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در صفحه 5 بخوانید

شعر طنز مشهد جای پیشرفت زیادی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی اعالم کرد

صدور مجوز گمانه زنی در بقایای 
معماری کوچه چهار باغ مشهد

برگزاری نشست خبری صالح نژاد پس از 17 ماه

اداره ورزش و جوانان مشهد
 پولدار شد!

در گفت وگو با »صبح امروز« مطرح شد

باشگاهی برای کارآفرینی

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت مطرح کرد

ترمیم اعتماد مردم از مهمترین 
چالش های امروز

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی خبر داد

پیشی  گرفتن آمار کودکان کار 
ایرانی از اتباع خارجی

بنایی 
گروه های سیاسی به جای جناح 

گرایی به فکر مصلحت کشور باشند

معاون امور هنری و سینمایی اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: تمام 
فیلم ها درمشهد روی پرده می رود اگرچه پول شهرداری هم برای اکران تمامی فیلم های 

جشنواره فجر کافی نیست و باید بخشی از هزینه ها را از طریق دیگری تامین کنیم...

در حالی که بسیاری از ناظران منتظر دیدن اقدامات اتحادیه اروپا برای جبران خسارت های 
اقتصادی خروج آمریکا از توافق هسته ای هستند، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، 

در اقدامی قابل تامل، ایران را به اعمال تحریم های شدید تهدید کرده است. اخیرا 
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار از برگزاری یک جلسه پرتنش میان...

اکران تمامی 22 فیلم فجر
در 4 سینمای مشهد   

 SPV اروپایی ها در مقابل
امتیاز می خواهند

گزارش ویژه

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید
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»صبح امروز« مقابله با سرطان را بررسی می کند

گفت وگوی اختصاصی با »ناصر فیض« طنزپرداز صاحب نام کشور

دبیر جشنواره فیلم فجر مشهد خبر داد

ساز و کار ویژه مالی، تحت تاثیر تنش ایجاد شده میان ایران و قاره سبز بر سر برنامه موشکی کشورمان

کارآفرینی محور اصلی رشد و توسعه است. اشتغالزایی، 
افزایش سود و سرمایه، تقویت حوزه های تولید و تجارت 
تنها بخشی از کارهایی است که می توان با »کارافرینی« 

محقق کرد. وقتی که بحران یا رکودی...

در صفحه  4  بخوانید

زندگی سبک  اصالح  با  پیشگیری 

برگزاری انجمن های شعری، روال جدیدی در گردمان های ادبی 
نیست اما در این میان جلسات شعر طنز به صرف فضای شاد ومتفاوت، 
همیشه بازار داغ تری داشتند...

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8



دیدن  منتظر  ناظران  از  بسیاری  که  حالی  در 
خسارت های  جبران  بــرای  اروپــا  اتحادیه  اقدامات 
هستند،  هسته ای  توافق  از  آمریکا  خروج  اقتصادی 
اقدامی  در  فرانسه،  خارجه  وزیر  لودریان،  ایو  ژان 
قابل تامل، ایران را به اعمال تحریم های شدید تهدید 
نخستین  برای  رویترز  خبرگزاری  اخیرا  است.  کرده 
بار از برگزاری یک جلسه پرتنش میان مقامات ایرانی 
و اروپایی در تهران خبر داد. جلسه ای که باال گرفتن 
تنش ها بین تهران و بروکسل را نشان داد. سید عباس 
جلسه،  این  در  ایران،  خارجه  وزیر  معاون  عراقچی، 
در  کم کاریشان  دربــاره  اروپایی ها  که  داشت  انتظار 
انتظار  برخالف  اما  بگویند،  سخن  هسته ای  توافق 
عراقچی، اروپایی ها اعالم کردند که دیگر آزمایش های 
موشکی و علمیات ترور ادعایی ایران در خاک اروپا را 
تحمل نمی کنند. امری که موجب شد مقامات ایران، 
برخالف رویه های معمول دیپلماتیک، ناگهان از جای 
خود برخیزند، از اتاق خارج شوند و درب اتاق را محکم 
ببندند. یک روز پس از این جلسه، اتحادیه اروپا برای 
نخستین بار پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک 
اگر چه  کرد.  اعمال  ایران  علیه  تحریم هایی  )برجام( 
این تحریم ها نمادین بود، اما نشان داد تنش ها بین 
اقدامات  تنها  نه  اروپایی ها  و  گرفته  باال  اروپا  و  ایران 
برای جبران خسارت های خروج  و ملموسی  اساسی 
افزایش  برای  بلکه  انجام نمی دهند،  برجام  از  آمریکا 
فشار بر ایران برنامه ریزی می کنند. در حالی که برخی 
ناظران، منتظر رونمایی از سازوکار ویژه اروپایی برای 
تسهیل تجارت میان ایران و اروپا هستند، اروپایی ها، 
به موازات تالش برای رونمایی از SPV، خود را برای 
و  موشکی  برنامه  علیه  مشترک  بیانیه  یک  صــدور 
نیز اعمال تحریم های  و  ایران  فعالیت های منطقه ای 
بنا  آماده می کنند.  آینده  روز های  تهران در  بر  جدید 
به گفته منابع اروپایی، اختالف در اتحادیه اروپا بر سر 
از SPV و صدور  این است که از دو اقدام - رونمایی 
شود.  اعالم  زودتر  یک  کدام  محکوم کننده-  بیانیه 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
اروپا، نگران است که شتابزدگی اروپا فروپاشی توافق 
به همین دلیل، مایل است  را تسریع کند.  هسته ای 
که اول SPV اعالم شود و سپس بیانیه وزرای خارجه 
اظهارات  حال،  این  با  شود.  صادر  ایران  علیه  اروپا 
حتی  اروپایی ها  که  داد  نشان  فرانسه  خارجه  وزیر 

قبل از رونمایی از سازوکار ویژه، مایلند به طور جدی 
گفتگو های موشکی را دنبال  کنند. لودریان که چند 
روز پیش از سازوکار ویژه حمایت کرده بود، گفته است 
از ایران می خواهد فعالیت موشکی اش را  که فرانسه 
محدود کند. لودریان تصریح کرد: »ما آماده ایم که اگر 
گفتگو ها به نتیجه نرسد، قویا تحریم هایی )علیه ایران( 

اجرا کنیم. آنها )ایرانیان( این را می دانند.«
وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام 
اظهارات  به  پاسخ  در  ایران،  خارجه 
غیرقابل  ضمن  فــرانــســوی،  مقام 
مذاکره دانستن توان موشکی ایران، 
تحریم  هرگونه  که  است  کرده  اعالم 
نظر  تجدید  به  ها  اروپایی  جانب  از 
شد.  خواهد  منجر  آنها  با  روابط  در 
شاید بتوان اظهارات لودریان را نشان 
دهنده این مسئله دانست که اروپایی 
 SPV ها برای راه اندازی کانال مالی
موشکهای  برنامه  زمینه  در  ایران  از 
بالستیکی امتیاز می خواهند. طبق 
فرانسه  است  قرار  گزارش ها  برخی 

از سازوکار SPV میزبانی کند. احتماال در پشت پرده، 
ضمن  ــران،  ای با  موشکی  مذاکرات  در  فرانسوی ها 
اشاره به مخالفت سرسختانه آمریکا با سازوکار مزبور 
درخواست  ایرانی  همتایان  از  آن،  دشواری های  و 
موشکی  برنامه  علیه  محدودیت هایی  که  می کنند 
تاسیس سازوکار  اعالم  آنکه  نکته دیگر  اعمال کنند. 
بود.  خواهد  صوری  هم  میالدی  جاری  ماه  در  ویژه 
این سازوکار قرار است در ماه جاری 
دیگر  ماه  چندین  تا  اما  شود،  اعالم 
کم  واقع،  در  شد.  نخواهد  عملیاتی 
کاری اروپا در تامین منافع اقتصادی 
از  آنها  اطمینان  در  برجام  از  ایــران 
توافق ریشه  این  از  ایران  عدم خروج 
بازگشت  از  با گذشت چند ماه  دارد. 
عزم  و  انگیزه  آمریکا،  تحریم های 
تحریم ها  با  مقابله  برای  اروپایی ها 
آنها  ظاهرا کمتر شده است. چرا که 
معتقدند ایران از برجام خارج نخواهد 
شد. یک دیپلمات اروپایی در توجیه 
طرف های  برخی  مشارکت  ــدم  ع

ابراز  ضمن  ــو،  ورش ضدایرانی  نشست  در  اروپایی 
اطمینان از عدم خروج ایران از برجام، گفته اروپایی ها 
مایل نیستند ایران را به سوی پرتگاه هل دهند. این 
لهستان  نشست  در  حضور  اینکه  بیان  با  دیپلمات، 
خطرات آشکاری دارد، به رویترز گفت: »در عین اینکه 
خارج  هسته ای  توافق  از  ایران  که  نمی کنیم  فکر  ما 
شود، ما نباید آنها را به سوی پرتگاه هل دهیم و یک 

مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را تعمیق کنیم.«
چند  برجام،  فروپاشی  هــراس  از  ــا  اروپ اتحادیه 
توافق  از  آمریکا  یکجانبه  خروج  اعالم  از  پس  دقیقه 
هسته ای در ماه می، قویا از این توافق حمایت کرد. 
تضمین  بر  بار  برجام، چندین  نجات  برای  اروپایی ها 
کردند.  تاکید  توافق  این  از  ایــران  اقتصادی  منافع 
نهایتا  و  تایید کمرنگ شد  این  بعدی  ماه های  در  اما 
خاطر  به  حاضر،  حال  در  آنها  شد.  تبدیل  تهدید  به 
بررسی  را  ایران  علیه  تحریم  اعمال  موشکی،  برنامه 
گفته اند  رویترز  به  اروپایی  دیپلمات های  می کنند. 
که این تحریم ها ممکن است شامل توقیف دارایی و 
ممنوعیت سفر اعضای سپاه پاسداران و افراد درگیر 

در برنامه موشکی شود.

مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  نماینده 
اعمال  اسالمی خواستار جدی تر شدن  شورای 
شرکت های  بر  کنترل  و  نظارت  سیستم های 
نیمه  یا  تعطیلی  از  جلوگیری  جهت  خودروساز 
و  شد  خودروسازان  تولید  خطوط  شدن  تعطیل 
قیمت  افزایش  برای  بعضا  خودروسازان  گفت: 
کنترل  را  تولید  افزایش  آزاد،  بازار  در  خودرو 
حاشیه  در  قیمت ها  صعودی  روند  تا  می کنند 

بازار تداوم یابد
 رمضانعلی سبحانی فر افزود: وزارت صنعت، 
با  موظفند  قضائی  دستگاه  و  تجارت  و  معدن 
شرکت های  تولید  خطوط  بر  نظارتها  تقویت 
خودروساز در صورت مشاهده هر گونه رفتاری 
تولید خودرو  افزایش  روند  در  معکوس  تأثیر  که 
دارد، فاصله قیمت خودرو در کارخانه و حاشیه 
حتی  و  درصــد   ۲۵  ،۲۰  ،۱۵ به   ۵ از  را  بــازار 
تصور  خودروساز  شرکت های  تا  کنند  بیشتر 
با  می توانند  تولید  کردن  زیاد  و  کم  با  نکنند 

کنند. بازی  قیمت ها 
سایپا روزانه ۳۰ میلیارد تومان ضرر می دهد !

پنج  به  خودرو  قیمت  افزایش  اگر  گفت:  وی 
تولید کیفی  به  بازار منجر  درصد قیمت حاشیه 
احتمال  اما  است  خوب  شود  خــودرو  ایمن  و 
شود  منجر  بی کیفیت  تولید  افزایش  به  اینکه 

هم زیاد است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: عالوه 
بر احتمال فوق، این احتمال هم قوت می گیرد 
خودرو  قیمت  افزایش  برای  خودروسازان  که 

تا  کنند  کنترل  را  تولید  افزایش  آزاد،  بازار  در 
تداوم  بازار  حاشیه  در  قیمت ها  صعودی  روند 
نیز  این صورت شرکت های خودروساز  یابد؛ در 
و  مستمر  صورت  به  را  خودروهای شان  قیمت 
پیوسته در فاصله پنج درصد حاشیه بازار حفظ 

کرد. خواهند 
 آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش 

شده نیز می شود؟
شدن  جدی تر  خواستار  پیشنهادی  در  وی 
بر  کنترل  و  نــظــارت  سیستم های  اعــمــال 
از  جلوگیری  جهت  خــودروســاز  شرکت های 
تولید  خطوط  شدن  تعطیل  نیمه  یا  تعطیلی 
دولتی  متولیان  ــزود:  اف و  شد  خــودروســازان 
دستگاه های  و  کشور  خــودروســازی  صنعت 

حکومتی  تعزیرات  سازمان  جمله  از  نظارتی 
را  خــودروســازان  بــر  خــود  نــظــارت هــای  باید 
فرآیند  بر  پیوسته  صورت  به  و  کنند  جدی تر 
از  تا  باشند  داشته  قوی تری  نظارت  تولید 
کاهش عمدی یا سهوی تولید در مجموعه های 
باطل  دور  واال  شود  جلوگیری  خــودروســازی 
درصد  »پنج  شیوه  به  ــودرو  خ قیمت گذاری 
یافت  خواهد  تداوم  سال ها  برای  بازار«  قیمت 
و  بی کیفیت  ــای  ــودروه خ مجبورند  ــردم  م و 

از قبل خریداری کنند. غیرایمن را گران تر 
به  داخلی  ــودرو  خ تولید  کمیت  و  کیفیت 
روایت رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
به  موظفند  خـــودروســـازان  شـــد:  مــتــذکــر 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  تعهداتشان 
تولید  و  نخست  گام  در  تولید  افزایش  بــرای 
خودروهای ایمن و با کیفیت در گام دوم پایبند 
باشند و شیوه قیمت گذاری »پنج درصد قیمت 
بازار« را به حربه افزایش مستمر محصوالت شان 

نکنند. مبدل 
 بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروسازی 

ایران
خــواســتــار  پــیــشــنــهــادی  در  ســبــحــانــی فــر 
در  خودروسازان  کننده  کنترل  شیوه  اعمال 
مقامات  ــزود:  اف و  شد  ــودرو  خ قیمت گذاری 
موظفند  کشور  خــودروســازی  صنعت  دولتی 
بر  خودرو  قیمت گذاری  در  را  استفاده  سو  راه 
مقامات  کار  این  برای  ببندند.  خودروسازان 
قضائی  دستگاه  و  صمت  وزارت  در  مسؤول 
شرکت های  در  تولید  ــد  رون ــردن  ک ــد  رص بــا 
تداوم  اجــازه  مختلف  ماه های  در  خودروساز 
به  مشروط  را  بازار«  قیمت  درصد  »پنج  شیوه 
روشن تر در صورت  بیان  به  کنند  تولید  افزایش 
افزایش  موجب  که  رفتاری  گونه  هر  مشاهده 
در  خودرو  قیمت  فاصله  نشود،  خودرو  تولید 
 ،۲۰  ،۱۵ به   ۵ از  را  بــازار  حاشیه  و  کارخانه 
تا  دهند  افــزایــش  بیشتر  حتی  و  درصــد   ۲۵
شرکت های خودروساز تصور نکنند با کم و زیاد 
بازی  خودرو  قیمت  با  می توانند  تولید  کردن 

کنند.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: با همراهی 
مردم می توانیم از بحران آب عبور کنیم.

مراسم  در  حیدری  محمدرضا  ایسنا،  ــزارش  گ به 
اکران فیلم مستند »تاالن؛ روایتی از آب های زیرزمینی 
افزود: شورای  برگزار شد،  تاالر شهر  در  امروز  ایران«که 
جدی  دغدغه  پیگیری  درحال  جد  طور  به  مشهد  شهر 

مردم و جامعه در حوزه آب است.
وی ادامه داد: جدای از همه تنگناها فقط همانطور 
کار  هر  کنند  مشارکت  آن ها  اگر  کردند  ثابت  مردم  که 
با همکاری مردم  نشدی را می شود انجام داد. معتقدم 

می توانیم از این بحران گذر کنیم.
گذر  برای  طرح هایی  طراحی  به  اشــاره  با  حیدری 
بسیار  ظرفیت های  کرد:  تصریح  مشهد،  آب  بحران  از 
مناسبی داریم که اگر اطالع رسانی شده و مردم همراهی 
کنند و این زنگ خطری از دو دهه قبل به صدا در آمده و 
متأسفانه شنیده نشده است را به گوش جامعه برسانیم، 
عبور  شرایط  این  از  ما  که  کرد  خواهند  همراهی  مردم 

کنیم. 

بیان کرد: شورای شهر در قالب تبصره سه سال  وی 
و  آب  به  تومان  میلیارد  حدود ۱۲۰  در  مجوزی  گذشته 
فضالب دادیم و امسال نیز افزایش پیدا خواهد کرد که 
بتوان شبکه فاضالب مشهد تمام کنند. در صورتی که 
شود  تکمیل  مشهد  تصفیه خانه های  و  فاضالب  شبکه 
می توان این آب را به دشت مشهد منتقل کرد و در مقابل 
با خریداری چاه های آب شرب از کشاورزان و انتقال آن 

به مشهد مشکل تأمین آب شرب مشهد را حل کنیم.
قیمت  اشاره  با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
یک  قیمت  با  مقایسه  در  کشور  در  آب  فــروش  پایین 
بسیار  فاحش  اختالف  این  گفت:  معدنی،  آب  یطری 
را  مصرف  زمینه  پایین  قیمت  این  و  است  نگران کننده 

باال می برد.
طور  به  شهر  شورای  کرد:  خاطرنشان  هم چنین  وی 
کامل از همه ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم کرد 
تا حداقل در حوزه شهری و مسئولیت خود امکانات الزم 

را در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار دهیم.

کارآفرینی محور اصلی رشد و توسعه است. اشتغالزایی، 
افزایش سود و سرمایه، تقویت حوزه های تولید و تجارت 
تنها بخشی از کارهایی است که می توان با »کارافرینی« 
محقق کرد. وقتی که بحران یا رکودی در اقتصاد روی 
تسهیل  را  توسعه  روند  که  است  کارآفرینی  این  دهد، 
می کند و با جبران عقب ماندگی های اقتصادی باعث 

می شود که شرایط بهبود پیدا کند.
کارآفرینی در بخش خصوصی باعث بهبود کیفیت و 
کاهش قیمت تمام محصول و خدمات می گردد، امری 
و  رقم می زند  را هم  تجارت  رونق  بعدی  مراحل  در  که 
ارزآوری به همراه دارد. هر چقدر که شرایط سخت باشد 
و فضا سنگین بازهم می توان با »کارآفرینی« پلی زد برای 
عبور از روزهای سخت چرا که به وجود آمدن محصوالت، 
خدمات، روش ها، سیاست ها و راه های جدید برای حل 

مشکالت می شود.
برای که بتوان از این خاصیت های کارآفرینی استفاده 
کرد نیاز به ظرفیت ها و ساختارهایی است که در قالب 
آن ها »کارآفرینی« در جامعه ترویج و کارآفرینان رشد پیدا 

کنند.
در گفت وگویی با محمود جانی درمیان؛ مشاور کانون 
کارآفرینان خراسان رضوی از او خواستیم تا از برنامه های 
این تشکل برای تحقق این مهم سخن بگوید که در ادامه 

می خوانید.
 باشگاهی برای کارآفرینان جوان

مشاور عالی کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: ما 
در کانون کارآفرینان در نظر داریم تا ایده ها را از خالقیت 
صرف به سمت تولید ارزش و ثروت هدایت کنیم و در 
نهایت منجر به راه اندازی کسب و کارهای نوین شود و 
مهم ترین دغدغه این روزهای جوانان فارغ التحصیل؛ 

اشتغال را برطرف کنیم.
به گزارش »صبح امروز«، محمود جانی در میان افزود: 
در این راستا ساختار جدیدی را در کانون تحت عنوان 
»باشگاه جوانان کارآفرین« ایجاد نموده و به زودی از آن 

رونمایی می کنیم.
وی اضافه کرد: امروزه وسعت کارآفرینی همه افراد را در 
بر می گیرد؛ دانش اموزان، دانشجویان، فارغ التحصیالن 
و اقشار مختلف می توانند در این حوزه فعالیت کنند به 
کانون  ظرفیت های  از  استفاده  و  ورود  ما  دلیل  همین 
باز  افراد  این  همه  برای  را  رضوی  خراسان  کارآفرینان 
گذاشته و در نظر داریم با اولویت دادن و حمایت از جوانان 

انگیزه کارآفرینی را سرعت دهیم.

 کافه کارآفرینی
وی با اشاره به افتتاح »کافه کارآفرینی« در آینده نزدیک 
تصریح کرد: یکی از زیر مجموعه های باشگاه جوانان 
پاتوق کارآفرینی است،  یا  کارآفرین، »کافه کارآفرینی« 
و  ایده ها  بتوانند  ایده  دارای  افراد  و  جوانان  که  جایی 
صحبت های شان را تبادل کنند و به خروجی نتیجه محور 
برسند. برنامه ریزی در خصوص هدایت و بررسی ایده ها و 
رسدین به نتیجه مطلوب قطعا از همین نشست های اولیه 

آغاز می شود.
 هفته جهانی کارآفرینی

جانی درمیان اضافه کرد: ما در کانون سه محور اصلی 
دیگر را با سه دبیرخانه دائمی نیز پیگیری می کنیم. اولین 
است.  کارآفرینی«  دبیرخانه »هفته جهانی  دبیرخانه، 
شود.  نمی  خالصه  7روز  در  کارآفرینی  جهانی  هفته 
بلکه در این هفته رصدی از تمام فعالیت ها و متدهای 
جدید کارآفرینی که در طی یک سال انجام شده است، 
مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر کانون مجموعه 
از  اعم  کارآفرینی  مختلف  حوزه های  رادر  برنامه هایی 
تولید، تجارت، خدمات، تعاون، کشاورزی، حمل و نقل، 
اصناف و سایر حوزه ها در طی سال برنامه ریزی می کند 
که در این هفته به کسانی که انگیزه کارآفرینی دارند، ارائه 

می شود. 
»هفته  دبیرخانه  تشکیل  از  هدف  کرد:  تاکید  وی 
دستگاه های  همه  با  هماهنگی  کارآفرینی«  جهانی 
تا  کارآفرینان است  و  فعالین  و جلب مشارکت  اجرایی 
فعالیت های این هفته به فعالیت های همایشی خالصه 

برای  انگیزه ای  که  کسانی  تمام  ترتیب  بدین  نشود. 
کارآفرینی و کارهای استارتاپی دارند یک نتیجه اثرگذار 

ازهفته جهانی کارآفرینی بهره ببرند.
دبیرخانه در تعامل با آن ها برای یک سال آینده برنامه 
ریزی و طرح های مختلف را بررسی می کند و در »هفته 
گذاشته  نمایش  به  آن  خروجی  کارآفرینی«  جهانی 

می شود.
 جشنواره کارآفرینان

مشاور عالی کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره 
به تشکیل دومین دبیرخانه با عنوان »دبیرخانه جشنواره 
کارآفرینان« در این تشکل اضافه کرد: در این دبیرخانه 
ما تالش می کنیم تا با ایجاد رده بندی برای کارآفرینان 
انگیزه هایی برای تشویق آن ها و تقدیر از آن ها در جامعه 
ایجاد کنیم. دبیرخانه جشنواره کارافرینی برتر هرساله 
یک بار برگزار می شود و تقدیراز کارآفرینان برتر را در دستور 

کار قرار می دهد.
جانی درمیان تصریح کرد: هر کارآفرین بعد از طی 
مراحل و کسب ویژگی هایی می تواند به عنوان »کارآفرین 
بعدی  گــام  در  می شوند.  معرفی  و  انتخاب  نمونه« 
معیارهایی برای کسب عنوان »کارآفرین برتر« تعریف شده 
و مهم ترین قسمت انتخاب »استاد پیشکسوت کارآفرین« 
است. با کسب نظرات و تایید کارآفرینان خراسانی این 
معیارها به صورت اقتصادی و اجتماعی تعیین می شوند 
و شاخص ها و فرایندهای انتخاب از سوی این دبیرخانه 
به عموم فعالین اقتصادی اعالم می شود تا شاهد حضور 

پررنگ آن ها در جشنواره کارآفرینان باشیم.

بازار  طرح های  برای  پذیر  ریسک  صندوقی  پیشنهاد   
پذیر

»دبیرخانه صندوق سرمایه گذاری  اندازی  راه  از  وی 
VC« در آینده نزدیک خبر داد: 

در حال مذاکره در خصوص انعقاد تفاهم نامه ای سه 
جانبه ای میان ادراه تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی، کانون کارآفرینان خراسان رضوی و بانک عامل 
این  در  گردد.  تشکیل   »VC سرمایه گذاری  »صندوق 
طرح قرار است برای طرح های استارتاپی و کارآفرینی 
تامین سرمایه ریسک پذیر صورت پذیرد.  »بازار پذیر« 
ریشه این طرح به این مشکل بر می گردد که نداشتن 
حوزه  در  جوانان  شده  باعث  الزم  وصیقه  و  سرمایه 

کارآفرینی دچار مشکالت اساسی شوند. 
جانی درمیان تصریح کرد: برای رفع این مشکل ما 
برنامه داریم تا با جذب خیرین به حوزه کارآفرینی، آن ها 
را ترغیب کنیم تا در این صندوق با نظارت اداره کار که 
یکی از اضالع مثلث تفاهم باشد سرمایه یا سود سرمایه 
خود را به حوزه کارآفرینی اختصاص دهند و یا در صورت 
تمایل اموال خود را در این حوزه وقف کنند. بدین صورت 
که بانک تمامی مراحل مالی را زیر نظر و بررسی قرار 
بدهد و کانون کارآفرینان به عنوان »دبیرخانه صندوق 
دارای  که  طرح هایی  معرفی  با   »VC سرمایه گذاری 
ظرفیت ها و استانداردهای بازارپذیری هستند، از صندوق 

تسهیالت الزم را درخواست کند.
 کم کردن فاصله بین صاحب ایده و سرمایه

وی تاکید کرد: قطعا بودجه اختصاص یافته و کمک 
خیرین کارآفرینی با نظارت بانک عامل و اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به طرح های کارآفرینی 
اختصاص می یابد و کانون تنها نقش دبیر خانه صندوق 
را به عهده می گیرد. همکاری کانون کارآفرینان خراسان 
با مراکز مشاوره کارآفرینی تحت نظارت وزارت  رضوی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن کارآفرینی استان در 

این طرح پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: می خواهیم فاصله ای که بین صاحب 
ایده وصاحب سرمایه وجود دارد را کم کرده و گفت وگو اثر 
پذیررا شکل دهیم. هرچه فاصله ها به هم نزدیکتر باشد 
احتمال موفقیت برای سرمایه گذاری که می خواهد به 
سود خود برسد و برای طراحی که می خواهد طرح خود 

را عملی نماید، امکان پذیرتر است.
به  خدمات  وارائــه  آموزش  مشاوره،  کرد:  تاکید  وی 
کارآفرینی،  تورهای  برگزاری  تسهیل گری،  کارآفرینان، 
کنفرانس،  و  همایش  برگزاری  دانشگاه ها،  با  ارتباط 
برگزاری نمایشگاه های داخلی وخارجی تنها بخشی از 
برنامه هایی است که در کانون کارآفرینان خراسان رضوی 

پیش بینی شده است.
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هواپیمایی آسمان

خبری  سایت های  برخی  اخیر  روزهــای  در 
پــروازهــای  بلیت  قیمت  کــه  کــردنــد  ــالم  اع
سه  یا   ۲ به  ماه  بهمن  تعطیالت  برای  داخلی 

است. یافته  افزایش  برابر 
»مقصود  رابطه  ایــن  در  ایــرنــا،  ــزارش  گ به 
این  رد  ضمن  شنبه  روز  سامانی«  اسعدی 
و  حداقل  قیمت  افــزود:  قیمت ها،  افزایش 
در  داخلی  مسیرهای  تمام  بلیت  حداکثر 
اگر  است؛  مشاهده  قابل  انجمن  این  سایت 
باشد  نرخ ها  این  از  بیشتر  بلیت ها  قیمت 

می شود. محسوب  تخلف 
ایران  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
با  داخلی  پروازهای  بلیت  اگر  کرد:  اضافه 
شود  عرضه  متقاضیان  به  بیشتری  قیمت 
مرکزی  دفاتر  به  ابتدا  در  می توانند  مسافران 
صورت  این  غیر  در  کنند  مراجعه  شرکت ها 
و  انجمن  این  سایت  طریق  از  آنها  شکایت 
رسیدگی  قابل  کشوری  هواپیمایی  سازمان 

است. 
بــرای  پــرواز  هرساعت  اینکه  بیان  بــا  وی 
ازای  به  دالر   ۵۰ معادل  هوایی  شرکت های 
است  ممکن  گفت:  دارد،  هزینه  مسافر  هر 
خدمات  دلیل  به  بلیت ها  از  برخی  قیمت 
به  می شود  ارائــه  مسافران  به  که  بیشتری 
قیمت  با  کــالس«  بیزنس  یا  »فــرس  عنوان 

باشد. متفاوت  عادی  پروازهای  بلیت 
هرچند  اظــهــارداشــت:  سامانی  اســعــدی 
نیز  قیمت ها  بــر  بــازار  در  تقاضا  افــزایــش 
هوایی  شرکت های  همه  اما  است  تاثیرگذار 
شده  اعــالم  نرخ های  طبق  اند  شده  ملزم 
به  را  خود  بلیت های  انجمن  این  سایت  در 

کنند. عرضه  متقاضیان 
هواپیمایی  ــای  ــت ه ــرک ش انــجــمــن  ــر  ــی دب
بلیت  نرخ  دامنه  جدول  کرد:  تاکید  ایــران 
در  کشور  هوایی  خطوط  داخلی  پروازهای 
مسافران  و  دارد  وجــود  انجمن  این  سایت 
نرخ ها  این  از  بیش  را  خود  بلیت های  نباید 

کنند. خریداری 

افزایش قیمت بلیت صحت ندارد

نماینده سبزوار در مجلس مطرح کرد:

بازی خودروسازان برای کنترل قیمت ها در بازار

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

ر ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان  د
ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از ۱۰۰ 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 ۱۲ عضو دارد  افزود: شورای نگهبان  وی 
و اعضا برای یک دوره 6 ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای 
نگهبان هستند که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف 
شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. 6 نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی 
هستند که معموال از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

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

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

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

گرفت.

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

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام از کاهش قیمت گوشت مرغ 
و تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
عرضه گسترده این محصوالت پروتئینی با نرخ تنظیم بازاری 
و دولتی عامل کاهش قیمت آن ها در بازار بوده که هم چنان 
ادامه خواهد داشت.حمید ورناصری افزود: در زمینه تولید 
مرغ و تخم مرغ هیچ مشکلی نداریم و روند قیمت آن رو به 
کاهش است؛ به گونه ای که به طور متوسط هر شانه تخم 
مرغ در سطح شهر بین ۱۴ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان 
بوده و قیمت نسبتًا متعادلی است .مرغداران در حال حاضر 
نسبت به این مساله اعتراض دارند و معتقدند که قیمت فروش 
محصول شان نسبت به هزینه تولید هر کیلوگرم تخم مرغ 
کمتر شده و در حال زیان دهی هستند.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام ادامه داد: یکی از دالیل ارزانی تخم مرغ 

در بازار این است که طی هفته های گذشته، شرکت پشتیبانی 
امور دام در حال عرضه گسترده تخم مرغ تنظیم بازاری تومان 
در میادین میوه و تره بار و از محل واردات و تولید داخلی است 
و این عرضه هم چنان ادامه دارد که قیمت آن ها شانه ای ۱۳ 
هزار و ۸۰۰ تومان است.ورناصری هم چنین درباره وضعیت 
بازار گوشت مرغ نیز اینگونه به ایسنا توضیح داد که گوشت 
مرغ منجمد کیلویی ۸,۹۰۰ تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ 
گرم ۹,۸۰۰ تومان، به صورت روزانه و در همه میادین میوه و تره 
بار عرضه می شود. در زمینه گوشت مرغ صف های طوالنی 
وجود ندارد چراکه توزیع آن گسترده و به وفور انجام می شود. 
همین مسئله سبب شده تا گوشت مرغ گرم در بازار به طور 
متوسط به کیلویی ۱۱ هزار 7۰۰ تومان برسد. با این حساب 
کاهش قیمت گوشت مرغ نیز در بازار به دلیل ادامه داشتن 

عرضه گوشت مرغ، هم چنان ادامه خواهد داشت.

رییس کل بانک مرکزی گفت: 
نتیجه عملکرد ارزی امسال بانک 
مرکزی، دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

منفی است.
عبدالناصر همتی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
قانون  اصالح  طرح  بررسی  هنگام  در  و  اسالمی  شورای 
نگهبان  شورای  سوی  از  شده  اعاده  سال ۱۳۹7  بودجه 
افزود: در اصالحیه قانون بودجه امسال، ۱۸ هزار و 6۰۰ 
میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک 
مرکزی پیش بینی شده که اگر تصویب شود بانک مرکزی باید 
بابت سودی که برای آن محقق نشده مالیات پرداخت کند. 
همین موضوع باعث افزایش 6 تا هفت درصدی پایه پولی و 

نقدینگی در پایان سال می شود.
همتی یادآور شد: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی دو 

هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منفی است، از این رو ما چنین 
درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی در بودجه 
پولی  پایه  افزایش  به  منجر  و  است  اشتباه  مرکزی  بانک 
می شود. قراردادن چنین درآمدی در بودجه بانک مرکزی 

اشتباه است.
گفتنی است در هنگام بررسی گزارش کمیسیون برنامه 
و بودجه برای رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح اصالح 
قانون بودجه سال ۹7، بندی رسیدگی شد که نمایندگان با 
وجود ایراد شورای نگهبان خواستار ابقا آن بودند. طبق این 
بند، بانک مرکزی مشمول مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی مبنی بر واریز مالیات علی الحساب و سود 
سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است. 
پس از اظهارات رییس کل بانک مرکزی این بند برای بررسی 

بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد.

در  دالر  قیمت  یکشنبه  روز 
افزایشی  با  بانک ها  صرافی های 
روز  به  نسبت  تومان  به ۴۰  نزدیک 

۱۱ هزار و 7۹۰ تومان تعیین شده است.شــنــبــه، 
در  دالر  قیمت  یکشنبه  روز   ، خبرآنالین  گــزارش  به 
شده  اعالم  تومان   7۹۰ و  هزار   ۱۱ بانک ها  صرافی های 
با قیمت ۱۱ هزار و  از مردم  را  است. این صرافی ها دالر 

7۴۰ تومان خریداری کردند.
قیمت فروش یورو نیز در صرافی های بانک ها، ۱۳ هزار 
و 7۰۰ تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در 
صرافی   ۵ است.  تومان   6۰۰ و  هزار   ۱۳ صرافی ها  این 
کارت  ملی،  کارت  داشتن  با  فردوسی  خیابان  در  بانکی 
شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ 
عرضه  شرایط  واجد  متقاضیان  به  آمریکا  دالر   ۲۰۰۰ تا 

می کنند.
قیمتی  نوسان  با  متناسب  روز  طول  در  صرافی ها  این 
قیمت های  با  را  یورو  و  دالر  فروش  و  خرید  آزاد،  بازار  در 
مختلفی انجام می دهند. روز شنبه دالر در صرافی ها در 
ابتدای صبح به قیمت ۱۱ هزار و 7۵۰ تومان فروخته شد 
اما در میانه روز حدود صد تومان از این قیمت کاسته شد.

نرخ مرغ و تخم مرغ در مسیر کاهش
همتی:

دالر در آستانه 12 هزار تومان ایستاد عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است

خبر
رئیس شورای شهر مشهد:

از بحران آب عبور می کنیم

مجلس بانخبر

در گفت وگو با »صبح امروز« مطرح شد:

باشگاهی برای کارآفرینی

امروزه وسعت کارآفرینی همه افراد را در بر می گیرد؛ دانش اموزان، دانشجویان، فارغ التحصیالن و 
اقشار مختلف می توانند در این حوزه فعالیت کنند به همین دلیل ما ورود و استفاده از ظرفیت های 
کانون کارآفرینان خراسان رضوی را برای همه این افراد باز گذاشته و در نظر داریم با اولویت 

دادن و حمایت از جوانان انگیزه کارآفرینی را سرعت دهیم

,,

تقدیری که تکذیب شد!

جیب  از  خود  اقدامات  تایید  برای  دولتی  مقامات  نباید 
تشکل های بخش خصوصی خرج کنند. خبر تقدیر بخش 
خصوصی از اقدامات همتی رییس بانک مرکزی صحت 

نداشت.
درتــاریــخ  کــه  نیز  مــرکــزی  بانک  سابق  رییس  سیف   
۱6/6/۱۳۹6 بدون مطالعه و ناشیانه تصمیم به ترک یک 
شبه معتاد ۴۰ساله نظام پولی و بانکی در خصوص سود پس 
اندازهای مردم نزد بانک ها گرفت، در توجیه اقدام بدون برنامه 
خود که اگرچه طرفدارانی در بنگاه های دولتی و خصولتی و 
بعضی از خصوصی ها داشت الکن از انجا که برای دلسوزان 
اقتصاد کشور مشخص بود که این تصمیم بازار »ارز و سکه « 
را با مشکل مواجه و شکست میخورد، بصورت گسترده به این 
تصمیم اعتراض می کردند در پاسخ اعالم می کرد تصمیم را با 
مشورت تشکل های بخش خصوصی گرفته است، درحالی 
که اتاق بازرگانی با صدای بلند می گفت صحت ندارد مشورتی 

با تشکل های بخش خصوصی در کار نبوده است.
 در تصمیم ساعت ۲۳ روز بیست فروردین سال جاری که 
جناب جهانگیری نرخ دالر حتی برای واردات خاک خواب 
حیوانات خانگی چون »سگ و گربه« را ۴۲۰۰ تومان اعالم 
کرد که با اعتراض شدید فعالین بخش خصوصی مواجه 
و گفته و نوشته می شد تصمیم دولت غلط و نابود کننده 
این  می داشت  اصــرار  دولت  بود،  کشورخواهد  اقتصاد 
تصمیم با مشورت تشکل های بخش خصوصی گرفته شده 
که با تکذیب گسترده فعالین اقتصادی و تشکل های بخش 

خصوصی مواجه شد.
 روزهای گذشته نیز خبری از طرف بانک مرکزی مبنی 
بر اینکه در جلسه شورای پول و اعتبار اتاق های بازرگانی و 
تعاون از اقای همتی رییس بانک مرکزی بجهت تصمیمات 
اخیر در خصوص مسائل پولی و ارزی کشور قدردانی کرده 
اند در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد، از انجا که با توجه 
به اعتراضات فعالین اقتصادی بخصوص صادرکنندگان به 
اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص برگشت 
ارز حاصل از صادرات که باعث بالتکلیفی این بخش شده 
است به نظر نمی رسید تقدیراتاق بازرگانی از آقای همتی و 
بانک مرکزی صحت داشته باشد، موضوع در جلسه هیئت 
نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح و مشخص شد خبر 
بانک مرکزی در خصوص اتاق بازرگانی این بار نیز صحت 
نداشته و چون مشورت های قبلی خرج از جیب بخش 
خصوصی بوده است، لذا این بار نیز خبر تکذیب و اعالم 
شد فعالین بخش خصوصی اقدامات و تصمیمات و صدور 
بخشنامه های گوناگون بانک مرکزی را خالف منافع کشور 
بویژه حوزه تولید و تجارت می دانند که باید توسط بانک 
مرکزی اصالح تا حوزه تجارت از سردرگمي و بالتکلیفی فعلی 

نجات پیدا کند.

یادداشت 

یک دیپلمات اروپایی: 
در عین اینکه ما فکر 
نمی کنیم که ایران از 

توافق هسته ای خارج 
شود، ما نباید آنها را به 

سوی پرتگاه هل دهیم و 
یک مسابقه تسلیحاتی 

در خاورمیانه را تعمیق 
کنیم

,,

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری 
خراسان رضوی از بهره برداری یک هزار و ۸۰۳ پروژه 

عمرانی همزمان با ایام دهه فجر در استان خبر داد.
وحید قربانی افزود: این پروژه ها در مجموع با هزینه 

۲۵ هزار و ۴7۴ میلیار ریال به انجام رسیده است .
 به گفته وی، پروژه های آماده بهره برداری مربوط به 

۴6 دستگاه اجرایی و ۴۵شهرداری استان است.
وی افزود: بیشترین تعداد پروژه افتتاحی مربوط به 
جهادکشاورزی استان با ۳۱۴ مورد، دهیاری های سطح 
استان با ۲۸۱ پروژه و کمیته امداد امام خمینی )ره( با 

۲۲۸پروژه است.
پروژه،  با ۲۰6  مشهد  میان  این  در  کرد:  اظهار  وی 
دارای  مــورد   ۱۱۰ با  وسبزوار  پــروژه   ۱۲7 با  چناران 
بیشترین تعداد پروژه های آماده بهره برداری در بین 

شهرستان های استان هستند.
قربانی گفت : همچنین ۴۴ پروژه صنعتی و معدنی با 
اعتبار ۸ هزار و ۸۹۸ میلیاردریال در سطح استان افتتاح 

می شود که این تعداد ۳برابر دهه فجر سال ۹6 است.
وی افزود: پروژه های مخابراتی هم ۲7 طرح با بیش 
از 7۴۰ زیر پروژه بااعتبار۲ هزار و 67۱ میلیارد ریال، 
طرح های بخش محرومیت زدایی شامل ۲۴7 پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۳۳۸ میلیارد ریال، توسعه شهری هم با 
۲۳۸ پروژه و اعتبار ۲هزار و ۲۹7 میلیارد ریال که بیش 
از ۴7 درصد رشد درمقایسه با دهه فجر۹6 بخشی از این 

طرح هاست.
وی عنوان کرد: دربخش کشاورزی ومنابع طبیعی هم 
۳۵۱پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۲6 میلیارد ریال که بیش از 
6۳درصد نسبت به دهه فجرپارسال رشد دارد و مسکن 
مهر با  ۹۲۴واحد با اعتبار666میلیارد ریال از دیگر طرح 

های آماده بهره برداری است.
قربانی پروژه های برق را نیز شامل ۲۳۹ پروژه با اعتبار 
یک هزار و ۸۹ میلیارد ریال، گازرسانی ۴۳پروژه با ۲ هزار 
و ۱7۴ میلیارد ریال، بهداشت و درمان 6۱پروژه با ۵۹۰ 
میلیارد ریال ،احداث راه جاده ای و بین شهری ۲۴پروژه 
آموزش شامل  پروژه های بخش  ریال،  با 6۴۹میلیارد 
عمران  و  وتوسعه  ریال  اعتبار۳۰۰میلیارد  با  ۴۰پروژه 
روستایی با ۳۱۵پروژه و اعتبار 6۴۵ میلیارد ریال از دیگر 

طرح های افتتاحی دهه فجر امسال ذکر کرد.
های  شبکه  اجـــرای  و  آب  تامین  وی،  گفته  به   
میلیارد   ۲۵۲ و  هــزار   ۲ با  ــروژه  6۹پ شامل  فاضالب 
با  ــروژه  7پ شامل  صنعتی  های  شهرک  اعتبار،  ریال 
اعتبار۲۹میلیارد ریال و خدمات عشایری شامل 7پروژه 

با اعتبار۳۳میلیارد ریال بخشی از این طرح هاست.

خبر
سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی
بهره برداری از 1803 پروژه عمرانی 

همزمان با دهه فجر در استان

اروپایی ها در مقابل SPV امتیاز می خواهند
ساز و کار ویژه مالی، تحت تاثیر تنش ایجاد شده میان ایران و قاره سبز بر سر برنامه موشکی کشورمان  

خبر
در  فجر  دهه  برای  ارتش  برنامه های 

خراسان رضوی تشریح شد
نیروی  شمالشرق  ای  منطقه  قــرارگــاه  فرمانده 
این  ها  برنامه  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی 
فرماندهی نظامی و عناوین دهه مبارک فجر چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را در خراسان رضوی 

تشریح کرد.
یکشنبه  روز  آذریــان  رضا  ستاد  دوم  سرتیپ  امیر 
چهل  اسالمی  'انقالب  منظور  همین  به  نشستی  در 
و  الهی  نصرت  خمینی)ره(  امام  فکری  مکتب  سال 
والیتمداری، چهل سال مردمساالری دینی، استقالل 
و آزادی و چهل سال اعتماد به نفس ملی، خودباوری 
تا  ــم  دوازده ــای  روزه عناوین  را  علمی'  پیشرفت  و 

چهاردهم بهمن اعالم کرد. 
بهمن  هجدهم  تا  پانزدهم  روزهای  داد:  ادامه  وی 
مقاومت،  سال  چهل  اسالمی  'انقالب  نام  به  هم 
فرهنگی،  مجاهدت  استکبارستیزی،  و  انقالبیگری 
تمدنسازی و امت اسالمی، دینمداری، نهضت قرآنی 
و زمینه سازی ظهور حضرت مهدی)عج( و چهل سال 
ایثار، جهاد فی سبیل الله و شهادت طلبی' نامگذاری 

شده اند. 
نزاجا  شرق  شمال  ای  منطقه  قرارگاه  فرمانده 
'انقالب اسالمی و چهل سال نفی وابستگی، مقابله با 
تحریم و تهدید و خوداتکایی، الگوی فاطمی، تحکیم 
همه  امنیت  ایرانی،  زنان  افتخارآفرینی  و  خانواده 
جانبه، اقتدار ملی و عزت آفرینی' را نامهای انتخاب 
شده برای روزهای نوزدهم تا بیست و یکم بهمن ذکر 
پرشکوه  جشن  تماشایی،  بهمن   ۲۲' کرد:  بیان  و 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی' نیز عنوان 

روز بیست و دوم بهمن ماه است.
دفاعی  دستاوردهای  نمایشگاه  برپایی  افزود:  وی 
خاطره  و  مقاله  ورزشــی،  مسابقات  برگزاری  ارتش، 
جانبازان،  آسایشگاه  از  عیادت  و  سرکشی  نویسی، 
و  قرآن  با  انس  محفل  برگزاری  شهدا،  مزار  گلباران 
دیدار نظامیان با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
نیز از جمله برنامه هایی است که در طول دهه مبارک 

فجر انقالب اسالمی امسال انجام می شوند. 
او همچنین شعار محوری و اصلی امسال را 'افتخار 
به گذشته و امید به آینده' ذکر و بیان کرد: چهل سال 
است که دشمنان با نقشه های مختلف برای براندازی 
نظام جمهوری اسالمی تالش مذبوحانه کرده اند اما 

به نتیجه نرسیدند. 
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالشرق نیروی زمینی 
با  ایران  اسالمی  انقالب  چهل  این  در  افزود:  ارتش 
حفظ استقالل خود در عرصه های مختلف پیشرفت 
کرده که از جمله آنها ایران اسالمی در عرصه نظامی 

به هفتمین قدرت برتر دنیا تبدیل شده است. 

از  پرهیز  بر  تاکید  با  مجلس  در  گناباد  مردم  نماینده 
به  باید  دولت  کنونی  در مقطع  عنوان کرد:  پردازی  حاشیه 

بپردازد. از جمله اشتغال و اقتصاد  مسائل اصلی کشور 
اسالمی  شورای  مجلس  بهمن(   7 )یکشنبه  روز  علنی  نشست  در  بنایی  حمید 
پیروزی  تبریک دهه فجر و گرامیداشت چهلمین سالگرد  در تذکر شفاهی ضمن 
شرایط  در  که  کرد  درخواست  سیاسی  مختلف  های  جناح  از  اسالمی  انقالب 
به فکر مصلحت کشور و مردم باشند و بر موضوعات  خاص به جای جناح گرایی 

کنند. تمرکز  اساسی 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  راستای  در  تا  قوه قضائیه خواست  از  وی همچنین 
نیز  خارجه  امور  وزارت  از  کرد:  اظهار  و  باشد  استوار  خود  قاطع  مواضع  بر 
برنامه  همسایه  کشورهای  با  ها  همکاری  تقویت  راستای  در  داریم  درخواست 

استراتژیک در این جهت تدوین کند.
مقطع  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  بجستان  و  گناباد  مردم  نماینده 
اقتصاد  و  اشتغال  جمله  از  اصلی  موضوعات  به  دولت  که  دارد  ضرورت  کنونی 

بپردازد و از هرگونه حاشیه پردازی اجتناب کند، مردم در شرایط کنونی فقط از 
دولتمردان کار می خواهند.

به  حمایتی  نگاهی  و  بردارد  دست  مرکز  به  نگاه  از  باید  دولت  داد:  ادامه  وی 
نخبگانی که در روستاها زمینه بروز و ظهور آنها وجود دارد، داشته باشد و از این 

کند. حمایت  نخبگان 
های  شهرداری  نامساعد  وضعیت  به  اشاره  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
به  باید هر چه سریعتر نسبت  امروز مجلس  به مصوبه  توجه  با  کشور عنوان کرد: 
شهرداری  برای  مجلس  مصوبه  ریال  میلیارد  هزار   ۳۲ اعتبار  بازگشت  و  پرداخت 

ها و دهیاری های کشور اقدام نماید.
بنایی ادامه داد: دولت باید توجه ویژه ای به کشاورزان و دامداران و خسارات 

وارده به آنها داشته باشد تا سود جرایم و بخشودگی دیرکرد وام ها اقدام شود.
وی در پایان از تالش های تیم ملی فوتبال کشورمان قدردانی و ضمن درود و 
رقابت حساس فردا در  آنان در  برای  از خانه ملت  بازیکن ملی،  به اعضای  سالم 

برابر ژاپن آرزوی موفقیت کرد.

با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
قانون استانی شدن انتخابات احزاب باید در مقابل عملکرد خود، 
به خصوص در مقابل عملکرد گذشته و رای هایی که داده شده و بر 

سرنوشت کشور تاثیر عمیقی داشته، پاسخگو باشند. 
به گزارش ایسنا، حمید گرمابی در خصوص مزایا و معایب استانی شدن انتخابات و 
تاثیر احزاب بر انتخاب نمایندگان، اظهار کرد: یکی از مزایای این طرح، این است که 
چهره های ناشناسی که به اندازه کافی در امور کشور تجربه ندارند و در حالت فعلی 
به مجلس راه پیدا می کنند، با استانی شدن انتخابات اشخاصی که شناخته شده و 
چهره هایی استانی و ملی هستند به مجلس راه می یابند. وی افزود: با این طرح تاثیر 
احزاب بیشتر خواهد شد زیرا ما همچون تمام کشورهای مردم ساالر دیگر در حال پیش 
رفتن به سمت تشکیل و قدرت بیشتر احزاب هستیم که قطعا با این انتخابات استانی اثر 
احزاب بیشتر خواهد شد نه اینکه تعیین کننده باشند اما قطعا اثرشان بیشتر خواهد شد. 
گرمابی ادامه داد: عالوه بر این زمانی که احزاب بتوانند نقش جدی تری در کشور بازی 
کنند، قطعا نمایندگانی که از طرف آن ها معرفی می شوند در دورانی که در فعالیت های 

اجتماعی بودند، شناخته تر شدن هستند و احزاب و چهره های ناشناخته ای که ممکن 
است عملکرد درخشانی نداشته باشند، کمتر امکان راه پیدا کردن به مجلس را خواهند 
داشت. وی اضافه کرد: با استانی شدن انتخابات انتظار می رود که نمایندگانی با پتانسیل 
باالتر به مجلس راه پیدا کنند که می توانند با پتانسیل باالتر و توان بیشتر در تدوین و 
نظارت بر اجرای قوانین به قوه مقننه کمک کنند و این قوه که از قوای اصلی در اداره 
کشور است بتواند با توان باالتر و کیفیت بیشتر عمل کند. این نماینده مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه مشکلی که همکاران نگران آن هستند این است که ارتباط مردم 
با نماینده کمتر شود، تصریح کرد: این امر تاثیر چندانی ندارد، به هر حال نماینده باید 
درصدی از آرای شهرستان را کسب کند و بعد از آن آرای استانی او لحاظ می شود، بنابراین 
ارتباط بین نماینده و مردم برقرار است. گرمابی بیان کرد: هر شهری تعداد نماینده ای را 
که در حال حاضر دارد، بعدا نیز خواهد داشت زیرا برخی مردم نگران هستند که شهری 
نماینده نداشته باشد که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و هر شهری تعداد نماینده خود را 
دارد، منتها مکانیزم و روش تعیین نماینده فرق می کند و بر مبنای تعداد کل آرای استان 

به اضافه حداقل آرای شهرستان خود است.

بنایی 
گروه های سیاسی به جای جناح گرایی به فکر مصلحت کشور باشند

گرمابی 
استانی شدن انتخابات احزاب را پاسخگو می کند

اگر  گفت:  ملت  اتحاد  حزب  مرکزی  ــورای  ش عضو 
نکنیم،  اعمال  مردم  مطالبات  به  توجه  با  را  اصالحات 

شکاف بین حکومت و مردم روبه تزاید خواهد رفت. 
به گزارش ایسنا، مصطفی درایتی اظهار کرد: با توجه به 
تجربیاتی که در این چهار دهه به دست آمده و مشکالتی 
به نظر من  امروز دیده می شود  به شکل های جدید  که 
ترمیم اعتماد مردم به حاکمیت از مهمترین چالش هایی 
است که امروز با آن درگیر هستیم و در آینده نیز باید به 

عنوان یک چالش مهم به آن نگاه شود.
 وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم اعتماد و دلبستگی 
مردم به حکومت را به خوبی ترمیم کنیم می توان مطمئن 
بود که شاید بحران ها کمتر در کشور ایجاد خواهد شد 
و نکته دوم وضعیت معیشت مردم است، امروزه مشکل 
عمده ای که می بینید و به نظر می رسد که موقت باشد 
ولی ممکن است در آینده هم چشم اندازهایی ایجاد کند، 

موضوع معیشت مردم است.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تصریح کرد: این 
چند سال اخیر وضعیت معیشت مردم طبیعی است که 
معضل مهمی ایجاد کرده ولی بحث دارای اهمیت این 
است که بدانیم مسئله رفاه در جامعه را چگونه  مدیریت 
کنیم که جامعه احساس کند برخورداری بیشتر دارد و  

امید به آینده هم افزایش پیدا کند. 
وی یادآورشد: این دو نکته را که عرض می کنم به عنوان 
به نظر می رسد اگر  و  امروز هم درگیر آن هستیم  اینکه 
نتوانیم جبران کنیم در آینده هم مشکالت ما را باال خواهد 
برد، به هر صورت مردم از حاکمیت بهبود زندگی شان را 
حاکمیت  را  آن ها  زندگی  که  دارند  انتظار  و  می طلبند 
مدیریت کند و روند رو به بهبود را نسبت به زندگی خود و 

توسعه کشورشان ببینند.

درایتی عنوان کرد: طبیعتا اینگونه دغدغه ها از جمله 
چالش اساسی و جدی ما در دهه پنجم انقالب است که 

امیدواریم به جد به فکر تامین آن باشیم.   
انقالب  شاهراه های  همچنان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تا تحقق  به نظر می رسد  و  باقی است  به جای خودش 
کامل آن راه طوالنی در پیش داریم، گفت: ما در زمینه 
آزادی های سیاسی و اجتماعی مشکل زیاد داریم و آزادی 
که یکی از خواسته های اصلی مردم بوده به هر صورت با 
چالش هایی روبه رو است و بعد از چهار دهه همچنان ما 

دچار مشکالتی هستیم. 
توفیق  یک  به  استقالل  زمینه  در  داد:  ادامه  درایتی 
نسبی رسیدیم، اگر چه مفاهیم استقالل امروزه تغییراتی 
کرده و این تغییرات باید در رویکردها و سیاست های ما 
که با حفظ توان مدیریت در تصمیم گیری داخلی کشور 
است باید هماهنگی نسبی پیدا کند تا در عرصه عمومی 
و بین المللی امکان تعامل بیشتر را برای ما فراهم کند و با 

وجود این تحوالتی که در این مفهوم در دنیا به وجود آمده 
نیازمند رویکردها و سیاست گذاری های جدیدی هستیم.

اسالمیتی که از مسیر جمهوریت ورود پیدا کند ماندگار 
است وی یادآورشد: در بحث جمهوری اسالمی به نظر 
تقویت  نیازمند  همچنان  نظام  جمهوریت  که  می رسد 
جدی است و ما در تعامل این دو واژه با همدیگر آنچنان 
که باید و شاید همگام نتوانستیم حرکت کنیم قدرت مردم 
به عنوان جمهوریت نظام در تصمیم گیری ها و تصمیم 
کمک  کشور  توسعه  به  هم  و  ما  امنیت  به  هم  سازی ها 
جدی خواهد کرد و نقش آن ها همچنان که در انقالب 

پررنگ بوده باید در مدیریت کشور هم پررنگ شود. 
این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین تاکید کرد: 
اسالمیتی که از مسیر جمهوریت ورود پیدا کند می تواند 

ماندگار باشد.
این جنبه ها جدی توجه  به  ما  اگر  بیان کرد:  درایتی 
کنیم و نگران حضور و تاثیرگذاری مردم باشیم، طبیعتا 

را در دهه پنجم  انقالب  از شعارهای  می توان آن بخش 
قوی تر، موثرتر و مفیدتر عملیاتی کند. 

وی افزود: به نظر من در هر سه جنبه که شعار اصلی 
مردم بود کاست هایی دیده می شود که باید به آن توجه 
در  دهه  چهار  این  در  که  تحوالتی  است  طبیعی  و  کرد 
کشور  مردم  ذائقه های  تغییر  به  آمده  وجود  به  دنیا  کل 
ما هم منجر خواهد شد و نوع توقعات و مطالبات مردم 
از حاکمیت بعد از چهار دهه متفاوت از ابتدای انقالب 

است. 
کرد:  تصریح  ملت  اتحاد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
حاکمیتی می تواند دوام داشته باشد که همواره خودش 
را به روزسازی کند و در ساختارها، سیاست ها و رویکردها، 
اصالحات یک ضرورتی است و با توجه به سرعت تحوالت 
در حوزه های اجتماعی،سیاسی، اقتصادی در جامعه ما 
و در کل دنیا ،حکومت هم باید خود را هماهنگ کند و 

اصالحات اعمال کند تا هماهنگی را افزایش دهد. 
یک  ــرورت  ض اصالحات  اینکه  بر  تاکید  با  درایتی 
حاکمیت پویا و متحرک است، اظهار کرد:  اگر نگران از 
این باشیم که اصالحات ضرر دارد باید خود را آماده کنیم 

که هزینه های بیشتری بپردازیم. 
وی ادامه داد: لذا ممکن است در بعضی جاها به این 
برسیم که ساختارهایی را تغییر بدهیم و سیاست هایی را 
اصالح کنیم، تغییر به معنای جهت دادن ما با ذائقه مردم 
و خواست ها و مطالبات آنان از حاکمیت است، طبیعتا 
داشته  وجود  مسئولین  و  جامعه  در  آمادگی  یک  باید 
باشد که اجازه ندهند فاصله بین خواست و توقع مردم با 
حاکمیت روبه تزاید برود و اگر این افزایش پیدا کند طبیعتا 
مشکالتی که برای مدیریت کشور ایجاد  خواهد کرد به 

مراتب زیادتر خواهد بود.

تریبونخبر
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت مطرح کرد

مجلس بانترمیم اعتماد مردم از مهمترین چالش های امروز

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با اشاره 
به خطری که ایاالت متحده از جانب کشورهای آمریکای 
جنوبی و مرکزی احساس می کند، گفت: از این رو آمریکا 
همواره در پشت پرده تمام کودتاها در این منطقه حضور 

داشته که اکنون نوبت به ونزوئال رسیده است.
اخیر  وقایع  تحلیل  به  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
کمونیستی  های  اندیشه  گفت:  و  پرداخت  ونزوئال  در 
پیشینه  و جنوبی  مرکزی  آمریکای  در  و سوسیالیستی 
طوالنی دارد و آنها همواره قدرت آمریکا و نظام لیبرالی و 

سرمایه داری را خطری برای خود می بینند.
بروز چالش های ونزوئال از زمان جنگ جهانی دوم

مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
رو  این  از  یادآور شد:  بر همین اساس  شورای اسالمی 
از نیمه قرن بیستم و از زمان جنگ جهانی دوم به بعد 
که این دولت ها به وجود آمدند، چالش هایی در ونزوئال 
ریشه دوانده است. وی در ادامه با اشاره به چالش های 
ونزوئال با آمریکا و کاهش روابط این کشور با سایر کشورها 
به علت نفوذ ایاالت متحده، عنوان کرد: سیاست های 
دولت ونزوئال و چاوز اینگونه بود که با ملی کردن صنایع یا 
تصاحب کردن بخش های مختلف اقتصاد از سوی دولت 
افراط کرد و باعث شد بخش اعظم سرمایه گذاران مؤثر در 

ونزوئال خود را کنار بکشند.
رحیمی جهان آبادی اضافه کرد: مخالفان نیز با راه 
اندازی موجی در جامعه فضایی را ایجاد کردند که بار 
سنگینی را به دوش دولت در بخش های مختلف اعم 
از حوزه مسکن و خدمات گذاشت و دولت حجیم شد و 
این حجم دولت باعث شد هزینه های آن باال رفته و زمین 

گیر شود.
آمریکا به دنبال دوقطبی سازی جوامع آمریکای التین است

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه 
چاوز با تحدید فعالیت های سیاسی، حزبی و مطبوعاتی 
باعث شد یک جنبش مدنی در مقابل وی ایجاد شده و 
جامعه دو قطبی شود، عنوان کرد: در این بین یک سری 
به شدت طرفدار چاوز شدند و یک سری به خاطر زیان 
های خود به شدت علیه سیاست ها و حامیان چاوز مقابله 

کردند.
بعد  مــودورو  آمدن  کار  روی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
به  نسبت  انتقادات  طرفی  از  کرد:  بیان  چاوز،  مرگ  از 
انتخاب رئیس جمهور جدید و از سوی دیگر مشکالت 
اقتصادی و معیشتی باعث کاهش ارزش پول ونزوئال شد 
و مشکالت بخش های دولت و ناتوانی در ادای تکالیف 
آن نیز مزید بر علت شد تا موج نارضایتی ها افزایش یابد.
رحیمی جهان آبادی همچنین با بیان اینکه آمریکایی 
یادآور  دارند،  قرار  ها  چالش  از  بسیاری  پرده  پشت  ها 
شد: در گذشته نیز همین بال سر شیلی آمد و کودتای 
آمریکا علیه سالوادور آلنده باعث سرکوب جنبش کارگری 
شد همچنین در آرژانتین دولت سرکوب شد و حکومت 

دیکتاتوری روی کار آمد.
ایاالت متحده اندیشه های چپ آمریکای مرکزی و جنوبی را 

خطری برای منافع خود می داند
وی اضافه کرد: در برزیل نیز آمریکایی ها جنبش چپ 
را سرکوب کردند، در کوبا اقداماتی داشتند و حتی در 
مقطعی حمله مستقیم به پاناما داشتند در حال حاضر 
ها  آمریکایی  سوی  از  که  شاهدیم  را  ونزوئال  وقایع  نیز 
حمایت می شود چرا که آنها برخی اندیشه ها در آمریکای 
التین را برای خود خطرناک می بینند و برای از بین بردن 

دولت هایی با این اندیشه درنگ نمی کنند.

رحیمی جهان آبادی با اشاره به وقایع ونزوئال مطرح کرد
دست های پشت پرده ایاالت متحده در 

چالش های یک قرن اخیر آمریکای التین

در حالی که برخی ناظران، منتظر رونمایی از سازوکار ویژه اروپایی برای تسهیل تجارت میان ایران و اروپا هستند، اروپایی ها، به موازات تالش 
برای رونمایی از SPV، خود را برای صدور یک بیانیه مشترک علیه برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران و نیز اعمال تحریم های جدید بر 

تهران در روز های آینده آماده می کنند

,,



جدیدی  روال  شعری،  انجمن های  برگزاری 
میان  این  در  اما  نیست  ادبی  گردمان های  در 
جلسات شعر طنز به صرف فضای شاد ومتفاوت، 

همیشه بازار داغ تری داشتند.
عالی  شورای  عضو  فیض،  ناصر  شدیم  مطلع 
شورای  همچنین  و  صداوسیما  موسیقی  و  شعر 
شاعران  از  که  ارشاد  وزارت  موسیقی  دفتر  شعر 
طنزپرداز و داور جشنواره های شعر و کارشناس 
جلسه  اولین  در  است،  قندپهلو  برنامه  داوری 

محفل طنز نارنجک حضور دارد.
پردیس سینمایی هویزه  این جلسه که در   در 
با رویکرد شعرخوانی و به مجری  گری مصطفی 
و  طنزپردازان  از  جمعی  شد،  برگزار  صاحبی 

شاعران مشهد به شعرخوانی پرداختند.
در این جلسه طنزپردازانی چون آقایان: محمد 
مهربان،  یاور  طبسی،  برهان  رحیمی،  حسین 
مهر،  عارفی  آخرتی،  مهدی  دبیری،  علی اصغر 
یاسین  حسن زاده،  مصطفی  فدایی،  مجتبی 
اسدی، محمدرضا معلمی، فرامرز اکبری، عباس 
و...  صاحبی  مصطفی  پاکروان،  علیرضا  باقری، 
منیژه  رجبی،  کرمانی،  خانم ها:  همچنین  و 
شعرخوانی  به  و...  خوشحال  ملیحه  رضــوان، 

پرداختند.
پس از پایان جلسه به گپ و گفتی با ناصر فیض 
ملقب به حافیض و مولف آثاری چون فیض بوک، 
املت های دسته دار، نزدیک به ته خیار، فیضانه 

و... پرداختیم.
  جایگاه شعر طنز را در ادبیات چطور می بینید؟

ادبیات  تاریخ  قدمت  به  ویژه ای  ظرفیت  طنز   
قبل  کتیبه های  قدیمی ترین  در  حتی  که  دارد 
و  آن هستیم  ادبیات  فارسی هم شاهد  تاریخ  از 
یا حتی اگر به تاریخ بیهقی برگردیم نیز باز هم با 
شوخ طبعی  درواقع  مواجهیم.  طنز  از  رگه هایی 
اما  می گیرد،  قــرار  طنزپردازی  هــرم  راس  در 
توجه به ظرفیت های زبانی است که باعث تولید 

طنزهای فاخر می شود.
و  طنز  دسته  دو  به  تنها  طنز  من  به عقیده   
مقابل  در  اگر  که  چرا  می شود،  تقسیم  غیرطنز 
طنز ازکلمه جد صحبت کنیم، برداشت به سمتی 
خواهد رفت که در شعر طنز مطالب جدی بیان 
نمی شود. اما غالبا شعر طنز به بیان معضالت در 

قالب شوخ طبعی می پردازد. 

  چه تفاوتی بین طنز قبل انقالب یا دهه بیست و 
دوران مشروطیت می بینید؟

بیشتر  تناقض ها  و  تضاد  که  روزگاری  در  غالبا 
همین  به  دارد.  پررنگ تری  حضور  طنز  است، 
دلیل در دوره مشروطه و بخاطر شرایط اجتماعی 
به  ادامــه  در  و  بوده ایم  خوبی  طنزهای  شاهد 
دوران بعد از مشروطه و اتفاق های اخیر انقالب 
می رسیم که باعث ایجاد نقدها و چاپ نشریات و 
مجله های مختلف با پیش زمینه طنز شده است.

مجله  زمان  از  گذشته  ساله  بیست  تحول  سیر    
گل آقا تا امروز را چگونه می بینید؟

در واقع طنز تنها برای انتشار تولید می شود و 
ابزار ویژه ای برای بیان بعضی مسائلی است که 
با قالبی غیر از طنز نمی توان به آن ها پرداخت 
باثبات تری  جایگاه  به  نیز  شدن  رسانه ای  با  و 
عبارتی  به  »گل آقا«  کــرده اســت.  پیدا  دست 
نوعی  که  می شود  محسوب  »توفیق«  ــه   ادام
مواجهه با طنز است که به معضالت می پردازد. 
که  باشد  گونه ای  به  باید  انتقادی  شیوه  این  اما 
ادامه حیات نشریه هم در روند عادی طی شود. 
پنهان در  زبانی  انتخاب  درواقع هنر طنزپردازی 
آزاد  مسائل  توضیح  در  اگر  حتی  کنایه هاست، 
دوره ای  هیچ  در  گفت  بتوان  شاید  اما  باشد. 
نداشتیم  شدت  این  به  را،  طنز  تاریخی  جریان 
چرا که شیوه های مختلف با اندوخته گذشته، و 

همینطور ارتباط پیدا کردن طنزهای برون مرزی 
به شکل آثار ترجمه خوب و قابل دسترس، و در 
از  بعد  افزایش میزان رسانه ها  این مطلب،  راس 
مجازی  شبکه-های  شکل  به  سینما  و  تلویزیون 
برای انتشار آثار، باعث بهبود روند ترویج شعر طنز 
اهمیت  حائز  نیز  موضوع  این  البته  شده است. 
است که طنز امروز به جهت گسترش نمی تواند 
به  و  کند  پیدا  نمود  عادی  موضوعات  شکل  به 
همان جهت تعدد رسانه، مورد نقدهای بیشتری 

قرار می گیرد.
  خاستگاه ظرفیت های زبانی در شعر چیست؟

تناقض ها  و  تضاد  طنز،  شعر  در  اصلی  عنصر 
اجتماع  کدکنی  شفیعی  دکتر  گفته  به  یا  و 
هنری نقیضین است. عدم تجانس و عدم توازن 
اگر  امروز  شعر  می شود.  خنده  باعث  به تنهایی 
تنها به درون مایه شوخ طبعی اکتفا کند در مسیر 
موفقی قرار نمی گیرد. به عبارتی تمام موضوعات 
است  عشق  و  زندگی  و  مرگ  زیرمجموعه   جهان 
که تنها با بیان متفاوت و فاخر، استفاده از تمام 
ظرفیت های زبانی، استفاده از اغراق های به جا 
درست  ساختاری  به  خاص  غافلگیری های  و 
به طور مثال،  میان  این  پیدا می کند. در  دست 
زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد به خوبی از پس 

تمام این موارد در شعر طنز برآمده است.

ابوالفضل زرویی ستاره ای در  از     به نظر شما  بعد 
شعر طنز وجود دارد؟

ــا  دادن ه امتیاز  و  رده بــنــدی  من  به عقیده 
این  است  بهتر  و  شود  بیان  شکل  این  به  نباید 
مطلب را بدین صورت عنوان کنیم که ابوالفضل 
ارئه داد و در  را  زرویی، نمونه های برجسته طنز 
دوره خودش که هنوز هم ادامه دارد، از بهترین 
حال  در  گفت  بتوان  شاید  و  بوده  طنزپردارها 
اما قدر  نداریم.  این کیفیت  با  ای  نمونه  حاضر، 
اکبر  مثل  طنزپردازانی  ما  که  است  این  مسلم 
جایگاه  از  و  هستند  سابقه دارترها  از  که  اکسیر 
پژوهشی  کارهای  در  یا  و  برخوردارند  ویــژه ای 
که  اصالنی  یا  حری  ابولفضل  مانند  اشخاصی 
فرهنگ و اصالحات طنز را نوشته و یا در کارهای 
یک  با  لبخند  کتاب  در  یعقوبی  حسین  ترجمه 
مغز اضافه و در جوانترها نیز اشخاصی مثل امید 
مهدی نژاد، رحیم رسولی و... را داریم که در طنز 

عالوه به محتوا به ساختار نیز توجه ویژه دارند. 
سمت  به  شعرطنز  اخیر  سال های  در  شما  بنظر    

محاوره گویی سوق پیدا کرده است؟
این  است که محاوره  مطلب مهم دراین رابطه 
شدن کلمات در تلفظ کافی نیست. برای دست 
از اصطالحات  باید  به شعر طنز روز،  پیدا کردن 
حرف  نیز  ظرفیت ها  و  ها  کالم  تکه  جامعه،  روز 
زده شود. متاسفانه بسیاری از شاعران امروز، تنها 
از شکست کلمات استفاده می کنند که اینگونه 

اصال محاوره محسوب نمی شود.
  طنز مشهد را چطور دیدید؟

بزرگی  شاعران  خراسان،  بلکه  مشهد  تنها  نه   
داشته و خاستگاه فرهیختگان و ادیبان بسیاری 
بوده و اگر با این سابقه به شعر مشهد نگاه کنیم، 
خوبی  سطح  در  مشهد  طنز  شعر  اینکه  کنار  در 
قرار دارد، هنوز هم جای پیشرفت زیادی دارد که 

قطعا این امر به سهولت دست یافتنی است.
  و در پایان به عنوان توصیه اخر؟

نشان  راه ها  و  شود  گفته  آموخته ها  هراندازه 
داده شود، باز هم در این مسیر کافی نیست و به 
نظر من با مطالعه ی بیشتر و شناخت آثار و تالش 
به نتیجه خواهیم رسید. البته این مطالعه صرفا 
همزمان  و  باشد  طنز  مطالب  محور  حول  نباید 
و  داخلی  پژوهشی  مقاالت  و  رمــان  و  شعر  از 
خارجی نیز باید استفاده کرد. در کالم آخر بدون 
اطالع کامل و احاطه به آثار گذشتگان و مطالعه  
جایی  به  زمینه ای  هیچ  در  هیچ کسی  تاریخ، 

نخواهدرسید.
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مهناز اصغری

گفت وگوی اختصاصی با »ناصر فیض« طنزپرداز صاحب نام کشور؛

شعر طنز مشهد جای پیشرفت زیادی دارد
و  فرهنگ  کل  اداره   سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
ها  فیلم  تمام  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
درمشهد روی پرده می رود اگرچه پول شهرداری هم 
برای اکران تمامی فیلم های جشنواره فجر کافی نیست 
و باید بخشی از هزینه ها را از طریق دیگری تامین کنیم.

که  تالش هایی  تمام  با  افــزود:  محمدی  محمدرضا 
شده است اما بازهم برای تامین حدود ۳۰ سیانس نیاز 

به اسپانسر مالی داریم.
وی ادامه داد: درحال برنامه ریزی برای اکران فیلم ها 

در سینماهای مشهد هستیم.
فجر  فیلم  جشنواره  افتتاحیه  به  اشاره  با  محمدی 
نخواهیم  مشهد  در  افتتاحیه  امسال  گفت:  مشهد 
را  اختتامیه  جاری  سال  ماه  بهمن  روز ۱۸  اما  داشت 

برگزار خواهیم کرد.
و  فرهنگ  کل  اداره   سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
خاطرنشان  ادامه  در  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
اطلس،  سینمای   ۴ در  فیلم ها  نمایش  ساعت  کرد: 
هویزه، سیمرغ و آفریقا از ساعت ۱۵ تا ۱7، ۱7 تا ۱۹ و 

۱۹ تا ۲۱ خواهد بود.
استقبال  با  فیلمی  اگر  همچنین  افــزود:  محمدی 
بیشتری مواجه شود سانس فوق العاده در ساعت ۲۱ تا 

۲۳ خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دو برنامه برای اصحاب رسانه در 
شانزدهمین جشنواره فیلم فجر در مشهد پیش بینی 
کردیم، گفت: برای اصحاب رسانه یا سانس اختصاصی 
خواهیم داشت یا بسته های بلیت در اختیار رسانه  ها قرار 

خواهد گرفت.
و  فرهنگ  کل  اداره   سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی در ادامه گفت: با توجه به 
حضور فیلم "مدیترانه" به کارگردانی هادی حاجتمند؛ 
کارگردان خراسانی در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر، 

این فیلم حتما در مشهد اکران خواهد شد.
   پرکارترین بازیگران سی و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر را بشناسید
سی  در  فیلم  چند  با  که  بازیگرانی  تعداد  امسال 
کمی  ــد،  دارن حضور  فجر  فیلم  جشنواره  هفتمین  و 
غیرطبیعی است. هر سال تعدادی بازیگر رکوردشکن 
داریم که با بیش از مثال دو فیلم در جشنواره فیلم فجر 
حضور پیدا می کنند اما امسال تعداد این بازیگران زیاد 
شده است. و از آنجایی که جشنواره فیلم فجر ویترین 
سینمای ایران است بیم این ماجرا هم می رود که سال 
آینده در پوسترهای روی سر در سینماها شاهد تکرار 
به  اتفاقی که ممکن است  یک سری چهره ها باشیم. 

گیشه سینمای ایران آسیب بزند.

ویژه جشنواره فیلم فجر
دبیر جشنواره فیلم فجر مشهد خبر داد:

اکران تمامی 22 فیلم فجردر 4 سینمای 
مشهد

تصویر روشنی از گذشته افغانستان 
ترسیم نشده است

عضو گروه علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی گفت: در برخی از کتاب های موجود، تاریخ تحریف 
شده یا جهت گیرانه مطرح شده و به همین دلیل تصویر 

دقیق و روشنی از گذشته افغانستان نداریم.
محمد کاظم کاظمی عصر دیروز در آئین افتتاحیه کارگاه 
تاریخ شفاهی جبهه مقاومت افغانستان با بیان اینکه تاکنون 
به کتاب های متعددی درباره تاریخ افغانستان مراجعه کردم، 
اظهار داشت: در اکثر این کتاب ها با روایت هایی گاه ضد 
و نقیض و نقاط ابهام بسیاری روبه رو می شوید که به مدد 
روایت های تاریخی دقیق تر می توانست با شفافیت و بیانی 

درست نوشته شود.
وی افزود: در برخی از نمونه های موجود، تاریخ تحریف 
شده یا جهت گیرانه مطرح شده و به همین دلیل تصویر 
دقیق و روشنی از گذشته افغانستان نداریم و حتی برخی 
مورخان و پژوهشگران معتقدند که تاریخ افغانستان را باید از 

نو نوشت.
عضو گروه علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی با اشاره به عدم وجود منبع موثق و جامعی درباره 
مبارزات  نگارش  بنابراین  افغانستان گفت:  معاصر  تاریخ 
اهمیت  تاریخی  جهات  از  اخیر  سال های  در  ما  مردمی 
بسیاری دارد، عالوه بر آن ثبت خاطرات و تاریخ شفاهی 
می تواند استفاده های دیگری به ویژه در عرصه هنر و ادبیات 
داشته باشد و زمینه ساز تولید آثار هنری و ادبی نظیر فیلم، 
نقاشی، رمان و غیره شود.کاظمی خاطرنشان کرد: ۴۰ 
سال اخیر را می توان یک دوره تاریخ حساس برای افغانستان 
محسوب کرد که ثبت خاطرات آن سبب می شود که ما و 
نسل های بعدی از ارزش هایی که در این دوره، خلق شد و 
فداکاری هایی که انجام شد مطلع شویم. وی با بیان اینکه 
ضربه زدن به سال های جهاد و مقاومت افغانستان در مقابل 
کمونیست وسیله ای برای جلب توجه و برخی مقاصد سیاسی 
شده است، گفت: وقتی تاریخ شفاهی و روایت ها وجود 
نداشته باشد دست ما خالی می ماند و ممکن است افرادی 
با اهداف خاص، تاریخ را به صورت مخدوش ترسیم کنند. 
بنابراین توجه به این امر یکی از ضروریات مهم فرهنگی ما 
است و امیدوارم با برگزاری این کارگاه های آموزشی و حمایت 
حوزه هنری بتوانیم یک مجموعه جامع، ماندگار و کارآمد از 
خاطرات چهل سال اخیر افغانستان ارائه دهیم.رئیس حوزه 
هنری خراسان رضوی گفت: کارگاه »تاریخ شفاهی جبهه 
مقاومت افغانستان« در مشهد آغاز به کار کرد.میثم مرادی 
بیناباج عصر امروز در افتتاحیه نخستین کارگاه آموزشی و 
پژوهشی »تاریخ شفاهی جبهه مقاومت افغانستان« اظهار 
داشت: این حرکت می تواند یک فعالیت ماندگار، اثرگذار و 
جریان ساز در عرصه تاریخ و ادبیات افغانستان باشد چرا که 
ظرفیت بی بدیل فرهیختگان و چهره های ادبی و فرهنگی 

افغانستانی مقیم ایران بر هیچکس پوشیده نیست.

خبر

 نه تنها مشهد بلکه خراسان، شاعران بزرگی داشته و خاستگاه فرهیختگان و ادیبان بسیاری بوده 
و اگر با این سابقه به شعر مشهد نگاه کنیم، در کنار اینکه شعر طنز مشهد در سطح خوبی قرار 

دارد، هنوز هم جای پیشرفت زیادی دارد 

,,

511/14اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹66۰۳۰6۰۰6۴۹۲ مورخ ۹6/6/۲6  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ریحانه خضری فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه ۸۵ صادره از اسفراین  در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  ۱۱۲ مترمربع قسمتی از پالک 
6۸-اصلی  بخش ۹ مشهد واقع در طبرسی ۳۸ طباطبایی ۱۱ پالک ۱۹۵ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به موقوفه حاج محمد رضا ظهیرالدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۱۱۱6 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/13اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۲۵۸۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  مجید پارسا فرزند ابوالقاسم   بشماره شناسنامه ۵۹۴77  صادره از  مشهد  در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  ۱۵۲/۲۵ مترمربع قسمتی از پالک 
۵6۳۳ فرعی از ۳-اصلی  بخش ۹ واقع در عبدالمطلب 7 هنرور ۱۴ پالک ۲۵ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه سادات رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۱۱۱۸ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/11اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۲۴۵۲ مورخ ۱۳۹7/7/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد ابراهیم خضری فرزند شیر محمد  بشماره شناسنامه ۳۳۲ صادره از اسفراین   در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 6۳  مترمربع 
قسمتی از پالک 6۸-اصلی  بخش ۹  مشهد واقع در طبرسی دوم طبرسی ۳۰ مزیانی ۵ پالک 6 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۱۱۲۲ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/12اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۳۱۸۳ مورخ ۱۳۹7/۹/۲7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد علی مهدویان فرزند عزت اله   بشماره شناسنامه ۴۸7 صادره از مشهد   در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۸ مترمربع قسمتی 
از پالک ۲۵ فرعی از 7۸-اصلی  بخش ۹ مشهد واقع در  بلوار خیام –خیام ۴۲-انتهای ۴۲ سمت چپ جنب کارواش  خریداری از  از قربان جانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۱۱۲۰ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/1۰اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۳۱۸۹ تاریخ ۱۳۹7/۹/۲7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا غالمزاده فرزند علی   بشماره شناسنامه ۹۲۸۹ صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۱۰/۴۹ مترمربع 
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سرویس اجتماعی
هشتم تا پانزدهم بهمن ماه به نام »هفته ملی مبارزه 
نام  شنیدن  تنها  است.  شده  نامگزاری  سرطان«  با 
»سرطان« بار سنگینی را به فرد مبتال و اطرافیانش وارد 
می کند. این بیماری غیرواگیردار که دومین عامل مرگ 
و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ و 
میر در کشورهای در حال توسعه است، ۲۵۰هزار نفر 
را در جامعه گربانگیر کرده است و متاسفانه هر سال 
۱۱۰هزار نفر مورد جدید ابتال به این بیماری شناسایی 

می شود.
سال  در  اســت،  جهاني  بــزرگ  معضل  یك  سرطان 
گذشته ١٨ میلیون نفر در دنیا به بیماري سرطان مبتال 
شده اند و برآورد مي شود که این میزان تا سال ٢٠٤٠ به 

٣٠ میلیون نفر برسد. 
آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش  طبق آخرین 
هزار   ٣٨٠ حدود   ،٢٠١٧ سال  در  ایــران  در  پزشکی 
و میرها  این مرگ  از  اند که ١٦ درصد  نفر فوت کرده 
بر اثر ابتال به بیماري سرطان بوده است. یعني بعداز 
بیماري هاي قلب و عروق که ٤٣ درصد علت مرگ ها در 
ایران را شامل مي شود، دومین علت مرگ به سرطان ها 

اختصاص دارد.
   دخانیات پای ثابت سرطان

متاسفانه ٣٤ درصد از افرادي که براثر سرطان فوت 
مي کنند، زیر ٧٠ سال و ١١ درصد آنها زیر ٥٠ سال 
سن دارند، شایع ترین سرطان در مردان، سرطان معده 
است.  سینه  سرطان  زنان،  در  سرطان  ترین  شایع  و 
ایجاد  در  شده  ثابت  خطر  عامل  عنوان  به  دخانیان 
ریه،  حنجره،  دهان،  جمله  از  سرطان  ۸نوع  حداقل 
پانکراس، مثانه، کلیه، مری و معده و عامل احتمالی در 
سرطان های روده بزرگ،دهانه رحم،سرطان خون،کبد، 
غددفوق کلیوی،کیسه صفرا، حفره بینی و سینوس ها 

به اثبات رسیده است.
در برنامه ملی ثبت و شناسایي بیماري سرطان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد به طور 
نقاط  أقصي  در  سرطاني  بیماران  تعداد  و  نوع  دقیق 

کشور را رصد و آمارگیری کند. 
   چرایی افزایش آمار مبتالیان به سرطان

چرا که اثبات شده محیط و شیوه زندگی نقش اساسی 
در ابتال به سرطان دارند. هفت سرطان بیشترین رواج را 
در ایران دارند؛ سرطان سینه، معده، رکتوم، ریه، مثانه، 
به  ابتالي  و خون. مهمترین عواملي که در  پروستات 
سرطان معده و مري موثر است، شامل دخانیات، آب 
غیربهداشتي، بهداشت دهان پایین، چاقي، آلودگي 
عوامل  قرمز،  گوشت  زیاد  مصرف  عفونت ها،  هوا، 

ژنتیکي و نوشیدني داغ است. 
سرطان مری در ایران رو به کاهش و سرطان کولون 
به دلیل تغییر سبک زندگی رو به افزایش است. برآورد 
می شود که آمار سرطان در سال ۲۰۳۰ به تعداد ۱۵۵ 

هزار نفر برسد.
 افزایش آمار مبتالیان به سرطان به دلیل افزایش امید 
به زندگی، افزایش کنترل عفونت در بیماري هاي واگیر، 
کاهش مرگ نوزادان، تغییر سبك زندگي، تشخیص بهتر 
بیماري ها و ثبت موفق تر اطالعات در این سال ها نمود 

داشته است.
   تغییر سبک زندگی و پیشگیری از سرطان

یک خبر خوب این است که با تغییر سبک زندگی 
شابی  که  امری  کرد،  پیشگیری  سرطان  از  می توان 

دشوار باشد ولی قطعا سالمتی به زحمتش می ارزد.
غذایي  رژیم  عفونت ها،  دخانیات،  مصرف  چاقي، 
نامناسب )مصرف بي رویه نمك، چربي ها، فست فودها 
و گوشت قرمز( و استرس از جمله عوامل محیطي است 
که ابتال به سرطان ها را تسریع مي کند و با تغییر سبک 

زندگی قابل پیشگیری است.
در حال حاضر ۹۰درصد ایرانیان تحرک بدنی کافی 
را ندارند و ۳۵درصد حجم غذایی که می خورند اضافی 
است ضمن این که میوه و سبزیجات به عنوان کاهش 
دهنده ریسک ابتال به سرطان در سبد غذایی ایرانیان 

جای کمی دارد.
    برنامه های دولت برای مقابله با سرطان

گفتیم  که  گونه  همان  نیز  بهداشت  وزارت  و  دولت 
برنامه هایی را برای مبارزه با سرطان در دستور کار قرار 
داده است، روز گذشته پنج مرکز پیشگیری و تشخیص 
زودهنگام سرطان و بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد طی مراسمی همزمان با سراسر کشور از 
طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با حضور سرپرست وزارت 

بهداشت بهره برداری شدند.
مراسم بهره برداری از 7۵ مرکز پیشگیری و تشخیص 
با حضور  به صورت همزمان  در سطح کشور  سرطان 
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری، سفیر ژاپن در 
ایران، معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد.
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و  پیشگیری  مرکز  نخستین  گفت:  مراسم  ایــن  در 
تشخیص زودهنگام کشور در شهر مشهد و در پیشگاه 

محضر آقا امام رضا)ع( افتتاح شده است.
که  مراکز  این  افتتاح  امیدوارم  افزود:  نمکی  سعید 
قاضی  حسن  سید  دکتر  همت  به  آن  زیرساخت های 
در  شده  انجام  بهداشت  پیشین  وزیــر  زاده هاشمی 
نقش  کشور  در  سرطان  سریع  تشخیص  و  پیشگیری 

بسزایی داشته باشد.
   14۰میلیارد هزینه برای افتتاح 5مرکز پیشگیری از 

سرطان در مشهد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم 
گفت: عملیات ساخت پنج مرکز پیشگیری و تشخیص 
سرطان در فضایی به مساحت سه هزار مترمربع از سال 

۱۳۹۴ آغاز و امروز بهره برداری شد.
 ۱۴۰ هزینه  با  مراکز  این  افزود:  دارابی  محمدرضا 
میلیارد ریال در بیمارستانهای مشهد و کاشمر دایر شده 
اند. مراکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان در 
بیمارستانهای امام رضا)ع(، امید و هاشمی نژاد مشهد 
و بیمارستانهای مدرس و موسی بن جعفر)ع( کاشمر 

فعالیت می کنند. 

وی ادامه داد: با راه اندازی کامل این مراکز تا نیمه 
نخست سال آتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو سال 
زودتر از »برنامه سند ملی سرطان« به حد انتظار توسعه 

مراکز تیپ یک سرطان نایل خواهد شد.
   رتبه 15ام خراسان رضوی در ابتال به سرطان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ساالنه ۱۰ 
هزار مورد جدید سرطان در خراسان رضوی شناسایی 
نفر  صدهزار  در   ۱۸۸ شیوع  با  استان  این  می شود. 

جمعیت رتبه ۱۵ کشوری را در این زمینه دارد. 
وی افزود: سرطان دومین عامل مرگ و میر در ایران 
و جهان است. دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان 
قطب بهداشت و درمان در منطقه شمال شرق کشور 
تشخیصی  خدمات  ارائه  و  شناسایی  در  مهمی  نقش 

درمانی به بیماران مبتال به سرطان دارد. 
   سرطان های شایع در خراسان رضوی

در  را  رضوی  خراسان  در  شایع  سرطان  سه  دارابی 
و  کولورکتال  و  پوست  معده،  سرطان  شامل  مردان 
و  ذکر  پوست  و  کولورکتال  پستان،  سرطان  زنان  در 
بیان کرد: برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سه 
و روده بزرگ توسط  سرطان شایع پستان، سرویکس 
در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 

حال اجر است. 
وی گفت: همچنین در پنج بیمارستان امید، دکتر 
قائم)عج(  و  رضا)ع(  امام  نژاد،  شهید هاشمی  شیخ، 
بیمارستان های  در  و  درمانی  شیمی  بخش  مشهد 
امید و امام رضا)ع( بخش رادیوتراپی فعال وجود دارد. 
شامل  خصوصی  مرکز  دو  در  و  رضوی  بیمارستان  در 
بیمارستان رضوی و مرکز رادیوتراپی انکولوژی رضا)ع( 

نیز این خدمات ارائه می شوند.

»صبح امروز« مقابله با سرطان را بررسی می کند؛

پیشگیری با اصالح سبک زندگی

و قضایی مجلس،  رییس کمیسیون حقوقی  نایب 
به  را  مجلس  در  مرد  و  زن  دیه  برابری  الیحه  بررسی 
دلیل وجود اشکال شرعی منوط به تایید این موضوع 

توسط مراجع تقلید دانست.
الیحه  پیشنهاد  به  واکنش  در  پور  کمالی  یحیی 
و  زنان  امور  معاونت  در  مردان«  و  زنان  دیه  »برابری 
خانواده ریاست جمهوری افزود: در مورد برابری دیه 
زن و مرد با یک سری اشکال شرعی روبرو هستیم و 
باید مراجع تقلید در رابطه با این موضوع نظر بدهند 

تا مبتنی بر نظر آن ها بتوان قانون را اصالح کرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: چنانچه مراجع تقلید تساوی دیه 
زن و مرد را بالمانع بدانند، راه باز می شود برای اینکه 
بتوان در قالب تصویب قانون این کار را انجام داده و 

این مساوات را اجرایی کرد.
    منعی برای اصالح شروط طالق وجود ندارد

وی در مورد پیشنهاد الیحه »اصالح برخی از شروط 
تاکنون  کرد:  خاطرنشان  معاونت،  این  در  طالق« 
به  طالق  شروط  اصالح  برای  الیحه ای  یا  طرح  هیچ 
در  خالهایی  اگر  قطعا  و  است  نشده  ارسال  مجلس 
این مورد وجود داشته یا نیاز باشد که مواردی به این 
شروط اضافه شود و ضرورت هم ایجاب کند، مانعی 

وجود ندارد که این اصالحات در قانون اعمال شود.
کرد:  تصریح  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مشکالت  که  شود  فرستاده  مجلس  به  الیحه ای  اگر 
بخش اعظمی از جمعیت کشور را حل کند و نیاز به 
قانونگذاری جدیدی وجود داشته باشد، قطعا در این 
راستا اقدام خواهیم کرد و با بررسی نظر کارشناسان 

در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.
مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  رییس  نایب 
کدام  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اسالمی،  شورای 
البته  شد:  یادآور  دارد،  اصالح  به  نیاز  طالق  شروط 
دولت  سوی  از  شده  ارســال  الیحه  مشاهده  از  بعد 
چه  اساس  بر  و  شروطی  چه  باید  که  گفت  می توان 
معیارهایی اصالح شوند، اما هیچ منعی در این جهت 

وجود ندارد که شروط طالق اصالح شوند.

#پیگیری-خبر
بررسی الیحه برابری دیه زن و مرد نیاز 

به تایید مراجع تقلید دارد

رضوی  خراسان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
اتباع  کار  کودکان  تعداد  گذشته  سال های  در  گفت: 
آمار  اما در حال حاضر  بود  بیش تر  ایرانی  از  خارجی 

کودکان  کار اتباع زیر ۴۰ درصد است.
در  ــق دادی  حـ غالم حسین  ایسنا،  گـــزارش  بــه 
در  افزود:  رضوی  خراسان  کار  کودکان  آمار  خصوص 
پوشش  تحت  کار  کودکان  آمار  اخیر،  سال های  طی 
بهزیستی افزایش قابل مالحظه ای پیدا نکرده است. 
که  است  افرادی  می شود،  اعالم  غالبًا  که  آمارهایی 
زیر پوشش بهزیستی و سازمان های مختلف خدماتی 
می شود  گفته  که  آنچه  بنابراین  می کنند.  دریافت 
جامعه  به  خدمت  نمودار  بلکه  نبوده  جامعه  نمودار 

است.
خدمت  کــه  ــاری  ک کــودکــان  تــعــداد  ــزود:  افـ وی 
می بینند با تعداد واقعی آن ها متفاوت است. قسمتی 
کار  کودکان  آمار  است.  پنهان  کودکان  این  آمار  از 
بهزیستی  است.  نداشته  افزایش  اخیر  سال  دو  در 
بیش تری  خدمات  کار  کودکان  ساماندهی  جهت  در 
آموزشی  مراکز  مــی دهــد.  ــه  ارائ گذشته  نسبت به 
و  کار  کودکان  به  روزانه  صورت  به  خانواده  کودکان 

خانواده آن ها خدمات توانمندسازی ارائه می دهد.
خراسان  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
رضوی عنوان کرد: بیشتر کودکان کاِر تحت پوشش، 
پسران هستند و تنها کمتر از ۵ درصد آن ها دختران 
هستند. عمدتًا پسران نوجوان ۱۰ تا ۱۵ سال هستند 
که طبق قانون کار اجازه کار ندارند، اما به دلیل اجبار 

یا بهره کشی دیگران مجبور به کار شده اند.
اتباع  کــار  کودکان  آمــار  خصوص  در  حــق دادی 
سال های  در  کار  کودکان  آمار  کرد:  بیان  خارجی 

و مهاجران  اتباع  گذشته، نسبت به دقتی که سازمان 
که  همکاری هایی  نسبت به  یا  داشــتــه،  خارجی 
متفاوت  داشته اند،  بهزیستی  با  مختلف  سازمان های 
و خیابانی یک  بوده است. سازمان دهی کودکان کار 
هستند،  آن  عضو  سازمان   ۱۲ که  دارد  آئین نامه ای 
اما اخیرًا این آئین نامه در حال اصالح است که شاید 

سازمان های دیگری هم به آن اضافه شوند.
خارجی  مهاجران  و  اتباع  اداره کل  داد:  ادامه  وی 
در  دارد.  بهزیستی  ســازمــان  با  خوبی  همکاری 
ایرانی  از  اتباع  کار  کودکان  تعداد  گذشته  سال های 
بیش تر بود، اما در حال حاضر آمار کودکان کار اتباع 

زیر ۴۰ درصد است.
خراسان  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
گرفته  ــار  ک بــه  ــار  ک کــودکــان  ــرد:  ک تاکید  ــوی  رض
این  هستیم.  مخالف  آن ها  کار  با  که  چرا  نمی شوند، 
کودکان از روی اجبار و نیاز به کار روی آوردند. رویکرد 
خانواده شان  به  بچه ها  این  تحویل  فقط  بهزیستی 
نیست. این کودکان و خانواده آن ها در مراکز آموزشی 
در  که  مسئله ای  می شوند.  بررسی  خانواده  کودک 
از  باشد،  حل  قابل  مرتبط  سازمان های  و  بهزیستی 

طریق مددکاری رفع خواهیم کرد.
خانواده ها  این  از  بعضی  کرد:  خاطرنشان  وی 

خود  فــرزنــدان  از  بهره گیری  و  استفاده  فرهنگ 
بوده  جرم  کار  این  می گوئیم  آن هــا  به  ندارند.  را 
تحصیل  و  ــان  درم هزینه های  نیست.  اخالقی  و 
و  همراه  خیریه  سازمان های  طریق  از  کار  کودکان 
این  سن  اگر  می شود.  تأمین  بهزیستی  اعتبارات 
کارهای  بتوانند  و  باشد  گذشته  سال   ۱۵ از  کودکان 
سبک از لحاظ قانونی انجام دهند و فنی و حرفه ای 
آن ها را به عنوان کارآموز قبول کند، آن ها را به فنی 
داده  آن ها  به  آموزش هایی  و  کرده  معرفی  حرفه ای 
به  نیز  حرفه ای  و  فنی  مدرک  مواردی  در  و  می شود 
آن ها اعطا می شود تا در آینده برای خود شغلی پیدا 
از  نیز  تحصیلی  حمایتی  بسته های  و  تغذیه  کنند. 
جانب سازمان های دولتی، خیرین و بهزیستی برای 

کودکان کار داده می شود.
ــی  ــان ده ــام س ــرح  طـ ــوص  ــص خ در  ــق دادی  ــ حـ
گذشته  ســال  بهزیستی  کــرد:  مطرح  کودکان کار 
همکاری  با  را  چهارراه ها  سر  در  روزنامه  فروش  طرح 
به  بودند  سال   ۱۸ تا   ۱۵ بین  که  افرادی  روزنامه ها، 
تهیه  افراد  این  برای  خدمت گرفته می شدند. روزنامه 
و آن ها با فروختن این روزنامه درآمد کسب می کردند. 
برخی اعتقاد داشتند این کار کودک آزاری است چرا 
نظر  می کند.  ایجاد  کودکان  برای  سختی  شرایط  که 
به اعتقاد مخالفان و موافقان، اجرای این طرح بعد از 

مدتی لغو و درآمد این نوجوانان قطع شد.
وی تاکید کرد: بهزیستی این افراد و خانواده آن ها 
صورت  این  به  بهزیستی  رویکرد  کرد.  سامان دهی  را 
که  شود  برقرار  ارتباط  افراد  این  خانواده  با  که  است 
خانواده زمینه کار فرزندان خود را در خیابان ها ایجاد 

نکنند.

خبرخبر
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی خبر داد:

پیشی  گرفتن آمار کودکان کار ایرانی از اتباع خارجی

خبر
علمی  جشنواره  دومین  میزبان  مشهد 

رضوی

علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  جامع  شبکه  مدیرعامل 
علمی  جشنواره  دومین  برگزاری  از  رضوی  خراسان 

رضوی در ۲۵ بهمن ماه جاری خبر داد.
افــزود:  االسالمی  شیخ  عباس  ایسنا،  گــزارش  به 
سال  در  رضوی  فناوری  و  پژوهشی  علمی،  جشنواره 
گذشته با همت شبکه جامع دانشگاه ها و مراکز علمی 
خراسان رضوی و حمایت های استاندار سابق، صورت 
بتوانیم در شهر مشهد ساالنه یک جشنواره  تا  گرفت 
دارد،  وجود  که  دیگری  جشنواره های  کنار  در  علمی 

برگزار  کنیم. 
است  بزرگی  استان  رضــوی،  خراسان  ــزود:  اف وی 
کارگروهی  جشنواره هایی  چنین  بــرای  دارد  نیاز  و 
بتوانیم در  تا  تعریف شود  نیز شاخص هایی  و  تشکیل 
هر سال اساتید برجسته حوزه علم و تکنولوژی استان 
در  برجسته  اساتید  از  در حقیقت  کنیم؛  را شناسایی 
بهمن ماه که مصادف با پیروزی انقالب اسالمی است 
تقدیر به عمل می آید و سال گذشته این کار انجام شد و 
حدود ۲۵ نفر از اساتید برجسته دانشگاه های مختلف 
علمی و پژوهشی در رشته های مختلف شناسایی شدند 
و همچنین از دانشجویانی که در مقاطع تکمیلی منشا 
اثر بودند، تقدیر به عمل آمد. مدیرعامل شبکه جامع 
دانشگاه ها و مراکز علمی خراسان رضوی تصریح کرد: 
امسال دومین دوره برگزاری جشنواره علمی و فناوری 
جشواره  برگزاری  برای  نامه ای  آیین  و  است  رضوی 
تدوین شده که روسای دانشگاه ها اعضای آن هستند 
و در زیر مجموعه کمیسیون، کارگروه های مختلفی در 
رشته های گوناگون مانند علوم کشاورزی، علوم، هنر، 
این کارگروه ها  انسانی وجود دارد که  معماری و علوم 

متشکل از اساتید برجسته هستند.
وی اضافه کرد: برای برگزاری جشنواره علمی رضوی 
به دانشگاه های مختلف و مراکز علمی و پژهشی و نیز 
پارک علم و فناوری فراخوان داده شده تا افراد نخبه و 
فرهیخته خودشان را با شاخص هایی که تعیین شده، 
معرفی کنند و در حال حاضر این کارگروه ها مشغول به 
فعالیت هستند تا ما بتوانیم افراد شاخص علمی استان 
سالگرد  چهلمین  در  همچنین  و  جشنواره  این  در  را 

انقالب اسالمی معرفی کنیم.

دانشیار گروه زنان دانشگاه 
گفت:  مشهد  پزشکی  علوم 
بهترین ورزش در دوران بارداری 
ورزش هوازی پیاده روی است که در طی روز نیم تا 

یک ساعت می توان، انجام داد.
مادر  ایمنی  حفظ  بر  تاکید  با  اخالقی  فریده 
بــارداری  دوران  در  افــزود:  ورزش  زمان  در  بــاردار 
به  است  ممکن  که  ورزش هایی  از  می شود  توصیه 
ورزش های  بیشتر  و  اجتناب  کند  وارد  ضربه  شکم 

هوازی انجام شود.
البته  کرد:  تصریح  زایمان  و  زنان  متخصص  این 
بارداری  طی  در  باردار  مادران  که  می شود  توصیه 
ضمن  و  شرکت  زایــمــان  آمــادگــی  کــالس هــای  در 
مورد  در  زایمان،  و  بارداری  مورد  در  گاهی  آ کسب 

ببیند  آموزش  بارداری  دوران  مخصوص  ورزش های 
تا زایمان راحت تری داشته باشند.

و  مادر  برای  ایمن  زایمان  اینکه  بیان  با  اخالقی 
شکل  ــارداری  ب روند  که  است  میسر  زمانی  نــوزاد 
خاطر  کند،  طی  انتها  تا  را  خود  طبیعی  و  عادی 
می تواند  زایمان  آمادگی  :کالس های  کرد  نشان 

برای غلبه بر ترس بانوان از زایمان موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه زایمان برای اولین بار، چون 
با  همراه  ندارد،  زایمان  روند  از  اطالعی  هیچ  مادر 
بر  راه های غلبه  از  استرس است، عنوان کرد ؛یکی 
زایمان  آمادگی  کالس های  در  حضور  زایمان،  ترس 

است.

آوری  فراهم  ــد  واح مسئول 
علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای 
شاخص  گــفــت:  مشهد  پزشکی 
هر  ازای  به  مغزی  مرگ  بیماران  عضو  اهدای  کشوری 
یک میلیون نفر ۱۱ و این رقم در خراسان رضوی ۱۸ 

است که از میانگین کشوری باالتر است.
فرهنگ  به  نیاز  عضو  اهدای  افزود:  خالقی  ابراهیم 
سازی بیشتر دارد تا خانواده های افراد دچار مرگ مغزی 
لیست  در  واقع  بیماران  وضعیت  از  اطالع  صورت  در 
پیوند، راحت  تر اهدای عضو را قبول  کرده و جان افراد 

نیازمند پیوند عضو را نجات دهند.
وی اظهار کرد: به طور میانگین در کشور روزانه ۱۰ 
بیمار نیازمند به پیوند عضو، قبل از اهدای عضو جان 
خود را از دست می دهند. در سال گذشته سه هزار و 

۳۰۰ بیمار در انتظار دریافت عضو در استان خراسان 
رضوی جان خود را از دست دادند در حالی که سه هزار 
تعداد  این  از  که  مغزی وجود داشت  بیمار دچار مرگ 

حدود ۹۰۰ مورد به مرحله اهدای عضو رسید.
با وجود افزایش سه درصدی رضایت  خالقی افزود: 
خانواده ها برای اهدای عضو بیمار مرگ مغزی، فرهنگ 
انسان   فعالیت های  گسترش  به  رسانه ها  در   ســازی 

دوستانه و زندگی  بخش در جامعه کمک می کند.
دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  مرکز  مسئول 
افراد  از  پیوند عضو  اینکه  بیان  با  علوم پزشکی مشهد 
شده  اندازی  راه  دانشگاه  در   ۸۰ سال  از  مغزی  مرگ 
و  هزار  سه  از  بیش  به  مدت  این  در  کرد:  اظهار  است 
۱۴۰ بیمار نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشیده شده 

است.

فرماندهی  پلیس  ــیــس  رئ
انتظامی خراسان رضوی گفت: 
طی روز شنبه تا صبح دیروز 7 بهمن 
ماه پنج فقره تصادف جرحی و فوتی در سطح جاده های 

این استان رخ داده است.
یکشنبه  روز  امیدوار  سرهنگ هادی  ایرنا،  گزارش  به 
با چهار کشته بود که  افزود: دو فقره این سوانح فوتی 
با  کامیون  دستگاه  یک  برخورد  پی  در  آنها  از  یکی  در 
راکب  جام  تربت  مسیر  در  موتورسیکلت  دستگاه  یک 

موتورسیکلت جان باخت.
وی ادامه داد: در دیگر تصادف فوتی نیز در پی برخورد 
دو دستگاه خودرو سواری در مسیر قوچان - درگز سه نفر 

جان باختند.
رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  پلیس  رئیس 

گفت: سه فقره از این سوانح جاده ای نیز جرحی بود که 
در پی وقوع آن ها هفت نفر مجروح شدند.

ترافیک در ورودی های مشهد پرحجم  وی همچنین 
و در سایر جاده های خراسان رضوی عادی و روان اعالم 

کرد. 

پنج فقره تصادف فوتی و جرحی در جاده های خراسان رضوی رخ داداهدای عضو در خراسان رضوی بیش از میانگین کشوری استپیاده روی بهترین ورزش دوران بارداری

تعداد کودکان کاری که خدمت می بینند با تعداد واقعی آن ها متفاوت است. قسمتی از آمار این کودکان 
پنهان است. آمار کودکان کار در دو سال اخیر افزایش نداشته است

,,

روزانه

شبکه های  گسترش  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  امروزه 
فضای  این  از  نوجوانان  و  کودکان  استفاده  اجتماعی، 

گسترده به یک مسأله تبدیل شده است.
که  انــدازه  همان  به  اینترنت  خبرآنالین،  گزارش  به 
برای بزرگساالن جذاب است، برای کودکان و نوجوانان 
طبق  دارد.  کننده ای  سرگرم  نقش  و  بوده  مهیج  نیز 
استانداردها، حداقل سن الزم برای استفاده از اینترنت و 
ورود به شبکه های اجتماعی، ۱۳ سال است. به هر حال 
تصور جامعه ای که در آن نوجوانان اجازه دسترسی به 
اینترنت و سیستم های پیام رسان را ندارند، هم سخت و 

هم ناخوشایند است.
نوجوانان  برای  متعددی  مزایای  اینترنت  از  استفاده 
دارد. باال رفتن مهارت های مرتبط با تکنولوژی، دسترسی 
به منابع نامحدود علمی و ارتباط راحت با دیگران از جمله 
مهم ترین فواید فضای مجازی برای آن هاست. از مطالبی 
که به صورت گسترده در شبکه های مختلف موجودند، 
می توان به عنوان یک منبع برای بسیاری از تحقیقات یا 

تکالیف مدرسه استفاده کرد.
باعث  نباید  مــجــازی  فضای  مختلف  فــوایــد  ــا  ام
چشم پوشی از اثرات مخرب آن شود. آمار باالی افسردگی 
بین نوجوانان دختر در بریتانیا با مدت زمانی که این افراد 
دارد.  مستقیم  ارتباط  می گذراندند،  مجازی  فضای  در 
تحقیقات نشان می دهند که بین ۱۱میلیون نوجوان ۱۴ 
ساله، از هر ۵ نوجوان دختر، ۲ نفر بیش از ۳ ساعت در 
روز، از فضای مجازی استفاده می کنند؛ تعداد نوجوانان 
پسر که شرایط مشابهی دارند، نصف دخترهاست. بیش 
از یک سوم دخترانی که مبتال به افسردگی هستند، در 
فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. نیمی 
استفاده  اینترنت  از  زیادی  زمان  مدت  که  دخترانی  از 

می کنند از اختالالت خواب رنج می برند. از بین پسرانی 
افسردگی  از فضای مجازی دچار  استفاده  به علت  که 

شده اند، ۲۰ درصد به اختالالت خواب مبتال هستند.
مشکالت  مجازی  فضای  از  نادرست  استفاده  اثرات 
زیادی برای شخصیت و میزان اعتماد به نفس نوجوانان، 
بخصوص برای دختران ایجاد می کند. اضطراب، کاهش 
در  نبودن  جذاب  و  مقبول  از  نگرانی  و  خود  از  رضایت 
فضای مجازی از متداول ترین مسائل به وجود آمده برای 

نوجوانان است.
سنین  در  شدن  معروف  به  عالقه  و  جاه طلبی  حس 
است  ممکن  و  می کند  پیدا  بیشتری  شدت  نوجوانی 
درصورتی که این نیاز برطرف نشود، اثرات سرخوردگی 
بماند.فضای  باقی  شخص  در  مدت ها  تا  آن  از  ناشی 
مجازی، محیطی است که عالوه بر وجود عوامل نگران 

کننده زیاد، مدارک کمی برای اثبات اثراتش وجود دارد.
یکی از مهم ترین مسائلی که فضای مجازی را به یک 
خطر تبدیل می کند، مدت زمان استفاده از آن و اثرش 
بر تمرکز است. تمرکز اولین قدم برای یادگیری، مطالعه و 
انجام تکالیف درسی است. کاهش قدرت تمرکز، موجب 
کاهش توانایی یادگیری، حافظه، خالقیت، حل مسأله و 

تصمیم گیری می شود.
دیدن عکس های بی عیب و نقص دیگران یا تفریحاتی 
که در صفحه های شخصی در فضای مجازی به اشتراک 
افسردگی  رایج ترین دالیل  جمله  از  می شوند،  گذاشته 
است. معموال در فضای مجازی افراد با ارزش گذاری های 
مسأله  این  نوجوانان  برای  می شوند.  روبــرو  متفاوتی 
می تواند باعث حس دوگانگی شده و اعتماد به نفس شان 
را کاهش دهد. در سنین پایین الگو برداری و تالش برای 
تقلید رفتارهای دیگران با هدف مقبول واقع شدن بسیار 

رایج است.

اینترنت با فرزندتان چه می کند؟



و  ورزش  اداره  رئیس  خبری  نشست  نخستین 
چهلمین  مناسبت  به  ۱7ماه  از  بعد  مشهد  جوانان 
اصحاب  با  ایــران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز 
اجتماعات  سالن  در  بهمن  هفتم  گذشته  روز  رسانه 

اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد. 
و  ورزش  اداره  رئیس  ــروز«  ام »صبح  گــزارش  به 
۱7ماهه  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  مشهد  جوانان 
مشهد  جوانان  و  ورزش  اداره  شدن  پولدار  از  خود 
کل  مدیر  با  که  توافقی  براساس  گفت:  و  خبرداد 
بهای  اجاره  گرفت،  صورت  استان  جوانان  و  ورزش 
باشگاه های تحت نظر اداره ورزش مشهد به حساب 
هیات های مشهد واریز خواهد شد که علی الحساب 
مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان طی چند روز گذشته واریز 
شد و خوشبختانه بعد از ماه ها تالش  اداره ورزش و 

جوانان مشهد صاحب سرمایه شد.  
و  روستاها  از  حمایت  ــزود:  اف صالح نژاد  احمد 
در  مشهد  شهر  حاشیه  و  برخوردار  کم  بخش های 
توسعه ورزشی اولویت ماست و با توجه به درآمدی که 
ورزشی  فضاهای  توسعه  در  بتوانیم  امیدواریم  داریم 

طی سال آینده گام های مثبتی برداریم.  
نیز گفت:  ورزشی مشهد  درباره سرانه فضای  وی 
آمارها و ساختارهای زیربنایی نقش مهمی در سرانه 
فضای  سرانه  آمار  برحسب  و  دارند  ورزشی  فضای 

ورزشی در مشهد ۴۰سانتی متر مربع است. 
برای  مجوز  دریافت  دشوار  شرایط  به  اشاره  با  وی 
باشگاه های  گفت:  خصوصی  باشگاه های  صدور 
خم های  و  پیچ  دچار  مجوز  دریافت  برای  خصوصی 
از  بیش  اکنون  هم  بطوریکه  هستند،  زیادی  اداری 
نوبت  در  باشگاه   ۴۰۰ و  دار  مجوز  باشگاه   ۱۲۰۰
همکاری  راستای  در  البته  که  داریم  مجوز  دریافت 
تمام تالش خود را برای تسهیل دریافت مجوز باشگاه 

به متقاضیان انجام دهیم. 
ساختمان  انتقال  از  همچنین  ادامه  در  صالح نژاد 
اداری اداره ورزش و جوانان مشهد خبر داد و گفت: 
به احتمال قوی اداره ورزش و جوانان مشهد به زودی 
دانشگاه  فعلی  ساختمان  در  و  می کند  مکان  نقل 
مستقر  مشهد  مهران  سالن  در  کاربردی  و  علمی 

خواهد شد. 
با  همچنین  مشهد  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
اشاره به اینکه به هیات های غیر فعال مشهد کمکی 

ورزشی  هیات های  داشــت:  اظهار  کرد،  نخواهیم 
مشهد که فعالیت چشمگیری در برنامه ها و مسابقات 
ورزشی نداشته باشند انتظار کمک مالی و بسته های 

حمایتی از ما نداشته باشند. 
صالح نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار »صبح امروز« 
در  صبحگاهی  ورزش  ایستگاه های  افتتاح  درباره 
هیات  همکاری  با  گفت:  نیز  مشهد  بوستان های 
رضا)ع(  امام  سپاه  مقاومت  بسیج  همگانی  ورزش 
ورزش  ایستگاه   ۵۰ از  بیش  مشهد  شــهــرداری  و 
راه  و  افتتاح  مشهد  شهر  حاشیه  در  را  صبحگاهی 
اندازی کردیم و در تالش هستیم سایر بوستان های 

کنیم.  تجهیز  نیز  را  مشهد 
بیش  راستا  همین  در  همچنین 
صــورت  ــه  ب را  مــربــی   ۱۵۰ از 
کنار  در  تا  دادیم  آموزش  رایگان 
قرار  بوستان ها  این  ورزشکاران 

گیرند. 
ــرد:  کـ نــشــان  خــاطــر  وی 
تداخل  مشهد  در  ما  متاسفانه 
با  اســتــان  هیات های  وظــایــف 
البته  که  ــم  داری زیــاد  را  مشهد 
رئیس  هنوز  هیات ها  از  برخی 

هیات مشهد نیز ندارند.  

هیات  رئیس  انتخاب  کــرد:  تصریح  صالح نژاد 
مشهد باید با نظارت و معرفی اداره ورزش و جوانان 
مشهد صورت گیرد و ربطی به ریاست هیات استان 
ندارد، چرا که بارها شاهد بودیم روسای هیات ها در 
برنامه های انتخابی خود ذکر می کنند بعد از انتخاب 
شدن بالفاصله رئیس هیات مشهد را معرفی می کنم 
هیات  رئیس  خاص  وظایف  شرح  جزو  مورد  این  که 

استان نیست. 
خصوص  در  مشهد  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
ترمیم و مرمت زمین چمن ورزشگاه تختی و کارگران 
مشهد نیز گفت: در سال گذشته برای ترمیم و مرمت 
ورزشگاه تختی بیش از یک و نیم میلیارد 
می پذیرم  البته  که  کردیم  هزینه  تومان 
شده  واقــع  مظلوم  ورزشگاه  این  هنوز 
است  بیشتری  هزینه  به  نیاز  و  اســت 
به  ورزشگاه  قسمت های  از  بسیاری  و 
مرحله تکمیل نرسیده است. در همین 
راستا مذاکراتی با بخش های خصوصی 
انجام دادیم که امیدواریم طی امسال و 
اوایل سال آینده شاهد بهره برداری زمین 
چمن کارگران و تختی مشهد نیز باشیم.

بودجه  اختصاص  از  همچنین  وی 
و  داد  خبر  قدس  چمن  زمین  تکمیل 

گفت:۱۰۰ چمن مصنوعی که با حضور وزیر ورزش 
و جوانان و همچنین رزم حسینی استاندار خراسان 
رضوی تفاهم شد سهم مشهد هنوز مشخص نیست.

اداره  معاون  دانایی  سمیرا  نشست  این  ادامه  در 
و  همایش ها  از  گزارشی  مشهد  جوانان  و  ورزش 
و  کرد  ارائــه  بانوان  ورزش  از  حمایتی  برنامه های 
گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت 
از  نیمی  اینکه  براساس  و  همگانی  ورزش  توسعه  و 
نقش  و  می دهند  تشکیل  بانوان  را  مشهد  جمعیت 
مهمی در فراهم کردن بستر فرهنگی جامعه به سوی 
ورزش دارند برنامه های متنوع ورزشی را ویژه بانوان و 

خانواده ها در مشهد برگزار کردیم.  
و  ورزش  اداره  در  ما  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است  همگانی  ورزش  توسعه  مشهد  جوانان 
ایجاد  برای  همگانی  ورزش  توسعه  داریــم  اعتقاد 
آسیب های  از  جلوگیری  اجتماعی،  نشاط  و  شور 
کشف  قهرمانی،  ورزش  ساختار  و  زیربنا  اجتماعی، 
استعدادهای ورزشی در سطح کمی و کیفی و کمک 

به ورزش حرفه ای نقش مهم و قابل توجهی دارد. 
روستایی  ورزش  ۲۸جشنواره  برگزاری  از  دانایی 
و 6 همایش پیاده روی خانوادگی با حضور بیش از 

۱۸۰۰ ورزشکار نیز خبر داد. 
برنامه ورزش همگانی  برگزاری 7۸  به  با اشاره  وی 
با حضور ۲۴۰۰۰ عالقه مند که ۱۴ برنامه ویژه بانوان 
بیشتر  که  کردیم  تالش  کــرد:  تصریح  شد،  انجام 
ترغیب  و  تشویق  برای  را  ورزشی  برنامه  و  مسابقات 
خانواده ها به ورزش به صورت خانوادگی برگزار کنیم. 
از  ادامه  در  مشهد  جوانان  و  ورزش  اداره  معاون 
فعالیت ۱۸۰ ورزشکار بانو که در لیگ های حرفه ای 
اظهار  و  داد  خبر  دارنــد  مستمرحضور  صــورت  به 
 ۸۰۰ بانوان،  ویژه  تخصصی  باشگاه   ۱6۸ داشت: 
باشگاه ورزشی آقایان و بانوان و همچنین 6 باشگاه 
ورزشی ویژه کودکان در مشهد داریم که بیش از ۹۰ 
این  تجهیزات  و  امکانات  از  شهروندان  از  نفر  هزار 

باشگاه ها استفاده می کنند. 
و  سوال  با  همراه  که  خبری  نشست  این  پایان  در 
پرسش و انتقادات مطرح شده خبرنگاران روبرو شد، 
تقدیر  ضمن  مشهد  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
نخستین  در  رسانه  اصحاب  گرم  حضور  از  تشکر  و 
نشست خبری خود که بعد از ۱7 ماه جامه عمل به 
آن پوشانده شده است، برخی از انتقادات و نقدهای 
بیشتر  همکاری  خواستار  و  پذیرفت  را  شده  مطرح 
از  حمایت ها  و  انتقادات  انعکاس  در  رسانه  اصحاب 

ورزش مشهد شد.
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سرویس در شهر

گردشگری
معاون سرمایه گذاری خراسان رضوی : 

آباد  ابدال  گردشگری  روستای  جاده 
تربت جام آسفالت می شود

معاون سرمایه گذاری خراسان رضوی از پیگیری برای 
آسفالت شدن جاده روستای گردشگری ابدال آباد تربت 

جام خبرداد.
به گزارش صبح امروز احمد دیناری با اشاره به بازید 
از این روستای گردشگری گفت: جاده دسترسی این 
روستا به طول حدود 6 کیلومتر باید آسفالت شود تا رفت 

و آمد مردم و گردشگران به این روستا تسهیل شود.
وی که به همراه رئیس اداره شهرستان و اعضای شورای 
اظهار  است،  کرده  بازدید  روستا  این  از  دهیار  و  روستا 
کرد: قرار است زیرسازی و بهسازی راه دسترسی از محل 
اعتبارات ۹7 در دستور کار قرار گیرد و از محل اعتبارات 
سال های ۹۸ و ۹۹ برای آسفالت جاده اقدام شود. دیناری 
ادامه داد: هم چنین در این بازدید پیشنهاد شد سرمایه 
گذار جهت تبدیل خانه های قدیمی به اقامتگاه بوم گردی 
با توجه به پتانسیل روستا به اداره شهرستان توسط شورا 
معرفی شود.  معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی ادامه داد: از پایگاه اطالع رسانی گردشگری تربت 
جام )واقع در ورودی شهر( بازدید شد که دیوارکشی پروژه 
به اتمام رسیده است و با نظر مدیرکل میراث فرهنگی 
استان با حفظ ماهیت پایگاه اطالع رسانی  بخشی از آن 
قرار است به موزه موسیقی تبدیل شود.  دیناری یادآورشد: 
هم چنین در این سفر مقرر شد با توجه به اعتبارات و 
تسهیالت موجود در حوزه اشتغال و تسهیالت روستایی 
و عشایری با هماهنگی و همکاری کارشناسان معاونت 
سرمایه گذاری اداره مل برای ارتقاء عملکرد این شهرستان 

در این زمینه اقدام شود.

بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی:
اولین جشنواره غذاهای محلی و صنایع 

دستی قوچان برگزارمی شود
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث   مدیر 
بومی  غذاهای  جشنواره  اولین  برگزاری  از  قوچان 
محلی،صنایع دستی و گردشگری قوچان به مناسبت 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبرداد.
علی سبحانی افزود: این جشنواره  با همکاری میراث 
فرهنگی شهرستان و دانشگاه آزاد اسالمی در ۱6 بهمن 
برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: در این جشنواره یک 
نفرات  به  و  برگزارمی شود  نیز  آشپزی  مسابقات  دوره 

برگزیده جوایز ریالی اعطا خواهد شد.
تمام  به  آمده  بعمل  توافق  با  شد:  یــادآور  سبحانی 
جنوبی  و  شمالی  خراسان  واستانهای  مجاور  شهرها 
ان ها  و  است  شده  ارسال  جشنواره  در  شرکت  فرم  نیز 

نیزمی توانند در این جشنواره حضور داشته باشند.

شماره  نظارتی  کمیته  رئیس 
شهر  اســـالمـــی  ــورای  ــ شـ دو 
مشهدمقدس گفت: هرچه مسائل 
مربوط به شهروندان را بیشتر دنبال می کنیم، لزوم تحقق 

مدیریت یکپارچه شهری نیز بیشتر احساس می شود.
در منطقه ۱۰ شهرداری برگزار شد.

محمد حاجیان شهری دیروز درنشست کمیته نظارتی 
 ۱۰ منطقه  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  دو  شماره 
شهرداری اظهارکرد: رعایت قانون از سوی هر دستگاهی 
باید در اولویت امور باشد تا بتوانیم بدین ترتیب مشکالت 

را به شکل کامل برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه عدم رعایت چارچوب قانونی کار سبب 

انتقال مشکالت از یک حوزه به حوزه دیگری می شود،
کمیته  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان  حاجیان شهری 

درخواستهای  از  برخی  که  هستیم  شاهد  نظارتی 
شهرسازی  یا  و  اجرایی  ضابطه  از  خارج  شهروندان 
است؛ پیرو همین موضوع، تصمیم گرفته شد تا موارد 
این چنینی با استعالم معاونت شهرسازی همراه شود تا 
تصمیم گیری کمیته نظارتی مبتنی بر همین استعالم 

باشد.
برپایی  هفته،  این  در  اهمیت  حائز  نکات  از  یکی 
دیدار مردمی اعضای کمیته نظارتی شماره ۲ در محل 
شهرداری منطقه ۱۰ بود؛ رئیس کمیته نظارتی شماره 
دو شورای شهر مشهد در این خصوص گفت: به منظور 
ارتباط بیشتر و پررنگ تر با مردم تصمیم گرفتیم رویه های 
پیرو همین  این جلسه  و  تغییر دهیم  را  نظارتی  کمیته 

رویکرد برگزار شد.

فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
و  گردشگری  زیارت،  اجتماعی، 
رسانه و عضو کمیته نظارتی شماره ۵ 
شورای اسالمی شهر مشهد گفت: جلسات کمیته  های 
نظارتی بستری برای گره گشایی از مشکالت شهروندان 

است.
 احسان اصولی در کمیته نظارتی شماره ۵ شورا  در 
منطقه ۸ شهرداری مشهد اظهارکرد: این جلسات، یکی 
از مجاری و مبادی ارتباطی اعضای شورای اسالمی شهر 
با مردم و شنیدن مشکالت آنهاست و رهاوردهای بسیاری 

خوبی را نیز تاکنون از خود برجای گذاشته است.
وی با بیان اینکه این موضوع فرصت بسیار خوبی است 
با شهروندانی  که اعضای شورای اسالمی شهر مشهد 
که کارشان در شهرداری گیر کرده است، دیداری چهره 

به چهره دارند و مسائلشان را حل می کنند، ادامه داد: 
در همین راستا تا جایی که امکان داشته باشد اعضای 
و مقررات و همچنین اختیارات  بر اساس ضوابط  شورا 
مردم  مشکالت  حل  برای  تاثیرگذاری  تصمیمات  خود 

می گیرند.
اصولی تصریح کرد: این جلسات باعث می شود که هم 
محتوا و اقدامات عملی و کاری شهرداری های مناطق 
را ببینیم و هم از رویه های موجود در این مسیر اطالع 

حاصل کنیم.
نظارتی شماره ۵ شورا  به جلسه کمیته  اشاره  با  وی 
گفت: بخشی از پرونده های بررسی شده در این جلسه 
به حوزه سرمایه گذاری این منطقه ارتباط داشت و بخشی 
نیز در زمینه مسائل خرد و ریز منطقه و شهروندان ساکن 

آن بود.

اسالمی  شـــورای  ــور  ام مدیر 
با اشاره  شهر و شهرداری مشهد 
به برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته 
بررسی لوایح در سال ۱۳۹7 از بررسی پیش نویس الیحه " 

عوارض بر حق مشرفیت" در این جلسه خبر داد.
مریم علیزاده افزود: طرح های تعریض، توسعه و اصالح 
معابر و میادین شهری که با هزینه شهرداری اجرا می گردد، 
غالبا موجب ایجاد مرغوبیت برای امالکی می شود که بر اثر 

اجرای طرح در حاشیه مسیر احداثی قرار می گیرند.
تاکنون  مذکور،  اراضی  مالکان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هزینه ای از این بابت پرداخت نمی کردند، افزود: با توجه به 
اینکه فقهای شورای نگهبان، اخذ عوارض بر حق مشرفیت 
را مجاز دانسته، لذا بنا به تصمیم کمیته بررسی لوایح، مقرر 
شد الیحه مذکور پس از بررسی همه جانبه و تدقیق توسط 

حوزه های ذیربط، به شورای اسالمی شهر ارسال شود.
رییس کمیته بررسی لوایح درخصوص مصوبه دیگر این 
جلسه گفت: پیش نویس الیحه تعیین ارزش معامالتی 
قرار  بررسی  مورد  کمیته  اعضای  توسط  نیز  ساختمان 
پیشنهاد  موجود،  قوانین  براساس  وی  گفته  به  گرفت. 
شهرداری  وظایف  از  یکی  ساختمان،  معامالتی  ارزش 
است که البته باید به تصویب شورای اسالمی شهر نیز 
برسد. بر همین اساس، کمیته بررسی لوایح با ارسال الیحه 
به شورای اسالمی شهر پس از اعمال پاره ای اصالحات 

موافقت نمود.
بازگشایی  و  احداث  قــرارداد  موضوع  گفت:   علیزاده 
پایان خدمت و مزایای رفاهی  خیابان کوشش، "پاداش 
کارکنان" و هبه اتوبوس به مجتمع نیکوکاری توان یابان را از 

دیگر موضوعات این جلسه عنوان کرد.

بررسی پیش نویس الیحه »عوارض بر حق مشرفیت«کمیته های نظارتی بستری برای گره گشایی از مشکالت شهروندان استفقدان مدیریت یکپارچه شهری هرروز بیشتر حس می شود

شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مناطق  در  چندجانبه  پروژه های  گفت:  مشهد  شهر 
نا  کاهش   و  محیط  سرزندگی  باعث  کم برخوردار 

می شود  امنی 
ایسنا  ،  با  گفت وگو  در  مهدی نیا  محمدهادی 
اختصاص  بر  مبنی  شورا  اخیر  مصوبه  خصوص  در 
در  سازها  و  ساخت  به  سرمایه گذاری  مشوق های 
مشهد اظهار کرد: یکی از مشکالت اساسی  مناطق 
تحقق  عدم  شهر  نقاط  سایر  همچنین  و  پیرامونی 
کاربری های خدماتی در طرح های جامع و تفصیلی  

است.
تفصیلی  و  جامع  طرح های  در  داد:  ادامــه  وی 
می شوند؛  تقسم  دسته   دو  به  خدماتی  کاربری های 
کاربری های  مثل  هستند  زمین بر  که  کاربری هایی 
قرار  آنها  اختیار  در  زمین  باید  حتما  که  آموزشی 
امروزه  که   هستند  کاربری هایی  دوم،  دسته  بگیرد. 
برنامه ریزی های  خود  در   که  تغییراتی  به   باتوجه 
صــورت  بــه  کابری ها  ــن  ای افــتــاده  اتــفــاق  شهری 
کاربری های  در   بلکه   نیستند   زمین بر  مستقیم 
استحصال  قابل  مختلط  کاربری  صورت  به  دیگر  
 . و...  ورزشــی  بهداشتی،  کاربری  مثل  هستند؛ 
مشوقی که دادیم این بوده که اگرمجتمع های بزرگ  
کاربری  بیایند  سرمایه گذاری  کالن  پروژه های  یا 
تخفیف  درصد   7۵ سقف  تا  کنند   تعریف  خدماتی 

آنها خواهیم دادیم. به  پروانه 
و شهرسازی شورای شهر  کمیسیون عمران  رئیس 
قرار   محاسبه  مورد  اینها  کرد:  خاطرنشان  مشهد 
گرفته و نشان داده با این اعمال تخفیف ها، پروژه ها 
توجیه پذیر  بــرخــوردار  کم  مناطق  در  مخصوصا 

ابالغ  از  بعد  امیدواریم  بــود.  خواهند  اقتصادی 
سرمایه گذاران  حضور  شهرداری،  در  مصوبه  این 
چند  و  ترکیبی  نوعی  به  که  پروژه هایی  ــرای   ب را 
بخشی  که  باشیم  داشته  مشهد  در  هستند  کاربری 
خدماتی  کاربری های  زیرساخت های  کمبودهای  از 

از این طریق جبران شود.
فرهنگی  و  اجتماعی  تاثیرات  مورد  در  مهدی نیا 
کم برخوردار  مناطق  در  چندجانبه  ــروژه هــای  پ
تحقق  مردم  خواسته های  مهمترین  از  یکی  گفت: 
کاربری های خدماتی است. وقتی  کاربری خدماتی 
دسترس  در  مسکونی   مناطق  از  مناسبی  شعاع  با 
وقتی  می کند.  افت  زندگی  کیفیت  نباشد،  مردم 

مجبور  و...   درمانگاه  ورزشی،  مجموعه  یک  برای 
کنید  طی  ترافیک  در  را  ــادی  زی مسافت  باشید 
طبیعی است که شاخص های کیفیت شهری کاهش 
این  با  امیدواریم  ایجاد می کند.  نارضایتی  و  می یابد 
کاربری ها  قرارگرفتن  یعنی  فضایی  عدالت  پروژه ها 
که  همه،  برای  دسترسی  مناسب  زمان  و  شعاع  با 
یابد.  بوده، تحقق  تفصیلی  و  هدف طرح های جامع 
نارضایتی های   از  زیادی  بیفتد بخش  اتفاق  این  اگر  
خدماتی  کاربری های  به  دستیابی  درخصوص  مردم 

می یابد. کاهش 
کم برخوردار  مناطق  در  چندجانبه  پــروژه هــای 

ناامنی می شود  و کاهش  باعث سرزندگی محیط 

مناطق  در  پروژه ها  شکل گیری  هدف  افزود:  وی 
رفت وآمدها  و  جمعیتی  تراکنش  اوال  کم برخوردار، 
سرزندگی  باعث  موضوع  این  می دهد.  افزایش  را 
در  خصوصا  محالت،  ناامنی  میزان  کاهش  محیط، 
دوما  می شود.  و...   هوا  تاریکی  از  بعد  ساعت های 
پروژه های عمرانی در شهر رابطه مستقیمی با کاهش 
در  پروژهایی  وقتی  دارد.  اشتغال  افزایش  و  بیکاری 
و ساز می کند،   به ساخت  مناطق کم برخوردار شروع 
منابع نیروی انسانی را حتی المقدور از همان محالت 
تامین  می شود  انجام  ساز  و  ساخت  که   مناطق  و 
می کنند. در نتیجه افزایش اشتغال صورت می گیرد.

شهر  حاشیه  در  چندچانبه  پــروژه هــای  ساخت 
احساس نابرابری  را کاهش می دهد

شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
احساس  شامل  انتقاداتی  خصوص  در  مشهد  شهر 
نابرابری مردم، تغییر هویت مناطق و... که نسبت به 
ساخت پروژه های چندجانبه در مناطق کم برخوردار 
خوبی  پروژه های  اگر  کرد:  عنوان  می شود،  مطرح 
بیشتری  افول  آنجا  باشیم،  نداشته  شهر  حاشیه  در 
را  شهر  باالی  و  پایین  قطبی  دو  بیشتر   مردم  و  پیدا 
منطقه  در  اطلس  پروژه  ساخت  می کنند.  احساس 
کیفیت  افــزایــش   منطقه  آن  شــده  باعث  سیدی  
و  خــوب  را  شهر  پــروژه هــای  تمام  باید  کند.  پیدا 
داشته  کیفیت  افزایش  شهر  همه  که  بسازیم  شیک 
در  جانبه  چند  و  خــوب  ــروژه  پ فقط  اگــر  باشند. 
ایجاد  موضوع  این  شود،  ساخته  برخوردار  مناطق 
پروژه های  و برعکس، ساخت  نابرابری می کند  حس 
احساس  کم برخوردار  مناطق  در  چندچانبه  و  خوب 

نابرابری  را کمتر می کند.

خبرخبر
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد مطرح کرد:

کاهش نا امنی  درمناطق کم برخوردار با پروژه های چند جانبه 
خبر

اسالمی  شــورای  یک  شماره  نظارتی  کمیته  رئیس 
شهر مشهد گفت: بسته سرمایه گذاری کوهستان پارک 
خورشید به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تعریف شده 
که در حال بررسی در شورای اسالمی شهر مشهد است.
محمدحسین ودیعی دیروز در نشست کمیته نظارتی 
برگزار  مشهد  شهرداری   ۹ منطقه  در  که  یک  شماره 
شد، اظهار کرد: منطقه ۹ شهرداری مشهد به جز چند 
دارای  و  قرارگرفته  فرسوده  بافت های  در  که  پهنه اش 
ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراستاندارد است نسبت 
به سایر مناطق شهری مشکالت خاصی ندارد و دارای 

بافتی شهری منظم و منسجم است.
برای  مشهد  شهرداری   ۹ منطقه  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  بیان  است،  جذاب  منطقه ای  نیز  سرمایه گذاران 
پروژه های شاخص سرمایه گذاری شهر مشهد همچون 
پروژه آرمیتاژ در این منطقه قرارگرفته است و در حوزه 
خدمات شهری نیز شاخص ترین پروژه، کوهستان پارک 
خورشید است که بسته سرمایه گذاری نیز برای این پروژه 
باارزشی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تعریف شده که در 
در  آن  تصویب  با  و  است  شهر  شورای  در  بررسی  حال 

شاهد پیشرفت خوبی در این منطقه خواهیم بود.
بیان  نیز  جنوبی  ارتفاعات  روستاهای  درباره  ودیعی 
این  محدوده  داخل  روستاهای  اصلی  مشکالت  کرد: 
منطقه عدم پرداخت حق و حقوقات قانونی شهرداری 
مدیریت  که  است  ملکی  سند  نداشتن  همچنین  و 
شهری مشهد این آمادگی را دارد با تقسیط بدهی ها این 

مشکالت مالکیتی را رفع نماید.
چرخه  به  شادی  پارک  کوهستان  برگشتن  پیگیر    

زیرساخت های شهری هستیم

نایب رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای اسالمی 
شهر مشهد گفت: پیگیر برگشتن کوهستان پارک شادی 
به چرخه زیرساخت های شهری هستیم و این موضوع 
در جلسه آینده این کمیته نظارتی بررسی کارشناسی 
کمیته  نشست  در  دیروز  فیضی  رمضانعلی  می شود.  
مشهد  شهرداری  منطقه ۹  در  که  یک  شماره  نظارتی 
درخواست های  و  مشکالت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
مراجعات  و  شــهــرداری  سامانه های  توسط  مردمی 
کمیته  در  و  می شود  دسته بندی  شهروندان  حضوری 
نظارت عالیه شورای اسالمی شهر مشهد و کمیته های 

نظارتی مناطق در حال پیگیری است.
وی افزود: در این جلسه صرفًا بررسی درخواست ها 
قبل  در هفته های  اما  را داشتیم  پرونده های مردمی  و 
از پروژه های در دست اجرا منطقه ۹ شهرداری مشهد 
همچون بهسازی معابر و پروژه های فضای سبز بازدیدی 
داشتیم که خوشبختانه این پروژه ها در مسیر خوبی در 

حال اجرا است.
نایب رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای اسالمی 
تصریح  نیز  شادی  پارک  کوهستان  درباره  مشهد  شهر 
کرد: قرار بر این شد این موضوع در جلسه آینده کمیته 
نظارتی با حضور تمام اعضای کمیته، بررسی کارشناسی 
برگشتن  پیگیر  مشهد  شهرداری  به طورکلی  اما  شود 
کوهستان پارک شادی به چرخه زیرساخت های شهری 

است.
نیز  جنوبی  کمربند  روستاهای  خصوص  در  فیضی 
طبیعی  منابع  عرصه  روستاها،  این  عرصه های  گفت: 
است و بر همین اساس مشکل مالکیتی دارد و به عنوان 
یک معضل مطرح است البته تعداد روستاها زیاد نیست 
و باید نماینده عالی دولت در استان با همکاری سایر 
دستگاه های زیربط که ادعای مالکیت دارند، این مشکل 

را حل کند.

تعریف بسته سرمایه گذاری 200 میلیاردی 
برای کوهستان پارک خورشید

و  دســتــی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  مدیرکل 
برنامه  مجوز  صدور  از  رضوی  خراسان  گردشگری 
گمانه زنی در بقایای معماری کوچه چهار باغ مشهد 

خبر داد. 
به گزارش صبح امروز ابوالفضل مکرمی فر با اعالم 
منظور  به  گمانه زنی  مجوزبرنامه  افــزود:  خبر  این 
کانال  ایجاد  و  پروژه حفاری  استعالم  به  پاسخگویی 
فاضالب در محدوده شهری شهرداری ثامن از سوی 

پژوهشگاه میراث فرهنگی کشورصادر شده است.
اساس  بر  است:  آمده  مجوز  این  در  وی  گفته  به 
ماده ۱۱ قانون حفظ آثار ملی و در اجرای بند ۳ ماده 
مصوب  فرهنگی  میراث  سازمان  اساسنامه  قانون   ۳
منظور  به  زنی  گمانه  برنامه  انجام  با   ۱۳67 سال 
کانال  ایجاد  و  پروژه حفاری  استعالم  به  پاسخگویی 
به  مشهد  ثامن  منطقه  شهرداری  شهری  فاضالب 

سرپرستی محمود بختیاری موافقتمی شود.
مکرمی فر با بیان این که براساس این مجوز دراجرای 
برنامه فوق اقداماتی نیز برای اجرا ضروری اعالم شده 
دو  برنامه  مجوزسرپرست  این  براساس  گفت:  است، 
نسخه گزارش علمی برنامه را به انضمام لوح فشرده 
آن در پایان انجام برنامه به پژوهشکده باستان شناسی 
تحویل خواهد داد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این مجوز 
به  و  از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور صادر 
میراث  پژوهشگاه  سرپرست  عمرانی  بهروز  امضای 

فرهنگی و گردشگری کشور رسیده است.
و  ماهیت  تعیین  راستای  در  اضطراری  زنی  گمانه    

هویت بقایای معماری
مرحله  این  بختیاری سرپرست  هم چنین محمود 

از برنامه گمانه زنی گفت: این برنامه ای گمانه زنی 
اضطراری است که در راستای تعیین ماهیت و هویت 
پروژه  جریان  در  اتفاقی  طور  به  که  معماری  بقایای 
حفر کانال انتقال آب های سطحی در خیابان چهار 
ثامن  منطقه  شهرداری  پیمانکار  توسط  مشهد  باغ 

پیدا شده،  انجام خواهد شد.
بختیاری افزود: پس از انجام این مرحله از گمانه 
زنی و شناخت پیرامون ماهیت  ، قدمت و ارزیابی آثار 
ادامه  در خصوص  نتایج خاصله  براساس  و  مکشوفه 
پروژه تصمیم گیری خواهد شد. وی ادامه داد: نتایج 
داده  از  علمی  مقاالت  و  گزارش ها  قالب  در  حاصله 

های باستان شناسی ارائه خواهد شد.
و  ضــوابــط  ــاس  ــراس ب کـــرد:  تصریح  بختیاری 
دستورالعمل های مربوطه تمامی داده های باستان 
اجرای  در  که  منقول  مطالعاتی  و  ای  موزه  شناسی 

این برنامه احتماال بدست خواهند آمد پس از مستند 
نگاری علمی به مخزن اموال فرهنگی استان منتقل 

خواهند شد. 
   اجرای برنامه گمانه زنی طی 1۰ روز 

زنی طبق جدول  برنامه گمانه  که  این  بیان  با  وی 
میراث  پژوهشگاه  سوی  از  شده  تعیین  زمانبندی 
شد،  خواهد  انجام  کشور   گردشگری  و  فرهنگی 
اظهار کرد: این برنامه از هفته جاری آغاز و طی ۱۰ 

روز به انجام خواهد رسید.
وی اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز جهت انجام برنامه 

از محل اعتبارات استانی تامینمی شود.
این  سرپرست   بختیاری  محمود  است  گفتنی 
تخصصی  دکتری  دارای  شناسی  باستان  برنامه 
هیئت  عضو  و  تهران  دانشگاه  از  شناسی  باستان 
علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور 

است.
بختیاری که مدیریت مطالعات و پژوهش های اداره 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
 ۵۰ از  بیش  تاکنون  دارد  برعهده  را  رضوی  هراسان 
برنامه و پژوهش باستان شناسی و فرهنگ و تمدن در 

پهنه فرهنگی خراسان انجام داده است.
  قدمت بیش از 1۰۰ سال 

حفاری  هنگام  امسال  دیماه  در  است  گفتنی 
پیرامون حرم  دربافت  ثامن مشهد  منطقه  شهرداری 
به  فاضالب  و  آب  شبکه  اجرای  برای  رضوی  مطهر 
انجام  برای  که  کرد  برخورد  معماری  سازه  از  آثاری 
مطالعات باستان شناسی ادامه فعالیت متوقف شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی پیرامون 
سازه  بود:  گفته  )ع(  رضا  امام  حضرت  مطهر  حرم 
آبهای  آوری  جمع  پروژه  اجرای  پی  در  که  طاقی  و 
مشهد  ثامن  منطقه  در  جاری  ماه  دی  دهم  سطحی 
تاریخی و معماری  ارزش  و  کشف شد، دارای قدمت 

است.
قدمت  دقیق  تعیین  که  این  بیان  با  ثابتی  وفا 
تحقیق  تهیه طرح  اثر مستلزم  این  و هویت  تاریخی 
و انجام عملیات حفاری و گودبرداری است  تصریح 
کرده بود: در مرحله اول ادامه اجرای بخشی از مسیر 
پروژه جمع آوری آبهای سطحی بالمانع اعالم شد و 
وسعت  به  شده  کشف  معماری  اثر  بقایای  محدوده 

حدود ۲۰۰ متر دست نخورده باقی خواهد ماند.
به گفته وی آجرهای مربع شکل به کار برده شده 
را  سال   ۱۰۰ از  بیش  قدمت  شده  کشف  طاق  در 
نشانمی دهد و چند نمونه آجر برای انجام آزمایشات 
دیرینه شناسی به آزمایشگاه میراث فرهنگی انتقال 

داده شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اعالم کرد:

صدور مجوز گمانه زنی در بقایای معماری کوچه چهار باغ مشهد
شــورای  دو  شماره  نظارتی  کمیته  رئیس  نایب 
بدهی  تقسیط  گفت:  مشهدمقدس  شهر  اسالمی 
مودیان شهرداری مستلزم این است که در مجموعه 
شهرداری چک برگشتی نداشته باشند. سیدمسعود 
نظارتی  کمیته  نشست  برگزاری  حاشیه  در  ریاضی 
 ۱۰ منطقه  در  که  مشهد  شهر  ــورای  ش دو  شماره 
شورای  اعضای  اظهارکرد:  شد،  برگزار  شهرداری 
شهروندان  حقوق  حامی  و  مــردم  نماینده  شهر، 

هستند.
نظارتی  های  کمیته  تشکیل  گفت:  همچنین  وی 
رعایت  تا عالوه بر  بوده  مردم  بررسی حقوق  با هدف 
آن  انجام  به  مکلف  شهرداری  که  قوانینی  و  ضوابط 

است، در حق شهروندان اجحافی نشود.
پرونده  از  اینکه در برخی  بیان  با  ادامه  ریاضی در 
های شهرداری، شهروندان و یا نمایندگان آنها بدهی 
های خود را با چک پرداخت می کنند که این چک ها 
برگشت می خورند، گفت: متاسفانه همین رویه سبب 
با  مقابله  منظور  به  شود؛  قفل  پــروژه ای  تا  می شود 
عدم تکرار موارد مشابه و جلوگیری از تضییع حقوق 
شهروندان، براساس مصوبه شورای شهر، افرادی که 
در مجموعه شهرداری چک برگشتی دارند، از امکان 

تقسیط بدهی برخوردار نیستند.

معاون گردشگری شهرداری خبر داد:
عرضه آزمایشی کارت گردشگری از 

فرودین 98
و  اجتماعی  سازمان  زیارت  و  گردشگری  معاون 
کارت  آزمایشی  عرضه  از  مشهد  شهرداری  فرهنگی 
خبر  کالنشهر  این  ۹۸در  ماه  فرودین  از  گردشگری 
هم اکنون  اینکه  به  اشــاره  با  شالچیان  نرگس  داد. 
ارائه  جهان  کشور   ۲7 در  گردشگری  کارت  خدمات 
می شود، اظهار کرد: این کارت ها با مبلغ مشخصی 
شارژ می شود و به گردشگران و زائران عرضه می گردد. 
عمدتا مدت شارژ این کارت ها 7۲ ساعت است و در 
قالب این کارت، بسته های متنوع که به افزایش مدت 
ماندگاری زائر و مسافر می انجامد، پیشنهاد می شود.

زائران  اینکه هم اکنون مدت ماندگاری  بیان  با  وی 
در مشهد ۲روز و نیم است، گفت: با عرضه این کارت 
ها، تالش می شود زمان ماندگاری زائران به ۳ روز یا 

۳ روز و نیم افزایش یابد.
خدمات  کارت ها  این  قالب  در  گفت:  شالچان 
گردشگری،  و  تفریحی  خدمات  اقامت،  و  اسکان 
های  بسته  صــورت  به   ... و  نقل  و  حمل  خدمات 

تشویقی و نیمه رایگان ارائهمی شود.

اخبار
عضو شورای شهرمشهد:

تقسیط بدهی مودیان شهرداری مستلزم 
نداشتن چک برگشتی است

در نشست شهردار منطقه 8 مشهد و دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد:

معرفی 23 پاساژ معروف و هتل بزرگ در مشهد برای اخذ تاییدیه ایمنی
سال  ابتدای  از  گفت:  مشهد   ۸ منطقه  شهردار 
مدنظر  گانه  سه  موارد  از  مکان  از ۱۳۰  بیش  جاری 
کارشناسان آتش نشانی به ما معرفی شده اند تا هرچه 
گواهی  دریافت  ایمنی  نواقص  رفع  به  نسبت  زودتر 
ایمنی اقدام کنند که در بین این فهرست ۲۳ پاساژ 
معروف، هتل بزرگ و پروژه های مهم در حال ساخت 

وجود دارد. 
و  اجتماعی  معاونت  حوزه  دادیــار  بهشتی  قاضی 
با  هم اندیشی  نشست  در  جرم  وقــوع  از  پیشگیری 

شهردار منطقه ۸ مشهد که با هدف تقویت تعامالت 
و  شهری  ضوابط  اجرای  در  تسهیل  و  سازمانی  بین 
مدیریت  اقدامات  داشت:  بیان  شد،  تشکیل  قانونی 
شهری در چهارچوب قانون و با نظارت حوزه قضایی 
در راستای برقراری نظم شهری و شهروندمداری است.

وی در ادامه افزود: تعامل و همکاری حوزه قضایی 
مشکالت  حل  راستای  در  شهری  مدیریت  با  استان 
سایه  در  شهری  توسعه  و  شهر  توسعه  و  شهروندان 

تعامل و همکاری تمام بخش ها محقق می شود.

مشهد  منطقه ۸  شهردار  فرقانی،  حجت  ادامه  در 
نیز با اشاره به شرایط موجود در محدوده این منطقه 
نیز  و  تجاری  و  اقامتی  مجتمع های  بیشتر  تمرکز  و 
پروژه های در حال ساخت گفت: با توجه به مکاتبات 
به  توجه  بر  مبنی   ۸ منطقه  شهرداری  با  دادستانی 
بحث ایمنی سازه ها و ساختمان ها به ویژه آنهایی که 
جنبه استفاده عمومی دارند، اقداماتی از سال گذشته 
آغاز شده است که طبق کار کارشناسی شده سازمان 
نوع   ۳ ایمنی  منطقه،  بحران  مدیریت  و  آتش نشانی 

مکان شامل هتل ها و مراکز اقامتی، بازارها و پروژه های 
در حال ساخت ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ابتدای  از  اساس  همین  بر  افــزود:  ادامــه  در  وی 
سال ۹7 بیش از ۱۳۰ مکان از موارد سه گانه مدنظر 
کارشناسان آتش نشانی به ما معرفی شده اند تا هرچه 
گواهی  دریافت  ایمنی  نواقص  رفع  به  نسبت  زودتر 
ایمنی اقدام کنند که در بین این فهرست ۲۳ پاساژ 
معروف، هتل بزرگ و پروژه های مهم در حال ساخت 

وجود دارد. 

خبر

اگر  است  معتقد  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
مقابل  را  خود  آرامش  بتوانند  کی روش  شاگردان 
در  را  شدن  فینالیست  توانایی  کنند،  حفظ  ژاپن 

جام ملت های آسیا دارند.
به  ملی  تیم  صعود  ــاره  درب گل محمدی  یحیی 
این  که  خوشحالم  گفت:  آسیا  برتر  تیم  چهار  جمع 
تیم  افتاد.  ما  ملی  تیم  برای  سال   ۱۵ از  پس  اتفاق 
به همراه  این مسابقات  در  را  بازی های خوبی  ملی 
شایستگی  خوبی  به  چین  با  دیدار  و  بود  گذاشته 
را  فینال  حتی  و  نیمه نهایی  در  حضور  برای  ایران 

نشان داد.
شاگردان  از  را  درخشانی  بازی  داد:  ادامه  وی 
نیمه  در  دیدیم.  دیدار  این  در  کی روش  کارلوس 
چین  به  نسبت  محسوسی  برتری  ملی  تیم  اول، 
داشت و با استفاده از حربه ای که به نظر می رسید 
تیم  این  دروازه  وارد  را  گل  دو  توانست  شده،  آنالیز 
آزمون  کند. دفاع آسیب پذیر چین مقابل فشارهای 
و طارمی مستأصل شد و دو گل ایران هم در چنین 
حرکت هایی به ثمر رسید. بازیکنان در نیمه نخست 
به خوبی از توان و قدرت بدنی خود استفاده کردند 

تا کار را در همان نیمه اول یکسره کنند.
ملی  تیم  دوم،  نیمه  در  کرد:  اضافه  گل محمدی 
زدن  برای  تیم  برنامه  و  داشت  را  بازی  کنترل  قصد 
گل های بعدی استفاده از ضدحمالت بود؛ اتفاقی 
استفاده  با  طارمی  و  داد  نتیجه   ۹۰ دقیقه  در  که 
و  داد  ترتیب  ضدحمله ای  حریف،  مدافع  اشتباه  از 
کریم انصاری فرد موفق شد گل سوم ایران را به ثمر 
برساند. تیم ملی در این دیدار با برنامه بازی کرد و 

نیمه نهایی  انتقام  توانست  و  گرفت  را  زحمتش  مزد 
که  بزرگی  سرمایه گذاری  با  چین  بگیرد.  را   ۲۰۰۴
لیپی  چون  نامداری  سرمربی  از  استفاده  و  کرده 
خواهد  تبدیل  آسیا  قدرت های  از  یکی  به  زودی  به 

شد.
مدافع سابق تیم ملی درباره دیدار با ژاپن تصریح 
کرد: ایران به قهرمانی نزدیک شده و برابر ژاپن هم 
و  است  خوب  ملی  تیم  شرایط  دارد.  آرامش  به  نیاز 
فکر می کنم بتوانیم پس از سال ها جام را باالی سر 
ببریم. فکر می کنم اگر مقابل ژاپن، اشتباه نداشته 
موفقیت  و  تیمی  کار  روی  بازیکنان  تمرکز  و  باشیم 

شد. خواهیم  فینالیست  باشد،  ملی  تیم 
شرایط  در  کرد:  عنوان  پایان  در  پدیده  سرمربی 
حمایت  ملی  تیم  از  باید  فوتبال  اهالی  تمام  کنونی 
نباید  و  نداریم  جام  گرفتن  با  فاصله ای  ما  کنند. 
به  و  ملی  تیم  از  حمایت  بزنیم.  دامن  حاشیه ها  به 
خوشحالی  باعث  می تواند  تیم  قهرمانی  آن،  دنبال 

مردم شود؛ چیزی که مردم ما لیاقت آن را دارند.

فاصله ای با گرفتن جام نداریم

صالح نژاد: هیات های 
ورزشی مشهد که 

فعالیت چشمگیری در 
برنامه ها و مسابقات 

ورزشی نداشته باشند 
انتظار کمک مالی و 

بسته های حمایتی از ما 
نداشته باشند.

,,

جای خالی عادل 
فردوسی پور در 

تلویزیون ایران خالی 
است و هیچ کس 

نمی تواند جای خالیش 
را پر کند. عادل چه 

در زمینه اجرا و چه 
در زمینه گزارش فرد 

توانمدی است

,,

مقام  ــادواره  ی »دا«  جشنواره 
گرامیداشت  مناسبت  ــه  ب و  مـــادر 
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران که با 
مقدس  مشهد  میزبانی  به  بانوان  ۱۵باشگاه  شرکت 
برتر  تیم های  معرفی  با  شد،  برگزار  غیاثی  سالن  در 

یافت.  پایان 
با  استان  محلی  و  بومی  ورزش های  هیات  رئیس 
مرحله  که  جشنواره  این  در  گفت:  مطلب  این  بیان 
 ۵۰ از  بیش  نمایندگان  بود  نیز  مسابقات  نهایی 

از سراسر استان حضور داشتند.   باشگاه 
مسابقات  این  کرد:  نشان  خاطر  خوش باطن  رضا 
در  استان  سراسر  برترین های  از  نفر   ۱۰۰ با  که 

و  غازقلنگ  سنگ،  هفت  رشته های  در  و  مشهد 
تیم  سنگ  هفت  رشته  در  شد،  برگزار  طناب کشی 
و  یافت  دست  قهرمانی  مقام  به  خلیل آباد  بانوان 
رتبه های  ترتیب  به  رستگار مشهد  و  کاشمر  تیم های 

دوم و سوم را کسب کردند. 
شد  اول  تربت جام  غازقلنگ  رشته  در  همچنین 
در  و  شدند  سوم  و  دوم  سرخس  و  تایباد  تیم های  و 
را کسب  رتبه نخست  فکور مشهد  رشته طناب کشی 
ترتیب  به  استان  داوران  و  کاشمر  تیم های  و  کرد 

رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند. 
محلی  و  بومی  ورزش های  هیات  رئیس  پایان  در 
این  در  که  استان  باشگاه های  مسئوالن  کلیه  از 
و  تقدیر  شدند  متحمل  را  زیادی  زحمات  رقابت ها 

کرد. تشکر 

فوتسال  لیگ  سازمان  دبیر 
پارچه  یک  و  کاغذ  یک  گفت: 
تیم  دروازه  درون  از  کوچک  سبز 

سوهان قم در بازی با فرش آرا به ما نشان دادند.
به گزارش مهر، کاظم سلیمانی، درباره ادعای تیم 
تیم سوهان  دعانویسی  و  بر جادوگری  مبنی  فرش آرا 
قم در بازی پلی آف لیگ برتر فوتسال، گفت: بعد از 
بازی بود که یک تکه کاغذ اندازه قوطی کبریت به ما 
یک  است.  بوده  دعانویسی  که  گفتند  و  دادند  نشان 

تکه پارچه سبزرنگ هم البه الی این کاغذ بود.
زیاد  این حرف ها  از  فوتبال  در  قبال هم  افزود:  وی 
خط  روی  مایعات  بطری  می گفتند  مثال  است.  بوده 
دروازه می ریزند یا مسائلی از این دست. به نظرم تمام 
ندارم.  آن  به  اعتقادی  شخصا  و  است  خرافات  این ها 

برنده یک مسابقه در زمین مشخص می شود نه با این 
مسائل. از فوتسالی ها می خواهم این حاشیه ها را رها 

کنند.
ادعای  آیا  اینکه  درباره  فوتسال  لیگ  سازمان  دبیر 
کرد:  تصریح  خیر؟  یا  می شود  پیگیری  آرا  فرش  تیم 
و  پرونده  که  بود  سالن  در  انضباطی  کمیته  ناظر 
مستندات را به ایشان دادند. اگر قرار باشد تصمیمی 
ما  دست  از  و  است  انضباطی  کمیته  با  شود  گرفته 

خارج است.
سلیمانی یادآور شد: فکر می کنم اگر کمیته اخالق 
هم به این مسائل ورود کند خوب است. کمیته اخالق 
کمک کند این خرافات جمع شود. معنا ندارد در لیگ 
است  آسیا  فوتسال  معتبر  لیگ های  از  یکی  که  ایران 

چنین اتفاقات خرافی رخ بدهد!

نوجوانان  آزاد  کشتی  تیم 
رقابت های  در  رضوی  خراسان 
به مقام سوم دست  قهرمانی کشور 

یافت.
مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان کشور در گروه 
»الف« که از پنجم بهمن در مراغه استان آذربایجان شرقی 

آغاز شد و روزگذشته در بامعرفی برترین ها پایان یافت.
تیم خراسان رضوی با تیم های مازندران، لرستان، توابع 
تهران و قزوین در گروه »الف« و تیم های تهران، آذربایجان 
این  »ب«  گروه  در  کرمانشاه  و  همدان  البرز،  شرقی، 

مسابقات قرار داشتند.
در دیدار رده بندی تیم استان خراسان رضوی با نتیجه 
۹ بر یک تیم آذربایجان شرقی را شکست داد و بر سکوی 

سوم کشور ایستاد.

مهراب  و  متقی  امیرحسین  نیز  انفرادی  قسمت  در 
مجتبی  جــوان،  محمدنژاد  احمد  و  طال  مدال  بابایی 
طغانی  مصطفی  و  میرحسینی  سیدحسین  عرفانی، 

مدال نقره این رقابت ها را از آن خود کردند.
سبزوار،  عرفانی  مجتبی  جــوان،  محمدنژاد  احمد 
صبوری،  داوود  کلوخی،  نرگسی  سجاد  صفایی،  علی 
علیرضا  متقی،  امیرحسین  میرحسینی،  سیدحسین 
محمدی تنگل شور، سجاد ابراهیمی کاریزکی، سجاد 
حسین آبادی، مهراب بابایی، مصطفی طغانی جوزقانی 

کشتی گیران تیم اعزامی این استان بودند.
ناصر زینل نیا طوسی، مرتضی علیزاده، سید عباس 
به  درویش  عامل  جمشید  و  مربی  عنوان  به  نیز  عربی 
در  اعزامی خراسان رضوی  تیم  مربی  عنوان سرپرست 

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان کشور را همراهی کردند.

تیم کشتی آزاد خراسان رضوی سکوی سوم کشور را تصاحب کردواکنش سازمان لیگ فوتسال به جادوگری در دیدار فرش آرا - سوهان قم جشنواره ورزشی »دا« ویژه بانوان با معرفی تیم های برتر پایان یافت

مرموز  تیم  ژاپن  می گوید  پرسپولیس  سابق  بازیکن 
و قدرتمندی است، اما کی روش نشان داده که چطور 

می تواند هر تیمی را غافلگیر کند.
خصوص  در  بادامکی  حسین  ایسنا،  ــزارش  گ به 
عملکرد تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین اظهار کرد: 
با یک بازی خوب و قدرتمند، توانستیم چین را با یک 
هیچ  جای  پیروزی  این  و  دهیم  شکست  قاطع  نتیجه 

حرفی را باقی نگذاشت.
موفقیت  که  منتقدین  گفته های  درخصوص  وی 
تیم   ملی را معلول ضعیف بودن رقبا می دانند، گفت:  
جای  جام،  اینجای  تا  ملی  تیم  عملکرد  می کنم  فکر 
هیچ حرفی را برای هیچ کس باقی نگذاشته است، به 
خصوص مقابل چین که یک بازی مدرن را به نمایش 
توانستیم  نقاط ضعف حریف  با شناسایی  و  گذاشتیم 
به گل برسیم. این نشان می دهد که کادرفنی تیم ملی 
به خوبی چین را آنالیز کرده بود. در حال حاضر جای 
چنین صحبت هایی نیست، چرا که مردم از بازی های 
اینجای  تا  پرگلی  بازی های  ایران  می برند.  لذت  ایران 
تیم  این  از  باید  فقط  حاضر  حال  در  و  داشته  جام 

حمایت کنیم تا بتوانیم از سد ژاپن عبور کنیم.
زوج  بهترین  خصوص  در  پرسپولیس  سابق  بازیکن 
کرد:  بیان  ژاپــن،  با  ــدار  دی بــرای  ــران  ای دفاعی  خط 
کی روش در این خصوص باید تصمیم نهایی را بگیرد. 
و  کرده  امتحان  پست  این  در  را  افراد  تمام  تاکنون  او 
کنعانی زادگان نیز با انجام دو بازی در این جام عملکرد 
اشتباهات  نیز  حسینی  مجید  است.   داشته  خوبی 
از  بازیکنان خط دفاعی مان  تمام  اما  کوچکی داشته، 
کیفیت الزم برخوردارند. بادامکی درباره نقطه قوت تیم 
ملی خاطرنشان کرد: تالش، دوندگی و پرسینگ بازیکنان 

نقاط قوت تیم ملی تا اینجا بوده است. بازیکنان با تمام 
وجودشان در تمام توپ ها فشار می آوردند و اجازه بازی به 

تیم حریف را نمی دهند.
محرومیت  ــوص  ــص خ در  وی 
کرد:  عنوان  ــن  ژاپ برابر  طارمی 
کمبود  ژاپن  برابر  بازی  در  امیدوارم 
طارمی حس نشود. طارمی بازیکن 
ملی  تیم  برای  مهمی  و  کیفیت  با 
ــازی هــای  ب و  مــی شــود  محسوب 
هرچند  است،  داده  انجام  خوبی 
الزم  کیفیت  از  نیز  ذخیره  بازیکنان 
برخوردارند. کی روش همیشه نشان 
داده که توانایی غافلگیری حریفان 
منتظر  بــازی  روز  تا  باید  و  دارد  را 
را  کسی  چه  ــی روش  ک که  بمانیم 

جایگزین طارمی خواهد کرد.

ملی  تیم  به  ــاره  اش با  پرسپولیس  سابق  بازیکن 
کنون  تا  و  است  مرموزی  تیم  ژاپن  کرد:  اظهار  ژاپن 
پشت سر  پیروزی  با  اقتصادی  خیلی  را  بازی هایش 
به  موقعیت هایش  تک  از  و  گذاشته 
خصوص در ضربات ایستگاهی به خوبی 
استفاده کرده و به گل دست یافته است. 
بگیریم  دست کم  را  ژاپن  بخواهیم  اگر 
شکست  است  ممکن  و  کرده ایم  اشتباه 
ترکیبش  در  هرچند  ــن  ژاپ بخوریم. 
قدرتمندی  تیم  اما  داشته،  تغییراتی 

است. ژاپن همیشه ژاپن است.
که  ــارات  ام ــزود:  اف بادامکی  حسین 
بود  نخواهد  ایران  اندازه های  و  حد  در 
قطر  به  نیمه نهایی  در  می کنم  فکر  و 
را واگذار خواهد کرد. صد در صد  بازی 
را داریم. فکر  ژاپن  برابر  پیروزی  توانایی 

تا  ایران  قهرمانی  دهیم  شکست  را  ژاپن  اگر  می کنم 
و  فینال  در  اینکه  مگر  شد.،  خواهد  قطعی  حدودی 
مقابل تیم های عربی اتفاقات عجیبی رخ دهد، چرا که 
تیم های عربی همیشه مشکالت خاصی برای ما ایجاد 

کرده اند.
مدعی  ایران  گفته  کی روش  اینکه  خصوص  در  وی 
قهرمانی نیست، خاطرنشان کرد: کی روش به دنبال این 
است که روی تیمش فشاری وارد نشود و بازیکنان نگران 
کی روش  نباشند.  تورنمت  این  در  ایران  قهرمانی  عدم 
مربی بزرگی است و در تیم های بزرگی مربی گری کرده 
و دوست ندارد روی بازیکنان تیمش فشاری وارد شود که 

بخواهد نتیجه  ای برعکس در تیم بدهد.
کرد:  تصریح  ادامــه  در  پرسپولیس  سابق  بازیکن 
ایران  تلویزیون  در  فردوسی پور  عــادل  خالی  جای 
پر  را  خالیش  جای  نمی تواند  هیچ کس  و  است  خالی 
زمینه گزارش  در  و چه  اجرا  زمینه  در  کند. عادل چه 
فرد توانمدی است. در فرایندی که مدیران شبکه سه 
عادل  نبود  دیده اند،  تدارک  آسیا  ملت های  جام  برای 
در حال حاضر مشغول  که  احساس می شود. کسانی 
اما  باالیی برخوردارند،  توانایی  از  اجرا هستند، گرچه 

نمی توانند جای عادل را پر کنند.
وی ادامه داد: اینکه بگوییم نبود عادل در برنامه های 
ورزشی، با وجود مجریان توانمندی از جمله میثاقی، 
پر خواهد شد، اشتباه است. کسانی که در این زمینه 
تصمیم نهایی را می گیرند، فکر می کنم اشتباه کردند. 
با استعدادی  محمد حسین میثاقی مجری توانمند و 
است و خود را به خوبی در تلویزیون جا انداخته، اما به 
نظرم عادل فردوسی پور باید در تلویزیون حضور داشته 

باشد.

خبرخبر
 حسین بادامکی

ژاپن تیم مرموزی است، اما می توانیم پیروز باشیم

برگزاری نشست خبری صالح نژاد پس از 17 ماه

اداره ورزش و جوانان مشهد پولدار شد! گلزنان  جدول  صدرنشین  ارژنگی   
لیگ برتر فوتسال

فاطمه ارژنگی صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر 
فوتسال کشور قرار دارد. 

در پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتسال 
و  گلزنان  جدول  صدرنشین  ارژنگی  فاطمه  بانوان 

مهمترین مدعی خانم گلی مسابقات است.
لیگ  دوره  چهاردهمین  گروهی  مرحله  پایان  در 
بازیکن  ارژنگی  فاطمه   ۱۳۹7 بانوان  فوتسال  برتر 
تیم  ــرای  ب که  ــران  ای فوتسال  ملی  تیم  مشهدی 
۳۲ گل  با  می کند،  بازی  کرمان  مس  کویر  دختران 

در صدر جدول برترین گلزنان لیگ قرار دارد. 
جدول گلزنان ۱۳۹7 : 

۳۲ گل : 
فاطمه ارژنگی  )دختران کویر مس کرمان(

۲۹ گل :
سارا شیربیگی )نامی نو اصفهان(

۲7 گل :
سحر پاپی )شرکت ملی حفاری اهواز(

۲۵ گل : 
نجمه کریمی نسب  )دختران کویر مس کرمان(

۲۲ گل : 
نسترن مقیمی )نامی نو اصفهان(

۲۱ گل : 
سیده رویا کالتی )هیات فوتبال خراسان رضوی(

۲۰ گل :
عصمت  رفسنجان(،  )مــس  اعــتــدادی  فاطمه 
افالکی  شهین  رفسنجان(،  کیا)مس  داودی 

)پویندگان صنعت فجر شیراز(
۱۹ گل : 

مریم چرخاوی )پویندگان صنعت فجر شیراز(
۱7 گل:

کریمی  الهام  اصفهان(،  نو  )نامی  شریف  فاطمه 
)دریژنو فرخ شهر(

۱6 گل : 
اهــواز(،  حفاری  ملی  )شرکت  خسروی  فاطمه 

سحر زمانی )مس رفسنجان(
۱۵ گل:

سهیال ملمولی )پاالیش نفت آبادان(

کوتاه از ورزش استانفوتسال بانوان
اعزام مهشیداشتری به مسابقات جهانی 

تنیس روی میز

ندا شهسواری و مهشید اشتری به مسابقات جهانی 
تنیس روی میز مجارستان اعزام می شوند.

هشتم  تا  اول  میز  روی  تنیس  جهانی  مسابقات 
برگزار  مجارستان  بوداپست  در   ۹۸ ماه  اردیبهشت 
می شود و از ایران در بش بانوان، مهشید اشتری و ندا 
شهسواری که دو نفر اول بازیکنان ایرانی در رنکینگ 
این  اعزام می شوند.  این مسابقات  به  جهانی هستند 
مسابقات در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار می شود و 

ملی پوشان ایران به مصاف حریفان خود می روند.

کاپیتان تیم والیبال نشسته خراسان رضوی
مدعی اصلی قهرمانی حامی مالی ندارد

معصومه زارعی با اشاره به صدرنشینی خراسان رضوی 
در دور رفت رقابت های سوپر لیگ والیبال نشسته کشور 
و زیرنظر هیات جانبازان و  گفت : حامی مالی نداریم 

معلوالن فعالیت می کنیم.
 معصومه زارعی گفت: سه شنبه شب هفته گذشته 
قرعه کشی دور رفت مسابقات سوپر لیگ والیبال نشسته 
بانوان کشور برگزار شد و تیم خراسان رضوی در گروه ۲ 
با تیم های کرمان، البرز، هرمزگان، لرستان و شهرداری 
تیم  کاپیتان  فارس،  گزارش  به  شد.   هم گروه  ورامین 
والیبال نشسته خراسان رضوی با بیان اینکه این رقابت ها 
به صورت دوره ای به مدت دو روز به میزبانی مشهد برگزار 
شد، افزود: تیم ما با ۵ پیروزی متوالی با نتیجه مشابه سه 
بر صفر با اقتدار در صدر ایستاد و تیم کرمان و هرمزگان 
در رده های بعد قرار گرفتند. زارعی گفت: حامی مالی 
فعالیت  معلوالن  و  جانبازان  هیات  زیرنظر  و  نداریم 
می کنیم، وضعیت بازیکنان خوب است و تمرینات منظم 

برگزار می شود و امید زیادی به قهرمانی داریم. 

دانایی: توسعه ورزش همگانی برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی، جلوگیری از آسیب های اجتماعی، 
زیربنا و ساختار ورزش قهرمانی، کشف استعدادهای ورزشی در سطح کمی و کیفی و کمک به 

ورزش حرفه ای نقش مهم و قابل توجهی دارد

,,

سرویس ورزشی



جمعیت شناس  چاوشی،  حسینی  میمنت 
بازداشت شده، آزاد شد

استاد جمعیت شناسی که چند وقت پیش با اتهام نفوذ 
بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد. محمود بهزادی، 
وکیل دادگستری در گفت وگو با ایرنا با اعالم این خبر 
دادســرا  به  دی،   7 یکشنبه  صبح،  امــروز  من  گفت: 
مراجعه کردم که دادیار زندان اعالم کرد، خانم چاوشی 
چند روز است آزاد شده اند. آذر ماه امسال فارس خبر 
داده بود که یک استاد جمعیت شناسی از سوی یکی از 
نهاد های امنیتی کشور بازداشت شده است. به گزارش 
این خبرگزاری، اتهام این استاد جمعیت شناس، نفوذ 

در حوزه کنترل جمعیت بوده است.
 صادق خرازی: من کشاورز هستم

وقتی  گفت:  ایسنا  با  گفت وگویی  در  خرازی  صادق 
می کنند.  طغیان  همه  نباشد،  مقتدری  دولت  دولت، 
اقتدار  هاشمی  آقــای  زمــان  و  جنگ  زمــان  در  چــرا 
داشتیم؟ زمان آقای خاتمی هم شرایط این طور نبود 
که االن هست؟ قبول کنید که نظارت الزم بر حوزه های 
من  نیست.  آن  امثال  و  کشاورزی  پتروشیمی،  مثل 
است،  روحانی  پدرم  اینکه  وجود  با  هستم؛  کشاورز 
کشاورز زاده محسوب می شوم. کشور هلند ۱۲ درصد 
بارش  میزان  ماست.  شمالی  استان  سه  از  بزرگ تر 
بیشتر  استان  از  درصد  هشت  تا  هفت  استان  سه  این 
است. از لحاظ اقلیمی هم مثل هم هستند. هلندی ها 
نگیرد؛  را  کشورشان  آب  که  می جنگند  اقیانوس  با 
صادرات  دالر  میلیارد   ۵۰۰ نزدیک  گذشته  سال  اما 
اشتغال  بحران  ما  مازندران  استان  در  ولی  داشتند، 
نمی بینند  هستند.  خواب  مسئولین  می کند.  داد  بی 
کشور  شمال  سمت  به  بلوچستان  و  سیستان  از  مردم 
کشاورزی  اقتصاد،  کننده  نابود  می کنند.  مهاجرت 
است. اقتصاِد کشاورزی ما یعنی امنیت غذایی مردم. 
دولت فاقد نظارت بر این حوزه است. سیب زمینی را 
معاون  دفعه  یک  می فروختند،  تومان   ۵۰۰ کیلویی 
وزیر، صادرات سیب زمینی را باز می کند. با این تصمیم 
بود  شده  باز  کشور  در  که  سیب زمینی  کارخانه   ۲۸
بسته می شد. االن سیب زمینی ۵،۰۰۰ تومان است. 
به کشاورز که چیزی نمی رسد. دالالن مردم را بیچاره 
کردند. تخم مرغ را یک هفتم قیمتی که در ایران است 
می توان خرید. گوشت را یک پنجم قیمت فعلی باید به 
مردم داد. چون فاقد مدیریت هستیم، متأسفانه دچار 

فقر بینش در زمینه اقتصادی شده ایم.
جدید  حزب  چهل  تأسیس  درخواست  با   

موافقت شده
که  احــزاب  خانه  اینکه  بیان  با  سامانی  سیدسلمان 

یازدهم  دولت  در  بود  شده  تعطیل  گذشته  دولت  در 
فراکسیون  سه  ترکیب  با  تأثیرگذار  نهاد  یک  عنوان  به 
اصالح طلب و اصولگرا و مستقل در راستای حمایت از 
اندازی  توسعه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی راه 
شد، اظهار کرد: با همکاری و استقبال گروه ها و احزاب 
استان  چهارده  در  احزاب  خانه  استانی  دفاتر  تاکنون 
شیوه  تدوین  وی  کرده اند.  آغاز  را  خود  فعالیت  کشور 
در  را  یازدهم  دولت  در  حزبی  جبهه های  فعالیت  نامه 
فعالیت های  کردن  قاعده مند  و  شفاف سازی  راستای 
سیاسی مهم دانست و بر توجه دولت به این امر تأکید 
درخواست  با  امید  و  تدبیر  دولــت  در  گفت:  و  کرد 
تأسیس چهل حزب جدید موافقت شده است که از این 
تعداد ۲۵ حزب مجوز فعالیت دائم دریافت کرده اند و 
فعالیت  مجوز  دریافت  ضمن  دیگر  جدید  حزب  پانزده 
دفاتر  تشکیل  و  قانونی  مراحل  طی  حال  در  موقت 
هستند.  خود  مجوز  کردن  دائمی  منظور  به  استانی 
همچنین سالیانه شصت کنگره حزبی با حضور ناظران 
توسط  آن ها  تغییرات  که  می شود  برگزار  کشور  وزارت 
کشور  رسمی  روزنامه  در  و  ثبت  و  نظارت  کشور  وزارت 

هم منتشر می شود.
بازداشت  استان  این  در  دیگر  مسئول  سه 

شدند
مدیر  دو  دستگیری  از  البرز  دادگستری  کل  رئیس 
شورای  عضو  یک  و  صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت 
در  فاضلیان  احمد  داد.  خبر  اشتهارد  شهر  اسالمی 
خیانت  اولیه  اتهام  به  افراد  این  کرد:  اظهار  باره  این 
دیگر  ــوارد  م گفت:  وی  شدند.  دستگیر  امانت  در 
اتهامی نیز ممکن است وجود داشته باشد که در حال 
عضو  چند  این،  از  پیش  هستیم.  پرونده  به  رسیدگی 
شورا و شهردار سابق شهر اشتهارد هم با اتهام ارتشاء و 
اختالس بازداشت شده بودند. در ماه های اخیر عالوه 
از  افراد دیگری هم دستگیر شده اند که  بر این موارد، 
به شهردار اسبق کرج،  جمله مهمترین آن ها می توان 
مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان البرز، یکی از مدیران 
نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  معاون  فردیس،  شهری 
جاده ای البرز، ۲۱ تن از کارکنان شهردار کرج و پنج تن 

از کارکنان شهرداری ماهدشت اشاره کرد.
 تاج: در صورت قهرمانی، کی روش بهترین 

گزینه برای ماندن است
و  ورزش  وزیر  فر  سلطانی  با  دیدار  از  پس  تاج  مهدی 
جوانان با ابراز رضایت از نتایج کسب شده توسط ملی 
نتایج  خوشبختانه  اظهارداشت:  ایران  فوتبال  پوشان 
جام  در  حذفی  بازی  دو  نتایج  و  مقدماتی  بازی های 
ملت های آسیا بسیار راضی کننده بود. تیم ملی شرایط 

بسیار خوبی دارد و همانطور که مشاهده کردید تیم در 
سی دقیقه ساعت نخست همه بازی ها نتایج خوبی را 
پیگیری  را  مسابقات  اقتدار  با  بچه ها  و  است  زده  رقم 
کردند. در صورت کسب عنوان قهرمانی جام ملت های 

آسیا، کی روش بهترین شانس برای ماندن است.
گوشت  گرانی  ارتباط  شایعه  به  ناجا  واکنش 

به ناجا
سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا در بخش 
و  التهاب ها  از  انتقاد  با  خود  صبحت های  از  دیگری 
کرد:  خاطرنشان  گوشت،  مــورد  در  مطرح  شایعات 
برخی از دشمنان و افراد ناآگاه به این شایعه دامن زدند 
که با قحطی گوشت مواجه هستیم. در حالی که چنین 
مسأله ای مطرح نبود، ضمن این که ما به این شایعات 
برای  نیز  نگرانی جامعه  و  استرس  که  ورود کردیم چرا 
ما هم مهم بود، اما گفتند که افزایش قیمت گوشت به 
است.  زده  که  است  حرفی  چه  این  دارد،  ارتباط  ناجا 
آن  ارتباط  دیگر  موارد  یا  و  یافته  دام کاهش  تولید  اگر 
قاچاق  با  قاطعانه  ناجا  که  این  ناجا چیست؛ ضمن  با 

برخورد می کند.
استعفای سیدعباس صالحی تکذیب   خبر 

شد
فرهنگ  وزارت  عمومی  روابط  مدیر  امیرزاده،  همایون 
صالحی  سیدعباس  استعفای  خبر  اسالمی،  ارشاد  و 
روابط عمومی  مدیر  امیرزاده،  کرد. همایون  تکذیب  را 
انتشار  خصوص  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
خبری مبنی بر استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ارشــاد  و  فرهنگ  ــر  وزی صالحی  عباس  سید  گفت: 
اسالمی از سمت خود استعفا نداده و خبری را که در 
برخی  می کنم.  تکذیب  است،  شده  منتشر  باره  این 
رسانه ها امروز خبری منتشر کرده بودند، مبنی بر اینکه 
از  سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
رئیس  تقدیم  را  استعفایش  نامه  و  استعفا  خود  سمت 

جمهور کرده است.
با مسئوالن قوه  جلسه استاندار خوزستان 

قضاییه درباره اسماعیل بخشی
هفته گذشته و در پی انتشار مستند »طراحی سوخته« 
از برنامه ۲۰:۳۰ که مدعی ارتباط اسماعیل بخشی و 
سپیده قلیان با گروه های خارج از کشور می شد، خبر 
بازداشت این دو فعال کارگری در رسانه ها منتشر شد. 
درباره  خوزستان  استاندار  شریعتی،  غالمرضا  حاال 
وضعیت این دو می گوید: این دو فرد در اختیار دستگاه 
وضعیت  جزئیات  درباره  اطالعاتی  و  هستند  قضایی 
مسئوالن  با  جلسه ای  عصر  امــروز  اما  ــدارم،  ن آن هــا 

مربوطه داریم و جزئیات را پیگیری خواهم کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعلی کارگران 
توضیح  نیز،  ماهانه شان  حقوق  پرداخت  و  هفت تپه 
عادی  حالت  به  کارخانه  و  کارگران  وضعیت  می دهد: 
بازگشته و در حال حاضر حقوق ها طبق روال پرداخت 
بر  مبنی  اخباری  درباره  خوزستان  استاندار  می شود. 
اعتراض گروهی از کارگران هفت تپه نسبت به بازداشت 
بخشی می گوید: هیچ موردی در این باره نداشته ایم. 
بخشی، قلیان و چند تن دیگر از کارگران شرکت نیشکر 
به  اعتراض  و  اعتصاب  هفته  چند  پی  در  هفت تپه 
خود،  ماهیانه  حقوق  پرداخت  عدم  و  خصوصی سازی 

۲7 آبان سال جاری بازداشت و ۲۱ آذر آزاد شدند.
دپو  خودرو های  ترخیص  برای  نفر  هزار   

شده در گمرکات ثبت نام کردند
برای  تن  هزار   ۱۰ تقاضای  ثبت  از  گمرک  کل  رئیس 
در  متوقف  خــودروی  هزار   ۱۳ تا   ۱۰ حدود  ترخیص 
گمرک و مناطق آزاد خبر داد و گفت:۱۰ هزار نفر برای 
هستیم،  صدد  در  که  اند  کرده  نام  ثبت  خودرو ها  این 
مشکل این افراد نیز حل شود. البته این اتومبیل ها در 
مناطق آزاد است و یا این خودرو ها ترخیص و یا مرجوع 

و یا متروکه خواهد شد. / خبرآنالین
اعضای کارگزاران جایگاهی در دولت ندارند

حزب  مرکزی  شــورای  عضو  طباطبایی،  علیزاده 
حزب  اعضای  بعضی  گفت:  سازندگی  ــزاران  ــارگ ک
اعتراض داشتند و می گفتند ما در دولت احمدی  نژاد 
فالن جایگاه را داشتیم، اما االن که دولت روحانی آمده 
حتی این جایگاه را هم از ما گرفته اند. آقای کرباسچی 
هم می گفت: ما قرار نیست برای کسی پست از دولت 
ای  توصیه   هیچ  وجه  هیچ  به  کارگزاران  حزب  بگیریم. 
دولت  در  هم  جایگاهی  هیچ  و  نکرده  کسی  برای  را 
اولی  معاون  جایگاه  در  جهانگیری  اگر  است.  نداشته 
های  صالحیت   دلیل  به  دارد،  ــرار  ق رئیس جمهور 

شخصی خودش بوده، نه موقعیت حزبی  اش. /مهر
 چرا باید با مردم رو راست باشیم؟

صحبت های  از  پس  طالبی نژاد  احمد  و  کرمی  مهران 
و  ارتباطات  وزارت  مدیران  جمع  در  رئیس جمهور 
فناوری از وضعیت رسانه ها در زمانه تحریم می گویند. 
می گوید:  »همشهری«  روزنامه  مدیریت  کرمی  مهران 
شده  اختالل  دچار  کشور  رسمی  رسانه های  مدیریت 
مجازی  رسمی،  غیر  رسانه های  حاضر  حال  در  است. 
معتبر  رسانه های  جای  توانسته اند  کالسیک  غیر  و 
کالسیک را بگیرند. باید به صحبت های رئیس جمهور 
که  است  چیز هایی  همین  هم  ما  مشکل  و  شود  توجه 
ایشان می گویند. احمد طالبی نژاد، منتقد، نویسنده و 
مستندساز در رابطه با وضعیت رسانه ها در دوران تحریم 

می گوید: در شرایط بحرانی بهترین عملکرد این است 
که با مردم روراست باشند. رسانه ها باید به مردم بگویند 
که چه خبر است. آنان باید بگویند در آینده چه اتفاقی 

می افتد. / خبرآنالین 
و 700 هزار دالری  درآمدزایی 22 میلیون   

کی روش برای فوتبال ایران
فوتبال  ملی  تیم  روش  کی  کارلوس  که  صورتی  در 
آسیا  ملت های  جام  در  قهرمانی  عنوان  به  را  ایــران 
برساند درآمدزایی او طی ۸ سال حضور در ایران برای 
دالر  هزار   7۰۰ و  میلیون   ۲۲ به  فوتبال  فدراسیون 
خواهد رسید. مجموع درآمد های فدراسیون فوتبال در 
جام جهانی ۲۰۱۴، ۹.۵ میلیون دالر بوده است. برای 
جام جهانی ۲۰۱۸ هم عددی که به فدراسیون فوتبال 
و  است  دالر  میلیون   ۸ می گیرد،  یا  است  گرفته  تعلق 
میلیون   ۵ می تواند  ملت ها  جام  در  قهرمانی  هم  حاال 
ارزآوری  فوتبال  فدراسیون  بــرای  دالر  هــزار   ۲۰۰ و 
گفت:  می توان  قطعا  ارقام  و  آمار  این  با  باشد.  داشته 
میزان درآمد های کارلوس کی روش بی شک دستمزد 
و  جهانی  جام  در  حضور  دو  است.  داده  پوشش  را  او 
کسب نتایج آبرومندانه در برابر تیم های بزرگ جهان از 
او  افتخارات  از جمله  پرتغال  و  آرژانتین، اسپانیا  جمله 
ایران بوده است. هر چند قهرمانی در جام  در فوتبال 
ملت ها می تواند درخواست ها برای ادامه حضور وی در 

تهران را افزایش دهد. / ورزش سه
روسیه هم خواستار خروج ایران از سوریه   

است!
اعضای  از  گاالنت،  آو  یو  اسرائیل،  آو  تایمز  گزارش  به 
این  مهاجرت  وزیر  و  صهیونیستی  رژیم  لیکود  حزب 
رژیم به دنبال اظهارات نتانیاهو مبنی بر درخواست از 
آمریکا برای حفظ نیروهایش در التنف، گفت که رژیم 
صهیونیستی برنامه دارد نیرو های ایرانی در سوریه را از 
این کشور بیرون براند. وی درباره مواضع مشترک رژیم 
صهیونیستی و روسیه درباره مسائل سوریه مدعی شد: 
راندن  بیرون  برای  مشترکی  دغدغه  روسیه  و  اسرائیل 

ایران از سوریه دارند. /ایرنا
به  معروف  شعر  یک  اشتباه  انتساب 

فردوسی در کتاب های درسی
فارسی،  ادبیات  و  زبان  دبیران  از  محسن احمدوندی، 
آموزش  گروه  خبرنامه  توسط  اخیرًا  که  یادداشتی  در 
شده،  منتشر  زبان  فرهنگستان  فارسی  ادب  و  زبان 
در  فردوسی  به  معروف  سروده  یک  اشتباه  انتساب  به 
کتاب ادبیات فارسی پایه نهم پرداخته است. در مقاله 
که  می کند  ثابت  متعددی  منابع  از  استفاده  با  حاضر 
فردوسی  از  مباد«  من  تن  نباشد  ایــران  »چو  ســروده 

مطالب  ورود  است:  شرح  این  به  او  یادداشت  نیست. 
جعلی و غیر مستند به کتاب های درسی در سال های 
اخیر به یکی از آسیب های جدی آموزش و پرورش بدل 

شده است. /تسنیم
هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد شد

پژوهش های  مرکز  اخیر  گــزارش  از  انتقاد  با  راغفر 
مجلس گفت: اخیرًا مرکز پژوهش های مجلس گزارشی 
امسال  دولت  اساس،  این  بر  که  است  کرده  منتشر  را 
۲۱ میلیارد دالر برای ارز خواهد داشت که ۱۴ میلیارد 
دالر آن برای کاال های اساسی اختصاص داده می شود. 
چون  که  است  استوار  این  در  گزارش  این  منطق  اما 
فساد وجود دارد و دولت توان نظارت کافی بر ارز های 
تخصیص یافته را ندارد، این منابع به مسیر های دیگر 
دالر  میلیارد   ۱۱ از  که  طوری  به  می شود،  منحرف 
در  اساسی  کاال های  برای  یافته  تخصیص  ارز  کاالی 
یا  برنگشته  کشور  به  کاال ها  از  بسیاری  اول  ماهه   ۹
کاال های دیگری وارد شده و یا اگر وارد شده مجددا به 
کاال های  دیگر صادر شده است. همچنین  کشور های 
بازار  ارز  با  بلکه  تومان   ۴۲۰۰ ارز  با  نه  هم  شده  وارد 
حاکمیت  دهه  سه  این  در  است.  شده  محاسبه  آزاد 
برای  بودیم،  شاهد  همواره  نئولیبرالی  سیاست های 
باز  می کنند،  آمارسازی  همواره  سیاست ها  جااندازی 
نیز این گونه است و این افزایش تنها 6 درصدی جای 
نظر  برای کاال های اساسی در  دارد. چه سهمی  بحث 
گرفتند؟ سهم دارو یا گوشت چگونه محاسبه می شود؟ 
فرض اساسی در این گزارش یک نقد خیلی جدی به 
نشده  آن مستقیم ذکر  در  وجود دولت است؛ هرچند 
است اشاره شده، چون دولت نمی تواند فساد را کنترل 
تخصیص  ارز  کانال های  و  مسیر ها  بر  نظارت  و  کند 
یافته ندارد، بیاییم عمال مردم را تنبیه کنیم. وی با ابراز 
غارت  که  کسانی  گفت:  قوه  سه  عملکرد  از  ناامیدی 
یا  کرد  خواهند  »هو«  را  ما  حتما  می کنند،  چپاول  و 
گوش خود را می گیرند تا نشنوند و این گروه در دولت 
هم نفوذ دارند؛ بنابراین هیچ انتظاری از دولت نداریم 
رهبری  داریم  انتظار  اعالم می کنم  به صراحت  بنده  و 
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میز خبر
صادق خرازی: من کشاورز هستم /واکنش ناجا به شایعه ارتباط گرانی گوشت به ناجا

هزار نفر برای ترخیص خودرو های دپو شده در گمرکات ثبت نام کردند /هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد شد

512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن  

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

برابررای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰6۰۲۱۰۰۰7۰۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد عصاری فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه ۴۴۵۹ و کد ملی ۵7۲۹۰7۴7۰۰ صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳7/۵۲مترمربع 
در قسمتی از پالک ۴۵۹  فرعی از ۴-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حسین تقی پور محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

511/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۳۲۵۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کنیز احمدی مقدم فرزند غالمرضا   بشماره شناسنامه ۲ صادره از درمیان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۹7/6۹ مترمربع قسمتی از پالک 66-اصلی  
بخش ۹ واقع در خیابان  رسالت 7۲  ده متری عطار-۵متری ۱۵ خرداد پالک ۱6  خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا اورعی عربدخت محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۱۱۲6 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۰۱۲۰۰۲۸۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی عفت موسوی علی آبادی فرزند سید مهدی   بشماره شناسنامه ۱۳ صادره از مه والت  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۱۴۵/۲۰ مترمربع از پالک ۱۰۳6 
فرعی از ۵۸-اصلی واقع در بخش ۳ کاشمر به آدرس خیابان قائم-نرگس شمالی  خریداری از مالک رسمی  حسین صالحی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵ 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:97/11/۸ - نوبت دوم :1397/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۰۱۲۰۰۲۴۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه ساالر فرزند حسن بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشمر  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۸۲/۵۱ مترمربع از پالک ۲۱۰۰-اصلی واقع در بخش یک شهر 
کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ خرداد خریداری از مالک رسمی آقای محمد فدائی و زیور رستمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:97/11/۸ ، نوبت دوم :1397/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن  

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۰۲۱۰۰۰۵۲۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا مرادی جمال فرزند حسین  بشماره شناسنامه 7۱۱ و کد ملی ۵7۲۹۴۸۹۰7۲  صادره از بردسکن  در یک باب ساختمان مشتمل بر محوطه به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع 
قسمتی از پالک ۱۴۹  پالک فرعی از ۴-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حسین حسن زاده  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

511/۸اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۳۲۵۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نازگل بخشی بهلولی فرزند درویش  بشماره شناسنامه ۳ صادره از بیرجند  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۳۳/۱۰ مترمربع قسمتی از پالک 66-

اصلی  بخش ۹ واقع در  رسالت 7۲ سلمان فارسی ۲ پالک ۲۵۵ خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا اورعی عربدخت محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 .۱۱۲۸ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۰۱۲۰۰۲۵۴۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی علی محمد رضائی تربقان فرزند قاسم  بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از کاشمر  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۲۴۹/۵۰ مترمربع از پالک ۴6۸ فرعی از 
۱۵۹-اصلی واقع در بخش دو کاشمر به آدرس اراضی بحرآباد خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:97/11/۸ - نوبت دوم :1397/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۳۱۸۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه محسن پور فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۹۱6۳7 صادره از مشهد  در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۰۰/۸مترمربع قسمتی از پالک 
۵۰ فرعی از ۱۴-اصلی  بخش ۹ واقع در میدان امت-بین طباطبایی ۳۱ و ۳۳ پالک ۵۱۳ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه اوقاف محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۱۱۳۴ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۳۳۰۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی میثم جاللی فرزند حسن  بشماره شناسنامه ۰۹۲۱۰۰۰۲۱۹  صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  7۹/۸6 مترمربع قسمتی از پالک ۲۹۵ فرعی 
از ۳-اصلی  بخش ۹ واقع در بلوار شهید کریمی ۱۲ پالک ۹۴/۸ که مقدار ۱۲ مترمربع خریداری از علی سلمان زاده و مابقی سهم مشاعی خود متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۱۱۳۰ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/۸ - نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

طلوع آفتاب فردا: 06:36اذان مغرب: 17:11  اذان صبح فردا: 05:08 نیمه شب شرعی:22:00 غروب آفتاب:16:52  اذان ظهر: 11:44

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه 97۰۰975- اجرای ثبت سبزوار
اسفراین  جاده  آب  کهنه  نشانی   ۰7۸۰7۰۸۴۳۱ شناسنامه  ملی۰7۸۰7۰۸۴۳۱شماره  تولد7۵/۱۲/۲۱شماره  تاریخ  پدررمضانعلی  نام  زرقانی  رضا  آقای  به  بدینوسیله 
ابالغ میشودخانم زهرا سارقی جهت وصول تعداد ۲۵عدد سکه طال کامل بهارآزادی رایج باستنادمهریه مندرج در سندازدواج شماره۳۴۲۵۰ مورخ۹۴/۸/۴ دفترخانه ازدواج 
شماره۴6 شهرداورزن استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالسه۹7۰۰۹7۵در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ ۹7/۱۰/۲7 
اداره پست شهرستان سبزوار،محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یکمرتبه در یکی 
اقدام  بدهی خود  بپرداخت  نسبت  میگردد،  ابالغ محسوب  روز  که  آگهی  این  انتشار  ازتاریخ  وچنانچه ظرف مدت۱۰روز  میشود  آگهی  کثیراالنتشار محلی  روزنامه های  از 

ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت.)م الف ۹7/۱۰۰/۱77۰(
تاریخ انتشار: دوشنبه 1397/11/۸

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار


