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با  روز گذشته دوازدهمین جشنواره کارآفرینی خراسان رضوی 
استانی در سالن تالش  و  و چهره های شهری  حضور مسئولین 
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد تا بهانه ای باشد برای 

شنیدن و دیدن اخبار و احوال کارآفرینان در...

در صفحه 3 بخوانید

به بهانه تقدیر از کارآفرینان

اشک پنهان کارآفرین را ندیدیم

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی در گفت وگو با صبح امروز 

پژوهش های علمی و کاربردی 
درسامانه ثبت می شود

پیشنهادهای یک نماینده مجلس 
برای همدلی در شرایط فعلی

سرپرست استانداری خراسان رضوی:

هیچ عذری برای عدم همکاری با 
کارآفرینان پذیرفته نیست

استانی شدن آری یا خیر
زیروبم استانی شدن انتخابات مجلس در جلسه ویژه ای با 

حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان بررسی شد

از مسدود کردن حساب های بانکی تا دیپورت گسترده 
ایرانیان از گرجستان 

ضرورت پیگیری جدی
 وزارت خارجه 

احتمال اکران جشنواره فجر در 5 
سینمای مشهد

شنیده ها حاکی است دیوان عدالت اداری پیرو شکایت یک حقوقدان تمامی 
ارگان های دولتی و عمومی را ملزم کرد مطابق قانون، آگهی های خود را جهت 

انتشار در مطبوعات به وزارت ارشاد ارسال کنند و حق انتشار انحصاری در 
نشریه ای را ندارند. چند سالی است علیرغم الزامی بودن ارسال آگهی های 

ارگان های دولتی و عمومی به وزارت ارشاد برای درج در کلیه نشریات کشور، 
بسیاری از نهادها و دستگاه های اجرایی چندان توجهی به آن ننموده و اغلب 

در نشریات وابسته به خود اقدام به انتشار آگهی می کنند.

روز گذشته نشست خبری به مناسبت هفته اطالع رسانی بیماری ایدز در مرکز 
بهداشت خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و 

کارشناسان این حوزه برگزار شد. امین بجدی در ابتدای این نشست گفت: نحوه 
انتقال این بیماری در حال تغییر است و عمده بیمارها از طریق انتقال جنسی مبتال 

شده اند. این الگوی انتنقال برای جوانان نگران کننده است و الزم است...

دیوان عدالت اداری رای بر ارسال آگهی ها به وزارت ارشاد داد 

انتشار آگهی ارگان های دولتی 
و عمومی بدون انحصار

گزارش »صبح امروز« از نشست خبری هفته اطالع رسانی ایدز 

من هم آزمایش
ایدز می دهم
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در این شماره می خوانیم

در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور پیام خراسان میزبان
 پیکان تهران است

تحلیل روز

گزارش ویژه

خبر ویژه

خیز برای
 نایب قهرمانی
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خبرنگارعلی روغنگران

سفارت ایران در تفلیس یکشنبه شب گزارش ها درباره 
را  گرجستان  مرز های  در  هموطنان  از  برخی  دیپورت 
تایید کرد. در اطالعیه سفارتخانه تاکید شده است که این 
موضوع را از طریق مسیر های دیپلماتیک پیگیری می کند.

بر  تاکید  ضمن  همچنین  تفلیس  در  ای��ران  سفارت 
"احترام به حقوق حاکمیتی دولت پذیرنده" گفته است: 
مکررا،  متعدد  مذاکرات  در  و  مکاتبات  طی  نیز  »پیشتر 
شفاف زایی قوانین و مقررات و پاسخگویی روشن به افراد 

ذینفع و خسارت دیده را خواستار شده بود.«
نیز  اخیر  روز ه��ای  »در  اس��ت:  آم��ده  اطالعیه  این  در 
با در نظر داشتن و رصد کلیه تحوالت داخلی  نمایندگی 
کشور گرجستان و رعایت مصالح و منافع کلیه هموطنان 
با  رایزنی  و  نزدیک  تماس  در  ف��راوان  حساسیت  با  عزیز 
دستگاه های متولی در داخل کشور و طرف های گرجی 
اتباع  مشروع  منافع  حفظ  بر  مبنی  خود  مضاعف  تالش 
ابراز  ای��ران  سفارت  اس��ت.«  گرفته  کار  به  را  کشورمان 
دو  میان  سازنده  همکاری  و  »تعامل  با  کرده  امیدواری 

طرف« نگرانی هموطنان رفع شود.
روز دوشنبه نیز سخنگوی وزارت خارجه دیپورت تعداد 
بهرام  کرد.  تایید  گرجستان  از  را  ایرانیان  از  نفر   200
قاسمی گفت: »این موضوع دالیل مختلفی دارد و گویی 
برخی از این افراد از داشتن مدارک اولیه برای ورود به این 
کشور محروم بوده اند و تصور می کنم برخی از آژانس های 
مبالغی  گرفتن  با  ندارند  را  الزم  صالحیت  که  مسافربری 
اقدام  گرجستان  به  آنها  عزیمت  برای  شهروندان  این  از 
با توجه به این که مدارک الزم را نداشته اند  کرده اند، ولی 
شهروندان  به  ما  شده اند.  مشکل  دچار  شهروندان  این 
دقت  کشور  این  به  سفر  برای  که  می کنیم  توصیه  ایرانی 
الزم را داشته باشند و از تمام مدارک الزم برخوردار باشند و 
مراقب باشند که فریب برخی از آژانس هایی که صالحیت 

الزم را ندارند، نخورند.«
ایرانی  شهروندان  از  دیگر  »برخی  داد:  ادامه  قاسمی 
که دیپورت شده اند از مدارک کافی و الزم برخوردار بودند 
به گرجستان داده نشده  آنها اجازه ورود  به  این که چرا  و 
است مشخص نیست. ما در این خصوص گله مند هستیم 
و در حال پیگیری که ببینیم علت این موضوع چه بوده، 
تا علت مسئله  آغاز کرده ایم  با طرف گرجی  را  مذاکراتی 

مشخص شود.«
او با اشاره به مذاکرات سفارت ایران در تفلیس با دولت 
گرجستان برای پیگیری این موضوع اظهار کرد: »در این 
میان گزارش هایی را دریافت کرده ایم که افرادی علیرغم 

این  که  داشته اند  همراه  به  مخدر  مواد  مدارک،  داشتن 
وظیفه  ما  سفارت  و  است  پیگیری  حال  در  نیز  موضوع 
دارد که پیگیری های الزم در مورد این موضوعات را انجام 
دهد.« روز یکشنبه خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: 
»تعداد ایرانیانی که از ورود به تفلیس منع شده اند، به 46 
نفر رسیده است. 18 نفر از این تعداد صبح جمعه با پرواز 
قشم ایر وارد فرودگاه تفلیس شده و نتوانستند وارد شوند 
و نکته قابل توجه اینکه بخش اعظم آن ها کسانی بودند 
گردشگر  عنوان  به  و  مسافرتی  آژانس های  طریق  از  که 
اقدام به سفر کرده، هم بلیط برگشت و هم بیمه مسافری 
داشته اند.«این خبرگزاری به نقل از یکی از ایرانیان حاضر 
در فرودگاه تفلیس نوشته است "افسران پلیس، در صف 
تصادفی  صورت  به  را  اف��راد  از  برخی  فرودگاه،  به  ورود 
انتخاب و گذرنامه آن ها را گرفته و این افراد را به اتاق های 
اینکه  بدون  و  و جواب  از سوال  بعد  و  بازجویی می بردند 
اطالع  وی  به  بیندازند،  نگاهی  شخص  همراه  مدارک  به 
می دادند که نمی تواند وارد شود و باید به ایران بازگردد."با 
این حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از 
دیپورت شدگان به خاطر حمل مواد مخدر بوده است که 
بهانه ای "واهی" خوانده  را  این موضوع  خبرگزاری فارس 
ورود  از  بیشتر  گزارش ها  براساس  دیگر  طرف  از  است. 
پیشتر  که  می آید  عمل  به  ممانعت  گرجستان  به  کسانی 
در این کشور سرمایه گذاری کرده و یا ملک خریده اند و 

اقامت خود را چند باری تمدید کرده اند.
وحید مهدوی، مدیرمسئول شبکه فارسی زبان تی. وی. 
 2016 "سال  تا  است  گفته  باره  این  در  گرجستان  سی 
اوضاع کامال خوب و باب میل ایرانی ها بود، ولی بعد از آن 
دولت گرجستان اقدام به سخت گیری برای اعطای اقامت 
به ایرانیانی کرد که اقدام به سرمایه گذاری و یا تجارت و یا 

خرید ملک کرده بودند."
اخیرا  که  هموطنانی  از  یکی  ف��ارس  روای��ت  براساس 
این  از  و  آمده  عمل  به  ممانعت  گرجستان  به  ورودش  از 
کشور دیپورت شده گفته که خانه اجاره ای، خودرو و همه 
داده  بازگشت  اجازه  وی  به  و  مانده  تفلیس  در  وسایلش 
نمی شود. این موضوع برای برخی دانشجویان ایرانی در 

گرجستان نیز مسئله ساز شده است.
بنا به اعالم وحید مهدوی »سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در تفلیس، نسبت به این رویه مکررا اعتراض کرده، 
ولی دولت گرجستان ابراز بی اطالعی کرده است. عالوه بر 
آن، نماینده سازمان هواپیمایی ایران در تفلیس در نامه ای 
به پلیس مرزی گرجستان، از دولت این کشور خواست که 
ایرانی  شهروندان  ورود  قوانین  در  تغییری  که  صورتی  در 
صورت گرفته، پیش از آنکه شهروندان مزبور از ایران اقدام 
به سفر کنند، اطالع رسانی شود، ولی تاکنون هیچ جواب 

مشخصی از سوی آن ها صادر نشده است.«
گفته می شود مقامات گرجستانی دیپورت شدگان را به 
سفارت گرجستان در تهران ارجاع می دهند اما در سفارت 

کسی پاسخگوی آن ها نیست.
نقش احتمالی سیاست 

است  کرده  سعی  خود  گ��زارش  در  فارس  خبرگزاری 
اتفاقات اخیر را به تحوالت سیاسی در گرجستان مرتبط 
رئیس  زورابیشویلی  انتخاب سالومه  از  ناشی  را  آن  و  کند 
مهاجرتی  ضد  سیاست های  که  دانسته  جدیدی  جمهور 
دارد. این در حالی است که به نظر نمی رسد این موضوع 
جمهور  رئیس  باشد.  داشته  رابطه  این  در  آنچنانی  تاثیر 
جدید گرجستان از حمایت حزب حاکم برخوردار است و 

این حزب تاکنون روابط نسبتا خوبی با ایران داشته است.
عنوان  به  پیش  هفته  یک  زورابیشویلی  دیگر  طرف  از 
گزارش  فارس  که  آنگونه  و  شد  انتخاب  جمهور  رئیس 
از  به گرجستان  ایرانیان  این تنگنا ها در تردد  کرده است 
حدود یک ماه پیش آغاز شده است. زورابیشویلی رئیس 
جمهوری ضد روسیه و طرفدار پیوستن گرجستان به ناتو 
و اتحادیه اروپاست. نکته دیگر این است که قرار است به 
زودی قانون اساسی جدید گرجستان اجرا شود و مطابق 
سمتی  عمدتا  ریاست جمهوری  گرفته  صورت  تغییرات 
نقش  نمی تواند  او  ترتیب  این  به  بود،  خواهد  تشریفاتی 

خیلی مهمی در این رابطه داشته باشد.
با این حال نمی توان از نقش احتمالی مسائل سیاسی 
درباره سخت گیری علیه ایرانیان گذشت. گرجستان دارای 

دولتی غرب گرا، نزدیک به آمریکا و اتحادیه اروپاست، طبیعتا 
این دولت مایل نیست روابطش با آمریکا و اروپا قربانی روابط 
با ایران شود. اخیرا جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ 
سفری به گرجستان داشته است. این سفر همزمان شد با 

آغاز تحریم های سنگین آمریکا علیه ایران.
آمده  پیش  گیری های  سخت  دارد  وجود  احتمال  این 
که  باشد  این  ترس  از  گرجستان  سوی  از  ایرانیان  علیه 
ایرانیان از این کشور و فضای اقتصادی آن برای دور زدن 

تحریم ها استفاده کنند.
ادعایی دیگر علیه ایرانیان

در همین راستا ادعای دیگری نیز در ماه های اخیر علیه 
ایرانیان مطرح شده است. سرویس امنیتی گرجستان در 
پلمپ کرد. در آن زمان  ایرانی  مهرماه حدود 12 صرافی 
در عملیات  اعالم کرد  امنیت دولتی گرجستان  سرویس 
ویژه ای، با فعالیت غیرقانونی تعدادی از شهروندان ایرانی 
مقیم این کشور برخورد و جلوی پولشویی و انتقال ارز از 
سوی این افراد به ایران را گرفته است. بر اساس گزارش ها 
هر گونه نقل و انتقال وجه در صرافی های ایرانی تفلیس 
ممنوع اعالم شده است و دست کم 12 صرافی در غروب 
پلمپ  ضربتی  عملیات  یک  طی  مهرماه   17 چهارشنبه 
گزارش  آن  اساس  بر  شدند.  بازداشت  آن ها  مدیران  و 
برای شناسایی  ماه  در چند  امنیتی گرجستان  نهاد های 
مشغول  ایران  به  گرجستان  از  غیرقانونی  حواله  عامالن 
انجام بازرسی های محرمانه بوده اند و فعالیت صرافی های 

ایرانی را زیر نظر داشتند.

حواله  »عامالن  شدند:  مدعی  گرجستان  رسانه های 
غیرقانونی در خارج از سیستم بانکی، ارز از گرجستان به 
ایران منتقل می کردند و در رابطه با این فعالیت نامشروع 

درآمد کالن بدست می آوردند.«
مامورین  بازرسی های  جریان  "در  گزارش ها  براساس 
امنیتی در دفتر و منازل این شهروندان ایرانی در تفلیس 
شبکه  کارت خوان  دستگاه های  و  نقد  پول  کالنی  مبالغ 
در  نیز  پیشتر  است."  شده  مصادره  و  کشف  ایران  بانکی 
اردیبهشت ماه سال جاری گزارش هایی از مسدود شدن 
حساب های بانکی ایرانیان منتشر گردید. در همان زمان 
گفته شده بود که این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی 
در  گرجستان  دولت  ترتیب  این  به  است.  گرفته  صورت 
برخی  به  نسبت  که  است  داده  نشان  گذشته  ماه های 
مراودات مالی ایرانیان مقیم این کشور و یا کسانی که در 
آنجا سرمایه گذاری کرده اند مشکوک است و نگرانی هایی 

در این باره دارد.
حضور ایرانی ها در گرجستان

براساس برخی گزارش ها در حال حاضر حدود 40 هزار 
ایرانی در گرجستان حضور دارند که 10 هزار نفر از آن ها 
دارای کارت اقامت هستند. با به اوج رسیدن تحریم های 
به دالیل مختلف  در سال 2012، گرجستان  بین المللی 
یکی از کشور های محبوب برای ایرانی هایی بود که قصد 
اقامت، کار و سرمایه گذاری در کشور های دیگر را داشتند. 
خرید  گرجستان  در  اقامت  گرفتن  موثر  راه های  از  یکی 
ملک در این کشور است. براساس قوانین گرجستان، اتباع 
خارجی می توانند با خرید ملک به ارزش حداقل 35000 
را  کشور  این  ساله(  )یک  مدت  کوتاه  اقامت  آمریکا  دالر 
تمدید  قابل  دوره  پایان  در  اقامت  این  که  کنند  دریافت 
از این رو شش بار تمدید متوالی اقامت یک ساله  است. 
گرجستان از طریق خرید ملک، می تواند به گرفتن اقامت 
دائم این کشور منتهی شود. این قانون شامل زمین های 

بایر و کشاورزی نمی شود.
کسب  برای  زیادی  ایرانیان  که  شده  باعث  امتیاز  این 
کنند.  اقدام  گرجستان  در  ملک  خرید  طریق  از  اقامت 
البته تصور غلطی نیز در میان ایرانیان وجود دارد که فکر 
با  آنها  شود  اروپا  اتحادیه  عضو  گرجستان  اگر  می کنند 
خرید ملک و گرفتن اقامت این کشور می توانند از ویزای 
شنگن استفاده کنند، این در حالی است که این تصور بی 
پایه و اساس است. دفتر تحلیل و برنامه ریزی کمیسیون 
سال  در  که  گزارشی  در  گرجستان،  مهاجرت  دولتی 
2017 منتشر کرد، بین سال 2015 تا 2016 تعداد 112 
ایرانی شهروندی گرجستان را گرفته اند و در همین مدت 
1766 ایرانی به این کشور مهاجرت کرده اند که 1551 
نفر از آن ها برای کار اجازه اقامت گرفته اند. 47 نفر هم با 

سرمایه گذاری اجازه اقامت گرفتند. در بین سال ها 2012 
آپارتمان در گرجستان خریداری  ایرانیان 400  تا 2014 
کرده اند که این آمار در دو سال اخیر به شکل چشمگیری 
افزایش یافته است. گرجستان در سال های اخیر روند روبه 
رشد حیرت انگیزی داشته است و از کشوری فقیر، ضعیف 
و فاسد به کشوری در حال توسعه، با بستر بسیار مناسب 
اقتصادی و آزادی های اجتماعی و فردی بدل شده است. 
روند پیشرفت گرجستان در میان کشور های منطقه یک 
آستانه  در  کشور  این  می شود.  محسوب  درخشان  نمونه 

پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارد.
که  جهان،  اقتصادی  آزادی  فهرست  در  پیش  چندی 
در  گرجستان  است،  شده  منتشر  فریزر  موسسه  توسط 
باالتر  رتبه ای  گرفت.  قرار  کشور   82 میان  در  هفتم  رتبه 
از  دیگر  بسیاری  و  آلمان  کانادا،  استرالیا،  انگلیس،  از 

کشور های اروپایی.
گرجستان  می دهد،  نشان  جهانی  بانک  گزارش  اخیرا 
توانسته است جایگاه خود در زمینه کنترل فساد اداری را 

ارتقا دهد.
به  اداری  فساد  کنترل  در   2018 سال  در  گرجستان 
است.  تاریخی  رقم  یک  خود  این  که  رسیده   59 جایگاه 
فاسد ترین  از  یکی  یکم  بیست  قرن  اوایل  در  کشور  این 
اصالحات  با  اما  می آمد،  حساب  به  جهان  کشور های 
تدریجی اقتصادی از وضعیت بحرانی خارج شده است. 
اقتصادی  تورم، رشد  نرخ  در شاخص های دیگر همچون 
اقتصادی  رشد  دارد.  مناسبی  وضعیت  گرجستان   … و 
گرجستان در شش ماهه نخست سال جاری 4/5 درصد 
به  شاخص ها  این  می شود.  تلقی  مناسبی  رشد  که  بوده 
گرجستان  شده  باعث  ایران  به  نزدیکی  و  ارزانی  اضافه 
قصد  که  ایرانیانی  که  شود  مناطقی  از  یکی  به  تبدیل 
مهاجرت، سرمایه گذاری و کار دارند به آنجا بروند. با این 
این  قواعد  و  ساختار  با  اند  نتوانسته  ایرانی ها  همه  حال 
کشور هماهنگ شوند و برخی نیز یا همه چیز خود را از 
دست داده و دست ازپا درازتر به ایران بازگشته اند و یا اینکه 
می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  درآنجا  فراوانی  مشکالت  با 
ایرانیان در  اتفاقات اخیر نیز برای برخی  به نظر می رسد 
همین راستا بوده و در این بین البته ناهماهنگی ها باعث 
چندی  بسوزند.  هم  با  نیز  خشک  و  تر  مواردی  در  شده 
ایرانی  زنان  بدنی  بازدید  و  حرمت  هتک  بحث  نیز  پیش 
با  که  بود  شده  داغ  شدت  به  گرجستان  فرودگاه های  در 
احتماال  شد.  مرتفع  موضوع  این  دیپلماتیک  رایزنی های 
حواشی و مسائل اخیر نیز با دیپلماسی فعال ایران قابل 
رفع و رجوع است. در این زمینه ورود جدی وزارت خارجه 
و پیگیری و تذکر از کانال های دیپلماتیک الزم و ضروری 

به نظر می رسد.

مجلس  در  درگز  مردم  نماینده  و  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
با شرایط تحریمی و  شورای اسالمی در مورد راهکارهای مقابله 

ایجاد همدلی پیشنهادهایی را ارائه داده است.
به گزارش ایسنا، عبدا... حاتمیان در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار برای 
مقابله با شرایط فعلی تحریم و ایجاد وفاق بیشتر در کشور پیشنهاد داد: من اگر جای 
دولتمردان بودم، از آقای خاتمی خواهش کرده و از ایشان را به عنوان بازیکن آزاد در 
بحث گفت  وگوی تمدن ها حمایت می کردم. ایشان را در مجامع بین المللی و در مجامع 
اندیشمندان می فرستادم تا تصویر خوبی از ایران ترسیم کرده و ارتباطات غیرسیاسی 
با دنیا را افزایش دهد. ما ناچاریم سفیرهای غیرسیاسی داشته باشیم. بهترین سفیر 

غیرسیاسی که امتحان خود را پس داده است، ایشان است.
وی افزود: دومین کاری که می کردم، این بود که تمام کسانی که جرم قابل توجهی 
ندارند را عفو عمومی می دادم؛ مثال شخصی وجود دارد که کار خاصی انجام نداده است 
و به دالیلی در دوره ای از ایران تابعیتی گرفته و به خارج رفته است. امروز این افراد ترس 
از بازگشت دارند. ما باید درهای ایران را برای همه ایرانیان باز کنیم. ما در دنیا ایرانیان 

ثروتمندی داریم که می توانند در شرایط فعلی به ما کمک کنند.
وی با اشاره به این که »ما جزیره ای جدا از دنیا نیستیم« اظهار کرد: ما باید پروتکل های 
دنیا را بپذیریم و در کنوانسیون ها حضور یابیم. این که ما خود را از دنیا جدا می بینیم و 
در FATF و ... نیستیم، در حال تصور منافع مان در تضاد با دنیا هستیم. ما نمی توانیم 

منافع مان را در تضاد با دنیا تصور کنیم.
ایران  از مدافع ترین کشورها در حقوق بشر دانست و افزود:  ایران را  نماینده درگز 
کشوری است که اکثر اقلیت های آن نمایندگانی در مجلس دارند. با یک نگاه اکثریتی 
متوجه می شویم که مثال اقلیتی با 2000 نفر یک نماینده در مجلس دارد. این یعنی ما 
حقوق اقلیت ها را رعایت می کنیم و زبان گفتن چنین مسائلی را نداریم. در واقع روابط 

عمومی ما در دنیا ضعیف است. ما نمی توانیم چهره واقعی ایران را نشان بدهیم.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت: افتخار داشتن و نوشتن اولین منشور 
حقوق بشر برای ایران است. ما باید با تاریخ خود آشتی کنیم. ترکیه را ببینید که از 
گردشگری چندین برابر درآمد ایجاد می کند. اگر ما تاریخ خود را تبلیغ و به روز نکنیم، 

موفق نمی شویم.

 یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: تمام کشورهای دموکراتیک 
است  ممکن  که  دارند  خود  انتخابات  بر  ناظر  شورای  یک  دنیا 
عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات 
ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 100 نفر در عرصه انتخابات ریاست 

جمهوری حضور خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در 
خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای 
نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار 

ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که 12 عضو دارد  افزود: شورای نگهبان  وی 
و اعضا برای یک دوره 6 ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای 
نگهبان هستند که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف 
شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. 6 نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی 
هستند که معموال از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما 
حاضریم که با انتخابات به شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی 
از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون 
اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون 

اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که 
مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در 
آن صورت ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان 

شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید 
شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین 
مورد انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط 
مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار 

گرفت.

تمام کشورهای دموکراتیک دنیا، شورای ناظر بر انتخابات دارندپیشنهادهای یک نماینده مجلس برای همدلی در شرایط فعلی

اخیرا گزارش بانک جهانی نشان می دهد، گرجستان توانسته است جایگاه خود در زمینه کنترل فساد اداری 
را ارتقا دهد

,,

تریبون

امام جمعه مشهد گفت: مازندران با وضعیت خاصی 
که دارد عرصه شدید منکرات شرعیه است زیرا از همه 
را  آنجا  مختلف  فصول  در  خوش گذرانی  برای  کشور 

انتخاب می کنند.
به گزارش AlAmolhodA.com، آیت ا... سید احمد 
علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام 
جمعه مشهد در جمع اعضای ستاد نماز جمعه ساری 
شد،  برگزار  مشهد  امام جمعه  دفتر  حسینیه  در  که 
اظهار داشت: هر کاری می کنیم باید به عنوان دفاع از 
پیغمبر)ص( و دین و در جبهه دفاع از اسالم در مقابل 
از ظرفیت خدمت در نماز جمعه  باید  و  باشد  دشمن 
استفاده کنید و وظیفه خودتان در مقابله با دشمن را چه 

به صورت حقیقی و چه به صورت مجازی انجام دهید. 
آیت ا... علم الهدی تصریح کرد: مازندران با وضعیت 
خاصی که دارد عرصه شدید منکرات شرعیه است زیرا 
از همه کشور برای خوش گذرانی در فصول مختلف آنجا 
را انتخاب می کنند و مازندران پایگاه تمام خوش گذرانی 
و تفریحات افرادی است که خودشان را در یک فضای 
بازمی بینند که آزادانه هر کار بخواهند می کنند و مقابله 

شما با این منکرات است. 
دشمن قدرت مقابله نظامی با ایران را ندارد

وی با تأکید بر اینکه دشمن قدرت مقابله نظامی با 
ایران را ندارد، خاطرنشان کرد: از روزی که دفاع مقدس 
ما تمام شد، دشمن در پایگاه های نظامی اطراف کشور 
مثل سگ پارس می کند و قدرت نزدیک شدن ندارد، زیرا 

از مردِم پشتیبان حکومت می ترسد.
این  طرح  با  رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 

پرسش که فرق بین کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان با 
ایران چیست، پاسخ داد: مردم در آنجا حکومت را متصل 
به دین نمی دانند و حمایتی که مردم اینجا از نظام  دارند 
در کشورهای دیگر ندارند، چون دینشان را برای نظام 
و انقالب می دانند و تنها چیزی که نظام را حفظ کرده 
است، مردم هستند.  وی دشمن را فاقد قدرت برخورد 
نظامی دانست و تصریح کرد: راه تسلط دشمن بر نظام 
این است که سفره دین را از زیر پای جوانان بکشد تا 
نسل های جدید از نظام دست  بردارند و دشمن بر ما 
مسلط شود و تنها چیزی که می تواند سفره دین را از پای 

جوانان کنار بکشد، منکرات و فحشا است.
آیت ا... علم الهدی متذکر شد: اگر بی عفتی رایج شود 
جوانی که در بستر فحشا جوانی خودش را می گذراند، 
از نظام حمایت نمی کند، زیرا دین ندارد که از نظام دفاع 
کند و این تنها راه چاره دشمنان برای سرکوب انقالب 
است، پس در هر عرصه ای برای خدمتگذاری به دین وارد 
می شوید، از سینه زنی برای امام حسین)ع( تا ستاد اقامه 
نماز جمعه، تکلیفتان است در این مقابله وارد شوید.  وی 
تأکید کرد: وقتی جمع مردمی برای از بین بردن فسق و 
فجور پای کار بیاید، دستگاه ها هم دنبال شما راه می افتند، 
هرچقدر دستگاه ها بخواهند عمل کنند، وقتی مردم در 
عرصه نباشند همان طور که دیدید در فضای مجازی آن ها 

را منزوی می کنند پس باید مردم بیایند.
امتیاز ستاد نماز جمعه در حضور جوانان است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مردمی بودن 
ستاد اقامه نماز جمعه، این ستاد را از هر تشکیالتی 
مقدس تر دانست و بیان کرد: امتیاز این ستاد حضور 
در  جوانان  ظرفیت  از  استفاده  با  پس  است،  جوانان 
جریان امر به  معروف و نهی از منکر وارد شوید و مطالب را 
پیگیری کنید و با ظرفیتتان جلوی مفاسدی را که از جای 

دیگر می آورند، بگیرید و از زندگی و شهرتان دفاع کنید.

اظهارنظر علم الهدی درباره قطب گردشگری ایران
مازندران عرصه شدید منکرات شرعیه 

است
کار  وزیر  و در جریان استیضاح  اخیر  شاید چند وقت 
چانه  و  دخالت ها  مورد  در  حدیث ها  و  حرف  بیشترین 
زنی های نمایندگان در امور اجرایی بخصوص در حوزه های 
انتخابی خودشان بر سر زبان ها افتاد. از سوی دیگر طرح 
استانی شدن انتخابات که حدود یکسال است مورد بحث 
وگفت و گو صاحب نظران هست؛ یکی از عوامل پیشگیرانه 
در این مورد بیان شده و حاال با نزدیک شدن به انتخابات 
دور آینده این بحث بیش از پیش داغ شده و شاید مرور 
برخی از دیدگاه های موافق و مخالف آن خالی از لطف 

نباشد.
برگزاری  با  مجلس  به  باسابقه  اف��راد  موافقان:ورود 

انتخابات به صورت استانی 
استانی شدن  با  مردمی  مشارکت  کاهش  مخالفان: 

انتخابات مجلس
نمایندگان موافق و مخالف طرح استانی-شهرستانی 
شدن انتخابات مجلس نظرات خود را در جلسه ویژه ای 

حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح کردند.
غالمرضا کاتب در جلسه ویژه ای که ظهر روز)یکشنبه، 
11 آذرماه( درباره استانی شدن انتخابات مجلس با حضور 
نمایندگان موافق و مخالف این طرح و سام سوادکوهی 
عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد به عنوان طراح 
طرح  بررسی  برای  سال  یک  حدود  گفت:  طرح،  این 
مستمر  جلسات  انتخابات  شدن  استانی-شهرستانی 

داشتیم تا ایرادات شورای نگهبان به حداقل برسد.
بر  اسالمی  شورای  مجلس  در  گرمسار  مردم  نماینده 
همین اساس تصریح کرد: معموال افرادی که در دور اول 
انتخابات حائز رأی می شوند افراد کیفی تری هستند و 
کشیده شدن انتخابات به دور دوم برخی اتفاقات نابهنجار 

را به دنبال خواهد داشت.
مجلس  داخلی  نامه  آیین  تدوین  کمیسیون  رئیس 

شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: امور نظارت بر 
اجرای قوانین به خاطر مشغله نمایندگان در حوزه های 
انتخابیه زمین مانده و استاندار و فرماندار نمایندگان را 
عامل دخالت در امور استانی می بینند که با استانی شدن 

انتخابات می توانیم این آسیب ها را از بین ببریم.
کولیوند: انتخابات به شیوه کنونی هزینه کشور را باال برده 

است
محمدجواد کولیوند نیز به عنوان موافق طرح استانی 
برای  طرح  چند  کنون  تا  داشت:  بیان  انتخابات  شدن 
انتخابات داشتیم که در طرح آخر تالش  استانی شدن 
کردیم طبق سیاست های کلی نظام عمل کنیم و در نهایت 
نیز طرح به صورت 2 دوره آزمایشی اجرا خواهد شد که اگر 
ایرادی داشت اصالح شده و یا به طور کل دیگر اجرا نشود.

نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی 
استانی  انتخابات  برای  مدل  دو  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
مجلس وجود دارد، اظهار داشت: نخست اینکه انتخابات 
مجلس نیز مشابه انتخابات مجلس خبرگان برگزار شده و 

تعداد کرسی های هر استان مشخص باشد.
استانی-شهرستانی  صورت  به  اینکه  دوم  افزود:  وی 
باشد چنانچه در حال حاضر انتخابات به گونه ای است 
که کاندیدا باید 25 درصد آرا را از آن خود کند در غیر این 
صورت انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود که همان 

زمان نخواهد بود و دو سال بعد برگزار می شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: آسیب این مدل این بود 
که حوزه انتخابیه ای برای دو سال بدون نماینده می ماند 
و هم هزینه کشور در برگزاری انتخابات باال می رفت اما در 

این طرح اینگونه نیست.
ساداتی نژاد: استانی شدن انتخابات کیفیت مجلس را باال 

نمی برد

سیدجواد ساداتی نژاد در ادامه به عنوان مخالف طرح 
بیان داشت: الزم است  انتخابات مجلس  استانی شدن 
برای کیفی سازی عملکرد مجلس اقدامات دیگری به جز 
استانی کردن انتخابات انجام دهیم چنانچه نمایندگان 
از  و  کنند  مکاتبه  دولتی  دستگاه های  با  هیچگاه  نباید 
طرفی نباید نمایندگان اجازه پس گرفتن امضاهای خود 

را داشته باشند.
شدن  استانی  طرح  پیگیر  چهارم  دوره  از  مجلس  ادیانی: 

انتخابات است
سیدعلی ادیانی به عنوان موافق این طرح بیان داشت: 
استانی شدن انتخابات از دوره چهارم مجلس از مطالبات 
نمایندگان بوده است البته در حال حاضر نیز شاهد دو نوع 
نظام انتخاباتی در کشور هستیم چنانچه انتخابات شهر 
تهران 30 نفر انتخاب می شوند اما از سوی دیگر انتخابات 
در استانی مثل قم هم اکنون نیز به صورت استانی برگزار 
می شود لذا این طرح می تواند نوع برگزاری انتخابات را 

مشخص کند.
گودرزی: استانی شدن انتخابات هزینه های انتخاباتی 

را افزایش داده و مردم را بی انگیزه می کند
به عنوان مخالف طرح استانی شدن  عباس گودرزی 
شدن  استانی  با  نمایندگان  داش��ت:  اظهار  انتخابات 
این  تغییر رفتار هستند در حالی که  به دنبال  انتخابات 
تغییر رفتار به خاطر برخی وعده ها و شعارهای انتخاباتی 
خود آنها است که باید فرهنگ سازی شود. کاندیداها نباید 
وعده خدمات عمرانی بدهند چرا که کار اجرا با آنها نیست.

شورای  مجلس  در  اشترینان  و  بروجرد  مردم  نماینده 
انتخابات  شدن  استانی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  اسالمی 
باعث کاهش مشارکت مردم می شود، عنوان کرد: برای 
مثال فردی در شهری 90 درصد آرا را دارد اما در استان 
ممکن است رأی نیاورد و فرد دیگری که جایگاهی در بین 

مردم ندارد حائز رأی شود که این خود باعث بی انگیزه 
شدن مردم یک شهر در انتخابات می شود.

وی افزود: ممکن است منطقه ای اهل تسنن باشند 
اما استان شیعه نشین باشد که با استانی شدن انتخابات 
امکان دارد یک نفر نماینده سنی مذهب نیز به مجلس راه 
پیدا نکند و این موضوع باعث تکدر خاطر مذاهب، قوم ها 

یا قبیله ها شود.
همچنین  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
کل  در  انتخابات  هزینه  دیگر  سوی  از  کرد:  خاطرنشان 
وجود  امکان  این  و  می رود  باال  بسیار  افراد  برای  استان 
دارد که افرادی که توانایی پرداخت هزینه های تبلیغاتی را 
ندارند خود را وامدار برخی جریانات یا منابع مالی خاص 

کنند که خود نوعی مفسده به همراه دارد.
حسینی: نماینده ای در مجلس توانمند خواهد بود که عقبه 

او آرای کل استان باشد
گفت:  طرح  این  موافق  عنوان  به  حسینی  محمد 
شده  باعث  ای  انتخابیه  ح��وزه  ص��ورت  به  انتخابات 
نمایندگان وقت خود را صرف حوزه های انتخابیه کرده و 

کمتر به امورات کلی مجلس بپردازند.
شورای  مجلس  در  آشتیان  و  تفرش  م��ردم  نماینده 
اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: معتقدیم نماینده 
ای به لحاظ کاری قدرتمند خواهد بود که افکار عمومی 
کل استان به او رأی داده و او بتواند نظرات کل استان را به 

سمت خود جذب کند.
مقصودی: استانی شدن انتخابات باعث کاهش مشارکت 

مردمی می شود
مانع  را  انتخابات  شدن  استانی  مقصودی  حسین 
چرخش نخبگان در کشور دانست و گفت: با این کار اجازه 
ورود افراد دیگر که دارای تفکرات جدیدی هستند را به 

مجلس نمی دهیم.

مجلس بانخبر
استانی شدن آری یا خیر

زیروبم استانی شدن انتخابات مجلس در جلسه ویژه ای با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان بررسی شد

از مسدود کردن حساب های بانکی تا دیپورت گسترده ایرانیان از گرجستان 

خارجه  وزارت  جدی  پیگیری  ضرورت 
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معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
درصد  میانگین  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و 
افزایش قیمت کاالهای اساسی در آبان ماه امسال 
ما  استان  در  گذشته  سال  ماه  اسفند  به  نسبت 

حداکثر 33 درصد است. 
علی باخرد در خصوص افزایش قیمت کاالهای 
افزایش  میانگین  ما  کرد:  اظهار  استان،  اساسی 
اساسی  کاالهای  در  را  امسال  ماه  آب��ان  قیمت 
نسبت به اسفند ماه سال گذشته بررسی کردیم که 
با 5.5 درصد  برنج هندی  از  قیمت  تغییرات  رنج 
افزایش نسبت به سال گذشته به عنوان حداقل تا 
گوشت گوساله با 66 درصد افزایش، متفاوت بوده 

است. 
وی افزود: قیمت برنج هندی در اسفند ماه سال 
گذشته 78 هزار تومان بوده و امسال به 84 هزار 
تومان رسیده است. قیمت گوشت گوساله مصرف 
هزار   39 گذشته  سال  ماه  اسفند  در  نیز  خانوار 
رنج  یعنی  است،  تومان  هزار   65 اکنون  و  تومان 
افزایش قیمت از این دو کاال تقریبا 66.5 درصد از 
حداقل و حداکثر این قیمت برخوردار بوده است.

قیمت  افزایش  میانگین  خصوص  در  باخرد 
عنوان  گذشته،  سال  به  نسبت  اساسی  کاالهای 
اساسی  کاالهای  در  که  قیمتی  میانگین  کرد: 
گوساله  گوشت  از  عبارت  کرده،  تغییر  متفاوت 
برنج  درص��د،   58 نباتی  روغ��ن  درص��د،   66.5
درصد   46 استریل  شیر  درص��د،   50 پاکستانی 
دارد،  مصوب  قیمت  که  خانوار  مصرف  شیر  با   (
گوشت  درصد،   38 مایع  روغن  است(،  متفاوت 

گوسفندی 37 درصد، گوشت مرغ 32 درصد، کره 
داخلی 32 درصد، پنیر 24 درصد، شکر سفید 20 
درصد، برنج ایرانی 17 درصد، تخم مرغ 8 درصد و 

برنج هندی 5.5 درصد بوده است. 
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه کاالهای 
اساسی کاالهایی هستند که در سبد خرید خانوار 
بیشترین اثرگذاری را دارند، تصریح کرد: میانگین 
درصد افزایش قیمت کاالهای اساسی در آبان ماه 
امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته در استان 
اتفاقاتی  نسبت  به  است.  درصد   33 حداکثر  ما 
که در حوزه افزایش قیمت ارز و طال افتاد، کاالی 

اساسی 33 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. 
که  اساسی  کاالهای  به  دولت  داد:  ادامه  وی 
تخصیص  تومانی   4200 ارز  هستند،  واردات��ی 
ارز  با  اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  می دهد، 
این  بین  اختالف  با  برابر  تقریبا  تومان   4200
یا   3200 یعنی  اسفندماه  دالر  قیمت  و  قیمت 
قیمت  اختالف  اکنون  و  اس��ت  تومان   3300
کاالهای اساسی تقریبا با اختالف قیمت ارز اولیه 

برابری می کند.

33 درصد؛ میانگین افزایش قیمت 
کاالهای اساسی در خراسان رضوی

ب��ا ح��ض��ور م��دی��ر ک��ل دفتر 
اق��ت��ص��ادی  ام����ور  هماهنگی 
جلسه  رضوی،  خراسان  استانداری 

ستاد تنظیم بازار استان برگزار شد.
علی رسولیان در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت 
گوشت قرمز و سفید در استان افزود: به منظور جلوگیری 
از افزایش قیمت ها و کنترل بازار، 150 تن گوشت منجمد 
از امروز در مشهد و شهرستان های استان توزیع شد و برای 
توزیع گوشت مرغ منجمد نیز پیگیری هایی صورت گرفته و 
در سریع ترین زمان ممکن این موضوع عملیاتی می شود. 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر 
خراسان رضوی اظهار داشت: به زودی هزار تن گوشت 
و  تعاونی ها  با محوریت  که  استان می شود  وارد  منجمد 
فروشگاه های زنجیره و اولویت حاشیه شهر توزیع خواهد 

شد.
رسولیان همچنین از توزیع گوشت گرم از امروز در سطح 
استان خبر داد و تصریح کرد: موضوع واردات گوشت و دام 
زنده از قزاقستان، استرالیا و کشورهای دارای مزیت، دنبال 

می شود. 
وی با بیان این که برخی از ارگان ها و دستگاه ها برای 
واردات گوشت اعالم آمادگی کرده اند؛ تاکید کرد: از ورود 

بخش خصوصی به این حوزه حمایت می کنیم. 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر 
و  پاکستانی  برنج  واردات  برای  گفت:  رضوی  خراسان 
الستیک خودرو نیز از بخش خصوصی حمایت کرده و 
صورت   ، آن ها  به  ارز  تخصیص  برای  الزم  پیگیری های 

می گیرد. 

دو  ن��رخ دالر ح��دود  اگ��رچ��ه 
هفته ای است که روند کاهشی به 
خود گرفته و حتی به کانال 10هزار 
تومان نیز رسید، اما دو روز پیش مجددا گران شد و تا مرز 
12هزار تومان پیش رفت ولی دیروز با ورود رئیس کل بانک 

مرکزی به فردوسی مجددا ارزان شد.
به گزارش اقتصاد آنالین، نرخ دالر صبح روز دوشنبه 
به حدود 11800تومان رسید اما با حضور همتی در بازار 
فردوسی دالر آرام آرام شروع به کاهش کرد به طوری که روز 

گذشته به 11200تومان رسید.
بر این اساس نرخ هر دالر آمریکا در تابلوی صرافی های 
غیر بانکی برای خرید بین 11 تا 11260 و برای فروش بین 

11100 تا 11360 تومان متغیر است.
سبقت نرخ دالر بانکی از غیر بانکی

اما امروز نرخ در صرافی های بانکی نسبت به بازار آزاد و 
صرافی های بانکی باالتر بوده به طوری که دالر در تابلوی 
این صرافی ها برای خرید 11300و برای فروش 11330 

قیمت خورده است.
روز سه شنبه نرخ دالر در بین دالالن نیز بین 11200 
تا 11250تومان متغیر بود، اما نکته جالب پافشاری بیش 
از حد آن ها برای فروش بود به طوری که مدام می گفتند؛ 
"االن فرصت خوبی برای خرید است، دالر به شدت گران 
خواهد شد!" ولی بر عکس، صرافی ها پیش بینی ادامه 

روند کاهش نرخ را می کنند.
عالوه بر این، امروز در بازار شاهد افزایش تعداد دالالن و 
فروشندگان معمولی برای فروش ارز های خانگی نیز بودیم.

نکته دیگر این که تمام دالالن فروشنده شده اند و تمایلی 
به خرید ندارند.

در  بجستان  و  گناباد  نماینده 
مجلس گفت: امروز نیازمند فعال 
شدن بخش خصوصی در حوزه مسکن 
هستیم، تا عمال شاهد کاهش قیمت ها باشیم 
در غیر این صورت امیدی نمی توان به کاهش قیمت مسکن در 
ماه ها و سال های آتی داشت.حمید بنایی با اشاره به وضعیت 
و فرآیند ساخت مسکن در کشور افزود: متأسفانه تاکنون طرح 
و استراتژی جامعی در کشور برای حوزه مسکن تدوین نشده 
است.نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که حدود 
200 هزار مسکن توسط بنیاد مسکن ساخته شود، همچنین 
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به نوسازی و بهسازی بافت های 
برنامه ششم  افزود: دولت در  فرسوده در کشور است.بنایی 
توسعه مکلف شده که در طول مدت قانون برنامه، حدود 900 

هزار واحد مسکن با کمک بخش های خصوصی و بخش های 
مختلف بسازد.وی ادامه داد: متأسفانه با گذشت حدود دو سال 
از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، این قانون اجرایی نشده 
است که علت این مسئله عدم توجه برخی از وزرا و مسئوالن به 
طرح جامع مسکن مندرج در برنامه ششم است.این نماینده 
مردم در مجلس دهم تصریح کرد: متأسفانه بنیاد مسکن نیز از 
برنامه های خود بسیار عقب است، به طوری که بر اساس آمارها 
این سازمان در سال 96 تنها 86 هزار مسکن ساخته است که 
این نشان می دهد که بنیاد حدود 120 هزار واحد از برنامه عقب 
است.بنایی ادامه داد: شرایط کنونی حوزه مسکن کامال به ضرر 
مصرف کننده است و یک زوج جوان امروز دیگر توان خرید 
یک مسکن را نیز ندارند، بر اساس گزارش ها در شرایط کنونی 
میانگین هر متر ملک در تهران حدود 9 میلیون تومان است که 

این مسئله برای کشور یک آسیب بزرگ محسوب می شود.

توزیع گوشت منجمد و گرم با هدف کنترل و تنظیم بازار 
ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه مسکناصرار دالالن بر فروش دالرخراسان رضوی

خبر

هیچ   : گفت  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
سوی  از  کارآفرینان  با  همکاری  ع��دم  ب��رای  ع��ذری 

دستگاه های مختلف پذیرفتنی نیست.
قربان میرزایی روز سه شنبه در دوازدهمین جشنواره 
کارآفرینان برتر استان افزود: دستگاه های اجرایی موظف 
اند مسیر و بستر کار و فعالیت برای کارآفرینان را فراهم 
کنند و کسی حق ندارد ایجاد مشکل و یا مانع تراشی 

کند.
وی اظهار کرد: ما موظف به ریل گذاری، ایجاد بستر 
آنان  مسیر  از  موانع  برداشت  و  فعالیت  برای  مناسب 
هستیم و تا کنون هم دولت در حد وسع و توان خود این 
کار کرده و تسهیالت و اعتبارات و اختیارات خوبی را بدین 
منظور و با هدف ایجاد اشتغال در اختیار استان ها قرار 

داده است .
 وی عنوان کرد: حتی در برخی از این موارد منابع و 
تسهیالت وجود دارد اما بخش خصوصی و مردم خیلی 
راغب به استفاده از این ظرفیت و امکان مطلوب نبوده اند 

و از این ظرفیت ها بهره مناسب گرفته نشده است.
میرزایی با بیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی 
هستیم که شاید شدت آن کم از جنگ نظامی نباشد ، 
افزود : آن دوران جوانان ما درخط مقدم حضوری پرشور 
داشتند و بسیاری از آنان فرماندهان ما در خط مقدم نبرد 
بودند و با ایثارگری و از خودگذشتگی و اهدای خون خود 
با شجاعت و جسارت تمام ایستادند و دشمن را بیرون 

راندند وحتی یک وجب از این خاک را واگذار نکردند.
وی با بیان اینکه طی این سالها برای حفظ این خاک 
، سرزمین و نظام خون ها و هزینه ها دادیم و امروز نیز در 
این جنگ اقتصادی باید همچون آن دوران جوانان وارد 

میدان شده و به عنوان رسالت خود فرماندهی این جنگ 
را با تالش خود در قالب کارآفرین ، محقق ، اندیشمند ، 
پژوهشگر و غیره در جایگاه اقتصادی و کمک به رشد و 

توسعه اقتصاد این سرزمین ایفا کنند.
وی در این میان تصریح کرد : ما برای خروج از این 
شرایط راهی نداریم جز آنکه جوانان این سرزمین از مسیر 
کارفرینی و سازندگی زمینه توسعه کشور را فراهم و در 

برابر دشمنان بایستیم.
 وی ادامه داد : بدین منظور باید همه در کنار هم به 
توسعه کارآفرینی و اشتغال کمک کنیم و عزم دولت هم 
در این حوزه جدی است از آن رو که منابع عظیمی را برای 
کارآفرینی و اشتغال اختصاص داده و برای رونق تولید و 
اشتغال حمایت های متعددی را انجام داده است و همه 

دستگاه های اجرایی موظف به همکاری هستند.
 : کرد  تصریح  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
حضور جوانان در عرصه کارآفرینی و تالش مایه مباهات 
از  گیری  بهره  و  پذیری  ریسک  شجاعت،  این  و  است 
ایجاد  این تالش ها،  و در پی  ارزشمند  فرصت ها بسیار 

اشتغال وتامین، نیاز کشور و موفقیت است.
وی با اشاره به چهل سالگی انقالب عنوان کرد : ما کار 
بزرگی در پیش داریم طی این سال های کارهای بزرگ و 
ارزشمندی انجام شده در عین آنکه برخی اشکاالت هم 
وجود دارد و امروز باید در چهل سالگی انقالب روند این 

حرکت از قوت و سرعت بیشتری برخوردار شود.
و  مسیر  این  گذاری  ریل  :برای  کرد  تصریح  میرزایی 
جهت دهی مناسب تر به این حرکت باید تالش و فعالیت 

مضاعف و گسترده ای شکل گیرد.
این  در  انسانی  منابع  ظرفیت های  به  اش��اره  با   وی 
آموخته  دانش  هزار   80 از  بیش  وجود  جمله  از  خطه 
که  باشد  انتظار  نباید   : گفت  کار  جویای  دانشگاهی 

بلکه  شود  آماده  افراد  این  اشتغال  برای  میز  هزار   80
یافته  ورود  تولید  و  اشتغال  این حوزه  به  آنان  باید خود 
و بر مبنای توانمندی خود و ظرفیت و نیاز استان و هر 
منطقه اقدام به فعالیت و کارآفرینی برای خود و جمعی 
از جوانان مشابه خود نمایند. وی تصریح کرد : وجود 
حوزه پژوهشی و دانشگاهی قوی در استان خود ظرفیتی 
برای جهت دهی به این جوانان است چنانکه امروز 181 
دانشگاه و موسسه آموزش عالی و 250 هزار دانشجو و 
4600 هیئت علمی و تعداد زیادی شرکت های دانش 
بنیان و313شرکت فناور و غیره در استان وجود دارد که 
خود نشان دهنده ظرفیت ، توان ، بنیه علمی این خطه 
از آن در پیشرفت و  باید  و جوانان کارآزموده ماست که 

توسعه استان بهره برد و اگرنتوانیم بیانگر ضعف ماست.
 مدیر کل کار خراسان رضوی تاکید کرد:

ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی
در ادامه این مراسم مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی 
خراسان رضو ی گفت: ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی 
اقدامات  از مهمترین  تربیتی  و  آموزشی  و اصالح نظام 

برای کارآفرینی در جامعه است.
محمد سنجری ضمن خیرمقدم به کارگران،کارآفرینان 
مدیران بنگاه های اقتصادی و مسئولین استانی در این 
جشنواره در سخنانی افزود: امروز همچون گذشته با هم 
بودن،همراهی کردن در مشکالت و در کنار یکدیگر و با 
اتحاد و همدلی کار و تالش کردن رمز موفقیت در جنگ 

اقتصادی است.
 سنجری گفت: در بحث پیگیری مشکالت بنگاه های 
اقتصادی تنها دستگاهی هستیم که چنانچه برای واحد 
مطلع  آن  از  زودت��ر  همه  از  آید  پیش  مشکلی  تولیدی 
کارآفرین صیانت  از سرمایه  ما می بایست  خواهیم شد 
نموده و از آن حمایت کنیم.وی افزود: دولت بسترهای 

به سمت  افراد  اینکه  برای  و  اشتغال  ایجاد  برای  را  الزم 
تمامی  نمایند در  کارهای کارآفرینانه و خالقانه حرکت 
مهارت   ، التحصیالن  فارغ  ک��ارورزی  جمله  از  زمینه ها 
آموزی ، مشاغل خانگی ، اشتغال روستایی و عشایری 

و... به خوبی فراهم کرده است.
وی گفت در زمان جنگ تحمیلی همه جوانان و مردم 
حمایت های  و  پشتیبانی  با  دشمن  حمالت  برابر  در 
برابر  در  ما  که  نیز  امروز  کردند  دفاع  خود  جانبه  همه 
جنگ اقتصادی قرار داریم همه باید همانند گذشته و 
دوران جنگ تحمیلی از کارآفرینان حمایت کنیم همه 
می بایست پای کار باشیم و همراهی و حمایت های الزم 

را انجام دهیم.
جشنواره  این  برگزاری  هدف  ترین  مهم  سنجری 
 ، تعهد  و  تالش  و  کارآفرینی  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  را 
خالقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل ، همکاری و هم 
افزایی میان فعاالن عرصه اقتصادی و دست اندر کاران 
فضای کسب و کار اعالم کرده و گفت: امروز کارآفرینی، 
یک کار فرهنگی و ترویجی است و در صدد هستیم تا 
الگوهای شایسته،خالق و نو آور را به جامعه معرفی کنیم.
وی تصریح کرد:با توجه به شرایط کشور دولت اقدامات 
بسیار خوب و بستر های ایجاد اشتغال و کار آفرینی را 
متاسفانه  ولی  است  کرده  فراهم  تسهیالت  پرداخت  با 
و  فرهنگ غلط کار، عدم مهارت الزم توسط کارجویان 
فارغ التحصیالن و نداشتن اعتماد به نفس از مشکالت 

پیش روی جوانان جویای کار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در 
خاتمه تاکید کرد اگر بخواهیم جامعه ای کار آفرین داشته 
باشیم باید تالش کنیم تا خانواده ها ،نظام تربیتی آموزش 
و پرورش ،دانشگاه ها و ... اصالح شوند تا بستر های الزم 

برای کار آفرینی در کشور مهیا و فراهم گردد.

خبر

سرپرست استانداری خراسان رضوی :

نیست پذیرفته  کارآفرینان  با  همکاری  عدم  برای  عذری  هیچ 

روز گذشته دوازدهمین جشنواره کارآفرینی خراسان 
رضوی با حضور مسئولین و چهره های شهری و استانی 
در سالن تالش اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار 
شد تا بهانه ای باشد برای شنیدن و دیدن اخبار و احوال 
کارآفرینان در روزهای دشواری که پشت سر گذاشته و 
پیش رو دارند. در کشور ما بیشترین فشار سختی ها 
بر دوش بخش خصوصی است، همان بدنه نحیفی که 
صدای شان به جایی نمی رسد و توانایی رقابت با بنگاه 
های دولتی و شبه دولتی و سازمان های که کار را اندازه 

نمیکنند را ندارند.
و کسی  پیدا می شود  برای عبور  راهی  اما همیشه 

وجود دارد که چراغ راه را در مسیر روشن کند. 
»محمد  داش��ت؛  ویژه  سخنران  یک  دی��روز  مراسم  
خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس  روشنک،  حسین 
رضوی«. او سعی کرد عالوه بر تشریح وضعیت موجود، 
مشکالت و راهکارهای عبور از جنگ اقتصادی نابرابر 
امروز سخن بگوید تا کارآفرینان بدانند که دردشان یکی 
است و دیده می شود و به مسئولین هم گوشزد شود که 
فرماندهان برای جنگیدن احتیاج دارند که درک شوند، 

احترام ببینند تا تجدید قوا شده و سر پا بایستند.
ابتدای  در  کارآفرینان خراسان رضوی  کانون  رئیس 
سخنان خود با تاکید بر این که »نشاط از جامعه ما رخت 
بسته« گفت: به من توصیه کردند که در سخنانم از نیاز 
روحیه نشاط بگویم من هم موافقم که ما امروز در جامعه 
ای هستیم که نشاط را کم رنگ کرده ایم و این مساله 

اصال ریشه در فرهنگ ما ندارد 
اما نارسایی هایی وجود دارد ریشه این اندوه است که 

جای بیانش اینجا نیست .
از  ناشی  کارآفرینان  پنهان  اشک  جمع  همین  در 
دغدغه »معیشت کارگران« است. مگر می شود کارآفرین 
روزی که مجبور است به خاطر شرایط دشوار اقتصادی 
5کارگر خود را اخراج کند، اشک نریزد؟ در حالی است 
اگر آنها که وظیفه دارند کارشان را درست انجام دهند 

کارآفرین مجبور به تعدیل نیرو نمی شود 
محمد حسین روشنک افزود: من هم می خواهم 
دوش  روی  که  غمی  بار  ولی  باشد  جامعه  نشاط 
ها  ماه  با  که  وقتی  بنیم.  می  را  است  کارآفرینان 
که  ماه  آخر  کند.  اعتبار  گشایش  تواند  نمی  تالش 
کارگرانش عاجز است، من اشک  پرداخت حقوق  از 

پنهان او را می بینم.
وی اضافه کرد: من ناگزیرم که این حقایق را بگویم که 
می شود و می توان بسیاری از مشکالت را حل کرد ولی 
این کار را نمی کنیم. ایمان دارم که می توانیم با تالش 
موانع را برطرف کنیم ولی این کار را انجام نمی دهیم، 
فضای  از  را  نشاط   دردها  این  که  دارید  توقع  چگونه 

کسب و کار نگیرد 
وقتی  گذشته  در  چه  اگ��ر  ک��رد:  اضافه  روشنک 
شد،  می  مطرح  ک��ار  و  کسب  فضای  در  مشکالتی 
کارآفرین در یک سمت می ایستاد و کارگر در سمتی 
اما  گرفتند  می  قرار  یکدیگر  مقابل  در  بعضا  و  دیگر، 
دلش  کارگر  نیست.  گونه  این  فضا  خوشبختانه  امروز 
برای کارآفرین می سوزد و کارآفرین هم دلش برای کارگر 
لنگد. عده ای  می سوزد پس یک جای دیگر کار می 
نمی خواهند مشکالت حل شود سازمان ها و نهاد های 
مسئول باید این عده را شناسائی و با آن ها برخورد شود.
تصریح  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
مشترک  جلسه  در  صبح  ام��روز  زنم  می  مثال  کرد: 
و  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون 
کمیته پایش سازمان بازرگانی گفتم 16 سال است با 
هستیم  درگیر  صادراتی  کاالهای  حمل  واگن  کمبود 
وزارت راه کاری نمی کند از ابتدای سال جاری تاکنون 
نیز ما به دنبال پیگیری رفع مشکل کمبود واگن برای 
صادرات از استان هستیم تا بتوانیم محصوالتی را که 
کارآفرین و کارگر ما با زحمت تولید کرده اند را صادر 
کنیم و به دنبال آن اشتغالزایی و ارزآوری ایجاد شود 
تجارت  کمیسیون  توسط  پیگیری  ماه   9 از  بعد  اما 
اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان، انجمن مدیران 
اقتصادی  ح��وزه  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  و 
استانداری ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت هنوز 

نتوانسته ایم این مشکل را حد اقل کم کنیم.
آیا به خاطر  به تحریم مربوط است؟  آیا این مشکل 
تحریم است که ما نمی توانیم آن را حل کنیم؟ که تولید 

فعال کارگر مشغول و ارز آوری ایجاد شود 
حل  پیگیر  که  داری��م  وظیفه  ما  ک��رد:  اضافه  وی 
بازرگانی  اتاق  جلسه  این  در  بنده  باشیم.  مشکالت 
تامین  آینده  هفته  یک  تا  واگن  اگر  که  کردم  تاکید 
نشود، حد اقل کاری که می توانم انجام دهم بروم روی 
ریل راه آهن می بنشینم  تا زمانی که این مشکل حل 
شود. مثل زمان دفاع مقدس که به خاطر کمبود واگن 
روی ریل نشستم تا واگن برای اعزام نیرو به جبهه ها 

تامین شد.
روشنک خطاب به مدیران اجرایی تاکید کرد: شما 
فکر می کنید اهمیت تولید و صادرات در فشار اقتصادی 
فعلی کمتر از اعزام نیرو به جبهه هاست؟ چرا تالش 
با قول های  نمی کنید؟ چرا  نمی کنید؟ چرا حرکت 

توخالی تولید و تجارت را سرکارگذاشته اید؟
مثال دیگر

یک کارآفرین می خواهد گشایش اعتبار کند، خودش 
تالش کرده

راهی برای عبور از تحریم ها پیدا کرده 50 بار او را می 
بریم و می آوریم تا خسته شود کی کجا نظام جمهوری 
اسالمی به مدیران و مسئوالن اجازه داده است که شما 
مجازید با کارآفرینان این گونه برخورد کنید؟ چه کسی 
نظام  دهد؟  می  میشوند  بیکار  که  را  کارگران  جواب 
نظامی  ترین  پاک  و  ترین  مقدس  اسالمی  جمهوری 
است که در دنیا وجود دارد، هر عیب و ایرادی که در 
فضای کسب و کار می بینید از ماها است. چرا برای رفع 

مشکالت همت نمی کنیم؟
وی اضافه کرد: در جامعه وقتی که یک کارآفرین وارد 

او را به چشم یک افسر اقتصادی نظام  باید  می شود 
اسالمی ببینیم. اما امروز چه اتفاقی افتاده؟ کارآفرین 
بی  »مرفه  و  خور«  »مفت  زالوصفت«،   « درلباس  با  را 
درد« نمایش می دهیم. این فرهنگ غلط است. من به 
عنوان رئیس کانون کارآفرینان، دست کسی را که امروز 
و در این شرایط بتواند حتی 2 تا شغل ایجاد کند می 
بوسم. شما فکر می کنید ایجاد شغل ساده است؟ چرا 
قدر کسی را که شغل ایجاد می کند، نمی دانیم؟ چرا از 
کارآفرین حمایت نمی کنیم اما نگاه می کنیم که او بنز 
سوار است؟ باید بدانیم که کارآفرین لحظه ای آرام و قرار 
ندارد. به اندک افراد نگاه نکنیم اکثریت بزرگ کارآفرینان 

استراحت و خواب راحت ندارند 
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اضافه کرد: 
این است که  نکته ای که درباره استان ما وجود دارد 
از سایر استان ها است ولی  بهتر  به مراتب  شرایط ما 
حال  در  امروز  کارگر  و  کارآفرین  که  بداند  باید  جامعه 
مبارزه با همان استکباری است که روزی در جبهه های 
جنگ رزمندگان با همان استکبار می جنگیدند اگر چه 
ایثار رزمندگان بدیل ندارد ولی شرایط دفاع اقتصادی 

نیز بسیار دشوار است.
وی در پایان سخنان خود خطاب به کارآفرینان تاکید 
کرد: نکته ای که برای پشت سر گذاشتن این شرایط 
دشوار حائز اهمیت است این است که افسر و سرباز در 
میدان جنگ سوال نمیکند چرایی این جنگ را دنبال 
کنیم ، سرباز و افسر حتی اگر در خصوص چرای جنگ 
تمرکز  مساله  این  روی  باشد   داشته  سوال  خود  برای 
نمی کند  چرا که به هر دلیل جنگ شده است لذا باید 

جنگید ،
شاید سوال شود آیا جنگ قابل پیشگیری نبود؟ می 
دامنیم پیشگیری از این جنگ اقتصادی شاید ممکن 
بود، اگر تندروی نمیکردیم و به کنسولگری و.. حمله 
نمیکردیم این ها سواالت مهمی هستند ولی زمان و 
مکان مطرح کردن آن ها اکنون نیست. به عنوان یک 
فعال و سرباز و افسر اقتصادی این سوال ها مربوط به 
میدان جنگ نیست. این سواالت را باید جای دیگری 

مطرح کرد و پاسخ گرفت.
روشنک تاکید کرد: ما کارآفرینان وظیفه خود می دانیم 
که در این جنگ بجنگیم. هیچ سرباز و فرماندهی زیر 
آتش دشمن نمی پرسد که چرا باید بجنگیم؟ ما وظیفه 
خود را در سخت ترین شرایط انجام می دهیم. امروز 
من همه کارآفرینان را برتر و نمونه می دانم هر کسی که 
رسالت خود را در این وانفسا برای حفظ و ایجاد اشتغال 

انجام می دهد قابل تقدیر و ستایش است.

به بهانه تقدیر از کارآفرینان؛

اشک پنهان کارآفرین را ندیدیم
روشنک: ما افسران و سربازان جنگ اقتصادی هستیم سرباز و افسر در میدان جنگ فقط می جنگد بدون اینکه بپرسد چرا جنگ شده است؟

شاید جالبترین قسمت وظایف مهماندارن در طول 
پرواز  از دید مسافران قسمت  آنانسمنت در پرواز باشد.

آنانسمنت 
)AnnouncemenTs (

  توجه به این انانس میتواند به بسیاری از سواالن شما 
عزیزان پاسخ دهد.

آنانسمنت شامل مراحل زیر در طول یک پرواز می باشد 
که به دو زبان فارسی و انگلیسی اعالم میشود :

1-  مرحله پارکینگ:
در این مرحله عمل مسافر گیری هواپیما آغاز میشود. 
هنگامی که حدود 50٪ از مسافرین وارد هواپیما شدند، 
انانس خاموش نمودن وسایل الکترونیکی خوانده خواهد 
شد.) خاموش کردن وسایل الکتریکی در طول پرواز و 
بعد از سوار شدن بخاطر جلوگیری از اختالل فرکانسی 
دستگاهای الکتریکی در هواپیما  می باشد و الزم است 
مسافران این توصیه و دستورالعمل را حتما رعایت نمایند 

).
همچنین در این مرحله اعالم میشود وسایل همراه خود 

را در باالی سر خود یا در زیر صندلی مقابلتان قرار دهید.
) این انانس بعد از کامل شدن مسافرگیری نیز دوباره 
خوانده خواهد شد. تا تمام مسافرین به آن توجه نمایند.(

 2- مرحله تاکسی در فرودگاه مبدأ:
در این مرحله یک انانس جامع درمورد اطالعات پروازی 
خوانده خواهد شد. توجه به این انانس میتواند به بسیاری 

از سواالن شما عزیزان پاسخ دهد.
اعالم خوشامد گویی در فرودگاه مبدأ:

انانس به عنوان مثال شامل مطالب زیر خواهد بود :
ظهر بخیر خانم ها و آقایان.

با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و 
با آرزوی سالمتی و طول عمر مقام معظم رهبری ، از طرف 
شرکت هوپیمایی آسمان ؛  خلبان روستایی و سرمهماندار  
به  شمارا  ورود  پرواز  این  کارکنان  سایر  و  عبدی   آقای 

هواپیمای بوینگ 737  خوش آمد میگوییم.
شماره پرواز  اسمان 603  و مقصد ما  تهران میباشد. 
مدت زمان این پرواز تا فرودگاه مهر اباد  1 ساعت و 15 
دقیقه تعیین شده است و تا ارتفاع 32 هزار پا از سطح 

دریای آزاد پرواز خواهیم کرد.
لطفا توجه داشته باشید، کشیدن سیگار یا استفاده از 
تلفن همراه در تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان 

ممنوع میباشد.
ببندید،  را  خود  پ��رواز  مخصوص  کمربندهای  لطفا 
پشتی صندلی خودرا به حالت عمودی اولیه برگردانید، 
میز جلوی خود را ببندید، پوشش نورگیر پنجره ها را باال 

بکشید.
ادامه دارد

آسمان
انانسمنت

جاکتابی

سرویس اقتصادی
گفت:  رض��وی  خراسان  کارآفرینان  کانون  مشاور 
کارآفرین نوزادی است که نیازمند حمایت والدین است. 
والدین این نوزاد قوانین و نهادهای مجری آن هستند که 

باید از کارآفرینی حمایت کند.
در  درمیان  جانی  محمود  امروز«  »صبح  گزارش  به 
رضوی  خراسان  کارآفرینان  از  تقدیر  جشنواره  حاشیه 
با  افزود: »کارآفرینی« فرآیندی است که فرد کارآفرین 
با  جدید  فرصت های  شناسایی  و  خالق  نو،  ایده های 
تجمیع منابع، به ایجاد کسب و کار جدید و نوآور رشد 
مبادرت می ورزد. در نهایت بر اثر بهره گیری از فرصت ها 

در فعالیت ایج�اد ارزش می گردد.
جانی درمیان تصریح کرد: کارآفرین کسی است که 
متعهد می شود این فرآیند مخاطره چذیر را سازماندهی 

، اداره و تقبل کند.
وی تاکید کرد: کارآفرینی یکی از اصلی ترین راهکار ها 
برای رسیدن به توسعه اقتصادی و افزایش بهره وری در 
جامعه است و قطعا این راهکار به آسانی قابل اجرا نمی 

باشد و مشکالت و موانعی را در سر راه خود دارد.
جانی درمیان اضافه کرد: متاسفانه یکی از مشکالت 
این است که تفکرات مدیریتی در حوزه کارآفرینی سنتی 
است. برای توسعه کارآفرینی و توفیق در این بخش باید 

تفکر و ذهنیت اصلی کارآفرین تغییر کند.
تفکر دولتمردانی که  از سوی دیگر  تاکید کرد:  وی 
سیاستگزار هستند، همسو نیست. تعدادی از مسئولین 
حتی مفهوم کارآفرینی را به معنای واقعی آن درک نکرده 

اند. 
کارآفرین برتر خاطرنشان کرد: برای اصالح وضعیت به 
عقیده من باید ابتدا تفکر دولتمردان پیرامون کارآفرینی 
تغییر کند و نظرات کارشناسی حول این محور همسو 
شوند، سپس برای این حوزه برنامه ریزی صورت گیرد. 

وی اضافعه کرد: کارآفرین نوزادی است که نیازمند 
و  قوانین  نوزاد  این  والدین  می باشد.  والدین  حمایت 
نهادهای مجری آن هستند که باید از کارآفرینی حمایت 
آموزش،  »ارائه  درقالب  می تواند  در  حمایت  این  کند. 
و  اقتصاد  واقعیت  درک  و  کارآفرینی  رونق  برای  هزینه 

جامعه« نتیجه بخش خواهد بود. 
مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان

به  تبدیل  فرد  اینکه یک  برای  تاکید کرد:  پایان  در   
ایجاد گردد  برایش  انگیزه الزم  و  موفق شود  کارآفریی 
مختلف  حوزه های  در  کشور  نیازهای  ابتدا  در  باید 
برای  انگیزشی  ساست های  و  معرفی  کارآفرینی  به 

فعالیت ها بوجود آید. 

مشاور کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

کارآفرینی؛ نوزادی نیازمند حمایت 
است
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پیشگیری های  ک��ل  م��دی��ر 
مدنی  مشارکت های  و  مردمی 
قوه قضائیه گفت: ساالنه حدود50 
قوه  مجموعه  در  مختلف  مراحل  در  دادرسی  میلیون 
ظهر  رفاهی  رسد.سیدعلی اصغر  می  انجام  به  قضائیه 
نهاد  مردم  سازمانهای  نمایندگان  جمع  در  شنبه  سه 
افزود: سال گذشته 15 میلیون پرونده  در قوه  کشور 
پرونده طی سه  قضائیه ثبت شده است و چنانچه هر 
توان گفت  باشد می  قرار گرفته  دادرسی  مورد  مرحله 
در سال چیزی حدودی 50 میلیون دادرسی در مراحل 
رسد. می  انجام  به  قضائیه  قوه  مجموعه  در  مختلف 

وی تصریح کرد: برای کنترل وضع موجود هیچ راهی 
و  از وقوع جرایم  به پیشگیری  از پیش  جز توجه بیش 
نهاد  مردم  زمینه سازمانهای  این  در  و  نداریم  تخلفات 

نقش  توانند  می  مردمی  های  مشارکت  بکارگیری  در 
و  مردمی  پیشگیری های  کل  کند.مدیر  ایفا  مؤثری 
از  یکی  تصریح کرد:  قضائیه  قوه  مدنی  مشارکت های 
جهت  در  تالش  مجموعه  این  راهبردهای  مهمترین 
توانمند سازی نیروی انسانی به عنوان یکی از اساسی 
مردم  سازمانهای  طریق  از  کشور  توسعه  منابع  ترین 
نهاد و مشارکت های مردمی است.رفاهی تصریح کرد: 
اجتماعی  و حل معضالت  موجود  برای حل مشکالت 
از  پیشگیری  زمینه  در  همگانی  نهضت  یک  نیازمند 
وقوع جرم هستیم و در این زمینه آحاد جامعه از جمله 
گروههای مرجع مانند مبلغین مذهبی، اساتید حوزه و 
دانشگاه، انجمن های اولیاء و مربیان، اصحاب رسانه و 

مطبوعات  می توانند نقش آفرینی  کنند.

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پژوهان  دانش  اندیشکده  اینکه 
جوان باید راه جلب مشارکت ها را در 
پیش بگیرد گفت: ما هم در بخش دولتی برای کمک 
همه جانبه آماده ایم و پشتیبانی می کنیم. باید ظرف یکی 

دو ماه آینده نقشه راه این اندیشکده نیز مشخص شود.
به گزارش ایسنا، سید محمد بطحایی در مراسم افتتاح 
دوره  اینکه  به  اشاره  با  پژوهان جوان  دانش  اندیشکده 
می شود  اطالق  دیپلم  از  قبل  دوره  به  عمومی  آموزش 
و طالیی  دوره شکوفایی  آموزش عمومی،  دوره  گفت: 

شناخت استعدادهای برتر در نوجوانان و جوانان است.
پایه  تقویت  و  شناسایی  طالیی  دوران  اف��زود:  وی 
دوره  یعنی  عمومی  آموزش  دوره  برتر،  استعدادهای 
کودکی و نوجوانی است که نمی توانیم بسادگی از کنار 

آن عبور کنیم. البته توجه بیش از اندازه به این موضوع 
نوعی عطش کاذب و ناپایدار ایجاد می کند که اهداف 

آموزش عمومی را به مخاطره می اندازد.
به  تنوع بخشی  گذشته  سال های  از  افزود:  بطحایی 
مدارس و دسته دسته کردن دانش آموزان در دوره آموزش 
عمومی مورد توجه بوده اما باید این خطا را کاهش دهیم 

و یک تعادل برقرار کنیم. 
این  امیدواریم  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اندیشکده که امروز افتتاح شد در آینده به محلی برای 
شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان تبدیل شود 
گفت: این اندیشکده می تواند به مثابه اتاق فکری برای 
حل مسائل امروز آموزش و پرورش تبدیل و نسخ علمی 

خوبی برای درمان مشکالت تجویز کند.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه 
قضاییه گفت: شرکت در کارگاه های 
آموزشی »نظام عدالت ویژه اطفال و 
نوجوانان« در تصمیم های قضات دادگاه های 
کودکان و نوجوانان تاثیر مثبت می گذارد؛ به طوری که قضات 
تالش می کنند تصمیمات خود را به نفع آنان تغییر دهند یا 
تخفیف قائل شوند.به گزارش ایرنا، سید جعفر کاظم پور گفت: 
کارگاه آموزشی نظام دادرسی اطفال طی سال های طوالنی 
برگزار شده و این دومین کارگاهی است که در دوره جدید برای 
مشاوران دادگاه های اطفال برگزار می شود اما نکته جالب این 
است که برپایی این کارگاه ها حتی در تصمیم های قضات 
دادگاه های اطفال بسیار تاثیرگذار است. یعنی نگاهی که قضات 
قبل از تشکیل کارگاه اطفال دارند نسبت به دادرسی اطفال با 
نگاهی که بعد از کارگاه دارند، متفاوت است و گویی انقالبی در 

نگاه آنان در حوزه اطفال ایجاد می شود.مدیرکل تدوین لوایح و 
مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: برخی از قضات پس 
از برگزاری دوره انتقاد می  کنند که چرا این کارگاه ها زودتر برگزار 
نشده است. وی اضافه کرد: یکی از برنامه های این کارگاه بازدید 
از کانون های اصالح و تربیت است و قضات بعد از بازدید از کانون 
ها نگاهشان به این کودکان مانند نگاهی است که به فرزندان 
خود دارند و تالش می کنند تصمیمات خود را به نفع آنان تغییر 
دهند یا تخفیف قائل شوند و اگر قراری صادر می کنند، آن را 
سبکتر بگیرند.کاظم پور افزود: در یک پرونده شاهد بودیم که 
یک قاضی کودکی را که به خاطر رد مال در زندان بود، با پرداخت 
مبلغ رد مال آزاد کرد تا همان کودکی که خود محکوم کرده بود، 
آزاد شود یا در پرونده ای دیگر کودکی به علت یک سرقت ساده 
مدت ها در حبس بود و کسی را هم نداشت که قرار کفالت یا 

وثیقه اش را تامین کند و قاضی آن را تامین کرد.

مدیر کل پیشگیری های مردمی قوه قضائیه:

ساالنه 50 میلیون دادرسی در قوه قضائیه به انجام می رسد
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه:واکنش »بطحائی« به تنوع بخشی مدارس و دسته بندی دانش آموزان

شرکت در دوره های آموزشی بر تصمیم قضات اطفال تاثیر مثبت دارد

گزارش »صبح امروز« از نشست خبری هفته اطالع رسانی ایدز ؛

من هم آزمایش ایدز می دهم
روز گذشته نشست خبری به مناسبت هفته اطالع رسانی 
حضور  با  رضوی  خراسان  بهداشت  مرکز  در  ایدز  بیماری 
جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان این 

حوزه برگزار شد.
امین بجدی در ابتدای این نشست گفت: نحوه انتقال 
این بیماری در حال تغییر است و عمده بیمارها از طریق 
برای  انتنقال  الگوی  این  شده اند.  مبتال  جنسی  انتقال 
جهت  اقداماتی  است  الزم  و  است  نگران کننده  جوانان 

پیشگیری و اطالع رسانی در زمینه به این قشر انجام شود.
راهی  یافتن  جهت  از  بی نظیر  تحوالت  به  اشاره  با  وی 
افزود: در گذشته داروها محدود  بیماری  این  برای درمان 
بیماری  و  بگذرد  زمان  می داد  اجازه  باید  بود.  پرعارضه  و 
پیشرفت کند و آن وقت راه های درمانی را شروع می کردیم. 
اما در حال حاضر دو یا سه سال است که داروهای جدیدی 
به  و  بوده  دسترس  در  ما  کشور  در  اکثرا  که  دارد  وجود 
وسیله آن تمام بیماران را درمان می کنیم، یعنی به محض 

تشخیص، مراحل درمانی برای بیمار آغاز می شود.
بجدی با اشاره به اینکه ایدز قابل کنترل است اما قابل 
ریشه کنی نیست، تصریح کرد: این بیماری را نمی توانیم 
همچون هپاتیت ب ریشه کن کنیم اما باید طوالنی مدت دارو 
مصرف کند. این بیماری به شدت قابل کنترل است. امتیاز 
درمان این است که آن را جزو پیشگیری مطرح می کنند. از 
سال 2000 تا 2016 موارد جدید و مرگ و میر کمتر شده و 
هر چه دسترسی به درمان ها بیشتر شده، سیر نزولی پیدا 

کرده است. 
وی با بیان این نکته که باید اول فرد، شناسایی شود تا 
درمان صورت گیرد، عنوان کرد: درمان برای تمام بیماران 
در دسترس است اما باید بیمار را بشناسیم تا برای درمان 
حضور پیدا کند، یعنی فردی که بداند، hIV دارد، کیفیت 
زندگی او بهتر می شود، زودتر برای درمان مراجعه می کند، 
از پیشرفت، عوارض بیماری و مرگ و میر جلوگیری می کند 
و خطر انتقال به اطرافیان را کاهش می دهد اما شرطش این 

است که افراد تست دهند تا بیماری را بشناسند.
بجدی بیان کرد: Who شعاری دارد که شامل سه 90 
درصد است، یعنی 90 درصد بیماران شناسایی شوند، 90 
درصد تحت درمان قرار بگیرند و 90 درصد درمان موثر باشد. 
در حال حاضر در دنیا حدود 70 درصد بیماران شناسایی 
تا 55 درصد  بیان می کند که 50  آمار کشور ما  اما  شدند 
شناسایی شده اند و ما از حدود 67 هزار تخمین، 37 هزار 
نفر را می شناسیم. 60 درصد بیماران در دنیا دارو دریافت 
می کنند و در کشور حدود40 تا 50 درصد و در مشهد 40 

درصد تحت درمان دارویی قرار می گیرند.
وی بیان کرد: گروه پرخطر مهم ما زنان باردار هستند که 

بهتر است آزمایش دهند، زیرا اگر از وجود بیماری اطالع 
پیدا کنند، اقدامات پیشگیری و درمان، ریسک انتقال را 
 hIV پایین می آورد. 25 تا 30 درصد فرزندان مادرانی که
مثبت هستند نیز به این بیماری مبتال می شوند. بیشترین 
بارداری  طول  در  بنابراین  است،  زایمان  طی  در  ریسک 
به مادر دارو می دهند و بعد از زایمان به بچه نیز دارو داده 
می شود، در نهایت بعد از چند هفته از تولد نوزاد از او تست 

می گیرند.
بجدی اضافه کرد: آمار نشان می دهد که مادران بارداری 
که می دانستیم بیمار بودند و در طول بارداری درمان دریافت 
بیماری  به  مبتال  آن ها  بچه های  درصد  تا 97  کردند، 93 
نشدند. تمام زنان باردار را باید تشویق کرد تا تست بدهند به 

خصوص افرادی که رفتارهای پرخطر داشتند. 
وی با اشاره به اینکه اطالع رسانی در شرایطی که الگوی 
است،  مهم  بسیار  رفته،  جنسی  انتقال  سمت  به  انتقال 
اما  ک��رده  پیشرفت  درم��ان  اینکه  وج��ود  با  ک��رد:  تصریح 
پیشگیری باید به سمت پیشگیری از انتقال جنسی برود. 
الگوی انتقال در حال حرکت به سمت الگوی جنسی بوده 
و در چند سال اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته است. در 
جهان موارد جدید و مرگ و میر به دلیل این درمان ها کاهش 

پیدا کرده است. 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
خصوص اجباری کردن تست ایدز پیش از ازدواج، گفت: 
انجام  ندارد.  وجود  اجباری  آزمایش  هیچ  پزشکی  نظر  از 
اجباری تست کمک زیادی نمی کند. در کشورهای دیگر 

انجام تست در ازدواج اجباری نیست اما برای مهاجرت و 
در زندان ها اجباری است. بسیار مناسب است که زوجین با 

آگاهی تست اجباری ایدز را انجام دهند.
مهم ترین مانع تهمت های نارواست

ایدز  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: مهم ترین مسئله ای که وجود دارد، 
مسئله انگ است که اگر این تهمت های 
ناروا را کاهش ندهیم، نمی توانیم بیماری 

را کنترل کنیم.
این  ادام��ه  در  ام��روز  حسین پور  علی 
در  م��ن  ک��ه  زم��ان��ی  از  اف���زود:  نشست 
مهم ترین  می کنم،  کار   hIV خصوص 
مسئله ای که برای ما وجود داشته و هنوز 
اگر  است.  انگ  مسئله  دارد،  وجود  هم 
انگ را کاهش ندهیم، نمی توانیم بیماری 
را کنترل کنیم که در سال های اخیر روی 

این موضوع بسیار کار شده است.
بسیار  رسانه  این قضیه  در  افرود:  وی 
است  یکی  ما  همه  هدف  و  ب��وده  مهم 
کنترل  را  مسئله  ای��ن  می خواهیم  که 
کنیم. ما در کشور خود برای کنترل ایدز 
محدودیت های زیادی داریم و نمی توانیم 
به راحتی  را  انتقال جنسی  آموزش های 

منتقل کنیم، در نتیجه واژه  شناسی به ما کمک می کند تا 

مردم را به طرف آموزش ها بکشانیم.
حسین پور بیان کرد: بسیار مهم است که واژه  هایی چون 
قربانی  ایدز،  آزمایش  ایدزی،  ایدز،  به  آلوده  ایدز،  ویروس 
ایدز، بیمار ایدز، خطر ایدز، گروه های پرخطر یا فرد پرخطر، 
و  وریدی  مصرف کننده  بدکاره،  و  روسپی 
مبارزه علیه ایدز را به کار نبریم، زیرا تاثیرات 
که  زمانی  دارد.  ایدز  کنترل  برای  منفی 
با  اگر  می کنیم،  صحبت  بیماری  مورد  در 
ادبیاتی صحبت یا نوشته شود که احساس 
دریافت  برای  هستند،  جدا  بقیه  از  کنند 
مهم ترین  این  نمی کنند.  مراجعه  خدمات 

کار است.
و  ایدز  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  هپاتیت 
بیان اینکه ما امسال پیشنهادی به وزارت 
من  عنوان"  با  کمپینی  و  دادیم  بهداشت 
راه ان���دازی  می دهم"   hIV آزمایش  هم 
کشوری  کمپین  این  کرد:  عنوان  کردیم، 
شد و به این شکل است که افراد با عکس 
دست جمعی یا تکی، برگه ای را جلوی خود 
می گیرند یا آزمایش انجام می دهند و بیان 
می کنند که "من هم آزمایش انجام دادم". 
افراد معروفی در این کمپین شرکت کردند. 
در فاصله یک هفته نیز 4500 نفر عضو این 

کمپین شدند.

ایدز،  اطالع رسانی  هفته  برنامه های  خصوص  در  وی 
تصریح کرد: پایگاه سیار اتوبوس روبان قرمز چند سال است 
که راه اندازی شده و امسال به مدت دو هفته با همکاری 
در  صبح  اتوبوس  این  است.  ما  دست  مشهد  شهرداری 
منطقه حاشیه شهر و بعدازظهر در مناطق باالشهر حضور 
دارد. استقبال از این اتوبوس گسترده بود. ما تیمی داریم 
که همراه اتوبوس می روند و افراد را به انجام تست ترغیب 
می کنند. صادقی بیان کرد: در برخی مناطق نیز پایگاه های 
ثابتی داریم، به طور مثال پایگاهی را در نمایشگاه بین المللی 
برخی  و  هایپرمی  پروما،  در  نیز  اکنون  داشتیم.  کتاب 
بازارهای مشهد این پایگاه ها حضور دارند. با شهرداری نیز 
جهت استفاده از بیلبورد تبلیغاتی هماهنگی شده که 100 
بنر و سه بیلبورد آماده و 5 هزار پوستر چاپ شده که در تمام 

ادارات قرار داده می شود.
وی تصریح کرد: تست سریع در 20 دقیقه آماده می شود 
که تست اولیه است و باید حداکثر سه ماه از راه ورود گذشته 
باشد. بسیاری از افراد از مثبت شدن آزمایش می ترسند که 
رسانه در اینجا نقش مهمی دارد و باید مردم را توجیه کند 
که با کمک داروها بیماری کنترل می شود و با خوردن دارو 
انتقال صورت نمی گیرد. اروپا و آمریکا این بیماری را کنترل 

کردند و دیگر انتقال صورت نمی گیرد.
مراجعه 281 مبتال به ایدز در یک سال اخیر

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آمار مراجعه افراد مبتال 
به ایدز در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد 747 نفر است 

که در یک سال اخیر این آمار به 281 نفر است.
محمدجعفر صادقی در ادامه نشست افزود: بیماری ایدز 
یکی از بیماری های مهم بوده که به نوعی معضل اجتماعی، 
اقتصادی و انسانی را نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح 

دنیا رقم زده است.
صادقی افزود: در سال 2017 یک میلیون و 800 هزار 
مورد جدید ابتال وجود داشته که 47 درصد مبتالیان از  میان 
تزریقی،  معتادان  یعنی  جامعه  گروه های  آسیب پذیرترین 
زنان تن فروش، مردانی که با هم تماس جنسی داشتند و 
زندانیان بوده است. تقریبا 75 درصد مبتالیان در دنیا از 
ابتالی خود آگاهی داشتند، یعنی حدود 35 میلیون مبتال 

داریم که 21 میلیون و 700 هزار نفر تحت درمان هستند.
صادقی ادامه داد: در سال 97 نیز افزایش 81 درصدی 
را نسبت به سال 96 در سطح کشور داشتیم که به همان 
نسبت 47 درصد در زنان باردار، 8 درصد در مصرف کنندگان 
مواد و 8 درصد در زندانیان بوده است. روند تشخیصی و 
انجام تستی ما بسیار خوب بوده اما متاسفانه روند شناسایی 
ما رشد کندی را داشته است که باید این بحث را در سطح 
کشور و استان پیگیری کنیم. درصد پرونده های فعال یک 
ساله ما در سطح کشور افزایش پیدا کرده و پوشش درمان از 

رشد 86 درصدی برخوردار بوده است.
از  بعد  بقای  بوده،  مهم  ما  برای  آنچه  اینکه  بیان  با  وی 
درمان است، عنوان کرد: افراد باید مراجعه کنند، خدمت را 
از ما خدمت دریافت کرده و از داروهایی که به شکل رایگان 
آمار در سطح  این  استفاده کنند.  داده می شود،  آن ها  به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 747 نفر است که از این تعداد 
157 نفر به استان های دیگر مهاجرت کرده، 226 نفر فوت 
کردند و 364 نفر واجد شرایط دریافت خدمت هستند. 281 

نفر در یک ساله اخیر به ما مراجعه کردند.
و  شوند  داده  آم��وزش  باید  اف��راد  کرد:  اضافه  صادقی 
این  برای  اگر  که  گیرد  صورت  آن ها  برای  اطالع رسانی 
بیماری مراجعه کرده و داروی خود را مصرف کنند، به راحتی 
می توانند زندگی عادی و تماس های خود را داشته باشند که 

کیفیت و کمیت زندگی برای آن ها بهتر خواهد شد.
درصد   37  ،97 سال  در  انتقال  الگوی  آمار  افزود:  وی 
اعتیاد تزریقی بوده، در حالی که آمار تجمعی ما از سال 65 
تاکنون 67 درصد بوده، یعنی سال به سال اعتیاد تزریقی 
کاهش پیدا کرده و راه انتقال آمیزشی  hIVافزایش یافته 
و در سال 97 به 40 درصد رسیده و تشدید آن از سال 94 
شروع شده است. در حال حاضر این بیماری از طریق روابط 
جنسی رو به افزایش بوده که درصد راه های انتقال در زنان 
در سال 96، 15 درصد اعتیاد تزریقی و 56 درصد روابط 
جنسی بوده و در انتقال جنسی، 33 درصد از طریق همسر 
روابط  درصد   40 و  مبتال   شوهر  درصد   27 پرخطر،  فرد 

جنسی غیر همسر بوده است.

حوادث
نمی دانستم چه نقشه ای در سر دارد

توسط  مخدر  مواد  کشف  ماجرای  در  نقشی  هیچ  من 
حل  خاطر  به  تنها  و  نداشتم  الهیه  کالنتری  نیروهای 
مشکل یک شهروند غریبه درگیر این پرونده شدم. آن روز 

با دوستانم از دانشگاه بیرون آمده بودم که ...
خاطر  به  فقط  می کرد  بیان  که  درحالی  ساله   22 دختر 
پس  کردم  اعتماد  شهروند  آن  به  اندازی  راه  کار  و  دلسوزی 
مواد  با  مبارزه  دایره  ماموران  تخصصی  سواالت  به  پاسخ  از 
اجتماعی  کارشناس  به  ماجرا  این  چگونگی  درباره  مخدر، 
چهار  اتفاق  به  ظهر  روز  آن  گفت:  مشهد  الهیه  کالنتری 
راننده  که  بودم  ایستاده  دانشگاه  در  مقابل  دوستانم  از  تن 
حدود  جوانی  که  حالی  در  سواری  خودروی  یک  سال  میان 
35 ساله در صندلی جلوی آن نشسته بود از خودرو پیاده 
شد و از ما تقاضا کرد تا برای یک تماس ضروری تلفن همراه 
به  داشت  شارژ  من  گوشی  فقط  اما  بگذاریم  اختیارش  در 
حل  غریبه  شهروند  آن  مشکل  که  آن  برای  و  دلیل  همین 

شود تلفنم را در اختیارش قرار دادم. 
آن مرد میان سال چند متر از ما فاصله گرفت و مشغول 
دودی  عینک  و  کاله  که  او  شد.  تلفن  با  کوتاهی  صحبت 
از پایان مکالمه کوتاهش شماره ای را که گرفته  داشت بعد 
بود پاک کرد و سپس گوشی را به من بازگرداند. وقتی سوار 
خودرو شد و از محل رفت من فقط بخشی از شماره پالک 
آن را دیدم تا این که روز بعد از این ماجرا ماموران دایره مبارزه 
ای  پاره  برای  تا  گرفتند  تماس  من  با  کالنتری  مخدر  مواد  با 

توضیحات به کالنتری بیایم. 
جای  بی  اعتماد  که  فهمیدم  تازه  رسیدم  جا  این  وقتی 
من به یک شهروند پای مرا به یک پرونده مواد مخدر کشانده 
و  گرفته  تماس   110 پلیس  با  سال  میان  راننده  آن  است. 
گزارشی از خرید و فروش و همچنین نگهداری مواد مخدر 
انتظامی  ماموران  وقتی  بود.  داده  را  دیگر  خودروی  یک  در 

مورد  مسکونی  مجتمع  یک  پارکینگ  در  را  مذکور  خودروی 
بازرسی قرار دادند مقداری مواد مخدر را که با آهن ربا به زیر 
همین  به  کردند.  کشف  بود  شده  چسبانده  خودرو  گلگیر 
مورد  نیز  آن  مالک  و  یافت  انتقال  کالنتری  به  خودرو  دلیل 
این  همه  شد  مشخص  نهایت  در  که  گرفت  قرار  بازجویی 
راننده  انداختن  دام  به  برای  ساختگی  سناریوی  یک  ماجرا 
پراید بوده است ولی در این میان افرادی که برای راننده پراید 
پاپوش دوخته بودند به دلیل آن که شناسایی نشوند از تلفن 

همراه من استفاده کردند.
 با وجود این خوشبختانه بخشی از شماره پالک آن خودرو 
در ذهنم باقی ماند که به پلیس ارائه دادم. شایان ذکر است 
حاجی  توفیق  سرهنگ  دستور  با  انتظامی  ماموران  وقتی 
زاده )رئیس کالنتری( پی به ساختگی بودن ماجرای فروش 
مواد مخدر بردند، تحقیقات خود را برای شناسایی عامالن 
این اقدام ناجوانمردانه آغاز کردند چرا که شیوه چسباندن 
بودن  پاپوش  کامال  گلگیر  زیر  هم  آن  ربا  آهن  با  مخدر  مواد 
موضوع را نشان می داد. وقتی تحقیقات در این باره ادامه 
یافت مشخص شد راننده پراید درگیر یک سری اختالفات 
مرد  از  دانشجو  دختر  که  را  مشخصاتی  و  است  خانوادگی 
میان سال و شماره پالک خودروی وی به پلیس ارائه داده بود 
با مشخصات یکی از بستگان نزدیک مرد پرایدسوار )متهم( 

مطابقت دارد.

کشف کاالی قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایباد 
کاالی  کشف  از  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 

قاچاق در هنگ مرزی تایباد خبر داد.
این  تشریح  در  استان  مرزبانی  فرمانده  نثار،  جان  سردار 
هنگ  پرسنل  تیزهوشانه  و  مستمر  فعالیت  با  افزود:  خبر 
قاچاق  کاالی  زیادی  مقادیر  کشف  به  موفق  تایباد،  مرزی 

گردیدند.

سردار جان نثار گفت: مرزبانان ایست و بازرسی این هنگ  
از  کشور  به  ورودی  مسافرین  و  ها  خودرو  کنترل  حین  در 
 113 ارزش  به  قاچاق  کاالی  مقادیری  بیگانه  اتباع  از  نفر   20
و  دستگیر  نامبردگان  که  شدند،  ریال  هزار   390 و  میلیون 

تحویل مراجع قضایی گردیدند.
خاطر  پایان  در  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
به منظور  از هر فرصتی  بوم  و  این مرز  نشان کرد: دشمنان 
و  مجاز  غیر  کاالی  ورود  مانند  خود  شوم  اهداف  پیشبرد 
غیره به داخل خاک کشور عزیزمان استفاده می کنند لذا 
مقام  منویات  تحقق  راستای  در  فرماندهی  این  مرزبانان 
حمایت  درخصوص  به ویژه  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم 
از کاالی ایرانی با هرگونه ورود کاالی قاچاق برخورد خواهند 

نمود.

توقیف حشره کش های تاریخ گذشته در مشهد
خراسان  صنعت  سازمان  بازرسی  مسئول  کارشناس 
محدوده  در  مردمی  گزارش های  اساس  بر  گفت:  رضوی 
سموم  کننده  عرضه  واحد  یک  حسین)ع(  امام  میدان 
بود  گذشته  آن ها  مصرف  تاریخ  که  حشره کش  و  گیاهی 

پلمب شد.
صنعت  سازمان  بازرسی  مسئول  کارشناس  مقدسی، 
با  بازرسی  و  نظارت  حوزه  در  افزود:  رضوی  خراسان 
و  انقضا  تاریخ  که  و فروشندگانی  کم فروشی  و  گران فروشی 
تولید کاال را حذف می کنند برخورد جدی صورت می گیرد.
محدوده  در  مردمی  گزارش های  اساس  بر  راستا  این  در 
سموم  کننده  عرضه  واحد  یک  حسین)ع(  امام  میدان 
را  بود  گذشته  آن ها  مصرف  تاریخ  را  حشره کش  و  گیاهی 

پلمپ کردیم .
900 بسته  مقدسی تصریح کرد: در بازدید صورت گرفته 
سوسک کش که تاریخ انقضا آهن ها مردادماه سال گذشته 

به اتمام رسیده بود را کشف کردیم.
خراسان  صنعت  سازمان  بازرسی  مسئول  کارشناس 
بوده  ریال  ۶0میلیون  کاالها  این  ریالی  ارزش  گفت:  رضوی 
است  ، این واحد تا اطالع ثانوی پلمب بوده و کاالهای آن به 

عنوان تقلب ضبط شده است.
اتمام  صورت  در  باشند  آگاه  شهروندان  شد:  یادآور  وی 
نداشته  مثبتی  اثر  هیچ  خریداری  صورت  در  کاال  انقضا 
بلکه اثر منفی نیز دارد، بنابراین در صورت مشاهده چنین 

مواردی حتما به مسئول مربوطه اطالع دهند.

دردسر ازدواج با خواهر اوباش پنجتن مشهد
بدهم  دست  از  را  عشقم  زودی  این  به  نداشتم  انتظار 
داشت  آن  از  حکایت  بهناز  گریه  با  توام  عاطفی  جمالت 
به اصرار  و  از دست خواهم داد  را  او  اگر تصمیمی نگیرم  که 
خانواده اش مجبور بود به خواستگاری جوانی غریبه پاسخ 

مثبت بدهد  و...
زده  شوک  بودم،  شده  غافلگیر  فوری،  مشهد  گزارش  به 
فقط نگاهش می کردم. انتظار نداشتم به این زودی عشقم 
را از دست بدهم ولی جمالت عاطفی توام با گریه »بهناز« 
حکایت از آن داشت که اگر زودتر تصمیمی برای ازدواج با او 
اصرار  به  که  چرا  داد  خواهم  دست  از  را  وجودم  همه  نگیرم 
غریبه  جوانی  خواستگاری  به  شود  می  مجبور  خانواده اش 

پاسخ مثبت بدهد  و...
آلود  خون  و  زخمی  وضعی  و  سر  با  که  ساله   23 جوان 
از  شکایت  دادخواست  که  حالی  در  بود  شده  کالنتری  وارد 
برادرهای همسرش را به اتهام ایراد ضرب و جرح و تخریب 
تلخ  حکایت  درباره  فشرد،  می  دست  در  خودرو  عمدی 
عاشقی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن 
بیشتر  سال   14 که  حالی  در  قبل  سال   9 گفت:  مشهد 

نداشتم همراه خانواده ام از شهرستان به مشهد آمدیم.

و  مناسب  شغلی  یافتن  برای  و  بود  بیکار  پدرم  روزها  آن 
گذراندن امور زندگی مجبور به مهاجرت شده بود اما دست 
و پا زدن هایش در این شهر بزرگ بی فایده بود و نمی توانست 
سکونتمان  محل  در  ناچار  به  کند.  پیدا  مناسبی  شغل 
روی  دیگر  که  ما  و  کرد  اندازی  راه  کوچکی  فروشی  خواربار 
شهر  حاشیه  همان  در  نداشتیم  را  شهرمان  به  بازگشت 

مشهد به زندگی ادامه دادیم.
آغاز  زمانی  قبل  سال  چهار  از  من  زندگی  تلخ  ماجرای 
شد که در یک باشگاه ورزشی با »احد« آشنا شدم. او خود 
از  را جوانی مقتدر نشان می داد که قدر رفاقت را می داند 
با یکدیگر می گذراندیم  آن روز به بعد اوقات فراغت مان را 
و رفاقت ما صمیمی تر می شد تا جایی که روزی احد مرا به 

منزل شان دعوت کرد.
دختر  لحظه  یک  گذاشتم  ها  آن  خانه  به  پا  وقتی  روز  آن 
و  زیبا  چهره  قدر  آن  او  گرفت.  قرار  چشمانم  مقابل  زیبایی 
به  ناخودآگاه  و  زد  خشکم  لحظاتی  برای  که  داشت  جذابی 

چشمان او خیره شدم.
اول  بود و من در همان نگاه  تر احد  »بهناز« خواهر بزرگ 
بود  گونه  این  شدم.  عاشق  نگاه  همین  با  و  باختم  دل  او  به 
برای  راهی  تا  گشتم  می  ای  بهانه  دنبال  به  روز  هر  دیگر  که 
رفتن به منزل آن ها بیابم ولی نمی دانستم آیا بهناز هم این 

احساس را به من دارد یا نه؟
رفت  بیرون  دقیقه  چند  برای  احد  که  روزی  خالصه 
عشقم را به بهناز ابراز کردم و این گونه ارتباط تلفنی ما آغاز 
شد اما چند روز بعد حرف های توام با گریه بهناز غافلگیرم 
کرد. او گفت که به اصرار خانواده اش قرار است با جوان غریبه 
ای ازدواج کند. او سخن می گفت و من حیرت زده نگاهش 
می کردم چرا که من در ترم دوم دانشگاه تحصیل می کردم 
و فرزند کوچک خانواده بودم به همین دلیل شرایط ازدواج 

را نداشتم از طرفی هم نمی توانستم بهناز را فراموش کنم.

این بود که دانشگاه را رها کردم و در یک کارگاه مبل سازی 
مشغول کار شدم تا به خواستگاری او بروم اگرچه خانواده ام 
اصال باور نمی کردند که من قصد ازدواج با بهناز را دارم ولی 
حتی  که  طوری  به  نداشت  سودی  هم  هایشان  مخالفت 

اجازه تحقیق درباره خانواده اش را ندادم.
می  عقدکنان  مراسم  برگزاری  از  هفته  یک  تنها  خالصه 
اعتیاد  ترک  های  کالس  در  بهناز  شدم  متوجه  که  گذشت 
به  پدرش  خاطر  به  بود  مدعی  ابتدا  اگرچه  کند  می  شرکت 
سال  شش  ماجرای  زود  خیلی  ولی  رود  می  ها  کالس  این 

اعتیادش را لو داد و گفت به تازگی ترک کرده است.
می فروشد  مخدر  مواد  بهناز  پدر  فهمیدم  که  بود  جا  آن 
برادرانش نیز به همین جرم اعدام شده است در  از  و یکی 
ماجراهای  بودم  پشیمان  شدت  به  ازدواج  این  از  که  حالی 
شد.  می  آشکار  برایم  ها  آن  خانواده  از  انگیزی  شگفت 
برادران بهناز از اوباش محله بودند و در سرقت و خالفکاری 

کسی به گرد پای شان نمی رسید.
در همین حال دخترم نیز به دنیا آمده بود و من چاره ای 
جز ادامه این زندگی نداشتم در این میان به خاطر رفتارهای 
خشن همسرم از محیط منزل فراری بودم تا این که در محل 
کارم با زن جوانی آشنا شدم. او مرا درک می کرد و هر آن چه از 

محبت را گم کرده بودم به من باز می گرداند.
در همین روزها بهناز متوجه ارتباط ما شد و زندگی ام را به 
هم ریخت، دیگر با مشکالت حادی دست و پنجه نرم می 
کردم که مجبور شدم رابطه ام را با آن زن جوان قطع کنم ولی 
مواد  مصرف  به  دوباره  نداشت  باور  را  موضوع  این  که  بهناز 

مخدر روی آورد و درگیری های ما شدت گرفت.
با  و  کردند  حمله  منزلم  به  برادرانش  نیز  قبل  روز  چند 
ضرب و جرح من و تخریب خودروام گریختند حاال هم ... با 
دستور سروان ولیان )رئیس کالنتری پنجتن( رسیدگی به 

این پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بجدی: با وجود اینکه 
درمان پیشرفت کرده 
اما پیشگیری باید به 

سمت پیشگیری از 
انتقال جنسی برود. 
الگوی انتقال در حال 

حرکت به سمت الگوی 
جنسی بوده و در چند 

سال اخیر نیز رشد قابل 
توجهی داشته است. 

در جهان موارد جدید و 
مرگ و میر به دلیل این 

درمان ها کاهش پیدا 
کرده است

,,
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دیوان عدالت اداری رای بر ارسال آگهی ها به وزارت ارشاد داد؛
انتشار آگهی ارگان های دولتی و عمومی بدون انحصار

در  مشهد  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
گفت:  شهر  ش��ورای  عضو  یک  سخنان  به  واکنش 
فرهنگی  کارهای  ای  درج��ه   180 تغییر  معتقدم 
شهرداری نه کاری ممکن بوده و نه در صورت امکان، 

مطلوب است.
به گزارش ایسنا، بتول گندمی عضو شورای اسالمی 
شهر مشهد و دبیر کل مجمع مشورتی اصالح طلبان 
صبح  روزنامه  با  خود  گفت وگوی  در  رضوی  خراسان 
امروز که روز گذشته )دوشنبه12آذرماه( منتشر شد، 
کارهای  پیکان  گذشته  سال  یک  در  اینکه  بیان  با 
کرده  ابراز  می کرد،  تغییر  درجه   180 باید  فرهنگی 
قبل  ماه  دو  یکی  تا  فرهنگسراها  برخی  »در  است: 
عنوان  به  من  روح  که  بودیم  نمایشگاه هایی  شاهد 
و  برنامه ها  گونه  این  برگزاری  با  اصالح طلب  یک 
تفکر مخالف آن است«؛ در این خصوص نظر هادی 
بختیاری معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری مشهد را جویا شدیم. 
تغییر  معتقدم  کرد:  اظهار  بختیاری  هادی  دکتر 
دوره  در  شهرداری  فرهنگی  کارهای  ای  درجه   180
امکان،  صورت  در  نه  و  بوده  ممکن  کاری  نه  جدید 

مطلوب است.
وی با بیان اینکه شهروندان مشهدی دارای تنوع و 
گرایشات مختلف فرهنگی و اجتماعی هستند، افزود: 
شهرداری باید در برنامه  ریزی و عمل خود تمامی این 
اسناد  و  قوانین  و  ماموریت ها  چارچوب  در  را  سالیق 
باالدستی حوزه فرهنگی لحاظ کند و نمی تواند و نباید 
حذف  به  طلبی  اصالح  روح  کلی  و  مبهم  واژه ای  با 

سلیقه های مخالف اقدام کند.
شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان  رئیس 
و  تمایل  فقط  نمی توانیم  ما  ک��رد:  تاکید  مشهد 
شورا  کنونی  اعضای  به  که  را  شهروندانی  گرایش 
حوزه  تمامی  عملکرد  مناط  و  مالک  داده ان��د،  رای 
نبینیم،  را  م��ردم  بقیه  ذائقه  و  دهیم  ق��رار  فرهنگی 
گرچه حتی تصویری روشن از گرایش ها و نگرش های 
بیشتر  و  ندارد  وجود  هم  رای دهنده  اجتماعی  بدنه 

اجتهادات شخصی است.
وی با اشاره به تالش فراوان همکاران این حوزه در 
سالی که گذشت، گفت: اقدامات معاونت فرهنگی در 
این یک سال به سمت و سویی بوده است، که من از آن 
تعبیر به گفتمان زندگی می کنم ومعتقدم این گفتمان 
بی تردید متفاوت از تفکر گذشته بوده و نقطه تمایز 
آن ابتنای بر زندگی و حال عام و روزمره شهروندان و 

ارتباط گیری و هم پوشانی حداکثری آنان است. 
هادی بختیاری طبیعت تغییرات در حوزه فرهنگی 

انبوهی  و  تلمباری  افزود:  و  برشمرد  بطئی  و  کند  را 
بودن  ب��اال  نشده،  داده  پاسخ  فرهنگی  مطالبات 
بر  حاکم  گفتمان  تغییر  فرهنگی،  حوزه  از  انتظارات 

شورا، نبود ذهنیت مشترک از گفتمان 
سیاست ها  نبودن  شفاف  جدید، 
و م��ح��دودی��ت م��ن��اب��ع ب��ه ه��م��راه 
این  به  سطحی  نگاه  و  شتاب زدگی 
حوزه سبب اظهار این گونه نارضایتی 

هاست.  
فراوان  ساختاری  مداخالت  به  وی 
کرد  اشاره  معاونت  حذف  و  تحمیلی 
و اظهار کرد: این اتفاقات ساختاری 
افتاده  اتفاق  شدید  محدودیت  و 
درمنابع مالی و بودجه سبب مسائل و 
مصائب فراوانی شد، که فرصتی را که 
باید به ارتقای محتوایی کارها صرف 
معطوف  اداری  مسائل  به  می شد، 

کرد.
علی رغم  اف��زود:  بختیاری  هادی 
آنکه در پی ارتقای جایگاه نازل حوزه 
و  باور  وعدم  شهرداری  در  فرهنگی 
فعالیت های  فرهنگی  بعد  به  توجه 
شهرداری بودیم نه تنها هیچ حمایتی 
در عمل از سوی ذی نفوذان سازمانی 

اتفاق نیفتاد، که با تکلیف ماالیطاق ارتقای سه برابری 

درآمدهای این سازمان در شرایطی قرار گرفتیم که به 
دشواری فقط به حیات نباتی خود می توانستیم ادامه 

دهیم.
سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون   
شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
مشهد با بیان این که تاکنون سیاست  
و راهبردی خاص از سوی شورا به این 
سازمان ابالغ نشده است، اقتضائات 
فعالیتی  میراث  با  مرتبط  اجرایی 
ح��وزه  در  تجربه  ضعف  گذشته، 
ضعف  شهروندی،  فرهنگ  آموزش 
در جذب مخاطب گسترده عمومی، 
نبود خالقیت و نوآوری، کم کارآمدی 
و  ساختاری  اختالالت  فرهنگی، 
کمبود منابع را از مهم ترین مسائل 

مبتالبه این سازمان برشمرد. 
وی در خصوص اقدامات اصالحی 
ک��رد:  اظ��ه��ار  ش��ده  ری���زی  برنامه 
شرح  و  فرآیندها  ساختار،  بازتعریف 
وظایف و تالش برای احیای معاونت، 
و  ب��رداری  بهره  فرآیندهای  اصالح 
نیروی  کیفی  ارتقای  ام��ور،  انجام 
انسانی با افزوده شدن نیروی جدید 
نیروهای  توانمندسازی  و  آموزش  و 
شهر،  فراغتی  و  فرهنگی  فضاهای  توسعه  فعلی، 

تقویت رویکرد علمی و تخصصی به فعالیت ها، توسعه 
در  ارتباطی  اطالعاتی  فناوری های  از  بهره گیری 
فعالیت ها  رویکرد مشارکتی کردن  تقویت  فعالیت ها، 
حوزه  برای  واحد  فرماندهی  شکلگیری  سمن ها،  با 
فرهنگی، تقویت نقش سیاست گذاری و نوآوری ستاد 
برنامه ریزی  در  مناطق  و  فرهنگ سراها  کردن  فعال  و 
اصالح  برای  سازمان  این  برنامه های  اهم  از  اجرا  و 

ساختار و فرآیندهاست.
ترجیح ما تقدم نهادسازی است

عرصه های  اه��م  اینکه  بیان  با  بختیاری  ه��ادی 
و  اجتماعی  انسجام  تقویت  دوره  درای��ن  فعالیتی 
شهروندی،  فرهنگ  ارتقای  گ��رم،  تعامالت  توسعه 
توسعه مشارکت های مردمی، بهبود نشاط و سالمت 
اجتماعی، تقویت هویت مشهدی و زیباسازی محیط 
ارتقای  ما  جدی  اولویت های  از  کرد:  تصریح  است، 
سودمندی فعالیت های فرهنگی است و تاکید داریم 
هر عملی در این حوزه حداقل باید به افزایش سرمایه 

اجتماعی شهرداری منتهی شود. 
وی در پایان گفت: همچنین از ترجیحات ما، تقدم 
تاسیس  راستا  این  رویدادهاست که در  بر  نهادسازی 
خانه  مشهد،  هنرمندان  خانه  همچون  نهادهایی 
گفت وگوی مشهد، سراهای امید محله، خانه ادبیات 
نیکوکاران  شبکه  شهری،  سمن های  خانه  مشهد، 
مشهد و تقویت شوراهای اجتماعی محالت در دستور 

کار قرار گرفته اند.

اظهارات معاون فرهنگی شهردار در پاسخ به انتقاد عضو شورای شهر از عملکرد این معاونت:

تغییر 180 درجه ای مطلوب نیست
بیهقی  تاریخ  احیای  گفت:  یاحقی  محمدجعفر 
متن  تصحیح  برای  باال  نمونه  این  آوردن  وجود  به  و 
فیاض«  »علی اکبر  دکتر  زحمات  و  تالش ها  مرهون 

است.
این استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد که در 
مراسم »شب علی اکبر فیاض« در دانشکده ادبیات 
اظهار  می گفت،  سخن  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
کرد: یکی دیگر از آثار مرحوم دکتر فیاض دانشکده 
ادبیات است؛ دکتر فیاض بنیان گذار این دانشکده 
در  چه  دانشکده؛  این  فارغ التحصیالن  تمام  و  بود 
فیاض  دکتر  کار  محصول  درآینده  چه  و  گذشته 
ادبیات صادر  دانشکده  از  آنچه  و همه  بود  خواهند 

می شود، مولود و محصول کار دکتر فیاض است.
وی ادامه داد: انسانی مانند دکتر فیاض بر فضای 
نظیر  و  است  داشته  ویژه ای  تاثیر  فرهنگی خراسان 
او  سینه  در  آثارش  که  دریغا  می شود؛  پیدا  کمتر  او 

ماند و با خودش برد. 
با  بی تردید  فیاض  دکتر  نام  کرد:  تصریح  یاحقی 
فیاض  شک  بدون  و  است  خورده  گره  بیهقی  تاریخ 
است که تاریخ بیهقی را به جامعه ادبی ما شناساند 
اعتبار  به  ایران  ادبیات  فضای  در  او  راه  هم  هنوز  و 
ظاهری  آثار  است.  زنده  و  نام بردار  بیهقی  تاریخ 
نوشته هایش خیلی  و  کتاب ها  در  فیاض  دیگر دکتر 
زیاد نیست و تاریخ اسالم بسیار مهم است ولی بقیه 
زیادی  نمره  مانده،  باقی  فیاض  دکتر  از  که  آثاری 
اصلی  کار  بنابراین  می شوند؛  مردود  و  نمی آورند 

دکتر فیاض تاریخ بیهقی است.
فیاض  دکتر  کرد:  خاطرنشان  ادبیات  استاد  این 
با همین اندکی که کار کرد، نام خودش را جاودانه 
و  روز  هر  در  کرد.  جاودانه  را  بیهقی  چنانکه  کرد؛ 
مقاله  بیهقی  تاریخ  درباره  که  نیست  ماهی  و  هفته 
دکتر  اقدام  برکت  از  این  و  نشود  منتشر  کتابی   و 
جریان  به  را  کتاب  این  که  است  فیاض  علی اکبر 

انداخت.
بیهقی  تاریخ  از  فیاض  دکتر  چاپ  افزود:  یاحقی 
مبنای همه مطالعات است و بدون تردید ما مدیون 
تعلیقات  و  یاداشت ها  تمام  و  هستیم  فیاض  دکتر 
ایشان را در تعلیقات خودمان به کار بردیم. اهتمام 
دکتر فیاض در احیای تاریخ بیهقی و به دست دادن 
و متن شناسی در  برای تصحیح متن  واال  نمونه  یک 
و  دانشکده  این  بنیان گذار  ایشان  و  است  کار  اصل 
نمونه  دهنده  دست  به  و  بیهقی  تاریخ  زنده کننده 

اعالی تصحیح متن در زبان فارسی هستند.

خبر
یاحقی:

احیای تاریخ بیهقی مرهون تالش های 
»علی اکبر فیاض« است

10 شهر در استان خراسان رضوی 
کتابخانه ندارند

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی 
گفت: در حال حاضر 29 پروژه در شهرها و روستاهای 
استان به دلیل نبود اعتبار نیمه کاره مانده اند و 10 شهر 

فاقد کتابخانه هستند.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان در گفت وگو با ایسنا- 
و  مرمت  شاداب سازی،  کرد:  عنوان  خراسان،  منطقه 
بازسازی کتابخانه های استان یکی از برنامه های در دست 
اقدام است و در حال حاضر 10 کتابخانه مشهد در قالب 
شاداب سازی توسط اداره کتابخانه های عمومی در حال 

مرمت هستند.
وی اظهار کرد: در این راستا به مدیران شهرستان ها 
و  مرمت  نیازمند  که  کتابخانه هایی  برای  شده  اعالم 
بازسازی هستند، در قالب شاداب سازی فضای بهتری 

فراهم کنند.
وی با بیان اینکه 29 پروژه در شهرها و روستاهای استان 
خراسان رضوی به دلیل نبود اعتبار نیمه کاره مانده اند، 
گفت: ده شهر در استان فاقد کتابخانه هستند که تالش 
مشارکتی  کتابخانه های  از  شهرها  این  برای  می کنیم 

استفاده کنیم.
سبزیان اظهار کرد: اگر خیری توانایی تکمیل بنایی را 
داشته باشد این امکان وجود دارد که ساختمان کتابخانه 
از  بالاستفاده ای  مکان های  کنیم.  ثبت  وی  نام  به  را 
وجود  روستاها  و  شهرها  در  ادارات  برخی  و  شهرداری 
دارد که امکان استفاده از آن ها برای کتابخانه هست و 
در حال حاضر کتابخانه سیار جایگزین بسیار خوبی برای 
اینکه امروزه دنیا  به  باتوجه  کتابخانه هاست.وی افزود: 
به سمت استفاده از کتابخانه سیار حرکت می کند، این 
کتابخانه ها کار 5 تا 10 کتابخانه ثابت را انجام می دهند 
و خال موجود را می توانند پر کنند.مدیر کل کتابخانه های 
عمومی استان خراسان رضوی گفت: تالش می کنیم 
سرانه مطالعه را با افزایش کتابخانه های سیار و فضاهای 
مشارکتی افزایش دهیم، اکنون 80 باب از 207 کتابخانه 
عمومی استان خراسان رضوی، مشارکتی هستند.وی 
بیان کرد: 250 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان 
عضو هستند و این تعداد عضو به نسبت جمعیت عدد 
آبان ماه سال  از  اینکه  به  با توجه  قابل توجهی نیست. 
گذشته تا امسال همه شاخص ها در بعد امانت، متراژ، 
منابع و عضویت به صورت میانگین 4 درصد رشد داشته، 
داشته  بیشتری  رشد  آمار  این  آینده  سال  تا  امیدواریم 
را که در خصوص  آمارهایی  باشد.سبزیان عنوان کرد: 
سرانه مطالعه اعالم می شود قبول ندارم؛ آمارهای اعالم 
شده قابل اعتماد نیستند. در روستای اوندر از توابع بخش 
کوهسرخ به رغم تمام مشکالت، یک دانش آموز کالس 
دوم ابتدایی تحصیل می کند که تاکنون بیش از 200 جلد 

کتاب خوانده است.

جاکتابی

اداری  عدالت  دیوان  است  حاکی  شنیده ها 
های  ارگان  تمامی  حقوقدان  یک  شکایت  پیرو 
قانون،  مطابق  کرد  ملزم  را  عمومی  و  دولتی 
مطبوعات  در  انتشار  جهت  را  خود  های  گهی  آ
انتشار  حق  و  کنند  ارس��ال  ارش��اد  وزارت  به 

ندارند. را  ای  نشریه  در  انحصاری 
ارسال  بودن  الزامی  علیرغم  است  چند سالی 
به  عمومی  و  دولتی  های  ارگ��ان  های  گهی  آ
وزارت ارشاد برای درج در کلیه نشریات کشور، 
اجرایی  های  دستگاه  و  نهادها  از  بسیاری 
در  اغلب  و  ننموده  آن  ب��ه  توجهی  چ��ن��دان 
گهی  آ انتشار  به  اقدام  خود  به  وابسته  نشریات 
آزاد  دانشگاه  های  گهی  آ انتشار  کنند.  می 
سازمان  های  گهی  آ فرهیختگان،  روزنامه  در 
های  گهی  آ و  شهروند  روزنامه  در  احمر  هالل 
که  همشهری  روزن��ام��ه  در  تهران  ش��ه��رداری 
ارگانها  این  به  وابسته  های  روزنامه  همگی 
این ماجراست. این تخطی  بر  هستند، شاهدی 
دولت  در  که  بود  یافته  گسترش  آنقدر  قانون  از 
خواسته  دولتی  های  ارگان  از  نیز  نژاد  احمدی 
ایران  گهی های خود را در روزنامه  شد تمامی آ

کنند. چاپ  دولت  نشریه  عنوان  به 
تداوم این روند آنهم در شرایطی که مطبوعات 
غیر  و  خصوصی  بخش  نشریات  خصوصا  کشور 
بحران  با  عمومی  و  دولتی  نهادهای  به  وابسته 
آینده  و  نرم می کنند  و پنجه  شدید مالی دست 
نگاران  روزنامه  معیشت  تامین  و  نگاری  روزنامه 
را  ای  فزاینده  فشار  اس��ت،  بند  مویی  تار  به 
که  جایی  تا  ساخته  وارد  مطبوعات  اهالی  به 

بر  مبنی  ها  دادگستری  از  برخی  اخیر  اقدام 
روزنامه  در  تنها  قضائیه  قوه  های  گهی  آ درج 
و  قضائیه(  قوه  به  وابسته  )روزن��ام��ه  حمایت 
اعتراض  موجب  نهاد،  این  الکترونیکی  سامانه 

شد. مطبوعات  اهالی  عمومی 
و  ن��ه��اده��ای دول��ت��ی  از  ب��رخ��ی  خ���ودداری 
وزارت  به  خود  های  گهی  آ ارسال  در  عمومی 
شکایت  با  که  افتد  می  اتفاق  حالی  در  ارشاد 
دی��وان  در  ی��زدی  حقوقدان  ده��ق��ان،  حامد 
عدالت اداری، این نهاد به قانونی بودن ارسال 
عمومی  و  دولتی  های  ارگان  کلیه  های  گهی  آ
موضوعی  اس��ت.  داده  رای  ارش��اد  وزارت  به 
و  ها  بیمه  بانکها،  ها،  دادگستری  شامل  که 

نیز می شود.  ... و  شهرداری ها 

همه آگهی ها باید به ارشاد برود
امور عمومی  و  اداری  رأی هیئت تخصصی  با 
های  گهی  آ ارس��ال  اداری،  ع��دال��ت  دی��وان 
این  و  است  قانونی  ارش��اد  وزارت  به  دولتی 
می  هم  قضائیه  قوه  های  گهی  آ شامل  موضوع 
و  اداری  تخصصی  هیئت  رای  متن  در  شود. 
است:  آمده  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  امور 
2 قانون  5 از ماده  »نظر به اینکه به موجب بند 
فرهنگ  وزارت  اختیارات  و  وظایف  اه��داف، 
به  مربوط  قوانین  اج��رای  اسالمی،  ارش��اد  و 
مقررات  و  ضوابط  تعیین  و  نشریات  و  مطبوعات 
های  گهی  آ نشر  و  توزیع  تمرکز  و  مربوطه 
دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور 
و  است  شده  اعالم  ارشاد  وزارت  اختیارات  از 

تاریخ  از  ها  گهی  آ نشر  قانون  اول  ماده  طبق 
و  ها  وزارتخانه  مذکور،  قانونی  الیحه  تصویب 
سازمان برنامه و شهرداری ها و سایر بنگاههای 
با سرمایه  دولتی و مؤسسات و شرکت هایی که 
گهی های دولتی  اداره می شوند، کلیه آ دولت 
کل  اداره  به  مستقیمًا  جراید  در  درج  جهت  را 

دارند. ارسال  تبلیغات  و  انتشارات 
یاد  قانون  در  مذکور  »ش��ه��رداری«  عبارت 
دولت  کلمه  دارد:  نکته  این  بر  داللت  که  شده 
و  نهادها  شامل  و  رفته  کار  به  اعم  معنای  به 
گردد  می  نیز  دولتی  غیر  عمومی  مؤسسات 
اهداف،  قانون  در  موجود  قراین  چنین  هم  و 
جمله  از  ارش��اد  وزارت  اختیارات  و  وظایف 
قانون   2 و ماده  عبارت نظام جمهوری اسالمی 

دارد. موضوع  همین  بر  داللت  جملگی  مذکور 
اجرایی  دستگاههای  ن��م��ودن  مکلف  ل��ذا 
خدمات  م��دی��ری��ت  ق��ان��ون   5 م���اده  م��وض��وع 
طریق  از  خود  های  گهی  آ انتشار  بر  کشوری 
با قانون  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موافق 

از اختیارات وزارت ارشاد می باشد: و 
وزارتخانه  کلیه  اجرائی:  دستگاه   :  5 ماده 
نهادهای  یا  مؤسسات  دولتی،  مؤسسات  ها، 
کلیه  و  دولتی  شرکتهای  غیردولتی،  عمومی 
مستلزم  آنها  بر  قانون  شمول  که  دستگاههایی 
شرکت  قبیل  از  اس��ت  ن��ام  تصریح  یا  و  ذک��ر 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  ایران،  نفت  ملی 
بیمه های  و  بانکها  بانک مرکزی،  ایران،  صنایع 

شوند.« می  نامیده  اجرائی  دستگاه  دولتی، 

خبرخبر

معاون اداره کل ارشاد اسالمی 
گفت:احتماال  رض��وی  خراسان 
سینمای  پنج  در  امسال  جشنواره 
اکران  ویالژتوریست  و  پیروزی  گلشن،  اطلس،  هویزه، 
خواهیم داشت.محمدرضا محمدی افزود: به دنبال مهیا 
کردن شرایط برای میزبانی پنج سینما از آثار جشنواره فیلم 
فجر امسال هستیم.وی اداممه داد:  امیدواریم بتوانیم 
جشنواره امسال را در پنج سینمایاحتمال اکران جشنواره 
فجر در 5 سینمای مشهد هویزه، اطلس، گلشن، پیروزی 
این  اجرای  امکان  اگر  اما  کنیم؛  برگزار  ویالژتوریست  و 
طرح را نداشته باشیم، با مدیران سینماها برای انتخاب 
با  سینماهای میزبان جشنواره تصمیم می گیریم. وی 
تاکید بر اینکه به صرف اکران آثار جشنواره در مراکز استان 
ها، نمی توان نام جشنواره را بر آن گذاشت، گفت: قصد 

های  اکران  در  را  جشنواره  بوی  و  رنگ  که  است  این  ما 
مشهد ایجاد کنیم و با الگوبرداری از تهران، جلسات نقد 
و بررسی فیلم ها را با دعوت از عوامل آن داشته باشیم.
محمدی با بیان اینکه برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه 
در جشنواره فیلم فجر نیز مد نظر است، افزود: به دنبال 
این هستیم که طی برگزاری جشنواره بر توجه به آثار بومی 
استان نیز تاکید بیشتری داشته باشیم و آن ها را پررنگ 
تر کنیم.معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون هیچ 
سیاست استانی برای جشنواره ابالغ نشده است، افزود: 
ما هنوز نمی دانیم قرار است چه اتفاقی رخ دهد و برنامه 
ها بر چه اساسی باشد، بنابراین منتظر ابالغ دستورالعمل 
ها هستیم اما جلسات داخلی ستاد جشنواره در استان را 

برای پیش بینی های الزم برگزار کرده ایم.

مدیرعامل سازمان فردوس های 
شهرداری مشهد از چاپ دو کتاب 

توسط این سازمان خبر داد.
حجت االسالم مهدوی دامغانی در این خصوص گفت: 
مجموعه سازمان فردوس ها متولی مرحله مهمی از زندگی 
انسان به نام مرگ است و پیرامون آن مباحث مختلفی 
بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  ضرورت  که  دارد  وجود 

نسبت به آن ها در جامعه امروز احساس می شود.
وی افزود: با همین رویکرد در بخش فرهنگی اقدام به 
تالیف دو کتاب با موضوعات »وصیت« و »ارث« شده است 
که معموال پرسش های زیادی در خصوص آن ها در ذهن 

افراد وجود دارد.
حجت االسالم والمسلمین مهدوی دامغانی با اشاره به 
محتوای این آثار، بیان کرد: اهمیت کتاب »ارث« از این 

نظر قابل توجه است که اموال هرکس، بالفاصله بعداز فوت 
به ورثه وی منتقل می شود و مبانی ارث نیز به استناد آیات و 
روایات، صریح و روشن است. در این کتاب سعی شده است 

اطالعات کافی در اختیار مخاطبین قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان فردوس ها ادامه داد:بحث وصیت 
نیز جایگاهی بسیار مهمی دارد که متاسفانه امروزه مغفول 

مانده است و اقسام مختلفی نیز دارد.
وی تصریح کرد: بسیاری تصور می کنند که حتما باید 
اموالی داشته باشند تا وصیت کنند درحالیکه این موضوع 
می تواند جنبه اخالقی داشته باشد و به اصطالح عهدی 
باشد. برای مثال پدری می تواند به فرزندش وصیت کند که 
خود را از رذایل اخالقی مانند دروغگویی دور نگه دارد و این 
کار مطمئنا می تواند تاثیر بسزایی در شخصیت و رفتار فرد 

وصیت شونده داشته باشد.

نمایشگاه  بیستمین  دبیر 
مشهد  ک��ت��اب  المللی  ب��ی��ن 
بین  نمایشگاه  بیستمین  گفت: 
فروش  تومان  ٦میلیارد  از  بیش  مشهد  کتاب  المللی 

را در کارنامه خود ثبت کرد.
مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون  گر  تحفه  افشین 
رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  بیستمین  کرد:  اظهار 
آذرماه در محل دائمی   ٨ الی   ٢ از  مشهدمقدس که 
و  ٦میلیارد  بود  شده  برپا  بین المللی  نمایشگاه های 
مدت  این  در  که  داشت  فروش  تومان  سیصدمیلیون 
تومان  میلیارد  یک  حدود  ها  مشهدی  روزانه  برپایی 

کتاب خرید کردند.
این  ب��رگ��زاری  روز   ٧ م��دت  در  داد:  ادام��ه  وی 

نمایشگاه ١میلیارد و ١٠٠میلیون تومان بن کتاب از 
عرضه  حضوری  فروش  صورت  به  عامل  بانک  سوی 

شد.
شاهد  که  گذشته  س��ال  در   : ک��رد  تصریح  وی 
مشهد  کتاب  نمایشگاه  دوره  نوزدهمین  برگزاری 
بودیم  ٢میلیارد و نهصد میلیون تومان فروش داشته 
ایم که امسال با رشد مطلوبی مواجه شدیم همچنین 
از  کتاب  بن  تومان  میلیون   ٩٥٠ گذشته  سال  در 

سوی بانک عامل فروخته شد.
برپایی  مدت  در  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
بازدید  غرفه ها  از  نفر  هزار   ٧٥٠ حدود  نمایشگاه 

کردند.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد خبر داد:احتمال اکران جشنواره فجر در 5 سینمای مشهد

تالیف دو کتاب جدید در سازمان فردوس ها

دبیر بیستمین نمایشگاه کتاب مشهد :

فروش بیش از ٦میلیارد تومان در بیستمین نمایشگاه کتاب مشهد  

خبر

کنسول جمهوری اسالمی پاکستان در مشهد با مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
دیدار کرد و توسعه روابط گردشگری و تبادل اشیاء موزه ای 

مورد بررسی قرار گرفت.
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فر  مکرمی  ابوالفضل 
محمود  با  دردی��دار  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
بخاری کنسول جمهوری اسالمی پاکستان در مشهد گفت:  
آمادگی داریم تمایالت و مشترکات فرهنگی بین دو کشور 
ایران و پاکستان را به تبادالت گردشگری  و فرهنگی تبدیل 

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

آمادگی داریم.
وی هم چنین به ظرفیت هایی از جمله گوهر سنگ های 
خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: 20 هزار نفر درمشهد در 
زمینه سنگ های قیمتی مشغول به کار هستند و از سال 
2016 به عنوان شهر جهانی گوهر سنگ ها انتخاب شده 

است .
با  و  بهترین  خراسان  فیروزه  که  این  باین  با  فر  مکرمی 
ادامه داد: سنگ های  کیفیت ترین فیروزه جهان است، 
عقیق، حدید، شرف الشمس از جمله ظرفیت های سنگ 

های قیمتی در استان است.
 روابط ایران و پاکستان قدیمی تر از تاریخ پاکستان

 هم چنین 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: این موضوع باید مکاتبات 
آن انجام شود و این موضوع به مقامات کشورپاکستان منتقل 

شود.
و  به خواهر خواندگی الهور  توجه  با  داد:  ادامه  بخاری 
مشهد ، باید تبادل اشیاء موزه خراسان با موزه این شهر انجام 

شود و در موزه الهور به نمایش گذاشته شود.
 هم چنین محمد رکنی مدیرموزه منطقه ای خراسان نیز 
در این دیدار گفت: نمایشگاه هنرهای تجسمی، نقاشی، 
موزه  در  توانیم  می  را   ... و  فیلم  عکاسی  خوشنویسی، 

خراسان برگزار کنیم.
اتصال  نقطه  تواند  می  خراسان  م��وزه   داد:  ادام��ه  وی 

خراسانی ها با تاریخ و فرهنگ پاکستان باشد.
رکنی  گفت: فیلم های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیز می تواند در سالن همایش 

های موزه خراسان به نمایش گذاشته شود.
میراث  پژوهشگاه  رئیس  بختیاری  محمود  چنین  هم   
فرهنگی خراسان رضوی گفت: یکی از شاخص ترین میراث 
معنوی ما نوروز است و خوشحال خواهیم شد که نوروز را به 

عنوان میراث ناملموس خراسان عرضه کنیم.
مشترکات  پاکستان  در  سند  دره  تمدن  داد:  ادامه  وی 
اشتراکات  موارد  این  و  دارد  بلخ  و  نیشابور  با  را  فرهنگی 
است،  افغانستان  و  ایران  پاکستان  بین  زیادی  فرهنگی 
اشیائی که  در نیشابور مربوط به عصر برنز و 5 هزار سال قبل 
کشف شده روابطی بین منطقه تمدنی ایران و پاکستان را به 

اثبات می رساند.
بختیاری تصریح کرد:  فردوسی و اقبال هر دو زبان فارسی 
را احیا کردند و این نیز یکی از موضوعات مطرح شده برای 

اکران  در موزه خراسان بزرگ است.

در دیدار کنسول پاکستان در مشهد با مدیرکل میراث 
فرهنگی خراسان رضوی بررسی شد: 

توسعه روابط گردشگری
 ایران و پاکستان

علی رغم آنکه در پی 
ارتقای جایگاه نازل 

حوزه فرهنگی در 
شهرداری وعدم باور و 

توجه به بعد فرهنگی 
فعالیت های شهرداری 

بودیم نه تنها هیچ 
حمایتی در عمل از سوی 

ذی نفوذان سازمانی 
اتفاق نیفتاد، که با 

تکلیف ماالیطاق ارتقای 
سه برابری درآمدهای 

این سازمان در شرایطی 
قرار گرفتیم که به 

دشواری فقط به حیات 
نباتی خود می توانستیم 

ادامه دهیم

,,

شهرداری باید در برنامه  ریزی و عمل خود تمامی این سالیق را در چارچوب ماموریت ها و قوانین و اسناد باالدستی حوزه فرهنگی لحاظ کند و 
نمی تواند و نباید با واژه ای مبهم و کلی روح اصالح طلبی به حذف سلیقه های مخالف اقدام کند

,,
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وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

خراسان  استان  کاربردی  علمی  دانشگاه  رئیس 
های  پژوهش  اط��الع��ات  سامانه  گفت:  رض��وی 
آینده کامل  تا دو ماه  مراکزعلمی ،کاربردی استان 

می شود. 
افتتاحیه  مراسم  حاشیه  در  تشکری  مرتضی 
مطلب  بیان  با  استان  وفناوری  پژوهش  نمایشگاه 
که  ام��روز  صبح  خبرنگار  سوال  این  به  پاسخ  در 
کاربردی  و  پژوهش  توسعه  در  تاثیر  چه  نمایشگاه 
افزود:  باشد،  داشته  می تواند  ها  پژوهش  شدن 
دانشگاه  ب��رای  ف��ن��اوری  و  پ��ژوه��ش  نمایشگاه 
یکی  دارد  مختلف  کارکرد  چند  کاربردی  علمی 
علمی کاربردی  مراکز  که  است  این  کارکردها  از 
و  پژوهش  حوزه  وارد  تر  جدی  که  می شوند  تشویق 

فناوری شود.
 ، علمی  مراکز  همچنین  داد:  ادام��ه  تشکری 
دستاوردهای  تا  کند  می  پیدا  فرصت  کاربردی 
حوزه پژوهش و فناوری خود را به نمایش بگذارند.

پژوهشها  و  ها  ایده  برخی  همچنین  افزود:  وی 
استفاده  نمایشگاه  فرصت  از  نشدند  تجاری  که 
خود  پ��ژوه��ش  ش��دن   ت��ج��اری  ب���رای   کنند  م��ی 
دستگاه های  و  متقاضی  شرکتهای  با  قراردادهایی 

کنند. می  منعقد  اجرایی 
محصوالت  و  ها  ن��وآوری  برخی  داد:  ادامه  وی 
فناورانه که توسط مراکز رشد مراکز علمی کاربردی 
این  در  است  شده  انجام  مراکز  این  دانشجویان  یا 

نمایشگاه عرضه می شود.
نوعی  به  نمایشگاه  این  گفت:همچنین  تشکری 
جریان سازی برای حوزه پژوهش و فناوری را انجام 

می دهد.
برای  مجالی  نمایشگاه  این   : کرد  تصریح  وی 
نظام  کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه  بهتر  معرفی 
اجرایی،  های  سازمان  به  کاربردی  علمی  آموزشی 
سایر  و  داوطلبان  مردم،  موسسات،  و  ها  شرکت 

دانشگاه ها است.
این  توانمندی ها و ظرفیت های  افزود:  تشکری 
می  معرفی  دارد  که  هایی  رشته  قالب  در  دانشگاه 
علمی  آموزش  دانشگاهی  مراکز  با  جامعه  و  شود 

بهتر آشنا می شوند. کاربردی 
علمی  آم���وزش  مرکز   20 ح��دود  اف���زود:  وی 

ای��ن  در  اس���ت���ان  ک���ارب���ردی 
البته  دارن��د  حضور  نمایشگاه 
در  ها  شهرستان  از  مراکز  برخی 

کرده اند. شرکت  نمایشگاه  این 
ازه��م��ه  ش���د:  ی�����ادآور  وی 
علمی  دان��ش��گ��اه  گ���روه ه���ای 
ک��ش��اورزی  جمله  از  ک��ارب��ردی 
و  ه��ن��ر  و  ف��ره��ن��گ  ،ص��ن��ع��ت، 
در  اجتماعی  خدمات  و  مدیریت 

دارند. نمایشگاه حضور  این 
علمی  دان���ش���گ���اه  رئ���ی���س 
این  به  پاسخ  در  استان  کاربردی 
کاربردی  علمی  مراکز  که  سوال 
که  باشند  داشته  باید  ویژگی  چه 
کنند؟  پیدا  حضور  نمایشگاه  در 
دستاوردهای  که  مراکزی  گفت: 
و  پژوهش  ح��وزه  در  مشخصی 
به  ها  آن  ایده  و  داشتند  فناوری 
اولیه  نمونه  مقیاس  در  محصولی 
باشد  شده  تبدیل  آزمایشگاهی 
دارند  حضور  نمایشگاه  این  در 
که  ب��وده  این  بر  نیز  ما  تاکید   ،
محصولی  در  خالقیت  و  نوآوری 
داشته  وجود  میکنند  عرضه  که 

باشد.

درب��اره  س��وال��ی  ب��ه  پاسخ  در  وی 
مبتنی  و  فناورانه  محصوالت  آم��ار 
اظهار  دانشگاه  این  در  پژوهش  بر 
کرد: آمار و ارقام  در حال جمع آوری 
علمی  مراکز  تعدد  به  توجه  با   ، است 
 mIs ن��ام  ب��ه  ای  سامانه  ک��ارب��ردی 
پژوهشی داریم که مراکز ملزم به ثبت 
و  شده اند  سامانه  این  در  پژوهش ها 
و  ها  فعالیت  گستردگی  به  توجه  با 
آمار  این  آینده  ماه   2 حدود  تا  مراکز 

جمع آوری و مشخص خواهد شد.
روی��ک��رد  اینکه  درب���اره  تشکری 
علمی  دانشگاه  در  ها  پژوهش  بیشتر 
در  گفت:  است؟  بوده  چه  کاربردی 
ما  رویکرد  آموزش  مانند  هم  پژوهش 
توسعه و بهبود و دانشی کردن فضای 

کسب و کار است.
برای  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
دانش بنیان کردن فضای کسب و کار 
و  شود  طی  تری  طوالنی  فرآیند  باید 
کار  و  کسب  فضای  کردن  دانشی  ما 
دانش  ما  که  چرا  کردیم   تر  راح��ت 
میکنیم  کار  فضای  وارد  را  کاربردی 
از  که  دهیم  می  آموزش  را  شاغالن  و 
مسائل  حل  ب��رای  علمی  روش ه��ای 

پژوهش  حوزه  در  ما   چنین  هم  کنند،   استفاده 
کار  و  کسب  فضای  بهبود  که  هستیم  این  دنبال  به 
کار  و  کسب  فضای  علمی  شاخص های  ارتقای  با 

انجام شود.
ویژگی  چقدر  که  س��وال  ای��ن  به  پاسخ  در  وی 
و منطقه ای در پژوهش  اقلیم و شرایط بومی  های 
است  شده  توجه  کاربردی  علمی  دانشگاه  های 
گونه  این  ذات��ًا  کاربردی  علمی  دانشگاه  گفت: 
رها  ها  سنجی  نیاز  و  نیازها  از  نمی تواند  و  است 
نیازهای  اس��اس  بر  ما  پژوهش  و  آم��وزش  باشد  
منطقه  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  که  است 
حوزه  در  وقت  هیچ  ما  نتیجه  در  می کنند  اعالم 
بلکه  نیستیم  محور  عرضه  پژوهش  و  آموزش  های 
اساس  بر  را  پژوهش  و  آموزش  و   محوریم   تقاضا 
نیاز بنگاههای اقتصادی در منطقه شکل میدهیم.

پژوهش  و  آم��وزش  بر  تمرکز  نتیجه  درب��اره  وی 
کار  و  کسب  فضای  بهبود  یا  کار  و  کسب  به  منجر 
گفت: برخی از پژوهش ها و نوآوری ها به اشتغال 
را  جدید  اشتغال  امکان  و  شود  می  منجر  جدید 
موجب  ها  برخی  و  کند  می  فراهم  جوانان  برای 
وری  بهره  بر  عالوه  و  می شود  کار  و  کسب  بهبود 
افزوده  ارزش  بیشتر  تولیدی  کمتر  هزینه  صرف  با 

بیشتر را به دنبال دارد.
نمایشگاه   : گفت  پژوهش  نمایشگاه  درباره  وی 
پژوهش فرصت هایی است که در اختیار موسسات 
و  عالی  آم���وزش  موسسات  پژوهشی  و  علمی 
پژوهش  می توانند  که  است  گرفته  قرار  دانشگاهها 
و یافته های خود را عرضه کنند و مردم و جامعه را 
و  علمی  عرصه  در  شان   های  دستاورد  جریان  در 

فناوری قرار دهند.
داد:  ادامه  استان  دانشگاههای  شبکه  عضو  این 
شود  می  بهتر  سال  هر  نمایشگاه  طبیعی  طور  به 
باشد  می تواند  هم  این  از  بهتر  نمایشگاه  هرچند 
محصوالت  از  باید  نیز  اجرایی  دستگاه های  اما 
حمایت  نوآورانه  فناورانه  دستاوردهای  و  پژوهشی 
از  حمایت  راستای  در  و  باشند  داشته  تری  جدی 

از این تولیدات را بپذیرند. آنها ریسک استفاده 
نمایشگاه  کارکردهای  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
این است که افراد دستاوردهای را ارائه می کنند و 
انتخاب  را  نیاز  از طرفی محصوالت و خدمات مورد 
موسسات  بین  مالقات  فرآیند  این  در  که  کنند  می 
اقتصادی  مراکز  و  ها  بنگاه  و  پژوهشی  و  علمی 

برقرار می شود.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی در گفت وگو با صبح امروز: 

پژوهش های علمی و کاربردی درسامانه ثبت می شود
اخبار
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خراسان  کشتی  هیئت  رئیس 
دوره  ی��ک  ب��رگ��زاری  از  رض���وی 
»خراسان  ج��ام   ، کشتی  المللی  بین  مسابقات 
داریم  نظر  در  گفت:  و  داد  خبر  مشهد  در  بزرگ« 
رده سنی خردساالن  در  دوره مسابقات کشتی  یک 
در  که  کشورهایی  حضور  با  »فردوسی«  نکوداشت 
مشهد  در  را  بوده اند  بزرگ  خراسان  جزو  گذشته 
و  رویداد مهم  این  برگزاری  پیشنهاد  که  کنیم  برگزار 
بین المللی را به فدراسیون کشتی ارسال کرده ایم.
سید مسعود ریاضی افزود: این رودیداد مهم قرار 
تاجیکستان،  همچون  کشورهایی  حضور  با  است 
قرقیزستان  ازبکستان،  ترکمنستان،  افغانستان، 

خراسان  جزو  گذشته  در  کشورها  این  از  )بخشی 
خراسان  استان های  همراه  به  ب��وده ان��د(  ب��زرگ 

رضوی، شمالی و جنوبی برگزار شود.  
بین المللی،  رقابت  این  برگزاری  زمان  درباره  وی 
بی نظیر  جایگاه  و  شخصیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
تاثیر  و  ایران  فرهنگ  در  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 
 25 روز  جهان،  فرهنگ  از  عظیمی  بخش  بر  وی 
برگزاری  برای  بزرگداشت فردوسی(  اردیبهشت )روز 

این رقابت ها در نظر گرفته شده است.
که  هستیم  این  بدنبال  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
تقویم  در  بزرگ«  »خراسان  جام  کشتی  مسابقات 
برگزار  ساله  هر  و  ثبت  المللی  بین  مسابقات  ساالنه 

شود.

مصاحبه  در  دار  عاطفه  مهال 
خصوص  در  امروز«  »صبح  روزنامه  با 
در  کاناپولو  تمرین  برای  گفت:  کاناپولو  تیم  تمرینات 
در  و  ندارد  وجود  تمرین  برای  مکانی  هیچ  خراسان 
خصوص لیگ که قرار بر برگزاری آن بود نیز تا کنون 
خبری  نیز  لیگ  اردوی  از  و  نیست  دست  در  خبری 

نیست.
در  آسیایی  برون مرزی  مسابقات  کرد:  تصریح  وی 
سال آینده به میزبانی ایران یا سنگاپور برگزار خواهد 
شد، البته قرار بود این مسابقات در ایران برگزار شود 
با  اما  بود،  کرده  کسب  خود  برای  را  میزبانی  این  و 
مخالفت دیگر کشورها به جهت دوری راه و نیز شرایط 

حجاب در ایران مواجه شده و ممکن است میزبانی به 
کشوری مانند سنگاپور انتقال پیدا کند. 

عاطفه دار اظهار داشت: یکی از شرایط سخت برای 
دیگر کشورها مسئله حجاب و قانون ایران است و در 
نشان  واکنش  قایقرانی  فدراسیون  مسئله  این  مقابل 
داد و اذعان کرده بود که سایر کشورها باید به میزبان 
بودن ما احترام بگذارند و به همین جهت هنوز کامال 
مشخص نیست که ایران میزبانی را عهده دار می شود 
خواهد  معرفی  کاناپولو  مسابقات  میزبان  سنگاپور  یا 

شد.
برگزار  ماه  شهریور  در  مسابقات  کرد:  مطرح  وی 
اردوها  با شروع  میزبانی  این  قبولی  نتیجه  و  می شود 
در  نیز  لیگ  اردوهای  آغاز  زمان  و  شده  مشخص  نیز 

دی ماه سال جاری است.

افتتاحیه  در  فتاحی  ف��رزاد 
مدرسه ای  درون  ورزشی  المپیاد 
مجموعه مدارس در خصوص نقش 
ورزش در زندگی اظهار کرد: با توجه به اثرات ورزش در 
از جمله رشد  نوجوانی  در سنین  به ویژه  انسان ها  بدن 
باید  قدی و کاهش استرس و قدرت پذیرش در گروه، 
به سمتی برویم که همه خانواده ها در کنار تحصیل باید 

برای ورزش فرزندانشان تالش کنند.
ادامه  در  رضوی  خراسان  وجوانان  ورزش  کل  مدیر 
افزود: تحقیقات نشان داده است افرادی که از 8 سالگی 
سالگی   70 سنین  در  می کنند،  ورزش  منظم  طور  به 
برخوردار  کامل  سالمتی  و  اندام  تناسب  از  می توانند 

باشند.
فتاحی تصریح کرد: بسیاری از بیماری هایی که امروزه 

گریبان مردم ما را گرفته است مانند بیماری های تنفسی و 
گوژ پشتی و حتی بیماری های قلبی در اثر کمبود حرکت 

می باشد.
فتاحی عنوان کرد: خانواده ها هزینه هایی که صرف 
ورزش فرزندانشان می کنند را باید سرمایه گذاری برای 
آینده آنها بدانند چرا که عالوه بر پیشگیری از آسیب های 
نیز  اجتماعی  آسیب های  از  جلوگیری  باعث  جسمی 

می شود.
وی در خصوص المپیاد استعداد های برتر کشور نیز 
چیزی  گذشته  روز  چند  طی  در  خوشبختانه  گفت: 
حدود 1000 نفر از دانش آموزان استان درغالب المپیاد 
استعدادهای برتر به استان های مختلف اعزام شدند که 
از بین این ورزشکاران، 110 مدال برای استان کسب شد 

و حاصل آن کسب رتبه 2 خراسان رضوی در کشور بود.

 رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی خبر داد

برگزاری مسابقات بین المللی کشتی، جام »خراسان بزرگ«
عضو خراسانی تیم ملی کاناپولو ایران در گفت و گو با صبح امروز 

هم چنان تمرینی در خراسان برای این تیم برگزار نمی شود
مدیر اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

المپیادهای درون مدرسه ای، حرکتی به سوی رشد و بالندگی دانش آموزان است

و  گل محمدی  یحیی  ورزشی،  خبر  روزنامه  از  نقل  به 
پدیده، در لیگ این فصل همه فوتبال دوستان را مجذوب 
خودشان کرده اند، تیمی که چراغ خاموش با شایستگی به 
صدر جدول رسید و حاال شانه به شانه مدعیان در کورس 
قهرمانی است. دیروز فرصتی مناسب بود تا با سرمربی 

موفق این روز ها از هر دری صحبت کنیم.
* معجزه یحیی در پدیده! به سبک تیم های گواردیوال 

بیشترین مالکیت توپ را در اختیار دارید...
بحث معجزه نیست، بحث تمرکز و تمرین است؛ البته 
یک موضوع دیگر هم در این بین وجود دارد که عالوه بر 
پاسکاری  و  تیمی  باالی توپ، سرعت  مالکیت و گردش 
بسیار باالیی داریم و کمتر این امکان را به حریف می دهیم 
که صاحب توپ شود. خدا را شکر روش های ما تاکنون 

عالی جواب داده است. 
* پدیده تیمی یک دست در اختیار دارد با کمترین فاصله 

بین نفرات.
این  و  دارند  را خیلی دوست  تیم شان  پدیده  بازیکنان 
نکته بسیار مهمی است که موجب می شود آن ها با تمام 
وجود کار کنند. تیم ما یک دست است و هر بازیکنی که به 
زمین برود، چون در قالب تیمی تعریف شده قرار می گیرد 

وظیفه اش را به نحو احسن انجام می دهد.
* یحیی گل محمدی چه جاه طلبی ای با تیمش دارد، 

قهرمانی، کسب سهمیه یا...؟
باشگاه  کدام  در  ببیند  باید  مربی  که  است  این  بحث 
کار می کند. اگر امکانات خوب داشته باشید و... مطمئنًا 
داعیه قهرمانی و سهمیه و به قول شما جاه طلبی خواهید 
داشت، اما تیم ما امکانات و پول کافی ندارد به همین دلیل 

من و تیمم منطقی فکر می کنیم.
* از آرزو های بزرگ تان با پدیده حرف بزنید.

هم  دیگر  مدعی  تیم های  یک دهم  شاید  امسال  ما 
که  دارند  بزرگی  آرزو های  ما  بازیکنان  اما  نکردیم،  هزینه 

می خواهند به آن برسند و برای آن تالش می کنند. 
* یعنی واقعاً با تیم فعلی و جایگاه ممتازتان دنبال قهرمانی 

یا سهمیه نیستید؟
قهرمانی و سهمیه امکانات می خواهد. من نمی خواهم 
راجع به مشکالت، امکانات و مسائل مالی حرف بزنم، اما 
می توانم این را بگویم که ما برای آرزوهای مان می جنگیم 
و به طرفداران مان قول می دهم که بهترین نتایج را کسب 
کنیم، اما واقعًا شرایط خیلی سخت است و امکانات بسیار 

کمی داریم. 
ولی  نداشته اید،  فوالد  با  مذاکره ای  هیچ  گفتید  شما   *
مدیرعامل فوالد اخیراً گفت: با شما به توافق رسیده بودند که 

استاندار خراسان زنگ زد و یحیی منصرف شد!
نفت  با  بازی  از  بعد  نداشتم،  کسی  با  جلسه ای  من 

مسجد سلیمان من گفتم از پدیده استعفا می دهم، اما در 
هر صورت شرایط به گونه ای شد که ادامه دادم. بحث فوالد 
هم از طریق رابطه ها با من مطرح شد، اما این صحبت ها به 
مرحله جدی نرسید. من خودم پدیده را خیلی دوست دارم 
و فوالدی ها هم که وضعیتم در این تیم و شرایطم را دیدند 

بحث ها را ادامه ندادند. 
* از ماشین سازی بپرسیم یا از دیدارتان با استقالل؟!

ما که در ابتدا باید به مصاف ماشین سازی برویم، بازی 
ما با استقالل به شکل عجیبی لغو شد و همه فهمیدند 
فشار هایی از باال آورده اند. خیلی راحت و ریلکس و بدون 
این  بدون  کردند؛  لغو  را  استقالل  با  ما  دیدار  خونریزی 
ما  لیگ  اقتدار  و  ماهیت  مسئله  این  بیفتد!  اتفاقی  که 
را زیر سؤال برد! ما باید هفته دوازدهم با استقالل بازی 
بازی  با استقالل  پانزدهم  باید هفته  اما االن  می کردیم، 
کنیم. در هیچ کشوری نمی بینید که به این راحتی بازی 

با  ما  دیدار  برای  برنامه ریزی ای  دیگر  سوی  از  شود.  لغو 
ما  چون  نبود،  منصفانه  اصالً  که  دادند  انجام  سپاهان 
پیش از دیدار با سپاهان 4 روز فرصت استراحت داشتیم 
در حالی که سپاهانی ها پس از 6 روز به مصاف ما آمدند 

و طبیعی است که شرایط برای آن ها خیلی مهیئتر بود.
* خیلی دلتان پر است!

بله از این مسائل ناراحتم. در هفته دوازدهم شرایط ما 
چندان  استقالل  اوضاع  و  عالی  استقالل  با  بازی  برای 
خوب نبود، اما به هر حال آن ها یک »ژن خوب« داشتند 

که ما از آن بی بهره بودیم!
* ماشین سازی تیم خوبی است که تا االن یقه چند تیم 

مدعی را هم گرفته، مقابل این تیم چه نتیجه ای می گیرید؟
از زمانی که رضا مهاجری به این تیم رفته، آن ها پیشرفت 
بهتری داشتند و مقابل تیم های بزرگ بازی ها و نتایج قابل 
قبولی کسب کردند به همین دلیل کار ما برای رویارویی 
با این تیم خیلی سخت است و باید خیلی تمرکز کنیم تا 

بهترین نمایش را مقابل آن ها ارائه دهیم. 
* عده ای می گویند شما حرف از قهرمانی و حتی کسب 

سهمیه نمی زنید تا فشار را از تیم تان بردارید!
بحث فشار برداشتن نیست! مشکالتی داشتیم و داریم 
که هنوز هم به قوت خود باقی است. زمین تمرین خوب 
نداریم حتی شاید باور نکنید توپ با شرایط خوب و مناسب 

هم برای تمرینات نداریم. 
* بحث انتقال مالکیت پدیده به کجا رسید؟

به  ولی  شده،  تحوالتی  نیست.  ت��ازه ای  خبر  که  هنوز 
استاندار  هست.  کماکان  مشکالت  و  نرسیده  نتیجه 
خراسان و شهرداری خیلی تالش می کنند که به ما کمک 
کنند و اقدامات خوبی را هم انجام دادند که قابل تقدیر و 

تشکر است.

گزارشخبر
با فشار هایی از باال خیلی ریلکس و بدون خونریزی بازی با استقالل را لغو کردند

گل محمدی: استقالل »ژن خوب« داشت اما ما نداشتیم!

طی مراسمی با حضور سرپرست استانداری خراسان 
دستگاههای  مدیران  و  ها  دانشگاه  روس��ای  رض��وی، 
و  جشنواره  استان،  صنعتی  ه��ای  واح��د  و  اجرایی 
نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری در محل 

نمایشگاه های بین المللی مشهد گشایش یافت.
این نمایشگاه که با شعار »پژوهش و فناوری بستری 
برای تجاری سازی و فرصتی برای سرمایه گذاری« برپا 
شده است، دانشگاه ها و واحدهای فناور، واحد های 

صنعتی و شرکت های دانش بنیان حضور دارند.
آوری  فراهم  ساالنه  نمایشگاه  این  برگزاری  از  هدف 
شرایطی برای ارتباط بیشتر و بهتر دانشگاهها و واحدهای 
فناور با صنعت، تجاری سازی ایده ها و محصوالت در 
راستای رونق اقتصادی و حل برخی مشکالت فراروی 
جامعه و صنعت است. در این نمایشگاه دانشگاهها و 
واحد های فناور و دانش بنیان استان محصوالت و نتیجه 
تحقیقات و پژوهش های خود را در 350 غرفه به وسعت 
11 هزار متر مربع به نمایش گذاشته اند. همچنین 9 
کشاورزی،  پزشکی،  های  زمینه  در  فناورانه  برتر  طرح 
شیمی، سالمت و سایر عرصه های دانش بنیان با حضور 
شد.   رونمایی  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
تخصصی  نمایشگاه  نخستین  نمایشگاه،  این  کنار  در 
دهمین  و  غرفه   23 در  گ��روه   23 شرکت  با  مشاوران 
شرکت 50  با  نیز  دستباف  فرش  تخصصی  نمایشگاه 
مشارکت کننده داخلی در 50 غرفه افتتاح شد که اصیل 
ترین فرش های دستباف ایران و تابلو فرش های مختلف 

در آن معرفی و به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه های یاد شده تا 15 آذر ماه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر است.

ساخت 20 گذرکاه مخصوص افراد 
دارای معلولیت در آرامستان های مشهد

از  مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
ساخت 20 گذرگاه )رمپ( مخصوص عبور و شهروندان 

دارای معلولیت و جانبازان طی سال گذشته خبر داد.
ب  دامغانی  مهدوی  المسلمین  و  حجت االسالم 
گفت: در راستای خدمت رسانی شایسته به افراد دارای 
امکانات  و  محیط  تجهیز  و  مناسب سازی  معلولیت، 
آرامستان ها در دستور کار است. وی با اشاره به اقدامات 
انجام شده در این خصوص افزود: ساخت 20 گذرگاه 
معلولیت  دارای  افراد  مرور  و  عبور  مخصوص  )رمپ( 
مجتمع  رستوران،  اداری،  ساختمان  در  جانبازان  و 
و  جدیداالحداث  بلوک های  ورودی  سنگ تراشان، 
سرویس بهداشتی اختصاصی از جمله اقدامات انجام 

شده در این سازمان است. 

اخبار
هم زمان با  افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری در 

مشهد انجام شد:
رونمایی از 9 طرح برتر فناورانه

به مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی تاکید کرد:
نقش آفرینی بخش خصوصی، با تشکیل 

جامعه حرفه ای هتلداری 
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ای  حرفه  جامعه  تشکیل  با  گفت:  رض��وی  خراسان 
آفرینی  نقش  روند   ، رضوی  خراسان  استان  هتلداران 

بخش خصوصی وارد فاز اجرایی خواهد شد. 
ابوالفضل مکرمی فر افزود:  پس از پیگیری های متعدد 
مشترک توسط هیئت موسس جامعه حرفه ای هتلداران 
استان خراسان رضوی و به همت اداره کل میراث فرهنگی 
، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نهایتا ابالغ 
اساسنامه تیپ هتلداران ، معرفی کاندیداهای عضویت 
در هیئت مدیره و بازرسین ، این جامعه مقرر است پس 
جاری  ماه  آذر  تاریخ 26  در  عمومی  مجمع  برگزاری  از 
تاسیس گردد. وی ادامه داد:  به استناد ماده 25 آیین 
نامه ، سازمانمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
های  تشکل  فعالیت  و  تشکیل  نحوه  دستورالعمل 
گردشگری را  طی نامه شماره 26671 مورخ 10/8/95 
معاون محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان میراث 
فرهنگی کشور به کلیه ادارات استانی ابالغ و از تاریخ ابالغ 
الزم االجرا شده است.  وی تصریح کرد: در همین راستا 
برابر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور  ،  
تاسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی شده و 
اتحادیه های صنفی وجاهتی در چارچوب قوانین و مقررات 
کشور  نداشته و فقط تشکل گردشگری مورد اشاره می 
تواند در بخش های پیش بینی شده نسبت به انجام امور 
قابل تصدی اقدام کند.وی یادآور شد: در سایر تاسیسات 
گردشگری شامل اقامتگاه های بوم گردی ، هتل آپارتمان 

ها و مهمانپذیر ها در نوبت تشکیل هستند.

ماهیانه 48 تن پسماند عفونی در بخش 
غیردولتی خراسان رضوی تولید می شود

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی گفت: ماهیانه معادل 48 تن پسماند 
عفونی در بخش غیردولتی این استان شامل مطب ها، 

درمانگاه ها و آزمایشگاه ها تولید می شود.
محمد عرفانی بیان کرد: این میزان زباله عفونی تولیدی 
در هر ماه غیر از زباله های تولیدی از سوی 62 بیمارستان 
این استان است. وی اظهار کرد: هم اکنون 1000 مطب 
در کالنشهر مشهد قرارداد انتقال پسماندهای عفونی به 

شرکت های بی خطرسازی را دارند.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست 
و 90  درمانگاه  همچنین 135  گفت:  رضوی  خراسان 
آزمایشگاه در مشهد برای بی خطرسازی زباله های عفونی 
تولیدی خود با سازمانها و دستگاه های مرتبط همکاری 

دارند. 

سالمت
قواعد ورزش کردن در روزهای 

برفی و بارانی

در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور 
تیم پیام خراسان میزبان تیم والیبال پیکان است 
و این در حالی است که در صورت پیروزی در این 
دیدار کسب عنوان نایب قهرمانی تیم والیبال پیام 

خراسان در نیم فصل اول مسجل خواهد شد. 
مدیر عامل تیم والیبال پیام خراسان با حضور در 
دفتر روزنامه »صبح امروز« با بیان این مطلب گفت: 
ساعت  مهران  سالن  در  آذر  چهارشنبه 14  امروز 
16 دیداری حساس برابر تیم منسجم، متمول و 
یکدست پیکان برگزار می شود که به خاطر همین 
صورت  به  ه��واداران  برای  دی��دار  این  حساسیت 
با  می توانند  مشهدی  ه��واداران  و  است  رایگان 
حضور در سالن مهران از تیم شهر خود در مقابل 

پیکان تهران حمایت کنند.
علی شیخ االسالمی افزود: تا پایان نیم فصل اول 
2 دیدار باقی مانده داریم که یک دیدار در خانه در 
برابر تیم والیبال پیکان و دیدار پایانی خارج از خانه 
مقابل تیم گنبد را برگزار خواهیم کرد و بازیکنان و 
کادر فنی ما شایستگی این را دارند که با پیروزی در 
برابر این دو تیم عنوان قهرمانی در نیم فصل اول 

را کسب کنیم. 
وی یادآور شد: در دیدار امروز مقابل تیم والیبال 
پیکان با رای کمیته انضباطی فدراسیون متاسفانه 
اما  ن��داری��م،  اختیار  در  را  موسوی  سیدمحمد 
بازیکنانی داریم که می توانند این کمبود را در زمین 

جبران کنند.
وی درباره اسامی داوران در دیدار مقابل پیکان 
گفت: داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم محمد 
و  پورکاشیان  حسین  داوری  ناظر  عشقدوست، 

نماینده سازمان لیگ یونس حسن زاده است.
وی ادامه داد: شورای شهر و به خصوص شهردار 
مشهد که خود از بدنه ورزش استان است به خوبی 
ما را درک و حمایت می کنند و این در حالی است 
که متاسفانه هیئت والیبال استان نه رئیس دارد و 
نه دبیر و در واقع هیئتی نیمه تعطیل است که این 
برای یک استان که تیم والیبال آن تنها باحمایت 
هواداران پرشور و دوست داشتنی پله های صعود 
سرپرست  نیست.  جالب  چندان  می کند  طی  را 
سرکار  بر  ساعتی  و  دوشنبه  روزهای  فقط  هیئت 
خود حضور دارد و تمام کارهای مربوط به تیم را 

خودمان می چرخانیم.

شیخ االسالمی در ادامه گفت: با حل مشکالت 
حقوقی که با مجید خرمی درباره مالکیت تیم پیام 
خراسان داشتیم خوشبختانه با وساطت دوستان 
ترویج  را  فرهنگ جوانمردی  که  ورزش  اهمیت  و 
می کند سوتفاهم ها حل شد و امروز از بهترین و 

نزدیک ترین دوستان من محسوب می شود.
مدیر عامل پیام مشهد در پاسخ به این سوال که 
چرا والیبال را انتخاب کردید، گفت: بعد از اینکه در 
فوتبال ناجوانمردی ها و مشکالت زیادی را پشت 
سر گذاشتم تصمیم گرفتم به تهران مهاجرت کنم و 
در تیم سایپا به عنوان مشاور مدیرعامل کار خود را 
ادامه دهم که خوشبختانه برای کسب تجربه بسیار 
مفید بود، اما با یک تماس تلفنی به مشهد آمدم و 
چون موطن و شهرم را دوست دارم و برای اعتالی 
ورزش استان و مشهد هرکاری که در توان داشته 
باشم خواهم کرد، خیلی اتفاقی وارد عرصه والیبال 

شدم. 
جبار  با  تلفنی  تماس  این  در  داد:  ادام��ه  وی 
تیم  تشکیل  حال  در  که  این  درب��اره  قوچان نژاد 
والیبال است به مشهد آمدم جلسه ای با اعضای 
شورای شهر و شهردار مشهد برگزار شد و در دقیقه 
90 تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه مالکیت 
تیم پیام خراسان را در اختیار داشتم به عنوان مدیر 
برتر  لیگ  مسابقات  در  خراسان  پیام  نام  و  عامل 

والیبال کشور حضور داشته باشیم.
شیخ االسالمی درباره مشکالت سالن مهران 
آینده  بازی های  درباره  فدراسیون  ناظر  رای  و 

فنی  نظر  از  مهران  سالن  داد:  ادامه  تیم  این 
سالن  س��ازی  زیبا  بحث  فقط  ن��دارد  مشکلی 
رختکن  ورودی،  و  خروجی  دره��ای  جمله  از 
بازیکنان و نور سالن مشکالتی وجود داشت که 
با  و  شده  حل  مشکالت  از  برخی  خوشبختانه 
حمایت مسئوالن استانداری، شهرداری و اداره 
ورزش و جوانان استان طی یکماه تعطیلی نیم 
فصل اول موارد دیگر سالن را هم پیگیری و حل 

خواهیم کرد.
باشگاه  برای  مالی  حامیان  جذب  درباره  وی 
والیبال پیام خراسان نیز گفت: متاسفانه صنایع 
و کارخانجات استان حمایتی نمی کنند و چشم 
که  است  شهرداری  و  شهر  ش��ورای  ما  چراغ  و 
پایان نیم فصل  البته طی یکماه فرصتی که در 
اول داریم جلساتی را با استانداری، شهرداری و 
مدیران صنایع برگزار خواهیم کرد و راهکارهای 
جذب حمایت های مالی را بررسی خواهیم کرد. 
داد:  ادامه  مشهد  پیام  والیبال  تیم  مدیرعامل 
استان  جوانان  و  ورزش  اداره  است  الزم  نظر  به 
ورزش  نخبگان  از  دعوت  و  فکر  اتاق  تشکیل  با 
در  ورزش  توسعه  و  پیشرفت  راهکارهای  استان 
استان را پیگیری کند. چون تنها استانی هستیم 
تمام  در  ورزشی  نخبگان  و  پتانسیل  که ظرفیت، 
سطوح اعم از بازیکن، مربی و هوادار را داریم و این 
حق طبیعی مردم استان خراسان است که در تمام 
رشته های ورزشی در لیگ برتر تیم داشته باشند، 
ورزش  عاشق  خطه،  این  خونگرم  مردم  چراکه 

هستند.
را  دیدارها  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نمی کنید، گفت: سالن  برگزار  بهشتی  در سالن 
برنامه های  و  مسابقات  درگیر  همیشه  بهشتی 
ورزشی است و از طرف دیگر کف پوش سیمانی آن 

مناسب برگزاری دیدارهای والیبال نیست.
شهرداری  کرد:  نشان  خاطر  االسالمی  شیخ 
سالن امید و نشاط را راه اندازی کرده است سالنی 
که از نظر زیبایی، فضا و امکانات حرف اول را در 
استان می زند، اما متاسفانه در این سالن پیش بینی 
سکو برای تماشاچیان نشده است که اگر طراحان 
دهند،  انجام  مناسبی  برنامه ریزی  مهندسان  و 
امکان بازسازی و مرمت مجدد مهیاست و می توان 
ادامه  سالن  این  در  ورزش��ی  سکو های  نصب  با 
سالن  این  در  را  خراسان  پیام  والیبال  بازی های 

پیگیری کرد.
مشاور مدیر عامل سایپا در پاسخ به این سوال 
که در خصوص استعدادیابی و تشکیل تیم های 
خوشبختانه  گفت:  گرفته اید،  تصمیمی  پایه 
جوانان  تربیت  و  سازندگی  در  خراسانی  مربیان 
زحمات  رض��وی  خراسان  والیبال  نوجوانان  و 
زیادی کشیده اند و این استعدادها تشنه حضور 
تشکیل  با  امیدواریم  هستند  ورزشی  میادین  در 
تیم های پایه و حضور در مسابقات کشوری از این 
ظرفیت و پتانسیل برای پیشرفت و توسعه والیبال 

استان استفاده کنیم. 
والیبال  تیم های  کرد:  تصریح  االسالمی  شیخ 
جوانان و نوجوانان پیام خراسان تشکیل و سازمان 
دهی شده است و بزودی مسابقات این رده های 

سنی برگزار خواهد شد.
والیبال  تیم  بازیکنان  و  فنی  کادر  درب��اره  وی 
پیام خراسان خاطر نشان کرد: جبار قوچان نژاد 
سعید  موسوی،  سیدمحمد  سرمربی   عنوان  به 
عبدی،  علیرضا  ببرخان،  مجتبی  وند،  مصطفی 
شهروز همایونفر، سحاب دلقندی، علی سجادی، 
امیرحسین ناوی، سجاد سربرقی، ستار صوالنی، 
سپهر  شاهی،  حیدری  بهزاد  یوسفی،  رشید 
مجتبی  علی نژاد،  عرفان  علوی،  امین  دلقندی، 
بازیکنان  و مهدی کریمی  راشینی  امیر  یوسفی، 
تیم والیبال پیام خراسان و مجید مخلصی به عنوان 
مهدی  سرپرست،  س��االری  حسین  فنی،  مدیر 
فعال، حسن ثانیان، محمد رضایی و حامد صمدی 
به عنوان مربی، آرمین گلکار به عنوان آنالیزور و 
اعضای  فیزیوتراپ  عنوان  به  سعادت مهر  مهرداد 

کادر فنی تیم را تشکیل می  دهند.

در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور پیام خراسان میزبان پیکان تهران است

قهرمانی نایب  برای  تمام خیز  نیمه  پروژه های  اعتبار  تامین 
خواف و رشتخوار

جلسه مدیرکل ورزش وجوانان استان و دکتر نگهبان 
نماینده مردم خواف ورشتخوار با دکتر سلطانی فر وزیر 

ورزش و جوانان برگزار شد.
استان  ج��وان��ان  و  ورزش  مدیرکل  سفر  از  پ��س 
بررسی  جهت  رشتخوار  و  خ��واف  به شهرستان های 
ورزشی  پروژه های  اعتبار  برآورد  و  کمبودها  مشکالت، 
آذرماه  دوشنبه 12  روز  انتخابیه،  حوزه  این  تمام  نیمه 
جلسه ای به میزبانی وزیر ورزش و با حضور نماینده خواف 
و رشتخوار و مدیر کل ورزش وجوانان خراسان رضوی در 

تهران برگزار شد.
اداره  از پروژه های پیشنهادی  این جلسه بخشی  در 
ورزش وجوانان خواف و اداره کل ورزش و جوانان استان 
و نماینده شهرستان از طریق اعتبارات استانی و بخشی 
از پروژه ها با دستور دکترسلطانی فر تامین اعتبار و جهت 

اقدام به مسئوالن ذیربط ابالغ شد.

پاراشنای  طالیی  خراسانی  شناگر 
کشورمان به سوئیس سفر کرد

شاهین ایزدیار، نماینده طالیی پارا شنای ایران، به همراه 
تیم کارشناسی ورزشی برای حضور در کنوانسیون بین 

المللی ورزشی 2018 شب گذشته راهی سوئیس شد.
ورزش��ک��اران  نماینده  عنوان  به  ای��زدی��ار  شاهین 
پارالمپیکی،  به همراه مجید قدمی رئیس سازمان آموزش 
و پرورش استثنایی و مریم شکوهی در این سمینار دو روزه 
شرکت خواهند کرد. این رویداد، شامل 18 کنفرانس و 
سیمنار در رشته های ورزشی مختلف با 150 سخنران 
است و با هدف ارتقا آگاهی افراد و سازمان ها در روزهای 

14 و 15 آذر ماه در ژنو برگزار خواهد شد.

بازدید مدیرکل ورزش و جوانان از 
پروژه های عمرانی در زاوه

این بازدید ازسالن های ورزشی، خانه کاراته، کشتی، 
بانوان و طرح های  رزمی، تکواندو، گود زورخانه، پارک 
نیمه تمام با حضور برخی روسای ادارات صورت گرفت و 
مدیر کل از نزدیک در جریان روند چگونگی اجرا و بررسی 

مشکالت آنان قرار گرفت.
همکاری  و  تعامل  از  قدردانی  ضمن  فتاحی  ف��رزاد 
سازنده شهرداری در احداث فضای ورزشی، این همکاری 
را ارزشمند تلقی کرد و با توجه به اجرای طرح احداث 
فضاهای ورزش روستایی، ایجاد سالن های سرپوشیده 
که  دانستند  بزرگ  بسیار  کاری  را  زاوه  روستای  در 14 
در نوع خود کم نظیر است. وی همچنین در خصوص 
پیگیری پروژه نیمه تمام چمن مصنوعی و تجهیز پارک 

بانوان قول مساعد داد.

کوتاه از ورزش استان

ورزش در هوای سرد عالوه بر بهبود و باال بردن خلق و 
خو، به مدیریت وزن نیز کمک می کند. داشتن یک رژیم 
غذایی سالم در کنار ورزش در داشتن وزن سالم موثر است. 
چون بیشتر افراد در روزهای سرد ترجیح می دهند در خانه 
بمانند و همین بی تحرکی منجر به افزایش وزن در این فصل 

خواهد شد.
با این حال مهمترین نکات در انجام فعالیت های بدنی در 

روزهای سرد از این قرارند:
اگر تا به حال به طور جدی تمرینات ورزشی نداشته اید، 
اول خودتان را به مدت 10 دقیقه گرم کنید. مطمئن شوید 
که برای رفتن از خانه گرم هستید. چند الیه لباس برای 

حفظ گرما و استفاده از کاله ضروری است.
اگر ورزش در صبح زود و هنگامی که هنوز هوا تاریک 
منعکس  و  روشن  لباس های  کرده اید،  انتخاب  را  است 
کننده را بپوشید. در حالت ایده آل همیشه با یک همراه 
ورزش کنید. اجتناب از گوش دادن به موسیقی در حال 
ورزش توصیه نمی شود چون ممکن است اتفاقات آسیب 

رسان اطرافتان را متوجه نشوید.
یا زمین یخ زده است، ورزش کردن  باران می بارد  اگر 

می تواند خطرناک باشد. این کار را به روز بعد موکول کنید.
سرماخوردگی در زمستان یک اتفاق شایع است اما قرار 
نیست در صورت ابتال به این بیماری ورزش را متوقف کنید. 
اگر عالئم بیماری تان شدید نیست و احساس خوبی دارید، 
می توانید ورزش کنید. نکته بسیار مهم این است که اگر تب 
دارید نباید ورزش کنید. تب زمانی رخ می دهد که دمای 
بدن شما 38 درجه سانتی گراد یا 100.4 درجه فارنهایت 
یا باالتر است. در موارد نادر تب همراه با ورزش می تواند 

روی قلب تاثیر بگذارد و خطرناک باشد.
ورزش کردن در روزهای بارانی

اگر شما مبتال به آسم هستید، هنگام ورزش در هوای 
سرد نیاز به مراقبت های بیشتر دارید. توصیه بر استفاده 
از اسپری استنشاقی قبل از ورزش و همراه داشتن آن در 
طول فعالیت های ورزشی است. در شرایط بارانی یا بارش 
را  باد شدید می وزد، ورزش در خانه  اگر  یا حتی  و  برف 

ترجیحا انتخاب کنید.
در سرما میزان جریان خون سر کاهش می یابد. بنابراین 
اگر سر با کاله پوشیده نشود گرمای زیادی به وسیله تششع 

دفع می شود.
آب بنوشید چون کمبود آب بدن بر توانایی بدن جهت 
تنظیم حرارت بدن تاثیر می گذارد و خطر دچار شدن به یخ 
زدگی را افزایش می دهد. اهمیت مایعات، به ویژه آب، در 
هوای سرد به همان اندازه اهمیت آنها در هوای گرم مهم 

است.

پیام  والیبال  تیم  اول  فصل  نیم  بازیکن  بهترین  شما  نظر  به 
مشهد چه کسی است؟

1- سیدمحمد موسوی
2- سعید مصطفی وند

3- امین علوی
4- شهروز همایونفر

لطفا عدد گزینه مورد نظر را از راه های زیر با ما در میان بگذارید.
به قید قرعه سه نفر از شرکت کنندگان جوایز نفیسی اهدا 

خواهد شد. 

سامانه پیامک: 100080888
sobhedaily@آدرس تلگرام:

الزم است اداره ورزش و جوانان استان با تشکیل اتاق فکر و دعوت از نخبگان ورزش استان 
راهکارهای پیشرفت و توسعه ورزش در استان را پیگیری کند

,,
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان خراسان رضوی :برخی نوآوری ها و محصوالت فناورانه 

که توسط مراکز رشد مراکز علمی کاربردی یا دانشجویان این مراکز انجام شده است در این 
نمایشگاه عرضه می شود

,,

عاطفه خوافیانسرویس ورزشی

مراکزی که دستاوردهای 
مشخصی در حوزه 
پژوهش و فناوری 

داشتند و ایده آن ها به 
محصولی در مقیاس 

نمونه اولیه آزمایشگاهی 
تبدیل شده باشد در این 

نمایشگاه حضور دارند ، 
تاکید ما نیز بر این بوده 

که نوآوری و خالقیت 
در محصولی که عرضه 

میکنند وجود داشته 
باشد.

آمار و ارقام  در حال 
جمع آوری است ، با 
توجه به تعدد مراکز 

علمی کاربردی سامانه 
ای به نام mis پژوهشی 

داریم که مراکز ملزم به 
ثبت پژوهش ها در این 

سامانه شده اند 

,,

خبرنگارمجید خروشی

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002443 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقایعبدالعلی ریاضی فرزند حسین بشماره شناسنامه 283 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 94/90 متر مربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 
9 مشهد واقع در خیابان گاز 14 حبیب ابن مظاهر 16 پالک 16 پالک 547 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 856
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14

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 فریمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306022000985هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
بی بی فاطمه موسوی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 147 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 138 مترمربع پالک 3511 فرعی از 276  اصلی واقع در 
بخش 13 از محل مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14

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 مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660306271000684 و رای 
اصالحی شماره 139760306271002709هیئت 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 حسنی قرقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1466 صادره از مشهد در ششدانگ یک یک کوره آهک پزی مساحت 
3033/53 متر مربع قسمتی از پالک 136 اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده سیمان کیلومتر 18 سمت راست کوره حسنی خریداری از مالک رسمی محمدعلی یعقوبی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 856
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14

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 فریمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306022000986هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
اکبر محبتی فریمان فرزند محمد بشماره شناسنامه 177 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 255/86 مترمربع پالک 4903 فرعی از 276  اصلی واقع در بخش 
13 از محل مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14
محمدرضا رجایی مقدم

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

)آگهی ابالغ اجرائیه( 
بدین وسیله به 1- خانم لیدا دانش فرزند شهرام تربت حیدریه 2- اقای علی دانش فرزند شهرام به شماره ملی 690124007. صادره تربت حیدریه به عنوان متعهد )راهن( و 

امیرحسین دانش فرزند شهرام صادره تربت حیدریه متعهد )وام گیرنده( ابالغ می گردد که بانک ملت شعبه ازادگان تربت حیدریه به استناد سند رهنی به شماره 38219 مورخ
1390/12/07تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 تربت حیدریه مبادرت به صدور اجرائیه به کالسه 9700891 در شعبه اجراء این اداره و بمبلغ  482/559/343ریال 

بابت اصل و سود تأخیر و همچنین خسارت روزانه از تاریخ صدور اجرائیه مورخه
03 / 08 / 1396 بمیزان روزانه 641 / 194 ریال علیه شما نموده است و چون برابر گزارش مورخه 22/ 08 / 1397 مامور پست تربت حیدریه با توجه به مراجعه در آدرس 
حضور نداشته اید وابالغ میسر نگردیده لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسنان رسمی الزم االجراء به شما ابالغ می گردد که اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ 

شده محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار :1397/9/14

محمد کاظم باقرزاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه



1سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد   0 0 0 8 0 8 8 8

میز خبر
دیالوگ یک سریال که مورد توجه رهبر انقالب قرار گرفت /واکنش فاطمه حسینی به پیشنهاد عجیب احمدی نژاد

واکنش مطهری به شایعه شهردار شدن فرزندش در تهران/ آخرین وضعیت استیضاح ظریف

توجه  مورد  که  سریال  یک  دیالوگ      
رهبر انقالب قرار گرفت

خاطره  درب��اره  تلویزیون  و  سینما  مشهور  بازیگر 
آن  به  راجع  انقالب  نظر رهبر  و  از یک سریال  جالبی 
و  کارگردانان  تهیه کنندگان،  از  گفت.جمعی  سخن 
بازیگران بیست و چهارم آبان ماه با آیت ا... خامنه ای 
صمیمانه  دیدار  این  در  کردند.  دیدار  انقالب  رهبر 
در  که  تلویزیون  پیشکسوت  بازیگر  پاک نیت  محمود 
نیز حضور داشت  زیادی نقش آفرینی کرده است  آثار 
و از نزدیک با عالی ترین مقام کشور به گفتگو نشست.

محمود پاک نیت درباره خاطره  رهبر انقالب از سریال 
»روزی روزگاری« ساخته امرا... احمدجو، که پاک نیت 
در آن نقش حسام بیگ را ایفا می کرد گفت: »ایشان 
ضمن اعالم نظر مثبت شان درباره این سریال از تاثیر 
صحبت  بود  مجموعه  این  فیلمنامه  در  که  جمله  یک 
باید در  را مسئله مهمی عنوان کردند که  آن  و  کردند 

سایر آثار تلویزیونی نیز به آن اهمیت داده شود.«
»ایشان  داد:  ادامه  باران«  از  »پس  سریال  بازیگر 
فرمودند در سریال »روزی روزگاری« حسام بیگ وقتی 
برایش  احترام  یعنی  بگو"  هم  را  بیگ اش  می گوید" 
مهم است، آدمی که یک راهزن است اما برایش مهم 
و  پسوند  بدون  می برند  او  از  اسمی  وقتی  که  است 
پیشوند آن را نگویند و از اینکه مرادبیگ اسم او را به 
آن  که  چرا  می آید  خوشش  کند  می  صدا  کامل  طور 
احساس  موضوع  این  از  و  می پندارد  احترام  نوعی  را 
همچنین  »شهرزاد«  سریال  می کند.«بازیگر  رضایت 
احترام  حفظ  روی  زیادی  تاکید  »ایشان  کرد:  اضافه 
در مجموعه های تلویزیونی داشتند و مثالی از سریال 
ایشان  واق��ع  در  کردند.  عنوان  روزگ���اری«  »روزی 
دیالوگ های این سریال را محترمانه دانستند و معتقد 
سریال های  و  برنامه  همه  در  باید  احترام  این  بودند 

تلویزیون جاری باشد.«
آن  ب��ه  نسبت  ره��ب��ری  ک��ه  موضوعاتی  از  یکی 
و  امیدبخش  برنامه های  تولید  داده ان��د،  نشان  توجه 
تصویرنمایی روشن و روحیه بخش به اقشار جامعه بوده 
است، پاک نیت همچنین درباره این مبحث که در این 
»ایشان  کرد:  بیان  نیز  شد  صحبت  درباره اش  دیدار 
تاکید کردند برنامه های شادی برای مردم ساخته شود 
همچنین  دارن��د.  خنده  و  شادی  به  نیاز  مردم  چون 
فرمودند مسائلی که گریه آور است و در آنها غم وجود 
دارد را سعی شود کمتر مورد توجه قرار بگیرد. البته باز 
هم تاکید کردند حتی در شوخی ها و طنز هم جوانب 
احتیاط رعایت شود و خدای ناکرده به کسی توهینی 

نشود.«

پیشنهاد  به  حسینی  فاطمه  واکنش   
عجیب احمدی نژاد

از  انتقاد  ضمن  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
حرف های بعضی از مسئوالن سابق کشور گفت: این 
کنید،  برابر  چند  را  یارانه  می کنند  مطرح  عده ای  که 
کرد.فاطمه  تامین  را  آن  باید  بودجه ای  چه  از  بگویند 
حسینی درباره صحبت های اخیر محمود احمدی نژاد 
یارانه ها  افزایش  رئیس جمهور پیشن کشورمان درباره 
چنین  که  کسانی  از  باید  گفت:  برابر  چندین  تا 
پیشنهادهایی را عنوان می کنند پرسید از چه منبعی 
چنین  بیان  صرف  ک��رد؟  تامین  را  بودجه  این  باید 
مردم  نمی کند.نماینده  حل  را  مسائل  صحبت هایی 
کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
همه ما می دانیم شرایط موجود چیست و اولویت های 
اول کشور چه چیزی باید باشد.وی با اشاره به اینکه 
تورم در حال رشد گفت:  در حال حاضر قدرت خرید 
این  ترمیم  برای  باید  است  کرده  پیدا  کاهش  مردم 

بخش تالش کنیم.
 واکنش مطهری به شایعه شهردار شدن 

فرزندش در تهران
انتخاب  احتمال  به  نسبت  مجلس  رئیس  نایب 
واکنش  تهران   17 منطقه  شهردار  عنوان  به  فرزندش 
شورای  مجلس  رئیس  نایب  مطهری،  داد.علی  نشان 
شایعات  به  اشاره  با  تسنیم  با  گفت وگو  در  اسالمی 
مطرح شده درباره انتخاب فرزند وی به عنوان شهردار 
منطقه 17 تهران،گفت: اطالعی در این باره ندارم که 
آیا وی گزینه جدی برای شهرداری منطقه 17 هست 
"گفته  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  خیر.وی  یا 
می شود شما دنبال استیضاح وزیرکشور به دلیل امضا 
دلیل  به  اما  بودید  تهران  جدید  شهردار  حکم  نشدن 
اینکه فرزندتان گزینه شهرداری یکی از مناطق تهران 
اظهار داشت:  دادید"،  انصراف  استیضاح  این  از  شد 
بحثی که بنده مطرح کردم ارتباطی به شهردار شدن 
فرزندم در منطقه 17 تهران نداشت. هیچ قول و قراری 
در این زمینه بین بنده، شهردار تهران و وزیر کشور رد 

و بدل نشده است.
 آخرین جزئیات از پرونده احتکار داروی 

دختر وزیر سابق
آخرین  خصوص  در  دارو  و  غ��ذا  س��ازم��ان  رئیس 
سابق  وزیر  دختر  داروی  احتکار  پرونده  از  جزئیات 
انبار  کشف  خبر  پیش  کرد.چندی  ارائه  توضیحاتی 
 5 ارزش  به  سابق  وزیر  دختر  شده  احتکار  داروهای 
این  در  که  شد  منتشر  البرز  استان  در  تومان  میلیارد 
انبار تعداد زیادی داروها تاریخ مصرف گذشته بودند 

شوند.غالمرضا  توزیع  فاسد  داروهای  این  بود  قرار  و 
باره اظهار  اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در این 
معدن  صنعت،  وزیر  دختر  دارو  احتکار  پرونده  کرد: 
داریم،  اطالع  ما  که  جایی  تا  یازدهم  دولت  تجارت  و 
قضایی  مراجع  و  البرز  استان  تعزیرات  در  همچنان 
مسیر خود را طی می کند و از اینکه رای برای پرونده 
صادر شده باشد اطالعی ندارم اما می دانم این پرونده 

در سیستم قضایی در حال پیگیری است.
 آخرین وضعیت استیضاح ظریف

گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
جواد  محمد  استیضاح  طرح  امضاکنندگان  از  نفر   6
گرفتند  پس  را  خود  امضای  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
و این استیضاح حتما از حد نصاب می افتد.»محمد 
ذوالنوری  مجتنی  داش��ت:  اظهار  ابطحی«  ج��واد 
نمایندگان  فراکسیون  و عضو  ای  رئیس کمیته هسته 
والیی مجلس در حال رایزنی برای پس گرفتن امضای 
استیضاح کنندگان وزیر امور خارجه است.وی افزود: 
مشاهده  دی��دم،  وی  دست  در  که  ای  نامه  در  بنده 
کردم که 6 نفر امضای خود را پس گرفتند ولی خودم 
امضایم را پس نگرفتم.نماینده مردم خمینی شهر در 
از حد نصاب  این استیضاح  ادامه داد: حتما  مجلس 

می افتد.
 خاتمی به قوه قضائیه احضار شد

محمدرضا خاتمی در پی ادعای تقلب 8 میلیونی در 
انتخابات 88 به قوه قضائیه فراخوانده شد.محمدرضا 
از ادعای  از فعاالن سیاسی اصالح طلب پس  خاتمی 
انتخابات ریاست جمهوری سال  تقلب 8 میلیونی در 
حاکی  گ��زارش  شد.این  خوانده  فرا  دادگ��اه  به   88
است؛ خاتمی اخیرا در برنامه اینترنتی »رو در رو« و در 
بود  انتخابات 88 مدعی شده  به سؤالی درباره  پاسخ 
که در ستاد انتخابات وزارت کشور و در زمان تجمیع 
رأی  میلیون   8 تعداد  انتخابات،  نهایی  آراء  اعالم  و 
منظور  بدین  است.  شده  اضافه  احمدی نژاد  آرای  به 
ادعا  این  مورد  در  خود  استنادات  ارائه  برای  نامبرده 
جدید  قاعده  است.طبق  شده  احضار  دادستانی  به 
حقیقی  افراد  چنانچه  است  شده  مقرر  قضاییه  قوه 
متوجه سایرین  را  اتهام زنی هایی  یا  ادعاها  یا حقوقی 
کنند باید ظرف مدت ده روز،  اسناد و مدارک خود را 

ارائه نمایند.
تفریحات  به  الهدی  علم  ا...  آیت   

مازندران گیر داد
گفت:  رض��وی  خراسان  در  فقیه  ول��ی  نماینده، 
مازندران پایگاه تمام خوش گذرانی و تفریحات افرادی 
که  بازمی بینند  فضای  یک  در  را  خودشان  که  است 

احمد  سید  می کنند.آیت ا...  بخواهند  کار  هر  آزادانه 
و  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده،  علم الهدی 
نماز جمعه  اعضای ستاد  در جمع  امام جمعه مشهد 
که  خاصی  وضعیت  با  مازندران  اینکه  بیان  با  ساری 
هر  گفت:  است،  شرعیه  منکرات  شدید  عرصه  دارد 
و  )ص(  پیغمبر  از  دفاع  به عنوان  باید  می کنیم  کاری 
دین و در جبهه دفاع از اسالم در مقابل دشمن باشد 
و باید از ظرفیت خدمت در نماز جمعه استفاده کنید 
به صورت  را چه  با دشمن  مقابله  و وظیفه خودتان در 

حقیقی و چه به صورت مجازی انجام دهید.
 قاسم شعله سعدی آزاد شد

قاسم شعله سعدی یکی از دو وکیل بازداشت شده 
با تودیع وثیقه و کفالت آزاد شد.محمدحسین آقاسی 
شنبه  سه  عصر  سعدی  شعله  قاسم  مدافع  وکیل 
قاضی  موافقت  با  گفت:  ایرنا  به  خبر  این  اعالم  با 
سعدی  شعله  موکلم،  وثایق  قبول  بر  مبنی  صلواتی 
شعله  وی،  گفته  شد.به  آزاد  زندان  از  پیش  دقایقی 
 100 کفالت  و  میلیونی   300 وثیقه  تودیع  با  سعدی 
می  تومان  میلیون   400 جمعًا  که  تومانی  میلیون 
آزاد شده است.آقاسی گفت: قاضی  زندان  از  شود، 
و آرش کیخسروی  پرونده موکلش  با  ارتباط  در  هنوز 
است. نکرده  ص��ادر  حکم  پرونده  این  دیگر  متهم 

شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری 
در  تجمع  دلیل  به  امسال  ماه  مرداد   27 که  هستند 
بازداشت  و  دستگیر  اسالمی  شورای  مجلس  مقابل 
شدند.دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو وکیل، 11 
ریاست قاضی  به  انقالب  15 دادگاه  مرداد در شعبه 
صلواتی برگزار شد.اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 

از جمله اتهامات این دو وکیل است.
 طعنه محسن رضایی به اروپایی ها

به  اش��اره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
اگر  اف��زود:  فرانسه  شهرهای  در  اخیر  های  ناآرامی 
نشان  آمریکا  برابر  در  را  خودش  استقالل  نتواند  اروپا 
فرانسه  اوضاع  بین خواهد رفت.  از  اروپا  دهد، هویت 
می  اروپا  از  مستقل  هویت  فرانسه  مردم  ببینید.  را 
خواهند. اروپا هویت خودش را نتوانسته تثبیت کند./

ایلنا
قانون  اج���رای  از  شنیده هایی   

بازنشستگان در سازمان انرژی اتمی
از  یکی  در  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون 
انرژی  سازمان  یعنی  کشور  بخشهای  ترین  تخصصی 
اتمی ایران نیز عملیاتی شده و شنیده های خراسان 
حاکی از آن است که این قانون شامل بهروز کمالوندی 
معاون  رحمت  حسین  الملل،  بین  معاون  و  سخنگو 

حفاظت و امنیت سازمان و اصغر زارعان دستیار ویژه 
رئیس سازمان انرژی اتمی در امور اجرایی شده بود.

بر این اساس و در اجرای این قانون بهروز کمالوندی 
در  خود  فعالیت  به  رهبری  معظم  مقام  اذن  گرفتن  با 
حوزه سخنگویی و معاونت بین الملل ادامه می دهد، 
ماه  آبان   21 در  بازنشستگی  از  پس  رحمت  حسین 
معاون  قرائی  حسن  محمد  وی  جای  به  و  رفت  کنار 
بر  نیز  زارعان  اصغر  و  شد  سازمان  امنیت  و  حفاظت 
اساس قانون، همکاری پاره وقت و ساعتی با سازمان 

انرژی اتمی خواهد داشت ./خراسان
وضع  بگویند  زبانی  چه  به  کارگران   

زندگیشان خوب نیست؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: 
چند  اندازه  به  که  نبوده  شرکتی  گذشته  ماه های  در 
سال اخیر از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد. او معتقد 
است در صورت تهدید کارفرمایان به تعدیل نیروهای 
تلخ  حوادث  دستمزدها،  ترمیم  برای  مقاومت  و  کار 
شد.  خواهد  تکرار  فوالد  و  تپه  هفت  نیشکر  کارگران 
فتح اله بیات در این خصوص گفت: امروز حساسیت 
این دلیل است که سبد معیشت  به  شورای عالی کار 
حداقل ها  با  کارگران  و  است  خالی  کارگری  خانوار 
زندگی می کنند. متاسفانه هفته ای نیست که کارگران 
افزایش  و  پایین بودن حقوق  از  و  به ما مراجعه نکنند 
هزینه های زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی گالیه 

نکنند./ایسنا
عدم  حاصل  ؛  مسکن  تورمی  رکود   

مقابله با سوداگران
بویژه  مسکن  بازار  در  تورمی  رکود  تشدید  علیرغم 
که  مسکن  عایدی  بر  مالیات  طرح  پایتخت،  در 
سوداگری در این بازار را مهار خواهد کرد، بالتکلیف 
پدیده  قیمت ها،  افزایش  و  معامالت  کاهش  است. 
بر  عالوه  پدیده  این  و  می کند  ایجاد  را  تورمی  رکود 
دلیل  به  اقتصاد  دیگر  بخش های  به  مسکن  حوزه 
از  بیش  با  مسکن  غیرمستقیم  و  مستقیم  رابطه 
ها  بررسی  کرد.  خواهد  وارد  آسیب  صنعت،   100
مسکن  قیمت  افزایش  اصلی  عامل  دهد  می  نشان 
تقاضاهای  خ��روج  از  ناشی  معامالت،  کاهش  و 
بوده  بخش  این  در  سوداگری  و  ب��ازار  از  مصرفی 
نه تنها  فی نفسه  مسکن  وام  میزان  افزایش  است. 
است؛  مردم  سود  به  بلکه  نیست،  ناپسندی  اقدام 
از  تقاضا  بودن  باالتر  دلیل  به  فعلی  شرایط  در  اما 
سوداگران  حضور  و   )1.06 تراکم  )شاخص  عرضه 
غیر  اقدامی  تقاضا  سمت  تقویت  ب��ازار،  این  در 

می شود./مهر محسوب  کارشناسی 

پوشیدن  به  تمایلی  طالب   برخی  چرا   
لباس روحانیت ندارند؟

 امروزه تعداد قابل توجهی از طالب هستند که ظاهر 
نیست،  بودنشان  طلبه  نشان دهنده  ها  آن  پوشش  و 
در واقع پس از جویا شدن از نوع تحصیالت آن ها، به 
طلبه بودن این افراد پی می بریم. اوایل شاید پذیرش 
اینکه یک طلبه چرا از پوشیدن لباس روحانیت امتناع 
می کند و به عبارتی تمایلی به پوشیدن این لباس را 
در جامعه ندارد برای دیگران کمی تعجب آور بود، اما 
با گذشت چند سال از این مسئله و افزوده شدن تعداد 
پذیرش  پوشند،  نمی  روحانیت  لباس  که  هایی  طلبه 
این امر آسان تر شد. متقی زاده مسئول تلبس حوزه 
برای  طلبه ها  انگیزه  گفت:  باره  این  در  قم  علمیه 
از  لباس روحانیت کمتر شده که شاید یکی  پوشیدن 
این  به  باشد؛  امروز  تغییر فضای  امر،  این  دالیل مهم 
قشر  به  مربوط  زمان   این  در  حکومت  نوع  که  معنا 

روحانیت است. /ایسنا
محمود  از  نگهبان  ش��ورای  شکایت   

صادقی
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
گفت: شورای نگهبان در مورد ادعای محمود صادقی 
شورا  این  پرونده های  در  افراد  برخی  اینکه  بر  مبنی 
نظارت  هیئت  به  را  شکایتی  می کنند،  نظر  ِاعمال 
این  هیئت  لذا  بود،؛  کرده  ارائه  نمایندگان  رفتار  بر 
موضوع را در جلسه آتی بررسی خواهد کرد تا مشخص 
شود که ادعای مذکور در حوزه وظایف نمایندگی بوده 

یا خیر.
با  می توانید  کیلومتر  چند  یورو   50 با   

اتومبیلتان سفر کنید؟
تهیه  فهرستی  انگلستان  در  موسسه ای  تازگی  به 
کرده که در آن کشورها بر اساس قیمت سوخت در آنها 
رتبه بندی شده اند. در این لیست که توسط موسسه ی 
سوخت  قیمت  ارازنترین  ای��ران  شده،  منتشر  ویگو 
تمامی  از  نیز  را دارد و سوخت در هنگ کنگ  در دنیا 
ویگو  بریتانیایی  شرکت  است.  گران تر  دنیا  کشورهای 
برای نشان دادن اختالف قیمت ها 50 کشور را مورد 
بررسی قرار داده است. طی این تحقیقات بررسی شد 
که در 50 کشور مختلف با 50 یورو یا 56 دالر می توان 
خرید  برای  دالر   56 با  کرد.  خریداری  سوخت  چقدر 
راننده  خودرو،  باک  کردن  پر  جهت  نیاز  مورد  بنزین 
مایل(   2104( کیلومتر   3,386 ای��ران  در  می تواند 
تنها  لیتر  هر  ازای  به  بنزین  قیمت  و  کند  رانندگی 
27 سنت خواهد بود. بعد از ایران نیجریه قرار گرفته 
است که با این مقدار هزینه در آن می توان 2222.50 

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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صبح دیروز در ابتدای جلسه ی درس خارج فقه مطرح شد؛

بیانات رهبر انقالب درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان
درس  از  بعد  آقایان  از  یکی  دیروز  خامنه ای:  آیت ا...  حضرت 
همین طور  می بینید  که  درس  از  -بعد  جلو  آوردن��د  تشریف 
این  که  گفتند  تمام  تلخی  اوق��ات  با  و  إلینا)1(-  ُیسرعوِن 
را  اینها  بشوند،  برکنار  باید  قانون  طبق  که  بازنشسته هایی 
من.  پای  به  یعنی  مینویسند،  شما  پای  به  را  این  و  برمیگردانند 
این  که  است  این  نشان دهنده ی  این  است،  محبت  این  ]البته[ 
که  میدهند  نسبت  ما  به  را  چیزی  یک  اینکه  به  نسبت  برادرمان 
که  بود  این  اشکالش  منتها  است.  ناراحت  نمی پسندد،  ایشان 
به ایشان یک قدری تند گفتم  سر من داد میکشید.)2( من هم 
هم  ایشان  از  خواستیم  ما  به هرحال  میکشید؟!  داد  چرا  آقا! 

کنیم. معذرت خواهی 
ببخشید. میخواهم.  معذرت  من  طلبه: 

حضرت آیت ا... خامنه ای: خیلی خب، ما هم از شما معذرت 
میخواهیم.

این  است.  خوبی  بسیار  قانون  یک  بازنشستگان،  قانون  این 
هم  جایش  داشتیم،  احتیاج  آن  به  ما  که  است  قوانینی  آن  از 
که  را  مدیریتی  بسته ی  حلقه ی  واقع  در  قانون  این  بود.  خالی 
میکشد،  طول  سال  سالهای  جاها  از  بعضی  در  اوقات  گاهی 
برای  را  راه  میشکند،  میکند،  باز  را  بسته  مدیریتی  حلقه ی  این 
مراکز  به  برسانند  را  خودشان  بتوانند  که  میگشاید  جوانها 
بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطالق  مدیریتی. 
باید  بازنشسته ای  هر  اینکه  یعنی  نیست  درستی  اطالق  قانون، 
از  بعضی  چون  نیست.  درست  اطالق  این  نشود،  گرفته  کار  به 
افراد هستند بله، مثالً سی سال هم خدمت کرده اند، بازنشسته 
هجده ساله  ب��وده،  بیست ساله  که  کنید  فرض  شده اند،  هم 
چهل وهشت ساله،  مردی  یک  هم  حاال  شده،  استخدام  بوده 
پیدا  هم  خوبی  تجربه ی  و  است  کارش  وقت  است،  پنجاه ساله 
هم  را  این  قانون  دیگر؛  است  این  ندارد؛  هم  جایگزین  کرده، 

که  آدمهایی  این جور  به  نسبت  قانون  شمول  اما  میشود؛  شامل 
درست  نباشند،  هم  زیاد  است  ممکن  میشوند،  پیدا  کم وبیش 
برخالف  کند  کار  چه  مدیر  آن  مسئول،  ]آن[  حاال  خب  نیست. 
ولی ّفقیه  باالخره  که  می افتند  فقیه  والیت  فکر  به  اینجا  قانون؟ 
را،  مواردی  هم  ما  میکنند،  سؤال  ما  از  می آیند  بدهد.  اجازه 
که  میکنند  سؤال  می آیند  آنها[  به  ]نسبت  که  را  اینهایی  بنده 
نفر،  دو  است  ممکن  را؛  معدودشان  بعضی  مگر  نمی شناسم، 
می شناسیم،  را  آنها  از  معدودی  بشناسیم؛  را  نفرشان  سه 
داشته  اعتماد  مدیر  آن  به  اگر  نمی شناسیم،  که  هم  را  آنهایی 
قانون،  این  اصل  َواالّ  است  این  مسئله  میکنیم.  قبول  باشیم 
همین  هم  بهترش  و  بشود  اجرا  هم  باید  است،  خوبی  قانون 
ترتیب  جوری  را  قانون  مجلس  محترم  نمایندگان  خود  که  است 
نیاید، مجبور  این اشکاالت پیش  و اصالح کنند که دیگر  بدهند 

بشوند. متوسل  رهبری  اجازه ی  به  که  نشوند 

زندگی در »کابل کوچک« در حاشیه مشهد


