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اگرخوببودآمریکامیماند!!!
استقبال رسانه های اصولگرا از سخنان اخیر روحانی و 

تعبیر آن به انتقاد از توافق اقلیمی پاریس  

اتمام حجت قانون جامع حمایت از معلولین

قانونجدیدضمانتاجراییدارد

در گفت و گو با »صبح امروز« مطرح شد

همقسمشدیمتابههدفمانبرسیم
در سکوت خبری رسانه ها و مسئولین ورزشی، 4کاراته کار 

مشهدی به اردوی تیم ملی راه یافتند

گفتگو با نویسنده کتاب »ساقی«

بافقدانقصهروبروهستیم

مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن

خطرکنسولگریسابقآمریکاو
روسیهراتهدیدنمیکند

صالحآبادبیستونهمین
شهرستانخراسانرضوی

همان طور که رئیس شورای اسالمی شهر هم در مراسم تکریم و معارفه شهردار مشهد 
عنوان کرد هیچ فردی تصور هم نمی کرد که دوره خدمت تقی زاده خامسی شهردار 

مشهد 14 ماه باشد، تقی زاده خامسی که کارنامه ای پربار در مدیریت شهری مشهد و 
تهران و معاونت عمرانی استانداری خراسان را در...

بعد از توفان پیامکی برای تصویب نکردن لوایح چهارگانه دولت، حاال دلواپسان به منظور 
فیلتر کردن اینستاگرام خیز برداشته اند و این بار نمایندگان کمیسیون فرهنگی با هدف از 

دسترس خارج کردن این شبکه اجتماعی در سیبل توفان پیامکی قرار گرفته است...

تداوم امید

بازهم مشهد!

حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه اظهاراتی داشت 
که از سوی اصولگرایان به عنوان انتقاد از پیمان آب و هوایی 

پاریس تفسیر شده است...
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خوبشد...

در این شماره می خوانیم

عکس:سعید گلی

همصدایی همایون شجریان با بچه های همدم

ارسال کنندگان پیامک به نمایندگان  این بار اینستاگرام رافاسدترین شبکه اجتماعی دنیا 
دانستند و خواستار فیلتر آن شدند

تقی زاده خامسی شهردار سابق  تکریم و کالئی شهردار جدید مشهد معارفه شد

گفت وگو با نماینده اتاق ایران در کمیته رصد تحریم مرکز استراتژیک ریاست جمهوری

بهاروند: قیمت هر کامیون در ایران سه برابر نرخ جهانی آن است



حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه اظهاراتی 
داشت که از سوی اصولگرایان به عنوان انتقاد از پیمان 
روزنامه  حتی  است.  شده  تفسیر  پاریس  هوایی  و  آب 
کیهان معتقد است که روحانی با این سخنانش "توافق 

آب و هوایی پاریس را هوا کرده است".
روحانی در جلسه هیات دولت گفت: »مقاالتی در دنیا 
به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقاالت 
برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله ها 
و خود را به دردسر انداختیم وآنها نیز هیچ کدام مراعات 

نمی کنند.«
آنها  مگر  گلخانه ای  گاز های  مورد  "در  داد:  ادامه  او 
مراعات می کنند، البته ما برای محیط زیست خودمان 
می شود  مطرح  دنیا  در  که  آنچه  و  کنیم  تالش  باید 
توصیه هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که 

خط به خط آن را اجرا کنیم آیات قران که نیست."
اصولگرا  رسانه های  استقبال  با  روحانی  سخنان  این 
تیتر  با  پنجشنبه  روز  روزنامه کیهان  مواجه شده است. 
"روحانی توافق آب و هوایی پاریس را هواکرد" نوشت: 
»این موضع درست، یک پرسش مهم را پیش می کشد؛ 
برخی  پذیرفتن  و  پاریس  هوایی  و  آب  توافق  امضای 
چه  را  است  کشور  پیشرفت  و  توسعه  ضد  که  تعهدات 
کجا  از  و  شدند؟  مرتکب  چرا  شدند؟  مرتکب  کسانی 
خط می گرفتند؟ آنها چه نقشی در جا انداختن برخی 

برنامه های ضد پیشرفت داشته اند؟«
درباره  هم  پاسداران  سپاه  به  وابسته  جوان  روزنامه 
دیروز  جمهور  »رئیس  نوشت:  جمهور  رئیس  سخنان 
برخالف روند جاری در میان دولتمردانی مثل ظریف، 
کالنتری و خانم ابتکار، تلویحا پیوستن به معاهده پاریس 
قابل  دیدگاه  دانست.  ایران  ملت  برای  دردسر  ایجاد  را 
تقدیری که الزم است همکاران نامبرده رئیس جمهور در 

دولت موضع صریح خود را نسبت به آن اعالم کنند.«
این در حالی است که پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر 
امورخارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه جداگانه به 
حسن روحانی، رئیس جمهوری درخواست کرده اند تا 
الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجددا در مجلس شورای 
بررسی  مورد  اساسی  قانون  نگهبان  شورای  و  اسالمی 
قرار گرفته و تایید شود؛ چرا که به گفته ظریف، ملحق 
نشدن ایران به این توافقنامه می تواند موجب باز شدن 
پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. 
نامه ظریف به وزارت نفت نیز ارسال شد و بیژن زنگنه، 
وزیر نفت در حمایت از این درخواست، به حسن روحانی 

پاریس  توافق  به  اوپک  نوشت که همه کشور های عضو 
پیوسته اند و عدم الحاق رسمی ایران به این توافق تنها 
موجب این می شود که تهران فرصت استفاده از مزایای 
در  محدودیت  برنامه  تعدیل  بر  تاثیرگذاری  و  توافق 

تقاضای جهانی نفت و گاز را از دست بدهد.
زنگنه اذعان کرد که صحنه انرژی جهان، صرف نظر از 
الحاق ایران به توافق پاریس، به مسیر خود خواهد رفت 
و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اعمال مقررات سختگیرانه 
و همچنین  توسعه سوخت های فسیلی  و  علیه مصرف 
تقاضای جهانی نفت کاهش خواهد یافت؛ چیزی که به 

محدود شدن درآمد های صادراتی ایران منجر می شود.
وزیر نفت در جایی از نامه اش تاکید می کند که ایران 
ممکن است در صورت عدم الحاق به توافق پاریس، در 
معرض هجمه های بین المللی مبنی بر عدم مشارکت در 
حل یکی از معضالت جهان قرار بگیرد. این نامه ها در 
شهریور و مهر ماه سال جاری نگاشته شده اند. همچنین 
مجلس  به  نامه ای  در  نیز  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
شورای اسالمی خواستار تصویب هر چه سریعتر الیحه 

پیوستن ایران به معاهده پاریس شده بود.
توافقچهمیگوید؟

آب  پیمان  یا  پاریس  پیمان  نام  با  که  پاریس  توافق 
توافق نامه  یک  می شود،  شناخته  نیز  پاریس  هوایی  و 
بین المللی جهت اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین 

است که در سال 2015 به امضا رسید.
شدند  ملزم  کشور ها  تمام  نامه  پیمان  این  اساس  بر 
در راستای محدود کردن تاثیر انسان بر آب و هوا اقدام 

کنند. یکی از محور های مهم این پیمان، محدود کردن 
میزان افزایش متوسط دمای جو زمین به کمتر از 2 درجه 
سانتیگراد و به طور عمده تالش برای حفظ دما در سطح 
غیر  در  است.  قرن  این  پایان  تا  سانتیگراد  درجه   1.5
اینصورت متوسط دمای جو زمین، در مقایسه با دوران 
سانتیگراد  درجه   3 از  بیش  به  شدن  صنعتی  از  پیش 
خواهد رسید. از جمله اهداف مهم این پیمان، اجرای 
گاز های  انتشار  سریعتر  هرچه  توقف  برای  پروژه هایی 
گلخانه ای در کشور ها و اجرای برنامه هایی است تا بتوان 
انتشار  میزان  بین  میالدی   2050 سال  در  درنهایت 
گاز های گلخانه ای و جذب دوباره آن تعادلی ایجاد کرد 
و پس از آن، میزان انتشار دی اکسید کربن را به تدریج 
به صفر رساند. بر اساس پیمان پاریس، کشور های کمتر 
این  تعهدات  با  خود  دادن  انطباق  برای  یافته  توسعه 
توافقنامه می توانند از کمک های مالی برخوردار شوند. 
 2020 سال  از  باید  ثروتمند  کشو های  اساس  این  بر 
میالدی، ساالنه مبلغ صد میلیارد دالر به کشور های فقیر 
میالدی   2025 سال  از  نیز  مالی  کمک  این  بپردازند. 

افزایش می یابد.
بر  توافق  نامه،  پیمان  در  مطرح  موضوعات  دیگر  از 
نحوه قیمت گذاری سوخت های فسیلی است به گونه ای 
انرژی های  از  استفاده  به  کشور ها  تشویق  به  منجر  که 

پاک شود.
گرهکورپیوستنایرانبهاینپیمان

اقلیم،  تغییر  کنوانسیون  عضو  کشور   192 میان  از 
پاریس  توافق نامه  به  رسمی  طور  به  کشور   180 حدود 

ملحق شدند. دولت ایران نیز همگام با این کشور ها به 
توافق پاریس پیوست و آن را امضا کرد، اما فرایند الحاق 
رسمی ایران به توافق مذکور مستلزم تصویب نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان است.
الحاق  برای  الیحه ای   95 سال  ماه  شهریور  دولت 
ایران به این توافق به مجلس ارائه کرد. مجلس شورای 
دو  نگهبان  شورای  اما  کرد،  تصویب  را  آن  هم  اسالمی 
ایراد بر آن گرفته و خواهان ارائه "برنامه اقدام ملی" در 
این زمینه شد. این ایراد ها به بند های دوم و سوم ماده 
چهار توافق پاریس و تعهد امضاکنندگان آن برای تدوین 
و اعالم برنامه هایی ملی در راستای اجرای آن است. این 
در حالی است که معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان 
شورای  که  ضمائمی  بود  گفته  زیست  محیط  حفاظت 

نگهبان درخواست کرده وجود ندارند.
پیوستن ایران به پیمان پاریس از همان ابتدا مخالفان 
جدی داشت. اصولگرایان که همیشه برای پیوستن به 
معاهده ها و پیمان های بین المللی ساز مخالف می زنند 
در این باره نیز معتقدند که این پیمان می تواند به روند 

رشد و توسعه کشور آسیب بزند. 
آن ها معتقدند ایران بر اساس موازین حقوقی پیمان 
ناگزیر به اجرای تعهدات خود است و در صورت ناتوانی 
در اجرای آن با جریمه های سنگین مواجه خواهد شد؛ 
افزوده  آمریکا  هسته ای  تحریم های  بر  که  جریمه هایی 
خواهد شد و عالوه بر آسیب زدن به اقتصاد کشور، وجهه 

ایران را نیز مخدوش خواهد ساخت.
به  پیوستن  حامیان  و  موافقان  اما  دیگر،  طرف  در 
به  که  مخالفان  برخالف  آنها  دارند.  قرار  پاریس  پیمان 
انتقال تکنولوژی و فناوری های کشور های توسعه یافته 
با عینک  آالینده ها  میزان  از  به منظور کاستن  ایران  به 
پیمان  در  را  ایران  رسمی  عضویت  می نگرند،  بدبینی 
پاریس بسترساز ورود تکنولوژی های جدیدی برای تولید 
انرژی پاک می دانند. موافقان پیوستن به پیمان پاریس 
گرمایش  و  هوا  آلودگی  روند  ادامه  معتقدند  همچنین 
را تحت  ایران  از جمله  تمام کره خاکی  آینده  در  زمین 
نمی توانند  کشورمان  مقامات  و  داد  خواهد  قرار  تاثیر 

نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند.
پیمان  این  به  ایران  نپیوستن  که  معتقدند  عده  این 
مرکز  رئیس  مقدسی،  ناصر  دارد.  هم  دیگری  تبعات 
که  کرده  تاکید  زیست  محیط  سازمان  بین الملل  امور 
عدم الحاق ایران به توافقنامه پاریس باعث می شود که 
تهران در کنوانسیون تغییرات آب و هوا از یک عضو فعال 
تبدیل شود. اخیرا سازمان  ناظر  به یک عضو  اثرگذار  و 
ایران  ملی  مشارکت  سند  ارائه  دنبال  به  زیست  محیط 
برای کاهش گاز های گلخانه ای به شورای نگهبان است. 

ایــران  ــدی  درص چهار  سهم  حتی  مقدسی،  ناصر 
سال  تا  گلخانه ای  گاز های  کاهش  در  مشارکت  برای 
2030 را کافی ندانسته و گفته است: »این عدد بسیار 
محافظه کارانه نیز هست، زیرا اتحادیه اروپا به کاهش 40 
درصدی و افغانستان، الجزایر، پاکستان و آذربایجان به 

کاهش 13، 7، 20، 35 درصدی متعهد شده اند.«
نظر  به  جمهور  رئیس  تازه  اظهارات  به  توجه  با  حاال 
می رسد استدالل مخالفان این پیمان به درون دولت هم 
رسوخ کرده و رئیس دولت به نوعی درباره مفید بودن آن 
بتوان  شاید  را  روحانی  سخنان  است.  کرده  تردید  ابراز 
فشار های  و  نفت  خارجه،  وزرای  نامه های  به  پاسخی 

سازمان محیط زیست دانست.
خروجدردسرسازترامپازپیمانپاریس

پیمان  به  جهانی  قدرت های  تمام  اینکه  وجــود  با 
پاریس پیوسته اند. اما ایاالت متحده آمریکا پس از روی 
پیمان  این  از  او  خواست  به  و  ترامپ  دونالد  آمدن  کار 
خارج شد. این در حالی است که »باراک اوباما« رئیس 
به  نزدیک  به اجماع رساندن  آمریکا در  جمهوری قبلی 
200 کشور و شکل گیری این توافق نقش مهمی داشت.
اما دونالد ترامپ دیدگاه دیگری دارد. رئیس جمهوری 
سال  تا  پاریس  پیمان  اجــرای  که  است  معتقد  آمریکا 
2025 عالوه بر لطمه سه تریلیون دالری به تولید داخلی 
این  را در  به 2 میلیون 700 هزار شغل  نزدیک  آمریکا، 
کشور از بین خواهد برد. ترامپ تابستان سال 96 از این 

پیمان خارج شد.
سران  جانب  از  را  نارضایتی  از  موجی  ترامپ  اقدام 
آن  از  پس  که  طوری  به  کرد  آمریکا  روانه  اروپا  اتحادیه 
نشست، رهبران اروپایی با اتخاذ مواضع آشکار، خواستار 
واشنگتن  به  اتکا  جای  به  خود  توانمندی های  بر  تکیه 

شدند.
»آنگال  جانب  از  زمینه  این  در  مواضع  صریح ترین 
کرد  تاکید  او  گرفت.  صورت  آلمان  صدراعظم  مرکل« 
زمانی که ما می توانستیم خود را به طور کامل به دیگران 
اتحادیه  سران  از  مرکل  است.  رسیده  پایان  به  بسپاریم 
برای  و  بگیرند  دست  در  را  خود  سرنوشت  تا  خواست 
تحکیم اتحادیه قدم های جدی بردارند و نقش فعال تری 

را در قبال مسائل مشترک بر عهده گیرند.
در داخل آمریکا نیز بسیاری با اقدام ترامپ مخالفت 
اقدام  تاثیر سوء  بیشترین  کردند. کارشناسان معتقدند 
این است  این پیمان  از  آمریکا در خروج  رئیس جمهور 
که باعث می شود دیگر قدرت های پیوسته به این پیمان 
همچون چین و روسیه و... نیز در عمل به توافقات صورت 
گرفته کم کاری کنند و در رقابت اقتصادی و صنعتی با 

آمریکا منافع خود را بر منافع جهان ترجیح دهند.
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سکهتحریمدورودارد؛گاه)تهدید(وگاه)فرصت(رابهمانشانمیدهد.
، تخصص ، )توکل آن رمز بلکه ندارد، بستگی اقبال و شانس به تنها )فرصت(، خوش روی
باغیرتشرکت دردستانمتخصصین امروز که است ایندقیقاهمانچیزی و است تعهد(
هواپیماییآسمانپایگاهمشهد،ابزاریبرایپیشرفتوخدمترسانیبهمردمعزیزوشایسته

شدهاست.
که است اقدامی آخرین ،  EP .ATGریجستر باشماره فوکر100 هواپیمای فوقسنگین چک
هواپیمایی شرکت ثامن آشیانه در بومی، و داخلی های تکنسین و مهندسین توسط تماما

آسمان،انجامشدهاست
و دنیا روز استانداردهای تمامی رعایت با تحریم، سخت شرایط در هواپیما، این ) C ( چک

منطبقباکلیهمقرراتسازمانهواپیماییکشوریصورتپذیرفتاست.
پرواز 4ساعت از پس ، آسمان عملیاتشرکت و فنی پرسنل باحضور هواپیما این نهایت در
آذرماه 22 تاریخ در مجددا توانست مشهد، نژاد هاشمی شهید فرودگاه در موفق آزمایشی
1397،اجازهورودبهناوگانمسافربریشرکتهواپیماییآسمان،جهتبرنامهریزیوخدمت

رسانیبهمردمعزیزوالیقکشورمان،رادریافتنماید.

سرویس سیاسی

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

خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای نگهبان 

یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
وی افزود: شورای نگهبان از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که 12 عضو دارد و اعضا برای یک دوره 6 ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای نگهبان هستند 
که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. 6 نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی هستند که معموال 
از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما حاضریم که با انتخابات به 
شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای 

بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در آن صورت 

ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین مورد 

انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار گرفت.

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

در مورد گاز های گلخانه ای مگر آنها مراعات می کنند، البته ما برای محیط زیست خودمان باید تالش کنیم 
و آنچه که در دنیا مطرح می شود توصیه هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به خط آن 

را اجرا کنیم آیات قران که نیست

,,

نام  با  رضوی  خراسان  شهرستان  نهمین  و  بیست 
اداری  شورای  نشست  برپایی  با  شنبه  روز  آباد  صالح 
سرپرست  حضور  با  تاسیس  ــازه  ت شهرستان  ایــن 

استانداری خراسان رضوی دایر شد.
از  یکی  اداری  سیاسی  انفکاک  ایرنا،  گــزارش  به 
آباد'  'صالح  تاسیس  با  تربت جام  بخشهای شهرستان 
رضوی  خراسان  شهرستان  نهمین  و  بیست  عنوان  به 
وزارت  سوی  از  اخیرا  افغانستان  و  ایران  مرز  جوار  در 

کشور ابالغ شده بود. 
نخستین  در  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
صالح  تاسیس  تازه  شهرستان  اداری  شورای  نشست 
این  در  دولتی  ادارات  استقرار  در  شتاب  بر  ــاد  آب
برنامه  از مهمترین  یکی  بیان کرد:  و  تاکید  شهرستان 
ریعتر  هرچه  استقرار  شهرستان  این  در  رو  پیش  های 
این موضوع در نشست شورای  و  ادارات دولتی است 
پیگیری  جدی  صورت  به  نیز  رضوی  خراسان  اداری 

خواهد شد. 
مدیران  از  استفاده  به  همچنین  میرزایی  قربان 
بیان  و  اشاره  اجرایی  دستگاههای  در  منطقه  بومی 
ای  منطقه  و  بومی  نیروهای  از  بجا  استفاده  کرد: 
دولتی  دستگاههای  بدنه  در  قانون  چارچوب  در 
جد  به  که  است  موضوعاتی  از  دیگر  یکی  شهرستان 

دنبال آن هستیم. 
برخی  کمبود  به  توجه  با  گفت:  همچنین  وی 
آباد  صالح  نوپای  شهرستان  در  الزم  زیرساختهای 
انقالبی،  با روحیه  باید  این شهرستان  مدیران اجرایی 
مردم  به  رسانی  خدمت  برای  را  خود  ملی  و  جهادی 

آماده کنند. 
ایجاد  افزود:  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
حوزه  در  الزم  زیرساختهای  کردن  فراهم  اشتغال، 

نقش  مرزنشین  های  خانواده  معیشت  تامین  و  تولید 
بسزایی در امنیت پایدار مناطق مرزی دارد.

که دشمنان  برهه حساسی  در  وی همچنین گفت: 
به  زدن  ضربه  پی  در  اسالمی  ــران  ای ــورده  خ قسم 
مهمترین  وحدت  هستند  مقدس  نظام  این  باورهای 

عامل خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان است.
جشن  استقبال  بــه  حالی  در  ــزود:  افـ میرزایی 
به  که  رویــم  می  اسالمی  انقالب  سالگرد  چهلمین 
برکت رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری و اقتدار 
نیروهای مسلح امنیتی کامل در سراسر ایران اسالمی 
کشورهای  تمامی  برای  شده  الگویی  همین  و  حاکم 
نعمتی  چینن  شکرگذار  باید  ما  همه  که  خاورمیانه 

باشیم. 
وی ادامه داد: دشمنان ایران اسالمی از هر اهرمی 
برای ضربه زدن به اهداف و اعتقادات ملت ما استفاده 
می کنند لذا همگان باید با وحدت، انسجام و همدلی 

نقشه ها و ترفند های آنها را نقش برآب کنیم.
استانداری  سرپرست  حضور  با  همچنین  ــروز  ام

آباد  صالح  فرمانداری  ساختمان  رضــوی  خراسان 
این  سرپرست  عنوان  به  نصریان'  'علی  و  افتتاح 

فرمانداری تازه تاسیس معرفی شد. 
شهر صالح آباد واقع در فاصله 90 کیلومتری شمال 
شرقی تربت جام، با هشت هزار و 625 نفر جمعیت در 
قالب دو هزار و 198 خانوار در فاصله 174 کیلومتری 
جنوب غربی مشهد قرار دارد. شهرستان تازه تاسیس 
مساحت  کیلومترمربع   200 هزار  چهار  با  آباد  صالح 
را  جام  تربت  شهرستان  مساحت  از  درصد   40 حدود 
کنونی شامل  آباد  بود. صالح  داده  اختصاص  به خود 
از  و  بخشداری  سابقه   1316 سال  از  دهستان  چهار 
جدید  شهرستان  دارد.  شهرداری  سابقه   1342 سال 
 20 باالی  جمعیت  با  روستا   81 بخش،  دو  آباد  صالح 

خانوار و 11 روستای زیر 20 خانواری دارد. 
استان  اینک  هم  کشور  وزارت  جدید  ابالغیه  با 
 29 رضوی  خراسان  نفری  هزار   400 و  میلیون  شش 
و دو  164 دهستان  70 بخش،  72 شهر،  شهرستان، 

هزار و 540 روستا دارد.

خبرخبر گزارشنگاه

!!! بودآمریکامیماند اگرخوب
استقبالرسانههایاصولگراازسخناناخیرروحانیوتعبیرآنبهانتقادازتوافقاقلیمیپاریس

مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
جنگ  شرایط  در  سفرا  گفت: 
دارند  سختی  خیلی  کار  اقتصادی 
مگر اینکه مبسوط الید باشند، باید اجازه دهیم تا سفرا 
آنچه در توان دارند را انجام دهند که البته این شیوه هم 

تهدید است و هم فرصت.
بهروز  بنیادی  در خصوص نقش سفرا در دوران جنگ 
اقتصادی برای کاهش اثر تحریم های ظالمانه ضد ایرانی، 
اظهار داشت: سفرای ایران در کشورهای خارجی ادامه 
دهنده سیاست هایی هستند که در داخل کشور تبیین 

می شود و خود سفرا تصمیم گیرنده نیستند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
خاطرات سفرای مختلف در ادوار مختلف تاریخ ایران نیز 
نشان می دهد که سفرا، مجری اوامر رئیس جمهور و وزیر 

امورخارجه هستند.
فی البداهه  که  ــدارد  ن وجــود  امکان  این  ــزود:  اف وی 
و  شود  کاسته  تحریم ها  اثر  تا  دهند  انجام  را  اقداماتی 
باید برای تغییر شیوه فعالیت سفرای ایران در کشورهای 
ایران،  علیه  ظالمانه  تحریم های  وضع  هنگام  خارجی 
گرفتن  ارتباط  داد:  ادامه  بنیادی  تعیین شود.  پروتکلی 
با شخصی دیگر در کشور خارجی می تواند،  یک سفیر 
و  کند  ایجاد  را  فراوانی  حواشی  اتفاق  کوچکترین  با 

بازخوردهای متفاوتی داشته باشد.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد در مجلس 
شورای اسالمی گفت: اکنون نیز مسائلی پیرامون آقای 
دری اصفهانی وجود دارد، در حالیکه وی در تیمی بوده 
که همه از یکدیگر مراقبت می کردند ولی اکنون در داخل 

کشور، مسائلی علیه وی مطرح می شود.

کشاورزی  کمیسیون  عضو 
ــان  زمـ ــدت  ــ م در  شــفــافــیــت 
سازمان های  در  افراد  بازنشستگی 
مختلف را ضروری دانست و در مورد تفاوت قانون تأمین 
اجتماعی با خدمات کشوری اظهار کرد:در این قانون 
هم همچنان مثل سایر قوانین راه هایی برای دور زدن 

وجود دارد.
متوجه  شخصه  به  من  اما  افزود:  حاتمیان  عبدالله 
نمی شوم که چه کسانی جایگزین ندارند. من معتقدم 
که افرادی وجود دارند که ده برابر مسئولینی که امروز 
سرکار هستند، توانایی دارند. من این طور فکر نمی کنم 
مگر  هستند  جایگزین  بی  که  دارند  وجود  عده ای  که 
اینکه مشاغل استثنائی وجود داشته باشد و من اطالع 
بی جایگزین  فرد  من،  تجربیات  زمینه  در  ولی  ندارم. 

یا  وزیر  نفر  یک  بگوییم  کنیم  فرض  مثال  ندارد.  وجود 
مدیر کل است و این فرد، بی بدیل است. تا جایی که 
می توان  مواقع  درصد  در  99  است  بنده  تجربه ی  در 

جایگزین هایی پیدا کنیم که خیلی کارآمدتر هستند.
به گزارش ایسنا وی همچنین شفافیت در مدت زمان 
را  ضروری  افراد در سازمان های مختلف  بازنشستگی 
با  اجتماعی  تأمین  قانون  تفاوت  مورد  در  و  دانست 
نیز  مورد  درایــن  اتفاقا  کرد:  اظهار  کشوری  خدمات 
همچنان  هم  قانون  این  در  است.  شده  صحبت هایی 
مثل سایر قوانین راه هایی برای دور زدن و میانبر زدن و 
به اصطالح راه درو وجود دارد. به نظر من مجلس نباید 
اجازه بریده بریده شدن این قانون را دهد و اگر کسی 
این قانون را تفسیر به رأی می کند، مجلس باید به این 

موضوع ورود  و آن را شفاف کند.

انتخابیه  حوزه  مردم  نماینده 
تایباد، باخرز و صالح  تربت جام، 
اسالمی  ــورای  ش مجلس  در  ــاد  آب

ــت:  ــف بشنود گ را  ما  صــدای  امید  و  تدبیر  دولــت 
استانداری  فعلی  سرپرست   ، میرزایی  قربان  مهندس  که 
پست  تصدی  برای  فرد  ترین  شایسته  رضوی  خراسان 

استانداری این استان است. 
اداری  شورای  جلسه  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
شهرستان تازه تاسیس صالح آباد افزود : ما سال ها و دهه 
امروز  که  بودیم  منطقه  این  مردم  امروز  شادی  منتظر  ها 
لبخند رضایت بر لبان مردان و زنان زور آباد کهن را مشاهده 
می کنیم.  وی از خدمات و پیگیری های مهندس میرزایی 
در راستای تسریع در تکمیل پروژه فرمانداری شهرستان و 

ارتقا بخش به شهرستان، تقدیر کرد.

در جریان سفر یک روزه سرپرست استانداری خراسان 
رضوی به این شهرستان، میرزایی  ضمن دیدار با خانواده 
جلسه  نخستین  در  تشیع،  و  سنت  اهل  شهدای  های 

شورای اداری این شهرستان شرکت کرد. 
خراسان  استانداری  سرپرست  حضور  با  همچنین 
رضوی، ساختمان فرمانداری شهرستان صالح آباد به بهره 

برداری رسید.
طی حکمی از سوی وزیر کشور،علی نصریان به عنوان 
این  سرپرست  و  آباد  صالح  شهرستان  فرماندار  معاون 

فرمانداری منصوب شده است.
صالح آباد با 4 دهستان و 97 روستا و حدود 40 درصد 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  جام  تربت  مساحت  از 
باجمعیت 50 هزار نفری در فاصله 90کیلومتری تربت جام 

قراردارد.

بنیادی

شرح وظایف سفرا مطابق با شرایط جنگ اقتصادی تهیه شود

حاتمیان 

افرادی وجود دارند که ده برابر مسئولینی که امروز سرکار هستند، توانایی دارند 
رحیمی جهان آبادی

میرزایی شایسته ترین فرد برای تصدی پست استانداری خراسان رضوی است

حضور  با  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
امام محمد  و  )ع(  المومنین  امیر  علمیه  در مدرسه 
دانشجویان  و  طالب  روســا،  با  آباد  صالح  غزالی 
و  گفت  و  دیدار  علمی  مرکز  دو  این  سنی  و  شیعه 

گو کرد.
نقش  به  اشاره  با  دیدارها  این  در  میرزایی  قربان 
تعیین کننده و بی بدیل روحانیون در قبل، حین و 
اهداف  پیشبرد  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
موقعیت  در  روحانیت  گفت:  اسالمی،  نظام  عالیه 
های مختلف نقش موثری در هدایت جامعه داشته 

است. 
وی با تاکید بر این که هر نگاهی به اسالم بدون 
انقالب  افزود:  است؛  انحرافی  تفکری  روحانیت، 
و   اسالمی شکل  الهی  برارزش های  مبتنی  ایران 
گرفته و در ادامه به هدایت و حمایت روحانیت نیاز 

دارد. 
ما  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
اختیار  در  انقالب  این  سکان  که  بالیم  می  خود  بر 
ولی فقیهی مدبر و مدیر است که راهبری این نظام 

را با اقتدار انجام می دهد.
توطئه  تمام  رغم  علی   : کرد  اظهار  میرزایی 
دشمنان  مذبوحانه  های  تالش  و  استکبار  های 
در  روحانیون،  چهره   کردن  مخدوش  راستای  در 
از مورد  ارزیابی های صورت گرفته، همچنان یکی 
ترین قشرهای جامعه محسوب می شوند.  اعتماد 

در  تقریبی  نگاه  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
اهل  و  شیعه  علمای  ظرفیت  از  استفاده  و  استان 
اسالمی،  امت  بین  همبستگی  تقویت  برای  تسنن 
و  حفظ  برای  روحانیت  موثر  نقش  ایفای  گفت: 
بین  اعتماد  گسترش  و  جامعه  در  وحدت  تحکیم 

دولت و ملت، ضروری است.  
 وی افزود : خراسان رضوی با دارا بودن مناطق 
تلفیقی نمونه ای شاخص از همبستگی ، وحدت و 

انسجام بین شیعه و سنی است .

خبر
سرپرست استانداری خراسان رضوی

هر نگاهی به اسالم بدون روحانیت، 
تفکری انحرافی است

صالح آباد بیست و نهمین شهرستان خراسان رضوی بازهم مشهد!

پیامک های ارسالی به نمایندگان فقط حول یک محور می چرخد و آن فیلتر کردن اینستاگرام است. نمونه ای از این پیامک ها را مشاهده می کنید

بعد از توفان پیامکی برای تصویب نکردن لوایح چهارگانه 
اینستاگرام  به منظور فیلتر کردن  دولت، حاال دلواپسان 
خیز برداشته اند و این بار نمایندگان کمیسیون فرهنگی 
با هدف از دسترس خارج کردن این شبکه اجتماعی در 

سیبل توفان پیامکی قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنالین، گویا قرار نیست ماجرای فیلترینگ 
نقطه پایانی داشته باشد. اول فیسبوک و توئیتر بعد یوتیوب 
و وی چت؛ چندماه پیش هم که دامنه فیلترینگ گریبان 
تلگرام را گرفت و حاال زمزمه فیلترینگ اینستاگرام به گوش 

می رسد. 
مجازی  فضای  امور  سرپرستی  معاون  که  پیش  هفته 
دادستان کل گفت: »بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و 
دانشجویان هر کدام با استدالل خود خواهان فیلترینگ 
این نرم افزار هستند. حتی برخی تمام مسئوالن فضای 
مجازی کشور را که هر کدام به نحوی در این فضا نقش 
پدیده  این  با  برخورد  و  جلوگیری  عدم  خاطر  به  دارنــد 
مسئول گمراهی تک تک افراد جامعه و به ویژه کودکان و 
نوجوانان می دانند و بی غیرت خطاب می کنند و حق هم 
دارند.« هنوز حرف و حدیث ها بر سر آنچه جواد جاویدنیا 
به زبان آورده بود تمام نشده بود که آیت الله علم الهدی 
در خطبه های روز گذشته در نماز جمعه مشهد بار دیگر 
از لزوم فیلترینگ گفت. او خطاب به مسووالن گفت: »در 
عرصه های فرهنگی و فضای مجازی دشمن ما را در چند 
عرصه محاصره کرده است. رهبری فرمودند تلگرام فیلتر 
و تعطیل شود. به صورت اسمی، تلگرام فیلتر شد ولی در 
کنارش، دو نرم افزار ایجاد کردند تا تلگرام بر فضای مجازی 
مسلط باشد. فضای مجاری امروز زندگی و فضای فرهنگی 
آفت های فرهنگی بی تفاوت  بر  باید  و  برای مردم ماست 

باشیم؟«

به  نمایندگان  به  پیامک  ارســال  سیل  باردیگر  حاال 
فیلتر شدن  با موضوع  ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی 
اینستاگرام آغاز شده است؛ و البته این بار هم پیش شماره 
پیامک های  از جنجال  915 پیشتاز است.  هرچند بعد 
در  لحن  تغییر  گویا   FATF لوایح  ــاره  درب تهدیدآمیز 
دستورکار دلواپسان قرار گرفته است اما در اصل اصرار بر 
حرکت مخالف خواست عمومی در میان آنها موج می زند. 

پیامک های ارسالی به نمایندگان فقط حول یک محور 
می چرخد و آن فیلتر کردن اینستاگرام است. 

داشته  وجود  شاید  هم  دیگری  ذکر  قابل  نکته  اما 
باشد. بیایید یک مثال ساده را مرور کنیم اگر بخواهیم 
تماما  پیامک ها  ایــن  که  برویم  پیش  منطق  ایــن  بر 
مدعی  می توانیم  می باشد.آیا  مردمی  و  خودجوش 
باشیم که هرکسی که پیام نمی دهد مخالف فیلترینگ 
یک  با  کنیم  قبول  را  موضوع  این  اگر  اینستاگرامست. 
حساب و کتاب کوچک باید بگوییم که آمار قابل توجهی 
مخالف فیلترینگ هستند. ولی چرا همیشه اسم مشهد 

در ابتدای این اخبار به چشم می خورد. بیایید به سال 
قبل برگردیم انتخابات شورای اسالمی شهر و شکست 
سنگین اصولگرایان و پیروزی صد در صدی لیست امید 
در مشهد شهری که بارها از آن به عنوان پایگاه اصلی 
اصولگرایان یا به نوعی پایداری ها نام برده شده است. 
حاال این دو جریان را کنار هم قرار دهیم شاید موضوع 
تعدادی  نمی توان  وجه  هیچ  به  شود.  روشن تر  کمی 
پیامک که مبدا و نیت آن ها کامال مشخص نیست را نظر 
تمام شهروندان مشهدی دانست، درست همان طور که 
نمی توان آمار کسانی که پیامک نمی دهند را به عنوان 
به  رای  می شود  اما  کرد.  قلمداد  فیلترینگ  مخالفین 
تغییر نگرش سیاسی مدیریت شهری مشهد را نماینگر 
نگاه شهروندان این شهر به جریان های سیاسی موجود 
دراین شهر تعبیر کرد. و همین نکته کافییست که زنگ 
باقی  کوتاه  زمان  در  هم  آن  مقابل  جریان  برای  خطر 
چنین  شاهد  و  ــد؛  درآی صدا  به  2انتخابات  به  مانده 

واکنش هایی باشیم. 

به  بهاروند«  »مجتبی  انتصاب  خبر  گذشته  هفته 
عنوان نماینده اتاق ایران در کمیته »حمل ونقل رصد 
تحریم در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری« منتشر 

شد.
اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین  که  حکمی  طبق 
است  کرده  امضا  ایران  کشاورزی  و  صنایع  بازرگانی، 
بهاروند تا پایان شهریور ماه 1398 نماینده اتاق ایران 

در این کمیته خواهد بود.
او که در حال حاضر رئیس کمیسیون حمل ونقل و 
ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد و رئیس کمیسیون 
حمل ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، 
فعال  یک  عنوان  به  است،  ایران  کشاورزی  و  معادن 
حمل ونقل  حوزه  در  طوالنی  سابقه  خصوصی  بخش 
چالش های  تا  شد  بهانه ای  او  جدید  سمت  دارد. 

حمل ونقل را از زبان او جویا شویم.
نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
مرکز  در  تحریم  رصد  نقل  حمل و  کمیته  در  ــران  ای
گفت:  جمهوری  ریاست  استراتژیک  تحقیقات 
کشورفرسودگی  حمل ونقل  صنعت  معضل  بزرگترین 
است. ناوگان حمل و نقل ما به جای عمر مفید 5 ساله 
عمر 20 ساله را دارند از سوی دیگر قیمت هر کامیون 

در کشور سه برابر نرخ جهانی آن است.
به گزارش »صبح امروز« مجتبی بهاروند در مصاحبه 
با خبرنگار این رسانه پیرامون مشکالت و چالش های 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور افزود: افزایش عمر 
استفاده از ناوگان حمل و نقل تبعاتی هم چون افزایش 
را  لوازم جانبی  و تعویض  و تعمیر  هزینه های سوخت 
نیز به همراه دارد که در شرایط امروز ایران و با توجه با 

اوضاع کنونی به معضل جدی تبدیل شده است.
گمرک  و  لجستیک  حمل ونقل،  کمیسیون  رئیس 
در  که  انحصاری  دلیل  به  کرد:  تصریح  ایــران  اتاق 
حال  در  دارد  وجود  کشور  کامیون  و  خودرو  صنعت 
حاضر قیمت کامیون در ایران سه برابر نرخ جهانی آن 
است. یک فرد که 300تا 400میلیون تومان از سرمایه 
باال  سوددهی  انتظار  کرده  وسیله اش  صرف  را  خود 
دارد و این امر به عنوان هزینه سربار باعث می شود که 

برای مثال صادرات در کشور ما به صرفه نباشد.
بهاروند تصریح کرد: متاسفانه در فضای انحصاری 
را  خود  که  شرکت  چند  است،  کرده  ایجاد  دولت  که 

تولیدکننده می نامند، قطعات کامیون را وارد و سرهم 
می کنند، حتی اسم آن ها را مونتاژکار هم نمی توانیم 
بگذاریم. از سوی دیگر امکان واردات نیست و آن ها در 

حاشیه امن قرار دارند.
نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی ترابری کشور 
نقص و ایراد در قوانین را یکی دیگر از مشکالت حوزه 
حمل ونقل دانست و اضافه کرد: قوانین بسیار دست و 
پاگیرانه ای در این حوزه وضع شده است که نمونه های 
ملموس آن صف ها دراز و طویل کامیون ها در مرزهای 
است.  گمرک  در  اداری  روال  کردن  طی  برای  کشور 
عبور و مرور دشوار شده و به خاطر زمانبر بودن تردد 
صرفه اقتصادی را از بین برده و بازهم افزایش کرایه ها 

و به صرفه نبودن حمل ونقل را به دنبال دارد.
وی »خرده مالکی« را یکی دیگر از مشکالت حوزه 
حمل ونقل کشور دانست و اضافه کرد: در کشورهای 
توسعه یافته شرکت های حمل ونقل به عنوان مالکین 
وسایل نقلیه باربری با تجار و دارندگان کاال وارد مذاکره 
شده و در بازه های زمانی طوالنی مدت قرارداد امضا 
یک  مثال  برای  که  می شود  باعث  امر  این  می کنند. 
در 6ماه  خود  بار  جابجایی  هزینه  بتواند  صادرکننده 
خود  قرارداد  در  کرده  بینی  پیش  و  محاسبه  را  آینده 
مثل  که  می شود  باعث  هزینه ها  در  ثبات  کند.  درج 

ایران، سفارش دهند هر روز با یک نرخ برای جابجایی 
کاال مواجه نشود.

گمرک  و  لجستیک  حمل ونقل،  کمیسیون  رئیس 
نرخ های  و  تعرفه  در  شفافیت  نبودن  ــران  ای ــاق  ات
حمل ونقل را یکی دیگر از مشکالت حوزه حمل ونقل 
امروز  که  است  این  واقعیت  کرد:  اضافه  و  دانست 
تسلطی بر صنعت حمل ونقل کشور وجود ندارد. هر 
حمل ونقل  برای  را  نرخی  شرایط  به  بسته  راننده ای 
تعیین می کند که ممکن است راننده دیگر آن را قبول 

نکند این مساله معضلی جدی است.
نماینده اتاق ایران در کمیته حمل و نقل رصد تحریم 
در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری پررنگ 
شدن سهم بخش خصوصی را راه حل برطرف کردن 
کمیسیون  در  ما  کــرد:  اضافه  و  دانست  مشکالت 
تاکید  مساله  ایــن  بر  بارها  ــران  ای اتــاق  حمل ونقل 
می توان  خصوصی  بخش  محوریت  با  که  ایم  کرده 
نوسازی ناوگان حل و نقل را رقم زد. در بحث نوسازی 
شورای  در  را  جلساتی  بارها  نیز  عمومی  حمل ونقل 
عالی ترابری کشور برگزار کرده و طرح خود را به وزارت 

راه و شهرسازی ارائه کرده ایم.
رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران با تایید عدم 
موفقیت دولت در نوسازی حملل و نقل در سال های 

اتاق  توسط  شکست  این  دلیل  به  کرد:  اضافه  اخیر 
ایران طرح یه شورای عالی شهرسازی ارائه شد که با 
رفتن آقای آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بررسی 
هر  جدید  وزیر  دوره  در  امیدواریم  افتاد  تعویق  به  آن 
چه زودتر این طرح در دستور کار قرار بگیرد و بهبودی 
رونقی  عمومی  حمل ونقل  و  داران  کامیون  وضعیت 
داری  کامیون  و  بدهد  حمل ونقل  صنعت  به  دوبــاره 
دارای صرفه اقتصادی شود. این مسالله می تواند رونق 

صادرات و اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر فرسوده بودن 
ناوگان حمل ونقل کشور باعث افزایش مصرف سوخت 
نبودن حمل ونقل  به صرفه  از سوی دیگر  شده است 
باعث شده است که ما شاهد رواج قاچاق سوخت در 
مرزها باشیم. تالش های دولت برای مبارزه با قاچاق 
راه  جایی  به  پاگیر  و  دست  قوانین  وضع  طریق  از 
نمی برد. ما معتقدیم که با صادر شدن اجازه واردات 
کامیون طبق تعرفه های جهانی و نوسازی حمل ونقل 
کشور می توان اشتغالزایی 250 هزار نفری را رقم زد 
چرا که هر کامیون به طور مستقیم 2نفر و به صورت 
بازرگانی  اتاق  می کند.  ایجاد  شغل   5 غیرمستقیم 
این زمینه  با دولت در  را برای همکاری  آمادگی خود 

اعالم کرده است.

گفت وگو با نماینده اتاق ایران در کمیته رصد تحریم مرکز استراتژیک ریاست جمهوری:

چوب »انحصار« الی چرخ »حمل ونقل«
بهاروند:قیمتهرکامیوندرایرانسهبرابرنرخجهانیآناست

از آغاز طرح  مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد 
نظارت ویژه بر بازار شب یلدا از 20 آذر ماه خبرداد.

به  توجه  با  افزود:  دلداری  امیر  ایسنا،  گزارش  به   
فرا رسیدن شب یلدا و برگزاری مراسم سنتی در این 
در  گذشته  سنوات  همچون  نظارتی  ویژه  طرح  ایام، 
حقوق  از  حمایت  برای  بازار،  نظارت  کنترل  راستای 
ماه  دی  یکم  تا  و  آغاز  آذرماه   20 از  مصرف کنندگان 

ادامه خواهد داشت.
یلدا در دو  ادامه داد: طرح ویژه نظارتی شب   وی 
فاز اجرایی برنامه ریزی شده که فاز اول از 20 لغایت 
کفش،  و  کیف  جواهر،  و  طال  حــوزه  در  25آذرمـــاه 

پوشاک و لوازم خانگی برگزار می شود.
اصناف مشهد خاطرنشان  نظارت  و  بازرسی   مدیر 
ویژه ی  نظارت  با  طرح  این  دوم  فاز  فعالیت  کــرد: 
لغایت  آذرماه  از 25  استان  نظارت اصناف  و  بازرسی 
و  آجیل  شیرینی،  و  میوه  حوزه های  در  ماه  دی  یکم 

خشکبار و مواد غذایی برنامه ریزی شده است.
 دلداری بیان کرد: بازرسی و نظارت ویژه بر مراکز 
کاری  برنامه های  در  نیز  خرید  مجتمع های  و  تجاری 
استفاده  و  بود  نظارتی خواهد  ویژه  بازرسان در طرح 
از  صنفی  اتحادیه های  کارشناسان  ویژه  ظرفیت  از 

ویژگی های بارز در اجرای این طرح خواهد بود.
خراسان  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر   
رضوی گفت: برگزاری گشت های مشترک با سازمان 
تعزیرات حکومتی و بهداشت نیز به صورت ویژه در این 

طرح مورد توجه قرار گرفته است.
در  تــا  شــد  خــواســتــار  همشهریان  از  دلـــداری   
تماس  شماره  با  تخلف  هرگونه  ی  مشاهده  صورت 
 3000134124 پیامک  شماره  یا  و   31730124
موضوع شکایت را اعالم نموده تا در اسرع وقت مورد 

رسیدگی قرار گیرد.

قیمت طال و سکه در بازار مشهد
قیمت  مشهد  جواهر  و  طال  صنف  اتحادیه  رییس 
هر گرم طالی 18 عیار را در بازار مشهد 315 هزار و 

100 تومان اعالم کرد.
باقر معبودی نژاد در خصوص نرخ طال و سکه امروز 
بازار مشهد، اظهار کرد: امروز در بازار سکه تمام بهار 
آزادی 3 میلیون و 400 هزار تومان، سکه طرح جدید 
یک  سکه  نیم  تومان،  هزار   580 میلیون   3 امامی  و 
میلیون و 850 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 

100 تومان است.
هر  عیار   18 طال  امروز  همچنین  داد:  ادامه  وی   
گرم 315 هزار و 100 تومان است، امید داریم که این 
رونق  تا شاهد  پیدا کند  ادامه  روند کاهش همچنان 

بیشتری در بازار طال باشیم.

#بازار
نظارت یلدایی بر بازار مشهد

خبر

سوی  از  یورو  و  دالر  خرید  نرخ  هفته  روز  اولین  در 
بانک ها کاهشی شد که البته نسبت به نرخ صرافی ها در 

بازار آزاد بیشتر است.
دادند  را کاهش  ارز  نرخ خرید  روز گذشته  بانک ها   
و تا ساعت 13، هر دالر آمریکا را 10 هزار و 93 تومان 
خریدند. همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به آخرین 
تومان  بوده و 11 هزار و 415  روز هفته قبل کاهشی 
پایانی هفته گذشته هر  است. در صورتی که روزهای 
دالر در بانک ها قیمت 10 هزار و 111 تومان و هر یورو 

12 هزار و 122 تومان خریداری می شد.
روز شنبه قیمت خرید پوند نیز در بانک ها 12 هزار و 

714 تومان نرخ گذاری شد.
همچنین بر اساس اعالم صرافی ها، نرخ فروش لیر در 
بازار غیر رسمی 2048 تومان، نرخ فروش درهم 2725 
تومان و نرخ فروش پوند نیز 13 هزار و 145 تومان بود. 
قیمت خرید هر دالر آمریکا در بازار آزاد توسط صرافی 
ملی امروز نیز 10 هزار و 15 تومان اعالم شد که پایین تر 

از نرخ خرید بانک هاست.
از سوی دیگر بانک ها در صورت کامل بودن مدارک 
مسافران، برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع تا 
سقف 500 یورو و برای سایر کشورها تا سقف 1000 
یورو ارز مسافرتی به آن ها می فروشند که بر اساس اعالم 
بانک ها، امروز هر یورو مسافرتی 11 هزار و 749 تومان 
قیمت دارد که این رقم با احتساب کارمزد به حدود 12 

هزار تومان می رسد.

ظرفیت تولید پوشاک رو به بهبود است
حال  در  گفت:  مشهد  پوشاک  اتحادیه  رئیس  نایب 
حاضر ظرفیت تولیدکنندگان ما مقداری تغییر پیدا کرده 

و ظرفیت تولید آن ها رو به بهبود است.
خصوص  در  لسان طوسی  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
وضعیت پوشاک افزود: در حال حاضر با توجه به ممنوع 
شدن بحث واردات نباید قاچاق صورت بگیرد اما اینکه 

تصور کنیم قاچاق به صفر رسیده، فکری واهی است. 
تولیدکنندگان  ظرفیت  حاضر  حال  در  افــزود:  وی 
ما مقداری تغییر پیدا کرده و ظرفیت تولید آن ها رو به 

بهبود است.
در  مشکالتی  متاسفانه  کــرد:  بیان  لسان طوسی 
حوزه تهیه مواد اولیه داریم که بسیار نمایان است، این 
مشکالت در حوزه دارایی و موارد دیگری وجود دارد که 
سبب شده تولید ما آنگونه که باید رشد نکرده باشد. باید 

این موارد به ویژه در بخش مواد اولیه اصالح شود.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک مشهد ادامه داد: با توجه 
نگاه  باید  تولید،  از  حمایت  نام  به  سال  نامگذاری  به 
بانک ها، بیمه، سازمان صنایع و سایر ارگان های مرتبط 

در این بحث مساعدتی شود.

نگاهی به نرخ ارز در بازار و بانک

یک فرد که 300تا 400میلیون تومان از سرمایه خود را صرف وسیله اش کرده انتظار سوددهی باال دارد و این امر به عنوان هزینه سربار باعث 
می شود که برای مثال صادرات در کشور ما به صرفه نباشد

,,



تازگی   به  سیدی(  )طیبه  اثر  "ساقی"اخری 
به  گذشته  هفته  و  شد  رونمایی  و  چاپ  تجدید 
مشهد  کتاب  بازار  و  استان  فرهنگی  پیشخوان 
آمد. به همین مناسبت با نویسنده این کتاب که 
کارشناس ارشد ادبیات فارسی و سابقه همکاری 
دارد  را  مشهد  اسالمی  ارشاد  با  ساله  چندین 
گفتگویی انجام دادیم. داستان های کوتاه او از 
جمله همین داستان هایی که در این کتاب به 
برنده چندین جایزه استانی و  اند  چاپ رسیده 

ملی شده اند.
کمیازساقیبگویید؟

که  است  من  کوتاه  داستان   5 "ساقی"حاوي 
حائز  اخیر  هاي  سال  ملي  هاي  جشنواره  در 
رتبه شده است و امسال تصمیم به چاپ مجدد 
روز  »امروز  »ساقي«،  هاي  داستان  گرفتم.  آنها 
پروانه«  نیستم«،»صبح  فرشته  است«،»من  من 
و  رونمایی شد  تازگی  به  قالب یک مجلد  در  که 
از هفته گذشته به بازار کتاب آمده است. البته 
یک رونمایی اولیه هم در نمایشگاه کتاب مشهد 
برگزار شد که متاسفانه کتاب به موقع آماده برای 
فاصله  اندکی  با  که  خوشحالم  ولی  نشد  عرضه 
به دست عالقمندان رسید. ناشر اول این کتاب 
١٢٠صفحه  در  کتاب  این  و  است  محقق  نشر 
رقعي و در تیراژ 1000نسخه به چاپ رسید ولی  
چاپ جدید با تغییرات عمده ای که در کتاب به 
وجود آمد و به صورت ناشرمولف به طبع آراسته 

شد.
مولف ناشر بهصورت بهچاپ تصمیم که چهشد

گرفتید؟
سبب  به  زمینه  این  در  که  است  این  واقعیت 
اینکه خودم مسئولیتی در اداره ارشاد دارم زیاد 
مایل به صحبت نیستم ولی همین قدر بگویم که 
با توجه به تجربیاتی که در این سال ها در زمینه 
چاپ و اخذ مجوزهای گوناگون دارم تصمیم به 

چاپ دوباره کتاب به صورت ناشر مولف گرفتم
شده چاپ کتاب در  که ها داستان این محوریت
رسیده چاپ به هم کنار چرا اساسا و چیست

است؟
این داستان ها با مضامین اجتماعي و تاکید 
و شاید شباهتی  نظام مقدس خانواده است  بر 
که باعث می شود در کنار هم قرار گیرند همین 

باشد.البته خیلی قائل به این نیستم که در یک 
ها  داستان  بین  باید  حتما  داستان  مجموعه 
چنین  اساسا  که  باشد  محتوایی  های  شباهت 
همیشه  اما  نیست  هم  مرسوم  و  معمول  چیزی 
یک  های  داستان  نامرئی  نخی  داشتم  دوست 
اعتقاد من  به  و  ارتباط بدهد  به هم  را  مجموعه 
اگر چنین اتفاقی بیفتد می تواند کار حرفه ای 

تر باشد.
نگارشیک ناخودآگاهیهاییکهمطمنادر بهجز
باشد دچار آن به نویسنده یک است ممکن اثر
توجه بیشتر مسائلی چه به اثر این نگارش ،در

داشتید؟
ام  کوشیده  همواره  داستانها  این  نوشتن  در 
روان  و  ساده  نثر  طریق  از  داستان  با  خواننده 
و  قصه گویي  ام  کرده  کند.سعي  برقرار  ارتباط 
اصل  یك  عنوان  به  همواره  شنیدن  قصه  لذت 
را  گفتن  چه  می کنم  فکر  من  باشد.  موردنظرم 
ساختار  حتما  کنیم.  گفتن  چگونه  فدای  نباید 
مهم است و اساسا هنر بی ساختار تعریف حرفه 
ای از هنر نیست اما اگر هنرمندی به خصوص 
ندارد  گفتن  بــرای  حرفی  نوشتاری  حــوزه  در 
بی  ساختار  یک  کردن  فراهم  صرف  است  بهتر 
محتوا به سمت نگارش نرود. این روزها عجیب 

با فقدان قصه روبرو هستیم و متاسفانه این فقط 
سینمای  نیست.  هم  داستان  و  شعر  حوزه  در 
به  زیادی  تا حدود  تئاتر هم  و  ندارد  ماهم قصه 

همین درد مبتال است.
قدر این روایت و قصه چرا شما اعتقاد به
کوتاه داستان خصوص به نوشتاری درهنرهای

مهماست؟
آموختن  و  لذت  و  زندگي  عطف  نقطه  قصه 
ما،  مقدس  کتاب  در  است.  زندگي  غیرمسقیم 
قالب  در  انساني  زیباي  مفاهیم  از  بسیاري 
داستان بیان شده است و در آثار شاعران بزرگ 
سعدي  و  فردوسي  و  موالنا  همانند  زمین  ایران 
است.  یافته  زینت  شعر  آهنگ  به  ها  قصه  
و  تجدد  جمله  از  مختلف  های  بهانه  به  ما  ولی 
پشت  و  محتوا  بردن  بین  از  در  سعی  مدرنیته 
کردن به تجربه های موفق گذشتگان داریم. اگر 
از  دنیا  هنوز  چرا  پس  گذشته  گویی  قصه  زمان 
گلستان سعدی لذت می برد ؟چرا موالنا با این 
همه شیفتگی در غرب مواجه می شود ؟ و چرا 
آثار ادبی دنیا هنوز داستان ها و  پرفروش ترین 
قصه های عامه پسند هستند ؟ در اروپای امروز 
مضاعف  اقبال  با  که  است  داستانی  آثار  هنوز 
روبروست و هنوز سینمای روایت گر گیشه ها را 

تسخیر می کند.
و اینروزهادرمشهددرچهحالیاست داستان

چهشرایطیدارد؟
خمودگي  در  مشهد  ــاي  روزه ایــن  داستان 
من  اعتقاد  به  گذراند.  مي  ــار  روزگ سکوت   و 
فضاي مشهد پتانسیل برگزاري محفلهاي ادبي 
شعر  به  فضاها  این  بیشتر  ولی  دارد  بسیاري 
ما  و  گیرد  می  تعلق  هنرها  دیگر  و  موسیقی  و 
انجمن های مستقل داستان نویسی در مشهد 
به  هرحال  به  ولی  نباشد  اینکه  نه  داریم.  کمتر 
عالقه  همه  این  جوابگوی  و  نیست  کافی  نظر 
این  در  نیست.  نوشتن  برای  جوانان  اشتیاق  و 
انجمن ها نقدهای بسیار خوبی روی آثار انجام 
بسیار  کارها  تازه  آثار  پاالیش  برای  که  شود  می 
قرار  نقد  مورد  ای  نوشته  وقتی  اما  است  مفید 
روی  را  پیشرفت  درهای  که  است  واضح  نگیرد 

خود بسته است.
هنوزفکرمیکنیدکتاببهترینویترینبرایآثار

نوشتاریاست؟
خدمت  در  هم  مجازي  فضاهاي  روزهــا  این 
صفحات  تلگرام،   هاي  کانال  هستند.  ادبیات  
اینستاگرام، فیس بوك همه و همه به ادبیات و به 
طور مشخص به داستان کمک می کنند. شکل 
فایل  با  که  هستند  داستان  از  جدیدي   هاي 
داستان  انگار  ولی  شود  استفاده  صوتي   هاي 
شنیدن  لطافت  به  امــروز  ماشیني  زندگي  در 
قصه هاي مادر بزرگ نیست و اساسا کتاب چیز 
سرعت  توانند  مي  رسانه ها  اما  است.  دیگری 
فضاهاي  و  ترافیك ها  در  را  مطالعه  زماني  هم  و 
لذت  را  زمــان  گذشت  و  دهند  افزایش  شلوغ 

بخش تر کنند.
این آیا دارید مسئولیت مشهد ارشاد در شما
به را کارخود متولی یک بهعنوان سازمانمحترم

خوبیدرحوزهحمایتانجامدادهاست؟
ارشاد از نویسندگان و پدید آورندگان در قالب 
می  حمایت   عضویت  و  اجتماعي  تامین  بیمه 
کند. نویسندگان با داشتن دو عنوان کتاب براي 
شرایط  کودك  کتاب  عنوان  سه  یا  بزرگساالن 
هنر  اعتباري  صندوق  سایت  دو  عضویت  کامل 
تعدد  به  توجه  با  البته  دارند.  را  کتاب   خانه  و 
هنرمندان در رشته های گوناگون بدیهی است 
با  باید  که  دارد  وجود  هایی  کاستی  و  کم  که 
کاستی ها  ایــن  بیشتر  زمــان  و  بودجه  صــرف 

جبران شود.
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حورا پارسیان

گفتگو با نویسنده کتاب »ساقی«:

با فقدان قصه روبرو هستیم
نمایش فیلمهای برگزیده دوازدهمین جشنواره بین 
المللی 'سینما حقیقت' روز شنبه در پردیس سینمایی 

هویزه مشهد آغاز شد.
ارشاد خراسان  اداره کل  و سینمایی  معاون هنری 
روز ٢6  تا  فیلمها  این  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  رضوی 
آذر ماه به مدت سه روز از ساعت 14 تا 21 در پردیس 

سینمایی هویزه مشهد اکران می شوند. 
محمدرضا محمدی افزود: طی این سه روز 14 فیلم 
به نمایش در می آیند و همچنین هر روز یک نشست 
برگزار می شود. مطابق  فیلم  برای یک  بررسی  و  نقد 
'اکسدوس'  فیلم  مورد  در  نشست  این  امــروز  برنامه 

است. 
برفی'  های  'جاده  فیلمهای  امروز  داد:  ادامه  وی 
ساخته  روهینگیا'  ــای  'روی ــرادی،  م هایده  ساخته 
محمدمهدی خالقی، 'فریاد رو به باد' ساخته سیاوش 
بهمن  ساخته  'اکــســدوس'  مهراد،  عطا  و  جمالی 
کیارستمی، 'پرسپولیس - شیکاگو' ساخته ارد عطاپور 
طبق  اصانلو  امیر  ساخته  جنگ'  سکوت،  'حلب:  و 

جدول اکران به نمایش در می آیند. 
رضوی  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  معاون 
و  کارگاهها  برگزاری  با  همراه  فیلمها  نمایش  گفت: 
نشستهای تخصصی به صورت رایگان و ارائه گواهینامه 
معتبر از سوی معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 

خراسان رضوی خواهد بود. 
سینما  جشنواره  جنبی  های  برنامه  ــزود:  اف وی 
جمله  آن  از  و  شد  آغاز  مشهد  در  امروز  نیز  حقیقت 
می توان به 'کارگاه ایده در مستند' با حضور جمشید 

مجددی اشاره کرد. 
سازمان  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 
امور سینمایی 'جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران 
یا سینما حقیقت' را آذر ماه هر سال با شعار 'حقیقت 
فرمایشات  از  یکی  عنوان  به  راهنماست'  بهترین 
بازنمایی  حضرت علی)ع(، در تهران برگزار می  کند. 
صیانت  اسالمی،   - ایرانی  جامعه   فرهنگ  و  تاریخ 
ایرانی،  و  دینی  انگاره های  بر  مبتنی  ملی  هویت  از 
نسبت  بیان  ــران،  ای خالق  مستند  سینمای  تقویت 
فیلمسازان  آشنایی  پایدار،  توسعه  و  سینمای مستند 
کشور با تحوالت نوین سینمای مستند جهان، توجه به 
اهمیت اقتصاد سینمای مستند با تأکید بر رفع موانع 
تولید، توزیع و نمایش این آثار در عرصه  های داخلی و 

خارجی از اصول و اهداف این جشنواره هستند.
نخستین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت 
حقیقت  سینما  سالها  طی  و  شد  برگزار   1386 سال 
منطقه  و  ایران  مستند  سینمای  رویداد  مهمترین  به 

خاورمیانه بدل شده است.

خبر
نمایش فیلمهای جشنواره سینما 

حقیقت در مشهد آغاز شد
مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن:   

خطر کنسول گری سابق آمریکا و 
روسیه را تهدید نمی کند       

مدیرپایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن مشهد گفت: 
هیچ نگرانی از بابت تخریب خانه کوزه کنانی وجود نداشته و 
گزارشی نیز مبنی بر مداخله و تخریب این بنا دریافت نشده 

است.
وفا ثابتی با بیان این مطلب در خصوص آخرین وضعیت 
بنای »خانه کوزه کنانی« اظهار کرد: این اثر در آبان 83 از 
فهرست آثار ملی طبق حکم دیوان عدالت اداری خارج 
شد و مشمول قوانین حفاظتی و صیانتی آثار تاریخی قرار 
ندارد؛ ولی در طرح تفضیلی مالک عمل به عنوان کاربری 
فرهنگی و تاریخی تعیین شده و مشاور زمانی که طرح 
تفصیلی را تهیه کرده؛ کلیه آثار تاریخی را با کاربری فرهنگی 
و تاریخی تعیین کرده و هرگونه مداخله در آن ها باید با نظر 
سازمان میراث فرهنگی است. این موضوع نه تنها برای این 
اثر، بلکه برای تمامی آثار در صورتی که مالک، تقاضایی 
مبنی بر تغییر کاربری، احیا و یا هرگونه مداخله برای تامین 
نیاز داشته باشد و بخواهد از شهرداری در این خصوص 
تقاضایی کند، شهرداری آن را به میراث فرهنگی ارجاع داده 

و در این لذا در این مورد نظر میراث فرهنگی شرط است.
وی افزود: هیات امنای حسینیه فروشانی ها یا همان 
مالک خانه کوزه کنانی درخواستی را به شهرداری برای 
صدور پروانه جهت ساخت و ساز ارائه داده است. در ادامه 
شهرداری از میراث فرهنگی استعالم کرد و به پیوست این 
قضیه تقاضای هیات امنای حسینه را برای میراث فرهنگی 
فرستاد. میراث فرهنگی نیز طی نامه ای با ذکر دالیل متعدد 
با این قضیه مبنی بر ساخت و ساز و یا تخریب خانه کوزه 
کنانی  مخالفت کرد. این دالیل شامل تمامی آثاری است 
که از ثبت خارج شده است و بنابراین از طرف ما در مورد 
این قضیه مخالفت صورت گرفت؛ ضمن این که بدون مجوز 
شهرداری نیز مالکین مجاز به تخریب اثر نبوده و به طور کلی 
تخریب هر بنایی در شهر، نیاز به مجوز شهرداری داشته و 

بنابراین این اجازه به مالکین داده نخواهد شد. 
مدیر پایگاه میراث فرهنگی ثامن ضمن بیان این نکته که 
هیچ نگرانی از بابت تخریب این بنا وجود ندارد، گفت: در 
هر حال باید به دنبال راهکاری باشیم که بتوانیم نیازهای 
اقامتی و زیارتی آن ها نیز تامین شود و در واقع باید این 
قضیه را دنبال کنیم که توام با حفظ آثار موجود در این 
مکان، مالکین بتوانند نیازهای خود را با همکاری و مشارکت 

شهرداری و میراث فرهنگی تامین کنند.

خبر

دوشنبه  خطیبی،  اشــکــان 
برگزاری جشن  برای  ماه  آذر   26
در  ــود  خ جــدیــد  ترجمه  امــضــای 

پردیس کتاب مشهد حضور خواهد یافت.
اشکان خطیبی دوشنبه 26 آذرماه ساعت 18 برای 
سام  اثر  نفرین«  و  »عشق  نمایشنامه  امضای  جشن 

شپارد حضور خواهد یافت.
در  شرکت  برای  روز  این  در  می توانند  عالقنمندان 

این مراسم به پردیس کتاب مشهد مراجعه کنند.
به عنوان مترجم  نام اشکان خطیبی  این کتاب  در 
با  مراسم  این  همچنین  اســت.  شده  درج  اثر  این 

همکاری پخش ققنوس برگزار می شود.
پردیس کتاب مشهد در خیایان ابن سینا، حدفاصل 

ابن سینای 4 و 6 واقع شده است.

اشکان خطیبی بازیگر، خواننده، مجری و کارگردان 
اهل ایران است. او تحصیالت را تا مقطع کارشناسی 
ادامه  آزاد  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکدٔه  از  تئاتر 
یک  سعیدی  بابک  همراه  به   79 سال  در  داده است. 
داشته است  اپولون  نام  به  ایرانی  راک  موسیقی  گروه 
وی  شدند.  جدا  گروه  از  اما  می زدند  ایرانی  راک  که 
پیانو، گیتار و گاهی نیز ساز دهنی می زند. او به غیر از 
انگلیسی  نمایش نامه های  بازیگری گاهی  و  موسیقی 
و مدیرگروه موسیقی  ترجمه می کند  فارسی  به  را هم 

ترافیک نیز هست.

خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
تولید  فراخوان  گفت:  رضــوی 
فاطمیون«  »حماسه  کوتاه  فیلم 

توسط حوزه هنری خراسان رضوی منتشر شد.
فراخوان  انتشار  به  اشاره  با  بیناباج  مرادی  میثم 
بخش  سه  در  فاطمیون«  »حماسه  کوتاه  فیلم  تولید 
داستانی، مستند و پویانمایی اظهار داشت: پرداختن 
دالورمندانه  نبرد  و  حماسه ها  جمله  از  روز  مسائل  به 
از  دفاع  و  تکفیری  جریانات  با  مقابله  در  فاطمیون 
الهام بخش  می تواند  سوریه  در  بیت)ع(  اهل  حرم 

فیلمسازان ما برای خلق آثار هنری قرار بگیرد.
این  در  افزود:  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
راستا با بسیاری از رزمندگان فاطمیون مصاحبه شده 
ایده های  که  و ضبط شده  ثبت  آنها  بدیع  و خاطرات 

دراماتیکی از گفته های آنان استخراج شده است.
از  که  را  ایده ها  این  هستیم  درصدد  گفت:  مرادی 
بداعت و جذابیت برخوردار است در جهت تولید فیلم 

کوتاه در اختیار هنرمندان قرار بدهیم.
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
15 دی ماه 1397 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 
و کسب  نام  ثبت  برای  و عالقه مندان می توانند  است 
و  شماره های09151004968  با  بیشتر  اطالعات 

38830362 تماس بگیرند.
 

ماهنامه  شماره  نوزدهمین 
و  سینما  تــئــاتــر  تخصصی، 
آذرماه   24 شنبه  »بارثاوا«  ادبیات 

منتشرخواهد شد
تصویر عبدالله کوثری  روی جلد جدیدترین شماره 
این مجله خودنمایی می کند همچنین گفتگویی  از 
بلند  با این شاعر و مترجم نام آور کشور  به مناسبِت 
شماره  ترین  جدید  در  را؛  کوثری  عبدالله  زادروز 

بارثاوا خواهید خواند
»اقتصاد تئاتر یا تئاتر اقتصادی« نگاهی به کارنامه 
همراه  صنعوی  علی  ترجمه  با  گوردیمر  نادین  ادبی 
ویژه  نویسنده؛  این  از  نشده  منتشر  داستان  یک  با 
سروش  از  ایرانی  داستان   3 همراه  به  داستان  نامه 
دیگر  از  سلطانی  کاوه  و  صنعوی  علی  مظفرمقدم، 

بخش های این شماره است
های  بخش  دیگر  از  فیلم  متن  موسیقی  تاریخچه 

جدیدترین شماره از این نشریه است.
فرهنگی  ماهنامه  تنها  بارثاوا  است   ذکر  شایان 
خراسان، به سردبیری سروش مظفر مقدم می باشد 
مدیر  و  امتیاز  صاحب  بهار  رزاقــی  علی  همچنین 
سرویس  دبیر  میرشاهی  محمد  نشریه،  این  مسئول 
و  تئاتر  سرویس  دبیر  زاده  حسین  مرجانه  سینما، 
ماهنامه  این  ادبیات  سرویس  دبیر  صنعوی  علی 

فرهنگی می باشد.

فراخوان تولید فیلم کوتاه »حماسه فاطمیون« توسط حوزه هنری جشن امضای کتاب اشکان خطیبی در پردیس کتاب مشهد
خراسان رضوی منتشر شد

شماره جدید بارثاوا منتشر شد
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نهضت  ــان  ــازمـ سـ رئــیــس 
اینکه 2000  بیان  با  سوادآموزی 
آموزش دهنده در دوره توانمندسازی 
شرکت و گواهی مربیگری دریافت کردند از خارج شدن 
10 هزار نفر از گردونه فعالیت در نهضت به علت دریافت 

نکردن این گواهی خبر داد.
روند  آخرین  درباره  باقرزاده،  علی  ایسنا،  گزارش  به 
نهضت  دهندگان  آموزش  به  مربیگری  گواهی  اعطای 
سوادآموزی اظهار کرد: این پروژه به منظور توانمندسازی 
و آموزش آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از دو سال 
قبل با همکاری جهاد دانشگاهی شروع شد و جمعیت 

قابل توجهی با هزینه حداقلی آموزش دیدند.
وی افزود: آموزش واحدهای درسی اعم از روانشناسی 
روش  بزرگساالن،  آمــوزش  اصول  بزرگساالن،  آمــوزش 

تدریس کتب، ارزشیابی و... است.
باقرزاده ادامه داد: 72 هزار نفر در این دوره ثبت نام و 
گواهی دریافت کردند اما 10 هزار نفر نمره الزم را کسب 
آنها  به  فعالیت  اجازه  و  از گردونه خارج شدند  و  نکردند 
ندادیم. مشروط به اینکه دوره مجدد برایشان برگزار کنیم 

می توانند دوباره در آزمون شرکت کنند.
بر  ســوادآمــوزی،  نهضت  سازمان  رئیس  اعــالم  طبق 
و مسکن سال 95، در  نفوس  اساس آخرین سرشماری 
و  باسوادی98.2 درصد  نرخ  تا 19 سال  گروه سنی 10 
تعداد بیسوادان باقی مانده 190 هزار و 500 نفر است. 
در گروه سنی 10 تا 29 سال نرخ باسوادی 97.3 درصد و 
تعداد بیسوادان 668 هزار و 800 نفر و در گروه سنی 10 
تا 49 سال نرخ باسوادی 97.4 درصد و تعداد بیسوادان دو 

میلیون و 692 هزار نفر است.

فناوری  و  تحقیقات  معاون 
وزارت بهداشت گفت: 30 درصد 
بیماری  به  سال   18 باالی  ایرانیان 
فشار خون مبتال هستند و از این تعداد فقط 20 درصد 

فشار خون خود را کنترل می کنند.
به گزارش مهر، رضا ملک زاده افزود: در یک مطالعه 
بین المللی که وضعیت سالمت را در 150 کشور دنیا 
بررسی کرده از مجموع 3 هزار و 676 محقق 200 نفر 

از پژوهشگران ایرانی هستند.
درمان  بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
این  های  داده  براساس  داد:  ادامه  پزشکی  آموزش  و 
پژوهش امید به زندگی مردان ایرانی به 76 سال و امید 
کرده  پیدا  افزایش  سال   80 به  ایرانی  زنان  زندگی  به 

است.

زیر  کودکان  میر  و  مرگ  کاهش  کــرد:  تصریح  وی 
مهم  شاخص  دو  نیز  سال   5 زیر  کودکان  و  سال  یک 
دیگریست که نشان دهنده ارتقای وضعیت سالمت در 
جامعه ایران است که اکنون تعداد مرگ و میر در این دو 

شاخص زیر 20 نفر است.
ملک زاده با بیان اینکه مهمترین عامل مرگ و میر در 
ایران فشار خون است، تصریح کرد: 30 درصد ایرانیان 
باالی 18 سال به بیماری فشار خون مبتال هستند و از 
این تعداد فقط 20 درصد فشار خون خود را کنترل می 

کنند.
غیرواگیر  های  بیماری  حالی  در  داشت:  اظهار  وی 
بیشترین تعداد مرگ و میر و ناتوانی زودرس در کشور را 
به خود اختصاص داده اند که با پیشگیری می توان تا 

80 درصد این مرگ و میرها را کاهش داد.

انتقال  سازمان  عامل  مدیر 
خون گفت: هدرفتن منابع مالی 
و امکانات درمانی در نظام سالمت 

رها  یک چالش جهانی است. هدر رفتن خون کشو
نیز یک مساله مهم است و باید هر کسی که خون تجویز 
داشته  خون  تجویز  صالحیت  گواهی  و  مجوز  کند  می 

باشد.
گزارش ایرنا، علی اکبر پور فتح الله روز شنبه در اولین 
جلسه کمیته استانی انتقال خون با هدف گسترش طرح 
هموویژالنس و مدیریت مصرف خون در بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: 
اینکه سهم بودجه سالمت را در کل بودجه افزایش دهیم 
به معنای بهبود سطح زندگی مردم نیست زیرا هر یک از 
بخش های خدمات عمومی که بودجه بیشتری دریافت 

کند در واقع سهمی از بودجه سایر خدمات را برداشت می 
انرژی اختصاص  و  آموزش  رفاه،  به  بودجه مربوط  و  کند 
می یابد که خود می تواند دوباره در سطح سالمتی افراد 

اثر منفی بگذارد.
وی با اشاره به سهم 6 درصدی سهم تحول سالمت از 
تولید نا خالص داخلی گفت: این سهم مناسبی است و 
مطمئنا در سال های آینده به 8 درصد ارتقا می یابد، اما 
مهم این است که این سهم چگونه مصرف شود. بیش از 
باید  و  کرد  مردم  و  دولت  جیب  در  دست  شود  نمی  این 

جلوی هدر رفت درآمدها را گرفت.
پورفتح الله تاکید کرد: سالمندی جامعه افزایش هزینه 
ایجاد  از  پیشگیری  برای  و  دارد  پی  در  را  سالمت  های 
بحران در فرآورده های مورد نیاز سالمندی استفاده بهینه 

از منابع را بهبود ببخشیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبرداد؛

خروج 10 هزار آموزش دهنده از گردونه نهضت 
آمار عجیبی از شیوع یک بیماری خاموش در ایران:

 یک سوم بالغان مبتال هستند و نمی دانند!
مدیر عامل سازمان انتقال خون:

پزشکان برای تجویز خون باید گواهی صالحیت بگیرند

حوادث
پلمبطالفروشیکهموردسرقتقرارگرفتهبود

انقالبمرکزاستانخراسانرضوی و دادستانعمومی
نافرجام موردسرقت کههفتهگذشته گفت:طالفروشی
پیشگیرانه بسته رعایت عدم دلیل به بود گرفته قرار
22آذرماه حفاظتیوامنیتیطالفروشیهاروزپنجشنبه

پلمپشد.
غالمعلیصادقیافزود:البتهدروقوعاینجرایمعدمتوجه
بهبرخیازنکاتپیشگیرانه،میتواندباعثایجادانگیزهدر
مرتکبیناینجرایمگرددلذاتوجهبهپیشگیریهایوضعی

درکاهشاینجرایمنقشاساسیراایفامیکند.
طال پیشگیری پلیس گزارش بر بنا کرد: تصریح وی
و حفاظتی بسته بود گرفته قرار موردسرقت که فروشی
های دوربین و بود نکرده رعایت را ها امنیتیطالفروشی

واحدصنفیدچارنقصفنیبودهاست.
طال صنفی واحد این کرد: عنوان مشهد دادستان
1388نیزموردسرقتقرارگرفتهودرآن فروشیدرسال
زمانهمبهمالکابالغشدهاستکهبایدفعایتخودرادر
موارد این به متاسفانه که دهد ادامه طالفروشان مجتمع
توجهنشدهاستوبرهمیناساسوبهجهتپیشگیریاز
وقوعجرموصیانتازجانومالمردماینمکانتارفعاین

نواقصپلمپخواهدبود.
اینمقامقضاییدرپایانضمنتقدیروتشکرازسرعت
متهمین،گفت: دردستگیری انتظامی نیروهای عمل
امنیت که جرایمی چنین مرتکبین با قضایی دستگاه
کوچکترین بدون میکند خدشهدار را مردم آسایش و
مالحظهایووفققوانینومقرراتتحتتعقیبقراردادهو

اینافرادبهاشدمجازاتمحکومخواهندشد.

تعرض3شیطانصفتبهدختر16سالهمشهدی
دختر16ســالهکهباپســرغریبهایدریکپارکآشنا

ای کلبه در تبر، تهدید با که کرد نمی بودهرگزتصور شده
شیطانیگرفتارشود.

با که ســاله 16 دختر فوری، مشهد گزارش به
تصور هرگز بود شده آشنا پارک یک در ای پســرغریبه
نمیکردکهباتهدیدتبر،درکلبهایشیطانیگرفتارشود.
بیتوجهیعاطفیخانوادهدختر16ســالهکاررابهجایی
ازچشم دور به و مشهد های پارک از یکی در او که رساند
خانوادهاش،باپسریهمسنوسالخودش،رابطهدوستی
دیدن به خیابان در بارها دخترک برقرارکند. خیابانی
خانواده آنکه برای بار هر که قرارهایی رفت، جوان پســر

بوییازآننبرددروغیچاشنیکارمیشد!
سنگصبورخیالی

جوان پسر پیش روز آنکهچند تا داشت ادامه رفتار این
ببیند، را او دوباره تا خواست او از و گرفت تماس دختر با
صبور سنگ را پسر خیابانی های قرار در که هم دخترک
گذشــته مثل هم بود،باز یافته خود دل درد شنونده و
درخواستاوراپذیرفتودرخیابان...منتظراوماند.چند
اوترمززدودوســت پای پرایدسفیدجلوی دقیقهبعد،
16ســاله دختر از و کرد باز را ماشین در اش خیابانی

خواستتاسوارشود.دخترجوانکهخودرورا
پراید بازهمسوار اما ترسید دیدکمی مردانغریبه از پُر

شد!
چهار شــیطانی نّیت کرد، حرکت خودرو که همین
پرایدسوارنمایانشد،چراکهســنگصبورخیابانیچهره
واقعیاشرابهدختر16سالهنمایانکردوگریههایدختر
دیگرفایدهاینداشت.رانندهپرایدبانشــاندادنیکتبر

بهدخترکازاومیخواهدصدایشراببردوگرنه...
دخترجوانرابهباغیدرحوالیشــهرمشهدمنتقل
وآنهابرایآنکهخانوادهاشبهناپدیدشدنشمشکوکنشوند
و باخانوادهاشتماسبگیرد تا ازدخترجوانمیخواهند

بگویدکهیکیازدوستانشدربیمارستانبســتریشده
وشبرابایدباالیسرشباشد!
شبشومدرکلبهشیطانی

بررســی کمی و توجــه بدون هم دختر خانــواده
موضوعباخواســتهاوموافقتکردند.امانمیدانستندکه
دخترشاندردامشــیطانصفتانگرفتارشدهاســت.
درکلبهشوم،دارویبیهوشــیدرچایدخترکریختهمی
شــودووقتیدارواثرمیکند،سهنفرازچهارشــیطان
صفتدخترجوانرامورداذیــتوآزارقــرارمیدهند.
شــبدختررادربــاغنگهمیدارنــدوصبحروزبعد
خیابان پایین به ازخودرو و  منتقل بهشــهر را دخترک

پرتمیکنندومتواریمیشوند.
در ماجرا از اطالع از پس 16ســاله دختر خانواده
دادســرایشــکایترامطرحوبههمینواسطهپرونده
217بازپرسیارجاعشد.بازپرسمحمد 2ناحیه بهشعبه
هویت اعالم و مستندات ارایه به باتوجه زاده کمال علی
صادر را ها آن دستگیری دستور شیطان، نقشه عامالن
از نفر دو داد می نشان قضایی تحقیقات همچنین کرد.
در مخدر مواد فروشــان خرده از تعقیب تحت متهمان

شهرمیباشند.
را صفت شیطان فرد چهار هر کوتاهی مدت در پلیس
217 بهشعبه ادامه در متهمان کرد. ودستگیر شناسایی
نفر سه که حالی گرفتند.در قرار بازجویی مورد و منتقل
را تاحقیقت داشتند قصد دخترک اذیت و آزار عامالن از
را ها آن نقشه چهارم نفر صریح اعتراف اما کنند کتمان

نقشبرآبکرد.
کمبودعاطفه،عاملاصلیاینگونهاتفاقات

قرار صدور با را متهمان زاده کمال بازپرس که حالی در
عامل گفت: زمینه این در کرد، زندان راهــی مناسب
اصلیبهوقوعپیوستناینجرم،بیتوجهیوعدمتامین

نیازهایعاطفیدختر16سالهدرخانوادهبودهاست.
بازپرسپروندهتصریحکرد:خانوادههابایدبااعمالنظارت
مادر و پدر کنند احساس فرزندان که ای گونه به مناسب
و رفت و یابی دوست روی هســتند، گاه تکیه بهترین
آمدهایاعضایخانوادهبیشترنظارتداشتهباشندوتاحد
امکاناجازهندهندفرزندانشــبرادرجاییبهجزمنزل
نبایدفراموششــودکههیچ ایننکتههم سپریکنند.
فردویاافرادیوجودندارندکهدلسوزترازخانوادهباشــند.
ویتصریحکرد:نبایدجوانانرفتارهاییراکهبرخیشبکه
در ها خانواده کانون گسستن هم از برای ای ماهواره های

پیشگرفتهاندرامبنایعملخودقراردهند.

جویندگانطالدرنیشابوردستگیرشدند
فرماندهانتظامیخراسانرضویگفت:دوجویندهطالدر
نیشابور-مشهد واقعدرمسیرجاده کارخانهمتروکه یک

شناساییودستگیرشدند.
کسب پی در داد: گزارش تقوی کاظم محمد سردار
اطالعاتیمبنیبرفعالیتمشکوکافرادیدریککارخانه
شد مشخص و گرفت نظر تحت را محل پلیس متروکه
افرادیبدونمجوزقانونیبرایاستحصالطالدراینمحل

فعالیتمیکنند.
وارد قضایی مقام با هماهنگی از پس پلیس گفت: وی
عملشدوباحضورکارشناسانمحیطزیستمحلرامورد
تن محلحدودچهار این از بازرسی در داد. قرار پاکسازی
سممخصوصفرآوریخاکطالبههمراه100کیلوگرمکربن
کشفودودستگاهخودرونیساننیزتوقیفودراینارتباط

دونفردستگیرشدند.
در تحقیقات افزود: رضوی خراسان انتظامی فرمانده

خصوصاینپروندهروشنشدنابعادموضوعادامهدارد.

خبرخبر

پرورش خراسان رضوی،  و  آموزش  با حضور مدیرکل 
کارشناس مسئوالن و کارشناسان انجمن اولیاء و مربیان 
نمایندگان  از  برخی  و  استان  پرورش  و  آموزش  ادارات 
انجمن  و مربیان نخستین جلسه شورای  اولیاء  انجمن 

اولیاء و مربیان استان برگزار گردید.
گفت:  سازمان  این  مدیرکل  خدابنده  قاسمعلی 
اهمیت انجمن اولیاء و مربیان در نقش الگویی والدین 
برای دانش آموزان در مسائل فرهنگی و تربیتی بسیار 
خانواده  در  را  کردن  زندگی  شیوه  کودکان  و  باالست 
کودکی  سنین  همان  از  فرزندان  و  بینند  می  آموزش 
الگو پذیری باالیی از پدر و مادر دارند و نسبت به والدین 
دگر پیروی دارند و کودک با ورود به مدرسه وارد اجتماع 
بزرگ تری می شود و به یک درجه ای از خود پیروی می 
با توجه به حضور بیشتر دانش آموز در خانواده  رسد و 
الگویی خانواده  نسبت به مدرسه قطعا نقش تربیتی و 
ها را نمی توان نادیده گرفت و همکاری و مشارکت بین 
مدرسه و والدین دانش آموزان در رساندن دانش آموز به 
است  تربیت  و  تعلیم  دستگاه  مدنظر  که  جایگاهی  آن 

قطعا حائز اهمیت می باشد.
وی افزود: نحوه افزایش و توسعه مشارکت ها متناسب 
با نوع منطقه و مدرسه متفاوت است و این موضوع یک 
و  اولیاء  انجمن  اعضای  دیدگاه  و  است  سویه  دو  رابطه 
مربیان و مدیر آموزشگاه در ایجاد رویکرد مشارکت بسیار 
موثر می باشد و انگیزه مشارکت پذیری در مدیران باید 
تقویت شود و کارها حتما به صورت گروهی انجام شود 

تا توفیقات بیشتری حاصل شود.
خدابنده ادامه داد: اگر می خواهیم مشارکت داشته 
باشیم باید اهداف آن مدرسه، مقطع و کالس را بدانیم 

تا بتوانیم به مدیر مدرسه کمک کنیم و مدیر مدرسه در 
دیدگاه  برخالف  باید  مربیان  و  اولیاء  مشارکت  زمینه 
پذیری  ارتقاء مشارکت  در جهت  قدیمی  و  های سنتی 
در مدرسه تالش و همت کند و بدانند که مشارکت اولیاء 
باعث کاهش قدرت مدیران نخواهد شد و انجمن اولیاء 
و مربیان نیز باید با مدیر مدرسه تعامل مناسب را داشته 
جویی  مداخله  با  کردن  مشارکت  که  بدانند  و  باشند 

کامال متفاوت است.
پایان  در  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: در زمینه مشارکت اولیاء در مدارس باید فرهنگ 
سازی شود تا یک تغییری در نگاه مدیران و معلمان ایجاد 
گردد و جلب مشارکت ها در مدارس باید افزایش پیدا کند 
و این مشارکت فقط مشارکت مالی نیست بلکه در  اجرای 
بسیاری از برنامه هایی که در مدرسه اتفاق می افتد می 
تواند وجود داشته باشد و حتما باید به سمتی رویم که 
مدیریت انفرادی به سمت مدیریت اجتماعی تغییر جهت 
یابد کما اینکه در کشورهای توسعه یافته نیز نقش انجمن 

اولیاء و مربیان در مدارس بسیار پر رنگ است.
انجمن  اداره  رئیس  قراول  محمود  جلسه  ابتدای  در 
اولیاء و مربیان آموزش و پرورش خراسان رضوی ضمن 
اسالم  مبین  دین  در  خانواده  واالی  جایگاه  به  اشاره 
مشارکت  بنیادین  تحول  سند  نظری  مبانی  در  گفت: 
اولیاء در امر تعلیم و تربیت هم حق است و هم تکلیف 
و انجمن اولیاء و مربیان باید در کنار مدرسه و آموزش و 

پرورش به ارتقاء کیفیت امر تعلیم و تربیت کمک کند.

ایران و میراث دار صدای  پسر محجوب موسیقی 
اما  برگشت  پدری  خانه  به  دیگر  بار  یک  شجریان 
اینبار برای برگزاری یک کنسرت کوچک و خودمانی 
و همخوانی با بچه های موسسه همدم که بارها آثار 

او را با تمام وجود فریاد زدند.
خواننده  تکتم  کنار  ساده  صندلی  یک  روی  ارام 
صدای  با  را  خــودش  و  نشست  همدم  آوای  گــوه 

دخترک تنظیم کرد و خواند. 
را  صدایش  ها  همدمی  ــرای  ب جــوان  شجریان 
و  با ساز دل چند کودک  تا  بغض  و کمی  بود  آورده 
نوجوان بخواند. حاال تکتم این شانس را داشت که 
با خواننده محبوبش همخوانی کند و احتماال یکی 

از آرزوهایش براورده شده است.
بچه  هنرنمایی  از  حسابی  که  شجریان  همایون 
های همدم سر کیف امده بود انها را بی نظیر خواند 
و از هنرمندان دیگر هم دعوت کردبه انها سر بزنند.

المبین(  )فتح  همدم  توانبخشی  خیریه  موسسه 
و  معلول  دخــتــران  نگهداری  ــرای  ب  1361 ســال 
به  اما  کرد  کار  به  آغاز  سال   12 تا  هفت  توانجوی 
دلیل عدم خروجی این موسسه هم اکنون نگهداری 

دختران پنج تا 60 سال را بر عهده دارد.
این موسسه، حضور دختر 26 ساله  تسمیه  وجه 
و دچار معلولیت ذهنی و جسمی به نام 'همدم' در 
این موسسه است که قادر به سخن گفتن نیست، اما 
بسیار مهربان است که به گریه ها و مشکالت دیگر 
دختران معلول حساس بوده و مربیان را در خوراندن 
دارو و غذا به آنان کمک می کند و تا زمانی که دیگر 

کوکان غذایشان را نخورند، لب به غذا نمی زند. 
موسسه  این  خدمات  از  توانجو   400 اکنون  هم 
نگهداری  های  کمک  بیشترین  و  برند  می  بهره 
و  خیرین  توسط  تعداد  ایــن  به  دهــی  خدمات  و 

نیکوکاران استان خراسان رضوی تامین می شود. 

کشور  مناسب سازی  ستاد  دبیرخانه  جانشین 
از این پس بهانه ای برای صدور  گفت: شهرداری ها 
ضوابط  که  ساختمان هایی  برای  کار  پایان  و  پروانه 
اگر  و  ندارند  نمی کنند  رعایت  را  مناسب سازی 

کوتاهی کنند قابل پیگیری است.
شهرداران  اگر  افــزود:  الحسینی  خادم  حسین 
قانون جامع حمایت از معلولین را اجرا نکنند از کار 

اخراج و به مجازات قانونی محکوم می شوند.
امکانشکایتبهخاطرعدممناسبسازی

اجرایی  آیین نامه  شدن  نهایی  خبر  اعالم  با  وی 
در  آیین نامه  این  گفت:  معلولین  از  حمایت  قانون 
تصویب  از  پس  و  مــی رود  دولت  به  آینده  روزهــای 
الزم االجــراســت.  قانون،  مکمل  عنوان  به  دولــت، 
خاطر  به  دستگاه ها  از  معلولیت  دارای  افراد  اگر 
طریق  از  بهزیستی  کنند  شکایت  مناسب سازی 

معاضدت قضایی از آنها حمایت می کند.
کشور  سطح  در  که  تحقیقی  در  کرد:  تصریح  وی 
انجام گرفته، مشخص شده که بسیاری از مهندسین 
مناسب سازی  ضوابط  از  اطالعی  سازه،  و  عمران 

ساختمان ها ندارند که این امر باعث تأسف است.
مانع های  رویش  شاهد  روز  هر  اینکه  بیان  با  وی 
و  راهور  پلیس  گفت:  هستیم  پیاده روها  در  متفاوت 
خاطر  به  چرا  که  دهند  پاسخ  باید  راهنمایی  پلیس 
راه  متخلف،  موتورسواران  از  جلوگیری  در  ناتوانی 
فرزند  دارای  مادران  کالسکه   و  معلولین  ویلچر  بر  را 

شیرخوار می بندند.
الحسینی گفت: مناسب سازی یک مطالبه  خادم 
زیرا  ندارد  معلولین  به  اختصاص  و  است  عمومی 
شهروندان دارای معلولیت از طرف همه  شهروندان 
را  امر  این  که  دستگاه هایی  و  هستند  حمایت  مورد 

رعایت نکنند باید به همه  مردم پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: آنچه دستگاه هایی اجرایی برای 
در  ساختمان ها  مناسب سازی  اجرای  عدم  توجیه 
حقیقت  می کنند  عنوان  مالی  معضالت  خصوص 
بیش  دسترس پذیری،  و  مناسب سازی  زیرا  ندارد 
به   و  دارد  نیاز  فرهنگ شهروندی  به  مالی،  منابع  از 
فرهنگ ساز  برنامه های  و  اقدامات  جهت،  همین 
مانند این جشنواره مورد حمایت سازمان بهزیستی 

می باشد.
قانونجدیدضمانتاجراییدارد

حمایت  جدید  قانون  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
یک  قالب  در  محیطی  مناسب سازی  معلولین،  از 

فصل و چندین ماده آمده گفت: این قانون ضمانت 
اجرایی، همه  جوانب  آیین نامه ی  در  و  دارد  اجرایی 
دستگاهی  هیچ  که  شده  دیده  اجرایی  جزئیات  و 

نتواند از وظیفه اش شانه خالی کند.
وی گفت: تشکیالت ستاد مناسب سازی که قبال 
یک تشکیالت عادی بود حاال در قانون به صراحت 
ثبت  سامانه   یک  آیین نامه،  در  ما  و  شــده  ذکــر 
کرده ایم  راه انــداری  را  استانی  ستادهای  مصوبات 
تا پایان سال رونمایی می شود و در این سامانه،  که 
را  استانی  ستادهای  تصمیمات  و  مصوبات  همه ی 

می کنیم. پیگیری 
ستاد  دبــیــرخــانــه  جانشین 
کشور  بهزیستی  مناسب سازی 
اجرایی،  ضمانت  شــد:  یـــادآور 
اجرایی  آیین نامه   بخش  مهم ترین 
است  بهزیستی  سازمان  مصوب 
هفته های  طــی  امــیــدواریــم  کــه 

آینده به تصویب دولت برسد.
نظارتی  بعد  اینکه  بیان  با  وی 
آیین نامه  در  هم  و  قانون  در  هم 
ــت: وظــایــف  ــف دیـــده شـــده، گ
به  سند  دو  ایــن  در  دستگاه ها 
رصد  قابل  و  شده  تدوین  خوبی 
آیین نامه   است.  کامل  نظارت  و 
جزئی  خألهای  همه   اجــرایــی، 
قانون را می پوشاند و هیچ ابهامی 

بر جای نمی گذارد.
سامانه  راه انــدازی  از  همچنین  الحسینی  خادم 
معبر خبر داد و گفت: تمام افراد دارای معلولیت از 
سراسر کشور و همچنین همه  شهروندان می توانند 
این سامانه منعکس  به  را  موارد غیر قابل دسترسی 
کنند تا از طریق ستاد مناسب سازی کشور پیگیری 

شود.
اپلیکیشن  از طراحی یک  پایان سخنانش  در  وی 
دارای  کمی  کشورهای  او  گفته   به  که  داد  اطالع 
رهیاب  که  اپلیکیشن،  این  کمک  با  هستند.  آن 
معلولیت  دارای  افــراد  همه   دارد  نام 
می توانند بهترین مسیر مناسب سازی 
جستجو  شهری  فضای  در  را  شــده 
اپلیکیشن  ــن  ای کنند.  انتخاب  و 
مناسب سازی  فضاهای  همچنین 
کاربران  خود  و  مسئولین  به  را  نشده 
کم کاری  و  وظایف  و  می دهد  نشان 
نمایان  روشــنــی  بــه  را  دستگاه ها 

می کند.
عذرخواهیمبرایامکاناتیکهنداریم

بهزیستی  تــوانــبــخــشــی  ــاون  ــع م
افراد  برخی  گفت:  خراسان رضوی 
استفاده  با  می خواهند  مسئولین  و 
و  کنند  مطرح  را  خود  معلولین،  از 
هنگامی که پای عمل می رسد حقوق 
معلولین به فراموشی سپرده می شود.

مسؤولین  مــا  تصریح کرد:  فــیــروزی  مسعود 
است  این  تصورمان  و  می کنیم  سخنرانی  فقط 
این  که  حالی  در  می دهیم  امتیاز  معلولین  به  که 
اتوبوس  دستگاه  ده  وقتی  مثال  آنهاست.  حق 
می گذاریم  افتتاحیه  مــی شــود  مناسب سازی 
صدها  از  ولــی  می کنیم  رســانــه ای  را  موضوع  و 
صحبت  نیست،  شده  مناسب سازی  که  اتوبوسی 

نمی کنیم.
وی که تحصیل کرده  شنوایی شناسی است خاطر 
نشان کرد: من به عنوان کارشناس توانبخشی و به 
عنوان معاون توانبخشی بهزیستی از تمام معلولین، 
شهری،  محیط های  نبودن  پذیر  دسترس  خاطر  به 

عذرخواهی می کنیم.
امکانمذهبیمناسبسازینشدهاند

فیروزی با بیان این مطلب که 90 درصد فضاهای 
نیست  دسترس  قابل  معلولین  برای  مشهد  مذهبی 
گفت: در مشهد سالن آمفی تئاتری ساخته شده که 
هیچ  اما  شده  هزینه  آن  برای  تومان  میلیارد   100

دسترسی برای معلولین در این سالن وجود ندارد.
ابتدای  در  مناسب سازی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ساخت و ساز فقط یک درصد کل ساختمان هزینه 
و  بیفتد  تأخیر  به  مناسب سازی  اگر  گفت:  دارد 
است  الزم  هزینه  برابر  چند  شود  ساخته  ساختمان 

تا این کار انجام شود.
مانند  کشور  شهرهای  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
مناسب سازی  پارک هایشان  درصد   77 اصفهان، 

نیست گفت: در مشهد وضع بدتر است.
معلوالن  ــورد  م در  تبعیض  به  نسبت  فــیــروزی 
و  زنان  مورد  در  تبعیض  این  گفت:  و  کرد  اعتراض 
کودکان معلول، مضاعف است زیرا آنها هم به خاطر 
کودکان  و  زنان  دیگر  کنار  در  حقوق شان  تضییع 
معلولیت شان  خاطر  به  هم  و  هستند  تبعیض  مورد 

مورد کم مهری و تبعیض قرار می گیرند.
خم  و  پیچ  در  هنوز  اینها  تمام  با  اما  افــزود:  وی 
کوچه ی اول دسترس پذیری محیطی برای معلولین 
اعضای  سایر  مانند  معلولیت  دارای  افراد  مانده ایم. 
اجتماع  نیاز  مــورد  جامعه،  زیستی  اکوسیستم 
سیستم  این  اعضای  از  هیچ یک  حذف  و  هستند 

نیست. امکان پذیر 
لفظی  تــأکــیــدات  تــمــام  وجــود  بــا  گــفــت:  وی 
یک  هنوز  معلولین،  حقوق  رعایت  بر  مسئولین 
سقف شیشه ای بر روی سر آنان هست که از حضور 
و سطوح عالی مدیریتی در کشور  آنان در پست ها 

می کند. جلوگیری 

اتمام حجت قانون جامع حمایت از معلولین؛

قانونجدیدضمانتاجراییدارد
کافه حقوق

مرکز  در  قلب  پیوند  عمل  یکمین  و  پنجاه 
از  ــا)ع(  رض امــام  درمانی  و  پژوهشی  آمــوزشــی، 
با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  زیر  مراکز 

شد. انجام  موفقیت 
علوم  دانشگاه  ریــه  و  قلب  پیوند  تیم  رییس 
بیمار  یک  روی  بر  عمل  این  افزود:  مشهد  پزشکی 
قلبی  نارسایی  به  مبتال  نیشابور  ساکن  ساله    42
این  اهدایی  قلب  شدو  انجام  موفقیت  با  پیشرفته 
31 ساله  که دچار مرگ مغزی شده  از آقای  بیمار 
دریافت  منتصریه  اعضا  پیوند  و  دیالیز  مرکز  در  بود 
امام  بیمارستان  بــاز  قلب  جراحی  بخش  در  و 

رضا)ع( شماره دو  به این بیمار پیوند شد.
بخش  رضایت  را  بیمار  عمومی  حال  باقری،  رضا 
در  حاضر  حال  در  بیمار  این  گفت:  و  کرد  اعالم 
می  طی  را  نقاهت  دوران  ویژه  های  مراقبت  بخش 

کند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
قلب  پیوند  تیم  خوشبختانه  کرد:  تصریح  مشهد 
از مشارکت همکاران  دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
بیمار  دلسوز  و  عالقمند  متعهد،  دانشمند،  جوان 
می  تیم  فعالیت  شروع  از  چه  هر  که  شده   تشکیل 
بسیار  نیز  آن  نتایج  و  بارزتر  آن  هماهنگی  گذرد 

است. ترگشته  مطلوب 
تیم  در  بارز  بسیار  نکات  از  یکی  افزود:  باقری 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریه  و  قلب  پیوند 
 60 متوسط  ایسکمی)  زمــان  مدت  بــودن  کوتاه 
دقیقه( در این بیماران است که این عدد در کشور 
دهنده  نشان  امر  این  و  باشد  می  فرد  به  منحصر 

سازمان دهی مناسب تیم پیوند بوده است.
محمد  ریه،  وپیوند  توراکس  جراح  باقری  رضا 
زیرک  ناهید  قلب،  قلب.وپیوند  جــراح  عباسی 
فوق  ــت  ــداق ص علیرضا  بیهوشی،  متخصص 
فوق  وکیلیان  فروه   ،iCu ویژه  مراقبت های  تخصص 
رضا  حمید  سید  و  قلب   نارسایی  و   قلب  تخصص 
محمد  هوشنگ  امیر  و  قلب  جراح  خواه  حسینی 
قلب  پیوند  تیم  اعضای  از  فارماکولوژیست   پور 

هستند. مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

چند قدم تا سالمت
رییس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد خبرداد؛
موفقیت عمل پیوند قلب در مشهد

سوال:درخصوصامکانشنودتلفندرکشورتوضیح
می کسی چه شود؟ می شنود ما مکالمات آیا دهید.

توانددستورشنوددهد؟
پاسخ کارشناسان وکیل:

کردن  فاش  و  ضبط   ، اساسی  قانون   25 اصل 
را  تجسس  هرگونه  و  سمع  استراق  تلفنی،  مکالمات 
جز به حکم قانون ممنوع اعالم کرده است. بنابراین 
اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است. پیرو 
این اصل قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 
شنود  و  کنترل  ممنوعیت  را  اصل   150 ماده  در  و 
ارتباطات  کنترل  ماده:  این  است. مطابق  داده  قرار 
به  که  مواردي  در  افراد ممنوع است، مگر  مخابراتي 
یا براي  امنیت داخلي و خارجي کشور مربوط باشد 
و  )پ(  )ب(،  )الف(،  بندهاي  موضوع  جرایم  کشف 
)ت( ماده )302( این قانون الزم تشخیص داده شود. 
در این صورت با موافقت رییس کل دادگستري استان 

و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام مي شود.
کنترل مکالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع 
قوه  رییس  تأیید  به  منوط  قانون  این   )307( ماده 
سایرین  به  تفویض  قابل  اختیار  این  و  است  قضاییه 
اصل  در  استثنا  داشت  بیان  باید  بنابراین  نیست. 
ممنوعیت استراق سمع ارتباطات مخابراتی افراد، به 

این موارد محدود است:
1. مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور.

سلب  مجازات  مستوجب  جرایم  کشف  برای   .2
حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه 
بیش  یا  کامل  دیه  نصف  میزان  با  جسمانی  تمامیت 
از آن و جرایم تعزیری درجه یک تا سه الزم تشخیص 
داده شود. دراینصورت کنترل تلفن افراد متهم حتما 
باید با موافقت رییس کل دادگستری باشد و مدت و 
دفعات کنترل نیز دقیقا مشخص شود. همچنین به 
داللت تبصره 2 ماده مذکور کنترل اطالعات تلفنی 
اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخیص یکی 
از این دو مقام: اول، دادگاه بدوی که رای زیر نظر آن 

اجرا می شود.
دوم، قاضی اجرای احکام

این در حالی است که مطابق ماده 683 قانون آیین 
شخصی  ارتباطات  کنترل  امکان  کیفری،  دادرسی 
میان افراد با رعایت شرایط مقرر در ماده 150 قانون 

آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.
اما این امر به معنای آزادی در ورود و تجاوز به حریم 
خصوصی افراد نیست. چه اینکه اوال قانونگذار موارد 
به دقت مشخص نموده است.  کنترل و شرایط آن را 
و  کنندگان  سوءاستفاده  برای  را  مجازات هایی  دوما 
نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته 

است.

90 درصد فضاهای مذهبی مشهد برای معلولین قابل دسترس نیست، در مشهد سالن آمفی تئاتری 
ساخته شده که 100 میلیارد تومان برای آن هزینه شده اما هیچ دسترسی برای معلولین در این 

سالن وجود ندارد

,,

خادم الحسینی: 
شهرداری ها از این پس 

بهانه ای برای صدور 
پروانه و پایان کار 

برای ساختمان هایی که 
ضوابط مناسب سازی را 

رعایت نمی کنند ندارند 
و اگر کوتاهی کنند 

قابل پیگیری است. اگر 
شهرداران قانون جامع 

حمایت از معلولین را اجرا 
نکنند از کار اخراج و به 
مجازات قانونی محکوم 

می شوند

,,

سرویس اجتماعی

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ؛
انگیزه مشارکت پذیری در مدیران 

مدارس باید تقویت شود

همصدایی همایون شجریان با بچه های همدم؛
خوب شد...

زمان های  ــالم،از  اس از  بعد  ــران  ای تاریخ  در 
شکل  در  ادبــی  انجمن های  تاکنون،  گذشته 
گیری و روند تکاملی شعر فارسی نقش درخوری 
و  محصول   .. کاال  یک  که  داشته اند.همانطور 
تبدیل  برند  یک  به  را  اقتصادی  خدمت  یک  یا 
یک  یا  و  ادبی  کانون  یک  می توانیم  می کنیم 

خدمت فرهنگی را به یک برند مبدل کنیم؛
نهاد  یک  راه اندازی  در  که  است  این  مهم  اما 
مخاطب  با  چگونه  که  بدانیم  فرهنگی،  و  ادبی 

بگیریم. ارتباط 
فعالیت ها  در  مخاطب  میزان  بــودن  پایین 
مختص  تنها   ، فرهنگی  و  ادبی  برنامه های  و 
رسانه های  رشد  به  توجه  با  و  نیست  ایــران  به 
دنیا  کشورهای  اکثر  در  وضعیت  ارتباطی،این 
در  مخاطب  اینکه  برای  بنابراین  می شود  دیده 
این جلسات حضور داشته باشد باید فکری کرد 
ظرفیت  از  استفاده  می تواند  آنها  از  یکی  که 
فضای مجازی و رسانه های نوین ارتباطی باشد. 
جذاب  تبلیغات  به  باید  همچنین  باره  این  در 
مسائل  از  دارند  بسیاری  اثرگذاری  که  پرداخت 

دخیل دیگر در این باره می توان به
ــی-  ــای ادبـ ــه هـ ــام ــرن ــزاری ب ــرگـ ــای بـ ــض ف
نمایندگان  از  سئوال،استفاده  فرهنگی،طرح 
ایده ها،ایجاد  بیان  نوع  فکری،  مختلف  سالیق 
آثار  از  استفاده  و  مخاطب،خلق  در  آنی  لذت 
مخاطب،  نیاز  رفع  در  توانمند  و  مفید  و  اثرگذار 
و  مــوفــق  عمومی  روابـــط  و  جــاذب  تبلیغات 

کرد. اشاره  مخاطب  قانع سازی  همینطور 

این  آیا  که  کرد  نیازسنجی  را  مخاطب  باید 
دارد  اثر  مخاطب  نیازهای  رفع  در  فعالیت ها 
این موارد است که مخاطب  به  با توجه  یاخیر؟! 
ادبی همراه  انجمن های  فعالیت های  در  را  خود 
خواهد دید و در برنامه های آن مشارکت خواهد 

کرد.
در  هنری  فرهنگی  های  انجمن  باز  دیر  از 
را  هنردوست  و  شاعر  بیشماری  تعداد  خراسان 
شعر  تفسیرهای  و  ها  خوانش  با  و  جمع  گردهم 
روز  به  و  تعالی  نگاه  در  بسزایی  سهم  داستان  و 
فرهنگی  انجمن  اند.  داشته  قلم  اهل  و  شاعران 
جلسات  به  نوین  نگاهی  با   ) سیاوش  هنری) 
تازه  مخاطبان  دیروز  از  پربارتر  روز  هر  خویش 

تری را بر محفل خود می بیند. 
ازدیروز ویکم،هرروزبهتر جلسهبیست

روز  در  انجمن  این  جلسه  یکمین  و  بیست 
محمد  دکتر  جناب  اجرای  با  ماه  آذر   23 جمعه 
رضا سرساالری با شاهنامه خوانی خانم سودابه 

زابلی شروع گردید.
نمازی  خانم   ــرای  اج با  آذرمــاه  شمار  گــاه 
بزرگ  اندیشمندان  سالروزهای  با  را  مخاطبان 

ایران آشنا کرد . 
دعــوت  انجمن  ــن  ای جالب  نکات  از  یکی 
در  و  مکان  همان  در  که  اســت  هنرمندی  از 
خانم  هفته  این  و  است  اثر  خلق  حال  در  لحظه 
تصویر  به  را  خود  آبرنگی  نقاشی  صفوی  زهرا 

کشیدند.
در هر نشستی اگر سازی هم باشد و خواننده 
نیز  و   برد  رویای موسیقی می  به  را  ای مخاطب 
انجمن  این  در  را  اتفاق  این  که  بود  بهتر  از  بهتر 

بودیم. شاهد 
غنیمتی  آنان  از  یک  هر  که  بزرگانی  از  دعوت 
راشد  دکتر  و  انجمنی  هر  ــرای  ب ــزرگ  ب اســت 
گفتگوی  و  الهامی  دکتر  قیامتی،  دکتر  محصل، 
دونفره و پرسش و پاسخهایی که در لحظه خلق 
جلسه  شوق  و  شور  بر  شد  می  داده  پاسخ  و 

افزود. بسیار 
تمامی  به  نگاهی  انجمن  ایــن  جلسات  در 
نقاشی  و  عکاسی  جمله  از  هست  نیز  هنرها 
و  کند  می  بازتر  را  اندیشمند  مخاطبان  نگاه  که 
به  نگاهی  با  بابایی  سعید  آقای  مجلس   هر  در 
مسیر  در  را  خود  مخاطبان  شده  یاد  موضوعات 

همان هنر آشنا می سازد. 
انجمن  این  که  است  نگاهی  همه  از  مهمتر 
هم  گرد  و  اندازد  می  نو  شعری  های  جریان  به 
مصدق،  سمانه  همچون  جوان  شاعران  آوردن 
بیشمار  و  آقای حسین صالحی  آقای علی طلب 
شاعرانی که انجمن را خانه اول خود فرض کرده 

و بر شور و نشاط این محفل ادبی می افزایند.
انجمن ها باید با زمان به پیش بروند و نگاهی 
نو به جریان های هنری و فرهنگی ایران بزرگ و 
راه  نوپا  شاعران  بتوانند  تا  باشند  داشته  جهان 

خود را در مسیری درست پیدا کنند.

خبرخبر
نگاهی به بیست و یکمین جلسه انجمن ادبی سیاوش؛

گزارش یک مراسم



هنر رزمي کاراته آن چیزی نبوده است که به تصور 
برخی، به صورت خودجوش و در اثر ابتکارات فردی 
هنر  تاریخچه ی  باشد.  آمده  پدید  آن،  بنیانگذاران 
آن  از  سایه ای  حتی  نمی توان  دیگر  امروز  که  اصیل 
را دید، بیانگر این مطلب است که این هنر، اصالت 
خود را از تجربه مردانی گرفته است که در چین، هنر 
رزم را فرا گرفتند. در واقع کلمه کاراته که امروزه عرف 
و  باشد  با کلمات  بازی  نوعی  شده است شاید خود 
شاید بتوان گفت که کاراته در حقیقت، از جزیی هنر 
به نام »رزم« گرفته شده که از گذشته های بسیار دور، 
می توان  کاراته  مورد  در  است.  بوده  بشر  خدمت  در 
گفت که این هنر، برخالف تصورات و مطابق تاریخ، 
ارتباطی به ژاپنی ها ندارد و ژاپنی ها حتی بارها این 
هنر را به تمسخر گرفته و آن را هنری پست و کفرآمیز 
می خوانده اند. در حقیقت کاراته با ورود به ژاپن اگر 
خیزهای  و  افت  دچار  حداقل  باشد،  نشده  تضعیف 
فراوانی شده و به جز مواردی معدود که اساتید الیقی 
به آن خدمت کرده اند بسیار دچار آسیب شده و شاید 

اصال منتقل نشده باشد.
را  همکاری  می کند،  قوی  را  بدن  کاراته  ورزش 
ارتقا می بخشد، واکنش ها را تسریع می کند و آرامش 
ایجاد می کند. عالوه براین، کاراته فرایندهای ذهنی 
و  ذهنی  ظرفیت های  به  نسبت  عمیق تر  بینش  با  را 
اعتماد به نفس ارتقا می بخشد. بدین ترتیب، کاراته 
هدف  به  رسیدن  برای  وسیله ای  بلکه  نیست  هدف 

تلقی می شود.
مالک  آن  در  سن  که  است  فعالیت  یک  کاراته 
نیست. کاراته فرد را به هماهنگ ساختن ذهن و بدن 

خود ترغیب می کند.
این  به  دنیا  سراسر  در  اکنون  زیادی  ورزشکاران 
این  از  نیز  مشهد  و  می پردازند  رزمی  هنر  و  ورزش 
همه  زیــادی  ورزشکاران  و  نیست  مستثنی  قاعده 
ساله سعی در پیشرفت در این رشته ورزشی و ورود به 

مسابقات مختلف دارند. 
مشهدی  دختر  نوجوانان  از  تن  سه  شدیم  باخبر 
نوشته باخبر شدیم سه تن از نوجوانان دختر مشهدی 
با  کان«  شی  کن  شیتوریو  جاویدان  تیم  قالب  »در 
فراوان  پشتکار  و  تمرین  با  فراوان  پشتکار  و  تمرین 
اردوی تیم ملی  به  توانستند  زیر نظر مربیان مجرب 
نوجوانان راه پیدا کنند. از این رو سراغ آنان رفتیم و 

در این مورد با مربی و بازیکنان به صحبت نشستیم. 
در  تیم  مدیر  و  باشگاه  سرپرست  جاویدی  حجت 
کوچک  قهرمانان  این  تمرینات  نحوه  اشاره  با  ابتدا 
کردیم  آغاز  را  کار  سبک  تمرینات  با  ابتدا  در  گفت: 
و در ادامه با توجه به شرایط بدنی ورزشکاران سبک 
سنگین تر  تمرینات  به  و  کردیم  عوض  را  تمرینات 
تمرینی  زمان  این  از  بعد  آوردیــم.  روی  فشرده تر  و 

خاصی برای آنان تعریف کرده بودیم 
از  بیش  روز  هر  که  بود  اواخــر  در  و 
سه ساعت تمرین داشتند تا بتوانیم 

نتیجه مطلوب را بگیریم. 
تمرینات  درکنار  کرد:  تصریح  وی 
سعی  داشتیم  کــه  بدنی  متنوع 
روحیه  روی  میزان  همان  به  کردیم 
کنیم  کار  ورزشکاران هم  جنگندگی 
لحاظ  از  را  مباحثی  رفته  رفته  و 
ذهنی به تیم تزریق کردیم تا بتوانیم 
عملکرد خوبی نسبت به ده ماهی که 

تمرین کردیم داشته باشیم. 
که  ــدی  رون داد:  ــه  ادام جاویدی 

برای تمرینات طی شد، آسان نبود و هماهنگ کردن 
در  ما  گرفت.  زیادی  زمان  سال   13 حدود  بچه های 
را  آنان  و سعی داشتیم  اینکه ورزش می کردیم  عین 
برای مسابقات آماده کنیم، در عین حال نباید طوری 
وارد شود  آنان لطمه ای  به درس  عمل می کردیم که 
و این کار زیاد آسانی نبود. مبحث دیگری که وجود 
از  بچه ها  شدن  خسته  و  دیدگی ها  آسیب  داشــت 

تمرینات بود که سعی کردیم آن را هم مدیریت کنیم 
تا ورزشکاران نه از لحاظ جسمی و نه از لحاظ روحی 

آسیب ببینند. 
سارا صدرالحافظین به عنوان مربی این ورزشکاران 
در گفت وگو با »صبح امروز« بیان داشت: در ابتدای 
راه با بچه ها هم قسم شدیم تا به هدفی که داشتیم 
برسیم و پس از حدود 10 ماه تمرین مداوم توانستیم 
این  در  و  برسیم  می خواهیم  آنچه  به 
بازیکنان هرچه داشتند  راه همه این 
رمز  اتحاد  گفت  می توان  و  گذاشتند 

اصلی موفقیت ما در این راه بود. 
راه  مسیر  در  داد:  ادامـــه  وی 
کشوری  و  استانی  مختلف  مسابقات 
برگزار شد و در این میان برای آمادگی 
بیشتر بازیکنان ابتدا در یک مسابقات 
توانستند  که  کردیم  شرکت  استانی 
کسب  را  اول  مقام  مسابقات  این  در 
کنند و بعد از آن وقتی بچه ها به این 
و بدنی رسیده  آمادگی نسبی ذهنی 
شرکت  کشوری  مسابقات  در  بودند 
قهرمانی  مقام  نیز  مسابقات  این  حاصل  که  کردیم 
برای تیم ما بود و این مسابقات باعث انگیزه و روحیه 

بیشتر در بازیکنان شد. 
مسابقات  این  در  کــرد:  تصریح  صدرالحافظین 
برگزاری شرکت  از چهار دوره  بار  برای دومین  ما  که 
در  باشیم،  اول  تیم  چهار  جزو  توانستیم  می کردیم 
استان ها  سایر  از  که  تیم ها  از  بسیاری  که  حالی 

نتوانستند  بیشتر  با وجود تجربه  بودند  شرکت کرده 
این عنوان را به دست بیاورند و همین روند خوب و رو 
به رشد بچه ها باعث شد تا به اردوی تیم ملی دعوت 
شوند. بچه ها باید خود را مطابق تقویم فدراسیون به 
تیم  تمام  چون  و  کنند  معرفی  شده  مشخص  محل 
عنوان  به  نیز  من  شده اند  دعوت  کامل  صورت  به 
این  در  داشــت.  خواهم  حضور  اردو  این  در  مربی 
شد  خواهد  برگزار  مختلفی  تمرینی  کمپ های  اردو 
سایر  و  ورزشکاران  این  برای  مختلفی  برنامه های  و 
تیم ها در نظر گرفته شده است. طبق اخبار رسیده از 
فدراسیون قرار است این تیم برای بازی های المپیک 
می شود،  برگزار  آینده  سال  زمستان  که  نوجوانان 

آماده شود. 
از  بسیاری  داشــت:  اظهار  وان  کاراته  تیم  مربی 
این  پایین  بسیار  سنین  از  رشته  این  در  ورزشکاران 
ورزش را شروع کرده اند و در حال حاضر که به سن 
13 یا 14 سالگی رسیده اند، کامال پخته و حرفه ای 
بیشتر  باید  زمینه  این  در  نیز  ما  می کنند.  عمل 
خود  فرزند  سال   4 سنین  از  بتوانیم  تا  کنیم  تالش 
را تحت آموزش جلو ببریم تا بتوانند در سنین باالتر 

حرفه ای تر و پخته تر عمل کنند. 
هرگونه  از  دور  به  و  سالم  کامال  ورزش  یک  کاراته 
کامال  ورزش  این  در  که  چرا  است،  دیدگی  آسیب 
سطح  و  کرد  عمل  شده  کنترل  صورت  به  می توان 

مصدومیتها را به شدت کاهش داد. 
 در ادامه این گزارش با دنیا جباری، زهرا سبیلی 
فریمانی و آصفه سادات فاضلی حسینی به گفت وگو 

پرداختیم که در ادامه می خوانید.
حمایتتمامقدخانوادهباعثموفقیتمیشود

دینا جباری یکی از اعضای تیم سه سال است که 
و مقام سوم مسابقات کشوری  را شروع کرده  کاراته 
را در اختیار دارد. او از هفت سالگی کاراته را شروع 
است.  آمده  در  ملی  تیم  عضویت  به  اکنون  و  کرده 
تیم  به  شدن  دعوت  و  تمرینات  خصوص  در  جباری 
را  خود  اوقــات  بیشتر  اواخــر  این  در  ما  گفت:  ملی 
سخت  تمرینات  روز  هر  و  می گذراندیم  باشگاه  در 
خانواده  حمایت  با  باالخره  که  داشتیم  فشرده ای  و 
دست  مطلوب  نتیجه  به  خوبمان  مربی  هدایت  و 

پیداکردیم. 
وی در ادامه با اشاره به حضور در مسابقات استانی 
به  اعزام  و  هزینه های شرکت  تمام  و کشوری گفت: 
پرداخت  باشگاه  و  جاویدی  آقای  توسط  مسابقات 
در  حضور  برای  ما  از  کامل  صورت  به  باشگاه  و  شد 

مسابقات مختلف حمایت کرد. 

جباری در خصوص فشار تمرینات گفت: به واسطه 
کشوری  و  استانی  مسابقات  برگزاری  با  کم  فاصله 
فشار روی ما خیلی زیاد بود، چون هم باید به درس و 
مدرسه رسیدگی می کردیم و هم از طرفی به تمرینات 
باشگاهی می پرداختیم که با حمایت خوب خانواده 
صورت  به  و  کرده  مدیریت  را  مقوله  دو  این  توانستم 

موازی پیش ببرم. 
گاهیاوقاتتاصبحبیداربودم

شده  دعوت  ورزشکار  دیگر  فریمانی  سبیلی  زهرا 
به تیم ملی گفت: 16 سال دارم و نزدیک به دو سال 
است که در این رشته فعالیت دارم و قبل از ورود به 
ورزش هیچ  این  به  اول  کار می کردم.  والیبال  کاراته 
عالقه ای نداشتم اما به واسطه حضور برادر و خواهرم 
رشته  این  به  بین المللی  مسابقات  در  آنان  حضور  و 

عالقه مند شدم و به کاراته ورود پیدا کردم. 
وی در خصوص تمرینات و آسیب دیدگی های این 
مربیان  لطف  به  و  شکر  خدارو  گفت:  ورزشی  رشته 
مواجه  دیدگی  آسیب  لحاظ  از  مشکلی  با  تاکنون 
مجبور  گاهی  که  بود  طوری  تمرینات  فشار  و  نشدم 
می شدم تا صبح بیدار باشم و به درس هایم برسم، اما 
به واسطه انگیزه ای که داشتم هیچ گاه خسته نشدم و 

سعی کردم با قدرت به راهم ادامه دهم. 
سبیلی در خصوص حمایت خانواده گفت: اولویت 
خانواده درس بود، اما وقتی اشتیاق و تالش من را 
خواسته ام  به  بتوانم  تا  کردند  حمایت  من  از  دیدند 

برسم. 
هدفمراهیابیبهتیمملیبود

ورزشکار  دیگر  حسینی  فاضلی  ــادات  س آصفه 
دعوت شده به اردوی تیم ملی بود. او 13 سال داشت 

و تنها دوسال بود که به این ورزش روی آورده بود. 
با  گفت:  تمرینات  سطح  به  اشاره  با  ابتدا  در  وی 
ما پشت  این 10  و سنگینی که در  تمرینات فشرده 
سر گذاشتیم سختی زیادی کشیدیم و تنها چیزی که 
در ذهن  که  بود  به جلو هدایت می کرد هدفی  را  ما 
داشتیم و به دنبال این بودیم تا بتوانیم به این هدف 

دست پیدا کنیم.
فاضلی افزود: رقیبان زیاد و خوبی در سطح کشور 
داشتیم، سطح کاراته وان در کشور ما بسیار باال است 
و سایر تیم ها و استان ها برنامه ریزی خوب و دقیقی 
عوامل  از  دیگر  یکی  و  داشتند  مسابقات  این  برای 
موفقیت ما اتحاد تیمی بود که داشتیم. چون باخت 
یکی از ما به ضرر کل تیم بود به همین خاطر سعی 
می کردیم آنچه در توان داریم را در زمین بگذاریم تا به 

دوستان خود به این وسیله کمک کنیم. 

شاید قابل تصور نباشد که چقدر اجرای ورزش 
تاثیرگذار  خانم ها  اندام  تناسب  برای  خانه  در 
است. اولین قدم برای تناسب اندام بانوان انگیزه 
و خواستشان برای اجرا ورزش در خانه است. در 

اینجا به آموزش ورزش در خانه می پردازیم.
ورزشدرخانهبرایبانوان

بانوان  بــرای  خانه  در  ورزش  زمــان  بهترین 
ساعتی است که شاداب باشند. ورزش در خانه 
نمود.   اجرا  یا شب  از ظهر  بعد  را می توان صبح 
قدم  اولین  باشد؟  چگونه  باید  خانه  در  ورزش 
اصلی گرم کردن بدن است. گرم کردن منجر به 
افزایش دمای عضالت و اکسیژن رسانی بهتر به 
سلول ها می شود. سپس اجرای تمرینات ورزش 
کاهش  برای  بدن  کردن  سرد  آخر  در  و  خانه  در 
دقیقه  در  تنفس  تعداد  کاهش  و  قلب  ضربان 

است.
قبل  حتما  دارید  جسمانی  مشکل  اگر  توجه: 
از شروع ورزش از پزشک خود برای انجام ورزش 

اجازه بگیرید.
ورزشدرخانهبرایبانوان،گرمکردن

راحت  ورزشــی  لباس  است  بهتر  شروع  برای 
ما  تمرینات  اجــرای  مزاحم  لباس  تا  بپوشیم، 
منزل  در  مناسب  جای  یک  در  سپس  نباشد. 
قرار می گیریم تا برای اجرای تمرینات درازکش و 
حرکت به جلو و عقب و طرفین دور و بر ما خالی 

باشد.
شروعگرمکردنمدتزمان10دقیقه

سوزاندن  بــرای  می توانید  زیر  تمرینات  در 
کالری بیشتر دست ها را هم حرکت دهید 

ــد  ــاال آوری ــت را ب ــای راس بــه آرامـــی زانـــوی پ
بطوری که استخوان ران موازی سطح زمین باشد 
و پنجه پا رو به باال باشد. بعد به آرامی پا را بر روی 
زمین بگذارید و پای بعدی را همانند پای اول به 

سمت باال آورید و پایین ببرید
انجام  سریع  را  حرکت  این  نیست  الزم  اصال   
آهسته تر  شما  حرکت  سرعت  هرچه  دهید؛ 
باشد، انقباض عضالت شما بیشتر خواهد بود و 

عضالت شما بیشتر کار خواهند کرد.
پای  زانو  آرامــی  به  ایستاده اید  که  همانطور 
نزدیک  باسن  به  پا  پاشنه  تا  کنید  خم  را  راست 
شود و سپس پای راست را بر روی زمین بگذارید 

و پاشنه پای چپ را به باسن نزدیک نمایید.

هم  شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس  که  طــور  همان 
کرد  عنوان  مشهد  شهردار  معارفه  و  تکریم  مراسم  در 
تقی  خدمت  دوره  که  کرد  نمی  هم  تصور  فردی  هیچ 
زاده  تقی  باشد،  ماه   14 مشهد  شهردار  خامسی  زاده 
خامسی که کارنامه ای پربار در مدیریت شهری مشهد 
در  را  خراسان  استانداری  عمرانی  معاونت  و  تهران  و 
به  برنامه  ارائه  با  رقابتی  فرآیندی  در  داشت  کارنامه 
اما اصالحیه قانون  انتخاب شد  عنوان شهردار مشهد 
خدمت  از  ناچار  به  را  او  بازنشستگان  گیری  بکار  منع 
در شهرداری مشهد  منع کرد تا محمد رضا کالئی که 
در جریان انتخاب تقی زاده خامسی در مرحله نهایی 
شود.  او  جایگزین  اکنون  داد،  انصراف  او  با  رقابت  از 
تجربه  مشهد  شهر  شورای  سوم  دوره  در  کالئی  البته 
بر  عالوه  و  دارد  کارنامه  در  را  شهرداری  در  مدیریت 
نیز  را  مدتی   ، شهرداری  پشتیبانی  و  مالی  معاونت 
تهران  شهرداری  و  اجتماعی  تامین  و  رفاه  وزارت  در 

مدیریت کرده است. 
ای  عالقه  تمام  با  خامسی  زاده  تقی  دیــروز  عصر 
هویت  حفظ   ، فرهنگ  و  تاریخ  به  مدت  این  طی  که 
کالئی  رابه  شهر  کلید  داشت،  مشهد  در  برندسازی  و 
باقی  سال    3 حدود  انگیزه  با  و  جوان  شهردار  تا  داد 
تا  کند  مردم خدمت  به  را  پنجم  دوره شورای  از  مانده 

هم چنان امید درمشهد تداوم داشته باشد
مشهددرشرایطمطلوبدرمقایسهبادیگرکالنشهرها
شهر  اسالمی  شــورای  رئیس  حیدری  رضا  محمد 
اولین  گذشته  ماه   13  : گفت:  مراسم  این  در  مشهد 
کرد  برگزار  را  خود  شهردار  نخستین  انتخاب  جلسه 
رقم  چیزی  چه  ایام  گردش  این  در  دانستیم  نمی  و 
روزی  چنین  در  کردیم  نمی  تصور  و  خــورد  خواهد 

جلسه تکریم و معارفه داشته باشیم.
تصریح  خامسی،  زاده  تقی  انتخاب  به  اشاره  با  وی 
و  همراهی  با  و  زاده  تقی  همراه  به  شهر  شورای  کرد: 
عوامل  همه  و  شهری  مدیریت  عناصر  همه  فداکاری 
اتفاقات مبارکی  تالش وافری در شهر صورت گرفت و 
افتاد و با تکیه بر داده های عینی مشهد در مقایسه با 
مطلوبی  شرایط  کنونی  مقطع  در  شهرها  کالن  دیگر 

را دارد. 
و  شورا  از  نمایندگی  به  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
فداکاران  و  روزی  شبانه  های  تالش  ار  مشهد  مردم 
در  را  ارزشمندی  اقدامات  کنم.  می  تشکر  خامسی 

نقش  از  جدای  همچنان  ما  و  گذاشتند  یادگار  شهر 
شهردار، ان شاء الله از ایشان برخوردار خواهیم بود.

بازنشستگان،  کارگیری  به  منع  قانون  اشاره  با  وی 
در  گرفته  صورت  های  تالش  وجود  با  کرد:  عنوان 
شهردار  انتخاب  فرآیند  وارد  شدیم  ناچار  ما  نهایت 

جدید شویم البته از فرآیند طوالنی خودداری کردیم.
درخصوص  مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس 
فرآیند  در  گفت:  شــهــردار،  انتخاب  هــای  شاخص 
بومی  انتخاب شهردار همان معیارهای گذشته شامل 
به  رفتن  و  تجربه  و  تخصص  مرتبط،  تحصیالت  بودن، 

سمت جوانگرایی از مالک های انتخاب بود.
مدیریت  که  کرد  پیدا  اطمینان  شورا  اساس  این  بر   
کار  انگیزه  با  جوان  نیروی  با  تواند  می  مشهد  شهری 
شهردار  عنوان  به  کالیی  جناب  لذا  و  کند  دنبال  را 

معرفی شد.
انتظاراتشوراازکالئی

نیز  را  مشهد  جدید  شهردار  از  شورا  انتظارات  وی 
مدار  بر  شهری  مدیریت  حرکت  کرد:  اعالم  گونه  این 
انضباط  و  تا 1400 ، شفافیت  برنامه عملیاتی 1397 
مالی، فساد زدایی و پاسخگویی در برابر شورا ، توسعه 
و  شمال  فاصله  کاهش  و  محوری  عدالت  و  متوازن، 
و  تعامل  سیاست  تداوم  ها،  شاخص  براساس  جنوبی 
هم افزایی که در گذشته با رویکرد شهردار سابق آغاز 
و مشارکت  با حضور  شده، حکمروائی مطلوب شهری 
پیشرفت  برای  از ظرفیت های ملی  بهره گیری  مردم، 
است. وی  از شهردار جدید  انتظارات شورا  از  مشهد، 
افزایی  هم  و  همگرایی  نیازمند  مشهد  کرد:  تاکید 
جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی است و این الزام 
وجود دارد که برای پیشرفت کنار هم قرار بگیرند که در 

تجربه 13 ماه گذتشه این موضوع نتیجه داده است.
2سالکاریبیشترفرصتنداریم

همیشه  مانند  خامسی  زاده  تقی  قاسم  ادامــه  در 
الرضا"  یا علی بن موسی  "السالم علیک  با  را  صحبت 
در  وگفت:  کرد  اشــاره  نکته  دو  به  کوتاه  و  کرد  آغاز 
کرد  صحبت  ساعت  یک  شهرداراسبق  معارفه  و  تودیع 
ندارم  عادت  خودم  سنت  به  بنا  اما  داد  کار  گزارش  و 
برای  را عرض می کنم،  اما 2 نکته  زیاد صحبت کنم، 
برادر عزیزم آقای کالیی آرزوی توفیق می کنم. ایشان 
از  خوبی  انتخاب  و  هستند  مشهد  شهرداری  بدنه  از 

سوی شورای شهر صورت گرفت.
نداریم؛  زیادی  زمان  لحاظ کاری  از  داد:  ادامه  وی 
کالیی  آقای  امیدوارم  و  نداریم  بیش تر  سال  دو  حدود 
کند.تقی زاده  بهتر  را  مــردم  حــال  ســال  دو  ایــن  در 
مدیران   ، کارکنان  همکاران،  به  خطاب  خامسی 

در  می دهم  شهادت  کرد:  تصریح  استان،  مسئوالن 
به  استان  مدیران  از  هیچ یک  ماهه   14 دوران  این 
یکی  این  نداند.  منفی  پاسخ  من  درخواست  هیچ 
هیچ  به  کردم  تالش  هم  من  و  است  من  افتخارات  از 
و  ندهم  منفی  جــواب  استان  مسئوالن  درخواست 
که  بود  رسم  مشهد  در  چراکه  کنم،  حل  را  مشکالت 
مسئوالن با هم نمی سازند و کارها گیر می کند. انصافًا 
من در این 14 ماه ندیدم درخواستی کنم و نه بگویند. 
و  کند  پیدا  ادامه  سنت  این  امیدوارم  کرد:  اضافه  وی 
بهره اش را مردم ببرند. او که با شعری خطاب به امام 
رضا )ع( سکان مدیریت شهری را آغاز کرده بود اکنون 

نیز شعری خطاب به امام رضا قرائت کرد.
بازاندیشی، نیازمند جدید کشور:مشهد وزیر معاون

بازخوانیوبازآفرینیاست
شهری  توسعه  و  عمرانی  معاون  جمالی نژاد  مهدی 
ضرورت  بر  مراسم  این  در  نیز  کشور  وزیر  روستایی  و 
بکار گیری مزیت منحصر به فرد مشهد به عنوان شهر 
مذهبی تاکید کرد و یادآورشد: مشهد کهن و خراسان 
نفوذ  و  نقش  جایگاه،  و  شود  کمرنگ  نباید  تاریخی 
این  سیاست  و  اقتصاد،  علم،  های  عرصه  در  پررنگ 

منطقه نباید نادیده گرفته شود
نوین  تمدن  و  جدید  مشهد  برای  داد:  ادامــه  وی 
انقالب اسالمی که مشهد باید پایه گذار آن باشد نیاز 
به بازاندیشی، بازخوانی و باآفرینی داریم البته تحقق 

انسانی  نیروی  کردن  رو  و  زیر  معنای  به  مورد   3 این 
به  نیاز  ما  کند  تغییر  ونگاه  راهبرد  باید  بلکه  نیست 
نگاه  شهر  پیشرفت  برای  شان  نگاه  که  داریم  افرادی 

سازه ای و سخت افزاری نباشد.
خطابمعاونوزیربهشهردار

تمام  از  باید  شهردار  گفت:  کالئی  به  خطاب  وی 
زباله  باید  کند، شهرداری  استفاده  ظرفیت های شهر 
را  اصولگرا  و  طلب  اصالح  مسلمان،  و  مسیحی  های 
جمع آوری کند، برخی شهرداران تک بعدی فکر می 
شهردار  باید  که  حالی  در  دارند  عمرانی  نگاه  و  کنند 
باشد.  داشته  اقتصادی  و  فرهنگی   ، عمرانی،  نگاه، 
صداقت،   ، زیستی  ساده  تشنه  مردم  کرد:  تاکید  وی 

صراحت و پاسخگوئی اند.
وی به ضررت ارتباط شهردار با اقشار مختلف اشاره 
از ظرفیت جوانان و  و  کرد و گفت: دیگر شعار ندهیم 

بانوان در مدیریت شهری استفاده کنیم.
باکمکمردممیتوانیمدوراندرخشانوپرامیدیرارقم

بزنیم
بیان  با  مشهد   شهردار  کالئی  محمدرضا  ادامه   در 
شهرداری  موضوع  دوره  این  در  که  زمانی  که  که  این 
مشهد پیش آمد سری به قرآن کریم زدم و هنگامی که 
قرآن را باز کردم در ابتدای صفحه آیه 96 سوره اعراف 
َلَفَتْحنا  َقْوا  اتَّ َو  آَمُنوا  اْلُقری  أَْهَل  أَنَّ  َلْو  »َو  که  آمده 
شد  قرص  دلم  األَْرِض«.  َو  ماِء  السَّ ِمَن  َبَرکات  َعَلْیِهْم 

کمک  با  مطمئنم  کردم  دریافت  که  نشانه ای  این  با  و 
و  درخشان  دوران  می توانیم  مشهد  شهروندان  و  شما 

پر امیدی را رقم بزنیم.
و  مسائل  ــر  ــی درگ »مشهد  اینکه  بــیــان  ــا  ب وی 
با  مواجه  را  تنها  کرد:  تصریح  است«،  شکاف هایی 
در  گفت وگو  یک  به  ما  امــروز  و  گفت وگوست  آن هــا 
نسلی،  بین  گفت وگوی  ــم.  داری نیاز  مختلف  ابعاد 
بین جریانی،  گفت وگوی  رشته ای،  بین  گفت وگوی 
گفت وگو  این  و  سازمانی  و  نهادی  بین  گفت وگوی 
پربازده و کم هزینه ترین روش  ما برای مواجه با تضادها 

و شکاف هاست.
گفت وگو  این  وارد  بایستی  کرد:  خاطرنشان  وی 
شویم چون مشهد شهری است که آن را دوست داریم 
و می خواهیم در مدتی که مسئولیت اداره آن را داریم 
به این شهر و شهروندان و زائران  را  بیش ترین خدمت 

امام رضا)ع( داشته باشیم.
و  پیشگام  باید  کار  این  برای  افزود:  مشهد  شهردار 
باید  همکارانم  و  من  را  قدم  اولین  و  شوریم  پش قدم 
این که  تا  کار است  با  اعتماد مردم  آن جلب  و  برداریم 
مردم هم در کنار ما قرار گیرند و آن ها هم به اندازه ای 
داشته  دوست  را  مشهد  داریم  دوست  را  مشهد  ما  که 
یکدیگر  کنار  در  و  است-  اینگونه  یقینًا  –که  باشند 
و  دهیم  التیام  را  شهر  در  موجود  شکاف های  بتوانیم 
مشهد را به ظرفیت اصلی خود برسانیم؛ قدم اول را ما 

برخواهیم داشت، برای این کار از همه ذی مدخالن و 
مسئوالن کمک می خواهم.

کمک  امام  این  از  )ع(  رضا  امام  به  خطاب  کالیی 
خواست.

درحاشیه:
نامه ای با امضای تمام اعضای شورای اسالمی شهر 
به تقی زاده خامسی شهردار سابق مشهد تقدیم شد.

علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، 
رضوی،  خراسان  استانداری  سرپرست  میرزایی  قربان 
رئیسی  االســالم  حجت  از  نمایندگی  به  خوراکیان 
نمایندگی  به  کاظمی   ، رضوی  قدس  آستان  تولیت 
در  شهردار  مشاور  تنهایی  فرشته  شهردار،  معاونان  از 
خامسی  زده  تقی  به  را  ای  نامه  تقدیر  معلوالن  امور 

اهدا کردند.
بازنشسته  و مشاوران  مدیران  معاونان،  از  هم چنین 
معاون  نخعی  رضــا  حمید  و  شد  تقدیر  شــهــرداری 
و  حمل  سابق  معاون  برکچی  وحید  شهردار،  سابق 
سابق  عالی  مشاور  شریفی  مهدی  شهرداری،  نقل 
مشهد،  شهر  اسالمی  شورای  ریاست  حوزه  رئیس  و 
ابراهیمی  حراست  اداره  سابق  رئیس  نوری  اکبر  علی 
علیرضا  مشهد  شهرداری  مستغالت  و  امالک  مدیر 
المللی  بین  نمایشگاه  سابق  مدیرعامل  نژاد  هوشنگ 
شهرسازی  مشاورسابق  معینی  مهدی  محمد  و  مشهد 

و معماری شهرداری مشهد  تقدیر شدند.
محمود  مشهد  شهردار  معارفه  و  تودیع  مراسم  در 
آیکان  و  مشهد  در  پاکستان  کشور  کنسول  بخاری 
حضور  نیز  مشهد  در  ترکیه  سرکنسول  کورتولوش 

داشتند.
به  را  شهر  کلید  حــالــی   در  خامسی  زاده  تقی 
از دریافت حکم  اگرچه قبل  محمدرضا کالئی داد که 
شهرداری یک نشست خبری در مدرسه محل تحصیل 
شهرداری  در  خدمت  ماه   14 طول  در  اما  کرد  برگزار 

حتی یک نشست خبری هم با خبرنگاران نداشت.
اعضای  از  محور  گو  و  گفت  کلیپی  مراسم  این  در 
عالوه  که  شد  پخش  مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش
و  شــورا  اعضای  خامسی،  زاده  تقی  با  گو  و  برگفت 
شهردار  ویژگی  به   ، گو  و  گفت  این  در  اش  معاونان 

سابق اشاره کردند.
کالئی  محمدرضا  از  کلیپی  پایان  در  چنین  هم 
شهردار جدید مشهد پخش شد که کالئی به آرزوهایش 
برای شهر و مردم مشهد پرداخت، و به ایجاد نشاط و 
بافت  مشهد،  جنوبی  ارتفاعات  به  رسیدگی  شادابی، 
در  شهری  شبانه  حیات  ایجاد  مطهر،  حرم  اطــراف 

مشهد، التیام زخم حاشیه نشینی اشاره کرد.
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صدرالحافظین: بسیاری 
از ورزشکاران در این 
رشته از سنین بسیار 

پایین این ورزش را 
شروع کرده اند و در حال 

حاضر که به سن 13 یا 
14 سالگی رسیده اند، 
کامال پخته و حرفه ای 

عمل می کنند

,,

تقی زاده خامسی شهردار سابق  تکریم و کالئی شهردار جدید مشهد معارفه شد

تداومامید
وحید داودی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

جابر انصاری مهاجم نیمکت 
در  استقالل  فوتبال  تیم  نشین 
محمدی  گل  یحیی  لیست  صدر 

برای نیم فصل دوم لیگ برتر قرار دارد.
تیم فوتبال پدیده که در نیم فصل نخست رقابت های 
لیگ برتر نتایج خوبی گرفته و در حال حاضر به طور 
موقت و تا پیش از دیدار امروز سپاهان مقابل استقالل 
فصل  نیم  برای  دارد،  قرار  جدول  صدر  در  خوزستان 

دوم به دنبال تقویت تیم خود است.
تقویت  دنبال  به  که گل محمدی  از خطوطی  یکی 
جابر  پست  این  برای  که  است  حمله  خط  است،  آن 
صدر  در  استقالل  نشین  نیمکت  مهاجم  انصاری 
لیست یحیی قرار دارد. استقاللی ها قصد دارند برای 
نیم فصل دوم انصاری را از لیست خود کنار بگذارند و 

این می تواند جذب این مهاجم را برای تیم خراسانی 
آسان کند.

فعالیت های  همچنین  و  بازیکن  این  جذب  البته 
منوط  فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل  در  پدیده  تیم  دیگر 
به رسیدن بودجه به این باشگاه است که تاکنون این 
در  بودجه  تزریق  آیا  ببینیم  باید  است.  نیفتاده  اتفاق 
این موقعیت به کمک تیم یحیی می آید تا بتواند تیم 

خود را تقویت کند یا نه. 

در  خراسان  پدیده  دروازه بــان 
گل  روی  بر  هجمه ها  به  انتقاد 
که  چیزی  همه  گفت:  استقالل 
دلشان خواست را دیدند اما وقتی پژمان زیرم را خالی 

کرد را هم دیدند؟
تهران  استقالل  برابر  شیت  کلین  با  بهزادی  یوسف 
را  پدیده  دروازه  اول  نیم فصل  در  بار  هشتمین  برای 
بسته نگاه داشت اما به شدت از هجمه گل استقالل 
انتقاد کرد و گفت: طوری می گویند که داور به ضرر آنها 
عمل کرده که انگار داوری یک طرفه بوده اما فراموش 
کرده اند که در همان صحنه، اول که داور چون آفساید 
اعالم کرد بازیکنان ما به گمان آفساید ایستادند و بعد از 
آن هم وقتی من به هوا بلند شدم پژمان منتظری زیرم را 

خالی کرد که توپ از دستم درآمد.

به  آزادی  ورزشگاه  در  بار  اولین  که  بهزادی 28ساله 
میدان رفته بود، تصریح کرد: خدا شاهد است که اولین 
بار بود که در آزادی گلری می کردم چون اولین سالی 
و شکر  بازی می کنم  ایران  لیگ برتر  در  است که اصال 
خدا با اعتماد آقا یحیی و آقای فنایی االن بعد یک نیم 

فصل بین سه گلر اول به لحاظ کلین شیت هستم.
یادآور شد:  سنگربان اسالمشهری پدیده در خاتمه 
چون سال اولم در لیگ برتر هست بلد نیستم وقتی رویم 
خطا می شود، پیاز داغش را زیاد کنم که داور راحت تر 
خطا را بگیرد اما باور کنید اگر بلد بودم و وقتی پژمان 
خطا کرد طور دیگری زمین می آمدم این داستان ها را 
پیش نمی آوردند. مگر جز این است که کوچکترین تاثیر 

بازیکن حریف روی گلر را باید داور خطا اعالم کند؟

پیام  نوجوانان  والیبال  تیم 
مسابقات  به  که  رضوی  خراسان 
والیبال لیگ برتر نوجوانان قهرمانی 
کشور در کاشان اعزام شده بود، با کسب 5 پیروزی پی 

درپی قهرمان گروه الف کشورشد.
بازیکنان  موفقیت  ــورد  درم سرمربی  حامدصمدی 
والیبال  آینده  بازیکنان  این  گفت:  پیام  تیم  نوجوان 
خراسان را تشکیل خواهند داد که نیاز جدی به حمایت 
صحنه  در  فصل  طول  در  باید  و  دارنــد  مراحل  درهمه 

مسابقات حضور داشته باشند.
وی افزود:با حمایت شهرداری و شورای شهر مشهد و 
باشگاه پیام، پس ازسال ها تیم نوجوانان خراسان رضوی 
در حالی به مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور اعزام 
شد که درنوع خود بی سابقه بود و نوجوانان استان دراین 

رقابتها نشان دادند که اگرحمایت و امکانات فراهم باشد 
افتخار  دور  چندان  نه  های  مانندگذشته  به  توانند  می 

آفرین باشند.
این  در  کــرد:  تصریح  پیام  نوجوانان  تیم  سرمربی 
مسابقات تمام تیم ها با سرمایه های اصلی خود به میدان 
آمده بودند اما نوجوانان خراسان هرچه درتوان داشتند 
قدرتمند  خودتیم  دیدار  ودرآخرین  گذاشته  نمایش  به 
پیکان تهران، قهرمان فصل گذشته را 3 بر1 از پیش روی 
خود  به  را  الف  گروه  قهرمانی  سربلندی  با  و  برداشتند 

اختصاص دادند.

تیم والیبال نوجوانان پیام خراسان بدون شکست قهرمان شدبهزادی: منتظری روی من خطا کردمهاجم استقالل در راه مشهد

حضور یک میلیون و 600 هزار جوان 15 تا 29 سال 
همه  بــرای  خوبی  بسیار  ظرفیت  رضــوی  خراسان  در 
نتایج  و  است  بوکس  ورزش  ویژه  به  ورزشی  رشته های 
درخشان بوکسورهای استان در رده های مختلف سنی 
نشانگر آینده درخشان پیش روی این رشته ورزشی در 

استان می باشد.
بوکسورهای جوان  از  نفر  ایرنا، دعوت سه  به گزارش 
تیم ملی جوانان در  انتخابی  اردوی  به  خراسان رضوی 
قم، کسب مقام سومی حسین شایسته بوکسور نوجوان 
استان در دهمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور 
این  نوجوان  بوکسور  براتی  علی  سوم  مقام  همدان،  در 
استان در نخستین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای 
برتر بوکس کشور در زاهدان و کسب مقام نایب قهرمانی 
بوکس بزرگساالن کشور بوسیله محمد شوریان در اهواز 
برخی از دست آوردهای بوکسورهای استان در ماه های 

اخیر است. 
این نتایج امیدها را برای افتخار آفرینی هرچه بیشتر 
کرده  زنده  ملی  مختلف  عرصه های  در  ورزشکاران  این 

است.
تمرکزبرردههایسنیپایه

زمینه  در  ــوی  رض خــراســان  بوکس  هیئت  رئیس 
با  گفت:  استان  بوکس  بــرای  هیئت  این  برنامه های 
بوکس  فدراسیون  راس  در   96 ماه  دی  از  که  تغییراتی 
انجام شد دست و بال هیئت های استانی بازتر شده و در 

اجرای برنامه های بهتر می توانند اقدام کنند.
حسین صاحبی افزود: هیئت بوکس استان هم که از 
حدود یکسال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است تمرکز 
خود را بر روی رده های سنی پایه نونهاالن، نوجوانان و 
تا برای رده های سنی امید و بزرگسال  جوانان گذاشته 

هم جایگزین های خوبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه جایگاه بوکس استان پیش از این در 
مختلف  مقام های  با  داشت:  اظهار  بود  کشور  رتبه 28 
که بوکسورهای خراسان رضوی در مسابقات کشوری به 
دست آورده اند هم اکنون به رتبه 15 کشور رسیده ایم و با 
هدفگذاری انجام شده سال آینده جزو 10 رتبه نخست 

کشور خواهیم بود.
گسترش  و  توسعه  برای  اخیر  یکسال  در  گفت:  وی 
در  دیگر  هیئت  سه  هم  شهرستان ها  در  ورزش  این 
هیئت   14 به  آنها  تعداد  و  شده  فعال  شهرستان ها 

شهرستانی رسیده است.
صاحبی افزود: 18 باشگاه هم در رشته بوکس در شهر 
مشهد فعالیت دارند که با بازرسی هایی که انجام می شود 

امکانات و مجوزهای آنها بررسی می شود.
بوکسورها،  همه  انسجام  و  اتحاد  داشت:  اظهار  وی 
محوری  اولویت های  جمله  از  پیشکسوتان  و  مربیان 
هیئت بوکس استان است و کنار هم بودن عامل بسیاری 

از موفقیت هاست.
میزان  است  شده  باعث  برنامه ها  همین  گفت:  وی 
موفقیت بوکسورها افزایش و دعوت به اردوهای انتخابی 
تیم ملی رشد پیدا کند بطوری که هم اکنون پنج بوکسور 
استان از رده های مختلف سنی در اردوهای انتخابی تیم 

ملی حضور دارند.
موفقیتهانسبتبهامکاناتجایتقدیردارد

یکی از داوران بوکس استان هم گفت: بوکس خراسان 
تیم  سه  جزو  همیشه  بزرگساالن  سنی  رده  در  رضوی 
برتر کشور بود اما برخی سیاست ها و برنامه های اشتباه 
گذشته باعث شد بوکس استان از دیگر استان ها عقب 
بیفتد بطوریکه دیگر کسی به اردوی انتخابی تیم ملی 

هم دعوت نمی شد.
تجهیزات  و  امکانات  اینکه  بیان  با  ارقبائی  مصطفی 
در کنار برنامه ها و سیاست های درست نقش مهمی در 
موفقیت ورزشکاران دارد افزود: هم اکنون از نظر رینگ 
و امکانات نسبت به استان هایی مثل تهران و خوزستان 

که همین هفته میزبان مسابقات کشوری بود امکانات 
کمتری داریم و بوکسورها با امکانات و تجهیزات کم در 

سطح کشور افتخار آفرینی می کنند.
وی اظهار داشت: پارسال هزینه یک رینگ پنج در پنج 
متر 250 میلیون ریال بود و امسال با باال رفتن هزینه ها 
و  است  کرده  پیدا  افزایش  هم  استاندار  رینگ  قیمت 
مشهد دست کم در هر گوشه شهر یک سالن مجهز نیاز 
در  استاندارد  رینگ  یک  اکنون  هم  که  حالی  در  دارد 

مجموعه ورزشی بهشتی موجود است.
ارتقای  و  داوری  کالس های  بــرگــزاری  گفت:  وی 
درجه های علمی نیز نقش مهمی در انتقال آموزش ها به 
بوکسور های رده های سنی پایه دارد و بی نظمی در این 

زمینه به مربی و بوکسور لطمه می زند.
ارقبائی افزود: با نظم و انضباط خوبی که در یک سال 
اخیر بوجود آمده هم اکنون 40 داور با درجه های مختلف 

علمی زیر پوشش هیئت بوکس استان قرار دارند.
اتحاد،رمزموفقیت

نایب قهرمان بوکس بزرگساالن کشور هم گفت: برخی 
شد  باعث  گذشته  نادرست  سیاست های  و  برنامه ها 
بورکسورهای مختلف از این رشته کناره گیری کنند و با 
اتحاد و انسجامی که هم اکنون ایجاد شده وضعیت بهتر 

شده است.
محمد شوریان افزود: رسیدگی به وضعیت بوکسورها، 
ایجاد نظم و برگزاری منظم مسابقات و پیگیری وضعیت 
ورزشکاران باعث بازگشت مجدد بوکسورها به این ورزش 
در استان شده است هرچند ساخته شدن بوکسورهای 
جدید نیاز به زمان دارد اما اشتیاقی که در رده های سنی 
پایه استان دیده می شود به خوبی می تواند آینده بوکس 

استان را درخشان کند.

چشم انداز روشن پیش روی بوکس خراسان رضویخبرخبر

سالمت
ورزش در خانه برای تناسب اندام 

خانم ها

در گفت و گو با »صبح امروز« مطرح شد:

برسیم بههدفمان تا همقسمشدیم
در سکوت خبری رسانه ها و مسئولین ورزشی، 4کاراته کار مشهدی به اردوی تیم ملی راه یافتند

جاویدی: روندی که برای تمرینات طی شد، آسان نبود و هماهنگ کردن بچه های حدود 13 سال زمان 
زیادی گرفت

,,

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306013000865 
– 1397/04/28 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 حسین محمدزاده بشماره شناسنامه 5050 و کدملی 0052765679 صادره از تهران فرزند محمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 237/32 
مترمربع پالک شماره 2370 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی ایشان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

محمدرضااجتهادیعرب-رئیسثبتاسنادوامالکگناباد

)9/286(هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی)1315(
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 139760306005001315هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
کمال آزادحسین آباد فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 1070 صادره از ساری در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61/50 مترمربع پالک شماره 147 فرعی از 106 اصلی 
واقع در اراضی چشمه مراد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم ربابه قلیچ 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 اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخانتشارنوبتاول97/09/25تاریخانتشارنوبتدوم97/10/10

علیامینی-رییـسثبـتاسـنادوامـالکنیشـابور

))اگهیمزایده((
محکوم له: محمد جواد میر بیرجندی فرزند محمد ابزاهیم به آدرس تربت حیدریه – خیابان سیلو – ابریشم 8 – نبش یاسمن – پالک 14

محکوم علیه: مهدی نجفی فرزند ذوالفقار  به آدرس تربت حیدریه – میدان کاشانی – ابتدای خیابان شهید بهشتی – مغازه سوم – سمت چپ
محکوم به : مبلغ31/180/216ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی و نیز مبلغ 1/250/000 ریال بابت ل بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 971716/ احکام شورا

مورد مزایده: شامل 1- کامپیوتر با کیس و موس مستعمل به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال – 2- هود مستعمل به مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال -3-صندلی چرخ 
دار مستعمل به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال -4- سه عدد صندلی راحتی مستعمل به مبلغ سه میلیون ریال -5- میز کار مستعمل به مبلغ دو میلیون ریال -6- بخاری 
مستعمل گازی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال -7- سینک ظرف شویی و شیر مربوطه به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا 
به مبلغ 16/100/000ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز یکشنبه تاریخ 1397/10/16 از 
ساعت 11 الی 12 بعداز ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند . ضمنا حداقل ٪10 

بهای مورد مزایده نقدا 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. 
دفتراجرایاحکاممدنیشوراهایحلاختالفدادگستریشهرستانتربتحیدریه

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککاشمر

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306012002501 و 139760306012002502 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیده عرب نائی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 40 صادره از کاشمر در 4دانگ 
به  یکباب ساختمان  از ششدانگ  از کاشمر در 2دانگ مشاع  فرزند رضا بشماره شناسنامه 0890422982 صادره  نائی  برمکی  یکباب ساختمان ومهدی  از ششدانگ  مشاع 
مساحت 224/74 متر مربع ازپالک 1095 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی خانم حمیده عرب نائی 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/25-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/10/10

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306271002662 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد باوفای فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 84669 صادره از مشهد در یک باب خانه / به مساحت234 متر مربع قسمتی از پالک 775 فرعی از 78 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در بلوار هدایت 49 پالک 3 خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: 891
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده 
اســت و تنها آن كس بخشــنده اســت كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشــد ؛ 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: 0۶:37اذان مغرب: ۱۶:39 

اذان صبح فردا: 05:0۶

نیمه شب شرعی: ۲۲:4۲

غروب آفتاب:۱۶:۱8 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: ۱۱:۲7

اسرا

صالبت، اســتواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن اســت... چنین مران دین باور از آسیب نسیان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا 
مصون اند، چنین نام آورانی كه اهل سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، 

زیرا تقوا كلید استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
 

سروش هدایت، ج 3، ص176

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306012001791 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا 
مرادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 688 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/70 متر مربع ازپالک 189 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه 
خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر رحمتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
 – برابر رای شماره 139760306013001381  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
1397/07/22 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 غالمحسین برادران بشماره شناسنامه 15 و کدملی 5629874624 صادره از گناباد فرزند رجبعلی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 240/51 مترمربع 
پالک شماره 2370 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی ایشان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

محمدرضااجتهادیعرب-رئیسثبتاسنادوامالکگناباد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
 – برابر رای شماره 139760306013001386  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
1397/07/32 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 امیر پور رضا بشماره شناسنامه 35 و کدملی 0919316980 صادره از گناباد فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطقه باغ محصور به مساحت 527/67 مترمربع پالک 
شماره 129 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالکریم جعفریان شهری ایشان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

محمدرضااجتهادیعرب-رئیسثبتاسنادوامالکگناباد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
 – برابر رای شماره 139760306013000054  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
1397/01/16 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 امیر مسعود اسماعیل زاده بشماره شناسنامه 849 و کدملی 0066720737 صادره از تهران فرزند قدرت در ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 45/46 مترمربع 
پالک شماره 2295 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از زهره و بتول و فاطمه و علی شهرت همگی ابراهیم نیا)تعدادی از ورثه 
مرحوم غالمحسین ابراهیم نیا( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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. 
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

محمدرضااجتهادیعرب-رئیسثبتاسنادوامالکگناباد

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادذمه(
بستانکار:بتول سادات جعفری فرزندسیدابوالقاسم ساکن سبزوار

بدهکار:سیدحسین جعفری فرزندسیدهاشم ساکن سبزوارششتمد
موردمزایده ومحل آن:یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ پالک سیزده هزاروسیصدونودوهفت فرعی جداشده از صدوسی وشش فرعی از دواصلی بخش12سبزواردرسامانه جامع امالک 
بنام سیدحسین جعفری فرزندسیدهاشم ثبت وسندمالکیت بشماره چاپی158011ب95وبشماره دفترامالک الکترونیکی 139620306011009705صادرشده است وششدانگ 
محدود به حدود ذیل است:شماال درب ودیواریست بطول9/70متر به کوچه بن بست شرقادیواریست بطول20/30متربشماره2071 13280فرعی جنوبادرب ودیواریست بطول9/70متر 
به خیابان غربادیواریست بطول19/85متر بشماره13281 136 2073فرعی که برابرنظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ بمبلغ ریال ارزیابی قطعی گردیده وبصورت یکباب منزل 
مسکونی باقدمت حدود35سال بانمای سفال سه سانتی سازه ساختمان دیوارباربر دارای امتیاز آب وبرق وگاز شهری واقع درسبزوار خیابان ولیعصر بعدازچهارراه نرسیده به ولیعصر13شمال 
که خود مدیون درآن سکونت دارد میباشدکه درقبال قسمتی ازطلب بستانکار درپرونده اجرایی کالسه 9600855در روزیکشنبه مورخه 97/10/16ازساعت9صبح الی12ظهر درمحل 
شعبه اجرای ثبت اسنادسبزوار ازطریق مزایده حضوری نقدا بفروش میرسدمزایده ازمبلغ یک میلیاردوسیصدوپنجاه وشش میلیون ونهصد وسی وهفت هزاروپانصدریال شروع و به باالترین 
رقمی خریدارداشته باشدفروخته میشودوهزینه های سندانتقال اعم ازعوارض شهرداری مالیات دارایی ودیگر ادارات ذیربط مشخص نبوده وبعهده برنده مزایده وتنظیم سندانتقال منوط 
به ارائه مفاصا حساب میباشدواجرای ثبت تکلیفی درتخلیه ملک مشاع نداشته وضمنا هزینه های قانونی واجرایی مطابق مقررات وصول میگرددوچنانچه روزمزایده مصادف باتعطیل رسمی 

گرددجلسه مزایده روزبعد ازآن درهمان ساعت ومکان تشکیل میگردد.)م الف 97/100/1299(
تایخانتشار:یکشنبه1397/9/25

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306271002723 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد 
ابراهیم محسنی ده سرخ فرزند حسین بشماره شناسنامه 894 صادره از احمدآباد در ششدانگ یک باب انباری / به مساحت825/30 متر مربع قسمتی از پالک 17 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در بلوار میای بعد از کمپوست شهرداری مقدار 350 مترمربع خریداری از غالمرضا بیدل بازه و مقدار 475/3 مترمربع خریداری از محمد علی غفوری کریم آباد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: 927
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306271002673 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
اسماعیل فضلی نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 11 صادره از بیرجند در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت123/87 متر مربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
عبادی 71 فاطمیه 19 یاسر 12 جنب پالک 160 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
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: 913
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306271002653 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض موقوفه اوالدی میرزا 
علی اکبر نوقانی به درخواست آقای محمد علی نوقانی فرزند محمد مهدی بشماره شناسنامه 62797 صادره از مشهد) به عنوان تولیت موقوفه اوالدی میرزا علی اکبر نوقانی( در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت8306متر مربع قسمتی از پالک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار رسالت شمالی اراضی سیس آباد متعلق به خود موقوفه )سهم مشاعی موقوفه( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: 915
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/25

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

مفقودی
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میباشد ساقط اعتبار درجه از و

میز خبر
ظریف: موشک های ایران قابل مذاکره نیست /بانک ها دالر را گران تر از بازار می خرند

معاون رئیسی جواِب معاون روحانی را داد/ایران در یک قدمی ثبت رکورد تولید از بزرگ ترین میدان گاز جهان

    ظریف: موشک های ایران قابل مذاکره 
نیست

جمهوری  خارجه  امــور  وزیــر  ظریف  محمدجواد 
قطعنامه  واشنگتن  اینکه  بر  تأکید  با  ایران  اسالمی 
و  کرده  نقض  را  ملل  سازمان  امنیت  شورای   2231
بزند،  اتهام  ایران  به  نیست که دراین باره  در موقعیتی 

نیست. قابل مذاکره  ما  تصریح کرد: موشک های 
پست های  در  دامــادهــا  انتصاب     

مدیریتی؛ این بار داماد احمد خاتمی
با  خــود  توییتر  در  اصولگرا  رســانــه ای  فعال  یک 
رئیس جمهور  داماد  انتصاب  خبر  بر  گذاشتن  صحه 
به عنوان معاون وزیر کار، نوشت که عالوه بر آن داماد 
به  نیز  خاتمی  احمد  سید  حجت االسالم والمسلمین 
و رئیس حوزٔه  برنامه  سمت مشاور نوبخت در سازمان 
نیوز،  انصاف  گزارش  به  است.  شده  منصوب  ریاست 
و  نوبخت  محمدباقر  مشاور  میرخلیلی،  حسین  سید 
است  برنامه وبودجه  سازمان  در  ریاست  حوزٔه  رئیس 
حجت االسالم والمسلمین  دامــاد  می شود  گفته  که 
پاسخ  در  خاتمی  آقــای  اســت.  خاتمی  احمد  سید 
آقای  اینکه  »آیا  که  نیوز  انصاف  تلفنی  سؤال  این  به 
می کند؟«،  تأیید  را  است  ایشان  داماد  میرخلیلی 
حسین  سید  پــدر  بپرسید.«  خودشان  »از  گفت: 
میناب  اصولگرای  نمایندٔه  دور  چند  نیز  میرخلیلی 
رفیعی  مجید  است.  بوده  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بود:  نوشته  خود  توییتر  در  اصولگرا  رسانه ای  فعال 
معاون  به عنوان  روحانی  داماد  انتصاب  هم  »ظاهرًا 
سید  ــاد  دام که  آمــد  خبر  هم  و  ــوده  ب ــت  درس ــر  وزی
و  برنامه وبودجه  سازمان  دفتر  رئیس  خاتمی  احمد 
#برنامه_ریزی_منطقی«  است  شده  نوبخت  مشاور 
سال  متولد  میرخلیلی،  سیدحسین  حجت االسالم 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  سمت  در  پیش ازاین   60

اوقاف حضور داشته است. پشتیبانی سازمان 
    ایران در یک قدمی ثبت رکورد تولید 

از بزرگ ترین میدان گاز جهان
افزایش  از  پــارس  گــاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
میدان  از  گاز  برداشت  مترمکعبی  میلیون   56 روزانه 
با  گفت:  و  داد  خبر  امسال  پایان  تا  پارس جنوبی 

از  تولید  در  تازه ای  رکورد  ظرفیت،  این  به  دستیابی 
محمد  می شود.  ثبت  جهان  گازی  میدان  بزرگ ترین 
مشترک  میدان  از  ایران  اکنون  افــزود:  مشکین فام 
گاز  مترمکعب  میلیون   580 روزانــه  جنوبی،  پارس 
توسعه ای،  برنامه های  تحقق  با  که  می کند  برداشت 
این رقم تا پایان امسال افزایش قابل توجهی می یابد. 
فازهای  از  یک  هر  از  بهره برداری  با  کرد:  اضافه  وی 
پارس جنوبی تولید ناخالص ملی به میزان یک درصد 
حوزه های  از  هیچ یک  درحالی که  می یابد،  افزایش 
بهبود  در  را  تأثیری  چنین  ملی  سطح  در  اقتصادی 
شرکت  مدیرعامل  ندارند.  کشور  اقتصادی  شاخص 
به  شدن  نزدیک  با  کرد:  یــادآوری  پارس  گاز  و  نفت 
نیاز  مستمر  و  پایدار  تأمین  ضرورت  و  زمستان  فصل 
درحال توسعه  فازهای  از  بهره برداری  کشور،  گازی 
است./  گرفته  خود  به  بیشتری  شتاب  پارس جنوبی 

تارنمای وزارت نفت
   بانک ها دالر را گران تر از بازار می خرند

بانک ها  سوی  از  یورو  و  دالر  خرید  نرخ  )شنبه(  روز 
کاهشی شد که البته نسبت به نرخ صرافی ها در بازار 
نرخ خرید  آذر(   24( دیروز  بانک ها  است.  بیشتر  آزاد 
دالر  هر  دیــروز   13 ساعت  تا  و  دادنــد  کاهش  را  ارز 
آمریکا را 10 هزار و 93 تومان خریدند. همچنین نرخ 
خرید یورو نیز نسبت به آخرین روز هفته قبل کاهشی 
درصورتی که  است.  تومان   415 و  هزار   11 و  بوده 
بانک ها  در  دالر  هر  گذشته  هفته  پایانی  ــای  روزه
و  هزار   12 یورو  هر  و  تومان   111 و  هزار   10 قیمت 
خرید  قیمت  دیروز  می شد.  خریداری  تومان   122
است./  تومان   714 و  هزار   12 بانک ها  در  نیز  پوند 

یسنا ا
آزاد  بخشایش  علی  و  کاظمی  پرویز     

شدند
بانک  اسبق  هیأت مدیرٔه  رئیس  کاظمی«  »پرویز 
بخشایش«  »علی  با  همراه  پیش  چندی  که  سرمایه 
بودند  شده  بازداشت  بانک  همین  اسبق  مدیرعامل 
کاظمی  است.  شده  آزاد  زندان  از  گذشته  چهارشنبٔه 
قید  »به  گفت:  نیوز  انصاف  خبرنگار  با  گفتگو  در 
این  میزان  از  کاظمی  آقای  البته  شده ام«  آزاد  وثیقه 

وثیقه حرفی نزد و تنها در پاسخ به سؤالی در این مورد 
پاسخ  در  کاظمی  نیست«.  زیاد  بوده،  »کم  که  گفت 
حل  »دیگر  گفت:  است،  بوده  چه  اتهامات  اینکه  به 
صالح  فعالً  شاید  شوید.  واردش  نمی خواهد  شده، 
اینکه  به  پاسخ  در  کاظمی  پرویز  بگویم.«  که  نباشد 
بسته  »هنوز  گفت:  است  وضعیتی  چه  در  پرونده 
سوءتفاهم ها  این  به زودی  انشاالله  اما  است،  نشده 
دربــارٔه  کاظمی  آقای  همچنین  می شود.«  برطرف 
علی بخشایش که همراه با او بازداشت شده بود گفت 

که او هم آزاد شده است. / انصاف نیوز
به  افزایش همکاری تهران و دهلی نو      

نفع دو کشور و منطقه است
افزایش  این که  بیان  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
کشور  دو  نفع  به  دهلی نو  و  تهران  میان  همکاری 
برای  ظرفیت ها  همه  از  باید  گفت:  است،  منطقه  و 
توسعه مناسبات ایران و هند در همه سطوح استفاده 
ایران  سفیر  دیدار  در  دیروز  جهانگیری  اسحاق  کرد. 
کشور  دو  همکاری های  سطح  افزایش  دهلی نو  در 
بزرگ ایران و هند را به نفع دو کشور و منطقه ارزیابی 
ثبات  ایجاد  به  می تواند  همکاری ها  این  گفت:  و  کرد 
جهانگیری  کند.  کمک  منطقه  در  بیشتر  امنیت  و 
اسالمی  جمهوری  کشور  دو  روابــط  گسترش  بــر 
و  کرد  تأکید  زمینه ها  همه  در  هندوستان  و  ایــران 
ارتقا سطح  برای  از همه ظرفیت ها  استفاده  خواستار 
پایگاه  شد./  کشور  دو  اقتصادی  و  تجاری  مناسبات 

رئیس جمهوری اول  معاون  اطالع رسانی 
"مشاور  از  هم  دولت"  "روزنامه     

روحانی" شاکی شد
عنوان  ــا  ب مطلبی  انــتــشــار  ــا  ب دولـــت  روزنــامــه 
آشنا  اخیر  سخنان  به  موافقان"  "موقعیت شناسی 
برخی  ــود  وج نــوشــت:  ایــران  داد.  نشان  واکــنــش 
بخصوص  اســت  طبیعی  دولــت  در  اختالف نظرها 
نه  و  اســت  اصولگرا  نه   – اعتدال  دولــت  جنس  که 
اما  مهم،  دارد.  اقتضایی  همچنین  اصالح طلب- 
تراوش  البته  و  تصمیم گیری هاست  در  هماهنگی 
نکند.  ناهماهنگی  القای  آن که  درون  از  واحد  صدای 
انتخاب  در  هم  رئیس جمهوری  می رسد  نظر  به 

که  داشته  اهتمام  مهم  این  به  نسبت  خود  همکاران 
دولت  اعالمی  سیاست های  باید  کابینه  ارشد  مدیران 
مصاحبه  گذشته  روز  چند  در  باشند.  داشته  قبول  را 
و  داغ  سوژه  رئیس جمهوری  مشاور  آشنا  حسام الدین 
که  دولت  منتقد  رسانه های  برخی  برای  بود  مناسبی 
آشنا  کنند.  برجسته  را  دولت  در  اختالف نظر  القای 
اعضای  برخی  مورد  در  را  مسائلی  مصاحبه  آن  در 
دولت  طرفدار  سیاسی  چهره های  همچنین  و  دولت 
هم  آن ها  واکنش  با  بود  طبیعی  قاعدتًا  که  کرد  بیان 
که  شرایطی  در  بخصوص  وضعیت  این  شود.  روبه رو 
اعمال  با  مواجهه  متوجه  را  خود  اصلی  تمرکز  کابینه 
کرده  مشکالت  حل  برای  تدبیر  و  خارجی  فشارهای 
باشد  تمرکز  این  زننده  برهم  می تواند  هم  اســت، 
به  دادن  گل  پاس  حکم  در  سیاسی  لحاظ  به  هم  و 
طرح  از  دولت  اگرچه  باشد.  داخلی  مخالفان  و  رقبا 
رئیس جمهوری  شخص  و  ــدارد  ن ابایی  انتقادات 
و  راه  وزارت  مدیران  و  وزیر  با  جلسه  در  اخیرًا  هم 
این  مجموعه  به  را  انتقادهایی  و  توصیه ها  شهرسازی 
به منزله  که  نقدها  این  حساب  اما  داشت،  وزارتخانه 
شناسایی آسیب ها و ارائه راهکار برای حل آن هاست، 
جداست و نه تنها مضر نیست که مفید هم هست. اما 
در ضرورت پرداختن به برخی مسائل گاه شخصی که 
مضاف  است.  تردید  نیست،  آن  در  ملی  ثواب  و  خیر 
بر اینکه برخی انتقادها و حتی گالیه های این چنینی 
بیشتر  شفافیت  و  صراحت  با  و  رودررو  می توان  را 
باشد.  شدن  رسانه ای  به  نیازی  آنکه  بدون  کرد  بیان 
این  دولت  حاشیه سازان  و  منتقدان  جبهه  به هرروی 
روزها به اندازه کافی تحرک دارد که نیازی به گشودن 

جبهه ای در درون دولت و حامیان آن نباشد.
    انتقادات تندوتیز دولت از احمدی نژاد

خوب  ــردم  م گفت:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
می دانند کسی که این همه مشکالت را برای ما ایجاد 
آورده است. سید  به وجود  را  این همه تحریم ها  و  کرد 
درباره  احمدی نژاد  پیشنهاد  درباره  واعظی  محمود 
سابق  مسئول  این  گفت:  یارانه ها،  شدن  برابر  چند 
همه  شما  اگر  می زند.  مختلفی  حرف های  کشور 
متضاد  بسیار  اوالً  بگیرید  نظر  در  را  او  حرف های 

است دوم این که با عملکرد گذشته خود او در تناقض 
فرد  این  کرد:  تأکید  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  است. 
یک عوام فریبی را شروع کرده است و فکر می کند در 
و  است  اقتصادی شروع شده  که یک جنگ  شرایطی 
هستند،  مضیقه  در  مردم  از  قشری  داریم  هم  قبول 
می تواند با شعار و این طور مسائل خود را مطرح کند. 
را  قول هایش  و  دولت  آن  عملکرد  اینکه  بیان  با  وی 
به  سال ها  گذشت  از  بعد  که  امروز  کرد:  بیان  دیدیم، 
که  می کنیم  مشاهده  می رویم،  مختلف  استان های 
دولت  که  پروژه هایی  مختلف  استان های  در  هنوز 
این فرد با رقم های باالیی قول داده، هنوز کلنگ زنی 
گاهی  آ ما مردم  هم نشده است. واعظی گفت: مردم 
هستند و می دانند کسی که این گرفتاری را به وجود 
با  را  ما  روابط  و  کرد  ایجاد  ما  برای  را  تحریم  آورد، 
رئیس  است.  کسی  چه  زد  هم  به  همسایه  کشورهای 
گروه های  امروز  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  دفتر 
حداقل  شده اند،  ضدش  بر  ایشان  حامی  سیاسی 
باشند  داشته  قبولش  باید  که  خــودش  هم فکران 

ایلنا را دارند./  چنین حسی 
   پاسخ لری آذری جهرمی به یک کاربر 

ییتر تو
طی  ارتباطات  وزیــر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
مجازی  فضای  رایج  کاله برداری  دو  پیرامون  توییتی 
آذری  پست  زیر  توییتر  کاربر  یک  کرد.  گاه سازی  آ را 
گاه سازی  جهرمی به زبان لری نوشت: ما این چنین آ
برسد،  هستید  مسئول  که  شما  گوش  به  که  می کنیم 
تو  برای  ما  کسی؟  چه  برای  می کنید  گاه سازی  آ شما 

می زنیم تو برای کی می زنی؟
کاربر  یک  انتقاد  پاسخ  همچنین  ارتباطات  وزیر 
گاه سازی  آ داد:  این گونه  لــری  زبــان  به  را  توییتر 
می کنم برای همتون که یه مشت آدم بی خبر گوشتان 
را نبرند، ایشالله شما مسئولیت شناس باشید به بقیه 

هم بگویید تا کاله سرشان نرود.
روحانی  معاون  جواِب  رئیسی  معاون      

را داد
انجمن  دبــیــرکــل  ــوی  ــوس م ــن  ــدی ــظــام ال ن ســیــد 
سخنان  بــه  واکــنــش  در  مسلمان  روزنــامــه نــگــاران 

ــارات  ــه ــر رئــیــس جــمــهــور دربــــاره اظ ــت ــس دف ــی رئ
شهید  دانشگاه  در  رئیسی  حجت االسالم والمسلمین 
انتخابات  گفته اند  واعظی  ــای  آق گفت:  بهشتی 
این  وقت  دیگر  االن  و  شد  تمام   96 اردیبهشت  در 
رئیسی  آقای  اظهارات  درحالی که  نیست،  حرف ها 
رویکرد  یک  به  انتقاد  و  نداشت  انتخابات  به  ربطی 
متأسفانه  که  است  سیاسی  حوزه  در  تخریبی  کالن 
برخی  و  رئیس جمهور  ــای  آق توسط  سال هاست 
وی  مــی شــود.  دنبال  ایشان  حامیان  و  اطرافیان 
ایشان  حامیان  حلقه  و  روحانی  آقای  کرد:  تصریح 
ریاست  انتخابات  ایام  در  چه  یازدهم،  دولت  در  چه 
اخیر،  هفته های  و  ماه ها  همین  در  چه  و  جمهوری 
پیش  را  خود  مدنظر  پروژه های  دارنــد  قصد  هرگاه 
هراسی  رقیب  و  ســازی  دوقطبی  بــازی  یک  ببرند، 
از  مردم  ترساندن  با  می کنند  تالش  و  می اندازند  راه 
طرف مقابل، ایده های خود را عملیاتی کنند. معاون 
به  اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  رسانه  و  ارتباطات 
برجام  تصویب  ایام  در  دوقطبی سنگین  ایجاد فضای 
و طیف حامی  رئیس جمهور  یازدهم، گفت:  در دولت 
را  آن ها  برجام  منتقدان  به  شدید  حمله  با  ایشان 
قطع  طرفداران  و  مذاکره  مخالفان  تحریم،  کاسبان 
برجام  با  که  بودند  و مدعی  دنیا می خواندند  با  رابطه 
ایام  افزود: در  همه مشکالت مردم حل می شود. وی 
انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم که همین 
شده ای  قطبی  ادبیات  چه  سمت  به  را  فضا  جریان 
ایده  هیچ  روحانی  آقای  درحالی که  کرد.  منحرف 
نکرد، صرفًا  ارائه  اداره کشور  برای  و روشنی  مشخص 
کذب  و  بی سابقه  تخریبی  ادبیات  با  رقبا  به  حمله  بر 
آلودی تمرکز کرد که نمونه های آن ادعای دیوار کشی 
افزایش  و  دیگر  کشورهای  با  جنگ  بروز  و  خیابانی 

قیمت دالر تا 5000 تومان بود./ فارس


