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بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعی از پاسداران و خانواده های آنان

کید آمریکا علیه سپاه و انقالب 
به جایی نمی رسد

نمایندگان موافقت کردند

طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مقابل آمریکا 

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد

جذب فرصت های اقتصادی کالن 
شهر مشهد در گلبهار 

از 2 روز دیگر اجرا می شود:

افزایش 150 تومانی قیمت بلیت 
قطارشهری مشهد

گزارشی به مناسبت اعیاد شعبانیه و میالد حضرت ابوالفضل)ع(

تقدیم 48 هزار جانباز
 نشانی از شجاعت و دینداری 

مردم خراسان رضوی
جهان  در  رهبری  نمونه  ترین  عالی  معصوم،  پیشوایان 
به  مبارکشان  وجود  در  پیشوایی  صفات  همه  و  هستند 
رهبری  در  بزرگواران  این  همچنانکه  است.  رسیده  کمال 
می  یافت  کسانی  نیز  شان  پیروان  میان  در  نظیرند،  بی 
مرتبه  معصوم،  پیشوایان  از  پیروی  و  رهروی  در  که  شوند 
ای عالی و بی نظیر دارند، به عبارت دیگر، معصومین)ع( 

پیروانی دارند که...

هیئت فوتبال خراسان رضوی: قانون مانع ثبت قرارداد شد

چوچو فعال روی هوا!

پذیرش حضانت و تحت تکفل گرفتن کودک از بهزیستی و پذیرش سرپرستی 
او اقدامی است که پیشینه باالیی دارد اما متاسفانه هنوز این اقدام به میزان 

مطلوب و تعداد باال در کشور صورت نمی گیرد. 
در واقع پذیرش حضانت کودکان بی سرپرست آخرین اقدام زوجینی است که 

موفق به داشتن فرزند بیولوژیک یا خونی خود نشده اند.

نمایندگان با بررسی طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مقابل 
آمریکا به صورت دو فوریت موافقت کردند.نمایندگان در نشست علنی )سه شنبه، 

20 فروردین ماه( مجلس شورای اسالمی، در جریان رسیدگی به دو فوریت طرح 
تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی...

صبح امروز بررسی می کند

مصائب و موانع سرپرستی
 کودکان بی سرپرست

ادعایی جدید
 از آقای تکذیب

چرا کریمی قدوسی بدون در نظر داشتن مصالح ملی سخن می گوید؟
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در صفحه 4 بخوانید

6

2

3

در این شماره می خوانیم

پویش »مشهد مهربانی« برای کمک به سیل زدگان:

گزارش ویژه

گزارش ویژه

سیل مهربانی از 
مشهد به لرستان
در صفحه 6 بخوانید
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به  که  اس��ت  شخصیتی  قدوسی  کریمی  ج��واد   
ادعاهایش معروف است؛ ادعاهایی که معموال تکذیب 
ابتدا  در  شاید  ن��دارد.  خاصی  پایه  و  سند  و  می شود 
ادعاهای او با واکنش های متفاوتی روبه رو می شد اما 
چندی است که پس از اظهاراتش عموم شخصیت های 
بارها  زی��را  نمی گیرند  جدی  را  سخنانش  سیاسی، 
ادعاهای  در  مبنایی  هیچ  که  است  شده  مشاهده 
وجود  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  نماینده  این 
دیگر  روز  و  فعلی  رئیس جمهور  علیه  روزی  ن��دارد. 
از  رئیس جمهور اسبق سخن می گوید، بسیاری  علیه 
اتهام   معرض  در  را  نظام  اعتماد  مورد  شخصیت های 
قرار می دهد و معلوم نیست که در پس چنین رویکردی 
چه هدفی را دنبال می کند؟ او در آخرین ادعای خود 
از جلسه ای گفته است که در آن رهبر انقالب خطاب 
به محمود احمدی نژاد گفته اند: »چقدر به شما گفتم 
قهرمان شدن راه دارد. راه آن این نبود که شما رفتید. 
مخالفت  خدا  بنده   آن  اولی  معاون  با  من  که  روزی 
کردم)مشایی( منتظر چنین روزی بودم. اگر به من خبر 
اقبال مواجه  با  می دهند که آقای هاشمی رفسنجانی 
شما  به  اعتراض  نماد  که  است  این  برای  است،  شده 
شده است. بسیاری از افراد در این قضیه اشتباه کردند 
از آن شماست. این همه حمایت  اما بیشترین اشتباه 
من  برای  شما  گرفتی.  دست کم  را  حزب ا...ی ها  بچه 
چه گذاشته اید که انجام بدهم. بروید و هیچ انتظاری 

از من نداشته باشید«.
کریمی قدوسی درحالی این خاطره را گفته که طبق 
نکرده  ارائه  آن  برای  سندی  هیچ  خود  پیشین  عادت 
خاطراتی  چرا  که  نیست  معلوم  دیگر  سوی  از  است؛ 
که او می گوید یک نفره است یعنی هیچ مقام سیاسی 

از  است؛  نکرده  روایت  را  آن  مختلف  انحاء  به  دیگری 
موضوع  نیز  خاطره  این  صحت  صورت  در  دیگر  سوی 
مجلس  نماینده  این  چرا  که  است  این  پرسش  مورد 
اگر  می کند؟  عمل  رهبری  معظم  مقام  دفتر  از  جلوتر 
پیشین  به رئیس جمهور  را  انقالب چنین سخنی  رهبر 
گفته باشند و به مصالحی از علنی شدن آن خودداری 
شده باشد، چرا کریمی قدوسی بدون در نظر داشتن 
این  می کند؟  روایت  را  آن  سیاسی  مصلحت  هرگونه 
قدوسی  کریمی  روایت  که  است  حالی  در  موضوعات 
احمدی نژاد  محمود  به  رهبری  معظم  مقام  سخنان  از 
درست باشد در غیر این صورت که مانند ادعای پیشین 

او باید در اصل صحت آن تردید کرد.
دیگر آنکه کریمی قدوسی و اعضای جبهه پایداری 
اصول  و  ارزش ها  را محور  و خود  بر همه می تازند  که 
بر  چنین  شرایطی  در  می دانند  انقالب  راستین 
روزگاری  کرده اند  فراموش  که  می تازند  احمدی نژاد 
کافی  مثال  برای  بودند.  او  اصلی  حامیان  از  خود 
شورای  مجلس  در  قدوسی  کریمی  نطق  به  است 
یک  ح��دود  یعنی  س��ال88  اردیبهشت  در  اسالمی 
بیندازیم.  نگاهی  انتخابات88  برگزاری  از  پیش  ماه 
میان  در  احمدی نژاد  ویژه  محبوبیت  به  اشاره  با  او 
اصولگرایان  اجماع  »روزبه روز  بود:  گفته  اصولگرایان 
بر احمدی نژاد بیشتر می شود و بر محبوبیت او افزوده 
حضور  به  اشاره  با  قدوسی  کریمی  جواد  شود«.  می 
فعال اصولگرایان در عرصه انتخابات اظهار کرده بود: 
است  احمدی نژاد  بر  اصولگرایان  تمامی  نظر  »اتفاق 
اصولگرایان  خانواده  در  روز  به  روز  وی،  بر  اجماع  و 

بیشتر و بیشتر می شود«.
این سخنان به ذات خود ایرادی ندارد زیرا هر فردی 
حمایت  انتخاباتی  نامزدهای  از  هریک  از  است  مختار 
این است که  از کریمی قدوسی  اما محل پرسش  کند 
چطور افرادی که خود را طراز انقالب می دانند، مواضع 
خود را فراموش کرده اند؟ به نظر می رسد مخالف نمایی 

با  مخالفت  حتی  و  مسائل  تمام  با  قدوسی  کریمی 
ریشه  پاسداران  سپاه  مانند  نظامی  تالشگر  نهادهای 
اعتقادی عمیقی ندارد و بیشتر شبیه به یک نوع بازی 
آن  شاهد  پایداری  جبهه  سوی  از  که  است  سیاسی 
کنیم،  نگاه  اصولگرا  احزاب  دیگر  به  اگر  زیرا  هستیم 
در می یابیم که هیچ یک از آنها هیچگاه مانند کریمی 
نظام  قانونی  شخصیت های  به  همفکرانش  و  قدوسی 
همواره  آنکه  یا  نمی کنند  حمله  اسالمی  جمهوری 
حداقلی از مصالح ملی را در گفتار و عمل خود رعایت 
می کنند. وقتی از ادعاهای کذب و خالف مصالح ملی 
از  او پس  آنکه  یعنی  کریمی قدوسی سخن می گوییم 
استعفای  که  کرد  اعالم  ظریف  محمدجواد  استعفای 
این  از  فراتر  را  پا  حتی  و  می شود  پذیرفته  ظریف 
گذاشت و گفت که زنگنه هم کنار خواهد رفت و قریب 
ظریف  استعفای  اظهارات،  این  از  بعد  24ساعت  به 
نامه ای گفت  پذیرفته نشد و حتی سردار سلیمانی در 
که ظریف همواره مورد تایید رهبر انقالب بوده و برای 
انجام  را  ارزشمندی  اقدامات  کشور  ملی  منافع  تامین 
داده است. نه تنها ادعای قدوسی درست از آب درنیامد 
مخالفان  به  خطاب  کابینه  در  ماندن  با  هم  زنگنه  که 
موضوع  یک  همین  بگردیم.  تا  بگردند  گفت  دولت 
نشان می دهد او دست کم در مورد ظریف هم نظر با فرد 
در  و  نیست  سلیمانی  قاسم  سردار  مانند  برجسته ای 
شرایطی که ایشان به جدیت از ظریف حمایت می کرد، 
خارجه  امور  وزیر  علیه  همنظرانش  و  قدوسی  کریمی 

نظام جمهوری اسالمی ایران می تاختند.
یا آنکه کریمی قدوسی در اظهارنظری دیگر از اقدام 
تلفنی  شنود  نشان دادن  در  سپاه  اطالعات  سازمان 
اطالعاتی  سرویس  مامور  با  کشور  مقامات  از  یکی 
رد  را  ادعا  آن  سپاه  مستقیم  طور  به  که  بود  انگلیس 
رمضان  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار  که  نحوی  به    کرد؛ 
سپاه  کل  عمومی  رواب��ط  مسئول  و  سخنگو  شریف، 
از  و  ب��وده  محض  کذب  ادع��ا  »ای��ن  گفت:  پاسداران 

است،  به سابقه  نوع مسبوق  این  از  اظهاراتی  که  آنجا 
کمیسیون  با  مکاتبه ای  طی  سپاه  اطالعات  سازمان 
اعضای  به  الزم  تذکر  درخواست  مجلس  ملی  امنیت 
کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس در پرهیز از طرح 
این گونه ادعا ها و اظهارات را داشته و تاکید کرده است 
که هرگونه نقل و قول از این سازمان منوط به اطالعات 
و گزارش های رسمی است که به دستگاه های ذی ربط 
منعکس می شود«. همچنین وی افزود: »بدیهی است 
حق پیگیری این ادعا و این گونه نقل قول ها برای سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی محفوظ خواهد بود«.
خارجه  امور  وزارت  بر  عالوه  قدوسی  کریمی  جواد 
ادعاهایش  گزند  از  هم  را  فعلی  رئیس جمهور  سپاه،  و 
مشاهده  ویدئویی  در  به طوری که  نگذاشت؛  امان  در 
اطالعاتی  سازمان  از  »روحانی  عنوان  کرد:  او  که   شد 
می کند.  اجرا  کشور  در  و  می گیرد  دستور  انگلیس 
حسن  مکالمه  تلفنی  شنود  سپاه  اطالعات  سازمان 
خودش  به  را  انگلستان  اطالعاتی  مامور  با  روحانی 

نشان داده است«.
سپاه  تکذیب  از  پ��س  ق��دوس��ی  کریمی  هرچند 
عقب نشینی کرد و گفت که رسانه ها سخنانم را تحریف 
کامل  به طور  فیلم  یک  در  او  سخنان  ام��ا  ک��رده ان��د 

مشخص است و تحریف در آن راهی ندارد.
در  نیز  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات  سخنگوی 
به ادعاهای کریمی قدوسی گفته بود: »آقای  واکنش 
آقای  درب��اره  را  صحبت هایی  قم  در  قدوسی  کریمی 
آن  پی  در  که  کرده  مطرح  الریجانی  آقای  و  روحانی 
قرار  کرد.  شکایت  ایشان  علیه  کشور  کل  دادستانی 
شد که در این باره در هیات نظارت حضور پیدا کرده 
نهاد  یک  طرف  از  شکایتی  همچنین  دهد.  توضیح  و 
از  شده  منتشر  فیلم  درباره  قدوسی  کریمی  از  رسمی 
آقای دری اصفهانی در مجلس به هیات رسیده است 
هیات  در  قدوسی  کریمی  آقای  هم  باره  این  در  که 

توضیح می دهد«.

علیه  نیز  ادعایی  اخیرا  همچنین  قدوسی  کریمی 
با شکایت  بود که  رئیس دولت اصالحات مطرح کرده 
مدعی  او  شد.  روبه رو  نظارت  هیات  به  خاتمی  محمد 
دیدار  ناتو  فرمانده  با  در سال88  بود که خاتمی  شده 
دریافت  آمریکا  از  دالر  یک میلیارد  همچنین  و  کرده 
کریمی  ادعا های  جنجالی ترین  از  یکی  است.  کرده 
این بود که برخی معاونان رئیس جمهور، وزرا  قدوسی 
بار ها  ادعا  این  دارند  دوگانه  تابعیت  بانکی  مدیران  و 
او  اما  شد،  تکذیب  اطالعات  وزارت  و  دولت  سوی  از 
که  بود  گفته  همچنین  او  دارد.  اصرار  آن  بر  همچنان 
اما  است،  داده  دادستانی  به  را  مدیران  این  فهرست 
کجا  به  فهرست  این  سرنوشت  نشد  مشخص  هیچگاه 

رسید.
قدوسی  کریمی  عجیب  ادعا های  و  اظهارات  موارد 
او  اینهاست.  از  بیشتر  بسیار  کشور  مقامات  علیه 
گونه ای  به  می کند  حاشیه سازی  روزان��ه  ص��ورت  به 
گویی  دروغ  به  متهم  را  قدوسی  کریمی  رسانه ها  که 
ساختار  در  عجیب  موردی  عنوان  به  او  از  و  می کنند 
سیاسی کشور یاد می کنند. برای بسیاری این پرسش 
مطرح است که کریمی قدوسی چگونه به راحتی این 
جوسازی  به  دست  و  می کند  منتشر  کذب  اخبار  همه 
هیچ  در  او  و  ندارد  او  کار  به  کاری  کسی  اما  می زند، 
مواردی هیات  در  البته  نمی شود.  محکمه ای محاکمه 
نظارت بر رفتار نمایندگان به او تذکراتی داده، اما هیچ 
پایداری  جبهه  به  منتسبان  است.  نبوده  کارساز  یک 
و  نظام  مسئوالن  به  غیرمتعارف  و  تند  زبان  با  معموال 
می کنند،  حمله  سیاسی  جناح های  و  شخصیت ها 
چنین  تنها  داد  استعفا  ظریف  که  هنگامی  چنانکه 
معلوم  کردند.  خشوندی  ابزار  تمام  جسارت  با  افرادی 
نیست هدف از ادعاهایی که به سرعت تکذیب می شود 
و هیچ سندی برای اثباتشان وجود ندارد یا تندروی های 
آنها کدام  غیرمرسوم از سوی چنین افرادی چیست و 

خواستگاه را دنبال می کنند؟

ادعایی جدید از آقای تکذیب
چرا کریمی قدوسی بدون در نظر داشتن مصالح ملی سخن می گوید؟ 

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد است 
اقدام ترامپ علیه سپاه نشان دهنده تصمیم نابخردانه و 
عجوالنه وی و انتخاب روز پاسدار برای این کار، بیانگر 

مغرضانه بودن آن است.
ایرانی  ضد  اق��دام  به  واکنش  در  مقصودی  حسین 
های  گروه  جزء  پاسداران  سپاه  دادن  قرار  در  آمریکا 
تروریستی گفت: مجلس شورای اسالمی این اقدام را 
محکوم می کند و قطعا مصوباتی خواهیم داشت که 
به صورت عملیاتی و اجرایی مانند افزایش اعتبار مالی 
سپاه عالوه بر آنها پیش از این به تصویب رسید، از آنها 

حمایت شود.
مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه در پی اقدام ترامپ حتی 
فرماندهان نظامی آمریکا و وزیر دفاع این کشور نیز ابراز 
نگرانی شدید کردند، اظهار داشت: این موضوع نشان 
دهنده عملکرد نابخردانه و عجوالنه ترامپ بود ضمن 
اینکه انتخاب این روز یعنی روز پاسدار برای این اقدام 

نیز بیانگر مغرضانه بودن آن است.
حسین مقصودیآمریکا تا کنون 260 طرح علیه ایران 
به تصویب رسانده از این رو مجلس نیز با همکاری دولت 
اقدام به آماده سازی طرح و لوایحی علیه آمریکا خواهد 
کرد.وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروز همه مسئوالن 
نظام و حتی فرماندهان ارتش نیز باید به صورت عملی از 
سپاه حمایت کنند، گفت: سپاه در جریان سیالب های 
اخیر بسیار پررنگ حاضر شد و به مردم مناطق سیل 
زده کمک کرد لذا بیش از پیش در دل ملت ایران جای 
گرفت.مقصودی در ادامه با بیان اینکه آمریکا تا کنون 
بیش از 260 طرح علیه ایران به تصویب رسانده است، 
یادآور شد: چنانچه مقام معظم رهبری تأکید کردند باید 
به ندای والی لبیک بگوییم و با همکاری دولت طرح 
و لوایحی را آماده کنیم تا اگر این اظهارنظر ترامپ در 
کنگره آمریکا نیز به تصویب رسید، اقدام عملی خود 
ادامه  در مجلس دهم  مردم  نماینده  کنیم.این  آغاز  را 
نیرو چنانچه در  این  و  نبود  نبود کشور  داد: اگر سپاه 
جنگ نظامی حضور داشت در جنگ های دیگر شامل 
اقتصادی و فرهنگی نیز حاضر شد و در کنار مردم بود و 
امروز نیز در جریان بالیای طبیعی با قوت در کنار ملت 

ایران ایستاده است.
شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
ترامپ  اقدام  این  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی 
باعث شد کسانی که منتقد سپاه بوده و از آن فاصله 
داشتند از هر جریان سیاسی دوباره به دامن سپاه باز 
گردند و همدلی جدیدی میان مسئوالن و مردم ایجاد 
شود لذا ما از سپاه حمایت می کنیم که از بدنه مردم 

بوده و مردم نیز از بدنه سپاه هستند.

مجلس بان
ابراز نگرانی شدید فرماندهان نظامی 

آمریکا از اقدام ترامپ علیه سپاه

نمایندگان موافقت کردند
طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مقابل آمریکا 

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد :
جذب فرصت های اقتصادی کالن شهر مشهد در گلبهار 

سپاه  جایگاه  تقویت  ط��رح  بررسی  با  نمایندگان 
پاسداران انقالب اسالمی در مقابل آمریکا به صورت دو 

فوریت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی )سه شنبه، 20 فروردین 
به  رسیدگی  جریان  در  اسالمی،  شورای  مجلس  ماه( 
انقالب  پاسداران  سپاه  جایگاه  تقویت  طرح  فوریت  دو 
رأی   2 موافق،  رأی   189 با  آمریکا  مقابل  در  اسالمی 
مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر 
در جلسه با بررسی این طرح به صورت دو فوریت موافقت 

کردند.
دهقانی: نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را به عنوان     

تروریست اعالم می کنیم
در  طرح  این  طراح  عنوان  به  نقندر  دهقانی  محمد 
توضیح آن، گفت: همه جریان های سیاسی و فراکسیون 

های مجلس این طرح را امضا کرده اند.
مجلس  در  شاندیز  و  طرقبه  چناران،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در 
تروریست خواندن سپاه پاسداران، اظهار داشت: آمریکا 

خود حامی اصلی تروریسم در منطقه است و حتی خود 
که  است  شده  فاش  مسئله  این  و  کرده  اعتراف  بارها 
آن ها موسس گروه های تروریستی همچون النصره و 
داعش هستند.وی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور 
اعتراف  و  اعالم  خود  آمریکایی  های  رقابت  در  آمریکا 
کرد که دولت آمریکا داعش را ایجاد کرده است، اظهار 
اعتراف  خود  کاندیداتوری  زمان  در  کلینتون  داشت: 
کرد برای ساقط کردن دولت وقت عراق، داعش را ایجاد 
کردند و آمریکا خود تشکیل دهنده آن ها بود.دهقانی 

همچنین با بیان اینکه آمریکا 7 تریلیون دالر در منطقه 
خرج کرد تا جبهه مقاومت را از بین ببرد، عنوان کرد: 
منطقه  در  آمریکا  مولود  عنوان  به  داعش  حال  این  با 
شکست خورد و سپاه توانست در سوریه و عراق اقدامات 
آن ها را خنثی کند لذا اقدام ترامپ و پمپئو علیه سپاه از 

روی عجز و ناتوانی بود.
اعالم  ادام��ه  در  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
را صرفا حقه ای  آمریکا  از سوی  بودن سپاه  تروریستی 
تبلیغاتی دانست و افزود: جمهوری اسالمی و سپاه با این 

اقدامات دچار مشکل نمی شود و ما در روز پاسدار در کنار 
سپاه هستیم و آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند.

ها  دولت  المللی  بین  قوانین  طبق  کرد:  اضافه  وی 
نسبت به یکدیگر مصونیت دارند اما آمریکا این اصل را 

رعایت نکرده است.
مجلس  در  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: براساس حق 
اقدام متقابل نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را به عنوان 

تروریست اعالم می کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اقتصادی  فرصت های  جذب  گفت:  رضوی  خراسان 
موجب ایجاد رونق اقتصادی، رفاه شهروندی و افزایش 

سطح درآمد عمومی با انسجام مدیریتی خواهد شد.
وحید قربانی دوشنبه شب در مراسم معارفه شهردار 
جدید گلبهار با اشاره به نام گذاری سال جدید به نام 
رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری افزود: اگر نام 
این  شود  داده  قرار  مالک  گذشته  سال های  گذاری 
سلسله مراتب سیاست اصلی مبتنی بر اقتصاد را مورد 
توجه قرار می دهد.وی خاطرنشان کرد: پرداختن به 
وضعیت معیشت مردم، پرداختن به اشتغال عمومی، 
افزایش سطح درآمد عمومی و ارتقای سطح اقتصاد 
اهداف  که  است  داخلی  برداشته های  مبتنی  ملی 

اصلی را در حوزه اقتصاد نمود می دهد.
عمرانی  ام���ور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان رضوی با اشاره به تبیین سیاست 
توسط  اقتصادی  مثلث  عنوان  تحت  اقتصادی  ویژه 
اقتصاد  مبنایی  سیاست  رضوی  خراسان  استاندار 
و  انسجام  کرد:  اذع��ان  می کند،  تبیین  را  مقاومتی 
با حضور  که  اقتصادی  مثلث  این  هماهنگی اضالع 
معین اقتصادی، کارآفرین و دولت است موجب تحرک 

در تولید و اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.
در  و  بوده  ساز  زمینه  تنهایی  به  دولت  گفت:  وی 
اجرای طرح مثلث اقتصادی باید هم افزایی در تمام 

بخش ها خصوصا کارآفرینان وجود داشته باشد.
قربانی فضای اصلی کار و برنامه ریزی در کشور را 

این موضوع  به  پرداختن  و  مقاومتی  اقتصاد  مدار  بر 
ریزی ها  برنامه  و  فعالیت ها  داشت:  اظهار  و  دانست 
در حوزه زیرساختی و اداری باید طوری تنظیم شود 
که شاهد نتیجه مطلوب در خروجی های اقتصادی و 

بخش درآمدی و همچنین رونق تولید باشد. 
حوزه  در  افزایی  هم  باید  اینکه  به  اذع��ان  با  وی 
و  ش��ده  تولید  در  ج��دی  تحرک  موجب  اقتصادی 
پرداختن به موضوعات اقتصادی در همه حوزه ها در 
دستور کار قرار گیرد، افزود: ایجاد شبکه های منسجم و 
منطم در زمینه تولید، اقتصاد را تحت تاثیر مثبت خود 
قرار می دهد.سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
امکانات،  از  گیری  بهره  رضوی  خراسان  استانداری 
کردن  بالفعل  جهت  در  پتانسیل ها  و  توانمندی ها 

ظرفیت های انسان های توانمند و کارآفرین دانست و 
تصریح کرد: مبنا و منشا ایجاد تولید کار و اشتغال و 
ایجاد فرصت های اقتصادی است که زمینه آن در بین 
باید  افراد خوش فکر و صاحب نظر وجود داشته که 
حمایت از این افراد انجام شود تا در شهرهای کوچک 
نیز تحرک و پویایی در زمینه اشتغال و رونق تولید ایجاد 
شود. قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به جذب کارآفرینان دارای ایده به پایتخت و حمایت 
نشدن از این قشر موجب کاهش درآمد اقتصادی در 
شهرها شده است، ابراز امیدواری کرد: مسئولین در 
حوزه مدیریتی گلبهار به حمایت از کارآفرینان توجه 
افراد  این  و ظرفیت  پتانسیل  از  تا  باشند  ویژه داشته 

استفاده مطلوب شود.

دولت  است  بعید  گفت:  اقتصادی  کارشناس  یک 
برای جبران زیان بعضی از بانک های نظامی پول چاپ 
کند و  روشی که در مورد موسسات مالی واعتباری در 
پیش گرفت، در مورد بانک های نظامی هم اجرا شود.

از  پس  اف��زود:  حسینی هاشمی  بهاءالدین  سید 
و  شرکت ها  کلیه  زی��ان،  و  سود  تعیین  و  حسابرسی 
بنگاه های اقتصادی باید مجامع خود را پیش از آغاز 
تیرماه سال 98 برگزار کنند. درواقع برگزاری مجامع 
به  منوط  بانک ها  و  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها 
حسابرسی قانونی و اظهار نظر بازرس قانونی است. 
از سوی دیگر برگزاری مجمع بانک هایی که در بورس 
مرکزی  بانک  مجوز  به  می کند  عرضه  را  خود  سهام 
بانک های  البته  و  دارد  بستگی  ب��ورس  سازمان  و 
غیربورسی نیازی به مجوز سازمان بورس ندارند. بانک 
مرکزی تایید و صدور مجوز مجمع بانک ها را به رعایت 
استانداردها در تهیه صورت های مالی و تعیین سود 
و زیان، دارایی ها و رعایت دیگر الزامات مدنظر منوط 
از  پیش  روز  یک  بانک ها  سهام  معامله  است.  کرده 
برگزاری مجمع و در روز مجمع متوقف می شود چراکه 
منافع قبل از برگزاری مجمع متعلق به سهامداران در 
به  متعلق  مجمع  از  پس  منافع  و  گذشته  مالی  سال 
خریداران جدید سهام است. سهام بانک های نظامی 
که از 18 فروردین ماه در بازار سرمایه عرضه می شود 

هم تابع همین شرایط است.
وی معتقد است: سهام این بانک ها مثل بانک های 
دیگر در بازار سرمایه خرید و فروش می شود و مغایرتی 
با اصول ادغام در این بین دیده نمی شود. بعضی به 

برای کسب سود  برگزاری مجمع  از  قبل  خرید سهم 
از  پیش  را  خرید  می توانند  که  دارند  عالقه  سال 97 
تیرماه انجام دهند و بعضی از خریداران که تمایلی به 
دریافت سود مجمع ندارند، می توانند  پس از برگزاری 
آن به خرید سهم اقدام کنند. نکته مهم اما اینکه پس 
از برگزاری مجامع بانک ها ادغام نهایی می شود و دیگر 
بانک ها و موسسات اعتباری نظامی در بین  از  نامی 
نیست و همه امتیازات به بانک سپه داده می شود. به 
نظامی  موسسات  و  بانک ها  سهام  فروش  ترتیب  این 
مغایرتی با عدم انتشار صورت های مالی آن ها ندارد، 
چراکه اگر حسابرسی الزم انجام نشود، بانک ها اجازه 
برگزاری مجمع را نخواهند داشت و صورت های مالی 

در مجمع اعالم می شود.
حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: بعضی اطالعات 
بدهی  میزان  جمله  از  که  نکرد  آشکار  توان  نمی  را 

بانک های نظامی به بانک مرکزی است. بانک مرکزی 
مالی  صورت های  بانک ها  این  از  طلبکار  عنوان  به 
بانک ها مثل  این  از  را دارد و وضعیت بعضی  بدهی  
بانک انصار به گونه ای است که می توان گفت هیچ 
بدهی به بانک مرکزی ندارد. فکر می کنم مردم نباید 
یا  برای سند سازی  بانک های نظامی  ادغام  در مورد 
حساب سازی نگران شوند چراکه احتمال آن ضعیف 
نظارت های  مقصد  بانک  عنوان  به  سپه  بانک  است. 
الزم در مورد ارزیابی را انجام می دهد و از سوی دیگر 
نهادهایی چون بانک مرکزی و بورس هم در این فرایند 

دخالت دارند.
وی اضافه کرد: بانک سپه پس از ادغام بانک های 
نظامی تبدیل به بزرگترین بانک کشور می شود اما بعید 
است افزایش تعداد شعب و کارمندان ناشی از ادغام 
بانک سپه بیش  ایجاد کند.  بانک مشکلی  این  برای 

به  را  آن  می تواند  که  دارد  استیجاری  شعبه   700 از 
ساختمان های جدید که مالک آن است منتقل کند. 
را نگه دارد و کوچک  بانک می تواند شعب بزرگ  این 
را ببندد که البته به معنی اخراج کارکنان نیست. این 
امتیاز  از  مناسب  گذاری  سرمایه  با  می تواند  بانک 
شعب و کارکنان زیاد به عنوان اولین و بزرگترین شبکه 
بانکی کشور استفاده کند و من در جریان هستم که 
امکانات  این  از  موثر  استفاده  برای  هم  برنامه هایی 
دارد. این بانک تالش می کند بیشترین نفع را از ادغام 
ببرد که به دنبال آن اقتصاد کشور هم منتفع می شود. 
به طور حتم بانک سپه به دنبال پنهان کردن زیان این 
فرایند  کامل  نظارت  و  باز  چشم  با  و  نیست  بانک ها 
بانک  برنامه های  به  توجه  با  می کند.  دنبال  را  ادغام 
سپه ارزش سهام پس از ادغام افزایش پیدا می کند و 

جایی برای نگرانی سهامداران وجود ندارد.
دولت  است  بعید  گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 
برای جبران زیان بعضی از بانک های نظامی پول چاپ 
کند و روشی که در مورد موسسات مالی واعتباری در 
پیش گرفت، در مورد بانک های نظامی هم اجرا شود. 
پنج بانک نظامی مالکیت  واحدی دارند که زیان یکی 
با درآمد یک بانک دیگر پایاپای است و تهاتر می شود. 
در مجموع می توان این پنج بانک را سودده دانست 
اعتباری  و  مالی  موسسات  با  منظر  این  از  شرایط  و 
متفاوت است. این پنج بانک ارتباطات مالی متقابل 
دارند و در مجموع می توان گفت که ارزش دارایی های 
و حاصل  میزان بدهی هاست  از  بیش  بانک  پنج  این 

مثبت است.

یک کارشناس اقتصادی:

دولت روش موسسات مالی را برای بانک های نظامی به کار نمی گیرد

روزانه مشهد-تهران: 
شنبه ها: ساعت: 17:00 و 22:10

18:30 ساعت:  یکشنبه ها: 
دوشنبه ها: ساعت 13:45 و 22:10

سه شنبه ها: ساعت:12:40 و 21:25
18:3 و 21:45 چهارشنبه ها: ساعت:0 
پنج شنبه ها: ساعت: 13:45 و 22:10 

جمعه ها: ساعت: 13:50 و 22:10 
مشهد-زاهدان: همه روزه ساعت: 11:30

یکشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 
ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
ساعت:  چهارشنبه ها  و  شنبه  س��ه  و   17:15

)20:15
به جز سه شنبه ها  روزانه  مشهد-نوشهر: 

چهار  و  یکشنبه ها   12:55 ساعت:  )شنبه 
و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و   14:30 ساعت:  شنبه ها 

)09:45 جمعه ها ساعت: 
و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
و   18:45 ساعت:  شنبه ها  سه  مشهد-چابهار: 

13:45 جمعه ها ساعت: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  یکشنبه  مشهد-شیراز: 

18:30 و جمعه ها ساعت: 13:20
ساعت  چهارشنبه ها:  و  یکشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30
 19:30 ساعت:  شنبه ها  یك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 
ساعت:19:35  چهارشنبه ها  مشهد-ساری: 

هواپیمایی آسمان
برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 

1398

خبر
رشد 5 درصدی تورم نقطه به نقطه استان 

در سال گذشته
خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در اسفند 
1397درکل خانوار استان 47.6 درصد بوده که این 
از آن 5.2 درصد افزایش  با ماه قبل  رقم در مقایسه 

یافته است.
رضا  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  از  نقل  به 
در  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  کرد:  اظهار  جمشیدی 
و روستایی 55.8 درصد  نقاط شهری استان 45.6 
و   4.8 قبل  ماه  به  نسبت  شهری  نقاط  در  که  بوده 

روستایی 6.6 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
این  افزود:  بوده،  درصد   47.5 ماه  دراسفند  کشور 
از آن 5.2 درصد افزایش  با ماه قبل  رقم در مقایسه 
یافته است. این نرخ برای خانوارهای شهری 46.6 و 
روستایی  52.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل به 
ترتیب 5.1 و 6 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 
نسبت به ماه قبل در کل خانوارهای استان در اسفند 
ماه 3.8 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل از آن 

1.4 درصد افزایش یافته است.
خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خانوارهای  برای  شاخص  این  کرد:  تصریح  رضوی 
که  بوده  درصد   4.9 روستائی  و   3.6 استان  شهری 
به ترتیب 1.3 و 2.2 درصد افزایش یافته است. نرخ 
نیز  کشور  خانوارهای  درکل  قبل  ماه  به  نسبت  تورم 
در اسفندماه 3.9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 
برای  شاخص  این  است.  یافته  افزایش  درصد   1.7
خانوارهای شهری کشور 3.8 و روستائی 4.5 درصد 
درصد   1.7 نظر  مورد  شاخص  دو  از  هریک  و  بوده 

افزایش یافته است . 
جمشیدی با بیان اینکه نرخ تورم 12 ماهه منتهی 
25.4درصد  استان  خانوارهای  درکل  ماه  اسفند  به 
افزایش  درصد   3.5 قبل  ماه  به  نسبت  که  بوده  می 
یافته، بیان کرد: این شاخص برای خانوارهای شهری 
استان 24.5و روستائی 29 درصد بوده که به ترتیب 

3.4 و 4.2 درصد افزایش یافته است . 
وی عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه کل خانوار استان 
آشامیدنی ها  خوراکی ها،  گروه  در   1397 دراسفند 
مسکن   ،60.6 کفش  و  پوشاک   ،79.8 دخانیات  و 
است  بوده   30.1 درمان  و  بهداشت  گروه  و    17.7
وی این ارقام را برای کشور به ترتیب 74.4 ، 55.5 ، 

23.6 و 25.8 است.
کاالها  قیمت  شاخص  ک��رد:  اضافه  جمشیدی 
استان  خانوارهای  کل  ب��رای  مصرفی  خدمات  و 
نیز  روستائی  و   159.7 شهری   مناطق   ،  163.1

178 است. 

512/1آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

1-برابررای شماره 139760306013002400-1397/11/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریده عطار 
دلوئی  بشماره شناسنامه 0910073589 کد ملی 0910073589 صادره از گناباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 223/31 مترمربع از پالک شماره 1458 فرعی از 3-اصلی واقع  در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه 

ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسین پردل شهری 
2- برابررای شماره 139760306013002401-1397/11/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی رجب 
نژاد  بشماره شناسنامه 3398 کد ملی 0919922414  صادره از گناباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 223/31 مترمربع از پالک شماره 1458 فرعی از 3-اصلی واقع  در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسین پردل شهری لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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:97/12/26 ، نوبت دوم :98/1/21 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/3 اداره 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 139660306012003045 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهناز باهوش  فرزند جالل بشماره 
شناسنامه 1356 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87/83 مترمربع از پالک 428 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان فاطمیه 10 خریداری از مالک رسمی خانم زهرا رضایی مکی و رضا نیازمند 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/5 

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

برابر رای شماره 139860306021000034 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی تمیزی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 3 کد ملی 5729752822 صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 150 مترمربع پالک 1172 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی لیلی و زهرا بیابانی احدی از ورثه حسنعلی 
بیابانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

512/7اداره 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

برابر رای شماره 139860306021000024 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی سلیمان زاده فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 34 کد ملی 5729769539 صادره از بردسکن در یک باب ساختمان  به مساحت 192 مترمربع پالک 1288 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی عبدالرضا مشیری محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

512/2آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

1-برابررای شماره 139760306013002525-1397/12/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حمید جوادی  بشماره شناسنامه 
0910016720 کد ملی 0910016720 صادره از گناباد فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت کل 239/24 مترمربع از پالک شماره 2370 فرعی از 1-اصلی واقع  در اراضی علی آباد  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 

شده مع الواسطه از خانم زهرا خاکسار نوده پشنگی 
2- برابررای شماره 139760306013002526-1397/12/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فائزه ابراهیم پناه  بشماره 
شناسنامه 0910135721  کد ملی 0910135721  صادره از گناباد فرزند علی  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت کل 239/24 مترمربع از پالک شماره 2370 فرعی از 1-اصلی واقع  در اراضی علی آباد  بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم زهرا خاکسار نوده پشنگی  لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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:97/12/26 ، نوبت دوم :98/1/21 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

511/4اداره 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

برابر رای شماره 139860306021000035 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا ساالری مقدم فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 338 کد ملی 5729361602 صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 150 مترمربع پالک 1172 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی لیلی و زهرا بیابانی احدی از ورثه حسنعلی 
بیابانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

512/6اداره 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

برابر رای شماره 139860306021000025 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نکونام فرزند محمود بشماره شناسنامه 
5720012656 صادره از بردسکن در یک باب ساختمان  به مساحت 120/23 مترمربع پالک 992 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم زهرا مومنی ثانی احدی از ورثه مرحوم قمر مومنی ثانی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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: 1398/1/21، نوبت دوم: 1398/2/6 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت روستائی شهر کهنه شرکت تعاونی به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10380010769 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/12 و نامه شماره 1643/1/9/516مورخ 97/10/30 اداره تعاون روستائی قوچان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -آقای محمد عمادی با کد ملی 0873127676 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدرضا فتاح الحسینی با کد ملی 0872788970 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد کافی با کد ملی 0871479613 به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان علی 
اصغر نشاطی با کد ملی 0872743233 و علی اکبر نشاطی با کد ملی 0871114501 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -آقای جواد بهتاج قوچان عتیق با کد ملی 0873080920 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. -کلیه چک ها و اسناد و 
اوراق با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. به موجب تبصره ذیل ماده 42 اساسنامه در غیاب رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قوچان )426064(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت روستائی شهر کهنه شرکت تعاونی به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10380010769 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/08/1397 و نامه شماره 1643/1/9/516مورخ 97/10/30 اداره تعاون روستائی قوچان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1محمد عمادی با کد ملی 0873127676و سیدرضا فتاح الحسینی با کد ملی 0872788970و علی اصغر نشاطی با کد ملی 0872743233 و علی محمد کافی با کد ملی 0871479613 و علی اکبر نشاطی با کد ملی 0871114501 به 
سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و براتعلی نشاطی با کد ملی 0871472678 و قربان صنعتی یوسف آباد با کد ملی 0872675361 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. -2 یحیی قمری اترآباد با کد ملی 0860367983 وقربان 

زارعی یوسف آباد با کد ملی 0872737985 به سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )426065(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرمرکز اصلی مشاوره حقوقی ووکالت اکرم آزادی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 59 و شناسه ملی 14003244549 از تربت جام به مشهد به استناد صورتجلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 1397/11/28 
و نامه شماره 28234/20مورخ 24/11/97 دفتر امور مشاوران حقوقی و وکال خراسان رضوی و پروانه وکالت شماره 34990/187/ م / پ مورخ 07/11/1397مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکال و کارشناسان قوه قضائیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1نشانی موسسه از 
محل قبلی به آدرس جدید: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سراب ، معبر ما قبل آخر: خیابان سعدی 18 شهید مدرس 3 - معبر آخر : بلوار شهید مدرس امام خمینی 19 پالک 0 ساختمان نگین طبقه دوم واحد 201 کد پستی 

9133916418 انتقال یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )426066(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت سرد سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2907 و شناسه ملی 10380186840 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/8/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا هاتفی اوالیی کدملی 0939226375 به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید 
وکیلی مقدم ترشیزی کدملی 0901037583 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر اعتمادی عیدگاهی کدملی 0940520702 ) خارج از اعضاء و سهامداران( به سمت مدیر عامل و قاسم کابلی فرشچی کدملی 0730044483 به سمت عضو هیئت مدیره و جواد هاتفی 
اوالیی کدملی 0943343151 به سمت عضو هیئت مدیره و احمد هاتفی اوالیی کدملی 0941222055 به سمت عضو هیئت مدیره و سید محسن کابلی فرشچی کدملی 0732260361 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )426067(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت توسعه روستایی معدن فیروزه نیشابور شرکت تعاونی به شماره ثبت 1679 و شناسه ملی 10380149539 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/12/1397 و نامه شماره 2081 مورخ 97/12/19 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان فیروزه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای حامد فضلیانی کد ملی 1062863402 به عنوان مدیر عامل جدید تا مورخه 07/06/1400 انتخاب نمودند . - کلیه اسناد، مدارک و اوراق بهادار شرکت به امضای آقایان سید قاسم افخمی)رئیس هیات مدیره( و سید کاظم 
افخمی)منشی هیات مدیره( و علیرضا صادقی)عضو هیات مدیره( و حامد فضلیانی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه اوراق اداری و عادی پس از تصویب هیات مدیره با امضای آقای حامد فضلیانی)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )426068(
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سرویس فرهنگ

حوادث

متالشی شدن باندسرقت خواهران و عمه تیزدست
که  خواهر  دو  دستگیری  از  مشهد  انتظامی  فرمانده 
به  تیزدستانه  سرقت های  برای  تهران  از  خود  عمه  با 

مشهد آمده بودند، خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ 
گزارش  پی  در  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  آقابیگی  اکبر 
شلوغ  تجاری  مراکز  در  بانوان  از  تیزدستانه  سرقت های 
شکایت  اعالم  و  مشهد  شهر  در  بی.آر.تی  اتوبوس های  و 

مالباختگان، تحقیقات پلیسی در این زمینه آغاز شد.
بانوان  کالنتری  تجسس  دایره  تیم های  افزود:  وی 
تقویت  با  ضربتی  ماموریت  این  اجرای  در  مشهد 
مراکز  مقابل  در  که  زن  سه  به  نامحسوس  گشت های 
تحت  را  آن ها  و  شده  مشکوک  می زنند  پرسه  تجاری 
با نزدیک  شدن به خانمی در  این سه زن  نظر قرار دادند. 
ایستگاه اتوبوس، محتویات کیف دستی اش را به سرقت 
رفتند.  تجاری  مجتمع  یک  داخل  به  بالفاصله  و  بردند 
متهمان دقایقی بعد کیف پول یک زن دیگر را به سرقت 
بانوان  کالنتری  ماموران  که  داشتند  فرار  قصد  و  بردند 

وارد عمل شده و راه فرارشان را سد کردند.
کالنتری  به  متهمان  انتقال  با  داد:  ادامه  آقابیگی 
که  شد  مشخص  پلیس  اولیه  بررسی های  در  و  بانوان 
سرقت  برای  تهران  از  خود  عمه  با  و  بوده  خواهر  زن  دو 
هستند.  کیفری  سوابق  دارای  و  بودند  آمده  مشهد  به 
5 سال تحمل حبس  از  این پرونده پس  اول  متهم ردیف 
شده  آزاد  زندان  از  پیش  ماه  دو  حدود  سرقت  دلیل  به 
اعضای  از  تحقیقات  است.  زندان  در  نیز  دخترش  و  بود 
باند برای کشف سرقت های انجام شده توسط آن ها  این 

ادامه دارد.

برجای  کشته   2 پراید  با  نیسان  وانت  مرگبار  تصادف 
گذاشت  

یک  برخورد  از  فریمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
 2 با  پراید  سواری  دستگاه  یک  با  نیسان  وانت  دستگاه 

2 مجروح در این شهرستان خبر داد . کشته و 
اظهار  خرسند  جواد  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به   
بر  مبنی  پلیسی110  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در  کرد: 

روستایی  محورهای  از  دریکی  جرحی  تصادف  فقره  یک 
همراه  به  تصادفات  گشت  بالفاصله  شهرستان،  این 

نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
در  داد:  ادامه  فریمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
یک  شد،  مشخص  محل  در  به عمل آمده  بررسی های 
احمدآباد  روستای  حوالی  در  نیسان  وانت  دستگاه 
سمت  در  که  پراید  سواری  خودرو  دستگاه  یک  با  فریمان 

مخالف در حال حرکت بوده برخورد کرده است.
در  نیسان  خودرو  راننده  حادثه  این  در  افزود:  وی 
پراید  سواری  خودرو  سرنشین  دو  و  راننده  و  فوت  دم 
که  شدند  منتقل  بیمارستان  به  و  مصدوم  به شدت 
جراحات  شدت  علت  به  پراید  خودرو  راننده  متأسفانه 

وارده باوجود تالش پزشکان فوت کرد.
علت  پلیس راه  کارشناس  اینکه  به  اشاره  با  خرسند 
خودرو  راننده  جانب  از  چپ  به  تجاوز  را  حادثه  این  وقوع 
هنگام  در  خواست  رانندگان  از  است،  کرده  اعالم  پراید 
رانندگی با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، 

ضامن سالمت خود و دیگران باشند.

از  ک��ودک  گرفتن  تکفل  تحت  و  حضانت  پذیرش 
که  است  اقدامی  او  سرپرستی  پذیرش  و  بهزیستی 
به  اقدام  این  هنوز  متاسفانه  اما  دارد  باالیی  پیشینه 

میزان مطلوب و تعداد باال در کشور صورت نمی گیرد. 
سرپرست  بی  کودکان  حضانت  پذیرش  واق��ع  در 
به داشتن فرزند  اقدام زوجینی است که موفق  آخرین 
بیولوژیک یا خونی خود نشده اند. این در حالیست که 
ساالنه در کشور تعداد قابل توجهی از کودکان به علت 
الزم  شرایط  واجد  سرپرست  یا   سرپرست  داشتن  عدم 
بی سرپرست و بدسرپرست  شناخته شده و به بهزیستی 

سپرده می شوند.
اگر افراد خصوصا زوج های جوان به این باور برسند 
زندگی  کودکان  این  از  یکی  پذیرش  با  می توانند  که 
رفاهی  شرایط  فاقد  که  معصوم  کودکی  برای  را  خوبی 
حضانت  پذیرش  شاید  بگیرند  عهده   به  است  مطلوب 
برای  تالش  مرحله  آخرین  در  را  بهزیستی  از  کودک 

داشتن فرزند قرار ندهند.
این مساله البته الزمه یک تحقیق دقیق و موشکافانه 

است که در حوصله این گزارش نیست.
بسیاری  زوجین  مسائل  این  تمامی  وج��ود  با  اما 
که  هستند  سازمان  این  از  کودک  پذیرش  متقاضی 

متاسفانه اغلب از شرایط سخت آن گله مند هستند.
در گفتگو با یکی از زوجینی که سال گذشته اقدام به 
پذیرش حضانت فرزند از سازمان بهزیستی داشته اند 
صحبت هایی از باال بودن میزان رفاه اقتصادی مطلوب 
از سوی بهزیستی و لزوم بخشیدن ملک یا سپرده بانکی 
به کودک مطرح شد که ایشان این عوامل را مانع از به 

عهده گرفتن سرپرستی کودک خواندند.
کارشناس  مجرد،  زیبا  با  گفتگو  به  خصوص  این  در 
بد سرپرست  و  بی سرپرست  کودکان  امور  دفتر  مسئول 
استان خراسان رضوی پرداختیم. وی در ابتدا  تسهیل 
شرایط واگذاری این کودکان را منطقی خواند و گفت: 
در سال گذشته 520 کودک به خانواده های متقاضی 
بر  است  گواهی  خود  این  که  است  شده  داده  تحویل 

منطقی بودن این روند.
به  بدسرپرست  کودکان  تحویل  در  تسهیل     

خانواده های متقاضی
واگ���ذاری  م��راح��ل  ب��ودن  سخت  درخ��ص��وص  وی 
تصویب  با  و   1392 سال  از  گفت:  کودکان  سرپرستی 
مراحل  این  نوجوانان،  و  کودکان  از  حمایت  قانون 

تسهیل و بخشیدن فرزند به خانواده  های واجد شرایط 
راحت تر از پیش شده است.

کودکان  فقط  گذشته  در  که  این  به  اش��اره  با  وی 
واجد  خانواده های  تحویل  بالصاحب  یا  بالهویت 
بدسرپرست  کودکان  اکنون  گفت:  می شدند  شرایط 
می شوند.  داده  تحویل  متقاضی  های  خانواده  به  نیز 
در واقع بهزیستی در جهت حمایت از حقوق کودکان و 
نوجوانان حق کودک را پرورش یافتن در محیطی سالم، 

ایمن و با رفاه نسبی می داند.
به  ف��رزن��د  بخشیدن  روی��ه  تغییر  ب��ر  تاکید  ب��ا  وی 
زوجینی  تنها  این  از  پیش  افزود:  خانواده های مستعد 
اجازه سرپرستی کودکان را داشتند که  خود فاقد فرزند 
باشند اما در حال حاضر نه تنها این شرایط برای افراد 
دارای فرزند نیز موجود است، بلکه  امکان  تقبل تکفل 
و  فکری،مادی  شرایط  دارای  مجرد  دختران  در  فرزند 

روانشناختی الزم نیز وجود دارد. 
کودکان  واگ��ذاری  کلی  شرایط  خصوص  در  مجرد 
اس��الم،  دی��ن  ای��ران��ی،  تابعیت  را  عمومی  ش��رای��ط 
عدم اعتیاد و عدم سوپیشینه دانست و شرایط تخصصی 

اجتماعی  موقعیت  اقتصادی،  توانایی  شامل  نیز  را 
مناسب و موقعیت فرهنگی مطلوب دانست.

وی تصریح کرد: بعد از گذر از این مراحل خانواده ها 
اقتصادی،  شرایط  خصوص  در  اولیه  م��دارک  ارائ��ه  با 
موقعیت اجتماعی و شرایط فرهنگی خود، سه جلسه 
با  مددکاری  بازدید  جلسه  دو  و  روانشناسی  مشاوره 
طی  از  پس  که  داشت  خواهند  مناسب  زمانی  فاصله 
ایشان  به  کودک  بهزیستی  تایید  و  مراحل  این  تمام 

سپرده خواهد شد.
   سال گذشته 1000 خانواده درخواست فرزندخواندگی 

داشتند
واگذاری  امر  در  تسهیل  برای  کرد:  نشان  وی خاطر 
سرپرستی کودکان، تمرکز کار فرزند خواندگی از ستاد 
استان خارج و در بین شهرستان ها توزیع شده است که 
این اقدام باعث تسریع روند بررسی های مربوطه شده 
به حدی که در سال گذشته درخواست حدودا  است. 
قرار  بررسی  مورد  رضوی  خراسان  در  خانواده   1000
گرفت وجمعا  627 خانواده تایید صالحیت شدند که 
520 نفر از این خانواده ها اکنون فرزند خود را تحویل 

را  خود  فرزند  مرور  به  نیز  افراد  این  مابقی  و  گرفته اند 
تحویل خواهند گرفت. 

وی تاکید کرد: 200 خانواده باقی مانده نیز یا فاقد 
انتها  به  را  خود  پیگیری های  یا  و  بودند  الزم  شرایط 

نرساندند.
در  کودکان،  این  تحویل  زمان  همچنین  افزود:  وی 
صورت فراهم بودن شرایط خانواده ها به 6 ماه کاهش 

یافته است.
مجرد در پاسخ به شرایط اقتصادی اخذ فرزند گفت: 
خانواده  که  است  کرده  تعیین  قانون  در  قانون گذار 
باید یک دوم اموال منقول  متقاضی سرپرستی کودک،  
لوازم  و  نقد  پول  طال،  ملک،  از  اعم  خود  غیر منقول  و 
شرایط  این  بهزیستی  اما  بزنند،  کودک  نام  به  را  منزل 
فقط  متقاضی  خانواده  کافیست  و  کرده  تسهیل  را 

یک سوم از یک ملک را به نام کودک بزنند.
از افراد  وی در پاسخ به این سوال که شاید بسیاری 
توانایی مالی مالکیت یک ملک را نداشته باشند اما  از 
نظر روحی و فکری توانایی و پذیرش مسئولیت فرزند را 
داشته  باشند گفت: به عنوان فعال حقوق کودکان در 

طی سالیان اخیر  و مشاهده موارد ضد و نقیض به این 
غیر  و  سخت  عنوان  هیچ  به  شرایط  که  ام  رسیده  باور 

ممکن نیست.
   شرایط آسان برای خانواده هایی که توانایی مالی ندارند
و  اجتماعی  سطح  از  که  خانواده هایی  اف��زود:  وی 
مالی  از جهت  فقط  و  باشند  برخوردار  فرهنگی خوبی 
توانایی بنام زدن یک سوم از یک ملک را نداشته باشند، 
بر  مبنی  محضری  وصیت نامه  یا  تعهد  یک  دادن  با 
به کودک در زمانی که  از یک ملک  تخصیص یک سوم 
سرپرستی  می توانند  کنند،  پیدا  را  الزم  مالی  توانایی 
نشان  ضمن  مساله   این  که  بگیرند  عهده  بر  را  کودک 
اغلب  برای  را  شرایط  ها  خانواده  نیت  حسن  دادن 

زوجین واجد شرایط فرهنگی فراهم می کند.
مجرد ادامه داد: این شرایط برای دفاع از حقوق این 
کودکان که در آینده از خانواده متقاضی ارث نمی برند 
و بعد از واگذاری نیز قانون دیگر حامی آنان نیست، الزم 

و ضروری است.
تکفل   سپردن  در  ما  اصلی  اولویت  کرد:  تصریح  او 
نه  است  گرم  کانون  داشتن  خانواده  یک  به  ک��ودک 
شرایط  طی  از  پس  کودک  اینکه  اقتصادی.  مسائل 
شرایط  با  خانواده هایی  در  حضور  و  زندگی  دش��وار 
را  نسبی  رفاه  و  آرام  کانونی  در  حضور  حق  نابسامان 

دارد.
سرپرست  بی  کودکان  امور  دفتر  مسئول  کارشناس 
همه  پذیرش  از  مصاحبه  این  پایان  در  بد سرپرست  و 
دلیل  به  دادگستری  سمت  از  شده  معرفی  کودکان 
کودک آزاری یا رها شدگی کودک خبر داد و اضافه کرد 
ک��ودک آزاری  مورد  هفتاد  به  نزدیک  گذشته  سال  در 
از  پس  که  اس��ت،  ش��ده   داده  ارج��اع  بهزیستی  به 
عدم  گواهی  گرفتن  و  پدر ومادر  صالحیت  بررسی 
خانواده های  به  واگذاری  نوبت  در  ایشان،  صالحیت 
در  تیمی  کار  اهمیت  بر  تاکید  با  مجرد  هستند.  دیگر 
بهزیستی و تاکید بر سرنوشت و تربیت کودکان گفت: 
هستند  دنیا  آینده  سازندگان  کودکان  این  که  بپذیریم 
بنابراین وظیفه بهزیستی پرورش این افراد در محیطی 
اندازه   از  بیش  سهل گیری  با  اگر  چراکه  است  مناسب 
چاله  از  را  کودک  واقع  در  کنیم  برخورد  مسال  این  با 
یعنی  چاه  به  است  وی  بیولوژیک  خانواده  همان  که 

خانواده غیر بیولوژیک و فاقد شرایط انداخته ایم.
تقریبا  مرکز،  در  تیمی  کار  نتیجه  کرد:   تاکید  مجرد 
160 کارشناس روانشناسی و مددکاری در سطح استان 
خراسان رضوی است که در سال 1397 باعث تسریع 

امر فرزند خواندگی بوده است.

صبح امروز بررسی می کند:

مصائب و موانع سرپرستی کودکان بی سرپرست کریم عابدینی
عضو شورای مرکزی خانه پرستار

قسمت دوم:
به بهانه مصاحبه درج شده در سالمت نیوز با دکتر 

عابدی سخنگوی کمسیون بهداشت و درمان مجلس
چرا تاکنون در هیچ مصاحبه ای این اشکاالت و نقدها 
کمسیون  اعضای  سایر  دوش��ادوش  و  نکرده  مطرح  را 
بهداشت و درمان مجلس مانند دژی محکم از عملکرد 
دکتر هاشمی و طرح تحول ایشان حمایت و بودجه بی 
سابقه کشور را در چاه ویل تحول نظام سالمت که نه، 

بلکه در چاه ویل مافیای پزشک ساالری سرازیر کردند؟
پاسخ این سواالت به نظر من چیزی نیست جز یک 

واقعیت عریان بنام جریان پرستاری وابسته به قدرت.
همه ما پرستاران با این جریان با پوست و گوشت خود 
با  خود  روزانه  برخورد  سطح  در  هرکدام  هستیم  آشنا 
مدیریت های پرستاری خاطرات تلخ و دردناک از چماق 
پرستاری بر سر پرستار داریم.اگر در سطح بیمارستان 
به  وضع  نیز  باالتر  سطوح  در  داریم  را  واقعیت  این  ها 
همین منوال است.گروهی که زیر چتر وزارت بهداشت 
در معاونت پرستاری جمع شده اند نیز از واقعیت های 
تلخ تبعیض و بی عدالتی خبر دارند و بیشتر از من و تو 
هم خبر دارند اما گویا تکلیف موضع گیری ها را منافع 
افراد تعیین می کند نه حقیقت و آرمان عدالت.آنانکه 
با  شرکتی  یکساله  بهیاری  مثل  هایی  طرح  رهگذر  از 
طریق شرکت  از  جعلی  رده  این  تربیت  مجوز  دریافت 
هایشان سودهای کالن به جیب می زنند و برایش کتاب 
تالیف می کنند اگر از طرح تحول نظام سالمت در دوره 
تصدی وزارت هاشمی نقد می کردند که نه جایگاهی در 
وزارت داشتند نه امتیاز مجوز تربیت بهیار یکساله را می 
توانستند دریافت کنند.به نظر من باید جریان پرستاری 

وابسته به قدرت را دقیق و عمیق بشناسیم .
دستشان  در  گیری  تصمیم  و  اجرایی  قدرت  آنانکه 
هست اما به جای پاسخگویی موضع پرسشگری اتخاذ 

می کنند.
این طیف مهره های ریز و درشت دارد.

از باالترین رده های پرستاری تا دنباله هایی که اکثر 
همکاران کمابیش آن ها را می شناسند.

امیدوارم پرستاری به اندازه ای به خودباوری و رشد 
درونی برسد که قدرت را در درون خود پرستاری جستجو 
کند نه دستان صاحبان قدرت که اتفاقا تضییع کننده و 

متهم اصلی نابسامانی های پرستاری هستند.
سوال پایانی اینکه جریان وابسته به قدرت چرا پنجه 

در صورت عدالتخواهی پرستاری می کشد؟
به نیابت از قدرت حاکم و مافیای پزشک ساالری یا به 

خاطر قبول نداشتن مواضع عدالت خواهی؟

صدای پرستار
جریان پرستاری وابسته به قدرت چیست؟

خبر

با  گفت:  نیشابور  فرماندار  و  استاندار  معاون 
با  و  هنری  و  ادبی  علمی،  شخصیت های  حضور 
پیام وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی مراسم بزرگداشت 

روز ملی عطار در نیشابور برگزار می شود.
رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی شیخ فریدالدین 
محمد عطار نیشابوری عنوان کرد: مراسم روز ملی 
بزرگداشت عطار نیشابوری از 22 الی 25 فروردین 
علمی،  متنوع  برنامه های  با  ج��اری  س��ال  م��اه 

فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.
برنامه ریزی  براساس  کرد:  اظهار  شیبانی  سعید 
عطار  ملی  روز  بزرگداشت  امسال  ش��ده  انجام 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  پیام  با  نیشابوری 
و  ای��ران  علمی  برجسته  شخصیت های  باحضور 
دکتر  و  صادقی  اشرف  علی  دکتر  همچون  جهان 
فرهنگستان  پیوسته  عضو  یاحقی  جعفر  محمد 
ساکت،  حسین  دکترمحمد  فارسی،  ادب  و  زبان 
دیگر  و  تقوی  محمد  دکتر  اش��رف زاده،  رضا  دکتر 
برگزار  نیشابور  در  عطارشناسان  و  اندیشمندان 

می شود.
کرد:  بیان  نیشابور  فرماندار  و  استاندار  معاون 
فریدالدین  شیخ  روزملی  بزرگداشت  برنامه های 
 22 پنجشنبه  روز  نیشابوری  ع��ط��ار  محمد 
»بربال سیمرغ«  برگزاری مسابقات  با  فروردین ماه 
و »تاسیمرغ« توسط آموزش و پرورش نیشابور و در 
ابتدایی و متوسطه  بین کلیه دانش آموزان مقاطع 
خواهد  آغاز  شهرستان  این   در  استان  دوم  و  اول 

شد.

و  علمی  همایش  ب��رگ��زاری  از  همچنین  وی 
پژوهشی روز ملی عطارنیشابوری، 24 فروردین ماه 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عطار  سالن  محل  در 
و  علم  محققان  و  اندیشمندان  حضور  با  نیشابور 

ادب و عرفان خبر داد.
شب  نخستین  برگزاری  ک��رد:  عنوان  شیبانی 
شعر»قاف تا قاف« تحت عنوان »از نیشابور عطار 
تا بلخ موالنا« با حضور شاعران و هنرمندان مطرح 
ایران و افغانستان 24 فروردین ماه در محل سالن 
به  و  نیشابور  دولتی  دانشگاه  پردیس  تاتر  آمفی 
صبح  »آفتاب  عنوان  با  عطار  زنگ  درآوردن  صدا 
روز 25  این شهر در  نیشابور« در دبیرستان عطار 

فروردین ماه را از دیگر برنامه های امسال است.
نیشابوری  عطار  ملی  روز  ویژه  آیین  افزود:  وی 
و  هنرمندان  اندیشمندان،  حضورمسئوالن،  با 
پردیس  تاتر  آمفی  سالن  محل  در  فرهیختگان 
دانشگاه دولتی نیشابور برگزار خواهد شد و سپس 
فرهنگ  مردم  حضور  با  نیشابوری  عطار  مقبره 

دوست نیشابور و میهمانان گلباران می شود.
نیز  این  عالوه بر  کرد:  اعالم  نیشابور  فرماندار 
عموم  استفاده  برای  دیگری  فرهنگی  برنامه های 
اداره  و  شهرداری  شهر،  اسالمی  شورای  توسط 
وگردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
دبیرخانه  ازسوی  که  شده  گرفته  نظر  در  نیشابور 

ستاد اطالع رسانی خواهد شد.
ملی  روز  بزرگداشت  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
نمایش  نیشابوری  عطار  محمد   فریدالدین  شیخ 
خیابانی »مسیر سیمرغ« در سطح شهر با موضوع 
محسن  کارگردانی  به  منطق الطیر  داستان های 

مسعودی فر به اجرا در خواهد آمد.

برنامه های بزرگداشت روز ملی عطار در 
نیشابور اعالم شد

نویسنده: میالد کاشانی
کارگردان: مسعود صفری

دستیاران کارگردان و برنامه ریز: سعید عابدی، امیرحسین زورقی
 بازیگران: منا بارانی ساجد اندرون مهسا ستوده نژاد علیرضا سعیدی 

مجید بخششیان محمدرضا لبیب نینا گودرزی مهتاب قجاوند
زمان/مکان: 19:30 - سالن اصلی تئاتر شهر

نویسنده: رضا گوران
کارگردان: سیدمحمدرضا علوی 

دستیاران کارگردان: رضا الری و امیر شریعتی
بازیگران:نوشین نوروززاده، سیدمحمدرضا علوی و علیرضا رواندل

زمان/مکان: 18- تماشاخانه بهار

طراح ، نویسنده و کارگردان : هادی محمدخانی
نکته: نمایش موزیکال فیزیکال ماندارین فاقد دیالوگ بوده و 

بر اساس حرکت بازیگر بر روی ریتم و در فضای موسیقی طراحی و 
تنظیم شده و به صورت سولو اجرا می شود و اولین اثر نمایشی در این 

فرم می باشد.
زمان/مکان: 18/30 – تماشاخانه خورشید

تنهایی«  نکن  »فکر  کتاب 
با  م��اه  »ی��ک  شافاک،  الیف  از 
و  ره��ا  ابراهیم  نوشته  شیطان« 
تازگی  به  رستمی  افشین  از  ثانیه«  دهم  سه  و  »هشت 

منتشر شده اند.
»فکر نکن تنهایی« نوشته الیف شافاک با ترجمه صابر 
و  نسخه   1100 شمارگان  با  صفحه   236 در  حسینی 

قیمت 36 هزار تومان در نشر مروارید عرضه شده است.
نکن  »فکر  می خوانیم:  کتاب  جلد  پشت  نوشته  در 
سال  در  که  است  شافاک  الیف  کتاب  آخرین  تنهایی« 
موضوع های  به  کتاب  این  در  او  شد.  منتشر   2018
مختلفی همچون ادبیات، هویت زن، مسائل اجتماعی 
کتاب  است.هچنین  پرداخته  خود  شخصی  زندگی  و 
تصویرگری  با  رها  ابراهیم  نوشته  شیطان«  با  ماه  »یک 

مهشید فرح انگیز شیرازی در 100 صفحه با شمارگان 
راهی  یادشده  نشر  در  تومان  هزار  بهای  15  و   1650
بازار شده است.در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: 
بیچاره شیطان! تصور کنید در این وانفسایی که همه ما 
داریم بکوب سر همدیگر کاله می گذاریم و به هم یکریز 
دروغ می گوییم و یک بند ریا می ورزیم و حتی یک نفس 
از غیبت و زیرآب زنی وانمی مانیم، شیطان چه کاری دارد 
بکند؟ وقتی ما خودمان از کودک دوساله تا سالخورده  نود 
و دوساله )منظورم به هیچ کس نیست!( شیطان را درس 

می دهیم او جز تلمذ چه دارد بکند؟
دهم  سه  و  »هشت  رمان  مروارید،  نشر  کتاب  دیگر 
ثانیه« نوشته افشین رستمی است که در 121 صفحه 
با شمارگان 550 نسخه و قیمت 17500 تومان منتشر 

شده است.

خراسان  خون  انتقال  اداره 
سال97  در  گردید  موفق  رضوی 
رتبه برتر در زمینه تکریم و رعایت حقوق ارباب رجوع و 
ایجاد فضایی سالم در خدمت رسانی و ارتباطات مفید 
و اثربخش بین مردم و انتقال خون خراسان رضوی را 

کسب نماید. 
به  موفق  اطالعات  و  آمار  ارائه  زمینه  در  همچنین 
کسب رتبه عالی در ارزیابی شاخص های اعالم شده 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان 

رضوی در سال گذشته گردید. 

دکتر اسالمی مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی،  
بخشی  در  همکاران  همه  به  تبریک  و  تشکر  ضمن 

ضمن  نمود  درخواست  کارکنان  از  خود،  سخنان  از 
تالش و کوشش بیشتر در راه خدمت رسانی به مردم 
مورد  را  قدرشناس  و  فهیم  ،مردم  عزیز  همشهریان  و 

تکریم و احترام بیشتر قرار دهند. 

همزمان با سوم شعبان وقف 
حضور  با  دی��وان  صاحب  نامه 
از علما در  مدیران مشهد و جمعی 

حرم مطهر رضوی اجرا شد.
همزمان با سالروز والدت باسعادت امام حسین )ع( 
وقفنامه سوم شعبان معروف به صاحب دیوان در تاالر 

والیت حرم مطهر رضوی اجرا شد.
شعبان  سوم  روز  در  شده  تاکید  وقفنامه  این  در 
مراسم باشکوهی در حرم مطهر رضوی برگزار و از علما 
و صاحب منصبان شهر دعوت کرده و از آنها پذیرایی 

مفصلی به عمل آید.
شنبه  سه  ظهر  نامه  وقف  این  اج��رای  راستای  در 
جمعی از مسئوالن مشهد و علمای این شهر در تاالر 
مدح  و  سخنرانی  از  پس  و  شدند  جمع  مشهد  والیت 

امام حسین )ع( و یاران باوفایشان از میهمان سفره ای 
شدند که طبق نیات واقف پهن شده بود.

 متن وقف نامه بدین قرار است: »همه ساله متوّلی و 
ناظر موقوفه در سالن تشریفات آستانه مبارکه مجلسی 
در نهایت شکوه مهّیا نموده از علمای اعالم و صاحب 
منصبان بزرگ آستان قدس رضوی و از اعاظم، آقایان 
و امرای عظام بلده متبّرکه دعوت نموده، ذکر فضائل 
و مناقب و شهادت آن بزرگوار شود و به طلب مغفرت 
واقف و والد وی ختم نمایند و صرف شربت و شرینی 
و نهار بر وجه شکوه مهّیا نموده و نهایت احترام نموده 

باشند«.

خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
ای  بخشنامه  هنوز  گفت:  رضوی 
ارائه  عدم  و  قدیمی  ملی  های  کارت  ابطال  بر  مبنی 

خدمات به دارندگان این کارت ها صادر نشده است.
به گزارش مهر، سید حسن نیری تاکید کرد: بعد از 
وقفه ای که به دلیل تحریم ها در روند صدور کارت های 
صدور  م��ج��ددًا  اردیبهشت  اب��ت��دای  از  افتاد  ملی 
تهران  به صورت متمرکز در  کارت های ملی هوشمند 

آغاز خواهد شد.
ملی  کارت های  اعتبار  اینکه  وجود  با  اف��زود:  وی 
قدیمی به اتمام رسیده اما ممانعت برای ارائه خدمات 
مبتنی بر این کارت ها وجود ندارد و هنوز بخش نامه 
ملی  کارت های  بودن  اعتبار  بدون  بر  مبنی  مکتوبی 

قدیمی صادر نشده است.
البته  گفت:  رضوی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
کارت  درخواست  که  افرادی  ملی  کارت های  سریال 
و  شده  صادر  نیز  آنها  کارت  و  داده اند  هوشمند  ملی 
به هر علت هنوز اقدام به دریافت کارت خود از اداره 

پست و یا ثبت احوال نکرده اند فاقد اعتبار است.
ملی  ک��ارت  ه��زار   60 ح��دود  ک��رد:  تاکید  نیری 
هوشمند سال گذشته صادر شده که صاحبان آن ها 

هنوز برای دریافت کارت ملی خود مراجعه نکرده اند.
نفر ساکن  از 4 میلیون و 700 هزار  بیان کرد:  وی 
خراسان رضوی تاکنون 80 درصد برای دریافت کارت 
و  میلیون  یک  هنوز  و  کرده اند  اقدام  هوشمند  ملی 
200 هزار نفر دیگر مراحل تعویض کارت قدیمی خود 

را به انجام نرسانده اند.

ششمین  و  بیست  فراخوان 
سال  ک��ت��اب  ملی  ج��ش��ن��واره 
س��ازم��ان  س��وی  از  دان��ش��ج��وی��ی 

انتشارات جهاددانشگاهی اعالم شد.
مترجم  و  مولف  دانشجویان  فراخوان،  این  بر  بنا 
به  را  خود  آثار   98 سال  خرداد   31 تا  دارند  فرصت 
دبیرخانه جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی ارسال 
کتاب  هفته  با  همزمان  هرساله  جشنواره  این  کنند. 
جمهوری اسالمی ایران و با هدف ایجاد نشاط علمی 
در فضای علمی و دانشگاهی کشور، جلب همکاری 
چاپ  منظور  به  دانشگاهی،  حوزه  ناشران  حمایت  و 
و  دانشجویان  علمی  بنیه  تقویت  دانشجویی،  آثار 
صاحب  و  نوقلم  دانشجویان  از  حمایت  و  شناسایی 

اندیشه برگزار می شود.

 بر اساس این فراخوان دانشجویان تمامی رشته ها و 
مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طالب مقاطع تحصیلی 
سطح 2 و 3 می توانند آثار خود را به تعداد نامحدود و 
براساس شرایط ذیل در شش گروه اصلی شامل فنی و 
مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع 
طبیعی، علوم پزشکی و دامپزشکی، هنر و معماری و 

بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
با  دانشجو  تحصیل  دوره  همزمانی  اساس،  این  بر 
زمان چاپ و انتشار اثر، دارا بودن مشخصات عمومی 
کتاب برای اثر منتشرشده، انتشار کتاب در سال 96 
تا 97 ، ثبت نام اینترنتی، ارسال دو جلد از کتاب به 
دبیرخانه و ارسال کپی متن اصلی آثار ترجمه شده از 
شرایط شرکت در جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی 

است.

مشهد- ایرنا- معاون پرورشی 
پ��رورش  و  آم��وزش  فرهنگی  و 
اس��ت��ان خ��راس��ان رض��وی گفت: 
پویش 'هر مدرسه یک کانون  مهربانی' برای کمک به 

سیل  زدگان کشوردر مدارس استان آغاز شد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان 
کانون   یک  مدرسه  'هر  پویش  گفت:  رضوی  خراسان 
مهربانی' برای کمک به سیل  زدگان کشوردر مدارس 

استان آغاز شد.
منظور  به  پویش  این  افزود:  اشرفی   مالک  علیرضا 
سیل  مناطق  به  کمک  هدفمند  ارسال  و  آوری  جمع 
زده کشور در مدارس استان برنامه ریزی و اجرا شده 

است.
وی اضافه کرد: دانش آموزان و فرهنگیان به عنوان 

این  در  همنوع  به  کمک  و  دوستی  انسان  پیشگامان 
حادثه نیز با منش یاری و مهربانی در کنار هموطنان 
هستند تا اگر امواج سهمگین سیل، آنها را بی خانمان 
کرد مدرسه خود را به کانون مهربانی برای همدلی با 

این عزیزان تبدیل کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان 
رضوی با بیان این که در این پویش صرفا کمکهای غیر 
جمله  از  گفت:  شود  می  ارسال  و  آوری  جمع  نقدی 
لوازم مورد نیاز سیل زدگان می توان به لباس و پوشاک 
نو، پتو، فرش، زیرانداز، مواد خوراکی و غذایی بسته 
بندی شده با تاریخ مصرف مدت دار، لوازم بهداشتی و 
شوینده و نوشت افزار اشاره کرد ضمن این که اهدای 
وسایل و لوازم خانگی و برقی قابل استفاده و سالم نیز 

بالمانع است.

انتشار کتاب هایی از الیف شافاک و ابراهیم رها کسب رتبه برتر انتقال خون خراسان رضوی در رعایت حقوق ارباب رجوع 
وقف نامه»صاحب دیوان« در حرم رضوی اجرا شد؛

مجلسی برای مسئوالن شهر فراخوان جشنواره ملی کتاب سال دانشجوییعدم ابطال کارت ملی های قدیمی پویش هر مدرسه یک کانون  مهربانی در مدارس خراسان رضوی آغاز شد
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ریاضی  درس  در  اضطراب  که  دریافتند  محققان 
این مورد همیشه  و معلمان در  والدین  و  واقعی است 
افزایش  در  گاهی  و  نمی کنند  کمک   دانش آموزان  به 

این اضطراب نقش دارند.
اکسپرس،  مدیکال  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
گ��زارش��ی،  در  کمبریج  دان��ش��گ��اه  دان��ش��م��ن��دان 
میان  در  ریاضی  درس  در  اضطراب  بر  موثر  عوامل 
و  کردند  بررسی  را  متوسطه  و  ابتدایی  دانش آموزان 
دریافتند که معلمان و والدین ممکن است که به طور 
ناخواسته در تشدید این وضعیت نقش داشته باشند 
و البته دختران بیش از پسران از این وضعیت آسیب 

می بینند.
در  سخت  موضوع  یک  عنوان  به  اغلب  ریاضیات 
و  نیست  مشکل  همیشه  اما  می شود،  گرفته  نظر 
گاهی این دشواری، به دلیل وجود اضطراب، تنش و 

می شود. ایجاد  ناراحتی 
ایتالیایی  دان��ش آم��وز  ه��زار  بین  در  بررسی  این 
که دختران، اضطراب   دریافتند  و محققان  انجام شد 
بیشتری برای درس ریاضی داشتند و همین موضوع 

آنها موثر است. احتماال در کاهش روند یادگیری 
در  دان��ش آم��وز   1700 بین   در  بررسی ها  نتایج 
ریاضی  از  کودکان  اضطراب  که  داد  نشان  انگلستان 
آنها  در  نفس  به  اعتماد  دادن  دس��ت  از  به  منجر 

می شود.
روش ه��ای  کردند:  اظهار  دان��ش آم��وزان  بعضی 
عوامل  مهمترین  از  شدن،  گیج  و  تدریس  مختلف 

ایجاد اضطراب در ریاضیات است.
و  دوستان  والدین،  معلمان،  گفتند:  پژوهشگران 
همکالسی ها نقش مهمی در ایجاد  اضطراب ریاضی 

در  دانش آموز دارند.
که  باشند  داشته  توجه  باید  معلمان  و  والدین 
اضطراب  ایجاد  باعث  ناخواسته  است  ممکن  چگونه 
باورهای  زیرا  شوند،  دانش آموز  در   ریاضی  درس  در 

آنها در این درس می تواند به وی منتقل شود.
نوجوانی  سن  در  اغلب  ریاضی  درس  در  اضطراب 
این  فرد  رشد   با  که  است  ممکن  اما  می شود،  ایجاد 

اضطراب هم تشدید شود.
جدی  نگرانی  یک  می تواند  بررسی  این  یافته های 

این  کاهش  برای  روش هایی  تا  باشد  معلمان  برای 
بگیرند. نظر  اضطراب در 

ریاضیات  درس  در  اضطراب  مشکل  نظرگرفتن  در 
مانع  بزرگساالن  حتی  و  نوجوانان  و  کودکان  بین  در 
یادگیری در آنها می شود و باید با کاهش اضطراب در 

آنها بدهیم. به  برای شکوفایی  افراد فرصتی 
ریاضیات  با  مواجه  در  را  فردی  رفتار  بتوانیم  اگر 
در  و  می یابد  کاهش  او  در  اضطراب  بخشیم،  بهبود 

داشت. خواهد  بهتری  عملکرد  نتیجه 

ترس از ریاضیآموزشخبر

پیش از این تنها زوجینی اجازه سرپرستی کودکان را داشتند که  خود فاقد فرزند باشند اما در حال حاضر نه تنها این شرایط برای افراد دارای فرزند 
نیز موجود است، بلکه  امکان  تقبل تکفل فرزند در دختران مجرد دارای شرایط فکری،مادی و روانشناختی الزم نیز وجود دارد

,,

در  رهبری  نمونه  ترین  عالی  معصوم،  پیشوایان 
وجود  در  پیشوایی  صفات  همه  و  هستند  جهان 
این  همچنانکه  است.  رسیده  کمال  به  مبارکشان 
بزرگواران در رهبری بی نظیرند، در میان پیروان شان 
نیز کسانی یافت می شوند که در رهروی و پیروی از 
پیشوایان معصوم، مرتبه ای عالی و بی نظیر دارند، 
به عبارت دیگر، معصومین)ع( پیروانی دارند که نمونه 
الهی  پیشوایان  از  کردن  پیروی  چگونه  برای  اعال 
از  پیروی  درس  افراد  اینگونه  حقیقت،  هستند.در 

معصوم را به طور عملی به دیگران می آموزند.
برترین  الحوائج، حضرت عباس بن علی)ع(،  باب 
نمونه ای است که چگونگی پیروی از پیشوای معصوم 
را عمالً تعلیم می دهد. شخصیت آن بزرگوار به گونه 
ای است که همه صفاتی را که الزمه یک پیرو واقعی 
همه  از  تجسمی  و  داده  ب��روز  کامل  نحو  به  اس��ت، 

فضائل است.
معیاری  و  است  انسانی  صفات  مهمترین  از  »وفا« 
زمانی  صفت  ای��ن  اس��ت.  نیکان  شناختن  ب��رای 
پسندیده تر است که انسان نسبت به میثاق خدایی 
از  معصوم  پیشوای  به  نسبت  وفاداری  باشد.  وفادار 
مهمترین مصداق وفا به میثاق الهی است و حضرت 
باب الحوائج عباس بن علی )ع( تا پای جان به میثاق 

خویش وفادار ماند. ب
یکی دیگر از مهمترین عناصری که انسان را وادار 
به دفاع از حق می کند، »غیرت« است.  غیرت نیروی 
به  تجاوز  و  ظلم  ستم،  برابر  در  انسان  وجود  محرکه 

نوامیس الهی است.
را  صفات  این  تمام  ابوالفضل)ع(  حضرت  حقیقتا 
در حد کمال دارا بود و به همین خاطر است که امام 
سجاد)ع( درباره ایشان می فرماید: »خداوند، عمویم 
در  جانبازی  و  ایثارگری  با  که  کند  رحمت  را  عباس 
راه برادرش، فداکاری کرد تا دست هایش قطع شد 
به  آنها  با  بال داد که  او دو  به  به جای آن،  و خداوند 
همراه فرشتگان در بهشت پرواز کند، برای عباس)ع( 
روز قیامت،  پیشگاه خداوند منزلتی است که در  در 

همه شهیدان غبطه اش را می خورند.«
جانبازان مظهر رشادت، افتخار و فداکاری هستند

مدیرکل بنیاد شهیدوامورایثارگران خراسان رضوی 
هزار   48 از  بیش  رض��وی  خراسان  استان  گفت: 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  تقدیم  جانباز 
با سعادت حضرت  به مناسبت میالد  کرده است که 
های  شهرستان  جانبازان  از  )ع(  العباس  ابوالفضل 
می  تجلیل  مختلف  های  برنامه  در  رضوی  خراسان 

شود.

حجت االسالم حسین معصومی با تبریک آغاز ماه 
شعبانیه، ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدا گفت: 
ماه شعبان یکی از عزیزترین ماه های اسالمی و یادآور 
میالد  مهمتر،  همه  از  که  است  بزرگ  خاطره های 
مبارک ساالر شهیدان کربال، امام حسین)ع( حضرت 
حضرت  فرخنده  میالد  و  العباس)ع(،  ابوالفضل 
مهدی موعود)عج( است که فضای این ماه را به بوی 

والیت عطرآگین ساخته است.
و  افتخار  رشادت،  مظهر  جانبازان  داد:  ادامه  وی   
برکت  پر  ما در سایه وجود  و کشور  فداکاری هستند 
در  آنها  خیر  دعای  و  آنان  های  خانواده  و  جانبازان 
مقابل فتنه  و توطئه های دشمنان ایستاده و پا برجا 

است و آحاد مردم باید قدردان این ایثار باشند.
 حجت االسالم معصومی تصریح کرد: به مناسبت 
روز جانباز، جشن با شکوه میالد با سعادت حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز در مشهد مقدس و 
کلیه شهرستان های خراسان رضوی برگزار می شود.

کرد  اشاره  بزرگ  روز  این  های  برنامه  ویژه  به  وی   
اجرای  شهدا،  های  آرمان  با  میثاق  تجدید  گفت:  و 
فقیه  ولی  نماینده  "دی��دار  حماسه  علمداران  طرح 
استانی،  مسئوالن  مقدس،  مشهد  جمعه  ام��ام  و 
امامان جمعه و فرمانداران با جانبازان"، کوهپیمایی 
خانوادگی ایثارگران، اعزام پیام آوران ایثار به مدارس 
و مساجد، تجلیل از  جانبازان شاغل در دستگاه های 
اجرایی و تبلیغات محیطی درسطح استان و مشهد از 

مهمترین برنامه های این روز می باشد.

 مدیرکل بنیاد شهیدوامورایثارگران خراسان رضوی 
هزار   48 از  بیش  استان  این  اینکه  بیان  با  پایان  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  تقدیم  جانباز 
کرده است، گفت: استان خراسان رضوی 48 هزار و 
انقالب، مدافع  860 جانباز در دوران دفاع مقدس، 
حرم، نیروی انتظامی و نظامی تقدیم اسالم و کشور 
از  نشان  این  که  است  کرده  اسالمی  ای��ران  پهناور 
و  رض��وی  خراسان  م��ردم  وح��دت  درای��ت  شجاعت، 

افتخاری بی نظیر برای این استان می باشد.
استغفار برترین اعمال ماه شعبان است

اینکه  بیان  با  هشتم)ع(  امام  منور  بارگاه  خطیب 
بندگان  بر  حق  رحمت  درهای  شعبان  ماه  حلول  با 
ماه  اعمال  برترین  استغفار  گفت:  می شود،  گشوده 

شعبان است.
حجت االسالم طباطبایی در سلسله سخنرانی های 
مذهبی رواق بزرگ امام خمینی)ره( در جمع زائران و 
مجاوران حرم مطهر رضوی ابراز کرد: استغفار همیشه 
برای آمرزش گناهان نیست بلکه بهترین وسیله برای 
نیفتادن در ورطه گناه و فاصله گرفتن از منکرات الهی 

است.
کمال  به  زمانی  انسان  روح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  گرفته  قرار  خدا  محور  در  که  می رسد  نورانیت  و 
که  کسی  افزود:  بدهد،  خدایی  رنگ  را  زندگی اش 
کامل  انسان  یک  به  باشد  مطلقه  عبودیت  مقام  در 
مبدل می شود که یک لحظه غفلت از خداوند و توجه 
به مخلوقات را هم برای خود سزاوار نمی داند و ادب 

عبودیت وی اقتضاء می کند که در تمام اوقات با تمام 
وجود به دستورات پروردگار عمل کند.

سخنران حرم مطهر رضوی با بیان اینکه یاد خدا، 
عبادت و انس با پروردگار بزرگترین عامل نورانیت قلب 
بیان کرد: مهم ترین عامل رشد روحی  انسان است، 

انسان، عمل به واجبات و تکالیف الهی است.
طباطبایی با بیان اینکه سیره اهل بیت)ع( نسخه 
تنها  الهی  پیشگاه  در  اف��زود:  اس��ت،  ق��رآن  عملی 
خداوند  رضایت  و  اخالص  با  که  دارد  ارزش  اعمالی 
قرآن  در  اعمال  تمام  جهت  همین  به  باشد،  همراه 
به نوعی مقید به اخالص و قصد قربت عنوان  کریم 

شده است.
منزلت  اینکه  بیان  با  رضوی  مطهر  حرم  سخنران 
ائمه معصومین)ع( به وسیله عمل به دستورات خدا 
شکل گرفته است، گفت: هیچ کس نمی تواند منزلت 
و جایگاه واالی اولیای الهی را با خواسته های درونی 
خودش و جایگاهای دنیا جا به جا کند چرا که وجود 

مبارک اهل بیت)ع( عامل نجات بشریت است.
حضرت  باسعادت  میالد  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
با  والدت  و  سجاد)ع(  العباس)ع(،امام  ابوالفضل 
بارزترین  از  کرد:  عنوان  سر سعادت سیدالشهدا)ع( 
در  که  این است  امام حسین)ع(  اوصاف  و  ویژگی ها 
رضایت  طبق  کردارش  و  رفتار  گفتار،  زندگی،  تمام 
بزرگوار  ای��ن  سیره  ل��ذا  ب��ود  الهی  مسیر  در  و  حق 
آخرت محسوب  و  دنیا  در  انسان  نقشه سعادتمندی 

می شود.

گزارشی به مناسبت اعیاد شعبانیه و میالد حضرت ابوالفضل)ع(؛

تقدیم 48 هزار جانباز، نشانی از شجاعت و دینداری مردم خراسان رضوی
دانشگاه  فردوسی شناسی  علمی  قطب  مدیر 
برگزاری جشنواره  با  فردوسی گفت: مدیران شهری 
آثار هنر شهری، هویت شهری  نصب  و  بهار«  »خانه 
در  را  تعلق  خاطر  احساس  و  کرده  تقویت  را  مشهد 

شهروندان افزایش داده اند.
محمدجعفر یاحقی ضمن بازدید از المان  نوروزی 
نمادهای  و  فرهنگ  نمایش  ک��رد:  اظهار  »ی��ادآر« 
بیننده ای  از طریق هنر، چشم هر  هویتی یک شهر 
را به خود جلب می کند و شهروندان آن را مفتخر به 

زندگی در آن شهر خواهد کرد.
استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی 
برای  مشهد  شهرداری  از  قدردانی  ضمن  مشهد 
آثار متنوع هنری در شهر، گفت: تماشای  جانمایی 
پی  در  مشهد  ش��ه��رداری  که  متنوعی  هنری  آث��ار 
در  بهار«  »خانه  شهری  هنرهای  جشنواره  برگزاری 
از دیگر  سطح شهر جانمایی کرده، مشهد را متمایز 
زیبایی  جنبه  فقط  که  آث��اری  اس��ت،  ک��رده  شهرها 
ندارند بلکه هر یک حاوی پیامی فرهنگی و اجتماعی 

هستند.
شهرداری  اگر  اف��زود:  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
مشهد این جشنواره را در شهر اجرا نکند، هیچ مکان 
و ِالمان جذابی در شهر وجود ندارد که باعث دلگرمی 
را  نوروز  ایام  در  سفر  فرصت  که  باشد  مشهدی هایی 

ندارند.
و  دینی  مختلف  جاذبه های  به  اش��اره  با  یاحقی 
ابیات  از  بهره مندی  ک��رد:  بیان  مشهد  فرهنگی 
است،  درس  و  زیبایی  سراسر  که  فردوسی  شاهنامه 
مشهد  شهر  فرهنگ  معرف  هنری  آثار  در  می تواند 
فردوسی  که  شرایطی  در  هم  آن  باشد.  مسافران  به 

گنجینه ای از فرهنگ و معرفت برای انسان هاست.
دانشگاه  فردوسی شناسی  علمی  قطب  مدیر 
در  مشهد  گفت:  فردوسی  دانشگاه  در  فردوسی 
حرف  نوروز  ایام  در  شهری  هنری  جشنواره  برپایی 
در  نوآوری  و  خالقیت  با  که  می زند  کشور  در  را  اول 
می تواند  قبل  سال  از  بهتر  سال  هر  هنری  آثار  ارائه 

ظاهر شود.
شهر  یک  هویت  و  عناصر  که  این  بر  تأکید  با  وی 
باید  داد:  توضیح  شوند،  ارائه  کج سلیقگی  با  نباید 
این گونه کارها به هنرمندان سپرده شود تا پیام ها را 
به بهترین نحو ممکن در آثار خود پیاده و به بیننده 
بیشتر  مطالعه  حتی  و  تأمل  با  آن ها  و  کنند  منتقل 
بهتری  جامعه  فرهنگی،  و  اجتماعی  مسائل  درباره 

را رقم بزنند.

خبر
مدیر قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی:

»خانه بهار« هویت شهری و احساس تعلق  
خاطر را در شهروندان تقویت می کند

خبر
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 

منصوب شد
حجت االسالم والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان 
هادی  حجت االسالم  حکمی  طی  اسالمی  تبلیغات 
تبلیغات  مدیرکل  عنوان  به   را  گلستانی  صاحبقرانی 

اسالمی استان خراسان رضوی منصوب کرد.
اسالمی  تبلیغات  جدید  مدیرکل  انتصاب  حکم  در 

استان خراسان رضوی آمده است: 
با  پهناور  سرزمینی  خود  رض��وی  خراسان  استان 
گوناگونی های قومی است که ویژگی های خاص خود را به 
وجود می آورد؛ استانی با اندوخته فرهنگی غنی و مردمی 
فرهنگ ساز. انقالب اسالمی و اهالی تالشگر آن نیز در 
این استان بسیار ریشه دار، فعال و بانشاط به طی طریق 
مجاهدانه خویش مشغول اند.اقتضائات مکانی، در کنار 
اقتضای زمانی آغاز گام دوم انقالب اسالمی و نیز این که 
در آستانه تحول نوشکوفای سازمان تبلیغات اسالمی در 
دور جدید فعالیت خود می باشیم، همگی اهمیت توجه 
ویژه به مدیریت تبلیغات اسالمی در این استان را بیش 
از پیش تذکر می دهد؛ از این روی جنابعالی را به سبب 
به عنوان  انقالبی تان  روحیه  و  تالشگری  دانش،  فضل، 
رضوی«  خراسان  استان  اسالمی  تبلیغات  »مدیرکل 
و  انقالبی  نهادهای  با  هم افزا  می کنم.تعامل  منصوب 
مردمی،  ظرفیت های  و  تشکل ها  بر  تکیه  حاکمیتی، 
اهتمام ویژه در به میدان آوردن جریان های دانشجویی 
و طلبگی و اتصال وثیق به سرمایه های انسانی، علمی و 
تبلیغی حوزه های علمیه، به  ویژه حوزه پرافتخار و خدوم 
مشهد مقدس، مهم ترین و مؤثرترین رهیافت ها در انجام 
رسالت های محول شده به شمار می آید.شایسته می دانم 
در اینجا از زحمات برادر ارجمند جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقای لطفیان در اداره چندساله این مجموعه 
جناب  گرامی  برادر  خالصانه  تالش های  از  همچنین  و 
حجت االسالم والمسلمین آقای دارابی که در طول چند 
ماه اخیر، در این خصوص قبول زحمت کرده بودند، تشکر 
کنم. از خداوند منان و با توسل به حضرت ثامن الحجج 
)علیه السالم( توفیق جنابعالی و همکاران ارجمندتان را 
در ادای این مسئولیت خطیر خواستارم.حجت االسالم 
والمسلمین هادی صاحبقرانی گلستانی 34ساله، متولد 
خراسان  علمیه  حوزه  دانش آموخته  و  مقدس  مشهد 
است. فارغ التحصیلی سطح سه تخصصی کالم از مدرسه 
خارج  درس  تحصیل  سال  هشت  مشهد،  نواب  عالی 
فقه و اصول نزد آیت ا... علم الهدی و رئیسی، 15 سال 
تدریس در حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی، مدیریت 
عباسقلی خان  علمیه  م��دارس  در  فرهنگی  و  آموزشی 
تربیت،  زمینه  در  فعالیت  مشهد،  موسی بن جعفر)ع(  و 
راه ان��دازی  اسالمی،  زندگی  سبک  و  خانواده  مشاوره، 
اردوهای جهادی، گروه های فعال تبلیغی و ارائه خدمات 
حجت االسالم  مدیریتی  و  علمی  سوابق  از  اجتماعی 

صاحبقرانی گلستانی به شمار می روند.



مدیر عامل این سازمان از افزایش نرخ بهای خدمات 
سازمان اتوبوسرانی خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان اتوبوسرانی مشهد حسینی پویا در رابطه با این 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  برابر  گفت:  خبر 
بهای  ماه  و سوم فروردین  بیست  روز جمعه،  از  مقدس 
تغییر  تومان  به 650  در خطوط شهری  روزانه  خدمات 

می یابد.
وی ادامه داد: در صورت عدم استفاده مسافران محترم 

از من کارت، بهای نقدی خدمات 1000 تومان است.
بهای  پرداخت  کرد:  عنوان  ادام��ه  در  پویا  حسینی 
خدمات با من کارت در خطوط شبانه از ساعت 21:30 تا 

22:30 800 تومان و بهای نقدی آن 1500 تومان است 
و همچنین از ساعت 22:30 تا 5:30 روز بعد پرداخت با 
من کارت 1100 تومان و بهای نقدی آن 2000 تومان 

است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد در خصوص نرخ 
جدید خطوط حومه گفت: خطوط 40،302،401،402 
 1000 آن  نقدی  پرداخت  و  تومان   650 مبلغ   502 و 
تومان، خط 704 مبلغ آن 750 تومان و پرداخت نقدی 
مبلغ   506 و   304،305،503 خطوط  تومان،   1500
خطوط  تومان،   1500 نقدی  پرداخت  و  تومان   850
نقدی  پرداخت  و  تومان  مبلغ 900  و 505   303،504

 1150 مبلغ   307 و   306 خطوط  تومان،   2000 آن 
تومان و پرداخت نقدی 2000 تومان و خطوط 1/207، 
207،206،501 و 703 مبلغ 1300 تومان و پرداخت 

نقدی 2000 تومان می باشد.
حسینی پویا تصریح کرد: هزینه تأمین زیرساخت های 
الزم و هزینه های جاری در ارائه خدمات به شهروندان و 
زائرین گرامی به ازاء هر سفر با ناوگان اتوبوسرانی حدود 
در  هزینه  این  که 15درصد  گردیده  بالغ  تومان   4200
قالب کرایه و الباقی از سوی شهرداری مشهد در قالب 
می گردد.  تأمین  عمومی  حمل ونقل  خدمات  یارانه 
افزایش  و  ناوگان  خرید  هزینه  درصدی   300 افزایش 

چشم گیر تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز در افزایش 
بهاء تمام شده خدمات نقش داشته است.

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت: فعالیت های 
مربوط به حوزه گردشگری و زیارت شهرداری باید در طول 
سال مستمر و دائمی بوده و این اقدامات به ایام نوروز یا 

مناسبت های مشخص محدود نشود.
محمدرضا حیدری روز گذشته از معاونت گردشگری و 
زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بازدید 
و از زحمات و تالش های کارکنان این مجموعه در ایام نوروز 

تشکر و قدردانی کرد.
کارکنان  جمع  در  و  بازدید  این  حاشیه  در  حیدری 

مجموعه با بیان اینکه طی تعطیالت نوروز کارهای خوب 
و ارزشمندی در حوزه گردشگری و زیارت شاهد بودیم و 
بازتاب های خوبی هم داشت، اظهارکرد: فعالیت های این 
حوزه باید مستمر و دائمی باشند و صرفا به ایام تعطیل و 

مناسبتی محدود نشود.
شدن  فعال  ب��رای  مشهد  شهر  ش��ورای  تاکید  از  وی 
تورهای مشهدگردی به منظور آشنایی بیشتر فعاالن بخش 
خصوصی و سایر اقشار مختلف جامعه با اقدامات مدیریت 
شهری سخن گفت و افزود: تحقق این مهم می تواند در 

برخی  برای اصالح  و شهروندان  مشارکت جامعه هدف 
از رفتارهای شهروندی و بسیاری از زمینه های دیگر موثر 

باشد.
که  کرد  امیدواری  اظهار  مشهد  شهر  ش��ورای  رئیس 
حوزه  نو،  های  حرکت  و  ابتکارات  خالقیت ها،  بواسطه 

گردشگری و زیارت شهرداری فعال تر از گذشته شود.
حیدری با بیان اینکه توجه و نگاه سازمان به یک حوزه 
مشخص در تقویت آن موثر است ولی این امر شرط الزم 
ولی کافی نیست، خاطرنشان کرد: هر سازمان وابسته به 

مدیریت شهری باید بواسطه کار و خالقیت هایش، جایگاه 
خود را در فضای شهر ارتقاء و گسترش دهد.
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شلوغی  ب��ازار  روزه��ا  این  استان  فوتبال  هیئت 
نامزدهای  رقابتی  کورس  می گذارد.  سر  پشت  را 
برتری  و  تصدی  برای  مدیران  نواز  چشم  پست  این 
جویی نگاه خاص و ویژه ای را در جمع میان شرکت 
این سوال  به طوری که  ایجاد کرده است.  کنندگان 
سود  به  خروجی ها  این  نتایج  آیا  می کند  ایجاد  را 

فوتبال است یا ضرر آن؟ 
امروز  فوتبال  که  هستند  مدعی  مدیران  از  برخی 
تا  دارد  الیق  مدیر  به  نیاز  ورزش��ی  تخصص  سوای 
سمت  به  را  استان  فوتبال  چرخ  و  چارچوب  بتواند 
اوج  به روزهای  بازگشت  و  ترقی  و  توسعه، محبوبیت 
فوتبال رهنمون سازد و این در سایه مدیریت صحیح 
خاک  و  فوتبالی  تخصص  به  نیاز  و  می گیرد  شکل 
مدعی  دیگر  برخی  اما  و  ندارد  فوتبال  زمین  خورده 
هستند که فوتبال خراسان رضوی نیاز به فردی دارد 
درد  تا  کند  علم  قد  فوتبال  بچه های  و  برو  دل  از  که 
را  استان  فوتبال  نیاز  بتواند  و  باشد  فوتبال  با  آشنا 
آن  بنیان  سست  پایه های  و  کند  کشف  و  شناسایی 
را قوی و شناسنامه فوتبال استان را بار دیگر مرمت 
پای صحبت دبیر  به همین منظور  بازگشایی کند.  و 
نه  سال های  در  باشگاه  مدیران  از  یکی  و  اسبق 
نظرات  نقطه  و  نشستیم  استان  فوتبال  دور  چندان 
این  زبان  از  را  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  ویژگی  و 

پیشکسوت جویا شدیم. 
خراسان  فوتبال  هیئت  اسبق  دبیر  و  رئیس  نایب 
درباره ویژگی ریاست هیئت فوتبال استان به خبرنگار 

»صبح امروز« گفت: رئیس هیئت فوتبال استان باید 
باشد،  داشته  استان  فوتبال  جایگاه  از  عمیقی  درک 
استفاده از ظرفیت های مناسب فوتبال استان و توجه 
که  دارد  مهمی  نقش  شهرستان ها  فوتبال  وجهه  به 
رئیس هیئت باید در راستای شناسایی و استعدادهای 

مدیریتی در بدنه فوتبال استان اهتمام ورزد. 
فیفا  از  فوتبال  مدیریت  مدرک  که  محمدی  رضا 
مهمی  نکته  افزود:  دارد  خود  ورزشی  کارنامه  در  را 
توجه  مورد  باید  استان  فوتبال  در  هیئت  ریاست  که 

مدت  در  راه  نقشه  تعیین  دهد  قرار 
بر  ریاست  بیشتر  یا  و  سال  چهار 
تحول  و  است  استان  فوتبال  مسند 
تعیین  و  استان  فوتبال  اقتصاد  در 
این  به  باتوجه  درآمدزایی  مصادیق 
مقام  فرمایشات  پیرو  امسال  که 
تولید  رون��ق  س��ال  رهبری  معظم 
بنگاه های  و  راهکارها  می باشد  نیز 
استان  فوتبال  حاشیه  در  اقتصادی 
برای  شایسته ای  کمک  می تواند 
پایه  و توسعه فوتبال در سطح  رونق 
استان  در  باشگاه داری  در  تحول  و 

باشد. 
باید  ما  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
عالقه مندان  و  دوس��ت��ان  فوتبال 
ب��ا ورزش��گ��اه ه��ا و  را  ف��وت��ب��ال  ب��ه 
دهیم  آشتی  ورزش��ی  سالن های 
تجهیزات  و  امکانات  از  بسیاری 
بالاستفاده  ما  فوتبال  در  ورزش��ی 
ما  می شود  اداره  مسئوالنه  غیر  و 

فوتبال  توسعه  ب��رای  ظرفیت ها  این  از  می توانیم 
ورزشگاه  نمونه  عنوان  به  نماییم  بیشتری  استفاده 
شده،  احداث  قدس  آستان  توسط  که  رضا)ع(  امام 
و  درس��ت  هدایت  با  می تواند  که  اس��ت  ظرفیتی 
از مشکالت فوتبال استان را  مدیریت صحیح برخی 
حل نماید. کافی است راهکار برد، تعامل و همکاری 

را توسعه دهیم. 
ت��ج��ارب  از  اس��ت��ف��اده  درب����اره  همچنین  وی 
استان  فوتبال  خ��ورده ه��ای  خاک  و  پیشکسوتان 
بتواند  باید  هیئت  ریاست  گفت:  نیز 
از  استفاده  و  شناسایی  با  رابطه  در 
خاک  و  پیشکسوتان  ظرفیت  و  تجارب 
راهکار  اس��ت��ان  فوتبال  خ��ورده ه��ای 

مناسب ارائه دهد. 
فوتبال  اینکه  به  اش��اره  با  محمدی 
دارد  جدی  تکانی  خانه  به  نیاز  استان 
شخصیت های  با  موثر  ارتباط  گفت: 
کمک  جهت  کشور  و  استان  سیاسی 
دیگر  از  روز  فوتبال  دان��ش  ارتقای  و 
ریاست  که  اس��ت  مهمی  برنامه های 
و  پیگیر  جدی  ص��ورت  به  باید  هیئت 

دنبال آن باشد. 
باشگاه های  مدیران  اتحادیه  عضو 
نشان  خاطر  ادام��ه  در  ای��ران  فوتبال 
کرد: ایجاد پایگاه استعدادیابی ،ارتقا و 
رشد نیروهای جوان در زمینه مربیگری 
و داوری، ارتباط تنگاتنگ با فدراسیون 
فوتبال، ایجاد بستر مناسب در فرهنگ 
فوتبال،  در  محوری  اخ��الق  و  س��ازی 

در  استان  فوتبال  نمایندگان  از  جانبه  همه  حمایت 
لیگ های کشور، توجه به آموزش و ارتقای دانش روز 
اجتماعی،  ارتباطات  توسعه  و  تحصیل  ورزشکاران، 
تعامل با دستگاه ها و سازمان هایی مانند شهرداری، 
و  صنایع  مدیران  قدس،  آستان  پرورش،  و  آموزش 
توسعه  و  ارتقا  در  می تواند  که  تولیدی  کارخانجات 
باشد  نیز  استان  فوتبال  هیئت  کمک  استان  فوتبال 
هیئت  ریاست  که  است  دیگری  اه��داف  جمله  از 
یارای  و  باشد  آن  دنبال  جد  به  باید  استان  فوتبال 
آن را داشته باشد که از این ظرفیت ها و پتانسیل به 

خوبی بهر برداری کند. 
محمدی که سابقه طوالنی مدیریت فوتبال استان 
درب��اره  می کشد  یدک  خود  ورزش��ی  کارنامه  در  را 
سوابق مسئولیت های خود گفت: از سال 72 تا 76 
 83 تا   76 سال  از  و  کردم  فعالیت  پیام  باشگاه  در 

داشتم  مسئولیت  فوتبال  هیئت  در 
 86 تا   83 سال های  طی  همچنین  و 
از  و  پیوستم  پیام  باشگاه  به  مجدد 
در  دوب��اره  بازگشتی   89 تا   86 سال 
امروز  و  کردم  تجربه  را  فوتبال  هیئت 
کناره  فوتبال  از  شرایط  برحسب 
فوتبال  می دانم  اما  ک��رده ام  گیری 
فعالیت  به  پویا  و  زنده  استان همیشه 
مدیران  اگ��ر  م��ی ده��د  ادام���ه  خ��ود 
شایسته و الیق سکان هدایت فوتبال 

استان را برعهده داشته باشند. 
گو  و  گفت  این  ادامه  در  محمدی 
اداره  مسئوالن  و  مدیران  از  گالیه  با 
شد:  یادآور  استان  جوانان  و  ورزش 

زمانی که ما فوتبا لیست ها را از کوچه ها و زمین های 
خاکی بیرون راندیم و هیچ گونه گالیه و شکوائیه ای 
مطرح نکردیم. ساخت و سازها شروع شد، و از سوی 
به  کامپیوتری  و  تلویزیونی  فوتبال  که  زمانی  دیگر 
میدان آمد، نونهاالن و نوجوانان ما به جای تماشای 
واقعی فوتبال بر روی سکوها و زمین چمن، از طریق 
شد  باعث  این  و  شدند  فوتبال  تماشاگر  تلویزیون 
و  بسازند  غلط  ذهنی  الگوهای  خودشان  برای  که 
را در زمین های چمن برای خود  الگوها  این  نتوانند 

مدل سازی کنند. 
   بودجه در فوتبال 

فوتبال  ب���رای  هیچ وقت  م��ا  اف���زود:  محمدی 
که  هست  زی��ادی  پول های  نداشتیم،  پول  مشکل 
با  ما  اگر  می شود،  خرج  توجیهی  هیچ گونه  بدون 
برنامه ریزی دقیق و مدیریت خوب بتوانیم در ساختن 
آن  از  استفاده  نحوه  و  زمین چمن ها 
در  کامال  بتوانیم  و  باشیم  هوشیار 
خصوص  به  ورزش��ی  جامعه  اختیار 
بدهیم،  ق��رار  ج��وان��ان  و  نوجوانان 
بسیاری از مشکالت را با برنامه ریزی 

دقیق می توان حل کرد. 
تقویت فوتبال پایه 

برنامه  ریزی  پایه،  فوتبال  تقویت 
ایجاد  محالت،  ورزش  توسعه  برای 
م��دارس،  در  فوتبال  نشاط  و  ش��ور 
از  حمایت  به  خ��ان��واده ه��ا  تشویق 
برگزاری  و  اردویی  برنامه ها  فرزندان، 
مسابقات با حضور خانواده ها و ایجاد 
حمایت  با  بودجه  تزریق  برای  انگیزه 

صنایع و از جمله برنامه هایی است که می تواند برای 
به  خانواده ها  و  جوانان،نوجوانان  اشتیاق  و  رونق 
برنامه ها  این  مدیریت  بنابراین  ورزید  اهتمام  فوتبال 
برای  که  فردی  اگر  و  دارد  همت  و  دلسوزی  به  نیاز 
کاندید  استان  فوتبال  هدایت  سکان  گرفتن  دست 
ب��ردارد  گام  اه��داف  این  راستای  در  بتواند  شده 
بینی  پیش  می توان  فوتبال  برای  را  خوب  آینده ای 
بهترین  فوتبال  یا غیر  و  باشد  فوتبالی  این که  و  کرد 
و شایسته  مند، الیق  این است که مدیرعالقه  گزینه 

باشد. 
   مدارس فوتبال 

مدراس  داد:  ادامه  استان  فوتبال  پیشکسوت  این 
شدید  مدیریت  تحت  و  سازمان دهی  باید  فوتبال 
فوتبال  در  آن  خروجی  تا  گیرد  قرار  استان  هیئت 
استان احساس شود. در حال حاظر چندین مدرسه 
صورت  به  را  کارشان  که  داری��م  استان  در  فوتبال 
حرفه ای انجام می دهند و حتی بیش از 500 نفر عضو 
فوتبالیست ها  این  از  اما کدام یک  دارد،  و عالقه مند 
درد  این  آیا  شده اند؟  حرفه ای  باشگاه های  جذب 
بزرگی نیست که روزگاری فوتبال استان صادر کننده 
و کارخانه تولیدی بازیکن بود و بازیکن تراز اول و ملی 
باید  امروز  اما  فوتبال تحویل می داد.  به جامعه  پوش 
دست  بازیکن  خود  برتری  لیگ  باشگاه  حفظ  برای 
همین  بتوانیم  تا  کنیم  خریداری  خارجی  چندم 
خراسان  مگر  کنیم  حفظ  برتر  لیگ  در  را  سرمایه 
رضوی کم بازیکن الیق و شایسته دارد؟ مشکل اصلی 
این است که شایسته ساالری از فوتبال استان رخت 
بر بسته است و امروز مدیران و مسئوالن در فوتبال به 

فکر جاه طلبی و کسب مقام و منزلت هستند.

گزارشخبر

در گفت وگو با پیشکسوت خانه نشین فوتبال خراسان رضوی مطرح شد؛

استفاده از ظرفیت ها در مستطیل سبز

خبر

خبر

خبر

خبر

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد خبر داد:
23 فروردین ماه افزایش کرایه اتوبوس از 

رئیس شورای شهر مشهد:

باشند دائمی  و  مستمر  زیارت  و  گردشگری  حوزه  های  فعالیت 

ق��رارداد  ثبت  عدم  بر  مبنی  خبری  گذشته  روز 
بازیکن جدید تیم پدیده شهر خودرو منتشر شد که 
ممانعت  بازیکن  این  داد  قرار  ثبت  از  فوتبال  هیئت 

کرده است. 
ماجرا از این قرار بود که باشگاه پدیده شهرخودرو 
که در لیگ هجدهم موفق شده با ثبت نتایج خوب، 
گیرد،  قرار  آسیایی  سهمیه  کسب  مدعیان  میان  در 
فاز  در  خارجی  بازیکنی  خرید  به  اق��دام  تازگی  به 
تهاجمی کرده و چوچو، مهاجم تیم ملی نیکاراگوئه 

را جذب کرده  است. 
عصر روز گذشته در خبری که سایت »ورزش سه« 
این  مسئوالن  که  حالی  در  شد:  گفته  کرد  منتشر 
فوتبال  هیئت  به  چوچو  ق��رارداد  ثبت  برای  باشگاه 
این  مسئوالن  ک��ردن��د،  مراجعه  رض��وی  خ��راس��ان 
پدیده  تازه وارد  بازیکن  قرارداد  ثبت  از  مانع  هیئت، 
که  داده  رخ  در حالی  اتفاق  این  شهرخودرو شدند. 
شهرخودرو،  پدیده  باشگاه  مدیران  می شود  گفته 
پیش از این در خصوص ثبت قرارداد چوچو با هیئت 
فوتبال خراسان رضوی هماهنگی های الزمه را انجام 

داده بودند.
باشگاه  در  وی  مالکیت  آغاز  و  حمیداوی  ورود  با 
مرتفع  باشگاه  این  مشکالت  شهرخودرو،  پدیده 
شده  و بدهی های باشگاه پدیده شهرخودرو در حال 

پرداخت است.

شاهد  خراسان  فوتبال  که  روزهایی  در  درس��ت 
نخست  سطح  در  نماینده اش  تنها  موفقیت های 
فوتبال کشور است، گرفتن چنین تصمیمی از سوی 
هیئت فوتبال خراسان رضوی عجیب و مایه شگفتی 
فوتبال  که  است  بار  نخستین  برای  این  زیرا  است، 

خراسان، در آستانه کسب سهمیه آسیایی ست.
   مشکلی برای ثبت قرارداد وجود ندارد

فوتبال  هیئت  س��راغ  موضوع  همین  دنبال  به 
خراسان رضوی رفتیم تا ماجرا را از آنجا پیگیر شویم. 
مدیر رسانه ای هیئت فوتبال خراسان رضوی با اشاره 

جدید  بازیکن  ق��رارداد  ثبت  برای  مشکلی  اینکه  به 
امروز  قرارداد  این  گفت:  نیست  خودرو  شهر  پدیده 

ثبت می شود.
اظهار داشت: در فضای مجازی  محمدرضا جلوه 
خراسان  فوتبال  هیئت  ممانعت  بر  مبنی  خبری 
رضوی از ثبت قرارداد بازیکن جدید تیم پدیده آمده 
تنها  نه  فوتبال  هیئت  قانونی  نظر  از  که  حالی  در 
چنین اقدامی را نمی تواند صورت دهد بلکه همواره 

در عمل، حامی تیم فوتبال پدیده بوده است.
رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  رسانه ای  مدیر 

گفت: با توجه به نقل و انتقال باشگاه پدیده به شهر 
خودرو که رئیس هیئت فوتبال استان نیز در آن نقش 
و  نقل  این  فوتبالی  لحاظ  از  باید  داشت؛  بسزایی 
انتقال در هیئت فوتبال خراسان رضوی به ثبت برسد 
و فروشنده و خریدار مشخص و قرارداد فیمابین در 
هیئت فوتبال ثبت شود و مکاتباتی نیز در این راستا 
با  استان  فوتبال  هیئت  دبیر  سوی  از  مدت  این  در 
باشگاه  سوی  از  اما  گرفته  صورت  پدیده  باشگاه 

پدیده واکنشی نشان داده نشد.
جلوه بیان کرد: باید هیئت فوتبال طی نامه ای به 
مشخص  را  پدیده  باشگاه  نام  تکلیف  لیگ،  سازمان 
قرارداد  ثبت  برای  دوستان  که  گذشته  روز  می کرد؛ 
شهر  پدیده  فوتبال  تیم  جدید  بازیکن  »چوچو« 
خودرو به هیئت فوتبال استان مراجعه کرده بودند، 
کرده  عنوان  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  دبیر 
تا بدانیم  باید تکلیف مالکیت باشگاه مشخص شود 

قرارداد بازیکن با چه تیمی قرار است بسته شود.
وی خاطرنشان کرد: آقای برادران به عنوان رئیس 
هیئت فوتبال خراسان رضوی از روز گذشته به شدت 
پیگیر است تا انتقال بازیکن تیم فوتبال پدیده شهر 
خودرو در هیئت فوتبال ثبت شود تا مشکل برطرف 
و  نقل  ثبت رسمی  برای  شود؛ همچنین درخواست 
انتقال باشگاه پدیده به شهر خودرو بارها توسط دبیر 

هیئت فوتبال به مسئوالن باشگاه اعالم شده بود.
تدبیر  با  امروز قرارداد »چوچو«  جلوه عنوان کرد: 
رئیس هیئت فوتبال استان و مذاکره با مالک باشگاه 
پدیده شهر خودرو و مدیرکل ورزش و جوانان استان، 
ثبت می شود و هیئت فوتبال همیشه حامی باشگاه 

پدیده است و خواهد بود.

هیئت فوتبال خراسان رضوی: قانون مانع ثبت قرارداد شد

چوچو فعال روی هوا!
نفر   4 گفت:  رضوی  خراسان  هیئت  هاکی  رئیس 
نهایی  مرحله  به  رضوی  خراسان  باز  بانوان هاکی  از 
جام  رقابت های  به  اع��زام  جهت  ملی  تیم  اردوی 

ملت های آسیا دعوت شدند.
مهدی عدالتی نسب در تشریح این خبر افزود: از 
بین 5 نفر از بانوان هاکی باز دعوت شده خراسان به 
اردوی  نهایی  به مرحله  ورزشکار  تیم ملی، 4  اردوی 
آمادگی تیم ملی بانوان هاکی به منظور جام ملت های 

آسیا راه پیدا کردند.
وی اضافه کرد: زهرا قرائی، نرگس قربانعلی زاده، 
بازان  ازجمله هاکی  خاکسار  سحر  و  رشیدیان  زهرا 
خراسان رضوی هستند که به اردوی تیم ملی جهت 
آسیا  بانوان  سالن  داخ��ل  ملت های  جام  به  اع��زام 

2019 تایلند در تهران دعوت شدند.
خصوص  در  رضوی  خراسان  هیئت هاکی  رئیس 
عملکرد سال گذشته این هیئت بیان کرد: رشد هاکی 
استان در سال گذشته بسیار مثبت بود و تیم بانوان 
برتر  لیگ  قهرمانی  مقام  به  توانست  خراسان رضوی 

دست پیدا کند.
به  نیز  آقایان  از  نفر   3 داد:  ادامه  نسب  عدالتی 
سازمانی  چارت  تشکیل  با  و  شدند  دعوت  ملی  تیم 
بهبود  حدودی  تا  را  استان  وضعیت هاکی  توانستیم 

ببخشیم.
وی در خصوص فعالیت های آتی هیئت نیز عنوان 
کرد: در سال جاری احداث اولین خانه هاکی استان 
را آغاز خواهیم کرد، همچنین پیگیری های الزم برای 
تربت  و  نیشابور  چناران،  شهرستان های  شدن  فعال 

حیدریه انجام شده است.
کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  هیئت هاکی  رئیس 
دو  در  مختلف  سنی  رده ه��ای  در  را  تیم ها  تشکیل 
بخش بانوان و آقایان با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
عدالتی نسبت در خصوص بحث استعداد یابی نیز 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین فعالیت های مورد نظر 
برای سال جاری، بحث استعدادیابی با کمک آموزش 

و پرورش و شهرداری خواهد بود.
در  ما  محدودیت های  از  یکی  ک��رد:  بیان  وی 
رایزنی  طی  که  می باشد  داور  و  مربی  کمبود  استان 
دوره  یک  و  داوری  دوره  یک  مجوز  فدراسیون،  با 
مربیگری درجه 2 و 3 را اخذ و دوره ها را در نیمه اول 

سال برگزار خواهیم کرد.
رئیس هیئت هاکی خراسان رضوی در پایان گفت: 
امیدواریم چندین میزبانی را در استان داشته باشیم 

و مسابقات و اردو ها را برگزار کنیم.

خبر
حضور 4 بانوی هاکی باز خراسان رضوی 

در مرحله نهایی اردوی تیم ملی

خبر

همدلی جامعه ورزش خراسان رضوی در 
کمک به سیل زدگان

طی  رض��وی  خراسان  جوانان  و  ورزش  جامعه 
غیر  و  نقدی  کمک های  آوری  جمع  با  مراسمی 
سیل  از  دی��ده  آسیب  هموطنان  ی��اری  به  نقدی 

شتافتند.
در  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
همدل  استان  ورزشی  جامعه  گفت:  خصوص  این 
آغاز سیل در شمال،  از  ایران  با ملت غیور  و همراه 
غرب و جنوب کشور به یاری هموطنان آسیب دیده 

در این فاجعه پرداخت.
فرزاد فتاحی افزود: هم اکنون عالوه بر تجهیزات 
ورزش��ک��اران  از  بسیاری  غیرنقدی  کمک های  و 
داوطلب این استان در مناطق آسیب دیده از سیل 

دارند. حضور 
خراسان  و  کشور  ورزشی  جامعه  کرد:  اظهار  وی 
میهنان  هم  که  م��واردی  همه  در  تاکنون  رض��وی 
اند،  داشته  مساعدت  و  کمک  به  نیاز  دیده  آسیب 
تمام  جامعه  این  نیز  اخیر  سیل  در  و  بوده  پیشگام 
و  مشکالت  از  کاستن  برای  را  خود  تالش  و  همت 

آالم هم میهنان آسیب دیده به کار خواهد گرفت.
ادامه  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ورزش  جامعه  سوی  از  کمک هایی  تاکنون  داد: 
در  اخیر  سیل  از  دی��ده  آسیب  مناطق  به  استان 

کشور ارسال شده 
غیر  و  نقدی  کمک های  ارس��ال  و  آوری  جمع  و 
روزهای  در  استان  ورزش  جامعه  بویژه  مردم  نقدی 

آینده ادامه خواهد داشت.
آزمایش میدان  طبیعی  بالیای 

قهرمان پیشکسوت جهان و آسیا در رشته پرورش 
بروز بالیای   : این مراسم گفت  نیز در حاشیه  اندام 
دوستی  انسان  و  همدلی  آزمایش  میدان  طبیعی 
و  سخت  امتحانات  از  کنون  تا  ایران  ملت  و  است 
با  تحمیلی  جنگ  قبیل  از  سیل  از  تر  سخت  بسیار 

افتخار و سر فراز بیرون آمده اند.
جامعه  اس��ت  آن  وق��ت  اف��زود:  سرابی  سهراب 
تاثیر  الگو های  عنوان  به  قهرمانان  ویژه  به  ورزشی 
و تالش  آزمایش همت  میدان  این  در  گذار جوانان 
و  میهن  به  نسبت  را  دین خود  و  گیرند  بکار  را  خود 

مردم آن ادا کنند.
در  ایران  ملت  که  گونه  همان  کرد:  بیان  سرابی 
تنگناهای طبیعی  از  انقالب  و نشیب  فراز  پر  دوران 
با  کردند  ایجاد  انقالب  دشمنان  که  مشکالتی  و 
افتخار عبور کرده اند اکنون نیز با افتخار و همدلی 
خواهند  بر  رو  پیش  از  را  سختی ها  این  ایثار  و 

داشت.

دوومیدانی  ملی  تیم  پرتابگر 
با  ملی  تیم  انتخابی  در  گفت: 
رکورد هایی که در پرتاب وزنه داشتم 
برای مسابقات آسیایی قطر انتخاب شدم ولی به امید 

خدا در قطر رکورد های باالتری را خواهم زد.
تیم  انتخابی  افزود: در سه مرحله  شاهین مهردالن 
ملی شرکت کردم و در نهایت جهت مسابقات آسیایی 
قطر انتخاب شدم.وی افزود: امسال بر خالف سال های 
در  و  کردم  شرکت  ملی  تیم  اردوهای  همه  در  گذشته 
انتخابی تیم ملی با رکورد هایی که در پرتاب وزنه داشتم 
برای مسابقات آسیایی قطر انتخاب شدم ولی به امید 

خدا در قطر رکورد های باالتری را خواهم زد.
پرتابگر خراسانی تیم ملی در خصوص مصدومیتش 
بیان کرد: دچار مصدومیت جزئی شده بودم ولی به لطف 

خدا طی چند ماه اخیر مشکالتم برطرف شد و سعی 
بگذارم.مهردالن  جای  به  را  بهتری  رکورد های  می کنم 
بیان کرد: تمریناتم را برای بازی های قطر از چند مدت 
پیش شروع کردم و تا روز اعزام در تهران و زیر نظر مربیان 
به تمریناتم ادامه خواهم داد.وی عنوان کرد: من برای 
بازی های قطر تمام تالش خودم را انجام می دهم ولی از 
پیش بینی نتیجه خودداری می کنم و امیدورام اشتباهات 
بازی های جاکارتا دوباره تکرار نشود.وی در پایان گفت: 
از اداره کل ورزش خراسان رضوی و هیئت دوومیدانی 

استان بابت حمایت هایشان تشکر و قدردانی میکنم.
گفتنی است؛ تیم ملی بزرگساالن دو و میدانی ایران 
30 فروردین ماه به دوحه قطر اعزام می شوند و از روز 
خود  آسیایی  رقبای  با  رقابت  به  ماه  اردیبهشت  1تا4 

بپردازند.

برتر  لیگ  فینال  مسابقات 
 16 زی��ر  نوجوانان  سنی  رده 
با  ف��روردی��ن   28 از  کشور  س��ال 
پدیده شهر خودرو، سپاهان، ذوب  تیم  حضور چهار 
آهن و تراکتور سازی به میزبانی باشگاه ذوب آهن در 

اصفهان برگزار می شود.
زیر  نوجوانان  سنی  رده  برتر  لیگ  فینال  مسابقات 
16 سال کشور از 28 فروردین با حضور چهار تیم به 
میزبانی باشگاه ذوب آهن در اصفهان برگزار می شود 

و تیم های اول تا سوم لیگ برتر مشخص می شوند.
و  از شرق  تیم  اولین  به عنوان  پدیده که  نوجوانان 
مسابقات  این  برگزاری  تاریخ  در  کشور  شرق  شمال 
ذوب  متمول  تیم های  با  شده،  رقابت ها  فینال  راهی 
سازی  تراکتور  و  اصفهان  سپاهان  اصفهان،  آهن 

اولین  تا  است  تالش  در  و  می پردازد  رقابت  به  تبریز 
قهرمانی را برای فوتبال شرق کشور به ارمغان بیاورد.
نوجوانان  فوتبال  تیم  سرپرست  عابدیان،  علی 
این  خصوص  در  خ��ودرو  شهر  پدیده  سال   16 زیر 
مسابقات گفت: از تمام امکانات و موجودی خود به 
مسابقات  در  شرکت  برای  الزم  آمادگی  کسب  منظور 
خوبی  نتایج  بتوانیم  امیدواریم  و  کرده ایم  استفاده 

کسب کنیم.
مسابقات  این  برگزاری  نحوه  خصوص  در  عابدیان 
کشی  قرعه  م��اه  ف��روردی��ن   27 روز  ک��رد:  تصریح 
دوره ای  صورت  به  تیم ها  و  می شود  انجام  مسابقات 
تیم  تعیین  و  می دهند  مسابقه  یکدیگر  با  روز   4 در 
مسابقات  ج��دول  در  تیم  امتیاز  براساس  قهرمان 

خواهد بود.

روح ا... باقرزاده فرزند رئیس 
نابینایان  ورزش ه���ای  هیئت 
سقوط  از  استان  بینایان  کم   و 
به  نیمه کاره  ساختمان  یک  پنجم  طبقه  از  پدرش 

دلیل سرگیجه خبر داد.
محمود  گذشته  پنجشنبه  ایسنا،  گ��زارش  ب��ه 
کم   و  نابینایان  ورزش ه��ای  هیئت  رئیس  باقرزاده، 
با  و  کرد  سقوط  ساختمان  پنجم  طبقه  از  بینایان 

آسیب دیدگی شدیدی مواجه شد.
در  ب��اق��رزاده،  محمود  فرزند  ب��اق��رزاده،  روح ا... 
حال  در  کرد:  اظهار  پدرش  کنونی  شرایط  خصوص 
رضوی  بیمارستان  آی سی یو  بخش  در  پدرم  حاضر 
قرار دارد و امروز یا فردا به بخش منتقل خواهد شد.

وی افزود: پدرم به دلیل ضربه  به قفسه سینه اش و 

با پارگی بافت ریه  روبرو شد که  شکستن دنده هایش 
در پی آن مشکل تنفسی برایش به وجود آمد. مشکل 
در  روز  همان  که  بود  داخلی  خونریزی  پدرم  اصلی 

بیمارستان امدادی برطرف شد. 
چندین  آن  بر  عالوه  شد:  یادآور  باقرزاده  روح ا... 
دچار  پاهایش  و  دست  گردن،  کمر،  ناحیه  از  مهره 
حال  در  اینکه  دلیل  به  اما  است،  شده  شکستگی 
ندارد  ق��رار  خوبی  عمومی  شرایط  در  پ��درم  حاضر 
از  پس  انشاا...  کند.  تحمل  را  عمل  اتاق  نمی تواند 
اتاق عمل  به  از بهبودی وضعیتش  4 روز و پس  یا   3
منتقل خواهد شد. خدا را شکر می کنم که ضربه به 
نخست  روز  از  پدرم  رو  همین  از  نشده،  وارد  سرش 
بی هوشی نداشته و هوشیاری اش از ابتدا کامل بوده 

است.
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شهرار مشهد در بازدید سرزده بامدادی از مرکز137مطرح کرد:
لزوم برخورد با مسئوالن غیر پاسخگو به درخواست های مردمی 137

شهردار مشهد با اشاره به ضرورت شنیدن مشکالت 
مدیران  به  آن  انتقال  و   137 مرکز  طریق  از  م��ردم 
به  پاسخگویی  ب��رای  کسی  اگ��ر  گفت:  ش��ه��رداری 
همکاری   137 طریق  از  شهروندان  درخواست های 

نکرد باید با او برخورد شود.
بازدید  امروز محمدرضا کالئی در  به گزارش صبح 
سرزده از مرکز ارتباطات مردمی 137 که در نخستین 
در  و  ماه  فروردین  بیستم  جاری،  روز  بامداد  ساعت 
و  تماس ها  دریافت  ب��رای  مرکز  این  باش  آم��اده  پی 
بارندگی  رگباری  درخواست های شهروندان در حوزه 
عملکرد  مورد  در  گرفت،    صورت  شده  پیش بینی 
137 نیز گفت: عملکرد این مرکز بستگی به آن دارد 

توسط  شهروندان  درخواست های  میزان  چه  به  که 
کارشناسان این مرکز به خوبی شنیده شده و به خوبی 
نیز به واحدهای مربوطه در شهرداری منتقل شود و 
در نهایت با پیگیری مناسب، پاسخگویی خوبی نیز به 
مردم صورت می گیرد، که این پاسخگویی به همکاری و 
عملکرد حوزه های مختلف شهرداری بستگی دارد و اگر 
کسی برای پاسخگویی به درخواست های شهروندان 
از طریق 137 همکاری نکرد باید با او برخورد شود.
کالئی با بیان این مطلب که هنوز تا رسیدن به مرکزی 
که بتواند این اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم را تمام 
و کمال جلب نماید، فاصله داریم، افزود: حضور 137 
ضروری بوده و بودنش خیلی مهم است اما اقدامات 

زیادی باید صورت گیرد تا به 137 مطلوب مردم و این 
دوره مدیریت شهری دست یابیم.

وی با بیان این که  افزایش اعتماد مردم به مدیریت 
اجتماعی،  سرمایه  ارزشمندترین  عنوان  به  شهری 
مهمترین ماموریت حوزه فرهنگی و رسانه ای شهرداری 
شهرآرا  روزنامه  عمومی،  روابط  داشت:  اظهار  است، 
گانه  سه  حوزه های  فرهنگی،  اجتماعی  سازمان  و 
موجود مدیریت شهری برای ارتباط با مردم است که 
خانواده  همین  در  نیز   137 مردمی  ارتباطات  مرکز 
می گنجد.وی افزود: مهمترین هدف این سه حوزه، 
تنظیم و بهبود رابطه مردم با مدیریت شهری، چه در 
بحرانی  و  مواقع اضطرار  در  و چه  مواقع عادی سال 

مردم  باید  است،  رگباری  بارندگی های  همین  مانند 
مطمئن باشند که مرجعی وجود دارد تا حرف آن ها را 
شنیده و اگر تشخیص داد که درخواستشان منطقی 
است، نسبت به این درخواست، واکنش منطقی، در 
زمان مناسب و به بهترین شکل ممکن از لحاظ گفتار 
و نتیجه نیز نشان می دهد.کالئی خاطرنشان ساخت: 
نهایت،  در  بیافتند  اتفاق  درستی  به  چرخه  این  اگر 
خروجی کار منجر به ایجاد و افزایش اعتماد موجود 
میان مردم به مدیریت شهری می شود که این اعتماد 
جزو ارزش مندترین سرمایه های اجتماعی ما قلمداد 
مدیریت  برنامه های  گرفتن  سرعت  باعث  و  می شود 

شهری در حوزه های مختلف می شود.

سیل ویران گر طی هفته های اخیر چندین شهر و 
روستا را در ایران اسالمی ویران کرد، اما مردم مهربان 
به  را  از مهربانی  و سیلی  تنهایشان نگذاشتند  مشهد 
سوی مردم دالور لرستان به راه انداختند، شهرداری و 
شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این امر خیر پیشگام 
»مشهد  پویش  ایستگاه  نام  با  هایی  ایستگاه  و  شده 
مهربانی« برای جمع آوری کمک های مردمی در نقاط 

مختلف سطح شهر مشهد ایجاد کرده است.
شهر  اسالمی  شورای  عضو  امروز  صبح  گزارش  به 
مشهد گفت: شهرداری و شورای اسالمی این شهر در 

کمک رسانی به هموطنان سیل زده پیشگام بوده اند.
مجتبی بهاروند با اشاره به برپایی ایستگاه های پویش 
»مشهد مهربانی« در نقاط مختلف این شهر اظهارکرد: 
در  نزدیک  از  و  داشتم  لرستان حضور  استان  در  بنده 
جریان عمق فاجعه سیل قرار گرفتم و ارسال کمک های 
مشکالت  رفع  در  به سزایی  تاثیر  می تواند  مردمی 

سیل زدگان داشته باشد.
رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه بازدید از ایستگاه 
برای سیل زدگان  های جمع اوری کمک های مردمی 

غرب کشور:
   کمک های مدیریت شهری در مقابل دریای احسان 

مردمی ناچیز است
بازدید  رئیس شورای شهر مشهدمقدس در حاشیه 
از ایستگاه مشهد مهربانی واقع در میدان شهدا که به 
منظور جمع آوری کمک های مردمی برای هموطنان 

با  گفتگو  به  اس��ت،  شده  برپا  کشور  غرب  سیل زده 
کمک  شک  بدون  اظهارکرد:   و  پرداخت  خبرنگاران 
در  سیل زده،  هموطنان  برای  شهری  مدیریت  های 
مقابل دریای احسان و نیکوکاری مردم قطره ای بیش 
های  کمک  جمع آوری  ایستگاه های  برپایی  و  نیست 
مردمی از سوی شهرداری صرفا برای سازماندهی بهتر 
این کمک هاست.محمدرضا حیدری گفت:  مدیریت 
اقصی  در  هموطنانمان  غم  در  را  خود  مشهد  شهری 

نقاط کشور، شریک می داند.
وی با بیان اینکه شهرداری مشهد از روزهای نخستی 
که این اتفاق تلخ رخ داد، محموله ای از کمک های اولیه 
برای استان های گلستان و پس از آن، لرستان ارسال 
شد، گفت: چنین اقداماتی زمانی موفق خواهند شد 
که مردم در آن مشارکت و حضور فعال داشته باشند و در 
تمامی بحران ها و چالش ها این مردم بوده اند که حرف 

اول و آخر را زده اند.
های  کمک  شک  بدون  کرد:  خاطرنشان  حیدری 

نیکوکاری  و  مدیریت شهری در مقابل دریای احسان 
مردم قطره ای بیش نیست و برپایی این ایستگاه ها از 
سوی شهرداری صرفا برای سازماندهی بهتر کمک های 

مردمی، تحت نظر جمعیت هالل احمر است.
کرد:  تاکید  مشهدمقدس  شهر  ش���ورای  رئیس 
امیدواریم در مقابل این سیل سهمگین، سیل مهربانی، 
نیکوکاری و همدلی مردم بتواند بخشی از آالم هموطنان 

عزیزمان را جبران کند.
برای  شهر  سطح  در  نقطه  پیش بینی 4  از  حیدری 
و غیرنقدی همشهریان  جمع آوری کمک های نقدی 
مشهدی خبرداد و افزود: این پایگاه  ها در میدان شهدا، 
میدان جانباز، بلوار هاشمیه و چهارراه مخابرات مستقر 
شده اند و از تمامی مردم خیر و فعاالن اقتصادی برای 
حضور در این مراکز و تشویق سایر افراد نیز دعوت بعمل 

می آوریم.
همت  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
امام  شهر  بعنوان  امام رضا)ع(  شهر  از  مردمی،  واالی 

مهربانی ها بتوانیم امکانات خوبی برای هموطنانی که 
در سراسر استان های کشور دچار آسیب شده اند، فراهم 

کنیم.
حیدری با اشاره به اینکه »مجتبی بهاروند«، رئیس 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد 
که اهل استان لرستان است، طی 15 روز در جلسات 
به  خدمتی  تا  داشته  حضور  خرم آباد  شهر  ش��ورای 
ضایعه  اظهارکرد:  دهد،  ارائه  خود  های  هم استانی 
در  را  ایشان  خانواده  اعضای  از  برخی  دادن  ازدست 
سیل اخیر تسلیت عرض می کنیم و بدون شک حضور 
های  استان  به  شهری  مدیریت  های  کمک  در  وی 

سیل زده مغتنم خواهد بود.
به  کمک  گام  دومین  مهربانی«  مشهد  »پویش      

هم وطنان سیل زده
دبیرستاد ایستگاه  های مهربانی و مشاورشهردارمشهد  
به  مشهد  ش��ه��رداری  خدمات  کمک رسانی  گفت: 
سیل زدگان در دو قسمت بوده است، قبل از آغاز پویش  
»مشهد  مهربانی« که شهرداری مشهد کمک هایی به 
به دو استان گلستان و  تومان  ارزش حدود دومیلیارد 

لرستان ارسال کرد.
محسن قریب با اعالم مطلب باال خاطرنشان کرد: 
امداد  کمیته  همراهی  با  نیز  مهربانی  مشهد  پویش 
میدان  عرصه  هاشمیه،  مرکز  چهار  در  احمر  هالل  و 
شهدا، قاسم  آباد و جانباز کمک های نقدی و غیرنقدی 
جمع آوری  هم  را  زده  سیل  هم میهنان  به  شهروندان 

می کند.
وی ادامه داد: عالوه بر موارد باال شهرداری مشهد در 
زمینه رفع نیازهای دارویی و ماشین آالت مورد نیاز این 

عزیزان نیز کمک هایی داشته اشت.

پویش »مشهد مهربانی« برای کمک به سیل زدگان:

سیل مهربانی از مشهد به لرستان

بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  ش��ورای  زیست  محیط  و  سالمت 
مهم ترین  پایدار  آبی  منابع  تأمین  گفت:  مشهد 
اولویت حوزه خدمات شهری برای سال 98 است.

با خبرنگار ما  احمد حاجیان شهری در گفت وگو 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  جدید  سال  تبریک  ضمن 
شهرداری  میان مدت  برنامه  گذشته  سال  در  اینکه 
اولویت های  قاعدتًا  رسید  تصویب  ب��ه  مشهد 
همین  اساس  بر   1400 سال  تا  نیز  ما  برنامه ای 

بود. برنامه خواهد 
وی افزود: مهم ترین اولویت بر اساس این برنامه 
همچنین  و  شهر  شورای  شهر  خدمات  کمیسیون  و 
پایدار  آبی  منابع  تأمین  شهری،  خدمات  معاونت 

برای فضای سبز شهری است.
مهم  ای��ن  ب��رای  ک��رد:  بیان  شهری  حاجیان 
جداسازی  و  لوکال  تصفیه خانه های  از  بهره برداری 
است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  خام  از  شرب  آب 

که در سال 1398 با جدیت پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: در سال گذشته مصوبه برای باز 
در  پسماند  و  زباله ها  بازیافت  روش های  مهندسی 
حوزه شهر مشهد داشتیم و بر اساس مذاکراتی که 
این طرح  با مدیرعامل سازمان پسماند شده است 
بر  تأکید  با  مشهد  شهرداری   9 منطقه  در  جدید 
از موفقیت آن در  و بعد  زباله اجرا می شود  تفکیک 

تمام شهر اجرایی خواهد شد.
بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  ش��ورای  زیست  محیط  و  سالمت 
و  شهر  ایمنی  به  مربوط  بحث های  گفت:  مشهد 
حوزه  اولویت های  از  دیگر  یکی  نیز  آتش نشانی 
در  هم  ح��وزه  ای��ن  در  که  اس��ت  شهری  خدمات 
خوبی  اعتبار  مشهد  ش��ه��رداری   1398 بودجه 

است. پیش بینی شده 

هواپیمایی آسمان
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر 

مشهد مطرح کرد؛
آغاز طرح بازمهندسی بازیافت زباله در 

سال 98

خبر
از  قطارشهری   3 خط  حفاری  دستگاه 

میدان بسیج عبور کرد

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: دستگاه 
حفاری خط سوم قطارشهری با موفقیت از میدان بسیج و 
زیر تونل خط یکم عبور کرد.کیانوش کیامرز افزود: دستگاه 
حفاری تی.بی.ام خط سوم قطارشهری 15 و 16 فروردین 
بدون  و  تمهیدات خاص  با  و  به میدان بسیج رسید  ماه 
تعطیلی ایستگاه بسیج، دیشب با موفقیت از زیر تونل خط 
یکم عبور کرد و از میدان بسیج گذشت. وی اظهار داشت: 
هم اکنون حفاری این خط به سوی میدان 15 خرداد بدون 
هیچ مشکلی در حال انجام است.وی گفت: خط سوم به 
طول 30 کیلومتر از بزرگترین خطوط مترو کشور است و 
تاکنون 10 کیلومتر آن حفاری شده است.کیامرز با بیان 
اینکه پیمانکار این خط قرارگاه خاتم االنبیا )ص( است 
افزود: عبور دستگاه حفاری از زیر ایستگاه خط یکم در 
میدان بسیج مشهد از موارد بحرانی بود که در آستانه روز 
پاسدار با موفقیت انجام شد.وی اظهار داشت: طبق برنامه 
ریزی صورت گرفته حفاری این خط در نیمه دوم سال جاری 
پایانه مسافربری خواهد رسید.خط یکم قطارشهری  به 
مشهد به طول 19 کیلومتر از پایانه غدیر نخریسی تا وکیل 
آباد اسفند 1389 به بهره برداری رسید و هم اکنون روزانه 
بطور میانگین 130 هزار نفر در این مسیر جا به جا می شوند. 
مسیر توسعه 4.5 کیلومتری این خط نیز از ایستگاه غدیر تا 
فرودگاه مشهد در دهه فجر سال 94 به بهره برداری رسید.  
کیلومتر خط دوم قطار شهری  عملیات حفاری 14.5 
از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی  نیز  مشهد 
شمالی، پانزدهم بهمن 94 به پایان رسید و اسفند سال 
95 مرحله نخست این خط به طول هشت کیلومتر بهره 
برداری شد. اواخر اسفند 96 نیز با بهره برداری از 2 کیلومتر 
دیگر از مسیر این خط، ایستگاههای سعدی و شریعتی به 
صورت آزمایشی بهره برداری و در سفر اردیبهشت ماه سال 
97 رئیس جمهوری به مشهد اتصال این خط با خط یکم 
در ایستگاه شریعتی افتتاح شد.  عملیات حفاری خط سوم 
قطارشهری مشهد نیز به طول 30 کیلومتر که مسیر شهرک 
ابوذر تا قاسم آباد را پوشش می دهد از نیمه دوم فروردین 
سال 95 آغاز شده است. مطالعات احداث خط چهارم نیز 
به پایان رسیده و اجرای این خط به طول 17.5 کیلومتر از 
انتهای خواجه ربیع تا شهرک شهید رجایی با 15 ایستگاه 

برنامه  ریزی شده است. 

خبر

مدیرعامل شرکت بهره  برداری قطارشهری مشهد از 
افزایش 150 تومانی بهای بلیت خط یک و دو قطارشهری 

مشهد از 23 فروردین 98 خبر داد.
به گزارش  صبح امروز، وحید مبین مقدم با بیان این 
مطلب افزود: بهای تمام شده هر نفر سفر در سال 1398، 
معادل  2400تومان است که این مبلغ بدون در نظر گرفتن 

سرمایه گذاری اولیه پروژه قطارشهری مشهد است.
وی افزود: از بهای تمام شده مبلغ 1600 تومان آن 
توسط شهرداری تامین و تنها مبلغ 800 تومان آن توسط 

مسافران پرداخت می شود.
ب��رداری قطارشهری مشهد  بهره   مدیرعامل شرکت 
تصریح کرد: با توجه به این مهم طبق مصوبه شورای 
اسالمی که در اواخر سال گذشته به تصویب رسید، هزینه 
بهای بلیت خط یک و دو قطارشهری مشهد از 23 فروردین 
98، از 650 تومان به 800 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص بهای بلیت تک سفره نیز گفت: برخی 
از شهروندان که تمایلی به خرید من کارت ندارد، از بلیت 
تک سفره استفاده می کنند که در حال حاضر قیمت آن 

هزار تومان است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد تصریح 
کرد: در راستای افزایش قیمت بهای خدمات، هزینه بلیت 

تک سفره نیز
هزار و 200 تومان خواهد شد.

مبین مقدم ادامه داد: برای بلیت های تک سفره 400 
تومان دیگر بابت هزینه چاپ بلیت، پشتیبانی و دیگر موارد 

توسط سازمان فاوا محاسبه می شود. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد با بیان 
اینکه ماموریت این شرکت ارائه خدمات مطلوب، ایمن، 
سریع و به موقع به مسافران و مجاوران است، افزود: با توجه 
به افزایش هزینه تامین قطعات یدکی مورد نیاز تجهیزات و 
ناوگان قطارشهری مشهد که عمدتا از خارج از کشور و به 
صورت ارزی تامین می شود، با شرایط فعلی و در صورت 
عدم افزایش قیمت بلیت تحقق این امر با مشکالتی مواجه 

خواهد شد.
مبین مقدم گفت: شورای اسالمی شهر مشهد، شرکت 
بهره برداری قطارشهری را مکلف کرده ت با توجه به اتصال 
خط یک و 2 قطارشهری مشهد و ایجاد شبکه مترویی به 
منظور رعایت عدالت در پرداخت کرایه توسط مسافران، در 
سال جدید سیاست کسر کرایه بلیت را براساس طرح های 
نوین پرداخت )براساس مسافت، منطقه و یا زمان استفاده 
( به شورای اسالمی شهر ارائه تا پس از تصویب و تکمیل 

زیرساخت های الزم اجرایی شود.

از 2 روز دیگر اجرا می شود:
افزایش 150 تومانی قیمت بلیت 

قطارشهری مشهد

حضور تیم رول بال اسکیت استان در لیگ برتر کشور

رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت: رشته 
رول بال که ترکیبی از رشته های بسکتبال، هندبال و 
اسکیت می باشد را در استان راه اندازی و برای حضور 
بین  جانبه ای  سه  مسابقه  کشور  لیگ  در  قدرت  پر 
شهر های مشهد، تربت حیدریه و سرایان در خراسان 

جنوبی برگزار کردیم.
روز  از  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  عجم  محمد 
پنج شنبه 22 فروردین ماه تا 25 این ماه رقابت های 
بزرگساالن  و  جوانان  سنی  رده  در  ملی  تیم  انتخابی 
جهت اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا در تهران برگزار 

می شود که خراسان رضوی با 10 اسکیت باز راهی این 
رقابت ها خواهد شد.

سرعت  اسکیت  لیگ  مسابقات  داد:  ادام��ه  وی 
باشگاه های کشور نیز همزمان با انتخابی تیم ملی در 
تهران برگزار می شود که تیم خراسان رضوی نیز در آن 

شرکت خواهد کرد.
کرد:  بیان  رضوی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس 
بسکتبال،  رشته های  از  ترکیبی  که  بال  رول  رشته 
اندازی  راه  استان  در  را  می باشد  اسکیت  و  هندبال 
سه  مسابقه  کشور  لیگ  در  قدرت  پر  حضور  برای  و 

جانبه ای بین شهر های مشهد، تربت حیدریه و سرایان 
در خراسان جنوبی برگزار کردیم.

عجم عنوان کرد: 28 فرودین ماه مسابقات ماراتن 
سعید  که  داشت  خواهیم  تهران  در  را  پیشکسوتان 
کمالی از خراسان رضوی که قهرمان چند دروه اخیر 
این رقابت ها نیز هست، به این مسابقات اعزام خواهد 

شد.
وی ادامه داد: مسابقات ماراتن جوانان و بزرگساالن 
که  شد  خواهد  برگزار  کرمان  در  ماه  اردیبهشت  نیز 

نفراتی از استان به این رقابت ها اعزام می شوند.

رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی عنوان کرد: در 
اردیبهشت ماه نیز دوره داوری رشته های هنری و فری 

استایل را در مشهد خواهیم داشت.
عجم اضافه کرد: در مسابقات انتخابی در رشته فری 
استایل نیز که 23 فروردین ماه برگزار می شود، حضور 

خواهیم داشت.
حضور  برای  الزم  فعالیت های  گفت:  پایان  در  وی 
خراسان رضوی در لیگ اسکیت هاکی نیز انجام شده و 
امیدواریم در سال جاری بتوانیم حضور موثری در این 

لیگ داشته باشیم.

 امروز قرارداد »چوچو« با تدبیر رئیس هیئت فوتبال استان و مذاکره با مالک باشگاه پدیده شهر 
خودرو و مدیرکل ورزش و جوانان استان، ثبت می شود و هیئت فوتبال همیشه حامی باشگاه 

پدیده است و خواهد بود.

,,

 آیا این درد بزرگی 
نیست که روزگاری 

فوتبال استان صادر 
کننده و کارخانه 

تولیدی بازیکن بود و 
بازیکن تراز اول و ملی 
پوش به جامعه فوتبال 

تحویل می داد. اما امروز 
باید برای حفظ باشگاه 

لیگ برتری خود بازیکن 
دست چندم خارجی 

خریداری کنیم تا 
بتوانیم همین سرمایه را 

درلیگ برتر حفظ کنیم 
مگر خراسان رضوی کم 
بازیکن الیق و شایسته 

دارد؟

,,

ارتباط موثر با 
شخصیت های سیاسی 

استان و کشور جهت 
کمک و ارتقای دانش 
فوتبال روز از دیگر 

برنامه های مهمی است 
که ریاست هیئت باید به 

صورت جدی پیگیر و 
دنبال آن باشد

,,
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511/1اداره 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
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/6/13 مورخ   139760306271002010 شماره  برابررای 
متقاضی اقای برات علیزاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 98/50 مترمربع قسمتی از پالک 21 فرعی از 11 فرعی از 80-اصلی بخش 9 مشهد واقع در عبادی 103-16 متری ازادپالک 98 
گهی به مدت  انتشاراولین آ ازتاریخ  توانند  گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می  15 روزآ از محمد علیزاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  خریداری 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه 

صادرخواهد شد . 1284 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/14 ، نوبت دوم : 97/12/28

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

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 139760306015009468-1397/11/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمزه حلیمی گزیچه ئی فرزند 
محمد گل بشماره شناسنامه 38 صادره از تایباد  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی در دو طبقه به مساحت 200مترمربع پالک 282 فرعی از276-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی خانم قمر خضرائی 
و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

کفیل ثبت اسنادوامالک تایباد-مهدی حسین زاده

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

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 139760306015009470-1397/11/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا محمد پرست فرزند 
رمضانعلی   بشماره شناسنامه 136 صادره از تایباد  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 273/16 مترمربع پالک 784 فرعی از250-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت فضل احمد فاضلی و قسمتی از پالک  محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

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

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 139760306006001458 -97/12/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد حسنی حوض 
سرخی  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 372صادره از تربت حیدریه  در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 2146/12 مترمربع )دوهزارو یکصدو چهل و شش متر و دوازده صدم مترمربع(قسمتی از  پالک 56-اصلی واقع دراراضی مرتضویه 
معروف به حوض سرخ دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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:97/12/12 ، نوبت دوم :97/12/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

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

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 139760306015009475-1397/11/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد امین فاضلی فرزند 
فضل احمد خان  بشماره شناسنامه 4595 صادره از تایباد  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 292/05مترمربع پالک 784 فرعی از250-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت فضل احمد فاضلی و قسمتی از پالک  
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

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 139760306015009505-1397/11/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالم نبی غالمرضائی فرزند 
غالم موال    بشماره شناسنامه 196 صادره از تایباد  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 97/25 مترمربع پالک 296و297 فرعی از250-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت مرحوم معصومه نوروزپور و مرحوم غالم موال 
غالمرضائی  و قسمتی از پالکها  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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:97/12/13 ، نوبت دوم :1397/12/28 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
علی  الّسالم  و  الّصالة  و  العالمین  رّب  لله  الحمد  و 
آله  و علی  المصطفی محّمد  ابی القاسم  نبّینا  و  سّیدنا 
فی  ا...  بقّیة  سّیما  المنتجبین  االطهرین  االطیبین 

االرضین.

عزیز،  خواهران  عزیز،  برادران  خوش آمدید  خیلی 
انسان  نوجوانان عزیز که حقیقتًا چشم  جوانان عزیز، 
شما  به  ما  و  میشود.  روش��ن  شماها  مشاهده ی  به 
امیدواریم؛ ما به امروزتان و فردایتان خیلی امیدواریم. 

عیدتان هم مبارک باشد ان شاءا....
یک  ام��روز  سپاه،  همه کاره ی  و  وسیع  دستگاه 
با  مقابله ی  اگر  کشور؛  در  است  برجسته  دستگاه 
اگر  است؛  جلو  سپاه  سیاسی،  لحاظ  از  است  دشمن 
مواجهه ی با دشمن است در میدان عملی و نظامی و 
داخل  در  این دشمن  اگر  است؛  عملّیاتی، سپاه جلو 
مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ما است، سپاه جلو 
است؛ اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر آن طرف تر 
در اطراف حرم حضرت زینب )سالم ا... علیها( است، 

باز هم سپاه جلو است.
چه  آمریکایی ها  می بینید  که  است  همین  ب��رای 
جایی  به  البّته  میکنند!  سپاه  برای  گربه رقصانی ای 
هم نمیرسد. آنها کید میکنند، آنها به خیال خودشان 
کشور  علیه  و  انقالب  علیه  واق��ع  در  و  سپاه  علیه 
ُهُم  َکَفروا  ذیَن  »َفالَّ میگوید  قرآن  اّما  میکشند،  نقشه 
میخورد،  فریب  دارد  واقع  در  که  آن  الَمکیدون«.)1( 
آن که دارد حرکت میکند به خیال اینکه به سمت قّله 
میرود در حالی که دارد به سمت حضیض)2( میرود، 
همین  یعنی  ترامپ،  یعنی  است؛  َکَفروا«  ذیَن  »َالَّ او 
حاکمه ی  نظام  َبر  و  ُدور  احمقهای  و  اشرار  شیاطین، 
پیشرفت  دارند  میکنند  خیال  هستند.  اینها  آمریکا؛ 
چهل ساله ی  تجربه ی  همین  که[  حالی  ]در  میکنند، 
میکنند.  تکرار  بی عقلی  کمال  با  دارند  باز  را  قبلی 
آوردید،  سیاسی  فشار  مّدت  این  در  شما  بابا،  خب 

کردید،  فراگیر  تبلیغات  آوردی��د،  اقتصادی  فشار 
رژیم  کردید،  امنّیتی  حمله ی  کردید،  نظامی  حمله ی 
خاطر  به  فقط  همه  کردید،  تقویت  را  صهیونیستی 
اینکه بلکه بتوانید جمهوری اسالمی را از بین ببرید؛ 
توانستید از بین ببرید؟ جمهوری اسالمی یک روز یک 
مجموعه ای بود که نه اقتصاد داشت، نه ارتش داشت، 
دیپلماسی  امکانات  نه  داشت،  نظامی  امکانات  نه 
داشتیم  تازه  نداشتیم؛  -سابقه  بود  بلد  نه  داشت، 
تجربه میکردیم- آن روز شما نتوانستید غلطی بکنید؛ 
نکنید  نگاه  دارد.  چیز  همه  اسالمی  جمهوری  امروز 
این  از  بله،  خب  رفته؛  باال  کاال  فالن  قیمت  اینکه  به 
است،  بی توّجهی  مقداری  -یک  می افتد  اّتفاق  قضایا 
خباثت  هم  مقداری  یک  است،  نابلدی  مقداری  یک 
شما  مثالً  ناگهان  که  میشود  موجب  است،  دشمن 
اّتفاقات  اینها  شد؛  ]قدر[  فالن  گوشت  قیمت  ببینید 

عظیم  حرکت  انقالب،  این  عظیم  حرکت  اّما  است- 
جمهوری  دسِت  شدِن  باز  این  اسالمی،  جمهوری 
با  آمریکا  اینکه  دنیا،  در  بلکه  و  منطقه  در  اسالمی 
مقابل  در  میخواهد  میکند  اعالم  اّدعایش  همه ِی 
هیچ  و  می ایستد  -که  ِبایستید  اسالمی  جمهوری 
است  این  نشان دهنده ی  بکند-  نمیتواند  هم  غلطی 
که روشی که آمریکا در این چهل سال در پیش گرفته، 
روش شکست خورده است، ]منتها[ این بی عقل ها باز 

دارند همان روش را تکرار میکنند.
»بی عقل«  میگوییم  اینها  به  دائمًا  ما  اینکه  خب، 
غیره،  و  »خبیث«  میگوییم  و  »احمق«  میگوییم  و 
مشکلی را حل نمیکند؛ مشکل آن وقتی حل میشود 
آنچه  راِه  در  و  بکنیم  میخواهیم  کار  چه  بدانیم  ما  که 
میخواهیم انجام بدهیم، به معنای واقعی کلمه حرکت 
کنیم و شأن خودمان و نقش خودمان و تأثیر خودمان 

را بشناسیم و معّین کنیم و پیش برویم. ما میخواهیم 
به  الهی  بر اساس احکام  نظامی، یک جامعه ای،  یک 
دنیا هست، هم  آن، هم سعادت  در  که  بیاوریم  وجود 
سعادت آخرت هست، هم پول هست، هم عّزت هست، 
هم قدرت ماّدی هست، هم سلطه ی بر همه ی مناطق 
توّجه  هم  هست،  معنوّیت  هم  هست،  دنیا  عمده ی 
هست. دیگران سلطه را با بمب اتم، یعنی با وسیله ِی 
بمب  اسالمی  نظام  ]اّما[  می آورند،  دست  به  جنایت 
اتم را حرام کرده. این احمقها حاال مدام تکرار میکنند 
»بمب اتم«؛ قبل از اینکه آنها بگویند، خودمان گفتیم 
مبانی  و  ما  مذهبی  مبانی  خالف  این  نمیخواهیم،  ما 
است.  دیگری  تسّلط  ما  تسّلط  بحث  است.  ما  فقهی 
به  کرده  پیدا  اسالمی  جمهوری  امروز  که  قدرتی  این 
هسته ای  غنی سازی  خاطر  به  است؟  اتم  بمب  خاطر 

است؟ ابدًا! مسائل دیگری مطرح است.

است  قائل  احترام  مّلت  این  ب��رای  اس��الم  دنیای 
به  ایستادگی اش،  خاطر  به  فداکاری اش،  خاطر  به 
ما  خب  »بصیرت«،  میگوییم  اینکه  بصیرتش.  خاطر 
جمعّیت،  این  از  و  جمعّیتیم  میلیون  چند  و  هشتاد 
از  نیستند،  مقوالت  وارد  و  نوجوانند  و  کودک  عّده ای 
مخالف  بعضی هایشان  هستند،  که  هم  ع��ّده ای  آن 
در  مجموعه ی  یک  که  است  این  معنایش  راهند؛  این 
این  پای  که  دارد  وجود  کشور  این  در  الزم  نصاِب  حّد 
این  مّلت  ایستادگی  معنای  ایستاده؛  محکم  حرف 
نفری یک چرندی در  اینکه شما می بینید یک  است. 
میزند  حرف  مبانی  خالف  یا  مینویسد  روزنامه ای  یک 
باب  ِمن  اینترنتی  بفرمایید  فرض  شبکه ی  فالن  یا 
مثال یک وسوسه ای را القا میکند، این تعیین کننده ی 
مّلت  مسیر  تعیین کننده ی  نیست؛  ایران  مّلت  مسیر 
ایران همین حرکت اصلی است که دارد حرکت میکند 

به سمت جلو، و روزبه روز هم پیش تر خواهد رفت.
این  در  داری��د  نقش  هم  شماها  است؛  ما  راه  این 
نقش  سپاه  همه ی  داری��د.  هم  مهّمی  نقش  زمینه، 
نقشهایی  کدام  هر  سپاه،  مختلف  بخشهای  دارد؛ 
نظامی  دستگاه های  و  دولتی  دستگاه های  دارن��د، 
بدانیم  ما  همه ی  دارند.  نقشهایی  کدام  هر  هم  دیگر 
بدهم  تشخیص  را  خودم  نقش  من  چیست؛  نقشمان 
خاطر  برای  نه  واقعی،  معنای  به  کنم  عمل  آن  به  و 
اینکه مردم بگویند عمل کرد، ]بلکه[ برای خاطر خدا. 
خدا  با  َامِرنا!)3(  فی  ِاسراَفنا  َو  ُذنوَبنا   َلنا  اغِفر  َنا  َربَّ
را  راه  این  کنیم.  قوی  و  کنیم  مستحکم  را  ارتباطمان 
معنای  به  امام  کرده.  باز  امام  کردند،  باز  خدا  اولیای 
امام  بود.  ولی  یک  بود،  صالح  عبد  یک  کلمه  واقعی 
حقایق  همه ی  خدا؛  راه  در  مؤمن  بود:  جوری  این 
حوزه ی دین برای دل این مرد واضح بود، روشن بود؛ 
دل سپرده بود به این راه و حرکت میکرد و میرفت. لذا 
آن روزی که این خبرها نبود و این همه جمعّیت نبود و 
حکومتی نبود و دولتی نبود و همه چیز دست دشمنها 
رژیم  به رأس  رو کرد  روز  آن  پهلوی،  رژیم  بود و دست 
را  او  کرد،  توبیخ  را  او  اصلی،  طاغوت  آن  به  طاغوت، 
مالمت کرد، به او بد گفت؛ یعنی مسئله اش مسئله ی 
رفت.  خواهد  پیش  جوری  همین  راه  این  است.  خدا 
ان َشاءا... جوانها نقش خودشان را بیابند، نوجوان ها 
مادرها  و  پدرها  کنند،  آماده  را  خودشان  ان ش��اءا... 
آماده  آینده  برای  ان ش��اءا...  را  نوجوان ها  و  جوانها 
ثابت قدم  مستقیم  صراط  در  را  خودشان  همه  و  کنند 

بدارند.
بدار.  ثابت قدم  مستقیم  صراط  در  را  ما  پروردگارا! 
پروردگارا! درجات امام بزرگوار را عالی کن. پروردگارا! 
مقاماِت  عالی ترین  و  برترین  در  را  شهدا  مطّهر  ارواح 
به  هم  را  ما  پروردگارا!  بده.  قرار  بهشت  عالِی  معنوِی 

آنها ملحق بفرما.

والّسالم علیکم و  رحمة ا... و  برکاته

بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعی از پاسداران و خانواده های آنان

کید آمریکا علیه سپاه و انقالب به جایی نمی رسد

نکوهش سکوت در برابر تروریست خواندن مدافعان ایران زمین
محمد حسین روشنک

دبیر جبهه مردمی مشهد برای همه
امشب و دو شب پیش پروردگار متعال با هدیه بزرگ ترین پاسداران انسانیت و اسالمیت 
به بشریت، زیباترین شب ها را خلق کرده است با وجود غم سیل که اثر فرعی دیگر نعمت 
باارزش خدای مهربان است، مردم جهان شادند که امام حسین)ع(، حضرت ابولفضل 
عباس)ع(، امام  زین العابدین)ع( عاقل ترین الگو های پاسداری ، جانبازی و آزادگی برای 

انسان ها در این سه شب به دنیا آمدند.

چه می شود کرد که قلدر و راهزن و تروریستی حرفه ای از نسل ما آدم ها بنامترامپدر 
شب تولد بزرگ الگوی پاسداری، پاسدارانی را که برای نزدیک شدن به الگوی خود امام 

حسین )ع( از جان و هستی خود مایه گذاشته و می گذارند تروریستخطاب می کند.
اشتباه  آدرس  دادن  با  ناآگاه  جمعیت  بین  در  کهدزد  نیستیم  نگران  ندارد،  اشکالی 

بگوید  دزدرا بگیرید اما بسیار زود واقعیت ها روشن خواهد شد که دزد 《ترامپ《 است.
 همرزمان قدیمی جنگ تحمیلی که همه، مردم ایران هستند، دلشان می سوزد وقتی 
می شنوند پاک ترین انسان های مدافع دشت عباس، خرمشهر، حمیدیه ، بوستان و 

... که در مقابل متجاوزین صدامی ایثاری جانانه کردند  را تروریست می  خوانند و دنیا 
ساکت است.

با خود می گویند کشور های اسالمی،  ایران در دوران جنگ تحمیلی  پیر مدافعان 
روسیه، چین، هند و ..را چه شده است؟ آیا فکر کرده اند 

ترامپ سرکش و قلدر اگر از این جسارت دیوانگی کمترین توفیقی که برای فضاسازی 
سیاست داخلی خود در  امریکا و پیروزی نتانیاهو در انتخابات الزم دارند احساس کند 

اینگونه دیوانگی ها را درمقابل آنها نخواهد داشت؟ 

 اما قلم اشک می ریزد وقتی می بیند اندک افرادی در داخل کشور به دلیل ناراحتی 
از بعضی رفتار های سیاسی سپاه، که شاید هم در موارد اندکی انتقادها درست باشد بر 

اقدام《ترامپ《فاسد ترین آدم حال حاضر دنیا لبخند به لب دارند.
 اما ضد انقالب خارج نشین و بعضی ها در داخل که به اقدامات《ترامپ《 امید واهی 
بسته اند بدانند اشتباه بزرگی مرتکب شده و می شوند مردم ایران اسالمی به ویژه یادگاران 
دفاع مقدس حامی »ارتشیان، جهادگران، پاسداران، و بسیجیان جان بر کف« هستند و از 

ضد انقالب، ناکامانی سرافکنده خواهند ساخت.

یادداشت


