
شنبه   08   دی ماه 1397 0 21  ربیع الثانی  1440 
سال دوم  شماره 372 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 3 بخوانید

ارز نفتی، ثبات را از اقتصاد گرفته است

بچه سرراهی
تکلیف نماینده فوتبال خراسان در لیگ برتر 

فوتبال کشور هنوز معلوم نیست

مراسم افتتاح »نشر چشمه« با حضور چهره های 
سرشناس برگزار شد

پاتوقی جدید برای کتاب بازهای 
مشهدی

پیمانکار پروژه کتابخانه مرکزی مشهد عنوان کرد

پروژه کتابخانه مرکزی مشهد با 
ورود نهاد جانی دوباره گرفت

قاضی زاده هاشمی

در برخورد با فساد از کشور 
غیراسالمی مثل فرانسه عقب 

هستیم

در شورای مسکن خراسان رضوی تصویب شد

۷۰ میلیارد ریال برای زیرساخت  
مسکن مهر استان

از روز دوشنبه که خبر درگذشت آیت ا... سیدمحمود هاشمی شاهرودی در رسانه ها 
منتشر شد، گمانه زنی درباره تعیین رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

فضای مجازی مطرح بود. برخی معتقد بودند با توجه به تقویت شدن احتمال انتصاب 
آیت ا... سیدابراهیم رئیسی بر ریاست قوه قضائیه، از میان حجت االسالم والمسلمین 

ناطق نوری و آیت ا... آملی الریجانی یکی بر کرسی...

امام جمعه مشهد گفت: فتنه 88 گذشت و 9 سال نیز از او سپری شد، اما آنچه برای ما مهم 
است، فتنه 98 است که در سال دهم فتنه 88 خواهد بود؛ دشمن در صدد است در سال 

98 فتنه ای از نوع فتنه سال 88 ایجاد کند...

یک روحانی
 یا یک سردار؟ 

فتنه 98

حضور  بــا  دلــشــدگــان«  چشمه  »نــشــر  کتابفروشی 
مشهد  در  کتاب  به  عالقه مندان  و  سرشناس  چهره های 

برگزار شد.
همچون  ــرادی  اف کتابفروشی  این  افتتاح  مراسم  در 
سخنرانی  بــه  شریعتی  سوسن  و  کــوثــری  ــدا...  ــب ع

پرداختند...

گزارش ویژه
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در این شماره می خوانیم

گمانه زنی ها درباره تعیین رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد

روایت علم الهدی از توطئه جدید، 10 سال پس از 88

عضو مجمع تشخیص مصلحت در مشهد

پایان »کودک همسری«
 در انتظار تایید مجلس

روزهای بد کشتی

مبارزه با یک پدیده شوم در راهروهای بهارستان گم شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارز ناشی از 
نفت موجب بی ثباتی در اقتصاد ما شده است. به این 
دلیل که درآمد نفتی بسیار راحت به دست می آید و راحت 
نیز هزینه می شود، دولت ها را تنبل بار آورده...

در صفحه 4 بخوانید



ا...  ــت  آی ــت  ــذش درگ خبر  کــه  دوشــنــبــه  روز  از 
منتشر  ها  رسانه  در  شاهرودی  هاشمی  سیدمحمود 
مجمع  جدید  رئیس  تعیین  دربــاره  زنی  گمانه  شد، 
تشخیص مصلحت نظام در فضای مجازی مطرح بود. 
احتمال  شدن  تقویت  به  توجه  با  بودند  معتقد  برخی 
قوه  ریاست  بر  رئیسی  سیدابراهیم  ا...  آیت  انتصاب 
ناطق  والمسلمین  االسالم  حجت  میان  از  قضائیه، 
نوری و آیت ا... آملی الریجانی یکی بر کرسی ریاست 
عالوه  اما  کرد.  خواهد  جلوس  حاکمیتی  نهاد  این 
غیرروحانی  احتمال  نیز  هایی  رسانه  دیدگاه،  این  بر 
را  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  آینده  رئیس  بودن 
مطرح کردند که در این میان پر رنگ ترین شخصیت 
غیر روحانی، محسن رضایی بود. حسین مظفر عضو 
بر  غیرروحانی  فردی  انتصاب  احتمال  درباره  مجمع 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبر آنالین 
نشده  تعیین  اساسی  قانون  در  شرطی  البته  گفت: 
و  علما  فقها،  چون  بیفتد  اتفاق  این  است  بعید  اما 
قوا در مجمع  و روسای  بزرگ روحانی  شخصیت های 
کارهای  دستور  از  یکی  آنکه  ضمن  ــد،  دارن حضور 
مجمع تشخیص مصلحت عمل برمبنای احکام فقهی 
این  غیرروحانی  فرد  که  دانم  می  بعید  بنابراین  است 

منصب را بپذیرد یا حضرت آقا انتخاب کنند.
ا...  آیت  درگذشت  از  پس  روز  یک  وجــود  این  با 
محسن  به  نزدیک  تابناک  سایت  شاهرودی،  هاشمی 
مجمع  »چرا  بود  نوشته  تحلیلی  گزارشی  در  رضایی 
گویا  می شوند!«؛  تخریب  رضایی  محسن  و  تشخیص 
محسن رضایی همان مجمع تشخیص مصلحت است 

و مجمع تشخیص همان محسن رضایی!
تشخیص  مجمع  سایت  تصویری  ــای  ــزارش ه گ
مجمع  گویا  که  است  گونه ای  به  نیز  نظام  مصلحت 
است؛  رضایی  محسن  عضو،  آن  و  دارد  عضو  یک 
به روایت مجید انصاری در غیاب هاشمی  عضوی که 
ریاست  می گوید  جنتی  ا...  آیت  به  گاهی  شاهرودی 
از موحدی  و گاهی  بگیرد  بر عهده  را  جلسات مجمع 

کرمانی می خواهد.
اداری  کار های  بود عمال  نیز گفته  باهنر  محمدرضا 
رئیس  در غیبت  تحقیقی مجمع تشخیص مصلحت  و 
او دستور کار جلسه  و  در دست محسن رضایی است 

را تعیین می کند.
رضایی  محسن  رفتار  تشریح  در  مطهری  علی 
یعنی  نظامی گری  طبیعت  اقتضای  به  »او  بود  گفته 

کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش 
اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون گذاری است و 
نیز  را  البته فرصت غیبت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

مغتنم شمرده اند«.
محسن رضایی حاال در فقدان دو هاشمی )هاشمی 
در  بازتری  دست  شاهرودی(،  هاشمی  و  رفسنجانی 
مجمع تشخیص مصلحت دارد و سه دهه نظامی گری 
نبرد؛ همانطور  یاد  از  را  قلمرو  آموخته گسترش  او  به 
که  بوده  او  می گفت  احمدی نژاد  با  مناظره  در  که 
سال ها ی  این  همه  در  است،  کرده  مدیریت  را  جنگ 
قبل و بعد از هاشمی هم مدعی بوده که حاج محسن، 
که حاال دوست دارد دکتر محسن رضایی باشد، چهره 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  تصمیمات  اصلی 

است.
اما رضایی چگونه و از کجا آغاز کرد؟

دفاع  سال های  جــوان  فرمانده  رضایی  محسن 
انقالب،  از  قبل  روز های  در  که  جوانی  است.  مقدس 
از  بعد  و  کــرد  تاسیس  مسلحانه  مبارزه  گــروه  یک 
از  بعد  رسید.  پیروزی  به  اسالمی  انقالب  مدتی 
ترقی  پله های  شد.  سپاه  جوان  فرمانده  هم  انقالب 

طی  هم نسالنش  از  سریع تر  بسیار  رضایی  محسن 
شد؛ فرماندهی کل سپاه ایران در جوانی برای کمتر 
چهره ای تکرار می شود اما محسن رضایی به آن دست 
بدل  را  رضایی  محسن  روزها،  آن  انقالبی  شور  یافت. 
به مردی کرد که در جوانی انواع القاب را به گردن او 
دهه  در  محسن.  حاج  تا  خیبر  سردار  از  می آویختند. 
هفتاد و بعد از پایان جنگ، مثل بسیاری از سپاهیان، 
وارد عرصه سیاست شد. در آن دوران مدیران سپاهی 
عده  و  بودند  صفوی  یحیی  سردار  به  نزدیکان  عموما 
ا... منتظری و مخصوصا سردار  آیت  از مقلدان  کمی 
داشتند.  سپاه  در  طرفدارانی  نیز  کریمی  داود  حاج 
نماینده  نــوری  عبدا...  سال ها  اینکه  خصوص  به 
کنترل  برای  نیز  او  می شود  گفته  و  بود  سپاه  در  امام 
بود.  شده  سپاه  وارد  سیاسی  کشی های  خط  برخی 
در آن دوران محسن رضایی، به هیچ کدام از دو جناح 
داود کریمی(  اقلیت )حاج  و  )رحیم صفوی(  اکثریت 
دلبستگی نداشت و به خیال خود، به دنبال راه سوم 
رضایی  محسن  بود.  سیاستمدار  نظامیان  میان  در 
مدعی است که زیر پرچم هیچ چهره سیاسی و جناح 
و گروهی قرار نخواهد گرفت و مرد مسیر سوم است. 

او در مجلس ششم از لیست اصولگرایان نامزد مجلس 
سال  آن  از  بعد  ماند.  ناکام  مجلس  به  ورود  از  و  شد 
این  ولی  شد،  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد   84
انصراف  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  از  دفاع  در  بار 
همراهی  با  و  سوم  راه  مرد  عنوان  به   88 سال  داد. 
افرادی مثل دانش جعفری، مقابل احمدی نژاد نامزد 
سایت  گذشته  روزهای  که  مطلبی  در  شد.  انتخابات 
انتخابات  نامزدهای  نمایندگان  دیدار  درباره  تسنیم 
داوود  قول  از  بود،  کرده  منتشر  انقالب  رهبر  با   88
شده  گفته  رضایی  محسن  نماینده  جعفری  دانش 
به  صداوسیما  و  نظامی  نیروهای  از  »بعضی  که  بود 
نامزد  یک  به  می کنند  کمک  جانبدارانه  اصطالح 
گفته  جلسه  آن  در  همچنین  جعفری  دانش  خاص« 
بود »محسن رضایی نتوانسته بلیت هواپیما جور کند 
می کرده  استفاده  دولت  هواپیمای  از  احمدینژاد  اما 

است«.
محسن رضایی به عنوان نامزد معترضی که به خاطر 
بار  و  مصلحت نظام سکوت کرد، احترامی کسب کرد 
دیگر در سال 92، وارد عرصه رقابت ها شد. این بار با 
اصرار بر هویت بومی خود، و البته تا حدی موفق هم 

شد. الاقل در مقایسه با قالیباف و جلیلی که از انواع 
امکانات بهره برده بودند.

شد  ساخته  جوک  سردار  برای  آنقدر  انتخابات،  در 
و  می کردند  شوخی  او  با  همیشگی  نامزد  عنوان  به  و 
جایگاه  به  دیگر  است  بعید  که  بود  این  بر  تحلیل ها 
بار  یک  که  شد  همین  کند.  فکر  جمهوری  ریاست 
دیگر لباس نظامی به تن کرد. تا دی 95 که هاشمی 
رفسنجانی، سیاستمدار مورد عالقه رضایی درگذشت 
کاره  همه  مرد  را  خود  رضایی،  محسن  زمان،  آن  از  و 

مجمع تشخیص مصلحت نظام می داند.
رضایی، گاه برای چراغ نشان دادن به قسمت های 
هفته  چند  همین  است.  داده  گاف هایی  مختلف، 
داخل،  در  آمریکا  نفوذی های  »امــروز  گفت:  پیش 
وزارتخانه ها  در  و  کرده اند  معطل  را  اقتصاد  چرخ 
اجازه  و  هستند  فعالیت  حال  در  ترامپ  از  بیشتر 
و  لیبرال ها  بدنه  برود.  پیش  انقالبی  کار  نمی دهند 

نفوذی ها نمی گذارند چرخ اقتصاد راه بیفتد«.
اطالع رسانی  ستاد  دبیرخانه  بالفاصله  آن  از  بعد 
دولت در پاسخ از او خواست تا »مستندات و اطالعات 
میزان  و  وزارتخانه ها  در  نفوذی ها  حضور  به  مربوط 
منظور  به  کشور،  اقتصاد  بر  ــا  آن ه تاثیر  کیفیت 
به  الزم،  پیگیری های  و  قانونی  بهره برداری های 
از  نامه ای  بعد  روز  چند  شود«  ارسال  ستاد  دبیرخانه 
دبیرخانه مجمع صادر شد و تلویحا گفته شد منظور از 
واقع  و دولت« در  وزارتخانه ها  آمریکا در  »نفوذی های 
آنکه  بوده است. جالب  آمریکایی«  اندیشه  »هواداران 
بوده  چه  او  منظور  دقیقا  که  نکرد  پیگیری  هم  کسی 

است!
با  رضایی  محسن  تقابل  هم  نژاد  احمدی  زمان  در 
سایت  در  دولتی  فساد های  برخی  افشای  و  دولت 
به  نزدیک  سایت های  بعضی  شد  موجب  تابناک، 
مطالبی  سیگار  قاچاق  پرونده  دربــاره  نژاد  احمدی 
چه  تا  نشد  جدی  پیگیری  هیچوقت  که  کنند  منتشر 

اندازه آن ادعا ها درست بوده است.
مجمع  در  ــت  ــاس ری ــز  ج شـــاهـــرودی،  هاشمی 
عضویت  داشت؛  هم  دیگر  مسئولیت های  تشخیص، 
در  عضویت  رهبری،  خبرگان  مجلس  رئیسی  نایب  و 
و  اختالف  حل  هیات عالی  ریاست  نگهبان،  شورای 
تنظیم روابط قوا، ریاست »دایره المعارف فقه اسالمی 
غیر  دانشگاه   ریاست  و  اهل بیت  مذهب  طبق  بر 
دولتی »عدالت«. پیدا کردن جایگزین برای او در این 
مشاغل کاری دشوار است. البته حاج محسن دوست 
دارد مهمترین مسئولیت از این لیست، به نام او سند 

بخورد.
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کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک   
دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که 

ر ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان  د
ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 100 نفر در عرصه 

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

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

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

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

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

گرفت.

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

گمانه زنی ها درباره تعیین رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد

سردار؟  یک  یا  روحانی  یک 

عضو هیات رئیسه کمیسیون 
اینکه  بیان  با  مجلس  قضایی 
هزینه  انداختن  دنبال  به  آمریکا 
تقابل با ایران بر دوش عربستان است، گفت: محور تغییر 
استراتژی آمریکا در سوریه و افغانستان تقویت داعش و 

رشد آنها در جبهه های غربی و شرقی ایران است.
توئیت  به  واکنش  در  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
بودجه  تامین  با  عربستان  موافقت  بر  مبنی  ترامپ 
گفت:  آمریکا،  جای  به  سوریه  بازسازی  بــرای  الزم 
در  ایستادگی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آمریکایی ها 
مقابل داعش به معنای تقویت جمهوری اسالمی ایران 
است لذا با خروج نیروهای نظامی از سوریه و کاهش 
مجدد  رشد  بستر  می خواهد  افغانستان  در  نیروهایش 

داعش را در منطقه افزایش دهد.
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
می خواهد  آمریکا  کــرد:  تصریح  اسالمی،  ــورای  ش
را بر دوش عربستان و کشورهای  ایران  با  هزینه تقابل 
منطقه ای بیندازد و هزینه های خود را کاهش دهد تا بر 
روی خلیج فارس تمرکز و از طریق فشار  و تحریم، ایران 

را مجبور به مذاکرات موشکی و اتمی کنند.
کنار  در  ابتدا  از  سعودی  عربستان  افـــزود:  وی 
حامی  و  فعال  افغانستان  و  سوریه  در  معاندین  دیگر 
لوجستیکی، مالی و امنیتی داعش و گروه های تند رو 
ندارد،  را  ایران  با   مقابله  توان  منتهی سعودی  ها  بوده 
لذا آمریکا با طرح این موضوعات تنها به دنبال تقویت 

داعش در منطقه است.

مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
فرانسه  داشت:کشور  اظهار 
فساد  خاطر  به  را  توتال  شرکت 
که  داریم  را  این  ادعای  که  ما  اما  می کند  جریمه 
اگر  و  نکرده ایم  کاری  چرا  هستیم  اسالمی  کشور 
را  کار  این  فرانسه  از  بعد  کنیم  برخورد  فساد  با  هم 

داده ایم. انجام 
نماینده  هاشمی  قــاضــی زاده  سیدامیرحسین 
از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم 
 15-20 عملکرد دستگاه های نظارتی گفت: حدود 
به کارهای فساد  باقری درمنی  آقای  سال است که 
امنیتی ما  و  اما دستگاه های نظارتی  پرداخته است 

کجا بودند و چه کار می کردند.

به خاطر  را  توتال  افزود: کشور فرانسه شرکت  وی 
داریم  را  این  ادعای  که  ما  اما  می کند  جریمه  فساد 
که کشور اسالمی هستیم چرا کاری نکرده ایم و اگر 
را  کار  این  فرانسه  از  بعد  کنیم  برخورد  فساد  با  هم 

داده ایم.  انجام 
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در رابطه 
چنین  این  بــازار  که  حال  هم  اخیر  گرانی های  با 
دستمان  کنم  چه  کنم  چه  کاسه  تازه  شده  ملتهب 

نمی گیرد.  برخوردی صورت  و  گرفته ایم 
ما  کرد:  خاطرنشان  قاضی زاده  فارس  گزارش  به 
این همه دستگاه های نظارتی داریم اما در بزنگا ه ها 
و در زمانی که باید برخوردی صورت گیرد ما شاهد 

نیستیم. چیزی  چنین 

ــردم  م جبهه  رئــیــس  نــایــب 
در  اسالمی  انقالب  نیروهای 
شد  اعالم  که  خبری  به  واکنش 
در  و  جدا  جمنا  از  را  راهش  »قالیباف 
ستادهای  عدالت  و  رفــاه  پیشرفت،  جمعیت  قالب 
از خود  باید  اندازی کرد« گفت:  انتخاباتی مستقل راه 
این  در  چیزی  خودم  من  شود.  سئوال  قالیباف  آقای 

او نشنیدم. از  زمینه 

شورای  جلسات  توقف  خبر  دربــاره  چمران  مهدی 
حضور  بــا  ــدت  وح شـــورای  جلسات  گفت:  ــدت  وح
به  تا  رئیسی  آقای  دوستان همچنان تشکیل می شود. 
حال خوشبختانه در تمامی جلسات مقرر بدون استثنا 

داشتند. حضور 
موتلفه  حزبی  های  فهرست  تدوین  دربــاره  چمران 
اسالمی  ــورای  ش مجلس  انتخابات  در  حضور  بــرای 
قطعا  احزاب  نباشد.  شکافی  هستیم  تالش  در  گفت: 
تک تک نظرات و برنامه هایی دارند، عده ای را انتخاب 
و دنبال می کنند اما این دلیل آنکه در نهایت جدا جدا 
آینده  به  افراد  بینی  به روشن  اینها  بود.  باشند نخواهد 

بستگی دارد. انشاءا... که به جای خوبی برسیم.

رحیمی جهان آبادی مطرح کرد

تقویت داعش محور تغییر استراتژی آمریکا در سوریه و افغانستان

قاضی زاده هاشمی

در برخورد با فساد از کشور غیراسالمی مثل فرانسه عقب هستیم
واکنش چمران به خبر جدایی قالیباف از شورای وحدت و لیست حزبی 

موتلفه

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اعترضات دی ماه سال گذشته گفت: این مسائل از 
مشهد شروع نشد، بلکه از تهران شروع شد و بعد از سه روز 

در مشهد و برخی شهرهای دیگر نیز انجام شد.
به گزارش ایسنا، نصرا... پژمانفر اظهار کرد: آنچه مسلم 
است، دشمن از تمام ظرفیت های خود در حوزه مخالفت 
و مقابله با انقالب اسالمی استفاده می کند و در آن راستا 
از هیچ امری فروگذار نیست. پژمانفر با اشاره به اینکه 
مهم ترین مساله دشمن در حوزه مسائل اقتصادی است، 
این است که در این حوزه  تصریح کرد: تالش دشمن 
بیشترین فشار را ایجاد کند که به شکل های مختلف آن ها 
را برنامه ریزی کردند. ما باید در این موضوع ایستادگی و 
مقاومت کنیم و تمام قوا تالش ها و برنامه های خود را در 
مسیر ریل گذاری شده از طرف مقام معظم رهبری در 
جهت حفظ منافع نظام اجرا کنند. همراهی، هماهنگی و 
انسجام دستگاه های مختلف در راستای تامین سیاست ها 
و ریل گذاری های مقام معظم رهبری راه حل برون رفت از 
بحران ها و مشکالت پیش رو است. نماینده مردم مشهد 
در مجلس شورای اسالمی گفت: تصور دشمن برای ورود 
به حوزه نظامی، تصوری است که خودشان نیز از آن به 
عنوان کابوس نام می برند. این مساله در ذهن آن ها وجود 
ندارد. تالش آن ها این است که از عناصری که در داخل 
کشور به عنوان جریان های سیاسی ضدانقالب هستند به 
شکل های مختلف استفاده کنند که همیشه نیز این کار را 
انجام دادند. تالش آن ها در ارتباط با مسائل اقتصادی نیز 
این است که مساله را زمینه سازی و جامعه را آماده کنند 
تا در اثر یک التهاب و فضای ناآرام عمومی که بر اساس 
عوامل اقتصادی بر مردم ایجاد شده، خواسته های خود 

را تحمیل کنند.
وی در خصوص اعتراضات دی ماه سال گذشته مشهد، 
عنوان کرد: این مسائل از مشهد شروع نشد، بلکه از تهران 
شروع شد و بعد از سه روز که این مسائل در میدان انقالب 
و مکان های دیگر اتفاق افتاد، در مشهد و برخی شهرهای 
دیگر نیز انجام شد. آن موضوع ضعفی بود که از ناحیه 

مسئوالن اجرایی و نمایندگان مجلس صورت گرفت.
پژمانفر اضافه کرد: زمانی که مسئوالن ما حرف مردم 
را نشنیدند و اجازه ندادند که پیام مردم منتقل شود، این 
پیش  جامعه  در  مردم  حرف های  شنیدن  عدم  فضای 
آمد. مسائلی چون موسسات مالی، پدیده و یا اتفاقی 
که شهرداری در مشهد انجام داد و بدون مالحظه حقوق 
شهروندان BRT را آوردند، نارضایتی را در دل مردم ایجاد 
کرد و فضا را به اینجا کشید. این مساله باید درس عبرت 
باشد و ما نباید همنوا و هم جهت با جریان های بیرون 

کارهایی را انجام دهیم.

گفت وگو
پژمانفر 

اعتراضات دی ماه سال گذشته از 
مشهد شروع نشد

روایت علم الهدی از توطئه جدید ،10 سال پس از 88

فتنه 98
امام جمعه مشهد گفت: فتنه 88 گذشت و 9 سال 
است،  مهم  ما  برای  آنچه  اما  شد،  سپری  او  از  نیز 
فتنه 98 است که در سال دهم فتنه 88 خواهد بود؛ 
دشمن در صدد است در سال 98 فتنه ای از نوع فتنه 

سال 88 ایجاد کند.
علم الهدی  سیداحمد  آیت ا...  ایسنا،  گزارش  به 
ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه 
مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تسلیت 
این  کرد:  اظهار  هاشمی شاهروی،  آیــت ا...  رحلت 
عالم بزرگوار در جهت فقه ساختاری و فقه تخصصی 
حوزه های  که  بود  بــرخــوردار  ارزشمندی  نبوغ  از 
او  فقاهتی  و  علمی  گسترده  سفره  این  از  علمیه 
استفاده می کردند. در عرصه سنگربانی انقالب نیز از 
سنگربانان مجاهد و رزمنده و برادر سه شهید بود. از 
دست دادن چنین نیروی ارزشمندی برای انقالب، از 
دست دادن چنین عالم جلیل بزرگواری برای عرصه 
پر  نماینده  چنین  دادن  دست  از  و  فقاهت  و  علم 
افتخار در خبرگان رهبری برای مردم خراسان ضایعه 

اسفناکی بود.
داد:  ادامــه   ،1388 دی   9 حماسه  اشــاره  با  وی 
دی  نهم  »حماسه  که  فرمودند  رهبری  معظم  مقام 
معظم  مقام  بیان  این  در  بــود«.  فتنه  باطل السحر 
رهبری خصوصیاتی را هم برای فتنه بیان کردند که 
فتنه سال 88 یک سحر و جادوی استکبار جهانی بود 
و هم خصوصیتی برای حماسه نهم دی بیان کردند 
احساس  با  والیت گرایی  خودجوش   حرکت  آن  که 
مردم آن هم در خط دفاع از حریم سیدالشهدا)ع( به 

عنوان یک باطل السحر است.
سحر  نوع  وهر  فتنه  هر  کرد:  تصریح  علم الهدی 

و جادوگری که دشمنان دین در نظام، انقالب و در 
میان مردم ما ایجاد کنند وابستگی و عشق این مردم 
به  وابستگی  و  سیدالشهدا)ع(  و  اهل بیت  والیت  به 
پایمردی این مردم در پای ستون خیمه این نظام که 
امام زمان)عج(  پای حجت  پایمردی در  در حقیقت 
و حجت اهل بیت است یک باطل السحری است که 
سحر و جادوی دشمن را از بین برده و باطل می کند. 
سال   9 و  گذشت   88 فتنه  کرد:  خاطرنشان  وی 
است،  مهم  ما  برای  آنچه  اما  شد،  سپری  او  از  نیز 
فتنه 98 است که در سال دهم فتنه 88 خواهد بود. 
خود  اخیر  فرمایشات  برخی  در  رهبری  معظم  مقام 
فرمودند که »استکبار جهانی و دشمن در سال 97 
زمینه سازی هایی برای فتنه سال 98 می کند«. یعنی 
دشمن در صدد است در سال 98 فتنه ای از نوع فتنه 

سال 88 ایجاد کند.
»اصل  که  پرسش  این  طرح  با  مشهد  جمعه  امام 
فتنه 88 چه بود که دشمن می خواهد در سال 98 
فتنه ای از آن نوع ایجاد کند؟«، یادآور شد: فتنه 88 
سه خصوصیت داشت. خصوصیت اول آن این بود که 
در حرکت فتنه گرانه اش رهبری و والیت را –به عنوان 
فتنه گران  بهانه  گرفت.  هدف  نظام-  خیمه  ستون 
انتخابات بود که رهبری نه مجری و نه ناظر آن بود. 
انتخابات به دست دولت آن زمان انجام گرفت و اگر 
مشکلی در انتخابات بود باید به دولت حمله کنند، اما 
نکردند و به مقام رهبری حمله کردند. کسی نگفت 
مرگ بر رئیس جمهور و همه اهانت ها به طرف رهبری 
بود. این نشان می دهد توطئه و فتنه دشمن بود که 
جریانی که رهبری به هیچ وجه در آن دخالت نداشت 

را مرکبی برای حمله به رهبری کرد.

وی افزود: دقیقًا فتنه 98 هم همین است؛ یعنی 
جریانی  یک  در  دشمن   88 فتنه  در  که  همانگونه 
عبور  بود  مربوط  او  به  جریان  که  کسی  آن  اصل  از 
کرد و مقابل رهبری ایستاد، در فتنه 98 نیز همین 
این است که  فتنه 98  نقشه دشمن در  گونه است. 
استیصال  و  ناتوانی  اقتصادی،  معیشتی،  مشکالت 
هیچ کدام  -که  را  زندگی  عرصه  در  آسیب پذیر  قشر 
مربوط به رهبری نبوده و به سوء مدیریت و سوء تدبیر 
و  به حساب رهبری گذاشته   برمی گردد-  مسئوالن 

وسیله ای برای حمله به رهبری کند.
علم الهدی خصوصیت دیگری فتنه 88 را استخدام 
و  کرد  عنوان  دشمن  سوی  از  بی بصیرت  خــواص 
گفت: خواص بی بصیرت که دشمن را می شناختند 
و از توطئه دشمن خبر داشتند برای این که به قدرت 

و مقام رسیده و در عرصه رقابت سیاسی پیروز شوند 
اتفاق در  این  از کجا معلوم  آمریکا شدند.  مستخدم 

سال 98 صورت نگیرد؟
وی ادامه داد: جریان های قدرت مدار و قدرت یاب 
در این صدد هستند که با آمریکا و اروپا بسازند و با 
را حفظ  این که قدرت خود  برای  کنند  معامله  آن ها 
کنند -آمریکایی که جنایت، نامردی، ناجوانمردی، 
ثابت  دنیا  همه  بر  اسالم  با  آن  فساد  و  فجور  فسق، 
اروپایی که عنوان یک روباه دنباله رو آمریکا  شده و 
مجری منویات آمریکاست- از کجا معلوم همین افراد 
خواص  عنوان  به  دشمن  استخدام  در   98 سال  در 
بی بصیرت در نیایند و همان فتنه را دشمن در سال 

98 ایجاد نکند؟ 
خصوصیت  رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 

الئیک  جریان  خیابانی  اردوکشی  را   88 فتنه  سوم 
اردوکشی ها   88 سال  در  کرد:  تصریح  و  برشمرد 
در  قــدس،  روز  گرفت.  انجام  بی دین ها  وسیله  به 
سر  آب  بطری  علنی  صورت  به  رمضان  مبارک  ماه 
می زدند،  متدین  می کشتند،  بسیجی  می کشیدند، 
به اسالم و قرآن توهین می کردند و آخرش هم رسید 
به توهین به عزاخانه سیدالشهدا و پرچم »یا حسین 

شهید« را آتش زدند. 
وی خاطرنشان کرد: در پنجم دی ماه پارسال دیدید 
که یک عده مردم برای گالیه از بعضی مشکالت در 
میدان شهدا جمع شدند و یکدفعه جریان الئیک آمد 
و میدان را به دست گرفت و بنده هم از این جا فریاد 
زدم که مردم به دنبال هر فراخوانی نروید، هر جریانی 
که شما را ولو به اسم زندگی خودتان فراخوان کرد به 
دنبال آن راه نیفتید متأسفانه یک عده قلیلی رفتند 
و دشمن آن را وسیله کرد و جریان الئیک را به وسط 
میدان فرستاد تا به جایی که به دفاع از نظام جالد 

ستم شاهی شعار دادند.
علم الهدی افزود: در سال 98 هم به اسم مشکالت 
دشمن  مردم  معیشتی  مشکالت  و  مردم  اقتصادی 
جریان الئیک را در اردوکشی خیابانی برای مقابله با 

نظام به وسط میدان می اندازد. 
وی با طرح این پرسش که نقش دشمن در مقدمه 
کرد:  بیان  چیست؟،   98 سال  فتنه  برای   97 سال 
آمریکا  »خزانه داری  که  فرموند  رهبری  معظم  مقام 
اتاق جنگ با ایران است«. خوان زاراته، معاون مبارزه 
با ترورسیم و جرایم مالی آمریکا گفته است که برای 
قرار دادن ایران در تنگنا و سخت کردن شرایط کشور 
 FATF در ایران نیاز است و FATF به حضور کامل

وسیله است که ایران در تنگنای شدید قرار گیرد. این 
توطئه دشمن در سال 97 است.

امام جمعه مشهد با اشاره به تصویب لوایح مقابله 
ادامه  مجلس،  در  تروریسم  با  مبارزه  و  پولشویی  با 
داد: معاون خزانه داری آمریکا می گوید تصویب کامل 
FATF راهی برای قرار دادن ایران در تنگای شدید 
است. این توطئه آمریکاست و این را آمریکا با کمک 
همکاران اروپایی خود به برخی افراد ما دیکته کرده 

که این را در ابن کشور راه بیندازند.
وی گفت: نتیجه آن این است که بر حسب آنچه 
این جا تصویب شده آمریکا در سال 98 بهانه جویی 
یک  برابر  را  ما  خود  بهانه جویی  نتیجه  در  و  کند 
این  و  دهد  قرار  اقتصادی  حصر  در  جهانی  اجماع 
مردم سودجو و منفعت طلبی که امروز با گران شدن 
با هیچ قیمتی  باال برده اند و  دو روز دالر اجناس را 
حصر  یک  در  شد  قرار  اگر  نمی آورند،  پایین  هم 
اقتصادی قرار بگیریم با مردم چه خواهند کرد؟ این 
سر  بالیی  چه  اقتصادی  منفعت طلب  جریان های 

مردم می آورند؟
عوامل  این  »مجموع  اینکه  بیان  با  علم الهدی 
زمینه ای برای ایجاد فتنه ای مشابه فتنه سال 88 در 
نیست که  این  سال 98 است، اضافه کرد: بصیرت 
ما بفهیمی سال 88 چه شد، بصیرت این است که 
بفهمیم سال 98 چه خواهد شد و از اکنون جلوی آن 
را بگیریم. در عین حال باطل السحری که سال 88 
به صورت حرکت خودجوش نهم دی صورت گرفت 
االن هم وجود دارد و مردم ما با آن شهامت و قدرت 
و پایمردی می آیند و می ایستند و فتنه دشمن به هر 

شکلی که باشد را نقش بر آب می کنند.

نماز جمعهخبر

کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک   
دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که 

ر ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان  د
ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 100 نفر در عرصه 

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

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

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

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

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

گرفت.

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

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارز ناشی از 
نفت موجب بی ثباتی در اقتصاد ما شده است. به این دلیل 
که درآمد نفتی بسیار راحت به دست می آید و راحت نیز 
هزینه می شود، دولت ها را تنبل بار آورده و دیگر سراغ این 

نمی روند که مالیات حق را بگیرند.
 به گزارش ایسنا، غالمرضا مصباحی مقدم در نشستی 
با موضوع دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی و جنگ 
این  اقتصادی  تحوالت  توضیح  برای  کرد:  اظهار  ارزی، 
چهار دهه باید آن را با قبل از پیروزی انقالب مقایسه کنیم. 
کشور ما قبل از پیروزی انقالب از نظر اقتصادی به شدت 

به غرب به ویژه آمریکا وابسته بود.
 ایجاد وابستگی

وی افزود: آمریکایی ها پنج برنامه در ایران اجرا کردند 
روبــه  رو  انقالب  با  و  مواجه  مشکل  با  ششم  برنامه  اما 
طراحی  گونه ای  به  را  خود  برنامه های  آمریکایی ها  شد. 
می کردند که اقتصاد ایران وابسته به آمریکا و اروپا باشد. 
ایران قبل از انقالب 6 میلیون بشکه نفت تولید می کرد، 
در حالی که جمعیت کشور حداکثر 36 میلیون نفر بود. 
ارزش دالر در مقایسه با طال قبل از پیروزی انقالب نسبت 
به اکنون بسیار باالتر بود. ایران صادرکننده بزرگ نفت و 
شاید دومین صادرکننده و بیش از 80 درصد بودجه ساالنه 
ما متکی به نفت بود. درآمدهای ارزی به طور عمده برای 

واردات کاالها هزینه می شد و این اوج صنعت ما بود.
زیرساخت  صنعت  ما  اینکه  بیان  با  مصباحی مقدم 
و  بود  وابسته  صنعتی  ما  صنعت  کرد:  عنوان  نداشتیم، 
کسانی که از درآمد سرشار نفت متنعم می شدند، عموم 
ملت ایران نبودند. قبل از پیروزی انقالب حدود 45 درصد 
ملت ما زیر خط فقر قرار داشتند و شهرهای بزرگی چون 
تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد شهرهایی بودند که 

مقداری از درآمد نفت برخوردار شده بودند. 
 جهش 25 ساله امید به زندگی بعد از 40 سال

پیروزی  از  قبل  زندگی  به  امید  کرد:  خاطرنشان  وی 
انقالب 54 سال بود اما اکنون بعد از 40 سال به 79 سال 
رسیده که این 25 سال جهش افتخارآمیزی بوده و حاصل 
و برایند یک مجموعه اقدامات است که اتفاق افتاد. این 
امر به خوبی نشان می دهد که اوضاع اقتصادی ایران قبل 
از انقالب خوب نبود و عمده مشکلی که وجود داشت، 
وابستگی بود. ایرانی که توسط آمریکا و اروپا مجهز شده 
بود، نمی توانست سه روز در مقابل ارتش اتحاد جماهیر 
ما  ملت  که  است  افتخارآمیز  این  کند.  مقاومت  شوروی 
هشت سال در مقابل ناتو و ورشو مقاومت کرد و این دفاع 
موجب شد که ما امروز از نظر قدرت نظامی، قدرت برتر 

منطقه باشیم.
در  بسیاری  اقتصادی  تحوالت  گقت:  مصباحی مقدم 

کشور ما رخ داده است. تعداد سدهای ما قبل از انقالب 7 
سد بود اما اکنون بیش از 100 سد در ایران وجود دارد. ما 
قبل از انقالب 7 هزار مگاوات تولید برق داشتیم اما اکنون 
به 57 هزار مگاوات رسیده و این جهشی بسیار باال طی 

چهار دهه است.
 بیکاری 25درصدی جوانان تحصیل کرده

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
مساله درآمد سرانه ایران مساله بسیار مهمی است، عنوان 
کرد: درآمد سرانه ساالنه به دو صورت حساب می شود، 
یکی قیمت بازاری ارز و دیگری با استفاده از یک فرمول 
است. بر اساس قیمت بازاری ارز 4500 دالر اما بر اساس 
فرمول درامد سرانه ساالنه 21 هزار و 900 دالر بوده که از 
متوسط جهانی باالتر و از کشورهای توسعه یافته درجه 
یک پایین تر است اما هرگز معنایش این نیست که ما بعد 
از پیروزی انقالب از ظرفیت های کشورمان درست و کافی 
استفاده کردیم که اگر درست بود، امروز وضعیت ما اینگونه 

نبود.
و  بوده  درصد   12 باالی  ما  بیکاری  کرد:  اضافه  وی   
است.  درصد   25 باالی  تحصیلکرده  جوانان  بیکاری 
رقمی  دو  دهه  چهار  طی  اما  بوده  درصد  تورم 22  رشد 
بوده است. عالوه بر این اگر بخواهیم نسبت به ظرفیت 
صادرات نفت درنظر بگیریم، پس از پیروزی انقالب یک 
باره و با اراده، مقدار تولید نفت خود را از 6 به 4 میلیون 
بشکه کاهش دادیم و صادرات ما با توجه به مصرف داخلی 
امنیت  اول تحریم های شورای  پیدا کرد. در دور  کاهش 
سازمان ملل متحد نسبت به نفت و بانک مرکزی زیر یک 
میلیون بشکه نفت در روز صادر می کردیم و اکنون در دور 
دوم یک میلیون و 200 تا 300 هزار بشکه صادر می کنیم.

 مصباحی مقدم بیان کرد: تالش این بوده که ما صادرات 
خود را حدود 3 میلیون و 500 تا 4 میلیون داشته باشیم. 
با توجه به افت و خیز درآمد ناشی از قیمت نفت گاهی 
با  گاهی  و  کرده  پیدا  بهبود  ظاهر  حسب  بر  ما  شرایط 
دشواری روبه رو می شود که بخش کمی مربوط به تحریم ها 
سوءمدیریت ها  و  ناکارآمدی ها  به  مربوط  بزرگی  بخش  و 
است. یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد ما رخ داده، حاکمیت 
اندیشه اقتصاد لیبرالی و نوکالسیک بوده که این اقتصاد 
برای کشورهایی مناسب است که از نظر اقتصاد امکان 
نه  دارند  جهان  کشورهای  دیگر  با  را  آزاد  تجاری  ارتباط 

کشوری که در محدودیت قرار دارد.
برای تامین بودجه، ارز را در امارات می فروختند 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: سه سیاست در ارز مطرح بوده و آن نرخ تثبیت شده 
ارز، قیمت شناور ارز و بینابین یعنی سیاست ارز شناور 
مدیریت شده است. مدیریت بدین معنی است که ورود 
و خروج ارز باید کنترل شود. ما این سیاست را دائم در 
برنامه های پنج ساله خود داریم. اشکال ما در این مدیریت 
شناور شده بوده که مدیریت ارز ما شناور است نه ارز ما 
در  بی نظمی  ایجاد  باعث  امر  این  مدیریت شده.  شناور 
مدیریت ارز شده است. این دو سیاست با هم قابل جمع 

نیست.
 وی افزود: بازار باید تعیین کند که قیمت ارز باید چه 
میزان باشد. این در اقتصاد ایران اتفاق نمی افتد زیرا بازار 
در جایی شکل می گیرد که عرضه و تقاضا متکثر باشد. در 
باالی 80 درصد،  متقاضی  و  ایران عرضه کننده  اقتصاد 
انحصارگر  را  ارز  قیمت  نیست.  بازار  این  که  است  دولت 
ارز در اختیار  تعیین می کند که باالی 80 درصد عرضه 

او قرار دارد. در دهه اول و دوم و دهه اخیر رئیس بانک 
مرکزی نمی توانست ارز را به قیمتی که تعیین کرده اند در 
بازار ایران بفروشد، بنابراین آن را در امارات می فروخت زیرا 

بودجه نداشتند و باید تامین می شد.
قیمت ارز نباید در تامین بودجه نقش داشته باشد

در  ارز  قیمت  نباید  اینکه  به  اشاره  با  مصباحی مقدم   
تامین بودجه نقش داشته باشد، تصریح کرد: این امر به 
این دلیل است که از خارج اقتصاد ما به آن تزریق می شود. 
اینکه نقش اول را داشته  نه  ارز می توان کمک گرفت  از 
باشد. هر وقت اتکای ما به نفت افزایش پیدا کرد، وضعیت 

اقتصادی ما بدتر شد.
کرد:  بیان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این 
در دوره آقای احمدی نژاد حجم ارز ناشی از درآمد نفت 
به شدت باال رفت و 600 میلیارد دالر درآمد داشتیم که 
و  واردات  موازنه  و  متعادل  حد  در  نتوانست  ما  صادرات 
صادرات شکل بگیرد. ما در دوران جنگ شاهد بودیم که 
با حداقل 6 و حداکثر 10 میلیارد دالر ساالنه ارز موردنیاز 
بودجه خود را تامین می کردیم و کشور ما باثبات بود و مردم 
دو رنج جنگ و تورم باال را نداشتند. ارز در آن مدت تثبیت 

شده بود.
 وی خاطرنشان کرد: زمانی که نفت صادر می شود، پول 
آن به حساب های خارجی بانک مرکزی واریز شده و بعد از 
آن هر مقدار ارز در بودجه پیش بینی شده که باید هزینه 
شود، بانک مرکزی باید آن را به ریال به دولت بدهد، هنوز 
ارز به بازار نیامده و قابلیت عرضه پیدا نکرده است. اگر 
نتوانند این پول را جمع آوری کنند، رشد نقدینگی ایجاد 
می شود. طی 37 سال گذشته نقدینگی ما 80 برابر شده 
اینکه نرخ رشد اقتصاد ما ساالنه 2 تا 4  با وجود  است. 

درصد بوده اما هیچگاه جهش پیدا نکرده است.
ارز نفتی اقتصاد را بی ثبات کرده است

 مصباحی مقدم با بیان اینکه ارز ناشی از نفت موجب 
ورود  کرد:  عنوان  است،  شده  ما  اقتصاد  در  بی ثباتی 
درآمد نفت در بودجه این اثر را دارد. اگر آن را در بودجه 
استفاده نکنند و تمام آن به صندوق توسعه ملی رفته و به 
تولیدکنندگان داده شود که تولید را افزایش دهند، بسیار 
مفید است و نتایج بسیار مثبتی چون رشد تولید، اشتغال 
و رفاه خواهد داشت. به این دلیل که درآمد نفتی بسیار 
راحت به دست می آید و راحت نیز هزینه می شود، دولت ها 
را تنبل بار آورده و دیگر سراغ این نمی روند که مالیات حق 

را بگیرند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما 40 
درصد فرار مالیاتی داریم. سپرده های بانکی مالیات ندارد 
که در این صورت ما تولیدکننده را تنبیه و سپرده گذار را 
 50 باالی  که  ما  بانکی  سپرده گذاران  می کنیم.  تشویق 
میلیون تومان سپرده دارند، مالک 74 درصد سپرده های 
را  بانک ها  ساالنه  سود  درصد   74 یعنی  هستند  بانکی 
از  ناشی  ثروتمندان  ابر  و  می دهند  اختصاص  خود  به 
سپرده های بانکی هستند. چرا نباید از این افراد مالیات 
گرفته شود؟ آن ها حداقل باید 24 هزار میلیارد تومان به 
اتفاقی  چنین  اما  کنند  پرداخت  مالیات  ساالنه  صورت 

نمی افتد.
تورم، تولید را به سمت داللی منحرف می کند

و  خطرناک  بسیار  پدیده  تورم  اینکه  به  اشاره  با  وی   
بیماری است، تصریح کرد: یکی از آثار تورم این است که 
منابع را از تولید به سمت داللی، قاچاق و فعالیت هایی با 
سود بادآورده منحرف می کند. در حال حاضر60 درصد 
اقتصاد ما در بخش غیر مولد است و 60 درصد منابع 
بزرگ  بخش  این  بنابراین  می رود،  سمت  این  به  بانکی 
موسسات  بیشترین  است.  شده  کوچک  مولد  بخش  و 
این  و نقطه شروع  ایجاد شده  اعتباری در مشهد  مالی 
شهر است که از مشهد به سایر شهرها رفت، این یعنی 
هیچ  و  بوده  ســودآور  بسیار  که  غیرمولد  فعالیت های 
و  است  انحراف  این  که  نمی گیرد  تعلق  آن  به  مالیاتی 

تولید را کاهش می دهد.
 مصباحی مقدم ادامه داد: بازتوزیعی که تورم در جامعه 
خدمت  در  تورم  و  بوده  تبعیض آمیز  ــی آورد،  م وجود  به 
صاحبان سرمایه  های ثابت است که این سرمایه ها بر اثر 
افرادی  نتیجه قدرت خرید  در  پیدا می کنند،  تورم رشد 
که حقوق بگیر هستند، کاهش پیدا می کند و این موجب 
مرتب  جامعه  افــراد  از  اندکی  بخش  ثروت  که  می شود 
بهمن وار زیاد شود و قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه 

مرتب کاهش پیدا کند و زیر خط فقر روند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در مشهد:

ارز نفتی، ثبات را از اقتصاد گرفته است

قسمت ششم
گمرکی  تعرفه  از  معاف  فروشگاه های  از  خرید 

)DUTY FREE(
تعرفه  از  معاف  فروشگهای  از  مایعات  خرید  کلیه 
گمرکی فرودگاه ها یا خرید هنگام پرواز در هواپیما می 
بایست در کیسه های پالستیکی خاص خود فروشگاه 

به همراه فاکتور مهر شده باشند.
خواهشمندیم از باز کردن کیسه تا مقصد خودداری 
فرمایند. در غیر اینصورت محتویات کیسه ممکن است 
شود.  ضبط  مامورین  توسط  بازرسی  امور  درقسمت 
عضو  کشورهای  در  پرواز  ترانسفر  داشتن  صورت  در 
های  خرید  تمامی  حمل  به   ، امریکا  یا  اروپا  اتحادیه 
بدو   / از گمرگ  معاف   ( فری  دیوتی  از  مایعات  اقالم 
ن مالیات ( بیش از 100 میلی لیتر در کیف دستی ، 
حتی در کیسه های مخصوص با فاکتورهای مهر شده 

اجازه نخواهد شد.
نکته: جهت حفظ ایمنی خواهشمند است از حمل 
 *55CM  40  *CMاز بیش  باابعاد  دستی  دان  جامه 

23CM* جدا خودداری فرمایند
جامه دان پذیرش شده

اوراق   ، پول  برای  ارزشگذاری  باشید  داشته  توجه 
بانکی ، جواهرات و یا موارد مشابه که نباید در جامه 
اساس  بر  و  باشد  نمی  اظهار  قابل  یابند  قــرار  دان 
قرارداد حمل و نقل هیچ گونه مسئو لیتی برای حمل 
این قبیل موارد به عنوان جامه دان پذیرش شده قابل 

قبول نیست.
هزینه اضافه بار برای کل مسیر پرواز تامقصد نهایی، 

درمبداء سفر قابل پرداخت می باشد.
در صورتی که مسافر در توقفگاهی در طول مسیر 
اظهار  قبل  از  که  داشت  اظهار  باالتر  افــزوده  ارزش 
توقف گاهی که  از  ارزش اضافی  نشده است. هزینه 
ارزش افزوده باالتر اظهار گردیده تا مقصد نهایی قابل 

پرداخت می باشد.
ادامه دارد...

آسمان
نکات پرواز:

جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
طال  قیمت  صعود  گفت:  مشهد 
و ارز طی دو تا سه روز آینده کاهش 

پیدا خواهد کرد.
خصوص  در  نژاد  معبودی  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
افزایش ناگهانی نرخ طال و ارز در بازار با اشاره به سیاست 
اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه صرافی ها می توانند از 
به  را  آنها  و  ارز خریداری کنند  بانک های رسمی کشور 
مردم به فروش برسانند، افزود: به طوریکه پیش از این 
سیاست، محدودیت هایی برای صرفی ها ایجاد شده بود 

که  حق خرید و فروش دالر را نداشتند.
وی ادامه داد: اما در حال حاضر با توجه به سیاست 
اما  شده   برداشته  محدودیت  این  مرکزی  بانک  جدید 
بازار انجام  بر  باید از سوی بانک مرکزی  آن نظارتی که 

به وضعیت  منجر  نهایت  در  که  نگرفت  می شد، صورت 
در  گرفتن  قرار  با  طرفی  از  همچنین  شد،  دالر  بحرانی 
سال نو میالدی و افزایش تقاضا برای دالر در این دوران، 
عدم عرضه  دالر در بازار برای این حجم از تقاضا مناسب 

نبود.
این  کرد:  عنوان  مشهد  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
محدودیت ها به نوعی برای همه ناشناخته بود و برخی 
است؛  شده  آزاد  دالر  فروش  و  خرید  که  کردند  گمان 
هجوم صرافی ها که برای تامین دالر به بانکها می توانند 
بانک ها  خود  که  شده  این  به  منجر  می کنند،   مراجعه 
قیمت دالر را افزایش دهند. روز گذشته نرخ دالر 10 هزار 
و 800 تومان بوده در حالیکه این نرخ امروز به 11 هزار 
و 800 تومان رسیده است، بنابراین بانک مرکزی باید در 

این مقوله نظارت کافی را اعمال می کرد.

سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
جــهــاد کـــشـــاورزی خــراســان 
رضوی گفت: امسال 55 هزار تن 

کشمش در این استان تولید شد.
افزود:  جمعه  روز  نقیبی  هاشم  ایرنا،  گزارش  به 
این  انگور  تن  هــزار   380 از  کشمش  مقدار  این 

تولید شده است. استان 
انگور  باغات  کشت  زیر  سطح  داشت:  اظهار  وی 
ماه  هشت  در  است.  هکتار  هزار   21 استان  این  در 
امسال 1200 تن کشمش به مبلغ 2 میلیون دالر به 

کشورهای دیگر صادر شده است.
کارگاه  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  ــزود:  اف نقیبی 
تولید کشمش صادراتی در مالیر فعالیت دارد  های 
بخش عمده ای از کشمش تولیدی خراسان رضوی 

کشورهای  به  استان  این  از  خارج  مناطق  طریق  از 
مقصد صادر می شود.

وی ارقام اصلی کشمش خراسان رضوی را شامل 
کرد  عنوان  قلمی  سبز  و  طالیی  سلطانی،  کشمش 
و اظهار داشت: هر سه رقم مزبور صادراتی و دارای 

است.  بسیار  مرغوبیت 
به  اروپایی  کشورهای  به  سلطانی  رقم  گفت:  وی 
آلمان به منظور استفاده در فرآوری محصوالت  ویژه 
لبنی صادر می شود و 2 رقم دیگر این محصول نیز 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  اروپا  به  صدور  بر  عالوه 

نیز ارسال می شود. افغانستان و پاکستان  فارس، 
خراسان  استان  کشمش  عمده  ــزود:  اف نقیبی 
پاکستان،  ــارس،  ف خلیج  کشورهای  به  ــوی  رض

دانمارک، آلمان و فنالند صادر می شود.

صنایع  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  سنگان  فــوالد  معدنی 
نخست  مرحله  اتــمــام  از  بعد 
آهن  خط  روسازی  و  زیرسازی  عملیات 
جنوب  در  خــواف  شهرستان  در  واقــع  شرکت  ایــن 
ریلی  شبکه  به  نقل  و  حمل  حوزه  در  رضوی  خراسان 

پیوست. کشور 
بهره   با  افزود:  روز پنجشنبه  سید محمد میرمحمدی 
سنگان  فوالد  معدنی   صنایع  شرکت  ریلی  خط  برداری 
حوادث جاده  ای در منطقه و هزینه  های حمل کاهش 
می  حذف  سوخت  بابت  دولت  پرداختی  یارانه  و   یافته 

شود. 
ریلی  خط  نخست  مرحله  ساخت  داد:  ادامــه  وی 

 17 طــول  به  سنگان  ــوالد  ف معدنی   صنایع  شرکت 
سه  آن  اتصال  با  و  شد  آغاز  پیش  سال  یک  کیلومتر 
طول  در  آهن  سنگ  کنسانتره  تن  هزار   800 و  میلیون 

سال وارد کارخانه گندله  سازی آن می شود. 
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان گفت: 
پایان  تا  نیز  سنگان  فــوالد  شرکت  اتصال  دوم  خط 

امسال به بهره برداری می رسد. 
سنگان  فــوالد  معدنی  صنایع  شرکت  افــزود:  وی 
ریال  میلیارد  هزار   12 نیز  و  یورو  میلیون   250 تاکنون 
ریالی  و  ارزی  سرمایه  گذاری  فوالدی  صنایع  بخش  در 
را  گندله  تن  میلیون  پنج  ساالنه  تولید  توانایی  و  کرده 
با  نیز  مجتمع  این  سازی  گندله  تولیدی  واحد  دارد. 

پیشرفت 82 درصد در حال اجرا است. 

شرکت فوالد سنگان به شبکه ریلی پیوست55 هزار تن کشمش در خراسان رضوی تولید شدصعود طال و ارز ادامه پیدا نمی کند

استارت آپ ها نیروی مولد کشور
طی سال های اخیر شاهد رشد و پویایی استارت 
آپ ها در سطح کشور هستیم. هر چند بنا به اظهار 
تا  بسیاری  فاصله  هنوز  حوزه  این  کارشناسان  نظر 

تحقق کامل استارت آپ ها در کشور وجود دارد.
به  آرمان، گفتنی است استارت آپ ها  به گزارش 
و  کسب  در  اندازی  راه  اولیه  هزینه  بودن  کم  دلیل 
کارها شکل گرفته اند،که همین امر باعث استقبال 
انسانی  نیروی  و  فکر  خوش  جوانان  بیشتر  هرچه 
به  توجه  با  امروزه  است،  بدیهی  است.  شده  خالق 
رشد روز افزون فعالیت استارت آپ این نوع از کسب 
و کارها از انواع مختلفی برخوردار هستند که در ادامه 

به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
یکی از ابتدایی ترین انواع استارت آپ نوع سنتی 
آن است. به طور کلی این نوع از کسب و کارها بسیار 
با دیگر استارت آپ ها  کوچک هستند و در مقایسه 
این  برخوردار هستند،  نیز  توسعه کمتری  و  از رشد 
مانند  مشاغلی  شامل  بیشتر  آپ ها  استارت  از  نوع 
دست  این  از  مــواردی  و  پزی  کشی،شیرینی  لوله 
است. استارت آپ های با سرمایه گذاری شخصی را 
می توان از دیگر انواع کسب و کارهای جدید نام برد 
که البته این نوع از سرمایه گذاری ها امروزه در کشور 
به  کارها  و  کسب   از  نوع  این  می شود.  دیده  بسیار 
صورت شفاف با هدف رشد و تبدیل شدن به شرکتی 
را  خود  کار  خارجی  سرمایه   از  استفاده  بدون  بزرگ 

آغاز می کند.
و  هزینه ها  تمام  آپ هــا،  استارت  از  نوع  این  در 
سرمایه های مورد نیاز از طریق اعتبارات و دارایی های 
شخصی تامین می شود. به عبارت ساده تر کارآفرینان 
در این نوع از کسب و کار نباید از طریق فروش سهام، 

منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند، چرا که در 
این صورت دیگر امکان کنترل کامل کسب  و کار خود 
را از دست خواهند داد. استارت آپ با سرمایه گذاری 
خارجی نیز در زمره انواع دیگرکسب و کارهای جدید 

قرار می گیرد.
درآمد  کسب  دنبال  به  آپ  استارت  از  نوع  این  در 
کوتاه و موقت نیستند، بلکه در مقابل آنها می خواهند، 
به  مادی،  باالی  ارزش  عالوه بر  که  بسازند  شرکتی 
و  سرمایه گذاران  برای  و  یابد  دست  جهانی  شهرت 
بنیان گذارانش، سود فراوان به دنبال داشته باشد. به 
طور کلی باید در نظر داشت که سرمایه گذاری در این 
نوع استارت آپ ها با ریسک باال مواجه خواهد بود، 
چرا که احتمال شکست در این کسب و کارها با میزان 

احتمال موفقیت آ نها برابری می کند.
و  کسب  شامل  آپ ها  استارت  انواع  از  دیگر  یکی 
تنها  آپ ها  استارت  از  نوع  کارهای هدف است،این 
با هدف پیوستن به شرکت های بزرگ در آینده ایجاد 
از  نوع  این  است.  کوچک   آنها  هدف  اما  می شود، 
استارت آپ ها سعی دارند تا یک مدل تجاری موفق را 
در سطح جهان یا در داخل کشور اجرا کنند. استارت 
آپ های متناسب با سبک زندگی یکی دیگر از انواع 
فعال کسب و کارهای نوین در کشور هستند،این نوع 
از استارت آپ ها امروزه با سبک زندگی شهری افراد 
با  افراد می توانند متناسب  همخوانی بسیار چرا که 

شرایط خود ساعت کار و محل کار را مشخص کنند.
استارت آپ برگ برنده

که  هستند  بــاور  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری 
نوین شاهد  کارهای  و  از کسب  استفاده  با  می توان 
که  چرا  بود،  کشور  اقتصاد  در  عظیم  تحولی  ایجاد 

با  می توانند  استارت آپ ها  است،  کرده  ثابت  تجربه 
سرمایه گذاری اندک و با استفاده از ایده های نوین 
تحولی شگرف در اقتصاد به خواب رفته کشور ایجاد 
کند. آنچه مسلم است، امروزه استارت آپ ها با موانع 
جدی بسیاری برای رشد و تعالی مواجه هستند که 
از مهمترین آنها می توان به عدم تخصیص اعتبارات 
و حمایت های الزم از سوی دولت اشاره کرد. هرچند 
در این مجال باید یاد آور شد که در هیچ جای دنیا 
بنابراین  نیستند.  آپ ها  استارت  حامی  دولت ها 
نمی توان انتظار داشت که هزینه رشد استارت آپ ها 
را دولت ها پرداخت کنند،بلکه صاحبان این مشاغل 
تجارب  از  استفاده  نوین،  پردازی های  ایده  با  باید 
افراد موفق در این حوزه و همچنین انجام تبلیغات 

گسترده ضامن بقای خود باشند.
اشتغال در سایه رشد استارت آپ ها

امروزه استارت آپ ها توانسته اند در جذب نیروی 
از صاحب  برخی  که  تا جایی  کنند  موفق عمل  کار 
نظران معتقد هستند که با آغاز به کار استارت آپ ها 

خود  این  که  شده اند  کار  بازار  جذب  بیشتری  افراد 
می تواند یکی از امتیازات کسب و کارهای نوین باشد. 
نوین  ایده های  که  داشت  نظر  در  باید  کلی  طور  به 
چرا  کند،  کار  به  مشغول  را  بیشتری  افراد  می تواند 
تشکیل  متعدد  مجموعه های  از  استارت آپ  یک  که 

می شود.
بررسی معایب کسب و کار نوین

به طور کلی باید در نظر داشت که استارت آپ ها 
با توجه به اینکه از عمر کوتاهی در کشور برخوردار 
هستند. بنابراین با معایب متعدد نیز مواجه خواهند 
به  حاضر  دالیل  این  به  تنها  افراد  از  برخی  که  بود 
سرمایه گذاری و این نوع کسب و کارها را آغاز کنند.
را  نوین  کارهای  و  کسب  اندازی  راه  در  باال  ریسک 
می توان یکی از معایب آن برشمرد، چرا که احتمال 
شکست در این نوع کسب و کار به دلیل آشنا نبودن با 
تمام زوایای آن وجود دارد. به عبارت ساده تر با توجه 
آن،از  نبودن  مشخص  همچنین  و  ایده  بودن  نو  به 
این رو بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که 

استارت آپ ها با ریسک بسیار باالیی همراه هستند. 
آپ ها  استارت  معایب  دیگر  از  طوالنی  کار  ساعت 
کسب  از  نوع  این  در  فرد  که  می شود،چرا  برشمرده 
زمان  باید  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  برای  کارها  و 
بیشتری را صرف کند که این مهم شاید برای برخی 
به دلیل  به طور کلی  به نظر نرسد.  افراد مطلوب  از 
افراد خود صاحب و مدیر کسب و کار خود هستند. 
بنابراین برای رسیدن به نتیجه دلخواه نیاز به صرف 
زمان طوالنی تر است. نبود حامی در استارت آپ ها 
را  او  پروژه  از پیشرفت  و  را منزوی کند  می تواند فرد 
باز دارد، چرا که در این نوع از کسب و کارها حمایت 
در  و  می آید  عمل  به  آپ  استارت  از  کمتری  مالی 
را  احساس  این  آپ  استارت  صاحب  شرایط  بیشتر 
نبود  امنیت مالی و همچنین  نبود  به دلیل  دارد که 
را  کار  ریسک  تنهایی  به  باید  گذاری  سرمایه  هیچ 
در  را  شکست  احتمال  می تواند  خود  این  بپذیرد، 

اجرای پروژه افزایش دهد.
هدف از راه اندازی استارت آپ چیست؟

اصلی ترین  از  یکی  می دانیم  که  گونه  همان 
نوآوری  ایجاد  آپ ها  استارت  ــدازی  راه ان اهــداف 
افراد  و آسایش  برای راحتی  است و خدمت رسانی 
در زندگی است، اما باید بدانیم که بزرگ ترین هدف 
هر استارتاپ هر چند کوچک باشد، در مرحله اول 
تنها نوآوری است، اما نوآوری خود دارای دو جنبه 
متفاوت است، چرا که فرد زمانی که فناوری موجود 
نوآوری  بازار های جدید کسب و کار می کند  را وارد 
در  که  است  حالی  در  این  می افتاد.  اتفاق  افقی 
هستیم.  عمودی  نوآوری  دنبال  به  ما  آپ،  استارت 
ایجاد و تجاری سازی فناوری جدید که در گذشته 

باید  کلی  طور  به  است.  نداشته  وجود  گاه  هیچ 
کارگیری  به  از  اصلی  هدف  که  کرد  نشان  خاطر 
که  است  مردم  زندگی  شرایط  کردن  راحت  فناوری 
کارهای  و  کسب  دوش  بر  بیشتر  امــروزه  مهم  این 
که  شد  متذکر  باید  دیگر  سوی  از  دارد.  قرار  نوین 
اپلیکیشن  صورت  به  تنها  امــروزه  استارت آپ ها 
سنتی  صورت  به  می تواند  بلکه  نمی شوند،  ظاهر 
شود.  ظاهر  نیز  سنتی  کارهای  و  کسب  انجام  با  و 
به عنوان مثال کیوسک های فروش مواد غذایی در 
برخی از نقاط شهری را می توان نمونه بارز این مهم 

باشد.
بررسی مزایایی کسب و کارهای نوین

همراه  بسیاری  مزایای  با  استارت آپ ها  ــروزه  ام
هستند که مهم ترین آن مقرون به صرفه بودن خدمات 
به  است،  کارها  و  کسب  نوع  این  سوی  از  شده  ارائه 
عبارت دیگر این مهم به عنوان وجه تمایز و اصلی ترین 
به  به حساب می آید. دسترسی  شاخصه استارت آپ 
بهترین و با کیفیت ترین خدمات در کوتاه ترین زمان 
ممکن از دیگر مزایای کسب و کارهای نوین برشمرده 
می شود، چرا که طبق اظهار نظر کارشناسان یکی از 
رسالت های استارت آپ ها ارائه خدمات در زمان کوتاه 
استارت آپ ها  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  است. 
تحقق شهر هوشمند است، چرا که به واسطه این نوع 
از کسب و کارها افراد جامعه می توانند با استفاده از 
اینترنت به خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. 
در پایان باید یادآور شد که بنا به اظهار نظر کارشناسان 
استارت آپ یک فرهنگ است، فرهنگی که می تواند با 
خالقیت و نوآوری بسیاری از مشکالت پیش روی را از 

میان بردارد.

کارآفرینیخبر



حضور  با  دلشدگان«  چشمه  »نشر  کتابفروشی 
چهره های سرشناس و عالقه مندان به کتاب در مشهد 

برگزار شد.
همچون  افرادی  کتابفروشی  این  افتتاح  مراسم  در 
سخنرانی  به  شریعتی  سوسن  و  کوثری  عــبــدا... 

پرداختند.
طبقه متوسط جامعه ایران فرهنگ گریز هستند

عبدا... کوثری گفت: متاسفانه طبقه متوسط امروز 
جامعه ما نه تنها کتاب خوان نیستند بلکه به تمام معنا 

فرهنگ گریز است.
این نویسنده و مترجم اظهار کرد: در سخنرانی که 
آیین گشایش کتاب فروشی پردیس کتاب داشتم  در 
بیان کردم که شمعی در مشهد روشن شده و افتتاح این 
کافه کتاب جدید نیز شمع دیگری است که در این شهر 

فروزان شده است.
بی توجهی  امروز  از بالهای جامعه  یکی  افزود:  وی 
دسترس  در  کتاب  گذشته  در  است.  کتاب  به  نسبت 
در  سهولت  وجود  با  جدید  دوره  در   اما  نبوده،  افراد 
بی کتابی  جماعت  ما  بازهم  کتاب  چاپ  و  دسترسی 

هستیم.
جوان ها  را  ما  جامعه  اکثریت  داد:  ادامــه  کوثری 
وجود  با  که  است  زننده  بسیار  و  داده انـــد  تشکیل 
نیسنند.  کتابخوان  ما  جوانان  دانشگاه،  همه  این 
برای  افراد  نمایانگرعدم اقبال  کتاب ها  تیراژ  درواقــع 
کتاب خوانی است. برخی اعتقاد دارند این عدم توجه 
به کتاب خوانی به دلیل نبود تنوع کتاب در بازار ایران 
است حال آنکه بازار کتاب ایران در حد خود همه نوع 
تاریخ،  کتاب دارد. کتاب هایی در حوزه های گوناگون 
جغرافیا، رمان و...پس مساله ما کتاب نخواندن و عدم 

اقبال به کتاب است.
این نویسنده و مترجم با بیان اینکه یکی از ویژگی های 
بودن است،  طبقه متوسط در هر جامعه ای فرهنگی 
خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی این طبقه بورژوا 
بود که هنر اروپا، فلسفه، نقاشی و ... زنده نگه داشت. 
غرب  فرهنگ  سازنده  متوسط،  بورژوازی  این  درواقع 

بوده است. 
امروز  متوسط  طبقه  متاسفانه  کــرد:  تصریح  وی 
تمام  به  بلکه  نیستند  کتاب خوان  تنها  نه  ما  جامعه 
ــدازی  راه ان شرایط  این  در  است.  فرهنگ گریز  معنا 
شجاعت  به  نیاز  بسیار  زیربنای  با  کتابفروشی هایی 
دارد، درواقع اگر متولیان این کتا ب فروشی ها هر کار 
داشت.  خواهند  بیشتری  درآمد  دهند  انجام  دیگری 
کتاب فروشی و فعالیت در حوزه کتاب در این مملکت 
به آن رونقی که بایست، نخواهد رسید و دلیل آن وجود 

از بین می برد. هرچند  را  سانسور است که همه چیز 
باید بپذیریم که سانسور تنها دلیل بی توجهی به کتاب 

نیست، بلکه ما خودمان مشکل داریم.
و  بزرگی است  بیان کرد: مشهد شهر  نویسنده  این 
بیش از این برای کتاب و مراکز فرهنگی ظرفیت دارد. 
بخش  کار  فرهنگی،  مراکز  این  از  برخی  ــدازی  راه ان
خصوصی نیست، هر چند که فعالیت بخش خصوصی 
در این زمینه بسیار ارزشمند است درواقع نیاز است که 
بخش خصوصی توان و شجاعت الزم را برای ورود به این 
این عرصه داسته باشد، اما زمانی که توان الزم را ندارد 

شهرداری ها باید این کار را انجام دهند.
کوثری با اشاره به این موضوع که مشهد شهری فاقد 
نشاط است، گفت: مشهد دارای یکی از قدیمی ترین 

دانشگاه های کشور است و دانشجویان 
بسیاری در این شهر تحصیل می کنند، 
اما با این همه شهر بی نشاطی است. 
برای نمونه نشاطی که در شیراز وجود 
دارد در مشهد نیست. مشهد هم ثروت 
دارد و هم جوان. باید بدانیم که بخشی 
از این عدم نشاط مربوط به خود مردم 
دیگری  مشکالت  که  اگرچه  اســت. 
نیز در شهر وجود دارد که مردم در آن 

درخالتی ندارند.
انسان  از  کوله  و  کج  تصویری  ما  ادبیات 

ایرانی ارائه می دهد
معتقدم  گفت:  شریعتی  سوسن 
و  تصویر کج  ایرانی  ادبیات  اگر  حتی 
حداقل  می دهد،  ارائه  ما  از  کوله ای 

خودآگاهی،  این  برای  و  می کند  روشن  را  ما  بضاعت 
خواندن ادبیاتمان ضروری است.

دعوت  دلیل  دو  به  هستم  مطمئن  کرد:  اظهار  وی 
فرزند  اینکه  دیگر  و  مشهدم  بچه  اینکه  یک  شــدم؛ 
ربطی  چه  موارد  این  بگویید  است  ممکن  شریعتی. 
در  حضور  برای  مشروعی  توجیه  و  دارد  ماجرا  این  به 
اینجا نیست اما به نظرم آمد اتفاقا خیلی دو موقعیت 
جالبی است. شریعتی جزو چهره هایی است که این دو 
وضعیت یا این دو تهدید را یعنی مشهد به مثابه تهدید 
و شریعتی بودن به مثابه تهدید را  به یمن ادبیات به 

فرصت تبدیل می کند.
شریعتی ادامه داد: شریعتی کسی است که امروزه 
این  و  است  او  پرخواننده  نوشته های  جزو  کویریاتش 
یا  شمول ترین  جهان  که  نوشته ها 
و  هم اکنون  انساِن  به   بی ربط ترین 
همینجاست، اتفاقا در مشهد نوشته 
در   48 ســال  در  کویر  ــت.  اس شــده 
انتشارات توس و در مشهد درآمد و ما 
می بینیم که زیبایی و ارزش آن در این 
است که توانست محدودیتی را به نام 
مکان یک شهر مذهبی به مثابه تهدید 
و در عین حال مشهِد مهد ادبیات را به 
فرصت تبدیل کند. در کنار آن فرزند 
را  بودن  شریعتی  محمدتقی  استاد 
کند  تبدیل  فرصت  به  توانست  هم 
نه برای خلق کلماتی یا پرداختن به 
حوزه ای که حوزه خاص مثال نوعی از 
روشنفکری دینی است؛ کویر جایی 

است که یک، سومی سر می زند و نوشته های کویری 
شریعتی  فرزند  بنابراین  است.  دلیل  این  به  شریعتی 
بودن و بچه مشهد بودن توجیه خوبی برای حضور در 

این جلسه است.
مجموعه  افتتاح  به  اشــاره  ضمن  روزنامه نگار  این 
چنین  گــفــت:  مشهد  در  چشمه  نشر  فرهنگی 
این  پیداکردن  ســاز  زمینه  می تواند  فرصت هایی 
فرصت ها و وصل کردن یا ایجاد چنین ربط هایی بین 

محدودیت های ما و بدل ساختن آنها به فرصت باشد.
شریعتی یادآور شد: به این دلیل حضور در این جلسه 
صحبت  شریعتی  مورد  در  نیست  قرار  که   پذیرفتم  را 
کنیم و این جزو نادر دفعاتی است که چنین اتفاقی رخ 
می دهد. دلیل دوم این است که  به طور کلی باید ما 
به دنبال چنین فرصت هایی باشیم. هرگونه دعوت به 
خروج از خانه را باید غنیمت بشماریم؛ یعنی هر فضایی 
که اسمش تقویت عرصه عمومی و خلق فضاهایی است 

که هم نشینی در آن ممکن باشد.
بودن یا نبودن یک کتاب فروشی از بسیاری کشورگشایی  ها 

برایم مهمتر است
یا  بــودن  من  بــرای  گفت:  چشمه  انتشارات  مدیر 
نبودن یک کتاب فروشی مهم تر از بسیاری تحوالت، 

کشورگشایی ها، مرگ و میرها و... است. 
 63 سال  از  چشمه  نشر  کرد:  اظهار  کیائیان  کاوه 
فعالیت خود را آغاز کرد.  کتاب، شغل پدری من بود 
من و برادرانم شغل پدر را ادامه دادیم و امیدوارم این کار 

تداوم داشته باشد.
باز  و  تاسیس  است  هنوز  که  هنوز  داد:  ادامه  وی 
اتفاق است و به طرز  شدن کتابفروشی برای من یک 
کودکانه ای هنوز از رفتن به کتاب فروشی ذوق می کنم.

مدیر انتشارات چشمه ضمن اشاره به تعبیر شاعرانه 
»میالد یکی کودک/ شکفتن گلی را ماند«، عنوان کرد: 
برای من امروز میالد یک کتابفروشی است. انگار که 
به بوییدن گلی آمدیم؛ گلی کمیاب. به نوعی جهان ما 
همین است، ماجرای  طوطی و ظرف شکرش است. 
این برای من بزگترین اتفاق جهان است. برای من بودن 
یا نبودن یک کتاب فروشی مهم تر از بسیاری تحوالت، 

کشورگشایی ها، مرگ و میرها و... است.
کیائیان تصریح کرد: چند سالی بود که در فکر توسعه 
نشر چشمه بودیم. در واقع »چشمه ی دلشدگان« اولین 
نمایندگی   است که ما داریم.  از مردم مشهد می خواهم 
که این موضوع را به عنوان یک اتفاق که می تواند سطح 
فرهنگی شهر را باالتر ببرد نگاه کنند. چند کتابفروشی 
کتابفروشی های  امیدوارم  اما  داریم  مشهد  در  خوب 

دیگری هم باز شود.

ــردارد و  ــ ــدم ب ــی کــه بــایــد کــودکــانــه ق ــای در روزه
عروسک هایش را در آغوش بگیرد. در روزهایی که باید 
خود را برای »زن بودن« آماده کند و بفهمد که خانواده، 
اجازه  که  این  بدون  چیست  آن ها  بین  روابط  و  جامعه 
بدهیم پله ها را یکی پس از دیگری باال برود او را به نقطه 
ای پرتاب می کنیم که برایش آماده نیست. مسئولیتی 
بر دوش او می گذاریم که تن نحیف و روح نازکش توان 

تحمل آن را ندارد. 
غلط  فرهنگ  خاطر  به  حوالی  همین  در  ما  دختران 
به  جامعه  که  رسمیتی  و  اقتصادی  مشکالت  خانواده، 
و هیچ  ازدواج می کنند  اشتباه مهلک داده است،  این 
کس نمی پرسد که از کجا شروع شد و چرا نقطه پایانی 

نیست؟
کودک همسری؛ روایت کننده جفایی از زندگی تلخ 
کودکانی است که به دلیل فرهنگ و سنت و مشکالت 
اقتصادی خانواده محکوم به زندگی با همسری هستند 

که در پس آن درکی از معنای عالقه  مطرح نیست.
دردهایی که تکرار می شود

روایتی از دردهای مادران قدیمی که رنج های خود را 
بعضا به نسل جدید منتقل می کنند. بر اساس طرحی 
حداقل  بود  قرار  شد،  ارائه  مجلس  در  این  از  پیش  که 
سن ازدواج برای دختران به 16 سال افزایش می یابد. 
و   16 دختران  برای  ازدواج  سن  حداقل  طرح  این  در 
برای  ازدواج  و  شده  بینی  پیش  سال   18 پسران  برای 
دختران زیر 13 سال مطلقا ممنوع خواهد شد. این در 
حالی است که در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای 
با  تنها  سال   13 زیر  دختران  و  بوده  سال   13 دختران 

مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند.
کودک  پدیده  از  نوعی  بعضی ها،  را  همسری  کودک 
این پدیده را خانواده ها  آنجایی که  از  آزاری می دانند، 
تحت  حتی  نوعی  به  و  می دهند  ــرار  ق پوشش  زیــر 
حمایت و اجبار خانواده ازدواج کودک شکل می گیرد، 
دشوار  و  پیچیده  بسیار  روندی  آن  بررسی  و  شناسایی 
است. زناشویی کودکان در کشور در فاصله سنی 10 تا 
14 سال رخ می دهد. در این بین شاهد ازدواج دختران 
قبیل  این  در  که  هستیم  قانونی  سن  زیر  پسران  و 
ازدواج ها، بیشتر مواقع یکی از زوجین بزرگ سال است.

بهترین سن ازدواج دختران و پسران
حداکثر  و  سال   25 تا   18 بین  ازدواج  سن  بهترین 
بــارداری  بــرای  سال   18 زیر  ازدواج  اســت.  سال   30
تولد کودکان کم وزن که زمینه  بسیار خطرناک است، 
معلولیت ها  ایجاد   ، است  ژنتیک  اختالالت  برای   ای 
کم  سن  در  مادر  بارداری  عوارض  از  زودرس  زایمان  و 

مشاوره  در  مشاهدات  اساس  بر  است.  سال   18 از  تر 
ژنتیک، علت این گونه ازدواج ها، تفکرات بومی افراد و 

یا برداشت های اشتباه از تاخیر در ازدواج است.
معضالت بارداری در سنین پایین

 20 و   18 از  کمتر  سنین  در  دختران  است  ممکن 
بلوغ  به  25سالگی  گاهی  و  سالگی 
مسئله  ــن  ای کــه  نــرســنــد؛  فیزیکی 
عوارضی در این دوران خواهد داشت. 
رشد  دلیل  به  است  ممکن  همچنین 
مانع  موضوع  این  زنان،  لگن  ناکافی 
دلیل  به  یا  و  شــود  طبیعی  زایــمــان 
نامرتب بودن عادت ماهیانه در سنین 

پایین، افراد کم خون باشند.
ســال   18 از  کــمــتــر  ســنــیــن  در 
ایجاد  و  تکامل  به  نیاز  استخوان ها 
از  بعد  تا  ــد  دارن استخوانی  ذخیره 
از  کلسیم  برداشت  که  سالگی   50
مشکل  به  می شود  آغاز  استخوان ها 
موضوع  ایــن  به  توجه  با  برنخورند. 
اتفاق  پایین  سنین  در  بارداری  وقتی 
مادر  استخوانی  ذخیره  می افتد، 
همچنین  مــی رود.  جنین  سمت  به 

بارداری  آمادگی  روانی  و  روحی  نظر  از  مادر  احتماال 
ندارد و بالغ نیست.

مشکالت  و  خونی  کــم  امــکــان  نـــوزاد،  کــم  وزن   
سن  اوایل  در  بــارداری  مشکالت  دیگر  از  کروموزومی 

عادت ماهیانه به شمار می رود.
سن ازدواج درقانون مدنی

براساس  اسالمی  انقالب  از  قبل 
 ١٣٥٣ ــال  در س مصوب  مدنی  قانون 
و  دختران  بــرای  ازدواج  سن  حداقل 
پسران ١٨  سال در نظر گرفته شده بود 
فعلی  مدنی  قانون   1041 درماده  اما 
با  13سالگی  از  قبل  دختران  ازدواج   ،
از  هم  آن  مصلحت  رعایت  و  ولّی  اذن 
سوی دادگاه، مجازدانسته شده است.

آمار ازدواج کودکان 
درصد   17 که  است  حاکی  آمارها 
ازدواج  به  مربوط  کشور  ازدواج  هــای  از 
ضمن   ، بــوده  ســال   18 زیــر  دختران 
درصد   5 از  بیش   94 سال  در  که  آن 
ازدواج  ها در سنین کمتر از 15 سالگی 
ثبت شده است؛ این در حالی است که 
این آمار فقط آمار ازدواج  های ثبت شده 

در دوران کودکی است.
۳ حقوقی که از کودکان در کودک همسری نقض می شود

ازدواج کودکان بر سه حق آن ها تاثیر می گذارد.
در  که  است  موردی  اولین  کودکان:  انتخاب  •حق 
این  زیرا  می شود  سلب  آن  از  زودهنگام  ازدواج  صورت 
همسر  انتخاب  درزمینه  آن ها  برای  که  است  خانواده 

تصمیم می گیرند.
•حق آموزش: در این ازدواج، حق آموزش زیر سوال 
می رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج 

نمی توانند به تحصیل ادامه دهند .
کودک  در  که  مــوردی  سومین  بهداشت:  •حــق 
با  که  است  بهداشت  حق  می رود،  سوال  زیر  همسری 
نحوی  به  می گیرد.  قرار  تهدید  مورد  کودکان  ازدواج 
از  جهانی  بهداشت  سازمان  و  بهداشت  وزارت  آمار  که 
سال   18 زیر  مادران  بین  در  میر  و  مرگ  آمار  بیشترین 

حکایت دارد.
حقوق  سه  کودکی  سنین  در  ازدواج  با  اساس  براین 
ما  رو  ایــن  از  می شود  ضایع  شهروند  یک  اساسی 
در  و  شود  اعالم  ممنوع  باید  کودکان  ازدواج  معتقدیم 
قانون باید اصالح صورت گیرد به خصوص آن که یکی 
از دالیل اصلی افزایش ازدواج کودکان، فقر است و برای 
حل این مشکل ضمن اتخاذ تدابیری برای کاهش فقر 
صورت  این  غیر  در  بدهیم  آموزش  خانواده ها  به  باید 

قانون به تنهایی نمی تواند دردی از جامعه دوا کند.
و  المللی  بین   ، قانونی  ابعاد  اهمیت  به  توجه  با 
سه  این  بین  نتوانیم  ما  که  زمانی  تا  مسئله  این  فقهی 
تعادل برقرار کنیم حتی اگر بهترین قانون را به تصویب 

برسانیم ، کارایی الزم را نخواهد داشت.
مجلس »کودک همسری« را ندید

خراسان رضوی یک از استان هایی است که باالترین 
آمار کودک همسری را در خود ثبت کرده است.

با  اجتماعی  کمیسیون  مخالفت  خبر  پیش  چندی 
از  موجی  رسانه ها  در  همسری  کودک  با  مقابله  طرح 
که  انگار  داشت.  دنبال  به  را  شرایط  بهبود  از  ناامیدی 
مهر پایانی بر این »پدیده شوم« در آینده نزدیک وجود 

ندارد.
 نماینده تربت جام، تایباد و باخرز و عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی معتقد است که این 
و اضافه کرد: ما تالش می کنیم در  پایان نیست  نقطه 
برای  را  نمایندگان  نظر  اسالمی  صحن مجلس شورای 
صورت  این  غیر  در  و  کنیم  جلب  طرح  این  تصویب 
طرحی را با محتوای مشابه در دستور کار قرار می دهیم.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون حقوقی 
به مخالفت  اشاره  با  و قضایی مجلس شورای اسالمی 
این کمیسیون با طرح مقابله با کودک همسری گفت: 

اسالمی  شورای  مجلس  صحن  در  می کنیم  تالش  ما 
کنیم  جلب  طرح  این  تصویب  برای  را  نمایندگان  نظر 
در  مشابه  محتوای  با  را  طرحی  صورت  این  غیر  در  و 

دستور کار قرار می دهیم.
وی اظهار کرد: من از حامیان و امضا کنندگان طرح 
مقابله با »کودک همسری« بودم در یکی از جلساتی که 
در کمیسیون برگزار شد از مخالفان و موافقان و تعدادی 
از کارشناسان دعوت شد بحث ما به عنوان موافق این 
کودکان  حقوق  آشکار  نقض  همسری  کودک  که  بود 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  ــا  ازدواج ه این  و  است 
صورت می گیرد و کودکان مجبور به ازدواج می شوند و 
حق انتخاب و اعتراض هم ندارند. ضمن این که آسیب 

شدید جسمی و روحی می بینند.
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام  تربت  مردم  نماینده 
نوع  این  در  متاسفانه  کرد:  اضافه  اسالمی،  شــورای 
ازدواج  مقوله  از  کافی  شناخت  عدم  دلیل  به  ازدواج ها 
تبعات  شاهد  فکری  بلوغ  و  مالی  استقالل  عــدم  و 
طرح  این  در  ما  بنابراین  هستیم.  جامعه  برای  منفی 
کودکان  ازدواج  برای  را  محدودیت هایی  می خواستیم 

اعمال کنیم و این موضوع را در اولویت می دانستیم.
این  مخالفان  شــد:  ــادآور  ی ــادی  آب جهان  رحیمی 
اسالمی  شــورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  از  طرح 
که  می گفتند  )س(  الزهرا  دانشگاه  از  کارشناسانی  و 
پایین  سنین  در  که  ازدواج هایی  می دهد  نشان  آمارها 
رخ می دهد، خیلی ناپایدار نیست، خالف نظر کودکان 
نیست و آنها راضی هستند! و آمار ارقامی آوردند که ما 
نسبت به آن تشکیک کردیم و قرار شد در جلسه بعدی 
یک  برای  بعد  جلسه  در  من  متاسفانه  که  شود  بحث 
انتخابیه رفته بودم و غایب بودم.  کار ضروری به حوزه 
جلب  را  اکثریت  نظر  نتوانستند  نیز  موافقان  متاسفانه 

کنند و کمیسیون با طرح مخالفت کرده است.
مواردی  از  همسری  کودک  مساله  داد:  ادامه   وی 
را  کودکان  حقوق  می زند،  آسیب  جامعه  به  که  است 
در  اســت.  بشر  حقوق  آشکار  نقض  و  می کند  ضایع 
پیدا  استحکام  خانواده   کانون  تنها  نه  ازدواج  نوع  این 
منفی،  نتایج  بلکه  نمی شود،   ترویج  ازدواج  و  نمی کند 

آسیب های اجتماعی، اخالقی و روانی به دنبال دارد.
بر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  آبادی  جهان  رحیمی 
کمیسیون  سوی  از  طرح  این  رد  گزارش  روال،  اساس 
قضایی در صحن مجلس شورای اسالمی مطرح خواهد 
مجلس  موافق  نظر  که  کرد  خواهیم  تالش  ما  و  شد 
جلب  طرح  این  تصویب  به  نسبت  را  اسالمی  شورای 
کنیم. اما در صورتی که موفق به این کار نشویم طرح 
قرار  کار  دستور  در  مشابه  محتوای  طرح  با  را  دیگری 

می دهیم. 
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
آموزش ایمنی، از فاجعه زاهدان 

سرویس اجتماعیپیشگیری می کرد

مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
و  ــدارس  م از  را  ایمنی  نکات  ــوزش  آم اگــر  گفت: 
ناگواری  اتفاقات  شاهد  کنیم،  آغاز  کودک  مهدهای 

همچون مدرسه زاهدان نخواهیم بود. 
سید حسن طاووسی با بیان اینکه سوختگی یکی 
کرد:  خاطرنشان  است،  پزشکی  جامعه  معضالت  از 
مقطع  محصل  هزار  بین  تحقیقاتی  طرح  یک  نتایج 
سوختگی  با  کودکان  آشنایی  که  داد  نشان  ابتدایی 
است  نیاز  امر  این  بهبود  برای  که  است  اندک  بسیار 
همکاری  و  مشارکت  یکدیگر  با  مرتبط  سازمان های 

بیشتری داشته باشند.
امام  بیمارستان  سوختگی  بخش  آموزشی  معاون 
بیمارستان  توانمندی  به  اشــاره  با  مشهد  رضــا)ع( 
امام رضا)ع( در درمان سوختگی خاطر نشان کرد: 
تجهیزات بیمارستان، روش های پانسمان، اتاق عمل 
مورد  مرکز  این  در  که  جراحی  جدید  تکنیک های  و 
در  بهبودی  آمار  شده  موجب  می گیرد  قرار  استفاده 
این بیمارستان ارتقا یابد و رتبه اول تا سوم را در سطح 

کشور دراین زمینه به خود اختصاص دهد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
مشهد با اشاره به اینکه از خراسان رضوی، شمالی، 
مازندران،  بلوچستان،  و  سیستان  گلستان،  جنوبی، 
بیمارستان  به  سوختگی  بیمار  عراق  و  افغانستان 
نشان  خاطر  می شود،  داده  ارجــاع  ــا)ع(  رض امــام 
کرد: سوختگی قابل پیشگیری است ولی متاسفانه 
نکات  با  آشنایی  هم  ما  بزرگساالن  حتی  و  کودکان 

پیشگیری از سوختگی ندارند. 
نحوه  خارجی  کشورهای  در  کــرد:  عنوان  وی 
آموزان  دانش  به  سوختگی  لباس  کردن  خاموش 
آمــوزش  مراکز  و  می شود  داده  آمــوزش  هرسال 
عمل  فعال  ــورت  ص بــه  سوختگی  از  پیشگیری 

می کنند.
از حضور  بیماران سوختگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در جمع پرهیز دارند، گفت :برخی از این افراد اقدام 
افراد  این  که  می کنند  خودسوزی  یا  خودکشی  به 
نیازمند کار درمانی و جلسات مشاوره ای هستند که 

برای آنها برگزار می شود. 
در  گروهی  رسانه های  موثری  نقش  به  طاووسی 
باید  کــرد:  اظهار  و  اشــاره  سالمت  ســازی  فرهنگ 
ارتقاء  به  نسبت  گروهی  رسانه های  و  قلم  صاحبان 
به  زمینه  این  در  آموزش  و  جامعه  سالمت  فرهنگ 

صورت فعال تری عمل کنند.

خبر

کودک همسری نقض آشکار حقوق کودکان است و این ازدواج ها در مناطق کمتر توسعه یافته صورت 
می گیرد و کودکان مجبور به ازدواج می شوند و حق انتخاب و اعتراض هم ندارند. ضمن این که آسیب 

شدید جسمی و روحی می بینند

,,

رحیمی جهان ابادی: 
مخالفان این طرح از 

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی 

و کارشناسانی 
از دانشگاه الزهرا 
)س( می گفتند که 

آمارها نشان می دهد 
ازدواج هایی که در 

سنین پایین رخ می دهد، 
خیلی ناپایدار نیست، 

خالف نظر کودکان 
نیست و آنها راضی 

هستند!

,,

پیمانکار پروژه کتابخانه مرکزی مشهد عنوان کرد؛
پروژه کتابخانه مرکزی مشهد با ورود نهاد جانی دوباره گرفت

مراسم افتتاح »نشر چشمه« با حضور چهره های سرشناس برگزار شد؛

پاتوقی جدید برای کتاب بازهای مشهدی
نامزد دریافت جایزه جهانی 'هانس کریستین اندرسن' 
و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان گفت: در سیستم 
فرسوده آموزشی کشور به امتحان و رسیدن به دانشگاه 
اهمیت بیشتری داده می  شود و دانش آموزان ناخواسته 
از  پر  مغزشان  که  می  شوند  هایی  ماشین   به  تبدیل 

اطالعات است.
علمی  نشست  در  شب  پنجشنبه  حسن  زاده  فرهاد 
'بررسی ادبیات داستانی نوجوان' در دانشگاه بین المللی 
امام رضا )ع( مشهد افزود: طبق آمار امسال حدود 13 

میلیون دانش آموز در ایران مشغول تحصیل هستند.
وی اظهار داشت: کتابخانه  های مدارس چندان فعال 
نیستند و تشویق به خواندن فقط توسط برخی معلم  های 

دلسوز یا برخی والدین انجام می  شود.
وی با اشاره به تفاوت رمان نوجوان و بزرگساالن گفت: 
برخی نوجوانان کتابخوان گرایش به رمان  های بزرگساالن 
به جریان و طرح  این است که  اما شکل عام آن  دارند 
داستان نگاه ساده  تری داشته باشیم، ممکن است در 
نوشتن داستان برای بزرگساالن مسائل ساده را پیچیده 
کنیم، اما برای نوجوانان باید پیچیدگی  ها را به سادگی 
بیان کرد و قهرمان در متن داستان باید کنش  گر و عامل 

باشد تا منفعل و مفعول.
حسن زاده افزود: نوجوان به دلیل ساختار تکامل نیافته 
داستان  و  زندگی  های  پیچیدگی   درک  از  خود  ذهنی 
قاصر است لذا در نوشتن برای نوجوان  ها اثری موفق  تر 
است که بتواند بین بزرگسالی و نوجوانی در نوسان باشد 
و نویسنده با هر قدمی که برمی  دارد، گاهی از تجربه  ها 
و تفکرات بزرگسالی مایه بگذارد و گاهی خود را به جای 

مخاطب گذاشته و از دریچه چشم او نگاه کند.
به  ورود  و  کودکان  با  ارتباط  برای  داشت:  اظهار  وی 
دنیای آنان باید مفهوم کودکی را شناخت و با تمام وجود 
ادای  و  زد  ماسک  توان  نمی   نهاد،  آنها  دنیای  به  قدم 

کودکی درآورد.
مخاطب  بزرگساالن  داستانی  ادبیات  در  گفت:  وی 
اهمیت چندانی ندارد و نویسنده در فرآیند نوشتن او را 
کنار می گذارد اما در داستانی که برای کودک یا نوجوان 
نوشته می شود، توجه به مخاطب، بخشی از دغدغه ها 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  برجسته  نویسنده  است.این 
افزود: برخی نوشتن را هنری می  دانند که باید با آزادی 
و بدون چهارچوب انجام شود و نویسنده نباید خود را 
همسطح مخاطب کند، در حالی که من و مخاطبانم با 
هم داد و ستد داریم و با هم بازی می کنیم.وی اظهار 
داشت: نوشتن یک بازی همراه با شادمانی درونی است 
و از مخاطبانم می  خواهم با شخصیت  های داستان بازی 
کنند، آنها را به مقصد برسانند و پایانی را که دوست دارند 

بر داستان بنویسند.

ارشاد اسالمی مشهد گفت:  و  اداره فرهنگ  رئیس 
رویداد چله نمایش ما ایده ای خوب برای آشنایی عموم 

مردم با هنر نمایش است.
»چله  دبیرخانه  از  بازدید  در  استادی  جواد  محمد 
بسیار  دارای سابقه ای  نمایش  افزود: هنر  ما«  نمایش 
دیرینه است و شاید بتوان گفت، در معنای وسیع آن، 
به اندازه عمر انسان قدمت دارد، چراکه تمام آیین های 
به حساب  نمایش  به نوعی  مختلف  جوامع  در  انسانی 

می آید.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد ادامه داد: 
مارتین اسلین، استاد شناخته شده ادبیات نمایشی، 
مخاطب را یکی از عناصر اصلی درام می داند و معتقد 
است بدون مخاطب درام شکل نمی گیرد، بنابراین باید 

تالش کنیم این هنر در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های گذشته 
هنر تئاتر به نوعی یک کاالی لوکس بوده است که قشر 
محدودی از جامعه مصرف کننده آن بودند، در حالی که 
تئاتر زمانی معنادار می شود که عموم مردم بتوانند از آن 
استفاده کنند تا بتوانند تاثیرگذار باشد. ایده چله نمایش 
ما از این جهت که تالش کرده، این مسئله را پیگیری 
کند و هنر نمایش را بین مردم ببرد، بسیار حرکت خوبی 

است.
استادی با اشاره به اینکه حضور نمایش در محالت، 
مساجد و مدارس ما سبب می شود، مفاهیمی که مد 
نظر داریم را بتوانیم در میان قشر وسیعی از مردم عرضه 
نمایش  هنر  و  تئاتر  با  باید  مردم  کرد:  تصریح  کنیم، 
هنری  رویدادهای  برگزاری  آشنایی،  راه  و  شوند  آشنا 
محیط های  در  نمایش  وقتی  زیرا  است،  این چنینی 
عمومی اجرا می شود مردم آن را می بینند و این دیدن 
نمایش  به سالن های  و  پیگیر شوند  که  سبب می شود 

بیایند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد با تاکید بر 
اینکه مسجد، محله و مدرسه باید از مملو از رویدادهای 
تئاتر شود، ادامه داد: زمانی  فرهنگی و هنری به ویژه 
مساجد  که  باشیم  فرهنگی  توسعه  شاهد  می توانیم 
صدر  در  که  همان طور  باشیم،  داشته  چندکارکردی 
اسالم مساجد پایگاه فعالیت های اجتماعی بوده است، 
از سوی دیگر انسجام اجتماعی در محالت زمانی شکل 
می گیرد که اهالی آن محله باهم ارتباط داشته باشد و 
اجرای نمایش در یک محله می تواند زمینه ساز گفت وگو 
و تعامل میان اهالی شود یا نمایشی که در دل مدرسه 
می رود می تواند رویکرد تربیتی ویژه برای دانش آموزان 
باید  هنری  رویدادهای  تقویت  بنابراین  باشد،  داشته 

توسط فضای مدیریت فرهنگی ما دنبال شود.

خبر
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد:

برای  خوب  ایده ای  »ما«  نمایش  چله 
آشنایی عموم مردم با هنر نمایش است

نامزد دریافت جایزه جهانی »هانس کریستین اندرسن«:
سیستم آموزشی کشور فرسوده است

در فرهنگسراها چه خبر است؟
خبر

با  مشهد،  مرکزی  کتابخانه  پروژه  پیمانکار 
اشاره به آماده تحویل بودن چهار طبقه از این 
پروژه، گفت: پروژه بهسازی و تکمیل کتابخانه 
نهاد  ورود  با  سال   23 از  پس  مشهد  مرکزی 
دوبــاره  جانی  کشور،  عمومی  کتابخانه های 

گرفت.
وضعیت  آخرین  دربــاره  خزایی  تقی  محمد 
این پروژه عنوان کرد: پروژه بهسازی و تکمیل 
در  و   1391 سال  از  مشهد  مرکزی  کتابخانه 
ما  به  بود،  تعطیل  نیمه  پــروژه  یک  که  حالی 
از  کتابخانه  این  اینکه  به  توجه  با  شد.  واگذار 
حدود 23 سال پیش با اشکاالت فنی بسیاری 
و  تخریب  بود،  شده  آغاز  ساخت  و  طراحی  در 
بهسازی بنا را در برنامه کاری خود قرار دادیم و 
اقداماتی را نیز در این زمینه به انجام رساندیم.

کتابخانه های  نهاد  اهتمام  به  اشاره  با  وی 
طی  پـــروژه  ــن  ای تکمیل  در  کشور  عمومی 
اعتبارات  که  حالی  در  افزود:  اخیر،  ماه های 
محدود استانی و همچنین تزریق قطره چکانی 
با  را  پروژه  این  و تکمیل  روند بهسازی  بودجه، 
کندی به پیش می برد، ورود نهاد کتابخانه های 
از  بهره برداری  و  تکمیل  برای  کشور  عمومی 
پیشرفت  در  توجه  قابل  کتابخانه، جهشی  این 
با تسریع  که  به طوری  پروژه حاصل کرد؛  این 
مقاوم  و  تقویت  نقشه ها،  بهینه سازی  رونــد 
سازی سازه های بتنی و تبدیل فضاهای مرده 
فیزیکی  پیشرفت  به  پروژه  مفید،  فضاهای  به 
95 درصدی رسید و امروز مراحل پایانی نصب 

تجهیزات را طی می کند.

طبقه  چهار  تحویل  برای  آمادگی  از  خزایی 
گفت:  و  داد  خبر  مشهد  مرکزی  کتابخانه  از 
پس از پایان نصب سیستم اطفاء حریق و رنگ 
آمیزی نهایی، در حال حاضر چهار طبقه از این 
کتابخانه به همراه مخزن کتابخانه به طور کامل 
آماده تحویل است و کار نظافت نهایی در این 
نصب  همچنین  است.  انجام  حال  در  طبقات 
چیلرهای کتابخانه انجام شده و موتورخانه نیز 
ساخت  یافتن  پایان  با  است.  تکمیل  حال  در 
اعالم  از  پس  نیز،  کتابخانه  تئاتر  آمفی  بنای 
نظر نهاد، کار تهیه و نصب تجهیزات آن انجام 

خواهد شد.
نهاد  دبــیــرکــل  اهــتــمــام  از  تقدیر  ــا  ب وی 
پروژه  تکمیل  در  کشور  عمومی  کتابخانه های 
به  توجه  با  گفت:  مشهد،  مرکزی  کتابخانه 
اعتبارات محدود استانی، وجود بحران مصالح 
در شرایط کنونی و تزریق بسیار تدریجی بودجه 
برای تکمیل این پروژه، اگر نهاد کتابخانه های 
این  تکمیل  و  ســاخــت  ــه  ب کــشــور  عمومی 
پروژه  این  شک  بدون  نمی کرد،  ورود  کتابخانه 
و  بهره برداری  به  همچنان  ســال  سالیان  تا 
افتتاح نمی رسید. صدور مجوز از سوی دبیرکل 

درآمد  نیم درصدی  سهم  از  استفاده  برای  نهاد 
شهرداری ها در تکمیل کتابخانه مرکزی مشهد، 
اقدامی بود که این پروژه را از حالت رکود بیرون 
حرکت  بهره برداری  سمت  به  سرعت  با  و  آورد 
جانی  نهاد  ورود  با  پــروژه  این  واقع  در  و  داد 

دوباره گرفت.
با  مشهد  مرکزی  کتابخانه  پــروژه  پیمانکار 
تقدیر از سایر دست اندرکاران ساخت و تکمیل 
رساندن  و  پروژه  این  تکمیل  گفت:  پروژه  این 
یک  اساس  بر  فجر،  دهه  ایام  در  افتتاح  به  آن 
دستگاه های  هم افزایی  با  و  جمعی  حرکت 
مختلف در استان خراسان رضوی صورت گرفت 
مدیرکل  مشهد،  شهرداری  همراهی  از  باید  و 
رضوی  خراسان  استان  عمومی  کتابخانه های 
و فرماندار سابق مشهد نیز تقدیر کرد؛ چرا که 
کتابخانه  از  بهره برداری  منظور  به  حرکت  این 
همراهی  و  مشارکت  بدون  فجر،  دهه  ایام  در 

مجموع این دستگاه ها میسر نمی شد.
نهاد کتابخانه های  به ذکر است دبیرکل  الزم 
عمومی کشور در ابتدای سال جاری در اولین 
در  عمومی  کتابخانه های  امنای  هیأت  جلسه 
ورود  و  اهتمام  از  خود،  مدیریتی  جدید  دوره 
مرکزی  کتابخانه  تکمیل  و  ساخت  برای  نهاد 
این  آغــاز  از  سال   23 گذشت  از  پس  مشهد 
کمیته  تشکیل  با  ادامه  در  و  داد  خبر  پــروژه، 
کارگروه های  و  مشهد  مرکزی  کتابخانه  افتتاح 
کتابخانه  این  افتتاح  آن،  زیرمجموعه  مختلف 
در  اسالمی،  انقالب  چهل سالگی  با  همزمان 

ایام دهه فجر را در دستور کار قرار داد.

خبرخبر

 معتقدم حتی اگر ادبیات 
ایرانی تصویر کج 

و کوله ای از ما ارائه 
می دهد، حداقل بضاعت 

ما را روشن می کند و 
برای این خودآگاهی، 

خواندن ادبیاتمان 
ضروری است

,,

 یکی از بالهای جامعه امروز بی توجهی نسبت به کتاب است. در گذشته کتاب در دسترس افراد نبوده، 
اما در  دوره جدید با وجود سهولت در دسترسی و چاپ کتاب بازهم ما جماعت بی کتابی هستیم

,,

چله  آستانه  در  شعر  شب  این 
انقالب اسالمی با استقبال گسترده 
و شاعران سبزواری،  مسوولین،مردم 
کاشمری و نیشابوری همراه بود.در این شب شعر عالوه 
بر شاعران محلی. مصطفی محدثی خراسانی شاعر شهیر 
کشوری، الهه بیات مختاری و مجتبی ابوالقاسمی اشعاری 
را با موضوع امام رضا. والیت. شهادت و ... قرایت نمودند.
ملیحه بذری سرپرست دفتر شعر و ادب اداره کل فرهنگ 
 : مراسم گفت  این  در  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
استقبال خوب مردم والیت مدار سبزوار از این شب شعر 
مارا به ادامه راه امیدوار کرد.وی ادامه داد سبزوار به حق 
و شایسته دین خود را به انقالب ادا کرده است. بزرگانی 
چون دکتر علی شریعتی و استاد حمید سبزواری برای 
همیشه در تاریخ ایران خواهند ماند. نام حمید سبزواری گره 

خورده با نام انقالب است. او با اشعارش لحظه های تلخ و 
شیرین انقالب اسالمی را جاودانه کرد.وی در ادامه افزود: 
شعر انقالب پایتختی جز سبزوار ندارد و امیدواریم به زودی 
شاهد ثبت روز درگذشت استاد سبزواری به نام روز شعر 
انقالب در تقویم رسمی کشور باشیم.در ادامه این مراسم 
از جدیدترین اثر دکتر حسن دلبری شاعر شهیر و متعهد و 
متدین سبزواری با عنوان رسم دلبری رونمایی گردید. این 
کتاب به همت انتشارات فصل پنجم چاپ و منتشر گردیده 
است.گفتنی است: شب های شعر چلچراغ همزمان با چله 
انقالب به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی و بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا) ع( 
و سایر ادارات همراه در هشت شهرستان  سبزوار. نیشابور. 
کاشمر. تربت حیدریه. تربت جام. سرخس. گناباد و مشهد 

برگزار خواهد گردید.

مجید مفتوحی با صدور حکمی 
کل  مدیر  مروارید  جعفر  سوی  از 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
شهرستان  در  اداره  این  سرپرستی  به  رضوی  خراسان 
بردسکن منصوب شد. باحضورقائم مقام اداره کل فرهنگ 
فرمانداری  سرپرست  و  رضوی  خراسان  اسالمی  وارشاد 
مراسم  تودیع و معارفه  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بردسکن برگزار شد. در آغاز این مراسم یوسف امینی قائم 
مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت: اولین 
وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ترویج فضایل اخالقی 

در جامعه براساس ایمان وتقوا است.
وی افزود: نیازهای فرهنگی شهرستان ها و ارتباط بیشتر 
دولت  تحقق  در  دولت  برنامه های  اجرای  هنرمندان،  با 
الکترونیک و شفافیت، توسعه فرهنگ قرانی و پیگیری 

در  ملی  کار  تقسیم  براساس  قرانی  منشور  سند  تحقق 
اولویت های  از  ترویجی  و  پژوهشی  آموزشی،  عرصه های 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، بازخوانی اهداف و آرمان های انقالب اسالمی و 
معرفی موفقیت های کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی 
با محوریت برنامه های فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی می باشد.
در ادامه ابراهیم قاسم پور سرپرست فرمانداری شهرستان 
بردسکن در این جلسه ضمن تسلیت ارتحال عالم مجاهد 
حضرت آیت ا... شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص 
پرداخت  به وضعیت فرهنگی شهرستان  نظام  مصلحت 
وگفت ، هنرمندان قطعا سرمایه های اجتماعی وملی جامعه 

ما هستند.

تخصصی  »پایگاه  گزارش  به 
اطالع رسانی مشهدتئاتر«؛ فیلم 
»ژن خوک« ساخته سعید سهیلی 

حضور  جمله با  از  مشهد  تئاتر  هنرمندان  از  برخی 
احمد مینایی، افشین اخالقی و مهسا آبیز فرم جشنواره 
فیلم  کارگردان  سهیلی  سعید  کرد.  پر  را  فجر  فیلم  ملی 
سینمایی »ژن خوک« در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 
حال حاضر روزهای پایانی فیلمبرداری این اثر سینمایی 
های  ریزی  برنامه  به  توجه  با  و  گذاریم  می  سر  پشت  را 
به  پروژه  این  فیلمبرداری  دیگر  هفته   2 تا  شده  انجام 
پایان می رسد. به گفته وی، همه لوکیشن های این فیلم 
کارگردان  این  است.  شده  انتخاب  تهران  در  سینمایی 
یا  رسد  می  ملی  فجر  به  فیلمش  اینکه  دربــاره  سینما 

خیر، بیان کرد: فرم حضور در سی و هفتمین جشنواره 
این  که  دانم  می  بعید  اما  ایم  کرده  پر  را  فجر  فیلم  ملی 
پروژه سینمایی  این  در  آماده شود.  برای جشنواره  فیلم 
نازنین  مهراد،  سینا  حجازی فر،  هادی  چون  بازیگرانی 
بیاتی، صبا سهیلی، قربان نجفی، بهرنگ علوی، علیرضا 
احمد  مقدم،  دانایی  مهدی  تسلیمی،  شهین  مهران، 
مینایی، افشین اخالقی، فرشید نزاکتی، وحید کرمانی، 
جمشید  هنرمندِی  و  حبیبی  الناز  حضوِر  با  آبیز  مهسا 

هاشم پور حضور دارند.

برگزاری اولین شب شعر از سری شبهای شعر چلچراغ در دیار 
سربداران

سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بردسکن 
منصوب شد

فیلم سعید سهیلی با حضور هنرمندان تئاتر مشهد در مسیر 
جشنواره ملی فجر 

مبارزه با یک پدیده شوم در راهروهای بهارستان گم شد؛

مجلس تایید  انتظار  در  همسری«  »کودک  پایان 

ــوزدان  ــ ــروه ن ــ ــار گ ــی ــش دان
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درصد   80 تا   60 اینکه  بیان  با 
زردی  به  مبتال  تولد  نخست  روزهــای  در  نـــوزادان 
می شوند گفت: در بیشتر مواقع زردی کودکان پس از 
یک هفته تا ده روز بهبود پیدا می کند و نیاز به اقدام 

خاصی ندارد.
نارس  زردی،  بروز  علت  اینکه  بیان  با  سعیدی  رضا 
از  پس  که  است  کبدی  آنزیم های  و  نوزاد  کبد  بودن 
است  بهتر  نوزاد  افزود:  می یابد،  بهبود  روز  چند  طی 
مراقبت های  نیاز،  صورت  در  و  معاینه  پزشک  توسط 
پاراکلینیکی بر روی وی انجام شود تا در صورت وجود 

زردی غیرطبیعی اقدامات درمانی الزم انجام شود.
سعیدی با بیان اینکه گاهی زردی بیش از حد باعث 

آسیب به ارگان های بدن از جمله مغز می شود، اظهار 
مرگ  درصد   80 حدود  مغزی  آسیب  مرحله  در  کرد: 
اتفاق می افتد و در 20 درصد دیگر نوزاد دچار  و میر 
صدمات ماندگار مانند فلج مغزی، اختالالت شنوایی، 

اختالالت بینایی و کاهش هوش می شود.
دانشیار گروه نوزدان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با تاکید بر اینکه باید والدین زردی را جدی بگیرند و از 
درمان های خانگی و غیرعلمی بپرهیزند، اظهار کرد: 
در بسیاری از موارد درمان های خانگی باعث می شود 
موجب  امر  این  که  شود  انجام  دیر  اصلی  درمان های 

بروز صدمات جدی بر نوزاد می شود.

کــارگــروه  دبیرخانه  رئیس 
امنیت  و  ســالمــت  تخصصی 
ــوی گفت:  غــذایــی خــراســان رض
ممنوعیت استفاده از ظروف پالستیکی یکبار مصرف 
و بطریهای آب معدنی در ادارات و سازمان های دولتی 

استان از اول دی ماه امسال در حال اجراست.
به گزارش ایرنا، علی میری روز جمعه افزود: تاکنون 
ممنوعیت استفاده از ظروف پالستیکی در چند شهر 

کشور به صورت پراکنده انجام شده است.
ظروف  از  استفاده  مضر  ــرات  اث کــرد:  اظهار  وی 
سایر  و  انسان  سالمت  در  مصرف  بار  یک  پالستیکی 
سالمتی،  مخاطرات  بر  عالوه  و  شده  ثابت  جانداران 

اثرات زیست محیطی مختلف نیز دارد.
مواد  سایر  و  چای  ریختن  مثال  طور  به  گفت:  وی 

باعث  پالستیکی  ظــروف  و  لیوان  در  داغ  غذایی 
به  زا  سرطان  و  سمی  پالستیکی  منومر های  می شود 

داخل چای نفوذ کنند.
و  پالستیکی  ظـــروف  ممنویت  افـــزود:  مــیــری 
امنیت  و  سالمت  کارگروه  در  معدنی  آب  بطری های 
مواد غذایی استان خراسان رضوی در 27 مرداد ماه 
چند  فرصت  یک  از  بعد  که  رسید  تصویب  به  امسال 

ماهه از ابتدای دی ماه عملیاتی شد.
رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت 
غذایی استان خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس این 
مصوبه از این پس ادارات و دستگاه های دولتی استان 
چنین  هم  و  مصرف  یکبار  ظروف  از  استفاده  اجازه 

بطریهای آب معدنی را ندارند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد 
گفت: این دانشگاه با هزار و 600 
نخست  رتبه  الملل  بین  دانشجوی 
پذیرش دانشجویان خارجی را در میان دانشگاههای ایران 
به خود اختصاص داده است.محمد کافی روز پنجشنبه 
در مراسم تجلیل از دانش آموختگان برتر این دانشگاه 
افزود: دانشگاه فردوسی 24 هزار دانشجو در رشته های 
مختلف دارد . 12 هزار نفر از این تعداد دانشجوی مقاطع 
دانشگاه  داد:  ادامــه  وی  هستند.  تکمیلی  تحصیالت 
نیز  کشور  جامع  دانشگاههای  بین  در  مشهد  فردوسی 
از دانشگاههای تهران و تربیت مدرس رتبه سوم را  بعد 
فردوسی  دانشگاه  است.رئیس  داده  اختصاص  خود  به 
مشهد گفت: همچنین این دانشگاه بزرگترین مرکز علمی، 
پژوهشی و فناوری خراسان رضوی است و تالش دارد از 

شان علمی و فرهنگی استان دفاع کند. وی به مهمترین 
برنامه های دانشگاه فردوسی نیز اشاره و بیان کرد: این 
برنامه ها در سه جهت شامل اثربخشی اجتماعی، حرکت 
به سمت دانشگاه بین المللی همطراز نام امام هشتم)ع( 
و فردوسی بزرگ و همچنین ارتقای رتبه ملی و بین المللی 
دانشگاه فردوسی است.دکتر کافی همچنین به مراسم 
تجلیل از دانش آموختگان برتر دانشگاه فردوسی اشاره 
و بیان کرد: امروز شاهد تقدیر از دانشجویان نخبه و برتر 
این دانشگاه به همت بنیاد دانشگاهی فردوسی هستیم.

مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی نیز هدف از برگزاری 
این مراسم را پاسداشت و تجلیل از دانشجویان برتر و نخبه 
دانشگاه عنوان و بیان کرد: این مراسم برای دهمین سال 

است که برگزار می شود.   

زردی کودکان چه مواقعی خطرناک است؟
مصرف بطری های آب معدنی در ادارات خراسان رضوی 

ممنوع شد
دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین دانشجویان خارجی را دارد

نگاهی به وضعیت نرخ رشد جمعیت ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه؛ 

همسایه ها از ما پیشی گرفتند

مشهد  فردوسی  دانشگاه  جمعیت شناسی  استادیار 
گفت: ایران در منطقه دارای چالش های بسیاری است و 
باید جمعیت، قدرت و امنیت در کنار یکدیگر قرار گیرند 
و نیاز است تا این سطح جایگزینی تامین شود، اما باید 
به دلیل  ایــران  امــروز  جمعیت  مسایل  که  داشت  توجه 

مدیریت نادرست جمعیت کشور است.
حسنی  غالم رضا  خراسان،  منطقه  ایسنا-  گزارش  به 
تاکید  با  توسعه  و  »جمعیت  عنوان  با  علمی  نشست  در 
شد،  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  که  ایران«  بر 
افزود: وضعیت تحوالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
بر مسأله جمعیت تاثیر گذاشته است. موضوع مورد توجه 
در ایران نه کاهش جمعیت و نه افزایش آن است، بلکه 

شدت کاهش و افزایش جمعیت مورد نظر است.
نباید رشد منفی جمعیتی داشته باشیم.

نگرانی از آینده
کشور  جمعیت  درصد   71 حاضر  درحال  افزود:  وی 
توجه  باید  اما  دارند،  قرار  فعالیت  سن  در  بالقوه  به طور 
به  نسبت  نگرانی  ایجاد  به  منجر  شرایط  این  که  داشت 
جمعیت  در  منفی  رشد  نباید  ما  درواقع  می شود.  آینده 
داشته باشیم و نبایستی این رشد کمتر از حدی شود که 

شرایط جایگزینی جمعیت در کشور وجود نداشته باشد. 
جهانی،  بانک  آمارهای  براساس  داد:  ادامه  حسنی 
باالترین نرخ باروری در جهان 7.1 درصد است. ایران از 
لحاظ نرخ رشد جمعیتی در بین 200 کشور جهان، رتبه 

165 را دارد. نرخ رشد جمعیت در ایران 1.62 است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه »نرخ رشد جمعیت در 
تمام کشورهای خاورمیانه از ایران باالتر است«، توضیح 
داد: حتی نرخ رشد جمعیت کشور روسیه از ایران بیشتر 
آمریکا،  چون  دیگری  کشورهای  دیگر  سویی  از  است. 
باالتری  جنعیتی  رشد  نرخ  ایران  از  انگلستان  و  فرانسه 

نسبت به ایران دارند.
تعداد  با  که  پژوهشی  براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
نمونه 5 هزار و 723 نفر روستایی و شهرنشین در استان 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  شده،  انجام  خراسان رضوی 
نرخ باروری استان در میان زنان ازدواج کرده 1.8 درصد 

است.
حسنی با بیان اینکه »براساس سرشماری سال 1395 
شاخص های جمعیتی ایران تغییراتی کرده و نرخ موالید 
براساس  کرد:  تصریح  است«،  متغیر   1.65 تا   1.64 از 
کرده،  پیدا  کاهش  موالید  نرخ  دوباره  امروز،  بررسی ها 
افزایش  ماهه گذشته   9 در  میزان طالق  دیگر  از سویی 

داشته است.
نرخ رشد جمعیت به 1.6درصد رسیده است

وی بیان کرد: نگرانی بسیاری در مورد شدت کاهش 
رشد  نرخ  چراکه  دارد؛  وجــود  ــران  ای در  ــاروری  ب نرخ 
جمعیت از 6.7 درصد در سال 1365 به 1.6 درصد در 

حال حاضر رسیده است. 
"شرایط  اینکه  بیان  با  جمعیت شناس  استاد  این 
اجتماعی، اقتصادی، سطح ساختاری و الگوی رفتاری 

توسعه  فرایند  در  اما  است،  خصوصی  امری  که  اگرچه 
براساس سرشماری  بیان کرد:  تاثیرگذار است"  به شدت 
دیگر  از سویی  است،  بعد خانوار 3.4  نرخ  سال 1395 
نوعی  باروری  به سطح  نسبت  استان های کشور  در کل 

هم گرایی رخ داده است. 
جاری  سال  در  ــوزادان  ن تولد  میزان  به  اشــاره  با  وی 
و 46 هزار  ثبت احوال یک میلیون  آمار  براساس  گفت: 
می دهد  نشان  که  افتاده  اتفاق  جاری  سال  در  موالید 
باروری در سال جاری کاهش پیدا کرده و طالق افزایش 
از خانواده بسیار  آنجاکه نظام حمایتی  از  داشته است. 
پایین است و شرایط کشور بر سطح و تعداد خانواده اثر 
کشور  جمعیت  مورد  در  نگرانی  این  بنابراین  می گذارد. 

تداوم دارد. 
دولت قادر به پرداخت هزینه سالخوردگان کشور نیست

روستاهای  در  جمعیت  رشــد  کــرد:  اظهار  حسنی 
نزدیک  باروری  میزان  و  رسیده  دهم   6 منفی  به  ایران 
تعداد جمعیت  از سویی دیگر  به خط جایگزینی است. 
دولت  متاسفانه  است.  نفر  میلیون   8 کشور  سالخورده 
برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال آینده تصمیم 
دارد تا از صندوق توسعه استفاده کند و قادر به پرداخت 

هزینه های آن ها نیست. 
مشکالتی  به  منجر  رشــد  نــرخ  کاهش  گفت:  وی 
سرمایه  کاهش  خویشاوندی،  پیوندهای  کاهش  چون 
اجتماعی و ... می شود. درواقع شرایط اقتصادی منجر 

به انتخاب عقالنی برای کاهش باروری می شود.
ایران  جمعیتی  سیاست های  سند  به  اشــاره  با  وی 
توضیح داد: این سند دارای 14 بند است که هدف از آن 
افزایش نرخ باروری به باالتر از سطح جایگزینی است. در 
13 بند دیگر این سند، تاکید بر اشتغال، فرصت سالمت 

زنان و کودکان بحث مهاجرت و .... می کند.
که  است  این  نشانگر  موجود  شواهد  گفت:  حسنی 
و  رشد  باشد،  همراه  انسانی  توسعه  با  جمعیت  اگر 
جامعه  مشکل  داشت.  خواهد  به همراه  را  کشور  توسعه 
و  است  سرمایه  و  منابع  انسانی،  نیروی  توسعه  در  ما 
آنچه اهمیت دارد مدیریت این سه منبع بوده تا تناسب 

جمعیتی را ایجاد کند. 
وی توضیح داد: اگر سالخوردگی در کشور وجود دارد 

باید مسایل مربوط به آن را چون کشور ژاپن رفع کرد. 
استان  در  "حتی  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
داشته ایم"  باروری  نرخ  کاهش  بلوچستان  و  سیستان 
بیان کرد: امروز امید به زندگی زنان در ایران 80 سال و 
مردان به 76 سال رسیده است. در دنیا آنچه که اهمیت 
است  این  ما  اساسی  مشکل  است.  آینده پژوهی  دارد 
تربیت  حال  برای  را  دانش آموزان  آموزش وپرورش  که 

می کنند نه آینده. 
حسنی بیان کرد: یکی از علل موفقیت سیاست تنظیم 
خانواده در گذشته این بود که دانشگاه، رسانه، خانواده 
به  هرکس  و  داشت  وجود  مساله  این  مورد  در  همنوایی 
کاهش  این  البته  می کرد.  مشارکت  آن  در  خود  سهم 
جمعیت بیش از حد انتظار بود. امروز باید سیاست های 
جمعیتی در راستای بازسازی ساختار جنعیتی کشور در 

آینده تغییر کرده و به حد جایگزینی برسد.
وی گفت: ایران در منطقه دارای چالش های بسیاری 
است و باید جمعیت، قدرت و امنیت در کنار یکدیگر قرار 
گیرند و نیاز است تا این سطح جایگزینی تامین شود، اما 
باید توجه داشت که مسایل جمعیت امروز ایران به دلیل 

مدیریت نادرست جمعیت کشور است.

حوادثگزارشخبر
سیگار  نخ  هزار   22 از  بیش  کشف 

قاچاق در هنگ مرزی سرخس
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
از کشف بیش از 22 هزار نخ سیگار قاچاق 
توسط مرزبانان هنگ سرخس خبر داد ..

خبر  این  تشریح  در  نثار  جان  سردار 
با  مبارزه  طرح  اجرای  راستای  در  افزود: 
قاچاق کاال ، طی اقدامات اطالعاتی مبنی 
پس  لذا  قاچاق  سیگار  فروش  و  خرید  بر 
این  با مقام قضایی مامورین  از هماهنگی 
فرماندهی به محل مورد نظر عزیمت و با 
حقوق  و  قانونی  شرعی،  موازین  رعایت 
شهروندی از یک باب مغازه عمده فروشی 
 22 بازرسی  این  در  که  آمد  بعمل  بازرسی 
)به  قاچاق  خارجی  سیگار  نخ   400 و  هزار 
ارزش 81 میلیون و 950 هزار ریال ( کشف 

گردید.
فرمانده مرزبانی استان در ادامه عنوان 
داشت: مرزبانان مواد دخانی کشف شده 
جهت  شده  دستگیر  متهم  همراه  به  را 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 

دادند
وجود  کرد:  اضافه  نثار  جان  سردار 
اقتصادی  نظام  به  ضربه  یک  کاال  قاچاق 
و  فرهنگی  تبعات  که  است  کشور 
اجتماعی را به همراه دارد و لذا هوشیاری 
این  از  مرزبانان  اطالعاتی  اشرافیت  و 
اقدام قاچاقچیان جلوگیری و به شدت با 

اینگونه افراد برخورد خواند نمود.

مخدر  مواد  کیلوگرم   29 از  بیش  کشف 
توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
مخدر  مواد  کیلوگرم   29 از  بیش  کشف  از 

توسط مرزبانان این استان خبر داد .
راستای  در  افزود:  نثار  جان  سردار 
استان  مرزهای  از  حفاظت  و  حراست 
کشور  به  مخدر  مواد  ورود  از  جلوگیری  و 
شدند  موفق  فرماندهی  این  مرزبانان   ،
نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم   29 از  بیش 

تریاک را کشف نمایند .
این  مرزبانان  ــزود:  اف ادامــه  در  وی 
در  و  اطالعاتی  اشرافیت  با  فرماندهی 
بر  شدند  موفق  جداگانه   2 عملیات 
از  و  کرده  غلبه  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
مواد  کیلوگرم   29 از  بیش  آن ها  ناحیه 
شیشه  حشیش،   ، هروئین  نوع  از  مخدر 

و تریاک را کشف نمایند .
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
مواد  قاچاقچیان   : داشت  عنوان  پایان  در 
فرماندهی  این  مرزبانان  که  بدانند  مخدر 
حراست  استان  مرزهای  از  روز  شبانه 
آنها  با  قاطعانه  و  کنند  می  حفاظت  و 

برخورد خواهند نمود.
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مامور وظیفه شناس قطارشهری مشهد،  کیف پولی 
 2100 با  مشهد  قطارشهری   2 خط  ایستگاه  در  که 
دالر به همراه مبالغی درهم پیدا کرده بود به صاحبش 

برگرداند.
"هادی طالبی فر" مامور وظیفه شناس و امانت دار 
حفاظت فیزیکی ایستگاه طبرسی خط دو قطارشهری 

در  که  است  جوانمرد  شهروندان  این  از  یکی  مشهد 
 2100 حاوی  که  را  پولی  کیف  خداپسندانه  اقدامی 
دالر پول نقد به همراه مبالغی درهم است را به صاحبش 
بازگردانده است. نقل این جوانمردی از آنجا آغاز می 
شود که از طریق مرکز مونیتورینگ خط دو به "هادی" 
که در ایستگاه طبرسی در حال انجام وظیفه است اعالم 
می شود،  کیف پولی از جیب یکی از مسافران که در 
حال سوار شدن به قطار است بر زمین افتاده و مسافر 

دیگری آن را برداشته است. 

هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی 
آغاز شد که رضا مهاجری پس از سه فصل حضور در 
پدیده از این تیم رفت. بسیاری از هواداران و مردم 
مشهد منتظر ماندند تا ببینند چه کسی روی نیمکت 
پدیده خواهد نشست. یحیی گل محمدی گزینه ای 
دور از ذهن مخاطب سرمربی این تیم شد و با توجه 

به کارنامه او مربی کاربلد و خوبی بود. 
هفته ها  تــعــداد  از  هرچه  و  شــد  ــروع  ش فصل 
همه  و  می گرفت  نتیجه  بهتر  پدیده  می گذشت، 
ایمان  بیشتر  تفکراتش  و  گل محمدی  یحیی  به 
می آوردند. در این بین مشکالت زیادی سر راه این 
کهنه  زخمی  مانند  گاهی  از  هر  و  داشت  قرار  تیم 

سرباز می کرد. 
قهرها و فشارهای کادر فنی و یحیی گل محمدی 
و  شهردار  تا  شد  باعث  می گفت  هم  حق  به  که 
استاندار وقت به صورت مستقیم وارد عمل شده و به 
صورت موقتی مرهمی روی این زخم بگذارند تا در 

فرصت مناسب به فکر راه حل باشند. 
حدود 5 ماه از برگزاری اولین هفته لیگ هجدهم 
گذشت و فصل به نیمه رسید. اما چرا فرصت مناسب 
فراهم نشد؟ امروز در نیم فصل هستیم و تیم ها در 
پی ترمیم نقاط ضعف خود هستند. پدیده شرایطش 
فرق می کند و بحث مالکیت و عدم بودجه و رسیدگی 

به این تیم داد همه را در آورده است. 
یک روز سازمان همیاری شهرداری اعالم آمادگی 
می کند تا تیم را بدست بگیرد. روز دیگرشهر خودرو 
کامال آماده است تا مالک پدیده شود. شرکت پدیده 
بین  این  در  را.  تیم  نه  و  می دهد  پول  نه  هم  مادر 
باشگاه فوتبال پدیده مانند فرزندی یتیم مانده که 

کسی هم به دادش نمی رسد.
در آخر این می شود که یحیی خان آواز جدایی سر 
می دهد. گل محمدی در چند روزه گذشته اظهار 

نظرهای جالبی داشته که در زیر آنها را می خوانید.
کم آوردم

سرمربی تیم فوتبال پدیده در آخرین اظهار نظر 
راجع به جدایی گفت: متاسفم که این موضوع را باید 
بگویم اما در حال حاضر عزمی برای شروع تمرینات 
وجود ندارد و نمی دانم طی روزهای آینده چه اتفاقی 

رخ خواهد داد.
وی افزود: آن قدر در مشهد وعده و وعید شنیده ایم 
که دیگر خسته شده ایم. نمی دانم چرا در این شهر به 

این صورت است، گویا کسی به فکر مردم این شهر و 
عالقه مندان به فوتبالش نیست.

سرمربی تیم فوتبال پدیده گفت: این شهر سال ها 
پدیده  آن  از  بعد  و  است  نداشته  تیم  برتر  لیگ  در 
را در  این شهر  نام  بودند که دوباره  و سیاه جامگان 
ورزش مطرح کردند. اما متاسفانه از تیم دیگر مشهد 
که حمایتی نشد و در نهایت منحل گردید، اما حاال 
فکر می کنم برای پدیده هم می خواهند همین اتفاق 
رقم بخورد. در حال حاضر ما در باالی جدول هستیم 
و هفته ها در صدر بوده ایم، اما کارهایی می کنند که از 

آمدن به مشهد همه را پشیمان می کنند.
نیم  پایان  از  قبل  هفته های  در  داد:  ادامــه  وی 
فصل، تیم های مختلف پیشنهادهای زیادی را به من 
ارایه می دادند اما به احترام مردم مشهد و شور نشاط 
هوادارانمان به هیچ کدام از آنها جواب ندادم و در 
این بین مسئوالن هم دائم وعده می دادند که کارها 

درست می شود و صبر کنید.
گل محمدی افزود: آخر باید چقدر 
صبر کنیم. شرایط تیم واقعا خطرناک 
هم  باشگاه  انتقال  موضوع  است. 
من  می شود.  چه  نیست  مشخص 
هرچقدر از مدیران باشگاه پرس و جو 
می کنم که چه اتفاقی قرار است رخ 
بدهد آنها نیز بالتکلیف هستند. باید 
بگویم ما در حال حاضر در همه چیز 
بالتکلیف هستیم، مهمترین موضوع 
هم نداشتن پول است چرا که باعث 
می شود ما نتوانیم برنامه ریزی کنیم.

داد:  ادامــه  پدیده  تیم  سرمربی 
وقتی پول نداریم نه می توانیم تمرین 

کنیم، نه می توانیم بازیکن جذب کنیم و نه می توانیم 
به اردو برویم. با این شرایط کار کردن واقعا امکان پذیر 
نیست. به بازیکنانم گفتم که هر تصمیمی خودشان 
می خواهند بگیرند. من هم دیگر در مشهد حاضر 
نخواهم شد، چرا که شرایط باشگاه مشخص نیست و 

نمی شود با این بالتکلیفی کار را پیش برد.
وی افزود: چند روز دیگر به خاطر بی پولی از تیمی 
که در باالی جدول است 6 امتیاز کسر می کنند و 
این در شرایطی است که در مشهد به این مسایل 
اصال فکر نمی شود. وقتی کسی دلش برای این تیم 
نمی سوزد من چه کاری می توانم انجام دهم. ما با 
دست خالی 31 امتیاز در نیم فصل کسب کردیم و 
مردم مشهد و خراسان را شاد کردیم و فکر می کنم 
کاری که از دستم بر می آمد را انجام داده ام و از حاال 
به بعد با این شرایط و بالتکلیفی به مشهد باز نخواهم 

گشت.
خطرات زیادی پدیده را تهدید می کند

پس از این مصاحبه گل محمدی 
اظهار  هم  پدیده  باشگاه  مقام  قائم 
کرد: جلسات مثبت و سازنده ای در 
خصوص واگذاری تیم پدیده به بخش 
خصوصی صورت گرفت و آنچه که در 
این پروسه انتقال مهم است از دست 
شرایط  متاسفانه  است.  زمان  رفتن 
تیم پدیده ابدا با جایگاه این تیم در 
لیگ برتر همخوانی ندارد و در مسائل 
ریز و درشت مانده ایم و نیاز است تا 
صورت  سریع تری  و  ویژه تر  اهتمام 
گیرد تا هرچه زودتر تکلیف مالکیت 
باشگاه مشخص شود و بتوانیم از این 

وضعیت دور شویم.
دست  از  که  روزی  هر  کرد:  تصریح  سرآسیایی 
را پس بدهیم.  تاوان سنگینی  باید  بعدا  می دهیم 
را  پدیده  که  خطری  مهم ترین  نیز  حاضر  حال  در 
پرداخت  برای  است.  سوبا  پرونده  می کند،  تهدید 
بدهی پدیده به سوبا تنها 10 روز دیگر فرصت داریم 
باقی مانده، بخشی هم تعطیالت  این مدت  از  که 
را  ما  کار  که  ا ست  میالدی  نوی  سال  و  کریسمس 

سخت تر هم می کند.
وی اظهار کرد: متاسفانه توافقات خوبی که با سوبا 
داشتیم که به خاطر بی پولی پدیده عملی نشد و حاال 
باید چندین برابر توافق به این بازیکن پول بدهیم، 
وگرنه کسر 6 امتیاز از پدیده توسط فیفا قطعی ست. 
اما  ــدارد  ن شوخی  کسی  با  فیفا  دانند  می  همه 
متاسفانه در مشهد هم دیگر کسی حاضر به کمک 
به تیم ما نیست. موضوع کسر امتیاز باید بگویم از رگ 

گردن هم به ما نزردیک تر است.
مدیر تیم فوتبال پدیده افزود: در حال حاضر در 
یک برزخ گیر کرده ایم. سازمان همیاری شهرداری 
ها کمک های فراوانی را به تیم داشت که گره های 
موضوع  که  زمانی  از  کرد.اما  باز  ما  تیم  از  زیادی 
انتقال باشگاه مطرح شد، آنها نیز جواب گوی ما 
نیستند و اعالم می کنند موضوع مالکیتی تیم باید 
تعیین تکلیف شود و متاسفانه باید بگویم با قطع 
امور روز مره   این سازمان عمال  ما در  کمک های 

تیم هم مانده ایم.
وی تاکید کرد: امیدوارم هرچه زودتر این ماجرا با 
کمک مسئوالن محترم شهری و استانی ختم به خیر 
شود و شاهد تکرار اتفاقات تلخ فصل قبل نباشیم. 
اگر زمان را از دست بدهیم مطمئن باشید که بعد از 
آن هر چقدر هم پول به باشگاه تزریق شود فایده ای 
نخواهد داشت. نمی دانیم باید مشکالتمان را با چه 
زبانی بگوییم. شرایط تیمی که در باالی جدول است 
واقعا نباید اینگونه باشد. ما تنها تیم مشهدی لیگ 
برتر هستیم اما کارد به استخوانمان رسیده است. با 

این شرایط ادامه کار به هیچ وجه میسر نیست.  
قائم مقام باشگاه پدیده خراسان در ادامه گفت: 
عملکرد  واسطه  به  پدیده  کادرفنی  و  بازیکنان 
درخشانی که در نیم فصل نخست داشتند، مشتریان 
دست به نقد و گردن کلفتی دارند اما به پاس احترامی 
قائلند،  نیم فصل  خوب  نتایج  و  باشگاه  برای  که 
و در  باشگاه مساعد شود  تا شرایط  هنوز منتظرند 
تیم خودشان به کار در لیگ هجدهم ادامه دهند. 
هنوز  حتی  و  است  بغرنج  واقعا  شرایط  متاسفانه 
را  اردو  برگزاری  برای  الزم  برنامه ریزی  نتوانسته ایم 

داشته باشیم.
بر  عالوه  رقبا  که  شرایطی  در  افزود:  سرآسیایی 
خود،  تیم های  تقویت  و  انتقاالت  و  نقل  در  حضور 
مسابقات  وارد  قبل  از  مسلح تر  و  می روند  اردو  به 
می شوند، ما هیچ چیزی نداریم و عمال ادامه روند 
به رویا شبیه  خوب پدیده در لیگ هجدهم بیشتر 
شده است. در چنین وضعیتی قطعا باید دست مان 

را به نشانه تسلیم باال بگیریم.
مدیر تیم پدیده تاکید کرد: عالوه بر کارمندان و 
پرسنل باشگاه پدیده که بیش از 7 ماه است حقوق 
نگرفته اند، روزانه با مشکالت ریز و درشت بسیاری 
را  باشگاه  دفتر  به  رفتن  روی  و  گریبانیم  به  دست 
نداریم. طلبکاران زیادی داریم که تاهمینجا هم به 
خاطر باشگاه خیلی صبر کرده اند. حتی برای زمین 
تمرینی که در شان باشگاه لیگ برتری باشد و بتواند 
از  کاری  بگشاید،  ما  برای  را  نخست  نیم فصل  گره 
پیش نبرده ایم. تیم جوانان پدیده با وجود نتایج خوب 
متاسفانه به خاطر مشکالت مالی در یک بازی خارج 
از خانه حضور نیافت و 3 بر 0 بازنده شد. متاسفانه 
برای بازی آتی این تیم در رشت هم در تنگنای مالی 
بودیم و برای جلوگیری از حذف این تیم و سقوط به 
دسته پایین تر، هر طور بود با پول دستی، تیم جوانان 

پدیده را راهی رشت کردیم.
سرآسیایی تصریح کرد: حیف است وقتی چنین 
اشتیاق و شوری در بین مردم فوتبال دوست مشهدی 
و  نابود شود. هواداران ما  این شکل  به  ایجاد شده 
و  شدند  خوشحال  نتایج  این  از  واقعا  مشهد  مردم 
نشاط خاصی در مردم ایجاد شد ، اما حاال همین 
هواداران و مردم نگران هستند و ما هم نمی دانیم 
که باید چه جوابی بدهیم.واقعا مستاصل شده ایم از 
این همه مشکالت و همه آنها به این خاطر است که 
پولی نداریم تا کارها را پیش ببریم.از تمامی مدیران 
شهری و استانی که تابه امروز به ما کمک کرده اند 
به وضعیت  تا هرچه سریعتر  نیاز است  اما  ممنونم 
باشگاه  مالکیت  تکلیف  و  شود  رسیدگی  باشگاه 
پدیده مشخص شود تا بتوانیم شرایطی ایده آل برای 

تیم رقم بزنیم و در نیم فصل دوم هم موفق باشیم.
حرف آخر

حاال با این شرایط باید صبر کرد و دید در روزهای 
آینده چه اتفاقاتی برای پدیده رخ خواهد داد و آیا این 
تیم که مانند یک بچه سر راهی شده است و دست 
نیاز خود را به هر طرفی دراز کرده، دست یاری به 
سویش دراز خواهد شد یا نیم فصل دومی ترسناک 
در انتظار پدیده و هوادارانش است که معلوم نیست 

آخر به کجا ختم می شود.

در جلسه شورای مسکن استان تخصیص اعتبار برای 
تامین زیرساخت ها و افزایش تسهیالت و صدور استاد 
تک برگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد با 
تدابیر و برنامه هایی که اجرا می شود پرونده مسکن مهر 

در خراسان رضوی شهریور 98 بسته شود.
به گزارش صبح امروز سرپرست سازمان ملی زمین 
و مسکن چهارشنبه گذشته در نشست شورای مسکن 
زیرساخت های  تکمیل  برای  گفت:  رضوی  خراسان 
مسکن مهر در خراسان رضوی در این نشست اختصاص 
زودی  به  و  مصوب  دولتی  اعتبار  ریــال  میلیارد   70

تخصیص می یابد.
علی نبیان با بیان این مطلب افزود: بر اساس رویکرد 
و تاکید دولت پروژه های مسکن مهر در سطح کشور باید 
سال 1398 تکمیل و پرونده آن ها بسته شود لذا برای 
شتاب در روند نهایی شدن این پروژه ها موضوع افزایش 
تسهیالت از 300 میلیون ریال به 400 میلیون ریال در 

دست پیگیری است که به زودی عملیاتی می شود.
به  باید  پروژه ها  این  دغدغه های  کرد:  تصریح  وی 
صورت صریح پیگیری و امور زیربنایی و روبنایی آن ها 

تکمیل شود.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به 
واحد های مسکن مهر فاقد متقاضی اشاره کرد و گفت: 
تعدادی مسکن مهر فاقد متقاضی در سطح کشور وجود 
دارد که با پیگیری وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامه ای 
این  واگــذاری  برای  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  با 
واحد ها به امضاء رسید و هم اینک این امر در استان ها 
پیگیری می شود. با سازمان بهزیستی نیز تعامالتی در 
دست انجام است تا از این طریق مشکل واحد های فاقد 

متقاضی حل شود.
نبیان افزود: مجوزی نیز از وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص پیگیری پروژه های مسکن مشارکتی در سطح 
ملی اخذ شد. این مجوز در خراسان رضوی نیز می تواند 
به صورت ویژه اجرایی شود. اجرای پروژه های مسکن 
مشارکتی ارزش افزوده برای خراسان رضوی به همراه 
خواهد داشت و منجر به رونق ساخت و ساز و اشتغالزایی 

می شود.
 ۷0 میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت ها

وی تصریح کرد: تکمیل زیرساخت های مسکن مهر 
برعهده دولت است و باید در این زمنیه اهتمام داشت. 
پروژه های  زیرساخت های  به  مربوط  دولت  مصوبات 

مسکن مهر باید مدنظر باشند.

 سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای 
تکمیل زیرساخت های مسکن مهر در خراسان رضوی 
در این نشست اختصاص 70 میلیارد ریال اعتبار دولتی 

مصوب و به زودی تخصیص می یابد.
نبیان افزود: در جریان مشکالت بخش آب هستیم،  
اما باید با تخصیص های به جا و صحیح موضوع آبرسانی 
و سایر امور زیربنایی با سرعت در این پروژه ها در خراسان 

رضوی تکمیل شود.
وی به موضوع اسناد مسکن مهر هم اشاره و تصریح 
کرد: در زمینه صدور اسناد تک برگی مسکن مهر سرعت 
و وضعیت مطلوبی در خراسان رضوی وجود ندارد. این 
مشکل را می توان از طریق تفاهم نامه هایی با سازمان 

ملی زمین و مسکن حل کرد و به آن شتاب داد. 
نبیان افزود: مصوبات شورای مسکن الزم االجراست 
و باید بتوان در اقدام عملیاتی مشکل مسکن مهر را در 

خراسان رضوی و سایر کشور حل نمود.
پایان مسکن مهر خراسان رضوی در  برنامه ریزی برای 

شهریور 98 
رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست  چنین  هم 
درجلسه شورای مسکن استان گفت: تا پایان سال 98 
باید کارمسکن مهر هم در حوزه ساخت و هم مسائل 
زیربنایی به انجام برسد که برنامه ریزی ما در استان تا 

شهریور ماه سال آینده است.
قربان میرزایی تصریح کرد : در این جلسه مقرر شد 
حوزه های  تکمیل  برای  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان 
زیرساختی و خدماتی مسکن مهر در خراسان رضوی 
70 میلیارد ریال کمک کند و مابقی اعتبارات مورد نیاز را 

از منابع استانی تامین کنیم.
وی ادامه داد : همچنین قرار شد این سازمان 800 
میلیون تومان هم به صورت خاص برای پروژه مسکن 
مهر در قوچان و اجرای خط فاضالب و مانند آن تامین 
شود. وی با بیان اینکه پرونده پروژه های مسکن مهر باید 
در سال 98 به طور کامل بسته شود،   اظهار کرد : تمامی 
دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های خود را در حوزه 
ساخت و سازها و مباحث زیربنایی و روبنایی بر این حوزه 

متمرکز کنند.
مهر  پروژه های مسکن  از  بازدیدهای مستمر  بر  وی 
در نقاط مختلف و نظارت بر روند اجرای کار از سوی 
باید  : نخست  و عنوان کرد  تاکید  مربوطه  بخش های 
مشکالت و نواقص و ضعف های کار در این پروژه ها از 
جمله گلبهار احصا و استخراج شود و هر دستگاه برنامه 
به  خود  ووظیفه  نماید  ارائه  تعهد  انجام  برای  را  خود 

درستی انجام دهد.
میرزایی افزود : اگر دستگاهی نمی تواند وظیفه خود 
در این حوزه انجام دهد،  اعالم کند تا به نحوی در این 

موضوع برنامه ریزی و تصمیم گیری شود.
وی با تاکید بر اینکه  تمرکز استان بر تکمیل حوزه 
زیرساختی و زیربنایی است،   گفت : در وهله نخست 
رفع نواقص بخش هایی که به انجام رسیده و همزمان 
تکمیل بخش های خدماتی و زیرساختی پروژه های در 

دست انجام است.
میرزایی تصریح کرد : باید این زیرساخت ها همزمان با 

تکمیل پروژه های مسکن مهر به انجام برسد .
 وی افزود : در حوزه گلبهار که بیش از 25 هزار واحد 

مسکن مهر درآن اجرایی شده و بخش زیادی به انجام 
رسیده مباحث خدماتی و زیرساختی آن در قالب طرح 

جامع شهری دیده شده و انجام می شود.
 : داد  ادامه  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
صورت  به  باید  منطقه  هر  در  مهر  مسکن  شناسنامه 
مجزا تهیه شود به گونه ای که وضع موجود،  خدمات 
اولویت ها و  باقیمانده و  زیربنایی،   روبنایی و اقدامات 
ضرورت هایی که باید انجام شود،   مشخص و ارائه گردد.

فاقد  پروژه های  ــذاری  واگ طرح   : کرد  اظهار  وی 
متقاضی با 10 درصد نقد و مابقی اقساط 10 ساله هم 

اقدام خوبی است.
وی با بیان اینکه امروز مسکن مهر از آن جهت اهمیت 
دارد که برای اقشار ضعیف تر است و این خود انگیزه 
ای است تا این پروژه ها سریعتر تکمیل شده و در اختیار 

مردم قرار گیرد.
رضوی  خراسان  مسکن  شــورای  امــروز  نشست  در 
حضور  با  استان  ایــن  مهر  مسکن  ــروژه  پ مشکالت 
مسئوالن  و  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  سرپرست 

دستگاه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
خراسان  در   1386 سال  از  که  مهر  مسکن  پــروژه 
در  واحــد  و 395  هــزار  آغــاز شد شامل 119  رضــوی 
شهر های جدید گلبهار و بینالود،  شهر های باالی 25 
هزار نفر جمعیت و زیر 25 هزار نفر جمعیت می شد. 
تاکنون حدود 96 واحد در شهر های باالی 25 هزار نفر 
جمعیت،  زیر 25 هزار نفر جمعیت و شهر های جدید 

افتتاح شده است.
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با محوریت میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان 
انجام می شود:

 تشکیل کارگروه ساماندهی خانه 
مسافر های غیرمجاز

مبلغ 2100 دالر پول گمشده به 
صاحبش بازگردانده شد

گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  محوریت  با 
اجرایی،   دستگاه های  همکاری  و  رضــوی  خراسان 
و  مسافرها  خانه  وضعیت  بررسی  بــرای  کارگروهی 

جمع آوری خانه مسافرهای غیرمجاز تشکیل می شود.
مهدی فروزان سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر 
خراسان رضوی در جلسه کارگروه خدمات شهری ستاد 
اجرایی سفر خراسان رضوی گفت: یکی از مشکالت 
و چالش های مشهد که به ویژه در ایام پیک مسافر در 
مشهد آسیب رسان است وجود خانه مسافر های غیر 
ثبت شده  آمار 4399 در مشهد  مجاز است که طبق 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد 
مقدس،  مهدی فروزان امروز در جلسه کارگروه خدمات 
شهری ستاد اجرایی سفر خراسان رضوی اظهار کرد: 
در مشهد تنها 651 خانه مسافر مجوز دریافت کرده اند 
بدون  هستند  ایمنی  فاقد  که  مسافر  خانه  اما 4399 

در  که  می کنند  مسافران  از  پذیرایی  به  اقــدام  مجوز 
صورت آتش سوزی این محل ها مشکالت بسیاری ایجاد 
می شود. مدیرکل امور رفاهی زائران و سخنگوی ستاد 
اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی با بیان اینکه طی 
و  میلیون  از 25  بیش  جاری  سال  از  گذشته  ماهه   8
726 هزار مسافر وارد مشهد شده است،  افزود: از این 
تعداد 15 میلیون با خودرو شخصی،  5 میلیون 486 
هزار نفر از طریق ناوگان اتوبوس بین شهری،  3میلیون 
و5 هزار از طریق راه آهن و 85 هزار نفر نیز از طریق 
راه آهن وارد شهر مشهد شده اند. فروزان تصریح کرد: 
در مجموع ورود مسافر به مشهد طی 8 ماهه گذشته 
کاظمی  خلیل ا...  است.  کرده  پیدا  افزایش  درصد   4
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد با تاکید 
بر اینکه برای هماهنگی بیشتر میان دستگاه ها برای 
خدمات رسانی بهتر به زائران و مجاوران برنامه های مورد 
نظر دستگاه های زیرمجموعه کارگروه خدمات شهری 
مشهد ستاد اجرایی سفر خراسان رضوی جهت نوروز 
شهرداری  گفت:  شود،   اعالم  اسفند  اول  نیمه  تا   98
خانه  جمع آوری  برای  همکاری  هرگونه  آماده  مشهد 

مسافرهای غیرمجاز در مشهد است.

در شورای مسکن خراسان رضوی تصویب شد

استان مهر  مسکن  زیرساخت   برای  ریال  میلیارد   ۷۰
خبر

حقوقی  کمیسیون  رئیس 
مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش
حقوق  اجـــرای  ضمانت  گفت: 

شهرنشینی در فرهنگ عمومی و افکار عمومی است.
حقوق  با  ارتباط  در  پویا  حسینی  محسن  سید   
به  شهرنشینی  حقوق  امروز  کرد:  اظهار  شهرنشینی 
با  و  است  داشته  زیادی  رسوخ  شهر  نخبگان  گفتمان 
در  شهرنشینی  حقوق  اجرای  ضمانت  اینکه  به  توجه 
فرهنگ عمومی و افکار عمومی است می توانیم بگویم 
همچنان  امیدواریم  و  داشتیم  پیشرفت  زمینه  این  در 
رو به رشد ادامه یابد. وی در ارتباط با آخرین وضعیت 
حقوق  منشور  کرد:  بیان  شهرنشینی  حقوق  منشور 
نظر  اعــالم  معرض  به  که  تکمیل شده  شهرنشینی 
این  شدن  بهتر  در  همه  تا  می شود  گذاشته  نخبگان 

منشور نقش داشته باشند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: بعد از اتمام کار تحقیقاتی حقوق شهرنشینی به 
دنبال آن هستیم که آن را به صورت مصوبه ای در شورای 
شهر تصویب کنیم تا در معرض دید همه مردم باشد و 
مردم در روابطشان با شهرداری و سایر نهادهای مدیریت 
شهری بتوانند به آن استناد کنند و این مهم در فرهنگ 

شهرنشینی مردم و ارتقای آن نقش بسیار مهمی دارد.
منشور  این  زیرمجموعه  در  کرد:  بیان  پویا  حسینی 
کارهای دیگری نیز انجام شده که سندهای پایین دستی 
که  بود  کودک  دوستدار  شهر  آن ها  از  یک  که  است 
اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است. گفتنی 
سند  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  گذشته  هفته  است 

مشهد شهر دوستدار کودک را به تصویب رساند.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و 
ترافیک شورای شهر مشهد گفت: 
به منظور تسهیل در تردد شهروندان 
مشهدی پیش بینی اصالح هندسی 4 معبر انجام شده 

است.
مجتبی بهاروند با حضور در مرکز ارتباطات مردمی 137 
شهرداری مشهد با شهروندان گفتگو کرد و آنها مسائل و 

مشکالت شهری خود را با وی در ارتباط گذاشتند.
به  تلفنی 2 ساعته  پاسخگویی  این  پایان  بهاروند در 
گفتگو با خبرنگاران پرداخت و اظهارکرد: ارتباط با مردم 
ایشان  مشکالت  و  مسائل  با  آشنایی  راه هــای  از  یکی 
است و در همین راستا،  سامانه تلفنی 137 موفق شده 
تا نقش ممتاز و بسیار خوبی در برقراری ارتباط مستقیم 
میان مردم و مسئوالن و مدیران شهری ایفا نماید تا در 

سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع مسائل و مشکالت 
اصالح  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی  شود.  اقدام  ایشان 
رضایت  موجب  عباسی  جانباز-فرامرز  تقاطع  هندسی 
بسیاری از شهروندان و ساکنان این منطقه شده است،  
ترافیکی صحیح  با مطالعه  که  بسیار خرسندیم  گفت: 
گره  و  آمد  فراهم  شهروندان  تــردد  تسهیل  موجبات 

ترافیکی این نقطه مرتفع شده است.
شهر  شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
مشهد از پیش بینی اصالح هندسی 4 معبر سطح شهر 
خیام  3راه  تقاطع  و  بلوار هاشمیه  اول  میدان  جمله  از 
آغاز  میدان هاشمیه  اصالح  عملیات  افزود:  و  خبرداد 
شده و امیدواریم در سریع ترین زمان به اتمام برسد تا گام 
دیگری در جهت تسهیل تردد و عبور و مرور شهروندان 

برداشته شود.

نایب  و  رئیسه  هیئت  عضو 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
اینکه  گفت:  مشهد  شهر  ــورای  ش
با توجه به تغییرات قیمت ها و تورم ایجاد شده در بهای 
مجوزهای  از  بخشی  بهای  که  است  طبیعی  مسکن،  
در  ودیعی  محمدحسین  یابد.  تغییر  نیز  ساختمانی 
حاشیه بازدید از منطقه 9 شهرداری مشهد با بیان اینکه 
تمایل سرمایه گذاری در این منطقه سبب شده تا منطقه 
9 یکی از مناطق برتر درآمدی شهرداری محسوب شود،  
گفت: بودجه مصوب برای درآمدهای نقدی و غیرنقدی 
این منطقه در سال جاری معادل 363 میلیارد تومان بوده 
که از این مبلغ 53 درصد تاکنون محقق شده است. وی 
ادامه داد: امسال و با توجه به افزایش قیمتی که در حوزه 
مسکن بوجود آمد،  بسیاری از فعاالن حوزه ساخت و ساز 

کردند  پیدا  انگیزه  ساختمانی  مجوز های  دریافت  برای 
براساس  شهرداری  ساختمانی  مجوزهای  نرخ  چراکه 
نرخ تورم جاری افزایش پیدا نکرده است. ودیعی افزود: 
بسیاری از ارزش معامالتی مبنای محاسبات مجوزهای 
ساختمانی،  مربوط به سال 95 هستند و بنابراین بهای 
این مجوزها ثابت مانده ولی از سوی دیگر قیمت جاری و 
معامالتی ساختمان ها افزایش یافته است. وی اظهارکرد: 
با توجه به تغییرات قیمت ها و تورم ایجاد شده در بهای 
مجوزهای  از  بخشی  بهای  که  است  طبیعی  مسکن،  
ساختمانی نیز تغییر یابد و سهم شهرداری از این افزایش 
قیمت ها لحاظ شود ولی در مجموع هم چنان نمی توانیم 
باشیم  داشته  قطعی  اظهارنظر  موضوع  این  پیرامون 
چراکه شهرداری باید الیحه مربوطه را به شورای شهر ارائه 

نماید و در کمیسیون های مختلف روی آن بحث شود. 

بهای بخشی از مجوزهای ساختمانی نیازمند تعدیل و متناسب شدن با پیش  بینی اصالح هندسی 4 معبر در مشهدضمانت اجرای حقوق شهرنشینی در فرهنگ و افکار عمومی است
شرایط اقتصادی است

را  ایران  شهرهای  بالقوه  که  همیشگی  خطرات  از 
تهدید می کند،   زمین لرزه است،   زلزله زیان های مادی 
و جانی زیادی به کشور تحمیل کرده است؛ به طوری که 
ایران یکی از باالترین رتبه ها را در زمینه آسیب پذیری 
ناشی از وقوع زمین لرزه و تعداد افراد کشته شده براثر 
این سانحه را دارد.  مشهد ازجمله شهرهایی است که 
بسیار درمعرض این آسیب قرار دارد. این شهر با بیش 
از ٣میلیون جمعیت بر روی چند گسل قرار گرفته که 
است  آن هــا،   ممکن  از  فعال شدن هر یک  در صورت 
شهر  عرصه  همه  بیاید.  وجود  به  فاجعه باری  حادثه 
درمعرض آسیب و خطر زلزله است،   اما مناطق پیرامونی 
و کم برخوردار مشهد با داشتن یک سوم جمعیت شهر 
بیشتر  در  بنا  استحکام  نبود  و  جمعیتی  زیاد  تراکم  و 
خواهند  بیشتری  آسیب  مطمئنا  آن  قسمت های 
و  غیراصولی  بافت،   ساخت وسازهای  فرسودگی  دید. 
غیرمهندسی با مصالح عمدتا غیراستاندارد،   خطر در 
این مناطق را چندبرابر کرده است. عالوه برآن به علت 
ریزدانگی و نفوذناپذیری این مناطق که در حالت عادی 
دسترسی به واحدهای مسکونی را سخت و در بعضی 
مناطق غیرممکن ساخته،   در زمان بحران کمک رسانی 
را بسیار سخت تر و میزان آسیب ها را چندبرابر خواهد 
و  بافت  فشردگی  به دلیل  مناطق  این  همچنین  کرد. 
مسکونی  کاربری  برای  زمین  از  بیش ازحد  استفاده 
ایجاد  برای  باز  فضاهای  و  خدماتی  فاقدکاربری های 
موضوع  این  که  است  بحران  چندمنظوره  سوله های 
مشکل بزرگی برای مدیریت بحران بعد از وقوع حادثه 
است. با توجه به این مشکل و خطری که هرلحظه شهر 
را تهدید می کند،   برای مدیریت شهری ضروری است که 
مسئله پیشگیری را در سرلوحه کارهای خود قرار دهد و 
با توجه به ضعف هایی که در نقاط پیرامونی و ناکارآمد 
وجود دارد،  مدیریت شهر توجه ویژه ای به این مناطق 
داشته باشد تا با برنامه ریزی پیشگیرانه،  آثار مخرب این 
بالی طبیعی را کاهش داده،  امنیت یک میلیونی مردم 
نقاط افزایش یابد. پیرامون نشین بیش از یک میلیونی 

این نقاط افزایش یابد.
رمضانعلی فیضی

رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر مشهد  

یادداشت
زلزله و آسیب پذیری مناطق پیرامونی 

و کم برخوردار مشهد
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر مشهد خبرداد:

باغ  همسایگان  درخواست  پیگیری 
خونی

شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
خونی  باغ  همسایگان  درخواست  پیگیری  از  مشهد  
خبرداد و گفت: دغدغه مندی مالکان در محدوده باغ 
آنها در شورای شهر پیگیری  خونی توسط نمایندگان 

خواهد شد.
پیرو درخواست های مکرر شهروندان و ساکنان حریم 
رئیس  به همراه  رئیس شورای شهر مشهد  باغ خونی،  
کمیسیون عمران و شهرسازی شورا و جمعی از مدیران 
محمدهادی  کردند.  بازدید  محدوده  این  از  شهری 
مهدی نیا،  رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
شهر مشهد در حاشیه این بازدید اظهار کرد: برخی از 
ساکنان این محدوده بر این باورند به واسطه طرح هایی 
در  خود  اولیه  حقوق  از  دارد،   وجــود  گذشته  از  که 
ساخت وسازها و تراکم های ساختمانی محروم شده اند. 
وی در ادامه افزود: براساس گزارشی که توسط معاون 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این بازدید ارائه 
شد،  مشاوری به منظور تعیین محدوده بافت تاریخی باغ 
خونی انتخاب شده و این مشاور در اولین فرصت باید 
گزارشی درخصوص این محدوده ارائه نماید. مهدی نیا 
با بیان اینکه در گام دوم نشست هایی باید با ساکنان 
منطقه برگزار شود و دغدغه های دوطرف شنیده شود،  
گفت: امیدواریم در نهایت این جلسات منتج به خروجی 
شود که رضایت شهروندان و سازمان میراث فرهنگی را،  
در عین حفظ ضوابط و معیارهای حفظ میراث فرهنگی 

و حریم بصری این بافت،  به همراه داشته باشد.
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مشهد با تاکید بر اینکه دغدغه مندی و حقوق مکتسبه 
شهر  ــورای  ش در  آنها  نمایندگان  توسط  شهروندان 
پیگیری خواهد شد،  تصریح کرد: امیدواریم این جلسه 
مشترک میان ساکنان منطقه و مشاور تعیین محدوده در 

سریع ترین زمان ممکن برگزار شد.
مهدی نیا همچنین افزود: طرح ها و مصوباتی که در 
باید  می شود،   وضع  حاکمیتی  و  دولتی  دستگاه های 
را  مردم  اقتصادی  و  اجتماعی  بعد  و  باشد  جامع نگر 
درنظر گیرد؛ یافتن این نقطه تعادل باید در جلسات و 

نشست های مشترک پیدا شود.

نایب رئیس شورای شهر مشهد در سومین گردهمایی »دوام ثامن«:

6 هزار مشهدی آماده مقابله با بحران
مدیریت شهری مشهد در برنامه دارد تا بیش از 
مجهز  را  شهر  مختلف  محالت  مردم  از  هزارنفر   6
به واکنش سریع در برابر حوادث غیرمترقبه نماید.

واکنش  داوطلب  گروه های  گردهمایی   سومین 
حضور  با  ثامن(  مشهد)دوام  محالت  اضطراری 
مشهد  شهر  شــورای  اعضای  از  جمعی  و  رئیس 
گانه   13 مناطق  ثامن  دوامیان  پرشور  جمع  و 
برگزار  بهشتی  شهید  سالن  در  مشهد  شهرداری 

شد.
شورای  رئیس  نایب  مــوحــدی زاده،   حمیدرضا 
شهر مشهد در حاشیه این مراسم اظهارکرد: بسیار 
خرسندیم که هرساله این مراسم با حضور پرشورتر 
بحران  مدیریت  سوی  از  دیده  آموزش  شهروندان 

شهرداری مشهد برگزار می شود.
وی با بیان اینکه آموزش شهروندان برای مقابله 
جدیدترین  به  آنها  تجهیز  و  غیرمترقبه  حوادث  با 
روش های مورد نیاز نوعی سرمایه گذاری محسوب 
می شود،  افزود: شهروندان آموزش دیده در دقایق 
طالیی  زمان  بعنوان  آن  از  که  حــوادث  ابتدایی 
کاهش  در  بسزایی  نقش  می توانند  می شود،   یاد 
تا  نمایند  ایفا  شهروندان  جانی  خسارات  و  تلفات 
گروه های امداد و نجات به یاری شهروندان برسند.

ــه  ادام در  مشهد  شهر  شـــورای  رئیس  نایب 
امداد  گروه های  گسترش  با  کــرد:  خاطرنشان 
را  شهر  ایمنی  ضریب  میتوان  مردمی  نجات  و 
افزایش داد؛ اگر درصدد وارد شدن آسیب  کمتری 
چاره ای  هستیم  خود  هموطنان  و  همشهریان  به 

جز مجهز شدن و آگاهی دادن به ایشان نداریم.
شهری  مدیریت  اینکه  بر  تاکید  با  موحدی زاده 
از  هزارنفر   6 از  بیش  تا  دارد  برنامه  در  مشهد 

واکنش  به  مجهز  را  شهر  مختلف  محالت  مردم 
گفت:  نماید،   غیرمترقبه  حوادث  برابر  در  سریع 
از  نشان  مراسم  این  در  شهروندان  پرشور  حضور 
با  آشنایی  اهمیت  از  آنها  آگاهی  و  فکری  بلوغ 
افراد  آینده  سال  امیدواریم  است؛  ایمنی  مسائل 
بیشتری تحت پوشش دوام ثامن قرار گیرند تا شهر 

ایمن تری داشته باشیم.
وی همچنین افزود: ارگان های مختلفی اعم از 
احمر  هالل  اورژانس،   استانداری،   کشور،   وزارت 
و ... مسئول کنترل مدیریت بحران هستند؛ مرکز 
کالنشهری  در  بحران  مدیریت  برای  فرماندهی 

مثل مشهد باید وجود داشته باشد.
زلزله 6 ریشتری ۳0 درصد مشهد را تخریب می کند
سرپرست مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران 
شهر  درصد   30 گفت:  مقدس  مشهد  شهرداری 
مشهد  شهر  حاشیه  فرسوده  بافت های  که  مشهد 
تخریب  ریشتری   6.5-6 زلــزلــه ای  با  هستند 
و  بررسی ها  طبق  افزود:  عزیزی  امیر  شوند.  می 
به  از شهر مشهد  نقشه های تهیه شده 30 درصد 
ویژه بافت های فرسوده حاشیه شهر در برابر زلزله 

خطر پذیری باالیی دارند.
شهر  درصــد   50 مجموع  در  کــرد:  اضافه  وی 
مشهد با توجه به وجود چهار گسل در برابر زلزله 
آسیب پذیر است اما این بدین معنی نیست که با 
شوند  تخریب  ساختمانها  کلیه  ریشتری   6 زلزله 
زیرا در طول 15 سال گذشته در ساخت و سازها 

نکات ایمنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
گردهمایی  سومین  برگزاری  به  ادامــه  در  وی 
بزرگ دوام ثامن با حضور 3500 نفر از داوطلبان 
تا  کرد:  اظهار  و  کرد  اشاره  ثامن  دوام  گروه های 

کنون 8000 داوطلب آموزش های مقابله با بحران 
به  سال  پایان  تا  که  اند  گرفته  فرا  را  ثامن  دوام 

10000 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
مشهد  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  عزیزی 
شهری آسیب پذیر است،  به آموزش های مقابله با 
بحران در قالب دوام ثامن از سوی شورای شهر و 

شهرداری در این دوره توجه ویژه ای شده است.
سرپرست مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران 
شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر 3500 نفر 
از داوطلبان آموزش دیده در قالب 50 گروه دوام 
ثامن در 13 منطقه شهرداری مشهد سازماندهی 
در  همایش  ــن  درای داد:  ــه  ادام وی  ــد.  ان شــده 
دوره  اولین  از  زلزله  با  مقابله  مانور  برگزاری  کنار 
مسابقات دوام ثامن رونمایی شد که در نظر است 
تابستان سال آینده اولین دوره کشوری مسابقات 
دوام ثامن نیز با حضور شهرداریهای کالنشهرهای 

کشور در مشهد برگزار شود.
در  مشهد  بحران  مدیریت  فرماندهی  مرکز  دومین 

بهار 98 به بهره برداری می رسد
بحران  مهندسی  و  ساماندهی  مدیر  چنین  هم 
شهرداری ظهر در جلسه کارگروه مدیریت بحران 
مرکز  اولین  اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  ــورای  ش
شهریورماه  در  مشهد  بحران  مدیریت  فرماندهی 
از  یکی  اظــهــارکــرد:  شــد،   افتتاح  ــاری  ج ســال 
حوزه  در  مشهد  شهری  مدیریت  چالش های 
زیرساخت های  آوردن  فراهم  بحران،   مدیریت 
که  ــت  اس بــحــران  سوله های  ــرای  ب اســتــانــدارد 
مشهد،   شهر  شــورای  ویــژه  نگاه  با  خوشبختانه 

حداقل ها در این خصوص تامین شده است.
امداد  دستگاه های  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 

سامانه های  مشهد  شهر  خدمت رسان  و  نجات  و 
اطالعاتی خود را به مرکز مدیریت بحران »راستی« 
ایام مناسبتی که  نموده اند،  گفت: در  نیز منتقل 
خیل زائران و مجاوران رضوی را در نقاط مختلف 
شهر شاهد هستیم،  نمایندگان تمامی بخش های 
کنترل  توانند  می  مجموعه  این  طریق  از  مذکور 
پیوسته  را  و وضعیت  باشند  را داشته  عوامل خود 

رصد کنند.
عزیزی افزود: این مرکز به 400 دوربین نظارتی 
سطح شهر دسترسی مستقیم دارد و اطالعات به 

صورت آنالین در سیستم ها بارگذاری می شود.
شهرداری  بحران  مهندسی  و  ساماندهی  مدیر 
ادامه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه  مشهد در 
مدیریت  فرماندهی  مرکز  دومین  تامین،   شورای 
رضوی  مطهر  حرم  نزدیکی  در  باید  مشهد  بحران 
تا  مجموعه  این  اجرایی  عملیات  شود؛  احداث 
ماه   3 در  و  شد  خواهد  آغــاز  جــاری  سال  پایان 

نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.
فرماندهی  مراکز  احداث  کرد:  تصریح  عزیزی 
مدیریت بحران در جنوب و شرق مشهد نیز مدنظر 
بوده و در برنامه ای مناسب پیش برده خواهد شد.

خبرخبر

ی
مفقود

برگ سبز و سند کمپانی سواری سیستم سایپا  تیپ SL 131 مدل 1390 به شماره پالک 36 ایران 837 ن24 شماره موتور 4413288 و 
شماره شاسی S 1412290033447 مربوط به محمدرضا صید محمدخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت

به استناد صورتجلسه مجمع   10380136702 1442 و شناسه ملی  آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت  و دامپروری مرغداران خلیل  آگهی تغییرات شرکت کشاورزی 
عمومی عادی مورخ 26/07/1396 و نامه شماره 2584/19/506 مورخ 5/12/96 اداره تعاون روستایی شهرستان خلیل آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا افروز 
کندری به کدملی 0901586765 و فرید دانش منوچهری به کدملی 2121300708 بسمت بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -صورتهای مالی 

سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )328149(

آگهی تغییرات شرکت بیژن شیمی مشهد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 10191 و شناسه ملی 10380259219 به استناد صورتجلسه مجمع   
عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -برابر گواهی حصر وراثت شماره 9409975408401022 مورخ 03/11/1397 شورای حل اختالف 
شعبه 90 مشهد و گواهی مالیات بر ارث به شماره 42900 مورخ 09/04/1397 سازمان امور مالیاتی آقای پویا عباسی و خانم فاطمه مرادی قادی و خانم اکرم سعیدی و 
آقای سینا عباسی مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال به خانم سامیه عباسی قادی و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال به خانم غزاله عباسی قادی انتقال یافت اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )328150(

آگهی انحالل شرکت پارسیان توسعه گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 1160 و شناسه ملی 14000276947 به استناد نامه شماره 691 مورخ 24/3/1397   
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی و مستند به بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و اختیارات حاصله از اجرای تبصره 2 
ماده مذکور و بند 10 ماده 36 اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی )موضوع مصوبه شماره 29445 مورخ 14/2/1392 هیات محترم وزیران( شرکت مذکور در 

تاریخ فوق منحل اعالم گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )328151(

آگهی تغییرات شرکت بیژن شیمی مشهد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 10191 و شناسه ملی 10380259219 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
2- خانم شوکت مرادی  2162007010 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  1 -آقای بیژن عباسی قادی بشماره ملی   : 17/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
بشماره ملی 2160564923 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای آقای 
مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  بود  خواهد  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  قادی  عباسی  بیژن 

)328152(

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380259219 ملی  شناسه  و   10191 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  مشهد  شیمی  بیژن  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  بشماره  مرادی  شوکت  خانم   -2  2162007010 ملی  بشماره  قادی  عباسی  بیژن  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   17/08/1397 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
2160564923 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )328153(

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001388 
– 1397/07/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
مساحت  به  منزل  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  گناباد  از  صادره  کدملی 0919572588  و   51 شناسنامه  بشماره  مقدم   لطفی  عصمت  خانم  متقاضی  بالمعارض 
230/54 مترمربع پالک شماره 406 فرعی از 4 اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/09/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/10/06

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306012001170 و 
139760306012001171 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 اقای محمد ساالر علی آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 708 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/27 متر 
مربع و اقای محمد رضا صدیق ابریشمی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 224 صادره از فردوس در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112 متر مربع ازپالک 226 فرعی 
از 3027  اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای امیر کاوسیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/10/2۳

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139460306012001828  
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 اقای محمد عباس زاده اوندری فرزند عباس بشماره شناسنامه 953 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/27 متر مربع ازپالک 843 فرعی 
از 58  اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای سید احمد سجادی مقدم و خانم همایون نبوی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/10/2۳

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001424 
– 1397/07/30 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 حسن شاکری شهری بشماره شناسنامه 2123 و کدملی 0919909663 صادره از گناباد فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت 
20/60 مترمربع پالک شماره 837 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم اسماعیل پور محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/09/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/10/06

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

کوتاه از ورزش استان
پایان دوره آموزش داوری درجه 3 

پومسه در مشهد
سرراهی بچه 

تکلیف نماینده فوتبال خراسان در لیگ برتر فوتبال کشور هنوز معلوم نیست
به  بانوان   3 درجــه  پومسه  داوری  ــوزش  آم دوره 
میزبانی خراسان رضوی از استان های سراسر کشور 

در خانه تکواندو استان برگزار شد.
دوره آموزش داوری پومسه درجه 3 متمرکز کشوری 
تهران،  های  استان  از  داوطلب   40 حضور  با  بانوان 
به  خوزستان  و  گیالن  قزوین،  اصفهان،  کرمانشاه، 
به  استان  تکواندو  خانه  در  رضوی  خراسان  میزبانی 
فدراسیون  مدرس  صمدیان  زهرا  سیده  رسید.  پایان 

تکواندو تدریس این دوره داوری را به عهده داشت.
این دوره قبول شوند  گفتنی است؛ کسانی که در 
بعنوان داور پومسه در رقابت ها قضاوت خواهند کرد.

باخت بانوان هندبالیست خراسانی
تیم هندبال اشتادسازه طرقبه و شاندیز در خانه به 

فوالدمبارکه سپاهان باخت.
هندبال  برتر  لیگ  نهم  هفته  در  ایسنا،  گزارش  به 
امام  سالن  در  شاندیز  طرقبه  اشتادسازه  تیم  بانوان 
مبارکه  فــوالد  میزبان  فردوسی  دانشگاه  ــا)ع(  رض
بازی  اول  نیمه  تیم شد.  این  مغلوب  که  بود  سپاهان 
پایاپای دنبال شد و اشتادسازه طرقبه شاندیز  تقریبًا 
اما  رفت  بعد  نیمه  استقبال  به  پایین  گل  اختالف  با 
این تیم در نیمه دوم بازی خوبی از خود ارائه نداد و تا 

دقایق پایانی تنها هفت گل به ثمر رسانده بود.
هندبالیست  بانوان  پایانی  دقیقه  ده  از  کمتر  در 
خراسانی پنج گل دیگر به ثمر رساندند تا از اختالف 
بر   26 نتیجه  با  و  بکاهند  ایجادشده  زیاد  بسیار  گل 
شاندیز  طرقبه  سازه  اشتاد  دهند.  پایان  بازی  به   12
با این باخت هم چنان دو امتیازی و در انتهای جدول 

باقی ماند.

زنان فوتبالیست خراسان رضوی در 
بازی خارج از خانه مغلوب شدند

در چهارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتسال بانوان، 
از  خارج  دیدار  در  رضوی  خراسان  فوتبال  هیات  تیم 

خانه مغلوب شرکت ملی حفاری اهواز شد.
به گزارش ایرنا، این دیدار روز جمعه به میزبانی تیم 
تیم  اول  نیمه  در  تیم  این  و  شد  برگزار  اهواز  حفاری 
خراسان رضوی را با نتیجه چهار بر یک شکست داد. در 
نیمه دوم نیز تیم حفاری اهواز با یک گل دیگر بازی را با 

نتیجه پنج بر یک به نفع خود به پایان رساند.
فوتسال،  برتر  لیگ  نوزدهم  هفته  رقابتهای  پایان  تا 
شرکت ملی حفاری اهواز با 47 امتیاز، نامی نو اصفهان 
با 45 امتیاز و دختران کویر مس کرمان با 32 امتیاز در 
رده های نخست تا سوم جدول رده بندی قرار داشتند.

سرآسیایی: عالوه بر کارمندان و پرسنل باشگاه پدیده که بیش از 7 ماه است حقوق نگرفته اند، روزانه با 
مشکالت ریز و درشت بسیاری دست به گریبانیم و روی رفتن به دفتر باشگاه را نداریم

,,

گل محمدی: ما با دست 
خالی 31 امتیاز در نیم 

فصل کسب کردیم و 
مردم مشهد و خراسان را 
شاد کردیم و فکر می کنم 

کاری که از دستم بر 
می آمد را انجام داده ام

,,
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شنبه 8  دی ماه 1397- سال دوم -  شماره 372

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397636271002579  مورخ 
1397/07/25 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 آقای جعفر سویزی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 7912 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 2500 متر مربع قسمتی از پالک 
127 اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده کالت کیلومتر 17 جاده کالت بعد از کمربندی دوم دومین فرعی سمت راست جاده خاکی رو به روی کارخانه روغن بیتا خریداری از علی 
اکبر یحیی آبادی 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: 1027

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/10/2۳
حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

) 10/55 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 2068( 
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 139760306005005772 
هیات 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 
خانم زرین قلعه نوی فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 69 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 86/54 متر مربع از پالک شماره 12 اصلی واقع در اراضی 
قلعه نو بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای قنبر حسن آبادی 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/10/2۳ ، م الف 2068

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)10/61 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 20۷6( 
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 139760306005005930 
هیات 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 سیدعلی رضوی فرزند سیدحمزه بشماره شناسنامه 93 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97/90 متر مربع از پالک شماره 14 و 15 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اراضی بوجخکی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی سعید عمرانی و محمد لسانی 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/10/2۳ ، م الف 20۷6

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)10/62 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 20۷۷( 
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 139760306005005776هیات 
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 
سیدعلی رضوی فرزند سیدحمزه بشماره شناسنامه 93 صادره از بخش تحت جلگه نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 91/94 متر مربع از پالک شماره 14 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اراضی بوجخکی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای سعید عمرانی 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/10/2۳ ، م الف 20۷۷

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)10/6۳ ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 20۷9( 
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 139760306005005568 
هیات 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 حسین فتحی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 3صادره از بخش میان جلگه نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/66 متر مربع از پالک شماره 97 
فرعی از 100 اصلی واقع در اراضی کفکدک بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای خدابخش سلیمانی 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/10/2۳ ، م الف 20۷9

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001054 
– 1397/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا هشترخانی بشماره شناسنامه 2832 و کدملی 0918668001 صادره از گناباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 16 
مترمربع پالک شماره 2154 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حسن هشترخانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/09/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/10/06

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

) 10/5۳ ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 2049 ( 
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 139760306005003224 
هیات 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 احمد پور یحیی ایوری فرزند علی به شماره شناسنامه 11 صادره از حوزه 4 کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/17 متر مربع از پالک شماره 131 
فرعی از 41 اصلی واقع در اراضی کاظم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی آقایان اسماعیل متحدین و کاظم، علی، بلقیس، و سکینه شهرت 
همگی بلوریان 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/10/2۳ ، م الف 2049

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 10/54 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 2068( 
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 139760306005005771 
هیات 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 
خانم زرین قلعه نوی فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 69 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103/58 متر مربع از پالک شماره 12 اصلی واقع در 
اراضی قلعه نو بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای قنبر حسن آبادی 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/10/2۳ ، م الف 2068

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 10/52 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 2048 ( 
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 139760306005000588 
هیات 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 
خانم خدیجه همت آبادی فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه 2 صادره از فیروزه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/45 متر مربع پالک شماره 366 فرعی از 
51 اصلی واقع در اراضی کریم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین بازوبندی 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.
 تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/10/2۳ ، م الف 2048

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
نقدی: عده ای عوامل خودباخته داخلی به دشمن آنتن دادند/نماینده سراوان: هیچ نقشی در تدوین مقاله دانشگاهی نداشتم

ایران خودرو، یكی از محورهای تحقیق و تفحض از خودروسازی

معاون  جدید  تشکیالت  احتمالی  نام   
کروبی

جدید  تشکیالت  احتمالی  عنوان  نو«  »اعتمادی 
حجت االسالم رسول منتجب نیا قائم مقام سابق حزب 
خواهد  وی  جدید  حزب  اندازی  راه  برای  ملی  اعتماد 
سابق  مقام  قائم  منتجب نیا  رسول  االسالم  بود.حجت 
از  فارس  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ملی  اعتماد  حزب 
داد. خبر  خود  جدید  حزب  موسس  هیئت  انتخاب 
حزب  موسس  هیئت  که  گفت  نیز  قائمی  قربانعلی 
تشکیل شده و در حال تدوین اساسنامه و مرامنامه حزب 
به  نفره   11 هیئتی  منظور  همین  به  و  هستیم  جدید 
ریاست حجت االسالم منتجب نیا به نمایندگی از سوی 
هیئت موسس قرار است مراحل قانونی حزب را دنبال 
کند.هرچند که هنوز عنوانی برای حزب جدید انتخاب 
نشده است، اما پیگری های خبرنگار فارس، حکایت از 
این دارد که قرار است نام این تشکیالت جدید سیاسی 

»اعتمادی نو«  باشد.
ایران گروگان گیری می کند!

  

خاطر  به  ایران  که  شد  مدعی  انگلیس  خارجه  وزیر 
به  را  راتکلیف«  زاغــری  »نازنین  دیپلماتیک  اهــداف 
خارجه  ــر  وزی هانت«  است.»جرمی  گرفته  گروگان 
به خاطر  را  نازنین زاغری  ایران  انگلیس مدعی شد که 
روز  است.هانت  گرفته  گروگان  به  دیپلماتیک  اهداف 
شد  مدعی  سی  بی  بی   4 رادیو  با  مصاحبه  در  جمعه 
ایران  توسط  شده  بازداشت  فرد  تنها  زاغری  نازنی  که 
نیست؛ کسی که کامال بیگناه است و به خاطر ابزارهای 
دیپلماتیک از سوی حکومت ایران به گروگان گرفته شده 

است.
مهم  آنچه  گذشت؛   88 فتنه  علم الهدی: 

است فتنه 98 است
حماسه  رهبری،  فرموده  به  اینکه  بیان  با  علم الهدی 
بیان،  ایــن  در  گفت:  بــود  فتنه  باطل السحر  دی   9
فتنه  برای  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  خصوصیاتی 
اشاره شده و هم اینکه خصوصیاتی برای حماسه 9 دی 
بیان شده که آن حرکت خودجوش مردم و آن والیتگرایی 

با احساس مردم در خط دفاع از حریم مطهر سیدالشهدا 
)ع( یک باطل السحر است و هر نوع فتنه و هر نوع سحر 
ایجاد کنند،  و جادوگری که دشمنان ما در میان نظام 
وابستگی این مردم به والیت در پای ستون خیمه نظام 
کم نخواهد شد. وی گفت: این حضور، سحر و جادوی 
 88 فتنه  می کند؛  باطل  و  مــی رود  میان  از  را  دشمن 
برای  آنچه  اما  شد،  سپری  آن  از  نیز  سال   9 و  گذشت 
ما مهم است فتنه 98 است که در سال دهم فتنه 88 
خود  فرمایشات  برخی  در  رهبری  معظم  مقام  است؛ 
حال  در  دشمن  و  جهانی  استکبار  که  فرمودند  اخیرا 
زمینه سازی و زمینه چپنی است و دشمن درصدد است 
فتنه ای از نوع سال 88 ایجاد کند و از اکنون نیز مشغول 

زمینه سازی برای آن فتنه است.
برخی  ظرفیت  خاتمی:  سیداحمد 

سیاسیون ما به اندازه ته استکان هم نیست
در  متاسفانه  گفت:  تهران  هفته  این  جمعه  خطیب 
ته  انــدازه  به  ما  سیاسیون  برخی  ظرفیت  حاضر  حال 
استکان هم نیست و این به معنای خودشیفتگی است. 
حجت االسالم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در 
خطبه های عبادی-سیاسی این هفته تهران، با تشریح 
داشت:  سیاسی، اظهار  خودشیفتگی  مختلف  ابعاد 
سیاسیون  برخی  ظرفیت  حاضر  حال  در  متاسفانه 
معنای  به  این  و  نیست  هم  استکان  ته  ــدازه  ان به  ما 
خودشیفتگی است. وی بعد سوم خودشیفتگی سیاسی 
را باندساالری و حزب و گروه ساالری خواند و افزود: اکثر 
گروه های سیاسی ما در حال حاضر دچار همین ُبعد از 

خودشیفتگی سیاسی هستند.
پرورش  یمن  روزه گیران  صفارهرندی: 

یافته های 9 دی هستند
تشخیص  مجمع  عضو  صفارهرندی  محمدحسین 
نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  نظام  مصلحت 
دی  نهم  حماسه  فتوحات  خصوص  در  تهران  جمعه 
که  بود  آنچه  جبران  و  تالفی  روز  دی   9 داشت:  اظهار 
در روز عاشورا رخ داد. جریان خبیث فتنه  گر از فرصتی 
سوء استفاده کرد که می دانست مردم عزادار در حسینیه 

برای جوالن  را  و عرصه خیابان  تکایا حضور دارند  و  ها 
انتخاب کرد. در همان روز البته با حضور نیروهای وفادار 
به امام حسین و انقالب، آلودگی که توسط فتنه گران 
مجمع  شد.عضو  پاک  بود،  شده  ایجاد  شهر  سطح  در 
برابر  در  همواره  اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
ریزش ها رویش داشته ایم، تصریح کرد: یکی از برجسته 
ترین رویش ها جوانانی هستند که در صحنه هایی بدون 
اینکه کسی از آنها دعوت کند، حاضر می شوند. عده 
ای جوان متعهد یک هفته است که دارند تحت عنوان 
حق  و  گیرند  می  روزه  یمن  مظلوم  مردم  برای  "نجات" 
خود را برای هدیه به مردم مظلوم یمن ذخیره می کنند.
نقدی: عده ای عوامل خودباخته داخلی به 

دشمن آنتن دادند
مراسم  در  جمعه  شامگاه  نقدی  محمدرضا  ســردار 
گرامیداشت حماسه 9 دی در نطنز، اظهار کرد: فتنه، 
آشوب و توطئه یک شمشیر دو لبه است که یک لبه آن 
دشمنان و کشورهای استکباری و رسانه ها و لبه دیگر 
آن نفوذی ها و عناصر داخلی هستند. در لبه نخست که 
دشمن و استکبار و رسانه ها هستند، دشمنان انقالب 
کانال   275 اسالمی،با  انقالب  عمر  سال   40 طول  در 
از 200  بیش  تولید  زبان،  فارسی  تلویزیونی  و  رادیویی 
فیلم داستانی و سینمایی علیه ایران و همچنین چاپ 
کرده اند.  اقدام  ایران  انقالب  علیه  متفاوت  های  کتاب 
تمام  گفت:  پاسداران  سپاه  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
این حرکت ها، شایعه پراکنی ها و دروغگویی ها علیه ایران 
پرشور  حضور  و  نداشته  اثری  هیچ  اسالمی  انقالب  و 
بارز  نمونه  اربعین  و  عاشورا  مراسم  در  ایرانی  جوانان 
بود  این  داد  تحریم ها رخ  برای  که  آن است. موضوعی 
اقتصاد  موضوع  داخلی،  خودباخته  عوامل  عده ای  که 
مقاومتی را فراموش کردند و به دشمن آنتن دادند، اما 
غافل بودند که اینها آزمایش های بزرگی برای آنها است.
تدوین  در  نقشی  هیچ  سراوان:  نماینده   

مقاله دانشگاهی نداشتم
در  ســراوان  ــردم  م نماینده  درازهــی  باسط  محمد 
مجلس شورای اسالمی درباره سرقت علمی منتسب به 

خودش بیانیه ای منتشر کرده است که در بخشی از آن 
می خوانیم: به اطالع مردم شریف ایران و شهرستان های 
پیرو  که  می رساند  مهرستان  و  سوران  و  سیب  سراوان، 
به  مقاله ای  نمودن  منتسب  بر  مبنی  مطلبی  انتشار 
اینجانب  می رساند،  استحضار  به  رسانه ها  در  اینجانب 
و سایر اساتید همکار هیچ گونه نقشی در تهیه و تنظیم 
آن مقاله نداشته و نویسنده مسئول، دانشجو می باشد 
که بنده از منابع مقاله و تهیه و تدوین مطالب بی اطالع 
گرفته،  صورت  اشتباهاتی  و  خطا  چنانچه  اگر  بوده ام. 
فرصت  که  چین  کشور  مسابقات  دبیرخانه  می بایست 
رسیدگی  مــوردی  چنین  به  داشتند  را  مقاله  بررسی 
با مقاله مورد  ارتباطی  می کردند. رشته تخصصی بنده 
بنده  عهده  از  مطالب  ترجمه  کار  فقط  و  نداشته  نظر 
دانشجویان  از  برخی  که  تصوری  طبق  و  است  برآمده 
دارند و قوانین شرکت در مسابقات آنان به اجبار اقدام 
عنوان  به  مقاله خود  در  و همکاران  اساتید  نام  به درج 
همراه  و  کمک  عنوان  به  اساتید  تا  می کنند  نویسنده 
پذیرش  برای  باشند.  آنان  همراه  مسابقات  در  بتوانند 
مقاله در هر ژورنال و استفاده و ارائه می بایست در حیطه 
تخصصی خود به این کار اقدام نموده تا بتوان از مزایای 
آن استفاده کرد و مقاله مذکور طبق قوانین کشورمان 
بتوان  تا  نمی باشد   ISI یا  علمی  اعتبار  و  ارزش  دارای 
از آن رزومه سازی و بهره برداری کرد و مقام مربوطه در 
مسابقات در بخش پرواز ربات به تیم رباتیک تعلق گرفت 
و  شد  اهدا  دیگری  کشور  تیم  به  مقاله  بهترین  مقام  و 
هم اکنون این مقاله جزو مقاالت حذفی و تأیید نشده، 

است.
و  از محورهای تحقیق  ایران خودرو، یکی 

تفحض از خودروسازی
معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی  ملکی  ولی 
صنعت  از  تفحض  و  تحقیق  کمیته  گفت:  مجلس 
کار  تقسیم  و  شــده  تشکیل  تازگی  به  خــودروســازی 
نمی رسد.  نتیجه  به  زودی  همین  به  کار  این  اما  شده 
تخصصی  های  کمیته  در  موضوع  مختلف  محورهای 
تفحص  و  تحقیق  می رسد  نظر  به  و  می شود  بررسی 

از توان نظارتی خود  تا 6 ماه زمان ببرد. مجلس  حتی 
دستگاه  به  را  تحقیقات  نتیجه  بعد  و  می کند  استفاده 
قضایی ارائه می دهیم. یکی از محورها باید بحث بدهی 
شرکت عظام به ایران خودرو باشد. مجلس باید از ابزار 
تحقیق و تفحض استفاده بکند. در زمانی که در مملکت 
کمبود دارد یا قانون عرضه و تقاضا به هم می ریزد، رانت 
پیش می آید. سی نمی خواد بپذیرد در جنگ اقتصادی 
و  تحقیق  نتیجه  شدن  مشخص  منتظر  باید  هستیم. 

تفحص باشیم.
آیا روحانی دولت دوازدهم همان روحانی 

دولت یازدهم است؟
غالمعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال 
دولت  روحانی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  توسعه  و 
گفت:   به  است  قبلی  دولت  روحانی  همان  دوازدهــم 

آقای روحانی در همان سال 92 در نخستین کنفرانس 
من  دولت  و  هستم  گرا  اعتدال  کرد  اعالم  مطبوعاتی 
فراجناحی است؛ بنده معتقدم آقای روحانی همچنان 
که  است  مــداری  سیاست  و  گرا  اعتدال  فراجناحی، 
ساخت قدرت را به جهت اینکه از ابتدا مناصب مهمی 
در اختیار داشت، به خوبی درک می کند بنابراین بنده 
تفاوتی احساس نمی کنم.  بر همین اساس ما همچنان 
دوستان  از  بخشی  البته  کنیم  حمایت  دولت  از  باید 
دولت  به  نسبت  رویکردشان  که  معتقدند  طلب  اصالح 
دفاع از کلیت ولی انتقاد در اجزا است که این هم یک 

راهبرد بوده و قابل قبول است. خبرآنالین
از طریق  ایدز  بیماری  انتقال  افزایش آمار 

روابط جنسی
تمام  گفت:  در  اعتیاد  درمانگر  خانی،  قره  شاهین 
دنیا به صورت معمول اولین عامل ابتال به ایدز مقاربت 
آمار  پیش  سال  چند  تا  ایــران  اســت.در  جنسی  های 
با  ایدز  انتقال  عامل  اولین  لحاظ  به  ما  و  بود  متفاوت 
آن  ایران  در  که  معنا  این  به  نداشتیم،  مطابقت  جهان 
از  مخدر  مواد  تزریق  ایدز  به  ابتال  آمار  بیشترین  زمان 
تزریقی  معتادان  به  بود.  رسیدگی  آلوده  سرنگ  طریق 
باعث شد که میزان ابتال به ایدز از طریق سرنگ آلوده 

ثابت مانده و به سمت ایدز ناشی از رابطه جنسی کنترل 
از  با این اقدامات حجم زیادی  نشده سوق داده شود، 
مبتالیان به ایدز تزریقی کاسته شده و کم کم به لحاظ 
آمار تفکیکی در حال نزدیک شدن به آمار جهانی مبنی 
بر این هستیم که رابطه جنسی پرخطر عامل اول ابتال 
یا  باشد. هربار که شرایط اقتصادی دچار مشکل شده 
شاهد  شود  می  چالش  دچار  اعتیاد  درمــان  وضعیت 
افزایش اعتیاد تزریقی هستیم، وهر بار که درمان شرایط 
بهتری می یابد شاهد کاهش این آمار هستیم، یعنی به 
نوعی تقویت بنیه درمان اعتیاد در کشور منجر به کاهش 

آمار بیماران معتاد تزریقی می شود/ برنا
اتوبوس در  از حادثه مرگبار  تازه  جزییات 

دانشگاه علوم تحقیقات
معاینه  آذر  گفت:  22  پایتخت  راهــور  پلیس  رئیس 
جزو  نیز   1391 سال  از  و  شده  منقضی  اتوبوس  فنی 
ساعت  حادثه  این  اســت.  بــوده  فرسوده  خودروهای 
12:21 دقیقه روز سه شنبه در معابر داخلی واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی اتفاق افتاده است. این 
اتوبوس از دانشکده فنی و مهندسی که در انتهای خط و 
باالترین نقطه قرار گرفته حرکت می کند که در آن راننده 
ایستگاه  در  اتوبوس  داشته اند.  حضور  سرنشین   34 و 
کتابخانه توقف نمی کند و چند دانشجو که قصد داشتند 
در آن ایستگاه پیاده شوند به راننده اعتراض می کنند که 
راننده می گوید اتوبوس ترمز ندارد. از ایستگاه کتابخانه 
که متوجه می شود ترمز ندارد تا قبل از پیچ آخر که وارد 
راننده  می کند.  طی  را  متر  می شود، 675  فضای سبز 
سبز،  فضای  به  ورود  با  بتواند  که  داشته  امید  احتماالً 
اتوبوس را کاهش دهد. این در حالی است که  سرعت 
و  داشته  وجود  کوچکی  نهال های  بخش  آن  درختان 
کمکی نمی کنند. اتوبوس 69 متر را نیز در فضای سبز 
به  مربوط  که  بتنی  تأسیسات  این  به  تا  می کند  طی 
برخورد می کند. سرنشینان  آن  با  و  برسد  آبیاری است 
که در انتهای اتوبوس تجمع کرده بودند، آن ضربه باعث 
و  مرگ  موجب  برخورد  آن  و  می شود  آن ها  شدن  پرت 

جراحت تعدادی از سرنشینان می شود/ فارس

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

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

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

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

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:41اذان مغرب: 16:42 

اذان صبح فردا: 05:10

نیمه شب شرعی:22:46

غروب آفتاب:16:22 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:31

اسرا

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

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