قاضی زاده هاشمی

منعی برای انتخاب استاندار زن وجود ندارد
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر تسریع در انتخاب جایگزین
استانداران بازنشسته ،گفت :با این حال نقدی به وزارت کشور وارد است
زیرا در مدت معین برای انتخاب برخی از استانداران پیشبینی الزم
صورت نگرفت...

چهار شنبه  30آبان ماه 13 0 1397ربیع االول 1440
سال دوم شماره  8 0 348صفحه  0قیمت  500تومان
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تحلیل روز

گزارش ویژه

مقایسه تراکم ناخالص شهری در شهرهای منتخب

پراکندگی یا فشردگی شهری؟

استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد و
رئیس کمیسیون برنامه ریزی شهری کمیته برنامه ریزی
و گسترش علوم جغرافیایی وزارت علوم  ،تحقیقات و فن
اوری تراکم ناخالص شهری در...
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گفت و گوی ویژه

ملی پوش خراسانی تیم فوتبال پیوند از پایان یک سال
بیماریمیگوید

شروعی دوباره

در این شماره می خوانیم

دبیرمجمعروحانیونمبارزخراسانرضوی

شاید صنعت چاپ و چاپخانهها قبل از این که بیشتر وقت خود را برای آگهی
ترحیم و تراکتهای تبلیغاتی رستورانها و مراکز خرید اختصاص دهند؛ -یعنی
همان روزهایی که کتاب و سالشمار و روزنامه و محصوالت فرهنگی را در دستور
کار خود داشتند  -به عنوان یک شغل تمام فرهنگی شناخته میشدند.
در صفحه  3بخوانید

شهردارمنتخبمشهدمقدسدرشورایاداریسازماناجتماعی
فرهنگیمطرحکرد

رضایت مردم و افزایش
سرمایه اجتماعی

مدرن شدن با
هزینههای گران
بررسی صنعت چاپ مشهد در گذر زمان

تولد دوباره کارت سوخت
6

در صفحه  2بخوانید

6

استاندار جدید باید توسعه استان
را در نظر داشته باشد
2

راهیابی کاراتهکاهای خراسان
رضوی به تیم ملی

7

سکانس پایانی قانون منع به کارگیری بازنشستگان

لزوم رعایت خطوط قرمز
در انتصابات

بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان ،از  2روز پیش عمال هیچ دستگاه
دولتی یا نهادی که از بودجه عمومی و دولتی بهره می برد ،حق بهره گیری از
بازنشستگان را ندارد؛ بنابراین از روز یکشنبه بسیاری از مدیرانی که در تعریف
قانونی فوق قرار می گرفتند و بازنشسته محسوب می شدند ،صندلی شان را ترک
کرده و جای خود را به افراد جدیدی داده اند.
در صفحه  2بخوانید

«صبح امروز» کنوانسیون حقوق کودکان را بررسی میکند

جایی برای بچهها
نیست!

در صفحه  4بخوانید

sobhe.emrooz.news@gmail.com

منعی برای انتخاب استاندار زن
وجود ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر تسریع در
انتخاب جایگزین استانداران بازنشسته ،گفت:
با این حال نقدی به وزارت کشور وارد است زیرا
در مدت معین برای انتخاب برخی از استانداران
پیشبینی الزم صورت نگرفت و به اجبار افرادی
به عنوان سرپرست انتخاب شدند ،بنابراین از وزیر
کشور درخواست داریم تا هر چه سریعتر استانداران
را معرفی کنند.
سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی در خصوص
اج��رای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در
وزارت کشور و تعلل در انتخاب برخی از استانداران،
گفت :وزارت کشور این قانون را بر خالف برخی
از دستگاهها به موقع و کامل اجرا کرد ،متاسفانه
برخی از سازمانها این قانون را به صورت ناقص
اجرا کردند لذا برخی از بازنشستگان هنوز در ُپست
شغلی خود قرار گرفتهاند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی ،تصریح کرد :با این حال نقدی به وزارت
کشور وارد است زیرا در مدت معین برای انتخاب
برخی از استانداران پیشبینی الزم صورت نگرفت و
به اجبار افرادی به عنوان سرپرست انتخاب شدند،
بنابراین از وزیر کشور درخواست داریم تا هر چه
سریعتر استانداران را معرفی کنند.
وزارت کشور برای انتخاب استانداران با نمایندگان
مشورت کرده است
وی در توضیح اینکه آیا وزارت کشور در انتخاب
استانداران با نمایندگان مجلس مشورت کرده است
یا خیر ،ادام��ه داد :مسئوالن مربوطه قطعا برای
انتخاب مدیران و استانداران با مسئوالن محلی و
نمایندگان حوزه انتخابیه مرتبط مجلس مشورت
میکنند.
قاضی زاده هاشمی در م��ورد اخبار مربوط به
احتمال معرفی شهیندخت م��والوردی به عنوان
استاندار خراسان رضوی ،گفت :به نظر این موضوع
شوخی رسانهای بود زیرا خانم موالوردی شناختی به
حوزه خراسان رضوی ندارند و نسبت به این حوزه
شناختی ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه
در قانون منعی برای انتخاب استاندار زن وجود
ندارد ،تصریح کرد :موضوع جنسیت در این موضوع
مطرح نیست ،استاندار باید از تجربه در این حوزه
برخوردار باشد ،خانم موالوردی پیش از این در حوزه
مشاور رئیس جمهور فعالیت داشتند و تجربه کار
ستادی و اجرایی ندارند.
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لزوم رعایت خطوط قرمز در انتصابات
بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
از  2روز پیش عمال هیچ دستگاه دولتی یا نهادی
که از بودجه عمومی و دولتی بهره می برد ،حق
بهره گیری از بازنشستگان را ندارد؛ بنابراین از روز
یکشنبه بسیاری از مدیرانی که در تعریف قانونی
فوق ق��رار می گرفتند و بازنشسته محسوب می
شدند ،صندلی شان را ترک کرده و جای خود را به
افراد جدیدی داده اند.
البته برخی مدیران بازنشسته نظیر معاون
سیاسی دفتر رئیس جمهور ،رئیس فدراسیون
فوتبال و برخی دیگر از مدیران بازنشستهای که
هنوز کرسی مدیریتی را تحویل افراد جدید نداده
اند ،با بند و تبصره ها و مواردی که می توان آن را
به نوعی دور زدن در مورد برخی از آنها تلقی کرد،
تالش کرده اند ،به هر شکل ممکن صندلی خود را
حفظ کنند و همچنان نام مدیر را برای خود محفوظ
بدارند.
البته در این میان ،بودند مدیران بازنشسته
ای هم که خود را پیش از انجام هر کاری ملزم به
اجرای قانون می دانستند و بنا بر همین رویکرد،
بالفاصله پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس
و ابالغ رسمی آن توسط رئیس جمهور حتی پیش
از موعد و مهلت مقرر دو ماهه برای خداحافظی با
بازنشستگان ترجیح دادند ،قانون را اجرا کرده و به
منظور اجرای قانون و فراهم کردن زمینه گردش
نخبگان کرسی مدیریتی را ترک کردند .هرچه می
توان این افراد را که برای اجرای قانون پیش از مهلت
قانونی مقرر برای ترک کرسی شان پیش قدم شدند،
خادمان ملت دانست ،به همان اندازه باید در مورد
کسانی که به هر حربه ای متوسل شدند تا کرسی
مدیریتی را حفظ کنند ،باید تعبیر تشنگان قدرت
را به کار برد و بنا به تعبیر وزیر کشور «اگر نگوییم
این افراد دارای منافعی هستند که تالش می کنند،
بمانند ،حتما باید از آنها به عنوان افراد مشکوک نام
برد».
البته هرچند با پایان مهلت مقرر برای بهره گیری
از بازنشستگان در جایگاه های مدیریتی تاکنون
برای بسیاری از آنان سرپرست منصوب شده است،
روندی که در برخی انتصاب ها شاهدیم ،رویه کامال
ناامید کننده ای است که نمی توان خوشبینی به
آینده این تغییرات و اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستگان داشت .هرچند نمی خواهیم مخاطب
این گونه برداشت کند که نویسنده این مطلب
نسبت به همه چیز و همه اتفاقات القای بدبینی می

,,

اگر نگوییم این افراد دارای منافعی هستند که تالش می کنند ،بمانند ،حتما باید از آنها به عنوان افراد مشکوک نام برد

کند ،به طور جدی باید مسئوالن تدبیری بیندیشند بازنشستگان» ،قرار است زمینه برای بهره گیری
که در خصوص اج��رای قانون منع به کارگیری از سوگلی ها و آقازادگان فراهم شود ،همان بهتر
بازنشستگان این راه به سالمت طی ش��ود .این بود که چنین قانونی تصویب و اج��را نمی شد،
مسئله تنها و تنها منوط به این است که در جایگزین چون حداقل مسئوالنی که پیش از این عهده دار
کردن مدیران جدید با افراد بازنشسته بیش از هر مسئولیت ها و کرسی های مدیریتی بودند ـ با اینکه
چیزی به شایسته ساالری و تخصص توجه شود .بازنشسته محسوب می شدند ـ تجربیات الزم را بعد
روندی که برای نمونه در جریان انتصاب مدیرعامل از یک عمر کار در حوزه های تحت مدیریتشان به
شرکت ملی نفت نمی توان آن را دید .از طرفی دست آورده بودند .با اینکه چنین مدیرانی بر سر کار
شنیده هایی در خصوص به کارگیری برخی آقازاده بودند ،وضعیت چنین بود و مشکالت تا این اندازه
ها به جای مدیران بازنشسته به گوش می رسد که زیاد .حال تصور کنید برخی خبرها در ارتباط با به
این مسئله نیز یکی از معضالت و نگرانی های جدی کارگیری بعضی آقازادگان به جای مدیران بازنشسته
درست باشد؛ آن وقت چه شرایطی
کارشناسان و م��ردم در خصوص
ایجاد خواهد شد؟ بنابراین آقایان
عواقب پس از اجرای «قانون منع
مسئول باید توجه داشته باشند،
به کارگیری بازنشستگان» است؛
انتصابی انجام نگیرد که مردم
بنابراین مسئوالن و متولیان
هر نوع بهره گیری از
مثل معروف «از طال بودن پشیمان
مدیرانی که اصرار بر
انتصاب افراد جدید در نهادهای
ماندن دارند ،یا افرادی
گشته ای��م ،مرحمت فرموده ما را
دولتی و وزارتخانه ها حتما باید با
که تخصص و توانایی
مس کنید!» به کار ببرند .فرصت
وسواس بیشتری در این خصوص
الزم برای تصدی یک
بی نظیری با اج��رای «قانون منع
تصمیم گیری ک��رده و انتصابات
پست مدیریتی ندارند،
به کارگیری بازنشستگان» برای
ای��ن گ��ون��ه را از دای���ره تصمیم
رویکردی اشتباه است
کشور فراهم شده است تا از این
گیری هایشان خ��ارج کنند .در
و از آن بدتر بهره گیری
طریق ،عالوه بر گردش نخبگان و
حقیقت اگر قرار به بهره گیری از
از آقازادگان به جای
به کارگیری جوانان و افراد باتجربه
چنین نیروهایی است یا اینکه با
مدیران بازنشسته است
ای که پشت خط مدیران بازنشسته
اج��رای قانون «منع به کارگیری
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306022000985هیئت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی فاطمه
موسوی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه  147صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت  138مترمربع پالک  3511فرعی از  276اصلی واقع در بخش  13از محل مالکیت
رسمی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/08/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/09/14 :
محمدرضا رجایی مقدم  -رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان
( ) 8/356هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( )1721
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004804
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای سیدحمزه حسینی فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه  1صادره از تحت جلگه در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  14492/60متر مربع پالک شماره  8فرعی از 154
اصلی واقع در مزرعه و قنات سریه کمیشاه بخش  8حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای سیدحمزه حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/08/30تاریخ انتشار نوبت دوم  97/09/15م الف 1721
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

(  )8/358هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی () 1737
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004551هیئت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
مهدی برفرازی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه  1780صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  201/9متر مربع از پالک شماره  8فرعی از  9اصلی واقع
در اراضی ده کالغ بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم عزت فراهی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/08/30تاریخ انتشار نوبت دوم  97/09/15م الف 1737
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
(  ) 8/360هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی () 6324
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004582هیئت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت
کشت و صنعت شیرین رود دارای شناسه ملی  14005795112در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  223855/73متر مربع از پالک شماره  469اصلی واقع در
اراضی مزرعه شاهرود بخش  5رخ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاع مالکین پالک ثبتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/08/30تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/15
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له :علی یحیایی ازغندی فرزند الیاس به آدرس تربت حیدریه – مظفریه  10پالک 82
محکومعلیه-1:احمدمهنافرزندمحمدحسینبهآدرسکاشمر–سلطانیه4پالک-2–113اشرفسیاحبهآدرسکاشمرخیابانسیدمرتضی–جنبخیابانگازکلیفروشیکیکوکلوچهالهیجان
محکوم به  :مبلغ  275/000/000ریال بابت اصل خواسته محکوم علیه ردیف یک نیز به پرداخت 7/825/000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه و
خسارت تاخیر تادیه و مبلغ  13/750/000ریال بابت نیم عشر دولتی درپرونده کالسه40/961021
مورد مزایده :تعداد  5کارتن چای کله مورچه  24عددی  500گرمی  -2تعداد  6/5کارتن چای شکسته  24عددی  500گرمی  -3تعداد  19کارتن چای کله مورچه  80عددی
ً
 75گرمی  -4مقدار  23کارتن چای شکسته  80عددی  75گرمی  -5مقدار  28کارتن چای شکسته  60عددی  75گرمی که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ
204/580/000ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده  114قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ  1397/09/19از ساعت
 11الی  12ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت
ً
ً
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر  5روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل  %10بهای مورد مزایده نقدا
از برنده وصول خواهد شد .این مزایده به استناد ماده  118قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

مانده بودند ،ایده های نویی در فضای مدیریتی
کشور مطرح و به کار گرفته شود و از این رهاورد،
مردم و بخش های مختلف کشور بهره مند شوند.
این فرصت با رویکرد و هر نوع اقدام اشتباهی از
سوی مسئوالن می تواند به خطر و آفتی برای کرسی
های مدیریتی نیز تبدیل شده و مشکالت را بیشتر
کند .به نظر می رسد ،دولت و مجلس در ارتباط با
جانشین های مدیران بازنشسته باید دقت نظر و
حساسیت و نظارت ویژه ای بر این روند داشته باشند
تا کشور بتواند از فرصت طالیی پیش روی به بهترین
شکل ممکن در جهت بهره گیری از افراد جوان،
خالق و خوش فکر بهره گیرد و با ترکیب جدیدی به
مصاف مشکالت رفته و برای رفاه حال هرچه بیشتر
مردم و بهبود وضعیت کشور تالش کنند .در پایان
باید گفت ،هر نوع بهره گیری از مدیرانی که اصرار
بر ماندن دارند ،یا افرادی که تخصص و توانایی الزم
برای تصدی یک پست مدیریتی ندارند ،رویکردی
اشتباه است و از آن بدتر بهره گیری از آقازادگان به
جای مدیران بازنشسته است .اگر این رویکردها از
سوی مسئوالن در چیدمان ترکیب مدیریتی جدید
حاکم باشد ،تعبیر خطای بزرگ برای «قانون منع
به کارگیری بازنشستگان» گ��زاره ای درست می
تواند باشد؛ موضوعی که باید مسئوالن ،رسانه ها،
کارشناسان و مردم آن را خط قرمز خود بدانند.

گفتوگو
دبیر مجمع روحانیون مبارز خراسان رضوی

استاندار جدید باید توسعه استان را
در نظر داشته باشد

دبیر مجمع روحانیون مبارز خراسان رضوی گفت:
باید چهرهای در خراسان رضوی روی کار بیاید که
بتواند با تمام گروهها تعامل کند و نظر استاندار نیز
باید توسعه در استان باشد.
به گ��زارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین
علی عجم در خصوص چالشها و انتظارات پیش
روی استاندار جدید خراسان رضوی ،اظهار کرد:
در بررسی استانداران ،در نشستهای مختلف بین
گروههای سیاسی ،بیشتر جنبه توسعهای استان
مورد نظر بوده که استان باید به نحوی توسعه پیدا
کند.
وی افزود :طبق آمارهای موجود ،استان به لحاظ
توسعه نسبت به اصفهان ،کرمان ،شیراز و تبریز،
عقبماندهتر بوده ،با وجود اینکه امکانات بیشتری
چون هممرزی ما با چند کشور همسایه ،وجود منافع
بسیار زیاد از موقوفات آستان قدس و حدود 28
میلیون زائر در سال ،نسبت به این استانها دارد.
عجم بیان کرد :در عین حال مدیریت به گونهای
بوده که استان از نظر توسعه نسبت به استانهای
نامبرده عقبماندهتر بوده و چالشها و آسیبهای
اجتماعی آن بسیار زیاد است .بدین منظور دوستان
سیاسی افرادی را موردنظر قرار داده ،جمعبندی
کرده و نام آنها را در لیست قرار دادند ،بنا است که
آن را برای تهران بفرستند تا فردی مشخص شود که
بیشتر توسعه استان را در نظر داشته باشد و بتواند
استان را به وضعیت بهتری سامان دهد.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :مهمترین
مسئله استان توسعه آن بوده و مهمترین خواسته ما
از استاندار جدید این است که از شرایط موجود باال
بیاید و وضعیت بهتر شود.
دبیر مجمع روحانیون مبارز خراسان رضوی با
بیان اینکه یکی از عوامل عدم توسعه استان شرایط
خاص آن است ،عنوان کرد :از بخشهای مختلفی
روی استان نظر دارند و متاسفانه آنچه که باید اتفاق
بیفتد ،رخ نمیدهد و ممکن است ناگهان متوجه
شویم که فردی روی کار آمده که برخالف خواست
اکثریت است.
وی خاطرنشان کرد :علت اصلی این وضعیت
استان ،شرایط خاص آن است .متاسفانه افرادی
روی کار میآیند که با خواستههای جریانهای
سیاسی مطابقت ندارند .این بار نیز از همان قاعده
مستثنی نیست و افرادی هستند که از گذشته جلوتر
نبوده ،بلکه ممکن است مقداری سختگیرتر باشند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306022000986هیئت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر محبتی
فریمان فرزند محمد بشماره شناسنامه  177صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت  255/86مترمربع پالک  4903فرعی از  276اصلی واقع در بخش  13از محل مالکیت
رسمی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/08/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/09/14 :
محمدرضا رجایی مقدم  -رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان
(  ) 8/357هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( )1739
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004749هیئت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمد خرم آبادی فرزند علی بشماره شناسنامه  436صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  90/90متر مربع از پالک شماره  235اصلی واقع در اراضی
زینل بیک بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای صفرعلی عشقی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/08/30تاریخ انتشار نوبت دوم  97/09/15م الف 1739
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
( ) 8/359هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( )1735
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004579
مورخه  97/08/13موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای احمد حصاری فرزند حسین بشماره شناسنامه  107صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  1090مترمربع از پالک شماره  32فرعی از 63
اصلی واقع در اراضی نقاب بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای احمد حصاری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/08/30تاریخ انتشار نوبت دوم  97/09/15م الف 1735
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

(  ) 8/361هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی () 6382
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004748هیئت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
مریم صدیقی فرزند عبداله بشماره شناسنامه  25صادره از زبرخان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  112/31متر مربع از پالک شماره  36فرعی از  41اصلی واقع در
اراضی کاظم آباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم زهرا صبری شرق محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/08/30تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/15
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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بررسی صنعت چاپ مشهد در گذر زمان؛

مدرن شدن با هزینههای گران

تعطیلی خودروسازان به نفع کشور
است!

مهدیزاده :مالیات و انرژی هزینههای ما را باال برده است و ما نیازمند نگاه مهربانانهتری هستیم
محمدرضاسرساالری خبرنگار
sarsalari.m.r@gmail.com

نماینده شیراز در مجلس ،گفت :اگر واقعا خودرویی
با این کیفیت ،خدمات و امکانات از نظر آالیندگی،
مصرف سوخت و سایر موارد با این قیمت تمام شده
تولید میشود نشان از سوء مدیریت در خودروسازان
داخلی دارد و بهتر است این صنعت را تعطیل کنیم
بهرام پارسایی افزود :خودروسازان کشور ما با وجود
اینکه تنها خودروسازان دنیا هستند که محصول خود
را پیش فروش میکنند با این وجود  ۱۵هزار میلیارد
تومان به قطعهسازان بدهکار هستند.
وی اضافه کرد :در حال حاضر شاهدیم صنعت
خودروسازی کشور بعد از  ۵دهه حمایت انحصاری و
ایجاد بازار غیررقابتی ناموفق بوده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل  ۹۰قانون
اساسی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زمانی
که بحث ساماندهی بازار خودرو ،ایجاد فضای رقابتی
و کاهش تعرفههای واردات مباحثی مطرح میشد
خودروسازان اعالم میکردند که با این اقدامات تولید
داخل مورد هدف قرار میگیرد ،گفت :در شرایط
کنونی نیز خودروسازان اعالم میکنند با کمبود قطعه
برای تولید مواجه شدهاند و امکان تولید ندارند.
محصوالت خودروسازان کشور تولید داخل نیست
نماینده مردم شیراز در مجلس ش��ورای اسالمی
با اش��اره به اینکه خ��ودروه��ای تولیدی که توسط
خودروسازان تولید میشود محصول داخلی نیست و
قطعات آن وارداتی است ،ادامه داد :اگر خودروسازان
برای تولید از ارز با نرخ آزاد استفاده میکردند این امکان
وجود داشت تا اعالم کنند هزینه تمام شده آنها باالتر از
قیمت فعلی محصوالت است ،محصوالت خودروسازان
کشور در مقایسه با هر خودروساز با کیفیت ،خدمات و
امکانات باالتر گرانتر به فروش میرسند
ردپای دالالن در زنجیره تولید و عرصه قطعه
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با
تاکید بر اینکه در گذشته گزارشهای در خصوص
وج��ود مافیا خرید قطعه از قطعه س��ازان و فروش
چندین برابری آن به خودروسازان دریافت کردهایم،
عنوان کرد :اگر محصوالت تولیدی خودرو در کشور
گران تولید میشود دلیلی جز مافیا ،داللی و رانت در
بین قطعه سازان واقعی و خودروسازان ندارد.

شاید صنعت چاپ و چاپخانهها قبل از این که بیشتر
وقت خود را برای آگهی ترحیم و تراکتهای تبلیغاتی
رستورانها و مراکز خرید اختصاص دهند؛ -یعنی همان
روزهایی که کتاب و سالشمار و روزنامه و محصوالت
فرهنگی را در دستور کار خود داشتند  -به عنوان
یک شغل تمام فرهنگی شناخته میشدند.اما امروز
با آمدن دستگاههای پیشرفته چاپ اوال این صنعت از
حالت یک شغل هنری خارج شده و ثانیا کار بسیاری
از شغلهای دیگر را هم انجام میدهد و عمال چندین
شغل را از چرخه بازار خارج کرده است .سری به یکی از
چاپخانههای قدیمی مشهد که هنوز تقریبا و تحقیقا به
شیوه قدیم اداره میشود زدیم و با یکی از فعاالن قدیمی
این صنف به گفتوگو نشستیم« .حمید مهدیزاده» فعال
حوزه چاپ است که نزدیک به سه دهه از عمر خود را در
صنعت چاپ گذرانده ولی به خاطر عالقهای که به بوی
کاغذ و مرکب و حروف سربی دارد هنوز هم در این رشته
فعال است.مهدیزاده از خانواده تحصیل کردهای است و
با این که عالقه زیادی به تحصیل داشته ولی از نوجوانی
به صنعت چاپ اشتغال داشته و کار در این حوزه را به
تحصیل در آن زمان ترجیح داده است  .او که با کمترین

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور:

سرویساقتصادی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشورگفت:
25درصد ازدانشجویان دانشگاه علمی و کابردی قبل
از تحصیل در این دانشگاه شغل داشته اند و 50درصد
نیزبعد از فارغ التحصیلی شاغل شده اند که در مجموع
اشتغال دانشجویان این دانشگاه  75درصد است.
به گزارش صبح امروز ،محمد حسین امید شامگاه
دوشنبه در اختتامیه چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه
کارآفرینی و ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت
دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی که درهتل
پارس مشهد در حال برگزاری است ،با بیان این مطلب
افزود :اکنون بزرگ ترین مشکل کشور نرخ بیکاری است و
انتظار ما این است که دانش آموختگان علمی و کاربردی
به راحتی از این مشکل عبور کنند.
وی عنوان کرد :همه تالش دانشگاه علمی کاربردی

 5تا  14میلیون و خارجی از  16تا  30میلیون تومان،
ماشینلباسشویی از  4تا  15میلیون تومان و جاروبرقی
از  500هزار تومان تا  3میلیون تومان قیمت دارند.
رزقیان ادامه داد :ما در زمینه گاز نیز هیچ کمبودی
نداریم .گازهای ما بهترین گازها بوده که با کشورهای
اروپایی رقابت میکنند .اسنوا ،تکنو ،نیک کاال و
پادیسان ،گازهایی هستند که حرف اول را میزنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد در
خصوص مشکالت صنف خود ،تصریح کرد :یکی از
مشکالت ما این است که شرکتهای ب��زرگ ،کاالها
را به صورت مویرگی توزیع میکنند و کاالی فراوان
نمیدهند ،اگر کاالیی میدهند ،به صورت محدود به
برندشاپها است که آنها نیز در زمینه تولید مشکل
دارند.

این است که دانشجویانی تربیت کند تا زمانی که فارغ
التحصیل میشوند یا شاغل شوند و یا کارآفرین باشند تا
دیگران را به کار بگیرند و هدف دانشگاه در چندسال اخیر
که پرچم ارتقا کیفیت را برافراشته و چنین جشنوارههایی
نظیر حرکت را برگزار میکنند همین است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد:
امیدواریم شرایطی فراهم شود که دانشجویان علمی
کاربردی جزو کسانی باشند که با کمترین مشکل بتوانند
شغلی را بیابند و یا کاری خلق کنند.
امید با تاکید بر اینکه توسعه کیفی دانشگاه علمی
کاربردی در دستورکار است ،اضافه کرد :برای توسعه
کیفی دانشگاه ،در نظرداریم کیفیت دانشجویان ورودی
جدید را ارتقا بخشیم به این منظور سهمیه شاغلین حذف
شد تا دانش آموزان از طریق کنکور جذب شوند.
وی گفت :از میان  46هزار متقاضی حق التدریس،
 8هزار نفر با مصاحبههای دقیق جذب دانشگاه شدند؛

همچنان مدرسان فعلی موردارزیابی قرار میگیرند و این
ارزیابیهای مستمر خواهد بود .رئیس دانشگاه جامع
علمی کاربردی تاکید کرد800 :برنامه درسی در معرض
قضاوت ضینفعان قرار گرفته است تا بخشهای اجرایی
در بازنگری آنها نظر خود را ارائه دهند .همه سرفصلها
درسی دانشگاه بازنگری میشوند تا برنامههای بین
رشتهای ایجاد شود و امیدواریم خراسان رضوی در این
زمینه پیشگام باشد .امیدبا بیان اینکه درحال حاصر
نیاز ما توسعه تک درسها و تک پودمانها است،اظهار
کرد :اکنون امکان ایجاد دورههای پودمانی برای کسانی
که نیازمند دورههای آموزشی کوتاه مدت هستند ،وجود
دارد .در این راستا تعداد دورههای پودمانی دانشگاه از
 400به  700پودمان افزایش یافته است.
اختصاص تسهیالت ارزان قیمت به موسسان
شرکتهایدانشبنیان
وی ادامه داد :برای مراکز رشد و نوآوری و ایدههای برتر

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید
کرد :در تامین کاالهای اساسی
نه برای االن و نه برای آینده هیچ
مشکلی وجود ندارد.
علی فاضلی با اشاره به جلسه اتاق اصناف با وزیر
صنعت اف��زود :در این جلسه درب��اره تامین کاالهای
اساسی و قیمت این کاالها بحث شد و نتیجه این بود که
در تامین و عدم افزایش قیمت کاالهای استراتژیک هیچ
گونه مشکلی وجود نداد.
وی در ادامه با بیان اینکه درمورد سایر کاالها مشکل
تامین مواد اولیه وجود دارد که این موضوع با سرعت
بیشتری باید پیگیری شود ،تصریح کرد:در خصوص
تامین ارز و گشایش اعتبارات مورد نیاز این کاالها ،دولت
با دقت بیشتری عمل کند ،همچنین در خصوص توزیع

کاال نیز در جلسه با وزیر صنعت صحبت شد و قرار است
اقداماتی انجام شود تا این موضوع نیز به خوبی هدایت
شود .فاضلی درباره مشکل تامین مواد اولیه و افزایش
قیمت محصوالت غذایی توضیح داد :اتاق اصناف مرجع
رسیدگی به مشکل تامین مواد اولیه نیست ولی باید به
مشکل تولید در شرایط فعلی توجه کنیم و توقع نداشته
باشیم که با این وضعیت هیچ کاالیی گران نشود .نظام
پولی و ارزی کشورباید برای این مشکل نیز تمهیداتی
اتخاذ کند.
رئیس اتاق اصناف ایران به ادامه رکود در بازار اشاره
کرد و گفت :به دلیل این که نرخ ارز و طال طی چند وقت
گذشته تا حدودی کم نوسان بوده ،بازار نیز به رغم تمام
تهاجماتی که دشمن داشته تقریبا در ثبات نسبی به سر
میبرد اما فعال نتوانستهایم مسئله رکود را حل کنیم.

اعالم حذف کارت اتفاق افتاد.
با توجه به اینکه استفاده از کارت سوخت هیچ
مزیت مشخصی ب��رای دارن��دگ��ان نداشت ،کم کم
صاحبان خودروها استفاده از آن را متوقف کردند تا
جایی که بدون مصوبهای مشخص ،در سایه بنزین
تک نرخی ،سوختگیری بدون کارت سوخت دارندگان
خودرو انجام شد و حاال از پس گذرشت سه سال از
اجرای این طرح ،بار دیگر بنزین کارد را به استخوان
اقتصاد رسانده است و بازگشت کارت سوخت الزامی
برای کنترل این وضعیت است.
از شنبه تا بیست و یک روز دیگر تقاضا برای دریافت
ک��ارت سوخت جدید باید ارائ��ه شود تا از پس این
مهلت سه هفتهای طرح تازه دولتمردان برای بنزین
رونمایی شود.
یکی از ارزان ترینها
اگر مولفه قدرت خرید را کنار بگذاریم ،ایران پس از
ونزوئال ارزان ترین بنزین جهان را به فروش میرساند.
اتفاقا هم اقتصاد نفتی ونزوئال درگیر بحرانهای

وی با بیان این این که وضع بیکاری در کشور نامطلوب
است اما انتظار داریم دانشجویان علمی کاربردی از
این معضل در امان باشند .رئیس دانشگاه جامع علمی
کاربردی گفت :راهاندازی  10مرکز علمی کاربردی جدید
در کشور در دستورکار قرارگرفته است که سه مرکز در
استان خراسان رضوی خواهد بود.
 :تعدادی از مراکز علمیکاربردی که وابسته به
نهادهای دولتی از ابتدای سال جاری پذیرش دانشجو
جدید را متوقف کردهاند و برخی دیگر از مراکز نیز به دلیل
عدم کیفیت از ادامه فعالیت انصراف دادند و در مجموع از
هزار مرکز علمی کاربردی در سطح کشور طی سال جاری
 550مرکز پذیرش دانشجو داشتهاند.
وی ادام��ه داد :هیچ یک از مراکز علمی کاربردی
وابسته به نهادهای دولتی حذف نخواهد شد بلکه واگذار
میشوند اما اگر نخواهند واگ��ذار دانشجویان خود را
واگذار کنند،حذف میشوند.

ارز مسافرتی 14هزار و 66تومان شد
شعب منتخب بانکی روز
سه شنبه قیمت ف��روش ارز
مسافرتی را ب��دون کارمزد ۱۴
 ۶۶تومان اعالم کرده اند.
ه���زار و
شعب منتخب بانکهای ملی ،تجارت ،ملت،
سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی
به مردم را برعهده دارند ،روزانه بعد از دریافت نرخ
ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز
میکنند.
قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت 11
صبح به شعب منتخب اعالم و بعد از آن فروش ارز
مسافرتی در بانکهای عامل آغاز میشود .گفتنی
است ،تجربه هفتههای اخیر نشان داده که فروش
ارز مسافرتی در شعب محدود است و روزان��ه این

شعب به تعداد مشخصی از مسافران میتوانند ارز
بفروشند.
شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام
بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل،
بعد از ساعت  11آغاز کرده و به مسافران یورو را با
قیمت  14هزار و  66تومان و  6ریال میفروشند که
با احتساب کارمزد  7در هزار به رقمی حدود  14هزار
و  150تومان میرسد .نرخ امروز نسبت به روزقبل با
افزایش همراه بوده است.
به گزارش تسنیم ،مسافران خارج از کشوری که
اسناد و مدارک خواسته شده را به شعب بانکهای
عامل ارائه کنند میتوانند برای کشورهای همسایه
و مشترکالمنافع حداکثر  500یورو و برای سایر
کشورها تا  1000یورو خریداری کنند.

خبر ویژه
200هزار تومان را چه کسانی گرفتند؟
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ماهانه هر خودرو در کارت سوخت شارژ میشد تا
خرید م��ازاد بر سهمیه با پرداخت بهای آزاد بنزین
میسر شود.
بنزین سهمیهای در سال  ۱۳۸۶قیمتی معادل صد
تومان و بنزین آزاد یا غیر سهمیهای قیمتی معادل
 ۴۰۰تومان داشت .این قیمت سه سال دوام آورد تا
اینکه در سال  ۱۳۸۹قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای
به  ۴۰۰و قیمت هر لیتر بنزین غیرسهمیه ای۷۰۰ ،
تومان اعالم شد .فریز قیمت سوخت این بار چهار
سال به طور انجامید تا دولت یازدهم ،در اولین سال
فعالیت خود قیمت بنزین یارانهای را  ۷۰۰و قیمت
بنزین ازاد را هزار تومان اعالم کند .این چنین بود که
سال  ،۱۳۹۳تغییر قیمت بنزین رقم خورد تا اقتصاد
آماده خداحافظی با کارت سوخت شود.
هر چند بحث و جدل بر سر قیمت بنزین در قالب
گفتگوهای بودجه  ۱۳۹۴بسیار داغ بود اما با عدم
تغییر قیمت بنزین در این سال اتفاق مهمی رخ داد.
خرداد ماه بود که شارژ سهمیه در کارت سوخت بدون

که قابایت تبدیل به تولید محصول را دارند تسهیالت ارزان
ت دانش بنیان در
قیمت درنظر گرفته شده است که شرک 
جوار مراکز علمی کاربردی تاسیس کنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد:
 75درصد از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شاغل
میشوند .وظیفه ماست که افراد را بستری فراهم کنیم
تا افراد در زمینه عالیق و رشته تحصیلی خو د کار کنند.
امید در خصوص جشنواره دورن دانشگاهی حرکت
این دانشگاه ،تصریح کرد :هزار دانشجو ایدههای خود را
به این جشنواره ارسال کردند که از 81ایده برتر تقدیر شد.
امیدواریم معرفی این ایدهها باعث شود صنعت به سراغ
این ایدهها بیاید تا اشتغال ایجاد کنند .لذا ارتباط بین
ایدههای دانشجوبان مهارتی و سرمایه گذاران میتواند
این نوید را بدهد که در اشتغال کشور نقش موثری داشته
ن جشنوارهها
باشیم .وی اضافه کرد :امیدواریم از دل ای 
ایدههایی تولید شود که به اشتغال کمک کند.

مشکلی برای تامین کاالی اساسی نیست

تولد دوباره کارت سوخت

#پیگیری_خبر
خبر
در حال حاضر یک لیتر بنزین از یک بطری آب
معدنی ارزان تر است .موافقان و مخالفان آزادسازی
نرخ بنزین روزها را به تبادل نظر و فضاسازی مشغولند
و هرکدام استداللهای خود را مطرح میکنند
آخرین باری که زنگنه گرانی و سهمیه بندی را رد
کرد سوم شهریور ماه سال جاری بود از آن مقطع
تاکنون انواع و اقسام مصاحبهها برای آماده سازی
مردم صورت گرفته است .آن چیزی که واضح شده
این است که بازگشت کارت سوخت و سهمیه بندی آن
واضح است .همان کارت سوختی که تا چندی پیش
خبر خداحافظی با آن ،شنیده میشد.
روز گذشته با اطالعیه صادر شده از سوی شرکت
ملی پاالیش و پخش ف��راوردهه��ای نفتی مقرر شد
دارندگان خودرو و موتوسیکلت نسبت به دریافت کارت
سوخت اقدام نمایند چرا که سوختگیری با این ابزار از
این به بعد انجام خواهد گرفت.
گزارشهای رسیده نشان میدهد قوی ترین گزینه
در میان گزینههای حاضر تعیین سهمیه  ۶۰لیتری
برای هر خودرو در ماه است اما هنوز توافقی بر سر
قیمت م��ازاد مصرف خودروها حاصل نشده است.
پیشنهاداتی در خصوص تغییر هر دو نرخ یعنی نرخ
نبزین سهمیهای و نرخ بنزین آزاد نیز در دست بررسی
قرار دارد .گفته میشود در سه هفته پیش رو تصمیم
نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
کارت سوخت ،تولد دوباره
سال  ۱۳۸۶بود که کارت سوخت میهمان اقتصاد
ایران شد .این سوغات را دولت نهم با هدف صرفه
جویی در مصرف سوخت به دارندگان خودرو پیشکش
کرد و با جای گرفتن آن در جیبها ،سهمیههای

هم با هزینهای کمتر یا بیشتر این کار شدنی است اما
در صنعت چاپ صحبت میلیاردها سرمایه و هزینه
است تا بتوانی به حداقل استانداردها ،به لحاظ مکان
و تکنولوژی برسی .این امر از عهده اکثر همکاران
ما خارج است .تازه بعد ازاین هزینهها مگر چند سال
میتوانی چاپخانه خود را مدرن نگه داری؟ بعد دو یا سه
سال دوباره احتیاج به نو شدن داری .چرا که تحوالت در
این حوزه بسیار سریع اتفاق میافتد و با این هزینههای
گزاف توجیه اقتصادی مناسبی هم ندارد.

کالم آخر..
من کالم آخرم را ترجیح میدهم که به مسئولین
بگویم .ما در مورد صنف و همکاران صنعت چاپ که
مسئولیت دارند ،معضل چندانی نداریم اما به لحاظ
مسائل مالیاتی و ارزش افزودهها و البته هزینههای
انرژی بسیار مشکل داریم که امیدواریم با نگاه مهربانانه
تری که به شغلهای این گونه میشود ،مشکالت کمتر
شود .در پایان هم از شما و مجموعه صبح امروز که از
اصناف حمایت میکنید سپاس گزارم.

 75درصد دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی شاغل میشوند

افزایش 40تا 100درصدی لوازم خانگی در مشهد
رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی مشهد گفت :لوازم
خانگی داخلی و خارجی بین  40تا
 100درصد افزایش قیمت داشته است.
رضا رزقیان مقدم در خصوص افزایش قیمت لوازم
خانگی اف��زود :تمام کاالهای ایرانی و خارجی ما
وابستگی ارزی دارند که هنوز هیچ کاالی لوازم خانگی
با دالر  8یا  9تومان وارد نشده بلکه با دالر  4200تومان
بوده که اگر بخواهد با همان مبلغ  8یا  9هزار تومان وارد
شود ،قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه یخچال فریزر ،ماشینلباسشویی،
گاز ،جاروبرقی و چرخ گوشت از جمله اصلیترین
کاالهای لوازمخانگی ما به حساب میآیند ،عنوان کرد:
قیمت این کاالها مختلف است .یخچال فریزر ایرانی از

امکانات و مزایا در رشته چاپ سالها کار کرده است از
اوضاع حاکم بر بازار این روزهای کار گله مند است و
خواستار بها دادن بیشتر متولیان فرهنگ به این رشته
فرهنگی است .استاد حمید مهدیزاده تمام نوجوانی
و جوانی خود را در این حرفه صرف کرده و اکنون در
میانسالی انتظار توجه بیشتر از ناحیه صنف و مسئولین
مرتبط را دارد.
حرفه شما شاید یکی از شغلهایی باشد که نسبت به
گذشته بسیار تغییر کرده است .شما به عنوان یک با تجربه
در این حوزه،عمده ترین تغییرات را در چه میبینید؟
اگر منظور شما امکانات و تجهیزات مدرن صنعت
چاپ است من هم موافقم که این اتفاق افتاده و
تغییراتی در این مقوله به وجود آمده است .اما بیشترین
تغییری که قدیمیهای صنعت چاپ را این روزها اذیت
میکند،تغییر نگاهها به این هنر-صنعت و ازبین رفتن
بسیاری از حرمتها و احترامهایی است که در گذشته
،این شغل داش��ت .پ��دران ما و کسانی که استخوان
خرد کرده این کار بودند برای این شغل احترام خاصی
قائل بودند و بسیاری از آنها بی وضو دست به کاغذ و
حروف سربی نمی زدند .کتابهای مذهبی و ادعیه در
چاپخانهها به زیور طبع آراسته میشد و به این لحاظ
صنعت چاپ حرمت داشت ولی متاسفانه این روزها این
شغل محترم ،جایگاه خود را از دست داده و اگر بسیاری

از نظارتها وجود نداشت ،خدا میداند که صنعت چاپ
در حال حاضر چه وضعیتی داشت.
از ابزارآالت گفتید.از این منظر ،چاپ در این سالها
دستخوش چه تغییراتی شده است؟
بدیهی است که دستگاههای مدرن ،چاپ را کامال
دیگرگون کرده اند و امروزه تعریف چاپ کال با دو دهه
پیش تفاوت دارد .و هرروز هم شاهد ورود دستگاهها و
ابزارآالت جدید در صنعت چاپ هستیم و به اعتقاد من
این حرفه به هیچ وجه با گذشته قابل قیاس نیست.
تکنولوژی در چاپ ،امروز حرف اول و آخر را میزند و
چاپخانههای سنتی واقعا در این روزگار محکوم به فنا
هستند .تنها چیزی که واحدهای کوچک صنفی را در
حوزه چاپ سرپا نگه داشته عشق متصدیان این واحدها
به کار فرهنگی است و گرنه رقابت با چاپخانههای بزرگ
امروزی با این امکانات عمال محال است
بسیاری از چاپخانهها ،از جمله واحد صنفی خود شما
تغییرات زیادی را در نوع کار خود انجام نداده اند.چرا در
شغل شما پوست اندازی و تغییرو تحول این قدر مشکل
است؟
به نکته بسیار خوبی اش��اره کردید.ببینید به طور
مثال اگر یک فروشنده لباس بخواهد کار خود را از
روش سنتی در بیاورد با یک تغییر دکوراسیون ساده و
کم خرج میتواند این کار انجام دهد و در دیگر اصناف

فراوانی است هم اقتصاد نفتی ایران .ونزوئال از تورم
باال رنج میبرد و هم ایران از تورم در عذاب است .حاال
این دو کشور رتبه اول و دوم ارزان ترین بنزین جهان را
در اختیار دارند اما برای ایران این همه ماجرا نیست.
ارزانی بنزین در ایران در کنار قیمت باالی بنزین در
عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان ،قاچاق این
فراورده نفتی و دیگر انواع سوخت از ایران را رقم زده
است .حجم قاچاق به حدی است که نفس اقتصاد را
به شماره انداخته و حتی طنز تلخ و گزنده وزیر نفت
نیز مبنی بر «قاچاق بنزین به حمدا ...از همه مرزها
با موفقیت در جریان است» اندکی از بار سنگین آن
نمی کاهد .برخی آمارها حجم سوخت قاچاق شده از
ایران را تا روزی  ۲۰میلیون لیتر برآورد میکنند و این
بدان معناست که هزینه تخصیص یافته به بنزین یارانه
نه در جیب اتباع ایران که در حسابهای قاچاقچیان و
صاحبان پول کثیف قرار میگیرد.
عکس این مطلب همه تغییرات قیمت بنزین را در
پانزده سال گذشته نشان میدهد.

اجرای بسته حمایتی دولت از اقشار کمدرآمد آغاز شده
اما همچنان برخی ابهامات آن پابرجاست؛ اخیرا و با واریز
حقوق ،رقم حدود  ۲۰۰هزار تومانی به حساب برخی
اقشار واریز شده و بخشی دیگر از مشموالن ،این مبلغ
را دریافت نکردهاند.
به گزارش ایسنا ،با توجه به شرایط خاص اقتصادی
موجود ،دولت طرح حمایت از اقشار کم درآمد را در
دستور کار قرار داد و در آبانماه مصوب شد بستهای
نقدی و کاالیی در اختیار بخشی از جامعه که ظاهرا بیش
از نیمی از جمعیت را پوشش میدهند ،قرار گیرد.
درباره جزئیات بسته حمایتی ،اطالعرسانی دقیقی
تاکنون انجام نشده ولی کلیت آنچه در اظهارات مسئوالن
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیده شده ،نشان
میدهد که مرحله اول این طرح شامل مددجویان و
مشموالن کمیته ام��داد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی است؛ به طوری که به ازای هر خانوار و با
توجه به بعد آن از  ۱۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان ،کارت یارانه
سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و میتوانند با مراجعه
به فروشگاههای طرف قرارداد طرح ،اقدام به خرید اقالم
متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود کنند.
گ��روه دوم کارکنان هستند و طبق مصوبه دولت،
سازمان برنامه و بودجه مجاز شد برای کارکنان رسمی و
پیمانی کشوری و لشکری ،کارکنان قراردادی و شرکتی
و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی ،لشکری و
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد و سایر صندوقها که
مجموع پرداختی ماهانه آنها به کمتر از سه میلیون تومان
میرسد ،کمک جبرانی از طریق حسابهای بانکی
مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.
در حالی نحوه پرداخت نقدی و حقوقی از مهمترین

ابهامات این بسته به شمار میرود که تاکنون به طور
شفاف از سوی سازمان برنامه و بودجه به عنوان محل
اصلی تامین منابع مالی طرح بسته حمایتی و البته
محل پرداخت ماهانه حقوق کارکنان در بخشهای دیگر
اطالعاتی در مورد نحوه پرداختهای نقدی منتشر نشده
و مشخص نیست که به چه نحوی انجام میشود.
فقط اخیرا شریعتمداری  -وزیرتعاون ،کار و رفاه
اجتماعی  -مبلغ پرداختی به کارمندان دولت را ۲۰۰
هزار تومان اعالم کرده و گفته افرادی که کمتر از سه
میلیون تومان حقوق دریافت میکنند ،مشمول این بسته
میشوند.
به تازگی واریز حقوق در بخشهای مختلف انجام شده
است و البته هستند گروههایی که هنوز حقوق آبانماه
را دریافت نکردهاند و در این بین برای برخی رقم ۲۰۰
هزار تومان به همراه حقوق واریز شده است؛بهگونهای که
بازنشستگان و مستمریبگیران از جمله حقوقبگیرانی
هستند که برای گروههایی از آنها این مبلغ پرداخت شده
و در بین همین دو بخش هم هستند برخی مشاغل که
دریافتی نداشتهاند.
همچنین در مورد کارمندان هم که جزوی از گروههای
مشخص شده در مصوبه دولت برای دریافت جبرانی
هستند ،ظاهرا پرداختی انجام نشده و پرسوجو از برخی
کارکنانی که مشمول میشوند نشانی از دریافت مبلغ
جبرانی همراه حقوق ندارد.
اما اینکه آیا تمامی کارکنان در بخشهای دولتی و
سازمانهایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده
میکنند و کمتر از سه میلیون تومان درآم��د دارن��د،
مشمول دریافت جبرانی میشوند یا خیر؟ یا اینکه این
پرداخت تا چه زمانی و در چند ماه انجام میشود؟ به
همراه سایر ابهامات در مورد پرداختی به کارکنان در بسته
حمایتی بیپاسخ ماندهاند و مسئوالن مربوطه جزئیات آن
را اعالم نکردهاند.
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انگار دنیا خاکستری محض باشد و کودکی و بازی و
پاکی سرش نشود .انگار آدم روی زمین کم باشد و حتما
باید پای بچهای در میان باشد که عذر و تقصیری گناهی
را به گردن کوچکش بگیرد .به جای درست کردن دنیای
قشنگ ،به جای تدارک سیسمونی و عروسک ،به جای
ماشین کنترلی ،توپ و آبب��ازی ،یقه کودکیهایشان
را گرفتهایم وخیلی زود درگیر عقدهها و تحقیرها و
حقارتها بزرگسالی کردهایم .از نا مهربانی در حق آتنای
پارس آبادی گرفته ،تا بنیتا ،ملیکا ،امیرحسین ،ستایش،
و نوجوانان شوشتر ،از بیرحمی آدم بزرگها گرفته تا
لکهدار کردن دامن کوچکترها ،انگار میخواهیم ثابت
کنیم این دنیا جای خوبی برای بچهها نیست .این آدمها
حال و روزشان خوش نیست .این بچهها جایشان اینجا
نیست و قانون برای بغل کردن و دلداری دادنشان زیادی
پیر است.
چند روز پیش خبر تجاوز به پسربچههای  12ساله
شوشتری ،داغ دل تمام فعاالن کودک در این کشور
را تازه کرد .فرقی نمیکند این بچهها متعلق به کجای
ایران باشند .به مشهد ،تهران ،کرج یا شوشتر یا ...ما آنها
را سرمایههای این کشور میدانیم و از جای جای میهن
به احترامشان میایستیم و کمبودها را مطالبه میکنیم.
به احترام کودکان این سرزمین بار دیگر به کنوانسیون
حقوق کودکان میپردازیم و مواد قانونی آن را با منصوره
حسینی ،فعال حقوق کودکان بررسی میکنیم.
حقوق کوچک دربرابر ظلمهای بزرگ
فعال حقوق کودک و نوجوان با اشاره بیان مصادیق
قانونی ک��ودک آزاری گفت :بررسی ک��ودک آزاری و
علل و زمینه های بروز آن در قالب یک مشکل و آسیب
اجتماعی می تواند در شناخت مشکل و علل و بروز آن و
ارایه راهکارهای الزم برای پیشگیری و مقابله با آن بسیار
موثر و راهگشا باشد .اندیشمندان قرن حاضر را «عصر
کودکان» نامیده اند و امروزه کودکان در جایی که باید
امنترین مکان برای آنان باشد ،بیش از هر جای دیگر در
معرض خطر هستند.
در کنوانسیون حقوق کودکان  ۲۰نوامبر  ۱۹۸۹موارد
خشونت علیه کودکان در موارد زیر مورد بررسی قرار
گرفته است .ماده ( ۱۶حفظ محدوده خصوصی) :
-۱محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل
تعرض نیست .این محدوده که شامل همه جوانب
مربوط به امور خانوادگی ،مسکونی ،حیثیتی و مکاتبات
شخصی است ،نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب

در  7ماهه ابتدای سال صورت پذیرفت؛

آزادی 99زندانی با کمک خیران در مشهد
مدیر زن��دان مرکزی مشهد
گفت ۹۹ :زندانی جرایم عمد و
غیر عمد با کمک خیران از زندان
مرکزی مشهد آزاد و به جامعه بازگشته اند.
به گ��زارش مهر ،محمود اشجع صبح سه شنبه
در حاشیه مراسم آزاد سازی زندانیان جرائم عمد
و غیر عمد از زندان مشهد اظهار کرد :با تالش و
پیگیری واحد مددکاری زندان و کمک های مردمی
از ابتدای سال تا کنون تعداد  ۹۹نفر از مددجویان
دارای جرایم عمد و غیر عمد از زندان آزاد و به آغوش
خانواده بازگشتند.
وی افزود :با کمک خیران تاکنون  ۳۱۱میلیون
تومان به شاکیان این  ۹۹نفر زندانی پرداخت و

زمینه آزاد سازی این افراد و بازگشت آنان به جامعه
فراهم شده است.
مدیر زندان مرکزی مشهد بیان کرد :در اجرای
دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر کاهش
جمعیت کیفری این مرکز و با استفاده از ماده ۲۱۹
آیین نامه سازمان زندان ها از ابتداء سال جاری تا
کنون  ۱۳۰۱مورد مرخصی پایان حبس که منجر به
آزادی شده صادر واین میزان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۵۷.۷درصد رشد داشته است.
وی تصریح ک��رد :س��ال ج��اری شاهد افزایش
۱۴.۱درصد مرخصی به زندانیان ،افزایش ۱۰.۹
درصد خدمات و اقدامات مددکاری نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بوده ایم.

جایی برای بچهها نیست!

کودک با طناب یا با اشیاء ،کوبیدن به دیوار ،سوزاندن برای استفاده از شکل های خشونت آمیز تنبیه به گونه
با آب جوش یا مایعات داغ و یا استفاده از آتش سیگار ای خاص تأیید می کنند ،این قوانین اغلب تصریح دارند
(حدود ده درصد از کودک آزاریها ناشی از سوختگی که چنین تنبیهی باید «معقول» و (متعادل) باشد و
است شامل کودکان بدسرپرست میباشد) و تکان دادن بدین ترتیب تصمیم در خصوص تعیین میزان (معقول)
شدید است .هرچند موارد گزارش شده کودک آزاری در خشونت را بر عهده بزرگساالن ،فعاالن حمایت از کودک
مشهد نشان میدهد بسیاری از والدین مطلع نیستند و سرانجام دادگاه ها می گذارد .کمیته حقوق کودک این
که روشهای تربیتی که برای فرزند خودش استفاده گونه قوانین را برای انتقاد ویژه از آنها مدنظر قرار داده
میکنند مصادیق کودک آزاری محسوب شده و جرم است.
حسینی تصریح کرد :تعریف سوء استفاده جنسی
تلقی میشود.
از کودکان در بسیاری از جوامع شامل
اختالف نظر درباره حدود تربیت
هر گونه فعالیت جنسی با شخصی است
این فعال حقوق کودک و نوجوان
که راضی به این کار نباشد و یا رضایت او
بیان کرد :تعریف های کودک آزاری
ً
از مصادیق غفلت نسبت
قانونا معتبر نباشد .در مواردی که یکی
جسمی تحت تأثیر قوانین و مقررات
به کودکان می توان به
از طرفین به سن اعتبار رضایت نرسیده
و ارزشه���ای فرهنگی هر جامعه
ً
موارد ذیل اشاره نمود
باشد ،حتی اگ��ر راض��ی یا خ��ود باعث
خصوصا در زمینه تربیت اطفال
بی توجهی و غفلت
ب��رق��راری رابطه جنسی باشد می توان
و تنبیه و مجازات آن��ان ق��رار دارد.
جسمانی مانند ترک و به
طرف دیگر را به سوء استفاده جنسی
ضرب و جرح جزء خشونت است اما
حال خود رها کردن طفل
محکوم کرد.
در مورد این که آیا تنبیه های بدنی
و یا عدم رسیدگی به
خشونتی به نام غفلت
مانند پشت دست زدن ،پس گردنی
وضعیت تغذیه کودک
چند ماه پیش در اوایل تابستان سال
یا به پشت بچه زدن جزئی از خشونت
است .این عدم توجه
ممکن است به نتایجی
جاری ،خبری مبنی بر پرت شدن کودک
جسمی می شود یا خیر اختالف نظر
چون پرتاب شدن طفل
چهارساله مشهدی از بالکن خانه گزارش
وجود دارد .و همین امر باعث گردیده
از بلندی ،دسترسی طفل
شد .در بررسی جزئیات این حادثه متوجه
است که در مورد آزار جسمی تعریف
به اشیاء خطرناک مثل
شدیم ،والدین این کودک علیرغم حضور
واحدی وجود نداشته باشد.
چرخ گوشت روشن،
فرزند نوپای خ��ود در خانه و اط�لاع از
در بسیاری از کشورها ،قوانین
خروج وی از خانه و…
داشتن عدم وجود حفاظ مناسب در بالکن
جنایی یا مدنی (خانواده) یا هر دوی
شود
درب ورودی آن را باز گذاشته و در کسری و
آنها ،حق والدین و سایر سرپرستان را

,,

م��دی��رک��ل ام���ور ک��ودک��ان و
نوجوانان س��ازم��ان بهزیستی
کشور گفت :برای خانواده هایی که
کودکان دارای معلولیت را به فرزندخواندگی بپذیرند،
امداد ماهانه برقرار می شود و امسال مبلغ این امداد
ماهانه ۵۰۰ ،هزار تومان است.
به گ��زارش ایرنا ،محمد نفریه در دومین روز از
کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت در سالن تالش
افزود۱۵ :درصد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
تحت پوشش بهزیستی که به فرزندخواندگی می روند
به نوعی معلولیت دارند.
وی تصریح کرد ۲۰ :درصد کودکان بدسرپرست و
بی سرپرست که در مراکز شبانه روزی و شبه خانواده
بهزیستی نگهداری می شوند نیز دارای معلولیت

باند سرقت به عنف در مشهد متالشی شد
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت :اعضای باند حرفه
ای سرقت به عنف در شهر مشهد شناسایی و دستگیر
شدند.
سردار محمدکاظم تقوی افزود :در پی دریافت گزارش
سرقت از دو تبعه خارجی با تهدید اسلحه کلت ،شمشیر و
چاقو در مشهد موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :بنا به گفته مالباختگان ،سارقان در

خیابان عمار آنها را تعقیب و پس از تهدید وارد سوئیت
آنها شده سپس دست و دهان این دو نفر را بسته و مبلغ
پنج هزار و  300دالر به اضافه  175هزار دینار به همراه دو
دستگاه گوشی تلفن همراه را دزدیدند .دزدها همچنین
افراد مالباخته را با خودرو به حاشیه شهر منتقل و رها
کرده بودند .فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت :با
تالش پلیس متهمان شناسایی و دیشب در اقدامی
غافلگیرانه سه متهم این پرونده دستگیر و در بازرسی
از مخفیگاه آنها یک قبضه شمشیر ،دو قبضه چاقو و
یک دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.
تحقیقات از متهمان ادامه دارد.
محموله دام قاچاق در باخرز توقیف شد
فرمانده انتظامی باخرز گفت :دو دستگاه وانت نیسان
حامل  61راس دام قاچاق امروز در جاده باخرز  -تربت جام
توقیفشدند.
سرهنگ علی میرجردوی افزود :در این ارتباط تعدادی
متخلفدستگیروبهمرجعقضاییمعرفیشدند.
وی ارزش این محموله را  850میلیون ریال اعالم و بیان کرد:
دامهاقاچاقبهدامپزشکیباخرزتحویلشدهاند.
تصادفدرکاشمرقربانیگرفت
جانشین فرمانده انتظامی کاشمر گفت :برخورد بین
خودروهایی پی.کی و پراید در این شهرستان امروز یک کشته
و دو مجروح برجای گذاشت.
سرهنگ حسین یزدانی افزود :در پی این حادثه در جاده
روستایی عشرت آباد  -کاشمر بالفاصله نیروهای امدادی در
محل و دو مجروح سانحه را به بیمارستان انتقال دادند.
وی افزود :یکی از سرنشینان خودروی سواری پی.کی با اثر
شدت تصادف در صحنه جان باخت.

صادق شیخی

سرپرست معاونت آموزش
متوسطه وزارت آم���وزش و
پ��رورش از رای��زن��ی ب��رای اج��رای
قانون کاردانی پیوسته فنی و حرفهایها خبر داد
و گفت :تعامالت مربوطه در حال انجام است و
امیدواریم سال آینده به سرانجام برسد.
به گ��زارش ایسنا ،عبدالرسول عمادی ،درب��اره
پیوسته ش��دن دوره ک��اردان��ی ب��رای شاخه فنی و
حرفهای اظهار کرد :اجرای برنامه کاردانی پیوسته
در شاخه فنی و حرفهای از الزامات و جزو قوانین
کشور است.
وی اف��زود :در ح��ال رایزنی با دانشگاه فنی و
حرفهای هستیم تا هنرجویان ما در مقطع متوسطه
دوم در شاخه فنی و حرفهای ظرفیتهای خوبی

سهمیهشاغلیندربرخیرشتهشغلهایایندانشگاهحذفمیشود

رئیس دانشگاه جامع علمی ،کاربردی گفت :از
سال تحصیلی آینده سهمیه پذیرش شاغلین در
برخی رشته شغلهای این دانشگاه حذف می شود
تا دان��ش آموختگان بیشتری از دبیرستان ها و
هنرستان ها جذب این دانشگاه شوند.
به گزارش ایرنا ،محمد حسین امید دوشنبه شب
در مراسم پایانی ششمین جشنواره درون دانشگاهی
حرکت در مشهد با بیان اینکه توسعه کیفیت آموزش
جزو اولویت های دانشگاه جامع علمی کاربردی
است اف��زود :باید با ظرفیت سازی در رشته های
تحصیلی زمینه ای فراهم کنیم که دانشجویان
براساس تخصص و عالقه خود بتوانند شغل خود را
برگزینند.
وی اظهار داش��ت :از مجموع دانش آموختگان
دانشگاه جامع علمی  -کاربردی  75درصد شاغل
می شوند که از این تعداد  25درصد قبل از ورود
به دانشگاه شاغل بوده اند و  50درصد دیگر بعد
از دانش آموختگی از این دانشگاه شاغل شده اند.
همه تالش دانشگاه این است که دانشجویانی تربیت
کند که بعد از فراغت از تحصیل ،کارآفرینان اشتغالزا
باشند.
امید افزود :پارسال  36هزار نفر متقاضی تدریس
در این دانشگاه بودند که پس از بررسی دقیق سوابق
و دانش آنان پس از مصاحبه هشت هزار نفر جذب
این دانشگاه شدند.
وی اظهار داشت :ارزیابی مدرسین فعلی دانشگاه
نیز در دستور کار قرار گرفته که تا ارتقای سطح
دانش مدرسین استمرار خواهد داشت.
وی گفت 800 :برنامه درسی سه مقطع تحصیلی

دانشگاه جامع علمی – کاربردی در حال بررسی
است که بسیاری از این برنامه ها باید تفکیک یا
ادغام شود یا از بین آنها برنامه های بین رشته ای
ایجاد گردد.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی اف��زود:
برای تسریع در روند کار ،اختیار بخش پودمانی ها
به استانها تفویض شده و از آنجا که امکان تجمیع
برخی پودمانی ها وجود دارد ،بخشی از کسانی
که نیاز به دوره های کوتاه مدت دارند می توانند از
طریق دوره های پودمانی جذب دانشگاه شوند.
وی اظهار داشت :طی سه سال اخیر تعداد رشته
های پودمانی این دانشگاه از  400رشته و تک درس
به  800رشته و تک درس رسیده است.

به مناسبت هفته وحدت

تشرف گروه های اهل سنت به حرم
مطهر رضوی آغاز شد
مشهد -ایرنا -مدیر امور زائ��ران غیرایرانی آستان
قدس رضوی گفت :همزمان با هفته وحدت ،طبق
روال سالهای گذشته تشرف گروه های اهل سنت از
کشورهای مختلف به حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
آغاز شده است.
سید محمد جواد هاشمی نژاد روز سه شنبه در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :تاکنون  2گروه اهل
سنت از کشورهای چین و روسیه به حرم مطهر رضوی
وارد شده و مورد پذیرایی آستان قدس رضوی قرار
گرفته اند .وی اظهار داشت :در هفته وحدت امسال
حضور  6گروه متشکل از زنان و مردان اهل سنت از
کشورهای مختلف پیش بینی شده که تعداد اعضای
این گروه دست کم  20نفر از کشورهای پاکستان،
هند ،افغانستان و همچنین کشورهای عرب زبان
خواهند بود .وی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته
شده برای زائ��ران اهل سنت در حرم مطهر رضوی
گفت :روز دوشنبه هفته آینده نشستی با عنوان
'راهکارهای تحقق وحدت اسالمی با تاکید بر سیره
حضرت امام رضا (ع)' برگزار شده و از کتاب 'پیشوایان
شیعه ،پیشگامان وحدت' که به زبان های عربی ،اردو و
فارسی است ،رونمایی می شود.
مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی،
برگزاری محفلی برای بانوان اهل سنت و شیعه با
عنوان 'حیات طبیه' ،نشست ویژه بانوان با موضوع
'ترویج وحدت' با تاسی به سیره حضرت زهرا (س)،
بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی،
بازدید از مرکز پژوهش های اسالمی و همچنین حرم
شناسی را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای
زائران اهل سنت در هفته وحدت برشمرد.
هاشمی نژاد اف��زود :طی  2سال گذشته حضور
زائ��ران اه��ل سنت در ح��رم مطهر رض��وی بویژه از
کشورهای شبه قاره هند و افغانستان رو به افزایش
گذاشته و همچنین امسال شاهد گروه های اهل سنت
از کشورهای اروپایی بودیم.
وی اظهار داشت :زائران اهل سنت پس از زیارت
حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و آشنایی با مجموعه
آستان قدس رضوی ،ارتباط خود را قطع نمی کنند و
این ارتباط از طریق فضای مجازی با ارسال بسته های
فرهنگی به مراکز اسالمی که این زائران در آنجا حضور
دارند یا ارسال به صورت فردی استمرار دارد.
وی گفت :طی دهه پایانی صفر چهار هزار و 300
بسته فرهنگی از سوی آستان قدس رضوی به افراد
حقیقی و حقوقی اهل سنت در کشور های مختلف
ارسال شد.

دبیرسرویس

sadegh.sheikhi@ymail.com

دوباره فصل بهار باغ کاغذی در مشهد است .البته
قرار کتاب و مشتاقانش به وقت آبان بود اما بدالیلی
به آذر موکول شد و حاال همه منتظر لحظه دیدار
دوباره در نمایشگاه بینالمللی مشهد هستند .از
طرفی این اولین نمایشگاه کتابی است که مدیرکل
جوان ارشاد استان تجربه میکند و همه انتظار دارند
خودش را نشان بدهد .از طرف دیگر مدیریت شهری
جدید مشهد ،عرصه نمایشگاهی را فرصت خوبی
برای اجرای ایدهها و برنامههای خود میبیند و حتما
نقشههای زیادی را برای بهرهبرداری از این رویداد
کشیدهاست.
اما باید اعتراف کنیم در سالیان اخیر اصال دوست
خوبی برای یار مهربان خود نبودیم .از او فاصله
گرفتهایم و کار و دنیای مجازی حواسمان را حسابی
پرت کردهاست که البته شامل حال همه افراد جامعه
میشود .در این میان ،شاید اینطور بنظر برسد
مدیران و مسئوالن ارشد که در سطوح کالن شهری،
استانی و کشوری مشغول کار هستند کمتر فرصت
کتاب خواندن را دارن��د اما خیلی هم این فرضیه
درست نیست.
کتاب و کتابخوانی بهانه خوبی شد تا به سراغ دو
عضو ش��ورای اسالمی شهر مشهد برویم و از آنان
درباره اینکه چه میخوانند و چند موضوع دیگر این
حوزه سوال کنیم .نکته جالب اینکه «آتش بدون
دود» نادر ابراهیمی کتاب محبوب هردو عضو شورای
شهر مشهد بود.
بتول گندمی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی
شهر مشهد
مخالف با سانسور کتاب
کتاب ی��ازده جلدی«آتش ب��دون دود» اثر نادر
ابراهیمی ،رمان محبوب من است و تقریبا تمام آن را
خواندهام و آخرین کتابی که خواندهام نیز با موضوع
بحران مجموعههای نفتی بود که سازمان اقتصادی
پارس جنوبی عسلویه آن را تدوین کردهاست که یک
جلد آن به من و جلد دیگر آن نیز به مجموعه بحران
شهرداری تقدیم شدهاست .این اثر بسیار منظم
و دقیق است و در آن ایدههای خوبی را در حوزه
مدیریت بحران ذکر کرده است.
حوزه عالقهمندی من بیشتر رمانهای تاریخی و
ادبیات است اما در دوسال گذشته بیشتر مطالعاتم

معطوف به حوزه مسئولیتم بودهاست.
من در دورانی که کسوت معلمی داشتم تاکیدم
همواره در دو بازه زمانی قبل از تعطیالت نوروز و قبل
از تعطیالت تابستانی تعریف بستههای مشخص از
کتاب برای مطالعه بود .خود من نیز اینگونه بودم
و سعی کردم فرزندانم را نیز به همین شکل تربیت
کنم .شاید همه در ایام تعطیالت سعی میکردند به
تفریح بپردازند اما دغدغه من این بود که چه بخوانم.
مدتی هم که به کتابخانه معلم میرفتم و آنجا
مسئولیت داشتم ،انگیزه بسیار خوبی برای کتاب
خواندن و تشویق پسرانم به این امر بود.
کتاب را باید متناسب با نیاز این نسل به آنها
معرفی ک��رد .فکر میکنم رم��انه��ای تاریخی و
داستانهای موفقیت زن��ان میتواند در افزایش
اعتماد بهنفس نسل امروز دختران بسیار موثر باشد.
در حوزه پسران نیز با توجه به اینکه با نسلی سردرگم
و فاقد اعتماد بهنفس کافی روبرو هستیم ،کتابهای
موفقیت و آثاری که انتقال دهنده راه و روش درست
زندگی باشد حتما مفید است.
گذشته ما اینگونه بود که بسیاری از پند و اندرزها
را معموال از بزرگترها به ما منتقل میشد و آن را آویزه
گوش میکردیم اما امروز بدلیل فاصلهای که بین
نسلها اتفاق افتادهاست و عدم ارتباطات مناسب
و کافی بین فرزندان و والدین ،این انتقال بخوبی
صورت نمیگیرد و کتاب میتواند این خال را پر کند.
یک اشکال اساسی که ما بعداز انقالب به آن توجه
نکردیم و در رفتار ما بعنوان متولیان جامعه سر زد
این بود که فکر کردیم هرچیزی که ما دوست داریم
مردم هم باید همان را بخوانند و ذائقه مردم را در

کتابخوانی مورد توجه ما قرار نگرفت.
خاطرم هست در دهه شصت هروقت نمایشگاه
کتاب برگزار میشود ،عمده آثار مربوط به حوزه دینی
بود البته گرایش ما و جامعه آن روز تقریبا همین بود.
کمی جلوتر که آمدی کتابهای علوم تربیتی در
نمایشگاهها خودنمایی میکرد .در دهه هشتاد
ذائقهها تغییر کرد.
چیزی که میتواند در جذب جامعه به کتابخوانی
موثر باشد توجه به ذائقه مخاطب و به حداقل
رساندن سانسور و حذف اس��ت ،اگرچه معتقدم
کال نباید وجود داشته باشد زیرا انسانها آزادند و
تفاوتشان در سایر موجودات در قدرت تفکر و تعقل
است و ما نمیتوانیم اجباری عمل کنیم؛ نمیتوانیم
ب��ه کسی دس��ت��ور بدهیم چ��ه کتابی را بخواند.
متاسفانه بدلیل سانسور شدید ،مردم شفافیت الزم
را نمیبینند و وقتی متوجه میشوند کتابی مورد
سانسور قرار گرفتهاست و یا دربرگیرنده همه نگاه
نوسینده اثر نیست ،کمی نسبت به آن کتاب دچار
تردید میشوند.
احسان اصولی
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر
مشهد
با دست پر میآییم
درحال حاضر مشغول خواندن کتابهای «دین
و شادی» و رمان « آتش بدون دود» نادر ابراهیمی
هستم و هر شب بخشی از یک کتاب را می خوانم.
یکی از تاثیرگذارترین کتابهایی که تا امروز
خواندم « ایرانیان» اثر دکتر کاتوزیان است که
بنظر من کتاب بسیار ارزشمندی اس��ت .کتاب
«اقتدارگرایی در اثر قاجار» دکتر محمود سریعالقلم

نیز از آن دسته کتابهای خواندنی و محبوب من
است و برای نسل جوان مخصوصا در تحوالت امروز
کتاب خوبی است.
یک بخش از فعالیتهای صورت گرفته توسط
مدیریت شهری در ح��وزه کتاب و کتابخوانی،
بحث زیرساختی است که شامل ساخت کتابخانه
مرکزی مشهد است که سالها متوقف شده بود و
دوباره به جریان افتادهاست و تا دهه فجر افتتاح
میشود.
همچنین با نهاد کتابخانهها به این توافق رسیدیم
از نیم درصدی که باید به کتابخانهها کمک کنیم در
فرهنگسراها و مجاورت آنها قرائتخانه ساخته
شود .تامین و تجهیز کتابخانههای مساجد ،کانون
ی فرهنگی ،شوراهای محالت و فرهنگسراها نیز
ها 
در دستور کار قرار دارد.
در نمایشگاه کتاب امسال نیز حضور پررنگی
خواهیم داش��ت و برنامههای وی��ژهای را ب��رای آن
پیشبینی کردهایم .تاریخ نمایشگاه را نیز علیرغم پر
بودن تقویم نمایشگاه مشهد ،از آبان ماه به آذرماه
تغییر دادیم تا این نمایشگاه بعداز اربعین برگزار
شود .این تغییر از بسیاری جهات به نفع ناشران و
کتابدوستان بود مخصوصا اینکه دو تعطیلی در این
ایام قرار دارد و باعث رونق بیشتر نمایشگاه میشود.
از طرفی بخش مهمی از برنامههایی که برای هفته
کتاب و کتابخوانی پیشبینی کردهایم در نمایشگاه
متمرکز میکنیم تا به جذب مخاطب نمایشگاه نیز
کمک کنیم و تبدیل به یک رویداد شهری شود .سعی
داریم این ایام را با توجه به مناسبتهایی همچون
هفته کتاب و پژوهش ،در تقویم نمایشگاهی نیز به
ثبت برسانیم.

فیلم بازی

برای کاردانی پیوسته داشته باشند.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه قصد داریم از ظرفیتهای
دانشگاه فنی و حرفهای استفاده کنیم گفت :اجرای
این برنامه کمک میکند تا گرایش به رشتههای فنی
و حرفهای افزایش یابد و جریان پیوستهای میان
هنرستان و آموزشکدههای فنی و حرفهای برقرار شود.
ع��م��ادی درب���اره زم���ان پنج س��ال��ه ش��دن دوره
تکنسینی فنی عنوان کرد :تعامالت مربوطه در حال
انجام است و امیدواریم سال آینده به سرانجام برسد
و زمینههای اجرایی الزم فراهم شود .ما خواهان آن
هستیم که تمام هنرجویان شاخه فنی و حرفهای
بتوانند مستقیما وارد دانشگاه شده و تکنسین
شوند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

من زن مادر شوهرم شده ام !
زن جوان که از ترس آبرو و شرایط اقتصادی تن به یک ازدواج
اجباری داده بود وقتی دید شوهرش دست به خوشگذرانی
و سرقت میزند برای رهایی حکم جلب همسر و خانواده
شوهرش را گرفت.
ریشه همه اختالفات و ماجراهای تلخ زندگی من به مادر
شوهرم باز می گردد .به طوری که گویی او مرا برای خودش
خواستگاری کرده بود ،درحالی که پسرش هیچ چیزی
از همسرداری و ازدواج نمی دانست .او همه اوقاتش را با
دوستانش می گذراند و دزدی  theftهای آشکار و
پنهانش آبرویم را برده بود .تا جایی که اکنون  3سال است از
پلههای دادگاه باال و پایین می روم تا از این زندگی فالکت بار رها
شوم  .زن  23سالهای که حکم جلب همسرش را در دست
داشت ،با بیان این که  3سال از زیباترین روزهای جوانیام را در
مسیر رفت و آمد به پاسگاه و دادگاه و انواع شکایت از همسرم
گذرانده ام ،در تشریح سرگذشت خود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت :در سن
 16سالگی و درست زمانی که با عشق و عالقه درگیر درس و
مدرسه بودم یکی از بستگان نزدیک مان مرا برای خواهرزاده
اشخواستگاریکرد.
اگرچه به خاطر چهره زیبایی که داشتم خواستگاران زیادی
در بستگان منتظر اشاره ای از جانب ما بودند ولی من نه تنها
آمادگی ازدواج را نداشتم بلکه بیشتر به تحصیل عالقه مند
بودم ولی در نهایت با رفت و آمدها و چرب زبانی های مادر
خواستگارمدرحالیتنبهاینازدواجدادم کهخانوادههمسرم
ازنظراقتصادیوضعیتیمناسبتترازماداشتند.
چند ماه اول بعد از برگزاری مراسم عقدکنان همه چیز
رنگ خوشبختی داشت و خانواده همسرم نیز خیلی مرا
دوست داشتند .اما آرام آرام رفتارهای همسرم به کلی تغییر
کرد«.جمال» کمتر به خانه ما می آمد و خانواده اش نیز رفتاری

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها ،بافتها و
محوطههای تاریخی سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری گفت :آسبادهای
خ��واف شانس زی��ادی ب��رای ثبت جهانی دارن��د،
اقدامات الزم برای ساماندهی و تشکیل پرونده
آسبادها در حال کامل شدن است.
به گزارش ایسنا ،سیدهادی احمدی روئینی
گفت :ه��م��ک��اران م��ا مشغول ارزی��اب��ی شرایط
آسبادها برای ثبت جهانی هستند و خوشبختانه
شانس آنها برای ثبت جهانی باالست.
وی اف��زود :اقدامات الزم ب��رای ساماندهی و
تشکیل پرونده آسبادها به سرعت در حال کامل
شدن است ،در بازدیدی که از آثار باستانی خواف
داشتیم تعدادی از آث��ار ثبت ملی نبودند اما
بسیاری از مالکان اطراف این آثار با رضایت کامل
خواستار همکاری برای ثبت ملی آثار بودند.
احمدی روئینی عنوان کرد :بعد از ثبت ملی
آثار تاریخی ،حفاظت از آنها مهم است و تعدادی
از آثار در بافت تاریخی و در محدوده شهر است و
مردم و مسئوالن باید در نگهداری از این آثار کوشا
باشند.
وی گفت :ما برای حفظ آثار کمک میکنیم اما
به نظر میرسد برای حفظ آثار تاریخی در شهرها
به خصوص روستاهایی که اخیرا شهر شدهاند،
برنامهای وجود ن��دارد .آثار تاریخی ثروتهایی
هستند که ب��یارزش به نظر می رسند ولی در
دراز مدت ابزارهای توسعه پایدار شهر محسوب
میشوند اما در شهرها ساخت و سازهای ناهمگون
ایجاد شده و این آثار را تهدید میکند.
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها ،بافتها
و محوطههای تاریخی ادام���ه داد :سیمای
روستاهایی که شهر میشوند به سرعت تغییر
میکند که با کمک شهرداریها و بنیاد مسکن
باید تالش شود تا هویت روستا و شهر حفظ شود.
احمدی روئینی گفت :آثاری در خواف داریم
که در سطح ملی و جهانی هستند ولی یک سری
آثار نیز از لحاظ حفاظت وضع مناسبی ندارند
و ما با کمبود اعتبار مواجه هستیم ،برای آثاری
که وضعیت اضطراری دارند باید کاری بکنیم اما
بدون همکاری مردم و نهادهای شهری ،حفاظت
از این آثار غیرممکن است.
وی از س��ازم��انه��ای م���ردم ن��ه��اد و ج��وان��ان
درخواست کرد تا مدیران شهری را به حفاظت
بیشتر از آثار تاریخی ،ترغیب کنند.

رایزنی برای 5ساله شدن هنرستانها در سال آتی

خبر
خودخواهانه و متکبرانه را در پیش گرفتند .بی توجهی و کم
محبتی های جمال تاثیر عجیبی بر روح و روانم گذاشته بود
تا جایی که گاهی چند ماه نیز می گذشت و او به دیدارم نمی
آمد .شنیده بودم با دوستان نابابی رفت و آمد می کند و گاهی
عوارض مصرف مواد مخدر را نیز در چهره اش مشاهده می
کردم .بعد از مدت ها که به منزل پدرم می آمد مبالغی پول
از کیف دستی یا کشوی میزم سرقت می کرد و من با دیدن
این صحنه ها بسیار متاثر می شدم ولی از بازگوکردن ماجرا
برای خانواده ام وحشت داشتم چرا که می ترسیدم کار به
رسوایی و آبروریزی بینجامد .با وجود آن که پدر و مادرم نیز
متوجهخالفکاریهایجمالشدهبودندواختالفاتبیندو
خانواده شدت گرفته بود اما خانواده ام به خاطر ترس از حرف
مردم و جلوگیری از آزارهای روحی من عروسی باشکوهی
گرفتند و برای سربلندی من نزد خانواده همسرم زیر بار قرض
و بدهکاری رفتند .خالصه زندگی مشترک من درحالی آغاز
شد که گویی مادر جمال مرا برای خودش خواستگاری کرده
بود چرا که جمال هیچ مسئولیتی روی دوش خود احساس
نمی کرد .او حتی با لباسهای بیرون از منزل می خوابید و
نمی گذاشت دست به جیب هایش بزنم .سرکار نمی رفت و
هزینه های رفیق بازی هایش را از مادرش می گرفت .جمال
مدام مرا به خانه پدرم می فرستاد تا با دوستانش که به خانه ما
می آمدند خوش بگذراند .مادر او نیز هیچ توجهی به اعتراض
های من نمی کرد .دیگر به دختری افسرده و غمگین تبدیل
شدهبودموراهبازگشتینداشتم.کاربهجاییرسیدکهخواهر
کوچک جمال هم مرا کتک زد ولی صدای همسرم درنیامد.
وقتی دیدم هیچ آینده روشنی کنار جمال ندارم از او و خانواده
اش شکایت کردم و درحالی که  20سال بیشتر نداشتم ،راه
کالنتری را پیش گرفتم .اما ای کاش به خاطر ترس از حرف
مردم ساکت نمی ماندم و در همان دوران نامزدی ،آینده ام را
در کنار پسری نازدانه و بی عرضه تباه نمی کردم .

از آتش بدون دود تا نه به سانسور کتاب

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش؛

پرداختماهانه 500هزارتومان

حوادث
 4،5میلیارد ریال کاالی قاچاق در گناباد کشف شد
فرماندار گناباد گفت :چهار میلیارد و  562میلیون ریال
انواع کاالی قاچاق طی هفت ماه گذشته امسال توسط
فرماندهی انتظامی و گشتهای مشترک بازرسی و نظارت
اداره صنعت و معدن و تجارت در این شهرستان کشف شد.
حامد قربانی روز سه شنبه در نشست کمیسیون
هماهنگی مقابله با کاالی قاچاق گناباد افزود :بیشترین
کاالهای قاچاق شامل سوخت ،لوازم آرایشی و بهداشتی،
لوازم خانگی  ،سیگار و پوشاک است.
وی به نامگذاری امسال به عنوان 'حمایت از کاالی ایرانی'
اشاره و بیان کرد :باید با هم افزایی بیشتر مسئوالن و دست
اندرکاران ذیربط و عزم جدی ضمن صیانت از تولیدات
داخلی و سرمایه های ملی با قاچاق کاال برخورد قاطع
شود .فرماندار گناباد ادامه داد :با توجه به تفاوت زیاد قیمت
سوخت در ایران با کشورهای همجوار و موقعیت گناباد از
نظر نزدیکی با مرزهای شرقی قاچاق سوخت طی چند ماه
گذشته در این منطقه افزایش یافته لذا باید با نظارت بیشتر
از این معضل جلوگیری کرد .سرهنگ ابوالحسین وفایی
معاون فرماندهی انتظامی گناباد هم از کشف هشت هزار و
 400لیتر سوخت قاچاق از ابتدای آبان ماه جاری تاکنون در
این شهرستان خبر داد.

غفلت چند دقیقهای این حادثه تلخ اتفاق افتاده است.
مادر این طفل چهارساله درب��اره جزئیات این حادثه
گفت :او را به پدرش سپردم و برای انجام کاری رفتم.
در حالی که درب وردی بالکن به دلیل گرمای هوا باز
بود .پدرش برای گرم کردن غذا به آشپزخانه رفته بود که
متوجه سقوط جسمی به داخل حیاط شد.
حسینی گفت :از مصادیق غفلت نسبت به کودکان
می توان به موارد ذیل اشاره نمود بی توجهی و غفلت
جسمانی مانند ترک و به حال خود رها کردن طفل و یا
عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه کودک است .این عدم
توجه ممکن است به نتایجی چون پرتاب شدن طفل از
بلندی ،دسترسی طفل به اشیاء خطرناک مثل چرخ
گوشت روشن ،خروج وی از خانه و… شود.
غفلت و اهمال از جهت پزشکی .این نوع از غفلت،
زمانی است که اهمال والدین در مواقع بیماری کودک
و تأخیر در مراجعه به پزشک منجر به تأخیر در مداوا و
حاد شدن بیماری و در مواقعی از دست رفتن کودک
می شود.
غفلت هیجانی :مانند محبت نکردن کافی به کودک،
بدرفتاری شدید یا مزمن با همسر خود در حضور کودک
و یا برخورد نامناسب با دیگر اعضای خانواده که همگی
ممکن است کودک را در معرض خطرات شدید عاطفی
قرار دهد.
غفلت از جهت تعلیم و تربیت :این نوع از غفلت
عبارت است؛ عدم توجه و رسیدگی به وضعیت تحصیلی
کودک ،بی اطالعی و یا بی توجهی به ترک تحصیل
یا فرار از مدرسه که معموالً در خانوادههایی که از نظر

تحصیالت و پایگاه اجتماعی در رتبه پایین ترین قرار
دارند رخ می دهد .همچنین پایین بودن سطح درآمد
خانواده ،زیاد بودن تعداد بچه ها و ناآگاهی والدین نیز
می تواند از علل این نوع غفلت باشد.
طرد کودکان شکل افراطی غفلت است .برخی اوقات
تصمیم به طرد کودک برخاسته از نبود ساز و کارهای
حمایتی یا در اثر فشار فرهنگی سنتی است .در برخی
کشورها کودکان به دلیل عدم توانایی والدین در فراهم
نمودن معیشت زندگی ،یا باور آنان مبنی بر این که
فرستادن کودک به خانواده ها یا مؤسسه هایی که دارای
منابع بیشتری هستند تنها راه اطمینان از داشتن یک
آینده بهتر برای کودکانشان است ،طرد می شوند .در
بسیاری از گزارش های کودک آزاری ،غفلت ،بیشترین
رقم را نشان می دهد.
تفاوتی کُشنده
بی
ِ
تعریف کنفرانس بین المللی سوء رفتار روانی کودکان
و جوانان در سال  ،۱۹۸۳از بدرفتاری روانی ،عبارت
است از« :هرگونه رفتار با کودک که طبق استانداردهای
اجتماعی و نظر متخصصان ،از نظر روان شناختی آسیب
زا باشد .یعنی هرگونه رفتاری که بر عملکرد رفتاری –
شناختی و عاطفی و جسمی کودک تأثیر سوء داشته
باشد .بد رفتاری روان��ی با کودک خوانده میشود».
میتوان گفت به لحاظ این که سایر ان��واع خشونت
(جسمی ،جنسی و غفلت) با نوعی بدرفتاری روانی
همراه است لذا خشونت روانی علیه کودک نه تنها می
تواند به شکلی مستقل رخ دهد بلکه می تواند به عنوان
نتیجه قهری و تبعی هریک از خشونت های جسمی،
جنسی و یا غفلت باشد.
حال سوال اینجاست علیرغم اتفاقات تلخی که
برای کودکان این کشور افتاده است چه تمهیداتی
اندیشیدهایم؟ کودکانکار که قشر آسیبپذیرتر و
غیرقابل انکار جامعه هستند تحت چه حمایتهایی
جهت جلوگیری و کاهش خشونتهایی که در معرض
آنها هستند قرار گرفتهاند؟ چند کودک دیگر باید قربانی
شوند تا الیحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان مصوب
شود؟ باید شاهد چند قربانی دیگر از مشهد گرفته تا
روستاهای دورافتاده جنوبیترین قسمتهای ایران
باشیم که بحث آبرو و حیثیت را کنار بگذاریم و قانونی
به معضالتی که دامنگیر کودکانمان است بپردازیم؟ آیا
مجازات قاتل امیرحسین 10ساله مشهد ،آتنای  9ساله
پارس آبادی ،آیا مجازات تمام کودک آزاران باعث کاهش
این نوع جرم شده است؟ بازخورد قوانین موجود در این
زمینه چیست؟
در گ��زارش دیگر به سایر ابعاد کمبودهای مادی و
معنوی برای کودکان و کودک آزاران میپردازیم.

خبر

در گفت و گو با دوعضو شورای شهر مطرح شد؛

آسبادهای خواف شانس زیادی برای
ثبت جهانی دارند

تدابیر جدید بهزیستی برای خانوادههای دارای کودکان معلول؛

هستند.با حوزه توانبخشی بهزیستی تفاهمنامه داریم
تا حد امکان کودکان دارای معلولیت در کنار سایر
کودکان عادی در مراکز نگهداری شوند.
نفریه در ادام��ه برنامه های مراقبتی کودکان بی
سرپرست و بدسرپرست را شامل برنامه های مراقبت در
خانواده زیستی ،مراقبت در خانواده جایگزین و مراقبت
در مراکز شبانه روزی عنوان کرد و گفت :تا حد ممکن
تالش می شود کودکان معلول در کنار سایر کودکان
سالم نگاه داشته شوند.
نفریه خاطرنشان کرد :ماده  ۲۳کنوانسیون حقوق
کودک به طور مستقیم به کودک دارای معلولیت اشاره
می کند که اشکاالتی دارد از آن جمله برای آنکه اغلب
کشورها به آن بپیوندند ،کلی است و فقط دو کشور
شامل آمریکا و سومالی به آن نپیوسته اند.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر

«صبح امروز» کنوانسیون حقوق کودکان را بررسی میکند؛

ببیند.
-۲ب��رخ��ورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین
آسیب هایی ،حق کودک است.
ماده  ۳۴در برگیرنده حمایت در برابر سوء استفاده
جنسی از کودکان است که در آن اینطور آمده:
حکومت های عضو پیمان ،خود را موظف می دانند که
کودک را در مقابل هرگونه سوء استفاده جنسی حمایت
کنند .حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در
سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا:
الف) کودکان به روابط جنسی غیر قانونی و یا اجباری
کشانده نشوند.
ب) کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار
نگیرند.
ج) از کودکان در پورنوگرافی استفاده نشود.
حسینی در ادامه با اشاره به بحث حمایت از کودکان
در برابر سوء استفاده به تشریح ماده  19این قانون
پرداخت و افزود:
 )۱حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی ،اداری،
اجتماعی و آموزشی ،کودک را در مقابل هر شکل از
رفتار سهل انگارانه با آنها ،سوء استفاده جنسی و تجاوز
جسمی یا روانی ،حمایت میکنند.
 )۲اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها
و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری
این جرایم نسبت به کودک موثر باشند .همچنین درمان
آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در
رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند  ۱این ماده
بر عهده حکومتها است.
خشونتهای فیزیکی در صدر
این فعال حقوق کودکان تصریح کرد :خشونت علیه
کودکان طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان می
باشد اما تمامی این رفتارها حول چهار محور(آزارهای
جسمی ،جنسی ،غفلت ،آزارهای عاطفی – روانی) می
گردد .بعد از خشونتهای فیزیکی اعمال خشونت،
بیشتر متوجه اعمال خشونتهای روان��ی نسبت به
کودکان در خانواده است ،مورد بعدی بر پیچیدهترین
بحث خشونت در خانواده ،یعنی تجاوز و سوء استفاده
های جنسی از کودکان ،که در بیشتر موارد بخاطر غفلت
یا اهمال سرپرست طفل پیش می آید که به بررسی
هریک بطور خالصه بیان میکنم.
تصور غلط یا شکنجه؟
حسینی گفت :خشونت جسمی آشکارترین شکل
خشونتی که ممکن است علیه کودکان واق��ع شود،
هرگونه اقدام فیزیکی که جسم کودک را با هدف آسیب
رساندن یا کنترل وی مورد آزار قرار دهد است .انواع
مختلف کودک آزاری جسمی شامل شالق زدن ،بستن
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Creed2

Robin Hood

کارگردانSteven Caple Jr. :
بازیگرانMichael B. Jordan, Sylvester Stallone, :
Tessa Thompson
فیلمسینمایی 2Creedیکدرامورزشیاستکهتوسطاستیون
کیپل جونیور ساخته شده و ادامه فیلم Creedساخته سال۲۰۱۵
است .این فیلم هشتمین اثر در مجموعه فیلمهای راکی است و
مثل فیلم قبلی از حضور مایکل بی.جردن و سیلوستر استالونه
بهره گرفته است .مجموعه فیلمهای راکی با ساخت فیلمRocky
در سال  ۱۹۷۶آغاز شد و با موفقیت فیلم اول طی سالهای بعد
قسمتهایدیگریازاینمجموعهسینماییرویپردهرفتند.این
مجموعه فیلمها تا سال ۲۰۰۶و با فیلم)2006( Rocky Balboa
رویشخصیتراکیبالبوآتمرکزداشتند.

کارگردانOtto Bathurst :
بازیگرانTaron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn :
«رابین هود» یک فیلم اکشن ماجراجویی است که براساس قصه
معروف و شناخته شده رابین هود ساخته شده است .داستانی که
یکیازمشهورترینفولکلورهایانگلیسیاستوبارهامورداقتباس
برای ساخت انیمیشن ،فیلم سینمایی و سریال قرار گرفته است .با
بررسی دقیقتر رابین هود در تاریخ سینما خواهیم دید که از سال
 ۱۹۱۲شاهد ساخت فیلم سینمایی اقتباس شده از این قصه
بودهایم .از اواسط قرن بیستم (دهه پنجاه میالدی) پای رابین هود
به سریالهای تلویزیونی هم باز شد .همچنین در صحنههای تئاتر
و بازیهای ویدیویی هم چندین و چند اثر با الهام از این کاراکتر و
ماجراهایشساختهشدهاند.

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد و یک شعار:

خبر
گزارش
سحرنیکوعقیده

آگاهی را تماشا کن

خبرنگار

نشست خبری بیستمین نمایشگاه بین
المللی کتاب مشهد روز گذشته درسالن
اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار شد .در این نشست مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،معاون هنری و سینمایی اداره
فرهنگ و ارش��اد و مسئول فناوری اطالعات
دیجیتال حضور داشتند.
جعفر مروارید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
ابتدا در مورد سیاست ها و رویکرد کلی نمایشگاه
توضیح داد :در این دوره  700ناشر ثبت نام
کرده اند و حدودا  800غرفه خواهیم داشت .از
ویژگی های این نمایشگاه حضور ناشران بین
المللی است که بیش از بیست ناشر در  35غرفه
از کشورهای آلمان ،فرانسه ،مصر ،سوریه ،لبنان
و ...حضور خواهند داشت .هم زمان با روند کلی
این نمایشگاه برنامه تقدیر از کتاب های برگزیده
استان را هم در دستور کار داریم .دو بخش ویژه
هم تدارک دیده شده است تحت عنوان سرای
اهل قلم و غرفه دوستداران کتاب .سرای اهل قلم
به نوعی بار نخبگانی نمایشگاه را بر دوش دارد .ما
در این بخش برنامه های فرهنگی و هنری داریم و
هم زمان هفت نشست تخصصی با حضور صاحب
نظران خواهیم داشت.
آگاهی را تماشا کن
«آگاهی را تماشا کن» این شعار بیستمین
دوره ی نمیشگاه بین المللی کتاب است .جریان
آگاهی از طریق کتاب میسر می شود و ما مفتخر

به ایجاد این بستر و میزبان این آگاهی و جمعیت
ها  ،اصحاب و عموم م��ردم خواهیم ب��ود .این
نمایشگاه صرفا یک نمایشگاه نیست یک کالن
رویداد است و یک کانال ارتباطی میان نخبگان و
عموم مردم .نگاه و سیاست ما این است که این
رویداد می تواند انگیزه ای باشد برای مطالعه،
تحقیق ،انتقال فرهنگ و توسعه ی فضای گفت
و گوی شهرواندان.
وی در ادامه از آسیب های چاپ نشر گفت:
بزرگ ترین آسیب جریان نشر در مشهد گران شدن
کاغذ است که قرار است سازمان ها برای حل این
معزل از کاغذهای به صرفه تری استفاده کنند.
از دیگر طرح ها توزیع بن کتاب ،تخفیف های
پاییزه برای خرید کتاب و ...هستند که ما گفت
و گوهایی با نهادهای فرهنگی مختلف دراین باره
انجام داده ایم.
دیگر آسیب چاپ نشرکه یک آسیب جهانی هم

محسوب می شود ،مورد تهدید قرار گرفتن کتاب
کاغذی توسط فضای مجازی است .مردم به دلیل
حضور گسترده تر فضای مجازی عالقه ی کمتری
به خواندن کتاب دارند .ما برای حمایت از کتاب
کاغذی و کتابخوانی در همین نمایشگاه رسانه
هایی که در راستای خوانش کتاب فعالیت می
کنند را حمایت کرده ایم.
دومین رتبه کشور در نشر کتاب را داریم
افشین تحفه گر  ،معاون هنری و سینمایی
اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی عنوان کرد:
استان خراسان رضوی بعد از تهران دومین رتبه در
نشر کتاب را دارد و این موضوع باعث می شود که
ما توجه ویژه تری نسبت به کتاب و کتاب خوانی
داشته باشیم .در این دوره برای انتخاب کتاب
سال  2831عنوان کتاب با موضوع دین ،ادبیات،
علوم اجتماعی ،علوم تربیتی ،هنر  ،کودک و
نوجوان  ،تاریخ ،جغرافیا و حجاب و عفاف به

First Man
کارگردانDamien Chazelle :
بازیگرانRyan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll :
«اولین مرد» فیلمی است فضایی و زندگینامهای که توسط
کارگردان موفق این سالهای آمریکا یعنی دیمین شزل ساخته
شده .این اثر سینمایی براساس یک رمان زندگینامهای درباره
زندگی نیل آرمسترانگ به نام « First Man: The Life of Neil A.
 » Armstrongساخته شده ؛ مردی که در سال  ۱۹۶۹برای اولینبار
پا به کره ماه گذاشت .فیلم ماجرای سالهایی از زندگی آرمسترانگ
را روایت میکند که در نهایت به ماموریت ویژه آپولو  ۱۱و سفر اولین
انسانبهماهمنجرمیشود.شزلکارگرداناینفیلمسینماییپیشتر
بابت ساخت فیلمهایی مثل  Whiplashو  La La Landمورد تمجید
واقع شده بود و جوایز متعددی را به خود اختصاص داد.

ضربالمثلها

مرغهمسایهغازاست

دبیرخانه معرفی شد .در آخر شش عنوان کتاب
به عنوان کتاب های برگزیده و قابل تقدیر انتخاب
شدند.
وی افزود :عده ای ناشرین عالقه ای به حضور
در نمایشگاه ها را ندارند .اما ما با هماهنگی با
مجموعه ها و ناشران امکان عرضه ی کتاب برخی
از این ناشران را داشته باشیم تا بازدیدکنندگان
رضایت بیشتری داشته باشند و دامنه ی انتخاب
وسیع تر باشد.
تحفه گر بیان داش��ت :ما به عنوان مدیران
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه ی توزیع حرکت
می کنیم .این یک زنجیره است .زنجیره ای از
مولف ،ناشرو ...برای هر یک از این حلقه ها باید
برنامه ای داشته باشیم .بحث رونمایی ،نشست و
نقد ،جشن امضا ،خوانش کتاب و ...قسمتی از
برنامه های ما برای هر یک از این حقله ها هستند
و در نهایت خروجی هر یک از این برنامه ها باید
انگیزه ای باشد ب��رای خوانش کتاب از سوی
بازدیدکنندگان.
سید اسماعیل هاشمی  ،مسئول فناوری
اطالعات دیجیتال استان خراسان رضوی حضور
رسانه های دیجیتال را در راستای هدف و رویکرد
کلی نمایشگاه دانست و گفت :امسال پنجمین
دوره ی رسانه های دیجیتال در سالن بهار و با
 400متر مربع و بیش از سی غرفه برگزار خواهد
شد .بخش عمده ای از فعالیت غرفه ها به رویکرد
موسسه ها در فضای مجازی اختصاص دارد .و ما
در این نمایشگاه هر شب یک همایش خاص در
حوزه ی رسانه  ،امنیت فضای مجازی ،کسب و
کار ،و ...خواهیم داشت.

حوراپارسیان

درزم��ان های دورحاکمی با لباس مبدل به برای
سرکشی ودرک اوضاع به میان مردم میرفت از قضا
روزی از محلی میگذشت سه نفر مرد با هم درحال
گفتگو بودند حاکم از آنان اجازه گرفت تالحظه ای در
کنارشان باشد.یکی از مردان گفت آرزو دارم فرمانده
لشگرکشورم باشم دومی گفت من دوست دارم وزیر
دارائی کشورباشم.سومی آهی کشید وگفت شنیده ام
حاکم همسر زیبائی داردمثل ماه .ای کاش میشدمن
شبی رادر آغوش همسر حاکم میخوابیدم تامن هم
مثل حاکم لذت میبردم.حاکم که کناری نشسته
بودپس ازشنیدن آرزوهای آنان از جمع خداحافظی
وب��ه محل حکومت رسید ف��ورا دستور داددر فالن
نقطه سه نفر هستند آنهارا به پیش من بیاورید.پس
ازآوردن آنها حاکم گفت یکی ازماموران من درکنارشما
بوده وآرزویتان راشنیده منهم دوست دارم برآورده
کنم.نفراول را فرمانده لشکر کردنفردوم رافرمانده
دارایی.وبه نفرسوم گفت متاهلی جواب داد بله گفت
میخواهم همسرم را فردا شب دراختیارت بگذارم تا به
آرزویت برسی آن شخص که ترسیده بود به حاکم گفت
غلط کردم گوه خوردم خودم همسر دارم .حاکم گفت
نه امروز استراحت کن تا فرداشب .دستوردادهمسر آن
مرد را آوردند حاکم به او گفت شوهرت چنین آرزوئی
داشته به خادمان دربار گفته ام تورا امروزبه حمام
ببرند لباس فاخر بپوشانند وبه زیباترین وجه آرایش
کنند وشبی را درکنارت همسرت باش وهر درخواستی
داشت جواب مثبت بده ولی متوجه باش به او نگوئی
همسرش هستی وانمود کن زن حاکمی .فرداشب
آن مردرا حاکم خواست وگفت امشب همسرم نزد تو

می آید هر چه خواستی لذت ببر.آن مرد ترسید فکر
کرد میخواهنداورابکشند اورابه اطاقی بردندکه ازقبل
آماده بود وزنش را داخل اطاق فرستادندومردکه ازفرط
زیبائی آن زن مبهوت شده بود باور کرد زن حاکم
است وهرگونه که قصدکامجوئی داشت زنش دراختیار
او بود .صبح ماموران آمدند واو را به نزدحاکم بردند
.حاکم گفت همسرم چگونه بود؟آن مرد سرش را به
زیر انداخته وگفت قبله عالم بسالمت باد خدا سایه
تان رامستدام ب��دارد خیلی لذت ب��ردم دیشب یک
شب رویائی بود واقعا همسرتان مرابه آرزوی دیرینه ام
رساند.حاکم ازقبل دوتا تخم مرغ آماده کرده بود یکی
معمولی ودیگری را رنگ آمیزی کرده بودند به او نشان
داد وگفت این دوباهم چه فرقی دارند مرد جواب یکی
ساده است ودیگری رنگ شده وحاکم تخم مرغ ها
راشکست وگفت االن چه مرد جواب دادهر دو دارای
زردی ومقداری سفیده هستند وفقط رنگ آمیزی
تفاوت آنها بود .حاکم گفت احمق نادان کسی که
دیشب دربسترتوبود همان همسر دائمی توست که
اورا به اینجا آورده به حمام رفت ولباس فاخر پوشید
وآرایش کرد به نزد توآمد توی نفهم اگربه همسرت
توجه کرده وبرای او خرج کنی تازیبائی هایش را بروز
دهد وبا عشق وعالقه درکنارش بخوابی هیچ فرقی
بازن حاکم ندارد.
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مقایسه تراکم ناخالص شهری در شهرهای منتخب :

پراکندگی یا فشردگی شهری؟
محمد رحیم رهنما

استاد برنامه ری��زی شهری دانشگاه فردوسی
مشهد و رئیس کمیسیون برنامه ریزی شهری کمیته
برنامه ری��زی و گسترش علوم جغرافیایی وزارت
علوم  ،تحقیقات و فن اوری تراکم ناخالص شهری
در شهرهای منتخب را مقایسه و این س��وال که
پراکندگی یا فشردگی شهری را تحلیل کرده است.
تحیل دکتر محمد رحیم رهنما را می خوانید.
چندی است که موضوع تراکم ناخالص جمعیت
شهری در قالب نظریه رشد هوشمند شهری که
مرکب از دو بعد اصلی پراکنده رویی(  )Sprawlو
فشردگی (  )Compactnessاست  ،ذهنم را به خود
مشغول ک��رده اس��ت .مقاالت وتحقیقات زیادی
در سالهای اخیر توسط اس��ت��ادان ودانشجویان
با مدلهایی مانند ه��ل��درن و غیره در خصوص
فشردگی و پراکندگی رشد کالبدی شهرهای ایران
نوشته شده است .نتیجه تحقیقات نمایانگر این
نتیجه مکانیکی است که بخشی از رشد کالبدی
شهری ناشی از رشد جمعیت و بخشی نیز ناشی از
گسترش فیزیکی شهرهاست .
تفاوت پراکندگی مشهد با زوریخ
ب��دون اینکه ماهیت تراکم ناخالص شهری در
شهرهای کشورهای مختلف را با هم مقایسه کنند و
اینکه مفاهیم فشردگی و پراکندگی (رشد بی برنامه
) در این کشورها با کشور ما متفاوت است  .مثال
تراکم  45نفر در شهر زوریخ سویس با تراکم  87نفر
در شهر مشهد درایران آیا می توانند مفاهیم یکسانی
داشته باشند که وقتی از پراکنده رویی و یا رشد بی
برنامه و گسترده در شهرهای ایرانی صحبت می شود
کامال موضوعی متفاوت از پراکنده رویی در شهرهای
کشورهای جهان توسعه یافته است.
حاشیه نشینی علت یا معلول؟
در کشور ما رشد بی برنامه شهری شامل حاشیه
نشینی است (مثال در مشهد حدود  3/1جمعیت
شهردر مناطق حاشیه زندگی می کنند که چنین
مسایلی کمتر در شهرهای کشورها توسعه یافته
بچشم می خورد) لذا تناسب چندانی بین مقیاس
عددی این مفاهیم درشهرهای کشور ما با شهرهای
کشورهای پیشرفته مشاهده نمی ش��ود .گرچه
این موضوع را وقتی که در سال  2004پس از
بازگشت از فرصت مطالعاتی از دانشکده برنامه

ریزی محیطی دانشگاه مکواری سیدنی  ،در قالب
تدوین کتاب سنجش فرم کالبدی شهر (مفاهیم ،
نطریات و تکنیکها و روشها) با همکاری دکتر عباس
زاده برای اولین بار نوشتیم و توسط انتشارات جهاد
دانشگاهی مشهد در سال  1387به چاپ رسید،
م��واردی ذکر شده اس��ت .منتهی بنظر می رسد
چندان مورد دقت محققان قرار نگرفته است ،و
هنوز از پراکنده رویی در بسیاری از شهرهای ما
صحبت به میان می آید بدون انکه مبنای مقایسه
مناسبی داشته باشند.
بررسی تراکم ناخالص جمعیت شهری آلمان ،
سویس و اتریش
در سفر اخیر به کشورهای آلمان  ،سویس و
اتریش فرصتی بدست آمد تا مجدد موضوع تراکم
ناخالص جمعیت شهری را در چند شهربا هم
مقایسه کنم ،تا چشم ان��داز روشنی از موضوع و
تفاوتهای بدست ام��ده  ،مشخص ش��ود .در این
مطالعه تراکم ناخالص جمعیت شهری  4شهر
(برلین  ،مونیخ  ،وین و زوریخ ) را با شهر مشهد
مقایسه کرده ام .امارهای این شهرها بین سالهای
 2016تا  2018می باشند .ل��ذا تفاوت زمانی
چندانی وجود ندارد.که بخواهد نتایج را متاثر کند.
شیوه تراکم مشهد آرزوی شهرهای کشورهای
پیشرفته!
براساس این بررسی متوسط تراکم ناخالص شهری
در مشهد  87نفر (سال  ، )2017وی��ن 45.1نفر
( ، )2017برلین  ، )2017( 42مونیخ )2017(47
و زوریخ  )2017( 47می باشد .مقایسه تراکم این
شهرها نشان از فشردگی مشهد در مقایسه با این
شهرها دارد .این روند اتفاقی خود به خود  ،ظاهرا

شهرداریمشهدبراینخستینبارهیچگونهبدهیمعوقهایندارد
م��ع��اون اق��ت��ص��ادی و رئیس
س���ازم���ان س��رم��ای��هگ��ذاری و
مشارکتهای ش��ه��رداری مشهد
گفت :شهرداری مشهد برای نخستین بار هیچگونه بدهی
معوقهای ندارد و در حال حاضر از لیست سیاه بانک مرکزی
و بورس خارج شده است.
رضا خواجه نایینی افزود :شهرداری مشهد در ابتدای
سال  96با رکود پرداخت بدهیهای معوقه روبرو بود؛ عدم
پرداخت  5سری از سودهای علیالحساب اوراق مشارکت
به شرکت سپردهگذاری بورس و سررسید اقساط بانکهای
شهر ،تجارت و ملت ،شهرداری را در انتشار اوراق مشارکت
از سال  96به چالش کشیده بود .وی ادام��ه داد :بازار
ثانویه اوراق مشارکت در بورس و فرابورس انجام میگیرد
که براساس قوانین در هر دوره  3ماهه سود آن به حساب

شرکت سرمایهگذاری جهت واریز به حساب دارندگان اوراق
مشارکت انتقال مییابد .وی تصریح کرد :عدم تحقق این
امر از ابتدای سال  96و در دوره گذشته ،شهرداری مشهد
را در لیست سیاه بانک مرکزی و بورس قرار داده بود که با
پرداخت معوقات و خروج از لیست سیاه در اولویت قرار
گرفت.خواجهنایینیاظهارداشت:تاکنونتنها 2کالنشهر
مشهد و تبریز بدهیهای معوقه خود را تسویه کردهاند .وی
به کسب رتبه نخست شهر مشهد در انتشار ،تعداد ،زمان و
مبلغ اوراق مشارکت اشاره کرد و بیان کرد :شهرداری مشهد
در نظر دارد تا پایان سال 97مبلغ  700میلیارد تومان بابت
خطوطقطارشهری300،میلیاردتومانبابتاحداثفازاول
پایانه غرب مشهد 200،میلیارد تومان بابت نوسازی ناوگان
سرانی و  500میلیارد تومان بابت نوسازی و بهسازی
اتوبو 
بافتفرسودهشهرمنتشرکند.

به نفع شهر مشهد است که شهری فشرده و متراکم
در مقایسه با شهرهای ذکر شده است  ،ولی ممکن
است بلند مرتبه نباشد .بنابراین فشردگی دو بعد
دارد به هم چسبیدگی قطعات ،اندازه قطعات و
ارتفاع و بلندی قطعات و بلوکهای ساختمانی (جرم
و توده ساختمان مستقر درقطعات) ،یعنی آرزویی
که شهرهای کشورهای پیشرفته در صدد تحقق ان
هستند و تراکم ناخالص جمعیت شهری را به حدود
تراکم مشهد برسانند و در این راستا ده ها استراتژی
اتخاذ کرده اند.
مشکالت شهرهایی با تراکم مشابه مشهد
ولی شهرهای شبیه مشهد درایران با تراکم باالی
جمعیتی  ،اتفاقی به این هدف به طور نسبی دست
یافته اند .ولی مسایل و مشکالت متعددی از جمله
کمبود فضای بازوعمومی و فضای سبز ،تراکم
ترافیک  ،شلوغی  ،الودگی صوتی و بصری و هوا
 ،ضعف سیستم های حمل ونقل عمومی و برنامه
ریزی خدمات و تسهیالت مسکن و کمبود و گرانی
مسکن شهری مواجه اند .فضایی عمومی شهری
کاالیی است که به سادگی توسط شهرداری درقالب
مازاد تراکم و غیره که مشاوران کم تجربه طرحهای
تفصیلی شهری پیشنهاد کرده اند  ،می فروشند .و
استراتژیهای کالبدی از جمله احداث بزرگ راهها
وتعریض معابر را بجای ارتقاء سیستمهای حمل
و نقل ب��رای غلبه بر مشکالت حمل و نقل پیش
پای مدیریت شهری گذاشته می شود .تجربه ای
که برای مدیریت شهری ناپایدارو کم تجربه و کم
تخصص و زود گذر و سیاست پیشه  ،اعتبار موقتی
و برای شهروندان نتیجه مثبتی جز آلودگی  ،تراکم
ترافیک و افزایش گازهای گلخانه ای و غیره ببار

نمی آورد.
مزایای فشردگی شهرها
نتایج تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف
نشان داده است که فشردگی باعث کاهش هزینه
سوخت تا حدود  20-15درصد  ،کاهش هزینه
اح��داث و نگهداری زیرساختهای شهری اعم از
شبکه  ،برق  ،گاز  ،فاضالب  ،مخابرات و خیابان
کشی خیابانها می شود وکاهش فاصله بین محل
کار ،تفریح و گذران اوقات فراغت را به دنبال دارد.
میانگین فاصله سرانه سفر روزانه ساکنان بین محل
زندگی و کار کاهش خواهد یافت .صرفه جویی در
زمان سفر  ،کاهش مصرف سوخت و انتشار آالینده
های مضر از جمله دی اکسیدن کربن می شود که
حدود قدرت جذب  5برابری انرژی خورشید را در
مقایسه با سایر آالینده ها دارد و نقش موثری در
افزایش درجه حرارت شهرها و تغییرات اقلیمی و
اثرات زیان بار انرا تشدید می کند.
حاال چرا علی رغم اینکه شهرهای ما در مقایسه
با شهرهای کشورهای پیشرفته فشرده تر هستند ،
منتهی از ویژگیهای شهرهای کشورهای پیشرفته
به لحاظ کیفیت زندگی  ،کاهش االی��ن��ده ها و
غیره برخوردار نیستند ،مشکل را باید در نبود یک
چشم انداز بلند مدت برای توسعه شهری و تقلید
از استراتژی های کنار گذاشته شده و تکیه بر راه
حل های کالبدی به جای راه حلهای غیرکالبدی
و ضعف مبانی علمی  ،نظری و فلسفی تهیه
طرحهای شهری و تجربه و تخصص ناچیز مدیریت
شهری و نهادهای تهیه کننده و تصویب کننده
طرحهای شهری بویژه در دهه های اخیر دانست.
راهکارها

مدیرعامل سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری
مشهد از ثبت نزدیک به  4هزار
پرونده انتقال به صورت الکترونیکی و در راستای ارائه
خدمات الکترونیکی شهرداری مشهد به شهروندان
خبر داد.
محمد ج��واد رجاییان با اش��اره به اج��رای طرح
شهروندسپاری و کاهش مدت زمان صدور گواهی
انتقال آپارتمان از  15روز به  4روز گفت :در راستای
تحقق شهر هوشمند ،اجرای طرح شهروندسپاری که
در آن تمام مراحل صدور گواهی انتقال آپارتمان توسط
شهروندان به صورت اینترنتی انجام میشود ،پس از
طی مراحل پایلوت از شهریورماه سال جاری در تمامی
مناطق شهرداری مشهد راهاندازی شده است.

شهردار منتخب مشهد مقدس در شورای اداری سازمان اجتماعی فرهنگی مطرح کرد:

رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی

خبر
خبر
سرویس در شهر

شهردار منتخب مشهد مقدس با اش��اره به
اینکه کاستیهای فرهنگی ما را نیز آزار میدهد،
گفت :اما با این حال شهرداری متولی جبران
این کاستیها نیست و تنها متولی استفاده از
فرصتهای فرهنگی در چهارچوب وظایفش در
مسیر جلب رضایت مردم برای افزایش سرمایه
اجتماعی است.
محمدرضا کالیی در ش��ورای اداری سازمان
اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد با بیان اینکه
ابتدا باید به این نکته توجه شود که چرا معاونت
فرهنگی در شهرداریها ایجاد شده است؟،
اف��زود :تا جایی که به یاد دارم و آن را نیز قبول
دارم معاونت فرهنگی برای سازمان دادن رابطه
مردم و شهرداری ایجاد شد لذا ما متولی جبران
کاستیهای فرهنگی در شهر مشهد نیستیم.
وی اضافه کرد :بر این اساس عمال نباید هر
باری را که در حوزه فرهنگی بر زمین مانده است
را برداریم زیرا نه میتوانیم ،نه میخواهیم و اینکار
هم جزء وظایف ما نیست .
شهردار منتخب مشهد تصریح کرد :اگر در
حوزههای فرهنگی اجتماعی فرصتی فراهم شد و
با ابزارها و امکاناتی که شهرداری در اختیار دارد
میتوانستیم در امور فرهنگی در مسیر رضایت
شهروندان گام برداریم و اینکار را نکردیم ،آنجا
مقصریم .
کالیی با بیان ای��ن که تمام خدماتی را که
شهرداری مشهد ارائ��ه میدهد در جهت جلب
رضایت شهروندان است ،اظهار کرد :اگر رفت و
روب ،حمل و نقل و سایر اقداماتی که در چهارچوب

وظایف شهرداریها است هم را انجام میدهیم ،در
راستای جلب رضایت شهروندان است.
کالیی با بیان اینکه ما به م��ردم قول دادهای��م
در کالنشهری مانند مشهد که شهرداری متولی
بسیاری از موضوعات اس��ت ،محیطی منظم و
پررونقی داشته باشیم ،اظهار ک��رد :لذا وظیفه
شهرداری این است که این محیط را ایجاد کند اما
برای تحقق این موضوع به سرمایه اجتماعی نیاز
داریم که باید در کنار رضایت مردم افزایش پیدا کند.
6دسته سرمایه کارکردی در مشهد
وی گفت :در این مسیر ،هرجایی که میتوان
با اقدامات فرهنگی و اجتماعی اعتماد مردم که
همان سرمایه اجتماعی است را افزایش داد باید
آنجا حضور و نفوذ داشته باشیم.
شهردار منتخب مشهد مقدس اف��زود :البته
نکتهای که باید به آن توجه شود این است هدف
و خواسته ما که همانا ایجاد یک محیط منظم و
پررونق در شهر است ،چگونه باید ایجاد شود؟
وی با اشاره به اینکه الگوی نظری ما که برنامه
1400-97ش���ه���رداری نیز بر آن استوار است
قدرتمندتر و ثروتمندتر کردن شهر مشهد و افزایش
شش دسته سرمایهای است که در مشهد کارکرد
دارد است ،تصریح کرد :لذا در این مسیر ابتدا
باید سرمایه علمی و فکری را افزایش داده و افراد
متخصص را در مشهد نگاه داری��م و آنهایی هم
که رفته اند را به مشهد برگردانیم و دانشی که در
اختیار دارند را بکار بگیریم.
توسعه سرمایه ها
وی اضافه کرد :ما باید در کنار توسعه سرمایه
علمی و فکری ،سرمایه دموکراتیک ،شفافیت و

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی ش��ورای شهر
مشهد در بازدید از پروژه میدان راه آهن:

راهکاربرطرف کردن مشکالت شهری در کشوری
مانند ای��ران  ،در مقایسه با شهرهای کشورهای
توسعه یافته  ،بیش از انکه مساله اسپرال(پراکنده
رویی و گسترش بی برنامه ) باشد  ،مساله فشردگی
بی برنامه وافسار گسیخته برنامه ای طرحهای
جامع ( سربرآوردن ساختمانهای بلند قارچ وار
در بخشهای مختلف شهر) و غیر برنامه ای (
رشد حشیه ای )  ،همراه با ضعف مبانی نظری
و فلسفی تهیه طرحها و ضعف علمی وتخصصی
مدیریت شهری ونهادهای تصمییم گیر و تصمیم
س��از شهری و م��ش��اوران تهیه کننده طرحهای
توسعه شهری و عدم حضور خردمندانه نهادهای
دانشگاهی در حمایت از برنامه های توسعه شهری
است .ضعف مدیریت شهری  ،تغییرات متوالی و پی
درپی مدیران شهری و سیاسی شدن نهاد مدیریت
شهری و نبود مراکز سیاست گ��ذاری ملی برای
هدایت و نظارت بر توسعه شهری  ،چندگانگی
مدیریت شهری  ،مداخله نهادهای متعدد و متنوع
در امور شهری  ،از عمده ترین مسایلی است که
شهرها را از دست یابی به توسعه باز می ماند.
توجه به بهبود مدیریت شهری  ،افزایش کارایی
و بهره وری مدیریت شهری در همه ابعاد توسعه
شهری از جمله م��واردی اس��ت که باید قویا مد
نظر قرار گیرد .توجه به توسعه سیستمهای حمل
ونقل عمومی به جای توسعه سیاستهای مبتنی بر
توسعه حمل ونقل ماشینی و خصوصی  ،توسعه
زیرساختهای اساسی و توسعه فضای عمومی و
باز و سبز ومشارکت شروندان در اداره امور شهر،
بستن دست مدیریت شهری از تجاوز به فضای
عمومی شهر (ف��روش تراکم ساختمانی ـ تراکم
ساختمانی حق عمومی شهر و شهروندان است و
قابل معامله توسط شهرداریها نیست  ،چون عواقب
زیان باری را بر شهر تحمیل می کند که به سادگی
قابل جبران نیست) از جمله مسایلی است که می
تواند مشکالت شهری مارا تا حدی بر طرف کند.
درصورت ادامه وضع موجود درآینده نه تنها کیفیت
زندگی شهری بیش از گذشته تنزل خواهد کرد،
ساختار فضایی شهرها نه تنها به لحاظ کالبدی
 ،بلکه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
وزیست محیطی چند گانه خواهد شد ،بیکاری
افزایش خواهد یافت  ،و شهرهای نا امن برای
زندگی خواهیم داشت که هیچکس احساس امنیت
نخواهد ک��رد .رش��د اقتصادی کند و نابسامانی
شهری تشدید خواهد شد.

راهاندازیفرآیندالکترونیکیگواهیانتقالآپارتماندرتمامی
مناطقشهرداریمشهد
وی تصریح کرد :در حال حاضر پس از گذشت دو
ماه تعداد  3963پرونده انتقال به صورت الکترونیکی،
از طریق درگاه خدمات الکترونیکی شهرداری توسط
شهروندان ثبت شده است.
رجاییان با اشاربه به رشد گسترده استفاده از
فناوری اطالعات در جوامع و مزایای فراوان آن در
بهبود کیفیت زندگی شهروندان ضمن تاکید بر
استفاده کارآمد از فناوری به منظور جذب منافع آن،
اظهارداشت :با توجه به صرفه جویی در مدت زمان
انجام فرآیند از  15روز به  4روز ،از لحاظ مالی چنانچه
شهروند شخصا اق��دام به ثبت درخواست گواهی
انتقال کند تنها هزینه بازدید از شهروندان دریافت
میشود و هزینه ثبت توسط دفاتر شهرسازی دریافت
نمیگردد.

پاسخگویی را نیز افزایش دهیم زیرا این اقدامات
افزایش مشارکت مردم را نیز به دنبال خواهد داشت.
کالیی به توجه به افزایش سرمایه فرهنگی و
اجتماعی نیز اشاره کرده و ادامه داد :در این راستا
شهر مشهد باید برند قدرتمندی داشته باشد که
طبیعتا برند اصلی شهر مشهد گردشگری حول
محور حرم مطهرحضرت رضا (ع) است لذا باید
این برند را تقویت کنیم زیرا شهر و مردم به این برند
احساس تعلق میکنند.
شهردار منتخب مشهد مقدس افزود :همچنین
سرمایه محیطی شهر مشهد نیز باید افزایش پیدا
کرده و شهری زیست پذیر باشد ،ما نمیتوانیم
شهری قدرتمند و ثروتمند باشیم اگر منابع آب
نداشته باشیم و هوا چنان آلوده باشد که نتوان
خوب تنفس کرد و اگر به محیط زیست شهری
توجه نداشته باشیم ،ای��ن ح���وزهای اس��ت که
میتواند ما را از پای درآورد.
وی اضافه کرد :در کنار این سرمایهها ،سرمایه
فنی ،فیزیکی ،تاسیسات و تجهیزات شهری مشهد
مانند پلها ،حمل و نقل و شبکههای انتقال آب نیز
باید توسعه پیدا کند.
کالیی با بیان اینکه آخرین سرمایه از شش دسته
سرمایهای که در مشهد کارکرد دارد ،سرمایه مالی
است که باید به آن توجه کرد ،اظهار کرد :شهر
مشهد از نظر مالی قوی است و سرمایهای که در
شهر مشهد گردش دارد زیاد است ،اما باید قویتر
شود.
وی گفت :مبنای نظریه ما قدرتمندتر شدن این
شش دسته سرمایهها است اما باید حواسمان
باشد اگر بخواهیم این شش دسته سرمایه شهر

مشهد را افزایش دهیم ابزار فرهنگی ابزار اصلی
ماست.
شهردار منتخب مشهد مقدس اف��زود :ما مگر
جز با ابزار فرهنگی و ایجاد حس تعلق توانستیم
در مقطعی افراد متخصص را در شهر مشهد نگاه
داریم و آنها را جذب کنیم ،به همین دلیل است که
معتقدیم تحقق شش سرمایه مذکور در شهر مشهد
ابزار فرهنگی میخواهد.
کالیی ادامه داد :پس به این نتیجه میرسیم که
مبنای تحقق نظریه ما افزایش رضایت مردم ناشی
از قدرتمند و ثروتمندتر کردن و بهبود محیط زیست
شهری مشهد از طریق باال بردن شش سرمایه
اجتماعی فرهنگی ،علمی و فکری ،مالی ،فنی و
فیزیکی ،محیطی و برندسازی است.
شهردار منتخب مشهد مقدس با بیان اینکه من
به جد معتقدم اگر ما زمینه بهرهبرداری فرهنگی
را ایجاد نکنیم ،سایر دستگاههای متولی حوزه
فرهنگ هم اینکار را نخواهند کرد ،اظهار کرد :این
موضوع را به صورت جدی میگویم و اهل تئوری
پردازی نیستم ،من از کار نتیجه میخواهم.
کالیی ادامه داد :ما مدعی استفاده از سمنها و
تشکلهای مردم نهاد در کارها هستیم اما آیا واقعا،
NGOها ،سمنها و افراد متخصص و دغدغهمند را
در کارهای فرهنگی درگیر کردهایم؟ آیا تشکلهای
مردم نهاد و سمنها را تشکیل داده و یا از آنها
حمایت کردهایم؟ در پاسخ باید بگوییم حقیقتا
نکردهایم و اگر هم انجام شده کمرنگ بوده است
لذا اگر آمدهایم گفته ایم حکمرانی خوب میکنیم
باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بدون
توجه به پایه مدنی این کارها امکانپذیر نیست.

در شهر
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میدان راه آهن یکی از عناصر
هویتساز شهر مشهد است

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر
مشهدمقدس با بیان اینکه میدان راه آهن یکی از
عناصر هویت ساز شهر مشهد است ،گفت :تمامی
زیرساختهای الزم در طراحی این پروژه در نظر
گرفته شده است .محمدهادی مهدینیا در حاشیه
ب��ازدی��د رئیس و جمعی از اعضای ش��ورای شهر
بههمراه شهردار منتخب مشهد از پروژه بازپیرایی
میدان راهآه��ن اف��زود  :از اواخ��ر بهار سال جاری
موضوع بازپیرایی صحن پیشخوان ایستگاه راهآهن
در دستورکار قرار گرفت؛ عرصه این پهنه  3.5هکتار
بوده که حدود  2هکتار آن بهعنوان پالزا شهری
و  1.5هکتار هم برای حمل و نقل عمومی اعم از
تاکسی و اتوبوس اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه ایستگاه راهآه��ن مشهد
یکی از عناصر هویتساز شهر است ،گفت :نوع
معماری و طراحی شهری پیشبینی شده برای این
مجموعه سعی شده تا متناسب با ایستگاه باشد و
حس دعوتکنندگی به مسافر القاء کند .مهدینیا
از پیشبینی پارکینگی با مساحت 4ه��زار و 500
مترمربع و با قابلیت  92جای پارک در این پروژه
خبرداد که در اختیار شرکت الیت قرار گرفته است
و اف��زود :در ضلع شرقی میدان ،ایستگاه تاکسی
با ظرفیت  3900مترمربع و با قابلیت توقف 100
دستگاه تاکسی پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر
مشهدمقدس در ادامه با اشاره به المان نصب شده
در وسط میدان راهآهن ،گفت :این المان یکی از
خاطرهانگیزترین نمادهای شهر مشهد است بنابراین
به صورت کامل بازپیرایی و از نظر معماری و سازهای
نیز تقویت شده است؛ برای این امر از طراح اولیه
المان دعوت و مشاوره های ایشان برای قسمت پایه
المان مورد استفاده قرار گرفت.
مهدینیا در تشریح کاربری قسمت پایه المان
میدان راهآه��ن ،گفت :در این قسمت مقرر شده
یک گالری و یا مجموعهای با محوریت فعالیت های
هنری و خدمات رفاهی فعالیت نماید.

 7ورزش
سالمت

رئیس کمیسیون اقتصادی،
سرمایهگذاری و مشارکتهای
شورای اسالمی شهر مشهد گفت:
تجربه غلطی که در نوسازی بافت پیرامون
حرم مطهر انجام شد ،مجدد در بافتهای آبکوه و عامل
هم اجرا شد.
احمد ن��وروزی درب��اره نوسازی بافتهای فرسوده
افزود :آن تجربه غلط این بود که در بافت پیرامون حرم
مطهر رضوی ،اقدام به خرید پراکنده امالک و تخریب
آن و عدم مشارکت مردم شد و با این اقدام میلیاردها
تومان سرمایه خرج خرید امالکی شد که قابلیت اجرای
پروژه هم در آنها نبود و عمال میلیاردها تومان اعتبار
زمینگیر شد.
نوروزی با مثال اقدامات انجام شده در دوره شورای

خبر
نیازمند همکاری و همراهی سمن ها
هستیم

مدیرکل مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضوی با بیان این که فقط  17سمن
در حوزه میراث فرهنگی فعال هستند ،گفت :نیازمند
همکاری و همراهی سمن ها هستیم.
به گزارش صبح امروز ابوالفضل مکرمی فر در آئین
افتتاحیه سومین همایش آموزشی توانمندسازی تشکل
های مردم نهاد خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود:
ماهیت سازمانی ما ملی است و حوزه اش نیز گسترده
و سه حوزه وسیع میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری را شامل می شود.
وی تعداد سمن های فعال در حوزه میراث فرهنگی
را محدود دانست و ی��ادآور شد :درکشورهای توسعه
یافته بیشتر فعالیت ها خارج از دولت و توسط بخش
خصوصی و سمن ها انجام می شود و بیشترین نقش را
آن ها دارند و دولت نقش سیاست گذار را دارد.
مکرمی فر تصریح کرد :اگرچه در حال حاضر سمن
های فعالیت های ارزشمندی را انجام می دهند اما بیش
از این می توانند فعال باشند.
وی با بیان این که برای سازمان های مردم نهاد حوزه
میراث فرهنگی جایگاه حقوقی در نظر گرفته است،
افزود :باید از این گونه ظرفیت ها برای تعامل و همکاری
و همراهی سازمان های مردم نهاد با میراث فرهنگی
استفاده کنیم.
مکرمی فربر لزوم فعال شدن سازمان های مردم نهاد
در حوزه صنایع دستی تاکید کرد و گفت :مشهد از سال
 2016به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ ها تعیین

ملی پوش خراسانی تیم فوتبال پیوند از پایان یک سال بیماری میگوید

شروعیدوباره

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ادامه از شماره 347
نکات ایمنی را رعایت کنید
نکات ایمنی را همیشه رعایت کنید .اگر زمین لغزنده
است یا به کوهنوردی میروید کفشهایی استفاده
کنید که با آنها نلغزید .اگر ورزشهای زمستانی مانند
اسکی را انجام میدهید از کاله مخصوص استفاده
کنید .برای محافظت از چشمها در مقابل درخشش
برف و یخ از عینکهای آفتابی استفاده کنید .اگر
هوا تاریک است از لباسهای منعکس کننده نور
استفاده کنید .از بستههای شیمیایی حرارتی برای
ً
گرم نگهداشتن دست و پا استفاده کنید .حتما برنامه
تمرینی و تفریحی زمان رفت و بازگشت در هوای سرد
را با کسی در میان بگذارید تا در صورت نیاز اقدامات
کمکی صورت گیرد.
کرم ضد آفتاب را در هوای سرد فراموش نکنید!
از کرمهای ضد آفتاب حتی در ه��وای سرد نیز
استفاده کنید .زی��را در ه��وای سرد امکان آفتاب
سوختگی پوست وجود دارد .از ضد آفتابی با SPF
حداقل  ۳۰استفاده کنید که اشعههای  UVBو UVA
را متوقف کند .برای جلوگیری از ترک خوردن لب از
ژلهای استفاده کنید که خاصیت ضد آفتاب دارند.
آب بدن را تأمین کنید
حتی اگر تشنه نیستید ،قبل ،حین و بعد از ورزش
در هوای سرد مایعات بنوشید.
مسیر باد را در نظر بگیرید
به مسیر باد نیز توجه کنید .اگر میتوانید حداقل
برای نصف مدت زمان تمرین خود ،پشت به مسیر باد
تمرین کنید.
امکانات ورزشیتان را نسبت به هوا بررسی کنید
نسبت به ورزش و دمای هوا تعدیلهای مورد نیاز را
در لباس و وسایل ورزشی انجام دهید .به طور مثال،
دوندگان نسبت به افرادی که پیادهروی میکنند لباس
کمتری نیاز دارند و دوچرخه سواران باید از تایرهای
مخصوص هوای سرد که آج برجسته دارند یا حتی از
تایرهای میخ دار مخصوص یخ استفاده کنند.
ادامه دارد...

رض��ا قدرتی فوتبالیست ملیپوش مشهدی تیم
فوتبال پیوند اعضا از خداحافظی با فوتبال و تجربه تلخ
بیماری خود تا حضور در ترکیب تیم ملی برای حضور در
جامجهانیگفت.
به گزارش خبرگزاری فارس ،در ایران همیشه تب فوتبال
داغ بوده ،حتی تعدادی جان خود را بهخاطر این رشته از
دست دادهاند و یکی از بزرگترین آرزوی بچهها شبیه یکی
از اسطورههای فوتبال شدن است.
رضا قدرتی یکی از همان پسر بچههای سالیان دور است
که همیشه با فکر فوتبال میخوابید و به عشق فوتبال
چشم باز میکرد ،او برای اینکه روزی پیراهن تیم ملی را
برتن کند تالش زیادی کرده است ،اما خیلی از اتفاقات
رایج در فوتبال اجازه نداد تا رضا به آنچه که میخواهد
برسد.
فوتبالیست مشهدی برای اینکه بتواند هم پای بازیکنان
حرفهای در میدان بدود به توصی ه یکی از دوستانش شروع
به استفاده از مکملهای غیرمجاز کرده بود ،او هم مانند
خیلیها فکر نمیکرد راهی را که انتخاب کرده نهتنها
کمکی به او نمیکند بلکه جانش را بهخطر میاندازد و
بهدست خود سمی را وارد بدنش کرده بود.
از آن اردیبهشت وحشتناک تا زمانی که فهمید کلیهاش
را از دست داده  6ماه گذشت ،آبان ماه  93رضا وارد دوره
جدیدی از زندگی شد و باید برای کسب بهبودی با درد
میجنگید.
دیالیز ،کابوس بیماران کلیوی کمکم فوتبالیست
مشهدی را از آرزویهایش جدا کرد و حتی سبب شد
رضا برای همیشه با فوتبال خداحافظی کند ،لباسها و
ی و دنیایی از خاطراتش بود را
کفشهایی که تمام زندگ 
ازبین برد ،اما فقط او میداند که همان لحظه هم برای
فوتبال قلبش میتپید و بیشتر از گذشته به این رشته فکر
میکرد.
بعد از چهارسال در آب��ان ماه  96انسانی با پایان
زندگیاش جان دوبارهای به رضا بخشید ،کلیه اهدایی به
خزان آرزوهای فوتبالیست مشهدی بهار را هدیه داد ،قرار
شد بعد از  6ماه او پیادهروی و بعد نرم دویدن را شروع کند
اما عشق بهمستطیل سبز قدرت بیشتری به رضا داده بود
تا جایی که  3ماه پس از پیوند میتوانست بدود.
او بعد از آغاز مجدد تمریناتش بهفوتبال بازگشت و از
راههای مختلف پیگیر ورزش شده بود تا بتواند جای خود
را دوباره پیدا کند ،زندگی این بار با روی خوش به رضا
لبخند زد و او متوجه شد برای نخستینبار درایران تیم ملی
فوتبال پیوند اعضاء تشکیل شده است.
با پیگیریهای زیادی که داشت توانست بهتمرینات تیم
ملی راه یابد و با بازی خوبی که از خود به نمایش گذاشته

فیزیوتراپ تیم پدیده درباره
شدیدترین مصدومیت دی��دار
این تیم برابر پارس جم میگوید با
آزمایش  MRIقنبری مشخص شد که همسترینگ او
دچار پارگی نشده است.
س��ه ب��ازی��ک��ن تیم ف��وت��ب��ال پ��دی��ده خ��راس��ان در
جریان ب��ازی دوستانه با پ��ارس جم جنوبی دچار
مصدومیتهایی شدند که شرایط محمد قنبری
مدافع میانی پدیده که از ناحیه همسترینگ دچار
مشکل شد ،در این میان از همه سختتر بود.
علی اعظم فیزیوتراپیست پدیده در خصوص وضعیت
این بازیکن گفت :متاسفانه قنبری دچار مصدومیت
از همسترینگ شد که پس از انجام آزمایش مشخص
شد که خدا را شکر دچار پارگی این عضله نشده و تنها

شده و صنایع دستی استان طی دو سال پی درپی رتبه
نخست را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :در بحث میراث فرهنگی نیز جغرافیایی
به نام خراسان بزرگ داریم که پهنه ای تاریخی است و
سمن ها می توانند معرفی درستی از میراث فرهنگی
داشته باشند.
وی ی��ادآور شد :در بخش گردشگری نیز مشهد با
حدود  31میلیون زائر و مسافر نیاز به تبلیغ ندارد،
مسافر به سوی مشهد سرازیر است  ،هم چنین در بخش
گردشگر خارجی نیز کمبودی وجود ندارد چون دو سوم
گردشگر خارجی به مشهد می آید.
وی همراهی و همکاری سمن ها را ب��رای توسعه
گردشگری یک ضرورت دانست و افزود :باید توانمند
س��ازی سمن ها در ابعاد مختلف ص��ورت گیرد تا در
ایجاد سمن های جدید و توسعه اقدامات اجرایی که در
راستای تعالی اهداف سازمان به ما کمک کنند.
آئین افتتاحیه سومین همایش آموزشی توانمندسازی
تشکل های مردم نهاد خراسان رضوی در موزه خراسان
بزرگ برگزار شد و این همایش دو روز با برگزاری کارگاه
های آموزشی و تخصصی ،نقش کارآفرینی و خالقیت در
فعالیت سمن ها ،آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی
سمن ها در ح��وزه میراث فرهنگی ،نقش فناوری
اطالعات در توسعه فعالیت سمن ها و اصول و مبانی
حفاظت از مواریث فرهنگی در روزهای  29و  30آبان
برگزار می شود.

م��درس بینالمللی فدراسیون بدمینتون
جمهوری اسالمی ایران گفت :هدف از برگزاری
دور ه شاتلتایم ،معرفی بدمینتون به عنوان
ورزشی محبوب به میان نونهاالن و دانشآموزان
است.
دوره آموزشی «شاتلتایم» از سوی فدراسیون
جهانی بدمینتون به عنوان تکلیفی برای
تمام نقاط دنیا الزامی شد ه است .فدراسیون
بدمینتون جمهوری اسالمی ایران نیز جهت
حمایت از این طرح ،اجرای این بسته آموزشی
را در سراسر کشور الزامی کرده و مدرسین خود
را جهت تدریس دورههای آموزشی شاتلتایم
به نقاط مختلف ایران اعزام میکند .این دوره
آموزشی هفته گشته با حضور  15مربی هیئت
بدمینتون خ��راس��ان رض��وی ،توسط حسن
بزرگزاد ،مدرس بینالمللی بدمینتون در محل
هیئت استان برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،حسن بزرگزاد در خصوص
هدف از برگزاری این دوره آموزشی اظهار
ک��رد :هدف از برگزاری این طرح آموزشی،
معرفی بدمینتون به عنوان یکی از ورزشهای
محبوب جهان در مدارس است .تمرکز این دوره
آموزشی بر مربیان و معلمین ورزشی است که
هسته مرکزی ،در جا افتادن این اندیشه و برنامه
هستند.
وی افزود :اگر چه مربیان و معلمین ،هسته
مرکزی این موفقیت به شمار میروند ،اما این
فرایند جز با حضور بازیکنان و دانشآموزان
مدارس تکمیل نخواهد شد .برای شرکت در دوره
نیازی به آشنایی کامل با بدمینتون نیست ،زیرا

,,

برای نخستین بار درجهان قرار است اولین دوره جام جهانی فوتبال پیوند اعضا در سال  2019به میزبانی نیوکاسل انگلستان برگزار شود

بود نظر مربیان تیم ملی را جلب کند و رضا درست جایی بار در بیمارستان بستری شدم و بعد از آزمایشاتی که
داشتم نشان داد 99درصد کلیهام تخریب شده است.
که فکرش را نمیکرد به آرزویش رسید.
ما این بیماری را در خانواده نداشتیم و نمیتوانست ارثی
فوتبال را ازکجا شروع و در چه تیمهایی بازی کردی؟
از سال  76وارد فوتبال شدم و به عضویت تیم مشهد باشد ،اگر همان روز اول که حالم بدشد پیگیری میکردم
درآمدم بعد از آن دو سال در تیم کارتون مشهد بازی هیچگاه اینطوری نمیشد ،البته االن از این اتفاق ناراحت
ک��ردم ،پس از آن در لیگ جوانان کشور با تیم پیام نیستم چراکه متوجه حکمت این اتفاق شدم.
چه زمانی از فوتبال فاصله گرفتی؟ واکنش مربیان و
خراسان حضور داشتم ،جوانان ابومسلم ،فجر سپاه
یچهبود؟
مشهد ،پویای مشهد در لیگ دسته سه کشور مقصدهای بازیکناننسبتبهاینبیمار 
هر روز ضعیفتر میشدم و توانم کمتر ،چون دید خوبی
بعدی من بودند.
با تیم سرخس و کیش حضور در لیگ دو را تجربه کردم ،نسبت به این بیماری در اجتماع وجود نداشت از گفتن
از سال  88تا  92نیز درلیگ برتر استان بودم تا اینکه با تیم آن به مربی و همتیمیهایم امتناع کردم .نمیخواستم
بهعنوان یک بیمار به من نگاه کنند پابه پای آنها تمرین
کارگری استان به مسابقات کشوری رفتم.
میکردم ولی آن بازیکن سابق نبودم بهمرحلهای رسیدم
از چه زمانی متوجه بیماریات شدی؟
در لیگ دسته سه بازی میکردم که کم کم دچار ضعف که دیگر سرنخواستنم دعوا بود.
کفش ولباسهای ورزش �یام را از بین
شدم ،بعدا فهمیدم علت این ضعف
ب��ردم ،هیچ وق��ت فکر نمیکردم قرار
نارسایی کلیه بوده است اما من بدون
است دوب��اره به فوتبال برگردم دوری از
توجه به ضعف و دردی که داشتم
مشکل تمام بیماران پیوند فوتبال برایم زجرآور بود اما کاری از دستم
باهمان وضعیت در مسابقات شرکت
اعضا دارو است ،باوجود برنمیآمد.
میکردم و خستگی را دلیل ضعفم
چهعاملیباعثتخریبکلیهشد؟
میدانستم.
تحریمهاقیمتهانیز
بدون اطالع مربی شروع به خوردن
اردیبهشت ماه بود که در یک بازی از
افزایش یافته عالوهبراین
مکملهایی ک��ردم ک��ه شنیده ب��ودم
هوش رفتم درد شدیدی داشتم و مرگ
هزینه آزمایشات و
انرژیزا است ،در این مکملها کراتین
را به چشم خودم در آن بازی دیدم،
پزشک هم ماهیانه مبلغ
باالیی وج��ود داش��ت که دفع آن برای
به بیمارستان منتقل شدم و پزشکان
زیادی را برای بیماران
کلیه بسیار سخت است .آب کمی هم که
گفتند فشارت باالست.
بههمراه دارد
مصرف میکردم مزید برعلت شده بود تا
بعد از  6ماه دوباره حالم بد شد این

,,

مقام سوم آزادکاران خردسال خراسانی در رقابتهای کشوری

همسترینگ مدافع پدیده پاره نشده است
کشیدگی نوع 2یا  3عضله همسترینگ داخلی است که
روند درمانیاش را آغاز کردهایم.
وی اف��زود :متاسفانه چمن مصنوعی مادر غالب
آسیبهای فوتبالیستها است که در مورد قنبری
مشکل درست شد .طول درمان این مصدومیت حدود
 4هفته است که انشاا ...سعی خواهیم کرد تا دوباره
این بازیکن را به شرایط مطلوبش بازگردانیم.
اعظم در مورد خلعتبری نیز که در حین گرم کردن
دچار مشکل شده و بازی نکرد نیز خاطرنشان کرد:
ایشان مصدومیتش از نوع ضربهای است و تنها
تاندون روی مچ پایش کوفته شده که مشکل حادی
نیست و او تمریناتش را به صورت کم فشار دنبال
میکند تا رفته رفته کارهای پرفشار گروهی را هم
دنبال کند.

رئ���ی���س ه��ی��ئ��ت کشتی
خراسان رضوی از کسب مقام
سوم تیم کشتی آزاد خردساالن
استان در رقابتهای کشوری خبر داد.
سید مسعود ریاضی اف��زود :رقابتهای مرحله
نهایی جشنواره کشتی آزاد خردساالن کشور با
شرکت  136کشتیگیر از  26استان در شهرستان
آبادان استان خوزستان طی  5دوره و با انجام 154
کشتی برگزار شد که تیم خراسان رضوی موفق شد
پس از تیمهای تهران و مازندران در جایگاه سومی
کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به کسب یک طال ،یک برنز و دو نقره
توسط کشتی گیران در رقابتهای انفرادی افزود:
بهنام اکبری موفق شد در وزن  62کیلوگرم با

شرکتکنندگانی که در دورههای آموزشی حاضر
میشوند ،با کتب و فیلمهای آموزشی که در
اختیارشان قرار میگیرد ،آموزش خواهند دید.
حسین رض��وی ،رئیس هیئت بدمینتون
خ��راس��ان رض��وی نیز در خصوص ه��دف از
برگزاری این دوره آموزشی خاطرنشان کرد:
طی سه ماه گذشته سه کالس دانشافزایی و
کارگاه آموزش عملی برگزار کردهایم که یکی از
کالسها تحت نظر یکی از سرمربیان تیمهای
ملی کشور صورت گرفت .کالسهای شاتلتایم
نیز زیر نظر فدراسیون بدمینتون جهانی و
کنفدراسیون آسیا ،با حضور مدرس بینالمللی
شاتلتایم به مدت دو روز و با حضور  15مربی
برگزار شد.
وی با اشاره به هدف از برگزاری این دوره آموزشی
خاطرنشان کرد :هدف از برگزاری کالسهای
شاتلتایم ،معرفی این رشته ورزشی توسط مربیان
هیئتبدمینتونبهنونهاالنونوجوانانسطحشهر
و استان است .برخی از مربیان به صورت مستقیم
تحت نظر هیئت فعالیت دارن��د .برخی نیز در
شهرستانهاوبرخیزیرنظرکانونهایخصوصی
ورزشیفعالیتدارند.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی در
رابطه با اقدامات ص��ورت گرفته در خصوص
همگانی کردن این رشته ورزشی در پارکها و
ح کرد :در پارکها هر
فضاهای عمومی تصری 
ساله چندیدن مسابقه برگزار میشود که هیئت
بدمینتون خراسان رضوی در زمینه تجهیزات
و جوایز این مسابقات همکاری الزم را به عمل
میآورد .با شهرداری مشهد در خصوص برگزاری

مسابقات محالت نیز همکاری الزمه را داریم.
رض��وی در خصوص نحوه استعدادیابی
هیئت از ج��وان��ان برتر مسابقات محالت
اف��زود :بدمینتون جزو ورزش هایی است که
استعدادیابی آن باید از سنین پایه صورت گیرد.
در سنین جوانی و نوجوانی احتمال پیشرفت
در ورزشکاران این رشته پایین است ،از همین
رو به دلیل تخصصی بودن بدمینتون ،جهت
استعدادیابی حتما باید از سنین نونهالی وارد
این رشته ورزشی شوند.
وی در خصوص استعدادیابی از دانشآموزان
در این رشته ورزش��ی عنوان کرد :برنامههای
استعدادیابی هیئت ک��ه تحت نظر بخش
خصوصی انجام میشود ،از طریق همکاری و
شوپرورش صورت
ارتباط نزدیکی است که با آموز 
گرفتهاست .در سالهای گذشته تفاهمنامهای در
این خصوص با بخش خصوصی امضا کردهایم.
کانونهای خصوصی که از برنامه مدون و منظمی
بهره میبرند و از مربیان تحصیل کرده و با دانشی
استفاده میکنند ،شناسایی استعدادهای برتر
را نیز برعهده گرفتهاند .فکر میکنم سالهای
آینده ،سالهای نوید بخشی ب��رای خراسان
رضوی خواهدبود.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی
نهای ورزشی
در رابطه با سرانه ورزش��ی سال 
بدمینتون در سطح شهر اضافه کرد :هرچقدر
فضا و سالن ورزش��ی بیشتر باشد ،ورزشکار
بیشتری به سمت ورزش سوق داده میشود.
خراسان رضوی جزو استانهای پیشرو است و
تاکنون با کمبود سرانه ورزشی مواجه نبودهایم.

در مشهد حدود  7سالن ورزشی به بدمینتون
اختصاص یافته است .نهادهای خصوصی مانند
بوفاضالب و آستان قدس رضوی
سازمان آ 
جهت برگزاری برنامهها و مسابقات مربوطه
همکاری الزم را با هیئت بدمینتون استان دارند.
حسین رضوی در خصوص حضور تیمهای
خراسانی در مسابقات و لیگهای کشوری
تصریح کرد :تیم بانوان بدمینتون خراسان
رضوی از هفته آینده در لیگ برتر کشور به
رقابت خواهدپرداخت .همچنین در دسته
ک و لیگ برتر ،یک تیم از آقایان و یک تیم از
ی 
بانوان داریم .البته تیمداری باشگاههای ورزشی
در مسابقات کشوری به بخش خصوصی
مربوط میشود و تنها وظیفه هیئت بدمینتون
استان مظارت بر روی این نهادهاست .بخش
خصوصی که استعدادیابی بدمینتون خراسان
رضوی را برعهده دارد ،تیمداری در مسابقات
کشوری را استارت زدهاست.
وی با بیان اینکه رشته بدمینتون نیازمند
توجه بیشتر رسانههای صوتی و تصویری است،
تصریح کرد :پراکندگی سالن های ورزشی در
سطح شهر نشان از عالقه شهروندان به این
رشته ورزشی دارد ،اما عالقه شهروندان به این
موضوع میطلبد که برنامه های رادیویی و
تلویزیونی و بخش تبلیغات توجه بیشتری به این
رشته ورزشی نشان دهند .هرچند که با وجود
شرایط اقتصادی حال حاضر ،اکثر هیئتهای
ورزش��ی با مشکل روب��ر هستند ،اما چون با
بخش خصوصی تعامل خوبی برقرار کردهایم،
مشکالت کمتری داریم.

کلیههایم از کار بیفتد.
چطورواردتیمملیپیونداعضاشدی؟
بعداز پیوند تالش کردم با کسانی که دچار این بیماری
هستند تماس برقرار کنم ،فوتبال جزو رشتههایی است که
احتمال آسیب دیدگی در آن بسیار باالست بههمین خاطر
فکر نمیکردم برای بیماران پیوند عضو هم چنین ورزشی
وجود داشته باشد.
باتماسهایی که با تهران داشتم متوجه شدم قرار است
برای نخستین بار تیم ملی فوتبال پیوند اعضا تشکیل
شود ،سرتمرین رفتم و تست دادم که خداراشکر به تیم
ملی دعوت شدم.
برای نخستین بار درجهان قرار است اولین دوره جام
جهانی فوتبال پیوند اعضا در سال  2019به میزبانی
نیوکاسل انگلستان برگزار شود ،تیم ملی ایران هم هر
ماه اردوی آمادگی برپا میکند تا بتواند با تمام قوا در این
مسابقات حضور پیدا کند.
چرا پیش از بیماری وارد تیمهای لیگ برتری نشده بودی؟
برای حضور در لیگ برتر نیاز به پشتیبان قوی داری،
نمیخواهم همه را یک کفه ترازو قرار دهم اما برخی
مربیان مالکهایی جز توانایی فوتبالی ورزشکار را در نظر
میگیرند.
مربیان خوبی در فوتبال داریم که دلسوزانه ورزشکاران
را راهنمایی میکنند اما خیلیها هم راهمان را عوض
میکنند ،وقتی یک ورزشکار با تمام تواناییهایی که دارد
از تیمی خط میخورد به مرور زمان تأثیرات منفی باعث
میشود تالشی برای رسیدن بهچیزی که میخواهد

نکند.
احتمال بعد که وجود دارد این است که حق را به تمام
مربیانی بدهم که در حقم کم لطفی کردند و بگویم شاید
هم من در حد یک بازیکن لیگ برتری نبودم.
از اینکه این اتفاق برایت رخ داد ناراحتی؟
در این مدت که بیمار شدم و حاال که یک سال است
دوباره سالمتیام را کسب کردم چیزهای زیادی را آموختم
که هیچ کس قادر بهدرک آن نخواهد بود.
این را فهمیدم برگی از درخت نخواهد افتاد مگر اینکه
خدا بخواهد ،زندگی من بعد از این اتفاق تغییر کرد،
بزرگترین آرزوی من مانند همه ورزشکاران پوشیدن
پیراهن تیم ملی کشورم بود ،با این آرزو روزهای زیادی را به
شب رساندم .درست وقتی که از همه چیز ناامید شدم به
آرزوی چندین سالهام رسیدم و از اینکه دچار این بیماری
شدم نهتنها ناراحت نیستم بلکه خوشحالم ،حاال بیش راز
هر زمان دیگر درک میکنم که هیچ کار خدا بیحکمت
نیست .همه ما بهآرزوهایمان میرسیم ،اینکه کجا وچگونه
را نمیدانیم اما شک ندارم که اگر هدفی را در نظر بگیری
روزی بهآن خواهی رسید.
مهمترینمشکلتچیست؟
مشکل تمام بیماران پیوند اعضا دارو است ،باوجود
تحریمها قیمتها نیز افزایش یافته عالوهبراین هزینه
آزمایشات و پزشک هم ماهیانه مبلغ زیادی را برای بیماران
بههمراه دارد.
کسانی که پیوند عضو میشوند از لحاظ توانایی دچار
محدودیت میشوند مثال نمیتوانند بارسنگینی را بلند
کنند یا مدت طوالنی به ایستند این مورد سبب میشود
برای پیدا کردن کار با مشکل مواجه شوند.
وقتی کاری به ما پیشنهاد میشود و آن را رد میکنیم
فکر میکنند .قرار است از زیر کار در برویم اما از مشکالت
یک بیمار پیوندی اطالعی ندارند و بهحساب کم کاری ما
میگذارند.
من یک پسر سه ساله دارم هزینههای شخصی من
حدود یک میلیون تومان گاهی بیشتر و گاهی کمتر ،واقعا
تأمین هزینهها با این شرایط اقتصادی بسیار دشوار است و
تنها کاری که فعال انجام میدهم با ماشین کار کردن است
که آن هم کفاف یکی زندگی را نمیدهد.
چه کسی بیش از همه در این اتفاقات کنارت بود؟
زمانی که هیچ کس از بیماری من خبر نداشت تنها
همسرم درکنارم بود ،گاهی فکر میکنم اگر من جای او
بودم این همه سختی را به جان میخریدم؟ او با وجود
مشکالت زیادی که داشتم قوت قلبم در این سالها بود،
نمیدانم چطور فداکاری او را جبران کنم هیچ واژهای
نمیتواند ذرهای از زحمات او را جبران کند.

داورزنی:

بهفدراسیونهاییکهبازنشستهدارند،نمیتوانیمپولیبدهیم

شکست حریفان مدال طال را کسب کند .همچنین
اشکان بهادری مدال نقره وزن  75کیلوگرم را بدست
آورد.
وی ادام��ه داد :امیر مهدیمقدم و سیدمحمد
مهدی مهدیزاده نیز به ترتیب در اوزان  41و 85
کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کردند .وی همچنین
به تیم کشتی فرنگی خردساالن استان در رقابتهای
کشوری نیز اشاره کرد و افزود :رقابتهای مرحله
نهایی جشنواره کشتی فرنگی خردساالن کشور
نیز با حضور  130کشتیگیر در آبادان برگزار شد
و مهدی کاظمآبادی و پیمان توزنده جانی نیز به
ترتیب در اوزان  32و  62کیلوگرم مدال برنز را کسب
کردند .همچنین از نظر تیمی نیز تیم کشتی فرنگی
خردساالن در جایگاه پنجمی قرار گرفت.

برگزاری دوره آموزشی «شاتلتایم» در مشهد

گزارش
خبر

مدیرکل درسومین همایش آموزشی توانمند سازی تشکل
های مردم نهاد خراسان رضوی:
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تکراریکتجربهغلطدرنوسازیبافتهایفرسودهآبکوهوعامل
اول با تمرکز پروژه ها تاکید کرد :طی  3دوره گذشته شورا
اعتبارات بین تمام بافت پیرامون پخش شد و متأسفانه
مجدد آن تجربه غلط در بافتهای فرسوده آبکوه و
عامل هم تکرار شد و بخش عمدهای از سرمایه با خرید
امالک زمینگیر شد درحالیکه باید در این بافتها با
تمرکز و پروژهای اقدام به خرید امالک و سرمایهگذاری
میکردند.
نوروزی با بیان اینکه مشکل دیگر در نوسازی بافتهای
فرسوده ،حذف مردم از مکانیزم نوسازی بود ،تصریح
کرد :متأسفانه مشارکت مالکان در این طرحها تعریف
نشد و بر همین اساس است که مردم برای فروش امالک
خود مقاومت میکنند و حتی با فروش امالک با قیمت
خیلی باالتر ،بازهم ناراضی هستند و این امر باعث هزینه
بیشتر و زمان طوالنیتر برای نوسازی میشود.
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مجید خروشی

داوران ق��ض��اوت کننده در
رقابتهای کشتی آزاد بزرگساالن
قهرمانی کشور در گ��روه ب معرفی شدند که از
خراسان رض��وی حسام امامی داور درج��ه دو بین
المللی نیز حضور دارد .رقابتهای کشتی آزاد
بزرگساالن قهرمانی کشور در گروه (ب) طی روزهای
 29آبان تا اول آذرماه در شهر ملکان استان آذربایجان
شرقی برگزار میشود.
دع��وت از کشتیگیر خراسانی در رقابتهای
بینالمللی کشتی فرنگی
فرنگی کار خراسانی در رقابتهای بینالمللی
جام شاهد به همراه تیم ملی به روی تشک میرود.
چهاردهمین دوره رقابتهای کشتی فرنگی جام

شاهد طی روزهای  8و 9آذرماه در شهرستان ارومیه
استان آذربایجان غربی برگزار میشود که از کشور
ایران  3تیم حضور دارند که وحید دادخواه در وزن
 97کیلوگرم از خراسان رضوی در تیم ملی (الف)
حضور دارد.
الزم به ذکر است ،سرمربی تیم های ملی کشتی
فرنگی ای��ران نیز بر عهده حمید باوفا سرمربی
خراسانی است.

خبر

راهیابیکاراتهکاهایخراسانرضوی
بهتیمملی

رئیس هیئت کاراته خراسان رضوی از کسب عنوان دوم
تیمی بانوان استان در کشور خبرداد و گفت :در پایان
مسابقات کاراته وان کشور ورزشکاران خراسان رضوی جواز
حضور در تیم ملی را کسب کردند.
محمد حجتیان از درخشش کاراته کاهای استان در
مسابقات کشور خبرداد و گفت :مسابقات کاراته وان کشور
در چهار مرحله برگزار شد که در هر مرحله ۴نفر اول هر دره
سنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند .این مسابقات در سه
مرحله به میزبانی تهران و یک مرحله در اردبیل در چهار رده
سنی نوجوانان ،جوانان ،امید و بزرگساالن برگزار شد.
وی با اشاره به راهیابی کارتهکاهای خراسان رضوی به
اردوی تیم ملی خاطرنشان کرد :در رده سنی نوجوانان
امیر اسالمی در مجموع با کسب یک طال ،یک نقره و ۲برنز
رنکینگ اول کشور را از آن خود کرد ،فائزه رحیمی نیز
باکسب یک برنز در رده سوم کشور قرار گرفت و پریا حیدری

با کسب ۲برنز رنکینگ دوم کشور را به خود اختصاص داد.
حجتیان تصریح کرد :مسابقات قهرمانی کشور انتخابی
تیم ملی نیز در سبکهای آزاد در بخش بانوان با حضور
 ۴۴۴کاراتهکا در ۴رده سنی برگزار شد که خراسان رضوی
با کسب یک طال۴ ،نقره و یک برنز بعد از تهران در جایگاه
دوم قرار گرفت .در انتخابی تیم ملی بخش آقایان ،حسن
رضادادی نماینده استان باکسب جایگاه سوم به اردوی تیم
ملی راه یافت و در حال حاضر در اردو به سر میبرد .گفتنی
است؛ هیئت کاراته استان در نظر دارد از قهرمانان خراسان
رضوی در این مسابقات تجلیل به عمل بیاورد.

خبر
صدرنشینیبانواندرمسابقاتلیگ
نکشور
دستهاولبدمینتو 
تیم بدمینتون بانوان مشهد ،لیگ1کشور را با قهرمانی
دور نخست به پایان رساند.
دور رف��ت مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دستهاول
ن ب��ان��وان در  ۲گ���روه پیگیری ش��د ک��ه تیم
بدمینتو 
کیهانسیاحت پارسیان مشهد توانست در کنار حریفان
قدرتمند با باالترین امتیاز بهعنوان قهرمانی دست یابد.
این مسابقات با عنوان جام والی��ت در روزه��ای  ۲۴و

۲۵آبانماه به میزبانی تیم گیالن در شهر رشت برگزار شد که
در گروه الف ۵ ،تیم باید با یکدیگر به رقابت میپرداختند.
سال گذشته در لیگ دسته ۲نماینده مشهد حضور داشت
که تیمها با امتیازات باال در گروه «الف» لیگ ۱قرار گرفتند
و  ۴تیم دیگر نیز در جدول گ��روه«ب» این رقابتها ثبت
شدند .تیم کیهان سیاحت در  ۲روز باید با  ۴تیم گیالن،
کرمانشاه ،مهر و ماه و میالد اسپرت به مسابقه میپرداخت
که در انتها با کسب ۱۲امتیاز صدرنشین جدول گروه«الف»
شد .تیمهای گیالن و کرمانشاه نیز با کسب ۱۰و  ۸امتیاز
بهترتیب در مکانهای دوم و سوم جدول ایستادند.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
جانشین صاحب امتیاز و مدیر مسئول :حسین رفیعی
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صالبت ،اس�تواری و نفوذ ناپذیری ،از عناصر محوری هویت مردان مومن اس�ت ...چنین مران دین باور از آس�یب نس�یان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا
مصوناند ،چنین نام آورانی که اهل سداداند ،قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است،
زیرا تقوا کلید استواری است«:فان تقوی ا ...مفتاح سداد و ذخیره معاد» و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.

امام صادق (ع) فرمودند:

س�خاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است  .هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده

هم�ت واال برخ�وردار باش�د ؛ زیرا كه
اس�ت و تنه�ا آن ك�س بخش�نده اس�ت كه از یقی�ن و ّ
بخشندگی پرتو نور یقین است  .هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

جز نقش تو رد نظر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را رد عهدت
حافظ

اوقات
شرعی

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
حقا که هب چشم رد نیامد ما را
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روایت سفارت انگلیس در تهران از اهداف دیدار «هانت» با ظریف /هر نبردی ارزش زمان و روزهای زندگی ما را ندارد
صالحی :گفتوگو راهحل مشکالت قضایی هنرمندان است /دستور شریعتمداری برای عدالت جنسیتی در آگهی استخدام

میز خبر
روایت سفارت انگلیس در تهران از
اهداف دیدار «هانت» با ظریف
سفارت انگلیس در تهران ،روز دوشنبه در پیامی
توئیتری اهداف سفر «جرمی هانت» و دیدار با همتای
ایرانی وی را تشریح کرد .سفارت انگلیس در تهران در
این خصوص نوشت« :جرمی هانت» ،وزیر امور خارجه
انگلیس اولین مالقات خود را با ظریف وزیر خارجه
ایران در آغاز سفر خود به ایران داشت .توئیت مذکور
در ادامه میافزاید :مذاکرات در این سفر پیرامون توافق
هستهای ،منطقه و نگرانیهای مربوط به پروندههای
انگلیسیهای دو تابعیتی بوده است.
تأیید مذاکره آمریکا و طالبان
گروه طالبان با انتشار بیانیهای ،دور جدید مذاکرات
صلح بین نمایندگان این گروه و «زلمای خلیل زاد»
نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان را تأیید و
اعالم کرد تاکنون در مورد هیچ مسئلهای توافق صورت
نگرفته است .در این بیانیه به نقل از «ذبیحا ...مجاهد»،
سخنگوی این گروه آمده است ،در تاریخهای (،۱۴
 ۱۵و  )۱۶ماه نوامبر سال جاری میالدی ،یک هیئت
عالیرتبه از نمایندگان طالبان با هیئتی از آمریکا در
دوحه دیدار و در مورد مذاکرات صلح افغانستان به بحث
و تبادلنظر پرداختند.
تحریم هجده تبعه سعودی مظنون به
دخالت در قتل خاشقجی از سوی آلمان
وزارت امور خارجه آلمان در پی قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد سعودی ،تحریمهایی را علیه هجده
تبعه عربستان سعودی وضع کرد .همچنین شبکه تی
آرتی ترکیه اعالم کرد ،وزارت امور خارجه آلمان سفر
هجده تبعه عربستان سعودی را به علت آنکه مظنون به
دست داشتن در قتل جمال خاشقجی بودند ،به این
کشور ممنوع اعالم کرد .جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
سعودی روزنامه واشنگتنپست در دوم اکتبر پس از
مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید
شد .مقامات ارشد عربستان و بهخصوص محمد بن
سلمان (ولیعهد عربستان) مدعی شدند ،خاشقجی
پس از انجام کارهای اداری خود کنسولگری عربستان
را ترک کرده است .بااینحال ،ریاض پس از نزدیک به
سه هفته از کشته شدن خاشقجی در درون کنسولگری
این کشور اذع��ان و علت آن را درگیری او در داخل
کنسولگری عنوان کرد.
حضرتی :جهانگیری و عارف در 1400
کاندیدا میشوند
الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای
اسالمی از کاندیدا شدن جهانگیری و عارف برای
انتخابات آتی ریاستجمهوری و عدم کاندیدا شدن
خود در انتخابات آتی مجلس خبر داد.قائممقام حزب
اعتماد ملی درباره احتمال حمایت اصالحطلبان از
الریجانی در انتخابات  1400میگوید" :آقای الریجانی

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک  4تلفن38929825 -38929824:
نمابر  051 - 38923451 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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یک انسان شایسته و الیق و توانمند است ولی باید دید
در آن زمان چه اتفاقی میافتد ولی روند کلی این است
که اصالحطلبان کاندیدای خودشان را خواهند داشت.
تا آنجایی که من خبردارم آقای عارف مصمم است در
ً
انتخابات  1400کاندیدا شود ،آقای جهانگیری قاعدتا
باید بیاید و عالوه بر اینها نفرات دیگری هم هستند".
صرفنظر «بنت» از استعفا و اعالم
حمایت از کابینه نتانیاهو
«نفتالی بنت» ،وزیر آموزش اسرائیل و رئیس حزب
«بیت یهودی» دی��روز اع�لام ک��رد ،موضع این حزب
حمایت از کابینه بنیامین نتانیاهو است .بهغیراز بنت،
«آیلت شاکد» ،وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که
وی نیز عضو حزب بیت یهودی است ،قصد کنارهگیری
از ای��ن سمت را داش��ت؛ ام��ا او نیز از تصمیم خود
صرفنظر کرده است .اگر این دو وزیر از سمت خود
کنارهگیری کرده و حزب بیت یهودی از ائتالف با
نتانیاهو خارج میشد ،سقوط نتانیاهو قطعی و برگزاری
انتخابات زودهنگام در سرزمینهای اشغالی حتمی
میشد .در حال حاضر ،گویا تنها «موشه کاحلون» وزیر
دارایی رژیم صهیونیستی خواهان برگزاری انتخابات
زودهنگام باشد .روز گذشته ،کاحلون و بنت با تعطیلی
کنی است برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت
کرده بودند.
آخرین تالشهای شورای همکاری
خلیجفارس برای بقا با دعوت جدید از قطر
خالد الجار ا ،...معاون وزیر خارجه کویت از پیشرفت
در پرونده بحران میان قطر و کشورهای محاصره کننده
شامل عربستان ،امارات ،بحرین و مصر خبر داد .وی
گفت :تمام کشورهای عضو شورای همکاری در نشست
آینده سران در ریاض شرکت میکنند که مایه خوشبینی
است .الجار ا ...افزود :طارق القونی سفیر مصر در کویت
هم روز دوشنبه با معاون امور وطن عربی وزارت خارجه
کویت برای بررسی زمان برگزاری کمیته مشترک میان دو
کشور دیدار میکند .روزنامه الرای کویت از تماس تلفنی
جداگانه پادشاه سعودی و امیر قطر با امیر کویت خبر داد
که طی آن مسائل مورد توجه مشترک و آخرین تحوالت
منطقهای و بینالمللی بررسی شده است .آخرین نشست
سران شورای همکاری خلیجفارس به سبب محاصره قطر
از سوی کشورهای عربستان ،ام��ارات ،بحرین و مصر
به تأخیر افتاد ،محاصرهکنندگان ،قطر را به حمایت از
تروریسم متهم کردهاند ،درحالیکه دوحه تأکید کرده
است ،کشورهای محاصره کننده برای تحمیل قیمومیت
خود تالش میکنند.
هر نبردی ارزش زمان و روزهای زندگی
ما را ندارد
آش��ن��ا رئ��ی��س م��رک��ز ب��ررس��یه��ای اس��ت��رات��ژی��ک
ریاستجمهوری با انتشار توییتی خطاب به ظریف
نوشت :از انسانی موفق خواستند تا راز خود را با دیگران

در میان بگذارد .لبخندی زد و گفت :موفقیت من زمانی
آغاز شد که نبردهای کوچک را به جنگجویان کوچک
واگذار کردم .دست از جنگیدن با کسانی کشیدم که
کوچکی خود را با تهمت به بزرگان پنهان میکردند.
سعی نکردم انتظارات دیگران را برآورده کنم و همه را
شاد و راضی نگه دارم .دیگر سعی نکردم کسی را راضی
کنم که درباره من اشتباه میکند .آنگاه شروع کردم به
جنگیدن برای :اهدافم رویاهایم ایدههایم و سرنوشتم.
روزی که جنگهای کوچک را متوقف کردم روزی بود
که مسیر موفقیتم آغاز شد .هر نبردی ارزش زمان و
روزهای زندگی ما را ندارد.
طرح اعضای جبهه پایداری در مجلس
برای استیضاح ظریف
حسینعلی ح��اج��ی دلیگانی ،نماینده م��ردم
شاهینشهر در مجلس از تدوین ط��رح استیضاح
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مجلس خبر داد
و گفت :این طرح در حال تدوین است و قرار است در
روزهای آینده برای این طرح امضاء جمعآوری شود.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه آقای ظریف در چند
روز گذشته اظهاراتی درباره وجود پولشویی گسترده
در کشور عنوان کرده بود به وی تا سهشنبه  ۲۹آبان
فرصت داده شده بود که مدارک خود را دراینباره در
اختیار نمایندگان قرار دهد .علیاصغر یوسف نژاد،
یک عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی گفت
که درخواستی برای استیضاح وزیر امور خارجه تقدیم
هیئترئیسه مجلس نشده است / .انتخاب -ایسنا
ظریف :تحریم کسی را به میز مذاکره
برنمیگرداند
وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه تحریمها
هرگز سیاست را تغییر نمیدهد ،گفت :ایران نهتنها
از تحریمهای آمریکا عبور میکند ،بلکه پیشرفت هم
خواهد کرد .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران نهتنها از تحریمها
اعمالشده از سوی آمریکا عبور خواهد کرد ،بلکه
پیشرفت هم خواهد کرد .ظریف گفت :ما به فشار و
مقاومت در برابر فشار عادت کردهایم .تحریمها همواره
آسیبزا هستند و به مردم عادی آسیب میرسانند،
اما بهندرت سیاست را تغییر میدهند و این مشکلی
است که تحریمهای آمریکا همیشه با آن مواجه بوده
است .وی افزود :این تحریمها کسی را به میز مذاکره
برنمیگرداند .در حقیقت ،این تحریمها عزم آنها را
برای مقاومت ،مصممتر میکند/.ایسنا
نامهای از قوه قضاییه دریافت نکردهایم
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای
وزارت امور خارجه اعالم کرد :وزارت امور خارجه نامهای
از قوه قضاییه دریافت نکرده است .بهرام قاسمی در پاسخ
به سؤال در مورد اخبار منتشرشده در برخی از رسانهها
مبنی بر اینکه قوه قضاییه مهلتی  10روزه به محمدجواد

(  )8/362هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی () 6393
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004596هیئت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
روح ا ...مالنوروزی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه  1987صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  28متر مربع از پالک شماره  1/3669اصلی واقع در
اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی مالنوروزی ابوالفضل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/08/30تاریخ انتشار نوبت دوم 97/09/15
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
آگهی مزایده
محکوم له :داود ذاکری فرزند ابراهیم به آدرس تربت حیدریه خیابان قرنی پالک 2
محکوم علیه  :داود استادی فرزند علی به آدرس تربت حیدریه رضاشهر 2پالک10
محکوم به  :مبلغ 455/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14/095/000ریال بابت هزینه دادرسی وحق والوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررسید الی یوم الوصول مطابق شاخص نرخ تورم و نیز مبلغ  32/750/000ریال بابت نیم عشر دولتی درپرونده کالسه40/960626
مورد مزایده :یک دستگاه اتومبیل ال  90مدل  89رنگ سفید به شماره پالک 922ن71ایران 32بدون رنگ .سمت راننده گلگیر عقب و درب عقب و مقداری از گلگیر
جلو تو رفتگی و گریسی دارد سمت شاگرد چند زدگی جزئی دارد  ،الستیک های جلو خوب  ،عقب سی درصد دارای رادیو ضبط که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس
ً
جمعا به مبلغ 405/000/000ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده  114قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ
 1397/09/18از ساعت  11الی  12ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی
شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر  5روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه
ً
ً
نمایند.ضمنا حداقل  %10بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد .این مزایده به استناد ماده  118قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

ظریف داده تا مستندات خود را در مورد پولشویی به این
قوه ارائه کند ،گفت :ما تاکنون دراینارتباط نامهای از قوه
قضاییه دریافت نکردهایم /.ایسنا
صالحی :گفتوگو راهح��ل مشکالت
قضایی هنرمندان است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :میتوانیم از
طریق گفتوگو و تعامل ،بسیاری از مشکالت قضایی
اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه را برطرف کنیم .سید
عباس صالحی با تأکید بر اینکه صیانت از حریم
هنرمندان بهعنوان قشر فرهیخته و گروه مرجع اقتضا
میکند که نوع مواجهه با این افراد همراه با کرامت
باشد ،اظهار داش��ت :ارائ��ه تصویری کارآمد از نظام
ضروری است و برای رسیدن به این امر همافزایی تمام
ارک��ان حاکمیتی الزم اس��ت /.رواب��ط عمومی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
حقوق کارگران هفتتپه و فوالد اهواز
هفته آینده پرداخت میشود
مدیرکل حمایت از مشاغل پایدار و بیمه بیکاری
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :حقوق معوق
کارگران هفتتپه و گروه فوالدی اهواز تا پایان هفته
آینده پرداخت میشود /.ایرنا
بورس  642واحد رشد کرد
شاخص بورس روز سهشنبه  642پله باال رفت و در
جایگاه  176هزار و  458واحدی ایستاد .در معامالت
دیروز یک میلیارد و  678میلیون سهم ،حق تقدم و
اوراق بهادار به ارزش پنج هزار و  362میلیارد ریال در
 172هزار و  580نوبت دادوستد شد /.ایرنا
تالشهای نافرجام برای باز شدن ثبت
سفارش واردات خودرو
سید مهدی نیازی ،سرپرست دفتر مقررات ،صادرات
و واردات سازمان توسعه تجارت ،اخبار منتشرشده
مبنی بر باز شدن ثبت سفارش خودروهای خارجی و
ترخیص خودروهای در گمرک مانده را تکذیب و تأکید
کرد که تغییرات انجامشده در مجموعه وزارت صنعت،
به معنای تغییرات در سیاستهای تعیینشده در
واردات خودرو نیست /.ایرنا
دستور شریعتمداری برای عدالت
جنسیتی در آگهی استخدام
آگهی استخدام شرکت «توسعه پلیمر پاد جم» در
عسلویه با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای رعایت عدالت جنسیتی
اصالح شد .کار و رفاه اجتماعی ،آگهی قبلی دعوت
به همکاری شرکت توسعه پلیمر پادجم در عسلویه،
فقط برای داوطلبان مردم تعریف شده بود که با توجه
به سیاستهای ابالغی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در عدالت جنسیتی ،در آگهی جدید ،ثبتنام برای همه
داوطلبان مرد و زن واجد شرایط علمی و تخصصی و
اولویت جذب داوطلبان بومی اعمالشده است /.پایگاه
اطالعرسانی وزارت تعاون

خودرو زرهی ضدمین و کمین «طوفان»
رونمائی شد
خودرو زرهی ضد مین و ضد کمین «طوفان» که به
همت متخصصان دفاعی کشور طراحی و ساخته شده
دیروز با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
رونمایی شد /.ایرنا
شناسایی و تعقیب قضایی  15عامل
اصلی تجمعات شوش /بازداشتشدگان با
صدور قرار آزاد شدند
دادستان شوش با بیان اینکه در روزه��ای گذشته
افرادی موجب اخالل و سلب آسایش مردم در برخی
نقاط شهر و ترافیک شدند ،گفت :در این راستا ۱۵
نفر از عوامل اصلی و محرکین تجمعات غیرقانونی
شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از انجام
تحقیقات و اقدامات قانونی با صدور قرار قانونی آزاد
شدند /.ایسنا
به آمریکاییها گفتیم در تحریم ایران
شکست میخورید
یک مقام مذاکرهکننده با هیئت خزانهداری آمریکا
اعالم کرد به هیئت آمریکایی اعالم کردهایم که در
تحریم ایران شکست خواهید خورد چون توان کاهش
نفوذ ایران در عراق را ندارید.
به گزارش ایرنا ،یک مقام کرد عراقی مذاکرهکننده با
هیئت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه به خبرنگار ایرنا
در اربیل گفت :هیئت خزانهداری آمریکا تمام تالش
خود را بکار میگیرد که مانع افزایش نفوذ ایران در عراق
و منطقه شود اما آنها تالش بیهودهای انجام میدهند.
این مقام که نخواست نامش فاش شود افزود :ما به
آنها اعالم کردیم که روابط تاریخی و مستحکمی بین
عراق و ایران وجود دارد و این تالشها هم راه بهجایی
نخواهد برد .نامبرده افزود :به آمریکاییها گفتیم شما
اینهمه تالش کردید که با ساخت دیوار ،ارتباطات خود
با مکزیک که همسایه شما است ،قطع کنید اما شکست
خوردید حاال این سر دنیا میخواهید روابط ایران و عراق
را کم کنید.
وزیر علوم به دردسر ُافتاد
نماینده مردم جهرم در مجلس از جمع آوری امضا
برای طرح استیضاح وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
خبر داد.محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه جلسه
علنی امروز مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :هم اکنون در حال جمع آوری امضا برای
استیضاح وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری هستیم و این
طرح استیضاح به زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس
می شود.وی درباره محورهای استیضاح منصور غالمی
گفت :انتخاب های سیاسی و ناکارآمد در دانشگاه ها
و کاهش کیفیت علمی دانشگاه ها از مهمترین علل
تهیه این طرح استیضاح است.نماینده مردم جهرم در
مجلس تصریح کرد :همچنین حذف برخی دانشگاه

ها و تجمیع دانشگاه های موثر ،عدم توجه به توسعه
دانشگاه ها و ضعف مدیریتی از دیگر محورهای
استیضاح وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری است.
تکذیب یک خبر درباره واعظی
یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری گفت :آقایان
واعظی و حاجی میرزایی مشمول قانون منع بکارگیری
بازنستگان نمیشوند اخبار بازنشستگی آنها صحت
ندارد.یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری در
گفتوگو با خبرگزاری فارس ،اخبار منتشر شده در مورد
بازنشستگی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
و محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت را تکذیب
کرد.وی تاکید کرد :آقایان واعظی و حاجی میرزایی
مشمول قانون منع بکارگیری بازنستگان نمیشوند
اخبار بازنشستگی آنها صحت ندارد.
حملهشهردارسابقتهرانبهرئیسمجلس
محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران امروز در
صحن علنی شورای شهر حاضر شد و با ارائه سخنانی
به شدت از رئیس مجلس انتقاد کرد.افشانی در بخشی
از سخنانش با نقل حرف و حدیثی که درباره مقاومت او
در برابر اجرای قانون منع بازنشستگان مطرح میشد،
گفت :عده ای گفتند افشانی با الریجانی ساخته تا
برای انتخابات  ۱۴۰۰برنامه بریزند ولی این مسایل
پیش آمد تا همه بفهمند الریجانی برای انتخابات
 ۱۴۰۰با چه کسی نقشه ریخته است.
افشاگری درباره نامه وزیر برای واگذاری
ملک  1000میلیارد تومانی
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :آقای وزیری که ان شاء ا ...حضرت امیر المومنین
(ع) حسابش را میدهد و جمهوری اسالمی نیز حساب
و کتابش را کف دستش می گذارد بی محابا در نامهای
به استان مینویسد که ملکی جمهوری اسالمی را
معادل  1000میلیارد تومان به فالن آقا به قید فوریت
واگذار کن ،چکارهای که این کار را میکنید؟ مگه مال
بابات هست که از بیت المال می بخشید؟/ایسنا
انتشار بخشهایی از فایل صوتی پرونده
قتل «خاشقچی»
بخشهایی از فایل صوتی مربوط به روز قتل «جمال
خاشقچی» روزنامهنگار منتقد سعودی در کنسولگری
استانبول رسانهای شده و در دسترس عموم قرار گرفت.
بخشهای منتشر شده البته حاوی صوت زمان قتل
وی نیست و فقط چند جمله از مجادالت لفظی بین
خاشقچی و افرادی که به نظر میرسد قصد صدمهزدن
به وی را دارند ،است .در این بخش کوتاه از فایل صوتی
که توسط وبگاه شبکه «هابرترک» منتشر شده ،شنیده
میشود که خاشقچی در «بخش الف» کنسولگری
میگوید« :دست من را رها کنید! چه میکنید؟» این
بخش مروبط به صدور روادید است که هفت دقیقه از
فایل صوتی در آنجا ضبط شده است./فارس

آگهی مزایده
محکوم له _1:شهربانو  _2زهرا  _3فاطمه صغری شهرت همگی خدابنده به آدرس تربت حدریه بایگ خیابان ولی عصر 6
محکوم علیه  _1:حسین  _2معصومه شهرت خدابنده به آدرس تربت حیدریه بایگ خیابان ولی عصر 10منزل حسین خدابنده
محکوم به  :تقسیم و تحویل ما ترک مرحوم حسن خدابنده طبق نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس به جز بند اول و چهارم یعنی یکباب منزل مسکونی خ
ولی عصر بایگ و 9ساعت و25دقیقه آبجرعلیا وسه قطعه زمین به فروش رسیده وسهم االرث هریک از ورثه کما فرض ا ...مشخص وتحویل گردد وپرداخت با
لمناصفه به پرداخت مبلغ5/140/300ریال بابت هزینه دادرسی وحق والوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز مبلغ 2/500/500ریال بابت نیم عشر دولتی درپرونده
کالسه40/960976
مورد مزایده 7 :ساعت و 20دقیقه از مدار  12یک رشته قنات معروف به اردی و  11قطعه به مساحت  8523متر مربع و یک قطعه به مساحت  800مترمربع که
ً
ً
قطعات بدین شرح می باشد :قطعه شماره یک به مساحت  1285مترمربع با حدود اربعه شما الً به زمین عباس تقی پور شرقا به راه جنوبا به زهرا بنگر و غربا به زمین
ً
حسین تقی پور زمین در حال حاضر زیر کشت زعفران می باشد .قطعه شماره  2به مساحت  298مترمربع با حدود اربعه شماالً به زمین حسن زنگنه شرقا به راه
ً
جنوبا به زهرا بنگر و غربا به اراضی رحمانی زمین در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  3به مساحت  220مترمربع با حدود اربعه شماالً به اراضی رحمانی
ً
ً
شرقا زهرا بنگر جنوبا به زهرا بنگر و غربا به جوی زمین در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  4به مساحت  420مترمربع با حدود اربعه شماالً به زمین زینلی
ً
ً
شرقا به جوی جنوبا به اراضی موقوفه و غربا به راه زمین قبال زعفران و در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  5به مساحت  600مترمربع با حدود اربعه شما الً
ً
ً
به زمین حسین تقی پور شرقا به زمین مالک جنوبا به حسین دهقان و غربا به جوی زمین در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  6به مساحت  760مترمربع
ً
ً
با حدود اربعه شماالً به زمین حسین کته شرقا به مختار خدابنده جنوبا به حاجی و غربا به تپه زمین در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  7به مساحت 530
ً
ً
مترمربع با حدود اربعه شماالً به زمین حسین کته شرقا به راه جنوبا به حسین کته و غربا به زمین مختار خدابنده زمین در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره
ً
ً
 8به مساحت  234مترمربع با حدود اربعه شماالً به زمین محمدحسن تقی پور شرقا به تپه جنوبا به زمین حسن زینلی و غربا به جوی و زمین قبالً زیر کشت زعفران
ً
ً
و در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  9به مساحت  332مترمربع با حدود اربعه شما الً زمین موقوفه شرقا ناشناس جنوبا به زمین مختار خدابنده و غربا به
ً
زمین رمضانی زمین در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  10به مساحت 1580مترمربع با حدود اربعه شما الً به زمین حسین کته شرقا به اکبر زنگنه و جنوبا
ً
به و غربا به جوی زمین قبال زیر کشت زعفران و در حال حاضر آیش می باشد .قطعه شماره  11به مساحت  2265مترمربع با حدود اربعه شماالً به زمین حسن کته
ً
ً
و موقوفه شرقا به اکبر زنگنه جنوبا به جوی و غربا به جوی زمین در حال حاضر زیر کشت زعفران و باغ بادام می باشد .قطعه شماره  12به مساحت  800مترمربع
ً
ً
با حدود اربعه شماالً به کالچه شرقا به جوی جنوبا به زمین محمد حسین زینلی و غربا به کالچه این زمین بدون آب توسط مرحوم خدابنده خریداری شده است.
ً
که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ 1/356/000/000ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده  114قانون
اجرای احکام مدنی در روز چهارشنبه تاریخ  1397/09/14از ساعت  11الی  12ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده
حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر
ً
ً
 5روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل  %10بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد .این مزایده به استناد ماده  118قانون
اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

