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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 
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قاضی زاده هاشمی 
موافق استانی شدن انتخابات

درباره نقاش مبتال به اوتیسم که اولین نمایشگاه خود را 
برگزار کرده است

بازی رنگ ها در دنیایی متفاوت

مالک جدید باشگاه پدیده

پدیده وارد بحران نمی شود

واکنش رئیس دفتر روحانی به 
اظهارات علم الهدی درباره 

»فتنه 98«
واعظی: اینکه کسانی، مردم را دنبال مسائل حاشیه ای 

ببرند، کار درستی نیست

واکنش یک اصولگرا به اظهارات 
جلیلی درباره »فتنه زرد«

کنعانی مقدم: اگر اطالعاتی از »انقالب رنگی« دارد، به 
دستگاه های اطالعاتی بدهد

 رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در 
»پنل سرمایه گذاری«

باید سرمایه گذار را توجیه کرد
روشنک: در کشورهای توسعه یافته، کارآفرینی جدید 

»کارخانه مداری« و »مزرعه مداری« و حتی »تجاری مداری« 
نبوده بلکه »ایده مداری« است

دولت در سال جاری ماهانه بیش از 14 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار صرف پرداخت 
حقوق کارکنان دولتی می کند.

 به گزارش خبرآنالین، بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی دولت در سال جاری هر ماه اعتباری برابر با...

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنج شنبه درباره ادامه برنامه فضایی و انجام 
آزمایش های موشکی به ایران هشدار داد...

حقوق کارکنان دولتی 
در سال98 چقدر است؟

رفتار منطقی 
در برابر جنگ روانی 

و  سورمه ای  و  آبی  زمینه های  در  سفید  پرنده هایی 
مشکی بر بوم بی جانی نقش بسته و آرزوی پرواز در سر 

مانند... شیروانی  سقفی  با  کلبه هایی  دارند. 

گزارش ویژه

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید

3

7

2

2

در این شماره می خوانیم

عکس:افسانه نوغانی

گفت و گوی ویژه5

واکنش ظریف به صحبت های پمپئو درباره برنامه فضایی ایران 

بوستان 20 ساله شمشاد در مرعض تخریب قرار دارد 

روزهای بد کشتی

نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اجرای طرح استانی شدن انتخابات قوه مقننه سبب اصالح 
ساختار میانی قانونگذاری می شود از این رو  ...

در صفحه  6  بخوانید

سرمایه  میلیارد  هزار   8 گردش 
گردشگری در 



مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنج شنبه 
آزمایش های  انجام  و  فضایی  برنامه  ادامــه  دربــاره 
خواست  تهران  از  او  داد.  هشدار  ایران  به  موشکی 
بالستیک  موشک های  با  مرتبط  فعالیت های  تمامی 
نخواهد  کنار  متحده  »ایاالت  کند:  متوقف  را  خود 
باشد  ایران  مخرب  سیاست های  تماشاگر  تا  نشست 
که ثبات و امنیت جهانی را با خطر مواجه می سازد.« 
پرتاب  این  در   « ایران »توصیه« کرد  به  وی همچنین 
تمامی  و  کند  تجدیدنظر  تحریک آمیز  ]فضایی[  های 
در  را  بالستیک  موشک های  به  مربوط  فعالیت های 
اقتصادی  و  دیپلماتیک  انزوای  از  جلوگیری  راستای 
فرانسه،  شده  مدعی  پمپئو  کند.«  متوقف  بیشتر 
ایران  برنامه  واشنگتن  همراه  به  نیز  آلمان  و  بریتانیا 
موشک های  از  استفاده  با  فضایی  پرتاب های  برای 
 2231 قطعنامه  با  مغایر  را  بین قاره ای  بالستیک 

می دانند. امنیت  شورای 
محمدجواد  پمپئو،  صحبت های  به  واکنش  در 
به  توییتر  در  کشورمان،  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
مغایرت  رد  با  و  اشــاره  ملل  سازمان  قطعنامه های 
آنان خواند:  ناقض  را  آمریکا  با آن ها،  ایران  اقدامات 
توسط  موشکی  آزمایش های  و  ماهواره برها  »پرتاب 
خود  آمریکا  نیست.   2231 قطعنامه  نقض  ایــران 
در  دلیل  این  به  و  دارد  کارنامه  در  را  قطعنامه  نقض 
نصیحت  را  دیگران  بخواهد  که  نیست  جایگاهی 

کند.«
ایــاالت  به  ــادآوری  یـ »بــرای  داد:  ادامــه  ظریف 
 .2 اســت؛  مــرده   1929 قطعنامه   .1 متحده؛ 
به  احترام  احترام،  و  می کند  ایجاد  تهدید  تهدید، 
موضع  که  است  این  به  ظریف  اشاره  مــی آورد.«  بار 
معنا  ملل  سازمان   1929 قطعنامه  راستای  در  پمپئو 
توافق  از  بعد  و  نیست  اجرائی  دیگر  که  می کند  پیدا 
ایران و شش کشور امضاکننده برجام، قطعنامه  بین 
ایران  بــرای  را  پمپئو  ادعایی  محدودیت   ،2231
روی  مکررا  پیشتر  ایرانی،  مقامات  نمی شود.  قائل 

کرده اند. تاکید  ایران  فضایی  برنامه  صلح آمیزبودن 
نشانه  باید  را  پمپئو  اخیر  صحبت های  واقع  در 
ایران  خواند.  به  نسبت  آمریکا  رویکرد  در  فاز  تغییر 
تحلیل  در  نامتعادل  تئوری جنگ های  از  استفاده  با 
این  به  روشنی  به  آمریکا  سیاسی امنیتی  رفتار 
»جنگ  اصطالحا  امروز  تا  آنچه  که  رسیم  می  نتیجه 
رسانه ای«  »جنگ  می شده،  خوانده  آمریکا  روانی« 

وزیر  تازه  صحبت های  و  بوده  ایران  علیه  کشور  این 
مرحله  سمت  به  حرکت  از  حاکی  کشور  این  خارجه 
این  ادامه  و  است  روانی  جنگ  یعنی  راهبرد  دوم 
عملیات  یعنی  پایانی  مرحله  به  است  ممکن  روند 

در  علمی  نظر  از  شــود.  منجر  میدانی 
بعدی  گام  نامتعادل،  جنگ های  تئوری 
رفتارشناسی  در  تئوریک  منطق  منظر  از 
عملیات  گــام  آمریکا،  سیاسی امنیتی 
سطح  در  تئوری،  این  در  است.  میدانی 
می شود:  برداشته  گام  سه  کالن،  تحلیل 
دوم  گام  است،  رسانه ای  جنگ  اول  گام 
میدانی.  عملیات  سوم  گام  و  روانی  جنگ 
جنگ  عنوان  تحت  تاکنون  آنچه  واقع  در 
که  روانی  جنگ  نه  می شد،  خوانده  روانی 
بود،  ایران  علیه  رسانه ای  عملیات  بیشتر 
قالب  در  ایــران  قــدرت  بزرگنمایی  بــرای 
اکنون  بین المللی.  و  منطقه ای  تهدید 

روانی  جنگ  سمت  به  رسانه ای  عملیات  از  کار 
قطعنامه  هر  مانند   2231 قطعنامه  اســت.  رفته 
در  بین الملل  نظام  در  دیگر  حقوقی  قاعده  هر  و 
می کند؛  پیدا  معنا  قاعده  از  تفسیرها  چارچوب 
از  کــدام  هر  دیگر  عبارت  به 
قاعده  در  مــوجــود  ذینفعان 
قــدرت  مبنای  ــر  ب حــقــوقــی، 
توانایی های  ــود  خ سیاسی 
خدمت  در  را  خویش  تفسیری 
بر  و  می دهند  قرار  دیدگاه  آن 
می کنند.  ارزیابی  آن  اساس 
اراده  ــن  ای ســاده تــر  بیان  بــه 
مطلوب  تفسیر  و  ســیــاســی 
ــه  ــت ــواس ــرخ ــت، ب ــع ــف ــن ــه م بـ
سیاسی  عــامــلــیــت هــای  از 
ــون  ــاگ ــون قــطــعــنــامــه هــای گ
امنیت  شورای  در  بین المللی 

و  سازمان ها  بر  ناظر  بین المللی  قوانین  حتی  و 
که  گفت  باید  رو  این  از  است.  بین المللی  نهادهای 
سیاسی  اراده  چارچوب  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
خود که متکی بر قدرت این کشور به عنوان کنشگر 
و  قطعنامه  تفسیر  به  است،  بین المللی  نظام  اصلی 
مفاد آن روی آورده و بنا به منافع و اهداف ملی خود 
را  قطعنامه  از  تعریف شده  اهداف  با  منطبق  تفسیر 
دیگر  کشورهای  نسبت  همین  به  است.  کرده  ارائه 
خود  منافع  و  اهداف  چارچوب  در  نیز  ایران  مانند 
مبنای  بر  مواضع  اعالم  به  گوناگون  زمینه های  در 
می آورند.  روی  خویش  نگرش  دریچه  و  خود  تفسیر 
و  تهران  در  برجام  تفسیر  در  را  موضوع  همین 
تهران  در  برجام  که  زمانی  می یابیم.  واشنگتن 
مدنظر  موسع  تفسیر  با  ایــران  رهبران  شد،  امضا 
تحریم ها  کل  برداشتن  خواستار  و  رفتند  پیش  خود 
متحد  ملل  سازمان  و  اروپا  اتحادیه  آمریکا،  توسط 
طرف  از  اما  انجامید؛   2231 قطعنامه  به  که  شدند 

از  بیش  و  اوباما  زمان  در  چه  متحده  ایاالت  دیگر 
مانند  افــرادی  و  نومحافظه کاران  دوران  در  اوباما 
موسع  تفسیر  این  پست نومحافظه کارند،  که  ترامپ 
را به محدودترین تفسیر از برجام ارجاع می دادند و 
دو  برجام  از  مضیق  و  محدود  تفسیر  با  ترتیب  بدین 
قدرت  نهایت  در  دادند.  قرار  هم  برابر  در  را  دیدگاه 
تحمیل  حقوقی  قاعده  بر  را  خود  سیاسی  توان  و 
خبرگزاری های  دوربین های  مقابل  در  ترامپ  و  کرد 
توافق  این  و  کرد  امضا  را  برجام  از  خروج  جهان، 
قدرتمند  و  بزرگ  کشور  شش  امضای  که  بین المللی 

انگاشت. نادیده  با خود داشت،  را 
اساس  ایــن  بر  مرحله  ایــن  در  گفت  باید  فلذا 
چیرگی  و  تحکم  چارچوب  در  معنادار  فضایی  شاهد 
بیانیه ها  تفسیر  در  حقوقی  متن  بر  سیاسی  اراده 
هستیم.  بین المللی  نظام  واقعیت های  عرصه  در 
آمریکا  خارجه  وزیر  عنوان  به  پمپئو  ترتیب  این  به 
قدرت  به  دستیابی  ــرای  ب ــران  ای تــالش  گونه  هر 
سازمان  قطعنامه  نفی  در  گامی  را  ایران  تدافعی 
می کند.  معرفی  ایران  موشکی  فعالیت  درباره  ملل 
به  توجه  با  که  اســت  ــران  ای ایــن  دیگر  ســوی  در 
و  منافع  اساس  بر  قطعنامه ها  این  از  خود  تفسیر 
برداشت های  چارچوب  در  خود  تعریف شده  اهداف 
که  اســت  منطق  ایــن  گــویــای  حــق،  بــه  حقوقی، 
آن  در  را  ایران  موشکی  فعالیت های  تمام  نمی توان 
اشاره  آمریکا  تفسیر  به  و  کرد  برداشت  چارچوب 
یک  که  بگوییم  باید  چارچوب  این  در  لذا  داد؛ 
در  سیاسی  اثربخش  کلمات  از  بهره برداری  نوع 
هر  پنهان  و  آشکار  اعالمی  متون  و  شفاهی  متن 
در  که  می شود  دیده  تفسیرها  اساس  بر  طرف  دو 
بازتاب  گونه ای  به  عمومی  افکار  و  رسانه ای  صحنه 
می تواند  این  می شود.  انگاشته  سیاسی  رجزخوانی 
از  را  دیدگاه  دو  این  میان  تنش  و  اصطکاک  سطح 
بیشتری  سرعت  با  رسانه ای  و  ذهنی  عرصه های 
سوق  عملیاتی تر  و  عینی تر  عرصه های  طرف  به 
است  این  می دهد  نشان  سیگنال ها  که  آنچه  دهد. 
خود  تخم مرغ های  مختلف  سبدهای  در  آمریکا  که 
در  آینده  محتمل  بزنگاه  در  بتواند  که  گذاشته  را 
بهره  آنها  از  ایران  بر  بیشتر  فشار  واردآوردن  جهت 
که  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  اخیر  توییت  برد. 
آماده  ایران  اما  ایران است  با  گفته خواستار مذاکره 
می کند،  پیدا  آمادگی  زودی  به  و  نیست  مذاکره 
این  هدف گذاری  و  است  دیدگاه  همین  از  ناشی 
در  ایران  بر  بیشتر  فشار  اعمال  با  ارتباط  در  مواضع 
بود. خواهد  بیشتر  تحریم کننده  فضای  ایجاد  قالب 

و  سایت  وب  یک  همایش،  یا  رویداد  یک  استارتاپ 
کوچک  شرکت  یک  استارتاپ  نیست.  موبایل  اپ  یا 
که در حال درآمدزایی و رشد است، نیست. استارتاپ 
یافتن یک مدل  با هدف  یک سازمان موقت است که 
کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر بوجود آمده است. 
استارتاپ ها، معموال حول ایده های نوآورانه و خالقانه بنا 
می شوند. در واقع فرد یا افرادی خوشفکر، با ایده های 
آن  از  درآمد  کسب  برای  روش هایی  جستجوی  در  نو، 
ایده و تولید انبوه محصوالت یا خدمات مبتنی بر آن ایده 
هستند. نوآوری در استارتاپ ها، به شکل نوآوری در بازار 
یا نوآوری در محصوالت و خدمات خود را نشان می دهد.
»سرای آسان ایرانیان« با همکاری کانون کارآفرینان 
گــذاری«  سرمایه  »پنل   جمعه  روز  رضــوی  خراسان 
و  مهم ترین  که  سرمایه گذاری  چالش  رفع  منظور  به 
استارتاپ ها  فرآیند  در  مشکالت   و  چالش  بزرگ ترین 
مسیر  شدن  هموار  و  چالش ها  این  رفع  قطعا  و  است 
و شرکت  فعالیت یک سازمان  با  استارتاپ ها  پیشرفت 
خصوصی و دولتی امکان پذیر نبوده و نیاز به همکاری 
و  خصوصی  بخش های  شامل  که  اکوسیستم  تمامی 
این  منظور  به همین  است  نهادها  و  بانک ها  و  دولتی 
شرکت  به منظور رفع چالش سرمایه گذاری اقدام به 
سالن  در  جمعه  روز  در  گذاری  سرمایه  پنل  برگزاری 
مولوی نمایشگاه با حضور رئیس کانون کارآفرینانکانون 

کارآفرینان برگزار کرد.
باید سرمایه گذار را توجیه کرد

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: بازار و 
فضای کسب و کار در فضای سنتی شکل گرفته و ایجاد 
شده و بازخورد خوبی نیز به همراه آورده و موفق عمل 
وارد  است  قرار  که  این فضای سنتی  کرده است حال 
حوزه جدیدی به نام »استارت آپ« و امثال آن شود که 
این حوزه جدید گاهی موفق بوده و گاهی نیز با شکست 
به  و  است  شده  وارد  رسیده  بست  بن  به  و  شده  روبرو 
همین دلیل باید سرمایه گذار سنتی را برای ورود و جذب 

توجیه کند.
روشنک  حسین  محمد  امــروز«،  صبح   « گزارش  به 
مبحث  با  سرمایه گذاران  بیش تر  آشنایی  منظور  به 
چگونگی  سوال  به  پاسخ  در  شد،  برگزار  استارتاپ ها 
تزریق سرمایه به این حوزه افزود: کارآفرینی در گذشته 
دارای تعریفی بوده و امروزه نیز معنا و تعریفی را در بر 
می گیرد و اکنون در ایران شرایط گذر از مرحله گذشته 

به آینده برای این کلمه و حوزه است.

وی تصریح کرد: در کشورهای دیگر به ویژه غرب و 
حتی چین این مرحله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد 
مرحله کارآفرینی جدید با معنای مدرن شده و کارآفرینی 
حتی  و  مــداری«  »مزرعه  و  مــداری«  »کارخانه  جدید 
»تجاری مداری« نبوده بلکه »ایده مداری« است به این 

معنا که کار آفرینی در آینده وابسته به ایده است.
ایده خام با تزریق انرژی جوانی

ایده پردازی ممکن  روشنک اظهار داشت: در بحث 
است ایده اولیه بسیار خام باشد اما با تزریق انرژی فکری 

و جوانی ایده را به یک سرمایه تبدیل کرد .
وی تاکید کرد: کلمه »برند« برای اولین بار حدود 2۰ 
سال پیش توسط من در جلسه ای مطرح شده و در رابطه 
با آن مقاله ای نیز تدوین شد. در این مقاله به مقایسه این  
کلمه با سرمایه های نصب شده بر زمین پرداخته و در ان 

زمان کلمه برند به معنای واقعی ناشناخته بود.
انقالب  پیروزی  از  بعد  ایران  در  داد:  خبر  روشنک 
موضوع  این  کردن  مطرح  با  و  نداشته  معنایی  »برند« 
ایران مطرح  امروز »برند« در  توسط من سبب شد که 

شده و دارای جایگاه و ارزش قابل مالحظه ای باشد.
وی ادامه داد: کلمه ایده و ایده پردازی »تولید بدون 
کارخانه« و یا »برون سپاری تولید« که درایران بسیار از ان 
غافل مانده و این در صورتی است که ایده پردازی بدون 
کارخانجات تولیدی در جهان جایگاه و ارزشی دارد و 
خیلی از برندهای مطرح در جهان دارای کارخانه نبوده 

و تنها به خرید ایده و تفکر می پردازند.
در  کار  و  کسب  فضای  و  بازار  داد:  توضیح  روشنک 
فضای سنتی شکل گرفته و ایجاد شده و بازخورد خوبی 

نیز به همراه آورده و موفق عمل کرده است حال این 
که  وارد حوزه جدید شود  قرار است  که  فضای سنتی 
گاهی موفق بوده و گاهی نیز با شکست روبرو شده و 
به بن بست رسیده وارد شده است و به همین دلیل باید 

سرمایه گذار سنتی را برای ورود و جذب توجیه کند.
ضرورت اتصال نسل ها

کرد:  بیان  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
بوده  باال  سن  افراد  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  عمده 
کرد  سازی  تجاری  را  استارتاپی  باید  کار  ابتدای  در  و 
متصل  به هم  را  و جدید  کارآفرین سنتی  نسل  دو  که 
و  بوده  این دو نسل کار بسیار سختی  اتصال  کند که 
برای  قبولی  قابل  توجیه  نتوانسته  متاسفانه  ایران  در 
سرمایه گذاران ارایه دهند که چگونه می توان از این راه 

پول دِرآورد.
روشنک اعالم کرد: سرمایه گذر به دنبال برگشت اصل 
سرمایه و سود است و باید به وی توصیح داده شود که جه 
توجیهی برای برگشت سرمایه و سود است و استارتاپ ها 

باید روی این موضوع کار کنند.
تجربه  حسب  بر  ما  کارهای  بیشتر  کرد:  اشاره  وی 
انجام گرفته و اداره می شود و به همین دلیل اقتصاد و 
سرمایه گذاری در مسیری در حرکت هستند که گاهی 
نیاز  و  ان حرکت می کنند  استارت اپ ها خالف جهت 

است که این دو به هم متصل شوند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی یاداور شد: 
در جمهوری اسالمی بیشتر بر روی مدرک گرایی تمرکز 
کرده و به فکر واندیشه بها ندادیم در حالی که باید بین 

کارآفرینی و تفکر نو اتصال قوی برقرار شود.

تخصص ما، تامین مالی استارت اپ هاست
در ادامه این نشست، معاون اعتباری شعب بانک ملی 
استان خراسان رضوی گفت: تخصص ما تامین مالی 
بر  و واحدهای استارت اپ ها است که مبتنی  بنگاه ها 
تکنولوزی نوین بوده  و کارکرد آن ها بر اساس اطالعات 
فناوری اطالعات است و  بحث جدیدی برای بانک ها 
بوده اما با توجه به اهمیت کار در این حوزه ورد می کنیم.
حمید صفایی نیکو افزود: کمک ما در تامین مالی 
خرید  و  ثابت  سرمایه گداری  بحث  در  استارت اپ ها 
انجام  بــرای  نیاز  مــورد  امکانات  و  اثاثیه  و  تجهیزات 
فعاایت ها است ودر مقاطع کوچک و بزرگ نیازهای این 

واحد ها را رفع و هموار کنیم.
وی تصریح کرد: مجموعه ای که تحت قالب تجهیزات 
برای بنگاه های فن آور و استارت آپ ها در نظر گرفته ایم 
در حد مجاز استان تا سقف۵۰ هزار میلیارد در بحث 
سرمایه گذاری ثابت کمک رسان واحدها باشیم و تا مدت 

زمان ۵سال قابل تقسیط است.
حمایت از پژوهش، فناوری و تجاری سازی

فناوری  و  پژوهش  صندوق های  مدیره  هیئت  عضو 
گفت: این صندوق خصوصی بوده در سه قالب پژوهش 

و فناوری و تجاری سازی از واحدها حمایت می کند.
مکارم افزود: قالب اول کمک های صندوق پژوهش به 
صورت تزریق وام به واحدها و فناوری که قرار به توسعه 
و تجارت سازی دارد صورت می گیرد و در قالب دوم در 
ازای تزریق پول سهام دریافت می کند و مبلغی که این 
صندوق در مرحله اول تحت عنوان بذرپاشی به واحدها 

تزریق نی کند مبلغی بین 1۰ تا ۴۰ میلیون است.

طباطبائی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
از  را  گفت: ما تمام خطاهایی که صورت گرفته 
روز اول انتخاب کابینه و از اولین بسته سیاستی 

که دولت ارائه کرد، گوشزد کرده بودیم.
خصوص  در  مومنی  فرشاد  ایسنا،  گزارش  به 
بحران های  بــه  واکــنــش  در  ــت  دول ــات  ــدام اق
که  نیست  تردیدی  ــزود:  اف کشور،  اقتصادی 
دولت با دقت و جدیت مسائل را دنبال می کند، 
اما چیزی که ما مشاهده می کنیم این است که 
ابعاد  برای درک  وجه  به هیچ  دولت  فکری  بنیه 
ایران  اقتصاد  کنونی  شرایط  که  پیچیدگی هایی 

را در بر گرفته، کفایت نمی کند. 
و  همدالنه  باید  بنابراین  داد:  ادامــه  وی 
و  شود  داده  عمومی  فراخوان  یک  صمیمانه 
کارهای  و  ساز  که  شود  خواسته  هم  دولت  از 
ما  که  کند  فراهم  را  خود  عملیاتی  و  اجرایی 
نیاز  مورد  دانایی های  سطح  مقدار  یک  بتوانیم 
افزایش  را  دولت  سیاستی  جهت گیری های   در 

دهیم.
آقای رییس  استاد دانشگاه تصریح کرد:  این 
جمهور به جای آنکه با صراحت و صادقانه اعالم 
کشور  اقتصادی  مسئوالن  چینش  در  که  کنند 
ساله   ۶ در  اقتصادی  جهت گیری های  اتخاذ  و 
بابت  و  دادند  انجام  راهبردی  خطاهای  گذشته 
آن  راستای  در  و  کنند  خواهی  عذر  مردم  از  آن 
به  را  رهنمودهایی  بگیرند،  کمک  نظر  اهل  از 
که  این خطاهایی  تمام  ما  داده اند،  اقتصاددان 
از  و  کابینه  انتخاب  اول  روز  از  را  گرفته  صورت 
اولین بسته سیاستی که دولت ارائه کرد، گوشزد 

کرده بودیم.
اقتصاددان  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
مانند همه انسان ها به رهنمودهای سازنده نیاز 
ملی  وظیفه  همچنین  آنان  کرد:  تاکید  دارند، 
خود را انجام داده بودند، اما گوش شنوایی در 
کشور  نظارتی  سطوح  و  جمهوری  ریاست  نهاد 

وجود نداشت.

و  هزار   1۴ از  بیش  ماهانه  در سال جاری  دولت 
حقوق  پرداخت  صرف  اعتبار  تومان  میلیارد   ۵۰۰

کارکنان دولتی می کند.
محاسبات  اســاس  بر  خبرآنالین،  گــزارش  به   
مجلس  پژوهش های  مرکز  توسط  گرفته  صورت 
ماه  هر  جــاری  ســال  در  دولــت  اسالمی  ــورای  ش
تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   1۴ با  برابر  اعتباری 
بازنشستگان  و  کارکنان  حقوق  پرداخت  بــرای 
در  ترتیب  این  به  است.  داده  اختصاص  دولتی 
دولت  کارمندان  امسال  حالت  خوشبینانه ترین 
تومان  میلیارد  هزار   1۷۴ دولتی  بازنشستگان  و 

می گیرند. حقوق 
اساس  بر  دولتی  کارکنان  دقیق  تعداد  چند  هر   
پژوهش های  مرکز  سوی  از  شده  ارائه  گزارش های 
حال  ایــن  با  امــا  نیست  شفاف  چندان  مجلس 
این  در  رقمی  دریافتی  مزایای  و  حقوق  متوسط 
از  مهمی  بخش  که  می دهد  تشکیل  را  ابعاد 

هزینه های دولتی در قالب الیحه بودجه است.
پیش از این مجید انصاری معاون رییس جمهور 
سال  ماه های  آخرین  در  خبرآنالین  با  گفتگو  در 
139۶ تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و 33۰ 
هزار نفر اعم از دولتی و پیمانی و قراردادی عنوان 
کرد و گفت: متوسط حقوق پرداختی به این افراد 

حدود دو میلیون و 9۴۰ هزار تومان است.
تجربه  را  اندک  افزایشی  رقم در سال جاری  این 
و  نیز حقوق  آینده  در سال  است  مقرر شده  و  کرد 
را  بیست درصدی  دولتی رشدی  کارکنان  دستمزد 

شاهد باشد .
سوی  از   1393 سال  در  گزارشی  حال  این  با 

مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد که نشان می داد 
بازنشستگی  های  صندوق  بگیران  حقوق  تعداد 
تعداد  و  ــت  اس نفر  ــزار  ه  2۴۷ و  میلیون  یــک 
و  میلیون  دو  گزارش  این  در  نیز  دولت  کارمندان 
3۴ هزار نفر اعالم شده است . در عین حال تعداد 
 ۴۸۸ و  هزا   ۴3۶ نیز  دولتی  شرکت های  کارکنان 

نفر عنوادن شده بود .
اعتبارات  دهد  می  نشان  بررسی ها  حال  این  با   
را  عمومی  مصارف  عمده  بخش  بودجه  ای  هزینه 
کل  از  درصد   ۷۸.۷ می دهد.  اختصاص  خود  به 
. در  این حوزه اختصاص دارد  به  مصارف عمومی 
به  اعتبارات مربوط  این  از  عین حال بخش مهمی 

حقوق و دستمزد کارکنان دولت است .
بسیاری  با  قیاس  در  ایران  دولت  اساس  این  بر 

زیاد  عائله  با  فربه  دولتی  جهان  در  دولت ها  از 
. محسوب می شود 

دلیلی  همواره  بیکاری  بحران  رسد  می  نظر  به   
از  ممانعت  هدف  با  دولتی  استخدام های  برای 
از دو دهه قبل کوچک  اما  بوده است  بروز مشکل 
قرار گرفت.همان طور  کار  سازی دولت در دستور 
پژوهشهای  از سوی مرکز  ارائه شده  امار  که در دو 
جمهور  رییس  مــعــاون  اعــالمــی  ــار  ام و  مجلس 
این  گذشته  سال  سه  در  حداقل   ، است  مشهود 
بیست  در  رسد  می  نظر  به  و  نشده  محقق  برنامه 
سال اخیر نیز به رغم واگذاری شرکت های دولتی 
استخدام  عدم  برای  تصمیم  و  خصوصی  بخش  به 
دولت  کارمندان  فهرست  همچنان  دولتی،  نیروی 

در حال افزایش است .

اقتصاد  چند  هر  داشت  توجه  باید  حال  این  با   
بخش  اما  است  محور  دولــت  اقتصادی   ، ایــران 
بخش  را  ایران  در  کار  نیروی  درآمد  از  ای  عمده 
طوری  به  کنند  می  تامین  عمومی  و  خصوصی 
میلیون   2۴ به  نزدیک  دهد  می  نشان  برآوردها  که 
دو  از  کمتر  اما  دارد  وجود  ایــران  در  کار  نیروی 
میلیون و پانصد هزار نفر این افراد دولتی هستند.
دولتی  کارکنان  شمار  که  است  معنی  بدان  این 
در قیاس با توان دولت و حجم فعالیت آن باالست 
بروکراسی  کارکنان  تعداد  بودن  باال  رو  این  از  و 

سنگین و پیچیده ای را نیز پدید آورده است .
هزینه های  جزو  کارکنان  به  پرداختی  چند  هر 
ضروری و اجتناب ناپذیر است اما مرکز پژوهشهای 
تاکید  و  پیشنهاد  نیز  را  دیگری  راه حــل  مجلس 
و  حقوق  کلیه  نباید  می رسد  نظر  به  است  کرده 
حال  در  که  را  پرداختی  مستمری های  و  دستمزد 
غیرقابل  هزینه های  جزء  می شود  پرداخت  حاضر 
پرداخت های  مانند  ــواردی  م دانست.  اجتناب 
قابل  فعالیت های  ــرای  ب پرداخت  و  نامتعارف 
کرد.  معرفی  مــوارد  این  جزء  می توان  را  حذف 
آینده  سال  بودجه  قانون  در  باید  منظور  بدین 
هزینه های  از  بخش  این  مالی  شفافیت  مقدمات 
کننده  دریافت  نهایی  ذی نفع  تفکیک  به  دولت 
فراهم  شده  انجام  فعالیت  و  دریافتی  وجوه،میزان 
گردد و هرگونه افزایش در حقوق حتی افزایش 2۰ 
ثبت  به  منوط  الیحه،   در  شده  پیشنهاد  درصدی 
سازمان  و  کشور  کل  خزانه داری  در  اطالعات  این 

باشد. استخدامی  اداری 
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استاد دانشگاه عالمه طباطبائی:
خطاها را روز اول به دولت گوشزد 

کردیم
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حقوق کارکنان دولتی در سال98 چقدر است؟

 رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در »پنل سرمایه گذاری«:

باید سرمایه گذار را توجیه کرد
روشنک: در کشورهای توسعه یافته، کارآفرینی جدید »کارخانه مداری« و »مزرعه مداری« و حتی »تجاری مداری« نبوده بلکه »ایده مداری« است

خبر

معاون سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام 
عدالت روستائیان و عشایر سراسر کشور در چند روز 

آینده خبر داد.
عملکرد  سود  واریز  که  این  به  اشاره  با  خانی  داود 
حساب  به  پذیر  سرمایه  شرکت های   9۶ سال  مالی 
روستائیان و عشایر سراسر کشور از روز سه شنبه، 1۸ 
در  افزود:  می شود،  انجام  تدریجی  صورت  به  دیماه 
مشموالن سود  از  نفر  میلیون  مرحله حدود 13  این 
این  که  کرد  خواهند  دریافت  را  خود  عدالت  سهام 
میزان سود در مجموع به مبلغ 11۰۰ میلیارد تومان 

بالغ خواهد شد.
معاون برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی سازمان 
خصوصی سازی افزود: در مرحله نخست توزیع سود 
سهام عدالت مشموالن در سالجاری نیز حدود ۵٫۵ 
و  امــداد  کمیته  پوشش  تحت  افــراد  از  نفر  میلیون 
تدریج سود سهام عدالت خود  به  بهزیستی  سازمان 
حدود  سود  میزان  این  ارزش  که  کرده اند  دریافت  را 

۸۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
که  است  این  دیگر  مهم  نکته  کــرد:  اضافه  وی 
سهام  مشمول  که  کشور  سراسر  عشایر  و  روستائیان 
سال  عملکرد  سود  که  صورتی  در  هستند،  عدالت 
نکرده  دریافت  را  پذیر  سرمایه  شرکتهای   9۵ مالی 
باشند، این سود را به همراه سود عملکرد سال مالی 

9۶ و به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.
واریز  داد:  ادامه  خصوصی سازی  سازمان  معاون 
سود سهام عدالت روستائیان و عشایر در حالی از روز 
سه شنبه این هفته به صورت تدریج آغاز خواهد شد 
که پرداخت این سود با اولویت بانکهایی مانند ملی، 
روستاها  در  که  بانک  پست  و  کشاورزی  صــادرات، 

شعبه گسترده تری دارند، انجام خواهد شد.
دسته  این  عدالت  سهام  سود  ــز  واری گفت:  وی 
سود  با  مطابق  و  تدریجی  صــورت  به  مشموالن  از 

دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر انجام می شود.
دیگر  اقشار  عدالت  سهام  ســود  افــزود:  خانی 
و  فصلی  کارگران  جمله  از  عدالت  سهام  مشموالن 
ساختمانی، و سایر مشموالن نیز به صورت تدریجی 

و تا پایان سال به حساب آنها واریز خواهد شد.

خبر
واریز سود سهام عدالت روستائیان و 

عشایر سراسر کشور تا پایان هفته

تربت  کشاورزی  جهاد  مدیر 
امسال  تولید  میزان  حیدریه 
زعفران را در این شهرستان 29 تن 
با سال زراعی  این حجم در مقاسه  اعالم کرد و گفت: 

گذشته 2۵ درصد کمتر شده است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا عباسپور سطح زیر کشت 
زعفران را در تربت حیدریه هشت هزار و 9۰۰ هکتار ذکر 
کرد و افزود: پیش بینی می شد در فصل زراعی جاری 
3۸ تن زعفران از این سطح برداشت شود اما محقق نشد.

وی از عمده دالیل کاهش تولید زعفران را کمبود بارش 
افزایش  همچنین  و  پارسال  زمستان  و  پاییز  فصول  در 

گرمای هوا در فصل تابستان امسال اعالم کرد.
مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه همچنین در پاسخ 
به انتقاد برخی زعفرانکاران مبنی بر امتناع بورس زعفران 

این شهرستان از خرید محصول کشاورزان گفت: بورس 
خود  خاص  استانداردهای  تابع  و  خصوصی  سازمانی 
است لذا نمی توانیم برای آن ها دستورالعمل تدوین کنیم 
اینکه پارسال هم که دولت طرح توافقی را اجرا  ضمن 
کرد از مجموع 3۰۰ تن زعفران تولیدی فقط ۷۰ تن آن 

خریداری شد.
نیز  را  حیدریه  تربت  زعفران  بورس  انبار  ظرفیت  وی 
محدود توصیف و بیان کرد: بورس اگر بخواهد ظرفیت 
تومان  میلیارد   1۵ باید  تن  هر  ازای  به  بگیرد  جدیدی 
وثیقه و بیمه بپردازد. همچنین اگر هر خریداری بخواهد 
زعفران تربت حیدریه را بخرد این حق قانونی بورس است 
آزمایشگاه  آنالیز  غربال  از  که  کند  عرضه  را  کاالیی  که 
گذشته باشد و از هر لحاظ بی عیب و نقص باشد زیرا اگر 

غیر این باشد اعتماد به بورس از بین می رود.

نظارت  و  ــی  ــازرس ب ــاون  ــع م
وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
خراسان  گفت:  ــوی  رض خــراســان 
رضوی در مرحله دوم سامانه ثبت انبارها در ثبت و ورود 
و خروج کاال از انبارهای استان رتبه اول کشور را کسب 

کرده است.
به گزارش ایسنا، علی باخرد با بیان این مطلب افزود: 
استان خراسان رضوی در خصوص پیگیری و عملیات 
و  انبارها در حوزه ثبت ورود  سازی طرح سامانه جامع 
خروج کاال از بیش از 13 هزار انبار فعال و ثبت ۴۷ هزار 
رسید و حواله در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری 
کاال در سال جاری موفق به کسب رتبه یک کشوری در 

اجرای مرحله دوم سامانه جامع انبارها گردید.
وی افزود: سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال 

به نشانیhttps://www.nwms.ir که 1۸ ماه پیش راه 
تخلیه،  بارگیری،  مراکز  همه  برگیرنده  در  شد،  اندازی 

نگهداری و یا ذخیره سازی کاال است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان تاکید کرد: به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز تمام اشخاص حقیقی، حقوقی و صاحبین مشاغل و 

انبارهای تجاری موظفند در این سامانه ثبت نام نمایند.
ثبت  عدم  صورت  در  مشمول  افراد  کرد:  بیان  باخرد 
اطالعات، ثبت رسید و حواله کاال در سامانه مذکور عالوه 
بر اینکه مشمول مجازات  مقرر در قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز  مرتکب تخلف احتکار و امتناع از عرضه کاال 
شده و با این متخلفین برابر با قوانین تعزیرات حکومتی 

و نظام صنفی نیز برخورد خواهد شد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری خراسان 
نرخ  درصدی  کاهش 1/9  از  رضوی 
بیکاری استان در فصل پاییز نسبت به تابستان گذشته خبر 

داد.
شکوه میرشاهی با اشاره به آخرین سرشماری نیروی کار 
کشور که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، افزود: 
بر این اساس نرخ بیکاری استان 9 درصد اعالم شده که 
نسبت به پاییز سال گذشته افزایش 2 دهم درصدی و نسبت 

به تابستان سال 9۷ کاهش1٫9درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز 9۷ به 
۴۶٫9درصد رسیده است که نسبت به پاییز سال 9۶ رشد 
3٫1درصدی و نسبت به تابستان 9۷ افزایش ۴٫۸ درصدی 

دارد.

 وی اظهار کرد: بر اساس این گزارش، پاییز 9۷ خراسان 
رضوی رتبه اول باالترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور و رتبه 

23  باالترین نرخ بیکاری کشور را دارا بوده است .
 میرشاهی در ادامه با بیان اینکه خراسان رضوی درابتدای 
دولت تدبیروامید با نرخ باالی بیکاری مواجه بود، گفت: طی 
سال های اخیر با برنامه ریزی های انجام شده، این موضوع تا 
حد زیادی مهارشده و امسال هم با وجود مشکالت اقتصادی 
متعدد در استان در عین آنکه نرخ مشارکت استان همواره 
باالتر از میانگین کشوری بوده ، نرخ بیکاری استان از این 

میانگین پایین  تر است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
خراسان رضوی تصریح کرد: در سال جاری هدفگذاری 
استان برای ایجاد 11۰ هزار شغل جدید بود که تا کنون بیش 

از این میزان محقق شده است .

کاهش نرخ بیکاری خراسان رضوی در پاییز کسب رتبه اول کشوری خراسان در اجرای مرحله دوم سامانه ثبت انبارهاتولید زعفران در تربت حیدریه کاهش یافت

خبرخبرخبر

از الیحه بودجه  مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی 
سال 9۸ و شرایط سال جاری، سناریوهایی را در زمینه 
نرخ  که  عنوان شد  آن  و طی  کرد  ارائه  اقتصاد  عملکرد 
منفی  تا   ۴.۵ منفی  بین  آینده  سال  در  اقتصادی  رشد 

۵.۵ درصد است.
در تحلیل این مرکز آمده است: عملکرد بخش حقیقی 
چیز  هر  از  بیش   139۸ و   139۷ سال های  در  اقتصاد 
است.  ارزی  بحران  و  جدید  های  تحریم  وضع  از  متاثر 
اقتصادی  های  تحریم  مشابه  نسبتا  ماهیت  به  توجه  با 
واکنش های  و  قبلی  دور  های  تحریم  با  آمریکا  جدید 
معامله،  طرف  کشوری های  اقتصادی  فعاالن  عملی 
نسبتا  وضعیت  شاهد   139۸ سال  در  رود  می  انتظار 
تاثیر بر عملکرد بخش  با سال 1391 از حیث  مشابهی 

حقیقی باشیم.
اقتصاد در ۶ ماهه اول  بررسی وضعیت کلی عملکرد 
این دوره  تاکید می کند. در  را  این موضوع  سال 139۷ 
افزایش  و  تولید برخی صنایع  افت  ارزی،  شاهد جهش 
می رود،  انتظار  که  ایم  بوده  قیمت ها  عمومی  سطح 
عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرا 

دهند.
بینی  پیش  بــرای  شده  گرفته  نظر  در  سناریوهای 

عملکرد اقتصاد به شرح زیر هستند:
بشکه  هزار  میانگین حدود ۸۰۰  افت  اول:  سناریوی 
در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم 
سال 139۷ )میانگین 1.9 میلیون بشکه در روز صادرات 
نفت و میعانات در کل سال( و میانگین روزانه یک میلیون 

بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال 139۸.

سناریوی دوم: افت میانگین حدود 1.۶ میلیون بشکه 
در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم 
سال 139۷ )میانگین حدود 1.۵ میلیون بشکه در روز 
و میانگین روزانه  و میعانات در کل سال(  صادرات نفت 
9۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال 

.139۸
با در نظر گرفتن این سناریوها و عملکرد مورد انتظار 
سال  در  می شود  بینی  پیش  اقتصادی،  بخش های 
139۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 2.۶ 
میزان  این  باشد.  درصد   ۵.۵ منفی  دوم  سناریوی  در  و 
یک  منفی  و  )نیم(  ترتیب ۰.۵  به  نفت  بدون  رشد  برای 

درصد برآورد می شود.
وضعیت  همچون  عواملی  گرفتن  نظر  در  با  همچنین 
بر  آن  تاثیر  نتیجه  در  )و  دولت  بودجه  نفت،  صــادرات  
عرضه  طرف  در  عمومی  خدمات  و  ساختمان  بخش 
بر بخش های  آن  تاثیر  )و  و صادرات  واردات  و  اقتصاد( 
تا  بازرگانی( رشد سال 139۸ بین منفی ۵.۵  و  صنعت 

منفی ۴.۵ درصد پیش بینی می شود.

اقتصاد تحت تاثیر تحریم و بحران ارزی
آیا رشد اقتصادی سال 98 منفی 

می شود؟ 

 برای یادآوری به ایاالت 
متحده؛ 1. قطعنامه 

1929 مرده است؛ 2. 
تهدید، تهدید ایجاد 

می کند و احترام، احترام 
به بار می آورد

,,

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

ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات 
ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 1۰۰ 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 ۶ 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. ۶ 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

واکنش ظریف به صحبت های پمپئو درباره برنامه فضایی ایران 

روانی  جنگ  برابر  در  منطقی  رفتار 

جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
درباره شنیده شدن هشدارهای 
هر هفته تریبون های نمازجمعه به 
دولت گفت: ما و وزارت کشور موضوعات را رصد می 
کنیم، خالصه گزارش را هم به ستاد اقامه نماز جمعه 
می فرستیم. به هر حال امیدواریم همه عزیزان ما در 
سنگر نمازجمعه مقداری فضا را آرام کنند. یعنی فکر 

نکنند فقط خودشان دغدغه مردم را دارند.
اینکه  به گزارش خبرآنالین، محمود واعظی افزود: 
مرتب  و  باشد  نداشته  مسئولیت  خودش  کسی  االن 
بیاید، همین طوری نگرانی های مردم را اضافه کند، 
علما  بزرگان،  از  انتظارمان  ما  نیست.  درستی  کار 
کمک  دولت  به  اول  که  است  این  سخنرانان  همه  و 
با  حتما  بدهند،  ما  به  دارند  که  پیشنهاداتی  کنند. 

شرایط  این  در  دیگر  طرف  از  پذیریم.  می  باز  آغوش 
خاص بیاییم با هم کمک کنیم تا مسائل مردم و کشور 
گفته  الهدی  علم  اینکه  به  واکنش  در  وی  شود.  حل 
اف ای تی اف مقدمه فتنه 9۸ است بیان کرد: من اصال 
چنین تعابیری را قبول ندارم، اینکه کسانی در اوضاع 
کار  ببرند،  ای  حاشیه  مسائل  دنبال  را  مردم  امروز، 
درستی نیست. واعظی اظهار کرد: کشور نظام و رهبر 
است.  موضوعات  همه  به  حواسش  که  رهبری  دارد. 
و  گذارد  می  جلسه  مرتب  که  مجلسی  دارد  مجلس 
نیروهای  و  قضائیه  قوه  کند.  می  پیگیری  را  مسائل 
مسئولیت  تحت  حوزه  در  که  دارد  انتظامی  و  نظامی 
چنین  در  بنابراین  کنند  می  عمل  خود  وظایف  به 
کشوری معنی ندارد، هر کسی هر آنچه به ذهنش می 

آید بگوید.

در  اصولگرا  سیاسی  فعال 
سعید  ــارات  ــه اظ ــه  ب واکــنــش 
گفت:  زرد«  »فتنه  دربــاره  جلیلی 
ما باید صحبت های خود را بر مبنای اطالعات مطرح 
بر  حرفی  اگر  کنیم؛  ارایه  هم  کافی  مدارک  و  کرده 

مبنای حدس و گمان باشد، قابل ارزیابی نیست.
درباره  مقدم  کنعانی  حسین  انتخاب،  گزارش  به 
اظهارات اخیر سعید جلیلی که گفته بود »فتنه آینده 
فتنه زرد است« گفت: اگر این صحبت، حدس، گمانه 
زنی و تحلیل باشد، خود ایشان باید پاسخگو باشند؛ 
زرد  روزنامه های  و  رسانه ها  ایشان،  منظور  اگر  اما 
را  و خوبی ها  بد می بینند  و  زرد  را  باشد که همه چیز 
نظر  به  اداکه داد:  او  این بحث جداست.  نمی بینند، 
می رسد این گونه پیش بینی کردن فتنه توسط ایشان 

بر  را  خود  صحبت های  باید  ما  نباشد؛  درستی  کار 
مبنای اطالعات مطرح کرده و مدارک کافی هم ارایه 
کنیم؛ اگر حرفی بر مبنای حدس و گمان باشد، قابل 

ارزیابی نیست.
 ۸۸ حوادث  می رسد  نظر  به  افزود:  مقدم  کنعانی 
دیگر تکرار نخواهد شد؛ چرا که ملت ما به اندازه کافی 

بصیرت الزم را پیدا کرده اند.
منظور  اگر  منطور  اگر  وجود  این  با  داد:  ادامه  او 
ببینیم  باشد  باشد،  رنگی  انقالب های  جلیلی  آقای 
که آیا این انقالب مخملی که ایشان مطرح کرده اند، 
نقاط  سایر  در  مخملی  انقالب های  همان  جنس  از 
اطالعتی  باید  ایشان  صورت  هر  در  خیر.  یا  دنیاست 
دستگاه های  اختیار  در  دارنــد،  زمینه  این  در  که  را 

اطالعاتی قرار بدهند.

برای  ظریف  از  ــژه  وی دعــوت 
انتشار  جشن  در  سخنرانی 
روزنامه  شماره  هزارومین  بیست 

خراسان مایه تعجب ناظران شد.
روزنامه  مدیریت  دعوت  به  گذشته  پنج شنبه  ظریف 
شرکت  مشهد  در  مذکور  مراسم  در  خراسان،  موسسه  و 
و  کرد  مهر  را  مراسم  این  تمبر  ضمنا  و  کرد  سخنرانی  و 

عکس یادگاری با مدیریت روزنامه گرفت.
آن،  از  قبل  روز  چند  که  است  حالی  در  دعوت  این 
برجام  دربــاره  بی صداقتی  از  احدیان  محمدسعید 
بود.  کــرده  انتقاد  مــردم  کــردن  فرض  فراموشکار  و 
بود:  نوشته  توئیتی  در  آن،  از  قبل  هفته  یک  احدیان 
را  ظریف  با  چالشی  وگوی  گفت  فردا،  خراسان  در   «
ما  انتقادی  سؤاالت  به  پاسخ  در  او  می کنیم.  چاپ 

وی  است.  نبوده  اقتصادی  برجام،  از  هدف  می گوید 
اقتصادی  وعده های  از  روشن  مصادیق  به  پاسخ  در 
را  هرچه  مــردم  ولی  می کند.  توجیه  بازهم  دولــت، 
را  کارخانه ها  چرخ  چرخیدن  وعده  بــرود،  یادشان 

نمی رود«. یادشان 
با وجود این موضع، مدیریت روزنامه خراسان چند روز 
تا به مشهد رفته و سخنران و  بعد، از ظریف دعوت کرد 

مهمان ویژه جشن این روزنامه  باشد!
اوج  در  خــراســان  روزنــامــه  مدیر  که  اســت  گفتنی 
کتاب هایی  بــرجــام،  مــذاکــرات  به  مربوط  هیجانات 

متضمن تجلیل از توافق و آثار مثبت آن منتشر کرد.

واکنش رئیس دفتر روحانی به اظهارات علم الهدی درباره »فتنه 98«
واعظی: اینکه کسانی، مردم را دنبال مسائل حاشیه ای ببرند، کار درستی نیست

واکنش یک اصولگرا به اظهارات جلیلی درباره »فتنه زرد«
کنعانی مقدم: اگر اطالعاتی از »انقالب رنگی« دارد، به دستگاه های اطالعاتی بدهد

واکنش »کیهان« به دعوت روزنامه خراسان از ظریف
کیهان: این دعوت در حالی است که چند روز قبل، محمدسعید احدیان از بی صداقتی درباره برجام انتقاد کرده بود

در مجلس شورای اسالمی  و کالت  نماینده مشهد 
گفت: اجرای طرح استانی شدن انتخابات قوه مقننه 
سبب اصالح ساختار میانی قانونگذاری می شود از این 

رو شاهد شکل گیری پارلمان های محلی خواهیم بود.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی ضمن موافقت 
با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی 
دیدگاه  شــدن  ملی تر  سبب  امــر  ایــن  تحقق  افــزود: 

نمایندگان به مسائل مختلف می شود.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مــردم  نماینده 
اسالمی اظهار کرد: در واقع نمایندگان امروزه به حوزه 
درصد   ۸۰ و  دارند  خاطر  تعلق  خیلی  انتخابیه  های 
نواحی می شود؛ شاید  این  به  دغدغه هایشان منوط 
در  توسعه  و  پیشرفت  سطح  افزایش  سبب  امر  این 
مناطق مختلف کشور شود اما از طرفی موجب اتالف 
مالی  منابع  با  ملی  های  پروژه  پیشبرد  و  ملی  منافع 
محدود می شود. وی در این زمینه، ادامه داد: به عنوان 
مثال مناطقی مانند بجنورد، مشهد، سبزوار، طبس، 
سرخس، گناباد، بیرجند و غیره در خراسان بزرگ دارای 
فرودگاه هستند اما باید سوال کرد که چه میزان پرواز در 
این فرودگاه ها انجام می شود؛ به عبارتی منابع ملی به 
زیر خاک رفته است و دلیل آن پیگیری نمایندگان برای 
توسعه مناطق حوزه انتخابیه است. این نماینده مردم 
در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین نباید فراموش 
کرد که طرح توسعه ای جامع نیز در کشور وجود ندارد 
و این در حالیست که مسئولیت توسعه در کشور بر عهده 
رییس جمهور است. این وظیفه بر عهده رییس جمهور 
گذاشته شده تا مورد گزند وزراء قرار نگیرد زیرا این افراد 

از قوه مقننه رای اعتماد می گیرند.
قاضی زاده هاشمی افزود: بنابراین چون کاری که بر 
عهده دستگاه اجرایی است به درستی انجام نمی شود 

زمینه ورود نمایندگان ملت به امور فراهم می شود.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مــردم  نماینده 
که  شد  یــادآور  باید  بین  این  در  کرد:  اظهار  اسالمی 
واقع  در  نــدارم؛  درستی  قانونگذاری  میانی  ساختار 
ها  شهرداری  شورای  روستا،  و  شهر  اسالمی  شورای 
با مسائل مختلف  باید در مواجه  هستند و نمایندگان 
در پاسخ به سواالت از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را پاسخ 

دهند از این رو مجبور به دخالت در امور می شوند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: در حالی که اگر دستگاه های اجرایی به شوراهای 
اسالمی شهر و روستا پاسخگو بودند این مهم نحقق نمی 
یافت از این رو با اجرای طرح استانی شدن انتخابات، 
نمایندگان ملی تر رفتار می کنند و جایگاه شورای های 
اسالمی شهر و روستا افزایش می یابد و پارلمان های 

محلی شکل می گیرد.

مجلس بان
قاضی زاده هاشمی موافق استانی 

شدن انتخابات

تریبون
فاطمی امین:

آستان قدس رضوی می تواند نقطه 
عطفی برای تحقق تمدن اسالمی باشد

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: ظرفیت 
نقطه عطف بودن برای تمدن سازی اسالمی در آستان 

قدس رضوی موجود است.
به گزارش مشهد فوری، سید رضا فاطمی امین در 
مراسم معارفه قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی که 
در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر 
لزوم تحقق تمدن سازی اسالمی در دوران معاصر برای 
دوران  از  کرد:  اظهار  اسالم،  متعالی  اهداف  پیشبرد 
امروز  و  اسالمی سال ها گذشته  تمدن  اوج  و  طالیی 
تمدن غرب در الیه های پنهان و آشکار جوامع مختلف 

نفوذ کرده است.
و  آرمان ها  با  اسالمی  مقدس  انقالب  افــزود:  وی 
ایده های بزرگی آغاز شد و در طی این سال ها توفیقات 
بسیاری را کسب کرد، اما با این حال راه های نرفته و 
اهداف بسیاری هنوز پیش روی ماست که تحقق آن ها 
به  اشاره  با  وی  است.  اسالمی  تمدن سازی   نیازمند 
تأثیرگذار آستان قدس رضوی تصریح  و  جایگاه رفیع 
کرد: در کشور ما کمتر نهادی همچون آستان قدس 
رضوی است که ظرفیت تمدن سازی و پیشبرد اهداف 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد.آستان 
بی بدیلی  و  عظیم  ظرفیتی  سو  یک  از  رضوی  قدس 
سوی  از  و  دارد  هم  دور  به  انسان ها  گــردآوردن  برای 
را  خوبی  اقتصادی  و  علمی  فرهنگی،  امکانات  دیگر 
برخوردار است. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
عدم پیوند صحیح میان »علم« و »عمل« را از مشکالت 
و ضعف های کشور خواند و اظهار کرد: متأسفانه در 
این سال ها بین علم و عمل ارتباط خوبی وجود نداشته 

است، باید موضوع پیوند میان علم و عمل مد نظر قرار 
نقاط  بردن  بین  از  برای  زمینه  رهگذر  این  از  تا  گیرد 
ضعف فراهم شود. وی افزود: ظرفیت های و امکانات 
علمی،  فرهنگی،  حوزه های  در  رضوی  قدس  آستان 
اقتصادی، اجتماعی و غیره بی بدیل است و باید این 

فرصت خدمتگزاری را قدر بدانیم.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  امین  فاطمی 
آستان قدس رضوی طی دو  اقتصادی  دستآوردهای 
سال اخیر اشاره و عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی توانسته به ۷۵ 
درصد تعهدات بودجه ای خود عمل کند و تا پایان سال 
1۰۰ درصد این تعهدات تأمین خواهد شد که از 1۰ 
سال پیش تا کنون برای اولین بار است که این توفیق 

در سازمان اقتصادی حاصل می شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع شرکت های زیان ده 
از  یکی  حداکثر  امسال  کرد:  عنوان  قدس،  آستان 
شرکت های آستان قدس رضوی زیان ده باشد در حالی 
که در سال ها قبل این عدد بین 1۰ تا 1۵ شرکت بود، 

که موفقیت خوبی در این عرصه به حساب می آید.
ــزود:  اف ــوی  رض قــدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
سازمان  در  تاکنون  خوبی  بسیار  اقتصادی  ایده های 
است  شده  عملیاتی  رضوی  قدس  آستان  اقتصادی 
که امیدوار هستیم تا آخر امسال ۵ تا ۶ طرح عملیاتی 
موفق و کارا در حوزه های تورم، اشتغال و نظام مالی که 

دغدغه همه مردم است، را ارائه دهیم.
فاطمی امین با بیان اینکه ظرفیت نقطه عطف بودن 
رضوی  قدس  آستان  در  اسالمی  تمدن سازی  برای 
خدمت  زائران،  تکریم  حوزه  در  گفت:  است،  موجود 
زندگی  سبک  اصالح  زیارت،  امر  تسهیل  زائــران،  به 
مدنظر  را  بلندتری  افق های  اسالمی  سازی  تمدن  و 

داریم.

دشمن مشترک، محور گفت وگوهای ایران و طالبان
مخالفت  گفت:  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  یک 
با حضور نیروهای نظامی آمریکا و گروه تروریستی 
میان  افغانستان دغدغه مشترک  داعش در خاک 
ایران و طالبان است و تهدیداتی برای هر دو طرف  

محسوب می شود. 
به گزارش ایسنا، علی اصغر داوودی با اشاره به 
اینکه حضور داعش در افغانستان به عنوان گروه 
اسالمی  جمهوری  منافع  بــرای  طالبان،  رقیب 
ایــران  ــرد:   ک اظهار  اســت،  خطرناک تر   بسیار 
می تواند از طریق مدیریت و کنترل طالبان از این 
نیروی بالقوه و بالفعل علیه بسط و گسترش نفوذ 

داعش در منطقه استفاده کند.
به  غربی  نیروهای  حضور  کرد:  خاطرنشان  وی 
ویژه آمریکا در افغانستان نیز یقینا می تواند تهدید 
بالقوه ای برای جمهوری اسالمی باشد، با توجه به 
خصومتی که میان طالبان و ایاالت متحده وجود 
ایران در راستای  به نظر می رسد که  دارد منطقی 
این  از  بتواند  امنیتش  تامین  و  ملی  منافع  حفط 
کند.  استفاده  درست  و  مطلوب  نحو  به  خصومت 
رو  از  را  شمشیر  امروز  آمریکا  که  آن  خصوص  به 
بین  و  اقتصادی  مختلف  های   حوزه  در  و  بسته  
المللی عرصه را بر ایران تنگ کرده است طبیعی 
است که ایران  بخواهد از کارت  طالبانیسم علیه 

آمریکایی ها استفاده کند.
در  کرد:  تصریح  جام  تربت  آزاد  دانشگاه  رئیس 
و  همیشگی  دشمنان  هیچ گاه  بین المللی  عرصه 
ندارند، معموال کشورها  دوستان همیشگی وجود 
بر  را  یکدیگر  با  روابط شان  المللی  بین  عرصه  در 
اگر  خصوصا  می کنند،  تنظیم  منافعشان  اساس 
جهت  همین  به  باشند.  داشته  مشترک  منافع 

گاهی دیده می شود یک کشور پس از سالها جنگ 
منافع  و  مصلحت  بر  بنا  مقابل  طرف  با   منازعه  و 
از در دوستی وارد می شود و  همکاری های  ملی 

مشترک برقرار می کند.
وی با بیان اینکه ایران نیز از این قاعده مستثنی 
نیست، گفت: طالبان به عنوان یک گروه افراطی و 
درستیز با تفکر شیعی و تفکر ایرانی در افغانستان 
ظهور پیدا کرد، سطح خصومتش با ایران تا جایی 
را  ایرانی  دیپلمات های  از  تعدادی  که  رفت  پیش 
در مزار شریف به شهادت رساند، ایران در آن برهه 
زمانی اساس سیاست خارجی اش بر  نفی طالبان 

و حتی  جنگ با این گروه بود.
گذشته  از  اما  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
منطقه ای  شرایط  و  المللی  بین  اوضاع  تاکنون 
تغییر پیدا کرده است، درست است که طالبان از 
لحاظ تفکرات ایدئولوژیکی نسبت به گذشته تغییر 
موضع چندانی نداشته است، اما فضای افغانستان 
و فضای بین الملل به گونه ای تغییر پیدا کرده که 
طالبان  با   تقابل  و  ضدیت  در  دیگر  ایران  منافع 
نوع   اسالمی  جمهوری  طبعا  که  چند  هر  نیست. 
نگاه طالبانیسم را نه در عرصه داخلی افغانستان و  
نه در عرصه بین المللی قبول ندارد ولی این عدم 
تفاهم مانع از این نمی شود که جمهوری اسالمی 
با این گروه که در حال حاضر یک گروه تاثیر گذار 

در افغانستان است وارد مذاکره و گفتگو نشود.
کرد:  بیان  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
را  افغانستان  از خاک  به ۴۰ درصد  طالبان قریب 
در کنترل دارد . از سال 2۰۰1 تا کنون 1۸ سال 
دارند  تالش  افغانستان  در  ناتو  و  امریکا  که  است 
 ۴۰ اینکه  اما   . دهند  شکست  را  طالبان  گروه  تا 

است  طالبان  دست  در  کشور  این  خاک  درصد 
یعنی سیاست غرب در مقابل طالبانیسم شکست 

خورده است.
گفت وگوهای  نیز  گذشته  در  کرد:  عنوان  وی 
زبان  از  بارها  و  نمی شد  انکار  طالبان  با  ایــران 
که  نیز شنیده می شد  مقامات جمهوری اسالمی 
تاکید  با  اما  دارند  رابطه  با طالبان  ادعا می کردند 
با  اطالعاتی  مراودات  سری  یک  که  نکته  این  بر 
طالبان برقرار است، در واقع می گفتند طالبان را 
رصد می کنیم و از طرفی با مذاکره بهتر می توانیم 
آنها را کنترل کنیم، این گفت وگوها بدون در نظر 
گرفتن و یا  دور زدن دولت رسمی افغانستان نبوده 
بوده  روند  این  جریان  در  کشور  این  دولت  بلکه 
از  اسالمی  جمهوری  متعددی  موارد  در  و  است 
ذی  اطالعات  توانسته  گفت وگوها  همین  طریق 
در  را  آنها  و  بدهد  افغانستان  دولت  به  را  قیمتی 
تروریستی علیه دولت  اقدامات  از  بسیاری  کشف 

کمک کند. 
کرد: جمهوری  دانشگاه خاطرنشان  استاد  این 
مذاکرات  که  نکته  این  گرفتن  نظر  در  با  اسالمی 
دولت  و  ملت  به  لطمه ای  هیچ  نباید  طالبان  با 
افغانستان وارد کند این روند را دنبال کرده که در 

راستای تامین منافع ملی دو کشور بوده است.
است  شده  متوجه  طالبان  کرد:  اظهار  داوودی 
که نمی تواند مبارزات را تا ابد ادامه دهد و بالخره 
پایان  جایی  در  باید  ناامنی ها  و  خشونت ها  این 
آغاز  نیز  المللی  بین  مختلف  تالش های  یابد، 
مسکو  به  را  طالبان  روسیه  طرفی  از  است،  شده 
برقرار  دیگر  طرفین  با  مذاکراتی  تا  کرده  دعوت 
دولت  میان  آشتی  جلودار  نیز  آمریکایی ها  شود، 

وارد  خودشان  حتی  و  شده  طالبان  و  افغانستان 
مذاکره مستقیم شدند.

بر  تاکید  با  آزاد  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد 
زیادی  برنده  برگ های  اسالمی  جمهوری  اینکه 
صلح  به  کمک  بــرای  آنها  از  تواند  می  که  دارد 
و  ارتباط  کــرد:  بیان  کند،  استفاده  افغانستان 
مذاکره با طالبان با میان داری جمهوری اسالمی 
بهتر از دیگر کشورها می تواند مثمر به ثمر باشد. 
به جهت اینکه در گذشته نیز گفت وگوهایی میان 
منافع مشترکی  و هم چنین  داشته  دو وجود  این 
وجود دارد، هم جمهوری اسالمی و هم طالبان با 
حضور آمریکایی ها در افغانستان به شدت مخالف 
گروه  دو  این  میان  مشترکی  فصل  این  و  هستند  
نظر  در  حتما  باید  اسالمی  جمهوری  اما  است، 
داشته باشد که خدشه ای به منافع ملی افغانستان 

و منافع دولت کنونی افغانستان وارد نشود.
اسالمی  دولت جمهوری  اگر   کرد:  تصریح  وی 
دیگری  کشورهای  نمی کرد  همکاری  طالبان  با 
یا امارات دست به کار  مثل پاکستان، عربستان و 

می شدند.

نگاهخبر

پرتاب ماهواره برها و آزمایش های موشکی توسط ایران نقض قطعنامه 2231 نیست. آمریکا خود نقض قطعنامه را در کارنامه دارد و به 
این دلیل در جایگاهی نیست که بخواهد دیگران را نصیحت کند
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سورمه ای  و  آبی  زمینه های  در  سفید  پرنده هایی 
پرواز  آرزوی  و  بسته  بوم بی جانی نقش  بر  و مشکی 
و  مانند  شیروانی  سقفی  با  کلبه هایی  دارند.  سر  در 
پس  در  و  شده  مستولی  نقاشی  چهره  بر  آبی  رنگ 
دارد  حرف ها  مخاطبش  من  با  مشکی  رنگ  خانه ها 
و  هستند  روشن  خانه  چراغ های  خانه ها.  و  شهر  از 
نور امیدی در این وانفسای تاریک ذهن. در تابلویی 
نیز  و  تخت  رنگ های  با  که  رنگارنگی  گل های  دیگر 
گل هایی سیاه در کنار هم جای خوش کرده و فریاد 
هستی در برابر نیستی را نجوا می سازند. و آن طرف تر 
آسمانی  آبــی  و  نــور  جنس  از  درختانی  برگ های 
مهربانی  و  گشته  دراز  ابرهایی  سوی  به  نیاز  دست 
دیدارکنندگان  کنار  در  کودکی  و  خواستارند  را  ما 
که  آلــود  اشک  و  غم بار  چشمانی  با  نمایشگاهش 
فریاد می زند: آی مردم. آی زندگی. من یک کودک 
از من است. حس های من  اوتیسم بخشی  و  هستم 
ناهماهنگ هستند بدین معنا که مناظر، بوها مزه ها 
و صداهایی که برای شما عادی هستند و شما ممکن 
من  برای  می توانند  نباشید  آنها  متوجه  حتی  است 
درداور باشند به همین دلیل من در محیطم احساس 
از خودم   با پرخاشگری می خواهم  و  ناامنی می کنم 
دستورات  به  من  که  نیست  این  مساله  کنم.  دفاع 
انجام دهم  شما گوش نمی دهم. بین من نمی توانم 
و من نمی خواهم انجام  دهم فرق بگذارید. مرا بدون 
قید و شرط دوست بدارید. از تمام کسانی که با من 
بردباری  ارتباط هستند فقط سه چیز می خواهم   در 

بردباری بردباری. 
تمام  پس  است  خودم ترسناک تر  برای  عصبانیتم 
چیزهایی که مرا سرریز می کنند شناسایی کنید چون 
ممکن است نتوانم در مورد آن ها با شما صحبت کنم. 
به من آموزش دهید که در برخورد با دیگران بپرسم 
حالت خوب است چون من نمی دانم  یک مکالمه را 
چگونه شروع کنم و نمی دانم چه باید بگویم به همین 
سادگی همیشه بر روی آنچه که می توانم انجام دهم 

تمرکز کنید. 
تولد یک ستاره

نه ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه طول کشید که 
نوزادی پا به عرصه این گیتی بگذارد. سهیل روشندل 
کامال  وزن  و  قد  با   13۷۴ سال  ماه  آذر  ام  سی  در 
تا  و  نکرد  پا  و  دست  چهار  هرگز  شد.  متولد  طبیعی 
سن ۵/1 سالگی خودش را روی زمین  می کشید. از 

یک سالگی فقط کتاب برایش جذاب بود و این عالقه 
تا به امروز ادامه داشته و کتاب همیشه ا ولین الویت و 
اولین انتخاب برای او بود. هرگز با اسباب بازی بازی 
وقتی  و  نیاورد  زبان  بر  کالمی   سالگی  سه  تا  و  نکرد 
شروع به صحبت کرد جمالت را کامل بکار می برد و 
البته با لحنی یکنواخت و رباتیک و همه این شواهد 
کافی بود که به پدر و مادرش بقبوالند که کودک آنان 
است  متفاوت  خودش  سال ها  و  سن  هم  کودکان  با 

به  آنها  مراجعه  باعث   نگرانی  همین  و  
پزشکان متعدد شد و در نتیجه چندین 
اسکن  مغز  نوار  پزشکی  مشاوره  سال 
سر و غیره  تشخیص چنین اعالم شد. 
این  شنیدن  از  پس  اسپرگر.  اوتیسم 
خبر دنیایی پر از سوال برای پدر و مادر 

شکل گرفت. 
نوشتن  روی هوا!

اینکه  به  پاسخ  در  پزشکان  از  یکی 
به  گفت:  آنها   به  چیست  اوتیسم 
برای  زبان ساده یک کودک استثنایی 
یک  دارد  یک مربی  به  نیاز  ــوزش   آم
کودک اوتیسم به ده مربی. تازه پدر و 
روبرو  فرزندی  چه  با  که  دانستند  مادر 
در  قلم  هرگز  سالگی  پنج  تا  هستند. 
اولین  سن  همین  در  و  نگرفت  دست 

که  کرد  شروع  مقدم  حمید  استاد  با  را  نقاشی  دوره 
بدلیل عدم تمرکز و نداشتن توانایی در گرفتن قلم مو 
این دوره را نیز  رها کرد. تست هوش ورودی کالس 
متوجه  معلمش  سال  همان  در  اما  بود  نرمال  ا ولش 
پشت  مثال  شد.  کالس  در  او  غیرعادی  رفتارهای 
کاغذ  و  قلم  استفاده  جای  به  و  می نشست  تخته  به 
می نوشت.  هوا  روی  و  می کرد  استفاده  انگشت  از 
با  رها می کرد  در مدرسه  را  وسایل شخصی خودش 
برقرار  ارتباط  کالسی هایش  هم 
نمی کرد . سهیل روشندل دو سال 
اینکه  بدون  گذراند  را  اول  کالس 
تا  همینطور  بزند  قلم  به  دست 
اواسط کالس دوم راه را ادامه داد 
ولی یک دفعه شروع به خواندن و 
پنج  طول  تمام  در  و  کرد  نوشتن 
تحصیلی  سال  هر  تحصیل  سال 
عصبی  تیک های  و  استرس ها  بر 
تاکید  بــا   نهایت  در  و  ــزود  اف او 
تحصیل  ادامــه  از  پزشک  معالج 
در مدرسه باز ماند. هر سال بزرگ  
می شد و مشکالتش بزرگ تر. شب 
سلیقه  ــودن  ب محدود  بــیــداری، 
تکرار  پوشیدن،  در  تکرار  غذایی، 
انگار  گویی  جمالت  وقفه  بــی 

مطمعن به شنونده نیست، تکرارخرید صدها  کتاب 
با یک عنوان افسرگی و پرخاشگری، وسواس داشتن 
مشکالت  از  بخشی  تنها  شخصی  لــوازم  به  نسبت 

سهیل بعنوان یک فرد اوتیسم است. 
خودشان  تا  ا وتیسم  »کودکان  که  مشخصه  این 
اجبار  با  زمینه ای  هیچ  در  نکنند  نیاز  احساس 
مثال  شد.  دیده  وی  در  بارها  دید«  نخواهند  آموزش 
وقتی احساس نیاز به ساعت کرد شروع به یادگیری 
روزهای  یادگیری  همینطور  کرد.  ساعت  خواندن 
کردن  حفظ  و  تقویم  فصل ها.  و  ماه ها  نام  هفته, 
در  و  کردن ها  تفریح  و  جمع  تقویمی،  مناسبت های 
سواری  دوچرخه  به  نیاز  احساس  سالگی   22 سن 
 1۶ سن  در  گرفت.  یاد  آموزش  هفته  دو  طی  و  کرد 
زیر  نقاشی  کالس های  خودش  پیشنهاد  به  سالگی 
به  تا  و  شد  شروع  دوباره  را  مقدم  حمید  استاد  نظر 
امروز  ادامه دارد. نمایشگاه مرد بارانی نتیجه بیش از 
سیصد جلسه نقاشی است که طی سال های متوالی 
است.  شده  برگزار  او  با  استاد  و مهارت  صبوری  با 
درب های سالن نمایشگاه بسته و نور چراغ ها کم سو 
سوی  به  رو  بازدیدکنندگان  و  مخاطبان  و  می شوند 
خانه های خود در دل شهر پرهیاهو می کنند و فریاد 
کودکی که در پشت درب بسته نمایشگاهش فریاد بر 
می آورد: آی مردم. آی زندگی. من یک کودک هستم 

و اوتیسم بخشی از من است.
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معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: در طول 
یک سال گذشته، حدود 9 هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز مشاوره 
برای درخواست نفقه و تمکین مراجعه کردند که از مجموع 
این مراجعات ۵۵ درصد دعاوی مربوط به نفقه و ۴۵ درصد 
برای تمکین مراجعه و مشاوره دریافت کردند.به گزارش 
ایسنا، غالمحسین حقدادی در رابطه با وضعیت درخواست 
به اجرا گذاشتن نفقه در مشهد اظهار کرد: از آن جایی که 
طرح مشاوره برای نفقه و تمکین تنها به مدت یک سال 
است که در مشهد و برخی از شهرهای استان اجرایی شده، 
نمی توان آماری از میزان نفقه و افزایش یا کاهش آن نسبت به 
گذشته ارائه داد. باید توجه داشت که تعداد درخواست های 
مربوط به نفقه روال ثابتی ندارد و در برخی از ماه های سال، 
روند روبه رشد ۵ درصدی داشته و در برخی ماه های دیگر 
روند کاهشی داشته است.وی با بیان اینکه »در طول یک 
سال گذشته حدود 9 هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز مشاوره برای 
درخواست نفقه و تمکین مراجعه کردند«، خاطرنشان کرد: 
از مجموع این مراجعات ۵۵ درصد دعاوی مربوط به نفقه 
و ۴۵ درصد برای تمکین مراجعه و مشاوره دریافت کردند. 
گفتنی است با ارائه مشاوره حدود یک سوم این افراد از 
کلینیک های  بنابراین  شدند.  خارج  دادخواست  چرخه 
به دست  خوبی  نتایج  داشته  مناسبی  عملکرد  مشاوره، 
خراسان رضوی  بهزیستی  اجتماعی  است.معاون  آورده 
بیان کرد: ۶۰ درصد زنانی که درخواست به اجرا گذاشتن 
نفقه را داشتند، قصد جدایی ندارند. چراکه بیشتر به دلیل 
مسائل دیگری چون واردکردن فشار بر همسر یا ملزم کردن 
شوهر به پرداخت نفقه است؛ چراکه عدم پرداخت نفقه زن، 
منجر به نیاز مالی وی شده است، آخرین دلیل درخواست 
به اجراگذاشتن نفقه توسط زنان، برای وادارکردن مردان 
به قبول مسئولیت است. بیشتر زنان مراجعه کننده به 
را  نفقه  گذاشتن  اجرا  به  درخواست  که  مشاوره  مراکز 
داشتند برای وادارکــردن شوهر به قبول مسئولیت است.
حقدادی اظهار کرد: 1۰ درصد از این زنان به دلیل عدم 
دریافت نفقه از سوی شوهرانشان دچار استیصال شده و 
زندگی شان دچار مشکل شده است. بنابراین تالش داریم 
همکاری های الزم صورت بگیرد تا در مدت زمان کمتری 
پرونده آن ها برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شود.معاون 
اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: برای رفع 
چنین مشکلی در جامعه بایستی از دیدگاه صاحب نظران 
اقتصادی و اجتماعی بهره بگیریم؛ چراکه ممکن است 
وضعیت اقتصادی جامعه در سال جاری بر فضای خانواده 
تأثیر داشته باشد. درواقع مدیریت مالی خانواده در این 
شرایط اقتصادی سخت می شود و دغدغه های مالی پیش 
می آورد که ممکن است منجر به دعاوی خانوادگی نیز شود. 
بنابراین نیاز است از دیدگاه های متخصصان استفاده کرد تا 

تاب آوری خانواده را در برابر این مشکالت افزایش دهد.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی مطرح کرد:
9هزار و 500مراجعه برای نفقه و تمکین

فرمانده انتظامی مشهد از اجرای طرح تشدید مقابله با 
سرقت و دستگیری 13 سارق حرفه ای شب رو خبر داد.

افزود:  خبر  این  تشریح  در  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
عملیات گسترده تشدید مقابله با سرقت های شبانه در 
حوزه کالنتری های شهید هاشمی نژاد، مصلی، طرق و 

سناباد مشهد اجرا شد.
وی اضافه کرد: در این عملیات ضربتی که 13 ساعت 
به طول انجامید تیم های دایره تجسس کالنتری مصلی، 
سارق حرفه ای خودرو را شناسایی و در تعقیب و گریز 
پلیسی با شلیک  تیر هوایی او را سوار بر خودروی دزدی 
دستگیر کردند. متهم 32 ساله که به موادمخدر صنعتی 
اعتیاد دارد اظهار داشت با خودروی پراید سرقتی قصد 

خرید موادمخدر داشته است.
آقابیگی ادامه داد: تیم های دایره تجسس کالنتری 
مصلی همچنین دو گوشی قاپ تیزدست که تبعه خارجی 
هستند و سارق 3۵ ساله باتری خودروهای سواری را پس 
از کنترل و مراقبت های پوششی در حال ارتکاب سرقت 
دستگیر کردند. تیم های دایره تجسس کالنتری طرق 
نیز در این عملیات ضربتی زن 3۶ ساله و مرد 3۷   ساله 
که از عامالن سرقت قطعات خودرو و دستبرد به منازل 
مسکونی بودند و متهم ۴۰ ساله ای که برای چندمین بار 
قصد سرقت از کارگاه های بزرگ اطراف شهر مشهد را 
داشت با کنترل و مراقبت های پوششی هنگام ارتکاب 

سرقت دستگیر کردند.
دایره  تیم های  کرد:  خاطرنشان  انتظامی  فرمانده 
مأموریت ضربتی  این  نیز در  تجسس کالنتری سناباد 
عامل سرقت خودروهای سواری پراید که یک خودروی 
سواری را از محدوده میدان شهدای مشهد سرقت کرده 
بود پس از تعقیب وگریزی طوالنی در خیابان های مشهد 
دستگیر کردند. این متهم دو ماه پیش از زندان آزاد شده 
و براساس اعترافات اولیه پنج سال به اتهام سرقت خودرو 

در حبس بوده است.
وی در ادامه به شناسایی و دستگیری چهار گرداننده 
باند حرفه ای سرقت خودروی پراید و کشف یک دستگاه 
خودوری پراید نوک مدادی سرقتی و مقادیری وسایل و 
قطعات خودروهای اوراق شده مسروقه در مخفیگاهشان 
شهید  کالنتری  تجسس  تیم های  گفت:  و  کرد  اشاره 
هاشمی نژاد همچنین جوان 3۶ ساله ای که عامل سرقت 

از منازل مسکونی بود را نیز دستگیر کردند. 

دستگیری 13 سارق حرفه ای در مشهد

حادثه

وزارت  خودکشی  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
در  گفت:  کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اثر خودکشی  بر  جهان از هر 1۰۰ هزار نفر، 1۰ نفر 
فوت می کنند؛ پس خودکشی چیزی است که عمومًا 
شیوع ندارد و با وجود اینکه بسیار خطرناک و مهلک 
خواهد بود و اگر از آن غفلت کنیم، می تواند تبدیل به 
از آن  معضل شود، قابل پیشگیری است. خودکشی 
دسته از مواردی است که اگر رها شود ممکن است به 

فاجعه تبدیل شود.
در  شنبه  روز  عباسی نژاد  مریم  ایسنا،  گزارش  به 
خراسان  استان  رسانه های  مدیر  تخصصی  نشست 
به  انعکاس اخبار مربوط  با موضوع چگونگی  رضوی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  که  خودکشی 
به  اقدام  موارد  درصد   ۷۰ افــزود:  برگزارشد،  استان 

خودکشی در شهر اتفاق می افتد. 
33دردص خودکشی مربوط به خانه داران است

به  مربوط  خودکشی  آمــار  درصــد   33 ــزود:  اف وی 
مواردی  از  درصد   ۸۰ حدود  بوده است.  خانه داران 
انجام  دارو  وسیله  به  می شود  خودکشی  به  منجر  که 
می گیرد و افراد با این تصور که می توانند با این داروها 
درمان شوند، اقدام به مصرف آن ها می کنند و راهی 
بیمارستان می شوند. خوشبختانه خودکشی به وسیله 

دارو مهم ترین روش نیست.
وزارت  خودکشی  از  پیشگیری  کارشناس مسئول 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ادامه داد: 
خودکشی یک رفتار است که می تواند نشانه هم داشته 
روانی  بیماری های  نشانه  است  ممکن  مثال  باشد. 
باشد. از نظر شیوع  اختالل روان پزشکی از شدید تا 
ضعیف، از هر 1۰۰ نفر 23 نفر اختالل روان پزشکی 
دارند به این معنی که این اختالالت می تواند شامل 

افسردگی خفیف تا حادترین اختالل باشد. 
کــرد:  اظــهــار  خودکشی  علت  درخــصــوص  وی 
خودکشی یک رفتار است که نشانه هایی دارد و عوامل 
مختلفی در شکل گیری آن دخیل هستند که می تواند 
ناگهانی  حوادث  و  محیطی  وجودی،  عوامل  شامل 
باشد. ممکن است در شخصی عامل وجودی در بروز 
و ایجاد اختالل روان پزشکی و خودکشی بیشتر باشد 
و در فرد دیگری عامل حاد ناگهانی؛ اما واقعیت این 
است که این سه عامل دست به دست هم می دهند 
تا این رفتار در شخص شکل گیرد و اگر یکی از آن ها 
موجب  تا  ندارند  را  آن  قدرت  دیگر  عامل  دو  نباشد، 

شکل گیری این رفتار در شخص شوند. 
جوان ها بیشتر خودکشی می کنند

وزارت  خودکشی  از  پیشگیری  کارشناس مسئول 

کشورعنوان  پزشکی  ــوزش  آم و  ــان  درم بهداشت، 
افراد  نسبت به  جوانان  در  خودکشی  به  اقدام  کرد: 
در  جزئی  تفاوت های  مردان  در  و  است  بیشتر  مسن 
وجود  زنــان  نسبت به  خودکشی  روش  خشن بودن 
افراد،  بدون در نظر گرفتن جنسیت و سن  اما  دارد؛ 
مواد مخدر، محرک، روان گردان و الکل به دلیل اینکه 
تاثیر زیادی بر نوسانات روانی بدن می گذارد، منجر به 
بدشدن وضعیت و حال فرد و آوردوزکــردن شود و در 

نهایت راهی بیمارستان خواهد شد.
عباسی نژاد خاطرنشان کرد: عوامل محیطی به هر 
آنچه که خارج از ذهن انسان است، اطالق می شود. 
محیط اطراف انسان ممکن است ناامن باشد. وقتی 
محیط ناامن باشد. این محیط می تواند جنگ، زلزله، 
در  امنیت  وجــود  عدم  و  جامعه  سطح  در  خشونت 
خانواده باشد که این عوامل بیولوژیک افراد را به هم 
می زند و فرد را مستعد و آسیب پذیر نسبت به خودکشی 
می کند. در کنار این عوامل، فقر و بیکاری هم در بروز 
روش های  به  دسترسی  دارد.  زیادی  تاثیر  خودکشی 
به  و  است  موضوع  این  مهم  عوامل  از  هم  خطرناک 
همین دلیل میزان خودکشی در کشورهایی که اسلحه 

آزاد است، بیشتر است.
تاثیر ژنتیک و اقلیم در خودکشی

بروز خودکشی  در  اقلیمی  اضافه کرد: شرایط  وی 
و  نشده  مشخص  هنوز  آن  چگونگی  اما  دارد  تاثیر 
مطالعات زیادی را می طلبد. در گذشته این گونه تصور 
می شد که خودکشی در مناطق سردسیر زیاد باشد، 
فامیل  افراد  در  خودکشی  نیست.  این گونه  الزامًا  اما 
هم از مواردی است که در انجام خودکشی موثر است. 
فوت  و  خودکشی  که  بوده  فردی  خانواده ای  در  اگر 

کرده است، روان پزشک مربوطه باید به این نکته توجه 
داشته باشد که هرکسی که نسبت فامیلی و خونی با 
این فرد فوت شده دارد، حتمًا عامل بیلوژیک و زیستی 
رفتار  این  برای  مستعد  را  او  که  است  شخص  ژن  در 

تکانشی می کند.
وزارت  خودکشی  از  پیشگیری  کارشناس مسئول 
افــزود:  کشور  پزشکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشت، 
ضمن اینکه شخص به خاطر دارد که یکی از اعضای 
فامیلش اقدام به خودکشی کرده، پس این رفتار برای 
هم  محفاظت کننده  عوامل  است.  پذیرفته شده  او 
از بروز  از طرف دیگر اقدام به محافظت و پیشگیری 
قوی  حمایتی  شبکه  می کنند.  افــراد  در  خودکشی 
و  دوستان  خانواده،  مثل  محافظت کننده  اجتماعی 
مدرسه جزء عوامل محافظت کننده هستند. یادگیری 
بتوان  یا قرارگرفتن در فضایی که  مهارت های زندگی 
آن را یاد گرفت و موضوع تاب آوری که به مرور در فرد 
شکل می گیرد و قابل یادگیری است، از عوامل مهم 

محافظت کننده است. 
نمی توان دلیل واحد پیدا کرد

بروز  عوامل  از  بسیاری  کــرد:  بیان  عباسی نژاد 
خودکشی در جوانان به علت تغییر در روابط عاطفی 
نمی توانیم  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  آن هاست. 
جوانان  خودکشی  علت  عاطفی  شکست  بگوییم 
اقدام  در  عاطفی  شکست  بگوییم  باید  بلکه  است، 
آن ها به خودکشی تاثیر داشته است. هر نوع شکستی 
به خصوص ورشکستگی که بیشتر گریبان گیر مردان 

مسن است، در اقدام به خودکشی موثر است.
با یک  لفظی  درگیری  و  دعوا، مشاجره  وی گفت: 
فرد مهم در زندگی مثل همسر قبل از خودکشی رخ 

می دهد و آستانه تحمل فرد را پایین می آورند.
وزارت  خودکشی  از  پیشگیری  کارشناس مسئول 
تصریح  کشور  پزشکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشت، 
تاثیر  فوق  عوامل  همه  روی  بر  هم  کالن  عامل  کرد: 
اقتصادی  وضعیت  وقتی  مثال  که  ترتیب  بدین  دارد 
زیادی بحث  میزان  به  پیدا می کند،  ثبات  یک کشور 
آن  وضعیت  از  جامعه  افراد  روانی  برداشت  و  امینت 

مطرح است.
نمی توان  هیچ گاه  کــرد:  عــنــوان  عباسی نژاد 
عوامل  کرد.  بیان  خودکشی  برای  واحد  دلیل  یک 
برای  اقدام  در  اجتماعی  و  روانی  محیطی  زیستی، 

خودکشی کردن از سوی افراد موثر است.
خودکشی افراد مشهور تاثیر بدتری دارد

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای پیشگیری 
از خودکشی، رسانه ها هستند. منظور از رسانه کتاب، 
و هرنوع محصول  فیلم  تلویزیون،  و  رادیو  خبرگزاری، 
فرهنگی که به فروش می رسد و شبکه های اجتماعی 
که بعضًا قابل مدیریت هم نیستند. کاهش دسترسی 
خودکشی  پیشگیری  مــوارد  از  هم  مهلک  مــوارد  به 
است. خودکشی واگیردار است و براثر یادگیری تکثیر 
می شود و لزومًا یک مسئله طبی نیست که از بین برود.

وزارت  خودکشی  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تاکید کرد: 
فوت  و  کرده  خودکشی  به  اقدام  که  کسی  زمان  هر 
منتشر  دراماتیکی  صورت  به  فوتش  خبر  و  می کند 
می شود، به دلیل تاثیرگذاری رسانه ها - که باید سعی 
مخاطبان  روی  را  خوب  تاثیر  هم  بد  اخبار  در  کند 
آن است،  بر  انجام کاری که مصر  در  بگذارند- شاید 

تاثیر بگذارد.
این گونه  آن  غیرمستقیم  اثر  افــزود:  عباسی نژاد 
است که مثالً اگر کسی درباره خودکشی به قدر زیاد 
فکر کند، ممکن است ذهن فرد به سمت خودکشی 
می رود و تحت تاثیر آن قرار بگیرد. این حرف هم کامالً 
غلط است که درباره خودکشی صحبت نکنیم، مبادا 

ذهنمان به سمت آن می رود.
وزارت  خودکشی  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تشریح کرد: 
با بررسی و تحقیق بر روی افراد مشهوری که اقدام به 
خودکشی  که  شدند  آن  متوجه  کرده اند،  خودکشی 
آن ها تاثیر بسیار بدی بر روی افراد جامعه می گذارد؛ 
به طور مثال یکی از افراد مشهور در آمریکا در تابستان 
اوت  ماه  در  و  آمریکا  کشور  کل  در  و  کرد  خودکشی 
2۰۰ نفر بیشتر از میانگین افرادی که انتظار داشتند 

خودکشی کنند، افراد دست به خودکشی کرده اند.

یک کارشناس وزارت بهداشت مطرح کرد:

فاجعه در غفلت 
خودکشی شیوع ندارد ولی در سایه بی توجهی می تواند به معضل تبدیل شود
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511/2اداره کل ثبت اسنادو امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره 139۷۶۰3۰۶۰13۰۰1۵۰3-
139۷/۸/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اعظم فوالدی شهری بشناسنامه شماره 3۵۶ کد ملی ۰9193۵۸3۸1 صادره از گناباد فرزند حسین  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 23۴ متر مربع از پالک 
شماره 19۸۵ فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/16 -  نوبت دوم : 1397/11/1
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد – محمدرضا اجتهادی عرب

  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 6175( 
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 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۶1۷۵ 
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 محمدصادق فدائی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 3۴2 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 22۸/3 مترمربع از پالک شماره 3۵ فرعی از 
۴۵ اصلی واقع در اراضی کناررود بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی رمضانعلی جالل آبادی و محمدمهدی عربخانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 97/10/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/01   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/1سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

شماره: 12/97/1898 تاریخ 97/10/10
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 1- برابر رای شماره 139۷۶۰3۰۶۰13۰۰11۸3-
مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۷/۰۶/22
بالمعارض متقاضی خانم راضیه خانیکی بشماره شناسنامه 1۷۰ کد ملی ۰919۷3۰۴۸۵صادره از کاخک فرزند محمد در ۶2۸/۸۰۷ سهم مشاع از ۷۸۶/۰1 سهم ششدانگ 
یکباب منزل مخروبه به مساحت کل ۷۸۶/۰1 متر مربع پالک شماره ۸33 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت گناباد خریداری شده مع الواسطه از 
آقای محمد حسن خانیکی 2- برابر رای شماره 139۷۶۰3۰۶۰13۰۰1۷۶۶ – 139۷/۰9/2۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکیلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضیه خانیکی به شناسنامه شماره 1۷۰ کد ملی ۰919۷3۰۴۸۵ صادره کاخک فرزند 
محمد در ۶1۷/۷۴3 سهم مشاع از ۷۷2/1۸ سهم ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل ۷۷2/1۸ متر مربع پالک شماره 211۵ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمدحسن خانیکی  لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/16- نوبت دوم : 1397/11/1
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

ی
مفقود

برگ سبز اتومبیل سواری استیشن سیستم نیسان تیپ پاترول مدل 1367 به شماره پالک 42 ایران 786 م 17 شماره موتور 24059408 و 
شماره شاسی Z  702773 15مربوط به محمدرضا روشن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

درباره نقاش مبتال به اوتیسم که اولین نمایشگاه خود را برگزار کرده است؛

بازی رنگ ها در دنیایی متفاوت
»بهار«  تئاتر مشهدمقدس گفت: سالن  کارگردان 
هنرمندان  و  تماشاگران  برای  مناسبی  امکانات 
ندارد اما از آنجایی که این سالن زیر مجموعه تئاتر 
مشهد  مردم  به  را  مجموعه  این  مایلیم  است  شهر 

معرفی کنیم.
هنرهای  انجمن  مسئوالن  افــزود:  احمدی  رضا 
مشکالت  سالن  ایــن  که  باورند  ایــن  بر  نمایشی 
البته  که  می رساند   ضرر  همیشه  و  دارد  بسیاری 
مربوطه،  مسئوالن  رسیدگی های  عدم  به  توجه  با 

ضرردهی این سالن دور از انتظار نیست.
در  که  گروه هایی  شرایط  این  در  داد:  ادامه  وی 
این سالن »بلک باکس« با ظرفیت ۷۰ نفره به روی 
و  نیستند  سود  و  فروش  دنبال  به  می آیند  صحنه 
صرفا دغدغه هنر  دارند و انجمن هنرهای نمایشی 
انجام  را  خود  حمایتی  وظیفه  باید  ارشاد  اداره  و 
این  سوی  از  چندانی  حمایت  متاسفانه  که  دهند 

بخش ها صورت نمی گیرد.
احمدی درخصوص اختصاص بسته های حمایتی 
بیان  اجرا می کنند،  بهار  در سالن  که  به گروه هایی 
این  در  اجــرا  شب  هر  بــرای  حاضر  حال  در  کــرد: 
 1۰ عالوه  به  اجاره  تومان  هزار   1۰۰ حدود  سالن، 
می کنیم  پرداخت  را  بلیت ها  فروش  درآمد  از  درصد 
اما با توجه به شرایط سالن بهار و ظرفیت محدودی 
که دارد با ضرر مواجه می شویم. مدتی پیش در یک 
جلسه همفکری، پیشنهاد در نظر گرفتن بسته های 
حمایتی برای این سالن را ارائه کردم به این دلیل که 
دنبال  به  اجرا می کنند  این سالن  در  که  گروه هایی 
مسئوالن  و  هستند  تجربه  کسب  و  هنر  یادگیری 
این جریان هنری حمایت کرده  از شکل گیری  باید 
کنند.  تبدیل  حمایتی  سالنی  به  را  بهار  سالن  و 
امیدوارم  اما  نشده  موافقت  طرح  این  با  که  تاکنون 

این پیشنهاد به زودی عملیاتی شود. 
گروهی  نام  تغییر  درخصوص  تئاتر  کارگردان  این 
که خودش بنا کرده بود توضیح داد: گروه نمایشی 
»پل« برای من حکم خانه ام را داشت که در سال ۸2 
و پس  به مرور گسترش دادم  و  را شروع  آن  ساخت 
مسئولیت  شد،  استوار  خانه  این  پایه های  که  آن  از 
و  باشند  امانت دار  تا  سپرده  خانه  این  جوانان  به  را 
و  من  سال،  چند  از  پس  اما  کنند  نگهداری  آن  از 
گفته  ما  به  و  شدیم  بیرون  خانه  این  از  هنرجویانم 
شد که باید خانه  دیگری پیدا کنیم. نام گروه بدون 
تغییر  گروه  موسس  عنوان  به  من،  رضایت  و  اجازه 
نابود  و  محو  گروه  این  ساله   1۰ سابقه  تمام  و  کرد 

شد.

خبر
امکانات سالن بهار متناسب تئاتر مشهد 

نیست
مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی مطرح کرد؛

آسیب جدی به نشر در سال جاری
گفت:  فرهنگی  و  علمی  انتشارات  مدیرعامل 
از  باید یکی  مساله کاغد و چاپ جدی است و حتما 
اولویت های استراتژیک ما باشد تا اگر ممکن است در 
داخل به خودکفایی برسیم و اگر نه، بتوانیم بخشی را 

به صورت مداوم و با ارز مناسب وارد کنیم.
مسعود کوثری پیرامون ارزیابی وضعیت نشر کشور 
نشر  وضعیت  روی  پیش  فرصت های  و  چالش ها  و 
کشور اظهار کرد: وضعیت نشر کشور با چند چالش 
گذشته،  در  آن  اصلی  چالش  است.  مواجه  اصلی 
تهران  در  دیگر کتاب ها  به عبارت  بود؛  توزیع  چالش 
و مراکز استان ها خوب توزیع می شد ولی به شهرهای 
که  این  ضمن  بنابراین  و  نمی شد  توزیع  کوچک تر 
کتاب های خیلی خوبی منتشر می شد، این کتاب ها 
روستاها  و  شهرستان ها  شهرها،  در  اهلش  دست  به 
نمی رسید. متاسفانه شرکت های توزیع هم نتوانستند 
این مشکل را حل کنند و عمدتا به بدهکاری و عدم 

پرداخت پول ناشران منجر شد.
وی ادامه داد: عالوه بر این مشکلی که در گذشته 
وجود داشته، دو مشکل جدید هم به موضوع اضافه 
بیش  ناشران  تعداد  که  این  دوم  مساله  است ؛  شده 
اولیه،  آمار  یک  طبق  و  شده  کتاب فروش ها  تعداد  از 
نزدیک 1۷ یا 1۸ هزار نشر در کشور داریم؛ درصورتی 
این  تا 11 هزار کتاب فروشی داریم که  که حدود 1۰ 
عدم تناسب را می رساند و شما حتی اگر کتاب خوب 

هم منتشر کنید، جایی برای عرضه آن نیست.
دانشگاه  ارتــبــاطــات  گــروه  علمی  هیأت  عضو 
موضوع،  این  از  برون رفت  برای  کرد:  تصریح  تهران 
یا  کــتــاب  شهر  مانند  بـــزرگ  کــتــاب فــروشــی هــای 
آمدند،  به  وجود  عناوین  این  با  که  کتاب فروشی هایی 
بنابراین  نیست؛  خوب  تعدادشان  ولی  شدند  مطرح 
یک بحران عدم دسترسی به وجود آمد. مشکل سومی 
و بحران کاغذ،  آمده، مشکل کاغذ  به وجود  که اخیرا 
افزایش دستمزد چاپ، فیلم، زینک و مسائل مرتبط 
است که این هم هزینه ها را خیلی باال برده است. در 
مجموع نشر کشور دچار یک وضعیت خاصی است که 

باید به آن فکر شود.
کوثری در مورد تالش در جهت این که بتوان اقالم 
اظهار کرد:  برد،  در داخل  تولید  به سمت  را  وارداتی 
عمده  تولیدکننده  دو  کاغذ  برای  ما  پیش  سال ها  از 
داشتیم؛ کاغذ پارس و کاغذ مازندران، منتها توزیع و 
امسال  نامتناسب است.  این کاغذها در کشور  تولید 
مازندران  و  پارس  کاغذ  از  که  کردیم  سعی  خیلی  ما 
استفاده کنیم و از کاغذ وارداتی بالکی سوئد که سبک 
و پنبه ای مانند است، کمتر استفاده کنیم و یا استفاده 
در  ما  که  می خواهد  ملی  همت  یک  کار  این  نکنیم ؛ 

مساله کاغذ بتوانیم یک حرکتی کنیم.

خبر

عصبانیتم برای خودم ترسناک تر است پس تمام چیزهایی که مرا سرریز می کنند شناسایی کنید چون ممکن است نتوانم در مورد 
آن ها با شما صحبت کنم

,,

شب بیداری، محدود 
بودن سلیقه غذایی، 

تکرار در پوشیدن، 
تکرار بی وقفه جمالت 

گویی انگار مطمعن 
به شنونده نیست، 

تکرارخرید صدها  کتاب 
با یک عنوان افسرگی و 

پرخاشگری، وسواس 
داشتن نسبت به لوازم 
شخصی تنها بخشی از 
مشکالت سهیل بعنوان 

یک فرد اوتیسم است. 

,,



توسعه اقتصادی بر پایه گردشگری مهمترین رویکردی 
است که می تواند شاخص هایی مانند توزیع متوازن ثروت 
کند،  محقق  را  استان  مرکز  از  زدایی  تمرکز  و  امکانات  و 
سیاست هایی که اگر چه به گفته مسئوالن اداره کل میراث 
.از  فرهنگی طی یک سال اخیر دنبال شده و می شود 
طرفی اکنون با انتخاب استاندار خراسان رضوی فرصتی 
پیش روی این استان قرار گرفته است، فردی که پیش 
به  گردشگری  عرصه  در  کوشش  و  تالش  واسطه  به  از 
عنوان استاندار برتر انتخاب شود، سکانداری استانداری 
خراسان رضوی را برعهد گرفته است و می توان به توسعه 

استان بر مدار گردشگری امیدوار بود.
بر  به واسطه رکود حاکم  اگر چه طی چند سال اخیر 
بازارهای اقتصادی برخی بازارها نیز دچار رکود بوده است 
و سرمایه گذاری ها با چالش مواجه بوده است اما خراسان 
داشته  متفاوت  شرایطی  مشهد  شهر  ویژه  به  و  رضوی 
است به گونه ای که براساس آمارها  در حوزه تاسیسات 

گردشگری حدود 29۰ پروژه در حال ایجاد است.
لزوم تمرکز زدایی 

به گفته معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
تأسیسات   222۷ دارای  استان،  حاضر  درحال  رضوی 
تأسیسات  این  درصد   9۰ از  بیش  که  بوده  گردشگری 
تمرکزگرایی  نشانگر  که  هستند  متمرکز  مشهد  شهر  در 
صرف است. البته توجه به این نکته مشهد دارای فرصت 
گردشگری خاص »حرم امام رضا)ع( « اهمیت جندانی 
در جذب این سرمایه  ها دارد. بنابراین حرم امام رضا)ع( 
، جاذبه اصلی گردشگری است که ماهیت بین المللی 

دارد.
احمد دیناری افزود: رویکرد سازمان میراث فرهنگی 
استان، تمرکززدایی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
تا بخشی از این سرمایه  ها به شهرستان های دیگر چون 
نیشابور، سبزوار، تربت جام و تربت حیدیریه تزریق شود؛ 
گردشگری  حوزه  در  شهرستان ها  این  قابلیت  چراکه 
باالست. وی با بیان اینکه »2۵ نوع تأسیسات گردشگری 
و حدود 2۰۰۰  واحد گردشگری در مشهد وجود دارد« 
تصریح کرد: وجود این میزان از تأسیسات و واحدهای 
گردشگری در مشهد هم مثبت و هم منفی است. از آنجا 
در مشهد، شهر  واحدهای گردشگری  از  تعداد  این  که 
اقامتی  واحدهای  از  نیمی  چراکه  می کند؛  شاخص  را 
ایران و ۵۰ درصد از هتل آپارتمان های کشور در مشهد 

است. بعد از مشهد، اردبیل و تهران در جایگاه دوم و سوم 
هستند.

رساندن زیان به سرمایه گذار بخش خصوصی 
حجم  این  تمرکز  دیگر  سویی  از  کرد:  اظهار  دیناری 
منفی است؛ چراکه  در مشهد  تأسیسات گردشگری  از 
در  اقامتی  واحــد  کردند،  تالش  تنها  سرمایه گذاران 
اقامت  برای  بایستی  که  درحالیست  این  بسازند.  شهر 
متأسفانه  شود.  انجام  الزم  برنامه ریزی های  گردشگران 
و  اجرایی  دستگاه های  میان  عدم هماهنگی  به واسطه 
جزیره ای عمل کردن تعدادی از این دستگاه های مرتبط 
با زائر و زیارت منجر می شود که برخی از آن ها به صورت 
مستقل با زمین و پروانه های ساخت رایگان در این حوزه 
ورود پیدا می کنند. این اتفاق منجر به زیان رسی بخش 

خصوصی می شود. 
واحدهای  فعالیت  و  دولتی  زائرسراهای  واگذاری  عدم 

غیرمجاز ا
اداره کل میراث  تأمین منابع  و  معاون سرمایه گذاری 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
یادآورشد: : اداره کل میراث فرهنگی استان برای ایجاد 
پروانه  پنج  تنها  ماهیانه  به صورت  تأسیسات گردشگری 
درواقع  می کند.  صادر  خصوصی  بخش  برای  ساخت 
بوده،  دولتی  زائرسراهای  عدم واگذاری  ما  مشکالت  از 
به صورت  گردشگری  واحدهای  از  تعدادی  همچنین 
این  متولی  کار می کنند که  پیرامون حرم،  در  غیرمجاز 
نیست،  و گردشگری  فرهنگی  میراث  واحدها، سازمان 
بلکه دستگاه های دیگر است. درواقع زمانی که برخی 
داشته  این گونه  عملکردی  اجرایی  دستگاه های  این  از 
باشند، نقشه راهی در سرمایه گذاری حوزه گردشگری 

وجود نخواهد داشت.
290 پروژه تاسیسات گردشگری با 8 هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری و گرایش به سرمایه گذاری در شهرستان ها
دیناری گفت: بیش از 29۰ پروژه  درحال ساخت حوزه 
گردشگری با حجم سرمایه گذاری بیش از ۸ هزار میلیارد 
تومان بوده، که بدون احتساب زمین و نرخ تورم است که 
منجر به ایجاد بیش از 1۰ هزار و ۵۰۰ شغل در استان 
خواهد شد. براساس پیش بینی ها 29۰ پروژه گردشگری 
قابل  نکته  رسید.  خواهد  بهره برداری  به  سال 1۴۰۴  تا 
توجه این است که ۷۵ درصد پروژه ها در شهر مشهد است. 
همین امر نشانگر این است که سرمایه گذاران آرام آرام به 
سمت سرمایه گذاری در شهرستان ها گرایش پیدا کردند. 

توزیع متوازن سرمایه گذاری در استان
معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع  اداره کل میراث 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
میزان  دولت،  مناسب  برنامه ریزی های  با  کرد:  تصریح 

سرمایه گذاری در شهرستان ها و روستاها افزایش یافته 
چراکه  است؛  خوبی  اتفاقات  خوردن  رقم  نشانگر  که 
منجر به جلوگیری از مهاجرت های معکوس می شود و 
توزیع متوازن سرمایه گذاری در استان را به همراه خواهد 
تا این خألها برطرف شود.  داشت. تالش بر این است 
در حال حاضر 3۵ هزار نفر به صورت مستقیم در حوزه 
تأسیسات گردشگری فعالیت می کنند و 9۰ هزار نفر نیز 

به شکلی غیرمستقیم در این حوزه فعالند.
وی با اشاره به فعالیت های اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در استان افزود: اعتباری که 
برای سرمایه گذاری در حوزه  اداره کل میراث فرهنگی 
اشتغال روستایی درنظر گرفته 1۴ میلیارد تومان است 
که بیشتر آن در حوزه اقامتگاه های بوم گردی هزینه شده 
است، تسهیالت در این زمینه در شهرهای زیر 1۰ هزار 
نفر ۶ درصد و روستاهایی که در مناطق مرزی هستند 
تاکنون 1۰میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان  ۴ درصد است. 
به ایجاد شغل  از این اعتبارات پرداخت شده که منجر 
شده است. تا پایان سال جاری 1۰۰ درصد تعهد میراث 

عملی  تومان  میلیارد   1۴ پرداخت  یعنی  گردشگری 
خواهد شد.

حمایت از سرمایه گذرای با اعطای تسهیالت با سود
 4 درصدی 

گردشگری  سرمایه گذاری  ــوزه  ح در  گفت:  وی 
شده  گرفته  درنظر  خصوصی  بخش  برای  تسهیالتی 
توافقاتی  بانک ها  با  میراث  سازمان  که  ازآنجا  است، 
دارد برای پروژه های کالنی که دارای 2۰ درصد توسعه 
فیزیکی باشند، تسهیالت چهار درصدی ارائه می دهد. 
سرمایه گذاران  به  بهین یاب،  سامانه  قالب  در  همچنین 
یکسری  دیگر  سویی  از  مــی شــود.  پــرداخــت  یــارانــه 
کمک های فنی و اعتباری ارائه می شود که سهم آن 1۵ 
میلیارد تومان به صورت تخصیصی و یک میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان پرداختی است.
تغییر در نوع سرمایه گذاری ها  ناشی از تغییر شرایط بازار 
سرمایه گذاری   »بیشترین  اینکه  بیان  با  دیناری 
بوده،  اقامتی  گردشگری در مشهد در حوزه واحدهای 
اما در شهرستان ها بیشتر در زمینه تأسیسات که جنبه 

ماهیت گردشگری دارند چون مجتمع های گردشگری، 
در  بوم گردی  اقامت گاه های  و  سنتی  سفره خانه های 
مشهد و پیرامون آن است« بیان کرد: امروز درخواست 
در  نمونه  برای  است.  شده  بیشتر  سرمایه گذاری  برای 
به دلیل  مشهدی  هتل آپارتمان دارهای  اخیر  سال  چند 
وارد  که  نوع گردشگران عرب  تغییر  و  قیمت ها  افزایش 
مشهد می شوند درخواست تغییر به هتل دارند تا بتوانند 
تعداد اتاق های خود را افزایش داده و هزینه ها را کنترل 
نوع  تغییر  به  منجر  بــازار  شرایط  تغییر  درواقــع  کنند. 

سرمایه گذاری ها خواهد بود.
اداره کل میراث  تأمین منابع  و  معاون سرمایه گذاری 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
از  تم پارک ها  داد:  ادامــه  تم پارک ها  بحث  به  اشــاره  با 
زمینه گردشگری هستند  در  اساسی  بسیار  موضوعات 
که متأسفانه تنها در پارک مینیاتوری مشهد ایجاد شده 
ایجاد  از اصول جهانی  این درحالیست که یکی  است، 

تم پارک ها، ساخت آن ها در خارج از شهر است.
سند آمایش مالک عمل باشد

هم چنین معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان رضوی برضرورت سرمایه گذاری در 
راستای سند آمایش تاکید کرد و گفت: اگر سند آمایش 
درست نیست تصیحش کنیم و اگر درست است که به آن 
عمل کنیم و اگر دستگاه اجرایی زیر بار نمی رود و مشکل 
از قانون است قانون را باید تصحیح کنیم.مرتضی اشرفی 
دولتی تر  نیز  دولتی  بخش  از  خصوصی  بخش  افــزود: 
برگزار شد در  با هتل داران  فکر می کند در جلسه ای که 
خصوص قبض آب، آب به طور عادی 33۰۰تومان یارانه به 
آن تعلق می گیرد که بخاطر افزایش 1الی2میلیونی انتظار 
دارند دولت این هزینه ها را به حالت اول برگرداند یا مالیات 
و بیمه را کاهش دهیم. اشرفی ادامه داد: اقتصاد ایران، 
اقتصاد یارانه ای است و مبتنی بر نفت است، گردشگران  با 
انتخاب هتل آن ها جذب می شوند که باید دالر وارد کنند و 

منفعتی برای استان داشته باشند.
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان در ۴۰ سال 
گردشگر،  جذب  محورهای  پیشروترین  از  یکی  گذشته 
ایجاد درآمد پایدار شهری و منطقه ای و اشتغال پایدار 
در خراسان رضوی بوده است ، به نظر شرایط اقتصادی و 
اجتماعی چه در داخل کشور و چه در عرصه بین المللی 
به گونه ای است که سرمایه گذاری در گردشگری آینده 
خراسان  رود،  می  شمار  به  گــذاری  سرمایه  ترین  دار 
رضوی که قطب گردشگری مذهبی کشوراست با داشتن 
زیرساخت های مناسب در حوزه های اقامت می تواند 
در جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نیز پیشتاز 

باشد.

پارکور  کمیته  اندیشی  هم  همایش  نخستین 
منطقه ۸ کشور با حضور علی مومنی رئیس کمیته 
پارکور کشور پنج شنبه 13دی ماه در دفتر هیئت 

ژیمناستیک خراسان رضوی برگزار شد. 
همایش  نخستین  در  ــزارش،  گ این  براساس 
هیئت  میزبانی  به  که  استان  پــارکــور  کمیته 
ژیمناستیک استان با حضور مسئوالن کمیته پارکور 
مشهد، خراسان شمالی، جنوبی و نمایندگانی از 
شهرستان های قوچان، سبزوار، نیشابور، فریمان 
ژیمانستیک  هیئت  رئیس  شد،  برگزار  گناباد  و 
و  مسئوالن  مدیران،  به  مقدم  خیر  ضمن  استان 
ورزشکاران کمیته پارکور گزارش کاملی از عملکرد 
کمیته ارائه داد و گفت: کمیته پارکور طی همین 
۴ ماهی که از فعالیت آن در استان می گذرد بسیار 
که  است  حالی  در  این  و  است  بوده  پویا  و  فعال 
متاسفانه فرصتی دست نداده است تا آیین نامه ها و 
مستندات رسمی را با حضور مدیران بررسی کنیم.  
معماریان افزود: روزی که کمیته را تحویل این 
به  را  مثبتی  و عملکرد  پرونده  دادند هیچ  هیئت 
دست ما نسپردند و امروز باید از صفر شروع کنیم 
و این امر نیاز به زمان و فرصت دارد تا با همفکری 
و هم اندیشی در راستای اهداف توسعه و پیشرفت 
این رشته ورزشی مهیج و جوان پسند گام برداریم.  

را کمبود  در هیئت  از مشکالت مهم  یکی  وی 
بودجه ذکر کرد و گفت: فدراسیون بودجه کافی 
را در اختیار ما نمی گذارد و ما نیاز داریم از طریق 
حامیان  حمایت  و  مسابقات  برگزاری  نام،  ثبت 
مالی کسری بودجه را تامین کنیم و این موضوع 

مشکالتی را برای ما بوجود آورده است. 
رضوی،  خراسان  ژیمانستیک  هیئت  رئیس 
همچنین از امضای تفاهم نامه  خبر داد و گفت: 
با نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و آتش نشانی 
در حال مذاکره هستیم تا شرایط آموزش نیروهای 

جوان و مستعد را در رشته پارکور تدارک ببینیم. 
در ادامه این همایش رئیس کمیته پارکور کشور 
مربیان،  از  جمعی  که  خرسندم  بسیار  گفت: 
استان  در  را  حرفه ای  و  ورزشکار  پیشکسوتان  
می بینم و امیدوارم با کمک این عزیزان و دوستان 
و  رشد  همانا  که  اهــداف  به  رسیدن  راستای  در 
بالندگی این رشته ورزشی است گام های مثبتی 

برداریم. 

رشته  یک  پارکور  رشته  ــزود:  اف مومنی  علی 
مدال  کشور  بــرای  می تواند  که  است  المپیکی 
کرد  خواهیم  تالش  دلیل  همین  به  باشد،  آور 
ورزشکارانی را تربیت کنیم که در بازده زمانی کم 

بتوانند افتخاراتی را برای کشور رقم بزنند. 
شرایطی  امیدوارم  کرد:  امیدواری  ابراز  مومنی 
فراهم شود که »دیوید بل« بنیانگذار جهانی پارکور 
برای آموزش و تربیت مربیان به کشور دعوت کنیم.
دارای  پارکور  رشته  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
سهمیه قهرمانی است و در صورتی که ورزشکاری 
موفق به کسب مدال در بازی های آسیایی و جهانی 
شود از سربازی معاف و همچنین می تواند در رشته 
و  ورزش  اداره  در  یا  و  تحصیل  ادامه  تربیت بدنی 

جوانان استان خود شاغل شود. 
اشاره  با  کشور  پارکور  کمیته  رئیس 
راهبردی  هدف   ۵ پارکور  که  این  به 
تصریح  می کند  دنبال  را  کاربردی  و 
ذهنیت  ایجاد  استعدادیابی،  کــرد: 
مثبت برای این ورزش در جمع میان 
و  صحیح  آموزش  نهضت  خانواده ها، 
استاندارد و اعزام مدرس به استان ها، 
از  دعــوت  با  مربیان  دانــش  افزایش 
»پریل« دایره المعارف این رشته مهیج 
و پویا برای آموزش مربیگری درجه 2 
جهانی و در نهایت برگزاری مسابقات 
داخلی و برون مرزی برای افزایش توان 
انگیزه در میان نسل جوان و نوجوان 

کشور از مهمترین اهداف پارکور است.  
مومنی همچنین از برگزاری مسابقات کشوری 
پارکور آقایان و بانوان در بهمن و اسفند سال جاری 
خبر داد و گفت: 13 نفر از برترین های کشور به 
رقابت های جهانی که در فروردین ماه به میزبانی 

کشور چین برگزار خواهد شد اعزام می شوند.  
به میزبانی  پارکور  از برگزاری جام ستارگان  وی 
این مسابقات بیش  بجنورد خبر داد و گفت: در 
با  به رقابت  پارکور کشور  از ۶۰ ورزشکار حرفه ای 

یکدیگر خواهند پرداخت. 
مومنی یادآور شد: باید خانه پارکور در استان ها 
و  استعدادها  تربیت  راســتــای  در  و  ــداث  احـ
عالقه مندان جوان در بخش آقایان و بانوان اقدام 

کنیم. 
کشور  پارکور  کمیته  رئیس 
به  که  مربیانی  ــار  آم ــاره  دربـ
صورت تخصصی آموزش های 
جهانی را طی کرده اند گفت: 
مربیان  آماری  نظر  از  چه  اگر 
بانوان و آقایان در سطح کشور 
قادر  اما  است،  اندک  و  قلیل 
هستیم با همین توان مربیان 
جوان و عالقه مند در استان ها 
به  کنیم  تربیت  و  ــوزش  آم را 
مربیان  اکنون  هم  که  طوری 
فارس  استان  در  کشور  پارکور 
در حال آموزش بیش از ۶۰ نفر 

از نیروهای پلیس هستند.  
مومنی با اشاره به برگزاری مسابقات جام آیندگان 
فستیوال  برگزاری  از  سال  تا 1۷  سنین 1۵  بین 
بزرگ ورزشی پارکور به مناسبت ایام مبارک دهه فجر 

در استان ها خبر داد. 
وی همچنین از خراسان رضوی به عنوان پایلوت 
استعدادهای  پرورش  برای  کشور  استعدادیابی 

جوان در این رشته ورزشی خبر داد. 
در ادامه این همایش رئیس کمیته پارکور استان 
مسئوالن  و  مربیان  زحمات  از  قدردانی  ضمن 
 2 برگزاری  بانی  که  امیدوار  و  نیک  باشگاه های 
همایش در رشته مهیج و جذاب پارکور در استان 
بودند گفت: چهره های جوان و فعالی در این رشته 
ورزشی داریم که با تمام توان و قدرت برای کسب 

سهمیه آسیایی و جهانی تالش خواهند کرد.  
برگزاری  پتانسیل  و  ظرفیت  ــزود:  اف مالئکه 
نیز  را  و دوره های مربیگری در استان  همایش ها 
داریم و در صورتی که رئیس کمیته پارکور کشور 
برگزاری  می توانیم  بپذیرد  را  ما  میزبانی  شرایط 

دوره های مربیگری در استان را برنامه ریزی کنیم. 
کمیته  رئیس  همایش  این  برگزاری  حاشیه  در 
پارکور کشور به همراه رئیس هیئت ژیمانستیک، 
مسئوالن و مدیران کمیته های پارکور شهرستان ها 
جمع  و  جنوبی  و  شمالی  خراسان  استان های  و 
کثیری از مربیان و داوران با حضور در باشگاه نیک 
به مدیریت مهندس نیک پور از عملکرد و فعالیت 

ورزشکاران این باشگاه بازدید کردند.
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خبر
»کاروان سالمتی و نشاط« در آسایشگاه معلوالن ذهنی بهشتی 

شور، نشاط و شادابی در جمع میان 
بهشتیان زمین

ارج  منظور  به  پرستار  روز  رسیدن  فرا  آستانه  در 
نهادن به زحمات  سفید پوشان پرتالش جامعه جمعه 
و  نشاط«  و  »سالمتی  کاروان  سیار  اتوبوس  دی   1۴
تفریحی در  و  ورزشی  فعالیت های  از  در هفته ششم 
اجرای  با  و  گرفت  قرار  زمین  بهشتیان  میان  جمع 
زنی،  طناب  جمله  از  تفریحی  و  ورزشی  برنامه های 
دومینو، لی لی و داژبال شادی ها، شور و انگیزه با هم 
آفتاب  فرزندان سرزمین  با  را  و دوست داشتن  بودن 

تقسیم کرد.  
در این مراسم رئیس هیئت ورزش همگانی مشهد 
با حضور در جمع کاروان سالمتی و نشاط و فرزندان 
خورشید، گفت: امروز یکی از زیباترین روزهای عمرم 
این  شادابی  و  نشاط  شور،  گذاشتم.  سر  پشت  را 
است  زبانزد  دارند  که  ناتوانی هایی  وجود  با  عزیزان 
عمرم  از  لحظه هایی  می توانم  که  خرسندم  بسیار  و 
را در میان این عزیزان سپری کنم. احساس می کنم 

فاصله های انسانیت و یکدلی کمتر شده است. 
حاجت طلب ادامه داد: برنامه های خوبی به اجرا 
گذاشته شد، این بچه ها به شادی، نشاط، بازی های 
ادامه  و  روحیه  تقویت  باعث  که  انفرادی  و  گروهی 

دادن به زندگی می شود نیاز دارند. 
به  می گویم  خداقوت  اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
مدیران و مجریان هیئت ورزش های همگانی سپاه 
که  کردند  ایجاد  را  فرصت  این  که  رضــا)ع(  امام 
برای  را  امید  پر  زندگی  انگیزه  و  شاداب  را  جمعی 
به  مربوط  برنامه های  کرد:  تصریح  کنند  خلق  آنان 

است،  روتین  سالمندان  آسایشگاه  و  توانبخشی 
ولی باید حتما با مسئوالن و مشاوران این بخش ها 
درباره اجرای انواع بازی های ورزشی مشورت شود 
عالقه مند  کارهایی  چه  به  بیشتر  بچه ها  این  که 

 . هستند
برگزاری  مسئول  سراغ  به  گــزارش  این  ادامــه  در 
همگانی  ورزش  هیئت  تفریحی  و  ورزشی  همایش 
سپاه امام رضا)ع( در هفته ششم برنامه های اتوبوس 

سیار کاروان »سالمتی و نشاط« رفتیم.  
در  این همایش  برگزاری  از  پرداختی هدف  جلیل 
گفت:  بهشتی  شهید  مرکز  فرشته های  میان  جمع 
در راستای اهداف هیئت همگانی ورزش سپاه امام 
جمع  در  شادابی  و  نشاط  همدلی،  ایجاد  و  رضا)ع( 
میان فرشتگان زمینی قرار گرفتیم تا این شادی ها را 

با هم تقسیم کنیم.  
شهید  ذهني  معلولین  آسایشگاه  افـــزود:  وی 
را در میان سایر مراکز بهزیستي  اول  بهشتي رتبه ي 
غیره  و  بهداشتي  مددکاري،  آموزشي  زمینه هاي  در 
کردیم  سعی  منظور  همین  به  است،  آورده  دست  به 
نشاط  و  سالمتی  ــاروان  ک که  اهدافی  به  توجه  با 
متولیان  زحمات  از  قدردانی  پاس  به  می کند  دنبال 
از  افزایش توان روحی و نشاط این قشر  و همچنین 
مرکز  این  در  را  تفریحی  و  ورزشی  برنامه های  جامعه 

برگزار کنیم. 
وی با اشاره به حضور مسئوالن تربیت بدنی سپاه 
امام رضا)ع( در این همایش، درباره آیتم های ورزشی 
بازی های  طناب کشی،  طناب زنی،  داژبال،  گفت: 
جمله  از  لی لی  و  هوالکوپ  سنگ،  هفت  فکری، 
هیئت  نشاط  و  سالمتی  کاروان  ورزشی   برنامه های 
مورد  خدا  شکر  به  که  بود  بسیج  همگانی  ورزش 

استقبال قرار گرفت. 

سرویس ورزشی

قوچان نژاد: اردکانی ها زمین 
را ترک کردند

پیام مشهد گفت: من  سرمربی 
بازیکنانم را وسط زمین نگه داشته بودم؛ اما بازیکنان 

حریف از زمین خارج شدند.
هفته  از  اردکان  خاتم  و  مشهد  پیام  تیم های  دیدار 
دلیل  به  پنجم  ست  در  والیبال  برتر  لیگ  شانزدهم 
اعتراض 2 تیم به داور نیمه کاره ماند تا کمیته انضباطی 

در خصوص نتیجه این مسابقه تصمیم گیری کند.
اردکانی ها که در ست پنجم به داوری معترض بودند، 
زمین را ترک کردند و با درخواست ناظر بازی هم حاضر 
به بازگشت به زمین نشدند. با این حال سرمربی این تیم 
معتقد است حق تیمش ضایع شده و حتی تهدید کرده 
باشد،  ها  مشهدی  سود  به  انضباطی  کمیته  رای  اگر 

خاتم اردکان از لیگ کنار می کشد. جبار قوچان نژاد، 
سرمربی پیام مشهد درباره اتفاقات این مسابقه گفت: 
مربیان  و  بازیکنان  وقتی  مسابقه  این  پنجم  ست  »در 
بازی من و  ناظر  اعتراض داشتند،  به رای داور  حریف 
که  هایی  صحبت  از  بعد  فراخواند.  را  خاتم  سرمربی 
شد، ناظر به هر 2 تیم 3 دقیقه وقت داد که به زمین 
بازگردند. من بازیکنانم را وسط زمین نگه داشته بودم؛ 

اما بازیکنان حریف از زمین خارج شدند«.
وی در پاسخ به این سوال که با این وضعیت نتیجه 
باید به سود پیام مشهد اعالم شود، عنوان کرد: »جزو 
قوانین است که هیچی تیمی نمی تواند زمین را بدون 
دستور داور و ناظر مسابقه ترک کند. طبیعتا نتیجه باید 
به سود ما باشد؛ چون حتی قبول کردیم آن امتیاز هم 

به حریف برسد و کار را ادامه دهیم«.

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نقش  خــانــواده هــا  گفت:  نظام 
به ورزش  بسزایی در تشویق فرزندان 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی دارند و باید مقدمات آشنایی 
بیشتر خانواده ها با آیین های این ورزش بیش از گذشته 

فراهم شود.
حجت االسالم و المسلمین »علی اکبر ناطق نوری« در 
دیدار با مسئوالن فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی افزود: خوشبختانه اقدامات بسیار موثری در جهت 
توسعه همگانی این رشته ملی که با آموزه های اخالقی 
عجین شده صورت پذیرفته است، اما نباید مسئولین و 

خادمین این ورزش به همین اکتفا کنند.
وی اظهار داشت: شایسته است که دست اندرکاران این 
ورزش با تالش مضاعف و کاری جهادی نسبت به جذب 

بیشتر اقشار مختلف جامعه که به این ورزش نیز عالقمند 
هستند، اقدام نمایند.به گزارش ایرنا، در این دیدار که شنبه 
فدراسیون،  رئیس  جوهری  مجتبی  شد،  برگزار  دی   1۵
سیدعبدالله سجادی نایب رئیس فدراسیون، احمد جعفرپور 
و مشاور عالی فدراسیون،  زورخانه ای  پیشکسوت ورزش 
یوسف طوقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون حضور داشتند 
چگونگی  از  گزارشی  دیــدار  این  ابتدای  در  جوهری  که 
عملکرد فدراسیون در 2 سال اخیر ارائه کرد.در پایان از حجت 
االسالم و المسلمین ناطق نوری دعوت شد تا به عنوان یکی 
از پیشکسوتان این ورزش تاریخی در دومین دوره آیین ملی 
»پدران گود« که بهمن ماه جاری به مناسبت بزرگداشت 
چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در مشهد 
مقدس پایتخت معنوی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی 

برگزار گردد، حضور یابند.

ملت های  جــام  رقابت های 
آسیا 2۰19 از روز گذشته آغاز 
 ۶۰ بار  اولین  برای  و  است  شده 

ر  و ا این د در  قضاوت  ــرای  ب داور  کمک  و 
سخندان  محمد رضا  که  شده اند  انتخاب  تورنمنت 
رضا  و  فغانی  علیرضا  همراه  به  خراسانی  داور 
منصوری از ایران در این رقابت آسیایی حضور دارند.

با  فوتبال کشورمان  داور مشهدی  سخندان کمک 
حضور در این رقابت ها به نوعی به یک رکورد آسیایی 
سه  در  تاکنون  وی  که  چرا  می کند.  پیدا  دست  هم 
دوره از جام ملت های آسیا حضور داشت و با قضاوت 
تجربه  را  خود  حضور  دوره  چهارمین   ،2۰19 در 
آسیا  و  ایران  در  تاکنون  خودش  گفته  به  که  می کند 

هیچ کمک داوری به این رکورد دست نیافته است.

تیم  همراه  به  اکنون  که  سخندان  محمدرضا 
این  درباره  می برد،  سر  به  امارات  در  ایران  داوری 
قضاوت  را  بازی هایی  چه  که  شده  مشخص  آیا  که 
ایــران  داوری  تیم  ــرای  ب هنوز  گفت:  می کنند، 
خواهند  قضاوت  را  بازی ها  کدام  که  نشده  مشخص 
تمام  قدرت  با  و  ندارد  فرقی  هیچ  ما  برای  اما  کرد، 
آمادگی الزم برای قضاوت هر بازی در این رقابت ها 

را داریم.
دوره  سه  در  قضاوت  تجربه  که  این  بیان  با  وی 
تصریح  دارم،  را  آسیا  ملت های  جام  مسابقات  از 
عنوان  به  که  است  سال   1۶ حدود  اکنون  هم  کرد: 
تاکنون  که  هستم  مشغول  بین المللی  داور  کمک 
و   2۰11  ،  2۰۰۷ آسیا  ملت های  جام  مسابقات  در 

2۰1۵ به عنوان کمک داور به میدان رفتم.

با لحنی تند جلوی فحاشی هواداران را گرفتم
توصیه حجت االسالم ناطق نوری به خانواده ها درباره 

رکوردشکنی داور خراسانی در جام ملت های آسیاورزش زورخانه ای

گزارش
عاقبت بی توجهی به هشدارهای رئیس هیئت کشتی 

خراسان رضوی
فدراسیون بی رئیس، میزبانی را پراند

رئیس کمیته پارکور کشور در مشهد

کشور استعدادیابی  پایلوت  رضوی  خراسان 
در شرایطی که فدراسیون کشتی ایران گمان می کرد 
تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن کشورمان در رقابت های 
جهانی غایب خواهدبود، اتحادیه جهانی کشتی از ایران 

برای حضور این رقابت ها دعوت کرد.
چند هفته قبل با انصراف ایران از میزبانی جام جهانی 
کشتی بزرگساالن جهان در سال 2۰19، روسیه به عنوان 
رقم  حالی  در  مهم  این  شد.  معرفی  مسابقات  میزبان 
خورد که پیش از این قرار بود در صورت میزبانی ایران، 
مشهد به عنوان میزبان رقابت های جام جهانی کشتی 
آزاد معرفی شود.  به گزارش ایسنا، در ابتدا بنی تمیم، 
سرپرست فدراسیون کشتی کشورمان و دودانگه، اعالم 
کردند با توجه به اینکه با قوانین جدیدی که کمیسیون 
فنی اتحادیه جهانی وضع کرده، تیم ملی ایران در جام 
جهانی 2۰19 حضور نخواهد داشت، تصمیم گرفتیم از 

میزبانی این رقابت ها کناره گیری کنیم.
مسعود  که  بودیم  شاهد  نخست،  روز  همان  در 
بارها  رضوی  خراسان  کشتی  هیئت  رئیس  ریاضی، 
میزبانی  از  انصراف  کرد  تاکید  خود  مصاحبه های  در 
تصمیمات  و  بوده  محض  اشتباه  شرایطی  چنین  در 
کمیسیون فنی اتحادیه، ضمانت اجرایی ندارد و صرفا 
از  نهایت  در  این تصمیم  متاسفانه  اما  پیشنهاد است، 
ایران  و  گرفته شد  کشورمان  کشتی  فدراسیون  سوی 
فدراسیون کشتی  از  اما  داد. حاال  انصراف  میزبانی  از 
خبر می رسد که اتحادیه جهانی از تیم ملی کشتی آزاد 
کشورمان دعوت کرده تا در رقابت ها حضور داشته  باشد! 
دغدغه های  شد  مشخص  که  بود  شرایطی  چنین  در 
ریاضی درست بوده و فدراسیون می توانست با اتخاذ یک 
تصمیم منطقی تر و کارشناسی تر، این فرصت را از کشتی 

ایران و به ویژه مشهد و خراسان دریغ نکند.
مسعود ریاضی، رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی 
در این خصوص اظهار کرد: از واکنش خوب فدراسیون 
کشتی ممنونیم اما بعید به نظر می رسد که بتوانیم با 
اعتراضاتی اینچنینی، تاثیری در تصمیم اتحادیه جهانی 
فدراسیون  واکنش  از  افزود: هرچند  داشته باشیم. وی 
خوشحالیم اما اتحادیه جهانی پاسخ اعتراض را خیلی 
کمیسیون  تصمیمات  زیرا  داد،  خواهد  ساده  و  صریح 
فنی به منزله قانون نیست و صرفا پیشنهادی است که 
در نهایت باید توسط هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی 
به تصویب برسد.  با این تفاسیر به نظر می رسد خیلی 
از مسابقات جام  راحت فرصتی مناسب برای میزبانی 
اشتباه محض سرپرست فدراسیون  با  جهانی کشتی، 
کشتی کشورمان از بین رفت و مشخص نیست کدامیک 
نابودشده  شور  پاسخگوی  باید  فدراسیون  مسئوالن  از 

جوانان خراسانی عالقه مند به کشتی باشند؟

مومنی: امیدوارم شرایطی فراهم شود که »دیوید بل« بنیانگذار جهانی پارکور برای آموزش و تربیت مربیان به کشور دعوت کنیم

,,

مالک جدید باشگاه پدیده:

پدیده وارد بحران نمی شود
ــده گــفــت: با  ــدی ــد بــاشــگــاه پ مــالــک جــدی
نیم  در  داشتیم  گل محمدی  با  که  صحبت هایی 
فصل دوم با توان بیشتر لیگ را دنبال می کنیم.
در  گذشته  روز  ظهر  از  پیش  حمیداوی  فرهاد 
پدیده  باشگاه  مالکیت  انتقال  خبری  نشست 
همکاری  ادامــه  بابت  ــواداران  ه خیال  گفت: 
با  قطعا  باشد.  ــوده  آس گل محمدی  یحیی  با 
را دنبال  توان بیشتر لیگ  با  برنامه ریزی مناسب 
دارد.  ادامه  پدیده  نتیجه گیری  روند  و  می کنیم 
مشکل سوبا را حل می کنیم و نگرانی بابت کسر 

ندارد. امتیاز وجود 
وی اظهار کرد: جلساتی شفاف و راحت برای 
برای  کاربردی  نگاه  شد،  برگزار  پدیده  واگذاری 
به حد  خودرو  صنعت  در  نداریم،  خود  تبلیغات 
به عرصه  ورود  برای  می کنیم،  تولید  خود  نیاز 

فوتبال سعی کردیم با قلب خود وارد شویم.
آبادان  اینکه متولد  بیان  با  مالک جدید پدیده 
با  بودم،  ملی  تیم  بازیکن   ۷۴ سال  در  و  هستم 
هیأت  عضو   92 سال  و  نیستم  بیگانه  فوتبال 
سال  داد:  ادامه  بودم ،  نساجی  باشگاه   مدیره 
زمان  همان  از  بخریم،  را  نساجی  بود  قرار   92
قسمت  که  کنیم  ورود  فوتبال  به  می خواستیم 
شرایط  مسؤوالن  حمایت  با  امــیــدوارم  نشد. 
خوبی داشته  باشیم و در ادامه نیز موفق باشیم، 
وطنخواه یک مدیر موفق است که در ۴، ۵ سال 
پول  بدون  را  تیم  و  جنگیده  به خوبی  گذشته 
تیم  بزرگ تر  به عنوان  نگه  داشته ، وطنخواه  زنده 
قدمتی  او  با  آشناییم  که  سرآسیایی  مجتبی  و 
1۵ ساله دارد، مردانه پای کار ایستادند و تالش 

کردند.
در  تیمی  به حال  تا  اینکه  بیان  با  حمیداوی 
جایگاهی  به چنین  که  نداشته ایم  خراسان 
رضا)ع(  به امام  عنایت  با  گفت:  باشد،  رسیده 
چنین  در  ــروز  ام مسؤوالن  و  بزرگان  تــالش  و 

جایگاهی هستیم و باید قدر آن را بدانیم .
ماهی   2 گفت:  پدیده  باشگاه  جدید  مالک 
می مانم،  پدیده ای  و  هستم  پدیده ای  که  هست 
 2 ابتدا می خواستیم پرسپولیس مشهد در لیگ 
شده،  واگذار  به همدان  فهمیدیم  که  بخریم  را 
مشکالت  با  مشهد  پدیده  شدیم  متوجه  درادامه 

زیادی روبه رو است.
برنامه ای  باشگاه،  برای  ما  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه  کرد:  تصریح  داریم،  ساله   1۰ و  پنج  سه، 
دارد،  پایه  به تیم های  ویژه  نگاهی  ما  ساله   1۰
سال   1۰ تا  کنیم  استعدادیابی  امــروز  از  باید 
بازیکن  این  درخشش  شاهد  برتر،  لیگ  در  بعد 

باشیم. بزرگساالن  تیم  باشگاه در  کادمی  آ
سرمایه   پایه  فوتبال  اینکه  بیان  با  حمیداوی 
خــودمــان  می توانیم  و  نمی خواهد  ــادی  زیـ
بر  نگاهم  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  بازیکن سازی 
تیم های  برای  قوی  فنی  تیم  یک  که  است  این 
به صورت  گزینه   3  ،2 با  داشته باشیم،  پایه 
نهایی  که  صورتی  در  و  کردم  صحبت  ابتدایی 

شود، نام آن ها را اعالم می کنیم.
اینکه  درخصوص  پدیده  باشگاه  جدید  مالک 
گفت:  نه؟  یا  است  باشگاه  قانونی  مالک  آیا 
تفاهم نامه ای با شرکت پدیده مادر امضا کردیم، 
موردی که پدیده مادر در قرارداد مکلف به انجام 

باید  است،  پدیده  باشگاه  کارشناسی  بوده  آن 
که  بندی  مطابق  و  کنند  کارشناسی  را  باشگاه 
تمام  باید  ــد،  دارن معامالت شان  آیین نامه  در 
تا  امیدوارم  باشد،  کارشناسی  با  واگذاری ها 
محضر،  در  و  شــود  انجام  کارشناسی  شنبه، 

و سهامداران جابه جا  شوند . موسسه 
کرد:  بیان  باشگاه  نام  تغییر  با  رابطه  در  وی 
نام  حتما  که  کرده  مکلف  را  ما  پدیده  مجموعه 
از  تبلیغاتی  استفاده  اجازه  دهیم،  تغییر  را  تیم 
پدیده  تیم  نام  فصل  پایان  تا  نداریم،  اسم  این 
مدیره  هیأت   تیم  هنوز  آینده  سال  برای  و  است 
تیم  نام  که  موافقم  نگرفته  است،  تصمیم  هامان 
می پذیرند  دوستان  نمی دانم  اما  باشد،  هامان 
هامان  تشکیل  هم  کنار  در  مجموعه  سه  نه؟  یا 
و  هستیم  تولیدکننده  داده انـــد،  را  خــودرو 

نیستیم. واردکننده 
امسال  نهایت  در  اینکه  به  اشاره  با  حمیداوی 
این  ولی  داشت،  خواهیم   را  شهرخودرو  پدیده 
برای  پایان سال است، اضافه کرد:  تا  اسم فقط 
برنامه  کنیم ،  اقتصادی  کار  حتما  باید  تیمداری 
کلیاتش  داریم،  به کمپ  ویژه ای  نیاز  و  داشته 
نیز در  برقرار کردن فروشگاه ها در شهر ها  اینکه 

برنامه ما بوده و نامش قطعا پدیده است.
حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  پدیده  جدید  مالک 
در  فعال  خصوصی  بخش  از  دولتی  مسؤوالن 
ورزش، خاطرنشان کرد: اگر جدول مسابقات را 
به جز  باالنشین  تیم های  تمام  عمال  کنید،  نگاه 
می شوند،  حمایت  دولــت  طرف  از  کامال  ما، 
مــســؤوالن  حمایت  از  ــر  اگ خصوصی  بخش 

می ماند ،  باقی  چرخه  در  قطعا  شود،  برخوردار 
بررسی  از  پس  که  می دهند  به ما  زمینی  گفتند 
می توان  آن  در  فوتبال  زمین  یک  نهایتا  فهمیدم 
تیم  همه  این  می توانیم  چطور  کــرد،  احــداث 
و  دهیم  جا  زمین  یک  در  تنها  را  تشکیالت  و 

کنیم؟ هم  پیشرفت 
 ۴  ،3 می گوییم  اگر  کــرد:  بیان  حمیداوی 
و  است  ورزش  برای  فقط  بدهید،  زمین  هکتار 
قسمتی  تنها  نداریم،  به آن  اقتصادی  نگاه  هیچ 
هتلینگ  بخش  بیاید،  اقتصادی  به نظر  شاید  که 
برای  فقط  هم  آن  اما  داریم،  برنامه  در  که  است 

تیم های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.
گفت:  سوبا  به  پدیده  بدهی  خصوص  در  وی 
به  می دادیم،  سوبا  به  دالر  هزار   3۵ روزی  باید 
لغو  توافق  این  برخی،  همکاری  عدم  خاطر 
شد، حکمی فیفا صادر کرده که 13۵ هزار دالر 
راهی  ما  وکیل  یکشنبه  بدهیم،  سوبا  به  باید 
پرونده  روز،  همان  انشالله  تا  می شود  ارمنستان 

حل شود.
با  تسویه  خصوص  در  پدیده  جدید  مالک 
بازیکنان این تیم گفت: بعد از اردویی که برگزار 
می شود، تمام بازیکنان را به ۵۰ درصد دریافتی 
رضا)ع(،  امام  از  بعد  باشگاه  مالک  می رسانیم، 

هستند. هواداران  فقط 
حمیداوی با تاکید بر اینکه دست گل محمدی 
و  بگوید  هرچه  است،  باز  کامال  بازیکن  برای 
بخواهد، اجرایی می شود، ادامه داد: نیم  فصل 
و  متفاوت  فوق العاده  نخست  نیم  فصل  با  دوم 

امتیاز جمع کردن بسیار سخت است.

گزارشخبر

معماریان: با نیروی 
انتظامی، آموزش و 

پرورش و آتش نشانی 
در حال مذاکره هستیم 

تا شرایط آموزش 
نیروهای جوان و 

مستعد را در رشته 
پارکور تدارک ببینیم

,,

2 یا 3 بازیکن باکیفیت باید به پدیده اضافه شود
گل محمدی در مورد جذب منشا و 

حسینی چه گفت؟

یحیی گل محمدی در مصاحبه ای به تشریح شرایط 
تیم مشهدی پرداخته است.

خبری  نشست  در  امروز  ظهر  محمدی  گل  یحیی 
نخست  فصل  نیم  ما  داشــت:  اظهار  پدیده  باشگاه 
را  نشیبی  و  پرفراز  روزهای  و  داشتیم  ماجراجویانه ای 
پشت سر گذاشتیم و با موفقیت نسبی توانستیم نیم 
فصل اول را پشت سر بگذاریم و نایب قهرمان شدیم. از 
مشکالت ما خبر دارید اما توانستیم با کمک مسئوالن 

باشگاه، مسیری موفقیت آمیزی را طی کنیم.
 وی همچنین افزود: باید تشکر کنم از همه کسانی 
که این اتفاق خوب را میسر کردند و فکر می کنم این 
و  است  خراسان  و  مشهد  برای  بزرگی  و  خوب  اتفاق 
فکر می کنم خیلی از مشکالت در نیم فصل دوم رفع 
مالکیت  زمینه  در  پدیده  تیم  سرمربی  شد.  خواهد 
جدید باشگاه پدیده نیز اضافه کرد: بخش خصوصی 
نیازمند حمایت است و فکر نمی کنم تاکنون در بخش 
خصوصی تیم داری بحثی سودآور بوده باشد و نیازمند 
حمایت هستند و آقای حمیدوای چون عاشق فوتبال 

است وارد این بخش شده اند.
گل محمدی در زمینه اتفاقات پیش رو در نیم فصل 
گفت: ما اردوهایی در دبی یا ترکیه خواهیم داشت و 
بازیکنانی که بازی نکردند یا کم بازی کردند از تیم ما 
جدا خواهند شد و در پی آن هستیم تا چند بازیکن 
را برای تقویت تیم اضافه کنیم. امتیاز گرفتن در نیم 
فصل دوم سخت تر خواهد بود و امیدواریم در نیم فصل 
برای  امکانات  و  بهتر  ما  تمرین های  برای  دوم شرایط 

عملکرد ما بهتر شود.
پدیده  ورودی  احتمالی  بازیکنان  مــورد  در  وی 
مانند حسینی و منشا گفت: درصدد هستیم دو سه 
و فکر نمی کنم  تیم اضافه کنیم  به  با کیفیت  بازیکن 
با جذب بازیکن متوسط کیفیت ما بهتر شود. اولویت 
با گرفتن بازیکن از لیگ است اما شرایط دشوار است 
چراکه خواهان پول های کالن هستند و ما نیز توانایی 
و  ندادیم  باشگاه  به  لیستی  نداریم.  را  آن  پرداخت 
اسامی مطرح شده تنها از طرف رسانه ها عنوان شده؛ 
خواهد  ارائه  باشگاه  به  مدنظر  بازیکنان  لیست  فردا 
شد تا برای جذب آن ها تالش شود. همچنین جذب 
بازیکن خارجی با کیفیت از اولویت های باشگاه است.

نقل و انتقاالت

خبر

خبر

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بردسکن 
مطرح کرد:

هزینه کرد ۴ میلیاردی برای مرمت 
و راه اندازی ده پروژه بین راهی 

نمازخانه و اثرتاریخی

زری جراح مدیرکل منابع انسانی 
شهرداری مشهد شد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
برای  ریال  میلیون  و ۴۰۰  میلیارد  گفت: ۴  بردسکن 
 ، تاریخی  اثر  ده  اندازی  راه  و  مناسب سازی  و  مرمت 
مذهبی و پروژه بین راهی نمازخانه در این شهرستان 

هزینه شده است.
احمدصابری زارع با بیان این مطلب افزود: در راستای 
ارائه خدمات الزم به گردشگران و زائران، مناسب سازی 
و را اندازی مکانهای بر پایی نماز ، طی چندسال اخیر، 
 ، تاریخی  اثر  ده  انــدازی  راه  و  مناسب سازی  و  مرمت 
مذهبی و پروژه بین راهی نمازخانه در شهرستان بردسکن 

با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به مرحله 
بهره برداری رسیده است.  وی افزود: برخی از این پروژه 
ها  همچون مساجد روستای حطیطه ،جالل آباد ، زیرک 
آباد به صورت مشارکتی با خیران  و مسجد جامع قدیم 
بردسکن با مشارکت دفتر امام جمعه و شهرداری بردسکن 
بوده است. وی تصریح کرد: مسجد بازار بردسکن ، مسجد 
جامع قدیم شهرآباد ، مسجد جامع قدیم سیف آباد و نیز 
احداث و راه اندازی مجتمع. بهداشتی و نمازخانه بین 
روستای  و  بجستان  جاده  در  آباد  رکن  روستای  راهی 
درونه در جاده طبس و پارک ارم در غرب شهر بردسکن 
و نیز سرویس و نمازخانه دهانه بیجورد در جاده سبزوار از 
جمله  آثار و پروژه های مرمتی بوده است که توسط میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بردسکن 
و با نظارت معاونت میراث فرهنگی و معاونت گردشگری 
و سرمایه گذاری استان از محل اعتبارات استانی و ملی 

مورد پیگیری و اقدام بوده است.

شهردار،  ریزی  برنامه  معاون  سوی  از  حکمی  طی 
مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد منصوب شد. در 
حکمی که به امضای شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد رسید، زری جراح 

به سمت مدیرکل منابع انسانی شهرداری منصوب شد.
بر نظارت در  این گزارش در حکم صادره  بر اساس 
قانون  استخدامی  مقررات  و  آیین نامه ها  اجرای دقیق 
کار و تامین اجتماعی، نظارت در تامین ارتباط اداری 
با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی،  شهرداری 

و  بخشنامه ها  تمامی  اجرای  و  ابالغ  نحوه  بر  نظارت 
ارزشیابی  امور  بر  نظارت  اجرایی،  دستور العمل های 
کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها و نظارت 
و  اشتغال  انتصاب،  استخدام،  امور  تمامی  انجام  بر 
جابه جایی کارکنان متناسب با نیاز شرکت و غیره تاکید 
شده است. گفتنی است، زری جراح پیش از این مشاور 

شهردار مشهد مقدس در امور بانوان بود.

گردشگری در  سرمایه  میلیارد  هزار   8 گردش 

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهرسازی شورای اسالمی شهر 
مشهد گفت: نگاه صرف درآمدی 

باعث آسیب رساندن به شهر می شود.
شورای  فصلی  نشست  در  نیا  مهدی  محمدهادی 
اجتماعی محالت منطقه یک شهرداری مشهد با اشاره 
به سازوکار جدید کمیته های نظارتی، اظهار کرد: در 
چارچوب فعلی مقرر گردیده هر عضو شورای شهر در 
برخوردار  کم  و  برخوردار  منطقه  یک  نظارتی  کمیته 
حضور داشته باشد تا بتوانیم در طول هفته به تمامی 
های  درخواست  پاسخگوی  و  کنیم  سرکشی  مناطق 
اقتصادی  اهمیت  بر  تاکید  با  وی  باشیم.  شهروندان 
قلب  درآمدی  لحاظ  به  منطقه  این  افزود:  یک  منطقه 
تاثیرات  تواند  می  نکته  این  که  است  اقتصادی  تپنده 

مثبت و منفی در پی داشته باشد. اوادامه داد: متاسفانه 
گردد  می  موجب  منطقه  یک  به  درآمــدی  صرف  نگاه 
مراکز شهر دچار زوال بشود که این موضوع درمرور زمان 

آسیب هایی را به شهر و منطقه وارد می کند.
وی با بیان اینکه مسئوالن شهری عالوه بر اقدامات 
روزمره باید نگاهی کلی به تحوالت شهر داشته باشند، 
تصریح کرد: الیحه ای تهیه شده تا با استفاده از مشوق 
خدماتی  های  کاربری  بتوانیم  گذاری  سرمایه  های 
استخرهای  ورزشــی،  های  سالن  سبز،  فضای  مانند 
سرپوشیده، سالن های سینماو... را در پروژه های بزرگ 
جانمایی کنیم. وی اضافه کرد: با تصویب این مصوبه 
های  کاربری  جانمایی  با  توانند  می  بزرگ  های  پروژه 
خدماتی در دل پروژه از تخفیف بسیار ویژه برای صدور 

پروانه بهره مند شوند.

شهردار منطقه ۶ از آماده باش 
کامل نیروهای اجرایی این منطقه 
برای رفع آبگرفتگی خبر داد. حجت 
اله حیدری گفت: منطقه ۶ یکی از مناطقی است که 
بیش از دو سوم آن را بافت فرسوده و کم برخوردار تشکیل 
این  به  بافت روستایی  الحاق  ادامه داد:  می دهد. وی 
بخش و نبود زیرساخت های الزم و ساخت و ساز هایی 
بر خالف اصول و قواعد شهرسازی شرایط را به گونه ای 
فراهم نموده که در زمان بارندگی ، شاهد آبگرفتگی به 
خصوص در شهرک شهید رجایی و شهرک شهید باهنر 
هستیم.   حجت اله حیدری با اشاره آماده باش کامل 
نیروهای اجرایی این منطقه برای رفع آبگرفتگی خاطر 
نشان کرد: اقدامات زیر ساختی مختلفی برای حل این 
معضل در منطقه ۶ به انجام رسیده و خوشبختانه امسال 

منطقه  در  آبگرفتگی  مــوارد  چشمگیر  کاهش  شاهد 
هستیم. وی تاکید کرد: در معابر اصلی آبگرفتگی عمده 
ای مشاهده نشد و اغلب موارد مربوط به معابر فرعی به 
خصوص در شهرک شهید رجایی بود که کلیه موارد در 
همان ساعات اولیه شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام 

شد.
هفته  یک  طی  چنین  هم  گفت:   منطقه ۶  شهردار 
و  روکش  منطقه  این  یک  ناحیه  اداره  همت  به  گذشته 
لکه گیری آسفالت در محالت محمدآباد و مصلی به اجرا 

درآمد.
وی تاکید کرد این طرح با اعتبار بالغ بر 3میلیارد ریال 
به منظور بهسازی معابر شهری، تسریع در حمل و نقل و 
تردد شهروندان و زیبا سازی فضای شهری صورت گرفت 
و حدود ۸۵۰۰متر مربع از معابر مذکور  بهسازی گردید .

اسالمی  شــورای  رئیس  نائب 
باید  ساالنه  گفت:  مشهد  شهر 
بیش از 2۰۰ اتوبوس در شهر مشهد 
نوسازی شود که در سال گذشته نیز همین تعداد اتوبوس 
جدید به ناوگان افزوده شد. حمیدرضا موحدی زاده در 
گفت وگو با خبرنگار ما درباره نوسازی ناوگان حمل ونقل 
عمومی اظهار کرد: نکته اول برای جلوگیری از آلودگی 
هوا استفاده از سوخت پاک برای اتوبوس ها و تاکسی ها 
است و باید بر اساس یک برنامه ریزی وسایل حمل ونقل 

عمومی را برقی کنیم.
وی افزود: البته قطعًا نمی توان در یک بازه زمانی کوتاه 
همه اتوبوس ها و تاکسی های شهر را برقی کرد اما باید به 
این سمت حرکت کنیم زیرا در کاهش آلودگی هوا نقش 
بسیار مهمی دارد اما می توان با یک برنامه ریزی ۵ ساله 

حمل ونقل عمومی را به این سمت سوق داد.
نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: برای 
نوسازی ناوگان اتوبوس رانی شهر مشهد باید ساالنه بیش 
از 2۰۰ اتوبوس جدید به شهر مشهد اضافه شود که در 
اضافه  ناوگان  به  تعداد  همین  حدودا  نیز  گذشته  سال 
شد و درواقع اگر ناوگان حمل ونقل درون شهری بخواهد 
همین  در  ساالنه  باید  باشد  شهروندان  نیاز  پاسخگوی 
حدود اتوبوس جدید خریداری شود و بدیهی است اگر 
دولت در این حوزه کمک نکند، بودجه شهرداری کفاف 

آن را نمی دهد.
باید  مشهد  شهر  بــرای  کــرد:  تصریح  زاده  موحدی 
با  تا  شود  خریداری  جهانی  استاندارد  با  اتوبوس هایی 
حداقل مصرف سوخت بیشترین بازدهی را هم داشته 

باشند.

لزوم نوسازی ساالنه بیش از 200 اتوبوس در شهر مشهدرفع کلیه موارد آبگرفتگی در اولین ساعات آغاز بارندگی در منطقه ششزوال مناطق مرکزی پیامد نگاه درآمدی

ابزار حفاری غیر مجاز در چناران 
کشف شد

کل  اداره  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
حوالی  در  مجاز  غیر  حفاری  ــزار  اب گفت:  ــوی  رض
گــزارش  به  شــد.  ضبط  و  کشف  چناران  شهرستان 
بنابر  افزود:  کیانی مقدم   امروز سرهنگ مجید  صبح 
گزارشات واصله مبنی بر حفاری غیر مجاز در ارتفاعات 
هفت کیلومتری چناران، نیروهای یگان حفاظت این 

شهرستان از محل بازدید کردند.
بازدید که در ارتفاع 2۰۰  وی اظهار داشت: در این 
متری از سطح زمین در محل دو دهنه غار انجام شد، 2 
حفاری غیر مجاز به عمق 1۵ و 12 متر که توسط افراد 

ناشناس صورت گرفته بود شناسایی گردید. 
وی ادامه داد: حفاران غیر مجاز یک دستگاه موتور 
نزدیک محل حفاری  را  برقی  مته  و یک دستگاه  برق 

مخفی کرده بودند.
سرهنگ کیانی مقدم گفت: با توجه به سرنخ هایی که 
به دست آمده برنامه ریزی برای دستگیری حفاران غیر 

مجاز در دست اقدام است.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی:
برنامه ای برای تجمیع و انحالل مراکز 

علمی کاربردی استان نداریم
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی 
گفت: به دنبال بررسی های صورت گرفته از سطح کیفی  
مراکزعلمی و کاربردی استان، درحال حاضر برنامه ای 

برای تجمیع و انحالل آن ها نداریم.
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  تشکری  مرتضی 
سامانه  ترین  منسجم  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
نظارتی و سامانه های آموزشی را در میان دانشگاه های 
بر عملکرد مراکز  آنالین  به صورت  کشور دارد؛ ما هم 
نظارت داریم و از طرفی نظارت یکپارچه ای بر روی آن ها 
وجود دارد.  وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی به 
لحاظ شاخصه های کیفی وضعیت مطلوبی دارد، افزود: 
تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  هیأت  با  همکاری هایی  ما 
و  داریم  رضوی  خراسان  استان  عالی  آموزش  کیفیت 
فعالیت مشترکی با یکدیگر انجام می دهیم و به ارتقای 

کیفیت آموزش عالی استان کمک می کنیم.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در دانشگاه جامع 
علمی کاربردی به لحاظ شاخص های نظارتی وضعیت 

بهتری نسبت به سایر دانشگاه های کشور داریم. 
تشکری یادآور شد: در حال حاضر 2۷  هزار دانشجو 
رضوی  خراسان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  در 
به تحصیل هستند و هشت هزار دانشجو در  مشغول 

مهرماه جاری جذب این دانشگاه شدند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری :

 جلوگیری از فعالیت واحدهای آالینده چرمشهر 

تبیین دستاورده های گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در جلسه شورای اداری شهرستان جوین 

امورعمرانی  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
دوهفته  :ظرف  گفت  رضوی  خراسان  استانداری 
نظریه کمیته کارشناسی با محوریت شرکت شهرک 
زیست  محیط  کل  اداره  و  دریافت  صنعتی  های 
استان نسبت به برخورد قانونی با این واحدها اقدام 

و از فعالیت آنها جلوگیری نماید.
خراسان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوی وحید قربانی در جلسه کارگروه ساماندهی 
افزود : صنایع  رود  احیاء کشف  و  استان  فاضالب 
می  ایجاد  که  آلودگی  میزان  برحسب  چرمشهر 
کنند دسته بندی و در چارچوب یک چک لیست 

در  گرفته  صورت  تغییرات  میزان  تا  اند  شده  رصد 
ایجادآلودگی توسط آنها مشخص شود.

وی تصریح کرد : حذف رسوبات، جداسازی نمک 
کاهش  برای  گرفته  صورت  اقدامات  جمله  و...از 
که  شده  موجب  و  بوده  چرمشهر  صنایع  آلودگی 
بر اساس گزارش آزمایشگاه مرجع ، میزان فلزات 

سنگین به حد استاندارد نزدیک شود.
وظایف  چرمشهر  کارخانجات  باید   : افزود  وی 
خود را در این رابطه انجام دهند تا فاضالب خروجی 
آنها به حد استاندارد مطلوب محیط زیست برسد 

ودر این راستا نظارت ها ادامه می یابد.

که  واحدها  از  معدودی  تعدادی  مورد  در  وی 
 ، است  قرار   : گفت  هم  ندارند  مناسبی  شرایط 
ظرف دوهفته نظریه کمیته کارشناسی با محوریت 
کل  اداره  و  دریافت  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
قانونی  برخورد  به  نسبت  استان  زیست  محیط 
جلوگیری  آنها  فعالیت  از  و  اقدام  واحدها  این  با 

نماید.
گرفته  صورت  اقدامات  گزارش  جلسه  این  طی 
برای انتقال پساب به غرب مشهد نیز  ارائه و عنوان 
قرار  کشاورزی  های  چاه  آب  با  پساب  این  که  شد 
است تهاتر شده و آب زیرزمینی با کیفیت مطلوب 

به مشهد انتقال یابد.
میان  توافق  با  زودی  به  امر  این   ، اساس  براین   
شرکت های آب منطقه ای و آبفای مشهد اجرایی 

می شود.
خانه  تصفیه  پساب  مدیریت  گزارش  همچنین 
خین عرب ارائه و مقرر شد شهرداری مشهد 3۰۰ 
لیتربرثانیه پساب را از این تصفیه خانه دریافت کند 
رعایت  با  تکمیلی  خانه  تصفیه  احــداث  از  پس  و 
به  سبز  فضای  در  محیطی  زیست  مالحظات 
کارگرفته و در قالب تهاتر از منابع خود،  آب تصفیه 

شده را به شرکت آبفای مشهد تحویل دهد.

نقابی - جوین_خبرنگارصبح امروز: جلسه تبیین 
انقالب  پیروزی  سالگرد   چهلمین  دستاوردهای 
محل  در  اداری   شورای  اعضای  حضور  با  اسالمی 
سالن شهدای دولت فرمانداری برگزار گردید . در این 
جلسه فرماندار شهرستان جوین به تبیین دستاورد 
های انقالب اسالمی در آستانه چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی پرداخت و در ادامه افزود : ما در یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمنان قسم خورده نظام 
می باشیم که با تشکیل اتاق های فکر در حال بررسی  
وارائه  راهکار های مختلف برای فشارهای بیشتر به 
جمهوری اسالمی ایران و تبع آن ایجاد نارضایتی و نا 
امیدی مردم از نظام هستند؛ که این وظیفه یکا یک ما 
می باشدتا در راستای  ایجاد امید به نظام با تببین و 
گفتمان دستاورد های مختلف و بزرگ نظام در کشور 

و در شهرستان با این موضوع مبارزه کرده و همچون 
گذشته سر بلند تر از همیشه پیروز باشیم . حسین 
جمشیدی خاطر نشان کرد : باید سعی شود اعضای 
ستاد گرامیداشت دهه فجر امسال و جشن ۴۰ سالگی 
انقالب را با نگاهی متفاوت نسبت به قبل برنامه ریزی 
نموده و با تببین دستاوردهای انقالب و کارهای انجام 
شده در بین شهروندان برنامه های جذاب را به اجرا 
. وی  یابد  افزایش  و نشاط در مردم  تا شور  گذاشته 
تصریح کرد : در طول ۴۰ سال انقالب اسالمی کارها 
بزرگی در کشور و دولت ها شکل گرفته است به گونه ای 
که ما هم اکنون رتبه ۸ در تولید علم را در جهان به خود 
اختصاص داده ایم که الزمه تداوم رشد و شکوفایی در 
کشور اتحاد و وحدت می باشد که متاسفانه گروه های 
سیاسی برای به ثمر رسیدن اهداف خود با استفاده از 

تریبون های در اختیار این خدمات و تالش ها را نادیده 
گرفته و هر مکان که قصور و کاستی آن هم بخاطر 
ثمره دوران قبل رخ داده است را غیر واقعیانه بزرگ 
نمایی نموده و آب به آسیاب دشمن می ریزند و این 
امر باعث نارضایتی و نا امیدی مردم به نظام می شود 
. جمشیدی افزود : یکی از آرمان های انقالب اسالمی 
این بود که عدالت اجتماعی در عرصه های مختلف 
رعایت شود که نمونه ان را می توان به ایجاد زیر ساخت 
های عمرانی از قبیل گاز ، برق ، آب و ... دانست که 
به حمد خداوند متعال این آرمان به خوبی تحقق یافته 
است بگونه ای که در شهرستان جوین در بحث گاز 
رسانی 9۸% از روستاهای ما تا پایان سال ازنعمت گازبر 

خوردارمی شوند.
نماینده عالی دولت اظهار داشت : یکی از مهمترین 

دستاورد های انقالب اسالمی امنیت کنونی کشور می 
باشد که مهمترین توسعه هر کشوری توسعه سرمایه 
انسانی است ورتبه کشور به گفته سازمان های جهانی 
در این زمینه  افزایش یافته است که شاخص های ان  
قدرت خرید ، تعداد سالهایی که افراد در حال آموزش 
می باشند و بهداشت و متوسط امید به زندگی می 

باشد .
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داره 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
کالسه  پرونده  خصوص  در  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اصالحی  آگهی 
139۷11۴۴3۰۶۰13۰۰۰۰2۶ مربوط به تقاضای آقای یوسفعلی دهقان مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره 
12/9۷/۵۵۷3-139۷/۰۸/2۶ و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره 139۷/۰۸/2۸- 12/9۷/۵۶12 رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادره به شرح زیر اصالح 

می گردد.
 ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۵۸۵/۴۰ مترمربع پالک شماره 2۰1۴ فرعی از ۶ اصلی واقع در اراضی بیدخت بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت خود 

ایشان تایید می گردد.
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت یک 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: 97/10/16

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

)9/412( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5577و5578(
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 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۵۵۷۷ 
و 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۵۵۷۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد حصاری فرزند حسین به شماره شناسنامه 1۰۷ صادره از نیشابور و آقای فضل اله مهرآبادی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 
2 صادره از نیشابور هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷2۵/۶۵ متر مربع از پالک شماره 93 فرعی از 3۵ اصلی واقع در اراضی گذر صالحی 
بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضیان و محل مالکیت آقای محمد روح آبادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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:97/10/01 - تاریخ انتشار دوم:97/10/16

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

اصالحیه
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه خانم صدیقه عابدی دارای شناسنامه 31۰9 به شرح دادخواست به کالسه 9۷/۴2۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالم عباس معصوم شاهی به شناسنامه ۵۶ در تاریخ 9۵/۰۵/2۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1- علی معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش 1۵2 ت.ت 13۵9 فرزند متوفی
2- رضا معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش 1۶۵ ت.ت 13۵۷ فرزند متوفی

3- حسن معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش ۰۸9۰۵۷۷۸2۸ ت.ت 13۶۸ فرزند متوفی
۴- مریم معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش 333۰ ت.ت 13۶۰ فرزند متوفی

۵- مژده معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش 1۴2 ت.ت 13۶۴ فرزند متوفی
۶- صدیقه عابدی فرزند حسن ش.ش 31۰9 ت.ت 133۸ همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶2 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

مصوری - رئیس شورا – شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بردسکن

)9/414( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5739(
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 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۵۷39 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسن امینی زاده فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 291 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 192/33 متر مربع از پالک شماره 1۵۰ فرعی از 
2۰۰ اصلی واقع در اراضی قاضی آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین خادمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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:97/10/01 - تاریخ انتشار دوم:97/10/16 م الف2019

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

)9/411( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5742(
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 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۵۷۴2 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین خالویان فرزند علی به شماره شناسنامه 92 صادره از زبرخان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 131/۷1 متر مربع از پالک شماره 1۷۰ فرعی از 23۴ 
اصلی واقع در راضی حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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:97/10/01 - تاریخ انتشار دوم:97/10/16 م الف 2020

علی امینی-رئیس ثبت اسناد وامالک نیشابور

)9/415( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5338(
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 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۵33۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد حسین نجف آبادی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 2۸۴۰۷ صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۸۷/۸ متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 1۷1 فرعی و کل پالک ۶۰۷ فرعی از 23۸ اصلی واقع در اراضی سروستان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله نجف آبادی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند 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:97/10/01 - تاریخ انتشار دوم:97/10/16 م الف 2018

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

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 139۷۶۰3۰۶۰13۰۰1۷۶۵ 
– 139۷/۰9/2۰ 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 رضا پرکم بشماره شناسنامه ۰91۰۰۴9۶۶1 و کدملی ۰91۰۰۴9۶۶1 صادره از گناباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 111/12 
مترمربع پالک شماره 19۵ فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای ابوالقاسم پاینده و خانم معصومه پاینده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/01

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

)9/413( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5743و5744(
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 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۵۷۴3 
و 139۷۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۵۷۴۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت الله بقیعی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 191 صادره از بخش سروالیت نیشابور و خانم آمنه بقیعی فرزند محمد علی به 
شماره شناسنامه 3۷۷ صادره از بخش سروالیت شهرستان نیشابور هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰3/3 متر مربع از پالک شماره ۵ فرعی 
از ۵1 اصلی واقع در اراضی کریم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عباس وثوقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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:97/10/01 - تاریخ انتشار دوم:97/10/16

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
میوه ایران باید آخوند خراسانی ها باشد/واکنش سردار نقدی به حواشی اخیر درباره عملیات کربالی ۴

جزئیات خواستگاری و عروسی دختر روحانی افشا شد/وام ازدواج ۴0 میلیون تومان می شود؟!

واکنش فرزند کروبی به ادعای باهنر درباره 
حصر

حسین کروبی با بیان اینکه آقای باهنر گفتند که سال 
قاطعیت  با  کرد:  تاکید  شود،  حصر  رفع  بوده  قرار   9۶
واقع  خالف  سخن  این  می کنم  اعالم  و  رد  را  نظر  این 
دولتی ها  با  من  سال ها  این  در  که  دلیل  این  به  است، 
تا به حال هیچ  و غیردولتی ها در ارتباط بوده و هستم 
می خواستند  که سال گذشته  نشده  این  کسی مدعی 
کروبی  آقای  نامه های  آن  از  بعد  تا  کنند،  حصر  رفع 

موضوع را به هم زده باشد.
واکنش حضرتی به سخنان باهنر

شورای  مجلس  در  تهران  نماینده  حضرتی،  الیاس 
» آقای  نوشت:  خود  توییتری  حساب  در  اسالمی، 
مهندس باهنر خبر داده اید که مساله  حصر در سال 9۶ 
مانع  کروبی  آقای  نامه  اما  بود  رسیده  نهایی  مرحله  به 
آن شد. بعنوان کسی که از ابتدای مجلس دهم پیگیر 
پرونده حصر بوده و مالقات های متعددی رادراین زمینه 
در  جنابعالی  می رسد  نظر  به  که  می گویم  داشته ام، 

جریان پشت پرده پرونده حصر نیستید.«
میوه ایران باید آخوند خراسانی ها باشد

گفت:  شیعیان  تقلید  مرجع  آملی  جوادی  الله  آیت 
نفر  ــزار  ه به  گذشته  در  نجف  طلبه های  حداکثر 
نداشتند،  اختیار  در  هم  زیادی  امکانات  و  نمی رسید 
امکانات  نفر هستیم، همه  پنجاه هزار  از  بیش  ما  اآلن 
نیز هست، این کشور هم به برکت خون شهداء طیب و 
طاهر شد، لذا باید میوه طیب و طاهر بدهد، میوه ایران 
باید آخوند خراسانی ها باشد، آقای نائینی باشد، آسید 
این ها  باشد،  آقای خوئی  باشد،  امام  باشد،  ابوالحسن 

باشد، چرا ما جزء این افراد نباشیم؟
واکنش »ده نمکی« به حذف نرده های نماز 

جمعه
مسعود ده نمکی کارگردان سینما و تلویزیون با انتشار 
تصویری از حجت االسالم حاج علی اکبری امام جمعه 
موقت و جدید تهران در واکنش به برداشتن میله ها در 
نماز جمعه هفته گذشته، در اینستاگرام نوشت:خدا را 

شکر گر چه دیر بود ولی شروع خوبی بودزمانی به خاطر 
این مطالبات و مطالب در نشریه شلمچه و جبهه متهم 
به افراطی گری می شدیم و حاال در تریبون های رسمی 
غلط  های  روش  اصالح  در  مهم  شودمسئله  می  طرح 

مرد زمان خود بودن است
مجازی  فضای  بدون  رسانه  ضرغامی: 

مفهوم ندارد
اینکه  بیان  با  صداوسیما  اسبق  رییس  ضرغامی، 
روش های کارمندی در عرصه رسانه توان اقناع سازی 
شبکه  هزار   2 حدود  از  افراد  گفت:  ندارد،  را  مخاطب 
ایستگاه  عنوان  به  را  شبکه   1۰ معموال  ای  ماهواره 
کند  سعی  باید  ما  ملی  رسانه  لذا  و  کنند  می  انتخاب 
شبهه  به  اشاره  با  وی  باشد.  ها  ایستگاه  این  از  یکی 
خاطرنشان  مجازی،  فضای  در  دشمن  دینی  افکنی 
مستقیم  روش  دو  به  باید  شبهات  به  پاسخگویی  کرد: 
پاسخگویی  باید  گاهی  بگیرد.  صورت  غیرمستقیم  و 
های  روش  از  باید  گاهی  و  باشد  سریع  و  مستقیم 
عالی  شورای  عضو  کنیم.  استفاده  پدافندی  و  آفندی 
انقالب فرهنگی با بیان اینکه امروز رسانه بدون فضای 
مجازی مفهوم ندارد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از 
تولیدات صداوسیما نشأت گرفته از فضای مجازی است 
های  شبکه  ای  رسانه  جنگ  اتاق  مقابل  در  باید  لذا  و 

رقیب روشن و سریع عمل کنیم.
محمدرضاخاتمی  ــاره ی  درب زودی  به 

تصمیم گیری می شود
فردی  پرونده  درباره ی  تهران  دادستان  دولت آبادی 
انتخابات  که اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون رای در 
سال ٨٨ شده بود گفت:مطابق بررسی ها این اظهارات 
دادستانی  به  قبل  هفته  فرد  این  و  نداشت  صحت 
مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در 
مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد. فردی که در 
زمینه کاغذ چندی پیش دستگیر شد در حال تحقیق 
و بازجویی است. در دادستانی پنج پرونده در رابطه با 
کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند. 
در روز های اول رقم ارزی که اعالم شد سی میلیون دالر 

بود، اما طبق اخرین تحقیقات، این افراد ١٨٠ میلیون 
نکردند  وارد  کاغذ  و  فروخته  یا  و  کرده  دریافت  ارز  دالر 
آزاد  بازار  در  صوری  فاکتور های  تهیه  با  را  کاغذ ها  یا  و 

فروخته اند. /میزان
اخیر  حواشی  به  نقدی  سردار  واکنش 

درباره عملیات کربالی ۴
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه در خصوص عملیات 
کربالی ۴ و زیر سوال رفتن مدیریت جنگ، گفت: در 
جبهه  از  و  بودند  ترسویی  افراد  سری  یک  جنگ  زمان 
توجیه  را  خود  کار  خواستند  همان ها  کردند  می  فرار 
کنند و این دست حرف ها را بیان کردند که اصال درست 
محمدرضا  ندارند.سردار  علمی  مبنای  هیچ  و  نیست 
نقدی با اشاره به اظهارات محسن رضایی در خصوص 
جنگ،  مدیریت  رفتن  سوال  زیر  و   ۴ کربالی  عملیات 
خصوص  در  دقیق  و  نهایی  قضاوت  داشــت:  اظهار 
مدیریت جنگ را امام خمینی)ره( داشتند که در پیامی 
مدیریت صحیح  با  فرمودند "شما  بسیجیان  به  خطاب 
را  اسالم  شود  می  که  دادید  نشان  تحمیلی  جنگ  در 
در جهان حاکم کرد".وی ادامه داد: کشوری با دستان 
خالی و بدون حتی یک حامی بین المللی به مقابله با 
تمام قدرت های دنیا رفت . اصال آمار تجهیزات و ادوات 
ما با طرف مقابل قابل قیاس نبود و بر همین اساس من 
معتقد هستم که مدیریت زمان جنگ به اصطالح از آب 

کره گرفتن بود.
دختر  عروسی  و  خواستگاری  جزئیات 

روحانی افشا شد
از  بیان جزئیاتی  به  در گفتگویی  زاده  کامبیز مهدی 
پرداخته  جمهور  رئیس  دختر  با  ازدواج  و  خواستگای 

است:
به  تصمیم  می خوانیم:  گفتگو  این  از  بخش هایی  در 
ازدواج زمان مشخصی که ندارد، ولی من دورادور نسبت 
به شخص رئیس جمهور و خانواده ایشان ارادت داشتم. 
گویای  نیز  اخیر  سال های  طی  مقاالتم  و  سخنرانی ها 
این مدعاست. ولی ایشان نه من و نه خانواده ام را قبال 
آقازاده  رفیق  نه  و  آقازاده هستم  نه  نمی شناختند. من 

دارم. دست روزگار بود و مرا به سمت و سوی این ازدواج 
نیکو کشید. بله بسیاری دوست دارند و اصال آرزو دارند 
این  شوند.  کشور  یک  جمهور  رئیس  داماد  بتوانند  که 
گونه نیست. آقای روحانی یک دوره رئیس جمهورند و 

دیگر آن موقعیت را ندارند.
بودند،  جمهور  رئیس  دختر  همسرم.  که  این  برای 
انتخاب خودم هم هستم و  انتخاب شان نکردم و روی 
آقای  شخص  بود.  خواهم  پایبند  شان  خانواده  و  او  به 
و  نظام  ــران،  ای عاشق  که  کسی  عنوان  به  را  روحانی 
ارزشمند  فعالیت های  و  دارم  دوست  است.  رهبری 
ایشان در این چند سال تا ابد باقی می مانند. در زمان 
انتخابات یادداشتی با عنوان »روح آنی با آمدن روحانی 
آن  به  بسیار  کماکان  که  نوشتم  شد«  دمیده  کشور  در 
معتقدم. آقای روحانی همواره به دلیل سوابق انقالبی 
عنوان  به  برایم  خود،  مدبر  و  قدرتمند  شخصیت  نیز  و 
برای  بزرگی  کار های  ایشان  اند.  بوده  الگو  جوان،  یک 
درباره  بعدا  تاریخ  که  اند  داده  انجام  انقالب  و  نظام 
آن ها قضاوت خواهد کرد. هم ایشان به ویژه به واسطه 
جایگاه شان تحقیقات کاملی را درباره من انجام داده 
بودند و هم من به واسطه پرس و جو از استادان و هم 
خو  و  خلق  دربــاره  دانشگاه  در  همسرم  کالسی های 
حق  این  کردم.  تحقیق  اش،  اخالقی  خصوصیات  و 
او،  به  خودم  معرفی  جریان  در  است.  خانواده ای  هر 
بسیار محکم و با اعتماد به نفس حاضر شدم. من نخبه 
نیستم، ولی سعی کردم در زندگی روی پاهایم بایستم 
به  زندگی گفتم.  و مراحل مختلف  از خودم، سوابقم  و 
آقای رئیس جمهور هم گفتم روی پای خودم ایستاده ام 
که این استقالل برایشان قابل توجه بود و گفتند از این 
شخصیت خوش شان آمده است اولین دیدارم با رئیس 
دولت در دفتر شخصیشان انجام شد. وی در این گفتگو 
که با همشهری جوان انجام شده می گوید: آقای رئیس 
جمهور از من در خصوص خانواده ام سؤال کردند و من 
من  درباره  شما  به  مگر  گفتم  جواب  در  شوخی  به  هم 

نگفته اند که با لبخند ایشان مواجه شد.
وحدت  تحکیم  لزوم  پیرامون  روحانی  آقای  ادامه  در 

خانواده و ساده گرفتن زندگی و احترام بین زن و شوهر 
که  آوردنــد  چای  ما  برای  بین  این  در  کردند.  صحبت 
هردو فنجان تا پایان جلسه دست نخورده باقی ماند و 
سرد شد. در خالل صحبت ها آقای روحانی به صراحت 
پرسیدند که از من چه می خواهید. بنده هم با شوخی 
جواب دادم که آقای رئیس جمهور من دنبال میز نیستم 
و این میز ها گذرا هستند. من چیزی از شما نمی خواهم 
جز نگاه و عطوفت پدرانه شما در نهایت ایشان تصمیم 
را به همسرم )دختر خانم شان( واگذار کردند و گفتند 
که باید استخاره کنم. پس از پایان صحبت های ایشان 
با مناعت طبع بسیار خودشان مرا تا دم در دفتر بدرقه 
کردند. با 1۰۰ نفر مراسم بسیار ساده ای را برگزار کردیم 
فقط  نبود.  دعوت  هم  مجلسی  نماینده  و  وزیر  هیچ  و 
آقای جهانگیری و چندنفر از دوستان و نزدیکانشان در 
مراسم حاضر شده بودند و اگر به عقب بازگردم باز هم 

همین کار را می کنم.
دستور قوه قضائیه به پلیس برای توقیف 

خودرو رانندگان مست
دادستان تهران گفت: به پلیس دستور داده شده که 
خودروی رانندگان مست را توقیف کنند، در این زمینه 
دستور کتبی صادر شده و تا پایان زمان مقرر نباید این 
گونه خودرو ها رفع توقیف شود. عرضه مشروبات الکلی، 
جرم  رستوران ها  و  هتل ها  جمله  از  عمومی  اماکن  در 
کار  این  از  شده  خواسته  اتحادیه ها  و  پلیس  از  است، 
جلوگیری کنند. عفاف و حجاب سیاست رسمی کشور 
ناقض  اخالقی  مفاسد  با  مرتبط  جرایم  ارتکاب  و  است 
تومان  میلیارد   ٢٥٠ ثامن  سکه  است.  سیاست  این 
بدهی دارد؛ حدود 1۰۰ میلیارد تومان آن موجود است.

آماری که باید آن را جدی گرفت
زهرا عبداللهی، رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت: تغذیه نقش مهمی در کنترل و پیشکیری از 
درصد   ۶۰ حال  عین  در  دارد.  غیرواگیر  بیماری های 
چاقی  و  وزن  اضافه  کشور  در  سال   1۸ باالی  جمعیت 
انواع  و  فشارخون  دیابت،  عامل  این  خود  که  دارنــد 
قند،  حد  از  بیش  ایرانیان  متاسفانه  سرطان هاست. 

باید  دلیل  همین  به  و  می کنند  مصرف  چربی  و  نمک 
پیدا  کاهش  غذایی  محصوالت  در  چربی  و  نمک  قند، 
و  غذا  سازمان  غذایی،  صنایع  همکاری  با  که  می کرد 
که  داریم  بازار  در  محصوالتی  استاندارد  سازمان  دارو، 
پیدا کرده است و در  قند، نمک و چربی آن ها کاهش 
حال حاضر ۴۰ محصول داریم که قند آن ها کاهش پیدا 

کرده است./مهر

شهرام  انتظار  در  مدت  طوالنی  حبس 
جزایری

در  تهران  دادستان  ــادی  آب دولــت  جعفری  عباس 
با  رابطه  در  ایران  تعاون  اتاق  رییس  با  نشست  حاشیه 
گفت:پرونده  جزایری  شهرام  پرونده  وضعیت  آخرین 
شهرام جزایری که در یکی از شهرستان ها دستگیر شده 
بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر شد و 
این فرد در دادگاه بدوی به حبس نسبتا طوالنی محکوم 
شده است، ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست پس از 

قطعیت، میزان آن اعالم خواهد شد. خبرآنالین
وام ازدواج ۴0 میلیون تومان می شود؟!

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  پژمانفر،  نصرالله 
از  ازدواج هر یک  وام  بودجه سال 9۸  در  گفت: دولت 
گرفته  نظره  در  میلیون   1۵ جاری  سال  مانند  را  زوجه 
است، برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش وام ازدواج 
رفتن  باال  و  تورم  افزایش  به  توجه  با  را مطرح کرده اند. 
وام  افزایش  پیشنهاد  نمایندگان  از  برخی  قیمت ها، 
ازدواج هر یک از زوجه به 2۰ ملیون را مطرح کرده اند که 
برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می شود تا درباره 
باال رفتن قیمت ها  با  پیشنهاد تصمیم گیری شود.  این 
قطعا وام 1۵ میلیونی برای ازدواج کافی نیست، چندین 
توجه  با  هستند،  ازدواج  وام  دریافت  نوبت  در  نفر  هزار 
به اینکه هزینه ها برای آغاز زندگی باالست، افزایش وام 
ازدواج می تواند عاملی برای تشویق جوانان به ازدواج و 

تشکیل خانواده باشد/ تسنیم
منبع/تابناک

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: 06:43اذان مغرب: 16:50 

اذان صبح فردا: 05:12

نیمه شب شرعی:22:51

غروب آفتاب:16:30 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:36

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 سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، زیرا تقوا كلید 

استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
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511/3سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی ابالغ اجرائیه به 2 نفر از ورثه مرحوم مهدی شاکری ترشیزی

بدین وسیله به خانم ها زهرا شاکری فرزند حبیب اله تاریخ تولد 13۴۵/۰3/۰۶ شماره ملی ۰۸9۰2۶2۰۶3 شناسنامه شماره ۰۸9۰2۶2۰۶3 و محترم شاکری ترشیزی فرزند 
حبیب اله تاریخ تولد 132۵/3/2۴ شماره ملی ۰9۰1۰۰2۷39 شماره شناسنامه 9۶ همگی به نشانی: کاشمر خ امام جنب درمانگاه فاطمه الزهرا ابالغ می شود که خانم زهرا 
بوستانی سرحوضکی جهت وصول مهریه به تعداد ۷۰ عدد سکه طال کامل تمام بهار آزادی به استناد سند ازدواج9339 مورخ 13۸۸/2/1۸ علیه مورث شما اجرائیه صادرنموده 
وپرونده اجرائی به کالسه 139۷۰۴۰۰۶223۰۰۰۵۴۵  دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارشات مورخ 13۸۸/2/19 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
، لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 1۸ و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز 

ازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
محمد محمدزاده – رئیس ثبت اسناد کاشمر


