توضیحاتاژهایدربارهسلطان
سکهوبدهکارانبانکی

دوشنبه 25 .تیر 1397
 ۲ذی القعده  16 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19866سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

سخنگویدستگاهقضا:متهمردیفسومپروندهثامنالحججاززمان
تشکیلاینپرونده،نبودهاست

6

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

نشســت خبری ســخنگوی قوه قضاییه روز گذشــته با وقفه ای حدود یک ماهه درحالی برگزار شد که محســنی اژه ای توضیحات مبســوطی درباره
دریافتکنندگانارزدولتیدرحوزهسکهوارز،موبایلوخودروداد.ویهمچنینازدستگیری 50بدهکارکالنبانکیدرسال 96و . ..صفحه 16
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رهبرانقالبدردیداررئیسجمهورواعضایهیئتدولتتبیینکردند:

آنالیزاجراهایمرحلهاولمسابقه
«خندانندهشو»2

رقابتداغ 4×4خنداننده
با اشاره به نارضایتی آمریکا و امضای یک
توافق  4جانبه منتشر شد

ابعادجدیدازائتالفامنیتی
ضدداعشدرشرق
16

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:

هشداربهرئیسجمهوردرباره
اصالحاتمفسدهآمیزدرآییننامه
کارتبازرگانی
14

در ستون بازتاب بخوانید

قرارداددالری،رئیسجمهور
فینالیستوتخممرغپزوناهواز!
2

یادداشت روز

دکتر علی ماروسی

چرادرمذاکراتفراملی
کمترموفقمیشویم؟
مذاکره یعنی تلفیق هوشمندانه هنر ،علم و فن که در واقع مبنای
موفقیت یک تیم مذاکره کننده در رسیدن به اهداف تعیین شده
است .بدیهی است که جنس مذاکرات با توجه به  . ..صفحه ۲

12راهبردعبوراز
مشکالتاقتصادی
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تاج قهرمانی برسرخروسها
فرانسویهاپساز ۲۰سالقهرمانجهانشدند

خراسان ورزشی

بهجزمواردمعدودیهمچونآمریکا،روابطباشرقوغرببایدهرچهبیشترتقویتشود

اقتصادکشورنبایدمعطلمذاکراتبرجاماروپاییشود

تصویردولتدرچشممردمبایدتصویریتوانا،کارآمدوتالشگرباشد

ابتدابافسادبرخوردوسپساطالعرسانی شفافکنید
راهکارهایجلوگیریازولخرجی

نهبهخریدهایاحساسی

انواع هیجــان های مثبــت و منفی بخشــی از وجــود طبیعی یک انســان را تشــکیل می دهد.
گاهی افراد در پاســخ به برخی از هیجان هایشان رفتارهایی از خود نشــان می دهند که برای
تامین نیازهایشــان هــم آن ها را انجــام می دهند .بــرای مثال برخــی افراد هنگام اســترس و
ناراحتی پرخــوری می کنند و بــه تصور خود به این طریق از شــدت احســاس منفــی خود می
کاهند و بــه نوعی آرامــش درونی می رســند .بعضــی دیگر نیز دســت به خرید کــردن بیش از
حد و افراطی می زنند.این گونه خریدهــا را که در واکنش به هیجانات انجام می شــود ،خرید
هیجانی یا احساســی می گویند .خریدهای هیجانی بیش از آن که به منظــور تامین نیازهای
واقعی یا حتی باال رفتن پرســتیژ اجتماعی باشــد ،به منظور تخلیه روحی و رســیدن به آرامش
ک زندگی و منش خرید کردن در خانواده های
بعد از خرید کردن انجام می شــود.اگر به ســب 
اطــرافتـــان نگاهــــی بیــندازیـــد متوجه این نکته می شــوید که همیشــه افراد صرفا با دالیل
منطقی خرید نمـــی کنند .بلکه گـاهـــی هم پیــش می آید که فقــط به دالیل ...صفحه ۸

صفحه 2

نگاهیبهسیاستهایتشویقیدولتهایجهانبرایفرزندآوری

فرزندآوری؛رویایاکابوس؟

بســیاری از کشــورهای جهــان از پیر شــدن جمعیت خــود میترســند .در ایران مدتی اســت
شــعار «فرزندکمتر ،زندگی بهتر» با پررنگ شــدن دغدغه پیر شــدن جمعیت ،جای خود را در
ذهن بســیاری از خانوادههای ایرانی به ســوال «واقعا دو تــا فرزند کافیه؟» داده اســت .عموم
خانوادهها به ویژه آنهــا که تجربه والدبــودن را در کارنامه خــود دارند ،به طــور غریزی تمایل
دارند خانــواده بزرگتری داشــته باشــند .موانع فکــری و اجتماعی بســیاری وجــود دارد که
زوجهــای جــوان و خانوادهها را بــر آن میدارد تــا در ایــن زمینه ،با تــرس و احتیاط بیشــتری
تصمیم بگیرند .آنها معموال بــه آینده کودک خود فکر میکنند ،به مشــکالتی کــه در دوران
بزرگکردن او پیش پایشــان اســت؛ مســائل مــادی ،فرهنگــی ،اجتماعی و تربیتــی .در همه
کشــورهای جهان بــرای تشــویق خانوادههــا بــه فرزنــدآوری سیاســتها و برنامهریزیهای
بســیاری وجــود دارد منتهــا با ایــن که هــم اکنون مــا هممثــل بســیاری از کشــورهای جهان
با خطــر ســالخوردگی جمعیــت مواجهیــم ،بــرای تشــویق خانوادهها  ...زندگی سالم
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