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ملی  موزه  و  کتابخانه  بنیانگذار  و  واقف  ملک،  حسین  حاج 
)۱۲۵۰خورشیدی(  ه.ق   ۱۲۸۸ سال  االول  ربیع   ۱۱ در  ملک 
در تهران متولد شد.خانواده اش اصالتا تبریزی و مجتهد زاده 

بودند. اما پدربزرگش آقا مهدی به...
در صفحه 5 بخوانید

حاج حسین ملک
 بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران

امینی

رزم حسینی جزو گزینه های مدنظر 
کمیته منتخب استان نیست

معاون فرهنگی ارشاد خراسان رضوی خبر داد

رفع پلمپ کافه کتاب آفتاب 
در چندروز آینده

بنایی خبر داد

رزم حسینی گزینه مجمع 
نمایندگان برای استانداری

بررسی ارتباطات ایران و افغانستان

همیشه نیازمند مواد اولیه
 ما نیستند

آیا کارگزاران در جدایی اصالح طلبان از دولت روحانی 
پیشگام می شوند؟

برائت جستن تکنوکرات ها از 
بروکرات ها

 مربی بدنسازی بانوان طرقبه

با ورزش زنده ام
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: به منظور نوسازی و 
بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دولت متعهد به پرداخت 1400 
میلیارد تومان شده است که 350 میلیارد تومان بعنوان قسط اول طی ماه 
جاری آزادسازی خواهد شد.  حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان استان 
خراسان رضوی و نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی 

که به مناسبت روز مجلس در چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد 
حضور پیدا کرده بود، به بیان مطالبی پرداخت و ضمن گرامیداشت روز مجلس، 

اظهارکرد: در جایگاه منتخبان مردم، اعم از...

بیستمین نمایشگاه کتاب مشهد با همه بدی و خوبی هایش تمام شد. از حضور 
میدانی و تقریبا تمام وقت مدیرکل جوان فرهنگ و ارشاد استان گرفته تا سرای اهل 

قلم و برنامه های کم مخاطب، کم محتوا و سردرگم آن که می توانست بهتر باشد. 
بنظر می رسد مدیر جوان ارشاد مشهد نیاز به تجربه های بیشتری دارد تا بتواند 

رویدادهایی در شان نام بزرگ کالنشهر مشهد اجرا کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان در جلسه شورای شهر مشهد  

350 میلیارد برای
 بهسازی اطراف حرم آزاد می شود

بیستمین نمایشگاه کتاب مشهد چگونه گذشت؟

باال و پایین
 یک اتفاق معمولی

رکورد  ثبت  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب 
رضایی«  »فاطمه  توسط  نشست  دراز  رشته  در  استان 

هنرجو باشگاه آذرمهر طرقبه به...
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در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

»صبح امروز« به مناسبت روز جهانی معلوالن گزارش می دهد

تحلیل روز

گفت و گوی ویژه

گزارش ویژه

معلولیت تنگنایی 
برای دختران!

در صفحه 4 بخوانید
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خبرنگارعلی روغنگران

حزب  کل  دبیر  کرباسچی«  »غالمحسین  آنچه  به  بنا 
کارگزاران سازندگی در آخرین کنگره این حزب گفته، هدف 
از ایجاد چنین حزبی این بوده که »در سال های پایانی دولت 
برای احیای جو سیاسی یخ زده آن روز و فعال  سازندگی، 
کردن ذهنیت سیاسی جامعه برای مشارکت در امر خطیر 
انتخابات مجلس پنجم و دوم خرداد 76 فعالیت پرشوری از 
سوی حزب کارگزاران شکل بگیرد.« البته فعالیت پرشوری که 
نتیجه مطلوب آن ادامه راه و روش دولت هاشمی بود. حزب 
کارگزاران سازندگی از سال 74 و در حالی که تنها یک سال 
و اندی به پایان دولت سازندگی مانده بود، با اعالمیه ۱6 نفر 
از وزرای دولت مرحوم آیت الله »اکبر هاشمی رفسنجانی« 
آغاز به کار کرد تا بتواند راه را برای ادامه تفکری نظیر آنچه 
در جریان دولت هاشمی دنبال شد، باز کند و آینده سیاسی 
کشور را متاثر از همین تفکر و با خط مشی که طی هشت 
بسازد.  بود،  پیگیری شده  سال حاکمیت دولت سازندگی 
هرچند از ۱6 نفر موسس اولیه حزب کارگزاران، بسیاری از 
چهره ها راه را با حزب کارگزاران ادامه ندادند و اکنون چند تن 
از اعضای تاسیس کننده این حزب در آن حضور دارند. آخرین 
نفری که در انتقاد به شیوه ادامه کار کارگزاران از آن جدا شد، 
»محمد هاشمی رفسنجانی« برادر پدر معنوی کارگزاران یعنی 
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که اعتقاد داشت با 
این شرایط نباید دیگر در حزب مذکور بماند. برای همین از 
عضویت در حزب کارگزاران و ریاست کمیته سیاسی آن کنار 
تشکیل، »جناح  از  را پس  کارگزاران سازندگی  رفت. حزب 
راست مدرن« و انشعاب یافته از جناح راست می خواندند. این 
حزب پس از روی کار آمدن دولت اصالحات، به سمت نزدیکی 
عنوان  به  معرفی  از  کم  کم  و  رفت  به جریان اصالح طلب 
به عنوان یک حزب اصالح طلب  جریانی در جناح راست 
تغییر نام داد. این حزب را می توان نخستین حزب سیاسی در 
کشور دانست که در درون دولت شکل گرفته است. هرچند 
از  برخی  اصالحات،  دولت  جریان  در  سازندگی  کارگزاران 
اهدافی را که پیگیری می کردند تا راه و روش دولت سازندگی 
ادامه یابد، تحقق یافته می دیدند، این قطعا هدف غایی و آنچه 
ـ آن هم  آنها بر اساس آن تصمیم به تشکیل یک حزب سیاسی 
در یک سال و نیم مانده به پایان دولت هاشمی گرفته بودند 
ـ نبود و با پایان کار دولت اصالحات و روی کار آمدن دولت 
احمدی نژاد، آنها همچون بسیاری از احزاب اصالح طلب 
تمامی آنچه از فضای سیاسی آینده کشور انتظار داشتند را 
بر باد رفته می دیدند و باید تالشی برای تحقق آنچه از فضای 
سیاسی کشور انتظار داشتند، می کردند. در جریان انتخابات 
سال ۸۸ هم کارگزاران، هم جریان اصالحات و هم بخشی از 

اصولگرایان که امروز اعتدالیون و جریان میانه روی اصولگرایی 
شناخته می شوند، با تمام توان پا به عرصه گذاشتند تا آنچه 
نژاد«  احمدی  دولــت  توسط  پرتگاه  لبه  به  کشور  »بــردن 
می خواندند، اصالح کرده و قطار امورات سیاسی و اجرایی 
کشور را به ریل اصلی خود بازگردانند، در این راه آنها نخست 
وزیر دوران جنگ را که سال ها بود قصدی برای ورود به صحنه 
سیاسی کشور نداشت، راضی کردند و او را به صحنه مبارزات 

انتخاباتی آوردند، اما نتیجه آنچه آن ها می خواستند نشد.
پس از مشکالت جدی سیاسی که در سال ۸۸ گریبان 
فکر  کسی  کمتر  شاید  گرفت،  را  سیاسی  احزاب  و  کشور 
می کرد، پیروز انتخابات 4 سال بعد، یعنی انتخابات ریاست 
و  اعتدالیون  از اصالح طلبان،  ائتالفی  جمهوری دوازدهم 
به گونه ای  به هر حال شرایط  باشد،  رو  میانه  اصولگرایان 
رقم خورد که فضا با رد صالحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی 
برای پیروزی هر کسی که کاندیدای این ائتالف باشد، فراهم 
انتخابات  مبارزات  وارد  شرایطی  در  روحانی«  »حسن  شد. 
ریاست جمهوری یازدهم شد که جو سیاسی کشور همچنان 
انتخابات ۸۸ قرار داشت. کمتر کسی  تاثیر حوادث  تحت 
انتظار داشت او بتواند در مقابل رقیبانش نظیر »محمدباقر 
و حتی  والیتی«، »محسن رضایی«  اکبر  »علی  قالیباف«، 
اتفاق  یک  اما  بیاورد،  دست  به  توفیقی  جلیلی«  »سعید 
جریان  در  روحانی  شدن  ظاهر  خوب  کنار  در  مترقبه  غیر 
مناظره های تلویزیونی، کنار رفتن عارف از صحنه انتخابات و 
تمایل اصالح طلبان به شیخ دیپلمات به اضافه ائتالف شکل 
رئیس جمهور دوره  و  انتخاباتی  مبارزات  پیروز  را  او  گرفته، 

یازدهم معرفی کرد.
پس از آن کارگزاران سازندگی یک مهره جدی و تاثیرگذار را 
به دولت فرستاد به گمان اینکه هر آنچه در سال 74 به دنبال 
آن بودند، با ریاست جمهوری »حسن روحانی« و معاون اولی 
»اسحاق جهانگیری« که رئیس شورای مرکزی حزب مذکور 
بود، می توانند در دولت یازدهم پیگیری کنند، اما ائتالفی 
خواسته های  این  تحقق  برای  را  فضا  خیلی  دولت  بودن 
کارگزاران مهیا نساخت، عالوه بر این که روحانی از خود ارادت 
بیشتری به اعتدالیون به رهبری حزب اعتدال و توسعه و در 
راس کار بودن چهره هایی نظیر »محمد باقر نوبخت، محمود 
داد.  نشان  زاده«  نعمت  رضا  محمد  و  ترکان  اکبر  واعظی، 
پیگیری امورات جاری کشور به ویژه بعد از دولت احمدی نژاد 
و همچنین تالش برای بازسازی وجهه کشور در عرصه بین 
المللی خیلی فضا را برای نزاع سیاسی احزاب باز نگذاشت، 
هرچند هر از گاهی شاهد نیش و کنایه هایی بودیم. با همین 
ـ که حاصل آن  رویه، دولت یازدهم در یک شرایط مطلوب 
ساله   4 توانست  ـ  بود  ائتالفی  جریان  برای  پیروزی هایی 
اول را بگذراند، بخش مهمی از مجلس را در دست بگیرد و 
در انتخابات شوراها نیز موفق باشد. همین ها هم باعث شد 

ریاست  انتخابات  در  سختی ها  علیرغم  مذکور  ائتالف  که 
جمهوری دوازدهم هم پایدار بماند. روحانی 
در سال 96، با رای ۲4 میلیونی و حمایت 
اصالح طلبان، اعتدالیون و بخشی از جریان 
ویژه  تــدارک  وجود  با  رو  میانه  اصولگرای 
رقیب در جریان اصولگرا، توانست مجددا 
رئیس جمهور شود، اما جریانات سیاسی به 
تصور اینکه مشکالت مهم کشور در عرصه 
بین المللی در داخل حل شده و حاال زمان 
پیگیری جدی تر خواسته هایشان است، به 
دنبال تحقق آنچه در ذهن داشتند رفتند 
که این رویه طولی نکشید که به اصطکاک 
روحانی و برخی اعضای دولتش با بخشی از 
جریان اصالحات انجامید که نقطه عطف و 
شروع آن را می توان مربوط به معرفی کابینه 
دوازدهم به مجلس دانست. این رویه ادامه 
یافت و در کنار حوادثی که در دی ماه سال 
96 به وقوع پیوست، شرایط را برای به هم 
خوردن وضعیت ثبات نسبی که کشور به 
آن رسیده بود، مهیا کرد. خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام که توسط »دونالد ترامپ« 
انجام شد، وضعیت را آشفته تر ساخت و 
مردم نیز از ترس اینکه اتفاقات اقتصادی 
سال 9۱ بار دیگر تکرار خواهد شد، زمینه 
اثرگذاری روانی تحریم ها را فراهم ساختند. 

در این بین دولت هم با ناکارآمدی بسیاری از عناصری که 
باید به فکر درمان این وضعیت می افتادند، 
که  داد  نمی  انجام  اقدامی  هیچ  تقریبا 
تر  بغرنج  را  اگر هم کاری می کرد، شرایط 
می ساخت. این وضعیت مردم را به شدت 
عصبانی کرده و باعث می شد هر روز آنها 
نسبت به دیروز فقیرتر شده و ارزش دارایی 
و پولشان را حقیرتر ببینند. سیاسیون هم 
به جای تالش برای همگرایی بیشتر و حل 
می کنند  و  می کردند  تالش  مسئله،  این 
که دامن خود را از این اتفاقات مبرا کرده 
و کار را طوری پیش ببرند که در انتخابات 
مجلس آتی و ریاست جمهوری ۱4۰۰ این 
خرابی ها و ناکارآمدی ها به پای آنان نوشته 

نشود.
حزب کارگزاران نیز در کنار سایر اصالح 
ماه سال  از شهریور  را  طلبان تالش خود 
جاری برای برائت آرام از دولت آغاز کرده و در 
ششم شهریور 97 با انتشار یک بیانیه شدید 
اللحن، دولت را مورد هجمه قرار می دهد. 
این حزب در بیانیه مذکور، از لزوم بازسازی 
تاکید کرده  و  دولت دوازدهم سخن گفته 
این  در  می خواهد".  تازه  خون  "دولت  که 
بیانیه گفته شده که از نظر حزب کارگزاران، 
"استراتژی  و  فاقد گفتمان  دولت روحانی 

آزاد"  اقتصاد  "اندیشه  با  نسبتی  و  است  روشن  اقتصادی" 
ندارد. این حزب "سیاست سرکوب سیستماتیک ارز" دولت 
روحانی را که در ماجرای ارز 4۲۰۰ تومانی به اوج خود رسید، 
اشتباه دانسته و بدون نام بردن از »محمدباقرنوبخت« از تغییر 
ضرورت"  "یک  عنوان  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  مدیریت 
سخن گفته است. در بخش هایی از این بیانیه آمده است: 
»دولت روحانی نه به لوازم "اقتصاد آزاد" پای بند است و نه از 
نسخه های "اقتصاد ارشادی" پیروی می کند و در یک کالم 
اقتصادی  اندیشه های  و  مکاتب  میان  در  سرگشته  دولتی 
به ضرورت  بیانیه کارگزاران همچنین ضمن اشاره  است«. 
تغییر در تیم اقتصادی کابینه، تاکید کرده که دولت روحانی 
از  "مجمعی  به  و  تکنوکرات هاست  و  اقتصاددانان  از  تهی 
بوروکرات های بی انگیزه" تبدیل شده است. به گفته کارگزاران 
"شوک ارزی" اخیر در ایران »به غیر از عوامل سیاسی )چه 
خارجی و چه داخلی( ریشه در عملکرد اقتصادی و اجرایی 
درون دولت هم دارد و روحانی نباید اهمال دولت را نادیده 
بگیرد. به  رغم انتظار افزایش "هماهنگی و کارآمدی ستاد 
اقتصادی دولت" در دولت دوم روحانی "اصرار بر حفظ رئیس 
سازمان برنامه و بودجه" سبب شد که اصالحات ضروری بر 
پایه "نظریه اقتصاد آزاد" انجام نگیرد. حزب کارگزاران افزوده 
است: »ما به جد معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر 
اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصالح عملکرد 
دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی 
وزارت خانه های  نیز  و  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی  بانک  دیگر؛ 
دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم. متاسفانه با 
اینکه برخی می کوشند دولت مستقر را یک دولت تکنوکرات 
معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از بروکرات هایی 
است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و 
ارائه گزارش های مثبت از نهادهای پایین دست به نهادهای 
باالدست نمی اندیشند«. این بیانیه ادامه داده است: »وزارت 
اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی 
باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می شد، 
اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت، آن را به مجمعی از 
بروکرات های بی انگیزه )چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ 
"مغز  عنوان  به  نه  را  دولت  که  است  ساخته  بدل  نظری( 
"اداره ی کاغذبازی"  به عنوان یک  توسعه ملی" که  متفکر 
تحلیل می کنند و تقلیل می دهند«. بر خالف این بیانیه که 
دولت را تهی از تکنوکرات ها می داند، پس از انجام تغییرات 
و  نیلی«  »مسعود  شدن  جدا  ویژه  به  دولت  در  اقتصادی 
در  کارگزاران  حزب  مطبوعاتی  ارگــان  آخوندی«  عباس   «
صفحه اول خود »خروج تکنوکرات ها از دولت« را تیتر کرد و 
در آخرین کنگره این حزب نیز انتقادات اقتصادی جدی از 
عملکرد دولت »حسن روحانی« مطرح شده است، موضوعی 
که حکایت از یک چرخش جدی توسط حزب کارگزاران در 

قبال دولت روحانی دارد. »سعید لیالز« عضو شورای مرکزی 
کارگزاران منتقدترین سخنران کنگره حزب کارگزاران نسبت 
به دولت بود که بی عملی دولت در قبال تحریم های آمریکا 
را دارای پشت پرده سیاسی دانست. وی عنوان کرده بود: 
»اگر بنده باز هم در مقطع اردیبهشت سال 96 و انتخاب 
آقای روحانی باشم، همچنان به او رای می دهم. با توجه به 
بود...  مشخص  زمان  آن  در  سیاسی  ساختار  و  رقبا  اینکه 
اگرچه هیچ گاه نگفتم تا  آخر پای دولت می مانم یا اینکه دیگر 
به آقای روحانی رای نمی دهم بلکه صبر و داوری می کنم.« 
این اقتصاددان گفت: ۱4 درصد کل نقدینگی کشور در زمان 
ناصرالدین شاه تا االن برای موسسات مالی اعتباری هزینه 
شده؛ بنابراین، رذیالنه ترین دروغ آن است که بگوییم تورم 
4۰ درصدی عامل اصلی تحریم هاست. وی سخنان قابل 
تاملی درباره رویه و روند فسادهای گسترده در دولت روحانی 
بر زبان جاری کرده و بدون ارائه هیچ سندی، ادعا می کند: 
در  یافته  غارت سازمان  روحانی شاهد  دولت  در جریان  ما 
ایران هستیم. در ده ماه گذشته حدود 3۰ میلیارد دالر گم و 
دزدیده شد و حدود 3۰۰ تا 4۰۰ میلیارد تومان پول در شبکه 
بانکی که از آن به عنوان مرکز فساد یاد می شود، پنهان شده 
است. البته لیالز توضیح نمی دهد که غارت سازمان یافته از 
سوی چه کسی، چه کسانی یا چه جریانی صورت گرفته و 3۰ 
میلیارد دالری که مدعی گم یا دزدیده شدنش هست، چطور 
دزدیده شده است؟! لیالز به انتقاد از عملکرد هم حزبی خود 
در  رئیس جمهور  اول  معاون  »اسحاق جهانگیری«،  یعنی 
زمینه تحریم ها می پردازد و می گوید: بعد از تحریم ها عملکرد 
دولت و نظام سیاسی شامل مجلس، ناشیانه و سردرگم بود، 
انگار یک عده دبیرستانی از پشت میز به زور مسئول شده 
و قرار است کشور را در مقابل تحریم ها مدیریت کنند. این 
فعال سیاسی اصالح طلب عنوان می کند: انگار نه انگار که 
مجرب ترین مسئوالن و کادر در دنیا در برابر تحریم ها وجود 
دارد. او دلیل این مسئله را تحریم های طوالنی مدت و بسیاری 
که جمهوری اسالمی پس از انقالب با آن روبه روست، می داند 
و تاکید دارد، به استثنای کوبا، هیچ کشوری همچون ایران با 
تحریم ها مواجه نبود. ما از دی ماه 96 این شرایط را هشدار 
می کردند.  متهم  اغراق  و  تندروی  به  را  بنده  اما  می دادیم 
»صادق الحسینی« دیگر سخنران کنگره کارگزاران سازندگی 
بود که از سیاست های اقتصادی دولت به ویژه پس از تحریم ها 
و در قبال موضوع ارز انتقاد کرد. وی در سخنان خود با انتقاد 
از سیاست های اقتصادی دولت گفت که »روحانی به شخصه 
معتقد است که ارز مسئله اقتصادی نیست بلکه سیاسی 
ارز  که  است  دولتی  غلط  سیاست های  نتیجه  این  است. 
سرکوب می شود. در تمام دولت های بعد انقالب این کار انجام 
شده است. روحانی نیز همان روند را ادامه داد تا رسیدیم به 

شوک 97 که ارز یکباره چهار برابر شد.«

آسمان 
مدیرعامل آسمان:

درتحریمهاقویترمیشویم

های  اشتراک  با  کشور  دو  افغانستان  و  ایران 
نزدیکی  و  همزبانی  بر  عــالوه  هستند  ــراوان  ف
باعث  کشور  دو  همجواری  مردم،  های  فرهنگ 
شده است تا زمینه ها برای همکاری اقتصادی 
بخش  و  دولــت  اقتصادی  فعالین  سیاسی  و 
خصوصی فراهم باشد. اگر چه که روابط در پاره 
شده  نشیب  و  فراز  دچار  تاریخی  مقاطع  از  ای 
است ولی همچنان عزم و اراده دولت ها و مردم 
اقتصادی،  های  زمینه  در  تعامل  و  همکاری  بر 
فرهنگی و امنیتی استوار است. چندی پیش و 
در دیدار هیات پارلمانی APA ایران و افغانستان 
بر توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی تاکید شد.

در جریان دیدار هیات پارلمانی APA ایران با 
آبادی  جهان  رحیمی  جلیل  افغانستانی  هیات 
دو  ارتباط  های  ظرفیت  درباره  هیات  این  عضو 
کشور بیان کرد: حوزه انتخابیه بنده در خراسان 
رضوی با موافقت مجلس به منطقه آزاد تجاری 
تبدیل خواهد شد و با تحقق این مهم بسیاری از 

مبادالت اقتصادی به سهولت انجام می گیرد.
مجلس  در  تایباد  و  جام  تربت  مردم  نماینده 
مشکالت  برخی  به  اشــاره  با  اسالمی  شــورای 
داشت:  اظهار  افغانستان  و  ایران  میان  گمرکی 
کامیونی  ری  ایکس  دستگاه  حاضر  حال  در 
مجهزی در مرز وجود دارد که از طریق آن سرعت 
کنترل کامیون ها در گمرک 3 برابر شده است، 
اما هنوز مشکالت بسیاری در کشور افغانستان 
برای عبور و مرور کامیون ها وجود دارد که رفع 

آن الزامی است.
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو 
دو  میان  ویزا  صدور  برای  باید  اینکه  بر  تاکید  با 
نظر  در  تسهیالتی  افغانستان  و  ایــران  کشور 
گرفته شود، ادامه داد: بسیاری از افغان ها برای 

درمان و خرید به ایران سفر می کنند.
وی افزود: باید در هرات شرایطی فراهم شود 
این  در  بتواند  ایران  دولتی  و  آزاد  دانشگاه  که 

منطقه مراکزی ایجاد کند.
توسعه روابط در تمام حوزه ها

اما ابعاد ارتباط دو کشور را باید از زاویه بخش 
خصوصی نیز بررسی کرد.

ایران  مشترک  اتاق  رئیس  با  گفت وگویی  در 
وضعیت  درباره  تا  خواستیم  او  از  افغانستان  و 

ارتباط دو کشور برای ما بگوید.
امروز«  »صبح  با  گفت وگو  در  سیادت  محمود 
در  تواند  می  افغانستان  با  روابط  توسعه  گفت: 

دنبال  صنعتی  حوزه  در  ویژه  به  ها  حوزه  تمام 
شود.

حاضر  حال  در  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی 
محصوالت  ایران،  از  صادراتی  محصوالت  اغلب 
کشاورزی یا مواد غذایی است افزود: اما در کنار 
نیز در حجمی  این ها محصوالتی مانند سیمان 
و  می شود  ــادر  ص دیگر  کشورهای  به  وسیع 
افغانستان یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی 

خراسان رضوی است.
کشور  دو  بین  روابط  اگر  کرد:  تاکید  سیادت 
می تواند  قطعا  باشد،  توسعه  مسیر  در  روابطی 
طبق  شود.  گسترده  امروز  از  بیشتری  ابعاد  در 
سه  تا  هزار  حدودا  گرفته  صورت  های  بررسی 
هزار میلیارد دالر براورد معادن افغانستان است. 
و اگر شرایط امنیت در افغانستان ایجاد شود و 
معادن افغانستان قابل بهربرداری شود و در کنار 
همه اینها کشور ما مانع سیاسی امنیتی پیش رو 
نداشته باشد با بهره گیری از دانش و تکنولوژی 
سهولت  به  توجه  با  میتوان  کشور  این  در  کافی 
های فراوان از جمله فرهنگ مشترک و همچنین 
مطلوب  شرایط  کشور  این  به  مسافت  نزدیکی 

اقتصادی را رقم بزنیم.
وی با اشاره به میزان باالی مصرف آب در تولید 

محصوالتی همچون هندوانه گفت: متاسفانه با 
در  کشور  در  هنوز  آب  کمبود  از  آگاهی  وجود 
میزان باالیی هندوانه کشت می شود. در حالیکه 
می توانیم به راحتی و با هزینه ای بسیار مناسب 
همسایه  کشورهای  از  را  محصوالتی  اینچنین 
وارد کنیم و مصرف آب را در تولید صنایع پرسود 
می توانیم  صورت  این  به  ببریم.  کار  به  مهم  و 
و  کنیم  وارد  افغانستان  از  را  ضروری  کاالهای 

کاالهای ضروری را صادر کنیم. 
را  افغانستان  اگر  اما  کــرد:  اضافه  سیادت 
همیشه کشوری محتاج به تامین نیازهای اولیه 
خود بدانیم تنها در زمینه مواد خوراکی و دیگر 
المللی  ین  روابط  می توانیم  اولیه  محصوالت  
خود را حفظ کنیم که این رویکرد اشتباه است. 
باید سطح توانمندی خود را برای ارائه کاالهای 
باکیفیت باالتر، متنوع تر ومتفاوت  از گذشته در 

خودمان ایجاد کنیم.
سمت  به  حرکت  اهمیت  بر  تاکید  با  سیادت 
گفت:  افغانستان  داخــل  در  گــذاری  سرمایه 
حتما  کشور  دو  بین  مشترک  گــذاری  سرمایه 
باید انجام شود. یکی از دلخوری های مسئوالن 
است   این  افغانستان  خصوصی  بخش  و  دولتی 
که ما شرایط سهل و آسانی را برای ورود کاالهای 

افغانستانی به ایران ایجاد نکردیم. البته که توان 
توان  با  قیاس  قابل  اصال  افغانستان  صادارتی 
صادراتی ایران نیست. اما در صورتیکه تمایل به 
کمک به افغانستان داریم هیچ راهی جز دخالت 

و حمایت دولت وجود ندارد.
افغانستان  و  ایـــران  مشترک  ــاق  ات رییس 
بسیار  پتانسیل  افغانستان  کرد:  خاطرنشان 
حتی  و  هند  مثل  بازارهایی  برای  ارزشمندی 
دارد.  را  امریکایی  اروپایی  بازارهای  از  برخی 
اگر می خواهیم اول صف بایستیم باید از همین 
این  که  کنیم  شــروع  را  خود  مطالعات  ــروز  ام
تحقیق را می توان با کمک بسیاری از مهاجرینی 
که در کشور ما حضور دارند نیز انجام داد. حضور 
باالی آنان در کشور و همچنین فرهنگ نزدیک 
این دو کشور برای ما فرصت است و تنها تهدید 

پیش رو وجود دشمنان و مخالفین ماست.
وی تاکید کرد: بعضی از اشتباهات و اشکاالت 
از  می شود  مرتکب  خصوصی  بخش  که  جدی 
مالحظات  و  کیفیت  به  کافی  توجه  عدم  جمله 
خاص در تولید، تنها با پیگیری دولت امکان پذیر 
است همچنین حمایت موثر از فعالین این بخش 
باعث تداوم روابط بلندمدت با افغانستان خواهد 

شد.

بررسی ارتباطات ایران و افغانستان؛

نیستند ما  اولیه  مواد  نیازمند  نماینده سبزوار در مجلس:همیشه 
گوشیهمراهسقوطمیکند

نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای 
اسالمی از توافق وزارت صنعت و ارتباطات برای واردات 

تلفن همراه خبر داد.
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به برخی مشکالت در 
واردات گوشی تلفن همراه افزود: شرکت هایی که قبال 
تلفن همراه با ارز دولتی وارد کرده و پرونده داشته اند 
مجاز به واردات نبودند و برخی شرکت هایی که سال 97 
تاسیس شده بودند براساس بخشنامه های وزارت صنعت 

اجازه واردات گوشی تلفن همراه را نداشتند.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  ارتباطات  کمیته  رییس 
مجلس شورای اسالمی، افزود: وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطالعات نشستی 
برای بررسی واردات گوشی های تلفن همراه برگزار کردند 
فوق  شرکت های  به  نشست  این  نتیجه  اساس  بر  که 
الذکر اجازه واردات گوشی داده شد.وی با اشاره به تاثیر 
واردات بر قیمت گوشی، ادامه داد: با افزایش واردات، 
قیمت گوشی در بازار کاهش یافته و سیر نزولی می یابد. 
گفتنی است که در چارچوب سیاست های ارزی در سه 
از واردکنندگان گوشی تلفن  ابتدای سال بسیاری  ماه 
همراه با ارز 4۲۰۰ تومان اقدام به واردات گوشی کرده  
بودند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی 
نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کاال شکل گرفت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات 
گوشی تلفن همراه را متوقف کرد.در همین راستا محمد 
مجلس  رییس  بازدید  جریان  در  جهرمی  آذری  جواد 
انتقاداتی نسبت به  الکترونیک  از پیشرفت های دولت 
ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه مطرح و از 
ارسال نامه ای به رییس جمهور در این خصوص خبر داد.

حضورهمتیوریزشارز
در پی حضور سرزده رئیس کل بانک مرکزی در بازار ارز، 

قیمت ها در این بخش نزولی شد.
به گزارش خبرآنالین، روز دوشنبه عبدالناصر همتی 
بدون اعالم قبلی در فردوسی حضور یافت و از نردیک با 
فعاالن بازار گفتگو کرد. فعاالن بازار می گویند این اقدام 
تاثیری قابل توجه در بازار به جا گذاشت و قیمت دالر را 

در بازار نزولی کرد.
 بر این اساس برخی خبرگزاری ها حتی از کمتر شدن 
که  طوری  به  دادند  خبر  بازار ساز  ارز  از  آزار  ارز  قیمت 
خبرگزاری تسنیم اعالم کرد: هم اکنون دالر نقدی در 
تهران ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان از سوی صراف ها اعالم شده 
است آنهم درحالی که دالر تزریقی از سوی بازار ساز ۱۱ 

هزار و 6۰۰ تومان قیمت خورده است.
گفته می شود ریزش قیمت ناشی از جوی است که 

تحت تاثیر حضور همتی در بازار شکل گرفته است. 

#پیگیری_خبر
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نمایندگان  مجمع  رئــیــس 
خصوص  در  رضـــوی  ــان  ــراس خ
اجماع  فعال  گفت:  استاندار  انتخاب 
روی آقای رزم حسینی است اما هنوز قطعی نشده است.

به گزارش ایسنا، حمید بنایی ادامه داد: احتماال ظرف 
هفته آینده بتوانیم جمع بندی کنیم، ما دوست داریم 
خراسان  نمایندگان  مجمع  شود.خواست  انجام  زودتر 
رضوی این بود که حتی با سرپرست اداره نشود اما نشد 
و فعال آقای میرزایی هم خوب اداره می کنند که جای 
تشکر دارد. ایشان جزو گزینه های استانداری هم بودند 

زیرا استان را می شناسند.
شورای  مجلس  در  بجستان  و  گناباد  مردم  نماینده 
اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا در خراسان رضوی 
فردی نیست که به عنوان استاندار انتخاب شود، تصریح 

کرد: افراد بسیار زیادی هستند. ما به دولت اعالم کردیم 
خیلی  رضوی  خراسان  که  گفته ایم  هم  را  ظرفیت ها  و 
ظرفیت های باالیی دارد و االن هم چهار وزیر از خراسان 

رضوی هستند.
بنایی افزود: ما دوست داشتیم استاندار بومی باشد و 
خیلی تالش کردیم اما سیاست های دولت است و ما در 
جایگاه مجلس نباید در اجرا، قانونا خیلی دخالت کنیم 
اما مشورت دادیم که ظرفیت باالیی در خراسان است و 
اگر بشود استاندار بومی باشد بهتر است. فعال که اجماع 

روی آقای رزم حسینی است.
وی با بیان اینکه »مشهد شهری فراملی است«، گفت: 
داریم  اعتقاد  اگر  باشد.  ملی  فرا  باید  مشهد  به  نگاه ها 
در  تمام حوزه ها  در  باید  پایتخت جهان اسالم هستیم 

شأن پایتخت جهان اسالم کار کنیم.

شورای  رایزنی  کمیته  عضو 
هماهنگی اصالح طلبان خراسان 
گمانه زنی هایی  خصوص  در  رضوی 
در رابطه با انتخاب آقای رزم حسینی به عنوان استاندار 
گزینه های  جزو  ایشان  کرد:  اظهار  رضوی،  خراسان 
مطرح کمیته منتخب اصالح طلبان، نمایندگان شورای 
گزینه های  جزو  و  نبودند  روحانی  آقای  ستاد  و  شهر 

مدنظر کمیته منتخب استان نیستند.
پیگیر  ما  افــزود:  امینی  حسین  ایسنا،  گــزارش  به 
هستیم تا زمانی برای مالقات با دولت گرفته شود که 
بتوانیم شاخص های گزینه های خود و شرایط استان را 

بهتر تبیین کنیم.
و  نداریم  ایشان  از  دقیقی  شناخت  ما  افــزود:  وی 
رضوی  خراسان  استان  از  دقیقی  شناخت  نیز  ایشان 

ندارند. من هم شنیدم که ایشان جزو یکی از گزینه های 
مطرح هستند اما از صحت و سقم آن مطلع نیستم.

دولت  به  را  خود  کاندیداهای  ما  کرد:  بیان  امینی 
اعالم کردیم و درخواست ما این بوده که بر این گزینه ها 
برای  زمانی  تا  هستیم  پیگیر  ما  شود.  بیشتری  تامل 
مالقات گرفته شود که بتوانیم شاخص های گزینه های 

خود و شرایط استان را بهتر تبیین کنیم.
از  یکی  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  ایــن 
تعامل  با  فردی  استاندار  که  بوده  این  ما  پارامترهای 
نماینده  موضع  از  همچنین  و  دولت  حامیان  با  مثبت 
عالی دولت مجری سیاست های آن باشد. طبیعتا این 
مطرح  ما  که  کاندیداهایی  در  و  بوده  مهم  شاخص ها 

کردیم، تبلور بیشتری دارد.

اعتدال گرایان  جبهه  دبیر 
شرق کشور گفت: انقالب شرایط 
به  که   4۰ دهــه  در  و  دارد  خاصی 
سن بلوغ خود رسیده، ما در شرایطی نیستیم که دولت 
یا بزرگان اشتباه کنند و مردم شرایط فعلی را پشت سر 

بگذارند، این وضعیت برای ما نگران کننده است.
به گزارش ایسنا، محمدحسن ساقی در نشست خبری 
خود با اصحاب رسانه، افزود: ما از کسانی بودیم که به 
دولت نهم و دهم به شدت انتقاد می کردیم و احساس 
ما این بود که در حق مردم و جامعه ما ظلم شده اما در 
این دولت ما منتقد برخی از اشتباهات و اتفاقات شدیم 
و عده ای بدتر دولت از احمدی نژاد به ما حمله می کنند. 
اکنون  شود.  تکرار  شرایط  این  که  دهیم  اجــازه  نباید 
وضعیت تسهیالت در بخش کشاورزی، صنعت و سایر 

بخش ها در سطح کشور چندان مناسب نیست.
ساقی گفت: زمانی که پایه حمایت از احزاب وزارت 
همسو  احــزاب  از  باید  می دهد،  مجوز  و  بــوده  کشور 
کنار  در  که  آمده  کار  روی  وزیری  اما  کند  حمایت  نیز 
دولت مستقیما به گفتمان آن ضربه می زند و کسی هم 
که  است  مشکالتی  این  بگیرد.  را  آن  جلوی  نمی تواند 
باید در جهت آن اقدامات، حرکات و تصمیمات در کشور 

ساماندهی شود تا تاثیرگذار باشد.
بسیار  تحزب گرایی  اینکه  بیان  با  سیاسی  فعال  این 
خوب بوده و احزاب می توانند در کنار هم قرار بگیرند، 
عنوان کرد: اما واقعیت این است که ما در استان خانه 
دولت  آیا  و  است  هزینه ای  چه  با  اما  داریــم  را  احــزاب 
تاکنون توانسته این مراکز را در ارتباط با همسویی احزاب 

تحت تاثیر روند اجرایی استان قرار دهد؟

بنایی خبر داد

رزمحسینیگزینهمجمعنمایندگانبرایاستانداری
امینی

رزمحسینیجزوگزینههایمدنظرکمیتهمنتخباستاننیست
ساقی

درشرایطینیستیمکهبزرگانمااشتباهکنند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: حزبی که در نظر 
داریم تشکیل دهیم، حزبی دارای اهداف و آرمان های بلند و 
مرام نامه بسیار روشن، شفاف و مردمی خواهد بود، حزبی که 
هم مردمی بوده و هم مبنای اعتقادی، اخالقی و فقهی دارد.

رسول  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گــزارش  به 
منتجب نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: 
باید برای  حزب خودش هدف نیست، بلکه وسیله است. 
تشکیل یک حزب، اهداف و آرمان هایی در نظر گرفته شود. 
ما هر حزبی تشکیل دادیم و در آن شرکت کردیم، با هدف 
مشخصی بود. اهداف ما در مرامنامه، بیانیه ها یا مانیفست 

احزاب نهفته شده است.
وی با بیان اینکه ما از روز اول در حزب اعتمادملی بر یک 
سلسله اهداف و آرمان ها به توافق رسیدیم که حزب را وسیله 
رسیدن به آن قرار دادیم، عنوان کرد: متاسفانه در سال های 
اخیر به این نتیجه رسیدیم که جمعی از دوستان ما در حزب 
آن را هدف و یا وسیله رسیدن به برخی از اهداف پایین مرتبه 
و ناچیز قرار دادند. ما حزب را به عنوان وسیله رسیدن به 
اهداف بلند قبول داریم، نه قدرت، پست و مطامع مادی. ما 
دو راه و دو هدف کامال متفاوت داریم، هدف ما چیز دیگری 
بنابراین  است،  دیگری  چیز  دوستان  از  تعدادی  هدف  و 

مصلحت را در خداحافظی با حزب اعتماد ملی دیدم.
منتجب نیا افزود: من به این نتیجه رسیدم که گمشده 
من پیدا نخواهد شد و ماندن من در حزب نیز موجب اتالف 
وقت، عمر و انرژی های خودم است. در گذشته نیز نامه ای 
به دبیر کل حزب نوشتم که با وضعیت پیش آمده و انحراف 
ایجاد شده در حزب، ماندن خود را موجب خسران دنیا و 

آخرت می دانم و عاقالنه نیست که در حزب باقی بمانم.
این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: استعفاهای مکرر 
من به دلیل رنجش نبود، بلکه به دلیل مسایل معنایی بود. 
من احساس می کردم که عمر و وقت من تلف می شود و عمر 

من با ارزش تر از این است که آن را در تشکیالتی تلف کنم که 
درصدد استحاله حزب، ایجاد انحراف در آن و استفاده ابزاری 

برای رسیدن به اهداف پست مادی و دنیوی هستند.
فعالیت سیاسی بدون حزب معنا ندارد

وی در خصوص دلیل تشکیل حزب جدید، گفت: من 
معتقد هستم که فعالیت سیاسی بدون حزب معنا ندارد. هر 
فردی که بخواهد فعالیت سیاسی انجام دهد، باید خود را در 
قالب تشکیالت شناسنامه دار تعریف کند. فعالیت سیاسی 
باشد، عمال  داشته  عقلی  امکان  اگر  بر حزب  تکیه  بدون 
ممکن نیست و موفق نخواهد بود. الزمه فعالیت سیاسی، 
تشکیل حزب، ورود به آن و پرداخت هزینه است. حضور در 

حزب الزم و ملزوم و مستلزم پرداخت هزینه است.
حزب  کرد:  خاطرنشان  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
برای مردم و خدمت به آن ها است. باید در کنار مردم و درد 
رفع  درصدد  و  کند  احساس  را  مردم  درد  باید  باشد،  آشنا 
تعداد  باشد. خوشبختانه در سطح کشور  مشکالت مردم 
زیادی افراد هستند که این مرام را دارند. بسیاری از سیاسیون 
و فعاالن در احزاب هستند که احزاب نتوانسته عطش درونی 
آن ها را ارضا کند و به دنبال تشکیالتی هستند که با تب، خرد 
و فطرت آن ها همراه باشد، نه تنها در استان و شهر مشهد 
این اشتیاق نشان داده شده، بلکه صدها و هزاران نفر دیگر 
منتظر هستند که چنین حزبی بتواند آغاز به کار کند تا در آن 

چارچوب فعالیت کنند.
کشور  در  تحزب  فرهنگ  که  نخواستند  قدرت  اربابان 

حاکم شود
وی با اشاره به اینکه اساسا حزب و تحزب به معنای نفی 
کرد:  تصریح  است،  آن  مقابل  نقطه  و  فردگرایی  و  فردیت 
حزب تشکیل می شود تا فردمحور نباشد. باید حزب باشد که 
نتیجه آن ما است و اگر حزب نباشد، من و شخص می شود، 
بنابراین این طبع حزب و تحزب است. نمی توان در حزب 

شخص محور بود که با ماهیت و ذات آن مغایرت دارد و در 
تضاد است. 

منتجب نیا اضافه کرد: در کشور ما به این دلیل که بعد از 
انقالب تالش نشده که فرهنگ تحزب جا بیافتد و اربابان 
قدرت نخواستند که فرهنگ تحزب حاکم شود، هیچ حزبی 
را  افراد  چهره ،  و  شخصیت  یک  محوریت  بدون  نمی تواند 
جذب کند و تشکیل شود. چنین واقعیتی بر کشور تحمیل 
شده و یک بیماری و عدم بلوغ سیاسی در کشور حاکم است 

که مسئول آن بزرگان انقالب و کشور هستند.
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: متاسفانه هر حزبی 
که می خواهد تشکیل شود باید متکی به شخص و شخصیت 
تحت عنوان کاریزما یا متکی به دولت و قدرت باشد که این 
دو آفت بزرگی برای احزاب هستند و حزب را زمین می زنند. 
زمانی که حزبی قائم به شخصیت باشد، تمام ساخت ها فرو 
می ریزد و زمانی که متکی به دولت و قدرت باشد، وابسته 
بوده و مستقل نیست. حزب آمده که بماند، مستقل باشد 
و بر اربابان قدرت نظارت و آن ها را نقد کرده و با فردگرایی 
مقابله کند، نه اینکه تاییدکننده آن باشد. چنین آفتی در 

کشور وجود دارد. 
وی افزود: حزب وابسته به دولت و حکومت و حزب متکی 
به شخصیت و فرد، نبودنش بهتر از بودنش است، به این 
دلیل که این حزب دیکتاتوری و استبداد را توجیه کرده و 
آن را در قالب دموکراسی به مردم ارایه می کند، در حالی که 
حزب آمده تا دیکتاتوری و فردگرایی را از بین ببرد. ما از ابتدا 
در حزب جدید بیان کردیم که همه صاحب حزب، موسس و 
نقش آفرین هستید، شخص خاصی برتری بر اشخاص دیگر 
ندارد و هر فردی که موقعیت دارد، باید آن را در حزب خرج 

کند.
منتجب نیا با بیان اینکه حزبی که ما درصدد راه اندازی آن 
هستیم، قطعا حزبی دارای اهداف، اصول و مبانی خاص و 

تکیه بر یک سلسله مسائل خواهد بود که کمتر به آن ها بها 
داده می شود، عنوان کرد: در مورد بانوان و بی توجهی به این 
قشر عظیم و تاثیرگذار و تکیه بر نسل جوان که امروز به عنوان 
یک شعار جوان گرایی در کشور ما رایج شده و عده ای از آن 

استفاده ابزاری می کنند، در این حزب تاکید شده است.
عمق  در  ما  داد:  ادامه  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
برنامه ها و اندیشه خود توجه به جوانان و بها دادن به بانوان 
را مورد تاکید قرار دادیم. قومیت ها، اقوام مذهبی و سالیق 
مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته اند.این مسائل در چارچوب 
را  اصالحات  ما  است.  کلمه  واقعی  معنای  به  اصالحات 
یک مکتب و خط مشی می دانیم و ملزم هستیم که در این 

چارچوب و مسیر حرکت کنیم. 
وی در خصوص اینکه تشکیل حزب در چه مرحله ای قرار 
ما در کنگره  از زمانی که اعالم کردیم  دارد، تصریح کرد: 
به زودی حزب جدیدی را تشکیل  شرکت نخواهیم کرد و 
خواهمی داد، با بزرگان و همفکران اعم از شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملی که کناه گیری کرده بودند، یا خارج از آن 
قرار داشتند و در کل شخصیت های خارج از حزب، جلسات 
دو  رسیدیم.  خوبی  نتایج  به  و  دادیم  تشکیل  را  متعددی 
نشست هم اندیشی با اعضای حزب داشتیم که جمع قابل 

توجهی شرکت کردند.
 اساسنامه و مرامنامه حزب نهایی شده است

که  شدند  انتخاب  کارگروه هایی  کرد:  بیان  منتجب نیا 
مسائل را دنبال کنند. این کارگروه ها در خصوص اساسنامه 
و مرامنامه، مانیفست حزب، اسامی پیشنهادی برای حزب 
و تشکیالت، مناطق، شهرستان ها و استان ها فعالیت دارند. 
در  تاکنون  اساسنامه هایی که  به  توجه  با  اساسنامه حزب 
اختیار بوده، آماده تصویب نهایی شده و مرامنامه حزب نیز 
در حال نهایی شدن است که به زودی به هیئت موسس 

تقدیم می شود.

اعضای  کــرد:  اضافه  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
هیئت موسس شامل شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که 
و  استان ها  بانوان،  جوان،  نیروهای  کرده اند،  کناره گیری 
قومیت ها است که تقریبا نهایی شده و مرامنامه و اساسنامه 
را به وزرات کشور و کمیسیون ماده ۱۰ اعالم خواهیم کرد. 

افراد زیادی منتظر هستند که این حزب شروع به کار کند.
فراخوان  دور  چندان  نه  آینده  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
تهران  در  که  شد  خواهد  دعوت  و  داد  خواهیم  سراسری 
حضور پیدا کنند تا از نظرات آن ها استفاده کنیم. تعداد قابل 
توجهی از شخصیت های سیاسی کشور برای همکاری اعالم 
آمادگی کردند و امیدواریم هر چه زودتر اساسنامه، مرامنامه و 
هیئت موسس را نهایی کنیم. بعد از ثبت در کمیسیون ماده 
۱۰ شروع به عضوگیری و مقدمات تشکیل کنگره را فراهم 
خواهیم کرد. امیدواریم در سال جاری کنگره را تشکیل داده 
و شورای مرکزی را اعالم کنیم. اولین نشست و سفر ما نیز به 
مشهد بوده و از استان ها می خواهیم تا خود را برای ورود به 

این حزب آماده کنند.
عدالت اجتماعی گمشده مردم است

حجت االسالم و المسلمین رحمت الله بیگدلی در ادامه 
نشست خبری منتحب نیا با اصحاب رسانه گفت: در جریان 
اصالحات جای یک تفکر خالی بوده و آنچه که مردم تشنه 
آن هستند، مفقود است، یعنی در عین اینکه بر دموکراسی 
و حاکمیت قانون تکیه می کنند، باید بر عدالت اجتماعی نیز 

تکیه داشته باشند.
وی با بیان اینکه اکنون در جریان اصالحات جای یک 
تفکر خالی بوده و آنچه که مردم تشنه آن هستند، مفقود 
است، عنوان کرد: در عین اینکه بر دموکراسی و حاکمیت 
قانون تکیه می کنند، باید بر عدالت اجتماعی نیز تکیه داشته 
باشند. حزب ما بر بستر حاکمیت قانون، دموکراسی و عدالت 
اجتماعی به وجود می آید و جریانی سوسیال دموکرات است. 

گمشده مردم عدالت اجتماعی بوده و امروز جریان اصولگرا 
و برخی از بخش های جریان اصالح طلب درد مردم را درک 
نمی کنند و متوجه نمی شوند که مردم تشنه عدالت هستند.

بیگدلی با اشاره به اینکه یکی از بزرگ ترین مشکالت در 
احزاب فعلی این است که معموال در بستر مناسبی شکل 
نگرفته اند، تصریح کرد: برخی در گذشته کار حزبی انجام 
ایجاد کنند که در  باره می خواهند حزب  به یک  و  ندادند 
نتیجه در مرامنامه و اساسنامه تعارضاتی ایجاد می شود و 
در درون دچار مشکل می شوند. ما در حزب جدید جلسات 
فشرده ای گذاشتیم تا مرامنامه ای را تقدیم کنیم که نه در 
اساسنامه تعارض داشته باشیم و نه در مرامنامه دچار مشکل 

شویم.
اساسنامه ها  کرد:  بیان  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
معموال شبیه به هم است و ما در اینجا ساختار اساسنامه خود 
را به گونه ای تعیین کردیم که رهبری حزب دو بخش دارد و در 
داخل حزب شاهد وجود پارلمان و دولت هستیم، جمعی که 
برنامه ریزی و تصویب را برعهده دارد و جمع دیگری که اجرا 
می کند. ما کاری کردیم که ساختار جمهوری اسالمی و نظام 

حکومتی را در اساسنامه خود متجلی کنیم.
وی اضافه کرد: هر فردی که اساسنامه حزب جدید ما 
دولت  مجلس،  حزب  این  که  می کند  احساس  ببینید  را 
در  اگر  که  است  سایه  در  دولت  یک  و  دارد  قوه قضاییه  و 
انتخابات شرکت کند، وزرا و نیروهای مورد نیاز در دولت را 
دارد. ما در دوم خرداد پیروز شدیم، بدون اینکه هیچ برنامه ای 
داشته باشیم، سال ۸4 نیز آن ها پیروز شدند، بدون اینکه 
هیچ برنامه ای داشته باشند و سال 9۲ نیز آقای روحانی پیروز 
شدند، بدون اینکه هیچ برنامه ای وجود داشته باشد. چند 
دوره هشت ساله کشور را بدون هیچ برنامه ای اداره کردیم اما 

در این حزب همه چیز سر جای خود خواهد بود.

تریبونخبر

حزب کارگزاران نیز در کنار سایر اصالح طلبان تالش خود را از شهریور ماه سال جاری برای برائت آرام از دولت آغاز 
کرده و در ششم شهریور 97 با انتشار یک بیانیه شدید اللحن، دولت را مورد هجمه قرار می دهد

,,

پس از مشکالت جدی 
سیاسی که در سال 88 
گریبان کشور و احزاب 
سیاسی را گرفت، شاید 
کمتر کسی فکر می کرد، 
پیروز انتخابات 4 سال 

بعد، یعنی انتخابات 
ریاست جمهوری 

دوازدهم ائتالفی از 
اصالح طلبان، اعتدالیون 
و اصولگرایان میانه رو 

باشد، به هر حال شرایط 
به گونه ای رقم خورد 

که فضا با رد صالحیت 
مرحوم هاشمی 

رفسنجانی برای 
پیروزی هر کسی که 
کاندیدای این ائتالف 

باشد، فراهم شد

,,

مشهد نقطه آغاز حزب جدید منتجب نیا

مدیرعامل شرکت آسمان  از برنامه ریزی برای بهبود شرایط 
این شرکت در نگاه مسافران، توسعه ناوگان و نوسازی آن و 
همچنین شرایط سخت تحریم ها و برنامه ریزی برای عبور از 
آنها سخن می گوید.محمد گرجی درباره شرایط این شرکت 
هواپیمایی ایرانی در طول سال های گذشته افزود: بنده از 
سال 6۵ که وارد شرکت آسمان شدم، تاکنون در بخش های 
مختلف این شرکت فعالیت کرده و از سال های 79 تا 93 
به عنوان معاون فنی آسمان در این شرکت حاضر بودم. 
پس از ورود آقای عالیی به آسمان، با صالحدید ایشان و با 
سمت معاونت برنامه ریزی و توسعه ناوگان به عنوان مسئول 
مذاکرات این شرکت در طول سال های گذشته فعالیت خود 
را ادامه دادم. از این رو به طور دقیق با اوضاع و احوال این 
شرکت در بخش های مختلف آشنا هستم.وی درباره شرایط 
فعلی شرکت های هواپیمایی آسمان در صنعت هوایی 
کشور اظهار کرد: متاسفانه برخی مسائل مانند تاخیرات 
پروازی یا حادثه تلخ سقوط هواپیمای یاسوج باعث شده 
قدری نگاه های مردم در رابطه با  خادمین خود در این 
شرکت تغییر کند. از این رو ما امیدواریم در دوره جدید کار 
در آسمان تمام برنامه ریزی های الزم برای ترمیم این چهره 
اجرایی شود تا با حمایت صندوق بازنشستگی کشور به 
عنوان مالک آسمان و عبور از شرایط سخت مالی، آسمان 
بار دیگر به جایگاه اصلی خود در صنعت هوایی ایران برسد.

که شرکت  دورانی  به  اشاره  با  آسمان  مدیرعامل شرکت 
می کرده،  فعالیت  دولتی  ایرالین  یک  عنوان  به  آسمان 
بیان کرد: ما از ابتدای انقالب که تاسیس شدیم، به عنوان 
یک شرکت انقالبی و دولتی کار خود را آغاز کردیم از این 
رو تا در اوایل دهه  ۸۰ که واگذاری آسمان نهایی شد، ما 
بخش زیادی از پروازهای تکلیفی را انجام دادیم که عمال 
از نظر سودآوری در یک بنگاه اقتصادی تعریف مشخصی 
نداشتند. اما در سال های بعد آسمان تالش کرد که شرایط 
را برای انجام پروازهای سودآور فراهم کند هر چند ما در 
این دوران نیز همچنان در بسیاری از مسیرها و برنامه های 
پروازی که از نظر اقتصادی به صرفه نبودند، حضور خود 
را ادامه دادیم و این وظیفه را برای خود افتخار میدانیم.

گرجی با بیان اینکه بسیاری از محدودیت های آسمان نه به 
این شرکت که به تمام صنعت هوایی ایران مربوط می شود، 
توضیح داد: صنعت هوایی ایران جزو نخستین بخش هایی 
بود که پس از پیروزی انقالب اسالمی، تحریم های آمریکا 
علیه آن اجرایی شد و با توجه به نفوذ غرب در الیه های 
مختلف فنآوری در صنعت هوایی، این  تحریم ها اثرات 
منفی زیادی بدنبال  داشت اما با توجه به اینکه دولت و نظام 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال آن بود که این صنعت به 
کار خود ادامه دهد و قدرتش  را از دست ندهد، خوشبختانه 
اقدامات قابل توجهی صورت گرفت که امروز ایران را به 
یکی از کشورهای قدرتمند در بخش هایی از این صنعت 

مهم تبدیل می کند.

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

هیات 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 رأی شماره ۱3976۰3۰6۲7۱۰۰۲4۵6 
مالکانه  پنج تصرفات  ثبت ملک مشهد منتقد  ثبتی حوزه  واحد  نفر در  فاقد سند رسمی بشماره  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات 
بالمعارض متقاضی خانم مریم پاکدامن فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱473۵ صادره از مرودشت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۰/76 متر مربع قسمتی از پالک  
۱93۰9 فرعی از 3اصلی بخش 9 واقع در مطهری شمالی ۲۰ حسین زاده ۱۵ پالک 33 خریداری از مالک رسمی متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 943
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/28

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

هیات 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 ۱3976۰3۰6۲7۱۰۰۲749 
مورخ ۱397/۰۸/۱4هیات 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 خانم معصومه زورآبادی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 4۰67۱ صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 97/6۸ متر 
مربع قسمتی از پالک ۱79۱ اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهراب ۱7 پالک ۱7 خریداری از طاهره عدالتیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۸۵6
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

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

هیات 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 ۱3976۰3۰6۲7۱۰۰۲3۰۸هیات 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون 
متقاضی خانم ماه زری بواسحق فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱ صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 7۲/۵۰ متر مربع قسمتی از پالک 7۱ اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در بلوار رسالت 36 پالک 4۰۰ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۸۵9
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
گهی تغییرات شرکت گواه صنعت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱3۸۸ و شناسه ملی ۱۰3۸۰36۸۸۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  آ  
 ، ، بخش مرکزی  به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد  ثبتی مشهد  : - محل شرکت در واحد  اتخاذ شد  ۲۰/۰۸/۱397 تصمیمات ذیل  العاده مورخ  فوق 
شهر مشهد، بلوار جانباز ، خیابان فردوسی 7 ، خیابان یاس 4 ، پالک 6 ، طبقه دوم ، واحد شمالی با کد پستی 9۱976۱3۵36 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )303023(  

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
شرکت تغییرات  تاسیس،  گهی  آ

صورتجلسه  استناد  به   ۱۰3۸۰6۲۲۱۵۵ ملی  شناسه  و   4۵9۸7 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  سرمای  نیک  سردخانه  شرکت  تغییرات  گهی  آ  
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲3/۰4/۱397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبد الرحمن ارجمندی با شماره ملی ۲۲99۲6۰۱۸۸ و آقای علیرضا پزشکی راد 
با شماره ملی ۰94۰3374۱۱ و آقای محمد رضا پزشکی راد با شماره ملی ۰933369۱74 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب شدند - آقای امید صوفی 
البدل  ۰937۱6973۰ به سمت بازرس علی  با شماره ملی  با شماره ملی ۰۸4۰۰33664 را به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جوادحسین زاده فرخد  آبادی  حسن 

گهی ها و اطالعیه های شرکت تعیین گردید. برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )303021(

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

هیات 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 رأی شماره ۱3976۰3۰6۲7۱۰۰۲7۰۸ 
مالکانه  پنج تصرفات  ثبت ملک مشهد منتقد  ثبتی حوزه  واحد  نفر در  فاقد سند رسمی بشماره  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات 
بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی فرزان قرقی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 4۸۲ صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱36۸37 متر مربع 
قسمتی از پالک 6۲ اصلی بخش 9 واقع در طبرسی شمالی خیابان نظام دوست بعد از نظام دوست 4۰ خریداری از مالک رسمی خانم جمیله زابلی برقی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 94۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/28

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره کل آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره ۱3976۰3۰6۲7۱۰۰۲7۰7 
مورخه ۱397/۰۸/۰7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بشماره نفر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منتقد پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن تقوی فرزند علی به شماره شناسنامه ۸ صادره از قهستان در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 7۱/۱۲ متر مربع قسمتی 
از پالک  7966 فرعی از ۱۱اصلی بخش 9 مشهد واقع در طالب خیابان میثم تمار روبروی ورزشگاه میثم پالک ۱۰9۵ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه وقف آستان قدس 
میباشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 947
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/28

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

هیات 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 ۱3976۰3۰6۰۰3۰۲3۵۰6 
مورخ ۱394/۱۲/۱9هیات 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 آقای سلطانعلی سراوانی پیر فرزند نورالدین بشماره شناسنامه ۱۲9 صادره از زابل در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 67/7۸ متر مربع 
قسمتی از پالک 6۸ اصلی بخش 9 مشهد واقع در رسالت 97 سه راهی شهید صالحی درب دوم پالک 3 اعیان خریداری از رضا گرگی و عرصه برابر اعتبار نامه متعلق به موقوفه 
ظهیرالدوله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۸۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی انحالل شرکت صبا ماکیان مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4۰9۲۰ و شناسه ملی ۱۰3۸۰۵67۵۸4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۰۵/۰۸/۱397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای عباسعلی ضابطی به کدملی ۰۸۱9۵743۲۵ به سمت مدیر تصفیه برای مدت 
دوسال انتخاب شدند. آدرس محل تصفیه استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، وکیل آباد ، خیابان وکیل آباد 6۵ ، خیابان دادگر ۱ )آزادگان ۲( 

، پالک ۲۸ ، طبقه زیر زمین کد پستی 9۱۸9۸669۱۵ می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )303024(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
شرکت تغییرات  تاسیس،  گهی  آ

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰3۸۰۲۱۱۲۸۵ ملی  شناسه  و   ۵۱99 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مروزیست  شرکت  تغییرات  گهی  آ  
خیابان   ، هنرستان  مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش  آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۰9/۰۸/۱397 مورخ  العاده  فوق 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   9۱7۸7۵4۵3۵ پستی  کد  به  اول  طبقه   ،  79 ک  پال  ،  ]۸/36 ]شهیدصارمی   ۱7 هنرستان  خیابان   ،  36 صارمی  شهید 

گردید. اصالح 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )303020(
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و  بدی  همه  با  مشهد  کتاب  نمایشگاه  بیستمین 
خوبی هایش تمام شد. از حضور میدانی و تقریبا تمام 
تا  گرفته  استان  ارشاد  و  فرهنگ  جوان  مدیرکل  وقت 
سرای اهل قلم و برنامه های کم مخاطب، کم محتوا 
و سردرگم آن که می توانست بهتر باشد. بنظر می رسد 
مدیر جوان ارشاد مشهد نیاز به تجربه های بیشتری دارد 
تا بتواند رویدادهایی در شان نام بزرگ کالنشهر مشهد 

اجرا کند.
نمایشگاه امسال اتفاق تازه یا ویژه ای نداشت و خالی 
چشم  به  کمی  چیزی  تنها  بود.  خالقیت  و  ابتکار  از 
بعضی ها آمد قسمت مربوط به نابینایان بود که زحمت 

آن را نهاد کتابخانه های استان کشیده بود.
مردم  هــوای  و  حال  از  بگذریم  که  این ها  همه  از 
پاییزی  نمی توان گذشت که چندصباحی در سرمای 
را به جان خریدند و  آذرماه زحمت ترافیک و شلوغی 

گرمای نمایشگاه شدند.
 رونق بازار کتاب هم امسال بد نبود و در اوضاع فعلی 
برای ناشران و کتاب فروش ها فرصت غنیمتی بود که به 

کسب و کارشان رنگ و رویی بدهند.
در ادامه نظرات مردم، غرفه داران و مسئوالن را درباره 

نمایشگاه امسال می خوانید.
نمایشگاه کتاب، بازاری شده است

دانشجو  که  می آمد  وضعش  سرو  از  و  بود  جــوان 
کتاب  هستند.  دانشجو  همه  روزها  این  اگرچه  باشد 
درسی موردنیازش را پیدا نکرده بود و معتقد بود جای 
کتاب های علمی و دانشجویی در این دوره خالی بوده و 
بیشتر کتاب هایی در معرض فروش قرار گرفت که خوب 

فروش می روند.
خودنمایی کتاب های موفقیت

را  امسال  که  بود  دانشجو  بعدی هم یک جوان  نفر 
کم رونق تر از سال پیش می دید و انتقادش هم به عدم 
حضور برخی از رسانه های مشهدی در بخش رسانه ها 
رنگ  کم  آموزشی  کتاب های  بود  معتقد  البته  بــود. 
شده اند و در عوض تا دلت بخواهد  کتاب های موفقیت 

خودنمایی می کنند.
از کار خوب ارشاد استان تا ضعف در غرفه بندی

مدیر غرفه نشر چشمه که از ناشران صاحب نام کشور 
است اعتقاد داشت کیفیت نمایشگاه امسال به لطف 
مدیران فرهنگ و ارشاد استان و نمایشگاه بین المللی از 

کیفیت باالیی نسبت به سال های پیش برخوردار بود.
در  پایین  کیفیت  دلیل  به  چشمه  نشر  او  اذعان  به 

سال های گذشته شرکت نمی کرد اما 
امسال حضور داشتند. غفاری گفت: 
خداراشکر با استقبال خوبی نیز مواجه 
شدیم. مردم مشهد مردم کتابخوانی 
هستند و امسال تبلیغات بسیار خوبی 

نیز انجام شد.
سخن  اوج  انتشارات  مسئول  مدیر 
امسال  نمایشگاه  از  است  معتقد  نیز 
بدلیل اطالع رسانی خوب شهرداری 
اما  گرفت  صــورت  خوبی  استقبال 
غرفه بندی نامناسب باعث سردرگمی 
صداو  بــود.  شــده  مراجعین  و  مــردم 
سیما هم در زمینه تبلیغ این نمایشگاه 

متاسفانه ضعیف عمل کرد.
امیر شهال:

نمایشگاه کتاب هنوز جای کار دارد

و  سرشناس  چــهــره  شهال  امــیــر 
اسالی  ــورای  ش پنجمین  رســانــه ای 
شهر مشهد است. شاید بسیاری او را 
ندانند  اما  بشناسند  هایش  سبیل  با 
نفس  مطبوعات  فضای  در  سال ها 
فرهنگ  ــوزه  ح در  و  اســت  کشیده 
خاص  نــگــاه  اســـت.  نظر  صــاحــب 
برانگیز  تامل  و  دقیق  همیشه  او 
در  را  او  نظرات  ادامه  در  بوده است. 

حوزه کتاب می خوانید.
استقبال مردم خوب بود اما...

بنظر  اما  بود  خوب  مردم  استقبال 
نمایشگاه  به  بتوانیم  اینکه  برای  من 
امسال نمره بدهیم باید ببینیم چقدر 
در جذب ناشران از سراسر کشور موفق 
عمل کرده ایم. فکر می کنم هنوز جای 

کار در این زمینه وجود دارد مخصوصا در زمینه ناشران 
برتر که در فضای خصوصی مشغول کار هستند.

که  دارد  وجود  نشر  سیستم  نوع  دو  حاضر  درحال 
یکی وابسته به رانت ها و یارانه های دولتی است و از 
کاغذ مرغوب در چاپ استفاده می کند و حتی پیش 
از انتشار، بازار آن نیز مشخص و فراهم است. در مقابل 
این جریان، بخش خصوصی قرار دارد که با کمترین 
امکانات و خون دل خوردن چراغ معرفت و آگاهی را 
زنده نگه داشته است و نویسندگان گمنام را از مناطق 
محروم و دور از کالنشهرها پیدا می کند و آثار آن ها را 
منتشر می کند. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که 
بازار کتاب مانند لبه تیز قیچی است. امروزه با گسترش 
شبکه های اجتماعی و کتابخانه های دیجیتال، می توان 
با گوشی همراه تقریبا به هر کتابی که بخواهیم دست 
بیابیم و با این شرایط باید نیازسنجی درستی از مخاطب 
به این حوزه تغییر دهیم.  داشته باشیم و نگاهمان را 
در غیر این صورت فرهنگ کتاب و نشر ممکن است با 
تهدید مواجه شود زیرا مردم امروزه دیگر نیاز چندانی 

برای رفتن به کتبخانه حس نمی کنند.
هرماه  کشور،  ــارت  زی پایتخت  در  این ها  همه  با 
دست  این  از  شهر  گوشه  چهار  در  باید  هرهفته  یا 
نمایشگاه ها برگزار شود تا مردم با کتاب و کتابخوانی 
در  را  خود  فراغت  اوقات  بتوانند  مردم  و  کنند  آشتی 

فضای فرهنگی سپری کنند.
کتابفروش ها از بازار گلستان استقبال نکردند

و  کتابفروشان  اختیار  در  سال ها  را  گلستان  بازار  ما 
ناشران قرار داده بودیم اما استقبالی نشد و خود آن ها 
به ناگزیر به اقدماتی مانند تاسیس کافی شاپ و برپایی 
شب شعر روی آوردند و درواقع  سعی کردند با مشاغل 

دیگر چراغ کسب و کار خود را روشن نگه دارند.
باید بپذیریم فرهنگ کتابخوانی بصورت دستوری در 
جامعه نهادینه نخواهد شد و ناگزیریم که این فرهنگ 
با اینکه  را از سنین پایین آغاز کنیم. مدیریت شهری 
دچار چالش های اقتصادی و مالی است اما جزو اولین 
به  عوارض  3درصد  پرداخت  شهر،  شورای  مصوبات 
حوزه  به  باید  آن  از  درصدی  که  بود  پرورش  و  آموزش 
کتابخوانی اختصاص یابد. هر طرح و الیحه ای نیز که 
به فرهنگ کتابخوانی در شهر کمک کند حتما توسط 

اعضای شورا حمایت خواهد شد.
کتابخانه مرکزی مشهد هم که سال ها ساخت آن به 
طول انجامیده است با حمایت شهرداری شهد بهممن 
طرفی  از  رسید.  خواهد  بهره برداری  به  امسال  ماه 
برای احداث  را  پارک، قسمتی  آماده ایم در فضای هر 

کتابخانه اختصاص دهیم.

طور  این  بدهد،  را  ما  سواالت  جواب  اینکه  از  قبل 
ما  بــرای  روزی  که  شکر  را  خدا  کرد:»بازهم  شــروع 
کم توان ها در تقویم هست وگرنه احتمال نداشت در تمام 

طول زندگی مان کسی با این بهانه سراغمان را بگیرد».
 ثمین همان ابتدا گفت: »اسم خودم را توی گزارش 

بیاور ولی درباره بقیه مشخصاتم چیزی ننویس«. 
او درباره وضعیت خود می گوید: » سالم به دنیا آمدم 
اما فرزند چهارم بودم. تولد چهارمین فرزند آن طور که 
باید برای مادر تازگی ندارد. حق هم دارد، آدم چیزی را 
که سه تای دیگرش را دارد، از آمدم چهارمیش چقدر 

می تواند خوشحال باشد؟ 
همانطور که می گویند هر کنشی، واکنشی را به دنبال 
دارد، ماجرای ما هم همین طور شد. چهار فرزند سالم 
یک خانواده به دنیا آمدند بدون هیچ مشکلی، حتی هیچ 
نقص ژنتیکی در خانواده و فامیل هم وجود نداشت. 
اما بعد از ۱6 سالگی که راه رفتن ، خواندن و نوشتن، 
بازیگوشی، فعالیت اجتماعی، سفر و هیاهو  مدرسه، 
کردم  تجربه  را  زندگی  عادی  چیزهای  همه  خالصه  و 
و همان روزها بود که فهمیدم باید جور دیگری زندگی 
کنم. چند ماه بعد از تولد ۱6سالگی  ام بی هیچ عارضه 
قبلی و دلیل علمی و پزشکی محکمی دچار مشکالتی 
در راه رفتن شدم. هرچه می گذشت اوضاعش وخیم تر 
بیمارستان های  از  یکی  پزشکی  تیم  اینکه  تا  می شد. 
مشهد تشخیص دادند این نوعی بیماری نادر عصبی 
است که باعث ضعف ماهیچه ها شده و اختالل حرکتی 
در آنها ایجاد می کند. راه رفتن، ایستادن و هرگونه تکان 
دادن دست و پا دچار مشکالت می شود. کنار آمدن با 
اینکه یهو وقتی ایستاده ای، تعادلت بی هیچ زنگ خطر 
قبلی بهم بخورد و نقش زمین شوی، کار آسانی نیست. 
به خوبی می توانم صدای خنده های بلند را بعد از هربار 
اتفاقی زمین خوردن، بشنوم. کنار آمدن با این چیزها 
آنهم درست توی سن بلوغ کار ساده ای نیست. فشاری 
که از هرطرف به دختران و زنان کم توان وارد می شود، 
چیزی نیست که بتوان در یک مصاحبه خبری درمورد 
آن صحبت کرد. باید ببینید، لمس کنید، حس کنید، 

باید با سلول سلول بدنتان این موضوع را درک کنید.
 اصال فرقی نمی کند از اول با نقص ژنتیکی به دنیا 
آمده باشی یا نه! دختر که باشی آنهم توی این فرهنگ 
معلولیت  و  ناتوانی  ــای  درده متحمل  مردساالرانه، 
بشنوی، از طرف دیگر زمزمه های: »طفلکی نمی تونه 
ازدواج کنه، مادر و پدرش چه زجری می کشند، نتونی 
کارهای  چطور  سخته،  خیلی  بربیای  خودت  پس  از 
شخصیت رو انجام می دی؟ و خیلی چیزهای دیگر که 

به زبان آوردنشان قشنگ نیست«. ما درد می کشیم هم 
درد جسمانی، هم درد روحی! چون قبول کردن یک 

دختر معلول در جامعه بدون ترحم و 
نگاه تحقیر آمیز امکان پذیر نیست«.

دارای  جهان  جمعیت  درصد   15
نوعی معلولیت

از  بیش  ملل  سازمان  ــار  آم طبق 
یک میلیارد نفر یا حدود ۱۵ درصد از 
معلولیت  از  نوعی  با  جهان  جمعیت 
زندگی می کنند. در سراسر جهان افراد 
اجتماعی،  فیزیکی،  موانع  با  معلول 
هستند  ــرو  روب رفتاری  و  اقتصادی 
موثر  و  کامل  مشارکت  از  را  آنان  که 
همچون دیگر اعضای جامعه محروم 
می سازد. این قشر از جامعه در گروه 
می گیرند  قرار  جهان  فقیرترین های 
که به منابع اساسی همچون تحصیل، 
درمــانــی،  مراقبت های  اشــتــغــال، 
اجتماعی  و  قانونی  حمایت های 
دسترسی برابر ندارند و نرخ باالیی از 
مرگ و میر در میان آنان رخ می دهد. 
به  معلول  افراد  وضعیت،  این  رغم  به 
طور قابل توجهی در روند برنامه های 
نادیده گرفته  توسعه و فرآیندهای آن 
دختر  یا  زن  اگر  ویــژه  به  می شوند. 

باشند.
بی جایی در قانون

افراد معلول از جمله زنان و دختران 

نمی شوند  دیده  جوامع  از  بسیاری  در  هنوز  معلول 
از  بهره مند  فقط  که  منفعل  افــرادی  منزله  به  صرفًا  و 
برخی خدمات و امور خیریه هستند، 
اساس  همین  بر  می شوند.  نگریسته 
اولیه  حقوق  از  بسیاری  از  معلولین 
محروم  جوامع  در  خــود  اساسی  و 
حق  نظیر  حــقــوقــی  ــد.  ــون ــی ش م
عمومی،  آموزش  نظام  به  دسترسی 
حق اشتغال، حق زندگی مستقل در 
اجتماع، حق رفت و آمد آزادانه، حق 
فعالیت های  در  مشارکت  حق  رأی، 
ورزشی و فرهنگی، حق بهره مندی از 
زندگی  حق  اجتماعی،  حمایت های 
در ساختمان متناسب با وضعیت خود 
و بهره مندی از تکنولوژی مدرن، حق 
انتخاب  آزادی  عدالت،  به  دسترسی 
درمان های پزشکی و حق مبادرت به 
و  خرید  همچون  حقوقی  امور  انجام 

فروش اموال. 
خشونت به خاطر معلولیت

مهم ترین عاملی که در نقض حقوق 
اشاره  بــدان  معلول  دختران  و  زنــان 
داوری  سوء  از  عبارتست  می شود، 
اجتماع و اینکه در برخی جوامع هنوز 
این افراد نه به منزله دارندگان حقوق، 
بلکه افرادی کامالً منفعل و فاقد حقوق 
و اختیارات تلقی می گردند که باید از 
سوی اجتماع و افراد مورد ترحم قرار 

از خدماتی بهره مند شوند و همین امر  گرفته و صرفًا 
این گروه از زنان و دختران معلول را به شدت در معرض 

خشونت های مختلف قرار می دهند.
امروزه کنوانسیون حقوق معلولین به عنوان مهم ترین 
قلمداد  معلولین  حقوق  از  حمایت  بین المللی  سند 
می شود که کشورهای بسیاری از جمله کشور جمهوری 
اسالمی  ایران آن را تصویب نموده و حمایت از حقوق 
معلولین در مقابل اعمال تبعیض را مورد توجه قرار داده 

است. 
نظارتی  نهاد  عنوان  به  معلولین  حقوق  کمیته 
کنوانسیون، فعالیت خود را آغاز کرده و دولت های عضو 
متعهد هستند در رابطه با چگونگی ایفای تعهدات خود 

مطابق با کنوانسیون به این کمیته گزارش دهند. 
دهانی تلخی از خوردن حلوا

با این وجود وضعیت زنان و دختران معلول با توجه به 
آسیب پذیری ایشان مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ 
در  متحد  ملل  بشر  عالی حقوق  چنانچه کمیساریای 
سال ۲۰۱۲ گزارش مفصلی در رابطه با خشونت علیه 

زنان و دختران معلول به شورای حقوق بشر ارائه داد. 
البته استانداردهای بین المللی متعددی حمایت از 
حقوق زنان و دختران معلول را مورد توجه قرار داده اند. 
چنانچه کمیته منع تبعیض علیه زنان در نظریه تفسیری 
و  زنان  علیه  خشونت  هرگونه  اعمال  خود   ۱9 شماره 
دختران معلول را در خانواده، اجتماع و سطوح دولتی 
ممنوع کرده و تأکید نموده است که خشونت مبتنی بر 
جنسیت علیه زنان و دختران به منزله مانع بسیار مهمی  
برای بهره مندی ایشان از کلیه حقوق و آزادی های زنان و 

دختران تلقی می گردد.
که  تصریح می کند  نیز  معلولین  کنوانسیون حقوق 
از آن  یا خارج  و  زنان و دختران معلول اغلب در خانه 
بدرفتاری  آزار،  و  اذیت  صدمه،  خشونت،  معرض  در 
بی توجهی و یا استثمار قرار دارند. همچنین از اینکه 
برخی معلولین مورد تبعیض مضاعف قرار می گیرند، 
ابراز نگرانی کرده و معتقد است زنان و دختران قطعًا در 

زمره این افراد قرار دارند.
عالوه بر این، ماده ۲3 کنوانسیون حقوق کودک نیز 
حمایت از کودکان معلول و از جمله دختران معلول را 
مدنظر قرار داده است. بنا بر تصریح کمیته حقوق کودك 
این ماده باید به عنوان یك اصل راهنما جهت اعمال 
کنوانسیون در رابطه با کودکان معلول مورد توجه قرار 
گیرد. کلیه اقدامات اتخاذي توسط دولت هاي عضو در 
رابطه با شناسایي حقوق کودکان معلول، باید در راستاي 

تحقق این هدف باشد.

بیستمین نمایشگاه کتاب مشهد چگونه گذشت؟

باال و پایین یک اتفاق معمولی
»صبح امروز« به مناسبت روز جهانی معلوالن گزارش می دهد؛

معلولیت تنگنایی برای دختران!
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کافه  مشکالت  رفع  پیگیر   : گفت  رضوی  خراسان 
این  مشکل  و  هستیم  وقت  اسرع  در  آفتاب  کتاب 

مجموعه طی چند روز آینده مرتفع خواهد شد.
خصوص  در  تحفه گر  افشین  ایسنا،  گــزارش  به 
کــرد:  اظــهــار  مشهد  آفــتــاب  کتاب  کافه  پلمپ 
به  افــتــاده،  اتفاق  حاضر  حــال  در  که  موضوعی 
متفاوت  اتحادیه  دو  حوزه  در  صنفی  تداخل  دلیل 
دوستان  طریق  از  که  هماهنگی  با  که  است  هم  با 
فعال  مشکل  این  شد  این  بر  قرار  گرفته،  صورت  ما 
در  ان شاء الله  و  شــود  جلوگیری  آن  از  و  مرتفع 
مرتبط  صنفی  اتحادیه  دو  آینده،  ــای  روزه طی 
دیگری  و  شاپ ها  کافی  اتحادیه  حــوزه  یکی  که 
ارشاد  اداره  با  را  نشستی  هستند،  کتاب فروشی ها 
حوزه  این  با  مرتبط  دستگاه های  دیگر  و  مشهد 
داشته و در این مورد چاره اندیشی کنند تا از تداخل 

صنفی جلوگیری شود.
کتاب خوانی،  فرهنگ  ترویج  بحث  در  افزود:  وی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نگاهش به ایجاد 
کتاب خوانی  و  کتاب  حوزه  در  گفتمانی  فضاهای 
است و زمانی که سیر تکاملی بحث کتاب خوانی را 
رصد می کنیم، شاهد هستیم که امروز ضرورت های 
تازه ای در جامعه ایجاد شده است و خود جامعه به 

این ضرورت های تازه می رسد.
ارشاد  کل  اداره  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
تازه  ضرورت های  این  از  یکی  داد:  ادامــه  استان 
کافه  که  ایــن  ضمن  ــت.  اس کتاب ها  کافه  بحث 
کتاب ها معموال محل حضور و بروز و ظهور نخبگان 
در حوزه کتاب و کتاب خوانی است و بر اساس این 
این قضیه  ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  مهم، 
چنین  که  است  عالقه مند  نیز  و  می کند  دنبال  را 

مراکزی فعال باشند.
حوزه ها  همه  در  ما  که  این  بیان  ضمن  تحفه گر 
عزم  و  جدیت  به  نیاز  کتاب خوانی  بخش  جمله  از 
کنیم  تالش  باید  کــرد:  خاطرنشان  ــم،  داری زیــاد 
و  کتاب ها  کافه  کتاب،  پردیس های  مانند  فضاهایی 
و  ایجاد  استان  سطح  در  را  کتاب خوانی  پاتوق های 
این امر را تسهیل کنیم. ضمن این که آمادگی الزم 
که  مجامعی  و  نهادها  همه  با  همکاری  جهت  نیز  را 
کمکی  زمینه  این  در  می توانند  می دهند  احتمال 
تا  دهد  رخ  خوبی  به  فرایند  این  تا  داریــم  کنند، 
مردم بتوانند با رفاه و راحتی بیشتری از این فضاها 

استفاده کنند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: تاکنون 
فقط 3۰ درصد ادارات استان برای تردد افراد معلول 

و ناتوان مناسب سازی شده است.
به گزارش خبرنگارمهر،حمید رضا پوریوسف صبح 
خراسان  استانداری  سرپرست  با  دیدار  در  دوشنبه 
رضوی، افزود: تاکنون 3۰ درصد ادارات استان برای 
تردد افراد معلول و ناتوان مناسب سازی شده است 
آسانسور،  رمپ،  نصب  شامل  سازی  مناسب  این  و 
سرویس بهداشتی مناسب و درب آسان بازشو است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲ درصد معلوالن استان 
شامل ۱۱4 هزار و 7۱ معلول تحت پوشش بهزیستی 
هستند و حدود ۲۱ هزار نفر آنان کمتر از ۱۸ سال و 

حدود ۱۱ هزار نفر آنان بیش از 6۰ سال دارند.
قانون  درباره  رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  مدیر 
این  گفت:  نیز  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع 
اردیبهشت  دولت  پیشنهادی  الیحه  قالب  در  قانون 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تصویب  از  پس  امسال 
مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و اجرای آن 
در سطح مورد نظر نیازمند تعیین ردیف اعتباری در 

بودجه سال آینده کشور است.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۱6۵ مرکز توانبخشی 
در  معاینه  و  منزل  در  مراقبت  روزی،  شبانه  روزانــه، 
و  کمی  سطح  که  دارد  فعالیت  استان  این  در  منزل 
کیفی خدمات آنها در باالترین سطح است. بهزیستی 
در تمام زمینه های درمان، تجهیزات کمک درمانی، 
اشتغال،  ورزش،  بهداشت،  معیشتی،  مستمری 
هدف،  جامعه ی  حقوق  از  دفاع  مراقبت،  نگهداری، 
رایزنی با سایر دستگاه ها برای رعایت حقوق معلولین 
و تحصیل و توانمندسازی اقتصادی، خدمات زیادی 

را به معلولین ارائه می کند.
پرداخت  نیز  اشتغال  حــوزه  ــرد:در  ک تاکید  وی 
معلولین  برای  کارآیی  عدم  جبران  عنوان  به  مبالغی 
صورت  به  کار  انجام  مانع  آنها  معلولیت  که  جسمی 

عادی است بخشی از این کمک ها است.

»زندگی در پیش رو« رمانی از »رومن گاری« است. او 
این کتاب را با نام مستعار امیل آژار منتشر کرد تا بتواند 
برای دومین بار جایزه گنکور را کسب کند. از روی این 

رمان، فیلمی نیز ساخته شده است.
راوی داستان پسری چهارده ساله به نام محمد است 
که او را مومو صدا می زنند. مومو داستان زندگی خود را 
از سه سالگی تا چهارده سالگی تعریف می کند. او همراه 
با تعدادی کودک در ساختمانی که زنی پیر آنرا می گرداند 
زندگی می کند.بچه های این ساختمان ناخواسته به دنیا 
آمده اند. مادران این بچه ها با پرداخت مبلغی به رزا که یک 

روسپی پیر مثل خودشان است آنها را به او می سپارند.
رزا پیر و از کار افتاده شده و دیگر پول چندانی دریافت 
نمی کند و مومو از او مراقبت می کند و قصد ترک کردن 

او را ندارد، اما...  
زبان ساده و روان داستان و ترجمه خوب لیلی گلستان 
گذارد.  می  خواننده  مقابل  در  را  خوان  خوش  کاری 
شخصیت پردازی قوی داستان از دیگر نقاط خوب آن به 
شمار می رود. مومو پسری ست که چهارده سال بیشتر 
ندارد، ولی حرف ها و دیدش نسبت به زندگی با همسن 
و سال هایش بسیار متفاوت است. اما چون تصویری که 
نویسنده از او به نمایش می گذارد، تصویر پسری باهوش، 
کنجکاو و مستقل است، اعمال و رفتار این شخصیت 
برایمان باورپذیر می شود. شخصیت نوجوانی که باید به 
تنهایی در زندگی بی رحم و طوالنی ای که در پیش رو دارد 
دوام بیاورد.مومو در جایی از کتاب می گوید:» چیزی که 
دوست دارم، این است که کسی بشوم مثل ویکتور هوگو. 
آقای هامیل می گوید با کلمات می شود همه کار کرد، 
بی آنکه کسی را به کشتن بدهیم. به وقتش خواهیم دید. 
آقای هامیل می گوید کلمات از هر چیزی قوی ترند. اگر 
عقیده ی مرا بخواهید، می گویم اگر جوانک ها تفنگ 
به دست دارند به خاطر این است که وقتی بچه بوده اند 
کسی بهشان محل نگذاشته؛ نه کسی آن ها را دیده و نه 
کسی آن ها را شناخته. حتی هستند بچه هایی که مجبور 
می شوند از گرسنگی بمیرند تا کسی بهشان توجهی 
بکند. بعضی هایشان هم گروههایی تشکیل می دهند تا 

جلب توجه کنند.

سرپرست استانداری خراسان رضوی مطرح کرد:
قانونجدیدگامیبرایتثبیتحقوق

معلوالن

سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت: تصویب 
و ابالغ قانون جدید حمایت از معلوالن گام بزرگی برای 

احیا و تثبیت حقوق این قشر جامعه است.
مدیرکل  با  ــدار  دی در  دوشنبه  روز  میرزایی  قربان 
بهزیستی استان خراسان رضوی به مناسبت ۱۲ آذر روز 
جهانی معلوالن افزود: تصویب قانون حمایت از حقوق 
معلوالن با ۱۰۰ درصد آرای نمایندگان مردم در مجلس 
نشانه وحدت نمایندگان ملت در پیگیری حقوق معلوالن 

است.
وی اظهار داشت: باید از ظرفیت نخبگان معلول برای 

اجرای این قانون استفاده بیشتری شود.
وی گفت: اگر زمینه حضور معلوالن در جامعه فراهم 
شود بزرگترین خدمت به آنها انجام شده است و به همین 
دلیل همه مسئوالن در این زمینه وظیفه دارند.مدیران 
بهزیستی رسالت بزرگی در خدمت به معلوالن بر دوش 
دارند و منشا خیر و برکت برای این گروه از شهروندان 

هستند.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این دیدار 
از نبود شرایط الزم برای حضور فعال معلوالن در جامعه 
انتقاد کرد و گفت: شیوع معلولیت در ایران به اندازه سایر 
کشورهاست و اگر معلوالن در شهرها و اجتماعات دیده 
که شرایط حضورشان  است  این خاطر  به  نمی  شوند 

فراهم نیست.
حمید رضا پوریوسف برای اجرایی کردن برش استانی 
نمایندگان  حضور  با  معلوالن  حقوق  از  حمایت  قانون 
اعالم  استان،  ارشد  مسئوالن  و  معلولین  تشکل های 

آمادگی کرد.
وی افزود: هم اکنون ۲ درصد معلوالن استان شامل 
۱۱4 هزار و 7۱ معلول زیر پوشش بهزیستی هستند که 
حدود ۲۱ هزار نفر آنان کمتر از ۱۸ سال و حدود ۱۱ 

هزار نفر آنان بیش از 6۰ سال دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون 3۰ درصد ادارات استان برای 
تردد افراد معلول و ناتوان مناسب سازی شده اند اظهار 
داشت: این مناسب سازی شامل نصب رمپ، آسانسور، 
سرویس بهداشتی مناسب و درب آسان بازشو می باشد.

خبر خبر
معاون فرهنگی ارشاد خراسان رضوی خبر داد:
رفعپلمپکافهکتابآفتابدر

چندروزآینده

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی:
30درصداداراتاستانمناسبسازی

شدهاست

زندگیدرپیشرو

Mahin.s.rad@gmail.com

خبرنگارمهین راد

جاکتابی خبر

حورا پارسیان

درمان  و  پیشگیری  معاون 
بهزیستی  سازمان  درمان  مرکز 
حدود  افزایش  به  اشــاره  با  کشور 
درباره  اعتیاد  ملی  خط  با  تماس ها  درصدی   3 تا   ۲
درمان  گفت:  »الکل«  مصرف  با  مرتبط  موضوعات 
باید  افراد  و  است  تخصصی  مقوله  یک  الکل  مصرف 
خاصی  مراکز  و  ببینند  تخصصی  دوره  مورد  این  در 

هم باید برای این منظور وجود داشته باشد.
اینکه  بیان  با   ، براتی سده  فرید  ایسنا،  گزارش  به 
در دو سه ماه اخیر بر تعداد سواالت در مورد مصرف 
ملی  »خط  با  تماس  در  آن  ــان  درم مراکز  و  الکل 
حاضر  حال  در  گفت:  است،  شده  افزوده  اعتیاد« 
مرکز درمان مصرف الکلی زیر نظر سازمان بهزیستی 
وجود ندارد که آن را معرفی کنیم و تماس های برقرار 

ارجاع  بیمارستان ها  به  بیشتر  را  حاد  موارد  در  شده 
می دهیم.

سازمان  درمــان  مرکز  درمــان  و  پیشگیری  معاون 
درمان  مراکز  معتقدم  اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی 
ندارند،  را  الزم  کفایت  الکلی ها  درمان  برای  اعتیاد 
از  بخشی  حداقل  که  می رسد  نظر  به  داد:  توضیح 
مراکز  که  هستند  خاصی  خدمات  نیازمند  افــراد، 
خاص  خدمات  این  نمی توانند  اعتیاد  ترک  سرپایی 
چرا  کرد.  کاری  افراد  این  برای  باید  و  بدهند  ارائه  را 
این  حاضر  حال  در  هستند.  الکل  به  وابسته  آنها  که 
مشکل  اعتیاد  ملی  خط  در  که  هست  هم  ما  مسئله 
پاسخ دهی به مردم را داریم و روز به روز هم این افراد 

در حال افزایش هستند.

)زادٔه  نصرآباد  زرویی  ابوالفضل 
تهران  در   ۱34۸ اردیبهشت   ۱۵
شاعر،   )۱397 آذر   ۱۰ درگذشتٔه   -
مستعاِر  اسم های  با  بــود.او  ایرانی  طنزپرداز  و  پژوهشگر 
»مالنصرالدین«، »چغندر میرزا«، »ننه قمر«، »کلثوم ننه«، 
»آمیز َممتقی«، »میرزا یحیی«، و »َعبُدل« در نشریاتی مانند 
ایرانیان،  نشریات مؤسسه گل آقا، همشهری، جام جم، 
انتخاب، زن، مهر، کیهان ورزشی، بانو، جستجو، عروس 
و تماشاگران طنز نوشته است.در تابستان ۱37۱ کیومرث 
صابری فومنی )گل آقا( در پاسخ به سؤال مصاحبه کننده 
روزنامه ابرار که می پرسید: »چشم امیدتان در طنز نویسی 
امروز به کیست؟« می گوید: »…قلمی که عبید و دهخدا 
دارد  طنز  نیست.  بی صاحب  االن  داشتند،  دست  در 
جان می گیرد. یکی از مشهورترین طنزنویسان امروز ما ـ 

)ابوالفضل زرویی نصرآباد( فقط ۲3 سال  ـ  مالنصرالدین 
دارد! چراغ ها دارند روشن می شوند. شهر چراغانی خواهد 
شد…« و علی موسوی گرمارودی نیز در طلیعه تابستان 

۱3۸9 ابوالفضل زرویی را عبید زاکانی طنز معاصر نامید.
برخی از آثار وی عبارتنداز: تذکرة المقامات، وقایع نامه 
طنز ایران، بامعرفت های عالم، ماه به روایت آه و اصل مطلب

دنیا عجیب و بي در و پیکره
بپا که شصت پات تو چشمت نره

 عروسکا عاشق پولت مي  شن
دوال بشي سوار کولت مي شن

طالب عشق موندگاري عزیز
یه عمره بیخود سرکاري عزیز 

 تو صحبت و حرف و کلوم عاشقن
اینا فقط تا لب بوم عاشقن

متن پیام سیدمحمد بطحایی 
جهانی  روز  آذر   ۱۲ مناسبت  به 

معلولین، به شرح زیر است:
»تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر توجه به 
تفاوت های فردی و رعایت عدالت آموزشی در برنامه ریزی های 
آموزشی و پرورشی، نهاد تعلیم و تربیت را موظف نموده در 
تمامی ساحت ها و زیر نظام ها جایگاه ویژه ای برای تعلیم و 
تربیت این عزیزان پیش بینی نماید و با استفاده از متخصصان 
پرورش  و  آمــوزش  توسعه  زمینه  حوزه  این  کارشناسان  و 
باکیفیت را مطابق با استانداردهای جهانی فراهم آوردحضور 
موفقیت آمیز این دانش آموزان در آزمون ورودی به دانشگاه ها و 
توسعه مهارت های عملی ایشان که زمینه دستیابی به کفایت 
اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش در سال های اخیر فراهم 
نموده ، گواه این مدعاست.امروزه وزارت آموزش و پرورش 

جمهوری اسالمی کلیه امکانات را برای ایجاد فرصت های 
برابر آموزشی و فرهنگی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 
آموزش  توسعه  متنوعی چون  برنامه های  با  و  آورده  فراهم 
تلفیقی و فراگیر، ارائه بسته خدمات حمایتی و توان بخشی، 
به  ویژه  توجه  و  آموزشی  محتوای  کیفی  و  کمی  ارتقای 
فعالیت¬های ورزشی و فرهنگی و ایجاد تسهیالت جهت 
ایاب و ذهاب این دانش آموزان رضایت نسبی این عزیزان 
را محقق ساخته است.اکنون در راستای شعار روز جهانی 
معلولین مبنی بر »توانمندسازی افراد معلول و اطمینان از 
مشارکت و برابری« اعالم می نمایم که نهاد آموزش و پرورش 
در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جهت 
توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی، پرورشی و توان بخشی 
به این عزیزان عزم جدی دارد و برای تحقق عدالت اجتماعی 

در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد نمود.

و  رمان نویس  آراگـــون  لویی 
فرانسه  اهل  سوررئالیست  شاعر 
از  برتون  ــدره  آن همراه  به  او  ــود.  ب
بنیانگذاران مکتب ادبی سوررئالیسم بود. درون مایه اصلی 
آثار لویی آراگون را می توان عشق و میهن پرستی عنوان کرد. 
او در اشعارش بارها عشق خود به الزا و فرانسه را توامان بیان 
کرده است. همچنین اشاره به عناصر طبیعت در اشعار او به 

فراوانی دیده می شود.
زن  خواهر  تریوله  الزا  با  دهٔه 3۰  اوایــل  در  شاعر  این 
مایاکوفسکی، نویسندٔه روس، ازدواج کرد و از این زمان به 
بعد، تقریبًا تمام اشعار او دربارٔه همسرش سروده شده است. 
آراگون در ۱93۱ رسمًا پیوند خود را با سوررئالیسم قطع کرد 

و به فعالیت های سیاسی و اجتماعی پرداخت.
وی در ۲3 دسامبر ۱9۸۲ در سن ۸۵ سالگی، درگذشت.

چشمان  تو چنان  ژرف  است  که  چون  خم  می شوم  از آن  
بنوشم 

همه ی خورشیدها را می بینم  که  آمده اند خود را در آن  
بنگرند

همه ی نومیدان  جهان  خود را در چشمان  تو می افکنند 
تا بمیرند

چشمان  تو چنان  ژرف  است  که  من  در آن ، حافظه ی خود 
را ازدست  می دهم 

این  اقیانوس  در سایه ی پرندگان  ، ناآرام  است 
تو  چشمان   و  آید  برمی  دلپذیر  هوای  ناگهان   سپس  

دیگرگون  می شود
تابستان ، ابر را به  اندازه ی پیشبند فرشتگان  ُبرش  می دهد
آسمان ، هرگز، چون  بر فراز گندم زارها ، چنین  آبی نیست 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از شهرداران درخواست کرد تا یک 
روز خود را جای معلوالن بگذارند تا 
ببینند اماکن و معابر شهر مناسب سازی شده است یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه 
از  قانون جامع حمایت  معلول گفت:  روز جهانی  مراسم 
جهت  در  که  بود  کاملی  قوانین  از  یکی  معلوالن  حقوق 
حمایت از حقوق این افراد به تصویب رسیده که البته فقط 
تصویب قانون کافی نیست و باید در جهت اجرای بهتر آن 

گام برداریم.
و  معلوالن  بــرای  که  رفاهی  اقدامات  به  اشــاره  با  وی 
مددجویان انجام شده است، گفت: در سال جاری بیش از 7 
هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق اختصاص پیدا کرده 

که قدم های اولیه خوبی برای اجرای آن انجام شده است.

شریعتمداری گفت: اجرای کامل قانون طی یک سال 
امکان پذیر نیست و امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را در 
سال جاری و بخش دیگر را در بودجه سال 9۸ بگنجانیم 
رفع  برای  موثر  اقداماتی  بهزیستی  همراهی  با  بتوانیم  تا 

مشکالت معلوالن انجام دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اشتغال معلوالن اشاره 
کرد و گفت: حرکت هایی برای اشتغال این افراد آغاز شده و 

در بودجه 9۸ نیز اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.
وی از انتخاب مشاوری برای معلوالن خبر داد و گفت: 
از همه گروه های معلوالن و تشکل های دولتی درخواست 
می کنیم تا فردی را به عنوان نماینده خود انتخاب و به ما 
معرفی کنند تا به عنوان مشاور وزیر در امور معلوالن باشد و از 
این طریق بتوانیم بیشتر از گذشته در جریان مشکالت آنها 

قرار گیریم.

دوســت  ــرا  م کشیدنم  قــد  کجای 
داشتی

که حاال دست های لرزانت به سمت من است

آستین هایت را تا میزنم
ترس پوستت را چروک کرده

گودی گونه هایت
گریبانم را تنگ می کند

پدر کاناپه ایست جلوی تلویزیون
)مهسا معلمی(

که  ست  سرا  آزاد  شاعران  معدود  از  معلمی  مهسا 
اساسا چه گفتن را فدای چگونه گفتن نمیکند و درک 

درستی از فرم در شعر دارد.

ضمیرهای  از  نو  حال  عین  در  و  صحیح  استفاده 
متصل در پاره اول شعر نشان از تجربه های کالسیک 
شاعر دارد که در فضای شعر آزاد و سپید به کمک او 

می آید. 
غافلگیری و کشفی ساده در حوزه شاعرانگی ,پایان 

بندی نو و چشم نوازی را به این شعر داده است.

شاعرانمعاصر/ابوالفضلزرویینصرآباددرمانالکلیهادرانتظارتعیینتکلیف شاعرانجهان/لوییآراگونوزیرآموزشوپرورشبهمناسبتروزجهانیمعلولینپیامداد وزیر رفاه :

شهردارانیکروزباویلچرسرکاربروند
نقدشعر

محمدرضا سرساالری

حوادث

رابطه  من  صمیمی  دوستان  از  یکی  با  همسرم 
دارد 

حرف  لب  زیر  دارد،  دست  در  زردرنگی  پوشه 
راهروی  صندلی  روی  نشستن  تاب  اما  می زند 
زندگی  داستان  می رود.  راه  مدام  و  ندارد  را  دادگاه 
به  را  راهش  و  خورده  گره  مجازی  فضای  به  اش 
سال   26 که  رضا  حسن  است.  کرده  باز  دادگاه 
و  کلمات  لب  زیر  است،  کرده  تجربه  را  زندگی 
کردم  »خودم  می گوید:  و  می کند  زمزمه  جمالتی 

باد«. خودم  بر  لعنت  که 
فقط  بگویم،  ام  زندگی  کجای  از  دانم  نمی 
فضای  همین  از  آمد  برسرم  چه  هر  می دانم 
مسن  مردی  به  )اشاره  پدرم  همین  است.  مجازی 
همه  با  بارها  است(  نشسته  صندلی  روی  که 
طریق  از  که  زنی  پسرم  که  گفت  اش  سوادی  بی 
نخواهد  زندگی  زن  تو  برای  شود  پیدا  اینترنت 
کرده  کر  و  کور  مرا  »عصمت«  حرف های  اما  شد 
به  حرفی  خود  زندگی  از  ندارد  ای  عالقه  گویا  بود. 
واقعیت ها  حرف هایش  بین  پدرش  اما  آورد  میان 

می کند. بازگو  را  زندگی  پنهان  زوایای  و 
طور  این  اش  زندگی  داستان  از  ساله   26 مرد 
پدر  مجازی،  فضای  بر  لعنت  هم  باز  که  می گوید 
از  عصمت  و  من  شدند  متوجه  وقتی  مادرم  و 
همچنین  و  ایم  شده  آشنا  هم  با  اینترنت  طریق 
دارند،  تفاوت  ما  با  فرهنگی  لحاظ  از  اش  خانواده 
ازدواج  برای  همیشه  کردند.  مخالفت  ما  ازدواج  با 
مثل  عقایدش  و  افکار  که  بودم  فردی  دنبال 
اینترنت  طریق  از  که  این  تا  باشد  مذهبی  و  خودم 
چت  یکدیگر  با  وقتی  شدم،  آشنا  دختری  با 

مذهب  و  دین  درباره  مرا  حرف های  می کردیم 
برایم  که  را  عکس هایی  حتی  و  می کرد  تایید 
گفتم  خود  با  بود،  محجبه  بسیار  می فرستاد 
با  و  می خواستم  که  است  دختری  همان  این 

دارد. همخوانی  ازدواج  برای  معیارهایم 
عصمت  و  من  شدند  متوجه  وقتی  مادرم  و  پدر 
ازدواج  با  ایم،  شده  آشنا  هم  با  اینترنت  طریق  از 
اصرار  ازدواج  این  به  من  ولی  کردند  مخالفت  ما 
دارد،  تفاوت  اش  خانواده  با  او  می گفتم  و  داشتم 
را  ام  خانواده  بحث،  و  جر  کلی  از  بعد  خالصه 

گرفت. سر  ما  ازدواج  و  کردم  راضی 
سعی  و  داشتیم  هم  با  خوبی  رابطه  ازدواج  اوایل 
برای  چیزی  معنوی  و  مادی  لحاظ  از  می کردم 
که  بودم  خوشحال  بسیار  و  نگذارم  کم  همسرم 
به  اما  ام  رسیده  می خواستم  زندگی  در  چه  آن  به 
در  مدام  که  طوری  شد،  عوض  همسرم  رفتار  مرور 
زمانی  حتی  و  بود  دوستانش  با  کردن  چت  حال 
از  لحظه  یک  نبود  حاضر  بودم  کنارش  در  من  که 

شود. غافل  مجازی  فضای 
نیز  همسرم  افکار  و  پوشش  نحوه  در  کم  کم 
این  گذاشت.  کنار  را  چادر  و  شد  ایجاد  تغییراتی 
تا  بود  شده  تحمل  قابل  غیر  من  برای  او  رفتارهای 
دیگر  مشکوک  رفتارهای  سری  یک  متوجه  که  این 

شدم. همسرم  در 
بررسی  و  تحقیق  از  بعد  می گوید:  جوان  مرد 
صمیمی  دوستان  از  یکی  با  همسرم  که  فهمیدم 
جلوی  دنیا  که  بود  موقع  آن  و  دارد  ارتباط  ام 
را  عصمت  که  حالی  در  شد،  تار  و  تیره  چشمانم 
بودم  کرده  انتخاب  نجابتش  و  حجاب  دلیل  به 

من  سوخت.  را  ام  زندگی  مجازی،  فضای  آتش 
تحقیق  بدون  و  خوردم  را  همسرم  ظاهر  فریب 
را  مجازی  فضای  آسیب های  و  کردم  اعتماد  او  به 

نگرفتم. جدی 
میان  به  سخن  دوستم  با  او  رابطه  از  وقتی 
زندگی  مرد  تو  گفت  و  ایستاد  من  جلوی  آوردم 
حاال  و  دارم  دوست  را  »عماد«  من  نیستی  من 
ام  زندگی  شریک  انتخاب  تلخ  سرانجام  با  ام  مانده 
پوسیده  دندان  این  می خواهم  مجازی!  فضای  در 
اولین  هم  امروز  و  بیندازم  بیرون  و  بکشم  را 
همسرم  و  من  طالق  پرونده  به  رسیدگی  جلسه 
می رسد،  پایان  به  که  پسر  است.صحبت های 
تحقیق،  بدون  خانواده ها  بنویسید  می گوید:  پدر 
اینترنت  نکنند،  تباه  را  خود  فرزندان  سرنوشت 
حاال  آن هاست،  زندگی  و  جوانان  همین  دشمن 

ندارد. ای  فایده  ولی  می کند  ندامت  اظهار  پسرم 

مشهد-یزد پرواز  در  8ساله  کودک  فوت 
به  مشهد  پرواز  در  8ساله  کودک  یک  پیش  ساعتی 

شد. فوت  یزد 
به  مشهد  پرواز  در  ساله   8 پسر  یک  گذشته  روز 

سپرد. جان  هواپیما  در  یزد 
خاصی  بیماری  از  بوده  افغانستانی  که  کودک  این 
حادثه  این  است  گفتنی  است.  می برده  رنج 

کرد. متاثر  شدت  به  را  هواپیما  سرنشینان 

نشود آبرویزی  می خواستم 
دارد؟  حوصله  و  صبر  چقدر  انسان  یک  مگر 
روانی  و  روحی  فشارهای  می تواند  اندازه  چه  تا 

سال  چهار  طی  من  این  وجود  با  کند؟  تحمل  را 
و  حفظ  برای  جایی  تا  همسرم  با  مشترک  زندگی 
ماجرای  حتی  که  کردم  تالش  زندگی  این  پایداری 
را  جرمی  او  بار  این  ولی  گرفتم  نادیده  را  او  خیانت 

... که  است  شده  مرتکب 
روز  سه  از  پس  که  ساله   22 زن  رکنا،  گزارش  به 
یافته  کالنتری  بازداشتگاه  در  را  همسرش  تالش، 
رازهای  از  برخی  می کرد  بیان  که  درحالی  بود 
همچنان  رازها  این  و  کرد  افشا  شود  نمی  را  زندگی 
سرگذشت  درباره  می ماند  پنهان  انسان  سینه  در 
کالنتری  اجتماعی  مددکار  و  مشاور  به  خود 

کرد. مطرح  مشهد  خان  میرزاکوچک 
که  زمانی  قبل  سال  چهار  گفت:  زن  این 
رسانده  پایان  به  را  دبیرستان  مقطع  تحصیالت 
»مسعود«  با  سنتی  خواستگاری  یک  طی  بودم 
شدم  مند  عالقه  او  به  زود  خیلی  و  کردم  ازدواج 
و  خواهر  دخالت های  آرام  آرام  میان  این  در  اما 
که  جایی  تا  کشید  سرک  ما  زندگی  به  شوهرم  مادر 
نیز  ما  خریدهای  لوازم  رنگ  انتخاب  در  حتی  آن ها 
فردی  هم  مسعود  متاسفانه  می کردند  دخالت 
یا  درستی  درباره  تحقیق  بدون  و  بود  بین  دهن 
اطرافیانش  را  چه  آن  هر  مطلب  یک  نادرستی 

می کرد. قبول  می گفتند 
مستقل  تا  گذاشتیم  قرار  نامزدی  دوران  در 
روی  همسرم  دلیل  همین  به  کنیم  زندگی 
اما  بود  کرده  حساب  پدرش  مالی  کمک های 
شد  مشخص  عروسی  جشن  تاریخ  که  زمانی 
مالی  کمک های  از  تنها  نه  او  خانواده  فهمیدم  تازه 
داشت  اصرار  شوهرم  مادر  بلکه  اند  زده  سرباز 

سوی  از  کنیم  زندگی  آن ها  منزل  پایین  طبقه  در 
من  و  داشت  مشکل  پدرش  با  مسعود  دیگر 
شکستن  موجب  آن ها  کنار  در  زندگی  می دانستم 
منزل  تا  می کردم  تالش  و  شد  خواهد  حرمت ها 
و  خواهر  که  بود  درحالی  این  کنیم  اجاره  مستقلی 
چشم  خانوادگی  جمع  در  همسرم  خواهر  شوهر 
»عروس  می گفتند،  و  می دوختند  من  چشم  در 

بگیرد!« تصمیم  شوهرش  برای  می کند  غلط 
ابتدای  همان  از  ما  اختالفات  که  بود  گونه  این 
لوازم  خرید  برای  وقتی  حتی  گرفت  شکل  زندگی 
درمی  را  اشکم  بارها  می رفتیم  بیرون  زندگی 

خریدند. نمی  را  لوازم  آن  نیز  نهایت  در  و  آوردند 
شرایطی  در  ما  عروسی  مجلس  خالصه 
برابر  در  می کرد  ادعا  مادرشوهرم  که  شد  برگزار 
جشن  برگزاری  از  سودی  هیچ  مخارجشان 
پول ها  همه  همسرم  که  درحالی  نبردند  عروسی 
و حتی شادباش ها را در همان شب به مادرش داد 
مخارج  داشتن  بدون  ما  مشترک  زندگی  بعد  روز  و 

شد. آغاز  روزانه 
دیگر  ازدواج  هنگام  همسرم  خانواده  که  آن  با 
بودند  داده  کادو  خودرو  آن ها  به  فرزندانشان 
هیچ  که  می کردم  نصیحت  را  همسرم  من  اما 
که  چرا  نکند  احترامی  بی  مادرش  و  پدر  به  وقت 
به  را  اش  زندگی  فرزند  از  مادر  و  پدر  نارضایتی 
عنوان  به  من  که  بود  شرایط  این  در  می کشد  آتش 
شدم  کار  مشغول  آموزشی  مراکز  از  یکی  در  مربی 
می کرد  کار  خدماتی  شرکت  یک  در  که  همسرم  اما 
خارجی  فیلم های  تماشای  به  را  اوقاتش  بیشتر 
شدن  خراب  بهانه  به  او  که  این  تا  می نشست 

از  خرید  هوشمند  گوشی  دستگاه  یک  اش،  رایانه 
که  این  تا  نداشت  من  به  توجهی  دیگر  بعد  به  آن 
بودم  برده  مادرم  خانه  به  را  کوچکم  فرزند  روزی 
متعدد  تماس های  و  پیام ها  ارسال  با  مسعود  که 
دنبالم  به  او  تا  بمانم  مادرم  خانه  در  می کرد  اصرار 
همین  به  و  برانگیخت  مرا  ظن  موضوع  این  بیاید 
ناگهانی  طور  به  ام  همسایه  با  تماس  از  پس  دلیل 
زشت  ای  صحنه  دیدن  با  و  شدم  خانه  وارد 

زد. خشکم 
خانه  در  که  دختری  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
ارتباط  به  من  است.  همسرم  همکاران  از  بود 
تا  کردم  سکوت  فقط  اما  بردم  پی  آنها  خیابانی 
از  ماه  چند  هنوز  شود  حفظ  مان  خانوادگی  آبروی 
همسرم  قبل  روز  چند  که  بود  نگذشته  ماجرا  این 
شدت  از  بازنگشت  دیگر  و  رفت  بیرون  خانه  از 
او  از  اثری  ولی  گذاشتم  زیرپا  را  جا  همه  نگرانی 
پیدا  کالنتری  در  را  او  بعد  روز  سه  که  این  تا  نبود 
و  واهی  پیامک های  مسعود  شد  مشخص  کردیم 
بیمارستان های  از  یکی  در  استخدام  دروغین 
که  کرده  منتشر  مجازی  فضای  در  را  مشهد 
قرار  یک  در  و  اند  شده  متوجه  حراست  ماموران 

... هم  حاال  اند  کرده  دستگیر  را  او  صوری 
درباره  بیشتر  تحقیقات  است،  ذکر  شایان 
به  وی  همسر  معرفی  همچنین  و  مسعود  اتهام 
سرهنگ  سوی  از  دستوری  صدور  با  مشاوره  مرکز 
کوچک  میرزا  کالنتری  )رئیس  عالیی  حمیدرضا 

دارد. ادامه  خان( 

sadegh.sheikhi@ymail.com

دبیر سرویسصادق شیخی

دختر که باشی آنهم 
توی این فرهنگ 

مردساالرانه، متحمل 
دردهای ناتوانی و 

معلولیت بشنوی، از 
طرف دیگر زمزمه های: 

»طفلکی نمی تونه 
ازدواج کنه، مادر و 

پدرش چه زجری 
می کشند، نتونی از 
پس خودت بربیای 

خیلی سخته، چطور 
کارهای شخصیت رو 
انجام می دی؟ و خیلی 

چیزهای دیگر که به 
زبان آوردنشان قشنگ 

نیست«. ما درد می کشیم 
هم درد جسمانی، هم 

درد روحی! چون قبول 
کردن یک دختر معلول 

در جامعه بدون ترحم و 
نگاه تحقیر آمیز امکان 

پذیر نیست

,,

بنظر من برای اینکه 
بتوانیم به نمایشگاه 

امسال نمره بدهیم 
باید ببینیم چقدر 

در جذب ناشران از 
سراسر کشور موفق 

عمل کرده ایم. فکر 
می کنم هنوز جای کار 

در این زمینه وجود 
دارد مخصوصا در 

زمینه ناشران برتر که 
در فضای خصوصی 

مشغول کار هستند

,,
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خبر

ضرب المثل ها

نمایش »خام به صورت قرمز« در تماشاخانه بهار به 
روی صحنه خواهد رفت.

نمایش »خام به صورت قرمز« از روز سه شنبه ۱3 
آذرماه در تماشاخانه بهار به روی صحنه خواهد رفت. 
و  نویسندگی  به  نمایشی  قرمز«  صورت  به  »خام 
بازیگرانی  و  است  ارشد  آژیر  امیرحسین  کارگردانی 
ایفای  آن  در  شهیدی  آتنا  و  شهرکی  محسن  چون 

نقش می کنند.
»خام به صورت قرمز« نمایشی در ژانر اجتماعی 
است که به سی وهفتمین جشنواره تئاتر فجر معرفی 

شده است و از روز سه شنبه ۱3 آذرماه، ساعت ۲۰ 
به مدت 7۰ دقیقه در تماشاخانه بهار به روی صحنه 

می رود.
دیگر عوامل این نمایش عبارت اند از: مدیر روابط 
کارگردان:  دستیار  ثابت،  امیرحسین  عمومی: 
لباس:  طراح  دیوان بیگی،  ایمان  فالحی،  مهراد 
غفوریان،  مهشید  گریم:  طــراح  غفوریان،  مهسا 
مرجان  صحنه:  منشی  مرادی،  علی  صحنه:  مدیر 

رستمیان، عکاس نازنین دانشمند.
عالقه مندان جهت رزرو بلیت می توانند به سایت 

مشهدگیشه مراجعه کنند.
فرهنگی  مجتمع  ملت،  پارک  در  بهار  تماشاخانه 

هنری امام رضا)ع( واقع شده است.

مردی گناهکار در آستانه مرگ و دار زدن بود. او به 
فرماندار شهر گفت : واپسین خواسته مرا برآورده کنید 
و به من مهلت دهید از مادرم که در شهر دوردستی 

است خداحافظی کنم. من قول می دهم بازگردم.
همه با شگفتی و ریشخند به او نگریستند. با این حال 
فرماندار به مردم تماشاگر گفت : چه کسی ضمانت 

این مرد را می کند؟ کسی را یارای ضمانت نبود.
ای مردم شما می   : با خواری گفت  مرد گناهکار 
دانید که من در این شهر بیگانه ام  و آشنایی ندارم.
یک نفر برای خشنودی خدا ضامن شود تا من بروم و 

با مادرم بدرود گویم و سپس بازگردم ! 
ناگاه یک نفر از میان مردمان گفت : من ضامن می 

شوم و اگر وی  نیامد به جای او مرا بکشید !!! فرماندار 
شهر در میان ناباوری همگان تقاضای او را پذیرفت.

ضامن را زندانی کردند و مرد محکوم از چنگال مرگ 
گریخت .

روز موعود فرا رسید و اما محکوم نیامد . ضامن را به 
ستون بستند تا زندگیش را خاتمه دهند.

در لحظات آخر مرد ضامن درخواست کرد: مرا از 
این ستون باز کرده  و به آن ستون دیگر ببندید! گفتند: 

چرا؟ گفت: از این ستون به آن ستون فرج است !
پذیرفتند و او را به ستون دیگر بستند که در این میان 
مرد محکوم فریاد زنان بازگشت! او از راه رسید. ضامن 

را رهایی داد و ریسمان مرگ را بر گردن خود آویخت.
مرد  پیمانی،  به  وفای  اینچنین  دیدن  با  فرماندار 

گنهکار و محکوم به اعدام را بخشید و ضامن نیز 
با از این ستون به آن ستون رفتن از مرگ رهایی یافت.

»خامبهصورتقرمز«درتماشاخانهبهار

ازاینستونبهآنستون...

کتابخانه  بنیانگذار  و  واقف  ملک،  حسین  حاج 
و موزه ملی ملک در ۱۱ ربیع االول سال ۱۲۸۸ 
متولد  تــهــران  در  ــدی(  ــی ــورش )۱۲۵۰خ ه.ق 
زاده  مجتهد  و  تبریزی  اصالتا  اش  شد.خانواده 
کسوت  به  مهدی  آقــا  پدربزرگش  امــا  بــودنــد. 
ایران  های  جنگ  در  بلکه  درنیامد،  روحانیان 
درجه  تا  و  پیوست  دولتی  قشون  به  روس  و 
تجارت  به  جنگ  از  پس  رفت.  پیش  سرهنگی 
خان  تقی  میرزا  با  دوستی  امتیاز  از  و  آورد  روی 
شد.  ــرخــوردار  ب آیــنــده(  )امیرکبیر  امیرنظام 
آذربایجان  در  قاجار  ولیعهد  پیشکار  امیرنظام، 
بود و هنگامی که محمد شاه قاجار از دنیا رفت، 
تا  گرفت  قرض  مهدی  آقا  از  تومان  هزار   ۱۰۰
تهران  به  تبریز  از  را  ولیعهد  میرزای  ناصرالدین 
بیاورد و به تخت بنشاند. آقا مهدی هم به تهران 
التجاری  ملک  لقب  خدماتش  پاس  به  و  آمد 
فرزندش  به  لقب  این  مهدی  آقا  از  گرفت.بعد 
از  را  متفاوتی  خصایل  که  رسید  کاظم  محمد 
دست  و  ورزشکار  جوانی  در  داد.  می  بروز  خود 
مثل  سپس  بود.  یزدی  ابراهیم  پهلوان  پرورده 
پدر وارد تجارت شد. از سیاست نیز برکنار نبود و 

دستی هم در سرودن شعر داشت.
 ۱۲7۸ سال  حدود  از  ملک  که  ای  کتابخانه 
و  بود  مشهد  در  ابتدا  آورد،  فراهم  خورشیدی 
الحرمین  بین  بازار  در  او  پدری  خانه  به  سپس 
تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش 

به شرحی که   ۱3۱6 آن گاه در سال  قرار گیرد. 
آستان  تقدیم  آمد،  خواهد  نامه  وقف  بخش  در 
امام رضا )ع( شد. حسین ملک همچنین امالک 
وقف  خراسان  و  تهران  در  را  زیادی  مستغالت  و 
ترتیب  بدین  و  کرده  المنفعه  عام  و  خیریه  امور 
ایران  معاصر  تاریخ  واقف  ترین  بزرگ  جایگاه  در 
نشسته است.این واقف بزرگ و دوستدار فرهنگ 
در  خورشیدی   ۱3۵۱ سال  مردادماه  چهارم  در 
حرم  در  و  فروبست  جهان  از  چشم  سالگی   ۱۰۱

امام رضاعلیه السالم به خاک سپرده شد. 
موزه ملک برگزیده نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم

دوره  نوزدهمین  برگزیدگان  از  یکی  ملک  موزه 
این  در  اســت.   ۱397 سال  علم  ترویج  جایزه 
ساده سازی  و  علم  ترویج  زمینه  در  مجموعه 
تالش  مــردم  عــمــوم  بین  در  علمی  مفاهیم 

می شود.
ملک  موزه  پژوهشی  معاون  شاکری،  حمید 
گفت: مجموعه ملک شامل یک کتابخانه و موزه 
نگهداری  آن ها  در  ارزشمندی  آثار  که  میشود 
میشوند. بسیاری از این کتابها شامل نسخههای 
این  اساس  بر  و  هستند  منحصربه فرد  و  نفیس 
جهت  اقداماتی  ما  ارزشمند،  بسیار  داشتههای 
آن  از  که  داده ایم  انجام  آثار  این  معرفی  و  احیا 
و  پژوهشی  نشستهای  برگزاری  به  میتوان  جمله 
معرفی دستاوردهای پژوهشگران در رابطه با آثار 
خطی  نسخههای  قبیل  از  موزه  این  در  موجود 
فعالیت های  این  ماحصل  کرد.معموالً  اشــاره 
این  با  رابطه  در  نو  یافته های  شامل  علمی، 
مسائل هستند و عمدتًا این دستاوردها در قالب 

به  آموزشی  کارگاههای  و  پژوهشی  نشست های 
میکنیم  تالش  ما  و  میشود  ارائــه  عالقهمندان 
نخبگان  و  کشور  علمی  جامعه  با  را  مسائل  این 
البته جامعه علمی تنها بحثی  در میان بگذاریم. 
ترویج  و  بحث  و  می پردازیم  آن  به  ما  که  نیست 
موزه  و  موردنظر  نیز  مــردم  تودههای  بین  در 
بر یک  با عالوه  ما  اینکه  به  توجه  با  و  بوده  ملک 
می شویم،  شناخته  پژوهشی  و  کتابخانه ای  مرکز 
مخاطبان  و  کرده  فعالیت  نیز  موزه  یک  به عنوان 
شامل  و  هستند  گسترده  بسیار  معموالً  مــوزه 
دلیل  همین  به  می شود.  جامعه  اقشار  تمامی 
معرض  در  را  آثار  این  نمایشگاه ها  قالب  در  ما 
چندی  به عنوان مثال  می دهیم.  قرار  عموم  دید 
ابن سینا  قانون  کتاب  خطی  نفیس  نسخه  پیش 
توسط  است،  نوشته شده  پزشکی  زمینه  در  که 

قرار گرفت. پژوهشگران موردبررسی 
کتاب  این  عــادی  حالت  در  کــرد:  تأکید  وی 
روی  ما  اما  دارد،  محدودی  و  خاص  مخاطبان 
تصاویر  و  داده  انجام  گرافیکی  کار  نسخه  این 
نمایشگاهی  کار  به صورت  را  آن  محتویات  و 
معرض  در  نمایشگاه  یک  قالب  در  و  درآورده 
مردم  عموم  به این ترتیب  و  دادیم  قرار  عموم  دید 
میتوانند از هر قشر و با هر سطح سوادی با این 
انواع  مانند  مواردی  با  و  کرده  برقرار  ارتباط  کار 
طبع ها و مزاج ها که ابن سینا به آن ها اشاره کرده 
بسیار  ترویجی  فعالیت  نوعی  این  شوند.  آشنا 
گرفته  صورت  ملک  موزه  توسط  که  است  مهمی 
قالب  در  ملک  موزه  فوق،  موارد  بر  است.عالوه 
را  علمی  عمیق  مسائل  نمایشگاهی،  کارهای 

جذابیت  آن  به  و  کرده  معرفی  عام  مخاطب  به 
می بخشد. در حقیقت این  یک رسالت مهم است 
در  و  است  گذاشته شده  ملک  موزه  عهده  بر  که 
در  می شود  تالش  پژوهشی  و  علمی  مرکز  این 
زمینه ترویج علم در کشور و ساده سازی مفاهیم 
برداشته  گام هایی  مردم  توده های  بین  در  علمی 

شود.
اشــاره   مسئله  ایــن  به  باید  گفت:  شاکری 
ما  می شود،  مطرح  علم  مقوله  زمان  هر  کنم، 
تاریخی  ارزشمند  و  باشکوه  پیشینه  با  به نوعی 
و  فرهنگ  حوزه  در  آنچه  و  هستیم  مواجه  ایران 
یاد  آن  از  اسالمی  دوران  به ویژه  و  ایران  تمدن 
امروزه  و  ماست  گذشته های  به  مربوط  میشود 
بخواهیم  جهانی  مجامع  در  چنانچه  اگر  هم 
باشکوه  برگذشته  عمدتًا  دهیم،  نمایش  را  خود 
رازی،  زکریای  مثال  برای  میکنیم.  تکیه  خود 
غیره  و  بیرونی  ابوریحان  فارابی،  ابن سینا، 
امروزه  آنچه  اما  میشود  محسوب  ایرانی  همگی 
که  است  این  کند  پیدا  اعــراب  از  محلی  باید 
بر  را  گذشته  به  مربوط  ــوارد  م ایــن  باید  ما 
روز  فناوریهای  با  همسو  و  روز  مقتضای  مبنای 
می رسد  نظر  به  کنیم.  مطرح  و  معرفی  جهان، 
این  مبنای  بر  باید  ما  محققان  و  پژوهشگران 
روز  دانش  آنچه  با  همسو  و  گنجینه ها  و  آثار 
و  کنند  ورود  مسئله  این  به  که  می کند  ایجاب 
به نوعی  باید  علم  ترویج  درزمینه  بنده   باور  به 
باشکوه  پیشینه  در  او  آنچه  و  فعلی  شرایط  به 
و  پرداخته شده  می شود  دیــده  ما  تاریخی  و 
ایجاد شود. دو حوزه  این  بین  مناسب  ارتباطی 

حاج حسین ملک، بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایرانگزارشخبر

سرویس اجتماعی
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سرویس در شهر

سرویس در شهر

خبرنگارمجید خروشی

رضوی  خراسان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
گفت: به منظور نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم 
مطهر رضوی دولت متعهد به پرداخت ۱4۰۰ میلیارد 
تومان شده است که 3۵۰ میلیارد تومان بعنوان قسط 

اول طی ماه جاری آزادسازی خواهد شد.
استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  بنایی،  حمید   
و بجستان در  نماینده مردم گناباد  و  خراسان رضوی 
مجلس  روز  مناسبت  به  که  اسالمی  شورای  مجلس 
مشهد  شهر  شورای  علنی  جلسه  سومین  و  چهل  در 
و  پرداخت  مطالبی  بیان  به  بود،  کرده  پیدا  حضور 
ضمن گرامیداشت روز مجلس، اظهارکرد: در جایگاه 
و  اسالمی  شــورای  مجلس  از  اعم  مــردم،  منتخبان 

شورای شهر، قانون اساسی برای ما اصل است.
بنایی با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان خراسان 
رضوی از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است، گفت: 
نمود؛  استفاده  شکل  بهترین  به  باید  ظرفیت  این  از 
تمامی  با  خوبی  تعامل  تاکنون  مشهد  شهر  شورای 
کمیسیون های تخصصی مجلس داشته و از پتانسیل 

این  کمیسیون ها باید به بهترین شکل بهره برد.
فقط  مشهدمقدس  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
متعلق به ساکنان این شهر و استان خراسان و ایران 
نیست، بلکه متعلق به تمامی جهان اسالم است و لذا 
باید مورد استفاده  این شهر  پتانسیل های موجود در 

قرار گیرد.
رضوی  خراسان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
نمایندگان  ظرفیت  از  مشهد  شهری  مدیریت  گفت: 

خود در مجلس شورای اسالمی باید استفاده نماید.
شورای  مجلس  نمایندگان  اینکه  بر  تاکید  با  بنایی 
اسالمی و شوراهای شهر و روستا نماینده تمامی مردم 
هستند، اظهارکرد: بهره گیری از نظرات و پیشنهادات 
اقشار مختلف جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است و 
پیرو همین موضوع در مجمع نمایندگان استان از همه 
دانشجویان، احزاب و اقشار مختلف استفاده کرده ایم.

پژوهش های  فعالیت مرکز  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  نخبگان  آن  در  کــه  اســالمــی  ـــورای  ش مجلس 
کارشناسان زبده در حوزه های مختلف بکارگرفته شده 
است، افزود: کالنشهرهای کشور نیز میتوانند نسبت 
و  کنند  اقدام  کالنشهرها  پژوهش های  مرکز  ایجاد  به 
این مرکز پیوسته در تعامل و ارتباط با مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی باشد.
جهان  پایگاه  مشهد  شهر  گفت:  همچنین  بنایی 
حرم  پیرامون  فقط  خصوص  این  در  و  است  اســالم 

و  نوسازی  منظور  به  بینیم؛  نباید  را  رضــوی  مطهر 
دولت  رضــوی  مطهر  حرم  پیرامونی  بافت  بهسازی 
متعهد به پرداخت ۱4۰۰ میلیارد تومان شده است که 
3۵۰ میلیارد تومان بعنوان قسط اول طی ماه جاری 

آزادسازی خواهد شد.
در مجلس شورای  بجستان  و  گناباد  مردم  نماینده 
بودجه  در  امیدواریم  ــرد:  ک خاطرنشان  اسالمی 
سال های 9۸ و 99 مطابق با قولهایی که داده شده، 
اعتبار مربوطه اختصاص یابد؛ موضوع حاشیه نشینی 
در شهر مشهد، دغدغه تمام کشور است و باید برای 

رفع این معضل چاره ای اندیشیده شود.
شهر  پنجم  شورای  زحمات  از  تقدیر  ضمن  بنایی 
مشهد و تالش های شهردار سابق، تقی زاده خامسی، 
اظهاکرد: انتخاب آقای کالئی را بعنوان شهردار جدید 
به فال نیک می گیریم و  و جوان برای مشهدمقدس، 

برای ایشان آرزوی توفیق داریم.
قدردانی ازنمایندگان برای مصوبه برگشت 3200 میلیارد 
و  شهرداری ها  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  حوزه  از  تومان 

دهیاری ها
مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس  چنین  هم   
به  شــورا  علنی  جلسه  سومین  و  چهل  آغــاز  در 
ضمن  و  پرداخت  جاری  هفته  مناسبت های  تشریح 
ا...  آیت  شهادت  سالروز  آذرمــاه،  دهم  گرامیداشت 
مدرس  سیدحسن  اظهارکرد:  مجلس،  روز  و  مدرس 
میرزای  و  خراسانی  آخوند  چون  بزرگانی  شاگردان  از 

استبداد  با  مبارزه  پیشگامان  از  همچنین  و  شیرازی 
داخلی و استعمارگران بوده است.

حیدری از همراهی و همکاری مجلس محترم بویژه 
شورای  مجلس  در  مشهد  شهر  و  استان  نمایندگان 
و  از مدیریت شهری تشکر کرد  این دوره  اسالمی در 
گفت: این تعامل و همراهی در مدیریت شهری آثار و 

برکات بسیاری بهمراه داشته است.
رئیس شورای شهر مشهدمقدس خاطرنشان کرد: 
بخاطر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  جمع  از 
مصوبه برگشت 3۲۰۰ میلیارد تومان از حوزه مالیات بر 
ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها که در اصالح 
بودجه سال 97 محقق شد، تشکر و قدردانی می کنیم.
مشهد  شهر  پنجم  شورای  وثیق  پیوند  از  حیدری 
اظهارکرد:  و  خبرداد  مجلس  نمایندگان  با  پیوند  در 
دارد که  این خصوص وجود  در  بسیاری  ظرفیت های 
کمتر موفق به استفاده از آنها شده ایم؛ امیدواریم این 
تعامالت در باقی مانده فعالیت شورای پنجم و مجلس 

شورای اسالمی بیشتر شود.
روز  معلوالن،  روز جهانی  ایدز،  با  مبارزه  روزجهانی 
دانشجو و سالروزحادثه برای کوهنوردان خراسانی در 
شهر  شورای  رئیس  که  بود  مناسبتی  دیگر  اشتراکوه 

مشهد در این جلسه به آن اشاره کرد.
پایان  تا  هکتار   40 مساحت  به  پارک   28 از  بهره برداری 

سال جاری
شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون  چنین  هم 

شهرداری مشهد از بهره برداری ۲۸ پارک به مساحت 
4۰ هکتار تا پایان سال جاری خبر داد.

خلیل ا... کاظمی در مورد عملکرد ۱4 ماهه معاونت 
از  پارک  است، اظهار داشت: در ۱4ماه گذشته، 43 
کم  نقاط  در  اکثرا  که  باغو،  بهار،  دانش،  پارک  جمله 
هکتار   ۵۰ و  شده  احداث  مشهد  در  بوده  برخوردار 
است.  شده  افــزوده  شهر  پارکی  فضای  مساحت  به 
همچنین سرانه فضای را سبز نیز به ۱6 متر رسانده ایم.

تا پایان سال جاری نیز حدود ۲۸ پارک  وی افزود: 
با مساحت 4۰ هکتار به بهره برداری خواهد رسید که 
شامل پارک های انصار در منطقه 6، باهنر، فاز پنجم از 
پارک بهار، فاز بانوان پارک بهار، پارک صخره ای پارک 
چراغچی،  خلج،  وکیل آباد،  بانوان  پارک  وکیل آباد، 
رسالت،  ابوطالب،  انتهای  رهایی،  سلیمی،  بوستان 

یاسمین، الدن، سالم و... می باشد.
کاظمی خاطرنشان ساخت: کمربند سبز مشهد نیز 
طی سال گذشته و جاری، حدود ۵۰3 هکتار توسعه 
نهالستان  ایجاد  این توسعه  یافته است که شاه کلید 

۱3۸ هکتاری به پیشنهاد شورای شهر می باشد.
وی با اشاره به اینکه ۲۱ میلیون متر مکعب نیاز آبی 
شهرداری برای آبیاری فضای سبز شهر مشهد است، 
اذعان کرد: ۱۰ میلیون متر مکعب در اختیار خودمان 

بوده و بقیه را از سایر منابع تامین می کنیم.
شهرداری  شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
انتقال  خط  از  کیلومتر   ۱۲3 داد:  ــه  ادام مشهد 
جداسازی آب شرب از خام اجرا شده است تا با تکمیل 
این شبکه، حمل تانکری آب به پایان برسد. چاه ها و 

تصفیه خانه ها هم به این رینگ وصل می شود.
کاظمی در حوزه تصفیه خانه ها نیز گفت: 6 میلیون 
فضای  برای  عرب  خین  خانه  تصفیه  از  مکعب  متر 
سبز شهر تامین آب خواهد شد که برای این موضوع، 
اجرای 7 کیلومتر خط انتقال در حال اجراست. تصفیه 
خانه چهل بازه نیز از ۱۵ تصفیه خانه برنامه ریزی شده 

در حال اجرا می باشد.
با چمن  نهاده  از گونه های کم  افزود: استفاده  وی 
کم نهاده که یک سوم آب مصرف می کند در دستور 
کار قرار گرفته است. نورپردازی های سطح شهر مانند 
و  آباد  وکیل  بولوار  حسین،  امام  فردوسی،  میدان 

پیروزی و ... نیز اجرایی شده است.
کاظمی تصریح کرد: 9۲ دستگاه از ماشین آالتمان 
را با کمک و مشارکت بخش خصوصی با ۱3 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری نوسازی کردیم.

رکورد  ثبت  مسابقات  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب 
رضایی«  »فاطمه  توسط  نشست  دراز  رشته  در  استان 
»معصومه  مربیگری  به  طرقبه  آذرمهر  باشگاه  هنرجو 
بهانه ای  استان  در  دادور«  »آذر  سرپرستی  و  کریمی« 
شد که پای صحبت مربی، سرپرست و این بانوی جوان 

مستعد ورزشکار بنشینیم.
معصومه کریمی 47ساله بیش از ۵ سال است که در 
رشته بدنسازی بانوان مربیگری می کنم و اولین تجربه 
و در  آغاز  آذین مشهد  باشگاه تن  از  را  مربیگری خود 
دارای  همگانی  ورزش  فیتنس،  تکواندو،  رشته های 
عناوین و با ورزش زندگی می کنم و عاشقانه ورزش را 

دوست دارم. 
وی درباره اهمیت ورزش برای بانوان گفت: بسیاری 
ساختار  نظر  از  شاندیز  و  طرقبه  شهرستان  بانوان  از 
و  هستند  مشکل  دچار  عضالت  و  اسکلتی  قامتی، 
به  اهمیتی  نشوند  جدی  عارضه  دچار  که  زمانی  تا 

سالمت خود نمی دهند. 
وی ادامه داد: ورزش در رگ و خون من جاری است 
و عاشق ورزش و ورزش کردن هستم. بارها در باشگاه 

در حین تمرین متوجه حضور نزدیکانم نشده ام.
جنگ  به  مناسب  تغذیه  و  ورزش  با  داد:  ادامه  وی 
بیماری رفتم و خوشبختانه موفق به شکست آن شدم و 
امروز شاداب، با نشاط و باروحیه باال تجربیات ورزشی 

خود را در اختیار جوانان مستعد قرار می دهم.
انتقاد  ضمن  بانوان  بدنسازی  متخصص  مربی 
اندام  پــرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس  عملکرد  از 
اداره  تعطیل  نیمه  به صورت  شهرستان گفت: هیئت 
جلسات  نیستند،  پاسخگو  را  تماسی  هیچ  می شود، 
مشاوره و آموزش حرفه ای و تخصصی برای بانوان طی 
رقابت منفی در  برگزار نشده است،  یک سال گذشته 
رئیس  و  می کند  بیداد  شاندیز  و  طرقبه  باشگاه های 
هیئت پیگیر اختالفات نیستند و همیشه دوست دارند 
و فصل  با کدخدا منشی حل  را  آمده  پیش  مشکالت 
تخصصی  مربیان  حضور  درباره  دقیق  نظارت  کنند، 
در  که  مربیانی  از  بسیاری  و  نمی شود  باشگاه ها  در 
مربیگری  مدرک  می کنند  فعالیت  بانوان  باشگاه های 
تخصصی را ندارند. بیمه ورزشی مربیان توسط هیئت 
اندازه  به  باشگاه ها  سرپرستان  و  است  نشده  محقق  
وسعشان مربیان و ورزشکاران باشگاه را بیمه کرده اند.

سیر صعودی در استعدادیابی
وی خاطر نشان کرد: استعدادیابی در ورزش بانوان 

با  را  خود  صعودی  سیر  شاندیز  و  طرقبه  شهرستان 
همت بانوان ورزشکار پشت سر می گذارد و این چرخ 
همچنان با تالش و همت برخی از مربیان زحمت کش 
به  قهرمانی  سکوهای  کسب  بــرای  شهرستان  این 

حرکت خود ادامه می دهد.
افــزود:  طرقبه  شهرستان  آذرمهر  آکادمی  مربی 
رساندن  فعالیت  به  و  کشف  ورزش  در  استعدادیابی 
صحیح  مسیر  در  آنها  هدایت  و  فرد  بالقوه  توانایی 
ورزش  موفقیت  در  مهمی  بسیار  نقش  که  می باشد 

حرفه ای و قهرمانی دارد.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از بانوان مربی 
تغذیه  و  تمرینی  برنامه های  طرقبه  باشگاه های  در 
آقایان را برای بانوان تجویز می کنند که این مسئله با 
توجه به فیزیک و توانایی جنسیتی اشکال بزرگی است 
که مربیان غیر تخصصی اجرا می کنند و ضرر و زیان آن 

متوجه هنرجو باشگاه می شود.
رضایی  فاطمه  دومی  مقام  کسب  به  اشــاره  با  وی 
بانوی  این  گفت:  طرقبه  شهرستان  ورزشکار  جوان 
ضعیفی  جثه  دارای  باشگاه  به  ورود  بدو  در  ورزشکار 
بود اما تالش ،جدیت و انس گرفتن با تمرینات مستمر 
بعد از ۵ماه تمرین توانست در نخستین حضورش در 
نفر   3۰۰ شرکت   با  که  استان  رکورد  ثبت  مسابقات 

ورزشکار برگزار شد به مقام نایب قهرمانی دست یابد.
ورزش  در  استعدادیابی  اینکه  به  اشاره  با  کریمی 
کرد،  نخواهد  پیدا  توسعه  الکپشتی  حرکت  با  بانوان 
افزود: ورزش قهرمانی بدون استعدادیابی معنی ندارد 
و این طرح یکی از مهمترین شاخص ها برای ساختن 

پیکره و استخوان بندی ورزش کشور است.
وی تحرک، شادابی و نشاط، کالری سوزی باال، فرم 
دهی به بدن، تناسب اندام سریع و افزایش اعتماد به 
بدنسازی ذکر  به رشته  بانوان  توجه  و  مزایا  از  را  نفس 
کمک  بانوان  به  ورزشی  رشته  این  داد:  ادامه  و  کرد 
می کند با هر هدفی )کاهش یا افزایش وزن( به اندام 

دلخواه دست یابند.
حجیم شدن عضله در بدنسازی بانوان

تمرینات  آیــا  که  ســوال  ایــن  به  پاسخ  در  کریمی 
عضله  شــدن  حجیم  سبب  بانوان  ــرای  ب بدنسازی 
حجیم  ماهیچه های  شما  هدف  اگر  گفت:  می شود، 
این  به  رسیدن  برای  که  گفت  باید  باشد  نیز  بزرگ  و 
روی  پیش  را  دشوار  و  سخت  بسیار  زمان  یک  هدف 
الی   ۱۰ حدود  مردان  که  زیرا  داشت،  خواهید  خود 
و  دارنــد  تستوسترون  خود  بدن  در  بانوان  برابر   ۱۵
کافی است بدانید که حتی بسیاری از آقایان نیز برای 

و  دارند  فرم مشکل  و خوش  ساختن عضالتی حجیم 
به  یعنی رسیدن  این  این هدف برسند.  به  نمی توانند 
چنین حجمی برای بانوان تقریبا باور نکردنی و محال 

می باشد.
و  شناسایی  را  ورزش  در  استعدادیابی  از  هدف  وی 
انتخاب ورزشکارانی با توانایی باال در رشته های خاص 

ذکر کرد.
بحث  در  راهکار  مهمترین  بدنسازی  مربی  ایــن 
پایگاه  ایجاد  را  استعدادها  پرورش  و  استعدادیابی 
قهرمانی ویژه بانوان ذکرکرد و گفت: در این راستا همه 
هیئت های شهرستان ها باید طی جلساتی راهکارها و 
برنامه های خود را برای توسعه ورزش بانوان در اختیار 

مدیران و مسئوالن ورزش قرار دهند. 
وی اظهار کرد: استعدادیابی ورزشی راهی منطقی، 
آمیز  موفقیت  حضور  برای  صرفه  به  مقرون  و  کوتاه 

ورزشکاران درصحنه های بین المللی است.
بانوان  ورزشی  تیم های  حضور  به  اشاره  با  کریمی 
شهرستان  بانوان  هندبال  )تیم  کشوری  مسابقات  در 
ورزشکار  بانوان  توان کیفی  و  و شاندیز( سطح  طرقبه 
افزود:  و  کرد  ارزیابی  مطلوب  را  طرقبه  شهرستان 
ورزش  بــرای  خوبی  پشتوانه  بانوان  ورزش  توسعه 
استان در بعد حرفه ای و قهرمانی است و با برنامه های 
اهمیت  تبیین  و  فرهنگ سازی  تشویق،  استعدادیابی 
ورزش در سالمت فردی و اجتماعی باید سهم ورزش 

بانوان افزایش یابد.

کریمی تاکید کرد: با توجه به اهمیت توسعه ورزش 
توسعه  نیازمند  امر  این  تحقق  قهرمانی،  و  حرفه ای 
مناسب  استعدادیابی های  با  بانوان  بخش  در  ورزش 
بانوان  فعالیت  کیفی  و  کمی  افزایش  بر  باید  و  است 
هیئت های  طرف  از  بیشتری  تمرکز  ورزش  زمینه  در 

ورزشی بانوان صورت گیرد.
باشگاه  در  بانوان  میان  در  مکمل  تجویز  درباره  وی 
مکمل ها  تجویز  به  مجاز  عنوان  هیج  به  کرد:  اضافه 
در  که  ورزشکاران  اینکه  مگر  نیستیم،  ورزشکاران  به 
سطح قهرمانی فعالیت می کنند، گواهی پزشک برای 
استفاده از مکمل های گیاهی و ویتامینی را به مربیان 

باشگاه ارائه نمایند.
کادر مجرب و تخصصی در باشگاه آذرمهر

در ادامه گفت و گو به سراغ سرپرست باشگاه »آذر 
دادور« رفتیم و درباره علت افتتاح باشگاه ویژه بانوان 

در این شهرستان جویا شدیم.
وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار دستگاه بادی 
در  را  بانوان  برای  بدن  کامل  آنالیز  برای  کامپوزیشن 
سطح شهر طرقبه راه اندازی کردم گفت: بعد از حضور 
بانوان برخالف تصمیمی که  در مسابقات مچ اندازی 
تاسیس  برای  گذاری  سرمایه  و  اندازی  راه  بر  مبنی 
باشگاه  به  عالقه مند  داشتم  طرقبه  در  شاپ  کافی 
داری شدم و هم اکنون تنها باشگاه اختصاصی بانوان 

را مدیریت می کنم.
وی خاطرنشان کرد: هیئت های ورزشی استان باید 

با هیئت های شهرستان ها تعامل مطلوبی داشته باشند 
و بحث نخبه پروری و استعدادیابی را در شهرستان ها، 

روستاها و حتی بین عشایر دنبال کنند.
در  موجود  امکانات  به  توجه  با  داد:  ــه  ادام وی 
سایت های  و  فضا  کمبود  و  طرقبه  بوستان های 
از  مملو  ورزشــی  سالن های  بانوان  ویژه  اختصاصی 
ورزشکاران است و با توجه به اینکه ورزش در فضای باز 
برای ورزشکاران حرفه ای نیاز اساسی است از مدیران 
شهرداری، اداره ورزش و جوانان و مسئوالن شهرستان 
تقاضا دارم درباره ایجاد سایت های ورزشی اختصاصی 
برای بانوان در بوستان ها و فضای باز تمهیداتی اتخاذ 

نمایند.
در  پونه  و  تمشک  بوستان  کرد:  نشان  خاطر  دادور 
روزهای فرد به همت شهرداری از ساعت 6 تا ۸ صبح 
ضروری  اما  دارد  بانوان  هوازی  تمرین  به  اختصاص 
است شرایطی فراهم شود که بانوان قادر باشند مانند 
تجهیزات  و  امکانات  از  روزه  همه  مشهد  بوستان های 

ورزشی این بوستان ها بهره ببرند.
وی ادامه داد: کسب نائب قهرمانی تیم وزنه برداری 
نوید روزهای  بانوان استان در مسابقات استعدادیابی 
درخشان برای ورزش بانوان خراسان رضوی است و در 
از تیم های  و  بیایند  صورتی که حامیان مالی پای کار 
ورزشی بانوان در استان و شهرستان ها حمایت کنند به 
افتخارات قابل توجهی  طور قطع می توانیم در کشور 

کسب کنیم.
وی ادامه داد: علیرغم فعالیت و حضور جدی بانوان 
هیئت  مسئول  توجه  استانی  مسابقات  در  ورزشکار 
توسعه  در  شهرستان  این  اندام  پرورش  و  بدنسازی 
ورونق ورزش بانوان کم رنگ و حرکتی الکپشت گونه 

است.
وی ادامه داد: روسای هیئت های ورزشی باید بومی 
داشته  هیئت  در  پررنگ  حضوری  بتوانند  تا  باشند 
به  را  هیئت  مدیریت  که  کردیم  تقاضا  بارها  باشند. 
این ورزشکاران  از  تا بیش  بومی تحویل دهند  افرادی 

شهرستانی ضرر نکنند.
ضعف اطالع رسانی در هیئت

هیئت  در  رسانی  اطالع  ضعف  به  اشــاره  با  دادور 
حضور  و  اطالع  کرد:  نشان  خاطر  طرقبه  شهرستان 
و  ارتباط  طی  داریم  شرکت  که  مسابقاتی  تمام  مادر 
تماسی است که از سوی دوستان و آشنایان در هیئت 
استان با ما گرفته می شود وگرنه تماس و دعوت نامه ای 

از طرف هیئت شهرستان دریافت نمی کنیم.
در  بانوان  باشگاه های  برعملکرد  نظارت  درباره  وی 

صورت  بازدید  باشگاه  از  بار   ۲ داشت:  اظهار  طرقبه 
گرفته است، اما آنچه که اهمیت دارد فقط دستگاه ها 
که  آنچه  به  بازدیدها  این  در  و  است  باشگاه  فضای  و 
اهمیت داده نمی شود کادر مربیگری در باشگاه های 
بانوان است برخی از این باشگاه ها مربیان تخصصی 

ندارند.
وی در ادامه به کسب عنوان نایب قهرمانی کارآموز 
در  طرقبه  شهرستان  از  آذرمهر  آکادمی  در  خــود 
دراز  رشته  در  استان  رکورد  ثبت  قهرمانی  مسابقات 
نشست خبر داد و گفت: هنرجو جوان این باشگاه در 
مسابقات ثبت رکورد استان در رشته درازنشست با توپ 

مدیسنبال به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
رشته  در  که  رضایی  فاطمه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
موفق  می کند  فعالیت  طرقبه  شهرستان  در  بدنسازی 
ثبت  اولین حضور خود در مسابقات قهرمانی  در  شد 
قهرمانی  نایب  مقام  به  نشست  دراز  رشته  در  رکورد 

دست یابد. 
ورزشکار گفت: مسابقات  این جوان  داور سرپرست 
همت  به  نشست  دراز  رشته  در  رکورد  ثبت  قهرمانی 
کمیته مهارت های فردی استان در سالن کوثر مشهد 

برگزار شد.
وی افزود : در این دوره از مسابقات با ۱۰ورزشکار در 
پایان مسابقات رضایی  7 رشته حضور داشتند که در 
موفق به کسب مدال نقره در رشته درازنشست با توپ 

مدیسنبال شد.
قهرمانی را مدیون والدین و مربی هستم

با نایب قهرمان و رکوردار دراز  در ادامه این گزارش 
رضایی  فاطمه  نشستیم.  گفت و گو  به  استان  نشست 
شهرستان  آذرمهر  باشگاه  در  که  است  ماه   ۵ مدت 

طرقبه فعالیت جدی ورزشی خود را آغاز کرده است. 
وی می گوید: تصور نمی کردم بتوانم موفق به کسب 
والدین  تشویق  و  باحمایت  اما  شوم،  قهرمانی  عنوان 
یافتم  دست  مهم  این  به  کریمی  خانم  خوبم  مربی  و 
شهرستان  ورزش  در  موفقی  کارنامه  می کنم  تالش  و 

طرقبه از خود برجای بگذارم.
از  استان  ورزشــی  مسئوالن  حمایت  خواستار  وی 
بانوان جوان  و گفت:  جوانان مستعد شهرستانی شد 
توجه  به  نیاز  که  دارنــد  فراوانی  استعداد  شهرستان 
رکورد  شوند  حمایت  که  صورتی  در  دارند  حمایت  و 

گینس را در ورزش بانوان تغییر خواهند داد.
وی درباره آینده ورزشی خود گفت: دوست دارم تا 
کسب عناوین کشوری و بین المللی در ورزش پیش روم 

و برای این مهم روز و شب تالش خواهم کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان در جلسه شورای شهر مشهد : 

350 میلیارد برای بهسازی اطراف حرم آزاد می شود
 مربی بدنسازی بانوان طرقبه

با ورزش زنده ام
نطق پیش از دستور
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رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
شهری  مدیریت  توجه  عدم  علت  به  گفت:  مشهد 
شهری  مراکز  از  بسیاری  نادرست،  برنامه ریزی  و 
به  شهر  مرکز  بازگرداندن  و  شد  خواهند  زوال  دچار 
حالت قبلی خود اقدام بسیار دشواری است چرا که 
منتقل  دیگری  نقطه  به  ی  شهر  مراکز  فعالیت های 

می شوند.
کمیته  اعضای  جلسه  در  مهدی نیا  محمدهادی   
نظارتی شماره 3 شورای شهر مشهد که در منطقه 
و  چیدمان  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  شهرداری   ۱
شرح وظایف کمیته های نظارتی پس از سال نخست 
فعالیت شورای پنجم تغییرات مثبتی را داشته است، 
تعادل  اظهارکرد: در ترکیب جدید کمیته ها، شاهد 
بین مناطق هستیم و مناطق کم برخوردار و برخودار 

در یک کمیته گنجانده شده است.
اقدامات  ماهیت  افـــزود:  ــه  ادام در  مهدی نیا 
کمیته های نظارتی حضور هفتگی در مناطق تحت 
اجرای  چگونگی  بر  نظارت  و  ارزیابی  و  پوشش 
بررسی  به  نیز  بخشی  ولــی  شــوراســت  مصوبات 
بویژه در حوزه شهرسازی   ، ارباب رجوعان  کارهای 
خود  ــاص  خ پیچیدگی های  از  کــه  بــرمــی گــردد 

برخوردار است.
استثناء ها  شهرسازی  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
پیش   گره هایی  گاه  گفت:  است،  بیشتر  قواعد  از 
می آیند که مدیریت شهری را مجبور به کمک گرفتن 
از شورای شهر می  کند تا مشکل پروژه خاصی را حل 

و فصل نماید.
عضو کمیته نظارتی شماره 3 شورای شهر مشهد 
مشهد  ویــژه  مناطق  از  یکی   ، یک  منطقه  گفت: 
نشان  نباید  ما  فکر  طرز  و  گذشته  عملکرد  است؛ 
دهد که این منطقه همیشه یک منطقه برخوردار و 

تولیدکننده ثروت باقی خواهد ماند.
مدیریت  توجه  عدم  علت  به  ــزود:  اف مهدی نیا 
مراکز  از  بسیاری  نادرست،  برنامه ریزی  و  شهری 
بازگرداندن  است؛  شده  زوال  دچار  دنیا  در  شهری 
بسیار  اقدام  خود  قبلی  فعالیت های  به  شهر  مرکز 
مراکز  زوال  از  بایستی  بنابراین   ، است  دشــواری 

تجاری شهر جلوگیری نمود.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشهد اظهارکرد: مشهدمقدس به دلیل وجود بارگاه 
منور رضوی، دارای دو هسته مرکزی است؛ یک مرکز 
فعالیت های  پستیبان  فعالیت های  رویکرد  بیشتر 
شهرداری   ۱ منطقه  که  دیگر  مرکزی  و  دارد  زیارتی 

است، بعنوان مرکز تجاری شهر شناخته می شود.
مهدی نیا با تاکید بر اینکه بواسطه تغییر تعرفه ها 
را  شهر  مختلف  نقاط  در  سرمایه گذاری  می توان 
بین  تفاوتی  هیچ  کرد:  تصریح  کنیم،  توجیه پذیر 
شهروندان مشهدی وجود ندارد و همه باهم برابرند؛ 
در  که  شهروند  یک  برای  ویژه ای  امتیاز  نمیتوانیم 

نقطه ای خاص سکونت دارد، قائل شویم.

مدیرعامل باشگاه آویژه صنعت پارسا گفت: مشکالت 
جسمانی مجید ولی پور زمینه ساز قطع همکاری با این مربی 

شد و هیچ اختالفی میان ما وجود نداشت .
از  ولی پور  مجید  کناره گیری  خصوص  در  فالح  جعفر 
اظهار  رضوی  خراسان  پارسا  صنعت  آویــژه  تیم  هدایت 
کرد: به دالیل شرایط حساسی که در تیم به وجود آمده 
کمی تحت فشار قرار گرفته بودیم، مجید ولی پور به دلیل 
مشکالت جسمانی و تحمل استرس باال، توانایی شرکت 
توافق  با  رو  از همین  را نداشت.  تمام جلسات تمرین  در 
صورت گرفته میان باشگاه و مجید ولی پور تصمیم گرفته شد 

تا همکاری مان قطع شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: از طرف مقابل پس از تحمل 
سه شکست تحت فشار گرفته بودیم و به توافق رسیدیم که با 

مجید ولی پور در ادامه لیگ برتر، قطع همکاری کنیم.

داد:  ــه  ادام پارسا  صنعت  ــژه  آوی باشگاه  عامل  مدیر 
هیچ گونه برکناری از سوی باشگاه در خصوص ولی پور انجام 
نشده است. مجید ولی پور در این مدت زحمات زیادی برای 
تیم کشیده است. هیچ گونه اختالفی از سوی اعضای هیات 

مدیره باشگاه با ولی پور در کار نبوده  است.
فصل  ــه  ادام در  ولی پور  جانشین  خصوص  در  فالح 
در  گذشته  روز  عصر  که  جلسه ای  در  کرد:  خاطرنشان 
باشگاه تشکیل شد، محمد  خصوص همین موضوع در 
قیاسی به عنوان سرمربی جدید باشگاه معرفی شد. وی 
تجربه  و  بود  آویژه صنعت  تیم  سرمربی  هم  این  از  پیش 

همکاری با وی را داریم.
وی درباره روند آویژه صنعت پارسا در ادامه لیگ برتر عنوان 
کرد: با قدرت رقابت های لیگ برتر را ادامه خواهیم داد. در 
هفته های آغازین لیگ برتر، شانس هم با ما یار نبود و از سه 
بازی انجام شده با دو تیم قهرمان سابق لیگ بازی داشتیم. 
در دیدار با شهرداری گرگان نیز، اشتباهات داوری مانع از 

ثبت نخستین پیروزی مان در لیگ برتر شد.

پینگ پنگ باز برجسته مشهدی گفت: بازی کردن در خانه 
زیاد تاثیر چندانی در امتیاز گیری ندارد خوشحالم که توانستم 
برای استان مقام کسب کردم.مهشید اشتری در خصوص 
عملکرد خود در مسابقات تور تنیس روی میز بزرگساالن کشور 
در مشهد گفت: مسابقات به صورت جدول 3۲ نفری برگزار 
شد که در بازی اول بانتیجه 4 بر صفر حریفی از اصفهان را 
شکست دادم و به مرحله یک شانزدهم نهایی راه پیدا کردم.

وی ادامه داد: در این مرحله نیز با شکست 4 بر صفر کیمیا 
رستمی از پینگ پنگ بازان خوب تهرانی به جمع هشت نفر 

نهایی صعود کردم و در این مرحله هم در یک بازی بسیار 
جذاب نتیجه را 4 بر یک به نفع خود به پایان رساندم.ملی 
پوش تنیس روی میز تصریح کرد: متأسفانه در بازی نیمه 
نهایی بازی را به فاطمه جمالی فر از دوستان خوبم و بازیکن 
توانمند استان البرز واگذار کردم و به مقام سوم دست یافتم. 
انگیزه زیادی برای کسب مقام قهرمانی به خصوص با توجه 
به بازی در شهر خودم داشتم اما گاهی اوضاع خوب پیش 
نمی رود و قابل کنترل نیست.اشتری در خصوص کسب 
مقام سوم و برای خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به اینکه 
دیگر پینگ پنگ بازان استان موفق به کسب مدال نشدند و 
خوشحالم خراسان رضوی نیز حائز مقام شد. بازی کردن در 

خانه زیاد تاثیر چندانی در امتیاز گیری ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشهد:

برنامهریزینادرستموجبزوال
مراکزشهریمیشود

قیاسی،سرمربیجدیدآویژهصنعت
پارسا

بازیکردندرخانهتاثیریدرامتیاز
گیریندارد

معماری  و  شهرسازی  معاون 
 ۱۸۰ گفت:  مشهد  شــهــرداری 
ساختمان اداری، ورزشی و فرهنگی 

در مشهد برای معلوالن در حال مناسب سازی است.
محمدرضا حسین نژاد با بیان این مطلب، اظهار کرد: 
 ۱۸۰ مناسب سازی  مشاور  راهبری  و  قــرارداد  انعقاد 
صورت  شهرداری  فرهنگی  و  ورزشی  اداری،  ساختمان  
گرفته و وضعیت پارکینگ های ویژه معلوالن در سطح شهر 
و نحوه دسترسی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.وی با 
و  فعالیت های مناسب سازی ساختمان ها  اهم  به  اشاره 
محیط شهری در نیمه اول سال 97 اظهارکرد: بازدیدهای 
دوره ای از ساختمان های مناطق صورت گرفت و نواقص 
شناسایی و دستور رفع نقص در بعضی از ساختمان ها 

صادر شده است.

به  مشهد  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
پروژه های ورزشی در حال احداث در  برخی  از  بازدید 
سطح شهر و ارائه توصیه های الزم اشاره کرد و گفت: 
جهت  برنامه ریزی  و  بازرسی  اداره  با  جلسات  برگزاری 
و  شهری  مقیاس  با  پارک ها  در  موجود  نواقص  رفع 
جهت  شهر  سطح  در  پارک   ۲۲ از  بازدید  و  منطقه ای 
ارزیابی وضعیت مناسب سازی و ارائه راهکارهای الزم در 
محل از دیگر اقدامات صورت گرفته است.حسین نژاد 
بهداشتی  سرویس های  مناسب سازی  پیگیری  به 
عمومی سطح شهر و احداث سرویس های جدید اشاره 
کرد و افزود: پاسخ گویی و راهنمایی مشاوران شهرداری 
فعالیت هایی  دیگر  از  مختلف  پروژه های  طراحی  در 
برای  شهر  وضعیت  مناسب سازی  منظور  به  که  است 

معلوالن صورت گرفته است.

انضباطی  کمیته  آرای 
که  شد  اعالم  والیبال  فدراسیون 
چند بازیکن از پیام مشهد و سایپا با 

محرومیت روبه رو شدند.
کمیته انضباطی روز دوشنبه ۱۲ آذرماه بعد از تشکیل 
جلسه احکام خود را درباره دیدار پیام مشهد و سایپا تهران 

و اظهارات محمد وکیلی سرمربی دورنا ارومیه صادر کرد.
این احکام به شرح زیر است:

الف( پیام مشهد
۱.آقای مهدی فعال کمک مربی یک جلسه محرومیت 

قطعی.
محرومیت  جلسه  یک  موسوی  محمد  سید  ۲.آقــای 

قطعی و هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی.
محرومیت  جلسه  یک  وند  مصطفی  سعید  ــای  3.آق

تعلیقی تا پایان لیگ 97
4.آقای امین علوی یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان 

لیگ 97 و بیست میلیون ریال جریمه نقدی.
رفتار  خصوص  در  مشهد  پیام  تیم  به  کتبی  ۵.تذکر 

تماشاگران و نظارت بیشتر بر آنان و رعایت نزاکت.
ب( سایپا

۱.آقای رضا مومنی مقدم کمک مربی تذکر کتبی
و  قطعی  محرومیت  جلسه  یک  زرینی  حمزه  ۲.آقای 

پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی.
برتر  لیگ  یازدهم  هفته  داوران  اسامی  داوران  کمیته 
والیبال را که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد، اعالم کرد. 
بر این اساس دیدار تیم های پیام مشهد و پیکان تهران را 
دوم  داور  عشقدوست  محمد  اول،  داور  عابدزاده  کیوان 
سوت خواهند زد و ناظر داوری بر عهده حسین پورکاشیان 

فناوری  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات 
بــهــره بــرداری  و  ایــجــاد  از  مشهد 
جغرافیایی  موقعیت  تبدیل  الکترونیک  سرویس  از 
موقعیت  به  آدرس  )تبدیل  بالعکس  و  آدرس  به 
مکانی  اطالعات  زیرساخت  سامانه  در  جغرافیایی( 

خبر داد. 
این  انجام  اینکه  به  اشاره  با  رجائیان  جواد  محمد 
گوشی  طریق  از  مکانی  موقعیت  ارسال  با  فقط  مهم 
در  کــرد:  تصریح  بــود،  خواهد  امکانپذیر  هوشمند 
موقعیت  تبدیل  الکترونیکی  سرویس  راستا  همین 
جغرافیایی به آدرس نوشتاری و برعکس، یعنی تعیین 
با داشتن آدرس محل راه اندازی  موقعیت روی نقشه 

شده است. 

این سرویس  از  استفاده  نحوه  رجاییان در خصوص 
گفت: این سرویس مورد نیاز عموم شهروندان و زائران 
است  الزم  ابتدا  سرویس  این  از  استفاده  برای  و  است 
با  سپس  و  شود  فعال  گوشی  مکانی  موقعیت  قابلیت 
ضربه زدن بر روی دکمه موقعیت مکانی یا LocAtion و 
فعال شدن آن و وارد شدن به سرویس مورد نظر موقعیت 
دقیق بر روی نقشه تعیین شود. با به اشتراک گذاری 
سادگی  به  پیام  کننده  دریافت  شخص  موقعیت،  این 
به  شده،  ارسال  لینک  روی  بر  زدن  ضربه  با  میتواند 

آدرس و موقعیت دقیق دسترسی داشته باشد. 
وی افزود: با توجه به استفاده از سامانه زیرساخت 
روز شهر مشهد،  به  نقشه  و   )  SDi( داده های مکانی 
در  می تواند  و  بوده  مشهد  شهر  بومی  سرویس  این 

خدمت سامانه های مختلف شهرداری نیز قرار گیرد.

حسن تفتیان از هفته گذشته 
در  حضور  برای  را  خود  تمرینات 
رویدادهای آسیایی و جهانی پیش رو 

در مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک آغاز کرد.
پایان  از  پس  ــران  ای مرد  سریعترین  تفتیان  حسن 
 ۲۰۱۸ سال  بین المللی  تورنمنت های  و  مسابقات 
میالدی، از هفته گذشته تمرینات خود را برای حضور 
مرکز  در  حضور  با  و  کرده  آغاز  رو  پیش  رویدادهای  در 
سنجش آکادمی ملی المپیک، زیر نظر مهدی چراغی 
از کارشناسان بخش بیومکانیک ورزشی آکادمی تمرین 

می کند.
دونده خراسان رضوی درخصوص شرایطش توضیح 
مربی  تکلیف  شدن  روشن  تا  و  گذشته  هفته  از  داد: 
آغاز  انفرادی  صورت  به  را  خود  تمرینات  اختصاصی، 

کرده ام تا از شرایط خیلی خوبی که طی سال گذشته و 
در تورنمنت های مهم آسیایی و جهانی داشتم دور نشوم.

تفتیان در ادامه افزود: آکادمی ملی المپیک بهترین 
مکان برای انجام تمرینات قهرمانان ملی است چرا که 
امکانات  قهرمانی،  جو  و  محیط  لحاظ  از  آکادمی  این 
سخت افزاری به روز شده است همچنین با وجود مربیان و 
کارشناسان متخصصی که در اختیار دارد، باعث می شود 
که اولین گزینه من و خیلی از قهرمانان ملی دیگر برای 

انتخاب محل تمرین باشد.
تصریح  پــیــشــرو  هـــای  بـــازی  ــوص  ــص خ در  وی 
ترتیب مسابقات  به  و مهرماه سال 9۸  کرد:اردیبهشت 
قهرمانی آسیا و جهانی قطر را پیش رو دارم و در کنار این 
 worD chALLenge دو رویداد، در مسابقات لیگ الماس و

شرکت خواهم کرد.

اسالمی  جمهوری  کنسول 
مدیرکل  با  مشهد  در  پاکستان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
روابط  توسعه  و  کرد  دیدار  رضوی  خراسان  گردشگری 
گردشگری و تبادل اشیاء موزه ای مورد بررسی قرار گرفت. 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فر  مکرمی  ابوالفضل 
با محمود  و گردشگری خراسان رضوی دردیدار  دستی 
بخاری گفت: آمادگی داریم تمایالت و مشترکات فرهنگی 
بین دو کشور ایران و پاکستان را به تبادالت گردشگری و 

فرهنگی تبدیل کنیم.
خراسان  تاریخ  دوره ای  نمایشگاه  برگزاری  فر  مکرمی 
در شهر های پاکستان را پیشنهاد کرد و افزود: عالوه بر 
توسعه و تبادل گردشگر بین خراسان رضوی و پاکستان، 
در زمینه های فرهنگی و برگزاری نمایشگاه آثار تاریخی- 

نفر  هزار  داد: ۲۰  ادامه  ــم.وی  داری آمادگی  نیز  تمدنی 
کار  به  مشغول  قیمتی  سنگ های  زمینه  در  درمشهد 
گوهر  جهانی  شهر  عنوان  به  سال ۲۰۱6  از  و  هستند 
سنگ ها انتخاب شده است .مکرمی فرادامه داد: فیروزه 
جمله  از  الشمس  شرف  حدید،  عقیق،  سنگ های   ،
ظرفیت های سنگ های قیمتی در استان است.محمود 
بخاری کنسول پاکستان در مشهد نیز با بیان این که عالمه 
اقبال فصل مشترک زبان و ادبیات فارسی و پاکستان است، 
گفت: روابط ما عمیق تر و قدیمی تر از تاریخ جمهوری 
اسالمی پاکستان است .وی برای تبادل اشیا فرهنگی و 
برگزاری نمایشگاه های مشترک اعالم آمادگی کرد و افزود: 
با توجه به خواهر خواندگی الهور و مشهد ، باید تبادل 
اشیاء موزه خراسان با موزه این شهر انجام و در موزه الهور 

به نمایش گذاشته شود.

ــــودو،  ــت ج ــئ ــی ـــیـــس ه رئ
خراسان  کــوراش  و  جوجیتسو 
جوانان  جودو  تیم  گفت:  رضوی 
نایب  مقام  کشور  قهرمانی  رقابت های  در  استان  این 
خود  آن  از  را  مسابقات  این  انفرادی  بخش  قهرمانی 

کرد.
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  محمودی  حسین 
مسابقات  در  ــوی  رض خــراســان  ــوان  ج ــاران  ــودوک ج
 ۲ رسید  پایان  به  یزد  در  دیشب  که  کشور  قهرمانی 

مدال طال و یک نقره به دست آوردند.
در  شاهباز  فرزین  و  پرهیزگار  علی  داد:  ادامه  وی 
وزن های منهای ۱۰۰ و به اضافه ۱۰۰ کیلو گرم مدال 
طال و محمد شمشیری در وزن منهای 73 کیلو گرم 

مدال برنز بخش انفرادی را از آن خود کردند.

خراسان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس 
جودوکار   ۲۲7 حضور  با  مسابقات  این  گفت:  رضوی 
این  تیمی  رقابت های  و  شد  برگزار  تیم   3۲ قالب  در 

مسابقات نیز شب گذشته به پایان رسید. 
محمودی افزود: دختران نونهال این استان هم در 
و  هشتم  که  کشور  جودو  برتر  استعدادهای  مسابقات 
سالن  در  تیم   ۲3 از  ورزشکار   ۱۲9 حضور  با  آذر  نهم 
شهدای کارگر یزد برگزار شد، سه مدال برنز به دست 

آوردند.
وی اظهار داشت: مینا خدابخش، هدیه صادقی و 
به  رضوی  خراسان  جودوکار  نونهاالن  کریمی  ریحانه 
ترتیب در وزن های منهای 44، 4۸ و ۵۲ کیلو گرم به 

مقام سوم رسیدند.
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شورای اسالمی شهر مشهد در چهل و سومین جلسه 
علنی افزایش درصد کارگزاری وصول مطالبات شهرداری 
در مناطق کم برخوردار شهر ، برای رقم های کمتر از ۱۰ 

میلیون تومان را تصویب کرد.
دوره  در  شهر  شــورای  علنی  جلسه  سومین  و  چهل 
جلسه،  رییس  حیدری،  رضا  محمد  سخنان  با  پنجم، 
آغاز شد. در ادامه نیز، پس سخنرانی میهمان ویژه این 
استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  بنایی،  یعنی  جلسه، 
حسین  محمد  دستور  از  پیش  نطق  و  رضوی  خراسان 
به  کار  دستور  اولین  شورا،  رئیسه  هیئت  عضو  ودیعی، 
ارائه گزارش خلیل ا... کاظمی، معاون خدمات و محیط 

زیست شهری شهرداری مشهد اختصاص یافت.
الیحه دو فوریتی مجوزتنزیل اسناد خزانه

بررسی الیحه  به  این جلسه علنی  کار  دومین دستور 
دو فوریتی در زمینه مجوز تنزیل اسناد خزانه اسالمی به 

شهرداری مشهد اختصاص داشت.
بتول گندمی، رییس کمیسون برنامه و بودجه شورای 
سال  شهرداری  را  بدهی  گفت:  خصوص  این  در  شهر 
قبل به شرکت عقاب افشان داشته که ۱۰ میلیارد تومان 
از اسناد خزانه را بابت بدهی، شهرداری به این شرکت 
داده است. در حال حاضر ارزش این اسناد معادل 6 و 
قرار شده است  این الیحه  در  تومان است.  میلیارد  نیم 

شهرداری هزینه تنزیل این اسناد را بپذیرد.
هم چنین صالح آبادی مدیر کل امور مالی شهرداری 
مشهد نیز در این خصوص گفت: 9 تیر ماه 97 اسناد 
خزانه به این شرکت داده شده است لذا شرکت مدعی 
است با توجه به تورم باید ۱۰ میلیارد تومان را از شهرداری 
دریافت نماید. هر ۱۰۰ هزار تومان اسناد خزانه، در روز 

و  ارزش داشت  تومان  به شرکت، ۵۸ هزار  اسناد  دادن 
االن حدود 66 هزار تومان ارزش دارد. پول شرکت هم 
یک سال بلوکه شده است و خواهان تسویه حساب است.

وی افزود: ما سال قبل، 4۵ میلیارد تومان طلب این 
اقساط،  از  یکی  عنوان  به  که  کردیم  تقسیط  را  شرکت 
اوراق اسناد خزانه دادیم که نرخ تنزیل هم باید به نرخ 
ارز نیز در  تا هزینه تغییر نرخ  زمان تحویل اسناد باشد 

همان زمان متوقف شود.
نیز  شهر  شورای  عضو  دیگر  ودیعی،  حسین  محمد 
تاکید کرد که باید نرخ تنزیل به قیمت روز ابالغ مصوبه 

محاسبه شود.
اما در مقابل احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی 
شورا خاطرنشان ساخت: شهرداری باید همه نرخ تنزیل 
را بپذیرد زیرا اتوبوس خیلی گران شده و یک سال و نیم 
هم از زمان بدهی شهرداری به این شرکت می گذرد.در 

نهایت این الیحه با تغییراتی به تصویب رسید.
افزایش هزینه کارگزاری وصول مطالبات شهرداری 

دیگر دستور کار این جلسه علنی نیز، به بررسی نظریه 
و  اطالعات  فناوری  بودجه،  برنامه،  مشترک  کمیسیون 
منابع انسانی - عمران و شهرسازی - خدمات شهری، 
الیحه  خصوص  در  زیست  محیط  و  سالمت  بهداشت، 
برون  دستورالعمل   ۲ ماده  اصالح  زمینه  در  شهرداری 

سپاری وصول مطالبات شهرداری اختصاص یافت.
و بودجه شورا  برنامه  بتول گندمی، رئیس کمیسیون 
در این باره عنوان کرد: بحث برون سپاری در شهرداری 
 9۲ سال  در  شهر  شورای  اما  می گردد  بر   ۸6 سال  به 
مصوبه ای داشته که آن مالک عمل می باشد و در حال 
اصالح و تغییر می باشد و درصدها در آن مشخص شده 

است.

وی ادامه داد: درصدها برای ایجاد انگیزه بیشتر تغییر 
می کند زیرا اکثر مبالغ در مناطق کم برخوردار زیر ۱۰ 
کارگزاران  برای  انگیزه ای  شاید  و  بوده  تومان  میلیون 
برای وصول این مطالبات با درصدهای کم نباشد. نگاه 
در  پیوستگی  و  شده  خارج  پلکانی  حالت  از  بوده  این 

پرداخت ها داشته باشیم.
محمود برهانی، مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری 
در  است  دهه  یک  کارگزاری  حوزه  گفت:  نیز  مشهد 
شهرداری به عنوان راهکاری برای وصول مطالبات معوق 
بازبینی، به این  شهرداری اجرا شده است و در آخرین 
نتیجه رسیدیم که فقط به سراغ مطالبات تعقیبی نرویم و 

مطالبات انتظاری هم مدنظر قرار گیرد.
وصول  ــدی  درص  3۰ تا   ۲۰ افزایش  با  افــزود:  وی 
با  این جدول  تقریبا  برخوردار،  مطالبات در مناطق کم 
قبل تغییر چندانی نداشته است چون سایر بخش ها با 

کاهش مواجه بوده است.
احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی معتقد بود 
باید درصد کارگزاری برای اعداد زیر ۱۰ میلیون تومان در 

همه شهر یکسان دیده شود.
اما در مقابل بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و 
از  شهرداری  طلب  درصد   9۲ کرد:  خاطرنشان  بودجه 
که  است  تومان  میلیون   ۱۰ زیر  برخوردار،  کم  مناطق 
وصول آنها مشکل است. رقم ۱۰ میلیون تومان های سایر 

مناطق مد نظر ما نیست.
با تصویب این الیحه برای پیگیری وصول بدهی های 
شده  نکول  و  برگشتی  اسناد  وجه  وصول  ساختمانی، 
اعم از چک های برگشتی، سفته، وصول مطالبات ناشی 
بدهی های  وصول  ماده 77،  کمیسیون  قطعی  آرای  از 
معوقه قبوض نوسازی و عمران شهری و کسب و پیشه، 

درصدهای  کــارگــزاران،  توسط   ... و  ــودرو  خ ــوارض  ع
پرداختی به روز شد.

ساز و کار و نحوه اخذ خسارت در پرداخت حقوق شهرداری
اخرین دستور کار چهل و سومین جلسه علنی شورای 
پنجم به بررسی طرحی در زمینه ساز و کار و نحوه اخذ 
خسارت در پرداخت حقوق شهرداری اختصاص داشت.

رییسه  هیئت  عضو  رمارم،  شهناز  نظر  اظهار  از  پس 
شورا و بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ، 

این طرح اعضا با رای موافق همراه بود.
شهرداری  است:  آمده  مصوبه  این  واحــده  ماده  در 
مشهد مقدس مکلف است،  الیحه ساز و کار و نحوه اخذ 
را، مشابه  پرداخت حقوق شهرداری  در  تأخیر  خسارت 
تأمین  بیمه  توسط  شده  اخذ  پرداخت  در  تأخیر  جرایم 
اجتماعی و مالیات، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ 
ابالغ قانونی این مصوبه، به شورای اسالمی شهر ارسال 

نماید.
روز  مناسبت  به  جلسه  ایــن  در  اســت  ذکــر  به  الزم 
شهرداری  در  شاغل  معلوالن  از  تعدادی  از  معلوالن، 

مشهد و شورای شهر تقدیر به عمل آمد.

دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال مي گوید سالن 
مهران براي میزباني از مسابقات پیام در نیم فصل دوم 

باید ایرادات خود را رفع کند.
برگزاري  شرایط  خصوص  در  یزدان پناه  مسعود 
برتر در سالن مهران اظهار کرد: سالن  مسابقات لیگ 
مهران بیش از 6۰ سال قدمت دارد. شرایط سالن خوب 
در  فیلم برداري  دوربین هاي  نیست.  ایده آل  اما  است، 
فضاي آزاد سالن قرار دارد و فضا براي بازیکنان محدود 
شده است. در حالي که براي حفظ سالمت سرمایه هاي 
تالش  باید  هستند،   بازیکنان  که  ایران  والیبال  اصلي 
کرد. این بازیکنان نیاز به بروز استعدادهاي خود دارند. 
ایران،  امروز  والیبال  افــزود:  وي  ایسنا،  گزارش  به 
والیبال ۲۰ سال قبل نیست، والیبال روز به روز قشنگ تر 
که  کنیم  فراهم  بستري  باید  مي شود.  جذاب تر  و 
بازیکنان بتوانند توانایي هاي خود را به نمایش بگذارند. 
مي کنیم.  محدود  را  بازیکنان  سالن  این  در  نظرم  به 
بازیکن باید با خیال راحت به دنبال توپ برود و فضاي 
کافي براي نشان دادن استعدادهاي خود داشته باشد.
فدراسیون  شد:  یــادآور  والیبال  لیگ  سازمان  دبیر 
پیام داشته است،  باشگاه  با  را  نهایت همکاري  والیبال 
این  از  نشان  برتر  لیگ  مسابقات  در  پیام  تیم  حضور 
قضیه دارد. فدراسیون براي بهتر شدن این شرایط در 
تالش است و اگر به دنبال منع حضور فعالیت باشگاه 
پیام بودیم، پیش از این، از حضور پیام در لیگ مخالفت 
مي کردیم. اعتراف مي کنم که در سال هاي گذشته در 
این  کمي  اگر  کردیم.  کوتاهي  سالن  این  خصوص 
شاهد  حاضر  حال  در  بودیم،  گرفته  جدي تر  را  مسئله 

یك سالن 6 هزار نفري در مشهد بودیم.
کل  مدیر  با  که  جلسه اي  طي  داد:  ادامه  یزدان پناه 

این  بر  تصمیم  داشتم  رضوي  خراسان  ورزش و جوانان 
استانداري،  سوي  از  الزم  همکاري  همراه  به  که  شد 
براي  بهتري  شرایط  مجلس  نماینده هاي  و  شهرداري 
برگزاري مسابقات در مشهد داشته باشیم و در یکي دو 
سال آینده سالن 6 هزار نفري در مشهد به بهره برداري 

برسد.
نیم فصل  در  مهران  سالن  وضعیت  خصوص  در  وي 
دوم خاطرنشان کرد: قرار بر این شده که باشگاه پیام 
مشهد طرح پیشنهادي خود براي نیم فصل دوم را ارائه 
والیبال  فدراسیون  رییس  ضیایي  رو،  همین  از  دهد. 
پیشنهادي  طرح هاي  از  بازدید  جهت  آینده  هفته 
امنیت،  سالن،  خروجي هاي  خصوص  در  پیام  باشگاه 
سقف و نور سالن به مشهد خواهد آمد تا وضعیت سالن 

مهران براي نیم فصل دوم را مشخص کند.
دبیر سازمان لیگ والیبال در پاسخ به این سوال که 

برتر، چرا مشکالت سالن  لیگ  آغاز مسابقات  از  پیش 
از  پیش  کرد:  عنوان  نگرفته،  قرار  بررسي  مورد  مهران 
آغاز لیگ برتر، حضور پیام مشهد در مسابقات، مطرح 
نبود. روزي که حضور پیام در لیگ برتر مشخص شد، 
داده  شــد.  تذکر  مهران  سالن  خصوص  در  ایراداتي 
همچنین براي ورود به لیگ برتر باید امتیازي خریداري 
مي شد، اما به دلیل عدم فرصت کافي هیچ یك از این 
کارها انجام نشد. متاسفانه به دلیل عدم پیگیري حل 
مشکالت سالن مهران از سوي باشگاه، اعالم کردیم که 

مسابقات به سالن شهید بهشتي منتقل شود.
یزدان پناه با بیان اینکه خراسان رضوي نباید نگاهش 
کرد: چرا  خاطرنشان  باشد،  داخلي  مسابقات  به  فقط 
مسابقات لیگ جهاني و بین المللي در خراسان رضوي 
مسابقات  که  شود  ساخته  سالني  باید  نشود؟  برگزار 
دیگر نیز در آن برگزار شود و فقط نباید به همین سالن 

بسنده شود. خراسان رضوي از شهرهایي نظیر ارومیه 
از مسابقات بین المللي  اردبیل که متقاضي میزباني  و 

هستند، چیزي کم ندارد.
به  نگاهش  والیبال  فدراسیون  اینکه  به  اشاره  با  وي 
خراساني  تماشاگران  حق  کرد:  تاکید  است،  آینده 
مسابقات  براي  مهران  سالن  این هاست.  از  بیش تر 
را  تماشاگر  تعداد  این  گنجایش  برتر  لیگ  پلي آف 

نخواهدداشت.
تجهیز  خصوص  در  والیبال  لیگ  ســازمــان  دبیر 
کرد:  تصریح  ویدئوچك  به  کشور  سراسر  سالن هاي 
ویدئوچك باید روي ال  اي دي ها نصب شود. این سالن 
با استاندارهاي الزم فاصله زیادي دارد. ویدئوچك جزو 
الزامات برگزاري مسابقات والیبال محسوب  نمي شود، 

اما جزو ضروریت هاست. 
از  استفاده  به  ملزم  را  ما  قانون  افــزود:  یزدان پناه 
از  داریم.  ویدئوچك  به  نیاز  ما  ولي  نمي کند  ویدئوچك 
همین رو به عنوان یك آپشن انتخابي، تیم ها با پرداخت 
آپشن استفاده کنند.  این  از  هزینه هاي آن، مي توانند 
همکاري  و  استقبال  زمینه  این  در  والیبال  فدراسیون 

الزم را به عمل خواهدآورد.
در  والیبال  فدراسیون  همکاري  خصوص  در  وي 
ویدئوچك  دهنده  ارائه  مسئول  شد:  یادآور  زمینه  این 
براي  پیشنهادیش  قیمت  است،  خصوصي  بخش  که 
عرضه ویدئوچك دو برابر حال حاضر بود که فدراسیون 
با بخش  که  آن مخالفت کرد. طي مذاکراتي  با قیمت 
خصوصي داشتیم با توجه به اینکه هدفمان حمایت از 
تولید ملي بود، ۵۰ درصد تخفیف گرفتیم تا بتوانیم از 

این محصول استفاده کنیم.

خبرخبر گزارشمصوبات شورای شهرمشهد
در چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد:

افزایش حق الزحمه وصول مطالبات شهرداری در مناطق کم برخوردار
دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال

سالن مهران براي میزباني باید ایرادات خود را رفع کند

معاون اقتصادی شهرداری مشهد مقدس از مطالبات 
3 هزار میلیارد تومانی شهرداری از دولت خبر داد.

رضا خواجه نائینی افزود: برای نخستین بار در کشور 
اوراق مشارکت مربوط به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با 
۵۰ درصد سهم دولت انتشار می یابد که اتفاقی بسیار 

مهم برشمرده می شود.
وی افزود: امید است در سریعترین زمان فاز اول پایانه 
به  اتوبوسرانی  ناوگان های  نوسازی  و  بهسازی  و  غرب 

سرانجام برسد.
معاون اقتصادی شهرداری مشهد مقدس عنوان کرد: 
تمام تالش ما بر این است که با استفاده از ظرفیت بند 
)و( تبصره ۵ قانون بودجه سال 97 کل کشور، مطالبات 
3 هزار میلیارد تومانی شهرداری از دولت را اخذ نماییم.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد 
آرامستان  در  قبور شهدا  المان های  و نصب  از طراحی 

بهشت رضا )ع( خبر داد.
 خلیل ا... کاظمی در جلسه بررسی المان قبور شهدا که 
با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان، مدیرعامل سازمان 
فردوس ها و جمعی از کارشناسان برگزار شد، افزود: سال 
گذشته پیگیری های الزم برای طراحی و نصب المان های 
قبور شهدا انجام شد و در دو کارگروه استانی و کشوری به 
تصویب رسید که با تامین نظر خانواده شهدا بنا داریم آن 
را اجرایی نماییم. وی با پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک با 
بنیاد شهید برای رسیدگی به موضوع بیان کرد: امیدواریم 
و بزودی شاهد  پروژه در چند مرحله اجرایی شود  این 
تغییرات عمده در گلزار شهدا باشیم.در ادامه مدیرعامل 
سازمان فردوس های شهرداری مشهد نیز گفت: رویکرد 
سازمان فردوس ها اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است 
که باید در بهشت رضا)ع( متجلی باشد و به همین جهت 
بهسازی قبور مطهر شهدا را در اولویت کاری خود قرار 
دامغانی  مهدوی  والمسلمین  االسالم  داده ایم.حجت 
افزود: نظرات و نگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد 
و باید برای اجرای طرح به اجماع برسیم چرا که رسیدگی 

به گلزار مطهر شهدا یک مطالبه مردمی است.

اخبار
انتشاراوراقمشارکتنوسازی

اتوبوسرانیبا50درصدسهمدولت

طراحیونصبالمانهایقبورشهدا
درآرامستانبهشترضا)ع(

سهمشهرداریمشهدازمالیاتبرارزش
افزودهروبهکاهشاست

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد گفت: به 

رغم افزایش مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری 
این شهر از این مبلغ در حال کاهش است.

از  پیش  نطق  در  گذشته  روز  ودیعی  حسین  محمد 
دستور جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد با بیان 
این مطلب افزود: سهم پارسال شهرداری مشهد از مالیات 
بود که در  ریال  افزوده ۲ هزار و ۵7۰ میلیارد  ارزش  بر 
هشت ماه امسال به یکهزار و 6۰۰ میلیارد ریال رسیده 

است.
نباید برای  از سهم کالنشهرها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اظهار  شود،  استفاده  کوچک  شهرهای  بخشی  تعادل 
داشت: هر سال با وجود افزایش مالیات بر ارزش افزوده 
سهم شهرداری ها از این محل کاهش می یابد. شهر را 
نباید از محل تراکم فروشی اداره کرد اما درآمدهای پایدار 

آسیب پذیر شده است.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد افزود: شورا و مدیریت 
شهری جدید پارسال در شرایطی شهر را تحویل گرفت که 
۱۰ هزار میلیارد ریال برای تراکم شناور پایدار پروانه صادر 

شده و درآمد ۲ سال تراکم مشهد پیش فروش شده بود.
پایدار  درآمــد  کدهای  تقویت  با  داشــت:  اظهار  وی 
فروشی  تراکم  از  می توان  جدید  کدهای  شناسایی  و 
جلوگیری کرد که عوارض از جمله آنهاست اما چالشهای 
بسیار در الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد 

که دست و پای شهرداری ها را می بندد.
وی با بیان اینکه هزینه جاری امسال شهرداری مشهد 
۱۲ هزار و 9۰۰ میلیارد ریال است، گفت: این رقم در 
سال آینده به ۱7 هزار میلیارد ریال می رسد لذا چاره ای 
نیست جز آنکه ۱۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ را از محل 

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تامین کنیم.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره 
به ۱6 آذر روز دانشجو افزود: پویایی یک جامعه در سخن 
جامعه است و سکوت دانشجو به معنای خرابی احوال 

جامعه می باشد.
ودیعی اظهار داشت: در فریاد دانشجویان حب و بغض 
نیست و کاستی های جامعه را فریاد می زنند، دانشجویان 
باید ادامه دهنده راه مبارزه با فساد و استبداد جهانی 

باشند. 



میز خبر
الریجانی: درباره مسائل به جای مانده از سال 88، شمخانی در حال پیگیری است /استیضاح وزیر علوم حتمی است

ساخت هر متر مسکن چقدر تمام می شود؟/ دستور رهبر معظم انقالب برای حضور در اقیانوس ها

    صالحی امیری: حکم ده ماه زندان برای 
الیاس نادران قطعی شده

گفت،  یازدهم  دولت  کابینه  عضو  امیری  صالحی 
حکم زندان نادران در تجدیدنظر تأیید و قطعی شده، 
به اجرای احکام رفته است ولی آدرسی که آقای نادران 
سیاست  دهد  می  نشان  که  است  گرگان  طرف  داده 
اخالقی یعنی چه؟ این را باید مردم بدانند، کسانی که 
قانون رسیدند  به  انقالبی گری دارند، حاال که  ادعای 
فاجعه  سیاسیون  برای  این  و  دهند  می  جعلی  آدرس 
ثابت  هم  باز  دادگــاه  در  گفت:  همچنین  وی  است. 
شد، حرف های آقای کریمی قدوسی به نقل از آقایان 
نادران و توکلی بود. حرف هایی که مشخص شده بود 
حقیقت ندارند و آقای کریمی قدوسی هم از من طلب 
حاللیت کرد. من قبول کردم اما آقای نادران حاضر به 
عذرخواهی کتبی نشد و در دادگاه محکوم به ده ماه 

حبس شد.
سخنان  ب��رای  نباید  دیگر  اکرمی:    

احمدی نژاد وقت بگذاریم
به  واکنش  در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  اکرمی  سیدرضا 
اظهارات رئیس دولت های نهم و دهم مبنی بر افزایش 
۲۰ درصدی یارانه گفت: الزمه جامعه آزاد این است که 
هر فردی نظر و اندیشه خود را به جامعه بگوید و دالیل 
و  بشناسند  بهتر  را  او  جامعه  تا  کند  مطرح  هم  را  آن 
پایه برای آن اظهارات را تشخیص  و  بود و نبود اساس 
دهد. وی ادامه داد: در خصوص آقای احمدی نژاد هم 
به همین شکل است؛ اگر واقعا ایشان فردی کارآمد و 
کارآفرین بود، در همان هشت ساله ریاست جمهوری، 
خود را به درستی و با کفایت و درایت نشان می داد. در 
حالی که ما می دانیم ایشان باالی هفتصد میلیارد دالر 
درآمد نفتی در اختیار داشت و متأسفانه جامعه را با تورم 
دو رقمی، گرانی، مشکالت بین المللی و قطعنامه های 
پنج گانه شورای امنیت تحویل دولت بعد داد در حالی 
که قطعنامه ها را هم کاغذ پاره می نامید. عضو جامعه 
که  دیدیم  هم  اساس  همین  بر  افزود:  مبارز  روحانیت 
ایشان بعد از یک دوره داوطلب ریاست جمهوری شد و 
شورای نگهبان او را تأیید نکرد. امروز هم عدم کارآمدی 

برخورد  و  شده  مشخص  جامعه  بــرای  احمدی نژاد 
دیگر  هستم  معتقد  است.  مشخص  ایشان  با  مقامات 

نباید برای این فرد و سخنانش وقت بگذاریم.
  آملی الریجانی: درخواست دیدار وزیر 

خارجه انگلیس را رد کردم
قوا  همه  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  الله  آیت 
کرد:  تأکید  هستند،  مستقل  اسالمی  جمهوری  در 
در  به  تن  از  را  تکبر  ردای  باید  خارجی،  کشورهای 
در  بدانند  انگلیس  خارجه  وزیر  نظیر  مقاماتی  و  کنند 
جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسالمی 
انجام وظایفشان هشدار دهند. رئیس قوه قضاییه  در 
با  رفتار،  و  گفتار  در  تکبرورزی  همین  دلیل  به  افزود: 
دیدار  برای  انگلیس  خارجه  وزیر  مکرر  تقاضای  وجود 
از  یک  هیچ  اسالمی،  جمهوری  قضایی  مسئوالن  با 
امثال  تا  ندادند  مالقات  وقت  قضا  دستگاه  مسئوالن 
آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئوالن ایران باید 

با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند.
  الریجانی: درباره مسائل به جای مانده 

از سال 88، شمخانی در حال پیگیری است
علی الریجانی در نشست خبری خود درباره حوادث 
اظهارنظر  نیز   ۸۸ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
سال ۸۸،  از  جامانده  به  مسائل  درباره  گفت:  او  کرد. 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی در 
حال پیگیری هستند. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی 
دارد هر گامی در جهت وحدت  با وضعیتی که کشور 

ملی ضروری است.
  بهزاد نبوی: یکی از مخالفان بعد خروج 

ترامپ از برجام سجده شکر کرد
گفت:  سازندگی  روزنامه  با  گفت وگو  در  نبوی  بهزاد 
جمع  در  ــروز  ام که  قدیم  دوستان  از  یکی  شنیدم 
از برجام بیرون آمده،  اینکه ترامپ  بابت  تندروهاست، 

سجده شکر به جای آورده است.
در  تجاوز  جرم  اصفهان:  دادستان    

مدرسه پسرانه اصفهان اثبات نشده است
انتشار تصاویر و فیلمی کوتاه از تجمع والدین مدرسه 
در  دوشنبه  صبح  اصفهان  چهار  ناحیه  در  ای  پسرانه 

شبکه های اجتماعی با موضوع تعرض به دانش آموزان، 
موجی از نگرانی را بین کاربران و خانواده های اصفهانی 
ایجاد کرد. در اصفهان شایعه شده است فردی غیر از 
تعرض  آموز  دانش  چند  به  مدرسه  این  آموزشی  کادر 
روز  اصفهان  دادستان  اصفهانی  علی  اســت.  کــرده 
دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این موضوع 
دانش  اولیای  از  نفر  چهار  شکایت  با  امسال  آذر  دهم 
آموزان یکی از مدارس شهر اصفهان به دستگاه قضایی 
اعالم شد. وی اضافه کرد: در این گزارش اعالم شد که 
انجمن  اولیای همان مدرسه و عضو  از  فردی که یکی 
اولیا و مربیان مدرسه بوده است تعدادی از دانش آموزان 
است.دادستان  داده  قرار  جنسی  اذیت  و  آزار  مورد  را 
اصفهان افزود: پس از اعالم گزارش به دستگاه قضایی، 
آموزانی که  و دانش  تحقیقات مقدماتی صورت گرفت 
به  بود  اعالم شده  آنها  مورد  در  تعرض جنسی  ادعای 
پزشکی قانونی معرفی شدند. وی تصریح کرد: متهم نیز 
دستگیر و تاکنون موضوع را انکار کرده است و تحقیقات 
مقدماتی در باره ابعاد این ماجرا همچنان ادامه دارد و 
خبرهای تکمیلی اعالم خواهد شد. اصفهانی با تاکید 
بر قاطعیت، دقت و سرعت دستگاه قضایی در برخورد با 
جرایم گفت: والدین و خانواده ها مطمئن باشند که اگر 
جرم این فرد که خود نیز از اولیای دانش آموزان است، 

اثبات شود توسط دستگاه قضایی مجازات می شود.
تهران  دادستان  از  محمدی  نرگس    

درخواست آزادی مشروط کرد
محمود بهزادی راد، عصر دوشنبه در گفت وگو با ایرنا 
با اشاره به نامه اخیر نرگس محمدی که از زندان برای 
در  موکلم  داشت:  اظهار  است  نوشته  تهران  دادستان 
این نامه درخواست هایی را از دادستان تهران از جمله 
آزادی مشروط مطرح کرده است. این وکیل دادگستری 
تیر  هفتم  تاریخ  در  موکلش  جراحی  عمل  به  اشاره  با 
امسال افزود: طبق نظر پزشکان، محمدی پس از عمل 
جراحی باید تحت مراقبت های ویژه در بیمارستان قرار 
بهزادی  شد.  منتقل  زندان  به  متأسفانه  اما  گرفت  می 
راد گفت: پزشکان متخصص معتقدند موکلم باید تحت 
نامه  و  گیرد  قرار  بیمارستان  در  پزشکی  های  مراقبت 

های پزشکان نیز مبنی بر ضرورت بستری شدن موکل 
در بیمارستان به زندان ارائه شده است.

دو  حسابداران  و  اقتصاد  وزارت    
شمشیرزن با یك هدفند

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در مراسم روز حسابدار 
گفت: حسابداری یکی از ارکان وزارت اقتصاد و دارایی 
است. اگر حوزه حسابداری را به خوبی بشناسیم و از 
مؤثری  کنیم، در حکمرانی کمك  استفاده  ها  ظرفیت 
خواهد داشت. وزارت اقتصاد و دارایی از همین دریچه 
شود.  قائل  ای  ویژه  اهمیت  حسابداران  نقش  به  باید 
حسابرسی  امر  تصدی  درگیر  نباید  اقتصاد  وزارت 
باید  را  وظیفه  این  درواقع  و  خاص  موارد  در  مگر  شود 
حسابداران انجام دهند. ما به شدت به حسابداران نیاز 
گسترده  ابعاد  نیاز  این  گذرد  می  زمان  هرچه  و  داریم 
کردن  وسیع  برای  اقتصاد  وزارت  کند.  می  پیدا  تری 
ارتباط با جامعه حسابداران نباید از تالشی دریغ کند 
دو  ما  درواقع  باشند  ما  کنار  در  باید  نیز  حسابداران  و 

شمشیر زن هستیم با یك هدف مشترك.
  استیضاح وزیر علوم حتمی است

با  گفت:  مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو  زاهــدی، 
امضای  به  وزیر  استیضاح  طرح  برای  اینکه  به  توجه 
از  لذا مطمئنا  نیاز است  نمایندگان  از  تن  حداقل ۱۰ 
ماند؛  باقی خواهند  تن  امضاکنندگان ۱۰  لیست  این 
بنابراین، طرح استیضاح وزیر علوم حتمی است. عضو 
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  استیضاح  دالیل  به  اسالمی 
سطح  در  مدیریت  ضعف  کرد:  اظهار  و  اشاره  فناوری 
کالن در دانشگاه های مطرح کشور، مباحث بودجه ای 
از جمله بودجه پژوهشی، بودجه تجهیزات و ...، درست 
آموزش  حوزه  در  سرزمینی  آمایش  برنامه  نشدن  اجرا 
علوم  وزیر  استیضاح  طرح  دالیل  مهم ترین  از  عالی 

هستند./ایسنا
تمام  چقدر  مسکن  متر  هر  ساخت    

می شود؟
درباره  انبوه سازان  انجمن  دبیر  پور،  فرشید حاجت 
مسکن  مربع  متر  هر  ساخت  برای  شده  تمام  هزینه 

در حال  دائما  ها  قیمت  به خبرآنالین گفت:  هر چند 
تغییر هستند اما برآوردها نشان می دهد هزینه ساخت 
مسکن افزایش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته 
تجربه کرده است.  نسبت به سال گذشته هزینه ساخت 
هر  ساخت  هزینه  یعنی  داشته  ۱۰۰درصدی  افزایش 
عبارت  به  که  است  تومان  3میلیون  حدود  مربع  متر 
بهتر سال گذشته و قبل از شوک های وارد شده به بازار 
ارز، سکه و طال و سایر بازارهای موازی، هزینه ساخت 
بود.  تومان  میلیون   ۱.۵ با  برابر  مسکن  مربع  متر  هر 
اگر دولت اقدام فوری نکند امکان افزایش هزینه های 

ساخت مسکن وجود دارد.
با  کجا  و  کی  رئیس جمهور  نمی دانم    

افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است
گفت:  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو  نیا  سبحانی 
نمی دانم رئیس جمهور مخالفت خود را با افزایش قیمت 
خودرو در کجا و در چه تاریخی اعالم کرده است و باید 
قیمت  باید  بپرسید.  صمت  وزارت  مسئوالن  همان  از 
بالتکلیفی  این  از  خودروسازها  تا  یابد  افزایش  خودرو 
خارج شود، زیرا این امر باعث کاهش تولید و همچنین 
قیمت  افزایش  می شود.  بازار  حاشیه  قیمت  افزایش 
خودرو باید رابطه منطقی با عرضه و تقاضا داشته باشد 
و نمی شود، گفت قیمت خودورو باید ۵ درصد کمتر از 

حاشیه بازار باشد. /فارس
زندان  بودن  دوتابعیتی  برای  کسی    

نمی رود
گفت:  قضاییه  قوه  رئیس  الریجانی  آملی  الله  آیت 
و  تابعیتی بودن در جمهوری اسالمی جرم نیست  دو 
کسی در ایران صرفًا به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب 
اشاره مسئوالن  مورد  که  افرادی  نمی شود.  زندانی  و 
خالف  بر  اقداماتی  ما  کشور  در  هستند،  خارجی 
امنیت مرتکب شده اند یا دست به جاسوسی زده اند 
که تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ 
این  دلیل  تنها  ندارد.  بودنشان  تابعیتی  دو  به  ربطی 
است  این  قضایی  دستگاه  علیه  سنگین  های  هجمه 
که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج نیروها و 
از سوی کشورهای غربی برای  صرف میلیون ها دالر 

به  صرفًا  اسالمی  جمهوری  قضایی  مسئوالن  تخریب 
انگلیس  است.  نفوذ  برابر  در  ایستادگی  همین  دلیل 
از زمان طاغوت پول هایی را  ایران بدهکار است و  به 
برای سالح دریافت کرده اند که جزء بدهی های آنها 
به ملت ایران است اما این موضوعات هیچ ارتباطی با 
مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای امنیتی 
صرفًا با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چهارچوب 
قانون برخورد می کنند. متأسفانه عده ای که خود را 
مدافع آزادی و اصالحات می دانند، حاضرند به خاطر 
حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را 

نادیده بگیرند.
  واردات خودرو در سال آینده هم ممنوع 

می شود؟
این مقدمه که  با  انتشار خبری  با  خبرگزاری تسنیم 
طی  خودرو  واردات  قفل  شدن  باز  شاهد  نیست  »قرار 
سال آینده توسط دولت باشیم«، در مورد درآمد دولت 
از محل واردات خودرو به نقل از یک منبع آگاه اعالم 
کرده است که در الیحه بودجه سال آینده، دولت ردیفی 
تحت عنوان ردیف درآمدی مربوط به حقوق و عوارض 
مالیاتی واردات خودرو لحاظ کرده، اما درآمد خود را از 
این محل صفر در نظر گرفته است. بر اساس تحلیلی که 
این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود ارائه کرده، این 
امکان وجود دارد که در دقیقه نود دولت در تصمیم خود 
تجدیدنظر کند یا نمایندگان عدد صفر را از جلوی ردیف 
مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو پاک 

کنند. /دنیای اقتصاد
  دستور رهبر معظم انقالب برای حضور 

در اقیانوس ها
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز برای حضور 
و دانشی  نیازمند عقبه صنعتی، علمی  موثر در آب ها 
هستیم که بخشی از آن در زیرساخت ها قرار می گیرد و 
برخی نیز در نیروی انسانی تجلی می یابد. صبح از دفتر 
فرمانده معظم کل قوا تماسی با ما گرفته و عنوان شد، 
برای  زمان  هر  دریایی  نیروی  که  فرمودند  آقا  حضرت 
دریانوردی اقیانوسی آمادگی الزم را داشت، این اقدام 

را انجام دهد. /انا

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 گناباد

هیات 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 ۱3976۰3۰6۰۱3۰۰۱۵۲۸- 
۱397/۰۸/۱4 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا تقی زاده به شناسنامه شماره ۱۸۲ کدملی ۰9۱93۱4۲44 صادره گناباد فرزند محمد در ششدانگ یکقطعه باغ  به مساحت ۱۰۰7/۰۲ متر 
مربع باقیمانده پالک شماره ۸۱9 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد تقی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: 97/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/28

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

)آگهی فقدان سند مالکیت(
نظر به اینکه آقای محمد انبائی فریمانی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 63۵۸ فرعی از ۲76 اصلی بخش ۱3 مشهد که متعلق به وی میباشد بعلت بی احتیاطی مفقود شده است . بابررسی دفتر 
امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر ۱۸4 صفحه یک و ثبت 3۱۰94 به نام وی ثبت و سند بشماره چاپی ۱4۰۲6۱ سری - سال - صادر و تسلیم شده است.که برابر سند 
شماره 36۰۲6-۱3۸۰/۰۸/۲7 دفتر ۵۰ مشهدسیار در فریمان )باستثناء ثمن اعیان(به متقاضی منتقل گردیده است . دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا باستناد 
تبصره ذیل ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد بایستی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت 

عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم به متقاضی اقدام خواهد شد.
محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

هیات 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 ۱3976۰3۰6۰۱3۰۰۱۵۰۲ 
– ۱397/۰۸/۱۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
به مساحت  باب منزل  فرزند اسماعیل در ششدانگ یک  از گناباد  و کدملی ۰9۱9۵۸6۸۸۰ صادره  امیر رضا محمدی نصر  بشماره شناسنامه ۲6  آقای  بالمعارض متقاضی 
۲96/73 مترمربع پالک شماره ۲۲9۵ فرعی از یک  اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای سید رضا موسوی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

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

هیات 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 ۱3976۰3۰6۰۱3۰۰۱۱۵۲ 
– ۱397/۰6/۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بر  زمین مشتمل  یکقطعه  فرزند محمد در ششدانگ  از مشهد  و کدملی ۰93۱3۸۵۱۸۰ صادره  بشماره شناسنامه ۵۰۸۸3  بیدختی  آقای جعفر رضایی  متقاضی  بالمعارض 
تاسیسات )مرغداری( به مساحت ۱۰۰۰۰مترمربع پالک شماره ۱4۰۱ فرعی از۱۱۸ اصلی واقع دراراضی بهاباد 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 ۱۵ 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 : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

)آگهی فقدان سند مالکیت(
نظر به اینکه خانم طاهره همایون خواه باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 3939 فرعی از ۲76 اصلی بخش ۱3 مشهد که متعلق به وی میباشد بعلت بی احتیاطی مفقود شده است . بابررسی دفتر امالک 
معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر ۱۲7 صفحه 34 و ثبت ۱۸۸47 به نام وی ثبت و سند بشماره چاپی ۲4۵4۰ سری - سال - صادر و تسلیم شده است.که برابر سند شماره 
4۵934-۱369/۰4/۲7 دفتر ۱۲ مشهدبه متقاضی منتقل گردیده است . دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا باستناد تبصره ذیل ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول 

اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم به متقاضی اقدام خواهد شد.
محمدرضا رجایی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

هیات 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 ۱3976۰3۰6۰۱3۰۰۱۰۵۲ 
– ۱397/۰6/۰۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا نصیر زاده شهری  بشماره شناسنامه 47۱۱ و کدملی ۰9۱۸6۸63۰۱ صادره از گناباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز به 
مساحت ۲۲3/۸۲ مترمربع پالک شماره 6۰7 فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع دراراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/08/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/13

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص سگال سازان همت طوس درتاریخ ۰3/۰9/۱397 به شماره ثبت 6633۰ به شناسه ملی ۱4۰۰796۲9۵6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :رشته ساختمان و ابنیه : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از 
چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازههای ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیالت بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت.عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد 
، بخش مرکزی ، شهر مشهد، حسین آباد ، بلوار شهید اسماعیل پورطرقی ، خیابان شهید اسماعیل پورطرقی ۱۸ ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 9۱۵۸9۵4۰۱۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره ۲36/۰۲697 مورخ ۲4/۰۸/۱397 نزد بانک قوامین شعبه آزادشهر با کد ۰۲697 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا همتی اسمعیلی به شماره ملی ۰9۲۱۲496۰۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه همتی اسمعیلی به شماره ملی ۰9۲4۵9۵۰94و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رمضانعلی همتی اسمعیلی به شماره ملی 6۵۰979۱۱7۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهشید سلطانی اسکوئی به شماره ملی ۰9۲۱736۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم اعظم افتاده عبس آباد به شماره ملی ۰93366۱۰۱۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )303022(
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