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گالیه شهردار مشهد از نامناسب بودن اطالع رسانی درباره 
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می دهیم

معاون استاندار خراسان رضوی:

افزایش قیمت در 
کاالهای اساسی نداریم چهار شنبه   24   مرداد ماه 1397 0 03  ذوالحجه  1439 

سال اول  شماره 281 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

63

گزارش ویژه
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ورزشگاهها

در حاشیه اتفاقات رخ داده بازی پرسپولیس و استقالل خوزستان

مشکلکفاشانمشهدی
بررسیشد

اجرایقطاربرقیتهران-مشهد
درانتظارفاینانس

محدودیتیبرایخروجاتباع
نداریم

در نشست خبری کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد:

فقرفقطباهمتمردمرفعمیشود

انجمن ادبی سیاوش دومین دوره جشنواره شاهنامه خوانی بانوان را زمستان سال جاری در 
مشهد برگزار می کند. »سیده زهرا موسوی » دبیر اجرایی این جشنواره که خود نفر اول دوره 
گذشته بوده ضمن بیان این خبر ، به سواالتی پیرامون این جشنواره پاسخ گفت. جشنواره 
شاهنامه خوانی بانوان برای اولین بار در سطح کشور با ابداع و ابتکار انجمن سیاوش، سال 

گذشته در مشهد برگزار شد که بازتاب بسیار گسترده ای در بین اهالی فرهنگ 
و ادبیات کشور داشت ...

 از این آب گل آلود، هیچ ماهی برای احمدی نژاد گرفته نخواهد شد

پس از دیدن آخرین ویدئو با بازی شاهکار و شانه باال انداختن های طلبکارانه و دیالوگ تاثیر گذار 
رئیس جمهور سابق، همگان دریافتند که این روزها محمود احمدی نژاد، چهره ای دموکرات، 

ایران دوست و منتقد شده است؛ از آزادی بیان و حقوق بشر می گوید و خود را خادم ملت ایران 
می خواند. اگر کسی احمدی نژاد را نشناسد و با سخنان امروزش با او آشنا شده باشد...

پرهیز از تصمیمات نا گهانی

ورژن جدید مردمی نژاد

زمستان مشهد
با طعم شاهنامه خوانی بانوان

5

2
در صفحه 3بخوانید

فوتبال بازی پرطرفدار در تمام دنیا. ورزشی که اکنون در دنیا 
به صنعتی تبدیل شده و بسیاری از باشگاه های فوتبال در دنیا 
از طرق مختلف درآمدزایی می کنند. بسیاری از این باشگاه ها 
نه در فوتبال بلکه در سایر ورزش ها نیز تیمهایی دارند و در 

عرصه های مختلف به رقابت با یکدیگر می پردازند....

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گفت: کمیته امداد این هدف 
و اعتقاد را دنبال می کند که مردم را به مردم وصل کند بدین معنا 
که تا مشارکت های مردمی نباشد فقر از میان برداشته  نمی شود.

استاندار خراسان رضوی بر جلوگیری از شوک وارد 
کردن به بازار تاکید کرد



اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013000652-1397/03/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم راضیه اشرفی شهری به  شناسنامه شماره 4009 کدملی 0918679771 صادره گناباد فرزند سید محمد در ششدانگ یکباب 

منزل به مساحت 234/48 متر مربع که مساحت 112/85 مترمربع از پالک 1985 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر و 102/13  متر مربع از پالک 589 فرعی از 118 اصلی واقع در اراضی بهاباد و قسمت ناثبت به مساحت 19/50 متر مربع  محل 
قبلی جوی مابین اراضی مزروعی قصبه شهر و بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری 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 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 : 1397/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/10

محمدرضا اجتهادی عرب
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان 

عزیز می باشد  

100080888

بر  مشهد  فرماندار  و  شهر  ش��ورای  اعضای  نشست  در 
برطرف  برای  بین بخشی  تعامل  و  یکصدایی  اهمیت  موضوع 

تاکید شد. شدن مشکالت شهر 
این  در  مشهد  شهر  شورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا 
به  نسبت  فرماندار  شناخت  و  اشراف  به  اشاره  با  نشست 
اعم  اظهارکرد: مسائل مدیریت شهری  مسائل شهر مشهد، 
تغییرات  دستخوش  گذشته  به  نسبت  شهرداری  و  شورا  از 
مردم  انتظارات  اس��ت؛  ش��ده  مختلف  ابعاد  در  بسیاری 
فزونی یافته و از سوی دیگر با کاهش اختیارات شورا روبرو 

. هستیم
توقف  غیرقابل  شهرداری  های  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
خدمات  باید  نیز  مالی  منابع  نبود  صورت  در  حتی  و  است 
مشهد  شهر  اداره  گفت:  شود،  ارائه  شهروندان  به  شهری 
از  فارغ  عدد  این  که  دارد  هزینه  تومان  میلیارد   3 روزانه 
شهری  عمرانی  عملیات  اجرای  برای  نیاز  مورد  اعتبارات 
است.حیدری در ادامه صحبت های خود به دقت نظر شورا 
در تنظیم لوایح، طرح ها و مصوبات خود اشاره کرد و افزود: 
لغو مصوبات توسط کمیسیون تطبیق و دیوان عدالت اداری 
شورای  است؛  شهر  شوراهای  عمده  های  چالش  از  یکی 
جهت  در  تالش  و  بیشتر  دقت  منظور  به  مشهد  شهر  پنجم 
اقدام  باالدستی  قوانین  با  خود  مصوبات  حداکثری  تطبیق 
تمامی  آن  بواسطه  که  نموده  حقوقی  کمیسیون  تشکیل  به 

شورای  می شوند.رئیس  بررسی  ریزبینی  با  لوایح  و  طرح ها 
شهر  شورای  میان  تعامل  باالی  اهمیت  بیان  با  مشهد  شهر 
است  شایسته  کرد:  تصریح  گفت:  تطبیق،  کمیسیون  و 
کار  کمیسیون،  این  در  مصوبات  برای  تصمیم گیری  از  پیش 
کارشناسی انجام شود و اعضای شورا و شهرداری برای ارائه 
یابند.حیدری  حضور  الزم  توجیحات  و  تکمیلی  توضیحات 
اشاره ای هم به مناطق پیرامونی و کم برخوردار شهر داشت 
میان  تعامل  با  مناطق  این  مشکالت  و  مسائل  اظهارکرد:  و 
استانداری، فرمانداری و شهرداری قابل پیگیری است.وی 
نبودن  مشخص  بواسطه  هنگفتی  های  هزینه  اینکه  بیان  با 
شهرداری  به  مشهد  شهر  نظارتی  حوزه  و  خدماتی  محدوده 
سازمان  مثال  بعنوان  ک��رد:  تصریح  م��ی ش��ود،  تحمیل 
ارائه  شهر  حومه  در  را  خدماتی  آتش نشانی  و  اتوبوسرانی 
مشهدی  شهروندان  حقوق  و  نبوده  وظیفه اش  که  می کند 
طرح  بواسطه  کرد:  خاطرنشان  می شود.حیدری  تضییع 
شهر  حریم  به  مرکزی  های  بخش  متعدد  روستاهای  جامع، 
مطالعات  باید  زمینه  این  در  خاطر  همین  به  و  شده  افزوده 
ساماندهی  مناطق  این  و  انجام  گسترده ای  های  بررسی  و 
در  افزود:  نشست  این  در  مشهد  شهر  شورای  شوند.رئیس 
و  شده  توجه  شهر  ضرورت های  به  صرفا  گذشته  های  دوره 
بحث های بنیادی این حوزه مغفول مانده است؛ امیدواریم 
کشوری  تقسیمات  ح��وزه  در  خ��اص،  و  وی��ژه  ک��ار  یک  با 

نمایندگان  زمینه  این  در  و  شود  اخذ  مناسبی  تصمیمات 
نموده اند. نیز اعالم آمادگی  مجلس 

خادمان  شبانه روزی  همت  به  اینکه  بیان  با  حیدری   
هستیم  این  بدنبال  مشهد  شهری  مدیریت  حوزه  در  مردم 
منور  بارگاه  مجاوران  و  زائران  برای  را  شرایط  بهترین  که 
فرهنگی،  های  گشایش  اظهارکرد:  آوریم،  فراهم  رضوی 
باید در  نیاز امروز جامعه است و  اجتماعی، اقتصادی و ... 

این زمینه به یک مدیریت واحد منجسم دست پیدا کنیم.
 وی همچنین در پایان بر آمادگی گسترش تعامالت میان 
مدیریت شهری و فرمانداری مشهد و دیگر نهادهای دخیل 

داشت. تاکید 
تاکید  با  مشهد  فرماندار  موهبتی،  احمدعلی  ادامه،  در   
را  مهم  این  بخشی،  بین  هم افزایی  گسترش  اهمیت  بر 
نیازمند  مشهد  گفت:  و  دانست  مشکالت  از  بسیاری  حالل 
شخصی  و  سازمان  و  نهاد  هر  و  است  یکصدایی  و  هم آوایی 
باید در حیطه مسئولیتی خود ابراز نظر کند؛ آینده را نباید 

امروز کنیم. فدای 
کشور  بر  حاکم  هوایی  و  آب  وضعیت  به  اشاره  با  موهبتی 
بارندگی ها، تصریح کرد: خشکسالی موجب  و کاهش میزان 
مشهد  به  اطراف  استان های  و  شهرها  از  مهاجرت   تشدید 
نامطلوبی  اثرات  نکنیم،  توجه  موضوع  این  به  اگر  و  می شود 

خواهد داشت.

فرماندار مشهد در نشست مشترک با اعضای شورای اسالمی شهر بیان داشت :

هم افزایی و تعامل بین بخشی با هدف برطرف شدن مشکالت شهر

خبرمجلس بان

رحیمی جهان آبادی مطرح کرد:

و  افراد حقیقی  به  پرداخت خسارت آمریکا  فرایند  تشریح 
حقوقی ایرانی

از  بعد  آمریکا  است:  معتقد  مجلس،  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
رسیدگی شکایت ایران در دادگاه الهه و صدور رأی مکلف به پرداخت خسارت 

به افرادی می شود.
آمریکایی ها  که  غرامتی  و  خسارت  توضیح  در  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
قبل از خروج از برجام به افراد حقیقی و حقوقی ایرانی تحمیل کردند و مکلف 
نظر  ذیل  معاهدات  سر  بر  اختالف نظر  گونه  هر  گفت:  هستند،  آن  جبران  به 

دادگاه الهه باید رسیدگی و بررسی شود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
در  و  شود  مطرح  الهه  دادگاه  در  شکایتی  قالب  در  باید  خسارت ها  این  کرد: 

جریان رسیدگی نحوه جبران خسارات ایرانیان هم مشخص می شود.
مهاهده ای  قبال  در  تعهدی  وقتی  بین المللی  حقوقی  نظام  در  افزود:  وی 
شیوه  می کند.  محکوم  خسارت  جبران  به  را  دولت  آن  دادگ��اه  شود،  نقض 
جبران خسارت بر اساس توافق بین دولت ها از سوی دادگاه مشخص می شود.
رحیمی جهان آبادی یادآور شد: در مورد خساراتی هم که به افراد حقیقی و 
حقوقی ایرانی از سوی آمریکا وارد شده باید دادگاه رأی صادر کند و در مرحله 

بعد آمریکایی ها باید رأی را بپذیرند تا نسبت به جبران آن اقدام کنند.
اسالمی،  شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
گفت: در نظام حقوقی بین  المللی الزام به پرداخت خسارات مالی از طریق آراء 
بین المللی و فشار به دولت ها نداریم و آمریکا هم نمی توانیم ملزم به پرداخت 
خسارت کنیم، در حقیقت آمریکایی ها محکومیت هایی که علیه ما اجرا کردند 

و پول ایران را بلوکه کردند با رأی دادگاه داخلی خودشان بوده است.

پژمانفر خبر داد؛

اراده سران سه قوه بر استفاده از نیروهای جوان در کشور
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت: مسئولین کشور یعنی 
نشاط  امر  این  که  کنند  استفاده  نیروی جوان  از  اینکه  بر  کردند  اراده  قوا  سه 

زیادی را در جامعه ما ایجاد می کند.
خصوص  در  خ��راس��ان،  ایسنا- منطقه  با  گفت وگو  در  پژمانفر  ن��ص��را... 
بازنشستگی 15 استاندار، اظهار کرد: ما در ارتباط با این قانون فرصتی را در 
کشور فراهم کردیم که بتوانیم از ظرفیت نیروهای تازه نفس، جوان و پرابتکار 

در کشور استفاده کنیم.
که  نیروهایی  به  را  کار  ما  اگر  که  داشته  وجود  نگرانی  همیشه  افزود:  وی 
همچنین  نه،  یا  است  خوب  آیا  بسپاریم،  ندارند  فراوانی  کاری  تجربه  هنوز 
نگرانی هایی در ارتباط با این موضوع وجود داشته است. پاسخ این قضایا را 
ما بعد از زمان بسیار کوتاهی که این جوانان مشغول به کار شدند، پیدا کردیم 
و این بود که این موضوع نه تنها برای کشور خللی ایجاد نکرده بلکه توانسته 

کشور را با نشاط جلو ببرد. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع مدیریت یک بحث 
کامال روحیه ای و کار عملیاتی است، عنوان کرد: در کشور ما فراوان هستند 
و  وقت گذاری  جسارت،  جرات،  براساس  و  شدند  کار  به  مشغول  که  افرادی 
نشاطی که در این مسائل داشتند، توانستند بسیاری از مسائل کشور را حل 

و فصل کنند. 
آینده  در  می توانیم  را  خوبی  شرایط  ما  موضوع  این  در  داد:  ادامه  پژمانفر 
عرصه  به  پا  کشور  مسائل  حل  برای  می توانند  جدید  نیروهای  و  کنیم  تجربه 
که  افرادی  ظرفیت های  از  که  است  نیاز  مواقع  برخی  در  اما  بگذارند  میدان 
یا وزارت خانه  با مسائل مجلس  ارتباط  تجربه های خوبی در کشور دارند، در 

و مواردی که در قانون استثنا شده، استفاده شود.
گاهی  است  ممکن  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
یک موضوع از لحاظ عددی و رقمی زیاد نباشد اما نشان دهنده نگاه جدید به 
کشور است، این قانون امکان دارد که بتواند در کشور تنها 1200 یا 2000  نفر 
یا کمتر و بیشتر را جابه جا کند، این در مقابل چند میلیون فردی بوده که در 

کشور ما مسئولیت های مختلفی را عهده دار هستند.
اما  نباشد  بزرگی  نفر شاید عدد  یا 2000  وی اضافه کرد: جابه جایی 1000 
اینکه  بر  کردند  اراده  قوا  یعنی سه  که مسئولین کشور  این است  نشان دهنده 
ایجاد  ما  جامعه  در  را  زیادی  نشاط  امر  این  کنند.  استفاده  جوان  نیروی  از 
می کند. بازتاب این مصوبه مجلس در بین مردم این است که مردم به شدت 
از این موضع رضایت مند بوده و خوشحال هستند که چنین اتفاقی در کشور 
می افتد. این امر نتیجه کار کارشناسی و منطقی مجلس بوده که در دستور کار 

خود قرار داده است.
از 30 سال  بیش  که  کرد: فردی  بیان  نماینده مجلس شورای اسالمی  این 
یا 15  با 10  نیروی جوان  سابقه کار دارد، نمی تواند وقت گذاری و تالش یک 
سال خدمت را داشته باشد. امروز باید به این تصمیم اعتماد کرد و مطمئن 
بود که نه تنها اشکالی در کشور ما به وجود نخواهد آورد بلکه موفق تر خواهد 
بود. اگر نیروهای جوان پا به عرصه بگذارند، بر اساس دلسوزی هایی که دارند 

حتما در تصمیمات خود از نیروهای باتجربه استفاده می کنند.
این نیست که  نیروهای جوان  از  پژمانفر خاطرنشان کرد:  معنای استفاده 
ما یک مسئولیت استانداری را به نیرویی که تازه مدرک لیسانس گرفته واگذار 
کنیم بلکه به معنای این است که از نیروهایی که هنوز سابقه خدمتشان تمام 
نشده، توانمند هستند، 15 یا 20 سال تجربه داشته و تجربه و نشاط جوانی 

دارند، استفاده شود. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه مصلحت 
است،  جمهور  رئیس  و  وزرا  مدیران،  مدنظر  که  مسائلی  همه  در  باید  جامعه 
مقدم شود، تصریح کرد:  دولت باید توانمند بوده و دانش و تجربه الزم را در 
ارتباط با این موضع داشته باشد تا بتواند این کار را به نحو احسن انجام دهد. 
وی تاکید کرد: ما افراد زیادی در کشور داریم که می توانند استانداران موفقی 
واجد  نیروهای  از  و  کافی شده  استانداران جدید دقت  انتصاب  در  اگر  باشند، 
که  داد  خواهد  نشان  آن ها،  آینده  موفق  عملیات  این  شود،  استفاده  شرایط 
این حرکت به نفع کشور بوده است، طبیعتا اگر ما بخواهیم از نیروهای ناتوان 
استفاده کنیم، این موضوع را به کشور تداعی خواهد کرد که ما در انتخاب این 

مدیران درست اقدام نکردیم و این موضوع نامناسبی است.

ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  ش��ورای  عضو 
گفت: 

جوان گرایی دولت تحرک بیشتری را 

در استان ها ایجاد می کند
گفت:  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  ش��ورای  عضو 
چابک سازی و جوان گرایی بدنه دولت ممکن است 

امید و تحرک بیشتری را در استان ها ایجاد کند.
جوادی حصار  محمدصادق  ایسنا،  گ��زارش  به 
در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان و 
بازنشستگی 15 استاندار  اظهار کرد: اگر این کار به 
درستی انجام شود، حتما می تواند تاثیرات مثبت 
حال  در  اکنون  که  استاندارانی  زیرا  باشد،  داشته 
کاری در جهت رفع گشایش های  فعالیت هستند، 
عمومی کشور انجام نمی دهند یا کاری از دستشان 

بر نمی آید که انجام دهند.
در  کشور  اقتصادی  مشکالت  زی��را  اف��زود:  وی 
در  باید  بلکه  نمی شود  حل  اس��ت��ان��داران  ح��وزه 
رجوع  و  رفع  مدیریت  و  حاکمیتی  باالی  رده های 
حوزه  با  م��وارد  ای��ن  از  بسیاری  بنابراین  ش��ود، 
شود  انجام  درست  اگر  اما  نیست  مرتبط  استاندار 
می شوند،  جایگزین  که  مدیرانی  و  استانداران  و 
ب��وده،  ب��اال  به  س��ال   25 یا   20 سابقه  با  مدیران 
به  ک��ار  ای��ن  و  باشند  داشته  را  الزم  تجربه های 
چابک سازی و جوان گرایی بدنه دولت منجر شود، 
ممکن است امید و تحرک بیشتری را در استان ها 

ایجاد کند.
این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: به ویژه 
اینکه بخش زیادی از افراد مرتبط با دولت و حامیان 
او در استان های مختلف به دلیل بی توجهی دولت 
این  در  اگر  هستند.  ناامید  و  سرخورده  آن ها،  به 
بتوانند  که  شوند  انتخاب  نیروهایی  زمانی  مقطع 
فعال  را  او  حامیان  یا  دولت  با  مرتبط  بخش های 
کنند و امید را بازگردانند، شاید مقداری در کاهش 

مشکالت داخلی کشور موثر واقع شوند.
بیان  با  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
اینکه اجرای این قانون در حد استانداران مشکلی 
جابه جا  اگر  استانداران  این  کرد:  عنوان  ن��دارد، 
این  در  مشکلی  و  می شود  درست  مشکل  شوند، 
این  از  بیشتر  بسیار  ما  کرد.  نخواهد  ایجاد  سطح 
برای  بسیاری  و  داری��م  کارآمد  و  مناسب  نیروی 
اکنون  شاید  و   بودند  نوبت  در  شرایطی  چنین 
وقوع  حال  در  شرایطی  چنین  که  شوند  خوشحال 

است.
وی با اشاره به اینکه دولت باید شایسته ساالری 
استانداران  انتخاب  حوزه  در  را  عام  مقبولیت  و 
لحاظ کند، تصریح کرد: زیرا هم نیروهای شایسته 
این شایستگی  و هم  انتخاب شوند  باید  توانمند  و 
باشد،  با مقبولیت مردمی همراه  باید  توانمندی  و 
به مناطقی  استاندار  به عنوان  را  افرادی  اگر  یعنی 
نباشند  برخوردار  عام  مقبولیت  از  که  بفرستند 
است  ممکن  نگیرند،  قرار  مردم  حمایت  مورد  و 
مشکالتی را به همراه داشته باشد و وقفه ای را در 
انجام برنامه ها در هر منطقه و استان به وجود آورد.
جوادی حصار در پاسخ به این سوال که آیا دولت 
به جامعه  را  کوتاه مدتی  امید  کار می خواهد  این  با 
به جامعه چه  امید  تزریق  کرد:  اظهار  کند،  تزریق 
کوتاه مدت و چه بلندمدت، خوب است، این برنامه 
می تواند مقداری از بدنه دولت یعنی حامیان او را با 

دولت آشتی دهد.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: به 
ویژه در استان ها این مشکل کامال مشهود است که 
طرفداران و حامیان دولت چندان از وضع موجود 
و به ویژه در انتصابات بعد از انتخابات اخیر راضی 
نیستند و معتقدند که نیروهای معتقد به دولت در 

بدنه آن چندان کارآمدی نداشته و حضور ندارند.

باال  شانه  و  شاهکار  ب��ازی  با  ویدئو  آخرین  دی��دن  از  پس 
جمهور  رئیس  گذار  تاثیر  دیالوگ  و  طلبکارانه  های  انداختن 
نژاد،  احمدی  محمود  روزها  این  که  دریافتند  همگان  سابق، 
چهره ای دموکرات، ایران دوست و منتقد شده است؛ از آزادی 
می  ایران  ملت  خادم  را  خود  و  گوید  می  بشر  حقوق  و  بیان 
خواند. اگر کسی احمدی نژاد را نشناسد و با سخنان امروزش 
نامید  خواهد  مترقی  شهروندی  را  او  باشد،  شده  آشنا  او  با 
زندگی  ایران  در  تا 1392  بین سال های 1384  که  کسی  ولی 
کرده باشد، می داند که دولت حاکم بر آن دوره، عالوه بر سوء 
مدیریت های خانمان سوزش، چه رفتار مشمئز کننده ای با 

منتقدان و رسانه ها داشت.
مدام رسانه ها را تهدید می کردند و از مراجع امنیتی، هم 
نامه می دادند و هم تماس می گرفتند که اگر درباره تحریم ها 
بنویسید، اگر درباره قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران 
با  بنویسید و اگر کاری کردید که مردم به دولت بدبین شوند، 

شما برخورد می کنیم. 
با  کردند.  می  سازی  پرونده  ها  رسانه  علیه  راست  و  چپ   
کسانی که به رسانه های مستقل آگهی می دادند، تماس می 
کار  اوایل  همان  در  ندهید.  آگهی  رسانه  فالن  به  که  گرفتند 
دولت اش، یک سایت خبری را فیلتر و مدیرش را گرفتند که 
چند  که  مراسم  یک  در  ترکیه  در  مشایی  است  داده  خبر  چرا 
زن می رقصیده اند،حضور داشته است؛ روزنامه ای را بستند 
خوشایند  که  بود  کرده  منتشر  نژاد  احمدی  از  عکسی  چون 
رئیس جمهور وقت نبود، عکسی بدون کوچکترین دستکاری 
و فتوشاپ از خود احمدی نژاد که در حالت ضد نور قرار داشت 
، روزنامه شرق را 2 و نیم سال توقیف کردند چون کاریکاتوری 
کشیده بود که احتمال می رفت به احمدی نژاد توهینی شده 
باشد... و این ها فقط چند نمونه کوچک از پرونده سازی ها و 

آزار اذیت هایشان بود،مشتی نمونه خروار.
نژاد که  به جز یکی دو سال آخر ریاست جمهوری احمدی 
منتقدان  دیگر  و  شد  شکرآب  حامیانش  از  گروهی  و  او  بین 
اش را آزار نمی دادند، در بقیه آن 8 سال، کوچکترین انتقاد 

و  شد  می  تلقی  خدا  با  مخالفت  وقت،  جمهور  رئیس  از 
این در حالی بود که تمام آنچه در همه سال 

بود،  شده  رشته  کشور  در  او  از  قبل  های 
در حال پنبه شدن بود، اقتصاد ایران در 
حال فروپاشی بود، روابط خارجی کشور 
منهدم می شد، ساختارهای اجتماعی 

از هم می پاشید و ... .
دولت های  رییس  ن��ژاد،  احمدی 
رییس  روحانی  حسن  از  دهم  و  نهم 
استعفا  که  خواسته  ای��ران  جمهور 

هر  مانند  هم  نژاد  احمدی  دهد. 
فرد دیگری حق دارد از روحانی و 

دولتش گالیه کند. آن سال هایی که نمی شد به دولت و رئیس 
آن انتقاد کرد مدت هاست که سپری و پرونده هایی که دولت 
احمدی نژاد برای منتقدانش می ساخت، هم اکنون بخشی از 

تاریخ شده است.
ما  که  همانطور  نکند  فراموش  اما  بزند  حرف  نژاد  احمدی 

فراموش نکردیم
خواهید  برداشت  بکارید،  هرچه  گفته اند،  ما  به  قدیم  از 
کرد. آقای احمدی نژاد امروز هر چه برداشت می کنیم حاصل 

کاشته های شماست.
اینکه  بدون  می کند  انتقاد  روحانی  از  نژاد  احمدی  امروز 

بگوید چه میراثی برای روحانی به جای گذاشته است.
از رئیس جمهور قبلی تحویل گرفت  احمدی نژاد دولتی را 
که در بسیاری از موارد تقریبا همه چیز سرجای خودش بود؛ 
دولتی که با جهان رابطه خوبی داشت، از نظر اقتصادی مثبت 

در  آن  در  اجتماعی  مشکالت  و  ترین ب��ود  پایین 

حد ممکن بود.
هم  که  داد  تحویل  روحانی  به  را  دولتی  اما  نژاد  احمدی 
هم  و  بود  ویران  اقتصادی  نظر  از  هم  داشت  مشکل  جهان  با 

مشکالت اجتماعی از در و دیوار کشور باال می رفت.
روحانی وقتی به قدرت رسید مجبور بود ساختمان زلزله زده 
کشور را ترمیم کند و حتی در بعضی جاها بکوبد و بسازد. او در 
در  خانه  به  و  آمد  ترامپ  نام  به  زلزله ای  که  بود  ساختن  حال 

حال ترمیم آسیب زد.
نام ترامپ روبرو است. مردی که  با مشکلی به  امروز جهان 
پاره می داند.  کاغد  را  آنها  و  نیست  پایبند  به هیچ معاهده ای 
درست مثل احمدی نژاد که تحریم ها را کاغد پاره می دانست. 

اما به قول قدیمی ها این کاغد پاره کجا و آن کاغد پاره کجا؟
بله، حال اقتصاد و جامعه امروز ایران خوب نیست. حسن 
موفق  می کرد،  تالش  برجام  برای  که  زمانی  برخالف  روحانی 
انتقادهای  با  او  ماه های  و  روزها  این  مدیریت  و  است  نبوده 
پشیمانی  بوی  حتی  که  انتقادهایی  اس��ت.  روب��رو  فراوانی 
می دهد. حسن روحانی حتما مرتکب اشتباهاتی شده است 
و  نیست  باشد؛ کسی مدافع خطاها  پاسخگو  باید هم  و 

نباید هم باشد.
از گناهان احمدی نژاد  اما باری  انتقادها  تمام این 
می گوییم  نمی کند.  کم  ایران  رسیدن  اینجا  به  در 
و  ای��ران  ام��روز  مشکالت  از  بسیاری  چون،  گناه 
کرد  سپری  را  جوانی اش  او  دوران  در  که  نسلی 

میراث احمدی نژاد است.
محمود  کشور  ام��روز  مشکالت  اصلی  مسبب 
روح��ان��ی.  حسن  بعد  و  اس��ت  ن��ژاد  اح��م��دی 
آستین های  و  فیلم  دقیقه  یک  با  نمی شود 
را  سال   8 آن  مردم  که  کرد  کاری  شده  داده  باال 

فراموش کنند.
 از این آب گل آلود، هیچ ماهی برای احمدی نژاد 
گرفته نخواهد شد چون خود او مسئول  گل آلود شدن 
زیربناهای  تمام  سال،   8 شود  می  مگر  است.  آب 
را منهدم  اجتماعی کشور  و  و سیاسی  اقتصادی 
قطعنامه  اقسام  و  انواع  به  را  کشور  و  کرد 
و  داد  تحویل  تحریمی  ه��ای 

طلبکار هم شد؟!

ورژن جدید مردمی نژاد
از این آب گل آلود، هیچ ماهی برای احمدی نژاد گرفته نخواهد شد

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده کالسه 960117 ارجاعی محکوم علیه آقای حسن حسن زاده یونسی فرزند محمد متضامنا با آقای جواد ابراهیمی فرزند عزت 
ا... محکوم گردیده اند به پرداخت 270/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 7/947/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 7/700/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له آقای حسین خباززاده با وکالت آقای حسین ملیونی و پرداخت مبلغ 13/500/000 ریال بعنوان 
نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به ، محکوم له تقاضای توقیف مقداری وسایل و رنگ و ابزار متعلق 
به محکول علیه حسن حسن زاده را نموده است و به مبلغ طبق نظریه کارشناس حدودا 285/000/000 ریال ارزیابی و قراراست از طریق مزایده 
بفروش برسد. مزایده بصورت حضوری و در مورخه 1397/06/18 راس ساعت 11 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوق خلیل آباد برگزار می 
گردد. فروش از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ده درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف 
یک ماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگشتری نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارائه واال ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد. انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی وعدم اعتراض به مزایده خواهد بود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دفتر اجرای احکام عمومی و حقوقی دادگستری خلیل آباد 

آگهی تجدید مزایده 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.17.960183 حکم به فروش ماترک مرحوم 
عصمت میرشاهی صادر و مقرر گردید که ما ترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 
1397.06.15 از ساعت 10.15 الی 11 صبح در محل مجتمع  قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. 
طالبین به خرید میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های 

معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده: 

1- یک دستگاه خودرو پراید 132 سفیدرنگ مدل 1390 به شماره انتظامی 186 ن 99 ایران 12 ، سرشاسی جلو دارای خوردگی- گلگیر جلو راست و درب موتور 
خوردگی گریسی، ترمیم لکه گیری دارد بیمه شخص ثالث دارد که توسط کارشناس 100.000.000 ریال ارزیابی گردیده و به فروش میرسد.

2-یک عدد خط تلفن همراه اول به شماره 09151029562 به مبلغ 3.000.000 ریال
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمدرضا تشنگر

آگهی تغییرات شرکت
شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  لوتوس  سلولز  پایدار  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006217451 ملی  شناسه  و   59540 ثبت 
صدیق  محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   06/04/1397 مورخ  العاده  فوق 
میزان  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  ریال   79380000 پرداخت  با 
با پرداخت 46620000  افزایش داد آقای علی محمد سیدآبادی  79947000 ریال 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 46953000 ریال افزایش داد. 
شرکت  صندوق  به  ریال   14000000 پرداخت  با  شاندیز  احمدی  محمدجواد  آقای 
سهم الشرکه خود را به میزان 14100000ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت 
دراساسنامه  مربوطه  ماده  و  افزایش  141000000ریال  به  مبلغ1000000ریال  از 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری مشهد )226562(

آگهی تغییرات شرکت
به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  ایرانیان  صدرا  سپهر  پویان  شرکت  تغییرات  آگهی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007574163 ملی  شناسه  و   64470 ثبت  شماره 
شرکت  محل   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   09/03/1397 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
در واحد ثبتی مشهد به آدرس خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی 
طبقه  نصر-  0-مجتمع  توحید-پالک  توحید-خیابان  آباد-میدان  مشهد-سعد  شهر   -
زیر زمین-واحد B8 کدپستی 9139795633 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )226558(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات موسسه مشاوره حقوقی وکالت سید محمد وزیری موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 5929 و شناسه ملی 10861672854 به استناد صورتجلسه درخواست 
 30/03/1397 مورخ  توسعه(  سوم  برنامه   187 ماده  )موضوع  حقوقی  موسسه  مدیر 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : برابر پروانه وکالت پایه یک به شماره 46922/187/م/پ 
مورخه 15/2/1397مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوه قضائیه و برابر 
نامه شماره 9894/20مورخ 29/3/1397دفتر امور مشاوران حقوقی و وکال خراسان 
رضوی ،پایه از 2 به یک ارتقا یافت و مدت موسسه ازدو سال به مدت نامحدود تمدید 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )226561(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی انحالل شرکت موج صنعت مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41392 
و شناسه ملی 10380572565 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
منحل  فوق  تاریخ  در  مذکور  شرکت   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   03/05/1397
اعالم گردید و آقای سید امین حسینی کد ملی 0941459969 به سمت مدیر تصفیه 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب و نشانی محل تصفیه مشهد بلوار وکیل آباد سید 
رضی 22 پالک 260 کد پستی 9188848854 انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)226560(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی آالداغ شرکت سهامی خاص به شماره 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380120001 ملی  شناسه  و   1151 ثبت 
عادی سالیانه مورخ 11/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن مرتضوی به شماره ملی 0681625112 
شماره  به  مرتضوی  شعرا  خانم   0920798152 ملی  شماره  به  مرتضوی  علی  آقای 
ملی 0945066252 خانم محیا مرتضوی به شماره ملی 0923241833 و خانم زهره 
امامی بشماره ملی 0681690283 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - آقای سید 
احمد اشرفی مسافری به شماره ملی 0639436420 به سمت بازرس اصلی و آقای 
سید هادی هاشمیان به شماره ملی 9183879365 به سمت بازرس علی البدل برای 
خراسان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  شدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )226559(

 علی روغنگران

استاندار خراسان رضوی گفت: باید از اتحاذ هر گونه تصمیمات ناگهانی 
درحوزه اقتصاد به منظور جلوگیری از ورود شوک به بازار پرهیز کرد.

ستاد  جلسه  ششمین  و  هفتاد  در  شنبه  سه  روز  رشیدیان  رضا  علی 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم 
رهبری افزود: با همدلی، همکاری و بسیج همه ظرفیت ها بتوانیم تولید، 

اشتغال و حرکت پیش رونده اقتصاد را پویا تر کنیم.
 وی افزود: به بیان رهبر معظم انقالب در هیچ نقطه ای از کشور، بن بست 
و انسدادی وجود ندارد و باید با پرهیز از خود تحریمی از شرایط موجود و 
شناسایی زمینه ها و فرصت های مربوطه به نفع اقتصاد کشور و منافع عامه 

بهره گیریم.
 وی با بیان اینکه منکر ایجاد تکانه جدی در حوزه اقتصاد کشور و استان 
نیستیم، اظهار کرد: تنظیم بین تغییرات ایجاد شده و درآمدهای مردم عالوه 

بر رونق بازار باعث می شود تا به ثبات نسبی دست یابیم.
 وی توجه به محرومان و دهک های پایین جامعه را که از اساسی ترین 
رویکردهای انقالب اسالمی است، مورد توجه قرار داد و افزود: با تصمیمات 

صحیح و کارشناسی باید به صاحبان اصلی انقالب توجه شود.
 وی تاکید کرد: رونق اشتغال و اقتصاد و افزایش تولید دارای الزاماتی است 
که باید به آن پایبند بود که از جمله آنها استفاده کردن از تمامی ظرفیت های 

بخش خصوصی و دولتی است.
 استاندار خراسان رضوی با دعوت از تمامی صاحبان ایده و فکر اقتصادی 
برای مشارکت در این حوزه گفت: این افراد می توانند در صورت عملیاتی 
نام و نشان  با  از ظرفیت خالی کارخانجات موجود  ایده و فکر خود  شدن 

تجاری شان استفاده کنند.
 وی برون سپاری تولید و نیز تولید بدون کارخانه را از جمله راهکارهایی 
دانست که عالوه بر استفاده از ظرفیت کارخانجات موجود به تجاری سازی 

ایده ها و رونق اشتغال و پویایی اقتصاد منجر می شود.
 وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشارکت جدی دستگاه های 
دولتی و بخش خصوصی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و تالش برای 
و  روال ها  از  خارج  باید  کنونی  شرایط  در  کرد:  تاکید  آن  مصوبات  اجرای 
دستورالعمل های مخل تولید به کمک کارآفرینان آمده و مصوبات ستادهای 

تسهیل و اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.
وی از بیمه به عنوان صنعتی یاد کرد که برای بهره گیری مناسب از آن در 
بخش تولید نیاز به راهکارها و ایده های جدید است؛ گفت: ورود موثر بیمه 

در حمایت از تولید کنندگان و مسئولیت های آنان می تواند راهگشا باشد.
استاندار خراسان رضوی به فعال شدن صندوق های بیمه در حوزه های 
سرمایه گذاری و تضمین آن در فعالیت های مرتبط با دستگاه های اجرایی 
مختلف اشاره و بیان کرد: بهتر است هرچه سریعتر نشست های مربوط به 

کمیته بیمه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان تشکیل شود.
وی افزود: تاکنون به دلیل نبود بیمه، بخش های اقتصادی استان از جمله 
حوزه کشاورزی لطمات زیادی ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه دیده 

اند لذا بیمه برای تضمین تولید و کاهش آسیب به این بخش ضروری است.
در  استان  تولیدی  و  اقتصادی  بنگاه های  ارز  تامین  نحوه  به  رشیدیان 
شرایط کنونی اشاره و تاکید کرد: انتظار می رود از ظرفیت واحدهای تولیدی 

ارز آور مانند فوالد برای تامین ارز مورد نیاز واردات استفاده شود.
 وی گفت: پارسال در مقابل دو میلیارد دالر صادرات فقط 700 میلیون 
و  کنندگان  صادر  بین  سازنده  تعامل  یک  در  که  شد  انجام  واردات  دالر 
واردکنندگان و درک شرایط می توان ارز مورد نیاز واردات چه در حوزه مواد 

اولیه و چه ماشین آالت را در استان از این محل تامین کرد.
قیمت  با  ارز  داد  اجازه  نباید  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  استاندار 
4500 تومان به تولیدکننده اختصاص یابد و سپس قیمت تمام شده تولید 
از سوی تولیدکننده با احتساب ارز هشت هزار تومانی در نظر گرفته شود.
با این حاشیه سود دهکهای پایین جامعه قادر به خرید کاال نخواهند بود لذا 
برای مهار حاشیه سود و عدم شکل گیری آن باید دستگاههای نظارتی بسیار 

گسترده ای را فعال کرد.
رشیدیان ادامه داد: اگر افزایش نقدینگی در جامعه بدون در نظر گرفتن 
در  لذا  می کند  پیدا  افزایش  فقر  و  تورم  گیرد  صورت  مالحظات  برخی 
تصمیماتی که از سوی ستاد اقتصادی مقاومتی برای تخصیص ارز دولتی به 
بخشهای مختلف صورت می گیرد باید توجه به محرومان و دهک های پایین 

جامعه لحاظ شود.
وی همچنین به پروژه های اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اشاره و بیان 
کرد: باید پروژه های نیمه تمام و مهم استان را در قالب پروژه های اقتصاد 

مقاومتی امسال قرار داد تا به سرعت انجام شوند.
پیگیری  مسئولیت  است  بهتر  داد:  ادام��ه  رضوی  خراسان  استاندار 
برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استاندر سال جاری به بخش خصوصی 
واگذار شود زیرا مشابه این واگذاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 

دستاورد مطلوبی به همراه داشت.
وی در پایان با اشاره به در پیش بودن هفته دولت و چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی از دستگاه های دولتی و بخش خصوصی خواست تا نسبت 
به اعالم پروژه های قابل افتتاح خود در این هفته به ستاد بزرگداشت هفته 

دولت اقدام کنند.
 وی تاکید کرد: در شرایطی که دشمنان با سیاه نمایی و القای ناکارآمدی 
نظام در اداره امور و یاس و ناامیدی در مردم سعی دارند بین مردم و حاکمیت 
شکاف ایجاد کنند، باید با اطالع رسانی از دستاوردهای دولت و نظام آنان 

را به آینده امیدوار و گزارشی از تالش های خادمان مردم به آنان ارائه کرد.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این 
جلسه گفت: بر اساس سیاست های دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه 
هدف گذاری پنج ساله کاهش نرخ بیکاری در استان به هفت درصد، افزایش 
صادرات تا رقم 3.34 میلیارد دالر و جذب 62 هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی تا پایان برنامه ششم انجام و مجموعه اقدامات و 
گانه صمت، کشاوزی،  برش سه  در  اهداف مذکور  به  راهکارهای رسیدن 
خدمات و گردشگری و تقسیم کار دستگاهی و برش جغرافیایی شهرستانی 

تدوین شد.
وی افزود: در سال جاری، خراسان رضوی اقدام به تدوین هفت برنامه 
راهبردی شامل: تداوم رونق تولید و اشتغال با رویکرد اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی) اعتیاد – طالق- فساد 
– حاشیه نشینی)، ارتقای امنیت پایدار و توسعه همه جانبه آن ) احساس 

الکترونیک(  دولت   ( دولت  خدمات  ارتقاء  بحران ها(،  مدیریت   – امنیت 
سالمت اداری، انضباط کاری و رعایت حقوق شهروندی، گسترش مشارکت 
نظام مند مردم) بهره گیری از ظرفیتهای هم افزای )، ارتقای فعالیت های 
فرهنگی با محوریت فرهنگ رضوی )علم و آگاهی، تعامل گفتگو،رأفت و 
محبت( و ارتقاء امید و نشاط اجتماعی ) سرمایه اجتماعی ( و توسعه و ارتقاء 

سالمت )بهداشت، محیط زیست، درمان، بیمه ها ( کرد.
علی رسولیان اظهار داشت: هدف کالن اقتصادی استان تداوم رونق تولید 
و اشتغال با رویکرد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی 
پایدار و متوازن است که برای تحقق آن هدف های عملیاتی شامل: زمینه 
جهت  سازی  زمینه  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  اجرای  جهت  سازی 
ارتقا ء تولید کاالی  ارتقاء تجارت، زمینه سازی جهت توسعه و  توسعه و 
ایرانی، زمینه سازی جهت توسعه و ارتقا ء خدمات و معیشت مردم تدوین 

و پیگیری شد.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: اهم 
اهداف اقتصادی استان براساس برنامه ششم توسعه، اسناد باالدستی و 
هزار   110 اشتغالزایی  ص��ادرات،  درصدی   12 رشد  کالن،  سیاستگذاری 
نفر )40 درصد بیشتر نسبت به هدف گذاری برنامه ششم توسعه استان( و 

سرمایه گذاری12 هزار میلیارد تومانی است.

48 طرح اقتصاد مقاومتی استان به نتیجه رسید
در ادامه این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 
گفت: از مجموع طرح ها و فعالیت های مستمر و غیرمستمر مربوط به حوزه 

اقتصاد مقاومتی در استان تاکنون اجرای 48 طرح به اتمام رسیده است.
رضا جمشیدی روز سه شنبه در نشست اعضای کارگروه اقتصاد مقاومتی 
خراسان رضوی افزود: در ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی 11 برنامه مصوب و 
به دستگاه های اجرایی ابالغ شد که در این راستا 13 نشست کارگروه اقتصاد 

مقاومتی استان برگزار و منجر به 71 مصوبه شد.
وی اظهار داشت: این مصوبات دارای 191 پروژه بود که از این تعداد 50 
پروژه اولویت دار ملی شناخته شد، 36 پروژه دارای ماهیت فعالیتی و 101 

پروژه دارای ماهیت فیزیکی بود.
جمشیدی افزود: از کل پروژه ها یا فعالیت های مصوب کارگروه اقتصاد 
مقاومتی خراسان رضوی، 134 پروژه یا فعالیت غیرمستمر و 57 پروژه یا 

فعالیت مستمر بود.
وی ادامه داد: از پروژه ها یا فعالیت های غیرمستمر مذکور اجرای 47 پروژه 
تا پایان خردادماه امسال به اتمام رسید، پیشرفت 27 پروژه بین 80 تا 100 
درصد، 15 پروژه بین 60 تا 80 درصد، 10 پروژه بین 40 تا 60 درصد، 18 

پروژه بین 20 تا 40 درصد و 17 پروژه کمتر از 20 درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: از 57 پروژه 
یا فعالیت مستمر اجرای یک پروژه تا پایان خردادماه امسال به پایان رسید، 
پیشرفت اجرای 2 پروژه بین 80 تا 99 درصد، یک پروژه بین 60 تا 80، سه 
پروژه بین 40 تا 60 درصد، 13 پروژه بین 20 تا 40 درصد و 37 پروژه کمتر از 

20 درصد است.
جمشیدی، علل کندی اجرای پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را عدم 
تخصیص اعتبارات از منابع بودجه عمومی دولت یا تسهیالت مصوب، عدم 
تامین زیرساخت های مورد نیاز پروژه ها، مشکالت مربوط به اخذ مجوزهای 
الزم برای ادامه اجرای پروژه ها، عدم انجام تعهدات سرمایه گذار براساس 

برنامه زمان بندی شده برشمرد.
اقتصاد  ستاد  توسط  ملی  دار  اولویت  پروژه   27 امسال  کرد:  بیان  وی 
مقاومتی در نظر گرفته و ابالغ شده که برش های استانی این پروژه ها با 27 
دستگاه اجرایی استان مکاتبه شده و از این تعداد 13 دستگاه پاسخ مکاتبه را 

داده و 14 دستگاه پاسخ ندادند.
شده  ثبت  تولیدی  واحدهای  تعداد  امسال  تیرماه  پایان  تا  گفت:  وی 
با درخواست 2 هزار و 531  استان در سایت بهین یاب هزار و 842 واحد 
میلیارد تومان تسهیالت بود که از این تعداد هزار و 218 واحد با تسهیالت 
درخواستی 724 میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شد و 387 واحد، 

213 میلیارد تومان تسهیالت درخواستی خود را گرفتند.
امسال درخواست 144 واحد  تیرماه  پایان  تا  اظهار داشت:  جمشیدی 
تولیدی با تسهیالت درخواستی 579 میلیارد تومان در کارگروه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید استان مصوب نشده و 237 واحد تولیدی با 352 میلیارد 

تومان تسهیالت درخواستی در نوبت بررسی است.
وی بیان کرد: از فروردین پارسال تا پایان خرداد امسال 44 طرح اقتصادی 
با 690 میلیون دالر سرمایه گذاری تجار خارجی در استان مصوب شد که از 

این نظر خراسان رضوی رتبه نخست کشور را به دست آورد.
برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در چهار  رئیس سازمان مدیریت و 
ماهه امسال 125 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری هزار و 77 میلیارد 
تومان در استان صادر شد که خراسان رضوی در این مدت در خصوص حجم 

طرحها و میزان اشتغال رتبه سوم کشور را کسب کرد.
وی ادامه داد: میزان بیکاری استان در بهار امسال 10.7 درصد بود که 
نسبت به میانگین بیکاری 12.1 درصدی کشور در این بازه، شرایط نسبی 

بهتری دارد.
جمشیدی اضافه کرد: نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه امسال برای 
خراسان رضوی 7.7 درصد بود که نسبت به ماه قبل از آن 1.1 درصد افزایش 

یافته است.
گفت:  خصوصی  بخش  به  دولتی  طرح های  واگ���ذاری  م��ورد  در  وی 
هدفگذاری استان برای واگذاری پروژه و جلب مشارکت بخش خصوصی 
و  گ��ذاری  سرمایه  ق��رارداده��ای  ریالی  مبلغ  مجموع  نسبت  باید  امسال 
مشارکتی پروژه های ملی به کل اعتبارات مصوب عمرانی ملی 50 درصد 

باشد که انجام آن کار دشواری است.

دریافت 76 میلیون دالر حواله ارزی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: تاکنون 
برای گروه کاالهایی که تامین ارز برای آنها مصوب شده، 76 میلیون دالر 

حواله ارزی و 10 میلیون دالر ارز از سامانه نیما به استان تعلق گرفته است.
استان،  نیاز  مورد  ارز  باقیمانده  تامین  برای  افزود:  علیرضایی  راضیه 
اقدامات الزم در حال انجام است که دشوارترین اقدام در این زمینه تغییر 

گروه واحدهای تولیدی برای دریافت ارز است.
برای  آالت  ماشین  و  اولیه  مواد  واردات  نیاز  مورد  ارز  تامین  گفت:  وی 
واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی در قالب چهار گروه شامل کاالهای 
اساسی، واسطه ای و سرمایه ای، عادی و سایر کاالها تقسیم بندی شده که 

به گروه چهارم ارز تعلق نمی گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: 25 
قلم کاالی اساسی مشمول دریافت ارز می شوند و 43 شرکت برای دریافت 
ارز در استان شناسایی شده اند که تاکنون وضعیت 31 شرکت بررسی شده 

است.
واحدهای  برای  نیاز  مورد  ارز  میزان  پارسال  بهار  در  افزود:  علیرضایی 
تولیدی استان 278 میلیون دالر بود اما این رقم در بهار امسال با رشدی 121 

درصدی به 616 میلیون دالر رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: نیاز ارزی 
 525 تولید،  بخش  نیاز  مورد  آالت  ماشین  خصوص  در  رضوی  خراسان 
میلیون یورو است و ثبت سفارش در ارتباط با این موضوع با تراکم کاری 

زیادی همراه است.
وی عدم امکان واریز مستقیم ارز به بانکهای عامل، تحمیل هزینه های 
از گمرک و مشکالت کار  به واردکنندگان، کندی ترخیص کاال  غیررسمی 
مربوط به تغییر گروه کاالیی واحدهای تولیدی نیازمند برای دریافت ارز را از 

مهمترین معضالت بخش تولید استان در دریافت ارز برشمرد.
این  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در 
شرایط پیشنهاد می شود، ظرفیت های ارز پایه متوجه حوزه هایی شود که 
در اثر افزایش ظرفیت تولید یا تکمیل زنجیره تولید بتوانند قیمت تمام شده 

کاالی تولیدی خود را کاهش دهند.
کاالهای  براساس تصمیم کشور متوجه  یافته  اختصاص  ارز  افزود:  وی 
سال  در  کاالیی  واردات  معادل  استان  توسعه  و  گذاری  سرمایه  و  اساسی 

گذشته خواهد بود.
علیرضایی اظهار داشت: در این شرایط پیشنهاد می شود، ارز موردنیاز به 
پروژه های نیمه تمام باالی 60 تا 70 درصد پیشرفت اجرایی استان، که در 

تکمیل زنجیره های تولید نقش موثری دارند، اختصاص یابد.
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#تحلیلخبر

خبر

معاون استاندار خراسان رضوی:

اساسی  کاالهای  در  قیمت  افزایش 
نداریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی 
جای  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استانداری 
کاالهای  تامین  بحث  در  دغدغه  و  و  نگرانی  هیچ 
افزایش  گفت:هیچ  نیست،  قیمت ها  و  اساسی 

قیمتی در کاالهای اساسی نخواهیم داشت.
استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به   
خراسان رضوی،قربان میرزایی در جریان بازدید 
از انبارها و سیلوی گندم مشهد گفت: چنانچه در 
حوزه خدمات افزایش هزینه ای داشته باشیم باید 
از محل های دیگر تامین شود و در بحث کاالهای 

اساسی و ضروری فشاری بر مردم وارد نشود.
 وی عنوان کرد: ذخیره سازی خوبی از کاالهای 
و  شکر  از  اعم  اقالم  کلیه  و  گرفته  صورت  اساسی 
برنج، گندم، مواد پروتئینی و روغن دخیره سازی 

مناسب انجام شده و هیچ نگرانی نداریم.
کنیم  نیاز  احساس  جا  هر  ک��رد:  تصریح  وی   
عرضه  افزایش  به  نسبت  و  شده  بازار  وارد  فوری 

اقدام می کنیم.
هم  گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار  معاون 
داخل  تولید  منجمد  مرغ  تن   40 روزان��ه  اکنون 
هزار   6 قیمت  با  کیلو  هر  مشهد  در  باال  کیفیت  با 
750 تومان و در شهرستان ها 6 هزار و 850 تومان 
از این عرضه  باشد بیش  نیاز  اگر  توزیع می شود و 

خواهیم کرد.
وی افزود: در حوزه اقدامات سلبی هم نظارت و 
کنترل ما بر بازار و قیمت ها جدی خواهد بود. در 
حوزه عمده فروشی و خرده فروشی هم نظارت ها 
ادامه داد وبازرسی های مشترک سازمان صنعت، 
و  حکومتی،بهداشت  تعزیرات  تجارت،  و  معدن 

غیره مستمر و گسترده انجام می شود.
میرزایی تاکید کرد: از اول مرداماه نزدیک به 20 
پرونده ها  این  که  داشتیم  استان  در  بازرسی  هزار 
به  کند  تخلف  کسی  اگر  است.  شده  رسیدگی  هم 
این  از  و اجازه نمی دهیم  برخورد می شود  شدت 

فضا سوء استفاده شود.

مشکل کفاشان مشهدی بررسی شد
مشکل کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان مشهدی 
کفش و قیمت باالی آن روز سه شنبه در نشستی 
اتحادیه  مشهد،  اصناف  اتاق  مسئوالن  حضور  با 
و  بررسی  تولیدکنندگان  از  تن  چند  و  کفاشان 

راهکارهای الزم اتخاذ شد.
به گزارش ایرنا، نائب رئیس اتاق اصناف مشهد 
صنوف  فعاالن  نشست  این  در  گفت:  باره  این  در 
تولیدی کفش و اعضای اتحادیه کفاشان مشکالت 
خود را طرح کردند که موارد احصا و دسته بندی 
پیشتر  افزود:  خاوری هاشمی  سیدمحسن  شد. 
اتخاذ  حل هایی  راه  مشکالت  این  از  برخی  برای 
مشکالت  از  برخی  اما  بود،  اجرا  حال  در  و  شده 
و  بررسی  به  نیاز  اولیه  مواد  کمبود  جمله  از  دیگر 
پیگیری از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مقرر  داشت:  اظهار  وی  داشت.  رضوی  خراسان 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  طریق  از  شد 
اولیه  مواد  عمده  کنندگان  توزیع  رضوی  خراسان 
این  کمبود  آنان  با  مشورت  در  تا  شوند  شناسایی 

مواد برای کفاشان جبران شود.
وی بیان کرد: همچنین مقرر شد کمیته ای پنج 
نفره با عنوان کمیته بحران با عضویت نمایندگان 
و  تولیدی  کارگاه های  فروشان،  عمده  کارگران، 
تا  شود  تشکیل  کفاشان  اتحادیه  در  اصناف  اتاق 
اصناف  اتاق  به  و  اعالم  کمیته  این  به  مشکالت 
ارسال، تا در نهایت تصمیم الزم در این خصوص 

اتخاذ شود.
در  کفش  تولیدکنندگان  از  جمعی  است  گفتنی 
مشهد که به دلیل کمبود مواد اولیه و گرانی آن با 
از  آن  رفع  خواهان  بودند،  شده  مواجه  مشکالتی 

سوی مسئوالن بودند.

سه انبار کاال در مشهد مهر و موم شد

رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
در  شده  احتکار  کاالی  انبوه  با  انبار  سه  گفت: 

مشهد کشف و مهر و موم شد.
به گزارش ایرنا، حمید رضا کریم روز سه شنبه 
افزود: این انبارها در اجرای طرح ضربتی مبارزه 
اداره  قضایی،  مراجع  همکاری  با  کاال  احتکار  با 
مبارزه  اداره  آگاهی،  پلیس  حکومتی،  تعزیرات 
و  معدن  صنعت،  سازمان  و  اقتصادی  جرایم  با 
تجارت خراسان رضوی طی 24 ساعت گذشته در 

مشهد شناسایی شدند.
انبارها بیش از هشت  از این  وی اظهار داشت: 
لوازم  بسیاری  تعداد  خ��ودرو،  ل��وازم  قطعه  هزار 
خانگی داخلی و خارجی و یکهزار و 900 تن برنج 

خارجی کشف شد.
وی با بیان اینکه مبارزه با احتکار کاال به صورت 
مستمر پیگیری می شود از شهروندان خواست در 
صورت مشاهده موارد مشکوک به احتکار، موضوع 
را از طریق سامانه 135 یا شماره تلفن 37243155 
به اداره تعزیرات حکومتی استان اطالع دهند. در 
پرونده تخلف صنفی  امسال 858  ماه نخست  سه 

در مشهد تشکیل شده است

سکه 4میلیون و حباب آن یک میلیون 
تومان

 سرویس اقتصادی
التهابات طال روز گذشته قیمت سکه امامی را در 
مشهد به 4 میلیون تومان رساند. در شرایطی این 
پیش  سکه های  سررسید  که  می دهد  روی  اتفاق 
توسط  سکه  ضرب  وعمال  فرارسیده  نامی  ثبت 
این  در  است.  داشته  عکس  نتیجه  مرکزی  بانک 
و 600 هزار  آزادی 3میلیون  بهار  که سکه  شرایط 
و  تومان  900ه��زار  و  1میلیون  سکه  نیم  و  تومان 
رسیده  تومان  هزار   300 به  18عیار  طالی  هرگرم 
کاهش  را  تاب  و  تب  می تواند  گزینه ای  چه  است، 

دهد
درب��اره  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس 
حال  در  سکه  حباب  است:  معتقد  بازار  التهابات 
حاضر به یک میلیون تومان رسیده است سیاست 
اجرا  خوبی  به  ب��ازار  در  سکه  و  ارز  نرخ  کنترل 
در  حباب  ایجاد  شاهد  خاطر  همین  به  نمی شود 
از  نرخی  چند  ارز  اینکه  ضمن  هستیم  قیمت ها 

اصلی ترین عوامل ایجاد مشکالت بازار است.
محمدولی  ابراهیم  آنالین،  اقتصاد  گزارش  به 
در یک نشست خبری با تاکید بر این که ارز آوری 
واشتغال زایی از جمله کارهایی است که در حوزه 
جنس  افزود:  داد،  انجام  توان  می  جواهر  و  طال 
باید  جهانی  قیمت  با  نیز  طال  و  است  طال  از  سکه 
و  شخصی  سالیق  ام��ا  باشد  داشته  همخوانی 

مشکالت دیگر مانع از این کار شده است.
محمدولی با تاکید بر این که تحریم های داخلی 
بازار  ایجاد تالطم  از تحریم های خارجی در  بیش 
به  هنوز  مرکزی  بانک  گفت:  است،  داشته  نقش 
اگر  ولی  است  نکرده  عمل  خود  ابالغی  بخشنامه 
عمل  خود  نظارتی  بخش  به  فقط  مرکزی  بانک 
بهتری  وضعیت  سکه  و  جواهر  و  طال  صنعت  کند 

خواهند داشت.
رسالت  مرکزی  بانک  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  که  سکه  ضرب  و  دهد  انجام  خوبی  به  را  خود 
حال حاضر به نفع اقتصاد کشور نیست را مدیریت 
کند، اتحادیه می تواند کار خود را به درستی انجام 
دهد، تاکید کرد:در حال حاضر سکه یک میلیون 
تومان حباب دارد و بانک مرکزی در ایجاد حباب 

سکه داشته است.
حاضر  درح��ال  اینکه  به  اش��اره  با  محمدولی 
و  ندارد  قرار  مناسبی  وضعیت  در  تولید  وضعیت 
تولید طال در ایران در حد صفر است، ادامه داد: 
گذاری  سرمایه  برای  طال  خرید  قصد  مردم  اگر 
دارند بهتر است به سمت مصنوعات ساخته شده 

روی بیاورند.
جواهر  و  طال  اصلی  سایت  که  این  بیان  با  وی 
تهران تا پایان ماه رو نمایی می شود، خاطرنشان 
کرد: برخی افراد که تخصصی در بحث طال ندارند 
به طالی آب شده روی آورده اند. توصیه می کنم 
که ضرر  نشوند چرا  وارد چنین مسیری  افراد  این 

بسیاری را متحمل خواهند شد.
پایان  در  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس 
اشاره کرد: 2700 واحد دارای پروانه کسب داریم 
مراجعه  واحدها  این  به  مردم  شود  می  توصیه  که 

کنند

رئیس دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد:

تحقق اقتصاد مقاومتی با آموزش های 
عمومی 

اقتصاد  تحقق  گفت:  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
و  عمومی  آموزش های  مسیر  از  تنها  مقاومتی 

آموزش بنیان های آن امکانپذیر است.
پایانی  آیین  در  شنبه  سه  روز  خنیفر  حسین 
پنجمین دوره اردوی حیات طیبه در مشهد افزود: 
مقاومتی  اقتصاد  موضوع  تفهیم  زمینه  در  باید 
را  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد  ما  و  شود  کار  بیشتر 
در این دوره اردویی با ارائه آموزشهای الزم برنامه 

ریزی کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه اردوهای حیات طیبه جزو 
دوره های ملی و کشوری است که مشابهی ندارد، 
به  نسبت  علمی  آموزش های  کنار  در  باید  افزود: 
نگاه  تکمیلی  نگرش های  و  طیبه  حیات  موضوع 

خاص داشته باشیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان، سند تحول بنیادین 
را یکی از فرصت های بزرگ آموزش و پرورش برای 
اگر  افزود:  و  خواند  تربیت  و  تعلیم  نظام  ارتقای 
مفاد این سند محقق شود و فهم سند صورت گیرد 
می توان نسبت به برنامه های عملیاتی آن امیدوار 
بود. خنیفر با اشاره به اینکه نباید به مبادی نظری 
بسنده کرد، بر استفاده از شیوه های تفصیلی تاکید 
و بیان کرد: یکی از مسائل مهم در اردوهای حیات 
جمله  از  منطقه  سیاسی  وضعیت  دوره  این  طیبه 
موجود  سیاسی  وضعیت  و  آمریکا  به  اعتماد  عدم 

منطقه بود.
وی کالس درس را پایتخت دانش دانست و در 
مباحث  کنار  در  پایه  مباحث  گفت:  خصوص  این 
تحویل  و  تربیت  قوی  آموز  دانش  می تواند  علمی 

جامعه بدهد.
نباید  آم��وزان  دانش  اینکه  بر  تاکید  با  خنیفر 
ادامه  باشند،  اعتنا  بی  دنیا  روز  مسائل  به  نسبت 
بنیادین،  تحول  سند  ششگانه  ساحت های  داد: 
را  خود  حوزه های  تمام  در  عملیاتی  برنامه های 

می طلبد.
آموزش  و  مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  وی 
از  تنها  برجسته  و  اقتصاددان  فرد  تربیت  گفت: 
آموزش  خصوص  به  عمومی،  آموزش های  طریق 

ابتدایی امکان پذیر است.
بزرگ  چالش های  از  یکی  داشت:  اظهار  خنیفر 
نظری  شاخه  در  که  است  این  پرورش  و  آموزش 
چنین  زمینه ها  بقیه  در  اما  داشته،  زیادی  رشد 

نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه معلمان باید در کالس درس 
جنبش فکری ایجاد کنند، یادآور شد: باید دانش 
را  انقالب  ارزش ه��ای  از  دفاع  آم��وزان روش ه��ای 

آموزش ببینند.

در هفتادوششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح شد؛
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تجاوز ناپدری شیطان صفت به دختر ۷ ساله
سحر هنگامی که در دادگاه مقابل پدر و مادرش 
قرار گرفت از حقایق تلخی پرده برداری کرد که در 

خانه ناپدری بر او گذشته است.
مریم، مادر سحر به قاضی دادگاه خانواده گفت: 
۷سال است که سحر با من زندگی کرده و با من انس 
گرفته، این برای او بسیار سخت است که بخواهد 

زیردست نامادری زندگی کند.
همسر  سخنان  ۲۷ساله  سعید  حال  همین  در 
سابقش را قطع کرد و گفت: چرا او 6سال قبل که 
جگرگوشه مرا جدا کرد به این روزها نمی اندیشید، 
اگر او یک مادر است من هم یک پدرم، وقتی او از 
من طالق گرفت سحر فقط یک سال داشت که از 
من جدا شد و با مرد دیگری ازدواج کرد، 6سال در 
این فکر بودم که آن مرد با دخترم چگونه رفتار می 

کند.
همسر سابقم در حق من به عنوان یک پدر خیلی 
من  کنار  در  دخترم  خواهم  می  اکنون  کرد،  ظلم 

زندگی کند و این حق من است.
 در این هنگام سحر ۷ساله که قربانی اختالفات 

با  پدر و مادرش شده بود گفت: من دوست ندارم 
و  ام مرا کتک می زند  ناپدری  آن ها زندگی کنم. 
اصال مرا دوست ندارد. می گویند این مرد هم پدر 
من است ولی او را هم نمی شناسم، اگر او هم مانند 
ناپدری ام مرا در انباری تاریک زندانی کند آن وقت 

چه کسی دلش به حالم می سوزد.
قاضی  به  ریخت  می  اشک  که  حالی  در  سحر 
گفت: ناپدریم مرا مورد آزار قرار می دهد، بعضی از 
شب ها که از موادمخدر استفاده می کند به اتاق من 
می آید و در حالی که حالت عادی ندارد لباسم را 

به زور در می آورد و با من کارهای زشتی می کند.
قاضی پس از شنیدن اظهارات دختربچه دستور 
داد که کودک از مادرش جدا شود و در صورت تایید 
شدن شرایط پدرش حضانتش به وی سپرده شود. 
در ادامه تیمی از ماموران پلیس برای دستگیری 

ناپدری شیطان صفت وارد عمل شدند.

دزد طالی کودکان در مشهد دستگیر شد
زن  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده  جانشین 
و  شناسایی  بود  کودکان  طالی  سارق  که  جوانی 

دستگیر شد.
پس  اف���زود:  پ��ور  حسین  اکبر  علی  سرهنگ 
در  ک��ودک��ان  از  سرقت  گ��زارش��ه��ای  دری��اف��ت  از 
کار  دستور  در  موضوع  تجاری  بزرگ  مجتمعهای 

پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: گروه دایره تجسس کالنتری بانوان 
مشهد این زن سارق 23 ساله را شناسایی و در حال 

ارتکاب دزدی دستگیر کرد. 
او گفت: متهم در بازجویی اعتراف کرد که نحوه 
در شبکه های  فیلمی  از  را  کودکان  سرقت طالی 

ماهواره ای یاد گرفته است.

را  گواهینامه  بدون  راننده  جان  پرادو  واژگونی 
گرفت

خراسان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
رضوی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پرادو 

مرگ راننده بدون گواهینامه آن را رقم زد.
با  پرادو  خودرو  افزود:  امیدوار  هادی  سرهنگ 
جاده   45 کیلومتر  در  پیش  ساعتی  سرنشین  دو 

خودرو  این  شد.راننده  واژگون  مشهد  به  نیشابور 
که خانمی فاقد گواهینامه بود در دم جان باخت و 
سرنشین دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل 

شد.
در  رانندگی  حوادث  اثر  بر  نفر  امسال 240  بهار 
نسبت  تعداد  این  باختند.  جان  رضوی  خراسان 
به مدت مشابه پارسال 12 درصد کمتر شده است.

کشته  یک  حیدریه  تربت  جاده  در  تصادف 
داشت

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: تصادف 
در جاده تربت حیدریه - رشتخوار یک کشته به جا 

گذاشت.
حادثه  این  در  اف��زود:  امیدوار  هادی  سرهنگ 
به  حیدریه  تربت  جاده   15 کیلومتر  در  امروز  که 
خواب  دلیل  به  پراید  خ��ودرو  داد،  رخ  رشتخوار 
یک  با  و  شده  منحرف  مسیر  از  راننده  آلودگی 
به  منجر  حادثه  کرد.این  برخورد  تریلی  دستگاه 

کشته شدن راننده پراید شد.

سه انبار کاال در مشهد مهر و موم شد
رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
در  شده  احتکار  کاالی  انبوه  با  انبار  سه  گفت: 

مشهد کشف و مهر و موم شد.
اجرای  در  انبارها  این  افزود:  کریم  رضا  حمید 
همکاری  با  کاال  احتکار  با  مبارزه  ضربتی  طرح 
پلیس  حکومتی،  تعزیرات  اداره  قضایی،  مراجع 
آگاهی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی طی 24 

ساعت گذشته در مشهد شناسایی شدند.
وی اظهار داشت: از این انبارها بیش از هشت 
لوازم  بسیاری  تعداد  خ��ودرو،  لوازم  قطعه  هزار 
خانگی داخلی و خارجی و یکهزار و 900 تن برنج 

خارجی کشف شد.
وی با بیان اینکه مبارزه با احتکار کاال به صورت 
خواست  شهروندان  از  شود  می  پیگیری  مستمر 
احتکار،  به  مشکوک  موارد  مشاهده  صورت  در 
تلفن  شماره  یا   135 سامانه  طریق  از  را  موضوع 
استان  حکومتی  تعزیرات  اداره  به   37243155

اطالع دهند.

خبر

گفت:  خمینی)ره(  امام  ام��داد  کمیته  مدیرکل 
می کند  دنبال  را  اعتقاد  و  هدف  این  امداد  کمیته 
تا  که  معنا  بدین  کند  وصل  م��ردم  به  را  م��ردم  که 
برداشته   میان  از  فقر  نباشد  مردمی  مشارکت های 

نمی شود.
منظور  به  که  دورهمی  در  آس��وده  حبیب ا... 
امام  امداد  اداره کل کمیته  از خبرنگاران در  تقدیر 
خمینی)ره( در عصر روز دوشنبه برگزار شد افزود: 
این که  مگر  نمی شود  میسر  جاگعه ای  در  توسعه 
مشارکت مردم به صورت تمام و کمال وجود داشته 
باشد و دولت تنها باید عمل تسهیل را انجام داده و 
این فرصت را برای بخش های خصوصی بسازد و تا 
مادامی که این بستر سازی نباشد شاهد توسعه ملی 

و رفع فقر را در آغوش نخواهیم گرفت.
وی تصریح کرد: ما در شرایط جدید امداد دنبال 
امضای نهایی پای کار و اقدامی به نام کمیته نیستیم 

ما دنبال رفع سازی فقر هستیم.
آسوده با بیان وجود ۱۱۷۲ سمن  در سطح استان 
و  است  کشور  خوب  ظرفیت  نشان گر  این  گفت: 
مردم  که  کنیم  سازی  فرصت  و  داده  اجازه  باید  ما 

خودشون کمک کنند.
از  بیشتر  ما  جامعه  ام��روزه  داش��ت:  اظهار  وی 
هرچیزی  به آرامش نیازمنده تا بگو مگوهای بین 
تالش  داری��م  همه  واقعا  اما  مردم  و  دولت مردان 
میکنیم تا دغدغه ای را از سطح جامعه رفع کنیم که 
در این میان ممکن است راه های رسیدن به  اهداف 

متفاوت باشد یا ضعف هایی نیز وجود داشته باشد.
جنگ  ش��رای��ط  درای���ن  داد:  توضیح  آس���وده 
بشود  مبارزه  ناکارامدها  و  مفاسد  با  باید  اقتصادی 
بیت  به  و تعدی  امنیتی  و  با اختالل گران ِاجتماعی 
المال و جامعه و اموال مردم باید برخورد حدی شود 
زیرا که این افراد سزاوار ترحم نیستند چرا که امنیت 
اجتماعی را هدف قرار داده و برای از بین بردن آن 

در تالش هستند.

وی بیان کرد: امسال سال رسانه ای اعتماد ساز 
و برقراری پیوندها و انسجام بین مردم و نیکوکاری 
است و شکل گیری انسجام خیر خیلی اثرات خوبی 
دارد اگر همه خیرات از یک سمت و جهت  هدایت و 
سیاست گذاری شود خیلی بهتر و هدفمندتر است 
چرا ک االن سازمان های مختلف عمل خیررسانی 
را انجام می دهند اما اگر این اقدامات بین سازنان ها 
بین  تقسیم ِکاری  تا   شود  سامان دهی  ارگان ها  و 
خیرین باشد و همه چی مشخص باشد اثرات بهتر 

و بیش تری را در پی دارد.
محرومین  ورود  رصد  با  گاهی  داد:  ادامه  آسوده 
به سازمان متوجه میشیم ک طی روز از چند ارگان 
این سازمان ها  اگر  خیرو کمک دریافت کرده اند که 
در جهت خیرسازی  منسجم و هدفمند باشند بهتر 
عادالنه تر  و  می رسد  خیرات  این  اف��راد  همه  به  و 

است.
وی افزود: با قاطعیت و انصاف ذکر میکنم مردم 
خراسان و ایران نسبت به کار خیر و نیکو پیش قدم 
برای   جایگاهی  و  منصب  و  شغل  هر  در  و  هستند 

خیر  به  مثبتی  نگاه  و  ندیدیم  مانعی  خیررسانی 
داشته اما  در این میان گاهی ممکن است که به نوع 

تقسیم نقدی داشته است.
آسوده تشریح کرد: تهاجم خبری مثبت در رابطه 
با پخش و ترویج نیکوکاری و نوع دوستی در جامعه 
اثرات خوبی را در پی دارد و امسال چهل مین سال 
نهادهای  از  یکی  عنوان  به  امداد  کمیته  تاسیس 
تا  بدهیم  دقیق  آمار  باید  مردم  بطن  از  برخاسته 
جامعه  به  نهادهایی  چنین  تاسیس  واقعیت های 

منتقل شود.
روستایی  اشتغال  تسهیالت  خصوص  در  وی 
گفت: در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم و کمیته 
امداد در بخش روستایی با سرانه ۲۵میلیون تومان و 
سقف ۵۰ میلیون تومان آمادگی قراردادن فرصت در 

اختیار روستاییان را دارد.
برای  تومان  ۱۲۶میلیارد  دولت  داد:  آمار  آسوده 
امام  امداد  کمیته  اختیار  در  روستایی  تسهیالت 
خمینی)ره( قرار داده است که برای شهرستان ها و 
بوده  تومان  ۱۰۰میلیارد  اعتبار  این  استان ها  مراکز 

که طی نشستی قرار بر اختصاص ۱۰۰ میلیارد دیگر 
به دست  اگر  که  نشده  اختصاص داده  که هنوز  بود 
کمیته برسد شاهد  اثرات و تبعات خوبی در زمینه 

اشتغال نیز هستیم.
وی در بحث زائر اولی و یا کسانی ک مدتی است 
هر  ام��داد  کمیته  داد:  توضیح  نیامدند  زی��ارت  که 
افراد  این  که  دارد  ظدفیتی  و  سهمیه  شهرستان 
توسط این سازمان شناسایی شده و جهت اعزام به 

مشهد انتخاب می شوند.
آسوده با اشاره به آمار زائراولی ها در سال گذشته 
گفت: ۱۸۰ هزار نفر با کمک خیرین به مشهد اعزام 
شده اند که سهم مشهد ۱۳۰ هزار در سال ۹۶ بوده که 
تقریبا همه آن ها از غذای متبرک  امام رضا استفاده 
برای  نیز  گرم  غذایی  وعده   ۹ قدس  آستان  و  کرده 

آن ها تهیه کرده است. 
بعضی  در  آینده  س��ال  در  داش��ت:  اظهار  وی 
رضویه  و  ک��الت  و  سرهس  مثل  شهرستان ها  از 
مسکن  فاقد  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجوی 

نداریم.
کمیته  مردمی  مشارکت های  و  توسعه  معاون 
از  امداد گفت:  وظیفه و رسالت خبرنگاران در راه 
راه اندازی  با  و  است  خطیر  رسالتی  فقر  بردن  بین 
باشگاه خبرنگاران ِخیر می توان نیازهارا ازین طریق 

اطالع رسانی کنیم.
خصوص  در  اقدامات  یک سری  اف��زود:  دانشور 
یک  مسجد  هر  طرح  که  انجام  گرفته  قربان  عید 
است  امداد  کمیته  طرح های  از  یکی  قربانی  عدد 
شهرستان ها  سطح  در  و  مشهد  کشتارگاه های  وبا 
صحبت شده تا از ظرفیت این سالن ها استفاده شود 
نقدی  صورت  به  کمک هایی  نیز  حرم  اطراف  در  و 
جمع آوری می شود و بحث تبلیغات و اطالع رسانی 

از طریق رسانه ها را داربم.
پایگاه  قرار است  نیز  روز عرفه  کرد: در  بیان  وی 
و صندوقی برای کمک در مساجد و اماکن مذهبی 
و  هم چنین امسال  و حرم مطهر رضوی قرار داده 
برای جشن عاطفه ها امسال ۱۵ شهریور" که تنها با 
روش های الکترونیک جمع آوری می شود" در سطح 

شهر  و ۱۱ مهر نیز در مدارس برگزار می شود.

خارجی  مهاجرین  و  اتباع  ام��ور  کل  مدیر 
برای  محدودیتی  هیچ  گفت:  رضوی  خراسان 
وجود  ان ه��ا  خانواده  اعضای  و  اتباع  خ��روج 
نتوانند  ماه  یک  مدت  از  پس  چنان چه  و  ندارد 
به کشور باز گردند می بایستی از نمایندگی های 
ورود  وی��زای  افغانستان  در  ای��ران  سیاسی 

دریافت نمایند. 
اتباع  اداره  خبری  نشست  در  عجمی  محمد 
و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اصحاب 
رسانه و خبرنگاران جراید روز سه شنبه افزود: 
استان  در  طرح  این  ماه  م��رداد   ۲۴ تاریخ  از 
کنسول گری  از  گذرنامه  دریافت  فرآیند  با 
اداری  مراحل  سپس  و  مشهد  در  افغانستان 

مربوطه از طریق دفاتر خدمات اقامت و اشتغال 
اتباع خارجی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

در  شرکت  شرایط  واجدین  کرد:  تصریح  وی 
تحویل  و  گذرنامه  دریافت  از  پس  طرح  این 
به مدت  توانند  می  اقامت  دفاتر  به  خود  کارت 
مراجعه  با  سپس  و  خ��ارج  کشور  از  م��اه  یک 
خود  آمایش  کارت  دریافت  به  نسبت  مجدد 

اقدام نمایند.
خراسان  دراس��ت��ان  داش��ت:  اظهار  عجمی 
ساکن  خارجی  اتباع  هزار  ح��دود۳۲۰  رضوی 
مراجعه  و  خ��روج  طرح  که  داری��م  استان  این 
و   ۱۳ آمایش  کارت  دارای  افغانستانی  اتباع 
روادید خانواری با اعتبار ویزای ۳۰ شهریور ۹۷ 

آغاز شده است.
پلیس  با  هماهنگی ها  کلیه  داد:  ادام��ه  وی 
و  ش��ده  ان��ج��ام  اس��ت��ان  گذرنامه  و  مهاجرت 
این  از  یک بار  سالی  حاضر  حال  در   متقاضیان 
افغانستان خارج شده  از کشور به مقصد  طریق 

و سپس بازگردند.
افغانستانی  اتباع  کرد:  خاطرنشان  عجمی 
مرداد  پایان  تا  فقط   ۱۲ آمایش  کارت  دارنده 
خود  م��دارک  تعویض  برای  دارن��د  فرصت  ماه 
در  و  نمایند  اقدام   ۱۳ آمایش  کارت  دریافت  و 
 ۱۳ صورت خروج از کشور با ارائه کارت آمایش 
برخوردار  آن  مزایای  از  طرح  این  قالب  در  و 

شوند

کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون   
امداد گفت: اولویت نخست این نهاد رسیدگی 
این  بر  که   است  م��رزی  و  محروم  مناطق  به 
معاونت  هر  اعتبارات   از  درص��د   ۳۰ اس��اس 
تومان  میلیارد   ۵۰۰ معادل  که  امداد  کمیته 
مناطق  این  در  ساکن  مددجویان  به  می شود 
اختصاص یافته است و این اولویت مورد تاکید 

مدیران کمیته امداد است.
فرهنگی  دوره  پنجمین  در  رهبر  فاطمه   
حضور  با  امداد  کمیته  مددکاران  آموزشی   ��
اف��زود:  خ��ان��واده  سالمت  و  حمایت  معاون 
برون سپاری خدمات مددکاری کمیته امداد از 

تدوین شیوه نامه این امر تا پایان شهریورماه از 
جمله برنامه های اجرایی این سازمان است که  
تقویت  شاهد  برنامه  این  اجرای  با  امیدواریم 
کمی و کیفی خدمات مددکاری به مددجویان 

با رویکرد خانواده محوری باشیم.
خانوارهای  فیزیکی  پرونده  حذف  بر  وی 
نوین  روش ه��ای  از  استفاده  و  حمایت  تحت 
الکترونیکی تاکید کرد و گفت: با هدف کاهش 
افزایش  م��ددج��وی��ان،  حضوری  مراجعات 
سرعت خدمات دهی و کاهش هزینه ها سایت 
افراد  تا  است  شده  طراحی    www.e.emdAd.ir

را  از طریق آن درخواست خود  تحت حمایت 
ثبت کنند.

رهبر تصریح کرد:با توجه به برنامه حمایت و 
سالمت خانواده کمیته امداد و اینکه خدمات 
کمیته امداد در مدت زمان مشخصی به برخی 
شناسنامه  باید  می شود  داده  مددجویان  از 
بر  ع��الوه  تا  شده  تهیه  مددجویان  وی��ژه  ای 
داده  خدمات   و  نیازها   مددجو،  اطالعات 
نیز  حمایتی  چرخه  از  وی  خروج  زمان  شده، 

در آن مشخص باشد.
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح پاالیش 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در سال 
 ۶۰۰ حدود  جمعیت  با  خانوار  هزار   ۲۵۹  ،۹۵
خارج  نهاد  این  حمایتی  چرخه  از  نفر  هزار 
پاالیش  طرح  در  جویی  صرفه  با  گفت:  شدند 

صف های ایجاد شده برای دریافت تسهیالت 
ازدواج و وام کارگشایی برداشته شد.

 ۹۰۰ و  هزار  سه  اکنون  هم  کرد:   بیان  رهبر 
که  کنند  می  خدمت  امداد  کمیته  در  مددکار 
 ۴۹۰ تا   ۴۰۰ به طور میانگین  سهم هر مددکار 
برنامه  پایان  تا  باید  رقم  این  که  است  پرونده 
ششم کمیته امداد به ۱۰۰ پرونده کاهش یابد.

کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
برنامه ای  کرد:باید  نشان  خاطر  آخر  در  امداد 
معوض  تسهیالت  جایگزینی  درراس��ت��ای 
ب��ه ج��ای ب��الع��وض اج��رای��ی ک��رد ت��ا پ��ول در 
زمینه  می توان  اق��دام  این  با  و  باشد  گ��ردش 

توانمندسازی افراد بیشتری را فراهم کرد.

خبر

مدیر گروه بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد:

مجاز  میکروپیگمنتیشن  روش  به  تاتو 
است

دانشگاه  ای  حرفه  محیط  بهداشت  گروه  مدیر 
روش  به  تاتو  انجام  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم 
در  صورت  زیبایی  کاربرد  با  'میکروپیگمنتیشن' 

آرایشگاهها مجاز است.
به  روشها  سایر  با  تاتو  انجام  افزود:  حسنی  علی 
دلیل مخاطرات بهداشتی در آرایشگاهها غیرمجاز 
است، چراکه نیازمند اقدامات تخصصی است و باید 

توسط پزشکان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در روش میکروپیگمنتیشن 
که برای رنگین کردن ابرو، چشم و لب استفاده می 
شود، ریزدانه های رنگی در حد فاصل قسمت رویی 

)اپیدرم( و زیرین )درم( پوست قرار می گیرد.
وی بیان کرد: از سال گذشته دوره های آموزش 
ای  حرفه  و  فنی  اداره  توسط  میکروپیمگمنتیشن 
در  روش  این  و  شده  ان��دازی  راه  رضوی  خراسان 
دارای  و  دیده  آم��وزش  اف��راد  توسط  آرایشگاهها 

مدرک ارائه می شود.
های  روش  تمام  این  از  پیش  داشت:  اظهار  وی 
ایدز، هپاتیت  ویروس  انتقال  به خطر  توجه  با  تاتو 
به  توجه  با  که  بود  غیرمجاز  پوستی  بیماریهای  و 
میکروپیگمنتیشن  روش  آموزش  بسیار،  تقاضای 
بهداشت محیط دانشگاه  بازرسان  ساماندهی شد. 
علوم پزشکی مشهد بر فعالیت آرایشگران به لحاظ 

رعایت اصول بهداشتی و ایمنی نظارت دارند.

معاون  اجتماعی دانشگاه علوم  پزشکی مشهد 
عنوان کرد؛

حوزه  در  سمن   ۱۲۰ مستقیم  فعالیت 
سالمت

مشهد  علوم پزشکی  دانشگاه  معاون اجتماعی 
گفت: ۱۲۰ سمن در سطح استان به صورت مسقیم 

در حوزه سالمت فعالیت می کنند.

و  تشکل ها  روز  همایش  در  خدایی  غالمحسین 
تاالر شورای شهر مشهد  مشارکت اجتماعی که در 
بدانند  باید  مسئوالن  و  مردم  اف��زود:  شد،  برگزار 
آن،  و مشکالت  و حل مسائل  بقای کشور  برای  که 
بنابراین  شود.  حل  اجتماعی  به صورت  بایستی 
حل  اجتماعی  دیدی  با  را  مملکت  مسائل  بایستی 

کنیم. 
در  که  آسیب هایی  از  بسیاری  کرد:  تصریح  وی 
اجتماعی،  مشکالت  دلیل  به  دارد  وجود  جامعه 
روانی و معنوی است. یکی از  مشکالت ما این است 
که فهم مساوی و یکسانی از بیماری های موجود در 
جامعه وجود ندارد. بسیاری از معضالت جامعه ما 
معنوی  و  اجتماعی  روانی،  بیماری های  از  برگرفته 

است.
خدایی ادامه داد: استفاده از ظرفیت های معنوی 
برای رفع آسیب های اجتماعی موجود در جامعه به 
معناست  این  به  بلکه  نیست،  مناسک  تنها  معنای 
برای دیگران هم  برای خود میپسندیم  که  را  آنچه 

بپسندیم. 
مشهد  علوم پزشکی  دانشگاه  معاون اجتماعی 
سازمان مردم   ۱۲۰ امروز  خوشبختانه  کرد:  تشریح 
در  مستقیما  که  داری��م  استان  در  خیریه  و  نهاد 
خانه  دیگر  سویی  از  می کنند.  کار  سالمت  حوزه 
تشکل های مردمی،فرصتی را فراهم کرده تا بتوان 
برای رفع مشکالت اجتماعی  بزرگ  این سرمایه  از 

در حوزه سالمت استفاده کنیم.
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 سرویس اجتماعی

معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان:

رسالت دانشگاه  آموزش و پژوهش 
نیست 

تکمیل��ی  تحصی��الت  و  آموزش��ی  مع��اون 
دانش��گاه فرهنگی��ان گفت: رس��الت و وطیفه 

اصلی دانشگاه ها آموزش و پژوهش نیست.
روش��ن دل  طاه��ر   ، ایس��نا  گ��زارش  ب��ه 
روزگذشته در آیین اختتامیه اردوی معرفتی 
آموزش��ی حی��ات طیبه که در پردیس ش��هید 
بهش��تی دانش��گاه فرهنگی��ان مش��هد برگزار 
ش��د، افزود: سرمایه های دانش��گاه نخبه ها و 
فع��االن فرهنگی  هس��تند. در طی 13 س��ال 
حض��ور و فعالی��ت دانش��گاهی کمت��ر نهادی 
به این ش��کل فعال دیده ام. اس��تان خراسان 
رض��وی از اس��تان های پیش رو ای��ران در این 
زمینه محس��وب می ش��ود این دوره می تواند 

خیلی نقش داشته باشد.
وی عن��وان ک��رد: رس��الت اصلی دانش��گاه 
ها آم��وزش نیس��ت. آموزش ت��ا اواخر جنگ 
و   1980 س��ال  ت��ا  پژوه��ش  دوم،  جهان��ی 
کار  دس��تور  در   2010 س��ال  ت��ا  کارآفرین��ی 
دانش��گاه ها ق��رار گرفته ب��ود و بس��یار اهمیت 
داش��ت. از 8 سال پیش تاکنون دانشگاه های 
تعالی گرا بس��یار م��ورد توجه ب��وده و با ارزش 

هستند. 
تکمیل��ی  تحصی��الت  و  آموزش��ی  مع��اون 
دانش��گاه فرهنگی��ان گف��ت: ارزش��مندترین 
محص��ول جامعه در دانش��گاه های فرهنگیان 
تولی��د می ش��وند. جامع��ه م��ادی ام��روزی، 
ارزش ه��ا را ب��ه ارزی��دن تبدی��ل کرده اس��ت. 
معلم��ان ش��ریف ترین، پ��ر مس��ئولیت ترین، 
ارزشمندترین و حساس ترین شغل را دارند. 
معل��م بودن یک نعمتی اس��ت ک��ه خداوند به 

بندگان خاص خود عطا می کند.
روش��ن دل با اش��اره به یکی از سکانس های 
س��ریال پزش��ک دهکده بیان کرد: در یکی از 
س��کانس های ای��ن فیلم ش��اهد ای��ن دیالوگ 
بودیم: نامزد آقای معلم از او پرس��ید که شما 
قاضی بودی، چگونه به معلمی روی آوردی؟ 
او پاس��خ داد: زمان��ی ک��ه به مجرمان��م توجه 
می ک��ردم همه ی آن ها یا آموزش ندیده بودند 

یا خوب و کامل آموزش ندیده بودند.
بس��یار  کار  دانش��جومعلمان  اف��زود:  وی   
ریشه ای، مهم و س��خت دارند. جهان به این 
مهم رس��یده که وظیفه و رس��الت دانشگاه ها 
آم��وزش و پژوهش نیس��ت اما در کش��ور تازه 
به موضوع مقاله و پژوهش اهمیت می دهیم. 
اثر و اهمیت دانش��گاه فرهنگیان از دانش��گاه 
مادر ایران، دانش��گاه تهران، 10 برابر بیشتر 

است.
تکمیل��ی  تحصی��الت  و  آموزش��ی  مع��اون 
ام��روزه  داد:  ادام��ه  فرهنگی��ان  دانش��گاه 
دانشگاه های تعالی گرا مطرح می شوند چراکه 
در جه��ت ح��ل درد و مش��کل جامع��ه ق��دم 
برمی دارند. دانشگاه هایی که به جامعه شکل 

می دهند و در قبال آن مسئولیت پذیرند.
روش��ن دل اضاف��ه ک��رد: در ایران کس��ی به 
اندازه مق��ام معظم رهبری اهمیت دانش��گاه 
فرهنگی��ان را درک نکرده اس��ت. برخی افراد 
از جای��گاه واقعی خود غافل هس��تند و چنین 

برنامه هایی می تواند مثمرثمر باشند.
وی تصریح کرد: وطن مانند هتل نیست که 
ه��ر زمان از آن خوش��مان نیاید ترکش کنیم. 
س��یل خ��روج نخب��گان، س��رمایه های فکری 
و اس��تعدادها از کش��ور نگران کنن��ده اس��ت. 
همین افراد می توانند برای این جامعه بسیار 
مؤثر باشند. من به این افراد می گویم که باید 

بایستید و کشور را بسازید.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی؛

با کمبود  انتقال خون سبزوار  مرکز 
پزشک مواجه است

گفت:  رض��وی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
برای  پزشک  کمبود  با  سبزوار  خون  انتقال  پایگاه 

خون گیری مواجه است.
در  شنبه  سه  روز  اس��الم��ی،  سیدحمیدرضا 
نشستی خبری با اصحاب رسانه در سبزوار افزود: 
پایگاه انتقال خون سبزوار تنها یک پزشک دائمی 

دارد که مدیریت این پایگاه را نیز برعهده دارد.
حدود  میانگین  طور  به  روزانه  کرد:  تصریح  وی 
خون  انتقال  پایگاه  به  خون  اهدای  برای  نفر   70
سبب  پزشک  کمبود  که  کنند  می  مراجعه  سبزوار 
می  کنندگان  اه��دا  وقت  ات��الف  چون  مشکالتی 

شود. 
اسالمی افزود: پارسال 15 هزار و 892 نفر برای 
اهدای خون به پایگاه انتقال خون سبزوار مراجعه 
اهدای  به  موفق  نفر   52 و  هزار   13 که  بودند  کرده 
 365 و  هزار   33 پارسال  همچنین  شدند.  خون 
واحد خون و فرآورده خونی در پایگاه انتقال خون 

سبزوار تولید شد.
فرسودگی  و  فیزیکی  فضای  کمبود  اسالمی، 
انتقال خون  پایگاه  از دیگر مشکالت  را  تجهیزات 
سبزوار برشمرد و افزود: با توجه به کمی اعتبارات، 

باید کمک خیران در این بخش را جذب کرد.
در  گفت:  نیز  سبزوار  خون  انتقال  پایگاه  رئیس 
نفر در  چهار ماه نخست امسال چهار هزار و 518 
این شهرستان موفق به اهدای خون شدند که بیش 

از نیمی از آنها اهدا کنندگان مستمر بودند. 
پنج  امسال  ابتدای  از  اف��زود:  جمیلی  پرستو 
هزار و 507 نفر برای اهدای خون به پایگاه انتقال 
کمبود  دلیل  به  که  اند  کرده  مراجعه  سبزوار  خون 
اهدا  به  موفق  نفر   518 و  هزار  چهار  تنها  پزشک، 
در  خون  اهداکنندگان  از  تن   251 امسال  شدند. 
سبزوار بانوان بودند و 791 نفر نیز برای نخستین 

بار امسال برای اهدای خون مراجعه کردند.

در نشست خبری کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد:

فقر فقط با همت مردم رفع می شود

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خراسان رضوی؛

محدودیتی برای خروج اتباع نداریم

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان خبرداد؛

رسیدگی به مناطق محروم اولویت اول کمیته امداد
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 محمد رضا سرساالری 
شاهنامه  جشنواره  دوره  دومین  سیاوش  ادبی  انجمن 
می  برگزار  مشهد  در  جاری  سال  زمستان  را  بانوان  خوانی 
جشنواره  این  اجرایی  دبیر   " موسوی  زهرا  "سیده  کند. 
 ، خبر  این  بیان  ضمن  بوده  گذشته  دوره  اول  نفر  خود  که 
جشنواره  گفت.  پاسخ  جشنواره  این  پیرامون  سواالتی  به 
شاهنامه خوانی بانوان برای اولین بار در سطح کشور با ابداع 
برگزار شد  انجمن سیاوش، سال گذشته در مشهد  ابتکار  و 
که بازتاب بسیار گسترده ای در بین اهالی فرهنگ و ادبیات 
کشور داشت و امسال نیز قرار است در دیماه ، دومین دوره 
آن برگزار شود که از هم اکنون مقدمات این کار در حال انجام 
است. در نشستی صمیمانه، موسوی که عضو هیات مدیره 
تاثیر  و  نو  حرکت  این  از  زوایایی  هست  نیز  سیاوش  انجمن 

گذار را تشریح کرد.
برگزاری  اهداف   . بگویید  کمی در مورد جشنواره  ابتدا 
چنین جشنواره ای در ذهن شما و دست اندر کاران انجمن 

سیاوش چگونه ترسیم می شود؟
این  به  و  از سال گذشته کار خود را شروع کرده  جشنواره 
ولی  کرد  قلمداد  نوپا  حرکتی  را  حرکت  این  توان  می  لحاظ 
و  دوستان  همکاری  با  کردیم  سعی  کم  مدت  همین  در 
کنیم  برطرف  را  مشکالت  سیاوش  انجمن  در  استادانمان 
کار  پای  بهتر  آمادگی  و  بیشتر  انرژی  با  جدید  دوره  برای  و 
باشیم. گاهی در انجمن ها و مراسم گوناگونی که در مشهد 
برگزار می شد مشاهده می کردیم که از شهرهای دیگر برای 
شاهنامه خوانی دعوت می شدند که غالبا کیفیت بایسته را 
نداشتند و از طرفی اغلب شاهنامه خوانی ها توسط آقایان 
انجام می گرفت و عمال بانوان شرکت حداقلی در این پروسه 

داشتند. خدا را شکر می کنم که با درایت استادانم در 
انجمن سیاوش این جشنواره که مختص بانوان است 

کلید خورد و امسال امیدواریم که با شکوه تر از سال 
پیش برگزار شود.

چه تمهیداتی برای بهتر برگزار شدن جشنواره 
در زمستان امسال اندیشیده اید؟

یک  برگزاری  صرفا  ما  هدف  که  آنجایی  از 
چند  به  جایزه  چند  اهدای  نهایتا  یا  و  مسابقه 

نفر نیست، قرار گذاشتیم که برای آمادگی بیشتر 
بانوان برای شرکت در جشنواره، از هم اکنون 

بانوان  وی��ژه  خوانی  شاهنامه  های  کالس 
است  صورت  این  به  ما  رویه   . کنیم  برگزار 
عنوان  به  بانوان  به  شاهنامه  از  قسمتی  که 

به  که  ای  جلسه  در  و  شود  می  داده  تکلیف 
حسین  استاد  نگارخانه  در  ای  هفته  صورت 
صالحی برگزار میشود بانوان می توانند ابیاتی 
که مقرر شده را بازخوانی و رفع اشکال کنند و 

به این صورت به مرور می توانند برای جشنواره 
روداب��ه  خانم  از  کنند.  کسب  بیشتری  امادگی 
کالس  این  برگزاری  فرآیند  در  که  هم  قبولیان 

داشتند  ای  صمیمانه  همکاری  ما  با  بسیار  ها  
سپاسگزارم . البته این تمام کار انجام شده نیست و 

استادان خوبم در هیات مدیره انجمن سیاوش از همین حاال 
موارد  و  ها  تامین هزینه  و  احتمالی  رفع مشکالت  در صدد 

سخت افزاری جشنواره هستند.
برنامه شما برای شاهنامه خوانی چه قسمت هایی ازاین 
اثر ماندگار است و منبع و ماخذ اصلی شما کدامیک از نسخ 

موجود در حوزه شاهنامه پژوهی است؟
شفاف  صورت  به  نیز  جشنواره  فراخوان  در  که  ما  قرار 
آمده تمام شاهنامه به عنوان منبع جشنواره نیست. بانوان 
شاهنامه خوان در جشنواره امسال فقط داستان سیاوش را 
امتحان خواهند داد واز دیگر قسمت های شاهنامه ،امسال 
صرف نظر شده تا کار با توجه به محدود بودن متن، به صورت 
علمی تر انجام شود. واقعا قرارمان این است که کیفیت کار 
را فدای کمیت نکنیم. البته در بخش داوری نیز از بزرگترین 
تشریف  مشهد  در  که  کشور  پژوهی  شاهنامه  های  سرمایه 
استادان  لطف  با  امیدواریم  و  کرد  خواهیم  استفاده  دارند 
سرشناس و فرهیخته ای مثل" پرفسور محمد جعفر یاحقی" 
از  امسال  ،جشنواره  محصل  راشد"  رضا  محمد  پرفسور  و" 
برخوردار شود. مالک  ای  و شایسته  بایسته  وجاهت علمی 
که  امسال نسخه ی خالقی مطلق است  ما در جشنواره  کار 

نسخه  ای���ن 
م��ورد 

وثوق بسیاری از استادان دانشگاه و شاهنامه پژوهان کشور 
است.

خود شما از برگزیدگان سال پیش در جشنواره بودید. 
اجرای شاهنامه برای یک بانو چه احساسی را به دنبال دارد؟

در شاهنامه شخصیت های متفاوتی وجود دارد که بسیاری 
موارد  از  بسیاری  در  و  هستند  بانوان  اتفاقا  کارکترها  این  از 
بانوان نقش محوری در داستان دارند ولی ما همیشه عادت 
کرده بودیم که حتی ابیات مربوط به بانوان شاهنامه را هم از 
زبان و بیان آقایان بشنویم که شاید برای خراسان که مهد و 
بسیار  بانوان  ما  نباشد.  خوشایند  است  شاهنامه  خاستگاه 
فرهیخته و کاربلدی در حوزه شاهنامه داریم که این جشنواره 
به شخصه  را داد. خود من  این عزیزان  به  اجازه خودنمایی 
بود  کارگروهی  این  این جشنواره و فکری که پشت  به  بسیار 
افتخار می کنم . افتخار می کنم زنان این سرزمین به قابلیت 
را  آنها  توان  نمی  ها  گیری  تصمیم  در  که  اند  رسیده  هایی 
نادیده گرفت. افتخار می کنم که در کنار مردانی کار می کنم 
که که برایشان جنسیت مهم نیست و در برنامه ریزی هایی که 
انجام می شود مالک کارشان صرفا شایسته ساالری است. در 
این جشنواره دوستان بسیار خوبی پیدا کردم و با بانوانی آشنا 
شدم که قبل ازاین جشنواره حتی شاهنامه را تورق هم نکرده 
بودند ولی اکنون با عشق و اعتماد به نفس کامل به 
و   . اند  شده  مبدل  شاهنامه  دانشجوی  یک 
همه این ها را مدیون خود شاهنامه و نگاه 
انجمن  در  استادانم  مدارانه  انصاف  و  نو 

سیاوش هستیم.
کالم آخر

خوانی  شاهنامه  و  شاهنامه  امیدوارم 
دیگر  بار  را  خود  رفته  دست  از  جایگاه 
شود  نمی  میسر  این  و  بیاورد  دست  به 
از  فرهنگ.  اهالی  همه  تالش  با  مگر 
اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  متولیان 
هیچ  که  چرا  نداریم  ای  گله  مشهد 
که  نخواستیم  کمکی  آنها  از  وقت 
ولی  یانه  کنند  می  کمکمان  بفهمیم 
این  صد  تا  صفر  که  میگویم  شما  به 
هیات  شخصی  هزینه  با  جشنواره 
که  شود  می  برگزار  سیاوش  مدیره 
زمانی  مهدی  مهندس  از  میدانم  الزم 
کنم   وی��ژه  تشکر  مدیره  هیات  رییس 
حامیان  و  اسپانسرها  برای  راه  .البته 
از آنها  باز است که هرکدام  مالی بی منت 
به  کنند  می  دین  احساس  حوزه  این  در  اگر 
امروز  وزین صبح  روزنامه  از  بیایند.  ما  کمک 
هم که متوجه درد فرهنگ این شهر است 
امیدوارم  و  کنم  می  تشکر  صمیمانه 
فرهیختگان  و  استادان  راهنمایی 

ادبیات خراسان چراغ راهمان باشد.

کتابخوان خبر

عضو هئیت رئیسه مجلس در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی با اشاره به اهمیت 
توجه مسئوالن به کتاب و کتابخوانی و مطالعه گفت: مسئوالن را باید خانواده هایشان 

کتابخوان کنند.
از  بیش  فعالیت  به  اشاره  با  دیدار  این  ابتدای  در  سبزیان  اکبر  علی  االسالم  حجت 
200کتابخانه عمومی و مشارکتی در خراسان رضوی گفت: در این کتابخانه ها سه میلیون 
نسخه کتاب وجود دارد که بیش از 200هزار نفر از اعضای کتابخانه ها و عالقه مندان به 

کتاب و کتابخوانی از این ظرفیت بزرگ فرهنگی استفاده می کنند.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی مناسب و خوب کتابخانه مرکزی مشهد و وعده دبیرکل 
نهاد مبنی بر افتتاح در ایام ا... دهه فجر گفت: این کتابخانه 12هزار متر مربع زیربنا دارد 
که با راه اندازی آن و فعالیتهای گسترده جهت پوشش نیاز نخبگانی در تاالر ویژه محققان 
و پژوهشگران، پذیرایی از کودکان و نوجوانان در بخش ویژه کودک، ایجاد تاالر گفتگو، 
کافی نت و پیش بینی فضای مخزن کتاب برای بیش از 150هزار نسخه کتاب در رقابت با 
رقبای جدی مانند فضای مجازی ماموریت فرهنگی خود را به بهترین نحو ممکن انجام 

دهد.
انجام شده در این خصوص را عامل سرعت  وی همگرایی و مطالبه و پیگیری جدی 
تالشهای  قبل  های  دوره  در  شد:  یادآور  و  دانست  پروژه  تکمیل  و  ساخت  روند  گرفتن 
بسیار خوبی در جهت راه اندازی این پروژه مهم فرهنگی انجام شده است که امیدواریم 
به کتاب و  افتتاح کتابخانه و حضور خیل عالقه مندان  با  و  این زحمات در سال جاری 

کتابخوانی در این کتابخانه به ثمر نشیند.
وی تالش در جهت تهییج و جهت دادن به حضور خیران و نیک اندیشان جامعه به 
سمت حوزه کتاب و کتاب خوانی و کتابخانه سازی را یکی از وظایف مسئولین دانست و 
یادآور شد: دومین کتابخانه سیار مشهد مقدس با کمک خیران در ماههای اینده به بهره 
برداری می رسد و خیران کتابخانه ساز در سطح استان نیز مسیر روشنی را برای اینده 

کتابخانه های عمومی رقم زده اند.
وی با اشاره به تالش و همت کتابداران استان در انجام رسالت خود و ترویج فرهنگ 
کتاب و کتاب خوانی گفت: کتابداران افسران جبهه دانایی هستند که عالوه برکار کتابداری 

به عنوان معلم، مشاور و روانکاو نیز به ایفای نقش می پردازند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به برگزاری هشتمین جشنوراه کتابخوانی رضوی 
اشاره کرد و ادامه داد: در این حوزه نیز کتابخانه های عمومی استان با تالش و همت و کار 
جهادی موفق به کار بزرگی شدند و در استان خراسان رضوی به رشد ده برابری مشارکت 
در بخش آنالین نسبت به سال گذشته و رشد بیش از دوبرابری در بخش مکتوب دست 

یافتیم.
نماینده مردم مشهد مقدس در مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار گفت:در بحث 

کتب و کتابخوانی تجربه های شخصی و ایده های عمومی راهگشا و تاثیرگذار هستند. 
امیر حسین قاضی زاده هاشمی ادامه داد:تجربه شخصی من در نحوه عالقه مند کردن 
مسئوالن به کتاب و کتاب خوانی خانواده افراد هستند کما اینکه در خانواده ما و به صرف 

عالقه مندی دخترم به کتاب و کتابخوانی بقیه افراد خانواده نیز کتاب می خوانیم.
وی با اشاره به کتاب سالم بر ابراهیم به عنوان آخرین کتابی که مطالعه کرده است گفت: 
در سالهای گذشته در یکی از جلسات عمومی که قسمتهایی از کتاب کشتی پهلو گرفته را 
برای عموم می خواندم اهمیت کتاب و کتابخوانی و تاثیر آن را به عنوان یک منبر و جلسه 

روضه و موعظه به خوبی شاهد بودم.
وی بر توجه ویژه به روستاها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در بحت ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی تاکید کرد و ادامه داد: یکی از نیازهایی که همواره در مواجهه با مردم و 
بویژه روستائیان عنوان می شود نیاز به کتاب و فضاهایی برای مطالعه و کتابخوانی است.

عضو هئیت رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شرایط مالی و نحوه کسب درامد 
کتابخانه های عمومی و قانون نیم درصد، قوانین وضع شده در باره کتابخانه های عمومی 
را قدمهایی رو به جلو عنوان کرد که توانسته است کمکی به مدیریت و توسعه کتابخانه ها 

باشد.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
شهرستان  فرهنگی  هفته  گفت:  رضوی  خراسان 
حضور  با  ماه  شهریور   ۱۵ الی   ۱۱ از  استان  های 
بین  نمایشگاه  محل  در  استان  های  شهرستان 

المللی مشهد برگزار خواهد شد.
ش��ورای  جلسه  در  ن��وروزی��ان  رحیم  محمد 
سیاست گذاری  برگزاری هفته فرهنگی شهرستان 
با  ها  فرهنگی شهرستان  داشت: هفته  اظهار  ها  
دیپلماسی  اجتماعی،  نشاط  و  امید  روی��ک��رد 
پیشگیری  گفتگو،  فرهنگ  تعمیق  فرهنگی، 
های  ظرفیت  معرفی  اجتماعی،  های  آسیب  از 
و  گرایی  هم  فضای  ایجاد  و  شهرستان   مختلف 

انسجام  برگزار خواهد شد.
فرهنگی  انسجام  و  هویت  تقویت  گفت:  وی 
اجزای  و  عناصر  معرفی  و  شناسایی  اجتماعی، 
های  فعالیت  گسترش  و  محلی   و  بومی  فرهنگ 
از  استان  مختلف  مناطق  در  اجتماعی  فرهنگی 

اهداف  هفته فرهنگی شهرستان ها می باشد.
برای  این هفته فرصت بسیار خوبی  افزود:  وی 
شهرستان ها است که به معرفی بازی های بومی 
، جاذبه های گردشگری، غذاهای محلی،  محلی 
خود  فرهنگی  و  علمی  مفاخر  و  دستی  صنایع 

بپردازند.
شهرستان  استفاده  خواستار  استاندار  معاون 
هفته  برگزار  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  ها 
برگزاری  به  با توجه  و اظهار داشت:  فرهنگی شد 
های  شهرستان  کلیه  فرهنگی  هفته  همزمان 
المللی الزم است اطالع  بین  نمایشگاه  استان در 
ها  رسانه  و  سیما  ص��داو  توسط  مناسب  رسانی 

صورت گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس؛

مسئوالن را باید خانواده هایشان کتابخوان کنند
م��ع��اون اس��ت��ان��دار خ��راس��ان رض��وی 
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که در ستون های  قرار دهید  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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شهردار منطقه 3 مشهد گفت: 4 بوستان جدید 
در  و  بهره برداری  آم��اده  پاییز  فصل  از  پیش  تا 

دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.
مجتبی زمانیان وحیدی با اعالم این مطلب، به 
مردم  ارتباط  مقوله  سه  در  فرهنگسازی  ضرورت 
و  سبز  فضای  به  شهروندان  نیاز  سبز،  فضای  با 
در  شهروند  وظیفه  و  شهروندان  برای  آن  اهمیت 
ارتباط  بتوان  چقدر  هر  گفت:  سبز  فضای  مقابل 

کالنشهرها  در  ساکن  شهروندان  بین  مثبت تری 
توجه  با  آن  نگهداشت  شیوه های  و  سبز  فضای  و 
عرصه  کرد،  برقرار  شده  مصروف  هزینه های  به 
که  یافت  خواهد  بیشتری  گسترش  شهری  سبز 
طول  در  فرهنگی  اقدامات  بایستی  زمینه  این  در 
فعالیت های عمرانی فضای سبز با جدیت پیگیری 

شود.
این موضوع که عمده پروژه های  به  با اشاره  وی 
خواهد  بهره برداری  زودی  به  که  ش��ده  تعریف 
منطقه  پیرامونی  و  برخوردار  کم  محالت  در  شد 
به  توجه  با  شهری  مدیریت  نگرش  افزود:  است، 
به  جدی  رسیدگی  رهبری،  معظم  مقام  تاکیدات 
امر  این  و  یافته شهری است  توسعه  کمتر  محالت 
موجب شده است که عالوه بر اختصاص اعتبارات 
ایجاد  ب��رای  ت��الش  اخیر،  سالهای  در  مناسب 
در  فرهنگی  و  بهداشتی  امنیتی،  زیرساخت های 
این  که  بگیرید  از گذشته شتاب  این محالت بیش 
امر مبین کوشش شهرداری مشهد برای بازسازی 

این محدوده های نابه سامان است.

گسترده  پهنه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  زمانیان 
را  آن  ک��ه   3 منطقه  در  ب��رخ��وردار  ک��م  محالت 
نموده  شهری  منطقه  پیرامونی ترین  به  مبدل 
به  وی��ژه ای  نگاه  و  تمرکز  شهری  مدیریت  است، 
آن  نتایج  جمله  از  که  است  داشته  منطقه  این 
از 22 بوستان طی 6 سال اخیر است  بهره برداری 
را  محالت  ای��ن  در  شهری  سیمای  و  چهره  که 

متفاوت نموده است.
وی با اشاره به اینکه، فاز اول پارک حاشیه بلوار 
رسالت شمالی با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی در 
راستای تاکید شهردار مشهد برای رسیدگی ویژه به 
این معبر پرتردد در آستانه بهره برداری قرار دارد، 
بوستان  این  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   6 گفت: 
پایانی  مراحل  اکنون  هم  که  است  یافته  تخصیص 
طبق  و  است  انجام  حال  در  آن  عمرانی  عملیات 

پیش بینی ها تا شهریور ماه به پایان خواهد رسید.
توسعه  پ���روژه  ات��م��ام  ب��ه  همچنین  زمانیان 
یکی  عنوان  به  باغو  و  آسمان  خطی  پارک های 
کرد  اشاره  منطقه  در  انجام شده  اقدامات  از  دیگر 

و  احداث  برای  ریال  میلیارد   22 از  بیش  افزود:  و 
که  بود  شده  گرفته  نظر  در  بوستان  دو  این  توسعه 
پارک آسمان در تیرماه سال جاری و پارک باغو نیز 
فضای  حوزه  اختیار  در  اقدام  برای   97 درشهریور 
مراحل  اتمام  از  پس  و  می گیرند  قرار  منطقه  سبز 
دسترس  در  آن  گیاهی  گونه های  کاشت  اجرایی 

شهروندان قرار گرفته می گیرند.
شهردار منطقه 3 مشهد ادامه داد: برای احداث 
تا  امید  پنجم حدفاصل شهرک  فاز  بوستان دروی 
ریال  میلیارد   3 از  بیش  نیز  رسالت  ورزشی  سالن 
آن  فیزیکی  پیشرفت  که  است  شده  گرفته  نظر  در 
پایان  تا  می شود  بینی  پیش  و  است  درص��د   65

شهریور این پروژه نیز به اتمام برسد.
امیدواری  ابراز  نیز  پایان  در  وحیدی  زمانیان 
در  مناسب  اعتبارات  اختصاص  به  توجه  با  کرد: 
در  خدمت رسانی  آهنگ  ضرب  نیز،  جدید  سال 
گذشته  سرعت  با  شهر  برخوردار  کم  محدوده های 
محالت  در  موجود  کاستی های  و  شود  پیگیری 

شمالی شهر مشهد به کمترین حد ممکن برسد.

تا پایان تابستان سال جاری صورت می گیرد؛

بهره برداری از 4 بوستان جدید در منطقه 3 مشهد

مدیر یک اقامتگاه بوم گردی گفت: در حال حاضر 
جدیدی  صنعت  بوم گردی،  صنعت  این که  دلیل  به 
است که برای مردم هنوز شناخته شده نیست؛ ولی 
رسوم  و  آداب  کردن  زنده  هدفش  این که  جهت  به 
مردم  آن هاست،  فرهنگ  نمایاندن  و  روستا  مردم 
خیلی کنجکاوند که بدانند این فرهنگ در قدیم به 

چه شکل بوده است.
خصوص  در  زارع��ی  آزاده  ایسنا،  گ��زارش  به 
بوم گردی  اقامتگاه های  به  مردم  مراجعه  وضعیت 
مراجعه  بازدید  جهت  بیشتر  م��ردم  ک��رد:  اظهار 
می کنند و چون مجموعه ما تقریبا حدود یک سال 
است که راه افتاده، در حال حاضر استقبال ۲ الی ۳ 

ماه های  بهتر شده است. در  که خیلی  ماهی است 
اول چون مکانی که ما راه اندازی کرده بودیم، زیاد 
شناخته شده نبود، استقبال خیلی کم بود اما اکنون 

در سه ماه اخیر استقبال خیلی خوب بوده است.
وی در خصوص سرمایه گذاری در این حوزه ادامه 
داد: مرحله اول کسانی که بخواهند در این صنعت 
وارد شوند، باید عشق و عالقه ای که به زندگی های 
قدیمی و حالت های زندگی قدیمی هست را داشته 
باشند تا بتوانند دوام آورند. اگر فقط به صرف مادی 
به این جریان نگاه کنند، موفق نمی شوند چون در 
این کار خود شخص خیلی مهم است که چطور به 
کارش نگاه کند؛ همچنین عالقه  و خالقیت ، شیوه 

جذب افراد و تبلیغات بسیار حائز اهمیت است.
نیز  ما  کرد:  تصریح  بوم گردی  اقامتگاه  مدیر  این 
در ماه های اول درآمد آنچنانی ای نداشتیم و کم کم 
پیشرفت کردیم؛ چون در این حرفه باید از خودمان 
نکنیم؛  تکیه  گرفتن  وام  به  فقط  و  بگذاریم  مایه 
هم  پیشرفت  و  ندارد  فایده ای  صورت  این  غیر  در 

معنایی نخواهد داشت.
به  می خواهد  که  کسی  کرد:  خاطرنشان  زارعی 
باید  بیاید،  بوم گردی  و  گردشگری  صنعت  سمت 
حتما عشق و عالقه به این کار را داشته باشد و در 
مرحله دوم انگیزه و ایده های جدید داشته باشد که 

به سایر همکاران کارهای جدیدتری  بتواند نسبت 
ارائه  را  باشند  داشته  نگاه  هم  گذشته  به  البته  که 

دهد.
و  اقامتی  بحث  اقامتگاهمان  در  ما  اف��زود:  وی 
اقامتگاه  که  جایی  داریم.  را  مسافران  از  پذیرایی 
ما قرار گرفته، منطقه ای ییالقی و کوهستانی است 
در  دارد.  خوبی  هوای  بسیار  عید  و  تابستان  در  و 
سرویس  اقامتی  وسایل  تمام  اتاق هایمان  داخل 
آشپز  توسط  که  آشپزخانه ای  و  دارد  وجود  خواب 
محلی  غذاهای سنتی و محلی در آن پخت می شود. 
همچنین سایر غذاهایی که فرد می خواهد با توجه 

به منویی که انتخاب می کند برایش تهیه می شود.
در  کرد:  اضافه  بوم گردی  اقامتگاه  مدیر  این 
در  مسافران  ب��رای  که  برنامه هایی  حاضر  حال 
تفریحی،  برنامه های  داری��م،  اقامت  بحث  کنار 
موسیقی  و  کوهنوردی  طبیعت گردی،  تورهای 
در  شرکت  بحث  و  می کنیم  اجرا  که  است  محلی 
فرهنگی،  جشنواره های  مختلف،  جشنواره های 
که  برنامه هایی  سایر  و  نمایشگاه ها  در  شرکت 
انجام دادیم و همچنان در حال انجام آن هستیم 
را داریم. ما برای تبلیغات هم سایتی با عنوان نام 
اقامتگاه خودمان داریم و همچنین کانال تلگرامی 
صورت  به  را  تبلیغات  که  اینستاگرام  صفحه  و 

هم  غیرمجازی  صورت  به  انجام  دهیم.  مجازی 
با بیلبوردها، بنر و  در محاف مختلف، داخل شهر 
مردم  به  را  خودمان  اقامتگاه  تبلیغاتی،  تابلوهای 

می شناسانیم.
در  میراث فرهنگی  حمایت  پیرامون  زارع��ی 
حمایت  میراث فرهنگی  ک��رد:  عنوان  ح��وزه  این 
که  و  معرفی ای  وام  جذب  بحث  در  ولی  می کند 
انجام  وام  برای  مدیر  شخص  به  میراث فرهنگی 
الزم  همکاری های  بانک ها  متاسفانه  می دهد، 
دریافت  جمله  از  سخت گیری هایی  و  ندارند  را 
از  خیلی   که  می شود  انجام  سنگین  وثیقه های 
کنند؛  فراهم  را  وثیقه ها  این  نتوانستند  همکاران 
ضمن این که بنده هم به دلیل این که کارمند هستم، 

وام به من تعلق نمی گرفت.
سرمایه  با  جز  حرفه  ای��ن  این که  بیان  با  وی 
کسی  اگر  نظرم  به  گفت:  نمی شود،  انجام  شخصی 
هم  شخصی  سرمایه  شاید  باشد،  نداشته  شغلی 
توانستم  شغلم  واسطه  به  من  اما  باشد  نداشته 
این  در  را  سرمایه  و  کنم  فراهم  شخصی  سرمایه 
کار بیاورم. میراث  فرهنگی هم در حوزه راهنمایی 
افراد به جهت شرایطی که باید داشته باشند، فقط 
که  حالی  در  می کند؛  عمل  مشاور  یک  عنوان  به 

انتظار بیشتری از میراث فرهنگی می رود.

مدیر یک اقامتگاه بوم گردی:

صنعت بوم گردی برای مردم شناخته شده نیست

دولت  تاخیر  از  مجلس،  عمران  کمیسیون  عضو 
انتقاد  تهران-مشهد  برقی  قطار  پروژه  اجرای  در 
چه  هر  باید  شهرسازی  و  راه  وزارت  گفت:  و  کرد 
طرح  این  برای  فاینانس  جذب  به  نسبت  تر  سریع 

اقدام کند.
از  انتقاد  با  بنایی  حمید  ملت،  خانه  گ��زارش  به 
برقی  قطار  پ��روژه  تکمیل  و  آغاز  در  دولت  تاخیر 
نشدن  جذب  و  اعتبار  کمبود  گفت:  تهران-مشهد، 

فاینانس باعث تاخیر در این پروژه ملی شد. 
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای 
تهران-  برقی  قطار  اجرای  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
انجامد،  می  سفر  زمان  ساعته   7 کاهش  به  مشهد 
طی  مشهد  به  سفر  باالی  حجم  به  توجه  با  افزود: 

سال اجرای هر چه سریع تر آن ضرورت دارد.
قطارهای  امنیت  و  ایمنی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشد،  بیشتر  فعلی  قطارهای  از  تواند  می  برقی 
هنوز  بسیار،  های  پیگیری  به  توجه  با  کرد:  تصریح 

قطار برقی این مسیر تعیین تکلیف نشده است.
بنایی با بیان اینکه باید بررسی شود که تحریم ها 
ویا مشکالت اقتصادی چه تاثیری  در تاخیر اجرای 

طرح مذکور بوده،گفت: وزارت راه و شهرسازی باید 
هر چه سریع تر در رابطه با وضعیت این پروژه شفاف 

سازی کند.

برقی  قطار  طرح  اجرای  تاخیر   علل  بررسی 
تهران- مشهد در کمیسیون عمران مجلس

رضوی  خراسان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
قطار  طرح  اجرای  تاخیر   موضوع  اینکه  بر  تاکید  با 
با  برقی تهران- مشهد در کمیسیون عمران مجلس 
حضور مسئوالن مربوطه بررسی خواهد شد، افزود: 
خوشبختانه  پروژه  به مرحله جذب فاینانس رسیده 
سرمایه  جذب  به  مستمر  رایزنیهای  با  باید  دولت  و 
اقدام  آن  تر  سریع  چه  هر  تکمیل  راستای  در  گذار 

کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه در گذشته فاینانس این پروژه به مرحله 
خوردن  هم  بر  چرایی  اما  رسید؛  هم  ق��رارداد  عقد 
عنوان  گذشته  سال  گفت:  نیست،  معلوم  هنوز  آن 
شد همزمان با اجرایی شدن برجام  جذب فاینانس 
گذشت  با  اما   رسد؛  می  اجرا  مرحله  به  هم  پروژه 

چندین ماه هیچ اتفاق عملیاتی رخ نداده است.

بنایی خبر داد:

اجرای قطار برقی تهران-مشهد در انتظار فاینانس

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  

100080888

خبرخبر

کار  به  پروانه اشتغال  روند درخواست 
نظام مهندسی تسهیل می شود

گفت:  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
در راستای اصالح فرایند انجام کار، کاهش تصدی 
روند  در  سهولت  ایجاد  همچنین  و  دول��ت  های 
مهندسی،  نظام  کار  به  اشتغال  پروانه  درخواست 
واگ��ذار  پیشخوان  دفاتر  به  خدمات  ای��ن  انجام 

می شود.
خبر  ای��ن  اع���الم  ب��ا  محمدی  اس��الم��ی  ج���واد 
دفاتر  به  خدمات  واگذاری  جلسه  اّولین  در  افزود: 
مدیرکل  شمسایی  محمد  حضور  با  که  پیشخوان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال 
انجمن  نماینده  ایرانمنش   ... و  استان  ش��رق 
مقرر  شد،  تشکیل  استان  پیشخوان  دفاتر  صنفی 
درخواست  روند  در  سهولت  ایجاد  جهت  گردید 
پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی، پس از آماده 
به دفاتر  این خدمات  انجام  سازی ملزومات الزم، 

پیشخوان واگذار گردد.
قابل  های  فعالیت  طرح  از  پس  کرد:  بیان  وی 
پیرامون  بررسی  و  پیشخوان  دفاتر  به  واگ��ذاری 
نحوی  به  واگذاری  جهت  الزم  زمینه  سازی  آماده 
که در روند درخواست های مردمی، سهولت ایجاد 
گردد، مقرر شد پنج خدمت به دفاتر طرف قرارداد 

واگذار گردد.
ادامه  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
استان،  سطح  در  اداری  مکاتبات  انجام  داد: 
استعالم مدرك تحصیلی، استعالم بیمه و استعالم 
صدور  جهت  پرونده  تشکیل  و  نام  ثبت   186 ماده 
جمله  از  مهندسی  نظام  کار  به  اشتغال  پروانه 
واگذار  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  که  است  مواردی 

می گردد.
اسالمی گفت: طرح واگذاری به دفاتر پیشخوان 
گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار استان در 
بخش غیر دولتی و نیز تمهید زمینه موثر در جهت 

صیانت از حقوق شهروندی است.

سه  مشهد  آب  سازی  ذخیره  ظرفیت 
برابر افزایش یافت

استانداری  عمرانی  ام��ور  هماهنگی  معاون 
آب،  مخازن  ساخت  با  گفت:  رض��وی  خراسان 
ظرفیت ذخیره سازی آب مورد نیاز کالنشهر مشهد 
طی فعالیت دولت تدبیر و امید تا سه برابر افزایش 

یافت.
ظرفیت  اساس  این  بر  اف��زود:  مقدوری  محمد 
آب  سازی  ذخیره  مترمکعبی  هزار   563 پیشین 
و  میلیون  یک  بر  افزون  به  اکنون  هم  مشهد  شهر 

700 هزار مترمکعب رسیده است.
مخازن  ساخت  با  ظرفیت  این  داد:  ادام��ه  وی 
و  سال  چهار  طی  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت 
مخازن شرکت آب منطقه ای ایجاد و موجب شده 
از  استفاده  و  اطمینان، درجه خطرپذیری  ضریب 
خراسان  خاص  شرایط  در  سازی  ذخیره  موقعیت 

رضوی تا 200 درصد افزایش یابد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین 
امید  و  تدبیر  دولت  مهم  عمرانی  اقدامات  دیگر  از 
اتمام  به  استان  این  در  آبی  کم  مشکل  حل  برای 
رساندن ساخت چهار سد 'چهچهه، قره تیکان، بار 

و ارداک' است.
این  به  مربوط  آب  انتقال  خطوط  اف��زود:  وی 
ارداک  سد  آب  انتقال  خط  شاخص  بطور  و  سدها 
نیز ساخته شده و عالوه بر آن خط انتقال آب بین 
شهرستانی و چند خط انتقال آب کوچکتر هم اجرا 

شده اند.
مقدوری ادامه داد: اقدام شاخص عمرانی دیگر 
در  آبی  کم  مشکل  حل  برای  امید  و  تدبیر  دولت 
خراسان رضوی ساخت تصفیه خانه های فاضالب 
است. اقدامات استان در این ارتباط خاص و ویژه 
تصفیه  ساخت  مشهد  در  مثال  بطور  است.  بوده 
خانه های فاضالب 'خین عرب' و 'ال تیمور' ظرفیت 
این  فاضالب  روزانه  تصفیه  مترمکعبی  هزار   100

کالنشهر را به 263 هزار مترمکعب رساند.
وی گفت: در همین راستا شرکت آب و فاضالب 
گذاری  سرمایه  جذب  زمینه  در  رضوی  خراسان 
بخش خصوصی برای ساخت تصفیه خانه فاضالب 
شهرجدید گلبهار، سبزوار، کاشمر و تربت حیدریه 

نیز فعال شده است.

در  غیرمجاز  مسافرتی  خدمات  دفتر 
خراسان رضوی شناسایی شدند

مسافرت  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس 
از  گفت:  خراسان  رض��وی  گردشگری  و  هوایی 
مسافرتی  دفتر خدمات  تاکنون 60  امسال  ابتدای 
فعالیت  اینترنتی  صورت  به  و  غیرمجاز  بطور  که 

دارند در این استان شناسایی شده اند.
سعید ولی زاده افزود: این دفاتر پس از شناسایی 
برای برخورد قانونی به اداره اماکن نیروی انتظامی 
به  اقدام  به صورت غیر مجاز  زیرا  اند  معرفی شده 
فروش بلیت و تخلف از نرخهای مصوب داشته اند.
بلیت  فروش  در  دخالت  هرگونه  داد:  ادامه  وی 
برخورد  قانون  با متخلفان طبق  و  تخلف محسوب 

می شود.
مسافرت  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس 
همه  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری  و  هوایی 
کنترل  با  و  نظارت  تحت  مجاز  دفاتر  در  خدمات 

کامل انجام می شود.
وی افزود: مردم برای خرید بلیت پیش از هرگونه 
پرداخت وجه، نسبت به مجاز بودن فعالیت دفاتر 
در  مالی  تخلفات  پیگیری  زیرا  کنند  اطالع  کسب 
سایتهای اینترنتی فروش بلیت کار سخت و زمان 

بری است.

موزه  به  خواف  آسباد  از  ای  نمونه 
خراسان منتقل می شود

مدیرکل امور موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
نمونه  انتقال  برنامه  از  گردشگری  و  دستی  صنایع 
یکی از آسبادهای خواف به موزه بزرگ خراسان در 

مشهد خبر داد.
محمدرضا کارگر در جریان بازدید از موزه خراسان 
از  تاریخی  و محراب گچی  آسبادهای خواف  گفت: 
جمله آثاری هستند که نمونه های آنها به این موزه 
بزرگ  موزه  محتوای  افزود:  وی  شوند.  می  منتقل 
خراسان بر اساس تاریخ شکل گیری خراسان بزرگ 
تمدن  و  هنر  فرهنگ،  با  مرتبط  آث��اری  بر  تکیه  با 
مجموعه استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی 
و خراسان جنوبی انتخاب می شوند. مدیرکل امور 
موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ادامه داد: تالش می شود برای بیان موزه 
ای روند شکل گیری، فرهنگ و تمدن خراسان آثار 
ملموس مرتبط با این منطقه جمع آوری شده و شیوه 
و  فرهنگ  مختلف  های  دوره  از  تاریخی  بیان  های 
تمدن خراسان تا دوره معاصر نمایش داده شود. وی 
در خصوص زمان آغاز چینش محتوای تصویب شده 
در موزه خراسان هم گفت: امیدواریم در کمتر از یک 
سال شاهد افتتاح موزه باشیم و مردم به موزه مراجعه 
و آن بازدید کنند. کارگر به آثار حجیم و مهمترین 
اشاره  نیز  شوند  منتقل  موزه  به  است  قرار  که  آنها 
به  مربوط  موارد  آثار  این  از  بخشی  کرد:  بیان  و 
معماری خراسان از جمله محراب، سنگ نوشته ها 
و آثار سنگی حجمی و یا المانهای معماری هستند 
همچنین  باشند.  می  مشخص  تزئینات  دارای  که 
کتاب و نسخ خطی، سفال و فلز از مصالح مختلف 
برای بیان حقیقت فرهنگ و هنر و تمدن خراسان 

بخشهایی از محتوی موزه خواهند بود.

و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  مدیر 
گردشگری بردسکن خبرداد:

آغاز مرمت و احیای برج علی آبادکشمر 
بردسکن

و  دس��ت��ی  صنایع   ، فرهنگی  م��ی��راث  م��دی��ر 
احیای  و  مرمت  آغاز  آغاز  از  بردسکن  گردشگری 

برج علی آبادکشمر بردسکن خبرداد.
در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  زارع  احمدصابری 
میراث  مدیرکل  سفر  مصوبات  پیگیری  راستای 
وج��ذب  پیگیری  و  رض��وی  خ��راس��ان  فرهنگی 
برج  سازی  مناسب  و  مرمت  ۹۶،کارگاه  اعتبارات 
و  فرهنگی  میراث  معاونت  ناظر  کشمرباحضور 
مساعدت معاونت سرمایه گذاری تحویل پیمانکار 
فرش،  سنگ  مرمت  گفت:  وی  ش��د.  مربوطه 
خانه  بازسازی  و  مرمت   ، آن  وبندکشی  دیوارها 
و  تجهیز  و  نورپردازی  محوطه،  همجوار  قدیمی 
و.....  برج  محوطه  داخل  در  خدماتی  امکانات 
با  که  است  مذکور  پ��روژه  خدماتی  شرح  ازجمله 

تحویل پیمانکار در دست اقدام است.
بازدید  و  سفر  در  مربوطه  اعتبار  داد:  ادامه  او 
های  شهرستان  محترم  نماینده  بنیادی  دکتر 
آباد در مجلس شورای  ، کاشمر و خلیل  بردسکن 
نهادها  محترم  کل  مدیر  تاجیک  دکتر  و  اسالمی 
فرهنگی  میراث  سازمان  مردمی  تشکلهای  و 
از برج کشمر و همکاری و   ۹۶ اواخر سال  کشور در 
مساعدت این عزیزان و معاونت توسعه مدیریت و 
تامین  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  پشتیبانی 
شده است. وی تصریح کرد: برج کشمر از بناهای 
که  است  بردسکن  شهرستان  ارزشمند  و  تاریخی 
میراث  کل  اداره  سوی  از  و  رسیده  ملی  ثبت  به 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مورد 
امسال  است  وامید  گرفته  قرار  بازسازی  و  مرمت 
و  مناسب  شرایط  قبلی  کارهای  تکمیل  و  ادامه  با 
یک  عنوان  به  ارزشمند  بنای  این  شایسته  درخور 

مجموعه تاریخی ، گردشگری فراهم شود.

قلع و قمع ساخت و ساز متجاوزان به 
حریم میراث فرهنگی نیشابور

دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
ساز  و  ساخت  قمع  و  قلع  از  نیشابور  گردشگری  و 
متجاوزان به حریم میراث فرهنگی این شهرستان 

خبرداد.
خبر  ای��ن  اع��الم  با  اعتمادی  اسماعیل  محمد 
افزود : یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز در حریم 
با  حمام مرمر و بازار سرپوش در حال انجام بود که 
فرهنگی متوقف  یگان حفاظت میراث   اخطارهای 
و با حکم مقام قضایی ساخت و ساز غیر مجاز قلع و 
قانون  براساس ماده560  اعتمادی گفت:  قمع شد. 
مجازات اسالمی)تعزیرات( هر گونه عملیات که منجر 
به تزلزل بنیان اثر تاریخی گردد جرم محسوب شده و 
عالوه بر رفع اثر ، متخلف متحمل پرداخت خسارت و 

همچنین حبس از یک تا 3 سال می شود.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز خبر داد:

پرداخت خسارت حمله پلنگ ها به چند 
دامداری درگز

گفت:  درگز  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
مالی  ضرر  دچار  پلنگ  حمالت  از  که  دامدارانی 

شده بودند جبران خسارت شدند.
حسین اصالحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
4دامدار  به  پلنگ  سوی  از  وارده  خسارت  پی  در 
خسارت  جبران  برای  قانونی  اقدامات  درگ��زی، 

وارده از سوی محیط زیست صورت پذیرفت.
وی افزود: پس از کارشناسی و بازدید از محل وقوع 
خسارت و تکمیل فرآیند اداری، پرونده متشکله به 
خسارت  و  ارجاع  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
ناشی از حمله ی پلنگ به دام های 4نفر از دامداران 
درگزی از سوی شرکت بیمه ای طرف قرارداد سازمان 
پرداخت شد. رئیس اداره محیط زیست درگز ادامه 
با  خسارت  پرداخت  جهت  صادره  های  حواله  داد: 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کارشناسان  حضور 
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  و  کشور 
رضوی در محل اداره حفاظت محیط زیست درگز به 

خسارت دیدگان تحویل شد.

اینستاگرامی که  پیامی  شهردار مشهد مقدس در 
اشاره  با  گذاشته  اشتراک  به  شخصیش  صفحه  در 
طرح  خصوص  در  اطالع رسانی  بودن  نامناسب  به 
بودن  وارد  و  مطهر  حرم  پیرامونی  بافت  نوسازی 
گزارشی  ارائ��ه  از  طرح  این  به  ساختاری  نقدهای 
داده  خبر  شهروندان  استحضار  برای  طرح  مورد  در 

است.
اینستاگرامی  پیام  در  خامسی  تقی زاده  قاسم 
اطالع رسانی  تاکنون،  می رسد  نظر  "به  نوشت:  اش 
مناسب  رض��ا)ع(  امام  حرم  اط��راف  طرح  مورد  در 
طرح  این  به  راجع  آینده  روز  چند  در  است؛  نبوده 

مختصری به همشهریان عزیز توضیح خواهم داد."
"در اطراف حرم رضوی یک حلقه  وی ادامه داد: 
پیش بینی شده و هر قسمت اسم جداگانه ای دارد، 
ولی در طرح هنوز به نام شارستان دیده می شود. در 
واقع این همان فلکه حضرت قدیم است که کمتر از 
پنجاه درصد آن ظرف 25سال گذشته تکمیل شده 

است!"
به  خیابان  "هشت  ک��رد:  اضافه  مشهد  شهردار 
حرم منتهی می شود که اکثر شهروندان با آنها آشنا 
هستند، چهار خیابان قدیمی و چهار خیابان جدید 
که مهم ترین آنها یکی خیابانی است که از َتپلمحله 
مرحوم  خیابان  دیگری  و  می رود  راه آهن  به  قدیم 
آیت ا.. طبسی بود که با پشتکار همکارانم در پایان 

سال قبل به اتمام رسید و اکنون یکی از ورودی های 
پیشنهاد  و  است  شده  مطهر  حرم  زیبای  و  مهم 

می کنم یک بار حتما از این ورودی مشرف شوید.
پیامش  از  دیگری  بخش  در  خامسی  تقی زاده 
می آورد: "در این طرح هشت باغ راه نیز پیش بینی 
شده است و چند میدان بزرگ و پیاده راه در فاصله 
بسیار  منظر  با  رض��وی،  مطهر  حرم  متری  سیصد 
زیبای گنبد و گلدسته اما هیچکدام آن تاکنون اجرا 
رضوی  حرم  اطراف  فضای  اجرا  صورت  در  و  نشده 
تغییر جدی خواهد کرد و نیاز ورود خودرو به حریم 

حرم کمتر خواهد شد."
"این موضوع همان  تقی زاده خامسی اضافه کرد: 
محترم  جمهور  رئیس  خدمت  که  است  پیشنهادی 
عرض کردم و موافقت اولیه آن کسب شد. انشاا.. در 
پست های بعدی جزئیات بیشتری را برای آشنایی 

همشهریانم با این طرح خواهم نوشت."
وی تصریح کرد: "هر چند از نظر ساختاری بر این 
گرفته  شکل  طرح  اما  است  وارد  بسیاری  نقد  طرح 
و  قدیمی  خانه های  مانند  مانده  آنچه  برای  باید  و 

تاریخی تالش کرد."
کرد:  پایان خاطرنشان  در  شهردار مشهد مقدس 
خواهد  من  بیشتر  توانایی  موجب  دوستان  "نظرات 
همه  مستقیم  پاسخگوی  توانیم  نمی  اینکه  واز  شد 

نظرات باشم عذرخواهم."

گالیه شهردار مشهد از نامناسب بودن اطالع رسانی درباره طرح نوسازی بافت حرم رضوی؛

به مردم گزارش می دهیم
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که  ورزشی  دنیا.  تمام  در  پرطرفدار  بازی  فوتبال 
از  بسیاری  و  شده  تبدیل  صنعتی  به  دنیا  در  اکنون 
باشگاه های فوتبال در دنیا از طرق مختلف درآمدزایی 
می کنند. بسیاری از این باشگاه ها نه در فوتبال بلکه 
در سایر ورزش ها نیز تیمهایی دارند و در عرصه های 
طرفداران  می پردازند.  یکدیگر  با  رقابت  به  مختلف 
خاص و زیادی دارند که این طرفداران به جایگاه تیم 
در جدول توجهی ندارند و فقط به طرفداری و حمایت 
از تیم خود می پردازند. حتی در بسیاری از لیگ های 
را  استادیوم  در  واق��ع  صندلی های  اروپایی  معتبر 
برای یک فصل تمام یا حتی چند فصل پیش خرید 
می کنند تا به این صورت عالوه بر لذت بردن از بازی 
تیم محبوبشان به کمک اقتصادی تیم نیز کمک کنند. 
بلیت  از  است.  متفاوت  کمی  ای��ران  در  بحث  اما 
فروشی گرفته تا طرفداری و ورزشگاه ها و کیفیت آن. 
تماشاگران در ایران بیشتر به سه گروه پرسپولیسی، 
و  می شود  تقسیم بندی  تیم ها  سایر  و  استقاللی 
طرفداران  شهری  هر  در  پایتخت  محبوب  تیم های 

خود را دارند. 
ایران  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  سوم  هفته  در 
این  که  بود  خوزستان  استقالل  مهمان  پرسپولیس 
بازی با حواشی زیادی شروع و پایان یافت و موجب 
راه افتادن موجی میان اهالی فوتبال شد که به #نه_
به_خشونت_در_ورزشگاه ها معروف شده و هر لحظه 

آدم های بیشتری به این کمپین می پیوندند.
از این رو باید همه دست در دست هم بدهیم. باید 

نگاه مان را عوض کنیم.  باید  را پاک کنیم.  ورزشگاه 
استادیوم جای عقده گشایی نیست. آنجا میدان جنگ 
نیست. استادیوم خانه مان است. باید با هم دوست 

باشیم.

و  هراسان  که  کودکی  آن  اشک های  یعنی  پوچی 
توسط  ورزشگاه،  از  متنفر  آمده،  در  تن  از  پیراهن 

نیروهای امنیتی فراری داده می شود.
تباهی یعنی آن تصویری که در ذهن کودک پنهان 

زیر  از  فرار  حال  در  مسئول  پلیس  دستان  در  شده 
سنگ ها نقش بسته: متنفر از ورزشگاه!

را  آهنی  میله  که  آنی  بزنید.  ورق  باز  را  تصاویر 
کنده و پله ها را می کوبد تا کلوخ بشکند و پرتاب کند، 
آن یکی که قالب سنگ در دست دارد و چنان از ته 
جانش با خشم سنگ می اندازد که حداقل خواهشش 
از آن سنگ کشتن کسی است که سنگ بر سرش فرود 

می آید.
اشک  مایلی  محمد  که  بیاوریم  یاد  به  را  روزی 
می کنید؟  چه  می فهمید  خبرتونه؟  »چه  که:  ریخت 
این داور هم مادر دارد، خواهر دارد؟ چه می گویید؟ 
شرم کنید...« و ما این فوتبال را خواستیم. او گفت 
را  جوگیر  گفتیم  و  خندیدیم  ما  همه  و  نمی خواهد 

ببین. برایش جوک ساختیم و مسخره اش کردیم.
نه اینکه فقط االن همه این زشتی ها را قرار باشد 
این  و  تبریزی  و  اهوازی  طرفداران  گردن  بیاندازیم 
شهر و آن شهر که مگر کمتر از آنهاییم؟ کم حرف هایی 
زدیم که نباید می زدیم؟ کم شعار تحریک آمیز دادیم؟ 
کم رشتی ها را دست انداختیم؟ کم حرف هایی زدیم 
که ترک ها و عرب های عزیزمان را رنجانده باشد؟ اصال 
کم سنگ انداختیم و خواهر و مادر این و آن را جلوی 

چشمان شان آورده ایم؟
ما همان هایی هستیم که استادیوم مان را کرده ایم 
رفتارهای  دل  از  این ها  سیگاری بارزن ها.  جوالنگاه 
شده اند  و  یافته اند  مامن شان  بهترین  را  ورزشگاه  ما 

سالطین تاریکی هایش.

کدام مان جرات داریم دست فرزندان مان را بگیریم 
و ببریم استادیوم؟ کدام مان؟ بعد می توانیم مثل مرد 
شماره دوی ورزش از این ژست های مدیریتی بگیریم 
خط  دشمن  از  نفرشان  چند  است.  دشمن  کار  که 
گرفته اند؟ اصال شما درست می گویید آقای داورزنی، 
گروهی هم خط گرفته اند در اهواز بروند جنجال کنند 
نفر هستند؟ در یک جماعت  این ها دقیقا چند  ولی 

چند هزار نفره، چندتای شان؟
وسیله مان  هدف  می کنیم  فکر  که  ماییم  خود  این 
دشمنی  هر  آن  به  رسیدن  برای  می کند.  توجیه  را 
که پیش روی مان است را باید از روی زمین محوش 
کنیم. مایی که یادمان رفته فوتبال قرار است حال مان 
بیاورد می توانیم شاد باشیم و  را خوب کند. یادمان 
شادی بزرگترین گم شده مان است. که امید نیاز داریم 
زندگی  این  از  رهایی  برای  زندگی.  به  بازگشت  برای 

کسل کننده سراسر گس.
 این اصال خود شمایید که اگر قرار به گشتن دنبال 
شمایی  می گیرید.  قرار  جلو  صف  در  باشد،  متهم 
درای��ت،  کمی  شهامت،  کمی  با  می توانستید  که 
و  اراذل  این  کنید.  خانوادگی  را  ورزشگاه ها  محیط 
فرصت جوهایی که می گویید مثل سیب گندیده بقیه را 
می گندانند از این سکوها بریزید بیرون و بگذارید آن 
بچه وحشت زده سرش روی شانه های پدر و مادرش 

باشد و با آرامش فوتبال ببیند.
شما اما چه کرده اید؟ دنبال این هستید که جمشید 
بیاندازید. یکی  بسم ا... پیدا کنید، دالر را گردنش 
عثمانش  پیراهن  و  کنید  پیدا  ورزشگاه ها  توی  هم 
صحیح  مدیریت  در  خودتان  کاری  کم  بعد  و  کنید 
که  ماهایی  یاد  و  بیاندازید  گردن شان  را  ورزشگاه ها 
روی سکوها هستیم بدهید که این خشونت ها کار خود 
فروخته هاست و ما می توانیم سنگ بیاندازیم. مادر و 

خواهر این و آن را جلوی چشمش بیاوریم.
کاری کنیم که حاال آرزوی همه مان باشد که از ته 
دل آرزو کنیم برای بازگشت به عصری که در اوج خشم 
ابزار مورد استفاده مان شیر سماور بود و تهش اگزوز 
خاور و ته سرگرمی زشت و خشونت زده مان شکستن 

شیشه اتوبوس های بنز 302 شرکت واحد.
بیایید باور کنیم ورزشگاه حق آن کودکان وحشت 
زده است. بیایید هر کدام گامی برداریم به سوی پاک 
سازی این فضای مسموم. دشمن در وجود تک تک 
ماست. هر کدام مان به سهم خود این دشمن درون را 
دور بیاندازیم. کمی صبورتر باشیم. کمی مهربان تر. 
ما همه ایرانی هستیم و می توانیم دست در دست هم 
فریادش کنیم این شعار زیبای #نه_به_خشونت_در_

ورزشگاه ها را!
اتفاق  این  نباشیم،  به فکر  و  اگر کمی دیر بجنبیم 
ما  کشور  ورزشگاه های  از  کدام  هر  در  است  ممکن 

بیوفتد. 

کوتاه از ورزش استان خبر

وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

برای ورزش کردن در تابستان چه نکاتی را 
رعایت کنیم؟

ترکیب هوای گرم و رطوبت باال ورزش کردن 
در فصل تابستان را دشوار می کند اما نمی تواند 

خطرناک باشد.
مهم  نکات  سالمت  کارشناسان  از  گروهی 
باید  که  می کنند  توصیه  افراد  به  را  مفیدی  و 
مورد  تابستان  گرمای  در  کردن  ورزش  هنگام 
زیر  موارد  شامل  نکات  این  دهند.  قرار  توجه 

است:
حفظ آب بدن: حفظ آب بدن همیشه مورد 
تعریق  میزان  که  باال  دمای  در  اما  بوده  تاکید 
بدن افزایش می یابد و خطر از دست رفتن آب 
بدن تشدید می شود، بیشتر مورد تاکید است. 
با نوشیدن یک لیوان بزرگ آب ۳۰ دقیقه پیش 
از میزان آب کافی برای شروع  از دویدن، بدن 
زمان  مدت  در  باید  همچنین  است.  برخوردار 
دویدن هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه نوشیدن یک فنجان 

مایعات تکرار شود.
کارشناسان همچنین تاکید دارند افراد باید از 
مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین و قهوه که 
بدن می شود  بیشتر آب  رفتن  از دست  موجب 

خودداری کنند.
پ��وش��ی��دن ل��ب��اس م��ن��اس��ب: ه��ی��چ راه��ی 
با  می توان  اما  ن��دارد  وجود  هوا  کنترل  برای 
راهکارهایی بدن را کمتر در معرض نور خورشید 
قرار داد. به گفته کارشناسان در فصل تابستان و 
هنگام ورزش کردن باید از لباس هایی استفاده 
کرد که در صورت عرق کردن، بدن اذیت نشود و 
باید از پوشیدن لباس هایی که پارچه آن ها آب 
را به خود جذب می کند و موجب گزش بدن با 
را  الیافی  باید  کرد.  خ��ودداری  می شود،  عرق 
می دهند  عبور  اجازه  عرق  به  که  کرد  انتخاب 

بدون اینکه احساس چسبندگی کنید.
بهتر  گرما:  با  مناسب  ورزش هایی  انتخاب 
است در فصل تابستان ورزش هایی انجام شود 
که برای گرمای هوا مناسب باشد. به طور مثال 
باشگاهی  محیط های  در  ورزش  یا  کردن  شنا 
می دهید  ترجیح  اگر  هرچند  می شود.  توصیه 
انتخاب  ورزش��ی  حرکتی  عنوان  به  را  دوی��دن 
کنید بهتر است صبح زود یا اواخر روز که دمای 

هوا پایین تر است این کار را انجام دهید.
در  اندام  تناسب  و  تابستان  در  ورزش   ۹

فضای آزاد
اگر مطمئن نیستید فضای باز چقدر مناسب 
ساخت  و  ه��وازی  ورزش  تقویت  برنامه های 
عضله شما است، این روش های عالی که توسط 
درفضای  تابستان  در  ورزش  از  توانید  می  آن 
آزاد به نفع خود استفاده کنید، را بررسی کنید.

می  التماس  عمال  گرما  هوای  و  خورشید  نور 
برای  کنید.  عرق  آزاد  فضای  در  شما  که  کنند 
نگاهی  فعالیت ها  این  به  باز  فضای  در  ورزش 

بیاندازید.
طول  تمام  در  خواهند  نمی  م��ردم  اکثر 
تابستان در باشگاه زندانی باشند، اما این بدان 
تناسب  دلیل  این  به  باید  شما  که  نیست  معنا 

اندام خود را قربانی کنید.
ثبت نام برای فوتبال تفریحی

تابستان هستید،  در  اگر شما طرفدار ورزش 
در  خ��ود  دانشگاه  یا  دبیرستان  زم��ان  از  ام��ا 
ورزشهای تیمی شرکت نکردید، االن می تواند 

زمان آن باشد که دوباره درگیر آن شوید.
لیگ های تفریحی برای مردان و زنان به طور 
اگر تمرین های هوازی  یکسان فراوان هستند. 
سنتی حوصله شما را سر می برد، فوتبال یک 
مزایای  برخی  با  عروقی،  قلبی  عالی  تمرین 

اضافه است.
از  باید  همه  شما  سرعت  و  قدرت  چابکی، 
لگد زدن  زمین،  در  پایین دویدن  و  باال  طریق 
ازمدافعان در زمین  و جا خالی دادن  به توپ، 

فوتبال، بهتر شود.
پیاده روی

دویدن  به  نسبت  کمتری  تاثیر  روی  پیاده 
دارد، اما شما خودتان می توانید درجه سختی 
کنترل  را  عضالتتان  و  ها  ریه  روی  شده  ایجاد 

کنید.
باال رفتن از تپه می تواند مزایای زیادی برای 
افزایش قدرت پایین تنه شما داشته باشد چون 
دفعه  هر  که  می کنند  کار  سخت  شما  عضالت 

شما را به باال بکشند.
طبیعت  در  روی  پیاده  و  تابستان  در  ورزش 
شما  روزانه  استرس های  از  می تواند  همچنین 

بکاهد.
یک راه جدید را در هر آخر هفته امتحان کنید 

و تمام بعداظهر خود را در آن سپری کنید.
 دویدن در راه مالرو)راه کوهستانی یا جنگلی(

شدت  با  را  تابستان  در  ورزش  بخواهید  اگر 
کمی بیشتر از پیاده روی داشته باشید، دویدن 

در راه مالرو برای شما مناسب می باشد.
به  مسیر  ناهموار  زمین  تردمیل،  خالف  بر 
شما کمک می کند تا از ماهیچه های پایین تنه 

خود بیشتر استفاده کنید.
زمین  در  اینچ  یک  تغییر  فقط  واق��ع،  در 
افزایش  درصد   5 را  کالری  سوخت  می تواند 

دهد.
متوجه خواهید  دونده هستید،  اگر شما یک 
عشق  تا  بود  خواهد  کافی  مناظر  تغییر  که  شد 
شما برای دویدن در مسیر و ورزش در تابستان 

را تشدید کند.
بروید،  بیرون  به  اینکه  از  قبل  حال،  این  با 
کفش  جفت  یک  به  مجهز  که  شوید  مطمئن 

مناسب هستید.
حتی  و  ن��ور  مناسب،  ق��دم ه��ای  دنبال  به 
پاشنه  کردن  قفل  سیستم  مانند  ویژگی هایی 

برای نگه داشتن پای خود در مسیر باشید.
ادامه دارد ... 

بحث  هدف  با  نخبگان  المپیاد  هماهنگی  نشست 
به هیئت های ورزشی  ارائه اطالعات الزم  و  بررسی  و 
جهت برگزاری المپیاد ورزشی نخبگان و رده های پایه 

برگزار شد.
احمد سعادت مند مدیرکل دفتر توسعه آموزش های 
از  پس  جوانان  و  ورزش  وزارت  استعدادیابی  و  پایه 
این نشست به همراه مدیرکل ورزش و جوانان روسای 
پایگاه  و  سنجش  مرکز  از  استان  ورزشی  هیئت های 
رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  قهرمانی 

بازدید کردند.

بیستمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان آموزش و 
پرورش استثنائی سراسر کشور با رقابت 370 ورزشکار 

آقا در مشهد آغاز شد.
رشته های  در  آقا  ورزشکار   370 مسابقات  این  در 
فوتسال، تنیس روی میز و شطرنج به مدت 4 روز در 
دربخش  می کنند.  رقابت  هم  با  ورزشی  سالن  شش 
بانوان هم با  380 ورزشکار در رشته های داژبال، والیبال 
و بدمینتون از 27 مرداد به مدت 4 روز رقابت های خود 
را شروع می کنند. ایجاد انگیزه جهت کسب مهارت ها و 
تخصص بیشتر برای ارائه خدمات کیفی تر بین کارکنان 
این  اهداف  جمله  از  ویژه  نیاز های  با  آموزان  دانش  و 

مسابقات عنوان شده است.

مشهد  پدیده  گذشته  فصل  سرمربی  مهاجری  رضا 
گزینه هدایت سپیدرود رشت در فصل هجدهم است. 
بعد از اینکه خداداد عزیزی به صورت توافقی از سپیدرود 
رشت جدا شد، مسئوالن این باشگاه قرمزپوش به دنبال 
گزینه جدید سرمربیگری بودند تا کار را به او بسپارند. در 
این میان نام های زیادی مطرح شد که مهمترین آن، 
علی کریمی بود اما کریمی با مالک جدید نمی تواند کار 

کند و از حضور در سپیدرود رشت انصراف داد. 

رئیس هیات جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان 
رضوی از کسب یک مدال با ارزش طال در رقابت های 

انفرادی قهرمانی کشور سنندج خبر داد.
این  گفت:  خبر  ای��ن  بیان  با  محمودی  حسین 
رقابت ها با حضور 246 جودوکار از 31 استان کشور در 
روزهای ۲۱ و ۲۲ مردا ماه در مجموعه ورزشی آزادی 

شهر سنندج  استان کردستان برگزار شد.
نوجوان  نفره   8 جودو  تیم  حضور  به  اش��اره  با  وی 
این  در  وحدتی  مهدی  هدایت  با  رض��وی  خراسان 
ابوالفضل عیسی زاده در وزن منهای  رقابت ها افزود: 
و مدال  رقابت های خوش درخشید  این  کیلوگرم   55
طالی انفرادی کشور را در این وزن برای استان در روز 

نخست مسابقات به ارمغان آورد.
متاسفانه در روز دوم  این مسابقات دیگر نمایندگان 
در  نفرات  این  اما  نشدند،  کسب  به  موفق  استانمان 
حریفان  مصاف  به  ماه  مرداد   23 امروز  تیمی  بخش 

خواهند رفت.

آغاز  از  گلبهار  عمران  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
عملیات احداث زورخانه در شهر جدید گلبهار خبرداد.

با  شرکت  این  مدیره  هیئت  عضو  شاهین فر  مریم 
اشاره به اینکه پیمانکار اجرای پروژه زورخانه از تیرماه 
در اجرای پروژه اقدام به تجهیز کارگاه کرده است گفت: 
عملیات گود برداری این پروژه در حال انجام است که 

پیش بینی می شود تا پایان هفته خاتمه پیدا کند.
توسعه  راستای  در  شرکت  این  اینکه  بیان  با  وی 
و  بومی  ترویج ورزش های سنتی،  و  فضاهای ورزشی 
نموده  شهر  دراین  زورخانه  احداث  به  اقدام  باستانی 
است، خاطرنشان کرد: این پروژه با دو هزار و ۸۴۰ متر 
مربع مساحت ساختمان و هزار و ۱۰۵ مترمربع محوطه 
و با اعتباری حدود ۱۰۵ میلیارد ریال احداث خواهد 

شد.
شاهین فر اظهار امیدواری کرد پروژه زورخانه گلبهار 
حدودا طی دو سال احداث و به بهره برداری برسد و در 

اختیار شهروندان گلبهار قرار گیرد.

و کوراش خراسان  رئیس هیئت جودو، جوجیتسو 
رضوی گفت: ابوالفضل عیسی زایی، جودوکار نوجوان 
وزن منهای 55 کیلوگرم در مسابقات کشوری به مقام 

قهرمانی دست یافت.
و  سی  اف��زود:  شنبه  سه  عصر  محمودی  حسین 
هشتمین دوره مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان کشور 
از 21 مرداد با حضور 264 جودوکار در سنندج آغاز شد 

که عصر امروز به پایان رسید.
عیسی  ابوالفضل  با  رضوی  خراسان  داد:  ادامه  وی 
علی  ابراهیمی،  محمد  رض��ازاده،  وحیدسپهر  زایی، 
حسنی، محمد ولی پور، امیرحسین ابراهیمی، علیرضا 
مهدی  مربیگری  با  راستگر  مهدی  محمد  و  عبادی 
وحدتی و سرپرستی محمدجواد نظام الملکی در این 

رقابت ها شرکت کرده بود.
صورت  به  زن  ورزشکار  نفر  هزار  و  مرد  هزار  چهار 
سازمان یافته در رشته های جودو، جوجیتسو و کوراش 

خراسان رضوی فعالیت می کنند.

کاری کرده ایم که حاال آرزوی 
همه مان باشد که از ته دل آرزو 

کنیم برای بازگشت به عصری که در 
اوج خشم ابزار مورد استفاده مان 

شیر سماور بود و تهش اگزوز 
خاور و ته سرگرمی زشت و 

خشونت زده مان شکستن شیشه 
اتوبوس های بنز 302 شرکت واحد

نشست هماهنگی المپیاد نخبگان
 برگزار شد

آغاز مسابقات ورزشی کارکنان آموزش 
و پرورش استثنائی سراسر کشور در 

مشهد

مهاجری گزینه اصلی سپیدرود رشت

کسب مدال طالی رقابت های 
قهرمانی نوجوانان کشور توسط 

جودوکار خراسان رضوی

آغاز عملیات اجرایی احداث زورخانه 
شهر جدید گلبهار

جودوکار نوجوان خراسانی قهرمان 
کشور شد

مشکی پوشان مظلوم ترین قربانی هفته اول!

پدیده در انتظار گردهمایی هواداران فوتبال خراسان

استقبال از کاروان افتخار آفرین دانش آموزان دختر ورزشکار در مشهد

مشکی پوشان  و  تهران  نفت  تیم  دو  دی��دار 
خراسان به دلیل عدم حضور نفت تهران برگزار 

نشد.
دو  دی��دار  حواشی  س��ه،  ورزش  گ��زارش  به 
خراسان  مشکی پوشان  و  ت��ه��ران  نفت  تیم 
عدم  از  پس  همچنان  که  است  گسترده  آنقدر 
آید.  میان  به  صحبت  آن  از  مسابقه  برگزاری 
بر  کامال  مالی  مشکالت  که  مشکی پوشانی ها 

آنها سیطره زده و همین چند ماه قبل بود که به 
دلیل یک بدهی تنها سی میلیون تومانی دچار 
کسر امتیاز شدند با یازده بازیکن و سه مسئول 
برای احترام به قانون مسافر تهران شدند تا در 
مراسم نمادین ابتدای مسابقه حاضر شوند و با 
فرض پیروزی سه بر صفر از میدان خارج شوند 
و با جبران کسر امتیاز از پیش انجام شده خود را 
به مشهد برسانند و آماده دیدار با خونه به خونه 

شوند.

اما نکته تاریک داستان درست جایی است که 
اعالم شده برد مشکی پوشان عاریه ای است و با 
توجه به شرایط موجود در تیم نفت، در صورت 
عدم حضور نفت تهران در مقابل شهرداری تبریز 
کنار  مسابقات  جدول  از  تیم  این  دوم  هفته  در 
گذاشته خواهد شد تا این چنین از مشکی پوشان 
به عنوان مظلوم ترین قربانی هفته اول مسابقات 
لیگ دسته اول کشور یاد شود که علی رغم صرف 
هزینه ای بیست میلیونی بدون هیچ دستاوردی 

حال  می کنند.  ترک  مشهد  مقصد  به  را  تهران 
با توجه به شرایط  ایجاد می شود که  این سوال 
بر همگان عیان  قبل  از مدت ها  که  تهران  نفت 
لیگ  مسابقات  در  حضور  شرایط  که  بود  شده 
دسته اول را ندارد چطور می شود که مسئوالن 
سازمان مصرانه به دنبال حضور مشکی پوشان در 
تهران بودند؟ آیا شرایط به گونه ای نبود که بتوان 
با حاشیه و دردسری کمتر بازی را برگزار نکرد و 

تشریفات اضافی حذف می شد؟

با شرایط جدید،  پدیده خراسان  فوتبال  تیم 
به  بازگرداندن تماشاگران پرشور مشهدی  برای 

استادیوم دست به کار شده است.
به گزارش ورزش سه، در حالی که فاصله زیاد 
در  ثامن االئمه  استادیوم  تا  مشهد  راه  دوری  و 
)با  ه��واداران  بودن  متفاوت  طیف  دو  شاندیز، 
توجه به دو تیم بودن نمایندگان استان خراسان 
در لیگ برتر(، نتایج نه چندان مطلوب، ناکامی 
تا  بود  شده  باعث   ... و  خانگی  بازی های  در 
در  خراسان  فوتبال  ه��واداران  بزرگ  گردهمایی 

ورزشگاه تختی مشهد تنها به یک خاطره تبدیل 
نماینده  تنها  عنوان  به  پدیده  روزها  این  شود، 
مشهد در لیگ برتر با هوشمندی مدیران شهری 
و باشگاهی خود قدم های بزرگی برای بازگرداندن 
آن شور و حرارت برای هوادران فوتبال دوست 
خراسان برداشته و به قولی آغوش خود را برای 
گشوده  خانگی  دیدارهای  در  آنها  از  پذیرایی 

است.
پدیده دوم جدولی که با یحیی دوست داشتنی تر 
هم به نظر می رسد و پس از تساوی پرسپولیس در 
اهواز، حالوت سه امتیاز خوزستانش بیشتر زیر 

زبان هواداران آمده، روز جمعه نیز با یک بازی 
سراسر هجومی برابر صنعت نفت آبادان نشان داد 
که حاال بازی هایش دیدنی تر شده و اگر حمایت 
بیشتری  حرف های  باشد  داشته  را  هوادارانش 
برای گفتن دارد. هوادارانی که برای رسیدن به 
استادیوم حاال با دو کورس تاکسی می توانند خود 
مدرنترین  سکوهای  از  و  رسانده  ورزشگاه  به  را 
ورزشگاه حال حاضر ایران نام تیم خود را فریاد 
بزنند و با اطمینان به این تیم جوان و سرعتی از 

بازی تیم شهرشان لذت ببرند.
قطعا برنامه ریزی مدیران باشگاه پدیده و اقدام 

شهردار مشهد را نیز در ایجاد این فضای بانشاط 
برای مردم این شهر را نمی توان نادیده گرفت که 
پیش از بازی، تمام شهر را با بنرهای دعوت به 
تماشای بازی پدیده پر کرده و یک پشتوانه روانی 
با لمس  تیم  این  گیری  نتیجه  برای  نیز  را  قوی 

حضور هواداران خود پدید آورده است.
پدیده حاال در جایگاه دوم جدول نیازمند این 
است تا با همین قدرت به پیش برود و چه بسا 
که اگر به لحاظ مالی مشکالتش را برطرف کند 
آسیایی  آرزوی  فصل  این  در  سرانجام  می تواند 

شدن را تبدیل به واقعیت کند.

      مجید خروشی
فعالیت های  و  بدنی  تربیت  اداره  رئیس 
ورزشی دانش آموزان خراسان رضوی در مراسم 
دختر  دانش آموزان  ورزشی  کاروان  از  استقبال 
خراسان رضوی که صبح روز گذشته در راه آهن 
با اهدای تاج گل از تالش ها  مشهد برگزار شد. 
کاروان  توسط  آمده  دست  به  آفرینی  افتخار  و 

ورزشی خراسان رضوی در بیست و نهمین دوره 
رقابت های ورزشی دانش آموزان کشور تقدیر و 

تشکر کرد.
امسال  گفت:  مراسم  این  در  علیزاده«  »رضا 
دانش آموزان خراسان رضوی در مقاطع مختلف 
خوبی  درخشش  دختران  و  پسران  تحصیلی 
با کسب عناوین اول تا سوم روزهای  داشتند و 
پر فروغی را برای ورزش دانش آموزی رقم زدند.

وی افزود: مقام قهرمانی تیم بسکتبال ابتدایی 
آموزشگاه بنت الهدی صدر نیشابور در همدان 
 40 نتیجه  با  که  تهران  پرقدرت  تیم  برابر  در  و 
این  اتفاقات  مهمترین  از  یافت  پایان   37 بر 
دوره از مسابقات بود. کسب عنوان سومی تیم 
بدمینتون دختران در مقطع ابتدایی در بیست 
و نهمین دوره رقابت های ورزشی دانش آموزان 
که  بود  آمیزی  افتخار  عناوین  دیگر  از  کشور 

رضوی  خراسان  دختر  دان��ش آم��وزان  توسط 
ابتدایی  فوتسال  تیم  همچنین  آمد.  دست  به 
نیشابور(در  حسین )ع(  امام  دختران)آموزشگاه 
فینال مسابقات توانست با نتیجه 2 بر یک تیم 
فارس را شکست دهد و به مقام نخست این دوره 

از رقابت ها دست یابد.
فوتسال  تیم  سومی  مقام  کسب  اف��زود:  وی 
شریعتی(  علی  دکتر  پسران)آموزشگاه  ابتدایی 
که با نتیجه 4 بر یک از سد تیم شهرستان تهران 
گذشت و مقام سومی کشور را در تبریز به دست 

آورد.
علیزاده خاطر نشان کرد: تیم هندبال ابتدایی 
پسران)آموزشگاه واعظ شهیدی ناحیه 7مشهد( 
دیگر نماینده  دانش آموزان خراسان رضوی در 

تبریز بود که به مقام دوم کشور دست یافت.
مقام سوم تیم شطرنج متوسطه اول پسران که 

به میزبانی زنجان برگزار شد از دیگر موفقیت های 
رضوی  خراسان  آموزان  دانش  ورزشی  کاروان  

بود. 
رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی 
دانش آموزان خراسان رضوی با اشاره به بازتاب 
خبر قهرمانی شنای ابتدایی پسران در نشریات 
استان  از رسانه ها و مطبوعات استان درانعکاس 
تشکر  آموزان  دانش  ورزش  رویداهای  و  اخبار 
بسته های  رسانه ها  و  مطبوعات  گفت:  و  کرد 
که  هستند  آموزی  دانش  ورزش  برای  تشویقی 
می توانند در ایجاد انگیزه و باالبردن توان روحی 

ورزشکاران نقش آفرینی کنند.
دانش آموزان  والیبال  تیم  گ��زارش  ادام��ه  در 
در  مشهد   ۲ ناحیه  المهدی  آموزشگاه  دختر 
دست  قهرمانی  نایب  مقام  به  کشور  مسابقات 

یافت.

در حاشیه اتفاقات رخ داده بازی پرسپولیس و استقالل خوزستان

#نه_ به_خشونت_ در_ ورزشگاهها



    بانک ملی نیاز ارزی فعاالن اقتصادی 
       را تأمین می کند

بان��ک  ای��ن  گف��ت:  ای��ران  مل��ی  بان��ک  مدیرعام��ل 
آمادگ��ی دارد همه نیازه��ای ارزی و ریالی بنگاه های 
واردکنن��ده، تولیدکنن��ده ی��ا عرضه کنن��ده کاال را ب��ر 
اس��اس قان��ون تأمی��ن کن��د. محمدرضا حس��ین زاده 
اف��زود: کنت��رل ش��رایط حس��اس اقتصادی ام��روز به 
همکاری همه عوامل نیازمند اس��ت. رییس ش��ورای 
هماهنگ��ی بانک ه��ای دولتی اف��زود: از هی��چ کمکی 
ب��ه دولت ب��رای تنظیم ب��ازار دریغ نمی کنی��م. برنامه 
جدی��د ارزی دول��ت از ش��انزدهم مردادم��اه اجرای��ی 

ش��ده اس��ت.
بر اس��اس این برنامه، کاالهای وارداتی موردنیاز کشور 
به ج��ز اقالم اساس��ی و ضروری، با ن��رخ توافقی در بازار 

ثانویه تأمین می شود./ ایرنا
   صادرات غیرنفتی امسال به 50 میلیارد 

      دالر می رسد
معاون توس��عه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه 
تج��ارت، گف��ت: ب��رآورد می ش��ود ص��ادرات غیرنفتی 
امس��ال ب��ه م��رز 50 میلی��ارد دالر برس��د. محمدرض��ا 
مودودی در نشس��ت خبری روز مل��ی صادرات، گفت: 
اس��المی  انق��الب  پی��روزی  از  ک��ه  ده��ه ای  چه��ار  در 
می گذرد، رش��د ص��ادرات غیرنفتی ب��ه 10 هزار درصد 

رس��یده اس��ت.
وی س��رمایه گذاری و رواب��ط بانکی را از مهم تری��ن الزامات 
توس��عه صادرات غیرنفتی ذکر کرد و افزود: امس��ال در این 
بخش محدودیت هایی وجود داشت، اما در چهار ماه نخست 

امسال تراز تجاری مثبت شد./ ایرنا

   ارز موردنیاز دارو به موقع تأمین می شود
رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: در ش��رایط فعلی که 
دش��من به دنبال ناامید کردن مردم اس��ت، رس��انه ها 
بای��د بیش از گذش��ته از دولت حمایت کنن��د، مثاًل در 
ح��وزه دارو با تالش دول��ت و دس��تگاه های مرتبط ارز 
موردنی��از واردات داروی��ی به موق��ع تأمین می ش��ود و 
م��ردم نگ��ران نباش��ند. غالمرض��ا اصغری اف��زود: در 
ش��رایط فعلی ک��ه بح��ث تحریم ها و تأمی��ن ارز ممکن 
اس��ت روی تأمین دارو تأثیر بگذارد، مسئوالن وزارت 
بهداش��ت و دس��تگاه های مرتب��ط ب��ه ج��د در ت��الش 
هس��تند ک��ه این مش��کالت ب��ه حداقل ممکن برس��د و 
خوش��بختانه تاکن��ون ب��ازار دارو کاماًل مدیریت ش��ده 
اس��ت و خلل��ی در تأمی��ن داروی بیم��اران ب��ه وج��ود 

نیامده اس��ت./ ایرنا
    سازوکارهای جدیدی برای مشارکت 

       بخش خصوصی اتخاذ شده است
دبی��ر ش��ورای عال��ی امنی��ت مل��ی گف��ت: س��ازوکارهای 
جدیدی برای فعال سازی و مشارکت هر چه بیشتر فعاالن 
و نخب��گان اقتصادی بخش خصوص��ی در عرصه تصمیم 
سازی و تصمیم گیری کالن کش��ور اتخاذ شده که اجرایی 
خواهد ش��د. علی ش��مخانی با تقدیر از بخش خصوصی 
فعال، دلسوز، مردمی و ایثارگر که با انگیزه ملی و اعتقادی 
به دنبال کمک به حل مش��کالت اقتصادی کش��ور و مردم 
است، اعالم کرد: سازوکارهای جدیدی برای فعال سازی 
و مش��ارکت هر چه بیش��تر فع��االن و نخب��گان اقتصادی 
بخش خصوصی در عرصه تصمیم س��ازی و تصمیم گیری 
کالن کشور اتخاذ شده که اجرایی خواهد شد./ دبیرخانه 

شورای عالی امنیت ملی

   عمر »ازدواج سفید« در ایران 
       و آمارهایی درباره این شیوه زندگی

یک مردم شناس و محقق با استناد به پژوهشی که درباره 
»ازدواج س��فید« روی ۲۱۳ زوج و به شکل میدانی انجام 
داده اس��ت گفت: »عمر« ازدواج سفید در ایران بین یک 
تا سه سال است. 45 درصد از افرادی که در این تحقیق 
موردبررس��ی قرار گرفته بودند بین ۲۵ تا ۳۰ سال »سن« 
داش��تند. همچنین ۶۲ درصد آن ها دارای »تحصیالت« 
کاردانی و کارشناس��ی بودند و ۲۳ درصد در مقطع ارشد 
و دکت��ری تحصی��ل می کردن��د؛ ای��ن در حالی اس��ت که 
مهم ترین »شیوه آشنایی« که از سوی این افراد ذکرشده 
بود، گ��روه دوس��تان و دانش��جویی، هم��کاری در محل 

اشتغال و فضای مجازی بوده است.
    فضای سؤال از رییس جمهور، تخریب 

       روحانی و تضعیف دولت است
یک عضو هیئت رییس��ه مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که فضای س��ؤال از رییس جمهوری برجسته سازی 
ناکارآمدی دولت اس��ت، گف��ت: اگر ابزاره��ای نظارتی 
مجل��س ش��ورای اس��المی به درس��تی اس��تفاده نش��ود 

کارآمدی آن را زیرسوال خواهد برد.
علیرضا رحیمی اظهار کرد: برابر اصل ۸۸ قانون اساسی 
و م��اده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی 
س��ؤال از رییس جمهوری باید از وظایف ایش��ان باشد. 
بر همین اس��اس محورهای س��ؤال باید ارزیابی شود که 
در حیط��ه وظایف رییس جمهوری هس��ت ی��ا نه. وی با 
بیان این که اس��تیضاح ربیعی گره ای از مش��کل کشور باز 
نکرده اس��ت، یادآور ش��د: قاعدتًا س��ؤال و اس��تیضاح و 
ابزارهای نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی اگر به درستی 

مورداس��تفاده قرار نگیرد ممکن است کارآمدی مجلس 
را نزد مردم زیر سؤال ببرد./ ایسنا

   پاسخ وزیر آموزش وپرورش به پویش 
       »فرزندتـ  کجاست؟«

وزی��ر آموزش وپ��رورش درباره پویش��ی که اخی��رًا تحت 
مج��ازی  فض��ای  در  کجاس��ت؟"   � "#فرزن��دت  عن��وان 
ش��کل گرفته اس��ت گف��ت: دو فرزن��د دارم؛ فرزن��د اولم 
دخت��ر و خان��ه دار اس��ت و پس��رم نی��ز مش��غول درس 
خوان��دن و گذران��دن خدم��ت س��ربازی اس��ت. تاکنون 
فرزندانم به جز عتبات عالیات به کش��ور خارجی، س��فر 
نکرده اند. س��ید محم��د بطحائی در حاش��یه افتتاحیه 
نمایشگاه ایران نوشت در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان��ان با بیان اینکه س��هم تولیدکنن��دگان ایرانی 
در ب��ازار لوازم التحریر در کش��ور ۱۰ درصد اس��ت گفت: 
ظرفی��ت خوبی در وزارت آموزش وپ��رورش وجود دارد 
و می توانیم س��هم این تولی��دات را تا ۵۰ درصد افزایش 

دهیم./ ایسنا
   قیمت بلیت هواپیما کنترل می شود

معاون گردش��گری از برنامه ریزی با مش��ارکت س��ازمان 
بلیت ه��ای  قیم��ت  کنت��رل  ب��رای  کش��ور  هواپیمای��ی 

سفرهای هوایی خبر داد.
محمدمحب خدایی درباره برنامه مدون سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری برای کنترل نرخ 
بلیت هواپیماها که در برخی مسیرها تا ۲۰۰ درصد رشد 
داش��ته است، گفت: شاید ازنظر س��ازمان و شرکت های 
هواپیمایی رشد قیمت بلیت ها تا ۳۰ درصد باشد، اما در 
ب��ازار آزاد اختالف قیمت هایی پیش می آمده که ش��اهد 
نرخ ه��ای کاذب و حباب هایی هس��تیم، به همین خاطر 

ب��ا پیگیری های آقای مونس��ان � رییس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری � و در مکاتباتی که 
با س��ازمان هواپیمایی انجام ش��ده، اقدامات کارشناسی 
انجام می ش��ود تا تأثیر افزایش قیمت بلیت های پروازها 

در رونق گردشگری تأثیر زیادی نداشته باشد./ ایسنا
   تصویب رهاسازی آب از سوی ایران

        در بخش عراقی هورالعظیم
مدی��رکل مدیری��ت بح��ران خوزس��تان ب��ا بی��ان اینکه 
مجددًا قس��مت هایی از بخش عراقی تاالب هورالعظیم 
دچ��ار آتش س��وزی ش��ده اس��ت، گف��ت: ط��رف عراقی 
برای خاموش کردن آت��ش و تأمین حق آبه تاالب طبق 
تعهدات و کنوانس��یون های بین المللی پ��ای کار نیامده 

است.
آخری��ن وضعی��ت  کیام��رث حاج��ی زاده در خص��وص 
آتش س��وزی بخ��ش عراق��ی ت��االب هورالعظی��م اظهار 
ک��رد: علی رغ��م اینک��ه چندین ب��ار توس��ط بالگردهای 
آبپاش نس��بت به اطفای حری��ق در بخش عراقی تاالب 
هورالعظی��م اق��دام کرده ایم اما متأس��فانه طرف عراقی 
برای خاموش کردن آت��ش و تأمین حق آبه تاالب طبق 
تعهدات و کنوانس��یون های بین المللی پ��ای کار نیامده 

است./ ایسنا
   “خانواده موشک های فاتح” 10 عضوی شد

"فات��ح مبین" جدیدتری��ن عضو خانواده موش��ک های 
فاتح ۱۱۰ اس��ت؛ ب��ا رونمایی از این موش��ک که قابلیت 
زدن اهداف در زمین و دریا را دارد، ش��مار اعضای این 

خانواده به ۱۰ رسید.
روز گذش��ته جدیدترین موشک بالس��تیک ایرانی به نام 
موش��ک فاتح مبین توس��ط امی��ر حاتمی وزی��ر دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد./ تسنیم
   اختصاص 20000 کمک هزینه خرید جهیزیه 
بـه زوجیـن جوان بـا دسـتور حجت االسـام 

رئیسی
ب��ا دس��تور تولیت آس��تان ق��دس رض��وی و همزمان با 
س��الروز ازدواج حض��رت عل��ی و حضرت زه��را )ع(، ۲۰ 
هزار کمک هزین��ه خرید جهیزیه از کااله��ای ایرانی در 
اختیار زوج ه��ای ج��وان نیازمند قرار خواه��د گرفت./ 

تسنیم
از  دانش آمـوزان  اسـتفاده  ممنوعیـت     

لوازم التحریر و کیف های دارای تصاویر غربی
وزی��ر آموزش وپرورش با اش��اره به ممنوعیت اس��تفاده 
لوازم التحریر و کیف های دارای تصاویر نمادهای غربی 
در مدارس گفت: هیچ یک از فروش��گاه های وابس��ته به 
آموزش وپ��رورش اج��ازه فروش محص��والت خارجی را 

ندارند.
احضـار 850 نفـر در پرونده هـای بـزرگ     

اقتصادی اخیر
رئی��س پلیس پایتخ��ت از احضار ۸۵۰ نف��ر در ارتباط با 
پرونده های بزرگ اقتصادی اخیر تشکیل شده در پلیس 
آگاهی خبر داد. پرونده تخلفات در حوزه ارز و سکه نیز 
جزو این پرونده ها اعالم ش��ده اس��ت. س��ردار حس��ین 
رحیم��ی در جم��ع خبرن��گاران ب��ا اع��الم خب��ر احضار 
850 نف��ر در پرونده ه��ای بزرگ اقتصادی تشکیل ش��ده 
در پلی��س آگاهی ته��ران، اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر 
پرونده های بس��یار مهمی توسط پلیس آگاهی پایتخت 
در فضای اقتصادی در حال رسیدگی است که نتایج آن 

توسط مسئولین قضایی اعالم می شود./ تسنیم

میز خبر

خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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   پاسخ رئیس جمهور متناسب با ادبیات سؤال کنندگان است
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمه��ور گفت: بخ��ش قابل توجهی از پاس��خ های رئیس جمهور به س��ؤال نماین��دگان مجلس 
بس��تگی ب��ه نح��وه س��ؤال، ادبی��ات و واژگان س��ؤال کنندگان دارد. واژگان و ادبیات��ی ک��ه نماین��دگان س��ؤال کننده 
اس��تفاده خواهن��د ک��رد و فضای��ی که آن روز در مجل��س ایجاد خواهد ش��د، همه این ه��ا می تواند مؤثر باش��د. نباید 
ن��وع ادبیات و واژگانی که س��ؤال کننده ها اس��تفاده می کنند به نحوی باش��د که ایجاد اخت��الف کند و پیام ناکارآمدی 
و انش��قاق بی��ن مس��ئولین جمهوری اس��المی ای��ران را مخابره کند. امروز به پیام انس��جام، اتح��اد و کارآمدی نظام 

نی��از داری��م./ مه��ر
    پوتین بیش ازآنچه می خواست در مذاکره اخیر 

         با ترامپ به دست آورد
منابع امنیتی در آمریکا و برخی از کش��ورهای اروپایی گفته اند که در جریان نشس��ت اخیر میان ترامپ و پوتین، مس��کو بیش 

ازآنچه انتظار داشت توانست به اهداف خود دست یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، برخی منابع معتبر اطالعاتی و امنیتی در کش��ورهای غربی اعالم کرده اند که روس��یه 
در نشس��ت اخیر میان دونالد ترامپ و والدیمر پوتین در هلس��ینکی، به اهدافی بیش ازآنچه انتظار داش��ت، توانس��ته دس��ت 
یابد. در همین ارتباط، س��ی.ان.ان با انتش��ار گزارش��ی به نقل از منابع آگاه گفته اس��ت که ارزیابی در ارتباط با رضایت خاطر 
بیش ازحد انتظار مس��کو بر اس��اس بررس��ی طیف متنوعی از گزارش های اطالعاتی و امنیتی وی همچنین مواضع اعالم شده 
توس��ط کرملی��ن صورت گرفته، هرچند مس��کو همچنان انتظار ندارد ک��ه ترامپ بتواند تأثیر قابل توجهی در نزدیکی مس��کو و 

واشنگتن داشته باشد. 
بر اساس همین گزارش، رضایت خاطر رهبر روسیه در جریان نشست خبری با ترامپ پس از مذاکره دو طرف که بدون حضور 
مترجم و دیگر افراد صورت گرفته بود، نش��ان می داد که مس��کو آنچه را که می خواس��ته توانس��ته اس��ت از این دیدار و مذاکره 

دوجانبه به دست آورد.
والدیمر پوتین، رئیس جمهور روس��یه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ۲۵ تیرماه امسال در جریان نشستی کم سابقه در 

هلسینکی، پایتخت فنالند باهم دیدار و گفتگو کردند.

امام رضا )ع(فرمودند:
آن كس�ی كه نفس�ش را محاس�به كند، س�ود برده اس�ت و آن كسی كه از 

محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.
ق�رآن، حب�ل خداس�ت و درجات�ی ك�ه دارد، علمی ك�ه به انس�ان می آموزد 
راه های عملی كه فراس�وی انس�ان قرار می دهد، طنابی است كه یک سوی 
آن به دست خداست و سوی دیگرش به دست مردم، بشر با هر درجه ای از 
درجات قرآن انس بگیرد و بر اساس آن بفهمد و به حکم آن عمل كند به این 
ریسمان، چنگ زده و به همان میزان باال آمده است، پس علم و عمل تار و 

پود این ریسمان است كه انسان را به مرحله عقل می رساند.
حکمت علوی، ص103

خااقنی را دل تف از ردد بسوخت
صبر آمد و لختی غم دل خورد بسوخت

رپواهن چو شمع را دلی سوخته دید
با سوخته ای موافقت کرد بسوخت

خاقانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306021000316 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم 
مهدی ساعدی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 2532 کدملی 0901348929 صادره از 
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120 متر مربع قسمتی ازپالک 1170 
فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از 
مالک رسمی  آقای محمد یوسفی احدی از ورثه حسین یوسفی 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 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 : 1397/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/24

غام رضا گنج بخش
رئیس ثبت اسناد و اماک بردسکن

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.4.961747 
آقای مهدی زینل نیا و خانم زهرا هنرور قدیری محکوم است به پرداخت مبلغ 251.796.899ریال به در حق سید مرتضی 
عرفانیان سیدی و نیز مبلغ 1.800.000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397.06.18 از ساعت 9.30 الی 10.15 صبح در محل 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع 

مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده :

یک دستگاه باسکول 60 تنی دیجیتال واقع در جاده سیمان روستای دهرود، کنار پل باسکول دهرود، با صفحه بتنی فلزی به 
ابعاد حدود 3 در 98 متر )نیسان و کمپری کش( 50 تن، دارای هماهنگ کننده های وزن، نمایشگر وزن پرینتر و 4 عدد سنسور 
وزن که قبال سیستم مکانیکی بوده است که تبدیل به نمایشگر دیجیتال شده است در حال بهره برداری و سالم که مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ 120.000.000 ریال برآورد و به فروش میرسد.
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی – سید محمرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.4.961876 
آقای محمد رضائی صراف محکوم است به پرداخت مبلغ 54.124.136 ریال به در حق حسین پاک و نیز مبلغ 1.000.000 ریال نیم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در 
قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده 
در تاریخ 1397.06.17 از ساعت 8.45 الی 9.30  صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در 
مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند  جهت کسب اطالعات 
بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از 
بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی 

و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

26قلم انواع لوازم کارگاه نان فانتزی در تعداد مختلف از جمله )چرخ 10 گردان و آلن سینی، ترانس، کتری لعابی، موتور پمپ آب، 
خمیرگیر و ...( که جمعا مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 67.040.000 ریال برآورد و به فروش میرسد. ضمنا از اموال توقیفی به 

میزان محکوم به فروخته خواهد شد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمدرضا تشنگر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1396/11/17-139760306013002965 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای/ خانم منصور سلطان محمدی به شناسنامه شماره 155 کدملی 0919746357 صادره 
از گناباد فرزند اسمعیل در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 247/26 متر مربع پالک 
شماره 2028 فرعی از 154 اصلی واقع دراراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده مع الواسطه از آقای اسماعیل سلطان محمدی کاخکی 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 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 : 1397/05/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/24 
محمدرضا اجتهادی عرب 

رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد

آگهی تجدید مزایده 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.17.960153 حکم به فروش 
ماترک مرحوم سید قشم حبیبی صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده 
محترم دادستان در تاریخ 1397.06.17 از ساعت 8 الی 8.45  صبح در محل مجتمع  قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد 
بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  

و ارتباطی به این  اجرا ندارد.)چ1.5(
شرح اموال مورد مزایده:

یک باب منزل به آدرس مشهد- خیابان شهید بهشتی- خیابان امیرکبیر- خیابان همت6- پالک 289 منزل مورد نظر با موقعیت جغرافیای جنوبی 
با ممر خصوصی – حاشیه خیابان همت 6 متصل که دارای عرصه ای با احتصاب ممر خصوصی به مساحت حدود 187 مترمربع، اعیان موجود در 
عرصه در دو طبقه زیر زمین و همکف به متراژ هر طبقه حدود 100 متر مربع با اسکلت آجر و سقف آهن و ضربی آجری در طبقه زیر زمین و همچنین 
متراژ در طبقه همکف با اسکلت آجری و سقف توفال و شیروانی است. درب و پنجره و پروفیل و نما سیمان تگرگی و عمر اعیان بالغ بر 40 سال، 
انشعابات منزل آب و برق و گاز بوده که با توجه به جمیع موارد ارزش روز منزل توسط کارشناس 4.100.000.000  ریالی تعیین گردیده و از طریق 

مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سید ممحمد رضا تشنگر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397/02/29-139760306013000418 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای/ خانم مجید جعفرزاده شهری به شناسنامه شماره 540 کدملی 0919893856 صادره 
از گناباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل ) در حال احداث(به مساحت 226/09 متر 
مربع از پالک شماره 598 فرعی از 118 اصلی واقع دراراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت 
ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری 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 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 : 1397/05/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/24 
محمدرضا اجتهادی عرب 

رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 139760306013000127- 1397/01/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم حامد رجب نژاد به شناسنامه شماره 
0910001227 کدملی 0910001227 صادره از گناباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
کل 99/52 متر مربع از پالک شماره 205 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه 

از آقای اسماعیل غالمی گنابادی
2- برابر رای شماره 139760306013000128- 1397/01/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم محمدرضا رجب نژاد به شناسنامه شماره 298 
کدملی 0919341349 صادره گناباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت کل 99/52 متر 
مربع از پالک شماره 205 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای اسماعیل 

غالمی گنابادی
 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 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 : 1397/05/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/24 
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد

محمدرضا اجتهادی عرب 

آگهی تجدید مزایده 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.17.950222 حکم به فروش مال مشاع متعلق به آقایان و خانم ها 1- غالمرضا خوی نژاد 2- محمد مهدی بروشکی 3- غالمرضا معمارزاده 4- عبدالرضا قربان صباغ 5- محمود قربانی 
6- مجتبی قربانی 7- علی غفوریان مختاری 8- حمید قربانی 9- اسماعیل زبیدی 10- سامان اسدیان مقرر گردیده است که مال مشاع مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با نماینده محترم دادستان در تاریخ 1397.06.14 از ساعت 11 الی 11.45 صبح در محل مجتمع 
قضائی اجرای احکام مدنی مشهد ئاحد مزایده واقع در منشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حض.ری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند  جهت 
کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های 

معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده : 

5 واحد آپارتمان واقع در مشهد حاشیه بلوار سجاد بین سجاد 2 و 4 پالک 90 ملک با عرصه به مساحت 398 متر مربع با کاربری مسکونی و تراکم زیاد موقوفه آستان قدس رضوی دارای اعیان جمعا به مساحت 1397 مترمربع مشتمل بر 5 طبقه زیرزمین همکف، اول، دوم و سوم که هر یک از واحد 
ها دارای پالک ثبتی مجری و به شرح ذیل می باشند.

 1- پالک ثبتی باقیمانده 12925 فرعی از 4 اصلی  بخش 9 مشهد واقع درهمکف به مساحت تقریبی 2405 مترمربع دارای حق استفاده اختصاصی از حیاط به مساحت تقریبی 136 مترمربع به انضمام زیر زمین به مساحت تقریبی 262 مترمربع و در مجموع 511 مترمربع )همکف و زیر زمین ( که 
مطابق با نظریه هیئت سه نفره کارشناسی به مبلغ 63.000.000.000 ریال به فروش میرسد.

2-پالک ثبتی 21688 فرعی از 4 اصلی مفروز از 12925 فرعی از  اصل مذکور  بخش 9 مشهد واقع در طبقه اول جنوبی به مساحت 143.5 مترمربع که مطابق  با نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی به مبلغ 12.786.000.000 ریال به فروش میرسد.
3-  پالک ثبتی 21687 فرعی از 4 اصلی مفروز از 12925 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مشهد واقع  در طبقه اول شمالی به مساحت 104 مترمربع که مطابق با نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی به مبلغ 9.268.000.000 ریال به فروش میرسد.

4- پالک ثبتی 21686 فرعی از 4 اصلی  مفروز از  12925 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مشهد واقع در طبقه دوم به مساحت تقریبی 247.5 مترمربع که مطابق با نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی به مبلغ 22.350.000.000 ریال به فروش میرسد.
5- پالک ثبتی 21685 فرعی از 4 اصلی  مفروز از 12925 فرعی از  اصلی مذکور بخش 9 مشهد واقع در طبقه سوم تقریبی 247.5 مترمربع که مطابق با نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی به مبلغ 21.396.000.000 ریال به فروش میرسد.

*توضیح اینکه ساختمان 2 ممر بوده با مشخصات اسکلت بتن آرمه، نما شمال آجر سفال سه سانت و نمای جنوبی سنگ و درب و پنجره آهن می باشد که ارزش کل ملک مشتمل بر 5 پالک ثبتی فوق که مطابق با نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی جمعا به مبلغ128.800.000.000 ریال به فروش 
میرسد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمدرضا تشنگر

آگهی مزایده 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.17.960129 حکم 
به فروش مال مشاع متعلق آقایان و خانم ها 1- حسین حسین پور نانوا 2- فخری حسین پور نانوا 3- محمد باقر صباغیان طوسی 4- منیره 
صباغیان طوسی 5- عباس شعرباف یزدی نژاد 6- حسین صباغیان طوسی صادر و مقرر گردید که مال مشاع مطابق نظریه کارشناسی به شرح 
ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 1397.06.17 از ساعت 11.45 الی 12.30 صبح در محل مجتمع  
قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به 
خرید میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده 
اقدام گردد ضمنا حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق 

مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

ششدانگ یک باب منزل واقع در مشهد، خیابان امم رضا  28 پالک 43 نبش کوچه گلزار دارای پالک ثبتی 703 فرعی از 230 اصلی مفروز و 
مجزی شده از 495-493 فرعی از بخش 9 مشهد با عرصه به مساحت حدود 217 مترمربع و اعیان در 2 طبقه مشتمل بر زیرزمین و همکف 
با زیر بنای تقریبی 336 مترمربع، نماسنگ، سقف ضربی، ملکه تخلیه، وضعیت ملک 2نبش سند طلق که مطابق با نظریه هیئت 3 نفره 

کارشناسی به مبلغ 11.900.000.000 ریال برآورد و به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمدرضا تشنگر


