خواستگارهایم  به  تحصیل 
ولی  شود  آرزوهایم  به  رسیدن  مانع  ازدواج  خواستم  نمی 
تالش برای استخدام در ادارات دولتی بی فایده بود. زمانی 
و  بود  شده  سپری  عمرم  از  34بهار  دیگر  که  آمدم  خود  به 
خواستگاران کمتری داشتم، به طوری که این موضوع به یک 

مشکل روحی و روانی برایم تبدیل شده بود.
در همین روزها با مرد 51ساله ای آشنا شدم که موقعیت 
مورد  دلیل  همین  به  داشت،  جامعه  در  خوبی  اجتماعی 
مشکل  حل  برای  افراد  از  بسیاری  و  بود  مردم  اعتماد 

من  کردند،  می  مراجعه  او  به  خود  اجتماعی  یا  خانوادگی 
هم که می دانستم سمت او در جامعه می تواند راهی برای 
رسیدن به آرزوهایم باشد، به امید یافتن شغلی نزد او رفتم 
چرا که احساس می کردم اگر او مرا به اداراتی مانند آموزش 
و پرورش معرفی کند شاید شغل دلخواهم را به دست آورم.
»جعفر« پیشنهاد  که  بود  آمدها  و  همین رفت  اثنای  در 
به  مرا  بیشتر  آشنایی  برای  وقتی  کرد،  مطرح  مرا  با  ازدواج 
و  را روی سرم می گذاشت  از شهر می برد، دستش  خارج 
زیر لب الفاظی را زمزمه می کرد که به من انرژی مثبت می 
فهمیدم  نشستم،  هایش  دل  درد  پای  وقتی  خالصه  داد. 
همسر  گفت  می  او  دارد.  ای  آشفته  زندگی  و  ناآرام  روحی 
اولم فقط به عنوان پرستار فرزندانم در کنار من حضور دارد، 
ولی  کنم  ازدواج  دوم  بار  برای  شدم  مجبور  دلیل  همین  به 
متاسفانه همسر دومم نیز دارای مشکالت عصبی و روانی 

است و قصد داریم از یکدیگر جدا شویم.
خالصه، جعفر آن قدر مرا با جمالت فریبنده و موقعیت 
اجتماعی اش شیفته خود کرد که نفهمیدم من چهارمین 
بازگو  ام  خانواده  برای  را  موضوع  وقتی  شوم.  می  او  همسر 
می  من  به  خیره  خیره  فقط  تعجب  شدت  از  پدرم  کردم، 
اش  چشم  گوشه  از  که  را  اشکی  قطره  من  و  نگریست 
نصیحت  ها،  مخالفت  برم.  نمی  خاطر  از  گاه  هیچ  چکید 
نداشت،  ای  فایده  هیچ  مادرم  و  پدر  های  دلسوزی  و  ها 
که  این  تا  کردم  رد  را  مشاور  یک  به  مراجعه  پیشنهاد  حتی 
اما طولی نکشید  ازدواج موافقت کرد.  این  با  ناچار  به  پدرم 
مدت  طول  در  نیز  جعفر  دیگر  همسر  سه  فهمیدم  که 
زندگی با او به دلیل آزار و اذیت های روحی و جسمی دچار 
او همین بالها را بر سر من هم  اند.  مشکالت حادی شده 
آورد تا جایی که چندین بار قهر کردم و به خانه پدرم رفتم 
فضای  در  خصوصی  تصاویر  انتشار  به  تهدید  با  او  ولی 
به  دیگر،  سوی  از  کرد.  می  بازگشت  به  مجبور  مرا  مجازی، 

خاطر نفوذ و موقعیت اجتماعی اش با تهمت و افترا مرا به 
کالنتری می کشاند تا این که باالخره مدیران چهره واقعی 
او را شناختند و اخراجش کردند. اکنون نیز که همه اموالش 
را به نام دخترش ثبت کرده است، مرا بالتکلیف گذاشته تا 
با بخشیدن مهریه به صورت توافقی از او جدا شوم. حاال به 

حرف های پدر و مادرم رسیده ام که دیگر ...

تصادف در کیلو متر 25 جاده رشتخوار

اثر  بر  گفت:  رشتخوار  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
محور  در  نیسان  وانت  دستگاه  یک  با  پراید  سواری  برخورد 
دیگر  نفر  و5  کشته  نفر  یک  حیدریه  تربت  رشتخوار– 

مصدوم شدند.
افزود:  حادثه  این  تشریح  در  حاتمیان  داوود  سرهنگ 
فوریت  مرکز  به  رانندگی  سانحه  فقره  یک  اعالم  پی  در 
تربت  به  رشتخوار  جاده   25 کیلومتر  در   ،110 پلیسی  های 
نیروهای  همراه  به  تصادفات  گشت  بالفاصله  حیدریه، 

امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
یک  با  پراید   دستگاه  یک  سانحه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
وانت نیسان برخورد کرده که بر اثر شدت حادثه یک نفر از 
سرنشینان پراید در دم فوت کرد و5 نفر دیگر نیز مصدوم 

که بالفاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.
با  پایان  در  رشتخوار  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
را  حادثه  این  علت  راه  پلیس  کارشناس  اینکه  به  اشاره 

از  است،  کرده  اعالم  نیسان  وانت  راننده  چپ  به  انحراف 
از  رانندگی  و  با رعایت قوانین راهنمایی  رانندگان خواست 

بروز این گونه حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

برجای  مجروح   10 سبزوار  در  پژو  با  بوس  مینی  برخورد 
گذاشت

مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی 
اثر  بر  امروز  عصر  گفت:  سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه 
برخورد یک دستگاه مینی بوس با خودروی سواری پژو 206 

در جاده قدیم سبزوار - کاشمر 10 نفر مجروح شدند.
سعید فکور افزود: این حادثه در کیلومتر 25 جاده قدیم 
 115 سبزوار- کاشمر رخ داد که بالفاصله ماموران اورژانس 

در محل حاضر شدند.
درمان  سرپایی  صورت  به  حادثه  مصدوم  پنج  گفت:  وی 
شدند و پنج مصدوم دیگر پس از درمان اولیه با دو دستگاه 
سبزوار  بهشتی  شهید  امدادی  بیمارستان  به  آمبوالنس 

انتقال یافتند.

محتکر لوازم یدکی جریمه شد
گفت:  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
رسیدگی به پرونده احتکار لوازم یدکی در مشهد منجر به 

جریمه 200 میلیون ریالی برای متهم این پرونده شد.
سه  روز  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره 
کل  اداره  این  داد:  گزارش  کریم  حمیدرضا  از  نقل  به  شنبه 
تخلفات  به  رسیدگی  و  احتکار  پدیده  با  مبارزه  موضوع  در 

اقتصادی به وعده هایی که به مردم داده عمل کرده است. 
صمت  سازمان  بازرسان  گزارش  به  نظر  افزود:  وی 
ویژه  شعبه  در  یدکی  لوازم  تعزیراتی  پرونده  تشکیل  و 
رسیدگی به پرونده های احتکار و اختفا، پس از رسیدگی و 
اخذ دفاعیات متهم در شعبه مربوطه سرانجام وی محکوم 

تخلف  ارزش  درصد   10 میزان  به  نقدی  جزای  پرداخت  به 
قیمت  به  کاال  فروش  به  ملزام  و  دولت  صندوق  حق  در 
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  شد.   رسمی 
محتکران  با  برخورد  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان  گفت: 
جهت  در  را  خویش  قانونی  و  قاطع  اقدامات  متخلفان  و 
صیانت و دفاع از حقوق شهروندان با توجه به صالحیتهای 

خویش وفق قانون بطور ویژه ادامه خواهد داد. 
سرانجام احتکار 15 تن برنج 

با  که  شده  احتکار  برنج  تن   15 گفت:  همچنین  کریم 
گزارشی که از سوی نیروی انتظامی و سازمان صمت واصل 
شده بود پس از رسیدگی و اخذ دفاعیات متهم در شعبه 
به  منجر  حیدریه  تربت  شهرستان  تعزیرات  بدوی  هیئت 

محکومیت گردید. 
سوی  از  بررسیها  و  واصله  گزارش های  به  نظر  افزود:  وی 
مشخص  حیدریه  تربت  شهرستان  بدوی  هیئت  شعبه 
در  موجودی  اعالم  هیچگونه  تاکنون  پرونده  متهم  شد 
انبارها  سامانه  در  ثبت  جهت  کاال  سازی  ذخیره  خصوص 
60 شخص متخلف  نداشته لذا مستند به مرتبه اول ماده 
پرداخت  و  شده  احتکار  کاالهای  کل  فروش  و  عرضه  به 
معادل 70 درصد قیمت روز کاالی احتکاری به میزان 819 

میلیون ریال شد.

سارق لوازم و قطعات خودرو در مه والت دستگیر شد

لوازم و  انتظامی مه والت گفت: سارق حرفه ای  فرمانده 
قطعات خودرو در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ حمزه ذوالفقاری افزود: در پی وقوع چند فقره 
سرقت لوازم و قطعات خودرو در شهر فیض آباد، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران دایره تجسس کالنتری 

این شهرستان قرار گرفت.
های  شیوه  بررسی  با  مزبور  ماموران  داشت:  اظهار  وی 
آثار به جا مانده در محل سرقت یک سارق  و  وقوع سرقت 
کردند.  دستگیر  و  شناسایی  زمینه  این  در  را  دار  سابقه 
متهم در بازجویی ها و مواجهه با مستندات و ادله پلیسی 
به چهار فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو در خیابان های 

حاشیه شهر فیض آباد اعتراف کرد.

یک نفر در کاشمر قربانی اسیدپاشی شد
یک  گفت:  کاشمر  درمان  و  بهداشت  شبکه  مرکز  رئیس 
سوختگی  دچار  گردن  و  صورت  ناحیه  از  که  ساله   35 زن 
با اسید شده بود در بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( این 

شهر تحت اقدامات اولیه درمانی قرار گرفت.
با  مواجهه  پی  در  فرد  این  افزود:  یزدانی  محمدجواد 
اسیدپاشی دیروز دچار جراحاتی در ناحیه صورت و گردن 
شده بود لذا پس از مراجعه به بیمارستان کاشمر بالفاصله 
20 تا  به مشهد اعزام  شد.  وی شدت سوختگی این زن را 
شده  اعالم  آنچه  اساس  بر  کرد:  بیان  و  اعالم  درصد   25
عامل  اند  شده  جدا  هم  از  است  مدتی  که  زن  این  همسر 
حادثه  این  وقوع  کاشمر  فرماندار  است.   بوده  اسیدپاشی 
از واقعه متواری  را تایید و بیان کرد: فرد اسیدپاش که پس 
محمدعلی  است.   شده  دستگیر  پلیس  توسط  بود  شده 
نبی پور انگیزه این اسیدپاشی را اختالفات خانوادگی اعالم 
و بیان کرد: پرونده قضایی این رخداد از سوی مراجع ذیربط 

در دست بررسی است.

محبی: سیاست کلی قوه 
قضاییه در کیفر دهی و 

جزا دهی و مجازات افراد 
بزه کار به این صورت 
است که این افراد را از 

جامعه جدا کرده و هیچ 
برنامه حمایتی برای 

زندگی این افراد بعد از 
بزه دیدگی ندارند و این 
خود سبب تشویق این 

افراد به سمت بزه کاری 
و رفتن به سمت دیگر 

آسیب های اجتماعی 
است

,,
ارایه تعریف از یک 

صدای خوب، نسبی 
است و در فرهنگ ها 
و انواع موسیقی ها 

متفاوت است. از طرفی 
معیار صدای خوب 

ممکن است کامال سلیقه 
ای باشد. اما معتقدم 

که یک صدای خوب و 
تاثیرگذار باید گرم و 

دلنشین و پرقدرت، رسا 
و بدون گرفتگی باشد

,,
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نمایشگاه کتاب در یک نگاه

مفـقـودی

مفقود  راد  عظیمی  رضا  به  مربوط   98 333د ایران  74 پالک  شماره  به   1385 مدل  کی  پی  سواری  خودرو  کارت  و  سبز  برگ  و  سند 
باشد می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 



ورزش6در شهر 7 s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rW w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

سرویس ورزشی
کمربند  روی  که  است  کشورهایی  جمله  از  ایران 
زلزله قرار گرفته است و خراسان نیز زلزله های بزرگی را 
تجربه کرده و مشهد نیز تاکنون چندین بار در معرض 
مشهد  گوش  بیخ  خطر  این  چنان  هم  و  بوده   زلزله 
قرار دارد، سرپرست مدیریت ساماندهی و مهندسی 
بحران شهرداری مشهد و رئیس آسیایی جامعه ایمن 
با اشاره به اینکه مردم ایران، استان خراسان رضوی 
و از جمله شهروندان مشهدی احتمال وقوع زلزله و 
سیل را باور نکرده اند، ادامه داد: این در حالی است 
که 80 درصد مساحت استان و 6۵ درصد مساحت 
مشهد با وجود 4 گسل از خطرپذیری باالیی نسبت 
 8 تا   6 زلزله  وقوع  احتمال  و  برخوردارند  زلزله  به 
در  اول  گام  لذا  دارد  وجود  مناطق  این  در  ریشتری 
بحران  با  مقابله  زیرساخت های  و  آم��وزش  توسعه 

پذیرش آن است.
بحران  مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
نظر  از  ما  چه  اگر  گفت:  مقدس  مشهد  شهرداری 
زیرساخت ها و تجهیزات مقابله و پیشگیری از بحران 
عقب هستیم اما از نظر نیروی انسانی پتانسیل های 
و  ام��داد  حوزه  به  مربوط  آموزش های  برای  باالیی 

نجات و پیشگیری از بحران داریم.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما نگرش جامعه ای 
به بحران وجود ندارد و بزرگترین معضل نیز در همین 
زمینه وجود نداشتن وزارتخانه مقابله با بحران است 
در حالی که کشور ارمنستان با توجه به جمعیت کم 

دارای این وزارت است.
شده  انجام  مطالعات  طبق  اینکه  به  اشاره  با  وی  
به ازای هر ۵0 هزار نفر باید یک سوله بحران وجود 
 60 به  مشهد  اس��اس  این  بر  گفت:  باشد،  داشته 
سوله بحران نیاز دارد که در حال حاضر با وجود ۱۵ 
سوله بحران در شهر مشهد به 4۵ سوله بحران جدید 

نیازمندیم.
از مجموع  افزود:  این مطلب  بیان  با  امیر عزیزی   
سوله  یک  و  فعال  سوله   ۱4 مشهد  بحران  سوله   ۱۵

بحران نیز در حال ساخت است.

سال  پایان  تا  بحران  سوله های  اینکه  بیان  با  وی 
تنها  کار  این  البته  کرد:  اظهار  می شوند،  تجهیز 
وظیفه شهرداری مشهد نیست و همه دستگاه ها باید 
به این کار کمک کنند. سرپرست مدیریت ساماندهی 
کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری  بحران  مهندسی  و 
جوان  و  پیر  از  ژاپ��ن  شهروندان  درص��د   ۹2 ح��دود 
آموزش های مربوط به امداد و نجات و مقابله با زلزله 
باورکرده اند  را  زلزله  خطر  وجود  زیرا  فراگرفته اند  را 
را  آموزش ها  این  مردم  درصد   8 تنها  ای��ران  در  اما 

گذرانده اند که رقم بسیار پایینی است.

عزیزی ادامه داد: درست است که ما زیرساخت ها 
و تجهیزات کافی در زمینه مقابله با بحران را نداریم 
اما این بدین معنی نیست که بنشینیم و تنها نظاره گر 
زمینه  در  مشهد  شهرداری  اساس  همین  بر  باشیم 
اقدام  بحران  با  مقابله  و  ونجات  امداد  آموزش های 
مختلف  مناطق  در  ثامن  دوام  گروه های  تشکیل  به 
از شهروندان می خواهیم  شهرداری مشهد کرده که 

در این دوره ها شرکت داشته باشند.
بحران  مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
آموزشی  دوره های  افزود:  مقدس  مشهد  شهرداری 
محل  نزدیکترین  در  و  رایگان  صورت  به  ثامن  دوام 
که  شد  خواهد  برگزار  شهروندان  زندگی  محل  به 
تلفن ۳620۳6۱8  با  با تماس  شهروندان می توانند 

اطالعات الزم را در این خصوص دریافت کنند.
پدافند  اداره  رئیس  شیدایی،  محمد  همچنین، 
بیان  با  برنامه  این  در  نیز  مشهد  شهرداری  غیرعامل 
زمینه  در  مختلف  دستگاه های  که  بگوییم  اگر  اینکه 
غلو  دارن��د،  ق��رار  خوبی  بسیار  وضعیت  در  بحران 
در  دستگاه ها  حال  این  با  اما  کرد:  اظهار  کرده ایم، 
هنگام بحران وظایف خود را به خوبی انجام می دهند 
اما مشکل نبود تعامل و هماهنگی در این زمینه است.

انجام  برنامه ریزی های  با  خوشبختانه  گفت:  وی 
شده حرکت خوبی در مشهد در راستای ایجاد تعامل 
مقابله  در  مختلف  دستگاه های  میان  هماهنگی  و 
بحران  مدیریت  تیمی  و  شده  انجام  بحران  کنترل  و 

متشکل از دستگاه های مختلف تشکیل شده است.

با  رضوی  خراسان  پارکور  استانی  بزرگ  همایش 
حضور مسئوالن هیئت ژیمناستیک استان و جمعی 
از مربیان و روسای باشگاه داران مشهد و عالقه مندان 
و  مناسبت هفته وحدت  به  ورزشی   رشته  این  جوان 
امام جعفر صادق)ص(  و  والدت حضرت محمد)ص( 

برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این همایش که به میزبانی 
باشگاه نیک برگزار شد، بیش از 400 ورزشکار در قالب 
سبزوار،  نیشابور،  مشهد،  شهرستان های  از  تیم   ۱0
بجنورد، طرقبه، تربت جام، چناران، قوچان، مه والت، 

کاشمر و... به اجرای حرکات خود پرداختند.
ژیمناستیک  هیئت  رئ��ی��س  همایش  ای��ن  در 
ابراز  ورزشکاران  پرشمار  حضور  از  خراسان رضوی، 
این  در  جوانان  میان  نشاط  و  شور  و  کرد  خوشحالی 
رشته را از نقاط قوت این کمیته در راستای پیشرفت 

روزافزون برشمرد. 
معماریان، افزود: پارکور رشته ورزشی جوان و پویا در 
استان است که امیدواریم با حضور جوانان و دوستاران 
این رشته ورزشی بتوانیم شاهد توسعه و گسترش این 
در  جوانان  میان  در  عالقه مند  و  مهیج  ورزشی  رشته 

سطح استان باشیم. 
افزود:  خراسان رضوی  ژیمناستیک  هیئت  رئیس 
ورزشی  رشته  این  اساس  نشاط  با  و  مهیج  حرکات 
است که البته زمانی در معابر و سطح شهر این حرکات 
نمایشی توسط برخی از جوانان را شاهد بودیم، اما با 
توجه به آسیب دیدگی احتمالی در این رشته ورزشی 
بنا شد تمرینات جدی این رشته ورزشی را در سالن ها 
و با حفظ امنیت جانی ورزشکار ادامه دهیم. بنابراین از 
مسئوالن کمیته پارکور و همچنین باشگاه داران تقاضا 
رشته  این  در  ورزشکاران  سالمتی  حفظ  برای  دارم 

ورزشی توجه و دقت بیشتری نمایند.
استان  پ��ارک��ور  کمیته  رئیس  مالئکه،  ادام��ه  در 
ژیمناستیک  هیئت  مسئوالن  حضور  از  تشکر  ضمن 
کمیته  ورزشکاران  و  داران  باشگاه  و  خراسان رضوی 
و  خرسندم  شما  جمع  در  حضور  از  گفت:  پارکور، 
به  همایش هایی  چنین  برگزاری  با  بتوانیم  امیدوارم 
ایجاد روحیه پهلوانی و جوانمردی در بین ورزشکاران 

کمک کنیم. 
گفت:  همایش  این  برگزاری  از  هدف  درب��اره  وی 
با  آمادگی  افزایش  و  پروری  استعداد  استعدادیابی، 

منظور  به  شده  تعیین  پیش  از  و  مدون  برنامه  ایجاد 
به سایر ورزشکاران  برتر و معرفی  شناخت چهره های 

هدف ماست. 
برای  دوستانه  رابطه  ایجاد  گفت:  همچنین  وی 
توسط  جدید  استعدادهای  پرورش  و  پروری  قهرمان 
پیشکسوتان و استفاده از نقطه نظرات این عزیزان از 

دیگر اهداف ما از برگزاری این همایش می باشد. 
وی در ادامه از کلیه اعضا و نمایندگان و پیشکسوتان 
مشهد، باشگاه داران و سایر شهرستان ها خواست تا 
در جلسه ای بعد از همایش ضمن بحث و تبادل نظر، 
از  نماینده  یک  و  استان  پارکور  فنی  کمیته  اعضای 

هرشهرستان را مشخص کنند.
در ادامه هریک از تیم ها در زمانبندی تعیین شده به 
اجرای حرکات خود پرداخته که حضور تیم ورزشکاران 

پارکور  پیشکسوتان  تیم  و  نونهال 
استان از نکات جالب توجه بود.

طرف  از  همایش  ای��ن  پایان  در 
کمیته پارکور استان، از 24 ورزشکار 
این  ب��رگ��زاری  ع��وام��ل  و  منتخب 
همایش با اهدای هدایای تقدیر شد.
پارکور  کمیته  توسط  همچنین 
استان به پاس زحمات و حمایت های 
از  ژیمناستیک  هیئت  مسئولین 

این  و مسئوالن کمیته های حاضر در همایِش  رئیس 
هیئت قدردانی شد.

در این همایش از طرف هیئت ژیمناستیک و کمیته 
مهندس  به  تقدیر  و  سپاس  لوح  نیز  استان  پارکور 

نیک پور مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی نیک اهدا شد.
گوی  و  گفت  در  اس��ت��ان  پ��ارک��ور  کمیته  رئیس 
اختصاصی با خبرنگار ما از برگزاری مسابقات بانوان 

پارکور در مشهد خبر داد.
مالئکه ادامه داد: نفرات برتر استان بعد از انتخاب 
به رقابت های کشوری که به میزبانی شهرستان شیراز 
از  نفر   8 تعداد  شد.  خواهند  اعزام  می شود  برگزاری 
بانوان(  نفر  آقایان، 4  پارکور استان )4نفر  برتر  نفرات 

راهی این مسابقات خواهند شد.
مسابقات  شد:  یادآور  استان  پارکور  کمیته  رئیس 
در  ژاپ��ن  میزبانی  به  پارکور  جهانی 
خواهد  برگزار  آینده  ماه  هیروشیما 
شد و با پیگیری هایی که انجام دادیم 
خراسان  از  هستیم  امیدوار  خیلی 
مسابقات  این  به  نماینده ای  رضوی 

اعزام شود. 
پارکور  ورزش  درب��اره  ادامه  در  وی 
گفت: پارکور هنر رسیدن به نقطه ای 
از نقطه دیگر با کمترین صرف انرژی 

توسط  فرانسه  در  پارکور  است.  سرعت  بیشترین  با 
دیوید بلی بوجود آمد و بر روی انجام حرکات موثر برای 
افزایش توانایی بدن و ذهن در جهت غلبه بر موانع در 

شرایط فوق العاده تاکید می کند.
رئیس کمیته پارکور استان خاطر نشان کرد: پارکور، 
را  بدنتان  که  فرمی  است.  سخت  بسیار  ورزش  یک 
و  استقامتی  محدودیت های  از  فراتر  می کند  مجبور 
مقاومتی اش فعالیت کند. تمام آن دویدن ها، پریدن ها 
و  استخوان ها  عضالت،  بر  می تواند  باالرفتن ها  و 
مفاصل شما تاثیرات جانبی خودش را بگذارد. بنابراین 
در  هم  و  باشگاه  در  هم  را،  بدنتان  که  است  ضروری 
خیابان تمرین دهید. شما باید به اندازه ی همان مقدار 
مقاومتی  تمرینات  می کنید،  تمرین  پارکور  که  زمانی 

منظم را نیز انجام دهید.
است  پارکور  فقط  پارکور  اینکه  به  اشاره  با  مالئکه 
بر  گفت:  ندارد  را  دیگر  ورزش ه��ای  نیازهای  پیش  و 
فیزیکی  »ماهیت  بلی«،  »دیوید  گفته های  اساس 
پارکور این است که در موارد فوق العاده ای که در مسیر 
شما اتفاق می افتد بتوانید بر موانع موجود غلبه کنید 
شما با هر نوع حرکتی جابجا می شوید به گونه ای که 
می توانید پای خود را بر روی هر چیز یا هر جایی به 
عنوان تکیه گاه قرار دهید و از روی آن بپرید و یا از آن 

باال بکشید.«
ویژگی پارکور

پارکور  مزیت  مهمترین  ب��اره  در  ادام��ه  در  مالئکه 
گفت: مهمترین ویژگی پارکور، کارآمد بودن آن است. 
می توانند،  که  آنجا  تا  فقط  نه  رشته  این  ورزشکاران 
میزان  مصرف  حداقل  با  بلکه  میکنند  حرکت  سریع 
انرژی و صحیح ترین روش ممکن این حرکت را انجام 

می دهند. 
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی می توانند 
که  شده  پرسیده  بارها  گفت:  کنند  شروع  را  پارکور 
شرکت  می توانند  مهیج  رشته  این  در  کسانی  چه 
شروع  می توانیم  بدنی  شرایط  این  با  ما  آیا  کنند؟ 
تقریبا  به همه  ما  این است که  نکته ی جالب  کنیم؟ 
شما  که  می گوییم  همه  به  ما  میدهیم!  جواب  یک 
میتوانی پارکور کار کنی چون همه میتوانند با توجه 
پیشرفت  ورزش  این  در  خودشان،  توانایی های  به 
حتی  یا  جسمی  سنی،  محدودیت  پارکور  کنند. 
جنسی ندارد. هرکسی با هر شرایطی می تواند پارکور 
کار کند و به اندازه ی خودش پیشرفت داشته باشد. 
نقش  پارکورکار  یک  پیشرفت  در  جسمی،  آمادگی 
خیلی  تاثیر  کار،  پشت  و  تالش  ولی  دارد  سزایی  به 

بیشتری دارد.

با وجود 4 گسل زلزله در اطراف مشهد 65 درصد مساحت مشهد ازخطرپذیری باالیی برخوردارند

65درصد مشهد در معرض خطرباالی زلزله
  رئیس کمیته پارکور استان در همایش پارکور

استعدادیابی، استعداد پروری و افزایش آمادگی با ایجاد برنامه مدون
 ، مشهد  جنوب  حوالی  در  ج��اده  یک  ایجاد  ب��رای 
طبیعت در حال تخریب است. به گزارش صبح امروز به 
نقل از یک منبع موثق جاده تاریخی روستای مجد که 
از دیر باز مامن امنی برای اکوسیستم گیاهی و جانوری 
منطقه جنوب مشهد بوده و آرامش این منطقه زبان زد 
خاص و عام بوده، از چند روز پیش برای احداث جاده 

در حال تخریب است.
را دوستدار محیط زیست رد فضای  افرادی که خود 
مجازی معرفی می کنند در این باره نوشته اند: این مطنقه 
حمله ماشین آالت و غول های آهنی قرار گرفته و چندین 
محل  انتهای  در  جاده  کنار  نظامی  و  دولتی  خودروی 
تخریب ایستاده اند و به هیچ عنوان اجازه توقف خودرو 
های عبوررا نمی دهند، هم چنین به سوال مردم که به چه 
علت این حجم تخریب انجام میشود را نیز نداده اند. هم 
چنین این افراد مدعی شده اند: از 48 ساعت گذشته به 
اندازه ۳ ساختمان چهار طبقه این ماشین االت طبیعت را 
نابود کردند و کسی هم پاسخ گو نیست. در بخشی از متن 
منتشر شده این افراد آمده است: طبق اصل ۵0 قانون 
اساسی تخریب طبیعت جرم است ، به هر بهانه ای که 
میخواهد باشد و مردم نمیگذارند این کشور بیش از این 
در عرصه های مختلف تخریب شود. هم چنین کلیپی را 
این افراد در فضای مجازی از محل تخریب و خوردوهای 

حاضر در محل منتشر کرده اند.
واکنش  مسئله  این  به  سازمان  و  نهاد  هیچ  تاکنون 

نشان نداده است.
 

برگزاری 675 دوره آموزش شهروندی 
در مشهد 

و  اجتماعی  سازمان  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاون 
فرهنگی شهرداری مشهد از برگزاری 6۷۵ دوره آموزش 
شهروندی در سطح مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد طی 
گفت:  باره  درای��ن  نوری  حسن  داد.  خبر  جاری  سال 
در 4  سال ۹۳  از  شهروندی  آم��وزش  دوره ه��ای  اولین 
سرفصل آموزشی در سطح مدارس، مساجد، سالن ها، 
آپارتمان ها، بوستان ها، مراکز آموزشی، پایگاه های بسیج 
و ارگان های متقاضی مناطق سیزده گانه شهر مشهد آغاز 
شد. وی افزود: در حال حاضر این دوره های شهروندی 
ورزش،  الفبای  بخش های  در  آموزشی  سرفصل   ۹ در 
ورزش و بیماری ها، ورزش، تغذیه، پیشگیری و کنترل 
دیابت، بهداشت حرکتی ناهنجاری های قامتی و حرکات 
اصالحی، تغذیه در دوره های مختلف زندگی، ورزش در 
دوره های مختلف زندگی، فواید ورزش منظم و ورزش در 
آپارتمان، ورزش، تغذیه، کاهش و افزایش وزن و ورزش، 

تغذیه، پیشگیری و کنترل آرتروز برگزار می شود.

شاگردان امیرقلعه نویی می توانند با کسب پیروزی 
نام  به  را  بندی  رده  جدول  نخست  رتبه  پدیده،  برابر 

خودشان بزنند.
بی شک مهم ترین دیدار هفته چهاردهم رقابت های 
لیگ برتر، در نقش جهان برگزار خواهد شد. جایی که 
پدیده برای ادامه صدرنشینی اش پا به میدان خواهد 
گذاشت، ولی این بار باید مقابل تیمی به برتری برسد که 

تاکنون هیچ شکستی در کارنامه اش ثبت نشده است.
به یاد بازی های چهار گله فصل گذشته

فصل گذشته سپاهان با ارائه یک نمایش ضعیف در 
ورزشگاه ثامن مشهد، با 4 گل مغلوب تیم پدیده شد تا 
شروعی کابوس وار در لیگ هفدهم داشته باشد ولی 
شاگردان کرانچار در نیم فصل دوم که پدیده هم با توجه 
به کسر امتیاز شرایط مساعدی نداشت، یکی از بهترین 
موفق  و  گذاشتند  نمایش  به  را  فصلشان  های  بازی 
شدند، این تیم را با 4 گل بدرقه کنند تا شکست دور 
رفت را جبران کنند ولی در ادامه باز هم سپاهان نمایش 

هایی پرنوسان داشت.
دربی تهران نه؛ نبردصدرنشینی

یحیی گل محمدی و امیرقلعه نویی پیش تر یک بار 
هم در لیگ سیزدهم فرصت حضور به عنوان سرمربی 
دو تیم استقالل و پرسپولیس را در یک مصاف پیدا کرده 
بودند؛ دیداری که با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در 
آن سال نه استقالل و نه پرسپولیس، هیچ یک نتوانستند 
به قهرمانی برسند ولی حاال پدیده می تواند با کسب 
جدی  عزمی  که  دهد  نشان  اصفهان،  در  الزم  نتیجه 
برای ادامه روند خوبش دارد و در سوی دیگر میدان هم 
امیر قلعه نویی انگیزه های فراوانی برای کسب ششمین 

قهرمانی سپاهان و خودش در سر می پروراند.
تفاصل گل بهتر و انگیزه باالی طالیی پوشان

در حال حاضر پدیده با 2۹ امتیاز صدرنشین لیگ برتر 
است و سپاهان با 26 امتیاز این تیم را تعقیب می کند؛ 
صدرنشین لیگ برتر از ۱2 دیداری که برگزار کرده، ۹ 
و  دارد  کارنامه  در  شکست  یک  و  تساوی   2 پیروزی، 

شاگردان امیرقلعه نویی ۷ پیروزی و ۵ تساوی.
ثبت آماری که در باال به آنها اشاره شد، تیم امیرقلعه 
نویی را در فاصله سه امتیازی با تیم صدرنشین قرار داده 
است ولی آنها با توجه به اینکه 2۵ گل زده اند و ۱0 گل 
خورده اند، در مقایسه با پدیده که ۱۷ گل زده و ۵ بار 
دروازه اش باز شده، تفاصل بهتری دارد و همین یعنی 
پیروزی در نقش جهان که هواداران طالیی پوش آن را 
گودال مرگ می نامند، می تواند، تیمشان را به صدر 
برساند؛ پس دیدار این هفته سپاهان و پدیده را از دست 
ندهید، چون جنگی است برای اول شدن تیم سپاهان 

یا اول ماندن پدیده ای ها.

نخستین شهرک پسماند ویژه شرق کشور 
در خراسان رضوی  راه اندازی می شود
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری 
دارای  رضوی  خراسان  استان  گفت:  رضوی  خراسان 
نخستین شهرک پسماند ویژه در شرق کشور می شود. 
با بیان این مطلب، اظهار کرد: با توجه  وحید قربانی 
به اهمیت پسماندهای ویژه و خطرناک در حوزه های 
صنعتی، کشاورزی و بیمارستانی و... نیاز به راه اندازی 

شهرک خصوصی پسماند ویژه در استان ملموس بود.
ک��ارگ��روه  مصوبات  ب��ه  توجه  ب��ا  داد:  ادام���ه  وی 
با حضور  برگزاری جلسات  و  ارزیابی  و  پسماند استان 
شرکت  زیست،  محیط  جمله  از  ذی ربط  دستگاه های 
شهرک  های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه 
علوم پزشکی و... مقررشد شرایط ایجاد اولین شهرک 

پسماند درشرق کشور به وجود آید. 
وی تصریح کرد: با توجه به مطالعات صورت گرفته، 
قرار است اداره کل محیط زیست نسبت به تهیه مکانیزم 
احیانا سرمایه گذاران  و  انتخاب سرمایه گذار  و  ارزیابی 

اقدام کند تا عملیات اجرایی آغاز شود.
 

مصرف 130 درصد منابع آبی استان 
رئیس جشنواره ملی فناوریهای آب گفت: در حالی 
۱۳0 درصد منابع آبی خراسان رضوی در حال مصرف 
منابع،  با  مصارف  حجم  تعادل  حفظ  برای  که  است 

برداشت بیشتر از ۷۵ درصد از منابع آب مجاز نیست.
خبری  نشست  در  گذشته  روز  داوری  کامران  دکتر 
پیرامون برپایی دومین جشنواره ملی فناوریهای آب در 
مشهد، راه حل اساسی این معضل را ایجاد تعادل میان 
مصرف آب با حجم منابع موجود ذکر و بیان کرد: این 

مهم به معنای کاهش مصرف آب است. 
 40 کاهش  بایست  می  اس��اس  این  بر  اف��زود:  وی 
آبی در  از منابع  درصدی در حجم کنونی مصرف آب 
خراسان رضوی عملی گردد تا تعادل الزم میان میزان 

مصرف با ظرفیت منابع موجود آب حاصل شود. 
رئیس جشنواره ملی فناوریهای آب ادامه داد: میزان 
مصرف منابع آبی خراسان رضوی باید پایین بیاید و یا 
منابع آب جدیدی پیدا شود اما از آنجا که ممکن است 
این مهم زمانبر باشد، تمرکز بر فناوریهای آب از جمله 
فناوری بازچرخانی آن در دستور کار قرار گرفته است. 
به همین خاطر پارسال نخستین جشنواره فناوریهای 
آب به منظور شتاب بخشیدن به روند حل مشکالت این 

حوزه در مشهد برگزار شد. 
آبهای  آب،  فناوریهای  ملی  جشنواره  دوم��ی��ن 
نامتعارف)شور و پساب( با تاکید بر سازگاری با کم آبی 
روزهای ۱۹ و 20 آذر ماه جاری در دانشگاه فردوسی 

مشهد برگزار می شود. 

قهرمانان مسابقات بولینگ جایزه بزرگ 
جام بعثت معرفی شدند

بولینگ جایزه بزرگ جام بعثت  مسابقات قهرمانی 
پایانه مسافربری  بولینگ  آذرماه در سالن  یکشنبه 4 
میالد  با سالروز  امام رضا)ع( مشهد مقدس همزمان 
جعفر  ام��ام  و  اک���رم)ص(  رس��ول  حضرت  پربرکت 

صادق)ع( برگزار شد.
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان رضوی 
با بیان این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در 
این رقابت ها بیست نفر از برترین های بولینگ استان به 
دیدار یکدیگر رفتند و هشت نفر به دور نهایی راه یافته 
و در پایان چهار نفر برتر معرفی شدند. علیرضا دوانلو 
افزود: نفرات برتر مسابقات جایزه بزرگ جام بعثت به 
ترتیب معین درباری، خلخالی، صفوی و ضیا هستند 
که در مسابقات ماهانه نیز حضور داشتند. وی ادامه 
بر مسابقات مناسبتی، مسابقات مستمر  داد: عالوه 
ماهانه را نیز برگزار می کنیم و عالقه  مندان می توانند 
برای اطالع یافتن از برنامه آن به باشگاه های بولینگ و 
بیلیارد استان و یا دفتر هیئت واقع در مجموعه مهران 
مراجعه نمایند.  دوانلو گفت: مسابقه استانی بعدی در 
رشته بولینگ شانزدهم آذر ماه سال جاری در مشهد 

برگزار خواهد شد.
نیز  استان  بولس  و  بیلیارد  بولینگ،  هیئت  رئیس 
خاطر نشان کرد: جمعه دوم آذر آموزش بولس را در 

پارک خورشید برگزارکردیم.
بزرگ  رویداد  دو  نیز  آبان  بیست و چهارم  افزود:  وی 
انتخابی  بیلیارد و مسابقات  مسابقات ستارگان پاکت 
برای  را  ساله   ۱۵ تا   ۱2 نوجوانان  برتر  استعدادهای 
اعزام به المپیاد نخبگان ورزشی داشتیم و بزودی برای 

اولین بار، لیگ بیلیارد استان را آغاز خواهیم کرد.
 

به اهداف  تیراندازی  مسابقات  پایان 
پروازی در تربت حیدریه

رق��اب��ت ه��ای اس��ت��ان��ی ت��ی��ران��دازی ب��ه اه��داف 
پروازی)تراپ(، به مناسبت هفته وحدت، گرامیداشت 
یاد شهدای وحدت و هفته بسیج، همزمان با والدت 
حضرت رسول اکرم)ص( در بخش رخ تربت حیدریه 

با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
۳6 تیرانداز از استان های خراسان رضوی و جنوبی 
در این دوره از مسابقات شرکت داشتند که در ۳دور 
باهم به رقابت پرداختند ودر پایان، محمدگودرزیانی 
وحید  و  یافت،  دست  نخست  عنوان  به  مشهد  از 
اسدی و صادق لطفی احمدی از تربت جام توانستند 

عناوین دوم و سوم را بدست آورند.

فوتبالاخبار
براساس شنیده ها از منابع موثق در حال انجام است:
تخریب طبیعت در ارتفاعات جنوبی 

مشهد

جنگ اول شدن یا ماندن در گودال 
مرگ 

ورزش استاناخبار

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد در کارگاه آموزشی متروپلیس مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت زمین برای تامین مالی شهرداری ها 
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
از  استفاده  ما  کشور  در  گفت:  مشهد  شهرداری 
جز  به  مختلف  حوزه های  برای  بین المللی  دانش 
فوتبال، کمتر صورت گرفته است که الزم است این 
مهم به خصوص در زمینه استفاده از ظرفیت زمین 

برای تامین مالی شهرداری ها، ارتقاء یابد.
شهریار آل شیخ در کارگاه آموزشی متروپلیس با 
عنوان "تامین مالی مبتنی بر زمین برای شهرهای 
خارجی  میهمانان  حضور  با  که  مسئولیت پذیر" 
برگزار  مشهد  شهرداری  میزبانی  با  و  داخلی  و 
ابزارهایی  شهرداری ها،  در  ما  کرد:  تصریح  شد، 
داریم  اختیار  در  زمین  اقتصاد  از  استفاده  برای 
کنیم.  درآم��د  ایجاد  طریق  این  از  می توانیم  که 

که  مواجهیم  چالش  دو  با  ش��ه��رداری ه��ا  در  ما 
با  زیادی  فاصله  که  است  پایدار  درآمدهای  یکی 
هزینه های ما برای توسعه و نگهداری شهر دارد لذا 
باید این درآمدها تقویت شود و با آغاز رکود ساخت و 

ساز، مشکالت شهرها نیز افزایش می یابد.
از  سال هاست  مشهد  شهر  در  ما  اف��زود:  وی 
روش های مختلف تامین مالی استفاده می کنیم که 
اما معتقدیم در  از آن هاست،  اوراق مشارکت، یکی 
حوزه های مختلف شاید بتوان روش های به روزتری 

را استفاده کرد تا شهرها را توسعه داد.
این  موضوع  داش��ت:  اظهار  شیخ  آل  شهریار 
تامین  برای  زمین  ظرفیت های  از  استفاده  دوره 
مالی شهرداری هاست، تامین مالی برای شهرهای 

سرمایه گذاری  زیرا  دارد  باالیی  اهمیت  مختلف 
روش ه��ای  که  شهرهاست  همه  ج��دی  دغدغه 
دارد  وج��ود  نیز  مالی  تامین  این  ب��رای  مختلفی 
خ��رد،  س��رم��ای��ه گ��ذاری  ب��ه  م��ی ت��وان  جمله  از 

سرمایه گذاری کالن، مشارکت و ... اشاره کرد.
وجه  دو  از  آموزش ها  این  داد:  ادام��ه  شیخ  آل 
برای ما مهم است. در کشور ما بیشتر از هر جایی 
فوتبال  رشته  در  بین المللی  دان��ش  از  استفاده 
صورت می گیرد اما در مدیریت این انتقال تجربه و 
دانش کمتر صورت می گیرد که امیدواریم این مهم 

ارتقا یابد.
وی خاطرنشان ساخت: اهمیت دیگر این دوره، 
تامین مالی است زیرا دولت های محلی در همه جا 

برای تامین مالی دچار مشکل هستند.
لبنان،  از  مهمانانی  با  آم��وزش��ی  ک��ارگ��اه  ای��ن 
رئیس  و  آفریقای جنوبی  و  آلمان  ترکیه،  فلسطین، 
و تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر مشهد و 

معاونان شهردار مشهد نیز برگزار شد.

پارکور محدودیت سنی، جسمی یا حتی جنسی ندارد. هرکسی با هر شرایطی می تواند پارکور کار کند و به 
اندازه ی خودش پیشرفت داشته باشد

,,
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پارکور هنر رسیدن به 
نقطه ای از نقطه دیگر با 
کمترین صرف انرژی با 

بیشترین سرعت است

,,

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷60۳06022000۹88هیئت 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 زهرا دلدار 
فریمانی فرزند امیرخان بشماره شناسنامه 6۳2۷ صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 22۵ مترمربع پالک ۱6۹ فرعی از 2۷6  اصلی واقع در بخش ۱۳ از محل مالکیت 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/08/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳48۷-۱۳۹۷/۷/۳0 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 محسن قزی به شماره شناسنامه ۷۳ کدملی 0۷۹۵0۹84۹۹ صادره سبزوار فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۳۵8.۹8 مترمربع پالک شماره ۵4۳ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیدآباد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت ورثه مالک رسمی مشاعی آقای غالم تیماچی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷۵۱(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳4۹۵-۱۳۹۷/۷/۳0 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 محسن قزی به شماره شناسنامه ۷۳ کدملی 0۷۹۵0۹84۹۹ صادره سبزوار فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۹۷.۹0 مترمربع پالک شماره ۵4۵ فرعی مفروز و مجزی از ۱2۳ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیدآباد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت از ورثه مالک 
رسمی آقای غالم تیماچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷۵2(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳44۷-۱۳۹۷/۷/2۹ 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 محمد شریفی نسب به شماره شناسنامه 424 کدملی ۱062۱0۱2۹4 صادره نیشابور فرزند قدرت اله در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱00.2۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۳۷- فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیدآباد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالکین رسمی مشاعی آقای 
علیرضا توکل و سایر وارثین مرحوم عباس خاک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۹۳0(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 فریمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷60۳0602200۱022هیئت 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 نرگس قربانی پور 
فرزند نورمحمد بشماره شناسنامه 8۹0 صادره از مشهد در یک باب ساختمان به مساحت 26۳ مترمربع پالک ۳2۹8 فرعی از 2۷6  اصلی واقع در بخش ۱۳ خریداری از مالک رسمی خانم 
مریم شکفته استخر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/08/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷60۳0602200۱۱۱0هیئت 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 امیر حمزه شیری 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ۹0۳ صادره از فریمان در یک باب دامداری به مساحت 2۹۹4 مترمربع پالک ۱24۷ فرعی از 2۷6  اصلی واقع در بخش ۱۳ از محل مالکیت رسمی 
متقاضی گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/08/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳4۵4-۱۳۹۷/۷/2۹ 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 خانم اقدس محمدپور گاچی به شماره شناسنامه ۹6۵ کدملی 0۷۹2۹4۱8۷۱ صادره سبزوار فرزند محمدابراهیم در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۳.4۷ مترمربع قسمتی از  پالک شماره ۵06 فرعی از ۵- اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک 
رسمی مشاعی آقای اصغر برازنده دولت آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷۷4(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳4۷0-۱۳۹۷/۷/2۹ 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 خانم مرضیه کارگری به شماره شناسنامه 2۹ کدملی ۱064۳28۱۷2 صادره نیشابور فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۵۱.۷۹ مترمربع قسمتی از پالک شماره 40۵2- فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیدآباد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای 
مرادعلی مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۹۱۱(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳48۵-۱۳۹۷/۷/2۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی پاکیزه تالی به شماره شناسنامه ۱۳۵ کدملی 0۷۹۳۳26۳۵4 صادره سبزوار فرزند حسن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 202 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68۱ فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقایان 
علی مطیعی نژاد و سیدحسین علوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/84۳(

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 
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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳4۵۷-۱۳۹۷/۷/2۹ 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 خانم اعظم ملوندی به شماره شناسنامه ۱۹6۹۳ کدملی 0۷۹۵0۳۹0۹۳ صادره سبزوار فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۹۵ مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 6- اصلی واقع در اراضی کلوت بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای علی اکبر هراتی 
و خانم مطهره نایب یزدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷8۵(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱0020۱0-۱۳۹۷/04/۳0 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 قارزی به شماره شناسنامه ۷42 کدملی 0۷۹۳4۳4424 صادره سبزوار فرزند اسماعیل در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت ۳4.۱6 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۵8 فرعی از ۳۳62- اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای علی اکبر 
اجنوردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷۷۷(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اتومبیل

))آگهی مزایده اموال منقول((
خانم اعظم هوشمند فرزند علی اکبر به ش.ش۵۹8 صادره از تربت حیدریه به استناد سند نکاحیه شماره 6۱۵۹ مورخه ۱۳۷۷/04/20 تنظیمی در دفتر رسمی شماره ۱0 ازدواج فیض 
آباد مبادرت به صدور اجرائیه ای به کالسه ۹600۱۵8 مطروحه در اداره ثبت محوالت به مبلغ 400/000 ریال محاسبه شده به مبلغ ۳04/000/000 ریال علیه محمدرضا ذاکری آراسته 
فرزند محمد به ش.ش ۳6 نموده است که پرونده ای به کالسه ۹60080۷ در این شعبه تشکیل شده است که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ ۱۳۹6/۱۱/۱۵ و سیر مراحل قانونی حسب 
تقاضای بستانکار ششدانگ یک دستگاه خودرو به شماره ۵۷۵ ل ۱۵ ایران ۳2 در سیستم راهور تربت حیدریه بازداشت گردیده که سه دانگ آن مشمول بند ۵ ماده 6۱ آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قرار گرفته و سه دانک دیگر به مبلغ ۱2۵/000/000 ریال ارزیابی شده. در روز دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱2 موخ ۱۳۹۷/0۹/26 در اداره ثبت اسناد و امالک 
ئاقع در خیابان فردوسی شمالی ۹ از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱2۵/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود و کلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1397/09/07

هادی ریحانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳4۷۳-۱۳۹۷/۷/2۹ 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 حسین جمال آبادی به شماره شناسنامه ۳6۳۷ کدملی ۵۷۳۹2۵8۳6۷ صادره جوین فرزند علی در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱40.۱6 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱6۳۵۵ فرعی از 6- اصلی واقع در اراضی کلوت بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی 
آقای کاظم بروجردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/8۵۹(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳468-۱۳۹۷/۷/2۹ 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 محمد زمانی فر به شماره شناسنامه ۷6۵ کدملی 0۷۹۱2۱۱86۱ صادره سبزوار فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱6۹.۷0 مترمربع قسمتی از پالک شماره 6۱- فرعی از 6- اصلی واقع در اراضی کلوت بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی آقای سیداحمد 
کرابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷۵8(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱00۳488-۱۳۹۷/۷/۳0 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 محمد الداغی به شماره شناسنامه 2۵۳۷۹ کدملی 0۷۹02۵۱۵4۱ صادره سبزوار فرزند سلیمان در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۱۱.۱8 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۵2 فرعی از 2 اصلی واقع در اراضی عبدالرحمن بخش ۱2 حوزه ثبت ملک سبزوار که با قسمتی از پالک 2۹8۳ فرعی 
مجزی شده از۱۵2-فرعی تواما تشکیل یک باب ساختمان را میدهد از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم بتول ترابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷88(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

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 ۱۳۹۷60۳060۱۱002۱۱۷-۱۳۹۷/0۵/04 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 مالکیت آقای رمضانعلی بینقی به شماره شناسنامه ۱ کدملی 0۷۹۳8620۳۵ صادره سبزوار فرزند صفرعلی در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۷6 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۵2 فرعی از دو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش ۱2 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای 
حسن ناوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۹۷/۱00/۷۵۳(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/07 

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

سرویس در شهر

خبرنگارمجید خروشی



میز خبر
تهدید پیامکی نمایندگان این بار با موضوع کودک همسری /نصب بنر اعتراضی در راهروهای مجلس

نظر وزارت اطالعات درباره »هاتگرام« و »طالگرام«/ الریجانی استیضاح می شود؟

  واکنش تند معاون روحانی به اتمام حجت 
دیوان محاسبات درباره بازنشسته ها

خبرگزاری دولت ایرنا به نقل از منابع آگاه نوشت که 
تخت روانچی بازنشسته نبوده و اعاده به کار شده است. بر 
همین اساس با پیگری خبرنگار تسنیم،  فیاض شجاعی 
دادستان دیوان محاسبات در گفت و گویی با خبرگزاری 
عنوان  به  چیزی  قانون  در  عمالً  که  کرد  اعالم  تسنیم 
اعاده به کار پیش بینی نشده و آنها هم باید از مسئولیت 
خود کنار بروند. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور در گفت و گو با تسنیم ،  در واکنش به 
اظهارات دادستان دیوان محاسبات درخصوص بازگشت 
غیرقانونی بازنشسته های اعاده  به کار گفت:  دادستان 
دیوان محاسبات مسئول اظهارنظر در این مورد نیست. 
بازگشت  اجازه  کشور  موضوعه  قوانین  طبق  که  کسی 
کارگیری  به  منع  قانون  مشمول  باشد  داشته  را  کار  به 
بازنشستگان نمی شود و خالف قانون نیست. هرکسی 
که اعاده به کار شده بازنشسته نیست و کسی نمی تواند 
تقسیر شخصی خود از مسائل را به عنوان قانون بیان 

کند. 
امنیت  CFT در کمیسیون  بررسی الیحه   

ملی پایان یافت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در   CFT الیحه  بررسی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
پایان رسید و این الیحه  به  جلسه امروز این کمیسیون 
برای بررسی نهایی به صحن مجلس ارجاع شد. در این 
جلسه که با حضور کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
پایان رسید. اعضای  برگزار شد، بررسی الیحه CFT به 
کمیسیون امنیت ملی مجلس بعضی از ایرادات شورای 
نگهبان را اصالح و در برخی از موارد بر نظر خود اصرار 
کردند. ما تمامی موارد را به صحن ارجاع دادیم، مواردی 
که در آن نظرات شورای نگهبان را اصالح کردیم، پس 
از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع داده می 
شود و مواردی که به آن اصرار کردیم به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام می رود. / ایرنا
 آتش 1500 ساله  ایران در آتشکده یزد

نیایشگاه زرتشتیان ساکن در این شهر  آتشکده یزد 
نیایش  ب��رای  همیشه  نیایشگاه  این  به  ورود  اس��ت. 
زنان  پاکیزگی  از جمله  بوده،  آدابی همراه  با  کنندگان 
و مردان. مردان باید برای ورود با کاله سفید و زنان با 
وارد  کفش  بدون  و  روشن  رنگ  لباس  و  سفید  روسری 
شوند. سبک معماری آتشکده که در وسط حیاط واقع 
شده از معماری آتشکده های پارسیان هند تأثیر گرفته 
است  بلندتر  زمین  سطح  از  متر   2۱ حدود  که  است 
رفت.  باال  پله   8 از  باید  آن  ورودی  به  رسیدن  برای  و 
نگاره ی َفَرَوَهر و سرستون های سنگی، زیبایی ویژه ای 
به ساختمان بخشیده اند. این سرستون ها و سنگ های 
اصفهانی  هنرمندان  دست  هنر  دیوارها،  پای  گلدار 
است که در اصفهان سنگ ها را تراشیده و سپس تا یزد 

برده اند. / لست سکند

با  بار  این  نمایندگان  پیامکی  تهدید    
موضوع کودک همسری

ده ها  بازهم  گفت:  تهران  نماینده  حسینی،   فاطمه 
با  مقابله  برای  بار  این  مجلس؛  نمایندگان  به  پیامک 
طرحی که جهت جلوگیری از کودک همسری در مجلس 
پیگیری میشود! این روزها موتور پیامکهای سازمان یافته 

حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده است. 
  نامه وزارت اطالعات درباره حناچی چند 

پهلو بود
حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورا 
قرار  و  شد  تمام  جلسه  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نیز 
شد نامه به وزارت کشور نوشته شود تا به صورت شفاف 
تکلیف را مشخص کنند. نامه وزارت اطالعات چند پهلو 
بوده است، قرار است هیئت رئیسه با وزارت کشور مکاتبه 
داشته باشد تا وضعیت شهردار تعیین تکلیف شود. خلیل 
آبادی در واکنش به توییت یک عضو شورا که حناچی را 
شهردار اعالم کرده بود، افزود: چطوری حناچی شهردار 
ابالغ نشده است. / هستند وقتی هنوز حکم شهردار 

ایسنا
 انتقاد شدید کواکبیان از وزیر کشوردرباره 

حکم حناچی
آقای  گفت:  مجلس  دیپلماسی  فراکسیون  رئیس 
وزیر کشور به چه حقی حکم شهردار را نگه داشته اید؟ 
مگر  بودید؟  نکرده  تایید  را  موضوع  این  شما  قبال  مگر 
ایشان  بودند  نگفته  اطالعاتی  و  امنیتی  دستگاه های 
مشکل امنیتی و اطالعاتی ندارند؟ اگر وابستگان مقامات 
در ۳0 سال قبل عضو گروهک منافقین شده اند می توانم 
برای شما بگویم چه فرزندانی از برخی مقامات علی رغم 
تخلفات برخی مقامات حتی اعدام شدند. شما در کمتر 
امالک  پرونده های  در  تخلفات  علی رغم  ساعت  از 24 

نجومی برخی افراد را تایید می کردید. /ایسنا
زیبنده  وام  پرداخت  برای  کلیه  فروش   

نظام نیست
در  استهبان  و  نیریز  مردم  نماینده  مسعودی،  اصغر 
مجلس شورای اسالمی گفت: وام ها دردهای بی درمان 
قصد  وام  پرداخت  برای  برخی  و  گرفته  رونق  ربا  شده، 
ما نیست.  زیبنده مملکت  این  را دارند که  فروش کلیه 
آقای وزیر اقتصاد! ارز که با باال رفتنش ِعرض و آبروی ما را 
نشانه رفت، با پایین آمدنش قیمت ها پایین نیامد، به بازار 
سر بزنید و با حقوق یک میلیونی یک کارگر خرید کنید، به 
پول ملی که هویت ملی ماست بها و ارزش دهید. /فارس

در خیابان  قاچاق  کتاب  انبار  یک  کشف   
آزادی

ناشران،  حقوق  از  صیانت  کارگروه  اعالم  اساس  بر 
مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، 
کتاب های  حاوی  انبار  باب  یک  آذر  پنجم  دوشنبه  روز 
حجم  شد.  کشف  آزادی  خیابان  محدوده  در  قاچاق 
است.  نیسان  وانت   یک  حدود  به دست آمده  کتاب های 
کتاب های قاچاق ضبط  شده توقیف و انبار مذکور پلمب 

شد و صاحب آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. با اقامه 
شکایت ناشران متضرر از متهم، وکیل اتحادیه به وکالت 
از شاکیان به اقامه دعوی در مراجع ذی صالح مبادرت 

خواهد کرد. / خبرآنالین
 نصب بنر اعتراضی در راهروهای مجلس

را  بنری  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  یک 
پروژه های مسکونی مجلس در  به وضعیت  در اعتراض 
راهروی پارلمان نصب کرد. اکبر اعلمی در حاشیه جلسه 
علنی صبح امروز )سه شنبه( مجلس بنری را در راهروی 
پارلمان نصب کرد، که در آن نوشته بود:»جناب محسن 
از سال  کوثر مجلس  پروژه مسکونی  اینکه  با  کوهکن! 
86 آغاز شده و اکنون در سال ۹۷ هستیم چرا با وجود 
پیگیری های مستمر صدها شریک و هیئت مدیره مجتمع 
و ریاست مجلس از تسویه حساب با شرکا و پرداخت حق 
و حقوق کامل آنان خودداری کرده و مجتمع را تحویل 
نمی دهید«. در متن جداگانه ای خطاب به علی الریجانی 
و هیئت نظارت آمده است با وجود گذشت چهار سال 
پروژه  پرونده  به  چرا  مختلف،  شکایات  تسلیم  زمان  از 
مسکونی کوثر سوهانک مجلس و شکایات مال باختگان 
این دو پروژه  رسیدگی نمی شود. اعلمی وکالت پرونده 
مسکونی را به عهده دارد. پس از دقایقی از نصب این بنر 
و ارائه توضیحات اعلمی به خبرنگاران، حراست مجلس، 

اعلمی را مجبور به جمع آوری این بنر کرد. 
 امام جمعه اهل سنت رامیان به قتل رسید
صبح دیروز امام جمعه اهل سنت روستای »رضاآباد« 
به ضرب گلوله  ناشناس  افراد  توسط  رامیان  شهرستان 
رد  را  واقعه  بودن  تروریستی  مسئوالن  و  رسیده  قتل  به 
کرده اند. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
خبر  تائید  با  فارس  با  گفت وگو  در  گلستان  استانداری 
این واقعه اظهار کرد: موضوع از طریق دستگاه قضایی 
جزئیات  از  اطالع  محض  به  و  است  پیگیری  حال  در 
واقعه، اطالع رسانی خواهد شد. عبدالرضا چراغعلی در 
خصوص تروریستی بودن حادثه گفت: تروریستی بودن 
حادثه به شدت تکذیب می  شود. وی تاکید کرد: موضوع 
در حال پیگیری است و تحقیقات در حال انجام و جزئیات 

در حال بررسی است. 
 ارجاع پرونده دو فعال محیط زیست به 

دادگاه انقالب
وکیل مدافع دو تن از متهمین پرونده محیط زیستی ها، 
دادگ��اه   ۱۵ شعبه  به  خود  موکلین  پرونده  ارج��اع  از 
آقاسی  محمدحسین  داد.  خبر  تهران  اسالمی  انقالب 
در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: برای دفاع 
دفاع  و  شدم  حاضر  دادسرا  در  خود  موکلین  از  یکی  از 
کردم. یکی دیگر از موکلینم را هم علی رغم اینکه وکالت 
دارم، هنوز دادگاه نپذیرفته که به پرونده ورود کنم و برای 
ایشان وکیل تسخیری گرفته اند. وی با بیان اینکه هر دو 
پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب مطرح هستند، گفت: 
متاسفانه به دلیل عقیده بر مطالعه و بررسی دقیق پرونده 
و با توجه به زیاد بودن تعداد مجلدات پرونده هنوز دستور 

تعیین وقت صادر نشده است. آقاسی افزود: سام رجبی 
اتهام دیگری  اما  تبرئه شد  اتهامی جاسوسی  با عنوان 
از پرونده در حال  به ایشان منسوب است و این بخش 

رسیدگی است. 
 تجمع جمعی از فعاالن زن مقابل مجلس

جمعی از فعاالن زن با تجمع در مقابل مجلس شورای 
اسالمی خواستار تصویب قانونی برای پیشگیری و منع 
خشونت علیه زنان شدند. تجمع کنندگان پالکاردهایی با 
مضمون ما خواهان تصویب قانونی هستیم که در آن ایجاد 
خانه های امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت  دیده در 
سراسر ایران را در دستور کار خود قرار دهد. تجمع کنندگان 
قانونی  تصویب  خواهان  ما  که  کردند  تاکید  همچنین 
هستیم که دستور ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت 
خانگی علیه زنان را با حضور قاضی، پلیس زن و ضابطان 

قضایی و انتظامی آموزش دیده صادر کند. 
 نظر وزارت اطالعات درباره »هاتگرام« و 

»طالگرام«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: مسئوالن وزارت اطالعات حدود یک سال پیش 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش 
شبکه های  جزو  را  آنها  و  هستند  مجاز  دو  این  دادن��د 
باید  را  رسمی  نظر  ولی  بودند؛  کرده  اعالم  غیرممنوع 
وزارت ارتباطات درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی 
دولت  از  فراتر  مجازی  فضای  عالی  شورای  کند.  اعالم 
است و تصمیمات درباره فعالیت پیام رسان ها در کشور در 
آنجا اتخاذ می شود. عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
فیلتر  و  داخلی  پیام رسان های  فعالیت  از  ارزیابی  در 
تلگرام گفت: فیلتر تلگرام در چارچوب تصمیم جمهوری 
اسالمی اتخاذ شد و تاکنون تغییری در این تصمیم ایجاد 
نشده است؛ ولی با توجه به تعدد شبکه های اجتماعی 

داخلی، صحنه رقابت  در کشور ایجاد شده است. 
 ترقی: تحرکات انتخاباتی موتلفه بیشتر 

می شودا
پیرامون  اسالمی  مؤتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
برخی  گفت:  متبوع  ح��زب  انتخاباتی  برنامه های 
بحث های انتخاباتی انجام شده و بعد از کنگره تحرکات 
بیشتر خواهد شد. حمیدرضا ترقی در پاسخ به سوالی 
اظهار  متبوع خود  انتخاباتی حزب  برنامه های  پیرامون 
داشت: برخی بحث ها انجام شده ولی جمع بندی در این 
خصوص بعد از کنگره انجام می شود. وی افزود: به خاطر 
تغییراتی که کنگره در شورای مرکزی، سیاست ها و خط 
مشی حزب می دهد، مقداری در این زمینه کار کند پیش 
شد.  خواهد  بیشتر  تحرکات  کنگره  از  بعد  ولی  می رود 
ترقی با بیان اینکه همه استان ها بر اساس خط مشی 
و سیاست های جدیدی که در مجمع عمومی تصویب 
می شود کار خود را شروع خواهند کرد، گفت: خط مشی 
جدید باید تصویب شود و در اساسنامه نیز تغییراتی طبق 
قانون جدید احزاب اعمال گردد و بر اساس همین خط 

مشی که تصویب می شود، برنامه سه سال بعد حزب در 
بخش های مختلف سیاسی، آموزشی و فرهنگی تدوین 

خواهد شد. 
نظر  تجدید  دادگاه  به  مشایی  پرونده   

ارجاع شد
خصوص  در  مشایی  رحیم  اسفندیار  مدافع  وکیل 
که  گفت  مشایی،  پرونده  به  رسیدگی  وضعیت  آخرین 
ارجاع  نظر  تجدید  دادگ��اه   ۳6 شعبه  به  موکلم  پرونده 
شده و هنوز تاریخ دقیق رسیدگی مشخص نیست. قرار 
تاریخ 2۵ دی ماه برگزار شود  بر این بوده که دادگاه در 
اسفندیار  مدافع  وکیل  شود.  برگزار  زودتر  احتماالً  ولی 
رحیم مشایی از ارجاع پرونده موکلش به شعبه ۳6 دادگاه 
تجدید نظراستان تهران خبر داد. سیدعلی اصغر حسینی 
در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اسفندیار 
شعبه ۳6  به  موکلم  پرونده  کرد:  اظهار  مشایی،  رحیم 
دقیق  تاریخ  هنوز  و  شده  ارج��اع  نظر  تجدید  دادگ��اه 
رسیدگی مشخص نیست. وی افزود: قرار بر این بوده که 
دادگاه در تاریخ 2۵ دی ماه برگزار شود ولی احتماالً زودتر 
برگزار شود. وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی گفت: 
چون ایشان در بازداشت هستند و قانوناً  باید رسیدگی به 
پرونده هایی که متهم آنها در بازداشت قرار دارد سریع تر و 
خارج از نوبت انجام شود، ریاست دادگاه مساعدت کردند 
تعیین  رسیدگی  برای  زودتری  وقت  که  دادند  دستور  و 
شود. به گزارش ایسنا، ۳ شهریور ماه ۹6 اولین جلسه 
دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی 
-رئیس دفتر رئیس جمهور سابق- در شعبه اول دادگاه 

انقالب اسالمی تهران برگزار شد. 
و  مه آفرید  بسم ا...،  جمشید  بهمنی:   

مظلومین تاثیری بر بازار ندارند
و  حضور  به  توجه  با  مرکزی  بانک  اسبق  کل  رئیس 
تاثیر افرادی مانند جمشید بسم ا...، مه آفرید خسروی 
و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصال 
انقدر  بتوانند  تنهایی  به  اف��راد  این  که  نیست  اینگونه 
تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند. محمود بهمنی 
در گفتگو با برنامه پارک شهر، درباره سیر نزولی نرخ ارز 
گفت: نرخ ارز در حال کاهش هست منتهی مدیریتی را 
می طلبد که بتوان این روند را حفظ کرد. اصال به فکر این 
نیستیم که ارز خیلی پایین بیاید و یا خیلی باال برود، ما 
به دنبال ثبات قیمت ها هستیم. اگر ثبات نرخ ارز داشته 
ما  گذاری های  سرمایه  تمام  و  ما  معامالت  تمام  باشیم 
شروع می شود. وی در ادامه افزود: کسی که سال گذشته 
در ایران سرمایه گذاری کرده است اگر امسال بخواهد 
سرمایه خود را از ایران ببرد، سرمایه او نصف شده است. 
این ها ناشی از عدم ثبات اقتصادی و نرخ ارز است. نباید 
برای ثبات نرخ ارز ، رقمی اعالم کنیم که نتوانیم آن را 
اجرا کنیم. ما به رقم 4 هزار و 200 تومان از ابتدا انتقاد 
داشتیم. این رقم زمانی می تواند مفید باشد که بتوانیم 
کاالهای وارداتی ناشی از 4 هزار و 200 تومان و کاالهای 

ناشی از توافق را قیمتشان را کنترل کنیم. 

 الریجانی استیضاح می شود؟
عبارت  از  مطلبی  انتشار  با  ها  خبرگزاری  برخی 
"استیضاح" برای علی الریجانی رئیس مجلس استفاده 
داخلی  نامه  آیین  در  که  است  حالی  در  این  کنند  می 
مجلس کلمه استیضاح را تنها برای تعداد محدودی از 
از  ریاست مجلس  که  است  گرفته  درنظر  ها  مسئولیت 
جمله آنها نیست. اما بر طبق بند 26 آیین نامه داخلی 
مجلس اگر حداقل 2۵ نماینده نسبت به کیفیت اداره 
باشند،  معترض  رئیس  وظایف  ایفای  نحوه  و  جلسات 
می  توانند طی تقاضای کتبی، تشکیل هیئت رسیدگی 
به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون های تخصصی 
و اعضای کمیسیون تدوین آیین  نامه داخلی مجلس را 
ده  ظرف  است  مکلف  اخیر  هیئت  نمایند.  درخواست 
روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع 
رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رأی 
بر عدم صالحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در 
هیئت رئیسه تعلیق می  گردد. در غیر این صورت، رئیس 
به کار خود ادامه خواهد داد. گفتنی است؛ ساعتی قبل 
2۷ نماینده مجلس در نامه ای خطاب به غالمرضا کاتب، 
رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس خواستار 
پاسخگویی رئیس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس 
)لوایح پولشویی و پالرمو( به مجمع تشخیص مصلحت 

بدون رعایت تشریفات قانونی شدند. 
 قاضی سابق پایتخت کجاست؟

اگر مرخصی  مرتضوی  دادگستری گفت:   وکیل  یک 
همانند  باشد.  قاضی  موافقت  با  باید  کند  درخواست 
مرخصی  هم  او  به  دارند  حقوقی  که  زندانیان  تمامی 
می دهند. طبق ضوابطی که سازمان زندان ها دارد این   
حقوق باید رعایت شود. میرمجید طاهری در گفت و گو 
مرتضوی  سعید  پرونده  وضعیت  آخرین  درباره  ایلنا،  با 
اجرای  طریق  از  پرونده  این  برای  ما  پیگیری  گفت: 
آخرین  در  و  این  از  پیش  روز   20 حدودا  است.  احکام 
مراجعه به قاضی اجرای احکام به ما گفته شد که آقای 
مرتضوی در بازداشت هستند. مرتضوی االن دوره حبس 
با  روح االمینی  خانواده  وکیل  می کند.  سپری  را  خود 
اتفاق جدیدی در این حکم رخ  اینکه قرار نیست  بیان 
دهد، اظهار کرد: حکم به مرحله اجرای احکام رسیده 
و  نیستم  زندان بان  و  احکام  اجرای  قاضی  بنده  است، 
قوه قضائیه و دادسرا و اجرای احکام تنها جاهایی است 
که برای پیگیری پرونده به آن جا مراجعه می کنیم و این 
قاضی است که بر اجرای حکم نظارت دارد. این وکیل 
دادگستری درباره مرخصی های مرتضوی تاکید کرد:  اگر 
مرتضوی درخواست مرخصی کند باید با موافقت قاضی 
باشد. همانند تمامی زندانیان که حقوقی دارند به او هم 
مرخصی می دهند. طبق ضوابطی که سازمان زندان ها 
دارد این   حقوق باید رعایت شود. ما نه زندان بان هستیم 
و نه اجرای حکم با ماست، اجرای حکم وظیفه قاضی 
این اطالع رسانی شده که  ما  به  و  اجرای احکام است 

مرتضوی االن در زندان است. 

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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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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