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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

ترانه و ترانه سرایی در کشور ما شاید به اندازه شعر قدمت 
نداشته باشد اما بی شک یکی از مهمترین جریان های به 
شمار می رود...

در صفحه 5 بخوانید

از نوشتن در دفترچه شخصی 
تا همکاری با مازیار فالحی

در مجمع عمومی موسس هیئت مدیره جامعه حرفه ای 
هتلداران خراسان رضوی انتخاب شدند

جامعه جایگزین اتحادیه 

نیم فصل لعنتی!

بیالن ارزی کشور در ۶دهه اخیر

شهرداراز تغییرسیستم حمل و نقل مشهد خبرداد

انسان محوری 
به جای خودرو محوری

شکوری راد مطرح کرد

اما و اگرهای اصالح طلبان
 در انتخابات سال آینده

عدم اجرای یک تئاتر در دانشگاه آزاد واحد قوچان به سوژه ای داغ تبدیل شد و 
موردتوجه رسانه ها قرار گرفت.

ماجرا از این قرار است که قرار بود در 2روز گذشته نمایش »یابو و چغندر« به روی صحنه 
برود که با ممانعت مسئوالن دانشگاه لغو شد...

در شماره روز یکشنبه 18 آذر ماه روزنامه صبح امروز و در مطلبی تحت عنوان »لطفا مراقب 
اعتماد مردم باشید« به چگونگی استخدام فرزند و دیگر نزدیکان وزیر کشور در...

رئیس دانشگاه: مجوز نداشتند 
کارگردان تئاتر: امضای آقایان را داریم

فرزندت نه 
دامادت کجاست؟

به گزارش صبح امروز مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی گفت: جامعه حرفه ای هتلداران 

خراسان رضوی را مقتدر، معتدل و قانون مدار با تعامالت 
گسترده برای رفع مشکالت کنونی هتلداران می خواهیم...

انگار همین دیروز بود که پدیده در هفته اول رقابت های لیگ 
برتر کشور میزبان پرسپولیس تهران بود و علیرغم ارائه یک 

بازی خوب با یک گل مغلوب مهمان تهرانی خود شد. 
فصلی که با باخت شروع شده بود، ته دل هواداران را خالی 
کرد. اما با گذشت زمان و گرفتن نتایج خوب دوباره همه امیدوار 
رضا)ع(  امام  ورزشگاه  آخر  هفته های  در  که  جایی  تا  شدند 

توسط هواداران خوب مشهدی پر می شد.
 البته این روند خوب   ...

یادداشت 7

گزارش ویژه 6

در صفحه 4 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید
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واقعی باشیم 
مجازی بودن بس است!

در این شماره می خوانیم

طراح:هانیه رحیمیان

به بهانه شب یلدا

حواشی خبرساز عدم اجرای یک تئاتر در قوچان

حاشیه های اخبار انتصابات نزدیکان حسن روحانی، رحمانی فضلی و سید احمد خاتمی 
در پست های مهم دولتی

در گفت وگوی اختصاصی با ترانه سرای تیتراژ سریال »مینو« مطرح شد



احتماال  نیست،  رشد  حال  در  شما  کسب وکار  اگر 
اجرا  را  استراتژی  پنج  این  شما  که  است  دلیل  این  به 

نمی کنید .
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، بررسی های 
اینترنت برای  جهانی نشان می دهد هزینه کرد کاربران 
دوره های آنالین در سال 2015 مبلغ 107 میلیارد دالر 
مخابرات،  جهانی  اتحادیه  آمار  براساس  و  است  بوده 
 738 حــدود   2000 سال  در  اینترنت  تعدادکاربران 
میلیون بوده که در سال 2015 به 3.2 میلیارد رسیده 

است.
با قرار دادن این رنج از مخاطبان شبکه جهانی اینترنت 
در کنار استفاده روزانه 2.46 میلیارد کاربر اینترنت از 
نشان  وضوح  به   ،2017 سال  تا  اجتماعی  رسانه های 
فرصتی  اجتماعی،  رسانه های  و  اینترنت  که  می دهد 
عظیم برای کارآفرینان ایجاد کرده که کارآفرینان بتوانند 
در آن، به عنوان یکی از بازرگانان جهانی کسب وکار خود 

را بازاریابی کنند.
موقعیت،  ایــن  ــودن  ب فــرد  به  منحصر  به  توجه  با 
این  از  که  دارند  وجود  زیادی  شرکت های  و  کارآفرینان 
عنوان  به  نمی کنند؛  استفاده  احسن  نحو  به  پتانسیل 
مثال 46 درصد از کسب وکارهای کوچک امریکا در سال 
2016، حتی یک وب سایت برای معرفی کسب وکار خود 

نداشتند؛ به این ترتیب میلیون ها نفر با از دست دادن 
آنالین، چندین  پایگاه  ایجاد  برای  بالقوه موجود  منابع 

هزار دالر ضرر کردند.
که  باشند  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  کارآفرینان 
قابلیت  استراتژی خود،  در  تغییر کوچک  یک  ایجاد  با 
درآمدزایی خوبی را خواهند داشت؛ با وجود اینکه تمام 
دلیلی  هیچ  بنابراین  است،  دسترس  در  فرصت ها  این 
وجود ندارد که شما نتوانید از قدرت اینترنت برای رشد 

کسب وکار خود استفاده کنید.
اگر کسب وکار شما در حال رشد نیست، احتماال به این 
دلیل است که شما این پنج استراتژی را اجرا نمی کنید.

صراحت را به نام تجاری و تبلیغات خود وارد کنید
باشید،  کرده  مطالعه  اینترنتی  بازاریابی  درباره  اگر 
به  نیاز  مورد  کارآفرینانی مواجه شده اید که در  با  قطعا 
کاوش حول مسائل صحبت می کنند؛ قطعا به شما گفته 

شده است که برای موفقیت باید متفاوت باشید.
در تمایل به متفاوت بودن، کارآفرینان کسب وکار خود 
برای  الزم  صراحت  که  می کنند  طراحی  گونه ای  به  را 
فعالیت خود را ارائه نمی دهند؛ اما باید به این نکته نیز 
توجه داشته باشید که قطعا اگر مشتریان بالقوه آنچه که 
شما انجام می دهید یا نوع کمکی که می توانید به آنها 
را متوجه نشوند، هیچگاه زمان و پول خود را در  کنید 

کسب وکار شما سرمایه گذاری نمی کنند.
بنابراین همواره باید به یاد داشته باشید که نام تجاری 
از  که  کس  هر  و  باشد  روشن  و  واضح  باید  شما  پیام  و 
وب سایت شما بازدید می کند باید دقیقا بداند که شما 
چه کاری را برای او انجام می دهید و چگونه می توانید 

به آنها کمک کنید.
ایجاد مخاطب بیشتر در خارج از رسانه های اجتماعی
به  که  سال هاست  اجتماعی  رسانه های  بازاریابی 

است؛  شده  گرفته  کار  به  کارآفرینان  استراتژی  عنوان 
شما فرصت می کنید به میلیاردها دالر برسید اما در حال 
حاضر تمام پلت فرم های بزرگ رسانه های اجتماعی در 

اختیار شرکت های تجاری هستند.
تبلیغات رسانه های اجتماعی قدرتمند است اما شما 
نیاز به یک استراتژی بازاریابی متنوع برای رشد دارید؛ 
راه های زیادی برای فروش کسب وکار خود وجود دارد که 

در ادامه به آن ها می پردازیم:
•با پادکست های مربوط به کسب وکار خود مصاحبه 

کنید
پادکست ها دارای میلیون ها نفر شنونده هستند.

برای نشریات توسعه کسب وکار بزرگ و شخصی تولید 
محتوا کنید؛ انتشارات رسانه های بزرگ، توجه میلیون ها 

خواننده را به خود جلب می کند.
در  و  مشارکت  شما  با  خوب  محتوای  تولید  در  آنها 
مقابل توجه خوانندگان خود را برای دریافت اطالعات 

بیشتر درباره کسب وکار شما جلب می کنند.
•در رویدادهای محلی حضور یابید و سخنرانی کنید

یک  ساخت  برای  آنالین  آموزش های  و  وبینارها  از 
لیست ایمیل مشتریان استفاده و در نهایت یک لیست 

ایمیل به عنوان استراتژی اصلی خود ایجاد کنید.
ارزش گذاری را فراموش نکنید

هیچگاه قبل از ارزش گذاری اقدام به فروش نکنید؛ ما 
در زمانی زندگی می کنیم که در آن بسیاری از روش های 

آنالین برای اضافه کردن ارزش وجود دارد.
رایــگــان،  پست های  انتشار  از  می توانید  شما 
مصاحبه های پادکست، مقاالت منتشر شده در نشریات 
بزرگ، ایجاد فیلم های یوتیوب و بسیاری موارد دیگر برای 

ارزش گذاری استفاده کنید.
هنگامیکه محتویات ارزشمند خود را به مخاطبان خود 

به پیگیری خرید از سوی  نه تنها نیازی  ارائه می دهید 
آنها ندارید بلکه از این طریق توجه طرفداران بیشتری را 

به خود جلب می کنید.
از نرم افزارهای ویژه فروش استفاده کنید

اینترنت باعث ساخت و ورود موج جدیدی از نرم افزارها 
و نوآوری ها شده است؛ انواع گزینه های مختلف وجود 
دارد که به شما کمک می کند سیستم های خود را توسعه 
حرفه ای  را  خود  کسب وکار  شیوه  کلی  به طور  و  داده 

کنید.
مزیت این روش این است که بسیاری از نرم افزارهای 
طراحی شده برای این منظور بسیار ساده هستند و شما 
افراد حرفه ای  استخدام  برای  هزینه  پرداخت  به  نیازی 

جهت انجان تنظیمات خاص، ندارید.
مختلف  پلت فرم های  و  نرم افزار  از  از  می شود  توصیه 
که امروزه در دسترس هستند، برای ساخت سیستم ها 

و اتوماسیون کسب وکار خود استفاده کنید.
داشتن یک برنامه استراتژیک برای ارتقاء

خود  تبلیغات  و  بازاریابی  براساس  کسب وکار  یک 
فعالیت می کند یا از چرخهرقابت خارج می شود.

شما نمی توانید کسب وکار و مزایده های تبلیغاتی خود 
را تنها زمانیکه احساس می کنید به آنها نیاز دارید، ارتقا 
دهید؛ شما باید یک نقشه واقعی و استراتژیک را طرحی 

کنید و بدانید که چه چیزی را می خواهید ارتقا دهید.
زمانیکه شما کسب وکار خود را تبلیغ می کنید به چه 

اقداماتی برای هر مرحله ارتقاء نیاز دارید.
نتیجه گیری

اگر شما در کسب وکار آنالین مشغول فعالیت هستید، 
توصیه می شود که حتما از روش های فوق برای دستیابی 
کردن  برطرف  ــرای  ب و  استفاده  بیشتر  موفقیت  به 

کاستی های موجود تالش کنید.

ایران در طول 58 سال گذشته به حدود 3.6 تریلیون 
دالر منابع ارزی دسترسی داشته است و این در حالی 
در  منابع،  این  از  دالر  تریلیون   3.2 حــدود  که  است 
فاصله زمانی 1368 تا پایان 13۹6،  یعنی از زمان آغاز 
انقالب اسالمی حاصل شده  از  توسعه پس  برنامه های 

است.
به گزارش اقتصادآنالین، براساس آمارها، 2.4 تریلیون 
دالر نیز تنها در بازه زمانی 1385 تا پایان 13۹6، یعنی 
از آغاز اعمال تحریمهای هسته ای تا پایان سال ۹6، در 
اما فرصت سوزی در زمینه  دسترس کشور بوده است. 
استفاده بهینه از منابع ارزی، زمانی آشکارتر می شود که 
میزان حصول این منابع در بازه های زمانی کوتاه تر هم 
مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، مجموع کل درآمد 
عمرانی«  دوم  »برنامه  اجرای  سال های  در  ایران  ارزی 
 3 حدود  به  جاری،  قیمت  به  اسالمی  انقالب  از  پیش 

میلیارد دالر می رسد. 
مجموع درآمد ارزی ایران در سال های اجرای »برنامه 
سوم عمرانی« به حدود 7.6 میلیارد دالر، در سال های 
میلیارد   18 حدود  به  چهارم«  عمرانی  »برنامه  اجرای 
به  عمرانی«  پنجم  »برنامه  اجرای  سال های  در  و  دالر 
حدود 112 میلیارد دالر می رسد. از دیگر سو،  مجموع 
درآمد ارزی ایران در سال های »دوران دفاع مقدس« به 
حدود 165 میلیارد دالر، در سالهای اجرای »برنامه اول 
توسعه« پس از انقالب اسالمی به حدود ۹3 میلیارد دالر، 
در سال های اجرای »برنامه دوم توسعه« به حدود 101 
توسعه«  »برنامه سوم  اجرای  میلیارد دالر، در سال های 
به حدود 175 میلیارد دالر، در سال های اجرای »برنامه 
چهارم توسعه« به 461 میلیارد دالر و در سال های اجرای 

»برنامه پنجم توسعه« به 738 میلیارد دالر می رسد.
گزارشی که توسط دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه 
که  می دهد،  نشان  شده،  منتشر  مشهد  بازرگانی  اتاق 
است  نداشته  منابع  کمبود  نه  تنها  مدت  این  در  کشور 
می شد  هزینه  توسعه ای  تفکر  با  منابع  این  اگر  بلکه 
مبتنی بر  پایدار  اقتصادی  نویدبخش  امروز  می توانست 
تولید و نوآوری باشد که در آن نه شاهد فقر بودیم و نه 
بیکاری. براساس این گزارش، مجموع درآمد ارزی کشور 
)اعم از مداخل حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، 
کاالهای غیرنفتی و خدمات( در دوره ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد، به حدود ۹45 میلیارد دالر می رسد 
و این در حالی است که این مبلغ، حدود 46.5 درصد از 
مجموع منابع ارزی در دسترس کشور در فاصله 58 ساله 

1338 تا 13۹6 را به خود اختصاص داده است. 
حاصل  »منابع  گرفته،  صورت  ارزیابی های  براساس 
شده از صادرات نفت خام وگاز طبیعی«، »منابع حاصل 
حاصل  »منابع  پتروشیمی«،  محصوالت  ــادرات  ص از 

صــادرات  از  حاصل  »منابع  و  نفتی«  غیر  ــادرات  ص از 
خدمات« برروی هم منابع ارزی مستقیم دولت را تشکیل 
می دهند. براساس این گزارش، منابع مستقیم ارزی در 
دسترس دولت در فاصله سالهای 1368 تا 13۹6 )یعنی 
از زمان آغاز برنامه اول توسعه پس از انقالب تا پایان سال 
در  این  است.  بوده  دالر  تریلیون   1.7 حدود   )13۹6
حالی است که از زمان آغاز تحریم های هسته ای در سال 
1385 تا پایان سال 13۹6، منابع مستقیم ارزی کشور 
عبارت  به  است.  بوده  دالر  تریلیون  حدود 1.2  چیزی 
دسترس  در  ارزی  منابع  از  ای  عمده  بخش  تر،  ساده 
از آغاز اجرای برنامه های توسعه در کشور، در دوره 11 
ساله منتهی به سال 13۹6 به دست آمده اند. این اما 
در حالی است که بخشی از منابع استخراج شده نفت و 
گاز، در داخل کشور به مصرف می رسد، که از جمله آن 
می توان به خوراک پاالیشگاه ها، انرژی نیروگاه ها، تولید 
فرآورده های نفتی )از قبیل بنزین، گازوئیل، مازوت، نفت 
مسکونی  منازل  و  کارخانجات  گرمایش  و  و...(  سفید 
اشاره کرد. مجموع مخارج در این زمینه ها را می توان به 
منزله منابع ارزی غیر مستقیم در دسترس کشور تلقی 

کرد.
برآورد معادل ارزش دالری این منابع غیر مستقیم از 
طریق مقایسه داده هایبانک مرکزی )که البته تنها نفت 
خام را در بر می گیرد( و داده های ترازنامه انرژی وزارت 
نیرو )که هم نفت خام و هم گاز طبیعی را در بر دارد( به 
دست آمده است. بر این اساس، مجموع ارزش دالری 
منابع غیر مستقیم در دسترس برای کشور در یک بازه 

زمانی حدودا چهار دهه ای به دست آمده است. ارزش 
طی  داخلی  مصرف  برای  مستقیم  غیر  منابع  دالری 
را در نظر  تنها نفت خام  تا 13۹6 که  سال های 1352 
بوده  دالر  میلیارد   18 و  تریلیون  یک  حدود  می گیرد، 
مستقیم  غیر  منابع  دالری  ارزش  سو،  دیگر  از  است. 
بر   13۹4 تا   1352 سالهای  طی  داخلی  مصرف  برای 
مبنای داده های ترازنامه انرژی که هم نفت خام و هم گاز 
طبیعی را در نظر می گیرد اما به حدود 1.5 تریلیون دالر 

می رسد.
ارزی حاصل  به بررسی تمامی منابع  اما  این گزارش 
از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، کاالهای غیر نفتی و 
خدمات در فاصله سال های 1338 تا 13۹6 نیز پرداخته 
داده های  یعنی  داده هــا،  این  از  بخشی  بررسی  است. 
مربوط به بازه زمانی سال های 1368 تا 13۹6 اما نشان 
می دهد که ایران در این بازه زمانی، از رهگذر موارد مورد 
اشاره در باال و به قیمت جاری، حدود 1.7 تریلیون دالر 
منابع ارزی به دست آورده است. این اما در حالی است 
تاکنون،   1338 سال  از  کشور  ارزی  منابع  مجموع  که 
این  به  بوده است.  میلیارد دالر  و 38  تریلیون  حدود 2 
ترتیب، حدود 84 درصد از منابع ارزی کشور در این بازه 
58 ساله، از زمان آغاز برنامه های توسعه پس از انقالب 

اسالمی به دست آمده است.
که  است  آن  دهنده  نشان  هم  مورد  به  مورد  بررسی   
بازه زمانی، در سال  این  ارزی کشور در  باالترین منابع 
وارد  ایران  اقتصاد  که  13۹0 محقق شده است، سالی 
شد.  خود  تاریخ  رکودی  دوره های  ترین  عمیق  از  یکی 

ایران حدود 11۹ میلیارد دالر درآمد ارزی  در این سال 
این در  و  آورده  به دست  و گاز  از مجموع صادرات نفت 
محصوالت  صــادرات  از  حاصل  درآمــد  که  است  حالی 
از  درآمد حاصل  میلیارد دالر،  به حدود 15  پتروشیمی 
صادرات کاالهای غیر نفتی )بدون احتساب محصوالت 
پتروشیمی( به حدود 11 میلیارد دالر و صادرات خدمات 
می رسید.  دالر  میلیارد   8 حــدود  به  سال  این  در  نیز 
کمترین میزان درآمد حاصل از صادرات نفت وگاز در بازه 
باز می گردد.  اما به سال 1377  تا 13۹6  زمانی 1368 
در آن سال ایران حدود 10.6 میلیارد دالر منابع ارزی از 
صادرات نفت و گازاستحصال کرد و این در حالی بود که 
درآمد حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی به 452 
میلیون دالر، درآمد حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی 
)بدون احتساب محصوالت پتروشیمی( به 1.۹ میلیارد 
دالر وصادرات خدمات نیز به 1.8 میلیارد دالر می رسید.
این اما در حالی است که بررسی وضعیت منابع ارزی 
در دسترس در دوره های مختلف ریاست جمهوری ایران 
نکات حتی جالب توجه تری را هم در بر دارد. مجموع 
صادرات  از  حاصل  مداخل  از  )اعم  کشور  ارزی  درآمد 
خدمات(  و  غیرنفتی  کاالهای  پتروشیمی،  گاز،  نفت، 
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به حدود 
این در حالی است که  در  و  میلیارد دالر می رسد   ۹45
ارزی  منابع  مجموع  از  درصد   46.5 حدود  مبلغ،  این 
در دسترس کشور در فاصله 58 ساله 1338 تا 13۹6 
درآمدهای  مجموع  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
ارزی حاصل از موارد مورد اشاره در باال در دوره ریاست 
ریاست  نخست  سال  چهار  و  نژاد  احمدی  جمهوری 
 1.3 حدود  به  حالی  در  اما  روحانی  حسن  جمهوری 
از تمام منابع  تریلیون دالر می رسد که سهم این منابع 
تا   1338 سال های  بازه  در  کشور  دسترس  در  ارزی 
13۹6، به حدود 65 درصد می رسد. عالوه بر این، ایران 
از زمان شروع فرآیند تحریم های هسته ای در سال 1385 
تاکنون،  در حالی به حدود 1.2 تریلیون دالر منابع ارزی 
دسترسی داشته که این منابع، سهمی 61.4 درصدی 
از تمام منابع ارزی در دسترس کشور از سال 1338 تا 

پایان سال 13۹6 را به خود اختصاص داده اند.
 از »برنامه دوم عمرانی« تا »برنامه پنجم توسعه«

فاصله  در  ایــران  که  می دهد  نشان  اما  گــزارش  این 
 2 حدود  مجموع  در   ،13۹6 پایان  تا   1338 سال های 
تریلیون و 38 میلیارد دالر درآمد ارزی داشته که از این 
میزان، حدود 1.5 تریلیون دالر به صادرات نفت و گاز 
 1356 ساله  چهل  فاصله  در  است.  داشته  اختصاص 
ایران در مجموع حدود 128 میلیارد دالر  اما  تا 13۹6 
حالی  در  این  و  داشته  پتروشیمی  محصوالت  صادرات 
)بــدون  نفتی  غیر  کاالهای  صـــادرات  مجموع  اســت 

سال های  فاصله  در  پتروشیمی(  محصوالت  احتساب 
درآمد  می رسد.  دالر  میلیارد  به 237  تا 13۹6،   1338
تا  از صادرات خدمات در فاصله سال های 1352  ایران 

13۹6 هم به حدود 16۹ میلیارد دالر می رسد.
از دیگر سو، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، 
دوره  هر  در  خدمات  و  غیرنفتی  کاالهای  پتروشیمی، 
به  اسالمی  انقالب  از  پس  ایران  در  جمهوری  ریاست 

قیمت جاری مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس، در حالی که در فاصله سال های1338 
تا 1357، ایران در مجموع به حدود 162 میلیارد دالر 
درآمد ارزی دسترسی داشته است، مجموع منابع ارزی 
در دسترس کشور در دوره هشت ساله دفاع مقدس حدود 
164 میلیارد دالر بوده است. از دیگر سو اما منابع ارزی 
در دسترس ایران در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی 
رفسنجانی به حدود 157 میلیارد دالر می رسد و این در 
حالی است که در دوره اصالحات، مجموع منابع ارزی 
به حدود 234 میلیارد دالر می رسد.  ایران  در دسترس 
منابع ارزی در دسترس ایران در دوره ریاست جمهوری 
به حدود  با جهشی بی سابقه  اما  نژاد  محمود احمدی 
843 میلیارد دالر می رسد و این در حالی است که منابع 
نخست  ساله  چهار  دوره  در  کشور  دسترس  در  ارزی 
ریاست جمهوری حسن روحانی به حدود 478 میلیارد 
دالر می رسد. این سیر عمدتًا صعودی اما نشان دهنده 
ارزی  درآمدهای  آور  رشداعجاب  وجود  با  که  است  آن 
ایران در خالل 6 دهه اجرای برنامه های توسعه، بازدهی 
بوده  نوسان  دستخوش  همواره  ایران  اقتصاد  عمومی 

است.
مقایسه متوسط سالیانه منابع ارزی حاصل از صادرات 
نفت، گاز، پتروشیمی، کاالهای غیرنفتی و خدمات در 
طول دوره مورد مطالعه هم نشان دهنده آن است که دوره 
ریاست جمهوری احمدی نژاد، همچنان رکورد باالترین 
داده  اختصاص  خود  به  را  ارزی  سالیانه  متوسط  درآمد 
سال های  فاصله  در  که  حالی  در  ترتیب،  این  به  است. 
کشور  ارزی  منابع  سالیانه  متوسط   ،1357 تا   1353
حدود 24 میلیارد دالر بوده، این شاخص در سال های 
کاهش  دالر  میلیارد   16 حدود  به  مقدس  دفاع  دوران 
یافته است. متوسط سالیانه منابع ارزی در دوره ریاست 
جمهوری هاشمی رفسنجانی به حدود 1۹ میلیارد دالر، 
در دوره اصالحات به حدود 2۹ میلیارد دالر و در دوره 
ریاست جمهوری احمدی نژاد به حدود 105 میلیارد دالر 
رسیده است. در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی 
اما در رقابتی نزدیک با دوره ریاست جمهوری احمدی 
نژاد، ایران ساالنه به طور متوسط به حدود ۹5 میلیارد 

دالر منابع ارزی دسترسی داشته است.

در شماره روز یکشنبه 18 آذر ماه روزنامه صبح امروز و 
در مطلبی تحت عنوان »لطفا مراقب اعتماد مردم باشید« 
به چگونگی استخدام فرزند و دیگر نزدیکان وزیر کشور در 
سمتهای دولتی و تناقض در حرف و عمل ایشان پرداختیم 
که در همان مطلب اشاره شد که داماد ایشان نیز سرپرست 
دانشگاه آزاد آکسفورد بوده است. حال به فاصله چند روز 
تایید انتصاب داماد حجت االسالم سید احمد خاتمی به 
عنوان رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و 
همچنین انتصاب داماد حسن روحانی در پست معاونت 
وزارت صمت، جامعه را در شوک فرو برده است. اگر چه 
حجت االسالم خاتمی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 
رئیس  داماد  و  نکرده  دامادش  برای  سفارشی  هیچگونه 
جمهور هم سریعا از سمت خود استعفا داد ولی مردم از 
شنیدن این انتصابهای فامیلی به شدت ناراضی هستند. 
همین چند ماه پیش بود که کمپین »فرزندت کجاست« به 
منظور شفافیت هر چه تمام تر از طرف مسئولین کشوری 
مورد استقبال واقع شد. حال به نظر می رسد باید منتظر 
کمپین دیگری این بار برای شفافیت درباره دیگر اطرافیان 
این حرکتها هم در  اگر چه  باشیم.  و بستگان مسئولین 
صورت عدم صداقت مسئولین بی نتیجه خواهد بود، شاید 

بهتر باشد این بار نامش را بگذاریم »دامادت کجاست؟ «!
خاتمی: رانت خواری را منکر می دانم 

امام جمعه موقت  حجت االسالم سید احمد خاتمی 
تهران طی بیانیه ای گفت که انتصاب دامادش در سازمان 
برنامه و بودجه ارتباطی با او ندارد. امام جمعه موقت تهران 
حسین  سید  انتصاب  از  انتقادها  برخی  به  واکنش  در 
میرخلیلی )داماد وی( به عنوان رئیس حوزه  ریاست در 
سازمان برنامه و بودجه طی بیانیه ای تاکید کرد که این 

انتصاب ربطی به او ندارد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

دامادم  مسئولیت  مجازی  فضای  در  است  روزی  چند 
آقای سید حسین میرخلیلی در دفتر آقای دکتر نوبخت 

منتشر شده است در این رابطه چند نکته گفتی است:
1- در آغاز زندگی مشترک دخترانم با دامادها، گفته ام 
همه مسئولیت کارهایتان با خودتان است این انتساب را 

دخالت ندهید
2 هیچ گاه برای هیچ یک از دامادهایم سفارشی برای 

کاری نداشته و ندارم چون رانت خواری را منکر می دانم

این  در  نه  میرخلیلی  آقای  مسئولیت  با  رابطه  در   -3
مسئولیت و نه در مسئولیت قبلی هم بنده نه تلفنی نه 
از  توانید  نه کتبی هیچ سفارشی نداشته ام می  پیامکی 
آقای محمدی.)رئیس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه( 

و آقای دکتر نوبخت بپرسید.
4- از حساسیت جامعه اسالمی بر این امور سپاسگزارم و 

امیدوارم این روش ادامه یابد
5- در این عرصه هم باید تقوی، محور باشد از تجسس 
و عیب جوئی پرهیز گردد باید درصدد اصالح عیب موجود 

بود.
دفاعیات وزیر صمت از حکمش برای داماد روحانی

رضا رحمانی که پس از وزیر شدنش نه تنها به منافع مردم 
و جامعه توجهی نکرده بلکه در اولین اقدام، دست به صدور 
تا  زده،  خودروسازان  برای  خودرو  قیمت  افزایش  مجوز 
جامعه هیچ امیدی به بهبود شرایط از طریق سیاست های 
این وزارتخانه نداشته باشد، درباره حاشیه سازی از طریق 
انتصاب اخیرش گفته: »همیشه ایراد گرفته می شود که 
چرا از جوانان استفاده نمی شود؛ اما داماد رئیس جمهور 
یک نیروی جوان و نخبه است. هر کس سوابق داماد رئیس 

جمهور را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت!«
وی درباره سابقه اجرایی داماد رئیس جمهور هم یادآور 
شد: »وی در حوزه معاونت فناوری رئیس جمهور سمت 
وزارت  به  آنجا  از  و  بوده  توسعه ای  ستاد  رئیس  و  داشته 
شناسی  زمین  لیسانس  آنکه  ضمن  است؛  آمده  صمت 

دارد، فوق لیسانس او مرتبط است و دکترای زمین شناسی 
هم دارد. آنها که درباره این انتصاب تردید داشتند، وقتی 
سوابق او را دیدند به ما تبریک گفتند. قطعا اگر هر کسی 
سوابق او را ببیند، آن را تایید می کند. داماد رئیس جمهور 
بودن فاکتور انتخاب نبوده است.« هرچند از سوابق داماد 
او در معاونت  33 ساله رئیس جمهور چیزی جز حضور 

علمی ریاست جمهوری در دست نیست!
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده: »بدون تردید 
فردی،  صالحیت های  شایستگی ها،  نظر  از  فرد  این 
کارآمدی، مدارک تحصیلی و انگیزه رزومه ای قوی دارد و 
هیچ بحث دیگری جز این محورها در میان نبوده است. 
این فرد فارغ از اینکه داماد رئیس جمهور روحانی باشد یا 
نباشد انتخاب شده است. نسبت داشتن با یک شخصیت 
مهم جرم نیست و البته فاکتوری برای انتصاب او نیز نبوده 
است.« احتماال نخبه دیگری جز داماد رئیس جمهور در 
این حوزه نبوده که وزیر صمت چنین انتخابی کرده و حاال 
توجیهات عجیب خود را هم با صراحت در خصوص آن بیان 

می کند!
استعفای داماد رئیس جمهور 

گویا کامبیز مهدی زاده، داماد رئیس جمهورـ  که از سوی 
رحمانی به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی معرفی 
شده ـ بیشتر از او متوجه حاشیه های این انتصاب برای 
حسن روحانی و دولت تدبیر و امید شده است و لذا تصمیم 

پذیرش  از  حواشی،  این  ادامه  از  جلوگیری  برای  گرفته 
مسئولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجتناب کرده 

و استعفا کند.
رئیس  دامــاد  زاده،  مهدی  کامبیز  استعفای  متن  در 
»از  است:  آمده  صمت  وزیر  رحمانی  به  خطاب  جمهور 
بنده  از  این مقطع  و در  را قابل دانستید  اینجانب  اینکه 
دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراهتان باشم کمال 
تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می خواهم از خدمت تان 
مرخص شوم و به فعالیت های علمی و پژوهشی خود در 
سنگر قبلی ام ادامه دهم. بار دیگر از حسن ظن و اعتماد 

حضرتعالی سپاسگزارم.«
جدی  و  مهم  مطالبات  از  ساالری«  »شایسته  موضوع 
از  به ویژه جامعه دانشگاهی کشورمان است و هر  مردم 
گاهی شاهدیم که برخی سازمان ها، ارگان ها و نهادها 
جهت  خود  عزم  دادن  نشان  بــرای  نمایشی  اقداماتی 
شایسته گزینی نشان می دهند و مثال دست به فراخوان 
عمومی برای انتصاب یک مدیر از بین واجدان شرایط می 
زنند، اما این اقدامات کم و کوتاه مدت قطعا نمی تواند 
»شایسته  برای  ما  جامعه  نیاز  و  ها  خواسته  پاسخگوی 

ساالری« و »شایسته گزینی« باشد.
مردم به انتصابات فامیلی حساسند

اگر قرار باشد، آقازادگی و گرایش مسئوالن به انتصابات 
فامیلی، آنچنان نهادینه شود که به مثابه آنچه در چند ماه 
اخیر اتفاق افتاده، فرزند فالن مسئول در جایگاه مشاور 
وزیر، داماد فالن آقا در جایگاه معاون وزیر و یا انتصابات 
اینچنینی باشیم و از طرفی پسر فالن نماینده مجلس، 
این گونه اقدامات را به دلیل داشتن »ژن خوب« فرزندان 
به  بداند! قطعا مردم واکنش جدی  و بستگان مسئوالن 

اینگونه مسائل نشان خواهند داد.
بله، این گزاره صحیحی است که ممکن است فرزندان 
یا بستگان مسئوالن هم استعداد پذیرش مسئولیت های 
مهم را داشته باشند، اما زمانی داد و فریاد انتقاد مردم بلند 
می شود که این گونه انتصابات به رویه تبدیل بشوند و البته 
افراد بدون پیمودن هرگونه مراحل اولیه برای آماده شدن 
جهت پذیرش یک مسئولیت، یکباره پله های ترقی را ده 
تا یکی طی کنند و علیرغم حضور چهره ها و استعدادهای 
فراوان، رانت مسئولیت پدر، پدر زن و ... شامل حالشان 

شود.
برای  را  الرجال«  »قحط  معروف  مثل  ها  رسانه  برخی 
انتصابات اخیر به کار برده اند که کامال بجا و درست است. 
عرض  برای  گیرند  می  تصمیم  مسئوالن  برخی  اینکه 

چاکری و نوکری و چاپلوسی، انتصابات فامیلی را ترویج 
کنند و برای خوش آمدن مدیر باالدستی دست به انتصابات 
عجیب بزنند، نه تنها »تدبیر« دولت را زیر سوال می برد، 
بلکه »امید«ی هم که قرار بود حسن روحانی برای مردم 

مهیا کند، به تاراج خواهد برد.
یکی از حامیان دولت: وزیر صنعت را برکنار کنید تا درس 

عبرت شود
دولت  حامیان  از  مهاجری«  »مسیح  که  طور  همان 
روحانی در روزنامه جمهوری اسالمی نوشته، این یک خطر 
برای انقالب و نظام جمهوری اسالمی است که در شرایط 
دشوار وجود خیل بیکاران در جامعه، انتصابات فامیلی 
در میان وزرا و مسئولین و مدیران ارشد کشور رواج یافته و 
حضرات به همدیگر نان قرض می دهند و شایسته ساالری 
را به راحتی قربانی اهداف و امیال شخصی خود می کنند، 
نظام  و  انقالب  از جنس  افــرادی  روشن است که چنین 
جمهوری اسالمی نیستند و به هیچ وجه صالحیت ماندن 

در مناصب دولتی را ندارند.
»محمد شریعتمداری« از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دلیل عملکرد ناموفقش در کنترل بازار در شرایط پرتالطم 
اقتصادی کشور و بازگشت دوباره تحریم ها جابجا شد و به 
وزارت »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« رفت تا با حضور یک 
وزیر جدید اقدامات جدی در جهت بهبود وضعیت بازار 
صورت بگیرد. آنچه در همین مدت کوتاه از رضا رحمانی 
دیده ایم، نه بهتر از آنچه شریعتمداری بر جای گذاشت که 
به مراتب بدتر از آن چیزی است که او عمل کرده و نمونه آن 
را می توان بر غلبه البی خودروسازی بر اختیارات و قدرت 

وزیر مشاهده کرد.
انتصابات  ریشه کنی  برای  شروعی  صمت،  وزیر  برکناری 

فامیلی
حاال وزیر صمت جدای عملکرد نامطلوبی که در کوتاه 
انتصابات  از  گیری  بهره  سمت  به  است،  داشته  مدت 
فامیلی و پوشش ضعف های خود از این ناحیه رفته و اقدام 
اخیر او در کنار صحبت هایی که پیرامون آن کرده، هیچ 
جای دفاعی از او باقی نمی گذارد. قطعا حسن روحانی 
و  وزیران  باید  و جامعه  امید مردم  نگه داشتن  زنده  برای 
مدیرانی که تاکید او برای »شایسته ساالری« و »جلوگیری 
از حاشیه سازی برای دولت از طریق انتصابات فامیلی« 
را نادیده گرفته اند، برکنار کند. برکناری وزیر صمت از آن 
دسته اقداماتی است که می تواند موتور محرک دولت و 
حاکمیت را برای مبارزه ریشه ای با انتصابات فامیلی و در 

عوض ترویج شایسته ساالری در کشور را روشن کند.
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بیالن ارزی کشور در ۶دهه اخیر

شرایط  به  َلگ  جت  یا  زدگی  پرواز  اصطالح 
ریتم  تغییرات  دلیل  به  انسان  فیزیولوژیک 
طوالنی  پروازهای  از  ناشی  بدن  روزی  شبانه 
فرد  خواب  تنظیم  درآن  که  می شود،  اطالق 
پرواز  مقصد  با  مبدا  ساعت  اختالف  علت  به 

می ریزد. بهم 
مسافران  برای  اینکه  بر  عالوه  عارضه  این 
برای  می تواند  آید  وجــود  به  است  ممکن 
ایجاد  را  اخــتــالالتــی  نیز  ــروازی  پـ خــدمــه 
این  با  زدگــی  ــرواز  پ معمول  طــور  به  کند. 
خواب،  اختالالت  میکند:  پیدا  بروز  عالئم 
دادن  دست  از  سستی،  و  خستگی  سردرد، 
در  و  سرگیجه،  احساس  و  تمرکز  عدم  اشتها، 

خفیف. افسردگی  احساس  مواردی 
طول  روز  چند  است  ممکن  زدگــی  پــرواز 
منطقه  با  کامل  طــور  به  مسافر  تا  بکشد 

یابد. تطبیق  جدید  زمانی 
راه های مقابله با پرواز زدگی:
پرواز: از  قبل  الف( 

مــتــعــادل،  ــواب  خـ و  کــافــی  ــت  ــراح ــت اس
نوشیدن  عــدم  سبک،  غــذای  از  استفاده 

دار. کافئین  نوشیدنی های  و  قهوه 
پرواز:  حین  در 

ــرای  ب زدن  قــدم  ــی،  ــاف ک آب  نــوشــیــدن 
ساعت  بررسی  هواپیما،  کابین  در  لحظاتی 

آن. با  بیداری  یا  خواب  هماهنگی  و  مقصد 

آسمان نه  فرزندت 
کجاست؟ دامادت 

حاشیه های اخبار انتصابات نزدیکان حسن روحانی، رحمانی فضلی و سید احمد خاتمی در پست های مهم دولتی
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد است 
پست های کلیدی کشور نیاز به افراد متخصصی دارد که 
صرفا با نگاه شایسته ساالری صورت می گیرد، نه روابط 

فامیلی با مقامات.
حسین مقصودی با اشاره به برخی انتصابات  گفت: 
با توجه به تحریم ها و برخی مسائل حاشیه ای، اوضاع 
کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط بحرانی است و نباید 

با برخی اقدامات بیش از این دل جامعه را به رنج آورد.
جوان،  ــراد  اف آمــدن  کار  روی  بــرای  مجلس  تالش 
خویشاوندان  از  استفاده  نه  بود  پرتالش  و  متخصص 

مقامات
مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: مجلس 
تالش کرد با افرادی که حدود 40 سال در کشور خدمت 
کرده و در جاده ای که خاکی شده توان رانندگی ندارند 
خداحافظی کرده تا افراد جوان و پرتالش روی کار بیایند 
البته دولت نپذیرفت که این الیحه بیاید و قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان به صورت طرح در مجلس بررسی 

و تصویب شد.
را  وزرا  برخی  همچنین  مجلس  داد:  ــه  ادام وی 
استیضاح کرد تا دولت به خود آمده و تیم خود را اصالح 
و  از متخصصان، مشاوران  رئیس جمهور  اگر  لذا  کند 
را  این وضعیت  امروز  استفاده می کرد  نظام  دلسوزان 
نداشتیم که برای هر کاری هزینه بدهیم چرا که هریک 
از اتفاقات اخیر نظیر استیضاح وزرا، بررسی قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان، هشدار به وزیر صنعت برای 
و  نظام  برای  ای  هزینه  جمهور  رئیس  داماد  انتصاب 

انقالب بوده است.
کشور  کلیدی  پست های  در  بازی  فامیل  از  دولت 

خودداری کند
درنظر  و  ساالری  شایسته  بر  تأکید  با  همچنین  وی 
انتخاب  در  اشــت:  د  اظهار  ــردم،  م دغدغه  داشتن 
استانداران  باید شایسته ساالری و اقدام بر مبنای تعهد 
و تخصص مد نظر باشد و از قوم گرایی و قبیله گرایی 

پرهیز شود.
شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
اسالمی در پایان با بیان اینکه نظام با کسی جز با اندیشه 
های امام)ره( و رهبری و اتحاد عقد اخوت نبسته است، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه ما احساس می کنیم رئیس 
جمهور در این مسیر گام بر نمی دارد و مشاوران ایشان از 
دلسوزان نیستند و آقای روحانی صرفا کار را به اطرافیان 

خود واگذار کرده است.

مجلس بان

)jet lag( مقابله با پرواز زدگی مقصودی انتقاد کرد
رواج فامیل بازی در پست های کلیدی 

کشور

معاون امور بازرگانی و توسعه 
معدن  صنعت،  سازمان  تجارت 
از عرضه  و تجارت خراسان رضوی 

گسترده مرغ منجمد در سطح استان خبر داد.
این  بیان  با  مقدم  غفوری  علی  ایسنا،  گزارش  به 
مطلب اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مرغ گرم 
کمیسیون  اخیر  جلسه  مصوبات  اساس  بر  و  بازار  در 
تنظیم بازار استان و با هدف تعدیل قیمت مرغ گرم، 
توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان آغاز شد.

فروشگاه های  کلیه  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
ــرداری و  ــه ــجــیــره ای، فــروشــگــاه هــای ش ــزرگ، زن بـ
می توانند  کارگری  و  کارمندی  مصرف  تعاونی های 
جهت جذب و توزیع مرغ به سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان مراجعه نمایند.

سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امــور  معاون 
افــزود:  رضــوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
شهرستان ها  کلیه  در  همزمان  مرغ  توزیع  همچنین 
انجام می شود و الزم است عوامل مورد نظر با معرفی 
ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها به شرکت 

پشتیبانی امور دام استان مراجعه نمایند.
غفوری مقدم تصریح کرد: قیمت مصرف کننده مرغ 
 8۹000 کیلوگرم  هر  مشهد  در  بازار،  تنظیم  منجمد 
ریال و در شهرستان ها با احتساب کرایه حمل حدود 

۹0000 ریال است.

خراسان  تعاون  اتــاق  رئیس 
تصمیم  زمان  از  گفت:  رضوی 
از  بخشی  توزیع  بر  مبنی  دولــت 
قیمت  به  تعاونی ها  شرکت  طریق  از  اساسی  کاالهای 
از  زیــادی  استقبال  مــردم  ــازار،  ب تنظیم  ستاد  مصوب 
سیدحسین  ایرنا،  ــزارش  گ اند.به  داشته  شرکت ها 
مجتبوی روز سه شنبه افزود: شرکت های تعاونی مطمئن 
و  هستند  اساسی  کاالهای  توزیع  بــرای  شبکه  ترین 
تضمین می کنیم که هیچ کاالیی باالتر از نرخ تعیین شده 
برای مصرف کننده در این شرکت ها به فروش نرسد.وی 
ادامه داد: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار خراسان 
اتحادیه  و  فرهنگیان)اتما(  مصرف  اتحادیه  دو  رضوی 
اساسی  کاالهای  استان  این  در  دولت  کارکنان  مصرف 
می کنند. توزیع  مصوب  قیمت  با  را  بازار  تنظیم  طرح 

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: کاالهای تنظیم 
بازار در محل اتحادیه مصرف فرهنگیان در مشهد و نیز 
40 شرکت تعاونی زیر نظر اتحادیه مصرف کارکنان دولت 
روزانه  سهمیه  می رسند.  فروش  به  رضوی  خراسان  در 
شرکتهای تعاونی برای توزیع کاالهای اساسی مشخص 
کاالها  نوع  این  خرید  برای  روز  ابتدای  از  مردم  و  است 
تعاونی صف تشکیل می دهند.وی  در مقابل شرکتهای 
شناخته  و  مردم  دسترس  در  تعاونی  شرکتهای  افزود: 
شده هستند. از سوی دیگر توزیع کاال به قیمت مصوب 
تعاونی کامال نظارت شده است.مجتبوی  در شرکتهای 
ادامه داد: هم اینک گرانی و توزیع کاال با قیمت واقعی، 
مشکل مهم کشور است لذا بخش تعاون با برخورداری از 
گسترده ترین شبکه توزیع و مولفه جلب اطمینان مردم 

می تواند بهترین گزینه برای توزیع کاال باشد.

به  گــفــت:  تایباد  فــرمــانــدار 
منظور ایجاد اشتغال پایدار برای 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  روستائیان 
130 میلیارد ریال در قالب 4۹3 طرح برای توسعه اشتغال 
در مناطق روستایی و عشایری این شهرستان مرزی هزینه 
راد روز سه  ایرنا، حسین شرافتی  شده است.به گزارش 
شنبه افزود: این مبلغ به جوانان جویای کار و افراد واجد 
واحدهای  ایجاد  همچون  طرح هایی  قالب  در  شرایط 
تولیدی، صنعتی و دامداری سبک و سنگین اختصاص 

یافت و برای 56۹ نفر اشتغال ایجاد کرد.
وی ادامه داد: پارسال نیز 15 میلیارد و 250 میلیون 
ریال به حوزه مشاغل خانگی همچون فرت بافی، صنایع 
دستی، خیاطی و قالیبافی در تایباد اختصاص یافت که ۹5 
درصد آن در قالب ۹4 طرح جذب و منجر به اشتغال برای 

300 نفر شد.فرماندار تایباد گفت: همچنین امسال 220 
نفر از هنرمندان صنایع دستی این شهرستان 22 میلیارد 
ریال تسهیالت دریافت کردند.وی افزود: پارسال برای هزار 
و 722 نفر در تایباد اشتغال ایجاد شد. تعهد این شهرستان 
امسال ایجاد هزار و 542 اشتغال است که تاکنون هزار و 
74۹ مورد آن محقق شده است.او افزود: 30 هزار و 22 نفر 
از جمعیت تایباد شاغل بوده و 87 هزار و 652 نفر بیش از 
10 سال سن دارند که مجاز به انجام فعالیت در حوزه های 
مختلف بازار کار هستند.وی همچنین از اختصاص 380 
میلیارد ریال برای اشتغال فراگیر در تایباد خبر داد و گفت: 
بیشترین اعتبار اختصاص یافته در حوزه مشاغل خانگی 
از آن 6۹ درصد، میراث  است که سهم جهاد کشاورزی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 18 درصد و صنعت، 

معدن و تجارت 13 درصد است. 

130 میلیارد ریال صرف اشتغال روستایی در تایباد شدعرضه مرغ منجمد در خراسان رضوی رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی خبر داد:

استقبال از عرضه کاالهای اساسی در شرکت های تعاونی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
به موجب برونده احرانی کالسه ۹700004 مالکیت مهدی شیر علی زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 863 تاریخ تولد13 / 10 / 1364 صادره از فریمان 
دارای شماره ملی 084۹866707 با جز سهم 3142/85 از کل سهم 22000 بعنوان مالک سه هزار و صد و چهل و دو ممیز هشتاد و پنج صدم سهم مشاع از 
بیست و دو هزار سهم عرصه . با شماره مستند مالکیت 81340 تاریخ 22 / 05 / 13۹6 دفترخانه اسناد رسمی 15 شهر فریمان استان خراسان رضوی ، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 560583 سری د سال ۹4 با شماره دفتر الکترونیکی13۹6203060220010۹3 ثبت گردیده است که طبق نظر کارشناس 
رسمی به شرح بین الهاللین ) احتراما در اجرای امر کارشناسی موضوع پرونده کالسه ۹400004 در مورد ارزیابی ملکی واقع در پالک 2142 فرعی از 276 

اصلی فریمان به استحضار میرساند پس از بازدید و معاینه محل با حضور نماینده محترم اداره ثبت نتیجه آن بشرح ذبل اعالم میگردد.
این ملک در فاصله 700 متری از حاشیه جاده اصلی و آسفالته بهشت صادق فریمان و بافت مسکونی شهر قرار دارد مساحت پالک 2142 فرعی برابر 32000 
متر مربع میباشد و میزان مالکیت آقای مهدی شیر علیزاده از پالک فوق 3142/85 متر مربع است که در حال حاضر بخشی از این زمین با بلوکه دیوار کشی و 

محصور می باشد.
 با توجه به موقعیت زمبن )ابی زار( و فاصله از جاده اصلی و کبفبت خاک و سایر عوامل موثر در ارزیابی بدون احتساب 15دقبقه حقابه از سد فریمان )امکان 
فروش و یا انتقال حقابه بصورت جداگانه می باشد لذا در ارزیابی زمین لحاظ نشده است ( مبلغ ارزیابی زمین برابر 260/000/000 ریال )دویست وشصت 
میلیون ریال( تعین میگردد. ارزیابی گردیده است به حدود: شماالً، مرزیست بطول )200( دویست متر به قطعه 2486 2485 تفکیکی شرقًا: مرزیست بطول 

160 یکصدوشصت متر به جاده صحرائی قطعه باصد و هشتاد و هشت تفکیکی جنوبًا: مرزیست بطول )200( دویست مترمربع به قطعه 2464
2463 تفکیکی غربًا بطول )160( بکصد و شصت متر به جاده احداثی صحرانی پالك فوق از ساعت ۹ الی 12 مورخ 13۹7/10/15 در شعبه اجرای اسنادرسمی 
اداره ثبت اسناد و امالک فریمان واقع در خیابان کمربندی خلیج فارس جنب فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 260/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده با 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریمان

مفقودی

موتور شماره   ،  57 ط   615 ایران   88 پالک  شماره  به   1392 مدل   206SD-TU5 تیپ  پژو  سواری  اتومبیل  سبز  برگ 
از درجه  و  مربوط به حسن حیدری نظری مفقود شده   NAAP  41  FDVEJ  644660 160 و شماره شاسی   B  0071513  

میباشد ساقط  اعتبار 

مفقودی

موتور شماره   773   -  26954 پالک  شماره  به   1394 مدل   125  cc تیپ  نامی  سیستم  موتورسیکلت  سبز  برگ  و  کارت 
آباد  ابراهیم زاده صوفی  مربوط به جمشید   NBE  125  A  9402093  )VIN( 0124 و شماره شناسایی  NBE  045891  

میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود 

گفت:  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
به  ایران  سراسر  امروز  که  امنیتی 
برگرفته  در  را  مرزی  استان های  ویژه 
در  مرزبانی است؛  نیروهای  با  تعامل مرزنشینان  نتیجه 

حقیقت مرزنشینان مرزبانان واقعی هستند.
به گزارش ایسنا، سردار قاسم رضایی در نشست مشترک 
تایباد،  مرزی  شهرستان های  تسنن  و  تشیع  علمای  با 
تربت جام و خواف که ظهر امروز در شهر مرزی تایباد برگزار 
جان فشانی های  برکت  به  ایران  کشور  کرد:  اظهار  شد، 
مرزنشینان و مرزبانان، مملو از امنیت و آرامش بوده و این 

مهم بزرگ ترین نعمت از سوی پروردگار است.
وی افزود: انقالب اسالمی 40 سال است که به برکت 
خون شهدا و امام شهدا ماندگار شده و امروز با هیچ اقدامی 
نمی توان درد و رنج خانواده ها، آه یتیمان، مظلومیت بیوه 

زنان و لحظه لحظه نگاه منتظر پدران و مادرانی را جوابگو 
باشیم که عزیزترین افرادشان را برای عزت و اقتدار کشور 

تقدیم کردند.
سردار رضایی بیان کرد: استکبار جهانی در تمام طول 
عمر انقالب با هر فتنه ای به دنبال ضربه زدن به پیکر این 
نظام بوده و با تهدیدات مختلف ملت و دولت را تحت فشار 
قرار داده اما تاکنون به لطف خدا و رهنمودهای رهبری 

فرزانه و مقتدر موفق نشده است.
وی ادامه داد: در هیچ نقطه ای از جهان امنیتی که امروز 
در ایران حاکم است، موجود نمی باشد و این مهم نتیجه 
عملکرد نیروهای امنیتی، مرزبانی و انتظامی بوده و در تمام 
عرصه ها به وضوح دیده می شود.این مقام ارشد نظامی 
گفت: عملکرد خوب مرزبانان در سایه حمایت و تعامل 

مرزنشینان و وحدت برادران اهل سنت و شیعه است.

ملت  اتــحــاد  ــزب  ح دبیرکل 
گفت: اینکه در انتخابات آینده، 
کرد  خواهند  چه  طلبان  اصــالح 
بستگی به نظر مردم در سال آینده و تعامل میان اصالح 

طلبان با  مردم دارد. 
علی شکوری راد در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان، 
در خصوص حضور اصالح طلبان در انتخابات سال آینده، 
اظهار کرد: به نظر من درحال حاضر بسیار زود است که 
درباره انتخابات مجلس صحبتی صورت بگیرد و علت آن 

این است که فضای جامعه مشارکت جویانه نیست.
وی افزود: اگر امروز انتخاباتی صورت بگیرد، مشارکت 
چنین  در  و  یافت  خواهد  کاهش  بسیار  مردم  جانب  از 

شرایطی نتایج حاصل از آن برای مردم مناسب نیست.
در  اینکه  کرد:  خاطرنشان  ملت  اتحاد  حزب  دبیرکل 

انتخابات آینده، اصالح طلبان چه خواهند کرد بستگی به 
نظر مردم در سال آینده و تعامل بین اصالح طلبان و مردم 
دارد. کسب روحیه شرکت در انتخابات توسط مردم سبب 

می شود که نتایج خوبی از انتخابات کسب شود. 
گفت:  طلبان  اصالح  سازوکار  با  رابطه  در  شکوری راد 
اطالح طلبان برای همفکری و تعامل سازو کاری را طراحی 
می کنند. این سازوکار شورای عالی سیاست گذاری است 
در  می رسد  نظر  به  و  است  شده  برگزار  آن  جلسه  دو  که 
درحال شکل گیری است تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند.

وی اضافه کرد: این فعالیت معطوف به انتخابات نخواهد 
بود مگر اینکه در ابتدا بحث های الزم در خصوص چگونگی 
تعامل با مردم به نقطه نظر مشترک برسد و بتوان براساس 
آن در رابطه با شکل و نحوه مشارکت مردم در انتخابات 

تصمیماتی گرفته شود.

که  می دهد  نشان  بررسی ها 
وزارت  مسئوالن  بین  مذاکرات 
ارتباطات با مدیرعامل تلگرام محرمانه 

بوده ولی پنهانی نبوده؛ البته به نتیجه هم نرسیده است.
محرمانه  مذاکرات  از  شده  تاییده  خبر  کــردن  پیدا 
مدیرعامل  دورف«  »پاول  با  ارتباطات  وزارت  مسئوالن 
تلگرام کار ساده ای نیست. موضوعی که در آن زمان – که 
شد  مطرح  شایعه ای  حد  در   – بوده  سال ۹4  می گویند 
و هیچ یک از مسئوالن به صورت شفاف و رسمی به آن 
در  موقع ها  آذری جهرمی همان  اینکه  نپرداختند؛ جز 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: "اگر بخواهیم مذاکره ای با 
هر سرویس دهنده بین المللی برای حضور در ایران داشته 

باشیم، مذاکره ای غیرتمندانه خواهیم داشت."
رمضانعلی سبحانی فر  به عنوان رییس کمیته ارتباطات 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسئول رسیدگی به این 
موضوع شد.

و  بررسی  موضوع  این  می گوید:  ملت  خانه  به  وی 
مستندات آن از دستگاه های مربوطه گرفته شد؛ نتیجه 
بررسی ها آن شد که این موضوع محرمانه بوده ولی پنهانی 
نتیجه  به  به دالیل مختلفی  نبوده؛ همان مذاکرات هم 
این  نرسیدن  نتیجه  به  دالیل  درباره  نرسید.سبحانی فر 
موضوع توضیح بیشتری نداد ولی اضافه کرد: تعدادی از 
نمایندگان خواسته بودند درباره مذاکراتی پنهانی که بین 
مسئوالن تلگرام و مدیران وزارت ارتباطات در سال ۹4 شده 
بود بدانند.عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه ادامه داد: نهایتا ما در گزارش خود به کمیسیون 
نبوده  پنهانی  ولی  بوده  اعالم کردیم مذاکرات محرمانه 

است و به نتیجه هم نرسیده است.

سبحانی فر

مذاکراتی که پنهانی بود ولی محرمانه نبود
فرمانده مرزبانی ناجا

مرزنشینان، مرزبانان واقعی هستند
شکوری راد مطرح کرد

اما و اگرهای اصالح طلبان در انتخابات سال آینده

۵تاکتیک ضروری برای داشتن یک »کسب وکار آنالین« موفقکسب و کارخبر

احمدخداخواه
مهندس هواپیمایی آسمان

خبر

استانداری  اقتصادی  هماهنگی  کــل  مدیر 
راه  معاون  وعده  اساس  بر  گفت:  رضوی  خراسان 
امدادی  واگن های  مشکل  کشور  جمهوری  آهن 

صادراتی ظرف دو هفته آینده حل می شود.
علی رسولیان افزود: روز دوشنبه طی نشستی با 
تجار  حضور  با  کشور  آهن  راه  برداری  بهره  معاون 
از  تامین واگن های امدادی  با  استان، وی قول داد 
کشورهای آسیای میانه مشکل صادرات ریلی استان 
ظرف این مدت حل شود و شرایط به حالت عادی 

برگردد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از 200 واگن برای 
می شود  تامین  صادراتی  شده  دپو  کاالهای  صدور 
معمول  طور  به  صورت  آن  در  و  شده  عادی  شرایط 
کاالهای صادراتی  نیاز  برای  واگن  روزانه حدود 15 

استان کافی است.
وی اظهار کرد: همچنین معاون راه آهن کشور در 
این جلسه عنوان کرد که مجوز سیر واگن های ایرانی 
این  است  امید  و  شده  دریافت  هم  میانه  آسیای  به 

موضوع تا پایان سال وارد مرحله عملیاتی شود.

مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی خبر داد:
وعده راه آهن برای حل مشکل تامین واگن های امدادی ظرف دو هفته آینده



ابهری: یلدا به عنوان رسمی کهن هم چنان در بین 
کرده  را حفظ  نسل های مختلف جامعه، جایگاه خود 
است. بنابراین یلدا، نوروز و رسومی نظیر آن بهتر است از 
چارچوب تنگ و محصور خانواده ها خارج شده و با دیدی 
گسترده تر به آن نگاه کرد. همان گونه که این اتفاق افتاده 
و یلدا یا نوروز مانند 50 سال پیش برگزار نمی شودو دچار 

تغییرات گذشت زمان شده است
تا همین چند سال پیش بود که تقویم را برمی داشتیم 
و دنبال 30 آذر می گشتیم که ببینیم شب یلدا چند شنبه 
است! امتحان داریم یا نه. اصال نگران امتحان های میان 
ترم بودیم که فردای شب یلدا احتماال حالمان را اساسی 
می گرفت. از مادر سراغ میهمان های مخصوص آن شب 
را می گرفتیم، به فکر بازی ها و هندوانه شیرین و قرمزش 
بودیم. به فکر اینکه عروس تازه واردی در فامیل داریم 
یا نه. میهمانی شب یلدا و خنچه بران برای او می گیرند 
یا نه! تمام فکر و ذکرمان این بود که آن شب طوالنی را 
قید  در  مادربزرگ ها  وقتی  تا  بگذرانیم.  خوش  بیشتر 
حیات بودند، محل شب نشینی آنجا بود و اگر زبانمان 
الل او را از دست داده بودیم یکی از بزرگ ترها فامیل 
دست به کار می شد و همه را دور هم جمع می کرد. آن 
روزها موبایل کمتر بود، با دوربین های دیجیتال عکس 
یادگاری می گرفتیم و گوش تا بینی خبردار نمی شد که 
عروس فالنی ها چجور سفره شب چله را چیده. اما حاال 
چند سالی است که به لطف شبکه های اجتماعی عکس 
سفره و خنچه و کوچک ترین هدایایی که داماد فالنی 
قابل مشاهده  اینستاگرام  در  است  داده  به عروسشان 
است. از یک هفته قبل سرچ های چطور سفره شب یلدا 
بچینیم؟ چطور میوه ها را تزئین کنیم و هزار سوال دیگر 
که شبکه های اجتماعی و اینترنت به خوبی به آنها پاسخ 
می دهد ردیف می کنیم. به فکر اینکه چطور شب یلدایی 
آرایش کنیم، با کی عکس بگیریم که بیشتر الیک بخورد! 
کجای خانه عکس بیاندازیم و اصال کدام رستوران را برای 
یکی دو ساعت رزرو کنیم، جای همه دغدغه های زیبای 

گذشته را گرفته است. 
سفره  چیدمان  و  یلدا  شب  که  اســت  سالی  چند 
مخصوص و عکس های سلفی و غیرسلفی اصلی ترین 
دغدغه برگزاری این میهمانی شده است. چیزی شبیه 
مسابقه چه کسی بهتر است؟ چه کسی سفره اش پر تر 
است؟ میوه هایشان خاص تر و بیشتر است؟ چه کسی 
بیشتر و بهتر هدیه گرفته است؟ چه کسی خوش سلیقه 
تر است و هزار چه کسی دیگر که همه و همه نشان دهنده 
برتری طلب و احساس رضایت از چیزهایی که ما داریم و 

بقیه ندارند و آن را حتما باید به اشتراک بگذاریم، است. 
پاگیر جای همه  و  و تشریفات دست  بیشتر  تنهایی ها 
چیزهای خوب را گرفته است. حتی جمع کردن موبایل 
قبل از ورود به شب نشینی در این شب هم جواب نمی 
دهد. شبکه های گرسنه مجازی نیاز به بلعیدن عکس ها و 
اتفاقات خاص بیشتری دارند و می خواهند از رقابت عقب 
نماندن. هستیم و نیستیم. حرف می زنیم و نمی زنیم. 
اینجا هیچ چیز واقعی نیست. نه حضورمان و نه حرف 
گریه ها.  و  خنده ها  ندارد؛  مزه  چیز  هیچ  زدن هایمان. 
عشق هایی که برای هم می فرستیم. معلوم نیست پشت 
آن صورتک زرد که جای چشمانش دو قلب روییده چقدر 

نفرت و بیزاری نهفته است.
 »یلدا« این طوالنی ترین شب زیبا از گذشته تا امروز 
رسومات زیادی را به خود دیده است. خیلی از اتفاق هایش 
را زیبا حفظ کرده ایم و مفهوم اصلی و مهم اش را به کلی از 
یاد برده ایم. این مناسبت دیرینه ما را به سال های خوش 
گذشته برد. آنچه بر سر یلدا و رسوماتش افتاده است را با 

یک رفتارشناس و جامعه شناس به بحث نشستیم.
یلدا میراث ابا و اجدادی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی گفت: شب یلدا، به 
مثابه یک نماد و سنت دیرین اجتماعی که از گذشتگان 
برای  بهانه ای  و  است،  مانده  باقی  میراث  به  برایمان 
گردهم آیی، گفتگو و شب زنده داری اعضای خانواده و 
فامیل در کنار یکدیگر تلقی می شد که امروزه تحت تاثیر 
تحوالت فرهنگی جامعه معاصرمان، رو به افول گذارده 

است.
علی رضا عزیزی پیرامون تحوالت شب یلدای باستانی با 
شب یلدایی که امروز رواج یافته؛ افزود: ریشه های تضعیف 
چنین سنت هایی - نه فقط در ایران که در سایر نقاط 
جهان - را نخست باید در روند توسعه مدرنیته دانست 
جامعه شناسان  از  وبر"یکی  ماکس  گفته  به  آن  در  که 

مطرح آلمانی" فرایند افسون زدایی، یعنی راز زدایی و این 
جهانی شدِن هر آنچه از گذشتگان به میراث برایمان باقی 
مانده اند، و هر آنچه که با نمادها و رازها همراه بوده اند، را 

دود می کند و به هوا می برد. 
وی تصریح کرد: در این میان، شب یلدا، که یکی از 
نمادی ترین و اسطوره ای ترین سنت های فرهنگ ایرانی 
است و نماد غلبه روشنایی بر تاریکی محسوب می شود 
که لزوم با هم بودن و بهره مندی از گرمای حضور در کنار 
یکدیگر در تاریک ترین و سردترین و طوالنی ترین شب 
سال را بیش از هر شب دیگری ضروری کرده در جهان 
افسون زدایی شده امروز، که تنها در جهت منافع ملموس 
و پیشرفت محسوس همت تالش می کند وجه نمادین و 
اسطوره ای آن، چیزی جز رویاهای آدم های ساده اندیشی 

که مربوط به جهان گذشته اند، نیست. 
یلدا بهانه ای برای دور هم بودن 

عزیزی اظهار داشت: فراغ وجه نمادین و اسطوره ای 
شب یلدا، چنین شبی تنها به یک آداب و رسوم اجتماعی 
تبدیل می شود که معنا و مفهوم خود را از دست داده و 
امروز  اجتماعی  و  فرهنگی  آسیب های  تاثیر  تحت  لذا 
قرار  اجتماعی  ــره  روزم تعامالت  پیرامون  جامعه مان 
می گیرد که در آن اعضای خانواده ای که در طول سال 
هیچوقت نمی توانند بیش از چند کلمه با یکدیگر صحبت 
داشته باشند، از با هم بودن در طوالنی ترین شب سال 

نیز، لذتی شایسته نمی برند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد همچنان که در روندهای 
جهانی، در جهاِن پسامدرن، شاهد بازگشت دوباره جوامع 
امروزی به اسطوره ها و نمادهای قدرتمند فرهنگی گذشته 
هستیم که حلقه اتصال چنین جوامعی با پیشینیان  آن ها 
به حساب آمده در جامعه امروزی  نیز، بازخوانی و بازگشت 
دوباره به اسطوره ها و نمادهای فرهنگِی ایرانی که دارای 
معانی و مفاهیم بلند و ارزشمند انسانی هستند، راهی 

برای بازیابی دوباره سنت های قدرتمند گذشتگان مان 
محسوب می شوند.  عزیزی متذکر شد: هیچ جامعه ای 
به گذشته برنگشته و نمی گردد. ما نمی توانیم مانند صد 
سال پیش فکر یا زندگی کنیم، پس زندگی در مسیری رو 
به جلو در حال حرکت است و باید با آن همراه شد. در 
این دوران گذار با تمهیدات ویژه و به روز کردن آیین های 

گذشته، می توان آنها را حفظ هم کرد.
اجتماعی  رفتارشناس  ابهری،  ادامه سراغ مجید  در 
رفتیم و دلیل تغییر سبک و مدرن شدن رسم و رسومات 

این شب را جویا شدیم. 
نیاز به احیای فرهنگ قدیمی

اجتماعی  آسیب شناسی  و  رفتاری  علوم  متخصص 
گفت: آداب و رسوم هر جامعه نشان دهنده فرهنگ و 
سبک زندگی آن جامعه است و در تشریفات اجتماعی 
و فرهنگی جامعه ما شب و روزها و شب های خاصی با 
هدف احیای انسانیت وتحکیم روابط عاطفی و فامیلی 

و پررنگ کردن رفت و آمدهای خانوادگی برگزار می شود.
مجید ابهری افزود: یکی از این شب های خاص شروع 
فصل زمستان و به عنوان طوالنی ترین شب سال است 
که مردم ایران از دیرباز تا کنون این شب را که اداب و 
در  فامیل  افــراد  همه  دارد؛  خاصی  تشریفات  و  رسوم 
خانه بزرگ ترین فرد فامیل گرد هم آمده و ضمن خوردن 
خوراکی های ویژه این شب به گفت و خند و گرفتن فال 

حافظ و انجام انواع بازی های سنتی می پردازند.
وی تصریح کرد: شب یلدا یکی از زیبا ترین شب های 
فرهنگی بوده که باید آداب و رسوم آن احیا شده و به اجرا 
در بیاید که متاسفانه امروزه از اصل این فرهنگ فاصله 

گرفته و بیشتر جنبه تشریفاتی به خود گرفته است.
وی توضیح داد: بدون شک یکی از بخش های مهم 
شب یلدا همین صله رحم و دید و بازدید و جمع شدن در 
خانه بزرگ خانواده و احترام به حرمت آنان است. با توجه 
به حفظ حرمت ها و بزرگداشت بزرگان در باور ایرانیان، این 

مساله به حفظ این آیین کمک کرده است.
جامعه شناسان معتقدند، میانگین گفتگوی خانواده ها 
در حال حاضر به 15 دقیقه در روز رسیده است. امروز 
نمی  سفره  کنار  هم  با  خانواده ها  درصد  شاهدیم 65 
به سردی و  را  آینده خانواده ها  این وضعیت  و  نشینند 

جدایی می کشاند.
بیایید قرار بگذاریم این یلدا همه چیز واقعی باشد. 
یک شب هم که شده. به بهانه آن یک دقیقه طوالنی 
تر، تلفن های همراه را خاموش کنیم. تا دیگر پای سفره 
یلدای مجازی نباشیم. به جای تعارف عکس انار و آجیل 
به یکدیگر، کنار هم بنشینیم. حرف بزنیم و صدای هم را 

بشنویم و به این سکوت طوالنی مدت پایان دهیم.

ترانه و ترانه سرایی در کشور ما شاید به اندازه شعر 
مهمترین  از  یکی  شک  بی  اما  باشد  نداشته  قدمت 
دهه های  در  متاسفانه  می رود.  شمار  به  جریان های 
هنری  برخورد  عدم  و  ترانه  سطح  افول  شاهد  اخیر 

خوانندگان با این مسئله بوده ایم.
یکی از مهمترین علل تاثیر گذار بر این مساله شاید 
عدم مطالعه کافی و شناخت الزم ترانه سرایان از ترانه و 

تجاری سازی این مساله بوده است.
اما با وجود تمامی این ایرادات در این حوزه عده ای 
از هنرمندان نیز مخاطب خود را با سطح باالیی از کار 
شعر و ترانه مواجه کرده اند. بهره گیری از آثار کالسیک 
حوزه  پیشرفت های  مهمترین  از  یکی  بین  این  در 

موسیقی بوده است.
چند روزی است که سریال »مینو« پخش خود را از 
یافته  را  خود  مخاطبان  و  کرده  آغاز  سیما  یک  شبکه 
با  آن  پایانی  تیتراژ  اما  سریال  این  قوت  نقاط  از  یکی 
مازیار  شاخصه  مهم ترین  بود.  فالحی  مازیار  از  کاری 
فالحی که مخاطبان و هواداران بسیاری دارد باال بودن 
عنصر احساس در آثار اوست. وی که ترانه سرای اغلب 
کارهای خودش است ، کار اخیر خود به نام "تو فقط 
عرضه  مشهدی  سرای  ترانه  یک  همکاری  با  را  باش" 

کرده است .
صدیقه ابوی هنرمند سی ساله که تحصیالت خود را 
تا مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ادامه داده 
و کار اصلی او در حال حاضر تدریس مباحث تخصصی 
در حوزه مدیریت است در مصاحبه اختصاصی خود 
با »صبح امروز« از چگونگی آغاز این راه تا همکاری با 

مازیار فلالحی می گوید.
کار ترانه یا بهتر است بگویم نوشتن را از کجا آغاز کردید؟ 
عالقه به این کار در من از ۹ سالگی شروع شد. قبل 
از آن نیز زمانیکه شاید حتی سواد کامل نداشتم با کنار 
شعر  سرودن  در  سعی  موزون  کلمات  دادن  قرار  هم 
همواره در من بود. اما بعد از مراجعه به کانون پرورش 
فکری کودک و نوجوان که مهمترین چراغ راه من بود 
در سن 11 سالگی این روند سرعت بیشتری گرفت و 
از کلمات صرفا موزون خارج شد و شکل شعر به خود 

گرفت. 
این روند تا همین امروز هم ادامه داشته و هنوز هم 
خودم را بیشتر از ترانه سرا یک شاعر می دانم. چراکه 
مدت زمان بیشتری را صرف آموختنن و پرداختن به 
آن کردم. تا سال گذشته تنها شعر می گفتم و فقط یک 

سال است که وارد فضای ترانه و ترانه سرایی شدم.
آموزش  کودکی  از  که  بودید  شعرایی  معدود  جزو  شما 
دیدید. تاثیر آموزش از سن پایین را تا چه اندازه می دانید؟

مطمئنا خیلی زیاد. در آن زمان عضویت در کانون 
مکتوب  صورت  به  ما  ارتباط  و  کودک  فکری  پرورش 
برای  را  آثار  ما  که  این صورت  به  بود.  و غیر حضوری 
آن ها ارسال می کردیم و بازخورد مربیان و متخصصین 
و  مکاتبه ای  شیوه  این  هنوز  می کردیم.  دریافت  را 
حضوری وجود دارد و مطمئنا رشد کرده است. بی شک 
اگر آن سال ها عضو این کانون نمی شدم این توانایی در 

من رشد پیدا نمی کرد.
فکر نمی کنید این ظرفیت و توانایی در شما می تواند در 

تربیت و پرورش کودکان کانون موثر باشد؟
عالقمند به فعالیت در این بخش هستم اما متاسفانه 
تاکنون بستری برای آن فراهم نشده است. شاید بعد 
نیز در  را  این موضوع  این و فراهم شدن بستر الزم  از 

برنامه هایم داشته باشم.
چگونه با وجود تحصیل در رشته مهندسی و تدریس در 

این حوزه و زندگی با اعداد و ارقام شاعر شدید؟
داده  پیوند  ادبیات  به  را  من  قلبی  عالقه  همیشه 
است. همیشه دوست داشتم زندگی خود را با ادبیات 
پیوند دهم. اما هیچ وقت نتوانستم از عالقه ام به ریاضی 
بگذرم. گمان نمی کنم تحصیل در رشته ای مرتبط به 
ادبیات راهی جدید را برایم باز می کرد و در واقع از راهی 

که رفتم پشیمان نیستم.
برایمان  سالگی   9 یعنی  گفتید  شعر  که  باری  اولین  از 

بگویید؟
بیشتر شعرهای کودکی من در کنار حوض و درخت 
سیب حیاط خانه مان نوشته شد. می توانم بگویم که 
یکی از موثرترین و الهام بخش ترین عناصر شعری برای 

من همان درخت سیب حیاط خانه بود که استعداد من 
به موزون نوشتن را بروز داد.

در کنار تمامی این عوامل مهمترین مشوق من یعنی 
مادرم قرار دارد، او که همیشه اولین مخاطب کارهای 
من بوده بیشترین شوق را نسبت به ثمر دادن اولین کار 

حرفه ای من دارد.
چرا سراغ ترانه رفتید و شعر را دنبال نکردید؟ 

جالب این است که برخالف تصور عموم، ترانه سرایی 
سخت تر از سرودن شعر است. اینکه چرا به سمت ترانه 
رفتم شاید بیش از هرچیز تمایل به دیده شدن در من 

بود.
اطرافیان  برای  تنها  و  گفتم  شعر  زیادی  مدت  من 
از  بسیاری  این  کنار  در  شد  خوانده  خودم  حتی  و 
ترانه هایی که می شندیم از عناصر خیال بی بهره بودند و 
ضعف معنوی و موسیقیایی آنان من را درجهت سرودن 
سرودن،  در  را  خود  توانایی  چراکه  کرد  ترغیب  ترانه 
بسیار باالتر از نیمی از ترانه سرایان خصوصا در کارهای 

امروز می دیدم.
چندتن  با  ارتباط  گرفتن  به  عالقمند  که  شد  این 
اولین  و خوشبختانه  ازخوانندگان مطرح کشور شدم 
کار حرفه ای من پس از مدت کوتاهی از سمت مازیار 

فالحی پذیرفته شد.
از چگونگی سرایش »تو فقط باش« و شکل گیری ارتباط 

با مازیار فالحی برایمان بگویید؟
ترانه تو فقط باش که در ابتدا شعر بود و بعد به ترانه 
تبدیل شد از اولین کارهای من بود و برای اولین کسی 
که ارسال کردم مازیار فالحی بود که خوشبختانه باعث 

آغاز همکاری ما شد.
ارتباط من با مازیار فالحی از طریق خشایار فالحی 
بعد  ایشان صورت گرفت وی که دقایقی  برنامه  مدیر 

از مطالعه شعر با من تماس گرفت، تاکید کرد این کار 
به یکی از بهترین های مازیار فالحی بدل خواهد شد. 
مطمئنا این مساله برای من خصوصا در ابتدای کارم 
ارائه شد و  بزرگترین دلگرمی بود و زمانیکه کار رسما 
آن را شنیدم اثر را مانند فرزند خود می دیدم که پیش 

چشمانم رشد کرده و به موفقیت رسیده است.
جریان ترانه در حال حاضر را چطور ارزیابی می کنید؟

در یک سال اخیر که وارد فضای ترانه شدم با وسواس 
خوبی  کارهای  می کنم.  گوش  ترانه ها  به  بیشتری 
شنیده می شوند از جمله بابک صحرایی روزبه بمانی و 
شهریار قنبری با سابقه باال و درخشان خود که کارهای 

کم نظیری را ارائه کردند.
همیشه افرادی که در سطوح باالتر از دیگران فعالیت 
محسن  مانند  افرادی  اند.  کرده  متمایز  را  خود  دارند 
یگانه که در کنار استعداد و ظرفیت خود در ترانه سرایی 
برای  بهتری  زمینه  بی شک  دارند  موسیقیایی  دانش 

درخشان بودن در کار خود دارند.
چگونه  ترانه  با  مشهد  ادبی  جامعه  برخورد  و  رویکرد 

است؟
متاسفانه از آخرین جلسه ای که در آن شرکت کردم 
مشهد  در  خصوصا  ترانه  ضعف  است.  گذشته  خیلی 
اگر فردی تمایل  برای مثال  بسیار احساس می شود. 
در  باشد  داشته  سرایی  ترانه  چگونگی  آموختن  به 
مشهد موفق به یافتن کارگاه یا کالس مناسب و درخور 

نمی شود.
رویکرد مخاطبان کار با شما چگونه بوده است؟

یکی از سواالتی که افراد ناآشنا از شعر و ترانه از من 
می پرسند این است که این شعرها از کجا می آید. پاسخ 
واضح است. نوشتن نوشتن می آورد. اگر برای نوشتن 
وقت بگذارید روز به روز شاهد بهتر شدن سطح خود در 

این زمینه خواهید شد.
در کنار این مساله مطالعه کمک شایانی به نویسنده 
قلم  باشد  بیشتر  یا شاعر خواهد کرد، هرچه مطالعه 

روان تر خواهد شد.
بهبود  در  پشتکار  و  تالش  اگر  اینها  همه  کنار  در 
بخشیدن به سطح شعر و ترانه در هنرمند وجود داشته 
حاضر  حال  در  که  گسترده  ارتباطات  وجود  با  باشد 

وجود دارد، زمینه ساز دیده شدن وی خواهد شد.
کدام یک از خواننده هاست که عالقه به کار کردن با آن ها 

در آینده پیش رو را دارید؟
و  چاووشی  محسن  و  یگانه  محسن  یزدانی،  رضا 
بسیاری دیگر از افراد موفق هستند که مایلم با آن ها کار 
کنم امیدوارم با رزومه ای که در حال حاضر و بعد از کار 
کردن با مازیار فالحی دارم آینده ای روشن تر پیش رو 

داشته باشم.

به  قوچان  واحد  آزاد  دانشگاه  در  تئاتر  یک  اجرای  عدم 
سوژه ای داغ تبدیل شد و موردتوجه رسانه ها قرار گرفت.

ماجرا از این قرار است که قرار بود در 2روز گذشته نمایش 
ممانعت مسئوالن  با  که  برود  روی صحنه  به  و چغندر«  »یابو 

دانشگاه لغو شد.
مدتی  کرد:  بیان  ایسنا  با  گفت وگویی  در  عیدی  مرتضی 
قبل برای اجرای یک نمایش کمدی به نویسندگی رضا آشفته 
از دانشگاه  آزاد اسالمی قوچان  و چغندر( در دانشگاه  )یابو 
ناگهانی اعالم کردند  از اجرا خیلی  مجوز گرفتیم ولی پیش 
با هم حضور  مرد  و  زن  بازیگر  نمایش  این  در  اینکه  دلیل  به 

دارند اجازه اجرای مختلط داده نمی شود. او با اشاره به اینکه 
یک هفته قبل و به مناسبت جشن روز دانشجو نمایشی را با 
چند بازیگر زن و مرد در دانشگاه و بدون هیچ مشکلی اجرا 
کرده بود، گفت: مسئوالن مربوط در توجیه چنین تصمیمی 
اجازه  امکان  که  رسیده  از»باال«  جدیدی  بخشنامه  گفتند، 
اجرا برای نمایش با بازیگران مختلط داده نشود در حالی که 
وی  ندارد.  صحت  چیزی  چنین  داد  نشان  من  پیگیری های 
به اجرای  را  نمایش  این  آنجا که قصد داشتیم  از  ادامه داد: 
عمومی هم برسانیم، همزمان پیگیر دریافت مجوز از اداره کل 
هنرهای نمایشی هم بودیم و مجوز آن را گرفته ایم. همچنین 
به دلیل آنکه بلیت فروشی برای اجرا در دانشگاه انجام شده 
نمایشی  هنرهای  اداره  هنر  تاالر  در  شب  دو  برای  فعال  بود، 
جای  یا  سالن  همین  در  یا  بعد  تا  می رویم  صحنه  به  قوچان 

دیگر اجرا را ادامه دهیم.
قوچان  آزاد  دانشگاه  رئیس  که  است  درحالی  گفته ها  این 
در مصاحبه با »صبح امروز« این ادعا را تکذیب کرد و گفت: 
نمایش  این  برای  از سوی شورای فرهنگی دانشگاه  مجوزی 
دانشگاه  دانشجویان  جزو  گــروه  این  و  نشده است  صــادر 

نیستند.
مجوز  دریافت  از  قبل  گروه  این  افزود:  کاظمی  غالمرضا 
شروع به تبلیغات کردند و این بحث که بخاطر حضور بازیگر 
زن در این نمایش جلوی آن را گرفته شده است کامال کذب 
بازیگران زن و  با حضور همزمان  نیز نمایشی  است زیرا قبال 

مرد در این دانشگاه اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما با این نمایش هیچ شکلی نداریم و 

درصورت طی شدن مراحل قانونی مجوز آن صادر می شود.

زن بارها در میزانسن و نوع رفتارش با با مرد به بیننده 
اثبات می کند همسرش را بخشیده؛این امر در نحوه 
استقبال از او با چای عصرانه و موسیقی،با عشق غذا 
پختن، گردگیری های شاعرانه، آراستن و معطر ساختن 

خویس قابل تشخیص است.
اتفاق  یک  بانی  که  مردی  دیده  از  این ها  تمام  اما 
شوم بوده جز نقشه ای برای انتقام تلقی نمی شود. 
او به غذاها بدگمان است که مبادا به زهر آلوده باشند 
به  خیانت  بابت  پدرش  ذهنی،  سابقه  به  بنا  چراکه 
مادرش با زهر کشته شده و این تمثیل به گره گشایی 
خویش  مرد  عنوان  به  فرزند  تصاحب  در  مادر  عقده 

در جنگ با همسر او نقش روشنگری ایفا می کند. از 
این رو می توان گفت فیلم از الیه های عمیق روانی و 
زنجیروار بهره می برد که به خوبی هم به آن ها پرداخته 

شده است.
دومین کلیدواژه ای که در تعقیب سکوت حکمفرما 
میان این زوج می یابیم از زبان ذهن زن هنگام چیدن 
رزهای خشک شده در گلدان می شنویم که به قول 
الهه این قصه گل ها در "تردید" به پژمردگی رسیده 
اند و اینجا با تورق تصویری و کلمه به گذشته ای پرت 

می شویم که جز لبخند و عشق عایدمان نمی شود.
همچنان مرد هر روز طبق عادت گذشته با شاخه رز 
سپیدی به خانه می آید اما پشت در ورودی گمانه هایش 
زن  ســوی  از  شــدن  ــع  واق بخشش  ــورد  م به  نسبت 
زوال  به  جا  همان  گل ها  و  می گردد  آن  اهدای  مانع 

می پیوندند.
فیلم، دیالوگ،  ابزار یک  اینکه  به  با علم  رو  این  از 
تصویر و کنش است اما گفتگوی کوتاه دو پهلو و حدیث 
نفس های بلند و بسیار در این اثر خوش نشسته چراکه 
روابط علت و معلولی این ماجرا در سایه بلند تردید 

چنین اقتضا می کند.
خانه سمبل بستر زندگی یا بوم و بام مشترک این 
زوج در لباس دو پرنده است، آنجا که در هجوم حمله 
بیگانه ای چون باد و طوفان قرار می گیرد و نقش نجات 
دهنده را ایفا می کند. زن و مرد به حفظ و مراقبت از این 
پناه مشترک در مقابل آسیب و ویرانی، فارغ از کدورتی 
که میان شان به پر رنگی طی یک سال اخیر قد علم 
کرده، می کوشند و این تالش هماهنگ دو نفره نوید 
دهنده میلی تمثیلی است که به صلح و سازش دارند. 
به خصوص که در پایان حمله ناموفق طوفان هر یک با 
شمعی در دست ظاهر می شوند و این روشنی نشانه ای 

برای امید تلقی می شود.
قناری و کالغ به عنوان دو استعاره غلیظ در تصویر 
و انتخاب نام اثر، طراحی پوستر و آنونس بسیار تاثیر 
گذار واقع شده اند چنان که در مطالعه نقدهایی که بر 
این فیلم نوشته شده، منقدین اغلب قائلند که قناری و 
کالغ هر یک نماد مرد و زن است و در انتهای داستان 
جایشان را عوض می کنند اما به زعم بنده این تعبیر 
نمی تواند برداشت کاملی باشد اگر قناری یا کالغ را 
طول  در  کاراکترها،  از  یک  هر  برای  بدانیم  انتخابی 
حنجره  از  را  مشترک  زندگی  نغمه  می توانند  روایت 
آن ها زمزمه کنند یا به طور کلی هر فرد در تابلوی پر 
کنتراست زندگی، قناری محبوس و کالغی آزاد دارد 
که با خوانش رمز هر یک از این پرنده ها از فرهنگ 
عامیانه این سرزمین، به خوش یمن و بد شگون بودنش 

خواهیم رسید.
پرسه زدن در حوالی تردید، حسادت و سکوت بر بوم 
این تابلو رنگ تاریک سیاهی می پاشد و کالغ همواره 
سمبل نابودی و مرگ، سرقت و شوم اقبالی بوده؛ در 
مقابل قدم زدن در فضای خاطره های ملموس و شاد، 
مثبت اندیشی، یقین و گفتگوی مسالمت آمیز بر بوم 
مشترک رنگ روشن و گرم زرد می پاشد و قناری بدون 
شک سمبل شادمانی و شور، نیک اقبالی و زندگی 

شیرین است.
نه کالغ را می توان محبوس کرد و از این بام مشترک 
پراند و نه قناری خوش نغمه عشق را باید از قفس خانه 
رهاند. نکته مستتر اثر در به صلح رسیدن با این دو پرنده 

نمادین است.
تردید را به کمال نمی توان از ذهن زدود و جایی الزم 
می آید همان قدر که با خوش بینی صرف نمی شود 
به تمام پدیده ها نگریست. پس هر یک جایگاهی به 

موقع در میان نت های آواز زندگی دارند همان گونه که 
موسیقی پر اعجاز باخ که در صحنه ای شنیده می شود 
با کالویه های سپید و سیاه پیانو در تعامل با یکدیگر 

نواخته شده است.
در یک بررسی اجمالی انتخاب میزانسن های زیرکانه 
و حرفه ای، طراحی و فضاسازی درجه یک در چیدمان 
بندی های  قاب  لباس،  و  گریم  پــردازی،  صحنه  و 
هوشمندانه در تصویر، بازی های قابل قبول، موسیقی 
شورانگیز در تداخل با صداهایی تحسین آمیز از این اثر 
یک تالش موفق جدی و دقیق با پرداختی شاعرانه و 
هنرمندانه، درخور موضوعی در قامت عشق ساخته که 

به روابط انسانی در بستری تاریخی می پردازد.
بر  اما  کرده  عمل  ممتاز  کارگردانی  در  فیلم  این 
خالف انتظار از عبداللهی که نویسنده فیلمنامه های 
و  "مرسدس"  غریب"،  "خواهران  چون  تاملی  قابل 
"خداحافظی طوالنی" بوده، این اثر گاهی از پراکندگی 
زبانی رنج می برد و گویی با تعجیل در نگارش رو به رو 
بوده که اگر این نقص کوچک بر آن وارد نبود، فیلمنامه 
هم به اندازه کارگردانی می توانست درخشنده باشد 
چراکه فیلم در انتقال پیامش به قدرت ظاهر شده و 
مخاطب را از روزگاری که افراد به سیاه اندیشی دچارند 
و اغلب قربانی توهم خویشند به دورانی پیوند می زند 
که گذشت و بخشش به پایداری سقف زندگی ستونی 

می شود و عشق از این رهگذر سالمت عبور می کند.
قصه ای که متعلق به تمام زمان ها، تمام زوج های 
عاشق در هر کجای جهان است و از دریچه هنر و تجربه 
بسیار موفق و تماشایی است. آنقدر بهانه آغاز توزیع آن 
در بخش سینمای خانگی، تهیه یک نسخه از این اثر در 

هر خانه ای به طور حتم ضروری و مفید واقع می شود.

فرهنگ و هنر 5

James Wan :کارگردان
Jason momoa, amber Heard, Willem dafoe :بازیگران

»آکوامن« فیلمی است ابرقهرمانی که براساس شخصیتی به همین نام 
در کامیک های دی سی ساخته شده است. پیش از این در فیلم هایی مثل 
»بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت« و »لیگ عدالت« هم شاهد حضور 
آکوامن بودیم. اما این فیلم سینمایی اولین اثر بلندی است که با تمرکز بر 
شخصیت آکوامن ساخته شده است. در هر سه فیلم جیسون موموآ به ایفای 

نقش آکوامن پرداخته است.
در فیلم آکوامن آرتور کری وارث پادشاهی آتالنتیس باید مردم خود را 
رهبری کند و در نقش یک قهرمان ظاهر شود. باید به این نکته هم اشاره 
کنیم که وقایع فیلم آکوامن از نظر سیر روایی در ادامه ماجراهای فیلم لیگ 

عدالت قرار دارد. 

Aquaman
luca GuadaGnino :کارگردان

dakota JoHnson, tilda sWinton, mia GotH :بازیگران
»سوسپیریا« یک فیلم ترسناک با مضامین سوپرنچرال )ارواح و شیاطین( 
است که بازسازی فیلمی با همین نام ساخته شده در سال 1۹77 به حساب 
می آید. فیلم روایتگر ماجرای یک هنرجوی باله است که متوجه مجموعه ای از 
قتل های شوم در یک آکادمی رقص می شود. فیلم سال 1۹77 را داریو آرجنتو 
کارگردان مشهور ایتالیایی ساخته است. آرجنتو به خاطر ساخت فیلم های 
ترسناک به ویژه در سبک جالو )نوعی سبک خاص فیلم های ژانر وحشت در 
سینمای ایتالیا( شهرت ویژه ای داشت و بر آثار سینمایی این ژانر که سال ها بعد 

ساخته شد تاثیر زیادی گذاشت.

Suspiria
david Yates :کارگردان

eddie redmaYne, katHerine Waterston, dan foGler :بازیگران
این درام خیال پردازانه ادامه فیلم »جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها« 
است و توسط کارگردان همان فیلم ساخته شده است. دیوید ییتس عالوه 
از مجموعه  فیلم های جانوران شگفت انگیز، چهار قسمت  کارگردانی  بر 
فیلم های هری پاتر را هم کارگردانی کرده است. »جانوران شگفت انگیز: 
جنایات گریندل والد« که قرار است اواخر آبان ماه امسال اکران شود دهمین 
فیلمی به حساب می آید که در دنیای جادوگری جی.کی. رولینگ ساخته 
شده. در ضمن باید به این نکته هم اشاره کنیم که فیلم نامه این اثر سینمایی 
آلبوس  همکاری  ماجرای  فیلم  است.  نوشته  رولینگ  جی.کی.  خود  را 
دامبلدور و نیوت اسکمندر را برای مبارزه با جادوگر سیاه گلرت گریندل والد 

روایت می کند.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

فیلم بازی
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در گفت وگوی اختصاصی با ترانه سرای تیتراژ سریال »مینو« مطرح شد:

از نوشتن در دفترچه شخصی تا همکاری با مازیار فالحی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد گفت: 
بی تردید فعالیت های حوزه هنری برای بهار و نوروز نباید 
به المان ها محدود شود و سعی کرده ایم تا به آنها تنوع 
بدهیم؛ در زمینه المان سعی خواهیم داشت تا به سمت 

المان های دائمی حرکت کنیم.
احسان اصولی افزود: بکارگیری و استفاده از المان های 
نوروزی در فضای عمومی شهر ابزاری است تا مجموعه ای 

از اهداف را دنبال کند.
اصولی با بیان اینکه زندگی شهری و فضایی که تحت 
تاثیر گسترش شهر در جامعه ایجاد شده سبب می شود تا 
افراد زندگی یکنواختی داشته باشند، گفت: وجود بعضی 
از نشانه ها و ابزارها و فضاهایی نظیر المان ها می تواند 
سبب تلطیف فضای شهر شود و برخی نیز یادآور دوران 
نمی توان  را  نوروزی  المان های  بنابراین  باشد؛  گذشته 

عملی اصراف و غیرضروری تلقی کرد.
و کمیسیون  پنجم شهر مشهد  ــزود: شــورای  اف وی 
فرهنگی و اجتماعی از ابتدای فعالیت خود تاکید داشته 
که المان های موقت نوروزی نباید تمام سهم رویداد بهار 
و نوروزی را شامل شود و اقدامات متنوعی برای ایجاد 
نشاط در این ایام مورد توجه قرار گیرد. پیرو همین رویکرد، 
موقت  المان های  بخش  در  صرفا  بهار  حوزه  اعتبارات 
اختصاص پیدا نکرده و آن را به سمت سایر رویدادها سوق 
داده ایم؛ به عنوان مثال می توان به اجرای تئاتر خیابانی 

اشاره کرد.
اصولی با بیان اینکه مدیریت شهری پنجم شهر مشهد 
تا هزینه های شهرداری را در زمینه طرح  درصدد بوده 
پیرو همین  اظهار کرد:  بهار کاهش دهد،  از  استقبال 
رویکرد، سعی کردیم تا مشارکت های مردمی را گسترش 
دهیم و سال گذشته 3 محله از منطقه ۹ شهرداری مشهد 
نهاد و طبق خواست و میل  به واسطه گروه های مردم 

ساکنان آراسته شد.
عضو شورای شهر مشهد گفت: بی تردید فعالیت های 
حوزه هنری برای بهار و نوروز نباید به المان ها محدود 
شود و سعی کرده ایم تا به آنها تنوع بدهیم؛ در زمینه المان 
سعی خواهیم داشت تا به سمت المان های دائمی حرکت 

کنیم و سهم المان های موقت کاسته شود.

خبر
هزینه های استقبال از بهار مشهد و سهم 

المان های موقت کاهش می یابد

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
قضایی  معاون  دستور  طبق  رضوی  خراسان  اسالمی 
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی برلزوم 
نظارت و پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بر 
این  وظایف  و  اهداف  قانون  یک  ماده  بند 16  اجرای 
وزارت خانه مبنی بر جلوگیری از چاپ و تبلیغ آگهی های 
فاقد هویت و همچنین مکاتبات متعدد این اداره کل، در 
جهت رعایت و اجرای قانون نامه ای به رسانه ها ارسال کرد.

در این نامه آمده است: نظر به این که یکی از رسالت های 
تشکل های صنفی اعمال سیاست های مناسب در جهت 
نظارت و کنترل فعاالن و واحدهای اقتصادی و به تبع آن 
تامین امنیت روانی و اقتصادی شهروندان است که در 
این خصوص به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه ضرر 
و زیان مادی و معنوی برای شهروندان و همچنین عدم 
سوءاستفاده افرادسودجو و کالهبردار ناشی از چاپ این 
قبیل آگهی ها دستور فرمایید واحد آگهی های آن رسانه 
از قبول و چاپ هرگونه از آگهی هایی که شرایط هرگونه 
کالهبرداری را تسهیل نماید و منجر به تشکیل پرونده و 

شکایت قضایی گردد خودداری نماید.
»تقویت  جلسه  صــورت  طبق  صــورت  ایــن  غیر  در 
اثربخشی و سازکارهای نظارتی به منظور پیشگیری از 
قضایی  و  مطبوعاتی  قوانین  همچنین  و  جرم«  وقوع 
مربوطه متخلفین به دستگاه قضایی برای اقدامات بعدی 
معرفی خواهند گردید. شرح آگهی ها به شرح ذیل است:

اتحادیه ها  در  عضویت  فاقد  صنایع  و  افراد  1-تبلیغ 
نظافتی،  و  خدماتی  دفاتر  شامل  مرتبط  اصناف  و 
آموزشگاه ها، خدمات ساختمانی و تاسیسات، تعمیرات 
و تعمیرکار بدون هیت، پزشکی و درمانی، حمل ونقل، 
تجاری  واحدهای  و  امــالک  استخدام،  و  نیرو  جذب 

غیرمجاز و ...
2-تبلیغ پیش فروش ساختمان های مسکونی و تجاری 
فاقد مجوز از اداره مسکن وشهرسازی، کارگزارانزیارتی و 
دفاتر سیاحتی، تاالرهای پذیرایی، کاالها و فرآورده های 
آسیب رسان به سالمتمردم و رکت های مبارزه با سموم و 
جانورانموذی فاقد مجوز از وزارت بهداشت، کاالهای غیر 

استاندارد بدون تاییداداه استاندار و ....
سندهای  و  ضامن  معرفی  وام،  فــروش  و  3-خرید 
اجـــاره ای، اعظای سود مــال، واگــذاری اراضــی فاقد 
کاربری مسکونی و شرکت های تعاونی مسکن، معرفی 
و  پولی  نهادهای  خبرگزاری ها و سایت های غیر مجاز، 
بانکی، خرید و فروش فاکتورهای صوری با کد اقتصادی 

که منجر به فرار مالیاتی می شود و سایر موارد مشابه.

خبر

خبر»یک قناری، یک کالغ2« نقد فیلمخبر
حواشی خبرساز عدم اجرای یک تئاتر در قوچان؛

رئیس دانشگاه: مجوز نداشتند/ کارگردان تئاتر: امضای آقایان را داریم

در نامه معاون مطبوعاتی ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی تاکید شد؛

جلوگیری از تبلیغ و چاپ آگهی های 
فاقد هویت در رسانه ها
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کنگره  چهاردهمین  رئیس   
طب  شایع  بیماری  و  اورژانس ها 
کودکان با اشاره به اینکه مکمل های 
این  با  گفت:  دارند،  را  الزم  کیفیت  و  استاندارد  ایرانی 

شرایط مصرف مکمل خارجی توصیه نمی شود.
به گزارش خبرآنالین، علی اکبر سیاری رئیس کنگره 
بیماری های شایع طب کودکان در چهاردهمین کنگره 
افزود:  کودکان  طب  شایع  بیماری های  و  اورژانس ها 
مکمل های ایرانی استاندارد هستند و لزومی به مصرف 
خارجی نیست. بنابراین پزشکان اطفال می توانند نسبت 
به توصیه این مکمل ها اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه 
نزد پزشک  از مکمل  پر  با کیسه هایی  گاهی خانواده ها 
می آیند، گفت: استفاده از مکمل ها باید در حد نیاز باشد 
چرا که مصرف بیش از حد هم می تواند عارضه ایجاد کند. 

بیماری شایع  و  اورژانس ها  کنگره  رئیس چهاردهمین 
طب کودکان با تأکید بر اینکه تجویز مکمل ایرانی به دلیل 
استاندارد و کیفیت خوب مناسب است،  گفت: 30 تا 50 
درصد مردم ایران از کمبود ویتامین d رنج می برند و می توان 
این مکمل را از 3 تا 5 روزگی تا دوران سالمندی استفاده کرد 
و بر همین اساس وزارت بهداشت برنامه ای را جهت ارائه 
مکمل ویتامین d مدنظر قرار داد و این موضوع را در میان 
دانش آموزان دختر آغار کرد.  استاد دانشگاه علوم پزشکی 
انجام تحقیقی توسط سازمان جهانی  به  شهید بهشتی 
بهداشت اشاره کرد و افزود: بر اساس این تحقیق که توسط 
تعداد زیادی محقق و در میان 120کشور دنیا انجام شده 
مشخص شده ایران پیشرفت های بسیار مؤثری در حوزه 
سالمت به ویژه در کاهش نرخ مرگ و میر زودرس و نابهنگام 

مادران باردار و کنترل بیماری های عفونی داشته است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره 
مرگ ها  درصــد   82 اینکه  بــه 
علت  به  کشور  در   2017 سال  در 
مطالعه  گفت:  است،  بوده  غیرواگیر  بیماری های 
سالمت مادران و کودکان آغاز شده و زیرساخت مهمی 

برای حوزه تحقیقات خواهد بود.
مراسم  در  ــک زاده  ــل م ــا  رض ــا،  ــرن ای گـــزارش  ــه  ب
شایع  بیماری های  و  اورژانس ها  کنگره  چهاردهمین 
که   Gbd مطالعه  اســاس  بر  گفت:  کودکان  طب 
و  است  انجام  حال  در  دنیا  در  محقق   3500 توسط 
حدود 200 ایرانی نیز در این مطالعه مشارکت دارند، 
شاخص های مختلفی همچون امید به زندگی و سطح 
همین  بر  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کشورها  سالمت 
اساس امید به زندگی، بدو تولد در میان زنان ایرانی به 

حدود 80 سال و در مردان به 76.4 سال رسیده است 
که نبست به آنچه پیش بینی می کردیم امروز وضعیت 
و  کودکان  میر  و  مرگ  داد:  ادامــه  او  داریــم.  بهتری 
نوزادان نیز بر اساس این تحقیق در کشور ما مشخص 
شده که کاهش یافته و این موضوع از افتخارات نظام 
سالمت ایران است و علی رغم وجود جنگ تحمیلی، 
تحریم های دشمنان، حوادث طبیعی و سایر مشکالت 
این وضعیت خوب در منطقه در حوزه  به  توانسته ایم 

سالمت برسیم.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: امروزه بیماری های 
اسهالی حدود صفر شده و مرگ و میر مادران باردار به 
زمینه  در  اینکه  برای  البته  است.  یافته  شدت کاهش 
به  شویم  موفق  نــوزادی  بیماری های  بیشتر  کاهش 

امکانات بیشتری نیاز داریم.

امــام  ــداد  امـ کمیته  رئــیــس 
گذشته  سال  گفت:  خمینی)ره( 

 1 کم 5 را  ــدف  ه جامعه  جمعیت  درصــد 
هزار   620 افزایش  با  اخیر  ماه  چند  طی  اما  کرده ایم 

نفری خانوارهای تحت پوشش روبرو شده ایم.
افزود:  رابطه  این  در  فتاح  پرویز  ایسنا،  گزارش  به 
نیازمندان  و  مستضعفان  از  حمایت  در  امداد  کمیته 
توجه  با  امسال  اما  دارد،  عهده  بر  را  سختی  کارهای 
و  مردمی  مراجعات  اقتصادی،  مشکالت  و  تــورم  به 
این  و  یافته  افزایش  امداد  کمیته  در  عضویت  تقاضای 

موضوع کار را سخت تر کرده است.
ناهنجار  رفتار  ما  هدف  جامعه  در  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی  فعالیت های  حوزه  در  کرد:  عنوان  نداریم، 

شده  انجام  امــداد  کمیته  در  توجهی  قابل  اقدامات 
مددجویان  از  نفر  هــزار   32 نمونه  به عنوان  اســت، 
اعزام  عتبات  سفر  به  را  کارمندان  از  نفر   3000 و 

کرده ایم.
دنبال  به  قم  مقدس  شهر  در  اینکه  بر  تاکید  با  فتاح 
تقلید  مراجع  و  علمیه  حوزه های  ظرفیت  از  استفاده 
مردم  اقتصادی  مشکالت  چند  هر  گفت:  هستیم، 
بیشتر شده، اما آمار کمک های مردمی به کمیته امداد 

نزدیک به 35 درصد افزایش یافته است.
و  تــورم  افزایش  شــد:  ــادآور  ی ــداد  ام کمیته  رئیس 
کمیته  کار  شدن  سخت تر  با  مردم  اقتصادی  مشکالت 
که  میزانی  هر  به  علت  همین  به  دارد  مستقیم  رابطه 
کند،  مدیریت  را  اشتغال  و  کنترل  را  تورم  بتواند  دولت 

امداد کمتر می شود. به کمیته  جمعیت ورودی 

رئیس بیماری های شایع کودکان؛

نیمی از ایرانیان کمبود ویتامین »د« دارند
معاون وزیر بهداشت:

بیماری های غیرواگیر دلیل 82 درصد مرگ ها
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( خبرداد؛

افزایش 620 هزار نفری مددجویان طی چند ماه اخیر

حوادث
دستگیری چهار شرور خیابانی در خیابان عبادی

گریز  و  تعقیب  عملیات  از  مشهد  انتظالمی  فرمانده 
دستگیری  برای  انتظامی  مأموران  تیراندازی  و  پلیسی 

چهار شرور خیابانی خبرداد.
عملیات  این  جزئیات  تشریح  در  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
در  مشهد  سناباد  کالنتری  تجسس  دایره  تیم  های  گفت: 
اجرای مأموریتی به اطالعاتی دست یافتند که چهره چهار 

شرور خیابانی را برایشان نمایان ساخت.
مراقبت های  و  کنترل  از  پس  پلیس  ــزود:  اف وی 
خودروی  دستگاه  یک  بر  سوار  متهمان  این  نامحسوس، 
سواری پراید در ساعت سه بامداد روز گذشته شناسایی و 
برای دستگیری آنان وارد عمل شد. متهمان بدون توجه به 
دستور ایست پلیس به سرعت از خیابان سناباد به سمت 
وارد  سپس  و  داده  مسیر  تغییر  کالهدوز  شهید  خیابان 
خیابان مجد شدند. عملیات تعقیب و گریز تا بولوار عبادی 
مشهد ادامه داشت و مأموران انتظامی با استفاده از قانون 
الستیک ها  به  هوایی،  تیراندازی  از  پس  سالح،  به کارگیری 
این  در  داد:  ادامه  آقابیگی  کردند.  شلیک  پراید  خودروی 
 10 دارای  و  اوباش  و  اراذل  از  که  شرور  چهار  گریز  و  تعقیب 
صنعتی  مخدر  مواد  به  اعتیاد  و  بودند  کیفری  سابقه  فقره 
متهمان  خودروی  از  بازرسی  در  کرد.  دستگیر  را  داشتند 
قبضه  یک  شمشیر،  قبضه  یک  مخدر،  مواد  سانتی متر   70
کشف  تقلبی  ریالی  هزار   500 اسکناس  قطعه  دو  و  چاقو 
شده است. تحقیقات از این متهمان برای برای کشف دیگر 

اقدام های مجرمانه اعضای این باند ادامه دارد.

سارقان شب های طرق مشهد دستگیر شدند
شهرک  محدوده  در  شبانه  سرقت های  گزارش  پی  در 
طرق و سیدی مشهد، دستورات الزم برای پیگیری سریع 

تیم های  گفت:  بیگی  آقا  اکبر  شد.سرهنگ  صادر  موضوع 
دایره تجسس کالنتری طرق در این ماموریت ضربتي، طرح 
تشدید مقابله با سرقت را در دستور کار خود قرار دادند و در 
قالب اکیپ های پوششی وارد عمل شدند. پلیس در مرحله 
اول این عملیات ضربتی، گرداننده باند سرقت خودرو را در 
برای  سرقتی،  سواری  خودروی  دستگاه  یک  با  که  حالی 
زمین های  به  دیگر  مسروقه  پراید  خودروی  یک  اوراق کردن 

کشاورزی منطقه طرق آمده بود را دستگیر کرد.
اولیه  اعترافات  در  ساله   36 متهم  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  کرده  اعتراف  خودرو  سرقت  فقره   6 به  کنون  تا  خود 
او  فراری  همدست  دستگیری  برای  پلیسی  جستجوهای 

ادامه دارد.
تجسس  دایره  ماموران  گفت:  مشهد  انتظامي  فرمانده 
این عملیات ضربتی همچنین زن و مرد  کالنتری طرق در 
جوانی که عامل سرقت وسایل و قطعات بودند را دستگیر 

کردند.
اعتیاد  موادمخدر  به  که  متهم  دو  این  کرد:  تصریح  وی 
اولیه  5 فقره سرقت شده اند، در اعترافات  دارند و مرتکب 
خود بیان داشتند خودرو سواری را از منطقه غرب مشهد 

سرقت کرده اند.

کشف گازوئیل قاچاق در سبزوار
و  26 هزار  کشف  از  انتظامي شهرستان سبزوار  فرمانده 

180 لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سید محمد هاشمي، در تشریح این خبر گفت: 
این  آگاهي  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران 
شهرستان،  مواصالتي  محورهاي  کنترل  حین  فرماندهي 
به یک دستگاه تریلر کانتینردار پلمب، مشکوک و این خودرو 

را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بررسي های اولیه راننده اظهار داشت، تریلر 
دقیق  بازرسي های  از  پس  اما  است،  صنعتي  روغن  حامل 
قاچاق  سوخت  بشکه  چندین  داراي  خودرو  شد  مشخص 

بوده و در پوشش حمل روغن صنعتي در حال تردد است.
این  از  ماموران  داشت:  بیان  ادامه  در  سرهنگ هاشمي 
یک  ارزش  به  قاچاق  گازوئیل  لیتر   180 و  هزار   26 تریلر، 
میلیارد و 620 میلیون ریال کشف و یک متهم در این زمینه 
از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع  نیز دستگیر که پس 

قضائی معرفی شد.
عزم  بر  پایان  در  سبزوار  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
جدی پلیس در مبارزه با اخاللگران اقتصادی و قاچاقچیان 
موارد  هرگونه  خواست  شهروندان  از  و  کرد  تاکید  کاال 
فوریت های  مرکز  طریق  از  را  ارز  و  کاال  قاچاق  به  مشکوک 

پلیسی 110 اطالع رسانی کنند.

بی  اتوبوس های  شیشه  شکستن  عامالن  دستگیری 
آرتی در مشهد

نشانه  در  کنی  روکم  خاطر  به  که  نوجوان  و  جوان  چهار 
را  تی  آر  بی  اتوبوس های  شیشه  کاذب،  تفریح  و  گیری 
تالش  و  قضایی  ویژه  دستورات  صدور  با  می شکستند، 

نیروهای انتظامی مشهد دستگیر شدند.
گزارش هایی  قبل،  ماه  چند  از  فوری،  مشهد  گزارش  به 
آن  محتویات  که  می رسید  پلیس  به  اتوبوسرانی  شرکت  از 
دیگر،  اشیای  پرتاب  یا  پرانی  سنگ  با  افرادی  می داد  نشان 
بولوار  مسیر  در  تی  آر  بی  اتوبوس های  شیشه  شکستن  به 

طبرسی اقدام می کنند.
پرونده  تشکیل  و  پرانی ها  سنگ  این  افزایش  پی  در 
قضایی، نیروهای عملیاتی پلیس مشهد وارد عمل شدند و 
با کسب مجوزهای قضایی به ردزنی عامالن »سنگ پرانی« 

پرداختند.
با  اطالعات  آوری  جمع  از  بعد  است،  حاکی  گزارش ها 
نهایت  در  پلیسی،  و  تخصصی  شگردهای  از  استفاده 
که  را  نوجوان  و  جوان  چهار  شدند  موفق  انتظامی  ماموران 
در  کنی  روکم  و  نوجوانی  دوران  هیجانات  خاطر  به  فقط 
پرانی  سنگ  تی  آر  بی  اتوبوس های  سوی  به  نشانه گیری، 

می کردند شناسایی و دستگیر کنند.
خبر  این  تایید  با  گذشته  روز  مشهد  دادستان  معاون 
اتوبوس های  به  پرانی  سنگ  ماجرای  گفت:  خراسان  به 
داشت  احتمال  و  بود  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آرتی  بی 
یا  ببینند  جدی  آسیب  حوادث  گونه  این  در  مسافرانی 
همین  به  دهد  رخ  دیگری  تلخ  حادثه  ناخواسته  خدای 
دلیل موضوع با جدیت از سوی بازپرس شعبه 411 دادسرای 
عمومی و انقالب پیگیری شد و با صدور دستورات ویژه ای 
شناسایی  برای  انتظامی  نیروهای  پرونده،  قاضی  سوی  از 
طور  به  ماجرا  وقتی  اما  کردند  اقدام  متهمان  دستگیری  و 
دقیق در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که 
چند جوان و نوجوان به دلیل برخی هیجانات و غرور بی جا 

با تفریحات کاذب، به این عمل مجرمانه دست زده اند.
هم  پرونده  این  کرد:  تاکید  حسینی  سیدجواد  قاضی 
تحت  مشهد  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  در  اکنون 
رسیدگی قرار دارد و در صورت اعالم گذشت شاکیان، دیگر 

مراحل قانونی را طی خواهد کرد

برمال شدن راز خانوادگی زندگی ام را سوزاند
در 17 سالگی چنان غافلگیرانه ضربات روحی سختی بر 
من وارد شد که نه تنها هرگز نمی توانم آن لحظات دردناک را 
کلی  به  نیز  زندگی ام  مسیر  و  سرنوشت  بلکه  کنم  فراموش 

تغییر کرد.

23 ساله در حالی که تصمیم طالق یا ادامه زندگی با  زن 
شرایط وحشتناک، او را در مسیر تردیدی سخت قرار داده 
بود، با بغض غریبی که در گلو داشت به مشاور و کارشناس 
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت: کالس اول راهنمایی 
بودم که بنا به آداب و رسوم محلی و با تصمیم بزرگ ترها به 
سفره  پای  و  دادم  مثبت  پاسخ  پسرعمویم  خواستگاری 

عقد نشستم.
همین  به  و  بود  محلی  رسوم  از  جزئی  هنگام  زود  ازدواج 
که  این  تا  گذراندم  را  نامزدی  دوران  سال  چهار  من  دلیل 
اما  کردم  آغاز  همسرم  با  را  مشترک  زندگی  سالگی   16 در 
اختالفات بین من و پسرعمویم از همان روزهای اول زندگی 

با دخالت های جاری ام شروع شد.
چرا که او قصد داشت دختر یکی از بستگانش را به عقد 
پسرعمویم در آورد و به همین دلیل از ازدواج من و "رضا" به 
افترایی  و  تهمت  و  نیرنگ  هر  به  ودست  بود  ناراحت  شدت 

می زد تا بین من و همسرم اختالف ایجاد کند.
خالصه او موفق شد و من در حالی که در 17 سالگی نوزاد 
با  تا  شدم  دادگاه  راهی  می فشردم  آغوشم  در  را  کوچکی 
گرفتن طالق از رضا به این همه درگیری، تهمت و مشاجره 
اتفاقی  دادگاه  جلسه  در  روز  آن  ولی  دهم  پایان  خانوادگی 

افتاد که روح و روانم را به هم ریخت.
وقتی قاضی دادگاه خطاب به پدرشوهرم گفت: این همه 
»او  زد:  فریاد  غضب  با  او  نزنید!  تهمت  خود  برادرزاده  به 
اند!«  پذیرفته  فرزندی  به  را  او  آن ها  نیست!  برادرم  دختر 
و  هراسان  و  پرید  رخسارم  از  رنگ  جمالت  این  شنیدن  با 

وحشت زده چشم به دهان پدرم دوختم.
بغضی  و  بود  شده  اشک  از  پر  چشمانش  که  درحالی  او 
دردناک گلویش را می فشرد رو به من کرد و گفت: حقیقت 
آن است که پدر و مادرت توان سرپرستی تو را نداشتند و ما 

قبول  فرزندی  به  را  تو  بودی  روزه ای  چند  نوزاد  که  حالی  در 
کردیم. آن روز در جلسه دادگاه ضربه هولناک دیگری نیز بر 
روانم فرود آمد و این بود که فرزند کوچکم را از من گرفتند و 

تحویل جاری ام دادند.
تحمل  را  وحشتناک  صحنه های  این  توانستم  نمی  دیگر 
را  واقعی ام  مادر  و  پدر  زیاد  تالش  با  وقتی  سپس  کنم. 
زندگی  اسفباری  شرایط  در  آن ها  از  هرکدام  که  کردم  پیدا 

می کردند ضربه روحی دیگری خوردم.
سپردن  و  طالق  از  بعد  ولی  بود  معلم  مادرم  که  این  با 
فرزندش به خانواده ای دیگر مانند پدرم دچار اعتیاد به مواد 

افیونی شده بود و روزگار سختی را می گذراند.
پدرم نیز شرایطی بهتر از او نداشت به همین خاطر دوباره 
نزد پدر خوانده ام بازگشتم و با استقبال آن ها روبه رو شدم 
هیچ  من  و  بود  برخوردار  خوبی  مالی  وضعیت  از  او  که  چرا 

کمبودی در زندگی نداشتم.
که  خوانده ام  پدر  شدید  مخالفت های  رغم  به  حال  این  با 
لجبازی  خاطر  به  و  شدم  آشنا  جوانی  با  بود  متدین  فردی 
جوانی  »سعادت«  ولی  کردم  ازدواج  او  با  عمویم  خانواده  با 
نااهل و بیکار بود و من مجبور بودم با خیاطی مخارج زندگی 
را تامین کنم. پدر خوانده ام با آن که یک طبقه از منزل شان 
را در اختیار من و همسرم گذاشت ولی از من حمایت مالی 

نکرد و من چوب حماقتم را خوردم.
این  در  نمی توانم  دیگر  دارم  خردسال  فرزند  دو  که  اکنون 
خاطر  به  نیز  دیگر  سوی  از  و  کنم  زندگی  سخت  شرایط 

فرزندانم نمی توانم طالق بگیرم. 
شایان ذکر است به دستور سرگرد عباس زمینی )رئیس 
کالنتری سپاد( پرونده این زوج در دایره مددکاری کالنتری 

مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت

به بهانه شب یلدا؛

واقعی باشیم مجازی بودن بس است!
چند قدم تا سالمت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی؛
در  التهاب  ضد  داروهای  استفاده  از 

آنفلونزا بپرهیزید
 استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
مصرف  از  آنفلوانزا  به  کودک  ابتال  زمان  در  گفت: 
و  بروفن  دیکلوفناک،  همچون  تب  ضد  داروهـــای 

آسپرین باید جدا خوداری شود. 
یک  سمینار  نشست  حاشیه  در  حامدی  منوچهر 
روزه عفونت های تنفسی در بیمارستان فوق تخصصی 
از  اجتناب  منزل،  در  استراحت  افزود:  اکبر  کودکان 
و  کودک  مهد  همچون  شلوغ  محیطهای  در  حضور 
گرم،  مایعات  نوشیدن  مناسب،  غذایی  رژیم  مدرسه، 
بخور مرطوب و در نهایت مصرف استامینوفن بهترین 

راهکار درمان آنفلوانزا به شمار می رود.
مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
با اشاره به اینکه در فصول سرد سال احتمال ابتال به 
پیدا  افزایش  آنفلوانزا  جمله  از  ویروسی  بیماری های 
را  بیماری  این  از  پیشگیری  راهکار  بهترین  می کند، 

رعایت بهداشت دست و بهداشت فردی عنوان کرد.
شایعترین  عفونت ها  اینکه  به  اشــاره  با  حامدی 
بطور  کرد:  اظهار  دنیا محسوب می شوند  در  بیماری 
کلی شایعترین عفونت ها از نوع ویروسی است که تمام 
قسمت های مختلف فوقانی وتحتانی سیستم تنفسی 

را در بر می گیرد. 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  کودکان  گروه  استاد 
با اشاره به اینکه شایع ترین نوع عفونت های تنفسی 
از نوع ویروسی سرماخوردگی است خاطر نشان کرد: 
150 ویروس می تواند موجب بروز سرماخوردگی شود 

که یکی از این ویروس ها ،ویروس آنفلوانزاست.
نوع  یک  آنفلوانزا  اینکه  بر  تاکید  با  رحــامــدی 
کرد:  نشان  خاطر  می شود  محسوب  سرماخوردگی 
وگرفتگی  ،گلودرد  تب  مانند  عالئمی  سرماخوردگی 
بینی وآبریزش بینی دارد که در زمان ابتال به آنفلوانزا 
همراه  وسردرد  عضالنی  دردهای  با  و  بیشتر  باشدت 

است.
فوق تخصص عفونی کودکان با بیان اینکه ویروس 
آنفلوانزا و عفونت های تنفسی بیشتر از طریق تنفس 
به  انتقال  قابل  عطسه  و  ،سرفه  تنفسی  ترشحات  و 
از  پیشگیری  راه  بهترین  کرد:  اظهار  است  دیگران 
عفونت های تنفسی رعایت بهداشت شخصی )شستن 

دستها(ودر مرحله بعد واکسیناسیون آنفلوانزا است.
مادر  در  باید  آنفلوانزا  واکسن  اینکه  بیان  با  وی 
باردار،افرادی که نارسایی کبد،نارسائی کلیه ،افرادی 
که بیماری آلرژیک و آسم شدید دارند، افراد باسنین 
باالتر از 60سال تزریق شود افزود: .به طورکلی در هر 
تا هر سنی می توان واکسن  ماه  از 6  باالتر  شیرخوار 

آنفلوانزا را تزریق کرد. 

کنونی  برهه  در  گفت:  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
در  ناامنی  ایران،  به  زدن  ضربه  برای  دشمنان  که 
مرزها را به عنوان یکی از اهداف مهم خود انتخاب 
امنیتی  و  مرزبانی  نیروهای  فعال  حضور  کرده اند، 

در مرزهای کشور خاری در چشم دشمنان است.
رضایی،  قاسم  سردار  امروز«  »صبح  گزارش  به 
نیروی  مرزبانی  فرماندهان  مشترک  نشست  در 
اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  و  انتظامی 
نیروهای  آمادگی  سطح  ارتقاء  هدف  با  که  ایران 
شهر  در  امــروز  کشور  شرقی  مرزهای  در  مسلح 
همکاری  و  تعامل  افزود:  شد،  برگزار  تایباد  مرزی 
نقاط کشور  تمام  نیروهای مسلح در  بزرگ  خانواده 
در  ویــژه  به  مهم  این  و  می شود  دیــده  وضــوح  به 

مناطق مرزی سبب شکست دشمن شده است.
امنیت  خصوص  در  دشمنان  توطئه های  به  وی 
با  دشمنان  سال هاست  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران 
امنیت  کرده اند،  سعی  مختلف  برنامه های  طراحی 
دولت  و  ملت  به  را  فشارهایی  و  زنند  برهم  را  کشور 
تعامالت  است،  الزم  دلیل  همین  به  کنند؛  تحمیل 
پیدا  ارتقا  نقاط کشور  تمام  نیروهای مسلح در  بین 

از توان موجود به بهترین نحو بهره ببریم. تا  کند 
مسلح  نیروهای  امروز  داد:  ادامه  رضایی  سردار 
مقام  منویات  سایه  در  ایــران  اسالمی  جمهوری 
خود  تالش  تمام  و  برداشته  گام  رهبری  معظم 
مناطق  ویژه  به  کشور  در  امنیت  برقراری  برای  را 
از  شبانه روزی  صورت  به  و  می دهند  انجام  مرزی 
دشمن  فعالیت های  رصد  برای  خود  توان  تمام 

می کنند.  استفاده 
و  فرماندهان  گفت:  نظامی  ارشــد  مقام  ایــن 
خراسان  تایباد  مرزی  هنگ  در  مستقر  نیروهای 
قوت،  تمام  با  کشور  مرزی  نقاط  سایر  و  رضوی 
مرزها  از  شبانه روز  به طور  باال  روحیه  و  آمادگی 
به  خدمت  حال  در  و  می کنند  حراست  و  حفاظت 

و ملت هستند. نظام 
امنیت  و  قدرت  اقتدار،  امروز  کرد:  اظهار  وی 
رهبر  پــروردگــار،  الطاف  سایه  در  اسالمی  ایــران 
نهادهای  در  امنیتی کشور  نیروهای  و جهاد  فرزانه 

است.  نظامی  مختلف 
اهل سنت شهرستان  های  با سران طوائف  دیدار 
برنامه های  دیگر  از  تایباد  و  خــواف  تربت جام، 
جمهوری  انتظامی  نــیــروی  مرزبانی  فرمانده 
خراسان رضوی  شرق  به  سفر  در  ایــران  اسالمی 

است.

خبر
فرمانده مرزبانی ناجا:

نیروهای مرزبانی خاری در چشم 
دشمنان هستند



انگار همین دیروز بود که پدیده در هفته اول 
پرسپولیس  میزبان  کشور  برتر  لیگ  رقابت های 
تهران بود و علیرغم ارائه یک بازی خوب با یک 

شد.  خود  تهرانی  مهمان  مغلوب  گل 
دل  ته  بود،  شده  شروع  باخت  با  که  فصلی 
و  زمان  گذشت  با  اما  کرد.  خالی  را  هواداران 
شدند  امیدوار  همه  دوباره  خوب  نتایج  گرفتن 
امام  ورزشگاه  آخر  هفته های  در  که  جایی  تا 
پر  مشهدی  خوب  هــواداران  توسط  ــا)ع(  رض
طور  به  و  پدیده  خوب  روند  این  البته  می شد. 
اول  فصل  نیم  در  خراسان  نمایندگان  کلی 
بالفاصله  و  است  بوده  منوال  همین  به  همیشه 
نماینده  برای  چیز  همه  دوم  فصل  نیم  شروع  با 

می شود.  عوض  خراسان 
پرهیجان  و  داغ  بسیار  که  اولــی  فصل  نیم 
سه  با  نهایت  در  و  کرد  پیدا  ادامه  شد،  شروع 
و  پدیده  سپاهان،  یافت.  پایان  صدرنشین  تیم 
نیم فصلی  امتیاز صدرنشینان   31 با  پرسپولیس 
فوالد  ستاره هایش،  با  تراکتور  آن  در  که  هستند 
خوب  را  فوتبال  که  قطبی  توسط  شده  احیا 
استقالل  جنوب،  زنبورهای  و  تارتار  می شناسد، 
و نیم فصل های دوم خوبش و حتی دیگر تیم ها 

هستند.  هجدهم  لیگ  مدعیان  سایر 
پدیده  نرفته سال گذشته همین  یادمان  هنوز 
اول  فصل  نیم  در  مهاجری  رضا  سرمربیگری  با 

شروع  با  اما  بود.  گرفته  را  خوبی  بسیار  نتایج 
این  از  امتیاز   6 کسر  شوک  و  دوم  فصل  نیم 
نماینده  و  باخت  رنگ  یکباره  به  چیز  همه  تیم 
می گذشت،  لیگ  از  بیشتر  هرچه  خراسان 
قعر جدول  به  و  فاصله می گرفت  از صدر  بیشتر 
کرد  پیدا  ادامه  آنقدر  روند  این  می شد.  نزدیک 
سقوط  بر  مبنی  حاشیه هایی  و  زنی ها  گمانه  که 

می شد.  شنیده  خراسان  نماینده  دو  هر 
را  مــیــان  ایــن  در  نــقــش  بیشترین  الــبــتــه 
و  حاشیه ها  ایجاد  با  که  داشتند  رسانه هایی 
حاضر  شده  دیده  بیشتر  برای  گوناگون  اخبار 
بودند نماینده استان را حذف کنند. روز به روز 

هفته های  مسابقات  نزدیک  و  می گذشت  که 
آنقدر  نیز  درونمان  التهاب  می شدیم  که  پایانی 
همه  و  نمی گیریم  نتیجه  هفته  این  که  شد  زیاد 

می شود.  تمام  چیز 
دست  ــود،  ب مــا  ــود  خ ــت  دس چیز  همه  ــا  ام
باید  هواداران.  و  مسئوالن  مربیان،  بازیکنان، 
تیم  حقانیت  از  و  می جنگیدیم  خالی  دست  با 
آخر هم  در  و  فوتبال خراسان دفاع می کردیم  و 
پشت  که  کسانی  تمام  لطف  به  اتفاق  همین 
ماندگار شدیم.  لیگ  در  و  افتاد  بودند  تیم  این 

جدید  سرمربی  می گذشت.  زیادی  روزهای 
و  نقل  بــازار  در  را  خــود  کــار  و  شــد  انتخاب 

فصل  کرد.  آغاز  تیم  کردن  آمــاده  و  انتقاالت 
همان  دوباره  قدیمی.  داستان  یک  شد.  شروع 
بار  ایــن  امــا  خــوب  اول  فصل های  نیم  نتایج 
سو  یک  از  است.  رسیده  میانه  به  فصل  عالی. 
نیم  در  که  نتایجی  و  تیم  این  بابت  از  خیالمان 
فصل اول گرفته راحت است و می دانیم که این 
نیم  از  از طرفی  اما  نیست،  قبل  تیم فصل  تیم، 
گزیده  چون  می ترسیم  می ترسیم.  لعنتی  فصل 
به  همیشه  تعطیالت  چون  می ترسیم  شده ایم. 
خاطره   چون  می ترسیم  است.  بوده  ما  ضرر 

نداریم.  خوبی 
واسطه  بــه  و  اســت  انتقاالت  و  نقل  فصل 
پیشنهادات  قطعا  بازیکنان  خــوب،  عملکرد 
از  چه  و  تهرانی  پرطرفدار  تیم  دو  از  چه  خوبی 
این  نشدن  جدا  اول  هدف  دارند.  تیم ها  سایر 
است  بازیکنانی  جذب  دوم  هدف  و  بازیکنان 
فصل  نیم  در  بتوانند  و  بخورند  تیم  درد  به  که 
تا خاطرات  باشند  یحیی  تیم  دوم عصای دست 

نشود.  تکرار  گذشته  تلخ 
تجربه  و  که درس فصل گذشته  امیدواریم  اما 
مبادا  تا  کند  کمک  پدیده  به  فصل  ایــن  آن 
دوست  شود.  تکرار  دوم  فصل  نیم  تلخ  خاطره  
ولی  است  سخت  شود.  قهرمان  تیم  این  داریم 
تا  بگیرد  آسیایی  سهمیه  داریم  دوست  ممکن. 
از  عالی  مجموعه ای  با  مدرن  ورزشگاه  یک  در 
پذیرای  مسئوالن  و  مردم  فنی،  کادر  بازیکنان، 
سهم  دهیم  نشان  تا  باشیم  آسیایی  تیم های 
این ها  از  بیشتر  بسیار  کشور  فوتبال  از  مشهد 

است. 

به گزارش صبح امروز مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
جامعه  گفت:  رضــوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
معتدل  مقتدر،  را  رضوی  خراسان  هتلداران  حرفه ای 
مشکالت  رفع  برای  گسترده  تعامالت  با  مدار  قانون  و 

کنونی هتلداران می خواهیم.
 ابوالفضل مکرمی فردر مجمع عمومی موسس جامعه 
هئیت  انتخابات  و  رضوی  خراسان  داران  هتل  حرفه ای 
این تشکل در راستای اهداف  افزود:  این جامعه  مدیره 
توسعه صنعت گردشگری به ویژه در حوزه هتلداری باید 

حرکت کنند.
یک  را  رضوی  خراسان  هتلداران  جامعه  ایجاد  وی 
جامعه  ایجاد  با  اکنون  کرد:  تصریح  و  عنوان  ضرورت 
این  وجود  خالء  رضوی  خراسان  داران  هتل  حرفه ای 

تشکل بر طرف شد.
مکرمی فر با اشاره به اجرای قانون برنامه ششم توسعه 
صنعت  ارکان  از  هتلداری  تشکل های  کرد:  کشوراظهار 
گردشگری محسوب می شوند و حدود یک سال، از مهم 

ترین رکن گردشگری در استان محروم بودیم.
وی ادامه داد: اگر این رکن در یک سال گذشته حضور 
می داشت بسیاری از مشکالت را پیگیری و در راستای 

رفع آن ها تالش می کرد.
وی ادامه داد: بدون اغراق جامعه حرفه ای هتل داران 
شانه  و  است  زده  را  اول  حرف  همیشه  رضوی  خراسان 
و  نقش  و  کرده  کشورحرکت  هتلداران  جامعه  شانه  به 

تاثیرگذاری داشته است.

خراسان  هتلداری  پیشکسوتان  از  ویادی  نام  با  وی 
رضوی تاکید کرد: جامعه هتلداران مقتدرو بزرگ بوده و 
اکنون نیز افرادی پای در این راه گذاشته اند که بزرگان 
هتلداری هستند و به جز رفع مشکالت و خدمت به چیز 

دیگری فکر نمی کنند.
برابرقوانین  یادآورشد:  قوانین  به  اشاره  فربا  مکرمی 
سازمان  گری های  تصدی  و  اموراجرایی  می توانیم 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به جامعه 

حرفه ای هتلداران واگذار کنیم .
و گردشگری  میراث فرهنگی، صنایع دستی  مدیرکل 
خراسان رضوی با بیان این که جامعه حرفه ای هتلداران 
فصل  و  حل  را  هتلداران  مشکالت  از  بسیاری  می تواند 
کند، ادامه داد: جامعه هتلداران به خانواده خودش که 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر 

می گردد.
یادآورشد:  و  کرد  عنوان  رشد  به  رو  را  هتلداری  وی 
هم  و  دارد  اقامتی  واحد  هزار  از  بیش  رضوی  خراسان 
استان  گردشگری  تاسیسات  واحد   270 حدود  اکنون 
در حال احداث است که 46 درصد نیز پیشرفت فیزیکی 

دارند.
ضرورت یکپارچگی درگردشگری 

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
دستی و گردشگری گفت: از ابتدای دولت آقای روحانی 
به عنوان یک  را  یکپارچگی صنعت گردشگری  موضوع 

سیاست در این حوزه دنبال می کنیم.
هتلداران  درخواست های  ــاره  اش با  تیموری  ولــی 
شمولیت  عدم  قانون  بررسی  زمان  در  گفت:   60 درهه 
و  سوابق  سراغ  ب  هتلداران  برای  صنفی  نظام  قانون 
درخوسات ها و اعتراضات هتل داران در دهه 60 رفتیم 

همواره یکی از درخواست های هتلداران این بوده است 
 10 را  هتل  یک  مختلف  بخش های  نظارت  بــرای  که 

قسمت تبدیل نکنیم.
بخش  ــرای  ب تواند  نمی  هتل  یک  داد:  ــه  ادام وی 
دیگر  و  جکوزی  سونا،  آرایشگاه،  اقامتی،  پذیرایی، 
خدمات هر کدام از یک نهاد مجوز بگیرد و همه خدمات 
را یک متولی نظارت کند، این یکپارچگی در نظارت را 

از ما می گیرد.
نگاه  به مقررات  از طرفی وقتی  تیموری تصریح کرد: 
می کنیم ما فقط بهره بردار را به عنوان مدیر مشناسیم و 

انتظارات و تکالیف بر عهده مدیر است.
وی با اشاره به یکی از موارد که منجر به پلمب اتاق های 
یک هتل بدون هماهنگی با حوزه گردشگری شده بود 
روحانی  آقای  دولت  ابتدای  از  ما  گفت:  و  کرد  اشاره 
به عنوان یک  را  یکپارچگی صنعت گردشگری  موضوع 

میراث  سازمان  می کنیم.  دنبال  حوزه  این  در  سیاست 
دارد،  که  به مسئولیتی  توجه  با  متولی بخش  فرهنگی، 

اختیارات الزم را نیز باید داشته باشد .
در  هتلداران  حرفه ای  جامعه  ایجاد  افزود:  تیموری 
در  یکپارچگی  برای  توسعه  ششم  برنامه  قانون  راستای 

حوزه گرشگری است.
ایجاد  برای  اکنون  هم  که  مشکالتی  به  اشاره  با  وی 
ما  و گفت:  اشاره کرد  تاسیسات گردشگری وجود دارد 
موافقت اولیه را برای ایجاد تاسیسات گردشگری صادر 
می کنیم اما متقاضی بیش از هفت خوان را باید بگذراند 

تا طرح اش برای ایجاد مجموعه اقامتی تائید شود.
تمیوری ادامه داد: گاهی 3-4 نوبت موافقت اصولی 
یک مجموعه را تمدید می کنیم تا موفق شود طرح تائید 

کار شروع شود.
معاون گردشگری کشور گفت: این یکی از اولویت های 

ماست که این حق را به سازمان گردشگری برگردانیم و 
این موضوع را به عنوان مطالبات دنبال می کنیم.

رویه  وحدت  خصوصی  بخش  در  داد:  ادامه  تیموری 
و انسجام در دستور کار ماست تا بدون درگیری مسائل 
داخلی و حقوق مغفول مانده را به حوزه اصلی برگردانیم.

وی با بیان این که در متن قانون برنامه ششم توسعه 
شد،  فراهم  گردشگری  همکاران  قبلی  خواست  این 
ایجاد تشکل های حرفه ای و شکل گیری  گفت: هدف 
دولت  دوش  بر  که  وظایفی  از  بخشی  تا  بود  انسجام 
با  جلسات  در  واگذاری  برای  که  کنیم  واگذار  را  است 
رسیده  هم  بندی  جمع  به  نیز  کشور  هتلداران  جامعه 

ایم.
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
دستی و گردشگری کشورتصریح کرد: برای خدماتی که 
قرار است توسط بخش خصوصی انجام شود تعرفه هایی 
این  با  هتلداران  جامعه  تا  شود  ابالغ  و  تعیین  باید  نیز 
هدایت  را  جامعه  دبیرخانه  و  کند  درآمد  کسب  تعرفه ها 

کند.
تیموری درباره پرداخت مالیات برارزش افزوده توسط 
ضایع  داران  هتل  از  حقی  معتقدیم  گفت:  داران  هتل 
می شود در حالی که در پکیج خدمات سفر چندین بار 

مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود.
انتخاب اعضای هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران 

خراسان رضوی 
هتلداران  حرفه ای  جامعه  عمومی  مجمع  اولین  در   
شدند،  انتخاب  مدیره  هیئت  اعضای  رضوی  خراسان 
شد،  برگزار  مشهد  تابان  خورشید  هتل  در  که  درایــن 
سخنرانی  به  تیموری  ولی  و  فر  مکرمی  ابوالفضل  ابتدا 

پرداختند.

در ادامه هیئت رئیسه سنی و ناظران اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در 

جایگاه قرار گرفتند و فرآیند رای گیری آغاز شد.
هتلداران  حرفه ای  جامعه  مدیره  هیئت  درانتخابات 
خراسان رضوی 140 نفر واجد شرایط رای دادن بودند 

که 116 نفردر جلسه حاضر شده و رای دادند.
ارفع  احمد  آقایان  مدیره  هیئت  بــرای  چنین  هم 
پور  میثم  صفاریان،  زاده  باقر  عباس  رحیمیان، 
حسینی،  سیدمحمد  زاده،  توکلی  محمدرضا  رمضان، 
علیرضا  ــری،  ــوه گ رســتــگــارمــقــدم  محمدحسین 
امیرسزاوار،  زاهدپیشه،  غالمحسین  فــروش،  روبند 
عطار،  فریدالدین  زاده،  عابدین  ناصر  مجیدطالبیان، 
داوود  زرگر  مجاور  محمدتقی  مادرشاهیان،  محمود 
و  مدیره  هیئت  در  عضویت  کاندیدای  جمال  نعیمی 
یزدی  وزیرپور  جعفر  و  عرفانیان  جعفر  پریداد،  مجید 

کاندیدای بازرسی جامعه هتل داران استان بودند.
مشاور  زاده  جواهر  فرید  گیری  رای  پایان  از  پس 
مدیرکل و ناظر اداره کل در رای گیری و انتخابات درباره 
عباس  رای،   ۹6 با  سزاوار  امیر  گفت:  گیری  رای  نتایج 
با  با 82 رای، محمدتقی مجاور زرگر  باقر زاده صفاریان 
رضا  محمد  رای،   66 با  رحیمیان  ارفع  احمد  رای،   70
توکلی زاده با 66 رای، محمود مادرشاهیان با 63 رای، 
سیدمحمد حسینی با 50 رای به عنوان اعضای اصلی و 
فریدالدین عطار با 40 رای و علیرضا روبندفروش با 28 

رای اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
وی افزود: هم چنین جعفر عرفانیان با 72 رای بازرس 
به  رای   58 با  یزدی  پور  وزیر  رضا  محمد  سید  و  اصلی 
داران  هتل  حرفه ای  جامعه  البدل  علی  بازرس  عنوان 

خراسان رضوی انتخاب شد.
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سرویس درشهر
است  این  ما  نگاه  و  فلسفه  گفت:  مشهد  شهردار 
که حمل و نقل درون شهری مشهد را از حمل ونقل 
تغییر  محور  انسان  نقل  و  حمل  به  محور  خــودرو 

دهیم.
همایش  دوازدهــمــیــن  در  کالیی  ــا  رض محمد 
شورای  اعضای  حضور  با  که  نقل  و  حمل  تخصصی 
به  ترافیک  و  نقل  و  حمل  حوزه  کارشناسان  و  شهر 
مناسبت 26 آذر روز حمل و نقل برگزار شد، با بیان 
گاه  ناخودآ نقل  و  حمل  پیشرفت  افزود:  مطلب  این 
را  مردم  نگاه  و  کرده  تغییر  دچار  را  ما  جهان بینی 
نیز نسبت به مفاهیم سرعت، شتاب و حرکت تغییر 
پیام  یک  به  خودشان  که  گونه ای  به  است  داده 

تبدیل شده و به این سو وآن سو می روند.
زندگی  در  حتی  ونقل  حمل  کــرد:  اضافه  وی 
مثال  عنوان  به  گذاشته  تاثیر  شهروندان  اجتماعی 
تعریف  را  متن  و  حاشیه  مفهوم  مشهد  متری  صد 
صد  جنوب  در  که  ویژگی هایی  که  حالی  در  کرده 
در  اما  دارد  وجود  نیز  آن  شمال  در  هست  متری 
جنوب  شهروندان  و  ساکنان  احساس  و  مفهوم 
نیست  حاشیه  آن  شمال  و  است  حاشیه  صدمتری 

و این نگاه و تغییر را حمل ونقل ایجاد کرده است.
را  نگاه  نوع  این  بخواهیم  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
به  و  تغییر داده  را  ونقل  نوع حمل  باید  تغییر دهیم 
سمت حمل ونقل پیاده محور و انسان محور حرکت 
بتوانیم  راهکار  این  با  شاید  کــرد:  اظهار  کنیم، 
و  خنثی  را  محور  خودرو  ونقل  حمل  منفی  تاثیرات 

تاثیرات مثبت آن را بیشتر کنیم.
نقل  و  حمل  به  معتقدیم  داد:اگــر  ادامه  کالیی 
در  تر  بخش  آرام  مدلهای  از  استفاده  و  محور  پیاده 
از یک فلسفه  حمل ونقل در کالنشهر مشهد ناشی 

است برای تغییر زندگی شهروندان.
از  مسیر  ایــن  در  کــرد:  تصریح  مشهد  شهردار 
و  ونقل  حمل  ــوزه  ح کارشناسان  و  متخصصان 
و  پیشنهادها  توانمندی ها،  که  می خواهیم  ترافیک 
طرح های خود را برای تحقق این فلسفه به مدیریت 

شهری ارائه دهند.
ترافیک  و  ونقل  حمل  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
را  ما  اجتماعی  مسائل  که  بدهیم  حلهایی  راه  باید 
گسست های  نباید  ما  اقدامات  کند، گفت:  برطرف 
باید  لذا  کند  ایجاد  شهر  حاشیه  مانند  اجتماعی 
راه  نوع  این  دنبال  نیز  ما  که  شود  آن  برای  فکری 

حلها هستیم.

وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که چگونه می توان 
قابلیت  با  محورتر  انسان  ونقل  حمل  راهبردهای 
اجتماعی  معضالت  کاهش  که  بیشتر  محوری  پیاده 
را نیز در پی داشته باشد طراحی و اجرایی کرد لذا از 
کارشناسان حوزه حمل ونقل و ترافیک می خواهم که 

در این راه مدیریت شهری را یاری کنند.
توقف خط 3 بی آرتی به دلیل همکاری نکردن برخی 

ارگان ها
شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهد، با تاکید بر اینکه سیاست شورای شهر 
پنجم توسعه حمل ونقل عمومی است، گفت: سال 
آغاز  را   brt سه  خط  مسیرویژه  اجــرای  گذشته 
کردیم اما اجرای ادامه آن به دلیل همکاری نکردن 
برخی ارگان ها متوقف شد اما شورای شهر مصمم به 

توسعه حمل و نقل عمومی است.
مجتبی بهاروند در دوازدهمین همایش تخصصی 
روز  آذر   26 مناسبت  به  که  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
ترافیک  وضعیت  افــزود:  شد،  برگزار  نقل  و  حمل 
نیست  خوب  مشهد  شهر  ویژه  به  ایــران  شهرهای 
نیز  بخشی  و  ترافیکی  فرهنگ  به  مربوط  بخشی  که 

مرتبط با مسائل فنی است.
بجای  گذشته  سال  چندین  طی  کرد:  اضافه  وی 
شخصی  خودرو  از  استفاده  کاهش  سمت  به  اینکه 
و افزایش استفاده شهروندان از حمل ونقل عمومی 
خودرو  از  استفاده  توسعه  سمت  به  برداریم،  گام 

شخصی حرکت کرده ایم .

شورای  سیاست های  از  یکی  اینکه  بابیان  وی 
شهر پنجم مشهد در بحث حمل ونقل درون شهری 
از  استفاده  کاهش  و  عمومی  ونقل  حمل  توسعه 
سیاست  این  کــرد:  اظهار  است  شخصی  خــودرو 
داشت  خواهد  دنبال  به  نیز  را  هوا  آلودگی  کاهش 
حمل  بخش  در  هوا  آلودگی  مشکالت  همه  البته 
و  نمی شود  مــربــوط  شــهــری  مدیریت  بــه  ونــقــل 

بخش های مختلفی در آن دخیل هستند .
از  استفاده  دنبال  به  ما  داد:  ــه  ادام بهاروند 
بودیم  تراوا  مانند  بر  انبوه  ونقل  حمل  سیستم های 
وجلساتی نیز با شرکت های مجری تراموا برگزار شد 
اما به دلیل تحریم ها مشکالتی در اجرای آن ایجاد 

شد.
اثر سنجی خسارات ناشی از ترافیک 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان 
رضوی هم در این همایش ضمن معرفی ارکان نظام 
یک  ما  گفت:  تخصصی  رشته  هفت  در  مهندسی 
زیرا  داریم،  ساز  و  ساخت  در  عالمانه،  مندی  نظام 
نشینی  شهر  امــروزی  زندگی  امنیت  معتقدیم  که 
مهندسی  و  فنی  کارشناسی  اصول  رعایت  نیازمند 
در ساخت و ساز عمومی و خصوصی، معابر و راه ها 

و توجه ویژه به نقش ترافیک است.
محمد حسین شرکاء افزود: با مطالعه ترافیکی بر 
ناشی  خسارات  موجود  بانک های  و  مدل ها  اساس 
شامل  سوء  آثار  و  نموده  سنجی  اثر  را  ترافیک  از 
ترافیک  در  انسان  عمر  شدن  تلف  سفر،  هزینه های 

را شناسایی نموده و رفع آن توسط کارشناسان تاثیر 
خواهد  شهروندان  تک  تک  سالمت  بر  سزایی  به 

داشت.
مهندسی  نظام  ســازمــان  مدیره  هیات  رئیس 
نفر   15۹ حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  ساختمان 
وجود  استان  در  بــزرگ  افکار  با  ترافیک  مهندس 
رشته  مهندسین  کرد:  امیدواری  اظهار  وی  دارند. 
ویژه  به  شهرها  ترافیک  معضل  بتواند  ترافیک 

کالنشهرهای کشور را سامان دهند.
بــرگــزاری  از  ــدف  ه همایش  دبــیــر  چنین  هــم 
کارشناسان،  فکری  افزایی  هم  را  همایش  ایــن 
نیل  برای  ترافیک  اندرکاران  دست  و  متخصصان 
قبیل  از  ترافیکی  معضالت  کاهش  راه هـــای  به 
تصادفات، آلودگی های هوا و صوتی دانست. مهدی 
دستیابی  به  توجه  دانستن  مهم  ضمن  بیدختی 
تامین  با هدف  روان  ترافیک  از  برخورداری  راه های 
و  حمل  و  ترافیک  داشت:  اظهار  مردم،  انتظارات 
شغل،  نظیر  نیازمندی هایی  ردیف  در  امروزه  نقل 
و  دارد  قرار  مردم  آسایش  و  آرامش  غذا،  و  مسکن 

نباید به آن بی توجه بود.
شده  مصوب  توسعه  سوم  برنامه  در  گفت:  وی 
در  کشور  در  عمومی  نقل  و  حمل  سهم  باید  که 
تاکنون  امر  این  که  برسد  درصد   75 به  کالنشهر ها 
نیازمند  آن  تحقق  و  نشده  محقق  مختلف  دالیل  به 

همکاری همه دستگاه های متولی است.
عنوان  بــه  ترافیک  رشته  اساتید  از  صدیقی 
توصیه  نیز گفت: 10  این همایش  سخنران کلیدی 
از سوی سازمان بهداشت جهانی برای کنترل تغییر 
آنها  جمله  از  که  گرفته  قرار  کار  دستور  در  اقلیم 
اعمال  رانندگی،  و  راهنمایی  تابلوهای  رسانی  بروز 
ونقل  حمل  ساخت های  زیر  و  سرعت  محدودیت 
مقدم  محمدی  ابوالفضل  دکتر  همچنین  اســت. 
استراتژی های  هم  مشهد  فردوسی  دانشگاه  استاد 
موثر در کاهش تصادفات رانندگی و ارزیابی و پایگاه 
داده ای طراحی و توسعه زیر ساخت حمل و نقل و 

سوانح ترافیکی شهر مشهد را تشریح کرد.
حوزه  فعاالن  از  نفر   450 حضور  با  همایش  این   
حمل و نقل و ترافیک حضور از سوی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خراسان رضوی و معاونت حمل 
از  برگزار شد و پس  ترافیک شهرداری مشهد  و نقل 
قرائت بیانیه 22 ماده ای از پیشکسوتان و تالشگران 
قدردانی  رضوی  خراسان  استان  نقل  و  حمل  حوزه 

به عمل آمد.

شهرداراز تغییرسیستم حمل و نقل مشهد خبرداد: 

انسان محوری به جای خودرو محوری
شهرستانها

ــان  ــازمـ مـــدیـــرعـــامـــل سـ
ــری  ــرب پــایــانــه هــای مــســاف
ضــرورت  بــر  مشهد  شــهــرداری 
و  پایانه ها  در  شخصی  مسافربرهای  ساماندهی 

کرد. تاکید  سوارها  ایستگاه 
خودروها  ترافیک  به  اشــاره  با  شریعتی  محسن 
راهور  پلیس  حضور  ضرورت  و  سوارها  ایستگاه  در 
مسافربر  خودروهای  عمدتا  گفت:  اماکن،  این  در 
سوارها  ایستگاه  در  مسافر  بارگیری  برای  شخصی 
مسافرگیری  ضابطه  از  خــارج  و  می کنند  توقف 
متاسفانه  گرچه  است  تخلف  امر  این  می کنند. 
قوانین،  از  گهی  آ عدم  علت  به  نیز  مسافران  برخی 
بی اطالع  می گیرد،  قرار  تضییع  مورد  که  حقوقی  از 

. هستند

وی در ادامه بیان کرد: اگر اتفاقی برای مسافران 
قابل  شود،  حادث  شخصی  مسافربر  خودروهای  در 
از  مسافربری  خودروهای  برای  اما  نیست.  پیگیری 
آنجا که دارای سند حمل و مجوزهای الزم هستند، 

است. پیگیری  قابل  احتمالی  مسائل 
مسافربری  پــایــانــه هــای  ــان  ــازم س مدیرعامل 
کالنشهر  این  در  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهرداری 
 ۹6 ــال  س در  نفر  هــزار   500 و  میلیون   22 بــه 
و  پایانه   6 مجموع  در  افزود:  شده،  خدمت رسانی 
 800 با  که  است  فعال  شهر  این  در  سوار  ایستگاه 

انجام می شود. هزار دستگاه کار خدمات رسانی 
هزار   62 به  روزانه  همچنین  داد:  ادامه  شریعتی 
دستگاه  و1400  می گیرد  صورت  خدمت رسانی  نفر 
پایانه های مشهد فعالیت دارد. اتوبوس در مجموعه 

رییس کمیسیون حمل و نقل 
شهر  اسالمی  شــورای  ترافیک  و 
افزایش  آینده  سال  گفت:  مشهد 

قیمت بلیت اتوبوس نخواهیم داشت.
افزایش  از  خبری  فعال  کرد:  اظهار  بهاروند  مجتبی 
باشد  قرار  اگر  که  این است  واقعیت  اما  نیست.  قیمت 
حمل و نقل عمومی خوب و مناسب داشته باشیم، باید 
ونقلی  حمل  هزینه های  از  بخشی  شهروندان  بپذیریم 
افزایشی  باشد  قرار  اگر  این صورت  بپردازند. در غیر  را 
صورت نگیرد، این امر بر کیفیت خدمات تاثیر گذار است.

وی افزود: اگر بودجه شهرداری مناسب باشد و بتواند 
یارانه به حمل و نقل عمومی بدهد مشکلی نیست. اما 
بخش خصوصی برای تامین هزینه های خود با مشکل 

مواجه خواهد شد.

بهاروند به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و ادامه 
منابع  اکثر  شده  باعث  سوختی  فراورده های  نرخ  داد: 
قاچاق شود. 100 میلیارد تومان به عنوان یارانه سوخت 
آن  میلیارد  که 60  در حالیست  این  پرداخت می شود، 
نصیب قاچاق کنندگان سوخت میشود و 10 میلیارد آن 
نصیب قشر ضعیف جامعه می شود و مابقی در اختیار 
دهک های پردرآمدقرار می گیرد. وی خاطر نشان کرد: 
جاهایی  در  است،  ارزان  کشور  در  سوخت  که  مادامی 
که ضرورت ندارد از وسیله شخصی استفاده می شود و 
ضرورت دارد نرخ سوخت به صورت واقعی استفاده شود.

اتوبوسرانان،  مسکن  و  معیشت  خصوص  در  بهاروند 
گفت: در شورا لوایحی مورد بررسی قرار می گیرد که از 
سوی شهرداری ارجاع می شود. اما در یکسال گذشته 

الیحه ای در این خصوص ارجاع نشده است.

از  مشهد  یک  منطقه  شهردار 
روکش  و  تــراش  عملیات  ــرای  اج
تقاطع بولوار کالهدوز و آبکوه خبر داد. 
جواد اصغری با تاکید بر اینکه تامین امنیت شهروندان هنگام 
عبور و مرور و ساماندهی وضعیت معابر یکی از مهم ترین 
وظایف شهرداری ها محسوب می شود؛ گفت: در این راستا 
عملیات بهسازی و روکش عملیات تراش و روکش تقاطع 
بولوار کالهدوز و آبکوه به طول بیش از 1200 مترمربع با 
هدف افزایش حال رفاه شهروندان و مناسب سازی محیط 
شهری اجرایی شده است. وی اجرای برنامه های عمرانی 
اعم از روکش آسفالت، ترمیم نوارهای حفاری، رفع نقاط 
آبگیر، پیاده روسازی، مرمت پل های فلزی، همسطح سازی 
دریچه ها را از جمله اولویت های اجرایی منطقه دانست 
از اداره ها  و افزود: متأسفانه نداشتن برنامه ریزی بعضی 

در اصول و زمان حفاری و بی توجهی در نظارت و رعایت 
شهروندان،  برای  مشکل  ایجاد  بر  عالوه  اصول،  نکردن 
هزینه ترمیم و بهسازی را دو برابر می کند و موجب پایین 
در  حفاری  نوارهای  کردن  نشست  و  کار  کیفیت  آمدن 
درازمدت می شود. شهردار منطقه یک مشهد تصریح کرد: 
رضایتمندی شهروندان سرمایه و تکیه گاهی برای شهرداری 
نیازهای  بهتر  شناسایی  با  تا  می کنیم  تالش  ما  و  است 
شهروندان و برنامه ریزی به موقع و صحیح برای رفع آن ها، 
افزایش دهیم. شهرداری  را  آنان  و رفاه  احساس رضایت 
منطقه یک مشهد با وسعتی معادل 147۹ هکتارتشکیل 
شده است. این منطقه به لحاظ مرکزیت شهری از نظر 
را در  اندازه ای  از  ترافیک بیش  و  تجاری، اداری، جمعیت 
سال 1363تآسیس  در  شهرداری  ــن  داده،ای جای  خود 

گردیده است. 

اجرای عملیات تراش و روکش تقاطع بولوار کالهدوز و آبکوهسال آینده بلیت اتوبوس گران نمی شودضرورت ساماندهی مسافربرهای شخصی در پایانه ها و ایستگاه سوارها

گزارشخبر
در مجمع عمومی موسس هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی انتخاب شدند:

جامعه جایگزین اتحادیه 

تولیت  رئیسی  ابراهیم  سید  ــالم  االس حجت 
شهردار  کالیی  محمدرضا  با  رضوی  قدس  آستان 

جدید مشهد دیدار و گفت و گو کرد.
تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار بر لزوم 
چاره اندیشی و برنامه ریزی جدی برای تسهیل در 
خیابانهای  ترافیکی  گره  کردن  باز  و  مرور  و  عبور 
تاکید  رضوی  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  به  منتهی 
مشکالت  از  نیز  پارکینگ  کمبود  ــزود:  اف و  کرد 
شهرداری  لذا  است  مجاوران  و  زائران  برای  جدی 
به طرحهای  بخشیدن  بر سرعت  باید عالوه  مشهد 
به  نسبت  ویژه  توجه  رضوی،  حرم  اطراف  نوسازی 

باشد. داشته  خودرو  عمومی  توقفگاههای  ساخت 
گفت:  رئیسی  ابراهیم  سید  ــالم  االس حجت 
مدیریت های  دوره  در  چه  رضــوی  قدس  آستان 
هرگونه  برای  فعلی  مدیریت  دوره  در  چه  و  قبلی 
امام  مجاوران  و  ــران  زائ به  خدمت  در  همکاری 

هشتم)ع( اعالم آمادگی کرده است.
در  خوبی  تالش های  و  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
به مردم آن منطقه به  حاشیه شهر مشهد و خدمت 
گرفته  صورت  عمرانی  و  آموزشی  فرهنگی،  لحاظ 
کاری  اولویت  در  امور  این  باید  و  نیست  کافی  اما 

شهردار جدید قرار گیرد. 
در  مشهد  چهره  از  محرومیت  رفع  گفت:  وی 
محرومیت  ــرا  زی باشد  شــهــرداری  کــاری  اولویت 
میلیونها  میزبان  ساالنه  که  نیست  شهری  زیبنده 

زائر از داخل و خارج است. 
این  در  نیز  مشهد  شهردار  کالیی  محمدرضا 
شهرداری  مدیریت  در  تالشم  تمام  گفت:  دیدار 
و  مــجــاوران  زائــران،  به  خالصانه  خدمت  مشهد 
توجه  و  همراهی  از  است.  هشتم)ع(  امام  خادمی 
آمادگی  اعالم  و  جوانان  به  قدس  آستان  تولیت 
کامل برای همکاری با شهرداری مشهد در خدمت 

مردم سپاسگزارم. به 

خبر
در دیدار تولیت آستان قدس با شهردار مشهد 

صورت گرفت:
 تاکید بر گشودن گره ترافیکی اطراف 

حرم رضوی 

شناسایی منطقه تاریخی 600 ساله در 
بایگ

تربت  بایگ  بخش  در  ساله   600 تاریخی  منطقه 
حیدریه شناسایی شد. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گفت:  حیدریه  تربت  گردشگری  و  دستی  صنایع 
سنگ  فرهنگی  میراث  انجمن  اعضای  بههمت 
قبرهای تاریخی با قدمت بیش از600 سال دربخش 

بایگ شناسایی شد.
حیدریه  تربت  بایگ  منطقه  افزود:  محمدی  علی 
از مناطق تاریخی و قدیمی شهرستان تربت حیدریه 
بودن  کوهستانی  علت  به  و  است  رضوی  خراسان  و 
منطقه آثار سکونت از هزاره های پیش از میالد در این 

منطقه وجود دارد.
وی افزود: منطقه بایگ تربت حیدریه عالوه بر آثار 
از  متنوعی  گردشگری  جاذبه های  متعدد،  تاریخی 
جمله آبشار رودمعجن، رودخانه حصار، بافت سنتی 
روستای رزگ، ابریشم کشی و عقیق و معدن طال دارد 

که به عنوان نگین گردشگری منطقه است.
عنوان  به  بسک  روستای  بایگ،  بخش  در  امسال 
ثبت  کشی  ابریشم  حوزه  در  ملی  روستای  نخستین 

شده است.

تربت حیدریه-کاشمر  گاز  انتقال  خط 
پیش از موعد افتتاح می شود

گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
ایجاد  کاال،  تأمین  گفت:مدیریت  کاشمر  در  ایران 
سازندگان  تــوان  از  استفاده  و  نــوآورانــه  تغییرات 
تربت  گاز  انتقال  خط  پروژه  تا  شد  سبب  داخلی، 
قبل  و  مقرر  موعد  از  زودتر  ماه   5 حیدریه-کاشمر، 
صلواتی  بهرام  برسد.  بهره برداری  به  سرما  فصل  از 
کاشمر   - حیدریه  تربت  تقویتی  لوله  خط  افــزود: 
اجرا   Pc قالب  در  و  کیلومتر   75 از  بیش  طول  به 
شده است. وی تاکید کرد : هر سال در فصل سرما 
کاهش  با  کاشمر  و  حیدریه  تربت  سردسیر  منطقه 
صنایع  که  گونه ای  به  می شدند،  روبه رو  گاز  فشار 
در  اما  مــی آوردنــد،  روی  مایع  سوخت   مصرف  به 
تامین  منطقه  صنایع  و  منازل  گاز  امسال،  سرمای 

شده است.

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ــران  ای فوتبال  پیشکسوت 
شانس  پــدیــده  ــت  اس معتقد 
مطرح  تیم   4 به  نسبت  پایین تری 

دیگر برای قهرمانی در لیگ هجدهم دارد.
درباره  ایران  فوتبال  پیشکسوت  نامجو مطلق  مجید 
لیگ هجدهم اظهار کرد: لیگ هجدهم جذابیت باالیی 
نسبت به دو سه سال اخیر داشت و تیم های زیادی در 
کورس قهرمانی قرار گرفتند. سپاهان، تراکتورسازی، 

پدیده و پرسپولیس عملکرد خوبی داشتند.
نامجومطلق در پاسخ به تاثیر منتهی شدن نیم فصل 
که  این  علی رغم  گفت:  آسیا  ملت های  جام  به  اول 
این  اما  ندارد  لیگ  به  نگاهی  هیچ  کی روش  کارلوس 
در  که  کرد  ایجاد  بازیکنان  در  را  مثبتی  انگیزه  اتفاق 
تیم های خود بدرخشند. احمد عبدالله زاده از نساجی 

و پیام نیازمند سپاهان تنها بازیکنانی بودند که توسط 
تیم ملی از لیگ ما دیده شدند. البته من معتقدم لیگ 
ایران می توانست نماینده های بیشتری را هم در لیست 

تیم ملی داشته باشد.
او در پایان درباره پیش بینی اش از 15 بازی باقی مانده 
از لیگ و پدیده نیم فصل اول گفت: ابتدا باید بگویم که 
با  بود.  اول  نیم فصل  پدیده  پدیده،  شوخی  از  دور  به 
این حال یکی از 4 تیم استقالل، پرسپولیس، سپاهان 
خواهند  لقب  هجدهم  لیگ  قهرمان  تراکتورسازی  و 
برای  باید  پدیده  با  همراه  مانده  باقی  تیم   3 و  گرفت 
سهمیه آسیایی بجنگند. این را هم بگویم که نیم فصل 
دوم متفاوت است و ما در سال های گذشته داشتیم که 
تیمی که مدعی اول قهرمانی بوده، در انتهای فصل به 

لیگ دسته یک سقوط کرده است.

ــورای شهر  ــ نــایــب رئــیــس ش
وعده  طبق  گفت:  مشهدمقدس 
مجموعه  مالی  تامین  با  و  پیمانکار 
ورزشی امامت، امیدواریم این مجموعه در دهه فجر امسال 

به بهره برداری برسد.
از مجموعه  بازدید  حمیدرضا موحدی زاده در حاشیه 
ورزشی در حال ساخت امامت به تشریح ارزیابی خود از 
اقدامات انجام شده پرداخت و اظهارکرد: عملیات اجرایی 
این پروژه در شورای چهارم شهر مشهد و سال ۹5 آغاز شد 
که طبق قرارداد فی مابین شهرداری و پیمانکار مقرر بوده 
پس از یک سال به بهره برداری برسد. وی با بیان اینکه 
مشکالت مالی و عدم تامین اعتبار برای مجموعه ورزشی 
پیرو همین  پروژه شد، گفت:  این  توقف  امامت موجب 
موضوع، ساخت این مجموعه ورزشی در کمیسیون های 

شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و بازدیدهای مختلفی 
نیز از این محل انجام شد، سرانجام در این دوره 2 میلیارد و 
800 میلیون تومان به منظور تکمیل پروژه تخصیص یافت.
فعالیت  آغاز  زمان  در  کرد:  خاطرنشان  موحدی زاده 
شورای پنجم شهر مشهد پیشرفت مجموعه ورزشی امامت 
این  به  ویــژه ای که  توجه  با  و  امروز  ولی  بوده  10 درصد 

مجموعه شد، این پیشرفت به 51 درصد رسیده است.
ورزشی  مجموعه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  موحدی زاده 
امامت از موقعیت مکانی بسیار مناسبی برخوردار است و از 
ظرفیت های بسیار خوبی بهره می برد، اظهارکرد: به منظور 
ساخت سالن تئاتر بزرگ شهر پیشنهاد دادیم که از زمین 
مجاور این مجموعه استفاده شود چراکه دسترسی آن برای 
شهروندان آسان بوده و بدون شک می تواند مجموعه قوی 

و نیرومندی در شهر ایجاد شود.

از  ایــران  تعاون  اتاق  مدیرکل 
برای  ایــران  تعاون  اتاق  آمادگی 
حضور جدی در واگذاری دو باشگاه 

استقالل و پرسپولیس خبر داد.
با  کرد:  اظهار  ایران،  تعاون  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
موافقت هیئت وزیران در خصوص واگذاری شرکت های 
و در راستای  و پرسپولیس  ـ ورزشی استقالل  فرهنگی 
اجرای اصل 44 قانون اساسی، اتاق تعاون ایران با ارائه 
2 پیشنهاد برای حضور جدی در واگذاری این دو باشگاه 

اعالم آمادگی کرده است.
گفت:  عظیمی  ماشاالله  نود  سایت  وب  گزارش  به 
نام های  به  سهامی  بزرگ  تعاونی  دو  تشکیل  پیشنهاد 
و شرکت  ایرانیان  پرسپولیس  عام  تعاونی سهام  شرکت 
با  تا  آماده شده  ایرانیان   تعاونی سهامی عام استقالل 

سهامداری حداکثری مردم و تمام عالقمندان در سراسر 
کشور تشکیل شود و نگاهی به فعالیت باشگاه های بزرگ 
دنیا نیز موید این امر است که بنیادی تعاونی و مردمی 

دارند.
اقتصاد،  در  تعاون  مالی  شفافیت  به  ــاره  اش با  او 
تنوع  و  کثرت  به  توجه  با  تعاونی ها  کرد:  خاطرنشان 
سهامداران از شفافیت اقتصادی باالیی برخوردارند و در 
تجاری سازی،  جنبه های  تمام  نظر  مورد  پیشنهادهای 

غنی سازی فرهنگی و برندینگ دیده شده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با تاکید بر فراهم 
بودن زمینه مشارکت آحاد مردم، ورزشکاران، پیشکسوتان 
و عالقمندان را به سرمایه گذاری در تیم محبوبشان دعوت 
کرد و از ارسال پیشنهادات بخش تعاون با محوریت اتاق 

تعاون به وزارت اقتصاد طی هفته آینده خبر داد.

اولین مشتری پرسپولیس و استقالل پیدا شدبهره برداری از مجموعه ورزشی امامت در دهه فجرنامجومطلق: پدیده، پدیده نیم فصل بود اما قهرمان نیست

سالمت
وزنه زدن در آب راهکاری برای 

درمان مشکالت دست
رضوی  خراسان  استان  بوکس  هیئت  رئیس 
گفت: جایگاه تیم بوکس استان با 14 پله صعود 
در جایگاه 14ام قرار گرفته و این موضوع نشان 
از پیشرفت خوب بوکس استان است و می تواند 
می گویند  که  باشد  منتقدانی  به  خوبی  جواب 
افت  سال  چند  این  در  رضوی  خراسان  بوکس 

شدیدی داشته است.
عملکرد  خــصــوص  در  صــاحــبــی  حسین 
بوکس  مسابقات  در  ــراســان  خ نمایندگان 
بزرگساالن کشور اظهار کرد: سطح مسابقات به 
لحاظ کیفی باال بود. به غیر از روز اول مسابقات 
که ورزشکاران حتی آب برای خوردن نداشتند، 
وجود  مشکلی  و  بودیم  راضی  اهواز  میزبانی  از 
مسابقات،  از  دوره  این  نکته  مهم ترین  نداشت. 
پخش تلویزیونی پس از چند دهه بود، رقابت ها 
پایانی  روز  و  بود  قابل مشاهده  آپارات  از سایت 

هم از شبکه ورزش به صورت زنده پخش شد.
از  قبل  تا  بزرگساالن  رده سنی  در  افزود:  وی 
ام قرار  رتبه 28  تیم خراسان در  این مسابقات، 
داشت و با برگزاری این دوره از مسابقات با 14 

پله صعود در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.
رضوی  خراسان  استان  بوکس  هیئت  رئیس 
در خصوص اتفاقاتی که برای شوریان یک شب 
قبل از مسابقه فینال رخ داد، بیان کرد: محمد 
شوریان شب قبل از مسابقه فینال، بر اثر ضربه 
به  و  شد  ابرو  دو  هر  پارگی  دچار  حریفش  سر 
دلیل بازی ناجوانمردانه داور بازی را دیسکالیفه 
این  ــد.  داده ش شوریان  به  امتیاز  و  کرد  اعالم 
هر  فینال  از  قبل  شب  در  تا  شد  موجب  ضربه 
دو ابروی شوریان با کوچکترین ضربه خونریزی 
کند، در ورزش بوکس هرگاه خون از صورت هر 
کدام از ورزشکاران جاری شود، بازی دیسکالیفه 

شده و امتیاز شماری می شود.
صاحبی ادامه داد: دو راه پیش روی شوریان 
بخیه  با  که  زده  بخیه  را  ابرویش  اینکه  با  بود، 
اینکه  یا  و  نمی شود  داده  او  به  مبارزه  اجــازه 
به  آن  با  و  کرده  ترمیم  امکان  تاحد  را  ابرویش 
مسابقه بپردازد. طبیعی بود که در مسابقه فینال 

چه اتفاقی خواهد افتاد.
چند  شدن  بدل  و  رد  از  پس  کرد:  اضافه  وی 
قانون،  طبق  و  شد  پاره  شوریان  ابروی  مشت 
شماری  امتیاز  اما  شد  اعالم  دیسکالیفه  بازی 
رخ نداد، چراکه داوران اجازه مسابقه مجدد به 
شوریان ندادند و وی در وزن ۹1 کیلوگرم به مقام 
دوم بسنده کرد، این در حالی است که به نظر 

تمام کارشناسان، محمد شوریان اگر در شرایط 
قهرمان  می توانست  می رفت،  فینال  به  عادی 
خوب  بازی  با  هم  حبیبی نژاد  باشد.  وزن  این 
خود در وزن 60 کیلوگرم به همراه شوریان جواز 

حضور در اردوی تیم ملی را کسب کرد.
رضوی  خراسان  استان  بوکس  هیئت  رئیس 
این  اهالی  از  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
دانسته  ضعیف  را  استان  بوکس  عملکرد  ورزش 
و ادعا دارند که بوکس استان در این چند سال 
سال   8 حدود  داد:  پاسخ  کرده،  شدیدی  افت 
است که نماینده ای در تیم ملی در رشته بوکس 

بین  از  اینکه  دلیل  و  نداشتیم 
قرار  در جایگاه 28ام  استان   31
بود.  موضوع  همین  هم  داشتیم 
به  رضوی  خراسان  بوکس  افت 
در  انحصارگرایی ها  برخی  دلیل 
عده ای  بــوده  اســت.  رشته  این 
کسوت  و  مربی گری  ادعــای  که 
بین  از  و  را داشتند  این رشته  در 
هنرجویان خود، افرادی خاص را 
انتخاب  مختلف  مسابقات  برای 
مسابقات  برگزاری  و  می کردند 
خود  درست  معنای  به  انتخابی 

انجام نمی شد.
طول  در  داد:  ادامــه  صاحبی 

بوکس  جدید  هیئت  عمر  از  کــه  یک سالی 
تیم  جایگاه  می گذرد،  رضوی  خراسان  استان 
بوکس استان با 14 پله صعود در جایگاه 14ام 
پیشرفت  از  نشان  موضوع  این  و  گرفته  قــرار 
جواب  می تواند  و  است  استان  بوکس  خوب 
بوکس  می گویند  که  باشد  منتقدانی  به  خوبی 
خراسان رضوی در این چند سال افت شدیدی 

داشته است.
وی در خصوص روند انتخاب کردن بوکسورها 
برای مسابقات مختلف توضیح داد: در رده سنی 
نوجوانان، یک نفر و در هرکدام از رده های سنی 
نماینده  دو  بزرگساالن  و  جوانان 
افراد  داریم.  ملی  تیم  اردوی  در 
مختلف  اوزان  در  اردو  در  حاضر 
به  یکدیگر  با  مجدد  نهایت  در 
آن ها  برترین  و  می پردازند  رقابت 
گرفته  نظر  در  مسابقات  ــرای  ب

می شوند. 
استان  بوکس  هیئت  رئیس 
از  قبل  افــزود:  رضوی  خراسان 
رقابت های  بوکسورها،  اعــزام 
تا  می کنیم  ــزار  ــرگ ب انتخابی 
به  بــرگــزیــده  ــراد  افـ نهایت  در 
افــرادی  شوند.  اعــزام  رقابت ها 
که  دارند  حضور  فنی  کمیته  در 

مسابقات  به  افــراد  اعــزام  برای  تصمیم گیرنده 
به خصوصی  شاگرد  هیچ کدام  عموما  هستند، 
ندارند تا از آن ها استفاده کنند، بلکه از افرادی 
و  بودند  بوکسور  گذشته  در  که  می بریم  بهره 
بوکس  رشته  روز  علم  و  فنون  از  حاضر  حال  در 
آگاهی کامل دارند و مسابقات را از لحاظ فنی و 

تکنیکی بررسی می کنند.
صاحبی تصریح کرد: با توجه به جایگاه تیم ها، 
سهمیه  تیم خراسان در رده سنی بزرگساالن 5 
رده  در  وزن   11 اگر  دیگر  عبارت  به  بود.  وزن 
می توانیم  فقط  باشیم،  داشته  بزرگساالن  سنی 
از 5 وزن استفاده کنیم که این افراد باید بهترین 
کسب  وجود  با  بوکسورها  است  ممکن  باشند. 
مقام در اوزان خود به تیم راه پیدا نکنند چراکه 
باید 5 وزن که بهترین مبارزه را انجام داده اند، 

انتخاب کنیم.
بوکس  هیئت  آتی  مسابقات  خصوص  در  وی 
مسابقات  دی ماه  دوم  گفت:  خراسان  استان 
خواهد  برگزار  سنندج  شهر  در  جوانان  بوکس 
استان  جوانان  بوکس  تیم  حاضر  حال  در  شد. 
نظر علی کاللی  زیر  و  دارند  اردو حضور  هم در 
توان  تمام  با  امیدواریم  تمرین هستند،  مشغول 
و ظرفیت در مسابقات بزرگساالن که سال آینده 
برگزار خواهدشد حضور پیداکنیم و نتایج خوبی 

کسب کنیم.

رئیس هیئت بوکس استان خراسان رضوی مطرح کرد:

داشتیم پله ای   14 پیشرفت  بوکس  تیم کاتای خراسان رضوی به اولین دوره در 
رقابت های جوانان کشور اعزام شد

خراسان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس 
رضوی عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: تیم 
کاتای جوانان استان به اولین دوره رقابت های کشور که 

2۹ آذر ماه در تهران برگزار می شود، اعزام شد.
حسین محمودی اظهار کرد: اولین دوره رقابت های 
کاتای جودو جوانان کشور با حضور کاتاروهای 10 تا 
21 ساله از سراسر ایران روز پنجشنبه 2۹ آذر ماه در 
سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.وی با اشاره 
به برگزاری این رقابت ها در دو فرم ناگه نو کاتا و کاتامه نو 
کاتا، افزود: تیم کاتای جوانان خراسان رضوی متشکل 
از علیرضا عبادی و محمدرضا جاوید در فرم کاتامه نو 
کاتا، فنون درگیری در خاک به این رقابت ها اعزام شدند.
خراسان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس 
رضوی ادامه داد: رضا جاوید مسؤول کمیته کاتا هیئت 
اعزامی،  تیم  سرپرست  و  سرمربی  به عنوان  استان 

کاتاروهای استان را هدایت می کند.

توسط  میدانی  و  دو  مدال   5 کسب 
ورزشکاران با هوش میانه خراسان رضوی
مسابقات دو و میدانی ورزشکاران با هوش میانه کشور 
در روزهای 25 و 26 آذر ماه در مجموعه آفتاب انقالب 

تهران برگزار شد.
نظر  زیر  و  برگزار  تهران  به میزبانی  مسابقات  این 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین صورت گرفته 
خراسان  ورزشکاران  مسابقات،  از  دوره  این  در  است. 
مجید  طول،  پرش  در  که  درخشیدند  خوش  رضوی 
دالوریان مدال طال را کسب کرد، همچنین در دو 5000 
متر و دو 3000 متر، علی رومنده  توانست رتبه سوم این 

رقابت ها را به دست آورد.
در دو 1500 متر نیز رامین جمشیدی صاحب مدال 
نقره شد و همچنین در دو 800 متر رامین جمشیدی 

به مقام سوم این رقابت ها دست یافت.

دوچرخه سواران نیشابوری مسافت 400 
کیلومتر را رکاب می زنند

گــروه  قــالــب  در  نــیــشــابــوری  ــوار  ــه س ــرخ دوچ  4
و  »تخریب  شعار  با  آبــی  آسمان  دوچــرخــه ســواری 
آلودگی خاک = تهدید امنیت غذایی« مسافت 400د 

کیلومتری بوشهر تا آبان را رکاب می زنند.
رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور دراین خصوص 
محمد  آقایان  نیشابوری  سوار  دوچرخه  چهار  گفت: 
کاظم صادقی، محمد رضا حجتی منش، رضا محمدی 
و  آغاز کرده  بوشهر  از  را  بوژمهرانی سفر خود  ومحمد 
طی 6 روز با عبور از بندر گناوه، بندر دیلم، هندیجان و 

بندرماهشهر تا شهر آبادان رکاب می زنند.

کوتاه از ورزش استان

وزنه زدن در آب
سخت  معمولی  شرایط  در  زدن  وزنــه  قدر  هرچه 
به  است.  ساده ای  بسیار  کار  آب  در  زدن  وزنه  است،  
همین دلیل این روش، راهکاری برای درمان مشکالت 
دست است. کافی است چند وزنه سبک آماده کرده و 
برای ورزش آماده شوید. بهتر است از وزنه های سبک 
استفاده کنید تا به تدریج دفعه های بعد یا در همان روز 

با گرم شدن بدن،  بتوانید وزنه های سنگین تر بزنید.
برای این کار وزنه  یک کیلوگرمی پیشنهاد می  شود.  
تعادل تان  تا  بایستید  عمق  کم  بخش  در  استخر  کنار 
تکیه  کامال  استخر  کنار  به  نیست  نیازی  شود.  حفظ 
کنید اما همین که دیوار استخر هایل شما باشد، کافی 

است.
 برای این کار بهتر است از کفش مناسب برای حفظ 
که  کفش هایی  همان  بگیرید.  کمک  بیشتر  تعادل 
می توانید از فروشگاه های لوازم ورزشی وی ژه ایروبیک 

در آب بخرید.  وزنه ها را از کنار استخر بردارید.
شکلی  به  و  کنید  باز  شانه  عرض  اندازه  به  را  پاها  
باشید. وزنه ها  تعادل داشته  بایستید که کامال در آب 
موازی  آنها  وسط  میله  که  بگیرید  دست  در  طوری  را 
پاها قرار گیرد. به آرامی وزنه ها را باال بیاورید؛  تا جایی 
که آرنج خم شده و وزنه ها به آرنج برخورد کند. دوباره 
دست ها را به حالت اول بازگردانید. این حرکت به شما 
کمک می کند تا مشکالت ناشی از خستگی یک هفته 
کاری در نقاطی از بدن مانند بازوها،  آرنج، گردن و کتف 

را برطرف کنید. 
 یکی از راهکارهای کنترل استرس و اضطراب قدم 

زدن در آب است
 ورزش زانو

در  روز  طول  در  بی شک  که  بدن  اندام های  از  یکی 
معرض خستگی و آسیب های مختلف قرار دارد، پاست. 
عالوه براینکه متخصصان معتقدند پا،  قلب دوم بوده 
بخش های  سالمت  در  به سزایی  تاثیر  آن  سالمت  و 
مختلف بدن دارد. بنابراین امیدوار باشید که با انجام 
این حرکت ویژه،  خستگی پا برطرف خواهد شد. برای 
انجام این ورزش به یک میله اسفنجی،  وی ژه استفاده 

در استخر نیاز دارید.
دست ها را از دو طرف باز کنید. سپس آنها را از کف 
به دیواره استخر بچسبانید. در مرحله اول،  پا را از زانو 
ثانیه در این حالت  پا را چند  بیاورید.  باال  و  خم کرده 
نگه دارید. در این حالت زانو باید کامال حالت ۹0 درجه 
داشته باشد. در مرحله دوم مانند حالتی که پا را روی 
زمین دراز می کنید،  آن را روی آب دراز کرده و بکشید. 

در حال حاضر تیم بوکس جوانان استان هم در اردو حضور دارند و زیر نظر علی کاللی مشغول تمرین هستند، امیدواریم با تمام توان و ظرفیت در 
مسابقات بزرگساالن که سال آینده برگزار خواهدشد حضور پیداکنیم و نتایج خوبی کسب کنیم

,,

عده ای که ادعای 
مربی گری و کسوت در 

این رشته را داشتند 
و از بین هنرجویان 

خود، افرادی خاص را 
برای مسابقات مختلف 

انتخاب می کردند و 
برگزاری مسابقات 
انتخابی به معنای 
درست خود انجام 

نمی شد

,,

نیم فصل لعنتی! یادداشتخبر
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹760306013001528- 

13۹7/08/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا تقی زاده به شناسنامه شماره 182 کدملی 0۹1۹314244 صادره گناباد فرزند محمد در ششدانگ یکقطعه باغ  به مساحت 1007/02 متر 
مربع باقیمانده پالک شماره 81۹ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد تقی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/28

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
آگهی مزایده

محکوم له: الهه ایاغ فرزند عزیز اله به آدرس روستای کاریز باال
محکوم علیه : ابوالفضل گلی فرزند احمد به آدرس روستای گلسرا

محکوم به :  مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/۹80/000 ریال بابت هزینه های
مورد مزایده: یک قطعه زمین واقع در روستای گلسرا

یک قطعه زمین به متراژ 200 متر مربع واقع در روستای گلسرا شماالً به خاکنده جنوبًا به راه چاه ریگی شرقًا به کال که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 
50/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام در  تاریخ 13۹7/10/11 از ساعت 11 الی 12 در محل 

دادگستری زاوه ، دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این 

مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
محمد سکوندی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زاوه

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

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه۹700004 یک دستگاه اتومبیل ال ۹0 و نظر کارشناس به شماره 4217 با مشخصات مدل 138۹ دوگانه سوز ، یک درب رنگ ، رنگ خودرو 

نقره ای ، 0E آقای مهدی شیرعلی زاده که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی 12 روز شنبه 13۹7/10/15 در شعبه 
اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت اسناد و امالک فریمان واقع در خیابان کمربندی خلیج فارس جنب فرمانداری نسبت به تنصیف آن از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 350/000/000 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود. و کلیه هزینه های به عهده برنده مزایده است و نیم عشرحق مزایده نقدًا وصول 

خواهد شد ضمًا چنانچه روز مزایده تعطیلی رسمی باشد مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار 1397/09/28

محمدرضا رجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریمان

مزایده
بموجب پرونده کالسه ۹61025 اجرا شعبه2حقوقی آقای حمیدرضا مخبری محکوم است بپرداخت مبلغ 10/031/640/000 بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ خسارت 

تاخیرتادیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول و پرداخت مبلغ814/087/500ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 120/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له شرکت 
نفت پارس وپرداخت5درصد بابت حق االجرا درحق دولت.باتوجه به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت بپرداخت بدهی خود اقدامی ننموده ازناحیه محکوم له یکدستگاه خودروسواری 

هیوندا وارکوز بشماره پالک834ص1۹ایران36متعلق به محکوم علیه جهت استیفای محکوم به بشرح ذیل معرفی که ازطریق دایره اجرا توقیف گردیده است پس از ارجاع امر به 
کارشناس بشرح ذیل ارزیابی گردید:»1-یکدستگاه خودرو هیوندای وارکروز بمبلغ 5/800/000/000 ریال برآوردمیگردد.« مقررگردید مزایده روز دوشنبه مورخ۹7/10/10ساعت 

۹صبح ازطریق مزایده حضوری وباحضور نماینده دادستان محترم سبزوار درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری سبزواربفروش برسد.)م الف۹7/100/1355(
 شم آبادی-اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 13۹760306271002708 

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بشماره نفر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منتقد پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی فرزان قرقی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 482 صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 136837 متر مربع 

قسمتی از پالک 62 اصلی بخش ۹ واقع در طبرسی شمالی خیابان نظام دوست بعد از نظام دوست 40 خریداری از مالک رسمی خانم جمیله زابلی برقی 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: ۹45
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/28

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 13۹760306271002456 

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بشماره نفر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منتقد پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مریم پاکدامن فرزند حسن به شماره شناسنامه 14735 صادره از مرودشت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/76 متر مربع قسمتی از پالک  
1۹30۹ فرعی از 3اصلی بخش ۹ واقع در مطهری شمالی 20 حسین زاده 15 پالک 33 خریداری از مالک رسمی متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: ۹43
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/28

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 13۹760306271002707 مورخه 

13۹7/08/07 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بشماره نفر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منتقد پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن تقوی فرزند علی به شماره شناسنامه 8 صادره از قهستان در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 71/12 متر مربع قسمتی از پالک  

7۹66 فرعی از 11اصلی بخش ۹ مشهد واقع در طالب خیابان میثم تمار روبروی ورزشگاه میثم پالک 10۹5 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه وقف آستان قدس میباشد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: ۹47

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/28
حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای مسلم بهشتی فرزند عباس به شماره ملی 650۹242745 وخانم طیبه بهشتی فرزند مسلم به شماره ملی6500241460 ) به والیت آقای مسلم 

بهشتی ( ابالغ می گردد که ) خانم فاطمه حجی زاده ( احدی از ورثه ی خانم آرزو ره فرزند محمد علی به ش.م 0۹46۹15733به استناد سند نکاحیه به شماره 6643 مورخه 
13۹0/12/03دفتر ازدواج 76 شهر رشتخوار مبادرت به صدور اجرائیه ای به کالسه ۹701017 و به تعداد 80 سکه بهار آزادی علیه شما نموده است و چون برابر گزارش مورخه 
13۹7/0۹/24مامور پست تربت حیدریه آدرس اعالمی حضور نداشته و ابالغ  به طور صحیح انجام نگرفته است. لذا به استناد ماده 1۹آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجراء و مستفاد از ماده 18 آئین نامه مذکور 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 آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار : 1397/09/28

محمدکاظم باقرزاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

میز خبر
 استیضاح وزیر آموزش و پرورش از حد نصاب افتاد /نفوذ مافیای کنکور در میان مدعیان مبارزه

شرط نمایندگان اصفهان برای پس گرفتن استعفا/ دلیل مشاجره نماینده مجلس با کارمند گمرک مشخص شد

    استیضاح وزیر آموزش و پرورش از حد 
نصاب افتاد

 علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس 
وزیر  بطحایی،  استیضاح  امضاهای  تعداد  گفت: 
امضا   10 زیر  به  که  بود  امضا   35 پــرورش  و  آمــوزش 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس  است.  رسیده 
اعالم  مجلس  رییسه  هیات  به  ای  نامه  در  مجلس 
کرد که استیضاح وزیر آموزش و پرورش از حد نصاب 
افتاده از این رو این طرح استیضاح دیگر در کمیسیون 

بررسی نمی شود/ ایرنا
مدعیان  میان  در  کنکور  مافیای  نفوذ    

مبارزه
رئیس  محمدیان،  بهرام  محی الدین  حجةاالسالم   
گفت:  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  سابق 
مافیای کنکور غیرقابل انکار است اما اعضای این باند 
و  آموزش  وزیر  اقدام  دارند.  نفوذ  مبارزه  مدعیان  بین 
شبه کنکور  و  غیرضرور  آزمون های  حذف  در  پرورش 
مافیا  همین  فشار  و  نفوذ  اما  بود  شایسته ای  تصمیم 
را در هم  اقدام  و  این طرح  6 جهت استخوان های  از 
شکست. اجاره دادن مدرسه برای برگزاری آزمون های 
اختالل  برای  آنها  دخالت  به  دادن  اجازه  مؤسسات، 
از حضور  و نوعی سوءاستفاده  برنامه درسی است  در 
دانش آموز در مدرسه برای این مؤسسه ها است/تسنیم

ادعاهای  به  ظریف  توییتری  پاسخ    
نخست وزیر اسرائیل

 محمد جواد ظریف نوشت: " ابتدا نتانیاهو می آید 
و کنار کارخانه ساخت بمب اتمی می ایستد و ایران را 
تهدید به نابودی می کند. حاال هم خیلی راحت درباره 
موشک های تهاجمی خود به گزاف الف می زند که برد 
آن می تواند به هر جایی برسد. با این وجود هنوز هم 
آه و  ایران  بازدارنده و دفاعی  دارد درباره موشک های 
ناله سر می دهد و غربی ها هم طوطی وار نگرانی هایش 

را تکرار می کنند. "
مختلط  دلیل  به  تئاتر  یک  نمایش  لغو    

بودن بازیگران در قوچان!
اتفاقی  از  تئاتر  کارگردان  عیدی  مرتضی  روایــت 

یک  اجــرای  برای  قوچان:  آزاد  دانشگاه  در  عجیب 
و  )یابو  آشفته  رضــا  نویسندگی  به  کمدی  نمایش 
دانشگاه  از  قوچان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  چغندر( 
از اجرا خیلی ناگهانی اعالم  مجوز گرفتیم ولی پیش 
کردند به دلیل اینکه در این نمایش بازیگر زن و مرد با 
هم حضور دارند اجازه اجرای مختلط داده نمی شود. 
گفتند،  تصمیمی  چنین  توجیه  در  مربوط  مسئوالن 
بخشنامه جدیدی از»باال« رسیده که امکان اجازه اجرا 
بازیگران مختلط داده نشود در حالی  با  برای نمایش 
صحت  چیزی  چنین  داد  نشان  من  پیگیری های  که 

ندارد./ایرنا
  برداشت یک میلیون تومان از جیب هر 

ایرانی برای نجات بانک های خصوصی
 84 به  مرکزی  بانک  به  خصوصی  بانک های  بدهی 
معادل  رقم  این  که  رسید  تومان  میلیارد   740 و  هزار 
جمعیت  با  و  است  پولی  پایه  کل  از  درصــد   35.8
بقای  برای  مرکزی  بانک  کشور،  نفری  میلیون   80
ایرانی یک میلیون و  ازای هر  به  بانک های خصوصی 

24 هزار تومان هزینه کرده است/فارس
پارسال  از  چقدر  امسال  یلدای  سفره    

گران تر شد؟
و  »متوسط«  »اقتصادی«،  سفره  سه  می توانید   
 2 کنید.  تهیه  خانواده  برای  را  دل بازانه«  و  »دست  
یک  کیلویی،  پنج  متوسط  هندوانه  یک  انار،  کیلوگرم 
سبد  شیرینی،  کیلوگرم  یک  و  آجیل  کیلوگرم  ونیم 
اقتصادی،  سفره  برای  کرد.  خواهد  کامل  را  خرید 
هزار   123 با  که  می گیریم  نظر  در  را  اقالم  ارزان ترین 
در سال  که همین سفره  پهن می شود.  تومان   900 و 
گذشته 108 هزار و 750 تومان هزینه داشت. در سفره 
متوسط، میانگین قیمت ها را در نظر می گیریم که در 
نسبت  و  برمی دارد  خرج  تومان  هزار   173 حدود  کل 
به سفره متوسط پارسال، 61 هزار تومان گران تر شده 
که  است  دل بازانه  و  دست   سفره  نهایت  در  اســت. 
به  شهر  سطح  فروشگاه  های  از  را  جنس ها  گران ترین 
خانه می آورد 227 هزار تومان هزینه دارد که تفاوت 89 
خواهد  گذشته  سال  دل بازی  و  دست  با  تومانی  هزار 

داشت/ ایرنا
پس  برای  اصفهان  نمایندگان  شرط    

گرفتن استعفا
 حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو مجمع نمایندگان 
استان  این  نماینده  اینکه 1۹  بیان  با  استان اصفهان 
در جلسه فردای مجلس حضور پیدا نمی کنند، گفت: 
استان  آب  موضوع  دربــاره  ما  تقاضای  که  زمانی  تا 
اصفهان در بودجه حل نشود ما به استعفای مان ادامه 
می دهیم. ما منتظریم تا در بودجه اصالحات الزم برای 
آب استان اصفهان و همچنین دستور ایجاد ستاد احیا 
داده شود. اگر این اتفاق رخ دهد و هنوز فرصت برای 
پس گرفتن استعفا باشد آنگاه استعفا را پس می گیریم 

و در غیر اینصورت مسیر را ادامه می دهیم./ایسنا
همایش  برگزاری  به  هاشمی  اعتراض    

شهرداری در یکی از هتل ها
گفت:  تهران  شهر  شورای  رئیس  هاشمی  محسن   
در  شهری  مدیریت  همایش های  و  جلسات  برگزاری 
که  شهرداری  مجموعه  از  خارج  تاالرهای  و  هتل ها 
و  نیست  قبول  قابل  دارد  به همراه  را  هزینه سنگینی 
انتظار داریم شهداری تهران از هزینه های غیر ضروری 
داخل  امکانات  از  و  کند  جلوگیری  برنامه ها  اینگونه 

شهرداری استفاده کند./باشگاه خبرنگاران
پرویز  صدای  مجلس  نماینده  توهین    

پرستویی را هم درآورد
فیلم  به  واکنش  در  سینما  بازیگر  پرستویی  پرویز 
در  سروان  مردم  نماینده  ناپسند  رفتار  از  شده  پخش 
ما  نوشت:چرا  اینستاگرام  در  گمرک  مامور  با  مجلس 
یادمون میره که درزمان انتخابات کلی تبلیغ میکنیم 
،سخنرانی میکنیم وعده و وعید میدیم که ال میکنیم 
اینکه  محض  به  بگیریم  رای  مردم  از  که  میکنیم  بل 
و  بودیم  کی  میره  یادمون  دیگه  رسیدیم  موقعیتی  به 
چی بودیم و چه شرح وظایفی داریم واین موقعیت و 
بخواد  دلمون  که  جور  هر  و  ماداده  به  کی  رو  جایگاه 
اسبمون و میتازونیم ؟حاال ببینید این نماینده مجلس 
)نماینده سراوان (چرا بایدبه خودش اجازه بده که به 
هم  رو  جوابش  البته  ؟که  کنه  دهنی  بد  کارمند  یک 

میگیره متاسفانه
   کنایه گوینده زن به نماینده سراوان

المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر در صفحه 
نماینده  به  آمیز  کنایه  توییتی  طی  خود  شخصی 
ما  نوشت:  کارمند،  یک  به  توهینش  بابت  ســراوان 
عصبی نیستیم؟ حرف بد هم نمیزنیم! چندبار تکرار 
کن تا داخل ذهنت خوب جا بگیره! مثال برگزیده ای؟
   دلیل مشاجره نماینده مجلس با کارمند 

گمرک مشخص شد
یکی از کارکنان گمرک ماجرای درگیری لفظی یک 
با یک نماینده مجلس را توضیح  دیگر کارمند گمرک 
داد و گفت: موضوع مشاجره مربوط به مراجعه سرزده 
در  خودرو  پارک  مشکل  و  گمرک  به  مجلس  نماینده 
است.یکی  بوده  گمرک  ساختمان  محدود  پارکینگ 
برده  نامش  کرد  درخواست  که  گمرک  کارکنان  از 
از  منتشره  فیلم  مورد  در  فارس  با  گفت وگو  در  نشود، 
به ساختمان گمرک  نماینده مجلس هنگام ورود  یک 
ارباب  یک  با  درگیری  و  تهران  بهشتی  خیابان  در 
شهید  خیابان  ساختمان  داد:  توضیح  چنین  رجوع، 
دارای  تهران  در  اسالمی  جمهوری  گمرک  بهشتی 
پارکینگ محدودی است که عمدتًا توسط خودروهای 
مدیران گمرک اشغال می شود و میهمانانی که از قبل 
هماهنگ کرده باشند، می توانند برای پارک خودرو از 
این پارکینگ استفاده کنند، اما در روز سه شنبه هفته 
قبل یکی از نمایندگان مجلس بدون هیچ هماهنگی 
قبلی قصد داشت با خودروی خود وارد پارکینگ شده 
چون  که  باشد  داشته  گمرک  کل  رئیس  با  دیداری  و 
ورود  از  بود  نشده  انجام  قبل  از  هماهنگی  هیچگونه 
دلیل  به  گمرک  پارکینگ  به  نماینده  این  خــودروی 

مشکل ظرفیت پایین پارکینگ جلوگیری شد.
وی افزود: اینکه نماینده محترم مجلس اعالم کرده 
بعدا  و  شده  هماهنگ  قبل  از  گمرک  رئیس  با  جلسه 
تغییر یافته بود، صحت ندارد و کارمند انتظامات گمرک 
موظف بوده به خاطر عدم هماهنگی از ورود خودروی 
این نماینده به داخل پارکینگ گمرک جلوگیری کند.
شده  منتشر  فیلم  در  که  گمرک  کارمند  افــزود:  وی 

به  را  هماهنگی  بدون  ورود  اجازه  مجازی  فضای  در 
سوئی  سابقه  گونه  هیچ  نمی دهد،  مجلس  نماینده 
در مدت خدمت در گمرک نداشته و اتفاقًا خودش از 
شهروندان اهل تسنن ترکمن صحرا در استان گلستان 
است و ادعای نماینده مذکور مبنی بر توهین به اهل 
تسنن از سوی این کارمند و قومیتی جلوه دادن این 

بحث و درگیری نمی تواند واقعیت داشته باشد.
این جریان در اوج ساعات کاری و  تأکید کرد:  وی 
نماینده  آن  اگر  که  افتاده  اتفاق  اداری  زمان  شلوغی 
بود،  کرده  هماهنگ  تلفن  یک  با  حتی  قبالً  مجلس 
هیچ کدام از این مشکالت پیش نمی آمد و از قبل برای 
جای پارک خودروی ایشان تدبیری می شد. همچنین 
این نماینده مجلس 45  طبق فیلمی که وجود دارد، 
همان  و  نشده  معطل  گمرک  درب  جلوی  در  دقیقه 
کارمند  و  نماینده  بین  بحث  و  جر  که  دقیقه ای   5-6
گرفته،  صورت  ارباب رجوع  یک  دخالت  همچنین  و 

واقعیت دارد.
  »بیژن کیان« شریک ایرانی - آمریکایی 

مشاور ترامپ بازداشت شد
شریک ایرانی - آمریکایی مشاور امنیت ملی سابق 
آمریکا که برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شده 

بود بازداشت شد.
»بیژن  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به  تابناک  گزارش  به 
فلین«  »مایکل  آمریکایی  ایرانی -  شریک  کیان« 
اتهام  به  ترامپ،  دونالد  ملی  امنیت  سابق  مشاور 
ترکیه  به  برای استرداد فتح الله گولن  البی غیرقانونی 

بازداشت شد.
فــدرال  دادگـــاه  در  آذر   26 دوشنبه  کیان  بیژن 

الکساندریا در ایالت ویرجینیا حاضر شد.
مطابق کیفرخواستی که علیه کیان صادر شده، وی 
می کرده  فعالیت  فلین  تجاری  گروه  رئیس  عنوان  به 
دادن  دنبال  به   2017 فوریه  در  فلین  مایکل  است. 
سفیر  با  تماس هایش  ــاره  درب دقیق  غیر  اطالعات 
روسیه در واشنگتن، از سمت مشاور امنیت ملی کنار 

گذاشته شد.
فلین و کیان در سال 2016 برای استرداد فتح الله 

فعالیت  آنکارا  به  ای  ترکیه  ناراضی  واعــظ  گولن، 
می کردند. ترکیه می گوید گولن طراح کودتای نافرجام 

این کشور بوده است.
دادستان های حوزه شرقی ویرجینیا در کیفرخواست 
لکه دار  و  بی اعتبار  دنبال  به  متهمان  گفته اند:  خود 
کردن شهروند ترکیه نزد سیاستمداران و افکار عمومی 
فراهم  را  وی  استرداد  امکان  سرانجام  اینکه  تا  بودند 

کنند.
ای  ترکیه  شهروند  از  نامی  کیفرخواست  این  در 
به  اشاره دادستان ها می تواند  ولی  برده نشده است، 

فتح الله گولن باشد که در پنسیلوانیا زندگی می کند.
وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اعالم کرد که دونالد 
که  گفته  اردوغــان  به  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ 

واشنگتن در حال بررسی استرداد گولن است.
بیژن  اتهام  است  نوشته  هم  نیویورک تایمز  روزنامه 
کیان و »اکیم آلپتکین« دو شریک سابق مایکل فلین 
برای  توطئه  شدند،  حاضر  الکساندریا  دادگاه  در  که 

نقض »قوانین فدرال البی گری« است.
به  دروغگویی  به  متهم  همچنین  آلپتکین  اکیم 

ماموران اف  بی  آی شده است.
علیه  کیفرخواست  صدور  می نویسد  روزنامه  این 
بازرس  از تحقیقات رابرت مولر،  آلپتکین پس  و  کیان 
ویژه، درباره تزریق پول های خارجی از اوکراین، ترکیه 
در  سیاستگذاری  دهی  خط  برای  کشورها  دیگر  و 

واشنگتن صورت گرفته است.
ایالت  دادستان های  به  را  ترکیه  پرونده  پیشتر  مولر 
ویرجینیا واگذار کرده بود. تحقیقات رابرت مولر و تیم 
وی حول محور احتمال تبانی کارزار انتخاباتی دونالد 
ترامپ در سال 2016 و روسیه صورت می گیرد.بیژن 
کیان همواره خود را تحلیلگر معرفی کرده و در زمان 
عنوان  به  آمریکا،  اسبق  رئیس جمهوری  بوش  جرج 
آمریکا  واردات  و  صــادرات  بانک  مدیره  هیات  عضو 
منصوب شد که سنای ایاالت متحده نیز این عضویت 

را تایید کرد.

امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده است و تنها 
آن كس بخشنده است كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشد ؛ زیرا كه بخشندگی پرتو نور یقین 

است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

ما را زج نقش تو رد نظر نیادم 
ما را زج کوی تو رهگذر نیادم 

خواب ارهچ خوش آدم همه را رد عهدت
حقا هک هب چشم رد نیادم ما را

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:36اذان مغرب: 16:38 

اذان صبح فردا: 05:05

نیمه شب شرعی:22:41

غروب آفتاب:16:18 

شعر
روز اوقات حدیث
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اسرا

صالبت، استواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن است... چنین مران دین باور از آسیب نسیان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا مصون اند، 
چنین نام آورانی كه اهل ســداداند، قول ســدید 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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