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سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت : امروز بیش از هر زمان برای 
خدمت خالصانه و صادقانه به مردم و عبور از شرایط تحریمی و تحمیلی 
دشمنان این ملت و کشور نیازمند همراهی و هماهنگی تمامی بخش ها ، 

قوا و نهادهای مختلف هستیم .

در صفحه 2 بخوانید

رحیمی جهان آبادی درخواست کرد

تعجیل دولت برای انتخاب استاندار خراسان رضوی

گذری از هفته منع خشونت علیه زنان

خودمان را به آن راه نزنیم!

رئیس اداره فرهنگی و ورزشی کارگران خراسان رضوی 
خبر داد

احداث بزرگترین مجموعه ورزشی 
کارگران در شرق مشهد

علم الهدی

کسانی که دم از مذاکره با آمریکا 
می زنند از یزید بدترند

لزوم برخورد با کسانی که قانون را دور زدند

سالمندان قانون گریز

در حاشیه همایش »راه دشوار زن بودن« 

در قانون چند قدم عقب هستیم

با نظرخواهی از بخش خصوصی در روند قانونگذاری 

گره های کسب و کار باز می شود

حیدر رقابی از اقوام دور حاج حسن شمشیری و کارمند وی محسوب می شده 
است. حاج حسن شمشیری صاحب چلوکبابی معروف شمشمیری در بازار تهران 

بود که از طرفداران و حامیان سرسخت دکتر مصدق به حساب می آمد. 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت: نگاه شورای پنجم 
و مدیریت شهری در این دوره به مناطق پیرامونی و کم برخوردار، عملگرایانه بوده 

است.  به گزارش صبح امروز محمد هادی مهدی نیا در نشست...

داستان یک ترانه که در اوج  مبارزات سیاسی خلق شد  

یک عاشقانه 
سیاسی

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی رویکرد این دوره شورا درباره حاشیه شهرمشهد را تشریح کرد

عملگرایی 
در حاشیه کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 

توسعه  ملی  همایش  ششمین  گفت:  رضوی  خراسان 
پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در روزهای ۲۱ 
و ۲۲ آذرماه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار می شود.
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مشهد پایتخت
 مخالفان دولت؟! 

در این شماره می خوانیم

در گفتگو با معاون سیاسی سابق استاندار مطرح شد 

گزارش ویژه

گفت و گوی ویژه

تحلیل روز

97 /3 شماره  مزایده 
چناران رضوی– شهرستان  خراسان  استان  در  واقع  ملک  فروش 

5 صفحه  در  شرح 

عکس: سحر نیکو عقیده



نماز جمعه

امام جمعه مشهد گفت: کسانی که در این کشور دم از مذاکره با آمریکا می زنند، از یزید و معاویه 
و جنایتکارانی که مردم را سالخی می کردند، بدتر هستند.

به گزارش ایرنا آیت ا... سیداحمد علم الهدی در خطبه های امروز نماز جمعه مشهد در حرم مطهر 
رضوی افزود: دنیای امروز در حوزه ارتباطات به یک دهکده کوچک جهانی مبدل شده و ایران نیز نمی 
تواند ارتباط خود را با دنیا قطع کند اما الزم است ایران موقعیت بین المللی خود را تشخیص دهد. 
امام جمعه مشهد گفت: رهبر معظم انقالب در سخنرانی های خود همواره بر دو نکته تاکید کرده 
اند، نخست اینکه انقالب اسالمی که توسط این ملت آغاز شده است، هنوز پایان نیافته و تا تحقق 
کامل اهداف آن ادامه دارد، دوم اینکه جریان کفر و استکبار به سرکردگی آمریکا همواره علیه ایران 
است. آیت ا... علم الهدی اظهار داشت: فقط آمریکا دشمن ایران نیست بلکه عوامل و جریان های 
وابسته به آن نیز با همه وجودشان با ایران دشمنی می کنند لذا اگر عوامل اروپایی وابسته به آمریکا را 
دشمن ندانیم به منزله عدم موقعیت شناسی ما است. وی بیان کرد: امروز نهال انقالب اسالمی به 
ثمر نشسته و بعد از 40 سال پربارتر و پرشکوه تر از همیشه سربرافراشته اما جریان دشمنی با ایران 
امروز ورشکسته تر و ضعیف تر از 40 سال قبل است لذا شناخت این موقعیت بسیار اهمیت دارد. 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: آمریکا گمان کرد که با خروج از برجام و برگرداندن تحریم 
ها به ایران می تواند نظام جمهوری اسالمی را مستاصل کند و باعث شود مردم دست از حمایت از این 
نظام برداشته و علیه آن قیام کنند. آیت ا... علم الهدی اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا زمانی 
که از برجام خارج شد گفت که 'برجام توافق بدی بود'، برخی از مسئوالن در کشور از این سخن ترامپ 
برداشت اشتباه کرده و اشتباها گفتند که 'دیدید آنهایی که با برجام مخالفت می کردند و می گفتند 
این توافق نامه به نفع آمریکا است، چنین نبوده و خود رئیس جمهوری آمریکا اذعان دارد که برجام 
توافق بدی برای آنها بوده است'. وی بیان کرد: منظور ترامپ این است که برجام توافقی ناقصی بوده 
و همه مصالح آمریکا در آن دیده نشده است، وی معتقد بود وقتی مردم ایران آنقدر سخاوتمندانه وارد 
مذاکره شدند و همه جریان هسته ای خود را قطع کردند، چرا آمریکا از این موقعیت به خوبی بهره 
نگرفت و یک توافق گسترده را رقم نزد. امام جمعه مشهد گفت: ترامپ حتی در یکی از برنامه هایش، 
توافق خوب با ایران را در حل 6 مساله دانست که شامل 'حفظ محدودیت های هسته ای ایران حتی 
بعد از اتمام توافق برجام، بازرسی از مراکز نظامی ایران، از بین بردن اقتدار منطقه ای و موشکی ایران، 
کاهش نفوذ منطقه ای ایران و براندازی جریان مقاومت در منطقه، حفظ حقوق بشر در ایران به معنای 

آزادی همه جریان های مخرب و اغتشاش گر و محدود کردن قدرت سایبری ایران' می شود.
و  و معاویه  یزید  از  زنند،  آمریکا می  با  از مذاکره  این کشور دم  بیان کرد: کسانی که در  وی 

جنایتکارانی که مردم را سالخی می کردند، بدتر هستند.

علم الهدی

کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می زنند از یزید بدترند
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باید بگویم که در کل 
کشور فضا در دست 
مخالفان دولت است. 

درست است که دولت 
قوه مجریه است. 

ولی این دولت چقدر 
اختیارات دارد؟ البته که 

در مواردی هم دولت 
مقصر است. بعد از 

انتخابات و پیروزی 
روحانی، دولت آنگونه 
که می بایست از فضای 

به دست آمده استفاده 
نکرد

,,

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت : امروز 
بیش از هر زمان برای خدمت خالصانه و صادقانه به 
دشمنان  تحمیلی  و  تحریمی  شرایط  از  عبور  و  مردم 
این ملت و کشور نیازمند همراهی و هماهنگی تمامی 

بخش ها ، قوا و نهادهای مختلف هستیم .
احمد  سید  ا...  آیت  با  دی��دار  در  میرزایی  قربان 
علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی افزود : برای مدیریت این شرایط باید 
همه ظرفیت ها و توانمندی ها در بخش ها و نهادهای 
مختلف باید به کمک آمده تا بتوان اقتصاد و معیشت 

مردم که محور فعالیت و تالشهاست حمایت نمود.
 وی با اشاره به اینکه طی ماههای گذشته جلسات 
متعددی در قالب ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت 
ها و مدیریت بازار در بخش های مختلف انجام شده 
است ، گفت : در این مدت برای تامین اقالم اساسی 
اکنون  هم  و  گرفت  صورت  ای  گسترده  ریزی  برنامه 

ذخیره قابل اطمینانی در استان وجود دارد.
 وی تصریح کرد : در عین حال برای کنترل قیمت ها 
هم حجم قابل توجهی از کاالهای اساسی و پرمصرف 
مردم چون گوشت قرمز ، مرغ ، روغن و برنج ، شکر و 

سایر موارد به بازار تزریق شده است.
 میرزایی افزود : طی این مدت فقط در بحث تامین 
و  گوشت قرمز یک هزار و 500 تن همچنین ۲ هزار 
475 تن گوشت مرغ به بازار استان با محوریت مشهد 
تزریق شده و در این عرضه تمرکز بر مناطق محروم و 
حاشیه شهرها بویژه حاشیه مشهد قرار گرفته است تا 

دسترسی آنان به این اقالم بیشتر شود.
انجام  اقدام  این  اقالم هم  ادامه داد: در سایر   وی 
گرفته و همچنان هم با جدیت موضوع عرضه و تامین 
کاالها ادامه دارد ضمن آنکه نظارت بر بازار هم از جمله 
اقدامات مهمی است که با قوت در سطحی گسترده از 
سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت و نیز تعزیرات 
حکومتی و مشارکت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی 

در حال انجام است.
و  حضور  نیازمند  میان  این  در   : کرد  تصریح  وی   
این  نهادها در  و  مشارکت گسترده ها سایر بخش ها 
حوزه هستیم تا بتوانیم اثر گسترده تر و مطلوب تری بر 
بازار و کمک به محرومان ، تامین نیازهای استان و مردم 

انجام دهیم .
این   : افزود  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست   
همراهی و هماهنگی می تواند دلگرمی و امید را در 
مختلف  های  گروه  مشارکت  و  نموده  تقویت  جامعه 

مردمی را نیز جلب و در کنار خود داشته باشیم .

 شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱356 از ادغام 
چهار شرکت هوایی ایرتاکسی، پارس ایر، ایر سرویس 
. هور آسمان تشکیل شد. هواپیمایی آسمان هم اکنون 
وسیع ترین شبکه پروازی به شهرهای داخلی،با تاکید 
برای  را دارد. آسمان  به مناطق محروم کشور  پرواز  بر 
پوشش هر چه بهتر شبکه پروازی خود، سه مرکز پروازی 
به ترتیب در تهران، شیراز و مشهد دایر کرده است. هر 
یک از سه مرکز یاد شده خدمه پروازی و آشیانه های 
تعمیر و نگهداری مستقل دارند تا از این طریق ضمن 
از  روزان��ه  پروازهای  بومی،  متخصص  نیروی  جذب 
استقالل کافی برخوردار باشند. هواپیمایی آسمان در 
سال ۱38۱ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد 
این امر سبب شده است تا آهنگ رشد و توسعه آسمان، 
بیش از پیش فزونی یابد. آسمان از بدو تاسیس تاکنون 
دو شاخص مهم یعنی توسعه ناوگان و توسعه توانمندی 
های فنی- عملیاتی شرکت را مد نظر داشته و در این 
راه به نتایج مهمی دست یافته که از آن جمله می توان 
یاتا،  معتبر هوایی جهان همپون  عضویت در مجامع 
نرخ صعودی جابجایی مسافر، گسترش شبکه پروازی، 
آشیانه ها  نیروی متخصص، ساخت  آموزش  و  جذب 
دریافت  و  تعمیرات  مهندسی  متعدد  های  کارگاه  و 
معتبر  های  سازمان  از  المللی  بین  های  گواهینامه 

هوایی اشاره کرد.

آخرین گواهینامه معتبر اخذ شده در این خصوص، 
ASQI خوانده می شود که از سوی یاتا برای آسمان 
سایر  همچون  آسمان  هواپیمایی  است.  شده  صادر 
خطوط هوایی جهان، به ایمنی پروازهای خود قبل از 
هر شاخص دیگری توجه خاص دارد. از این رو با ایجاد 
اس  ام  اس  اصطالح  در  که  ایمنی  مدیریت  سیستم 
خوانده می شود، آخرین رهیافت های جهانی ایمنی 
را در سازمان خود اعمال و دیده بانی می کند تا از این 
طریق سفری امن و راحت را برای شما فراهم نماید. 
شهر   45 به  هواپیما  فروند   ۲9 با  آسمان  هواپیمایی 

داخلی و 9کشور خارجی پرواز منظم برنامه ای دارد.

شما می توانید از این به بعد »آسمان« را در »صبح 
امروز« و »صبح امروز« را در »آسمان« بخوانید.

آسمانخبر
سرپرست استانداری خراسان رضوی 

ضرورت همراهی و تعامل همه قوا 
برای کاهش مشکالت به مردم

معرفی شرکت هواپیمایی آسمان

یکی  عنوان  به  مشهد  شهر  اهمیت  از  همیشه 
عرصه  در  کشور  شهرهای  ترین  کننده  تعیین  از 
جدی  در  است.  آمده  میان  به  صحبت  سیاست، 
روحانی  حسن  که  بس  همین  موضوع  این  بودن 
در  رقیب  کاندیدای  دو  رئیسی  ابراهیم  سید  و 
فرصت  آخرین   96 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
خود برای سخنرانی و تبلیغ نهایی به منظور پیروزی 

در انتخابات را به شهر مشهد اختصاص دادند. 
از شهر  دیگر  زمان  از هر  بیش  اما شاید  روزها  این 
می  یاد  دول��ت  مخالفان  پایتخت  عنوان  به  مشهد 
بلکه  ها،  رسانه  زبان  از  فقط  نه  که  موضوعی  شود. 
می  گوش  به  نیز  جامعه  اف��راد  از  بسیاری  زب��ان  از 
خصوص  در  حدیثها  و  حرف  کنار  از  اگر  حتی  رسد. 
پارلمان  نمایندگان  به  آمیز  تهدید  پیامکهای  جنجال 
تصویب  از  جلوگیری  آنها  هدف  شد؛  می  گفته  که 
نمی  بگذریم،  است  بوده  مجلس  در   FATF لوایح 
و  قدوسی  کریمی  تالشهای  به  را  چشممان  توانیم 
هیچ  از  که  مجلس  در  مشهد  نماینده  دو  فر  پژمان 
تالشی برای ناکارآمد نشان دادن روحانی دریغ نمی 
کنند، ببندیم. یا اینکه تصور کنیم این موضوع کامال 
اتفاقی بوده که در سفر رئیس جمهور به مشهد، سید 
نمایشگاه  از  بازدید  منظور  به  را  رئیسی شهر  ابراهیم 
کتاب تهران ترک گفته است. حاال دیگر کمتر کسی 
از شهر قم به عنوان مرکز مخالفان دولت یاد می کند، 
چرا که مشهد در این زمینه پیشتاز به نظر می رسد. 
نه چندان دور  این در حالی است که در گذشته ای 
شهر مشهد به واسطه حضور آیت ا... واعظ طبسی، 
به نوعی همراه با مرحوم هاشمی رفسنجانی و حسن 
روحانی بود و آنها همواره در سفر به مشهد با آغوش 

باز تولیت حرم امام رضا روبرو می شدند.
جریان  یک  پایگاه  بیشتر  شهری  اینکه  البته 
عالم  در  ای  پیچیده  موضوع  باشد  خاص  سیاسی 
سیاست نیست و تنها مختص به مشهد و حتی ایران 
هم نمی شود. در بسیاری از نقاط جهان و حتی در 
به  را  هایی  نمونه  چنین  توان  می  هم  آمریکا  کشور 

دید.  روشنی 
مخالفان  قدرتمند  پایگاه  را  مشهد  توان  می  آیا 

دانست؟  دولت 
در  ام���روز  صبح  روزن��ام��ه  خ��ص��وص  همین  در 
سیاسی  معاون  نوروزیان،  رحیم  محمد  با  گفتگویی 

خراسان  استانداری  سابق  امنیتی  و  اجتماعی 
پرداخته  موضوع  این  تر  دقیق  بررسی  به  رضوی 

است.
به  مواضع  اتخاذ  و  صریح  بیان  به  که  نوروزیان 

در  خصوصا  ش��ف��اف  ص���ورت 
مقاطع حساس مانند انتخابات 
تهدید  پیامک های  موضوع  و 
به  پاسخ  در  دارد،  شهرت  آمیز 
موضوع  این  آیا  که  سوال  این 
خراسان  در  که  دارد  واقعیت 
مخالفین  ب���رای  ج��و  رض���وی 
حامیان  و  ب��وده  بازتر  دول��ت 
اجرایی  بدنه  در  نیز  دول��ت 
آن��گ��ون��ه ک��ه م��ی ب��ای��س��ت از 
نکرده  استفاده  خود  همفکران 
که  بگویم  ))باید  گفت:  اند؟ 
دست  در  فضا  کشور  کل  در 
درست  است.  دولت  مخالفان 
مجریه  ق��وه  دول��ت  ک��ه  اس��ت 
چقدر  دول��ت  این  ولی  اس��ت. 
در  که  البته  دارد؟  اختیارات 

انتخابات  از  بعد  است.  مقصر  دولت  هم  م��واردی 
از  بایست  می  که  آنگونه  دولت  روحانی،  پیروزی  و 
حال  هر  به  نکرد.  استفاده  آمده  دست  به  فضای 
دولت  و  رفتند  رای  پای صندوقهای  به  امید  با  مردم 
باشد.  این مردم  پاسخگوی  وظیفه داشت 
جهانگیری  آقای  از  نقل  به  مطلبی  اخیرًا 
بودند))مهم  گفته  که  دی��دم  ایسنا  در 
باشند((  داشته  خطی  چه  مدیران  نیست 
هم  آن  دارد  تعجب  جای  من  ب��رای  این 
سرسبد  گل  که  جهانگیری  آقای  زبان  از 
چرا  پس  است  اینگونه  اگر  است.  دولت 
قرار  هم  روی  در  رو  انتخابات  در  را  مردم 
ندادید؟  رأی  رئیسی  آقای  به  دادید؟ چرا 

اصال چرا خود شما کاندیدا شدید؟ 
ضد  سیاسی  فضای  ای��ن  بگویم  باید 
صدا  امروز  نیست.  مشهد  مختص  دولت 
مراکز  و  قدرتمند  های  رسانه  سیما،  و 
است.  دولت  مخالفین  اختیار  در  قدرت 
صحبتها  ای��ن  مشهد  خصوص  در  اگ��ر 
است  این  برای  آید  می  میان  به  بیشتر 
که در این شهر حساسیت زیاد است و )) 

تر  قدرتمند  در مشهد  دولت  مخالفین سیاسی  البته 
این چیز عجیبی نیست.  و  هستند (( 

که  بگویم  باید  اجرایی  سیستم  خصوص  در  اما 
مورد  دو  یا  یک  جز  به  است.  موجود  مدیران  سوابق 
آن هم در دوره قبل، در این پنج سال مورد دیگری 
یکی  است.  نبوده  بدنه  در  دولت  مخالف  مدیران  از 
خدمت  آخر  روزهای  در  سلیقگی  کج  با  نشریات  از 
این  به  و  کرده  منتشر  را  ایشان  کاریکاتور  استاندار، 
به  مدیریت  رضوی  خراسان  در  که  پرداخته  مطلب 
این  بگویم  باید  است.  بوده  دولت  مخالفین  نفع 
باید،  که  آنگونه  مدیران  از  خیلی  است.  اتهام  یک 
دلیلش  که  اند  نکرده  حمایت  دولت  سیاستهای  از 
بگوییم  اینکه  ول��ی  ب��وده،  استان  خ��اص  شرایط 

بودند یک اشتباه است.  مخالف 
باید  هم  را  این  عمومی  فضای  خصوص  در  ضمنا 
اینکه  ولی  بوده،  رنگ  پر  بسیار  آنها  نقش  که  بگویم 
اینگونه  اند  نداشته  حضور  دولت  طرفداران  بگوییم 
هیچ  ب��ودم،  مشهد  فرماندار  دوس��ال  من  نبوده. 
را  خود  مواضع  و  نظرات  راحتی  به  نداشتم.  مانعی 
نظر سیاسی  از  با کسانی که  اعالم می کردم. حتی 
اینکه  نه  داشتم.  تعامل  هم  بودند  دولت  مخالف 

هیچ مانعی نبوده، به هر حال مشکالت و فشارهایی 
بوده که باید گفت این استان اقتضائاتی دارد گه در 

نیست.(( اینگونه  دیگر  جاهای 
این  به  پاسخ  در  استاندار  سابق  سیاسی  معاون 
طیف  به  مربوط  اقتضائات  این  چقدر  که  س��وال 
این  آیا  اینکه  و  سنتی؟  چقدر  و  بوده  دولت  مخالف 
باعث  خود  اقتضائات  این  کردن  لحاظ  و  نگاه  نوع 
بیشتر  نامرئی  قرمز  خطوط  و  بیشتر  محدودیتهای 
نمی شود؟ اظهار داشت:)) بالخره نمی شود منکر 
و جاهای  بین خراسان رضوی  تفاوتهایی  آن شد که 
مسائل  این  از  بخشی  شاید  ولی  دارد،  وجود  دیگر 
ناشی از ذهنیت و مالحظات و ترس بی مورد دولتی 
که هیچ مشکلی  نیست  اینگونه  باشد.  استان  در  ها 

باشد.(( نداشته  وجود 
دولت  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نوروزیان 
یا  کند  نمی  حمایت  خودش  حامی  های  رسانه  از 
مخالفان  گفت:))  کند؟  نمی  ایجاد  قوی  ای  رسانه 
می  سود  قدرتمندی  بسیار  های  رسانه  از  دولت 
ممکن  آنها  با  رقابت  و  بوده  پشتوانه  دارای  که  برند 
روزنامه  با  توانید  آیا شما می  به عنوان مثال  نیست. 
را  ق��دس  آستان  پشتوانه  که  کنید  رقابت  ق��دس 
رسانه  کرد؟  رقابت  کیهان  با  توان  می  آیا  داراست؟ 
دولت  مخالفان  اختیار  در  ترتیب  همین  به  هم  ملی 
کند  می  پخش  را  دولت  اخبار  سیما  و  صدا  است. 
خود  اساسی  البته  و  سیاسی  های  برنامه  در  ولی 
خصوصی  بخش  باشد.  می  دول��ت  مخالف  غالبا 
خصوصی  تلوزیون  یا  رادی��و  بتواند  که  نداریم  هم 
رقابت  آنها  با  توان  کند. پس چگونه می  اندازی  راه 
بودجه  آن  که  زمانی  و حتی  دارند  بودجه  آنها  کرد؟ 
و  اهرم  کنند  می  را  همان  شود،  کم  دالیلی  به  هم 
ابزار سیاسی که دولت بودجه ما را کم می کند. اما 
این را هم باید گفت که وزارت ارشاد به عنوان بخش 
نکرده  عمل  خوب  ها  رسانه  با  تعامل  در  دولتی 
مالحظاتی  و  انگاری  سهل  مساحمه،  ارشاد  است. 
بعضی  که  البته  دهد.  می  انجام  را  بکند  نباید  که 
خواهیم  نمی  ما  بالخره  است.  ضروری  مالحظات 
باید  ولی  کنیم،  تنش  درگیر  و  نزاع  صحنه  را  کشور 
شفاف باشیم به گونه ای که رفتار ما برای مردم قابل 
نکنیم که  به گونه ای مبهم  را  و شرایط  باشد  تحلیل 
خبر  چه  که  کنیم  گیج  را  سیاسی  کنشگران  و  مردم 
به  نیز  انتقاد  این  بشود؟  خواهد  می  چه  و  است 
ارشاد وارد است که مدیرانی که در استانها منصوب 
توقع  آنها  از  بشود  که  نیستند  مدیرانی  کند،  می 

داشت که اهداف دولت را برآورده کنند.((

در گفتگو با معاون سیاسی سابق استاندار مطرح شد 

دولت؟! مخالفان  پایتخت  مشهد 
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باید بگویم این فضای سیاسی ضد دولت مختص مشهد نیست. امروز صدا و سیما، رسانه های قدرتمند و مراکز قدرت در اختیار مخالفین دولت است. اگر در خصوص مشهد این 
صحبتها بیشتر به میان می آید برای این است که در این شهر حساسیت زیاد است و )) البته مخالفین سیاسی دولت در مشهد قدرتمند تر هستند (( و این چیز عجیبی نیست

,,

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 
توسعه  ملی  همایش  ششمین  گفت:  رضوی  خراسان 
روزهای  در  کار  و  بهبود محیط کسب  رویکرد  با  پایدار 
برگزار  مشهد  بازرگانی  اتاق  محل  در  آذرماه   ۲۲ و   ۲۱

می شود.
به گزارش »صبح امروز« حسین محمودی خراسانی 
راهکارهای  و  کار  و  کسب   محیط  بهبود  از  اف��زود: 
ثبات بخشی به اقتصاد ایران و بهبود محیط کسب وکار 
 و ارتقای رتبه ایران در شاخص انجام کسب  و کار بانک 
و  کرده  یاد  همایش  اصلی  محور  دو  عنوان  به  جهانی 
اقتصادی  دیپلماسی  همچون  مباحثی  اول،  محور  در 
اقتصادی،  ثبات  و  ارزی  سیاست  اقتصادی،  ثبات  و 
سود  نرخ  اقتصادی،  ثبات  و  تورم  کنترل  نقدینگی، 
ثبات  و  اقتصادی و ساختار مالی دولت  ثبات  و  بانکی 

اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
مقامات  حضور  با  همایش  این  ک��رد:  تصریح  وی 
مسئول، اساتید دانشگاه، فعاالن اقتصادی و نخبگان 
فعال بخش خصوصی و با همکاری اتاق های بازرگانی 
استان های مختلف برگزار می شود و هدف آن نیز طرح 

در  اقتصادی  فعاالن  مطالبات 
حوزه محیط کسب و کار است. 
محمودی ادامه داد: در محور 
گذشته،  سال  مثابه  به  نیز  دوم 
با نگاهی به شاخص های انجام 
جهانی؛  بانک  ک��ار  کسب  و 
نماگرهای  بهبود  راهکارهای 
پ��رداخ��ت م��ال��ی��ات، اج���رای 
اموال  ایران، ثبت  قراردادها در 
انشعاب  اخ��ذ  کشورمان،  در 
در  ساز  و  ساخت   مجوز  و  برق 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ایران 

می گیرد. 
ث��ب��ات اق��ت��ص��ادی دغ��دغ��ه 

فعاالن بخش خصوصی
حضور  ک���رد:  اظ��ه��ار  وی 
دستگاه های  بدنه  کارشناسان 
مستقیمی  ارتباط  که  اجرایی 
به  دارن��د،  اقتصادی  فعاالن  با 
برجسته  نکات  از  یکی  عنوان 
این همایش بوده و این فرصتی 
به  دولتی  کارشناسان  تا  است 

مواجه  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  با  رو  در  رو  صورت 
در  را  خوبی  نتایج  همایش  از  پس  امیدواریم  و  شده 
شاهد  کشور  و  استان  کار  و  کسب  وضعیت  بهبود 

باشیم.
که  است  این  ما  برآورد  کرد:  نشان  خاطر  محمودی 
در دوره های مختلف این همایش، به 50 تا 60 درصد 
نتایج  و  می یابیم  دست  حوزه  این  در  خود  اهداف  از 
ملموس این همایش را در وضعیت کسب و کار استان 

و کشور شاهد هستیم.
کار  و  کسب  محیط  از  ارزی��اب��ی اش  ار  درب��اره  وی 
کار  و  کسب  که  گفت  نمی توان  داد:  توضیح  استان 
سایر  به  نسبت  سخت تری  فضای  رضوی  خراسان  در 
و  نامه ها  آیین  و  دستورالعمل ها  زیرا  دارد  استان ها 
بخشنامه های دولتی برای همه شهرها و استانها صادر 
سوی  از  بیشتر  تعامل  ما  توقع  اما  می یابد  مصداق  و 
دستگاه های استان است. متاسفانه در خطه ما تعامل 
وجود  اجرایی  دستگاه های  از  برخی  سوی  از  کمتری 
دارد؛ هرچند این موضوع نسبت به سال های گذشته 

بهبود یافته است.
اگر  کرد:  تأکید  مشهد  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
به  کار  و  کسب  فضای  مستمر  بهبود  قانون  اج��رای 
صورت جامع محقق شود، بسیاری از مشکالت فعاالن 
اقتصادی حل خواهد شد. یکی از مسائل بسیار مهم 
شاهد  که  است  این  اقتصادی  فعاالن  برای 
ثبات اقتصادی در عرصه های مختلف باشند 
نگیرد.  را  گریبانشان  الساعه  خلق  مقررات  و 
مراحل  در  خصوصی  بخش  مهم  مطالبه 
مختلف و به ویژه در این همایش این است که 
نظر و آرای این حوزه در هنگام نگارش قانون 
مختلف  دستورالعمل های  ابالغ  از  پیش  یا  و 
بخش  و  کند  پیدا  بهبود  رویه ها  تا  شود  اخذ 
خصوصی با فضای کسب و کار مطلوب تری 

مواجه شود.
به  جامعه  اذهان  نمودن  حساس  ضرورت 

ضرورت بهبود محیط کسب و کار
این  اجرایی  دبیر  نشست  این  ادام��ه  در   
رویداد  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  همایش 
مکرر  طرح  متوالی،  سال  ششمین  برای  را 
محیط  پیرامون  که  دانست  دغدغه هایی 
آحاد  گفت:  و  هستند  مطرح  کار  و  کسب 
بهبود  و  بوده  آشنا  بحث  این  با  باید  جامعه 

این فضا را مطالبه کنند. 
دوره  پنج  در  ما  تالش  افزود:  مهرآور  یاسر 
استمرار طرح  این همایش،  برگزاری  گذشته 
جامعه  اذهان  نمودن  حساس  و  موضوع  این 

دستاوردهای  و  است  بوده  مهم  مبحث  این  به  نسبت 
خود را نیز در این چهارچوب می دانیم. 

اتاق  کار  و  کسب  محیط  بهبود  کمیسیون  دبیر 
رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی، صنایع، 
سال  در  رویداد،  این  برگزاری  موازات  به  کرد:  تصریح 
که  جهانی  بانک  کار  و  کسب  شاخص  پنج  گذشته 
ایران در آن ها را رتبه ضعیف تری کسب کرده و سوی 
کنکاش  و  بررسی  مورد  استان ها  بازرگانی  اتاق  پنج 
و  مطالعات  نتایج  همایش  پنجمین  در  و  گرفت  قرار 
اتاق های  سوی  از  شاخص ها  این  بهبود  راهکارهای 
قرار  مسئوالن  و  اقتصادی  فعاالن  اختیار  در  مذکور 
اتاق های  به  دیگر  شاخص  پنج  نیز  امسال  که  گرفت 
بازرگانی شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد و تبریز محول 

شده تا بر روی آن ها مطالعات الزم را انجام دهند.
 مهرآور نسبت به نتایج مثبت این مطالعات در بهبود 
شاخص محیط کسب و کار ایران، ابراز امیدواری کرد 
این پژوهش ها و در پی آن رایزنی  انجام  یادآور شد:  و 
با دستگاه های متولی برای رفع چالش های موجود در 
بعضی  در  را  ارتقایی  تا  باعث شد  مذکور  شاخص های 
جهانی  بانک  آمار  اساس  بر  باشیم.  شاهد  مولفه ها 
صعود  پله   45 فرامرزی  تجارت  شاخص  در  امسال 
گذشته  سال  که  ورشکستگی  شاخص  در  و  داشته ایم 
پله   ۲9 گرفت،  قرار  بررسی  مورد  مشهد  اتاق  سوی  از 

ارتقا را تجربه کرده ایم.
بانک ها و بخشنامه های خلق الساعه مالیات، 

فعاالن  روی  پیش  چالش های  بزرگترین  درباره  وی 
اقتصادی به ویژه استان خراسان رضوی، اظهار کرد: 
استان ها  سایر  مثل  شاید  خطه  این  اقتصادی  فعاالن 
بزرگترین  عنوان  به  را  بانکی  و  مالیاتی  موضوعات 

اما  دارن��د  خود  مقابل  در  چالش 
خلق  بخشنامه های  میان  این  در 
مشکل  دچار  را  فعاالن  نیز  الساعه 
بر  که  حالیست  در  این  می کند؛ 
محیط  مستمر  بهبود  قانون  اساس 
بخش  نظر  باید  دولت  کار  و  کسب 
بخشنامه ها  صدور  در  را  خصوصی 
در  امسال  که  دیدیم  اما  کند  اخذ 
هیچ  ارزی  بخشنامه های  ص��دور 
گرفته  خصوصی  بخش  از  نظری 

نشد.
همایش  »ششمین  اجرایی  دبیر 
بهبود  رویکرد  با  پایدار  توسعه  ملی 
خاطرنشان  کار«  و  کسب  محیط 
مستمر  بهبود  قانون  اگ��ر  ک��رد: 
ت��وس��ط  ک���ار  و  ک��س��ب  م��ح��ی��ط 

و  پیاده  کامل  صورت  به  متولی  نهادهای  و  سازمان ها 
اقتصادی  فعاالن  مشکالت  از  بسیاری  شود،  اجرایی 

حل خواهد شد.
از  یکی  عنوان  به  اقتصادی  ثبات  به  اشاره  با  وی   
توفیق  و  اقتصادی  پیشرفت  ب��رای  مهم  مولفه های 
فعاالن این عرصه، گفت: در خرداد ماه سال 96 و به 
استناد مصوبه هیئت وزیران، بحث بهبود محیط کسب 
شاخص های  در  ایران  رتبه  ارتقای  ماموریت  و  کار  و 
شد  تقسیم  مختلف  دستگاه های  میان  جهانی،  بانک 
چندپارگی  همین  صاحبنظران  از  بسیاری  باور  به  اما 
باعث شد تا کارایی قانون مذکور از دست برود و تحقق 

کامل آن با مشکل مواجه شود.
اگر دولت الکترونیک محقق می شد.......

مهرآور درباره نظام جامع اطالعات بازار و اثرگذاری 
دولت  اگر  کرد:  عنوان  نیز  کار  و  کسب  فضای  بر  آن 
الکترونیک به طور کامل محقق می شد، رتبه ایران در 
فرامرزی،  تجارت  مالیات،  مثل  شاخص ها  از  بسیاری 
ورشکستگی و... بهبود می یافت. امروز برای پرداخت 
در  این  و  شود  طی  مرحله   ۲0 با  ما  کشور  در  مالیات 
یک  کشورها  بعضی  در  موضوع  این  که  است  حالی 
سهولت  با  و  الکترونیکی  صورت  به  و  بوده  ای  مرحله 

انجام می گیرد.
اظهار  نیز  همایش  گذشته  دوره  نتایج  درب��اره  وی 
کرد: در سال گذشته یکی از مواردی که بررسی کردیم 
روند  مولفه،  این  در  بود،  کار  و  کسب  شروع  شاخص 
صدور گواهی عدم سوء پیشینه ۱5 روز طول می کشید 
و همین مسئله رتبه ما را در این حوزه تضعیف می کرد، 
بر همین اساس نیز در حال پیگیری برای کاهش این 
در  فضایی  است  این  ما  هدف  هستیم.  زمان  مدت 
مطالعات  اساتید  تا  شود  ایجاد  همایش 
خود را ارائه دهند و با استخراج و پیگیری 
این مباحث، برای به نتیجه رسیدن آن ها 

اقدام الزم انجام گیرد.
شاخص  ک��رد:  نشان  خاطر  م��ه��رآور 
دیگر  یکی  ورشکستگی،  فصل  و  حل 
ای��ران  جایگاه  که  ب��ود  مولفه هایی  از 
موضوع  واق��ع  در  نیست.  خ��وب  آن  در 
بنگاه  انحالل  به  ایران  در  ورشکستگی 
آن  نتیجه  که  می شد  منجر  اقتصادی 
بود.  کار  و  کسب  فضای  رفتن  دست  از 
خوشبختانه در چارچوب تعامالت صورت 
تالش هایی  متولی،  دستگاه  با  گرفته 
انجام  دست  در  بحث  این  اصالح  برای 
نگاهی  با  باید  روند  این  البته  که  است 
جامع به اصالح قانون مرتبط با آن محقق 

شود.
ورشکستگی  ادارات  خوشبختانه  شد:  متذکر  وی 
این  بهبود  برای  را  الزم  حمایت  شهرها  از  بسیاری  در 
کنونی  ورشکستگی  قانون  می دهند.  انجام  شاخص 
بسیاری  مواد  که  است  ایران  تجارت  قانون  از  بخشی 
به  و  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  زیادی  افراد  و  دارد 
این  حقیقت  در  ندارد.  وجود  آن  تغییر  امکان  راحتی 

قانون باید به روز رسانی شود.
مقاله   55 ارسال  از  خود،  اظهارات  پایان  در  مهرآور 
میان،  این  از  گفت:  و  داد  خبر  همایش  دبیرخانه  به 
4 یا 5 مقاله برگزیده نیز در همایش ارائه خواهد شد. 
فرشاد  مومنی،  فرشاد  همچون  اساتیدی  از  همچنین 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  مؤمنی 
و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، سید علی مدنی زاده؛ 
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی 
علمی  هیئت  عضو  رحمانی؛  تیمور  دکتر  شریف، 
خیابانی؛  ناصر  تهران،  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
مجمع  اق��ت��ص��اددان  عضو  توکلی؛  احمد  ت��ه��ران، 
در  سخنرانی  و  حضور  برای  نظام  مصلحت  تشخیص 

این همایش دعوت به عمل آمده است. 
برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی

و  بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  آموزش   مدیر مرکز 
کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به برگزاری لیگ 
کسب و کار دانش آموزی به عنوان یکی از برنامه های 
ترویج  هدف  با  برنامه  این  گفت:  همایش  این  جانبی 
فرهنگ کسب و کار در میان نسل جوان و نوجوان که 
کارآفرینان و صاحبان مشاغل آینده جامعه ما خواهند 

بود، اجرا می شود.
اعالم  با  نیز  گذشته  س��ال  اف��زود:  رشیدی  پیام 
فراخوان و برگزاری رقابتی، از دانش آموزان خواستیم 
تا درباره محیط کسب و کاری که برای آینده شان در 
نسل  تا  بود  این  تالش  بنویسند.  انشایی  دارند،  ذهن 
نوجوان را با موضوع درگیر کنیم و در همین چارچوب 

نیز بیش از پنج هزار انشاء به دست ما رسید.
همین  ادامه  هدف  با  هم  امسال  کرد:  تصریح  وی 
مسیر، اقدام به برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی 
نمودیم.  متوسطه  دوم  و  اول  مقاطع  محصالن  ویژه 
ارسال  ما  برای  را  خود  طرح های  نفره،  سه  تیم   ۲80
اجرای  برای  را  مورد   ۲0 آن ها،  میان  از  که  اند  کرده 
این اساس  بر  و  انتخاب خواهیم کرد  کار  و  بوم کسب 
ارائه  آموزش هایی  نوجوانمان،  کنندگان  به شرکت  نیز 
مورد  برتر  طرح  سه  میان،  این  از  نهایتا  شد.  خواهد 
داوری قرار گرفته و در روز برگزاری همایش مورد تقدیر 

قرار می گیرند. 

با نظرخواهی از بخش خصوصی در روند قانونگذاری؛ 

گره های کسب و کار باز می شود

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: شرایط 
خاص و ویژه این استان یک آدم با تجربه و مسلط بر امور را برای 

استاندار می طلبد.
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی  جهان آبادی درباره استاندار سابق خراسان رضوی 
بیان کرد: آقای رشیدیان در مدت خدمتشان در این استان به دلیل اشرافیت به کار، 
آشنایی خوب با شرایط استان و تجربه مدیریتی یکی از استاندارهای موفق در خراسان 

رضوی بودند و خدمات شایسته و خوبی را به مردم استان ارائه دادند.
وی با بیان این مطلب که استان خراسان شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی دارد و شاید هرکسی نتواند با آرامش و بدون حاشیه کار کند، افزود: رشیدیان 
استانداری بود که هم بدون حاشیه کار کرد و هم با قاطعیت و در عین مردمی بودن 

توانست به نحو احسن مدت مدیریتی خودش را به پایان برساند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: استان 
و  افغانستان  کشور  دو  با  همسایگی  و  جغرافیایی  شرایط  دلیل  به  رضوی  خراسان 
ترکمنستان، جمعیت بیش از شش میلیون نفر، بافت خاص مذهبی و قومی، وجود 

بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( و آستان قدس رضوی، پایتخت معنوی و مذهبی 
ایران شرایط خاص و ویژه ای دارد و خیلی از استان ها شاید در حد این استان ظرفیت، 

مسائل و مشکالت نداشته باشند.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: بنابراین فردی که به عنوان استاندار به این استان 
می آید اوال باید شناخت کاملی از ظرفیت ها، موانع، محدودیت ها و مقدورات استان 
داشته باشد و در ثانی بتواند با کلیه بخش ها و گروه ها، بویژه آستان قدس رضوی تعامل 
خوبی قرار کند. تعامل با آستان قدس خیلی کلیدی و مهم است که استاندار بتواند 
از ظرفیت های این مجموعه عظیم فرهنگی، معنوی و اقتصادی برای خدمت رسانی به 

مردم و استان استفاده کند.
و  افغانستان  حوزه  با  استان  تعامالت  برای  باید  استاندار  کرد:  خاطرنشان  وی 

ترکمنستان از بینش بین المللی خوبی هم بهره مند باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین بعنوان رئیس شورای تامین در یک استان 
مرزی و خاص باید بتواند قدرت و اقتدار الزم در اداره نیروها را داشته باشد. مجموع این 

شرایط یک آدم با تجربه و مسلط بر امور را برای استانداری این استان می طلبد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: در شرایطی که آمریکا و 
اسراییل در منطقه و ایران تالش می کنند اختالف افکنی کنند باید 
با وحدت و همدلی اهداف شوم آنان را عقیم کنیم تا مایوس شوند این 
اتفاق نمی افتد مگر انسجام و وحدت بین جریان های سیاسی، مذهبی و قومی ایجاد 

و تحکیم شود.
رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: مشارکت جریان های 
سیاسی در عینیت بخشیدن به وحدت و انسجام بسیار حائز اهمیت است اما متاسفانه 
عادت کرده ایم تنها وقتی دشمن به ما حمله کرد در کنار هم، متحد شویم و به محض 

رفع خطر، تفرقه، تک روی  و منفعت گرایی های فردی و حزبی از سر گرفته می شود.
وی بر لزوم تعمیق وحدت بین اقوام، مذاهب و جریان های سیاسی تاکید کرد و افزود: 
امیدوارم وحدت و انسجام جریان های سیاسی صرفا با مصلحت گرایی سیاسی توأم 
نباشد بلکه با نگاهی عمیق و استراتژیک مورد توجه مسؤوالن و چهره های سیاسی قرار 

بگیرد.
وی ادامه داد: همانطور که همه مسئوالن نظام اعتقاد دارند، وحدت عامل پیشرفت و 

توسعه است و تفرقه عامل عقب ماندگی و اختالف افکنی است و پیامبر اکرم )ص( پیام آور 
همه خوبی ها و الگوی بشریت در همه اعصار تاریخ نیز بر مسئله وحدت، درِس ایثار 
و گذشت و توجه به همه اقشار جامعه تاکید کردند. ایشان در عصر خود کسی را که 
شهادتین را صرفا بر زبان جاری می کرد ولو اعتقاد قلبی به آن نداشت، با آغوش باز پذیرا 

می شد و با نگاه محدود و بدبینانه خودی و غیرخودی نمی کردند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: امروز وحدت مسلمانان، 
و  گروه ها  همه  دارد.  بیشتری  ضرورت  دیگری  زمان  هر  از  مختلف  مذاهب  و  اقوام 
جناح های سیاسی باید وحدت داشته باشند تا توطئه ها و تفرقه افکنی های دشمنان و 
تعمیق اختالفات مذهبی و قومی بین آحاد مردم خنثی شود. یقینا دشمن در اختالف 

جریان ها و مذاهب داخلی موفق به پیاده کردن نقشه های شوم خود می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: در شرایطی که آمریکا و اسراییل در منطقه و 
ایران تالش می کنند اختالف افکنی کنند باید با وحدت و همدلی اهداف شوم آنان را 
عقیم کنیم تا مایوس شوند این اتفاق نمی افتد مگر  انسجام و وحدت بین جریان های 

سیاسی، مذهبی و قومی ایجاد و تحکیم شود.

رحیمی جهان آبادی درخواست کرد

تعجیل دولت برای انتخاب استاندار خراسان رضوی
سبحانی فر

وحدت و همدلی در داخل کشور اهداف آمریکا و اسرائیل را عقیم می کند

تحلیل روز
لزوم برخورد با کسانی که قانون را دور زدند

سالمندان قانون گریز
طرح »اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان« ۲4 شهریور 
امسال با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب و 
پس از طی روال قانونی خود، به قانون تبدیل شد. حجت االسالم 
»حسن روحانی«، رئیس جمهور نیز این قانون را ۲7 شهریور ماه 
امسال برای اجرا، به سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد 
که مطابق آن بازنشستگان دو ماه فرصت یافتند از مسئولیتی که در 

اختیارشان است، کنار بروند.
افراد  بازنشستگان«  به کارگیری  »منع  قانون  بر  بنا  هرچند   
بازنشسته پس از ابالغ این قانون، تنها شصت روز فرصت داشتند 
که از مسئولیت  کناره گیری کنند، با وجود پایان یافتن مهلت مقرر 
برخی از مسئوالن در دستگاه ها و نهادهای مختلف هستند که 
از اجرای قانون سر باز زده و تالش می کنند با توسل به مسائل 
مختلف از جمله بحث »اعاده به کار یا اعاده به خدمت« قانون را 
دور بزنند. این مسئله اکنون نه تنها به یکی از مفرها و راهکارها برای 
افراد بازنشسته ای که قصد ندارند مطابق با قانون از مسئولیت 
کنار بروند، تبدیل شده، بلکه به محلی برای نزاع نهادهای مختلف 
نظارتی، مجری و قانون گذار تبدیل شده است که طبیعتا عالوه بر 
هدر رفتن وقت و منابع، موجب درگیری های غیر ضروری که تنها 
دود آن به چشم مردم و کشور می رود، می شود. جدیدترین این 
درگیری ها بین دیوان محاسبات و سازمان امور استخدامی شکل 

گرفته است.
به  »اعاده  ادامه کار  از  جلوگیری  پیگیر  بار  این  محاسبات  دیوان 

خدمت« شدگان
دادستان دیوان محاسبات که یکی از افراد پیگیر در اجرای قانون 
»منع به کارگیری بازنشستگان« است و در ماجرای جلوگیری 
از ادامه کار شهرداران بازنشسته نیز با جدیت پیگیر موضوع بود، 
اخیرا در واکنش به تخلف بعضی مدیران از قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان گفته که »همه بازنشستگان حتی آن عده  ای که اعاده 
به خدمت شده اند، شامل این قانون می شوند و باید مناصب خود 
را ترک کنند.« »فیاض شجاعی« توضیحاتی درباره وضعیت فعلی 
به کارگیری بازنشستگان پس از اجرای قانون مطرح کرده و گفته 

است از تاریخ ابالغ ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
یعنی ۱5 خرداد ۱395 که به موجب تبصره 5 آن، ماده 9۱ تا 
استخدام کشوری مصوب 3۱ تیر ۱345 نسخ صریح شده است، 
عمال اعاده به خدمت بازنشستگان به نحو مطلق منتفی است. وی 
افزود: به  عبارت دیگر، از تاریخ مذکور، برای اعاده بازنشستگان به 
خدمت دولتی، هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد. این امر بیانگر 
این است که اطالق و عمومیت به کارگیری بازنشستگان، شامل 
به کارگیری در قالب اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می شود. 
دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تفسیر مجلس از قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: در مقطع دیگری، مجلس 
اراده اش را مبنی بر اینکه منع اشتغال یا به کارگیری بازنشستگان 
به موجب تفسیر ماده 8  به خدمت هم می شود،  اعاده  شامل 
قانون تعدیل نیروی انسانی که در سوم خرداد ۱373 اعالم کرده 
و براساس آن در پاسخ به این که »آیا منظور از ممنوعیت اشتغال به 
کار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می گردد 
یا خیر؟« به صراحت و در قالب ماده واح��ده ای اعالم کرده که 
ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع این قانون، شامل 
اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده 
به خدمت کارکنان بازنشسته دولت که در ۱8 بهمن سال ۱360 
نیز تصویب شده، است. شجاعی ادامه داد: در نهایت در حال 
حاضر به  غیر از بند )چ( ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفا 
درباره جانبازان عزیز است، آن هم مشروط بر اینکه پیش از موعد 
یا به صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ ۲۱ اسفند 
۱395 و با سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته 
شده باشند، می توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت 
35 سال، دوباره بازنشسته می شوند. دادستان دیوان محاسبات 
در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مبنای قانونی دایر بر به کارگیری 
بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب 
دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 
وجود ندارد. همه بازنشستگان به کارگیری شده تحت عنوان اعاده 
به خدمت، به جز جانبازان با شرایط مذکور، باید حداکثر از ۲6 آبان 

۱397، مناصب و پست های خود را کنار بگذارند.
سخنانی که به مذاق دولتی ها خوش نیامد

دیوان  در  مسئول  مقام  این  قانون  به  مستند  سخنان  این 
محاسبات و اتمام حجت با مدیران بازنشسته گویا خیلی به مذاق 
برخی دولتی ها خوش نیامده، چرا که با واکنش تند معاون حسن 
روحانی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مواجه شده 
است. از قرار معلوم او نظری متفاوت با آنچه دیوان محاسبات اعالم 

کرده، دارد.
»جمشید انصاری« رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 
به اظهارات دادستان دیوان محاسبات درخصوص  واکنش  در 
بازگشت غیرقانونی بازنشسته های اعاده  به کار گفته که »دادستان 
دیوان محاسبات مسئول اظهارنظر در این مورد نیست. کسی که 
طبق قوانین موضوعه کشور اجازه بازگشت به کار را داشته باشد 
مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شود و خالف 
قانون نیست. هرکسی که اعاده به کار شده بازنشسته نیست و 
کسی نمی تواند تفسیر شخصی خود از مسائل را به عنوان قانون 

بیان کند.«
نشست سه قوه برای حل مشکل

این سخنان درحالی مطرح می شود که روز سه شنبه، نشست 
ویژه سه قوه برای بررسی و رفع ابهامات قانون منع به کارگیری 
تا  شده  برگزار  کشور  محاسبات  دیوان  محل  در  بازنشستگان 
تصمیمی هماهنگ و یکپارچه در خصوص جلوگیری از ادامه به 
کار افراد بازنشسته ای که تالش دارند از ابهامات و راه های فرار 
قانون مذکور بهره برده و همچنان در دستگاه ها مشغول بکار 
باشند، جلوگیری کرده و تصمیم های یکپارچه ای در این خصوص 
اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  سعیدی«  »زهرا  شود.  گرفته 
مجلس با اعالم خبر برگزاری این نشست با حضور نمایندگانی از 
قوای سه گانه در دیوان محاسبات خبر داده و گفته در این جلسه 
که در دیوان محاسبات و قبل از آغاز جلسه علنی مجلس برگزار 
شده، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دیوان عدالت اداری، 
معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان حضور داشته 

اند. وی با بیان این که این نشست در راستای ایجاد هماهنگی بین 
دستگاه ها برگزار شده، افزود: »با توجه به برخی تالش ها برای 
دور زدن قانون، رفع ابهامات و تاکید بر اجرای صحیح قانون امری 
ضروری است.« اقدامی که بسیار امیدوار کننده است و حتما می 
تواند در اجرای بهتر قانون به منظور جلوگیری از بازنشستگان موثر 
باشد، اما باید الزامات و بایدهایی در آن لحاظ کرد تا شاهد اجرای 

هرچه بهتر قانون باشیم.
دو موضوعی که باید حل بشود

بازنشستگان« چند ماهی  به کارگیری  قانون »منع  هرچند 
است، به تصویب رسیده و حتی مهلت قانونی برای پایان کار افراد 
بازنشسته به پایان رسیده است، حواشی و ترکش های آن گویا 
قرار است، همچنان ادامه دار باشد و هر روز موضوع جدیدی در 
خصوص آن مطرح شود؛ مسئله ای که شاید اصل قانون را از 
موضوع بیندازد و بیشتر حواشی پیرامون آن را پررنگ کند که قطعا 

هدف تصویب چنین قانونی نبوده است.
به نظر می رسد، یا این قانون جامعیت الزم را نداشته و نمایندگان 
پیش و در حین تصویب آن همه مسائل مبهمی که می تواند به 
حاشیه منجر شود را بررسی نکرده اند، یا اینکه بی قانونی برای عده 
ای به امری نهادینه تبدیل شده و میل به دور زدن هر نوع قانون 
همچنان در برخی افراد وجود دارد. در مسئله اول، نمایندگان 
مسائل  وی��ژه  به  قوانین  تصویب  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
اینچنینی باید پیش از مصوب کردن هر نوع قانونی، تمام راه های 
دور زدن قانون و مسائلی که مبهم است را بررسی کرده و حداکثر 
تالش خود را برای جلوگیری از بهره برداری های غیر مشروع 
برخی از قانون ببندند. در موضوع دوم، باید دستگاه های نظارتی 
با افرادی که تالش می کنند از موارد ابهام آمیز در قانون بهره ببرند 
و با توسل به حربه های مختلف قانون را دور بزنند، برخورد جدی 
انجام دهد و تحت تاثیر هیچ گونه جوسازی و اعمال فشار از سوی 
کانون ها و البی های قدرت قرار نگیرند. برخورد قاطع و جدی با 
این گونه مسائل می تواند کشور را در مسیر درست قرار بدهد و در 

نهایت منجر به بهبود شرایط کشور و مردم بشود.

دامپزشکی  شبکه  رئ��ی��س 
شهرستان مشهد گفت: از ابتدای 
سال جاری بیش از 6 هزار و ۲76 تن 
انواع نهاده، خوراک دام و طیور و سایر فرآورده های خام 

دامی به خارج از کشور صادرات داشته ایم.
از  یکی  اینکه صادرات  بیان  با  نژاد  محمود جوادی 
شاخصه های اصلی در توسعه پایدار و رشد اقتصادی 
شهرستان  این  دامپزشکی  کارشناسان  افزود:  است، 
طیور،  و  دام  خوراک  انواع  صادرات  بر  مدت  این  در 
دام،  غیرخوراکی  و  خوراکی  آالیش  یکروزه،  جوجه 
گوشت مرغ، تخم مرغ خوراکی و پوست و ساالمبور به 

خارج از کشور نظارت بهداشتی داشته اند. 
وی کشورهای هندوستان، ایتالیا ویتنام و افغانستان 
این  دامی  خام  فرآورده های  صادرات  اصلی  مقصد  را 

شهرستان بر شمرد و عنوان کرد: در این مدت قریب به 
39۲۲ تن خوراک دام و طیور؛ یک هزار و ۲ تن گوشت 
مرغ و ۲85 تن تخم مرغ خوراکی به کشور افغانستان 
صادر شده است. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان 
هزار   ۲7 و  میلیون   ۲ همچنین  کرد:  تصریح  مشهد 
پوست  و ۲۱5 جلد  و 507 هزار  یکروزه  قطعه جوجه 
صادر  کشور  از  خارج  به  مدت  این  در  ساالمبورنیز  و 
کرک  و  پشم  صادرات  مسئول  مقام  این  است.  شده 
بزی وگوسفندی را از جمله دیگر محصوالت صادراتی 

شهرستان مشهد عنوان نمود.

تربت  کشاورزی  جهاد  مدیر 
و  تن   ۱6 امسال  گفت:  ج��ام 
از  خشک  زعفران  گرم  کیلو   475

مزارع این شهرستان برداشت شد.
به گزارش ایرنا، اصغر خوشخو روز چهارشنبه سطح 
و  هزار  چهار  را  شهرستان  این  در  زعفران  کشت  زیر 
745 هکتار ذکر کرد و افزود: از این مقدار چهار هزار و 

4۲0 هکتار بارور است.
جام  تربت  در  زعفران  کشت  داش��ت:  اظهار  وی 
سطح  هکتار  هر  ازای  به  و  است  پراکنده  صورت  به 
برداشت  تا  کاشت  مرحله  از  نفرروز   ۲50 زیرکشت 

مشغول کار می شوند. 
این  در  خشک  زع��ف��ران  ب��رداش��ت  گ��ف��ت:  وی 
در  رقم  این  که  بود  تن   ۱3 گذشته  سال  شهرستان 

میانگین  و  داشته  افزایش  درصد   ۲6 جاری  سال 
تولید این محصول در هر هکتار به چهار کیلو و ۲00 

گرم رسیده است.
کشت  اف��زود:  جام  تربت  کشاورزی  جهاد  مدیر 
زعفران با توجه به نیاز کمتر به آب، با استقبال شدید 
کشاورزان روبرو شده است و به همین خاطر در سال 
ریزمغذی  و  شیمیایی  کودهای  تامین  جاری  زراعی 
مبارزه  آبیاری،  نوین  روشهای  از  استفاده  نیاز،  مورد 
مزارع  در  دام  چرای  از  جلوگیری  هرز،  علفهای  با 
زعفران و ارائه راهنماییها و توصیه های فنی در راستای 

حمایت از زعفرانکاران انجام شد.

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
و گ��ردش��گ��ری  ص��ن��ای��ع دس��ت��ی 
 6 امسال  ابتدای  از  گفت:  نیشابور 
میلیارد و 340 میلیون ریال تسهیالت مشاغل خانگی 
به متقاضیان در این شهرستان پرداخت شد که نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۱5 درصد افزایش داشته است.

افزود:  اعتمادی  اسماعیل  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
طرح   ۲۲ شامل  طرح   ۲9 به  تسهیالت  میزان  این 
مستقل و هفت طرح پشتیبان تعلق گرفته که موجب 
اشتغالزایی 50 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

شده است.
وی اظهار کرد: بیش از چهار هزار هنرمند در حوزه 
این  از  نیمی  که  فعال هستند  نیشابور  صنایع دستی 

تعداد به تراش سنگ فیروزه اشتغال دارند.
وی گفت: فعاالن این حوزه می توانند برای دریافت 
تسهیالت چهار تا 6 درصدی از بانکهای عامل اقدام 

کنند.
اعتمادی با بیان اینکه صنعت فیروزه تراشی نیازمند 
توجه و سرمایه گذاری بیشتر است افزود: هنرمندان 
بین  نمایشگاههای  در  شرکت  ب��رای  ت��راش  فیروزه 
المللی داخلی و خارجی از حمایت کامل اداره میراث 
به جهانیان  این صنعت  تا  برخوردار هستند  فرهنگی 

معرفی شود.
وی اظهار داشت: احیای سفال نیشابور که قدمت 
آن به قرن سوم هجری بازمی گردد و فرت بافی و گیوه 

بافی نیشابور در دستور کار قرار دارد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد خبرداد؛

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی در نیشابور 15 درصد افزایش یافتبیش از 16 تن زعفران خشک در تربت جام تولید شدصادرات بیش از 6000 تن خوراک دام و طیور 

خبرنگارعاطفه خوافیان

Atefehkhafiann@yahoo.com

محمودی: نمی توان 
گفت که کسب و کار در 

خراسان رضوی فضای 
سخت تری نسبت به 

سایر استان ها دارد زیرا 
دستورالعمل ها و آیین 
نامه ها و بخشنامه های 

دولتی برای همه شهرها 
و استانها صادر و 

مصداق می یابد اما توقع 
ما تعامل بیشتر از سوی 

دستگاه های استان 
است. متاسفانه در خطه 

ما تعامل کمتری از سوی 
برخی از دستگاه های 

اجرایی وجود دارد؛ 
هرچند این موضوع 
نسبت به سال های 

گذشته بهبود یافته است

,,

رشیدی: در قالب لیگ 
کسب و کار 280 تیم سه 

نفره، طرح های خود 
را برای ما ارسال کرده 
اند که از میان آن ها، 20 

مورد را برای اجرای 
بوم کسب و کار انتخاب 

خواهیم کرد و بر این 
اساس نیز به شرکت 
کنندگان نوجوانمان، 

آموزش هایی ارائه 
خواهد شد

,,

 گزارش عکس افتتاحیه شرکت تعاونی فرهنگیان (واقع در خیابان آبکوه ، آبکوه 6(
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شمشیری  حسن  حاج  دور  اق��وام  از  رقابی  حیدر 
حسن  حاج  است.  می شده  محسوب  وی  کارمند  و 
شمشیری صاحب چلوکبابی معروف شمشمیری در 
سرسخت  حامیان  و  طرفداران  از  که  بود  تهران  بازار 
دار  نیز دخل  رقابی  به حساب می آمد.  دکتر مصدق 
یک  زمان  آن  در  رقابی  بود.حیدر  شمشیری  مرحوم 
تاثیر  تحت  شدت  به  نیز  او  که  بود  دانشجویی  فعال 

مرحوم مصدق قرار داشت. 
باهم  رقابی معشوقه ای داشت که تصمیم داشتند 
ازدواج کنند. اما با اوج گیری مبارزات سال 3۲ تصمیم 
را  نامزدش یکی  و  برای وطنش  بین مبارزه  می گیرد 
انتخاب کند. برای همین در شب ۱6 آذر معروف که 
به شهادت 3 فعال دانشجویی می انجامد این شعر را 
سروده و بعد هم برای آخرین بار پیش نامزدش می رود 
حیدر  بعدها  می کند.  خداحافظی  همیشه  برای  و 
رقابی به عنوان یک مبارز دستگیر و تبعید می شود.
درسرنوشت یک ملت و در تاریخ هنر، گاه اثری چنان 
مردم  وحال  حس  و  می کشد  تصویر  به  را  زمانه  روح 
آن زمان را بیان می کند که به عنوان جزئی پایدار از 
فرهنگ و تاریخ آن ملت، همواره برجا می ماند. بیش 
و  اندوه  و  و حزن  روایت درد  ما،  از جامعۀ  از دو نسل 
شکست و مرگ خود را در ترانۀ  »مرا ببوس« با صدای 

حسن گلنراقی یافتند. 
سال ۱33۲عصر ظهور سروده هایی چون زمستان 
برای  که  بود  ایام  همان  در  بود  ثالث  اخوان  مهدی 
نخستین بار از رادیو ایران آن زمان و در برنامۀ » شما 
و رادیو « به گویندگی کمال مستجاب الدعوه آهنگی 
پخش شد که سال ها ذهن و زبان مردمان آن روزگاران 
دکتر  باشعر  ترانۀ   . داشت  وا  خود  مکرر  زمزمۀ  به  را 
ساختۀ  و  گلنراقی  حسن  صدای  با    ، رقابی  حیدر 
پیانوی  و  یاحقی  پرویز  ویلون  با  همراه  وفادار،  مجید 

مشیرهمایون شهردار.
خواننده اتفاقی

یک روز که اعضای ارکستر بزرگ رادیو در استودیو 
ا... خالقی  روح  انتظار  و  بودند  شماره 8 جمع شده 
را می کشیدند، حسن گلنراقی به دیدار پرویز یاحقی 
آمد. حسن فرزند یکی از تجار معتبر بازار بود که با اکثر 
استودیو  به  را  او  داشت.  رفاقت  و  هنرمندان دوستی 
راهنمایی می کنند، در آنجا پرویز یاحقی با ویولن، و 
یکی از نوازندگان با پیانو مشغول نواختن آهنگ» مرا 

چشمش  که  پرویز  بودند.  ببوس« 
گوید:  می  افتد،  می  گلنراقی  به 
گلنراقی  بده!  گوش  آهنگ  این  به 
به آهنگ گوش می دهد  بار  یکی دو 
و  می کند،  زمزمه  لب  زی��ر  را  آن  و 
برنامه  ضبط  مسئول  ضمن  این  در 
نشسته  دستگاه  پشت  که  موسیقی 
و  ان��دازد  می  راه  به  را  دستگاه  بود، 
متوجه  کسی  آنکه  بی  را  قطعه  این 
به  .گلنراقی  می کند  ضبط  ش��ود، 
مسئول  و  می رود  خودش  کار  دنبال 
طریق  از  را  شده  ضبط  نوار  ضبط، 
معینیان،  ب��رای  رادی��و  وق��ت  رئیس 
سرپرست انتشارات رادیو می فرستد. 
وقتی معینیان و سایر مسئوالن به نوار 
گوش می دهند، تصمیم می گیرند که 
پرویز  با  را  ماجرا  و  کنند  پخش  را  آن 

یاحقی در میان می گذارند. پرویز می 
گران  گلنراقی  برای  کار  این  گوید، 
تمام می شود، زیرا او از یک خانواده 
پدرش  و  است،  مذهبی  سرشناس 
مخالف  شدت  به  هنری  کارهای  با 
به  را  گلنراقی  شود  می  قرار  است. 
را  و موضوع  کنند  رادیو دعوت  اداره 
با خودش در میان بگذارند. گلنراقی 
را  یاحقی  پرویز  و گفته های  آید  می 
اصرار  علت  به  ولی  می کند،  تایید 
دوستان قبول می کند نوار بدون ذکر 
نام، و با نام خواننده ناشناس پخش 
شود .در همان ایام، مردمان گفتند و 
باور کردند که شعر این ترانۀ غمگین 
سرهنگ  را  شورانگیز  حال  درعین  و 
ژاندارمری ، عزت ا... سیامک  سروده 

است.

کوچ ترانه سرا
حیدر رقابی در سال ۱334 از ایران رفت و در کشور 
در  و  شد  کلمبیا  دانشگاه  در  تحصیل  سرگرم  آمریکا 
رشته » حقوق بین الملل « از این مرکز عملی لیسانس 
و فوق لیسانس خود را گرفت. ولی چون دست از ستیز 
سفارت  با  داشت،  برنمی  مرداد   ۲8 از  پس  رژیم  با 
ایران در آمریکا درگیر شد و زمانی که کارشکنی های 
آلمان  به »  ناچار  به  او تنگ کرد،  بر  را  سفارت عرصه 
برلین  دانشگاه  در  را  فلسفه  دکترای  دوره  و  رفت   »
نامه  هفته  و  نماند  خاموش  هم  برلین  در  و  گذرانید. 
ای به نام » پیشوا « منتشر کرد. پایان نامه ای را که 
رقابی برای گذرانیدن آزمایش دکترای خود نوشت » 
مکتب انقالبی ملت ها « نام داشت و در آن پیش بینی 
کرده بود  که سرانجام دو آلمان خاوری و باختری به 
هم خواهند پیوست.حیدر رقابی پس از انقالب بهمن 
۱357 ، بعد از بیست و چهار سال دوری از میهن، با 
این امید که بتواند خدمات سیاسی و اجتماعی اش را 
از سر بگیرد، به ایران بازمی گردد. ولی چندان توجهی 
به او نمی شود و به ناچار دوباره به آمریکا برمی گردد.
ده سال بعد از این بازگشت، به بیماری سرطان طحال 
در بیمارستان )UCLA( کالیفرنیا بستری می شود. با 
وخامت حالش، و با توسل به برادرش جهانگیر رقابی، 
در آخرین روزهای زندگی دوباره به ایران بازمیگردد، و 
نوزدهم آذر ماه سال ۱367 در تهران، رخت از جهان 
برمی چیند. او در گورستان ابن بابویه در شهر ری دفن 
است و از آنجایی که هرگز ازدواج نکرد ، بازمانده ای 
بیماری  گرفتار  خود،  عمر  پایان  در  گلنراقی  ندارد. 
آلزایمر و تومور مغزی شد، و در مهر ماه سال 7۲ در 
تهران درگذشت و در گورستان قدیمی امامزاده طاهر  

به خاک سپرده شد.
 او نیز مانند رقابی سرایندۀ ترانه هرگز ازدواج نکرد. 
در  او  اهدایی  ساختمان  جمله  از  او،  ام��وال  بیشتر 
هفتم  میدان  از  منشعب  شیراز  بهار  خیابان  ابتدای 
آسایشگاه معلولین  اختیار  به صورت موقوفه در  تیر، 
از  و سالمندان کهریزک قرار گرفت.درسال های پس 
کودتا؛ گل نراقی نیز چند بار به ساواک احضار شد تا 
بگوید با چه انگیزه ای مرا ببوس را خوانده است ، در 
قانع  را  بازجوها  توانستم  بار  :» هر  باره می گوید  این 
کنم که این ترانه را فقط به دلیل زیبایی عاشقانه آن 
بار  یک  نیستم.  ای  حرفه  خواننده  اساسا  و  خوانده 
خواندم و دیگر هم نمی خوانم « همین بازجویی ها را  
رقابی هم پس داد. انکار او دشوار تر از گل نراقی بود، 
زیرا پس از کودتا مدتی زندانی بود و پرونده سیاسی 

داشت.

شورای  مجلس  گفت:  دادگستری  یک  پایه  وکیل 
پویا  نیز در فقه  بایستی  به روز و  اسالمی در قوانین 
حوزه  در  مجلس  حرکت  و  نیست  که  باشد  پیشگام 

زنان کند است.
عباس  ام����روز"  روزن��ام��ه"ص��ب��ح  گ����زارش  ب��ه 
بودن«  زن  دشوار  »راه  نشست  در  شیخ االسالمی 
زنان  فراکسیون  عملکرد  بررسی  موضوع  با  که 
زنان  از  حمایتی  قوانین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روانشناسی  دانشکده  در 
به مناسبت  فردوسی مشهد در عصر روز چهارشنبه 
افزود:  شد،  برگزار  زنان  علیه  خشونت  منع  هفته 
و  شده  واقع  مظلوم  ما  کشور  در  حقوقی  مباحث 
و  است  ضعیف  بسیار  ما  حقوقی  مبانی  به خصوص 
ما در ابتدایی ترین موضوعات حقوقی که دنیا آن را 

حل کرده مانده  و عقب هستیم.
تعارض فقه و آرای آنان

سوال هایی  چنین  طرح  با  را  خود  سخنان  وی 
با  فقیهان  آرای  و  فقه  تعارض  حوزه  در  کرد:  شروع 
فقه  تفاوت  کرده ایم؟  چه  حقوقی  مسائل  موضوع 
دیکتاتوری،  و  دموکراسی  تفاوت  مدرن،  حقوق  و 
این ها  چیست؟  م��درن  و  سنتی  دول��ت  ت��ف��اوت 
مشکالت  ح��ل  ک��ه  هستند  مبنایی  موضوعات 
چالش ها  این  به  حل  و  پاسخ  گرو  در  ما  ریشه ای 

است.
یک پارچگی  از  ما  داشت:  اظهار  شیخ االسالمی 
حقوق  که  چرا  بوده   بهره مند  حقوقی  مسائل  در 
و   داشته  مشخص  چارچوب های  که  است  دانشی 
تغییراتی  راحتی  به  می تواند  و  بوده  به روز  و  مدرن 
را در ان ایجاد کرد. در این حوزه باید تعارض فقه و 
فهم  با تالش در جهت  و  را حل کرده  حقوق مدرن 
خواسته و نیاز جامعه که به اصطالح  زمان و مکان را 
حوزه  مسائل  تا  به کارگرفته  موضوعات  تشخیص  در 

زنان در این چارچوب حل شود.
ارثیه مهم ترین اجحاف در حق زنان

چالش های  برخی  توضیح  در  شیخ  االسالمی 
کرد:  مطرح  زنان  حقوق  زمینه  در  قانون گذاری 
ارث زنان یکی از موارد چالشی قانون بوده که برای 
طور  به  شود  تدبیر  اندیشه ای  باید  چالش  این  حل 
که  پدیرد  انجام  و...  حیات  زمان  در  تقسیم  مثال 
از  زن  این که  است  شده  زمینه  این  در  تالش هایی 

ورثه ارث ببرد گام بزرگی است.
تاحدودی  را داریم که  ادامه داد: چالش دیه  وی 
را مساوی کرده است. حق  و دیه  بیمه حل شده  با 

طالق زن با این که جایگاه فقهی دارد، اما اگر با فقه 
آن را حل نکنیم شاید حقوق مدرن بتواند موضوع را 
حل کند. حق قضاوت زنان مطمئنًا در آینده نزدیک 
نیز  هم  محکمه  قاضی  می توانند   زنان  و  شده  حل 
اساسی  قانون  در  سیاسی  رجال  تفسیر  و   باشند 
هم  زنان  شود.  حل  باید  جمهوری  ریاست  درمورد 

می توانند رئیس جمهور شوند.
ایستادن دور از تعصبات 

بر  مبنی  جدید  اخبار  به  اشاره  با  االسالمی  شیخ 
توضیح  همسر  اجازه  بدون  بانوان  کوه نوردی  منع 
را رها کنیم عده ای هستند  داد: اگر برخی مسائل 
که بسیار متعصب هستند و تفکرات در سنتی دارند 

خانواده  محدوده  در  باید  زن  که 
اما  کند،  را  شوهر  تمکین  و  بماند 
حوزه  در  هم  فقهی   مدرن  تفکرات 
با  می شود  که  دارد  وجود  خانواده 

آن بسیاری مسائل را حل کرد.
عضو  نشست  ای���ن  ادام����ه  در 
اسالمی  شورای  مجلس  فراکسیون 
در  مجلس  از  دوره  ای��ن  گ��ف��ت: 
برجسته ای  ویژگی های  زنان  حوزه 
در  و  داشته  گذشته  ادوار  به  نسبت 
زن  نماینده   ۱7 حدود  با  دوره  این 
را  زن  نمایندگان  تعداد  بیش ترین 
از  البته هنوز درصد کمی  داریم که 
 6 حدود  و  می دهد  تشکیل  را  کل 

درصد است.
حضور موثر زنان در مجلس

حمیده زرآبادی افزود: نمایندگان 

تأثیرگذای  شوراهای  در  دهم  مجلس  در  حاضر  زن 
برنامه ریزی،  و  مدیریت  توسعه  ش��ورای  هم چون  
هیئت  نیز  و  غذایی  امنیت  و  سالمت  عالی  شورای 
بورس عضویت داشته که در این شوراها تصمیمات 

مهمی در حوزه زنان اخذ می شود.
وی تصریح کرد: تعداد حضور زنان در این شوراها 
که  داشته  رشد  گذشته  ادوار  به  نسبت  هیئت ها  و 
کشور  در  تحصیل کرده  زنان  تعداد  این که  علی رغم 
ما  از تعداد مردان بیش تر است، اما تعداد زنان در 
بانوان  درنتیجه  و  است  کم  تصمیم گیری  مناصب 
همین  به  باشند؛  تاثیرگذار  قوانین  در  نمی توانند 

دلیل قوانین بعد زنانه پررنگی ندارند.
منع قانونی حضور در ورزشگاه ها 

زنان  حضور  کرد:  تاکید  زرآبادی 
نداشته  قانونی  منع  ورزشگاه ها  در 
قانونی  منظر  از  ما  حوزه  این  در  و 
وارد  م��وض��وع  ب��ه  نمی توانستیم 
شویم به همین دلیل از بعد نظارتی 
برای  کار  این  این که  تا  شده  وارد 
به  آن ها  ورود  شاید  که  گروه هایی 

ورزشگاه راحت تر بود، انجام شد.

موضوع  در  داش��ت:  اظهار  وی 
نیز  م��ا  و  اس��ت  دش���وار  راه  زن��ان 
یک جا  محدودیت  ها  که  معتقدیم 
برداشته شوند، اما به دلیل موانعی 
را  مسائلی  برخی  هستیم  مجبور 
نتایج  به  تا  ببریم  پیش  تدریجی 

مطلوب برسیم.

این گونه  به  را  زنان  حوزه  در  دولت  اقدامات  وی 
فرزند  که  زنانی  کاری  ساعت  کاهش  کرد:  تشریح 
و  رسانده  تصویب  به  را  دارند  معلول  یا  سال   6 زیر 
نیز ممنوعیت ازدواج زیر ۱3 سال برای دختران  در 
و در حال حاضر در کمیسیون  مجلس تصویب شد 

تخصصی  در حال بررسی است.
رشیده بودن؛ شرط ازدواج بدون اذن پدر

زر ابادی در خصوص طرح ازدواج بدون اذن پدر 
آن  داشت  شرط  یک  دادیم  ارائه  که  طرحی  گفت: 
هم این بود که دختران باالی ۲8 سال بتوانند بدون 
به  موضوع  این  متاسفانه  که  کنند  ازدواج  پدر  اذن 

صورت بدی در رسانه ها منتشر شد .
بدون  دختر  ازدواج  مورد  در  فقه  کرد:  بیان  وی 
و رشیده  باشد  باید رشیده  پدر می گوید دختر  اذن 
زیرا  نیست،  رشد  سن  فقط  که  می کند  تعریف  را 
این  رشیده  از  منظور  و  است  سالگی   ۱8 رشد  سن 
تأمین  و  استقالل  نظر  از  را  دختر  جامعه  که  است 

نیازهایش قبول داشته باشد.
زرآبادی تدکر داد:  قانونی که درحال حاضر برای 
ازدواج دختر بدون اذن پدر داریم خودش، خودش 
را نقض می کند و اشکال ساختاری دارد. در قانون 
پدر  کند.  ازدواج  پدر  اذن  بدون  دختری  اگر  داریم 
با  اما  شود  باطل  ازدواج  و  کند  شکایت  می تواند 
دیگر  و  کرده  ازدواج  که  دختر  آن  کار   این  به  عمل 
شامل این قانون نشده و یعنی می تواند دوباره برود 

با همان فرد ازدواج کند. 
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
باشد  حمایت گر  چتری  باید  ما  قوانین  شد:  یادآور 
در  یا  دیده  آسیب  که  اف��رادی  و  خانواده ها  برای 
خانواده  یک  در  که   چرا  هستند  آسیب  معرض 
پسر  چه  دختر  برای  چه  تصمیمات  تمام  که  سالم 
به وجود  مشکلی  و  شده  گرفته  خانواده  همراه  به 

نمی آید. 
پدرو  که  دختری  ب��رای   ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
مادرش از هم جدا شده و او با مادر زندگی می کند، 
دلیل  به  می تواند  پدر  کند،  ازدواج  بخواهد  اگر 
این  قانونی   حل  راه  و  ندهد  ازدواج  اجازه  لجبازی 
است که دختر به دادگاه رفته و اجاره ازدواج گرفته 
صادر  رأی  ب��ودن  رشیده  اس��اس  بر  نیز  دادگ��اه  و 
در  که  دختری  یک  ازدواج  شروع  وقتی  می کند. 
از دادگاه باشد، می تواند  خانواده آسیب دیده بوده 
که  این  ضمن  آورد.  وجود  به   بیش تری  مشکالت 
این  است  بهتر  داده  اج��ازه ای  چنین  فقه  وقتی 

موضوع در قوانین ما هم باشد.

داستان یک ترانه که در اوج  مبارزات سیاسی خلق شد؛

یک عاشقانه سیاسی
در حاشیه همایش »راه دشوار زن بودن« ؛

در قانون چند قدم عقب هستیم
کارگردان تئاتر گفت: به تبلیغات باید بیشتر توجه 
و  منظم  صورت  به  کمیته  ای  باید  عبارتی  به  شود، 
اختیار  در  تبلیغاتی  تابلوی  تا  شود  تشکیل  منسجم 

تئاتر و متولیان آن بگذارد.
تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  برجسته  عبدا... 
مشهد  کتاب  نمایشگاه  حاشیه  در  مشهدمقدس  در 
اظهار داشت: امسال نمایشگاه کتاب مشهد تنها از 
استقبال  واقعی  معنای  به  و  بود  شلوغ  ظاهری  نظر 
و  ناشران  با  نمایشگاه  یک  هویت  نداشت،  کننده 
کتاب های آنها شکل می گیرد، در حوزه تئاتر ناشران 

و کتاب های مطلوبی نبودند.
کارگردان تئاتر خاطرنشان کرد: در جشنواره هفته 
پیش سندروم پای بی قرار اجرا شده که ظرفیت سالن 
در 60 شب  برنامه سال گذشته  تکمیل شد، همین 
اجرا شد که در تمامی 60 روز از آن استقبال بسیاری 
به عمل آمد، تاکنون تمامی اجراهایم مورد استقبال 

تماشاچیان قرار گرفت.
برجسته تصریح کرد: تاریکی مجدد یکی از اجراهای 
پر بازدیدم بود که عالوه بر دو سال گذشته، امسال نیز 
بازتولید کردم و ظرفیت سالن تئاتر کامالً تکمیل شد، 
به  آخرین اجرا مربوط به سندروم پای بی قرار بود که 
خوبی مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. برجسته 
ادامه داد: تا جای امکان تالش بر تولید نمایش های 
مطلوب، آشناییت مخاطب با تئاتر و راه اندازی سایت 
تبلیغ  و  تئاتر  سالن  کمبود  مشکل  رفع  اما  داشتیم 
تجهیزات  بحث  در  است،  ما خارج  از عهده  گسترده 
باید بیشتر به تئاتر پرداخت، صندلی های استانداردی 

در سالن های نمایش وجود ندارد.
در  نشستن  برای  تماشاگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
مکانی با امکانات گرمایشی و سرمایشی، نور و صوت 
در  گذشته  سال  می کند،  هزینه  استاندارد  و  مناسب 
 49 امامت  منطقه  در  تئاتر  یک  ساخت  شهر  شورای 
تصویب شده است، البته ساخت این سالن از مدت ها 
پیش در نظر گرفته شده و در انتظار اسپانسر بودیم اما 
در حال حاضر به دنبال انجام امور اجرایی آن هستند.

بیان کرد: حتی در صورت ساخته شدن  برجسته 
تئاتر  سالن  بسیاری  تعداد  کمبود  هنوز  مکان،  این 
تبلیغات  به  همچنین  می شود،  مالحظه  مشهد  در 
باید کمیته  ای  به عبارتی  بیشتر توجه شود،  باید  نیز 
تابلوی  تا  شود  تشکیل  منسجم  و  منظم  صورت  به 
در  بگذارد،  آن  متولیان  و  تئاتر  اختیار  در  تبلیغاتی 
مالی  حمایت  به  احتیاجی  امر  این  تحقق  صورت 

نیست.

انتشار  به  واکنش  در  مشهد  دادس��ت��ان  معاون 
کرد:  اظهار  ساله ،   9 دختر  ازدواج  از  ممانعت  خبر 
دادستان و مدعی العموم وظیفه حفظ حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم و خاصه حمایت از کودکان و 

نوجوانان را عهده دار است.
به گزارش مشهد فوری،قاضی نیره عابدین زاده در 
مورد  در  رسانه ای  جانب  از  خبری  انتشار  به  واکنش 
ممانعت  او  ازدواج  از  که  ساله ای   9 دختر  سرنوشت 
شد، اظهارداشت: دادستان و مدعی العموم وظیفه 
حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و خاصه 

حمایت از کودکان و نوجوانان را عهده دار است.
ماه  چند  که  همانطور  قضا  دستگاه  اف��زود:  وی 
کودکی  حقوق  نقض  از  موقع  به  اقدامی  در  گذشته 
از شهروندان این جامعه اقدام کرد، در اقدامی مشابه 
حریم  نقض  با  اشخاص  و  افراد  استفاده  سوء  از  نیز 

خصوصی این کودک جلوگیری به عمل می آورد.
گفت:  انقالب  و  عمومی  مشهد  دادستان  معاون 
افراد باید بدانند که اخالق و قانون اجازه نخواهد داد 
افراد رسانه را ابزار عنوان مسائل خصوصی دخترکی 
موقع  به  اق��دام  صورت  در  وی  سرنوشت  که  نماید 

معلوم نبود.
زندگی  چنانچه  اینکه  بیان  با  زاده  عابدین  قاضی 
رسانه ای  نگاه  ساز  زمینه  بخواهد  کودک  یک  آینده 
برای افراد و اشخاص گردد قطعا ورود جدی خواهد 
نمی دهد  اج��ازه  قضا  دستگاه  کرد:  بیان  داش��ت، 
اقدامات مددکاری و روانشناسی چند ماهه که زمینه 
رسانه ای  بازیچه  گردیده،  ساله   9 دختر  آرامش  ساز 

گردد.

رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دارد  وجود  دنیا  در  نمایشگاهها  از  مدل  یک  گفت: 
که صرفا نمایشگاه تخصصی و دانشگاهی کتاب می 
باشد لذا این اداره کل پیگیر راه اندازی دائمی چنین 

نمایشگاهی در مشهد است.
به گزارش ایرنا، جعفر مروارید پس از یک هفته برپایی 
'نمایشگاه بین اللملی کتاب مشهد، افزود: این نوع از 
نمایشگاه به یک مکان دائمی و ثابت نیاز دارد تا در یک 
مکان مشخص نمایشگاه کتاب برای همیشه تاسیس و 
دایر شود. وی ادامه داد: نمایشگاههای دائمی کتاب 
معموال در سطحی عالی، فاخر و آکادمیک راه اندازی 
می شوند که قاعدتا قیمتهای کتابهایش هم متفاوت 
بوده و مشتریان خاص خود را دارد لذا نمایشگاهی برای 

عموم شهروندان محسوب نمی شود.
رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
همچنین گفت: آگاهی دانشگاهیان و نخبگان نسبت به 
نشر کتابهای خارجی با تاخیر زمانی حاصل می شود. بر 
این اساس باید اقدامی انجام داد تا نخبگان دانشگاهی 
ایران در چارچوب نمایشگاه کتاب با مکتوبات جدید به 

زبان بین المللی مواجه شوند.
وی افزود: در این صورت می توان امید داشت جریان 
بخش  در  اساس  این  بر  گیرد.  شکل  ترجمه  نهضت 
تحقق  دنبال  به  فروش  از  بیشتر  خارجی،  کتابهای 
بین  نشر  و  مواجهه فرهنگها هستیم. در عرصه چاپ 
المللی، به دنبال این هستیم که نخبگان ایرانی مطلع 
و فضای  اند  تبدیل شده  به کتاب  نظریاتی  شوند چه 
به سمت عرضه چه  الملل  بین  چاپ کتاب در عرصه 
مفاهیمی گرایش دارد.مروارید ادامه داد: مواجهه با نشر 
کتابهای خارجی کمک می کند تا محقق و نظریه پرداز 
ایرانی از مطالب و نظرات عرضه شده در خارج از مرزها 
نیز برای ترجمه به زبان فارسی استفاده کند. همچنین 
چشم اندازی بیابد تا اگر خواست کتابی را از فارسی به 
زبانهای دیگر ترجمه کند با توجه به شرایط روز بداند باید 

کدام کتاب را با چه نوع محتوا و گرایشی انتخاب کند.
مروارید در ادامه گفت: امسال ناشران کتابهای نشر 
سال ۱397 را به نمایشگاه آوردند و بدین ترتیب یکی 
از ایراداتی که هر ساله به نمایشگاه کتاب مشهد وارد 
می شد که فاقد کتابهای چاپ جدید می باشد برطرف 
شده بود. برخی ناشران هم اظهار می کردند کتابهای 

جدیدشان در مسیر رسیدن به نمایشگاه است.
تمامی  چشمه'  'نشر  مثال  عنوان  به  اف��زود:  وی 
کتابهای چاپ ۱397 خود را بطور کامل به نمایشگاه 
مشهد آورد و من هم در بازدیدهایی که داشتم از ناشران 
خواستم کتابهای چاپ جدیدشان را در ویترینی خاص 

به نمایش بگذارند.

معاون درمان وزارت بهداشت: 
را  درمانی  هزینه های  ارجاع،  نظام 

کاهش می دهد
یک  تربیت  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
پزشک  پس  است،  هزینه بر  بسیار  متخصص  نیروی 
در حوزه  تنها  که  ببیند  را  بیمارانی  باید  فوق تخصص 
تخصص کاری اوست، با این کار می توان هزینه ها را 

به درستی مدیریت کرد و میزان آن را کاهش داد.
همایش  در  جان بابایی  قاسم   ، ایسنا  گ��زارش  به 
در  که  خانواده«  پزشک  الکترونیک  ارج��اع  »نظام 
شد،  برگزار  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  سپید  برج 
افزود:  سالمت  حوزه  در  عدالت  وضعیت  با  رابطه  در 
ایجاد شود می توان عدالت در حوزه  اگر نظام ارجاع 
زمینه  این  در  بخشید. خوشبختانه  تحقق  را  سالمت 
بحث سهمیه بندی خدمت برای تک تک دانشگاه های 
سطح بندی  همچنین  شده،  مشخص  پزشکی   علوم 
این  اقدام  انجام شده است. مهمترین  نیز  بیماری ها 
است که خدمت درمانی را در قالب نظام الکترونیک 
ارائه دهیم. کاری که دنیا سال هاست انجام می دهد و 
ایران در این زمینه عقب است. بنابراین از نظر قانونی 
و شرعی موظفیم از بضاعت خود به درستی استفاده 
ایم.  شده  خیانت  مرتکب  صورت  این  غیر  در  کنیم 
درواقع اگر در حوزه ارائه خدمات نظمی نباشد مردم از 

خدمات درمانی یکسانی برخوردار نخواهند شد. 
تحول  طرح  دس��ت آورده��ای  جمله  از  اف��زود:  وی 
سالمت در حوزه بهداشت می توان به کاهش بیماران 
سال  در  داش��ت.  اش��اره  کشور  از  خارج  به  اعضامی 
برای  اع��زام  کشور  از  خارج  به  نفر   ۱۲ تنها  گذشته 
درمان اعزام شده اند. از سویی دیگر همه نوع خدمات 
درمانی در کشور ارائه می شود. درواقع یکی از دالیل 
افزایش امید به زندگی و طول عمر مردم، ارائه خدمات 
مناسب در حوزه بهداشت و درمان است. بیش از 50 
کشور  بیمارستان های  در  سرطانی  بیماران  از  درصد 
پیوند   ۲500 از  بیش  همچنین  می شوند.  درم��ان 
کلیه انجام می شود و در کنار آن بیش از ۱000 پیوند 
مغزواستخوان، کبد، و قلب داریم. نکته مهم اینجاست 
برای  از کشورهای همسایه  بیمار  زیادی  تعداد  روزانه 
ایران  وارد  گوناگون  حوزه  های  در  بدن  اعضای  پیوند 

می شوند.
نظام  طرح  راستای  در  داد:  ادام��ه  جان بابایی 
افزایش  بیمارستانی  تخت های  تعداد  سالمت، 
تخت  هزار   30 به  تعداد  این  بناست  و  است  یافته 
پزشکان  تعداد  دیگر  سویی  از  برسد.  بیمارستانی 
برای  اس��ت.  یافته  افزایش  پزشکی  دانشجویان  و 
متخصص   ۱۲0 تعداد  زابل  مانند  شهری  در  نمونه 
خدمات  که  داری��م  پزشکی   گوناگون  رشته های  در 

ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند. 

خبر خبر
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در  داروس��ازان  انجمن  رئیس 
و  غذا  سازمان  رئیس  از  نامه ای 
سازمان  همکاری  با  تا  خواست  دارو 
برخی  انحصارطلبی  از  جلوگیری  برای  پزشکی  نظام 
تولید کنندگان دارو، به پزشکان توصیه شود تا داروها با 

نام ژنریک تجویز شوند.
دارو،  و  غذا  سازمان  عمومی  رواب��ط  اع��الم  بنابر 
درنامه دکتر محمدباقر ضیاء به دکتر غالمرضا اصغری 
شرکت  برخی  رساند،  می  استحضار  »به  است:  آمده 
یا  و  برند  اختصاصی،  داروه��ای  کننده  تولید  های 
اقتصادی  شرایط  از  سوء  استفاده  با  لیسانس  تحت 
و  مقررات  وضع  با  المللی،  بین  های  تحریم  و  کشور 
برای  را  فعالیت  عرصه  خودبینانه،  های  دستورالعمل 
داروخانه داران به شدت تنگ کرده اند و با تمرکز دادن 

شرکت های  برخی  نزد  خود  اختصاصی  محصوالت 
پخش که خود سهامداران آن هستند و با تدارک یک 
سیستم پروموشن پزشک محور، انحصار بی سابقه ای 
ژنریک  داروهای  اثرات مشابه  با  داروهایی  در مصرف 

ایجاد کرده اند.
لذا از حضرتعالی تقاضا داریم به منظور پایان دادن 
به شرایط مذکور و انحصارطلبی عده ای خاص در این 
مقوله و جلوگیری از رانت و فساد که می تواند به واسطه 
جامعه  در  القاء  به  منجر  تبلیغاتی  روش ه��ای  بعضی 
همکاری  با  و  فرمایید  ورود  موضوع  به  شود،  پزشکی 
سازمان نظام پزشکی به پزشکان توصیه شود تا مشابه 
اسامی  با  داروها  "تجویز  با  مقدس  دفاع  دوره  شرایط 
ارکان  سایر  و  مردم  به  احتمالی  اجحاف  مانع  ژنریک" 

سیستم توزیع شود.«

انتقال  س��ازم��ان  سخنگوی 
بیشترین  گفت:  ای���ران  خ��ون 
سال  تا 35  خون ۲6  اهداکنندگان 
سن دارند که 38 درصد از اهداکنندگان خون در کشور 

را تشکیل می دهند.
به گزارش ایرنا، بشیر حاجی بیگی افزود: اهداکنندگان 
نظر  از  رتبه  دومین  هم  سال  تا 45  سنی 36  گروه  در 
اهدای خون در کشور را به خود اختصاص داده اند و این 
در حالی است که کمترین میزان اهدای خون در کشور 
متعلق به گروه سنی 56 تا 60 سال است که سه درصد از 

جمعیت اهداکنندگان را شامل می شوند.
وی خاطرنشان کرد: اهداکنندگان خون بین سنین ۱8 
تا ۲5 سال شامل ۱7 درصد و افراد در گروه سنی 46 تا 
55 سال ۱5 درصد از اهداکنندگان خون را تشکیل می 

دهند.
 50 باالی  سالم  فرد  هر  از  داد:  ادامه  بیگی  حاجی 
سال   60 سن  تا  ۱8س��ال  ب��االی  سن  و  وزن  کیلوگرم 
۱0،5سی سی یا میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 

خون گرفته می شود.
وی تصریح کرد: حجم کیسه های خون اهدایی 450 
لیتر است و 63 سی سی ماده ضد  یا میلی  سی سی 

انعقادی درون کیسه ها خون موجود است.
سن  حداقل  گفت:  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
برای اهدای خون ۱8 سال تمام و حداکثر  قابل قبول 
سن 60 سال تمام است. حداکثر سن برای اولین اهدای 
اهداکننده  بعدی  دفعات  برای  و  است  سال   60 خون 
در سال(  خون  اهدای  بار  حداقل ۲  )با سابقه  مستمر 

حداکثر 65 سال است.

م��ع��اون وزی���ر دادگ��س��ت��ری 
دینی  های  آموزه  طبق  گفت: 
از  هم  تولد  از  قبل  حتی  ک��ودک 

حقوقی برخوردار است.
بشر  معاون حقوق  به گزارش مهر، محمود عباسی 
کنفرانس  در  دادگستری  وزارت  الملل  بین  وام��ور 
اسالم  در  اینکه  بیان  با  کودکان  حقوق  ای  منطقه 
حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود، گفت: در 
آموزه های دینی ما نه تنها از ابتدای تولد کودک بلکه 
قبل از تولد برای کودکان حقوق قانونی در نظر گرفته 
شده است و در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز 
قوانین زیادی در خصوص حقوق کودکان وجود دارد  

که زمینه اجرای قوانین نیز فراهم شده است.
عباسی گفت: حقوق کودکان در تمام جوامع دارای 

جایگاه ویژه ای  است و اگر حقوق بنیادین کودکان را 
حفظ کنیم می توانیم اینده روشنی برای انها متصور 
تحصیل  حق  نکنند،  کار  دارند  حق  کودکان  شویم. 
دارند و باید در جمع خانواده باشند واین حقوقی است 

که باید برای کودکان در نظر گرفت.
جزو  ای��ران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  وی 
حقوق  کنوانسیون  عضو  که  است  کشورهایی  اولین 
و فحشا  پروتکل فساد  و  کودکان در سازمان ملل شد 
و تعهد نامه جلوگیری از کارکردن کودکان را نیز امضا 
حقوق  کنوانسیون  هماهنگی  شورای  گفت:در  کرد، 
کودکان وزارت دادگستری ۱6 نهاد در رابطه با حقوق 
کار  دادگستری  وزارت  البته  هستند  عضو  کودکان 
اجرایی انجام نمی دهد بلکه وظیفه جمع کردن نهاد 

ها را کنار هم دارد.

درخواست رئیس انجمن داروسازان از رئیس سازمان غذا و دارو؛

داروها با نام ژنریک تجویز شوند
سخنگوی سازمان انتقال خون:

26 تا 35 ساله ها بیشتر خون اهدا می کنند
معاون وزیر دادگستری:

کودک حتی قبل از تولد هم حقوقی دارد

تعداد حضور زنان 
در این شوراها و 

هیئت ها نسبت به ادوار 
گذشته رشد داشته که 

علی رغم این که تعداد 
زنان تحصیل کرده 

در کشور ما  از تعداد 
مردان بیش تر است، اما 
تعداد زنان در مناصب 
تصمیم گیری کم است 

و درنتیجه بانوان 
نمی توانند در قوانین 
تاثیرگذار باشند؛ به 

همین دلیل قوانین بعد 
زنانه پررنگی ندارند

,,
سال 1332 عصر ظهور 

سروده هایی چون 
زمستان مهدی اخوان 

ثالث بود در همان ایام 
بود که برای نخستین 

بار از رادیو ایران آن 
زمان و در برنامۀ » شما 

و رادیو « به گویندگی 
کمال مستجاب الدعوه 

آهنگی پخش شد که 
سال ها ذهن و زبان 

مردمان آن روزگاران را 
به زمزمۀ مکرر خود وا 

داشت 

,,
هر بار توانستم بازجوها را قانع کنم که این ترانه را فقط به دلیل زیبایی عاشقانه آن خوانده و اساسا خواننده 

حرفه ای نیستم. یک بار خواندم و دیگر هم نمی خوانم 

,,

خبر

علوم  دانشگاه  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیر 
پزشکی مشهد گفت: پایگاه اورژانس رضویه از خارج از 
این شهر به داخل شهر منتقل شد و برای اولین بار شهر 

رضویه از این امکان بهره مند شد.
به گزارش روزنامه"صبح امروز"رضا وفایی نژاد در مراسم 
افتتاحیه اولین مرکزفوریت های پزشکی و اورژانس۱۱5 
در شهررضویه که در صبح روز پنج شنبه با حضور جمعی 
از اعضای شورای شهر و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و نیز جمعی از شهروندان شهر رضویه افزود: پایگاه 
اورژانس رضویه که پیش از این در داخل نیروگاه سیکل 
ترکیبی شریعتی این منطقه واقع شده بود، پس از تبدیل 
شهرک رضویه به شهر، با توافق دانشگاه علوم پزشکی و 

شورای شهر رضویه، به داخل شهر منتقل شد.
دستگاه  یک  شامل  پایگاه  ای��ن  ک��رد:  تصریح  وی 
با ۲نیرو به صورت شبانه روزی فعال است و  آمبوالنس 
عالوه بر شهر رضویه جاده های اطراف را نیز پوشش می 

دهد.
با  رضویه  شهر  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وفایی نژاد 
۱۲هزار نفر جمعیت در پنج کیلومتری مشهد قرار دارد و 
جمعیت آن با احتساب حومه )بخش رضوی( به 70هزار 

نفر می رسد.
نخستین  به عنوان  رضویه  اورژان��س  کرد:  مطرح  وی 
اورژانس در شهرهای کوچک استان است که در ایستگاه 
مشترک با آتش نشانی قرار گرفته است، و تا شعاع 30 
کیلومتری شهر رضویه را خدمت رسانی  کرده که  بخش 

رضویه نیز از این خدمت استفاده می کند.

افتتاح نخستین مرکز فوریت های 
پزشکی در شهر رضویه

مدیر حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد؛

گزارش ویژه
گذری از هفته منع خشونت علیه زنان؛

خودمان را به آن راه نزنیم!

کاری  انجام  برای  که  بود  پیش  وقت  چند  همین 
وارد پزشکی قانونی شدم. تا چشم کار می کرد پر بود 
از آدم هایی که هرکس برای کاری آمده  بود یکی عصا 
به دست برای دریافت دیه تصادف. کمی آن طرف تر 
زیر چشم کبود گوشه ای  با  و سال  دخترکی کم سن 
نشسته بود سعی می کرد صورت خودش را پنهان کند 

تا با چهره آشنایی روبرو نشود. 
دختران  که  حجر  عصر  از  گرفتن  فاصله  به  انگار 
فقط جلوی  از خاک دفن می شدند  تلی  زیر  معصوم 
زنان  را گرفته ایم. خشونت علیه  به گوری  زنده  همین 
تمامی ندارد و روش های آن کمی متفاوت تر از گذشته 
نمود پیدا کرده است. از اخم های درهم برادر بزرگ  تر در 
جمع خانوادگی گرفته تا دختری که جمع های فامیلی 
را دوست ندارد، چون در صورت لبخند نازکی بر لب، 
اخم های درهم برادر و پدر را تحویل می گیرد. خنده و 
شادمانی اش را به پای سبک سری می نویسند و یکی از 
توی آن جمع پیدا می شود که بگوید: »سنگ سنگین 
را هرچه با پا بزنی تکان نمی خورد اما سنگ بزرگ به 

راحتی قل می خورد!«
زمانی که حرف از خشونت به میان می آید خیلی از 
یا دندان شکسته در صورت  و  افراد دنبال رد کبودی 
بر  مشت  کوبیدن  همیشه  خشونت  اما  می گردند  زن 
صورت و ابراز خشم به صورت فیزیکی نیست. خشونت 
انتخاب  حق  که  دخترکی  همان  خصوصی  زندگی 
خشونت  ن��دارد.  زندگیش  مسائل  کوچک ترین  در 
یعنی نخندیدن در جمع ، بچگی نکردن و ادای خانم 
جمع،  در  زدن  حرف  از  ترس  درآوردن،  را  بزرگ ترها 

خشونت یعنی حس جنس دوم بود، غصه مامانی را که 
کسی برایش صدا بلند کرده و گفته »چرا ته دیگ ها له 
شده؟« خشونت یعنی ندادن نظر نه برای اینکه کسی 
نظر تو را نمی پرسد نه، فقط برای اینکه فرهنگ »زن 
ناقص العقل است« بیشتر از هرچیز دیگری جا افتاده 

است. 
"نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای 
اسالمی دالیل خشونت علیه زنان را این گونه توضیح 
داد: یکی از مهم ترین این دالیل شرایط خانوادگی از 
قبیل سن، تعداد فرزندان و محل تولد زن است و دلیل 
دوم وجود خشونت مسائل یا شرایط اجتماعی مانند 
اعتیاد، تحصیالت و شغل همسر بوده که به خشونت 

علیه زنان دامن زده و این خشونت را تشدید می کند."
قرن  و  نزدیکی  همین  در  بخواهید  را  راستش 
داشتن  علی رغم  که  می شناسم  را  زنی  بیست ویکم، 
شغل مطلوب و درآمد خوب، پس از ازدواج مجبور شد 
که همسرش  دلیل  این  به  تنها  کند  رها  را  همه چیز 
معتقد بود که زن نباید درآمد مستقلی داشته باشد، 
چون هر لحظه ممکن است توقع بی جا کند و خوشی 

بزند زیر دلش! 
زن خانه داری را می شناسم که به قول خودش مشکل 
شکر  رو  خدا  می گوید:  او  ن��دارد.  زندگی  در  خاصی 
همسرم آدم بدی نیست، دست بزن ندارد  اما دوست 
خودش  می گوید  و  کنم  آمد  و  رفت   دوستانم  با  ندارد 
نقش یک دوست خوب را برایم بازی می کند. می گوید: 
وقتی زن ها یک جا دور هم جمع می شوند، حرف های 
خاله زنکی می زنند و زندگی شان بهم می ریزد. همیشه 
و  می شوند  جمع  هم  دور  زن ها  می زند:  را  مثال  این 
او  زندگیشان می رود روی هوا.  از  و  تخمه می شکنند 
می گوید: شوخی همسرم این است که مرا به نام پسرم 
صدا می زند و می گوید: »برو توی آشپزخانه به کارهایت 

رسیدگی کن«.
کردن  بلند  از  دارد،  مختلفی  شکل های  خشونت 
دست و کتک زدن، تا تحقیر، توهین، سرزنش، سرکوفت 
زمان  طول  در  آرام  آرام  که  است  ترسی  خشونت  و... 
بر جان زن نشسته و مردی است که بی کالم و تماس 
بدنی در را باز می کند و زن ناگهان مضطرب می شود، 
غمگین می شود و حتی دلیلش را هم نمی داند و تنها 
در حضور مرد انگار کالفه است .انگار خودش نیست 
مدام ترس دارد از خوب نبودن انگار ترس دارد که برای 
مردش کم باشد و باید الغرتر و یا چاق تر شود و برای 
بوده  باید سنگین تر  باشد  زیبا  نگاه مردش  این که در 
خودش  همیشه  باید  باشد.  بلد  بهتر  را  داری  خانه  و 
حوصله داشته باشد، خوشحال باشد، همه چیز تمام 
باشد، عیب و نقصی نداشته باشد، جوری که انگار تمام 
کتاب های اخالق را از روی او نوشته باشند. انگار باید 
تمام دنیا را درک کند، به همه دنیا حق بدهد و سهمی 

از حق برای خودش نخواسته باشد. 
"عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری استان 
البرز تصریح کرد: خشونت تنها کتک کاری و فیزیکی 
نیست بلکه دامنه بسیار گسترده ای دارد و در این میان 
سمن ها و و تشکل های مردم نهاد که برخاسته از مردم 
هستند می توانند نقش موثری در منع خشونت علیه 
زنان در جامعه داشته و به خوبی این نقش را ایفا کنند.

آموزش  عدم  به  اش��اره  با  گرمارودی  داوودی  هما 
کلینیک های  نبود  و  ساده  زبان  به  حقوق  همگانی 
حقوقی که از خالهای عمده در این زمینه است؛مطرح 
کرد: تحقق این موارد در کشور بسیار محدود بوده و 
این در صورتی است که کشورهای دیگر در این زمینه 
پیشرفت خوبی داشته اند و لذا سمن ها می توانند در این 
بخش گام موثری برداشته و این اموزش ها را گسترش 
دهند و قدم های مفیدی بردارند." کتک بدترین نوع 

خشونت علیه زنان نیست چرا که کبودی و زخم خوب 
از  که  به نفسی  اعتماد  و  و شادابی  و قدرت  می شوند 
زن در طول سال ها و ماه ها گرفته می شود و این عدم 
اعتماد گاهی هیچ وقت و هیچ وقت ترمیم نمی شود و 
گاهی دست سنگین پدری است که بر صورت دخترک 

پنج ساله خود بلند  شده اما هرگز فرود نمی آید.
بادگلو زدن های مرد مصداق خشونت است درست که 
به جای تشکر از از دست پخت عالی او که نتیجه حبس 
شدن صبح تا ظهر او در آشپزخانه، تنها صدای است که 
شنیده می شود.  خشونت خود ما زنان هستیم که همه 
این ها را پذیرفته و هیچ اعتراضی به هیچ کسی نداشته و 
حتی اگر زنی در میان ما برای دفاع از حق خود برخیزد 
به او لقب فالن و بهمان می دهیم و هیچ کس حواسش 

به خشونت های زیرپوستی نبوده و نیست .
گاها  و  بسیار  خشونت های  کشورم  در  هرساله 
و  خاطره  هنوز  می شود  سرزمینم  زنان  به  سهم گینی 

شک یک خبر بد فراموش نشده که خبر بد و خشونت 
از طرف دل سوز  به هم نوعانم می شود آن هم  دیگری 

ترین افرادی که باید نقش حامی را داشته باشند.
پیش  س��ال  دو  که  اعظم  زجه های  ص��دای  هنوز 
شوهرش او را در خانه به مدت ۲۱ روز حبس کرد در 
گوشم زنگ می خورد. با خودم می گویم صدای چند 
اعظم دیگر از چند خانه در این شهر و شهرهای دیگر 
نای بلند شدن ندارد؟ از خودم می پرسم چند اتفاق تلخ 
دیگری باید روان زنان این سرزمین را آزرده کند؟ چرا 
باید مادرهای این آب و خاک به جای آرامش، در باد 

تحقیر و توهین ها باشند؟
این هفته را نیز با همایش هایی به بهانه منع خشونت 
علیه زنان به پایان رساندیم اما واقعا با به پایان رسیدن 
این هفته خشونت نیز به پایان می رسد؟ خروجی این 
این  همه همایش ها و نشست ها چیست؟ در گردباد 

اتفاق ها تنها چیزی که نیاز داریم قانون است و بس.
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و شهرسازی شورای شهر  رئیس کمیسیون عمران 
شهری  مدیریت  و  پنجم  شورای  نگاه  گفت:  مشهد 
برخوردار،  کم  و  پیرامونی  مناطق  به  دوره  این  در 

عملگرایانه بوده است. 
در  نیا  مهدی  هادی  محمد  امروز  صبح  گزارش  به 
شهری،  عدالت  جستجوی  "در  تخصصی  نشست 
همت  به  که  شهری"  ماندگی  ج��دا  و  جاماندگی 
جمعی  حضور  با  و  شهر  شورای  های  پژوهش  مرکز 
و  اساتید  و  شهری  مدیران  مناطق،  ش��ه��رداران  از 
متخصصان شهرسازی برگزار شد، با بیان این مطلب 
و  شهر  نسبت  حاشیه  متفاوتی  رویکردهای   : افزود 
مناطق پیرامونی وجود دارد اما در شورای شهر پنجم 

ما همواره به این حوزه نگاه عملگرایانه داشته ایم.
وی با اشاره به ماده 55 قانون شهرداریها که وظایف 
بیشتر  گفت:  اس��ت،  ک��رده  مشخص  را  ش��ه��رداری 
بینی  پیش  قانون  این  در  شهرداری  برای  که  وظایف 
شده مربوط به حوزه خدمات رسانی، زیرساخت های 
شهری و خدمات جمع اوری زباله و فضای سبز و این 

گونه خدمات است.
اشاره  با  مشهد  شهر  شورای  پنجم  دوره  عضو  این 
شهر  حاشیه  در  ها  خانواده  گریبانگیر  که  مشکالتی 
مشهد است، ادامه داد: حوزه مداخله مدیریت شهری 

با ساختار فعلی، اقتصاد خانوداه ها نیست .
مهدی نیا با اشاره به اصل 3۱ و ۲8 قانون اساسی 
اظهار کرد: حق داشتن مسکن برای هر ایرانی و فراهم 

کردن زمینه اشتغال از جمله وظایف دولت است.
ای��ن وج��ود ش��ه��رداری طرح  با  آور ش��د:  ی��اد  وی 
توانمندسازی تهیه می کند تا با توانمندسازی ساکنان 

کیفیت زندگی ساکنان ارتقا پیدا کند.
مهدی نیا گفت: تاکنون 3_4 طرح برای بافت آبکوه 
تهیه شده که ۲ طرح با رویکرد توانمندسازی بوده اما 
چون  عواملی  هم  اش  دلیل  است  نرسیده  نتیجه  به 

وظایف، رویکرد و ساختار بوده است.
در راستای کاهش درد و رنج ساکنان مناطق پیرامونی و 

کم برخوردار گام برداریم 
و شهرسازی شورای شهر  رئیس کمیسیون عمران 
اشاره  آلمان  در  محلی  دولت  گیری  شکل  به  مشهد 
کرد و گفت: مدیریت یکپارچه به معنای دولت محلی 
در آلمان محقق شده است و تامین مسکن اقشار کم 

درآمد جزو وظایف دولت محلی است.
مهدی نیا افزود: شهرداری مسکن هایی را دارد که 
در اختیار اقشار کم در آمد قرار می دهد و در اگر هم 
می  اجاره  خصوصی  بخش  از  باشد  نداشته  مسکن 
قرار  هدف  جامعه  و  درآمد  کم  افراد  اختیار  در  و  کند 

می دهد.
وی یاد آورشد: در شهر دورتموند آلمان 65 درصد 
مساکن شهر متعلق به یک شرکت بخش خصوصی و 

در اجاره شهرداری است.
مهدی نیا تاکید کرد: با توجه به تجربه حوزه آکادمی 
و عملی و هم چنین تنگناهای موجود مدیریت شهری 
باید اقداماتی انجام داد تا درد و رنج مردم در مناطق 

پیرامونی کاهش پیدا کند.
برای  ذکریا  اراضی  هکتار   50 اختصاص  ها  رسانه 

ساماندهی مناطق کم برخوردار را طلب کنند
هم چنین در این نشست رئیس کمیسیون مناطق 
مشهد  شهر  پنجم  شورای  برخوردار  کم  و  پیرامونی 
بیمارستان  اح��داث  پیگیری  بجای  رسانه ها  گفت: 
به  ذکریا  اراضی  هکتار   50 اختصاص  شهر،  حاشیه 
زیرا  کنند  طلب  را  کم برخوردار  مناطق  ساماندهی 
احداث آن بیمارستان اصل نیست، اصل، ساماندهی 
حاشیه شهر مشهد با جمعیت یک میلیون و ۲00 هزار 

نفری است.
کار  به  آغاز  در  داش��ت:  اظهار  فیضی  رمضانعلی 
مدیریت شهری جدید و در بازدید با همراهی تقی زاده 
پیرامونی  مناطق  از  مشهد  شهردارسابق  خامسی، 
مجموعه  که  کردم  تاکید  نکته  این  بر  کم برخوردار،  و 
رخدادهای اقتصاد ملی و شهری ایجاب نمی کند که 
در این مناطق به سمت اجرای پروژه های بزرگ و کالن 

برویم.
وی تصریح کرد: بلکه باید حسب عدالت اجتماعی 
و خدمات دهی  عادالنه تر، به سمت اجرای پروژه های 

این  تا  برویم  محله  مقیاس  در  پرشمارتر  و  کوچک 
و  پیرامونی  توسعه مناطق  و محرک  پیشران  پروژه ها، 

کم برخوردار باشند.
شهر،  حاشیه  در  مستقیم  مداخله گری  بجای  دولت 

میانجیگری کند
فیضی خاطرنشان ساخت: تحقق این مهم و اجرای 
از  سلسله ای  که  است  آن  نیازمند  نیز  پروژه ها  این 
این  حوزه  در  دخیل  و  متولی  نهادهای  و  دستگاه ها 
مناطق، همکاری کنند. معتقدیم دوران مداخله گری 
مستقیم دولت در حاشیه شهرها و مناطق پیرامونی و 
کم برخوردار پایان یافته است و حال دولت تنها باید در 
این حوزه میانجیگری بکند زیرا در حدود ۱00 سالی 
هیچ  می گذرد  تهران  در  نشینی  حاشیه  ایجاد  از  که 

درمانی برای آن توسط دولت یافت نشده است.
این  در  نیز  شهرداری  وظیفه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میان، تسهیلگری است، ادامه داد: مشارکت مردم در 
برخی موارد و همچنین بخش خصوصی به نمایندگی 
از مردم نیز در این حوزه بسیار تاثیر گذار می باشد و 
همچنین هم افزایی دستگاه های متولی در این حوزه 
که تعداد آنها در ستاد بازآفرینی پایدار شهری به 30 

دستگاه می رسد نیز برای پیشبرد اهداف الزم است.
ساکنان  بجای  ذکریا،  اراض��ی  هکتار   50 انتفاع 

حاشیه شهر، به آستان قدس رسید
برخوردار  کم  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
کرد:  عنوان  پنجم،  دوره  در  مشهد  شهر  ش��ورای 
زیرا  است  م��وارد  همه  از  اولی تر  قانون  به  پایبندی 
قانون های خوبی تصویب شده اما اجرایی نمی شوند. 
در دولت قبل مصوبه ای در هیئت وزیران به عمل آمد 
که 50 هکتار از اراضی ذکریا به عنوان بانک زمین برای 
پشتیبانی طرح های بهسازی و نوسازی و امور توسعه 

بخش مناطق پیرامونی و کم برخوردار اختصاص یابد.
ما  که  ناهماهنگی  یک  بخاطر  حال  افزود:  فیضی 

یک سال در حال پیگیری رفع آن هستیم، اختصاص 
این 50 هکتار زمین را به صورت تهاتر در ازای ساخت 
نظر  در  حر  بولوار  اول  در  شهر  حاشیه  بیمارستان 
گرفته اند، بیمارستانی که یک سال و نیم از کلنگ زنی 
آن می گذرد و هیچ اقدامی جز کلنگ زنی نشده است.
تغییر  یک  تنها  کار،  این  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کاربری و انتفاع برای آستان قدس ایجاد شده است 
بهسازی  و  نوسازی  برای  که  دیگری  انتفاع  هیچ  و 
مناطق پیرامونی و کم برخوردار مفید باشد و از اهداف 
ادامه  ایجاد نشده است،  بوده  وزیران  مصوبه هیئت 
ساماندهی  برای  دستش  هم  شهرداری  حاال  داد: 
شهر  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  شهر،  حاشیه 
اراضی  هکتار   50 آن  که  صورتی  در  است،  خالی 
صدها  با  می توانست  زکریا  در  شده  داده  اختصاص 
تا ما  هکتار زمین در مناطق کم برخوردار تهاتر شود 
بتوانیم پروژه های محرک توسعه را در آن مناطق آغاز 

و اجرایی نماییم.
حاشیه  بیمارستان  احداث  پیگیری  بجای  رسانه ها 
ساماندهی  به  ذکریا  اراضی  هکتار   50 اختصاص  شهر، 

مناطق کم برخوردار را طلب کنند
این عضو شورای شهر مشهد اذعان داشت: در قلب 
منطقه 5 و در میان مناطق ناکارآمد، منطقه پورطرقی 
است،  ش��ده  ایجاد  برنامه ریزی  از  که  دارد  وج��ود 
محدوده  این  در  ضوابط  و  است  کامل  سرانه هایش 
 5 منطقه  همه  می خواهیم  اگر  حال  شده،  رعایت 
مشهد مانند پورطرقی باشد باید امکانات و مقدوراتی 

داشته باشیم که نداریم.
دنبال  به  اینکه  بجای  خواست  رسانه ها  از  فیضی 
شهر  حاشیه  بیمارستان  شدن  احداث  یا  کلنگ زنی 
 50 اختصاص  دنبال  به  نیست،  اصل  که  باشند، 
بهسازی  و  ساماندهی  ب��رای  ذکریا  اراض��ی  هکتار 
مناطق پیرامونی و کم برخوردار شهر باشند، زیرا مردم 
و  بهسازی  زندگیشان  محل  اگر  حاضرند  مناطق  آن 
ساماندهی شود، بجای مراجعه به بیمارستانی در چند 
شهر  داخل  بیمارستان های  به  منزلشان،  کیلومتری 
مراجعه کنند. وگر نه من معتقدم آن بیمارستان صد 
سال آینده هم اصال گلنگ نخورد زیرا آن اصل نیست، 
اصل ساماندهی حاشیه شهر با جمعیت یک میلیون و 

۲00 هزار نفری است.
مناطق،  شهرداران  از  تعدادی  نشست،   این  در 
مهندسین  و  دانشگاه  اساتید  ش��ه��ری،  م��دی��ران 
و نظرات تخصصی  بیان دیدگاه ها  به  نیز  شهرسازی 

خود پرداختند.

بزرگترین مجموعه چند منظوره فرهنگی و ورزشی 
کارگران در شرق مشهد احداث می شود.

با  استان  کارگران  ورزشی  و  فرهنگی  اداره  رئیس 
توسعه  و  حمایت  منظور  به  افزود:  مطلب  این  بیان 
فرهنگ ورزش برای همه بزرگترین مجموعه فرهنگی 
شهرداری  حمایت  با  کارگران   3 شماره  ورزش��ی  و 
مشهد در منطقه کم برخوردار و حاشیه نشین مشهد 

احداث می شود.
ضوابط  برحسب  اف���زود:  محمدی  حمیدرضا 
موظف  استان ها  کشور،  کارگران  ورزشی  فدراسیون 
جهت  را  بانوان(  )آقایان،  ۲5تیم  ساالنه  هستند 
برگزاری مسابقات کارگری به مسابقات کشوری اعزام 
نمایند و همچنین میزبانی رقابت های کارگران را نیز 

عهده دار شوند.
وی ورود تیم های کارگری به مشهد را ۱۱ آبان ماه 
ذکر کرد و گفت: مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی 
بابانظر مجموعه  در سالن  ماه  آبان  کاراته کشور ۱۲ 

شماره یک کارگران مشهد برگزار خواهد شد.
ورزش  از  حمایت  راس��ت��ای  در  داد:  ادام��ه  وی 
میزبانی  جاری  سال  در  استان  کارگران  قهرمانی 
و  دو  کشتی،  فوتسال،  کاراته،  قهرمانی  مسابقات 

میدانی و تکواندو کشور را برعهده داریم. 
مشهد میزبان کاراته کارگران

محمدی افزود: مسابقات قهرمانی کاراته کارگران 
ملی  ورزشکاران  حضور  با  و  تیم   ۲0 حضور  با  کشور 

پوش و لیگ برگزار خواهد شد.
وی افزود: مسابقات قهرمانی کاراته که به میزبانی 
کارگران  ملی  تیم  انتخابی  می شود،  برگزار  مشهد 
کشور جهت اعزام به مسابقات المپیاد کارگری جهان 
است که سال آینده به میزبانی کشور اسپانیا برگزار 

خواهد شد.
این  در  کننده  شرکت  تیم های  شد:  ی��ادآور  وی 
شد  خواهند  مشهد  وارد  ماه  آب��ان   ۱۱ مسابقات 
برگزار  ماه  آب��ان   ۱۲ مسابقات  افتتاحیه  مراسم  و 

می شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین نیمه اول 
دی ماه میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی کشور را 

برعهده داریم.
وی تصریح کرد: مسابقات فوتسال کارگری کشور با 
حضور ۱۲ تیم برگزار و تیم شهرداری مشهد نماینده 

کارگران خراسان رضوی در این رقابت ها نیز است.
قهرمانی تکواندو کشور

وی در ادامه از میزبانی مسابقات قهرمانی تکواندو 
تکواندو  مسابقات  داد:  ادامه  و  داد  خبر  نیز  آقایان 
آقایان در صورت جذب حامی مالی بهمن ماه سال 
این  در  البته  که  شد  خواهد  برگزار  مشهد  به  جاری 

خصوص رایزنی ها صورت گرفته است.
آقایان  کارگران  میز  روی  تنیس  تیم  اعزام  از  وی 

شرکت پرهام به مسابقات جهانی اسپانیا خبر داد.
وی همچنین یادآور شد: در رشته کشتی کارگران 
ملی  تیم  اردوی  به  نماینده  نفر   3 رضوی  خراسان 

کارگران کشور دعوت شده اند.
توسعه ورزش همگانی

توجه  در بخش  یادآور شد:  وی 
در  اقدامات  همگانی  ورزش  به 
انجام شده است  خور شایسته ای 
اس��دی  محمد  ک��ه   زم��ان��ی  از  و 
کارگران  همگانی  ورزش  مدیریت 
شده اند  دار  عهده  نیز  را  استان 
ارتباط  در  توجه ای  قابل  خدمات 
کارگران  ورزش همگانی  توسعه  با 

صورت گرفته است. 
ورزش  توسعه  همچنین  وی 

صبحگاهی و عصرگاهی در میان کارمندان و کارگران 
مجموعه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را از 

دیگر اقدامات انجام شده ذکر کرد.
وی در ادامه از راه اندازی اتوبوس سالمت و نشاط 
مجموعه کارگری استان نیز خبر داد و گفت: اتوبوس 
همگانی  ورزش  هیئت  همت  به  نشاط  و  سالمت 
مجموعه کارگری استان از اوایل دی ماه فعالیت خود 

را در استان آغاز خواهد کرد.
راه اندازی اتوبوس سالمت و نشاط

اتوبوس  ان��دازی  راه  از  ه��دف  درب��اره  محمدی 
و نشاط در مجموعه کارگری استان تصریح  سالمت 
نشاط  و  سالمت  اتوبوس  اندازی  راه  از  هدف  کرد: 
قامتی،  ساختار  نظر  از  کارگران  پایش 
فشار  عروقی،  و  قلبی  بیماری های 
مسابقات  برگزاری  همچنین  و  خون 
و  بومی  ب��ازی ه��ای  جمله  از  سنتی 

محلی در مجموعه کاری ذکر است.
ورزش��ی  و  فرهنگی  اداره  رئیس 
از  همچنین  رضوی  خراسان  کارگران 
معافیت ۱0درصد ارزش افزوده صنایع 
و کارخانجات تولیدی خبر داد و گفت: 
در  ورزش  توسعه  در  که  کارفرمایانی 
صنایع و مجموعه خود سرمایه گذاری 

کنند طبق قانون از ۱0درصد ارزش افزوده تولیدات 
معاف خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: کارفرمایان می توانند از این 
تربیت  به  مراجعه  با  و  استفاده  ظرفیت  و  پتانسیل 
بدنی اداره تعاون، رفاه و کار خراسان رضوی تقاضای 

خود را مطرح نمایند.
35 انجمن

در  ورزش��ی  انجمن   35 فعالیت  به  اش��اره  با  وی 
مجوعه تربیت بدنی کارگران استان گفت: با تعامالت 
خوبی که با اداره ورزش و جوانان استان، شهرداری 
و آموزش و پرورش داریم خوشبختانه اغلب مسابقات 
ورزشی را در محیطی سالم و پرنشاط برگزار کرده ایم. 
کارگران  ورزشی  مجموعه  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
در  ورزش���ی  س��ال��ن   7 گ��ف��ت:  شهرستان ها  در 
گناباد،  نیشابور،  چناران،  قوچان،  شهرستان های 

تربت جام و تربتحیدریه در اختیار کارگران قرار دارد.
اعزام تیم دو و میدانی خراسان رضوی

محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: برحسب نظر 
کارگران  میدانی  و  دو  تیم  کشور  کارگری  فدراسیون 
خراسان رضوی به عنوان نماینده کشور به مسابقات 

جهانی اسپانیا اعزام خواهد شد.
وی ادامه داد: با ورود سنجری مدیرکل تعاون، رفاه 
ورزش  از  وی  حمایت های  و  استان  اموراجتماعی  و 
را  خوبی  موفقیت های  کارگران  قهرمانی  و  همگانی 
بانوان  شنای  تیم  قهرمانی  جمله  از  بودیم،  شاهد 
خراسان رضوی در کشور که هفته گذشته به میزبانی 
مشهد برگزار شد، در این مسابقات بعد از تیم شنای 
تیم های  ترتیب  به  رضوی  خراسان  کارگری  بانوان 
سومی  و  دوم  قزوین  استان  و  بختیاری  محال  چهار 

کشور را کسب کردند.
وی همچنین از میزبانی خراسان رضوی در رشته 
کوهنوردی کارگران کشور در اردیبهشت ماه سال 97 

خبر داد.
مجموعه  ک��رد:  نشان  خاطر  ادام��ه  در  محمدی 
فرهنگی و ورزشی شماره ۲ کارگران مشهد در شهرک 
سالن های  ب��ودن  دارا  با  )قاسم آباد(  مشهد  غرب 
خدمت  در  مصنوعی  چمن  زمین  و  سرپوشیده 

کارگران و عموم شهروندان است. 
خراسان  کارگران  ورزشی  و  فرهنگی  اداره  رئیس 
ویژه  استخر  افتتاح  از  همچنین  ادام��ه  در  رضوی 
خبر  مشهد  یک  شماره  کارگری  مجموعه  در  بانوان 
داد و گفت: بانوان کارگر می توانند هر روز با تخفیف 
از  شهروندان  عموم  همچنین  و  درصدی   50 تا   40

امکانات این مجموعه استفاده کنند.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی رویکرد این دوره شورا درباره حاشیه شهرمشهد را تشریح کرد:

عملگرایی در حاشیه
مهدی نیا: نگاه شورای پنجم به مناطق پیرامونی و کم برخودار، عملگرایانه است

رئیس اداره فرهنگی و ورزشی کارگران خراسان رضوی خبر داد

احداث بزرگترین مجموعه ورزشی کارگران در شرق مشهد

جلوخان  پروژه  از  مقدس  مشهد  منتخب  شهردار 
کالئی  محمدرضا  ک��رد.  بازدید  فردوسی  آرامگاه 
شهردار منتخب مشهد ضمن بازدید از کارگاه پروژه 
زمان بندی  جدول  از  فردوسی  آرامگاه  پیشخوان 
کرد.   حاصل  اطالع  پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت  و 
وی با تاکید بر مولفه های کیفی، بر ضرورت سرعت 

پیشرفت این پروژه تصریح کرد. 
کمیسیون  رئیس  ریاضی،  مسعود  بازدید  این  در 
احمد  مشهد،  شهر  شورای  توس  عمران  و  توسعه 
محمود  سید  مشهد،   ۱۲ منطقه  شهردار  محبی 
شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت  سرپرست  ریحانی 
مشهد و حمیدرضا باقری مدیرعامل سازمان عمران 

شهرداری مشهد نیز حضور داشتند. 
آرامگاه  جلوخان  ساماندهی  و  بازپیرایی  طرح 
نامه  تفاهم  و  خورد  کلید  گذشته  سال  از  فردوسی 
ای نیز به امضای محمدرضا حیدری رئیس شورای 
شهردار  خامسی  زاده  تقی  قاسم  شهرمشهد، 
مدیرکل  فر  مکرمی  ابوالفضل  و  مشهد  سابق 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
این  امسال  نوروز  ایام  در  و  رسید  رضوی  خراسان 
و  جمهور  رئیس  معاون  مونسان  حضور  با  طرح 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
پس  سرانجام  و  شد  رونمایی  کشور  گردشگری  و 
در  بازپیرایی  طرح  ب��رای  اداری  مراحل  طی  از 
آذرم��اه   ۲6 کشور  فرهنگی  میراث  فنی  ش��ورای 
در  شد.  آغاز  طرح  این  اجرایی  عملیات  امسال 
فضای  از  هکتار   7 ح��دود  اس��ت  ق��رار  ط��رح  ای��ن 
مصوب  طرح  براساس  فردسوی  آرامگاه  جلوخان 
بازپیرایی شود ، البته با توجه به تاریخی بودن این 
محدوده اقدامات بازپیرایی در سطح و بدون ایجاد 
آن  براساس  و  بود  خواهد  بنا  احداث  و  تاسیسات 
شهرداری   97 بودجه  در  شهر  اسالمی  شورای  چه 
حدود  مشهد  شهرداری  است  قرار   ، کرده  مصوب 

۱5 میلیارد تومان در توس هزینه کند.

جشنواره ای  برگزاری  از  مشهد   9 منطقه  شهردار 
تحت عنوان » باغ بی برگی« با حضور اساتید برجسته 
عرصه ادب و هنر مشهد در محل باغ بزرگ وکیل آباد 

خبر داد.
برگی  بی  باغ  جشنواره  گفت:  فرهادیان  حسین 
نشاط  حوزه  در  شهروندان  مشارکت  جلب  هدف  با 
بیان  و  شهر  به  بیشتر  تعلق  احساس  اجتماعی، 

دیدگاه های هنری شهروندان مشهدی برگزار شد.
وی بیان کرد: این جشنواره در سه بخش عکاسی ، 
از  نفر   ۱50 از  بیش  حضور  میزبان  نقاشی  و  شعر 

عالقه مندان این عرصه بوده است.
ه��ادی  حضور  ب��ا  جشنواره  ای��ن  اس��ت  گفتنی 
فرهنگی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون  بختیاری، 
مشاور  جراح  زری  مشهد،  شهرداری  اجتماعی  و 
شهردار در امور بانوان و رضا دانایی معاون اجتماعی 
سازمان اجتماعی و فرهنگی در طبیعت زیبا و پاییزی 

بوستان وکیل آباد اجرا شد.

برگزاری مانور اقتدار بسیجیان در پایانه 
مسافربری و آرامستان بهشت رضا )ع(

شهرداری  شهدای  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
در  بسیجیان  امنیت  و  اقتدار  مانور  گفت:  مشهد 
پایانه مسافربری امام رضا )ع( و آرامستان بهشت رضا 
)علیه السالم( با رژه موتورسواران بسیجی برگزار شد.
به  اف��زود:  خبر  ای��ن  اع��الم  با  حسامی  حسین 
مناسبت هفته بسیج، با هماهنگی و محوریت حوزه 
مقاومت بسیج شهید سید عباس اعلمی شهرداری 
مشهد، مانور اقتدار بسیج در پایانه مسافربری امام 

رضا )علیه السالم( مشهد مقدس برگزار شد.
حسامی خاطرنشان کرد: 50 موتور سوار بسیجی 
سمت  به  اقتدار  مانور  اجرای  از  بعد  مراسم  این  در 
با  میثاق  تجدید  برای  السالم(  )علیه  رضا  بهشت 
رهبری   معظم  مقام  و  )ره(  راحل  امام  های  آرمان 
که  کردند  حرکت  شهدا  مطهر  گلزار  عطرافشانی  و 
سازمان  حوزه   ٦ از  بسیجیان  از  نفر   ٦٠٠ حدود 
به  اتوبوس  طریق  از  نیز  استان  کارمندان  بسیج 
آرامستان  این  در  بزرگ  مراسمی  و  پیوستند  آن ها 

برگزار شد.
شهرداری  شهدای  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
تصریح کرد: این مانور اقتدار با هماهنگی سرهنگ 
 ۲ حوزه  فرمانده  محمدزاده  محمدرضا  پاسدار  دوم 
مشهد  شهرداری  اعلمی  عباس  سید  شهید  بسیج 
مقدس و با مشارکت سازمان بسیج کارمندان استان 

و هیئت موتور سواری مشهد مقدس انجام شد.

گفت:  رضوی  خراسان  وجوانان  ورزش  کل  مدیر 
در  میزبانی   بیشترین   98 سال  در  تا  تالشیم  در 
رویدادهای بین المللی و کشوری را در استان برگزار 

کنیم.
فرزاد فتاحی در مجمع سالیانه هیئت تنیس روی 
ورزش  اداره کل  اجتماعات  در سالن  که  استان  میز 
در  که  مواردی  از  یکی  گفت:  شد،  برگزار  جوانان  و 
گرفته  نظر  در  وجوانان  ورزش  کل  ادارات  ارزیابی 
می شود حضور در بین ۱0 تیم برتر در تمامی رشته ها 

است.
انجام  که  ارزیابی هایی  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
می شود رشته ها دسته بندی و حمایت مالی و سخت 
و  جوانان  امور  ساماندهی  می گیرد،  صورت  افزاری 
ارزیابی  در  مهم  موارد  دیگر  از  به شهرستان ها  توجه 

استکه باید بیش از پیش به آن توجه شود.
از  یکی  رضوی  خراسان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
تعامل  را  استان  سطح  در  ورزش  پیشرفت  راه ه��ای 
بین هیئت های ورزشی و آموزش و پرورش دانست و 
با ایجاد ارتباط دوسوی و توجه به این بخش  افزود: 
و زیرساخت های  انسانی  نیروی  پتانسیل  از  می توان 
معاونت  با  که  جلسه ای  در  شد،  بهره مند  ارگان  این 
از روند تعامل  تربیت بدنی آموزش وپرورش داشتیم 
هیئت تنیس روی میز با آموزش و پرورش خبردادند 

که جای امیدواری است.
فتاحی با تاکید بر توجه به رده های پایه، بیان کرد: 
توجه  پایه  دررده های  رشته  این  مستعدین  به  هرچه 
توسعه  گذشته  از  بیش  نیز  رشته  این  شود  بیشتری 
سخت  نظر  از  مناسبی  برنامه ریزی  و  یافت  خواهد 
افزاری و امکانات لحاظ خواهد شد، از دیگر وظایف 

مهم این هیئت توجه به شهرستان ها است.
بین  سطح  در  مجهز  سالنی  اح��داث  آغاز  از  وی 
و  خبرداد  مشهد  در  میز  روی  تنیس  ویژه  المللی 
افزود: باتوجه به اینکه سالن تخصصی برای این رشته 
وجود ندارد تصمیم گرفتیم یکی از طبقات ساختمان 
ورزشی در حال احداث واقع در سالن شهید بهشتی 

را به این رشته اختصاص دهیم.
رض��وی  خ��راس��ان  وج���وان���ان  ورزش  م��دی��رک��ل 
پایگاه  رابه  استان  داری��م  درنظر  کرد:  خاطرنشان 
با  کنیم،  تبدیل  مختلف  رشته های  در  المللی  بین 
استانداری و شواری شهر نیز جلسات خوبی را برگزار 
رویدادهای  میزبانی  بیشترین   98 سال  در  تا  کردیم 
کشور و بین المللی را در خراسان رضوی برگزار کنیم، 
از این رو در تالشیم تا از ظرفیت های شهرستان ها در 

این میزبانی ها بهره مند شویم.

پدیده بعد از 12 هفته باخت
نوعی  ب��ه  ک��ه  پ��دی��ده  و  سپاهان  تیم  دو  دی���دار 
برگزار می کردند  دیدار هفته چهاردهم   حساس ترین 
با برتری سپاهان به پایان رسید. این دیدار 6 امتیازی 
بازی  تماشای  اینکه  علت  به  که  شد  برگزار  درحالی 
از  مملو  نقش جهان  ورزشگاه  بود  اعالم شده  رایگان 
تماشاگر بود. به هرحال این بازی با تک گل مهرداد 
به  تا سپاهان  رسید  پایان  به  دقیقه  ۲7  در  محمدی 
را  پدیده  جای  و  کند  صعود  بندی  رده  جدول  صدر 
بگیرد. در حال حاضر هر دوتیم با ۲9 امتیاز بیشترین 
که  کرده اند  کسب  لیگ  سیزدهم  هفته  تا  را  امتیاز 
برتر  به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر لیگ  سپاهان 
در  اینکه  از  بعد  مشهد  پدیده  فوتبال  تیم  دارد.   قرار 
هفته اول در مقابل پرسپولیس که با ضربه پنالتی علی 
باخت  طعم  امروز  به  تا  دادند  شکست  به  تن  علیپور 
رانچشیده بودند اما آنها امروز یک شکست دیگر  را  در 

مقابل سپاهان بعد از ۱۲ هفته تجربه کردند.

دواران خراسان رضوی اسطوره اقتدار 
جوانان کشور

مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی طی پیامی 
موفقیت بزرگ دو داور خراسانی را تبریک گفت.

عمان  مسقط  در  که  آسیا  بهترین های  مراسم  در 
برگزار شد، تیم داوری ایران شامل علیرضا فغانی، رضا 
سخندان و محمدرضا منصوری به عنوان بهترین تیم 

داوری آسیا در سال میالدی ۲0۱8 انتخاب شدند.
مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی طی پیامی 
در  گفت.  تبریک  را  خراسانی  داور  دو  بزرگ  موفقیت 

متن این پیام آمده است: 
از  داور  دو  سخندان،  رضا  و  فغانی  علیرضا  آقایان 
تبار خراسان باردیگر مایه مباهات و سربلندی استان 
و ایران در آسیا شدند؛ این دو سرمایه ملی با عملکرد 
برتری  توانستند  داشتند،  جام جهانی  در  که  خوبی 
ایرانیان را بار دیگر به جهانیان دیکته کنند و در زمانی 
که در برخی از انتخابات برترین های آسیا شائبه وجود 
بار  را  این عنوان  و حدیثی  بدون هیچ حرف  داشت؛ 
دیگر به اسم خود ثبت کنند. جا دارد ضمن عرض خدا 
قوت به این تیم مقتدر از آنها به عنوان اسطوره  و الگوی 
عادل برای جوانان و ورزشکاران کشور یاد کنیم، امید 
است تا با حفظ شأن و جایگاه آنها شرایط بهره مندی 
جوان  داوران  دیگر  برای  داوری  تیم  این  تجربیات  از 
افتخار  شاهد  گذشته  مانند  تا  شود  فراهم  کشورمان 

آفرینی داوران ایران در سطح آسیا و جهان باشیم.
دو  این  به وجود  استان  مردم  دیگر  همچون  نیز  ما 
بزرگوار افتخار می کنیم و در ادامه راه برای آنها موفقیت 

را از خداوند متعال خواهانیم.

گزارشاخبار
بازدید میدانی شهردار منتخب مشهد از 

پروژه جلوخان آرامگاه فردوسی
برگزاری جشنواره پاییزی » باغ بی 

برگی« در باغ بزرگ وکیل آباد
میزبانی  بیش ترین  کسب  برای  تالش 
رویدادهای بین المللی در خراسان رضوی

ورزش استاناخبار

 مسابقات تکواندو آقایان در صورت جذب حامی مالی بهمن ماه سال جاری به مشهد برگزار خواهد شد که البته در 
این خصوص رایزنی ها صورت گرفته است.
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ن��ای��ب رئ��ی��س ش����ورای شهر 
فضای  گ��ف��ت:  مشهدمقدس 
مجازی و سامانه های ایجاد شده در 
سایت شورای شهر مشهد سبب شده تا شهروندان در 
زمان و مکانی بتوانند به راحتی با منتخبان خود در ارتباط 
و مسائل و نقطه و نظرات خود را با ایشان درمیان بگذارند.

شهر  ش��ورای  رئیس  نایب  م��وح��دی زاده  حمیدرضا 
مشهد در ادامه با اشاره به شعارهای »مشهد، شهر امید 
نخستین  از  که  هوشمند«  شهر  »مشهد،  و  زندگی«  و 
روزهای فعالیت شورای پنجم شهر مطرح شد، تصریح 
کرد: زندگی اجتماعی و شهری ما، با توجه به انبوهی که 
از جمعیت در شهر حضور و سکونت دارند، درصورتیکه 
به سمت هوشمند شدن حرکت نکند، ممکن است در 
آینده دچار مشکالتی شود و لذا هوشمندسازی و ایجاد 

بسترهای آن بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه بهره گیری از رسانه های دیجیتال و 
فضای مجازی، دسترسی مردم به شهرداری و مدیریت 
شهری را افزایش می دهد و در هر بازه زمانی امکان ارتباط 
ایشان فراهم است، تصریح کرد: تمامی این ارتباطات در 
شهرهای توسعه یافته عمدتا از طریق وسائل الکترونیکی 
و سامانه های مجازی انجام می شود و بسیار خرسندیم 
که این مهم در شهر مشهد هم فعالیت خود را آغاز نموده 

و مدیریت شهری در این راستا گام هایی برداشته است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در پایان گفت: 
و  شود  شنیده  بیشتر  هرچه  مردم  صدای  امیدواریم 
شهرداری هم با دخیل کردن مردم و شهروندان و بخش 
زندگی  شهر،  بهتر  اداره  و  ساز  و  ساخت  در  خصوصی 

زیباتری برای شهروندان ساخته شود.

مشهد  فرمانداری  سرپرست 
در  شهر  حاشیه  به  گفت:توجه 
اجرایی  دستگاه های  همه  اولویت 
است و قطعا در ارزیابی مدیران به این مسئله توجه 
خواهد شد. حیدر خوش نیت سرپرست فرمانداری 
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  هفتمین  در  مشهد 
مشهد با اشاره به این که هم چنان توجه به حاشیه 
دستگاه های  همه  اولویت  در  باید  آن  مردم  و  شهر 
توجه  مدیران  ارزیابی  در  قطعا  افزود:  باشد  اجرایی 
مدت  در  باید  کرد،  خواهیم  لحاظ  را  مسئله  این  به 
خدمت  میز  به  تبدیل  میزخدمت  کوتاهی  زم��ان 

الکترونیک شود و در دهه فجر افتتاح شود.
سرپرست فرمانداری مشهد افزود: روسای محترم 
مصوبه های  خصوص  در  دارم  خواهش  ادارات 

پیدا  تداخل  کار ها  اگر  و  کنید  دقت  شهر  شورای 
کرد حتما اعالم کرده و اصالح امور را به دقیقه آخر 

نیندازید.
را  خدمات  ک��ردن  مانیتورینگ  چنین  هم  وی 
چه  هر  ارتباط  ب��رای  ض��روری  و  الزم  بسیار  ام��ری 
بهتر با شورای شهر اعالم کرد و افزود: مانیتورینگ 
سواستفاده ها  و  رانت ها  از  بسیاری  جلوی  می تواند 
برسی  شدن  بهتر  به  و  بگیرد  اجرایی  دستگاه  در  را 

نیز کمک شایانی می شود. مصوبات 
دادن  امید  راه ه��ای  از  یکی  که  این  بیان  با  وی 
پیروزی  از  بعد  شده  انجام  خدمات  بیان  مردم  به 
بیان  داد:  ادامه  است  امروز  به  تا  اسالمی  انقالب 
امیدواریم  و  می دهد  امید  م��ردم  به  خدمات  این 

باشیم. این مراسم  باشکده  برگزاری  شاهد 

حقوقی  کمیسیون  رئیس 
شورای شهر مشهد در دوره پنجم 
تدوین منشور حقوق  یافتن  پایان  از 
حضور  با  شده  ایجاد  مشترک  کمیته  در  شهرنشینی 
شورای شهر، شهرداری و نخبگان دانشگاهی خبر داد 
و گفت: متن نهایی منشور حقوق شهرنشینی تا دو ماه 

آینده  منتشر می شود.
سید محسن حسینی پویا در پاسخ به سئوالی درباره 
آخرین وضعیت منشور حقوق شهرنشینی اظهار داشت: 
این منشور، در حال طی کردن مسیر منطقی، علمی 
خود می باشد. یکی از اهداف ما این بوده است که این 
گفتمان را به سطح دانشگاه، سطح نخبگانی جامعه و 
سایر مراجع برسانیم که این کار در کنار تدوین منشور، 

در حال انجام است.

تدوین  راستای  در  همایش  سه  تاکنون،  اف��زود:  وی 
منشور حقوق شهرنشینی برگزار شده که آخرین همایش 
با موضوع شهرسازی و دخیل ساختن متخصصان این 
حوزه برگزار شد. حسینی پویا ادامه داد: تدوین منشور 
حقوق شهرنشینی نیز به پایان رسیده و نسخه هایی از آن 
به صورت محدود در سطح نخبگانی منتشر شده تا طی 
دو ماه آینده که قرارداد این موضوع تمدید شده است، 
متن  و  گرفته  صورت  آن  روی  بر  ویرایش هایی  احتماال 
نهایی شده با نام شهرداری مشهد و شورای شهر انتشار 

نهایی یابد.
وی اذعان داشت: یکی از مزایای این منشور آن است 
آورده  به بطن جامعه  را  که موضوع حقوق شهرنشینی 
جنبه  که  می کند  ایجاد  مردم  برای  را  مطالبه  همین  و 

بازدارنده برای مدیریت شهری نیز دارد.

منشور حقوق شهرنشینی تا دو ماه آینده  منتشر می شودتوجه به حاشیه شهر در اولویت همه دستگاه های اجرایی استافزایش دسترسی مردم به مدیریت شهری با فضای مجازی

خبر

رئیس شورای شهر مشهد با تقدیر از خدمات انسان دوستانه، ایثارگری و امانتداری تاکسیرانان 
گفت: نگاه شورای شهر امید گسترش حس نوع دوستی، محبت، ایثار و امانتداری در شهر است که 

شما می توانید بهترین الگو در این مسیر باشید.
محمدرضا حیدری در ششمین همایش تجلیل از تاکسیرانان امانت دار و آسمانی که در تاالر صبا 
برگزار شد، افزود: برخود تکلیف دانستم که در جمع تاکسیران های شریفی که با حس خوب نوع 
دوستی و رعایت امانتداری بیماران بی بضاعت را به صورت رایگان به مراکز درمانی انتقال می دهند 
و اموال جا مانده در تاکسی هایشان را در حالی که با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند به 
صاحبانشان باز می گردانند حضور پیدا کرده و از طرف خودم و اعضای شورای شهر اعالم کنم که 
شما برای ما و جامعه عزیز هستید.وی اضافه کرد: همچنین اقدام تاکسیرانان شریفی که در ایام دهه 
آخر صفر به عنوان خادمان افتخاری زائران پیاده به صورت رایگان اقدام به خدمات رسانی کردند نیز 
قابل تقدیر است.رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه خادم یاری و برخورد خوب با زائران یکی از 
ضروریات در شهر مشهد است، اظهار کرد: مشهد در کنار مجاوران ساالنه شاهد حضور میلیونها زائر 
است که رفتار خوب به ویژه از سوی تاکسیرانان عزیز می تواند یک خاطره خوب از زیارت امام رضا )ع( 
و شهر مشهد در خاطر آنها بجا بگذارد لذا رفتار خوب شما با زائران یک تبلیغ برای شهر و شهرداری 

مشهد است و در این مسیر کار شما از اهمیت باالیی برخوردار است و جای تقدیر دارد.
حیدری ادامه داد: تاکسیرانانی که در این وضعیت سخت و در ترافیک با زحمت و تالش به 
شهروندان خدمات رسانی می کنند و در حین نیاز با امانتی از مسافران که در تاکسی شان جا مانده 
روبرو می شوند اما آن را شرافتمندانه و مبتنی بر ارزش های دینی که رد کردن امانت را به صاحبانش از 

صفات مومنان می داند، به صاحبش بر می گردانند برای ما و جامعه عزیز و ارزشمند هستند.
رئیس شورای شهر مشهد افزود: اینکه هستند تاکسیرانان آسمانی میان شما که به همشهریان 
و هموطنان بیمار، معلول و نیازمند به کمک خودشان خالصانه یاری می رسانند و به صورت رایگان 
آنها را برای درمان به مراکز درمانی انتقال می دهند، افتخارانگیز و قابل تقدیر است و این اقدامات 
باید در جامعه انعکاس داده شود. وی گفت: شورای شهر امید به دنبال گسترش این نگاه انسان 
دوستانه، مخلصانه و ایثارگرانه در شهر در راستای ایجاد محبت و همبستگی بیشتر میان شهروندان 
است و در این مسیر نیز شورا و شهرداری مشهد آنچه در توان داشته باشند برای کمک به قشر شریف 
و زحمتکش تاکسیران انجام خواهند داد. هم چنین سید مهدی علوی مقدم مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی گفت: این مراسم به پاس تقدیر از تاکسیرانان شریف و نوع دوستی که بصورت صلواتی 
به بیماران نیازمند و زائران پیاده امام رضا )ع( خدمات رسانی کرده و اموال متعلق به مسافران را که در 

تاکسی هایشان جامانده را به صاحبانشان باز گردانده اند برپا شده است.

نگاه شورا گسترش حس نوع دوستی و ایثار است
رئیس شورای شهر مشهد درششمین همایش تجلیل از تاکسیرانان امانتدار و آسمانی؛

خبر
شهردار منتخب مشهد:

تحقق حقوق شهروندی در گرو توجه به ابعاد ذهنی، کالبدی و اجتماعی شهر است
شهردار منتخب مشهد گفت: اگر مدیریت شهری شفافیت 
ندهد،  توسعه  شهروندان  مقابل  در  را  خ��ودش  عملکرد 

مشارکت شهروندان محقق نخواهد شد.
"حقوق  همایش  در  کالئی،  محمدرضا  ایسنا  گزارش  به   
شهرنشینی؛ پنجره ای به شهر انسانی" که در هتل پردیسان 
برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: واقعیت امر این است که 
توسعه حقوق شهرنشینی نیازمند یک بستر است و از آنجایی 
که حقوق شهرنشینی در یک فضا با ابعاد ذهنی، فیزیکی) 
بر  را  بستر  بایستی  ما  می گیرد،  شکل  اجتماعی  و  کالبد( 
اساس این ابعاد مختلف طراحی کنیم و زمینه را فراهیم کنیم 
حقوق  توسعه  خودشان،  فعالیت های  با  شهروندان  آحاد  تا 

شهرنشینی را پیگیری کنند و از منافع آن بهره مند شوند.
بنده  بیفتد؟  اتفاق  این  می تواند  چگونه  اما  افزود:  وی    
معتقدم، بستر الزم برای تحقق حقوق شهرنشینی و توسعه 
آن در قالب الگوی PWC برای شهر مشهد شکل می گیرد. 
تعریف  زمینه  در  اخیر  دهه  در  می رسد  نظر  به  که  الگویی 
وظایف مدیریت شهری به ویژه در حوزه کالن شرها است و 
کمک می کند که شهرها به عنوان محیط های منظم و پررونق 

در خدمت شهروندان قرار بگیرند.
اکثر  تقریبا  ک��رد:  تصریح  مشهد  منتخب  ش��ه��ردار    
عصر  در  شهرنشینی  توسعه  که  دارن��د  توافق  کالنشهرها 
 PWC پایه ی  بر  می تواند  مختلف  فرهنگ های  در  حاضر، 
بدهیم.  قرار  خودمان  مدنظر  را  مهم  این  باید  بگیرد.  شکل 
بسترسازی برای تحقق حقوق شهرنشینی، عبارت است از 
الگو شش دسته  این  در شهر.  افزایش سرمایه های موجود 
سایر  با  رقابت  در  که  می داند  الزم  شهر  هر  برای  را  سرمایه 
شهرها به توسعه دست پیدا کند و محیط منظم و پررونقی را 

برای شهروندان بوجود می آورد.
برای  را  زمینه  »اگر می خواهیم  اینکه  به  اشاره  با   کالئی 
کمک  بایستی  کنیم  فراهم  شهرنشینی  حقوق  شدن  فعال 

کرد:  اظهار  کند«،  رشد  مشهد  شهر  در  دسته  این 6  کنیم 
شکل اول سرمایه فکری و معنوی است، ما بایستی زمینه ای 
را فراهم کنیم که افراد در شهر مشهد بمانند و افراد توان مند 
در شهر مشهد بیشتر بمانند و کسانی که در شهر مشهد می 
مانند دانش خودشان را افزایش دهند، درواقع ترکیب کیفی 
شهر از نظر منابع انسانی و سرمایه های فکری و معنوی بهبود 

پیدا کند.
بگذاریم  نباید  کرد:  خاطرنشان  مشهد  منتخب  شهردار 
برای  را  زمینه  که  کسانی  و  بروند  مشهد  شهر  از  نخبگان 
آنان  نخبگی  زمینه های  تا  بمانند  بایستی  دارند،  نخبگی 
شکوفا شود. بنابراین، در گام اول، سرمایه فکری و معنوی 
بایستی ارتقا پیدا کند، بخش دوم که اهمیت آن از بخش اول 
نباشد، کمتر نیست، سرمایه دموکراتیک است؛  اگر بیشتر 
سرمایه ای   بیشترین  شهری  مدیریت  حاضر  حال  در  شاید 
که باید بر آن تمرکز کند، سرمایه دموکراتیک است؛ چراکه 
اثرات پیشین و پسینی  با هم  این سرمایه ها  ارتباط متقابل 

دارد که سرمایه دموکراتیک به شدت در آن موثر است.
وی ادامه داد: سرمایه دموکراتیک باید افزایش پیدا کند، 
پاسخ گویی  و  شهری  مدیریت  درعملکرد  شفافیت  یعنی 
مدیریت شهری باید افزایش پیدا کند. محصول این شفافیت 
خودمان  از  باید  است؛  شهروندان  مشارکت  پاسخ گویی  و 
نکند  شروع  خودش  از  شهری  مدیریت  اگر  کنیم،  شروع 
توسعه  شهروندان  مقابل  در  را  خودش  عملکرد  شفافیت  و 
ندهد و همچنین پاسخ گو نباشد، مشارکت شهروندان محقق 

نخواهد شد و سرمایه دموکراتیک افزایش پیدا نخواهد کرد.
 شهردار منتخب مشهد بیان کرد: بخش سوم که باز هم 
در شهر مشهد مهم است و جزء موانع و عقب ماندگی های ما 
است، سرمایه فرهنگی، به این معنا که باید کالبد، و الگوهای 
عرفی و فرهنگی شده رفتاری را ارتقا ببخشیم که شهروندان و 
کسانی که به این شهر به صورت موقت سفر می کنند بتوانند 

به اوقات فراغت خودشان برسند.
از  فضا  فراهم شود،  باید  فضاهایی  اینکه»  بیان  با  کالئی 
بعد اجتماعی، ذهنی و البته از بعد کالبدی، که شهروندان 
فراغتشان  اوقات  و  دنبال کنند  را  بتوانند، عالیق خودشان 
مشهد  شهر  برند  مسئله،  این  کنار  در  گفت:  بگذرانند«،  را 
مسئله ی مهمی است و باید در حوزه برندینگ شهری مشهد 
کوشا باشیم و بتوانیم برند شهر مشهد را که طبیعتا مبتنی بر 
مزیت های اصلی شهر مشهد است بشناسیم، پررنگش کنیم 
و با محوریت های آن، فعالیت های فضایی خودمان را شکل 

دهیم.
 وی ادامه داد: سه دسته سرمایه بعدی جنس مادی تری 
برای  شهر  باالخره  دارد،  محیطی  سرمایه  بخش  یک  دارد؛ 
باید  کنیم،  فراهم  را  بستر حقوق شهرنشینی  بتوانیم  اینکه 
محیط زیست،  داریم؛  نگه  را  درشهر  پذیری  زیست  امکان 
محیطی،  آلودگی های  از  بودن  دور  شهری،  سبز  فضای 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی و تمام چیز هایی که زیست پذیری 

در شهر را فراهم  می کنند برای ما مهم اند.
کالئی تصریح کرد: اگرچه در سه بخش قبلی ما نیازمند 
سرمایه های  فقدان  که  تهدیدی  اما  هستیم،  زیاد  تالش 
محیطی و یا کاهش آن ها برای شهر مشهد را در پی دارد از 
شهر  که  است  خطرناک  شدت  به  و  است  خطرناک تر  همه 

مشهد زیست پذیری خودش را از دست بدهد.
زیر  یا  و  فیزیکی  سرمایه  سرمایه،  پنجمین  اف��زود:  وی 
نیاز  مورد  زیرساخت هایی که  تمام  و مصنوع است،  ساخت 
زندگی در شهرمشهد است، زیرساخت های اولیه، آب و گاز 
و غیره، زیرساخت های ترافیکی، زیرساخت هایی که باید در 
نظامات مختلف شهری به آن توجه شود، طبیعتا عرصه های 

عمومی جزء این زیرساخت ها است.
آخر  دسته  کرد:  نشان  خاطر  مشهد  منتخب  شهردار   
زمینه حقیقتا شهر  این  در  که  است  مالی  سرمایه، سرمایه 

مشهد پتانسیل قوی ای دارد و تاکنون هم اگر توانسته است 
خودش را در رقابت با سایر کالن شهرها حفظ کند، عمدتا  بر 
پایه دسته ششم سرمایه است، اما بایستی توجه داشته باشیم 
با سایر  کالن شهر ها داریم،ارتقا  که در مسیر رقابتی ای که 
زمینه سرمایه پذیری و بهبود فضای کسب و کار بسیار مهم 

است.
 وی ادامه داد:  من معتقدم، با وجود زحماتی که همکاران 
ما برای تهیه  حقوق شهرنشینی کشیدند اگر که ما این شش 
دسته سرمایه را به صورت یکپارچه و متناسب افزایش ندهیم، 
چراکه  نکرده ایم  فراهم  را  حقوق شهروندی  برای  الزم  بستر 
حقوق فرهنگی در بستر فضا شکل می گیردو فضا از هسته 
نیازمند  به سرمایه های مذکور  اجتماعی  و  کالبدی، ذهنی 

است. 
 کالئی تاکید کرد: بنده شهروندان شهر مشهد را به یک 
حقوق  توسعه  سازی  زمینه  برای  کارآمد  و  موثر  همکاری 
افزایش  باعث  من  نظر  از  که  می کنم  دعوت  شهرنشینی 

متناسب و متعامل این شش دسته سرمایه  خواهد شد.
هم چنین محمدهادی مهدی نیا رئیس کمیسیون عمران و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد گفت: انسان ها پس 
از وارد شدن به دوران مدرن زندگی بشر به دنبال حقوق خود 
بودند و از آنجایی که در ظرفی به نام شهر زندگی میکنند، 
به دنبال حقوق شهرنشینی گشته و از مدیریت شهری آن را 

طلب میکنند.

مجموعه فرهنگی و 
ورزشی شماره 2 

کارگران مشهد در شهرک 
غرب مشهد با دارا بودن 

سالن های سرپوشیده و 
زمین چمن مصنوعی در 
خدمت کارگران و عموم 

شهروندان است.

,,

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱397603060۱۲00۱79۱ 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا مرادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 688 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱5/70 متر مربع ازپالک ۱89 فرعی از 30۲6 
اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر رحمتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 – برابر رای شماره ۱397603060۱300۱38۱  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
۱397/07/۲۲ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالمحسین برادران بشماره شناسنامه ۱5 و کدملی 56۲98746۲4 صادره از گناباد فرزند رجبعلی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲40/5۱ مترمربع 
پالک شماره ۲370 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی ایشان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱397603060۱3000054 – 
۱397/0۱/۱6 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امیر مسعود اسماعیل زاده بشماره شناسنامه 849 و کدملی 00667۲0737 صادره از تهران فرزند قدرت در ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 45/46 مترمربع 
پالک شماره ۲۲95 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از زهره و بتول و فاطمه و علی شهرت همگی ابراهیم نیا)تعدادی از 
ورثه مرحوم غالمحسین ابراهیم نیا( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

مزایده) نوبت دوم(
خواهان:۱-نادیا بنی اسدی مقدم فرزند فریدون-خوانده:۱-رضا طبسی فرزند حسن-به موجب پرونده کالسه 970547 اجرای مدنی شعبه6دادگاه حقوقی سبزوار و به استناد مواد۱و4 
قانون افراز و فروش امالک مشاع و مواد9و۱0 آیین نامه اجرایی آن وقانون منع خردشدن اراضی دستور فروش یکباب ساختمان و محوطه)رستوران( بشماره پالک ثبتی376فرعی از ۱9 
اصلی بخش5 سبزوار صادر گردیده تابرابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی به فروش و پس از کسر هزینه عملیات اجرایی باقیمانده وجوه حاصل از فروش نسبت به سهام بین شرکا تقسیم 
شود لذا کارشناس منتخب ششدانگ پالک مذکور واقع در روستای طبس، رستوران تشریفات را بشرح ذیل ارزیابی نموده است:۱-رستوران شامل آشپزخانه-انباری-سرویس بهداشتی-
سالن اصلی-سوئیت مسکونی-ابدارخانه-محوطه سازی-آبنما-تعداد ۱8عدد االچیق در سه تراز ارتفاعی مختلف بمساحت عرصه۱355/۱۱ مترمربع-جمع کل مساحت اعیانی 
تقریبا457مترمربع واقع در روستای طبس که جمعا بمبلغ ۱3/850/000/000ریال معادل)یک میلیارد و سیصدوهشتادوپنج میلیون تومان( تعیین و تقویم میگردد. مقرر گردید مزایده 
در روز چهارشنبه مورخ 97/9/۲۱ ساعت۱۱ از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سبزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگستری به 
فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدیدشان از ملک مذکور داده شود. قابل ذکر اینکه ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدًا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد. تحویل و تنظیم سند تابع مقررات 

جاری می باشد.) م الف 97/۱00/۱۱۲0(
شم آبادی- دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول

لیلی جعفری فرزند محمد علی به شماره ملی 0700364358  ساکن تربت حیدریه خیابان باغسلطانی ۱3پالک3 به استناد اسناد رهنی شماره 50۱۱3-۱394/6/۲5 و 50۱۱4-
۱394/6/۲5 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره چهار تربت حیدریه تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره یک فرعی از 3556اصلی بخش یک شهر تربت حیدریه که سند مالکیت آن 
ذیل ثبت ۱0۱5۱ دفتر 40 صفحه 54۱ به نام راهن فوق صادر و تسلیم گردیده وبا حدود اربعه برابر پرونده ثبتی را در رهن بانک ملت شعبه بازار تربت حیدریه قرار داده است و به علت 
اینکه بدهکار بدهی خود را پرداخت ننموده است بانک فوق مبادرت به صدور اجرائیه علیه مریون فوق نموده است که پرونده هایی به کالسه های 9500496و9600798 در این شعبه 
تشکیل که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ ۱396/۱۱/7 و ۱395/9/۲9 و گواهی صحت ابالغ آن توسط متصدی مربوطه ، حسب تقاضای بستانکار پرونده طبق نظر هیئت سه نفره به مبلغ 
۱/850/000/000ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای ۱9۱متر مربع اعیانی در دوطبقه با قدمت حدودًا 30 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مأمور اجرا یک طبقه 
در تصرف و اجاره عادی غیر و یک طبقه در تصرف مدیون می باشد.پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز پنجشنبه مورخ۱397/9/۲9 در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در خیابان فردوسی 
شمالی 9 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱/850/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 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 : 1397/09/10

محمدکاظم باقرزاده - 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 گناباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 – برابر رای شماره ۱397603060۱300۱386  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
۱397/07/3۲ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امیر پور رضا بشماره شناسنامه 35 و کدملی 09۱93۱6980 صادره از گناباد فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطقه باغ محصور به مساحت 5۲7/67 مترمربع پالک 
شماره ۱۲9 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالکریم جعفریان شهری ایشان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱39760306۲7۱00۲66۲ 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد باوفای فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 84669 صادره از مشهد در یک باب خانه / به مساحت۲34 متر مربع قسمتی از پالک 775 فرعی از 78 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در بلوار هدایت 49 پالک 3 خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 89۱
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 – برابر رای شماره ۱397603060۱3000865  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
۱397/04/۲8 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین محمدزاده بشماره شناسنامه 5050 و کدملی 005۲765679 صادره از تهران فرزند محمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲37/3۲ مترمربع پالک شماره 
۲370 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی ایشان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
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میز خبر
استیضاح ظریف در مجلس حمایت نخواهد شد /احتمال وصول طرح استیضاح 3 وزیر دولت از سوی مجلس

دادستان کل کشور: عوامل نفوذ در محیط زیست دستگیر شدند/ کامران دانشجو محکوم شناخته شد

حمایت  مجلس  در  ظریف  استیضاح    
نخواهد شد

سخنگوی فراکسیون امید گفت: اگر نگاهی اجمالی 
به خبرگزاری های سیاسی جناحی که از استیضاح ظریف 
آمار  بیاندازیم متوجه می شویم آخرین  حمایت می کند 
پول شویی از طریق همین سایت ها به مردم اطالع داده 
شده بود. بهرام پارسایی در خصوص بندهایی که برای 
استیضاح محمدجواد ظریف از سوی برخی نمایندگان 
در نظر گرفته شده است اظهار داشت: می توان گفت 
دقیقًا بعد از صحبت های وزیر امور خارجه در خصوص 
موضوع پول شویی بحث استیضاح او مطرح و پیگیری 
شد. در وهله اول نکته ای که اهمیت دارد این است که 
موضوع  در  او  صحبت  خصوص  در  ظریف  مخاطبان 
پول شویی به هیچ عنوان ارتباطی با مقام های حاکمیتی یا 

کلیت نظام نداشت./ انتخاب
CFT بررسی الیحه  

رفع  مورد  در  ملی  امنیت  کمیسیون  گزارش  بررسی 
به  ایران  دولت  الحاق  الیحه  به  نگهبان  شورای  ایرادات 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در 

دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.
 سانحه برای هواپیمای ترامپ

محلی  وقت  به  دیشب  ترامپ  اختصاصی  هواپیمای 
شد.  سانحه  دچ��ار  نیویورک  الگ��وردی��ای  فرودگاه  در 
آسوشیتدپرس خبر داد یک هواپیمای دو موتوره از نوع 
در  گردش  حین  در   BomBArdIer GLoBAL exPreSS

فرودگاه  در  که  ترامپ  اختصاصی  هواپیمای  بال  با  جا 
متوقف بود برخورد کرد. در زمان وقوع حادثه هواپیمای 
دو موتوره سه سرنشین داشت که به گفته این رسانه به 
کسی آسیبی نرسید. آسوشیتدپرس از میزان خسارات 
را  اطالعاتی  آمریکا  رئیس جمهوری  هواپیمای  به  وارده 

منتشر نکرد.
با  حمله  ایرانی  عوامل  آمریکا  دولت    

سام سام را متهم کرد
حمله ای  با  ارتباط  در  را  ایرانی  دو  آمریکا  دادستانی 
سایبری متهم کرده است که گفته می شود 34 ماه ادامه 
بیمارستان ها  مدارس،  دیجیتال  سیستم های  و  داشت 
برای اخاذی قفل کرد و  را  و دانشگاه ها در چند کشور 

ریخت.  عوامل حمله  به جیب  میلیون ها دالر  درنهایت 
بااین حال دولت آمریکا اذعان می کند که حتی اگر این 
مجازات  هرگز  احتماالً  شوند  شناخته  گناهکار  اف��راد 

نخواهند شد. /بی بی سی
هوشمند  شبکه  به  بانکی  کارت های    

سوخت متصل شدند
بانک مرکزی اعالم کرد: طرح اتصال کارت های بانکی 
به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری از 
زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در 

نظام بانکی اجرا شد./ایرنا
به فساد عادت  اقتصادی    برخی فعالین 

کرده اند
نهادهای  ک��ان��ون  ک��ل  دب��ی��ر  بیدگلی،  اس��الم��ی 
در  ایران  اقتصاد  متأسفانه  گفت:  ایران  سرمایه گذاری 
فضای غیر شفاف رشد کرده که نهادهای قدرت نقش 
بارزی در آن داشته اند و این خود منتج به ناکارایی سیستم 
و افزایش سوءاستفاده از آن شده است. خروج حاکمیت 
قانون،  گرفتن  سفت  شفافیت،  ایجاد  کسب وکارها،  از 
اصالح ساختار قضایی راهکارهای ابتدایی برای کاهش 
فساد در کشور هستند. مسئله فساد و عدم شفافیت فراتر 
از پروتکل های بین المللی است ما حتی در بسیاری از 
موارد که به پروتکل های بین المللی ربطی ندارد بازهم 

غیر شفاف هستیم. /ایلنا
  آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو

غالمحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان 
در  تخلفات  پرونده  وضعیت  آخرین  خصوص  در  تهران 
واردات خودرو، گفت: این پرونده همچنان مفتوح است 
و افرادی از واردکنندگان و همچنین بخش های دولتی 
همچنان در بازداشت هستند. برخی از اعمال مجرمانه 
دلیل  به  و  است  بوده  تهران  از  در خارج  پرونده  این  در 
طبیعی  به طور  می برد.  زمان  کمی  پرونده ها،  ارس��ال 
تکمیل تحقیقات در این پرونده زمان بیشتری می گیرد. 

/روزنامه جمهوری اسالمی
برداشته  روسیه  گردشگری  روادی��د    

می شود؟
ایران  نیرو  وزیر  اردکانیان  به گزارش اسپوتنیک، رضا 
اقتصادی  مشترک  کمیسیون  در  شرکت  به منظور  که 

لغو  به  اش��اره  با  دارد  حضور  مسکو  در  روسیه  و  ای��ران 
روادید گردشگری ایران و روسیه گفت: آنچه به صنعت 
گردشگری مربوط می شود، ما با روسیه قرارداد لغو روادید 
گردشگری را به امضا رسانده ایم و تنها نیاز به آماده سازی 
مقدمات اجرای این توافقنامه است. وی افزود: ما تصمیم 
داریم که طی یک الی دو ماه آینده مقدمات لغو روادید 

گردشگری بین دو کشور را آماده کنیم.
در  زنان  حضور  زنان:  فراکسیون  عضو    

ورزشگاه ها نیاز به قانون ندارد
حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای 
زنان در ورزشگاه ها  این که »حضور  بر  تأکید  با  اسالمی 
نیاز به قانون ندارد، زیرا در هیچ قانونی این موضع منع 
نشده است«، خاطرنشان کرد: روال به این صورت است 
که اگر شورای تأمین امنیت، برگزاری مسابقه یا برنامه ای 
را تأمین کند آن برنامه برگزار می شود. ما از منظر قانونی 
از  دلیل  همین  به  شویم  وارد  موضوع  به  نمی توانستیم 
بعد نظارتی وارد شدیم، تا این که این کار برای گروه هایی 
که شاید ورود آن ها به ورزشگاه راحت تر بود، انجام شد. 
که  معتقدیم  هم  ما  است.  دشوار  راه  زنان  موضوع  در 
اما به دلیل موانعی  محدودیت ها یکجا برداشته شوند، 
مجبور هستیم برخی مسائلی را تدریجی پیش ببریم تا به 

نتایج مطلوب برسیم.
 رئیسی: غرب درزمینهٔ حقوق زنان متهم 

است و ما مدعی
کرد:  تصریح  رضوی  قدس  آستان  تولیت  رئیسی، 
در  زنان  درزمینٔه حقوق  زمین  امروز مغرب  معتقدیم  ما 
جایگاه متهم و ما مدعی هستیم، زیرا ما به آنان می گوییم 
و  نقش آفرینی  زن  را ضایع کردید؛ حق  زنان  شما حق 
حضور در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، علنی 
و فرهنگی است که جمهوری اسالمی پرچم دار آن است 
و نظام اسالمی به برکت قرآن و اهل بیت )ع( این پرچم را 

برافراشته است.
در  نفوذ  عوامل  کشور:  کل  دادستان    

محیط زیست دستگیر شدند
منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به تالش های 
آن  با  که  سومی  جنگ  گفت:  کشورمان  علیه  دشمن 
تالش های  از  یکی  است،  نفوذ  جنگ  هستیم  مواجه 

فوق العاده دشمن، نفوذ در این کشور است و متأسفانه 
نفوذ هم پیداکرده است. دادستان کل کشور تصریح کرد: 
نفوذ در محیط زیست، یکی از مباحث مدنظر در مسئله 
نفوذ بوده و چند سال است که آمریکا و اسرائیل از طریق 
و  حساس  مکان های  در  محیط زیست  در  خود  عوامل 
حیاتی کشور نفوذ پیداکرده و دوربین های خود را به کار 
گذاشته تا به عنوان مثال از فالن حیوان مراقبت داشته 
باشند. منتظری بیان کرد: عوامل نفوذ در محیط زیست 
دستگیر شدند؛ اما متأسفانه حمایت هایی از نفوذی ها 
شد، البته مدارک نفوذ آنان به صورت کامل موجود است. 
وی در پایان اظهار داشت: امروز دشمن در حوزه علمیه 
هم نفوذ دارد، برخی از جریاناتی که در حوزه علمیه قم 
و جاهای دیگر وجود دارد را آسان نگیرید، امروز مسئله 
یمانی، مسئله عادی نیست؛ دشمن تالش می کند در 

مراکز مهم علمی و حوزوی نفوذ پیدا کند.
وزیر  استیضاح 3  طرح  وصول  احتمال    

دولت از سوی مجلس
عضو هیئت رئیسه مجلس از طرح استیضاح سه تن 
داد.  خبر  نمایندگان  سوی  از  دوازدهم  دولت  وزرای  از 
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به طرح استیضاح های جدید از سوی 
نمایندگان مجلس، گفت: طرح استیضاح حجتی، وزیر 
وزیر علوم، تحقیقات  جهاد کشاورزی، منصور غالمی، 
و فناوری و سید محمد بطحایی، وزیر آموزش وپرورش، 
به تازگی به هیئت رئیسه مجلس واصل شده است. وی 
 ۲3 امضای  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  استیضاح  اف��زود: 
تن از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر علوم با 45 امضا 
امضا  با 60  نیز  آموزش وپرورش  وزیر  استیضاح  طرح  و 
علنی  جلسه  در  که  شده  مجلس  هیئت رئیسه  تقدیم 
می شود.  وصول  اعالم  پارلمان  آذر(   ۱۱( یکشنبه  روز 
رسیدگی  چگونگی  درب��اره  مجلس  هیئت رئیسه  عضو 
اظهار  در مجلس،  دولت  وزرای  از  تن  استیضاح سه  به 
وزرای  استیضاح  طرح  وص��ول،  اعالم  از  پس  داش��ت: 
مجلس،  در  کشاورزی  جهاد  و  علوم  آموزش وپرورش، 
طرح ها جهت رسیدگی و اعالم نظر، به کمیسیون های 
مربوطه ارجاع می شود. این کمیسیون ها ده روز فرصت 

دارند تا نتیجه را به هیئت رئیسه اعالم کنند.

ما  نظر  استیضاح ظریف  بابایی:    حاجی 
نیست

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اعالم کرد 
که استیضاح ظریف و الریجانی نظر فراکسیون متبوعش 
نیست. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی پیگیری ها 
و  ظریف  استیضاح  برای  نمایندگان  از  جمعی  از سوی 
فراکسیون  نظر  استیضاح  دو  این  که  گفت  الریجانی، 
در عملکردها وجود  ایراداتی  اینکه  بیان  با  نیست. وی 
دارد و افراد باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود 
باشند، اظهار داشت: برهه فعلی زمان حساسی است 
نفع کشور  به  و در شرایط فعلی چنین استیضاح هایی 

نیست.
  کامران دانشجو محکوم شناخته شد

پر  پ��رون��ده  درب���اره  محاسبات  دی���وان  ب��دوی  رأی 
بر  شد.  اعالم  بورسیه شده  دانشجوهای  حرف وحدیث 
این اساس، اعضای وقت شورای مرکزی بورس ازجمله 
احمدی نژاد  دولت  علوم  وقت  وزیر  دانشجو،  کامران 
محمود  را  خبر  این  شرق،  گزارش  به  شده اند.  محکوم 
صادقی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
به خبرگزاری خانه ملت اعالم کرده و گفته است: دیوان 
محاسبات درباره پرونده بورسیه شدگان غیرقانونی، رأی 
بدوی خود را صادر و اعضای وقت شورای مرکزی بورس 
اعطای  دیوان محاسبات،  ازنظر  را محکوم کرده است. 
بورسیه به حدود 300 نفر خالف قانون بوده و رأی بدوی، 
ناظر به محکومیت حدود ۱5 نفر اعم از کامران دانشجو، 
وزیر علوم وقت و اعضای آن شوراست. عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس توضیح داد: متخلفان به رّد 
مال و انفصال ازخدمت محکوم شده اند؛ اگرچه این رأی 

بدوی است و امکان اعتراض وجود دارد.
  سردار نقدی: کوروش ساخته وپرداخته 

پهلوی است
انقالب  پاسداران  سپاه  اجتماعی    - فرهنگی  معاون 
اسالمی گفت: کوروش جایگاهی نداشته و عددی نبوده 
داشت.  خوبی  رابطه  یهودی ها  با  که  بوده  شاهی  بلکه 
شاهی بوده که با یهودی ها ساخته پس ما هم باید با آن ها 
اسم  است.  پهلوی  ساخته وپرداخته  کوروش  بسازیم؟ 

کوروش را هیچ کجا پیدا نمی کنیم، او را برای پیوند مردم 
ایران با یهود علم کردند.

با  مبارزه  برای  الریجانی  پیشنهاد    
تروریسم در یمن

رئیس مجلس گفت: همکاری مشترک ایران با ترکیه 
و روسیه توفیقاتی در مبارزه با تروریسم داشته است که 
اگر کشورهای دیگر نیز چنین رویکردی را دنبال کنند در 
یمن و افغانستان که درگیر جنگ و تروریسم شده اند نیز 

می توان به راه حل رسید.
برکناری  احتمال  از  اسرائیل  هاآرتص:   

»بن سلمان« نگران است
این  مقامات  نگرانی  از  رژیم صهیونیستی  رسانه  یک 
رژیم از احتمال برکناری محمد بن سلمان از ولیعهدی آل 

سعود خبر داد.
اسرائیل  نوشت  هاآرتص  روزنامه  تسنیم،  گزارش  به 
سلمان  بن  محمد  برکناری  احتمال  از  آمریکا  همانند 

ولیعهد سعودی نگران است.
رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  نوشت:  روزنامه  این 
عربستان  که  کرد  تأکید  خود  سخنان  در  بارها  آمریکا 
سعودی به خاطر قراردادهای بزرگ نظامی و امنیتی با 
صنایع آمریکا و تالش این کشور برای مقابله با ایران و نیز 

کمک به اسرائیل اهمیت بسزایی دارد.
این روزنامه در مقاله ای به قلم عاموس هرئیل نوشت 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود آنچه بر سر 
خاشقجی )روزنامه نگار منتقد سعودی( در استانبول آمد، 
وحشتناک بود و باید به شکل مناسبی با آن تعامل شود، 
ولی درعین حال آنچه بسیار اهمیت دارد، این است که 
سعودی باید به خاطر ثبات منطقه و جهان، باثبات باقی 

بماند.
شکل  به  متقاعدشدن  به  ترامپ  اف��زود:  روزنامه  این 
کامل در این زمینه نیازی ندارد، ولی می توانیم ارزیابی 
نتانیاهو  اینکه  بر  مبنی  باشیم  داشته  محتاطانه ای 
که  ش��ود  مطمئن  تا  داده  انجام  زی��ادی  ت��الش ه��ای 

واشنگتن، ریاض را رها نخواهد کرد.
سفر  ک��رد:  خاطرنشان  صهیونیست  تحلیلگر  این 
اخیر یک هیئت مسیحی به عربستان که با ساماندهی 

اسرائیلی صورت گرفت، تصادفی نبود.

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

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

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

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

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:20اذان مغرب: 16:38 

اذان صبح فردا: 04:51

نیمه شب شرعی:22:35

غروب آفتاب:16:18 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:19

اسرا

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

زیرا تقوا كلید استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱39760306۲7۱00۲673 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
اسماعیل فضلی نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از بیرجند در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت۱۲3/87 متر مربع قسمتی از پالک 7۱ اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
عبادی 7۱ فاطمیه ۱9 یاسر ۱۲ جنب پالک ۱60 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 9۱3
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱39760306۲7۱00۲7۲3 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
ابراهیم محسنی ده سرخ فرزند حسین بشماره شناسنامه 894 صادره از احمدآباد در ششدانگ یک باب انباری / به مساحت8۲5/30 متر مربع قسمتی از پالک ۱7 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در بلوار میای بعد از کمپوست شهرداری مقدار 350 مترمربع خریداری از غالمرضا بیدل بازه و مقدار 475/3 مترمربع خریداری از محمد علی غفوری کریم آباد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 9۲7
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد      

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱39760306۲7۱00۲653 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض موقوفه اوالدی میرزا 
علی اکبر نوقانی به درخواست آقای محمد علی نوقانی فرزند محمد مهدی بشماره شناسنامه 6۲797 صادره از مشهد) به عنوان تولیت موقوفه اوالدی میرزا علی اکبر نوقانی( در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت8306متر مربع قسمتی از پالک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار رسالت شمالی اراضی سیس آباد متعلق به خود موقوفه )سهم مشاعی موقوفه( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 9۱5
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 
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